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 :الممخص
ف كانت في الشعر العربي قديمة قدـ الشعر نفسو لكنيا، اخذت ليا ا  الحكمة ك  ف  أالشؾ 

طابعا معيف لدل شعراء العصكر االكلى مف الجاىمي كاالسالمي ، كفي العصر االمكم انتيج شعراء 
ىذا العصر خطان خاصان في شعر الحكمة جاء نتيجة تطكر الحياة ككثرة المتغيرات خصكصان بعد 

كما جاء بو مف العمـ كاالخالؽ كالقيـ التي طبعت حياة الناس كاثرت في شعرائيـ ، ر االسالـ اانتش
كتطكر العمـك كمنيا الفمسفة كاف لو االثر الكبير عمى شعراء العصر االمكم كمنيـ عدم ابف الرقاع 

 .  بحثما سنقـك بدراستو في ىذه ال كىذا
 (.االخالؽالحكمة ، الشعر، األثر، )احية: تفتالكممات اال
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Abstract 
There is no doubt that wisdom, although in Arabic poetry, 

is as old as poetry itself, but it took on a certain character for the 

poets of the early ages of the pre-Islamic and Islamic eras. With it 

of science, morals and values that printed people's lives and 

influenced their poets, and the development of sciences, including 

philosophy, had a great impact on the poets of the Umayyad era, 

including Uday Ibn Al-Raqqa, and this is what we will study in 

this study. 
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 ادلقدمت:
بسـ اهلل الذم ال تعد نعمو كالحمد هلل الكاحد االحد، كالصالة عمى خير مبعكث 

 في االمة الكسط كعمى الو الطيبيف الطاىريف 
 اما بعد

اف كانت الحكمة ىي مطمب العاقميف كمسعى الباحثيف عف الحؽ، كمف خصاؿ 
انبياء الرحمف، كالدرس الذم يتعممو االنساف ، لقد سعى الشعراء كمف اكؿ ما عرفكا 
الشعر الى تضميف اشعارىـ ما تعممكا اك عممكا مف الحكمة فميس غريب اف نجد في 

ككاف الشعراء مثمما ىك معركؼ في  اقدـ ما كصؿ الينا مف الشعر ابيات الحكمة ،
العصر الجاىمي يكتبكف القصيدة ذات االغراض المتعددة كقد ضمنكا ابياتيا الحكمة 
كفي عصر صدر االسالـ اخذت تنتشر اكثر في الشعر العربي بفضؿ ما جاءىـ مف 
العمـ مف ربِّ رحيـ، كعندما جاء العصر االمكم كىك عصر الشاعر اخذت تعكد 

عرية التي كانت سائدة في العصر الجاىمي كلكف بصيغ جديدة كظيرت االغراض الش
اغراض شعرية جديدة مثؿ النقائض. كشعرنا عدم بف الرقاع مف شعراء البالط االمكم 
فقد كاف جؿ شعره في مدح بني امية كعرؼ عنيـ كثرة كصفو لممطايا، كلـ يكف مف 

في مدحو، كجؿ ما جاء في ما  الشعراء الذيف يكثركف الحكمة فقد كاف مداحان متكسبان 
كصؿ مف شعره ىك المديح البني امية، ككصؼ المطايا االبؿ منيا عمى التحديد فقد 

شعراء كصؼ االبؿ، كمف اجؿ دراسة  مف ابدع في كصؼ االبؿ في قصائده حتى عدٌ 
التمييد: نبذة عف ك  المقدمة الحكمة في شعر عدم بف الرقاع قسمنا ىذا البحث الى 

المبحث ك لغة الشاعر في أبيات الحكمة  -المبحث األكؿك غرض الحكمة الشاعر ك 
الكسائؿ اإليقاعية في أبيات  -المبحث الثالثك  الصكرة الفنية في أبيات الحكمة -الثاني

 . الخاتمةك الحكمة 
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 :انتمهيد: نبذة عن انشاعز وغزض احلكمت
 أمسه ونقبه وسريته:-اوال

بف الرقاع بف عؾ بف شعؿ بف معاكية بف عىًدم بف زيد بف مالؾ بف عدم 
الحارث العاممي ؛ كقيؿ ىك : عدم بف الرقاع بف عصر بف عذره بف سعد بف معاكية 

. كيكنى بأبي داكد كقيؿ ابي دكاد، ُبف قاسط بف عميرة بف زيد بف الحارث بف قضاعة
ا كىك مف اشراؼ قكمو بني عاممة اما نسبو لمرقاع كىك جد جدتوو الذم اشتير بيذ

   ِالمقب
فيما ذكرانو :عدم بف زيد بف مالؾ بف عدم بف الرقاع بف عصر بف عدة بف 
شعؿ بف معاكية بف الحارث بف مرة بف أدد بف زيد بف يشسجب بف يعرب بف زيد بف 

 ّكيالف بف سبأ
لـ تسعفنا المصادر بالكثير عف حياتو فقد ذكر شارح ديكانو بأنو" شاعر مغمكر 

مشؽ مف سكريا كسكنيا ككاف ىكاهي مع بني أمية يمدح احيائيـ مف اىؿ الشاـ نشأ في د
كيرثي مكتاىـ كيؤيد سياساتيـ، كيتحمس ليـ، كبخاصة لمكليد بف عبد الممؾ الذم نادمو 

كٌلي  ْكمدحو ، كعبد الممؾ بف مركاف ىك:" ىك السادس مف ممكؾ بني أمية في الشاـ" 
ىػ. أما اسمو كنسبو " الكليد بف عبد  ٖٔالحكـ بعد كفاة أبيو عبد الممؾ بف مركاف سنة 

، بف جزء ٓالممؾ بف مركاف بف الحكـ بف العاص مف بني أمية. أمو كالدة بنت العباس
  . ٔبف الحارث بف زىير بف جذيمة مف بني عبس"

كال يعرؼ تاريخ مكلده بالتحديد  كلكف ذكر أنو كلد في أكاخر العقد الثالث 
، فاكؿ شعره كاف ٕاالكؿ اليجرم اعتمادان عمى بكاكير شعرهكأكائؿ العقد الرابع مف القرف 

ق( ْٔق(، فيما تكفي يزيد سنة )َٔفي عيد يزيد بف معاكية كالذم تكلى الخالفة سنة )
، كفي حياة يزيد كرد شعر لعدم في ردِّ نسبة قضاعة الى اليمف مؤيدان لنائؿ بف قيس 

ثة لعدم يسجميا لنا التاريخ كال ، كىذه ىي اكؿ حادٖالجذامي في عيد يزيد بف معاكية
يكجد قبؿ ذلؾ ما سجؿ لو ، أما عف اسرتو فيي االخرل لـ يردنا عنيا الشيء الكثير 

، أم اف لو كلد بيذا االسـ فيما ذكر أف لو بنت شاعرة اسميا ٗفقد أنو كني بأبي دؤاد
أتاه ناس سممى قالت الشعر في سٌف مبكرة قاؿ ابف قتيبة " كانت لو بنت تقكؿ الشعر، ك 
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مف الشعراء ليماتنكه، ككاف غائبان عف منزلو، فسمعت بنتو كىي صغيرة لـ تدرؾ ذركان 
 :َُمف كعيدىـ، فخرجت الييـ كىي تقكؿ

 تجمعتـ مف كؿ أكبو كبمدةو    عمى كاحدو ال زلتـ قرف كاحدو 
كلـ تذكر مصادر التاريخ غير ىذا البيت لسممى كال يعرؼ شيءه اخر عف 

 ابنائو 
، كالتي قاؿ فييا الشعر في ُُىي سمكمة بنت حريث بف زيد الصٌنيكزكجتو 
 : ُِمطمع قصيدة لو

 غدا كلـ يقًض مف سٌمكمةى الكطرا        كما تم بث أف كٌلى كما انتظرا
كقد ذكر أف لو اخ اسمو يزيد، فقد قاؿ الزبير بف بكار انو شاعر اىؿ الشاـ 

براىيـ ))قاؿ يزيد بف الرقاع العاممي ككاف شاعر أىؿ  الشاـ يذكر مصعبان كا 
 : ُّكمسمما((

 كنحفي قتمنا ابف الحكارم ميصعبان      أخا أسدو كالمذحٌجي اليمانيا
 كمٌرت عيقابي المكًت مٌنا بمسمـ       فأىكت لو ظفران فأصبححى ثاكيا

كلـ تثبت نسبة ىذه االبيات الى يزيد ابف الرقاع فقد نسب البالذرم ىذه االبيات 
 ُْريف الى لبعث اليشكرممع بيتيف اخ

كلدم عدم بف الرقاع في منطقة بيساف مف االردف كبيا نشأ كال يكجد أم 
ؤمعمكمات عف بداية حياتو كفي بداية شبابو اخذ يتردد الى دمشؽ حاضرة الخالفة 
االمكية كقد اشار عبيد بف حصيف الراعي الى مجيئو الى دمشؽ مف منطقة بيساف 

 فقاؿ" 
 جاءت بو مف قيرل بيساف تحممو       سكأل مخضرة اآلباط كالكتدً 

كاكؿ زيارة لو الى دمشؽ كانت اياـ يزيد بف معاكية كما قدمنا، كقد مدح الكليد 
بف عبد الممؾ كلما مات الكليد كتكلى سميماف بف عبد الممؾ كتب الى عاممو في االردف 

  ُٓالى أىمو في االردفأف ابعث عدم بف الرقاع في كثاؽ، ثـ أمر برده 
 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 
 
 
 
 

 
766 

، كفي تمؾ الفترة كانت العصبية ُٔكقيؿ أف شاعرنا سكف االردف في )الحكلة(
القبيمة في اكجيا كقد ادلى عدم بف الرقاع بدلكه ككقؼ مدافعان عف يمانية قبيمتو كرد 

، ككاف معتدان بنفسو كعممو ، فتحدث عف االنكاء ُٕاقكاؿ الذيف نسبكىا الى مضر
دت في شعره أدكات الحضارة المختمفة كالكرؽ كالقمـ كالدكاة كالكتاب كالنجكـ ، كترد

 : ُٖكغيرىا فقاؿ يذكر االنكاء
 كباتى يجتمبي الجكزاءى دٌرتيا      ًبنكئيا حيفى ىاجت مربعه نىًعؽى 

كفي كفاتو كما في مكلده لـ تسعفنا المصادر التاريخية عنيا فال تعرؼ سنة 
، ُٗأنو تكفي سنة خمس كتسعيف لميجرة اك قبميا كفاتو كلكف ذكر ابف شاكر الكتبي

كىذا التاريخ غير دقيؽ فقد مدح عمر بف عبد العزيز بعد تكليو الخالفة ، كنقؿ ابف 
أم سنة أحدل كمائة لميجرة كقد تكفي عدم بف الرقاع بعدىا إذ  َِمنظكر ابياتان لو
 تنقطع اخباره. 

 غزض احلكمت يف انشعز: -ثانيا  
لما كاف البحث ييدؼ الى معرفة الحكمة في  :المغوية الحكمة في المعاجم

شعر عدم بف الرقاع يرتكز عمى "الحكمة" فإف أصكؿ الدراسة تستكجب التطرؽ إلى 
. كأكؿ معجـ نستأنس بو إنما ىك .المدلكؿ المغكم لمفظ "الحكمة" بتفقد المعاجـ المعتمدة

ة، ك الحكمة عبارة عف فقد جاء في مادة "حكـ"، ]الحكيـ ذك الحكم "ُِ"لساف العرب
. ك الحكمة: العدؿ. ك رجؿ حكيـ: عدؿ حكيـ ك  .معرفة أفضؿ األشياء بأفضؿ العمـك

كاضح مف خالؿ ىذا التعريؼ أف الحكمة إنما تككف مف نصيب خاصة الناس حيث 
إنيا ال تتأتى لصاحبيا إال بعد ما يتحكـ في أفضمية ما كصؿ إليو الفكر اإلنساني في 

ك عندما يذكر ىذا المعجـ بأف الحكمة ىي العدؿ. ك عندما  .العممي جانبو العممي ك
نتذكر بأف العدؿ في أسمى داللتو يعني التنػزه عف االعتبارات الشخصية ك األىكاء ك 

ك  .النػزكات، ندرؾ بعدي الحكمة ك أثرىا في حياة اإلنساف ك ما تنطكم عميو مف قيـ
لحكمة تمنع مف الجيؿ" ك الجيؿ ال إلى أف "ا  ِِيذىب صاحب معجـ مقاييس المغة

يعني السفو ك الغضب ك الطيش ك كؿ سمكؾ يبعد عف األخالؽ القكيمة. ك الحكمة 
 تمحك عف صاحبيا كؿ ىذه الصفات ك ترقى بو إلى مصاؼ الحمـ ك األناة. 
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راجح ك رأم محكـ ك نظر ثاقب إلى األمكر فإنيا في الغالب تككف صدل 
خكاطر، ك مف ثمة تنطبؽ عمى حياة معظـ الناس ك في لمنفكس ك ترجماف لما في ال

ك ميما يكف  .كؿ زماف ك مكاف. ك مف ىذا المنظكر تطرقنا إلى الحكمة عند المتنبي
مف أمر، فإنو ال يمكف مغادرة الحقؿ المغكم لمفظ الحكمة دكف استشارة القرآف الكريـ في 

 .كجكد ىذا المفظ ثـ في المعاني التي يدؿ عمييا
 د في القرآن الكريم عن الحكمة:ومما ور 

بالرجكع إلى الكتاب المقدس نجد أف لفظ "الحكمة" يتكرر عشريف مرة في 
ك إف  .مجمكع سكر الذكر الحكيـ. ك يتكرر بصيغة "الحكـ" معرفة ك نكرة عشر مرات

الالفت لمنظر في لفظ "الحكمة" في القرآف العظيـ أنو لفظ كرد في أكثر اآليات مقركنا 
كتاب. ك مفاد الحكمة في مجمؿ ىذه اآلم الداللة عمى ما في الكتاب الكريـ بذكر ال

مف األحكاـ ك القيـ. عمى نحك ما كرد في قكلو  تعالى" : ربنا ك ابعث فييـ رسكؿ منيـ 
أك  ِّ ."يتمك عمييـ آياتؾ ك يعمميـ الكتاب ك الحكمة ك يزكييـ، إنؾ أنت العزيز الحكيـ

لمؤدم إلى العمؿ الصالح عمى نحك ما جاء في سكرة البقرة، الداللة عمى العمـ النافع ا
إال  الحكمة فقد أكتي خيرنا كثيرنا ك ما يذ ك ر يؤتي الحكمة مف يشاء ك مف يؤت "ِْاآلية

 ."أكلك األلباب
ك في آيات قميمة دؿ لفظ "الحكمة" عمى النبكة مثؿ ما جاء في اآلية  مف سكرة 

ؿ داكد جالكت ك آتاه ااهلل الميمؾ كالحكمة ك عممو مما البقرة "فيزمكىـ بإذف ااهلل ك قت
 "ِٓ...يشاء

، يدكر لفظ "الحكمة" في آيات الذكر العزيز في فمؾ معاني  ك عمى العمـك
أك بما يدؿ عمى المكاعظ  األسمكب الحكيـ ك المفظ الميف بما يؤثر في السامع ك يفيده

البميغة ك اليداية الرشيدة ك السداد في الرأم ك النطؽ بما يكافؽ الحؽ. ك لعؿ ىذا ما 
جاء في أغمب الذكر الحكيـ مقركنا بذكر "الكتاب" ذلؾ أف  "يفسر ككف لفظ "الحكمة

الكتاب المقدس معجز في مبادئو ك تشريعو الحكيـ ك أسمكبو القكيـ ك الدعكة إلى 
مكعظة الحسنة بما يخدـ اإلنساف في دنياه ك آخرتو ك قد بيف ذلؾ صراحة في قكلو: ال
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ك اليداية لمتي ىي أقكـ مف صميـ الحكمة  ِٔ"إف ىذا القرآف ييدم لمتي ىي أقكـ"
 .الربانية

 الحكمة في المفهوم العام: 
العرب باعتبارىـ مف شعكب بالد الشرؽ شاعت عندىا الحكمة منذ العصر 

غير أف ما كصؿ مف حكـ عنيـ بالنسبة إلى ىذا العصر ال يتجاكز حدكد الجاىمي، 
البساطة ك النظرة الضيقة إلى المحيط االجتماعي. ك بمجيء اإلسالـ ديف النظر ك 
الرؤية ك الفكر؛ أخذ نطاؽ عقميـ يتسع إلى محيطيـ االجتماعي ك الحضارم بدافع 

، ِٖية تدعك إلى استعماؿ العقؿك ىناؾ أكثر مف خمسيف آ ِٕ. تعاليـ الديف الجديد 
ااهلل  لعباده الكتاب ك الحكمة "لقد مف –عز ك جؿ  –كما أف ىناؾ تذكيرا بتعميـ ااهلل 

عمى المؤمنيف إذ بعث فييـ رسكال مف أنفسيـ يتمك عمييـ آياتو ك يزكييـ ك يعمميـ 
ك الرسكؿ )ص( يحث  ِٗ. "الكتاب ك الحكمة ك إف كانكا مف قبؿ لفي ضالؿ مبيف

 "َّمسمميف عمى طمب الحكمة "الحكمة ضالة المؤمف حيث كجد ضالتو فميجمعيا إليوال
ك الظفر بالحكمة نعمة يحسد عمييا الرجؿ، ففي حديث آخر لمرسكؿ )ص( عف ابف  .

مسعكد رضي ااهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ ااهلل )ص(: "ال حسد إال في اثنتيف: رجؿ آتاه 
 ُّك رجؿ آتاه ااهلل الحكمة فيك يقضيا ك يعمميا" ااهلل ماال فسمطو عمى ىمكتو في الحؽ،

ك في ظؿ ىذه الثقافة الجديدة التي أخذت تطبع فكر العربي تكسعت آفاؽ المعرفة عنده 
فانعكس ذلؾ إيجابا عمى منتكج العقؿ ك مف ثمة عمى الفكر الحكمي؛ قكة ك عمقا. ك 

سفة اليكناف ك آثار السيما بعد ما انكب ىذا العقؿ العربي عمى دراسة كثيرا مف فم
 .الفرس ك حكمة اليند

 نغت انشاعز يف أبياث احلكمت -ادلبحث األول
إف  الشاعر عدم ابف الرقاع كاف مف الشعراء الذيف تميزكا بذكر ما لدييـ مف 
معرفة في ابياتيـ الشعرية كلمحكمة في صياغة الشعر اساليبيا المغكية التي يتبعيا 

لبيت كبالعكدة الى ديكاف ابف الرقاع فأننا نجد الكثير الشاعر لمكصكؿ الى غرضو مف ا
مف االبيات التي ضمنيا الحكمة كلغرض دراسة ىذه االبيات لغكيان نستعرض ىذه 

 االبيات عمى ىذا النحكؿ يقكؿ عدم :
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ـى يىرجك ما كىراءى غىدو*** دكفى ذىًلؾى غكؿه يعتىقي األىمىال ًإف  ًابفى آدى  كى
ًني ًتوً لىك كافى ييعتىؽي  ٌيان عىف مى زى الكىعػػػػػػػػػػػػال *** حى زه كىًحذاره أىحرى رُّ تىحى

ِّ 
البيتاف مف البحر البسط كحرؼ الركم الالـ كالقافية مف المتراكب  ، كىي مف 

 قصيدة قاليا في كصؼ شبابو الذم ذبؿ ككصؼ المطايا. 
(، كفي العكدة الى البيتيف نجده قد قدـ في البيت االكؿ التككيد بال حرؼ )إف 

كىذا االسمكب نحمـ فيو الحكمة مف خالؿ الشطر الثاني مف البيت إذ يصرح أف طكؿ 
االمؿ في ىذه الدنيا دكنو ) غكؿ( ام ما يغتاؿ االنساف مف مكت كغيره كىذا الغكؿ 
يغتاؿ اآلماؿ في المستقبؿ )تعتقي( ام صرؼ كحبس ، كفي البيت الثاني يتـ حكمتو 

ؽ مف المنية لذا عميو الحذر مف طكؿ االمؿ، كنجد ىذا المعنى في أف االنساف ال يعت
 مف الحكمة عند شاعر جاىمي 

بىني*** سىعيي الفىتى كىىيكى مىخبكءه لىوي القىدىري  ىعجى  لىك كينتي أىعجىبي ًمف شىيءو ألى
ُـّ   نػػػػػػػػػػػتىًشري يىسعى الفىتى أليمكرو لىيسى ميدًركىيا ***  كىالػػػػػػػػػػػػػنىفسي كاًحدىةه كىاليى  مي

ٌتى يىنتىيي  األىثىر كىالمىرءي ما عاشى مىمدكده لىوي أمىؿه  ***   ال تىنتىيي العىيفي حى
ّّ 

 كفي بيت اخر لو يقكؿ فيو:
  ّْلكال التجمد كالتعزم إٌنو*** ال قكـ اال عقرىـ ًلفناء

كفي ىذا البيت نممح جانب مف الحكمة التي اكردىا عدم بف الرقاع فيك يريد 
أف الصبر كالتجمد كالتعزم عمى مصائب الدنيا ىي سبب بقاء الناس كلكالىما لما بقي 

 قـك اال كعقرىـ) ام اصبحكا ال ينجبكف االكالد ( الخكؼ مف المكت .
 كقد استخدـ الشاعر اسمكب الشرط باإلدة لكال .

 كفي بيت اخر يقكؿ:
 ليس ًبنىانيا بسكاًء  كاالصؿي ينبتي فرعوي ميتأثِّالن***كالكػػػػػػػػػػػػػػػػؼُّ 

  ّٓبؿ ما رأيتي جباؿ أرض تستكم*فيما غشيتي كال نجكـ سماءي 
كفي ىذا البيت نجده يجرم نكع مقابمة بيف الفركع التي تنبت مف االصكؿ 
الجيدة ككأنما اصابع اليد تنبت منيا كىي ليست متساكية،كقد استخدـ الجممة االسمية 

الثاني يأتي ليؤكد ما ذىب اليو في عدـ تساكم التي خبرىا جممة فعمية .كفي البيت 
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جباؿ االرض كال نجكـ السماء كالقصد منو ىذه الحكمة انو اليكجد تشابو اك تساكم في 
 اقدار الناس ككؿُّ حسب اصمًو. كيتبع قكلو بحكمة اخرل:

ميكىيـ***بكفُّ كذلؾ  تفاضؿي االشياءي   كالقكـي أشباهه كبيف حي
تقدـ في البيتيف السابقيف في أف الناس كأف تشابوي كفي البيت طرؽ القصد مما 

في الخمقة أال أنيـ يتفاكتكف في عقكليـ كمدل ادراكيـ، كىذا ىك التفاضؿ بيف االشياء 
كفييا استخدـ الجممة االسمية المعطكفة عمى ما قبميا، كفي الشطر الثاني استخدـ اسـ 

 الحكمة كيقكؿ: االشارة لمبعيد ذلؾ مع اداة التشبيو )ؾ( . كيتبع في
  ّٔالمرءي يكرثي مجدهي أبناءىهي***كيمكتي آخر كىك في االحياءي  
لقد ابدع الشاعر في حكمتو ىذه فيما يكرث المجد ألبنائو ، كيقابمو مف ىك  

ميت كىك بيف االحياء كفي الشطر الثاني استخدـ الجممة الفعمية لما ليا مف كقع عمى 
 المتمقي في قكلو) يمكت اخر كىك في االحياء(.

 كلو ايضاي في الحكمة:
   ّٕـ سدادىافسترت عيب معيشتي بتكـر ***كأتيت في سعت النعي

لقد بيف جانب ميـ مف جكانب الحكمة في ىذا البيت اال كىك ستر الحاؿ 
كالتكـر عف السؤاؿ في تسير امكر المعيشة كالبيت يدخؿ في مديح الكليد بف عبد الممؾ 

 ، كقد بنى البيت مف الجممة الفعمية في الشطريف،                
 حلكمت     انصىرة انفنيت يف أبياث ا -ادلبحث انثاني

إف الصكرة الفنية تعتبر مف مقكمات الشعر فال شعر بال صكرة يجسدىا 
الشعر قائـ  الشاعر بالكممات كالتراكيب المغكية حتى ينقؿ ما يحسو الى المتمقي "فإف

عمى الصكرة منذ أف كجد كحتى اليكـ، كلكف استخداـ الصكرة يختمؼ بيف شاعرو 
 ّٖكآخر"

 الصورة في  المغة:
الشكؿ، كالجمع صكر،  لصكرة بالػضـ تعنػينعرؼ الصكرة الفنية :"  يمكف اف 

في أسماء ااهلل الحسنى:   فيما ذكر صاحب المساف " ّٗ"كتستعمؿ بمعنى النكع كالصفة
المصكر، كىك الػذم صػكر جميع المكجكدات كزينيا، فأعطى كؿ شيء منيا صكرة 
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. فالصكرة ىي التشبيو اك َْ"خاصة، كىيئة منفػردة، تغير بيا عمى اختالفيا ككثرتيا
 التجسيـ لشيء ما كتككف في الغالب لإلنساف اك الحيكاف اك ما مكجكد مف حكلنا.      

ىـ الذيف يصكركف أشػكاؿ الحيكانات التي تعبد مف دكف اك كما قاؿ القسطالني :" "
  ُْ"ااهلل، فيحككنيا بتخطيط أك تشكيؿ عالميف بالحرمػة، قاصديف ذلؾ

مة )فف( كما جاء في  معجـ ابف فارس: "... فف، الفاء كالنػكف الفنية  فكم ك
أصػمياف صحيحاف، يدؿ أحدىما عمى تعنية، كاآلخر عمى ضرب مف الضركب في 
األشياء كميا، فاألكؿ الفف، كىك التعنية كاإلطراء الشديد، كاآلخر أجناس الشيء 

: الحػاؿ، كالفف: الضرب الفف كاحد، كالفنكف كىي األنػكاع، كالفػف" اك ىك :  ِْ"كطرقو
فف بعد فف، كرجؿ  مف الشيء، كالجمع أفناف كفنكف، كرجؿ يفنف الكالـ: أم يشتؽ في

 ّْ"يأتي بالعجائب: مفف
 :الصورة الفنية في االصطالح

الصكرة األدبية ليست شيئان منظكران  إف لقد تعددت تعريفات الصكرة الفنية فيي 
 ْْلمجيكد خيالي كبير، حتى تصبح بصرية"مثمما يحدث في فف الرسػـ، بػؿ تحتاج 

كتباينت تعريفات النقاد بيف القدماء كالمحدثيف لمصكرة الفنية  كلكي نبيف اىمية 
 الصكرة كما عرفيا بو النقاد قديميـ كمحدثيـ سنبيف ىذه التعريفات:

 الصورة الفنية عند النقاد القدماء:  
رفيا العجمي كالعربي، المعاني مطركحة في الطريؽ، يع"كلقد عرؼ الجاحظ 

ن ما الشأف في إقامة الكزف، كتخير المفظ، كسيكلة المخرج، كفي  كالبدكم كالقركم، كا 
السبؾ، فإن ما الشعر صناعة كضرب مف النسج، كجنس مف  صحة الطبع، كجكدة 

لمعرب طرقان لمقكؿ، كىي  إلى أف " كقد بيف ابف قتيبة اف الصكرة الفنية :  ْٓ"التصكير
التي تمثميػا االستعارة كالتمثيؿ، كالقمب، كالتقديـ، كالتأخير، كاإلفصاح، كالكناية،  المجازاة

كقد سمى ابف قتيبة ىذه الطرؽ المخصكصة مآخذ القكؿ عند العرب،  .كمػا أشػبو ذلؾ
لقد كانت الصكرة الفنية في النقد العربػي القديـ،   ْٔ..."كىي التي تبيف غرض المتكمـ

مكجكد، كدرست بعمؽ، لكنيا لـ تخػرج مػف حيػز التػشبيو، كاالستعارة، كالمجاز، كما 
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. فكانت تدكر تيار البالغة قديمان أقكل مف تيار النقد أشبو ذلؾ، كىذا يرجع إلى أف
 دراستيا في باب البالغة كضركب البالغة .

 الفنية عند النقاد المحدثين مفهوم الصورة
أصبحت الصكرة  لقد تطكر مفيكـ الصكرة الفنية لدل المحدثيف تطكران كبيران "

يقكؿ محمد غنيمي ىالؿ: "  ْٕ"تنقؿ مػشيدان حيان، كما تمخص خبرة كتجربة إنسانية
الصكرة كسيمة ينقؿ بيا الكاتب أفكاره، كيصيغ بيا خيالو فيما يصكغ مف عبارات 

األسمكب مجاؿ ظيػكر شخػصية الكاتب. كفيو يتجمى طابعو الخاص،  كجمؿ، ألف
اك ىي  ْٖ "األدبي الذم ىك بسبيمو .كالكاتب في أسمكبو يخضع لمقتضيات الجنس 

الصكرة الشعرية عبارة عف أثر الػشاعر المفمؽ الذم يصؼ المرئيات كصفان يجعؿ قارئ "
مف مناظر الكجكد، كالذم يصؼ  شعره ال يدرم أيقرأ قصيدة مسطكرة ؟ أـ يشاىد منظران 

الكجدانيات كصفان يخيؿ لمقارئ أن ػو يناجي نفسو، كيحاكر ضميره، ال أن و يقرأ قطعة 
 ْٗ"مختارة لشاعر مجيد

الصكرة بمعناىا الحديث ىي أداة الػشاعر الفنيػة، يعبر  مف ىذا نخمص إلى أف
مات،كما يحدثو بينيا مف بيا عف تجربتو، كيرسـ مشاىدان مف حياتو ككاقعو، قكامو الكم

عالقات في إطار مف االنسجاـ كالكحدة، كيصكر المعنى تصكيران جماليان، يخاطب 
المشاعر أكثر مما يخاطب الفكر، كتدع لمخياؿ حرية التخيؿ حكؿ الصكر،كتظير فييا 

 َٓ"شخصية الكاتب مميزة
 تشكيل الصورة في شعر ابن الرِّقاعومن عناصر 

  :التمثيؿ، كأشبو الشيء الشي: ماثمو، كفػي التنزيػؿ العزيػزلغة:  :اواًل: التشبيه
، ِٓان بعضيا بعض كمعناه: يػشبو ُٓ(متىشىاًبيات اٍلًكتىاًب كأيخىر أيـ آياته محكىماته ىف ًمٍنو)

 كؿ يذكر أف :التشبيو"ام انو تقريب صكرة الشيء الى ذىفِّ المتمقي بصكرة قريبة ليا "
، كاف كاف ّٓ"تشبيو يسمى فيذا بدر، أسد،كىند زيد :فنقكلو بو، كالمشبو المشبو مف كاحد

 يدلؿ أن و أغراضو مفاالمر محسكسان فاف التشبيو ىك صكرة بيانية متعددة االغراض " 
 كنحك المشبو يزيف كأن و السامع، نفس في حالو يبيف كأن و المشبو، كجكد إمكانية عمى
 ْٓ"ذلؾ
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 عديدة الشعرية الصكرة كمباحث" :ية كالتشبيو دكر ميـ في بناء الصكرة الشعر 
 النقاد لدل األثيرة الصكرية الكسيمة فيك التشبيو، ىك دكراننا أكثرىا كلكف كمتنكعة،
 خاصة المغكييف

 أشعار في الغالب المكف فيو رأكا أن يـ ذلؾ .البيئات مختمؼ مف النقاد كباقي
كمف جمؿ ما شبو بو عدم بف الرقاع قكلو في كصؼ الفرس   ٓٓ"ككالميـ الجاىمييف

بعد خركجيا مف المعركة دامية كىي ترفع اذانيا بأف آذانيا اقالـ تكتب لمفارس المجد 
 كىك تشبيو في طرؼ مف الحكمة :

 ٔٓكيخرجف مف فرجات النقع دامية*** كأف أذانيا أطراؼ أقالـن 
لقد شبو الشاعر أذاف الفرس بعد خركجيا مف المعركة مرفكعة االذف دامية 
باألقالـ كىذا تشبيو بعيد. كفي بيت اخر استخدـ الشاعر التشبيو مع حذؼ  االداة 

 ككجو الشبو في قكلو في الحكمة المستطرفة: 
 ٕٓالحبي ظيره أنت راكبو***فاذا صرفتى عنانو انصرفا

التي تركب كيتحكـ بيا راكبيا أينما شاء، فالحب لقد شبو عدم الحب بالدابة 
تستطيع اف تظيره ألم شخص كاف، كىذ التشبيو بميغ حذفت اداتو ككجو الشبو. كلو 

 في تشبيو سير االبؿ قكؿ جميؿ ينـ ذكؽ رفيع:
 ٖٓمشيف كما اىتزت رماح تسفيت***أعالييا مرُّ الرياح النكاسـً 

التي تحركيا رياح النسيـ كىك تشبيو  لقد شبو الشاعر سير االبؿ بأعالي الرماح
 لطيؼ ينـ عف ذكؽ الشاعر كحكمتو.

 االستعارة -ثانياً 
 أبكاب كأكؿ المجاز، مف أفضؿ االستعارة إف" :رشيؽ ابف كفي االستعارة ذكر 

 البديع،
 مكقعيا كقعت إذا الكالـ محاسف مف كىي منيا، أعجب الشعر حمى  في كليس

ىي اف تعطي لمفظ معنى اخر جديد لـ يكف معركفان    كاالستعارة ٗٓ"مكضعيا كنزلت
  مف قبؿ 
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 لـ آخر معنى إلى لو كضع أك بو، عرؼ الذم معناه مف المفظ نقؿ  اك :"ىي
كلمشاعر في االستعارة مف ابيات الشعر ما اقتبسو مف القرآف  َٔ"قبؿ مف بو يعرؼ

 الكريـ في قكلو:
 ُٔفي الصدغيف فاشتعال كراعيف بكجيي بعد جدتو  ***شيب تفشغ

كىذه استعارة تصريحية إذ شبو انتشار الشيب في كجيو باالشتعاؿ كحذؼ لفظ 
المشبو . كلمح حكمة لطيفة في ىذا البيت مف ابتعاد النساء كخكفيف مف الشيب في 

 كجو الرجؿ. 
 الكناية -ثالثًا

 فال ى،المعن عمى الداللة ترد أف كالفصاحة البالغة نعكت كمف" كالكناية ىي :
 المعنى ذلؾ يتبع بمفظ يؤتى بؿ المغة، في لو المكضكع الخاص المفظ يستعمؿ

 ضركرة،
 فيو يقع أن و ىذا حسف في كاألصؿ المتبكع، عمى داللة التابع ذآر في فيككف

 فالكناية ِٔ"المعنى بذلؾ المخصكص نفس في يككف ال ما الكصؼ في المبالغة مف
 كييب جماالن، التعبير كيمنح البيانية، الصكرة رسـ عمى بو يستعاف بياني فف إذف"

 الجميع أجمع كقد المطيؼ، الخفاء مف فييا لما كذلؾ الذىف، في كرسكخان  قكة المعنى
 ّٔ" التصريح مف أكقع كالتعريض اإلفصاح، مف أبمغ الكناية أف   عمى

 كممف جميؿ ما جاء مف الحكمة في شعر عدم قكلو:
  ْٔطكؿ الزماف كسيفيان صارمان نحالفكـ ترل مف قكم فؾ  قكتو *** 

لقد استعمؿ الكناية في كثرة استعمؿ السيكؼ فيي ايضا يصيبيا الكىف مع 
 تقادـ الزماف، كفي كناية اخرل لو مف بيت نممح فيو الحكمة قكلو:   
   ٓٔاما ترة شيبي تفشغ لمتي*** حتى عال كاضحي يمكح سكادىا

 يدؿ الشيب ألف كالشيخكخة، اليـر صفة عف آناية (لمتي تفشغ شيبي :قكلوك   
 قاؿ .سبقكه الذيف كالعرب الشعراء مف المعنى ىذا مثؿ أخذ كالشاعر السف، تقدـ عمى

 :أعرابي
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 شر كيا مبدكؿ، خير فيا أنكر السكداء*** فصرت البيضاء أنكر كنت "
 .ٔٔبدؿ

 انىسائم اإليقاعيت يف أبياث احلكمت -ادلبحث انثانث
 لمشعر ..."اف مكسيقى الشعر تعد مف اىـ الكسائؿ التي تكمؿ بناء القصيدة 

 تكالي في كانسجاـ األلفاظ جرس مف فيو ما نفكسنا إلى أسرعيا لمجماؿ، عدة نكاحو 
 ٕٔر"الشع بمكسيقا نسميو ما ىك ىذا ككؿ منيا، قدرو  بعد بعضيا كتردد المقاطع،

 كسمتو الشعر، حد المكسيقا " :إبراىيـ عمىكألىمية مكسيقى الشعر كايقاعاتو قاؿ 
 يستخدميا الفارقة،

 الفنية كحاالتو اإليقاع بيف كيالئـ المصكرة، المكاقؼ كبيف بينيا ليناسب الشاعر
 يقكؿكىي ترتبط باألكزاف كالقكافي   ٖٔكدالالتيا" البيت كألفاظ القافية كبيف الخاصة،
 ككقعو عمى النفس ىي :كمف صكرة اكتماؿ الشعر في مكسيقاه " العقاد: 

 االيقاع :
 كأسمائيا، بأكزانيا تعرؼ التي كاألعاريض البحكر كتقسيمات كالقافية الكزف

 مدل كشؼ في جدنا ميمة اإليقاع فدراسة ٗٔ"قبيمو مف ينتظـ ما كؿ في قكاعدىا كتطرد
 النفس حركات يعكس اإليقاع ألف المؤثرة، الفنية الصكرة بناء عمى الشاعر قدرة

 المتمقي نفس في الصكرة تقرير عمى كيعيف الخفية، المشاعر إبراز في كيسيـ العميقة،
كايقاع الشعر عند عدم بف الرقاع في شعر الحكمة كاف لو قكع جميؿ  َٕبيا" كتأثره
 يقكؿ:

 ُٕاال رب  ليك أنسو كلذاذة***مف العيش يغبيو الخباءي المستتر 
 آنسو (لكممة التنكيف كفي ،(المست ر)لكممة التضعيؼ في تتمثؿ البيت في كاإليقاع

 النفس في يؤثر مكسيقي إيقاع ذا البيت يجعؿ مما )آنس( كممة في المد فذلؾ ،)كلذاذنة
 كيطربيا
 الوزن:

خصكصية،  بو كأكالىا الشعر، حد أركاف أعظـ الكزف"كقد عرؼ الكزف بانو : 
 المقفاة المقادير تككف أف "اك ىك  ِٕ"ضركرة ليا كجالب القافية، عمى مشتمؿ كىك
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كلقد تميز  ّٕكالترتيب" كالسكنات الحركات عدد في التفاقيا متساكية أزمنة في تتساكل
 ابف الرقاع بدقة األكزاف ففي قكلو :

  ْٕكانت ركاحؿ لمقدكر فعريت ***منيف كاستمب الزماف رمادىا
كالبيت مف البحر الكامؿ كفيو اتزاف بيف اجزاء الكزف بيف اجزاء البيت مما 

 يعطي مكسيقى لمبيت ليا كقع جميؿ .   
 :القافية

القافية: " كالقافية ىي ما بيف أقرب متحرؾ يميو ساكف إلى منقطع القافية، كبيف 
ا بمثابة خاتمة .كيقكؿ: "كارتباط القافية بالكزف يجعمي ٕٓمنتيى مسمكعات البيت المقفى"

ذا    ٕٔالجممة المكسيقية، كلذلؾ يستحسف فييا أف تككف مستقمة منفصمة عما بعدىا" كا 
نظرنا الى شعر الحكمة عند ابف الرقاع نجده يكلي اىتماـ الى القافية لما ليا مف كقع 

 عمى المتمقي فيك يقكؿ : 
  ٕٕلمف المنازؿ اقفرف بغباء *** كلك شئت ىيجت الغداة بكائي

 كالعيف، كالداؿ، كالراء، كالتاء، الباء، :كىي الزُّلٍؿ، القكافي مف الشاعر أكثر كقد
، كلقد الحظت اف اكثر قافية جاء في شعر ابف ٖٕتشديد غير في كالنكف كالياء، كالميـ،

كالياء. اما القكافي في كامؿ ديكانو فكانت عمى الحركؼ  القاؼ الرقاع ىي الميـ كأقميا
 القاؼ ثـ األلؼ، النكف، الياء، الفاء، العيف، الداؿ، الالـ، الباء، الراء، التالية الميـ،
 لسيكلة القكافي أحمى" :الطيب عبداهلل يقكؿ كما الميـ في قكلو فمثؿ .كالياء

 ٕٗإسراؼ"  غير مف الكالـ في أصكليا ككثرة مخارجيا،
  َٖلكال الحياءي كأف راسي قد عثا ***فيو المشيبي لزتى أـ القاسـ

 مظاىر كمف "لقد اىتـ القدماء بالقافية كمف مظاىر اىتماميـ كثرة الكالـ عنيا 
 الشعراء عمى كمآخذ عيكبيا، في كثير كالـ مف فيو يمقانا ما بالقافية القديـ النقد اىتماـ
 لك ألن و الشاعر، بيد ليس القافية أمر أف عمى جديديا ال دلي نضيؼ أف كنستطيع فييا،
 مرحمة في حتى تجنبيا، بعضيـ يستطع لـ التي عيكبيا الشعراء لتجنب كذلؾ كاف

 ُٖالتيذيب"
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 اخلامتت:
كفي الختاـ نحمد اهلل عمى تماـ نعمتو ، لقد كاف الشاعر في نفسو ك شعره 
الذم اطمعنا عميو يميؿ ميؿ مف سبقو مف الجاىمييف في الكقكؼ عمى االطالؿ ككصؼ 

في الكقكؼ عمى االطالؿ شأف يذكر اما في  المطايا ككثر مف ىذا المكف مف الشعر كلو
ما يخص الحكمة عند عدم بف الرقاع فأنيا كانت منتحمة تدكر عمى تقدـ العمر ككثرة 
الشيب كما الى ذلؾ مف الحكـ التي تحذر مف الغفمة عف تقدـ الزماف كضياع العمر 

م لألسؼ لـ كلـ يكثر الشاعر في غرض الحكمة فأنيا مف النكادر القميمة في شعره كالذ
يصؿ كامالن  ألنو ديكانو ال يتضمف الكثير مف القصائد فقط مجمكعة ليست بالكبيرة كال 
نعمـ ىؿ اف الشاعر كاف مقالن في شعره اك اف اغمب شعره ضاع بسبب عدـ التدكيف اك 
ال سبب اخر، كعدم بف الرقاع عاش في زمف الدكلة االمكية كما ليذا العصر مف 

سي كالعسكرم كالفكرم الذم ظير بسبب استيالء بني امية عمى ميزات الصراع السيا
خالفة المسمميف عنكة كما رافؽ ذلؾ مف احداث كانت كبيرة كعظيمة كال كننا لـ نمحظ 
ىذه االحداث في شعر عدم بف الرقاع، بؿ كجدنا شاعران مداحان متكسبان في مدحو لـ 

. كفي الختاـ نحمد اهلل الكاحد يطرؽ كثيران لمحكمة اك لغيرىا مف االغراض الشعرية 
االحد الفرد الصمد الذم لـ يمد كلـ يكلد كالصالة عمى خير مبعكث كعمى الو الطيبيف 

 الطاىريف.   
 اذلىامش

                                       
ديكاف عدم بف الرقاع العاممي، شاعر اىؿ الشاـ: جمع كشرح كدراسة د. حسف محمد نكر الديف،  (ُ) 

 ُُـ: َُٗٗ-قَُُْ، ُدار الكتب العممية بيركت لبناف ،ط
 ُُديكاف :   (ِ)
، مطابع ُعدم بف الرقاع العاممي حياتو كشعره، تحسيف محمد الصالح ، عماف كزارة الثقافة ، ط  (ّ)

 ِٖااليماف: 
ىػ/  ُُْٖالمقريزم، أحمد بف عمي، ، بيركت، دار الكتب العممية، ،  السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ  (ْ)

 ُُِ/ ُ:ـ ُٕٗٗ
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بف محمد، بيركت، دار الكتب العممية، بكرم، حسيف  تاريخ الخميس في أحكاؿ أنفس النفيس،  (ٓ)

 ّّٖ/ّ: ـ ََِٗ
  .232:ـ ُّٗٗلعصفرم، خميفة بف خياط، بيركت، دار الفكر، ا تاريخ خميفة بف خياط،  (ٔ)
 ِٗ: عدم بف الرقاع العاممي حياتو كشعره  (ٕ)
؛ االنباء عمى قبائؿ ُٖٔ:  ؛ الممتع في صناعة الشعر َّٖ/ ٗاالغاني ، االصفياني :  ينظر:  (ٖ)

 َُّ: الركاة
 ِْٓ/ ِ؛ المزىر في عمـك المغة ، السيكطي: ّٖمعجـ الشعراء:   (ٗ)
 ءء ْٔ/ّ، الحيكاف، الجاحظ: ٖٗطبقات الشعراء :  (َُ)
 ُٖٔديكاف عدم:   (ُُ)
ـ) مطالع قصائد عدم بف الرقاع/ د. ُٖٓٗسنة  ّّمجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ عدد   (ُِ)

 حسيف محفكظ (
 ِّٓاالخبار المكفقيات، الزبير بف بكار:   (ُّ)
 ِّْ :ٓانساب االشراؼ :   (ُْ)
 ِْ: ٗالعقد الفريد:  (ُٓ)
”. أكالتا“اكتسب سيؿ الحكلة اسمو مف بحيرة كانت تحتؿ قسمان مف جنكبيو عرفيا اليكناف باسـ   (ُٔ)

ككرة “كيذكر ياقكت الحمكم الحكلة إنيا ”. بحيرة سمخك“كتسمييا الكثائؽ التي اكتشفت في رأس شمرا 
 ”.بيف بانياس كصكر مف أعماؿ دمشؽ ذات قرل كثيرة

 َُّ؛ االنباء عمى قبائؿ الركاه : َّٖ: ٗاالغاني: االصفياني:   (ُٕ)
 ِْْ: ِ: االمنة كاالمكنة ،  المرزكقي   (ُٖ)
 َُٓ: ٓعيكف التكاريخ:  (ُٗ)
 لساف العرب ، ابف منظكر: مادة عممس  (َِ)
: لساف العرب. مادة "حكـ (ُِ)  ."ابف منظكر، جماؿ الديف محمد بف مكـر
 ."بف فارس بف زكريا، أبك الحسيف أحمد:. مادة "حكـا، معجـ مقاييس المغة  (ِِ)
 ُِٗسكرة البقرة اآلية  (ِّ)
  ِٗٔالبقرة، اآلية سكرة  (ِْ)
 ُِٓسكرة البقرة: االية  (ِٓ)
 ٗ: االية مف سكرة اإلسراء (ِٔ)
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 – َّ: ُٕٔٗضة الشرؽ. الني شعر المتنبي. دراسة فنية. ابك العال مصطفى  .القاىرة. مكتبة (ِٕ)

ُّ 
 ُّ :ُِٕٗ.أكتكبر  ٗاإلسالـ ثكرة شاممة. نايت، بمقاسـ، مكلكد قاسـ : مجمة األصالة. رقـ (ِٖ)
 ُْٔكرة "آؿ عمراف" اآلية س (ِٗ)
  َِٓ: ُط.ُٖٕٗبيركت. دار الفتح لمطباعة ك النشر.  بميؽ، عز الديف منياج الصالحيف. (َّ)
بف اسماعيؿ:. مراجعة ك ضبط ك فيرسة الشيخ محمد عمي  البخارم، عبد ااهلل،صحيح البخارم  (ُّ)

  ِّ: ََِْالقطب ك الشيخ ىشاـ البخارم. صيدا بيركت. المكتبة العصرية. 
 ِٕ-ِٔديكاف ، عدم بف الرقاع :  (ِّ)
-ّٕ،دار الكتب العممية بيركت لبناف: ، تحقيؽ كتقديـ كشرح عمي فاعكر كعب بف زىيرديكاف  (ّّ)

ّٖ 
 ْٓ: بف الرقاعديكاف ، عدم  (ّْ)
 ْٓ: ديكاف ، عدم بف الرقاع (ّٓ)
 ٓٓديكاف ، عدم بف الرقاع:  (ّٔ)
 ُِٕديكاف ، عدم بف الرقاع:  (ّٕ)
 َِّ : دار الثقافة، بيركت، د.ت، فف الشعر ، إحساف عباس   (ّٖ)
مجد الديف محمد بف يعقكب  ،المؤسسة العربيػة لمطباعػة   مالفيركز آباد القامكس المحيط، (ّٗ)

 ّٕ: ٕ:كالنشر، بيركت، لبناف، د.ت
 ُْٕ : ْ:ابف منظكر ، لساف العرب (َْ)
شياب الديف القسطالني أحمد بف محمد بف أبي بكر  ، إرشاد السارم لشرح صحيح البخػارم  (ُْ)

 ُْٖ : ٖ: ،دار الفكر
 ّ،تحقيؽ: عبد السالـ ىركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط معجـ مقاييس المغة، ابف فارس (ِْ)
 ّْٓ :ْ: ـ، )مادة فف(1981،
 ِّٔ: ُّلساف العرب:  (ّْ)
،  ِمؤسسة مختار لمنػشر، القػاىرة، ط، د. صالح فضؿ نظرية البنائية في النقد األدبي،  (ْْ)

 ْٕٔ : ـ1992
 ِِّ- ُِّ :ّ: ـُٖٖٗبيػركت لجاحظ ،تحقيؽ: عبد السالـ ىركف، دار الجيػؿ ا الحيكاف، (ْٓ)
 ّشرحو كنشره: السيد أحمد صقر، المكتبة العممية، ط  ،تأكيؿ مشكؿ القرآف، ابف قتيبة  (ْٔ)
 ٕٗ-ٖٕ: ـُُٖٗ،
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 َُِ :ـُٖٓٗ، ِدار الفكر العربي، ط  ،األدب كفنكنو )دراسة كنقد(، عز الديف إسماعيؿ  (ْٕ)
 ِٕٗ :ـُٕٕٗطبعة دار نيضة مصر، القاىرة،  ،األدب المقارف، د. محمد غنيمي ىالؿ  (ْٖ)
 ْٔ :ـُّٔٗ، ِمطبعة البابي الحمبي كأكالده بمصر ط، المكازنة بيف الشعراء، زكي مبارؾ (ْٗ)
دار المعارؼ،  ،د. عمي إبراىيـ أبك زيد ، بف عمي الخزاعػي  الصكرة الفنية في شعر دعبؿ (َٓ)

 ِْٗ : ـُُٖٗ ُمصر، ط
 ٕ: .مف سكرة آؿ عمراف (ُٓ)
 َّٓ :  ُّمادة شبو()  :لساف العرب (ِٓ)
 183 :  2: الجرجاني البالغة، أسرار (ّٓ)
 دار خفاجى، المنعـ عبد محمد :عناية ،2 ج ، – القزكيني الخطيبالبالغة،  عمـك في اإليضاح (ْٓ)

 356 :ِ: ق   1403  ،ٓ، ط بيركت المبناني، الكتاب .
 : ت.دة، القاىر  كالنشر، لمطباعة الثقافة دار ،مكمني قاسـ .د اليجرم، الرابع القرف في الشعر نقد (ٓٓ)

443 
 102:الديكاف (ٔٓ)
 89 : الديكاف (ٕٓ)
 َُِ :الديكاف (ٖٓ)
 268    : ُ:رشيؽ ابفالعمدة،  (ٗٓ)
 157:  عباس حسف فضؿ ، كأفنانيا فنكنيا البالغة (َٔ)
 ِٔ :الديكاف (ُٔ)
 227:    الخفاجي ، الفصاحة سر (ِٔ)
محمد  تصحيح األستاذ: الشيخ محمد عبده، كاألستاذ   ،عبد القاىر الجرجانيدالئؿ اإلعجاز،  (ّٔ)

 ٓٓ: ـ ُٖٕٗمحمكد الشنقيطي، دار المعرفة بيركت، طبعة 
 ِٔالديكاف:  (ْٔ)
 ّٕالديكاف :  (ٓٔ)
 ّٔٓ:   األندلسي ربو عبد ابف،  الفريد العقد (ٔٔ)
 13 :ـ1972 ،  ْط لبناف، بيركت القمـ، دار ،أنيس إبراىيـ .الشعر، د مكسيقى (ٕٔ)
 ُّٕ: زيد أبك إبراىيـ عمي .د الخزاعي، عمي بف دعبؿ شعر في الفنية الصكرة (ٖٔ)
 24 :ـ 1960 المصرية، األنجمك مكتبة طبعة،  العقاد محمكد عباس الشاعرة، المغة (ٗٔ)
 253  : الغنيـ إبراىيـ،  العربي الشعر في الفنية الصكرة (َٕ)
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 ٕٕالديكاف :  (ُٕ)
 88 : ُ  :رشيؽ ابفالعمدة،  (ِٕ)
 ِّٔ: القرطاجني، البمغاء منياج (ّٕ)
 ّْالديكاف :  (ْٕ)
 ِٕٓ: القرطاجني، البمغاء منياج (ٕٓ)
 ُْٖ: القرطاجني، البمغاء منياج (ٕٔ)
 ّٓالديكاف : (ٕٕ)
 ّ: د. عبداهلل الطيب، المرشد (ٖٕ)
 ّ: د. عبداهلل الطيب، المرشد (ٕٗ)
 ٗٗالديكاف :  - (َٖ)
 .ُْٖ: د. يكسؼ حسيف بكار ، القصيدة في النقد العربيبناء  (ُٖ)
 

 ادلصادر :
 القرآف الكريـ 

لمزبير بف بكار المؤلؼ: الزبير بف بكار بف عبد اهلل  األخبار المكفقيات -ُ
ىػ( تحقيؽ: سامي مكي العاني الناشر: ِٔٓالقرشي األسدم المكي )المتكفى: 

 .ـُٔٗٗ-ىػُُْٔبيركت الطبعة: الثانية،  -عالـ الكتب 
األدب المقارف، د. محمد غنيمي ىالؿ ، طبعة دار نيضة مصر، القاىرة،  -ِ

 .ـُٕٕٗ
 ِاسة كنقد(، عز الديف إسماعيؿ ،  دار الفكر العربي، طاألدب كفنكنو )در  -ّ

 .ـُٖٓٗ،
إرشاد السارم لشرح صحيح البخػارم ، شياب الديف القسطالني أحمد بف  -ْ

 .محمد بف أبي بكر  ،دار الفكر
األزمنة كاألمكنة المؤلؼ: أبك عمى أحمد بف محمد بف الحسف المرزكقي  -ٓ

لكتب العممية، بيركت الطبعة: ىػ( الناشر: دار اُِْاألصفياني )المتكفى: 
 .ُُْٕاألكلى، 
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 ٗاإلسالـ ثكرة شاممة ، نايت، بمقاسـ، مكلكد قاسـ :. مجمة األصالة. رقـ -ٔ

 . ُِٕٗ.أكتكبر 
عمي بف الحسيف بف محمد بف أحمد بف الييثـ المركاني األمكم  االغاني ، -ٕ

عربي دار إحياء التراث ال(: ىػّٔٓالقرشي، أبك الفرج األصبياني )المتكفى: 
 .قُُْٓ، بيركت، ُبيركت، ط –

اإلنباه عمى قبائؿ الركاة المؤلؼ: أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف  -ٖ
ىػ( المحقؽ: إبراىيـ ّْٔعبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )المتكفى: 

لبناف الطبعة: األكلى،  -بيركت  -األبيارم الناشر: دار الكتاب العربي 
 . ـُٖٓٗ -ىػ َُْٓ

 عبد محمد :عناية ،2 ج ، – القزكيني البالغة، الخطيب عمـك في حاإليضا -ٗ
 .ِ: ق   1403  ،ٓبيركت، ط  المبناني، الكتاب .دار خفاجى، المنعـ

تاريخ الخميس في أحكاؿ أنفس النفيس،  بكرم، حسيف بف محمد، بيركت،  -َُ
 ـ:  ََِٗدار الكتب العممية، 

خياط، بيركت، دار الفكر، تاريخ خميفة بف خياط، العصفرم، خميفة بف  -ُُ
 .ـ ُّٗٗ

تأكيؿ مشكؿ القرآف، ابف قتيبة ،  شرحو كنشره: السيد أحمد صقر، المكتبة  -ُِ
 .ـُُٖٗ، ّالعممية، ط

ذيرم  -ُّ جمؿ مف أنساب األشراؼ المؤلؼ: أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد البىالى
 -ىػ( تحقيؽ: سييؿ زكار كرياض الزركمي الناشر: دار الفكر ِٕٗ)المتكفى: 

]ترقيـ  ُّـ عدد األجزاء:  ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕبيركت الطبعة: األكلى، 
 - ُالكتاب مكافؽ لممطبكع[ مكاصفات طبعة المجمدات الخمس األكؿ: 

أنساب األشراؼ، البالذرم، تحقيؽ محمد حميد اهلل، مصر، دار المعارؼ، 
أنساب األشراؼ، البالذرم، تحقيؽ محمد باقر المحمكدم،  - ِ. ُٗٓٗ
 - ّ. ُّْٗ/ُْٕٗ، مؤسسة األعممي لممطبكعات، ط األكلى، بيركت
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أنساب األشراؼ، البالذرم، تحقيؽ محمد باقر المحمكدم، بيركت، دار 

أنساب األشراؼ،  - ْ. ُّٕٗ/ُٕٕٗالتعارؼ لممطبكعات، ط األكلى، 
البالذرم، تحقيؽ عبد العزيز الدكرم، بيركت، جمعية المستشرقيف األلمانية، 

أنساب األشراؼ، البالذرم، تحقيؽ إحساف عباس،  - ٓ. ُّٖٗ/ُٖٕٗ
  .ََُْ/ُٕٗٗبيركت، جمعية المستشرقيف األلمانية، 

الحيكاف المؤلؼ: عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء، الميثي، أبك  -ُْ
 -ىػ( الناشر: دار الكتب العممية ِٓٓعثماف، الشيير بالجاحظ )المتكفى: 

 .ىػ ُِْْبيركت الطبعة: الثانية، 
 .ـُٖٖٗلجاحظ ،تحقيؽ: عبد السالـ ىركف، دار الجيػؿ بيػركت ا الحيكاف، -ُٓ
دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني،  تصحيح األستاذ: الشيخ محمد عبده،  -ُٔ

 .ـ ُٖٕٗكاألستاذ  محمد محمكد الشنقيطي، دار المعرفة بيركت، طبعة 
اسة د. ديكاف عدم بف الرقاع العاممي، شاعر اىؿ الشاـ: جمع كشرح كدر  -ُٕ

-قَُُْ، ُحسف محمد نكر الديف، دار الكتب العممية بيركت لبناف ،ط
 .ـَُٗٗ

،دار الكتب العممية كعب بف زىير، تحقيؽ كتقديـ كشرح عمي فاعكر ديكاف  -ُٖ
 .بيركت لبناف

السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ،  المقريزم، أحمد بف عمي، ، بيركت، دار الكتب  -ُٗ
 .ـ ُٕٗٗىػ/  ُُْٖالعممية، 

النيضة  تنبي. دراسة فنية، ابك العال مصطفى ، القاىرة. مكتبةشعر الم -َِ
 .ُٕٔٗالشرؽ. 

صحيح البخارم البخارم، عبد ااهلل بف اسماعيؿ: مراجعة ك ضبط ك فيرسة  -ُِ
الشيخ محمد عمي القطب ك الشيخ ىشاـ البخارم. صيدا بيركت. المكتبة 

 . ََِْالعصرية. 
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، د. عمي إبراىيـ أبك زيد ،  الصكرة الفنية في شعر دعبؿ بف عمي الخزاعػي -ِِ

 .ـ ُُٖٗ ُدار المعارؼ، مصر، ط
 .#:زيد أبك إبراىيـ عمي .د الخزاعي، عمي بف دعبؿ شعر في الفنية الصكرة  -ِّ
طبقات الشعراء المؤلؼ: عبد اهلل بف محمد ابف المعتز العباسي )المتكفى:  -ِْ

القاىرة  -ىػ( المحقؽ: عبد الستار أحمد فراج الناشر: دار المعارؼ ِٔٗ
 . الطبعة: الثالثة

عدم بف الرقاع العاممي حياتو كشعره، تحسيف محمد الصالح ، عماف كزارة  -ِٓ
 .، مطابع االيمافُالثقافة ، ط

 .فف الشعر ، إحساف عباس  ، دار الثقافة، بيركت، د.ت -ِٔ
الفيركز آبادم مجد الديف محمد بف يعقكب  ،المؤسسة  القامكس المحيط، -ِٕ

 .لنشر، بيركت، لبناف، د.تالعربيػة لمطباعػة  كا
لساف العرب المؤلؼ: محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف  -ِٖ

ىػ( الناشر: دار صادر ُُٕمنظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى )المتكفى: 
 . ىػ ُُْْ -بيركت الطبعة: الثالثة  -

و ابف لعقد الفريد المؤلؼ: أبك عمر، شياب الديف أحمد بف محمد بف عبد رب -ِٗ
حبيب ابف حدير بف سالـ المعركؼ بابف عبد ربو األندلسي )المتكفى: 

 . ىػ َُْْبيركت الطبعة: األكلى،  -ىػ( الناشر: دار الكتب العممية ِّٖ
 المصرية، األنجمك مكتبة ،طبعة  العقاد محمكد عباس الشاعرة، المغة -َّ

 .ـ1960
مطالع قصائد عدم ـ) ُٖٓٗسنة  ّّمجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ عدد  -ُّ

 بف الرقاع/ د. حسيف محفكظ (
المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا المؤلؼ: عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ  -ِّ

ىػ( المحقؽ: فؤاد عمي منصكر الناشر: دار ُُٗالديف السيكطي )المتكفى: 
 .ـُٖٗٗىػ ُُْٖبيركت الطبعة: األكلى،  -الكتب العممية 
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أبي عبيد اهلل محمد بف عمراف المرزباني معجـ الشعراء المؤلؼ : لإلماـ  -ّّ

ىػ( بتصحيح كتعميؽ : األستاذ الدكتكر ؼ . كرنكك الناشر  ّْٖ)المتكفى : 
لبناف الطبعة : الثانية،  -: مكتبة القدسي، دار الكتب العممية، بيركت 

 .ـ ُِٖٗ -ىػ َُِْ
أبك معجـ مقاييس المغة المؤلؼ: أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم،  -ّْ

ىػ( المحقؽ: عبد السالـ محمد ىاركف الناشر: دار ّٓٗالحسيف )المتكفى: 
 .ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗالفكر عاـ النشر: 

الممتع في صنعة الشعر المؤلؼ: عبد الكريـ النيشمي القيركاني المحقؽ:  -ّٓ
 -كمية اآلداب  -الدكتكر محمد زغمكؿ سالـ، أستاذ المغة العربية كآدابيا 

جميكرية مصر  -لناشر: منشأة المعارؼ، اإلسكندرية جامعة اإلسكندرية ا
 .العربية

منياج الصالحيف. بميؽ، عز الديف: بيركت. دار الفتح لمطباعة ك النشر.  -ّٔ
 . ُط.ُٖٕٗ

 ِالمكازنة بيف الشعراء، زكي مبارؾ، مطبعة البابي الحمبي كأكالده بمصر ط -ّٕ
 .ـُّٔٗ،

 .ـ1972 ،  ْط لبناف، بيركت القمـ، دار ،أنيس إبراىيـ .الشعر، د مكسيقى -ّٖ
نظرية البنائية في النقد األدبي، د. صالح فضؿ ، مؤسسة مختار لمنػشر،  -ّٗ

 .ـ1992،  ِالقػاىرة، ط
 لمطباعة الثقافة دار ،مكمني قاسـ .د اليجرم، الرابع القرف في الشعر نقد -َْ

  ت: .دة، القاىر  كالنشر،


