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 :ومخص

إلى دراسة األبعاد السػضػعية والفشية لمرػرة الذعخية، وذلظ بيغ  ىجفت ىحه الجراسةوقج 
الخشداء وليمى األخيمية، وذلظ مغ خالؿ تػضيح األبعاد السػضػعية والفشية لمرػرة الذعخية بيغ 

 الذاعختيغ.
الستقخائي ، بجاية بالسشيج االمنيج التكامليوقج اعتسج الباحث في دراستو عمى تػضيف 

والحؼ ىجؼ الباحث مغ تػضيفو لقخاءة ديػاني الذاعختيغ، فزالا عغ االستعانة بالسشيج التاريخي 
والحؼ استفاد مشو الباحث في دراسة ما ورد عغ حياتييسا مغ روايات تاريخية ليا أثخىا الػاضح في 

 جانب الجراسة الفشية.
م الباحث دراستوومغ ثعَّ فقج  األبعاد السػضػعية والفشية لمرػرة الذعخية بيغ متشاوالا فييا  قسَّ

مغ دراستو األبعاد السػضػعية لمرػرة  الفصل األولالخشداء وليمى األخيمية إلى فرميغ، تشاوؿ في 
الذعخية بيغ الذاعختيغ، وذلظ مغ خالؿ البعج الحاتي والبعج االجتساعي، ومغ ثعَّ البعج الدياسي 

 والحساسي في دراستو.
مغ دراستو األبعاد الفشية لمرػرة الذعخية بيغ الذاعختيغ،  الفصل الثانيذلظ في وتشاوؿ بعج 

 وذلظ مغ خالؿ الرػرة البيانية، وكحلظ أنساط ورود الرػرة الذعخية عشج الذاعختيغ. 
 الشعخية(.-المهضهعية -الصهرة -الكلمات المفتاحية )األبعاد

Abstract: 

This study aimed to study the substantive and artistic dimensions of the 

poetic image between Al-Khansa and Layla Al-Akhyaliyya, by focusing on 

highlighting the substantive and artistic dimensions of the poetic image between the 

two poetesses. 

In the study, the researcher relied on using the integrative method, 

beginning with the inductive method. As well as, the researcher used the historical 

method to study the historical narratives reported on the lives of the two poetesses 

that have a clear impact on the side of the artistic study. 

The researcher divided his study into two chapters. In the first chapter, 

he dealt with the substantive dimensions of the poetic image between the two 

poetesses, and placed it in three axes: the first axis; the subjective dimension, the 

second axis; the social dimension, and the third axis; the political and enthusiastic 

dimension. 

The second chapter is concerned with studying the artistic dimensions of 

the poetic image between the two poetesses, through the figures of speech and the 

styles of the poetic image of the two poetesses. 

Key words (Dimensions - Poetic - Image - Substantive). 
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 املقدوة:

وأصمي وأسمع ، وكثيخ إنعامو، أحسجه عمى جسيل فزمو، الحسج هلل رب العالسيغ
حق السبيغ إلى يـػ الجيغ وعمى آلو وصحبو ومغ تبعيع عمى ال، عمى نبيو األمي األميغ

 : أما بعج
لشرػص أكثخ ألػاف الجراسة األدبية أصالة ودّقة وقجرة عمى تحقيق دراسة ا فُتعجّ 

التحّوؽ الفّشي والستعة الجسالّية في الجرس الشقجؼ ويتأّكج ذلظ في السػازنة بيغ الذعخاء 
جّمي لشا مطاىخ التػافق واالختالؼ والقػة أو الزعف حيث كانت السػازنة وال تحيث ت

األدبي الياّمة وقج غّصت مداحات واسعة في الشقج تداؿ باباا واسعاا مغ أبػاب الجرس 
الجكتػر/ شو األدبي مغ عيج اآلمجؼ في كتابو الحائع "السػازنة بيغ الصائييغ " إلى عيج 

السػازنة بيغ الذعخاء " " الجكتػر زكي مبارؾحديغ في كتابو "حافع وشػقي" وكتاب 
دراسة نرػص مغ األدب  ، وأعتقج أفّ الذعخ ما شاء هللا ليا أف تدتسخ وستدتسخ مع

ربصاا قػياا بعمـػ األمة  جفي العرخ األمػؼ يع –كسا يصمق عميو الشقاد  –القجيع 
ىػ محفػظ بإذف هللا بحفع ىحه و  ال يشقصعأوبزسيخىا وبتاريخيا ومججىا الحؼ يجب 

وفي رأيي أّف األدب ليذ مجاؿ تقجيع األجػبة ، بحفع قخآنشا الكخيع المغة السصػية
وقج ، بل مجاؿ التأّمل والقخاءة شخيصة استخجاـ األدوات الرحيحة ليسا، الحاسسة

 : جسمة مغ األسباب عمى الشحػ اآلتياختخت ىحه الفكخة البحثية متعمالا ب
  أسباب اختًار املىضىع

ما حطيت بو الخشداء وليمى األخيمية مغ السكانة األدبية السخمػقة مشح ضيػرىسا  -أولا 
كانت الخشداء مسغ احتج أىل المغة بذعخىا كسا فعل  إلى عرخنا الحاضخ فقج

وقج اعتخؼ ليا  (٘)وابغ جشي (ٗ)وأبػ عمي الفارسي (ٖ)والدجاج (ٕ)والسبخد (ٔ)سيبػيو
" اذىبي فأنت أشعخ مغ كل : بالذاعخية كبار نقاد عرخىا فقج قاؿ عشيا الشابغة

  .(ٙ)ذات ثجييغ"
 .(ٚ)لفحػؿ مغ الذعخاء "وقج قاؿ عشيا بذار بغ بخد " تمظ التي غمبت ا
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وكحا ليمى األخيمية فقج حطيت بسكانة عالية واحتخاـ كبيخ حيث وفجت عمى 
الخمفاء واألمخاء وأسسعتيع أشعارىا كسعاوية بغ أبي سفياف والحجاج بغ يػسف وقج 

الفخزدؽ وفزميا عمى نفدو وقج حفع أبػ نػاس قرائجىا وضخب أبػ  أعجب بذعخىا
 شعخىا بأنو حدغ.  صف أبػ العالءتّساـ بذعخىا السثل وو 

يقجـ  (ٜ)ووججت األصسعي (ٛ)حيغ وججت ابغ قتيبة يقّجـ الخشداء عمى ليمى -ثانياا 
األخيمية تحفّدت لتقجيع دراسة أقّجـ فييا رأيي وفق معاييخ نقجية مػضػعية أحّمل 

وأتبيغ ما لجػ كل مشيسا مغ سسػ وتسيد أو  الذعخّية عشج الذاعختيغ فييا الرػر
 ا مغ الجراسات الشقجية قجيسيا وحجيثيا في ىحا االتجاه .عف وتقيقخ مدتفيجا ض

ما وججت لجػ الذاعختيغ مغ تشّػع وتسّيد في أبعاد صػرىسا الذعخية فقج تحجثت  -ثالثاا 
الخشداء عغ أخػييا صخخ ومعاوية وأخح ذلظ مداحة عخيزة مغ شعخىا ولسا 

مغ الخمفاء واألمخاء والقادة والذعخاء  كاف لميمى األخيمية مغ اتراؿ بأعالـ عرخىا
مغ مثل مخواف بغ الحكع وىّساـ بغ مصخؼ العامخؼ والشابغة الجعجؼ وسػار بغ 

حا مجاالا أوفى وحسيج بغ ثػر وكحا حجيثيا عغ ابغ عّسيا تػبة بغ الحسّيخ رأيت ى
 .خرباا لمسقارنة بيشيسا

ما وججت عشجىسا مغ صػر  سبب آخخ شجني إلى شعخ ىاتيغ الذاعختيغ وىػ -رابعاا  
مغ خرائز فشّية متفّخدة  تػجيو الشطخ إلييا وتّحوقيا لسا فييا شعخّية رائعة تحتاج

فقج تأكج لي أّف القارغ الستبّرخ لسثل ىحه األشعار الخائجة كسغ يجج لغة أخخػ 
داخل المغة وليذ السقرػد ىشا تخاكيب ججيجة أو نطاماا نحػياا ججيجاا وإنّسا استخجاـ 

لمغة بصخيقة مختمفة يتػلج عشيا ما يجىر ويبيج ويجعػ لمتأمل ويػقفشا عمى سخ ا
وضع لبشة أخخػ في بشاء السحاكسة  محاوالا بعسمي ىحا مغ أسخار الخوح اإلندانية

 الشاقجة بيغ الذاعختيغ.
إذا كاف البالغيػف قج أشاروا إلى بعس ما عشج الذاعختيغ مغ الرػر البيانية  -خامساا 

بشتف مغ ىشا وىشاؾ مغ األمثمة والذػاىج، فإف اقترار ىحه الجراسة عمى  مدتعيشيغ
شعخ الذاعختيغ وتقجيع عجد كبيخ مغ الشساذج تفػؽ تمظ الذػاىج السشتذخة في كتب 
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البالغة والشقج، يقجـ دليالا واضحاا عمى أف الذعخ العخبي يدخخ بالجػانب الجسالية 
ـ بالبحث عشيا، وإبخازىا عمى السأل، كشػز تحتاج إلى االىتسا –في ضشي  –وىي 

ليعخؼ الجسيع شيئاا مغ أسخار جساؿ ىحه المغة وسحخىا وخاصة في الذعخ العخبي 
القجيع في عرػره الستقجمة وبرػرة أدّؽ شعخ السخأة الحؼ لع يتعّخض لو الشقج كسا 

 تعخض لذعخ الخجل .
 ونهج البحث 

ستقخائي أوالا حيث أعجت قخاءة عمى السشيج التكاممي فبجأت بالسشيج اال اعتسجت
عجيجة متأمالا متفّحراا لجقائقيسا الذعخية مفيجاا مغ السشيج  ديػاني الذاعختيغ مخات

التاريخي حػؿ ما ورد عغ حياتييسا مغ الخوايات التاريخّية الفاعمة في فيع أشعارىسا 
في حيث اختخت عيشة تتألف مغ أربعيغ قريجة ومقصػعة لكل مغ الذاعختيغ وذلظ 

جانب الجراسة الفشّية لتكػف دليال عمى غيخىا وقج اعتسجت عمى ندخة ديػاف الخشداء 
الحؼ شخحو وضبصو الجكتػر عسخ فاروؽ الصّباع وشبعتو دار األرقع بغ أبي األرقع 

ـ ٜٜٛٔمغ بجاية الجيػاف الصبعة األولى  ٓٗ -ٔببيخوت وقج اختخت القرائج مغ 
وشخح الجكتػر واضح الّرسج شبعة دار صادر  وعمى ديػاف ليمى األخيمّية تحقيق

ببيخوت في الجراسة الفشّية وأّما الفرل األوؿ فقج شسل ديػاف الخشداء كامالا حيث بمغ 
عجد أبيات الخشداء ثالثسائة وتدعة وثسانػف بيتاا بيشسا بمغت أبيات األخيمّية مئتاف 

 : وثسانية وستػف بيتاا وقج رّتبت العسل عمى الخصة اآلتية
ًّة لمصىرة الشعزّية بني الشاعزتني وفًه أربعة وباحث - الفصن األوه  :األبعاد املىضىع

 :البعج الحاتي -المبحث األول 
 البعج االجتساعي . -المبحث الثاني 
 . البعج الدياسي -المبحث الثالث 
 البعج الحساسي . -المبحث الخابع 

 الشاعزتني وفًه وبحثان  األبعاد الفنًة لمصىرة الشعزية بني -الفصن الثانٌ 

 الصهر البيانية بين الشاعختين . -المبحث األول 
 أنماط ورود الصهر الشعخّية عنج الشاعختين. -المبحث الثاني 
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ًّة لمصىرة الشعزّية بني الشاعزتني وفًه أربعة وباحث: - الفصن األوه  األبعاد املىضىع

 البعد الذاتٌ  -املبحث األوه 

أف تشقل الذاعخة أفكارىا وعػاشفيا وخياليا السدتػحى مغ أعشي بالبعج الحاتي 
بعج أف أثارت ، ومدخة وحدف ، وتفاؤؿ وتذاـؤ، تجاربيا الخاصة بسا فييا مغ آماؿ وآالـ

وقج بجا لي أّف شعخ الخشداء وليمى أغمبو ، مذاعخىا لتطيخىا لمشاس في أبيات شعخىا
وىػ شعخ تجارب المدتاىا فأّثخت  ،مغ ىحا الشػع فيػ يعبخ عغ وقائع حقيقّية عاشتاىا

ثع رافق ذلظ ما ندّسيو الرجؽ ، نابعاا مغ أعساقيسا، فأنتجتا شعخا صادقاا ، في نفدّيتييسا
الفّشي في نقل ىحه التجارب بمغة راقية تتجاوب معيا نفذ القارغ والدامع تسّيدت 

تػػػػخابط الجالالت، فقج و  ع،انػػػػػدجاـ اإليػػػػػػػقاو  اتداؽ التخكيب،و  بجسالّية الرػر الذعخية،
 :تحّجثت الخشداء عغ رثاء أخػييا صخخ ومعاوية كسا في قػليا

 ا َحَدٌف أـ عادىا َشَخبُ ػػػػػػػػػػػػػػػػأراعي  ***   ما باؿ عيشيظ مشيا دمعيا َسَخبُ 
  (ٓٔ)فالجمع مشيا عميو الّجىخ يشدِكبُ   ***   أـ ذكخ صخٍخ ُبعيِج الشـػ ىّيجيا

ا بدسػ ىحه الرػرة حيث رسست الخشداء مشطخ عيشييا والجمػع وجمي القػؿ ىش
تديل مشيا بغدارة حتى أصبح الجمع جارياا وبعج أف عّجدت أسباب انيسار الجمػع عادت 
لتدتشتج سبب انيسار دمػعيا وىػ تحّكخ أخييا صخخ وقج ختست الكالـ بأّف ىحا 

 .مدتسخ معيا شػاؿ حياتيا ال يشقصعالػضع 
 :ة أخخػ وتقػؿ في قريج

 ة ثيابي ػػػػػػػػػػار مذعمػػػػػػػػػػكأّف الش  *** أرقت وناـ عغ سيخؼ صحابي
 آبػػػػػػػج ما تؤوب إلى مػػػػػخػال  *** يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع تغّػر كّمفتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا نج

 (ٔٔ)ابيػػػػػمت شعا دخػػػػػػػعمّي فكّمي  ***  الالا ػػػػػػػػػػػػػػػى خػػػػػػػفقج خّمى أبػ أوف
والخشداء في ىحه األبيات أعصت صػرة واضحة عغ تأثيخ الديخ عمييا 
واضصخاـ صجرىا بالقمق والحكخػ الحديشة برػرة اشتعاؿ الشار ثع كّشت عغ شػؿ سيخىا 
في البيت الثاني بتتبعيا لمشجـػ التي ىي ثابتة ال تغيب وفي البت األخيخ وّضحت 

 خػىا صخخ في خػالجيا ػ تمظ السآثخ التي تخكيا أسبب ىحا العشاء الستخامي وى
 .وشعاب نفديا
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 :وتقػؿ في قريجة أخخػ 
 كمؤلٍؤ جاؿ في األسساط مثقػِب   *** يا عيغ جػدؼ بجمع مشظ مدكػب

 (ٕٔ)ففي فؤادؼ صجٌع غيخ مذعػبِ   *** خٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػل معتكػػػػػػػػػػػػػػػو والميػػػػػػػػػإّني تحكّخت
تذّخز العيغ عمى عادة الذعخاء في تذخيز الفؤاد وأجداء  والخشداء ىشا

أخخػ مغ الجدع لخصابيا والتحاور معيا وىي تصمب مشيا اغدار الجمع لعطيع الخصب 
ثّع تذّبو ىحه الجمػع بالمؤلؤ السشتطع في عقٍج لتػاصل انيسارىا وىحا الجخح ال التئاـ لو 

 ـ .يذفي بل ىػ حاضخ مع كل مداء فيػ صجع مع كّل ضال
 :وتقػؿ الخشداء في رثائّية أخخػ 
 ا قج لقيت ُيذيبػػػػػػػػخ مسّ ػػػػػػػػػػػػػوأيد  ***   بخةِ ػػػػػػػػيخ كَ ػػػػػػػػتقػؿ نداء ِشبت مغ غ

 خدُت مشظ يصيُب ػػػػػػػػوكيف وقج أف  ***  بٌ ػػػػال العير شيّ : أبا حّداف، أقػؿ
شابت عمى صغخىا في الدّغ وىشا تذيخ الخشداء إلى ُىدء الشداء بيا بأّنيا 

وتخبخ أّف اليديخ مغ حػادث الجىخ يريب بالذيب فكيف بيا وقج دىاىا الجىخ 
بسريبة كبخػ وىي فقج أخييا وأصبحت تالقي األحجاث وحيجة بعج أف فقجت أخاىا 

 صخخاا الحؼ كاف درعيا الحريغ في ممّسات الحياة .
 :ية مريبة مػت صخخعة مخبخة عغ ذاتوتقػؿ الخشداء في قريجتيا الحائ

 (ٖٔ)فقج أصيب فسا لمعير أوشارُ     *** قج كاف خالرتي مغ كّل ذؼ ندب ٍ 
 .تو وخمز ليا وّده مغ بيغ البقّيةوتعشي أّنيا اختار 

حاليا وأوضاعيا وذلظ أماـ  وأّما ليمى األخيمّية فقج تحّجثت في البعج الحاتي عغ
حا رثت حبيبيا تػبة بغ الحسّيخ وكاف وك، الحّكاـ الحيغ زارتيع وعّسا أصابيا مغ العػز

 ليا أيزاا بعس اليجاء وقج وردت ىحه الخواية في شخح ديػاف الحساسة 
 :(ٗٔ)لمسخزوقي يقػؿ
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وإياؾ أف ، ائتشي بو: فقاؿ لبعس شخشو، بيشسا معاوية يديخ إذ رأػ راكباا 
جر لثامو فإذا فقاؿ إّياه أردت فمّسا دنا الخاكب ح، أجب أميخ السؤمشيغ: تخوعو فأتاه فقاؿ

 : ليمى األخيمّية فأنذأت تقػؿ
 الب ناُب ػػػػػػبخحمي رادة األص  *** ػؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعاوؼ لع أكج آتيظ تي

 ا الغخابُ  ػػػػػػػػػػػإذا وضعت وليتي  *** اػػػػػػػػػػػػػػػػقخيح الطيخ يفخح أف يخاى
 خاُب ػػػػػػػػػػػّ دإذا ما األكع قّشعيا ال *** تجػب األرض نحػؾ ما تأّنى
 (٘ٔ)ابُ ػػػػػػػلتشعذيا إذا بخل الّدح *** وكشت السختجى وبظ استغاثت

، ضيخىا ممئ بالجخاح، واألخيمّية ىشا تػضح سػء حاليا فيي تخكب ناقةا مدّشة
وكّشت عغ ذلظ بكشاية ضخيفة وىي فخح الغخاب بأف يداؿ عغ الّشاقة البخذعة التي عمى 

ىا مغ بعج السدافة إلى األميخ وما ناليا ءثع وّضحت عشا، ليشقخ ضيخىا ويجميو ضيخىا
ذا شّح عغ ثع كّشت في البيت األخيخ عغ كـخ الخميفة بأنو خميفة السصخ إ، مغ التعب

 .الّشاس وذلظ بفيس جػده
 : وتقػؿ في رثاء حبيبيا تػبة

  (ٙٔ)وأحفل مغ دارت عميو الجوائخ  *** اا ػػػػػػػػػػػػػأقدست أرثي بعج تػبة ىالك
 .فجيعتيا فيو ال تتعّجاىا فجيعة والسعشى تقدع أال تخثي بعجه أحجاا ألفّ 

 : وقالت تخثيو أيزاا 
 س الججوؿ الستفّجِخ ػػػػػػػػػبدحٍّ كفي *** ة بغ حسّيخٍ ػػػػػػػػػأيا عيغ بّكي تػب

  ؤوف العبخِة الستحّجرِ ػػػػػاء شػػػػػػػػػػػػػػبس  *** ػةػػػػػػػػػػلتبِظ عميو مغ خفاجة ند
 (ٚٔ)و ال يبعث األحداف مثل التحّكخِ  *** وػػػػػػسسعغ بييجا أزىقت فحكخن

وىي ىشا تذّخز العيغ وتصمب مشيا االنرباب السذبو لفيس الججوؿ 
ثع تصمب مغ نداء خفاجة وىّغ رىط تػبة فيػ جّجه أف تفيس دمػعيّغ عميو ، الستفّجخ

 ّف الحكخيات تثيخ األحداف ألنيّغ سسعغ بحخب قامت فحكخف وفاة البصل تػبة وتخبخ أ
 في الشفػس.
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 :وقالت تخثي تػبة
 ا ػػػاا دائبات ومخبعػػػػػػػػػصيفو  تاءا ػػػػػػػػػػػش *** اػػػػػػػة كميػػػػػلتبِظ العحارػ مغ خفاج

 (ٛٔ)فسا انفّظ حتى احخز السجج أجسعا *** اػػػػػػػػػػاـر كّميػػػػػاؿ السكػػػػعمى ناشئ ن
الفتيات األبكار مغ قبيمة خفاجة رىط تػبة مذاركتيا األخيمّية ىشا تصمب مغ و 

الحجاثة بل حرل  بالبكاء عمى الفتى تػبة الحؼ ناؿ مشازؿ الخجاؿ بالسكاـر وىػ في سغّ 
 .عمى الذخؼ أجسعو

 :وقالت ليمى تيجػ ابغ مقبل
 (ٜٔ)وال ندٌب مغ قيذ عيالف ُيعخؼُ   *** دعاؾ فال مغ أْنَفِذ القػـِ أنتعُ 

عخ بأّف قػمو غيخ أىل لمفخار وأّنيع ال يسّتػف برمة ندب إلى وىي تعّيخ الذا
 .ف التي اعتبختيا مغ أشخاؼ العخبقبمية قيذ عيال

 :و ليائيجػ الشابغة الجعجؼ رداا عمى ىجاوقالت ت
 وكشت صشّياا بيغ صّجيغ مجيال   *** ُظ أّوالػػػػػػػغ ولع تػػػػػػػػػػػػػػػػع تشبػػػػأنابَغ ل

 ط جعجة مجعالػػػػػػػػػػػلمؤمظ إال وس  *** جػػػػػػػػػػبمؤمظ ال تج غػػأنابَغ إف تشب
 ال ػػػػػػى: اؿ لوػػػػػػػػػػػػػػػوأؼُّ جػاٍد ال يق *** وػػػػػػػػػػػػظ مثمػػػػػػػػي داءا بأمػػػػػػػػػأعّيختش

وىي تشفي عشو صفة الشبػغ والّرشي ترغيخ صشػ وىػ الذعب الرغيخ 
 ء وكمسة ىال زجخ لمفخس .والّرجاف الجانباف مغ الذي

 :وألحظ ىنا
تقارب معاني الذاعختيغ فالحجيث عغ انيساؿ دمع العيػف مغ السريبة 
وتذخيريا وشمب ادرار الجمع ليػؿ مريبة الفقج ثع صػرة األرؽ واليّع تأثخاا بالسريبة 
ثع ترػيخ أّف السريبة ليدت لمذاعخة وحجىا بل لكل القبيمة وكحا تّحكخ السراب عشج 

اع ىجيل الحساـ في كّل وقت تكاد تكػف معاني مكّخرة عشج الذاعختيغ وسشخػ سس
 .ي الجانب الفّشي في الفرل الثانيالتذابو واالختالؼ ف
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 البعد االجتىاعٌ  - املبحث الثانٌ 

يكاد يكػف بّيشاا لكل قارغ ألشعار الخشداء وليمى مغ خالؿ ترػيخىسا أّف ما 
عاـ ألىسّية السفقػد بيغ قبيمتو وبيغ شالبي أصيبتا بو ليذ خاّصا بيسا بل ىػ 

 فيحه الخشداء تقػؿ عغ  السعخوؼ مغ ضعفاء ومدتغيثيغ وضيػفا وشالبي نججه
 :أخييا صخخ

 ج ثّع ارتجػ ػػػػػػػػػػػػتأّزر بالسج  ***  ج ألفيتوػػػػػػػػػو إف ذكخ السج
  (ٕٓ)يييغ التالد ويحي الججا   ***  ػاػػػػغياث العذيخة إف أمحم

 يييغ التالد أؼ يبحؿ الساؿ السػروث ويحي الججا أؼ الثشاء وشيب الحكخ .و 
 :والخشداء تقػؿ في قريجتيا الحائعة متحّجثة عغ صخخ

 ة لمجير جّخارُ ػػػػػػػػػػػػػشّياد أنجي  ***   حّساؿ ألػية ىّباط أودية
 (ٕٔ)ة لمعطع جّبارػػػػػػػػػػػػػػػػفّكاؾ عاني  ***  نّحار راغية ممجاء شاغية

 ال أّنو كخيع مغيث لمسقيػريغ مالذ لمزعفاء .إفرخخ عمى شجاعتو الكبيخة 
 :تقػؿ متّحجثة عغ مريبة وفاة صخخ والخشداء

 ٍق بػتِخ ػػػػػػػػػػاٍف عائٍل غمػػػػػػػػػػػػػلع  *** عمى صخخ وأّؼ فتىا كرخخٍ 
 ػر بقدخِ ػػػػػػحّق مقي حػػػػػػػػػػليأخ  *** ّجػػػػػػػػػػػع األلّج إذا تعػػػػػػػػػػػػػػولمخر

 (ٕٕ)فِخ ػػػػػػػػػػكّل سِ و  ولمَسَكل السكلِّ   *** جوءاا ػػػػػػػػػولألضياؼ إذ شخقػا ى
 فيػ معيغ لمّحليل واألسيخ والسعػز وشالب الثأر والسكّل أؼ الزعيف .

 : وقالت الخشداء عغ صخخٍ 
 حرِ ػػػػػػكلِّ ذؼ عل عثخة ػػػػػػػومقي   ***   اف مأوػ كل أرممةٍ ػػػػػج كػػػػػػػػػػق

  (ٖٕ)ػر والعْدخِ ػػػػػػػفتريب ذا السيد   ***   وػػػػػػػُع نػافمػػػػػػػػػػػى عياليػػػػػػػػػػػػػػػتمق
 والبيتاف فييسا صػرة عغ عسـػ فزل صخخ لمسجتسع بأسخه .

 :وتقػؿ في نفذ السعشى عغ صخخ
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 ميو ساحة السدتجاْر ضاقت ع  ***  ةػػػػػّل أخي كخبػػػػِو كػػػػػػػػػػػػػػػػػوليبك
 (ٕٗ)حيغ يخاؼ الّشاس قحط الِقصاْر  *** اّلؾ ومأوػ نجػػػػػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػربي

وقج قالت الخشداء عغ صخخ تمظ القريجة التي أُعجب بيا الجكتػر محّسج أبػ 
 :حيث تقػؿ (ٕ٘)مػسى في كتابو الساتع قخاءة في األدب القجيع 

 غ السياصخ والسسائح ػػػػػػػػػػم  *** خابخ العطع الكديػػػػػػػػػػػػػػالج
 غ الخشاذيح الدػابح ػػػػػػػػػػف م  ب السئة اليجاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػاى

 (ٕٙ)حؼ القخابة والسسالحػػػػػػػػػػػػـ ل  افخ الحنب العطيػػػػػػػػػػػػػػػػالغ
وفي البيت األخيخ صػرة رائجة لعفػ صخخ عغ قخابتو ومغ بيشو وبيشيع عذخة 

تى وإف تعّجوا عمى حقػقو وبقية األبيات تحّجثت عغ سعة كخمو وكثخة عصاياه وقج ح
عسجت إلى ما يدّسى أسمػب الححؼ عشج البالغييغ حيغ ححفت السبتجأ في جسميا وأتت 

الػاىب وىػ الغافخ في صػرة رائجة كاف سيحىب  بأخباره والتقجيخ " ىػ " ىػ الجابخ وىػ
ب وصفتو بالػّد والعصف والذفقة الحانية وىػ تعبيخ خرمحاقيا مع ذكخ السبتجآت وقج 
 .تػّسع السعشى فيو إلى أبعج قجر

 :وتقػؿ عغ صخخ راثية لو في قريجة رائجة
 دار ػػػػػػػػػوحاؿ مغ دونظ ُبعُج الس *** اػػػُظ وّدعتشػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػإمّ  ُأخيّ 

 ار ػػػػػػػػػػٍؿ ويتامى صغاػػػػػػػػػػػإلى عي *** وػػػػػػفخبَّ ُعخٍؼ كشت أسجيت
 اة ُغّمٍق في اإلسارػػػػػػػػػػػػػػػعمى ُعش *** اػػػػػوُربَّ ُنعَسى مشظ أنعستي

 :إلى أْف قالت
 ضاقت عميو ساحة الُسدتجار *** ةٍ ػػػػػي ُكخبػػػػػػِو كلِّ أخػػػػػػػػػػػوليبك

 (ٕٚ)صارحيغ يخاؼ الّشاس قحط القِ  *** جػػػػػأوػ نػػػػػػػػػػربيع ىاّلٍؾ وم
وواضح في ترػيخىا ألخييا سعة جػده فيػ ممجأ لألسخػ واليتامى والزعفاء 

 .صمبو وىػ مجيخ لكّل مغ يمجأ إليووكلِّ مكخوب فيػ ربيع يغيث مغ ي
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عصػؼ عمى األيتاـ واألرامل مكفكف لجمػع السحخوميغ والبائديغ محارب 
مغ مريبة الخشداء عمى  بل بمغ، مجافع عغ قيع التدامح والعجالة االجتساعية، مغػار

صخخ أّنيا ترػرت أّف الذسذ كدفت والقسخ خدف لػفاتو بل اإلْنذ والجّغ وحتى 
 :الػحػش ُتذارؾ في الحدف عمى وفاتو حيغ قالت

  خػػػػػػػػق القسػػػػػػػػػػػا اّتدػػػػػػػػوم *** وِ ػػػػػػػوالذسُذ كاسفٌة ِلَسيمك
 غُّ تدعج مغ َسَسخػػػػػوالجِ  *** اا ػػػػػػػػػي وّليػػػػػػػُذ تبكػػػػػػػػػػػواإلن

  (ٕٛ)بخػػػو الخػػػػػػػػػػػى عشػػػػػػلّسا أت *** اػػػػػػػػػػىػػوالػحر تبكي شج
وكحا فعمت ليمى األخيمّية فخسست البعج االجتساعي عشج دخػليا عمى الحّكاـ 

 غانيوقج أورد الخبخ صاحب األ واألمخاء مثل قػليا عشج الحّجاج الثقفي حيغ سأليا
أخبخني الحدغ بغ عمي عغ ابغ أبي سعج عغ أحسج بغ رشيج بغ حكيع الياللي عغ "

كشت عشج الحّجاج بغ : أيػب بغ عسخ عغ رجل مغ بشي عامخ يقاؿ لو ورقاء قاؿ
يػسف فجخل عميو اآلذف فقاؿ: أصمح هللا األميخ بالباب امخأة تيجر كسا ييجر البعيخ 

: إخالؼ و فقاؿ ما أتى بظ يا ليمى؟ قالتيا فانتدبت ل: أدخميا فمّسا دخمت ندباؿالشاّد ق
قاؿ: فأخبخيشي ، وكشت لشا بعج هللا الخدّ ، وشّجة الَجيج، وَكَمب البْخد، وقّمة الغيـػ، الشجـػ

، وذو الحّج مشفلّ ، وذو الغشى مختلّ ، والفجاج مغبّخة، : األرض مقذعّخةعغ األرض قالت
، لع تجع لشا فريالا وال ُربعا، ف مجحفة مطمسةأصابتشا سشػ : : وما سبب ذلظ ؟ قالتقاؿ

 .(ٜٕ)."أفدجت األمػاؿو ، ومّدقت العياؿ، عافصة وال نافصة، فقج أىمكت الخجاؿ ولع تبق
ل عاـ وبّيغ مغ القرة ما وضحت ليمى لمحّجاج مغ الػضع االجتساعي بذك

 .باإلضافة إلى وضعيا الخاّص 
 :تسعياوقج قالت ليمى مرّػرة عسـػ مريبتيا لكلِّ مج

 ػُب لمسدتشبح الستشّػرِ ػػػػػػيا تو  *** يا تػُب لمّشجػو  فيا تػُب لمييجا
 معخوؼ لجيظ ومشكخِ و  بحلت *** نائلِ و  خوب أجبتػػػػػػػػأال رّب مك
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 (ٖٓ)إقجاـ قدػرِ و  ػة جّبارػػػػػػػػػػوسص *** جرةػػػػػػػػػػفأحخزت مشو ما أردت ِبقُ 
اّصة بيا بل عاّمة فحبيبيا تػبة وواضح مغ ترػيخ ليمى أّف السريبة ليدت خ

يجعى وقت الحخب لبأسو ووقت الحاجة لكخمو فيػ غياث السكخوب وشالب العصاء 
 .قادر وقت الحخب وقادر وقت الدمع السدتغيث ألّنو

 : وقالت عشو أيزاا 
 جٍر عياالا دوف جاٍر مجاوِر ػػػػػػػػلقِ  *** فتىا ال تخّصاه الخفاؽ وال يخػ 

شابخ *** لِجالُد ِرماحياوال تأخح الُكػـُ ا  ِلتػبَة في نحذ الذتاء الرِّ
 : إلى قػليا

 القالص الّتػاِجِخ و  ذرػ السخىفات *** خهُ ػػػػإذا لع يُجج مشيا بخسٍل فقر
باط السذ *** قخػ سيفو مشيا مذاشاا وضيفو  افِخ ػػػػػػػػسشاـ السياريذ الدِّ

 ختمجت بالّشاس إحجػ الكبائِخ إذا ا *** اػػػػػػػفتىا ال تخاه الّشاب إلفاا لدقبي
 خِ ػػػػلمّصارؽ الدارؼ ِقخػا غيخ باسو  *** ةػػػػػػػفتىا كاف لمَسػلى سشاءا ورفع

 (ٖٔ)خائخِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػلمحخب يخمي نارىا بالذو  *** لمّشجػو  جَع يػماا لمِحفاظػػػػػػػػػُ ولع ي
فييع وفي البيت فقج وصفت تػبة بأنو عػف لخفاقو وال يحتاج جيخانو سػاه فيػ يك

وبأنو اذا لع يجج ، بأّنو ال يتخّدد في ِقخػ أضيافو في األّياـ الرعبة القاسية: الثاني تقػؿ
، بمبغ نياقو فيػ يحبح الخائجة لمتجارة لزيػفو إكخاماا ليع فيػ ال يحبح إال الّدساف مشيا

  ولمزيف مخّحباا فيػ جاىد في وقت الحخب لمشرخة وفي وقت فيػ لحمفائو رفعة
 الدمع لإلغاثة.

وأرػ أّف قريجتيا مغ الّصػيل التي قالتيا عشجما سأليا معاوية بغ أبي سفياف 
 :عغ تػبة مغ أجػد قرائجىا معشى ومبشى

 و ػػػػػػػجػاداا عمى الِعاّلت جّساا نػافم *** ّيجاا ػػػػػهللا سو ي كافػػػػػػػػػػػاذ إليػػػػػػمع
 و ػػػػػػفػاضمو  وػػػاه نيمػػػػػػػػػػػػو أتػػػػػػػػػػػػػػػلجي *** وكاف إذا ما الّزيف أرغى بعيخه
 عمى الّزيف والجيخاف أّنظ قاتمو  *** وقج عمع الجػع الحؼ بات سارياا 
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 (ٕٖ)إذا ما لئيع القـػ ضاقت مشازلو *** وأّنظ رحب الباع يا تػُب بالِقخػ 
بغ عّفاف ىا لديجنا عثساف اؤ كة ليمى األخيمّية االجتساعية رثوُيعجُّ مغ مذار 

 : رضي هللا عشو حيغ قالت
 وكاف آمغ مغ يسذي عمى ساؽِ  *** أبعج عثساف تخجػ الخيخ أّمتو

  (ٖٖ)أوراؽِ و  ب جعٍّ ػػػػػػػاف مغ ذىػػػػػػػػػػػػما ك *** عػػػػػػػأّمشيو  ة هللا أعصاىعػػػػػػػػػػخميف
 

 البعد الّسًاسٌ : املبحث الثالث
دياسي مذاركة بارزة فيحه الخشداء لقج شاركت الخشداء وليمى في السذيج ال

يعّج دفعيا ألوالدىا و  استدادىا مشوو  أُعجب بوو  أسسعتو شعخىا بلو  وفجت عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
األربعة في معخكة القادسية مذاركة سياسّية كبخػ وكحا قرتيا مع سيجنا عسخ بغ 

ا " فقج روؼ أّف قرتيا مع الديجة عائذة رضي هللا عشيو  الخصاب رضي هللا عشو
عائذة رضي هللا عشيا نطخت إلى الخشداء وعمييا صجار مغ شعخ، فقالت: يا خشداء، 

 .(ٖٗ)أتمبديغ الرجار وقج نيى رسػؿ هللا َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع عشو! "

وليمى األخيمّية مثل أختيا الخشداء حطيت بسكانة عالية واحتخاـ كبيخ حيث 
ألمخاء وأسسعتيع أشعارىا كسعاوية بغ أبي سفياف والحجاج بغ وفجت عمى الخمفاء وا

السمظ بغ مخواف فيي تقػؿ مادحة معاوية بغ أبي  وعبج، ومخواف بغ الحكع، يػسف
 :سفياف

 الب نابُ ػػػػػػػػػبخحمي رادة األص *** ػؼ ػػػػػػػػػػػػػػػمعاوؼ لع أكج آتيظ تي

 خاُب ػػػػػػػػػػػػػػػػػولّيتيا الغ إذا وضعت *** اػػػػػػػػػقخيح الطيخ يفخح أف يخاى

 : وقالت تسجح مخواف بغ الحكع

 إلى الحّي حّمػا بيغ عاٍد وجبجبِ  *** شخبت وما ىحا بداعة مصخب
 : إلى أف تقػؿ
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 يػػػػػػا لميبانيق مخكبػػػػػػػفميذ عميي *** إذا ما أنيخت بابغ مخواف ناقتي

 ع يتعّقِب ػػػػاءا فمع يشقس ولػػػػػػػػػػقز  *** ُأذّلت بقخبي عشجه، وقزى ليا 

 (ٖ٘)قشعانيا مغ كلِّ خػؼ ومخغِب و   *** اػػػػػػػػػػػػػج هللا أنت أميخىػػػػػػػػػػػػػػفإّنظ بع

 : أنذأت تقػؿو  أقامت ليمى بباب مخواف بغ الحكع

 ثالثاا ليا عشج الشتاج صخيُف  *** ُأنيخت لجػ باب ابغ مخواف ناقتي

 اؿ وِريفُ ػػػػػػػػػػبشيخيغ مئخاف الجب *** ةػػػػػػػػػػػو كّل ليمػػػػػػػػػػػػا فتيانػػػػػػػػػػػػُيصيف بي

  (ٖٙ)ب الحراع أليُف ػػػػػػػػػػػػػػػػفآتت بو رح *** ػ ناشئٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُغالـ تمّقى سؤدٌد وى
 

 البعد احلىاسٌ : املبحث الزابع

انب الفخخ وحّث لقج كاف لمذاعختيغ مذاركة قػية في البعج الحساسّي في ج
بخاز ما لقبيمتييسا مغ صفات سامية ورفعة عمى بقية إقبيمتييسا عمى األخح بالثأر وفي 

 :أحالفيع العامخييغ عمى غصفافو  فالخشداء تقػؿ محّخضة بشي سميع القبائل
 ولدت أرػ حياا عمى الّجىخ خالجا  *** يخ وجو مميكشاػػػػػػػػػػػػال شيء يبقى غ
 اا والُقجور الخواكج ػػػػػػػػػػػػػػػػػاد جفانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأب *** ج ورىصوػػػػػػػػػػػػػػػػػّذخيأال إّف يـػ ابغ ال

 اف مغ عميا ىػازف شاىجا ػػػػػػػػػػػػومغ ك *** امخاا ػػػػػػػػػػػػػاا وعػػػػػػػػػػػػػأال أبمغا عّشي سميس
 (ٖٚ)اودا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بأف ال تعػػػػػػػػػػػػػتالقيتإذا ما  *** جوا لكعػػػػػػػػػػػػػػػبأّف بشي ذبياف قج أرص

 :قتمة أخيياوقج أنذجت قريجة مخاشبة عذيختيا تػثبيع عمى القتاؿ والثأر مغ 
 ظ إلى وعخِ ػػػػذ ضشػػػػػػػػػػػػفي محب *** اا ػػػػػػػػػػػػػػػػع إف لقيتع فقعدػػػػػػػػػػأبشي سمي

 خِ ػػػػػة في الميل كالقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبشزخو  *** عػػػػػػػػػع ورماحكػػػػػػػػػػػػفالقػىع بديػفك
  (ٖٛ)أرِ ػػػػػػػػػػػػو بال ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرخعو  صخخاا  *** خواػػػػػػػػػػػػػتحكّ و  حّتى تفّزػا جسعيع
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 :وقج أجابت الخشداء سمسى بشت عسيذ لّسا فاخختيا
 األمذ ناشحا و  اليـػلكبر الػغى في  *** ذرؼ عشظ أقػاؿ الّزالؿ كفى بشا

 اػػػػػػػػا وبػارحػػػػػػػػػػػػػػػ ليػػػػػػػػػػػػػػػػانح ال تكبػػػػػػػػػػػػػس *** اػػػػػػػػػػػػػعميكع بإذف هللا ُيدجي مرّسس
وكحا كانت ليمى األخيمّية صاحبة مداىسة فاعمة في البعج الحساسي فقج قالت 

  :مفتخخة بقػميا
 حّتى يجّب عمى العرا محكػرا  *** اػػػػػػػػػػػػػػػػػػنحغ األخايل ما يداؿ ُغالمش

 ا وتعمسشا الّخفاؽ ُبحػراػػػػػػػػػػػػػػػػػجدع *** اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبكي الخماح إذا فقجنا أكّفش

 (ٜٖ)ى الِعطاـ بتػراػػػػػػػػػػػػػػػػػحّخاف إذ يمق *** وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إخػانػػػػػػػػو الديف يعمع أّنش

 :وقج قالت تسجح بشي أبي بكخ بغ كالب بغ ربيعة

 ـػ مشيُع أثخُ ػػػػػػػػاحة قػػػػػػػػّل سػػػػػػػػػػػػػبك *** ا بكٍخ فإّنيعػػػػػػػػػػػػػػػػإف كشت تبغي أب

 ال قجرواو  اؿ أعجاؤىع مشيعػػػػػػػػػػػػػيش *** اػػػػػػػُنعسى وبؤسى بآفاؽ البالد فس

 (ٓٗ)أّنى يحاوؿ فيو الػرد والرجر *** عُ و العالسػف إذا ما األمخ ضافي

 :وليا أبيات رائجة في الفخخ في قريجة ىجائيا لمشابغة الجعجؼ حيغ تقػؿ

 مقيع شػاؿ الّجىخ لغ يتحمحال  *** أصموُ و  ا تامظ دوف الدساءػػػػػػػػػػػػػلش

 (ٔٗ)مغ الّشاس إال مججنا كاف أّوال  *** و ما كاف مجٌج في أناٍس عمستو
 :وقالت تفخخ

 ـخ ػػػػػػإلى واردات بالخسيذ العخم *** تٍ ػػنحغ مشعشا بيغ أسفل ناع
 أقامػا عمى ىػؿ الجشاف السخّجع *** بحّي إذا قيل اضعشػا قج أتيتع
 (ٕٗ)ّخـِ ػػػػػػػػػػػػتسدي بيا أخخاىع لع ترو  *** تحّسل أوالىع مغ الجار غجوة
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 .زتنيًة لمصىرة الشعزية بني الشاعاألبعاد الفن - الفصن الثانٌ

يشطخ الشقج السعاصخ إلى العسل الذعخؼ باعتباره بشية مغ العالقات يكذف 
، تفاعميا عّسا خمفيا مغ الخؤػ والسعاني، ويدتشبط مغ شخيقة بشائو مجػ إثخاء الستمقي

في العسل الذعخؼ أىسية كبيخة،  وتعسيق وعيو وخبخاتو، ومغ ىشا كاف لمرػرة الذعخّية
يا القريجة، وىي أحج أىع السعاييخ لمحكع عمى أصالة فيي الػسيمة التي تدتكذف ب

التجخبة الذعخّية، وعمى الخغع مغ كثخة الحجيث حػؿ اختالؼ مفيـػ الرػرة الذعخّية 
بيغ الفكخ البالغي القجيع والشقج السعاصخ مغ حيث السفيـػ واألنساط ووسائل التذكيل 

ج نقجؼ عمى الرػرة واألثخ الشفدي وخاصة في الشقج الحجيث حيث أضفى كل مشي
إال ، مسا ّحسميا مغ كل مشيج مالمحو وترػراتو الخاّصة، الذعخّية مفاىيسو الفكخّية

أنشي حاولت أف أستقي ليا بعس التعخيفات التي واجيتشي في كتب الشقج حتى تكػف 
 ركيدة حكع ميّسة مغ ركائد الحكع ومعاييخه عمى شعخ الذاعختيغ. 

عخّية بأنيا "شخيقة خاصة مغ شخؽ التعبيخ أو يعّخؼ جابخ عرفػر الرػرة الذ
وجو مغ أوجو الجاللة تشحرخ أىسيتيا فيسا تحجثو في معشى مغ السعاني مغ خرػصّية 

 .(ٖٗ)"ٔوتأثيخ"
كسا يعّخفيا عبجالقادر الخباعي بأنيا "ىيئة تثيخىا الكمسات الذعخّية بالحىغ  

 .(ٗٗ)شخيصة أف تكػف ىحه الييئة معّبخة ومػحية في آف"
ويقّجـ ليا الخباعي تعخيفاا آخخ فيقػؿ بأنيا "تخكيبة عقمّية تحجث بالتشاسب أو  

بالسقارنة بيغ عشرخيغ ىسا في أحياف كثيخة، عشرخ ضاىخؼ وآخخ باششي وأّف جساؿ 
 .(٘ٗ)ذلظ التشاسب أو السقارنة يحّجد بعشرخيغ آخخيغ ىسا الحافد والقيسة "

 غ وفق اآلتي: وسأتحجث عغ الرػرة الذعخّية عشج الذاعختي
 : األنهاع البيانية للصهرة الشعخّية عنج الشاعختين وتنقسم إلى -أولا 

 الكشاية.  –أ 
 التذبيو.  –ب 
 االستعارة.  –ج 
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 أنماط ورود الصهرة الشعخّية عنج الشاعختين وتنقسم إلى:  -ثانياا 
 ) أ ( الرػرة الحدية وتشقدع إلى: 

 الرػرة البرخية.  -ٔ
 الرػرة الدسعّية .  -ٕ
 الرػرة المسدية.  -ٖ
 الرػرة الحوقية.  -ٗ
 الرػرة الذسّية.  -٘
 الرػرة الحخكّية.  -ٙ

 )ب( الرػرة العقمّية. 
 (46)) ج ( الرػرة القررية 

 : األنهاع البيانية للصهرة الفنّية عنج الشاعختين وتنقسم إلى -أولا 
 الكناية  –أ 

ما يتكمع بو االنداف ويخيج غيخه وىي مرجر كشيت أو كشػت بكحا  ة:ــــــــــــــــــلغ
 . (47) عغ كحا إذا تخكت الترخيح بو

"لفع أشمق وأريج بو الـز معشاه مع قخيشة ال تسشع مغ إرادة السعشى  واصطالحاا:
 .(48)األصمي نحػ زيج شػيل الشجاد تخيج بيحا التخكيب أنو شجاع عطيع"

مغ مغ الحقيقة ألنيا تذسل الحقيقة ودليميا وقج أكثخت ويقػؿ العخب أّف الكشاية أب
الذاعختاف مغ ايخاد الكشاية في شعخىسا حتى قاربت عجد الحقائق وقج أحريت 
لمذاعختيغ ما يفػؽ الثسانيغ تكشية خالؿ عيشتي قرائجىسا السجروسة وسأضخب جسمة 

كة بيغ مغ األمثمة ليا عمى الشحػ التالي محاوالا جسعيا تحت مػضػعات مذتخ 
 :الذاعختيغ

 : المنعةو  قالت الشاعختان في القهة
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 : تقػؿ الخشداء
  (ٜٗ)فسا في وجيو نجبُ ، صاٍؼ عتيقٌ  *** وػػػػػأغّخ أزىخ مثل البجر شمعت

وقج كّشت الخشداء بعجـ وجػد الشجب جسع ُنجبة في الػجو عغ مشعتو وقػتو ألنو 
 :وقالت أيزاا  ال يدتصيع أحج الػصػؿ إليو إلصابتو

  (ٓ٘)ل قج خاضت دماا يجخؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػالخيو  *** وػػػػػػػػػػخوؼ سشاف الخمح شعشتتُ 
 :وقج قالت ليمى في نفذ السعشى

 (ٔ٘)مشازلو و  ويزحي بخيٍخ ضيفو *** يبيت قخيخ العيغ مغ بات جاره
 :وقالت تسجح الحّجاج بقػتو ومشعتو

 ا ػػػػػػػػػػػػػػىتتّبع أقرى دائيا فذفا *** إذا ىبط الحّجاج أرضاا مخيزة
 :ثّع قالت بعجه

 (ٕ٘)ا ػػػػػػِخيف أذاىو  إذا جسحت يػما *** قاىا دماء السارقيغ وعّمياػػػػػػػػػػػػس
وألحع ىشا عمػ كعب ليمى عمى أختيا فالخشداء كاف تعبيخىا قخيباا مغ الحقيقة 
فػجو السسجوح ليذ فيو نجب لسشعتو عغ خرػمو وكحا ىػ يخوؼ رمحو بقػتو في وقت 

 ت مشعة مسجوح ليمى جارهبيشسا بمغ -والخيل قج خاضت دماا يجخؼ  –صعب لمغاية 
باإلضافة إلى اشتساليا لجسمة الّشاس  ضيػفو بل شسمت كّل الػقت ليالا ونياراا أىمو و و 

وبمغت درجة عالية برػرة الشائع قخيخ العيغ الحؼ ولج ىحه السشعة وفي البيتيغ األخيخيغ 
ػتو ومشعتو يبمغ أقرى داء أعجائو وبأنو ال يكتفي بالسخة صّػرت الحّجاج بأنو مغ ق

 .الستعجاد لحلظ بتشكيخ كمسة اليـػالػاحجة بل يعّل الدقيا مخة بعج أخخػ وبأنو دائع ا
 :ومن الكنايات المشتخكة تكنية الشاعختين عن الشجاعة

 : وليسا في ذلظ كشايات كثيخة وسأختار أبخزىا تقػؿ الخشداء   
 (ٖ٘)يكػف ليا حيث استجارت وكّخِت  *** ة ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تبالػػػػػػػػػػػػمغ أسكأّف مجاّلا 
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 : وتقػؿ أيزا مكّشية عغ شجاعة صخخ
  (ٗ٘)ّختِ ػػػػػػػػػوال أبرختو الخيل إال اقذع *** وما كّخ إال كاف أوّؿ شاعغ

 :وتقػؿ عغ صخخ
 ارا ػػػػػػػػػػػػػػػيغ فػػػػػػػػػػػػػػػػٍة حكسخجل شّباخ *** يّ ػػػػػػػػػػػوُتخوؼ الِدشاف وُتخدؼ الكس

  (٘٘)وُتعصي الجديل وُتخدؼ الِعذارا *** اض الشجيعػػػػػػوُتغذي الخيػؿ حي
والذاىج في الذصخيغ األوليغ مغ البيتيغ حيث صخخ يرل حّج القتاؿ فدشاف 
 رمحو يخوػ مغ دماء األعجاء وخيمو يجخل بيا وسط السعسعة والجماء سيػؿ مغ 

 .الخجاؿ ذاءأح
 :والخشداء كّخرت الرػرة نفديا في البيت اآلتي

 (ٙ٘)ج خاضت دماا يجخؼ ػػػػػػػػػػػػوالخيل ق *** وػػػػػػػػػػػػػػػح شعشتػػػػػػػػػػُتخوؼ سشاف الخم
 :وقج قالت ليلى في المعنى نفسو 

 (ٚ٘)شو كلُّ ِقخٍف يصاولوخ عػػػػػػػػػػػػػػػػأقرو  *** وػػػػػػػػػػػػيغ تّع تسامػػػػػػػػػػػػػػأتتو السشايا ح
 :وقج قالت أيزاا 

 بأبيس قّصاع الزخيبة مخىٍف  *** وكع مغ لييٍف محجٍخ قج أجبتو
 (ٛ٘)لع يتشّدفو  لع يصعغو  وػػػػػػػػػػػػػػعمي *** وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسػت يحخؽ نابو  فأنقحتو

 ت األوؿ عغ تجاوز تػبة ألقخانو وأّنيع جسيعاا قجيوقج أخبخت ليمى في الب
تقاصخوا عشو ولع يبمغػا درجتو وفي البيتيغ التالييغ تخبخنا عغ إغاثتو لمسميػؼ وقت 
الزيق بديفو البّتار وأّف ىحا اإلنقاذ كاف في وقت شّجة وكّشت عشو بحخؽ الّشاب ورغع 

 .والتشّدف وىػ ضخب الديف ذلظ لع يربو شيء مغ األذػ والصعغ
 :وقج قالت في السعشى نفدو

 ػراػػػػػػػػػػػػػػتعمسشا الخفاؽ بحو  جدعاا  *** اػػػػػػػػػػػػفقجنا أكّفش تبكي الخماح إذا
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 (ٜ٘)ػرا ػػػػػػػػػػػػاـ بتػػػػػػحّخاف إذ يمقى الِعط *** وػػػػػػػػػػػػػػػا إخػانػػػػػػػػو الديف يعمع أّنش
 :وقج قالت في السعشى نفدو

 متكّدخِ إذا الخيل جالت في قشاا  *** قتمتع فتىا ال ُيدقط الخوُع رمَحو
 (ٓٙ)ّػرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا تػب لمسدتشبح الستشو  *** يا تػب لمّشجػو  فيا تػب لمييجا

واألخيمّية كانت أبخز مغ أختيا في التعبيخ عغ ىحا السعشى فقج جعمت الخماح 
ىي التي تفقج قػميا لعطع شجاعتيع وصّػرت تػبة في خزّع السعخكة غيخ ىّياب وإف 

ي البيت األخيخ جعمت تػبة كأنو مخمػؽ لخػض الحخوب والسعارؾ تكّدخت الخماح ثع ف
 وىحا تعبيخ في القّسة عغ شجاعتو وبأسو .

 :ومن الكنايات المشتخكة تكنية الشاعختين عن الكخم
 :تقػؿ الخشداء مكّشية عغ كـخ صخخ
 (ٔٙ)اب ػػػػػػػػػة السشتػػػػػػػػػػػػػغايو  مأوػ اليتيع *** اا ػػػضخع الجسيعة بالّشجػ متجّفق

 :وتقػؿ أيزاا كشاية عغ كخمو
 جاة الخيح أو تدخؼ ػػػػػػػػػػػػػجو غػػػػػػػػػػػػػتغ *** وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أّف جفشتػػػػػػػػػػػالحّي يعم

  (ٕٙ)جر ػػػػػػػػػػالقو  ارػػػػػػػع ربُّ الشّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمشع *** وػػػػػػػػػػػػػػػفإذا أضاء وجاش مخجم
 :قج قالت كشاية عغ كـخ صخٍخ أيزاا و 

  (ٖٙ)جرػفقج كاف بّداماا ومحتزخ الق *** ةػػػػػػػػػػليبِظ عميو مغ ُسميع جساع
 :وقج قالت ليلى في الكناية عن كخم تهبة حبيبيا

 (ٗٙ)ػب لمسدتشبح الستشّػرِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا تو  *** يا تػب لمّشجػو  فيا تػب لمييجا
 :وقج قالت في السعشى نفدو 

 اّلت جّساا نػافموػػػػػػجػاداا عمى الع *** ّيجاا ػػػػػػػػػػػػػػػػػهللا سو معاذ إليي كاف
 أنامموو  اه الّشجػػػػػػػػػػب كفّ ػػػػػػػػػػػػػػػتحمّ  *** ةا ػػػػػػػػػػأغّخ خفاجياا يخػ البخل سبّ 
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 و ػػػػفػاضمو  وػػػػػػػػػػػػػػػػاه نيمػػػػػػػػػػػػػػػػلجيو أت *** و كاف إذا ما الّزيف أرغى بعيخه
 عمى الزّيف والجيخاف أّنظ قاتمو *** و قج عمع الجػع الحؼ بات سارياا 

 (٘ٙ)إذا ما لئيع القـػ ضاقت مشازلو  **و أّنظ رحب الباع يا تػب بالِقخػ *
وجساؿ صػرة الخشداء في قػليا تغجو غجاة الخيح أو تدخؼ حيث شسمت وقتي 

القجر وقج قابل و  الرباح والسداء مبالغة في الكـخ وكحا وصف صخخ بأّنو رّب الّشار
ج ذلظ عشج ليمى وصف تػبة بأّنو ُخمق لمّشجػ ولمساّرة الحيغ يبحثػف عسغ يزّيفيع وق

تفّػقت ليمى بػصف تػبة بالكـخ وقت شّح األمصار وقّمة السسمػؾ مغ البيائع وكحا 
بترػيخ يجؼ تػبة والكـخ يحمب مشيا وفي ىحه الرػرة الخائجة التي يعمع الجػع نفدو 

 .مو ثع وصفو كخمو بالخحابة والدعةفييا بأّف تػبة ال شّظ قات
 .الحجيث عغ التذبيووسأكتفي بيحه األمثمة في الكشاية ألنتقل إلى 

 التشبيو –ب 
"وىػ مذاركة أمخ ألمخ في معشى بأدوات معمػمة كقػلشا العمع كالشػر  التشبيو:

 .(66)في اليجاية فالعمع مذّبو والشػر مذّبو بو، واليجاية وجو الذبو والكاؼ أداة التذبيو"
شتخاكيسا في ويعخفو جابخ عرفػر بأنو "عالقة مقارنة تجسع بيغ شخفيغ التحادىسا أو ا

ىحه العالقة قج تدتشج إلى مذابية ، صفة أو حالة أو مجسػعة مغ الرفات أو الحاالت
حدّية، وقج تدتشج إلى مذابية في الحكع أو السقتزى الحىشي الحؼ يخبط بيغ الصخفيغ 

 .(67)السقارنيغ"
وأستصيع القػؿ مغ البجء بأّف الخشداء كاف تخكيدىا عمى ىحا المػف البالغي 

كسا رّكدت ليمى عمى الكشاية حيث أحريت ليا في ىحه العّيشة الذعخّية أربعيغ  كبيخاا 
الجانب السيع ىشا ىػ و  تذبيياا بيشسا لع تتجاوز تذبييات ليمى سبعة عذخ تذبيياا فقط

تشّػع تذبييات الخشداء ودقتيا وغخابتيا مّسا جعمشي أحكع ليا بالتفّػؽ في ىحا المػف 
التقتا فيو مغ صػر التذبييات متعّخضاا لبعس جساليات البالغي وسأعخض ألبخز ما 

 :تذبييات الخشداء في الدصػر اآلتية
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 سّح الجمهع في الخثاء على المّيت  -1
 :تقػؿ ليمى في ذلظ

 (ٛٙ)بدحٍّ كفيس الججوؿ الستفّجخِ  *** ّيخٍ ػػػػػػػػػػػػػػػأيا عيغ بّكي تػبة بغ حس
قج أبجعت وقج شبيتو اصباب دمػعيا في الغدارة بانرباب ماء ججوؿ الساء و 

 :في ىحه الرػرة التي يبجو أّنيا مذتيخة فالخشداء تقػؿ في صػرة مذابية
 (ٜٙ)َخبُ ػأراعيا َحَدٌف أـ عادىا شَ  *** ما باؿ عيشيظ مشيا دمعيا َسَخبُ 

 وىشا قالت عغ دمعيا َسَخُب أؼ جاٍر ثع قالت في مػضع آخخ: 
 (ٓٚ)ل عجا الفخيجِ ػػػػػػػػػػػا يشفظُّ مثػػػػػػػػػػػػفس *** وػػػػػػجٍر عميػػػػػػػػػػػػػػػػبدجٍل مشظ مشح

والدجل ىػ دلػ الساء العطيسة وشّبيتو في الذصخ الثاني بحّبات المؤلؤ في عقج 
 : وقالت في مػضع آخخ، فخيج

 (ٔٚ)فيس يديل عمى الخّجيغ مجرارُ  *** ختػػػػػػػػكأّف عيشي لحكخاه إذا خص
ىحه ىي صػرة ليمى نفديا في التذبيو بججوؿ الساء وقج جسعت تذبيو انحجار و 

 :و في قػلياوالقػؿ بغدارت الجمع بالجساف
  (ٕٚ)مثل الجساف عمى الخّجيغ محجور *** يا عيغ جػدؼ بجمع غيخ مشدور

 التشبيو باألسج - 2
 :تقػؿ ليمى في تذبيو تػبة باألسج

 (ٖٚ)وػػػػػػػػحالئمو  تخضى بو أشبالوو  *** وػػػػػػػػكاف كميث الغاب يحسي عخيشو 
 :واكتفت بقػليا أسج دوف إضافة صفات أخخ كسا قالت الخشداء دوف اضافة

 (ٗٚ)ػاػػػػػليثاا إذا ندؿ الفتياف أو ركب *** حرشاا شجيج الخكغ مستشعاا  قج كاف
لتعصي دقة في الػصف كسا  أضافت إلى التذبيو باألسج صفات ولكغ الخشداء

 :في قػليا
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 جاا ببيذة كاشخ األنيابػػػػػػػػػػػػػػػأس *** ىػػػػػػحامي الحقيِق تخالو عشج الػغ
 (٘ٚ)خابػػػػػػػػػػػشثغ البخاثغ الحق األق *** اا ػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ ضبارمػػػػػػػػػأسجاا تشاذره الخف

فػصفتو بكاشخ األنياب أؼ جاىداا لفخس الفخيدة ثّع ىػ ضباـر أؼ وثيقاا قػّياا 
 :وقج فعمت مثمو في قػليا

 بل باسٌل مثل ليث الغابة العادؼ *** خٌ ػػػػػػػػػػػػػػػسسح الخميقة ال نكذ وال غس
 (ٙٚ)مغ أىمو الحاضخ األدنيغ والبادؼ *** مغ أسج بيذة يحسي الخّل ذؼ ِلبجٍ 

بعجاا عغ ضعفو وىػ ذؼ لبج أؼ أصبح خبيخاا في  وقج أضافت وصفو بالعجواف
 :الفتظ بأعجائو وقج أكثخت مغ االضافات في قػليا

 بٍل ىدبخِ ػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػع مغ أبػػػػػػػػػػػأشجو  *** ابٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أحيا مغ مخّبأة كع
 و بدجخِ ػػػػػػػػػػػػػػػو عجوتػػػػػػػػػػػػػػػجا لع تشػػػػػػػػػػػػػع *** اٍؿ إذا ماػػػػػػػػػػجؽ رئبػػػػػػػػػػػىخيت الذ

 (ٚٚ)خِ ػػػػػػػػػػػػّل بحػػػػػػػػػػػػػكو  داة ػػػػػػػػُ عمى شخؽ الغ *** اعجيوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج سػػػػػػػػػػػػػضبارمِة تػسّ 
( وصفتو بدعة الذجيقيغ )ىخيتت في االضافات ما استصاعت حيث وقج تػّسع

ثّع قالت أّنو ال يشيشو أحج حاؿ عجوتو تػّسعاا في الذجاعة ثّع قالت ضبارمة وىػ األسج 
الػّثاب وأخبخت أنو يجمذ عمى شخؽ الغداة مبالغة في شجاعتو وليحا الدبب حكست 

 .ّػؽ في التذبييات عمى أختيا ليمىلمخشداء بالتف
وقج كثخت تذبييات الخشداء فذّبيت بالبجر والرقخ والشحل والذيصاف والتسخ 

لطالـ و  الخمح بقادـ الشدخ وبياض الديف بالسمحو  اليابذ الشاقة بالفخس والخيل بالديع
الخيل بالجخاد وتذبيو أحجاث الجىخ بالحبح ولسع ار وألع السريبة بحخارة الجسخ و بالق

وسأذكخ اثشيغ مغ أغخب تذبيياتيا وىي قػليا مذّبية  الديػؼ بالبخؽ وغيخىا الكثيخ
 :ء الحخب بذّج فخحؼ الّشاقة لتجرّ اذكا

 جّرتِ ػػػػػػػػػػػػػػػػاا فػػػػػػػػػا مخيّ ػػػػػػػػػػػػػػفألقت بخجميي *** شجدت عراب الحخب إذا ىي مانعٌ 
 (ٛٚ)ّختِ ػػػػػػػػػػػػػػاقسصو  اا ػػػػػػػػػػػػو بإيداٍغ دمػػػػػػػػػػػػػػتقت *** البٌ ػػػػػػػػػػػػا قبل حػػػػػػػػػوكانت إذا ما رامي
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بعج مػت صخخ كييئة القصا وكحا مغ غخيب تذبيياتيا تذبيييا الخيل متجّسعة 
 : الستجّسعة جساعات لتحسي بعزيا بعزاا حيغ قالت

 (ٜٚ)أنياباا و  ػػ سيباا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجف لّسا ثػػػػػػػػػػػػػػػػػفق *** و ابكي أخاؾ لخيل كالقصا عرباا 
 الستعارة  –ج 

  .: "مغ قػليع استعار الساؿ إذا شمبو عارّية"الستعارة في اللغة
لعالقة السذابية بيغ  استعساؿ المفع في غيخ ما وضع لو وفي اإلصطالح:

السعشى السشقػؿ عشو والسعشى السدتعسل فيو، مع قخيشة صارفة عغ إرادة السعشى األصمي 
أسجاا في السجرسة، فالسدتعار مشو )أسجاا( والسدتعار لو )الخجل السذاىج(،  كقػلشا: رأيت

 ."(80)والقخيشة السانعة )في السجرسة(
في كل استعارة  –السؤكج أنشا  ويقػؿ جابخ عرفػر عغ مفيـػ االستعارة "مغ

لدشا إزاء شخفيغ ثابتيغ متسايديغ وإنسا إزاء شخفيغ يتفاعل كل مشيسا مع  –أصيمة 
اآلخخ ويعجؿ مشو، إّف كل شخؼ مغ شخفي االستعارة يفقج شيئاا مغ معشاه األصمي، 
ويكتدب معشى ججيجاا نتيجة لتفاعمو مع الصخؼ اآلخخ داخل سياؽ االستعارة الحؼ 

 .(81)عل بجوره مع الدياؽ الكامل لمعسل الذعخؼ"يتفا
وقج وججت الخشداء تكثخ مغ استخجاـ ىحا األسمػب البالغي الخصيغ في 
العّيشة الذعخّية أكثخ مغ أختيا ليمى حيث بمغ عجد استعاراتيا ثشتاف وعذخيغ استعارة 

معّػؿ  مقابل سبع استعارات لميمى األخيمّية فقط أؼ ثالثة أضعاؼ ولكغ الكثخة ليذ
الشطخ الػحيج ىشا حيث تقف اإلجادة عامالا فاعالا في نجاح استخجاـ االستعارة 
وسأعخض ىشا لالستعارات السذتخكة بيشيسا ثع أعخض أبخع استعارات كلٍّ مشيسا عمى 

 : الشحػ اآلتي
 استعارة الحصن للمنعة والحمى – 1

 :تقػؿ الخشداء في ذلظ
 (ٕٛ)خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأصبحت حرشي مشك *** ةا ػػػػػػػػػػػػػػػو ويمػػػػػػػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويم
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 :وقالت في السعشى نفدو
  (ٖٛ)ويقرع عػد الشبع وىػ صميبُ  *** لقج قرست مّشي قشاة صميبةٌ 

 :وأّما ليمى فقالت في السعشى نفدو
  (ٗٛ)الا غػائموػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجسيالا محّياه قمي *** وػػػعفيفاا بعيج اليّع صمباا قشات

 : وقالت أيزاا 
  (٘ٛ)وػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ نػازلػػػػػػػػليسشعيع مّسا ُتخ *** إذا حّل ركٌب في ذراه وضّمو

فػػػػػػػي اسػػػػػػػتخجاـ القشػػػػػػػاة الرػػػػػػػميبة فالخشدػػػػػػػاء  اتفقتػػػػػػػاقػػػػػػػج  وإذا كانػػػػػػػت الذػػػػػػػاعختاف
اسػػػػػػػتخجمت اسػػػػػػػتعارة الحرػػػػػػػغ لرػػػػػػػخخ وقػػػػػػػج وسػػػػػػػّعت صػػػػػػػػرة مشعتػػػػػػػو وجبخوتػػػػػػػو بيػػػػػػػحا 
االسػػػػػػػتخجاـ وال نغفػػػػػػػل لميمػػػػػػػى اسػػػػػػػتخجاميا الػػػػػػػحرػ أؼ الكشػػػػػػػف وكػػػػػػػحا اسػػػػػػػتعارة الذػػػػػػػجخة 

 ج حػػػػيغ أخبػػػػخت أفّ العطيسػػػػة لتػبػػػػة التػػػػي تطػػػػّل مػػػػغ يحتسػػػػي بيػػػػا ونجحػػػػت إلػػػػى حػػػػّج بعيػػػػ
 .الشدوؿ وقت حمػؿ السرائب والخػؼ

 استعارة الخبيع للكخم  -2
اللة عمى الكـخ حيث تقػؿ عمى استعارة الخبيع لمجأيزا لقج اتفقت الذاعختاف 

 :الخشداء
 (ٙٛ)حيغ يخاؼ الّشاس قحط القصار *** جػػػػػػػػػػػػػػػػػأوػ نػػػػػػػػػػػػػػػاّلؾ ومػػػػػػػربيع ى

 :بيشسا تقػؿ ليمى في السعشى نفدو
 (ٚٛ)غامخِ و  ػر نجاه ػػػػػػػػػػػػػعمى كّل مغس *** يفيس نجاىسااا كانا ػػػػػػػػػػػػػػػربيعي حي

وقج بجا لي تداوؼ الرػرتيغ في الجػدة فالخشداء قالت بأّف أخاىا ربيعاا حيغ 
 .مسجوحييا بأّنيسا فاضا عمى الكلّ ُيخاؼ القصخ وليمى قالت عغ 

وأّما لتسّيد االستعارات وشخافتيا فقج وججت ليمى تتفػؽ عمى أختيا حيث سجّمت 
 :تيغ لمخشداء فقط عمى الشحػ اآلتيرائجة مقابل اثشو  ذ استعارات شخيفةليا خس

تقػؿ ليمى في استعارة شخيفة مرػرة وصػليا إلى الخميفة معاوية عمى ناقة 
 :مدّشة قخيحة الطيخ يفخح بيا الغخاب بيا ليشقخ ضيخىا حيث تقػؿ
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 (ٛٛ)خابػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا وضعت ولّيتيا الغ *** اػػػػػػػػػػػػقخيح الطيخ يفخح أف يخاى
 .لحسار ومعشى قخيح الطيخ أؼ جخيحةة ىي بخذعة اوالػلي

 :  تقّل جػدة عغ سابقتيا حيغ قالتوقج أتبعت البت الدابق ببيت فيو استعارة ال
 (ٜٛ)خابػػػػػػػػػػػػػػػػإذا ما األكع قّشعيا الد *** تجػب األرض نحػؾ ما تأّنى

ىي التّمة فاستعارت القشاع مغ السخأة وىػ لمتغصية لمدخاب و  واألكع جسع أكسة
 .اىج وسط الصخيق عشج اشتجاد الحخّ غّصي الرحخاء وىحا يذوىػ ي

 : وكحا استعارت البخل النقصاع السصخ حيغ قالت
 (ٜٓ)حابػػػػػػػػػػػلتشعذيا إذا بخل الد *** ؾ استغاثتو  وكشت السختجى

ومغ جسيل استعاراتيا استعارة البكاء لمزعف حيغ فقجت الخماح أكّف األخايل 
 : بأسيع حيغ قالتو  لذجاعتيع

 (ٜٔ)ػراا ػػػػػػػػػػػػػػػجدعاا وتعمسشا الّخفاؽ بح *** خماح إذا فقجف أكّفشاتبكي ال
 .ماح لفقجىا أكّف األخايل الذجعافوىحه صػرة رائجة حقاا حيغ تبكي ىحه الخ 

 :ومغ استعاراتيا الخائجة قػليا
 (ٕٜ)الجيخاف أّنظ قاتموو  عمى الزيف *** وقج عمع الجػع الحؼ بات سارياا 

 جػع إذا سخػ عمى ء كخمو عمى الحيث استعارت القتل لدعة وقػة قزا
 .ضيفانوو  جيخانو

 :وأّما الخشداء فقج تسّيد عشجؼ ليا استعارتاف وىي قػليا
 (ٖٜ)الءة الفخخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوراف مػػػػػػػػػػػػػػػػػيتع *** اػػػػػػػػػػػارػ أباه فأقبال وىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج

حيث صػرت الغبار مالءة يختجييا أحجىسا ثّع يخمعيا عمى اآلخخ وقج تأثخ بيا 
 : عجّؼ بغ الخقاع حيغ قاؿ

 اػػػػػػػػػػػػػػػػاء محكسة ىسا ندجاىػػػػػػػػػػػػبيز *** الءةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغبار م يتعاوراف مغ
 :وأّما االستعارة الخائجة األخخػ لمخشداء فيي قػليا
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 (ٜٗ)إذا ما رحى الحخب العػاف استجّرتِ  *** ةا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ الربخ مشظ سجيو  كخاىية
فقج استعارت الخحى مغ الصاحػف لمحخب واستعارت االدرار وىػ لمبغ فجعمتو 

 الحخوب .لمجماء في الحخب والعػاف ىي أشّج 
وبيحا أستصيع القػؿ بأّف ليمى قج تفّػقت قميالا في جانب االستعارة بالشطخ إلى 

 قّمة استعاراتيا حيث كانت استعاراتيا رائجة وشخيفة أكثخ مغ أختيا .
 أنماط ورود الصهرة الشعخّية عنج الشاعختين وتنقسم إلى:  -ثانياا 

 ) أ ( الرػرة الحدية 
 وتشقدع إلى: 

 البصخّية الصهرة  – 1
 (ٜ٘)مجمبب بدػاد الميل جمبابا *** نيج مخاكمو، يعجو بو سابح: تقػؿ الخشداء

( وبأنو ضخع )نيج( ثع استخجمت وصفتو فخس أخييا بأنو سخيع )سابحوقج 
 ضالـ الميل كأنو يمبذ المػف لتخبخ في صػرة برخّية عغ شجاعتو فيػ يديخ في

 .رداء أسػد
 :رة البرخّيةوتقػؿ في مػضع آخخ مدتخجمة الرػ 

 (ٜٙ)خػػػػػػػػػػيخ البذػػػػػػػػػػػذ في خػػػػػػػػػػػػكالذس *** وػػػػػػػػػػػػػػػػػػُج وجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُس أبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبي
 :وقج أتبعت البيت الدابق بقػليا معتسجة عمى الرػرة البرخّية

 (ٜٚ)خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق القسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اتدػػػػػػػػػػػػػػمو  *** ة لسيمكوػػػػػػػػػػػػػػػػذ كاسفػػػػػػػػػػػػػػػػػالذسو 
 : وتقػؿ ليمى مدتخجمة الرػرة البرخّية

 (ٜٛ)أديع نيار الذسذ ما لع تغّيبِ  *** إذا أدلجت حتى تخػ الربح واصمت
واستخجاميسا متقارب حيث لع يجخل في التخكيب الجاخمي لمرػرة في أبياتيسا 

 بل كاف مدحة خارجّية .
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 الصهرة السمعّية – 2
الّشاس و  أخييا صخخو  تقػؿ الخشداء في صػرة رسستيا لدباؽ بيغ أبييا

 :متجسعػف تعمػ أصػاتيع بالتذجيع
 (ٜٜ)أدرؼ اؾ ال ػػػػػػػػػػػب ىشػػػػػػػػػػػػػػػػػقاؿ السجي *** اؼ الّشاس أّييساػػػػػػال ىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع

 وتقػؿ ليمى مدتخجمة الرػرة الدسعّية في ترػيخ مشطخ فخاخ القصا في 
 :انتطار أميع

 (ٓٓٔ)أّوب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مغ ذلظ الستػػػػػػػػػػػػػػأوبتيو  *** ا جخسيا وتزّػراػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمّسا أحد
 .الجخس ىػ الرػتو 
 الصهرة اللمسّية  – 3

 لع أججىا في عّيشتي الذاعختيغ .
 الصهرة الحوقّية – 4

 ختيغ .لع أججىا في عّيشتي الذاع
 الصهرة الشّمية – 5

 :تقػؿ الخشداء عغ أخييا صخخ مدتخجمة الرػرة الذّسية
  (ٔٓٔ)ابػػػػػػاألجشو  متدّيٌل في األىل *** نعع الفتى، ميفيف، أرج العصاؼ

األرج ذو الخائحة و  والعصاؼ ىػ الخداء ندبة إلى العصف وىػ جانب العشق
 .الصيبة

 .لع أججىا في عّيشة شعخ األخيمّيةو 
 هرة الحخكّية الص – 6

والحّق أّف شعخ الذاعختيغ يشبس بالرػر الحخكّية وأكاد أجـد أّنيا أكثخ 
 :الرػر الذعخّية وروداا فالخشداء تقػؿ مدتخجمة الرػرة الحخكّية

 (ٕٓٔ)اباػػػػػػػاد الميل جمبػػػػػػػػػػػػػػمجمبب بد *** وػػػػػػػػػػػػػػابٌح نيٌج مخاكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعجو بو س
 .والذصخ األوؿ كمو حخكة وخفة
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 (ٖٓٔ)الءة الفخخػػػػػػػػػػاوراف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعي *** بال وىساجارػ أباه فأق: وتقػؿ أيزاا 

 .أبيوو  والقريجة كميا تعّج بالحخكة حيث ىي سباؽ ومصارحة بيغ صخخ

 :وتقػؿ أيزاا 
 (ٗٓٔ)يا ليف نفدي فقج القيت صشجيجا *** دارت بشا األرض أو كادت تجور بشا

 :ولشقخأ ىحا البيت الحؼ يرّػر صخخاا في السعخكة في حخكات متػالية

 (٘ٓٔ)معفػرو  مثل الدخاحيغ مغ كابٍ  *** اؿ عابدةا ػػػػػباألبص ثخػػػو الخيل تع

السعفػر أؼ و  والدخاحيغ ىي الحئاب والكابي الحؼ كبا عمى وجيو أؼ وقع أرضاا 
 السعّفخ السسّخغ بالتخاب .

 :وليمى تدتخجـ الرػر الحخكّية بشفذ االجادة فيي تقػؿ

 (ٙٓٔ)الب نابػػػػػػػػػػػػػػبخحمي رادة األص *** ػؼ ػػػػػػاوؼ لع أكج آتيظ تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمع

 :بعجه ببيت واحج تعيج القػؿثع 

  (ٚٓٔ)ا الدخابػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا ما األكع قّشعي *** ػب األرض نحػؾ ما تأّنىػػػػػػػػتج

 .حخكةو  القريجة كّميا انتقاؿو 

 :وتقػؿ في قريجة أخخػ 

 (ٛٓٔ)جشػح القصاة تشتحي كّل سبدب *** ا رحمة جشحت بوػػػػػػػػػػإذا حّخكتي 

بيات القريجة أو  ،وىي تذّبو الشاقة بحخكة القصاه التي تتحّخؾ في كل اتجاه
 : ومشيا قػليا صػرة حخكّية كاممة لحخكة القصا

 (ٜٓٔ)عمى شدنييا مشكباا بعج مشكب  *** إذا فتخت ضخب الجشاحيغ عاقبت

 و الحّق أّف الذاعختيغ كمتييسا أبجعتا في استخجاـ الرػر الحخكّية .
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 الصهرة العقلّية  –ب 

د عمى الحجج "ىي الرػرة التي تيتع بالجانب الحىشي مغ حيث االعتسا
 .(110)والبخاىيغ واألقيدة التي تخاشب العقل أكثخ مغ خصابيا الػججاف"

 :وقج استخجمت الذاعختاف ىحه الرػر بكثخة فيحه الخشداء تقػؿ

 ػدػػػػػب السجػػػػػػػػػػػػػػػػكػفأذِر الجمع بالد *** يبمىػػػػػػػػػػػػػػػرىيغ بمىا وكّل فتى س

 جيج ػػػػػػػػػػػػػػػاثخ بالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعجيجاا ال يك *** اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأقدع لػ بقيت لكشت فيش

 يج ػػػػػػػػػػخؼ عمى الخجل الجمػػػػػػليا ص *** اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارقولكّغ الحػادث ش

 خ بعج بشي ثسػدػػػػػػػػخوؼ الجىػػػػػػػػػػص *** اهػػػػػػػػػػػػػجما أتػػػػػػػػػػػػػاـز قػػػػػػػػػػػػػػػػجميج ح

 (ٔٔٔ)ػد ػػػػػػػػػػد مع الجشػػػػػػػػػػػالجشو  يخػػػػػػػػػػػػحسو  *** اداا قج عالىا الجىخ قدخاا ػػػػػػػػػػػػوع

 .غّمب فييا لغة العقل عمى العاشفةوالقريجة بكامميا صػرة عقمّية ت

 :وتقػؿ في مخثّية أخخػ غّمبت فييا لغة العقل

 اا في شعار ػػػػػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػػػػػالسو  إّنظ ***: ى بو شامتاا ػػػػػػػػػػػػػػػػحؼ أضحقل لم

 ارػػػػػػػػػػػػػو ال تسػػػػػػػػػػػػػػػخعو الحقػػػػػػػػػػػػمر *** خهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجؼ أّف مغ سػػػػػىّػف وج

 ّج الّشيارػػػػػػػػػار حػػػػػػػػػػػػػفي إثخ غاٍد س *** ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا روحػػػػػػػػػا بيشيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إّنس

 :ثّع أكسمت القريجة باستخجاـ الرػرة العقمّية حيغ قالت

 اف مغ ذؼ رحٍع أو جػار ػػػػػػػػػػػػػػػمغ ك *** جهػػػػػػػػػػػػة مغ بعػػػػػػػػػػأبجػ لي الجف

 ارػػػػػػػػػػػحاا لسجارؼ القصػػػػػار مدػػػػػػػػػصو  *** وػػػػػػػػػػػػػيُظ ىحا الجىخ أودػ بإف 

  (ٕٔٔ)ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخةا النجثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم بلٍ ػػػػػػكّل حو  *** ىػػػػػػػػػػػػػػائخ لمبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكّل حيٍّ ص

 : وىحه ليمى تدتخجـ الرػر العقمّية
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 إذا لع تربو في الحياة السعايخ  *** لعسخؾ ما بالسػت عاٌر عمى الفتى

 ابخػػػػػػػػػػػػػػػػػلسقج مّسغ غّيبتو اػػػػػػػػبأخم *** اا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف عاش سالسو  و ما أحٌج حي  

 ىػ صابُخ و  فال بّج يػما أف ُيخػ  *** و مغ كاف مّسا يحجث الجىخ جازعاا 

 (ٖٔٔ)ذ عمى األّياـ والجىخ غابخػػػػولي ليذ لحؼ عيٍر عغ السػت مقرٌخ***و 

 :تقػؿ في قريجة أخخػ و 

 (ٗٔٔ)اء السشايا دارعاا مثُل حاسخِ ػػػػػلق *** اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب إّنسػػػػػػػػػػػفال يبعجنظ هللا يا ت

 :وتقػؿ في قريجة أخخػ 

 السػت عاجلو  لقيت حساـ السػت *** اػػػػػػػػػػػػب إّنسػػػػػػػػػجنظ هللا يا تػػػػػػػػػػعفال يب

 (٘ٔٔ)لُ ػػػػػػػػػآجو  اجالتػػػػػػػػػػػكحاؾ السشايا ع *** اػػػػػػػػػػػب إّنسػػػػػػػػػػػػػػػػظ هللا يا تػػػػػػفال يبعجن

 الصهرة القصصية  –ج 

والسقرػد تمظ الرػرة السعتسجة عمى أسمػبي الدخد والحػار حيث يدتصيع 
وأف يخسل بعس  الذاعخ مغ خالليسا أف يػحي بتعجد األصػات في نديج الرػرة

 األفكار بحيادية تامة. 

ىحه الخشداء تحكي قرة سباؽ بيغ أبييا وأخييا صخخ مرػرة تجّسع الّشاس 
 الستابعيغ ليحه السدابقة:

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالءة الفخػػػػػػػػػػػػػػاوراف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتع *** اػػػػػػػػػػػػػال وىسػػػػػػػػػػػػػػارػ أباه فأقبػػػػػػػػػػػػػػػػج

 حر ػػػػػػػػػحر بالعػػػػػػػػػاؾ العػػػػػػػػػػػػػّدت ىشػػػػػػػػػػػػػػػػل *** جػػػػػػػػػػػػػػػػػب وقػػػػػػػػػػػػػػػحّتى إذا ندت القم

 ال أدرؼ : اؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب ىشػػػػػػػػػػػقاؿ السج *** اػػػػػػػػػػػػػاؼ الّشاس أّييسػػػػػػػػػػػػػػػػػو عال ىت

 خؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػػػػى عمى غمػائػػػػػػػػػػػػػػمزو  *** و والجهػػػػػػػػػػػػػة وجػػػػػػػػػػػػػػػبخزت صحيف
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 بخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكو  غّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػال ج *** اويوػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أف يدػػػػػػػػػػػػػػػػػػأولى فأول

 (ٙٔٔ)خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمى وكػػػػػػػػػػػػػػػػخاف حصّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػصق *** خزاػػػػػػػػػا وقج بػػػػػػػػػػػػػػا كأّنيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىس

  .فيحه القريجة قرة كاممة

 :ي قػليارتيع وعشجما رجعت إلييع فوليمى تقّز قرة قصاة مع أوالدىا لّسا غاد

 ّل مقخبػػػػػػػػػقخبغ مياه الّشيي مغ ك *** جشػح قصاة الػرد في عرب القصا

 حب مذخبػػػػػػمجفع ذات العيغ أعو  *** ػائقٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفغاديغ باألجداع فػؽ ص

 شخوب بجت عغ مخزباف محّجب *** اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كأّنيػػػػػػفطمغ نذاوػ بالعي

 باؾ وتشزب ػػػػػػػا بيغ الذّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلشادلي *** تػػػػتعّجمو  افياا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالا شػػػػػػػفشالت قمي

 ا في أفاحيز الغػّؼ السعّربػػػػػبي *** اا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاويػػح ثػػػربتو  تبيت بسػماة

 الا في سقاء محّبب ػػػػت قميػػػػػػػػػػػناشو  *** جؤجؤاا و  وضّست إلى جػؼ جشاحاا 

 اا بعج مشكبِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمى شدنييا مشكب *** إذا فتخت ضخب الجشاحيغ عاقبت

 أوبػػػػػػػػػػػػػػػػػغ ذلظ الستػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػأوبتيو  *** ػراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتزو  اػػػػػػػػػفمّسا أحّدا جخسي

 اء مخّنبِ ػػػػػالـ مغ كدػػػػػػػػػػػػػػػُكخات غ *** اػػػػػػػػػػػػػتجّلت إلى حّز الخؤوس كأّني

 ط لّسا يخّخِب ػػػػػػػػيػػقاء نػػػػػػػػػػػب سػػػػصبي *** فمّسا انجمت عشيا الججى وسقتيسا

 (ٚٔٔ)ّخبِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلع تع ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخاششيا دويّ  أصبحت ***و  غجت كشػاة القدب عشيا

إلى ما  اوىكحا حاولت قجر الجيج أف أتفّحز قرائج الذاعختيغ ألضيف جدءا 
عسمي ىحا متسشياا أف وفقت في  ػف قجأك أرجػ أفو  في السػازنة بيشيسا قاؿ الشّقاد األوائل

  .األدب السػازنة بيغ الذعخاء ألّنيا شخيق رائج لعخض ابجاعات الذعخاء يػاصل دارسػ
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شخحو وقجـ نرػصو الجكتػر عسخ فاروؽ الصّباع ط شخكة دار األرقع بغ  ٘ٔديػاف الخشداء ص  (ٓٔ)

 .لبشاف  -بيخوت األرقع أبي
 . ٜٔالجيػاف ص  (ٔٔ)
 .ٜٔالجيػاف ص  (ٕٔ)
 .ٖٗالجيػاف ص  (ٖٔ)
عبجالدالـ ىاروف ط لجشة التأليف و  ج أميغنذخ أحس ٕ٘ٙٔشخح ديػاف الحساسة لمسخزوقي ص  (ٗٔ)

 ـ .ٜٛٙٔ ٕوالتخجسة ط
 .ٕٕالجيػاف ص  (٘ٔ)
 .ٓٗالجيػاف ص  (ٙٔ)
 .ٙٗالجيػاف ص  (ٚٔ)
 . ٕٙالجيػاف ص  (ٛٔ)
 .ٗٙالجيػاف ص  (ٜٔ)
 .ٖٖالجيػاف ص  (ٕٓ)
 .ٖٗالجيػاف ص  (ٕٔ)
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 .٘ٗص  الجيػاف (ٕٕ)
 .ٓ٘الجيػاف ص  (ٖٕ)
 .٘٘الجيػاف ص  (ٕٗ)
مكتبة وىبة الصبعة الثانية  الشاشخ ٕٙٙلمجكتػر محّسج ابػ مػسى ص قخاءة في األدب القجيع  (ٕ٘)

 . ىػٜٔٗٔ
 .ٕٚالجيػاف ص  (ٕٙ)
 .٘٘ -ٗ٘الجيػاف ص  (ٕٚ)
 .ٚ٘الجيػاف ص  (ٕٛ)
 .ـ  ٕٜٜٔلألصفياني ط دار الكتب العمسية بيخوت  ٕٗٗ- ٖٕٗ/ ٔٔاألغاني  (ٜٕ)
 .ٜٗالجيػاف ص  (ٖٓ)
 .ٚ٘الجيػاف ص  (ٖٔ)
 .ٙٚالجيػاف ص  (ٕٖ)
 .ٚٙص  الجيػاف (ٖٖ)
تحقيق دمحم ابػ الفزل ابخاىيع نذخ دار الفكخ العخبي ط  ٖٓ/ٗاألدب لمسبخد و  الكامل في المغة (ٖٗ)

 .ىػٚٔٗٔ الثالثة
 .ٕٛالجيػاف ص  (ٖ٘)
 .ٖٙالجيػاف ص  (ٖٙ)
 .ٖٚالجيػاف ص  (ٖٚ)
 .ٔ٘الجيػاف ص  (ٖٛ)
 .ٜٖالجيػاف ص  (ٜٖ)
 .ٗٗالجيػاف ص  (ٓٗ)
 .ٔٚالجيػاف ص  (ٔٗ)
 .ٗٛالجيػاف ص  (ٕٗ)
 ٖٛ٘ط مكتبة السعارؼ ص ػرة الفشية في التخاث الشقجؼ البالغي لمجكتػر جابخ عرفػرالر (ٗٗ)
لمصباعة  ط دار العمـػ ٙٛ -٘ٛالرػرة الفشية في الشقج الذعخؼ لمجكتػر عبجالقادر الخباعي ص (ٗٗ)

 .ىػ ٘ٓٗٔ والشذخ
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 .ٙٛ -٘ٛنفدو ص  (٘ٗ)
بيغ الشّز التخاثي والسعاصخ لسخاجعة تقديسات الرػرة يسكغ قخاءة كتاب الرػرة الذعخية  (ٙٗ)

   ىػ. ٖٓٗٔحافع السغخبي ط.جامعة السمظ سعػد  لمجكتػر/
جػاىخ البالغة لمياشسي ضبط الجكتػر يػسف الرسيمي ط السكتبة العرخية الصبعة الثانية  (ٚٗ)

 . ٕٛٛ-ٕٙٛ: ىػ ٕٔٗٔ
 . ٕٛٛ-ٕٙٛ: نفدو (ٛٗ)
 .٘ٔالجيػاف ص  (ٜٗ)
 . ٓ٘الجيػاف ص  (ٓ٘)
 . ٚٚالجيػاف ص  (ٔ٘)
 .ٜٛالجيػاف ص  (ٕ٘)
 . ٖٕالجيػاف ص  (ٖ٘)
 .ٕٗالجيػاف ص  (ٗ٘)
 .ٛٗالجيػاف ص  (٘٘)
 .ٓ٘الجيػاف ص  (ٙ٘)
 .ٚٚالجيػاف ص  (ٚ٘)
 .ٙٙالجيػاف ص  (ٛ٘)
 .ٜٖالجيػاف ص  (ٜ٘)
 .ٛٗالجيػاف ص  (ٓٙ)
 .ٛٔالجيػاف ص  (ٔٙ)
 .ٓ٘الجيػاف ص  (ٕٙ)
 .ٙ٘الجيػاف ص  (ٖٙ)
 .ٛٗالجيػاف ص  (ٗٙ)
 .ٙٚالجيػاف ص  (٘ٙ)
 ، ط السكتبة العرخية. ٜٕٔفي السعاني والبياف والبجيع لمديج أحسج الياشسي، صجػاىخ البالغة  (ٙٙ)
  .ؼ، ط. دار السعار ٛٛٔخ عرفػر، صالرػرة الفشّية في التخاث الشقجؼ والبالغي لمجكتػر جاب (ٚٙ)
 .٘ٗالجيػاف ص  (ٛٙ)
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 .٘ٔالجيػاف ص  (ٜٙ)
 .ٖٚالجيػاف ص  (ٓٚ)
 .ٔٗالجيػاف ص  (ٔٚ)
 .ٙ٘الجيػاف ص  (ٕٚ)
 . ٚٚص الجيػاف  (ٖٚ)
 .٘ٔالجيػاف ص  (ٗٚ)
 . ٛٔالجيػاف ص  (٘ٚ)
 .ٖٙالجيػاف ص  (ٙٚ)
 .٘ٗالجيػاف ص  (ٚٚ)
 .ٕٕالجيػاف ص  (ٛٚ)
 .ٚٔالجيػاف ص  (ٜٚ)
  ، ط السكتبة العرخية.ٕٛ٘ص، جػاىخ البالغة في السعاني والبجيع لمديج أحسج الياشسي (ٓٛ)
 . ٕٚٗص، . مكتبة السعارؼالرػرة الفشية في التخاث الشقجؼ البالغي لمجكتػر جابخ عرفػر، ط (ٔٛ)
 .ٛ٘الجيػاف ص  (ٕٛ)
 .ٕٓالجيػاف ص  (ٖٛ)
 .ٙٚالجيػاف ص  (ٗٛ)
 .ٙٚالجيػاف ص  (٘ٛ)
 .٘٘الجيػاف ص  (ٙٛ)
 .ٓٙالجيػاف ص  (ٚٛ)
 .ٕٔالجيػاف ص  (ٛٛ)
 .ٕٔالجيػاف ص  (ٜٛ)
 .ٕٕالجيػاف ص  (ٜٓ)
 .ٜٖالجيػاف ص  (ٜٔ)
 .ٙٚالجيػاف ص  (ٕٜ)
 .ٕ٘الجيػاف ص  (ٖٜ)
 .ٕٕالجيػاف ص  (ٜٗ)
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 .ٚٔػاف ص الجي (ٜ٘)
 .ٚ٘الجيػاف ص  (ٜٙ)
 .ٚ٘الجيػاف ص  (ٜٚ)
 .ٕٛالجيػاف ص  (ٜٛ)
 .ٕ٘الجيػاف ص  (ٜٜ)
 .ٕٚالجيػاف ص  (ٓٓٔ)
 .ٛٔالجيػاف ص  (ٔٓٔ)
 .ٚٔالجيػاف ص  (ٕٓٔ)
 .ٕ٘الجيػاف ص  (ٖٓٔ)
 .ٖ٘الجيػاف ص  (ٗٓٔ)
 .ٚ٘الجيػاف ص  (٘ٓٔ)
 .ٕٔالجيػاف ص  (ٙٓٔ)
 .ٕٔالجيػاف ص  (ٚٓٔ)
 .ٕٙالجيػاف ص  (ٛٓٔ)
 .ٕٚالجيػاف ص  (ٜٓٔ)
 .ٖ٘ص ، رة الذعخية بيغ الشز التخاثي والسعاصخ لمجكتػر/ حافع السغخبيالرػ  (ٓٔٔ)
 .ٖٛالجيػاف ص  (ٔٔٔ)
 .ٙ٘الجيػاف ص  (ٕٔٔ)
 .ٔٗالجيػاف ص  (ٖٔٔ)
 .ٕ٘الجيػاف ص  (ٗٔٔ)
 .ٖٚالجيػاف ص  (٘ٔٔ)
 .ٕ٘الجيػاف ص  (ٙٔٔ)
 .ٕٙالجيػاف ص  (ٚٔٔ)
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 املزاجعو املصادر

 املصادر  -أواًل

 ب العمسية بيخوت .ألبي الفخج األصفياني ط دار الكتاألغاني  -ٔ
 .ـ ٜٜٛٔخدانة األدب، لمبغجادؼ، شبعة دار الكتب العمسية، بيخوت،  -ٕ
ديػاف الخشداء شخحو وقجـ نرػصو الجكتػر عسخ فاروؽ الصّباع، ط شخكة دار األرقع بغ أبي   -ٖ

 .لبشاف -األرقع  بيخوت
 .ـٜٜٛٔبج الرسج ط دار صادر بيخوت شخح د واضح عو  ديػاف ليمى األخيمية تحقيق -ٗ
 ٕعبجالدالـ ىاروف ط لجشة التأليف والتخجسة طو  شخح ديػاف الحساسة لمسخزوقي نذخ أحسج أميغ -٘

 ـ .ٜٛٙٔ
 .الذعخ والذعخاء البغ قتيبة تحقيق أحسج شاكخ ط دار الحجيث -ٙ
 .فحػلة الذعخاء لألصسعي تحقيق ش . تػّرؼ ط دار الكتاب الججيج -ٚ
فزل ابخاىيع نذخ دار الفكخ العخبي ط الثالثة  األدب لمسبخد تحقيق دمحم ابػ الو  الكامل في المغة -ٛ

 ىػ .ٚٔٗٔ
 الكتاب" لديبػيو ،تحقيق عبجالدالـ ىاروف، شبعة دار الجيل، بيخوت. -ٜ

كتاب الذعخ ، ألبي عمي الفارسي، تحقيق د. محسػد دمحم الصشاحي، مكتبة الخانجي، بالقاىخة،  -ٓٔ
 ـ.ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔالصبعة األولى، 

 جمذ األعمى لمذؤوف اإلسالمية.السحتدب"، البغ جشي،ط الس -ٔٔ
 مجالذ العمساء،لمدّجاج  . -ٕٔ
 .، تحقيق: دمحم عبجالخالق عزيسة، شبعة السجمذ األعمى لمذؤوف اإلسالميةالسقتزب"، لمسبخد  -ٖٔ

 املزاجع -ثانًًا

، تػثيق ودراسة: مججؼ إبخاىيع يػسف، القاىخة، شػاىج الذعخاء السخزخميغ في التخاث الشحػؼ  -ٔ
 ـ. ٕٔٓٓالسرخؼ،  شبعة دار الكتاب

جامعة السمظ سعػد  حافع السغخبي ط. الرػرة الذعخية بيغ الشّز التخاثي والسعاصخ لمجكتػر/ -ٕ
 ىػ.ٖٓٗٔ

 الرػرة الفشية في التخاث الشقجؼ البالغي لمجكتػر جابخ عرفػر  ط مكتبة السعارؼ. -ٖ
 لمصباعة والشذخالرػرة الفشية في الشقج الذعخؼ لمجكتػر عبجالقادر الخباعي  ط دار العمـػ   -ٗ

 .ىػ٘ٓٗٔ
 ىػ . ٜٔٗٔمكتبة وىبة الصبعة الثانية  قخاءة في األدب القجيع لمجكتػر محّسج ابػ مػسى، الشاشخ -٘
 .اد عمي، شبعة دار العمع لمسالييغ"السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسالـ"، د. جػ  -ٙ


