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 التصغير في شعر المتنبي

 للدكتور موسى الشاعر    

 المتنبي والتصغير

وورد فدي المممد   يغ اللغوية في التعبير عندد العدر يعّد التصغير من الص
 ى سنعرض لما.نظمًا ونثرًا ألغراض شتّ 

وقد ُعرف المتنبي بالثرة اسدتعمال  للتصدغير فدي شدعرالح والدظ الندداد قدديمًا 
دي  ولاولوا تفسيرها. وأّول من رأيت  تنب  لذلك ابدن الددارف فدي ولديثًا هذال الظاهرة ل

 ..". :رسددالت  ىلددى أبددي العددمي المعددّره فددرّد عليدد  المعددّره فددي رسددالة الغفددرانح فدددال
... وا مممدة عليد  ىنمدا . الان الرجدل مولعدًا بالتصدغير ا يدنده مند  بالسدة المغيدر

 .(1)هي عادة صارت الالطبهح تغتفر مه الملاسن"

وقد أشار ىلى هذال الظاهرة أيضدًا الشديا البدديعي فدي التابد  الصدبب المنبدي 
 .(2)عن ليثية المتنبيح وندل الم  المعّره في رسالة الغفران

وقددددد دره هددددذال الظدددداهرة مددددن الملدددددثين المرلددددو  عبدددداه ملمددددود العدددددادح 
 ففصل فيما الدول والتلليل في التاب  مطالعات في الالت  واللياة تلت عنوان "وله

 .(9)المتنبي بالتصغير"

                                                 

 .212( رسالة الغفران ألبي العمي المعره/ شرف الامل اليمنيح ص (1
 .933تلديق مصطفى السدا وجماعةح ص  -( الصبب المنبي (2
 .193 -121ح ص 1321نة ( مطالعات في الالت  واللياة للعداد س (9
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يددرا العددداد أن المتنبددي فدددي دااددل نفسدد  الددان يشدددعر بالعظمددةح ويددرا أنددد  
ظمر مظداهر شدعورال بالعظمدة فدي سدمات شدعرال المبالغدة فدي أالق للملك والديادةح و 

 .(1)التمويل والتضاي  من جمةح وهذا الوله بالتصغير من جمة أارا

فيدددول: وأالثددر مددا ُيددرا المتنبددي  ويبددّين العددداد بواعددغ التصددغير عنددد المتنبددي
ن أمثلة ذلدك قولد  مرًا لين يمجو مغيظًا ملندًاح أو يستاف متعاليًا ملتدرًاح و مصغّ 

 في الافور:
 (2)في اُللِّ لؤ   وبعُض العذر تفنيدُ   اُلويفير بمعذرة   أولى اللئا   

 أو في التدار قو  البني الم  أرادو أن يسموا ىلى مرتبة الملك:

 بل  وال   لمن ترالْت رعَي الشويمات   ن تفوز بدولة  ادت المٌ  أأر 

وهالذا يصبب التصغير عادة عند المتنبي في التعبير عن الدل مدا يستصدغرالح 
 ...(9)ر الممجّو باللفظ صغرال بالمعنىوهو ىذا ل  يصغّ 

وأرا أن المرلو  العداد قد أصا  في تلليل شاصية المتنبيح وفي تعليل 
ي بالعظمة أّدا ب  ىلى المبالغة في تضاي  نفس ح ولع  بالتصغيرح فشعور المتنب

 انظر ىلي  يتلدغ عن نفس  قائًم:

ددددددددددددد   تغددددددددددددّرَ  ا مسدددددددددددددتعظمًا غيددددددددددددَر نفس 
 

 (1)لاالد ددددددددددددددددد  ُلاْلمدددددددددددددددددا اّ ىوا قدددددددددددددددددابًم 

 

 ويدول أيضًا:
                                                 

 .121( مطالعات ص  (1
 .121في الالت  واللياة ص ( مطالعات (2
 .123( مطالعات في الالت  ص  (9
 .1/131( شرف ديوان المتنبي/ المنسو  للعالبره  (1
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 قددددددددددر  نفسدددددددددي واقفدددددددددًا تلدددددددددت أْامصددددددددديَ 
 

 (1)واقفدددددددددددًا تلدددددددددددَت أامصدددددددددددي  األندددددددددددا ُ 

 

التددار الندداه ايادرينح والتعبيددر وهدذا الشدعور أدا بدد  مدن جمددة أادرا ىلددى 
 عن ذلك الثيرًا باستعمال التصغيرح سواي أالان ذلك بلفظ التصغيرح الدول :

 ناُسددددددددددددددددددد  نددددددددددددددددددداٌه صدددددددددددددددددددغارٌ  ودهدددددددددددددددددددرٌ 
 

ن الانددددددددددددت لمدددددددددددد  جثددددددددددددٌغ ضدددددددددددداا ُ   (2)وا 

 

 الدول : –وهو الذه يعنيني في هذال الدراسة –أ  بالتصغير ااصطملي 

ْيلَدددددددددددددددددد   أذ ُّ ىلددددددددددددددددددى هددددددددددددددددددذا الزمددددددددددددددددددان ُأه 
 

 (9)ْدٌ  وألددددددددددددددزُمم  وْغدددددددددددددددُ فدددددددددددددد علُمم  فَدددددددددددددد

 

 التصغير بين جرير والمتنبي

تميدل دراسدات لغويدة لديثددة الثيدرة ىلدى مملظدة الظدداهرة اللغويدةح ثد  رصدددها 
 ىلصاًي وتطبيدًاح وهو ما يسمى بالمنمج الوصفي في البلغ.

وقد اطر لي وأنا أدره التصغير في شعر المتنبي أن أستدرئ هذال الظداهرة 
راي ايادددرينح ألسددتبين مدددا وجودهددا عندددالح وتتضدددب داات الددذلك لدددا ألددد الشددع

 األرقا  عند المدارنة بين  وبين المتنبي.

ولما الان التلدير هو ألد أغراض التصغيرح فدد وقه ااتياره على الشاعر 
المشددمور جريددرح وهددو شدداعر أمددوهح عددات فددي عصددر االتجددا  باللغددةح والثددر فددي 

                                                 

 .31/ 1( شرف ديوان المتنبي  (1
 .1/13( شرف ديوان المتنبي  (2
 .1/911( شرف ديوان المتنبي  (9
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وسددجلت مددن األبيددات ممددا يتعلددق بموضدددو  شددعرال المجددايح فدمددت بمطالعددة ديواندد ح 
التصدددغيرح وبعدددد مدارنتمدددا بالتصدددغير فدددي شدددعر المتنبدددي تالشدددفت لدددي نتدددائج هامدددة 

 ألّاصما فيما يلي:
 مرات التصغير: -1

بمددا فددي ذلددك التصددغير المالددررح  ( مددرة11اسددتعمل جريددر التصددغير فددي شددعرال )
ح فدذذا لدذفنا ( مدرة81ايطدل )بالغ جرير في تالرار تصدغير األاطدلح فدذالر األُ  وقد

 ( مرة فدط.12من  المالرر يبدى من التصغير لدي  )

( مددراتح 9( مددرةح وقددد ذالددر )ُقبيددل( )93واسددتعمل المتنبددي التصددغير فددي شددعرال )
ّيا( مدرتين. وا أرا هدذا مدن التالدرار لدلتد  مدن جمدة واادتمف و)ُأَهيل( مرتينح و)ذَ 

 ااستعماات في الل منما من جمة أارا.

 فدددوقن جريدددرًا يالثدددر مدددن اسدددتعمال التصدددغير فدددي شدددعرالح ويأونسدددتنتج مدددن ذلدددك 
ي أالثدر تنويعدًا مند ح وأوسده ميددانًا بالمتنبي ىذا عددنا التصغير المالررح ولالن المتن

في األغراض واألوزانح بل يفوق جريرًا ىذا لذفنا التصدغير المالدرر. ولعدّل هدذا هدو 
 الذه الظ  النداد من وله المتنبي بالتصغير.

 لتصغير:أغراض ا -2

تتددددوّز  أغددددراض التصددددغير عنددددد الشدددداعرين علددددى النلددددو التددددالي )بعددددد لددددذف 
 التصغير المالرر(:

الملبة  التلدير 
 وااستممف

تدري  
 الزمان

 التعظي  تدليل الذات

 جرير 
 يالمتنب

11 
11 

9 
9 

1 
1 

1 
9 

- 
1 
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ونملدددظ مدددن هدددذا أن نسدددبة اسدددتعمال التصدددغير لغدددرض التلديدددر تبلدددغ نلدددو 
 .مدددن الشددداعرينح والددد ّن التلديدددر هدددو الغدددرض األساسدددي للتصدددغيرلدددا اُلدددّل  13%

لنا سّر اسدتعمال الدددامى لفدظ التلديدر بددًا مدن لفدظ التصدغير فدي  ولعل هذا يفّسر
مددن بددا  تسددمية الشدديي  -المددا يدددول علمدداي البمغددة –الثيددر مددن األليددانح وذلددك 

ح (1)"غالمؤنددهددذا بدا  تلديددر : "بد برز مددا فيد ح ومددن األمثلددة علدى ذلددك قدول سدديبوي 
"بددا   :ح وقددول أبدي علددي الفارسددي(2)"هددذا بددا  تلديدر بنددات الامسددة" :درّ وقدول المبدد

 . (9)تلدير الجمه"

ولالننا مه ذلك نملظ أن مجاات التلدير تاتلف لدا اُلّل مدن الشداعرينح  
ة الدبليدددة التدددي اسدددتعر أوارهدددا فدددي الدولدددة فجريدددر مددددفو  ىلدددى المجددداي بلالددد  العصدددبيّ 

 :لنظرائ  من الشعراي وقبائلم ح الدول  في هجاي األاطل ر هجاؤالفيالثاألمويةح 

  مدددددددددن َسدددددددددفاهة  رأي ددددددددد َخْيِطللللللللل أ لأ اوَرجدددددددددا 
 

 (1)مدددددددددددددا لددددددددددددد  يالدددددددددددددن وأٌ  لددددددددددددد  لينددددددددددددداا

 

 وهجاي سراقة البارقي:

 مددددددددددن بددددددددددارق   مأجْيِلسلللللللللل   فددددددددددذذا لديددددددددددَت 
 

 (8)أامقدددددددددددددا اقيدددددددددددددَت أطبدددددددددددددَه مجلددددددددددددده  

 

 وهجاي فضالة الَعريني:

                                                 

 .111/ 9 حتلديق عبدالسم  هارون( الالتا / ب (1
 .213/ 2 ح( المدتض / بتلديق الشيا عضيمة (2
 .231ص  ح( التالملة/ بتلديق د. لسن شاذلي فرهود (9
 .81ص  ح( ديوان جرير بشرف ابن لبي  (1
 نه.ح والّطبه: الدّ 982ص  ح( ديوان جرير بشرف ابن لبي  (8
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 يمددددددددددددددددددداأندددددددددددددددددددا  اللدددددددددددددددددددؤُ  ف قأبيَِّلللللللللللللللللللل   
 

 (1)فلددددددددددددددديه اللددددددددددددددددؤُ  تدددددددددددددددارالم  للددددددددددددددددين  

 

 وهجاي ثور بن األسم  بن رميلة:

 سدددددددددديازا ىذا ضددددددددددن ْت َلمئددددددددددُ  مالددددددددددك  
 

 (2)وياددددددددددزا عاصددددددددددٌ  وجميددددددددددهُ  ثأللللللللللَوْير  

 

 وهجاي عمر بن لج :

 فددددددددددددددتأن تيمددددددددددددددًا اللّ  ومددددددددددددددن العجائدددددددددددددد 
 فدددددددددددي نعلددددددددددد  حْرَزة مددددددددددددرفٌ َبددددددددددد ي  وبأَنللللللللللل

 

 سدددددددددددا    اُلدددددددددددل  أْصددددددددددديدَ  ةَ ْيللللللللللل َ رَ بأ ْي لَدددددددددددُجعَ 
 (9)بمدددددددددددددددا   ال   موضددددددددددددددده   قددددددددددددددددٌ  لئيمدددددددددددددددةُ 

 

 وهجاي زنبا  األسيده:

اوتدددددددددددددددددد نز  َعْيللللللللللللللللللِر َ الأ ىن   باعددددددددددددددددددًا وا 
 

 (1) ات  وأجدددددددددددداد  بمددددددددددد  لدددددددددددؤُ  جددددددددددددّ  أزرا

 

مدددفو  ىلددى المجدداي نتيجددة شددعورال  –المددا ذالددرت مددن قبددل  –أمددا المتنبددي فمددو 
 بالتعددالي والعظمددة وايمددال البعيدددةح ممددا أّدا بدد  ىلددى التدددار اياددرينح فلدد  يالتددف  

 ي النظرايح الما فعل جريرح ومن ذلك قول :بمجا

 ر  شألللللَوْي ِ تلدددددت ضدددددبني يدددددو   أفدددددي اُلدددددلِّ 
 

 (8)ضددددددددعيٌف يددددددددداويني قصدددددددديٌر يطدددددددداولُ 

 
                                                 

 .123ص  ح( ديوان جرير بشرف ابن لبي  (1
 .832ص حديوان جرير بشرف ابن لبي (  (2
 .899 -892ص ح( ديوان جرير بشرف ابن لبي  (9
 .111ص  حديوان جرير بشرف ابن لبي  (1)

 .111 /9ديوان المتنبي/ المنسو  للعالبره ( 8)
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 بل تعّدا ذلك ىلى هجاي أهل زمان  جميعًاح الدول :

 عصددددددر  يددددددّدعي أأَهْيلللللل ِ َمددددددْن لددددددي بفمدددددد   
 

 (1)أن يلسدددددددددددَ  المندددددددددددده  فددددددددددديم  باقدددددددددددلُ 

 

 في أيام ح الدول : الما أالثر من هجاي الافور لاال  مصر  

 بمعددددددددددددددذرة كأللللللللللللللوي ير   اللئددددددددددددددا   أولددددددددددددددى 
 

 (2)فدددددي الدددددل لدددددؤ  وبعدددددض العدددددذر تفنيددددددُ 

 

ادددذ المتنبدددي مدددن التصدددغير سدددملًا مدددن الددددول يدمدددر بددد  اصدددوم ح وهالدددذا يتّ 
 ويلدق رغبت  في ااستعمي والتفوق.

 كثرة تصغير الخط : -2

فمدو  .(9)( مدّرة81( مرة في شعرالح صّغرال منما فدي )23ذالر جرير األاطل )
. (1)بددل صدّغرال امدده مددرات فدي قصدديدة والدددة حبصديغة التصددغير ا يالداد يددذالرال ىاّ 

 وقد يصغرال مرتين في بيت والد من الشعر الدول :

 ىذ قضدددددى يطللللل ِ خَ الأ ُ ! مدددددا لالددددد  أتغل ددددد
 

دددددددددددداَ ب َعددددددددددددْدل  وا بيددددددددددددُه األُ   (8)ل  رابددددددددددددبُ يط 
 

                                                 

 .9/223/ المنسو  للعالبره يالمتنبديوان   (1)

 .2/12/ المنسو  للعالبره  المتنبيديوان   (2)

ح 183ح 181ح 182ح 112ح 138ح 139ح 31ح 38ح 81ح  81ريددددر الصددددفلات انظددددر ديددددوان ج (9)
ح 911ح 212ح 218ح 219ح 211ح 221ح 293ح 292ح 291ح 293ح 223ح 221ح 132ح 122
ح 1312ح 1339ح 312ح 181ح 191ح 181ح 113ح 113ح 233ح 813ح 911ح 912ح 912

   .1311ح 1319

 .81ديوان جرير ص   (1)

 .221ديوان جرير ص   (8)
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 المري ليدف متعجبًا ليال قول جرير في هجاي األاطل: نّ ا  و 

دددددددددددُل انددددددددددددفاً  َخيِطللللللللللل َ لأ اىّن   لدددددددددددو ُيفاض 
 

 (1)لدددددددددددددي المددددددددددددوان هندددددددددددداك والتصددددددددددددغيرا

 

فددددد جمددده فدددي هدددذا البيدددت بدددين التصدددغير ااصدددطملي فدددي صددددر البيدددتح ولفدددظ 
التصغير في عجزالح فضًم عن ذالر المدوان الدذه يعدّد مدن أغدراض التصدغيرح ممدا 

 يشمد لجرير بتمّرس  في فّن المجاي وأسالي  الدول.

 ر ال ر دق؟لم ذا لم يصغ   -4

( مدرات فدي شدعرالح ومدن العجيد  أند  لد  يصدّغرال 131ذالر جريدر "الفدرزدق" )
وا مدددرةح علدددى الدددرغ  مدددن الثدددرة هجائددد  لددد . علمدددًا بددد ن تصدددغير لفدددظ الفدددرزدق علدددى 
الداعدددة المشددمورة ا ياددّل بددالوزن الشددعره. والدد  تمنيددت أن يصددّغرال ولددو مددرة والدددة 

رح ألن لفدددظ الفدددرزدق مدددن الاماسدددي ليسدددعفنا بشددداهد تطبيددددي علدددى قاعددددة التصدددغي
المجّردح فم بّد من لذف ألد أصول  ليمالن صوغ  على وزن من أوزان التصدغير 

 المعروفة.

د. وقددد قددال بعضددم : زَ ّيددق ُفرَ ْزدَ رَ قددال سدديبوي  فددي بددا  التصددغير: تدددول فددي فَدد
مدا ُفرْيزقح ألن الدال تشب  التايح والتاي من لروف الزيادةح والدال من موضدعماح فل

الانددت أقددر  اللددروف مددن اياددر الددان لددذف الدددال ألددّ  ىليدد ح ىذ أشددبمت لددرف 
 .(2)الزيادةح وصارت عندال بمنزلة الزيادة

                                                 

  .223ديوان جرير ص  (1)

 .9/111الالتا   (2)
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َريدددددزقح ولددددديه ذلدددددك ْزَدق: فُ رَ وقدددددال المبدددددرد: ومدددددن العدددددر  مدددددن يددددددول فدددددي فَددددد
بالدياه... ومن قال هذا قال في جمع  فدرازق. والجيدد: فَدراز د وُفَرْيدزدح ألن مدا الدان 

 .(1)الزيادة وما أشبمما ىذا وقه أصليًا فمو بمنزلة غيرال من اللروف من لروف

 العلدى الثدرة ذالددر  –ريدرًا يتجند  تصدغير لفدظ "الفدرزدق"وأعجد  مدن ذلدك أن ج
 ويلج  ىلى تصغير بعض األوصاف الدبيلة التي ينعت  بماح الدول : -ل 

 اله صددددددداّلةً وقدددددددد صدددددددالالُت بندددددددي الفددددددددو 
 

 (2)األصددددددددلهُ  القأَرْيللللللللدأ فلدددددددددوا المددددددددا لدددددددددي 

 

 والفدواله: جّد األاطل. والُدريد: يدصد ب  الفرزدق.

 وقول  في  أيضًا:

دددددددددددددددددددددددْعرَ  بأَنلللللللللللللللللللللللي  ىّن   الَفَرْزدقدددددددددددددددددددددددا الَ ش 
 

 (9)قدددددددددددددددددديٌن ل دَدددددددددددددددددددْين  أينمدددددددددددددددددددا تصدددددددددددددددددددّفدا

 

 ذالرال مرتين في صدر البيت فصّغر نعت  ول  يصّغر لفظ .

فلمددداذا يتمدددّر  جريدددر مدددن تصدددغير لفدددظ "الفدددرزدق"ح أقدددول: لعدددّل جريدددرًا ألدددّه 
اات هدددذا التصدددغير أو اسدددتالراه . قدددال أبدددو علدددي الفارسدددي: وبندددات الامسدددة          بذشدددال

                                                 

   .283 -2/213المدتض   (1)

 .312ديوان جرير  (2)

  .ق أه توجّ وتصفّ  139ديوان جرير   (9)
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على استالراالح لما يلز  فيما مدن  ىاّ  ا تصّغر الما ا تالّسر ]نلو فرزدق وسفرجل[
 .(1)لذف لرف من نفه الاللمة

... فددذذا أريددد الاماسددي فثديددل جددّدًا لالثددرة لروفدد ... وأمددا  وقددال ابددن يعدديت:
ندد  لددرف لتددى يرجدده ىلدى األربعددة ثدد  يصددّغر بمثددال الربدداعي وهددو تصدغيرال لددذف م

 حعلى مثال الرباعي وهو فعالل نلو سدفار  الجعدافر ح الما الّسرْير ل نلو ُسفَ ع  يْ ُفعَ 
 ...(2)فلذلك الرهوا تصغيرال وتالسيرال لما يلزم  من لذف اامس 

وسددددمه األافددددت ُسددددَفْيرَجل بذثبددددات اللددددروف الامسددددة الراهددددة للددددذف لددددرف 
 .(9)ذبداي فتلة الجي  الما الانتأصليح وب

المددا قددال  –هددذال األسددماي ا ألددذف منمددا شدديئاً  قددال الاليددل: لددو النددت ملدّددراً 
 رح فمددذا أقددر ُ يددنُدَنيْ  ْجل المددا تددراح لتددى يصددير بزنددةُسددَفْير   :لدلددت –بعددض النلددويين

ن ل  يالن من الم  العر   .(1)وا 

غير الربداعي ومما هو جددير بالدذالر أند  لد  يدرد فدي شدعر المتنبدي الدذلك تصد
 المجّرد وا الاماسي المجّرد.

أقول: وهالذا الان علماؤنا األوائل يميلون في الثير من األليان ىلى استعمال 
 الدياه ليغ ا يسعفم  الندل.

                                                 

   .132التالملة ص  (1)

 .8/112شرف المفصل  (2)

  .2/238شرف الشافية للرضي  (9)

   .9/111التا  سيبوي   (1)
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 التصغير في ش ر المتنبي

 ( أغراض التصغير:1

اشددتملت أبيددات التصددغير فددي شددعر المتنبددي علددى جميدده أغددراض التصددغيرح 
 رض التلديرح وهذال أمثلة لألغراض في شعرال.ولالن غل  عليما غ

 التلدير: -أ

وهددو أالثددر األغددراض اسددتعماًا فددي شددعر المتنبدديح ألندد  مددرتبط بفددن المجددايح 
 وقد شمل تلدير النظرايح الدول :

 شألللللَوْي ر  أفدددددي الدددددّل يدددددو   تلدددددت ضدددددبني 


 ضدددددددددددعيف يدددددددددددداويني قصدددددددددددير يطددددددددددداولُ 


لك الشدويعر لتدى لدو أراد في هذا البيت: ىشارة ىلى استلدارال ذ (1)قال الشارف
   لددرح ث  ىن  مه قصورال يضاهي .نأن يلمل  تلت رضب

 وقال يمجو قومًا توّعدوال:

َلْيللللللللَد أأب للللللللي  الّطيدددددددد   الاَلْلدددددددد   مددددددددالال  وأ


 فطنددددددت  ىلددددددى الدددددددعوا ومددددددا لالدددددد  عَدددددددلُ 


 ويلدر أهل زمان ح الدول :

 فدددددددددددددددد علمم  فدددددددددددددددددٌ  وألددددددددددددددددزمم  َوْغدددددددددددددددددُ  أأَهْيَلللللللللللللللل أ  هدددددددددددددددذا الزمدددددددددددددددان   لدددددددددددددددىىأذّ  

                                                 

و  الدالتور مصطفى جواد بعدد من األدلة أن الشدرف المطبدو  . وقد أثبت المرل9/111ديوان المتنبي  (1)
لى هذال المس لة في تلديدي التا  ىعرا  ىالمنسو  ىلى العالبره ليه ألبي البداي العالبره. وقد أشرت 

   .18 –11قس  الدراسة ص –اللديغ النبوه/ العالبره
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قددال الشددارف: الفَددْد : الغبددّي مددن الرجددال. والوغددد: اللئددي  الضددعيف... وصددّغر 
 .(1)األهل تلديرًا لم 

 وقد أالثر من تلدير الافور ب شالال متعددةح فمرة يذالرال باسم :

 بمعددددددددددددددذرة   كأللللللللللللللَوْي يرأولددددددددددددددى اللئددددددددددددددا  


 فدددددددي اُلدددددددّل لدددددددؤ  وبعدددددددض العدددددددذر َتْفنيددددددددُ 


 وقد يلّدرال ب وصاف ح الدول :

َوْيللللللللللللللللللونددددددددددددددددددا    عددددددددددددددددددن ليلنددددددددددددددددددا دمأ الخأ


 وقدددددددددددددد ندددددددددددددا  قبدددددددددددددُل عمدددددددددددددًى ا الدددددددددددددرا


 وقول :

 أاددددددددددددددددددذت بمدلدددددددددددددددددد  فرأيددددددددددددددددددُت لمددددددددددددددددددواً 


 يدددددددددددددددددا للدددددددددددددددددي ُ  قِ ِمللللللللللللللللليْ حَ للأ مدددددددددددددددددالي 


 وقد يتعَرض ل  وألّم :
 (2)دون الل  يعبُد في مصرا ي ه  الن َوْيِبي  بأنَ ل  تدر  أن   ي    ْيبِ نأوَ 

نمدددا الدددذوقح وقدددد يسدددفُّ المتنبدددي فدددي التلديدددرح فيددد تي ب بيدددات فالشدددة ينبدددو ع
 وردان وأبيات  في هجاي ابن اليغلغ. ّبةح وأبيات  في هجايال بيات  في هجاي ض

 :التقلي  - 

                                                 

 .1/911ديوان المتنبي   (1)

  . وليه في الشرف المنسو  للعالبره.211لليازجي ص ي  في شرف ديوان أبي الطي العرف الط (2)
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 العدد. ومن تدليل ذات المصّغر قول المتنبي:وتدليل  ويشمل تدليل الذات

َ ْيء  أقلُّ   فتًى ألُف ُجْزي  رأُي  في زمان    بعض  الرأه أجمهُ  جأ

 حلددوزناالتصددغير فددي هددذا البيددت لقامددة جددة جعددل ومددن الطريددف أن ابددن فورّ 
رال للدوزنح وأيضدًا فلتلديدر ذلدك يدول: أَقلُّ جدزي ألغندى ولالدن صدغّ  قال: ولو قدر أن

 .(1)الدليل وتصغير ش ن 

 ومن تدليل الذات قول  في النس :

 ذا الغصُن أ  ذا الدِّعص أ  أنت فتنةٌ أ

 لُت  البرُق أ  َثْغرُ الذه قبّ  وذي      

نمددا صددّغرال ألندد  أشدار ىلددى الثغددرح والثغددر قدال ابددن سدديدال : وَذي ددا تصدغير ذاح وا 
طرلدْت ااتممدا  يوصف بالصغرح أا ترا ىلى قول الّنظا  يصدُف عجبد  مدن امدرأة  

 في فيماح فدال:

ْن َرْمي    (2)ما الااتَ  في الااَت   م 

ولالدددّن شدددارف الدددديوان جعدددل الغدددرض مدددن التصدددغير فدددي هدددذا البيدددت للملبدددة 
 ا  فاتالًا:جن تدليل الذات أيضًا قول  يمدف أبا ش. وم(9)والشفدة

 َطْيفالُ وغيُر عاجزة  عن  األُ  نائ ل  ا يلرُ  البعُد أهَل الُبْعد  

                                                 

   .119الفتب على أبي الفتب ص (1)

   .21شرف مشالل شعر المتنبي ص (2)

 .2/129ديوان المتنبي  (9)
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ر الجمده ل جمده طفدل وهد  صدغار الصدبيانح وصدغّ طيفداقدال شدارف الدديوان: األُ 
.. ولدديه يعجددز صدف عمددو  بددّرال وأن البعيدد والدريدد  فيدد  سدواييعلدى اللفددظح والمعنددى: 

 ..ل  (1)ار األطفال عن ااشتمال ب  وا يارجما الصغر عن التناولصغ
 ويشمل التدليل تدليل العددح الدول المتنبي يصف دمع :

 وظل  يسفُب بين الُعْذر والَعَذل   ُأالفال ُف  َصْيح بيأأ ظللُت بين 

"ُأصديلابي  :وقد يالون التصغير في هذا البيدت للتلبُّد  والتعطّدفح الدولد  
 .(2)ُأصيلابي"

 ومن تدليل العدد قول المتنبي في هجاي قبيلة الم :

 بل  لمن ترالت رعي الشَُّوْيمات  وال   أرادت المٌ  أن تفوز بدولة  

ظمدددار هزالمدددا وسدددوي  وقدددد يالدددون التصدددغير فدددي هدددذا البيدددت لتلديدددر الشدددياال وا 
 لالما.

  ق :المحب   والش   - 

 .(9)فدة والتلطّ قال الرضي: ومن مجاز تدليل الذات التصغير المفيد للشف

 ومن  قول المتنبي في النسي :

بيِّبت    ىذا عذلوا فيما أجبُت ب ّنة    قلبا فؤادا هيا جملُ  حأ

 .(1)قال شارف الديوان: أراد لبيبة فصّغرها للتدري  من قلب 
                                                 

 .9/212ديوان المتنبي   (1)

  .13ص حنصاف في مسائل الامفال   (2)

  .1/133شرف الشافية  (9)

 .9/112ديوان المتنبي  (1)
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ومن ذلك التصغير المفيد للمملة وااستلسانح الدول المتبني وقد استلسن 
 عين باز  في مجلس :

 ُمْدلَددددددددددددددددددددددددددةً  ه ْيِسللللللللللللللللللللللللللنَ أأحَ أيامددددددددددددددددددددددددددا 


 ولدددددددددددددددددددوا المملدددددددددددددددددددُة لددددددددددددددددددد  أعجددددددددددددددددددد   


 ق   المتنبي في رث ء جد ت : ،بي (تقريب ال م ن )بل ظ قأ  -د

 مدددىظْ فددددد صدددارت الصدددغرا التدددي الاندددت العُ   واالن ددد أسدددتعظ ُ  المدددوت    َ ْيلللبَ قأ  والندددتُ 
 وقال في رثاي والدة سيف الدولة:

 المثددددددددددال   مفدددددددددددودَ  فدددددددددددد  ال  َ ْيللللللللللبَ قأ  مددددددددددن فددددددددددددنا مددددددددددن وجدددددددددددنا             وأفجددددددددددهُ 
 
 الت ظيم: -هل

نمدا وجد  تصدغير التعظدي  أن الشديي قدد يعظد  فدي نفوسددما القدال ابدن سديد : وا 
لتى ينتمي ىلى الغايةح فذذا انتمدى عالسدوال ىلدى ضدّدال لعدد  الزيدادة فدي تلدك الغايدة. 

نعالده ىلدى اانتمدى  ىذاوهذا مشمور من رأه الددماي الفمسدفة اللالمداي: أن الشديي 
ذلك جعل سيبوي  الفعدل الدذه ا يتعددا ىلدى مفعدولح قدال ألند  لمدا انتمدى ضّدالح ول

 ...(1)فل  يتعّد صار بمنزلة ما ا يتعداح وهذا من  ظريف جداً 

ومجددديي التصدددغير للتعظدددي  أثبتددد  الالوفيدددونح واسدددتدلوا لددد  بدددبعض الشدددواهدح 
 .(2)الالوفيين ومنع  البصريون وت ّولوا أدّلةَ 

                                                 

   .11ص حل شعر المتنبيشرف مشال (1)

  .11 -12ح الدول الفصل 2/911ح والتصريب 2/213انظر شرف الجمل ابن عصفور  (2)
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لنشددد ة ويبددددو فدددي شدددعرال الثيدددرًا ااتجددداال الالدددوفي فدددي والمتنبدددي الدددوفّي المولدددد وا
 النلو. ومن ذلك استعمال  التصغير لغرض التعظي  في قول :

 المنوطُة بالثناي   ْيَلتأن لأيَ    ألاٌد أ  سداٌه في ألاد  

ما فدددال: لييلتنددا المنوطددة لفدي الوسدداطة: قددال الاصدد : صددّغر الليلدة ثدد  اسددتطا
. وشددارف ..(1)ير التعظددي ح والعددر  تفعلدد  الثيددراً بالثندداي. قددال أبددو الطيدد : هددذا تصددغ

ديوان المتنبي )وهو الشرف المطبو  المنسو  ىلدى أبدي البدداي العالبدره( يطدل عليندا 
اهدد  الالدددوفيح وأبدددو البددداي العالبدددره معددروف بميلددد  ىلدددى جالثيددرًا فدددي أثندداي الشدددرف باتّ 

 .(2)البرهالمذه  البصرهح وهذا مما دعا ىلى نفي نسبة الشرف المذالور ىلى الع

وقد تعر ض لشرف البيت المذالور والتعليق علي  الثير من أئمة اللغدة والنلدوح 
. ولالن ابن هشا  (9)واللُّم  مجمعون على أن الغرض من التصغير في  هو التعظي 

نمدا  سّجل على هذا البيت عددًا من المآاذح منما: تصغير ليلدة علدى لييلدةح قدال: وا 
ة اليددداي علدددى غيدددر قيددداه... ثددد  قدددال: وممدددا قدددد صدددغرتما العدددر  علدددى لييليدددة بزيددداد

 ين:ييستشالل في  أن  جمه بين متناف
 استطالة الليلة وتصغيرهاح وبعضم  يثبت مجيي التصغير للتعظي  الدول :

                                                 

  .181ص حالوساطة بين المتنبي واصوم  (1)

عددرا  اللدددديغ النبددوه ألبددي البدددداي العالبددره/ قسددد  ىانظددر توضدديب هدددذال الدضددية فددي تلديددددي لالتددا   (2)
 .18 -11ص حالدراسة

تب الددوهبي ح الفدد19ص حح شددرف مشدالل شددعر المتنبدي1/989يوان المنسددو  للعالبدره نظددر: شدرف الدددا (9)
ح تفسددير أبيددات المعدداني مددن شددعر أبددي 91ح الفددتب علددى أبددي الفددتب صعلددى مشددالمت المتنبددي صددطذ

  .91سرقات المتنبي ومشالل معاني  ص ح11الطي  المتنبي ص
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 والددددددددددلُّ أندددددددددداه سددددددددددوف تدددددددددددال بيددددددددددنم 


 (1)ة تصددددددددددددفرُّ منمددددددددددددا األنامددددددددددددلَيددددددددددددُدَوْيم  



 :أو ان التصغير (2

فددددددق عليمددددددا األوزان التددددددي اتّ فددددددي شددددددعر المتنبددددددي هددددددي أوزان التصددددددغير  -أ 
 ْيل الدول :الصرفّيونح وهي: ُفعَ 

  أ ْيَللللللللللللللللأأهَ أُذ ُّ ىلدددددددددددددددى هدددددددددددددددذا الزمدددددددددددددددان 


 دٌ  وألددددددددددددددددزمم  وغدددددددددددددددددُ فددددددددددددددددفدددددددددددددددد علمم  


 ل الدول :ْيع  وُفعَ 

 أاددددددددددددددددددذُت بمدلدددددددددددددددددد  فرأيددددددددددددددددددُت لمددددددددددددددددددواً 


 يدددددددددددددددددا للدددددددددددددددددي ُ  قِ ْيِملللللللللللللللللللأحَ مدددددددددددددددددالي 


 ْيعيل الدول :وُفعَ 

 بمعددددددددددددددذرة   ْي ير  كأللللللللللللللوَ ئددددددددددددددا  ْولددددددددددددددى اللّ أَ 


 تفنيدددددددددُ  ْول  وبعدددددددُض الدَددددددد ْؤ   فدددددددي اُلدددددددلِّ لُددددددد


ي. َزهْ لح وُجددَهْيددي تصددغير الثمثددي المجددّردح نلددو: أُ ورد فددي شددعر المتنبدد - 
 . والثمثددي المزيددد بلددرفين فددي اللمددة ْيمددق وُاَوْيددد  لَ والثمثددي المزيددد بلددرف نلددو: أُ 

 يفير.والدة هي اُلوَ 

 مجّرد.ل  يرد في شعر المتنبي تصغير الرباعي المجردح وا الاماسي ال - 

                                                 

  .11اللبي  ابن هشا ح ص يمغن (1)
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 وردت اللمات الثيرة في شعر المتنبي على هيئة المصّغرح وهذال الاللمدات -د
ْيل ا تعددّد مددن بددا  التصددغيرح ألنمددا وضددعت علددى هددذال الصددورة. ومددن ذلددك: ُسددمَ 

( الاُلميدت 283ح 1/31ْين )( اللَُّجد2/111ح 1/13سيطة )(ح بُ 12ص 1)الديوان ف
 (.1/13ح 9/138) انسليم( 1/122ْينة )( ُسالَ 2/921ر )يَ شَ ( قُ 211ح 2/11)

رةح وقدد عمدل مصدغّ  ْين من األسماي ل  التدي تسدتعمل ىاّ : واللُّجَ القال ابن سيد
 .(1)يباً وَ سيبوي  في  بُ 

 حرف عل  : تصغير م  ث ني  -3

ىذا الددان لددرف العلددة أصددًم سددل  فددي التصددغير. قددال المتنبددي فددي هجدداي  -أ
 الافور وأّم :

 في مصرا دون الل  يعبدُ  الن َويِبي  ل  تْدر أن  ُبني ما  نأَوْيِبي    

 .(2)ة تصغير ُنوبي ة نسبة ىلى الّنو  وه  جيل من السودانفُنَويبيّ 
 وقال في تصغير ليلة:

 أ  سدددددددددددددددداٌه فدددددددددددددددي ألددددددددددددددداد   ألدددددددددددددددادٌ 


 المنوطدددددددددددددددددددة بالثنددددددددددددددددددداي   نللللللللللللللللللل تأ َيْيلَ لأ 


 ح(9)ىذا الددان لددرف العلددة مندلبددًا عددن أصددل يددرّد ىلددى أصددل  فددي التصددغير - 
 ومن  قول المتنبي في هجاي بني الم :

 بدددل  وال   يه تِ الش لللوَ لمدددن ترالدددت رعدددي  أرادت الددددددددددددددمٌ  أن تفددددددددددددددوز بدولددددددددددددددة  
                                                 

   .212ي صشرف مشالل شعر المتنب (1)

 .211العرف الطّي  ص  (2)

 بلغ: التصغير يرّد األشياي ىلى أصولما. 2/11انظر: التبيان في تصريف األسماي   (9)
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َوْيَمةح ر علدددى ُشدددح وأصدددل  َشدددْوَهة تصدددغّ ُشدددَوْيمات تصدددغير شدددياالح ومفدددردة شددداة
وشداة مدن بندات الدواوات التدي  (1)قدال سديبوي : .الواو فرّدت األلف ىلى أصلما

 ا هاي.تالون عينات وامم
ىذا الدددان اللدددرف الثددداني ليندددًا زائددددًا يدلددد  واوًا فدددي التصدددغيرح وقدددد ورد منددد   - 

 ثمغ اللمات في شعر المتنبيح وهي تصغير ااد  وشاعر والافور.
 قال المتنبي:

 ُ  عدددددددددددددددددن ليلنددددددددددددددددداوندددددددددددددددددا  الُاَوْيدددددددددددددددددد  


 الددددددددددرا وقددددددددددد نددددددددددا  قبددددددددددل عمددددددددددًى ا


 وقال:

 شألللَوْي ر  أفدددي اُلدددّل يدددو   تلدددت ضدددبني 


 قصدددددددديٌر يطدددددددداولُ ضددددددددعيٌف يددددددددداويني 


 تصغير م  ث لث  حرف عل  : -4

ىذا وقعددت األلددف ثالثددة تدلدد  يدداًي وتدددغ  فددي يدداي التصددغيرح فتدددول فددي  -أ
تصغير التدا : اُلَتيِّد ح وفدي رسدالة: ُرَسديَِّلة. ولد  يدده مثدل هدذا فدي شدعر 

 المتنبي.

ىذا وقعدددت اليددداي ثالثدددة سدددلمت وأدغمدددت فدددي يددداي التصدددغيرح ومنددد  قدددول   - 
 ر لبيبة:المتنبي في تصغي

                                                 

 .9/123الالتا   (1)
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 ىذا عددددددددددددددذلوا فيمددددددددددددددا أجبددددددددددددددُت ب ّنددددددددددددددة  


َبيِّبتللللللللل   َقلبدددددددددًا فدددددددددؤادا هيدددددددددا ُجمدددددددددلُ  حأ


قال أبو الفتب: أبدل الياي من ُلبّيبتا في النداي ألفًا تافيفًا... وهو في موضه 
 ...(1)نص  ألن  نداي مضافح أراد يا لبيبتيح يا قلبيح يا فؤاده

ضدددعين: ألددددهما أن تالدددون امدددًا ىذا وقعددت الدددواو ثالثدددة وجددد  قلُبمدددا يدداًي فدددي مو  - 
فندددول دلددو: ُدلَددّيح وفددي ُعددرَوة: ُعَرّيددة. والثدداني: أن تالددون سدداالنة فتدددول فددي تصددغير 

ر. ولدددد  يدددده مثددددل هددددذين الموضدددعين فددددي شددددعر يِّددددر ُجزَ و ّيددددزح وفددددي جدددز عجدددوز: ُعجَ 
 المتنبي.

. مدا يدايً ن وقعت الدواو ثالثدة متلرالدة وليسدت ا  الاللمدة جداز ىبداؤهدا وقلبُ ىوأما 
د وُجددقددال الّرضددي لح لدددوة الددواو المتلرالددة ْيو  دَ : واألالثددر الدلدد ح ويجددوز ترالدد  الُ َسددْيو 

وعدد  الونمدا فدي ايادر الدذه هدو ملدل التغييدرح والدون يداي التصدغير عارضدة غيددر 
 ...(2)ازمة

 ومن ىبداي الواو قول المتنبي في هجاي الافور:

 عيُنددددددددددد  َسلللللللللللْيِودأ الأ وفارقدددددددددددُت مصدددددددددددرًا و
 

 (9)لُّ بددددددددددددد ْدُمه  لدددددددددددددذاَر مسددددددددددددديره تْسدددددددددددددتم

 

 سلاق بن ىبراهي  األعور:ىومن قلبما ياًي قول المتنبي في هجاي ابن اليغلغ 

 وهدددددددددي فيدددددددددك تالدددددددددرُّ ُ  َعيِّلللللللللرالأ يدددددددددا بدددددددددن  ادة فدددددددددددي سدددددددددددواك تالسُّدددددددددددباً أتدددددددددددرا الديددددددددددد
                                                 

   .9/112ديوان المتنبي  (1)

   .8/121وشرف المفصل  ح2/219والمدتض   ح9/123. وانظر الالتا  1/293شرف الشافية  (2)

 .283العرف الطي  ص( 9)
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 .(1)ُعيِّر تصغير أعورح ويجوز ُأَعْيورح والان أبوال أعورقال الشارف: األُ 

 ( تصغير الجمع:5

لَ    الدّلة وهي:و جم -أ ةح وَأْفعالح وف ْعَلة تصّغر على لفظما وقدد ورد َأْفعُلح وَأْفع 
منمددا فددي شددعر المتنبددي أربعددة ألفدداظ علددى وزن َأْفعددالح ولفددظ والددد علددى وزن 

بْ   ة.يف ْعَلة وهو ص 

 ومن ذلك تصغير أبيات في قول :

 ن مدددددددددددددُت بمدددددددددددددا أأَبي  تللللللللللللل   يسدددددددددددددتعظمون 
 

 ا تلسدددددددددددددن  علددددددددددددى أن يندددددددددددد   األسددددددددددددد
 

 في قول :وتصغير أصلا  

 أالفالفدددددددددددد  ْيح بيَصللللللللللللأأ ظللددددددددددددُت بددددددددددددين 
 

 والَعددددددددددَذل   وظددددددددددّل يسددددددددددفُب بددددددددددين الُعددددددددددْذر  
 

 وتصغير صبية في قول :

 ف رهدددددددددددددددددددددددددت العددددددددددددددددددددددددذارا ُمْرَدفددددددددددددددددددددددددات  
 

لللللللللللللللللالأ وُأوطئدددددددددددددددددت  دددددددددددددددددغارُ  َي أ ْيبِ صأ  الصِّ
 

دد ْلَمددةح قددالوا قددال السدديوطي: قددد يالددون لمسدد  تصددغيران قياسددي وشدداذ الص  ْبيَة وغ 
ر على نمما جمعا قّلةح وجمو  الدلة تصغّ هذا هو الدياهح ألة و ْيمَ ي ة وُغلَ بَ فيمما: صُ 

                                                 

 .1/193ديوان المتنبي   (1)



 -23- 

ن يَ ْصدب  َمة وهذا هو الشاذح وال ّنم  صّغروا َأْغل َمدة وأَ ْيل  َية وُأغَ ب  يْ لفظما. وقالوا: ُأصَ  ة وا 
 .(1)ل  تستعمل في الالم 

ر علددى لفظمددا. قددال األشددموني: فمددن قصددد تصددغير جمددو  الالثددرة ا تصددغّ  - 
وصددّغرالح ثددد  جمعدد  بدددالواو والنددون ىن الدددان  رّدال ىلددى والددددالمدده مدددن جمددو  الالثدددرة ج

ْلمان ُغَليِّمونح وباأللف والتاي ىن الان لمؤندغ أو لمدذاّلر  :لمذالر عاقل الدولك في غ 
 .(2)يات وُدَرْيم ماتا يعدلح الدولك في جوار  ودراه : ُجَوْير  

 وقد ورد في شعر المتنبي تصغير لجمده والدد مدن جمدو  الالثدرةح وهدو تصدغير
 يمات في قول :شياال على ُشوَ 

 أرادْت الدددددددددددددددددددمٌ  أن تفدددددددددددددددددددوَز بدْولَدددددددددددددددددددة  
 

 بدددددل  وال   الش لللللَوْيه تِ لمدددددن ترالدددددْت رعدددددي 
 

ثدد  تجمعدد  جمدده مؤنددغ سددالمًا  (9)وذلددك أن مفددردة شدداة تدددول فددي تصددغيرها ُشددَوْيمة
 فتدول ُشَويمات.

 ( التصغير الش  ذ:6

االفتدددد  قاعدددددة وهددددو نوعددددان: مددددا شددددّذ لماالفتدددد  شددددروط المصددددّغرح ومددددا شددددّذ لم
علدى ادمف فدي  –التصغير. وقد ورد التصغير في ستة مواضه من شدعر المتنبدي

 أْجملما فيما يلي: -بعضما

 تصغير اس  الشارة: -أ

                                                 

   .2/111همه الموامه  (1)

 .1/118شرف األشموني   (2)

 .2/211المتدض   ح9/123الالتا   (9)
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 يالون مبنيًا بناًي ازمًا. يشترط فيما يصّغر من األسماي أاّ 

: الددان لددق اسدد  الشدددارة أن ا يصددّغر لغلبددة شددب  اللددرف عليددد ح يقددال الرضدد
ل  وهدددو "ذا" علدددى لدددرفينح لالنددد  لمدددا تصدددر ف تصدددرُّف األسدددماي المتمالندددة وألن أصددد

 .(1)ووصف ب  وثّني وأّنغ أجره مجراها في التصغير

عدين  ]ي داَذيَ [. قال أبو البداي: وأصل  ثدمغ يدايات (2)ي ا"ويدال في تصغير ذا "ذَ 
يدداياتح الاللمددة ويدداي التصددغير وا  الاللمددةح فلددذفوا ىلددداها لثدددل الجمدده بددين ثددمغ 

 حوالملذوفددة األولددىح ألن الثانيدددة للتصددغير فدددم تلددذفح والثالثددة تدددده بعدددها األلدددف
 ...(9)بعد المتلرالةح واأللف فيما بدل عن الملذوف واأللف ا تده ىاّ 

وقد صّغر المتنبدي "ذا" فدي موضدعين مدن شدعرالح وذلدك فدي أبيدات النسدي  مدن 
 قصيدتين ل  في المدفح الموضه األول ليغ يدول:

 فتندددةٌ  أذا الغصدددُن أ  ذا الدددد عُص أ  أندددت  
 

 الدددددددددذه قبلتدددددددددُ  البدددددددددرُق أ  َثْغدددددددددرُ  ي للللللللل ذَ و
 

فذالر "ذا" ثمغ مرات في هذا البيت؛ األولدى ىشدارة ىلدى الُغصدن والثانيدة ىشدارة 
وا  حا غصدددن وردفمدددا الثيددد مدددىلدددى الددددِّعص وهدددو الالثيددد  مدددن الرمدددلح يريدددد أن قوام

ثالثة صّغر "ذا" ألن  ىشدارة ىلدى ثغرهداح وهدو وفي المرة ال حىلى تصغير انيلتا  هذ
 مما يستلسن في  الصغر.

 والموضه الثاني ليغ يدول:

                                                 

 .211/ 1شرف الشافية   (1)

 .2/211ح المتدض  9/111سيبوي    (2)

 .1/211 يوشرف الشافية للرض ح2/932ح وانظر شرف جمل الزجاجي 1/13األشباال والنظائر (9)
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 بسدددددددددددددالرة   ُامدددددددددددددارَ ال ي للللللللللللل  ِ ذَ قّطعدددددددددددددت 
 

 مددددددددددددن امددددددددددددر الفددددددددددددراق الؤوسددددددددددددا وأدرت  
 

 تصغير األسماي الموصولة: - 

ات أن ا تصدددّغر لغلبدددة شدددب  اللدددرف و الموصددد ي: والدددذا الدددان لدددقّ قدددال الرضددد
ف في  تصدّرف ى ثمثة ألرف الالذه والتيح وُتصرّ بعضما عل عليماح لالن لما جاي

وجمدده جدداز تصددغيرال وتصددغير مددا تصددّرف مندد ح  يالمتمالنددة فوصددف بدد  وأّنددغ وثّندد
 .(1)ات المن وماو دون غيرهما من الموص

ّيا والل َتّيدا بزيدادة يداي التصدغير ثالثدة وفدتب مدا الل دذَ  تدول في تصغير الذه والتدي:
ّيا لتدددي بعدددد يددداي التصدددغير لتسدددل  ألدددف العدددوض. وقدددد لالدددي اللُّدددذَ وفدددتب اليددداي ا حقبلمددا
 .(2)بين العوض والمعّوض من  ّيا بض  األّول جمعاً والُلتَ 

 ب الددددم  فددددي تصددددغير الل َتّيددددا ىاّ قددددال ابددددن االويدددد : أجمدددده النلويددددون علددددى فددددت
 .(9)جاز اللَُّتّيا بالض أاألافتح فذن  

ليسدت عوضدًا مدن ضدّ  األّول ىذ ا قال أبو ليان: وذلك دليل علدى أن األلدف 
 .(1)يجمه بين العوض والمعّوض من 

وقد صّغر المتنبي اس  الموصول "الذه" مرة والدة في شعرالح وذلك فدي هجداي 
 وردان بن ربيعة الطائيح ليغ يدول:

                                                 

   .1/211الشافية  شرف (1)

 .2/213ح والمدتض  9/111ح وانظر الالتا  1/211شرف الشافية  (2)

 .9/19األشباال والنظائر  (9)

 .2/931شرف جمل الزجالي  (1)
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 بندددددددددددددت وردان بنتددددددددددددد  ي  الل لللللللللللللذَ أهدددددددددددددذا 
 

 همددددا الطالبددددان الددددرزق مددددن شددددّر مطلدددد 
 

لددذهح وهددي لغددة مسددتعملةح المددا جدداي فددي تصددغير قددال الشددارف: اللّددذّيا تصددغير ا
 .(1)التي الّلتّيا

 ل في التعج :ْفعَ أَ تصغير صيغة  - 

 . فدي التعّجديشترط فيما يصّغر أن يالون اسمًاح وقد ااتلدف فدي صديغة أْفعدل 
فذه  البصريون والالسائي ىلدى أنمدا فعدلح فتصدغيرال عندده  شداذح وذهد  الالوفيدون 

 .(2)قياهىلى أنما اس ح فتصغيرال عنده  

 . فددال: لد  يالدن ينبغدي لَلديْ مَ قال سيبوي : وس لت الاليل عن قول العر : ما أُ 
نمددا تلدّدد ر األسددماي ألنمددا توصددف بمددا أن يالددون فددي الديدداه ألن الفعددل ا يلد ددر. وا 

نمدا يعندون الدذه  يعظ  ويمونح واألفعال ا توصدف ... ولالدنم  لدّدروا هدذا اللفدظ وا 
 ...(9)ي بلَ ال ّنك قلت: مُ  .تصف  بالملب

ددديْ مدددا ُألَ  ل فدددي التعجددد  ىاّ ْفَعدددولددد  يدددرد مدددن تصدددغير أَ  . قدددال (1) َلدددل  يْ مَ   ومدددا أُ نَ س 
 .(8)السيوطي: وفي قياس  امف

 في مجلس : وقد ورد من هذا التصغير قول المتنبيح وقد استلسن عين باز  

                                                 

   .1/213ديوان المتنبي  (1)

  .1/213وشرف الشافية  ح2/931ح وانظر شرف 18نصاف مس لة ال   (2)

   .111 -111/ 9الالتا   (9)

 .19ص حفي النلو والصرفملاضرات   (1)

   .2/181همه الموامه  (8)
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 مدلددددددددددددددددددددددددددةً  ه نَ ْيِسللللللللللللللللللللللللللأأحَ  أيامددددددددددددددددددددددددددا
 

ددددددددددددددددددد   ولدددددددددددددددددددوا المملدددددددددددددددددددُة لددددددددددددددددددد  أعج 
 

لعدر  شددّذت عددن قاعددة التصددغير. وقدد ورد لفظددان منمددا وردت ألفداظ عددن ا -د
 يان.ةح وُأنْيس  يَ ْيب  صَ في شعر المتنبيح هما أُ 

 ة:ْبيَ قال المتنبي في تصغير ص  

 فددددددددددددددددددددددددات  ف رهدددددددددددددددددددددددددت العددددددددددددددددددددددددذارا ُمْردَ 
 

 الّصدددددددددددددددددغار  أ يَ ْيبِ َصلللللللللللللللللالأ  وطئدددددددددددددددددت  وأُ 
 

ْلَمددددة ة فددددي تصددددغير يَ ب  يْ ة وُأَصددددَمددددْيل  قددددال الرضددددي: وُأغَ  ددددغ  ًاح ة شدددداذان أيضددددْبيَ وص 
 .(1)ْيَمة وُصَبي ة. ومن العر  من يجيي بمما على الدياهوالدياه ُغلَ 

ْيلمددةح وهددذا هددو الشدداذح والدد نم  صددّغروا ة وُأغَ يَ ْيب  ... وقددالوا ُأَصدد قددال السدديوطي:
ن ل  يستعمل في الالم ْغل  أَ   .(2)مة وَأْصب َية وا 

عيدددل مثدددل ّي فَ ... وذلدددك أن ُغممدددًا ُفعدددال مثدددل ُغدددرا ح وَصدددب   قدددال ابدددن يعددديت:
لَدقفيزح وبا  ُفعدال وفَ  ةح فالد نم  زَ ْقف دبدة وأَ ْغر  ة مثدل أَ عيدل أن يجمده فدي الدلّدة علدى َأْفع 

لمددا أرادوا التصددغير صددّغروال علددى أصددل البددا ح ىذ التصددغير ممددا يددرّد األشددياي ىلددى 
 .(9)أصولما

دديان فدددد ذالرهددا المتنبددي فددي قصدديدت  المشددمورة فددي شددع  بددّوان يمدددف  أمددا ُأن ْيس 
 الدولةح ومطلعما:عضد 

                                                 

   .1/211شرف الشافية  (1)

   .2/111همه الموامه  (2)

 .191 -8/199شرف المفصل   (9)
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 مغدددددددداني الّشددددددددع   طيبددددددددًا فددددددددي المغدددددددداني
 

 الربيدددددددددددددددددده  مددددددددددددددددددن الّزمددددددددددددددددددان   بمنزلددددددددددددددددددة  
 

وقدددد الدددان لعضدددد الدولدددة عددددّو لددد  ولددددانح أراد أن يالددداثر بممددداح ولالدددن المتنبدددي 
جعلممدا زيدادة فددي العدددح ولالنممدا ندددص فدي المعندى والجدداالح التصدغير ىْنسدان علددى 

يانح قال المتنبي:  ُأَنْيس 

 الدددددددددددددددددددددداثراال و  والددددددددددددددددددددددان ابنددددددددددددددددددددددا عددددددددددددددددددددددد
 

 أأِنْيِسلللللللللللللللي نِ  يددددددددددددددداَيا لدددددددددددددددروف  لددددددددددددددد  
 

ْيسددان تصددغير ىنسددانح وهددو أالثددر لروفددًا مددن مالّبددرال لالددن تلددك : ُأنَ قددال ابددن سدديدال
الالثدددرة مشدددعرٌة بدلّدددةح فدددم غنددداي لمدددذال الزيدددادة التدددي فيددد ح لمدددا يللدددد  مدددن التصدددغير 

 .(1)ْيسيان من شاذ التصغير... وُأن   ونديص  التلدير

دد (2)وقددد ذهدد  الالوفيددون يان علددى ىلددى أن "ىنسددان" وزندد  )ىْفعددال( ألن أصددل  ىْنس 
ددمن مددن النسدديانح ولددذفت اليدداي التددي هددي ا  الاللمددة لالثددرة ااسددتعمالح والدددليل فْ ى   ع 

يانح فرّدوا الياي في لال التصدغيرح ألن التصدغير يدرّد ْيس  على ذلك تصغيرال على ُأنَ 
 األشياي ىلى أصولماح فتصغيرال عنده  قياه.

صريون وبعض الالدوفيين ىلدى أن "ىنسدان" وزند  )ف ْعدمن( ألند  مد اوذ وذه  الب
يان على امف الدياهح الما زيددت فدي قدولم  ْيس  من النهح وأن الياي زيدت في ُأنَ 

 ُلَيْيلية في تصغير ليلة.

                                                 

   .912الفتب على أبي الفتب  ح112. وانظر الفتب الوهبي 981بي صشرف مشالل شعر المتن (1)

  .19. وانظر ارتشاف الضر  ورقة 111نصاف مس لة ال   (2)
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وأايددددرًا أسددددتطيه أن أقددددول: لدددددد بددددّين هددددذا البلددددغ صدددددق مدولددددة "ولدددده المتنبددددي 
عنددد المتنبددي جمدده أغددراض التصددغيرح والثيددرًا  بالتصددغير"ح فدددد اسددتوع  التصددغير

من أوزان  وقضاياالح مما يثره البلغ الصّرفيح ويشمد ألبي الطي  المتنبدي بثدافدة 
 لغوية عميدة.



 -21- 

 مراجع البحث
 هد.2182طوطة دار الالت  المصرية رق  ما -ألبي ليان -ارتشاف الضر  -1
 هد.1923 -هد1983 ح2ط حليدرآباد الدالن -السيوطي –األشباال والنظائر -2

لسددددن موسددددى  تلديددددق د. -ألبددددي البددددداي العالبددددره –ىعددددرا  اللددددديغ النبددددوه -9
  .1311عمان  -الشاعر

تلديددق ملمددد مليددي الدددين  -نبددارهابددن األ –النصدداف فددي مسددائل الاددمف  -1
  .1388الداهرة  ح9ط حعبداللميد

 .1الداهرة ط -د. ألمد الليل –التبيان في تصريف األسماي  -8

 زهره.للشيا االد األ –التصريب على التوضيب  -2

تفسددير أبيددات المعدداني مددن شددعر أبددي الطيدد  المتنبددي/ ااتصددار أبددي المرشددد  -1
ح / دار المدد مون للتددراغح تلديددق مجاهددد الصددواف وزميلدد سددليمان علددي المعددره

  .1313 -هد1933دمشق 

 الرياض. -ألبي علي الفارسي/ تلديق د. لسن شاذلي فرهود –لةالتالم -1

 -/ شرف أبي البداي العالبره )وهدو منسدو  للعالبدره(ديوان أبي الطي  المتنبي -3
 تلديق مصطفى السدا وجماعة.

دار  –تلديدددق د. نعمدددان ملمدددد طددد  -بدددن لبيددد ديدددوان جريدددر/ بشدددرف ملمدددد  -13
 المعارف بمصر.

مطبعددة المعددارف  -شددرف الامددل اليمنددي –رهرسددالة الغفددران/ ألبددي العددمي المعدد -11
 بمصر.

تلديدددق الشددديا ملمدددد  –لنلدددوهسدددرقات المتنبدددي ومشدددالل معانيددد / ابدددن بسدددا  ا -12
  .1313الدار التونسية للنشر  –الطاهر بن عاشور

 شرف األشموني على ألفية ابن مالكح ومع  لاشية الصبان. -19

 بغداد. -تلديق د. صال  أبو جناف –شرف جمل الزجاجي/ ابن عصفور -11

 –تلديدددق ملمدددد ندددور اللسدددن وجماعدددة –يشدددرف شدددافية ابدددن اللاجددد / للرضددد -18
 هرة.مطبعة لجازه بالدا



 -21- 

 هد.1913المطبعة العثمانية  -/ للرضيشرف الافية ابن اللاج  -12

تلديدق د. ملمدد رضدوان الدايدة/ دار  –شرف مشدالل شدعر المتنبدي/ ابدن سديدال -11
  .1318 -هد1938ح دمشق الم مون للتراغ

 ىدارة الطباعة المنيرية. -شرف المفصل/ ابن يعيت -11

تلديددق مصددطفى  -يثيددة المتنبددي/ الشدديا يوسددف البددديعالصددبب المنبددي عددن لي -13
  .1329دار المعارف  -السدا وجماعة

 العرف الطي  شرف ديوان أبي الطي / الشيا ناصيف اليازجي. -23

 -تلديق د. ملسن غيداض -ابن جني –الفتب الوهبي على مشالمت المتنبي -21
  .1319بغداد 

  .1311بغداد  –تلديق عبدالالري  الدجيلي –جةرّ الفتب على أبي الفتب/ ابن فو  -22

المرلدو   –نسد  والوقدف والمالدة وهمدزة الوصدلالفصل في التصدغير والالدول  -29
  .1382 -هد1911الداهرة  ح2ط حالشيا عبداللميد عنتر

 الميئة المصرية العامة للالتا . -تلديق عبدالسم  هارون -الالتا / سيبوي  -21

 حمطبعدة السدعادة –الشيا عبدالعظي  الشناوه -ملاضرات في النلو والصرف -28
  .1321 -هد1911ح 2ط

  .1321 -ده1919 -العداد –مطالعات في الالت  واللياة -22

 .1321دمشق  –تلديق د. مازن المبارك وزميل  –ابن هشا  –مغني اللبي  -21

 تلديق الشيا ملمد عبداللميد الاالق عضيمة. -المبرد -المدتض  -21

 الالويت. -تلديق د. عبدالعال سال  مالر  -السيوطي -همه الموامه -23

تلديدددق ملمددددد أبددددو  -الجرجدددداني للداضدددي -ي واصددددوم وسددداطة بددددين المتنبدددال -93
  .1322 -هد1912ح مطبعة عيسى الللبي حالفضل ىبراهي  وعلي البجاوه


