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 :ملخص

 ،كثيخًا بالتذبيو اىتسػاإلى أن الذعخاء في العرخ العباسي قج  يخلز الباحث
بجاعية رىع مغ الججة ما يطيخ ملكاتيع اإليزفػن عليو مغ خياليع وأفكا ػاوأنيع كان

وقجرتيع على تأليف الرػرة وذلظ مغ خالل الكذف عغ العالقات الججيجة الكامشة بيغ 
الستذابيات، وكحلظ التججيج في الرػر السعخوفة والسألػفة التي مغ خالليا استصاعػا 

ي بأنيع قج عايذػا أفكارىع دون مذاعخىع، حتى أن يحذجوا األلػان فييا، بصخيقة تػح
تفػقػا في ذلظ على ميارة الخساميغ، الحيغ يبجعػن في تػضيف ألػانيع في ترػيخاتيع؛ 
وذلظ لسا فييا مغ داللة وقجرة على التعبيخ عغ السذاعخ، سػاء مغ خالل الرػر 

صخ كثيخة الجدئية البديصة أو مغ خالل الرػر السخكبة التي تقػم على أساس عشا
، مختبصة مع بعزيا البعس وتذكل جسااًل فشيًا في صياغة أفكار تعبخ عغ السذاعخ

أيزًا إلى أنو قج اعتسج الذاعخ العباسي على  عشرخ الحخكة كعشرخ  وتػصل الباحث
مغ عشاصخ بشاء الرػرة الفشية وذلظ لسا يتسيد فيو مغ مػهبة إبجاعية عالية تعتسج على 

على التعبيخ، ويخلز الباحث إلى أنو قج  استصاع شعخاء ىحا  دقة السالحطة والقجرة
العرخ أن يجسعػا بيغ الستذابيات ويػضفػا عشرخ الذكل عشج تكػيغ الرػرة البيانية 
في أعساليع اإلبجاعية؛ فجاءوا بتذبييات خاصة ُعخفػا بيا عغ غيخىع مغ الذعخاء 

كااًل عبخوا عشيا بألفاظ تحسل ارتكدوا فييا على تػضيف الذكل ليدتخخجػا مغ خاللو أش
دالالت تجسع بيغ الػضػح واإليحاء، وتعبخ عغ وجو الذبو بيغ متذابييغ بصخيقة رائعة 
 اتدست بالجػدة والجسال، وتجل على شاعخية مخىفة بارعة في رسع الرػرة بالكلسات.
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 Abstract: 

The researcher concluded that poets in the Abbasid era paid 

much attention to simile and interest in it, so they added to it from 

their imagination and ideas of novelty what shows their creative 

faculties and their ability to compose the image by revealing the 

new inherent relationships between the similarities, as well as the 

renewal of known and familiar images from During it, they were 

able to mobilize colors in them, in a way that suggests that they 

had lived their thoughts without their feelings, until they surpassed 

the skill of the painters, who were creative in employing their 

colors in their depictions; This is due to its significance and the 

ability to express feelings, whether through simple partial images 

or through complex images that are based on many elements 

linked with each other and constitute artistic beauty in formulating 

ideas that express feelings. The researcher also concluded that he 

adopted the Abbasid poet On the movement element as one of the 

elements of building the artistic image, due to its high creative 

talent that depends on the accuracy of observation and the ability 

to express, and the researcher concludes that the poets of this era 

have been able to combine the similarities and employ the form 

element when forming the graphic image in their creative works; 

They came with special similes known to them from other poets, 

in which they based on employing the form to extract through it 

forms that they expressed in terms that have connotations that 

combine clarity and suggestion, and express the similarity 

between two similarities in a wonderful way characterized by 

quality and beauty, and indicate a delicate poetic skill in drawing 

the image in words. 
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 : مقذمة

هلل رب العددالسيغ والرددالة والدددالم علددى أشددخو األنبيدداء والسخسددليغ نبيشددا  الحسددج
فددي تددخكيبيع باسددي الع، وبعددج ل لقددج بددخع شددعخاء العرددخ دمحم وعلددى هلددو وصددحبو أجسعدديغ

حيددث علددى أشددياء لددع تكددغ فددي الددداب  مددغ أولػيددات السبددجع،  اعتسددجواف، للرددػرة البيانيددة
وضَّفددػا اللددػن، والحخكددة، والذددكل فددي تذددبيياتيع، وربصػىددا مددع بعزدديا الددبعس؛ لتكدددػن 

ددبَّو بددو ىددػ مسددا كددان مشتذددخا فددي  أقددخب إلددى الدددامع، وأوثددخ وضددػحًا وال سدديسا أن مددا ُيذ 
. وقج كان تػضيف ىحه العشاصدخ دالليدا وجساليدا ىدػ اىتسام الجسيع هنحاك زمانيع، ومحط

مشبددع بخاعدددة الذدددعخاء فدددي تكددػيغ الردددػرة البيانيدددة وال غخابدددة فدد ن شدددعخاء ىدددحا العردددخ قدددج 
اىتسددػا كثيددخا بسددا كددان يسثددل الجػانددب الحدددية فددي بيخددتيع ليكػنددػا مددغ خالليددا تذددبيياتيع 

اء ىحا العرخ في دقتيع فدي بشداء صدػرىع الذدعخية السدتسجة مغ واقعيع ، وقج تسيد شعخ 
. وألىسيدددة ىدددحا وكأنيدددا لػحدددات فشيدددة أتقدددغ راسدددسيا جدددػدة فدددي تلػيشيدددا ودقدددة فدددي تذدددكيليا

فددي مباحددث وفقددًا للسددشيت التكدداملي السػضددػع وميستددو فقددج لفددت نطددخ  وتشاولتددو بالتفردديل 
 ىحه الجراسة والتي جاءت على الشحػ اآلتي ل

 .ػن في الرػرة البيانيةالل -السبحث األول 

 .الحخكة في الرػرة البيانية -اني السبحث الث

 .الذكل في الرػرة البيانية -ثالث السبحث ال

 .بيشا دمحم وعلى هلو وصحبو أجسعيغ، وصلى هللا وسلع على نوهللا ولي التػفي 
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 اللوى يف الصورة البيانية  - ث األولاملبح 

عشاصددددخ تكددددػيغ الرددددػرة البيانيددددة فددددي العرددددخ  ا مددددغا ىاًمدددديسثددددل اللددددػن عشرددددخً 
العباسي وذلظ مغ خالل اضفاء الربغة الحدية السلػنة على أنساط بشداء الردػرة والتدي 
تكذددف عددغ أوجددو العالقددة بدديغ األشددياء الستذددابية بألػانيددا وذلددظ مددغ خددالل البخاعددة  فددي 

ابدغ السعتدد  تػضيف اللػن والجقة في ندت الردػرة وتخكيبيدا ومدغ ذلدظ مدا نجدجه فدي قدػل
 ل (1)في وصف بدتان يقػل فيو

َالٍعييييييُ ْ  َُِحمَّييييييِ َِفييييييضٍَةْ ٍ يييييي  َ ٍَ
َ
 

ٍَ ٍخييييييييييٍمة ٍَ ٍطاٍوييييييييييِ َال َّييييييييييا   َِ 
َ
 

َِفييييييضَُاٍةَْاٍاْ ٍرييييييا ٍََِ ٍياٍسييييييِسْ  َِ
َ
 

َُوْشٍتِظٍسيييييييييييااٍَ ِقٍ يييييييييييِ َالِعْ ٍ يييييييييييا َِ 
َ
 

يييييي َْ ََُِ ٍ ييييييِ َال ٍَّ ْ ٍ ييييييمَِِ ٍَ الدَّ َِوْثيييييي
َ
 

َالٍسيياٍ َِويي َْ  ٍَدييِم ٍَ ييْمَاْسييٍتٍسمَّ َُتييْ   
َ
 

ٍََُ ْسييييييييِ َالٍخييييييييمٍََِّ ُ مٍَّشيييييييياةَِ َِوْثيييييييي
َ
 

ييييييْ ِ َالِطْشييييييمَِ  ُْ ييييييٍ اِاَُِ ِْ ٍَأ َُ ٍَأْ َِوْثيييييي
َ
 

كدددداىا مدددغ ، والتدددي قدددج وفدددي ىدددحه األبيدددات عسدددج الذددداعخ إلدددى وصدددف الخوضدددة
، فيذدددبو  ، ثدددع ىدددػ يردددػر مخافددد  ىدددحا البددددتان، ومدددا يحػيدددوالحددددغ والجسدددال مدددا كدددداىا

  .أشجار

اللتددددو الخمديددددة صددددفاء لددددػن لددددحىب الخددددالز، ليحسددددل فددددي دعصددددخ الياسددددسيغ با
وىددي كلسددة  -، ثددع يشتقددل الذدداعخ ليذددبو الخمددان والددح  عبددخ عشددو بلفددع الجل شددارالياسددسيغ

وقج جعل في تذبييو ىحا مغ الحسخة جسخًا للخج، يذبَّو بو، ثدع شدبَّو بدو  - فارسية األصل
" أو مثدل أعدخاو ديدػك  لفدي قػلدوالجل شار، وكأن حسخة الخج أشج مغ حسدخة زىدخ الخمدان و 

اليشددج" تذددبيو بتذددبيو، وىددػ بددحلظ  يددداو  مددا بدديغ جسددخ الخددج وبدديغ أعددخاو ديددػك اليشددج، 
والتددي تترددف بددالحسخة الذددجيجة، وقددج يكددػن ذلددظ مددغ تأويددج التذددبيو بسذددبو بددو هخددخ، أو 

مدغ صدب   قدج اسدتخخج أن الذداعختأويج السعشدى بتذدبيو هخدخ، وفدي ىدحه األبيدات نالحدع 
ز بو ىحا الػصف البجيع للخياض، وما يجخ  فييدا مدغ صدػر يغدخه فييدا ال تذبيو ما يصخ ِّ

 البرخ.
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وال غخابددة ف نددو قددج كددان ابددغ السعتددد شدداعخًا متػقددج الددحىغ، واسددع الثقافددة، خرددب 
الخيال، قادرًا على الجسع بيغ األشباه والشطائخ الجسيلة، مغ الشباتات واألزىار واألشجار 

، والتددي تددجل اره، ويزددعيا فددي متذددابيات يبشددي مددغ خالليددا صددػرهالتددي يعددجدىا فددي أشددع
  (2)على قجرتو على التعبيخ وبخاعتو في الترػيخ .

 ل (3)وقخيب مغ ذلظ ما جاء في قػل علي ابغ الجيع 

ِذ ََّ ٍَ ٍأدََّييييييييَِيييييٍ ٍَح َّاِدضَبيييييٍِ َهيييييييييٍ ْةِ 
َ
 

َِإٍلىٍَبْعي َِ  َُأِ ْ ٍفْتٍَبْعُزُط َّ َُخُمْ ٌِ
َ
 

حيدددث قدددج شدددبو الدددػرد بالخدددجود، وىدددحا مخدددالف للسعتددداد، وىدددػ أن يكدددػن التذدددبيو 
بالػرد، فكأن الخجود قج أصبحت أوثخ حسخة مغ حسدخة الػرد.والقيدج الدح  وضدعو الذداعخ 

 للخجود قج أضاو للرػرة رونقا وجسااًل.

فقػلول" أضيفت بعزيغ إلى بعس" يجل على أن ىشاك شيء زائج علدى مدا ىدػ 
فلػ قالل" بػرد كأنو خجود"، واوتفى بحلظ، لتعَّ التذبيو دون ميددة يخدتز بيدا عدغ معتاد، 

غيدددخه، لكشدددو بيدددحه اإلضدددافة خدددخج بردددػرة رمديدددة تدددػحي بعالقدددة السذدددابية بددديغ السذدددبييغ 
 .باللػن 

ويذيخ الجكتػر أبػ مػسى في كتابو الترػيخ البياني معل ِّقًا على ىحا البيت إلدى 
) ولددع تدددل  احب كتدداب الػسدداشة حددػل ذلددظ ذاوددخًا قػلددولقددػل علددي بددغ عبددج العديددد صدد

العامددة والخاصددة تذددب ِّو الددػرد بالخددجود، والخددجود بددالػرد، نثددخًا ونطسددًا، وتقددػل فيددو الذددعخ 
فتكثخ، وىػ مغ الباب الح  ال يسكغ ادعاء الدخقة فيدو، إال أن يتشداول زيدادة تزدع إليدو، 

اب  ويقددػل بعددجهل ف ضددافة بعزدديغ أو معشددى يذددفع بددو،... ثددع يددحكخ بيددت ابددغ الجيددع الددد
 .(4)إلى بعس لو، وإن أخح فسشو يؤخح، وإليو يشدب(

وال غخابة فقج عخو عغ ابغ السعتد اىتسامو بالتلػيغ في التذبيو واالفتشان فيو، 
ة، ويطيخ ملكة السبجع،  فكان يزفي عليو مغ خيالو وأفكاره ما يبعث فيو روح الججَّ

ظ مغ خالل مػىبتو اإلبجاعية التي مكشتو مغ الكذف ، وذلوقجرتو على تأليف الرػرة
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عغ العالقات الججيجة الكامشة بيغ الستذابيات، وكحلظ التججيج في الرػر السعخوفة  
َ.(5)والسألػفة

وبسا أنو ال يخفى ما قج نب  فيو وافتغ ابغ السعتد، مدغ وصدف للددحاب والسددن 
عدخو بتفػقدو كثيدخًا علدى مدغ سدبقػه أو والبِّخ ك والغجران والخياض والػرود ، ف نو كحلظ قج 

عاصددخوه فددي وصددفو للددثلت وتػضيددف داللتددو اللػنيددة و قددج جدداء ذلددظ فددي معددخض وصددفو 
 ل (6)لدحابة يقػل فييا

َاٍَ ٍويياٍَبِقٍ يييتَْ ٍَحٍتييىَِإٍااٍَقُقٍمييْتٍَحْسيي
َ
 

َِإرٍَتْ ٍتِجييييضَالٍسٍ ييييٍ ا  ٍَأْةٌضَِبٍبْغييييٍماٍِ
َ
 

َْقٍمُتٍطاٍ اْ ٍ ْ ٍةٍ ْتَرْدِدٍكاِ َالٍساِ َوَُ
َ
 

ٍَدْذيييٍ ا  ٍَأْبيييٍ    ٍَ يييٍ ْةِ   َ ٍَ ييياٍ ْبَِبيييٍثْم
َ
 

وعلى غيدخ  -وىػ ىشا وإن كان قج سب  بتذبيو الػرد بالثلت، إال أنو قج جاء بو 
بذكل ججيج مغ أشكال التذبيو، وىػ جْعل األصدل فخعدًا، والفدخع أصداًل،  -ما ىػ معتاد 

األبيس، بعج أن تتبع مخاحل والدتو مغ  فقجم صػرة ججيجة مبتكخة، شبو فييا الثلت بالػرد
 .(7)رحع تلظ الدحابة 

 ل (8)وفي قػل ابغ السعتد واصفا 

ٍَبْ ٍزييياٍ َِإْ ٍَلِبٍديييْتٍَبٍ اٍ يييااَِخْمٍتٍطيييا
َ
 

يييٍمااَِفيييضٍَوْجِمييي َِ  ٍَكالٍ اٍسيييِسْ ٍ َُوٍشزَّ
َ
 

ٍَ ِإٍااٍَبييييييٍمْبَِفييييييضَُحْسييييييٍ   ٍَفٍ ٍأدٍَّطييييييا
َ
 

اِة َُحْديييٍشااَوَُ  َِوييي َاليييمَّ َْ ٍتٍديييىٍ ْةٌِ
َ
 

ييييييْفٍ   ٍَفٍ ٍأدٍَّطييييييا َُ ٍَ ِإٍااٍَبييييييٍمْبَِفييييييضَ
َ
 

ٍَ ييييِ ْيٍ َالٍسْغييييٍ  َِ  َِدْدييييِ ْيُ َُبْدييييٍتا  
َ
نجج أنو يذبو بياض ىحا السػصػو ببياض الياسسيغ، وحسختو بحسخة الػرد، ثع  

وىػ تذبيو ججيج، استخجم فيو الذاعخ تػضيف اللػن بصخيقة َصفاره برفار الشدخيغ.
، وجاء كثيخًا في تػضيف األلػان في صػرهغخابة ف نو قج اىتع ابغ السعتد  وال فشية عالية.

َفييا بصخه مختلفة تشع عغ ميارة وذوه وإبجاع.
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َ:َ(9)وفي قػلو يرف وردا يقػل فيو 

ٍَبٍ يييييياٌضَِفييييييضٍَ ٍ اِدِبييييييهَاْحِسييييييٍ اةٌَ
َ
 

َالُخييُمْ َُِ  َِ ْبَِوييٍ َالٍخٍجيي ٍَكٍسيياَاْحٍسيي َّ
َ
 

يخخج مغ خالليا بألػان ذىشية تعبخ عغ صػرة نجج أنو قج جسع بيغ األلػان ل
خاصة في تخكيب صػرتو الفشية فيػ يذب ِّو احسخار الػرد باحسخار الخجود حيغ يريبيا 
الخجل، وىػ تذبيو غخيب جعل فيو احسخار تلظ الخجود ىػ األصل، ثع شبَّو بو احسخار 

ن يذكل باعثا قػيا الح  كا -وبال شظ ف نو إن كان لألزىار رقتيا وجساليا  ذلظ الػرد.
ف ن  كحلظ لأللػان حزػرًا قػيًا، تختدع مغ خاللو الرػرة، كيف ال وقج  -لبشاء الرػرة 

ًة مغ فخوعيا اعتاد شاعخ العرخ العباسي على رؤيتيا معلَّقة في أغرانيا، ومجالَّ 
َ.، والرفخ العدججيةالخزخ الدبخججية

 ل (10)وفي قػل ابغ السعتد في وصف ليلة مقسخة 

ٍَبْ ٍزيياٍ َُوْقِسييٍ  َ ٍهيي ٍَلييفَِفييضٍَلْ ٍميي   ََْ
َ
 

ٍمييييىَالٍ ٍمييييمَِ  ٍِ ييييُ ٍَااٍبييييْتَ ٍَكٍأدٍَّطيييياَِفزَّ
َ
 

نجج أن في ىحا البيت مغ الخوعة وحدغ التذبيو ما ال يدتغخب على شاعخ 
، عالية السدتػى، حيث قج شبَّو الليلة السقسخة بخع في ترػيخه، ونذأ نذأة فكخية خاصة

وغصت األرض بجسال لػنيا، وبخي  لسعانيا. وال غخابة فيػ بالفزة التي قج سالت، 
على درجة عالية مغ الخيال العجيب الح  يقف بو على صػر غخيبة، فائقة الجسال، 
فلظ أن تتخيل تلظ السجيشة الكبيخة، التي قج صب علييا كسيات غديخة مغ الفزة 

ػء القسخ يغصي كل جدء السحابة، إنيا رؤية ثامبة، نب  بيا خيال الذاعخ، عشجما رأى ض
. أما أبػ تسام مغ أجداء ىحا البلج، فػصفيا ذلظ الػصف، ورمد لدعادتو بحلظ البياض

الذاعخ الفح فقج كانت لجيو ملكة ترػيخية عالية الجػدة، وبالغة الجقة، وقج كان مخىف 
َل (11)اإلحداس، وجياش الذعػر، مغخمًا بػصف الصبيعة حيث يقػل فييا 

َااَُوْذِسٍدييييااٍَ ييييْمٍَ يييياٍبهٍَُتٍ ٍييييياٍَدٍطيييياةٍَ
َ
 

ٍ ييييياٍَفٍ ٍأدٍَّسييييياَُهيييييٍ َُوْقِسييييي َُ  ٍَزْهيييييُ َال ف
َ
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وىػ ىشا قج شبَّو الشيار السذسذ الح  قج شابو زىخ الخبا بالليل السقسخ، وفي  
قػلول" مقسخ" صػر األرض التي كدتيا الخزخة وامتدجت خزختيا بخيػط الذسذ 

لذعاع الستػى ِّت وبيغ الخزخة صػرة تػحي الفزية الالمعة، فذكل ىحا التذابظ بيغ ا
بأنيا ليل مقسخ.ويذيخ الجكتػر دمحم أبػ مػسى إلى قػل الرػلي، والح  ذكخ فيو بأنو 
سأل أبا مالظ عغ ىحا البيت، فقال لو بأنول يعشي أن الدىخ مغ كثختو وتكاثفو وخزختو 

َقسخ.التي قج صارت إلى الدػاد قج نقرت مغ ضػء الذسذ، حتى صارت ضػء ال

 ل (12)واصفًا  وفي قػل البحتخ  

ٍخييياِةَِإٍااَاْلٍتٍقيييى ٍَتْفِ ْييييٍَُّال ف ٍَ ٍ يييٍأ َّ
َ
 

 ََِ ٍَتْأِلْ ُفييييييييييُهَِبييييييييييالٍسْشٍظِ َالُسٍتٍقاِبيييييييييي
َ
 

 -نجج أن الذاعخ قج شبو صػرة ما يبجو في رخام القرخ مغ خصػط بيس 
بسشطخ جسيل  -ونقػش تذبو بياض الثياب تتخلل ما تػشى فيو ججرانو مغ زخخفة 

 وخالب مغ مشاضخ الصبيعة، التي تذكلت فييا أنػاع الدىػر والػرود . 

وقج أولع ابغ السعتد بحب الشخجذ، ووصفو في أوثخ مغ مػضع، وفي كل 
مػضع يأتي بو برػرة ججيجة تعكذ مداج مغ تخبى في القرػر، ونذأ وىػ يخى الجر  

ياتو الربغة الحدية، التي مغ خالليا والجػىخ، وال غخو ف نو قج شغت على تذبي
استصاع أن يحذج األلػان فييا، بصخيقة تػحي بأنو قج عاير أفكاره، دون مذاعخه، حتى 

اميغ، الحيغ يبجعػن في تػضيف ألػانيع في  تفػه في ذلظ على ميارة الخسَّ
  .(13)ترػيخاتيع

َل (14)ومغ ذلظ ما نججه في قػلو 

ْشٍتٍطييييييييياٍَف ٍَ اٍْ ٍِ ُ يييييييييْ ٌ َِإٍااَ ٍَأدٍَّسييييييييياُِ
َ
 

ةَف  ٍَويييٍماِوٍعٍطاَِويييْ ٍَفيييْ ِاٍَأْ ٍفاِدٍطييياَُِ
َ
 

يييْف َُ َُ ٍَوٍحاِ ُ ٍهييياَِبيييْ ٌ ٍَ ٍأْحيييٍماُ ٍطاَ
َ
 

ْ يي َُ  ِِ ٍَ ٍأْ ٍديياُوٍطاَُخْزييٌ ٍَ ٍأْدٍفاُسييٍطاَ
َ
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فكأنو حيغ أراد أن يرف عيػن الشخجدة ذىب ليفرل في أجدائيا، مذب ِّيًا لكل 
، لػن جدء بسذبو بو يتػاف  معو، مغ حيث ال ، فيػ ىشا يذبو مجامع ىحه الشخجدة بالجر 

َ(15)ثع يرف محاجخىا بالبياض، وأحجاقيا تذبو الحىب في صفاره، وأجداميا خزخ.

 ل (16)يرف قالي زالبية  وفي قػل ابغ الخومي

ُتييييييييُهٍَسييييييييٍحٍ ااٍَ ْقِمييييييييضٍَزرِبٍ يييييييي َا ٍَةٍأْْ
َ
 

ِفييييييضَِة ِّيييييييِهَالِقْذييييييُ ٍَ التَّْجِ ييييييييَُُّ 
َالٍقٍريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي َِكٍَ

َ
 

َِحييييْ ٍ ٍَبييييٍما ٍَكٍأدٍَّسيييياٍَزْيُتييييُهَالٍسْغِمييييضف
َ
 

ٍَكالِ  ْسٍ يياِ َالتييضٍَ يياُل اٍَ ٍلييْ َُتِريي َِ 
َ
 

ْمِقيييضَالٍعِجيييْ ٍ َُلٍجْ ٍشيييااَِويييْ ٍَأٍداِوِميييهَِ َُْ
َ
 

ٍََُ ييييٍباِبْ ٍ ااَِوييييٍ َاليييي ٍَّه َِ  ٍَفٍ ْدييييٍتِحْ 
َ
 

القرددب، أ  أنددو واقفدددا نجددج أنددو يذددبو رقددة الدالبيددة بخقددة القذددخ وقددالي الدالبيددة ب
لقلييدددا كسدددا ىدددػ القردددب واقفدددا فدددي مغخسدددو، ثدددع يشتقدددل ليذدددبو لدددػن عجددديغ الدالبيدددة بلدددػن 
الفزددة، وذلددظ قبددل أن يلقدددى فددي الديددت، والدددح  قددج مشحددو الذددداعخ خاصددية القددجرة علدددى 
ل السعددادن الخددام إلددى جددػاىخ  تحػيددل األشددياء مددغ حددال إلددى حددال، كالكيسيدداء التددي تحددػ ِّ

م، ثع ىػ يذبيو بعج ذلظ بالحىب حيغ يخخج مشو، وقج تحػل لػنو إلدى صالحة لالستخجا
 (17).لػن يذبو لػنو

 ل(18)الذاعخ الدخ  الخفاء واصفا كانػن ومغ ذلظ أيزا قػل 

َييفَديي ةَوييي َالييعيييرييفيييي َِتييي يياقيََََََََُتيييأ ييييََ ييياديييي دييييييشييياَيييأ ََّييييييييك

ػن بالشػر األبيس الح  تجاخلت فيو األلػان وىػ يذبو تأجت الشار في الكان
لتخخج لػنا يذبو لػن العرفخ وال غخابة فقج زخخت تذبييات شعخاء ىحا العرخ 
بالرػر اللػنية السفعسة بسدج الحذ بالخيال و العقلية بالسعشػية حيث نجج أن الذاعخ 

 الرػرة .يبتكخ ألػانا ويجلل علييا بألفاظ تعبخ عغ مزاميشيا وتتشاسب مع تخكيب 

 وحيغ نقف عشج قػل البحتخ  في وصف قرائجه الذعخية والتي يقػل فييا ل
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َ السعشيىَو َال ه ََِاَََََََََود    َالميفظَِيييييييييه اِةَِبالييآللضَو َديَويَ  ف ٌَ 

جج أنو يرػر كلساتو مذبيا تفخدىا عغ غيخىا بشجرة اللؤلػء ويجعل ألفاضيا ن
والدبائظ ومعانييا تذبو الحىب في ميستو وقج وضف اللػن األبيس واللػن األصفخ مغ 

الرتباشيا  والحىب ليجلل فييسا على نجرة كلساتو ومكانتيا وذلظ خالل تذبييو باللؤلػء
 .بتلظ الجػاىخ الشفيدة

لػن يطيخ في شعخ ابغ الخومي مغ خالل وصفو لقػس الدحاب ثع أن ال
 والح  يقػل فيول

َاقي َو   ََِفضَأَيف ََِِمىَأحيس ََََِبأخيز َ َالدييحا ََِ  يي زهاَ  ُ َ

مغ جػدة الترػيخ مايجل على ميارة تثبيت األلػان لجى ىحا  وفي ىحا البيت
السبجع الستسكغ في بشاء صػره الفشية وقج كان ابغ الخومي يتشاول الرػرة الحىشية معبخا 
عشيا بالرػرة اللغػية التي تقػم على أساس التقخيب بيغ السذبو والسذبو بو وإبخاز 

 ػل واصفا روضولالعالقة بيشيسا مغ خالل األلػان أال تججه يق

َأدييَََََِْيي َيييياَو َسيييحيابي َِهيٍَيييياٍَِ  يييٍَ ييييريييف هييييييايييي ِة َ اةهييياَِ 

وقج استفاد ابغ الخومي كثيخا مغ حزػر اللػن الحدي في بيختو ليجعل مشو 
تلػيشا ألشعاره والتي مثل داللتيا في لػحاتو الفشية ذات الشد  الخاص الفتا انتباه 

 .الستلقي إليو

 ل(19)وفي قػل الستشبي واصفا لباس يقػل فيو 

ْ َ ويييي  ييييي ز َسيييس َ ويييق   َ يييِ ََ ويييمفَوييي اِيي ََََََخيزييي ٌََي ٌَييييي أِة

نجج أنو قج كان مبجعا في تػضيفو للػن حيث عبخ عغ السػصػو بلػنو 
لشذاط وىػ األخزخ مخجحا لو عغ غيخه مغ األلػان لسا فيو مغ وضػح داللتو على ا
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يجسع بيغ مطاىخ الدخور والجسال والشساء  وقج ورد ىحا اللػن كثيخا في أشعار شعخاء 
ىحا العرخ لسا يحسلو مغ دالالت كثيخة تداعجىع في التعبيخ عغ أفكارىع سػاء كانت 
بصخيقة مباشخة أو بصخيقة رمدية ومغ ذلظ أيزا ماجاء في وصف البحتخ  لخياض 

 ل(20)يقػل فييا

َالبج َالغ  ِةَتدقىَوجا ابََُ ذ اَد ةهاَََََََخز ا ٍََفضَة   َ 

فيػ ىشا يرف الخوضة الخزخاء  السذخقة مغ الحدغ والجسال ويذبييا 
بالذسذ التي تزيء حيغ شخوقيا وقج حسل اللػن األخزخ داللتو على اإلشخاه مغ 
. وجو الذبو الباعث على الحدغ والبياء حيث اللػن األخزخ يػحي باليجوء والدعادة 

وقج جاء تذبييو ىحا عجيب حيث خالف ماىػ معتاد فخبط اإلشخاه واإلضاءة باللػن 
األخزخ مع أن اللػن األصفخ أوثخ ارتباشا وتػىجا وأبل  داللة على اإلضاءة 

 .واإلشخاه

ويخلز الباحث إلى أنو قج ارتكد الذاعخ كثيخا في العرخ العباسي على 
فييا مغ داللة وقجرة على التعبيخ عغ مذاعخه تػضيف األلػان في تذبيياتو وذلظ لسا 

حيث أنيا تتجاوز في داللتيا إلى ماوراء الحذ  سػاء مغ خالل الرػر الجدئية 
البديصة أو مغ خالل الرػر السخكبة التي تقػم على أساس عشاصخ كثيخة مختبصة مع 

 .في صياغة أفكار تعبخ عغ السذاعخ بعزيا البعس وتذكل جساال فشيا
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 احلركة  يف الصورة البيانية -الثاني  املبحث 

الرػرة البيانية في الذعخ العباسي بل ىػ  عشاصخيعج عشرخ الحخكة مغ أىع 
مغ دوافع روعتيا وجساليا ولتكػيغ الرػرة الحخكية يشبغي أن يكػن الذاعخ واسعا في 

بيخ ثقافتة بارعا في ميارتو خربا في خيالو ودميقا في مالحطتو حتى يتسكغ مغ التع
. وذلظ مانججه عشج شعخاء العرخ العباسي ومشو ما جاء في تذبيو عغ صػره وأفكاره

 ل (21) بغ السعتد لبخكة يقػل فييا

يييييييييا ييييييييياٍ ٍَلسَّ َالِ ْ ٍكيييييييييٍ َالٍغشَّ ٍَكيييييييييٍأ َّ
َ
 

ٍَتُسييييييْ  َُ  ٍَ ييييييٍمْبَِبالٍسيييييياِ َُوْفٍعٍسيييييي ا
َ
 

ٍ ىَِويييييييْ  ُ ٍَ يييييييْ  َ  ٍَ ٍ يييييييْمَرٍجَاليييييييمف
َ
 

ٍََُ يييْمَاْدٍريييٍقٍمْتٍَ ِوْ بٍَ  َُزيييٍطاَالٍخِميييْ 
َ
 

وىػ ىشا يذب ِّو حخكة البخكة السستلخة بالساء، بحخكة مخهة الجارية حيغ تلسع 
بزػء الذسذ، و يتكخر لسعانيا بيغ الفيشة واألخخى، حيغ تدل بيا يجىا عغ غيخ 

عس  أثخ الحخكة في تكػيغ  وقج أدخل الذاعخ ىشا لفع كلسة انرقلت ليؤكجَقرج.
 .الرػرة

 ل (22)في وصفو ألحجب يقػل فيو الخوميوفي قػل ابغ 

يييييُهٍَ ٍاييييياٍ ٍَ ٍ اُليييييهَُ ُِ ٍَ ُريييييٍ ْبٍَأٍخاِِ
َ
 

يييييييييهَُوٍتيييييييييٍ  ٌِّ ٍَأْ َُ ْريييييييييٍفٍعا  ٍَفٍ ٍأدَّ
َ
 

ييييييييِفٍعْتٍَ ٍفيييييييياُ ٍَويييييييي َّ َا َُ ٍَ ٍ ٍأدٍَّسيييييييياَ
َ
 

ٍعيييييييا  ٍَلٍطييييييياٍَفٍتٍجسَّ ٍَقاِدٍ ييييييي ا ٍَ ٍأٍحييييييي َّ
َ
 
، ثع أخح يرف حخكة السذبو بو نجج أنو قج شبَّو األحجب بالستخب ِّز  للرْفعِّ

حيغ  صفعت قفاه وأحذ برفعة أخخى، ثع تجسع على نفدو؛ خػفًا مشيا، وقج كان 
دميقًا في وصفو  لحخكة ذلظ الخجل، وىػ يتييأ ألن يرفع، ثع يتجسع خػو صفعة 
تحل بو بعج صفعة سابقة ليا، كانت قج غيخت مغ هيأتو، وشكلو، وقج أبجع الذاعخ في 

الترػيخ، وأحكع صػرتو حيث ىػ يشتقل في وصفو مغ حخكة إلى حخكة ومغ شكل ىحا 
إلى شكل ليشقل السذيج إلى ذىغ الدامع وكأنو قج شاىج مخاحل ذلظ التحػل في ىيخة 
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السرفػع والح  كان مثاال وضف مغ خاللو الذاعخ عشرخ الحخكة لتكػيغ الرػرة 
ََ.البيانية

 ل (23) ل فيووفي قػل ابغ السعتد واصفا بخه يقػ 

َالٍ ييييييْ ٍاَِوْرييييييٍحُفٍَ يييييياةَ  ٍَ ٍ ييييييٍأ َّ
َ
 

َاْدِ ٍباٍ ييييييييييييااٍَويييييييييييي َّ اٍَ اْدِفٍتاٍحييييييييييييٍفا 
َ
 

نجج أنو قج شبو حخكة البخه بحخكة السرحف وىي صػرة جسيلة تعبخ عغ دقدة 
؛ ألنو لع يشطخ إلى جسيع أوصاو البخه ومعانيدو، إال لسدا يحدجث فدي حخكتدو في التذبيو

وانتذدددار يتلدددػه انزدددسام، وىدددػ أقدددخب مدددا يكدددػن إلدددى حخكدددة  مدددغ انبدددداط يعقبدددو انقبددداض،
السرحف حيث ىػ فدي كدل حالدة يتحدخك باتجداه غيدخ اتجاىدو فدي األخدخى، وىدي حخكدة 
مجددخدة مددغ كددل وصددف يكددػن فددي الجدددع، أ ل مددغ غيددخ الشطددخ إلددى أوصددافو، ومددا ىددي 

يردفيا  عليو حالو، بل يكػن تخكيد الذاعخ على الحخكدة بدحاتيا، ثدع يلتقصيدا، وبعدج ذلدظ
فددي أسددخار البالغددة، والددجكتػر دمحم دمحم  أشددار إلددى ذلددظ الجخجدداني ويػضددحيا فددي التذددبيو.

  (24)أبػ مػسى معل ِّقًا في كتابول الترػيخ البياني.

 ومغ ذلظ أيزا ما نججه حيغ نقف عشج قػل ابغ السعتدل 

ٍفيييييتَْ ٍَ الِ ٍ يييياِ ٍَ ُلحِّ ييييْتَِبٍدييييْ    َُحفَّ
َ
 

ٍمييىَِ ييٍ اة َُوْعٍتييِم َُْخْزييٍ َالحٍَ  ٍِ َِ ْيييِ َ
َ
 

ْيٍمَِحييييييْ ٍ َُتِسْ ُمٍطييييييا ٍَفٍ ٍأدٍَّطيييييياٍَ اليييييي ِّ
َ
 

 ََْ َُقيي ٍََّ ْسٍشُعٍطيياَالٍخٍجيي ٍُ ٍَتْبِغييضَالتٍَّعيياُد
َ
 

حيث شبو صػرة حخكة شجخ الدخو والخيح تسيليا برػرة حخكة العاشقان حيغ 
حخكة الجنػ  الجخجاني ييسان بالعشاه، ثع يسشعيسا الخػو، والخجل، ويحلل عبج القاىخ

للعشاه في ىحه األبيات تحلياًل نفديًَّا دميقًا، يخى مغ خاللو أنَّ ثسة عػامل تقي ِّج حخكة 
الجنػ للعشاه ودوافعو، وتحجث فيو نػعًا مغ التخدد، والححر، مسا يجعليا بصيخة، ويقخن 

ظ حخكة الخجػع بجافع الخجل، ذلظ بحخكة الدخو؛ ألن حخكة تسايليا حخكة بصيخة، وكحل
يذبو حخكة رجػع الدخو إلى وضعو السعتاد، وقج اعتسج الذاعخ على تػضيف الحخكة 
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أبخز السعشى بصخيقة رائعة، جسع فييا بيغ إحداسو، وألفاضو؛ في تكػيغ الرػرة، و  
َ.(25)لترل الرػرة كاملة إلى ذىغ الستلقي

 ل (26)قائال فيو يرف قرخًا  وفي قػل البحتخ  
َ َِحْ ٍ يييييياٍ َال فٍ يييييياِ َِبٍجيييييي ِّ ٍَِ  ييييييٍأ َّ

َ
 

ٍمييىٍَ ُشييْ    ٍِ ٍَ ُسْجييٍ َ ٌَ َََََََََََُِلٍجيي َِ ٍَََسييٍ اِح
َ
 

قج شبو الذاعخ حخكة لسعان الدجاج الح  يغصي أجداء القرخ بحخكة األمػاج 
التي يلصع بعزيا البعس على سػاحل البحار، ويطيخ في تذبييو ىحا قػة وفخامة 

في بخكة  جاء في قػلو ياة العباسية التي عاشيا الذاعخ. ومغ ذلظ أيزا ماالح
َل (27)الستػكل

َالٍسييياِ َُوْعِجٍمييي َا ٍَتيييْشٍحففَِفْ ٍطييياَُ ُفيييْ ُِ
َ
 

َُوْجِ ْيٍطييا  َِ ٍَخاِةٍ يي اَِويْ ٍَحْ يي َِ ٍَكالٍخْ ي
َ
 

الخيل لظ حيث نجج أنو يذبو حخكة انجفاع الساء عشج صب ِّو في البخكة بحخكة ت
ا هخخ يختكد فيو على عشرخ الحخكة ، ثع ىػ يجخ  ترػيخً التي انفلتت مغ حبل خياليا

 ل (28)في وصفو فيقػل
يييُ َالٍ ْ ٍزييياُ ٍَسييياِ ٍم ٌَ ٍَكٍأدٍَّسييياَالِفزَّ

َ
 

يييٍباِ ِفٍَتْجيييِ  َِفيييضٍَوٍجاِةْيٍطيييا  َِويييٍ َالدَّ
َ
 

نجفاعو وىػ ىشا يذبو حخكة الساء الح  يجخ  في البخكة بعج أن ىجأ مغ ا
بحخكة الفزة الدائلة التي صيخت ثع صبت مع مجار  ىحه البخكة الداحخة، وقج كان 
تخكيد البحتخ  في وصفو للبخكة مشربًَّا على وصفيا في حال الحخكة، وفي ذلظ إشارة 

 وقج أشار إلى ذلظ عبج القاىخ إلى قجرة إبجاعية عالية، تعتسج على دقة السالحطة.
واعلع أن مسا يدداد بو التذبيو دقة وسحخا أن ) البالغة قائاللالجخجاني في كتابو أسخار 

َيجيء في الييخات التي تقع علييا الحخكات(.
قج  وعلى الخغع مغ صعػبة ترػيخ الحخكة إال أنشا نججىا عشج ابغ الخومي

رة خيالية بلغت مبلغًا فاه فيو غيخه، حيث بخع في ترػيخىا ترػيخًا دميقًا، يشع عغ مقج
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 ل (29)عالية، ومغ ذلظ ما نججه في قػلو واصفًا الكتان وىػ في الحقل
 ِ ِِ ٍَ ٍ ٍمييٍ َِوييٍ َالِ تَّيياِ ٍَأْخٍزييٍ ٍَدييا

َ
 

ٍ يييييياِ ٍَوِ ْ يييييي َُ  اِدييييييضَال َّ ييييييُشهٍَِ َُتٍ سِّ
َ
يييٍساُ ٍَتٍتاٍبٍعيييتَْ  ٍةٍ يييْتَِفْ يييِهَالذَّ َِإٍااٍَِ

َ
 

ٍَاٍ اِ ُبييييييييُهٍَحتَّييييييييىَُ ٍقيييييييياٍ ٍَ ييييييييِمْْ َُ 
َ
وىدددػ فدددي حقلدددو وقدددج جدددخت عليدددو الدددخيح  -حخكدددة الكتدددان  بدددغ الخومددديوقدددج شدددبو ا 

بالغددجيخ الددح  تحخكددو الرددبا، ويسيددد ىددحا التذددبيو الخائددع صددجه تسثيلددو  -فتتابعددت ذوائبددو 
لحخكة الكتان بحخكة الغجيخ، فيػ يزفي على التذبيو جسداال مدغ خدالل تػضيفدو للحخكدة 

وىددحا التذددبيو مددغ التذددبييات  (30)غ السذددبو والسذددبو بددو.وتػضدديح عالقددة ارتباشيددا مددا بددي
،  والسديسا أندو كدان يختكدد  ، وثقافدة واسدعة، وذىدغ صداو  الجميقة التي تشع عدغ ذوه عدال 
على ترػيخ الحخكة، والتي ىي مغ أصعب ما يػاجو السرػريغ الذعخاء. ويذيخ العقاد 

ا الترػيخ لػن وشكل ومعشى إلى ذلظ في كتابو ابغ الخومي حياتو مغ شعخه قائالل) إنس
وحخكددة، وقددج تكددػن الحخكددة أصددعب مددا فيددو؛ ألن تسثيليددا يتػقددف علددى ملكددة الشدداضخ، وال 
يتػقف على مدا يدخاه بعيشدو، ويجركدو بطداىخ حددو، ولكدغ تسثيدل ىدحه الحخكدة السدتردعبة 

. وبحدد  ف نيددا صددػرة رائعددة، (31)(، وأشػعددو، وأجددخاه وددان أسدديل شدديء علددى ابددغ الخومددي
عشرددخ الحخكددة، وقددج ال يكددػن ب مكددان أ  شدداعخ أن يقددف عشددجىا بسثددل مددا  قائسددة علددى

 وقف عشجىا ذلظ السػىػب. 

ا علدى عشردخ ويخلز الباحث إلى أندو قدج اعتسدج الذداعخ فدي ىدحا العردخ كثيدخً 
بشاء صػره البيانية وذلظ لسا يتسيدد فيدو مدغ مػهبدة إبجاعيدة  عشاصخمغ كعشرخ الحخكة 
 .ة والقجرة على التعبيخعلى دقة  السالحط تعتسجعالية 
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 الشكل يف الصورة البيانية -املبحث الثالث 

يعتبددخ الذددكل مددغ أىددع مطدداىخ البيخددة العباسددية والددح  كددان محددط اىتسددام العامددة 
والخاصة هنحاك وال سيسا الذعخاء مشيع حيدث كاندت الردػرة البيانيدة فدي الذدعخ العباسدي 

َا تقػم على أساسو كثيخً 
 ل (32)في وصف العشب  ػل ابغ الخوميومغ ذلظ ما جاء في ق

ٍَ ٍةاِزِ يييييييييضَُوٍخ َّيييييييييُفَالُخُريييييييييْ ةَِ
َ
 

ييييييييييييييُهٍَوٍخيييييييييييييياِزُ َالِ مَّييييييييييييييْ ِةَ  ٍَكٍأدَّ
َ
 

َالٍحيييييُ ْ ةَِ َُ َوْشيييييُهٍَ ٍهييييي ُِ ْ ييييي ٍَليييييْ َُْ
َ
 

ُْييييييُ ْ ِاَُدييييييْ ةَِ  َِفييييييضَ َِإرَِ ييييييٍ ا ا
َ
كل البلدػر، وىػ ىشا يذب ِّو العشدب فدي شدكلو الطداىخ وقدج بدجت حباتدو ناضدجة بذد 

ل في وصفو للعشب فجعل مشو نػر يسج بالزياء .ثع استخسل في وصدفو لدو  ثع أخح يفر ِّ
 حتى لقج رهه لؤلؤة تديغ هذان الحدان .

 ل (33) وحيغ نقف عشج قػل ابغ السعتد

بَِبطييا ييٍباٍَحتَّييىٍَبييٍماَةيييمَ يي َّ َالرَّ
َ
 

َِليييضَالٍ يييْ ُاٍَ ٍأْوٍثييياِ َالمٍطييي َِِوشطييياَ 
َ
 

جًا في ذلظ علدى تػضيدف نجج أنو قج حافع ا بغ السعتد على أناقة تذبيياتو معتسِّ
 . الذكل حيث شبَّو البخه بالذياب في استصالة شكلو
 ل (34)ومغ ذلظ ماجاء في وصفو للتيغ، قائال فيو 

ٍَاييياٍ ٍَاْعٍسييياَا ٍََ اْكٍتٍديييىٍَأْدِعيييْ َِبِتيييْ   
َ
 

َُحْدييييٍشااٍَ زٍاٍ ٍَوْخٍ ٍ ييييااَِوييييْ ٍَوْشٍظيييي َِ 
َ
 

ٍَقْمييي ٍَ ِفيييضِفييضٍَبيييْ ِِ َِفييضٍَدٍقييياَِتْ ييي    ََ
َ
 

يييكَّ َِ  َِةْييييِمَالٍعِ ْ يييِ ٍَ ِاْ يييِ ٍَاْعيييِ َالدف
َ
 

َِفيييضٍَأْاٍباِ يييهَِ ييي َّ َُ ٍَ ْحِ يييضَِإٍااٍَوييياَ
َ
 

ٍَخْ ٍسييااَُ ييِ ْ ٍ َِوييٍ َالٍحِ ْيييِ َاٍاْحٍسيي َِ 
َ
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وىددػ فددي ترددػيخه ىددحا قددج اعتسددج علددى الجػانددب الحددديَّة، فجدداء تذددبييو تذددبييا 
 عت فيو جسيع أشكال الحذ، مثلل اللسذ، والشطخ، والذدع، والصعدع.حديًَّا خالرًا، اجتس

برددػرة خيددام مددغ  -وىددػ مرددفػو فددي شبقددو  -ثددع انتقددل ليرددػ ِّر لشددا شددكل ذلددظ التدديغ 
 . (35)الحخيخ مزخوبة  

 ل (36)وفي قػل البحتخ  

َْ َرٍَتيييي ٍاُ ٍَتييييٍ  ٍَوْحُفْ ٍفييييٌ َِبِ ٍييييياض 
َ
 

َِ ْ ييِهٍَ ٍيْحِ ْ ٍطيياِةْيييٍ َال َّييٍ اِ ْيِ ٍَتحَْ 
َ
 

نجددددج أن الذدددداعخ ىشددددا قددددج شددددبو شددددكل الخيدددداض السحيصددددة بالبخكددددة بذددددكل ريددددر 
، وفدي الصػاويذ، مغ حيث الجسع ما بيغ اختالو أشكال تلظ الخياض وشخيقة تشطيسيدا

( داللددة علدددى قددػة التذددابو بددديغ ريدداض البخكدددة وريددر الصددداووس، ل )تحكيددو ويحكييددداقػلددو
َ.(37)بطخافة شكليا
 ل (38)مغ ذلظ ما نججه في قػل ابغ السعتد في وصفو لعشاقيج الكخوم قائال فيياو 

مٍَّطييييييا ِْ ٍشاِ ْ ييييييٍمَالُ ييييييُ ْ ِةٍَ  ٍِ َ ٍَكييييييٍأ َّ
َ
 

َِفيييييضٍَسيييييٍساِ ٍَزٍ ْ ٍ يييييمَِ  ةّ  ٍَكٍ اِكيييييُ َُِ
َ
 

وىػ في ذلظ يذبو عشاقيج الكخوم وماليا مغ ضل بالكػاوب التي تجور في سساء 
اثالن فدي شدكلييسا صدػرة تلدظ الكػاودب، وىدي تدجور فدي الدبخجج، وىي صدػرة لذديخيغ يسد

، فلدظ -والح  ىدػ ندػع مدغ أندػاع األحجدار الكخيسدة  -الدساء ومغ تحتيا يطيخ الدبخجج 
أن تتخيَّل ذلظ الجسال، وتدتحزخ تلظ الجقَّة  فدي التذدبيو، والبخاعدة فدي التخكيب.والسديسا 

َ.، التي تتدع بالحخفيَّة والذكليةأنو في ىحا العرخ قج غلب على الذعخ الرػر الحديَّة
 ل (39)وفي وصفو ليالل يقػل فيو 

ٍَبيييييٍما َُاْدُظيييييْ َِإٍليييييىَُحْديييييِ َِهيييييَ  
َ
 

ْطِتيييييييُفَِويييييييْ ٍَأْديييييييٍ اةِِ َالٍحْشٍمٍسيييييييا  ٍَْ
َ
 

يييي َ َ ييييْ ٍةَِوييييْ َِفزَّ َِ ٍَ ييييْمَ  َ ٍَ ِسْشٍجيييي
َ
 

ٍ ىٍَدْ ِ ٍديييا  ٍَ ْحِريييُمَِويييْ ٍَزْهيييِ َاليييمف
َ
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ىدددػ هلدددة لقصدددع األشدددجار، وىدددػ تذدددبيو لذدددكل نجدددج أندددو يذدددبو اليدددالل بالسشجدددل، و  
اليالل حيغ بجا بذكل تلدظ اآللدة ، ثدع يذدبو شدكل الددساء بذدكل حقدل يدخدخ بدالشخجذ ، 
وىددػ تذددبيو رسددع لشددا لػحددة فشيددة رائعددة غشيددة بسطدداىخ الحيدداة. وقددج اسددتصاع الذدداعخ مددغ 

شدكااًل خالل ذلظ أن يبشي صػره بعج أن حلل ىحا الرب  الفشي الجسيدل، واسدتخخج مشدو أ
 (40)تػىع الستلقي، وتشقلو مغ اإلحداس إلى الخيال.

 ل (41)وحيغ نقف عشج قػل ابغ السعتد
ٍَ ييييييييْمٍ ُ ٍَوييييييييا َ  َالٍسٍجيييييييي َّ ٍَ ٍ ييييييييٍأ َّ

َ
 

َُديييييييْ ُةَاُاْ ٍحيييييييٍ اِ َِفيييييييضٍَ اِدٍ ْ يييييييهَِ 
َ
 

َالِطييييييٍَ َِدْرييييييُفَِسييييييٍ اةَ  ٍَ ٍ ييييييٍأ َّ
َ
 

ييييييييياٍَ يييييييييٌَُُّ ِذيييييييييْ ُ َِإٍلْ يييييييييهَِ  ٍَ الثفٍ يَّ
َ
 

بذدكل جدجول مداء،  -والسعدخوو بدجرب التبَّاندة  -و شدكل السجدخ  نجج أندو قدج شدبَّ 
وىػ الدح  تتحلدى بدو الفتداة؛  -ثع في البيت التالي شبَّو شكل اليالل بذكل نرف سػار 

، وفدي تذدبييو إشدارة لقدخب الثخيدا  -لتتديغ فيدو  وبعدج ذلدظ يذدبو شدكل الثخيَّدا بذدكل الكدف ِّ
طيدخ مدغ خدالل ذلدظ تخكيدد ابدغ السعتدد فدي مغ اليالل، وضيػرىدا وكأنيدا تذديخ إليدو. وي

تذبييو ىحا على تػضيف عشرخ الذكل فدي بشداء الردػرة البيانيدة . والتذدبييات الددابقة 
 مجتسعة ، تشع عغ قجرة إبجاعية ، ومػهبة فحة، وخيال واسع .

 ل (42)وفي قػلو

ٍَوٍظمَّيييي َا ٍَأْفييييِم َاليييي  ٍَأْهييييٍمَِْإٍلييييضَّ
َ
 

َِاٍَبَِبييٍَأْهييٍمْبَِإٍلييىٍَ ْمِ ييضَالٍسُذيي َْ 
َ
 

ييييي َ  ٍَفٍ ٍأدٍَّسييييياَِهيييييٍضٍَزْ ٍةٌاَِويييييْ َِفزَّ
َ
 

ييْ ُ َفييضَالمٍجييْ ِ ٍَسَِسييَ  ُِ ٍَ ييْمٍَأْ ٍِ
َ
 

نجددج أنددو يذددب ِّو شددكل السطلددة بذددكل زوره مددغ فزددة، وىددػ بددحلظ يكددخر السعشددى، 
وشخيقدددة التذدددبيو فدددي مػضدددع مذدددابو للسػضدددع الدددح  صدددػر فيدددو القسدددخ، وإن كدددان شدددكل 

 ه مغ شكل القسخ. السطلة أقخب إلى الدور 
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 ل (43)ومشو أيزا ما جاء في قػلو واصفا نخجدًا يقػل فيو 

يييييْ ِ ِ َالٍغيييييّ َِ ُ يييييْ ٍ َالشَّ ُِ َ ٍََكيييييٍأ َّ
َ
 

ٍَُُبْ ٍشييُهَ  ِقْ يي ٍِ َ ٍَحْذييُ ُه َّ ةّ  ٍَوييٍماِهُ َُِ
َ
 

ٍطييييا ٍِ ُوْ  َالٍقْ ييييُ َِخْمييييٍتَُِ َِإٍااٍَبمَُّطيييي َّ
َ
 

ٍَخُمييييييْ اَُ  َُ ْحُمُطيييييي َّ َُبٍ يييييياٍ َُ ُفييييييْ   
َ
ىددحيغ البيتدديغ يذددب ِّو الشددخجذ بذددكل السددجاىغ التددي ىددي مددغ در، وىددػ  وىددػ فددي 

شددخط الزم؛ لػضددػح عالقددة السذددبَّو بالسذددبَّو بددو بذددكل دقيدد ، ال يحتسددل التأويددل، وكددحلظ 
يذبيو بالعقي  الح  يكػن في الحذػ مشيا، والرػرة التذبييية ىشا جاءت ألفاضيا الزمة 

الح  ىػ  -السبجع أو الذاعخ شكل السجىغ  ملدمة، فالشخجدة في شكليا تذبو في خيال
، ويذدتخط فدي ذلدظ أن يكدػن العقيد  فدي حذدػ -مكػن مغ الدجر والعقيد  مجتسعديغ معدًا 

وكدل ذلدظ الزم فدي تكدػيغ الردػرة للشخجددة، أ ل الذدكل الحاصدل مدغ مجسدػع  ،السجاىغ
تتزدح الذكليغ معًا، فلػ اختل جدء مشو لزعف التذبيو، أو خخج إلى غيخ ما ىػ لدو، و 
 . (44)في ذلظ قجرة الذاعخ على التأليف بيغ األشكال ثع تػضيفيا بسا يخجم بشاء الرػرة 

 وفي قػل ابغ السعتدل 

ََْ يياٍَبييٍمْبَِويي َخييْمِةٍهاٍَفييْ اَالٍجٍ يي َلسَّ
َ
 

 ََْ َاٍاٍ ي ْسُ ٍَ يالِسْ  ِ َِفيضٍَ يُِّّ ٍَ الذَّ
َ
 

برددػرة نجددج أنددو قددج شددبَّو صددػرة الذددسذ عشددج شلػعيددا أو بدوغيددا فددي الرددباح 
السددخهة، وىددي فددي كددف ِّ األشددل، مددغ حيددث شددكل اسددتجارتيا، وىددحا يتصلددب دقددة فائقددة فددي 
إمعان الشطخ في شكل الذسذ، وتتبع ما يحرل في شكليا  أثشاء شلػعيا ، فسغ يسعدغ 
الشطدددخ فييدددا يجدددج أنيدددا ذات حخكدددة سدددخيعة، متردددلة، يشدددتت عشيدددا تغيدددخ فدددي شدددكليا حتدددى 

ة في كف األشل، حيث يتغيخ شدكليا بتغيدخ حخكتيدا اوتسال شلػعيا ، كسا ىػ حال السخه 
َحيغ يتسػج فييا الشػر الداشع علييا، وكأنو يشبث  مشيا .



 

 

  

 76 
 

 مطلق علي احلربي عبذ احملسوالباحث / 

 

، يفدديس نجددج أنددو قددج كددان متسيدددًا فددي صددػره وحدديغ نقددف عشددج شددعخ ابددغ الخومددي 
علييدددا مدددغ عاشفتدددو السخىفدددة، ويلبدددديا مدددغ لبددداس حياتدددو الشاعسدددة، فقدددج كدددان يسدددازج فدددي 
تذبيياتو بيغ كل ما ىػ محدػس، ومدا ىدػ معشدػ ؛ ليشقدل مدا يدخاه فدي مػصدػفو بصخيقدة 
يديل فييا على الستلقي أن يخاه، كسا ىػ يخاه ، ومغ ذلظ ما جاء فدي قػلدو يردف خبدازا 

َل (45)يقػل فيو 
ٍَوييياٍَأْدٍديييىَرٍَأْديييٍ ٍَخبَّيييازٍااٍَويييٍ ْةُبَ

َ
 

ٍ اٍ ٍ ٍَ ْ ٍفَالمْسِمَبَِِبِهَ  ْمُح َال ف َالٍبٍر ٍَِْ
َ
ييييِهَُ ييييٍ  َا  ٍَويييياٍَبييييْ ٍ َُةْاٍيِتٍطيييياَِفييييضٍَ فِّ

َ
 

ٍَ ٍ ييييييييْ ٍ َُةْاٍيِتٍطيييييييياٍَ ييييييييْ ٍةاٍ ٍَ ييييييييالٍقٍس َِ 
َ
 

اِ ييييييٍ  ٌَ َِإرَِبِسْقييييييٍماِةٍَويييييياٍَتْشييييييٍماُجٍَِ
َ
 

ْمٍقيييىَِفْ يييِهَِبيييالٍحٍج َِ  يييِ َالٍسييياِ َُْ َِفيييضَُلجَّ
َ
و شددكل حيددث نجددج أن الذدداعخ ىشددا أخددح يتتبددع شددكل الخقاقددة بددجءا مددغ كػنيددا تذددب 

الكدخة ثددع تتحدػل مددغ كدخة فددي كدف صددانعيا إلددى دائدخة قددػراء تذدبو شددكل القسدخ، ثددع يددجخل 
فيدو تذددبييا هخدخ فيرددػر أشدكال تحػليددا بذددكل دوائدخ السدداء التدي تتذددكل فيدو حدديغ يلقددى 
فيو الحجخ وقج نجدح الذداعخ فدي تردػيخه للخبداز تردػيخا فشيدا رائعدا يددتصيع مدغ خاللدو 

يدددة ليدددحه األشددكال وكأندددو قددج شددداىجىا وبدددال شددظ فددد ن انتقددداء الستلقددي أن يخسدددع صددػرة ذىش
الكلسددة لددو أثددخه فددي تػضيددف الذددكل فددي الرددػرة البيانيددة  ، ومددغ ذلددظ أيزددا مددا نجددجه فددي 

 ل (46)تذبييو للػشي الح  يتحلَّى بو الباز ، والح  يقػل فيو 

ٍَكٍأدٍَّسييياَالٍ ْ يييضَالييي  َاْكٍتٍديييىَِبيييهَِ
َ
 

ٌٍََخيييََالِقْ ٍاييياِ َِويييْ َ َُ  َتَّاِبيييهٍَِ يييْك
َ
حيث نجج أنو ىشا قج شبو شكل الػشي الح  يديغ البداز  بذدكل القخشداس الدح   

 قج ُرسست فيو حخكات التذكيل، وىػ خال مغ الكتابة . 
 ل (47) واصفًا سحابة يقػل فييا وقخيب مغ ذلظ ماجاء في قػل ابغ السعتد
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ييييييييهَُ ييييييييااٍَفٍ ٍأدَّ ٍَدٍثييييييييٍ ْبٍَأٍ اِ ٍمٍطيييييييياٍَح َّ
َ
 

َِبييييٍبْ ِ َِ ٍتييييا َِ   َ ٍجيييي ٍِ ٍمييييىَ ٍِ ٍَدْقييييٌفَ
َ
 

حيث نجج أنو يذبو شكل حبات السصدخ علدى األرض، بذدكل نقدط الكتابدة والتدي 
خصت على عجل في بصغ الكتاب ، وىػ تذبيو لصيف ارتكد فيو الذاعخ على عشردخ 

 الذكل في بشاء الرػرة .

 ل  (48) ومشو كحلظ ماجاء في قػلو
َالتيييضَدٍَ َََْفِديييضَالِفيييٍما ٍَُأْهيييٍمْبَِإليييضَّ

َ
 

َُ ٍلٍطاَ  ْ ِ َِفضٍَاٍ  ٍِ ْ ِ ٍَوْجُسْ  ٍِ ٍَدْ  َالٍ ْةٍِ
َ
 

ٍَأْبٍ ٍزييييُهَِوييييْ ٍَفييييْ ِاٍَأْحٍسيييي ِ َِ ٍَكييييٍأ َّ
َ
 

 َُِ ييييٍف ٍَكٍ اِكييييُ ٍَأْ ييييٍ ٍ ْتَِفييييضَُحْسييييٍ ِ َالذَّ
َ
شدكل الدػرد وقدج تدجاخلت  -فدي تذدبيو ال يكدػن إال لدو  -حيث نجدج أندو قدج شدبو  

ي يطيدددخ لسعانيدددا مدددع حسدددخة الذدددف ، وقدددج نددددت الذددداعخ وصدددفو ىدددحا ألػاندددو بالكػاودددب التددد
 .(49)متسثاًل مغ خاللو وجشة محبػبو، وخجَّ معذػقو

 ل(50)وفي قػل البحتخ  يرف شقائ  الشعسان 

يييييه يييييٍمٍَْفٍ ٍأدَّ ٍَ ْحِسْميييييٍ َالشَّ ُُ ٍَ يييييٍقاِ 
َ
 

َالٍخٍ اِ يييمَِ  ُويييْ ُاَالتٍَّرييياِبضَِفيييضَُخيييُمْ ِِ َُِ
َ
 

شدددجى حيشسدددا يبدددجو حدددائخًا علدددى صدددفحات وره الذدددقائ  نجدددج أندددو قدددج شدددبَّو شدددكل ال
 ةوىددي صددػرة رائعةوذددفت عددغ العالقددة الكامشدد بذددكل دمددػع الترددابي فددي خددجود الخخائددج،

 .بيغ السػصػفيغ
 ل (51)في قػل ابغ السعتدو 

َِفيييييضٍَأْ ٍرييييياِدهَِ َُ ييييياِةْد ٍَ ٍ ٍأدٍَّسييييياَالشَّ
َ
 

َِوْ ٍَخاِلِ َال ٍَّهِ َال  ٍَليْ َُ ْخٍميفَِ 
َ
 

ييْ ٍلٍجاُ َِإٍلييىَالٍطييٍ اُكييٍ ٌ َ ٍَةٍواٍهيياَالرَّ
َ
 

ٍَفٍتٍعمٍَّقيييييْتَِفيييييضٍَ ييييي ِِّ ٍَليييييْ ٍَتْديييييُقفَِ 
َ
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نجج أنو يذب ِّو شكل الشارنت والح  ىػ نػع مغ أنػاع الليسدػن يدأتي صدغيخًا بذدكل  
الكخة،  ثع يذبو شكل ىحا الليسػن في أغرانو بذكل كخة مدغ الدحىب رماىدا الردػلجان، 

ػ، ثع تعلقت بديغ الددساء واألرض، ولدع تددقط ، وىدػ تردػيخ أ ل صائ  الحىب في الج
 .خ الذكل  لتكػيغ الرػرة البيانيةفشي رائع اعتسج فيو الذاعخ على تػضيف عشر

 ل (52)وفي قػل ابغ السعتد

َُ مِّيييييييِهٍَليييييييْ ٍَأْايييييييٍ اَِ  َ َِبٍمْ ييييييي َِبيييييييتف
َ
 

ٍَ ييييييييييال ِّْوِ َالُسٍشتَّييييييييييفَِ  ٍَ ْ ِ ٍديييييييييي ا
َ
 

اَِ َُوٍجيييييييييييي َّ ْمٍدييييييييييييُعٍشاَِبٍذييييييييييييٍع   ٍَْ
َ
 

ْتِمييييييفَِ  ُ َالُسْطٍجييييييٍ َِإْ ٍَلييييييْ َُْ َُ ٍعيييييي ِّ
َ
 

ٍَ ٍيْثُقيييييييُ َالِجْميييييييٍمٍَ ٍةاٍ َالٍسْ يييييييٍ اَِ
َ
 

َالِسْرييٍحفَِ  َِ ٍَحتَّييىٍَتييٍ َِْفْ ييِهٍَ ٍذييْك
ٍَََ
 

نجددج أنددو يذددب ِّو القخقدددةل وىددي كلسددة أعجسيددة يقرددج فييددا البعػضددة، التددي تذددبو 
ددل فددي أحددجاث السػقددف، ومددا كانددت ت فعلددو تلددظ القخقدددة بالجلددج، الددخمر السشتَّددف، ثددع يفر ِّ

بذددددكل  -بعددددج أن فعلددددت فيددددو البعػضددددة مددددا فعلددددت  -والددددح  يعددددػد ليذددددبو شددددكل الجلددددج 
السرحف، ونالحع مغ خالل ذلظ اىتسام ابدغ السعتدد فدي أشدكال مػصدػفاتو، حتدى أندو 
قدددج جددداء بلفطدددة )شدددكل( فدددي تذدددبييو ىدددحا، وىدددحا يدددجل علدددى سدددعة خيدددال الذددداعخ، ودقدددة 

 اول األجداء الجميقة، وشخيقة ترػيخىا .مالحطتو، وبخاعتو في تش
 ل وحيغ نقف عشج قػل البحتخ  

ييٍفَالِ ْ ٍكييٍ َالٍخْزيييٍ ا ٍَ ٍَفييِذٍااٍَويياٍَتٍ سَّ
َ
 

ٍخيييييييياِة  ييييييييْبٍةَال ف َِ ٍمْ ييييييييِهَ ٍِ ٍَأْلٍقييييييييْتَ
َ
 

نجددج أنددو قددج شددبو شددكل البخكددة حدديغ يرددب فييددا جددجول السدداء مددغ مكانددو العددالي 
غ البخكدة وكأندو قدج شدخز بردب  هضداو لجسالدو جسدال وبدال بذكل القرخ فدي تػسدصو مد

ا بالدخخفددددة الذددددكلية فددددي شددددظ فقددددج شددددغف شددددعخاء ىددددحا العرددددخ بالحيدددداة الستخفددددة، وعشددددػ 
 (53).تذبيياتيع
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 ل (54)وفي قػل ابغ السعتد 

ييييياَِفيييييضٍَأٍ اِخيييييِ ٍَلْ ِمٍطيييييا َالثفٍ يَّ ٍَكيييييٍأ َّ
َ
 

يييييُ َ  ٍَتٍفيييييتَُّمَُديييييْ ٌةٍَأْ َِلٍجييييياٌةَُوٍفزَّ
َ
يذبو شكل الثخيا بذكل العشقػد، والذاعخ ىشا قدج دقد  الشطدخ فدي جسيدع نجج أنو  
، شياء مجتسعة، بذكل هخدخ شدبيو بيداأجداء السذبو، ثع شبو الذكل الحاصل مغ ىحه األ

العشقدػد السشدػر مدغ السالحيدة، ثدع انتقدل إلدى ذكدخ السذدبو بدو، مدغ حيدث شدكل وىػ شكل 
 .استجارة الشجع

بو بو الثاني، وىػ اللجام السفزس، وما اختز فيو وكحلظ األمخ بالشدبة للسذ
مغ شكل وقػع قصع وأشخاو ذلظ اللجام، وما بيشيا مغ عالقة اترال وانفرال، وما 

َ(55) يكػن عليو شكل ذلظ اللجام.

ويخلددددز الباحددددث إلددددى أنددددو قددددج اسددددتصاع شددددعخاء ىددددحا العرددددخ أن يجسعددددػا بدددديغ 
، ة البيانيدة فدي أعسداليع اإلبجاعيدةالستذابيات ويػضفػا  عشرخ الذكل عشج تكدػيغ الردػر 

فجاءوا بتذبييات خاصة عخفػا بيا عغ غيدخىع مدغ الذدعخاء، ارتكددوا فييدا علدى تػضيدف 
؛ تحسدددل الحدددػاس بسختلدددف أنػاعيدددا ليددددتخخجػا مدددغ خالليدددا أشدددكاال عبدددخوا عشيدددا بألفددداظ

ائعة دالالت تجسع بيغ الػضػح واإليحاء، وتعبخ عغ وجو الذبو بيغ متذابييغ بصخيقة ر 
 .، بارعة في رسع الرػرة بالكلساتة والجسال وتجل على شاعخية مخىفةاتدست بالجػد
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 اخلامتة

الحسجهلل رب العالسيغ والرالة والدالم على أشخو األنبياء والسخسليغ، نبيشا 
 لدمحم، وعلى هلو وصحبو أجسعيغ، وبعج

تػصل الباحث إلى  وقج ،ن يدخ لي ووفقشي إلتسام ىح البحثأحسج هللا تعالى أ
أنو قج بخع شعخاء ىحا العرخ في ترػيخىع  فجاءوا بتذبييات خاصة عخفػا بيا عغ 

ارتكدوا فييا على السطاىخ السحدػسة بسختلف أنػاعيا في وقج  غيخىع مغ الذعخاء،
مغ مػهبة إبجاعية عالية الذاعخ العباسي تكػيغ الرػره البيانية وذلظ لسا يتسيد فيو 

دقة  السالحطة والقجرة على التعبيخ عغ السذاعخ فاتدست تذبيياتيع  تعتسج على
بالجػدة والجسال وذلظ مغ خالل تػضيف اللػن والحخكة والذكل وذلظ بسا يسشح الرػرة 
دالالت تجسع بيغ الػضػح واإليحاء. سػاء مغ خالل الرػر الجدئية البديصة أو مغ 

خ كثيخة مختبصة مع بعزيا البعس خالل الرػر السخكبة التي تقػم على أساس عشاص
وتذكل جساال فشيا في صياغة األفكار مغ خالل تػضيف ىحه العشاصخ بصخيقة إبجاعية 

 .رائعة

 وهللا السػف  ، والياد  إلى سػاء الدبيل .
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 اهلوامش

 
 . 307ص ،بيخوت ،مصبعة جخيجة اإلمبال ،ل محيي الجيغ الخياطتحقي  ،ديػان ابغ السعتد (1)
 . 275دار الفكخ العخبي، ص ،الجكتػر سعج شلبي ،بغ السعتد العباسي صػرة لعرخه (2)
 . 156ص ،2بيخوت، ط ،دار اآلفاه ،م بيظتحقي  خليل مخد ،ديػان علي بغ الجيع (3)
 ،تحقيدد ل البجدداو  وأبددػ الفزدددل ،، علددي بددغ عبددجالعديد الجخجدددانيالػسدداشة بدديغ الستشبددي وخردددػمو (4)

 ،7ط ،القددددداىخة ،مكتبدددددة وهبدددددة ،الدددددجكتػر دمحم دمحم أبػمػسدددددى ،ل التردددددػيخ البيددددداني، وانطدددددخ187ص
 . 215ص ،م2009

 . 215ص ،مخجع ساب  ،الترػيخ البياني (5)
 . 316ص ،مخجع ساب  ،مصبعة اإلمبال ،ديػان ابغ السعتد (6)
 ،8بيدخوت ط ،دار العلدع للساليديغ ،الدجكتػر مردصفى الذدكعو ،الذعخ والذعخاء في العرخ العباسدي (7)

 . 776ص ،م1995
 . 319ص ،مخجع ساب  ،مصبعة اإلمبال ،ديػان ابغ السعتد (8)
 .  318ص ،مصبعة اإلمبال ،ديػان ابغ السعتد (9)
 . 96مصبعة اإلمبال، ص ،ديػان ابغ السعتد (10)
 . 191ص ،2ج ،3ط ،دار السعارو ،تحقي  دمحم عبجه عدام ،شخح ديػان أبي تسام (11)
 .1648 ص ،3ج ،مرخ ،دار السعارو ،، تحقي  حدغ كامل الريخفيديػان البحتخ   (12)
 .  276ص ،مخجع ساب  ،بغ السعتد العباسي صػرة لعرخه (13)
 . 588ص ،2ج ،مخجع ساب  ،ديػان ابغ السعتد (14)
 .  772ص ،مخجع ساب  ،الذعخ والذعخاء في العرخ العباسي (15)
السقلددي  ل كلسددة معخبددة يقرددج بيددا نددػع مددغ أنددػاع العجدديغل زالبيددة. وكلسددة353ص ،السخجددع الددداب  (16)

 .بالدسغ
دار  ،الدجكتػر دمحم عبدج القدادر أشدقخ ،ل دراسة في السؤثخات البيخيدة والذخردية فدي شدعخهبغ الخومي (17)
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 . 160ص ،م2006، 1ط ،الخفاعي للشذخ ودار القلع العخبي
 . 287ص ،2ج ،دار صادر ،تحقي  كخم البدتاني ،ديػان الدخ  الخفاء (18)
 . 283ص ،1ج ،بيخوت  ،دار السعخفة ،،  تحقي  مرصفى الدقا وهخخون ديػان الستشبي (19)
 . 1150ص ،2ج ،، مخجع ساب ديػان البحتخ   (20)
 .135ص  ،ديػان ابغ السعتد، مخجع ساب  (21)
 . 473ص ،3ج ،بيخوت ،دار الكتب العلسية ،شخح أحسج حدغ بدت ،ديػان ابغ الخومي (22)
 . 418ص ،1ج ،مخجع ساب  ،ديػان ابغ السعتد (23)
، 182ص ،1ط ،جددجه ،دار السددجني ،تحقيدد  محسددػد شدداوخ ،عبددجالقاىخ الجخجدداني ،أسددخار البالغددة (24)

 . 118ص ،مخجع ساب  ،وتاب الترػيخ البياني وانطخل
 .  120-119ص ،مخجع ساب  ،الترػيخ البياني (25)
 .1649ص  ،3ج ،حقي  ل الريخفيت ،ديػان البحتخ   (26)
 . 2416ص ،مخجع ساب  ،ديػان البحتخ   (27)
 . 2416ص ،مخجع ساب  ،ديػان البحتخ   (28)
 . 983ص ،3ج ،ديػان ابغ الخومي (29)
 . 108-107ص ،مخجع ساب  ،الترػيخ البياني (30)
 . 239ص ،مخجع ساب  ،حياتو مغ شعخه بغ الخومي (31)
 . 988ص ،3، جديػان ابغ الخومي (32)
 .  6ص ،، مصبعة اإلمبالديػان ابغ السعتد (33)
 .248، ص،  دار صادرديػان ابغ السعتد (34)
 .  776ص ،، مخجع ساب الذعخ والذعخاء في العرخ العباسي (35)
 . 2416ص ،4، جل الريخفي، تحقي ديػان البحتخ   (36)
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 . 108ص ،ساب  مخجعلترػيخ البياني، ا (37)
 .  312ص ،مصبعة اإلمبال ،ديػان ابغ السعتد (38)
 .  320ص ،اإلمبال مصبعة ،ديػان ابغ السعتد (39)
 .  779ص ،مخجع ساب  ،العباسي العرخالذعخ والذعخاء في  (40)
 .  327ص ،اإلمبال مصبعة ،ديػان ابغ السعتد (41)
 .  324ص ،، مصبعة اإلمبالتدديػان ابغ السع (42)
 .194ص ،مخجع ساب  ،2ج ،ل دمحم بجيع تحقي ، ديػان ابغ السعتد (43)
 ،مخجع ساب  ،"ابغ السعتد صػرة لعرخه" ل. وانطخ169ص ،ساب مخجع  ،أسخار البالغة (44)

 . 316-315ص
 .1110، ص2ج ،ديػان ابغ الخومي (45)
 . 290ص ،مصبعة اإلمبال، ديػان ابغ السعتد (46)
 .502ص ،2ج ،، مخجع ساب شعخ ابغ السعتد (47)
َ.345ديػان ابغ السعتد، دار صادر، ص (48)
 .  773ص ،مخجع ساب  ،العرخ العباسي فيالذعخ والذعخاء  (49)
 .623ص ،1، جديػان البحتخ   (50)
 .  321ص ،مصبعة اإلمبال ،ديػان ابغ السعتد( 51)
 .  322ص ،مصبعة اإلمبال ،ن ابغ السعتدديػا (52)

 ،1ط ،القاىخة ،باآلدا مكتبة ،الجكتػردمحم أبػ األنػار ،الذعخ العباسي تصػره وميسو الفشية (53)
 . 347، صم2009

 . 167ص ،2، جمخجع ساب  ،ديػان ابغ السعتد (54)
 .  168ص ،مخجع ساب  ،أسخار البالغة (55)
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 عاملصادر واملراج

 . ، بيخوت، مصبعة جخيجة اإلمبالل محيي الجيغ الخياطتحقي  ،ديػان ابغ السعتد -1

 . دار الفكخ العخبي ،الجكتػر سعج شلبي ،بغ السعتد العباسي صػرة لعرخه -2

 .2، بيخوت، ط، دار اآلفاه، تحقي  خليل مخدم بيظبغ الجيع ديػان علي -3

 .، تحقي ل البجاو  وأبػ الفزلعبجالعديد الجخجاني ، علي بغالػساشة بيغ الستشبي وخرػمو -4

 م . 2009، 7ط ،القاىخة ،مكتبة وهبة ،الجكتػر دمحم دمحم أبػمػسى ،الترػيخ البياني -5

بيددخوت  ،دار العلددع للساليدديغ ،، الددجكتػر مرددصفى الذددكعوالذددعخ والذددعخاء فددي العرددخ العباسددي -6
 . م1995 ،8ط

 . 2، ج3ط ،، دار السعارو، تحقي  دمحم عبجه عدامأبي تسامن شخح ديػا -7

 . 3، ج، مرخعارو، دار السحدغ كامل الريخفي ، تحقي ديػان البحتخ   -8

دار  ،الجكتػر دمحم عبج القدادر أشدقخ ،ل دراسة في السؤثخات البيخية والذخرية في شعخهبغ الخومي -9
 م .2006، 1، طر القلع العخبيالخفاعي للشذخ ودا

 . 2، ج، دار صادر، تحقي  كخم البدتانيديػان الدخ  الخفاء  -10

 . 1، ج، بيخوت، دار السعخفةتحقي  مرصفى الدقا وهخخون ، ديػان الستشبي  -11

 . 3، ج، بيخوت، دار الكتب العلسية، شخح أحسج حدغ بدتديػان ابغ الخومي  -12

 .  1، ط، تحقي  محسػد شاوخ، دار السجني، ججهخ الجخجانيعبجالقاى ،أسخار البالغة  -13

، 1ط ،، القدددداىخةاآلداب ، مكتبددددة، الددددجكتػردمحم أبددددػ األنددددػارلفشيددددةالذددددعخ العباسددددي تصددددػره وميسددددو ا  -14
 .م2009

 .دار الكتب، بيخوت ،، إيليا سليع الحاو  خالل شعخهالخومي فشو ونفديتو مغ بغ   -15
 


