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 خطاب المشرف الرسمي
 

(يعليا حجر ذكيو حي) معٌت التشبيو يف شعر "ىكذا أكتب تاريخ النساء" لنزار قبايناظتوضوع :   
 ٕٖٚٓٓٔٗٙٔرقم القيد :

 اآلداب واللغاتكلية إىل عميد         

 ة ة اضتكوميّ جبامعة سوراكرتا االسبلميّ        

 يف سوراكرتا       

 السبلم عليكم و رزتة اهلل وبركاتو
 بعداإلطبلع و اظتبلحظة على ما يلزم تصحيحو من ػتتوى البحث الذي قدمتو :   

 يعليا حجر ذكيو حي:   االسم
 ٕٖٚٓٓٔٗٙٔ:  رقم القيد
 معٌت التشبيو يف شعر "ىكذا أكتب تاريخ النساء" لنزار قباين:   اظتوضوع

رأينا أن ىذا البحث قدكان متوافرا للشروط فنرجو من سيادتكم باظتوافقة على تقدًن للمناقشة يف 
 الوقت اظتناسب. 

 .ىذا لكم  مٍت جزيل الشكر و فائق االحًتام 
 والسبلم عليكم و رزتة اهلل وبركاتو

 ٕٕٓٓأغوسطس  ٗٔ ،سوراكرتا
 ،اظتشرف 

 
 

 الدكتور اضتاجة حفيدة اظتاجستَت
   ٕٖٜٜٖٖٜٗٓٓٓٛٔٛٔٓٚٔ: رقمالتوظيف
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 اإلهداء

 
 إن هذا البحث أهديه إلى : 

قد ربّياين و ىّذباين بكل  وغية الّلذينو السيدة سورنط والدي احملًتمُت و احملبوبُت السيد  .ٔ
و يغفر اهلل ذنوهبما و يعطي اهلل صحةو  ،عسى اهلل أن يبسط عتما يف رزقهما ،صرب و رزتة

  .عافية
صاحبٍت مررت كّل السعادة نفس أزتد مسطف و ذكي أزتد أنصار الّلذين أخي  .ٕ

 .صاضتُت و الّشاكرينواألشقياء يكتب اهلل من عباد اهلل ال
 .ة  فيو األساتيذ احملًتمُتة  اضتكوميّ جامعة سوراكرتا اإلسبلميّ  .ٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

 الشعار
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 كلمة الشكر

 
. و الصبلة و السبلم دائمُت رّب العاظتُت وبو نستعُت على أمور الّدنيا و الّديناضتمد هلل 

و سبلم. اشكر اهلل الذي بنعمتو األنام باعتدى نبينا ػتّمد صلى اهلل عليو  خَتمتبلزمُت نرسلهما اىل 
معٌت التشبيو يف شعر ىكذا أكتب تاريخ "رزتتو استطعت كتابة ىذا البحث حتت اظتوضوع  و

 كاملة.  كتابة" لنزار قباين النساء

فإين اقدم   ،ذالكمن ف ،البحث ال خيلو من مساعدات الغَت كتابة ىذا وأين أعًتف أن دتام 
 كلمة الشكر خصوصا اىل : 

كتور اضتاج  مظافر اظتاجستَت الذي الدّ  ، األستاذسبلمية اضتكوميةمدير اصتامعة سوراكرتا اإل .ٔ
 أتاح يل فرصة وأجهزة للتعلم.

توتو  كتورالدّ  األستاذ ،سبلمية اضتكوميةة سوراكرتا اإلجبامع اآلداب واللغات كليةعميد   .ٕ
 وأعوانو.، رتو اظتاجستَتاسوى

اضتاج عبد الغفور  ،ةة اضتكوميّ سبلميّ جبامعة سوراكرتا اإل دهباأاللغة العربية و رئيس  .ٖ
 وأعوانو. اظتاجستَت،

أعطاين التوجيهات والتشجيعات الذي  كتور اضتاجة حفيدة اظتاجستَتالدّ  ،مشرف البحث .ٗ
 النافعة لتكميل ىذا البحث.

 أصدقائي األحباء الذين قد ساعدوين  لنجاح التعلم يف ىذه اصتامعة  .٘
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 الخالصة
 

التشبيه في شعر "هكذا أكتب تاريخ النساء" لنزار معنى ، 1616عليا حجر ذكيه يحي، 
ة ، جامعة سوراكرتا اإلسالمي  اآلداب واللغاتدبها، كلية أقسم اللغة العربية و ، البحث، قباني

 ة.الحكومي  
 كتور اضتاجة حفيدة اظتاجستَتاظتشرف : الدّ 

 شعرالتشبيو، اظتعٌت، الكلمات رئيسية : 
اظتشاكل يف ىذه الدراسة ىي شكل اسلوب التشبيو يف شعر "ىكذا أكتب تاريخ النساء"        

التشبيو يف شعر  أنواعشرح  يستطيع( ٔلنزار قباين ومعٌت التشبيو فيو. أىداف ىذا البحث ىي: )
ب أن نفهم معٌت التشبيو يف شعر "ىكذا أكت يستطيع( ٕ) "ىكذا أكتب تاريخ النساء" لنزار قباين،

 تاريخ النساء" لنزار قباين.
شعر يف  ىذا البحث يعتبَت من البحث اظتكتيب فالبيانات األساسية تستخدمها الباحثة ىي       

. التقنية اظتستخدمة يف ىذا البحث ىي التقنية الكتب "ىكذا أكتب تاريخ النساء" لنزار قباين
شكل التحليل حتليل البيانات يف ىذا البحث اظتستخدمة  طريقةاالستماع و اظتسجلة على الورق، 

( الوصف االستنتج باالتشابك ٖ( عرض البيانات. و ٕ( تقليل البيانات ؛ ٔالتفاعلي، ىي: 
 التوازي.
من أسلوب التشبيو  أنواعرتلة حتتوي على  ٔ٘مصدر البيانات اليت فحصها، وجد الباحثة        

أنواع  ٖالذي توجد ىو  التشبيو. كان أسلوب نساء لنزار قباينيوجد يف شعر ىكذا أكتب تاريخ ال
 وجو الشبورتلة ب ٖرتلة ) ٖٓغتمل مع  التشبيو رتلة، و ٛمفصل مع  التشبيو، وىي التشبيومن 

رتلة. أنواع  ٖٔبليغ  التشبيو (، ووجو الشبو بدون أداة التشبيورتلة مع  ٕٚ، أداة التشبيودون 
  ضمٍت. التشبيو دتثيل و التشبيوذه الدراسة ىي اليت مل توجد يف ى التشبيو
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 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث .أ 
هتم يف غتال اللغة واألدب، وخاصة يف هار العرب مب يستهر شعب

مقارنة بلغات الدول األوروبية اليوم. يف التقليد األدبية  ؽتيزالشعر. لغتهم 
العربية.  ّس فنّ العربية ، يعد الشعر من أقدم وأقوى النوع األديب كوسيلة ضت

ظم مكانة الشعر يف أع الفّن الذي مسويةال يوجد شكل من أشكال تعبَت 
-ٓٚ: ٕٜٜٔتمع العريب، وخاصة يف عصور ما قبل اإلسبلم )عمر، غت

عريب ديكن أن جتعل مشاعر اظتستمع متأثرة، على الرغم أنو ال  عرش(. ٔٚ
(. لذلك من اظتهم للغاية فهم ٜ: ٕٛٔٓيفهم كل احملتويات )اظتوليدي، 

، حىت يشعر اظتستمع أو القارئ بالعواطف اليت يعرب عنها شعرػتتويات ال
 اللغة. اسلوبالشاعر. واحد منهم ىو نظرية التشبيو، نظرية 

، صفتوص على وجود شيء ما يشبو اآلخرين يف النتعبَت التشبيو ىو 
(.  ٜ: ٕٚٓٓ، وضمٍت )إدريسا، بشكل صريح داةباستخدام ا ةيف مساو 

. اظتشبو، اظتشبو بو، اداة التشبيو، وجو الشبوالتشبيو لو أربعة أركان، ىي 
 .ركانووتنقسم التشبيو إىل أنواع ؼتتلفة، وفقا لوضع ا

الكلمات اليت تشكل رتلة  اءعلى بن جدمن خبلل نظرية التشبيو سي
الشاعر. وفًقا  الشعرالذي يعتبَتتنتج معٌت  مطلعةوعند  شعريف ال ازيغت

شرح ةلليوسالعٌت و اظتلشرح  ىو اوال اضتطوات(، ٖ: ٕٙٔٓلشلحية )
رتل اصتميلة يف  سياقعلى رؤية  ظاىرالتشبيو سوف تكون با. صفةال
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التشبيو  أنواعتستخدم كثَت من  من األعمال األدبية اليت احديالشعر. 
 ."ىكذا أكتب تاريخ النساء"نزار قباين مع عنوان  الشعرفيها ىي 

يف دمشق، سوريا. أعظم   ٖٕٜٔمارس  ٕٔنزار قباين من موليد 
من األعمال األدبية وتررتت إىل لغات  ظيمكاتبة عربية حديثة قدمت الع

جهت رحلتو اضتياتية  ؼتتلفة من العامل. لقد عمل ذات مرة كدبلوماسي. وا
ء من وفاة أختو بسبب االنتحار ألن رفض ا، بدشقياءمن التوتر واأل ةكثَت 

، وموت ابنو أثناء دراسة الطب يف مصر، وموت هابحتالزواج  مع رجل مل 
زوجتو، بلقيس، امرأة من العراق قُتلت خبلل اضترب األىلية، اندلعت يف 

 (.٘ٓٔ: ٜٕٔٓ)الرزتن،  ٜٔٛٔلبنان عام 
من اآليات  كثَتةىذا الشاعر السوري حياتو لكتابة وكتابة   كرس

الرائعة اليت ال تزال جتعل عامل األدب العريب فخوراً. شعره النوع اضتر 
. تظهر حريتو يف أشعاره)الشعر اضتر( يدل على حرية التعبَت لنزار قباين يف 

اليت ال تتعلق فقط مبواضيع سياسية مثل العامل الذي ىو فيو. يف  أشعاره
مع  أشعارنزار قباين موضوعها اضتب. أشعار الواقع، ديكن القول أن معظم 

موضوع اضتب جعلت نزار قباين اليت أطلق عليها العامل العريب "شاعر 
 اضتب" ألهنا كانت مليئة باظتعاين والقيم واالستعارة حبيث أثارت مشاعر

 (.ٙٙ: ٕ٘ٔٓالعرب )مسادي، 
شديد  لتعبَتاالفكر وشجاعة ىو دّق ىناك عامل آخر جيعل أعمالو 

 حرياىو استخدم منوذًجا  شعريف ىذا ال مهمّ . األمر صناق يف اظتعٍت
للغاية، ال يعًتف بقواعد القافية أو الراوي أو الطفعيلة أو البحور. ال 

التقطة لتعبَت من أمناط اإلسناد، ولكنو يستخدم  ةكثَت رييستخدم منوذج اضت
ىي لون جديد  سياق(. األمناط والٕٔٔٓ، )درديرالشعور ال يشرح فيو 



3 
 

 

دتاًما للشعر العريب يف ذلك الوقت. رمبا إذا كان يف إندونيسيا ديكن 
 نور من حيث أسلوب تعبَته.خَت األمساواتو مع 

ين، ىناك موضوع واحد من بُت اظتواضيع اظتختلفة يف شعر نزار قبا
ػتبوب من رتيع الدوائر، وىو موضوع اضتب. من أمثلة أعمال نزار قباين 

. فيو حيتوي على "ىكذا أكتب تاريخ النساءشعر"حول موضوع اضتب 
حتتوي أيًضا على  شعر تعبَتات ضد النساء اصتميبلت. اللغة يف ىذ

لبيان الذي ا باحثةعناصر من الببلغة. لكن يف ىذا النقاش، سيناقش ال
ىكذا أكتب تاريخ "شعر  نقلمن  احديكز على التشبيو. مثل تير 

 ، أدناه:"النساء
 

 ألن القصيدة أنثى
 

بو.  اظتشبوو  اظتشبواظتذكور أعبله ىو  شعرتم، فإن جزء الهنإذا كنت 
مثل اظتشبو بو. الذي مل يرد ذكره من اركنو  أنثىمثل اظتشبو،القصيدةوىي 

تشبيو وىو ما يعٍت أن التشبيو ينتمي إىل نوع  التشبيواداة و  ىو وجو الشبو
 .يبقى الركنان اآلخرين )اظتشبو و اظتشبو بو( تشبيو، بليغ

قرض أدبية على شكل  قصيدةال .تقول اآلية "ألن القصيدة أنثى"
شعر. الشعر نفسو ىو عمل أديب يقدم صتمال اللغة كجاذبيتو. يف حُت أن 
األنثى ىي واحدة من اظتخلوقات اليت عتا جاذبية أيًضا، فإن حناهنا 
ورتاعتا، ؽتا جيعل الرجال خيضعون عتا دائًما. اظتوضوع األول الذي نوقشت 

 ىو األنثى، ونقطة التشابو ، واظتوضوع الثاينقصيدةيف ىذه اصتملة ىو ال
نقطة التشاهبيسمى وجو التشبيو اصتمال.يف  ابُت ىذين اظتوضوعُت مه
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. لذلك، فإن معٌت التشبيو موضوعيةالشبو.عبلقة بُت موضوعُت بالصفة 
نثى ألنو ديكن أن جيعل شخص ما يتأثر كاأل  يف ىذ الشعر ىو القصيدة

 جبمالو.
 نظرية اظتعٌت. واحدة من لتحليل اظتعاين أعبله، ىناك حاجة إىل

( أصبح ٜٔٔ، ٕٗٔٓباريرا ) جادنظريات اظتعٌت ىو االستعارة. وفًقا لـ
االستعارة وىو أكرب وأىم ظاىرة يف شرح طبيعة التحوالت والتغَتات يف 

طتدمة اللغة ومشاعر مستخدم اللغة.  تحلولىي أحد ال ةاظتعٌت. االستعارا
القوية للتعبَت عن اظتشاعر والعواطف تعد االستعارة موردًا طتدمة الدوافع 

 اضتواس. سويةىو تشابو وت ستعارةالعميقة واللغة التعبَتية. أحد العناصر اإل
( الصورة أو ٕثة، )و ( اظتوضوع  اظتبحٔاجملازية الرئيسية ىي ) سياق

( نقطة التشابو. ديكن أن تكون العبلقة بُت اظتواضيع أو ٖاظتوضوع الثاين، )
الصور موضوعية أو عاطفية. تتكون االستعارة أيًضا من أنواع ؼتتلفة، وفًقا 

من االستعارة اليت عرب عنها  كثَت( من بُت  ٕٙٙ: ٜٕٓٓظتا قالو أوظتان )
سية حتدث بلغات وأساليب ؼتتلفة. ، ىناك أربع غتموعات رئينساناإل

اجملسم، والذي ديكن معرفتو بناًء على معٌت التسبيو  استعارةواحد منهم ىو 
 أعبله، ألنو يقارن ما ال روح فيو ايل لبشر.

 شعرالتشبيو يف  أنواعبوجود يانتبحث الباحثة ألن بناًء على ىذا الب
التحليل تاج إىل الذي حي"ىكذا أكتب تاريخ النساء"نزار قباين بعنوان 

، بل كما ديكن فهم اظتثل الذي ون فقطال يستمتعالقراء ، حىت العميق
على إجياد اظتعٌت وديكُت التشبيو،  أنواع. من خبلل العظيم جيعل الشعر

ب الشاعر يف نقلها. لذلك، يكشف ىذا يير  ذيالشعر اضتقيقي حملتويات ال
البحث "معٌت التشبيو نزار قباين بعنوان  شعرالبحث أيًضا عن اظتعٌت يف 
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يف شعر ىكذا أكتب تاريخ النساء لنزار قباين" من أجل تقدًن رؤى 
 ."ىكذا أكتب تاريخ النساءشعر"يف معٌت ال اجديد

 
 شرح المصطالحات .ب 

على مصطلحات  باحثةال تداكنب األخطاء يف إعطاء معٌت، ليجت
 أعبله على النحو التايل: وضوعاظت

 التشبيو .ٔ
( ٖ٘ٚ: ٕٛٓٓالكتبو اظتنجد يف اللغة )قال لويس معلوف يف 

يّشبو أي لّبسو عليو. وقال ايضا إبرىيم أنيس يف -التشبيو من كلمة شّبو
( يف كلمة  التشبيو ىي على وزن ٔٚٗ: ٕٛٓٓالكتبو اظتعجم الوسيط )

يفّعل أي شّبو معناىا عليو األمر: أهبمو عليو حىت اشتبو بغَته، و -فّعل
يف  و شّبو أقامو مقامو لصفة مشًتكة بينهما. شّبو الشيء بالشيء: مثّلو،

وتعٍت "اظتساواة"   ،( تعٍت كلمة التشبيو "التمثيل"ٓٗٚقاموس اظتنور )ص .
قال بكري شيخ أمُت يف  (.ٜ: ٕٚٓٓيف اللغة اإلندونيسية )إدريس ، 

التشبيو يف اللغة ىو  التمثيل، يقال:  (ٕٜٛٔ:٘ٔالكتاب الببلغة العربية )
أي مثلتو بو. و يعرف علماء البيان التشبيو بقوعتم: ىو  شبهت ىذا بذاك،

الداللة على مشاركة أمر ألمر، يف معٌت مشًتك بينهما، بإحدى أدوات 
وفقا لقواعد التشبيو التشبيو اظتذكورة، أو اظتقدرة اظتفهومة من سياق الكبلم. 

ىو تفسَت أن شيء واحد أو عدة أشياء عتا الطبيعة مع أشياء أخرى. 
 أو ضمٍت االكاف أو ما شابو،  كان صرحي حبرفم التفسَت يستخد

 (.ٕٔ: ٖٕٔٓ)اصترًن، 
 :(ٖٗ٘: ٕٓٓٓ)العاكوب، أغراض التشبيو و 
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 األغراض الراجعة إىل اظتشبو.  .أ 
 األغراض الراجعة إىل اظتشبو بو.  .ب 
 اظتردود( -تقسيم التشبيو تبعا للغرض )اظتقبول   .ج 

(. لعلك ٖٙ٘-ٖ٘٘: ٕٓٓٓأركان التشبيو األربعة )العاكوب، 
الخظت ان صيغت الشبيو يف األمثلة الدتقدمة تقوم على أربعة أركان 

 ىي:
 اظتشبو، وىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته. .أ 
اظتشبو بو، وىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبو. ويسمى ىذان  .ب 

 طريف التشبيو.
اظتشبو بو وجو الشبو، وىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف  .ج 

 أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.
أداة التشبيو: وىي اللفظ الذي يدل على التشبيو، ويتم بو الربط  .د 

 بُت اظتشبو و اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.
ال جيوز يف تشكيل تعبَت التشبيو، ىناك عمودين جيب ذكرمها و 

بو، إذا مل ذكر أحد العمودين فبل ديكن و اظتشبو  اظتشبو ، ومها يفقد
 (.ٗ:ٕٚٔٓتسمية التعبَت التشبيو )ىندرونط، 

: ٕٔٔٓكما قل أدين أمُت عبد الغٍت يف الكتبو الكاىف ىف الببلغة )
 ( ينقسم التشبيو اىل ستسة أقسم، ىي:ٓٙ-ٙٗ

 اتشبيو اظتفصل:ا. 
 وىو ما ذكرت فيو أركان التشبيو األربعة.

 التشبيو اجململ:ب. 
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وجو  -ىو الذي حيذف منو أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 
الشبو(، فإذ حذفنا أداة التشبيو فقط، فهو تشبيو غتمل، وإذ حذفنا وجو 

 الشبو فقط، فهو تشبيو غتمل أيضا.
 :التشبيو البليغج. 

وجو الشبو(، و  -ىو الذي حيذف منو الركنان اآلتيُت )أداة التشبيو 
 ن )اظتشبو و اظتشبو بو(.يبقى الركنان اآلخري

 :التشبيو التمثيلد. 
 ىو ما كان وجو الشبو فيو منتزعا من عدة أمور.

 :التشبيو الضمٍته. 
اظتشبو بو( على الطريقة  -ىو مامل يصرح فيو بأركان الشبيو )اظتشبو 

شتي  ضمون الكبلم وسياق اضتديث، ولذلكاظتعلومة؛ بل يفهم من م
 بالتشبيو الضمٍت.

 اظتعٌت .ٕ
حدود  يفاظتعٌت ىو شكل من أشكال اللغة اليت جيب حتليلها 

العناصر األساسية للحالة اليت يتحدث هبا اظتتحدث. اظتعٌت ىو العبلقة بُت 
. ظتستخدمي حيت يفهم األخرعليها  متفقاللغة واللغة خارجها واليت 

 كيفيةو  االستطاعةيصعب حتديد فهم اظتعٌت ألن كل مستخدم لغوي لو 
 (.ٖٔ: ٕٕٔٓة يف تفسَت الكبلم أو الكلمة )شات،  نظر ؼتتلف

( فيما يتعلق بفهم ىذه اظتعاين، يوجد يف ٜ: ٜٕٓٓوفًقا لتارجيان )
 على النحو التايل: شرحالقاموس اإلندونيسي العام 

ومعناه؛ اظتعٌت:  للفظمعرفة ا اظتعٌت: اظتعٌت أو الغرض )كلمة(، اظتثبل
يعٍت حيتوي على معاين مهمة )يف(؛ مثبل، عتا العديد من اظتعاين؛ 



8 
 

 

اظتعٌت: اشرح معٌت )غرض( الكلمة وما إىل ذلك. )بويروادارمينتا، 
ٜٔٚٙ :ٕٙٗ.) 

استنتاج أن اظتعٌت ىو عنصر مهم يف اللغة.  وجدمن الفهم أعبله، ي
األديب. من نظرية اظتعٌت  أو القارئتوجد للكبلم اظتعٌت غامض ووفًقا ظتا 

 سوف نعرف ما ىو اظتقصود بالكاتب أو خالق األعمال األدبية.
 لنزار قباين "ىكذا أكتب تاريخ النساء"شعر  .ٖ

 شعر . أ
، ؽتا "poio"اليونانية القددية أو  "poieo"من كلمة  شعر تأيت كلمة

أن الشعر  قال( ٓٔ: ٖٕٓٓ يعٍت أنٍت خلقت. وفقا لولويا )يف دمينت،
. ؽتيزةىو شكل من أشكال األدب الذي يستخدم مكرر الصوت كعبلمة 

: ٖٕٓٓ برادوبو )يف وردي، اماتكرار الكلمة يؤدي إىل القوايف واإليقاع. 
، واليت حتفز اطتيال يف حرك العواطفتعرب عن األفكار اليت  شعر( أن الٜٔ

اللغوي  فظال. يُعّرف الشعر أيًضا بأنو شكل من أشكال اضتلة موزون
األصوات اظتوجودة فيو، واليت تعرب عن التجربة اطتيالية حيسب جانب 

من حياتو الفردية واالجتماعية، معرباً  وجودوالعاطفية والفكرية للشاعر اظت
عنها بطريقة معينة اختيارىا حىت يستطيع على استحضار جتارب معينة يف 

 (.ٕ٘ٔٓ القارئ أو االستماع إىل اصتمهور )حارس وء،
الكشف أن الشعر عمل أديب. يف  ستطيعمن فهم الشعر أعبله، ي

 . لذلك،تركيب مركب(( العمل األديب ىو ٛٓٔ: ٕٛٓٓبرادوبو ))
(. ديكن ٙ: ٜٙٙٔلفهم، جيب أن يكون عمبًل أدبًيا يف التحليل )ىيل، 

من رتال اللغة فيها على أساس اطتيال  شعررؤي األعمل األديب يف ىذ ال
توجد طيع على تقدًن معاين معينة تمر هبا الشاعر.الشعر يس أو اطتربة اليت
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 رفعباالعرب ديكن أن ت شعرأن المبا بواسطة القارئ على مشاعر القارئ. 
شخًصا كان حقَتًا، ديكن أن هتُت شخًصا كرما. يف ىذه اضتالة، يساىم 

 الشعر بالتأكيد دورًا كبَتًا يف حياة الفرد، خاصة العرب.
 لنزار قباين "اريخ النساءىكذا أكتب ت"شعر  . ب
شاعر ىي تاريخ لن يتوقف أبًدا ولن ديوت أبًدا. الشعر ينتج كل 

يًتك التاريخ. وسيستمر ىذا فيف النهاية، فإن موتو  شعرحىت إذا ماتت ال
التاريخ يف اضتفاظ على اطتيال للشاعر ليكون دائًما حاضًرا عرب اضتدود 

ريد نزار قباين أن يبنيو يف كتاب الزمنية، على األقل ىذا التاريخ ىو ما ي
 . "ىكذا أكتب تاريخ النساء"

لقد جذب شعر نزار انتباه الكثَت من الناس. جعلت موضوعات 
اضتب اليت تبناه لو شاعر اضتب أو شاعر النساء يف العصر اضتديث. من 

حبو، يتحدث نزار دائًما عن النساء أو يتحدث أشعار بُت العديد من 
نيابة عن النساء. نزار ىو شخص قادر على خلق  أحيانًا بصوت عال  

رومانسية عميقة حول اضتب، لكنو ال ينسى أبًدا التعبَت عن حقوق اظترأة 
 (.ٜٕٔٓ)الرزتن، 

امرأة،  عظمة حتتوي على  "ىكذا أكتب تاريخ النساءشعر "يف 
 كمثال يف أحد مقاطعو:

 
 اظترأة الخترج من ضلع الرجل أبدا

 ىو الذي خيرج من حوضها
 كما خترج السمكة من حوض اظتاء
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يف ىذه بيت شعر، ترفع نزار درجة وكرامة النساء ، حيث أن الرجل 
من  لالرج بتالنساء مثل األشتاك من اظتاء، مث ين حوضالذي خيرجو من 

نزار فكرة أنو عندما رجل يف حب امرأة،  قدم، شعرالنساء. من ىذ ال
من  بةسيصبح ؼتلوقًا عاجًزا مثل مولود جديد. سيطلب الكثَت من احمل

يغَت افًتاض أن الرجل دائما  ال. لذلك ىذا اضتخلقوامرأة "البحَتة" اليت 
اضتب قادر على وضع النساء أعلى من  قيقيأعلى من النساء. ألنو يف اضت

 الرجال.
 

 المشكالتتعريف  .ج 
 اظتشاكل يف ىذه الدراسة ىي:

 "ىكذا أكتب تاريخ النساء"التشبيو الذي يشكل رتال شعر  سياق
على بنية الكلمات اليت  جدلنزار قباين. من خبلل نظرية التشبيو سي

وعند فحصها ستنتج معٌت الشعر الذي  شعرتشكل رتلة ؽتاثلة يف ىذ ال
من خبلل  شعراضتصول على معٌت ىذ ال جديريد الشاعر أن ينقلو. سي

على التحول  جدنظرية اظتعٌت، وىي االستعارة. من خبلل االستعارة سي
لنزار  "ىكذا أكتب تاريخ النساء"والتغَت يف اظتعٌت الذي حيدث يف شعر 

 قباين.
 

 تحديد المشكالت .د 
من اظتشكلة من أجل جتنب توسيع مباحثة اظتوضوع  باحثةحيد ال

يف حتقيق األىداف اظتتوقعة.  وجوفة إىل اظتزيد من البحوث اظتاظتوجود باإلضا
من حتديد اظتشكبلت اظتذكورة، تقتصر اظتباحثة يف ىذه الدراسة على 
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ىكذا أكتب تاريخ "التشبيو يف شعر  اسلوب اظتشاكل اظتتعلقة بشكل
 لنزار قباين ومعٌت التشبيو فيو. "النساء

 
 مشكالت البحث .ه 

من القضايا اليت  باحثةشكبلت، يقرر البناًء على حتديد ىذه اظت
 ستتم مباحثة. مشاكلوىذه ىي:

 لنزار قباين؟ "ىكذا أكتب تاريخ النساء"ما ىي التشبيو يف شعر  .ٔ
 لنزار قباين؟ "ىكذا أكتب تاريخ النساء"ما اظتعٌت يف التشبيو على شعر  .ٕ

 
 اهداف البحث .و 

بناًء على خلفية البحث اليت مت ذكرىا وصياغتها، يهدف ىذا 
ىكذا أكتب تاريخ "التشبيو يف شعر  أنواععرفة وشرح اظتالبحث إىل توفَت 

 لنزار قباين. أىداف ىذا البحث ىي: "النساء
لنزار  "ىكذا أكتب تاريخ النساء"التشبيو يف شعر  أنواعشرح يستطيع  .ٔ

 قباين.
 "ىكذا أكتب تاريخ النساء"نفهم معٌت التشبيو يف شعر يستطيع أن  .ٕ

 لنزار قباين.
 

 فوائد البحث .ز 
 :بعد حصول تلك علي األغرض فلهذا البحث فوائد كمايلي

 الفوائد النظرية .ٔ
 لزيادة اظتعرفة تعليم اللغة العربية وآدهبا خصة عن التشبيو .ٔ
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 لزيادة اظتعرفة تعليم اللغة العربية وآدهبا يف العلم اظتعٍت .ٕ
 الفوائد عملية .ٕ

ىكذا أكتب تاريخ "يف شعر ليساعد القارئ علي فهم ػتتويات 
 ها.نالتشبيو ومع أنواعلنزار قباين، خاصة يف  "النساء
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 الباب الثاني
 األساس النظرية

 
 اإلطار النظري . أ

خدمت عدة لئلجابة على عدد من اظتشكبلت يف ىذه الدراسة است       
حول معٌت الشعر، مث ستدخل النظرية  أسس نظرية، شرح اظتقدمة

( فهم طريقة التشبيو وأنواعو، قبل الدخول إىل التشبيو ٔاألساسية، وىي )
االستعارة وأنواعها.  اظتعاين و( فهم ٕسيكون شرح عن الببلغة أواًل، )

ستخدم نظرية التشبيو لتحليل أنواع التشبيو يف شعر "ىكذا أكتب تاريخ 
النساء" لنزار قباين. بينما استخدام النظرية االستعارة كتشريح ظتعٌت التشبيو 

 يف شعر "ىكذا أكتب تاريخ النساء" لنزار قباين.
 الشعر .ٔ
أن جتمع بُت استجابة عميقة الشعر ىو لغة الشعور، واليت ديكن   

يف بضع كلمات. الشعر ىو شكل من أشكال العمل األديب، ووجود 
شعر ىو عبارة عن بيان للشاعر، وحيتوي البيان على جتربتو الداخلية 

 ىومن ىذا الفن  قصدنتيجة للعملية اإلبداعية لؤلشياء الفنية. وال
السرية وراء عامل مشاكل اضتياة واظتناطق الطبيعية احمليطة هبا أو كل 

من الشعور اظتكثف  الالشعر يف اضتخلق الواقع، العامل اظتعقوالت. 
الذي يتطلب نطق الروح العفوية والكثيفة. يف الشعر، يتحدث 

 (.ٕٙٔٓ)مروة،  الشخص ويعرب عن نفسو صراحة
من خبلل غتموعة من التعاريف اليت أجراىا شانون أزتد، يف 

ببعض تعاريف الشعر. وفقا لصموئيل  نقل( يٙ: ٕ٘ٓٓبرادوبو )
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تايلور كولريدج، الشعر ىو أرتل كلمة يف الًتتيب أرتل. خيتار الشاعر 
، بُت ساوقمتوازنة، متمثبل ، بصورة حسناالكلمات الدقيقة وترتيبها 

عنصر واحد واآلخر يرتبط ارتباطا وثيقا، وغَتىا.وفقا لكاراليل الشعر 
ىذه األثناء، يقول وردزورث أن الشعر ىو نتيجة للتفكَت اظتوسيقي. يف 

، وىذا شعور يتخيلو. يقول دنتون أن الشعر ىو خيايلبيان شعور  ىو
 (.ٕٔ: ٕٕٔٓ)ويتم،  وفٍت بلغة عاطفية وإيقاعية حقيقفكر إنسان 

. حتتوي الكلمة الشعرية على قيمة رتال عريالشعر كعمل فٍت ش
لصعب إعطاء الىت تسمى الشعري؟ من ا ةخاصة للشعر. ماىي الصف

تعريف شعري. من الصعب أيًضا وصف كيف تسمى ىذه الصفات 
الشعرية. إنو فقط شيء ما )خاصة يف األدب( يسمى الشعري إذا 
أدى إىل استجابة واضحة، بشكل عام إذا كان خيلق روعة فإنو يسمى 
الشعري. ختتلف األشياء اليت تؤدي إىل الروعة، لذلك خيتلف الشعر 

، ديكن حتقيق الشعر بطرق نتباه، جيتذب اإلعواطفحرك الأيًضا. ىذا 
عن طريق الشكل البصري: الطباعة، ترتيب بيت شعر؛  ؼتتلفة، اظتثبل

، شعورمع الصوت: الشعر، السجع، اصتناس، الصوت اجملازي، رمز ال
، مات )اإلمبلء(، واللغة غتازية؛ عن طريق اختيار الكلفن الصوت
، وأسلوب اللغة، وما إىل ذلك ، والعناصر النحويةكيفيةووسائل ال
 (.ٖٔ: ٕٚٔٓ )برادوبو،

الشعر يف اظتصطلحات العربية ىو  (ٙ: ٖٕٓٓوفقا لربادوب )
الشعر، وىو العمل األديب الذي حيتوي على شكل من الكلمات 

اليت بالوزن و القافية، كلو التعبَت عنها بشكل اطتيال ورتيل.  فصيحال
لى عناصر أكثر اكتماال، مثل بالنثر، فإنو حيتوي ع لو قورنالشعر 
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اختيار الكلمات، واستخدام اللغة غتازي، واصتمع بُت الكلمات 
خاص للعرب  وعاءواإليقاع وعمق اظتعٌت وأسلوب اللغة. الشعر ىو 

للتعبَت عن شيء متعلق حبياهتم اليومية باإلضافة إىل اىتمامهم 
الشعر بالقضاة. حىت أهنم قدموا اصتوائز من خبلل تثبيت سبعة من 

القددية، وكتبوىم باضترب الذىيب ووضعوىا على  شعاراظتختارة من ا
الكعبة اظتشرفة ومن بُت الذين مت تثبيتها ىم: امرول القئس، وزىَت، 
وغَتىم من بُت الشعراء السبع اظتشهورين الذين يطلق عليهم معلقة 

 (.  ٘:ٕ٘ٔٓ)مولدي: 
اضتقيقي للشعر تعترب العصور العربية ما قبل اإلسبلمية األساس 

العريب. إذا نظرنا إليها من منظور )الشعر(، من الناحية العملية، فإن  
للشعر يف  الزم. كان النموذج ذلك الدوركل الشعر العريب يشَت إىل 

تآلف ببل مًتًا هبيكل  ٙٔذلك الوقت ىو الشعر الذي يبلغ طولو 
قافية . ىذا، أيضا، مع ام، وكان يستخدم فقط يف الشعر اعتإيقاع

واحدة. ومع ذلك، كان ىناك القليل من االبتكار، وخاصًة ما حدث 
اإلسبلمية اإلسبانية يف القرن اضتادي عشر اظتيبلدي، مع  وزةيف اضت

وجود منوذج من الشعر األسًتوفيو جزء من شعر او مقطع شعري تلك 
اليت حتمل موضوع اضتب  شعاراظتعروف باسم موشح. األ وزةاضت

بالصور الصحراوية، ػتبوبة مبعظم الشعراء واستمرت  مبلنواضتنان، 
حىت العقد األول من القرن العشرين اظتيبلدي. األنواع أو اظتوضوعات 

، اظتدحعامل الشعر اصتاىلي ىي: الفخر،  تكونمكتوبة واليت تكرارا اليت 
الشعر الديٍت أو الشعر الزاىد ىو الغزل.  ، الوصف والرثاء، اعتجاء

اليت  شعار، على الرغم من وجود العديد من األأحد االستثناءات
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تتحدث عن األخبلق كما كتبو كعب بن زىَت يف األيام األوىل واألوىل 
 (.ٚ: ٕٔٔٓظتيبلد اإلسبلم )

 الببلغة .ٕ
. يف الفهم (ٓٗ: ٜٜٜٔلغة ىي وصل انتهي )اعتامشي، بلغة ب

معٌت اضتديث  وصلبلغة ىناك أنواع ؼتتلفة من اظتصطلحات، وىي 
اصتمهور. من  اضتالةمن خبلل التحدث بوضوح ووفًقا وتعريف متكلم. 

اظتعنيُت أعبله، ديكن استنتاج أن معٌت الببلغة وفًقا للمصطلحات ىو 
ؼتتلف  اليف الروح، وفًقا ضت اثراظتعٌت بتعبَت واضح، ويًتك  وصل

بَتات اظتتكّلم البلغ سيستخدم تع ان اصتماىَت. وهبذه الطريقة، قال
من يدخل فصيلة ؼتتلفة وفًقا ضتالة اصتمهور، سواء كان اصتمهور 

 (. ٕٔ: ٕٔٔٓاظتعتقدات أو اظتشكوك أو ترفض التعبَت )غان، 
علميا، الببلغة ىو نظام  علمي يقوم على وضوح الروح والدقة 
ديسك رتال ووضوح الفروق اظتبهم بُت أنواع ؼتتلفة من اسلوب. عادة 

األديب وإحياء بعض  طبعالرئيسية يف تشكيل ال أسر دراسة الببلغة ىي 
. للوصول إىل ىذا اظتستوى، جيب على الطالب قراءة مدفوناظتواىب 

أديب، وحتليل ومقارنة األعمال  طبعاألعمال األدبية اظتختارة، والوفاء ب
يف نفسو حىت يكون قادرًا على اضتكم على  ئتمناألدبية، وجيب أن ي

 (. ٙ: ٖٕٔٓألديب وفًقا القدرة )اصترًن: اطتَت والشر يف العمل ا
قو. ببلغة لمع خأصبل ال يتصل العمل األديب  يثمنببلغة، يف 

احملتوى والشعور الذي حيملو العمل األديب. ببلغة  يثمنأيضا ال 
. تقوم خلقيكشف على عمل الشكل اظترئي. مل ير من خلق ومىت 

 احملسنات. واستخداماتقواعد اسلوب بتطبيق العمل  ثمنببلغة بت
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شخص ما للتعبَت عن أفكاره ومشاعره. بعض  إتبعاسلوب ىو وسيلة 
األعمال األدبية ىي أسلوب  رأييف  مراراسلوب اليت تستخدم 

 (.٘: ٜٕٓٓالتشبيو، و اجملاز، و اإلستعارة و احملسنات )إدريس، 
 التشبيو  .ٖ

: التمثيل أول طريقة تدل عليو الطبيعة لبيان اظتعٌت؛ وىو يف اللغة
(. وىو الداللة على مشاركة أسر آلخر يف ٜٕٔ: ٜٜٜٔ)اعتامشي، 

معٌت بإحدى أدوات التشبيو، كما نقول: ػتمد كاألسد شجاعة فاألمر 
األول يف ىذا اظتثال ىو "ػتمد" وىو اظتشبو وألمر التاىن ىو "األسد" 

رين وىو اظتشبو بو و أداة التشبيو ىنا ىى الكاف واظتعٌت اظترتبط باألم
: ٜٜٛٔاظتشبو و اظتشبو بو ىو الشجاعة و تعرف بوجو الشبو )فيود، 

ٔٚ.) 
التشبيو: بيان ان شيئا او أشياء شاركت غَتىا يف صفة أو أكثر، 
بأداة الكاف أو ؿتوىا ملفوظة أو مقدرة، بُت اظتشبو و اظتشبو بو يف 

شبيو، وجو الشبو. وجتدر اإلشارة ىنا إىل أن ))اظتثيل(( نوع من انواع الت
وىذا رأي عبد القاىر اصترجاين الذي يقول: والتمثيل ضرب من 
ضروب التشبيو، و التشبيو عام والتمثيل أخص منو، فكل هتثيل تشبيو، 

 (.  ٕٙ: ٜ٘ٛٔوليس كل تشبيو دتثيبل )عتيق، 
(  تواضع ٙٗٔ-٘ٗٔ: ٖٕٓٓكما قال ػتمد أزتد قاسم )

 الببلغيون على ان للتشبيو اربعة أركان ىي:
 اظتشبو: .ٔ
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وىو الركن الرئيس يف التشبيو، ختدمو األركان األخرى، ويغلب 
ظهورة، لكلو قد يضمر للعلم بو على ان يكون مقدرا يف اإلعراب، وىذا 

 التقدير مبنزلة وجوده.
 اظتشبو بو: .ٕ

تتوضح بو صورة اظتشبو، والبد من طهوره يف التشبيو. يشًتك مع 
بارزة فيو أكثر من بروزىا يف اظتشبو يف صفة أز أكثر إال أهنا تكون 

 اظتشبو. يسمى اظتشبو و اظتشبو بو طرىف التشبيو.
 وجو الشبو: .ٖ

ىو الصفة اظتشًتكة بُت اظتشبو و اظتشبو بو، وتكون يف اظتشبو بو 
 أقوى وأظهر ؽتا ىي عليو يف اظتشبو. 

 أداة التشبيو: .ٗ
 ىي كل لفظ دل على اظتشاهبة.

و مها اظتشبو و اظتشبو بو غَت أن الركنُت األساسيُت يف التشبي
(. بكري شيح أمُت يف الكتب الببلغة العربية ٖ٘، ٜٜٛٔ)ىدارة، 

( يقول ومن أدوات ٕٛ-ٕٚ: ٕٜٛٔيف ثوهبا اصتدي علم البيان )
التشبيو مايكون حرفا فتنحصر يف الكاف و كأن؛ او اشتا ومنها كلمة: 

ويشابو، مثل، وؿتو، وؽتاثل، و مشابو، ومارادفها؛ او فعبل: دياثل، 
 ويضارع، وحياكي، وما يف معناه.

كما قل أدين أمُت عبد الغٍت يف الكتبو الكاىف ىف الببلغة 
 ( ينقسم التشبيو اىل ستسة أقسم، ىي:ٓٙ-ٙٗ: ٕٔٔٓ)

 اتشبيو اظتفصل .أ 
 وىو ما ذكرت فيو أركان التشبيو األربعة.
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 ؿتو: زيد كا ألسد يف الشجاعة
 : اظتشبوزيد

 : اظتشبو بوألسدا
 التشبيو: ىي الكاف.أداة 

 يف الشجاعةوجو الشبو: 
 التشبيو اجململ: .ب 

وجو  -ىو الذي حيذف منو أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 
الشبو(، فإذ حذفنا أداة التشبيو فقط، فهو تشبيو غتمل، وإذ حذفنا 

 وجو الشبو فقط، فهو تشبيو غتمل أيضا.
 كا ألسدمثل: ػتمد  

 ػتمد: اظتشبو
 : اظتشبو بو ألسدا
 أداة التشبيو: ىي الكاف. 
 التشبيو البليغ .ج 

وجو  -ىو الذي حيذف منو الركنان اآلتيُت )أداة التشبيو 
 الشبو(، و يبقى الركنان اآلخرين )اظتشبو و اظتشبو بو(.

 أسدمثل: ػتمد 
 ػتمد: اظتشبو

 : اظتشبو بوأسد
 التشبيو التمثيل .د 

 مور.ىو ما كان وجو الشبو فيو منتزعا من عدة أ
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َمَثُل الَِّذيَن زُتُِّلوا التـَّْورَاَة مُثَّ ملَْ حَيِْمُلوَىا َكَمَثِل ومثل قول اهلل: 
بُوا بِآيَاِت اللَِّو ۚ  اضتَِْماِر حَيِْمُل َأْسَفارًا  ۚ  بِْئَس َمَثبُل ْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

 (.٘)اصتمعة: َواللَُّو اَليـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمُتَ 
 اظتشبو: ىم الذين زتلوا التوراة ومل يعقلوا ما هبا. فا

و اظتشبو بو: )اضتمار( الذى حيمل الكتب النافعة، دون استفادتو 
 منها.

 و أداة التشبيو: ىي الكاف
و وجو الشبو: اعتيئة اضتصالة من التعب يف زتل النافع دون 

 فائدة.
 التشبيو الضمٍت .ه 

اظتشبو بو( على  -)اظتشبو ىو مامل يصرح فيو بأركان الشبيو 
الطريقة اظتعلومة؛ بل يفهم من مضمون الكبلم وسياق اضتديث، 

 ولذلك شتي بالتشبيو الضمٍت.
 ومثل قول امتنيب ديدح اضتسُت بن علي اعتمداين وديدح أباه:

 أصبح شعري منهما يف مكانو      ويف عنق اضتسناء يستحسن العقدو 
وىو ان شعره يف ؽتدوحية جاء يف الشطر الثاين تشبيو ضمٍت، 

 يشبو العقد النفص يف عنق اظترأة اضتسناء.
األنواع اطتمسة اظتذكورة أعبله من التشبيهفي الكتبالكاىف ىف 
الببلغة واليت ىي حتديد على أنواع التشبيهفي ىذه الدراسة. يف الكتب 

 أنواع من التشبيو، وىي:  موجود بعض األخرى
 تشبيو مرسل .أ 

 داة. وىو ما ذكرت فيو األ
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 مثل: سرنا ىف ليل هبيم كأنو البحر ظبلما وإرىابا
 ليل هبيم تشابو بالبحر، ذكرت فيو األداة التشبيو.

 تشبيو مؤكد .ب 
 وىو ما حذفة منو األداة.

 مثل:
   اصتواد ىف السرعة برق خاطفا

 اصتواد تشابو برق خاطفا ىف السرعة، وىو حذفة منو األداة.
 التشبيو اظتقلوب .ج 

يصَت فيو اظتشبو مشبها بو بادعاء ان وجو  ىو تشبيو معكوس
 الشبو فيو اقوي.

  انت كالبحر ىف العلممثل: 
". بالطبع  انت كالبحر ىف العلم عند مساواة شخص بالبحر؛ "

سوف تعرف أن البحر أوسع أو أكثر ثراًء ؽتا لدى البشر. حىت علماء 
قعية جيب أن يكون أقوى وأكثر وا اظتشبو بوالببلغة يتفقون على أن 

 ، وىذا أن ينصف أسلوب  التشبيو أكثر وصحيح.اظتشبو
 تشبيو غَت التمثيل .د 

ىو ما كان فيو وجو الشبو مفردا، أي انو ليس صورة منتزعة من 
 متعدد.

 قال البحًتي )اطتفيف(:
 منو قربا تزدد من الفقربعد   ىو حبر السماح واصتواد فازدد
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بو: البحر، وجو  فعناصر التشبيو ىي: اظتشبو: اظتمدوح، واظتشبو
الشبو: اصتود. وىكذا فإن وجو الشبو ليس صورة منتزعة من متعدد كما 

 تشبيو التمثيل.يف 
 اظتعٍت .ٗ

يسأل الفبلسفة واللغويون يف األساس اظتعٌت يف شكل العبلقة 
بُت اللغة )الكبلم( والعقل والواقع. ولد نظرية اظتعٌت اليت تدور حول 
العبلقة بُت الكبلم والفكر والواقع يف العامل اضتقيقي )حبرالدين، 

ٕٓٔٚ :ٔ٘ .) 
( فإن اظتعٌت ىو اظتصطلح األكثر ٘ٙ: ٜٕٓٓوفًقا ألوظتان )

، The Meaning Of Meaning ا واألكثر للجدل يف نظرية اللغة. يفغموضً 
 كونتعاريف ؼتتلفة، وي ٙٔجيمع أوغدن وريتشاردز ما ال يقل عن 

إذا كنت تريد  غامضإذا فصل كل قسم. ديكن تقليل ىذا ال ٖٕ
معٌت الكلمات فقط. يقال إن العديد من العناصر  ىتمام ايلتضييق إ

الكلمات عتا "معاين" معينة من حيث اللغوية األخرى إىل جانب 
، وكذلك اصتمع بُت األماكن اليت ذومغريتعريف رتيع األشكال 

تدخل فيها األشكال اللغوية وىذه اظتعاين اظتختلفة أدوارىا يف اظتعٌت 
 رتيع للكلمة.

فهم اظتعٌت يتميز عن اظتعٌت يف الدالالت. اظتعٌت ىو الرابط 
باظتر  تبعاخاصة الكلمات(. اظتعٌت اظتوجود بُت عناصر اللغة نفسها )

( يتعلق فقط بالداخل لغة. دتشيا مع ىذا الرأي ، ينص ٖٓ: ٜٙٚٔ)
( على أن دراسة أو إعطاء معٌت للكلمة ىو فهم ٕٗٓ: ٜٚٚٔليون )
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دراسة الكلمة فيما يتعلق بعبلقات اظتعٌت اليت جتعل الكلمة ؼتتلفة عن 
 (. ٘: ٕٛٓٓالكلمات األخرى )ججاسودرما، 

على أن الطبيعة ال تصنع قفزات، أي  يقالاكسيوم اليبنيز اليت 
أن الطبيعة تتغَت ببطء، وىي مناسبة دتاًما للتغَتات يف اظتعٌت. اليهم ما 

بُت اظتعٌت القدًن واظتعٌت  رابطةسبب التغيَت، ىناك دائًما عبلقة، ىناك 
ٌت من اصتديد. يف بعض اضتال، ديكن أن تكون الرابطة قوية لتغيَت اظتع

ىو فقط وسيلة للتغيَت اليت حتددىا  ربطةتلقاء نفسها؛ جزء آخر من ال
 دائًما لعملية. جربأسباب أخرى؛ ولكن مهما كان نوع االرتباط، سي

هبذا اظتعٌت، ديكن اعتبار االرتباط شرطا مطلقا لتغيَت اظتعٌت. يف 
تاريخ العلم الداليل، تظهر نظرية االرتباط يف شكلُت. تعرف بعض 

شرح التغيَتات  جربرباء الدالليُت األوائل على ارتباط بسيط: لقد اطت
. يف العقود األخَتة، ستقليف اظتعٌت كنتيجة لبلرتباط بُت الكلمات اظت

؛ لقد ًتكييباظتبادئ ال بناء عليتوسعت وجهة النظر األكثر تقدماً، 
االنتباه من كلمات مفردة إىل وحدات أوسع، تسمى "اضتقول  بدلت

-ٖٕٙ: ٜٕٓٓطية"، واليت تشمل ىذه الكلمات )أوظتان، الًتاب
ٕٙٗ.) 

مع نظرية حقول االرتباط كالفرضية العملية، تنقسم التحول 
والتغَت يف اظتعٌت إىل فئتُت، ومها التحول والتغَت يف اظتعٌت على أساس 

اضتسي، التحول والتغَت يف اظتعٌت بناًء على ارتباط  عتقالاالرتباط بُت ا
تُت، مها رابطوتغيَت اظتعٌت إىل  حولقسم كل فئة من فئات التاألشتاء. تن

 الرابطة على التشابو والًتابط على العبلقة.
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اضتسي بعبلقة  الاالعتق الرابطةلذلك، ىناك أربع فئات. تتميز 
االعتقال اضتسي على أساس التشابو )االستعارة( والرابطة على العبلقة. 
تتميز االرتباطات بُت األشتاء أيًضا باالرتباط بُت األشتاء إىل التشابو 

 (.ٜٔٔ: ٕٗٔٓوترابط األشتاء على أساس العبلقات )باريرا، 
 التشابو بُت اظتعاين )االستعارة( .٘

االستعارة أكرب وأىم  يكون( ٜٔٔ: ٕٗٔٓوفًقا لـجاد باريرا  )
تكون  التحول والتغَت يف اظتعٌت. االستعارةحقيقة ظاىرة يف شرح 
 ةاالستعارا كونأفكار ومشاعر مستخدمي اللغة. تمتخرج ليخدم 

م الدافع القوي للتعبَت عن اظتشاعر والعواطف العميقة يخدمصدرًا ل
 واللغة التعبَتية.

لتشابو يف االستجابات اضتسية. أحد عناصر االستعارة ىو ا
( الصور أو ٕ) ،اظتبحوثة ( اظتوضوعٔالرئيسية ىي ) االستعارةاعتيكل 

( نقاط التشابو. ديكن أن تكون العبلقة بُت ٖ)اظتوضوع الثاين، و
 اظتواضيع أو الصور موضوعية أو عاطفي.

اظتعٌت العاطفي ىو اظتعٌت الذي يتضمن مشاعر اظتتحدث 
واظتستمع أو الكاتب والقارئ. العوامل العاطفية، وىي اظتشاعر 
واضتاالت العقلية، تؤثر على العديد من التحول والتغَت يف اظتعٌت. إذا  
كان شخص ما مهتًما جًدا باظتوضوع والقصد، فسوف يتحدث دائًما 

وقت ويف أي مكان وأي شيء ويربط أي  عن اظتوضوع والقصد يف أي
فرويد. سيظهر  تعريفشيء باظتوضوع الذي يهمو.ىذا جزء من 

مركز اظتقارنة وتشكيل  كوناظتوضوع والقصد دائًما يف عقل الشخص وي
استعارة لوصف جتربة الفرد. يقارن اظتزارعون اإلندونيسيون بُت "الساق 
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"الساق مثل األرز اضتامل" و  اصتميلة" واظتقارنات مع التجربة النفسية لـ
"اضتاجب العُت اصتميلة" و "النمل بالتوايل". سيشكل مستخدمو اللغة 

 (.ٗٔٔ: ٕٗٓٓمقارنات واستعارات وفًقا لتجربة عصرىم )باريرا، 
من الباحثُت الذين يقسمون  كثَت، ىناك الةيف حتليل االستعارا

الداللية  قبةن اظتر بناًء على وجهة نظرىم يف كل م ةأو يصنفون االستعارا
( ٕٓٚ-ٕٙٙ: ٜٕٓٓة الداللية، يقسم أوظتان )قبوالنحوية. يف اظتر 

إىل أربعة أنواع. فيما يلي أنواع االستعارة وفًقا لستيفن  ةاالستعارا
 أوظتان.

 اجملسم استعارة .ٔ
ستخدم ظتقارنة تشابو التجربة مع ما ىو فيو أو جسم اظتستخدم 

اظتستمدة من ىذه  ةأن االستعارا اجملازي. لكن بشكل عام ديكن القول
الطريقة )من البشر إىل األشياء غَت اضتية( تبدو أكثر شيوًعا من 

 العكس )جتاه البشر(. مثل: فم النهر ، قلب اظتدينة، وغَتىا الكثَت.
 استعارة اضتيوان .ٕ

اظتصدر الرئيسي اآلخر للخيال أو االستعارة ىو عامل اضتيوان. 
رة يف اجتاىُت رئيسيُت. يتم تطبيق بعضها يتحرك ىذا النوع من االستعا

على اضتيوانات أو األشياء غَت اضتية. تستخدم العديد من النباتات 
يوجد باللغة  اسم حيوان، غالًبا ما يكون فرحانًا أو مضحًكا، اظتثبل

ضتية اظتاعز، وىناك طعام  " goat's-beard "اإلؾتليزية نبات حيمل اسم 
ا "الكبلب الساخنة". يف اإلندونيسية، ، ويعٍت حرفيً hot dogيسمى 

 يوجد نوع من النبات، الست اظتستحية، الديك األزتر )للنار(.
 من ملموسة إىل غتردة .ٖ
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أحد االجتاىات األساسية يف االستعارة ىو وصف التجارب 
اجملردة بعبارات ملموسة. خذ على سبيل اظتثال استعارات إؾتليزية 

بالضوء والنور و مصباح. الكثَت من التعبَتات اجملازية  "light"متعلقة 
ختلفة. باظتقارنة مع اليت تستخدم كلمة النور مع اطتصائص الكامن اظت

، فإن الظروف ىي نفسها. ىذا ىو، من كلمات الضوء اإلندونيسية
والنور أو اظتصباح )مبا يف ذلك اظتشعل واظتصابيح( اليت ىي ملموسة 

َتات اجملازية غتردة. على سبيل اظتثال، االبتسام ؾتد العديد من التعب
 ابتسامة.
 استعارة السيناستيك .ٗ

ىناك نوع شائع جًدا من االستعارة يعتمد على النقل من حاسة 
إىل أخرى: من الصوت )حباسة السمع( إىل الرؤية، ومن اللمس إىل 
الصوت، وما إىل ذلك. عندما نتحدث عن األصوات الدافئة أو 

ك أن ىناك تشاهبًا بُت درجات اضترارة الدافئة أو الباردة الباردة، ندر 
وجودة بعض األصوات. وباظتثل، إذا كنا نتحدث عن األلوان القاسية 

 والروائح اضتلوة والعينُت اضتادتُت واضتديث اضتلو.
 

 البحوث السابقة . ب
عمل ؽتيز، يف عملو بالنزار قباين ىو أحد الكتاب العرب اظتعاصرين 

العادة يف التفكَت وشجاعة التعبَت وكثافة معجبة للمعٌت. ىناك حدة فوق 
، العديد من دراسات نزار قباين وأعمالو. سًتكز باحثةعلى ما تعرف ال

دراسات أدبية يف ىذه الدراسة على البحث يف أسلوب  تكوناألحباث اليت 
 اللغة يف أعمال نزار قباين.
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، حيلل ٕ٘ٔٓ، ديسمرب ٕ، العدد ٓٔ، اجمللد Linguaيف غتلة 
( "حتليل شكل الشعر لنزار قباين ٕ٘ٔٓحليمي زىدي، م. أنور مسادي )

" حتليل أسلوب اللغة اظتستخدم نزار رسالة حب ٓٓٔيف مقتطفات الشعر 
قباين، حول كيفية التعبَت عن اظتعٌت يف شعر نزار قباين. يف ىذه الدراسة 

يف شعره، مثل  وجدت العديد من األساليب اللغوية اليت استخدم نزار قباين
االستعارة، التشبيو، التشعب، جتسيد الشخصية، وغَتىا. ويف ىذه الشعر 

 موضوع اضتب الرائع.
ىذه اظتعادلة البحثية مع اجمللة أعبله تبحث على قدم اظتساواة عن 
أسلوب اللغة يف شعر نزار قباين. الفرق ىو أن ىذا البحث يركز على معٌت 

 مقتطفات يضا. تدرس اجمللة أعبله "وشكل التشبيو، والقصد ؼتتلفة أ
"ىكذا أكتب " بينما يبحث ىذا البحث يف شعر رسالة حب ٓٓٔالشعر 

 لنزار قباين.تاريخ النساء" 
العناصر البيانية من  ( يف البحثو باظتوضوع "ٕٚٔٓ) عارشةكشف 

جامعة سونن أمبيل : دراسة ببلغية" )شعر نزار قباين يف باب "القدس"
أن ىذه الشعر تدور حول الغزل أو الرثاء.  اضتكومية سورابايا(اإلسبلمية 

نتائج البحث عن الشعر نزار قباين الباحث وجدت فقط عنصرين من 
بيانات، والكناية  ٕ٘بيان، ومها اجملاز والكناية. وجد غتاز ما يصل إىل 

 بيانات. ٗٔوجدت ما يصل إىل 
مها الكناية  بالنظر إىل البحث أعبله، مكتشف عنصرين من بيان،

واجملاز، التشبيو غَت موجود لو. بينما يف ىذه الدراسة سنبحثو حول التشبيو 
لنزار قباين. القصد ؼتتلف أيًضا،  "ىكذا أكتب تاريخ النساء"وىو يف شعر 
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لنزار قباين، باب القدس  حيث يكشف البحث أعبله عن اجملاز والكناية يف
 و ستكون نتائج ىذا البحث ؼتتلفة من قبل.
 يف البحثو باظتوضوع( ٕٙٔٓكشف نور أزتد شريف الدين )

"التشبيو يف شعر نزار قباين يف كتاب اضتب )دراسة حتليلية البيانية(" )جامعة 
شكل التشبيو اظتستخدمة يف الشعر، (  اإلسبلمية اضتكومية سونان كاليجاغا

حبيث اللغة اليت تستخدم التصويرية ديكن أن تكون كشفت. أظهرت 
ج أن أنواع التشبيو اليت استخدمها نزار قباين يف قصيدتو بعنوان اضتب النتائ

. الغرض من ٕٓو التشبيو بليغ  ٙو التشبيو مفصل  ٗٔىو التشبيو مرسل 
 الشاعر الذي يستخدمو التشبيو ىو وصف مقدار حب عشيقو.

يناقش البحث أعبله التشبيو، وىذا البحث سوف يناقش التشبيو. 
ا البحث عن البحث أعبله ىو القصد الدراسة. الشيء الذي دييز ىذ

يبحث البحث أعبله يف التشبيو يف "كتاب اضتب" لنزار قباين، بينما ىذا 
 لنزار قباين. "ىكذا أكتب تاريخ النساء"البحث التشبيو يف شعر 
( يف أطروحتو "تعقيد استخدام أسلوب اللغة ٕٚٔٓأزتد نور ميزان )

سيدي لنزار قباين )حتليل األسلوب(" يف مقتطفات الشعر سيبقى اضتب 
( بناًء ٔوجدت، وىي )  (اإلسبلمية اضتكومية سونان كاليجاغا )جامعة

على ىيكل رتلة نزار قباين، تواجد على أسلوب اللغة؛ الذروة، ىبوط 
( بناًء على اظتعٌت اظتباشر أو ٕنقيض القصية، والتكرار. ) مفاجئ، التواز،

 عنصرين من اللغة ومها البياين واجملازي. غَت مباشر اظتعٌت، تواجد على
نوًعا. أما من اجملازي، فقد وجدت  ٛٔتواجد على أسلوب اللغة البياين يف 

 أنواع. ٓٔ
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بناًء على البحث أعبله، بالطبع ديكن االستنتج أن البحث يف 
أسلوب اللغة يف شعر نزار قباين ينتج أنواًعا كثَتة من أساليب اللغة. لكن، 

"ىكذا أكتب ا البحث على معٌت وشكل التشبيو يف شعر سوف يركز ىذ
لنزار قباين. القصد يف البحث ؼتتلف أيًضا، وسيؤدي إىل  تاريخ النساء"

 نتيجة ؼتتلفة، حيث سيناقشهذا البحث بتعمق اظتعٌت اظتوجود فيالتشبيو.
 

 اإلطار الفكري . ج
على كل ما رؤيتو وجتربتو، سواء من  شاعرخيلق العمل األديب إجابة ل

البيئة أو ينشأ منو. يتكون العمل األديب من أنواع ؼتتلفة، مثل الدراما والنثر 
والشعر والروايات وغَتىا. العمل األديب الذي مناقشتو يف ىذه الدراسة ىو 
الشعر. الشعر ىو عمل أديب يأيت من اطتيال أو التجربة أو اضتال اليت خربة 

لنزار قباين، اليت "ىكذا أكتب تاريخ النساء"  كما يف الشعرالشاعر.  
 تتحدث عن الرومانتيكية عن اضتب، وصوت الشاعر عن النساء.

لنزار قباين. عرب نزار تاريخ  "ىكذا أكتب تاريخ النساء"حيتوي شعر 
رتيع النساء بنقطة انطبلق واحدة من اضتزن فيما يتعلق بوفاة زوجتو بلقيس 

نب واحد من ىذه الشعر، ُيظهر اضتزن العميق وكذلك الراوي. على جا
التنبؤ بالتاريخ اصتديد للمرأة. كان أمل يف التعبَت عنو، كان أصوات جيب 

 (.ٖٔ: ٜٕٔٓشتاعها، وكان عدالة جيب دعمها )الرزتن، 
"ىكذا أكتب تاريخ طالع شعر  باحثةابتداًء من ما سبق، يعتزم ال

ية التشبيو اظتضمون فيو ونظرية اظتعٌت. باستخدام نظر  لنزار قباين النساء"
التشبيو اظتضمون يف شعر  أنواعاعتدف من حتقيقو يف ىذا البحث ىو معرفة 
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لنزار قباين وإعطاء القارئ صورة للتشبيو يف "ىكذا أكتب تاريخ النساء" 
 الشعر اظتذكور مع معٌت الشاعر حًقا يريد أن ينقل.

 الدراسة على النحو التايل:في ىذه اإلطار الفكريديكن وصف  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعر ىكذا أكتب تاريخ 
 النساء

 الببلغة

 اظتعٍت التشبيو

 التشبيو اظتفصل
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 التشبيو البليغ
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الضمٍتالتشبيو   
 

التشابو بُت اظتعاين 
(ة)االستعارا  

 حتليل

 تغَت يف اظتعٌت
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 الباب الثالث
 طريقة البحث

 
طريقة البحث ىي يف األساس طريقة علمية للحصول على البيانات        

األغراض واالستخدامات اظتعُت. بناًء على ذلك، ىناك أربع كلمات رئيسية 
والبيانات والغرض وفائدة. تعٍت الطريقة حتتاج إىل عناية وىي الطريقة العلمية 

العلمية أن األنشطة البحثية تعتمد على اطتصائص العلمية، وىي العقبلنية 
والتجريبية واظتنهجية. العقبلين يعٍت أن أنشطة البحث تُنفَّذ بطرق منطقية، حبيث 

التجريبية تعٍت الطرق اليت ديكن مراقبتها  يكون يف متناول العقل البشري.
واس اإلنسان، حبيث ديكن لآلخرين مراقبة ومعرفة الطرائق اظتستخدمة. )دتيز باضت

بطرق غَت علمية، مثبل، البحث عن األموال اظتفقودة، أو احملرض، أو السجناء 
الذين يهرب من خبلل العراق(. الوسائل اظتنهجية، تستخدم العملية اظتستخدمة 

 (. ٕ: ٕٙٔٓيف الدراسة بعض اطتطوات اظتنطقية )سوغيون، 
 

 نوع البحث . أ
تستخدم ىذه الدراسة مقاربة الكيفي. ُتستخدم طريقة البحث        

الكيفي للحصول على بيانات متعمقة، وىي بيانات حتتوي على معٌت. 
اظتعٌت ىو البيانات اضتقيقة، والبيانات اظتؤكد اليت ىي قيمة البيانات اظترئية. 
لذلك يف البحث الكيفي ال يشدد على التعميم، ولكنو يؤكد على اظتعٌت 

 (. ٜ: ٕٙٔٓوغيون، )س
وفًقا لصفة العامة، عادًة ما يستخدم البحث يف غتال اللغة واألدب 
والفن طريقة البحث الكيفي. ىذا ال يعٍت أنو البحوث يف اللغة واألدب 
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والفن باستخدام طرق البحث الكمي. اظتثبل، إذا أردنا معرفة تقدًن اظتهتمُت 
ة من الطبلب، فيجب استخدام النثر أو الشعر أو الدراما يف غتموعة معين

هنج كمي.كذلك، إذا كنا نريد معرفة الروايات األكثر قراءة من القراء من 
القصد الذي الذكر أو األنثى ويف أي عمر. يف كل جهد يف البحث علمي، 

استخدامو للدراسة ال ديكن مبلحظة او مباحثة كلية. ما ديكن دراستو 
لبحوث يف اختيار عن جيب إجراء ا  ذلكوالحظ ىو بعض منو. ل

خيتلف من العلوم الدقيقة،  اطتصائص أو اصتوانب وفًقا ألىداف البحث.
فإن عملية اختيار اطتصائص واصتوانب واضتقيقة االجتماعية واألدب والفن 
ىي بالفعل مشكلة حبد ذاهتا. يف اظتمارسة العملية، إنو ليس من السهل 

اليت يتعُت دراستها. إذا مل تتم صياغة اظتشكلة واظتشكلة الرئيسية واصتوانب 
صياغة كل ذلك بنجاح، فكيف ديكننا صياغة األىداف وطرق البحث 

 (.٘ٔ: ٕٓٔٓ)سطط، 
ظتا ىذا النوع من طريقة البحث ىو استخدام حبث اظتكتبة. حتتل 
دراسة األدب مكان مهًما جًدا يف البحث. على الرغم أن بعض األشخاص 
دييزون بُت البحوث اظتكتبية والبحث اظتيداين، فإن كبلمها يتطلب حبثًا يف 

ق اظتكتبة. ىناك اختبلف يلصق يف حبث اظتكتبة مع البحث اظتيداين، والفر 
الرئيسي يقع يف غرض أو وظيفة أو ػتل الدراسات اظتكتبة يف كل من ىذه 
الدراسات. البحث اظتيداين، وأحباث اظتكتبات كخطوة أوىل مبناسبة إعداد 
إطار حبثي يهدف إىل اضتصول على معلومات حبثية ؽتاثلة، وتعميق 

ن خيدم الدراسات النظرية. بينما البحث يف اظتكتبة، أحباث اظتكتبات أكثر م
الوظائف اظتذكورة للحصول على بيانات البحث. صرحياأحباث اظتكتبات 
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حيديد أنشطتها على مواد غتموعة اظتكتبات دون اضتاجة إىل البحث اظتيداين 
 (. ٕ-ٔ: ٕٛٓٓ)زيد، 

يفًتض الكثَت من الناس أن أحباث اظتكتبة ىي قراءة الكتب ودراستها 
قراءة عدد من الكتب اظتتعلقة  مث االنتهاء منها. ال حاجة للبحث، فما

مبوضوع حبثنا، مث نعلم ما ستكون عليو النتائج. ىذا البيان صحيح، لكن 
لعدة قرون كانت اظتكتبة القياسية كمكان ضتفظ اظتعرفة، سواء يف شكل  
كتب أو وثيقة أو نصوص قددية أو اظتدة غَت الطباعة. ما زالت مسجلة يف 

بأحد النجاحات اضتضارة اإلسبلمية يف  التاريخ، دتيزت مكتبة بيت اضتكمة
الدولة العباسية مع عدد من السعي للوصول إىل العلم. أنواع ؼتتلفة من 
الوسيلة اظتطبعة )الكتب واجملبلت واصتريدة وغَته( أو غَت اظتطبوعة يف 
اظتكتبة. مث رتعت باستخدام قائمة، أو أشكال أخرى من اجملموعة. يف 

أساس غتموعات من اظتعرفة يف االنضام اظتختلفة. اجملموعة قد تصنيفها على 
مع تصنيف ؼتتلف االنضام مع غتموعة من اظتكتبات اليت تستخدم عادة 

 (.ٖٛ: ٕٔٔٓ)قائمة(، ديكن للباحثة بسهولة حبث اظتكتبة )اطتطيبة، 
 

 البيانات و مصادرها . ب
جيب أن يقدم العمل العلمي، بالطبع، البيانات واظتراجع. ديكن أن 

ذه البيانات عبارة عن مراقبة لشيء، كما ديكن أن تكون نتيجة تكون ى
حبث من الباحثة. ديكن أن تعٍت ىذه البيانات أيًضا عرض أنواع ؼتتلفة من 
األدب من الكتب واجملبلت العلمية وغَتىا من اظتصادر العلمية اظتتعلقة 
 بالعمل اظتصنوع. ديكن أن تعٍت ىذه البيانات أيًضا أفكار الشخص الذي
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يدعم مشكلة اظتراجعة، واعتدف من ذلك ىو تعزيز حجة الباحثة )دظتان، 
 (. مصادر البيانات اليت ستخدامها يف ىذه الدراسة ىي:ٕ٘: ٖٕٔٓ

 البيانات األولية .ٔ
البيانات األولية ىي البيانات اليت اضتصول أو رتع الباحثة مباشرًة من 

(. البيانات األولية يف ىذه ٔ: ٕٚٓٓ)سوريان،  مصدر البيانات الرئيسي
التشبيو يف شعر "ىكذا أكتب تاريخ النساء "  لنزار اسلوب الدراسة ىي 

قباين. اظتصدر الرئيسي للبيانات اظتستخدمة يف ىذه الدراسة ىو شعر يف 
 الكتب "ىكذا أكتب تاريخ النساء"  لنزار قباين.

 البيانات الثنوية .ٕ
البيانات اليت اضتصول أو رتع الباحثة من ؼتتلف  البيانات الثانوية ىي

اظتصادر اظتوجودة )الباحثة من جهة ثانية(. ديكن اضتصول على البيانات 
الثانوية من مصادر ؼتتلفة مثل الكتب والتقرير واجملبلت وما إىل ذلك 

(. البيانات الثانوية يف ىذه الدراسة ىي فكرة فكرة والدراسات ٔ: ٕٚٓٓ)
لشعر نزار قباين. يف ىذه الدراسة، فإن مصدر البيانات ىي البحثية يف ا

الكتب اليت الرجوع إليها واليت عتا أمهية لتعزيز اضتجة واستكمال نتائج ىذه 
 الدراسة، من بُت الكتب ىي:

 أدين أمُت عبد الغٍت. الكايف يف الببلغة. دار التوفيقية للًتاث. .أ 
)البديع  الببلغةػتي الدين ديب. علوم  ػتمد أزتد قاسم وب. 

 والبيان واظتعاين(. اظتؤسسة اضتديثة للكتاب.
 أزتد اعتامشي. جواىر الببلغة. اظتكتبة العصرية.ت. 

يوجياكرتا: مكتبة  ن أوظتان. مقدمة يف علم الداللة.. ستيفث
 الطبلب.
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 ج. جاد باريرا. نظرية الداليل. جاكرتا: إرالنغا.
 واستعارة. ح. كتب أخرى متصل الذي يبحث عن التشبيو

 
 طريقة جمع البيانات . ج

ويتحدد مستوى جودة البيانات مبستوى جودة جهاز رتع البيانات 
(. لذلك، يف ىذه الدراسة، تستخدم ٘ٔ: ٕ٘ٔٓ)سطط،  أو القياس

عملية رتع البيانات طريقة للتعبَت عن الكبلم باستخدام تقنية تقيد كتقنقية 
 متابعة.

ريقة للتعبَت عن الكبلم ألن تسمى طريقة تقدًن البيانات ىذه الط
الطريقة اظتستخدمة للحصول على البيانات ؽتكن بئلستماع إىل استخدام 
اللغة. ال يرتبط مصطلح االستماع ىنا فقط باستخدام اللغة بللسان، ولكن 
أيضا استخدام اللغة اظتكتوبة، أي عن طريق االستماع إىل استخدام اللغة 

ىذه الطريقة  خ النساء"  لنزار قباين.اظتكتوبة يف شعر "ىكذا أكتب تاري
لديها تقنية أساسية يف شكل تقنية التسجيل. ُيطلق على تقنية التسجيل 
التقنية األساسية يف طريقة االستماع ألنو حتقيق االستماع بشكل أساسي 

 و ةعن طريق التسجيل  والبيانات يف شكل وحدة لغوية توجد فيها استعارا
التشبيو تسجيل من مصدر البيانات وىي البيانات األولية عتذا  اسلوب

، ػتسونالبحث، وىذا شعر "ىكذا أكتب تاريخ النساء"  لنزار قباين )
ٕٓٓ٘ :ٜٓ.) 

يف التمرين التايل، تتبع تقنية التسجيل تقنيات متقدمة يف شكل 
تطبيق تقنيات استماع و تقيد. مث تقنية تقيد ىي تقنية متقدمة تنفيذىا عند 

(. يف ىذا التسجيل ديكن ٜٔ: ٕ٘ٓٓ)ػتسون:  طريقة للتعبَت عن الكبلم
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(. ٕٜ: ٕ٘ٓٓللباحثة فقط استخدام تقنية تقيد يف البحوث )ػتسون: 
البيانات اليت توجد عليها، اظتسجلة على الورق. البيانات اليت رتع، مث 

 تصنف وفقا لنوعها وفقا لنظريةالتشبيو.
 

 طريقة صدق البيانات . د
البيانات.  صدقمطمئن صحيح البيانات ، سيقوم الباحثة عمل  من 

سوف ينتج عن البيانات غَت الصحيحة استنتاج خاطئ، ستنتج البيانات 
الصحيحة نتيجة حبث صحيحة. يف البحث الكيفي، ديكن أن تكون النتائج 
أو البيانات صحيحة إذا مل يكن ىناك فرق بُت تقرير الباحثة وما حيدث 

ولكن دتعرفة إىل أن حقيقة واقع البيانات وفًقا للبحث  د الدراسة.فعلًيا للقص
الكيفي ليست مفردة، ولكنها تعد اصتمع وتعتمد على البناء اإلنسان، واليت 
 تشكلت يف شخص نتيجة للعمليات العقلية لكل فرد لو خلفيات ؼتتلفة

البيانات اظتستخدمة يف  صدق(. لذلك، الختبار ٜٕٙ: ٕٙٔٓ)سوغييان، 
 ه الدراسة:ىذ

الختبار اظتصداقية طرق ؼتتلفة لبلختبار مصداقية البيانات أو  .ٔ
معتقد يف بيانات البحوث الكيفي، ولكن تلك اظتستخدمة يف 

 ىذه الدراسة ما يلي:
زيادة اظتثابرة. طريقة الختبار ىذه تعٍت جعل اظتبلحظاة باالقيق  . أ

وبشكل مستمر. سيتم تسجيل يقُت البيانات وتتابع األحداث 
بشكل مؤكد ومنهجي من خبلل زيادة اظتثابرة. ديكن أيًضا 
التحقق من البيانات مرة أخرى ما إذا كانت البيانات اليت تواجد 
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لباحثة تقدًن وصف دقيق عليها خاطئة أم ال، حبيث ديكن ل
 ومنهجي للبيانات حول ما يتم مبلحظتو.

باستخدام اظتواد اظترجعية. اظتواد اظترجعية باظتقصود ىنا ىي ما  . ب
 جيد إلثبات البيانات اليت تواجد عليها من الباحثة.

قابلية اإلنتقال و التحول فيما يتعلق بالبيان، لذلك ديكن تطبيق  .ٕ
يف موقف أخرى. لذلك، حىت نتائج الدراسة أو استخدامها 

يتمكن اآلخرون من فهم نتائج البحث الكيفي حبيث ديكن 
تطبيق نتائج البحث، يقدم الباحثة يف جعل التقرير وصًفا تفصيلًيا 
وواضًحا ومنهجًيا ومعتمد. يف النهاية، ديكن للقارئ أن يقرر ما 

 إذا كان سيتم تطبيق نتائج البحث يف مكان آخر أم ال.
 

 ياناتتحليل الب . ه
تعد مرحلة حتليل البيانات مرحلة اصتزم، ألنو يف ىذه اظترحلة جيب أن 
يكون قد مت اضتصول على القواعد اليت حتكم وجود القصد البحثية. إن 
اكتشاف ىذه القواعد ىو جوىر النشاط العلمي اظتسمى البحث، مهما  
 كانت القواعد بسيطة. لذلك، يف معاصتة مرحلة حتليل البيانات، ىناك

 (.ٔٔٔ: ٕ٘ٓٓحاجة إىل طريقة وتقنيات معتمد )ػتسون: 
ات اليت اضتصول من العينة يستطيع حتليل البيانات ىذا بعد البيان

استخدامو لئلجاب على اظتشكبلت يف البحث أو الختبار الفروض بوسيلة و 
اظتقدمة من تقدًن البيانات. ال يتعُت تقدًن البيانات اليت رتعها بالكمل يف 

حث،تقدًن ىذه البيانات ىو من عرض البيانات على القارئ عن تقرير الب
الواقع الذي حيدث مبحور حبثي وموضوع البحثي، وبالتايل فإن البيانات 
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اظتقدمة يف الدراسة ىي بالطبع بيانات متعلقة مبوضوع  البحوث اليت جيب 
 (.ٜٙ: ٕٔٔٓتقدديها )تنزيو، 

ي، أي بُت ثبلثة يف ىذه اظترحلة، يستخدم شكل التحليل التفاعل
( ٖ( عرض البيانات. وٕل البيانات ؛ ( تقلئعناصر رئيسية ، ىي: 

(. ٘٘-ٗ٘: ٜٕٓٓالوصف االستنتج باالتشابك التوازي )حنديان، 
 الوصف على النحو التايل:

 اطتطوات اليت جيب قطعو يف حتليل البيانات باستخدام حتليل احملتوى:
، والًتكيز على تبسيط، واستخبلصر، تقليل البيانات ىو عملية اختيا .ٔ

 وحتويل البيانات "اطتام" اليت تنشأ من اظتبلحظات على موضوع البحث.
عرض البيانات ىو عبارة عن غتموعة من اظتعلومات اظتنظمة اليت تتيح  .ٕ

إمكانية النتائج واختاذ اإلجراءات. العرض األكثر استخداًما للبيانات 
 دي.الكيفي يف اظتاضي ىو نص الشكل السر 

التحقق ىو االستنتاج الذي ديكن إجراؤه أثناء اظتبحثة. جيب اختبار  .ٖ
 اظتعاين اليت تظهر من البيانات من اضتقيقة واظتناعة واظتوافقة أوالً.
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 الباب الرابع

 تحصيالت البحث

 

 سيرة نزار قباني .أ 
العائلة التقليدية ونشأ يف  ٖٕٜٔمارس  ٕٔولد نزار قباين يف 

لدمشق القددية، وحتديدًا يف منطقة تسمى منذينو الشام. زعم نزار قباين 
يف مذكراتو أنو ورث ميل شعر من والده توفيق قباين، كما يف الفن نزار 
ورث تلك ميل من جده أزتد أبو خليل القباين، فنان مشهور وكاتب 

 نص الدراما عظيم يف عصره.
ينكب علي اطتط، تعلمت نزار أيًضا الرسم يف شبابو، فضبل عن 

بشكل مكثف، حىت ولدت يف ذروهتا كتاب الشعر "الرسم بالكلمات". 
وقبل أن يثبت نفسو بالكامل يف الشعر، كان يف البداية غتنونًا 
باظتوسيقى. يف األيام األوىل من شعره، كان نزار حيفظ العديد من قصائد 

 ة بن عبد، و قيس بن ملوح.عمر بن أيب ربيعة، رتيل بثينة، طرف
، تبع نزار قباين مبلحة إىل روما. وذلك عندما ٜٖٜٔيف عام 

ولدت ألول مرة آيات الشعربعد االستمتاع جبمال األمواج واألشتاك اليت 
أغسطس  ٘ٔتسبح يف البحر. مث كما يعتقد النزارية )احملب نزار(، 

 كان التاريخ األول لوالدة القصيدة نزار قباين.  ٜٖٜٔ
نزار قباين يف القانون يف جامعة دمشق. بُت الشغل وظائف  يأخذ

صتامعة، نشر نزار كتاب قصيدتو األوىل ، قلت ىل السمراء )امرأة شقراء 
بعد خترجو من كلية القانون، دخل نزار  قالت يل( على نفقتو نفسو.
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الدبلومسي. مث توضع يف القاىرة ولندن وأنقرة وبكُت ومدريد. يف عام 
 رك نزار قباين الدبلومسي مث أسس ناشره نفسو يف بَتوت.، تٜٙٙٔ

واجهت رحلتو اضتياتية كثَتة من التوتر واألشقياء، بداء من وفاة 
أختو بسبب االنتحار ألن رفض الزواج  مع رجل مل حتبها، وموت ابنو 
أثناء دراسة الطب يف مصر، وموت زوجتو، بلقيس، امرأة من العراق 

 .ٜٔٛٔلية، اندلعت يف لبنان عام قُتلت خبلل اضترب األى
انتقد العديد من الناس قصائد حب نزار ألن عامي جدا وخافوا من 
أهنا قد هتدد القيم اإلسبلمية الراسخة. لذلك يف العديد من دول الشرق 
األوسط، وخاصة اظتملكة العربية السعودية، ؽتنوع تداول كتب نزار.إىل 

س للعامل السياسي العريب. يف ذلك، يُعرف نزار أيًضا بالشاعر اضتسا
العديد من أعمالو، غالًبا ما شن ىجوما واإلنتقاد يف الشرق األوسط 

 بسبب السياسات التمييزية.
بعد مقتل بلقيس، انتقل نزار قباين واستقر يف لندن. ىناك عاش ما 

بسبب األزمة  ٜٜٛٔأبريل  ٖٓسنة حىت وفاتو يف  ٘ٔيقرب من 
مستشفى يف لندن، كتب نزار وصية دفن جسده القلبية. أثناء العبلج يف 

بعد وفاتو يف دمشق. قال: "علمٍت الرحم الشعر، علمٍت كيف أكون 
 مبدًعا، علمٍت اضتروف زىرة الفل.

(، طفولة هند ٜٗٗٔتشمل بعض أعمالو؛ قلت السمراء )
(، ٜٙ٘ٔ(، قصائد )ٜٓ٘ٔ(، أنت ىل )ٜٜٗٔ(، شتاع )ٜٛٗٔ)

(، يوميات امرأة المبلية ٜٙٙٔ) (، الرسم بالكلماتٜٔٙٔحبيبة )
(، ٜٓٚٔ(، كتاب اضتب )ٜٓٚٔ(، قصائد مطوحشة )ٜٛٙٔ)

 (.ٚٓٔ-٘ٓٔ: ٜٕٔٓوآخرون كثَتون )رزتان، 
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 شعر "هكذا أكتب تاريخ النساء" لنزار قباني .ب 
كل الشعر ينتج شاعر ىي تاريخ لن يتوقف أبًدا ولن ديوت أبًدا. 
حىت إذا ماتت الشعر يف النهاية، فإن موتو فيًتك التاريخ. وسيستمر ىذا 
التاريخ يف اضتفاظ على اطتيال للشاعر ليكون دائًما حاضًرا عرب اضتدود 

 كتاب الزمنية، على األقل ىذا التاريخ ىو ما يريد نزار قباين أن يبنيو يف
 "ىكذا أكتب تاريخ النساء". 

لقد جذب شعر نزار انتباه الكثَت من الناس. جعلت موضوعات 
اضتب اليت تبناه لو شاعر اضتب أو شاعر النساء يف العصر اضتديث. من 
بُت العديد من أشعار حبو، يتحدث نزار دائًما عن النساء أو يتحدث 

شخص قادر على خلق  أحيانًا بصوت عال  نيابة عن النساء. نزار ىو
رومانسية عميقة حول اضتب، لكنو ال ينسى أبًدا التعبَت عن حقوق اظترأة 

 (.ٜٕٔٓ)الرزتن، 
يف شعر "ىكذا أكتب تاريخ النساء" حتتوي على عظمة امرأة،  

 كمثال يف أحد مقاطعو:
 

 اظترأة الخترج من ضلع الرجل أبدا
 ىو الذي خيرج من حوضها

 اءكما خترج السمكة من حوض اظت
 

يف ىذه بيت شعر، ترفع نزار درجة وكرامة النساء ، حيث أن الرجل 
الذي خيرجو من حوض النساء مثل األشتاك من اظتاء، مث ينبت الرجل 
من النساء. من ىذ الشعر، قدم نزار فكرة أنو عندما رجل يف حب 
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امرأة، سيصبح ؼتلوقًا عاجًزا مثل مولود جديد. سيطلب الكثَت من احملبة 
رأة "البحَتة" اليت خلقو. لذلك ىذا اضتال يغَت افًتاض أن الرجل من ام

دائما أعلى من النساء. ألنو يف اضتقيقي اضتب قادر على وضع النساء 
 أعلى من الرجال.

ظتعرفة التاريخ الذي كان نزار سوف بنائو، قد شرح يف الشعر األول 
 من ىذا الكتاب:

 
 أنا ال أكتب حزن امرأة واحدة

 تاريخ النساءإنٍت أكتب 
 

من اظتؤكد أن حزن امرأة يف جتربة نزار الشخصية ىو زوجتو اليت 
ماتت بشكل بائس. العقب لًتكو زوجتو اضتبيبة بلقيس الراوي، مآلن 
حياتو بالظبلم اظتؤظتة اليت ستؤثر على شعره. جيب أن يتحمل حزنًا عميًقا 

بناء التاريخ  يف الكلمات والشعر ويف التاريخ الذي بناه. لكن، ال يكفي
من خبلل حزن واحد فقط. لذلك هنضت نزار لتتحدث عن تاريخ رتيع 
النساء بنقطة انطبلق واحدة من اضتزن فيما يتعلق بوفاة زوجتو. من 
ناحية، يصور الشعر أعبله حزنًا عميًقا الضربة إىل تقدًن تنبؤات حول 
التاريخ اصتديد للمرأة. ىناك أمل جيب يوجد، ىناك أصوات جيب 

 شتاعها وىناك عدالة جيب تأكيدىا.
، ىكذا أكتب تاريخ النساء. شعروأخَتًا، يف ىذا الكتاب بعنوان ال

ىذا العنوان ىو تعبَت نزار عن رتيع أشعراء اظتكتوبة يف ىذا الكتاب. لذا 
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فهو يريد فقط نقل األثر لقرائو بأن ىذ ىو الطريق الذي يكتب بو تاريخ 
 (.ٜٕٔٓاظترأة )رزتان، 

 
 يه في شعر "هكذا أكتب تاريخ النساء" لنزار قبانيالتشب .ج 

رتلة حتتوي على  ٔ٘مصدر البيانات اليت فحصها، وجد الباحثة 
من أسلوب التشبيو يوجد يف شعر ىكذا أكتب تاريخ النساء لنزار أنواع 

 قباين، من بُت آخرين:
 الرقم اظتوضوع النمرة اصتملة النوع

فوجهك تأشَتيت لدخول  تشبيو اجململ
 ببلد اضتنان

 ٔ أريدك أنثى ٖ

 ٕ أريدك أنثى ٗ أريدك وادعة كاضتمامة تشبيو اجململ
 ٖ أريدك أنثى ٗ وصافية كمياه الغمامة تشبيو اجململ
 ٗ أريدك أنثى ٗ وشاردة كالغزالة تشبيو اجململ
أريدك مثل النساء اللوايت  تشبيو اجململ

 نراىن يف خالدات الصور
 ٘ أريدك أنثى ٘

اجململتشبيو  أريدك ومثل العذارى اللوايت  
نراىن فوق سقوف 

 الكنائس

 ٙ أريدك أنثى ٘

وشعر طويل وراءك جيري   تشبيو اجململ
 كذيل اضتصان

 ٚ أريدك أنثى ٚ

وهند أربية مثل الطيور  تشبيو اجململ
 األليفو

 ٛ أريدك أنثى ٚ
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 ٜ أريدك أنثى ٓٔ ألن القصيدة أنثى تشبيو البليغ
 ٓٔ أريدك أنثى ٓٔ وسنبلة القمح أنثى تشبيو البليغ
 ٔٔ أريدك أنثى ٓٔ وقارورة العطر أنثى تشبيو البليغ
 –بُت اظتدائن  -وباريس تشبيو البليغ

 أنثى
 ٕٔ أريدك أنثى ٓٔ

برغم  –وبَتوت تبقى  تشبيو البليغ
أنثى –اصتراحات   

 ٖٔ أريدك أنثى ٓٔ

رمبا كنت برأي اآلخرين  تشبيو البليغ
 قمر األقمار

 ٗٔ رمبا ٗ

رمبا كنت برأي اآلخرين  تشبيو البليغ
 مشس الشموس

 ٘ٔ رمبا ٗ

رمبا كنت رتيلو مثل لون  تشبيو اجململ
 البحر، أو لون الطفولة

 ٙٔ رمبا ٗ

 ٚٔ رمبا ٗ أن اضتب مثل الشعر عندي تشبيو اجململ
رمبا يأيت اعتوى كاظتسيح  تشبيو اجململ

 اظتنتظر
 ٛٔ رمبا ٘

رمبا يأيت كغزل شارد حُت  تشبيو اجململ
 يريد

 ٜٔ رمبا ٚ

تشبيو 
 اظتفصل

النهد مثل القائد العريب 
 يأمرين تقدم لؤلمام

صورة  ٔ
خصوصية 
جدا من 
أرشيف 

ٕٓ 
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 السيدة م
صورة  ٔ جسدي اظتدينة تشبيو البليغ

خصوصية 
جدا من 
أرشيف 
 السيدة م

ٕٔ 

وأنا أواجو ظهرىا العاري   تشبيو اجململ
آالف كطفل ضائع ما بُت 

 اعتدايا

صورة  ٗ
خصوصية 
جدا من 
أرشيف 
 السيدة م

ٕٕ 

تشبيو 
 اظتفصل 

مايا مبللة وطازجة كتفاح 
 اصتبال

صورة  ٚ
خصوصية 
جدا من 
أرشيف 
 السيدة م

ٕٖ 

مايا مهيأة كطاووس ملوكي  تشبيو اجململ
 وزىرة جلنار

صورة  ٛ
خصوصية 
جدا من 
أرشيف 
 السيدة م

ٕٗ 

تشبيو  مايا تفتش عن فريستها   صورة  ٛ ٕ٘ 
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خصوصية  كأشتاك البحر اظتفصل
جدا من 
أرشيف 
 السيدة م

تشبيو 
 اظتفصل

كانت وراء ستارة اضتمام 
 ساطعة كلؤلؤة

صورة  ٓٔ
خصوصية 
جدا من 
أرشيف 
 السيدة م

ٕٙ 

قصيدة حب  ٖ أنا أشتغل كدودة اضترير تشبيو اجململ
ٜٔٛٓ 

ٕٚ 

تشبيو 
 اظتفصل

حُت كنت ترتعشُت  
بُت أصابعيكسمكة   

سأقول لك  ٕ
 أحبك

ٕٛ 

تشبيو 
 اظتفصل

ويصبح النوم على ورقة 
الكتابو شهيا ومدمرا كالنوم 

 معك

سأقول لك  ٗ
 أحبك

ٕٜ 

سأقول لك  ٗ فاظترأة قصيدة تشبيو البليغ
 أحبك

ٖٓ 

لقد جعلتنا اضترب األىلية  تشبيو اجململ
حيوانُت بريُت يتكلمان دون 

 شهيو

ىل جتيئُت  ٔ
معي إىل 

 البحر؟

ٖٔ 

تشبيو  لقد انفجرت بَتوت بُت  ىل جتيئُت  ٖ ٖٕ 
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معي إىل  أصابعي كدواة بنفسجيو اظتفصل
 البحر؟

ىل جتيئُت  ٖ فاللغة قطار ليلي بطيء تشبيو البليغ
معي إىل 

 البحر؟

ٖٖ 

وىو يركض أمامي كدجاجة  تشبيو اجململ
 مذبوحو

ىل جتيئُت  ٘
معي إىل 

 البحر؟

ٖٗ 

ؾتده ؼتتبئا كلقمر أنانا  تشبيو اجململ
 حتت شراشفنا

 ٖ٘ شيزوفرنيا ٔ

كشامة   اأنانا ؾتده ؼتتبئ تشبيو اجململ
زرقاء حتت خاصرتنا 

 اليسرى

 ٖٙ شيزوفرنيا ٔ

وعبلمات حب قادم تشبو  تشبيو اجململ
 عبلمات يوم القيامة

 ٖٚ شيزوفرنيا ٕ

وأستنشقك كما يستنشق  تشبيو اجململ
 األرنب أعشاب الرباري

 ٖٛ شيزوفرنيا ٖ

وجنسيا يرفضون أنوثتك   تشبيو اجململ
 كما يرفضون قصائدي

 ٜٖ شيزوفرنيا ٘

 رجال يطفون كقطع الفلُت تشبيو اجململ
 على سطح الشعر

 ٓٗ شيزوفرنيا ٘

كنت سلطانيت يف العام  تشبيو البليغ ؼتطط ال  ٔ ٗٔ 
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ختطاف امرأة  الذي مضى
 أحبها

حيث اضتب طبق من  تشبيو اجململ
 اضتساء الربد ال يقربو أحد

ؼتطط ال  ٖ
ختطاف امرأة 

 أحبها

ٕٗ 

اضتماقات اليت كانت تنتابٍت   تشبيو اجململ
 كل عام كنوبة زكام

ؼتطط ال  ٗ
ختطاف امرأة 

 أحبها

ٖٗ 

ؼتطط ال  ٘ انت ال تشبهُت إال حزين تشبيو اجململ
ختطاف امرأة 

 أحبها

ٗٗ 

ؼتطط ال  ٘ انت وال تشبهُت إال الشعر  تشبيو اجململ
ختطاف امرأة 

 أحبها

ٗ٘ 

ىو الذي خيرج من حوضها  تشبيو اجململ
كما خيرج السمكة من 

 حوض اظتاء

تكتبُت الشعر  ٔ
 و أوقع أنا

ٗٙ 

و ىو الذي يتفرع منها،   تشبيو اجململ
كما تتفرع السواقي من 

 النهر

تكتبُت الشعر  ٔ
 و أوقع أنا

ٗٚ 

كل ىذه الكتب اليت حتيط  تشبيو البليغ
أشتاك غتلدهبك   

أيتها السيدة  ٚ
اليت استقالت 

ٗٛ 
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 من أنوثنها
و التجئي إىل أعشاب  تشبيو اجململ

 صدري كخروف أبيض
أيتها السيدة  ٚ

اليت استقالت 
 من أنوثنها

ٜٗ 

تشبيو 
 اظتفصل

أيتها السيدة القاسية كناظرة 
 مدرسة داخليو

أيتها السيدة  ٛ
اليت استقالت 

 من أنوثنها

٘ٓ 
 

 
البليغتشبيو  أن اإلمربيالية قد تكون  

هامرأ  
أيتها السيدة  ٛ

اليت استقالت 
 من أنوثنها

٘ٔ 

 
المعنى في التشبيه على شعر "هكذا أكتب تاريخ النساء" لنزار  .د 

 قباني
يف ىذا الباب، ستحلل الباحثة اظتعٌت مضمون يف شعر ىكذا أكتب 

من  ٙٔاظتعٌت. فقط تاريخ النساء لنزار قباين مع نظرية التشبيو ونظرية 
 ٖ٘التشبيو الذي يستطيع حتليل باستخدام نظرية استعارة، بينما حتليل 

 آخرين باستخدام التشبيو نفسو، مبا يف ذلك:
 (ٖأريدك أنثى :)فوجهك تأشَتيت لدخول ببلد اضتنان .ٔ

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
لدخول ببلد 

 اضتنان
 فوجهك تأشَتيت 
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اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو يف ىذه 
ىي فوجهك، اظتشبو بو يعٌت تأشَتيت، وجو الشبو يعٌت لدخول ببلد 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو أحد إىل نوع يدخل  اضتنان. ىذا التشبيو
وجو الشبو( والذي حذف يعٍت أداة  -الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 

و  اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته. و تعريف التشبيو.
ويسمى ىذان طريف  ،اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبو

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو و  التشبيو.
أداة و  بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو للفظ الذي يدل على التشىي ا ،التشبيو
 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.و 

تقول اآلية "فوجهك تأشَتيت لدخول ببلد اضتنان". الوجو ىو اصتزء 
األمامي من الرأس، يف البشر حييط اظتنطقة من اصتبُت إىل الذقن، 

واعتوية. يف حُت أن يستخدم الوجو باطتصوص لتعبَت الوجو واظتظهر 
بطاقة التأشَتة ىي وثيقة رشتية خيرجها الدولة من خبلل أحد ؽتثليها، 
واليت حتتوي على عبلمة إذن للسماح لشخص ما بدخول أراضي الدولة 
 اظتعنية. الوظيفة األساسية للتأشَتة ىي تصريح للسفر إىل بلد ما.

اظتوضوع اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو فوجهك، و 
الثاين ىو تأشَتيت، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها لدخول ببلد 
اضتنان. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت 
بالصفة موضوعية. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو فوجهك  

ود إذن كا تأشَتيت أو تصريح لدخول ببلد اضتنان، دون وجهك غَت موج
لدخل ذلك البلد. ىذا التشبيو يدخل إىل اإلستعارة اجملسم، أي من 
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البشر إىل األشياء اليت ال حياة عتا أو العكس، يف ىذ الشعر يقارن الوجو 
 ببطاقة التأشَتة.

 (ٗأريدك أنثى :) أريدك وادعة كاضتمامة .ٕ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

وادعةأريدك  اضتمامة كا   
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 

كا. ىذا  ىي أريدك وادعة، اظتشبو بو يعٌت اضتمامة، أداة التشبيو يعٌت
التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو أحد الركنُت إىل نوع التشبيو يدخل 

 وجو الشبو( والذي حذف يعٍت وجو الشبو. -اآلتيُت )أداة التشبيو 
اظتشبو بو، ىو و  اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.عريف تو 

وجو و  ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبو
الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف 

اللفظ ىي  ،أداة التشبيوو  اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.
اظتشبو بو؛ وقد تذكر بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و الذي يدل على التش
 اآلداة،  وقد حتذف.

تقول اآلية "أريدك وادعة كاضتمامة". طيور اضتمامة ىي العجيب 
وجيب ارشادات للعيش. ألن اضتمامة طيور ال تصل إىل قلوهبم أبًدا، فإن 

لذلك، زتامة تكون مثل رمز ترجع.  اضتمامة طيور تعرف إىل أين
اظتوضوع األول الفكاك، يرجو الشيء الذي مفكوك سيعود مرة اخرى. 

وادعة، واظتوضوع الثاين ىو اضتمامة، الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو 
يف التشبيو نقطة  .رمز الفكاك ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها

ستعمل أداة ربط يعٍت  التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت ي
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. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو قول وداعا كحمامة كا
 ستعود بالتأكيد وتكون ؼتلصة.

 (ٗأريدك أنثى :)وصافية كمياه الغمامة  .ٖ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

 وصافية مياه الغمامة كا 
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي وصافية ، اظتشبو بو يعٌت مياه الغمامة، أداة التشبيو يعٌت كا. ىذا 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو أحد الركنُت إىل نوع التشبيو يدخل 
 وجو الشبو( والذي حذف يعٍت وجو الشبو. -اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو بو، ىو و  اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.تعريف و 
وجو و  ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبو

الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف 
 ىي اللفظ ،أداة التشبيوو  اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد تذكر بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و الذي يدل على التش
 اآلداة،  وقد حتذف.

ىي صفة ترمز إىل صافية  ".وصافية كمياه الغمامةتقول اآلية "
الطهر أو األصالة ؽتا يعٍت أهنا ال ختتلط بالعناصر األخرى. اظتاء نفسو 

اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو  .صافيةىو تعريف ال
صافية، واظتوضوع الثاين ىو مياه الغمامة، ونقطة التشابو بُت ىذين 

. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة الطهراظتوضوعُت مها 
بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت كا. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف 
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طهر ال ختتلط بالعناصر اه الغمامة اليت ىذ الشعر ىو صافية كمي
 األخرى. 

 (ٗأريدك أنثى :)وشاردة ؤ .ٗ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

 شاردة  الغزالة كا 
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي شاردة، اظتشبو بو يعٌت الغزالة، أداة التشبيو يعٌت كا. ىذا التشبيو 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو أحد الركنُت اآلتيُت )أداة إىل نوع يدخل 
اظتشبو، تعريف و  وجو الشبو( والذي حذف يعٍت وجو الشبو. -التشبيو 

اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي و  ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.
وجو الشبو، ىو اظتعٌت و  ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،يلحق بو اظتشبو

اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر 
ىي اللفظ الذي يدل على  ،أداة التشبيوو  يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و التش
 حتذف.

ىي حيوان اكل النبات اليت الغزالة  ".وشاردة كالغزالةتقول اآلية "
ألنو شاردة نفسها حيوان حيب  الغزالة تعيش يف العديد من الغابات، و

ظتناطق الغابات الوعرة. وتدخل ذو شكل رجل قوي لذا فهو مناسب 
اظتوضوع األول الذي نوقشت  اضتيوانات اليت ديكنها القفز بشكل جيد.

يف ىذه اصتملة ىو شاردة، واظتوضوع الثاين ىو الغزالة، ونقطة التشابو بُت 
. يف التشبيو ال ديكن أن يكون يف مكان واحد ىذين اظتوضوعُت مها

نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط 



54 
 

 

ال يعٍت كا. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو كالغزالة شاردة 
 ديكن أن يكون يف مكان واحد.

أريدك أنثى )أريدك مثل النساء اللوايت نراىن يف خالدات الصور  .٘
:٘) 

شّبو بواظت اداة التشبيو وجو الشبو  اظتشّبو 
النساء اللوايت  مثل 

نراىن يف 
 خالدات الصور

 ك

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي ك، اظتشبو بو يعٌت النساء اللوايت نراىن يف خالدات الصور، أداة 

التشبيو اجململ، ألنو إىل نوع التشبيو يعٌت مثل. ىذا التشبيو يدخل 
وجو الشبو( والذي  -أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو  حيذف منو

اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد تعريف و  حذف يعٍت وجو الشبو.
ويسمى  ،اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبوو  إضتاقو بغَته.

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون و  ىذان طريف التشبيو.
 اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.يف 

بيو، ويتم بو الربط بُت ىي اللفظ الذي يدل على التش ،أداة التشبيوو 
 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.اظتشبو و 

 ".أريدك مثل النساء اللوايت نراىن يف خالدات الصور تقول اآلية "
يف الكامل واصتمال و  النساء الصور ىي أو اإلعتات خالدات الصور

اظتوضوع األول  الظرافة واظتواقف والسلوك، وغَتىا مثل عدم وجود عيب.
الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو ك، واظتوضوع الثاين ىو النساء اللوايت 
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 نراىن يف خالدات الصور، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها
. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت الكامل

موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت مثل. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ 
 اإلعتات الذي حيضر بالوجود الكامل بغَت عيب. الشعر ىو أريدك مثل 

أريدك )أريدك ومثل العذارى اللوايت نراىن فوق سقوف الكنائس  .ٙ
 (٘أنثى :

اة التشبيواد وجو الشبو  اظتشّبو اظتشّبو بو 
العذارى اللوايت  مثل 

نراىن فوق 
 سقوف الكنائس

 ك

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي ك، اظتشبو بو يعٌت العذارى اللوايت نراىن فوق سقوف الكنائس، أداة 

اجململ، ألنو التشبيو إىل نوع التشبيو يعٌت مثل. ىذا التشبيو يدخل 
وجو الشبو( والذي  -حيذف منو أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد تعريف و  حذف يعٍت وجو الشبو.
ويسمى  ،اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبوو  إضتاقو بغَته.

الطرفُت، ويكون  وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُتو  ىذان طريف التشبيو.
 يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

بيو، ويتم بو الربط بُت ىي اللفظ الذي يدل على التش ،أداة التشبيوو 
 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.اظتشبو و 

أريدك ومثل العذارى اللوايت نراىن فوق سقوف تقول اآلية "
عذراء اليت تنظر إىل الكنيسة تؤكد العذرية اضتقيقية وال تزال ال ".الكنائس
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اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة . مستيقظة، مثل عذرية مرًن
ىو ك، واظتوضوع الثاين ىو العذارى اللوايت نراىن فوق سقوف الكنائس، 

. يف التشبيو ال تزال مستيقظة ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها
ة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط نقط

يعٍت مثل. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو أريدك مثل 
تؤكد العذرية اضتقيقية العذارى اللوايت نراىن فوق سقوف الكنائس اليت 

 وال تزال مستيقظة.
 (ٚأريدك أنثى :)وشعر طويل وراءك جيري كذيل اضتصان  .ٚ

الشبووجو   اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو 
وشعر طويل  ذيل اضتصان كا 

 وراءك جيري
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي وشعر طويل وراءك جيري، اظتشبو بو يعٌت ذيل اضتصان، أداة التشبيو 

حيذف منو التشبيو اجململ، ألنو إىل نوع يعٌت كا. ىذا التشبيو يدخل 
وجو الشبو( والذي حذف يعٍت وجو  -أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو و  اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.تعريف و  الشبو.
 ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبو

ون يف اظتشبو بو أقوي وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكو 
ىي  ،أداة التشبيوو  منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و اللفظ الذي يدل على التش
 تذكر اآلداة،  وقد حتذف.
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عندما ديشي  ".وشعر طويل وراءك جيري كذيل اضتصانتقول اآلية "
سوف يتحرك و يسًتعي عُت الناظر، على الرغم اضتصان أو جيري، ذيلو 

ضتظة الشخص مهتًما اؾتذب برؤية ذيل اضتصان الذي يتحرك ويتأرجح 
اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو  وفًقا للرياح اليت هتب.

وشعر طويل وراءك جيري، واظتوضوع الثاين ىو ذيل اضتصان، ونقطة 
. يف التشبيو نقطة يتحرك و يسًتعي التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها

التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت  
كا. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو وشعر طويل وراءك جيري  

 عُت الناظر.و جيعل   الذي يتحرككذيل اضتصان 
 (ٚأريدك أنثى :)وهند أربية مثل الطيور األليفو  .ٛ

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
 وهند أربية الطيور األليفو مثل 

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي وهند أربية، اظتشبو بو يعٌت الطيور األليفو، أداة التشبيو يعٌت مثل. ىذا 

الركنُت التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو أحد إىل نوع التشبيو يدخل 
 وجو الشبو( والذي حذف يعٍت وجو الشبو. -اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو بو، ىو و  اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.تعريف و 
وجو و  ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبو

بو أقوي منو يف الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو 
ىي اللفظ  ،أداة التشبيوو  اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد تذكر بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و الذي يدل على التش
 اآلداة،  وقد حتذف.
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الطيور ىي حيوانات ". وهند أربية مثل الطيور األليفوتقول اآلية "
الطيور هند ديكن تألفها وتدريبها على طاعة سيدىا، مثل اضتمامة. يشبو 

اظتوضوع األول الذي نوقشت  اليت تدريبها ألهنما يعرفان من ىو سيدمها.
يف ىذه اصتملة ىو وهند أربية، واظتوضوع الثاين ىو الطيور األليفو، ونقطة 

. يف التشبيو نقطة األمر سيدىا إستمع التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها
التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت 
مثل. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو وهند أربية مثل الطيور 

 . إستمع األمرهاألليفو و يعرف ما يريد سيدىا 

 (ٓٔأريدك أنثى :)ألن القصيدة أنثى  .ٜ
يواداة التشب وجو الشبو  اظتشّبو اظتشّبو بو 

 القصيدة أنثى  
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 

التشبيو إىل نوع ىي القصيدة، اظتشبو بو يعٌت أنثى. ىذا التشبيو يدخل 
وجو الشبو(، و  -البليغ، ألنو حيذف منو الركنان اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو، ىو األمر تعريف و  )اظتشبو و اظتشبو بو(.يبقى الركنان اآلخرين 
اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو و  األول الذي يراد إضتاقو بغَته.

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت و  ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،اظتشبو
الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، 

بيو، ويتم بو ىي اللفظ الذي يدل على التش ،أداة التشبيوو  حيذف.وقد 
 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.الربط بُت اظتشبو و 
قرض أدبية على شكل  قصيدةال ".ألن القصيدة أنثى تقول اآلية "

شعر. الشعر نفسو ىو عمل أديب يقدم صتمال اللغة كجاذبيتو. يف حُت 
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من اظتخلوقات اليت عتا جاذبية أيًضا، فإن حناهنا أن األنثى ىي واحدة 
ورتاعتا، ؽتا جيعل الرجال خيضعون عتا دائًما. اظتوضوع األول الذي 

، واظتوضوع الثاين ىو األنثى، ونقطة قصيدةنوقشت يف ىذه اصتملة ىو ال
التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها اصتمال. يف التشبيو نقطة التشابو 

قة بُت موضوعُت بالصفة موضوعية. لذلك، فإن يسمى وجو الشبو. عبل
معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو القصيدة كا ألنثى ألنو ديكن أن جيعل 
شخص ما يتأثر جبمالو. ىذا التشبيو يدخل إىل اإلستعارة اجملسم، أي 
من البشر إىل األشياء اليت ال حياة عتا أو العكس، يف ىذ الشعر يقارن 

 قصيدة باألنثي.ال
 (ٓٔأريدك أنثى :)ة القمح أنثى وسنبل .ٓٔ

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
 وسنبلة القمح أنثى  

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
إىل نوع ىي وسنبلة القمح، اظتشبو بو يعٌت أنثى. ىذا التشبيو يدخل 

وجو  -اآلتيُت )أداة التشبيو التشبيو البليغ، ألنو حيذف منو الركنان 
اظتشبو، تعريف و  الشبو(، و يبقى الركنان اآلخرين )اظتشبو و اظتشبو بو(.

اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي و  ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.
وجو الشبو، ىو اظتعٌت و  ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،يلحق بو اظتشبو

ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر اظتشًتك بُت الطرفُت، 
ىي اللفظ الذي يدل على  ،أداة التشبيوو  يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و التش
 حتذف.
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ىو اظتقبض على سنبلة القمح ". وسنبلة القمح أنثىتقول اآلية "
د استخدام القمح، فيجب أن دتسك مقبض القمح القمح، إذا كنت تري

 األنثىبالطريقة الصحيحة حبيث يكون على اعتدف مباشرة. يف حُت أن 
حساسة للغاية وؼتلوقات رحيمة، لذا حيتج الرجال لتظلل ويرافقو يف 
سبيل الوصول اىل الغاية، حيث يقول اظتثل "وراء الرجل الناجح ىناك 

الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو سنبلة اظتوضوع األول  امرأة عظيمة".
القمح، واظتوضوع الثاين ىو األنثى، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت 

. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى اظتقبض يف سبيل الوصول اىل الغايةمها 
وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت بالصفة موضوعية. لذلك، فإن معٌت 

اظتقبض ة القمح كا ألنثى ألنو تكون التشبيو يف ىذ الشعر ىو وسنبل
ىذا التشبيو يدخل إىل اإلستعارة اجملسم، أي ليحصل على الشيء يريد. 

من البشر إىل األشياء اليت ال حياة عتا أو العكس، يف ىذ الشعر يقارن 
 باألنثي. سنبلة القمح

 (ٓٔأريدك أنثى :)وقارورة العطر أنثى  .ٔٔ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

 وقارورة العطر أنثى  
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 

إىل نوع ىي وقارورة العطر، اظتشبو بو يعٌت أنثى. ىذا التشبيو يدخل 
وجو  -التشبيو البليغ، ألنو حيذف منو الركنان اآلتيُت )أداة التشبيو 

تعريف اظتشبو، و اظتشبو بو(. و  اآلخرين )اظتشبوالشبو(، و يبقى الركنان 
اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي و  ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.

وجو الشبو، ىو اظتعٌت شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. و يلحق بو اظت
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اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر 
أداة التشبيو، ىي اللفظ الذي يدل على و  يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و التش
 حتذف.

ذات رائحة قارورة العطر طبعا أن ".وقارورة العطر أنثى تقول اآلية "
ووعاء للعطر. وكذالك اظترأة لديها أيضا رائحة  العطر رتيلة، ألهنا مليئة با

اظتوضوع األول  طيبة او عطر، سواء كان اصتسم عطرة أو سلوك عطرة.
الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو قارورة العطر، واظتوضوع الثاين ىو 

. يف التشبيو رائحة طيبة األنثى، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها
الشبو. عبلقة بُت موضوعُت بالصفة موضوعية.  نقطة التشابو يسمى وجو

لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو وقارورة العطر كا ألنثى يف 
ىذا التشبيو رائحة طيبة او عطر سواء كان اصتسم عطرة أو سلوك عطرة. 

يدخل إىل اإلستعارة اجملسم، أي من البشر إىل األشياء اليت ال حياة عتا 
 باألنثي. شعر يقارن قارورة العطرأو العكس، يف ىذ ال

 (ٓٔأريدك أنثى :)أنثى  –بُت اظتدائن  -وباريس .ٕٔ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

 وباريس أنثى  
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 

التشبيو إىل نوع ىي وباريس، اظتشبو بو يعٌت أنثى. ىذا التشبيو يدخل 
وجو الشبو(، و  -البليغ، ألنو حيذف منو الركنان اآلتيُت )أداة التشبيو 

تعريف اظتشبو، ىو األمر اآلخرين )اظتشبو و اظتشبو بو(. و يبقى الركنان 
اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو و  األول الذي يراد إضتاقو بغَته.
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الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت وجو شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. و اظت
الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، 

بيو، ويتم بو أداة التشبيو، ىي اللفظ الذي يدل على التشو  وقد حيذف.
 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.الربط بُت اظتشبو و 
باريس مدينة رومانسية  ".ىأنث –بُت اظتدائن  -وباريس تقول اآلية "

ورتيلة من بُت العديد من اظتدن، وتسمى ىذه اظتدينة أيًضا مدينة النور. 
، ديكن أن يكون اظتخلوق األكثر رومانسية إذا وقعت يف األنثىوكذالك 

اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو باريس،  حب الرجال.
 و بُت ىذين اظتوضوعُت مهاواظتوضوع الثاين ىو األنثى، ونقطة التشاب

. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت رومانسية
موضوعُت بالصفة موضوعية. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو 

ىذا رومانسية و ورتيلة من بُت العديد من اظتدن. وباريس كا ألنثى يف 
شر إىل األشياء اليت ال التشبيو يدخل إىل اإلستعارة اجملسم، أي من الب

 باألنثي. حياة عتا أو العكس، يف ىذ الشعر يقارن باريس

 (ٓٔأريدك أنثى :)أنثى  -برغم اصتراحات  -وبَتوت تبقى  .ٖٔ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

 وبَتوت تبقى أنثى  
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 

إىل نوع ىي وبَتوت تبقى، اظتشبو بو يعٌت أنثى. ىذا التشبيو يدخل 
وجو  -التشبيو البليغ، ألنو حيذف منو الركنان اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو، ىو تعريف و  اظتشبو بو(.يبقى الركنان اآلخرين )اظتشبو و  الشبو(، و
اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي و  ألمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.ا
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وجو الشبو، ىو اظتعٌت و  ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،يلحق بو اظتشبو
اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر 

ىي اللفظ الذي يدل على  ،أداة التشبيوو  يف الكبلم، وقد حيذف.
اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و التش

 حتذف.
بَتوت ىي  ".أنثى -برغم اصتراحات  -وبَتوت تبقى تقول اآلية "

عاصمة لبنان، يف ىذ الشعر توصف بَتوت بأهنا مدينة بكل اصتروح. يف 
 األنثىة واصتراحة بسهولة، ىي اظتخلوقات األكثر ىشاش األنثىحُت أن 

اظتوضوع  اصتراحة. ىي أيضا ؼتلوقات قوية على الرغم من العديد من
األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو بَتوت تبقى، واظتوضوع الثاين 

. يف التشبيو قوية ىو األنثى، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها
نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت بالصفة 

برغم  بَتوتموضوعية. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو 
ىذا التشبيو يدخل إىل  كا ألنثى قوية وتقف طوال اضتياة.  اصتراحات

اإلستعارة اجملسم، أي من البشر إىل األشياء اليت ال حياة عتا أو العكس، 
 باألنثي.يف ىذ الشعر يقارن بَتوت 

 (ٗ)رمبا : رمبا كنت برأي اآلخرين قمر األقمار .ٗٔ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

 كنت قمر األقمار  
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 

إىل نوع ىي كنت، اظتشبو بو يعٌت قمر األقمار. ىذا التشبيو يدخل 
وجو  -التشبيو البليغ، ألنو حيذف منو الركنان اآلتيُت )أداة التشبيو 
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اظتشبو، ىو تعريف و  اظتشبو بو(.يبقى الركنان اآلخرين )اظتشبو و  الشبو(، و
اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي و  األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.

وجو الشبو، ىو اظتعٌت و  ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،يلحق بو اظتشبو
اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر 

ىي اللفظ الذي يدل على  ،أداة التشبيوو  يف الكبلم، وقد حيذف.
اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و التش

 حتذف.
ىو  قمر األقمار ".قمر األقماررمبا كنت برأي اآلخرين تقول اآلية "

اظتوضوع األول الذي  اظترحلة حيث ضوء القمر منظور غامقاً كأن مظلما.
نوقشت يف ىذه اصتملة ىو كنت، واظتوضوع الثاين ىو قمر األقمار، 

. يف التشبيو نقطة التشابو غامق ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها
يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت بالصفة موضوعية. لذلك، فإن 

معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو كنت برأي اآلخرين كالقمر األقمار دتلك  
ىذا التشبيو يدخل إىل ضوء غامقاً، كأن مل يكن ىناك الغَتة يف نفس. 

ء اليت ال حياة عتا أو العكس، اإلستعارة اجملسم، أي من البشر إىل األشيا
 .القمربا يف ىذ الشعر يقارن أنت 

 (ٗ)رمبا : رمبا كنت برأي اآلخرين مشس الشموس .٘ٔ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

 كنت مشس الشموس  
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 

إىل نوع ىي كنت، اظتشبو بو يعٌت مشس الشموس. ىذا التشبيو يدخل 
وجو  -التشبيو البليغ، ألنو حيذف منو الركنان اآلتيُت )أداة التشبيو 
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اظتشبو، ىو تعريف و  اظتشبو بو(.يبقى الركنان اآلخرين )اظتشبو و  الشبو(، و
اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي و  األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.

وجو الشبو، ىو اظتعٌت و  ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،يلحق بو اظتشبو
اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر 

لى ىي اللفظ الذي يدل ع ،أداة التشبيوو  يف الكبلم، وقد حيذف.
اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و التش

 حتذف.
الشمس ىي ". رمبا كنت برأي اآلخرين مشس الشموستقول اآلية "

اظتصدر الرئيسي للضوء اظتوجود على األرض. أنت مشابو ضوء مشس 
 يعٍت أن لديك ىالة عالية وطاقة إجيابية جتعل اآلخرين تعجب. الشموس

ظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو كنت، واظتوضوع الثاين ا
خيرج الضوء  ىو مشس الشموس، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها

. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت وىالة إجيابية
موضوعُت بالصفة موضوعية. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو  

لديك ىالة عالية جًدا كأن خيرج برأي اآلخرين كشمس الشموس، كنت 
ىذا التشبيو الضوء من جسمك حىت جيعل الناس تعجب بالروعة. 

يدخل إىل اإلستعارة اجملسم، أي من البشر إىل األشياء اليت ال حياة عتا 
 .الشمسبا أو العكس، يف ىذ الشعر يقارن أنت 

 (ٗ)رمبا : لون الطفولةرمبا كنت رتيلو مثل لون البحر، أو  .ٙٔ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

لون البحر، أو  مثل 
 لون الطفولة

 كنت رتيلو



66 
 

 

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي كنت رتيلو، اظتشبو بو يعٌت لون البحر، أو لون الطفولة، أداة التشبيو 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو إىل نوع يعٌت مثل. ىذا التشبيو يدخل 
 وجو الشبو( والذي حذف يعٍت وجو -أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو و  اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.تعريف و  الشبو.
 ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبو

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي و 
ىي  ،تشبيوأداة الو  منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و اللفظ الذي يدل على التش
 تذكر اآلداة،  وقد حتذف.

 ".رمبا كنت رتيلو مثل لون البحر، أو لون الطفولةتقول اآلية "
إىل اللون األزرق، يف حُت أن لون الطفولة ديكن أن  البحريراجع لون 

يعٍت اضترية يف التعبَت عن رغبات اظترء. غالًبا ما يرتبط اللون األزرق بال 
الباحة واضترية واضتدس واطتيال واالتساع واإلعتام واضتساسية. ديثل اللون 

. األزرق أيًضا معٌت العمق واظتعتقد والوالء واإلخبلص واضتكمة والذكاء
ولون الطفولة، أي من حيث اضترية يف التعبَت عن  البحربلون  رتيلوتشبو 

اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو كنت  ما تريده الذات.
رتيلو، واظتوضوع الثاين ىو لون البحر، أو لون الطفولة، ونقطة التشابو 

ى وجو . يف التشبيو نقطة التشابو يسماضترية بُت ىذين اظتوضوعُت مها
الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت مثل. لذلك، فإن 
معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو كنت رتيلو مثل لون البحر، أو لون 

 اضترية يف التعبَت عن ما تريد.الطفولة يدل 
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 (ٗ)رمبا : أن اضتب مثل الشعر عندي .ٚٔ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

عنديالشعر  مثل   أن اضتب 
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي أن اضتب، اظتشبو بو يعٌت الشعر عندي، أداة التشبيو يعٌت مثل. ىذا 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو أحد الركنُت إىل نوع التشبيو يدخل 
 الشبو.وجو الشبو( والذي حذف يعٍت وجو  -اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو بو، ىو و  اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.تعريف و 
وجو و  ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبو

الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف 
ىي اللفظ  ،شبيوأداة التو  اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد تذكر بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و الذي يدل على التش
 اآلداة،  وقد حتذف.

اضتب شعور رتيل  ".أن اضتب مثل الشعر عنديتقول اآلية "
اظتوضوع األول  وخيلب. بينما الشعر ىو كلمات رتيل تام اظتعٌت فيو.

واظتوضوع الثاين ىو الشعر الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو اضتب، 
. يف التشبيو نقطة رتيل عندي، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها

التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت 
مثل.لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو أن اضتب مثل الشعر 

 رتيل وخيلب القلب.عندي الذى 
 (٘)رمبا :كاظتسيح اظتنتظر   رمبا يأيت اعتوى .ٛٔ

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
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 يأيت اعتوى اظتسيح اظتنتظر كا 
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي يأيت اعتوى، اظتشبو بو يعٌت اظتسيح اظتنتظر، أداة التشبيو يعٌت كا. ىذا 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو أحد الركنُت التشبيو يدخل إىل نوع 
بو( والذي حذف يعٍت وجو الشبو. وجو الش -اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو بو، ىو األول الذي يراد إضتاقو بغَته. و تعريف اظتشبو، ىو األمر و 
وجو شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. و األمر الثاين الذي يلحق بو اظت

شًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف الشبو، ىو اظتعٌت اظت
أداة التشبيو، ىي اللفظ الذي وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف. و اظتشبو؛ 

اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و يدل على التش
 وقد حتذف.

صية اظتسيح ىو شخ تقول اآلية "رمبا يأيت اعتوى كاظتسيح اظتنتظر".
مستقبلية ستأيت كممثل هلل إلحضار اطتبلص الذي كان اهلل ينتظره 
للبشر. اضتب ىو أيًضا شعور منتظر ومشبو باظتسيح ألنو سيحضر 

اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو يأيت  اطتبلص للروح.
اعتوى، واظتوضوع الثاين ىو اظتسيح اظتنتظر، ونقطة التشابو بُت ىذين 

مها حيضر اطتبلص للروح. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو  اظتوضوعُت
الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت كا. لذلك، فإن معٌت 
التشبيو يف ىذ الشعر ىو رمبا يأيت اعتوى كاظتسيح اظتنتظر ليحضر اطتبلص 

 للروح و اصتسد.
 (ٚ)رمبا :رمبا يأيت كغزل شارد حُت يريد  .ٜٔ

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
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غزل شارد حُت  كا 
 يريد

 يأيت 

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي يأيت، اظتشبو بو يعٌت غزل شارد حُت يريد، أداة التشبيو يعٌت كا. ىذا 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو أحد الركنُت إىل نوع التشبيو يدخل 
 وجو الشبو( والذي حذف يعٍت وجو الشبو. -اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو بو، ىو و  اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.تعريف و 
وجو و  ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبو

منو يف الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي 
ىي اللفظ  ،أداة التشبيوو  اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد تذكر بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و الذي يدل على التش
 اآلداة،  وقد حتذف.

يعٍت الغزل غزل شارد  ".رمبا يأيت كغزل شارد حُت يريدتقول اآلية "
ضوع األول الذي نوقشت يف اظتو الذى يتجول حبثًا عن اظتكان يهدف. 

ىذه اصتملة ىو يأيت، واظتوضوع الثاين ىو غزل شارد حُت يريد، ونقطة 
حبثًا عن اظتكان يهدف او مكان  التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها

. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت اإلقامة
لتشبيو يف ىذ موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت كا. لذلك، فإن معٌت ا

حبثًا عن اظتكان مسًتيح الشعر ىو رمبا يأيت كغزل شارد حُت يريد و 
 ليقيم.

صورة خصوصية ) النهد مثل القائد العريب يأمرين تقدم لؤلمام .ٕٓ
 (ٔجدا من أرشيف السيدة م :
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 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
يأمرين تقدم 

 لؤلمام
 النهد القائد العريب  مثل

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي النهد، اظتشبو بو يعٌت القائد العريب، أداة التشبيو يعٌت كا، و وجو 

التشبيو إىل نوع الشبو يعٌت يأمرين تقدم لؤلمام. ىذا التشبيو يدخل 
داة أ -اظتشبو بو  -اظتفصل، ألنو ذكرت فيو أركان التشبيو األربعة )اظتشبو 

تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو وجو الشبو(. و  -التشبيو 
شبو، ويسمى ىذان اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتو  بغَته.

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف طريف التشبيو. و 
أداة و  وقد حيذف.اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، 

بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو التشبيو، ىي اللفظ الذي يدل على التش
 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.و 

إذا كان ". النهد مثل القائد العريب يأمرين تقدم لؤلمامتقول اآلية "
القائد يف دولة ما شخًصا ديلك قدرة بسلطة على استعداد للعمل 

 لتحريك جيش الدولة أو أدواهتا. ىذا يعٍت أنو يف ىذ الشعرالعسكرية 
اظتوضوع األول الذي نوقشت كأن القائد يستطيع أن يأمر لينفذ.  النهد

يف ىذه النهد، واظتوضوع الثاين ىو القائد العريب، ونقطة التشابو بُت 
ىذين اظتوضوعُت مها يأمرين تقدم لؤلمام. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى 

الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت مثل. لذلك،  وجو
فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو النهد مثل القائد الذى يأمرين تقدم 

 و قدرة فوقي لينفذ على كل حال. لؤلمام
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 (ٔصورة خصوصية جدا من أرشيف السيدة م :) جسدي اظتدينة .ٕٔ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

 جسدي اظتدينة  
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 

التشبيو إىل نوع ىي جسدي، اظتشبو بو يعٌت اظتدينة. ىذا التشبيو يدخل 
 وجو الشبو(، و -البليغ، ألنو حيذف منو الركنان اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو، ىو األمر تعريف و  اظتشبو بو(.يبقى الركنان اآلخرين )اظتشبو و 
اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو و  األول الذي يراد إضتاقو بغَته.

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت و  ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،اظتشبو
الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، 

الذي يدل على التشبيو، ويتم بو  ىي اللفظ ،أداة التشبيوو  وقد حيذف.
 الربط بُت اظتشبو و اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.

اظتدينة مكان عامر وىي مركز رتيع  ".جسدي اظتدينةتقول اآلية "
اضتاجة، ألن ىناك العديد من أماكن التسوق. عادة ما تكون اظتدينة 

باظتدينة ألن اصتسد  مكان اظتعاج لبلستمتاع تؤللؤ اضتياة. يشبو اصتسد
اظتوضوع األول  ديكن أن يكون أيًضا مكان اظتعاج لفعل شيء تريده.

الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو جسدي، واظتوضوع الثاين ىو اظتدينة، 
. يف التشبيو نقطة مكان اظتعاج ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها

ة موضوعية. التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت بالصف
حيث جسدي كا ظتدينة  لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو

ىذا التشبيو يدخل إىل اإلستعارة اجملسم، . ما تريد لفعل عاجديكنك ظت
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أي من البشر إىل األشياء اليت ال حياة عتا أو العكس، يف ىذ الشعر 
 . ظتدينةبا يقارن اصتسد 

وأنا أواجو ظهرىا العاري كطفل ضائع ما بُت آالف اعتدايا  .ٕٕ
 (ٗصورة خصوصية جدا من أرشيف السيدة م :)

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
اك  طفل ضائع ما  

 بُت آالف اعتدايا
وأنا أواجو 

 ظهرىا العاري
ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي 
وأنا أواجو ظهرىا العاري، اظتشبو بو يعٌت طفل ضائع ما بُت آالف 

التشبيو اجململ، إىل نوع اعتدايا، أداة التشبيو يعٌت كا. ىذا التشبيو يدخل 
 وجو الشبو( والذي -ألنو حيذف منو أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد تعريف و  حذف يعٍت وجو الشبو.
ويسمى  ،اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبوو  إضتاقو بغَته.

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون و  ىذان طريف التشبيو.
 ذف.يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حي

بيو، ويتم بو الربط بُت ىي اللفظ الذي يدل على التش ،أداة التشبيوو 
 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.اظتشبو و 

وأنا أواجو ظهرىا العاري كطفل ضائع ما بُت آالف تقول اآلية "
يعٍت أن الطفل فرح جًدا أو  آالف اعتداياالطفل الضائع بُت  ".اعتدايا

 معجب جًدا باعتدايا ، لذلك ينصب الًتكيز فقط على تلك اعتدايا.
اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو وأنا أواجو ظهرىا 
العاري، واظتوضوع الثاين ىو طفل ضائع ما بُت آالف اعتدايا، ونقطة 



73 
 

 

نقطة التشابو  . يف التشبيومعجب التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها
يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت كا. 
لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو وأنا أواجو ظهرىا العاري  

معجب والًتكيز فقط على  كطفل ضائع ما بُت آالف اعتدايا الذى
 اعتدايا.

صورة خصوصية جدا من ) مايا مبللة وطازجة كتفاح اصتبال .ٖٕ
 (ٚف السيدة م :أرشي

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
اك مبللة وطازجة  مايا  تفاح اصتبال 

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
وجو الشبو اصتبال، أداة التشبيو يعٌت كا، و ىي مايا، اظتشبو بو يعٌت تفاح 

التشبيو اظتفصل، ألنو إىل نوع يعٌت مبللة وطازجة. ىذا التشبيو يدخل 
 -يو أداة التشب -اظتشبو بو  -ذكرت فيو أركان التشبيو األربعة )اظتشبو 

 تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.وجو الشبو(. و 
شبو، ويسمى ىذان طريف اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتو 

اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو وجو الشبو، ىو التشبيو. و 
أداة التشبيو، و  أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و ىي اللفظ الذي يدل على التش
 وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.

فاح اصتبال، الت ".مايا مبللة وطازجة كتفاح اصتبالتقول اآلية "
، حبيث شخص مايابالطبع تفاح جبودة ؽتتازة، طازج ومبلل مثل جسم 

اظتوضوع األول الذي نوقشت يف الذي ينظر اؾتذب يف االستمتاع هبا. 
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ىذه اصتملة ىو مايا، واظتوضوع الثاين ىو تفاح اصتبال، ونقطة التشابو بُت 
شابو يسمى وجو مبللة وطازجة. يف التشبيو نقطة الت ىذين اظتوضوعُت مها

الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت كا. لذلك، فإن معٌت 
اؾتذب و جيعل التشبيو يف ىذ الشعر ىو مايا مبللة وطازجة كتفاح اصتبال 

    الذي ينظر يريد يتمتع هبا.

صورة خصوصية جدا ) مايا مهيأة كطاووس ملوكي وزىرة جلنار .ٕٗ
 (ٛمن أرشيف السيدة م :

الشبووجو   اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو 
اك  طاووس ملوكي  

 وزىرة جلنار
 مايا مهيأة

ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي 
مايا مهيأة، اظتشبو بو يعٌت طاووس ملوكي وزىرة جلنار، أداة التشبيو يعٌت  

حيذف منو أحد التشبيو اجململ، ألنو إىل نوع كا. ىذا التشبيو يدخل 
وجو الشبو( والذي حذف يعٍت وجو  -الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو و  اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.تعريف و  الشبو.
 ويسمى ىذان طريف التشبيو. ،بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبو

ويكون يف اظتشبو بو أقوي وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، و 
ىي  ،أداة التشبيوو  منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و اللفظ الذي يدل على التش
 تذكر اآلداة،  وقد حتذف.

الطاووس ىي  ".مايا مهيأة كطاووس ملوكي وزىرة جلنارتقول اآلية "
أرتل اضتيوانات من رتيع أنواع الطيور، ال يتمتع رتال الطاووس بالعيون 
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فقط، ألن ما يوجد يف جسم الطاووس غالًبا ما يستخدم كرمز لؤلشياء 
ىي زىور مرتبطة  جلناراإلجيابية مثل اصتمال واطتلود. يف حُت أن زىور 

 جلنارة بُت باصتنس واضتب والوالء ورمًزا للرومانسية، ألن العبلق
زرعت من قبل إعتة اضتب  جلناروالرومانسية تأيت من االعتقاد بأن شجرة 

، ؽتا يعٍت أن مهيأة كطاووس ملوكي وزىرة جلنارأفروديت. يشبو مايا 
 مبظهر كامل، وىذا اظتظهر خييط اصتمال واظتظهر سريرة. مهيأةمايا 

اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو مايا مهيأة، واظتوضوع 
الثاين ىو طاووس ملوكي وزىرة جلنار، ونقطة التشابو بُت ىذين 

. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. مظهر كاملاظتوضوعُت مها 
عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت كا. لذلك، فإن معٌت 

من حيث  مايا مهيأة كطاووس ملوكيكانت ذ الشعر ىو  التشبيو يف ى
مع  مهيأةمن حيث اصتنس واضتب، ؽتا يعٍت أن اظتايا  وزىرة جلناراصتمال 

 اظتظهر الكامل.

صورة خصوصية جدا من ) مايا تفتش عن فريستها كأشتاك البحر .ٕ٘
 (ٛأرشيف السيدة م :

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
تفتش عن 

ستهافري  
اك  مايا أشتاك البحر 

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
وجو الشبو البحر، أداة التشبيو يعٌت كا، و  ىي مايا، اظتشبو بو يعٌت أشتاك

التشبيو اظتفصل، إىل نوع يعٌت تفتش عن فريستها. ىذا التشبيو يدخل 
أداة التشبيو  -اظتشبو بو  -ألنو ذكرت فيو أركان التشبيو األربعة )اظتشبو 
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 تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.وجو الشبو(. و  -
شبو، ويسمى ىذان طريف اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتو 

اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو وجو الشبو، ىو اظتعٌت التشبيو. و 
أداة التشبيو، و  أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و ىي اللفظ الذي يدل على التش
 وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.

ن أ بطبعا ".مايا تفتش عن فريستها كأشتاك البحرتقول اآلية "
األشتاك يف البحر تبحث عن طعامها اطتاص، ألنو ال حيتفظ بو البشر. 

اظتوضوع تشبو اظتايا شتكة يف البحر تبحث عن فريستها لقضى حاجتها. 
األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو مايا، واظتوضوع الثاين ىو أشتاك 
 البحر، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها تفتش عن فريستها. يف

التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل 
أداة ربط يعٍت كا. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو كانت مايا 

عن فريستها  تفتششتكة يف البحر تفتش عن فريستها كأشتاك البحر،  
 مايا تفتش عن فريستها مثل مايا تبحث الرجل ضتياهتا.لقضى حاجتها، 

صورة خصوصية جدا ) ت وراء ستارة اضتمام ساطعة كلؤلؤةكان .ٕٙ
 (ٓٔمن أرشيف السيدة م :

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
اك ساطعة وراء ستارة  لؤلؤة 

 اضتمام 
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 

وجو لؤلؤة، أداة التشبيو يعٌت كا، و  ىي وراء ستارة اضتمام، اظتشبو بو يعٌت
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التشبيو اظتفصل، ألنو إىل نوع الشبو يعٌت ساطعة. ىذا التشبيو يدخل 
 -أداة التشبيو  - اظتشبو بو -ذكرت فيو أركان التشبيو األربعة )اظتشبو 

 تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.وجو الشبو(. و 
شبو، ويسمى ىذان طريف ثاين الذي يلحق بو اظتاظتشبو بو، ىو األمر الو 

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو التشبيو. و 
أداة التشبيو، و  أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و ىي اللفظ الذي يدل على التش
 آلداة،  وقد حتذف.وقد تذكر ا

ىي لؤلؤة  ".كانت وراء ستارة اضتمام ساطعة كلؤلؤةتقول اآلية "
معدن، وىو حجر يتكون من نتائج عملية جيولوجية تتكون عناصرىا من 
واحد أو أكثر من اظتكونات الكيميائية اليت عتا ذتن بيع مرتفع، وىي 

إذا استوىف العديد من الشروط، مبا  لؤلؤةمطلوب صتماع. يسمى اضتجر 
كانت وراء ستارة اضتمام ساطعة يف ذلك ديلك متانة واصتمال والندرة.  

اظتوضوع األول الذي نوقشت ألهنا كانت رتيلة وساحرة.  لؤلؤة مقارنة با
يف ىذه اصتملة ىو وراء ستارة اضتمام، واظتوضوع الثاين ىو لؤلؤة، ونقطة 

ُت مها ساطعة. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى التشابو بُت ىذين اظتوضوع
وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت كا. لذلك، فإن 
  معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو كانت وراء ستارة اضتمام ساطعة كلؤلؤة

 باصتمال منفجر من جسدىا وساحر.

 (ٖ: ٜٓٛٔ)قصيدة حب  أنا أشتغل كدودة اضترير .ٕٚ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

اك   أنا أشتغل دودة اضترير 
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ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي 
أنا أشتغل، اظتشبو بو يعٌت دودة اضترير، أداة التشبيو يعٌت كا. ىذا التشبيو 

)أداة التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو أحد الركنُت اآلتيُت إىل نوع يدخل 
تعريف اظتشبو، بو( والذي حذف يعٍت وجو الشبو. و وجو الش -التشبيو 

اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي و  ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.
وجو الشبو، ىو اظتعٌت شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. و يلحق بو اظت

ظتشبو؛ وقد يذكر اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف ا
أداة التشبيو، ىي اللفظ الذي يدل على و  يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و التش
 حتذف.

ىي واحدة من  اضتريردودة  ".أنا أشتغل كدودة اضتريرتقول اآلية "
رق الكسافا اظتطاطية اضتيوانات اليت تزرع عن طريق تناول ورق التوت و و 

حبيث تكون على إنتاج األلياف، إذا مفتول فإهنا ستصبح قماش حريري 
الذى جودة جيدة. أنا أشغول مقارنة بدودة اضترير اليت يشغل بأكل ورق 

اظتوضوع األول الذي  التوت والكسافا اظتطاطية إلنتاج شيء رتيل ومفيد.
اضترير، دودة الثاين ىو نوقشت يف ىذه اصتملة ىو أنا أشتغل، واظتوضوع 

. يف إنتاج شيء رتيل ومفيد ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها
التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل 
أداة ربط يعٍت كا. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو أنا أشتغل  

 ومفيد.اليت تزرع إلنتاج شيء رتيل كدودة اضترير 

سأقول لك أحبك ) حُت كنت ترتعشُت كسمكة بُت أصابعي .ٕٛ
:ٕ) 
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 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
اك ترتعشُت شتكة بُت  

 أصابعي
 كنت 

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
وجو أصابعي، أداة التشبيو يعٌت كا، و ىي كنت، اظتشبو بو يعٌت شتكة بُت 

التشبيو اظتفصل، ألنو إىل نوع الشبو يعٌت ترتعشُت. ىذا التشبيو يدخل 
 - أداة التشبيو -اظتشبو بو  -ذكرت فيو أركان التشبيو األربعة )اظتشبو 

 تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.وجو الشبو(. و 
ويسمى ىذان طريف شبو، اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتو 

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو التشبيو. و 
أداة التشبيو، و  أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و ىي اللفظ الذي يدل على التش
 وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.

األشتك  ".حُت كنت ترتعشُت كسمكة بُت أصابعيية "تقول اآل
ىي اضتيوانات اليت تعيش يف اظتاء وتتنفس باستخدام اطتياشيم. األشتاك 

ألنو ال يستطيع التنفس عندما  ترتعشُتعند وضعها على األصابع سوف 
يكون يف اعتواء. دتاثل أنت واألشتاك عندما توضعان بُت األصابع، وىذا 

يفقد أنفاسهما، واألشتاك واضحة ألنو ال يستطيع يعٍت أن كليهما س
التنفس يف اعتواء، بينما تفقد أنفاسك ألن بُت أصابع شخص حيبك. 
اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو كنت، واظتوضوع الثاين 
ىو شتكة بُت أصابعي، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها 

و يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت ترتعشُت. يف التشبيو نقطة التشاب
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موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت كا. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ 
بسبب فقد النفس  الشعر ىو حُت كنت ترتعشُت كسمكة بُت أصابعي

 ألن يف مقبضة شخص الذي حيبك من كل قلب.

سأقول )ويصبح النوم على ورقة الكتابو شهيا ومدمرا كالنوم معك  .ٜٕ
 (ٗلك أحبك :

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
اك شهيا ومدمرا ويصبح النوم  النوم معك 

على ورقة 
 الكتابو

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
وم معك، أداة ىي ويصبح النوم على ورقة الكتابو، اظتشبو بو يعٌت الن

إىل وجو الشبو يعٌت شهيا ومدمرا. ىذا التشبيو يدخل التشبيو يعٌت كا، و 
 -التشبيو اظتفصل، ألنو ذكرت فيو أركان التشبيو األربعة )اظتشبو نوع 

تعريف اظتشبو، ىو األمر األول وجو الشبو(. و  -أداة التشبيو  - اظتشبو بو
 شبو،اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتو  الذي يراد إضتاقو بغَته.

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويسمى ىذان طريف التشبيو. و 
ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد 

بيو، ويتم بو الربط أداة التشبيو، ىي اللفظ الذي يدل على التشو  حيذف.
 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.بُت اظتشبو و 

ويصبح النوم على ورقة الكتابو شهيا ومدمرا كالنوم ية "تقول اآل
عن طريق الصدفة، أثناء  النوم على ورقة الكتابوعادة ما حيدث  ".معك

جًدا على العمل بذلك، وىو نوم شهي الكتابة مث النوم على الورق ألنو 
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، شهيعميق. النوم على الورق يشبو النوم معك ألنو يفعل عندما تكون 
اظتوضوع األول الذي نوقشت يف للغاية. شهيا على الورق ومعك ألن 

ىذه اصتملة ىو ويصبح النوم على ورقة الكتابو، واظتوضوع الثاين ىو النوم 
معك، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها شهيا ومدمرا. يف التشبيو 

ربط نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة 
يعٍت كا. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو ويصبح النوم على 

 وجيعل النوم عميًقا وغَت مرئي.ورقة الكتابو شهيا ومدمرا كالنوم معك 

 (ٗسأقول لك أحبك :)فاظترأة قصيدة  .ٖٓ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

 فاظترأة قصيدة  
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 

التشبيو إىل نوع ىي فاظترأة، اظتشبو بو يعٌت قصيدة. ىذا التشبيو يدخل 
وجو الشبو(،  - )أداة التشبيو البليغ، ألنو حيذف منو الركنان اآلتيُت

ر تعريف اظتشبو، ىو األماآلخرين )اظتشبو و اظتشبو بو(. و يبقى الركنان و 
اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو و  األول الذي يراد إضتاقو بغَته.

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. و اظت
الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، 

بيو، ويتم بو لتشأداة التشبيو، ىي اللفظ الذي يدل على او  وقد حيذف.
 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.الربط بُت اظتشبو و 
اظترأة ؼتلوق رتيلة و العجيب ألهنا  ".فاظترأة قصيدةتقول اآلية "

حتمل الكثَت من اظتسؤوليات يف حياهتا. يف حُت أن الشعر عبارة عن  
كلمات رتيلة للتعبَت عما تريد أن تنقلو من الكتابة اليت جتعل الناس 
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اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو  معجب من معناه.
طة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت فاظترأة، واظتوضوع الثاين ىو قصيدة، ونق

. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت العجيب مها
موضوعُت بالصفة موضوعية. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو 

ىذا التشبيو يدخل عندما تفهمها. العجيبرتيلة و  فاظترأة مثل قصيدة
إىل اإلستعارة اجملسم، أي من البشر إىل األشياء اليت ال حياة عتا أو 

 .لقصيدةبا العكس، يف ىذ الشعر يقارن اظترأة 

 لقد جعلتنا اضترب األىلية حيوانُت بريُت يتكلمان دون شهيو .ٖٔ
 (ٔىل جتيئُت معي إىل البحر؟ :)

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
تكلمان دون ي

 شهيو
 نا حيوانُت بريُت 

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي نا، اظتشبو بو يعٌت حيوانُت بريُت، وجو الشبو يعٌت يتكلمان دون 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو أحد إىل نوع شهيو. ىذا التشبيو يدخل 
الشبو( والذي حذف يعٍت أداة  وجو -الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو و  تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.. و التشبيو
بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. 
و وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي 

أداة التشبيو، ىي و  يف الكبلم، وقد حيذف. منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر
اظتشبو بو؛ وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و اللفظ الذي يدل على التش
 تذكر اآلداة،  وقد حتذف.
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لقد جعلتنا اضترب األىلية حيوانُت بريُت يتكلمان دون تقول اآلية "
اضتيوانات بري ىي حيوانات ليست ؼتيفة بشكل عام، وليست ". شهيو

رسة ومطيعة للبشر ألن مريب يعٍت أن ىذه اضتيوانات ليست لديها رغبة ش
اظتوضوع األول الذي نوقشت يف يف القتال وتطيع دائًما أوامر سيدىا. 

ىذه اصتملة ىو نا، واظتوضوع الثاين ىو حيوانُت بريُت، ونقطة التشابو بُت 
بو ىذين اظتوضوعُت مها يتكلمان دون شهيو. يف التشبيو نقطة التشا

يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت بالصفة موضوعية. لذلك، فإن 
معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو لقد جعلتنا اضترب األىلية حيوانُت بريُت 

ليس لديهم رغبة يف القتال ويطيعون األوامر يتكلمان دون شهيو مبعٌت 
سي اظتصدر الرئيألن اضتيوان ىذا التشبيو يدخل إىل اإلستعارة دائًما.

 .اآلخر للخيال أو االستعارة ىو عامل اضتيوان

ىل جتيئُت ) لقد انفجرت بَتوت بُت أصابعي كدواة بنفسجيو .ٕٖ
 (ٖمعي إىل البحر؟ :

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
انفجرت بُت 

 أصابعي
 بَتوت  دواة بنفسجيو كا

اظتشبو يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل 
وجو نفسجيو، أداة التشبيو يعٌت كا، و ىي بَتوت، اظتشبو بو يعٌت دواة ب

التشبيو إىل نوع الشبو يعٌت انفجرت بُت أصابعي. ىذا التشبيو يدخل 
ة أدا -اظتشبو بو  -اظتفصل، ألنو ذكرت فيو أركان التشبيو األربعة )اظتشبو 

ول الذي يراد إضتاقو تعريف اظتشبو، ىو األمر األوجو الشبو(. و  -التشبيو 
اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبو، ويسمى ىذان و  بغَته.
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وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف طريف التشبيو. و 
أداة و  اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

و، ويتم بو الربط بُت اظتشبو بيالتشبيو، ىي اللفظ الذي يدل على التش
 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.و 

". لقد انفجرت بَتوت بُت أصابعي كدواة بنفسجيوتقول اآلية "
الدواة ىو مادة ملونة حتتوي على اطتضب ملونة تستخدم لتلوين السطح، 
ويستخدم الدواة بقلم وقلم رصاص للكتابة والرسم. تشبو بَتوت أهنا  

، وىو ما يعٍت بنفسجيوبُت أطراف األصابع مثل الدواة  انفجرتكانت 
الذي يتدفق بُت أصابعي وديؤلىا ويذكر  بنفسجيوبَتوت مثل الدواة 

اظتوضوع األول الذي نوقشت يف بَتوت عندما رأى الدواة بُت األصابع. 
ىذه اصتملة ىو بَتوت، واظتوضوع الثاين ىو دواة بنفسجيو، ونقطة 

ين اظتوضوعُت مها انفجرت بُت أصابعي. يف التشبيو نقطة التشابو بُت ىذ
التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت  
كا. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو لقد انفجرت بَتوت بُت 

ويًتك بقعة، واليت عندما أراىا ستظهر ذكريات  أصابعي كدواة بنفسجيو
 بَتوت.

 (ٖىل جتيئُت معي إىل البحر؟ :) قطار ليلي بطيءفاللغة  .ٖٖ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

 فاللغة قطار ليلي بطيء  
يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 

إىل نوع ىي فاللغة، اظتشبو بو يعٌت قطار ليلي بطيء. ىذا التشبيو يدخل 
وجو  -التشبيو البليغ، ألنو حيذف منو الركنان اآلتيُت )أداة التشبيو 
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تعريف اظتشبو، ىو اآلخرين )اظتشبو و اظتشبو بو(. و يبقى الركنان الشبو(، و 
اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي و  األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.

الشبو، ىو اظتعٌت وجو شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. و يلحق بو اظت
اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر 

أداة التشبيو، ىي اللفظ الذي يدل على و  يف الكبلم، وقد حيذف.
وقد  بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو واظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،التش

 حتذف.
غة ىي القدرة اليت ديتلك الل". فاللغة قطار ليلي بطيءتقول اآلية "

البشر للتواصل مع البشر اآلخرين باستخدام اإلشارات، اظتثال الكلمة 
واضتركة. تشبو اللغة قطار ليلي بطيء ؽتا يعٍت أن اللغة والقطار كبلمها 
طويبلن للوصول إىل الغاية. ألن اللغة ُتستخدم للتواصل، وعندما 

فإن الغرض من التواصل يتواصل بشر ما وال يفهم أو ال يسهل فهمو، 
حيتج وقًتا طويبًل للوصول إىل الغاية يعٌت تفاىم ما يبحث يف التواصل. 
اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو فاللغة، واظتوضوع الثاين 

تأخر إىل  ىو قطار ليلي بطيء، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها
وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت . يف التشبيو نقطة التشابو يسمى الغاية

اللغة عند بالصفة موضوعية. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو 
استخدامها ألدوات االتصال و تبلغ ال جتعل اآلخرين يفهمون فهي مثل 

ىذا التشبيو يدخل  تفاىم. الغاية، الغايةقطار ليلي بطيء وستتأخر إىل 
وصف التجارب اجملردة بعبارات يعٌت  ملموسة إىل غتردةإىل اإلستعارة من 

 ، مثل حُت اللغة صعب فهمو يشبو بالقطار ليلي بطيء. ملموسة
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ىل جتيئُت معي إىل البحر؟ ) وىو يركض أمامي كدجاجة مذبوحو .ٖٗ
:٘) 

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
 يركض أمامي دجاجة مذبوحو كا 

ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي 
يركض أمامي، اظتشبو بو يعٌت دجاجة مذبوحو، أداة التشبيو يعٌت كا. ىذا 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو أحد الركنُت إىل نوع التشبيو يدخل 
بو( والذي حذف يعٍت وجو الشبو. وجو الش - اآلتيُت )أداة التشبيو

اظتشبو بو، ىو و  ظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.تعريف او 
وجو شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. و األمر الثاين الذي يلحق بو اظت

الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف 
أداة التشبيو، ىي اللفظ و  اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد تذكر بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و الذي يدل على التش
 اآلداة،  وقد حتذف.

 يركض أمامي ".وىو يركض أمامي كدجاجة مذبوحوتقول اآلية "
كأن انقذت نفسو لكى تستمر وقع يف  كدجاجة مذبوحوأينما ركضت  

مي، اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو يركض أما الفكري.
واظتوضوع الثاين ىو دجاجة مذبوحو، ونقطة التشابو بُت ىذين 

. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. انقذت نفساظتوضوعُت مها 
عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت كا. لذلك، فإن معٌت 

أينما ركضت ألنقذت نفسو كى  التشبيو يف ىذ الشعر ىو يركض أمامي
 ، وىي جتري بسرعة.كدجاجة مذبوحوائًما  التفكَت فيو د
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 (ٔشيزوفرنيا :) أنانا ؾتده ؼتتبئا كلقمر حتت شراشفنا .ٖ٘
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

لقمر حتت  كا 
 شراشفنا

 ؼتتبئا

ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي 
ؼتتبئا، اظتشبو بو يعٌت القمر حتت شراشفنا، أداة التشبيو يعٌت كا. ىذا 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو أحد الركنُت إىل نوع التشبيو يدخل 
بو( والذي حذف يعٍت وجو الشبو. وجو الش - اآلتيُت )أداة التشبيو

اظتشبو بو، ىو و  اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.تعريف و 
وجو شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. و األمر الثاين الذي يلحق بو اظت

الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف 
 أداة التشبيو، ىي اللفظو  اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد تذكر بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و الذي يدل على التش
 اآلداة،  وقد حتذف.

القمر ىو تابع  ".أنانا ؾتده ؼتتبئا كلقمر حتت شراشفناتقول اآلية "
أرضي الذي يضيء ليلتنا، بدون القمر اليل منظور أغمق وديكن ينظر 

يشبو اضتب بالقمر ألن  القمر من بعيد عندما تكون شتاء الليل صافية. 
اظتوضوع األول الذي  كبلمها يظهر عن نفسو أو ألنو منظور ووجود.

نوقشت يف ىذه اصتملة ىو ؼتتبئا، واظتوضوع الثاين ىو القمر حتت 
. يف يظهرعن نفسو شراشفنا، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها

 يستعمل التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت
أداة ربط يعٍت كا. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو أنانا ؾتده 
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خيتبئان، يظهران  ألن اضتب والقمر الؼتتبئا كلقمر حتت شراشفنا،
 أنفسهما لشخص الذي ديكن رؤيتو.

شيزوفرنيا ) أنانا ؾتده ؼتتبئا كشامة زرقاء حتت خاصرتنا اليسرى .ٖٙ
:ٔ) 

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
شامة زرقاء حتت  كا 

 خاصرتنا اليسرى
 ؼتتبئا

ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي 
ؼتتبئا، اظتشبو بو يعٌت شامة زرقاء حتت خاصرتنا اليسرى، أداة التشبيو 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو إىل نوع يعٌت كا. ىذا التشبيو يدخل 
بو( والذي حذف يعٍت وجو وجو الش - الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيوأحد 

اظتشبو و  تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.الشبو. و 
شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظت

بو أقوي وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو و 
أداة التشبيو، ىي و  منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و اللفظ الذي يدل على التش
 تذكر اآلداة،  وقد حتذف.

 ".أنانا ؾتده ؼتتبئا كشامة زرقاء حتت خاصرتنا اليسرىتقول اآلية "
، فهذا يعٍت أن خاصرتنا اليسرى شامة زرقاء حتتاضتب ليس مثل ال

 زرقاء.ولكنو يظهر، ليس مثل الشامة ؼتفًيا ولو ، ؼتتبئااضتب ليس 
اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو ؼتتبئا، واظتوضوع الثاين 
ىو شامة زرقاء حتت خاصرتنا اليسرى، ونقطة التشابو بُت ىذين 
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التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو . يف ولكنو يظهرؼتفًيا  اظتوضوعُت مها
الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت كا. لذلك، فإن 

أنانا ؾتده ؼتتبئا كشامة زرقاء حتت  معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو
 أنو خيفي نفسو.يظهر ولو ، ولكن اضتب خاصرتنا اليسرى

 (ٕشيزوفرنيا :) وعبلمات حب قادم تشبو عبلمات يوم القيامة .ٖٚ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

عبلمات يوم  تشبو 
 القيامة

وعبلمات حب 
 قادم

ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي 
وعبلمات حب قادم، اظتشبو بو يعٌت عبلمات يوم القيامة، أداة التشبيو 

اجململ، ألنو حيذف منو التشبيو إىل نوع يعٌت تشبو. ىذا التشبيو يدخل 
بو( والذي حذف يعٍت وجو وجو الش -أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو و  تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.الشبو. و 
شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظت

الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي  وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُتو 
أداة التشبيو، ىي و  منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و اللفظ الذي يدل على التش
 تذكر اآلداة،  وقد حتذف.

اضتب  ".وعبلمات حب قادم تشبو عبلمات يوم القيامةتقول اآلية "
يوم تشبو عبلمة عبلمات حب قادم  اضتب الذي ينبت، عبلمة  ىو قادم

يف القرآن وىي  يوم القيامةؽتا يعٍت عبلمة واضحة، ألن عبلمة  القيامة
اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو  عبلمة واضحة.
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وعبلمات حب قادم، واظتوضوع الثاين ىو عبلمات يوم القيامة، ونقطة 
. يف التشبيو نقطة عبلمة واضحة اظتوضوعُت مهاالتشابو بُت ىذين 

التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت 
 قادمعبلمة اضتب تشبو. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو 

يف القرآن وال  يوم القيامة والنبت، سًُتى عبلمة اضتب بوضوح كعبلمة
 شك يف وضوحها.

 (ٖشيزوفرنيا :) يستنشق األرنب أعشاب الرباري وأستنشقك كما .ٖٛ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

يستنشق األرنب  كما 
 أعشاب الرباري

 وأستنشقك

ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي 
وأستنشقك، اظتشبو بو يعٌت يستنشق األرنب أعشاب الرباري، أداة 

التشبيو اجململ، ألنو إىل نوع التشبيو يعٌت كما. ىذا التشبيو يدخل 
وجو الشبو( والذي  -حيذف منو أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 

تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد لشبو. و حذف يعٍت وجو ا
شبو، ويسمى اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتو  إضتاقو بغَته.

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون ىذان طريف التشبيو. و 
 يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

بيو، ويتم بو الربط بُت بيو، ىي اللفظ الذي يدل على التشأداة التشو 
 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.اظتشبو و 

 ".وأستنشقك كما يستنشق األرنب أعشاب الرباريتقول اآلية "
العشب ىو أحد أطعم أرنب. رائحة اصتسم تشبو أرنب يستنشق رائحة 
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كلها األرنب على الفور العشب ويعٍت الرائحة منتعش جًدا حبيث ال يأ
اظتوضوع األول الذي نوقشت يف  بل يستنشقها لبلستمتاع اإلنتعاش.

ىذه اصتملة ىو وأستنشقك، واظتوضوع الثاين ىو يستنشق األرنب 
. يف منتعش أعشاب الرباري، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها

يستعمل التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت 
أداة ربط يعٍت كما. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو 

منتعش جًدا كما يستنشق األرنب أعشاب الرباري،   منتعشوأستنشقك  
 حيت رضي يؤجل لبلستمتاع.

 (٘شيزوفرنيا :) وجنسيا يرفضون أنوثتك كما يرفضون قصائدي .ٜٖ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

قصائدي يرفضون كما  وجنسيا  
يرفضون 
 أنوثتك

ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي 
وجنسيا يرفضون أنوثتك، اظتشبو بو يعٌت يرفضون قصائدي، أداة التشبيو 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو إىل نوع يعٌت كما. ىذا التشبيو يدخل 
بو( والذي حذف يعٍت وجو الش وجو -أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 

اظتشبو و  تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.الشبو. و 
شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظت

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي و 
أداة التشبيو، ىي و  الكبلم، وقد حيذف. منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف
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اظتشبو بو؛ وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و اللفظ الذي يدل على التش
 تذكر اآلداة،  وقد حتذف.

 ".وجنسيا يرفضون أنوثتك كما يرفضون قصائديتقول اآلية "
األنوثة ىي كلمة تظهر صفة اظترأة، وىي يعٌت الدقة والصرب واطتَت 

حُت أن القصدة ىي مساوة صوت حتدد شكل واختيار وغَتىا. يف 
الكلمات يف القصدة حىت جتعل القصدة رتيلة عند قراءتو. تساوي 
األنوثة و القصدة ىي صفة، عندما تتواجد ىاتان الصفتان، ستصبح كبًل 

اظتوضوع األول  واحًدا موحًدا، والنساء مع األنوثة، و القصدة مع الشعر.
لة ىو وجنسيا يرفضون أنوثتك، واظتوضوع الذي نوقشت يف ىذه اصتم

 الثاين ىو يرفضون قصائدي، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها
. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت الصفة

يستعمل أداة ربط يعٍت كما. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو 
األنوثة ىي صفة كملة للنساء، كما  ، على أنوجنسيا يرفضون أنوثتك

 عندما جيعل الشعر أكثر رتااًل عند قراءتو أو شتاعو.  قصائدييرفضون 

 (٘شيزوفرنيا :على سطح الشعر ) رجال يطفون كقطع الفلُت .ٓٗ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

على  قطع الفلُت كا 
 سطح الشعر

 رجال يطفون 

من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي ىذه اصتملة يوجد شكل 
، أداة التشبيو على سطح الشعر رجال يطفون، اظتشبو بو يعٌت قطع الفلُت

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو إىل نوع يعٌت كا. ىذا التشبيو يدخل 
وجو الشبو( والذي حذف يعٍت وجو  -أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 
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اظتشبو و  و األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.تعريف اظتشبو، ىالشبو. و 
شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظت

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي و 
أداة التشبيو، ىي و  منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و على التش اللفظ الذي يدل
 تذكر اآلداة،  وقد حتذف.

الفلُت ". على سطح الشعر رجال يطفون كقطع الفلُتتقول اآلية "
 مادة طفا لو كثَت فائدة. يشبو الرجال الفلُت ألهنم يطفوون ولن يغرقوا.

يرفضون رجال اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو وجنسيا 
، ونقطة على سطح الشعر يطفون، واظتوضوع الثاين ىو قطع الفلُت

. يف التشبيو نقطة التشابو ولن يغرقوا التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها
يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت كا. 
 لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو رجال يطفون كقطع الفلُت

على سطح  لن يغرق ورجال يطفون كقطع الفلين على سطح الشعر
ألن شعور الرجل ليست بعمق مشاعر اظترأة يف فهم الشعر فبل الشعر، 

 يغرق وفقط يطفو يف كلماتو.

ؼتطط ال ختطاف امرأة ) كنت سلطانيت يف العام الذي مضى .ٔٗ
 (ٔأحبها :

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
يف العام  سلطانيت  

 الذي مضى
 كنت
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يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي كنت، اظتشبو بو يعٌت سلطانيت يف العام الذي مضى. ىذا التشبيو 

التشبيو البليغ، ألنو حيذف منو الركنان اآلتيُت )أداة إىل نوع يدخل 
)اظتشبو و اظتشبو بو(. اآلخرين وجو الشبو(، و يبقى الركنان  -التشبيو 

اظتشبو بو، ىو و  تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.و 
وجو شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. و األمر الثاين الذي يلحق بو اظت

الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف 
أداة التشبيو، ىي اللفظ و  حيذف.اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد 

اظتشبو بو؛ وقد تذكر بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و الذي يدل على التش
 اآلداة،  وقد حتذف.

ىي  سلطنةال ".كنت سلطانيت يف العام الذي مضىتقول اآلية "
يعٍت  سلطنةاظتكان الذي يعيش فيو اظتلك ومركز اضتكومة. أنت مشابو لل

اظتوضوع األول الذي  أنك سلطان يل واظتكان الذي جيب أن أخضع فيو.
نوقشت يف ىذه اصتملة ىو كنت، واظتوضوع الثاين ىو سلطانيت يف العام 

. يف سلطان الذي مضى، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها
التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت بالصفة 

ية. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو كنت سلطانيت و موضوع
ىذا التشبيو  .يف العام الذي مضى  أخضع لكتسلط علّي و جعل 

يدخل إىل اإلستعارة اجملسم، أي من البشر إىل األشياء اليت ال حياة عتا 
 . سلطنةال باأو العكس، يف ىذ الشعر يقارن أنت 

ؼتطط ال ) يقربو أحد حيث اضتب طبق من اضتساء الربد ال .ٕٗ
 (ٖختطاف امرأة أحبها :
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 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
طبق من اضتساء   ال يقربو أحد

 الربد
 حيث اضتب

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي حيث اضتب، اظتشبو بو يعٌت طبق من اضتساء الربد، وجو الشبو يعٌت 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف إىل نوع ال يقربو أحد. ىذا التشبيو يدخل 
والذي حذف يعٍت  وجو الشبو( -منو أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 

 تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.التشبيو. و  أداة
شبو، ويسمى ىذان طريف اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتو 

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو التشبيو. و 
التشبيو، أداة و  بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و ىي اللفظ الذي يدل على التش
 وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.

يشبو  ".حيث اضتب طبق من اضتساء الربد ال يقربو أحدتقول اآلية "
من اضتساء الربد، ؽتا يعٍت أن اضتب ليس جذابًا حىت  لطبق اضتب با

ال  عطل عندما يكون دافًئا، وعندما بارًدا يكون كسواًل لبلستمتاع بو و
اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو حيث  .يقربو أحد

اضتب، واظتوضوع الثاين ىو طبق من اضتساء الربد، ونقطة التشابو بُت 
ال يقربو أحد. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو  ىذين اظتوضوعُت مها

الشبو. عبلقة بُت موضوعُت بالصفة موضوعية. لذلك، فإن معٌت التشبيو 
لن يلمح يف ىذ الشعر ىو حيث اضتب مثل طبق من اضتساء الربد 

ىذا التشبيو يدخل إىل  ولن يكون للشهية. ال يقربو أحدوجوده و 
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وصف التجارب اجملردة بعبارات يعٌت  ملموسة إىل غتردةاإلستعارة من 
 .لطبق من اضتساء الربد ، مثل حُت اضتب غَت جذاب يشبو باملموسة

ؼتطط ال ) اضتماقات اليت كانت تنتابٍت كل عام كنوبة زكام .ٖٗ
 (ٗختطاف امرأة أحبها :

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
اضتماقات اليت   نوبة زكام كا 

كانت تنتابٍت 
عامكل   

ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي 
اضتماقات اليت كانت تنتابٍت كل عام، اظتشبو بو يعٌت نوبة زكام، أداة 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف إىل نوع التشبيو يعٌت كا. ىذا التشبيو يدخل 
يعٍت  بو( والذي حذفوجو الش -منو أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 

 تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.وجو الشبو. و 
شبو، ويسمى ىذان طريف اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتو 

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو التشبيو. و 
أداة التشبيو، و  بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و ىي اللفظ الذي يدل على التش
 وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.

 كامالز  ".اضتماقات اليت كانت تنتابٍت كل عام كنوبة زكامتقول اآلية "
مرض يسببو عدوى فَتوس ديكن أن هتاجم األنف واضتلق والرئة. ىذا 

ألن كليهما  كامبالز  اضتماقاتعادة حيدث يف اظتوسم التبادل. يشبو  كامالز 
اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه  من األمراض يعذب ويأتى مرارا.
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اصتملة ىو اضتماقات اليت كانت تنتابٍت كل عام، واظتوضوع الثاين ىو نوبة 
طة . يف التشبيو نقاظترض زكام، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها

التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت  
كا. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو اضتماقات ىي مرض 

 ويأتى مرارا.يعذبٍت اليت كانت تنتابٍت كل عام كنوبة زكام 

 (٘ؼتطط ال ختطاف امرأة أحبها :) انت ال تشبهُت إال حزين .ٗٗ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

 انت حزين تشبهُت 
ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي 
انت، اظتشبو بو يعٌت حزين، أداة التشبيو يعٌت تشبهُت. ىذا التشبيو 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو أحد الركنُت اآلتيُت )أداة إىل نوع يدخل 
تعريف اظتشبو، حذف يعٍت وجو الشبو. و بو( والذي وجو الش -التشبيو 

اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي و  ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.
وجو الشبو، ىو اظتعٌت شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. و يلحق بو اظت

اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر 
أداة التشبيو، ىي اللفظ الذي يدل على و  ذف.يف الكبلم، وقد حي

اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و التش
 حتذف.

اضتزن ىو عاطفة تتميز  ".انت ال تشبهُت إال حزينتقول اآلية "
بشعور اظتنحوس والفقد والعجز وتشبو اضتزن أو البائس. أنت مع اضتزن 

اظتوضوع األول الذي نوقشت  ألن كبلمها عاجز.تشبو الشيء متساو، 
يف ىذه اصتملة ىو انت، واظتوضوع الثاين ىو حزين، ونقطة التشابو بُت 
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. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. العجز ىذين اظتوضوعُت مها
عبلقة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت تشبهُت. لذلك، فإن معٌت 

ألن أتاه باظتصاعب و  انت ال تشبهُت إال حزين التشبيو يف ىذ الشعر ى
 وجيعلٍت عجز.

 (٘ؼتطط ال ختطاف امرأة أحبها :) انت وال تشبهُت إال الشعر .٘ٗ
 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو

 انت الشعر تشبهُت 
ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي 
انت، اظتشبو بو يعٌت الشعر، أداة التشبيو يعٌت تشبهُت. ىذا التشبيو 

التشبيو اجململ، ألنو حيذف منو أحد الركنُت اآلتيُت )أداة إىل نوع يدخل 
تعريف اظتشبو، والذي حذف يعٍت وجو الشبو. و وجو الشبو(  -التشبيو 

اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي و  األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.ىو 
وجو الشبو، ىو اظتعٌت شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. و يلحق بو اظت

اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر 
لى أداة التشبيو، ىي اللفظ الذي يدل عو  يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و التش
 حتذف.

الشعر ىو تعبَت غٍت  انت وال تشبهُت إال الشعر".تقول اآلية "
وجذب للغة. أنت مشابو للشعر ألنو ديلك على جاذبية جتعل الناس 

 اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو انت، واظتوضوعمفتون. 
. يف اصتاذبية الثاين ىو الشعر، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها

التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت يستعمل 
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أداة ربط يعٍت تشبهُت. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو انت 
عمق ألن الشعر لو جاذبية جتعل الناس يريدون الت وال تشبهُت إال الشعر

 فيو، مثلما يريدك الناس.

 ىو الذي خيرج من جوضها كما خيرج السمكة من حوض اظتاء .ٙٗ
 (ٔتكتبُت الشعر و أوقع أنا :)

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
خيرج السمكة من  كما 

 حوض اظتاء
ىو الذي خيرج 

 من حوضها
ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي 
ىو الذي خيرج من جوضها، اظتشبو بو يعٌت خيرج السمكة من حوض 

التشبيو اجململ، إىل نوع اظتاء، أداة التشبيو يعٌت كما. ىذا التشبيو يدخل 
ذي وجو الشبو( وال -ألنو حيذف منو أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 

تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد يعٍت وجو الشبو. و حذف 
شبو، ويسمى اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتو  إضتاقو بغَته.

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون ىذان طريف التشبيو. و 
 يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

بيو، ويتم بو الربط بُت أداة التشبيو، ىي اللفظ الذي يدل على التشو 
 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.اظتشبو و 

ىو الذي خيرج من حوضها كما خيرج السمكة من تقول اآلية "
اضتوض ىي نوع من البحَتة الصغَتة حيث ديكن أن تصل  حوض اظتاء".

واحدة من األماكن اليت تعيش اضتوض ىي  أشعة الشمس إىل القاع.
اليت خترج من اضتوض، ؽتا يعٍت أن  السمكة، يشبو الرجال السمكة فيها
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اظتوضوع األول الذي نوقشت يف  الرجال خيرجون من أماكن حياهتم.
ىذه اصتملة يعٌت ىو الذي خيرج من حوضها، واظتوضوع الثاين ىو خيرج 

مكان  اظتوضوعُت مها السمكة من حوض اظتاء، ونقطة التشابو بُت ىذين
. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت اضتياة

يستعمل أداة ربط يعٍت كما. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر 
وذلك حوض النساء كما خيرج  كان حياتويعٌت ىو الذي خيرج من  اظت

 السمكة من حوض اظتاء.

تكتبُت ) رع السواقي من النهروىو الذي يتفرع منها، كما تتف .ٚٗ
 (ٔالشعر و أوقع أنا :

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
تتفرع السواقي  كما 

 من النهر
وىو الذي 
 يتفرع منها

ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو ىي 
وىو الذي يتفرع منها، اظتشبو بو يعٌت تتفرع السواقي من النهر، أداة 

التشبيو اجململ، ألنو إىل نوع التشبيو يعٌت كما. ىذا التشبيو يدخل 
وجو الشبو( والذي  -حيذف منو أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 

تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد وجو الشبو. و  حذف يعٍت
شبو، ويسمى اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتو  إضتاقو بغَته.

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون ىذان طريف التشبيو. و 
 يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

بيو، ويتم بو الربط بُت ة التشبيو، ىي اللفظ الذي يدل على التشأداو 
 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.اظتشبو و 
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 وىو الذي يتفرع منها، كما تتفرع السواقي من النهر".تقول اآلية "
 سواقي لديو. الرجل والتتفرع السواقي من النهر الرجل فروع النساء مقارنة

اظتوضوع األول  .النهر ىي و السواقي ىو النساء مصدر رئيسي، والرجل
الذي نوقشت يف ىذه اصتملة يعٌت وىو الذي يتفرع منها، واظتوضوع 
الثاين ىو تتفرع السواقي من النهر، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت 

. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة مصدر رئيسي لو مها
أداة ربط يعٍت كما. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف بُت موضوعُت يستعمل 

ىذ الشعر يعٌت وىو الذي يتفرع منها ألن النساء نقطة البدية، كما 
تتفرع السواقي من النهر ألن النهر مكان نشأة اظتياه من السواقي و مها 

 مصدر رئيسي.لو 

كل ىذه الكتب اليت حتيط بك أشتاك غتلده )أيتها السيدة اليت  .ٛٗ
 (ٚأنوثنها : استقالت من

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
كل ىذه  أشتاك غتلده  

الكتب اليت 
 حتيط بك

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي كل ىذه الكتب اليت حتيط بك، اظتشبو بو يعٌت أشتاك غتلده. ىذا 

ألنو حيذف منو الركنان اآلتيُت التشبيو البليغ، إىل نوع التشبيو يدخل 
وجو الشبو(، و يبقى الركنان اآلخرين )اظتشبو و اظتشبو  -)أداة التشبيو 

اظتشبو بو، و  تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.(. و بو
ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتشبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. 
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اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي ووجو الشبو، ىو اظتعٌت 
أداة التشبيو، ىي و  منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.

اظتشبو بو؛ وقد بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و اللفظ الذي يدل على التش
 تذكر اآلداة،  وقد حتذف.

تب الك كل ىذه الكتب اليت حتيط بك أشتاك غتلده".تقول اآلية "
ألهنا أشياء جامدة. إذا قراءة الكتاب، فسيكون مثل  غتلدهمثل األشتاك 

شيء حي ألنو ديكن أن يزيد نظر ة فكرة، بينما إذا كان حييط بو فقط، 
كأن مات،   غتلدهفإنو سيصبح فقط كائًنا جامًدا. وكذلك السمك إذا 

اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه  َت الفائدة.غوسيصبح كبلمها 
ملة ىو كل ىذه الكتب اليت حتيط بك، واظتوضوع الثاين ىو أشتاك اصت

. يف َت الفائدةغكبلمها   غتلده، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها
التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت بالصفة 
موضوعية. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الشعر ىو كل ىذه الكتب 

اليت ال  أشتاك غتلده مثل َت الفائدةغتقرأ فيكون أشياء ط بك وال اليت حتي
ىذا التشبيو يدخل إىل اإلستعارة  .غتلدهديكن رؤيتها عند السباحة ألن 

اظتصدر الرئيسي اآلخر للخيال أو االستعارة ىو عامل ألن  اضتيوان
 .اضتيوان

والتجئي إىل أعشاب صدري كخروف أبيض )أيتها السيدة اليت  .ٜٗ
 (ٚاستقالت من أنوثنها :

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
والتجئي إىل  خروف أبيض كا 

أعشاب 
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 صدري
ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو         

ىي والتجئي إىل أعشاب صدري، اظتشبو بو يعٌت خروف أبيض، أداة 
التشبيو اجململ، ألنو حيذف إىل نوع التشبيو يعٌت كا. ىذا التشبيو يدخل 

بو( والذي حذف يعٍت وجو الش -منو أحد الركنُت اآلتيُت )أداة التشبيو 
 تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو بغَته.و  وجو الشبو.

شبو، ويسمى ىذان طريف اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتو 
وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف اظتشبو التشبيو. و 

أداة التشبيو، و  بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، وقد حيذف.
اظتشبو بو؛ بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو و ىي اللفظ الذي يدل على التش
 وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.

روف اطت والتجئي إىل أعشاب صدري كخروف أبيض".تقول اآلية "
حيوان لو صوف غليظ حيتفظ اإلنسان ألنو تستخدم صوف وضتم أبيض 

 روف أبيضاطت ، ؽتا يعٍت أنك وروف أبيضاطتمثل  والتجئيوللنب. 
اظتوضوع األول الذي حتتاجان إىل مكان للحماية من أجل اضتماية. 

نوقشت يف ىذه اصتملة ىو والتجئي إىل أعشاب صدري، واظتوضوع 
 الثاين ىو خروف أبيض، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها

. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. حتتاجان إىل مكان للحماية
ة بُت موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت كا. لذلك، فإن معٌت عبلق

ألن ىذا مكان التشبيو يف ىذ الشعر ىو والتجئي إىل أعشاب صدري 
 اليت حتتاج مكان للحماية.كخروف أبيض    ديكنك أن حتمي فيو
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أيتها السيدة القاسية كناظرة مدرسة داخليو )أيتها السيدة اليت  .ٓ٘
 (ٛاستقالت من أنوثنها :

الشبووجو   اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو 
ناظرة مدرسة  كا القاسية

 داخليو
 أيتها السيدة 

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
ىي أيتها السيدة، اظتشبو بو يعٌت ناظرة مدرسة داخليو، أداة التشبيو يعٌت  

التشبيو إىل نوع كا، و وجو الشبو يعٌت القاسية. ىذا التشبيو يدخل 
أداة  -اظتشبو بو  -اظتفصل، ألنو ذكرت فيو أركان التشبيو األربعة )اظتشبو 

تعريف اظتشبو، ىو األمر األول الذي يراد إضتاقو وجو الشبو(. و  -التشبيو 
شبو، ويسمى ىذان اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو اظتو  بغَته.

وجو الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت الطرفُت، ويكون يف طريف التشبيو. و 
أداة و  وقد حيذف. اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم،

بيو، ويتم بو الربط بُت اظتشبو التشبيو، ىي اللفظ الذي يدل على التش
 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.و 

عادة ما أيتها السيدة القاسية كناظرة مدرسة داخليو". تقول اآلية "
، خاصة مدرسةقاسًيا عندما يتعلق  بالنظام ناظرة مدرسة داخليو يكون 

امرأة. ألن اظترأة، فوق تعرف باظتخلوقات  ناظرة مدرسة داخليوإذا كان 
اللطيفة، تُعرف اظترأة أيًضا باظتخلوقات القاسية عندما يتعلق بالنظام. 
اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو أيتها السيدة، واظتوضوع 

ين اظتوضوعُت مها الثاين ىو ناظرة مدرسة داخليو، ونقطة التشابو بُت ىذ
القاسية. يف التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت 
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موضوعُت يستعمل أداة ربط يعٍت كا. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ 
دائما صريخ الشعر ىو أيتها السيدة القاسية كناظرة مدرسة داخليو 

 بالنظام اليت وضعتها.

)أيتها السيدة اليت استقالت من  هأن اإلمربيالية قد تكون امرأ .ٔ٘
 (ٛأنوثنها :

 اظتشّبو اظتشّبو بو اداة التشبيو وجو الشبو
هامرأ    اإلمربيالية 

يف ىذه اصتملة يوجد شكل من أشكال التشبيو، أي تفصيل اظتشبو 
التشبيو إىل نوع . ىذا التشبيو يدخل هىي اإلمربيالية، اظتشبو بو يعٌت امرأ

وجو الشبو(، و  -البليغ، ألنو حيذف منو الركنان اآلتيُت )أداة التشبيو 
تعريف اظتشبو، ىو األمر اآلخرين )اظتشبو واظتشبو بو(. و يبقى الركنان 

اظتشبو بو، ىو األمر الثاين الذي يلحق بو و  األول الذي يراد إضتاقو بغَته.
الشبو، ىو اظتعٌت اظتشًتك بُت وجو شبو، ويسمى ىذان طريف التشبيو. و اظت

الطرفُت، ويكون يف اظتشبو بو أقوي منو يف اظتشبو؛ وقد يذكر يف الكبلم، 
بيو، ويتم بو أداة التشبيو، ىي اللفظ الذي يدل على التشو  وقد حيذف.

 اظتشبو بو؛ وقد تذكر اآلداة،  وقد حتذف.الربط بُت اظتشبو و 
اإلمربيالية ىي سياسة  ".هأأن اإلمربيالية قد تكون امر تقول اآلية "

ديكن فيها لبلد كبَت أن يتحكم على منطقة أخرى حىت ديكن للحفيظ 
البلد أو تطويره. حيدث مثال لئلمربيالية عندما ينتصر البلد أو حتتل ىذه 

ألنو عادة إذا وقع الرجل يف حب  هألمرأاألراض. تُقارن اإلمربيالية با
 أن تفعل ما تطلب اظترأة. امرأة، فإن الرجل سيتحكم عليها وتريد

اظتوضوع األول الذي نوقشت يف ىذه اصتملة ىو اإلمربيالية، واظتوضوع 
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. يف يتحكم، ونقطة التشابو بُت ىذين اظتوضوعُت مها هالثاين ىو امرأ
التشبيو نقطة التشابو يسمى وجو الشبو. عبلقة بُت موضوعُت بالصفة 

أن اإلمربيالية قد  عر ىوموضوعية. لذلك، فإن معٌت التشبيو يف ىذ الش
ىذا التشبيو ألهنا تتحكم بسهولة يف الرجل الذي اظتكبوح.  هتكون امرأ

يدخل إىل اإلستعارة اجملسم، أي من البشر إىل األشياء اليت ال حياة عتا 
 ه.ألمرأبا أو العكس، يف ىذ الشعر يقارن اإلمربيالية
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 

 نتائج البحث . أ

رتلة حتتوي على  ٔ٘مصدر البيانات اليت فحصها، وجد الباحثة 
من أسلوب التشبيو يوجد يف شعر ىكذا أكتب تاريخ النساء لنزار أنواع 
، وىي التشبيوأنواع من  ٖالذي توجد ىو  التشبيو. كان أسلوب قباين

وجو رتلة ب ٖرتلة ) ٖٓغتمل مع  التشبيو رتلة، و ٛمفصل مع  التشبيو
 (، ووجو الشبو بدون أداة التشبيورتلة مع  ٕٚ، أداة التشبيودون  الشبو

اليت مل توجد يف ىذه الدراسة ىي  التشبيورتلة. أنواع  ٖٔبليغ  التشبيو
 ضمٍت. التشبيو دتثيل و التشبيو

يف شعر ىكذا أكتب تاريخ يوجد  التشبيوحتليل معٌت أسلوب 
فقط من  ٙٔونظرية اظتعٌت. ديكن حتليل  التشبيوبنظرية  زار قباينالنساء لن

بليغ مع  التشبيوبنظرية اظتعٌت ويدخل اىل نظرية اإلستعارة، وىي  التشبيو
، بينما أداة التشبيودون  وجو الشبوب رتلة ٖغتمل  التشبيورتلة و  ٖٔ

نفسها. ألنو من النظرية  التشبيوآخرين باستخدام نظرية  ٖ٘حتليل 
 إستعارة، جيب أن تكون العبلقات موضوعية أو عاطفية وال تستخدم

موجود يف الفصل الرابع من الفصل الفرع  التشبيو. حتليل معٌت أداة ربط
اطتاص بتحليل معٌت يف التشبيو على شعر "ىكذا أكتب تاريخ النساء" 

 لنزار قباين.
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 توصيات البحث . ب

يف شعر "ىكذا أكتب تاريخ  التشبيوأسلوب بعد البحث عن معٌت 
النساء" لنزار قباين على األغرض، ومن اظترجو ليساعد القارئ علي فهم 
ػتتويات يف شعر "ىكذا أكتب تاريخ النساء" لنزار قباين، خاصة يف 

التشبيو ومعنها. بينما يف عامل األدب نرجو ىذا البحث لزيادة أنواع 
 اظتعرفة جديد يف تعليم نظرية التشبيو ونظرية اظتعٌت. 
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 المالحق
 
 أسلوب التشبيو يف شعر ىكذا أكتب تاريخ النساء لنزار قباين   

 
 الرقم اظتوضوع النمرة اصتملة النوع

فوجهك تأشَتيت لدخول  تشبيو اجململ
 ببلد اضتنان

 ٔ أريدك أنثى ٖ

 ٕ أريدك أنثى ٗ أريدك وادعة كاضتمامة تشبيو اجململ
 ٖ أريدك أنثى ٗ وصافية كمياه الغمامة تشبيو اجململ
 ٗ أريدك أنثى ٗ وشاردة كالغزالة تشبيو اجململ
أريدك مثل النساء اللوايت  تشبيو اجململ

 نراىن يف خالدات الصور
 ٘ أريدك أنثى ٘

أريدك ومثل العذارى اللوايت  تشبيو اجململ
نراىن فوق سقوف 

 الكنائس

 ٙ أريدك أنثى ٘

وشعر طويل وراءك جيري   تشبيو اجململ
اضتصانكذيل   

 ٚ أريدك أنثى ٚ

وهند أربية مثل الطيور  تشبيو اجململ
 األليفو

 ٛ أريدك أنثى ٚ

 ٜ أريدك أنثى ٓٔ ألن القصيدة أنثى تشبيو البليغ
 ٓٔ أريدك أنثى ٓٔ وسنبلة القمح أنثى تشبيو البليغ
 ٔٔ أريدك أنثى ٓٔ وقارورة العطر أنثى تشبيو البليغ
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 –اظتدائن بُت  -وباريس تشبيو البليغ
 أنثى

 ٕٔ أريدك أنثى ٓٔ

برغم  –وبَتوت تبقى  تشبيو البليغ
أنثى –اصتراحات   

 ٖٔ أريدك أنثى ٓٔ

رمبا كنت برأي اآلخرين  تشبيو البليغ
 قمر األقمار

 ٗٔ رمبا ٗ

رمبا كنت برأي اآلخرين  تشبيو البليغ
 مشس الشموس

 ٘ٔ رمبا ٗ

رمبا كنت رتيلو مثل لون  تشبيو اجململ
أو لون الطفولة البحر،  

 ٙٔ رمبا ٗ

 ٚٔ رمبا ٗ أن اضتب مثل الشعر عندي تشبيو اجململ
رمبا يأيت اعتوى كاظتسيح  تشبيو اجململ

 اظتنتظر
 ٛٔ رمبا ٘

رمبا يأيت كغزل شارد حُت  تشبيو اجململ
 يريد

 ٜٔ رمبا ٚ

تشبيو 
 اظتفصل

النهد مثل القائد العريب 
 يأمرين تقدم لؤلمام

صورة  ٔ
خصوصية 

من  جدا
أرشيف 
 السيدة م

ٕٓ 

صورة  ٔ جسدي اظتدينة تشبيو البليغ
خصوصية 

ٕٔ 
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جدا من 
أرشيف 
 السيدة م

وأنا أواجو ظهرىا العاري   تشبيو اجململ
كطفل ضائع ما بُت آالف 

 اعتدايا

صورة  ٗ
خصوصية 
جدا من 
أرشيف 
 السيدة م

ٕٕ 

تشبيو 
 اظتفصل 

مايا مبللة وطازجة كتفاح 
 اصتبال

صورة  ٚ
خصوصية 
جدا من 
أرشيف 
 السيدة م

ٕٖ 

مايا مهيأة كطاووس ملوكي  تشبيو اجململ
 وزىرة جلنار

صورة  ٛ
خصوصية 
جدا من 
أرشيف 
 السيدة م

ٕٗ 

تشبيو 
 اظتفصل

مايا تفتش عن فريستها  
 كأشتاك البحر

صورة  ٛ
خصوصية 
جدا من 
أرشيف 

ٕ٘ 
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 السيدة م
تشبيو 
 اظتفصل

كانت وراء ستارة اضتمام 
 ساطعة كلؤلؤة

صورة  ٓٔ
خصوصية 
جدا من 
أرشيف 
 السيدة م

ٕٙ 

قصيدة حب  ٖ أنا أشتغل كدودة اضترير تشبيو اجململ
ٜٔٛٓ 

ٕٚ 

تشبيو 
 اظتفصل

حُت كنت ترتعشُت  
 كسمكة بُت أصابعي

سأقول لك  ٕ
 أحبك

ٕٛ 

تشبيو 
 اظتفصل

ويصبح النوم على ورقة 
الكتابو شهيا ومدمرا كالنوم 

 معك

سأقول لك  ٗ
 أحبك

ٕٜ 

البليغتشبيو  سأقول لك  ٗ فاظترأة قصيدة 
 أحبك

ٖٓ 

لقد جعلتنا اضترب األىلية  تشبيو اجململ
حيوانُت بريُت يتكلمان دون 

 شهيو

ىل جتيئُت  ٔ
معي إىل 

 البحر؟

ٖٔ 

تشبيو 
 اظتفصل

لقد انفجرت بَتوت بُت 
 أصابعي كدواة بنفسجيو

ىل جتيئُت  ٖ
معي إىل 

 البحر؟

ٖٕ 

بطيء فاللغة قطار ليلي تشبيو البليغ ىل جتيئُت  ٖ  ٖٖ 
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معي إىل 
 البحر؟

وىو يركض أمامي كدجاجة  تشبيو اجململ
 مذبوحو

ىل جتيئُت  ٘
معي إىل 

 البحر؟

ٖٗ 

أنانا ؾتده ؼتتبئا كلقمر  تشبيو اجململ
 حتت شراشفنا

 ٖ٘ شيزوفرنيا ٔ

كشامة   اأنانا ؾتده ؼتتبئ تشبيو اجململ
زرقاء حتت خاصرتنا 

 اليسرى

 ٖٙ شيزوفرنيا ٔ

وعبلمات حب قادم تشبو  تشبيو اجململ
 عبلمات يوم القيامة

 ٖٚ شيزوفرنيا ٕ

وأستنشقك كما يستنشق  تشبيو اجململ
 األرنب أعشاب الرباري

 ٖٛ شيزوفرنيا ٖ

وجنسيا يرفضون أنوثتك   تشبيو اجململ
 كما يرفضون قصائدي

 ٜٖ شيزوفرنيا ٘

 رجال يطفون كقطع الفلُت تشبيو اجململ
 على سطح الشعر

 ٓٗ شيزوفرنيا ٘

كنت سلطانيت يف العام  تشبيو البليغ
 الذي مضى

ؼتطط ال  ٔ
ختطاف امرأة 

 أحبها

ٗٔ 

حيث اضتب طبق من  تشبيو اجململ ؼتطط ال  ٖ ٕٗ 
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ختطاف امرأة  اضتساء الربد ال يقربو أحد
 أحبها

اضتماقات اليت كانت تنتابٍت   تشبيو اجململ
 كل عام كنوبة زكام

ؼتطط ال  ٗ
امرأة ختطاف 

 أحبها

ٖٗ 

ؼتطط ال  ٘ انت ال تشبهُت إال حزين تشبيو اجململ
ختطاف امرأة 

 أحبها

ٗٗ 

ؼتطط ال  ٘ انت وال تشبهُت إال الشعر  تشبيو اجململ
ختطاف امرأة 

 أحبها

ٗ٘ 

ىو الذي خيرج من حوضها  تشبيو اجململ
كما خيرج السمكة من 

 حوض اظتاء

تكتبُت الشعر  ٔ
 و أوقع أنا

ٗٙ 

اجململتشبيو  و ىو الذي يتفرع منها،   
كما تتفرع السواقي من 

 النهر

تكتبُت الشعر  ٔ
 و أوقع أنا

ٗٚ 

كل ىذه الكتب اليت حتيط  تشبيو البليغ
 بك أشتاك غتلده

أيتها السيدة  ٚ
اليت استقالت 

 من أنوثنها

ٗٛ 

و التجئي إىل أعشاب  تشبيو اجململ
 صدري كخروف أبيض

أيتها السيدة  ٚ
اليت استقالت 

ٜٗ 
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 من أنوثنها
تشبيو 
 اظتفصل

أيتها السيدة القاسية كناظرة 
 مدرسة داخليو

أيتها السيدة  ٛ
اليت استقالت 

 من أنوثنها

٘ٓ 
 

 
أن اإلمربيالية قد تكون  تشبيو البليغ

هامرأ  
أيتها السيدة  ٛ

اليت استقالت 
 من أنوثنها

٘ٔ 

 
 

 

 
 


