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 شكر وعرفان

وبكل معاين الشكر والعرفان عز وجل الذي وفقنا لتتويج عملنا  أوال حنمد اهلل
سواء من قريب أو من بعيد، ووفق إىل جانبنا إلخراج ىذا العمل على ىذه الصورة، وإن 
كان لنا أن خنص أحدا بالذكر فال يسعنا إال أن نقدم خالص شكرنا وامتنانا لألستاذ 

جالوجي الذي أشرف على ىذا العمل فقد كان حريصا على كل  الفاضل عز الدين
أكتب مث يوجهننا إىل ما يرى بأرق عبارة وألطف إشارة فلو منا وافر الثناء وخالص 

 الدعاء.

 

 

 



 

 

 

 

هدإء  إ 

 أىدي مثرة جهدي إىل من قال فيهما احلق وبالوالدين إحسانا

 علمين معىن املسؤولية "أيب رمحو اهلل"إىل الذي أمحل امسو الفاخر والذي 

 إىل من تعبت ألجلي وألبستين ثوب مثارىا ورمست مستقبلي يف راحة كفها "أمي الغالية حفظها اهلل"

 رانيا" –عفاف –إىل أخوايت العزيزات: "رندة 

 إىل زوجي وقرة عيين حفظو اهلل "جلود أسامة"

 و من بعيدإىل كل صديقايت وكل من حيبين ويعرفين من قريب أ

 

 

 رجاء
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 :أىدي مثرة جهدي إىل

 إىل الوالدين الكرميني حفظهما اهلل ورعامها

 إىل كل أخوايت

 كما أىدي ىذا العمل لكل زمياليت بدون استثناء

 ولكل من أعانين من قريب أو بعيد يف إجناز ىذا العمل
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 عمابيا فيك يحتكل عمى كجكه عدة يستطيع مف خالليا أف يعبر  عظيمةإف لمشعر قيمة جمالية 
التي أثرت في جة عف تفاعالت مف ظركؼ الطبيعة ك أفكار ناتمف أحاسيس ك  نفس الشاعريختمج في 

 .فنكنوكسة لممجتمع نظرا لكثرة أغراضو ك الشعر ىك مرآة عافػػػحياتو النفسية 

يو مف تنكع جمالي ما اشتممت عميعة األندلس ك كصؼ طبالذم دراستنا عمى الشعر  قد قصرناك 
ذات  أغراضايا يعالج فيميارتو الفنية، ك مظيرا شاعر جماؿ خياؿ الإليو يضيؼ يزيده ك  ،يؤثر عمى النفس

الذم كاف يضيفو الشاعر في كصؼ ىذه الجانب لما كاف التشبيو ك ، العكاطؼ اإلنسانيةصمو كثيقة ب
ىك التشبيو الذم يعد ركيزة أساسية مف ركائز البالغة التي طبيعية، فيك منبع البالغة أال ك المظاىر ال

، دب عامة كالشعر خاصةجماليات التشبيو في األاستنباط ا الدراسات كاألبحاث الستجالء ك انصبت عميي
أسمكب متميز خاص بو عف الصكر اء كما يميزه مف إبداع بالغي ك فكاف أساس المفاضمة بيف الشعر 

 البيانية األخرل . 

، كاف بما تجمى عمى التشبيو في شعر كصؼ الطبيعةينصب  ما جعؿ اىتمامنا ك تركيزناىذا ك 
عرية مف تشبييات تنكعت أشكاليا األبيات الشما احتكتو الشاعر بطبيعة األندلس الخالبة ك مف تأثر 

، باإلضافة الذم ىك بدكره لو القيمة الكبيرةلكف ىذا االىتماـ جاء عمى حساب الشعر غراضيا، ك تعددت أك 
زد ك التشبيو في شعر األندلس مف قبؿ  درسناىي أننا دفعتنا إلى اختيار ىذا المكضكع ك إلى أسباب ذاتية 

كاعو كمفاىيمو في عمى أسرار التشبيو بشتى أن االطالعشاعر "ابف زيدكف" ك جابنا بشخصية العمى ذلؾ إع
كالذىنية التي تأسس حاكلنا في كؿ ذلؾ أف نبيف المرتكزات الجمالية ك البالغية ك  ،سبؾ األلفاظ كالمعاني

 ، مما يجعمنا نطرح اإلشكالية التالية : ، كالبف زيدكف بصفتو الخاصة عمييا التشبيو

 التشبيو ؟  كىفيا ترل ما  -
 ك ما ىي أىـ أنكاعو ك أركانو ؟  -
 ك ما المدل الذم حققتو تمؾ التشبييات مف أغراض رفعت جماليات القصيدة ؟  -

قد اعتمدنا في ذلؾ عمى د الدكاكيف كىك ديكاف ابف زيدكف، ك لنبيف ذلؾ فقد أخذنا نمكذجا مف أحك 
في شعر األندلس باإلضافة إلى استقراء لرصد بعض الظكاىر الطبيعية آليات اإلحصاء الكصؼ كالتحميؿ 

بياف أنكاعو ) الضمني ، الشعرية التي تدكر حكؿ التشبيو ك استخراج الشكاىد ة شعر ابف زيدكف ك ك دراس
، المشبو ، تزييف حاؿ المشبو ... (، بياف إمكاف حاؿ .. ( كأغراضو ) بياف حاؿ المشبوتمثيمي ، مقمكب .
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ؾ مف ذلالجانب التطبيقي، ك طمبو تفي، أما الجانب التحميمي دة العمميةنظرم مف خالؿ جمع المافالجانب ال
 . خالؿ إسقاط الجانب النظرم كتطبقو عمى التشبيو

 مف أبرز األىداؼ التي نسعى إلى الكصكؿ إلييا ك تحقيقيا مف خالؿ البحث : ك 

  . التعرؼ عمى الشخصية األندلسية البف زيدكف 
  إبراز جيد ابف زيدكف مف خالؿ استظيار بعض مف أبياتو الشعرية المستكحاة مف ديكانو ، ك

 عمى مختمؼ جكانبو .  كاالطالعاحتفائو ألحد الصكر البيانية ، معرفة مدل تكظيفو ك 

ببعض  أركانو في شعر كصؼ طبيعة األندلس ،استعناك أنكاعو ك أغراضو ك ك لكي ندرس التشبيو 
 المراجع التي كانت ليا األسبقية في دراستنا  مثؿ : 

  أدكات التشبيو داللتيا ك استعماالتيا في القراف الكريـ  –مكسى حمداف–  
  البالغة الكاضحة في البياف ك المعاني ك البديع  –عمي الجاـز مصطفى أميف–  

 : صعكبات التي كاجيتنا في اآلتيال ال يخمك أم بحث أدبي مف صعكبات تكاجو الباحث ك يمكف إيجازك 

  . غمكض بعض النصكص الشعرية التي أكردىا ابف زيدكف في ديكانو 
 ف أيف نبدأ ؟ كأم ىذا ما كضعنا في حالة تيياف ممراجع ىي العائؽ ك إنما كثرتيا ك لـ تكف قمة ال

 أم منيج نتبع ؟ رأم نختار ؟ ك 

 فصميف :  فقد شممتعف خطة البحث ك 

نا أيضا إلى األدكات ك التطرؽ فيو إلى تعريؼ التشبيو لغة ك اصطالحا ك تطرق ، حيث تـفصؿ نظرم
 األنكاع كاألركاف كاألغراض المتعمقة بالتشبيو.

 فيو دراسة أنكاع ك أغراض التشبيو.  فصؿ تطبيقي تـك  

الذم لـ يبخؿ عمينا  العرفاف ألستاذنا المشرؼفي األخير نتقدـ بخالص الشكر كالتقدير ك ك 
 .ف قد أخذنا كاستفدنا بيذا العمؿصبره عمينا راجينا مف اهلل أف نكك بتكجيياتو كنصائحو الثمينة ك 
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 .الطبيعة في الشعر االندلسي - 1
مظاىر الرياض ك الكدياف تميزت بالد األندلس بتمؾ الطبيعة الجميمة التي استكحت عمى 

فإف شعر الطبيعة مف أقدـ فنكف "ؼ كالمناظر عمى نضكج كرقي الشعر فساعدت ىذه األكصاكالسيكؿ 
الطبيعة بغير الشعر العربي ،فاإلنساف بما فطر عميو مف الطرب كحب الغناء العربي الذم اندمج في 

،أخذ يردد األصكات فيجد في ترديدىا متاعا كعكنا عمى تحمؿ كعثاء السفر فكاف ما  حاجز كال حجاب
 1."ناتيااف يدكر فيما يدكر عميو ،حكؿ البادية كحيك كتطكر الحداء إلى نظـ الكالـ ككز  يسمكنو بالحداء ،

بمعنى أف شعر طبيعة األندلس تعكد نشأتو منذ القدـ كالذم تميز باستقرار كىدكء ككضع سياسي 
الشاعر بجماؿ كمفاتف طبيعة  كاجتماعي ما أدل إلى تطكر كازدىار األدب ذلؾ مف خالؿ تأثر األديب أك

الرفاىية التي سرعاف ما انبثقت عنيا مجالس الطرب كالغناء مما جعؿ الشعراء األندلس ،إضافة إلى حياة 
يميمكف إلى اإلبداع كالدقة كصدؽ العاطفة الجياشة في نقؿ كتصكير تمؾ المحاسف التي ميزت ىذه 

 . الطبيعة الخالبة
رتفع فييا منح اهلل األندلس طبيعة فاتنة فكانت أغنى بقاع المسمميف منظرا كأكفرىا جماال ت"لقد 

الجباؿ الخضراء كتمتد في بطاحيا السيكؿ الكاسعة كتجرم فييا الجداكؿ كاألنيار كتغرد عمى أفناف 
أشجارىا العنادؿ كاألطيار كتنساب الماشية كاألنعاـ في مراعييا الجميمة كيعمؿ الفالحكف في حقكليا 

 .2"الخضراء كيعطر النسيـ جكىا المعتدؿ كبساتينيا المشرقة

كبيذا يتضح أف سكانيا كانكا يعيشكف كسط ىذه الحقكؿ كالسيكؿ التي كانت متنكعة بألكانيا 
المتنكعة كجماؿ منظرىا كركعة ىكائيا النظيؼ كالمعطر, فعاشكا في ظالؿ ىذه الطبيعة الرائعة الخالبة 

مف ائيا جمؿ تعبير بما اطمعتو عمى سطحيا كنثرتو في شتى ارجأالتي عبرت فييا االرض عف نفسيا 
كخصب الجناف, كمف االنيار الغزار كالعيكف العذاب، كمف البر كالبحر كالسيؿ كالكعر, كمف طيب التربة 

الحقكؿ كالبساتيف كالحدائؽ كالرياحيف كمف االعتداؿ الغالب فييا عمى اليكاء كالجك كالنسيـ كعمى الربيع 
ة كالمصانع الجميمة كاستبحار التمدف كالخريؼ كالمشتى كالمصيؼ كمف المدف الحصينة كالقالع المنيع

كالعمراف, كقد ساىمت يد االنساف فييا عمى زيادة جماليا الطبيعي باف راحت تبدع في التعمير كتتفنف في 
فالكاقع أف بالد األندلس سيكؿ , "التشييد. فأصبحت بذلؾ كالعركس ليمة زفافيا تسحر االنظار كتفتنيا

                                                             
 26، ص1945,. 1سيد نكفؿ ،شعر الطبيعة في األدب العربي ، دار مصر لمطباعة ،ط 1
 130، ص 1119، مصر، دمشؽ،  2جكدة الركابي، في األدب األندلسي ، دار المعارؼ، ط 2
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كفييا ، فييا بقاع تستحـ بمياه األنيار، سعيد كفييا الجدب الشقيكىضاب كجباؿ كأكدية فييا الخصب ال
 1"أخرل تتعطش إلى غيث السماء

فإف ىذه المحاسف التي حبت الطبيعة بيا بالد االندلس ىي المرجع أك المصدر الذم استميـ منو 
بالدىـ كبيذا  استمدكا منو الفيض الزاخر مف اغاني الطبيعة التي نظمكىا تمجيدا بجماؿ طبيعةك الشعراء 

فإف الطبيعة ىي المعنى الذم تنفجر منو شاعرية الشعراء كفي أرجائيـ يطكؼ خياليـ انيا كائف حي 
يحبكنيا كتحبيـ يناجكنيا كتناجييـ كقد ساعدتيـ عمى نضكج فكرىـ كخصكبة خياليـ كثراء معجميـ 

عرىـ كعذكبة ألفاظيـ كرقة الشعرم كتنكيع مكسيقاىـ كغنى ايقاعاتيـ كحيكية صكرىـ الفنية كحالكة ش
 مشاعرىـ التي عكست كبصدؽ عشقيـ لألندلس.

 كلعؿ سماتيا العامة المشتركة ىي:  

غمبة التشبيو كاالستعارة عمى أساليبيـ فالتشبيو يرينا المعاني المتمثمة باألكىاـ شبيا في األشخاص 
ة مستجدة تزيد قدرىا نيال ككال الماثمة كاألشباه القائمة كاالستعارة تبرز المعاني أبدا في صكرة حي

يف يدؿ عمى خصب الخياؿ كسمكه كسعتو كعمقو تشخيص األمكر المعنكية كتجسيميا كذلؾ األسمكب
بإبرازىا في صكرة شخكص ككائنات حية يصدر عنيا كؿ ما يصدر عف الكائنات الحية مف حركات 

كمف أمثمة قكؿ أبي  2"في النفكس بث الحياة كالنطؽ في الجماد لما لذلؾ مف طرافة ككقع حسف"كأعماؿ 
 إسحاؽ إبراىيـ ابف خفاجة في كصؼ الجبؿ:

 الة كأنوالفكقكر عمى ظير  -

 في العكاقب مفكر طكاؿ الميالي -

 أصخت إليو كىك أخرس صامت -

 فحدثني ليؿ السرم بالعجائب -

 قاتؿ أال كـ كنت ممجأ  كقاؿ: -

                                                             
 20، ص1119أحمد ىيكؿ ،األدب األندلسي ،دار المعارؼ ، دط القاىرة،  1
 .293، ص1976، بيركت، 2عبد العزيز عتيؽ، االدب العربي األندلسي، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، ط  2
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 1.مكطف أكاه تبتؿ تائب -

 .مر بو مف تجاربانساف حي ناطؽ يركم ما ى إلفالجبؿ جماد قد تحكؿ بالتكسع الذم ىياتو االستعارة -

االستعانة في رسـ كتمكيف الصكر المستكحاة مف الطبيعة ببعض فنكف البديع المعنكم كالمفظي مف مثؿ  -
عرائيـ كثيرة في صكر الطباؽ كالمقابمة كالمبالغة كحسف التعميؿ كالجناس كىذه قميمة صكر متقدمي ش

 .ةمتأخر 

 اطالؽ العناف لمخياؿ ليرتاد عالـ الفكر كيختار منو المعاني التي تكحي بالحضارة كالطرفة  -

بداعيا في جمؿ ، التصرؼ في أرؽ فنكف القكؿ - كاختيار األلفاظ التي ىي مادة لتصكير الطبيعة كا 
 كعبارات تخرج بطبيعتيا ككأنيا التكقيع المكسيقي.

شعرىـ لطبيعة األندلس كطبيعتيا الصامتة كطبيعتيا الصناعية الناشئة مف استبحار الحضارة  تصكير - 
 كالعمراف.

كعمى ىذا فأكثر ىياتي ، قمما يأتي شعر الطبيعة عندىـ كغرض قائـ بذاتو الميـ إال في القطع القصار - 
 2"ممتزجا بأغراض أخرل كالغزؿ كالمدح كالخمر.

 .األندلسشعراء الطبيعة في  - 2
نشير إلى الشعراء الذيف نبغكا في شعر الطبيعة خاصة فيعصر الطكائؼ الذيف كاف ليـ دكر في 

فشعر الطبيعة مثؿ عصر االمكييف الذم امتد إلى أكاخر القرف الخامس اليجرم مرحمة  أحداثو كقضاياه.
نما كانت  في ىذه البيئة،ألف العربية لما تكف قد تككف ليا مزاج خاص  التقميد لشعر العرب في المشرؽ، كا 

تعيش غريبة عمى حساب كطنيا األصمي، كمف ىنا اجتمع ليا مف معاني الطبيعة الحديثة كالقديمة ما 
 ىانئاجتمع لمبيئة المشرقية في غير مخصصات كال مميزات إقميمية كاضحة كىذا ما يظير في شعر ابف 

نجد في  اساليبيـ كمعانييـ شرقية صرفة،كابف دراج القسطمي كابف عبد ربو كابف شييد، حيث كانت 
ككيؼ تكفي المعاني القديمة، كعرب " الجاىمية كالنابغة الذبياني كزىير بف أبي سممى،مف شعرىـ صكرا 

                                                             
 .215، ص 2006. بيركت لبناف، 1ديكاف، تح: سندة عبد االلو، دار المعرفة. طابف خفاجة ال 1
 295-294عبد العزيز عتيؽ، األدب العربي األندلسي، ص 2
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األندلس قد كممت الحضارة في بيئتيـ، كبعد العيد بينيـ كبيف البداكة؟ انيـ يعيشكف في قصكر تزينيا 
 1.الغدراف"الزىر، كتنساب فييا الحدائؽ كالبساتيف كينضرىا الشجر ك 

أما المتأخركف مف شعراء القرف السادس كما بعده، مع سقكط الخالفة كدخكؿ عصر الطكائؼ ك 
فشعرىـ يمثؿ البيئة كالمجتمع الحديث بعدما استطاعكا التحرر مف سمطة األدب المشرقي ، المرابطيف

كاقتحمكا غمار التجديد في شعر الطبيعة خاصة عند ابف خفاجة كابف حمديس كابف زيدكف كغيرىـ، بعدما 
عة في كلـ يكف ليـ يد مف أف يمتمسكا صكر الطبي" انتقؿ المسممكف األندلس نقمة نكعية كاسعة المدل

أغمب أشعار الطبيعة في بداية ىذه الفترة اكتست طابعا حسيا، يغيب عنو  2"كاف يرفضكا التقميد، بيئتيـ
التفاعؿ الحي مع عناصر الطبيعة المكصكفة كيندر فييا العمؽ كبعد النظر، كطغى عميو األسمكب 

ؼ سطحية كعظيمة، المنطقي الذم حاؿ دكف تحقيؽ التفاعؿ اإليجابي مع الطبيعة، فأصبحت األكصا
خاصة عندما كصؼ الشعراء الكرد كعددكا مزاياه كفضمكه عمى النرجس في محاكلة لمرد عمى ابف الركمي 

فشعر الطبيعة يقتضي كصؼ عناصرىا كاالحساس بيا كالتفاعؿ معيا ، الذم فضؿ النرجس كاحتقر الكرد
 .لذكرسمفنا اأكما ، لقد ارتبط شعراء ىذه الفترة ببيئتيـ، كاىتمكا بيا

، ككاف ذلؾ اكؿ مظاىر النيضة في الشعر األندلسي، الشعركؿ مظاىر النيضة في أككاف ذلؾ 
ككاف عبد الرحماف الداخؿ أكؿ مف ، خاصة بعدما استقر الكضع السياسي كبمغت الحياة االجتماعية أكجيا

بالغربة كحنينو الى فقد اسقط عمييا مشاعره كاشركيا إحساسو " قاؿ شعر الطبيعة حيف كصؼ النخمة،
بالده أنأتو عنيا الظركؼ القاسية، فرأل في انفرادىا كحدتو كفي غربتيا غربتو، كىك نمكذج لشعر الطبيعة 

كاشتد بعد ذلؾ اىتماـ الشعراء بكصؼ الطبيعة كمفاتنيا، كما يدؿ عمى ذلؾ  3"في ذلؾ العصر ينذر مثمو
الطبيعة كمغانييا الرائعة، كتحفؿ بالشكؽ  شعارىـ التي تنضج بأكصاؼ الطبيعة كتمتمي بحب تمؾأ

كالحنيف الى ربكعيا كمما بعدت الشقة بينيـ كبينيا، ككاف مف مظاىر النيضة ايضا جنكح الشعراء إلى 
السنة الطبيعة، أم الصاؽ صفات االنساف بيا، فيي تنطؽ كتحس بالغربة كالكحدة كما يحس االنساف، 

لخجؿ كتحسد كتغار، كالركض يضحؾ كيبسـ كالسحاب تبكي كتجرم كما يجرم، كتحمر ايضا مف شدة ا

                                                             
 .249، صشعر الطبيعة في األدب العربي سيد نكفؿ، 1
 257، ص المرجع نفسو 2
.! ليفي بركفنساؿ دار كالمغرب، تح ج س ابف عذارم المراكشي، البياف في اخبار األندلس كالمغرب، تح ج س ككالف 3

 60، ص1983لبناف، -بيركت  3ككالف !.ليفي بركفنساؿ دار الثقافة. ط
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كما قامكا بطبعة االنساف أم الصاؽ صفات مظاىر الطبيعة باإلنساف، ذلؾ أف الطبيعة ، كاألشجار تنكح
كبركيا كسكاقييا، كانيارىا كبحارىا، كسيكليا كجباليا، كرياضيا ، بشجرىا كنباتيا كزىرىا ككحيشيا

كاف الشعراء يقبمكف عمى ىذه "لشعراء كفتنتيـ منزىاتيا بسحرىا األخاذ، حيث كقصكرىا، قد سحرت ألباب ا
المنتزىات بطبيعتيا الفاتنة، فيييمكف بيا كيجدكف فييا كؿ الغناء كفي جماليا أركع ما يميـ الشعراء 

 1"فيتكفركف عمى كصفيا

لـ تمبث األندلس  ىكذا"، كمزجت الطبيعة بجماليا كركعتيا بمعاقرة الخمر كمجالس األنس كالميك
، يمثمكف بيئتيا، أف صارت منبعا مف أىـ المنابع العربية لشعر الطبيعة، كلـ تمبث اف اخرجت شعراء

فإف معظـ 2"كبكاء الغربة كالحنيف الى المشرؽ، كينبذكف األفكار الشعرية القديمة القائمة عمى شككل الزمف
غرائيا كانكا يعمدكف إلى كصؼ الطبيعة كانيـ ، شعراء األندلس يشخصكنيا كيخمعكف عمييا مفاتف المرأة كا 

حيث نجد ، كىذا يفسر لنا كحدة الجماؿ كتمازج أجزاءه في نفكسيـ الذم انعكس عمى شعرىـ، كمحاسنيا
 .أف الكصؼ كالغزؿ يمتزجاف بعضيما األكؿ الثاني بالجماؿ كالرقة كالسحر فيزيده فتنة كصياغة

كيككف مف ، يزخر بالحب كالعاطفة كيمكر بالحياة كالحركةكتجد الثاني بالصكرة كالخياؿ فيجعمو 
كفي ىذا كحده ما يكفي الف ، حصة كحصيمة ىذا االمتزاج أثر قكم في النفس يثير الكجداف كيميب الحس

، يجعؿ مف شعر الكصؼ في الطبيعة األندلسية أنشكدة عذبة يتغنى بيا الشعراء حالمة في فـ الدىر
ا رقيقة تفيض بالخير كالحب كحسا فنيا لكؿ مف يتذكؽ ىذا الفف كيعشؽ يطرب ليا مف كىبو اهلل نفس

الجماؿ كيقدره لقد تفكؽ األندلسييف في ىذا الفف كما ككيفا، كتكسعكا كنكعكا في مكضكعاتيـ، كما انيـ 
ا كانكا فيو أكثر براعة كابتكارا كدقة كتصكيرا كيرجع ذلؾ لطبيعة األندلس الرائعة الخالبة التي عبرت فيي

فكانت ، الحقكؿ كالبساتيف الحدائؽ كالرياحيف، األرض عف نفسيا أجمؿ تعبير مف حيث األنيار كالعيكف
كؿ ىذه المحاسف كغيرىا بمثابة اإللياـ الذم استمد منو شعراء األندلس الفيض الزاخر مف أغاني الطبيعة 

ة شاعر الطبيعة الذم ىتؼ التي نظمكىا كخير مثاؿ عمى ذلؾ ما جاء بو أبا إسحاؽ ابراىيـ ابف خفاج
 بجماليا قائال:

 يا أىل األندلس هلل دركم "ماء وظل وأنيار وأشجار

                                                             
 .261.262ص –سيد نكفؿ، شعر الطبيعة في األدب العربي، ص  1
 .262المرجع نفسو، ص 2
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 ما جنة الخمد إال في دياركم "ولو خيرت.. ىذا كنت اختارا

 1قوا بعدىا أن تدخموا سقرا" فميس تدخل بعد الجنة النار.ال تث

كجناف كأنيار كأشجار فصارت فشعراء األندلس قد كصفكا الطبيعة ككؿ ما يتعمؽ بيا مف رياض 
فشاعر الطبيعة ليس " ظميـ الذم ال يفارقيـ فأبدعكا في كصفيا كصكركىا بأجمؿ الصكر كأبيى الحمؿ

أف المقطكعات الجميمة التي خمفيا ، ككؿ شاعر أنو رساـ في نطاؽ شاعريتو كليس كؿ شاعر رساـ
أنيقة األلكاف محكمة الظالؿ زاىية  الشعراء األندلسيكف ليست في حقيقتيا إال لكحات بارعة الرسـ

إذف فالشاعر األندلسي رساـ ماىر رسـ الطبيعة األندلسية في أجمؿ لكحاتيا الفاتنة كما اختار 2"األصباغ
كالمالحظ أف شعراء األندلس كما خمفكه مف شعر في  لتشكؿ لو لكحة فنية ساحرة، ليا أجمؿ األلكاف الزاىية

نما نرل ليـ فيو ىذا الفف لـ يقفكا بو عند اتجا شتى كلعؿ منشأ ىذا التنكع في  اتجاىاته كاحد كا 
كمف ثـ فإنيـ ، إلى أف محبتيـ لطبيعة األندلس الجميمة كانت عميقة الجذكر في نفكسيـ االتجاىات راجع

ىزت مشاعرىـ كشاعريتيـ كأليمتيـ مف معانييا ، كانكا كمما التقكا بيا أك كاجيكىا في مكاف أك مكقؼ ما
 : ممككف لو دفعا إال بالتعبير عنو تمجيدا ليذه الطبيعة كتغزال بيا، كبيذا نكتفي بذكر البعض الشعراءماال ي

و الشعراء الذيف تألقكا في عيد أنبىك أبك محمد عبد الجبار بف محمد بف حمديس مف " :ابن حمديس
حمديس في صقمية .ترعرع ابف 3ق"447 الطكائؼ باألندلس كلد في مدينة سرقكسة بجزيرة صقمية سنة

بما تحكيو مف مناظر ، التي كانت لو الحظ الكافر مف االصالة الشعرية كالبراعة في التصكير كالكصؼ
اذ ، مف ظالؿ كجداكؿ مناسبة كزقزقة العصافير ككثرة األنيار كالبحار، الرياض الجميمة الفاتنة الخالبة

يعة المختمفة كخير مثاؿ عمى ذلؾ في كصفو كاف ليا األثر األقكل في تمكيف صكرة الشعرية بألكاف الطب
 : لمنير قائال

 كأن لو في الجسم اذا جرى" بو نيضة والجسم بالروح ينيض

 وما ىو إال دمع عين كأنيا "لطول بكاء دىرىا ال تغمض 

 واذا سرحت لمسقي من كل جانب "رأيت بقاع االرض منو تروض
                                                             

 255.256، ص 2016، بيركت، 1مصطفى الشكعة، األدب األندلسي مكضكعاتو كفنكنو، دار العمـ لممالييف، ط 1
 364. ص 2006ابف خفاجة الديكاف تح سندة عبد االلو دار المعرفة بيركت لبناف ، 2
 180. ص1975عمر الدقاؽ.  مالمح الشعر األندلسي دار الشرؽ العربي بيركت د ط بيركت  3
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 1يقيم عمييا اإلنس والصبح مقبل "ويرحل عنيا الوحش والميل معرض 

يصؼ النير اذا جرل كأف لو ركحا ينيض بيا الجسد كصكرا ماءه الدافؽ عبرات لعينيف ال يجؼ 
بكاؤىا كىك منيؿ يرتاده اإلنس نيارا كالكحش ليال فالشاعر رغـ كثرة رحالتو فقد خاض غمار البحر 

فمف الممكف اف ، استقتو فمف الممكف اف نجد تجسيد اك تصكيرا لما عاناه لمشقتوكأمكاجو العاتبة كتعرض 
 نجد تجسيد اك تصكيرا لما عاناه كقساه ألمكاجو المتالطمة.

فأكسع أغراض الشعر ، كفتنة الشاعر بالطبيعة جعمتو يدخؿ أكصافيا في أغراض الشعر األخرل"
فيصؼ الطبيعة في الغزؿ كيصكر ، جممة أغراضوعنده المدح كيميو الكصؼ كلكف الطبيعة تنساب في 

كيصفيا في المدح بؿ أكثر في شعره المدحي مصبكغ ، محاسف الحبيب عمى مثاؿ محاسف الطبيعة
 2."بصبغة الطبيعة كيصكرىا قكية في الحماسة كالفخر كحزينة كباكية في الرثاء

أتو في صقمية الجزيرة كىذا راجع إلى نش، فالمالحظ أف ابف حمديس تأثر كسابقيو بالطبيعة
 كينظمكف، مباىجيا كمحاسنيا يصفكفكعاش في عصر أقبؿ فيو الشعراء عمى الطبيعة ، الخالبة الفاتنة

في ذلؾ مختارات مف االشعار التي تنساب مع الطبيعة بيف جميع األغراض الشعرية فأكثر مدائحيـ 
كيكسييا كيغطييا بثكب مف ، مصبكغة بالطبيعة كما انو يصكر الطبيعة بالمدح كالغزؿ كالفخر كالحماسة

 كيمثؿ كيصؼ محاسف الحبيب عمى أنيا محاسف الطبيعة.، الحزف في الرثاء

مف شعراء األندلس كمف الذيف افتتنكا بالطبيعة كأجادكا بأجمؿ أشعار الطبيعة فالشقندرم في   :ابن الزقاق
كىؿ منكـ شاعر رأل الناس قد ضجكا مف سماع تشبيو الشعر باالقاح كتشبيو الزىر ": رسالتو يقكؿ

ماع جديدا كتشبيو الحدكد بالشقائؽ فتمطؼ لذلؾ في أف يأتي بو في منزع يصير خمقو في االس، بالنجـك
كأعرب عف فيمو بحسف تخيمو أنبؿ إعراب كىك ابف ، ككميمو في األفكار مديدا فأعرب أحسف إعراب

فشغؿ كشغؼ بكصفيا مظيرا ، كجماليا كسحرىا، إذف فيك شاعر فتف بطبيعة األندلس كبعناصرىا 3"الزقاؽ
فأجاد بأقصر ، حيمة شعريةا كبركعة جماليا كسحرىا الذيف سيطرا عمى أحاسيسو مظيرا ذلؾ في ير يتأث

                                                             
 .292، ص1897ابف حمديس  الديكاف، تح: إحساف عباس دار الصادر، د ط، بيركت،  1
 .104جكدة الركابي، الطبيعة في الشعر األندلسي، ص  2
، 1أحمد بف محمد المقرم التممساني، نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب، تح: إحساف عباس، دار الصادر، ط 3

 .199، ص1990لبناف،  -بيركت
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األكصاؼ كقد عبر عف ىذا الجماؿ خاصة في كصفو لبمنسية بأف تفنف في رسـ صكرة سحرية لتمؾ 
 المناظر الجميمة لبالده الخالبة مازجا بيف عناصر الطبيعة كمككنا صكرة بألفة الجماؿ كالركعة قائال: 

 مدمع من أعين المزن سفح "وحمام بذرى األيك صدح

 لمذة في روض المنى "بين ريحان وراح تصطيحفاجتن ا 

 1وسماء نضحت خد الثرى "بدموع أسبمتيا فانتضح 

كالسماء التي بممت خذ الثرل  األيؾكالحماـ في ، شبو الشاعر األدب بالمطر الذم ينيمر غزيرا
اسما بالدمكع مع برؽ أشع بريقو كؿ األرجاء مرسال أجمؿ صكرة نشر فييا مف ألكاف مختمفة متسمسمة ك 

ككاف المتمقي مرآة ليذا فشعر الطبيعة ، قكس قزح الذم أضاؼ عمييا سحرا كفتنة عمى ما كانت عميو
بنكعييا الساكف كالمتحرؾ مف األغراض القديمة كاألصيمة في الشعر العربي منذ بداياتو األكلى األف 

فمف خالؿ شعره ، زقاؽكلقد شغؿ كصؼ الطبيعة بابا كاسعا في شعر ابف ال، الشاعر يصؼ عادة ما يراه
يظير أنو كاف مفتكنا بطبيعة األندلس، كحسف مكقعيا كخصكبة أرضيا ىذا ما سحر الشعراء ىناؾ مف 

، كما رأل مف مجالس األنس، ىذا ما سحر الشعراء ىناؾ مف انيارىا كاطيارىا كما رأل، انيارىا كاطيارىا
 . ىذا ما أليميـ جميؿ األكصاؼ بأرؽ العبارات

 : ابف خفاجة

فيعد شاعر " كيكنى بأبي إسحاؽ، الشقرم .ىك إبراىيـ بف أبي الفتح عبد اهلل ابف خفاجة اليكارم
فراح يبرز ىذا المجاؿ ، نفسو كعينو مف جماؿ الحياة كمجاؿ الطبيعة امتألتكقد ، الطبيعة كمصكرىا

 ، زخرؼ البديعكااللكاف الزاىية ب، فانتقى األساليب الصافية، بصكر مف الجماؿ المفظي، المعنكم
.كبيذا فقد أحس بعناصر 2"كاستخدامو المجاز كالتشبيو كالكناية ككقكعو عمى الكثير مف المناظر الحسية

الطبيعة كصكرىا في أحسف تصكير كاعتبر مف أكبر شعراء العرب في مختمؼ عصكرىـ في كصؼ 
 األساليب البيانية كيمكف تقسيـ شعر ابف خفاجة إلى قسميف:  الطبيعة ك ذلؾ باعتماده عمى جؿ

                                                             
 .128، ص1964ابف الزقاؽ الديكاف، تح: عفيفة محمكد الديراني، دار الثقافة، د ط، بيركت لبناف،  1
 .340، 339، ص2004لبناف،  -، بيركت8أحمد حسف الزيات، تاريخ األدب العربي، دار المعرفة، ط  2
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األكؿ يمثؿ مرحمة شبابو أياـ ممكؾ الطكائؼ حيف كاف مضربا عنيـ مستغرقا في الطبيعة يميؿ 
 شعره فييا الى المقطكعات أكثر مف القصائد 

ياـ المرابطيف الثاني يمثؿ مرحمة عكدتو إلى قكؿ الشعر ككاف قد تقدـ السف كابتعد عف المجكف أك 
، فقد تغمب عمى شعر ابف خفاجة نكازع تطبعو بطكابعيا فقد تغمب عمى شعر ابف خفاجة نكازع تطبعو

كىي سيطرة تعطي الشعر ركنقا خاصا كبياء  ، كتمكنو بألكانيا منيا سيطرة مكضكع الطبيعة عمى شعره
 ـ(:1631-ق1041)فقاؿ عنو المقرم، كتعطيو نفحة خاصة رقيقة جميمة

كىك مف رجاؿ الذخيرة كالقالئد كالمشيب كالمطرب  اف صنكبرم األندلس أبك إسحاؽ ابف خفاجة،كك" 
كأىؿ األندلس ، كشيرتو تغني عف اإلطناب فيو مغرل بكصؼ األنيار كاألزىار كما يتعمؽ بيما، كالمغرب

األندلسيكف مثمو لذا فتعمؽ ابف خفاجة بالطبيعة تعمقا مدىشا لـ يشيد 1" يسمكنو أكثر مف شيء عرؼ بو
 كصفكه بالجناف كبصنكبرم األندلس.

فيشتمؿ شعره عمى الكصؼ كالمدح كالرثاء كالغزؿ كالحكمة كالمتفرقات كلكف أكثر شعره كاف في  
فالخياؿ ىك كؿ شيء في شعره كىك خياؿ يدعك إلى حب الجماؿ كرقة الشعكر ييذب الذكؽ ، الكصؼ

لممشاىدات كأكثر معانيو مأخكذة  فاجة مصكرا ماىرا، ككصافا مبدعاالف ابف خ، بيجة كسركرا كيمأل القمب
 .امتألت نفسو بذلؾ حتى في المدح كالرثاء مف مشاىداتو كقد

كلقد احتؿ مكضكع كصؼ الطبيعة في شعره محؿ المقدمة التقميدية لمقصيدة كأكثر مطكالتو تبدأ 
منفردة أك متصمة بمكضكعات أخرل  بالطبيعة منفردة أك متصمة بمكضكعات أخرل مناسبة كالغزؿ أك

مناسبة كالغزؿ أك الشككل اك الحنيف أك الخمرة ,كلكف الطبيعة تظؿ األصؿ الذم تركب عميو الجكانب 
 2:الطبيعة األخرل كمف قصائده في شعر

 الوريق" وبشاشة الروض األنيق الغصنيا ىزة 

 "يا أم سالم من صديق كما بشرى بسقتتأ

 
                                                             

 271أحمد بف محمد المقرم التممساني نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب. ص 1
 228ابف خفاجة الديكاف ص 2
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  الشعرية:أىـ األغراض  - 3
تعددت كتنكعت االغراض الشعرية في الشعر االندلسي عند شاعرنا "ابف زيدكف " المتمثمة في : 

السبب االكؿ : بحترم الغرب فذلؾ لسببيفبكاذا كاف ابف زيدكف قد لقب » ،الكصؼ ،الرثاء ،،المدحالغزؿ 
كالسبب الثاني ىك كلع ابف زيدكف  ىك طكؿ النفس اذ جاءت أكثر قصائده في المديح كالغزؿ طكيمة،

اذ أكثر مف الصنعة فجاءت أبياتو كشعر البحترم غنية بالصكر البيانية كالمحسنات ، الشعرية بالزخارؼ
كبيذا فكاف يتناكؿ المعاني المتداكلة عند القدماء كشبيكه بالبحترم كذلؾ لتميزه في مكىبتو 1،«البديعية

ف أبرع كأقدر شعراء عصره فقد مر ابف زيدكف في حياتو ثالث كتميز شعره بالسيكلة كالعذكبة فكاف م
تجارب أثرت في تنكع شعره بشكؿ عميؽ فاألكلى تمثمت بييامو لكالدة بنت المستكفي كالثانية حدثت عند 

 .كزيرا كسفيرا في الدكلة حبسو في عيد أبي الحـز بف جيكر كالثالثة حيف كاف قريبا مف الحكاـ بصفتو

ظيرت خاللو الرقة في العكاطؼ المعبر عنيا في صكر مف البياف تصنعيا عاطفة أندلسية  :الغزل -1
ككاف لمحياة األندلسية دكر إيجابي في  صكر مف البياف تصنعيا عاطفة أندلسية بامتياز، ككاف بامتياز،

مف  يقؼ عند حدكد الكصؼ المادم مستعيرا أكصاؼ المحبكبة فيك غزؿ حسي تارة، طبيعة شعر الغزؿ،
كغزؿ عفيؼ تارة أخرل يختمط مع ،  البيئة حكلو أك يصفيا صراحة كما صنع ابف زيدكف مع حبيبتو كالدة

 :زيدكف كمنو ما قالو شاعرنا ابف، الحنيف كالذكريات

 "يقضي عمينا األسى لوال تأسينا نكاد حين تناجيكم ضمائرنا

 2فغدت "سودا وكانت بكم بيضا ليالينا حالت لفقدكم أيامنا

 : كمف غزلو

 "وسبيل اليوى وقصد الولوع  الدموع انت معنى الضنى وسر

 فضل الطموع  "لك عند الغروب، انت والشمس ضرتان ولكن

 من الرضى المطبوع  "دالال، مؤيسي تكمفك العتب ليس بال

                                                             
 .16، ص1994، 1415لبناف،  ، بيركت2ابف زيدكف الديكاف، تح: يكسؼ فرحات، دار الكتاب العربي، ط 1
 .299المصدر نفسو، ص 2
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 1.والحسود معنى "كوكب يستقيم بعد الرجوع إنما انت،

أكليما الصفات ، ككاف يتناكؿ جانبيف مف حياتيـ، كالحكاـكاف مكجيا إلى األمراء كالخمفاء  :المدح-2
ككفاء ككره كثانييما انتصارات الممدكح التي ىي نصر  شجاعةمف  ممدكحوالتي يخمعيا الشاعر عمى 

كما صنع ابف زيدكف في طمبو ، كقد يرتبط شعر المدح مع قصائد االستشفاع، كعز لإلسالـ كالمسمميف
 شطكا كما "كشط بمف تيكل المزار ر شحطنا كما لمدار نأم كال شحطاستاذه عند ابف جيك  استشفاع

شطكا أحبابا! ألكت بحادث عيدنا" حكادث ال  كما شحطنا كما لمدار نام كال شحط" كسط بمف تيكل المزار
فقد تختمؼ طريقة بناء  2طنمنا لمش "بشت جميع الشمؿ عقد عمييا كال شرط لعمركـ إف الزماف الذم قضى

فيبدأ بمقدمة طممية كنسيب ككصؼ ، بيف شاعر كآخر، فيعضيا كاف ينيج نيج األقدميف قصائد المدح
بينما نجد منيـ مف يعمد إلى مكضكعو مباشرة دكف مقدمات كيقدـ صنؼ ، لمرحمة ثـ يتخمص إلى المدح

كعقب ذلؾ ينتقؿ إلى ، ثالث بيف يدم ممدكحو شيئا مف الغزؿ أك كصؼ الطبيعة أك الشككل كالعتاب
كمف ذلؾ ما يقكلو ابف زيدكف في ، ح كقد ال نجد مف الشعراء األندلسييف أحدا لـ يعالج ىذا الغرضالمد

 لممعتضد في إشبيمية: معرض مدحو

 "لو ساعف الكمف المشوق مراد مراد،  في تمك القبابلمحب 

 "لفتاة نجد فتية أنجاد فقد أجد حماية، ر ىواكليغ

 3.نجاد إال أن يطول "بالوصل، كم ذا التجمد؟ لن يساعفك اليوى

بؿ ، كلـ يقؼ عند حد صفات المرثى، فقد كاف مزيجا مف التحسر كاأللـ كالذكريات الفائتة :الرثاء-3
رثاء ابف جيكر الذم مطمعو خميط صكرم ذا ما نجده في نص كى، تجاكز ذلؾ لذكر حالو السياسية معد
 .متألما امستفقد، الدافئيستجمب الطبيعة كيمكنيا بحس الكالـ 

 لم تر أن الشمس قد ضميا القبر          وان قد كفانا، فقدنا القمر البدرأ

                                                             
 162ابف زيدكف، الديكاف، ص   1
  155المصدر نفسو ، ص 2
 83المصدر نفسو، ص3
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 في اثره البحر لآلمالان كان اقمع صوبو              فقد فاض  وان الحيا،

 1.اساءة دىر احسن الفعل بعدىا             وذنب الزمان جاء يتبعو العذر

: إف جميع قصائد ابف زيدكف احتكت عمى الكصؼ فيك يصؼ الحبيبة كيصؼ حالو معيا الوصف -4
كيصؼ الخمر كيصؼ الممدكح كلكف أيضا تكجد لو قصائد تختص بالكصؼ كحده كقكلو في كصؼ 

 : النير شاطئنزكؿ المطر عمى 

 .نا عشي القطر في شاطئ النيرأك

 2.كالزىر األزىاروقد زىرت فيو 

زيدكف لمعديد مف المكاضيع منيا الحنيف إلى الكطف كلـ يكتب منيا سكل أرجكزة كقد تطرؽ ابف 
كاحدة ككذلؾ نجد الخمريات فيكجد ثالث مقطعات فقط في الخمريات فقد بدأ حياة القصكر في بالط ابف 
جيكر الذم لـ يكف ممف يتعاطكف الخمر كما أف انشغاؿ الشاعر بيمكمو الخاصة صرفتو عف حياة الميك 

ترؼ خاصة بعد ىجر حبيبتو كذلؾ نجد الشككل كالعتاب كاليجر كالفراؽ كاالعتذار كالكصاؿ كالبكاء كال
لحسيات كالمطيرات ،فمكانة ابف زيدكف ككؿ المكاضيع التي عبر عنيا كميا جعمتو ينظـ  تكاأي كاالخكاف

باتو كلما كتبو مف خكانياتو كمداعيجاء ألعدائو كما اعتبرت مصدرا ألأشعار المديح ألكلى األمر كال
 .قصائد الكصؼ

كذلؾ نجد مف أف شاعرنا كانت لو ظاىرة كاضحة في فف الرسائؿ األدبية األندلسية التي مزجت 
المكازنة في جميع شتات ىذه الحكـ كاألمثاؿ المأثكرة قد أمكنو باستطاعتو  استطاعتبيف األمثاؿ كالحكـ 

كيكضح أفكاره بسيكلة عمى  أف يبرز معانيو كيكضح أفكاره بسيكلة عمى األخص رسالتو اليزلية خير
األخص رسالتو اليزلية خير شاىد عمى ذلؾ استطاع في رسائمو اإلشارة إلى الحكادث التاريخ كالمفاخر 

مما حدا ياسيف نباتة المصرم أف  رة كاألياـ المشيكدة في حياة العرب أك عند سابقييـ مف األمـ،المأثك 

                                                             
 .155ابف زيدكف، الديكاف، ص  1
 .136المصدر نفسو، ص 2
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"اليزلية ليكضح كيشرح ما كرد في الرسالة مف أياـ  يؤلؼ كتابو "شرح العيكف في شرح رسالة ابف زيدكف
 1العرب كمفاخرىـ كالتعرؼ بشعرائيـ ككتبيـ.

 .كحسف البراعة كدالئؿ اإلتقاف االبتكارالمالحظ أف ابف زيدكف قد أبدع كتكسع في ىذا الميداف يشيد لو  

كجممة القكؿ أف شعر كصؼ طبيعة األندلس عبارة عف كصؼ لمظاىر الككف بما فيو مف 
كثر أشجار، كجباؿ ،ليؿ، نيار، أنيار ...لكف لكؿ شخص يتعامؿ مع ىذه المظاىر الككنية بحساسية أ

لو فشرع الشاعر بكصؼ تمؾ المظاىر في شعره  كانتقاءمف غيره فكانت تمؾ المظاىر المتنكعة منبع الياـ 
كمف ىنا فإف شعر كصؼ الطبيعة يختصر بكصؼ كتصكير مظاىر الطبيعة المختمفة  عمى مر العصكر،

 . اتجاىياكينقؿ أحاسيس كمشاعر اإلنساف 
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 .أوال/ مفيوم التشبيو وأدواتو

 مفيوم التشبيو. - 1
 كمضمكنيا عما يمي: تعريفات كثيرة ال تخرج في جكىرىا لمتشبيو

 :لغة - 1.1
 1"شبيتو إياه كشبيتو بو تشبييا مثمتو:" التمثيؿ تقكؿ :جاء في كتاب فف التشبيو أف

كأشبو الشيء  كالجمع أشباه، شبو الشبو كالشبو كالشبيو المثؿ،: "كقد عرفو ابف منظكر في لساف العرب
 ماثمو

 كذلؾ إذا عجز كضعؼ كالتشبيو: أشبو أباه فما ظمـ ،كأشبو الرجؿ أمو:المثؿ مف :كفي المثؿ 
بغيره كشبو الشيء إذا أشكؿ ،كشبو إذا ساكل بيف شيء  اشتبوكشبو عميو خمط عميو األمر حتى  التمثيؿ،
جعؿ :"كذلؾ نجد محمد مكسى حمداف قد عرؼ التشبيو لغة كما تقتضي مادة الكممة كصيغتيا 2"كشيء

أشبو كؿ منيا اآلخر حتى  كاشتباىاكتشابيا : "أما صاحب القامكس المحيط فيقكؿ 3"اآلخرالشيء شبييا ب
 4"تشبييا: مثمو كشبيو إياه ،كبو التبس،

 .كيتضح مف خالؿ ىذه األقكاؿ أف التشبيو في المغة معناه التمثيؿ

 

 

 

                                                             
، ط 1  29، ص1932، جامعة فؤاد األكؿ، 1عمي الجندم، فف التشبيو، دار العمـك
 .503 -504، ص 2000، بيركت لبناف، 1، ط13ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر، ـ 2
 .07ـ، ص 1992ىػ/  1413، مطبعة األمانة، 1حمداف، أدكات التشبيو في القرآف الكريـ، ط محمد مكسى  3
، ص 2005، لبنا، 8الفيركز آبادم، القامكس المحيط، تح: محمد نعيـ العرقسكسي، مؤسسة الرسالة لمنشر كالتكزيع، ط  4

1247. 
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 :اصطالحا 2.1
 تعددت التعريفات االصطالحية نذكر منيا:

 اشتراكيماالتشبيو عالقة مقارنة تجمع بيف الطرفيف التحادىما أك " نجد عبد القاىر الجرجاني يرل أف -
في صفة أك حالة أك مجمكعة مف الصفات كىذه العالقة قد تستند إلىمشابية حسية أك مشابية في الحكـ 

 1."الذم يربطيا أك بمقتضى الذىني

الكصؼ بأف أحد المكصكفيف ينكب مناب اآلخر بأداة كيعرفيا أيضا أبك ىالؿ العسكرم: "ىك 
 2التشبيو ،ناب منابو أك لـ ينب"

 3."التشبيو ىك الداللة عمى مشاركة أمر ألمر في معنى" كيعرفيا الخطيب القزكيني

بأنو صفة الشيء بما قاربو كشاكمو مف جية كاحدة أك جيات " كيعرفو ابف الرشيؽ القيركاني 
لك ناسبو مناسبة كميو لكاف إياه أال ترل أف قكليـ خذ كالكرد إنما أرادكا  ألنواتو ،ككثيرة ،ال مف جميع جي

 4"الذم يربطيا حمرة أكراؽ الكرد كطراكتيا ال مف صفرة كسطو كخضرة كمائمو( ما سكی ذلؾ

تعريفات أخرل كثيرة يدكر مضمكنيا في نفس ما ذكر آنفا كمف مجمكع ىذه التعريفات  فمتشبيو
التشبيو :بياف أف شيء أك أشياء شاركت غيرىا في صفة أك : "لمتشبيو بالتعريؼ التالي نستطيع أف نخرج
 .5"الكاؼ أك نحكىا ممفكظة أك مقدرة ،تقرب المشبو ك المشبو بو في كجو الشبو أكثر بأداة ىي:

 :أدوات التشبيو- 2
تعتبر أداة التشبيو المفظ الرابط بيف الطرفيف كالداؿ عمى معنى التشبيو كالمماثمة . قاؿ الطبي 

اذ تعد أدكات الربط بيف المشبو  6"كىي ما يتكصؿ بو إلى كصؼ المشبو بمشاركتو المشبو بو في الكجو":

                                                             
، بيركت لبناف.   1شيد رضا، دار الكتب العممية طعبد القاىر الجرجاني، أسرار البالغة في عمـ البياف، تح: محمد ر  1

 78، ص 1988
 30عمى الجندم، فف التشبيو، ص  2
 .483، ص1932،بيركت لبناف،  2ينظر القزكيني ،التمخيص في عمـك البالغة، دار الكتاب العربي ،ط 3
 286ـ. ص 1693. 1.مصر، ج3ابف الرشيؽ القيركاني، العمدة، تح: محمد محي الديف عبد الحميد. مطبعة السعادة ط 4
 62عبد العزيز عتيؽ عمـ البياف. دار النيضة العربية. د ط بيركت لبناف ص  5
 15مكسى حمداف، أدكات التشبيو كداللتيا كاستعماالتيا في القرآف الكريـ، ص 6
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استخداـ التشبيو كمف الممكف حذفيا كمف المتداكؿ كالمشبو بو كال يتـ التشبيو إال بيا كليا دكر خاص في 
 أبمغ مف ذكرىا. في المغة بأف حذؼ األداة

 : تنقسـ إلى ثالثة أقساـ 

 :الحروف -2-1
 : ىناؾ حرفاف مستعمالف إحداىما بسيط كىك الكاؼ كاآلخر مركب كىك كاف

كما في قكلو تعالى  المشبو بو،الكاؼ: كمراد ذلؾ إلى بساطتيا اذ ىي حرؼ كاحد كاألصؿ فييا أف يمييا 
قدـ صفر كانحنى فيي كجكه الشبو بيف القمر كالعرجكف 1"كالقمر قدرناه منازؿ حتى عاد كالعرجكف القديـ":

 كذلؾ أمثمة حكؿ حرؼ الكاؼ نحك قكؿ لبيد بف ربيعة مف العامرم : 

 2."بيا يوم حموىا وبعد بالقع وما الناس إال كالديار وأىميا

مف أف شاعر شبو كجكد الناس في الدنيا كالظالؿ الزائؿ يمركف عمييا خالية كما كانت تجدر االشارة 
 .خالية مف قبميـ

ف:)كىي حرؼ كالكاؼ ،غير أنيا تختمؼ معيا في أف الذم يمييا غالبا ىك المشبو "الكاقع اسميا فيي أك
 .3"شبو بالمشبو بوحرؼ ناسخ كما تعمـ"، ثـ في ككنيا أبمغ مف الكاؼ في الداللة عمى الحاؽ الم

كىنا يتضح أف أداة التشبيو كأف يمييا المشبو كىك حرؼ مركب كىي األبمغ كقكؿ ابف المعتز يصؼ  
 السماء بعد تقشع سحابة:

 .4كأن سماءنا لما تجمت "خالل نجوميا عند الصباح" 

 :تككف أداة التشبيو كاف لإلفادة إذا كاف خبرىا جامد كلمشؾ إذا كاف خبرىا مشتقا كمثاؿ ذلؾ كقد

 كأنؾ فيمسكؼ كقد تككف أداة التشبيو مضمرة كمثاؿ ذلؾ : يمر مركر الكراـ أم :كمركر الكراـ

                                                             
 .39سكرة يس،  1
 .78عبد العتيؽ، عمـ البياف، ص  2
 .48، 47ق ، ص  1426، 2005، منصكرة، 1الصكرة البيانية في المكركث البالغي، مكتبة اإليماف، ط حسف طبؿ ، 3
 .100، ص 1997ابف المعتز الديكاف، تح: يكنس احمد السامرائي، عالـ الكتب، د ط ، بيركت لبناف،  4
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 : األسماء -2-2
...  كمحاؾكىي مثؿ ،كشبو ،ككذلؾ األكصاؼ المشتقة المفيدة ليذا المعنى مثؿ مماثؿ كمشابو "

كبيذا  1"كاألصؿ في مثؿ كشبو كنحكىما مف األسماء المضافة لما بعدىا أف يمييا المشبو بو لفظا كتقديرا
 تأتي أداة التشبيو مف األسماء قبؿ المشبو بو إما مقدرة أك ممفكظة كمنيا

 ": أسامة مثؿ حساـ في الشجاعةأ/ "مثؿ

كىنا داللة االتفاؽ في الصكرة الكاحدة أال كىي صفة الشجاعة كأف ابراز االتفاؽ في صفة كىي الشجاعة  
 حتى تتـ المماثمة حيث أف االتفاؽ في الجنس كالصفة معا ال يتميز أحد الطرفيف عف اآلخر

 ب/"شبو": كذلؾ في قكؿ الشاعر :

 .2"وشبيو البدر حسنا أنت مثل الغصن لينا

بالمشبو  شبييا "الممدكح" فاألكؿيتضح في قكؿ الشاعر أف ىناؾ نكعيف مف أسمكب التشبيو 
كفي الشطر الثاني قاـ بتشبيييـ كتمثيمو بالبدر لو المشبو عف  بالغصف لو المشبو بو كاداة التشبيو "مثؿ"

 طريؽ أداة التشبيو "شبيو" بالحسف كالجماؿ أال كىك كجو الشبو

كما  ج/"ما ":كمثاؿ ذلؾ :كما محمد إال رسكؿ اهلل فقد تأتي أداة "ما لتحقيؽ التشبيو نقكؿ محمد رسكؿ اهلل،
ال كرسكؿ اهلل تنفي أف يشبو بغيره كىناؾ أدكات أخرل مف األسماء :قرف ،مضارع  محمد إال رسكؿ اهلل، كا 

 .محاؾ كما كاف بمعناىا أك مشتقا منيا

 

                                                             
، ص 2010، 2007، عماف 1/2ع، طيكسؼ أبك العدكس التشبيو كاالستعارة منظكر مستأنؼ، دار المسيرة لمنشر كالتكزي 1

46 
، المؤسسة الحديثة 1محمد احمد قاسـ، محي الديف ديب، عمـك البالغة )البديع كالبياف كالمعاني (، دار الناشر،  ط 2

 148، ص 2003لبناف،  -لمكتاب، طرابمس
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 : األفعال -2-3
حاکي يحاكي ضاىي  شابو پشابو التي تفيد معنى المشاركة كالمماثمة نحك: ماثؿ يماثؿ،كىي "

كالبعض مف ضاىي كمثاؿ ذلؾ زيد ضاىي أحمدا عمما أفعؿ  1"و پشاكوكش يضاىي، ضارع يضارع،
 : التفضيؿ أسامة أفضؿ مف عمر لعؿ في قكلو تعالى

فإف كؿ ما يشتؽ مف األفعاؿ كما يؤدم بنفس المعنى مف  2"كتتخذكف مصانع لعمكـ تخمدكف "
يضاىي كيحاكي كيشبو كيماثؿ كذلؾ يفيد التشبيو ،فإف ىذه المشتقات تفيد االخبار بمعناىا أم بالمشابية 
كيمكف القكؿ ىنا أف األداة ليست عنصرا أساسيا فقد تذكر كقد تحذؼ كيبقى التشبيو ماثال ببقاء عنصرية 

و بو(كبالنسبة إلى تسمية التشبيو التي تذكر فيو األداة يسمى بالتشبيو المرسؿ كالتي تحذؼ )المشبو كالمشب
 .يسمى بالتشبيو المرسؿ كالتي تحذؼ فيو األداة يسمى بالتشبيو المؤكد فيو األداة

 .ثانيا/ أنواع التشبيو، أغراضو وأركانو

 :أنواع التشبيو-1

 التشبيو المرسل -1-1
 : قاؿ عبد الرحماف بف حسف حنبكة الميداني في تعريؼ التشبيو المرسؿ

فالمرسؿ ما ذكرت فيو األداة كفي المثاؿ اآلتي  3"ىك التشبيو الذم ذكرت فيو أداة مف أدكات التشبيو"
كىذا إخبار عف نفكذ مشيئتو في  4قمناه بقكؿ اهلل تعالى: "كما أمرنا إال كاحدة كممح البصر" تكضيح لما

خمقو، كما أخبر بنفكذ قدره فييـ، فقاؿ: }كما أمرنا إال كاحدة{ أم إنما نأمر بالشيء مرة كاحدة، ال نحتاج 
إلى تأكيد بنانية، فيككف ذلؾ مكجكدان كممح البصر ال يتأخر طرفة عيف، فينا ذكرت األداة كلـ يذكر كجو 

 .الشبو الذم ىك سرعة الصكت

                                                             
 .46يكسؼ أبك العدكس، التشبيو كاالستعارة منظكر مستأنؼ، ص 1
 .9/12سكرة الشعراء، اآلية 2
 .173ـ، ص 1996ق/ 1416، دمشؽ، 1عبد الرحماف بف حسف، حنبكة الميداني، البالغة العربية، دار التعمـ، ط 3
 .50القمر، اآلية  4
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 :التشبيو التمثيمي والغير التمثيمي -1-2
نمط تشبييي يعتمد عمة كجو الشبو المنتزع مف متعدد كىك أبمغ مف غيره لما يحتكم  "فاألكؿ ىك

عميو كجيو مف التفضيؿ الذم يحتاج إلى إمعاف فكر كتدقيؽ نظر فيحتاج إلى حد الذىف في فيمو 
الستخراج الصكرة المنتزعة مف أمكر متعددة حسية كانت أك غير حسية أما الثاني فيك نمط تشبييي ال 

نما يككف كجو الشبو فيو مفردايعتم المنتزع مف أمكر متعددة  د عمى كجو الشبو المنتزع مف أمكر متعددة كا 
نما يككف كجو الشبو فيو مفردا عمى حاؿ كاحدة  1"كا 

قاؿ اهلل تعالى :"كلك شئنا لرفعناه بيا كلكنو أخمد إلى األرض كاتبع ىكاه فمثمو كمثؿ الكمب أف  
 2ميث ذلؾ مثؿ القـك الذيف كذبكا بآياتنا فاقصص القصص لعميـ يتفكركف"تحمؿ عميو باىت أك تتركو ي

فالمشبو ىنا ىك الرجؿ الضاؿ كىك عالـ مف عمماء اسرائيؿ يدعى باعكراء أما المشبو بو فيي حالة الكمب 
في دكاـ ليتو ،سكاء في التعب أك الراحة كأداة التشبيو :ىي حرؼ الكاؼ كمثؿ ككجو الشبو :الميث سكاء 

 .متعدد كغرضو تفتيح المشبومف التعب أك الراحة فيككف كجو الشبو صكرة منتزعة  ي حالة بنيف

 :التشبيو الموكد -1-3
الذم تحذؼ فيو األداة كال تظير ، فيككف أبمغ كأكجز ،أما بالغتو فإليامو أف  التشبيييىك النفط "

كبيذا فالتشبيو المؤكد ما  3" مضمرا كأما إيجازه لحذؼ أدائو كقد يسمى تشبييا المشبو عيف المشبو بو،
في صياغتو عمى كجييف  حذفت األداة كيككف في صياغتو عمى كجييف األكؿ ما يقع فيو المشبو كالمشبو

األكؿ ما يقع فيو المشبو كالمشية بو كالثاني مكقع المبتدأ أك خبره فيككف التشبيو أبمغا ىك جعؿ المشبو 
يقكؿ  ىك اياد ك ايجاز التشبيو المككد لحذؼ أداة التشبيو منو مشبيا بو مف غير كاسطة أداة فيككف 

 4الحسف الماءالشاعر : كالريح تعبت بالغصكف كقد جرل "ذىب األصيؿ عمى 

كأصؿ التعبير ماء كالحسف كما شبو األصيؿ  حيث شبو الماء بالفضة في النقاء كالصفاء،
 .كجعمو مضافا كجعؿ المشبو مضافا إليو بالذىب في بريقو كلمعانو ثـ حذؼ األداة كقدـ المشبو بو

                                                             
، القاىرة، 1أحمد ىنياكم ىالؿ، أدكات السنية في لساف العرب البف منظكر، دراسة بالغية تحميمية، مكتبة كىبة، ط 1

 .240، ص 1924
 .176االعراؼ، اآلية  2
 .179أحمد ىنباكم، ىالؿ أدكات السنية في لساف العرب البف منظكر، ص  3
 .17ـ، ص 1979، االسكندرية، 2ابف خفاجة، الديكاف، تح: سيفازم، منشأة المعارؼ، ط 4
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 :التشبيو البميغ -1-4
 1"أنكاع التشبيو بالغةىك ما حذؼ منو األداة ككجو الشبو ،كىك مف أرقى "

 أك في قكؿ آخر:

أف  ادعاءكما يعتمد عمى المبالغة كاالغراؽ في  ألنو يعتمد عمى جعؿ المشبو ىك ذات المشبو بو،
 2"الشبو المشبو ىك المشبو بو نفسو لذلؾ ال تذكر فيو أداة التشبيو كال كجو

عف حذؼ األداة كالكجو معا ىذا اإليجاز يجعؿ نفس السامع  ناشئكبيذا فالتشبيو البميغ فيو ايجاز 
كالكجو معا ىذا اإليجاز يجعؿ نفس السامع تذىب فيو كؿ ليا بصكر شتى مف كجكد  تذىب فيو كؿ

 زيدكف ابف كىذا النكع مف أكثر أنكاع التشبيو انتشارا خاصة في شعر التشبيو

 :كما قاؿ الشاعر

 3كم عجاال إنما" أعماركم سفر من األسفارماربفاقضوا 

شبو األعمار بالسفر بجامع االنتياء كعدـ الدكاـ كحذؼ األداة ككجو الشبو كيسمى بالبميغ  حيث
ألف حذؼ األداة كالكجو يكىـ اتحاد الطرفيف كعدـ تفاضميما فيعمكا المشبو إلى مستكل المشبو بو كىذه 

 المبالغة في قكة التشبيو

 كفي قكلو تعالى:

كىذا تشبيو بميغ ،فقد شبو أزكاج النبي صمى اهلل  4كاجو أمياتيـ"كأز "النبي أكلى بالمؤمنيف مف أنفسيـ  
عميو كسمـ بأميات المؤمنيف ،كحذفت األداة ككجو الشبو كيمكف تقدير كجو الشبو بالمكانة الرفيعة 

 .كالعظيمة

 

                                                             
 .242، ص 1أحمد الياشمي، جكاىر البالغة كالبياف كالبديع، المكتبة العصرية، ط1
 .176، بيركت، ص3العربية، تح: خميؿ الدكييي، دار الكتاب العربي، جعبد الرحماف حسف الدمشقي، البالغة  2
المممكة  -، الرياض1أبي الحسف عمي بف محمد التيامي، الديكاف، تح: محمد بف عبد الرحماف الربيع، مكتبة المعارؼ ط  3

 .309ـ، ص 1982ق/ 1402العربية السعكدية، 
 6سكرة األحزاب 4
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 :التشبيو المقموب -1-5
كمعنى مقمكبا أف . 1" جعؿ الفرع أصال كاألصؿ فرعا: "يعرفو عبد القاىر الجرجاني في معناه

يجعؿ ما في الكجو فيو أتـ متشبيا ليتكىـ السامع أف المشبو بو المقصكد بالمبالغة أتـ في كجو الشبو مف 
قكلو تعالى: "قالكا إنما البيع مثؿ  المشبو اعتقادا عمى قاعدة مف أف الكجو في المشبو بو أتـ كأكضح نحك

الفساد  اعتقادىـمية لكف عمدكا عمى قمب التشبيو مبالغة في "فاألصؿ ىنا إنما الربا مثؿ البيع في الح2الربا
بأف الربا ليس حراما لمفيـ لو فشبيكا البيع بالربا في أنيما جائزاف مبالغة في تحميؿ الربا كلكف اهلل عزكجؿ 

داللة عمى أف القباس ييدميـ النص  3الفساد بقكلو "كأحؿ اهلل البيع كحـر الربا" اعتقادىـفسخ كأجيض 
ؾ لجعؿ الدليؿ عمى بطالف قياسيـ إحالؿ اهلل كتحريمو إضافة إلى أف ىذا التشبيو سمي لدل البيانيكف .ذل

التشبيو باعتبار كجو الشبو  يس طرفك.معناه ع4التشبيو المقمكب أك المعككس أك تشبيو القمب كالعكس
 االقكل 

 :التشبيو الضمني -1-6

ىذه التشبييات لو:)مالـ يصرح فيو بأركاف  تعددت أنكاع التشبيو فنجد التشبيو الضمني ضمف
ىذا المكف مف التشبيو لـ  5كسياؽ الحديث ( التشبيو عمى الطريقة المعمكمة ،بؿ يفيـ مف معنى الكالـ

كيقـك األديب بإخفاء التشبيو  يذكر بمفظو صراحة فيك ال يأتي عمى صكرة مف صكر التشبيو المعركفة،
ؽ كخفي كاف أبمغ نحك قكؿ أحد الشعراء : ال تنكرم عطؿ الكريـ مف بكجيو الصريح ،ألف التشبيو كمما د

 6.فالسبيؿ حرب لممكاف العالي الغنى"

المراد مف خالؿ ىذا القكؿ أف الشاعر يرل مف أف الكريـ في خمكه كخالصة مف الفني كالثراء  
فميس باألمر الغريب كالمعاب كذلؾ باعتبار أف أعمى كأسمى األماكف التي يعبر بيا السيؿ ليا قمة الجبؿ 

                                                             
 .194البالغة في عمـ البياف، ص عبد القاىر الجرجاني، أسرار  1
 .275سكرة البقرة، اآلية 2
 .275سكرة البقرة، اآلية 3
 .271عمى الجندم، فف التشبيو، ص 4
 -، بيركت3أحمد مصطفى المراغي، عمـك البالغة )البياف المعاني . البديع(، دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع، ط 5

 .234ـ، ص 1993ق/ 1414لبناف، 
 .242أحمد الياشمي، جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع، ص  6
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صرح بأركانو فيك ليس بمقدكر السيؿ أف يستقر كيتجمع فييا ،فالشاعر ىنا استعمؿ تشبييا ضمنيا لـ ي
 يقيـ مف خالؿ المعنى

 :التشبيو المجمل -1-7
ىك ما حذؼ منو كجو الشبو أك الزمو أك ما يدؿ عميو كىك أبمغ كأكثر كركدا في شكاىد الشعر 

 كالنثر نحك قكؿ ابف الركمي في كصؼ مغف :

 1"فكاف لذة صكتو كدبينيا سنة تمشي في مفاصؿ نعس"

في الجسـ كما  تمضي* كيفيـ مف ىذا القكؿ أف الشاعر شبو صكت كايقاع مغف كاف لذة صكتو 
في أكائؿ النـك الخفيؼ . إشارة إلى ذلؾ أنو لـ يذكر كجو الشبو الذم يقصد بو االرتياح تسرم كتسير 

لسماء فكانت كردة كالتمذذ كذلؾ نجد في القرآف الكريـ مثاؿ لتشبيو المجمؿ نحك قكلو تعالى :"فإذا انشقت ا
كىك الحمرة الجامعة ليما كمنو نحك يتضح مف خالؿ اآلية مف أف كجو الشبو غير مصرح بو  2كالدىاف"

اف كجو الشبو  أم اف ىذا التشبيو المجمؿ, باعتبار3"الطعاـالنحك في الكالـ كالممح في :" قكؿ العرب
 محذكؼ كىي الصفة المشتركة بيف المشبو )النحك(ك )الممح(,

 :المفصل التشبيو -1-8
 التشبيو باعتبار كجيو اما مجمؿ كىك مالـ يذكر كجيو،:" عرفو القزكيني في كتابو التمخيص فقاؿ

ما مفصؿ كىك ما ذكر كجيو  كمثاؿ لما سبؽ مف تعريؼ قكؿ أحد الشعراء: 4"كقد تقدـ ،كا 

 5"لنفكس كالميؿ في اإلظالـ كـ كجكه مثؿ النيار ضياء

دكح يشبو كجكه بعض الناس بالنيار في الحسف كضياء كفي مىنا بكجو الشبو لمم فالشاعر 
بالميؿ في الظالـ كالسكاد كنضرب مثال آخر في التشبيو المفصؿ نحك قكؿ  الشطر الثاني مثؿ النفكس

 :األزىر الزناد مفتخرا

                                                             
 .159محمد أحمد قاسـ، محي الديف ديب، عمـك البالغة البديع كالبياف كالمعاني، ص 1
 .37سكرة الرحماف، اآلية 2
 .241محمد بف صالح العثيميف، شرح البالغة مف كتاب قكاعد المغة العربية، ص 3
 .273، ص1904، 1الخطيب القزكيني، التمخيص في عمـك البالغة، دار الفكر العربي، ط 4
 .95عبد العزيز عتيؽ، عمـ البياف، ص 5
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ذا ما سخطت كنت لييباأ  1نا كالماء إن رضيت صفاء "وا 

ف الشاعر يشبو ذاتو كنفسو في حالة اقتناعو كتقبمو كرضاه بالماء المالحظ خالؿ ىذا القكؿ أ
الكديع كيشبو نفسو في االضراب كالغضب بالنار الممتيبة يتضح أنو فصؿ في كؿ تشبيو  كاليادئ الصافي

 بالمشابية ككجييا كعمى ضكء ما تقرر كسبؽ فإف التشبيو المفصؿ ما ذكر فيو كجو الشبو

 :أركان التشبيو -2
 : أربعة أركافىناؾ 

 طرفا التشبيو كأداة التشبيو ككجو الشبو

 :طرفا التشبيو -2-1
يككف  أما المشبو كالمشبو بو فيما ركناف أساسياف في قياـ التشبيو كال" كىما المشبو كالمشبو بو

نما جيء بالمشبو بو   2"صفة في المشبو إليضاحوالتشبيو إذا غاب أحدىما، كا 

عف أحدىما فال  االستغناءكعميو فالطرفاف ىما الركناف األساسياف في أسمكب التشبيو ،فال يمكف 
بد مف كجكدىما في الصكرة التشبييية فالمشبو ىك األمر الذم يراد إلحاؽ بغيره أما المشبو بو كىك األمر 

و كمثاؿ ذلؾ: أسامة كالميث الذم يمحؽ بييراد الحاؽ بغيره اما المشبو بو كىك األمر الذم يمحؽ بو المشب
 .: أسامة، كالمشبو بو الميث فالمشبو

 :أداة التشبيو-2-2

 كثيرة التشبيو  فاألدكات التي تفيد التشبيو معنی

كأداة التشبيو ىي المفظ الذم يدؿ عمى معنى المشابية مثؿ الكاؼ ككأف كمثؿ كشبو كحاكي كشابو "
بعدىا المشبو نحك : كالميث  فيأتيىك  و بو بعدىا إال كافكيضارع كيماثؿ كجميع ىذه األدكات يأتي المشب

                                                             
، مصطفى أميف، البالغة الكاضحة في البياف المعاني البديع، دار المعارؼ، د ط، ص 1  .23عمي الجاـر
ـ 2008سكريا،  -دمشؽ -، برامكة1دار العاصمة، طمحمد عمي سمطاني، المختار مف عمـك البالغة كالعركض،  2

 .90ق، ص1427
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،كبذلؾ فأداة التشبيو مف أركاف التشبيو منيا ما ىك عمى ىيئة اسـ كمنو ما ىك فعؿ كمنو ما ىك 1"جرأة
 : حرؼ كمثاؿ ذلؾ

 أسامة كالميث فأداة التشبيو ىنا الكاؼ

 :وجو الشبو -2-3
 كقد قيؿ أنو:

التشبيو ىك كجو الشبو ك المقصكد بو الصفة أك المعنى المشترؾ العنصر األخير مف عناصر "
بيف الطرفيف ،كالذم يتعمؽ بو القصد عند التشبيو ،كالكجو بذلؾ عنصر جكىرم في كؿ صكرة تشبييية 
نما تعني أنو ال بد مف مثكلو كتعمؽ القصد بو سكاء  ،كال نعني بذلؾ أنو ال بد مف ذكر المفظ الداؿ عميو كا 

اذ ىك المعنى  ،فالتشبيو ال يؤدم كظيفتو بؿ ال يتصكر اصال أف يككف ثمة كجو لمشبو، ذكر أك حذؼ
 2"بينيما إال عمى أساسيا كالعالقة التي تقـك المقارنة دكف الجامع بيف الطرفيف،

كبيذا فكجو الشبو ىك الكصؼ الذم يككف بيف المشبو كالمشبو بو كيككف أقكل في المشبو بو مف 
فكجو  في الشجاعة فكجو الشبو ىنا الشجاعة كالميثكقد يحذؼ كمثاؿ ذلؾ : أسامة المشبو كقد يذكر 
 الشبو ىنا الشجاعة

 :غراض التشبيوأ -3
 :أجؿ إفادة كتكضيح أسمكب التشبيو إف غرض التشبيو دائما ما يككف راجع إلى المشبو كذلؾ

 بياف حاؿ المشبو -3-1
 3"التشبيو فيفيد التشبيو الكصؼالصفة قبؿ  و غير معركؼالمشبكذلؾ حينما يككف "

 :كمثاؿ ذلؾ

                                                             
ىػ، ص 1431ـ/ 2010لبناف،  -، بيركت1مصطفى الغالييني، جامع الدركس العربية، تح: عمى سميماف، شارة، ط 1

742. 
 .50حسف طبؿ، الصكرة البيانية في المكركث البالغي، ص  2
 .744مصطفى الغالييني، جامع الدركس العربية، ص  3
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 شجرة النارنج كشجر البرتقال

 في ىذا المثاؿ جاء المشبو مبيما كغير معركؼ كىك شجرة

 النارنج كيكضحو المشبو بو كىك شجرة البرتقاؿ

 : بيان مقدار حال المشبو -3-2
المشبو معركؼ الصفة قبؿ كذلؾ إذا كاف  أم مقدار حالو في القكة كالضعؼ كالزيادة كالنقصاف،"

 1"مقدار ىذه الصفة التشبيو معرفة إجمالية ثـ يأتي التشبيو لبياف

ف يكما فالمشبو ىنا معركؼ الصفة " :كقكلو تعالى كيستعجمكنؾ بالعذاب كلف يخمؼ اهلل كعده كا 
 2"عند ربؾ كألؼ سنة مما تعدكف كىك اإلنساف ال يعمـ مدل

اإلنساف ال يعمـ مدل الكقت الذم يستغرقو ىذا العذاب كفي فالمشبو ىنا معركؼ الصفة كىك 
 مف الدنيا اآلية تبيف مقدار الصفة كىك العذاب كالذم ىك ما يعادؿ عذاب كألؼ سنة

 :تقرير حال المشبو -3-3
بتكضيح حاؿ المشبو في ذىف السامع  كلكنو بياف عمى كجو التمكيف، ىك نكع مف بياف الحاؿ،"

كتأكيدىا في خاطره ديتو ذلؾ بإبرازىا في صكرة أقكل كأظير كأبير  ،كتحقيقيا في نفسو،كتقكية شأنيا 
 3"المعنكيات المجردة المكىكمة بالحسيات المشاىدة أك المتخيمة ،كىك الغالب الكثير

 كقكؿ الشاعر: 

 4إن القموب إذا تنافر ودىا "شبو الزجاجة كسرىا ال يشعب

البيت يبيف أف حاؿ القمكب عندما ينقطع ما بينيا مف الكد فال يعكد إلى سابقو كحاؿ الزجاجة  فيذا
عندما تنكسر فال يمكف أف تعكد إلى حالتيا األكلى كتشبو المعنكيات كىي القمكب عندما تتنافر بالحسيات 

 المكسكرة  المشاىدة كىي الزجاجة
                                                             

 .107عبد العزيز عتيؽ، عمـ البياف، ص 1
 .22/74سكرة الحج، اآلية 2
 204عمي الجندم ، فف التشبيو ، ص  3
 .28ـ، ص 1988ق، 1،1409عمي بف ابي طالب ، ديكاف أمير المؤمنيف ، تح: عبد العزيز الكـر ، ط 4
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 :بيان إمكان وجود المشبو -3-4

نما يممحاف بالقرائف كيأتي بو لبياف ىك تشبيو ال " يدرؾ فيو المشبو كالمشبو بو في صكرة المفظ كا 
 1"أف المشبو بو ممكف

 :نحك قكؿ الشاعر

 2فإف تفؽ األناـ كانت منيـ "فإف المسؾ بعض دـ الغزاؿ

أنو يقكؿ : اف فضمت كاتفؽ الناس فانت  يتبيف مف خالؿ ىذا القكؿ مف أف المتنبي في مدحو ىذا
كىذا ليس باألمر المدىش كالمبيـ كذلؾ أف المسؾ مف دـ الغزاؿ أم شيء لـ يصرح بالتشبيو بؿ منيـ 

 . كعمد عمى تشبيو كتمثيؿ حاؿ الممدكح بالمسؾ ذلؾ لبياف أف المشبو أمر ممكف جعؿ المعنى منظمنا،

 :تزيين المشبو -3-5
مثاؿ  3"صكرة أك المعنىكيقصد بو تحسيف المشبو كالترغيب فييعف طريؽ تشبييو بشيء حسف ال"

النابغة 4ذلؾ نحك قكؿ الشاعر مادحا : فإنؾ شمس كالممكؾ ككاكب" إذا طمعت لـ يعد منيف كككب
 الذبياني يمدح النعماف بف المنذر كيشبيو بالشمس في ضياء كذلؾ مف أجؿ تحسيف كترغيب صكرة المشبو

 "الممدكح

 :تقبيح المشبو -3-6
فيأتي لو بالمشبو بو أقبح منو يكلد في النفس  اعتبارياكذلؾ إذ كاف المشبو قبيحا قبحا حقيقيا أك "

 5"صكرة قبيحة عف المشبو ،تدعك إلى تنفير عنو

 نحك قكلنا: يضحؾ كالقرد

 .فينا شبينا اإلنساف بالقرد في قيقيتو ألف ضحكة القرد يعد أمرا معاب كمستكره تنفر منو النفس 
                                                             

 .245بية ، صمحمد بف صالح العثيميف الخيرية ، شرح البالغة مف كتاب قكاعد المغة العر  1
 .40، ص1حامد عكني، المنياج الكاضح لمبالغة، تح: طو عبد الرؤكؼ، المكتبة األزىرية لمتراث، ط  2
 109عبد العزيز عتيؽ ،عمـ البياف، ص 3
، القاىرة  4بيسكتي عبد الفتاح قيكد، عمـ البياف )دراسة تحميمية لمسائؿ البياف (،مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع، ط4

 110ـ، ص2015ق، 1436
 110عبد العزيز عتيؽ ، عمـ البياف، ص  5
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 راض تعكد عمى المشبو بو:كىناؾ أغ

أتـ مف المشبو في كجو التشبيو كقكلو:  كأما الغرض العائد إلى المشبو بو فمرجعو إلى إيياـ ككنو"
 أف كجو الخميفة الذم ىك اتضحكىنا في ىذا المثاؿ  1"كبدا الصباح كاف غرتو كجو الخميفة حيف يمتدح

 .المشبو بو اتـ مف الصباح كىك المشبو كىذا يككف في التشبيو المقمكب كىك اف يككف بالعكس

بو كتشبيو الجائع كجيا كالبدر في االشراؽ بياف االىتماـ  بو: يككف الغرض إلى المشبوكقد 
 .2كاالستدارة بالرغيؼ اظيار الىتماـ بشاف الرغيؼ ال غير كىذا ما يسمى اظيار المطمكب

اف اغراض التشبيو سكاء المتعمقة بالمشبو اك المشبو بو تيدؼ الى الكضكح كالتبياف  نستنتج
 ثر فيما بينيا أثير كالتأكالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .343،  ص 1098، 1403، بيركت ، 1ابف ابي بكر محمد بف عمي السكاكي، مفتاح العمـك ، دار الكتب العممية، ط  1
 .184الخطيب القزكيني، االيضاح في عمـك البالغة كالبياف كالبديع كالمعاني، ص   2
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 :تمييد

كفي ىذا الجانب التطبيقي قمنا بعرض البيانات كتحميميا عف التشبيو كانكاعو كاغراضو ،فحططنا 
ممكؾ عصر الطكائؼ "ابف زيدكف" كالتي رحالنا في مجمكعة مف النماذج الشعرية مف ديكاف أحد شعراء 

نحف بصدد دراستيا كاستخراج ما تضمف منيا مف تشبييات كأغراضيا البالغية التي تكحي عمى نفسية 
الشاعر كتقمباتو كشكؿ منيا صكرا مف مكاقؼ عدة في حياتو بكؿ جكانبيا كقد اكثر ابف زيدكف التشبيو في 

 مكضكع الطبيعة.
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 :التشبيو البميغأوال/ 

إذ يقكؿ الشاعر في أبيات مختارة مف قصيدة "ليك كشفاء" يصؼ فييا فاكية التفاح التي أىداىا 
  كيدية لصديقو األمير أبي الكليد بف جيكر.

  نحك قكلو:

ن ىي ذابت فخمٌر تحِّل***فمو تجمدُ الراح لم تْعُدىا   1وا 

بأنيا ىي الراح، كالراح كالتي إنما ىي الخمر. في أذىاف األدباء كالشعراء  ىذه التفاحة يشبييا
غالبا أخذكا مف الراح النشكة كالمذة، كيتضح ىذا مف خالؿ قكؿ شاعرنا مف أف ىذه الراح إذا تجمدت 
ف ىي أذيبت ماذا تصبح ؟ تصبح كالخمر الذم يأخذ مف شفاه الحسناء  كتحكلت في رأيو إنما ىي تفاح كا 

الحبيب عند التقبيؿ، فيناؾ يحدث ذلؾ الريؽ الذم يأخذه المقَبؿ مف فـ المقِبؿ سكاء اف كانت امرأة أك أك 
  رجؿ يحدث تمؾ المذة كتمؾ النشكة.

إذا فالراح ىذه التي ىي التفاح تصبح خمر كىذا الخمر أضاؼ لو يحؿ أم أصبح حالؿ، يعني 
  ىذه الراح تصبح حالؿ.

ح بالخمر الذم يحؿ أك بالخمر الحالؿ، اذا قاؿ الراح اف ىي أذيبت التشبيو ىنا شبو ىذه الرا
 اصبحت خمرا يحؿ الراح خمر، بمعنى التفاحة التي تحدث عنيا اك التفاحة حسب المعنى .

اآلف أيف ىك المشبو ؟ ىك الراح كالخمر الذم يحؿ ىك ما يأخذ مف قبمة المقبؿ، فيذه حذفت كميا 
 أم إيحاء كمعنى كمفيـك .

الراح التي ىي الخمر، كالخمر الثانية التي ىي محممة فال تعني بالضبط أنيا خمر، كلكف إف 
 تعني ما يأخذ كما يشعر بو المقبؿ مف حالكة القبمة كالمذة.

إذا فجممة "الراح خمر يحؿ" تصبح تشبيو بميغ ألنو حذؼ أداة التشبيو كحذؼ كجو الشبو كيفيـ 
مف أف نكع ىذا التشبيو تشبيو بميغ أما مف ناحية جممة "إف ىي  مف خالؿ ىذا المعنى أك نستطيع القكؿ

 أذيبت ىي جممة اعتراضية ليست ليا عالقة بالجممة األصمية.

                                                             
 .243ـ، ص 1980، مصر، 1ابف زيدكف، ديكاف كرسائمو، شرح كتح: عمي عبد العظيـ، نيضة مصر، ط 1
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غرضو بياف الحاؿ ذلؾ في قكلو: " ىي مثؿ خمر تحؿ "، الخمر أصال ليست حالؿ كلكف ىذه تحؿ كىذا 
ىذا المشبو مثؿ الذم كاف ممنكعا كمحرما الخمر أصبح يحؿ كأصبح حالؿ كبالتالي بياف حالة الخمر أك 

 فأصبح حالؿ كبالتالي "بياف الحاؿ".

  كذلؾ نجد في قكلو في أبيات مختارة مف قصيدة "ليالي قرطبة" في البيت الرابع:

 َقَضيٌب ِمَن الَريحاِن َأثَمَر ِبالَبدرِ 

 َلواِحُظ َعيَنيِو ُمِمئَن ِمَن الِسحرِ 

 َروَنَق الَخمرِ َوديباُج َخدَّيِو َحكى 

 َوَألفاُظُو في الُنطِق َكالُمؤُلِؤ الَنثرِ 

 1َوريَقُتُو في اإِلرِتشاِف ُمدامُ 

يتضح مف خالؿ ىذا البيت بعد األجزاء الثالثة السابقة في الشطر الثاني كذلؾ نحك قكؿ ابف 
ريقتيا كتبادؿ القبالت _مداـ"، حيث شبو كمثؿ محبكبتو "قضيب الريحاف" في ؼزيدكف: "كريقتو في االرتشا

 بيف العاشقيف كما يشعر بو العاشؽ كالحبيب .

مف نشكة أثناء تبادؿ القبالت .... الخ كالخمر في نشكتيا كجماليا ، فيك يريد أف يقكؿ :ريقتو 
تشبو المداـ كىي الخمر لكنو حذؼ أداة التشبيو ككجو الشبو كقاؿ: ريقتو مداـ، ىناؾ جممة اعتراضية "في 

تتككف مف مبتدأ  تكضيح ذلؾ عمى اعتبار أف الجممةفيا، كنقكؿ: ريقتو مداـ تبييف ك " نستطيع حذاالرتشاؼ
، أما الجممة الثانية ليست جممة فيي شبو جممة كتسمى جممة اعتراضية ال محؿ ليا كخبر فيي مكجكدة

كالمشبو بو "مداـ" مف اإلعراب أم ليس ليا عالقة بالجممة األصمية "ريقتو مداـ "فيناؾ المشبو "ريقتو"، 
 حذفت األداة ككجو الشبو فيسمى تشبيو بميغ كذلؾ مبالغة كادعاء أف المشبو كالمشبو بو 

غرضو تزييف المشبو: كاعتبار ذلؾ عمى أف الشاعر في مدحو ككصفو كتمثيمو لمحبكبو بالخمر الذم يعد 
  في لغة العاشؽ كالعاشقيف شيء جميؿ مستحسف كترغب فيو النفس.

 

 

                                                             
 .129ابف زيدكف، الديكاف كرسائمو، ص  1
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 :التشبيو المجملثانيا/ 

 يقكؿ ابف زيدكف في كصؼ جماؿ التفاحة:

 1كُدنيـــاك لكنـــو منتقِّـــل ***ليا منظٌر حسن في العيون

الذم نعتو كمثمو بيذه   يتضح أف الشاعر حاكؿ أف يمثؿ جماؿ كمنظر التفاحة بحياة ممدكحو
الصفة بما فييا مف ذكريات كاحداث جميمة لكف منظر ىذه التفاحة سرعاف ما تزكؿ ، اما مف ناحية دنيا 

 ممدكحو فيي باقية 

إذف المشبو ىنا "ليا" أم التفاحة كالكاؼ في كممة "كدنياؾ" تسمى أداة التشبيو كالمشبو بو "دنياؾ" 
 كؿ ىذا النكع مف التشبيو تشبيو مجمؿ.ككجو الشبو محذكؼ نستطيع أف نق

غرضو تزييف المشبو كقكلو :"كدنياؾ" ذلؾ تحسيف كترغيب صكرة المشبو أم "التفاحة" بحياة صديقو 
 التي طالما اعتبرىا شيء ترغب فيو النفس كتيكاىا . كذكرياتو الجميمة

 :التشبيو المرسلثالثا/

 يقكؿ ابف زيدكف في كصفو طعـ التفاحة :

 2وُطْعٌم يِمُذ لمن ذاقُو *** كمذِة ِذْكراِك لو لم يِمل

ممدكحو التي  يفيـ مف ىذا البيت أف الشاعر يصؼ مذاؽ كحالكة طعـ التفاحة في التمذذ كذکر
تترؾ في نفسو كذىنو صكرة جميمة يكد كيحاكؿ أف يشتيييا دائما ،اذف فالمشبو ىنا " الطعـ كالمشبو بو 

كممة "كمذة" ىي الكاؼ كتسمى اداة تشبيو ،ككجو الشبو "المذة"، فنستطيع القكؿ  "ذكراؾ" كأداة التشبيو في
 مف أف ىذا النكع مف التشبيو يسمى تشبيو "مرسؿ " ما ذكر فيو أداة تشبيو.

كطعـ يمذ كمذة ذكراؾ" أم أراد أف يبيف مقدار لذة "غرضو: بياف مقدار حاؿ المشبو، ذلؾ قكؿ الشاعر: 
 .ليا درجات كطعـ التفاحة ،فالمذة
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استخدـ التشبيو لبياف مقدار كلذة "ذكرا "أبي الكليد في نفسيتو ، أم يحاكؿ كيسعى أف يبيف مقدار 
كدرجة ىذه المذة المتكاجدة في التفاحة، كعظمة كمكانة كمنزلة كدرجة "ذكرا "أبي الكليد في ذىنو ، كبالتالي 

لشاعر حاكؿ أيضا أف يزيف مف بياف مقدار حاؿ المشبو، الذم يصب في خانة تزييف المشبو، بمعنى أف ا
ذكرا التي ىي ذكرا صديقو "أبي الكليد"  أبيىكبحسف مف مظيره كصكرتو، بأجمؿ ك جماؿ المشبو "الطعـ"، 

 الذم اعتبرىا شيء ترتاح إليو نفسيتو كتشتيييا.

 :التشبيو التمثيميرابعا/

استكحت كتضمنت عمى ، كالتي ةكذلؾ نجد مف القصائد التي تغنى بيا شاعرنا في كصؼ الطبيع
 التشبييات نحك

 قكلو:

في شاطئ الّنير  وقد زىرت فيو األزاىُر كالزىـــــــر ***كأّنا عشيّ  القطر ِّ

 1.لتغميفِّ أفواهٍ بطّيبــة الخمــر ***نُرشّ بماء الوردّ رّشـــا، وتنثنـــــــــي

تكمميف ىك المشبو، بماذا شبو نالحظ أف األركاف مكجكدة ، الكاؼ ىي أداة التشبيو "نا" ضمير الم
، يقصد قكلو :كأننا عشي القطر في شاطئ النير، أك كأننا في ذلؾ الكقت عمى شاطئ النير أم ىنا

  تكاجدنا عمى الشاطئ قد زىرت فيو األزىار كالزىر نرش بماء الكرد، ككأننا نرش بماء الكرد

ة مف متعدد كأف أشياء كثيرة حدثت يعني الصفة التي كصفنا بيا أك تشبينا بيا ىذه الصكرة منتزع
 في ىذا المكاف األزاىر زىرت، ثـ إننا نرش بماء الكرد ، ثـ أننا نغمؼ األفكاه بطيبة الخمر إلى آخره.

ىذا التشبيو نستطيع أف نقكؿ أنو تشبيو تمثيمي في البيتيف المتتالييف مع بعض ألف كجو الشبو صكرة 
 منتزعة مف متعدد.

  لؾ قكلو:غرضو :بياف الحاؿ كذ

في شاطئ الّنير  وقد زىرت فيو األزاىُر كالزىـــــــر ***كأّنا عشيّ  القطر ِّ

 2لتغميفِّ أفواهٍ بطّيبــة الخمــر ***نُرشّ بماء الوردّ رّشـــا، وتنثنـــــــــي
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في ذلؾ االجتماع، عمى شاطئ النير،  أم بمعنى أف الشاعر أراد أف يبيف حالتو كحالة مف شارکو
بعد ما كانكا أك قبؿ أف يككنكا عمى شاطئ النير، في حالة تخمك منيا معظـ القضايا كاألحداث ، كبالتالي 
بياف حالة الشاعر كخالنو أك ىذا المشبو مثؿ الذم كانكا في حالة مف سككف، تخمكىا مف األحداث 

ة بالمغامرات كالميك كالذكريات كاالحداث كقكلو كأننا في شاطئ كالقضايا ، أصبحكا ككأنيـ في حالة مميئ
النير بو عشي القطر ، ثـ أصبحنا ككأننا نرش بماء الكرد كنغمؼ االفكاه بطيبة الخمر كبالتالي "بياف 

 الحاؿ".

إضافة إلى ىذا النكع مف أنكاع التشبيو، نجد في األبيات الشعرية المختارة مف قصائد ابف زيدكف 
  ي قصيدة "مكدة كعتاب" يصؼ فييا مجمكعة مف النجـك قائال:أال كى

   كأّن الثُّرَيا رايٌة مْشِرٌع ليا *** جباٌن، يريُد الطعن، ثم ييابُ 
، في رباوة أفقِو *** ُمِسيُم ُنُجوم، َحاَن ِمنُو إيابُ    كأّن سييالا

 1كأّن السَُّيا فاني الُحشاشة ، شفُو *** ضناى ، فخفاٌت مّرة ومثابُ 
نالحظ التشبيو مف خالؿ ىذا البيت ،أف األركاف مكجكدة ، كأف أداة تشبيو ، كالثريا المشبو ، 

  كالراية المشبو بو، بماذا شبو الشاعر ىنا في قكلو :

  2كأّن الثُّرَيا رايٌة مْشِرٌع ليا *** جباٌن، يريُد الطعن، ثم ييابُ 

الثريا بالراية، ىذه الراية كيؼ ىي ؟ كأنيا ىي أشرع ليا جباف، بمعنى أخرج سيفو أراد  شبو نجـ
أف يطعنيا ثـ خاؼ، إذف إشراع جباف ىذا ،"يشرع" كجو الشبو ، ىذا الشبو المتكاجد في الراية كالثريا أنو 

  أشرع ليا الجباف، أراد طعنيا ثـ خاؼ ، إذف كجو الشبو متعدد.

  كقكلو :

، في رباوة أفقِو *** ُمِسيُم ُنُجوم، َحاَن ِمنُو إيابُ كأّن   3سييالا
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، أك بعبارة أخرل ، كأنو حارس كحامي  أم شبو سمك كعمك كارتفاع نجـ سييؿ، كأنما مسيـ النجـك
كراعي األغناـ قرر أك عـز عمى أف يقـك بإعادتيا إلى مسكنيا كمأكاىا إذف كأف ىذا النجـ لو راعي يعمؿ 

 كحفظو،عمى حراستو ،

  كرعايتو كتأمينو ، فيذا كجو الشبو متعدد

  كقكلو في البيت الثالث :

 1كأّن السَُّيا فاني الُحشاشة ، شفُو *** ضناى ، فخفاٌت مّرة ومثابُ 

يفيـ مف أف شاعرنا مثؿ كصكر نجـ السيا المتباعد كالعميؿ أك السقيـ في فراش المكت ، يصارع 
لمنية كمرة في حالة عيش كحياة، فيذا نجـ يصارع كيكافح في خفائو كيكافح سكرات المكت ، مرة تكفيو ا

 كبعده، ىنا كجو شبو متعدد.

كيتضح مما سبؽ أف صفات التي كصفنا كتشبينا بيا ىذه الصكر منتزعة مف متعدد ، كأف أشياء 
فو كثيرة حدثت ليذه نجـك الثريا يشرع ليا جباف ، ككأف نجـ سييؿ مسيـ نجـك ثـ كأف نجـ السيا ش

 خفات كمثاب. ضنيؼ

ىذا تشبيو : نستطيع أف نقكؿ أنو تشبيو تمثيمي في األبيات المتتالية ذلؾ أف كجو الشبو صكرة 
 منتزعة مف متعدد.

  غرضو: بياف الحاؿ ذلؾ في قكؿ شاعرنا:

  2كأّن الثُّرَيا رايٌة مْشِرٌع ليا *** جباٌن، يريُد الطعن، ثم ييابُ 

ذه الثريا التي ىي بمثابة نجـ كأنيا راية، أم بمعنى أف ىذا النجـ فيك يقكؿ أف الثريا راية، في
بعدما كاف نجـ يضيء في السماء، أصبح راية يحاكؿ أف يشرع ليا الجباف كيطعنيا، كبالتالي ىنا بياف 
حالة ىذا النجـ، أك ىذا المشبو، الذم كاف مكضع لإلنارة كالضياء، فأصبح مكضع لمطعف كبالتالي بياف 

 الحاؿ.
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  كفي البيت الثاني نحك قكؿ الشاعر:

، في رباوة أفقِو *** ُمِسيُم ُنُجوم، َحاَن ِمنُو إيابُ    1كأّن سييالا

 لمحنا أف مما سبؽ أنو تشبيو تمثيمي

غرضو: بياف حاؿ المشبو، بمعنى أف نجـ السييؿ بعدما كاف في عمكه كارتفاعو ،كككب كنجـ مف نجـك 
، أصبح ككأنو مسيـ في قيادتو لألغناـ، كبالتالي بياف حالة نجـ في الفضاء كنجـك أخرل محاطة بو 

  سييؿ أك ىذا المشبو مثؿ الذم كاف في عمك كارتفاع ،جسمو نجـ مف النجـك أصبح كالراعي.

أم أراد أف يبيف مكانة نجـ سييؿ بيف النجـك األخرل فامتثؿ لو عمى أنو راعي الذم يككف قائدا كحارسا 
، كبالتالي يصح لنا أف نقكؿ ألغنامو كماشيتو ، أ راد أف يبيف حاؿ ىذا النجـ كمنزلتو مف ضمف تمؾ النجـك

 أف ىذا البيت يحتكم عمى غرض مف أغراض التشبيو أال كىك "بياف حاؿ المشبو".

  كقكلو في البيت الثالث :

  2كأّن السَُّيا فاني الُحشاشة ، شفُو *** ضناى ، فخفاٌت مّرة ومثابُ 

عنى أك ما سبؽ ذكره أف كجو الشبو صكرة منتزعة مف متعدد كبالتالي يفيـ مف يتضح مف ىذا الم
أنو تشبيو تمثيمي، غرضو بياف الحاؿ، ذلؾ مف خالؿ أف ابف زيدكف يشبو نجـ السيا في خفائو كبعده في 
الفضاء، كالشخص أك اإلنساف الذم أصابو المرض ، كبالتالي بياف حالة نجـ السيا اك ىذا المشبو مثؿ 

لذم كاف في بعده كخفائو كظيكره في السماء أصبح في حالة مرض في صراع مع المنية كبالتالي بياف ا
 الحاؿ المشبو .
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 :التشبيو المقموبخامسا/

 يقكؿ ابف زيدكف في بيت شعرم لو:

  1إذا بذل األموال وىي رغاب*** كأن أياة الشمس بْشُر ابن جيوٍر 
مف خالؿ دراستنا كتمعننا لمبيت الشعرم، نجد أف عناصر التشبيو متكاجدة، المشبو الشمس، 
المشبو بو بشر، ككأف تسمى أداة التشبيو، إضافة إلى كجو الشبو أباة ،أم ضكء الشمس فيي الصفة 

  المشتركة بيف المشبو كالمشبو بو

  ىنا قكؿ الشاعر:

 2ا بذل األموال وىي رغابإذ*** كأن أياة الشمس بْشُر ابن جيوٍر 

شراقيا كنكرىا الجميؿ الساطع إنما ىي بشر ابف  حاكؿ الشاعر أف يقكؿ أف الشمس في ضيائيا كا 
جيكر عند بذلو كامتالكو لألمكاؿ الكثيرة، كىنا يتبادر في أذىاننا سؤاؿ حكؿ أييما أكثر إضاءة كتمؤلؤ 

لشاعر أف بشر يشبو الشمس، أم أراد تشبو الشمس أـ بشر، المفركض أك في األصؿ في قكلو أف يقكؿ ا
بشر بالشمس في ضيائيا فأراد أف يبالغ، فدعا الشمس مشبيا كبشر مشبيا بو في قمب الصكرة ليعبر عف 

  ذركة النكر.

بمعنى أف ضياء كنكر الميميمة أنيا صفة متكاجدة بشكؿ أسمى كأعمى في "بشر ابف جيكر" أكثر 
  مف الشمس.

مشبيا بادعاء أف المشبو "الشمس" أصبح مشبو بو عمى العكس يعني قمب  فجعؿ المشبو "الشمس"
 كجو الشبو باعتبار المشبو ، فيناؾ كانت العممية مقمكبة.

  غرضو :تزييف المشبو ذلؾ في قكؿ الشاعر :

 3كأن أياة الشمس بْشُر ابن جيورٍ 

ر " ال ينير عمى أم بمعنى ىذا البيت يقكؿ : أف النكر يشبو بشر ابف جيكر كاألصؿ أف "بش
العكس لكف في التشبيو المقمكب قمنا اف النكر يشبيو كذلؾ لممبالغة ، أم المبالغة في نكر البشر كىذا 
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تزييف لممشبو بو بشر" الذم ىك في األصؿ " مشبو". كالشمس بجماليا كنكرىا الذم يعتبر رمز مف الجماؿ 
تزييف المشبو بو "بشر" أال كىك في األصؿ"  نمثؿ كنمتثؿ بو أم شيء إذا أردنا مدحو ، فشاعرنا حاكؿ

 مشبو " بشيء ترتاح لو النفس أم "نكر الشمس".

 .التشبيو الضمني /سادسا

طبائع النفكس": يصؼ فييا الشاعر أحكالو مع قساكة الدىر "نجد في أبيات مختارة مف قصيدة 
 :نحك قكلو

 من الصخــر انبجـــاس ***إن قسُا الدىر فمممـــاء

 1فممغيـــُث احتبـــــــاس***أمسيتُ  محبوســا  َوَلئن

أراد الشاعر بيذا  2إف قسُا الدىر فمممػػػاء  مف الصخػػر انبجػػػاسيتضح مف خالؿ قكؿ شاعرنا: 
المعنى أف يشبو الدىر في قسكتو كغمظتو كخشكنتو التي قد تؤدم كينجـ عنيا اليسر كالرخاء بصكرة 

فيذا الحجر كيؼ ىك ؟ إنما ينسؿ كيتفجر منو الماء رغـ قسكتو الحجر في صمكده كصالبتو كقكتو . 
كصالبتو في األكدية كالسيكؿ ، فينا صكرة تشبييية مبتكرة كمبدعة أتى بيا الشاعر بصكرة ليست عمى 
نما لمحناىا كاستخرجناىا كاستنبطنا المشبو أال كىك الدىر كالمشبو بو الصخر  صكرة التشبيو العادم كا 

ىذا المعنى كالسياؽ فينا يظير لنا ىناؾ تشبيو لكف غيرظاىر كلو يأتي عمى صكرة كذلؾ مف مضمكف 
نما لمحنا  تشبيو العادم الذم تبدك لنا أركانو ظاىرة كالمشبو كالمشبو بو، كأداة التشبيو ، ككجو الشبو، كا 

 ضمني. ىذا التشبيو مف سياؽ ىذا الكالـ ، كبالتالي يصح لنا أف نقكؿ أف نكع التشبيو ىنا تشبيو

، عمد 3إف قسُا الدىر فمممػػػاء  مف الصخػػر انبجػػػاسغرضو :بياف إمكاف حاؿ المشبو ذلؾ في قكلو : 
الشاعر مف خالؿ ىذا المعنى بإتياف صكرة شعرية كذلؾ مف أجؿ تأكيد عمى الفكرة كاإلقناع بيا، كيؼ 

 ا الرأم. ذلؾ؟ ألنو إذا قاؿ ككتب: "إف قسا الدىر" قد ال يكافقو السامع في ىذ

كبيذا أتي الشاعر بالمشبو بو ليثبت فكرتو كىذا ما قالو بعد ما قيؿ: "اف قسا الدىر" فكتب كأتى 
مر الشاعر ىنا أتى بشاىد ليدلؿ لنا ىذا المعنى كيزيؿ األ فمممػػػاء مف الصخػػر انبجػػػاس،بالمشبو بو قائال: 
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كمدل قكتو كمممسو الخشف إال أف الماء العجيب كالغريب كالمبيـ فقاؿ: الحجر كالصخر مدل قسكتو 
ينبعث كينفجر منو ، كبالتالي ىذا التشبيو يبيف لنا امكانية حاؿ المشبو كأف ىذا المشبو أمر ممكف كعادم 

 ال بد أف نعتقد بو، ألف لو شبيو كمثيؿ في الطبيعة.

بيـ فقاؿ: الحجر الشاعر ىنا أتى بشاىد ليدلؿ لنا ىذا المعنى كيزيؿ االمر العجيب كالغريب كالم
كالصخر مدل قسكتو كمدل قكتو كمممسو الخشف إال أف الماء ينبعث كينفجر منو ، كبالتالي ىذا التشبيو 
يبيف لنا امكانية حاؿ المشبو كأف ىذا المشبو أمر ممكف كعادم ال بد أف نعتقد بو، ألف لو شبيو كمثيؿ في 

 الطبيعة.

  كيقكؿ في البيت الثاني نحك ما كتب:

 1فممغيـــُث احتبـــــــاس ***ن أمسيتُ  محبوســا َوَلئ

كيفيـ مف خالؿ ىذا المفيـك كالمعنى أف الشاعر شبو نفسو عند إيداعو كاحتباسو كمككثو طكؿ 
الكقت في السجف ليس باألمر الغريب ك المستغرب فيك يشبو كيمثؿ نفسو بصكرة الغيث أم المطر الذم 

محممة بزخات مف المزف ثـ ال يمبث أك ما يكاد أف يسقط  يحتبس في السماء عمى شكؿ سحب كغيـك
كينيمر فيسقى الزرع كترتكم الحقكؿ كالنباتات بو، فينا الشاعر أراد أف يضمف كيخفي المعنى كيأتي 
نما استنبطنا المشبو مف المشبو بو أال كىك  بصكرة تشبييية غير معركفة عمى صكرة التشبيو المعركؼ كا 

  و بو "الغيث" مف مضمكف كسمب ىذا المحتكل كالسياؽ."الشاعر نفسو" كالمشب

كبالتالي يظير لنا ىناؾ تشبيو لكف غير ظاىر كلو أف يأتي عمى صكرة التشبيو العادم الذم 
تتبيف لنا عناصره األربعة ،كانما لمحنا ىذا التشبيو مف معنى ىذا الكالـ كمضمكنو ، اذف يندرج ىذا 

  ف التشبيو الضمني.المعنى كىذه الصكرة التشبييية ضم

  غرضو : بياف إمكاف حاؿ المشبو ذلؾ نحك قكلو:

 2َوَلئن أمسيتُ  محبوســا فممغيـــُث احتبـــــــاس

إنما شاعرنا عمد عمى اإلتياف بصكرة شعرية يصؼ فييا نفسو بشيئيف متناقضيف أنو مقيد 
و كينعـ بالحرية ،فينا الشاعر كمحتبس لكف ىذا االحتباس كاالعتقاؿ ليس دائـ ، فسرعاف ما يطمؽ سراح
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أتي بمثيؿ كشاىد ليدلؿ كيقنع فكرتو فقاؿ: "فممغيث احتباس". أم أزاؿ غرابة األمر العجيب كالغريب عمى 
المشبو أال كىك "الشاعر نفسو كذاتو" ذلؾ باعتبار أف الغيث سرعاف ما يكاد أف يسقط يحتبس كيبقى في 

و ليؤكد كيقر ىذه القضية عف طريؽ تشبيو فكتب : مثؿ اعتقالو السماء ليذا قد يحتاج الشاعر إلى التشبي
  كاحتباسو مثؿ المزف أك المطر في احتباسو.

إذف يتضح ىذا ليس باألمر العجيب فأزالت غرابتو عف طريؽ التشبيو بو، كبالتالي أتى الشاعر 
ة كمسممة ليا لدليؿ حدكث بيذه الفكرة ليبيف امكانية ىذه القضية كىذا المشبو أمر ممكف كانيا قضية عادي

 ضرب كمثيؿ ليا في الطبيعة.

 :التشبيو المؤكدسابعا/ 

 يقكؿ ابف زيدكف في بيت شعرم لو يمثؿ كيصؼ نفسو بالغرس، قائال:

 1َلَذُبلَعنُو  ُسقياكَ َأبَطَأت ***  َلو الَعمياءِ  َثرىَأنا َغرٌس في 

أك بعبارة أخرل أراد أف يقكؿ: الشاعر مف خالؿ ىذا القكؿ يشبو كيصؼ نفسو عمى أنو ُغرس، 
أنا نبات أك عشب في تراب كأرض عمياء، لك تباطأت كتعثر سقيؾ لي، بمعنى أنو يطمب مف الذم 

إذف أيف التشبيو ؟ "أنا" مشبو مثؿ ماذا، مثؿ  يخاطبو أف يغيثو كيمده يد العكف قبؿ اف يحؿ بو الذبكؿ،
د لحذفو األداة، فاألصؿ أف يقكؿ كيكتب: أنا كالُغرس، "ُغرس" مشبو بو، أيف األداة ؟ حذفت، كبالتالي مؤك

ف، كذلؾ فيك مؤكد لكال يككجو الشبو جاء عمى شكؿ منتزع مف صكرتيف اإلبطاء كالذبكؿ معنى مف عمميت
ذلؾ متأكد بأنو تشبيو، فينا يرل نفسو كذاتو عمى أنيا نبات كُغرس حؿ بيا إبطاء كذبكؿ، فيك مؤكد ما 

 مف الذبكؿ كاإلبطاء، أك ما سبب اإلبطاء ىك الذبكؿ.جاء في الشطر الثاني 

 غرضو: بياف الحاؿ المشبو، ذلؾ في قكلو:

 2َلَذُبلَعنُو  ُسقياكَ َأبَطَأت ***  َلو الَعمياءِ  َثرىَأنا َغرٌس في 

فيك يقكؿ أنا ُغرس، بيذا يمثؿ نفسو بالُغرس الذم ىك بمثابة النبات، أم بمعنى أنو مثمما كاف 
ىذا المشبو "الشاعر نفسو" إنساف أصبح ككأنو عشب تـ كضعو كغرسو في تراب، أك كأنو عشب تطرأ 
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كف كتكدد حالتو عميو التغيرات الطبيعية، كبالتالي أراد الشاعر بيذا بياف حالتو في االستغاثة كطمب الع
 كحالة النبات المتعطش لمسقي كالذم لـ يرتكم كلـ يتذكؽ قطرة مف الماء، كبالتالي بياف الحاؿ.

 كزد عمى ىذا النكع مف التشبيو في قكؿ شاعرنا كاصفا محبكبتو بالماء قائال:

 1َوَيمَنُع ُزبَدَتُو َمن َمَخض***    ِىَي الماُء َيأبى َعمى قاِبضٍ 
الشاعر محبكبتو في خيانتيا كغدرىا كسكء احتفاظيا كاحتكائيا كتمسكيا بالكعد مثميا يمثؿ كيصؼ 

 مثؿ الماء الذم ليس بمقدكر ك استطاعة  اليد القابضة أف تنكمش كتنقبض عميو، إذف أيف التشبيو ؟

ة، فاألصؿ أف المشبو: "أنت" مثؿ ماذا مثؿ "الماء" مشبو بو، أيف األداة ؟ حذفتو كبالتالي مؤكد لحذفو األدا
يقكؿ: أنت كالماء، ككجو الشبو جاء عمى شكؿ منتزع مف صكرتيف قابض كمخص فيك مؤكد، لكال ذلؾ ما 

 تأكد بأنو تشبيو.

فينا نرل محبكبتو عمى أنيا ماء في خيانتيا، أم أنيا ليس بمقدكر أم قابض التحكـ كالتمسؾ 
 مخص في استخراج زبدتو. بيا، فيك مؤكد ما جاء كتبيف في الشطر الثاني مف المنع ك

 غرضو: تقبيح حاؿ المشبو، ذلؾ في قكلو:

 2 ِىَي الماُء َيأبى َعمى قاِبضٍ 

 كيمنع بإخراج كاستخراج زبدتو، كىذا تشكيو كتقبيح لصكرتيا بأنيا خائنة لمكعد مف خالؿ معنى ىذا البيت.
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 خاتمة

 مف خالؿ ىذا البحث نتكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج ك المتمثمة في النقاط التالية :

  لقد سحرت الطبيعة األندلسية جؿ الشعراء في عصر الطكائؼ مما جعمتيـ يتفننكف باألحاسيس ك
 حركة شعرية شاممة . بػػػكصؼ الطبيعة  فيالعكاطؼ الجياشة 

  التشبيو لكف مف ألكاف التصكير البياني ك الفني ك بياف شيء شارؾ غيره في صفة أك أكثر
 باألداة سكاء ممفكظة أك ممحكظة .

 ف التشبيو تتمثؿ في المشبو ك المشبو بو ك ىما طرفاف أساسياف ، أما كجو الشبو ك األداة أركا
 فيما ركناف ثانكياف . 

  إف تنكيع أدكات التشبيو في شعر ابف زيدكف راجع لبراعة تكظيفيما في مكاضعيما المناسبة في
 السياؽ . 

  لتشبيو التمثيمي  ك الغير تمثيمي ، تسعة أنكاع ك ىي : ) التشبيو المرسؿ ، اعمى اقتصر التشبيو
التشبيو المؤكد ، التشبيو البميغ ، التشبيو المقمكب ، التشبيو الضمني ، التشبيو المجمؿ ، التشبيو 

 المفصؿ ( 
  تتحد أغراض التشبيو ك التي منيا ما يرجع إلى المشبو ك ىك األغمب ك منيا ما يرجع إلى

 عنو ما يعرؼ بعيكب التشبيو .المشبو بو ك أم نقص لغرضو األصمي ينتج 
  جسد شعر ابف زيدكف مف خالؿ الربط بيف الغرض الغزؿ بالمحبكب ك العناصر الطبيعية

 األندلسية فيك يشرؾ ىذه العناصر في بث ىمكمو ك أحاسيسو ك شككاه .
  جاءت لغة الشاعر ابف زيدكف سيمة ك بسيطة انسجمت مع حضارة عصره ، أيضا سيكلة

 الفنية عمى التصكير بجممة التشبيو مؤثرة في نفس المتمقي .  التعبير مع قدرتو
  تنكعت المصادر الشعرية لدل ابف زيدكف لتنكع مصادر ثقافتو التي أسيمت في إثراء تجربتو

 الشعرية فقد استند إلى التراث العربي العريؽ . 
  ك ككفرة استخداـ الشاعر لمتشبيو يرمي إلى رسـ أحاسيسو جاعال إياىا مممكسة محسكسة ،

التي كانت تالمس حكاس الشاعر  المصنكعاتصكر يو مردىا إلى كفرة صكر الطبيعة ك التشب
 لتصكير تجربتو الشعرية ك الشعكرية . 



 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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