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 احملسنات اللفظية يف مدائح أيب الطيب املتنيب هوموضوع هذه رسالة   

احملسنات تدور حول يف هذه الرسالة هى  واما املشكلة البحث. )دراسة بالغية)
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 Penelitian ini berjudul Al-muhasanat Lafziyah Fii Mada’ih Abi at- Tayyib Al-

Mutanabbi (Dirasah Balaghiyah). Permasalahan penting yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah muhasanat lafziyah yaitu jinas dan saja’ yang terdapat dalam Sya’ir 

Mada’ih Abi at- Tayyib Al- Mutanabbi. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang bersumber dari buku-buku 

ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian. Hasil yang di dapatkan dalam 

penelitian ini adalah jinas dan pembagiannya yaitu, jinas tam dan ghairu tam. 

Pembagian pertama yaitu jinas tam berjumlah 9 bait, dan jinas ghairu tam 13 bait. 

Ada pun saja’ yang ditemukan adalah saja’ mutaraf 2 bait, saja’ tarsi’ 4 bait, dan saja’ 

mawazi 9 bait. 
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 الباب األول 

 مقدمة

 خلفية البحث . أ
البالغة هي مرتقى علوم اللغة وأشرفها فاملرتبة الدنيا من الكالم هي اليت تبدأ 
بألفاظ تدل على معانيها احملددة، مث تتدرج حىت تصل إىل الكلمة الفصيحة 

أصوله وأدواته، كما لكل علم  والبالغة علم له قواعده، وفن له . والعبارة البليغة
 1.وفن

كون التحسني هبا راجعا اىل تهيم البديع، و و علعلم من احملسنات اللفظية   
هي اليت يكون احملسنات اللفظيةمث   .اللفظ أصالة وإن حسنت  املعىن أحيانا تبعا

املقام األول، وإن كان بعضها يفيد حتسني املعىن  جعا إىل اللفظ يفالتحسني هبا را
اللفظ يف احملسن البديعي اللفظي،  هالو غي  هناالقسم، أوالعالمة املميزة هلذا . ضاأي
  .بلفظ يرادفه، لزال احملسن اللفظي، وذهب أثره اجلمايل والبالغي ىأتيو 

                                                             
، لبنان -بيوت، دارالكتب العلمية)، اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع ،اخلطيب القزويين 
 .1: ، ص(ه1 11 –م  00 

 
، لبنان -بيوتدار الكتب العلمية، )، البيان واملعاىن والبديع: علم البالغة، املراغي مصطفىأمحد  
 .19 : ص، (م 199

 
: ،  ص(م006  -ه1 11، جامعةطنطا-كليةاآلداب)، (علم البديع)تيسي البالغة ، أسامةالبحيي 

11. 



  

 

و احملسنات اللفظية توجد كثيا ىف االدب العرىب، إما ىف الرواية او القصص 
او ىف الشعر و أحد الشاعر الذى كتب كثيا عن احملسنات اللفظية ىف شعر وهو 

أبو الطيب أمحد احلسني بن مرة بن عبد اجلبار اجلعفى الكندى الكوىف، هو .املتنيب
اجلعفى، كا روى اخلطيب وابن   أو أمحد بن احلسني بن احلسن بن عبدالصمد

 1.أمحد حممد: خلكان، وروى بعض املؤرخني
ىف هذا  داح ، واملداح راض اشعاره منها املأغوىف ديوانه موضوعات من 

 داح والدوافع الىت دققت الباحثه ىف حبث عن امل. داح امل 1 ن يتكون من اديو 
 .املتنيب ألن فيها مملوحة باجلناس والسجع

 
 البحث مشكلة . ب

تدور حول البحث يف هذه الرسالة فهي  مشكلةأما فبالنظر إىل شرح السابق
 ؟أيب الطيب املتنيب  مداح يف  السجعبني اجلناس و  تدورالتى احملسنات اللفظية

 
 البحثراض أغ . ج

من  احملسنات اللفظيةملعرفة انواع البحث يف هذه الرسالة فهياعراضأما   
 .أيب الطيب املتنيب مداح يف  السجع و اجلناسبة هنا
 

                                                             
، (م1996 -ه1101، لبنان -بيوتالعريب،  الكتب الناشر دار) ،شرح ديوان املتنىبالرمحن الربقوقى،  عبد 

 .1 -0 : ص



  

 

 .معانى المصطلحات . د
ىف هذه ةملوجودالباحثة أن تشرح معاين املصطلحات ا تريد يف هذه الرسالة

 :ىلامنها ما ي سالةالر 
 احملسنات اللفظية .1

بعض العلماء، وجيىء ني اللفظ أو ال وبالذات على  رأى الىت تفيد حتسهي 
لفظية يشرتط فيها بقاء هيئة الكالم  هبا حتسني املعىن تبعا، وألن هذه احملسنات 

  .كما هى دون تغيي، فإن تغيت هيئة الكالم زالت احملسنات اللفظية
 املدح . 

واحلسنات واملبالغة  ،املدح هو الثناء على املمدوح بذكر ما فيه من الفضاحل
 6.ولست فيه ،أو بإدعاء الفضاحل عليه. ىف ذلك

 
 السابقة اتالدراس . ه
دراسة )احملسنات اللفظية يف مداح  البحتوري للمتوكل العباسي "رمسوار  .1

 كان.019  جامعة الرانيي اإلسالمية احلكومية بنداأتشية، ("بالغية
احملسنات اللفظية يف مداح  البحتوري للمتوكل " هذه الرسالة هي موضوع
وترتكز هذا البحث على مسئلة مهمة هى ما أنواع " (دراسة بالغية)العباسي

                                                             

 
 . 0 : ، ص(م1991، منشورات جامعة بنغازي)، دراسات يف البالغة، العاطي غريب عالمعبد  

 
،  110( جامعة اإمامي بن معرد اإلسالمية) ،ألديب العريب وتاريخ الرياض ،عبد العزيز حممد الفضل 

 . :ص
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وأما منهج البحث . احملسنات اللفظية يف مداح  البحتوري للمتوكل العباسي
هلذا الرسالة فهو منهج الوصفىي التحليلي وذلك بإطالع على الكتب 

وقد حصلت الباحثة . العلمية املتعلقة باملوضوع  البالغة والتاريخ وغي ذلك
تب سبعة فهي اجلناس و السجع برت . هذا البحث فهي من ناحيةعلى نتاحج 

تسعة وأربعون أبيات اجلناس و مثانية : و سبعون األبيات الشعر وهي كمايلي
احملسنات اللفظية يف مداح  البحتوري وعشرون أبيات السجع، وتالحظ أن 

 .بأنواع جناس و سجع للمتوكل العباسي
دراسة ) إسالميات شعر حسان بن ثابت احملسنات اللفظية يف" يولت  . 

هذه  .م019 الرانيي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية،جامعة ("بالغية
احملسنات اللفظية يف إسالميات شعر حسان بن ثابت " الرسالة حتت املوضوع

ومها السجع  احملسنات اللفظيةوتتوقف مشكلة البحث على " (دراسة بالغية)
ومنهج البحث الذي تستخدمها الباحثة . شعرحسان بن ثابتو اجلناس يف 
أن اجلناس  .وأما اليت حصلت عليها الباحثة. لتحليلى الوصفهو منهج ا

نوع اجلناس التام املوجود يف . بوجه عام نوعان، ومها اجلناس التام و غي التام
فاجلناس  : وأما غي التام فيها. شعر حلسان بن ثابت اجلناس املماثل فقط

لذى وأما السجع ا. الناقص يف مخسة واضع فاجلناس الالحق يف موصعني
املقتطفات، السجع  تتضمنة قافية الباء والدال فهو السجع املطرف يف اربعة

 .الرتصيع يف مخسة املقتطفات، السجع املوازي يف ثالثة عشر املقتطفات



  

 

جامعة الرانيي ("دراسة بالغية) االستعارة يف ميمية أىب الطيب املتنىب"اىنضمر  . 
" هذه الرسلة هووضوع كان م. م  01  ، اإلسالمية احلكومية بنداأتشية

حيث إن الباحث ". (دراسة بالغية)االستعارة يف ميمية أىب الطيب املتنىب 
يطالع على االستعارة املوجودة يف امليمية أليب الطيب املتنيب وأنواعها املختلفة 

ويعتمد الباحث يف كتابة هذه الرسالة . يف األلفاظ املتضمنة فيها االستيعرة
ي التحليلي باالطالع على الكتاب العلمية على منهج البحث الوصف

املختلة، وأخيا يستخرج الباحث بعض النتاحج املهمة منهاأن امليمية أليب 
الطيب املتنيب يف مدح سيف الدولة وعتابة وماقال املتنيب وقد عويف سيف 

التصرحيية االستعرة  عارة املكنية واالستعارة التبعية و الدولة قد يستخدم االست
مايستخدم وأما أكثر منها . األصلية واالستعارة التمثيلية  واالستعارة التخيلية

أبو الطيب املتنيب يف ميميتة فهي االستعارة املكنية ألهنا أشد املبالغة وتتبادر 
 .يف الذهن عند إطالقها

جامعة "(دراسة تشبيهات حتليلية)املدح لسيف الدولة يف شعر املتنيب "محيا  .1
كان التشبيه موضوعا مهما .م009 رانيي اإلسالمية احلكومية بنداأتشية،ال

ىف علم البالغة وهو أحد وساحل ىف التعبي عن أفكار الشاعر وشعره بصورة 
أدبية، وهو من احملسنات اللفظية من البيان ويستعمل الشعراء التشبيه ىف 
شعرهم ومنهم من يستخدم التشبيه ىف املدح، هو أبو طيب أمحد بن حسني 

املدح لسيف الدولة يف هذه الرسالة هو  وموضوع. بن عبد الصمد وهو املتنيب
، واملسألة الىت  ستبحث الباحثة ىف (دراسة تشبيهات حتليلية)شعر املتنيب 
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هذه الرسالة هي عنالتشبيه ومباحثه ىف علم األدب العريب، وكذلك عن 
مث حقيقة التشبيه وحياة املتنيب وأثره تعريف التشبيه وأنواعه،والتشبيه وأركانه، 

ويف مجع  . مث أركان التشبيه وأقسامه. شعر مدحة لسيف الدولةومؤلفاته و 
املعلومات والبيانات، إعتمدت الباحثة على طريقة البحث املكتيب باإلطالع 
على الكتب العلمية املتنوعة املتعلقة باملسألة املبحوثة، ومن كتاب التاريخ 

الرسالة هو  وغرض الباحثة هلذه. والبالغة وغيها مما يتعلق مبوضوع واألدب
 .وجلب املنافع من شعر املدح لسيف الدولة علوماتاستيعاب امل

 
. أيب الطيب املتنيبفإن الباحثة مل جتد حبثا يف احملسنات اللفظية يف شعر 

 مداح عن حمسناتاللفظية عن  البحثلباحثة ترحال لمفالسابقة  اتبالنظر اىل دراس
باالستعارة  قعن املتنبىي ولكن يتعل حبث الذى انطالب هناكان حيث  عند املتنبىي
 "د اىل ذلك، وترغب الباحثة يف حبثواعتما.شعار املتنبىيأىف  والتشبيهات

 ".(دراسة بالغية) أيب الطيب املتنيبشعر  مداح احملسنات اللفظية يف 
 

 .منهج البحث . و
 التحليلى منهج تستخدمه الباحثة يف هذا البحث هوأما منهج الذى  

 .الوصفي على دراسة حتللية بديعية ىف كتابة هذا البحث
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وجلمع املعلومات والبيانات اليت حتتاج  إليها الباحثة، فتعتمد على طريقة 
من كتب مما  ب العلمية املتعلقة مشكلة البحثالبحث املكتيب بإطالع على الكت

 .يتعلق باملوضوع
العربية  قرره قسم اللغة ما البحث على اعتمدتما طريقة كتابة البحث وأ

بندا آتشية  –دار السالم  اإلسالمية احلكومية يمعة الراني دهبا بكلية األدآب جاأو 

 :هو كتاب
 Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab 

Uin Ar-Raniry Banda Aceh 2014. 
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 الباب الثانى

 ترجمة أبي الطيب المتنبي
يف هذه الباب تريد الباحثة أن تبحث عن ترمجة البحرتي الذي يتناول من  

 .، و اآلدب ألبو طيب املتنيبأسرته، ونشأتهحياهت
 

 .شأتهحياته ون . أ
أبو الطيب أمحد أىب الطيب املتنيب كنية غليت عليه  او اشهرت عليه  وامسه  

احلسني بن مرة بن عبد اجلبار اجلعفى الكندى الكوىف، أو أمحد بن احلسني بن 
اخل، كا روى اخلطيب وابن خلكان، وروى بعض .. احلسن بن عبدالصمد  اجلعفى

احلسني اجلفي بالكوفة سنة  ولد أبو الطيب أمحد بن .اخل..أمحد حممد: املؤرخني
هو جعفى بن سعد : وجعفى جد املتنيب .ه393-303م و 9-569 5

، وكندة اليت ينسب إليها، هحلة قحطانالعشرية من مذحج من كهالن من 
ومل يذكر املتنيب ىف شعره .بالكوفة، وليست كندة القبيلة كما ظن بعضهم خطأ

إمنا ذكر جدته ألمه، وكان يدعوها نسبه أو قبياته، والأشار إىل والده أو جده، و 
 :والدته ، ىف أشعار منها 

______________ 
 

: ، ص(م51  -ه301 ، بريوتالعريب،  الكتبالناشر دار )، شرح ديوان املتنىبالرمحن الربقوقى،  عبد  
 0. 

 -ه303 ، بريوتللطباعة والنشر،  العلميةالكتبدار )، اجلزء الثاين ديوان املتنيبشرح، مصطفى سبييت  
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 ووالدتى وكندة والسبيعا#  نسى السكون وحضرموتاأم
وسألت املتنىب عن : وقد روى اخلطيب عن على بن احملسن عن أبيه قال 

ومىت أنا رجل أخبط القبائل وأطوى البوادى وحدى، :نسبه فما اعرتف ىل به وقال
القبيلة الىت أنتسب  يأخذىن بعض العرب بطائلة بينة وبني وانتسبت مل آمن أن

على .وما دمت غري منتسب إىل أحد فأنا أسلم على مجيعهم وخيافون لساىن. إليها
 : دافع عن نسبه هذا، ىف القصيدة الىت مطلعهاأن املتنىب قد 

 أول حي فراقكم فتله #  ا ربعكم وال طللهال حتسبو 
ىف قصيدته هذه، وىف مواضع وإن يكم مل يذ كره، إمنا أشاد بآباءله عظام،  

ومل يكن املتنىب يعىن بأن .ون أن بذكر رحله أو عشريته أو قبيلتهأخرى من شعره، د
يعرف عنه إال أنه املتنىب، ال يفخر بقبيلة، إمنا تفخر به القبيلة الىت هو منها، قال 

 3:ىف إحدى قصائد الصبا
 وبنفسى فخرت ال حيدودى#  شرفت بل شرفواىبمى ال بقو 

 :وقال ىف رثاء جدته ألمه
 أباك الضخم كونك ىل أمالكان  #  ولو مل تكوىن بنت أكرم والد

إن بعض شعر املتنىب قد يدل على : وقول بعض مؤرخى األدب العرىب 
مدح شجاع ابن عصبية ميانية، فأكثر ممدوحيه ىف أيامه األوىل من قبائل ميا نية، 

وقال الالذقحممد األزدى، وعلى بن أمحد الطائى، وغري هم، ومدح التنو خيني ىف 

______________ 
 

 .   -0 : ص،املرجع السابق، عبد الرمحن الربقوقى  
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بعض الناس ونسب اهلجاء  ءبعد أن هجا –للحسني بن إسحق التنوخى  ميدحه 
 :إىل املتنيب

 ونفسبها ىف مأزق أبداترمى# أبت لك ذمى خنوة مينية 
الناس ذلك النسب، على أن ذلك الذى يكتم نسبه عن الناس فينسى  

كل حال، مث إن والذى خيتلف املؤرخون ىف تسمية آيائه، ليس ذا نسب نا به على  
بكندة القبيلة، شىء خيقق مخول تسب شاعر نا خلط كندة الىت ولد هبا املتنىب، 

على الرغم من كل أولئكعرىب قح، عريق ىف عروبته، فال يعيبه  -الكبريوتفاهته، وهو
وكان أبو الطيب من بني وزراء اإلعالم ىف ذلك الزمان  3.أن كان من بيت فقري

على تنفيذها ألن  كان وزيرا له سياسته احلاصة وخيرب الناس أنه غريقادر...عجبا
تسمع  -الدولة الىت تغدق عليه جوائزها، سيف الدولة، أو كافورا، أوبدر بن عمار

اقها عليه وتنبيها وكان مع هذا ميجدها شكرا إلغد. ملن يكيدون له وتعر قل عليه
 9.على هبا ئها ىف ذات نفسها وتنويها به

 
 . أسرته . ب

سافر به إىل الشام، وتنقل به بني حضرها وباديتها وروى أن والد املتنىب  
على أن الثابت الذى ينطق بأن والد املتنىب مل .درها وو برها، وردده ىف القبائلوم

______________ 
 

 فس مكانن3 
الثالثة، :ط،(م003  -ه9 3 السودان،  -داراألصالة، اخلرطوم )، كل احلقوق حمفوظةسني مجعان،  ح9 

 .   : ص
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أما .6فما رثاه ولد بكلمة واحدةأنه مات -كما يرجح الرواة  -رجالنابه الشأنيكن 
والدة املتنىب، فلم يذكر الرواة عنها شيئا، ويرجح أهنا ماتت ىف حداثته قبل سفره 
إىل الشام، وأما جدته ألمه فقد تقدم ذكرها، وهى الىت تفردت من بني أسرته 

 :قال إبان اعتقاله. مجيعا برثائه هلا واحرتامه الفخم
 لشىء إال ألىن غريب ال# بيدى أيها األمري األريب 

 دم قلب ىف دمع عني يذوب# وألم هلا إذا ذكرتىن 
أهنا ماتت فرحا  –كما أخربنا الرواة   -وتلك هى جدته الىت أخربنا ىف شعره  

وإنك لواجد أثرها البليغ ىف حياته . جاءها منه بعد غيبة طويلة مؤئسةبكتاب 
 : وسريته والمس ثورة نفسه وحزنه عليها ىف قصيدته الىت مطلعها

 1فما بطشها جهال وال كفها حلما#أرى األحداث مدحا والذماأالال 
اختلف إىل كتاب فيه أوالد أشراف الطويني، فكان ))جاء ىف اإليضاح أنه  

خيتلف إىل  -إىل جانب ذلك -وكان(( دروس العربية شعرا ولغة وإعرابا يتعلم
الوراقني ليفيد من كتبهم، وقد متئز منذ الطفولة بالذكاء وقوة احلفظ، واشتهر جبه 

ة الوراقني فكان علمه من ء وأكثر مالزمطلم واألدب، وقد لزم األدباء والطلمالل
بادية فعاد إىل الكوفة عربيا صرفا، وروى أن املتنىب صحب األعراب ىف ال.دفاترهم

إنه أقام ىف البادية سنني، : أما مدةإقامته فيها فهى أكثر من سنتني، قال العلوى
إىل ويرجح أن مغادرة املتنىب . وجاء ىف دائرة املعارف اإلسالمية أنه أقام فيها سنتني

______________ 
 

 .3 -0 :ص، السابق املرجع، الربقوقىعبد الرمحن  
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لكوفة، وبرجح  البادية كانت سنة  اثنىت  عشرة وثلثمائة، حينما أغار القرامطة على ا
كذلك أنه غادر الكوفة فرة أخرى سنة مخس عشرة وثلثمائة عند ما عاود القرامطة 

بعض أحاديثه لذلك أثر بني ىف نفس املتنبىفىالغارة وهزموا جيش اخلالفة، وقد كان 
من سرية املتنىب، ومن روايات املؤرخني، أن ثقافة  –بعد ذلك -ويبني.وأشعاره

اع ما تاقاه ىف كتاب الكوفة، وما أفاده من مصاحبة الشاعر  العرىب مل تكن مج
األعراب ىف البادية، وما تعلمه ىف بغداد فحسب، بل لقد زاد على ذلك أنه هاجر 
إىل العلماء وصاحبهم، فدرس على السكرى ونفطويه وابن دستويه، ولقى كذلك 

عمر بن  أبابكر حممد بن دريد فقرأ عليه ولزمه، ولقى بعد من أصحابه أبا القاسم
طلب األدب وعلم العربية، ونظر ىف ))دادى، وأبا عمر ان موسى، وأنه سيف البغ

الغاية الىت فاق فيها أهل أيام الناس وتعاطى قول الشعر من حداثته حىت بلغ 
 1((.عصره، وطاول شعراء وقته

 
 
 
 
 
 
 

______________ 
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 اآلدب ألبو طيب المتنبي . ج
والشعر املدحي للحاكم يف هذا العصر، األشعار املنشورة هي الشعر البطويل  

الشعراء الذين ينشدون . ني يف قصورهميواخليفة والذي قد ينشد أمام العلو 
أنه يقوم به العلويون يف ذلك العصر .األشعار املدحية فلهم أجورهم العجيبة

يعىن أن أشعارهم متكن ان يرفع مؤازينهماحلسنة، السلطة أو النسبة و للحاجة 
 .حفظ مروءهتم

بدون استثناء أبو الطيب املتنيب، ما خره يف إنشاد الشعر، يوجه باستغدام  
لذلك يكون مشهورا كشاعر ماهر . أشعاره ملدح وتكرمي العلويني يف العصر

قد تألف ألف أشعار تتضمن يف ديوان املتنيب وأغلبية حمتويتها هي أشعار . مدحي
ك فيها أشعار هجائية و أشعارا مدحية فقط، وإمنا هناولكن ليس تكون . مدحية

 5.أشعار  عن احلب

______________ 
 

شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب العلوم  الثقافية ،املتنيب يف ديوانهأشعار أيب طيب إحسان عباد فردوس،   
 .3 : م،  ص1 0 جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوجكارتا، 
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 الباب الثالث

 اإلطر النظري

عند  احملسنات اللفظيةعن  لمكتهذا الباب تريد الباحثه أن ت ىفو  
 .مفهوم احملسنات اللفظيةوأنواعهفهذ الباب يشمل على . البالغيني

 
 مفهوم محسنات اللفظية  . أ  

بعض العلعاء، وجيىء  ىحتسني اللفظ أوال وبالذات على رأاليت تفيد هي   
فظية يشرتط فيها بقاء هيئة الكالم  للاهبا حتسني املعىن تبعا، ألن هذه احملسنات 

 4.كما هي دون تغيري، فإن تغريت هيئة الكالم زالت احملسنات اللفظية
احلسن  و أنوقد سبق أن بينًا رأى اإلمام عبد القاهر يف احملسنات اللفظية  

فيها ال ميكن أن يكون للفظ يف ذاته من غري نظر إىل املعىن، حىت ما يتوهم يف 
لذلك يطلب من -بدء الفكرة أن احلسن ال يتعدى فيه اللفظ واجلرس كالتجنيس

األديب أن يرسل املعاىن على سجيتها ويدعها تطلب لنفسها األلفاظ، فإهنا إذا 
احملسنات .ا، ومل تلبس إال ما يزينهاتركت وما تريد مل تكتس إال ما يليق هب

 .ريةتتكون من اجلناس والسجع و تركز الباحثة ىف  حبثها ىف هذه النظ اللفظية
 

______________ 
 

 .502: ، ص(م4991، منشورات جامعة بنغازي) ،دراسات يف البالغة، عبد العاطي غريب عالم  
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 حسنات اللفظيةم أنواع . ب
 الجناس و انواعه .1

، هو لغة مصدر جانس الشيء الشيء شاكله و احتد معه يف اجلناسناس جلا
فهي اجلناس هو أن يتشابه اللفظان ىف 5.اصطالحا تشابه الكلمتني يف اللفظو 

 .التام و غري التام: وهواملعىن النطق، وخيتلفان ىف 

  

 لجناس التاما•
أي يف نوع ، هو تتفق اللفظتان يف كل شيء عدا املعىنناس التام اجل  

: ماجلناس التام  ينقسم إىل ثالثة أقسما. وعددها، وحركاهتا، وترتيبها، احلروف
 1.اجلناس مركبو  ،اجلناس مستويف، اجلناس مماثل

  

______________ 
 

، لبنان العلمية -بريوتدار الكتب العلمية، ) البيان واملعاىن والبديع: علم البالغة ، مصطفى املراغيأمحد  
 .21 - 49  : ، ص(م 499

 
 .502: ، صاملرجع السابق، عبد العاطي غريب عالم 

 
، (م5002-ه4151، برامكة -سوريا دمشق) من علوم البالغة والعروض اراملخت، حممد علي سلطاين 

 .461: ص
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 الجناس التام المماثل•

اتفقت فيه الكلمتان املتجانستان ىف نوع األحرف  ماو التام املماثلهناس اجل  
مة، امسني أو فعلني لوعددها وهيآهتا وترتيبها، وكانتا من نوع واحد من أنواع الك

 .2أو حرفني

 ."ة  اع  س  يقسم اجلرمون ما لبثوا غري ة  اع  الس  يوم تقوم  : قول اهلل تعاىلك" 
 .مبعىن املدة الزمنية املعروفة ة  اع  س   ومبعىن القيامة،  ة  اع  الس  :اجلناس بني لفظي 

 6.ن متفقان يف النطق، خمتلفان يف املعىنومها امسا
 الجناس التام المستوفي•

خمتلفني يف النوع،  ما كان فيه اللفظان املتجانسانهو  التام املستويفناس اجل
مها حرفا واآلخر امسا أو يكون أحد فعال، أو واآلخر  كون أحد مها امسايبأن 
1.فعال

  

 ."اأحيان  وحنن يف حفر األجداث اأحيان  لوزارنا طيف ذات اخلال "

______________ 
 

 
داراملعامل ) ، علم البديع دراسة تارخيية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديعبسيوىن عبدالفتاح فيود،  

 .520: ، ص(4992 -4142اجلديد، مصر  -الثقافية
 

: ،  ص(م5006 -ه4151جامعةطنطا، -كليةاآلداب)، (علم البديع)تيسري البالغة أسامةالبحريي، 6
452. 

 .4 4-0 4: ص ،نفس املرجعأسامةالبحريي، 1 
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. ظرف زمان مبعىن يف بعض األوقاف( األوىل)ا أحيان   :اجلناس بني لفظي
خمتلفان ومها متفقان يف النطق، . فعل ماض مبعىن ردنا إىل احلياة( الثانية)ا وأحيان  

.يف املعىن والنوع

  

 الجناس التام المركب•

أن يكون كال اللفظني، أو أحد مها مركبا ويسمى  التام املركبناس اجل
2.، وهو ماكان اللفظني فيه مركبني(جناس الرتكيب)

  

 ".رشاىنفالن قد : وال قالوا   شاىنفلم تضع األعادي قد " 

احلرفية، ومن الفعل ( قد)فاألول مركب من القدر والشأن، والثاى مركب من  
 9.املشتق من الرشوة

 الجناس غير التام•

اختلف فيه اللفظان ىف نوع احلروف أو عددها،  هو الذيو  غري التاماجلناس  
مضارع،  اجلناس: أقسما  مخسةاجلناس غري التام  ينقسم إىل .، أوترتيبهاهيئتهاأو 

 40القلبو اجلناس ، حمرفاجلناس الناقص، اجلناس ، الالحق اجلناس

 
______________ 

 

 
 .502-501: ، صاملرجع السابق، عبد العاطي غريب عالم 
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 مضارعالجناس غير التام •

قع بينهما و مضارع، فاملضارع ماكان احلروفان اللذان غري التام ناس اجل  
اللفظ أم ىف وسطه أم ىف  اخلالف متقاربني ىف املخرج سواء أكانا ىف أول

 44.يتههنا

 ."س  ام  ط  ، وطريق س  ام  د  بيين وبني كىن ليل "

أي مطموس جمهول، ( س  ام  ط  )أي مظلم، و( س  ام  د  : )بني لفظياجلناس   
، ومها متقاربان يف (س  ام  ط  )، والطاء يف (س  ام  د  )الدال يف : واحلرفان املختلفان مها

 45.املخرج الصويت

 الالحق الجناس غير التام•

الالحق هو ما كان فيه احلرفان املختلفان متبا عدين ىف  غري التامناس اجل  
  4.املخرج، سواء أكانا ىف أول اللفظ أم ىف وسطه أم ىف آخره كذلك

 ".ة  ز  م  ل  ة  ز  مُه  ويل لكل : كقول اهلل تعاىل"
، (مهزة)اهلاء يف : ، واحلرفان املختلفان مها(ل م ز ة  )و ( مُه ز ة  )اجلناس بني لفظي   

 . ، ومها متباعدان يف املخرج الصويت(ملزة)والالم يف 

______________ 
 

    : ، صاملرجع السابق، عبد العاطي غريب عالم   

 
 .2 4: ص ،املرجع السابق، أسامةالبحريي  

 
 6 4: ص ،نفس املرجع، أسامةالبحريي  
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 الناقصالجناس غير التام •

هو اختلف فيه اللفظان ىف عدد األحرف، ومسى نا  الناقصغري التام ناس اجل
قصا ألن أحد اللفظني ينقص عن اآلخر حرفا أو حرفني، وال يكون النقصان 

41:لفظني عن اآلخر حرفا قوله تعاىلبأكثر من ذلك، فمما نقص فيه أحد ال

  

 ".قُ اس  م  ال  إىل ربك يومئذ بالساق   اقُ الس  والتفت"
تزيد على ( ل م س اقُ ا)الكلمة الثانية . ال م س اقُ ، الس اقُ : اجلناس بني كلميت 

 42.حبرف واحد يف أوهلا( الس اقُ )الكلمة األوىل 

 محرفالجناس غير التام •

إن اختلف اللفظان يف هيآت احلروف أي هو  حمرفغري التام ناس اجل
:  ا حنو قوهلموسكناهت احركاهت

  

 ."د  ر  ب   ال  جنة  د  ر  ب ُ ال  جبة " 

 46.بفتح الباء ضد احلر ال ب  ر د  بضم الباء معناه الثوب، و  ال بُ ر د  

 

______________ 
 

 
 .521: ، صاملرجع السابق، بسيوىن عبدالفتاح فيود  

 .   : ، ص املرجع السابق،أسامةالبحريي   

 
: ، ص4.ط(م4994بريوت، دار العلوم العربية، )، يف البالغة العربية علم البديعحممد أمحد حسن املرغي،   

409. 
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 قلبمالالجناس غير التام •

أي حيث إن : ما اختلفا يف ترتيب احلروف هو قلباملغري التام ناس اجل
 41.احلروف ال ترتب بني اجلملتني

 ".يف    متوهنن جالء الشك والريب ف  ائ  ح  الص  ألسود  ح  ائ  ف  الص  بيض "
اختالف يف ترتيب ( األوراق)، والصحائف (السيوف)الصفائح بني كلميت 

 42.بعض احلروف اليف كل احلروف
 و انواعه السجع .2

إذامدت حنينها على جهة   هو لغة  من قوهلم سجعت الناقةسجع ال  
وإمنا هو  49.لتان يف النثر على حرف واحدصالحا أن تتواطأ الفاطواص، واحدة

، املتوازي، الرتصيع،املطرف: أيت يف الكالم على أربعة أضرب أو أقسامي
 50.واملشطر

 

 

 
______________ 

 

 .Lhee Sagoe Press  ،5042، (البيان املعان البديع)  علم البالغة التيقيفهمي سفيان، 41 
 

 .    :، ص املرجع السابق،أسامةالبحريي  

 
 60 : ص، املرجع السابق، مصطفى املراغيأمحد  

 
 .541: ، ص4142( لبنان -دار النهضة العربية، بريوت)  يف البالغة العربية علم البديع،عبدالعزيزعتيق،   
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 المطرفالسجع •

أو الفواصل وزنا واتفقت رويا، اتفقت فيه الفاصلتان هو السجع املطرف  
وذلك بأن يرد يف أجزاء الكالم سجعات غري موزونة عروضيا وبشرط أن يكون 

 54.روهبا روي القافية

 ".اً ار و  ط  أ  وقدخلقكم      اارً ق  و  ما لكم الترجون : حنو قوله تعاىل"
واختلفتايف ( الراء)يف احلروف األخري  (اراً و  ط  أ  )و ( اارً ق  و  )اتفقت الفاصلتان 

 55.الوزن العروضي
 الترصيعالسجع •

عبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر أو صدر البيت  السجع الرتصيع هو  
  5.بلفظة على وزهنا وروهبا

 ".نعليناحساهبمإ  مث  ياهبمإنالينآإ  : قول تعاىل"
= إلينا )اآليتني متماثلة، يف الوزن املوسيقى ويف احلروف األخرية  كلمات 

 51(.حساهبم=، إياهبم(علينا
 

______________ 
 

 
 .542 -541: ، صنفس املرجععبدالعزيزعتيق،   

 
 .   : ، ص املرجع السابق،أسامةالبحريي  

 
 .542: ، صالسابقاملرجع عبدالعزيزعتيق،  

 
 .   : ، ص املرجع السابق،أسامةالبحريي  
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 المتوازيالسجع •

أي الفقرة مع . القارينةأن تتفق اللفظة  األخرية من هو السجع املتوازي   
 52.نظريهتا يف الوزن  والروي

وكل . افً ل  خ  اللهم أعط كل منفق  "وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 ".افً ل  ت   ممسك

 56.(افً ل  ت   = افً ل  خ  )اتفقت الفاصلتان يف الوزن والقافية  

 المشطر السجع•
ويسمى أيضا التشطري، هو أن يكون لكل شطر من البيت : السجعاملشطر  

وهذا القسم خاص بالشعر، كقول أيب  .مغايرتان لقافية الشطر الثاينقافيتان 
 : متام

 ".تدبري معتصم باهلل منتقم    هلل مرتغب يف  اهلل مرتقب"
فالشطر األول كما ترى سجعة مبنية على قافية امليم، والشطر الثاين سجعة  

 51.مبنية على فافية الباء
 

______________ 
 

 
 .549 :، صاملرجع السابقعبدالعزيزعتيق،  

 
 .   : ، ص املرجعنفس ،أسامةالبحريي  

 

 
 .550: ، صنفس املرجععبدالعزيزعتيق،   
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فظية نوع من انوع العلم لالن حمسنات أالباحثة ترتبحث السابق الىف  

حمسنات  اىل قسمنت، (امجل اللفظ)تبحث عن هي العلم  اللفظيةحمسنات . البديع

وغري جناس تام  يو ه 5اجلناس ينقسم اىل . سجعاجلناس وال او مه 5اىل  اللفظية

اما اجلناس غري التام . ركباملستوىف، و املماثل، املوهي   اجلناس التام ينقسم . تام

 عاما السج.املقلباحملرف، و ضارع، الالحق، الناقص، املو هي  6ينقسم اىل 

 .واملشطر، ستوىفاملرتصيع، الطرف، املوهي  1ينقسم اىل 
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 الباب الرابع

 

 أبي الطيب المتنبي المحسنات اللفظية في مدائح

 

حملسنات اللفظية وما تتعلق ابق عن  نظرية القد حبثت الباحثة يف الباب الس 
أيب الطيب  مدائحالباحثة عن احملسنات اللفظية يف  ستّحّللهذا الباب  ىهبا فف
 منطيب يف ديوانه يتكون  شعر املدح ألىب .خاصة عن اجلناس و السجع املتنيب
الباحثة ابيات شعره املتعلق باجلناس و السجع  ستّحّلل اختارتو  صفحة 175
 .فقط

 

 لحمة عامة عن شعر المدح ألبى طيب المتنبي .أ 

ية يتكون من سبعة نالباحثة ىف صفحات الثا ستّحّللاالشعار الىت   
ىف هذا . واما املمدوح ىف اشعار اىب الطيب املتنيب. موضوعات كلها اشعار املدح

 يتضع لنا أن احملمد الذي يقال بأىب طيب املتنيب يشري إىل الشاّب يسّمىالشعر 
 .حممد بن عبيد اهلل العلوي

 

 ألبى طيب المتنبي ابيات الشعر الجناس وانوعه  فى .ب 

مكتوب ىف سبعة موضوع   الطيب املتنيب ألىب شعر املدحاجلناس ىف ابيات 
 :مايلىك
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قال أيضا يف صباه ميدح حممد بن عبيد اهلل العلوي ! : قفا قليال هبا علي  .5
 :املشطب 

 (1)اجلحيم أبردها  نَار  أحر   جوى نَار  ففي فؤاد احملب  5.5

 (8)أبعدها  َعْنكَ  م ْنكَ أقرهبا   ليس حييك املالم يف مهم 5.3

 (52)قرددها  امل َجنّ مبثل بطن   متصل امل َجنّ يف مثل ظهر  5.2

 ( 35)باعا ومغوارها وسيدها    وأطوهلا فَار سْ َها أَفْ َرس   5.2

 (31)ويف وجهه مهندها  أَث َّرَ   فيها ويف احلديد وما ث َّرَ أ 5.1

 (27)ربيتها كان منك مولدها    نعمة جمللة  وكم كم 5.1

 (28)أقرب مين إيل موعجها   حاجة مسحت هبا  وكم كم 5.7
 :هنى كهل يف سن أمرد  .3

 (5)مقلده  أعلى علىسيف الصدود        وشادن روح من يهواه يف يده 3.5

 (2) َأَْحَد ه   ََحْد  ما ذم من بدره يف    ذم الزمان إليه من أََحبَّت ه   3.3

 ( 2)ه ترددالنور فيها من  تردد القته عل فرس الشمسإذا  مشس 3.2

 (1)مولده  إال عند يقبحوالعبد         طلعته إال عنداحلسن  يقبحإن  3.2

 :لقب على لقب  .2
 (2)على القب  امللقىيا أيها القب  بك ما لقبت وبك به ملقب 2.5

 :نور تظاهر فيك ال هوتيه  .2
 (3)حلما فينحله السقام وال دما  له اهلوى خيلجسٍم مل  خيالو  2.5

 (55)ويرى التواضع أن يرى متعظما  متواضعا يرى أنالتعظم  ويرى 2.3
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 (52) مسامن  أمسىامللكوت من ذات ذي  جوهرايا أيها امللك املصفى  2.2

 (58)مسلما  ما ذابيت املال  ويقول   عاقال ما ذاالناس  يقولحىت  2.2

 :غريب مصاحل يف مثود  .1
 (5)لبياض الطاىل وورد احلدود  قتلت شهيد  كماقتيل   كم 1.5

 (2)ذيويل بدار أثلة عودي  الصباء أيام جترير  درّ  درّ  1.3

 (21)وغيظ احلسود  العدىومسام  ورب القوايف الندىأنا ترب   1.2

 (21)وغيظ احلسود  العدىومسام  ورب القوايف الندىأنا ترب  1.2

 :العباد يف رجل  .1

 (2)إيها أبا قاسم و بالرسول  مبا بعثت به َسْهاًل و  أَْهاًل  1.5

 :اخلالئق الشريفة  .7
  القبيا أيها القب امللقى على  بك ما لقبت وبك به ملقب 7.5

 

 :ىف جدول التاىل اجلناس من ابيات املذكورة كماستشرح الباحثة عن انواع 

 الشرح نوع الجناس بيت الشعر رقم
 نَار  ففي فؤاد احملب   .5

 #جوى
اجلحيم أبردها  نَار  أحر 

(1) 

 اجلناس غري التام احملرف
 يسمى هبذا النوع ألنه 

اختلف اللفظان يف هيآت 
احلروف أي حركاهتا 

 .وسكناهتا

 األول مبعىن:  نَار  
احلرقة وشدة نار 

الوجد من عشق 
 .أو حزن

 الثاين مبعىن:  نَار  
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 .اللحب
ليس حييك املالم يف   .3

 #مهم

أبعدها  َعْنكَ  م ْنكَ أقرهبا 
(8) 

 

 اجلناس غري التام الالحق
يسمى هبذا النوع ألنه 

خيتلف احلروف واحلركة ىف  
 .كلمة االوىل والثانية

األول :  م ْنكَ 
 .من أحد ما مبعىن
 الثاين مبعىن:  َعْنكَ 

 .سوية، معا

 امل َجنّ يف مثل ظهر   .2
 #متصل

قرددها  امل َجنّ مبثل بطن 
(52) 

 

يسمى  اجلناس التام املماثل
اتفقت فيه هبذا النوع ألنه 

الكلمتان املتجانستان ىف 
نوع األحرف وعددها 

وهيآهتا وترتيبها، وكانتا من 
 .كالمها امساننوع واحد  

                                                                        األول :  امل َجنّ 
 الرتس مبعىن

الثاين :  امل َجنّ 
 .اجلهل مبعىن

 #وأطوهلا فَار سْ َها أَفْ َرس    .2
باعا ومغوارها وسيدها 

(35) 

 اجلناس غري التام الناقص
 يسمى هبذا النوع ألنه

فظان ىف اختلف فيه الل
عدد األحرف، ومسى 

ألن أحد اللفظني ناقص 
ينقص عن اآلخر حرفا أو 

حرفني، وال يكون 

األول :  َهاأَفْ َرس  
 .الفرس مبعىن
الثاين :  فَار سْ 
 .اليّ اخل مبعىن
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 .النقصان بأكثر من ذلك
فيها ويف احلديد  أَث َّرَ   .1

 #وما
ويف وجهه مهندها  أَث َّرَ 

(31) 

 

يسمى  اجلناس التام املماثل
اتفقت فيه هبذا النوع ألنه 

الكلمتان املتجانستان ىف 
نوع األحرف وعددها 

وهيآهتا وترتيبها، وكانتا من 
 .فعلني وكالمها نوع واحد

 األول مبعىن:  أَث َّرَ 
 . يأثر يف

 الثاين مبعىن:  أَث َّرَ 
 .العقب

 #نعمة جمللة وكم كم  .1
ربيتها كان منك مولدها 

(27) 

 

يسمى  اجلناس التام املماثل
اتفقت فيه  هبذا النوع ألنه

الكلمتان املتجانستان ىف 
نوع احلروف وعددها 

وهيآهتا وترتيبها، وكانتا من 
نوع واحد وكالمها حرفان 

 .حرفني

 األول مبعىن:  كمو 
 .بكم
 الثاين مبعىن:  كم

 .كثريا

حاجة مسحت  وكم كم  .7
 #هبا

أقرب مين إيل موعجها 
(28) 

يسمى  اجلناس التام املماثل
هبذا النوع ألنه اتفقت فيه 
الكلمتان املتجانستان ىف 

نوع احلروف وعددها 
وهيآهتا وترتيبها، وكانتا من 

 األول مبعىن:  كمو 
 .بكم
الثاين مبعين :  كم

 .كثريا
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نوع واحد وكالمها حرفان 
 .حرفني

وشادن روح من يهواه   .8
 #يف يده

 علىسيف الصدود 
 (5)مقلده  أعلى

 

 الناقصاجلناس غري التام 
يسمى هبذا النوع ألنه 

اللفظان ىف  اختلف فيه
عدد األحرف، ومسى 

قص ألن أحد اللفظني نا
 .ينقص عن اآلخر حرفا

األول مبعىن :  على
  .على، فوق

الثاين مبعىن  :  أعلى
 .كرمي

ذم الزمان إليه من   .9
 #َأَحبَّت ه  

 ََحْد  ما ذم من بدره يف 
 (2)ه  َأَْحَد  

 الناقصاجلناس غري التام 
 يسمى هبذا النوع ألنه

اختلف فيه اللفظان ىف 
عدد األحرف، ومسى 

ألن أحد اللفظني  اقصن
 ينقص عن اآلخر حرفا

 .وخيتلف ىف احلركة

األول :   ََحْد  
 .مبعىن الشكر

الثاين :  ه  َأَْحَد  
فعل ماحيمل  مبعىن
 .عليه

القته  الشمسإذا  مشس  .51
 (2)عل فرس 

يسمى  اجلناس التام املماثل
اتفقت فيه  هبذا النوع ألنه

الكلمتان املتجانستان ىف 

األول :  مشس
 الشمس مبعىن

احلقيقى الىت  
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نوع األحرف وعددها 
نتا من وهيآهتا وترتيبها، وكا
نوع واحد من أنواع 

  .الكلمة وكالمها امسان

 .الضياء كانت هلا
الثاين :  الشمس

مبعىن ضوء 
 .الشمس

  النور فيها من تردد  .55
 (2)ه تردد

يسمى  اجلناس التام املماثل
اتفقت فيه هبذا النوع ألنه 

الكلمتان املتجانستان ىف 
نوع األحرف وعددها 

وهيآهتا وترتيبها، وكانتا من 
نوع واحد من أنواع 

الكلمة غري ان االول فعل 
 .و الثاىن اسم

األول مبعىن :  تردد
 .تكرر، تواتر

الثاين مبعىن :  تردد
تردد من فرس، 

 .القوي

 إال عنداحلسن  يقبحإن   .53
 #طلعته

إال عند  يقبحوالعبد 
 (1)مولده 

يسمى  اجلناس التام املماثل
اتفقت فيه هبذا النوع ألنه 

الكلمتان املتجانستان ىف 
نوع األحرف وعددها 

وهيآهتا وترتيبها، وكانتا من 
نوع واحد من أنواع 

 .وكالمها فعالن الكلمة

األول :  يقبح
الصفة،  مبعىن

 .النعت
مبعىن  الثاين:  يقبح

 .درجة العبد
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 إال عنداحلسن  يقبحإن   .52
 #طلعته

 إال عند يقبحوالعبد 
 (1)مولده 

أن التام مركب اجلناس 
يكون كال اللفظني، أو 
أحد مها مركبا ويسمى 

يسمى ، (جناس الرتكيب)
اللفظني  هبذا النوع ألنه

 .فيه مركبني

األول :  إال عند
مبعىن عند ما 

 .يقول
العمل :  إال عند

 .مولديل 

له  خيلجسٍم مل  خيالو   .52
   #اهلوى

حلما فينحله السقام وال 
 (3)دما 

 اجلناس غري التام املقلوب
أن  يسمى هبذا النوع ألنه

يضطر الوزن الشعرى إىل 
إحالة املعىن فيقلبة الشاعر 

إىل خالف ما قصد به 
الكلمة االوىل اسم والثاىن 

 .فعل

األول :  خيال
معطوف  مبعىن

 .على هم
 الثاين مبعىن:  خيل

 .يهزله

 رىي   أنالتعظم  رىويَ   .51
 #متواضعا

ويرى التواضع أن يرى 
 (55)متعظما 

 اجلناس غري التام احملرف
 يسمى هبذا النوع ألنه

اختلف اللفظان يف هيآت 
احلروف أي حركاهتا 

 .وسكناهتا

األول :  رىويَ 
 .نظر مبعىن

 الثاين مبعىن:  رىي  
 .يتأمل، مشاهدة

األول :  أمسى اجلناس غري التام الناقصيا أيها امللك املصفى   .51
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 #جوهرا
من ذات ذي امللكوت 

 (52) مسامن  أمسى

 يسمى هبذا النوع ألنه
اختلف فيه اللفظان ىف 
عدد األحرف، ومسى نا 
قصا ألن أحد اللفظني 

ينقص عن اآلخر حرفا أو 
حرفني، وال يكون 

 النقصان بأكثر من ذلك
 .وكالمها امسان

مبعين العظيم، 
 .اجلليل

الثاين مبعين :  مسا
 .يسمى، مسويا

 ما ذاالناس  يقول حىت  .57
 #عاقال

 املال ما ذابيت  يقولو 
 (58) مسلما

يسمى  اجلناس التام املماثل
هبذا النوع ألنه اتفقت فيه 
الكلمتان املتجانستان ىف 

نوع األحرف وعددها 
وترتيبها، وكانتا من وهيآهتا 

 .نوع واحد وكالمها فعلني

األول :  يقول
 .القولمبعين 
الثاين :  ا يقول
 .سياسة مبعين

قتلت  كماقتيل   كم  .58
  #شهيد

لبياض الطاىل وورد 
 (5)احلدود 

 اجلناس غري التام الناقص
 يسمى هبذا النوع ألنه

اختلف فيه اللفظان ىف 
عدد األحرف، ومسى نا 
قصا ألن أحد اللفظني 

 األول مبعىن:  كم
 .العدد
 الثاين مبعىن:  كما

 .كمثل و مثل
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ينقص عن اآلخر حرفا 
ينقص عن اآلخر حرفا أو 

حرفني، وال يكون 
النقصان بأكثر من ذلك، 

فمما نقص فيه أحد 
 .اللفظني عن اآلخر حرفا

 #الصباء أيام درّ  درّ   .59
 #جترير

ذيويل بدار أثلة عودي  
(2) 

 

 اجلناس غري التام احملرف
يسمى هبذا النوع ألنه 

اختلف اللفظان يف هيآت 
احلروف أي حركاهتا 

 .وسكناهتا

األول مبعين  :  درّ 
 .كثريا

الثاين مبعين :  درّ 
 .خريه

ورب  الندىأنا ترب   .31
 #القوايف
وغيظ  العدىومسام 

 (21)احلسود 

 اجلناس غري التام الالحق
ما   يسمى هبذا النوع ألنه

كان فيه احلرفان املختلفان 
 .ىف عددا احلروف

األول :  الندى
مبعين طل الليل، 

 اللث 
الثاين :  العدى

 .مبعين تركه
مبا بعثت  َسْهاًل و  أَْهاًل   .35

 #به
إيها أبا قاسم و 

 اجلناس غري التام الالحق
ما   يسمى هبذا النوع ألنه

كان فيه احلرفان املختلفان 

األول مبعين :  أَْهاًل 
سالمة، جنا من  

 .كذا
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متبا عدين ىف املخرج،  2)بالرسول 
سواء أكانا ىف أول اللفظ 

أم ىف وسطه أم ىف آخره  
 .كذلك

الثاين :  َسْهاًل 
 .جييؤ-مبعين جاء

بك ما لقبت  ملقب  .33
 #وبك به

على  امللقىيا أيها القب 
 (2) القب

 الناقصاجلناس غري التام 
يسمى هبذا النوع ألنه 

اختلف فيه اللفظان ىف 
عدد األحرف، ومسى 

ناقص ألن أحد اللفظني 
ينقص عن اآلخر حرفا أو 

حرفني، وال يكون 
النقصان بأكثر من ذلك، 

فمما نقص فيه أحد 
 .اللفظني عن اآلخر حرفا

األول :  ملقب
مبعين امللقب 

 .بكذا
الثاين :  القب

مبعين القاب او 
 .تلقب بكذا

 

من  أيب الطيب املتنيب مدائح يفس اناجل أنواع حللت الباحثة عن ما بعد 
 52و غري التام  املقتطفات 9ملخص الباحثة ان اجلناس التام  ابيات الشعر املذكور

 .املقتطفات
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 السجع وانوعه  فى ابيات الشعر ألبى طيب المتنبي  .ج 

 

مخسة  وجتها الباحثة منهاالىت ألىب الطيب املتنيب  املدحشعر الىف  السجع
 :مايلى بيتاعشر 

قال أيضا يف صباه ميدح حممد بن عبيد اهلل العلوي ! : قفا قليال هبا علي   .5
 :املشطب 

 (5) خ رَّد َهاأبعد ما بان عنك   أَْغَيد َهاأهال بدار سباك   5.3
ْ أحييتها والدموع  5.3 د ين  د َهاشؤوهنا والظالم   ت  ْنج   (51) ي  ْنج 
ْقَود َهازمامها والشسوع   م ْشَفر َهاشراكها كورها و  5.2  (53) م 
 (58) ي  َنكِّد َهاهبا وال منة   ي َكدَّر َهايعطي فال مطلة  5.2
 (59) وَأْجَود َهاأكثرها نائال   وَأجْمَد َهاخري قريش أبا  5.1

 : هنى كهل يف سن أمرد   .3
 (5) مقلده على أعلىسيف الصدود  يدهوشادن روح من يهواه يف  3.5
 (2)ه  َأَْحَد   ََحْد  ما ذم من بدره يف  َأَحبَّت ه  ذم الزمان إليه من  3.3

 : لقب على لقب .2
 (5) أََدب  مث اختربت فلم ترجع إىل   َأب  ملا نسبت فكنت إبنا لغري  2.5

 :ما أحد فوقي وال أحد مثلى  .2
 (5) الَقْتل  بريئا من اجلرحى سليما من   الَنْصل  حميب قيامي ما لذلكم  2.5
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 : نور تظاهر فيك ال هوتيه .1
 (58) مسلماما ذا ويقول بيت املال  عاقالما ذا حىت يقول الناس   1.5
 : إذا رأى غري شيء ظنه رجال  1.3
 (5)َعَداَل والبني جار على ضعفي وما  قَ َتاَل وأيسر ما قاسيت ما   1.2

 : غريب مصاحل يف مثود .1
 (57) شهوديودموعي على هواك  وحنويلشيب رأسي وذليت   1.5
 ( 22) يدواد  حي  وبنفسي فخرت ال   وايبف  ر  شَ ال بقومي شرفت بل   1.3

 : العباد يف رجل .7
 (5) ش غ ل  وأنت باملكرمات يف    األَمل  قد شغل الناس كثرة   7.5

 : اخلالئق الشريفة  .8
 (5) احلّدابلغ املدى وجتاوز  وّداأقصر فلست بزائدي  8.5

 (1) الوردا وكانتكنت الربيع   زهراعصرا منبتا  كنت 8.3 

 

 :ستشرح الباحثة عن انواع السجع من ابيات املذكورة كما ىف جدول التاىل

 الشرح نوع السجع بيت الشعر رقم
 #أَْغَيد َهاأهال بدار سباك   .5

 خ رَّد َهاأبعد ما بان عنك 
(5) 

 السجع الرتصيع
أن يتوخى فيه تصيري 

مقاطع األجزاء ىف 
البيت على سجع أو 

ما يقابلها من 
األخرى يف الوزن 

 والقافية
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شبيه أو من جنس 
واحد ىف التصريف،  
كما يوجد ذلك ىف 

أشعار كثري من 
القدماء اجمليدين من 

الفحول وغري هم وىف 
أشعار احملشني 
 .احملسنني منهم

 م ْشَفر َهاشراكها كورها و   .3
ْقَود َهازمامها والشسوع   م 

(53) 

 

ما هو  السجع املوازي
اتفقت فيه الفاصلتان 

 .يف الوزن والقافية

هو ما مل يكن 
مجيع ما يف القرينة، 

وال أكثره مثل 
يقابله من األخرى، 
وخيتص يف التوافق 

بالكلمتني 
األخريتني من 

 .الفقرتني فخسب
 #ي َكدَّر َهايعطي فال مطلة   .2

 (58) ي  َنكِّد َهاهبا وال منة 

 

ما هو  السجع املوازي
اتفقت فيه الفاصلتان 

 .يف الوزن والقافية

هو ما مل يكن 
مجيع ما يف القرينة، 

وال أكثره مثل 
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يقابله من األخرى، 
وخيتص يف التوافق 

بالكلمتني 
األخريتني من 

 .الفقرتني فخسب
 وَأجْمَد َهاخري قريش أبا   .2

 وَأْجَود َهاأكثرها نائال 
(59) 

 

ما هو  السجع املوازي
اتفقت فيه الفاصلتان 

 .يف الوزن والقافية

هو ما مل يكن 
مجيع ما يف القرينة، 

وال أكثره مثل 
يقابله من األخرى، 
وخيتص يف التوافق 

بالكلمتني 
األخريتني من 

 .الفقرتني فخسب
وشادن روح من يهواه يف   .1

 #يده
 أعلىعلى سيف الصدود 

 (5) مقلده

ما هو  السجع املوازي
اتفقت فيه الفاصلتان 

 .يف الوزن والقافية

هو ما مل يكن 
مجيع ما يف القرينة، 

وال أكثره مثل 
يقابله من األخرى، 
وخيتص يف التوافق 

بالكلمتني 
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األخريتني من 
 .الفقرتني فخسب

 #َأَحبَّت ه  ذم الزمان إليه من   .1
 ََحْد  ما ذم من بدره يف 

 (2)ه  َأَْحَد  

ما هو  السجع املوازي
اتفقت فيه الفاصلتان 

 .يف الوزن والقافية

هو ما مل يكن 
مجيع ما يف القرينة، 

وال أكثره مثل 
يقابله من األخرى، 
وخيتص يف التوافق 

بالكلمتني 
األخريتني من 

 .الفقرتني فخسب
ملا نسبت فكنت إبنا لغري   .7

 #َأب  
مث اختربت فلم ترجع إىل 

 (5) أََدب  

 السجع الرتصيع
أن يتوخى فيه تصيري 

مقاطع األجزاء ىف 
البيت على سجع أو 

شبيه أو من جنس 
واحد ىف التصريف،  
كما يوجد ذلك ىف 

أشعار كثري من 
القدماء اجمليدين من 

ما يقابلها من 
األخرى يف الوزن 

 .والقافية
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الفحول وغري هم وىف 
أشعار احملشني 
 .احملسنني منهم

حميب قيامي ما لذلكم   .8
 #الَنْصل  

بريئا من اجلرحى سليما من 
 (5) الَقْتل  

ما هو  السجع املوازي
اتفقت فيه الفاصلتان 

 .يف الوزن والقافية

هو ما مل يكن 
مجيع ما يف القرينة، 

وال أكثره مثل 
يقابله من األخرى، 
وخيتص يف التوافق 

بالكلمتني 
األخريتني من 

 .الفقرتني فخسب
 ما ذاحىت يقول الناس   .9

 #عاقال
 ما ذاويقول بيت املال 

 (58) مسلما

ما هو  السجع املوازي
اتفقت فيه الفاصلتان 

 .يف الوزن والقافية

هو ما مل يكن 
مجيع ما يف القرينة، 

وال أكثره مثل 
يقابله من األخرى، 
وخيتص يف التوافق 

بالكلمتني 
األخريتني من 

 .الفقرتني فخسب
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أحيا وأيسر ما قاسيت ما   .51
 #قَ َتاَل 

والبني جار على ضعفي 
 (5)َعَداَل وما 

 السجع الرتصيع
أن يتوخى فيه تصيري 

مقاطع األجزاء ىف 
البيت على سجع أو 

شبيه أو من جنس 
واحد ىف التصريف،  
كما يوجد ذلك ىف 

أشعار كثري من 
القدماء اجمليدين من 

الفحول وغري هم وىف 
أشعار احملشني 
 .احملسنني منهم

ما يقابلها من 
األخرى يف الوزن 

 والقافية

شيب رأسي وذليت   .55
 #وحنويل

ودموعي على هواك 
 (57) شهودي

ما هو  السجع املوازي
اتفقت فيه الفاصلتان 

 .يف الوزن والقافية

هو ما مل يكن 
مجيع ما يف القرينة، 

وال أكثره مثل 
يقابله من األخرى، 
وخيتص يف التوافق 

بالكلمتني 
األخريتني من 
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 .الفقرتني فخسب
قد شغل الناس كثرة   .53

  #األَمل  
 ش غ ل  وأنت باملكرمات يف 

(5) 

ما هو  السجع املوازي
اتفقت فيه الفاصلتان 

 .يف الوزن والقافية

هو ما مل يكن 
ما يف القرينة، مجيع 

وال أكثره مثل 
يقابله من األخرى، 
وخيتص يف التوافق 

بالكلمتني 
األخريتني من 

 .الفقرتني فخسب
 #وّداأقصر فلست بزائدي   .52

 احلّدابلغ املدى وجتاوز 
(5) 

 السجع الرتصيع
أن يتوخى فيه تصيري 

مقاطع األجزاء ىف 
البيت على سجع أو 

شبيه أو من جنس 
واحد ىف التصريف،  
كما يوجد ذلك ىف 

أشعار كثري من 
القدماء اجمليدين من 

الفحول وغري هم وىف 

ما يقابلها من 
األخرى يف الوزن 

 والقافية
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أشعار احملشني 
 .احملسنني منهم

 #زهرالو كنت عصرا منبتا   .52
كنت الربيع وكانت لو  

 (1) الوردا

 

هو  السجع املطّرف
اتفقت فيه الفاصلتان 

يف احلروف األخري 
فقط دون الوزن 

 .العروضي

هو ختليفا 
الفاصلتان يف الوزن 

مع اإللتفاق يف 
 احلرف األخري

 
من  أيب الطيب املتنيب مدائح يف سجعال أنواع حللت الباحثة عن ما بعد 

 .املقتطفات 51 السجع الباحثة انملخص  ابيات الشعر املذكور
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 الخامس بالبا

 ةمخات
 

 التوصياتو  النتائجختام هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل يف 
  .الىت حصلت عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية

 

 النتائج - أ
أيب الطيب  مدائح يف اللفظية احملسنات أنواع حللت الباحثة عن ما بعد  

 .خاصة عن انواع اجلناس و السجع فمن نتائجها كما يلى املتنيب
ناس اجل 22موضوع و  7ىف  ملتنيب الطيبانوع اجلناس ىف الشعر املدح ألىب : اوال 

، السجع 2واما السجع املطرف . 34و غري التام  9ناس التام اجلوتكون من 
 .9، السجع املوازى 3الرتصيع 
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 التوصيات - ب
طالب قسم اللغة العربية وأدهبا لبحث عن األدباء ترجو الباحثة أن يقوم  .3

 .املعاصرين ألهنم قد بذلوا جهدهم يف حتديد األدب العريب

ترجو الباحثة أن يقوم طالب قسم اللغة العربية وأدهبل ممارسة اللغة  .2
 .العربية لفصحى نطقا وكتابة

الطلبة السيطرة على املفردات وذلك لرتقية قدرهتم على ترجوا الباحثة  .4
 .اللغة العربية وأدهبا وكتابة الرسالةفهم 
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