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كلمة الشكر

ِبْسِم اِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحْيمِ 

احلمداهللا رب العلمني قيوم السماوات واألرضني مدبر اخلالئق أمجعني 
يان شرائع الدين، باعث الرسل صلواته وسالمه عليهم إىل املكلفني هلدايتهم وب

هني أمحده على مجيع نعمه، وأسئل املزيد من اة وواحضات الرب يعبالدالئل القط
مه.فضله وكر 

وأشهد أن ال إله إال اهللا الواحد القهار الكرمي الغفار وأشهد أن سيدنا 
حممدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله: أفضل املخلوقني املكرم بالقران العزيز املعجزة 
املستمرة على تعاقب السنني، وبالسنن املستنرية للمسرتشدين، املخصوص 

اهللا وسالمه عليه وعلى سائر النبيني مع الكلم ومساحة الدين، صلوات اجبو 
واملرسلني، وآل كـل وسائر الصاحلني.

التشبيهات ىف شعر كتابة هذه الرسالة منباحثة التنتهاأما بعد، فقد 
ته عز وجل وإعانته وقدرته وهدايه اهللا، فبإذنابن املعتز (دراسة حتليلية بالغية)

الباحثة هذه الرسالة لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية تقدم

يف الS.Humالطلبة للحصول على شهادة 

لفضيلة املشرفني سرت الباحثة يف تقدمي الشكرتويف هذه الفرصة املباركة 
، على مساعتدمها "املاجستري"أيوبستاذ ألو األستاذ "رشاد املاجستري"ومها 

وإعطاء 



د

خرة. مث إىل رئيس نيا واآلزاء يف الداجلاهللا أن يباركهما وجيزمها بأحسن وعسى 
قسم اللغة العربية 

اضرات مجيعا فيها ملساعدة كتابة احملاضرين و احمللعلوم اإلنسانية ومدير اجلامعة و وا
هذه الرسالة.

الوالديها احملبوبني قد دعاين للنجاح لعل اهللا أن وكذلك الشكر إىل 
رة. وأخريا، إىل األصدقاء يرمحهما وجيزيـهمـا أحسن الثواب يف الدنيا واآلخ

شديدا لتكون االباحثة رجاءتورجيف إمتام الرسالة. اعدوىنسناملكرمني الذي
أن هذه الرسالة منفعة لنفسي خاصا وللقرآء عاما. وأختم بالدعاء عسى اهللا

هذه الرسالة.جتزي كـل مساعدي

م.٢٠١٨سبتمربر السالم، اد

الباحثة
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وضوع هذه الرسالة هو "التشبيهات ىف شعر ابن املعتز (دراسة حتليلية امل
وتعمد الباحثة يف كتابه هذه الرسالة على منهج البحث الوصفي بالغية). 
ات املوجودة يف شعر ابن املعتز هي: أن يهبالتشثوأما حصول حبالتحليلي. 

التشبيهات وكان ومها التمثيل واملقلوب وعددالتشبيه قافية مهزة ىف شعر ابن املعتز 
مقلوبا.متثيال و تشبيها. عشرة تشبيهاعشرون
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١

الباب األول

مقدمة

خلفية البحث.أ

اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا ىف غة هي تأدية املعىنالبال
كّل كالم للموطن الذى يقال فيه، واألشخاص النفس أثر خالب، مع مالءمة  

علم هوفالبيان أما ع. يالبالغة من البيان، املعاىن، والبدتضّمن .١الذين خياطبون
يعرف به إبراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه. وداللة اللفظ: إما 

.٢على غريهعلى ماوضع له، أو

، والكناية وما يتعلق االستعارةو ، : التشبيه يتضمن فيهوعلم البيان 
ومركب د،و .٣اركة أمر آلخر يف معىنشالداللة على مالتشبيه هوو 

الح طستعملة يف غري ما وضعت له، يف اصد فهو: الكلمة امل(ومها خمتلفان) أما املفر 
االستعارة هي ما كانت و . ٤به التخاطب، على وجه يصّح، مع قرينة عدم إرادته

ه ١٣٩٣، (الطبعة الثانية والعشرون) البالغة الواضحة البيان واملعاىن والبديعمني، أ. على اجلارم ومصطفى ١
٨: م، ص١٩٧٣–

لبنان: –، (دارا الكتب العلمية، بريوت اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع. اخلطيب القزويين، ٢
١٦٣: م)، ص٢٠٠٣

١٦٤:. صنفس املرجع. ٣
٢٠٢:. صنفس املرجع. ٤



٢

الكناية هي لفظ أريد به الزم معناه مع جواز و . ٥عالقته تشبيه معناء مبا وضع له 
.٦إرادة معناه حينئذ 

يه فقط دون بعما يتعلق بالتشن تبحثأالباحثةففى هذه الرسالة تريد
غريه، والتشبيه الذى تريد الباحثه هو التشبيه ىف شعر ابن املعتز. 

عصر الشاعر مشهور ىف ه، وهو ىف ديوانةشعار كثرية ومكتوبأتز والبن املع
بن ن حممد املعتز باهللا بن املتوكل بن املعتصم عبد اهللا بكامل هو الوامسه العباسى،

لعباس: الشاعر املبدع، خليفة يوم ولية. ولد يف بغداد، وأولع االعباسي، أبو الرشيد
.٧ويأخذ عنهم،باألدب، فكان يقصد فصحاء األعراب

ومكونة من قافية ةنوعتأن ديوان ابن املعتز متضمن فيه موضوعات مونظرا 
صفحات.٥٢٣وفيه اهلمزة حىت الياء 

خاصة يف شعر ابن املعتزودةجاملو التشبيهات ل تريد الباحثة أن حتلفلذلك 
كثريا من تشعره ، وجدتألّن الباحثة بعد أن قرأ. ىف قافية اهلمزة فقط

فيه.التشبيهات 

٢١٢:صنفس املرجع.. ٥
٢٤١: صنفس املرجع.. ٦

للماليني، العلم .خري الدين بن حممود بن حممد بن على بن فارس،الزركلي الدمشقي، األعالم، (دار ٧

١١٨:صم)٢٠٠٢



٣

ثحمشكلة الب.ب
:ما أنواع هيالبحثيف هذامشكلة البحثفانطالقا من الشرح السابق

؟يف شعر ابن املعتزاملوجودةاتشبيهتال

أغراض البحثج.
معرفة أنواع : تبحث الباحثة يف هذه الرسالة فهيوأما أغراض البحث اليت 

التشبيهات يف شعر ابن املعتز

معاني المصطلحاتد. 

، وهي :الرسالةعنوان هذه بةتعلقاملت اتوضح الباحثة فيما يلي املصطلح

مصدر شّبه، إحلاق أمر بآخر لصفة مشرتكة بينهما، هولغةتشبيه ال.١
.٨وأداة تشبيه ووجه شبه وهو يتكون من مشّبه به

.٩الداللة على مشاركة أمر آلخر يف معىنهوفااصطالحالتشبيه ماأو 

١١٦٢: ،العربية املعاصرةمعجم اللغة أمحد خمتار عمر، . ٨
١٦٤ص.:مراجع السابق . اخلطيب القزويين، ٩



٤

شعًرا، كثر شعرء وطال، وهو أشعر وهى شعراء، -شعرهو لغةشعرال.٢
ملكة الشعر يشعرا: اكتب -(ج) شْعر وهو شِعر أيضا، (شعر) فالن

.١٠فأجاده
.١١كالم مقفى موزون على سبيل القصدهوااصطالحوأما 

الدراسات السابقةج. 

الذى حبث عن شعر مل تقف االحثة على حبث فخصص شعر ابن املعتز 
هاكتبتوجدت الباحثة رسالةن هناك أغريابن املعتز خاصة عما يتعلق بالتشبيه، 

شعبة رينا يولستيا (
، ولكنها حبثت عما يتعلق )٢٠١٥كاليجاكا اإلسالمية احلكومية، جوكجاكرتا 

اهللا بن "البحور واملواضيع الشعرية يف ديوان ابن املعتز لعبد بالعروض حتت موضوع 
.املعتز (دراسة عروضّية)"

: البحر ففى حبثهالعروضذه الرسالة هى حتلل عما يتعلق باىف ه
.الطويل والبحر املديد والبحر البسيط والبحر الوفر والبحر الكامل

١٨١م) ص:١٩٦٠-ه١٣٨٠، (اجلزء االول، القاهرة املعجم الوسيطالدكتور ابراهم أنيس، . ١٠
١٠٩:م)، ص١٤١٣، (دار الفضيلة، القاهرة، معجم التعريفات. حممد املنشاوى، ١١



٥

كثري منها :و وأما االشخاص الذين حبثوا عما يتعلق بالتشبيه 

طالبة بكلية اآلدب وعلوم االنسانية قسم )٢٥٠٩٠٢١٠٩نور العزم (.١
بندا سالمية املكومية دار السالم جبامعة الرانريي اإل

تشبيهات يف رواية "األجنحة املتكسرة" للجربان خليل ، "ال٢٠١٣أتشية
جربان (دراسة بالغية)، التشبيهات املوجودة يف رواية "األجنحة املتكسرة" 

التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمين والتشبيه املقلوب.
)١١١١٠١٢٠، (نور أمحد شريفة الدين.٢

اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية، 
، "التشبيه يف شعر نزار قياىن يف "كتاب احلب" ٢٠١٦جوكجاكرتا 

(دراسة حتليلية بيانية)، املوجودة يف شعر نزار قباىن يف "كتاب احلب" 
تشبيه البليغ.التشبيه املرسل والتشبيه املفصل وال

)٨١٢٠٨٠٧٠ميميد نور صمد (.٣
، ٢٠١٥والعلوم الثقافية جبامعة سونن أمبيل احلكومية سورابايا إندونيسيا 

"التشبيه يف شعر أيب العالء املعرى عن أمري املغاين دراسة بالغية، 
املوجودة التشبيه املرسل والتشبيه املؤكد والتشب

والتشبيه البليغ والتشبيه الضمىن والتشبيه الصارح والتشبيه التمثيل والتشبيه 
غري التمثيل والتشبيه املقلوب والتشبيه غري املقلوب.



٦

منهج البحثد. 

نهج الوصفي املهو فه الباحثة ىف هذا البحث تستخدماأما املنهج الذى 
قرره قسم اللغة ماعلىةحثاالبتعتمداكتابة البحث فطريقة  وأما،التحليلى
اإلسالمّية احلكومّية.ىب جامعة الرّانري دأالعربية و 

“Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas
Adab UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014 ”



٧

الباب الثانى

لمحة عامة عن ابن المعتز

بعة أر مور أتبحث عما يتعلق بابن املعتز ىف نأىف هذا الباب تريد الباحثة 
ووفاته.،تهامؤلفو ته،وشخصي،وهي نسبه

نسبه ومولده.أ
بو العباس عبد اهللا بن املعتز بن املتوكل بن املعتصم بن هارون الرشيد أهو 

بن املهدى بن املنصور بن حممد بن على بن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب ا
مري يف أمري يف النسب، كما هو أفة ابن خليفة كابرا عن كابر، أو اهلامشى، فهو خلي

.١دباأل
فكان يقصد فصحاء األعراب ويأخذ ، وأولع باألدب، ولد يف بغداد

سبع وأربعني، وقال سنان بن ثابت: يف سنة ومولده لسبع بقني من شعبان.٢عنهم
.٣سنة ست وأربعني ومائتني، والقضية مشهورة وفيها طول، وهذاخالصتها

٣: قبال" يف بريوت)، ص، ( طبع يف مطبعة "اإلديوان عبد اهللا بن املعتزعبد الباسط االنسى، .١
٢٠٠٢، (دار للماليني، ، األعالمخري الدين بن حممود بن حممد بن على بن فارس،الزركلي الدمشقي. ٢

١١٨:م)ص
وفيات األعيان الدين أمحد بن حممد بن إبراهم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي، س. أبو العباس مش٣

٧٦: بريوت) ص–، (دار صادر وأنباء أنباء الزمان



٨

خصية ابن المعتزش.ب
عبد اهللا بن املعتز باهللا أمري املؤمنني وامسه حمّمد بن جعفر املتوكل على اهللا 

بن أيب إسحاق املعتصم باهللا يكىن أبا العباس، كان متقدما يف األدب، غزير ا
.٤حسن الشعر، ومسع املربد وثعلبا وأبا علي العنزيالعلم، بارع الفضل، 

ربد وأيب العباس ثعلب كان ابن املعتز أخذ األدب عن أيب العباس امل
قريب املأخذ سهل ،مقتدرا على الشعر،شاعرا مطبوعا،كان أديبا بليغاو وغريمها، 

معدودا من ،خمالطا للعلماء واألدباء،جيد القرحية حسن اإلبداع للمعاين،اللفظ
.٥مجلتهم

وكان ،وكان أبو العباس أمحد بن حيىي يقدمه، ويقول هو أشعر أهل زمانه
عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر يقول هو أشعر قريش، ألنه ليس فيهم من له مثل 
فنونه ألنه قال يف اخلمر، والطرد، والغزل، واملديح، واهلجاء، واملذكر، واملؤنث، 
واملعاتبات والزهد، واألوصاف، واملراثي. فأحسن يف مجيعها، وهو حسن التشبيه، 

.٦لفظ، واسع الفكرمليح األ

دار الطبعة األوىل، ، (تاريخ بغداد. أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي، ٤
٣٠٢: )، صم٢٠٠٢-ه١٤٢٢، بريوت–الغرب اإلسالمي 

نفس املكان. ٥
/ه ١٣٥٥، (مطبعة الصاوي، أشعار أوالد اخللفاء وأخبارهم. أبو بكر حممد بن حيىي بن عبد اهللا الصويل،  ٦
١١٣: م)، ص١٩٣٦



٩

مسعت بعض العلماء بالشعر يقول أول الشعراء املتقدمني يف صفة اخلمر و 
.٧مث عبداهللا بن املعتز،مث أبو نواس مث احلسني بن الضحاك،مث األخطل،األعشى

مؤلفاتهج. 

ذكر أصحاب الكتب اّلىت فيها ترمجة له عدة مؤلفات، منها :

كتاب الزهر والرياض .١
كتاب البديع.٢
بالشعرمكاتبات اإلخوان .٣
كتاب اجلوارح والصيد.٤
كتاب أشعار امللوك.٥
كتاب اآلداب.٦
كتاب حلى األخبار.٧
كتاب طبقات الشعراء.٨
كتاب اجلامع ىف الغناء.٩

كتاب فيه أرجوزة ىف ذم الصبوح.١٠
كتاب السرقات.١١
٨يضاف إىل هذا كتاب فصول التماثيل.١٢

١١٤: ، صاملرجعنفس . ٧



١٠

د. وفاته

ر خلع املقتدل عبد اهللا بن املعز، بعد أن تسنة ست وتسعني ومائتني فيها ق
وأخذت البيعة البن املعتز على كثري من القواد، فمكث يوما واختلف القوم على 
ابن املعتز فاختفى، فأنذربه املعتز، فأمر حبمله إليه، فحمل وقتل، وذلك يف ربيع 

.٩األول من سنة ست وتسعني ومائتني

الباحثة ان ابن تصخعلق حبياة ابن املعتز فلالباحثة عما يتتحبثوبعد ان 
عبد اهللا بن املعتز باهللا اخلليفة العباسي وكنيته أبو العباس، ولد عام املعتز هو

م يف بغداد. وكان أديبا وشاعرا ويسمى خليفة يوم ولية، حيث ٨٦١ه، ٢٤٧
يلبث يوما واحدا حىت هجم تضى باهللا، ومل الفة العباسية إليه، ولقب باملر آلت اخل

م. وأخذ اخلالفة من بعد ٩٠٩ه، ٢٩٦وقتلوه يف عام عليه غلمان املقتدر 
املقتدر باهللا، ولقد رثاه الكثري من شعراء العرب.

القاهرة -كورنيش النيل١١١٩-، (دار املعارف مبصرطبقات الشعراء البن املعتز، . عبد الّستار أمحد فراج٨
١٢: ج.م.ع) ص

١١٤، ص: املرجع السابقن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي،أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت ب. ٩



١١

الباب الثلث

نظرية التشبيه

ما وأ.ىف هذا الباب تريد الباحثة ان تبحث عما يتعلق بالتشبيه بشكل عام
ا: أنواع التشيه أركان التشبيه، ثالث:مفهوم التشبيه، ثانيا:أوالفهى:النقاط املهمة 

أغراض التشبيه.اخري وأ

مفهوم التشبيه.أ
التعريفات عن التشبيه عند البالغيون  ستعرض الباحثة عدة ىف هذا املكان 

كما يلى:
بيان أّن شيًئا أو أشياء بأنههبيالتشعرف علي اجلارم ومصطفى أمني .١

شاركت غريها ىف صفة أو أكثر، بأداة هي الكاف أو حنوها ملفوظة 
لشمش ىف الّضياء وإنل، قال املعرى ىف املديح: أنت كامث.١أوملحوظة

ممدوحه وضىء ىف البيت الشاعر أن جاوزت كيوان ىف علّو املكان. 

.١بالكاف

١٩٧٣–ه ١٣٩٣، الطبعة الثانية والعشرون، ا، (جاكرت، البالغة الواضحةومصطفى امني. على اجلارم١
٢٠:م ) ص



١٢

هو أن يعمد القائل إىل املماثلة بني شيئني التشبيهوعرف غريد الشيخ بأن .٢
.٢رتكان يف صفة واحدة لتوضيح هذه ايش

اعلم أن الشيئني إذا هوفمام عبد القاهر اجلرجاىناإلشبيه عند توأما ال.٣
شبه أحدمها باآلخر كان ذلك على ضربني أحدمها: أن يكون من جهة 

.٣أمر بني ال حيتاج فيه إىل تأول
وأما التشبيه كرم البستاىن بأن التشبيه هو احلاق أمر بأمر آخر، يف .٤

وصف، بأداة لغرض، فإن إحلاق،أدىن باعلى كان للمدح، حنو: تراب  
للذم، حنو: مسك  كاملسك يف طيبة، وإن كان احلاق أعلى بأدىن كان 

٤كالرتاب يف انعدام طيبه

وأما لإلمام جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويىن اخلاطيب بأن .٥
٥التشبيه هو الّدآللة على مشاركة أمر ألمر ىف معىن، واملراد ههما وأجدر 

أمر بأمر يف وصف حممد دياب التشبيه هو إحلاق وأما حفىن ناصف .٦
صف ، والثاين (املشبه به)، والو بأداة لغرض، واألمر األول يسمى (املشبه)

.٦أو حنوها، حنو: العلم كالنور يف اهلداية (وجه الشبه)، واألدة (الكاف)

٥٦، (دار الراتب اجلامعة، د.س) ص: البديع-البيان-املتقن يف علوم البالغة املعاىن.  غريد الشيخ، ٢
، ، (دار الفكر، الطباعة والنشر والتوريع)، د.سسرار البالغة ىف علم البيانأ، اجلرجاىنمام عبد القاهر . اإل٣

٧٠ص: 
٥٢- ٥١( مكتبة صدر، بريت)، د.س، ص: ، البيانكرم البستاىن،. ٤
، (دار الفكر ، التلخيص ىف علوم البالغةلإلمام جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويىن اخلاطيبا. ٥

٢٣٩-٢٣٨)، ص: ١٩٠٤طبعة األوىل، لالعرىب، 



١٣

املماثلة بأن التشبيه هو التمثيل، ومن التعريفات السابقة فلخصت الباحثة
، وهذه تدل على مجال اللغة العربية.بني شيئني يشرتكان يف صفة واحدة

أركان التشبيه أربعة: ب. 

كان وهى:أر ربعة أيون بأن التشبيه يتكون من بالغقرر ال

يف سلشمكاأنت، مثل: بغريهههو األمر الذى يراد إحلاقاملشبه: . ١
الضياء

سلشمكاأنت، مثل: لذى يلحق به املشبهاملشبه به: هو األمر ا. ٢
يف الضياء

وجه الشبه: هو الوصف املشرتك بني الطرفني، ويكون ىف املشبه به. ٣
، ٧املشبه وقد يذكر وجه الشبه ىف الكالم وقد حيذفأقوى منه ىف

الضياءيف سلشمكاأنتمثل:

أداة التشبيه: هى اللفظ الذى يدل على التشبيه، ويربط املشبه . ٤
باملشبه به، وقد تذكر األداة ىف التشبيه، وقد حتذف، حنو: كان 

١٥١)، ص: ١٤٢٨، (مكتبة املدينة، الطبعة األوىل، دروس البالغة، حفىن ناصف، حممد دياب.  ٦
٢٤٨: ، (احلرمني، د. ن عام). صجواهر البالغة.  السيد املرحوم أمحد اهلامشي، ٧



١٤

عمر ىف رعيته كامليزان ىف العدل، وكان فيهم كالوالد ىف الرمحة 
يف الضياء.سلشمكاأنت  ، مثل: ٨والعطف

من حيث األداة ووجه الشبهم التشبيه تقسيج. 

قسم إىل مخسة انواع: نكان التشبيه بالنظر من حيث االدة ووجه ت

ك، كأن، ، مثل:أداة التشبيه: هو تشبيه ذكرت فيهالتشبيه املرسل. ١
.مثل، شبه، وغريها

أنت كالشمس ىف الضياءمثل: 

حيث إن األداة حذفت.: وهو عكس املرسل التشبيه املؤكد. ٢

أنت مشس يف الضياءمثل:

الشبه.ههو تشبيه ذكر فيه وجالتشبيه املفصل: . ٣

األستاذ كالكتاب يف اهلدايةمثل: 
الشبه حذف من هحيث إن وج. ٤

اجلملة.

٢٤٨:. صنفس املرجع.  ٨



١٥

كتابلاألستاذ كامثل: 

الشبه وهو البليغ: هو تشبيه حذف منه أداة التشبيه ووجهالتشبيه . ٥
أقوى التشبيه.

األستاذ كتاب، هو مشس، أنت بدرمثل:

د. أنواع التشبيه 

تشبيه التمثيل.١

.  يسمى التشبيه متثيال إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد
يف َصحيفٍة زرقاءِ : وََكَأنَّ ْاِهلَالِل نـُْوِن ِجلَنيٍ # َغَرْقُت مثل

ويف هذا البيت يشبه السري حال اهلالل أبيض ملاعا مقوسا وهو يف 
السماء الزرقاء، فوجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد، وهو وجود 
شيئ أزراق. فهذه التشبيهات الثالثة اليت مرت بك، وأن وجه الشبه 

ه فيها صورة مكونة من أشياء عدة يسمى كل تشبيه فيها بالتشبي
٩لتمثيل 

. نور العزم، التشبيهات يف رواية "األجنحة املتكسرة" للجربان خليل جربان (دراسة بالغية)، جامعة ٩
٤٤م)، ص: ٢٠١٣بندا أتشية، –الرانريي اإلسالمية احلكومية، (دار السالم 



١٦

التشبيه الضمىن. ٢

شبه به ىف صورة من تشبيه ال يوضع فيه املشبه واملهو التشبيه الضمىن
صور التشبيه املعروفة بل يلمحان ىف الرتكيب. وهذا النوع يؤتى به 

.١٠لييفيد أن احلكم الذى أسند إىل املشبه ممكن
: كقول املتنيب:ل ثم

َعينِّ # َأْسرَُع السََّحِب ِيف املِسْريِ اَجلهَّامِ َوِمَن اخلري ِبَطء َسْيُبَك 
(السيب: العطاء. اجلهام: السحاب الذي ال حيمل مطرا)

فاملتنبيب خياطب ممدوحه بقوله: إن تقصريك يف إعطائي وإكرامي ال يعد 
تقصريك يف إعطائي وإكرامي ال يعد تقصريا، فهذا يشبه السحب 

را بينما يأيت اخلري العميم من تلك السريعة الىت ال حتمل خريا وال مط
١١السحب البطيئة اليت تسري متثاقلة بطيئة 

التشبيه املقلوب.٣

به بادعاء أّن وجه الشبه فيه شبيه املقلوب هو جعل املشبه مشبهالت
.١٢أقوى وأظهر

٤٨:. صنفس املرجع.  ١٠
٤٦، ص: جع السابقاملر . ١١
٦٠:. صنفس املرجع.  ١٢



١٧

يفة حني ميتدحوبدا الصبّاح كأّن غرّته # وجه اخلل: مثل
إن تباشري الصباح تشبيه يف التأللؤ وجه اخلليفة عند مساعة املديح، 
واملألوف أن يقال: إن وجه اخلليفة يشبه الصباح لكنه عكس وقلب 

١٣للمبالغة 

أغراض التشبيه ه. 

التشبيه بالنظر من ناحية أغراضه فهى:

: وذلك حني يسند إليه أمر مستغرب ال تزول ن إمكان املشبهبيا.١
بذكر شبيه له.غرابته إالّ 

: وذلك حينما يكون املشّبه غري معروف الصفة قبل املشبهبيان حال.٢
التشبيه فيفيده التشبيه الوصف.

دار حاله: وذلك إذا كان املشّبه معروف الصفة قبل التشبيه بيان مق.٣
معرفة إمجالية وكان التشبيه يبني مقدار هذه الصفة.

املشبه حيتاج إىل التشبيت تقرير حاله: كما إذا كان ما أسند إىل .٤
واإليضاح باملثال.

١٤تزيني املشبه أو تقبيحه..٥

٤٧:، صاملراجع السابق. ١٣
٥٥:. صنفس املرجع. ١٤



١٨

التمثيل أنواع وهىثالثةالتشبيهومن الشرح السابق فلخصت الباحثة بأن 
التشبيه الضمىن هو تشبيه ال شبه فيه صورة منتزعة من متعدد، و هو إذا كان وجه ال

التشبيه املعروفة بل يلمحان ىفيوضع فيه املشبه واملشبه به ىف صورة من صور 
فيد أن احلكم الذى أسند إىل املشبه ممكن، الرتكيب. وهذا النوع يؤتى به لي

التشبيه املقلوب هو جعل املشبه مشبها به بادعاء أّن وجه الشبه فيه أقوى و 
وأظهر.



١٩

الباب الرابع

تحليل التشبيه في شعر ابن العتز

أنواعه يف شعر ابن املعتز، كما و ل التشبيه يد الباحثة يف هذا الباب أن ُحتلّ تر 
أنواع، وكذلك ثالثة باب السابق بأن التشبيه يتكون منالشرحت الباحثة ىف 

عن التشبيه ان حبثت الباحثة مرر أبعدأنواعه، و على حسبستشرح الباحثة 
من أنواع نيعر ابن املعتز فوجدت الباحثة نوعاملوجودة ىف قافية اهلمزة من الش

وشرحها كما يلىي: قلوبواملالتمثيلالتشبيه ومها تشبيه 

لتمثيلأ.التشبيه ا

بيانال نوع التشبيه املشبه النص رقمال

أّن الشاعر 
نيَ نَ ثَـ يشبه
ين وارتدَ يولَ الذّ 

كحّياتِ ابغٍ سَ بِ 
ملرَ 

تمثيلال نيَ نَ ثَـ :شبهامل
ين وارتدَ يولَ الذّ 

ابغٍ سَ بِ 
شبه به : حّيات امل

رمل
افكالة : ااألد

يولَ الذّ نيَ نَ ثَـ 
# ابغٍ سَ ين بِ وارتدَ 

مل رَ كحّياتِ 
١حبّناءِ نبقَ وانتَـ 

١

٧، دار صادر، بريوت، ص:ديوان ابن املعتز. كرم البستاين، ١



٢٠

الوجه الشبه: 
انتقن حبّناء

أّن الشاعر 
زنة مبغدرانيشبه 

ىف خفضهما 
وكذلك ىف اي
مكان ما مزنة 
ينزل وغدران 

ينزل عند الناس

، ألن تمثيلال
وجه الشبه 
فيه صورة 

منتزعة من 
متعدد

شبه: لغدران  امل
املشبه به: مزنة

اة: الكافاألد
شبه: الوجه ال

خفض
مستقرّا كمزنة يف 

مساء

يف كّل درانِ لغُ لفرتى 
ا  قَ تَـ سْ # مُ ضٍ فْ خَ 

٢اءيف مسَ ةٍ نَ زْ كمُ 
٢

أّن الشاعر
لون يشبه

بيض كالثياب  
ضوء الشمش 

لة، مسب
والشمش إذ 

لة خرج بمس
الء كأنه أذيال أل

، ألن تمثيلال
وجه الشبه 
فيه صورة 

منتزعة من 
متعدد

املشبه: الثياب 
البيض 

شبه به : مشش امل
مسبلة

األدة: الكاف
شبه: الوجه ال

مسبلة أذيال ألالء

الثيابِ ذيولَ تْ جرّ 
مشتْ البيض حنيَ 

مش كالشّ # 
أذيالَ ةٌ لَ بِ سْ مُ 

٣ألالءِ 

٣

نفس املكان. ٢
١٣. نفس املراجع، ص: ٣



٢١

البيض
أّن الشاعر يشبه 
توّقدت عند ليلة 

ويرى مجيلة 
يساوى مجيلة 

املريخ ىف الظلمآء

، ألن تمثيلال
وجه الشبه 
فيه صورة 

منتزعة من 
متعدد

شبه: توقدت امل
يف ليلة 

توّقد املشبه به: 
املرّيخ
افكالة: ااألد

يف الوجه الشبه: 
الظّلماء

ت يف ليلةٍ وتوقدَ 
من قارها   #   

يف املرّيخِ كتوّقدِ 
٤الظّلماءِ 

٤

أّن الشاعر 
يشبه روح دّن 

النار وهو بهلا 
هواء وال خرج  
كل من شيئ 

بشيئ

، ألن تمثيلال
وجه الشبه 
فيه صورة 

منتزعة من 
متعدد

املشبه : روح دّن 
شبه به: لّنارامل

وهو هوا
فكاالة: ااألد

الوجه الشبه: 
هلا من الكأس 

جسم

هلا من دنٍّ روحُ 
جسمٌ الكأسِ 

#   فهي فيه كا 
٥لّنار وهو هواءُ 

٥

١٥، ص: نفس املراجع. ٤
١٦، ص: نفس املراجع. ٥



٢٢

أّن الشاعر
البدر يشبه

بدرهم إذ أصابه 
الضياء فكأنّه 

ملقى على 
ديباجة زرقاء

، ألن تمثيلال
وجه الشبه 
فيه صورة 

منتزعة من 
متعدد

املشبه: البدر يف 
أفق السماء

شبه به: درهم امل
افكالة : ااألد

الوجه الشبه:
ملقى على 
ديباجة زرقاء

فقِ يف أُ رُ دْ والبَ 
همٍ كدرِ ماءِ السّ 

لى ى عَ قً لْ #  مُ 
٦رقاءِ زَ ةٍ ديباجَ 

٦

يشبه أن الشاعر 
تفّرى األفق 

لذى بالضّياء
مجيلة
إبتسامبجّدا 

املرء ىف الشفة 
الّلمياء

، ألن تمثيلال
وجه الشبه 

صورة فيه 
منتزعة من 

متعدد

شبه: تفّرىامل
األفق بالضّياء

شبه به: ابتسام امل
ة: مثلااألد

الوجه الشبه: 
الشفة الّلمياء

ّرى األفقُ فَ تَـ املّ 
مثلَ #اءِ يبالضّ 

فةِ الشِّ ابتسامِ 
٧الّلمياءِ 

٧

أّن الشاعر 
يشبه الصبح 

، ألن التمثيل
وجه الشبه 

املشبه: الّصبح
املشبه به: شيب 

من حتتِ والّصبحُ 
# كأنهُ مِ الظّال 

٨

١٧، ص: نفس املراجع. ٦
١٨، ص: نفس املراجع. ٧



٢٣

ويريدبه الضوء 
من الفجر كأنه 

شيب بدا ويظهر 
سعر يف مجاعة 

سوادء

فيه صورة 
منتزعة من 

متعدد

بدا يف ملّة سوداء
ة: كأنااألد

من الوجه الشبه: 
بدا حتت الظالم
يف ملّة سوداء

ّمةٍ دا يف لِ بَ بٌ يْ شَ 
٨وداءِ سَ 

أّن الشاعر 
فوقيشبه 

متنيه الفرند 
الذى تلؤلؤ 

ببقية غيم رّق 
الذ تركه مطر 

مساء

، ألن التمثيل
وجه الشبه 
فيه صورة 

منتزعة من 
متعدد

املشبه: فوق متنيه 
الفرند

املشبه به:  بقية 
األداة: كأن

غيم الوجه الشبه: 
رّق دون مساء

يه تنَ مَ قَ ى فوْ رَ تَـ 
#  كأنهُ ندَ رِ الفِ 
ونِ رّق دُ يمٍ غَ ةُ يّ قِ بَ 

٩مساءِ 

٩

أّن شاعر يشبه 
من إبريق شربة 

يشبه الّنار الذى 
يسعل الليل 
دجى ظلماء 

، ألن التمثيل
وجه الشبه 
فيه صورة 

منتزعة من 
متعدد

املشبه: إبريقه يل 
شربة    

املشبه به: لّنار 
األداة: الكاف
الوجه الشبه: 

فأراق من إبريقه يل 
#  كالّنار شربة 

تشرق يف دجى 
١٠ظلمائه

١٠

نفس املكان. ٨
٢٠، ص: نفس املراجع. ٩

نفس املكان. ١٠



٢٤

شربة منها يسعل 
حيات الغيم

تشرق يف دجى 
ظلمائه

ب. التشبيه المقلوب

بيانال نوع التشبيه املشبه النص الرقم

أّن الشاعر يشبه 
غالية سبيكة قد 

أفرغت بني 
إستحياء حية من 

الرمضاء

جعل ، قلوبامل
املشبه مشبه

به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 

أقوى وأظهر

ملشبه: سبيكة ا
املشبه به: حّية 
األداة : كمثل
قد الوجه الشبه: 

أوحّية أفرغت
وثبت من 

الرمضاء

بيكةٍ سَ لت كمثلِ نزَ 
#    غتفرِ قد أً 

ت منَ بَ وثَـ أوحّيةٍ 
١١الرمضاءِ 

١

ّن الشاعر يشبه أ
درة باحلباب 
ليألنه مجبيضاء

جعل ، قلوبامل
املشبه مشبه

به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 

املشبه: احلباب
املشبه به: درة

األداة: كأنّ 
شبه: الوجه ال

، إذ بابَ وكأّن احلَ 
، دةٌ رَ وَ #جوها زَ مَ 

، بيضاءُ رةٍ دُ فوقَ 
١٢

٢

١٥ص: نفس املكان، . ١١
١٦، ص:املكاننفس . ١٢



٢٥

أقوى وأظهر بيضاءدرة 
أّن الشاعر

يشم ثراها يشبه
عرف كوكبا، 

وإرجاء كّفه عليه 
مساء

جعل ، قلوبامل
املشبه مشبه

به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 

أقوى وأظهر

املشبه: يشّم 
شبه به: املثراها 

كوكبا األداة :  
كأنّ 

الوجه الشبه:  
كفه عليه مساء

مُّ شُ وكأّن الذي يَ 
ا، بً كوكَ ا  # اهَ رَ ثَـ 

١٣ه عليه مساءُ كفُّ 
٣

اّن الشاعر 
يشبه حّية رقطاء 

إذاكان تر بني 
الّسفح والفضاء

جعل ، املقلوب
املشبه مشبه

به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 

أقوى وأظهر

املشبه: انسياب 
حّية رقطاء

املشبه به: الّسفح 
والفضاء

األدة: مثل

سياب حّيةٍ انْ مثلَ 
بنيَ # آنسَ طاءِ قْ رَ 

١٤ضاءِ والفَ حِ الّسفْ 

٤

اّن الشاعر يشبه 
أحوى يعىن من 

صفات خمصوص 
للمرء من بطن 
احلية احلضراء 

جعل ، املقلوب
املشبه مشبه

به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 

أقوى وأظهر

املشبه: أحوى
املشبه به: بطن 

احلّية احلضراء
األداة: الكاف
فيه  الوجه الشبه: 

احلّيةِ ى كبطنِ أحوَ 
احلضراء  #  فيه  

احلّيةِ شِ قْ كنَـ 
١٥الّرقشاءِ 

٥

١٩، ص:نفس املكان. ١٣
نفس املكان. ١٤
نفس املكان. ١٥



٢٦

نقش الذى عنده 
الّرقشاء

كنقش احلّية 
الّرقشاء

أّن الشاعر 
ىف هذا يشبه 

الشعر شيئ 
خمصوصة مبرور 

الّزمان مثل 
ضفائر الّشمطاء 
الذى يستخدام 
قبل األين والعناء

جعل ، املقلوب
املشبه مشبه

به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 

أقوى وأظهر

املشبه: ضفائر 
الّشمطاء

املشبه به: 
يصطاد قبل األين 

والعناء
األداة: الكاف

فائرُ 
#  الّشمطاءِ 

األينِ قبلَ دُ يصطا
١٦ناءِ والعَ 

٦

أّن الشاعر 
يشبه شيئ ما 

بنانه من خملص 
ملّا بدا وهذا 

مطلوب لكل 
عمل صاحل 

نافع   

جعل ، املقلوب
املشبه مشبه

به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 

أقوى وأظهر

املشبه: بنانه من 
خملص

املشبه به: وجه 
الوزير دعا بطول 

ببقائه
األداة: الكاف

صٍ لِ من خمُ هانِ نَ كبَـ 
# وجهُ دا ملّا بَ 
طولِ دعا بِ زيرِ الوَ 

١٧ه بقائِ 

٧

نفس املكان. ١٦
نفس املكان. ١٧



٢٧

أّن الشاعر 
يشبه أثار 

الشهاب يعرف  
كذلك زجر من 
الّدعاء الذى ىف 
حياة يومية من 

العمل يعرف 
عادة املرء

جعل املقلوب، 
املشبه مشبه

به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 

أقوى وأظهر

املشبه: أثر 
الّشهاب 

املشبه به: الّزجر 
من الّدعاء 

األداة: الكاف
الوجه الشبه: 
الّشهاب يف 

السماء

يف الّشهابِ كأثرِ 
فُ عرِ ويَ # ماءِ السّ 

الّدعاءِ منَ الّزجرَ 
١٨

٨

أّن الشاعر 
يشبه مّدة من 
قلم كان وجود 

الوقت أو الزمان 
سواء هدبة من 

طرف الرداء

جعل املقلوب، 
املشبه مشبه

به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 

أقوى وأظهر

املشبه: مّدة من 
قلم 

املشبه به: هدبة 
من طرف الرداء
األداة: الكاف

مٍ من قلَ ّدةٍ كمَ 
ةٍ أو هدبَ سواء # 

داءِ الرّ فِ رَ من طَ 
١٩

٩

أّن الشاعر 
يشبه شيئ ما 

جعل املقلوب، 
املشبه مشبه

املشبه: بنانه من 
خملص

كبنانه من خملص 
# وجه ملّا بدا

١٠

نفس املكان. ١٨
١٨، ص:نفس املكان. ١٩



٢٨

بنانه من خملص 
ملّا بدا وهذا 

مطلوب لكل 
عمل صاحل 

نافع   

به بادعاء أّن 
وجه الشبه فيه 

أقوى وأظهر

املشبه به: وجه 
الوزير دعا بطول 

ببقائه
األداة: الكاف

الوزير دعا بطول 
٢٠ببقائه

عشرونتكون من وهى تالتشبيهات املوجودة ىف شعر ابن املعتز هكذا
عشرة تشبيهات من وهو يتكوننقسم اىل قسمني ومها التشبيه التمثيلتتشبيهات و 

التشبيهات.ةعشر يتكون من وهو والتشبيه املقلوب

٢٠، ص:نفس املكان. ٢٠



٢٩

الباب الخامس

خاتمة

بالنتائج الرسالةفتختم الباحثة هذهبعد انتهاء البحث من هذه الرسالة 
: يوالتوصيات، وهي كما يل

أ. النتائج

تىف شعر ابن املعتز فلخصاملوجودةالباحثة عن التشبيهاتتبعد أن حبث
:ما يلىيكج  ئالباحثة بالنتا

نوعان ومها التمثيل قافية مهزة ىف شعر ابن املعتز ات ىفأن التشبيه-
.واملقلوب

عشرونفيهاالتشبيهاتوعدد-

وأما التشبيه مقلوب يتكون ،عدده عشرة تشبيها متثيالالتشبيه التمثيل -
تشبيها مقلوبا.ةى عشر حدا

ب. التوصيات  

وهى  م الباحثة بعض التوصيات، م الباحثة هذه الرسالة تقدتوقبل أن ختت
يلي:كما



٣٠

أن يهتم طلب قسم الل.١
وان أدبية مجيلة، وفيها أكثر بلغ تشبيهات.إنه فيها أل

البحث نافع وقيما خاصة للدراسةيف هذا البحث فعسى أن يكون هذا .٢

ونظرية غريها، ألن أكثر مجيل وجد فيها. 
حتليل الشعر أن يهتم طلبة قسم اللغة ال.٣

    .
خاصة أن ومكتبة كلية اآلدابلرانريى عامةجتدر مكتبة جامعة ا.٤



٣١

المراجع

-ه١٣٨٠، (اجلزء االول، القاهرة ، املعجم الوسيطابراهم أنيس وآخرون
م) ١٩٦٠

أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة

األولئ.د.س

لبنان، ٣٩٩ه) أبو العباس عبد اهللا ابن املعتز،  كتاب البديع، (بريوت –

أبو العباس مشش الدين أمحد بن حممد بن إبراهم بن أيب بكر ابن خلكان

(دار صادر – الربمكي اإلربلي، وفيات األعيان وأنباء أنباء الزمان،
بريوت).د.س

يب البغدادي،أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلط

م،  دار الغرب  ه-٢٠٠٢ تاريخ بغداد، (الطبعة األوىل، ١٤٢٢
بريوت)–اإلسالمي 

أشعار أوالد اخللفاء وأخبارهم، أبو بكر حممد بن حيىي بن عبد اهللا الصويل،

م١٩٣٦



٣٢

اسرار البالغة ىف علم البيان، (دار الفكر،  األمام عبد القاهر اجلرجاىن،

والتوريع)، د.سالطباعة والنشر 

اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع، (دارا

م)٢٠٠٣لبنان: –الكتب العلمية، بريوت 

،الدمشقيخري الدين بن حممود بن حممد بن على بن فارس،الزركلي 

األعالم، (دار للماليني، ٢٠٠٢م)

، (احلرمني، د.س)البالغةجواهر السيد املرحوم أمحد اهلامشي، 
، ، البالغة الواضحة البيان واملعاىن والبديععلى اجلارمي و مصطفى امني

م ١٩٧٣–ه ١٣٩٣(الطبعة الثانية والعشرون) 
، ( طبع يف مطبعة "االقبال" يف ديوان عبد اهللا بن املعتزعبد الباسط االنسى، 

بريوت)د.س
-، (دار املعارف مبصرن املعتزطبقات الشعراء البعبد الّستار أمحد فراج، 

القاهرة ج.م.ع)-كورنيش النيل١١١٩
، (جاكرت، الطبعة الثانية ، البالغة الواضحةعلى اجلارمى ومصطفى امني

م )١٩٧٣–ه ١٣٩٣والعشرون، 
(دار الراتب،البديع-البيان-، املتقن يف علوم البالغة املعاىنغريد الشيخ



٣٣

٥٦اجلامعة، د.س) ص: 
.د.س، دار صادر، بريوتديوان ابن املعتزكرم البستاين، 

م) معجم التعريفات، (دار الفضيلة، القاهرة، ١٤١٣ حممد املنشاوى،س
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