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 الممخص:

مطابقة لظروفيـ وحياتيـ؛ ة صادقة لحياتيـ، وصورة آيجده مر  عر الجاىمييففإف المطمع عمى ش
ا مف أنماط التسمية التي نمطً وذلؾ ألف فف الشعر بالنسبة لمجاىمييف لـ يكف مجرد ترؼ فكري، أو 

َلْيِو يصيروف ديَواف عمميـالفراغ، بؿ كاف  بيا أوقاتُ  قطعتُ   .ومنتيى حكميـ، ِبِو َيْأُخُذوَف َواِ 

جمعوف عمى أف الطبيعة البدوية كانت ىي األغمب عمى حياة العرب في ويكاد المؤرخوف ي
في  الغساسنةفي العراؽ ومممكة الجاىمية؛ فمـ يكف ليـ نظاـ سياسي موحد باستثناء مممكتي الحيرة 

عناصر الطبيعة البدوية مف رعي الحيوانات كاإلبؿ  ، وكانوا يعيشوف عمى وفؽ ما تقتضيوالشاـ
، وغير ذلؾ مما حراء، واإلقامة حوؿ مواضع المطر وآبار الماءوالشاء، والتنقؿ عبر أودية الص

 تقتضيو تمؾ الطبيعة.

أف ىذه الطبيعة قد أثرت في شعرىـ، وقد الحظ ىذا التأثير كثير مف النقاد واألدباء قديما وال شؾ 
 ميع مستويات التعبير في العمؿ الشعري.وحديثا عمى ج

ومف أبرز نماذج الشعراء الجاىمييف الذيف كاف لمطبيعة البدوية أثر كبير عمى شعرىـ الشاعر 
الجاىمي طرفة بف العبد البكري، فعمى الرغـ مف أف موطنو األصمي ىو البحريف التي كانت في ذلؾ 

مضى يطوؼ في أرض الجزيرة ال يستقر في نو الوقت خاضعة لمممكة المناذة التابعة لمفرس إال أ
 مكاف، حيث ذىب إلى اليمف، ثـ رحؿ إلى النجاشي في الحبشة، وكاف لكؿ ىذا تأثير كبير في شعره.

ومف جممة تأثيرات الحياة البدوية عمى شعر طرفة بنا العبد اختار الباحث أف يتناوؿ في ىذا 
فة بف العبد(؛ وذلؾ مف خالؿ دراسة مكونات ىذه البحر )أثر البداوة عمى الصورة الشعرية عند طر 

ويعتمد الباحث في ىذا البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي؛ حيث يقـو عمى  الصورة الشعرية عنده
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أساس تحديد خصائص الظاىرة، ووصؼ طبيعتيا، ونوعية العالقة بيف متغيراتيا وأسبابيا واتجاىاتيا، 
أغوار مشكمة أو ظاىرة معينة، والتعرؼ عمى حقيقتيا في وما إلى ذلؾ مف جوانب تدور حوؿ سبر 

أرض الواقع، ويعتبر بعض الباحثيف أف المنيج الوصفي يشمؿ كافة المناىج األخرى، باستثناء 
المنيجيف التاريخي والتجريبي؛ حيث إف عممية الوصؼ والتحميؿ لمظواىر تكاد تكوف مسألة مشتركة 

مية، ويعتمد المنيج الوصفي عمى تفسير الوضع القائـ؛ أي: ما وموجودة في كافة أنواع البحوث العم
ىو كائف، وتحديد الظروؼ والعالقات الموجودة بيف المتغيرات، كما يتعدى المنيج الوصفي مجرد 

 جمع بيانات وصفية حوؿ الظاىرة، إلى التحميؿ والربط والتفسير ليذه البيانات وتصنيفيا. 

 (.شعر طرفة بف العبد ،الصورة الشعرية ،البداوةأثر الكممات المفتاحية: )

The effect of Bedouin in the poetic image in the poetry of 

Tarfa bin Al-Abd 

Dr.Abbas Kazem Amnesf 

General Directorate of Preparation, Training and Educational 

Development 

Abstract : 

For the one who is familiar with the poetry of the ignorant will find it a true 

mirror of their lives, and a mirror image of their circumstances and their 

lives. This is because for the ignorant people, the art of poetry was not just an 

intellectual luxury, or a type of entertainment in which leisure time was 

interrupted. 

Historians almost unanimously agree that the Bedouin nature was the 

dominant force in the life of the Arabs in the pre-Islamic era. They did not 

have a unified political system except for the two kingdoms of al-Hira in Iraq 

and the kingdom of the Ghassanids in the Levant, and they lived according to 

the requirements of the Bedouin nature elements such as grazing animals 

such as camels and sheep, moving through the valleys of the desert, residing 

around rain and water wells, and other things that nature required. 

There is no doubt that this nature has affected their poetry, and this influence 

has been noticed by many critics and writers, old and new, at all levels of 

expression in poetic work. 
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One of the most prominent examples of pre-Islamic poets whose Bedouin 

nature had a great impact on their poetry is the pre-Islamic poet Tarfa bin Al-

Abd Al-Bakri. Where he went to Yemen, then went to the Negus in 

Abyssinia, and all of this had a great impact on his poetry. 

Among the effects of the Bedouin life on the poetry of Tarfa Bna Al-Abd, the 

researcher chose to deal with this sea (the effect of Bedouin on the poetic 

image of Tarfa bin Al-Abd); By studying the components of this poetic 

image, the researcher relies in this research on the descriptive analytical 

approach; It is based on defining the characteristics of the phenomenon, 

describing its nature, the quality of the relationship between its variables, its 

causes and trends, and other aspects that revolve around exploring the depths 

of a particular problem or phenomenon, and identifying its truth on the 

ground. Some researchers consider that the descriptive approach includes all 

other approaches, Except for the historical and empirical approaches; As the 

process of description and analysis of phenomena is almost a common issue 

and is present in all types of scientific research, and the descriptive approach 

depends on the interpretation of the existing situation; That is: what is an 

object, and determining the conditions and relationships that exist between 

the variables, just as the descriptive approach goes beyond just collecting 

descriptive data about the phenomenon, to analyzing, linking, interpreting 

and classifying these data. 

Keywords: (The effect of Bedouin, poetic image, poetry of Tarfa bin Al-

Abd). 

 :وفيو مطمبان التمييد
 المطمب األول: تعريف الصورة الشعرية. -
 المطمب الثاني: الطبيعة البدوية لمجاىميين وأثرىا في الشعر عموما. -

 المطمب األول
 تعريف الصورة الشعرية

المحور األساس الذي تدور  -ومنذ زمف بعيد-لقد ظؿ مفيـو الصورة الشعرية يمثؿ 
حولو كؿ محاولة لفيـ أسرار الفعؿ اإلبداعي في األدب؛ ومف ثـ فقد أدرؾ دارسو 
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أف األدب مف  -مع تعدادىا وتباينيا– الفنياألدب حينما تعرضوا إلى طرؽ التصوير 
سوى ضرب مف الكالـ الذي ألؼ الناس قولو دوف صورة وال تصوير ال يعدو أف يكوف 

، وقد عانت (ٔ)في أثناء ممارساتيـ اإلبالغية، أو سماعو في أثناء عالقاتيـ التواصمية
)الصورة الشعرية( اضطراًبا في التحديد الدقيؽ مصطمًحا مستقرِّا؛ حتى بدت تحديداتيا 

، وقد (ٕ)رسيفغير متناىية، وصار غموض مفيوميا شائًعا بيف قسـ كبير مف الدا
 .(ٖ)تعرض مصطمح )الصورة الشعرية( منذ أرسطو إلى اليـو الستعماالت متعددة

قد ارتبط مفيوـ الصورة عند أرسطو بالمحاكاة التي ليا أكبر األثر في التفرقة بيف و
؛ فالشاعر عند أرسطو ينبغي أف يكوف محاكًيا، أي: مصوًرا، (ٗ)الشاعر وغيره عنده

مما يؤدي بو إلى إعادة  ،التخيؿ طريؽ عف والتجارب واألحداث المضاميف يحاكي
 .(٘)تشكيؿ الواقع الذي يحيط بو بصورة جديدة وفؽ أنماط جديدة

وبيذا تصبح )الصورة الشعرية( عند أرسطو إنما تعني "المثاؿ أو ما يجري مجرى 
ذا كاف التما ثؿ دعامة مف المثاؿ؛ كونيا تقرب المعنى فتجعمو يماثؿ الواقعة الجديدة؛ وا 

 مفيـو ، وقد تسرب(ٙ)التماثؿ أيضا" ىذادعائـ الصورة فإف التشبيو بدوره يقوـ عمى 
                                                           

( ينظر: الصورة األدبية وخصائصيا المغوية بيف البالغييف واألسموبييف )دكتوراه(، خالد بوزياني، (ٔ
 (.   ٜٔـ، )صٕٚٓٓجامعة الجزائر، الجزائر،  –كمية اآلداب والمغات 

( ينظر: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بشري موسى صالح، المركز الثقافي العربي، (ٕ
 (. ٜٔـ، )صٜٜٗٔ، ٔط
، ٔ( ينظر: الصورة الشعرية في الخطاب البالغي والنقدي، الولي محمد، المركز الثقافي العربي، ط(ٖ

 (. ٘ٔـ، )صٜٜٓٔ
 (. ٚ٘( ينظر: فف الشعر، )ص(ٗ
لشعرية عند أبي تماـ )ماجستير(، ىبة غيطي، كمية اآلداب والمغات، جامعة منوري ( بنية الصورة ا٘)

 (.ٖ٘ـ، )صٜٕٓٓىػ/ ٖٓٗٔقسنطينة، الجزائر، 
 (.   ٛ٘( الصورة األدبية وخصائصيا المغوية بيف البالغييف واألسموبييف، )ص(ٙ
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 الفمسفة األرسطية؛ فأرسطو وبالتحديد اليونانية، الفمسفة مع العربيالقاموس  إلى الصورة
 مصطمح الصورة المعارؼ انتقؿ بيف التداخؿ ونتيجة وشكميا، المادة بيف بالفصؿ قاـ

النقدية التي تطالعنا في  النصوصونثره، وأوؿ  شعره األدب، حقؿ إلى الفمسفي بمفيومو
ىذا الصدد قوؿ الجاحظ: "إنما الشعر صناعة، وضرب مف الّنسج، وجنس مف 

 .(ٔ)الّتصوير"

في ىذا النص الذي يعد مف أقدـ النصوص في ىذا المجاؿ تحدث الجاحظ عف 
وأثره في إغناء الفكر بصور حسية التصوير، وقد توصؿ إلى أىمية جانب التجسيـ 

يمكف لممتمقي االستغناء عنيا؛  القابمة لمحركة والنمو، تعطي الشعر قيمة فنية وجمالية 
فحينما يكوف الشعر جنسا مف التصوير يعني ىذا قدرتو عمى إثارة صور بصرية في 

تصوير ذىف المتمقي، وىي فكرة تعد المدخؿ األوؿ أو المقدمة األولى لمعالقة بيف ال
وقد تردد صدى مفيوـ الجاحظ لمصورة الشعرية عند النقاد ، (ٕ)والتقديـ الحسي لممعنى

الذيف جاءوا بعده؛ يقوؿ اإلماـ عبد القاىر الجرجاني: "واعمـ أف قولنا "الصورة"، إنما 
 .(ٖ)ىو تمثيؿ وقياس لما نعممو بعقولنا عمى الذي نراه بأبصارنا"

 

 

                                                           

، ٕلبناف، ط بيروت، –( الحيواف، أبو عثماف عمرو بف بحر الجاحظ، دار الكتب العممية (ٔ
 (.  ٚٙ/ ٖىػ، )ٕٗٗٔ

ـ، ٜٕٓٓ( الصورة الفنية في شعر الخنساء )ماجستير(، سميـ بف ساعد السممي، جامعة مؤتة، (ٕ
 (. ٖٔ)ص
جدة، المممكة  –( دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، تحقيؽ: محمود محمد شاكر، دار المدني (ٖ

 .(ٛٓ٘ـ، )صٕٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔ، ٖالعربية السعودية، ط
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 المطمب الثاني

 البدوية لمجاىميين وأثرىا في الشعر عموما الطبيعة

إف لمبيئة المحيطة بأي شاعر والطبيعة التي نشأ بيا وعاش بيف أحضانيا أثًرا ال 
ينكر عمى شعره؛ ذلؾ ألف اآلداب والفنوف مالكيا الخياؿ، والخياؿ غذاؤه الحس، 

ي كؿ والحس موضوعو البيئة، والبيئة عمؿ مف أعماؿ الطبيعة يختمؼ باختالفيا ف
قطر، فإذا لـ يوفؽ الفناف بيف عممو وعمؿ الطبيعة، ويؤلؼ بيف روحو وروح البيئة فاتتو 

 .(ٔ)الصبغة المحمية، وىي شرط جوىري لصدؽ األسموب وسالمة الصورة

ويمكف القوؿ بأف المجتمع الجاىمي في مجموعو مجتمع بدوي رعوي، تعيش قبائمو 
تأكؿ الناس واألنعاـ؛ كما يقوؿ الشاعر: ]مف عمى االرتحاؿ وانتجاع أماكف الخير مما 

 بحر الوافر[

 ِإَذا َنَزَل الّسَماُء ِبَأْرِض َقْومٍ 
 

ْن َكاُنوا ِغَضاَبا   َرَعْيَناُه َواِ 
 

فالسمة الظاىرة لشبو الجزيرة العربية في ذلؾ العصر ىي الجفاؼ وقمة الزراعة؛ 
 .حيث إف شبو الجزيرة العربية عموما أرض صحراوية

ونتيجة ليذه الظروؼ القاسية فإف معظـ القبائؿ لـ ترتبط بموطنيا بعاطفة قوية، 
، وفي نفس الوقت وجدنا أف بعض القبائؿ ولـ يكف يشدىا إليو إال درجة خصوبتو

                                                           

المممكة العربية السعودية،  –( ينظر: التحرير األدبي، حسيف عمي محمد حسيف، مكتبة العبيكاف (ٔ
 (. ٕٓ٘ـ، )صٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ، ٘ط
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، عمى الرغـ مما يصيبيا فييا خالؿ أوقات (ٔ)الرفيعة بدأت تعرؼ الصمة بأرض الوطف
 : ]مف بحر الكامؿ[الجاىمي الحادرة الضنؾ وقمة المطر، كما يقوؿ الشاعر

 وُنقيُم في داِر الِحفاِظ ُبُيوَتنا
 وَمَحلِّ َمْجٍد ال ُيَسرُِّح َأىُموُ 

 

 َزمنًا وَيْظَعُن َغْيُرنا ِلأَلْمَرعِ  
 (ٕ)يوَم اإِلقامِة والُحموِل ِلَمْرَتعِ 

 
 الجاىمي ودوره في صبغة الشعر أثر الطبيعة البدويةوقد أشار النقاد القدماء إلى 

بصبغة البيئة المحيطة بالشاعر؛ يقوؿ القاضي الجرجاني في شأف الشدة التي يجدىا 
صمى -مف يقرأ شعر البدو: "ومف شأف البداوة أف ُتْحدث بعض ذلؾ؛ وألجمو قاؿ النبي 

أسمَس مف  -وىو جاىمي-ولذلؾ تجد شعر َعدّي «. َمْن َبدا َجفا: »-اهلل عميو وسمـ
يطانو الريؼ، وُبعده شعر الفرزدؽ ورَجز ر  ؤبة وىما آىالف؛ لمالزمة عديٍّ الحاضرة وا 

 .(ٖ)عف جالفة البْدو وجفاء األعراب"

  

                                                           

، ٛمصصر، ط –قراءة في األدب الجاىمي، د. محمد عبد العزيز الموافي، دار الياني  ( ينظر:(ٔ
 . (ٚ)ص
المممكة العربية السعودية،  –مكتبة العبيكاف  ( ينظر: التحرير األدبي، حسيف عمي محمد حسيف،(ٕ
 (. ٕٓ٘ـ، )صٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ، ٘ط
دار ، عبد السالـ محمد ىاروف -تحقيؽ وشرح: أحمد محمد شاكر  لممفضؿ الضبي، المفضميات ((ٖ

، ٔ، طبيروت – دار الكتب العمميةلممرزوقي،  األزمنة واألمكنة(، ٘ٗ، )صٙ، طالقاىرة –المعارؼ 
 (.ٜٖ٘ىػ، )صٚٔٗٔ
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 المبحث األول
 الطبيعة البدوية والصورة، 

 :وفيو مطالب
 المطمب األول: الصحراء في الصورة الشعرية. -
 المطمب الثاني: السماء والنجوم في الصورة الشعرية. -
 المطمب الثالث: الحيوانات في الصورة الشعرية. -

 المطمب األول

 الصحراء في الصورة الشعرية

أوؿ وأبرز مالمح ظيور الصحراء في الصورة الشعرية عند طرفة بف العبد تتمثؿ 
وصفو ألطالؿ منازؿ المحبوبة وتصويره ليا، وذلؾ كاف في األغمب في مقدمات في 

قصائده، وجدير بالذكر ىنا أف المقدمات الطممية كاف الشعراء الجاىميوف حريصوف عمى 
وىي موجودة في مقدمة معمقة طرفة بف ، (ٔ)االستعانة بيا، وخصوصا في مطوالتيـ

 العبد إذ يقوؿ: ]مف بحر الطويؿ[

 ِلَخولَة أْطالٌل ِبُبرَقةِ  َثيَمدِ 
 ُوقوفًا بيا َصْحبي عميَّ َمِطيَُّيمْ 
 كأنَّ ُحُدوَج الماِلِكيَِّة ُغدوةً 
 َعَدْولّيٌة أو ِمن َسفيِن ابِن يامنٍ 

 َتموُح َكباقي الَوْشِم في ظاِىِر الَيدِ  
 دِ َيقولوَن: ال َتْيِمْك أسًى وَتَجمّ 
 َخاليا َسفيٍن بالنِّواِصِف ِمن َددِ 
 َيُجوُر بيا الَماّلُح َطورًا وَيْيَتدي

                                                           

مصر،  –ينظر: مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاىمي، د. حسيف عطواف، دار المعارؼ ( (ٔ
 . (، )د.ت(ٙٔٔ)ص
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 َيُشقُّ َحباَب الماِء َحيزوُميا بيا
 

 (ٔ)كما َقَسَم التُّرَب الُمفاِيُل بالَيدِ 
 

ففي ىذه المقدمة الطممية يرسـ طرفة صورتيف تشبيييتيف: األولى صورة األطالؿ أو 
صورة ىجرة ىذه المحبوبة  آثار ديار المحبوبة وذلؾ في البيتيف األوؿ والثاني، والثانية

ووصؼ اليوادج التي كاف يستقميا نساء الحي في تمؾ اليجرة، وذلؾ في األبيات الثالثة 
 األخرى.

ويبدو أثر الصحراء في الصورة التشبييية األولى مف خالؿ وصؼ التربة التي 
(، يَمدِ ِبُبرَقةِ  ثَ كانت موضع إقامة المحبوبة، وبيا تظير آثار الديار؛ وذلؾ في قولو )
، وال شؾ أف (ٕ)والبرقة أرض فييا رمؿ وحجارة، وال تكوف برقة حتى ترتفع كالرابية

في السيوؿ  طبيعة التربة ىذه الظاىرة في تمؾ الصورة التشبييية ىي طبيعة صحراوية
، وىذه الرماؿ أيًضا كانت أحد عناصر الصورة في والروابي، وفييا الحجارة والرماؿ

المقطوعة الذي يصور فيو طرفة بف العبد صورة أمواج البحر البيت األخير مف ىذه 
 فيقوؿ: ]مف بحر الطويؿ[

 َيُشقُّ َحباَب الَماِء َحيزوُميا بيا
 

 كما َقَسَم التُّرَب الُمفاِيُل بالَيدِ  
 

فقد شبو طرفة ابف العبد أمواج البحر التي يقسميا مقدـ السفينة إلى نصفيف بصورة 
)الفياؿ(، وىي لعبة كاف يمعبيا العرب في الجاىمية؛ حيث  التراب المقسومة في لعبة

                                                           

، ٖبيروت، ط – دار الكتب العممية، ميدي محمد ناصر الديف، تحقيؽ: ديواف طرفة بف العبد ((ٔ
 . (ٜٔـ، )صٕٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ

 ، تحقيؽ وشرح: عبد المجيد ىمو، عمرو الشيبانيمنسوب ألبي ال شرح المعمقات التسعينظر:  ((ٕ
 . (ٜٖـ، )صٕٔٓٓىػ/ ٕٕٗٔ، ٔ، طبيروت – مؤسسة األعممي لممطبوعات
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يقسـ )المفايؿ( التراب إلى قسميف، ويخبئ خبيئة في أحدىما، ثـ يراىف اآلخر عمى 
 .(ٔ)وجود اتمؾ الخبيئة في القسـ الذي يختاره منيا

 المطمب الثاني

 السماء والنجوم في الصورة الشعرية

تتيح حياة البادية لإلنساف أف يتأمؿ في السماء والنجوـ وما إلى ذلؾ أكثر مما 
تتيحو لو حياة الحضر؛ ومف ثـ كاف الشاعر العربي الجاىمي كثيرا ما يتأمؿ في السماء 
ونجوميا وكواكبيا وأبراجيا، ويتأثر بيا في شعره وحيات، ومما يدؿ عمى أىمية النجـو 

ف أسماء كثير منيا عربية مثؿ فـ الحوت والغوؿ وذنب في حياة العرب وثقافتيـ أ
)الدجاجة( و)النسر( الطائر، والدبراف الذي يتبع كوكبة الثريا فيو دابر أو تابع ليا، 
والعيوؽ الذي يعوؽ الدبراف عف لقاء الثريا، واألمثمة مف ىذا النوع كثيرة، ولقد ساعد 

صحرائيـ مف الغيوـ والسحب  العرب في تعرفيـ عمي األجساـ السماوية خمو سماء
ميع معظـ شيور السنة، فضاًل عف توسط جزيرتيـ األرض، فتوفروا عمى رؤية ج

 .(ٕ)ضوف السنة شماال وجنوبا بالعيف المجردةالنجـو التي يمكف رؤيتيا في 

                                                           

ىػ/ ٖٕٗٔ، ٔ، ط دار احياء التراث العربيألبي الحسيف الزوزني،  شرح المعمقات السبعينظر:  ((ٔ
 . (ٜٔـ، )صٕٕٓٓ

 ، نيويورؾ ،G.E. Stechert ، ومعانييا النجـو أسماء( ٜٜٛٔ) ىينكمي ريتشارد ، أليف ينظر: ((ٕ
 Star Names: their Lore باسـ ٖٜٙٔ طبع، فني غالؼ ، األمريكية المتحدة الواليات نيويورؾ،

and meaning، Dover Publications، Inc.، Mineola، New York، USA، ISBN 
978- 

softcover . 
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والمتأمؿ في شعر طرفة بف العبد، وفي أركاف الصورة الشعرية ؽ فيو خصوصا 
 [مف بحر الطويؿوالنجـو فييا، ومف النماذج عمى قولو: ]يجد ظاىرا جدا أثر السماء 

رًا  وَتبِسُم عْن ألمى، كأنَّ ُمَنوِّ
  ِلثاِثوْتُو إياُة الّشمِس إالَّ قَ سَ 

 َوَوْجٌو كأنَّ الّشمَس َحّمْت ِرداَءىا
 

 َتَخّمَل ُحرَّ الّرْمِل ِدْعٌص لو َندي 
 ُأِسفَّ َولم َتْكِدْم عميو بإِثِمدِ 

 (ٔ)الّموِن لْم َيَتَخّددِ عميو، َنِقيُّ 
 

 في ىذه األبيات يرسـ الشاعر صورتيف:

يصؼ بياض أسناف محبوبتو؛ صورة تشبييية في البيتيف األوؿ والثاني، األولى: 
يعني ضوءىا، أو َسَقْتُو إياُة الّشمِس( فيصورىا كأنيا ُسقيت بضياء الشمس؛ فقولو: )
دارج شيير في الشعر الجاىمي؛ يقاؿ بياضيا، وتشبيو بياض األسناف بضياء الشمس 

إف الغالـ أو الجارية مف غمماف العرب، إذا سقطت سنُّو، يقؼ بحذاء الشَّمس فيحذُؼ 
َـّ يقوؿ يخاطب الشَّمس: أبدليني بيا سّنًا أحسف منيا، فيذا معنى قوؿ طرفة بف  بيا ث

 . (ٕ)العبد

محبوبتو كأنو في بياضو ىي التي في البيت الثالث يشبو فييا الشاعر وجو الثانية: 
، وقد أشار أبو منصور الثعالبي إلى جرياف الصورة لبس رداء النور مف الشمس

                                                           

 . (ٕٓديواف طرفة بف العبد، )ص ((ٔ
أبو (، حماسة الخالدييف) األشباه والنظائر مف أشعار المتقدميف والجاىمييف والمخضرميفينظر:  ((ٕ

، وزارة الثقافة محمد عمي دقة، د. أبو عثماف سعيد بف ىاشـ الخالدي - بكر محمد بف ىاشـ الخالدي
 . (ٔ٘ـ، )صٜٜ٘ٔسوريا،  –
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–االستعاية التي يجعؿ الشاعر فييا لمشمس رداء يعيني بيا نورىا وبيجتيا وحسنيا 
 .(ٔ)جار بيف الشعراء

مس( وىذا الذي يقرره الثعالبي مف وجود الصورة االستعارية في عبارة )رداء الش
؛ صورة استعارية يجعؿ الشاعر فييا يجعمنا في بيت طرفة بف العبد أماـ صورة مركبة

لمشمس رداء؛ وصورة تشبييية يجعؿ الشاعر فييا وجو محبوبتو يكتسي برداء الشمس 
ىذا، وىذا الصورة الشعرية عندماء تخرج مف بدوي يطوؼ في صحرائو تحت سماء 

قات اليـو تجعؿ ىذه الصورة نقال لمتجربة صافية يرى فييا الشمس صحوة في كؿ أو 
الشعورية مف عالميا المجرد إلى وسائؿ فنية، تتألؼ مف جزئيات العمؿ األدبي وىذه 
الوسائؿ إنما ىي صور جزئية، ترتبط فيما بينيا، وتتدرج في نمو، لتكوف الصورة الكمية، 

موطف الجماؿ في والصورة الكمية إنما ىي مظير جديد مف مظاىر النقد الحديث، وىي 
العمؿ األدبي؛ ألنيا ال توجد في الطبيعة، بينما توجد جزئياتيا فييا، وفي الصورة الكمية 
يظير الفف، وتبدو عبقرية الفناف المصور، والصورة األدبية إنما ىي نموذج حي 
لمتجربة الشعورية التي يمر بيا الشاعر في عممو وىي التمثيؿ الحي لمخواطر والعواطؼ 

عر، ووسائميا المغة واألسموب والصور الجزئية، وعمى ذلؾ فالصورة ال ترجع والمشا
نما ترجع إلى العمؿ الفني كوحدة يمتزج فييا الشكؿ  لمشكؿ وحده وال لممضموف وحده، وا 

 .(ٕ)بالمضموف

 [مف بحر الطويؿوفي نموذج آخر يقوؿ الشاعر: ]

                                                           

، القاىرة –دار المعارؼ  ألبي منصور الثعالبي، ثمار القموب في المضاؼ والمنسوبينظر:  ((ٔ
 . (ٜٜ٘)ص
 (.ٖٓٔ( ينظر: الصورة األدبية تاريخ ونقد، عمي عمي صبح، دار إحياء الكتب العربية، )ص(ٕ
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 َنداماي ِبيٌض كالّنُجوِم، وَقيَنةٌ 
 

 (ٔ)َبيَن ُبرٍد وَمْجَسدِ َتروُح َعَمينا  
 

، وقد اختمؼ الشراح في وجو الشبو بيف   يشبو الشاعر في ىذا البيت نداماه بالنجـو
 الندامى والنجـو عمى وجييف:

وصفيـ بالبياض إلشراؽ أنو شبييـ بالنجـو في البياض والنضارة؛ حيث األول: 
ألوانيـ وتأللؤ غررىـ في األندية والمقامات، إذ لـ يمحقيـ عار يعيروف بو فتتغير ألوانيـ 

يكوف نقيِّا مف الدرف لذلؾ، أو وصفيـ بالبياض لنقائيـ مف العيوب؛ ألف البياض 
في  والمدح بالبياض ،الشتيارىـ، ألف الَفَرس األغر مشيور فيما بيف الخيؿ والوسخ، أو

، ويبدو تأثر الشاعر بالنجوـ في إنشاء ىذه (ٕ)كالـ العرب ال يخرج مف ىذه الوجوه
 الصورة مف خالؿ شكميا الظاىري الذي تظير فيو فقط.

أنو شبييـ بالنجـو في االشتيار؛ فكأنيـ أعالـ ُييتدى بيا كما ييتدي الثاني: 
ـْ تعالى: }، وذلؾ كما في قوؿ اهلل (ٖ)الناس بالنجوـ في الصحراء َوَعاَلَماٍت َوِبالنَّْجـِ ُى

وفي ىذه الصورة يظير لنا بوضوح البدوي طرفة بف العبد الذي يسير في ، (ٗ){َيْيَتُدوفَ 
فموات وصحراوات متشعبة واسعة، غير معروفة الطرؽ واالتجاىات؛ فييتدي بالنجـ 

 .تجاىاتلمعرفة الطرؽ واال

  

                                                           

 .(ٕٗديواف طرفة بف العبد، )ص( (ٔ
ـ، ٕٕٓٓىػػ/ ٖٕٗٔ، ٔ، طدار احياء التراث العربيألبي الحسيف الزوزني،  شرح المعمقات السبع ((ٕ

 .(٘ٓٔ)ص
 .(ٜٚ، )صىػٕٖ٘ٔ، ، المطبعة المنيريةألبي زكريا التبريزي شرح القصاِئد العشرينظر: ( (ٖ
 .(ٙٔسورة النحؿ، اآلية: )( (ٗ
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 المطمب الثالث

 الصورة الشعريةالحيوانات في 

أنو ال يوجد عصر مف عصور الشعر العربي كاف يمكف لمباحث أف يزعـ 
لمحيوانات البرية فيو ظيور كبير في صورتو الشعرية كما كاف في العصر الجاىمي، 
وذلؾ يرجع إلى أمريف: األوؿ سبؽ ىذا العصر في ىذا الظيور، كما قيؿ إف الشاعر 

 .(ٔ)يَوشبو اْلَخيؿ بالعقباف والعصو النساء بالظباء الجاىمي امرأ القيس كاف أوؿ مف شب

كثارىـ في االستعانة بالحيوانات البرية في الصورة الشعرية ، ولعؿ والثانية ولعيـ وا 
ذلؾ يرجع إلى كثرة مشاىدتو والتعامؿ معو نظرا لشيوعو في البيئة البدوية والصحراوية 

رأوا في  إف النقاد قدفمف جية، ولمبعد األسطوري المتمثؿ في الحيواف مف جية ثانية؛ 
ت بعينيا ناا ما ىو أبعد مف وصؼ لحيوابيتمؾ الصور أو المشاىد التي ذكرىا أصحا

 .(ٕ)اء شبو الجزيرة العربية كالفرس والناقة والثور الوحشي والكالبكانت تعيش في صحر 

ومف نماذج االستعانة بالحيواف في الصورة الشعرية عند طرفة بف العبد قولو: ]مف 
 بحر الطويؿ[

ّني ألمضي اليّم عند احِتضاره  وا 
 أُموٍن كأْلواح اإلراِن َنَصْأُتيا
 َجمالّيٍة وْجَناَء َتردي كأّنيا

 ِعتاقًا ناجياٍت، وأتَبَعتْ ُتباري 

 بَعْوَجاَء ِمْرقاٍل َتروُح وَتغَتدي 
 عمى الِحٍب كأّنُو َظْيُر ُبْرُجدِ 
 َسَفنََّجٌة َتبري أِلزَعَر أرَبدِ 

 َوظيفًا َفوق َموٍر ُمعبَّدِ َوظيفًا 

                                                           

 .(٘٘/ ٔينظر: طبقات فحوؿ الشعراء، )( (ٔ
ينظر: الحيواف في الشػعر العربػي القػديـ مػف منظػور النقػد األسػطوري، ىشػاـ لعػور، مجمػة جامعػة ( (ٕ

 .(ٖٓٔالجزائر، )ص –سكيكدة 
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 َتَربََّعِت الُقّفيِن في الشَّوِل َترَتعي
 َتريُع إلى َصْوِت الُمييِب، وَتتّقي
 كأّن َجَناَحْي َمْضَرِحيٍّ َتَكّنَفا

 

 َحداِئَق َموليِّ األِسرَّة أْغَيدِ 
 َروعاِت أكَمَف ُممِبدِ  ِبذي ُخَصلٍ 

 (ٔ)ِحفاَفْيِو ُشّكا في الَعِسيِب بَمسَردِ 
 

في ىذه األبيات والتي بعضيا يرسـ الشاعر طرفة بف العودة لوحة فنية كبيرة 
 كأنياالخطػاب الشػعري  ىذا صػورة الناقػة فػي لمناقة غنية بالصور والدالالت، وتظير
فيػي عػالـ خصػب وبػواح بالػدالالت الشػعرية ؛ صػورة مراوغػة ال تعطػي نفسػيا بسػيولة

 .الكثيفػة، شأنيا في ذلؾ شأف كثير مف صور الشعر الحديث المشبعة بالداللة والرمز

ىػػػي الداللػػة األسػػػمى والتجسػػيد األكمػػػؿ لتفجػػػر  صػػورة الناقػػػة عنػػد طرفػػػةأفَّ 
فالشػاعر يػوحي بيػذه الػدالالت عػف طريػؽ ؛ وفػيض القػوة المغمػورة فػي ذاتػو الحيويػة

، ومػف خػالؿ بنائيػا فػي صػؼ متنػاغـ مػع دالالت رة الناقػة بتجمياتيػا المتنوعػةإيػراد صػو 
سػتبعد أف يكػوف ىػذا التجسػيد المفعػـ بالصػالبة والقػوة لناقػة ، وال يُ صور القصيدة األخرى

، وىػػذا مػػا دفعػػو إلػػى ػوب الػػذي تعيشػػو ذات الشػػاعرمػػف زمػػف النضػ اطرفػػة يخفػػي نوعػػً 
االتجاه نحو المحيط الخارجي لخمؽ محكات فنية تفعؿ فعميا في استنباط تجميػات 

 .مفعمػة بالحيوية

رة الناقة عند طرفة التي تأتي بالتسمسؿ الثاني بػيف صػور القصػيدة تمثػؿ إفَّ صو 
فػي مقابػؿ الحػزف  فػاءه بغػزارة الشػباب والفتػوةيجمػي الشػاعر فيػو احت ابػاىرً  ػافنيِّ  اتصػعيدً 

، أمػا صػورة حظة األولػى فػي قصػيدتوالذي يكشؼ عنو الشاعر منذ الم والتوتر العميؽ
إذ ال تعػدو الناقػة أف تشػكؿ الشػاعر ؛ يػا تمثػؿ قمػة االتحػاد بػيف الشػاعر وناقتػونإالناقػة ف

                                                           

ينظر: الحيواف في الشػعر العربػي القػديـ مػف منظػور النقػد األسػطوري، ىشػاـ لعػور، مجمػة جامعػة ( (ٔ
 .(ٖٓٔالجزائر، )ص –سكيكدة 
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 فالناقػة والشػاعر ىمػا ؛ف مػف حيػث االنػدفاع والصػالبةوتجربتػو المعجونػة بػالزم بكيانػو
مف اإلشارات التػي أظيرتيػا صػورة الناقػة مػع احتفاظيػا  اومف ثـ فإف كثيرً  ؛شخص واحد

 ، ظمػت كػذلؾ تمثػؿ معػادالً بة والقػوة عنػد الشػاعر العربػيبػدالالتيا عمػى مغػزى الصػال
 .(ٔ)مما يجيش في دواخمو مف المواقؼ والرؤى ايعكس عمييا الشاعر كثيرً  اشعريِّ 

 المبحث الثاني
 الصورة الشعريةالصعمكة في 

 (الذات العميا)و ( أو الذاتاألنا)مف  -حسب فرويدب-تتكوف النفس اإلنسانية  
ىو الجانب الظاىر مف الشخصية؛ وىو يتأثر بالعوامؿ الالشعورية  واألنا )اآلخر(،والػ

مف ناحية، وبعالـ الواقع مف ناحية أخرى؛ ففي عالـ الواقع نجد المجتمع بتقاليده 
وأفراده، ونجد فيو كذلؾ األزمنة واألمكنة واألشياء، ومختمؼ المؤثرات  اتووقوانينو وعالق

التي ندركيا بحواسنا ونتأثر بيا تأثًرا يمكننا مف استعادتيا، ومف التأثر بيا في خبرتنا 
ويتقدـ نمو األنا مع تقدـ نمو الشخص في بيئتو المعينة, وكأنما تتميز األنا عف  ،التالية

 .(ٕ)ريزية بعد اتصاؿ ىذه بالواقعالطاقة الحيوية الغ

الفرد )، والصعموؾ (نحف)والقبيمة  (،األنا)أعني بو الفرد  :يشكؿ الرباعيىذا و 
ر األساسي المحو - ، والممؾ أو الكاىف أو رئيس القبيمة(المتمرد عمى القبيمة وتقاليدىا
وىذه خصوًصا،  ر حياة اإلنساف الجاىمي عموما والصعاليؾالذي تدور حولو باقي محاو 

وتتقابؿ في مفاراقات كثيرة،  العناصر األربعة المكونة ليذا المحور قد تتفؽ وقد تتنافر
                                                           

نتػػاج الداللػػة الرامػػزة، د. سػػعيد ( (ٔ ينظػػر: صػػورة الناقػػة فػػي القصػػيدة الجاىميػػة بػػيف الوظيفػػة الشػػعرية وا 
 .(ٙٓٗحسوف العنبكي، )ص

 ،العربي الفكر دار، إسماعيؿ الديف عز، دراسة ونقد -األدب وفنونو ينظر: ( (ٕ
 . (ٖ٘ص)
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ىذه المفارقة التي نممسيا في معمقة الشاعرى الجاىمي طرفة بف ، (ٔ)منيا المفارقة الذاتية
 البكري حيث يقوؿ: ]مف الطويؿ[ العبد

 ىتَ الفَ  ةِ يشَ عِ  فْ مِ  فّ ىُ  ثٌ اَل  ثَ الَ وْ لَ وَ 
 ةٍ بَ رْ شَ بِ  تِ اَل اذِ العَ  ؽُ بْ سَ  فَّ يُ نْ مِ فَ 
 ابً نَّ حَ ي إذا نادى المضاؼ مُ ر  كَ وَ 
 بٌ جِ عْ مُ  فُ جْ والدَّ  فِ جْ الدَّ  ـِ وْ يَ  يرُ صِ قْ وتَ 
 

 يدِ وَّ عُ  اـَ ى قَ تَ مَ  ؿْ فُ حْ أَ  ـْ لَ  ؾَ د  جَ وَ  
 دِ بِ زْ تُ  اءِ المَ بِ  ؿَ عْ ا تُ ى مَ تَ مَ  تٍ يْ مَ كُ 

 كسيد الغضا نبيتو المتورد
 (ٕ)بَبْيَكَنٍة تحَت الط َراِؼ الُمَعمَّدِ 

 
 الفارس فحضور (النحف)و ،)األنا( بيف متضاد نسؽ عمى المقطع ىذا يتأسس

 إلى )األنا( ىذه تسعى ىنا ومف ،الجماعي بالحضور القبيمة داخؿ مشروط الفردي
 والتطمع ،والميو والمتعة المذة، قوامو عالما لنفسيا وتصنع الجماعة، قيد مف االنفالت

 مف قالوا القوـ إذا) القوة إلى الجماعة تفتقر حيف ،تالية مرتبة في يأتي البطولة إلى
 عف دفاع ىو المطاؼ نياية وفي ،القبيمة عف بالدفاع معنيا الفارس فيصبح (فتى

 األولى الخصمة :خصاؿ ثالث عمى مبني ،والطموح الذات لسمطة فرض إنو بؿ الذات،
 العنب مف المعصورة الخمرة، وىي (الموف كميت الخمر مف بشربة العواذؿ سبؽ) ىي

 المستغيث إغاثة الثانية الخصمة وجعؿ ،الماء عميو يصب حيف يزبدوالتي  األحمر،
 والثالثة ىي الفحش ومقارفة النساء.

 ويقوؿ في موضع ثاف: 

                                                           

، عفيؼ عبد الرحمفد. ، األدب الجاىمي في آثار الدارسيف قديما وحديثاينظر: ( (ٔ
 . (ٖٗٔصـ، )ٜٚٛٔ، ٔدار الفكر، ط

 . (ٕ٘ص) طرفة بف العبد، ديوانو ((ٕ
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 َوَما َزاَؿ َتْشَراِبي الُخموَر َوَلذَِّتي
 ُكمَُّيا ِإَلى َأْف َتَحاَمْتِني الَعِشيَرةُ 

 

ْنَفاِقي َطِريِفي َوُمْتَمِدي   َوَبْيِعي َواِ 
 (ٔ)َوُأْفِرْدُت ِإْفَراَد الَبِعيِر الُمَعبَّدِ 

 
في ىذه األبيات يعمف طرفة بف العبد خروجو عف أحكاـ القبيمة وانفراده بما تيواه 

بكؿ  تمسكياعمى  وتطمبو نفسو مف المتع والممذات الذاتية؛ فالقبيمة في الجاىمية كانت
ما داـ يسير وفؽ قانونيا، وحسب  وترعاه، وتنتصؼ لو فرد مف أفرادىا، تحافظ عميو

رادتيا، فإذا ما بدر منو سموؾ ال ترضاه، أو اعتاد أموًرا ال  نصائحيا، ووفؽ رغبتيا وا 
 .توافؽ عمييا، خمعتو مف جماعتيا ونفتو مف مجمسيا، وطردتو مف بينيا

عمى رءوس  ىذه األبيات أف قبييمتو تنصمت منوإف طرفة بف العبد يعمف في 
كأنما  ،مف القبيمة صبح مخموًعافأتبرؤىا مما اقترفو مف أفعاؿ،  أعمنتاألشياد، و 

وعميو حينئذ أف يبحث عف مكاف يؤويو أو جماعة ينزؿ معيا أو  ،ت منو جنسيتوبَ حِ سُ 
لصعوبة حمايتو والغالب أف ينتقؿ مف مكاف إلى مكاف، ومف قبيمة إلى أخرى  ،تساعده

، إذا كاف مف المشاغبيف األشرار، الذيف ال يستطيعوف المعيشة بيدوء كسائر الناس
 .(ٕ)والذيف يعبر عنيـ باسـ )الصعاليؾ(

لى عائمتو؛  بينما في أبيات أخرى مف المعمقة نفسيا نجد ذاتو تحف إلى قبيمتو وا 
 فيو يعمف نفسو حامًيا البف عمو أوال، وذلؾ في قولو: 

 متى َيُؾ أْمٌر لمنَِّكيَثِة أشيدِ   ُت بالُقْربى، وَجد َؾ إّننيوقّربْ 

                                                           

 . (ٕ٘ص) السابؽ نفسو، ((ٔ
، ٔمصر، ط – التراث دار مكتبةفي تاريخ األدب الجاىمي، د. عمي الجندي،  ((ٕ

 ف. (ٗٙصـ، )ٜٜٔٔىػ/ ٕٔٗٔ
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ْف ُأْدَع لمُجمَّى أُكْف مف ُحماِتيا  ِوا 
ف َيقِذفوا بالَقذع ِعْرَضؾ أسِقيـْ   وا 

 

ْف َيأِتَؾ األعداُء بالَجْيِد َأْجَيدِ   وا 
 (ٔ)بكْأِس ِحياِض الموِت قبَؿ التيدُّدِ 

 
أي أدلمت عمى ىػ( في شرح ىذه األبيات: "ٕٙٓيقوؿ أبو عمرو الشيباني )ت: 

. وقاؿ الزوزني )ت: (ٕ)"والنكيثة بموغ الجيد، ويقاؿ النكيثة شدة النفس مالك بالقرابة
، وُأقسـُ بحظؾ وبختؾ وقربت نفسي بالقرابة التي َضمَّنا حبميا ونظمنا خيطيا(: "ٙٛٗ

؛ فيو (ٖ)"ود أحضره وأنصرهأنو متى حدث لو أمر يبمغ فيو غاية الطاقة ويبذؿ فيو المجي
يتحدث عف القرابة مف ابف عمو، وعف حرصو عمييا، وعف أنو مراعاة ليذه القرابة قرَّب 

 نفسو لو رغـ ظممو ليا وبخمو عميو الذي وصفيا بقولو:

 فما لي أراني وابَف عّمي ماِلكا
 َيموـُ وما أدري َعالـَ َيموُمني
 وأْيأَسني مْف كؿ  خيٍر َطَمْبتُوُ 

 غير ذنٍب قمتُو، غيَر أّننيعمى 
 

 متى أدُف ِمنُو َينأ عني وَيبُعدِ  
 كما الَمني في الحّي ُقرُط بُف َمعَبدِ 
 كأّنا وَضْعناُه إلى َرْمِس ُمْمَحدِ 
 (ٗ)َنَشْدُت فمـ ُأْغِفْؿ َحُمولةَ  َمعَبدِ 

 
اللتزاـ القبمي الذي ينتج عنو  ؿ ُأنموذجاثتم السابقة والتي قبميات طرفة إف أبيا

رد مرده إلى فرزه الفما يح بادلةمت ؽؿ حقو ظفي  نوع منف اندماج الفرد داخؿ المجموع
جموع، وىذا العبور إلى عالـ الجماعة، واالندماج فيو مف شأنو أف يعيد مف الم وف معم

                                                           

 . (ٕٚص) طرفة بف العبد ديواف ((ٔ
 . (ٓٚ)صشرح المعمقات التسع، أبو عمرو الشيباني،  ((ٕ
 . (ٕٔٔص)، الزوزني، شرح المعمقات السبع ((ٖ
 . (ٕٚص) ،ديوانو ((ٗ
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ليذه الحالة الذات الشاعرة المنفية إلى أحضاف القبيمة بالفعؿ واإلبداع، ويعد تجسيدا 
ثـ يتوغؿ في تمؾ ، التي تطغى فيياضدية الوجود اإلنساني بيف )األنا( و )النحف(

المفارقة الذاتية بحديثو عف حكاية فراقو لقومو، وأنو لـ يفارقيـ بيواه، ولـ يتصعمؾ 
 طائعا، بؿ مطرودا مظموما، فيـ مف أجبروه عمى ذلؾ، ودفعوه دفًعا لذلؾ؛ فيقوؿ: 

 أشّد مضاضة وظمـ ذوي القربى
 

 (ٔ)عمى المرء من وقع الحسام الميّند 
 

 ظمـ األقارب أشد تأثيًرا في تيييج نار الحزف والغضب مف وقع السيؼ القاطعف
، (ٕ)وىذا الظمـ ىو الذي دفعو لمسير وراء الذات )األنا( التي لـ تزؿ تحف إلى )نحف(

نزاع نفسو إلى حياة وىذا المعنى )معنى الظمـ الذي أدى بطرفة إلى الصعمكة رغـ 
  .القبيمة وروح القرابة(

 عقائمة المصادر والمراج

، دار عفيؼ عبد الرحمف، د. األدب الجاىمي في آثار الدارسيف قديما وحديثا (ٔ
 ـٜٚٛٔ، ٔالفكر، ط

العربي،  الفكر إسماعيؿ، دار الديف ، عزدراسة ونقد -األدب وفنونو  (ٕ
 . (ٖ٘)ص

 ىػ.ٚٔٗٔ، ٔبيروت، ط –الكتب العممية األزمنة واألمكنة لممرزوقي، دار  (ٖ

                                                           

 . السابؽ نفسو ((ٔ
  . (ٕٔٔص) ،، الزوزنيشرح المعمقات السبع ((ٕ



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
188 

األشباه والنظائر مف أشعار المتقدميف والجاىمييف والمخضرميف )حماسة  (ٗ
أبو عثماف سعيد بف ىاشـ  -الخالدييف(، أبو بكر محمد بف ىاشـ الخالدي 

 ـ.ٜٜ٘ٔسوريا،  –الخالدي، د. محمد عمي دقة، وزارة الثقافة 
)ماجستير(، ىبة غيطي، كمية اآلداب بنية الصورة الشعرية عند أبي تماـ  (٘

 ـ.ٜٕٓٓىػ/ ٖٓٗٔوالمغات، جامعة منوري قسنطينة، الجزائر، 
ىػ/ ٛٓٗٔ، ٕبيروت، ط –تاريخ ابف خمدوف، تحقيؽ: خميؿ شحادة، دار الفكر  (ٙ

 ـ.ٜٛٛٔ
المممكة العربية  –التحرير األدبي، حسيف عمي محمد حسيف، مكتبة العبيكاف  (ٚ

 ـ.ٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ، ٘السعودية، ط
 –ثمار القموب في المضاؼ والمنسوب ألبي منصور الثعالبي، دار المعارؼ  (ٛ

 القاىرة.   
بيروت،  –الحيواف، أبو عثماف عمرو بف بحر الجاحظ، دار الكتب العممية  (ٜ

 ىػ.ٕٗٗٔ، ٕلبناف، ط
دراسة في نصوص العصر الجاىمي تحميؿ وتذوؽ، السيد أحمد عمارة،  (ٓٔ

 مكتبة المتنبي. 
عبد القاىر الجرجاني، تحقيؽ: محمود محمد شاكر، دار دالئؿ اإلعجاز،  (ٔٔ

 ـ.ٕٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔ، ٖجدة، المممكة العربية السعودية، ط –المدني 
 –ديواف طرفة بف العبد، تحقيؽ: ميدي محمد ناصر الديف، دار الكتب العممية  (ٕٔ

 ـ. ٕٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ، ٖبيروت، ط
 .ىػٕٖ٘ٔنيرية، ألبي زكريا التبريزي، المطبعة الم شرح القصاِئد العشر (ٖٔ
، ٔ، طدار احياء التراث العربيألبي الحسيف الزوزني،  شرح المعمقات السبع (ٗٔ

 .ـٕٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ
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 .الصورة األدبية تاريخ ونقد، عمي عمي صبح، دار إحياء الكتب العربية (٘ٔ
الصورة األدبية وخصائصيا المغوية بيف البالغييف واألسموبييف )دكتوراه(، خالد  (ٙٔ

 ـ.   ٕٚٓٓجامعة الجزائر، الجزائر،  –، كمية اآلداب والمغات بوزياني
الصورة الشعرية في الخطاب البالغي والنقدي، الولي محمد، المركز الثقافي  (ٚٔ

 ـ. ٜٜٓٔ، ٔالعربي، ط
الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بشري موسى صالح، المركز الثقافي  (ٛٔ

 ـ. ٜٜٗٔ، ٔالعربي، ط
ر الخنساء )ماجستير(، سميـ بف ساعد السممي، جامعة الصورة الفنية في شع (ٜٔ

 ـ.ٜٕٓٓمؤتة، 
طبقات فحوؿ الشعراء البف سالـ الجمحي، تحقيؽ: محمود محمد شاكر، دار  (ٕٓ

 جدة. –المدني 
، ٔمصر، ط –التراث  دار في تاريخ األدب الجاىمي، د. عمي الجندي، مكتبة (12

  .ـٜٜٔٔىػ/ ٕٔٗٔ
 –بد العزيز الموافي، دار الياني قراءة في األدب الجاىمي، د. محمد ع (ٕٕ

 .ٛمصصر، ط
، ٗالمفصؿ فى تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ، د. جواد عمي، دار الساقي، ط (ٖٕ

 ـ. ٕٔٓٓىػ/ ٕٕٗٔ
عبد السالـ  -المفضميات لممفضؿ الضبي، تحقيؽ وشرح: أحمد محمد شاكر  (ٕٗ

 .ٙالقاىرة، ط –محمد ىاروف، دار المعارؼ 
 –الجاىمي، د. حسيف عطواف، دار المعارؼ مقدمة القصيدة العربية في الشعر  (ٕ٘

 مصر، )د.ت(.
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الوساطة بيف المتنبي وخصومو لمقاضي عمي بف عبد العزيز الجرجاني،  (ٕٙ
، مطبعة عيسى البابي عمي محمد البجاوي -تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ 

 مصر. – الحمبي


