
 
 

 
 

 

 جامعي بحث
 

 قباني لنزار قصائدي أحلى ديوان في  التشبيو أسلوب وفائدة

 ( بالغية يليةتحل  (دراسة 

 : إعداد

زواديأزيو  مرتزا   
 ََُُّّّٓ : القيد رقم

 

  
 
 

 
 
 

 وأدبها العربية اللغة قسم

 اإلنسانية العلوم كلية

 النجام الحكومية اإلسالمية إبراىم موالنا جامعة

0202 



 
 

 
 

 

لية قباني: دراسة تحلي لنزار قصائدي أحلىفي ديوان   التشبيو أسلوب وفائدة
 بالعية
 

 بحث جامعي 
 (S-1) مقدـ إلستيفاء شركط االختبار النهائي للحصوؿ علي درجة سرجانا

العربية كأدّٔا كلية العلـو اإلنسانية جبامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسبلمية يف قسم اللغة 
 نجكومية ماالاغب

  
 : إعداد

  أزيو زوادي مرتزا
 ََُُّّّٓ : القيد رقم

 : اؼبشرؼ

 الماجستير سعيد، محمد

 َََََُُُُُُُِِّٕٖٖٓٗ:  التوظيف رقم

 
 

 وأدبها العربية اللغة قسم

 اإلنسانية العلوم كلية

 ماالنج حكوميةال اإلسالمية إبراىم موالنا جامعة
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 اإلستهالل 
 

ُ ٱَيأِْت بُِكُم  وا  أَْيَن َما َتُكونُ  ِت ْۚلَخْيَر  ٱ ْسَتِبقُوا  ٱفَ  َولُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها ۖ َّلله
َ َعلَى  ٱإِنه  َجِميًعا ۚ  ُكلِّ َشْىٍء َقِديرٌ  َّلله

 
 

    Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 
menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam 
berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan 
mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). 
SesungguhnyaAllah Maha Kuasa atas segala sesuatu ( QS Al- 
Baqarah : 148 ). 
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 اإلىداء
 

 : إلى الجامعي البحث ىذا أىدي

 ."اؼبتقُت زين" احملبوب أيب

 ."إسوايت داكم" احملبوبة أمي   

 الفؤدة زبارج ،ةاحملبوب ةَت الصغ يتأخ

 ديكننا ال اليت اعبامعي البحث ىذه إكماؿ دعم يف ساعدكا الذين أصدقائي كل
 .منكم كل ذكرىا
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 توطئة

 كمن أنفسنا شركر من باهلل كنعوذ كنستغفره، كنستعينو كبمده هلل، اغبمد إف           
 إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو، لضم فبل اهلل يهد من أعمالنا، سيئات

 الو كعلى عليو اهلل یلس كرسولو، عبده مػحمدا أف كأشهد لو، شريك ال كحده اهلل إال
 " بالعنواف البحث ىذا كتابة اسباـ على تعاىل اهلل نشكر .كثَتا تسليما كسلم كصحبو

 الديواف يف اإلستعارة ك بيوتشال اسلوب " اؼبتحرؾ الفيلم يف التعبَتية الكبلمية األفعاؿ
 النهائي االختبار شركط أحد الستيفاء " قباين لنزار قصائدم احلي

 جامعة كأدّٔا العربية اللغة قسم يف اإلنسانية العلـو لكلية سرجانا درجة على للحصوؿ
 .دباالنج اغبكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا

 كخصوصا البحث، ىذا اكماؿ يف ٍتكدعم ساعديٍت من على الشكر الباحث كتقدـ
 :إىل

   براىيمإ مالك موالنا جامعة مدير بصفة ،زين الدين الدكتور األستاذ حضرة .1

 .دباالنج اغبكومية اإلسبلمية

 .اإلنسانية العلـو كلية عميدة بصفة ،ؿبمد فيصل الدكتور .2

 .كأدّٔا العربية اللغة قسم رئيس بصفة ،الدكتور عبد الباسط .3

 .كأدّٔا العربية اللغة قسم سكرتَت بصفة ،اجسًتؿبمد زكاكم، اؼب .4

 .مياألكاد كيل بصفة فًتياين، ليل الدكتورة .5

 .البحث ىذا تأليف يف مشريف بصفة ، اؼباجستَت سعيد ؿبمد .6

 .كأدّٔا العربية اللغة قسم يف كاألستاذات األساتيذ صبيع .7

 .كأدّٔا العربية اللغة قسم يف الزمبلء صبيع .8
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صة البحثخلمست  
 

ار أسلوب كفائد التشبيو يف الديواف أحلى قصائدم لنز . َُِٗ. يزواد أزيومرتزا، 
 ،اإلنسانية العلـو كلية كأدّٔا، العربية اللغة قسم .)دراسة ربليلية ببلغية( قباين

 .ماالنج اغبكومية اإلسبلمية إبراىيم ملك موالنا جامعة
 .اؼباجستَت سعيد، ؿبمد  :اؼبشرؼ

   .أحلى قصائدم، ببلغة، تشبيو، نزار قبٍت :الرئيسية الكلمات
 

 كاضحا اعبليل اؼبعٍت تأدية ىو الببلغة علم يفتعر  كاف ، عامة دراسة ىي ببلغة 
 الذم للموطن الكبلـ كلٌ  مبلئم مع اػببلب، أثر النفس يف ؽبا .فصيحة صحيحة بعبارة
 يف كثَتة يوجو التشبيو. التشبيو كاف الببلغة فركع من ك .خياطبوف الذم كاألشخاص فيو ييقاؿ

 يوجد الديواف ىذا يف .قباين لنزار دمقصائ أحلي الديواف أحدىا اؼبختلفة األدبية األعماؿ
 عٍتي البحث ىذا كتابة من الغرض للخلفية، بالنسبة. اؼبعربة الكبلـ كظائف أنواع من العديد

 القافية صبلة يف اغبقيقي اؼبعٌت ؼبعرفة. ِ قصائدم أحلي الديواف يف التشبيو أنواع. ُ
 ألنو قباين لنزار قشيدم أحلى شعر ؾبموعة يف التسبيو كظيفة ؼبعرفة. ّ شكل ككذلك
 كتصنيف التسيبيح كظيفة أك الفداء ربليل. ِ آّاز يف كثَتة معاين القصيدة يف يوجد

 .معناىا
 النتائج إىل للحصوؿ البيانات صبع يف طريقة كأما .نوعي كصفي حبث ىو البحث ىذا

 كفقا البيانات يلربل مناذج مع الوصفي التحليليستخدـ  الباحث .القرأة كالكتابة طريقة دـتخيس
 تتألف .البحث كنتائج البيانات، عرض البيانات، زبفيض البيانات، صبع كىي ، كىوبرماف ؼبايلز

 ىذه يف األساسية البيانات .كثانوية أساسية بيانات من الدراسة ىذه يف اؼبستخدمة البيانات مصادر
 النظريات تناقش الببلغة كتب نم ثانوية كالبيانات قبدم لنزار قصائدم أحلى  الديواف ىي الدراسة

 .غَتىا أك كآّبلت كاالستصحاب بيحشالت خاصة الببلغة حوؿ
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 فائدةك  شكل ككذلك الشعر ةاعبمل يف اغبقيقي اؼبعٌت عرفةؼب. البحث ىذا من الغرض  
 ىذه يف عارةكاالست التسبيح أنواعف .قباين نزار تأليف من قشادم أحلى شعر ؾبموعة يف التسبيح
 الكتاب يف العشر القصائد يف: ىي كالنتائج ارة،كاالستع التسبيح من كثَتة أنواع ؾىنا ،الدراسة

 شبيحت ُ مؤكد، يبيحشت ّ ، مرسل يبيحشت ُٓ ،ؾبمل يبيحشت ّ ىناؾ ، قباين نزار كتبو الذم
 ،ُٖ اؼبشبة اغباؿ لبياف كالفوائد ،ُ مافوؼ تشبيح ،ٓ صبع حبيتش ،ّ مقلوب تشبيح ،سبسيل
 تعدد بياف, ِ اؼبشبة تقرير لبياف ،ُ اؼبشبة اغباؿ ربسن ،ُِ اؼبشبة اغباؿ كجود كافام لبياف
  .يةحيتسر  استعارة ٔ ك ،ُ اؼبشبة
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 balaghah is a very general study, the definition of balaghah is the 

delivery of a beautiful meaning in an eloquent and clear statement. Therefore It 

has a great effect on the interlocutor, tasybih is found in various literary works. 

One of them is a collection of poems entitled Ahla Qahsaidi written by Nizar 

Qabbani. in this collection of poetry found many types and functions of tasybih in 

the collection of poetry. 

As for the background and purpose in writing this research 1. To know the kind of 

tasybih 2. To find out the true meaning in verse and the form and function of 

tasybih in the collection of poetry Ahla Qashaidi by Nizar Qabbani because in this 

poetry there are many meanings of majaz which allow to study the meaning and 

meaning of the poem to 3. Namely analyzing the function or function of the 

tasybih and the classification of its meaning. 

This research is a qualitative descriptive study. The data collection techniques 

used in this study were reading and note taking techniques. The data collected was 

analyzed by the researcher using descriptive analysis with data analysis models 

according to Miles and Huberman, namely by collecting data, data reduction, data 

presentation and data verification. The data sources used in this study consisted of 

primary and secondary data. The primary in this study is a collection of poems 

entitled Ahla Qashaidi by Nizar Qabbadi and secondary data from Balagha's 

books which discuss the theory of balaghah, especially tasybih and isti'aarah and 

journals or other relevant research. 

Types of Tasybih and Isti'arah in the poetry collection there are many types of 

tasybih and the results are: in the 10 poems in the book written by nizar qobbani 

there are 1. Three Tasybih Mujmal, 2. Fifteen Tasybih Mursal, 3. Three Tasybih 

Muakkad, 4. one Tasybih Tamsil, 5. Three Tasybih Maqlub, 6. Five Tasybih Jama 

', 7. Four Tasybih Mujmal, 8. One Tasybih Malfuf and the results of Tasybih 

faidah in the analysis of Ahla Qahsaidi poetry 1. there are 18 bayan hal 

musyabbah, 2. There are 12 bayan imkan the form of musyabbah, 3. tuhsinu 

There are 1, 4. There are 1 Madh, 5. There are 2 bayan taqrir musyabbah, 6. bayan 

ta'did musyabbah there are 1 type. 
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balaghah adalah kajian yang sangat umum, definisi dari balaghah adalah 

penyampaian makna yang indah dalam pernyataan yang fasih dan jelas.  Oleh 

karena itu Hal Ini memiliki efek yang besar terhadap lawan bicara, tasybih banyak 

ditemukan dalam berbagai karya sastra. Salah satunya adalah kumpulan puisi yg 

berjudul Ahla Qahsaidi yang ditulis oleh Nizar Qabbani. dalam kumpulan puisi ini 

banyak ditemukan jenis dan fungsi tasybih dalam kumpulan puisi tersebut.  

adapun latarbelakang dan tujuan di tulisnya penelitian ini 1.untuk mengetahui 

macam macam tasybih dalam syair . 2.Untuk  mengetahui makna sebenarnya 

dalam kalimat  syair serta bentuk dan fungsi dari tasybih dalam kumpulan puisi 

Ahla Qashaidi karya Nizar Qabbani karena dalam pusisi tersebut banyak makna 

majaz yang memungkinkan untuk dikaji maksud dan arti dalam syair tersebut 

yang ke 3 yaitu menganalisis faidah atau fungsi dari tasybih tersebut serta 

klasifikasi dari maknanya .   

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca dan 

catat. Data-data yang terkumpul dianalisis oleh peneliti menggunakan analisis 

deskriptif dengan model analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu dengan 

cara Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data Adapun 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

sekunder.Data primer dalam penelitian ini yaitu kumpulan puisi yg berjudul Ahla 

Qashaidi karya Nizar Qabbadi dan data sekunder yaitu dari buku-buku Balagah 

yang membahas teori tentang balaghah khususnya tasybih dan isti'aarah dan jurnal 

atau penelitian lain yang relevan. 

Jenis Tasybih dan Isti'arah dalamkumpulan puisi tersebut  terdapat  banyak 

jenis tasybih  dan hasilnya adalah: dalam 8 puisi yang ada dalam buku karangan 

nizar qobbani terdapat  1. Tiga Tasybih Mujmal, 2. Lima belas Tasybih Mursal, 3. 

Tiga Tasybih Muakkad, 4. satu Tasybih Tamsil, 5. Tiga Tasybih Maqlub, 6. Lima 

Tasybih Jama’, 7. Empat Tasybih Mujmal, 8. Satu Tasybih malfuf dan Hasil dari  

faidah Tasybih dalam analisis puisi Ahla Qahsaidi 1. terdapat 18 bayan hal 

musyabbah, 2. Terdapat 12 bayan imkan wujudul hal musyabbah, 3. tuhsinu Hal 

musyabbah ada 1, 4. Terdapat 1 Madh , 5. Terdapat 2 bayan taqrir musyabbah, 6. 

bayan ta’did musyabbah terdapat 1 jenis. 
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 البحث محتويات

  أ  ...................................................................... تقرير الباحث
 ب ............................................................................. تصريح

 ت .................................................................. تقرير عبنة اؼبناقشة
 ج ........................................................................... استهبلؿ

 د .............................................................................. توطئة
 ق .............................................................................. ىداءإ

 ك ................................................................. صة البحثخلمست
 ُ ............................................................... كؿ: مقدمةباب األال

 ِ ................................................................ أ. خلفية البحث   
 ِ .............................................................. سئلة البحثأ ب.   
 ِ ................................................................ فوائد البحث ج.   
 ّ ................................................................ د. هتديد البحث   
 ْ ..............................................................  ق. حدكد البحث   
 ٓ ................................................................ ك. دراسة شابقة   

 ٖ ................................................................ ز. منهج البحث   
  ُ ........................................................ : اإلطار النظرمباب الثاينال
  ُِ .................................................................... أ. نزار قباين  
 ُّ ............................................................ ب. أحلي قصائدم  
 ُّ ................................................................ مفهـو بياف ج.  

 ُّ ............................................................ تشبيو مرسل. ُ      
 ُٖ ............................................................. تشبيو مؤكد. ِ      

 ُٗ .......................................................... تشبيو ملفوؼ .ّ      



 
 

 
 ـ 

 

    ُٗ .......................................................... تشبيو مفرقوؽ. ْ      
 ِّ ............................................................. تشبيو بليغ. ٓ      

 ِٕ ....................................................................  باب الثالثال
 ِٕ ..................................................................... السعر أ.    
 ِٕ ............................................................ ربليل البياناتب.    
 ِٕ .................................................................. احتارم        
 ُّ ....................................................... رسالة من ربت اؼباء       
 ّّ ............................................................... هنر األحزاف       
 ّٕ ............................................................. ؤكف الصغَتةس       
 ْْ ............................................................. طوؽ الياظبُت       
 ْٖ ...............................................................فقصيدة حز        
 ِٓ ............................................................. قارءة الفنجاف       

 ٔٓ ........................................................... رسم بالكلمات       
 َٔ ...................................................................... باب الرابعال   

 َٔ .................................................................. اػببلصة أ.     
 ُٔ ............................................................... اقًتاحات ب.     

 ِٔ ........................................................................... مراجع      

 ْٔ ................................................................ اتيةذسَتة 
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 األول بابال
 مقدمة

 البحث خلفية.1
 سافناإل عرش دبا الذكؽ من نتيجة يعٍت كالفن اغبضارة من نصيب األدب  

 من الغرض نفهم لكي ببلغةال علم ندرس لعل لذلك وتصرحي إيل فيحتاج سعيد أك شقي
 بشبيها أكثره قبٍت لنزار  قصائدم أحلي دكاف ففي. فيو الكلمة كإختيار الشعر تأليف

   .اعبميبلت بكلمات
 صحيحة بعبارة كاضحا اعبليل ٍتاؼبع تأدية ىو الببلغة علم تعريف كاف  

 فيو ييقاؿ الذم ؼبوطن الكبلـ كلٌ  مبلئم مع اػببلب، أثر النفس يف ؽبا. فصيحة
 علي يعتمد فنوف من فنا إال شيئ كلٌ  قبل الببلغة فليست .خياطبوف الذم كاألشخاص

 صنوؼ بُت اػبفية الفركؽ كتبُت ،اعبماؿ إدراؾ كدقة  الفطرم اإلستعداد صفاء
 (.ٖ،،صُٗٗٗامُت، ك اعباـر) األساليب

 البديع، كعلم البياف علم ،اؼبعاين علم: العلـو ثبلثة إىل ينقسم غةالببل علم إفٌ   
 كاإليضاح شفالك ىو اللغة يف البياف علم. البياف العلم دراسة ىو الدراسة ىذه يف ك

 حفيوض ـبتلفة قائبطر  الواحد اؼبعٌت إيراد كيفية بو يعرؼ علم: الببلغيُت اصطبلح كيف
 (.ٖ.،صََِٔالبخَت، أسامة)  اغباؿ ؼبقتضى طريقة كل مطابقة مع الداللة

 مث .حسناك  كتأثَتا قوة هاحندي لؤللفاظ، كتأليف كمعٌت لفظ إذا الببلغة فعناصر  
 كموضوعاتو كمواقعو الكبلـ مواطن حسب على كاألساليب الكلمات اختيار يف دقة

 كلمة فرب نفوسهم، على رطيستي ك  تتملكهم اليت النفسية كالنزعة السامعُت كحاؿ
 (.ٗ،ص،ُٗٗٗامُت، ك اعبارمي) غَته يف مستكره نابية كانت مث موطن يف حسنت

 يف مراد ك العربية قصيدةال يةصبال يكتشف أف حثاالب أراد الدراسة ىذه 
 الغرض تبليغ كيف اؼبفردات ك اؼبعٌت ختيارإ يف عايل فن إىل ربتاج الشعر ككتابة. الكبلـ

 .كالقارئ للمستمع
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 ييستخدـ البياف علم كإف البياف علم ىو الببلغة، علم فركع من علما الباحث أخذ
ا كاإليضاح للكشف  .كالكناية التشبيو فيو لكلمة،ًِ

 ـبتلفة شعارألا فيها ،قباينال لنزار الدكاكف من القصائد ىو قصائدم يحلأ 
 يشعر الذم كاغبزف كاغبب كالشوؽ قلبو شعري ما كيدؿ يعرٌب  الذم الغزؿ بالشعر هكثر كأ

 من اكثَت  قباينال نزار يستخدـ .حياتو يف حيبها اليت باؼبرأة يلتقي عندما قباينال نزار
 نفهم حىت فيو عٌتاؼب تشريح جيب السبب ؽبذا ، مشاعره ليبلغ إيصاؽبا يف اؼبثلية الكلمات

 . قصائدمو  أحلي الديواف يف القصيدة من الغرض
   البحث أسئلة. ب

 :يلي كما البحث أسئلة الباحث كضع سبق فيما البحث خلفية من 
 ؟ القباين لنزار قصائدم أحلي الديواف يف التشبيو أنواع ما -ُ
 قباين؟ لنزار قصائدم أحلى الديواف يف  التشبيو من كآّازم اغبقيقي اؼبعٌت ما -ِ
 ؟ القباين لنزار قصائدم أحلى الديواف يف التشبيو فوائد ما -ّ

 البحث غراضأ. ج
 :البحث ىذا أغراض 

 .القباين لنزار قصائدم أحلي الديواف يف التشبيو واعنأ ؼبعرفة -ُ
  لنزار ائدمصق  أحلي الديواف يف التشبيو من آّازم ك اغبقيقي معٍت عن ؼبعرفة -ِ

 .القباين
 .القباين لنزار قصائدم أحلى الديواف يف التشبيو فائدة ؼبعرفة -ّ

 البحث فوائد. د
 :يلي فيما نظرية البحث ىذا من الفوائد ك
 النظرية الفوائد -ُ
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 اكتشاؼ ككذالك  تشبيوال ك االستعارة استخداـ ليعرؼ ىو النظرم الفائدة
 الببلغة كالعلم عاما العربية اللغة علم آّاؿ يف للتعليم زيادة ك األشعار يف آّازم اؼبعٍت
 .اإلشتعارة ك التشبيو يف خاصة البياف كعلم

 :يلي فيما فوائده ك
 كتابية كبية من -ُ

 رةاإلستعا ك التشبيو يف حاصة الببلغية التحليلية الدراسة يف يقلتطب - أ
 .الببلغية تراكب الكسف يف الفهم ك العلم لزيادة -ب

  التطبيقية ناحية من -ِ
 :يلي فيما تطبيقية البحث ىذا من فوائد ك

 .اعبميلة األشعار يف الببلغية الدراسة ربليل كيفية عن العلم لزيادة   – أ
 امرجع أدّٔا ك العربية اللغة القسم لطبلب خاصة اإلنسانية لـوالع لكلية – ب

 .البياف لعلم كخاصة عاما الشعر يف الببلغية الدراسة يبحث الذم للباحث
 .القبٍت نزار األشعار يف يتضمن الذم الغرض ك اؼبنٍت ليعرؼ للقارئ - ج

 المصطلحات ديدحت. ه
 الشعر 

 التٌاريخ يف الفني  ىذا برزى  فقد العرب، عند ىلك األ العربٌية الفينوف ًمنى  الٌشعرى  إفٌ  
 أكضاعً  على التعٌرؼي  خبلؽبا ًمن ديكني  كثيقةن  أصبحى  أفٍ  إىل العصور قدميً  منذي  لعريبٌ ا األديبٌ 

 أنواع من غَته عن الٌشعر سبييز العرب حاكؿ إذ كتارخيهم؛ كأحواؽبم، كثقافًتهم، العرب،
ختلف، الكبلـ

ي
 عندىم الٌشعر فأصبح كالقافية، الشعرمٌ  وزفلا استخداـً  خبلؿ من اؼب

 ًمنى  العديدي  ظهرتٍ  لذلك نتيجةن  ألبياتو، مناسبة قافٌيةو  كجود على يعتمدي  موزكنان  كبلمان 
 كأشكالو كقوافيو، الشعر، أكزاف ضبط كيفٌية بػىيٌنت اليت العربٌية كالثقافٌية الشعريٌة، الكيتيبً 
 كالكنايٌة البديع كصنوؼ كالٌتشبيو، االستعارة، عند دىاكاعتما اتٌباعها ينبغي اليت الببلغٌية

 .(ُٓ,ص,ََِٗ,مغني ؿبمد ) الشعريٌة الكتابة يف
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 : التشبيو
 كصباؿ، ركعة لتشبيوا .معٌت يف آلخر أمر مشاركة على الداللة ىو التشبيو 

 من البعيد كإدنائو اعبلي، إىل اػبفي إلخراجو كذلك الببلغة، يف حسن كموقع
 فن فهو كببل، فاشر  كفضبل،كيكسوىا صباال كيكسبها ككضوحا، رفعة اؼبعاين دالقريب،يزي

 غامض اؼبسلك، متوغر األطراؼ، متشب اغبواشي، فبتد اػبطو، فسيح النطاؽ، كاسع
  (.ِْٗ,ص,َُِٕ,شمياؽب )اعبدكل غزير آّرم، اؼبدرؾ،دقيق

 
 :اللغوم اؼبعٌت

 أك صفة كجود افیب كىو ،كاحد معنو مًتادفاف اللغة يف كالتمثيل التشبيو 
 فأكثر شيئُت اشًتاؾ كالتشابو .بو اؼبشبو يف صفات من ريظه ؼبا مشأّة اؼبشبو يف أكثر

 على القدرة كعدـ اللبس إىل شًتاؾاإل ىذا يؤدم كقد متماثبلت، صفات أك صفة يف
 الصفات أك الصفة ىذه فيو معينة صنفة أك معينة فردة اؼبطلوب كاف إذا يُت،و غلال
 (.ُُٔ.ص,ُٔٗٗ,ينَتااؼب)
 :االصطبلحي اؼبعٌت 

 :أحسنها الأقوا تعريفو يف كقالوا اللغوم، للمعٌت افمطابق كالتمثيل لتشبيوا ُتيالبيان عند
 التطابق سبيل على أكثر أك اؼبعاين من معٌت يف لشيء شيء مشاركة على الداللة

 الشبو كجو يكوف مالذ اؼبركب بالتشبيو «التمثيل»  البياف كخص .ما لغرض أكالتقارب
 (.ُُٔ.ص,ُٔٗٗ,اؼبَتاين) متعدد من امنتزع فيو

 ثالبح حدود.و
 احلي الديواف من شعرا عشركف الباحث اخد البحث ىذا حدكد من 
 : كىو الدراسة ىذه ربليل يف التشبيو كيستخدـ قصائدم،

 .صبع تسوية، مفركؽ، ملفوؼ، ىم ك أحدمها أك الطرفُت تعدد باعتبار التشبيو. ُ
 .سبثيل كغَت ثيلكسب كمفصل ؾبمل مها الشبو كجو باعتبار التشبيو .ِ
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 مرؤكد مها أداده باعتبار التشبيو تقسيم .ّ
 .مقلوب التشبيو. ْ
 .غليب التشبيو. ٓ

  
 السابقة اتدراسال. ز

 :بعضهم الببلغية بالدراسة السابقة الباحثُت بعض حبث كقد  

 االستعارة عن ببلغية ربليلية دراسة)  ثبلثُتلا اعبزء ىف االستعارة:  العزيز عبد شهيد .ُ
 القرآف أف اؼبعركؼ من( االسبلمية تربوية كقياـ الكرمي القرآف من الثبلثُت اعبزء يف

 جيب اإلسبلـ تعاليم كل. الداعية للثقافة كبالتاىل لئلسبلـ األكؿ اؼبصدر ىو الكرمي
 كالشعائر كالعبادات كاؼبوازين مكالقي كاؼبفاىيم العقائد: القرآف إىل أصوؽبا يف ترجع أف

 اليت القرآنية االيآت الكاتب حلل ما كبعد .كالشرائع كالقرائن دابكاأل كاألخبلؽ
 اآلية كجدت(. ُ منها نتائج إىل كصل الثبلثُت اعبزء القرآف ىف االستعارة تتضمن

 آفقر ال ىف االستعارة تتضمن اليت القرآنية االيآت أف آيات ِٓ االستعارة تتضمن الىت
 إىل للوصوؿ كسيلة الًتبية عملية ىف اؼبفيدة كرةالف كىي تربوية قيم ؽبا الثبلثُت اعبزء
 من الثبلثُت اعبزء يف الوارد االستعارة أنوع كاف( ِ.كالتعليم الًتبية ىف النهائية الغاية
 تصرحيية استعارة بو كاؼبشبو اؼبشبو حبيث االستعارة أنوع احمللبلت كمن. الكرمي القرآف

 االيآت من الًتبوية أماالقيم(.ّ.عبارات تسعة مكنية كاستعارة عبارات عشر ستة
 القيم نواحى ثبلث إىل فتنقسم الثبلثُت اعبزء القرآف ىف االستعارة تتضمن اليت القرآنية

 أنتهاز فهي اػبلقية القيم عليو، كالتوكل بو كالتيقن اهلل توحيد فهي االعتقادية
 العمل على ثاغب فهي العملية القيم اليعنيو، ما كترؾ ،كالفرصة األكقات كاستغبلؿ
 (. x ص، الثبلثُت اعبزء ىف االستعارة ،َُِٗ العزيز عبد شهيد) الرزؽ كاكتساب
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 أربعة ىف التشبيو:  الرسالة موضوع 4١1١١113١12:  اعبامعي الرقم ألفياين .ِ
 عن غبديث تصزب الرسالة ىذه( ببلغية ربليلية دراسة) القرآف أكاخر من أجزاء

 أساليب كيف ا تتبُت ببلغية ربليبل كربليلها القرآف أكاخر من أجزاء أربعة يف التشبيو
 أكاخر من أجزاء أربعة ىف كصباؽبا التشبيو أىداؼ كيف ك التشبيو أنواع ما ك التشبيو
 أشياء أك شيئا أف بياف ىي التشبيو أف يتضح كاؼببلحظة، الفحص فبعد .القرآف

 كىو.  ملخوظة أك لفوظةم كبوىا أك الكاؼ ىي داة أكثر أك صفة ىف غَتىا شاركت
 مأكد، التشبيو مفصل، التشبيو ؾبمل، التشبيو مرسل، التشبيو اقساـ تسعة على

 كأما ضمٌت، التشبيو مقلوب، التشبيو سبثيل، غَت ك سبثيل التشبيو بليغ، التشبيو
 القرآف أكاخر من أجزاء بعةر أ ىف التشبيو أنواع أما ؾ .التشبيو أساليب حوؿ مباحث
 كالتشبيو آية، من يتكوف الذل مفصل مرسل التشبيو :كىي أنواع سةطب من يتكوف
 آت، ست من يتكوف بليغ كالتشبيو آت، عشر ثبلث من يتكوف الذل ؾبمل مرسل

 كاؼبناىج .آية من يتكوف الضمٌت كالتشبيو آت، ست من يتكوف التمثيل التشبيو ك
 مرحلة ك اؼبواد صبع حلةمر : مها ك مرحلتاف الرسالة ىذه يف حثةالبا استعملها اليت

 الطريقة ك اإلستقرائية الطريقة: طرؽ ثبلث من تتكوف ىي ك كربليلها اؼبواد تنظيم
 تتضمن الىت اآلت الباحثة ستقدـ كما اؼبناىج ذه ك .التحليلية الطريقة ك القياسية
 القرأف أكاخر من أجزاء أربعة ىف التشبيو أىداؼ ك أنواع فيها تشرح مث التشبيو

 (.م ص، ،القرآف أكاخر من أجزاء أربعة ىف التشبيو ،َُِٕ اين،ألفي)
 
 زبصص( ََِٔ كطالبة طالب) ىرماكاف دكديو: كتب من تشبيو شكل يف البحث .ّ

 خايت غنوج اغبكومية جبامعة اإلنسانية كالعلـو األدب بكلية العربية كاللغة األدب يف
 سامباس ديدم".  مسلم صحيح جامع يف اؼبناعية اؼبهندسُت" البحث بعنواف

 األدب كلية يف العربية كاللغة األدب يف زبصص ،( ََِِ عاـ طالب) كستواف
 ، باندكنغ دايت جونونج سوناف ، اؼبتحدة العربية اإلمارات جامعة يف اإلنسانية كالعلـو
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 داداف ؛" اعبيم". قافية من الثائر التماـ أيب يف معاكية اؼبهندسُت" البحث بعنواف
 كلية يف كآدأّا العربية اللغة يف زبصص( عليا دراسات طالب َََِ) كماؿ

 دايت جونونج سوناف اؼبتحدة العربية اإلمارات جامعة يف اإلنسانية كالعلـو اآلداب
". طالب أيب بن علي اإلماـ ديواف يف اؼبناعية اؼبهندسُت" البحث بعنواف باندكنغ
ا جزءنا دراسةال هذى نتائج تناقش  اؼبهندسُت أنواع مناقشة كىو أال ، فقط كاحدن

 الغرض أك التأثَت يناقش ال البحث ىذا فإف ، ذلك كمع. الدراسة أغراض يف اؼبعاكنية
 من تشبيو ،ََِِ،ىرماكاف دكديو) معناىا يف اؼبعناكية اؼبهندسُت بنية عن الناشئُت

 .(ق ص، ،قافية من رالثائ التماـ أيب يف معاكية اؼبهندسُت كتب
 األكىل السابقة الدراسة كاؼبوضعو، البحث أغراض يف السابقة الدراسة من الفرؽ 
 القرآف اآليات يف االستعارة األثر عن يبحث كالثانية قرآف يف االستعارة عن يبحث
 الديواف يف كآّازم اغبقيقي كمعٍت نوع عن يبحث البحث ىذا أما الببلغية لدرسة
 .قبٍت ارلنز  قصائدم أحلي

 البحث منهجال. غ
 نوعو و البحث مدخل   

 راسةالد. ( kualitaif deskriptif) الوصفية الكيفية الدراسة من  الدراسة ىذه 
 النطق ىو الوصفي البيانات كسب البحث، طرائق إحدل من ىي الوصفية الكيفية
 اناتبيال ليصف الوصفي منهج من اؽبدؼ. اؼبٌتبع األشخاص معاملة أك كالكتابة

 (.ُٗ.،صُٖٗٗسورياباراتا،) أكيد شيئ أك البحث عند كصوابا ككاقعا تضاماان
 البحث نوع  -1

 الباحث كاستخدـ. (library Research) اؼبكتبية نوع من البحث ىذا          
 منهج كىي  (Qualitative Research Method) كيفية دراسة البحث ىذا يف

 يف األرقاـ الباحث تستعمل كال البح ضرك ف تصميم إىل حيتاج ال الذم البحث
 خاصتا تصويرا البحث ىذا يؤطي( ُِ: ُٖٗٗ أريكنتو) اإلنتاج عن التفسَت
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 الوجيو كبلـ قانوف كصف:  أم اؼبباحث، الوجيو من خاصة حياة كجو أك
 قصائدم أحلي الديواف ىو البحث ىذا يف البيانات كمصدر. اليم يف اؼبباحث

 .قباين لنزار
 يوصف كىو  الوصفي اؼبنهج يعٍت الباحث استخداـ الذم اؼبنهج ماأك          
 كليس الصور ك البيانات أم كاألسباب، العلل اجياد ؿباكلة بغَت اللغوية اؼبظاىر
 .باألرقاـ

 
 البيانات مصادر. 0

 البيانات على حيصل الذم اؼبوضوع ىو البحث يف البيانات دبصادر اؼبقصود 
 فمصدر البيانات، صبع يف مقابلة أك استبيانا دـيستخ الباحث كاف إذا. منو

 كالتوثق، باؼببلحظة ربليلو يف الباحث استخدـ إذا. باؼبستفىت يسمى البيانات
 (.ُُْ.،صُٕٗٗاريكنتو،) كتاب فمصدره

 األساسي المصدر - أ
 ىي اؼبصادر أف يف يتمثَّل بينهما فرؽ فهناؾ كاؼبراجع، اؼبصادر ليست   

 أمَّا .(ٕٗ،ص،َُِْالعاين، داكد) ما ضوعو م عن مادة حيوم ام أقدـ
 ؽبا، شركحا تكوف كقد اؼبصادر، على ؿبتواىا يف تعتمد كتب فهي اؼبراجع

 يف تفيده اليت اعبزئية عن داخلو يبحث بل كلو، باؼبرجع يستعُت ال كالباحث
 زارلن قصائدم احلي الديواف ىو البحث ىذا يف األساسي فاؼبصدر حبثو ؾباؿ
 بركت يف قباين نزار منشورات أخرجو ُٓٓ صفحة عدد ثامنةلا طابعة قباين
 .ُٗٗٗ لبنناف

 

 الثانوية المصادر. ب
 اليت البحث لبيانات مصدرنا الثانوية البيانات ىو الثانوم مصدر من تعريف 

 كتب شكل يف مباشر غَت بشكل أك الوسيطة خبلؿ من عليها اغبصوؿ يتم
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 الواضحة الببلغة كتاب: كبو يةالثانو  كاؼبصادر. (ُٕٖ،ص،َُِٓسوغيونو،)
 يف الورقات العلم، لبحث التحليلية منهج الكتاب اؼبصطفي، اعباـر علي بقلم
 .األخر كشيئ الببلغة ربليل

 البيانات جمع طريقة.  ّ
 كالكتابة بالقرأة الدراسة ىذه يف الباحث سدخدـي البيانات صبع طريقة كيف       

 جيمع. كحصائصها األصلي حبسبها هايصنف مث البحث يف أسسُتك ترصبة ك 
 :يلي كما فخطواهتا  البيانات الباحث

  القراءة الطريقة.ُ
 األجزاء حدد ك الكائن ؿبتويات كامل قراءة ىي الصحيحة القراءة كالطريقة

 (.ُٖٔ-ُٕٔ ص، ،َُِِ كيبلف،) البحث بيانات يف تضمينها مت اليت
 :طريقتها

 قباين زارنل قصائدم أحلي ديواف مبلكا يقراء( ُ
 قباين لنزار قصائدم أحلي يف صعبة كاعبمل الكلمة سبييز( ِ
 بالتشبيو يتضمن الذم الشعر من  بيانات اختيار( ّ
 :الًتصبة الطريقة. ِ

  من الرسائل لتحويل اؼبستخدمة األساليب أك الطريقة ىي الًتصبة الطريقة 
 اعبمل أك العبارت أك الكبلـ بكلمات مطبقة ،الثاين اللغة إيل كىلاأل ةاللغ

 ىذا يف البيانات عبمع الثاين الطريقة تكوف كىذا(. ََِِ،لوسيا ك ألبَت)
 :يلي كما خطواهتا ك البحث

 باإلستخداـ قصائدم أحلي ديواف السعر يف اعبمل ك الكلمة ترصبة(. ُ
 كغَت يناؼبعا القاموس يونوس، ؿبمود إندكنسية – العربية القاموساللغة

 .ذلك
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  البيانات تحليل طريقة -4
 لتسهيل منهجي بشكل البيانات صبع عملية ىي البيانات ربليل طريقة  
 يف( Bogdan) بوغداف عند البيانات ربليل. النتائج استخبلص يف الباحث

 اليت البيانات كذبميع عن البحث عملية كىي( ّّْ. ص ،ََِٗو،سوغيون)
 كغَتىا دانيةياؼب كاؼببلحظات اؼبقاببلت من جيمنه بشكل عليها اغبصوؿ يتم
 التحليل. لآلخرين نتائجها إببلغ كديكن بسهولة فهمها ديكن حبيث اؼبواد من

 اغبصوؿ مت اليت البيانات إىل يستند ربليل أم ، استقرائي ىو للبيانات الكيفي
 .عليها

 البيانات ربليل اػبطوات مث ، فهمها يسهل حبيث البيانات لعرض  
 من( Analysis Interactive) التفاعلي لالتحلي ىو البحث ىذه يف ؼبستخدـا

 يقسم الذم ، (ُٖ. ص ،ُِٗٗ( )Miles and huberman) كىوبرماف مايلز
 Data) البيانات صبع كىي ، أجزاء عدة مع البيانات ربليل أنشطة يف اػبطوات

Collection   )البيانات زبفيض ك  (Data Reduction )البيانات عرض ك (Data 

Display )البحث نتائج ك (Verification  . )البيانات ربليل يف خطوات كأما 
 :يلي فيما

 عبمع منوذج أكؿ ربليل ىو( : Data Collection) البيانات صبع ( أ
 اؼبختلفة كاؼبستندات كاؼببلحظات  اؼبقاببلت على حصوؿ البيانات
 اليت البحث مشكبلت مع متوافقان  كاف الذم يفالتصن على القائمة
 عن البحث خبلؿ من اغبادة البيانات يربتطو  ذلك بعد قامت

 (.ٓٗ. ص ،ََِٖ سوغيونو) البلحقة البيانات
 يلخص عملية  من ىو( : Data Reduction)  البيانات زبفيض  ( ب

 األمور الًتكيز مع األسسية، األشياء الباحث كاختارات البيانات،
 سوغيونو.)البيانات كتصميمات اؼبواضع عن كالبحث ؼبهمة،ا
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 احملضر إنشاء طريق عن البيانات للحد الطرقة هكىذ( ِٗ:ََِٖ
 سوغيونو) البحث الوقت حُت عليها اغبصوؿ مت اليت البيانات من

 (.ٓٗ. ص ،ََِٖ
 باؼبعلومات البيانات ذبتمع( : Data Display) البيانات عرض  ( ج

 ،ََِٖ سوغيونو) البيانات الستنتاج  الباحث بو كندي اليت اؼبنظمة
 ما على لفهم للباحث سهبل سيكوف ات،البيان كبتقدمي( ٓٗ. ص

 .الباحث فهم ما بنسبة اؼبستقبلة كػبطٌة حدث،
. كيفية دراسة يف جدا مهمة عملية( : Verification) البحث نتائج  ( د

 يف عليها اغبصوؿ مت اليت اؼبنظمة باؼبعلومات مصدرا العملية كىذه
 إىل قدـ مث. البحث أسئلة من اإلجابات كىي. البيانات ربليل

 ،ََِٖ,سوغيونو) االستنجاج اؼبكتسبة فكرية استنتاجات
 (.ٗٗ.ص

  البياين الرسم يف شرحو سيتم ، البحث بيانات لتحليل األنشطة خطٌ  لتوضيح  
 (:ُٖ. ص ُِٗٗ، كىوبرماف مايلز) التايل

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

البيانات صبع  
 

البيانات رضغ  
 

البيانات زبفيظ  
البيانات نتائج   
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 الثاني بابال
 ريظالن اإلطار

 
 قصائدي أحلي ديوان:  األول الفصل

 نيقبا نزار. أ
 زبرجو كبعد ـ،ُْٓٗ عاـ منها كزبرج ـ،ُُْٗ عاـ اغبقوؽ كلية نزار دخل 

 دكؿ، لعدة سفَتان  عُت حيث اػبارجية، كزارة يف الدبلوماسي السلك يف نزار عمل
 بُت التنقل العمل ىذا لو أتاح كقد كتركيا، كإسبانيا، كالصُت، كلندف، القاىرة، منها
 يتفرغ لكي لبناف يف كاستقر ـ،ُٔٔٗ عاـ عملو من استقاؿ لكنو عديدة، دكؿ

 (قباين نزار منشورات) ظباىا بأعمالو خاصة نشر دار أسس حيث الشعر، لكتابة
  (.ّْ ،ص َُِٔ) الدليمي أسيل

 من لو كأقببت دمشق، من سورية امرأة من ـُْٖٗ عاـ قباين نزار تزكج 
 ما إىل عمرىا امتد دفق ىدباء أٌما صغَت، كىو توفيق تويف لكن كىدباء، توفيق األبناء

 بلقيس حب يف قباين نزار كقع العشرين القرف من السبيعنات كيف كالدىا، كفاة بعد
 بَتكت، يف العراقية السفارة يف تعمل كانت عراقية سيدة ىيك  منها، كتزكج الراكم

 نزار، نفس يف بالغ أثر ؼبوهتا ككاف السفارة، يف انفجار حادث يف ضحية ذىبت كقد
 غبزنو حزنوا إذ العرب، كل مشاعر ّٔا أثار كاليت( بلقيس) الشهَتة دتوبقصي كرثاىا
 )َِّ ,ص. اؼباحل رياض ؿبمد ( كفاهتا علي

 

 قصائده كتب إذ مبكرة، الشعرية قباين نزار بداية كانت الشعر مع اينقب قصة  
 األكؿ ديوانو نشر من سبكن اعبامعية دراستو مرحلة بداية كيف ـ،ُّٗٗ عاـ يف األكىل

 انتشار كفور الشخصي، مصركفو من نشره تكاليف كدفع ،(السمراء يل قالت)
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 مؤيدم نظرة فكانت لو، كاؼبعارضُت اؼبؤيدين، بُت كالناس القراء، انقسم الديواف
. معاصرة لغة كاستخداـ حديثة، شعرية نقلة عمل من سبكن قباين نزار أف الديواف،

 األخبلقية، غَت بالكلمات مليء ديواف دؾبر  أنو: فقالوا الديواف، معارضي نظرة أما
 بطريقة سامهوا أهنم الديواف معارضو يدرؾ كمل العريب، القارئ ذكؽ تناسب ال كاليت
 حوؿ، نبدة) مبيعاتو من كالزيادة الناس، بُت الديواف نشر يف مباشرة، غَت

 (.ٗ-ٔ.،صَُِٖ
 قصائدي أحلي. ب

 ببعض الشخصي كإرتباطو اػباص ذكقو يبقى أمهيتو على قباين نزار ذكؽ إف 
 ىذه تأثَتىا ربت كتب اليت اإلنسانية ك كالنفسية تارخييةال كالظركؼ قصائده،
 التجارب من عاما ثبلثُت كرئو إف. اإلختبار لعبة يف رئيسيا دكرا تلعب القصائد

 اكقاتو،عمالو كعمره، سفره، كجواز ميبلده، تذكرة ىي كتابا عشرة أمامو ك ية، الشعر
 (.ُ ص.ُٗٗٗ اين،بق نزار) كل

 البيان علم مفهوم. ج
 :لغة ببيافال

 كالظهور كاإليضاح، الكشف،
  :اصطبلحا البياف

. عليو الداللة كضوح يف ـبتلفة بطرؽ الواحد اؼبعٍت إيراد بو يعرؼ علم  ىو 
 ككل. كضعية داللة األكؿ تسمى. غَته علي أك لو، كضح ما علي إما: الفظ كداللة
 ـ باتضمن، كالثانية قة،اؼبطاب بداللة األكىل كزبتص. عقلية لةالد األخَتتُت من كاحدة
 .(ُِٓ.،صََِّقزكين،)االلتزاـ بداللة كالثالثة
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 ملزكما الدىن يف لو اللفظ كضع ما حصوؿ يكوف أف أعٍت الدىٍت، اللزـك 
 إليو اػبارج نسبة لكوف اآلخر علي اؼبستويُت أحد ترجيح يلـز لئبل اػبارج، غبصوؿ
 (.ُِٓ.،صََِّقزكين،) اػبارجة اؼبعاين سائر بةكنس حينئد

 فبا يكوف أف يكفي بل العقل، يثبتو فبا يكوف أف اللزـك ىذا يف يشًتط كال 
 اؼبفهـو من حينئد االنتقاؿ إلمكاف. لغَته أك لعرؼ، إما: اؼبخاطب اعتقاد يثبتو

 (.ُِٓ.،صََِّقزكين،)اػبارجي األصلي
 يف لذىٍتا اللزـك اشًتاط يف باػببلؼ عرشي ما العلماء بعض كبلـ يف كقع كقد 

 باللزـك اؼبراد أف توىم:  فيو السبب فلعل صح، كإف. جدا بعيد كىو اإللتزاـ، داللة
 سبق كم حينئَت اؼبعٌت ّٔذا الذىٍت اللزـك بدكف الفهم إلمكاف. العقلي اللزـك األمٍت

 (.ُِٓ.،صََِّقزكين،)
 ألف . الوضعية بالداللة يتأتى ال وراؼبذك الوجو على الواحد اؼبعٌت إيراد مث 
 مل كإال بعض، من داللة أكضح بعضها يكن مل األلفاظ بوضع عاؼبا كاف إف السامع

 . (ُِٓ.،صََِّقزكين،) داال منها كاحد كل يكن
 أكضح بعضها لواـز للشيء يكوف أف عبواز العقلية، بالدالالت يتأتى كإمنا 

 ما إرادة عدـ على قرينة قامت إف: لو كضع ما ـالز  بو اؼبراد اللفظ مث .بعض من لزكما
 على بتٌت ما كىي االستعارة، منو آّاز مث كناية فهو كإال ؾباز، لو فهو:  عكض

 كقدـ ، كاللجناية ، كآّاز التشبيو يف اؼبقصود فاكبصر .لو التعرض فيتعُت ، التشبيو
 كقدـ التشبيو، على ؾباز يى اليت االستعارة ابناء من ذكرنا، ؼبا آّاز على التشبيو

 (.ُِٔ.ص ،ََِّ قركين،) الكل من اعبزء منزلة معناىا من معناه النزكؿ از،آّ
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 التشبيو في. ُ
 إىل اػبفي إلخراجو كذلك الببلغة، يف حسن كموقع كصباؿ، ركعة للتشبيو

 كفضبل، صباال كيكسبها ككضوحا، رفعة اؼبعاين يزيد القريب، من البعيد كإدنائو اعبلي،
 متشعب اغبواشي، فبتد اػبطو، فسيح النطاؽ، كاسع فن فهو كنببل، شرفا كيكسوىا
 اؽبامشي،)اعبدكل غزير ،یآّر دقيق اؼبدرؾ، غامض اؼبسلك، متوعر األطراؼ،

 (.ِْٗ ،ص،َُِٕ
. 

 أك التوضيح، مع ؼبوصوؼ صفة إثبات أردت إذا أنك البياف أساليب كمن
 يو،ف كاضحة الصفة ىذه تكوف ،آخر شيء إىل عمدت - اؼببالغة من كجو

 إثباهتا، يف اؼببالغة أك الصفة، لتوضيح كسيلة ذبعلها فباثلة، االثنُت بُت كعقدت
 اؽبامشي،) اؼبعٌت لبياف الطبيعة عليو تدؿ طريقة أكؿ التشبيو كاف ؽبذا

 (.ِْٗ.،صَُِٕ
 األربعة أركانو كبياف التشبيو تعريف

 عقد: صطبلحاا كالتشبيو. كمثيلو ىذا شبو ىذا: يقاؿ ل،التمثي: لغة التشبيو 
 يقصده لغرض بأداة؛ أكثر، أك صفة يف اشًتاكهما قصد أكثر، أك أمرين بُت فباثلة

 :أربعة التشبيو كأركاف .اؼبتكلم
 .بغَته إغباقو يراد الذم األمر ىو: اؼبشبو -ُ
 .اؼبشبو بو يلحق الذم األمر ىو: بو اؼبشبو -ِ

 .وشبيالت طريف يسمياف الركناف ىذاف
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 منو أقول بو اؼبشبو يف كيكوف الطرفُت، بُت اؼبشًتؾ الوصف ىو: الشبو كجو -ّ
 .توضيحو سيأيت كما حيذؼ كقد الكبلـ، يف الشبو كجو ذكر كقد اؼبشبو، يف
 كقد بو، باؼبشبو اؼبشبو كيربط التشبيو، على يدؿ الذم اللفظ ىي: التشبيو أداة -ْ

 العدؿ، يف اؼبيزافك رعيتو يف عمر كاف: وكب ربذؼ، كقد التشبيو يف األداة ذكر
 (.َِٓ-ِْٗ.ص ،َُِٕ، اؽبامشي) كالعطف الرضبة يف كالوالد فيهم ككاف

 
 وعقلي حسي إلى التشبيو طرق تقسيم في: األول الفصل

 .«بو كاؼبشبو اؼبشبو» التشبيو طرفا
 أنت»: كبو «الظاىرة اػبمس اغبواس بإحدل مدركاف أم» حسياف إما -ُ

 .«بالورد اػبد» يوتشب يف ككما «الضياء يف كالشمس
 الضبلؿ»: ككبو ،«كاغبياة العلم» كبو بالعقل، مدركاف: أم عقلياف؛ كإما
 . .«كاؼبوت اعبهل»: ككبو «کالعمى اغبق عن

 .كاؼبوت السوء طبيب: كبو عقلي، بو كاؼبشبو حسي اؼبشبو كإما -ِ
, َُِٕؽبامشي،).وركالن العلم: كبو حسي، بو كاؼبشبو عقلي اؼبشبو كإما -ّ

 (.ِِٓ-ُِٓ.ص
 كاػبلق، كالرأم،: انذى احملقق فيشمل اغبسي، عدا ما ىو العقلي أف كاعلم

 ال ما كىو الومهي، أيضا كيشمل .كالشجاعة كالذكاء، كالعلم، كاألمل، كاغبظ،
 بإحدل ركامد لكاف كجد كلو اػبارج، يف بعضها أك كلها، ألجزائو كال لو، كجود

 كالشبع، كالفرح، كالفم،: الباطنة بالقول يدرؾ ما وكى داين،وجال كيشمل .اغبواس
 (.ِِٓ-ُِٓ.ص, َُِٕؽبامشي،) كالرم كالعطش، كاعبوع،
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 التشبيو طرفا والتركيب اإلفراد باعتبار التشبيو طرفي تقسيم في: الثاني الفصل
 . .«بو والمشبو المشبو»
 أك. «وردكال خده»ك «كالشمس ضوءه»: كبو ،«مطلقاف» مفرداف إما -ُ

 ،«ـبتلفاف» أك. اؼباء على كالراقم طائل بغَت الساعي: كبو ،«دافیمق»
 ىو كاؼبشبو ،«كالسناف الزرقاء العُت»: ككبو «اؼبنظـو كاللؤلؤ ثغره»: كبو

 ىيئة اؼبركب يكوف حبيث أجزائهما، إفراد ديكن مل تركيا مركباف كإما. اؼبقيد
 شيئا اؼبتكلم اعتربىا حىت تبلصقت أشياء، من أك شيئُت، من حاصلة
 من اؼبتكلم قصد اختل بعض دكف بعضها من الوجو انزع كإذا كاحدا،
 3:كقولو التشبيو،

 ،َُِٕ اؽبامشي،) إمامها فيها قاـ صبلة صفوؼ كراءه كالنجـو سهيبل كأف
ِِٓ-ِّٓ.) 

 لذىبت - «صبلة صفوؼ النجـو كأف»ك «إماـ سهيبل كأف»: قيل لو إذ -ِ
 ىيئة من اؼبقصود زاؿ أجزاؤه أفردت إذا ركيات كبافر م أك. التشبيو فائدة

 يف البلمعة النجـو شبو حيث: اآليت الشاعر قوؿ يف ترل كما «بو اؼبشبو»
 در#  لوامعا النجـو أجراـ ككأف: أزرؽ بساط على منتثر بدر السماء كبد
 السماء كأف»ك «درر النجـو كأف»: قيل لو إذ أزرؽ بساط على نثرف

 مشبو ّٔيئة اؼبقصود منو زاؿ قد لكنو مقبوال، شبيوالت فاك - «أزرؽ بساط
 (.ِّٓ-ِِٓ ،َُِٕ اؽبامشي،) .بو

 يف علم كأف اؽبداةبو  تأمت أبلج أغرء: اغبنشاء كقولو دبركب، مفرد كإما -ّ
 (.ِّٓ-ِِٓ ،َُِٕ اؽبامشي،) .النار رأسو



08 
 

 

 

 الطرفُت أحد تركب مىت أنو كاعلم. كالسم اؼباحل اؼباء: كبو دبفرد، مركب كإما -ْ
 كمىت مقيدا، مفردا أك مركبا، يكوف بل مطلقا، مفردا اآلخر يكوف يكاد ال

 أك اؼبركب، من انتزاعو ضركرة مركبا الوجو كاف تركيب أك تقييد ىناؾ كاف
 (.ِّٓ-ِِٓ ،َُِٕ اؽبامشي،) كاؼبقيد القيد من
 أداده باعتبار التشبيو تقسيم: الثالث الفصل
 :ايل وعدات باعتبار التشبيو ينقسم

 :الشاعر كقوؿ. األداتو فيو ذكرت ما ىو: مرسل التشبيو -ُ
 عنكبوت من  نسجو#     كابيت الدنيا امنا

 ككقولو القمر، سجع يسجع: كبو أداتو منو خدؼ ما ىو:  مؤكد التشبيو -ِ
 : الشاعر

 كغربا شرقا العيوف ذبتليك#  كضياء رفعة يف قبم انت ك
 :الشاعر كقولو مشبو، إيل بو بةاؼبش فيو ضيف ما اؼبؤكد كمن

 اؼباء عبُت علي األصيل ذىب#   جرل كقد بالغصوف تعبث كالريح
 (.و ِٕٔ.ص,َُِٕ,اؽبامشي) كاللجُت اؼباء علي كالذىب أصيل:  أم

 حدفو و الشبو وجو ذكر إلى بانتظار التشبيو تقسيم:  الرابع الفصل
 الشبو كجو فية يذكر الذم ىو:  اؼبفصل التشبيو
 (ْٖ. ص ،ََِٔ البحَتم،) الشبو كجو فيو يذكر ال الذم ىو:  ؾبمل يوالتشب

 تعددىما باعتبار التشبيو طرفي تقسيم في حامس الفصل
 أربعة إىل أحدمها تعدد أك تعددمها باعتبار «بو كاؼبشبو اؼبشبو» التشبيو طرفا ينقسم
 (.ِّٓ. ص ،َُِٕ اؽبامشي،) كصبع كتسوية، كمفركؽ، ملفوؼ،: اـأقس
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 مع اؼبشبو كجمع مثلو، مع منهما طرؼ كل صبع ىو: اؼبلفوؼ فالتشبيو (ُ)

 اؼبشبو،
 غَته، أك العطف، طريق على ما باؼبشبهات يؤتى حبيث بو، اؼبشبو مع بو كاؼبشبو

 :كقولو كذلك، ّٔا باؼبشبهات يؤتى مث
 

 ككرد كدر طبر#  كغصن كبدر ليل
 كخد كثغر ريق#  كقد ككجو شعر

 
 :ككقولو

 الربد العارض ربت كالربؽ كالغيث#   ككغى یندن  يف قطوبك  تبسم
 :ككقولو

 الدركع يف األسنة كأطراؼ#   باد الليل فوؽ الشهب كضوء
 :كقولو بو، شبو ما مع مشبو كل صبع ىو: اؼبفركؽ كالتشبيو( 2)

 عتم األكف كأطراؼ نَت دنا كالوجوه مسك النشر
 :كقولو بو شبواؼب فدك  اؼبشبو يتعدد أف ىو التسوية، تشبيو»ك( 3)

 كالليايل كبلمها كحايل اغببيب صدغ
 كالآليل كأدمعي صفاء يف كثغره
 .اؼبشبهات بُت فيو للتسوية بذلك مشي

 :كقولو اؼبشبو، دكف بو اؼبشبو يتعدد أف ىو: اعبمع كتشبيو( ْ)
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 (.ِّٓ ،َُِٕ اؽبامشي،) أقاح أك برد أك منضد لؤلؤ عن يبسم كأمنا
  البليغ الّتشبيو

 كصف يف الٌرماين ذكر كقد الٌتشبيو، كأداة الٌشبو كجو منو حيذؼ الذم الٌتشبيو ىو
 التأليف، حسن مع التشبيو بأدة األظهر إىل األغمض إخراج: أنٌو البليغ التشبيو

 ابن أٌما اؼببالغة، حد على تشبيو أسده  زيده : قاؿ أنٌو اعبرجاين القاىر عبد عن ككرد
 تقدير من فيو بيد فبل اؼببالغة، من لضرب إاٌل  إليو عمديي  ال التشبيو: قاؿ فقد األثَت
 أضبد، الرحيم عبد ).بليغ بتشبيو فليس أفعل لفظة فيو تيقٌدر مل فإف" أفعل" لفظة

-َٕ-ٗٔ صفحة البخارم، صحيح منت يف دراسة: الشريف اغبديث يف التشبيو
َُ.) 
 

 التشبيو فوائد في: سادس الفصل
( اؼبقلوب غَت التشبيو يف) كالبياف اإليضاح ىي منو دةكالفائ التشبيو من الغرض 

 :إما كىو اؼبشبو، إىل الغرض ذلك كيرجع
 يراد اليت الصفة معركؼ غَت مبهما اؼبشبو يكوف حينما كذلك حالو؛ افیب -ُ

: كبو بو، اؼبشبو كيوضحو الوصف، التشبيو فيفيده التشبيو، قبل لو إثباهتا
 :الشاعر قوؿ كمثل. «الربتقاؿ كشجر النارنج شجر»

 خيزراف من عظامها كأف#     تثنت غباجتها قامت إذا
 (.ِٖٔ.ص ،َُِٕاؽبامشي،) اللُت من فيها ؼبا بيانا يزرافباػب عظامها شبو

 إال غرابتو تزكؿ ال مستغرب أمر إليو يسند حُت كذلك حالو، إمكاف بياف أك -2
 مثل يقرر،ك  لسامعا ذىن يف ليثبت بو؛ مسلم كاضح معركؼ لو، شبيو بذكر
 .أليم كنزعهن السهاـ كقع#  أعرضت ىي كإف نظرت إف كيبله: قولو
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 إلمكاف بيانا بنزعها؛ إعراضها كشبو السهاـ، بوقع نظرىا شبو التشبيو يف
 (.ِٗٔ-ِٖٔ.ص ،َُِٕاؽبامشي،) صبيعا ّٔا إيبلمها

 علومام اؼبشبو كاف إذا كذلك كالضعف؛ القوة يف اؼبشبو حاؿ مقدار بياف أك -ّ
 من يراد حبيث التشبيو، قبل إصبالية معرفة لو إثباهتا يراد اليت الصفة ركؼمع

 يعمد بأف كذلك الصفة؛ ىذه من اؼبشبو نصيب مقدار افیب التشبيو ذلك
 :قولو مثل اؼبقدار، ىذا من يعنيو ما اللسامع يبُت ألف اؼبتكلم

 .عجل كال ريث ال السحابة مر#  جارهتا بيت من مشيتها كاف
 :قولو كمثل الربكدة، شدة يف بالثلج اؼباء ككتشبيو

 .األسحم الغراب كخافية سودا # حلوبة كأربعوف اثنتاف فيها
 مشًتكة صفة فالسواد سوادىا، اؼبقدار بيانا ،الغراب خبافية السود النياؽ شبو
 (.ِٗٔ.ص ،َُِٕاؽبامشي،) الطرفُت بُت

  ظهر،أ فيو ىي فيما ىابإبراز  مع،السا ذىن يف كسبكينو اؼبشبو، حاؿ تقرير أك -ْ
 دبشبو فتأيت كاإليضاح، التثبيت إىل حيتاج اؼبشبو إىل أسند ما كاف إذا كما

 الظهور قوة من بو اؼبشبو يف ؼبا إيضاحا اؼبشبو معٌت يزيد التصور، قريب حسي
 أصيل إال الصبا عمر كىل الزىر؟ كدكلة إال اغبسن كلةد ىل :كبو كالتماـ،

 :قولو كمثل سحر؟ أك
 .جيرب ال رىاكس الزجاجة مثل#  ىاكدٌ  تنافر إذا لقلوبا إف

 كانت ما إىل القلوب عودة لتعذر تثبيتا ،الزجاجة بكسر القلوب تنافر شبو
 (.ِٗٔ.ص ،َُِٕاؽبامشي،) كاؼبودة األنس من عليو
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 يزيل بو كاؼبشبو حدكثو يستبعد غريبا يبدك حبيث اؼبشبو، كجود إمكاف بياف أك -ٓ
 :قولو مثل اغبصوؿ، فبكن أنو كيبُت و،غرابت

 الغزايل دـ بعض اؼبسك فإف#  منهم كأنت األناـ فتق فإف
 

 يف هتيج بصورة بتصويره لو، تعظيما أك فيو، ترغيبا حالو؛ كربسُت مدحو أك -ٔ
 قد معجب، بو مشبو ذكر إىل اؼبتكلم يعمد بأف االستحساف، قول النفس
 :كقولو و،بصورت اؼبشبو فيصور كحبو، حسنو النفس يف استقر

 خاؿ اؼببلحة كجو يف كأنك#  نضارة البديع اغبسن بك كزاد
 :ككبو

 كوكب منهن يبد مل طلعت إذا#  كواكب كاؼبلوؾ مشس كأنك
 :كقولو

 فجمعت رأتك إذ بلثمك طمعت#  كردة اغبدائق من إليك سبقت
 تقبيبل كطالب إليك فمها#  تطفيبل أكاهنا قبل كأتتك

 :كقولو
 مرمر صحن يف عنرب كنقطة#    خد صفحات على خاؿ لو

 ،َُِٕاؽبامشي،) أكرب اهلل اؽبول عاصي على#  تنادم كأسياؼ كأغباظ
 (.َِٕ.ص
 
 
 



23 
 

 

 

 المجاز مفهوم. ِ
 من نقل الذم اللفظ بو ظبوا تعداه، إذا جيوزه الشيء جاز من مشتق آّاز 

 (.ِٕٗ.ص مشي،اؽبا) لو مناسب غَته، معٌت على ليدؿ كاستعمل؛ األصلي معناه
. 

 إذ ،اؼبعٌت إليضاح الطبيعة؛ إليها هتدم اليت البيانية الوسائل أحسن من: كآّاز 
 شغفت ؽبذا ،السامع عياف على تعرضو تكاد حسية، بصفة متصفا اؼبعٌت خيرج بو
 معاين كثرة على الداللة كإىل الكبلـ، يف االتساع إىل ؼبيلها «آّاز» باستعماؿ العرب

 كثر ما كألمر كأرحيية، سركر بو للنفس فيحصل التعبَت، يف الدقة من فيو ؼباك  األلفاظ،
 اؽبامشي،،) كأشعارىم خطبهم بو كزينوا رائق، معٌت بكل فيو أتوا حىت كبلمهم، يف

 (.ِٕٗ.ص
 :مباحث الباب ىذا كيف

 وأنواعو المجاز تعريف في: األول الفصل
 لعبلقة، بالتخاط اصطبلح يف لو كضع ما غَت يف اؼبستعمل اللفظ ىو: آّاز 

 (.ِٕٗ. ص ،َُِٕاؽبامشي،) الوضعي اؼبعٌت إرادة من مانعة قرينة مع
 

 «اؼبشأّة تكوف قد آّازم، كاؼبعٌت اغبقيقي اؼبعٌت بُت اؼبناسبة ىي: كالعبلقة 
 (.ِٕٗ. ص ،َُِٕاؽبامشي،) غَتىا تكوف كقد اؼبعنيُت، بُت

 ..«مرسل ؾباز» فهو كإال «استعارة» ازفآّ «اؼبشأّة» العبلقة كانت فإذا 
 حالية، تكوف كقد لفظية، تكوف قد اغبقيقي اؼبعٌت إرادة من اؼبانعة كىي: كالقرينة

 (.ِٕٗ. ص ،َُِٕاؽبامشي،) .سيأيت كما
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 باالستعارة مفرد كؾباز مرسل، مفرد ؾباز: أقساـ أربعة إىل آّاز كينقسم 
 يف كجيرياف) رةباالستعا مركب كؾباز مرسل، مركب كؾباز( الكلمة يف كجيرياف)

 .«اللغوم آّاز» إىل انصرؼ آّاز طلق كمىت ،(الكبلـ
 ؾباز كسيأيت بالذات، اؼبقصود كىو «اؼبرسل آّاز» أمهها: كثَتة آّاز كأنواع 
 (.ِٖٗ. ص ،َُِٕاؽبامشي،) اإلسناد يف كجيرم العقلي آّاز يسمى
  المرسل مفردال اللغوي المجاز في: الثاني الفصل
 ؼببلحظة األصلي معنها غَت يف قصدا اؼبستعملة الكلمة ىو: مرسل مفرد آّاز 
 ،َُِٕاؽبامشي،) الوضعي اؼبعٍت إرادة عدـ علي دالة قرينة مع مشأّة عَت عبلقة

 (.ِٖٗ. ص
 المستعار اللفظ باعتبار االستعارة في: الثالث الفصل
 أك» للجميل استعَت إذا كالبدر ذاتول جامدا اظبا» اؼبستعار اللفظ كاف إذا 

 يف أصلية» االستعارة ظبيت - الشديد للضرب استعَت إذا كالقتل «ؼبعٌت جامدا اظبا
 نى مً  اسى نى ال جى ًر خٍ يي لً  كى يٍ لى إً  اهي نى لٍ زى نػٍ أى  بي اى كتً ): تعاىل كقولو «كاؼبكنية التصرحيية من كل
(. 22ةً رضٍبى الَّ  نى مً  ذُّؿّْ ال احى نى جى  امى ؽبىي  ضٍ فً خى اكى ): تعاىل ككقولو(. ُِالنػٍُّورً  ىلى إً  اتً مى لي الظي 

 ،َُِٕاؽبامشي،) أكال معترب آخر لتشبيو تابع شبيوت على بنائها لعدـ ،أصلية كظبيت
 (.َّٖ. ص

 :البحًتم كقوؿ
 .باد اإليواف من قمر إىل#  بعيد من التحية يؤدكف
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 أك مبهما اظبا أك قا،مشت اظبا أك فعل، اسم أك  فعبل اؼبستعار اللفظ كاف كإذا 
  .عٍت مهومي نامت: كبو «تبعية تصرحيية» فاالستعارة فا،حر 

  .الفعل ترؾ يف ؾبازا كاؼبستعمل ـ،الكبل عن للسكوت اؼبوضع «وص»: ككبو
 شديدا، ضربا ضاربو یدبعن .اللص قاتل اعبندم: ككبو 
 ىذا: كبو العقلية، اإلشارة يف ؾبارا كاؼبستعملة ،اغبسية لئلشارة اؼبوضوعة ىذا: ككبو 

ي كى ): تعاىل قولو ككبو سن،ح رأم : تعاىل قولو ككبو ،(لً خٍ النى  عً وٍ جي  يف  مٍ كي نَّ بػى لً صٍ ألى
 (.َّٗ. ص ،َُِٕاؽبامشي،) .انن زى حى كى  اكن دي عى  مٍ ؽبىي  فى وٍ كي يى لً  فى وٍ عى رٍ فً  آؿ وطي قى تػى الٍ فى ك 
 

 التبعية أنواع باقي دكف مبهما اظبا أك مشتقا، اظبا اؼبستعار اللفظ كاف كإذا 
 اؼبشتقات يف اهنایجر ألف: «تبعية» كمشيت. «مكنية تبعية» االستعارةف اؼبتقدمة،
 .اغبركؼ معاين كليات كيف اعبوامد، يف أكال عبرياهنا ،تابع كاغبركؼ

 (.َّٗ. ص ،َُِٕاؽبامشي،)
 تابعة اؼبشتقات يف ألهنا ،أخرل الستعارة لتبعيتها تبعية مشيت أهنا يعٍت 

 ال جزئية اغبركؼ معاين إذ ،معانيها اؼبتعلق عةتاب اغبركؼ معاين يف كألهنا للمصادر
 مشبها كوهنا ليتأتى ،باؼبفهومية مستقل كلي بواسطة إال فيها االستعارة تتصور

 الزمو: أم 2 ؛«غرديو كتفي فبلف ركب»: كبو ّٔا أك عليها، ؿبكوما أك ّٔا، كمشبها
 اغبصوؿ من سبكنوا أم:  مٍ ًّّْٔ رى  نٍ مً  لدى ىي  ىلى عى  أيٍكلىًئكى : تعاىل كقولو شديدة مبلزمة

 كالتشبيو البياف علم من رسم (.َّٗ. ص ،َُِٕاؽبامشي،) التامة اؽبداية على
 :يلي كما كآّاز كاالستعارة
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ببلغة علم  

 كناية

اؼبعاين علم  

لغوم ؾباز عقلي ؾباز   

 االستعارة
مرسل ؾباز  

كحقيقية ؾباز  
 التشبيو

بياف علم بديع علم   
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 الثالث بابال
 تحليلها و البحث نتائج

 قصائدي أحلي عرشال . أ
 عرشال مفهـو.ُ

 مهجر شاعر فهو ثَتة،ك أشعار ؾبموع ىو قباين لنزار قصائدم أحلى الديواف 
 قباين،نزار،) القافية ك عركض اليستخدـ اؼبعاصر الشعر أف اؼبعركؼ كما  لبناف من

 (.أ.ص ،ُٗٗٗ
 إف. فيو ك معو كسكانو للشعر، صحبتو طوؿ من الشعر ىذا قباين نزار ألف 
 كما أخشاىا، ك يوجلها دائما كلكنو. قددية فكرة لو شعرية ـبًتات إصدار فكرة

 يف اػبربة بعض كيكسب قصائده، ّٔا يواجو كانت. احملكمة قرار هـواؼبت خيشي
 (.د. ص ،ُٗٗٗ قباين،نزار،) شعره يف اؼبفاتيح القصائد معرفة
 ديكن اليت اؼبنظمة باؼبعلومات البيانات ذبتمع( : Data Display) البيانات رضفغ

 انات،البي كبتقدمي( ٓٗ. ص ،ََِٖ سوغيونو) البيانات الستنتاج  الباحث بو
 فهم ما بنسبة اؼبستقبلة كػبطٌة حدث، ما على لفهم للباحث سهبل سيكوف
 .الباحث

 تحليلهاالو  عارشاأل . ب
 

 إختاري
 م فاٍختارً ...   خَتتكً  إين
 ...صدرم علي اؼبوت بُت ما
 ... أشعارم دفاتر فوؽ أك

 البلحيبَّ  أىك..   اغبيبَّ  إختارم
 .... ربتارم ال أفٍ  فجيٍبي 

 كسطى نطىقىةه مً  تيوجىد الى 
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 ...النار ك ةناعب بُت ما
 .. كاملةن  أكراقكً  إرمي

 ...قرار أم عن كسأرضى
 إنفًجرًم (ُ)إنفًعلي. قويل

 ...اؼبسمار مثل تقفي ال
 أبدان  أبقى  أف الديكن( ِ)

 األمطار ربت كالقشَّة
  اثنٍُت  بُت قدران  إختارم

 ..أىٍقداىرم أعنػىفىهاى  كما
 خىائفةه  ك...  أنت ميٍرىىقة

  مشوارم..  جدا طويل ك
  ابتعدم أك..  البحرم يف غوصي

 .... ديكىارً  غَت من حبره  ال
 كربم مواجهة..  اغبب
  التيىارً  ضدَّ  إحبار

 كديمٍوعه ...  كعىذىاب...  صلبه 
 ...األقمارً  بُت كرحيل
 امرأةن  يا..  جبنكً  يقتلٍت
 .. ستارً  خلف من تتسلَّى

 حبّْ  يف أؤمن ال إين( ّ)
 ..الثػيوَّار ؽى نز  حيمل ال
 األسوارً  كلَّ  يكسر ال
 ..اإلعصار مثل يضرب ال
  يبلٍت حبكً  لو( ْ)..  آه

 نزار) اإلعصارً  مثلى ...  يقلعٍت
 (.ُٓ-ُّ،ص،ُٗٗٗ قباين،

********* 
 

 

 
  التشبيو تركيب تحليل .1

 الكلمة رقم

 اؼبسمار مثل تقفي ال إنفًجرًم ُ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو
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 كجو خدؼ) ؾبمل تشبيو - اؼبسمار مثل انتً 
 (شبو

  
 الكلمة رقم

 األمطار ربت كالقشَّة أبدان  أبقى  أف الديكن ِ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 استوىف) التاـ التشبيو ألمطار ربت القىشَّة ؾ أنا
 (األربعة التشبيو أركاف

 
 الكلمة رقم

 مثل يضرب ال األسوارً  كلَّ  يكسر ال..الثػيوَّار نزؽى  حيمل ال حبّْ  يف أؤمن ال إين ّ
 اإلعصار

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 يتعٌدد بأف) تسوية تشبيو - اإلعصار مثل أؤمن ال
 (بو اؼبشٌبو ليس اؼبشٌبو

 
 الكلمة رقم

 اإلعصارً  مثلى ...  يقلعٍت يبلٍت حبكً  لو ْ
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 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 كجو خدؼ) ؾبمل تشبيو - اإلعصار مثل حبكً 
 (شبو

 
  بو مشبو من المجازي و الحقيقي ىالمعن .2

 ؾبارم اؼبعٍت  اؼبعٍت لكلمةا

 دكاح كبوه ك حديد من يصنع ما اؼبسمار
 سن طرىفىيو

  صمتو

 ائلكز  فاين اليابس النبات من ماصغر قىشَّة

 الًتاب تنثر قوية مرتفعة رياح اإلعصار
 معها

 األذل

 الًتاب تنثر قوية مرتفعة رياح اإلعصارً 
 معها

 الحيتسب

 
 التشبيو دئفوا .3

 فائدة الكلمة رقم

 اؼبشبو حالة لبياف اؼبسمار ُ

 دهكجو  حاؿ إمكاف بياف قىشَّة ِ
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 اؼبشبو حاؿ لبياف الثػيوَّار  ّ

 جودهك  حاؿ إمكاف بياف اإلعصار ْ

 كجوده حاؿ إمكاف بياف اإلعصارً  ٓ

 
 الماء تحت من رسالة

 
 ساعدين..  صديقي كنت إف
 .. عنك أرحل یگ
 ساعدين..  حبييب كنت أك

 منك أيشفي گي
 جدا خطَت اغبب أف أعرؼ أين لو
 أحببت ما

 جدا عميق البحر أف أعرؼ أين لو
 .. أحبرت ما
 خاسبيت أعرؼ أين لو
 .. بدأت كنت ما

 فعلمٍت..  إليك إشتقت
 أشتاؽ ال أف

 .. علمٍت
 األعماؽ من ىواؾ جذكر أقص كيف
 .. علمٍت
 األحداؽ يف الدمعة سبوت كيف
 .. علمٍت
 واؽاألش كتنتحر القلب ديوت كيف

 خلصٍت.. نبيا كنت إف
 .. السحر ىذا من
 ىذاالكفر من
 فطهرين..  كالكفر حبك( ُ)

 .. الكفر ىذا من
 أخرجٍت..  قوا كنت إف
 .. اليم ىذا من
 العـو فن أعرؼ ال فأنا

 ..  عينيك يف األزرؽ اؼبوج
 األعمق كبو جيرجرين

 ذبربة عندم ما كأنا
 .. زكرؽ عندم كال.. اغبب يف
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 بيدم فخذ..  عليك أعزّّ  كنتي  إف
 قدمي حىت..  رأسي من عاشيقة فأنا
 .. اؼباء ربت أتنفس إين
 .. أغرؽ إين

 .. أغرؽ

-ُٔ،ص،ُٗٗٗ قباين، نزار) .. أغرؽ
ُٗ.) 

         ******* 
 
 

 
  التشبيو تركيب تحليل.1

 الكلمة رقم

 منك أيشفي گي فطهرين  كالكفر حبك ُ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد بواؼبش

 أيشفي گي الكفر كا حبك
 منك

 استوىف) التاـ التشبيو
 (األربعة التشبيو أركاف

 
 فوائدىا و بو مشبة من ىالمعن. 0

 آّازم اؼبعٍت حقيقي اؼبعٍت الكلمات رقم

 قباسة حجوده اهلل، كجود انكار الكفر .ُ

 
 التشبيو دئفوا .3

 فوائد بو مشبو رقم
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 اؼبشبو كجود امكاف بياف الكفر .ُ

 
 

 األحنران نهر
 

 أحزاف كنهرم..  عيناؾ
 یضببلف موسيقى هنرم
 األزماف كراء..  لوراء
 ضاعا قد موسيقى هنرم

 اعاينأض مث ، سيديت
 فوقهما..  األسود الدمع

 افیبً  أنغاـ يتساقط
 .. ويلككيح..  كتبغي..  عيناؾً 

 أعماين العاشر كالقىدىح
ًًتؽ.. اؼبقعدك يف كأنا  ؿبي

 نَتاين تأكل نَتاين
 ؟قمرم يا..  أحبك أأقوؿ

 بإمكاين كاف كلو.. آه
 الدنيا يف أملك ال فأنا
 .كأحزاين.. عينيك إال
 

 باكية اؼبرفأ يف سفٍت
 اػبلجاف فوؽ تتمزَّؽ

 حطمٍت األصفر كمصَتم
 إدياين صدرم يف حطم
 ليلكيت دكنك أأسافر

 بأجفاين اهلل ظل يا
 يامشسي..  األخضر صيفي يا
 ألواين أصبل.. أصبل يا

 كقصتنا. ؟ عنك أرحل ىل
 نػىٍيساف عودة من أحلى
 غاردينيا زىرة من أحلى

 إسباين شعر عتمة يف
 تبكي ال.. األكحد حيٌب  يا

 كجداين ربفر وعكفدم
 الدنيا يف أملك ال إين
 كأحزاين..  عينيك إال
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 ياقمرم..  أحبك أقوؿ
 بإمكاين كاف لو..  آه

 مفقود إنساف فأنا
 مكاين األرض يف أعرؼ ال

 ضيعٍت..  دريب ضيعٍت
 عنواين ضيعٍت..  إظبي

 تاريخ يل ما!  تارخيي
 النسياف نسياف إينٌ 

 إنساف دببلمح جرح
 ٍتأجيبي ؟ أعطيك ماذا

 ؟ غثياين ؟ إغبادم ؟ قلقي
 قدر سول أعطيك ماذا

 الشيطاف كف يف يرقص
 فابتعدم..  أحبك ألف ناأ

 كدخاين نارم عن..  علي
 الدنيا يف أملك ال فأنا
 قباين، نزار) كأحزاين..  عينيك إال

 (.ِِ-ُٗ،ص،ُٗٗٗ
 

 
  التشبيو تركيب تحليل.1

 الكلمة رقم

 األزماف كراء لوراء یبلفضب موسيقى هنرم أحزاف كنهرم عيناؾ ُ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 كنهرم كا عيناؾ
 أحزاف

 یضببلف موسيقى
 األزماف كراء لوراء

  سبثيل التشبيو

 
 الكلمة رقم

 األخضر صيفي يا ِ
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 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 صيفي
 األخضر

 بليغ التشبيو - - -

 
 الكلمة رقم

 ألواين أصبل.. أصبل يا يامشسي ّ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو 

 بليغ التشبيو - - -  يامشسي

 
 الكلمة رقم

 تبكي ال.. األكحد حيٌب  يا ْ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 بليغ التشبيو - - - حيٌب  يا

 
 المجازي و الحقيقي ىمعنال تحليل. 0

 حقيقي معٍت ؾبازم معٍت لمةالك رقم

  العُت من يسيل اؼباء :دموع األخدكد آّرل،: هنر أحزاف كنهرم عيناؾ ُ
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 اؼباء فيو جيرل

 ؿببوب اؼبرأة :حبيبة اغبريق اعبوٌ  :صيفي األخضر صيفي يا ِ

 أصبل يا مشسي يا ّ
 ألواين أصبل

 

 قبم إحدل: مشس
 كوفت ك العامل يف

 كوكب مصدر

 بوبؿب اؼبرأة :حبيبة

 األشخاص ايل اؼبيل حيٌب  يا ْ
 العزيز األشياء أك

 النساء جبنس الئلنساف :اؼبرءة

 
 لتشبيوا فوائد .3

 فوائد بو مشبو رقم

 مشبو حالة بياف هنر ُ

 مشبو حالة بياف صيفي ِ

 اؼبشبو كجود ربسُت مشسي ّ

 مشبو حالة بياف حيٌب  ْ
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 صغيره شؤون
 
 التفاتً  دكف..  أنت ّٔا سبر

 حيايت لدمَّ  تيساكم
 ..حيايت صبيع

 اىتمامكى  تثَت ال قد..  حوادث
 قصور منها أعمر
 شهور عليها كأحيا
 كثَتة حكايا منها كأغزؿ
 ..  ظباء كألف
 رةیجز كألف
 ... الصغَتة تلك شؤكنك..  شؤكف
 أمامكى  أجثو تدخن فحُت

 .. الطيبة كقطتكى 
 أماف ككيلّْي

 معجبة مزىوة أالحق
 الدخاف خيوط
 اؼبكاف زكايا يف تيوزّْعيها
 .. دكائر
 ...دكائر

 عٍت الليل آخر يف كترحل
 مهاجر كطيب کنجم،

 حيايت ؽیصد يا كتًتكٍت
 كالذكريات..  التبغ الرائحة
 .. انفرادم صقيع يف..  أنا كأبقى
 زادم كل..  أنا كزادم
 .. السجائر حطاـ

 ..رمادا يضم..  كصحن
 .. مريضو أكوف كحُت
 الغاليو أزىارؾ كربمل

 ...إيلٌ  ، صديقي
 يدمَّ  يديكى  بُت كذبعل
 كالعافيو اللوف يل يعود

 كجنيت يف الشمس كتلتصق
 إرادة بغَت..  كأبكي..  كأبكي
 علي غطائي ترد كأنت
 الوسادةً  فوؽ رأسي كذبعل
 أين لو..  صديقي..  التمٍت كل سبنيت

.. 
 ..عليلو أظل..  أظل

 .. عٍت التسأؿ
  يـو كل يل التحمل
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 .صبيلو كركدا
 

 اؽباتف بيتنا يف رفَّ  كإف
 .. أطَت إليو
 األثَت صديقي يا أنا

 صغَت طفل بفرحة
 شاردة سينونوَّة بشوؽ

 اعبامدة اآللة كأحتضن
 الباردة أسبلكها كأعصر
 على يهمي صوتك..  الصوتى  كأنتظر
 .. قوم..  مليئا.. دفيئا

 ..نيب كصوت
 كصوت ، النجـو ارتطاـ كصوت
 اغبلي سقوط
 .. يف فكرت ألنك..  كأبكي..  كأبكي
 إيل ىتفت..  الغيوب شرفات من ألنك

.. 
 .. كتاب أستعَت لكي إليك أجيء كيـو

 .. كتاب أستعَت لكي أتيت أين األزعم
 اؼبتعبو أصابعك سبد
 .. اؼبكتبو إىل

 بالضبا ضباب يف أنا كأبقى

 جواب ریبغ سؤاؿ كأين
 .. بواؼبكت كيف..  فيك أحدؽ

 .. الطيبو القطة تفعل كما
 ؟ اكتشفتى  تيراؾ
 ؟ عرفتى  تيراؾ
 الكتاب لغَت جئت بأين
 .. كاذبة سول لست كأين

 
 ـبدعي إىل سريعا كأمضي.. 

 أضلعي إىل الكتاب أضم
 .. معي الوجود ضبلت كأين

 الستور حويل كأسدؿ..  ضوئي كأشعل
 السطور كخلف ، السطور بُت كأنبش
 أعدك..  الفواصل كراء كأعدك

 .. تدكر نقاط كراء 
 .. . يدكر كرأسي
 جائعو عصفورة كأين
 البذكر فضبلت عن تفتش
 األثَت صديقي يا..  يا العلك
 ..  الزكايا بإحدل تركت
 .. صغَتة حب عبارة
 .. صغَتة شوؽ جنينة
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 شيا خبأتى  الصحائف بُت لعٌلكى 
 .. إليَّا السبلـ ييعيدي ..  ان صغَت  سبلمان 

 الطريق يف امع نكوف كحُت.. 
 ذراعي - قصد غَت من - كتأخذ
 صديق يا أنا أحس
 اغبريق طعم يشابوي ..عميق بشي
 .. مرفقي على
 السماء كبو كفي كأرفع

 .. انتهاء بغَت دريب لتجعل
 .. انقطاع بغَت..  كأبكي..  كأبكي
 .. ضياعي يستمر لكي

 .. عرفيت إىل مساء أعود كحُت
 .. الرداء كتفي عن كأنزع
 - غرفيت يف أنت كما - أحس

 .. يديك بأف
 .. مرفقي رضبة يف تلفاف
 مرىقي ای ألعبد كأبقى
 الدافئات أصابعك مكاف
 .. األزرؽ فستاين كم على

 نزار) انقطاع بغَت..  كأبكي..  كأبكي
 (.ِّ-َِ،ص،ُٗٗٗ قباين،
*****

 
  التشبيو تركيب تحليل.1

 الكلمة رقم

 ..حيايت صبيع حيايت لدمَّ  تيساكم التفاتً  دكف  أنت ّٔا سبر الصغَتة شئوف ُ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 شئوف
 الصغَتة

 لدمَّ  تيساكم
 حيايت

 ؾبمل تشبيو -

 
 



4١ 

 

 

 الكلمة رقم

 مهاجر كطيب کنجم، عٌٍت  الليل آخر يف لكترح ِ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 ك قبم ؾ (انت) حالية
 طبيب

 صبع تشبيو -

 
 الكلمة رقم

 جواب ریبغ سؤاؿ كأين الضباب ضباب يف أنا كأبقى ّ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 ریبغ سؤاؿ ؾ أبقى
 وابج

 التاـ تشبيو

 
 الكلمة رقم

 معي الوجود ضبلت كأين أضلعي إىل الكتاب أضم ْ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 ؾبمل تشبيو - الوجود ضبلت ؾ الكتاب أضم

 
 الكلمة رقم
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 البذكر فضبلت عن تفتش جائعو عصفورة كأين.. . يدكر كرأسي ٓ

 التشبيو نوع شبو كجو بو شبوم التشبيو عدد اؼبشبو

 عن تفتش جائعو عصفورة ؾ رأسي
 البذكر فضبلت

 التاـ تشبيو

 
 الكلمة رقم

 مرفقي على اغبريق طعم يشابوي ..عميق بشئ صديق يا أنا أحس ٔ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 التاـ تشبيو مرفقي على اغبريق طعم يشابوي  أنا أحس

 
 الكلمة مرق

 الطيبة كقطتك أمامك أجثو ٕ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 قطتك ؾ انا
 الطيبة

 ؾبمل بيوتش -

 
 المجازي و حقيقيال منعيال تحليل. 0
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 آّازم اؼبعٍت حقيقي اؼبعٍت الكلمات رقم

 اغبيات ينظم الذم حيايت لدمَّ  ُ
 الناس

 الو اك ربٌ 

 السماكم يف كبالكو  قبم ِ
 اليل ؼ بنفسو منَت ك

 خفوة

 عنو اإلجابة مايطلب سؤاؿ ّ
 اإلمتحاف يف

 ثبوت

 من إنتقاؿ اك إررباؿ ضبلت ْ
 اخر مكاف ايل مكاف
 اخر شيء اك بالياد

 مباشرة

 من طَت جنس عصفورة ٓ
 اٍلمىٍخريكطات اعبواسم
ناقر  اٍلمى

 دكخة

 حسو ربرقها ك النار اضطراـ اغبريق ٔ
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 من جنس كىو اؽبر، قطتك ٕ
 السنورية الفصيلة

 اللواحم كرتبو

 احدؽ

 
 فوائدىا. 3

 الفوائد بو اؼبشبة رقم

 اغباؿ كجود كافام بياف حيايت لدمَّ  ُ

 اغباؿ كجود امكاف بياف قبم ِ

 اؼبشبو حاؿ ربسُت النيب صوت ّ

 اؼبشبو حاؿ بياف  سؤاؿ ْ

 اؼبشبو حاؿ بياف  عصفورة ٓ

 اؼبشبو حاؿ بياف اغبريق ٔ

 اؼبشبو حاؿ بياف قطة ٕ

 
 الياسمين طوق

 ..شكرا
 الياظبُت الطوؽ

 .. يل كضحكت

 تعرفُت أنك كظننت
 ظبُتاليا سوار یمعن
 .. إليك رجل بو يأيت
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 .. تدركُت أنك ظننت
 ركُت ركن يف كجلست.. 

 تتمشُت
 قاركرة من العطر كتنقطُت
 فیكتدمدـ

 الرنُت فرنسي غبنا
 حزين كأيامي غبنا

 .. اؼبقصب اػبف يف قدماؾ
 اغبنُت من جدكالف
 .. اؼببلبس ديكالب كقصدت

 كترتدين..  تقلعُت
 تلبسُت ماذا أختار أف كطلبتً 

 ؟ إذف أفلي
 ؟ تتجملُت إذف أفلي

 ملتهب األلواف دكامة يف..  ككقفت
 اعببُت

 ىل..  كتفيو من اؼبكشوؼ األسود
 ؟ تًتددين

 ! زينح لوف لكنو
 حزين كأيامي لوف

 الياظبُت طوؽ كربطت..  كلبسيو
 .. تعرفُت أنك كظننت

 الياظبُت سوار یمعن
 .. إليك رجل بو يأيت

 .. تدركُت أنك ظننت
 .. اؼبساء ىذا
 ترقصُت رأيتك صغرل حبانة

 اؼبعجبُت زنود على تتكسرين
 .. تتكسرين
 .. كشبدمُت

 األمُت فارسي أذف يف
 .. الرنُت فرنسي غبنا
 .. حزين كأيامي غبنا

 اليقُت أكتشف كبدأت
 تتجملُت للسول أنك كعرفت

 .. العطور ترشُت كؽبم
 .. كترتدين..  كتقلعُت
 .. الياظبُت طوؽ كحملت

 األنُت مكتـو األرض يف
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 صبوع تدفعو..  البيضاء کاعبثة
 ...الراقصُت

..  بأخده الوسيم فارسك يهم
 ..فتماعُت

  ....كتقهقهُت
  انناءؾ عييستد الشيء

 قباين، نزار)الياظبُت طوؽ ذاؾ
 (.ِّ،ص،ُٗٗٗ

********* 

 التشبيو تركيب تحليل. 1
 الكلمة رقم

 حزين كأيامي غبنا الرنُت فرنسي غبنا ُ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 مقلوب تشبيو - فرنسي غبنا ؾ حزين أيامي

  
 الكلمة رقم

 لوف ! حزين لوف لكنو ؟ تًتددين ىل..  كتفيو من اؼبكشوؼ األسود ِ
 حزين كأيامي

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 مقلوب تشبيو - األسود ؾ حزين أيامي
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 الكلمة رقم

 كترتدين..  كتقلعُت.. العطور ترشُت كؽبم تتجملُت للسول أنك كعرفت ّ
..  البيضاء کاعبثة األنُت مكتـو األرض يف.. الياظبُت طوؽ كحملت..

 ...الراقصُت صبوع تدفعو

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 ؾبمل تشبيو - عبثةا ؾ  انتً 

 
 كؾبازم حقيقي ىالمعن. ِ

 قصد معٍت بو اؼبشبو رقم

 كبنائو الكبلـ اغراب يف اػبطأ فرنسي غبن ُ
 فرنسي يف

 حياتو

 البياض من كىيئتو شيء صفة لوف ِ
 ذلك كغَت كلسواد

 حياتو

 رائحتو اؼبيت اعبسد جثة ّ

 
 التشبيو فوائد. ّ

 فوائد الكلمات رقم
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 مشبو حاؿ بياف فرنسي غبن ُ

 مشبو حاؿ بياف األسواد لوف ِ

 للمشبو اؼبدح جثة ّ

 
 

 الحزن قصيدة
 أحزف أف حبك علمٍت

 عصور منذ ؿبتاج كأنا
 أحزف ذبعلٍت المرأة
 ذراعيها بُت أبكي المرأةو 
 العصفور مثل

 أجزائي ذبمع المرأة
 اؼبكسور البللور کشظايا

 سيديت..  حبك علمٍت
 عادات أسوأ

 یفنجاف أفتح علمٍت
 اؼبرٌات آالؼ الليلة يف

 .. العطارين طيب كأجرّْب
 العرافات باب كأطرؽ

 بييت من أخرج..  علمٍت
 الطرقات أرصفة األمشط
 .. كجهك كأطارد

 السيارات أضواء كيف األمطار، يف
 .. طيفك كأطارد

 .. حىت..  حىت
 .. اإلعبلنات أكراؽ يف

 .. حبك علمٍت
 ساعات كجهي على أىيم كيف

 غىجرمِّ  شعر عن حبثا
 الغجريات كيلَّ  ربسده

 .. صوت عن..  كجو عن احبث
 كاألصوات األكجو كل ىو
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 سيديت حبك أدخلٍت
 األحزاف من
 أدخل مل قبلك من كأنا
 .. . األحزاف من
 ىو الدمع أف..  أبدا أعرؼ مل

 اإلنساف
 ..حزف ببل اإلنساف أف

 .. إنساف ذكرل
 .. حبك علمٍت

 كالصبياف أتصرؼ أف
 .. كجهك أرسم أف

 اغبيطاف على بالطبشور
 لثالثا األشعة

 
 .. الصيادين أشرعة كعلى
 .. األجراس على
 .. الصلباف على

 .. حبك علمٍت
 األزماف خارطة يغَت اغبب كيف
 أحب حُت أين..  علمٍت

 .. الدكراف عن األرض تكف
 .. أشياء حبك علمٍت

 اغبسباف يف أبدا كانت ما
 .. األطفاؿ أقاصيص فقرأت
 اعباف ملوؾ قصور دخلت

 تتزكجٍت بأف كحلمت
 فالسلطا بنت
 ماء من أصفى..  العيناىا تلك

 اللجاف
 زىر من أشهى..  الشفتاىا تلك

 الرماف
 .. أخطفها بأين كحلمت

 .. الفرساف مثل
 ما ، سيديت يا ، حبك علمٍت
 اؽبذياف
 العمر دير كيف..  علمٍت

 .. السلطاف بنت تأيت كال
 .. حبك علمٍت
 األشياء كل يف أحبك كيف

 .. العارم الشجر يف



49 

 

 

 الصفراء اليابسة كراؽاأل يف
 األنواء يف ، اؼباطر اعبو يف
 .. مقهى أصغر يف

 السوداء قهوتنا ، مساء ، فيو نشرب
 .. آكم أف حبك علمٍت

 .. أظباء ؽبا ليس الفنادؽى 
 .. أظباء ؽبا ليس ككنائسى 

 .. أظباء ؽبا ليس كمقاه
 .. حبك علمٍت
 الغرباء أحزاف يضخم الليل كيف
 بَتكت أرل كيف..  علمٍت

 اإلغراء طاغية..  أةإمر 

 مساء كل تلبس..  إمرأة
 أزياء من سبلك ما أصبل
 .. هنديها على..  العطر كترش

 ..كاألمراء للبٌحارة
 ...حبكً  عٌلمٍت

 بيكاء غَت من ابكي أف
ـي  كيف.. عٌلمٍت  اغبزف ينا
  القدمُت مقطوع كغبلـ

 قباين، نزار) كاغبمراء الركشة طيريؽً  يف
 (.ّٔ،ص،ُٗٗٗ

. 

 
  التشبيو تركيب حليلت.1
 

 الكلمة رقم

 العصفور مثل ذراعيها بُت أبكي المرأةو  ُ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو
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 ؾبمل تشبيو - العصفور مثل أبكي مرأةو 

 
 الكلمة رقم

 اؼبكسور البللور کشظايا أجزائي ذبمع المرأة ِ

 التشبيو عنو  شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد شبواؼب

 ؾبمل تشبيو - شظايا ؾ أجزائي ذبمع مرأة

 
 الكلمة رقم

 كالصبياف أتصرؼ أف ّ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 ؾبمل تشبيو - الصبياف ؾ انا

 
 الكلمة رقم

 .. الفرساف مثل أخطفها بأين كحلمتي  ْ

 شبيوالت نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 ؾبمل تشبيو - الفرساف ثلم انا
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 الكلمة رقم

ـي  كيف ٓ  القدمُت مقطوع كغبلـ اغبزف ينا

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 مقلوب تشبيو - مقطوع كغبلـ ؾ األخزاف يناـ

  بو مشبو ىمعن تحليل
 ؾبازم معٍت  حقيقي معٍت بو اؼبشبو رقم

 صوهتا الطَت من جنس العصفور ُ

 حُت القذيفة أك القنبلة من متناثر قطعة شظام ِ
 تنفجر

 صوهتا

 فعلو الفطاـ طور يف بنت ك كلد: صيب كلمة من الصبياف ّ

 سريعا اغبصاف راكب الفيرساف ْ

 يطلق ك يشبٌ  أت إيل يولد حُت من صيب غبلـ ٓ
 ؾبازا الرجل علي

 طاعتواست يف

 
 التشبيو فوائد. ّ

 فوائد بو اؼبشبو رقم
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 مشبو حالة امكاف كجود بياف العصفور ُ

 مشبو حالة امكاف كجود بياف شظام ِ

 اؼبشبو حاؿ بياف الصبياف ّ

 اؼبشبو حاؿ بياف الفيرساف ْ

 اؼبشبو حاؿ بياف غبلـ ٓ

 الفنجان قارئة
 

 بعينيها كاػبوؼ..  جلست
 اؼبقلوب یفنجاف تتأمل
 : قالت

 ربزف ال..  كلدم يا
 اؼبكتوب وى عليك فاغبب

 كلدم يا
 .. شهيدا مات قد
 احملبوب دين على مات من

 مرعبة دنيا..  فنجانك
 .. كحركب أسفاره  كحياتك
 .. كلدم يا كثَتا ستجب

 .. كلدم يا كثَتا كسبوت
 .. األرض نساء كل كستعشق

 .. وباؼبغل كاؼبلك كترجع
 .. امرأة ، كلدم يا حبياتك
 اؼبعبود سبحاف ، عيناىا
 كالعنقود مرسـو..  فمها

 كركد ك یؽیموس ، ضحكتها
 .. فبطرة ظباءؾ لكن

 مسدكد..  مسدكد.. كطريقك
 كلدم يا..  قلبك فحبيبة
 مرصود قصر يف نائمة
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 كلدم يا كبَت كالقصر
 كجنود..  ربرسو ككبلب
 .. نائمة قلبك كأمَتة

 .. مفقود حجرهتا يدخل من
 .. يدنيو مىن..  يدىا يطلب من
 مفقود حديقتها سور من
 ضفائرىا فك حاكؿ من

 ..كلدم
 ..مفقود.. مفقود.. مفقود
مت ك.. بٌصرت  كتَتان ..  قبى
 أبدان  أقرأ مل..  لكٍت

 فنجانك يشبو فنجانان 
  كلدم يا ابدان  أعرؼ مل

 أخزانك تشبو أخزانا
 أبدا سبسي أف..  مقدكرؾ

 اغبنجر حدّْ  علي... بّْ اغب يف
 كاألصداؼ كحيدا كتظل
 كالصفصاؼ حزينا كتظل

 أبدان  سبضي أف مقدكرؾ
 قلوع بغَت اغبب حبر يف

 ..اؼبرٌاتً  مبليُتى .. كرببٌ 
 قباين، نزار) ..اؼبخلوع كاؼبلكً  كترجعى 
 (.ْْ،ص،ُٗٗٗ

 
 

 
  التشبيو تركيب تحليل

 الكلمة رقم

 العصفور مثل ذراعيها بُت أبكي مرأةو ال ُ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو



54 

 

 

 اغبب حبر يف العصفور مثل أبكي مرأةو 
 قلوع بغَت

 ؾبمل تشبيو

 
 الكلمة رقم

 سبضي أف مقدكرؾ كالصفصاؼ حزينا كتظل كاألصداؼ كحيدا كتظل ِ
 أبدان 

 قلوع بغَت اغبب حبر يف

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو لتشبيوا عدد اؼبشبو

 ،األصداؼ مثل تظل
 الصفصاؼ

 صبع  تشبيو -

 
 الكلمة رقم

 اؼبخلوع لكً كاؼب كترجعى  ّ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 ؾبمل تشبيو - اؼبلكً  ؾ كترجعى 
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  مجازي و حفيفي ىمعن تحليل. 0
 دقص بو مشبو معٍت بو اؼبشبو رقم

 سريعا اغبرب يف مغلوب فهو الوطن األمر اك رائس مغلوب اؼبلك ُ

 األصداؼ، ِ
 الصفصاؼ

 البحر أمواج: األصداؼ

 مياه ؾبارم عند ينبت شجر: الصفاؼ

 صوتو

 سريعا كطنو من ـبلوع الوطن األمر اك رائس ـبلوع اؼبلك ّ

 
 التشبيو فوائد. ّ

 فوائد بو اؼبشبو رقم

 مشبو الةح بياف مغلوب اؼبلك ُ

 مشبو حالة  كجود امكاف بياف الصفصاؼ األصداؼ، ِ

 مشبو حالة بياف ـبلوع اؼبلك ّ

 
 
 

 بالكلمات الرسم
 



56 

 

 

 حيايت حساب مٍتّْ  تطليب ال
 .. مواليت يا يطوؿ اغبديثى  إفٌ 

 فكأمنا..  ّٔا أنا العصور كل
 السنوات من مبليُت عمرم
 حقائيب الطويل السفر من تعبت

 غزكايت كمن خيلي من كتعبت
 أسود أك..  أبيض هند يبق مل
 .. رايايت بارضو زرعت إال
 صبيلةو  جبسم زاكية تبق مل
 عربايت فوقها كمرَّت إال

 عباءة النساء جلد من فصلت
 ..اغبلمات من اىراما كبنيت
 سحره يشابو ال.. شعرا ككتبت

 التوراة يف اهلل كبلـ إال
 سفيٍت سطح فوؽ اجلس كاليـو... 

 قباه طريق عن احبث ، كاللصّْ 
 أرل فبل...  اغبرمي مفتاح كأدير

 األموات صباجم ریغ ، الظل يف
  ؟ السبايا أين
 صديقي..  طريقال كمصباح إين

 دمعايت يرل أحد كال ، أبكي
 جربتو مسكنا كاف..  اعبنس

 أزمايت كال ، أحزاين ينو مل
 متشأّا كلو أصبح..  كاغبب
 الغابات يف األكراؽ ابوکتش

 منلة أية عشق عن عاجز أنا
 حصاة أم عشق عن ، غيمة أك

 كعبادة عبادة ألف مارست
 ! ذايت عبادة أفضلها فوجدت

 قضييت حيل ال .. اؼبطيب فمك
 نزار) یدكات ك یدفًت يف فقضيت

 (.ْْ،ص،ُٗٗٗ قباين،
*******
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  بيوالتش تركيب تحليل.1
 الكلمة رقم

 من تعبت السنوات من مبليُت عمرم فكأمنا..  ّٔا أنا العصور كل 1
 أبيض هند يبق مل غزكايت كمن خيلي من كتعبت حقائيب الطويل السفر

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 مقلوب تشبيو  العصور كأف عمرم
 

 

 

 الكلمة رقم

 كاللصّْ  سفيٍت سطح  فوؽ اجلس كاليـو ِ

 عدد اؼبشبو
 التشبيو

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو

 ؾبمل تشبيو - اللصّْ  ؾ اجلس

 الكلمة رقم

 دمعايت يرل أحد كال ، أبكي صديقي الطريق، كمصباح إين ّ

 عدد شبواؼب
 التشبيو

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو

 ؾبمل تشبيو - مصباح ؾ انا
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 يمجاز  و الحقيقي ىالمعن .0
 قيقياغب اؼبعٍت  حقيقي اؼبعيب  الكلمات رقم

 إيل وبةمنس الزماف من مرحلة: عصر من صبع العصور ُ
 دكلة شيادة أك  رجل حكم

 اغبياتة طويل

 مصباح ِ
 الطريق

 الييهتم كلكن منَت طريق يف سراج بًو، ييستضاءي  ما كلُّ 

 شبينا شيء بثث لىصّْ  من فاعل أك اغبقو دكف شيئ أخد شارؽ الًلصٌ  ّ

 أك أغصاف فركع علي يضهر ما كرؽ من صبع اكراؽ ْ
 رقيقة صفائح النبات سيقاف

  كيَتة

 
 
 

 الكلمة رقم

 الغابات يف األكراؽ کتشابو متشأّا كلو أصبح..  كاغبب ْ

 التشبيو نوع شبو كجو بو مشبو التشبيو عدد اؼبشبو

 مرسل تشبيو الغابات األكراؽ  ؾ اغبب
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 التشبيو فوائد. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فوائد بو اؼبشبو رقم

 اؼبشبة حاؿ كجود انكاف بياف العصور ُ

 للمشبة تقرير بياف سحر ِ

 اؼبشبة حاؿ بياف الًلصٌ  ّ

 اؼبشبة حاؿ بياف الطريق مصباح ْ

 اؼبشبو عدد افبي اكراؽ ٓ
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 الرابع بابال
 اإلختتام

 اػببلصةأ. 

 بناء على التحليل يف الفصل السابق، تتلخص كما يلي 

 اإلنساف شعر دبا الذكؽ من نتيجة يعٍت كالفن اغبضارة من نصيب األدب  
 من الغرض نفهم لكي الببلغة علم ندرس لعل لذلك تصرحيو إيل فيحتاج سعيد أك شقي

 :البحث ىذا أغراض. فيو الكلمة كإختيار عرالش تأليف
 معٍت عن ؼبعرفة -ِ .القباين لنزار قصائدم أحلي الديواف يف التشبيو أنواع ؼبعرفة -ُ

 ؼبعرفة -ّ .القباين  لنزار ائدمصق  أحلي الديواف يف التشبيو من آّازم ك اغبقيقي
 القباين لنزار قصائدم أحلى الديواف يف التشبيو فائدة

 تعدد باعتبار التشبيو. ُ: كىو الدراسة ىذه ربليل يف التشبيو ـدكيستخ 
 الشبو كجو باعتبار التشبيو .ِ.صبع تسوية، مفركؽ، ملفوؼ، ىم ك أحدمها أك الطرفُت

. ْمرؤكد مها أداده باعتبار التشبيو تقسيم .ّ.سبثيل كغَت كسبثيل كمفصل ؾبمل مها
 .بليغ التشبيو. ٓ مقلوب التشبيو

 شعر ؾبموعة يف التسبيح كفائدة شكل ككذلك الشعر اعبملة يف اغبقيقي عٌتاؼب ؼبعرفة 
 كثَتة أنواع ىناؾ الدراسة، ىذه يف كاالستعارة التسبيح فأنواع .قباين نزار تأليف من قشادم أحلى

 ىناؾ ، قباين نزار كتبو الذم الكتاب يف العشر القصائد يف: ىي كالنتائج كاالستعارة، التسبيح من
 ،ّ مقلوب تشبيح سبسيل، تشبيح ُ مؤكد، تشيبيح ّ ، مرسل تشيبيح ُٓ ؾبمل، حيتشيب ّ

 اؼبشبة اغباؿ كجود امكاف لبياف ،ُٖ اؼبشبة اغباؿ لبياف كالفوائد ،ُ مافوؼ تشبيح ،ٓ صبع تشبيح
 . تسرحية استعارة ٔ ك ،ُ اؼبشبة تعدد بياف, ِ اؼبشبة تقرير لبياف ،ُ اؼبشبة اغباؿ ربسن ،ُِ
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 ًتاحاتإق. ب 

 ليسهل ك الكتابة يف األخطاء لتجد لكي اغبرؼ كتابة يف جيدا ليهتم للباحث ارجو
 .الدراسة ىذه كليدرس القراءة يف القارء
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 عجالمرا

 العربية المراجع
 .الببلغة تيسَت(. ـََِٔ) اسامة، البخرم،
،  .اؼبعرفة دار:كاضحة الببلغة(. ُٗٗٗـ) علي، اعباـر
 دار: كالبديع كالبياف، اؼبعاين، الببلغة علـو يف ايضاح(. ـََِّ) طيب،اغب ،القزكين

 .لبناف العلمية الكتب
 .النشر البياف دار: قاىرة كافية، الببلغة(. ُِٗٗـ) ؿبمد، السيد،
 القلم دار: كفنوهنا كعلومها أسوسها العربية الباالغة(. ـُٔٗٗ) حبنة، اؼبَتاين،

 .دمسق
 .اؽبندكم: الببلغة جواىر. (ـَُِٕ) اضبد، اؽبامشي،

 .بَتكت: لبناف قصائدم، أحلى(. ُٗٗٗـ) نزار، قبٍت،
 ديواف ،"كعناصره كفضلو كفائدتو الشعر تعريف" ،(ـََِٗ) غنيم ؿبمد
 جامعة: األردف قباين، نزار نثر يف دراسة األسلويب اإلنزياح ،(ـَُِٔ) الدليمي أسيل

 . بتصٌرؼ. ّْ صفحة األكسط، الشرؽ
 جامعة: بَتكت بلمند، جامعة يف قباين نزار الشاعر يـو ،(ـُُٗٗ) األبيض حسن

 .بلمند
 .لبناف الفكر، دير الببلغة، الولـو يف األىده ،(ـُٖٗٗ)القزكيٍت   
      العربية اؼبملكة جدة، اؼبدين، ضَت الببلغة، عرار )ُٗٗٗـ ( القهر، عبد اعبوجاين،   

  .السعودية    
 اإلسبلمي، كالشود اعباىلي عشر يف العريب بأد ،)ُٗٗٗ ـ(السيوققي ضيف،

 .لبناف الفكر، هرض
 غونونج سوناف جامعة ،الثبلثُت اعبزء ىف االستعارة ،(َُِٗـ )العزيز عبد شهيد

 .بندكنج جايت
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 بلميةاإلس اعبامعة القرآف، أكاخر من أجزاء أربعة ىف التشبيو ،(َُِٕـ )ألفياين،
  .سارماكا الُت األ اغبكومية

 من الثائر التماـ أيب يف معاكية اؼبهندسُت كتب من تشبيو ،(ََِِـ)،رماكافى دكديو
 . سورنبايا امبل سوناف اغبكومية األسبلمية اعبامعة قافية،

 دار ،الفهرسة حالة  األعبلـ إسباـ ،(ُٗٗٗ ـ) ،اؼباحل رياض ؿبمد أباظة نزار
 .بَتكت :ادر

 .العلمية الكتب دار: كتالببلغة،بَت  رارأس( ق ُُِْ)،اعبرجاين القاىر عبد،
 .العلـو دار: تاجاكر  الثامن، الطبعة العربية، اللغة قوائد( ـ ََِِ)الؤلماـ، خاطب
 القاىرة اعبديدة، مصر مكتوبة الببلغة، أكلـو مصطفى، أضبد ،(ـََِّ)اؼبراغي

 .مصر
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تيةذا سيرة  

 ،المنجاف بباسَتا ُٕٗٗ يوليو ُُ التاريح يف كلد مرتيزا زكادم أزيو
 الثنوية اؼبدرسة إيل يوصل ك ََِٗ السنة يف اإلبتداءية اؼبدرسة من زبرج

 ،َُِِ السنة حيت الوصطي جوا كبلتُت غونضو تغاؿ يف اغبكومية
 عاليةال اؼبستول يف دراستو يستمر يةالسنو  اؼبدرسة يف دراسة انتهاء بعد

 يف دخل مث َُِٓ السنة يف زبرج ك ببلمنجاف َُ عالية دبدرسة
نج بكلية العلـو اإلنسانية بالقسم موالنا مالك ابراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماال  اعبامعة

 اللغة العربية كادّٔا.
 

 

 


