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 ن
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 حبث ملخص
 المبالغة والغمو في شعر الغزل في العصر األموي :العنوان

ثتتم ، تناولتت فتتي الباتث ال التتة المغوصتتة والصتطداصة لمبر تتتي المبالغتة والغمتتو
فتوصتتمُت ىلتتّ  تتّ ة ،  رستتُت المبالغتتة والغمتتو فتتي الصتتبات الاّستتصة والمعنوصتتة لممابوبتتة

فتي الصتتبات الاستتصة ىه نراىتتا  كتتان متتن اىميتا تركصتتز شتتا ر الغتزل فتتي مبالغاتتتو: نتتاج 
شمل ، وق  بصنا هلك في اثناء  راسة الموضوع، اكثر من مبالغاتو في الصبات المعنوصة

 . في العصر اأُلموي  مّ اختدف اطصافيم شعراء الغزل الباث    ًا من
منيتتتا ان الشتتتا ر قتتت  ، وقتتت  اوضتتتانا تتتتل متتتا توصتتتل ىلصتتتو الباتتتث فتتتي الخاتمتتتة

المثتتال لالمابوبتتة  متتن ختتدل مبالغاتتتو فتتي صتتباتيا المعنوصتتة  اوصتتل ىلصنتتا صتتورة المتتراة
والاّسصة فضًد  مّ وتو  الغمو الهي نراه ق  ابع  النشاط التصوصري  ن قوتو التأثصرصة 

، كتأن، كتا لفي المتمقي  مّ  كس ما نراه فتي الغمتو التهي ُصستبع بتبعض األلبتاظ مثتل 
  .  لو ...
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 توطئة:
مبيومتتتو صيتتتيء موضتتتو ة تبكصرصتتتة  نتتت  ىن الباتتتث فتتتي مصتتتطمي متتتا وتقصتتتي 

واستتتصما ، البااتتتث وصشتتتكل منطمقتتتًا  ممصتتتًا لمتتت خول فتتتي منطقصتتتة المصتتتطماات وماىصتيتتتا
كمصتتتطماي ، المصتتتطمي النقتتت ي التتتهي اثتتتار تتتت ًا  نتتت  النقتتتا  واستتتصما القتتت امّ متتتنيم

ىه صمتتثدن وستتصمة لمتتت بر ، المبالغتتة والغمتتو المتتهصن ناتتن بصتت    راستتتيما فتتي ىتتها الباتتث
وا اة ننبتته منيتتا ىلتتّ متتا ىتتو معرفتتي متتممنصن بصقتتصن  ممتتي كامتتل ان ، ل راستتة والتامصتتلوا
لكتتل  متتم اصتتطداًا خاصتتًا بتتو ىها لتتم ُصعمتتم بتتهلك ا صتصستتر لمشتتارع فصتتو ىلتتّ ااىتتت اء لل

 .  ٔل  سبصًد وا ىلّ فيمو  لصدً 
ونان بهلك سنمتمس طرصع ااىت اء في ضوء الباث فتي مبيتوم المصتطماصن 

تيمتتتا ونصتتتطبي هلتتتك منطمقتتتًا ىلتتتّ تكتتتوصن متتتا ة باثصتتتة تامصمصتتتة مشتتتكّمة باستتتتقراء وماىص
 . النصوص والشواى  الشعرصة

 : املببلغة والغلو يف اللغة واالصطالح
وبالغ فتدن فتي األمتر ىها لتم لل،  ٕل  ان تبمغ من العمل تي كلل: المبالغة لغة

ىها : . وغتد فتي الت صن صغمتو ُغمُتّواً تتتاوز الات . ..لل: اما الغمو لغتة فيتو،  ٖل  صقصر فصو
الرافت  صت ه ُصرصت  : ىها رمتّ بتو ... والمغتالي بالستيم: تاوز الا . وغتد بالستيم صغمتو ُغمُتو.ا

وقتتتال بعضتتتيم غمتتتوت فتتتي األمتتتر ُغمُتتتو.ا وَغدنصتتتًة وغدنصتتتًا ىها لل،  ٗل  بتتتو اقصتتتّ الغاصتتتة
لتشتت   فصتتو ومتتتاوزة الاتت  ... تتتاوزت فصتتو الاتت  واْفَرْطتتت فصتتو ... والغمتتو فتتي التت صن اي ا

 .  ٘ل  الغمو الهي ىو التتاوز لق ر ما صتب
َامتتتتا المعنتتتتّ ااصتتتتطداي فقتتتت  اشتتتتار بعتتتتض النقتتتتا  القتتتت امّ ىشتتتتارات بستتتتصطة 

ىتت  ٖٕٔكتممصي ابن ستّدم التماتي لت ، لمصطمي المبالغة ا صتضي معيا المصطمي
شارة التااظ ،  ٙلىلّ المبالغة في اليتاء ،  ٚلالمبالغة بوضوح ال الة ىت  ىلّٕ٘٘تلوا 

وناتتتن نتتترث ان مثتتتل ىتتتهه ،  ٛلىتتتت  ليتتتا بااستتتتعارة والوصتتتفٕٙٚتلوتبصتتتان ابتتتن قتصبتتتة 
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، التممصاات ا تتع ث كونيا ومضات ا تصل بنا ىلّ مبيتوم  قصتع وواضتي لممصتطمي
لتتها سنستتصر قتت مًا لموصتتول ىلتتّ نقتتا  قتت  ا طتتوا ىتتها المصتتطمي تا صتت ًا صضتتعنا فتتي  اجتترة 

الفيتتتتام ِلمتتتتا ناتتتتن نباتتتتث  نتتتتو متتتتن هلتتتتك متتتتا نتتتتت ه  نتتتت  ق امتتتتة بتتتتن تعبتتتتر الوضتتتتوح و 
الغمتتو ىنمتتا ىتتو تتتتاوز فتي نعتتت متتا لمشتتيء ان صكتتون  مصتتو ولتتصس لل: ىتت  بقولتتوٖٖٚلت

وقتتت  هكتتتر ابتتتو ىتتتدل العستتتكري ،  ٜل  خارتتتتًا  تتتن طبا تتتو ىلتتتّ متتتا ا صتتتتوز ان صقتتت  لتتتو
وابع  نياصاتو وا تقتصتر ، وان تبمغ بالمعنّ اقصّ غاصاتلل: ىت  المبالغة بقولوٜٖ٘لت

تتتاوز ات  لل: اما الغمتو فيتو  نت ه،  ٓٔل  في العبارة  نو في ا نّ منازلو واقرب مراتبو
 .  ٔٔل  المعنّ واارتباع منو ىلّ غاصة ا صكا  صبمغيا الغمو

ىلصنتتتا وابعتتتت تنا  تتتن الخطتتتتأ والمدبستتتتة  نوىتتتهه التعرصبتتتتات قتتت  ا خمتتتتت ااطمجنتتتتا
ألنيتا وضتات لنتا مصتطماي المبالغتة والغمتو بشتكل ؛ صتاصيوا  ت ستصرنا بااتتتاه ال

 . صعطي لمكممتصن القوة ااصطداصة ال قصقة
وقبل البت ء بمشترو نا الباثتي ىتها ابت  متن الشتارة ىلتّ اننتا ستنعتم  فصتو  متّ 

وناتتاول تتبعتتو فتتي شتتعر غتتزل العصتتر ، ىتتهصن المبظتتصن التتهصن صمتتثدن مصتتطماًا وااتت اً 
راع ص خدن في باب المبالغة ومن النقا  ما اكت   مت  المبالغتة ألن الغمو والغ؛ األموي

وقتتت  ستتتبع ان فعتتتل هلتتتك ابتتتن طباطبتتتا ،  ٕٔل  تأكصتتت ًا لمعتتتاني القتتتوللمتتت  الغمتتتو و تتتّ ىا ل
الغراع في الوصف والفراط في لىت  فهكر المبالغة وتعميا مرا فًة ِلما سّماه لٕٕٖتل

 .  ٖٔل  التشبصو
 : لعصر اأُلموياملببلغة والغلو يف شعر غزل ا

ىن. المتتب  لشعر الغزل في العصر اأَلموي ابت  متن ان صت رك ى راكتًا كتامًد متا 
متن نصتصب وافتر واستصما فتي  –ومعيا الغمو في بعض األاصان  –كانت تنالو المبالغة 
 : ااتتاىصن اآلتصصن

 . وتتا  في وصف صبات المابوبة الاسصة: الصورة الاسصة :األول
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وتشتتتمل وصتتتف متتتا صعانصتتتو شتتتا ر الغتتتزل متتتن التتتم : ة المعنوصتتتةالصتتتور  :الثااا ن 
 . الشوع وارقة البصن وش ة الوت  واليوث والميبة لمقاء المابوبة وما ىلّ هلك

لتتها راصنتتا الستتصر فتتي ىتتهصن ااتتتتاىصن  نتت  الباتتث واستتتقراء الشتتواى  الشتتعرصة؛ 
تتاه الاستي ألنتو مبتت جصن بمتا كتان صمثتل اات، ألنو سصمّطر ال راسة بإطار منيتي قتوصم

ثم ااتتاه المعنوي ألنو األقل نماهج قصاسًا بااتتاه ، األغمب وتو ًا لممبالغة والغمو فصو
م  العمم َان. المعصار الكمي تعمنا نق م ااتتاه الاسي ألنو ، الاسي ولكنو األوق  تأثصراً 

 . األكثر
 : املببلغة والغلو يف الصفبت احلسية

المابوبتة صتورة لممتراة المثتال واألنمتوهج فتي األشتصاء ىن. شا ر الغزل صرث في 
لتها فيتو اصنمتا صتهكر ، كميا ىه ا صت خميا اي  صتب َخمقتي صمكتن الشتارة او التممتصي ىلصتو

صتتباتيا الاستتصة ا صكتبتتي بتتإصرا  ىتتهه الصتتبات او رستتميا فتتي غصتتر اقصقتيتتا بتتل صعتتال  
وااغتراع وىتو بيتها األمتر األمر بالمبالغة التي ق  تصل في بعتض األاصتان ىلتّ الغمتو 

واشب  غتروره فتي ىظيتار صتاة ، ألنو نال رضا المابوبة؛ ق  ضرب  صبورصن باتر
اختصاره ليا وق  ُصاس   مصيا امتدكيا ىهه الصبات التي صركز  مصيا في مبالغاتو ومن 

ما صرسمو  مر بن ابي ربصعتة لصتورة المابوبتة المضتاءة فتي ، الشواى  ال الة  مّ هلك
 : بقولو ،المصل

اااا  ء َباااا َص الَُاتاااا    ااااوَ يء    ُ ُض يء               َخااااوت
نتاااُ    الَ َمااا ء   ن                (24)َكَمااا  اءُااامء َبااا َص الا 

 ن
فبتتي ىتتها البصتتت تأكصتت  متتا تمتمكتتو المابوبتتة متتن تمتتال متتن  ون تا صتت  لصتتبة 

صة لصعبر  ن  مومصة الصبات ولصستت ىنتاك خصوصت  صورتيالتمالصة معصنة فاختار 
ىه ا صمكتتتن ان صكتتتون ، ومتتتن الطبصعتتتي ان نشتتتعر بالمبالغتتتة فصتتتو، لصتتتبة تمالصتتتة بتتتهاتيا

مضتتاًء ىتتها الضتتصاء التتهي صتت ار ظتتدم المصتتل واي لصتتل،  –ميمتتا كتتان تمتتصًد  –الوتتتو 
زصتتا ة منتتو فتتي تأكصتت  المعنتتّ لتتها تعتتل النقتتا  القتت امّ  ، الانتت سلالمصتتل الشتت ص  الظتتدم 
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ااقتصتار  متّ لواسصما ابن طباطبا الهي اك   ت م:ل، صةالمبالغة من الماسنات المعنو 
هكتتتر المعتتتاني التتتتي صغصتتتر  مصيتتتا  ون اابتتت اع فصيتتتا والتمطصتتتف ليتتتا لتتتجد صكتتتون كالشتتتيء 

 .   ٘ٔل  المعا  المممول
وكممتتا زا  الشتتا ر فتتي مبالغاتتتو ختترج  تتن  اجتترة المتتألوف التتهي صتتم ي بتتالمتمقي 

ة من المبالغة في وصف المابوبة فصضت  فصزص   مر بن ابي ربصع، ىلّ السأم والضتر
لاليصباء  التتتي تكتتا  تنبتتتر متتن تمالصتتة معصنتتة فُصغتترع فتتي وصتتبيا كتتتنصتتب  صنصتتو صتتبة 

 : فصقول، ثقل اأَلر اف
اااااا   ُء اااااا ولض َ َوا                 َهاتفاااااا  ء َلفَاااااا  ء َم ت

اااااانت ث َ اااااال  اأَل َُا     ن ُء م  َُياااااا ء َيَكاااااا  َينت
(26)               

 ن
متتر بتتن ابتتي ربصعتتة متتن المتتولعصن فتتي رستتم ىتتهه الصتتورة والمبالغتتة وصبتت و ان  

 : فصيا، ىه نراه صكررىا في اكثر من شاى  شعري كقولو
ااااا ت  َُ َُا    ن َنَ  ُء مااااان ث َ ااااال  اأَل ت               َيَكااااا 

َُي اااا ء   ن اااا   َينت ِت ُء َُ ال                (27) لااااص ال اااا َ  ُءعااااا
 ن

ن اتتاه الغتزل التهي اتختهه لنبستو وىتو ولعل سبب تمسكو بيهه الصورة نات   
 : ومثمو قولو اصضاً ، الغزل الاسي او ما نسمصو الغزل الصرصي
مااااص  تا انتَ ااااَ َ  ت  ُض مءَ فتَ َفاااالء اأَل ت               َخااااوت

َُياااااا ء   ن اااااانت ث َ اااااال  اأَل َُا   َينت ُء م                 (28)َيَكاااااا 
 ن

 : وقولو اصضاً 
ااااااااااااااَ  ء   َ  اَ يء                  اااااااااااااا َوَينااااااااااااااو َ َي ت

ا   ااااا وُء ء الُء ااااا ء   ن اااااع  ُف َشااااص ال َممت
(29)               

 ن
ونتتراه ا صتاتترج متتن ان صتتهكر صتتبات تستت صة لممابوبتتة قتت  صتعبتتف فتتي هكرىتتا 

صتبقتان  –شا ر الغزل الصرصي وشا ر الغزل العهري  –ولكنيما ، شا ر الغزل العهري
من هلتك ، صوصر من ضمن مبالغاتيما مّ تصوصر رقة تم  المابوبة وص خدن ىها الت

 : قول تمصل بثصنة
               مااااااو ُ ل النماااااال ال اااااا    ُ مااااااُه 

               (10)أَلنااَُ  ل ماااص  مااُه  ماااُ ل النمااال  ن
 ن

 : وقول لُ   خ  ال تل 
               اااااا ااالض لااااااو يااااااُ ل الااااااتف   َلنااااااُُ 

ُض  مااااص قوام ااا   ن                (12) ماااص  ماااُه  َخاااوت
 ن
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 : وقول م نون لامص
              منعفمااااااالض لاااااااو ُ شااااااا  الاااااااَت    ماااااااُه 

               (11)الثاااا  من ااااا   اااا  ماااااُا     الاااااتف     ن
 ن

لصكتون ماتور المبالغتة فتي رستم صتورة رقتة تمت    التهرلوااتباع  مّ ااتصتان بتت
ىّا اننتتا ، بقةالمابوبتة امتر متعتارف  مصتو  نتت  شتعراء الغتزل كمتا راصنتتا فتي الشتواى  الستا

نماظ التباوت في م ث تأثصر المبالغة  مّ المتمقي بصن ىماء الشعراء فمنيم متن صبتالغ 
في المعنّ فصصل بو ىلّ ش  هىن القتار  والتتأثصر فصتو وىتها متا نتراه فتي قتول  متر بتن 

 : ابي ربصعة
              لاااااااو ُ ف تً   وااااااااُا   اااااااو  ق ق هااااااا 

              (13)و   اا  الُشاا أَلثفااَ  الااتف    ااو  الثفاا  ن
 ن

فالمبالغتتة فتتي ىتتها البصتتت ااتت ثت نو تتًا متتن شتت  انتبتتاه القتتار  ىلتتّ المعنتتّ التتهي 
اي ان تتتأثصر النمتتل الصتتغصر فتتي ىتتهه   فتتوعلصرصتت  الشتتا ر ىصصتتالو لتتو باستتتعمالو كممتتة 

المابوبتتة متتتأٍت متتن  ون ان صمتتس تمتت ىا اتتتّ لتتو مستتًا خبصبتتًا بتتل بمتتتر  مشتتصو فتتوع 
  ومتنتون لصمتتّ، وابتي صتخر، تمصتتلللتت -المتهكورة ننبتًا  –امتا األبصتات الشتتعرصة  ثوبيتا،

فالمبالغة فصيا اقل شأنًا ووزنًا في لبت اانتباه ىلصيا ألن الّهّر فصيا ق  مشّ او مس تم  
ف خمت باب ااستاسان ا ال ىشة ألن ما صا ثو الهّر من ن وب  مّ التم  ، المابوبة

لتها نترث ،  ٕٗلا ىها ما  رفنا تأثصر الهر في التم  الرقصع وغصر الرقصتعامرًا طبصعصًا واسصم
وقت  صقتترب ، ان  مر بن ابي ربصعة ق  وفع في مبالغتتو قصاستًا بالشتواى  المتهكورة ستابقاً 

 : فصقول، منو تمصل بثصنة  ن ما صتعل مكان الهر بصن اواشي الثوب
              منعماااااااااال لااااااااااو اااااااااااُ ل تً  ُان اااااااااا 

               (15)اشااا  ثوُ ااا  بااال ا ااا  ء وُاااان او   ن
 ن

ولكننا ا نت  التتأثصر وا ااستاستان فتي مبالغتة تتاء بيتا اأَلاتوص لصبتصن رقتة 
 : فصقول، تم  مابوبتو  ن ما صتعل الهر تات ثوبيا
              لااااااو ُ ف اااااااول   ت   يااااااا  مااااااُ    

               (16)لُاااص ُ اا  ماان ُُااا  الااتَ   ثاا    ن
 ن

 متتتتّ  كتتتتس متتتتا راصنتتتتاه  نتتتت  الشتتتتعراء   تاتتتتت ونثتتتتارلعف تتتتتأثصر مبالغتتتتتو فأضتتتت
ىه اقت مبالغاتيم ااستاسان والرضا  –المهكورة ننبًا  –السابقصن في الشواى  الشعرصة 
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بتعل الهّر صترح تمت  المابوبتة فت خموا متن ىتها البتاب لت  م المعنتّ امتا  متر فقت  نتال 
فضًد  مّ التتروح التتي   فوعلسن ىا بكممة ش ة اان ىاش واا تاب بالمبالغة ألنو ا

 : سببيا الهّر كقولو
              مءنعفماااااااااااال لااااااااااااو ُ  تً  ُ ِاااااااااااام  

لكااا ُ ُُاااا  الاااتف ف  ااا  ال ماااُ اكماااصء   ن
(17)               

 ن
وكأن التباوت في المبالغة بالمعنّ ومت ث قبوليتا واستاستانيا والتعتتب ليتا قت  

فكانتت مقاستات مناستبة لبصتان تبتوع شتا ر  متّ   اتتت، بتصن، فتوعلُا   في الكممتات 
ومتت  ىتتها كمتتو استتتطاع ىتتماء الشتتعراء متتن ختتدل ىتتهه المبالغتتات ىصصتتال صتتبة ، نختتر

اسصة وىي رقة تم  المابوبتة وصتبة معنوصتة وصتموا ىلصيتا بالكناصتة  تن كتون المابوبتة 
بانتتتتت ف، مترفتتتة ومخ ومتتتتة ومنعمتتتة فصتتتتارت النتصتتتتة ليتتتتها رقتتتة التمتتتت  التتتتي تتمتتتتت  بيتتتا

 : وتتضي من زواصا ُاخر كقول تمصل بثصنة،  ٕٛلواتضات باستعمال لالهر 
              اكااا ُ  ُااااء المااا   اخاااُ   ماااُه 

               (19) تا اغيِم  ُ لما   مان  قال ال ماُ    ن
 ن

والتهي صبت و متتن ىتها البصتت المبالغتتة فتي المعنتّ ل رتتتة اات ثت مبيومتًا  كستتصًا 
لشتتا ر رقتتة تمتت  المابوبتتة ونعومتتتو اوصتتل ىلتتّ اهىاننتتا المتا تتب فبتت ًا متتن ان صخص تتل ا

التي تعانصيا المابوبة ىها اغتستمت بالمتاء وكأنيتا تعتاني مرضتًا تمت صًا او  صبتًا خمقصتًا ا 
والتهي زا  الطتصن بمتة ىتو  ت م تامتل المابوبتة لتبس الارصتر ، صتعميا تتامتل رقتة المتاء

 : كما صتضي هلك في قول متنون لصمّ
نفماااااااا اءااااااااُم   هن وا                الا ااااااااا   مااااااااُو

               (30)اكِاااان مااان امااال الا اااا   ق ق ااا   ن
 ن

ومما صاتمل القبول او   مو ان الارصر ص مي التمو  فميما كانت المراة رقصقتة 
بتل اتتّ النظترة ىلصيتا قت  ، وصثقتل لبستو  مصيتا ا صمكتن قبتول مستصل الت م منيتا متن لبستو

 : صقول قصس لبنّتمثر في خ ىا لنعومتو ف
              اث م ااااااااا  لاااااااااُ  الا اااااااااا  لمان ااااااااا 

               ويشااااااكو  لااااااص    ي اااااا  ث اااااال الع ااااااُ    ن
 ن

              ول ااااااااااص خاااااااااُا    ت مااااااااا  لابي ااااااااا 
اااتا ا  لمابااا  لن اااا ث   ااا  الخاااُ    ن                (32)ا 

 ن



 
 

   

 

 المبالغة والغلو في شعر 
 الغــزل فـي العصــر األموي

 د. دالل هاشم كريم
  1022حزيران    (7) ددــالع

  711 

 

 جملة آداب الفراهيذي

، لتتور اتتتّ ان رقتتة ورع التتور  تمهصيتتا وتختت ش تمتت ىا ىها متتا لبستتت ثوبتتًا متتن ا
ولعمنتا نعتتهر الشتتا ر فتي ىتتهه المبالغتتات؛ ألنتو ارا  ان صبتتصن متتا تتمتت  بتتو المابوبتتة متتن 

 : ىه صقول، ترف ونعمة
              ولاااو لُِااا  ثوُااا   مااان الاااو ُ  خ ل  ااا   

               (31)لخاااُ  من ااا   ماااُه  َوَ  ء الاااو ُ    ن
 ن

هر فتي ان الارصتر لكتن لتصس متن الصتاصي العت، والعهر فتي الخت ش لعمتو مقبتواً 
ُص مي التمو  ىّا ىها كان من صمبسو صعاني مرضًا تعمو صتاسس من الارصر ىلّ ال رتة 

فمثتتتل ىتتتهه الصتتتورة تكتتتون  اجقتتتًا متتتن الوصتتتول ، التتتتي صصتتتل بيتتتا ىلتتتّ ان ُصتتت مي تمتتت ه
كما اتضي هلك في قول متنون لصمتّ التهي ستبع ، بالمبالغة والغمو ىلّ التأثصر بالمتمقي

 .  هكره
ىه صستمت  بما صراه متن وتتو ، لالوتو  من ضمن مبالغات شا ر الغزل وص خل

وىتتو ، المابوبتتة ىلتتّ  رتتتة تتعمتتو صبتتالغ فتتي وصتتبو فيتتو  نتت ه صستتقي كتتل ارض تزورىتتا
، ىه بتتتصن تمتتتال وتتتتو المابوبتتتة وال التتتة  مصتتتو: األول استتتي: بتتتهلك قتتت  اقتتتع اتتتتتاىصن

لمابوبتتة فتتي اي مكتتان تتتهىب معبتترًا فصتتو  تتن الخصتتر التتهي صتمبتتو وتتتو ا: والثتاني معنتتوي
 : فصقول، ىلصو

ُتي  اااااا                ِاااااا ا  ُو  ااااااُ كاااااال  ل ء   ء
اااااي   اأَلم ااااا  ا  ن ُ  لَِ                (33)وُمثااااال و  ااااا

 ن
فيتتو ا صنبتتك متتن بصتتان تتتأثصر وتتتو المابوبتتة وتمالتتو التتهي اختته البتت ر ضتتصاءه 

 : فصقول، منو
اااااااااااااااامل الخاااااااااااااااُان واُاااااااااااااااال                   ألَِ

ااااااانفل  و    ااااااا  الُاااااااُ ء اءعت   ن ِء َشاااااااص ُ 
(34)               

 ن
، فيتتها الضتتصاء التتهي صماتتو شتت ة ظتتدم المصتتل  لصتتل  متتّ بصتتاض الوتتتو الناصتت 

واسصما الشعراء في اتخاهىم لو لونًا  ،بضمون المون األبصض لبشرة المراةفالعرب  امة ص
 تتن استاضتتار  ومتتنيم  متتر بتتن ابتتي ربصعتتة التتهي ا صختترج،  ٖ٘لماببتتًا لوتتتو المابوبتتة

 : ىه صقول، ىهه الصورة المونصة في هىنو
تا ياااااااا ا    اااااااا  الباااااااا ص  ماااااااا                 وا 

                ُء اااااااااااان البفاااااااااااا ص  ك نف اااااااااااا  ُااااااااااااُ ء   ن
 ن
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...............................               
                ...............................  ن

 ن
                 قن   اااا وكااا نف ُاااو  الشااام  ياااا

نااااااااص ُ اااااااا  ال  اااااااا ء   ن لو مء ناااااااال  لَُ
(36)                

 ن
وقتتت  صكتتتون الغمتتتو فتتتي المعنتتتّ مقبتتتوًا ىها متتتا ا ث البكتتترة بشتتتكل ا صستتتيء ىلتتتّ 

لتتها ، النشتتاط التخصصمتتي فتتي الصتتورة الشتتعرصة متتن ختتدل ُاستتن ااستتتعمال المغتتوي وفيمتتو
ااغراع التتي صباتث فصيتا الشتا ر  تن منبته نرث المبالغة التي تصل ىلّ مرامة الغمو و 

فتد صتتت  ميربتتًا ىّا ، صنبته منتتو ىلتّ التخبصتتف متن وطتتأة الغمتتو واابتعتا  بتتو  ّمتا ا صتتتوز
لصبتعتت  بمبالغتتتو  ّمتتا ا ُصاستتن فتتي متتهىب المبالغتتة   ولتتو ...، وكتتا ، كتتأنلباستتتعمال 

ووصتتولو ، نتتّفصضتتمن بتتهلك  تت م اختتتدل المع،  ٖٚلوالغمتتو وصتت خل ضتتمن مختتارج الغمتتو
 : فصقول، لممتمقي بشبافصة وقبول واستاسان

               لاااااااااااو ِااااااااااا   األماااااااااااوا   ا ي ااااااااااا 
                ُعاااااااااُ كااااااااا   الماااااااااو  النيشااااااااا وا  ن

 ن
اااااااااالء ماااااااااان غ اااااااااا                   واكاااااااااا ُ الا ت

                  ااااااااااااااااااان اِاااااااااااااااااي نا  انكِااااااااااااااااا   ن
 ن

               واكاااااااااااااا ُ الع اااااااااااااا   نت ن ُاااااااااااااا 
ُء اااااااااا   َانُياااااااااا ء ُعااااااااااُ  ااااااااااول ال  ن

(38)                
 ن

فتي ىتهه األبصتات التتي كانتت ستببًا فتي   وكتا ، لتولونماظ م ث تأثصر استعمال 
غراع  مّ  كس ما نممسو في قتول  قبوليا واستاسانيا  مّ الرغم مما فصيا من غمو وا 

 : كثصر  زة
               والمااااااا ء انشاااااا ء لن يماااااا   ب ماااااا 

ُ  خ  ن ُء لن اااااااا ا امِااااااا   واخمااااااا                 (39)ماااااااُو
 ن

فالشا ر لم صخبف من وطأة الغمو فتي بصتان تتأثصر  تزة فتي المصتت التهي متا ىن 
وبطبصعتة الاتال ا صمكتن قبتول مثتل ىتها المعنتّ ، تمسو اتّ تعو  لتو الاصتاة متن ت صت 

فمتتصس متتن المنطقتتي ان صاصتتي الشتتا ر المصتتت بتتأي ستتبب متتن األستتباب ميمتتا كتتان قوصتتًا 
ّ  تتن القبتتول تعتتل صتتبة الخمتتو  ليتتها المصتتت والخمتتو  صتتبة كمتتا ىتتو والتتهي ابعتت  المعنتت

لها نرث متن الضتروري ااتصتان بمثتل ، متعارف  مصو ا تناط بالنسان ميما كانت قوتو
واستتصما ىها كتتان المعنتتّ غصتتر منطقتتي فدبتت  متتن   كتتأن، لتتوا، كتتا ، لتتولىتتهه الكممتتات 
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فصتو الشتا ر او المتتكمم بكتا  او متا وااستن الغتراع متا نطتع لل، تقرصبو ىلّ ااقناع بيا
 .  ٓٗل  ناو كأن ولوا، شاكميا

اتّ اننا ن رك تمالصتة المعنتّ بيتهه ااستتعماات كمتا نتت  هلتك فتي قتول ابتي 
 : صخر اليهلي

               يكااااا ُ ااااااُ  يناااااُ   تا مااااا  مِِاااااي  
                (42)وينُء ء  ا  ل  ا  ا  الاو  ء الخءُا ء   ن

 ن
صتتتتخر اليتتتتهلي فتتتتي ىصصتتتتال المعنتتتتّ المطمتتتتوب وتمكتتتتن منتتتتو وقتتتت  ااستتتتن ابتتتتو 

فيتتو صرصتت  ان مدمستتة المابوبتتة تتت ر   مصتتو  ، تكتتا لباستتتعمالو التت قصع والمناستتب لكممتتة 
فإنبتات التورع الخضتر تعنتي الاصتاة ، بالخصر والنماء والعطاء فصعو  األمتل لتو متن ت صت 

هي استاستتتن بوتتتتتو  ىتتتتهه ومتتتن المبالغتتتتة والغمتتتو التتتت، الت صتتت ة المعطتتتتاء الممصجتتتة باألمتتتتل
 : قول متنون لصمّ، الكممات

               ولاااو مِاااا  ُااا لك   ل ماااص ألتهُااا 
                (41) مااا   وشااااك   ثاااص  ااا ُ ُااا   ماااص  ن

 ن
 : في قول قصس بن هرصي  كأنلواستعمال 

               كااااااا نف    ااااااا َل األ ء امَ ااااااالء خااااااا يص  
ااااااا   ن ُء  اااااااوال  وال َ ُ  ا                 (43) مااااااا ف يَاااااااُ 

 ن
ممتتا ، زا  المعنتتّ تمالصتتة وتعميتتا هات فعالصتتة ونشتتاط صتتوري تمصتتز بتتو الشتتا ر

صتعمنتتا ُنتت رك متصقنتتصن متت ث  ناصتتة شتتا ر الغتتزل فتتي العصتتر األمتتوي بموضتتوع المبالغتتة 
والغمو في غزلو وتنبيتو ىلتّ مستألة التوافتع والموازنتة التتي ا صختتل معيتا المعنتّ وهلتك 

ستتواء اكتتان هلتتك فتتي التانتتب الاستتي كمتتا ىتتو ،  ٗٗل وكتتأن ...، كتتا و ، لتتولباستتتعمالو 
مبصن في الشواى  الشعرصة السابقة ام فتي التانتب المعنتوي كمتا ىتو موضتي فتي الشتاى  

 . السابع الهي بصن معاناة الشا ر والمو
التتهي خبتتف متتن وطتتأة الفتتراط فتتي المبالغتتة والغمتتو فتتي   كتتأنلومثمتتو استتتعمال 

 : قول األاوص
                ن  ماماااااااااالض معِااااااااااوللض لاااااااااا  لامياااااااااا

                لل اااااص الاُااااااَ  ُ ااااا  ُخااااااص  األِاااااعءُ    ن
 ن

ااااااااا   مااااااااا  كااااااااا نن                 وم ااااااااااال همف
                (45)ايااااااص ال ااااااُ   مءَعمفاااااا  ُ لف قااااااُ    ن

 ن
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في قول هي الرمة الهي صبصن تأثصر كدم المابوبتة   كا لوكها األمر باستعمال 
 : في األخرس

اااااَم ت  ِف َُ                ه  ااااا نء الثفن اااااا  مء ت  ُااااا   لاااااو َي
ااا ء   ن َُ ُااا ل ول  اءفت   اااَ َ  َ نااا ء َكااا  َخت               (46)أل 

 ن
كمتتا نتتت ه صختتتار لالو تتول  مصتت رًا لصتتورتو الشتتعرصة التتتي منيتتا ُصظيتتر تتتأثصر 

 : ىه صقول، كدم المابوبة فُصشغل ىهه الو ول  ن اوا ىا
               َماااااا    واق ااااااَل شاااااا ه     وَلااااااو َكمفَماااااا ت 

ََِ وَن َ ن  ال ءف      غ ث     ن َن اأَل َو                   (47)م 
 ن
لبصتتتان تمالصتتتة صتتتوت المابوبتتتة   الو تتتوللوكثصتتترًا متتتا صمتتتتأ شتتتا ر الغتتتزل ىلتتتّ 

وقتت  ضتترب المثتتل فتتي ُاستتن الاتت صث وبدغتتتو انتتو ستتصنزل العصتتم ،  ٛٗلوُاستتن كدميتتا
ي التبتتتتتال التتتتتو رة التتتتتتي ا صستتتتتتطص  ان صرقاىتتتتتا ااتتتتت  وا صيتتتتتت ي التتتتتتي تتاصتتتتتن بأ تتتتتال

 : ، ومنو قول  مر بن ابي ربصعة ٜٗلىلصيا
لء العء اااااااااا، وااااااااااُا                   ُمثمااااااااا   َينااااااااا  

ااااااص  ، ااااااصء   ن ماااااصء ، َ خ  َُ ا  َاشاااااو ء َتل ااااا
(50)                

 ن
ُ ُا ل ول لاو يُِام  ألخا    نا  كا لولعل الموازنة بصن ما اّ اه البصت األول 

بمثمتتتتو ، واتتتت صثلو   ولتتتتو كممتتتتت متتتتي  واقتتتتل ...لوتأ صتتتتة البصتتتتتصن اآلختتتترصن  (اف اااا 
ِلمتتتتتا لتتتتتو متتتتتن نشتتتتتاط وا اء صاركتتتتتان ؛ تاستتتتتم الموقتتتتتف التتتتتتأثصري لمبصتتتتتت األول  ...تنتتتتتزل

بتتتل بتتتتالقول ، اانتتت ىاش متتتن ان ابتستتتامتيا لهختتترس تتعمتتتو صنطتتتع نطقتتتًا ا تمعتتتثم فصتتتو
 مّ ان الا صث ، كص  ش ة تأثصر ابتسامة المابوبةوىها تأ، البصصي الهي صبيمو السام 

لتتتصس بتتتالقوة التأثصرصتتتة التتتتي ا اىتتتا  –التتتهي ُصشتتتغمو  تتتن اوا ه   الو تتتولل –ىلتتتّ الاصتتتوان 
ألن امتتر استتتماع ىتتها الاصتتوان لصتتوت المابوبتتة ولصتتوت غصرىتتا ستتصان ، المعنتتّ األول

متتا ألختتهه  نتت ه وصشتتغمو  متتن اولتتو ألنتتو ا صبيتتم ىتتها الكتتدم فصتت صم النظتتر ىمتت ا لخوفتتو وا 
وقتت  صتت م  الشتتا ر الغزلتتي الصتتورتصن معتتًا مبصنتتًا متت ث تتتأثصر كتتدم ، الاتتهر متتن المتتتكمم

 : كقول متنون لصمّ ، المصتلواانسان   الاماملالمابوبة في الاصوان 
               َ مااااااو َلنف اااااا  يَااااااُ و الَاَماااااا َص لَ  َُ اااااا 

                (52)مفَمااااااا ت َمايااااااا    تا  َلَيَكمفمااااااا ولاااااااو كَ   ن
 ن
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فقوة المعنّ في الشطر الثاني با صة لنا اكثر من الشطر األول لهسباب نبسيا 
 . التي سبع ان هكرناىا

وق  صستاضر شا ر الغزل في العصر األموي في مبالغاتو ما صسا  ه  مّ 
ولعل التانب ال صني كان لو اضوره ،   م ىهه المبالغات واسنا  المعنّ وتقوصتو

نون لصمّ من القرنن الكرصم متأثرًا و في المبالغة والغمو من هلك ما استم ه متوافا ت
پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    پٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پچ  :بقولو تعالّ

ڇ     ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ   ٹٹ  ٹ  ٹ

  ڳڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڇڍ   ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڍڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ

چڻ  ڻ  ٹ  ٹ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں
 : بقولو، فصهكر ان ىاروت تعمم السار من لصمّ  ٕ٘ل

ااااااااُ  الَاماااااااااَص ُو    اااااااا  َنعفَماااااااالض يَِ                مء
ففااااااااااال  َوَيَك  مااااااااااا   ن                 يءاااااااااااَ افنء من ااااااااااا    

 ن
َُ اليااااااا  َمااااااان كااااااا ن ُا                   ُوا ء ء  َ ي مااااااا

اااا   من ااا  َيَعمفمااا   ن  ِ                 (53)وهااا  و ء كءااالف ال
 ن

لصتعميتتتا مرتكتتتزًا لدنطتتتدع فتتتي   لصمتتتة القتتت رلوصستتترع تمصتتتل بثصنتتتة فتتتي اختصتتتار 
الموازنتتة بتتصن تمتتال المابوبتتة واآلختترصن فصاستتميا لصتتالي مابوبتتتو فصبضتتميا استتنًا كمتتا 

ٹ  ڤ         ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   چ  :تعتتتتالّمتتتتتأثرًا بقولتتتتو  ُفضتتتتمت لصمتتتتة القتتتت ر  متتتتّ التتتتف شتتتتير

چٿ
 :ىه صقول،  ٗ٘ل

ثَمماا  ِاان    مااص الناا    م  ااَم ت اء َُ                َلَ ااُ  ء
اَم  َلاَمالء الَ اُ     ن ُف                 (55) مص لَل   َشا     ء

 ن
لق  وت  شا ر الغزل في العصر األموي في التانب ال صني متا ة صمكتن لتو ان 

فنيل منيا ىما مباشرة كما مر بنا في الشتواى  الستابع ، ترف منيا ما صناسب مبالغاتوصغ
متتا بطرصقتتة غصتتر مباشتترة صستتتميم متتن الاصتتاة ال صنصتتة متتا ، -الباظتتًا متتن القتترنن الكتترصم  – وا 

لصبتتصن   لقمتتانلكقتتول هي الرمتتة التتهي اختتتار ، صتتوفر لمبالغتتتو المعنتتّ التتهي صرصتت  ىصصتتالو
متتي فتتي اآلختترصن اتتتّ ان لقمتتان الاكتتصم صقتت  تاتتت طاجمتتة ىتتها متتن خدلتتو متت ث تتتأثصر 

 : ىه صقول، الممثر
ااااااا  َُ                َوَلاااااااو َلنف لء َمااااااا َن الَاك ااااااااَص َيَع ف

َُ َاُاااااَ  ء   ن ااااا    ا  َكااااا  َِ                 (56)ل َعاَناااااا  َمااااا   
 ن
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ل اما كثصر  تزة فصنتال متا صرصت  متن مبالغتة تبتصن مت ث تتأثصر كتدم  تزة متن ختد
الهصن قضوا ا مارىم بااصمان والبكاء اهرًا متن  تهاب   رىبان م صنلاستاضار صورة 

و متّ الترغم متن ىتها ، فيم لتو ستمعوا ات صثيا لتتأثروا بتو وتاولتوا  متا ىتم  مصتو، اآلخرة
، اافراط في المبالغة تصّور الاساس الهاتي لُكثص ر بُاسن ا صث  زة وشت ة تتأثصره فصتو

 : فصقول
ااااااااُيء ءص                 ءهُاااااااا نء َمااااااااَُاَن والااااااااتان    

ا  ن                 اُكااااااوَن ماااااان ااااااات  العااااااتا   قءعااااااُو
 ن

ااااااااُيء ءص                 ءهُاااااااا نء َمااااااااَُاَن والااااااااتان    
ا  ن                 اُكااااااوَن ماااااان ااااااات  العااااااتا   قءعااااااُو

 ن
               لااااو اِاااامعون كماااا  ِاااامع ء ك م اااا 

وا لعاااااااا ََ  ءكف   ن اَخاااااااا   اااااااا ُو ِء                 (57)عاااااااا   و
 ن

 : ومثم  قول  لاُ   
                ءهُااااااااا ن َماااااااااَُاَن َلاااااااااو  لوُ  َيَنَ لاااااااااوا

اان َشااَع   ال ُاا ل  الفاا ُ     ن                (58)والعء ااصء م 
 ن

 : وقول الع   
ااا    اااُو ألشاااَمَ   َاه  اااو   َلاااو يَُ اااَن الاء                م 

ااااااا  َلاَ َ يااااااا  ن مف َُ م  ُفااااااا اااااااَوام  ء َيَع                 (59) ء ال ف
 ن

التهي قضتّ اغمتب   الراىتبلوصظير نشاط ىهه المبالغتة اصنمتا صختتار الشتا ر 
فضتتًد  متتّ انتتو اتت   زمتتن  بتتا ة ىتتها الراىتتب ،  متتره بالتعبتت  وىتتو زاىتت  فتتي كتتل شتتيء

بثمانصن  امًا لص نو بمعناه متن ختدل ىتهه األ توام وطوليتا ىلتّ زصتا ٍة فتي المبالغتة وشت  
فالراىتتب  متتّ التترغم متتن هلتتك كمتتو ستتصترك مارابتتو ، انتبتتاه المتمقتتي ونصتتل استاستتانو ليتتا

 . وصطمب و  ىهه المراة وصشتيصيا
، وقتت  صكتتون التتتراث متتنيًد مناستتبًا لمبالغتتات شتتا ر الغتتزل فتتي العصتتر األمتتوي

التتهي صمكتت  اقتتت اره  متتّ توظصتتف كتتل متتا متتن شتتأن فتتي زصتتا ة   المثتتللفصستاضتتر منتتو 
ان صتتهكر الشتتا ر اتتاًا متتن األاتتوال فتتي شتتعر لتتو وقتتف لألن المبالغتتة ل؛ نشتتاط المعنتتّ

 مصيا ألتزاه هلك في الغترض التهي قصت ه فتد صقتف اتتّ صزصت  فتي معنتّ متا هكتره متن 
والزصتا ة فتي المعنتّ تبترز اقتت ار الشتا ر ،  ٓٙل  تمك الاال متا صكتون ابمتغ فتي متا قصت 

ن تبتالغ فتي الوصتف لظيتار اقتتت ارك ألن الفتراط فتي الصتتبة ا؛ وامكانصتتو  متّ الكتدم
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فتتي   ٕٙل ىصتتاب المنختتللوصظيتتر هلتتك تمصتتًا باستتتعمال هي الرمتتة المثتتل ،  ٔٙل متتّ الكتتدم
 : قولو

               يءَ اااا    ء ايااااص يء مااااَ  اليفاااا َُ  الَ ااااُ َ 
ااال    ن َنص مااان   َاااا    المءَنخف ااا ت ُ ااا َُ َِ ولا

(63)                
 ن

تنشط بالمعنّ وا تبمغ بو ىّا مبمغتًا متواضتعًا ا  وق  صضعف اال المبالغة فد
فصبتتت و تمصتتتًا لخختتترصن خمتتتول المبالغتتتة ، صشتتتبي ليبتتتة المتمقتتتي لستتتماع متتتا ُص ىشتتتو فصتهبتتتو

كقتول العرتتي ، واسصما ىها ما ا ركنا انيتا متن ماتض التقمصت  لمتن ستبقوىم متن الشتعراء
، المضتتاءة بنتتتوم البتتترالتتهي صشتتبو فصتتو شتتعر المابوبتتة األستتو  بركتتام العنتتب وامصيتتا 

 : فصقول
فاااااااا    ااااااااوَ   اااااااااُ  ل اااااااا  َُ َوات                يء ااااااااا

اااااااااااُم     ن َنااااااااااا   المء                 مثااااااااااال  ءكااااااااااا ص  الع 
 ن

               كَ نفمااااااااااا  الَاماااااااااااص  ماااااااااااص نا  هااااااااااا 
مااااااااا     ن نء اااااااااوصء   ااااااااا   ِااااااااا     لَُ

(64)                
 ن

ر فصنتتا ااستاستتان واضتتي ولعتل ااخبتتاع فتتي ىصصتتال المعنتتّ بالشتكل التتهي صثصتت
ىه ىن الشتتا ر ارا  ان صصتتف الضتتصاء القتتوي المتتتأتي متتن امصيتتا فشتتبيو بنتتتوم ، لمعصنتتان

وىتتها ااشتتراع صتعتتل متتن ضتتصاء النتتتوم صضتتمال ، البتتتر الستتاط  المضتتيء والُمشتترع
لتتها صمكننتتا القتتول اننتتا ، فتتتاء المعنتتّ  كتتس متتا طمتتب الشتتا ر ىصصتتالو لممتمقتتي، وصقتتل

، مستتوث المبالغتة والغمتو  نت  اغمتب شتعراء الغتزل فتي العصتر األمتوي نممس تباوتًا فتي
 . وتارة اخرث صقممون من تأثصرىا،  ٘ٙل–المبالغة  –فتارة نراىم صرفعون من شأنيا 

 : املببلغة والغلو يف الصفبت املعنوية
ا رج شتتتا ر الغتتتزل فتتتي العصتتتر األمتتتوي الصتتتبات المعنوصتتتة التتتتي وصتتتف بيتتتا 

فضتتًد  متتّ التانتتب المعنتتوي التتهي تنتتاول بتتو ، اتتتو الشتتعرصةالمابوبتتة متتن ضتتمن مبالغ
وااشتتصاع ، مشا ره واااسصسو تتاه المابوبة وما صعانصو متن نام البتراع ولو تة الشتوع

كما صتضي هلك في قتول  متر بتن ابتي ربصعتة التهي صبترا ، لمقاجيا ونشوتو وطربو لهكراىا
 : فصقول، من مرضو وصرتاح من تعبو ىها ما هكرىا
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ُ   اااااا ُق     تا َ      ماااااا  َتك يءاااااا               ، َخااااااُ 
ُ  ال لكنااا   ن                 و ااا فا ء  ت لُ اااوُ  ُ ِااام

 ن
ُ   و اااااااالض  ناااااااا  لي شاااااااا ن  لااااااااتك ا                وا 

                (66)اخ   ل   ما  ُاان كعُا   لاص َق ن ا   ن
 ن

 : ومثم  قول  لاُ   
اااااااو  ُاااااااتك اه                  تا َخاااااااُ      مااااااا  لَُ

اُو ء َ َاااته ء   ن ل َااتهَ   ان   ما  الخء
(67)                

 ن
 : وقول 

                ااا  كااالف مءمِاااص  ومء اااُ   : َلهااااصء ُ ااا 
ولءكثاااا ء ُ واهاااا   تا َخااااُ      ماااا   ن

(68)               
 ن

فاتت صثيا ،  ٜٙلوكتتأن الشتتباء مرىتتون بالمابوبتتة التتتي ىتتي واتت ىا تستتتطص  شتتباءه
 : فصقول، تّ صشبّ من مرضوما ان صسمعو ا

اااانت كماااا   ُ اااا ، لاااو كناااا ء  نفاااا ء م                  ت لَُ
                (70)اومااااا   َل ااااااُ ء َااااااُاث   لشاااااا  ن   ن

 ن
وصترتبط مبيتتوم التتزمن وقصاستو بالمبالغتتة التتتي صور ىتا شتتا ر الغتتزل ىه ىن التتزمن 

ن الطثرصتتتة صومتتتو فصتتترث صزصتت  بتتت، صقصتتر او صطتتتول تبعتتتًا لرمصتتتة المابوبتتة او  تتت م رمصتيتتتا
 : فصقول، كإبيام القطاة في قصره ألنو صمتقي المابوبة

               واومااااااااا   كطُ ااااااااا ص ال  ااااااااا َ مء افنااااااااا   
ااااا  ء غ لُاااا   لاااا  ُ  ماااا   ن ُء                (72)لعاناااا  

 ن
 : وصكون صومو اشيرًا ىها لم َصْمَتِع المابوبة فصقول  مر بن ابي ربصعة

ُ  مء                  ِااااااا   واكاااااااون ااااااااوصض ال ل   لااااااا
               (71)لو نمي اااااا   ااااااا   َ ماااااا ف كَ شااااااا ء     ن

 ن
، ثم صقصس الزمن قصاسًا طر صًا صتعل الشير مثل الصوم ىن رضصت  نو المابوبة

 : فصقول، والصوم شيرًا ىن غضبت  مصو
               والشفااااااا  ء مثااااااالء الااااااااوص   نت َ ُاااااااا ت 

والاااااااوصء  ن َغُااااااُ ت ُاااااا   شاااااا  ء   ن
(73)               

 ن
وصستمر شا ر الغزل ببصان مشا ره الصا قة تتاه مابوبتو فد صرث من بت  وا 
من سبصل في ااتتتاه بيتهه األااستصس والمشتا ر ناتو المبالغتة لصرضتي المابوبتة التتي 

مكنونات وفراقيا صتعل  صنو تنطع وتكا  تتكمم وُتصرح ب،  ٗٚلصكون اصنو وىدكو بص ىا
 : فصقول ،قمبو وبعبراتو

ُء  ََ الُاااااان  ، يكااااا  ااااا ء  انااااا ء ، غاااااُا                َين  
اااا ء ، ُ َعُ ياااا     ن                 (75)لااااو ك ناااا  العااااانء َين  

 ن



 
 

   

 

 المبالغة والغلو في شعر 
 الغــزل فـي العصــر األموي

 د. دالل هاشم كريم
  1022حزيران    (7) ددــالع

  711 

 

 جملة آداب الفراهيذي

،  ٙٚلوا تتتا  شتتا ر الغتتزل فتتي العصتتر األمتتوي ا راج  صنتتو الباكصتتة فتتي مبالغاتتتو
و متتن وفتتي وصتتف  صنتتو الباكصتتة لصبتتصن معاناتتت، فغالبتتًا متتا صبتتالغ فتتي كثتترة ترصتتان  مو تتو

كقتتول العرتتتي واصتتبًا  بتترات  صنتتو التتتي تتتمثر فتتي اضتتخم التبتتال لرضتتوث ، ، الوتتت 
 : فصقول

اااااُاُه  اااااَماتَمص    ِء ُفُ نفِااااا  مااااان                 يءعااااا
ُءهاااا ، َ َمااااص يَاااا َ   اناااا   ن                 واِااااي اَ   ءق 

 ن
اااان الو ااااُ  َلنف اااا                   اِاااا  ماااا  َيم ااااص م 

اااا ن  م مااااو ض   ن ُءه  ماااا  الاء                 ُماااا    ِااااوا
 ن

اااَن الُءكااا                 َت و ء الن ااا    اااااَن َياماااص م 
ُءهااااا  - تا  ااااانف البااااا صء  -كثاااااا ض   ن                 ا ف ا

 ن
                مااااااص  ُاااااا ا   يعي اناااااا  لااااااو َلنف اااااا 

ُءهااااااا   ن اااااااو  لنفتيااااااا  وه                  ُ  نااااااا  ُ 
 ن

                 ك َن ااااا اء اااا  اَن  نُااااا   اااان    اشااااا
ُءه   ن ااااااُا اااااااءو ض َلقم ياااااا  ا  ِء                (77) مااااااا  

 ن
 : وقول م نون لامص

               لاااااااص يَااااااا ل مء ميااااااا  َيفااااااااءء ُاااااااُم   
ااااااااات َ َ اااااااااُي    ن مثااااااااال ال ااااااااااو  مء

(78)               
 ن

لممبالغتتتة فتتتي كثتتترة ترصتتتان   الغصتتتوثلوواضتتتي ىنتتتا ان الشتتتا ر استتتتعمل لبظتتتة 
التتي لتو استتعمميا لت ل.   غصتثلسصما انو استعان بيهه الكممة وىي تم  كممة  مو و وا

 . اصضًا  مّ كثرة ال موع ىّا انو ارا  المبالغة فبضل التصان بالتم  لم الة  مّ الكثرة
فصبتت ا ، وصستتتعصن شتتا ر الغتتزل بالمبالغتتة لبصتتان تعمقتتو بمابوبتتتو وطالبتتًا لرضتتاىا

 : كقول  مر بن ابي ربصعة، و  م الخصانة، بعرض صباتو ومنيا ص ع الو  
شااااا ء ايفاااااص                ال لخاااااونء الخمااااااَل مااااا    

اءن اااااااَل الُااااااااا ء ُ ل  اُاااااااال  ن اااااااا   ن
(79)               

 ن
ىه ، وقت  ااستن الشتا ر فتي ىتها التربط بتصن  ت م الخصانتة ونقتل الباتر بالغرابصتتل

كتهلك امتر خصانتتو التتي قرنيتا من غصر الممكتن بتل متن المستتاصل نقتل الباتر بالغرابصتل 
 . بيها النقل الهي ا صمكن تاقصقو

 : ُ ول ، واُان و     ل   ولهمال ُ  ه   ما 
ُ  َق عيء اااااا  ااااااَ ي َِ                لااااااو َكففااااااَ  الاءمنااااااص 

ُ  ولتءق ء   ن ا                (80) ااَ  األ اتص  ، ، ُعاُ ُ 
 ن
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اضي ان الشا ر صستعمميا وق  خص. الشا ر ص ه الصمنّ ألىمصتيا لو ىه من الو 
لصوضي لممابوبة صتعوبة األمتر  مصتو ومت  ىتها كمتو صستتطص  ان ، من  ون ص ه الصسرث

ن  اش  صشة األتهم  . صعاني ىهه المعاناة ىن اغضبيا صومًا لصاقع رضاىا وا 
ضا المابوبة ىو ما صطمبو شتا ر الغتزل اتتّ ىن ختاطر بنبستو فتي متاىتل َفرِ 

 : ل صزص  بن الطثرصةفصقو ، البار واقّ ما اقّ
                مااااو  ء ت ء َممكاااا   كناااا ء غااااا  مخاااا   

ن كناااااااا ء لُنااااااااص وا اااااااا  ولقاااااااا ف ء   ن                 وا 
 ن

               ولاااو لننااا  ل  ااا ء  ااا  الُاااا      مااا   
ااااااا  ء   ن ِف                  ماااااااص خ ااااااا    ااااااا  لء ااااااال  اي

 ن
               لكنااااا ء  ماااااص وُفااااااُ  امااااا  يِاااااومءن 

              (82)مخ  َ     الن   من َتان  ل  ا ء   ن
 ن

وصتكئ شا ر الغزل  مّ المبالغة والغمو في ىظيار المابوبة فتي صتورة المتراة 
ّنمتتتا صتعتتت ث هلتتتك ىلتتتّ صتتتباتيا ، المثتتتال ىه ا صكتبتتتي بالمبالغتتتة فتتتي صتتتباتيا الاستتتصة وا 

عرصة التتي هكرناىتتا فصماتو منيتا اي  صتب َخمقتي كمتا متر بنتا فتي الشتواى  الشت، المعنوصتة
 : او ُخمقي كما في قول صزص  بن الطثرصة، م  الصبات الاسصة

مااااا    ِااااان  خء                للاِااااا ت لء  اااااا   ااااا  اء
َُااااااا   العاوُااااااا   ن نف                (81)كمااااااا  شااااااا    و ء

 ن
فالمابوبتتة  متتّ ىتتهه األختتدع التتتي تمنعيتتا متتن ان ُترصتتو التتو  اتتتّ تبمتتغ صتت اه 

 : فصصف العرتي تمّنعيا بقولو، لة األمر الهي ا صمكن ا وثوالنتم، ممك ًا استاا
َُ الااااااااااااااوُف ايفااااااااااااااص                     لاااااااااااااانت نء ااااااااااااااا

َُاك   ن ص  َااااااااااااااااااا مءااااااااااااااااااَا الاااااااااااااااااانف ت                    (83)يَُ
 ن

 : فصقول هو الرمة، لها صكون تأثصر المابوبة ش ص ًا فصو
                    وكنااااا ء ل   مااااان و ااااا   َمافاااااَل َلمَاااااال  

َ  ء َم شااااااااااَا   َ مااااااااا ف َمك نَااااااااااا   ن                     ااااااااا َُ
 ن

َ  َ كَ نفمااااااااااا  ااااااااااام ء من ااااااااااا  َنُااااااااااا                      ولَِ
اااااا صض َ  ااااااا ض  ء اُااااااا   ن َِ                    ل اااااا َ  ُ  اااااا  

 ن
..............................                    

                   ..............................  ن
 ن

ااااااا ء  الف َلنف لمِااااااا    ءقااااااال    ِ                     هاااااا  ال
                  (84)وَلنفاااااا  ال لَلَ ااااااص ل ماااااا  ُ ااااااَ   َاقااااااا   ن

 ن
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مّما ص ل تأكص  ىاستاس شتا ر ، ونماظ ااصانًا  متًا لمصبات الاسصة والمعنوصة
فصقتول  متر بتن ، ا في البشترالغزل تتاه مابوبتو وشغبو بيا اتّ انو ا صرث ليا شبصي

 : ابي ربصعة
َُ اليااااااااااااااا  َلاااااااااااااااَ  َل ااااااااااااااا                      ي ماااااااااااااا

ااااااااااُ    ََُشاااااااااا ء   ن                   (85) اااااااااا  الناااااااااا   ش 
 ن

صتتتتبات المعنوصتتتتة ام ابال، فالشتتتتا ر ىنتتتتا لتتتتم صاتتتت   تمصتتتتز مابوبتتتتتو متتتتن البشتتتتر
ي اي ؟ فنمتتتتمس لتتتو العتتتهر فتتتي  تتت م التا صتتت  ألنتتتو اتتتاجر ومرتبتتتك فتتتبالصتتتبات الاستتتصة

 . الصبات تمصزىا لها لتأ ىلّ ىها ال مام
نخمص مما تق م ان شا ر الغزل في العصر األموي سار بالمبالغة والغمو في 

ااتتاه الاستي متمتثًد بمتا اور ه متن الصتبات الاستصة التتي بتالغ بيتا ، األول: اتتاىصن
، وفضتصض المتاء واسصما رقة تم  المابوبة الهي صتتأثر بتأرع األشتصاء اا وىتو الارصتر،

وناتتتن ىها متتا تتبعنتتا ستتتصر ىتتهه المبالغتتات نتتتت  التبتتاوت واضتتاًا فصمتتتا  ، التتهرلواقستتاىا 
فبعضيا ا صمكن استساغتو او تص صع وقو و كما في تأثصر الارصر الهي ص مي ، بصنيا
وبعضتتيا اآلختتر بتتان تتتأثصره واتضتتي فتتي المتمقتتي ىه صمكتتن ا وثتتو كمتتا فتتي تتتأثصر ، التمتت 

والشتا ر اصنمتا بتّصن رقتة تمت ىا بيتهه المبالغتة ىّنمتا ارا  صتص  ، لمابوبتةالهر  مّ تمت  ا
التتهي ىتتو   رقتتة تمتت ىالبشتتبكة متتا ىتتو استتي   تتترف المابوبتتة وتنعميتتالمتتا ىتتو معنتتوي 

فالمابوبة من النساء المخت ومات التتي ؛ نتصتة ااصمة من نتاج  ال ال والترف والغنّ
ومثمتو وصتف ثقتل األر اف والمبالغتة فتي ، ا تاتاج ىلّ العمل الهي صخشن التمت  معتو

ومبالغتو بم ث ، ما تسببو من بتٍر وتعب لممابوبة فيو اصضًا بسبب الترف الهي تعصشو
صتاب المنختل، والو تتول ، والراىتب المتعبتت ، تتأثصر ات صثيا وابتستامتيا فتتي لقمتان الاكتصم وا 

ورصة نّشتطت وق  اتكأ شا ر الغزل في ىهه المبالغتات  متّ  ت ة مرتعصتات صت، التبمصة
واستتتصما اتتصن اور  لنتتتا المتتتوروث ، مبالغاتتتو واّستتتنت متتن ا اء المعنتتتّ وزا ْت متتتن قوتتتو

والمتوروث  ، والراىتب المتعبت ، لقمتان الاكتصملال صني باسنا ه التتأثصر بشخصتصة كتل متن 
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و امتتل الطبصعتتة المتاركتتة  ، ىصتتاب المنختتللالاضتتاري بتتإصرا ه المثتتل بشخصتتصة  ربصتتة 
  . صنيا في التبلانزال الو ول من ال

اما ااتتاه الثاني الهي سار فصو شا ر الغزل في العصر األموي فيتو ااتتتاه 
، فقت  اتخته المبالغتة فصتو موصتًد تصت ًا لبتث مشتا ره واااسصستو تتتاه المابوبتة، المعنوي

فتتتأنزل ىتتتهه المعتتتاني ، وطمتتتب التتتو  والمقتتتاء، فشتتتكا الوتتتت  والتبتتتاء وبكتتتّ البتتتراع والبتتتصن
ل مبالغاتتو لصستتطص  ان ُصقنت  المتمقتي بمتا  تانّ وكابت  متن اآلام التتي تمصعيا في متا

فاختمت  ن ه المقتاصصس الطبصعصتة لممترض والشتباء فتد صعترف متتّ ، سببتيا لو المابوبة
واختمتف التتزمن  مصتو فتتد ُصت رك اىتتها صتوم ام شتتير التهي صعصشتتو ؟ ، صمترض ومتتّ ُصشتتبّ

وقت  صنتأث شتعراء الغتزل بأنبستيم ، و غضتبياوىهه األمور كميا متعمقة برضتا المابوبتة ا
 تتتن تا صتتت  الصتتتبات الاستتتصة او المعنوصتتتة فتتتي مبالغتتتاتيم فصتمعتتتون بصنيتتتا تمصصتتتزًا ليتتتهه 

 . المابوبة من اآلخرصن
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 :قبئمة اهلوامش
                                                      

 .ٔ/ٔكشاف اصطداات البنون:   ٔل
 تيهصب المغة: ما ة لبمغ .  ٕل
 لسان العرب: ما ة لبمغ .  ٖل
 تيهصب المغة: ما ة لغد .  ٗل
 لسان العرب: ما ة لغد .  ٘ل
 .ٖٜٗ، ٗٙ/ٔصنظر: طبقات فاول الشعراء:   ٙل
 .ٚ/ٔصنظر: البصان والتبصصن:   ٚل
 .ٕٚٔصنظر: تأوصل مشكل القرنن:   ٛل
 .ٕٕٓنق  الشعر:   ٜل
 .ٜٕٔالصنا تصن:   ٓٔل
 .ٖٚ٘المص ر نبسو:   ٔٔل
 .ٗٔٗتاز القرنن: ا   ٕٔل
 .ٛٛ، ٙٛ، ٚٗ صار الشعر:   ٖٔل
، َختتتتْوٌ : البتتتتتاة الاستتتتنة الخمتتتتع الشتتتتابة؛ وصنظتتتتر: قولتتتتو فتتتتي ٕٖٔشتتتترح  صوانتتتتو:   ٗٔل

 بالمعنّ نبسو. ٘ٚٔص
 .ٖٕ صار الشعر:   ٘ٔل
 ،  وارضيا: تانبا وتييا.ٖٖٔشرح  صوانو:   ٙٔل
 ، البسر: الماء.ٜٖٔالمص ر نبسو:   ٚٔل
 .ٕٗٔالمص ر نبسو:   ٛٔل
، تنتتو: اصتتل البعتتل تنتتوء: اي تتتنيض بتيتت ، صتتمو ه: صبمتتغ ٘ٚٔالمصتت ر نبستتو:   ٜٔل

 منو، الُبيُر: انقطاع النبس والتعب.
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 .ٕٚٔ صوانو:   ٕٓل
 .ٜٗ٘شرح اشعار اليهلصصن:   ٕٔل
 .ٔٓٔ صوانو:   ٕٕل
 ، القرقر: ثصاب المراة، البشر: تم ىا.ٖٚٔشرح  صوانو:   ٖٕل
 .ٖٙٙ/ٕصنظر: اصاة الاصوان الكبرث:   ٕٗل
 .٘ٗٔ صوانو:   ٕ٘ل
 .ٚٛشعر األاوص بن مام  األنصاري:   ٕٙل
 .ٖٖٙشرح  صوانو:   ٕٚل
 صنظر: باث  الة الاصوان في شعر الغزل في العصر األموي.  ٕٛل
 .ٙٚ صوانو:   ٜٕل
 .ٚٙٔ صوانو:   ٖٓل
 .ٖٛقصس ولبنّ:   ٖٔل
 .ٖٛنبسو:   ٕٖل
 :ٖٔٓ، وصنظر قولو صٚٗٔشرح  صوانو:   ٖٖل

ُ  الوَ     ء لو ُ   يَِ لء المء ت َو ت ء
، اَِيَ   ن  والَ َم ل  ِت َن الاء  َن، م 

ارا  ان التتتت  اء ىلتتتتّ ا، بوتييتتتتا، ان صمطتتتتر الستتتتااب، مستتتتتتاب، كناصتتتتة  تتتتن 
 تماليا الراج .

 ، الُسنة: الوتو.ٜ٘ٔالمص ر نبسو:   ٖٗل
-ٗٓٔصنظتتر: الصتتورة الشتتتعرصة فتتي شتتتعر الغتتزل العتتهري فتتتي العصتتر األمتتتوي:   ٖ٘ل

ٔٓ٘. 
 .٘ٚٔشرح  صوانو:   ٖٙل
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 .ٕٕٓصنظر: نق  الشعر:   ٖٚل
 ، تستأنصو: تتثبتو.ٚٚٔشرح  صوانو:   ٖٛل
 .ٕٗٗ صوانو:   ٜٖل
 .ٗٙ/ٕالعم ة:   ٓٗل
 .ٜٚ٘شرح اشعار اليهلصصن:   ٔٗل
 .ٕٕٓ صوانو:   ٕٗل
 .ٜٖٔقصس ولبنّ:   ٖٗل
، ٛصنظر مثل ىهه ااستعماات  متّ ستبصل المثتال ا الاصتر:  صتوان العرتتي:   ٗٗل

 .ٖٜٔ؛ وشرح  صوان  مر بن ابي ربصعة: ٛٛ، ٗٗ
 .ٖٚشعر األاوص:   ٘ٗل
 ، ىتان: بصض، مغرب: ش ص  البصاض.ٖٛ صوانو:   ٙٗل
، العواقتتتتتل: و تتتتتول قتتتتت  ا تقمتتتتتت فتتتتتي التبتتتتتال، الرغتتتتتاث: ٕٗٙالمصتتتتت ر نبستتتتتو:   ٚٗل

 المرضعات، األروث: ااناث من الو ول، الغبر: اوا  الو ول.
؛  صتتوان متنتتون ٓٙٔالاصتتر:  صتتوان كثصتتر  تتزة:  صنظتتر:  متتّ ستتبصل المثتتال ا  ٛٗل

 .ٙٚلصمّ: 
 .ٕٛٔصنظر: الصورة الشعرصة في شعر الغزل العهري في العصر األموي:   ٜٗل
 ، العصم: الو ول التي تعتصم في ا مّ التبال.ٖ٘٘شرح  صوانو:   ٓ٘ل
 .ٕٕٓ صوانو:   ٔ٘ل
 .ٕٓٔالبقرة:   ٕ٘ل
 .ٕٕٓ صوانو:   ٖ٘ل
 .ٖالق ر:   ٗ٘ل
 .ٗٓٔ  صوانو:  ٘٘ل
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اي ىها  ىتتتش  چفإإإ را بإإإرر ال  إإإر چ      ، بتتترع: تاّصتتتر. قتتتال تعتتتالّ:ٕٜٖ صوانتتتو:   ٙ٘ل
وتاّصر، سافرًا لاستغناء  ن تأنصث الصتبة  تعنتي المتراة ىها القتت  نيتا نقابيتا او 

 برقعًا صكون  مّ وتييا.
 .ٕٗٗ-ٔٗٗ صوانو:   ٚ٘ل
 ا ة لف ر .، البا ر: العظصم؛ صنظر: لسان العرب: مٖٔ٘المص ر نبسو:   ٛ٘ل
 ، األشمط: الهي صخالط سوا  شعره بصاض.ٜٗ صوانو:   ٜ٘ل
 .ٙٗٔنق  الشعر:   ٓٙل
 .٘ٙصنظر: كتاب الب ص :   ٔٙل
المنخل رتل في الزمن األول وىو القارض العنزي سار صطمب القرض فمم صرت    ٕٙل

ىلتتّ الصتتوم، فصقتتال لاتتتّ صتتموب المنختتل  فتتراح ُصضتترب متتثًد صتمثتتل بتتو فتتي الصتتأس 
 .ٕٔٔ/ٔ؛ وصنظر: متم  األمثال: ٖٔٙ/ٔشيء. تميرة األمثال:  ن ال

 ، تقارب: اي تقارب في القول اتّ تطم  صااب الصبي.ٜٓ٘ صوانو:   ٖٙل
 .ٛٔ صوانو:   ٗٙل
 .ٓٗ، ٖٚصنظر: المص ر نبسو  مّ سبصل المثال ا الاصر:   ٘ٙل
 ، ما بصن كعبي ىلّ قرني: اي من ق مي ىلّ راسي.ٕٓٗشرح  صوانو:   ٙٙل
 .ٕٛالمص ر نبسو:   ٚٙل
، كتتان متتن ز تتم العتترب ان الوااتت  متتنيم، ىها ختت رت رتمتتو ٕٛٚالمصتت ر نبستتو:   ٛٙل

صكثر من هكر ااب الناس ىلصو فصهىب  نو الخ ر. فيهه العبارة تعني انيا ااتّب 
 في المعنّ نبسو. ٕٓٛالناس ىلصو، وصنظر قولو: 

 .ٗ٘صة: صنظر  مّ سبصل المثال ا الاصر: شعر صزص  بن الطثر   ٜٙل
 ، ا نبت: مرضت، اصبت: سمعت.ٖٗٛالمص ر نبسو:   ٓٚل
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، صضرب المثل بالقصر بإبيام القطا؛ صنظتر فتي هلتك ٗ٘شعر صزص  بن الطثرصة:   ٔٚل
 .ٜٗٗباثنا  الة الاصوان في شعر الغزل في العصر األموي: 

 .ٜٜٔشرح  صوانو:   ٕٚل
 .٘ٚٔالمص ر نبسو:   ٖٚل
 .ٙ٘صنظر: المص ر نبسو:   ٗٚل
 .ٜٕ٘المص ر نبسو:   ٘ٚل
 ٜٖٕ، ٗٚٔ، ٘ٓٔصنظر:  مّ ستبصل المثتال ا الاصتر:  صتوان متنتون لصمتّ:   ٙٚل

 .ٚٙٗ – ٙٙٗ، ٖٓٗ، ٗٔٔ؛ و صوان كثصر  زة: ٕٓٗ –
، الِع ا : العطاء، اطرا ىا: ترصانيا، رضوث: تبل ضخم من ٚٙٔ-ٙٙٔصوانو:   ٚٚل

 تبال تيامة.
 .ٔٚ صوانو:   ٛٚل
 .ٕٖٓشرح  صوانو:   ٜٚل
 .ٖٛٗالمص ر نبسو:   ٓٛل
 .ٚٔشعر صزص  بن الطثرصة:   ٔٛل
 .ٕٓالمص ر نبسو:   ٕٛل
 .ٖٙ صوانو:   ٖٛل
 .ٖ٘ٙ-ٕ٘ٙ صوانو:   ٗٛل
 .ٜٛٔشرح  صوانو:   ٘ٛل
 
 
 



 
 

   

 

 المبالغة والغلو في شعر 
 الغــزل فـي العصــر األموي

 د. دالل هاشم كريم
  1022حزيران    (7) ددــالع

  717 

 

 جملة آداب الفراهيذي

                                                                                                                                       

 :املصبدر واملراجع
 ال   ن الك اص . 

الستتص  : تاقصتتع، ىتتت ٖٓٗابتتو بكتتر مامتت  بتتن الطصتتب البتتاقدني لت: ى تتتاز القتترنن -ٔ
 . مٜٔٚٔ، ٖط، القاىرة،  ار المعارف، اام  صقر

اامتت  بتت وي واامتت  : تاقصتتع، ىتتت ٗٛ٘استتامة بتتن منقتته لت: البتت ص  فتتي نقتت  الشتتعر -ٕ
 . مٜٓٙٔ، القاىرة، البابي الامبي، اا ارة العامة لمثقافة،  ب الامص 

 بتت  : تاقصتتع، ىتتت ٕ٘٘ابتتو  ثمتتان  متترو بتتن باتتر التتتااظ لت: البصتتان والتبصتتصن -ٖ
 . مٜ٘ٛٔ، ٘ط، القاىرة ،مكتبة الخانتي، السدم مام  ىارون

: تاقصتع، ىتت ٕٙٚابتو مامت   بت  ا، بتن مستمم بتن قتصبتة لت: تأوصل مشكل القرنن -ٗ
 . مٜٗ٘ٔ، القاىرة، السص  اام  صقر

 ب  السدم : تاقصع، ىت ٖٓٚابو منصور مام  بن اام  األزىري ل: تيهصب المغة -٘
، شر والتوزص  ار الصا ع لمطبا ة والن، مام   مي النتار: راتعو، مام  ىارون

 . مٕٗٓٓ

، بصتتتتروت،  ار البكتتتتر: طبتتتت ، ىتتتتت ٜٖ٘ابتتتتو ىتتتتدل العستتتتكري لت: تميتتتترة األمثتتتتال -ٙ
 . م ٜٛٛٔىت/ٛٓٗٔ

الناشتتتتر مكتبتتتتة ،  . استتتتصن نصتتتتار: تاقصتتتتع:  صتتتتوان تمصتتتتل شتتتتا ر الاتتتتب الُعتتتتهري -ٚ
 .  .ت،  ار مصر لمطبا ة، مصر

: وتنقصاتتوُ نتتي بتصتتاصاو ، وىتتو غتتصدن بتن  قبتتة الَعتتَ ويّ :  صتوان شتتعر هي الرمتتة -ٛ
، طبتت   متتّ نبقتتة تامعتتة كمبتترص  فتتي مطبعتتة الكمصتتة، كارلصتتل ىنتتري ىتتصس مكتتارتي

 . مٜٜٔٔىت/ٖٖٚٔ
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شتتتراو ، ىتتتت ٕٜٖرواصتتتة ابتتتي البتتتتي الشتتتصن  ثمتتتان بتتتن تنتتتي لت:  صتتتوان العرتتتتي -ٜ
الشتتتتتركة ااستتتتتدمصة لمطبا تتتتتة والنشتتتتتر ، خضتتتتتر الطتتتتتاجي ورشتتتتتص  العبصتتتتت ي: واققتتتتتو

 . مٜٙ٘ٔىت/ٖ٘ٚٔ، ٔط، بغ ا  –الما و ة 

 م. ٜٔٚٔ، بصروت،  . ااسان  باس،  ار الثقافة: تاقصع،  صوان كثصر  زة -ٓٔ

 ار ، الناشتتر مكتبتتة مصتتر،  ب الستتتار اامتت  فتتّراج: تاقصتتع،  صتتوان متنتتون لصمتتّ -ٔٔ
 .  .ت، مصر لمطبا ة

صتتتتتتنعة ابتتتتتتي ستتتتتتعص  الاستتتتتتن بتتتتتتن الاستتتتتتصن الستتتتتتكري : شتتتتتترح اشتتتتتتعار اليتتتتتتهلصصن -ٕٔ
 ن ابي بكر ، ي الناويابي الاسن  مي بن  صسّ بن  م: رواصة، ىت ٕ٘ٚلت

: راتعتو،  ب الستتار اامت  فتّراج: تاقصتع، اام  بن مام  الامواني،  ن الستكري
 .  .ت، القاىرة، مكتبة  ار العروبة، مامو  مام  شاكر

 ار ،  مي مينا.  ب  ا: شراو وقّ م لو، ىت ٖٜشرح  صوان  مر بن ابي ربصعة ل -ٖٔ
 .  .ت، بصروت، الكتب العممصة

،  . ابتتتراىصم الستتتامراجي: تمتتت  وتاقصتتتع، امتتت  اانصتتتاريشتتتعر األاتتتوص بتتتن م -ٗٔ
 . مٜٜٙٔىت/ٖٛٛٔ، النتف ااشرف، مطبعة النعمان

 ار التربصتتتة لمطبا تتتة ، اتتتاتم صتتتالي الضتتتامن: صتتتنعة، شتتتعر صزصتتت  بتتتن الطثرصتتتة -٘ٔ
 .  .ت، بغ ا ، مطبعة اسع ، سا  ت وزارة اا دم  مّ نشره، والنشر والتوزص 

مامتتو  : تاقصتتع، ىتتت ٖٕٔستتّدم التماتتي لت مامتت  بتتن: طبقتتات فاتتول الشتتعراء -ٙٔ
 . مٜٗٚٔ، ٕط، القاىرة، مطبعة الم ني، مام  شاكر

ابتتو  متتي الاستتن بتتن رشتتصع القصروانتتي : العمتت ة فتتي مااستتن الشتتعر ون ابتتو ونقتت ه -ٚٔ
، ٘ط، بصتتروت،  ار التصتتل، مامتت  ماتتي التت صن  ب الامصتت : تاقصتتع، ىتتت ٙ٘ٗلت

 . مٜٔٛٔ
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: تاقصتع وتعمصتع، ىتت ٕٕٖبتا العمتوي لتمامت  بتن اامت  بتن طباط:  صار الشتعر -ٛٔ
 . ت.  ، ااسكن رصة، منشأة المعارف، مام  زغمول سدم

 ار ، الناشتر مكتبتة مصتر،  . استصن نّصتار: تاقصتع، قصس ولبنّ شعر و راستة -ٜٔ
 .  .ت، مصر لمطبا ة

: تاقصتع، ىتت ٜٖ٘ابو ىدل الاستن بتن  بت ا، العستكري لت: كتاب الصنا تصن -ٕٓ
 . مٕٜ٘ٔ، القاىرة، ام  ابو البضل ابراىصم مي مام  البتاوي وم

، ىتتتتت ٘ٛٔٔمامتتتت   متتتتي البتتتتاروقي التيتتتتانوي لت: كشتتتتاف اصتتتتطداات البنتتتتون -ٕٔ
الممسستتتة المصتتترصة العامتتتة ، مراتعتتتة امتتتصن الختتتولي، لطبتتتي  ب البتتت ص : تاقصتتتع

 . مٖٜٙٔ، لمتألصف والترتمة

طبت  ونشتر ، ىتت ٔٔٚتمال ال صن مام  بتن مكترم بتن منظتور لت: لسان العرب -ٕٕ
 . مٖٕٓٓىت/ٖٕٗٔ، القاىرة، وتوزص   ار الا صث

، ىتتت ٛٔ٘ابتتو البضتتل اامتت  بتتن مامتت  المصتت اني النصستتابوري لت: متمتت  األمثتتال -ٖٕ
 .  .ت، بصروت، طب   ار المعرفة، مام  ماي ال صن  ب الامص : تاقصع

تاقصتتع: كمتتال مصتتطبّ، ، ىتتت ٖٖٚابتتو البتترج ق امتتة بتتن تعبتتر لت: نقتت  الشتتعر -ٕٗ
 . مٜٛٚٔ، ٖط، ىرةالقا، مكتبة الخانتي

 يح اجلبمعية:الرسبئل واالطبر
،  ال ىاشتم كترصم: الصورة الشعرصة في شعر الغتزل العتهري فتي العصتر اامتوي -ٕ٘

 . مٜٕٓٓىت/ٖٓٗٔ، تامعة بغ ا ، كمصة اآل اب، اطرواة  كتوراه

 الدوريبت:
 التتة الاصتتوان فتتي شتتعر الغتتزل باتتث ل تامعتتة تكرصتتت  –متمتتة العمتتوم اانستتانصة  -ٕٙ

 ، نصستتتان ٗالعتتت   ل،  ٚٔالمتمتتت  ل ،  .  ال ىاشتتتم كتتترصم  ر األمتتتويفتتتي العصتتت
 م.ٕٓٔٓ
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Abstract 
Titel: Amplification and extravagance in Yarn Poehy in 

the Amawayan age. 

This research deals with the linguistic and idiomatic 

denotation for Amplification and extravagance vocabulan'es. 

Then it studies these two vocabulan'es in the sensitive and moral 

characteristics for the ladylove. 

This obtains several results , the most important of them is 

the yarn poet's focus in his amplifications on the sensitive 

characferistcs, that they are mentioned more then moral ones – as 

it is explained in the research. The's research concerns with a 

specific number of yarn pests in the Amawayan age with their 

different presences. 

This conclusion of this research contaions the main points 

of this topic. One of them is that the poet has explained the 

description of the ideal woman (ladylove) very through his 

amplifications in her moral and sensitive characteristics, besides 

the extravagance which has less effect in the recipieut in contrast 

with the extravagance that is preceded by Such words like (abont 

kada), as world. 


