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المقدّ مة
الحمد هلل ربّ العالمين وال�صالة وال�سالم على خير خلقه نبي الإ�سالم محمّد
وعلى �آله الطاهرين و�صحبه المنتجبين وبعد.
ةمّدقلا
م

إدراك
البَالغ� � ُة فنٌ مِ نَ الفُنونِ  ,يَعتمِ � � ُد عَ لَى َ�صفَا ِء اال�ستعدا ِد الفط ��ريّ ود َّق ِة � ِ
نوف الأ�سَ اليبِ  .وهي لفظٌ ومعنًى ،وت�أليفٌ
الجَ مَالِ  ,وتَبينِ الفُروقِ الخفي ِة بينَ ُ�ص ِ
للألفاظ يمنحُ ها قو ًة وت�أثير ًا وح�سناً ،ثم دق ٌة في اختيا ِر ال َكلِماتِ والأ�ساليبِ عَ لَى
و�ضوعا ِت ِه ،وحالِ ال�سَّ امعينَ ،
حَ �سبِ مَ واطنِ الكالمِ وموا ِق ِعهِ ،وَمَ ُ
وال يخف ��ى ما للبالغة ،م ��ن �أهمية بالغة ف ��ي درا�سة العل ��وم الدينيّة ،بخا�صة
القر�آن الكريم ،والأحاديث ال�شريفة؛ لأنّ الدار�س لعلوم البالغة �سوف يقف على
ال�ص ��ور البيانيّة ،و�ألوان من الفن ��ون الأدبية ،وال�صور الفني ��ة ،بغية الو�صول �إلى
المعاني الدقيقة للآيات القر�آنية والن�صو�ص العربية ب�شكل عام ،هذا �إ�ضافة �إلى
تكوين ذوق �أدبي نا�ضج و�سليم ،لدى طالب العلم.
ه ��ذا الكتاب (البالغة المي�سّ رة) عبارة ع ��ن متن تعليمي في البالغة العربية
في علومها الثالثة (علم البيان ،وعلم المعاني ،وعلم البديع) ،عالجنا فيه مجمل
المو�ضوع ��ات البالغي ��ة المتعارفة ،ومعان ��ي الم�صطلحات البالغي ��ة ودالالتها،
وكان ذلك من خ�ل�ال التدرّج مع الطالب خطوة ،خطوة حتى ي�صل �إلى ا�ستنباط
القاعدة بدقة وي�سر .وقد اتك�أت درو�س هذا الكتاب على �أمثلة من القر�آن الكريم
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والأحادي ��ث ال�شريف ��ة ،و�أق ��وال الأئم ��ة الهداة ،ث ��م الن�صو�ص الأدبي ��ة الملتزمة
لكب ��ار �أدباء العربية قديم� � ًا وحديثاً .كما يتميّز هذا الكت ��اب بالجدة ،والطرافة،
والتي�سي ��ر ،وتقلي ��ل التق�سيمات والفروع المت�ش ّعب ��ة والمتعارفة في كتب البالغة،
واعتماد المو�ضوعات البالغية المهمة والوا�ضحة.
وم ��ن الخ�صائ�ص التعليمية المه ّم ��ة لهذا الكتاب �أنّه يعتم ��د على التطبيقات
المف�صل ��ة والتي تركّز على فه ��م القواعد ،وتذوّق روع ��ة المعاني من
ّ
والتماري ��ن
الأمثلة التي تجمع بين �آيات القر�آن وال�شعر العربي القديم والمعا�صر.

الدرس األوّل

الفصاح ُة

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى الف�صاحة.
�- -2أن يدرك الطالب �شروط ف�صاحة الكلمة.
�- -3أن يدرك الطالب �شروط ف�صاحة الكالم.

معنى الفصاحة:

(((

���اح ُة ُلغَ��� ًة :ت ُْط َلقُ الف ََ�ص َاح ُة ِف ��ي ال َّلف ِْظ َع َلى َم َعانٍ ك ِثي� � َر ٍة ِم ْن َها :ال َب َي ُان،
الف ََ�ص َ
َو ُّ
�افَ ،و ِم ْن ُه َق� � ْو ُل ا ِ
الظ ُه ��و ُرِ ،
واالنك�شَ � ُ
هلل َع َّز َو َج� � َّل} :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ{ ْ � .أي� :أَ ْب َي ُن ِم ِّني َمن ِْط َق ًاَ ،و َ�أ ْظ َه ُر ِم ِّني َق ْو ًال.
ُيق ُ
ال�ص ِّب ُّي ِفي َمن ِْط ِق ِه� ،إِ َذا َب َان َو َظ َه َر كَلاَ ُم ُه.
َال� :أَف َْ�ص َح َّ
ال�ص ْب ُح�ِ :إ َذا َ�أ َ�ضا َء.
َو َقا َل ِت ال َع َر ُب� :أَف َْ�ص َح ُّ
(((

(((

(((

وي�ستعم ��ل بع�ض علماء البالغة بين «البالغة والف�ص���احة» ا�ستعمال ال�شيئين المترادفي ��ن على معنى واحد في ت�سوية الحكم بينهما،
وم ��ن ه� ��ؤالء الع�سكري في «ال�ص���ناعتين» ،والفخر الرازي في «نهاية الإيجاز» وي�شهد لذلك قول الجوهري في «ال�ص���حاح» :الف�صاحة
البالغة .على �أن معظمهم يرى �أن الف�صاحة� :صفة للفظ ،و�أن البالغة� :صفة للمعنى مع اللفظ ،والمعنى �أن الكالم ال يكون بليغا �إال �إذا
كان ف�صيحا في الوقت نف�سه .فال بد ل ّأي كالم بليغ �أن تكون �ألفاظه ف�صيحة ،وقد يكون الكالم ف�صيح ًا وهو غير بليغ �إذا لم تتنا�سب
الكلمات الف�صيحة مع المقام الذي قيلت فيه.
�سورة الق�ص�ص ،الآية.34 :

ا
ُةحاصفل

يذك ��ر علم ��اء البالغة ع ��اد ًة انق�س ��ام الف�صاح ��ة �إل ��ى ف�صاح ٍة ف ��ي الكلمة،
وف�صاح ��ة في الكالم ،وف�صاحة في المتك ِّلم ،ث ��م يع ّرفون الف�صاحة في كل ق�سم
من هذه الأق�سام على حدة ،ويع ّللون ذلك ب�أنّه يتعذّر جمع المعاني المختلفة غير
ٍ
تعريف واحد.
الم�شتركة في �أمرٍ يع ّمها في
ال ِحِ :ه َي الأَلف ُ
َاظ ال َب ِّين ُة َّ
اال�ص ِط َ
الظ ِاه َر ُة ال ُم َت َبا ِدرة ِ�إ َلى ال َف ْه ِم،
الف ََ�ص َ
اح ُة ِفي ْ
اال�س ِت ْع َمالِ ِل َم َكانِ ُح ْ�س ِن َهاَ ،و ِه َي َت َق ُع َو ْ�صف ًا ِلل َك ِل َم ِة� ،أو الكَلاَ ِم وال ُم َت َك ِّل ِم.
َوم�أْ ُن َ
و�س ُة ْ
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َف َص َ
َما ِه َي �شُ ُر ُ
وط الَّل ْفظَ ِة الف َِ�ص ْي َح ِة؟
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�أَ ْو َر َد ال ُع َل َم ��ا ُء ُ�ش ُر َ
يح ًة,
وط ًا َي ْن َب ِغي َت َوا ُف ُر َها ِفي ا َّللف َْظ ِة ال َو ِاحد ِة َح َّتى َت ُك َ
ون ف َِ�ص َ
َو ِم ْن َه ِذ ِه ال�شُّ ُر ِ
وط:
 �-أَنْ َت ُك ََاعدَ َة ال َم َخا ِر ِج.
ون ال َك ِل َم ُة ُم َتب ِ
 �-أَنْ َت ُك َون ال َك ِل َم ُة ال َف ِ�صيحَ ُة َغ ْي َر ُم َتوَعِّ َر ٍة.
 �-أَنْ ال َت ُك َاظ العَا َّم ِة .
ون ِمنْ �أَ ْل َف ِ
(((

َو ِم َن الموانع التي تمنع تحقّق الف�صاحة في المفرد.
الح ُر ِ
وف ِفي َها:
َ - 1تنَا ُف ُر ُ
الح ُر ِ
وف؟
َك ْي َف َيك ُ
ُون َتنَاف ُُر ُ

الح ُر ِ
كون ال َك ِلم ُة ُم َتناه َي ًة ِفي ال ِّثقلِ
وف ال ُم َتقَا ِر َب ِة ِفي ال َمخَ ار ِِجَ ,ف َت ُ
َي ُك ُ
ون ِب َت َتا ُب ِع ُ
وال�ص ُعو َب ِة ِ�س َوى
َع َل ��ى ا ِّل َل�سانِ َو َي ُك � ُ
�ون ُن ْط ُق َها َع ِ�سير ًاَ ,و اَل َ�ضا ِب � َ�ط ِل َمعرِ َف ِة ال ِّثق ��لِ ُّ
ِبهم.
الم ال ُب َلغَا ِء و ُم َما َر�س ِة �أَ َ�سالي ْ
الذَّ وقِ َّ
ال�سلي ِِم ال ُمك َت َ�سبِ بالن ََّظرِ ِفي َك ِ
ِوم َث ُال َذ ِل َك:
�أُ -ر ِويَ �أَ َّن �أَعْ َرا ِب َّي ًا ُ�س ِئ َل عَ نْ َنا َق ِت ِه َف َق َالَ « :ترك ُتها َت ْرعَى ال ِهع ِْخعَ» .
بَ -و َق ُ
ول امر�ؤِ ال َق ْي ِ�س:
()
ر�سلِ
غَ ��دا ِئ � ُره��ا ُم���س� َت���ش��زِ ٌ
رات ِ�إل ��ى ال ُعال ت َِ�ض ُّل ال ِع َ
قا�ص في ُم َثن ًّى َو ُم َ
(((

16

3

(((
(((
(((

والعامي المن�سوب �إلى العامة .ومن الكالم :ما نطق به العامة على غير �سنن الكالم العربي.
العامة من النا�س :خالف الخا�صة،
ُّ
الرباعي� .سئل �أعرابي ع ��ن ناقته فقال :تركتها ترعى الهِ ْع ِخ َع،
أليف
�
الت
في
تجوز
ال
�شنعاء
كلمة
�ت
�
ق ��ال الخلي ��ل في كتابه العين� :سمع
ّ
ف�س�ألنا الثقات من علمائهم ف�أنكروا �أن يكون هذا اال�سم من كالم العرب .وقال الف ُّذ منهم :هي �شجرة يتداوى بورقها.
الغدائ ��ر :جم ��ع الغديرة ،وهي الخ�صلة م ��ن ال�شَّ عر.اال�ست�ش ��زار :االرتفاع.العقي�ص ��ة :الخُ �صلة من ال�شَّ عر والجم ��ع عق�ص وعقائ�ص
ِ
وعقا�ص.

يق � ُ
ات �إلى َف� � ْوقٍ ُ ،ي َرا ُد ِب َها �شَ ّد َه ��ا َع َلى ال َّر� ِأ�س
ُوع ٌ
�ولَ :ذوا ِئ ُب َه ��ا وغَ َدا ِئ ُر َها َمرف َ
ع�ض ُه ُمثنَّى و َب ْع ُ�ض ُه ُم ْر َ�س ٌل.
يب َعقَا ِئ ُ�صها ِفي �شَ ْعرِ َها َب ُ
بِخي ُو ٍطَّ ,ثم قَالَ َ :ت ِغ ُ
و�صعوب َة النُّطْ قِ بِهِ مَا ,لِذَ اَ ,ف ُهمَا
نُالحِ � ُ�ظ الثِّقلَ فِي« :ال ِهعْخِ َع  -م�ست�ش���زراتٌ » ُ
َك ِلمَتانِ خَ ارِجَ تانِ عَ نِ الف ََ�صاحَ ةِ.
اال�س ِتع َم ِال:
 - 2ال َغ َرا َب ُة ِفي ْ
ون ال َك ِل َم ُة َو ِ
َاها � اَّإل َب ْع َد الن ََّظر ِفي ُكتُبِ اللُّ َغ ِة.
ب َِح ْيثُ َت ُك ُ
ح�ش َّي ًة اَل َي َّت ِ�ض ُح َم ْعن َ
َّا�س
َفق َْد ُرو َِي َع ْن ِعي�سى ِبن عم َر الن َّْح ِّ
وي �أنَّه َ�سق ََط َع ْن ِح َما ٍر ْ
فاج َت َم َع َع َل ْي ِه الن ُ
َف َقالَ َل ُه ْمَ :ما َل ُك ْم َت َك�أْ َك ْ�أتُم َع َّلي َت َك ْ�أ ُك�ؤَ ُكم َع َلى ِذي جِ َّن ٍة؟! ا ْف َر ْن َق ُعوا َعنَّي!
وَمَ ْع َن ��ى هَ ��ذَ ا الكَالمِ  :مَ ��ا َل ُك ��م اجتَمَ ْعتُم عل ��يَّ اجتِمَ اعَ كُم عَ َل ��ى مَ جْ نُونٍ ؟
َ�صاحَ ِة
َتنَحَّ ��وا عنّي! فالكلمتانَ « :ت��� َك�أْ َك َ�أ  -ا ْف َر ْن َقعَ» كلم َت ��انِ خَ ارِجَ تَانِ عَ نِ الف َ
ِلغَرا َبتِهِ ما.
(((

ا
ُةحاصفل

وَمِ ��نْ ذَ ِل � َ�ك �أيْ� ًضا ا�ستِخْ ��دامُ َك ِلم� � ِة «عُ�سْ ���لُوج» َب ��دَ لَ «غُ ْ�ص���نٍ » و «حَ َق َّل���دٍ » بَدَ لَ
«البَخِ يلِ ».
ِ
القيا�س:
ُ - 3مخَ اَل َف ُة
� ْأي مخَ ا َلف َتها ِلق ِ
رفي
َواع ِد ال ِق َي ِ
ا�س َّ
ال�ص ِّ
وَمِ ثَالُ َذلِكَ َ :قوْلُ �أبِي النَّجْ مِ :
هلل ال � � َع � � ِل� � ِّ�ي ال ْأج� � � َل�� ��لِ ال� � ِ
ال� � َ�ح � � ْم � � ُد ِ
�واح� � ِ�د ال � � َف� ��ر ِد ال� � َق � ِ�دي � ِ�م الأ َّولِ
(((

(((
(((

تك�أك�أتم :اجتمعتم .ذي جِ نَّة :جنون .افرنقعوا :ان�صرفوا
الرجاز ومن �أح�سن النا�س �إن�شاد ًا لل�شعر.نبغ في
أكابر
�
من
م
747
ـ،
ه
130
وائل.
الف�ضل بن قدامة العجلي� ،أبو النجم ،من بني بكر بن
ّ
الع�ص ��ر الأم ��وي ،وكان يح�ضر مجال�س عبد الملك بن مروان وولده ه�ش ��ام .قال �أبو عمرو بن العالء :كان ينزل �سواد الكوفة ،وهو �أبلغ
من العجاج في النعت.
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اب � ْأن ُيقالَ « :الأج ّل»
ال�ص� � َو ُ
َف َك ِل َم� � ُة «الأَ ْجلَ ِ���ل» ُه َن ��ا خَ َر َج ْت َع ِن ال ِق َيا� � ِ�سِ � ,إذ َ
بالإ ْدغَ ِام ,وال م�س ِّو َغ ِل َف ِّك ِه.
ال�س ْم ِع
 - 4ال َك َرا َه ُة ِفي َّ
ال�س ِام ُعَ ,كقَولِ ال ُم َتنَبي:
ِب�أَ ْن َت ُك َ
ون ال َك ِل َم ُة َم ْم ُج َ
وج ًةَ ،ي ْن ِف ُر ِم ْن َها َّ
()
ُم� � �ب � ��ا َر ُك ا ِْال�� � �س � � ِ�م �أَغَ �� � � � ُّر ال� � َل� � َق � ْ�ب َك��ري� ُ�م ال��جِ ��رِ � ّ��ش��ى � َ��ش��ري� ُ�ف الن ََ�س ْب
1

َف َك ِل َم ُة الجِ رِ �شَّ ى َك ِل َم ٌة تَ�س َتث ِق ُل َها الأَ ْ�س َما ُعِ ,لذَ ا ِهي َك ِل َم ٌة خَ ار َِج ٌة َع ِن الف ََ�ص َاح ِة.
اح ُة الكَلاَ ِم:
َف َص َ

الم ف َِ�صيح ًاَ ,يجِ ُب � ْأن َيخْ ل َو ِم َن ال ُع ُي ِ
وب ال َّتا ِلي ِة:
َو ِل َكي َي ُك َ
ون ال َك ُ
واع � ِ�د ا ُّلل َغو َّي ِة ِفي ِه ،و َِم َث � ُ
�ال َذ ِل َكَ ,ن ْ�صبُ
�َ - 1ض���ع ُْف ال َّت�أ ِلي ِ
���ف ,وَعَ ��دَ مُ ال ِت َز ِام ال َق ِ
ا�ص ٍب َنحوُ:
ال ِف ْع ِل الم َُ�ضا ِر ِع ِب َال َن ِ
()
�وم� ��ا ِن� ��ي �إِ َل� � ��ى َط� � َل ��لٍ َب� � ْي � َ�ن ال � َّن � َق��ا وال ُمن َْحنَى
ان � � ُ�ظ� � � َرا َق�� � ْب� � َ�ل َت � � ُل� � َ
2

وَمِ ْن ُه كَذَ ل َِك�« :ضَ رَبَ غُ ال ُم ُه زَيداً»
هنَا يُري ُد القا ِئ ُل �أنْ يَقولَ �« :إ َّن زَيداً �ضَ َربَه غالمُه»
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ال�ضمِ ي َر فِي «غُ ال ُمهُ» َيعُو ُد عَ لَى ُم َت�أَخِّ رٍ
ولكنَّه �أَخط�أَ فِي تَرتِيبِ ال َك ِلمَاتِ  ,فَجَ عَلَ َّ
لَفظ ًا َورُت َبةً ,وَهَ َو ال َم ْفعُولُ ِب ِه «زيداً».
ال�ض ِميرِ ِ�إلى المفعولِ ِب ِه الم َت�أخَّ رِ لفْظ ًا َورت َب ًةُ ,مم َت ِن ٌع ِعن َْد �أَ ْهلِ ا ُّلل َغ ِة .
و ُر ُجو ُع َّ
(((

(((

كريم الجر�شّ ى� :أي كريم النف�س ،والبيت من ق�صيدة مطلعها:
�رب
ف� �ه� �م ��ت ال � �ك � �ت� ��اب اب � � � � َّر ال �ك �ت��ب
ف�����س��م��ع�� ًا لأم � � ��ر �أم � �ي� ��ر ال � �ع� � ْ

(((

لم اعثر على قائله.
ومن ال�شواهد على �ضعف الت�أليف قول ح�سان بن ثابت:
من النا�س �أبقى مج ُد ُه ال َّد ْه َر ُم ْط ِع َما»
«ول��و �أن مجدا �أخ�ل��د ال��ده��ر واح��دا

(((

ات:
َ - 2ت َنا ُف ُر ال َك ِل َم ِ
ب َِح ْي ��ثُ ي�س ِّب ُب اتِّ�ص � ُ
و�صعوب َة �أدا ِئ َها با َّل َل�سانِ ،
�ال بع�ضها ٍ
ال�س ْم� � ِعُ ،
ببع�ض ِث َق َلها على َّ
الح ُر ِ
وف ال ُمتَ�شابِه ِة ِفي َها ,و ِتكرار َِها ِفي التَر ِكيبِ ال َو ِاح ِدَ ،ك َقولِ َّ
ال�ش ِاع ِر:
ِل َك ْث َر ِة ُ
()4
�رب ق� � ْب ��رِ ح� � ٍ
وق� � �ب� � � ُر ح � � � � ٍ
�رب قب ُر
�رب ب � �م�� �ك� ��انٍ َق� � � ْف� � � ُر ول �ي ��� َ�س ق� � َ
ِوم ْن َذ ِل َك َق ُ
ول �أبِي ت َّمام:
َك��ري� ٌم َمتى َ�أم� َ�د ْح � ُه �أَم� َ�د ْح � ُه َوال� � َورى َم�ع��يَ ،و َم �ت��ى م��ا ُل�م� ُت� ُهُ ،ل�م� ُت� ُه َوح��دي

وع َد ُم ُو ُ�ض ِوح ال َمعنَى َيرجِ ُع
� ْأن اَل َيك � َ
الم ظاه َر ال َّد اَل َل ِة َع َلى ال ُمرا ِد ِب� � ِهَ ,
�ون ال َك ُ
بين:
ِ�إ َلى َ�س َب ِ
َكون الأَل ُ
ْفاظ مر َّتب� � ًة اَل َع َلى وفْقِ تَر ِتيبِ ال َم َعا ِني,
�أ ـ التَّع ِقي��� ُد ا َّلل ْفظ ُّ���يَ :و ُه َو � ْأن ت َ
�ام الكَلاَ ِم و َت�ألي ُف� � ُه ,ب َِ�سببِ َم ��ا َي ْح َ�ص ُل ِفي ِه ِم ْن َتقْدي � ٍ�م و َت� ِأخيرٍ ,
َف َيف�س� � ُد ِن َظ � ُ
ب�س� ,أَو ف َْ�صلٍ َب ْي َن ال ُمتالز َِم ِين,
ْديم الخَ َبرِ َع َلى
َ
َك َتق ِ
المبتد�أِ ِفي َم َكانٍ ُيوجِ ُب ا َّل ْل َ
اف وال ُم َ�ض ِ
كال ُم�س َت ْث َن ��ى َوال ُم�س َت ْثنَى ِم ْن� � ُه� ,أو ال ُم َ�ض ِ
اف �إِل ْي� � ِه ,فَي�صب ُِح الكَلاَ ُم
ِحي َن َها خَ ِف َّي ال َّد اَل َل ِة َع َلى ال َم ْعنَى ال ُمرا ِدَ ,كقَولِ �أَبِى َّ
الط ِّيبِ ال ُم َت َن ِّبي:
�ون �أب� � ��ا ال � � َب� ��رِ َّي � � ٍة �آ َد ٌم و�أ ُب � � � َ
�وك وال� � َّث� � َق�ل�انِ �أن � � َ�ت م� َ�ح � َّم � ُد؟
�أ َّن � � ��ى ي � � ُك� � ُ
«والو�ض ُع ال�صحي ُح �أن يقو َل :كيفَ يكونُ �آد ُم �أ َبا ال َب ِر َّي ِةَ ،و�أَ ُب ْو َك ُم َح َّم ٌدَ ،و�أَنْتَ
ال َّثق َ
َ�ل�ا ِن؟ يعن���ى �أَنَّه قد َجم َع َما ِفي الخَ ِليق ِة ِمنَ الف َْ�ض ِ���ل وال َك َم ِالَ ،فقَد َف َ�ص��� َل
(((

لم يعرف قائله.

ا
ُةحاصفل

ف� ��إنَّ فِي قَولِ «�أمدَحْ هُ» ثق ًال مَ ��اِ ،ل َما َبيْنَ «الحَ اءِ» و «الهَاءِ» مِ ��ن َتنَافُرٍ  ,ولَكِ نَّه
دُونَ ال َبي ِْت الأوَّلِ فِي التَّنافُرِ .
 - 3ال َّت ْع ِقي ُد:
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وه َما «�أبوك محمد» ،وق َّد َم الخَ َب َر َعلَ���ى ال ُمبتد�أِ تَقديِماً
َب ْي���نَ المبتد�أِ والخَ َب���رُِ ,
َّع�س ِ
لب�س ِفي قو ِل ِه «وال َّث ِ
َق ْد َيد ُعو �إِ َلى ا َّل ِ
���ف َل ْم َي�س���لَ ْم
قالن �أنتَ »َ ،علَى �أنَّه َبع َد الت ُّ
كَلاَ ُمه ِمنْ ُ�س ٍ
خف و َهذَر» .
(((
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الم الخَ ا ِلي ِم َن ال َّت ِ
كن ِفي ِه َما
لفظي َما َ�س ِل َم َن ْظ ُم ُه ِم َن الخَ َللِ َ ,ف َل ْم َي ْ
فَال َك ُ
عقيد ا َّل ِّ
ُي ُ
تقديم �أ ْو َت� ِأخيرٍ �أ ْو �إ�ض َما ٍر �أ ْو غيرِ َذ ِل َك  � -اَّإل َو َق ْد َق َام ْت َعلي ِه
خالف ال ْأ�ص َل ِ -م ْن ٍ
َقرين ٌة َظ ِاهر ٌة  -لف ِْظ َّي ٌة �أ ْو َم ْعنَو َّي ٌة .-
و�ض ٍع اَل يَفهمُ ال َق ُ
ب ـ ال َّتع ِقي ُد ال َم ْع َنويُّ َ :وهُ َو � ْأن ي َ
ارئ مق�صو َد
ُو�ض َع ال َم ْع َنى ِفي مَ ِ
َكون ان ِت َق � ُ
�ال ِّ
�كل َ�ص ِح ٍيح َفلاَ ي ُ
هن ِمنْ ال َمع َن ��ى الأو َِّل ِ�إ َلى
الكات ��ب ِم ْن ُه ِب َ�ش � ٍ
الذ ِ
ا�س ِبن
ال َم ْع َن ��ى ال َّثا ِن ��ي  -ا َّلذي هُ َو ال ِز ُم� � ُه وال ُم َرا ُد ِب� � ِه َ -ظاهر ًاَ ,ك َق � ِ
�ول الع َّب ِ
الأَ ْح َن ِف :
�اي ال� � ُّد ُم ��و َع لتج ُم َدا
طلب ُب� ْع� َ�د ال� � َّدا ِر َع ْن ُكم ِل َتق َر ُبوا َو َت �� �س � ُك��ب ع � َي � َن� َ
َ�سَ�أ ُ
(((

كنّى ب�سكْبِ ال َّدمُو ِع عمَّا يُوج ُب ُه الفِراقُ مِ نَ الحُ زنِ ؛ لأنَّ مِ نْ �شّ �أنِ البُكا ِء �أنْ يكونَ
ِي�ضهَِ ،ف�أرا َد �أنْ يَكنِيَ دَوامَ التَّالقِي مِ نَ
كِ ناي ًة ع ْنهُ ،ثمَّ �أخطَ �أَ حِ ينَ طَ ّر َد ذَ ل َِك فِي َنق ِ
ال�سُّ ��رو ِر بالجُ م ��ودِ ,لظ ِّن ِه �أنَّ الجُ مو َد هُ � � َو خل ُّو ال َعيْنِ مِ نَ الب ��كا ِء مطلقاً ,مِ نْ غَ يْرِ
اعت َب ��ا ِر �ش ��يءٍ �آخر ,ولك َّن ��ه �أخط�أَ لأنَّ الجمو َد هُ � � َو خل ُّو العَينِ مِ نَ ال ُب ��كا ِء فِي حَ الِ
�إِراد ِة البكا ِء مِ نهَا� ,أيْ �أنْ يكونَ هناك موقفٌ ي�ستدْ عِ ي ال ُبكَا َء فَلاَ يَ�ستطي ُع البكاءَ,
فالجُ مُو ُد فِي الحَ قي َق ِة ال يكونُ كِ ناي ًة عَ نِ الم�س َّرةِ ,بَل هُ َو كِ ناي ٌة عَ نِ البُخلِ َ ,كمَا فِي
20
ون�سقه علي بن نايف ال�شحود.
((( علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص� ،ص ،9جمعه ورتبه وعلق عليه ّ
اليمامي� ،أبو الف�ضل 192 .ه���ـ  807 /م �شاعر غَ زِ ل رقيق ،قال فيه
الحنفي (ن�سب ��ة �إلى بني حنيفة)،
((( الع ّبا� ��س ب ��ن الأحنف بن الأ�سود،
ّ
ّ
البحتري� :أغزل النا�س� ،أ�صله من اليمامة بنجد ،وكان �أهله في الب�صرة وبها مات �أبوه ون�ش�أ ببغداد وتوفي بها ،وقيل بالب�صرة.
ّ
هج بل كان �شعره كله غ ��ز ًال وت�شبيب ًا ،وهو خال �إبراهيم بن العبا� ��س ال�صولي ،قال في البداية
خال ��ف ال�شع ��راء في طرقهم فلم يم ��دح ولم َي ُ
والنهاية� :أ�صله من عرب خرا�سان ومن�ش�ؤه ببغداد.

ال�صحِ يحِ :-
َقوْلِ �أَحَ دِ ال�شُّ عرا ِء  -وقَدْ �أَجَ ا َد فِي و َْ�ض ِع َك ِل َم ِة «الجمود» في مكا ِنهَا َّ
�وم وا��س� ٍ�ط ع �ل �ي� َ�ك ِب� � َ�ج� ��ارِي دم� � ِع� � َه ��ا َل � َ�ج� � ُم ��و ُد
�أَ اَل � َّإن َع � ْي �ن � ًا َل � ْ�م َت� ُ�ج� ْ�د ي � َ
(((

َ - 4ت َعا ُق ُب الأ َد َو ِات:
���ال َذ ِل َك ُ
ومث ُ
بع�ض ,مَا يَجْ ع��� ُل الكال َم َثقي ً
قول �أ ِبي
بع�ض���هَا ِ �إ ْث��� َر ٍ
الِ ،
�أ -مج���ي ُء ِ
تمَّامَ:
وح
ك���أ َّن��ه ِف ��ي اج � ِت � َم��ا ِع ال� � � ُّر ِوح ِف �ي � ِه َل � ُه ِف ��ي ك � ِّ�ل َج ��ا ِرح� � ٍة ِم � ْ�ن جِ ���ْ�س� ِ�م � ِه ُر ُ

(((

2

ا
ُةحاصفل

فمجي ُء «في» َبعْدَ « َلهُ»� ,أو َرثَتْ فِي البيتِ ثِق ًال جَ عَلَ الِّل�سَ انَ َي َت َع َّث ُر عِ نْدَ النُّطْ قِ ِب ِهمَا.
بَ -كث���ر ُة ال َّتك���رَا ِر ,و َت َتا ُب ُع الإِ َ�ض���ا َف ِات ا َّلذي يَجع ُل ال َكال َم َث ً
قي�ل�ا ,وَم َث ُال َكثر ِة
ال َإ�ضا َف ِاتُ ,
ابن بَابَك :
قول ِ
()
ا�سج ِعي َف ��أ ْن� ِ�ت ِب �م��ر�أَى ِم� ْ�ن �سعا َد َوم ْ�س َم ِع
َح َم َام َة َج َ
الجن َْدلِ َ
رعى َح ْو َم ِة َ
أف�ضتْ بالَّلف ِْظ ِ�إلَى الثِّقلِ
مُالحظ���ةٌ� :إنَّ كَثر َة ال َّتكْرارِ ,و َتتَاب� � َع الإ َِ�ضافَاتِ � ,إذَ ا � َ
عَ لَى الِّل�سَ انِ َفقَدْ خَ رَجَ تْ عَ نِ الف ََ�صاحةِ ,و� اَّإل فَلاَ يُخ ُّل التَّكرَا ُر بالف ََ�صاحَ ةِ.
الم َت َك ِّل ِم:
اح ُة ُ
َف َص َ

ِلفظ
َق�صو ِد ب ٍ
و�أمَّا فَ�صَ احَ ُة ال ُم َت َكلِّمِ َفهِيَ  :مَ َل َك ٌة يُقتد ُر ِبهَا عَ لَى التَّعبِيرِ عَ نِ الم ُ
ف َِ�صيحٍ .
(((

(((

(((

�أبو عطاء ال�سندي �أفلح بن ي�سار ال�سندي� ،أبو عطاء 180 .هـ  796 /م �شاعر فحل قوي البديهة .كان عبد ًا �أ�سود ،من موالي بني �أ�سد ،من
مخ�ضرمي الدولتين الأموية والعبا�سية ،ن�ش�أ بالكوفة ،وت�شيع للأموية ،وهجا بني ها�شم ،و�شهد حرب بني �أمية وبني العبا�س ،ف�أبلى مع بني
�أمية .قال البغدادي :مات عقب �أيام المن�صور (ووفاة المن�صور �سنة  158هـ) وقال ابن �شاكر :توفي بعد الثمانين والمئة .وكانت في ل�سانه
عجمة ولغثة ،فتبنى و�صيف ًا �سماه (عطاء) ور ّواه �شعره ،وجعل �إذا �أراد �إن�شاء �شعر �أمره ف�أن�شد عنه ،وكان �أبوه �سندي ًا عجمي ًا ال يف�صح.
عبد ال�صمد بن من�صور بن الح�سن بن بابك� ،أبو القا�سم 410 .هـ  1020/م �شاعر ُمجِ يد ُم ْك ِثر .من �أهل بغداد ،له (ديوان �شعر -خ).
طاف البالد ،ولقي الر�ؤ�ساء ،ومدحهم ،و�أجزلوا جائزته .ووفد على ال�صاحب بن عباد فقال له� :أنت ابن َبا َبك؟ فقال :بل �أنا ابن بابِك!
توفي ببغداد.
جرعى :ت�أنيث الأجرع ،وهي الرملة ال تُنبت �شيئا .والجندل :الحجارة  .ال�سجع :هديل الحمام.
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القواعد الرئي�سة

ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

 -ال َف َ�صاحَ � � ُة ِه َي ا َلأل َف � ُ�اظ ال َبيِّن ُة َّ
و�س ُة
الظ ِاه� � َر ُة ال ُم َتبَا ِدر ُة ِ�إ َلى ال َف ْه � ِ�م ،وال َم�أْ ُن َ
اال�س ِت ْع َم ِال.
ْ
 َ -ت َق ُع ال َف َ�صاحَ ُة و َْ�صف ًا ِلل َك ِل َم ِة �أو الكَلاَ ِم وال ُم َت َك ِّل ِم.َاحد ِة حَ َّتى َت ُك َ
ون َف ِ�صيحَ ًة:
 َ -ي ْن َب ِغي َتوَا ُف ُر ُ�ش ُر ٍوط ِفي ا َّلل ْف َظ ِة الو ِ
وف.
َ --1ت َنا ُف ُر الحُ ُر ِ
اال�س ِتع َم ِال .
--2ال َغ َرا َب ُة ِفي ْ
القيا�س .
--3م َُخ َال َف ُة
ِ
(((

(((

ال�س ْم ِع.
--4ال َك َراهَ ُة ِفي َّ
 ِ -ل َكي َي ُك َُوب ال َّتا ِلي ِة:
ون ال َكالمُ َف ِ�صيح ًا ,ي َِجبُ �أنْ ي َْخل َو ِم َن ال ُعي ِ
يف .
�َ --1ض ْع ُف ال َّت�أ ِل ِ
ات .
َ --2ت َنا ُف ُر ال َك ِل َم ِ
(((

(((

ظي وال َم ْع َنويُّ .
--3ال َّتع ِقي ُد ا َّلل ْف ُّ
َات.
َ --4تعَا ُقبُ الأ َدو ِ
(((
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(((
(((
(((
(((
(((

الغرابة تعرف بكثرة االطالع على كالم العرب واالحاطة بالمفردات الم�أنو�سة.
مخالفة القيا�س تعرف بعلم ال�صرف.
�ضعف التاليف والتعقيد اللفظي يعرفان بعلم النحو .
التنافر يعرف بالذوق ال�سليم والح�س ال�صادق.
التعقيد المعنوي يعرف بعلم البيان.

ت������م������اري������ن

--1عرّف الف�صاح َة لغ ًة وا�صطالحاً؟
--2متى تكون الكلم ُة ف�صيح ًة؟
َ
وهات مثا ًال على ٍّ
كل منها
--3عدّد
�شروط ف�صاح ِة الكلمة ِ
 --4متى يكون الكالم ف�صيحاً ؟.
--5اذكر الوجه في عدم بالغة قول الفرزدق:
وم ��ا م �ث � ُل � ُه ف��ي ال �ن��ا���س �إال ُم � َم � َّل �ك � ًا �أب � � ��و � ِّأم � � � ��ه ح� � � ٍّ�ي �أب � � � ��وه ي� �ق���ا ِر ُب���ه
ا
ُةحاصفل

وهات مثا ًال على ك ّل نوع.
--6التعقي ُد نوعان اذكرهما ِ
 --7ما هي مخلاّ ت الف�صاحة في الأمثلة التالية؟
رم الأم ُر ا ّلذي هو حا ِل ُل وال ُي ْح َل ُل الأم ُر ا ّلذي هو َي ْبرِ ُم .
�أ -فال ُي ْب ُ
تحزَ نا.
ب -خَ َل ِت البال ُد من الغزال ِة لي ُلها ف�أعا�ضهاك اهلل كي ال ْ
والثقالن �أنت محم ُد.
آدم و�أبوك
ُ
ج�	-أنّى ُ
يكون �أبا البرايا � ُ
د -و من جاهلٍ بي و هو يجهل جه َل ُه و يجهل علمي �أنّه بي ُ
جاهل.
هـ -ولــم �أر مثــل جــيراني ومثـلي مثلهــم مقــام لمثـــلي عنــد.
و -وت�سعدني ف��ي غ�م��رة بعد غمرة � �س �ب��وح ل �ه��ا م �ن �ه��ا ع�ل�ي�ه��ا � �ش��واه��د.
ز -وازْور م� ��ن ك� � ��ان ل� ��ه زائ� ��ر وع�� ��اف ع ��اف ��ي ال � � ُع� ��رف ع��رف��ان��ه.
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للمطالعة
كالم ابن �أبي الحديد في ف�صاحة �أمير الم�ؤمنين :Q
ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة
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« ...واعل����م �أ ّنن����ا ال يتخالجن����ا ال�ش����كّ ف����ي �أنّه� Qأف�ص����ح م����ن ك ّل ناطق بلغة
العرب من الأوّلين والآخرين � ،اّإل من كالم اهلل �س����بحانه ،وكالم ر�س����ول اهلل،P
وذل����ك لأ ّن ف�ض����يلة الخطي����ب والكاتب ف����ي خطابت����ه وكتابته تعتمد عل����ى �أمرين
هم����ا :مف����ردات الألف����اظ ومركّباتها� .أمّ����ا المفردات ف�أن تكون �س����هلة �سل�س����ة غير
وح�ش����ية وال معقّدة ،و�ألفاظه  Qكلّها كذلك ،ف�أمّا المركّبات فح�س����ن المعنى
و�س����رعة و�ص����وله �إل����ى الأفه����ام ،وا�ش����تماله عل����ى ال�ص����فات ا ّلت����ي باعتبارها ف ُّ�ض����ل
بع�����ض ال����كالم على بع�ض ،وتلك ال�ص����فات هي ال�ص����ناعة الّتي �س����مّاها المت�أخّ رون
البديع ،من المقابلة ،والمطابقة ،وح�س����ن التق�سيم ،ور ّد �آخر الكالم على �صدره،
والتر�ص����يع ،والت�س����هيم ،والتو�ش����يح ،والمماثل����ة ،واال�س����تعارة ،ولطاف����ة ا�س����تعمال
المجاز ،والموازنة ،والتكاف�ؤ ،والت�سميط ،والم�شاكلة .وال �شبهة �أ ّن هذه ال�صفات
ك ّله����ا موج����ودة في خطبه وكتبه ،مبثوثة متف ّرق����ة في فر�ش كالمه ،Qولي�س
يوجد هذان الأمران في كالم �أحد غيره ،ف�إن كان قد تعمّلها و�أفكر فيها ،و�أعمل
رويّته في ر�صفها ونثرها ،فلقد �أتى بالعجب العجاب ،ووجب �أن يكون �إمام النا�س
كلّهم في ذلك ،لأنّه ابتكره ولم يعرف من قبله ،و�إن كان اقت�ضبها ابتداء ،وفا�ضت
على ل�سانه مرتجلة ،وجا�ش بها طبعه بديهة ،من غير رويّة وال اعتمال ،ف�أعجب
و�أعجب! وعلى كال الأمرين فلقد جاء مجلياً والف�ص����حاء تنقطع �أنفا�س����هم على
�أث����ره .وبح����قّ م����ا قال معاوي����ة لمحقن ال�ض����بيّ  ،لمّا قال له :جئتك م����ن عند �أعيا
النا�����س :ي����ا بن اللخن����اء �ألعليٍّ تقول هذا؟ وهل �س����نّ الف�ص����احة لقري�ش غيره !؟.
واعل����م �أ ّن تك ّل����ف اال�س����تدالل على �أ ّن ال�ش����م�س م�ض����يئة يُتعب ،و�ص����احبه من�س����وب
�إلى ال�س����فه ،ولي�س جاحد الأمور المعلومة علماً �ض����رورياً ب�أ�ش���� ّد �س����فهاً ممّن رام
اال�ستدالل بالأدلّة النظريّة عليها» .
(((

(((

ابن �أبي الحديد� ،شرح نهج البالغة ،ج � ،6ص  ،279 - 278تحقيق محمد �أبو الف�ضل ابراهيم ،النا�شر دار �إحياء التراث العربية ،الد،
الط ،الت ،ف�صل في ذكر القبر و�س�ؤال الملكين.

الدرس الثاني

البالغة

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى البالغة.
�- -2أن يدرك عنا�صر البالغة.
�- -3أن يتع ّرف �إلى �أق�سام علم البالغة.
�- -4أن يدرك الغاية من درا�سة البالغة.

ُ
البالغة:

الو�صولُ واالنتِها ُء �إِلَى ال�شيءُِ ,يقَالُ َ :ب َل َغ فُال ٌن مُرا َد ُه �إذَ ا ان َتهَى
البَالغَ��� ُة ُلغ���ةًُ :
و�صلَ  ،و َب َل َغ الرَّاكِ بُ المَدِ ي َنةَ� :إذَ ا و ََ�صلَ
�إِليهِ .قَالَ تَعالَى} :ﯵ ﯶ ﯷ{ �أيْ َ :
�إِل ْيهَا ،ومَ بْل ُغ ال�شَّ يءِ :مُن َتهَاهُ.
(((

(((

غالبلا

البَال َغ ُة ا�ص���طالحاً :هِ يَ مطابق� � ُة الكالمِ الف�صيحِ لمقت�ضى الحالِ � .أوهِ يَ
مقت�ضى الحَ الِ بِحَ �سبِ المقَامَ اتِ  .وال تكون البالغة
�سَ � �وْقُ الكَالمِ الف َِ�صيحِ عَ لَى َ
و�صف ًا للكلمة.
(((

(((
(((
(((

�سورة يو�سف ،الآية.22 :
البالغة �أخ�ص والف�صاحة �أعم.
قي ��ل لب�ش ��ار� :إن ��ك لتجيء بال�شيء الهجين المتفاوت ،قال :وما ذاك؟ قال قلت :بينما تقول �شع ��ر ًا تثير به النقع وتخلع به القلوب ،مثل
قولك:
هتكنا حجاب ال�شم�س �أو تمطر الدما
�إذا م� ��ا غ �� �ض �ب �ن��ا غ �� �ض �ب��ة م �� �ض��ري��ة

�إذا م� ��ا �أع� ��رن� ��ا �� �س� �ي ��د ًا م� ��ن ق�ب�ي�ل��ة
تقول:
ت� � ��� � �ص � ��ب ال� � � �خ � � ��ل ف� � � ��ي ال � � ��زي � � � ِ�ت
رب� � � � � � ��اب� � � � � � ��ة رب � � � � � � � � ��ة ال�� � �ب�� � �ي� � ��ت
ودي � � � � � � � � � ٌ�ك ح� � ��� � �س�� ��ن ال� � � ��� � � �ص � � � ِ
�وت
ل� � � � �ه � � � ��ا ع� � � ��� � � �ش � � ��ر دج � � � � ��اج � � � � ��ات
فق ��ال :ل ��كل وجه ومو�ضع ،فالق ��ول الأول جد ،وهذا قلته في ربابة جارت ��ي ،و�أنا ال �آكل البي�ض من ال�س ��وق ،وربابة هذه لها ع�شر
دجاج ��ات ودي ��ك فهي تجمع ل ��ي البي�ض وتحفظه عنده ًا ،فه ��ذا عندها من قولي �أح�سن من :قفا نبك م ��ن ذكرى حبيب ومنزل
عندك.
ابي الفرج اال�صفهاني ،الأغاني ،ج� ،3ص  ،114بيروت ،دار احياء التراث.
ذُ رى م �ن �ب��رٍ ��ص�ـ�ل��ى ع�ـ�ل�ـ�ي�ن�ـ��ا و�سـلـمـا
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بَ ُ
الم(((:
الغة ال َك ِ

الخطاب مَ ْع فَ�صاح ِة �ألفَاظ ِه
ِ
البالغ��� ُة في الكالمِ :مطابقتُه لما يقت�ضيه حالُ
«مفردِها ومر َّكبِها».
ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

والكال ُم البليغُ :هو الذي يُ�صو ِّر ُه المتُكلِّمُ ب�صور ٍة تنا�سبُ �أحوالَ المخاطبين.
الخطاب «وي�س���مَّى بالمق���امِ» ه َو الأم� � ُر الحاملُ للمتكلِّم عل ��ى �أن يُور َد
ِ
وح ��الُ
عبارتَه على �صور ٍة مخ�صو�ص ٍة دون �أخرى.
ُ
بالغة المتك ِّلم(((:

ِيف كالمٍ بلي ��غٍ  ,مُطابقٍ
ه ��ي مَ َلك ��ة في النَّف� ��س يقتَد ُر ِب َه ��ا �صاحبُها عَ َل ��ى َت�أل ِ
ِلك غَ اي� � ٌة لَنْ ي َِ�صلَ �إِل ْيهَا
لمقت ََ�ض ��ى الحال ،مَ ع ف�صاحت� � ِه في �أيِّ معنًى ق ََ�صده ،وت َ
�رب خُ براً ،وعَ � �ر ََف �سُ ننَ تخاطُ بهِ م ف ��ي مُنافراتِهِ م،
�اط ب�أ�ساليبِ ال َع � ِ
�إ َّال م ��ن �أح � َ
ومُفاخَ راتِهِ ��م ،ومَ دِ يحِ هِ ��م ،وَهجائهِ ��م وَ�شكرهِ م ،واعتذارهِ م ،لِيلَب� � َ�س لكلِّ حال ٍة
لبُو�سَ ها «ولك ِّل مقا ٍم مَقالٌ ».
ِ
البالغة:
من
الغايةُ َ

َّف�س �أث ٌر
َت�أ ِد َي� � ُة المعنى الجمي ��لِ وا�ضح ًا بعبار ٍة َ�صحِ يح ٍة ف�صيحة ٍ،ل َه ��ا فِي الن ِ
أ�شخا�ص الَّذينَ يُخاطَ بوُنَ .
ِ
�ساحرٌ ،مَ ع مُالءَمَ ِة كلِّ كالمٍ للموطنِ الذي يُقالُ فيهِ ،وال
ِ
البالغة:
عنا�صر
ُ
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يمنحها قو ًة وت�أثير ًا وح�سن� � ًا ،ثم دق ٌة في
ه ��ي لف � ٌ�ظ ومعنًى ،وت�أليفٌ للألف ��اظ ُ
اختيا ِر ال َك ِلم � ِ
و�ضوعا ِت ِه،
واطن
الكالم وموا ِق ِع� � ِهَ ،و َم ُ
�ات والأ�ساليبِ َع َلى َح�س ��بِ َم ِ
ِ
((( الخطي ��ب القزوين ��ي ،الإي�ض ��اح في علوم البالغة�� � ،ص ،11النا�شر دار الكتاب اال�سالم ��ي  -بيروت ،مطبعة �أمي ��ر  -قم1411 ،هـ -
1990م.
((( م .ن� ،ص.14
م� ، .ص.11

امعين ،والنزع ِة النف�س َّي ِة ا َّل ِتي َت َت َم َّل ُكهم،وت�سيط ُر َع َلى ُن ِ
فو�سهم.
ال�س َ
وحالِ َّ
الغة:
أس ُ
َ
اس ال َب ِ

(((

غالبلا

�ري ود َّق ِة � ِ
فن ِم َن الفُنونِ َ ,ي ِ
إدراك
ال َبالغ� � ُة ٌ
عتم� � ُد َع َلى َ�صفَا ِء اال�ستعدا ِد الفط � ّ
بين ُ�صن � ِ
�وف ال َأ�ساليبِ  ,ولل َم َرا َن ِة ي� � ٌد اَل ت ُْج َح ُد
الج َم ��الِ  ,وتَبي � ِ�ن ال ُف ��روقِ الخفي ِة َ
َ
واهبِ الفا ِت َر ِة ,اَول ُب� � َّد َّ
يط ال َم ِ
وتن�ش ِ
تكوين الذَّ وقِ الف ِّن � ِّ�يِ ,
للطا ِلبِ ِ�إ َلى َجا ِنبِ
ِف ��ي ِ
ا�ضِ ,
ونقد الآَ َثا ِر الأدب َّي ِة
َذ ِل � َ�ك ِم � ْ�ن ِق َراء ِة َطرا ِئ ِف ا َلأ َد ِب ,والتملُّ�ؤِ ِم ْن َن ِمي ��رِ ِه الف َّي ِ
كون َل ُه ِم َن ال ِّثق ِة ب ِ
�سن َما
كم ب ُِح ِ
وال ُموا َز َن� � ِة َب ْي َن َه ��ا ,و� ْأن َي َ
ِنف�س ِه َما َيدف ُع� � ُه ِ�إ َلى ُ
الح ِ
وبقبح َما َي ُع ُّده قبيح ًا.
َي َرا ُه ح�سن ًا ِ
ولي� � َ�س هن � َ
�ام � اَّإل � َّأن َهذَ ا َي َتن ��ا َو ُل ال َم�س ُمو َع ِم َن
�اك ِم ْن فَرقٍ َبي � َ�ن ال َب ِلي ِغ وال َّر َ�س � ِ
المَ ,
بر�سم
ين
وذ ِل َك ُي�شَ ِاك ُل َب َ
فالر�س ُام � َإذا َّ
هم ِ
المرئي ِم َن الألوانِ والأ�شْ كالِ َّ ,
ال َك ِ
ِّ
�ص ��ور ٍة َف َّك� � َر ِفي الأل ��وانِ ال ُمال ِئم ِة َل َهاَّ ,ثم ِف ��ي ت� ِ
أليف َه ِذ ِه الأل ��وانِ ب َِحيثُ تَخْ َت ِل ُب
دان ,وا َلبلي ُغ � َإذا �أرا َد � ْأن ُي َ
ن�شئ َق�صيد ًة �أو َمقا َل ًة �أو خطب ًة َف َّك َر
الوج َ
الأب�صا َر و ُت ِثي ُر ْ
ِف ��ي � ْأجزا ِئ َهاَّ ,ثم َد َعا �إلي ِه ِم َن الأل َف � ِ
ال�سم ِع ,و�أكث َر َها
�اظ والأَ�سا ِليبِ �أخ َّف َها َع َلى َّ
روع َها َج َم ً
ات�ص ً
ِ
اال.
اال
أقواها �أ َثر ًا ِفي ُن ِ
بمو�ضوع ِهَّ ,ثم � َ
فو�س َ�س ِامعي ِه و�أَ َ
َ
اح ِة وال َب َ
ين َ
بَ َ
الغ ِة:
الف َص َ

ربَّ كل َم� � ٍة حَ �سُ َن ��تْ فِي مَوطِ نٍ ثمَّ كا َن ��تْ نَابِي ًة م�ستكره ًة فِي غَ ي ��رِ هِ ,ورُبَّ كَالمٍ كَانَ
ِف ��ي نَف�سِ � � ِه حَ �سَ ن ًا خَ الَّب ًا حَ تَّى �إذَ ا جَ ا َء فِي غَ يْرِ مَكا ِن ِه و�سَ قَطَ فِي غَ يرِ مَ�سقَطِ ِه خَ رَجَ عَ نِ
حَ دِّ البَالغَ ِة وكَانَ غَ ر ََ�ض ًا لِ�سِ هامِ النَّاقِدينَ َ ,ف َق ْد كرِ َه الأُ َدبَا ُء َك ِل َم َة «�أ ْي�ض���اً» وعَ دُّوهَ ا مِ نْ

(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص.10
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ألفاظ العُلمَا ِء َفلَمْ تَجْ رِ ِبهَا �أقال ُمهُم فِي �شِ عْرٍ �أو َنثْرٍ  ,حَ تَّى ظَ َه َر مِ نْ َب ْي ِنهِم مَنْ قَالَ :
� ِ
ُر َّب َورق � � ��ا َء ه� �ت � ٍ
ِ
ذات ��َ�ش��ج�� ٍو � َ��ص � َ�دح ��ت ف ��ي َف� � َن � ِ�ن
�وف ف ��ي ال�� ُ��ض�ح��ى
ذك� � ��رت �إِل� � �ف� � � ًا وده � � � ��ر ًا � �ص��ال �ح � ًا ف��ب��ك��ت ح� ��زن�� � ًا وه� ��اج� ��ت َح ��زن ��ي
ف� � �ب� � �ك � ��ائ � ��ي رب� � � �م � � ��ا �أ َّر َق� � � � �ه�� � � ��ا وب�� � �ك� � ��اه� � ��ا رب� � � �م � � ��ا �أ َّر َق� � � � �ن�� � � ��ي
ول� � �ق � ��د ت� ��� �ش� �ك ��و ف � �م� ��ا �أف� �ه� �م� �ه ��ا ول� � �ق � ��د �أ��� �ش�� �ك� ��و ف � �م� ��ا ت �ف �ه �م �ن��ي
غ� �ي ��ر �أ ّن � � � ��ي ب���ال� �ج���وى �أع� ��رِ ُف � �ه� ��ا وه � ��ي �أي� ��� �ض� � ًا ب ��ال � َ�ج ��وى ت �ع��ر ُف �ن��ي
(((

ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

َفو ََ�ض َع «�أي�ضاً» فِي مَ كَانٍ اَل َيتَطَ لَّبُ �سِ وَاهَ ا اَول َيتَقبَّلُ غيرَهَ ا ,وكانَ َلهَا مِ نَ ال َّروْعَ ِة
نف�س الأدِيبِ مَ ا يَعج ُز ع ْنهَا ال َبيَانُ .
والحُ �سْ نِ فِي ِ
ِ
َان
روج الكَلاَ ِم َع ْن َح � ِّ�د ال َبالغَ ِةَ ,ح َّتى و� ْإن ك َ
وم � َ�ن الأم ِثل� � ِة ا َّل ِتي ُت َ�ساقُ ِفي خُ ِ
ِف ��ي ن ِ
وجمي ًال َق ��ولُ ال ُم َت َنبِي ِفي َم ْط َل� � ِع ق�صيد ٍة َم � َ�د َح ِفي َها كَافو َر
َف�س� � ِه َح َ�سن ًا َ
إخ�شيدي:
ال
َّ
�وت �شا ِفيا َو َح �� �س� ُ�ب ال � َم �ن��اي��ا �أَن َي�� ُك� َّ�ن �أَم��ا ِن �ي��ا
َكفى ِب� َ�ك دا ًء َ�أن َت��رى ال� َم� َ
وقو ُل ُه:
�دع� � ًة َل� َق��د ُك�ن� ُ�ت �أَرج ��و َ�أن �أَ َ
راك َف ��أَط � َر ُب
َوم� ��ا َط� � َرب ��ي َل� � ّم ��ا َر�أَي� � � ُت � � َ�ك ِب � َ
ُ
وقول �أبِي الن َّْج ِم ل َّما َدخَ َل َع َلى ِه�شَ ام ِبن َع ِبد ال َم ِل ِك:
م�س ِاج َتالها ال ُمج َتلي َب � �ي� � َ�ن � ِ��س� �م � َ
�اط � ْ�ى � َ��ش� � َف ��قٍ ُم � � َه � � ِّولِ
َح ّتى �إِذا ال�شَ ُ
()
َف �ه� َ�ي َع �ل��ى ا ُلأف� � ��قِ َك � َع �ي� ِ�ن الأَح � � � َولِ � َ��ص �غ��وا َء َق ��د ك� ��ا َدت َو َل� � ّم ��ا تَف َعلِ
1
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((( �أبو بكر ال�شبلي ,دلف بن جحدر ال�شبلي 334 - 247 .هـ  946 - 861 /م ,نا�سك ،كان في مبد�أ �أمره والي ًا في دنباوند (من نواحي ر�ستاق
الري) ،وولي الحجابة للموفق العبا�سي؛ وكان �أبوه حاجب الحجاب ثم ترك الوالية وعكف على العبادة ،فا�شتهر بال�صالح.
ل ��ه �شع ��ر جيد� ،سلك ب ��ه م�سالك المت�صوفة� ،أ�صله م ��ن خرا�سان ،ون�سبته �إلى قري ��ة (�شبلة) من قرى ما وراء النهر ،مول ��ده ب�سر من ر�أى،
ووفات ��ه ببغداد ،ا�شته ��ر بكنيته ،واختلف في ا�سمه ون�سبه ،فقيل (دلف بن جعفر) وقيل (جحدر بن دلف) و(دلف بن جعترة) و(دلف
ابن جعونة) (وجعفر بن يون�س).
((( ويروى اي�ضا بهذه الكيفية�« :صفراء قد كادت ولما تفعل ك�أنها في االفق عين االحول».

وكان ِه�شَ ُام �أحولَ ف� َأم َر ب َِح ِ
ب�س ِه.
َ
البالغة:
لم
ُ
أقسام ِع ِ
ِ

علم البالغة �إلى ثالث ِة � ِ
أق�س ٍام:
ينق�سم ُ
ُ

اسة ال َب َ
ُ
الغ ِة:
الهدف ِم ْن در ِ

خ�ص ُه ُ
اهلل ب ��ه من جود ِة
�أ -معرف� � ُة �إعج ��ا ِز الق ��ر�آن
الكريم ،من جه� � ِة ما َّ
ِ
َ
ا�شتمل
راكيب ،و ُلط � ِ�ف الإيجاز ،وما
ال�س َّب � ِ�ك ،وحُ �سن
الو�صف ،وبَراع ِة ال َّت ِ
ِ
كيب ،وجزال ِة كلمات ِه ،وعُ ذو ِبة �ألفاظ ِه و�سالم ِتها� ،إلى
عليه من ُ�سهول ِة الت َّر ِ
أقعدت العربَ عن مناه�ض ِته ،وحارتَ عقولهُم
غير ذلك من محا�سن ِه التي � ِ
�أمامَ ف�صاحت ِه وبالغت ِه.
النبي  ،Pواالئم ��ة  Rفهم �أبل ُغ البلغا ِء ،و� ُ
أف�ضل
كالم ِّ
ب -معرف ��ة �أ�سرا ِر ِ
للعمل بها ،والقتفاء �أثرهم في َ
من َ
ذلك.
نطق بال�ضا ِد ،وذلك لي�صا َر ِ
ُ
ومنظومه-
كالم العرب
ج-
ِ
الوقوف على �أ�سرا ِر البالغ ِة والف�صاح ِة -في مَ نثو ِر ِ
وتنن�س َج على منوال ِه ،ونفر َِّق بين جَ ي ِِّد الكالم وردي ِئ ِه.
كي نحتذيَ حذوهُُ ،

غالبلا

الواحد ُ
و�ضوح
عل��� ُم البي���ان :وهو عل ٌم يع َرف به �إيرا ُد المع َنى
ِ
بط ُر ٍق مختلفة ٍ ِفي ِ
الدالل ِة علي ِه.
ُ
يطابق َ
مقت�ضى
العربي التي بها
عل ُم المعاني :وهو عل ٌم يع َر ُف به �أحوال اللفظ
ِّ
الحال.
ِ
تطبي ِق ِه عَ َلى
تح�سين
عل��� ُم البدي ِع :وه َو عل ٌم ُيع� � َر ُف ِب ِه وجو ُه
ِ
الكالم ،بَعدَ ِرعَ اي ِة ِ
ِ
َ
وو�ضوح الدالل ِة.
الحال
مقت�ضى ِ
ِ
(((

(((

روى �أن الولي ��د ب ��ن المغيرة قال لبن ��ي مخزوم :واهلل ،لقد �سمعت من محمد �آنفا كالما ما هو م ��ن كالم الإن�س وال من كالم الجن� ،إن
ل ��ه لح�ل�اوة و�إن عليه لطالوة ،و�إن �أعاله لمثمر ،و�إن �أ�سفله لمغدق ،و�إنه يعلو وما يعلى ،فقالت قري�ش� :صب�أ واهلل الوليد ،واهلل لت�صب�أن
قري�ش كلهم.
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طاب مَ ع ف ََ�صاحَ ِة �أَلفَاظِ هِ.
البالغةُ :مُطا َب َق ُة الكالمِ ِلمَا يقت�ضي ِه حَ الُ الخِ ِ
َا�ص ُر ال َبالغَ ِةَ ,ل ٌ
ومعنى و َت�أ ِليفٌ للأَلف ِ
َعن ِ
َاظ.
فظ
ً
ت ِ
أق�س ٍام:
َنق�س ُم ال َبالغَ ٌة �إِ َلى َثال َث ِة � َ
وعلم المعا ِني ِ
وع ِلم ال َب ِدي ِع.
علم البيانِ ِ
ِ
ُ
ريم ومعرِ ف ُة �أ�س َرا ِر كَلاَ ِم
را�س ِة ال َبالغَ ِة َمعرف ُة �إِعجا ِز القر�آنِ ال َك ِ
الهدف ِم ْن ِد َ
المع�صومينR
ُ
ين ج ِّي ِد ِه و َر ِدي ِئ ِه.
َ
كالم ال َع َر ِب والتفريقُ َب َ
والوقوف َع َلى �أ�س َرا ِر ِ
ت������م������اري������ن

--1عرِّف البالغ َة لغ ًة وا�صطالحاً.
--2ما الهدف من درا�سة البالغة؟
هات مثا ًال.
--3هل يمكن �أن يكون الكالم ف�صيحاً غير بليغ؟ ِ
--4لماذا كان قول ال�شاعر �أبي النجم غير بليغ؟
�� �ص� �ف ��راء ق� ��د ك� � ��ادت ول� �م ��ا ت�ف�ع��ل ك� ��أ ّن� �ه ��ا ف���ي االف�� ��ق ع �ي��ن الأح� � ��ولِ
32

للمطالعة
�أمير الم�ؤمنينQبل�سان خ�صمه:

ف�سار حتّى قدم على معاوية ،وعرف حاجة معاوية �إليه ،فباعده من نف�سه،
وكاي���د ك ّل واحد منهما �ص���احبه .فقال له معاوي���ة يوم دخل عليه� :أبا عبد اهلل،
طرقتنا في ليلتنا ثالثة �أخبار لي�س فيها ورد وال �ص���در ،قال :وما ذاك؟ قال:
منه���ا �أنّ مح ّم���د بن �أبي حذيفة ك�س���ر �س���جن م�ص���ر فخرج هو و�أ�ص���حابه ،وهو

غالبلا

« ....دع���ا عمرو(بن العا�ص) غالم���ه وردان ،وكان داهياً مارداً ،فقال :ارحل
ي���ا وردان ،ث ّم ق���ال :احطط يا وردان ث ّم قال :ارحل يا وردان .احطط يا وردان.
فق���ال ل���ه وردان :خلط���ت �أبا عبد اهلل! �أما �إنّك �إن �ش���ئت �أنب�أت���ك بما في قلبك،
ق���ال :ه���ات ويحك! قال :اعتركت الدنيا والآخرة عل���ى قلبك ،فقلت :عليّ معه
الآخ���رة ف���ي غير دنيا ،وفي الآخرة عو�ض من الدنيا ،ومعاوية معه الدنيا بغير
�آخرة ،ولي�س في الدنيا عو�ض من الآخرة ،و�أنت واقف بينهما ،قال :قاتلك اهلل
! ما �أخط�أت ما في قلبي ،فما ترى يا وردان؟ قال� :أرى �أن تقيم في بيتك ،ف�إن
ظهر �أهل الدِّين ع�شت في عفو دينهم ،و�إن ظهر �أهل الدنيا لم ي�ستغنوا عنك.
قال :الآن لمّا �أ�شهرت العرب �سيري �إلى معاوية! فارتحل وهو يقول:
ي� ��ا ق���ات���ل اهلل وردان � � � ��ا وق��دح��ت��ه �أب ��دى لعمرك م��ا ف��ي النف�س وردان
ل � ّم��ا ت �ع � ّر� �ض��ت ال��دن �ي��ا ع��ر� �ض��ت لها بحر�ص نف�سي وف��ي الأط �ب��اع �إده��ان
نف�س ت�ع� ّ�ف و�أخ ��رى الحر�ص يغلبها وال� �م���رء ي� ��أك ��ل ت �ب �ن � ًا وه� ��و غ��رث��ان
�أم� � ��ا ع� �ل ��ي ف ��دي ��ن ل �ي ����س ي �� �ش��رك��ه دن� �ي ��ا وذاك ل� ��ه دن� �ي ��ا و� �س �ل �ط��ان
فاخترت من طمعي دنيا على ب�صر وم� ��ا م �ع��ي ب���ا ّل���ذي �أخ� �ت���ار ب��ره��ان
�إ ّن� � ��ي لأع� � ��رف م ��ا ف �ي �ه��ا و�أب�����ص��ره وف� � � ّ�ي �أي� ��� �ض� � ًا ل��م��ا �أه� � � ��واه �أل� � ��وان
لكن نف�سي ت�ح� ّ�ب العي�ش ف��ي �شرف ول�ي����س ي��ر��ض��ى ب��ذل العي�ش �إن���س��ان
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من �آ ّفات هذا ال ِّدين .ومنها �أنّ قي�ص���ر زحف بجماعة الروم ليغلب على ال�ش���ام.
ومنه���ا �أنّ عل ّي���اً ن���زل الكوف���ة ،وتهي����أ للم�س���ير �إلينا .فق���ال عمرو :لي����س ك ّل ما
ذك���رت عظيم���اً� ،أ ّما ابن �أب���ي حذيفة ،فما يتعاظمك من رجل خرج في �أ�ش���باهه
�أن تبعث �إليه رج ً
ال يقتله �أو ي�أتيك به ،و�إن قاتل لم ي�ض ّرك .و�أ ّما قي�صر ف�أهد
والف�ض���ة ،و�س���له الموادعة ف�إنّه �إليها �س���ريع .و�أ ّما
له الو�ص���ائف و�آنية الذهب
ّ
علي فال واهلل يا معاوية ،ما ي�س���وي العرب بينك وبينه في �ش���يء من الأ�ش���ياء،
ّ
و�إنّ له في الحرب ّ
لحظاً ما هو لأحد من قري�ش ،و�إنّه ل�ص���احب ما هو فيه � اّإل
�أن تظلم���ه .هك���ذا ف���ي رواية ن�ص���ر بن مزاحم عن محمد ب���ن عبيد اهلل  .وروى
ن�ص���ر �أي�ض���اً عن عمر بن �س���عد قال :قال :معاوية لعمرو :يا �أبا عبد اهلل� ،إنّي
�أدع���وك �إل���ى جهاد هذا الرجل ا ّلذي ع�ص���ى اهلل و�ش���قّ ع�ص���ا الم�س���لمين ،وقتل
الخليف���ة و�أظه���ر الفتنة ،وف ّرق الجماعة وقط���ع الرحم ،فقال عمرو :من هو؟
وعلي بحملي بعير ،لي�س لك هجرته
ق���ال :عل ّ���ي قال :واهلل يا معاوية ما �أن���ت ّ
وال �س���ابقته ،وال �ص���حبته وال جهاده ،وال فقهه وال علمه .وواهلل �إنّ له مع ذلك
لحظ���اً ف���ي الحرب لي�س لأحد غي���ره ،ولكنّي قد تع ّودت من اهلل تعالى �إح�س���اناً
ّ
ً
جمي�ل�ا ،فم���ا تجعل لي �إن �ش���ايعتك على حرب���ه ،و�أنت تعل���م ما فيه من
وب�ل�اء
الغ���رر والخط���ر؟ ق���ال :حكمك ،فقال :م�ص���ر طعمة .فتل ّك�أ علي���ه معاوية .قال
ن�ص���ر :وف���ي حديث غير عمر بن �س���عد :فقال ل���ه معاوية :يا �أبا عب���د اهلل� ،إنّي
�أك���ره ل���ك �أن تتح ّدث العرب عنك �أنّك �إنّما دخلت في هذا الأمر لغر�ض الدنيا،
قال عمرو :دعني عنك ،فقال معاوية� :إنّي لو �شئت �أن �أُمنّيك و�أخدعك لفعلت،
قال عمرو :ال ،لعمر اهلل ما مثلي يخدع ،لأنا �أكي�س من ذلك ،قال معاوية� :أدن
فع�ض معاوية �أذنه ،وقال :هذه خدعة !
منّي �أ�س���ا ّرك ،فدنا منه عمرو لي�س���ا ّرهّ ،
هل ترى في البيت �أحداً لي�س غيري وغيرك !» .
(((

(((

ابن �أبي الحديد� ،شرح نهج البالغة ،ج � ،2ص .65 - 63

الدرس الثالث

األسلوب
ُ

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى الأ�سلوب.
�- -2أن يدرك �أنواع الأ�سلوب ومم ّيزاتها.
�- -3أن يتم ّكن من التمييز بين الأ�سلوب الأدبي وغيره.

األسلوب(((:
معنى
ِ

العلمي:
أ�سلوب
 - 1ال ُ
ُّ
ليم ،والفكرِ ال ُم�ستقيم،
وهو � َ
ال�س ِ
أهد ُ�أ الأ�ساليبِ  ،و�أكث ُرها احتياج ًا �إلى المنطقِ َّ
و�أبع ُده ��ا ع ��ن الخيال ِّ
ال�ش ْع ��رِ ي؛ لأنه يخاط � ُ�ب العق � َ�ل ،و ُيناجي الفك� � َر ،و َي�شْ َر ُح
ٍ
وخفاء.
غمو�ض
الحقائق العلم َّي َة التي ال تخلو من
ٍ
ألفاظ
أ�سلوب «الو ُُ�ض���وحُ» ،فيجبُ �أن يُعنَى فيه باختيا ِر ال ِ
و�أظ َه ُر ميزاتِ هذا ال ِ
ألفاظ
اال�شتراك ،و�أنْ ُت�ؤَل ََّف هذه ال ُ
ِ
الوا�ضح ِة ال�صريح ِة في معناها،الخالي� � ِة من
في �سُ هول ٍة وجالءِ ،حتى تكون ثَوب ًا �شفَّاف ًا للمعنَى المق�صودِ.
ِ
العلمي:
أ�سلوب
أهم
مميزات ال ِ
� ُّ
ِّ

--1هدفُه �إظها ُر الحقائقِ وك�شفُها لل�سام ِع �أو القارئِ .
(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .13

بولسأل
ا

ه ��و المعنى ال َم ُ�ص ��و ُغ في � ٍ
الغر�ض
�رب لنيل
ِ
ألفاظ م�ؤ َّلف� � ٍة على �صور ٍة تكون �أق � َ
الكالم ،و� َ
نفو�س �سامعي ِه.
المق�صود من
أفعل في ِ
ِ
�أن���وا ُع الأ�س���لوبِ  :ينق�سمُ الأ�سلوبُ �إل ��ى ثالث ِة �أق�سامٍ �:أ�سل ��وبٌ علميٌّ  ,و�أ�سلوبٌ
�أدبيٌّ  ,و�أ�سلوبٌ خطابيٌّ .
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بالو�ضوح والدق ِة والتحديد ،والترتيبِ
المنطقي.
--2يمتا ُز
ِ
ِّ
ِ
والبعد عن المبالغ ِة.
والبراهين،
--3يمتا ُز با�ستخدام الأدل ِة
َ
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--4يمتا ُز باالبتعا ِد عن الخيالِ والعاطفة.
م�صطلحات علمي ٌة مت�صل ٌة بالمو�ضوع الذي يتناول ُه.
--5تتخل ُله
ٌ
العلمي:
أ�سلوب
مثالُ ال ِ
ِّ

و�صفُ البرك ِة في الق�صر:
«وف���ي فن���ا ِء الق�ص���ر برك��� ٌة كبي���رة ،يزي��� ُد ات�س���اعها ع���ن مائة متر ط���و ًال في
يجل�س على
َ
متو�سط االرتفاعِ ،ي�ستطي ُع الإن�سانُ �أن
ُ
مثلِها عر�ضاً ،وحولَها �سو ٌر
حافت���هِ ،وي���رى ما َء البرك ِة الذي يتدفقُ �إليها ب�ش���د ٍة من النه��� ِر المجاور ،وهو
�صاف،ال يحجبُ قرا َر البرك ِة عن العينِ ».
ما ٌء ٍ
العلمي:
أ�سلوب
نوعا ال ِ
ِّ

ينق�سم الأ�سلوب العلمي الى ق�سمين:
علمي ٌ
َ
ان�صراف
الحقائق العلمي ِة دون
بعر�ض
� - 1أ�سلوبٌ ٌّ
بحت :وهو الذي يُع َنى ِ
ٍ
التعبير.
جمال اللفظ� ،أو �أناق ِة
�إلى ِ
ِ
ِ
ُ
مثال الأ�سلوبِ
البحت:
العلمي
ِّ
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أطراف،
«الثعابينُ زواحفُ معروفةٌ ،تمتا ُز با�س���تطال ِة ج�س���مِ ها وخل ِّو ِه من ال ِ
وهيَ كثيرة االنت�شا ِر في جميع �أنحا ِء المعمورةِ ،وال تخلو منها بقع ٌة في العالم
وبع�ض الأجزاء الأخرى».
ُ
�إال نيوزيلندة،
َ
الحقائق العلمي َة في عبار ٍة ال تخلو من
علمي مت�أدبٌ  :وهو الذي ي�ض ُع
� - 2أ�سلوبٌ ٌّ
أدبي.
أ�سلوب ال ِّ
ألفاظها ،و�إنْ كانتْ ال ت�ص ُل في ذلك �إلى ال ِ
�أناق ٍة في اختيا ِر � ِ

العلمي المت�أ ِّد ِب:
أ�سلوب
مثالُ ال ِ
ِّ

اوو�س ...« :تَخالُ قَ�صَ ��� َب ُه َمدَارِيَ
يقولُ �أمي� � ُر الم�ؤمنينَ Qفي و�ص � ِ�ف الطَّ ِ
ِ�ص ا ْل ِع ْقيَانِ َو ِفلَ َذ
ِ�ض��� ٍة َو مَا ُ�أ ْنبِتَ َعلَ ْيهَا مِ نْ عَجِ يبِ دَارَا ِت ِه َو �شُ مُو�سِ ��� ِه خَ ال َ
مِ نْ ف َّ
ْ�ض ُق ْل���تَ جَ نًى جُ نِيَ مِ نْ زَهْ َر ِة ُك ِّل َربِيعٍ
الر ُ
ال َّز َبرْجَ ���دِ َف�إِنْ �شَ ��� َّب ْه َت ُه ِبمَا �أَ ْن َبتَتِ ْ َأ
َو�إِنْ �ضَ ���ا َه ْي َت ُه بِا ْلمَلاَ ِب� ِ���س َفهُ��� َو َك َموْ�شِ ���يِّ الْحُ لَلِ �أَ ْو َكمُونِقِ ع َْ�ص���بِ ا ْل َيمَ���نِ َو �إِنْ
���و�ص ذَاتِ َ �أ ْلوَانٍ َق ْد نُطِّ قَتْ بِاللُّجَ يْنِ ا ْل ُم َكلَّلِ َيمْ�شِ ي
�شَ ���ا َك ْل َت ُه بِالْحُ لِيِّ َف ُه َو َكف ُُ�ص ٍ
مَ�شْ ���يَ ا ْلمَ��� ِر ِح ا ْلمُخْ َت���الِ َو َيتَ�صَ ��� َّف ُح َذ َن َب��� ُه َو جَ نَاحَ يْ��� ِه َف ُي َق ْهقِ��� ُه �ضَ ���احِ كاً لِجَ مَالِ
�سِ ْربَا ِل ِه َو �أ ََ�صابِي ِغ وِ�شَ احِ ِه َف�إِذَا َرمَى ِببَ�صَ ِر ِه إِ�لَى َقوَائِمِ ِه َزقَا ُم ْعو اًِل بِ�صَ وْتٍ َيكَا ُد
ْ�ش َك َقوَائِمِ ال ِّد َي َك ِة
ُيبِينُ عَنِ ا�سْ ��� ِتغَا َث ِت ِه َو يَ�شْ ��� َه ُد بِ�صَ ���ادِقِ َتوَجُّ ِع ِه ِ أَل َّن َقوَا ِئ َم ُه حُ م ٌ
ي�ص��� َي ٌة خَ ِف َّي ٌة َو َل ُه فِي َمو ِْ�ض��� ِع
الْخِ لاَ �سِ ��� َّي ِة َو َق ْد نَجَ مَتْ مِ نْ ظُ ْنبُوبِ �سَ ���ا ِق ِه ِ�ص ِ
َال ْب ِري���قِ َو َم ْغ ِر ُزهَا إِ�لَى حَ يْثُ
ا ْلعُ���ر ِْف ُق ْن ُز َع ٌة خَ ْ�ض���رَا ُء ُموَ�شَّ ���ا ٌة َومَخْ َر ُج َع ُنقِ��� ِه ك ْ إِ
بَطْ ُن ُه ك َِ�ص��� ْب ِغ ا ْلوَ�سِ ��� َم ِة ا ْل َيمَا ِن َّي ِة �أَ ْو كَحَ رِي َر ٍة ُم ْلبَ�سَ ٍة مِ ْر�آ ًة ذَاتَ ِ�صقَالٍ َو َك�أَ َّن ُه
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((1

بولسأل
ا

(((

(((1

((( الق�ص ��ب  -جم ��ع ق�صب ��ة  -هي عمود الري� ��ش .والمداري  -جمع مدرى بك�سر المي ��م  -قال ابن الأثير الم ��درى والمدراة م�صنوع من
حدي ��د �أو خ�ش ��ب على �شكل �سن م ��ن �أ�سنان الم�شط و�أطول منه ي�سرح ب ��ه ال�شعر المتلبد وي�ستعمله من ال م�ش ��ط له .والدارات :هاالت
القمر .والعقيان :الذهب الخال�ص �أو ما ينمو منه في معدنه .وفلذ  -كعنب  -جمع فلذة بمعنى القطعة .وما �أنبت معطوف على ق�صبه.
والت�شبيه في بيا�ض الق�صب وال�صفرة والخ�ضرة في الري�ش.
((( جنى �أي مجتنى جمع كل زهر لأنه جمع كل لون.
((( المو�شى :المنقو�ش المنمنم على �صيغة ا�سم الفاعل .والع�صب  -بالفتح � -ضرب من البرود منقو�ش.
((( جعل اللجين  -وهو الف�ضة  -منطقة لها .والمكلل :المزين بالجواهر .فكما تمنطقت الف�صو�ص باللجين كذلك زين اللجين بها.
((( المرح  -ككتف  -المعجب والمختال الزاهي بح�سنه.
((( ال�سرب ��ال :اللبا� ��س مطلقا �أو هو الدرع خا�صة والو�ش ��اح نظامان من ل�ؤل�ؤ وجوهر يخالف بينهما ويعط ��ف �أحدهما على الآخر بعد عقد
طرفه به حتى يكونا كدائرتين �إحداهما داخل الأخرى كل جزء من الواحدة يقابل جزءا من قرينتها ثم تلب�سه المر�أة على هيئة حمالة
ال�سيف ،و�أديم عري�ض مر�صع بالجواهر يلب�س كذلك ما بين العاتق والك�شح.
((( زق ��ا يزق ��و� :صاح ،و�أع ��ول فهو معول رفع �صوته بالبكاء يكاد يبين �أي يف�صح عن ا�ستغاثته م ��ن كراهة قوائمه �أي �ساقيه .حم�ش  -جمع
�أحم�ش � -أي دقيق .والديك الخال�سي  -بك�سر الخاء  -هو المتولد بين دجاجتين هندية وفار�سية.
((( وق ��د نجم ��ت �أي نبتت من ظنبوب �ساقه �أي من حرف عظمه الأ�سفل �صي�صية وهي �شوكة تكون في رجل الديك .والظنبوب  -بال�ضم -
كعرقوب عظم حرف ال�ساق.
((( القنزعة  -ب�ضم القاف والزاي  -بينهما �سكون  -الخ�صلة من ال�شعر تترك على ر�أ�س ال�صبي ومو�شاة :منقو�شة.
( ((1مغرزه ��ا :المو�ض ��ع الذي غرز فيه العنق منتهي ًا �إلى مكان البطن لونه كلون الو�سمة وهي نبات يخ�ضب به� ،أو هي نبات النيل الذي منه
�صبغ النيلج المعروف بالنيلة.
( ((1ال�صقال :الجالء.
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ُم َتلَفِّ��� ٌع بِمِ عْجَ ��� ٍر �أَ�سْ ���حَ َم �إ اَِّل �أَ َّن��� ُه يُخَ َّي ُل ِل َكثْ��� َر ِة مَا ِئ ِه وَ�شِ ��� َّد ِة َبرِي ِق ِه �أَ َّن الْخُ ْ�ض��� َر َة
الأقْحُ وَانِ
َّا�ض��� َر َة ُم ْم َتزِجَ ٌة ِب ِه َو َم َع َفتْقِ �سَ ��� ْم ِع ِه خَ ٌّط َكمُ�سْ ��� َت َد ِّق ا ْل َقلَمِ فِي َلوْنِ ْ ُ
الن ِ
َا�ض��� ِه فِي �سَ ���وَا ِد مَ���ا هُ نَالِكَ َي�أْ َت ِل���قُ َو َق َّل ِ�ص��� ْب ٌغ إِ� اَّل َو َق ْد
َ����ض َيقَ���قٌ َف ُه َو ِب َبي ِ
�أَ ْبي ُ
ي�ص دِيبَاجِ ِه َو َر ْو َن ِق ِه َف ُه َو
���ط َوعَلاَ ُه ِب َك ْث َر ِة ِ�ص���قَا ِل ِه َو َبرِي ِق ِه َوب َِ�ص ِ
�أَخَ َذ مِ ْن ُه ِبقِ�سْ ٍ
ُو�س َقي ٍْظ َو َق ْد َينْحَ �سِ ��� ُر
َالزَاهِ ي��� ِر ا ْل َم ْبثُو َث��� ِة َل ْم ُت َر ِّبهَا �أَمْ طَ ا ُر َربِيعٍ و اََل �شُ ���م ُ
ك ْ أَ
مِ نْ رِي�شِ ��� ِه َو َي ْعرَى مِ نْ ِلبَا�سِ ��� ِه َفيَ�سْ ق ُُط َت ْترَى َو َي ْنبُتُ ِتبَاعاً َف َينْحَ تُّ مِ نْ قَ�صَ ِب ِه
الَغْ �صَ ���انِ ثُ��� َّم َي َتلاَ حَ قُ نَامِ ياً حَ َّت���ى َيعُو َد َك َه ْي َئ ِت ِه َق ْب َل �سُ ���قُوطِ ِه
انْحِ َت���اتَ �أَ ْورَاقِ ْ أ
اَل يُخَ الِ���فُ �سَ ���الِفَ �أَ ْلوَانِ��� ِه و اََل َيقَ��� ُع َل���وْنٌ فِ���ي َغيْ��� ِر َمكَا ِن ِه َو �إِذَا تَ�صَ ���فَّحْ تَ �شَ ��� ْع َر ًة
مِ نْ �شَ ��� َعرَاتِ قَ�صَ ��� ِب ِه �أَ َرتْكَ حُ ْم َر ًة َو ْر ِد َّي ًة َوتَا َر ًة خُ ْ�ض��� َر ًة َز َبرْجَ دِ َّي ًة َو�أَحْ يَاناً ُ�ص��� ْف َر ًة
عَ�سْ جَ دِ َّيةً» .
(((

(((

(((

(((
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(((

(((

(((

(((

(((

(((1

أدبي:
 - 2ال ُ
أ�سلوب ال ُّ

ُ
رائع،
الجمال �أبر ُز �صفات ِه ،و�أظه ُر ُم َميزات ِه ،ومن�شَ �أُ جما ِله ،لما فيه من خيالٍ ٍ
ثوب
إلبا�س
بين الأ�شياء ،و� ِ
وت�صويرٍ دقيقٍ  ،وت َل ُّم� � ٍ�س لوجوه ال�شّ ب ِه البعيد ِة َ
ِّ
المعنوي َ
المعنوي.
المح�سو�س في �صور ِة
المح�سو�س ،و�إظها َر
ِ
ِ
ِّ
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((( المعجر  -كمنبر  :-ثوب تعتجر به المر�أة فت�ضع طرفه على ر�أ�سها ثم تمر الطرف الآخر من تحت ذقنها حتى ترده �إلى الطرف الأول
فيغطى ر�أ�سها وعنقها وعاتقها وبع�ض �صدرها وهو معنى التلفع ههنا .والأ�سجم الأ�سود.
((( الأقحوان :البابونج .واليقق  -محركا � -شديد البيا�ض.
((( يلمع.
((( ن�صيب.
((( عاله �أي فاق اللون الذي �أخذه ن�صيبا منه بكثرة جالئه .والب�صي�ص :اللمعان .والرونق :الح�سن.
((( الأزاهير :جمع �أزهار جمع زهر.
((( لم تربها ،فعل من التربية .والقيظ :الحر.
((( يتح�سر هو من ح�سرة �أي ك�شفه� ،أي وقد يك�شف من ري�شه .وتترى �أي �شيئا بعد �شئ.
((( ينحت :ي�سقط وينق�شر.
( ((1ذهبية.

ِ
أدبي:
أهم
مميزات ال ِ
� ُّ
أ�سلوب ال ِّ

--1يثير عاطف َة ال�سامع �أو القارئِ وي�ؤ ِّثر في نف�سه.
--2يمتا ُز باختيا ِر الألفاظ ِوالت�أثيرِ فيها.
بامتزاج الفكر ِة بالعاطف ِة واالنفعاالت.
 --3ويمتا ُز
ِ
 --4ويمتا ُز بالعناي ِة ب�صو ِر البيانِ من ٍ
ت�شبيه وا�ستعار ٍة وكناي ٍة ...الخ.
إح�سا�س وته َّز الم�شاع َر.
بالحر�ص على مو�سيقي ِة العبار ِة ،لت�ص ِّو َر ال
 --5ويمتا ُز
ِ
َ
أدبي:
نموذج من ال ِ
ٌ
أ�سلوب ال ِّ

الخطابي:
أ�سلوب
 - 3ال ُ
ُّ
هنا َت ْب ُر ُز قو ُة المعاني وال ِ
الخطيب
ألفاظ ،وقو ُة العقلِ الخ�صيبِ  ،وهنا يتحدثُ
ُ

بولسأل
ا

الح َّمى الراجِ َع َة ال ك ََما َي َر َاها الأَطبا ُء �أَثر ًا
في ق�صيد ٍة للمتنبي ي�ص ِّو ُر ِفي َها ُ
لجراثيم َت ْد ُ
�سبب ر ِْعد ًة وقُ�شَ ْعرِ ير ًة .ح َّتى �إِذَ ا
خل
َ
َ
الج�سم ،فترف� � ُع حرار َت ُه ،و ُت ُ
الج�سم َع َرق ًا .ولكنَّه ُي�ص ِّوره ��ا كما َتر َاها في الأَ ِ
بيات
فرغ � ْ�ت ن ْو َب ُته ��ا َت�ص َّب َب
ُ
الآتية:
وزَا ِئ� � � ��رت� � � ��ي ك � � � � � ��أَ َّن ب� �ه���ا ح� �ي���ا ًء ف�� ِل�� ْي�����س َت� � � � �زُو ُر �إِ َّال ف���ي ال � َّ�ظ�ل�ام
ب��ذَ ل� ُ�ت َل �ه��ا ال�� َم� َ�ط��ارف وال� َ�ح ���َ�ش��ا َي��ا َف� � َع ��اف� �ت� �ه ��ا وب � ��ات � � ْ�ت ف� ��ي ع �ظ��ام��ي
ي���ض�ي��قُ ال �ج �ل � ُد َع� � ْ�ن َن �ف �� ِ��س��ي وعنها َف � � ُت� ��و�� ِ��س � � ُع � � ُه ِب� � � ��أَن�� � ��وا ِع ال���� َّ�س��ق��ام
ك � � ��أَ َّن ال �� �ص �ب� َ�ح ي � ْ�ط� � ُر ُده ��ا ف�ت�ج��ري َم � � َ�د ِام� � � ُع� � �ه � ��ا ب� � ��أَرب� � �ع � ��ة ���س��ج��ام
�أُرا ِق � � � � ُ�ب و ْق�� َت��ه��ا ِم� � ْ�ن غَ � � ْي ��رِ � �َ�ش� � ْوقٍ ُم � � َرا َق � � َب � � َة ال�� َم���� ُ�ش��وق ا ْل � ُم ��� ْ�س �ت � َه��ام
وع� � ُد َه���ا وال� �� ِّ��ص � ْ�دقُ ��ش� ٌّر �إِذا �أَ ْل � �ق� � َ
�اك ف��ي ال� � ُك� � َرب ال � ِع �ظ��ام
وي��� ْ��ص�� ُدقُ ْ
�ام
�أَ ِب � �ن� � َ�ت ال � � َّد ْه� ��ر ِع � � ْن� � ِ�دي ك � � ُّل ب � ْن� ٍ�ت ف�ك�ي��ف و� َ��ص �ل� ِ�ت �أَن � � ِ�ت ِم ��ن ال ��زِّ ح � ِ
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�إل ��ى �إراد ِة �سامعي ِه ،لإثار ِة عزائمهِ م وا�ستنها� ِ��ض هممهِ م ،ولجمالِ هذا الأُ ِ
�سلوب
النفو�س ،ومما يزي ُد في ت�أْثير
وو�ضوح� � ِه �ش�أْ ٌن كبي ٌر في ت ْ�أثيره ِوو�صول ِه �إلى قرار ِة
ِ
ه ��ذا الأُ ِ
حجت ِه،
�سلوب منزل ُة الخطيبِ في ِ
نفو�س �سامعي ِه ،وقو ُة عار�ض ِته ،و�سطو ُع َّ
وح�سن ِ�إلقائ ِه ،و ُم ْح َكم ُ�إِ�شارت ِه.
رات �صوت ِه،
ُ
ون َب ُ
ِ
مميزات الأ�سلوبِ
الخطابي:
أهم
� ُّ
ِّ
ِ
ِ
--1يتم ّي ُز هذا الأُ ِ
و�ضرب الأمثالِ .
المترادفات،
�سلوب بالتكرارِ ،وا�ستعمالِ
ِ
الرنين.
ذات
--2يختا ُر
ِ
الكلمات الجزل َةَ ،
ا�ستفهام �إلى ٍ
تعجب �إلى ا�ستنكارِ...
�ضروب التعبيرِ  ،من ِ�إخبا ٍر �إلى
تتعاقب
--3
ُ
ُ
ٍ
مواطن ِ
للنف�س.
--4تظهر فيه
الوقف قوي ًة �شافي ًة ِ
ُ
مثال على الأ�سلوبِ
الخطابي:
ٍّ
خطبة الجهاد لأمير الم�ؤمنين علي بن ابي طالب:Q
«� ....أ اََل َو �إِنِّي َق ْد َد َع ْو ُت ُك ْم �إِلَى ِقتَالِ َه�ؤ اَُل ِء ا ْل َق ْو ِم َليْلاً َو َنهَاراً َو �سِ ّراً َو�إِعْ لاَ ناً
َو ُقلْتُ َل ُك ُم اغْ زُوهُ ْم َق ْب َل �أَنْ َي ْغزُو ُك ْم َفوَا ِ
هلل مَا غُ زِيَ َق ْو ٌم ق َُّط فِي ُع ْق ِر دَارِهِ ْم �إ اَِّل
الوْطَ انُ َو
َذلُّ���وا َف َتوَا َك ْل ُت ْم َو تَخَ ا َذ ْل ُت ْم حَ تَّى �شُ ���نَّتْ َعلَ ْي ُك ُم ا ْلغَ���ارَاتُ َو ُم ِلكَتْ َعلَ ْي ُك ُم ْ َ أ
ال ْنبَا َر َو َق ْد َق َت َل حَ �سَّ ا َن بْنَ حَ �سَّ ا َن ا ْل َب ْكرِيَّ
َهذَا �أَخُ و غَامِ دٍ [وَ] َق ْد َو َردَتْ خَ ْي ُل ُه َْ أ
َو �أَزَا َل خَ ْيلَكُ��� ْم عَ���نْ مَ�سَ ���الِحِ هَا َو َلقَ��� ْد َبلَ َغنِ���ي �أَ َّن الرَّجُ َل مِ ْنهُ��� ْم كَا َن َيدْخُ ُل َعلَى
الُخْ ���رَى ا ْل ُمعَاهِ ��� َد ِة َف َي ْن َت��� ِز ُع حِ جْ لَهَ���ا َو ُق ُل َبهَ���ا َو قَلاَ ِئ َدهَ���ا َو
ا ْلمَ��� ْر�أَ ِة ا ْلمُ�سْ ��� ِل َم ِة َو ْ أ
(((

(((

(((
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(((

(((
(((

عق ��ر ال ��دار بال�ضم و�سطها و�أ�صله ��ا وتواكلتم وكل كل منكم الأمر �إل ��ى �صاحبه �أي لم يتوله �أحد منكم بل �أحال ��ه كل على الآخر ومنه
يو�صف الرجل بالوكل �أي العاجز لأنه يكل �أمره �إلى غيره .و�شنت الغارات فرقت عليكم من كل جانب كما ي�شن الماء متفرقا دفعة بعد
دفعة وما كان �إر�ساال غير متفرق يقال فيه �سن بالمهملة.
�أخ ��و غام ��د هو �سفيان ابن عوف من بني غامد قبيلة من اليمن من �أزد �شنوءة بعث ��ه معاوية ل�شن الغارات على �أطراف العراق تهويال
على �أهله .والأنبار بلدة على ال�شاطئ ال�شرقي للفرات ويقابلها على الجانب الغربي هيت.
جمع م�سلحة بالفتح وهي الثغر .والمرقب حيث يخ�شى طروق الأعداء.

ُر ُع َثهَا مَا َت ْم َت ِن ُع مِ ْن ُه �إ اَِّل ب اِِال�سْ ��� ِترْجَ ا ِع َو اِال�سْ ��� ِترْحَ ا ِم ُث َّم انْ�صَ َرفُوا وَا ِفرِينَ مَا
َن���ا َل رَجُ �ًل�اً مِ ْن ُه ْم َك ْل��� ٌم َو اَل �أُرِي َق َل ُه ْم َد ٌم َفلَ ْو �أَ َّن امْ َر�أً مُ�سْ ���لِماً مَاتَ مِ نْ َبعْدِ َهذَا
هلل  -يُمِ يتُ
�أَ�سَ فاً مَا كَا َن ِب ِه َملُوماً بَلْ كَا َن ِب ِه عِ نْدِ ي جَ دِ يراًَ ،فيَا عَجَ با عَجَ باً  -وَا ِ
ا ْل َقلْبَ َو يَجْ لِبُ ا ْل َه َّم مِ نَ اجْ ِتمَا ِع َه�ؤ اَُل ِء ا ْل َق ْو ِم َعلَى بَاطِ ِل ِه ْم َو َت َف ُّر ِق ُك ْم عَنْ حَ ِّق ُك ْم
َف ُقبْحاً َل ُك ْم َو َترَحاً حِ ينَ ِ�ص��� ْر ُت ْم َغ َر�ض���اً ُي ْرمَى ُيغَا ُر َعلَ ْي ُك ْم و اََل ُتغِيرُو َن َو ُت ْغ َز ْو َن
هلل َو َترْ�ضَ ْونَ. »..
َو اَل َت ْغزُو َن َو ُيعْ�صَ ى ا ُ
(((

(((

(((

(((

القواعد الرئي�سة

بولسأل
ا

�اظ م�ؤ َّلف ٍة على �صور ٍة تكون �أقربَ لنيل
 -الأ�سل ��وب هو المعنى ال َم ُ�صو ُغ في �ألف � ٍالكالم ،و� َ
نفو�س �سامعي ِه.
الغر�ض المق�صود من
أفعل في ِ
ِ
ِ
خطابي.
أدبي ,و�أ�سلوبٌ
ٌّ
علمي ,و�أ�سلوبٌ � ٌّ
أنواع� :أ�سلوبٌ ٌّ
 -الأ�سلوبُ ثالث ُة � ٍعلمي بحتٌ .
 -ينق�سمُ الأ�سلوبعلمي مت�أدبٌ  ,و �أ�سلوبٌ ٌّ
العلمي �إلى� :أ�سلوبٌ ٌّ
ُّ
ِ
مميزات الأ�سلوبِ العلمي:
أهم
� ُّ
المنطقي.
والترتيب
بالو�ضوح والدق ِة والتحديد،
--1يمتا ُز
ِّ
ِ
ِ
والبعد عن المبالغة.
والبراهين،
--2يمتا ُز با�ستخدام الأدل ِة
ِ
ِ
الخيال والعاطفة.
--3يمتا ُز باالبتعا ِد عن
ِ
(((
(((
(((
(((

المعاهدة الذمية .والحجل بالك�سر خلخالها .والقلب بال�ضم �سوارها .والرعاث جمع رعثة بالفتح ويحرك بمعنى القرط ويروى رعثها
ب�ضم الراء والعين جمع رعاث جمع رعثة.
اال�سترجاع ترديد ال�صوت بالبكاء .واال�سترحام �أن تنا�شده الرحم.
وافرين ت�أمين على كثرتهم لم ينق�ص عددهم والكلم بالفتح الجرح.
ترحا بالتحريك �أي هما وحزنا �أو فقرا والغر�ض ما ين�صب ليرمى بال�سهام ونحوها فقد �صاروا بمنزلة الهدف يرميهم الرامون وهم
ن�صب ال يدفعون وقوله ويع�صى اهلل ي�شير �إلى ما كان يفعله قواد جي�ش معاوية من ال�سلب والنهب والقتل في الم�سلمين والمعاهدين ثم
�أهل العراق را�ضون بذلك �إذ لو غ�ضبوا لهموا بالمدافعة.
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ِ
مميزات الأ�سلوبِ
الخطابي:
أهم
� ُّ
ِّ
�سلوب التك ��رارُ ،وا�ستعم � ُ
�ال
المترادفات ،و�ضربُ
�زات هذا الأُ ِ
--1م ��ن � ِ
ِ
أظهر ممي � ِ
أمثال
ال ِ
ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

الرنين
ذات
--2اختيا ُر
ِ
الكلمات الجزل ِةِ ،
ِ
تعجب �إلى ا�ستنكا ِر.
التعبير ،من ِ�إخبا ٍر �إلى
�ضروب
--3تعاقبُ
ا�ستفهام �إلى ٍ
ِ
ِ
ٍ
ت������م������اري������ن

ِّ --1
أ�سلوب.
و�ضح مفهومَ ال ِ
أ�سلوب.
--2بينْ �أنوا َع ال ِ
العلمي.
أ�سلوب
--3عد ْد �أهمَّ
ِّ
خ�صائ�ص ال ِ
ِ
أدبي.
--4عد ْد �أهمَّ
أ�سلوب ال ِّ
ميزات ال ِ
ِ
الخطابي.
أ�سلوب
ِّ
--5عدد �أهمَّ خ�صائ�ص ال ِ
--6اكت ��ب فقرتي ��ن كل واحدة منها م�ؤلف ��ة من ثالثة �أ�سطر ،ت�ستخ ��دم في الأولى
�أ�سلوب ًا علمي ًا ،وفي الثانية �أ�سلوب ًا �أدبي ًا ،في الحديث عن ال�شم�س؟

44

للمطالعة
زينب  Oبطلة كربالء ....ببيانها

علي بن الح�سين Qوهو
ع ��ن ابي �إ�سحاق عن خذيمة اال�سدي قال� :سمعت ّ
يقول ب�صوت �ضئيل قد نحل من �ش ّدة المر�ض :يا �أهل الكوفة� ،إنّكم تبكون علينا،
علي  Qفلم �أر واهلل خَ ِف َر ًة ّ
قط �أنطق
فم ��ن قتلنا غيركم؟ ! ور�أيت زينب بن ��ت ّ
منها ،ك�أنّها تنطق وتفرغ على ل�سان علي ،Qوقد �أ�شارت �إلى النا�س ب�أن �أن�صتوا
فارت� � ّدت الأنفا�س و�سكن ��ت الأجرا�سّ ،ثم قالت  -بعد حم ��د اهلل تعالى وال�صالة
عل ��ى ر�سول ��ه � - Pأ ّما بعد يا �أهل الكوفة يا �أهل الخَ ْت ��ل والغ َْدر ،والخَ ذْ ل!! �أال
ف�ل�ا رق�أت العبرة وال هد�أت الزفرة� ،إنّما مثلك ��م كمثل ا ّلتي نق�ضت غزلها من
بعد ق ّوة �أنكاث ًا ت ّتخذون �أيمانكم دخ ًال بينكم هل فيكم � اّإل ال�صلف والعجب،
وال�شنف والكذب ،وملق الإماء وغمز الأعداء �أو كمرعى على ِد ْمنَة �أو كف�ضة
على ملحودة �أال بئ�س ما ق ّدمت لكم �أنف�سكم �أن �سخط اهلل عليكم وفي العذاب
�أنتم خالدون� ،أتبكون �أخي؟ ! �أجل واهلل فابكوا ف�إنّكم �أحرى بالبكاء فابكوا كثير ًا،
وا�ضحك ��وا قلي ًال ،فقد �أبليت ��م بعارها ،ومنيتم ب�شنارها ول ��ن ترح�ضوا �أبد ًا
و�أ ّن ��ى ترح�ضون قتل �سليل خاتم النب ّوة ومعدن الر�سالة ،و�س ّيد �شباب �أهل الجنّة،
(((

(((

(((

(((

(((

بولسأل
ا

(((

(((

(((

(((

(((1

((( الختل :الخداع.
((( رق�أت :جفت.
(((	�أي :حلته و�أف�سدته بعد �إبرام.
(((	�أي :خيانة وخديعة.
((( ال�صلف :الذي يمتدح بما لي�س عنده.
((( ال�شنف :البع�ض بغير حقّ .
((( الغمز :الطعن والعيب.
((( الدمنة :المزبلة.
((( الف�ضة :الج�ص .والملحودة :القبر.
( ((1ال�شنار :العار.
(� ((1أي لن تغ�سلوها.

(((1
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وم�ل�اذ حربك ��م ،ومعاذ حزبكم ومق ّر �سلمك ��م ،وا�سى َك ْل ِم ُك ��م ومفز ِع نازلتكم،
محجتكم� ،أال �ساء ما ق ّدمت
والمرجع �إليه عند مقاتلتكم ومدرة حججكم ومنار ّ
لك ��م �أنف�سكم ،و�ساء ما تزرون ليوم بعثكم ،فتع�س ًا تع�س ًا ! ونك�س ًا نك�س ًا ! لقد خاب
ال�سع ��ي ،وت ّبت الأيدي ،وخ�سرت ال�صفقة ،وب�ؤتم بغ�ضب من اهلل ،و�ضربت عليكم
ِ
الذ ّلة وال َم ْ�س َكنَةّ ]...[ .ثم �أن�ش�أت تقول:O
م� ��اذا ت �ق��ول��ون �إذ ق ��ال ال �ن �ب� ّ�ي لكم
م� ��اذا ��ص�ن�ع�ت��م و�أن� �ت ��م �آخ� � � ُر الأم� � ِ�م
ب� ��أه ��ل ب �ي �ت��ي و�أوالدي و َت � ْك��رم �ت��ي
منهم �أُ�� َ�س��ا َرى ومنهم �ُ��ض� ِّر ُج��وا بدم
ن�صحت لكم
ما كان ذاك جزائي �إذ
ُ
�أن تخلفوني ٍ
ب�سوء ف��ي ذوي َر ِح�م��ي
�إ ّن���ي لأخ���ش��ى عليكم �أن ي�ح� َّل بكم
م� �ث � َ�ل ال� � �ع � � ِ
�ذاب ا ّل � � ��ذي �أودى ع��ل��ى �إرم
(((

(((
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ّثم و ّلت عنهم .
(((
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((( �أي :دواء جرحكم.
((( المدرة زعيم القوم ول�سانهم المتكلّم عنهم.
((( ال�شي ��خ الطبر�س ��ي ،االحتجاج ،ج� ،3ص ،159تحقيق �شرح وترجمة �أحمد غفاري مازاندراني ،النا�شر المكتبة المرت�ضوية الحياء التراث
الجعفري ،الد ،الط ،الت.

الفصل األوّل
علم البيان

الكفايات

- -1التع ّرف �إلى حقيقة علم البيان.
- -2التع ّرف �إلى معنى الت�شبيه و�أق�سامه المتن ِّوعة.
- -3التمييز بين الحقيقة والمجاز.
- -4القدرة على تطبيق �أنواع الت�شبيه والإ�ستعارة والمجاز.

الدرس الرابع

علم البيان  -التشبيه

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى علم البيان في الإ�صطالح.
�- -2أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى الت�شبيه.
�- -3أن يع ّدد الطالب �أركان الت�شبيه.
�- -4أن يمل ��ك الطالب الق ��درة على معرف ��ة وتطبيق �أركان
الت�شبيه.

مدخل في التعريف بعلم البيان:

والبي���ان :الف�صاح ��ة واللَّ�سَ ��ن  ،وكالم بيّن :ف�صيحٌ ،وف�ل�ا ٌن �أبْينُ مِ نْ فالنٍ :
�أف�صحُ و�أو َْ�ضحُ كالم ًا م ْنهُ.
(((

هيبشتلا  -نايبلا ملع

والو�ضوحُ والإِف َْ�صاحُ  ،وَمَ ا تَبيَّنَ ِب ِه ال�شَّ ي ُء مِ نَ
البي���انُ فِ���ي الُّل َغةِ :مَ ْعنَا ُه الظُ هُو ُر ُ
ال َّدالَل ِة وغيرِ هَ ا؛ َنقُولُ بَانَ ال�شي ُء بياناً :اتّ�ضحَ  ،فهو بيّنٌ  ،والجمعُ� :أبْيناء.

بدل اَلتِها الُّلغَو َّي ِة فِي �آَياتِ القر�آنِ الكريمِ  ,وم ْنهَا قو ُل ُه -
َو َو َردَتْ كلم� � ُة «ال َبيَانِ » اَ
َتعَالَى}:-ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ{ .
(((

وقو ُل ُه َ -ت َعا َلى} :-ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ{(((.

و�صا َر ناطق ًا ُمبِي َن ًا،
ِب َهذَ ا التعلي � ِ�م َت َم َّيزَ ال ُ
إن�سان َع ْن كثيرٍ ِمن خل ِق ِه َ -ت َعا َلىَ ،-
�ستطي ُع � ْأن يع ِّب َر ع َّما ُ
نف�س ِه ِم َن ال َم َعا ِني ،ف ِ
ول ِفي ِ
َي ِ
يخط ُر بخَ ِاطرِ ِه ،و َي ُج ُ
َيو�صل َها �إِ َلى
َاه ُم.
َّاها الغَي ُر َع ْن ُهَ ،ف َيت ُّم ال َتف ُ
غ َيرِ ِه ِم َن ا َلب�شرِ  ،و َيتلق َ
ثمَّ �أَخَ ��ذَ تْ كلم ُة «البي���انِ » اَدل اَلتِها اال�صطالح َي َة فِي مَ ا َبع� � ُد ف�أ�صبَحَ «البيانُ »
(((
(((
(((

ل�سن َب ِّينُ ال َل َ�سنِ �إذا كان ذا بيان وف�صاحة.
يقال :رج ٌل ٌ
�سورة �آل عمران ،الآية.138 :
�سورة الرحمن ،الآيات.4-1 :
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�أحدَ علومِ البَالغَ ِة الثالث ِة المعروفةِ« :البيانُ والمعانِي والبَديعُ».
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َع�ض
و َق ��د تَداخَ ��لَ علمُ «البيانِ » ب ��ادئَ الأَمرِ مَ ْع عِ ل ��مِ «المعانِ���ي» ،وا�ستوعَ بَ ب َ
بع�ض الأَحيانِ .
مَ باح ِث ِه اَلحِ ق ًا علومَ البَالغَ ِة كلَّها َ
وقد َع َّر َف البيا َن مجموع ٌة ِمنَ الأُ َد َبا ِء:
فق ��ال الجاح ��ظ« :وا ِلدَّاللة الظاه���ر ُة على المعن���ى الخفيِّ ه���و البيانُ الذي
�س���مِ عْتَ اهلل عزّوج��� ّل يمدحُ ���ه ،ويدع���و �إليه ويح���ثُّ عليه ،بذل���ك نَطَ ��� َق القُر�آنُ ،
وبذل���ك تفاخَ ���رَت العَرب ،وتفا�ضَ ���لَتْ �أ�ص���نافُ العَجَ ���م ،والبيان ا�س��� ٌم جام ٌع لك ِّل
�ش���ي ٍء ك�شَ ���فَ ل���ك ِقن���ا َع المعن���ى ،وهت���كَ الحِ جَ ���اب دو َن ال�ض���مير ،حتّى ُيف ِْ�ض���يَ
ال�سّ ام ُع �إلى حقيقته ،ويَهجُ م على مح�صو ِل ِه كائناً ما كان ذلك البيانُ  ،ومن �أيِّ
جن�س كان الدّليل؛لأنّ َمدَا َر الأم ِر والغاي َة التي �إليها يجرِي القائل وال�سّ ���امع،
ٍ
�إنَّما هو ال َف ْه ُم والإفهام؛فب�أيِّ �شي ٍء بلغْتَ الإفها َم و�أو�ضَ حْ تَ عن المعنى ،فذلك
هو البيانُ في ذلك المو�ضع» .
ِ
الواحد
وق ��د ع َّرفه الخطي ��ب القزويني بقوله« :علم ُيع��� َرف به �إي���را ُد المعنى
ٍ
بطرق مختلف ٍة في و�ضو ِح ال َّداللة َعلي ِه» .
(((

(((

52

والبيان كما ترى ين�صب على الداللة ،وهي عند المناطقة �أنواع:
أدالل ��ة المطابقة :وهي �أن يدل اللفظ على المفهوم الذي وُ�ضع له في اللغة منغير زيادة �أو نق�صان .فهي داللة و�ضعيه كداللة لفظ «البيت» على البيت.
بدالل ��ة الت�ضمن :وهي �أن يدل اللفظ على مفهوم يت�ضمنه مدلوله الأ�صلي ك�أنيدل لفظ «البيت» على ال�سقف.
جداللة االلتزام :وهي �أن يدل اللفظ على مفهوم يقت�ضيه مدلوله الأ�صلي عق ًال(((
(((

البيان والتبيين.
الخطيب القزويني ،االي�ضاح في علوم البالغة� ،ص .215

�أو عرف ًا ،ك�أن يدل لفظ «الحائط» على ال�سقف.
ودالل ��ة الت�ضمن وااللتزام داللتان عقليت ��ان �إذ يعتمد فيهما الذّهن على جملة
م ��ن الو�سائط في المرور من مدل ��ول �إلى �آخر .وهذا الم ��رور �أو التجوز كثير في
ال ��كالم ولذلك انفرد علم البيان داخل علم البالغة بدرا�سة وجوهه .فهو ي�شتغل
بـ«المالزمات بين المعاني» .
ٍ
َ
مو�ضوعات� ,أه ُّم َها :ال َّت�شبِي ُه ب َ�أركا ِن ِه
العلم ِفي
نح�ص ُر
َ
و�سوف ُ
الحديث َع ْن َهذَ ا ِ
ُ
نواع� � ِه ،واال�ستع ��ار ُة بِبع� ِ��ض � ِ
و�أَ ِ
المتعدد ِة,
المر�سل بعالقا ِت� � ِه
أنواعه ��ا ،والمج ��ا ُز
ِّ
العقلي ,والكناي ُة.
والمجا ُز
ُّ
(((

تمهيد:
ٌ

ح�سن في البالغ� � ِةَ ،
الخفي
وذلك لإخراج� � ِه
لل ّت�شبي� � ِه روع� � ٌة وجمالٌ ،وموق� � ٌع ٌ
َّ
من القريبِ  ،يزي ُد المعان ��ي رفع ًة وو�ضوح ًا ،ويك�س ُبها
�إلى الجل � ِّ�ي ،و�إدنائ ِه
البعيد َ
َ
جم� � ً
اال وف�ض�ل ً�ا ،ويك�سوها �شرف� � ًا و ُنب ًال ،فهو ف � ٌّ�ن وا�س ُع النطاقِ  ،ف�سي � ُ�ح الخطوِ،
ِ
ِ
�شعب ال ِ
الم�سلك ،غام� �ُ�ض
أطرافُ ،متوع� � ُر
المدرك ،دقيقُ
ممت� � ُد الحوا�ش ��يُ ،م َت ُ
الجدوى.
المج َرى،غزي ُر َ
إثبات �صف ٍة لمو�ص � ٍ
وم � ْ�ن �أ�ساليبِ البي ��انِ � َ
التو�ضيح� ،أو
�وف ،مع
أردت � َ
أنك �إذا � َ
ِ
ٍ
عمدت �إلى ٍ
وعقدت
تكون هذه ال�صف ُة وا�ضح ًة فيه،
وجه من المبالغ ِة،
�شيء �آخ َرُ ،
َ
َ
لتو�ضيح ال�صف ِة� ،أو المبالغ ِة في �إثباتها ،لهذا
االثنين مماثل ًة ،تجع ُلها و�سيل ًة
بين
ِ
ِ
كان الت�شبي ُه �أولَ طريق ٍة تد ُّل علي ِه الطبيع ُة لبيانِ المعنَى.

(((

ال�سكاكي ،مفتاح العلوم� ،ص .118
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ِ
الت�شبيه:
تعريف
ُ

الت�شبيهُ :لغ ًة التمثيل ُ ،نقول :هذا �شب ُه هذا ومثيلُه.
والت�ش���بي ُه ا�ص���طالحاً :هو م�شارك ��ة �أمر لأمر في معنى ب� �� ٍ
أدوات معلوم ٍة �أو
ه ��و عق ُد مماثل ٍة بي ��نَ �أمرينِ �أو �أكثرَ ،ق ُِ�صدَ ا�شتراكهُما في �صف� � ٍة �أو �أكثرَ ،ب�أداةٍ,
يق�صد ُه المتكلِّمُ للعلمِ  ،كقول ال َم َعرِّيّ في ا ْلمَديح:
لغر�ض ُ
ٍ
�وان ِف ��ي ُع ُل� � ِّو الم ��كانِ
�أَ ْن � َ�ت كال�شَّ ْم ِ�س في ِّ
ال�ضيا ِء و ِ�إ ْن جا َوز َْت كي � َ
حيث َع َر َف ِ
وحه َو ِ�ضي ُء الوج ِه ُم َتل ُألئ الطلعة ،ف�أَراد �أن ي�أْ َتي
ال�شاع ُر �أَن َم ْم ُد َ
م�س،
يجد �أق َوى ِم َن ال�شَّ ِ
فلم ْ
ل ��ه ب َم ِثيل َت ْق َوى فيه ال�صف ُة ،وهي ال�ضيا ُء والإ�شراقُ ْ ،
ِ
بالكاف.
ف�ض َاها ُه ِب َها ،و ِلب َيانِ الم�ضاها ِة �أتَى
َ
وكقولِ ال�شاعرِ :
�اح
ك� � � � ��أَ َّن �أَخْ � �ل ��ا َق � � � َ�ك ِف�� ��ي ُل� ْ�ط�� ِف��ه��ا ور َّق � � � � ٍة ِف��ي��ه��ا َن� �� ِ��س� �ي � ُ�م ال��� َّ��ص��ب� ْ
(((
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()1

النف�س ،فَعملَ على �أنْ
فقد وجَ دَ ال�شاع ُر �أخالقَ َ�صدِ يقِه دمِ َث ًة لَطِ ي َف ًة تَرتاحُ لها ُ
كذلك،
ال�صف ُة و َت ْقوَى ،ف ��ر�أَى �أنَّ ن�سيمَ ال�صباحِ َ
ي�أْت ��ي لها بنظيرٍ َتتَجَ لَّى فيه هذه َّ
َف َعقَدَ المماثلة بينهما ،وبيَّن هذه المماثلة بالحرف «ك�أنَّ».
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بيت مِ نَ البيتي ��نِ ال�سَّ ابقينِ �أَنَّ �شيئ ًا جُ عِلَ مَ ثِيلَ �شيءٍ فِي
ومِ ��نْ هنَا َنرَى فِي كلِّ ٍ
الكاف �أَو ك�أَنَّ ،
�صف� � ٍة م�شترك� � ٍة بينهما ،و�أَنَّ الَّذي دلّ عَ لى هَ ذِ ِه المُماثل� � ِة �أَدا ٌة هِ ي ُ
وهَ ذا ما يُ�سَ مَّى بـ«الت�ش���بيهِ»َ ،فقَد ر�أَيتَ �أَنْ ال ب َّد ل ُه من �أَركانٍ �أَربعةٍ :ال�شيء الذي
ُي ��را ُد ت�شبي ُه ُه وي�سمَّى «الم�ش��� َّبهَ» ،وال�شيء ا َّل ��ذي يُ�شَ بَّه به ويُ�سمَّى «الم�ش���بَّه به»،
وال�صف� � ُة الم�شتركة َبي ��نَ الطَّ رفين وت�سمَّى «وجه ال�شَّ ���بَه» ,و«�أدا ُة الَّت�ش���بيهِ» وهي
الكاف وك�أَن ونحوهما.
((( التفتازاني ،مخت�صر المعاني� ،ص  ،188النا�شر :دار الفكر ،مطبعة قد�س  -قم  1411هـ.
((( كيوان :زحل ،وهو �أحد الكواكب المعروفة في المجموعة ال�شم�سية.

ُ
التشبيه:
أركان
ِ

 - 1المُ�ش َّب ُه :هو الأمر ُالذي يُرا ُد �إلحا ُق ُه بغير ِه « ،وقد يكون الم�شبَّه محذوفاً
���راب ،وهذا التقدي ُر بمثاب ِة وج���و ِد ِه َكمَا �إذا
للعل���م ب���ه ،ولك َّنه ُي َق َّد ُر في ا ِلإع ِ
�سُ ��� ِئلت َ
علي»؟ َ
فقلت« :كالزهرة الذا ِبل ِة» ف ِ�إ َّن «كالزهرة» خب ٌر لمبتد ٍ�أ
«كيف ٌّ
محذوف ،والتقديرُ« :هو الزهر ُة الذابل ُة» .
ٍ
ي�سميان
�ان
 - 2ال ُم�ش��� َّب ُه ب���ه :هو الأم� � ُر الذي يُلحَ ُق ب� � ِه الم�ش َّب ُه،
ِ
وهذان الركن � ِ
ِ
طرفي الت�شبي ِه.
الطرفين ،ويك � ُ
 - 3وج��� ُه ال�ش���ب ِه :هو الو�ص � ُ�ف الم�شت َر ُك َ
�ون في الم�ش َّب ِه به
بين
ِ
�كالم ،وقد ي َ
�أق� �وَى من� � ُه في الم�ش َّب ِه ،وقد يُذك� � ُر وج ُه َّ
ُحذ ُف كما
ال�شب ِه في ال � ِ
�سي�أتي تو�ضيحُ ه .
ُ
� - 4أداة ُال َّت�شبي ِه  :هي ُ
اللفظ الذي ُ
ويربط الم�ش َّب َه بالم�ش َّب ِه
يدل على الت�شبي ِه،
به ،وقد ُتذك ُر الأدا ُة في الت�شبي ِه ،وقدْ تحذف.
(((

(((
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(((

55

((( علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .223
((( ي�أتي تف�صيل ذلك في در�س �أق�سام الت�شبيه.
(((	�أداة الت�شبي ��ه �إ ّم ��ا ا�سم ،نحو �شبه ومثل ومماثل وما رادفها ،و�إما فع ��ل ،ي�شبه ويماثل وي�ضارع ويحاكي وي�شابه ،و�إما حرف ،وهو الكاف
وكان.

القواعد الرئي�سة

ُعرف ِبهَا �إيرا ُد المَعنَى الواحد بطرقٍ مختلفةٍ.
البيانُ � :أ�صو ٌل وقواع ُد ي ُ
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والو�ضوحُ والإِف َْ�صاحُ  ،وَمَ ا تَبيَّنَ ِب ِه ال�شَّ ي ُء مِ نَ
البي���انُ فِ���ي الُّل َغةِ :مَ ْعنَا ُه الظُ هُو ُر ُ
ال َّدالَل ِة وغيرِ هَ ا؛ َنقُولُ بَانَ ال�شي ُء بياناً :اتّ�ضحَ  ،فهو بيّنٌ .
والبي���ان :الف�صاح ��ة واللَّ�سَ ��ن ،وكالم بيّن :ف�صي� �حٌ ،وفال ٌن �أ ْبي ��نُ مِ نْ فالنٍ :
�أف�صحُ و�أو َْ�ضحُ كالم ًا م ْنهُ.
ث َّم �أَخَ ذَتْ كلم ُة «البيانِ » اَدل اَلتِها اال�صطالح َي َة فِي مَا بَع ُد ف�أ�ص َب َح «البيانُ »
�أح َد علو ِم البَال َغ ِة الثالث ِة المعروفةِ« :البيانُ والمعانِي والبَديعُ».
َع�ض مَباح ِث ِه
تَداخَ َل عل ُم «البيانِ » بادئَ الأَم ِر َم ْع عِ لمِ «المعانِي» ،وا�ستوعَبَ ب َ
بع�ض الأَحيان
اَلحِ قاً ،و�شَ مِ َل علو َم البَال َغ ِة كلَّها َ
أدوات معلومةٍ.
التَّ�شبي ُه :هو م�شارك ُة �أمرٍ لأَمرٍ فِي مَ عنَى ب� ٍ
�أركانُ التَّ�شبي ِه �أربع ٌة  :المُ�شَ َّبهُ ،والم�شُ َّب ُه بهِ« ،ويُ�سَ مَّيان طَ َرفَي التَّ�شبيهِ» ،و�أَدا ُة
التَّ�شْ بيهَِ ،ووَجْ ُه ال�شَّ َبهَِ ،ويَجبُ �أَنْ َيكُونَ �أَ ْقوَى َو�أَظْ َه َر فِي ا ْلمُ�ش َّب ِه ب ِه مِ ْن ُه فِي ا ْلمُ�شَ َّبهِ.
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ت������م������اري������ن

--1عرّف علم البيان في اللغة واال�صطالح.
وهات مثا ًال عليه.
--2عرّف الت�شبي َه لغ ًة وا�صطالحاً ِ

ب-ال � � ُع � � ْم � � ُر ِم � � ْث � � ُل ال� �� َّ��ض� � ْي � ِ�ف �أَ ْو ك� ��ال� � ِ�ط � � ْي� � ِ�ف ِل� � ْي� �����س َل� � � � ُه �إِق � ��ام� � � ْة
كالم فالنٍ كال�شَّ ْه ِد في الحالوة.
جُ -
النا�س ك�أَ ْ�سنان ال ُم�شْ ِط في اال�ستواء.
د-
ُ
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--3عدّد �أركا َن الت�شبي ِه مع التمثيل.
َ --4بي ِّْن �أَركان الت�شبيه فيما ي�أتي:
ال�سماح ِة وال�شَّ ْمـ ـ ��� ِ�س ُع� � ُل� � ًّوا وا ْل � �ب� � ْ�در ف ��ي الإِ� � �ش� ��راقِ
�أ�-أَ ْن��ت
ْ
كالبحر في َّ

--5ا�شرح ب�إِيجاز قول المتنبي في المديح .وبيِّن جمال ما فيه من الت�شبيه:
ك��ال�� َب� ْ�د ِر م��ن َح �ي��ثُ ال � َت � َف� َّ�ت َر�أ ْي� � َت� � ُه ُي� � ْه ��دي �إل� ��ى َع � ْي � َن � ْي� َ�ك ُن�� ��ور ًا ث��ا ِق � َب��ا
ك��ال� َب� ْ�ح��رِ َي��ق� ِ�ذ ُف ل�ل� َق��ري��بِ َج� ِ
�واه��ر ًا ُج� � ��ود ًا و َي� � ْب� � َع ��ثُ ل �ل � َب �ع �ي� ِ�د ��َ�س �ح��ا ِئ � َب��ا
و�ض ْو�ؤها َي � ْغ ���َ�ش��ى ال� � ِب�ل�ا َد َم �� �ش��ا ِرق � ًا َوم �غ��ا ِر َب��ا
كال�شّ ِ
ال�سما ِء َ
م�س في َكب ِِد ّ
57

للمطالعة
م�ؤ ّلفات ال�شيعة في علم البالغة
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�أوّل م ��ن و�ضع ��ه و�ألّف فيه المرزبان ��ي �أبو عبد اهلل محمّد ب ��ن عمران الكاتب
الخرا�سان ��ي البغ ��دادي ي ��روي عنه ال�سي ��د المرت�ضى ف ��ي �أماليه كثي ��ر ًا قال ابن
الندي ��م� :آخر من ر�أينا من الأخباريين الم�صنّفين وا�سع المعرفة بالروايات كثير
المف�صل ف ��ي البيان والف�صاح ��ة نحو ثالثمائة
ّ
ال�سم ��اع وع ّد م ��ن م�ؤلّفاته كتاب
ورق ��ة وقال ال�سيوطي في الأوائل� :أوّل من �ص ّن ��ف في المعاني والبيان ال�شيخ عبد
القاهر الجرجاني ،ولكن المرزبان ��ي توفّي  .378وال�شيخ عبد القاهر الجرجاني
ن�ص على ت�شيّعه اليافعي في تاريخه
تو ّف ��ي � 444أو  471فيكون المرزباني �أق ��دمّ .
واب ��ن خَ ِّل� �كَان؛ فعن اليافعي �أنّه �أخذ عن ابن دريد واب ��ن الأنباري العلوم الأدبية.
قال:وهو �صاحب الت�صانيف الم�شهورة والمجاميع الغريبة ورواية الأدب و�صاحب
الت�أليف ��ات الكثيرة ثقة في الحديث قائل بمذه ��ب الت�شيّع .وقال ابن خَ ِّلكَان :كان
راوي ًة للأدب �صاحب �أخبار وت�آليفه كثيرة وكان ثقة في الحديث ومائ ًال �إلى الت�شيّع
ف ��ي المذهب .وبعده ال�شي ��خ ميثم بن علي ابن ميثم البحران ��ي معا�صر لل�سكّاكي
�صاحب المفتاح و�أ�ستاذ ال�سيد ال�شريف الجرجاني ،ينقل عنه ال�شريف في �أوائل
فنّ البيان من �شرح المفتاح معبّر ًا عنه ببع�ض م�شايخنا له كتاب تجريد البالغة
في المعاني والبيان ذكره في ك�شف الظنون .وللمقداد ال�سيوريّ عليه �شرح �سمّاه
تجري ��د البراعة في �ش ��رح تجريد البالغة .وال�شيخ عم ��اد الدِّ ين يحيى بن �أحمد
الكا�ش ��ي .له �شرح المفتاح لل�سكّاكي ذكره في ك�شف الظنون وذكره بع�ض تالمذة
ال�شي ��خ عل ��يّ الكركي ف ��ي ر�سالته في �أ�سام ��ي علمائنا ،وكذا ع ��ن �صاحب تذكرة
المجتهدين من الإماميّة ،وذكرا له ال�شرح المذكور ،ولكن �صاحب ريا�ض العلماء
ظ ��نّ �أنّه من علم ��اء �أهل ال�سنّة ،ولم ي�ستبع ��د كونه بعينه ح�سام الدِّ ي ��ن ال َُم�ؤَذِّ ني

الم�شهور �شارح المفتاح لل�سكاكي مجهول الع�صر .و�أبو جعفر قطب الدِّ ين محمّد
ب ��ن محمّد الرازي الدم�شقيّ �شارح ال�شم�سيّة والمطالع له �شرح المفتاح ذكره في
�أمل الآمل وتوفّي ب�صالحية دم�شق .766
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عل ��م البدي ��ع� :أوّل من �أكثر ا�ستعمال الأن ��واع البديعية في �شع ��ره �إبراهيم بن
عل ��يّ بن هرم ��ة ال�شاعر مادح �أهل البي ��ت و�شاعرهم �أوا�سط المائ ��ة الثانية .ثمّ
جم ��ع قدامة ب ��ن �أعفر الكاتب البغ ��دادي في كتابه نقد ال�شع ��ر ع�شرين نوع ًا من
�أن ��واع البدي ��ع قال �صف ��ي الدِّ ين الحلّي ف ��ي خطبة �شرح بديعيت ��ه :وكان جملة ما
جمع ابن المعت ��ز منها �سبعة ع�شر نوع ًا ومعا�صره قدامة بن جعفر الكاتب فجمع
منه ��ا ع�شرين نوع ًا توارد معه على �سبعة منه ��ا و�سلّم له ثالثة ع�شر فتكامل لهما
ثالثون نوع ًا ثمّ اقتدى بهما النا�س في الت�أليف وقال ابن المعتز في �صدر كتابه -
عل ��ى ما حُ كِ يَ � -أنّه ما جمع قبلي فن ��ون الأدب �أحد وال �سبقني �إلى ت�أليفه م�ؤلّف.
وحي ��ث �أنّ قدام ��ة معا�صر ل ��ه كما �سمعت ،ف�ل�ا يُعلم �أيّهما ال�ساب ��ق .وكيف كان،
فقدام ��ة �أوّل م ��ن �ألّف فيه من ال�شيع ��ة حوالي  .310و�أوّل من جع ��ل �أنواع البديع
ف ��ي مدح النبيّ  Pعل ��ى وزن ق�صيدة ال ُب ْردَة وقافيتها �صف ��ي الدِّ ين عبد العزيز
ب ��ن �سرايا الح ّل ��ي ،فنظم بديعيّته و�شرحه ��ا وطُ بعت مع ال�ش ��رح ،واقتدى به ابن
حجّ ��ة الحَ َموِيّ وال َمو ِْ�صليّ ومحمّد بن جابر الأندل�سيّ وغيرهم .وال�سيّد عليّ خان
ال�شي ��رازي �صاحب ال�سُّ لاَ فة نظم فيه بديعيته و�شرحها وطبعت مع ال�شرح وا�سمه
�أنوار الربيع . 1120
(((

(((

ال�سيد مح�سن الأمين� ،أعيان ال�شيعة ،ج � ،1ص  ،166تحقيق ح�سن الأمين ،النا�شر دار التعارف للمطبوعات ،بيروت ،الط ،الت.
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الدرس الخامس

أقسام التشبيه

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى �أق�سام الت�شبيه.
�- -2أن يتذ ّوق بالغة �صور الت�شبيه المختلفة.
�- -3أن يملك القدرة على تمييز �أق�سام الت�شبيه في مواردها.

التشبيه
أقسام
ُ
ِ

(((

هيبشتلا ماسقأ

ال�سابقِ َع َلى َمعنَى ال َب َيانِ  ,وال ّت�شبي ِه ,و� َّأن ال َّت�شبي َه ل ُه �أركا ٌن
ت َع َر ْف َن ��ا ِفي ال َّد ِ
ر�س َّ
أق�سام ال َّت�شبي ِه َك َما ذك َر َها علما ُء
�أربع� � ٌة ,و َنري ُد ِفي َهذَ ا ال َّد ِ
ر�س � ْأن َن َتع َّر َف َع َل ��ى � ِ
فبع�ض َها
أركان ال َّت�شبي� � ِه لي�س � ْ�ت َع َلى درج� � ٍة واحد ٍة ِم َن الأهمي� � ِة؛ ُ
ال َب َي ��انِ  ,ول َّأن � َ
يمكن حذ ُف� � ُه واال�ستغنا ُء َع ْن ذكرِ ِه,
�روري اَل َيقُوم ال َّت�شبي ُه � اَّإل ب� � ِه ُ ،
وبع�ض َها ُ
�ض � ٌّ
ك�أدا ِة ال َّت�شبي� � ِه ووج ِه ال�شَّ ب ِه ,ول َّأن �أمث َل� � َة ال َّت�شبي ِه جمي ُع َها تَ�ش َت ُ
رك دائم ًا ِفي وجو ِد
يمكن حذفُهما في ِ
ين
باب ال َّت�شبي� � ِه؛
ُ
َطر َف ��ي ال َّت�شبي ِه ا َّللذين ال ُ
ف�سيكون ال َتماي ُز َب َ
أق�سام ال َّت�شبي ِه تَبع ًا للأدا ِة ووج ِه ال�شَّ ب ِه ِم ْن ذكرٍ �أو ٍ
حذف.
� ِ
يم الت ِ
ِ
َّ�شبيه باع ِتبا ِر �أدا ِت ِه:
تق�س ُ

�أوالً:نقر�أُ َق ْولَه تَعالَى:
}ﮩ ﮪ ﮫ ﮭﮬ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯔﯓ ﯕ ﯖ ﯘﯗ

ﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯭﯬ ﯮ ﯯ ﯱﯰ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯷﯶ ﯸ ﯹ 63

ﯺ ﯼﯻ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ{ .
(((

�ات َن�أخُ ذُ م ْنهَا « َم َث ُل نُو ِر ِه كَمِ �شْ ���كَا ٍة فِيهَا
ِف ��ي هذ ِه الآي ِة المبارك ِة عد ُة ت�شْ بي َه � ٍ
(((
(((

�إن حذف �أي من الم�ش ّبه والم�ش ّبه به يخرجنا �إلى باب �آخر من �أبواب البيان هو (اال�ستعارة) كما �سي�أتي.
�سورة النور ،الآية.35 :

ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

مِ ْ�ص���بَا ٌح « َف َنرَى �أ َّن اهلل َ -تعَالَىَ -ق ْد �ش��� َّب َه نورَه بالم�ش���كاةِ ,والم�ش���كا ُة كو ٌة غي ُر
ناف���ذةٍ ,فيها يُو�ضَ ��� ُع الم�ص���باحُ ،وا�س��� ُتعِيرتْ ل�صَ ���د ِر النبيِّ  ,Pو�شَ ���بَّه اللطيف َة
القد�سي َة في �صد ِر ِه Pبالم�صباحِ ،فقو ُلهُ« :كم�شكاة فيها م�صباح» �أيْ كم�صبَاحٍ
فِي زجاجَ ٍة فِي مِ �شْ كاةٍ ,و�إذَ ا َت�أمَّلنَا هَ ذَ ا التَّ�شبِيهَ ,ر�أ ْينَا �أنَّ �أدا َة التَّ�شبي ِه قَدْ �أُر�سِ لَتْ
فيه ,وك ُّل تَ�شبيهٍ ذُ كِ رَتْ في ِه الأداة �سُ مِّ يَ «ت�شبيها مر�سالً».
ثانياً :نقر�أُ قولَ ال�شاعرِ :
(((

تج َتليك
ا ْن � � � َ�ت ن�� ْ�ج� � ٌم ف���ي ِر ْف�� �ع�� � ٍة و� ِ��ض� �ي � ٍ�اء ْ

()3

�ون �شَ ْرق ًا وغَ ْربا
ا ْل� ُع� ُي� ُ

()4

يُ�ش ِّب� � ُه ال�شاع ُر مَ مْدوحَ ُه بـ «النجمِ في الرفع ِة وال�ض���ياءِ» ,ولك َّن ُه لمْ يَذْ ك ْر �أدا َة
التَّ�شبي� �هِ ,فكَانَ التَّ�شبي ُه �أَوج ��زَ  ,وَمَ ا ذَ ل َِك � اَّإل لِحذْ ِف الأداةِ ,وكانَ �أيْ� ًضا �أبل َغ و�أ�ش َّد
َّف�س ,وَمَ ا ذَ ل َِك � اَّإل لإيهامِ � � ِه ب�أنَّ الم�ش َّب َه عينُ الم�ش َّب ِه ِبهِ ,وَمَ ا كانَ مِ نَ
و ْق َع� � ًا فِي الن ِ
التَّ�شبِي ِه خالي ًا مِ نْ �أدا ِة التَّ�شبِي ِه يُطلقُ عً لي ِه «التَّ�شبيه الم�ؤكَّد» .
(((

هلل َ -تعَالَى} :-ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭟﭞ{((( َوقَالَ } :ﮤ
ثالثاً :قالَ ا ُ
ﮥ ﮦ ﮧ{(((.

َا�س� ,أيْ
هلل َ -تعَا َل ��ىِ -ف ��ي الآي ِة الأُو َلى ك ًّال مِ ��نَ الرَّجُ لِ والم ��ر�أ ِة بالِّلب ِ
ي�ش ِّب ��ه ا ُ
�اط واالج ِتمَاعُ ،ولمَّا كانَ الرجلُ والمر�أ ُة
المَ�سك ��نَ � ،أ ْو مِ نَ المُالبَ�سَ ةِ ,وهِ يَ االخت�ل ُ
ِّلبا�س ،فالرجُ لُ لِبا� � ُ�س المر�أةِ ,والمر�أ ُة
يَ�شتَمِ � � ُل ك ٌّل م ْن ُه َم ��ا عَ لَى َ�صاحِ ِبهِ� ,شُ ِّب� � َه بال ِ
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((( لم اعثر له على قائل.
((( تجتليك :تنظر اليك.
((( جواهر البالغة.
((( ومن الم� ِ
أ�ضيف فيه الم�ش َّب ُه به �إلى الم�ش َّبه ،كقول ال�شاعر:
ؤكد ما � َ
َوال ِّر ُيح تَع َبثُ بِا ْلغ ُُ�صونِ  ،وق َْد َج َرى ...ذَ َه ُب الأَ�صيلِ َعلى ُل َج ْينِ ا ْل َما ِء
كاللجين.
�أي �أ�صي ٌل كالذهبِ على ما ِء َ
((( �سورة البقرة ،الآية.187 :
((( �سورة النب�أ ،الآية.20 :

لبَا�سُ � �هُ .وفِي هَ ��ذَ ا التَّ�شبِي ِه نَجِ ُد �أنَّ �أدا َة التَّ�شبِي ِه اَل وجو َد َلهَا ,وكَذَ ل َِك وج َه ال�شَّ َبهِ.
َاب يُظَ نُّ �أنَّها
و ِف ��ي الآي ِة الثاني ِة يقولُ � :إنَّ الجبالَ �أُزِيلتْ عَ نْ أَ�ماكِ ِنهَا َفكَانَتْ كال�سَّ ر ِ
جب ��ا ٌل و َليْ�سَ تْ كَذَ ِل � َ�ك ,ولك َّننَا لمْ ن َر �أثر ًا ظَ اهِ ر ًا للأدا ِة ووج� � ِه ال�شَّ بهِ ,بَلْ �أُهملتِ
َ�ضعف في وج ِه ال�شَّ َب ِه مِ ��نَ الم�ش َّب ِه ِبهِ ،و�أَهملَ
الأَدا ُة ا َّلت ��ي ت ��د ُّل على �أَنَّ الم�ش َّب ��ه �أ ُ
�صفات دونَ غيرِ هَ ا.
ٍ
ا�شتراك الطَ َرفَينِ فِي ِ�ص َف ٍة �أ ْو
ِ
ذك ُر وج ِه ال�شّ ب ِه الَّذِ ي ينمُ عَ نْ
وي�س َّم ��ى هَ ذَ ا النو ُع «الت�ش���بي َه البلي���غَ» ،وهُ َو مظه ٌر من مظاه ��رِ البَالغَ ةِ ,وميدا ٌن
َّاب»  .و�سَ ببُ هَ ذِ ِه الت�سمي ِة �أنَّ ذك َر
ف�سي� � ٌح لت�سابُقِ المُجِ يدينَ مِ نَ ال�شُّ ع ��را ِء والكت ِ
الطرفينِ فقط� ,أي «الم�ش��� َّب َه والم�ش��� َّب َه ِبهِ» ،يوه ��مُ اتحادَهما ،وعدمَ تفا�ضلهِ ما،
ف َيعْلو الم�ش َّب ُه �إِلَى م�ستَوى الم�ش َّب ِه بهِ ،وهَ ذِ ِه هِ يَ المبالغ ُة في قو ِة الت�شبيهِ.
(((

يق ُع الت�شبي ُه البلي ُغ على ال�صو ِر الآتي ِة:
َ �--1أن يق َع الم�ش َّب ُه به خبر ًا ،نحو� :صدو ُر الأحرا ِر قبو ُر الأ�سرا ِر.
الل�سان كلب ًا عقور ًا.
باب علمتَ ،نحو :علمتُ بذي َء
ِ
َ �--2أن يق َع مفعو ًال ثاني ًا في ِ

هيبشتلا ماسقأ

التشبيه البليغ:
صو ُر وقو ِع
ِ

للنوع ،كقوله تعال ��ى} :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
َ �--3أن يق� � َع م�صدر ًا مبيِّن ًا ِ

ﰆ ﰇ. {..
�--4أنْ يق َع ح ً
علي �أ�سد ًا.
اال ،نحوُ :ك َّر َّ
(((

ً
�--5أنْ يق َع مبيِّنا للم�ش َّب ِه ،كقوله تعالى} :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ 65
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ{ .
لب�س فالن ثوبَ العافي ِة.
َ �--6أن يق َع م�ضاف ًا �إلى الم�ش َّب ِه به ،نحوَُ :
(((

(((
(((
(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .25
�سورة النمل ،الآية.88 :
�سورة البقرة ،الآية.187 :

م�ضاف �إليهِ.
ٌ
م�ضاف ,و«العافيةَ» م�شب ٌه
ٌ
ف�إنَّ «ثوبَ » م�شب ٌه ب ِه
رابعاً :عَ نْ ر�سولِ ا ِ
هلل� Pأ َّن ُه قالَ �« :أهلُ بيتِي كَ�سَ فِين ِة نُوحٍ مَ نْ رَكِ َبهَا نَجَ ا ،وَمَ نْ
تَخَ ل ََّف عَ ْنهَا غَ رِ قَ » .
(((

ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

ِف ��ي هَ ذَ ا الحدِ ي ��ثِ ت�شبي ٌه ِ
وا�ضحٌ ,وهُ � � َو ت�شبي ُه �أهلِ البي � ِ�ت Rب�سفين ِة نوحٍ ,
ول َب َي ��انِ هَ ��ذِ ِه المماث َل ِة جَ ��ا َءP
ال�ص َف� � َة الم�شترك َة َبيْنَ
بالكاف ,وبيَّن اي�ض� � ًا �أنَّ ِّ
ِ
ُّكوب ,والغرقُ فِي حالِ التَّخل ُِّف ,يَعنِي �أنَّ مَ نْ رَكِ بَ
االثني ��نِ هِ يَ النجا ُة فِي حَ الِ الر ِ
البيت Rوَ�سَ ا َر عَ لَى نَهجِ هم �أمِ نَ مِ نَ ال َغرَقِ  ,و ُك ِتبَتْ ل ُه النَّجَ اةُ,
فِي �سفين ِة �أهلِ ِ
كحَ ��الِ الَّذينَ كانُوا فِي زمَ ��نِ النبيِّ نوحٍ َ Qفمَنْ رَكِ بَ ِف ��ي �سفين ِت ِه �أمِ نَ  ,ومَ نْ
تخ َّل � َ�ف ع ْنهَا �أد َر َك ُه الغَرقُ  .و َق ��د ر�أ ْينَا هَ ذَ ا التَّ�شبِي َه قَد ُب ِّي ��نَ وف ُِّ�صلَ  ,ومَ ا ذَ ل َِك � اَّإل
ُف�صلَ».
ِذلك �سُ مِّيَ «التَّ�شبي َه الم َّ
لِذكْرِ وج ِه ال�شَّ َب ِه فِيهِ ,ول َ
كان الزم ًا وتَابِع ًا ل ُه.
ف�ص ُل َما ُذ ِك َر في ِه وج ُه ال�شَّ ب ِه �أ ْو َما َ
فال َّت�شبي ُه ال ُم َّ
والأولُ �(:أيْ مَ ا ذُ ك َر فِي ِه وج ُه ال�شَّ بهِ) ,كالمثالِ ال�سَّ ابِقِ .
والثاني� :أيْ (ما كانَ الزم ًا وتابع ًا لهُ) ,كقولِهِ م للكالمِ الف َِ�صيحِ « :هو كالع�سلِ
لي�س الحالوةَ ,لعدمِ ا�شتراكِ ِه فِي الطَّ َر َفيْنِ  ,بلْ تابعُها
فِي الحالوةِ» .فوج ُه ال�شَّ ب ِه َ
والزمُها وه َو مي ُل الطَّ بعِ.
هلل َ -تعَالَى} :-ﭳ ﭵ ﭴ ﭶ ﭷ ﭸ{  ,وقالَ
خام�ساً :يقولُ ا ُ
�أي�ضاً} :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ{ و .
ِف ��ي الآي ِة الأُول ��ى ُي�ش ِّب ُه ُ
ال�سفن ِفي ال َب ْحرِ بالجِ ب ��الِ ِّ
الطوالِ ِفي
اهلل َ -ت َعا َل ��ى-
َ
(((
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((( (((

(((
(((
(((
(((

محم ��د ب ��ن الح�سن ،الحر العاملي :و�سائل ال�شيعة ،ج� ،27ص  ،34تحقيق م�ؤ�س�سة �آل البيت Rالحياء التراث ،النا�شر م�ؤ�س�سة �آل
البيت Rالحياء التراث بقم ،دار مهر  -قم ،ط 1414 ،2هـ ،باب تحريم الحكم بغير الكتاب وال�سنة.
الجوار :ال�سفن ،الأعالم :جمع علم وهو الحبل الطويل على الأر�ض� .سورة الرحمن ،الآية.24 :
ك�أنهم �أ�صول نخل نخرة.
�سورة الحاقة ،الآية.7 :

وج َه ال�شَّ َب ِه ا َّلذي ُه َو العظم ُة واالرتف ��اع ,وفي الآي ِة ال َّثاني ِة
الب� � ِّر ,ولك َّن ُه ْلم َيذ ُك� � ْر ْ
قوم ٍ
عاد َب ْع َد ت ِ
عت
ياح العاتي ِة َع َليه ��م ب�أ�صولِ النَّخل ا َّلتي ُق ِل ْ
َ�سخيرِ ال ِّر ِ
ُي�ش ِّب� � ُه ح ��الَ ِ
ف ََ�ص ��ا َر ْت َن ِخ ��ر ًة ُمت� ِآك َل� � َة ال ِ
وهنَا ل � ْ�م ُيذ َك ْر �أي�ض� � ًا وج ُه ال�شَّ ب� � ِه ا َّلذي ُه َو
أجوافُ ,
ُ
وه َو ا َّلذي ْلم ُيذْ َك ْر ِفي ِه
ا�س وال ِب َلى ,و ُي َ�س َّمى َهذَ ا النَّو ُع ِم َن ال َّت�شبِي ِهُ ,
الجفاف وال َي َب ُ
وج ُه ال�شَّ ب ِه تَ�شبِيه ًا ُم ْج َم ًال.

هيبشتلا ماسقأ

تنبي���هٌَ :ب ْع ��دَ �أنْ َر�أ ْينَا �أنَّ ا�سمَ كلِّ تَ�ش ِبي ��هٍ �إ َّنمَا يُطلَقُ عَ لي ِه باع ِت َب ��ا ِر مَ ا يُذْ َك ُر �أ ْو
ُيح ��ذَ ُف ,ف�إ َّن َن ��ا نَجِ � � ُد �أنَّ ت�شبيه ًا واحد ًا ُيح ��ذَ ُف من ُه �شي ٌء ويُذ َك ُر في� � ِه �شيءٌ ,كمَا
ِذلك نُط ِل ��قُ عَ لَى التَّ�شبِي ِه الواحدِ ا�سمينِ فِي �آنٍ
هُ � � َو الحَ الُ فِي الأَمثل ِة ال�سَّ ابقةِ ,ول َ
مف�صلٌ� ,إذَ ا مَ ا ذُ كِ رتِ الأدا ُة ووج ُه ال�شَّ بهِ ,ومر�س ٌل مجملٌ,
واح ��دٍ َ ,ف َنقُولُ  :مر�س ٌل َّ
مف�صلٌ� ,إذَ ا حُ ذِ فَتْ الأدا ُة وذُ كِ َر وج ُه
�إذَ ا ذُ كِ رَتِ الأدا ُة وحُ ذِ َف وج ُه ال�شَّ َبهِ ,و ُم�ؤ َّك ٌد َّ
ال�شَّ َب� �هِ ,اَول َنقُولُ  :م�ؤ َّك� � ٌد مجم ٌل فِي التَّ�شبِي ِه الَّذي حُ ذِ َف من� � ُه الأَدا ُة ووج ُه ال�شَّ ب ِه
معاً ,لأنَّه ا�صطُ لِحَ عَ لَى ت�سمي ِت ِه «بليغاً».
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 -الت�شبي ُه ا ْل ُم ْر َ�س ُل ما ُذ ِك َرتْ ِفيه الأدا ُة. -الت�شبي ُه ا ْل ُم َ�ؤ َّكد ما حُ ِذفتْ من ُه الأَدا ُة. -الت�شبي ُه ا ْلم ُْجمل ما حُ ِذف منه وج ُه ال�شب ِه وما ي�ستلزمُه. -الت�شبي ُه ا ْل ُم َف َّ�ص ُل ما ُذ ِك َر فيه وج ُه ال�شب ِه �أو ملزو ُم ُه. -الت�شبيه البلي ُغ ما حُ ِذفت من ُه الأَدا ُة ووَج ُه ال�شبه. -ي ُالبليغ.
ا�سم � اَّإل ِفي ِ
ُطلق عَ َلى ال َّت�ش ِبي ِه �أكث ُر ِمنْ ٍ

ت������م������اري������ن

ب ِّين ك َّل نوع من �أَنواع الت�شبيه فيما ي�أْتي:
 -ق ��ال تعال ��ى} :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗﭖ
ﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ{(((.

يقول ال�شاعر:
 ي � ��ا �� �ش� �ب� �ي� � َه ال � � �ب� � ��د ِر ُح� �� �ْ�س� �ن� � ًا و� � � � � � � �ض � � � � � � �ي� � � � � � ��ا ًء وم� � � � � �ن � � � � ��اال -و� � �ش � �ب � �ي � � َه ال � � ُغ � �� � �ص� � ِ�ن ِل� �ي� �ن� � ًا وق � � � � � � � ��وام� � � � � � � � � ًا واع� � � � � � �ت � � � � � ��داال

هيبشتلا ماسقأ

���وف ال ي���درون متى
 -يق ��ول �أمي ��ر الم�ؤمني ��ن« :Qو�إنم���ا �أنت���م َك َر ْك���ب وق ٍي�ؤمرون بال�سير».

ويقول �أي� ًضا:
�وت
 �إن� � � � �م � � � ��ا ال � � ��دن� � � �ي � � ��ا ب � �ل� ��ا ٌء ل � � �ي � � ��� � ��س ل � � �ل� � ��دن � � �ي� � ��ا ث� � � �ب � � � ُ�وت
 �إن � � � �م� � � ��ا ال� � ��دن � � �ي� � ��ا ك � �ب � �ي� � ٍ�ت ن � � �� � � �س � � �ج � � � ُت� � ��ه ال � � �ع � � �ن � � �ك � � �ب� � � ُ�وت
 �إن� � � � �م � � � ��ا ي�� �ك�� �ف�� �ي� ��ك م� �ن� �ه ��ا �أي� � � � �ه�� � � ��ا ال � � � � � ��راغ � � � � � � ُ�ب ق�� � � � ُويقول اخر:
 عزمات ُهم ُق ُ�ض ٌب ،و َف ْي ُ�ض َ �أ ُك� ِّف��هِ � ْ�م �� ُ�س� ُ�ح� ٌ�بَ ،و ِب �ي ��� ُ�ض وج� ِ�وه��هِ � ْ�م �أق �م��ا ُر

(((

�سورة �إبراهيم ،الآيات.26-24 :
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� ...أ ّم ��ا ف ��ي النثر والكتابة والخطابة و�أدب الكات ��ب ونحو ذلك ،فكفاهم �أمير
علي ب ��ن �أبي طالب � Qإم ��ام البلغاء و�س ّيد الك ّت ��اب والخطباء في
الم�ؤمني ��ن ّ
خُ َطبه و ُك َتبه وعه ��وده وو�صاياه وكلماته الق�صيرة ا ّلتي �أعيت الف�صحاء و�أعجزت
البلغ ��اء �أن تجاريه ��ا ،وتع ّل ��م منه ��ا ك ّل كاتب وخطي ��ب ،وتل ّمذ عليه فيه ��ا �شيعته
و�أتباعه ،واقتب�س ��وا ،وتع ّلموا منها ،وحذوا حذوها ،ونهجوا نهجها ،وارت�ضعوا من
ثديها ،و�شربوا من منهلها ،و�إن لم ي�ستطع �أحد منهم وال من غيرهم مباراتها وال
المتنبي:
مجاراتها .وال حاجة بنا �إلى الإطناب في و�صفها كما قال
ّ
تذهب باطال
و�صفات �ضوء ال�شم�س
و�إذا ا�ستطال ال�شيء ق��ام بنف�سه
ُ
ُ
ثم
وق ��ال بع�ض البلغ ��اء :حفظت كذا وكذا م ��ن خطب الأ�صل ��ع  ،فغا�ضتّ ،
فا�ض ��ت( )....وزوج ُت ُه الزه ��راء �صاحبة الخُ َطب الجليلة بع ��د وفاة �أبيها،P
واب ُن� � ُه الح�سن  Qالّذي به اقتدى ،وله اقتفى ،ومن خُ َطب ِه الم�شهورة خُ ْط َب ُته
بالكوف ��ة بمح�ض ��ر معاوي َة بعد ال�صلح ،و�أخوه الح�سي ��ن  Qالّذي خطب يوم
الط � ّ�ف ،فلم ُي�سمع متك ّلم ق � ّ�ط قبله وال بعده �أبلغ في منط ��قٍ منه ،ح ّتى قال فيه
ع ��د ُّوه اب ��ن �سعد :ك ّلموه ،ف�إنّه اب ��ن �أبيه ،واهلل لو وقف فيكم هك ��ذا يوم ًا جديد ًا
الح�س َني ��نِ L
ُ
ومواعظ ُه َما و ُك ُتبهما قد ملأ
لما انقطع ولم ��ا ُح ِ�ص َر .وخُ َط ُب َ َ ْ
بنت
زينب ُ
ذك ُره ��ا الأ�سفا َر وا�شْ َته َرت ا�شتها َر ال�شم�س في رائع� � ِة النهار .وابن ُت ُه ُ
�صاحب
العابدين
علي � Qصاحب� � ُة الخُ َط ِب الجليل ِة بالكوفة وال�شام .وزي � ُ�ن
َ
ُ
ٍّ
الخط � ِ�ب المعروفة بالكوف ��ة وال�شام والمدينة بعد قتلِ �أبي ��ه والأدعية الم�شهورة
(((
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ال�سيد مح�سن الأمين� ،أعيان ال�شيعة ،ج � ،1ص - 184
كناية عن �أمير الم�ؤمنين ،Qلأنه كان �أنزع ال�شعر.
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هيبشتلا ماسقأ

ببالغته ��ا وف�صاحتها ف ��ي ال�صحيفة الكاملة ا ّلت ��ي ُعرفت بـ«ق���ر�آن �آل مح ّمد»
�صاحب المقامات الم�شهودة في الخطاب ِة
وغيرِ ه ��ا .وتلميذُ ُه عبد اهلل بن ع ّبا�س
ُ
والكتاب� � ِة وخُ َط ُب ُه وكالمه وكتبه �أ�شه ُر م ��ن �أن تعرف ،ومحاوراتُه مع ابن ال ُّز َب ْيرِ
يزيد بعد قت ��ل الح�سين � Qأقوى �شاه � ٍ�د على تق ّدمه في
وغي ��ر ِه وكتا ُب ��ه �إلى َ
البالغ ��ة والبراعة .ول ّما ذكر ابن النديم �أ�سم ��اء الخطباء ع ّده فيهم .وغيرهم
م ��ن خطب ��اء بني ها�ش ��م وبلغائهم وغيره ��م كالأحنف بن قي� ��س و�صع�صع َة بن
َ�ص ْو َح َان ،ع ّده ابن النديم في الخطباء� ،إلى غير ذلك م ّمن يتعذّر ا�ستق�صا�ؤهم.
ثم �إن ُج ّل ُك ّتاب الدنيا من ال�شيعة ك�أبي الف�ضل ابن العميد الّذي قيل فيه ُبدئت
ّ
الكتاب ��ة ِ
بعبد الحمي � ِ�د وخُ ِت َم ْت بابن العميد [الذي] كت ��ب كتاب ًا عن ركن الدولة
�سبب َع ْو ِد ِه �إلى الطاعة ،فناب كتابه ببالغته
�إلى ابن بلكا ل ّما ع�صى عليه ،كان َ
وح�س ��ن �أ�سلوبه وبيانه وما فيه م ��ن ترغيب وترهيب عن الكتائب .وكانت خزانة
كتب ��ه الّتي فيه ��ا ك ُّل علم وك ُّل نوع من �أنواع الأدب تحمل عل ��ى مائة وقْر وزيادة.
واب ُن� � ُه �أب ��و الفت ��ح تلميذ �أحمد ب ��ن فار�س ِ
يج ��ه .وال�صاحب ب ��ن ع ّباد ،وله
وخ ّر ُ
كت ��اب «الكاف���ي» ،ر�سائل في فن ��ون الكتابة ،ر ّتبها على خم�س ��ة ع�شر باب ًا ،وهي
غي���ر «ديوان ر�س���ائله» المر ّتب عل ��ى ع�شرين باب ًا .و�أبو بك ��ر الخوارزمي .وبديع
يري وغي ُر ُه ْم م ّمن
الحرِ َّ
الزم ��ان الهمذاني �أ ّول من اخترع المقام ��ات و�سبق بها َ
م ّر ذكرهم في كتاب ال�شيعة .وكانوا َي ُع ُّدون ُك ّتاب الدنيا في ال�صدر الأ ّول �أربعة:
ِ
ِ
وال�صاحب وال�صاب َِي ون�ص ُف ُهم من ال�شيعة .وال�صابي
العميد
وابن
عب � َ�د
الحميد َ
َ
و�إن ل ��م يك ��ن م�سلم ًا � اّإل � ّأن الّذين فتح ��وا ل َها ِت ِه بالأدب والكتاب ��ة �إنّما هم ُ
ملوك
ال�شيع ��ة .و�أبو بكر ال�صول � ّ�ي كان من م�شاهيرِ ال ُك ّتاب وله كت ��اب «�أدب الكاتب»
على الحقيقة ،ذكره ابن النديم.
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الدرس السادس

ّمثيل
ِ
تـ َشـْبي ُه التـ

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى ت�شبيه التمثيل.
�- -2أن يدرك نوعي ت�شبيه التمثيل.
�- -3أن يتم ّكن من تطبيق وتمييز ت�شبيه التمثيل.

مثيل:
تَ ْش ُ
بيه ال ّت ِ
ُهيبْـشَـ
ـتل
ت
ِليثمّ ا

�إِ َذا َت َ�أ َّم ْل َن ��ا َو ْج َه ال�شَّ َب ِه ِف ��ي ُك ِّل ٍ
ِ
الت�شبيهات ا َّلتي م� � َّر ْت معنَا َ�سابق ًا,
ت�شبيه ِم ْن
وج ُه ال�شَّ َب ِه � َإذا
َر�أ ْي َن ��ا �أ َّن ُه ِ�ص َف ٌة �أَو ِ�ص َف � ٌ
�ات ا�ش َت َر َك ْت َب ْي َن �شَ ْي َئ ْي ِن َل ْي َ�س غير ,و ُي َ�س َّمى ْ
َك َان كَذَ ِل � َ�ك ُم ْف َر ًدا� ،أ َّم ��ا َما َن ْح ُن ال َآن ب َِ�ص َد ِد ِه ِم ْن َ�أ ْن� � َوا ِع ال َت�شْ بِي ِه ف َي ْح َت ُاج ِمنَّا ِ�إلى
� ْإم َعانٍ �أكب� � َر ِل َن َت َل َّم َ�س َط َر َف ْي ِه ,و َن َتذَ َّوقَ َم ْعنَا ُه ،و ِلن َْ�س َت ْو ِ�ض � َ�ح َهذَ ا النَّو َع ِم َن ال َت�شْ بي ِه
َن َت�أ َّم ُل َم َع ًا بتم ُّهلٍ قولَ ا ِ
هلل َ -ت َعا َلى:-
}ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ{ .
نت�أم � ُ�ل ِفي الآي� � ِة الكريم ِة ,فنَجِ � � ُد � َّأن َ
أين وج� � ُه ال�شَّ َب ِه؟
ولكن � َ
هناك ت�شبِي َه� � ًاْ ,
وه � ْ�ل �أرا َد ُ
بماء؟ كلاَّ� ,أنَّه ْلم ي ��ر ْد َ
اهلل � ْأن ُي�ش ِّب� � َه الحي ��ا َة الدنيا ٍ
ذلك ,بل المرا ُد
ه ��و الت�شبي ُه بهيئ� � ٍة مخ�صو�ص ٍةْ � ,أي ت�شبي ُه حالِ الدنيا ِف ��ي َن َ�ضا َر ِت َها و َب ْه َج ِت َها َو َما
ِ
ِ
ِ
يكون �أخ�ض َر نا�ضر ًا
النبات
َي َت َعقبها ِم َن
الهالك والفنا ِء بحالِ
الحا�صلِ ِم َن ال َما ِءُ ,
يكن ,فوج ُه ال�شَّ ب ِه هنَا �صور ٌة اَل
ياح ك� ْأن ْلم ْ
ييب�س فتط ِّي ُر ُه ال ِّر ُ
�شدي � َ�د الخ�ضر ِة ثم ُ
(((

(((

�سورة يون�س ،الآية:
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مف ��ر ٌدِ ,
وهذ ِه ال�صور ُة م�أخوذ ُة او منتزع ُة ِم � ْ�ن �أ�شيا َء ع َّد ٍة ,وال�صور ُة الم�شترك ُة
َب ْي � َ�ن َّ
الطرفي � ِ�ن ِه َي وجو ُد ٍ
�شيء مبهِ ٍج يبعثُ الأَ َم َل ِفي النُّفو� � ِ�س ِفي �أ َّولِ �أمرِ ِه َّثم اَل
ِ
والقنوط.
تدعو �إِ َلى الي� ِأ�س
يلبثُ � ْأن يظه َر ِفي حالٍ ُ
ولتت�ضح الفكر ُة �أكث َر نت�أم ُل مث ً
داني :
اال �آخ َر من �شعرِ �أبِي ِف ٍ
را�س َ
َ
الح ْم ّ
َوال� � � �م � � ��ا ُء َي � �ف � �� ِ� ��ص � � ُل َب� � �ي � � َ�ن َزه� � �ـ ـ��رِ ال � َرو��ِ�ض ف��ي ال�شَ َّط ِين( ) فَ�صال
()
َك� � � ِب� � ��� � �س � � ِ
�اط َو�� � � �ش � � � ٍ�ي َج � � � � � � َّر َدت �أَي � ��دي القُيونِ ( ) َع � َل �ي � ِه َن�صال
ي�ش ِّب� � ُه �أَبو ِفرا�س ح ��ال ماء الجدول ،وه ��و يجري بين رو�ضتي ��ن على �شاطئيه
حلاَّ هم ��ا ال َّز ْهر ببدائع �ألوانه ُمنْب ًّثا بين الخُ �ض ��رة النا�ضرة ،بحال ٍ
لماع ال
�سيف ٍ
ون على ٍ
ين وج ُه
ي ��زال في بريقِ ج َّدت ��ه ،وقد ج ّر َده ال ُق ُي ُ
ب�ساط من حريرٍ ُم َط َّرزٍ  .ف�أَ َ
ِ
أنظن �أَ َّن ال�شاعر يريد � ْأن َي ْع ِق َد ت�شبيهين :الأَ ُ
بال�سيف،
ول ت�شبي ُه الجدول
ال�شب� � ِه؟ � ُّ
والثاني ت�شبي ُه الرو�ضة بالبِ�ساط ا ْل ُم َو�شّ ى؟ ال�ِ ،إنّه لم يرد ذلك�ِ ،إنما يريد �أَ ْن ي�ش ّبه
�ص ��ور ًة ر�آها ب�صورة تخ ّيلها ،يري ُد � ْأن ي�ش ِّبه حال الجدول ،وهو بين الريا�ض بحالِ
ال�سي ��ف فوق الب�س ��اط المو�شَّ ى ،فوج ُه ال�شبه هنا �صور ٌة ال مف ��ر ٌد ،وهذه ال�صور ُة
م�أخ ��وذ ٌة �أَو ُم ْنتَزَ َع ٌة من َ�أ�شيا َء ع َّد ٍة ،وال�صورة الم�شترك ُة بين الطرفين هي وجود
بيا�ض م�ستطيلٍ حوله اخ�ضرار فيه �أَلوان مختلف ٌة.
ٍ
(((

2

3

4

فه ��ذان الت�شبيهان اللذان م ّرا بن ��ا واللذان ر�أينا � َّأن وج� � َه ال�شَّ ب ِه فيهما �صور ٌة
مك َّون ٌة من �أ�شيا َء ِع َّد ٍة ي�س َّمى ك ُّل ٍ
ت�شبيه فيهما تمثي ًال .
(((
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(((

(((
(((
(((
(((

�أب ��و فرا� ��س الحمدان ��ي (  357 - 320ه ) الحارث بن �أبي الع�ل�ا �سعيد بن حمدان بن حمدون الحمداني اب ��ن عم نا�صر الدولة و�سيف
الدولة ابني حمدان قال الثعالبي في و�صفه :كان فرد دهره و�شم�س ع�صره �أدبا وف�ضال وكرما ومجدا وبالغة وبراعة وفرا�سة و�شجاعة.
و�شعره م�شهور بين الح�سن والجودة وال�سهولة والجزالة والعذوبة والفخامة والحالوة ..الخ.
ال�شط :جانب النهر.
القيون جمع بين وهون العبد وكانت العبيد ت�شتهر ب�صناعة ال�سالح.
الو�ش ��ي :ن ��وع من الثياب المنقو�شة،وجرد ال�سيف� :سله ،والقيون :جمع قين وهو �صانع الأ�سلحة ،والن�صل :حديدة ا ل�سيف �أو ال�سهم �أو
الرمح �أو ال�سكين.
علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .33

ِ
ِ
نوعان:
التمثيل
ت�شبي ُه
الأولُ  :م ��ا كانَ ظاه� � َر الأداةِ ،نح ��و قوله تعال ��ى} :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ{((( ،فالم�ش َّب� �هُ :ه ��مُ الذي ��ن حُ ّمل ��وا

التورا َة ولم يعقلوا ما بها :والم�ش َّب ُه به (الحمارُ) الذي يحملُ الكتبَ النافعةَ ،دونَ
الكاف ،ووج ُه ال�ش َّب ِه الهيئ ُة الحا�صل ُة منَ التعبِ في حملِ
ا�ستفادت� � ِه منها ،والأدا ُة ُ
الناف ِع دونَ فائدةٍ.

ِ
ت�شبيه التمثيلِ :
مواقع
ُ

ُهيبْـشَـ
ـتل
ت
ِليثمّ ا

كقولك للذي يتر ّد ُد في ال�شيء بينَ �أن يفع َلهُ ،و�أ ّال
َ
الثاني :ما كانَ خفيَّ الأداةِ:
ترددك مثلَ مَ نْ
َ
أراك ف ��ي
أراك تق ��دِّ مُ رِج ًال و ُت�ؤخِّ ُر �أخ� �رَى)� ،إذِ الأ�صلُ � َ
يفع َل� � ُه (� َ
يق ��دِّ م ُرج ًال مرةً ،ثم ي�ؤخّ ُره ��ا مرة ً�أخرى ،فالأدا ُة محذوف� �ةٌ ،ووج ُه ال�شب ِه هيئ ُة
الإقدامِ والإحجامِ الم�صحوبينِ بال�شَ ِّك.
ِ
ِ
موقعان:
التمثيل
لت�شبي ِه
مو�ضحاً ،وبرهانا م�صاحِ باً،
االول� :أنْ يك ��ونَ في مفتتحِ الكالمِ  ،فيكونَ قيا�س ًا ِّ
وهو كثي ٌر ج ًّد ًا في القر�آن ،نحو قوله تعالى} :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ{(((.

الثان���ي :ما يجي ُء بعد تم ��امِ المعاني ،لإي�ضاحِ ها وتقريرِ ه ��ا ،فيُ�شب ُه البرهانَ
الذي تثبتُ ب ِه الدَّعوى ،نحو قول ال�شاعر لبيد :
(((

(((
(((
(((

�سورة الجمعة ،الآية:
�سورة البقرة ،الآية:
لاَ
ِ
المقترين ل�سخائه ،كان من �شعراء الجاهل ّية
ع
ربي
أبيه:
ل
يقال
وكان
،
�ري
�
م
العا
ب
ك
بن
جعفر
بن
مالك
بن
ربيعة
بن
�أب ��و عقي ��ل ،لبيد
َ
ّ
ُ
P
وفر�سانهم ،و�أدرك الإ�سالم ،وقدم على ر�سول اهلل في وفد بني ِكلاَ ب ،ف�أ�سلموا ،ورجعوا �إلى بالدهم ،ثم قدم لبيد الكوفة ،ومات
بها ،وهو ابن مائة و�سبع وخم�سين �سنة وهو �أحد �أ�صحاب ال ُم َعلّقات.
.5
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وم ��ا ال��م� ُ
�ال والأَ ْه� � �ل� � � ُو َن �إ ّال َودا ِئ� � � ٌع وال ب � � َّد ي ��وم� � ًا �أَ ْن ُت�� � � َر َّد ال � � َودا ِئ � � ُع
ونحو قول ال�شاعر :
ال َي� �ن ��زِ ُل ال � َم �ج � ُد �إِ اّل ف��ي َم�ن��ا ِزل�ن��ا َو َم�ن��زل ال َمجد �آل ال ُم َ
�صطفى َوع ِل ْي
َو َل�ي��� َ�س ِلل َم ِ
ي�س َل��ه َم� ��أوى � ِ��س��وى ال ُمقَلِ
جد َم� ��أوى غَ ير َ
�وم َل َ
�ساحتهِ م َك��ال�ن� ِ
(((

ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

فــــائـــدة:

كان �أه َّز لل ِعط � ِ�ف ،و� َ
أنبل في
التمثي � ُ�ل ُي ْك ِ�س ُب الق ��ولَ قوةً ،ف� ْإن كان ف ��ي المدح َ
الذم كان وق ُعه �أ�ش َّد ،و� ْإن كان وعظ ًا كان �أ�شفَى لل�صدرِ ،و�أبل َغ
النف�س ،و� ْإن كان في ِّ
َ
ي�صف ُن ُزولَ
ُ
أبعد ،كقولِ الأ َزر ِّي
في التنبي ِه والزجرِ  ،و� ْإن كان افتخار ًا كان �ش�أو ُه � َ
العامري ِفي معرك ِة الخندقِ :
ؤمنين� Qإلى عمر ِو ِبن و ّد
�أميرِ الم� َ
ّ
وم� �� �َ�ش ��ى ي��ط��ل� ُ�ب ال� ��� �ص� �ف � َ
مرع َاها
�وف َك�� َم��ا َت ْم ِ�شي
الح�شَ ا �إل��ى َ
ُ
خما�ص َ
ف �ـ��ان �ت �� َ��ض �ـ��ى م �� �ش��رف �ـ � َّي �ـ � ُه ف�ـ�ت�ل�ـ� َّق�ـ��ى ��س�ـ�ـ��اقَ ع�ـ�م�ـ��ر ٍو ب�ـ��َ��ض�ـ��رب� ٍة ف�ـ�ب�ـ� َراه��ا
�صـداها
و�إل � ��ى ال �ح �� �ش��رِ ِر َّن � � � ُة ال �� �س �ي� ِ�ف م�ن� ُه ي�م�ـ�ل�أُ الـخـافـقـيـن رج �ـ � ُع َ
�وت م��ك��رم� ٍ
َـالها
�ات َل �ـْ��م َي �ـ �ـ� ْ
�زن ثـق َـل �أج �ـ��رِ ه��ا ثـَق َ
ي���ا ل��ه��ا �� �ض ��رب� � ًة ح� � � ْ
()
ــواها
ه � � ِ�ذ ِه ِم ��ن عُ ��َل��اَ ُه �إح�� � َ�دى ال � َم �ع � َال��ي وعـلى ه �ـ��ذَ َه فـق ْـ�س مـَـا ِ�س َ
(((

3
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(((
(((
(((

المفتي عبد اللطيف بن علي فتح اهلل ,اديب من �أهل بيروت تولى الق�ضاء واالفتاء
ال�شيخ كاظم ابن الحاج محمد ابن الحاج مراد التميمي البغدادي� ،شاعر معروف و�أديب فا�ضل� ,صاحب الق�صيدة الأزرية التي يزيد
عدد ابياتها على خم�سمائة بيت في مدح �أمير الم�ؤمنين  Qولد في بغداد �سنة  1143ه  1730 /م وتوفي �سنة  1212ه 1797 /م.
ديوان الأزري الكبير� ،ص .36

القواعد الرئي�سة

--1يُ�س َّمى الت�شبي ُه تمثي ًال ِ�إذا كان وج ُه َّ
ال�شبه في ِه �صور ٌة ُم ْن َت َزعَ ٌة منْ
متعدد ،وغ ْي َر
ٍ
وج ُه َّ
ال�ش َب ِه كذلك.
َت ْم ِثيل ِ�إ َذا لم َي ُكنْ ْ
َ --2ت�ش ِبي ُه ال َت ْمث ِي ِل َنوْعَ ان� :إ َّما َظ ِاه ُر الأدا ِة و�إ َّما َخ ِف ُي الأدا ِة.
الكالم و�إ َّما َب ْعدَ َت َم ِام ال َمعَا ِني.
ثيل مَ ْو ِقعَان� :إ َّما ِفي َ�صدْ ِر
ِ --3ل َت ْ�ش ِبي ِه ال َت ْم ِ
ِ
ت������م������اري������ن

َل � �ي � � ٌل َي� ��� �ص� �ي � ُ�ح ِب� �ج ��ا ِن� � َب� �ي� � ِه َن� �ه ��ا ُر
َف َك�أَنَّني في ِّ
الط ْر ِ�س(�َ )1سط ٌر ُم َلحقُ
ْيد ُحو ال ُّرقا َقة و�شْ َك الل ْمح بالب�صر
و َب � � ْي� � َ�ن ُر�ؤي� � ِت� � َه���ا َق � � � � ْورا َء ك��ال � َق� ِ�م��ر
في �صف َْح ِة الما ِء َت ْرمى ِفي ِه بالحجر

ُهيبْـشَـ
ـتل
ت
ِليثمّ ا

--1بي ِِّن الم�ش َّب َه والم�ش َّب َه به فيما ي�أتي:
ال�سوا ِد َك َ�أ َّن ُه
�أ َ -وال�شَ ُ
يب َين َه ُ�ض في َ
�ست ِمن َن َظرا ِئهِ م
بت َقوم ًا َل ُ
ب َ -و َ�ص ِح ُ
ج  -ما �أن َْ�س ال �أن�س خَ َّبازًا َم � َر ْر ُت به
م ��ا ب� � ْب � َ�ن ُر�ؤي� � ِت� � َه���ا ف ��ي َك� � ِّف� � ِه ُك�� � َر ًة
ِ�إال ب� �م� �ق � َ�دار م ��ا َت� � � ْن � � َ�د ُاح دا ِئ� � ��ر ٌة

د  -وقال تعالى} :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ{(((.
هـ -وقال تعالى} :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ 79
ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
(((
ﮏ ﮐ ﮑ{
(((
(((

�سورة النور ،الآية:
�سورة الحديد ،الآية:

.39
.20

--2م ِّي ْز ت�شبي َه التمثيل من غيره فيما ي�أتي:
 -قال تعالى} :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮊﮉ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮐﮏ ﮑ ﮒ ﮓ{(((.
ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

- -وق ��ال تعال ��ى} :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ{ .
(((

 -وقال تعالى } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭺﭹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮃﮂ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮍﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮔﮓ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ{ .
 ف��ال �ع � ْي ����ش ن� � � ْو ٌم وال �م � ِن � َّي��ة ي�ق� َ�ظ� ٌة وال � � �م � � � ْر ُء ب �ي �ن �ه �م��ا خ � �ي� ��ا ٌل �� �س ��ا ِروالنف�س كالطفلِ �إن تهمل ُه �شَ َّب على ُح� ِّ�ب ال � َّر� �ض��ا ِع و� ْإن َت� ْف� ِ�ط� ْم� ُه َي ْنف َِطم
ُ
(((
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(((
(((
(((

�سورة العنكبوت ،الآية:
�سورة المدثر ،الآيات.51-49 :
�سورة البقرة ،الآيات.21-17 :
.41

للمطالعة
دور االمامية في الأدب العربي واللغة العربية

(((

(((

(((
(((

ال�سيد مح�سن الأمين� ،أعيان ال�شيعة ،ج � ،1ص - 185
النبعة :ال�شجرة.
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ُهيبْـشَـ
ـتل
ت
ِليثمّ ا

ين
و�أ ّما في ال�شعر فقد كان منهم في �صدر الإ�سالم من فحول ال�شعراء ال ُم ْف ِل ِق َ
ال�ص ِ
يت من خدم الأدب العربي واللغة العربية بمنظوماته المنت�شرة في
الذائع ��ي ِّ
الأقطار �أعظم خدمة مثل كعب بن زهير بن �أبي �سلمى �صاحب« :بانت �سعاد» ا ّلتي
وحفظ ب�سببه ��ا ق�سم وافر من لغة العرب
�شرحه ��ا كثي ��ر من علماء اللغة والأدبُ ،
وطريقته ��م في نظم ال�شعر ،والنابغة الجع ��دي من م�شاهير �شعراء ال�صدر الأ ّول
الج َم ِح ّي من
�أح ��د الرجلين الملقّبين بالنابغة ف ��ي ال�شعراء لنبوغهما .و�أبو دهبل ُ
�شعراء الحما�سة ،و�شهرة �شعره وجودته للغاية تُغني عن �إطالة و�صفه .وال َف َر ْز َدقُ
ا ّلذي اعترف له خ�صمه َجرٍ ي ٌر ب� ّأن َن ْب َع َة ال�شعر في يده ،وا ّلذي كان يكرمه ملوك
بن ��ي �أم ّية مع تظاهره بالت�ش ّيع للعلو ّيين وعداوته لهم ،ويهابون ل�سانه .و ُك َث ِّي ُر َع َّزة
�أ ّول م ��ن �أط ��ال المديح؛ ق ��ال ابن ر�شيق كان اب ��ن �أبي �إ�سحاق  -وه ��و عالم ناقد
ومتق� � ّدم م�شهور  -يقول� :أ�شع ُر الجاهل ّيين ُم َر ِّق�ش ،و�أ�شعر اال�سالميين ُك َث ِّير؛ قال
اب ��ن ر�شيق :وهذا غل ّو مفرط ،غي َر �أنّهم مجمع ��ون على �أنّه �أ ّول من �أطال المديح
اه .وكان بنو �أم ّية يق ّدمونه ويكرمونه مع علمهم بت�ش ّيعه لمكان تق ّدمه في ال�شعر.
وال ُك َم ْي ��ت ق ��ال ابن عكرمة ال�ض ّب � ّ�ي :لوال �شعر الكميت لم يكن لل ّغ ��ة َت ْر ُج َمان ،وال
للبي ��ان ل�سان .وق ��ال ُمعاذ بن م�سل ��م ال َه ّراء ل ّم ��ا ُ�سئل عنه :ذاك �أ�شع ��ر الأ ّولين
والآخرين ،وكفاه �شهادة الفرزدق ل ّما َع َر َ�ض عليه �أ ّولَ �شعره وا�ست�شاره في �إذاعته
فق ��ال� :أذع يا اب ��ن �أخي ّثم �أذع .و�أب ��و نوا�س و�شهرته تُغني ع ��ن و�صفه فلي�س في
المولدين �أ�شهر ا�سم ًا منه ح ّتى قال ال�شاعر:
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وقال ال�شريف الر�ضي فيه وفي البحتري وهو ي�صف ق�صيدة:
ك� � � � �� ّأن �أب�� � ��ا ع�� �ب� ��ادة �� َ��ش � � َّ�ق ف��اه��ا و َق� � َّب�� َ�ل ث �غ��ره��ا ال �ح �� �س� ُ�ن ب�� ُ�ن ه��ان��ي
والبحتري اللذان �أخمال في زمانهما خم�سمائة �شاعر ك ّلهم ُمجيد،
و�أب ��و ت ّم ٍام
ُّ
«�ص��� ْي َق ُل المعان���ي» �أبو ت ّمام ،و�أ ّول
كم ��ا في عمدة ابن ر�شي ��ق .و�أ ّول من قيل فيهَ :
م ��ن قيل في �شعره�« :سال�س���ل الذهب» البحتري .ودعب ��ل الخزاعي .وديك الجن
الحم�ص ��ي ا ّلذي �شهد له ِد ْعبِل ب�أنّه �أ�شعر الج � ّ�ن والأن�س .وابن الرومي قال :ابن
الحذَّ اق� :أبو ت ّمام وابن الرومي.
ر�شيق �أكثر ال ُم َو ّلدين اختراع ًا وتوليد ًا فيما يقول ُ
وال�س ّي ��د ِ
الح ْم َيرِ ّي �أق ��در النا�س على نظ ��م الأخبار والأحادي ��ث والق ََ�ص ِ�ص ،ولم
ُي�سم ��ع ب�شاعر مكثر مطيل مجيد غيره .قال اب ��ن المعتز في التذكرة :كان لل�س ّيد
�أرب ��ع ٍ
بنات ك ُّل واح ��دة منهن تحفظ �أربعمائة ق�صيدة لأبيها .نظم كلما �سمعه في
علي ومناقبه ما مثله في نظم الحديث وك ُّل ق�صائده طوال.
ف�ضل ٍّ

الدرس السابع

الضمني
ُّ
التـَّشـْبي ُه

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى الت�شبيه ال�ضمني.
�- -2أن يدرك بالغة الت�شبيه ال�ضمني.
�- -3أن يمل ��ك الق ��درة عل ��ى فه ��م الت�شبي ��ه ال�ضمن ��ي ف ��ي
الن�صو�ص الأدبية.

الضمني(((:
بيه
ُّ
ال َّت ْش ُ
ا ُهيبْـشَّـتل
ا
ينمض ل

كان ت�شبِيه ًا �صريح ًاْ � ،أي � َّأن ُم ِ
� َّإن َّ
ن�ش َئ ال ِعبار ِة
كل َما م َّر َم َعنَا ِمن �أنوا ِع ال َّت�شبي ِه َ
وو�ضوح ،وج ��ا َء بم�ش َّب ٍه
ال َّت�شبِيه َّي� � ِة َق ��د َع َم َد �إِل ��ى ال َّت�شبِي ِه ِفي عبارا ِت� � ِه ب�صراح ٍة
ٍ
قد َينْحو الكات � ُ�ب �أو ال�شاعر
وم�ش َّب � ٍ�ه ب� � ِه ظاه َر ْي ِن ُي ْم ِك � ُ�ن ا ِلإ�شَ ار ُة �إليهِ َم ��ا .ولكنه ْ
من البالغ ِة ُي ِ
وحي ِفي ِه بال َّت�شبي ِه ِم ْن غيرِ � ْأن ُي�ص ِّر َح ب ِه في �صور ٍة من �صور ِه
من ًْحى َ
الحكم ا َّلذي
المعروف� � ِة  ،يفع � ُ�ل ذلك ُنزوع� � ًا �إلى االبت ��كارِ ،و�إِقام ًة للدليلِ ع َل ��ى
ِ
كان
في َ
�أَ�سن ��د ُه �إل ��ى الم�ش َّبه ،ورغب ًة في �إخفا ِء الت�شبي� � ِه؛ لأَ َّن الت�شبيه كل َّما دقَّ وخَ َ
ِ
�أبل َغ و� َ
�شبيهات ِم ْن َج َمالٍ وروع ٍة
َّف�س ,ولمعرِ َف ِة َما ِفي هذَ ا النَّو ِع ِم ْن ال َّت
أفعل ِفي الن ِ
جرت َع َلى �أل�سن ِة ال�شُّ عرا ِء والأدبا ِء.
اَل ب َّد ِم ْن ِذكرِ ِ
بع�ض الأمثل ِة ا َّلتي ْ
(((
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((( علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .41
((( �صور الت�شبيه المعروفة هي ما ي�أتي:
م ��ا ذك ��رت في ��ه الأداة نحو الماء كال ُل َج ْي ��نِ � .أوحذفت والم�شبه به خبر نحو :الم ��اء لجـين وكان الماء لجين ًا� .أو حال نح ��و �سال الماء لجين ًا.
�أوم�صدر مب ّين للنوع م�ضاف نحو� :صفا الماء �صفاء اللجين� .أو م�ضاف �إلى الم�شبه نحو� :سال لجين الماء� .أو مفعول به ثان لفعل من
�أفعال اليقين والرجحان نحو :علمت الماء لجين ًا� ،أو�صفة على الت�أويل بالم�شتق نحو� :سال ماء لجين� ،أو �أ�ضيف الم�شبه �إلى الم�شبه به
بحيث يكون الثاني بيان ًا للأول نحو :ماء اللجين� ،أي :ماء هو اللجين� .أو ُب ِّي َن الم�شب ُه بالم�شبه به نحو :جرى ماء من لجين.

ُ
يقول �أبو الط ِّيب المتن ِّبي :
()
ــــالم
َم� ��ن َي� � ُه ��ن َي �� �س � ُه��لِ ال � � َه� � ُ
�وان َع � َل �ي � ِه م�ـ�ـ��ا ِل �ـ �ـ� ُ�ج� ٍ
�رح ِب�ـ�ـ� َم�ـ� ِّي�ـ� ٍ�ت �إي ُ
الهوان ُ
ولي�س هذَ ا االدعا ُء
يعني � َّأن الذي اعتا َد
َ
ي�سهل عليه تح ُّمل ُه وال يت�أَ ُلم ل ُهَ ،
هل تج ُد ِفي َهذَ ا ِ
رح ال يت�أَ ُلمْ ،
البيت ِم َن ِّ
ال�شعرِ ت�شبِي َه ًا؟
باط�ل ً�ا؛ لأَ َّن ال َم ْي َت �إذا ُج َ
الجواب هو ال؛ لأنَّه ْلم
وه ْل ُيمك ُن � َ�ك � ْأن ت�شي َر �إلي ِه بالإ�صب ِع؟
�إذا وجد َت� � ُه َف َما ُه َو؟ َ
ُ
ٍ
�صريح,
بت�شبيه
ولم ي� �� ِأت المتن ِّبي
ٍ
يو�ض� � ْع ِفي ُ�ص ��ور ٍة ِم ْن �صو ِر ال َّت�شبِي ِه المعروف ِةْ ,
ف ُه َو ْلم ْ
و�صا َر اَل َي�ش ُع ُر بق�سو ِة الإهان ِة,
يقلَّ �:إن
ال�شخ�ص ا َّلذي اعتا َد ال َه َو َان والذُّلَ َ
َ
الجراح ,ولكنّنا َن َرى �أنَّه ي�ش ِّبه �ضمن ًا َم ْن
كال َم ْي � ِ�ت ا َّلذي اَل يت� ُألم ح َّتى و� ْإن �أ�صاب ْت ُه
ُ
نف�سه ,ف ُه� � َو اَل يت�أ َّث ُر ,كال َم ْي ِت ِ
إح�سا�س ,و�أتَى بجمل ٍة
فاقد ال�شع ��و ِر وال ِ
ها َن � ْ�ت علي ِه ُ
البرهانِ .
�ض َّمنَها َهذَ ا ال َم ْعنَى ِفي �صور ِة َ
الم ْع ِنى نف�س ��ه وبالكيف ّي ِة ذا ِتها ِم َن ال َّت�شبي ِه ي�شي� � ُر المتن ِّبي ِفي ٍ
و�إ َل ��ى ِ
بيت �آخَ َر
�سن مظهرِ ِه ,كالم ِّي ِت
وح ِ
�إ َل ��ى حالِ الوا ِق ِع ِف ��ي �أ�سرِ الذّلِ مع �سع ِة رز ِق ِه و ُي�سرِ حا ِل ِه ُ
يفرح ِب َما ُيلفُّ به ِم َن الأكفانِ ِ
الح َ�سانِ :
اَل ُ
()
وه � ْ�ل َت � � ُروقُ َدف�ي�ن� ًا ُج� ��و َد ُة الكف َِن
ال ُي � ْع��جِ � َب� َّ�ن َم���ض�ي�م� ًا ُح ��� ْ�س� ُ�ن ِب�� ّز ِت�� ِه َ
ِ
حتري ِفي ِ
و�صف �أَخالقِ
ممدوح ِه:
وقالَ ال ُب ُّ
(((
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الكندي� ،أبو الطيب
الكوفي
الج ْع ِف ّي
ّ
�أبو الطيب المتنبي (  354 - 303ه =  965 - 915م ) �أحمد بن الح�سين بن الح�سن بن عبد ال�صمد ُ
ّ
المتنب ��ي :ال�شاعر الحكيم ،و�أحد مفاخر الأدب العربي .ل ��ه الأمثال ال�سائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة .وفي علماء الأدب من
(كن َْدة) و�إليها ِن ْ�س َب ُت ��ه .ون�ش�أ بال�شام ،ثم تنقل في البادي ��ة يطلب الأدب ِ
يع� � ّده �أ�شع ��ر اال�سالميين .ولد بالكوفة في محل ��ة ت�سمى ِ
وعل َْم
العربية و�أ ّي َام النا�س.
ديوان المتنبي.
ديوان المتنبي.
البحتري� :شاعر كبير ،يقال ل�شعره «�سال�س���ل
البحتري (  284 - 206ه  898 - 821 -م ) الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي� ،أبو عبادة
ّ
الذه���ب» .وه ��و �أحد الثالثة الذي ��ن كانوا �أ�شعر �أبناء ع�صرهم :المتنب ��ي ،و�أبو تمام ،والبحتري .قيل لأبي الع�ل�اء المعري� :أي الثالثة
البحتري .ولد بمنبج ( بي ��ن حلب والفرات ) ورحل �إل ��ى العراق ،فات�صل
�أ�شع ��ر؟ فق ��ال :المتنب � ّ�ي و�أبو ت ّمام حكيم ��ان ،و�إنما ال�شاع ��ر
ّ
بجماعة من الخلفاء �أولهم المتوكل العبا�سي ،ثم عاد �إلى ال�شام ،وتوفي بمنبج .له ديوان �شعر وكتاب «الحما�س���ة» على مثال حما�سة
�أبي ت ّمام.

َو َق � ْ�د زَا َد َه���ا �إ ْف � � َر َ
اط ُح ْ�سنٍ جِ � َوا ُر َه��ا خَ َالئقَ � ْأ�صفَا ٍر( ) ِم� َ�ن ال َم ْج ِد ،خُ َّيبِ
()
�سن َد َرار ِِّي ال َك َو ِاكبِ ( ) � ْأن ُت� َرى َط� َوا ِل� َع في َد ٍاج ِم� َ�ن ال َّليلِ  ،غَ ي َهبِ
َو ُح ُ
ِ
ُري �أخالقَ
ممدوح ِه الت ��ي تزدا ُد ح�سن ًا وت�أ ُّلق� � ًا لوجو ِد َها ِفي جوا ِر
�ش َّب� � َه ال ُبحت ّ
أقوام اَل َ
مجد ل ُهم ,بحالِ الكواكبِ
العظام تزدا ُد
ف�ضل فيهِ ��م اَول َ
�أخ�ل�اقٍ و�ضيع ٍة ل ٍ
ِ
ولم ي� ِأت بطرفَي ِه َع َلى
هيم ,و َقد ر�أ ْينَا �أنَّه ْلم ي�ص ِّرح بال َّت�شبي ِهْ ,
تلأل� ��ؤ ًا في ال َّليلِ ال َب ِ
�ص ��ور ٍة من �ص ��و ِر ِه المعروف ِةَ ,فلاَ م�ش َّب� � َه اَول م�شَ َّب َه ِب ِه ظاه ��رانِ �صريحانِ  ,و�إنَّما
الكالم ,ور�أي َن ��ا َ
كذلك كيف �أنَّه َ�ض َّم َن ال َّت�شبِي َه برهان ًا
و�ض ّم َن ُهما ِفي
ل ّم � َ�ح �إليهماَ ,
ِ
الح َ�س َن ِة وازديا ُد
َع َل ��ى � َّأن الحك � َ�م ا َّلذي �أ�سند ُه �إ َلى الم�ش َّب ِه ُ -
وه َو ُظ ُه ��و ُر الأخالقِ َ
قوم اَل �أخالقَ ِفيه ��م -ممكن ,وال َّد ُ
ليل َع َلى َذ َ
لك � َّأن
جما ِله ��ا لوجو ِد َها �إ َلى جا ِنبِ ٍ
�شديد
الكواك � َ�ب الم�ضي َئ َة يح�سن منظرها ويزي ُد ا�شعاعه ��ا وت�ألقها �إذا َ
كان ا َّللي ُل َ
ُّ
الظلم ِة.
1

2

3

ا ُهيبْـشَّـتل
ا
ينمض ل

�إذاًَ ,ففِي الأمثل ِة نج ُد �أركانَ التَّ�شبي ِه ونلمحُ هَا ,ولك َّننَا اَل نجدُها في �صور ٍة مِ نْ
�صو ِر ِه الَّتي عرفنَاهَ ا ,وهَ ذَ ا يُ�سمَّى «الت�شبيه ال�ضمني».
ِ
بالغةُ
ال�ضمني:
الت�شبيه
ِّ

�--1أنه دعوى مع الب ِّين ِة والبرهانِ .
�--2أنه �إبرا ٌز لما يبدو غريب ًا وم�ستحي ًال.
متقاربين.
متباعدين
أمرين
،وجن�سين غيرِ
ِ
ِ
ِ
�--3أنه جم ٌع بين � ِ
بالو�ضوح وال�صراح ِة.
�--4أن ُه دالل ٌة على الت�شبي ِه بالإ�شار ِة ،ال
ِ
(((
(((
(((

ال�صفر مثلثة ال�صاد :الخالي.
الدراري :النجوم العظام.
الغيهب :المظلم.
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ا�س���تنتاج :بن ��ا ًء على م ��ا تقدّم ن�ستنت ��جُ �أنّ الت�شبي َه ال�ضمن ��يّ ت�شبيه يفهم من
الم�شبّه والم�شبّه به �ضمن ًا من خالل ال�سياق اللغوي ،فهو يُفهم من �سياق الكالم،
وال ي�أت ��ي في �ص ��ورة من �صور الت�شبي ��ه المعروفة ،بل يُلمح من ال ��كالم لمح ًا من
خالل ال�سياق ،ليفيد �أنّ الحكم الذي �أُ�سند للم�شبّه ممكن.
القواعد الرئي�سة

ال�ضمنيُّ  :ت�شبي ٌه ال يُو�ض ُع فيه ا ْلمُ�شَ َّب ُه والم�ش َّب ُه ب ِه في �صور ٍة من ُ�صو ِر
الت�شبي ُه ِّ
الت�شبي� � ِه المعروفةِ،بَلْ ُي ْلمَحان ِف ��ي الترْكِ يبِ  .وهذا النوع ُي�ؤْتَى به ِليُفيدَ �أن َّالحُ كم
مكن .
الذي �أُ ْ�س ِن َد �إ َلى الم�شَ َّب ِه ُم ٌ
يفهم الت�شبيه ال�ضمني من �سياق الكالم ،وال ي�أتي في �صور الت�شبيه المعروفة.
(((

�إنَّ مُ ن�شِ ��ئَ العِبار ِة التَّ�شبِيه َّي ِة تار ًة ي َعمَدَ �إِل ��ى التَّ�شبِي ِه فِي عبارا ِت ِه ب�صراح ٍة
وو�ض ��وحٍ  ،وي�أتي بم�شب ��هٍ وم�شبهٍ ب ِه ظاه َريْنِ ُيمْكِ نُ الإِ�شَ ��ار ُة �إليهِ َما .وتار ًة َينْحو
الكاتبُ �أو ال�شاعر منْحً ى منَ البالغ ِة يُوحِ ي فِي ِه بالتَّ�شبي ِه مِ نْ غيرِ �أنْ يُ�صرِّ حَ ب ِه
ف ��ي �صور ٍة من �صور ِه المعروف ِة  ،يفع ��لُ ذلك نُزوع ًا �إلى االبتكارِ ،و�إِقام ًة للدليلِ
ع َل ��ى الحكمِ الَّذي �أَ�سند ُه �إلى الم�شبَّه ،ورغب� � ًة في �إخفا ِء الت�شبيهِ ،وهذا الثاني
ال�ضمنيُّ  ،وذلك لأَنَّ الت�شبي ��ه كلمَّا دقَّ وخَ ف ��يَ كانَ �أبل َغ و�أفعلَ فِي
ه ��و الت�شبي� � ُه ِّ
َّف�س.
الن ِ

(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .43

متارين

�وان ُد ْه � � � � � ِ�م ال� �خ� �ي ��لِ
�اب الليلِ ك� � ��أن� � � ُه �أل� � � � � � ُ
�أ ِ -ح � ْب � ُر �أب ��ي ح�ف�� ٍ��ص ل �ع� ُ
ال�سيلِ ب� � �غ� � �ي � ��رِ وزنٍ وب� � �غ� � �ي � ��ر ك � �ي� ��لِ
ي�ج��ري �إل ��ى الإخ � ��وانِ َج�� َ
�ري َّ
ر�ضت و ْق�� � � ُع ال� �� �ِّ�س� �ه ��ام و َن� � ْ�ز ُع�� � ُه� � َّ�ن �أل��ي��م
ب -و ْيال ُه � ْإن َن َظ ْ
رت و�إن ِه َي � ْأع ْ
لي�س ِ
ْ�ض َ
جب
جاب ِب ُمق ٍ
الح ُ
عنك لي �أم ًال � َّإن ال���س�م��ا َء ُت�� َر َّج��ى ح �ي� َ�ن تح َت ُ
جَ -
د  -وال َّلي ُل تجري ال َّدراري في مج َّرته ك��ال � َّرو��ِ�ض تطفو ع�ل��ى ن�ه��رٍ �أزاه�� � ُر ُه

ا ُهيبْـشَّـتل
ا
ينمض ل

ال�سبب:
--1بي ِِّن الم�ش َّب َه والم�ش َّب َه به ونو َع الت�شبيه فيما ي�أْتي مع ذكر
ِ
هام
الج ُ
ال�س ْحبِ في ال َم�سيرِ َ
�أ ِ -وم � َ�ن ال��خَ �ي��رِ ُب � ْ�ط ُء � َ��س� ْي� ِب� َ�ك عني �أ��س� َر ُع ُّ
�ام
ب  -وم��ا �أن��ا ِم � ْن � ُه� ُ�م بال َع ِ
ي�ش فيهم ول� �ك � ْ�ن َم � �ع� � ِ�د ُن ال�� �ذ َّه� ��بِ ال� � َّرغ�� ُ
ج �َ -س َيذْ ُك ُرني َق ْومي �إذا َج ّد ج ّد ُه ْم وف��ي الليلة ِ الظلما ِءُ ،يفتق ُد البد ُر
د َ -ت ْرجو النَّجا َة و َل ْم ت ْ
ال�سفي َن َة ال ت� ْ�ج��ري على ال َي َب�س
َ�سلك م�سا ِل َكها ِا َّن َّ
�ام و�أ ْن� َ�ت ِمن ُه ْم ف�� ّإن ال� �م� ��� �س � َ�ك َب� �ع� ����ُ�ض َد ِم ال � �غ� ��زالِ
هـ ف �� ْإن َتفُقِ الأن� َ
و  -ك� �� ّأن ُم �ث��ا َر ال� َّن�ق� ِع ف��وقَ ُر�ؤُّو��س�ن��ا و�أ���س��ي��ا َف��ن��ا ل� �ي� � ٌل ت� �ه���ا َوى ك��واك � ُب��ه
ال�ضمني فيما ي�أْتي:
ال�صري َح ونوعَه والت�شبي َه
--2بي ِّن الت�شبي َه َّ
َّ

--3حول الت�شبيهات ال�ضمنية الآتية �إلى ت�شبيهات �صريحة:
�أ  -قال �أبو تمام:
ا�� �ص� �ب ��ر ع� �ب ��ى م�����ض�����ض ال �ح �� �س��و د ف� � � � � � � �� ّإن �� � �ص� � �ب � ��رك ق � ��ات� � � ُل� � � ْه
ال� � � � �ن�� � � ��ار ت� � � � ��أك�� � � ��ل ب� �ع� ��� �ض� �ه ��ا � ْإن ل� � ��م ت� � �ج�� � ْ�د م� � ��ا ت� � ��أك� � � ُل� � � ُه
ب  -قال المتنبي:
ف � � ��إن َت� �ف���قِ الأن� � � ��ام و�أن � � ��ت م�ن�ه��م ف� � �� ّإن ال �م ���ْ�س� َ�ك ب �ع ���ُ�ض َد ِم ال� � َغ ��زالِ
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(((

ولد بالح ّلة في �شعبان �سنة � 1240أو � 42أو  46هـ،وتوفّي فيها تا�سع ربيع الثاني
وحمل �إلى النجف ،فدفن في ال�صحن ال�شريف �أمام الر�أ�س ال�شريف.
�سنة ُ ،1304
كان �شاعر ًا ُمجِ يد ًا من �أ�شهر �شعراء العراق �أديب ًا ناثر ًا ج ّيد ّ
الخط ،نظم ف�أكثر،
وال �س ّيما في رثاء الح�سين Qومدائح �أهل البيت Rومراثيهم.
ف ��اق �شع ��راء ع�صره في رث ��اء الح�سي ��ن )...( Qكان �شاع ��ر ًا بارع ًا غير
من ��ازع ،ول ��ه �إلمام بالعربية ،م�صنّف ًا تق ّي ًا نا�سك ًا ويتق� � ّرب �إلى اهلل  -تعالى  -من
مدح �أهل البيتRبال�سبب الأقوى.
بع� ��ض م ��ا ُيحكى عنه� :أخبرن ��ي ال�س ّيد ح�سن بن ال�س ّيد ه ��ادي الكاظمي قال:
�أخبرني ال�س ّيد حيدر الح ّلي ق ��ال :ر�أيت في المنام فاطمة الزهراء Oف�أتيت
وقالت:
�إليها م�س ّلم ًا عليها مق ّب ًال يديها
فالتفتت � ّإلي ْ
ْ
�أَ َن ��اع � َ�ي قتلى ال �ط� ِّ�ف ال زل � َ�ت ناعيا ت�ه�ي� ُ�ج ع�ل��ى ط ��ول ال�ل�ي��ال��ي ال�ب��واك�ي��ا
وانتبهت و�أن ��ا �أُر ّدد هذا البيت فجعلت �أتم�شّ ��ى و�أنا �أبكي و�أريد
فجعل � ُ�ت �أبكي
ُ
علي �أن قلت:
التتميم ففتح اهلل ّ
�أع��د ذك��ره��م ف��ي ك��رب�لا � ّإن ذكرهم ط ��وى ج��زع � ًا ط � ّ�ي ال ���ِّ�س��جِ � ِّ�ل ف ��ؤادي��ا
�إل ��ى �آخر الق�صيدة .قالّ :ثم �أو�صى �أن تُكت ��ب وتو�ضع معه في كفنه .وقيل �إنّه
ل ّما نظم ق�صيدته العينية في رثاء الح�سين Qا ّلتي �أ ّولها:
ق� ��د ع ��هِ ��دن ��ا ال � ��رب � ��و َع وه � ��ي رب��ي�� ُع �أي� � � َ�ن ال �أي� � � َ�ن �أُن�����س��ه��ا ال �م �ج �م��و ُع
�أن�شدها بع�ض �أدباء الح ّلة فل ّما و�صل فيها �إلى قوله:
(((
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� �س �ب��ق ال� ��دم � � ُع ح �ي��ن ق �ل��ت �سقتها ف� �ت ��رك � ُ�ت ال �� �س �م��ا وق� �ل ��ت ال� ��دم� ��و ُع
ق ��ال ل ��ه ذلك الأديب لو قلت الحيا ب ��دل ال�سما لكان �أن�سب فق ��ال له �إذ ًا �أكون
ِم ْث َل َك ف�أخجله.
المف�صل في قبيلة المجد
م�ؤ ّلفات ��ه 1- :دي ��وان �شعره كبير مطبوع  2-العق ��د
ّ
الم�ؤث ��ل يعني �آل ك ّبة وه ��و كتاب �أدبي �أ ّلفه با�سم الح ��اج مح ّمد ح�سن ابن الحاج
مح ّمد �صالح.

(((

التيرة الوِتر :اي انا موتور منهم وعندهم ث�أري.

ف�لا م�شتْ ِب��يَ ف��ي طُ � �رْقِ ال�ع�لا ق��دمُ
���ص��ب��رتُ ح� � َّت ��ى ف� � � ��ؤادي ُك� �لُّ ��ه �أل� ��مُ
ح � َّت��ى ت��ب��وحَ ب��ه ال��هِ �� ْن��دِ ّي��ة ال ��خُ ��ذُ مُ
�إنْ ه�ك��ذا ظ��لَّ ُرم �ح��ي وه��و مُنفَطِ مُ
ق��دم � ًا م��واق� َع�ه��ا ال�ه�ي�ج��ا ُء ال ال� ِق�م��مُ
ال�شو�س وَهْ � � َو دمُ
ِ
لِبانُها م��ن ��ص��دور
ال �سالمتني ي�� ُد الأ َّي � ��ام �إن � َ��س� ِل�م��وا
�ات ك � ّل �ه��ا � َ��ض��رم
ُت� �ط ��وى ع �ل��ى ن��ف��ث� ٍ
بهم لدى الرو ِع في وجه الظُ با الهِ ممُ
ِي�ض منها عَ ��رى �أغمادَها ال�س�أمُ
والب ُ
وذي ال �ج �ب��اه �أال م �� �ش �ح��وذ ًة ت���س��مُ
ما لم يَ�سِ ل فوقها �سيل ال��دمِ ال� َع��رِ مُ
دم ��اه تغ�سِ له ال�صم�صام ُة ال �خ��ذَ مُ
ول ��م ت �ك��ن ف �ي��ه ُت��جْ � َل��ى ه ��ذه ال � ُغ �م��مُ

ا ُهيبْـشَّـتل
ا
ينمض ل

من �شعره قوله:
�إن لم �أقف حيثُ جي�ش الموت يزدحمُ
ال ب � � َّد �أن �أت� � � ��داوى ب��ال �ق �ن��ا فلقد
ع �ن��دي م��ن ال��ع��زمِ ��ِ�س � ٌّر ال �أب� ��وحُ به
ال �أر�ضعتْ لِيْ العال ابن ًا �صفو د َّرتِها
�إل� �ي� � ًة ب���ض�ب��ا ق��وم��ي ا ّل� �ت ��ي حَ ��مِ ��دت
�رب وَهْ �� ��يَ ق�ن� ًا
لأح�� ِل��ب��نَّ ث� ��ديَ ال� �ح � ِ
()1
مالي �أُ�سالم قوم ًا عندهم ِترَتي
مَ � ��ن ح���امِ � � ٌل ل ��ول ��يّ الأم � � ��رِ م ��أل �ك � ًة
يا بن الأُلى يُقعِدون الموتَ �إن نه�ضت
ال��خ��ي�� ُل ع� �ن ��دك م � َّل �ت �ه��ا م��راب �ط �ه��ا
ه� ��ذي ال� �خ���دور �أال ع�� � �دَّا َء ه��ات �ك � ًة
رج�س العدى �أبد ًا
أر�ض من ِ
ال تطه ُر ال ُ
ب �ح �ي��ثُ م��و� �ض � ُع ك ��لٍّ م �ن � ُه��مُ ل � َ�ك في
�أُع��ي��ذ ��س�ي� َف� َ�ك �أن ت���ص��دا ح��دي��دت� ُه
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الدرس الثامن

أغراض التشبيهِ
ُ

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى �أغرا�ض الت�شبيه.
�- -2أن ي�ستخدم الت�شبيه في �أغرا�ضه المختلفة.

أغر ُ
التشبيه(((:
اض
ِ

(((

تلا ُضارغأ
ِهيبش

أغرا�ض ج ْم ُع غ َر ٍ�ض والمرا ُد به الأم ُر الباعثُ للمتك ِّل ِم في ا�ستعمالِ الت�شبي ِه،
ال ُ
حيثُ � َّإن ِّ
لكل ٍ
المتكلم الو�صولَ �إلي ِه وغَ َر َ�ض ًا ُيري ُد بيا َن ُه,
ت�شبيه م َّر َم َعنَا َه َدف ًا ُيري ُد
ُ
�ون غَ َر� ًضا عائد ًا �إلى
و َق � ْ�د ُق ِّ�س َم ْت �أَ ُ
غرا�ض ال َّت�شبِي ِه ِ�إ َل ��ى ِق�س َم ِين� :أح ُدهما � ْأن يك � َ
أغرا�ض
أهم ال ِ
ال ُم�ش َّب� � ِه ,والثاني ُ
يكون عائد ًا �إلى ال ُم�ش َّب ِه ب ِه  ،و�سنذك ُر  -هنَا َّ � -
ا َّل ِتي َت ُعو ُد �إِ َلى الم�ش َّب ِه :
وذلك حينَ ي�س َن ُد �إلي ِه �أم ٌر م�ستغرب ٌ ال تزولُ غرابتُه
�أ َّوالً :بيانُ �إمكانِ الم�ش َّبهَِ ،
معروف وا�ضحِ م�سلَّمٍ ِبهِ ،ليثبتَ في ذهنِ ال�سام ِع و ُي َق ِّررَ ،كقولِ
ٍ
� اَّإل بذكرِ �شبيهٍ لهُ،
اهلل  -ع� � َّز وج ��لَّ} :-ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
اعتر�ض قو ٌم عَ لَى النبيِّ  Pفِي �ش�أنِ والد ِة عي�سى,Q
َ
ﯔ ﯕ ﯖ{ حيثُ
كيف يمكنُ �أنْ يَكونَ ول ٌد اَول يكونُ له والدٌ؟! فجاءتِ الآي ُة الكريم ُة لتقولَ
وقال ��واَ :
م ��ن خاللِ هَ ��ذَ ا التَّ�شبِيهِ� :إنَّ هَ ذَ ا الأم َر ممكنٌ  ,حي ��ثُ اَل ينك ُر �أح ٌد �أنَّ �آدمَ Q
مخل ��و ٌق مِ ن غي ��رِ � ٍأب ,ومَ نْ كانَ قادر ًا عَ لَى �أنْ يَخ ُل ��قَ �آدمَ مِ ن غيرِ � ٍأب و�أمٍّ  ،قاد ٌر
عَ َل ��ى خَ لْقِ المَ�سِ ي ��حِ مِ ن غيرِ � ٍأب ,ف�ش َّب� � َه �شَ �أنَ عي�سى وحا َل َت ُه العجيب� � َة ب�ش�أنِ �آدمَ
(((

(((

(((
(((
(((
(((

وقد ت�سمى فوائد الت�شبيه ،ال�سيد �أحمد الها�شمي ،جواهر البالغة� ،ص .238
وهو ما يكون في الت�شبيه المقلوب.
�أغرا�ض الت�شبيه في الغالب تعود الى الم�شبه.
�سورة �آل عمران ،الآية.59 :
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الغر�ض مِ نَ التَّ�شبِي ِه بيانَ
ُ
ا َّل ��ذي يَع َت ِق ُد الجمي ُع �أنَّه خُ لِقَ مِ ن غَ يرِ � ٍأب وال �أمّ ،فكانَ
�إمكاني� � ِة الم�ش َّب ِه بت�شبيه ��ه بما هو مماثل من جهة ،و�أبع ��د منه في التحقق  -مع
الت�سليم بح�صوله  -من جهة �أخرى.
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معروف ال�صف ِة الّتي
ِ
ثاني���اً :بيانُ حالِ الم�ش َّبهِ :حيثُ يكونُ الم�شبَّه مبهم ًا غي َر
ال�صف ِة
بتلك ِّ
يُرا ُد �إثباتُها ل� � ُه قبلَ الت�شبيهِ ،ويكونُ الم�ش َّب ُه ِب ِه معلوم ًا عندَ ال�سَّ ام ِع َ
ويو�ضحُ ه الم�ش َّب ُه
الو�صفِّ ،
َ
ُق�ص ُد ا�شتراكُ الطرفي ��ن فِيها ،فيفيدُه الت�شبي ُه
الَّتي ي َ
ِب ��ه ِ ،كمَا فِي قولِ ال َّنبِيِّ « :Pمث ُل الم�ؤمنين في توادِّهِ م وتراحُ مِ هِم وتعاطُ ِفهِم
مث ُل الجَ �سَ دِ � ،إِذَا ا�ش َتكَى مِ ن ُه ع�ض ٌو تداعَى ل ُه �سائ ُر الج�سدِ بال�سَّ هر والحُ مَّى» ،
حي ��ث �أرا َد �أنْ ُي َبيِّنَ حالَ الم�ؤمنِينَ ف ��ي مودّة بع�ضهم لبع�ض وتراحمهم ,وهُ َو �أمْ ٌر
َذاك ,فج ��ا َء بم�شبَّه ِب ِه معل ��ومٍ لديهِ م وهُ َو الج�س ُد
ُم ْب َه� � ٌم اَل يعر ُف� � ُه المُخاطَ بُونَ �آن َ
َ�ض مِ نَ التَّ�شبِيهِ.
بع�ضهِ ،وهَ ذَ ا هُ َو ال َغر ُ
الَّذي َي َت�ألَّمُ جمي ُع ُه ِب َت�أَلُّمِ ِ
ِ
وال�ضعف ،والزياد ِة والنق�صانِ َ ،وذ ِل َك
بيان مقدا ِر حالِ الم�ش َّب ِه في القو ِة
ثالثاًُ :
معروف ال�صف ِة ا ّلتي يرا ُد �إثبا ُته ��ا ل ُه معرف ًة �إجمالي ًة َ
َ
قبل
كان الم�ش َّب� � ُه معلوم� � ًا
� َإذا َ
بيان مقدار ن�صيبِ الم�ش َّب ِه من هذه ال�صف ِة،
ال َّت�شبي ِه ،بحيثُ يرا ُد ِم ْن َذ ِل َك ال َّت�شبي ِه ُ
يعمد المتك ِّل ُم �إلى بيان ما يعني ِه من هذا المقدارِ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى}:-ﮗ
وذلك ب� ْأن َ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ{  ،ف�ش َّب� � َه قلو َبهم بالحجار ِة
ال�صال َب ِة والقَ�سو ِة ،فَلو ْلم ي ��رِ ِد ُ
اهلل تعالى � ْأن يب ِّي َن مقدا َر ق�ساو ِة قلو ِبهِم َ
لقال:
ِف ��ي َّ
يين مقدا ِر َه ِذ ِه القَ�سو ِة وبيان �شد ِّت َها ,ف ََجا َء ِب َهذا
«قلو ُبهم قا�س����ي ٌة» ,ولك َّن ��ه �أرا َد َت ْب َ
و�ص ِف � ٍ
ال َّت�شبي ِه لأجلِ َذ ِل َك ,ومث ُل َذ ِل َك ُ
أ�سد:
قول المتنبِي ِفي ْ
(((

(((
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الري�شهري ،ميزان الحكمة ،ج� ،4ص
�سورة البقرة ،الآية.74 :
�شرح ديوان المتنبي ،ج � ،1ص .116
الدجى :جمع دجية وهي الظلمة ،والفريق :الجماعة ،وحلوال� :أي مقيمين وهو حال من الفريق.
.2837

م� ��ا ُق� ��و ِب � � َل� � ْ�ت َع � � ْي � �ن� ��ا ُه �إ ّال ُظ�� ّن�� َت��ا َت� ْ�ح� َ�ت ال � ُّد َج��ى ن��ا َر ال� َف��ري��قِ ُح ُلوال

()1

ف�إنَّه «ي�ص���فُ َع ْينَي الأَ�س���دِ في الظالم ب�شد ِة االحمرار والتوقّدِ  ،حتى إِ� َّن من
يراهم���ا م���ن ُبعْدٍ يظنَّهما ن���اراً لقو ٍم حُ لول مقيمين ،فلو ل���م يعْمدِ المتنبي �إِلى
ا�ض ُ
س���د محمرّتانِ  ,ولكنه ْ
���ط َّر ِ�إلى الت�ش���بيه ِل ُي َبي َِّن
الت�ش���بيه لقال�ِ :إ َّن َع ْي َني الأَ� ِ
مقدا َر هذا االحمرار وعِ ظَ مه ،وهذا منْ �أغرا�ض الت�شبيه �أي�ضاً» .
(((

تلا ُضارغأ
ِهيبش

رابع���اً :تقري� � ُر حال ِه وتقوي ُة �ش�أنِها ،و تمكينُه ف ��ي ذهن ال�سامعِ ،ب�إبرازِها فيما
التثبيت والإي�ضاحِ ،
ِ
ه ��ي فيه �أظهرُ ،كما �إذا كان ما �أ�سنِدَ �إل ��ى الم�ش َّب ِه يحتاجُ �إلى
الغر�ض حينم ��ا يك ��ون الم�ش َّب ُه �أم� �رًا معنو ًّي ��ا؛ لأَنَّ النف� � َ�س ال تجزم
ُ
وي�أْت ��ي ه ��ذا
بالمعنوي ��اتِ جزمَ ه ��ا بالح�سيَّات ،فهي في حاج� � ٍة �إلى الإقناعِ ،فت�أت ��ي بم�شبَّهٍ به
ح�س ��يٍّ قريبِ الت�ص� � ُّورِ ،يزي ُد معنى الم�ش ِّب� � ِه �إي�ضاح ًا لما في الم�ش َّب� � ِه به من قو ِة
الظهو ِر والتمامِ ،كقو ِل ِه َ -تعَالَى:-
}ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ{(((.

تتح ��دث الآي ��ة «ف���ي �ش����أن مَ���نْ ي ْعب���دو َن الأوث���انَ ،و�أ َّنه���م �إذَا َدعَ���وْا �آلهتَهم ال
ول يرجِ ُع �إِليهِم َهذَا الدعا ُء بفائدةٍ ،وق ْد �أرا َد اهلل  -جل �ش�أْنه-
ي�ستجيبو َن لهُم ،اَ
�أنْ ُيق���رِّر ه���ذه الحا َل و ُيثَبتَها في الأَذهانِ  ،ف�ش��� َّب َه ه�ؤال ِء الوثنيّينِ بمن يب�سُ ���ط
ك َّفيْ��� ِه �إلى الماء لي�ش���ربَ فال ي�ص��� ُل الم���ا ُء �إلى فمِ ��� ِه بالبداهةِ؛ لأ َّن���ه يَخْ ُر ُج من
خ�ل�الِ �أ�ص���ا ِب ِع ِه مَا دام���تْ كفَّا ُه مب�س���وطتينِ ولأنهما مب�س���وطتان فال تجمعان
فالغر�ض منْ هذا الت�شبيه تقري ُر حالِ الم�ش َّبهِ» .
ُ
ماء ،وينزلق الماء عنهما.
(((

(((
(((
(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .48
�سورة الرعد ،الآية.14 :
علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .49
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خام�س���اً :مدح ُه وتح�سينُ حالهِ ،ترغيب ًا في ��ه� ،أو تعظيم ًا له ،بت�صوير ِه ب�صور ٍة
ُعجب،
النف�س ق ��وى اال�ستح�سانِ  ،ب�أنْ يعمدَ المتكلِّمُ �إلى ذكر م�ش َّب ِه ب ِه م ٍ
ته ِّي ��جُ في ِ
ب�صورتِه ،كقو ِل ِه َ -تعَالَى-
النف�س حُ �سنُه و حبُّه ،في�ص ِّو ُر الم�ش َّب� � َه ُ
ق ��د ا�ستق� � َّر في ِ
فِي و َْ�ص ِف الحُ و ِر العِينِ :
}ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{ .
ون َهذَ ا ال َّن ْو ُع ِفي ال َم ِدي � ِ�ح وال ِّر َثاء والفَخْ رِ َو َو ْ�ص � ِ�ف َما ت َِم ُيل �إِلي ِه
َو�أَ ْك َث� � ُر َم ��ا َي ُك ُ
ال ُّنفُو� � ُ�س ,و�أمثل ُت ُه ِفي ِّ
مدح
ال�شعرِ
العربي كثي ��رةٌ ,من َها َما قا َله �أحم ُد �شوقي في ِ
ِّ
ر�سولِ اهلل:P
َت � َ�ج� � ّل ��ى َم � ��و ِل� � � ُد ال � �ه� ��ادي َو َع� � َّم���ت َب� ��� �ش ��ا ِئ� � ُر ُه ال� � � َب � ��وادي َوال�� ِق���َ��ص��اب��ا
َو�أَ� � � �س� � � َ�د ْت ِل� �ل� � َب ��رِ َّي� � ِة ِب� �ن � ُ�ت َو ْه � � ٍ�ب َي � � ��د ًا َب� �ي� ��� �ض ��ا َء َط� � � َّو َق � � ِ�ت ال ��رِ ق ��اب ��ا
�اوات ال ���ِّ�ش � َه��اب��ا
َل� � َق���د َو� َ��ض� � َع� �ت� � ُه َو ّه � ��اج� � � ًا ُم��ن��ي��ر ًا َك��م��ا َت� � ِل� � ُد ال� �� �َ�س� �م � ُ
()
�ام َع��ل��ى � �َ�س� �م ��ا ِء ال� � َب� �ي � ِ�ت ن� ��ور ًا ُي �� �ض��ي ُء جِ � �ب ��الَ َم� � َّك� � َة َوال ِّنقَابا
َف� �ق�� َ
(((

(((

4

�ساد�ساً :ت�شوي ُه الم�ش َّب ِه وتقبيحُ ه ،تنفير ًا منه �أو تحقير ًا له ،ب�أنْ ن�ص ِّورَه ب�صور ٍة
هلل َ -تبَار ََك و َتعَالَى}:-ﮛ ﮜ
النف�س ،وي�شمئ ُّز منها الطبعُ ،كقولِ ا ِ
َتمَجُّ ه ��ا ُ

ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

هلل مثلَ اللاَّ هِ ثِ ورا َء
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ{ َ�ضرَبَ ا ُ
(((
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�سورة الواقعة ،الآيتان- :
�أحم ��د ب ��ن علي بن �أحمد �شوقي 1351 - 1285 .ه���ـ  1932 - 1868 /م �أ�شهر �شعراء الع�صر الأخير ،يلقب ب�أمير ال�شعراء ،مولده ووفاته
بالقاهرة،عال ��ج �أكثر فنون ال�شعر :مديح ًا ،وغز ًال ،ورثا ًء ،وو�صف ًا ،ث ��م ارتفع محلق ًا فتناول الأحداث االجتماعية وال�سيا�سية في م�صر
وال�ش ��رق والعال ��م الإ�سالمي وهو �أول من جود الق�ص�ص ال�شع ��ري التمثيلي بالعربية وقد حاوله قبله �أف ��راد ،فنبذهم وتفرد .و�أراد �أن
يجمع بين عن�صري البيان :ال�شعر والنثر ،فكتب نثر ًا م�سموع ًا على نمط المقامات فلم يلق نجاح ًا فعاد �إلى ال�شعر.
ال�شاهد في البيتين االخيرين.
�سورة الأعراف ،الآيتان.176-175 :
.23 22

أخ�س �أحوا ِلهِ ،ف�ش َّب َه ُه
أخ�س مثلٍ فِي � ِّ
عارف ِبهَا ,ب� ِّ
هلل وهُ َو ٌ
الدُّنيا ,العادل عن �آياتِ ا ِ
بالكل ��بِ ؛ لأنَّ ك َّل �ش ��ئٍ يلهثُ ف�إنما يله ��ثُ فِي حالِ الإعيا ِء والتع ��بِ � اَّإل الكلب ،ف�إنَّه
المر�ض .وحالِ الرّيّ
ِ
ال�صحّ ِة وح ��الِ
يله ��ثُ في حالِ الرَّاح� � ِة وحال التَّعبِ  ،وحالِ ّ
العط�ش ،وفي جمي� � ِع الأحوالِ  ،فقالَ تَعاَلى� :إنْ وعظ َت� �هُ ،ف ُه َو �ضالّ  ،و�إنْ لمْ
ِ
وح ��الِ
تعظْ � �هُ ،فهُو �ض ��الّ  ,كالكلبِ � ,إنْ طرد َت ��ه وزجرتَه ،ف�إنِّه يله ��ثُ  ،و�إنْ تركتَه ،يلهثُ .
وو�صف ما تن ِف ُر منه
ِ
والغر�ض مِ نْ هَ ذَ ا التَّ�شبي ِه التقبيحُ  ،و�أكث ُر ما يكونُ في الهجا ِء
ُ
العرب.
ِ
الغر�ض �أي� ًضا ل ُه �أمثل ٌة كثير ٌة م�شهور ٌة في كالمِ
ُ
النف�س .وهذا
ُ
تلا ُضارغأ
ِهيبش
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--1بي � ُ
�ان �إِ ْمكان الم�ش َّبه :وذلك ِح َ
ين ي ُْ�س َن ُد �إِل ْي ِه � ْأم� � ٌر م ُْ�ست ْغرَبٌ ال تزول غراب ُته �إال
�شبيه له.
بذكر ٍ
�ان حا ِل� � ِه :وذلك حينما يك � ُ
--2بي � ُ
�ون الم�ش َّب ُه غي� � َر معروف ال�صف ِة َق ْب � َ�ل الت�شبيه،
َ
الو�صف.
َفيُفي ُد ُه الت�شبي ُه
َ
--3بي � ُ
معروف ال�صف ِة َق ْب َل الت�شبي ِه مَ ْعر َف ًة
�ان مقدار حا ِل ِه :وذلك �إذا كان الم�ش َّب ُه
�إِ ْجمال َّي ًة ،وكان الت�شبيه ُي َبي ُِّن مقدا َر هذه ال�صف ِة.
َ --4ت ْقري� � ُر حا ِل ِه :كما �إذا َ
كان ما �أُ ْ�س ِندَ ِ�إل ��ى الم�ش َّبه يحتاج ِ�إلى التثبيت وا ِلإي�ضاح
بالمثال.
َ --5ت ْز ُ
يين ا ْلم َُ�ش َّب ِه.
َ --6ت ْقبيحُ الم�شب ِه.
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َ
ب ِّينِ
الغر�ض منْ ك ِّل ت�شبي ٍه فيما ي�أتي:
�دت َق ��در ًا ف� �� �َ�ش� ��أن � َ
�اك ا ْن� � � ِ�ح� � ��دا ٌر ،وا ْر ِت� � � َف�� ��ا ُع
�أَ -د َن� � � � ْو َت َت � َوا� ُ��ض �ع � ًاَ ،و َب� �ع � َ
ك� � َ
�ذاك ال���ّ�ش�م��� ُ�س َت �ب � َع � ُد � ْإن تَ�سامى َو َي� � ْ�د ُن� ��و ال��� ّ��ض�� ْو ُء ِم � ْن � َه��ا ،وال ��� ّ�ش �ع��ا ُع
ب�-أُ ِح� �ب � ِ�ك ي��ا ل� � ْو َن ال ���َّ�ش �ب� ِ
�اب لأن�ن��ي ر�أ ْي � ُت �ك �م��ا ف��ي ال �ق � ْل��بِ وال �ع �ي� ِ�ن َت � ْو�أم��ا
َ�س َكن ِْت ��س��وا َد ال َق ْلب �إِذ كن ِْت ِ�شبه ُه ف�ل� ْ�م �أدر م� ْ�ن ِع��زٍّ م��ن ال� َق� ْل� ُ�ب منْكما
جَ -و�إذا �أ�� َ��ش� ��ا َر ُم � َ�ح� � ّدث� � ًا َف� � َك� ��أ ّن� � ُه ِق � � � ْر ٌد ُي� � َق� � ْه� � ِق� � ُه �أ ْو َع� �ج ��و ٌز َت � ْل� ِ�ط� ُ�م
د-ل��ي م �ن��ز ٌل َك � ِوج��ا ِر ال�� َّ��ض� ِّ�ب �أَن��زِ ُل��ه �َ��ض � ْن� ٌ�ك َت� �ق ��ا َر َب ُق��ط��را ُه ف�ق��د �ضا َقا
�أراه َق ��ا َل � َ�ب ج���س�م��ي ح �ي� َ�ن �أَدخُ � � ُل ��ه ف��م��ا �أَ ُم� � � � � ُّد ب� ��ه رج� �ل � ً�او ال ��َ�س��اق��ا
�وم ال�م� ْن��زل
ه �ـ-و�أَن��ا ا ْب� ُ�ن � �س � ْودا ِء الجبين ك�أَنَّها � َ��ض � ُب � ٌع َت � ْ
�رع� � َرع ف��ي ُر�� �س � ِ

ال� ��� �س ��اق م �ن �ه��ا م� �ث� � ُل �� �س ��اق ن �ع��ام � ٍة وال ��� َّ�ش �ع � ُر م�ن�ه��ا م � ْث� ُ�ل َح� � ِّ�ب ال � ُف � ْل � ُف��ل

101

للمطالعة
من �شعرائنا :ال�شيخ البهائي
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علي بن
ال�شي ��خ به ��اء ِّ
الدين مح ّمد بن الح�سي ��ن بن عبد ال�صمد بن مح ّم ��د بن ّ
العاملي الجبع � ّ�ي نزيل �أ�صفه ��ان :ن�سب ُت ُه
الح�سي ��ن ب ��ن �صالح الحارث � ّ�ي ال َه ْم َدان � ّ�ي
ّ
علي ،Q
الحارثي
الهمداني ن�سبة �إلى الحارث ال َه ْمداني �صاحب �أمير الم�ؤمنين ّ
ّ
ّ
وال َه ْم َدان � ّ�ي ن�سب� � ٌة �إل ��ى َه ْم ��دان القبيلة العربي ��ة الم�شهورة ،وهم ح � ّ�ي من اليمن.
والحارث الهمداني هو ا ّلذي قال له �أمير الم�ؤمنين � Qشعر ًا له:
ي ��ا ح� ��ار َه � � ْم� � َ�دان م ��ن ي �م��ت َي�� َرن��ي م � ��ن م� � ��ؤم � ��ن �أو م � �ن� ��اف� ��ق ق �ب�لا

ولد بـ[ َبعلبك] ي ��وم الخمي�س لثالث ع�شرة بقين من المح ّرم �سنة  .953وقال
�أب ��و المعال ��ي الطالوي� :إنّه ول ��د بقزوين ،واهلل �أعلم .وتو ّف ��ي ب�أ�صفهان � 12شوال
�سن ��ة 1030هـ .على م ��ا ذكره تلميذه ال�سي ��د ح�سين ابن ال�س ّيد حي ��در الح�سيني
الكرك ��ي العاملي والمجل�سي الأ ّول ا ّلذي ح�ضر وفاته وال�صالة عليه ،فهما �أعرف
بتاري ��خ وفاتهّ .ثم ُنقل قبل الدفن �إلى م�شهد الر�ضا  ،Qودفن هناك في داره
بجان ��ب الح�ضرة المق ّد�سة ال َّر َ�ضو ّية ،وقبره هناك م�شهور مزور �إلى اليوم .حاله
ف ��ي الفقه ،والعلم ،والف�ضل ،والتحقيق ،والتدقيق ،وجاللة القدر ،وعظم ال�ش�أن،
وح�سن الت�صنيف ،ور�شاقة العبارة ،وجمع المحا�سن �أظهر من �أن ُيذكر ،وف�ضائله
�أكثر من �أن تُح�صر .وكان ماهر ًا متبحر ًا ،جامع ًا ،كام ًال� ،شاعر ًا� ،أديب ًا ،من�شئ ًا،
 102عديم النظير في زمانه في الفقه ،والحديث ،والمعاني ،والبيان ،وغيرها.
له �شعر كثير بالعرب ّية والفار�س ّية؛ فمن �شعره ق�صيدته ا ّلتي يمدح بها �صاحب
الزمان و�س ّماها« :و�سيلة الفوز والأمان في مدح �صاحب الزمان» ،كما في �شرح
(((

ال�سيد مح�سن الأمين� ,أعيان ال�شيعة ,ج � ,9ص
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المنين ��ي عليها ،وبع�ضهم يقول ا�سمها« :روح الجنان» كما في ديوان ال�شيخ جعفر
ّ
علي المنيني الدم�شقي بطلب ال�س ّيد
الخط ��ي ،وهي ا ّلتي �شرحها ال�شيخ �أحمد بن ّ
مح ّمد ها�شم قا�ضي دم�شق ال�شام ،وطبعت مع �شرحها في �آخر الك�شكول و�أ ّولها:
�سرى البرق من نجد فه ّيج تذكاري ع �ه��ود ًا ب�ح��زوى وال � َع� ِ�ذي��بِ َوذي َق��ا ِر
وه� � ّي ��ج م ��ن �أ�� �ش ��واق� �ن ��ا ك � � َّل ك��ام��نٍ و� ّأج�� ��ج ف��ي �أح �� �ش��ائ �ن��ا الع� � َ�ج ال �ن��ا ِر
ه� � � ��داك اهلل م � ��ا ه� � ��ذا ال� �ت ��وان ��ي
ف� �م� �ه�ل ً�ا �أ ّي� � �ه � ��ا ال�� �م�� �غ� ��رو ُر م �ه�لا
وف � ��ي ث � ��وب ال��ع��م��ى وال � �غ� � ّ�ي راف � � ْ�ل
وف � ��ي وق � ��ت ال��غ��ن��ائ��م �أن� � ��ت ن��ائ� ْ�م
ون �ف �� �س��ك ل���م ت� ��زل �أب�� � ��د ًا ج �م��وح��ا
ف ��وي� �ل ��ك ي � ��وم ي � ��ؤخ� ��ذ ب��ال �ن��وا� �ص��ي
ِب � َ�ح � َّ�ي ع �ل��ى ال ��ذه � ِ
�اب و�أن � � َ�ت غ ��ارقْ

تلا ُضارغأ
ِهيبش

ومن �شعره في الوعظ:
�أال ي� ��ا خ ��ائ� ��� �ض� � ًا ب� �ح� � َر الأم� ��ان� ��ي
�أ�� �ض� �ع � َ�ت ال �ع �م��ر ع �� �ص �ي��ان � ًا وج�ه�لا
ْ
غافل
م�ضى ع�ص ُر ال�شباب و�أن ��ت
�إل� � ��ى ك���م ك��ال �ب �ه��ائ��م �أن� � ��ت ه��ائ� ْ�م
وط � ��رف � ��ك ال ي� � ��رى � اّإل ط �م��وح��ا
وق��ل��ب��ك ال ي �ف �ي��ق ع���ن ال �م �ع��ا� �ص��ي
ِب �ل� ُ
�ال ال���ش�ي��ب ن� ��ادى ف��ي ال �م �ف��ارقْ
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الدرس التاسع

المقلوب
ُ
التشبي ُه

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى الت�شبيه المقلوب.
�- -2أن يدرك بالغة الت�شبيه المقلوب.

التشبيه
المقلوب(((:
ُ
ُ

ُهيبشتل
ُبولقمل
ا
ا

�ون وج ُه ال�شب ِه ف ��ي الم�شب ِه ب ِه �أت � َّ�م و�أظهر ,كما ه َو
الأ�ص� � ُل ف ��ي الت�شبي ِه � ْأن يك � َ
َ
الح � ُ
اال�صل ,والم�شب ُه
فكان الم�شب ُه ب� � ِه ه َو
�ال في الأمثل ِة التي م� � َّر ْت علينا �سابق ًاَ ,
يكون م�شبه ًا ب ِه م�شبه ًاَ ،وما َك َان
كان الأ�ص ُل في ِه � ْأن َ
ولكن َق ْد ُي ْج َع ُل َما َ
ه� � َو الف ��ر َعْ ,
يكون م�ش َب َه ًا م�ش َب َه ًا ِب ِه َق ْ�صد ًا �إلى �إي َه ِام � َّأن َما َ�صا َر م�ش َب َه ًا ِب ِه �أت ُّم في
الأ�ص ُل � ْأن َ
وج ِه ال�ش َب ِه ِم َن الذي َ�صا َر م�ش َب َه ًاَ ،ح َّتى َ�صا َر ه َو ال َ
أ�صل ،و الآخ ُر الفر َعِ .وم ْن �أ ْم ِث َل ِة
يم قو ُل ُه َ -ت َعا َلىِ -ح َكاي ًة َع ِن ال ُكفَّارِ} :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
َذ ِل � َ�ك ِفي القر�آنِ ال َكرِ ِ
�ام دعوى � َّأن ال ِّربا مث ُل البي ِع؛ و�إ َّن َما
ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ، {..ف ��ي مق � ِ
الربح،وهو
عندهم �أح ُّل من البي� � ِع ،ل َّأن
�ام � َّأن ال ِّربا
َ
الغر�ض هو ُ
ْ
َع َك ُ�س ��وا َذ ِل َك لإيه � ِ
أحق ِّ
حد ِ
زعمهم.
فيكون � َّ
أثبت وجود ًا في ال ّربا منه في البي ِعُ ،
بالحل على ِّ
� ُ
ِ
�شبيهات ا َّلتي
و َقد َج� � َر ْت �أل�سن ُة ال�شُّ ع ��را ِء والأُ َد َب ��ا ِء وال ُمتك ِّلمي َِن بكثيرٍ ِم � َ�ن ال َّت
وهيب ِ
بن ٍ
الح ْم َيرِ ّي ,
َج� � َر ْت َع َلى غيرِ ال َعا َد ِة ِفي ال َّت�شبي ِه ,ومنهم ال�شَّ اع ُر مح َّم ُد ُ
حيثُ ُ
يقول:
107
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(((

(((

(((
(((
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�أطلق عليه ابن االثير في كنز البالغة ا�سم« :غلبة الفروع على الأ�صول».
�سورة البقرة ،الآية.275 :
محمد بن وهيب الحميري� ،أبو جعفر  225هـ  840 -م� ،شاعر مطبوع مكثر ،من �شعراء الدولة الع ّبا�س ّية� ،أ�صله من الب�صرة ،عا�ش في
واخت�ص بالح�سن بن �سهل ،ومدح
بغداد وكان يتك�سب بالمديح ،ويت�ش ّيع ،وله مراث في �أهل البيت ،وعهد �إليه بت�أديب الفتح بن خاقان،
ّ
الخزاعي و�أبا ت ّمام.
الم�أمون والمعت�صم ،وكان ت ّياه ًا �شديد الزهو بنف�سه ،عا�صرِ دعب ًال
ّ

�دح
�اح ك� � � ��أن ُغ�� � َّرت�� � ُه َوج � � � � ُه ال �خ �ل �ي �ف��ة ح� �ي�� َ�ن ُي� � ْم� � َت� � ُ
و َب � � � ��دا ال� ��� �ص� �ب�� ُ
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اعتدْ َن ��ا فِيمَا مَ َ�ضى �أنْ نَقر�أَ �أو نُحلِّل تَ�شبِيه ًا يك ��ونُ فِي ِه وج ُه ال�شَّ ب ِه فِي الم�شبَّه
ال�صباحِ  ,والو�ضا ُء
ِب ِه �أجلَى و�أظه َر مِ ن ُه ِف ��ي الم�ش َّبهِ ,فيُ�شَ َّب ُه الوجْ ُه الم�شرقُ بغ َّر ِة َّ
بال�شَّ م� � ِ�س ,والمني� � ُر بالب ��درِ ,لأنَّ وج َه ال�شَّ َب ِه فِي هَ ��ذِ ِه �أَقوَى� ,أمَّا ِف ��ي هَ ذَ ا البيتِ
ال�ص���با ِح ُت�ش��� ِب ُه فِي التلأل�ؤِ وج َه الخليف ِة
الَّذي يقولُ فِي ِه الحِ ْميَريّ �« :إِ َّن تبا�ش���ي َر َّ
عن��� َد �سَ ���مَاعِ ِه المدي���حَ ،ف�إنَّنا َنرَى ه َن���ا �أ َّن هذا ال َّت�ش���بي َه خَ َر َج َعمَّا كا َن م�س���تقرًّا
فِ���ي نفو�سِ ���نَا مِ نْ �أ َّن ال�ش���ي َء يُ�شَ ���بَّه دائم���اً ِبمَا هُ و �أَق���وَى منه في وج ِه ال�شَّ ���بهِ� ،إ ِذ
ال�ص���باحَ ،ولك َّن��� ُه َع َك� َ���س و َقلَ���بَ للمبال َغ ِة
الم�أل���وفُ �أَنْ يق���ال �إِ َّن الخليف��� َة ُي�ش���ب ُه َّ
والإغراقِ  ,بادعا ِء �أَ َّن وج َه ال�ش���به �أَقوَى في الم�ش��� َّبهِ ،وهذا الت�ش���بي ُه مظه ٌر من
مظاه ِر االفتنانِ والإبداعِ» .
�ري �أي� ًضا ي ٌد ِف ��ي �إبدا ِع َهذَ ا النَّو ِع ِم َن ال َّت�شبيه � ِ
�اتُ ,
فيقول ِفي ت�شبي ِه
ولل ُب ْح ُت � ّ
برك ٍة:
ك���أ ّن�� َه��ا ِح��ي� َ�ن َل � ّ�ج � ْ�ت ف��ي َت� َ�د ّف � ِق � َه��ا َي � � ُد ال��خَ �ل �ي � َف � ِة َل� � ّم ��ا � َ��س ��الَ َوا ِدي� � َه���ا
(((

(((

فق ��د �ش َّب� � َه ال�شُّ عَرا ُء اليَدَ بالجَ ��دولِ �أو النَّهرِ والينبُو ِع فِي كث ��ر ِة التَّدفُّقِ  ,فالي ُد
ا َّلت ��ي تتدفَّقُ بالإح�سانِ والعط ��ا ِء والخيرِ  ,كالجدولِ يتدفَّقُ بالم ��ا ِء الَّذي هُ َو حيا ُة
ُّفو�س � ,اَّإل �أنَّ للبُحتُريّ ر�أي ًا فِي �أنَّ يَقلِبَ التَّ�شبيهَ ,حيثُ �شَ َّب َه البرك َة وتدف َقهَا بيدِ
الن ِ
الخليفةِ ,مدَّعِ َي ًا �أنَّ تدفُّقَ العطا ِء فِي يدِ الممدوحِ �أقوَى مِ ن تدفُّقِ الما ِء فِي البركةِ,
وهَ ذَ ا �أي� ًضا مظه ٌر مِ ن مظاهرِ الإبداعِ ,ومَ ا جَ ا َء عَ لَى هَ ذِ ِه ال�شَّ اكل ِة مِ نَ التَّ�شبي ِه هُ َو
مَ ا يُ�سمَّى بـ«التَّ�شبي ِه المقلوبِ ».
(((
(((
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م ّرت ترجمته.

القواعد الرئي�سة

المقلوب هو جعل الم�ش َّب ِه م�ش َّبه ًا ب ��ه با ِّدعا ِء َ�أ َّن وجه ال�شبه فيه �أَق َوى
الت�شبي� � ُه
ُ
و�أَظه ُر.
َج� � َر ْت �أل�سن ُة ُّ
َّ�شبيهات ا َّلتي َج َر ْت
بكثير ِم ��نَ الت
ِ
ال�شع ��را ِء والأُ َد َبا ِء وال ُمتك ِّلم ِينَ ٍ
غير ال َعا َد ِة ِف ��ي التَّ�شبي ِه ,ومنهم َّ
الح ْم َي ِر ّي ,حيثُ
ال�شاع ُر مح َّم ُد بنُ وهي � ٍ�ب ِ
َع َل ��ى ِ
ُ
يقول :
�دح
�اح ك� � � ��أن ُغ�� � َّرت�� � ُه َوج � � � � ُه ال �خ �ل �ي �ف��ة ح� �ي�� َ�ن ُي� � ْم� � َت� � ُ
و َب � � � ��دا ال� ��� �ص� �ب�� ُ
ُهيبشتل
ُبولقمل
ا
ا

البيت ا َّلذي يق � ُ
ال�ص���با ِح
فالمالح ��ظ ِف ��ي َه َذا ِ
الح ْم َي ّ
�ول ِفي ِه ِ
ري �« :إِ َّن تبا�ش���ي َر َّ
ُت�ش��� ِب ُه فِ���ي التلأل����ؤِ وج َه الخليف��� ِة عن َد َ�س��� َماعِ ِه المدي َح ،ف�إ َّننا َن��� َرى ه َنا �أ َّن هذا
ال َّت�ش���بي َه َخ َر َج َع َّما كا َن م�س���تق ًّرا فِي نفو�سِ ��� َنا مِ نْ �أ َّن ال�ش���ي َء ُي َ�ش َّبه دائماً ِب َما هُ و
ال�ش���بهِ� ،إ ِذ الم�أل ُ
�أَق��� َوى من���ه في وج��� ِه َّ
ال�ص���با َح،
���وف �أَ ْن يقال �إِ َّن الخليف َة ُي�ش���ب ُه َّ
ولك َّن ُه َع َك َ�س و َقلَ َب للمبال َغ ِة والإغراقِ  ,بادعا ِء �أَ َّن وج َه ال�شبه �أَق َوى في الم�ش َّبهِ،
وهذا الت�شبي ُه مظه ٌر من مظاه ِر االفتنانِ والإبدا ِع».
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َ
المقلوب منْ غي���ر المقلوبِ فيما ي�أتي وب ّي���نِ
الغر�ض منْ ك ِّل
م ِّي��� ِز الت�ش���بي َه
َ
ت�شبي ٍه:
الليل �شع ٌر فاحمٌ.
 -ك� َّأن �سوا َد ِاج ٍة �أ� ِ��س� � ّن� � ُت� � ُه ف ��ي ج��ا ِن � َب � ْي �ه��ا ال� � َك � ِ
�واك � ُ�ب
 َي�زُو ُر الأع��ادي في َ�س َما ِء َع َج َ -ك�أَ َّن ال َّن ْب َل كالمُه ،وك� َّأن ال َو ْبل نوا ُله.ك � �ل � �م� ��ات� ��ي ق��ل ��ائ�� � � ُد الأع� � � �ن�� � ��اقِ
َق� � � � � � � ْ�د ب�� � � َع�� � � ْث�� � � َن � � ��ا ِب � � � � �ج � � � � � َو ٍاد
َف� � � � � َر� � � �ٌ ��س ُي � � � � ْ�ز َه � � � ��ى ِب� � � � � � ِه ِل� �ل� �ـ
وج � � � � �ه � � � � � ُه �� � ُ� ��ص � � � � ْب � � � � ٌح ول � � �ك� � � ْ�ن
ْ
وال� � � � � � � � � ِ�ذي ي� � �� ْ� ��ص� � �ل � ��ح ِل� � �ل� � � َم� � � ْو
وال �� ُّ��ص �ب� ُ�ح ف��ي ُط� � � َّرة َل� � ْي ��لٍ ُم ���ْ�س � ِف��رِ
ف��ي ُح �م � َر ِة ال � � َو ْر ِد � َ��ش� ْك� ٌل م��ن َت َل ّهبِها
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� �َ�س� � ْو َف َت�ف�ن��ى ال� � ُّد ُه ��و ُر َو ْه� � َ�ي َب ��واقِ
�رام
ِم � � � �ث � � � � ُل � � � � ُه َل� � � � ْي� � � �� � � ��س ُي � � � � � � � ُ
�ام
ـ � � ُ�ح� � �� � ْ��س � � ِ�ن � � � � �س � � � � ْر ٌج و ِل� � � �ج � � � ُ
�ام
� � � �س� � ��ائ � � � ُر ال� � �ج� � �� � ْ��س � ��م َظ� � �ل� � ُ
�رام
َل� � � � ��ى ع� � �ل � ��ى ال�� � �ع�� � � ْب� � � ِ�د ح� � � � � ُ
ك� � � ��أ َّن� � � � ُه ُغ � � � � � � َّر ُة ُم � � � ْه� � ��رٍ �أ�� �ش� � َق���ر
ول �ل � َق ��ِ��ض �ي��بِ َن � ِ���ص �ي� ٌ�ب ِم� � ْ�ن َت � َث � ّن �ي � َه��ا

للمطالعة
ِ
والم ْح َدثين
الت�شبيه
بالغة
ُ
ُ
وبع�ض ما �أُ ِث َر منه عن العرب ُ

(((

ُهيبشتل
ُبولقمل
ا
ا

�شيء ٍ
بك م � َ�ن ال�شيء ِ
تنْ�ش� ��أُ بالغ� � ُة الت�شبيه م � ْ�ن �أنّه ينتقل َ
نف�سه �إل ��ى ٍ
طريف
ُ
بعيدا قلي � َ�ل الخطورة
ي�شبه ��ه� ،أو �ص ��ور ٍة بارعة تم ِّثل ��ه .وك ّلما كان ه ��ذا
االنتقال ً
أدعى �إلى
بالبال� ،أو ممتزج ًا بقليل �أو كثيرٍ من الخيال ،كان الت�شبي ُه �أرو َع للنف�س و� َ
�إعجابها واهتزازها.
أر�ض ت�شب ُه الكرة في ال�شكل،
ف� ��إذا قل � َ�ت :فال ٌن ُي�شبه فالن ًا في الطول� ،أو �إِ َّن ال َ
يكن لهذه الت�شبيه � ِ
�ات �أث ٌر في
�أو � َّإن الج ��ز َر البريطاني ��ة ت�شب� � ُه بال َد اليابان ،ل ��م ْ
أدبي،
البالغ� � ِة؛ لظه ��و ِر الم�شابه ِة وعدم احتي ��اج العثور عليها �إلى براع� � ٍة وج ْه ٍد � ٍّ
من الخيال.
ولخل ّوها َ
البيان والإي�ضاح وتقري � ُ�ب ال�شيء �إلى
وه ��ذا
ق�ص ُد ب ��ه ُ
ُ
ال�ضرب م � َ�ن الت�شبيه ُي َ
الأفهام ،و�أكثر ما ي�ستعمل في العلوم والفنون.
ولكن َّك ت� َ
أخذك َر ْوع ُة الت�شبيه حينما ت�سم ُع قول المع ّر ّي َي ِ�صف نجم ًا:
ُي �� �س��رِ ُع ال� ّل�م��ح ف��ي اح �م��را ٍر كما تُ�س ِر ُع ف ��ي ال�� ّل��م� ِ�ح ُم �ق �ل � ُة ال � َغ �� �ض �ب��انِ
ف� َّإن ت�شبي َه لمحات النجم وت�أَ ّل ِقه مع احمرا ِر �ضوئه ب�سرع ِة لمح ِة الغ�ضبان من
ِ
ومن ذلك ُ
قول ال�شاعر:
الت�شبيهات النادرة ا ّلتي ال تنقا ُد � اّإل لأَديبْ .
الح ب� �ي� �ن� � ُه�� َّ�ن اب� � �ت � ��دا ُع
وك� � � � �� َأن ال�� � ُّن� � ُ�ج� � َ
�وم ب� �ي�� َ�ن ُدج���اه���ا �� ُ��س � �ن� � ٌ�ن َ
ف� ��إِ َّن جمال ه ��ذا الت�شبيه جاء من �شع ��ورك ببراعة ال�شاع ��ر وحذقه في عقد
الم�شابه ��ة بين حالتين م ��ا كان يخطر بالبال ت�شابههما ،وهم ��ا حال ُة النجوم في
(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص.59 - 58
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نن الديني ��ة ال�صحيحة متف ّرق ًة بين الب ��د ِع الباطل ٍة .ولهذا
ال�س ِ
ُر ْقع� � ِة الليل بحال ُّ
من َ�أ َّن ال�شاعر تخ ّي ��ل � َّأن ال�سنن م�ضيئ ٌة ل َّماع ٌة ،و�أَ َّن
الت�شبي ��ه ر ْوع� � ٌة �أخرى جا َءت ْ
البد َع مظلم ٌة قاتم ٌة.
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ِ
الت�شبيهات ُ
المتنبي:
قول
ومن �أبدع
ِ
ّ
ليت بِلى ال ْأط�ل�الِ � ْإن ل��م �أ ِق � ْ�ف بها ُو َ
حيح �ضا َع في ال ُّت ْر ِب خَ ا َت ُم ْه
َب ُ
قوف �شَ ٍ
يقف بالأَطالل ليذك� � َر عهد َمن
يدع ��و عل ��ى نف�سه بالبِلى والفن ��ا ِء �إِذا هو ل ��م ْ
كان ��وا بهاّ ،ثم �أَراد �أَ ْن ي�ص ِّو َر لك هيئ� � َة وقوفه ،فقال:كما ُ
يقف �شح ِي ٌح فقد خا َت ُم ُه
في الت ��رابَ ،م ْن كان ُيوفَّقُ �إلى ت�صوير حال الذاه ��لِ المتح ّير المحزون ال ُم ْطرِ قِ
�شحيح فقد في
من مكان �إِلى مكان في ا�ضط ��راب وده�شة بحال
بر�أ�س ��ه المنتقل ْ
ٍ
من هذا النوع لطالَ
الكالم.
التراب خات ًما ثمين ًا؟ ولو �أردنا �أن نورد لك �أمثلة ْ
ُ

الدرس العاشر

الحقيق ُة والمجاز ُ  -المجاز اللغوي

أهداف الدرس

�- -1أن يتع� � ّرف الطالب �إلى معنى الحقيق ��ة في اال�ستعمال
اللغوي.
�- -2أن يتع� � ّرف الطال ��ب �إل ��ى معن ��ى المج ��از وهدف ��ه في
اال�ستعمال اللغوي.
�- -3أن يتقن ا�ستخدام الحقيقة والمجاز.

الحقيق ُة فِي الأ�صلِ ( :فعيل) بمعنى فاعل من حقَّ ال�شي ُء �إذا ثَبتَ � ،أو بمعنَى
(مفعول) من قولِهم :حَ َّققْتُ ال�شَّ يء� ،إذا �أثب ّتهُ.
و فِي اال�صطالحِ« :ا�ستعمالُ الَّلفظ فيمَا و ُِ�ض َع لهُ ،فِي ا�صطالحِ التَّخاطُ بِ » .
(((

و المج���از ف���ي الأ�ص���ل( :مفعل) من جاز المكان يج ��وزه� ،إذا تعدّاه ،نقل الى
الكلم ��ة الجائزة ـ المتعدي ��ة ـ معناه الأ�صلي� ،أو المجوز بها ع ��ن معناها الأ�صلي،
فعلى الأول هي ا�سم فاعل ،و على الثاني ا�سم مفعول.

يوغللا زاجملا ُ -زاجملاو ُةقيقحلا

ُ
الحقيقة و المجا ِز اللغوي(((:
تعريف
ِ

و ف���ي اال�ص���طالحِ« :ا�س���تعمالُ ا َّل َّلف���ظ فِ���ي غي��� ِر مَا و ُِ�ض��� َع َلهُ ،فِي ا�ص���طال ِح
التَّخاطُ بِ َ ،علَى وجَ ِه ي�صحُّ َ ،م ْع قرين ٍة مَانِع ٍة مِ ن �إراد ِة مَا و�ض َع َلهُ» .
(((

(((

((( في مقابل المجاز العقلي.
((( فاللف ��ظ قب ��ل اال�ستعم ��ال ،وبعد الو�ض ��ع ال يت�صف بالحقيق ��ة والمجاز .وقولنا «فيما و�ض���ع ل���ه» مخرج للمجاز والغل ��ط ،وقولنا« :في
ا�صطالح التخاطب» مخرج لمثل ال�صالة �إذا ا�ستعملت عند �أهل ال�شرع في الدعاء ف�إنها مجاز في اال�صطالح الذي وقع به التخاطب،
و�إن كانت حقيقة با�صطالح تخاطب �أهل اللغة.
((( القرين ��ة الحالي ��ة تع ��رف من الأحوال المتعلقة بمقام الكالم ،وال تعرف من اللفظ المتك َلم ب ��ه� ،أما القرينة اللفظية فال تعرف �إال من
اللفظ نف�سه.
((( يفهم من هذا التعريف �أن المجاز يتقوم ب�أمور ثالثة:
�أ -ا�ستعمال اللفظ في غير ما و�ضع له.
ب -وج ��ود عالق ��ة ومنا�سبة بين المعن ��ى المو�ضوع له اللفظ ،والمعنى الم�ستعمل فيه .وفهم ذلك من قولنا« :على وجه ي�ص���ح» ،وبهذا الأمر
يخرج الغلط عن كونه مجازا؛ لأنه ا�ستعمال في غير ما و�ضع له ،بال وجه ي�صح.
ج -القرينة الدالة على �إرادة غير ما و�ضع له ،والمانعة من �إرادة ما و�ضع له.
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إي�ضاح
والمج ��ا ُز ِم ْن �أح�س � ِ�ن ال َو َ�سا ِئ ��لِ البيان َّي ِة ا َّلتي َته � ِ�دي �إلي َها الطبيع� � ُة ،ل ِ
ال�س ِ
ـام ِع
ح�س َّي ٍة تكا ُد ُ
ال َم ْعنَى� ،إذْ ِب ِه َيخْ ُر ُج ال َم ْعنَى ِّ
مت�صف ًا ب�صف ٍة ّ
تعر�ض ُه َع َلى عيانِ َّ
ِل َه ��ذَ ا �شغف � ِ�ت ال َع َر ُب بال َم َجازِ ،و�آثـر ْت� � ُه َع َلى الحقيق ِة ِفي اال�ستعم ��الِ ؛ ل َم ْي ِل َها �إ َلى
ـالم ،و�إ َلى ال َّدالل ِة َع َلى َك ْثـ ��ر ِة معاني ال ِ
الد َق ِة
ألفاظ ،و ِل َما ِفي ِه ِم َن ِّ
االتِّ�س ��ا ِع ِفي الك ِ
َّف�س ِب ِه �سرو ٌر و�أريح َّي ٌة .
ِفي التَّعبيرِ  ،فيح�ص ُل للن ِ
(((

ق�سمين:
ّثم � ّإن المجا َز على
ِ
اللفظ فِي غيرِ مَ ا وُ�ض َع ل ُه لعالقةٍ ،لمنا�سب ٍة بين ال َم ْعنَى
لغ���ويُّ  :وهو ا�ستعمالُ ِ
الحقيق ��يِّ والمعنى المجازيِّ  -مع وجود قرينة مانع ٍة من �إراد ِة المعنى الحقيقيِّ ،
ان�صرف �إلى هذا
َ
وه ��ي قد تكون لفظ ّي� �ةً ،وقد تكون حال ّيةً ،وكلّما �أُطلقَ المج ��ازُ،
المجازِ ،وهو المجا ُز اللغويُّ  .والمجا ُز المر�سلُ .
عقل���يٌّ  :وه ��و يجري في الإ�سنادِ ،بمعنى �أن يك ��ونَ الإ�سنا ُد �إلى غير من ه َو لهُ،
نحو :ليل العابد قائم ونهاره �صائم� ،إ�سناد الو�صف وهو ا�سم الفاعل قائم و�صائم
ال ��ى فاعلهما الم�ستتر مج ��از عقلي بعالته الزمانية ،والقرين ��ة وا�ضحة فالليل ال
يقوم والنهار ال ي�صوم.

بغ�ض النَّظر َع ْن تق�سيما ِت ِه
الدر�س
وف ��ي هذا
ِ
�سنتعر�ض للمجا ِز ِب َما ُه َو مج ��ا ٌز ِّ
ُ
تكون �إ َّما عالق َة م�شابه ٍة �أو غي َر م�شابه ٍة .
باعتبا ِر العالق ِة ا َّلتي ُ
ِ
ُ
ابن
العميد :
يقول ُ
�ام� � ْ�ت ُت� َ�ظ�� ِّل�� ُل�� ِن��ي ِم � � َ�ن ال ��� َّ�ش � ْم ��� ِ�س َن� � ْف� �� � ٌ�س �أَ َع � � � � ُّز َع � � َل� � َّ�ي ِم � � ْ�ن َن � ْف ���ِ�س��ي
َ 116ق� � َ
(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
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وهو ما ي�سمى باال�ستعارة.
وهو ما ي�سمى بالمجاز المر�سل.
ه ��و الوزي ��ر �أبو الف�ضل محمد بن العميد نبغ في الأدب وعلوم الفل�سفة والنجوم ،وقد برز في الكتابة على �أهل زمانه حتى قيل« :بدئت
الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد» توفى �سنة 360هـ.

�ام� � ْ�ت ُت � َ�ظ� � ِّل� � ُل� � ِن ��ي ِوم � � � ْ�ن ع� َ�ج� ٍ�ب ��َ�ش � ْم ��� ٌ�س ُت� َ�ظ � ِّل � ُل � ِن��ي ِم � � َ�ن ال ���َّ�ش � ْم ��� ِ�س
ق� � َ

يوغللا زاجملا ُ -زاجملاو ُةقيقحلا

م�س
نالحظ �أنَّ كلم� � َة ال�شَّ ِ
ُ
مَ ��ا ا َّل ��ذي نالحظُ ُه فِي هَ ذَ ي ��نِ البيتينِ مِ ��نَ ال�شِّ عرِ ؟
م�س الَّتي نَعر ُفهَا ،وهِ يَ
ق ��د ا�ستُعمِ لتْ فِي معنيين� :أحدُهما المعنَى الحقيق ��يّ لل�شَّ ِ
الغروب م�ساءً ،والثانِي �إن�سا ٌن و َّ�ضا ُء
ِ
ا َّلت ��ي تظه ُر فِي الم�شرقِ �صبْح ًا وتختفِي عندَ
م�س في التلأْل�ؤِ ،وهَ ذَ ا المَعنَى غي ُر حقيقيّ  .و�إِذَ ا ت�أمَّلنَا ر�أ ْينَا ِ�ص َل ًة
الوج ِه ي�ش ِب ُه ال�شَّ َ
العار�ض الَّذي ا�سْ ُتعْمِ لَتْ فيه .وهذه
ِ
م�س والمعنَى
وعالق ًة بين المعنَى الأ�صليِّ لل�شَّ ِ
م�س فِي الإِ�شراقِ ،
ال�شخ�ص و�ضي َء الوج ِه يُ�شْ ِب� � ُه ال�شَّ َ
َ
العالق ��ة هي الم�شابهةُ؛ لأَنَّ
وال يمك ��نُ �أنْ يلتب� � َ�س علينا الأَم� � ُر ف َن ْفهَم منْ «�ش���م�س تظللن���ي» المعنى الحقيقيّ
ال�شم�س الحقيقيّة ال تُظَ لِّل ،فكلمة «تظللني» � -إذن  -تمن ُع مِ نْ �إِراد ِة
َ
م�س؛ لأَنَّ
لل�شَّ ِ
المَع َن ��ى الحقيقيّ ؛ و ِلهَذَ ا ت�س َّم ��ى قرين ًة دال ًة على �أَنَّ المعنى المق�صو َد هو المعنى
العار�ض.
ُ
الجدي ُد
وقالَ �أبو ت ّمام :
ال�س ْم ُر
�ات ح ّتى م��ات َم��ْ��ض��رِ ُب َ�س ْي ِف ِه ِمن َّ
وم��ا م� َ
ال�ض ْر ِب ْ
واع َتل َّْت عليه القَنا ُّ
(((

()3

الم ��وتُ مِ نْ �ش�أنِ الأحياءِ ،فال يم ��وتُ � اَّإل مَ نْ كانَ حياً .وهَ ذا حقيقيّ فِي لفظة
(((

(((
(((

حبي ��ب ب ��ن �أو� ��س بن الحارث الطائي 231 - 188هـ  845 - 803 /م� .أحد �أمراء البي ��ان ،ولد بجا�سم (من قرى حوران ب�سورية) ،ورحل
�إلى م�صر ،وا�ستقدمه المعت�صم �إلى بغداد ،ف�أجازه وق ّدمه على �شعراء وقته ،ف�أقام في العراق ،ثم ولي بريد المو�صل ،فلم يتم �سنتين
والبحتري ،له ت�صانيف ،منها فحول ال�شعراء ،وديوان الحما�سة ،ومختار �أ�شعار
حتى توفي بها .اخ ُت ِل َف في التف�ضيل بينه وبين المتنبي
ّ
القبائل...
م�ض ��رب ال�سي ��ف :ح� � ّده ،والقنا :الرماح ،وال�سمر :الرماح �أي�ض� � ًا� ،أي لم يمت في �ساحة الحرب حتى َت َث ّل ��م �سيفه و�ضعفت الرماح عن
المقاومة.
�ري ،يقول :ك�أن �أبيات �أبي ت ّمام في
يق ��ول اب ��ن ابي الحديد في �شرح نه ��ج البالغة� :سمعت النقيب �أبا زيد يحيى بن زيد
العلوي الب�ص � ّ
ّ
محمد بن حميد الطائي ما قيلت �إال في الح�سين :Q
�إل �ي��ه ال� ِ�ح � َف� ُ
�وت ال��م��وت � �س �ه� ً
�اظ ال � ُم � ُّر وال��خُ � ُل��قُ ال � َو ْع � ُر
لا ف ��ر ّده
وق ��د ك ��ان ف� � ُ
ون��ف���� ٌ�س ت� �ع � ُ
ه��و ال�ك�ف� ُر ي��وم ال� � � َّر ْو ِع �أو دون ��ه الكف ُر
�اف ال �� �ض �ي� َ�م ح �ت��ى ك ��أن��ه
وق��ال لها :من تحت �أخ َم�صك الح�شر
ف���أث��ب� َ�ت ف ��ي م���س�ت�ن�ق� ِع ال� �م ��وت ِرج �ل��ه
لها ُ
َت� � � َر ّدى ث �ي��اب ال �م��وت ح �م��ر ًا ف�م��ا �أت��ى
الليل �إال وه��ي م��ن ُ�سن ٍ
ْد�س خُ ْ�ضرِ
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يف
يف قَد مَ اتَ  ,وم�ضربُ ال�سَّ ِ
«مات» الأولى ولكنَّ ال�شَّ اعر يقولُ � :إنَّ م�ضربَ ال�سَّ ِ
جم ��ا ٌد اَل حيا َة فيهِ ,فكي � َ�ف ي�صي ُر ميتاً؟ � اَأل َنرَى �أنَّ ا�ستعمالَ لفظ ِة «مات» الثانية
يف هُ � � َو ا�ستعما ٌل فِي غيرِ مَ ا و�ض� � َع ل ُه لوجو ِد عالق ٍة هِ ��يَ الم�شابه ُة بَينَ
ِف ��ي ال�سَّ ِ
يف هُ َو انك�سا ُر ُه وعدمُ النَّف ِع من ُه
اللفظتي ��نِ حيثُ �إنَّ مَ ا ق�صدَ ه ال�شَّ اع ُر بموتِ ال�سَّ ِ
كيف عر ْفنَا �أنَّ اللفظَ َة ا�ستُعمِ لَتْ ف ��ي غيرِ معناهَ ا الحقيقيّ
َف ُه ��و كالميِّت ,ولك ��نْ َ
لك؟ �إنَّها كلم ُة «م�ض����ربُ �س����يفه» فهي قرين� � ٌة تد ُّل على �أنَّ
ومَ ��ا الَّذي د َّلنَا عَ لَى ذَ َ
لي�س المع َن ��ى الحقيقيَ للم ��وتِ وتُ�سمَّى هَ ذِ ِه
المع َن ��ى الم ��را َد في «م����ات» الثاني ��ة َ
القرين ُة لفظيةً.
يقول المتن ِّبي حي َن َما َر�أَى مطر ًا يهط ُل على ِ
ُ
�سيف الدول ِة :
�وم ِم � �ن� � َ�ك َح� � ٌّ�ظ َت � َ�ح� � َّي� � ُر ِم� �ن� � ُه ف ��ي َ�أم� � ��رٍ ُع ِ
جاب
ِل� � َع� �ي� �ن ��ي ُك � � � َّ�ل َي� � � � ٍ
حاب َعلى َ�س ِ
ال�س ِ
حاب
�ام َو َم��و ِق � ُع ذا َ
�ام َع �ل��ى ُح���س� ٍ
ِح �م��ا َل � ُة ذا ال� ُ�ح �� �س� ِ
(((

()2
()3

البيت الثانِي للمتنبّي �أنَّ كلم َة
ندرك في ِ
ن�ستطي ُع بعدَ الأمثل ِة الَّتي ذكرنَاهَ ا �أنْ َ
�سيف
«ح�س���ام» الثاني َة ا�ستُعملتْ في غيرِ معناهَ ا الحقيق ��يّ لعالق ِة الم�شابه ِة بينَ ِ
الدول� � ِة والح�سامِ فِي تَحمُّلِ الأَخط ��ارِ � .اَّإل �أنَّ الفارقَ �أنَّه في الأمثل ِة ال�سابق ِة كانتْ
القرين� � ُة الدا ّل ُة على ع ��دمِ �إراد ِة المَعنَى الحقيقيّ لفظي ًة � اَّإل �أنَّ القرين َة هنا تُفهمُ
وكذلك الحالُ في كلم ِة «�سحاب» الأَخيرة ف�إِنَّها ا�ستُعملتْ
َ
مِ نَ المقامِ  ,فهي حا ِل ّيةٌ،
حاب في الكرمِ  ،والقرين ُة
�سيف الدول ِة لعالق ِة الم�شابه ِة بينه وبينَ ال�سَّ ِ
لتدلَّ على ِ
حا ِل َّي ٌة �أي� ًضا .
(((

(((

(((
(((
(((

الربعي� ،أبو الح�سن� ،سيف الدولة الأمير� ،صاحب المتنبي وممدوحه 356 - 303 .هـ  967 - 915 /م،
التغلبي
علي بن عبد اهلل بن َح ْمدان
ّ
ّ
يقال :لم يجتمع بباب �أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع بباب �سيف الدولة من �شيوخ العلم ونجوم الدهر! ولد في ميافارقين (بديار
بك ��ر) ،ون�ش� ��أ �شجاع ًا مهذب ًا عالي الهمة.وملك وا�سط ًا وما جاورها ،ومال �إلى ال�ش ��ام فامتلك دم�شق ،وعاد �إلى حلب فملكها �سنة 333هـ،
وتوفي فيها ،ودفن في ميافارقين.
ت ََح َّي َر� :أ�صلها تتحير حذفت منها �إحدى التاءين.يقول كل يوم ترى عيني منك �شيئ ًا عجيب ًا تتحير منه.
ِ
الح َمالة التي يحمل بها ال�سيف وهي المحمل � -أي� ًضا  -يقول �سيف حمل �سيفا و�سحاب يمطر على �سحاب هذا هو العجاب.
علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص (بت�ص ّرف)

ِ
و�سحاب،ا�ستُعملت في
وح�سا ٌم،
�ضح � َّأن
�شم�سَ ،
ٌ
وماتُ ،
ومما ذكرنا ي َّت ُ
الكلماتٌ :
ٍ
العار�ض.
الحقيقي والمعنى
وارتباط بين المعن ��ى
الحقيقي لعالق ٍة
غير معناه ��ا
ِ
ّ
ّ
وت�س َّمى ك ُّل كلمة من هذه مجاز ًا لغو ًّيا.
القواعد الرئي�سة

ت������م������اري������ن

يوغللا زاجملا ُ -زاجملاو ُةقيقحلا

المَجَ ���ا ُز ال ّلغَ���ويُّ  :هُ َو اللف � ُ�ظ المُ�سْ ت ْعمَلُ في غير ما و ُِ�ض َع َل ��ه ِلعَالقة مع قَرين ٍة
ما ِنع� � ٍة مِ ��نْ �إِرا َد ِة الم ْع َن ��ى الحقيق ��ي .والعَالق ُة َب ْي ��نَ ا ْل َم ْعنَى الحقيق ��ي والمعنى
المج ��ازيِّ قدْ تكونُ المُ�شَ ا َبه� �ةَ ،وقد تكونُ غيرَها ،والقَري َن ُة ق ��د تكونُ لفظي ًة وقد
تكونُ حَ ا ِل َّيةً.

ف���ي الأبي���ات الآتيات كلم���ات متكررة �أو مث ّن���اة �أو مجموعة بع�ض���ها �أو بع�ض
�أفرادها مجاز وبع�ضها حقيقية؛ب َّينِ المجاز مع ذكر العالق ِة والقرين ِة لفظي ًة
�أَو حال َّي ًة.
 -قال �أبو الطيب حين مر�ض بالح َّمى بم�صر:ا�ص ِطباري َو� ْإن �أُ ْح � � َم� � ْ�م َف�� َم��ا ُح� � َّ�م اع �ت��زَ ام��ي
ف �� ْإن �أم � َر��ْ�ض فما َم��رِ ��َ�ض ْ
ال�سحاب بالمطر وكان مع ممدوحه:
وقال حينما �أنْذر
ُ
�اب وق ��د َق� َف� ْل�ن��ا ف � ُق �ل� ُ�ت �إل� �ي � َ�ك � ّإن َم �ع��ي ال ���ّ�س �ح��ا َب��ا
َت�� َع�� ّر�� َ�ض ل��ي ال ��� ّ�س �ح� ُ
- -وقال �آخر:
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�رام
ِب �ل��ادي و ِ�إ ْن ج � � ْ
�ارت ع �ل��ى ع ��زِ ي ��ز ٌه وق ��وم ��ي و� ْإن � َ��ض� � ُّن ��وا ع��ل� َّ�ي ِك � � ُ
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 -قال المتنبي في المديح:وم عن ُه ُم َو َي � ْوم � ًا ب� ُ�ج� ٍ
�ود ت�ط� ُر ُد الفق َر َوال� َ�ج� ْ�د َب��ا
ف � َي � ْوم � ًا ب��خَ � ْي��لٍ َت� ْ�ط�� ُر ُد ال � � ّر َ
 -وقال �أي� ًضا:م�س التي في َ�س َما ِئ ِه ُم �ط��ا ِل � َع � َة ال���ّ�ش�م��� ِ�س ال �ت��ي ف��ي ِل � َث� ِ
�ام � ِه
فَ�لا زَا َل � ِ�ت ال�شّ ُ
 -وقال �أي� ًضا:ب�س ٍ
َع� ْي� ٌ�ب َع َل َ
م�ص ِام
ال�ص ْم َ�ص ُام
بال�ص َ
ّ
يف ف��ي ال َوغى َما َي ْ�ص َن ُع ّ
يك ُت � َرى َ
 -وقال �أي� ًضا:�إذا اعت َّل ُ
ح�ض
�سيف الد ْول ِة اعت ّل ِت الأ ْر ُ�ض َو َم� ْ�ن ف ْو َقها والب� ُأ�س َوالك َر ُم ال َم ُ
 -وقال يَرثي �أخت �سيف الدولة:َف � َل � ْي� َ�ت ط��ا ِل � َع � َة ال���ّ�ش� ْم���َ�س�ي� ِ�ن غَ ��ا ِئ � َب � ٌة َو َل��ي� َ�ت غ��ا ِئ � َب � َة ال���ّ�ش� ْم�� َ��س�ي� ِ�ن ل��م َت � ِغ��بِ
 -قال ال�شاعر:�رت ب � ْ�د ُر ال � ُّد َج��ى ور�أَ ْي � ُت � َه��ا َف �ك��ان ِك�ل�ان��ا ن � ِ
�اظ� � ًرا َو ْح� � � َ�ده َب� � ْ�د َرا
َوق � ْ�د َن� َ�ظ� ْ
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 -قال المتنبي:َن ���َ�ش � َر ْت َث�ل�اثَ َذوا ِئ� � ٍ�ب م��ن �شَ ْعرِ ها ف ��ي َل� � ْي� � َل� � ٍة َف � � � ��أ َر ْت َل� � َي ��ال � َ�ي �أ ْر َب � � َع� ��ا
 -قال المتنبي:وا��س� َت� ْق� َب� َل� ْ�ت َق � َم � َر ال���ّ�س�م��ا ِء ب َو ْجهِ ها ف� ��أ َر ْت� �ن � َ�ي ال � َق � َم � َري� ِ�ن ف��ي و ْق� � ٍ�ت َم� َع��ا

للمطالعة
من �شعرائنا :ال�شيخ محمد نجيب مروة

(((

يوغللا زاجملا ُ -زاجملاو ُةقيقحلا

ال�شي ��خ مح ّمد نجيب مروة ابن ال�شيخ باقر اب ��ن ال�شيخ مح ّمد ح�سين ال�شهير
بالحاف ��ظ .ول ��د في قرية الزراري ��ة حوالي �سنة  1299وتوفي �سن ��ة  1376هـ .في
قري ��ة عيثا ال ��زط (الجبل) من جب ��ل عامل ودفن فيه ��ا .ن�ش�أ وترع ��رع في قرية
�سلع ��ا العامل ّية ،فما دخل مدر�سة وال قر�أ عند مع ّلم ،غير � ّأن والدته ّعلمته مبادئ
�شب تت ّبع
الق ��راءة والكتابة� ،أ ّم ��ا والده فكان م�شغو ًال عنه ب�أ�سفاره الكثي ��رة ،ول ّما ّ
الكتب وال�شيوخ ،ف�أتق ��ن اللغة وقواعدها ،و�سلك طريق ال�شعر ال ُف َك ِاه َي ح ّتى غدا
علم� � ًا فيه .ولقد كان مح ّدث ًا طلق الل�س ��ان وراوي ًة ُم ْت ِقن ًا يحفظ الكثير من الأخبار
والن ��وادر ،ويرويها ب�أ�سلوب �ش ّيق ما جعل النا�س على اختالف طبقاتهم يت�ش ّوقون
�إل ��ى مجال�سته ويت�سابقون �إلى اال�ستمتاع ب�أحاديث ��ه و�أ�شعاره ،على �أنّه في مواقف
الج� � ّد يكون في �شعره جا ّد ًا �صارم ًا كما �ست ��رى في ق�صيدته الفل�سطينية الميم ّية
الآتي ��ة ،وفي ه ��ذه الأبيات ا ّلتي نظمها �إبان ا�شت ��داد المظالم التركية في الحرب
العا ّمة الأولى مخاطب ًا العرب:
نائم
�أال ف �ل � ُي � ِف� ْ�ق ب �ع��د ال�� � ُّر َق� ��ا ِد وي�ن�ث�ن��ي �إل��ى ال�ح��رب م��ن غلما ِن َك ْم ك � ّل ِ
فح ّتى متى ه��ذا ال�ق�ع��و ُد وق��د �سقت بنو الترك من �أَ ْو َداجِ � ُك��م ك� ّل �َ��ص��ار ِِم
وله �أي� ًضا:
121
ل �ع �م��ري ل ��و ج �ل �� �س��ت م��ك��ان ��ش��وق��ي ل �ف��ا���ض ال �� �ش �ع��ر م ��ن ت �ح �ت��ي وف��وق��ي
ول� � �ك � � َّ�ن ال�� �ن� ��وائ� ��ب ف � � ��وق ط ��وق ��ي ت��ك�� ّل��ف��ن��ي ف �ت �� �س �ل �ب �ن��ي ال� ��� �ش� �ع ��ورا
(((

ال�سيد مح�سن الأمين� ،أعيان ال�شيعة ،ج � ،9ص

.214

ومن طرائفه قوله :
ُر َّب �� �ش� �ي � ٍ�خ ق� ��د غ�� ��دا ُم� � ْف� � َت� � ِت� �ن� � ًا
�ام � ُت � َه��ا
ق ��د ح��ك� ْ�ت ��ُ�س�� ْم�� َر ال �ق �ن��ا ق� َ
و�إذا �أب � �� � �ص � � ْر َت � � َه� ��ا ي� ��وم � � ًا ت ��رى
�ام ال� �ل � ْ�ح � ِ�ظ م��ن
ق ��د َر َم� � � ْت� � � ُه ب �� �س �ه� ِ
ل �ي� َ�ت ��ِ�ش��ع��رِ ْي م��ا ا ّل� ��ذي ق��د � �ش��ا َق � ُه
� �س ��أل � ْت � َه��ا ال �ب �ع ��� ُ�ض م ��ن ج ��ارا ِت� � َه ��ا
(((
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(((

«خاب».
«ف�شر» :لغة عامية ،ومعناها َ

ب � �ف � �ت� ��ا ٍة ع � �ق � � ُل � � ُه م� �ن� �ه ��ا ان � � َب � � َه � � ْر
�اح ل �ك� ْ�ن ع�ق� ُل� َه��ا ي�شكو ال� ِق� َ���ص� ْر
� �ص� َ
ج �� �س � َم � َه��ا �أ�� �ش� � َب� � ُه �� �ش�� ٍ
�يء ب��ال �ب �ق � ْر
م� �ق� �ل� � ٍة َح�� � � � ْو اَل ك� �م� �ي���زانِ ال� � َ�ج� ��زَ ْر
ع� �ن ��ده ��ا ح � � ّت� ��ى ر�آه� � � ��ا ك ��ال� � َق� � َم� � ْر
������ي» ق��ال��تَ « :ف����� َ����ش���� ْر»
�أت �ح � ّب �ي� َ�ن « َع������ ِل ْ

الدرس الحادي عشر

االستعار ُة التصريحي ُة وا ْلمَكنيَّ ُة

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى اال�ستعارة بق�سميها.
�- -2أن يم ّيز بين اال�ستعارة الت�صريحية والمكنية.
�- -3أن يتع ّرف �إلى بالغة اال�ستعارة المكنية وجمالها.

تعري ُفهَا :اال�ستعار ُة لغةً :مِ ن قولهِ م ،ا�ستعا َر المالَ � :إذا طلبَه عاريةً.
اللفظ في غيرِ مَ ا و ُِ�ض َع َل� � ُه لعالق ِة الم�شابه ِة بَينَ
وا�ص���طالحاً :ه ��ي ا�ستعمالُ ُ
المَع َن ��ى الحقيق ��ي والمعنى الم�ستعملِ في� �هِ ،مع قرين ٍة �صارف ٍة ع ��ن �إراد ِة المعنَى
الأ�صليِّ .

ا
عتسال
َّينكَمْلاو ُةيحيرصتلا ُةرا

ُ
التصريحية والْ َمكن َّي ُة:
االستعار ُة

ومعن ��ى ت�صريحية �أي م�صرح فيها بلفظ الم�شبه به الذي ا�ستعمل في الم�شبه
و�أري ��د به الم�شبه ،ومعنى مكني ��ة �أي مخفي فيها لفظ الم�شب ��ه به ا�ستغناء بذكر
�شيء من لوازمه ،فلم يذكر فيها من �أركان الت�شبيه �سوى الم�شبه.
وق ��د �سبقَ � َّأن الت�شبي� � َه � ُ
�اح �أمرٍ يجه ُله
أول طريق ٍة ْ
دلت عليه ��ا الطبيع ُة ،لإي�ض � ِ
�شيء �آخر ،مع � ٍ
المخاط � ُ�ب ،بذك ��ر ٍ
ليقي�سه عليه ،وقد نت � َ�ج من هذه
�روف عن � َ�دهَ ،
الطريق ��ة ،طريقة �أخرى في تراكيبِ
الكالم ،تَرى ِفي َها ذك َر الم�ش َّب ِه به �أو الم�ش َّب ِه
ِ
فقط وترى اال�ستعارة ت�شبيه ًا حذف �أحد طرفيه.
125
(((

وتُ�سمَّى هذه بـ «اال�ستعارةِ» ،وقد جاءتْ هذه التراكيبُ الم�شتمل ُة عَ لَى اال�ستعار ِة
(((

أيت �أ�سد ًا في المدر�س ِة ،ف�أ�ص ُل هذه اال�ستعار ِة «ر�أيتُ رجال ً�شجاعاً
فاال�ستعار ُة لي�ست �إال ت�شبيه ًا مخت�صر ًا ،لكنها �أبل ُغ من ُه كقولك :ر� ُ
كالأ� ِ
س���د ف���ي المدر�س��� ِة» فحذف � َ�ت الم�شب َّه « لف ُ
وحذفت وج� � َه ال�شب ِه «ال�ش���جاعةَ» و�ألحقت ُه بقرين ٍة
وحذفت الأدا َة ـ� �ـ الكاف -
���ظ رجلٍ »
َ
َ
أنك تري ُد بال ِ
«المدر�س ِة» لتدلَّ على � َ
أ�سد �شجاع ًا.
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نف�س المخاطَ بِ ؛ لأنَّه ك َّلمَا كانَتْ داعي ًة
�أبل� � َغ مِ ن تراكيبِ الت�شبيهِ ،و�أ�ش َّد وقع� � ًا في ِ
النف�س �أ�شدَّ ،ومنزلتُها في البالغ ِة
�إِ َل ��ى التحليقِ في �سما ِء الخَ يَالِ  ،كانَ وقعُها في ِ
�أعلَى.
الكالم من �أنواع ِ�صور اال�ستعار ِة البديع ِة ،ا ّلتي ت� ُ
أخذ بمجام ِع
وما يبتك ُر ُه �أُمرا ُء
ِ
الأفئد ِةُ ،
وتملك على القارئ وال�سام ِع ل َّبهما وعواطف ُهما هو �س ُّر بالغ ِة اال�ستعار ِة.

فم � َ�ن ال�ص ��و ِر المجمل� � ِة ا ّلتي عليه ��ا طاب ُع االبت ��كار وروع ُة الجمالِ ق � ُ
�ول �أمير
الم�ؤمنين:Q
َّا�س َق ِد
«�أَ ُّي َه���ا النَّا� ُ���س :اَل ت َْ�س َت ْو ِح ُ�ش���وا ِف���ي َطرِيقِ ا ْل ُه َدى ِل ِق َّل��� ِة َ�أ ْه ِل ِهَ ،ف����إِ َّن الن َ
ْاج َت َم ُع���وا َعلَى َما ِئ َد ٍة ِ�ش��� َب ُع َها َق ِ�ص���ي ٌرَ ،و ُجو ُع َها َطو ٌ
ِيل� .أَ ُّي َها النَّا� ُ���س� :إِ َّن َما َي ْج َم ُع
ال�سخْ ُطَ ،و �إِ َّن َما َع َق َر نَا َق َة َث ُمو َد َر ُج ٌل َو ِاح ٌدَ ،ف َع َّم ُه ُم اللهَّ ُ بِا ْل َعذَابِ
الن َ
َّا�س ال ِّر�ضَ ا َو ُّ
َل َّما َع ُّمو ُه بِال ِّر�ضَ اَ ،فقَا َل �ُ -س ْب َحا َنهَُ « :-ف َع َق ُروها َف�أَ ْ�ص َب ُحوا نا ِد ِمينَ . »..
اال
َن�أخُ ��ذُ مِ ��نْ كالمِ �أمي ��رِ الم�ؤمني ��نَ  Qا�ستعمالَه لفظَ � � َة الما ِئ ��د ِة ا�ستعم ً
مجازي� �اً ,ف� ��إنَّ المرا َد مِ ��نَ المَا ِئ ��دَ ِة «الدني���ا» ،والعال َق� � ُة بين ُهمَا هِ ��يَ الم�شا َب َه ُة
والقَرٍ ي َن� � ُة لفظي ٌة  .و�إذَ ا َت�أَمَّلنَا هَ ذَ ا المَجَ ��ازََ ،ر�أ ْينَا �أنَّه ت�ضمَّن ت�شبيه ًا حُ ذِ ف م ْن ُه
لفظ الم�ش َّب ِه «الدنيا» ،وا�س ُتعِي َر له َلف ُْظ الم�ش َّب ِه ب ِه «المائدة» ليقومَ مقامَ ه بادِّعا ِء
ُ
�أنَّ الم�ش َّب َه ِب ِه هُ َو عَ ينُ الم�ش َّبهِ ،وهَ ذَ ا �أبع ُد مدىً فِي البَالغَ ةِ ،و�أدخَ لُ في المُبا َل َغةِ،
ويُ�سمَّى هَ ذَ ا المجا ُز «ا�س���تعارةً» ،ولمَّا كانَ الم�ش َّب ُه ِب ِه م�صرّح ًا ِب ِه فِي هَ ذَ ا المَجَ ا ِز
� 126سمّيَ ا�ستعار ًة ت�صريحيةً.
(((

(((

هلل  -بِا ْل ِع َب��� ِر ال َّنوَا ِفعِ،
وم ��ن كالم لأمير الم�ؤمنين..«Qفَا َّتعِظُ ���وا  -عِ بَا َد ا ِ
ِ���الآيِ ال�سَّ ���وَاطِ عَِ ،و ا ْزدَجِ ���رُوا بِالنُّ��� ُذ ِر ا ْل َبوَالِ���غَِ ،و ا ْن َت ِفعُ���وا بِال ِّذكْ��� ِر
وَاعْ َتبِ���رُوا ب ْ
(((
(((

نهج البالغة ،خطب الإمام علي Qج� ،2ص.181
مر معنى ذلك في در�س المجاز.

وَا ْل َموَاعِ ِظَ ،ف َك�أَنْ َق ْد َع ِل َق ْت ُك ْم مَخَ الِبُ ا ْل َم ِن َّيةِ. »..
حي ��ثُ � َّإن ال َم ِن ّي َة اَل َمخَ ا ِل � َ�ب َل َها ,ف َيع ِني � َّأن َهذَ ا ا َّللف � َ�ظ ا�ست ِ
ُعم َل ِفي غيرِ معنَاه
الحقيقي لعالق ٍة ِهي الم�شابه ُة َ
هت
كذلك ,وبقرين ٍة لفظ َّي ٍة ,اذ ًا َف ُه َو َم َجازٌ ,و َق ْد ُ�ش ِّب ْ
ّ
بالوح�ش
بجامع القَتلِ  ،ف� َّإن ا َّلذي ُيف َه ُم من ُه �أَ ْن ي�ش ِّبه المني َة
في ِه المني ُة بالمفترِ ِ�س
ِ
ٍ
كالوح�ش ُ
ينه�ش ُكم بمخا ِل ِب ِهَّ ،ثم ُح ِذ َف
الكالم َقد علق ْت ُكم المن َّي ُة
المفترِ ِ�س ،ف�أَ�ص ُل
ِ
ِ
ف�صا َر « َق ْد َع ِل َق ْت ُك ْم َمخَ ا ِل ُب ا ْل َم ِن َّي��� ِة» ،على تخ ُّيلِ � َّأن المني َة َقد تم َّث ْلت
الم�ش ّب� � ُه ِب ِه َ
ِ
المحذوف ٍ
ٍ
ب�شيء ِم ْن َلواز ِِم ِه
مخالب ،و ُرمزَ للم�ش َّب ِه ب ِه
ِفي �صور ِة وح� � ٍ�ش قا ِتلٍ ذي
مح َتجب ًا ُ�س ِّميت «ا�ستعارة
وه َو «مخال ُبها» ،ول َّما َ
ُ
كان الم�ش َّب ُه ِب ِه ِفي َه ِذ ِه اال�ستعار ِة ْ
ًمكني ًة»ُ ،
َال ِفي َهذَ ا ِ
ومثل َذ َ
البيت ِم َن ِّ
لك ُيق ُ
ال�شعرِ :
()
َو�إِذا ال � َم � ِن � َّي � ُة �أَن ��� َ�ش � َب��ت �أَظ �ف��ا َره��ا �أَل� � َف� �ي � َ�ت ُك� � � َّل َت �م �ي � َم � ٍة ال تَن َف ُع
(((

بال�س ُب� � ِع ،بجام ِع االغتيالِ ف ��ي ٍ ّ
ال�س ُب َع للمني ِة
كل ،وا�ستع ��ا َر َّ
فق ��د �ش َّب َه المني� � َةَّ ،
وحذفَه ،ورمزَ �إليه ٍ
ب�شيء من لوازم ِه ،وهو الأظفا ُر على طريق اال�ستعار ِة المكني ِة.

((( نهج البالغة,خطب االمام علي  Qج� ،1ص
((( �أبو ذُ ؤَ�يب الهذلي  27هـ  648 /م خُ َويلد بن خالد بن مح ِّرث �أبو ذُ �ؤيب من بني ُهذَ يل بن ُم ْد ِر َك َة ال ُم َ�ضرِ ّي� .شاعر فحل ،مخ�ضرم� ،أدرك
الجاهلية والإ�سالم ،و�سكن المدينة وا�شترك في الغزو والفتوح ،وعا�ش �إلى �أيام عثمان فخرج في جند عبد اهلل بن �سعد بن �أبي ال�سرح
�إلى �إفريقية �سنة ( 26هـ) غازي ًا.
ف�شهد فتح �إفريقية وعاد مع عبد اهلل بن الزبير وجماعة يحملون ب�شرى الفتح �إلى عثمان ،فلما كانوا بم�صر مات �أبو ذ�ؤيب فيها.
وقيل مات ب�إفريقية.
�أ�شهر �شعره عينية رثى بها خم�سة �أبناء له �أ�صيبوا بالطاعون في عام واحد مطلعها:
تتوج ُع».
«�أَ ِمنَ ال َمنُونِ و َر ْي ِب ِه ّ
P
م�سجى و�شهد دفنه.
قال البغدادي :هو �أ�شعر هذيل من غير مدافعة .وفد على النبي ليلة وفاته ،ف�أدركه وهو ّ
له (ديوان �أبي ذ�ؤيب).

ا
عتسال
َّينكَمْلاو ُةيحيرصتلا ُةرا

2

.148

127

القواعد الرئي�سة

ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

128

َوي ،وه � َ�ي َت�شْ بي ٌه ُح � ِ�ذ َف � َأح ُد َطر َف ْي� � ِه ،فَعالقتها
اال�س ِتع ��ا َر ُة ِم َن المج ��از ال ّلغ َّ
ْ
الم�شابه ُة دائم ًا ،وهي ق�سمانِ :
فظ الم�ش َّبه ب ِه.
َ --1ت ْ�صريح ّي ٌة ،وهي ما ُ�صر َِّح فيها ب َل ِ
--2مَ ك ِن َّي ٌة ،وهي ما حُ ِذ َف فيها َ
الم�ش َّب ُه ب ِه ور ُِم َز ل ُه ب�شيء ِمنْ لوازمه.

ت������م������اري������ن

--1عي ِِّن الت�صريحي َة والمكني َة من اال�ستعارات الآتية مع بيان ال�سبب:
قال دعبِل الخُ زَ ِاع ُّي:
ال َت �ع� َ�ج �ب��ي ي ��ا � َ��س� � ْل � ُ�م ِم � � ْ�ن َر ُج � ��لٍ

� �ض �ح� َ�ك ال �م �� �ش �ي� ُ�ب ب ��ر�أ�� �س� � ِه فبكى

قال المتنبي َي ِ�ص ُف دخول ر�سولِ ال ّروم على �سيف الدولة:
م�شي في الب ِ
َو�أ ْق � َب� َ�ل َي ِ
ِ�ساط فَما د َرى �إلى ال َبحرِ َي�س َعى � ْأم �إلى ال َب ْد ِر ي ْرتَقي
وقال تعال ��ى على ل�سان زكري ��ا } :Qﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ا
عتسال
َّينكَمْلاو ُةيحيرصتلا ُةرا

قال ال�شاعر:
�ان
و�إِذا ال �� �س �ع��اد ُة الح �ظ � ْت��ك ع�ي��و ُن�ه��ا َن� � � ْ�م ف ��ال� �م� �خ ��او ُِف ك� �لُّ� � ُه � َّ�ن �أَم � � � ُ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ{ .
(((

وقال البحتري:
َف � َم��ا َق��ا َت � َل� ْ�ت َع � ْن � ُه ال � َم � َن��ا َي��ا ُج�� ُن��و ُد ُه َو َال َدا َف � � َع� � ْ�ت � ْأم�ل� َ�ا ُك � � ُه َو َذخَ � ��ا ِئ� � � ُر ْه
�--2ضع الأ�سماء الآتية في جمل بحيث يكون ُّ
كل منها ا�ستعارة ت�صريحية مرة،
ومكنية �أخرى:
ال�شم�س  -البلبل  -البحر  -الأزهار  -البرق.

(((

�سورة مريم ،الآية:
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للمطالعة
ِ
اال�ستعارة(((:
بالغة
ُ
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�سب ��ق لك �أَ َّن بالغة الت�شبيه �آتي ٌة من ناحيتي ��ن :الأُولى ت�أْليف �أَلفاظه ،والثانية
ابت ��كار م�ش َّب ��ه ب ��ه بعيد ع ��ن الأَذهان ،ال يج � ُ
�ول �إِ اّل ف ��ي نف�س �أدي � ٍ�ب وهب اهلل له
قدر ًة على
ا�ستع ��دا ًدا �سليم ًا في تع ُّرف وج ��وه ال�شَّ به الدقيقة بين الأَ�شياء ،و�أودعه ْ
مدى ٍ
ِ
بعيد ال يكاد ينتهي.
ر ْب ِط المعاني
وتوليد بع�ضها من بع�ض �إلى ً
و�س ُّر بالغة اال�ستعارة ال يتع َّدى هاتين الناحيتين ،فبالغتها من ناحية اللفظ،
عمدا عل ��ى تخ ُّيل �صورة جديدة
� َّأن تركيبه ��ا يدلّ على تنا�س ��ي الت�شبيه ،ويح ْم ُل َك ً
خفي م�ستور.
ُتنْ�سيك َر ْو َعتُها ما ت�ض َّمنه الكالم من ت�شبيه ٍّ
انظر �إِلى قول ال ُب ْحتُرِ ِّي في الفتح بن خاقان:
�اح
َي�س ُمو ب � َك� ٍّ�ف ،على ال�ع��اف�ي� َ�ن ،حان َي ٍة تَهميَ ،و َط � � ْر ٍف �إل��ى ال� َع�ل�ي��ا ِء َط� ّم� ِ
العافين
ت�ص ُّب َو ْب َل َها على
َ
�أل�س � َ�ت ترى كفَّه وقد تم َّث ْلت في �ص ��ورة �سحاب ٍة ه َّتان ٍة ُ
كت عليك م�شاعرك ،ف�أذْ هل ْت َك ع ّما اختب َ�أ في
ال�سائلي ��ن ،و� َّأن هذه ال�صورة قد تم ّل ْ
الكالم من ت�شبيه؟

و�أ َّما بالغ ُة اال�ستعارة من حيثُ االبتكا ُر و َر ْو َعة الخيال ،وما تحدثه من �أثرٍ في
نفو� ��س �سامعيها ،فمجا ٌل ف�سي ٌح للإبداع ،ومي ��دا ٌن لت�سابق ال ُمجِ يدين من فُر�سان
 130الكالم.
انظ ��ر �إلى قوله  -ع َّز �ش ْ�أن ��ه  -في و�صف النار} :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ{  ،ترت�س � ْ�م �أمام ��ك الن ��ار ف ��ي �ص ��ورة مخلوقِ
(((

(((
(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .96 - 95
�سورة الملك ،الآية.8 :

َ�ضخْ ٍم َّ
حقدا وغيظ ًا.
ا�ش ُم ْكفَهِ ِّر الوجه ٍ
بط ٍ
عاب�س يغلي �صد ُره ً
المهدي بالخالفة:
ّثم انظر �إلى قول �أبي العتاهية في تهنئ ِة
ِّ
�أت� � � � ْت� � � � ُه ال� � � ِ�خ� �ل � َا َف � � � ُة ُم� � � ْن� � �ق � ��ا َد ًة �إ َل� � � � � ْي� � � � � ِه ُت � � � � َ�ج� � � � � ِّر ُر �أذْ ي� � ��ا َل � � �ه� � ��ا

ه ��ذه �ص ��ورة ال �شكّ رائعة �أَبْدع �أَبو العتاهية ف ��ي ت�صويرها ،و�ستبقى حُ لوة في
الأ�سماع حبيب ًة �إِلى النفو�س ما بقي الزمان».
وانظر �إلى قول ال�شريف الر َِّ�ضيِّ في الودَاع:
�وب َح �ي��ا ًء َو ِب� � � َن � ��ا َم � ��ا ِب � � َن� ��ا ِم� � � َ�ن الأ�� � �ش � ��واقِ
َن �� �س��رِ قُ ال� � ّدم� � َع ف��ي ال� ُ�ج �ي� ِ

ا
عتسال
َّينكَمْلاو ُةيحيرصتلا ُةرا

تج ��دْ �أنَّ الخِ الفة غاد ٌة هيف ��ا ُء مُدَ َّللَة مَ لُو ٌل ُفتِنَ النا�س به ��ا جميعاً ،وهي ت�أْبى
عليه ��م وت�ص ُّد �إِعرا�ضاً ،ولكنها ت�أْتي للمهدي طائعة في دالل وجمال تج ُّر �أَذيالها
ذ ًال وخفرًا.

ه ��و ي�س ��رق الدمع ح ّت ��ى ال يُو�ص ��مَ بال�ضعف والخَ ��ور �ساع َة ال ��وداع ،وقد كان
ي�ستطي ��ع �أن يقولَ « :ن�س���تُر الدمع ف���ي الجيوب حياءً»؛ ولكنّه يري ��د �أن ي�سمو �إِلى
نهاي ��ة ال ُمرْتقَى في �سح ��ر البيان ،ف�إنَّ الكلمة «ن�سْ ���رِقُ » تر�سُ م ف ��ي خيالك �صور ًة
ل�ش� �دّة خوف ��ه �أَنْ يظهر فيه �أث ٌر لل�ضعف ،ولمهارت ��ه و�سرعته في �إِخفاء الدمع عن
عيون الرقباء.
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الدرس الثاني عشر

االستعارة التمثيلية

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى اال�ستعارة التمثيلية.
�- -2أن ُيح�سن ا�ستخدام اال�ستعارة التمثيلية.

االستعارة التمثيلية:

اال�س���تعارة المف���ردة :وهي ما كان الم�ستع ��ار فيها لفظ ًا مفرداً ،كما هو الحال
في الإ�ستعارة الت�صريحية والمكنيّة ،وقد �سبقت الإ�شارة �إليهما.

يليثمتلا ةراعتسالا

يق�س ��م البالغيون الإ�ستعارة من جهة الإف ��راد والتركيب �إلى ق�سمين :مفردة،
ّ
ومركبة.

اال�ستعارة (المركبة) التمثيلية :وهي ما كان الم�ستعار فيها مثالً� ،أو تركيباً،
ا�ستعمل في غير ما و�ضع له مع وجود عالقة م�شابهة بين الم�ستعار منه والم�ستعار
له .وهذا النوع من اال�ستعارة فيه روائع التعبير الفني ي�ستخدمه الأديب عن طريق
قول م�أثور� ،أو حكمة� ،أو مثل م�ضروب.
ت� ّأمل الأمثلة التالية:
قال اهلل تعالى} :ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ{ .
(((

قال المتنبي:
�إذا ر�أي� � � َ�ت ن� � ُي ��وب ال �ل �ي��ث ب � ��ارز ًة ف�ل�ا ت� �ظ� � َّن � َّ�ن � ّأن ال� �ل� �ي � َ�ث ي�ب�ت���س� ُ�م
(((

�سورة الح�شر ،الآية.2 :
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قال ال�شاعر:
�وم ف� �ل� �م ��ا ا� � �ش � �ت � � َّد � � �س� ��اع � � ُده رم ��ان ��ي
�أُع� � � ّل� � �م � ��ه ال� � � ِّرم � ��اي � ��ة ك� � � � َّل ي � � ٍ
النبي« :Pال يلدغ الم�ؤمن من ُجحرٍ مرتين» .
روي عن ّ
(((

ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

جاء في المثل« :لك ّل جواد كبوة ،ولكل �صارم نبوة».
بالت�أ ّم ��ل بالأمثلة ال�سابق ��ة ،تجد � ّأن كلاّ ً منها ي ّت�ص ��ل بمنا�سبة خا�صة بعينها،
يرتب ��ط بها ارتباط ًا وثيق ًا ،بحيث ي�صبح كل مقال ومنا�سبته ،كطرفي الت�شبيه ،ال
تتم الم�شابهة �إال بهما.
ولي�س من ال�ضروري �أن تعرف المنا�سبة التي يرتبط بها المثال ،فمعناه يفر�ض
عليك المنا�سبة التي يمكنك �أن تربطه بها.

فف ��ي الآي ��ة الكريمة ،ف ��ي المث ��ال الأول }ﯜﯝ ﯞ{ ،ه� ��ؤالء هم
اليهود ،الذين �أمره ��م النبي Pبالجالء عن المدينة ،ف�صاروا يخربون بيوتهم
قب ��ل الخروج منها ،ولكن هذا التعبير يمك ��ن �أن يطلق على ِّ
كل حالة ت�شبه الحالة
رب ا ُلأ�سرة ،الذي يب� �ذّر �أمواله فيما ال نفع فيه
الت ��ي قيل فيه ��ا لأ ّول مرة ،فمث ًالُّ ،
لأ�سرته ،ويترك ما في ��ه تربيتهم و�سعادتهم؛ تقول عنه }ﯜ ﯝ ﯞ{،
والطالب الذي يهم ��ل درو�سه وي�شغل نف�سه بال ّلعب ،ويهمل القيام بواجباته ،تقول
عن ��ه« :يخربون بيوته���م ب�أيديهم» ك�أنّما �صارت العبارة مث ًال يطلق على كل حالة
ت�شب ��ه الحالة التي قي ��ل فيها من قبل ،فالتعبير ي�ش ّبه ح� � ً
اال بحال ،حال من يهمل
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درو�سه� ،أو من يترك تدبير �ش�ؤون �أُ�سرته ،بحال من يخرب بيته بيده ،فالتعبير �إذ ًا
مج ��ازي ،وقد نقل التركيب الدال على الم�ش ّبه ب ��ه للم�ش ّبه على �سبيل اال�ستعارة،
ولكن �أحد الحالين محذوف دائم ًا ،ولأنّها
والعالق ��ة بين الطرفين هي الم�شابهةّ ،
(((

العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،110ص .10

تمثل ح ً
اال بحال ��ة �س ّميت (اال�ستعارة تمثيلية) ،مع قرينة حالية تفهم من ال�سياق
مانعة من �إرادة المعنى الأ�صلي.

وف���ي المث���ال الثال���ث :يق ��ول ال�شاعر� :إنّه يع ّل ��م الرماية بال�سه ��ام لمن يتوقع
معاونته والوقوف �إلى جانبه ،ولكن ما �إنْ �أ ْتقَنْ هذا التلميذ الجاحد الرماية حتى
وج ��ه �سهامه �إلى معلمه ،ويقال هذا المعنى حينم ��ا يريد �أن ي�شبّه حال مَ ن ي�أخذ
بي ��د �إن�سان ويعلمه ويدرّبه عل ��ى �أمور تنفعه في حياته ،فال يلب ��ث �أن ينقلب عليه
م�ستخدم� � ًا ما تعلّمه ف ��ي الكيد لأُ�ستاذه وولي نعمت ��ه .والعالقة بين الطرفين هي
الم�شابهة كما هو وا�ضح.

يليثمتلا ةراعتسالا

وفي المثال الثاني :يقول المتنبي� :إذا ر�أيت الأ�سد ،فاغر الفم ،بارز الأنياب،
فال تظنَّ �أنه يبت�سم لك ،فلو ظننت ذلك ،ف�أنت مق�ضيٌ عليك ،وهذا المعنى تُ�شبّه
ب ��ه حال من يخدعك مظهره عن حقيقة �أم ��ره ،وعندئذٍ يكون ا�ستعمال اللّيث في
مث ��ل ه ��ذه الحال مجازاً ،وقد نق ��ل التركيب الدال على الم�شبّه ب ��ه ،للم�شبّه على
�سبي ��ل اال�ستعارة التمثيلية ،والعالقة بين الطرفين الم�شابهة ،وهي ظهور الأنياب
لغير ال�ضحك ،والقرينة حالية.

وانظ���ر في المثال الرابع :الحدي ��ث ال�شريف ،تجده �سار م�سار الأمثال ،فقد
�شبه ��ت به حال من يخط ��ئ مرة ،وي�ستفيد من هذا الخط�أ ،ف�ل�ا يعود ثانية �إليه،
بح ��ال الم�ؤم ��ن الذي لدغ مرة من ثعب ��ان مختبئ في حجره فل ��م َيعُد يقترب من
الجحر �أو من غيره ثانية ،فتقول لهذا الإن�سان :ال يلدغ الم�ؤمن من جحر مرتين.
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والحديث ال يريد هذا المعنى بل ق�صد المعنى المجازي الذي بيّناه.
والحظ المثلين الم�شهورين في المثال الخام�س (لك ّل جواد كبوة ،ولك ّل �صارم
نب ��وة) ي�ضربان لت�صوير حال من ي�صدر من ��ه الخط�أ بالرغم منه في مجال غير
مع ��روف عنه الخط�أ فيه ،فهو كالجواد الأ�صيل ال ��ذي تع ّود الجري وال�سبق وربما

�أت ��ى عليه ي ��وم فتع َّثر� ،أو هو كال�سيف القاطع ربما ي�أت ��ي عليه يوم فينبو ويك ّل عن
القطع.
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ف ��ك ُّل مثلٍ هو (ا�ستعارة تمثيلية) .وذلك ال�ستعارة ال�صورة المركبة للم�ش ّبه به
تظن � ّأن التعبير يعني حقيق ًة
ونقلها �إلى الم�ش ّبه .والقرينة الحالية تمنعك من � ْأن َّ
� ّأن الح�صان كبا �أو � ّأن ال�سيف نبا .وتدرك �أنّه مث ٌل فقط للحال الذي ت�شاهده.
القاعدة:

--1اال�ستعارة التمثيلية :تركيب لغوي من قول م�أثور� ،أو حكمة� ،أو مثل ا�ستعمل في
غير ما و�ضع له ،مع وجود عالقة م�شابهة بين الم�ستعار منه والم�ستعار له.
--2ال ب� � ّد في اال�ستعارات ب�أنواعها من وج ��ود قرينة (حالية �أو مقالية) مانعة من
�إرادة المعنى الحقيقي.
--3مالحظ���ة :هناك �أنواع �أُخرى من اال�ستع ��ارة �أعر�ضنا عنها؛ لغر�ض التركيز
على �أ�شهرها ،و�أكثرها نفع ًا وا�ستخدام ًا.

القواعد الرئي�سة

--1اال�ستع ��ارة التمثيلي ��ة هي ما كان الم�ستعار فيهما مث�ل ً�ا� ،أو تركيب ًا ا�ستعمل في
غير ما و�ضع له مع وجود عالقة م�شابهة.
--2ال ب� � ّد في اال�ستعارة التمثيلية من وجود قرينة حالية �أو مقالية مانعة من �إرادة
المعنى الحقيقي.
مت��������اري��������ن

العنب.
�--1إنَّك ال ت َْجني من ال�شَّ ْو ِك َ

يليثمتلا ةراعتسالا

تج َع ُلها م�ش���بهاً لكُل م���ن التراكيب الآتية ،ثم �أج ِر اال�س���تعارة
افر����ض حا ًالْ ،
في ثالثة تراكيب.
ي�سة الأ�سد .
--2يبتغي َّ
ال�ص ْي َد في ع ِّر َ
(((

�--3أخذ الق ْو َ�س باريها.
--4ا�ست�سمنت ذا ورم.
�--5أنت ت�ضرب في حديد بارد.
--6هو يبني ق�صور ًا بغير �أ�سا�س.
--7المورد العذب كثير الزحام.
--8اعقلها وتوكل .
(((

(((
(((

العري�سة :م�أوى الأ�سد.
ال�ضمير في اعقلها يعود على الناقة� :أي قيدها ثم توكل على اهلل� ،أ ّما � ْأن تتركها بال عقال ثم تتوكل على اهلل في حفظها فال يجوز.
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�--9أنت تح�صد ا زرعت.
الدالء
�--10ألق دلوك في ِّ
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ب ِّين نوع ك ّل �إ�ستعارة من الإ�ستعارات الآتية و�أجرها:
قال المتنبي:
والق�سم
ال�صدقُ في الأخبار
غ��ا���ض ال��وف��اء ف�م��ا ت �ل �ق��ا ُه ف��ي ِع� � ّد ٍة و�أَ ْعوز ّ
ِ

()2

قال البحتري:
�رح ُر َّم ع �ل��ى َف �� �س� ٍ�اد ت� �ب� � ّي ��ن ف� �ي ��ه �إه�� �م� ��ال ّ
الطيبِ
�إذا م ��ا ال� �ج�� ُ
وقال ال�شاعر:
�دم
م �ت��ى ي �ب �ل � ُغ ال �ب �ن �ي� ُ
�ام � ُه �إذا ك �ن��ت ت �ب � ِن �ي � ِه وغ � �ي � � ُر َك ي �ه� ُ
�ان ي ��وم� � ًا ت �م� َ
()3

ﭩ{ .
وقال تعالى} :ﭧ ﭨ َ
وقال تعالى} :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ { .
�ون ع � � َل � � ْي� ��ه ت�����س� �ل� �ي � ُ�م ال� �ب�ل�اد
َو َم � � � ْ�ن َم� �ل ��ك ال� �ب�ل�اد ب �غ �ي��ر ح � � ْر ٍب ي� � �ه � � ُ
(((

(((
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(((
(((
(((
(((

غا�ض الماء :قل ونق�ص ،والعدة :الوعد .و�أعوز :عز وقل.
رم الجرح� :أ�صلح وعولج.
�سورة الفاتحة ،الآية.6 :
�سورة الكهف ،الآية.99 :

مطالعة
من �شعرائنا :ال�شاعر العبدي الكوفي

يليثمتلا ةراعتسالا

وه ��و �أبو محمَّد �سفي ��ان بن م�صعب العب ��دي الكوفي .من �شع ��راء �أهل البيت
الطاهري ��ن ،المتزلِّفي ��ن �إليه ��م بوالئه و�شع ��ره ،المقبولين عنده ��م ل�صدق نيَّته
وانقطاعِ � � ِه �إليهم ،وقد ت�ض ّم ��ن �شعره غير ي�سيرٍ من مناقب موالنا �أمير الم�ؤمنين
ال�شَّ هيرة ،و�أكث َر من مدحِ ه ومدحِ ذريَّته الأطيبين و�أطاب ،وتفجَّ ع على م�صائبهم
ورثاهم على ما انتابهم من المحن ،ولم نجدْ في غير �آلِ اهلل له �شعراً .ا�ستن�شده
الإمام ال�صادق �صلوات اهلل عليه �شعره كما في رواية ثقة الإ�سالم ال�شيخ الكليني،
ب�إ�سناده عن �أبي داود الم�سترقّ عنه قال« :دخلت على �أبي عبد اهلل  Qفقال:
قول���وا لأم ف���روة :تجي ُء فت�س���مع ما �ص���نع بجدها .قال :فج���اءت فقعدت خلف
ال�ستر ثم قال :ف�أن�شدنا .قال :فقلت :فر وجودي بدمعك الم�سكوب.
قال :ف�صاحت و�صحن الن�ساء.

ع ��ده �شيخ الطايفة في رجاله م ��ن �أ�صحاب الإمام ال�ص ��ادق ولم يك �صحبته
مجرد �ألفة معه� ،أو مح�ض اختالف �إليه� ،أو �أن ع�صرا واحدا يجمعهما لكنه حظي
بزلف ��ة عن ��ده منبعثة عن �صميم الود وخال�ص الوالء ،و�إيم ��ان ال ي�شوبه �أي �شائبة
حتى �أمرالإمام � Qشيعته بتعليم �شعره �أوالدهم وقال� :إنه على دين اهلل .كما
رواه الك�شي في رجاله ب�إ�سناده عن �سماعة قال :قال �أبو عبد اهلل  :Qيا مع�شر
141
ال�شيعة علموا �أوالدكم �شعر العبدي ف�إنه على دين اهلل.
وين ��م عن �صدق لهجت ��ه ،وا�ستقامة طريقته في �شعره ،و�سالمة معانيه عن �أي
مغمز� ،أمر الإمام � Qإياه بنظم ما تنوح به الن�ساء في الم�أتم كما رواه الك�شي
في رجاله (�ص  .)254وكان ي�أخذ الحديث عن ال�صادق  Qفي مناقب العترة
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الطاه ��رة فينظمه في الحال ثم يعر�ضه عليه كما رواه ابن عيا�ش في «مقت�ض���ب
الأث���ر» ع ��ن �أحمد بن زي ��اد الهمداني ق ��ال :حدثني علي بن �إبراهي ��م بن ها�شم
ق ��ال :حدثن ��ي �أبي ع ��ن الح�سن بن علي �سج ��اده عن �أبان بن عم ��ر ختن �آل ميثم
ق ��ال :كنت عند �أب ��ي عبد اهلل  Qفدخل عليه �سفيان بن م�صعب العبدي قال:
جعلن ��ي اهلل فداك ما تق ��ول في قوله تعالى ذكره :وعل ��ى الأعراف رجال يعرفون
كال ب�سيماهم؟! قال :هم الأو�صياء من �آل محمد الإثني ع�شر ال يعرف اهلل �إال من
عرفهم وعرفوه .قال :فما الأعراف جعلت فداك ؟ ! قال :كتائب من م�سك عليها
ر�س ��ول اهلل والأو�صي ��اء يعرفون كال ب�سيماهم .فقال �سفي ��ان� :أفال �أقول في ذلك
�شيئا ؟ ! فقال من ق�صيدة:
وهل لليالٍ ُك َّن لي َ
ْ
فيك مرج ُع؟!
�أيا ربعهم هل فيك لي اليوم َمرب ُع؟!
يقول فيها:
�وم ال �م �ف��ز ِع ال �ه��ولِ م�ف��ز ُع
و�أنتم وال ُة الح�شرِ والن�شرِ والجزا ِء و�أن��ت� ْ�م ل �ي� ِ
و�أن��ت��م ع�ل��ى الأع � ��راف وه ��ي كثائب م ��ن ال �م �� �س��ك ر ّي ��اه ��ا ب �ك��م ي �ت �� �ض � ّو ُع
ث��م��ان��ي�� ٌة ب��ال��ع��ر���ش �إذ ي �ح �م �ل��ون��ه ومن بعدهم في الأر���ض ه��ادون �أرب� ُع

�إن الواق ��ف عل ��ى �شعر �شاعرن ��ا (العبدي) وما في ��ه من الج ��ودة .والجزالة.
وال�سهولة .والعذوب ��ة .والفخامة .والحالوة .والمتانة .ي�شه ��د بنبوغه في ال�شعر،
 142وت�ضلعه في فنونه ،ويعترف له بالتقدم والبروز .
(((

(((

ال�شيخ الأميني ،الغدير ،ج� ،2ص  ،294النا�شر دار الكتاب العربي  -بيروت ،الد1977 ،م ،ترجمة العبدي الكوفي.

الدرس الثالث عشر

المجاز المرسل

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى المجاز المر�سل.
�- -2أن يدرك عالقات المجاز المر�سل.
�- -3أن يح�سن ا�ستخدام المجاز المر�سل.

ُ
المرسل:
المجا ُز

ُ
يقول المتن ّبي:
َل� � �ـ� � � ُه �أَي� � � �ـ � � � ٍ�اد ِ�إ َل� � � � � � َّ�ي �� �س ��ا ِب� �ـ� � َق� � ٌة �أُ َع � � �ـ � � � ُّد ِم� �ن� �ه ��ا َوال �أُ َع � �ـ� � ِّ�د ُده � �ـ� ��ا

لسرملا زاجملا

لغوي� ،إ ّم ��ا �أن تكون عالقت ��ه الم�شابهة فهو
عر ْف َن ��ا فيم ��ا َ
م�ضى � َّأن المج ��ا َز ا ّل ّ
اال�ستعارة ،و�إ ّما �أن تكون عالقته غير الم�شابهة فهو المجاز:

انظ ْر �إِلى الكلم ِة «�أيادٍ» فِي قولِ المتنبّي� ,أَتَظُ نُّ �أنَّه �أَرا َد بها الأياديَ الحقيق ّيةَ؟
اَل� .إِ َّن ��ه يُري ُد ِبهَا ال ِّنعَمَ  ،ف َك ِل َم ُة �أَيادٍ هنَا مج ��ازٌ ،ولكنْ هلْ َترَى بَينَ الأَيدي وال ِّنعَمِ
ُّرو�س َ �أنَّ لكلِّ مجازٍ
م�شابهةً؟ اَلَ .فمَا العال َق ُة �إِذاً ,بَعدَ �أَنْ عَ َرفْتَ فِيمَا �سَ بَقَ مِ نَ الد ِ
عالقةً ،و�أَنَّ العربيَّ ال يُر�سل كلم ًة في غيرِ معنَاهَ ا �إ اَِّل َبعْدَ وجو ِد �صل ٍة وعالق ٍة بَينَ
المعنيي ��ن؟ ت�أَمَّلْ تجدْ �أَنَّ ال َي ��دَ الحقيق ّي َة هِ يَ الَّتي تَمنحُ ال ِّن َع ��مَ  ,فهيَ �سببٌ فِيهَا،
فالعالقة � -إِذاً -ال�سببيةُ ،وهَ ذَ ا كَثي ٌر �شا ِئ ٌع فِي ُل َغ ِة ال َعر َِب .
--1يق � ُ ُ
�ول اهلل َ -ت َعا َل ��ى}:-ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮫﮪ 145
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ{ .
(((

(((

مَ ا الَّذي يُنزِّ ُل ُه َ -تعَالَى -مِ نَ ال�سَّ ما ِء عَ لَى عِ بَا ِد ِه حقيقةً؟ الرزقُ �أمِ الغيثُ ؟ ومَ ا
(((
(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .97
�سورة غافر ،الآية.13 :
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العَلاَ َق ُة َبيْنَ َلف ِْظ «رزقاً» المذكو ِر فِي الآي ِة والغيث؟ نحنُ َنعْلمُ �أنَّ ال�سَّ ما َء اَل تُمط ُر
هلل يُكرِ مُ عب ��ا َد ُه ب�إنزالِ الغيثِ مِ نَ
ف�ضةً ,اَول تُمطِ � � ُر طَ عَامَ اً ،ونعلمُ ب�أنَّ ا َ
ذهب� � ًا اَول َّ
لفظ «رزقاً» هُ َو ال َما ُء المنهمِ ُر مِ نَ ال�سَّ ماءِ .ولمَّا
فالمق�صو ُد �-إذن -مِ نْ ِ
ُ
ال�سَّ م ��اء،
كانَ ال� �رِّزقُ م�سبَّب ًا عنِ الغي ��ثِ  ،بِمعنَى �أنَّ الغَيثَ �سببٌ فِي ا ِّل ��رزقِ  ،كانتِ العالق ُة
بين ُه َم ��ا عالق َة الم�س ّب ��بِ بال�سَّ ببِ  ،والمجا ُز ا َّل ��ذي يُذ َك ُر في ِه الم�س َّب ��بُ ليدلَّ عَ لَى
ال�سَّ بَبِ ه َو مَ جَ ا ٌز مُر�سَ ٌل عالق ُت ُه الم�سَ بَّب َّيةُ.
ُ --2
يقول َ -ت َعا َلى}:-ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ{ .
(((

�إنَّ كل َم َة «رقبةٍ» فِي الآي ِة ُيرَا ُد ِبهَا الإن�سَ انُ  ،ومِ نَ ال�سَّ هل �أنْ نَفهَمَ �أنَّ ا�ستعمالَها
وترك
فِي الآي ِة مجازيٌّ  ،ف�إنَّه اَل يمكنُ �أنْ يكونَ المق�صو ُد تحري َر جزءٍ مِ نَ الإن�سانِ َ
البا ِق ��ي ,ولي� � َ�س بي َنهَا و َبيْنَ الإن�سانِ �أيُّ م�شا َب َهةٍ ,فلاَ ب� � َّد مِ نْ وجُ و ِد عالق ٍة �أخرَى,
َف َم ��ا هِ يَ ؟ �إنَّ الرَّقب َة ج ��ز ٌء مِ نْ جَ �سَ دِ الإن�سانِ و َلهَا �ش�أ ٌن كبي� � ٌر فيهِ ،ف�أُطلقَ الجز ُء
لك ُيقَالُ � :إِنَّ العالق َة هنَا الجزئ َّيةُ.
و�أُرِيدَ الكلُّ ,ولِذَ َ
الحقيقي
ومث� � ُل الآي� � ِة الكريم ِة ِفي ال َّدالل ِة َع َل ��ى العال َق ِة الجزئ َّية َب ْي � َ�ن ال َمعنَى
ّ
المجازي ُ
وال َمع َن ��ى
خ�ص � ْأ�س َدى ل ُه ال�شَّ اع ُر معروف ًا
قول ال�شاعرِ َي َتح َّدثُ َع � ْ�ن �شَ ٍ
ّ
والعدا ِء:
فقا َب َل معرو َف ُه بالجحو ِد َ
()
�وم َف�� َل�� ّم ��ا ا� �ش �ت � َّد �� �س � ِ
�اع ��د ُه َرماني
�أُ َع� � � ِّل� � � ُم�� ��ه ال � ��رم � ��ا َي� � � َة ُك� � � � َّل َي� � � ٍ
َو َك� � � � � ْ�م ع� � ّل� �م� � ُت ��ه ن � �ظ� � َ�م ال� �ق ��واف ��ي َف � �ل � �م� ��ا ق � � � ��الَ ق� ��اف�� �ي�� � ًة ه� �ج ��ان ��ي
(((

1
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(((
(((

(((

�سورة الن�ساء ،الآية:
مال ��ك ب ��ن فه ��م الأزدي 480 ،ق .هـ � 157 -شاعر� ،أول من ُم ِّل � َ�ك على العرب ب�أر�ض الحيرة� ،أ�صله من قحط ��ان ،هاجر من اليمن بعد
�سيل ال َعرِ م في جماعة من قومه ،فنزل بالعراق وابتنى ب�ستان ًا في موقع الحيرة وامتدت �أيدي رجاله بحكم تلك الأنحاء فلم يكن عليها
�سلط ��ان غي ��ر �سلطانه .وعا�ش فيه ��ا نحو ع�شرين �سنة .قتله ابنه �سليمة بن مالك ِغيلة ،و قيل خط�أً (وكان مالكا �أراد اختبار يقظة ابنه
ف ��ي �أثناء الحرا�سة ومقدار احت ��رازه في الظالم ،في ليلة نوبته ،فرماه �سليمة خط�أ ،وهو يظنه عد ّو ًا ،فخاف �أن يقتله �أخوه معن جزاء
م ��ا فع ��ل ،فرحل �إلى فار�س ).ومن �أوالده َج ِذيمة ال َو َّ�ضاح (نحو  366ق .ه� �ـ268 ،م) المعروف بالأبر�ش ثالث ملوك الدولة التنوخية في
العراق ،وعمرو بن مالك بن فهم ،وعوف بن مالك بن فهم ،وهناءة بن مالك بن فهم.
ا�ستد ال�شيء� :أي ا�ستقام.
.92

بيت ال�شِّ عرِ  ,ومِ نَ البَدِ يهيّ
وكمَا نَعل ��مُ �أنَّ القا ِف َي َة تُطْ لقُ عَ لَى الجز ِء الأخيرِ مِ نَ ِ
�أنَّ ال�شَّ اعِ َر لمْ يُرِ ْد هَ ذَ ا المَعنَى ِللَفظ ِة القَا ِف َيةِ� ،إذ �إنَّ نَظْ مَ ال�شِّ عرِ ومَ ا يُع َّب ُر عَ ن ُه مِ ن
بالبيت �أو �أكث َر مِ نَ ال�شِّ عرِ  ،فال�شَّ اعِ ُر
ِ
هِ جَ ��اءٍ �أو غيرِ هِ ،اَل يكونُ بالقافي ِة وحدَ هَ ا ،بل
�أرَا َد ه َن ��ا بلفظ ِة «قافيةً» بيت ًا �أو �أكث َر مِ ��نَ ال�شَّ عرِ  ،م ْع �أنَّ لفظ َة «قافيةً» اَل َت ُد ُّل � اَّإل
َّلفظ المذكو ِر «قافيةً» والمَعنَى
عَ َل ��ى الجز ِء الأخِ يرِ مِ ْنهُ� ،إذاً ،ف�إنَّ ال َع َال َق َة َب ْي ��نَ ال ِ
المرا ِد «ال�شِّ ���عْر» هِ يَ عالق ُة الج ��ز ِء بالكلِّ  ,والمجا ُز الَّذي يُذ َك ُر في ِه الجز ُء ليد َّلنَا
عَ لَى الكلِّ هُ َو مَ جَ ا ٌز مر�س ٌل عال َق ُت ُه الجزئ ّيةُ.
--3يق � ُ
�ول َ -ت َعا َل ��ى} :-ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ{ .
و�ض ُع ِفي ال ُأذنِ ل َي ُ�س َّد َها ُه َو الإ�صب ُع كلُّ َها؟
َنن ُْظ� � ُر ِفي قو ِل ِه َ -ت َعا َلىَ ,-ف َهل َم ��ا ُي َ
�ان اَل َي�ستطي� � ُع � ْأن َي َ�ض� � َع ِ�إ�صب َع ُه ك َّل َها ِفي �أُذ ِن ِهَ ،ب � ْ�ل بع� ًضا من َها ِ
وه َي
ال؛ ل َّأن الإن�س � َ
الأَ َن ِام� � ُل ,و ِل َه ��ذَ ا نق � ُ
طلقت و�أُري � َ�د �أطرا ُف َها,
�ولَّ � :إن الأ�صاب َع ِف ��ي الآي ِة الكريم� � ِة �أُ ْ
وال ُ
أطراف جز ٌء والأ�صا ِب ُع ك ٌّل ,وال َم َجا ُز ا َّلذي ُيذ َك ُر في ِه الك ُّل ليدلَّ َع َلى الجز ِء ه َو
آيات �أخ� � َرى نَذْ ُك ُر ِم ْن َها قو َله -
مج ��ا ٌز مر�س� � ٌل َعالق ُت ُه الكل َّية .ومث ُل الآي ِة الكريم ِة � ٌ
َت َعا َل ��ى} :-ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ{ حيثُ �أَطلقَ ال ُك َّل «الأيدي»
َوا َرا َد الجز َء «الأكفَّ » .
--4ق ��الَ ُ
اهلل َ -ت َعا َل ��ى}:-ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{ .
(((

لسرملا زاجملا

(((

(((

(((

(((
(((
(((

(((

�سورة نوح ،الآية.7 :
�سورة المائدة ،الآية:
ولهذه العالقة �شواهد في ال�شعر العربي كقول احمد �شوقي في ق�صيدة بعنوان (نكبة دم�شق) يتحدث فيها عن الكفاح �ضد الم�ستعمرين:
وزال� � � � � ��وا دونَ ق� � ِ
�وم � �ه� ��م ل��ي��ب��ق��وا
�ات ِف � � ْت � � َي � � ُت � �ه� ��ا ل� � َت � ْ�ح� �ي ��ى
ب� �ل� ��ا ٌد م� � � � َ
فمن الم�ؤكد �أن ال�شاعر لم يرد �أن الموت قد ا�صاب الفتية ك َّلهم ،و�إنما ع ّمم الموت عليهم لي�صور مبالغتهم في طلب الموت دفعا لال�ستعمار،
فذكر «الفتية» كلهم قا�صدا بذلك بع�ضهم بقرينة معنوية هي ا�ستحالة موت الفتية جميعهم ،فالعالقة بين اللفظ المذكور «فتيتها» وبين ما
�أراده ال�شاعر «بع�ضهم» هو عالقة الكل بالجزء .والمجاز الذي يذكر فيه الكل ليدل على الجزء هو مجاز مر�سل عالقته الكلية.
�سورة الن�ساء ،الآية.2 :
.38
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اخت�ص هَ ذَ ا اال�سمُ بمَنْ لمْ
َّ
ال َيتَامَ ��ى هُ مُ الَّذينَ مَ اتَ �آبا�ؤهُ م وهُ م �ص َغ ��ارٌ ،وقدِ
هلل ي�أ ُم ُر �أنْ يُعطَ ى ه� ��ؤال ِء �أموالَ �آبائِهِ م
يبل� � ْغ م ْن ُه ��م مبل َغ الرِّجالِ  ،فهلْ يُع َق ��لُ �أنَّ ا َ
وهُ ��مْ مَ ا زَالُوا بحاج ٍة �إلَى كَا ِف ��لٍ يكفلُهم وقيِّم يقومُ ب�أمورِهم؟� ,أبداً ،فالآي َة ت�أ ُم ُر
و�صلوا �سِ ��نَّ البلوغ والرُّ�شدِ منهُم َبع ��دَ �أنْ كانُوا يَتامَ ى،
ب�إعط ��ا ِء الأم ��والِ �إلى مَ نْ َ
فكلم� � ُة «اليتامى» هنَا مجازٌ؛ لأ َّنه ��ا ا�ستُعمِ لتْ فِي البالغي ��ن الرَّا�شِ دينَ  ,والعَال َق ُة
«اعتبار ما كانَ» وهِ يَ �إحدَ ى عالقاتِ المجا ِز المر�سلِ .
نوح}:Qﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ل�سانِ ٍ
--5ق ��الَ َ -ت َعا َلىَ -ع ْن َ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ{(((.

َفهَلْ ق ََ�صدَ نو ٌح� Qأنَّ �أطفالَ قومِ ِه يولدُونَ فجَّ ار ًا وكفَّار ًا منذُ ال�سَّ اع ِة الأُولى
مِ ��نْ والدتِهِ م� ،أم �أنَّ فجورَهُ م �سيكونُ بعدَ بلوغِ هم �سنَّ الرُّ�شدِ ؟ ومَ ا االعتبا ُر الَّذي
�أُقيم ��تْ ِب ِه العالق ُة بَينَ الفاجرِ الكافرِ و المولودِ؟ يول ُد المَولو ُد عَ لَى الفطر ِة بريئ ًا
ال ذن ��بَ ل� � ُه اَول �إثْمَ عليهِ ،ولكنَّ مَ نْ يحيطونَ ِب ِه ي�أخذو َن� � ُه نَح َو الإيمانِ �أو يدفعو َن ُه
َنح� � َو الكفرِ  ،ول َّم ��ا كانَ الفجَّ ��ا ُر والكفَّا ُر هُ م �أكث� � ُر المحيطين بموالي ��دِ قومِ نوحٍ ،
عَ � �ر ََف نُو ٌح �Qأنَّ ه�ؤال ِء الأطفالَ �سيكونونَ بَعدَ بلوغِ هِ م �سنَّ الرُّ�شدِ �صور ًة ِلمَن
هلل -ع َّز وجلَّ -عَ لَى ل�سَ انِ نوحٍ
يحيط ��ونَ بِهِ م ،فدَ عَ ا نو ٌح عليهِ م جمي َعاً .وقَدْ ذَ َك َر ا ُ
قا�ص ��د ًا بِهِ مَا المولو َد باعتبا ِر مَ ا �سَ يَكونُ عليهِ ،وهَ ذَ ا مجا ٌز
لفظَ ��ي «فاجرًا كفَّارا» ِ
مر�س ٌل عالق ُت ُه «اعتبا ُر مَا �سَ َيكُونُ ».
--6ق ��ال اهلل تعال ��ى}:ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ{(((.
(((
(((
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�سورة العلق ،الآيات- :

.27 26
.17 15

هلل َ -تعَالَى� ،-أيْ فليد ُع �أهلَ نا ِدي� � ِه ومجل�سِ هِ ,يَعنِى ع�شير َتهُ,
هَ ��ذَ ا وعي ٌد مِ ��نَ ا ِ
واال�ستخفاف،
ِ
هلل ِب� �هِ ,والأَم ُر  -هنَا  -لل�سُّ خري� � ِة
فلينت�ص� � ْر بِهِ ��م �إذَ ا ح َّل عقابُ ا ِ
ِ
ف�إِ َّننَا نَعرِ ُف �أنَّ مَ عنَى النادِي مكانُ االجتماعِ ،ولكنَّ المق�صو َد ِب ِه فِي الآي ِة الكريم ِة
مَ ��نْ فِي هَ ��ذَ ا المكانِ مِ نْ ع�شير ِت� � ِه ونُ�صرا ِئهِِ ،ف ُه َو مجا ٌز �أُطلقَ في� � ِه المح ُّل و�أريدَ
الحالُّ ،فالعالق ُة «المح ِّل َّيةُ» ,وهِ يَ �إحدَ ى عَ القاتِ المَجَ ا ِز المُر�سَ لِ .
--7يق ��ول اهلل ع� � َّز وج� � َّل}:ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ{(((.
لسرملا زاجملا

�اف العَال َق ِة ِف ��ي الحَ ا َل ِة ال�سَّ ا ِب َق ِة َت�أتِي هَ ذِ ِه الآي� � ُة الكري َمةُ ,فالرَّح َم ُة �أم ٌر
بِخِ �ل ِ
معن ��ويُّ ومَ عنَى مِ نَ المعانِي اَل يُحَ ُّل فِيهِ ,و�إ َّنمَا يُحَ ُّل فِي مَ كَا ِنهِ ,فا�ستعما ُل ُه  -هُ نَا-
هُ � � َو ا�ستعما ٌل مجازيٌّ  ,قَدْ �أُطلقَ في ِه الحا ُّل و ُ�أرِيدَ المَحَ � �لُّ ,و�إذَ ا ذُ كِ َر الحا ُّل و�أُرِيدَ
المَحَ لُّ ،فالعال َق ُة «حا ّليّة» ،وهِ يَ كَذَ ل َِك �إِحْ دَ ى هَ ذِ ِه ال َع َالقَاتِ .
ا�س���تنتاج :مِ ��نْ خِ اللِ الأمث َل� � ِة ال�سَّ ا ِب َق ِة ر�أ ْي َن ��ا �أنَّ كلَّ مَ جَ ازٍ مِ مَّا �سَ َب ��قَ كانَت َل ُه
عالق� � ٌة غي ُر الم�شابه ِة مَ ��ع قرين ٍة مانع ٍة مِ نْ �إراد ِة المَعنَى الأ�صليّ  ،وَهَ ذَ ا النَّو ُع مِ نَ
المَجَ ا ِز الُّل َغ ��ويّ يُ�سمَّى «المجا ُز المر�سلُ» .وقَد ذَ كَرنَا َب ْع� �َ�ض العَالقَاتِ و�أعرَ�ضنَا
بع�ضهَا الآَخَ رِ الذي يُمكنُ �إرجَ اعُ ه �إلَى مَ ا مَ َّر ذِ ك ُرهُ.
عَ ن ذِ كرِ ِ
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ا�س ُت ْع ِم َلتْ في َغ ْير مَ عناها الأَ ْ�ص ِّلي لعالق ٍة غير الم�شابه ِة
--1المجا ُز ا ْلم َ
ُر�س ُل :كلم ٌة ْ
مَ َع قرين ٍة مانع ٍة من ِ�إراد ِة المع َنى ال ْأ�ص ِّلي.
الم�س َّبب َّي ُة  -الجُ زئي� � ُة  -الكل َّي ُة -
ال�سبب َّي� � ُة َ -
ِ --2م ��نْ عَ القات المج ��از ال ُم ْر َ�سلَّ :
كان  -اعتبا ُر ما ُ
اعْ تبَا ُر ما َ
يكون  -المَحَ ل ِّي ُة  -الحا ِّل َّي ُة.
ت������م������اري������ن

مر�س ٍل وعالقتَه فيما ي�أتي:
ب ِّينْ ك َّل مجا ٍز َ
قال تعالى} :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ { .
ق ��ال تعالى ف ��ي �ش� ��أْن مو�س ��ى ..} :Qﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ. {..
(((

(((

وقال تعالى} :ﯵ ﯶ ﯷ{ .
(((

وقال تعالى عن المنافقين ..} :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ. {..
(((

قال تعالى} :ﯕ ﯖ ﯗ ﯙﯘ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ. {..
(((

قال تعالى} :ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮣﮢ ﮤﮥ{ .
(((
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قال ابن ال َّزيات في رثا ِء ز ْوجه:
�أَ َال م� ْ�ن ر�أى ال� ِّ�ط � ْف� َ�ل ال � ُم �ف��ارقَ �أ َّم��ه َب � � ِع � �ي� � َ�د ال� � � َك � ��رى َع� � � ْي� � � َن � ��ا ُه روي� ��ت
ن�سب �إلى ال�سمو�أل:
و ُي ُ
فو�سنَا َو َل � ْي ��� َ�س ع�ل��ى غَ � ْي��ر ال ��� ُّ�س � ُي��وف ت ُ
ت�� ِ��س�ي� ُ�ل ع�ل��ى ح� ِّ�د ال��� ُّ�س�ي� ِ
َ�سيل
�وف ُن ُ
وقال ال�شاعر:
�وادي م��رب�ع� ًا ُث � َّ�م َم ْربعا
�أَ ِل�� � َّم � ��ا ع �ل��ى َم � � ْع� ��نٍ َوق � � ��و َال ِل �ق �ب��ر ِه َ�سق ْتك ال��غ� َ
وقال ال�شاعر:
لسرملا زاجملا

ال �أرك� � � � � � � ُ�ب ال� � �ب� � �ح� � � َر �أخ � �� � �ش� ��ى ع � � � �ل� � � � َّ�ي م � � � �ن � � � � ُه ال� � �م� � �ع�� ��اط�� � ْ�ب
ط� � � �ي � � � ٌ�ن �أن� � � � � � ��ا َو ْه� � � � � � � � � � َو م� � � ��ا ٌء وال� � �ط� � �ي � � ُ�ن ف� � ��ي ال � � �م� � ��اء ذائ�� � � ْ�ب
وقال �آخر:
وم� ��ا ِم� � ْ�ن ي� � ٍ�د �إال َي�� � ُد ا ِ
هلل َف � ْو َق �ه��ا و َال َظ ��ال ��م �إِ َّال � �س � ُي � ْب �ل��ى ب� ��أَ ْظ� � َل � ِ�م
وقال المتنبي في ذم كافور:
�إ ّن� ��ي َن ��زَ ْل � ُ�ت ب�� َك��ذّا ِب��ي� َ�ن��َ� ،ض � ْي � ُف � ُه� ُ�م َع� ِ�ن ال � ِق � َرى َو َع � ِ�ن ال�ت� ْرح��الِ م� ْ�ح � ُدو ُد
وقال �أي� ًضا:
�ان ِ
مح َ�ض ِ
الح ُلم َ
منك ال ُمهن َّدا
�شئت ك� َ
مح ِ�ض ُقد َر ٍة َول � ْو َ
الح ْل ِم في ْ
َر�أيت َُك ْ
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للمطالعة
ال�شاعر العبدي الكوفي
ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

ال�شري ��ف وهو �أبو مح َّمد �سفيان بن م�صعب العب ��دي الكوفي .من �شعراء �أهل
البي ��ت الطاهري ��ن ،Rالمتز ِّلفي ��ن �إليهم بوالئ ��ه و�شع ��ره ،المقبولين عندهم
ِ
وانقطاع� � ِه �إليهم ،وقد ت�ض ّم ��ن �شعره غير ي�سيرٍ م ��ن مناقب موالنا
ل�ص ��دق ن َّيته
�أمي ��ر الم�ؤمنين  Qال�شَّ هيرة ،و�أكث َر من ِ
ومدح ذر َّيته الأطيبين و�أطاب،
مدحه ِ
نجد في غير �آلِ
وتفج ��ع على م�صائبهم ورثاهم عل ��ى ما انتابهم من المحن ،ولم ْ
َّ
اهلل له �شعر ًا.
ع� � ّده �شي ��خ الطائفة ف ��ي رجاله من �أ�صح ��اب الإمام ال�ص ��ادق  Qولم يك
�صحبت ��ه مج� � ّرد �ألفة معه� ،أو مح�ض اختالف �إلي ��ه� ،أو �أن ع�صر ًا واحد ًا يجمعهما
لكن ��ه حظي بزلفة عنده منبعثة عن �صميم الود وخال� ��ص الوالء ،و�إيمان ال ي�شوبه
�أي �شائب ��ة حتى �أمرالإمام � Qشيعته بتعليم �شعره �أوالدهم وقال� :إ ّنه على دين
اهلل .كما رواه الك�شي في رجاله ب�إ�سناده عن �سماعة قال :قال �أبو عبد اهلل :Q
يا مع�شر ال�شيعة ع ّلموا �أوالدكم �شعر العبدي ف�إ ّنه على دين اهلل.

وين ��م عن �صدق لهجت ��ه ،وا�ستقامة طريقته في �شعره ،و�سالمة معانيه عن �أي
مغمز� ،أمر الإمام � Qإياه بنظم ما تنوح به الن�ساء في الم�أتم كما رواه الك�شي
في رجاله (�ص  .)254وكان ي�أخذ الحديث عن ال�صادق  Qفي مناقب العترة
152
الطاه ��رة فينظم ��ه في الحال ثم يعر�ضه عليه كما رواه ابن عيا�ش في «مقت�ض���ب
الأث���ر» ع ��ن �أحمد بن زي ��اد الهمداني ق ��ال :حدثني علي بن �إبراهي ��م بن ها�شم
ق ��ال :حدثن ��ي �أبي ع ��ن الح�سن بن علي �سج ��اده عن �أبان بن عم ��ر ختن �آل ميثم
ق ��ال :كنت عند �أب ��ي عبد اهلل  Qفدخل عليه �سفيان بن م�صعب العبدي قال:

�إن الواق ��ف عل ��ى �شعر �شاعرن ��ا (العبدي) وما في ��ه من الج ��ودة .والجزالة.
وال�سهول ��ة .والعذوبة .والفخامة .والحالوة .والمتانة .ي�شهد بنبوغه في ال�شعر ،و
ت�ضلعه في فنونه ،ويعترف له بالتقدم والبروز .

لسرملا زاجملا

جعلن ��ي اهلل فداك ما تق ��ول في قوله تعالى ذكره :وعل ��ى الأعراف رجال يعرفون
كال ب�سيماهم؟! قال :هم الأو�صياء من �آل محمد الإثني ع�شر ال يعرف اهلل �إال من
عرفهم وعرفوه .قال :فما الأعراف جعلت فداك ؟ ! قال :كتائب من م�سك عليها
ر�س ��ول اهلل والأو�صي ��اء يعرفون كال ب�سيماهم .فقال �سفي ��ان� :أفال �أقول في ذلك
�شيئا ؟ ! فقال من ق�صيدة:
�أيا ربعهم هل فيك لي اليوم َمرب ُع؟! وه � ْ�ل ل �ل �ي��الٍ ُك � َّ�ن ل��ي ف �ي� َ�ك م��رج � ُع؟!
يقول فيها:
�وم ال �م �ف��ز ِع ال �ه��ولِ م�ف��ز ُع
و�أنتم وال ُة الح�شرِ والن�شرِ والجزا ِء و�أن��ت� ْ�م ل �ي� ِ
و�أن��ت��م ع�ل��ى الأع � ��راف وه ��ي كثائب م ��ن ال �م �� �س��ك ر ّي ��اه ��ا ب �ك��م ي �ت �� �ض � ّو ُع
ث��م��ان��ي�� ٌة ب��ال��ع��ر���ش �إذ ي �ح �م �ل��ون��ه ومن بعدهم في الأر���ض ه��ادون �أرب� ُع
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الدرس الرابع عشر

العقلي
ّ
المجاز ُ

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى المجاز العقلي.
�- -2أن يدرك عالقات المجاز العقلي.
�- -3أن يكت�سب مهارة ا�ستخدام المجاز العقلي.

العقلي(((:
المجا ُز
ّ

(((

ا
ُزاجمل
ّيلقعل
ا

المج ��ا ُز العَقل ��يُّ �أ�سلُوبٌ مِ نْ أَ��سَ الِيبِ الُّل َغ ِة ال َع َر ِب َّيةُِ ,ي َع ِّب� � ُر عَ نْ �سَ َع ِة هَ ذِ ِه الُّل َغةِ,
وقُدر ِت َه ��ا عَ َل ��ى تَجَ ��او ِز ح ��دو ِد الحقيق ِة �إِ َل ��ى الخَ يَالِ  .و َق ��دْ قَالَ فِي ِه عب� � ُد القاهِ رِ
ال�ض���ربُ مِ نَ المَجَ ���ا ِز َعلَى ح َّدتِ���هَِ ,ك ْن ٌز مِ نْ ك ُن���و ِز البَال َغةِ,
الجرجان ��يّ « :هَ���ذَا َّ
وم���اد ُة ال�شَّ ���اعر المفل���قِ  ,والكات���بِ البَلي ِغ فِي الإبدا ِع والإح�سَ ���انِ واال ِّت�س���ا ِع فِي
طَ ريقِ ال َبيَانِ » .
(((

والمَجَ ا ُز العقليُّ غير اللغويّ  ،لأن الأخير يُ�ستعمل فيه اللفظ في غير ما وُ�ضع
ل ��ه وي ��راد غير ما وُ�ضع له ،بينما يُ�ستعمل اللفظ ف ��ي المجاز العقليّ فيما وُ�ضع
له.
فل ��و قلن ��ا «بنى وزي���ر التعليم العال���ي جامع���ةٌ» ا�ستعملنا فعل بن ��ى في معناه،
وكذل ��ك كلمة الوزي ��ر ،و�أردنا منه ��ا داللتهم ��ا المو�ضوعة ،ولكنن ��ا �سلكنا م�سلك
مج ��از �آخر هو المو�سوم بالمجاز العقلي والذي يكون فيه المجاز في �إ�سناد وبناء
157
(((
(((

(((

الحكْمي او اال�سناد المجازي.
وي�س ّميه بع�ض البالغيين بالمجاز ُ
عب ��د القاه ��ر بن عب ��د الرحمن بن محمد الجرجاني� ،أبو بكر 471 .ه���ـ  1078 -م وا�ضع �أ�صول البالغة ،كان م ��ن �أئمة اللغة ،من �أهل
جرجان (بين طبر�ستان وخرا�سان) له �شعر رقيق .من كتبه (�أ�سرار البالغة -ط) ،و(دالئل الإعجاز -ط) ،و(الجمل -خ) في النحو،
و(التتم ��ة -خ) نح ��و ،و(المغني) في �شرح الإي�ضاح ،ثالثون جزء ًا ،اخت�صره في �ش ��رح �آخر �سماه (المقت�صد -خ) الجزء الثاني منه،
و(�إعجاز القر�آن -ط) ،و(العمدة) في ت�صريف الأفعال ،و(العوامل المائة -ط).
دالئل االعجاز �ص 228
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الجامع ��ة �إل ��ى الوزير� ،أي �أ ّنن ��ا ادّعينا في العق ��ل �أنّه الوزير؛ لأ ّن ��ه الآمر بالبناء
م�س ِّبب� � ُه هو الباني مع �أنه لي�س الباني حقيقة .وهذا يختلف عما لو ا�ستعملنا لفظ
ال�سب ��ب في المُ�سَ بّب و�أردنا منه المُ�سَ بِّب كما في المجاز اللغوي المر�سل ،حيث ال
يعود الوزير م�ستعم ًال في المو�ضوع له.
والعق ��ل هو القرين ��ة على هذا المج ��از العقلي وهذا االدع ��اء والتنزيل ،وهذا
المج ��از في الإ�سن ��اد؛ لأن الوزير ي�ستحيل ف ��ي العادة �أن يبن ��يَ جامع ًة وحده ،بل
ه ��و ال ي�ش ��ارك في بنائها ف ��ي العادة �إال رمزي� � ًا بو�ضع حجر الأ�سا� ��س ،بل رجاله
م ��ن مهند�سين وعُ مال ه ��م الذين قاموا به ��ذا العمل ،و�إ�سناد البن ��اء �إليه مجاز
عقليّ و�إ�سن ��اد للفعل �إلى غير �صاحبه .و ِلهَذَ ا النَّو ِع مِ ��نَ المَجَ ا ِز عالقاتٌ مختلف ٌة
�سنو�ضحُ هَا مِ نْ خِ لاَ لِ الأم ِث َل ِة الآتيةِ:
ِّ
باختالف الإ�سنا ِد
ِ
يقول ُ
--1عالقة ال�س���ببيةُ :
ون} :ﮌ ﮍ ﮎ
رع َ
اهلل �سبحا َن ُه ِح َكا َي ًة َع ْن ِف َ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ{ .
(((

ُ
فالفعل «اب���نِ » �أ�س ِن َد �إ َلى
ِف ��ي َه ِذ ِه الآي ِة نج� � ُد ُي�شبه في تحليله المث ��ل ال�سابق؛
غي ��رِ ِ
قوم بِفعلِ ال ِبنَا ِء
فاع ِل ِه
الحقيقي ,ف� َّإن َه َام َان ُ -
وه َو الوزي ُر والم�ست�شا ُر  -اَل َي ُ
ّ
وه َو َم ْن ُي ِ
ِ
ولكن
ُوم بالفعلِ ُه ُم الع َّم ُال والب َّنا� َ
عطي الأَم َرْ ,
ؤونُ ,
بنف�س ِه ,و�إ َّن َما َم ْن َيق ُ
�رح� ُ ,أ�س ِن َد ُ
الفعل �إلي� � ِه ,فعال َق ُة َه َام َان
ل َّم ��ا َ
ال�ص � ِ
كان َهذَ ا الوزي� � ُر َ�س َبب ًا ِفي ِبنَا ِء َّ
بال ِب َن ��ا ِء عال َق ٌة َ�س َب ِب َّي� � ٌة ,ول َّأن ال ِف َ
عل -هنَا�ُ -أ�س ِن َد �إِ َلى َ�س َب ِب� � ِهَ ,و َهذَ ا الإِ�سنَا ُد غي ُر
الحقيقي ُه� � َو �إ�سنَا ُد ال ِف ْعلِ �إ َلى ف ِ
الحقيقي؛ فالإ�سنا ُد
َاع ِل� � ِه
 158حقيق � ّ�ي؛ ل َّأن الإ�سنَا َد
ّ
ّ
َهذَ ا َم َجاز ٌِّي ,و ُي َ�س َّمى بـ «المجاز العقلي».

(((

�سورة غافر ،الآية:
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--2عالقة الفاعليةُ :
يقول ال�شَّ ِاع ُر :
�ام م��ا ُك�ن� َ�ت ِ
جاه ًال َو َي���أت��ي� َ�ك ِب ��الأَخ� �ب ��ا ِر َم ��ن َل ��م ُت � ��زَ ِّو ِد
َ�ستُبدي َل� َ�ك الأَ ّي� � ُ
(((

ِف ��ي هَ ��ذَ ا البيتِ �إ�سن ��ا ُد الإبدا ِء �إ َل ��ى الأيَّامِ  ,ونَحنُ نَعل ��مُ �أنَّه اَل يُمك ��نُ للأيَّامِ �أنْ
ُتب ��دِ يَ وتُظ ِه� �رَ ,و�إ َّنمَا هِ يَ زما ٌن لِحُ �صولِ الإبْدَ اءِ ,و َق ��د �أرا َد ال�شَّ اع ُر حقيق ًة �أنْ يقولَ
لمُخَ اطَ ِب� �هِ�:إنَّ حَ وادِثَ الأيَّامِ �ستُبدِ ي لَكَ  ,ف�إ�سن ��ا ُد ُه الإبْدَ ا َء �إلَى الأيَّامِ  ,مجا ٌز عقليٌّ ,
و ِبمَا �أنَّ الأيَّامَ جز ٌء مِ نَ الزَّمَ انِ  ,ومَ حَ ٌّل لِوقُو ِع الإبداءِ ,تكونُ العال َق ُة عال َق ًة «زمانيّة».

ا
ُزاجمل
ّيلقعل
ا

ال�صومَ �أُ�سنِدَ �إلَى
ومث� � ُل هَ ذَ ا لَو قُلنَا« :نها ُر الزَّاهِ دِ �ص���ائ ٌم ولي ُل ُه قا ِئمٌ» ,ف� ��إنَّ َّ
لل�صيامِ  ,و�أُ�سنِدَ ال ِقيَامُ �إلَى الَّليلِ  ,والَّليلُ
النَّهارِ ,والنّها ُر اَل ي�صومُ  ,و�إ َّنمَا هُ َو زما ٌن ِّ
اَل َي ُق ��ومُ  ,و�إنم ��ا يقامُ فِيهِ ,ونُالحِ ُظ فِي هَ ��ذَ ا المثالِ �أنَّه اَل يُوجَ ُد فع� � ٌل يُ�س َن ُد �إلي ِه
و�إ َّنمَا ا�سمُ فاعلٍ  ,وهَ ذَ ا جائزٌ؛ لأنَّ ا�سمَ الفاعِ لِ �شبي ُه الفِعلِ فِي ُق ّو ِت ِه َوكَذَ ل َِك ا�سمُ
َ�صدَ رِ.
المفعولِ والم ْ
--3عالقة المكانيةُ :
ي�ص بِي�ص :
يقول َ
الح َ
َ ()
َم �ل � ْك �ن��ا ف �ك��ان ال�� َع�� ْف�� ُو م � َّن��ا ��َ�س �ج � َّي � ًة فل َّما َم� َل� ْك� ُت� ْ�م ��س��الَ ب��ال � َّد ِم �أ ْبط ُح
َاع ِل ِه ل َّأن ال َ
أبطحْ � ,أي �إ َلى غَ يرِ ف ِ
مكان َ�س َيالنِ
أبط َح ُ
َلق َْد �أُ ْ�س ِن َد َ�س َي ُ
الدم �إ َلى � َ
الن ِ
كان الإ�سنا ُد �إ َلى َمكانِ
وه َو ال َّد ُم ,ول َّم ��ا َ
وه� � َو اَل َي ِ�سي ُل ،و�إ َّن َما َي ِ�سي ُل َما في� � ِه ُ
ال� � َّد ِم ُ
مجا ِز َّيا َعال َق َته «المكاني ُة».
َج َريانِ ال َّد ِم َ�صا َر الإ�سنا ُد َ
(((

2

جاهلي من الطبقة الأولى ،كان
((( ُط َر َف� � ٌة ب ��ن العبد بن �سفيان بن �سعد� ،أبو عمرو ،البك ��ري الوائلي 60 - 86 .ق .هـ 564 - 539 /م �شاع ٌر
ٌ
هج ��ا ًء غي ��ر فاح�ش القول ،تفي�ض الحكمة على ل�سانه في �أكثر �شعره ،ولد في بادية البحرين وتنقّل في بقاع نجد .ات�صل بالملك عمرو
وعمان ي�أمره فيه بقتله ،لأبيات بلغ الملك �أن طرفة هجاه
بن هند فجعله في ندمائه ،ثم �أر�سله بكتاب �إلى المكعبر عامله على البحرين ُ
بها ،فقتله المكعبر �شا ّب ًا.
((( �سع ��د ب ��ن محم ��د بن �سعد بن ال�صيفي التميمي �أبو الفوار�س 574 - 492 .ه���ـ  1178 - 1098 /م �شاعر م�شهور من �أهل بغداد كان يلقب
ب�أبي الفوار�س ن�ش�أ فقيه ًا وغلب عليه الأدب وال�شعر وكان يلب�س زي �أمراء البادية ويتقلد �سيف ًا وال ينطق بغير العربية الف�صحى.
وتوفي ببغداد عن 82عام ًا .له (ديوان �شعر -ط) الجزء الأول منه ببغداد ور�سائل �أورد ابن �أبي �أ�صيبعة نتف ًا منه.
((( االبطح :م�سيل وا�سع فيه دقاق الح�صى.
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ِرا�س الحَ مْدَ انِيُّ :
--4عالقة الم�صدرية :يقولُ �أبُو ف ٍ
� َ��س� َي��ذ ُك� ُرن��ي َق��وم��ي �إِذا َج� � َّد جِ � ُّد ُه��م َوف��ي ال� َل�ي� َل� ِة ال� َّ�ظ�ل�م��ا ِء ُي�ف� َت� َق� ُد ال� َب��د ُر
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لي�س بفاعلِ له ،بل فاع ُله الجا ُّد
فق ��د � َ
أ�سند الجِ َّد �إلى الجِ ِّد� ،أي االجتها ِد ،وهو َ
َ
َ
أ�صلي وهو الجا ُّد،
فحذف
اجتهد اجتهاد ًا،
 ف�أ�صله ج َّد الجا ُّد ج ًّدا� ،أيَ
الفاعل ال َّ
أ�سند َ
الحقيقي؛ و ِل َهذَ ا كانت عالقة الإ�سنا َد
الفعل �إلى الجِ ِّد وهو م�صد ُر الفاعلِ
و� َ
ّ
المجازي ُهنَا هي «الم�صدري ٌة».
َّ
يقول ُ
--5عالق���ة الفاعلي���ةُ :
اهلل َ -ت َعا َل ��ى}:-ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ{ .
ِ
ولي�س َم�ستُور ًا ,وهنا نق � ُ
المبني
�ول� :أُ�س ِن َد ال َو ْ�ص ُف
الح َج � ُ
�اب ِف ��ي َ�أ�ص ِل ِه َ�سا ِت ٌرَ ,
ُّ
لل َمفع ��ولِ �إ َلى الف ِ
َاعلِ  ,وكان ح ّق ��ه �أن ُي ْ�سن ََد الى المفعول :لأن ا�سم المعفول يطلب
كان َهذَ ا َم َجاز ًا َعقل َّي ًا
نائ ��ب فاعل �أي :مفعو ًال ،ال فاع ًال ،ف�إذا �أُ�سند �إلى الفاع ��ل َ
َعال َق ُت ُه «الفاعل َّي ُة»ُ .
ومثل الآي ِة المبا َر َك ِة قو ُل ُه َ -ت َعا َلى}:-ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ{ .
--6عالقة المفعولية :يقول اهلل -تعالى} :-ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ{ .
ِ
�صفات الأحي ��ا ِء ,و�إ َّن َما ُه َو
أمن ِم � ْ�ن
ا�س بال ِ
�رم اَل يك � ُ
الح � ُ
إح�س َ
�ون � ِآم َن� � ًا؛ ل َّأن ال َ
فا�سم الف ِ
قلي َعلاَ َق ُت ُه
َاعلِ  -هنَا � -أ�س ِن َد �إ َلى المفعولِ َ ,
م�أمو ٌن فيهُ ,
وهذَ ا َم َجا ٌز َع ٌّ
«المفعول َّي ُة» .
(((

(((

(((

(((
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(((
(((
(((

�سورة الإ�سراء ،الآية:
�سورة مريم ،الآية:
�سورة الق�ص�ص ،الآية.57 :
وا�سم المفعولِ �إذ �أُ�سندا
وا�سم الفاعلِ �إذَ ا �أُ�سندا �إلى المفعولِ فالعالق ُة «المفعولي���ةُ» ،والفع ُل
المبني للمجهولِ ُ
الفع � ُ�ل المبن � ُّ�ي للفاعلِ ِ
ُّ
وا�سم الفاعل الم�ستعمل
ا�سم الفاعلِ مجازٌ ،عالقتُه «المفعوليةُ»ُ ،
�إلى الفاعلِ فالعالق ُة الفاعليةُُ ،
وا�سم المفعولِ الم�ستع َم ُل في مو�ض ِع ِ
ا�سم المفعول ِمجازٌ ،عالقتُه «الفاعليةُ».
في مو�ضع ِ
.45

.61

القواعد الرئي�سة

--1المج ��از العقل ��ي هو �إ�سناد الفعل �أو ما في معناه �إل ��ى غير ما هو له لعالقة مع
قرينة مانعة من �إرادة الإ�سناد الحقيقي.
--2الإ�سناد المجازي يكون �إلى �سبب الفعل �أو زمانه �أو مكانه �أو م�صدره �أو ب�إ�سناد
المبني للفاعل �إلى المفعول �أو المبني للمفعول �إلى الفاعل.
ت������م������اري������ن

(((

ا
ُزاجمل
ّيلقعل
ا

و�ضح المجاز العقلي فيما ي�أتي وبين عالقته وقرينته:
ّ
 -قال تعالى} :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ{ك� � � � � ��ان ال � � � �م � � � �ن� � � � ُ
�زل ع� � � ��ام� � � ��ر ًا وك� � � ��ا َن� � � ��ت ح � � � �ج � � � � ُر ُه م� ��� �ض� �ي� �ئ� � ًة
ع� � � � �ظ� � � � �م � � � � ْ�ت ع � � � �ظ � � � � َم � � � � ُت � � � � ُه و�� � � َ� � ��ص� � � � � ��ال� � � � � � ْ�ت � � � �ص� � ��ول � � � ُت� � ��ه
ال�س َرى ون� �م � ِ�ت وم� ��ا َل� � ْي � ُ�ل ال� � َم � ّ�ط � ِّ�ي ب �ن��ا ِئ� ِ�م
لقد لم ِتنَا ي��ا � َّأم غ�ي َ
�لان ِف��ي ُّ
�رب ال� � � � ��ده � � � � � ُر ب� �ي� �ن� �ه ��م وف � � � � � � � � � � � � � � � � َّرق �� � � �ش� � � �م� � � � َل� � � �ه � � ��م
��� � � �ض� � � � َ
وال� �ه� � ُّم َي� �خ� � َت ��رِ ُم ال �ج �� �س �ي� َ�م ن�ح��اف� ًة و ُي �� �ش �ي� ُ�ب ن��ا� �ص �ي � َة ال �� �ص �ب� ِّ�ي و ُي� �ه ��رِ ُم
ال�س ُّم ناق ُع
ف� �ب � ُّ�ت ك � ��أ ِّن� ��ي �� �س ��ا َو َرت� � ِن ��ي ��ض�ئ�ي�ل� ٌة ِم� َ�ن ال� ُّرق��� ِ�ش ِف��ي �أنيابِها ُّ
 -وق ��ال تعال ��ى} :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{(((.
(((
(((

�سورة الق�ص�ص ،الآية:
�سورة الق�ص�ص ،الآية:

.57
.4
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ِ
اعط مثا ًال في ٍّ
كل من هذه الموارد:
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 -مجاز عقلي عالقته المفعولية. -مجاز عقلي عالقته المكانية. -مجاز عقلي عالقته الزمانية. -وقال �أي� ًضا}:ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ{ .(((
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�سورة هود ،الآية:

.43

للمطالعة
العقلي
المر�سل والمجا ِز
بالغة المجا ِز
ِ
ُ
ِّ

(((

فوائد بالغية للمجازين المر�سل والعقلي:
فوائد كثير ًة
� َّإن للمج ��ا ِز المر�سل،على �أنواعه ،وكذل ��ك
العقلي،على �أق�سامهَ ،
ِّ
منها:

ا
ُزاجمل
ّيلقعل
ا

والمهند�سين
ّائين
َ
--1الإيجاز ،ف� َّإن قوله :بنَى الأمي ُر المدين َة �أوج ُز من ذكر ال َبن َ
ِ
ونحوهما ،ونحوه غيره.
يجز �إال ج َرى ما ُء النهرِ كان ِّ
�--2سع ُة ِ
لكل معنَى
اللفظ وطرق التعبير ،ف�إنه لو لم ْ
تركيب واح ٌد ،وهكذا بق ّي ُة التراكيب.
ٌ
الفوائد
�--3إي ��را ُد المعن ��ى في �صور ٍة دقيق ٍة قريبة �إلى الذه � ِ�ن� ،إلى غير ذلك من
َ
البالغي ِة.
--4المبالغة الموجودة ،ففي �إ�سناد بناء الجامعة �إلى الوزير ،مبالغة لطيفة.
--5جمالية الدقة في اختيار العالقة.

�إذا ت�أ ّمل ��ت �أنواع المجاز المر�سل والعقلي ر�أي ��ت �أنّها في الغالب ت�ؤدّي المعنَى
الجي�ش» �أو «ق ّر َر المجل�س كذا» كان
َ
المق�ص ��ود ب�إيجاز ،ف�إذا قلت« :هز َم القائ��� ُد
ذل ��ك �أوج ��زَ من �أنْ تقول« :ه���ز َم جنو ُد القائ���د الجي�ش»� ،أو «ق���رّر �أهل المجل�س
163
كذا» ،وال �شكَّ �أنَّ الإيجاز �ضربٌ من �ضروب البالغة.وهناك مظهر �آخر للبالغة
ف ��ي هذين المجازين هو المهارة في تخيّر العالق ��ة بين المعنى الأ�صلي والمعنى
المج ��ازيِّ  ،بحي ��ث يكون المج ��از م�ص� �وّر ًا للمعن ��ى المق�صود خي ��ر ت�صوير كما
(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .104 - 103
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والخف
ِّ
ف ��ي �إط�ل�اق العين على الجا�سو� ��س ،والأذن على �سريع الت�أ ّث ��ر بالو�شاية.
والحاف ��ر على الجمال والخيل ف ��ي المجاز المر�سل ،وكما ف ��ي �إ�سناد ال�شيء �إلى
�سبب ��ه �أو مكانه �أو زمانه في المج ��از العقلي،ف�إنّ البالغة توجبُ �أنْ يختار ال�سبب
المخت�صين.
ّ
القوي والمكان والزمان
و�إذا د ّقق ��تَ النظر ر�أيت �أنَّ �أغلب �ضروب المجاز المر�سل والعقلي ال تخلو من
مبالغ ��ة بديعة ذات �أثر ف ��ي جعل المجاز رائع ًا خلاّ باً ،ف�إط�ل�اقُ الكلِّ على الجزء
مبالغ ��ة ومثله �إطالق الجزء و�إرادة الكلّ ،كما �إذا قلت« :فالن فم» تريد �أنّه �شره
يلتقم ك َّل �شيء� .أو «فالنٌ �أنفٌ » عندما تريد �أن ت�صفه بعظم الأنف فتبالغ فتجعله
كلّه �أنفاً .وممّا ي�ؤثر عن بع�ض الأدباء في و�صف رجل �أنافيٍّ قوله« :ل�س���ت �أدري
�أهو في �أنفه �أ ْم �أنف ُه فيه».
(((

164

(((

ِال�ض ِّم �أَيَ :ع ِظ ُيم الأن ِْف.
َر ُج ٌل �أُنا ِف ٌّي ب َّ

الدرس الخامس عشر

الكناي ُة

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى الكناية لغ ًة وا�صطالح ًا.
�- -2أن َ
يدرك �أق�سام الكناية.
�- -3أن يتقن ا�ستخدام الكناية في كتابته الأدبية.

ُ
الكناية(((:

الكناي��� ُة لغ���ةً :مَ ��ا َيتَكلَّمُ ِب� � ِه الإِن�سَ انُ ويُرِ ي ُد ِب ِه غَ ي� � َر ُه وهِ يَ مَ ْ�ص ��دَ ُر « َك َنيْتُ » �أو
« َك َنوْتُ » بكَذَ ا �إذَ ا َت َركْتُ التَّ�صرِ يحَ ِبهِ.
ا
ُةيانكل

وا�ص���طالحاً :لف ��ظٌ �أُرِيدَ ِب ِه غي ُر معنَاه الَّذي و ُِ�ض َع َل� �هُ ،مَ ْع جَ وَا ِز ِ�إرَا َد ِة ال َم ْعنَى
الأ�صليِّ ِلعَدمِ وجو ِد قرين ٍة مانع ٍة مِ نْ �إرا َد ِتهِ.
�وم ِ
الكنَا َي ِة تعا َلوا ِبنَا ننظ ُر ِفي �شَ ك� � َوى �أعراب َّي ٍة �إ َلى َ�أ َح ِد
وح َّت ��ى َ
نقف َع َلى مفه � ِ
ي�س ِبن َ�سعد فقا َل ْت َل ُه� :أَ�ش ُكو � َ
إليك ق َّل َة الفَئ َرانِ
ال ُوال ِةَ ،فقَد َجا َء ْت �أعراب َّي ٌة �إ َلى َق ِ
ِفي َب ْي ِتي.
كان ِم ْن َذ َ
لَ بي َت َها َط َع َام ًا ِوك َ�سا ًء.
لك ال َوا ِلي � اَّإل � ْأن َم َ أ
َف َما َ
(((

اَول يَخ َف ��ى عَ ل ��ى فَهمِ نَا �أنَّ ِتل � َ�ك ال�شَّ اك َي َة لمْ ُت ��ر ْد �أنْ تملأَ بي َت َه ��ا ِف ْئرَا َناً ,و�إنَّما
�أرادتْ �أنْ تَ�شك� � َو للوالِي �ش� � َّد َة فقرِ هَ ا ،حتَّى �أنَّ الفئرانَ هَ جَ رَتْ بي َتهَا؛ لأنَّها اَل تَجِ ُد
ِلكَ ،ف َفعَلَ مَ ا َفعَلَ لِمعرِ َف ِت ِه 167
مَ ��ا تَقتَاتُ ِبهِ ،وقَد فَطِ نَ الوا ِل ��ي لمُرادِهَ ا مِ نْ عبار ِتهَا ت َ
ِلك الأعراب َّي ِة ال�شَّ اك َي ِة فقرُهَ ا وحاج ُتهَا ,مَ ْع �أ َّن ُه
بيت ت َ
�أنَّه يَلزَ مُ مِ نْ ق َّل ِة الفئرانِ فِي ِ
(((
(((

تو�ضي ��ح�:إذا �أطل ��ق لفظ وكان المراد منه غير معن ��اه فال يخلو �إ َّما� :أن يكون معناه الأ�صلي مق�صودا �أي�ض ��ا ،ليكون و�سيلة �إلى المراد.
و�إ َّما� :أال يكون مق�صودا  -فالأول -الكناية و -الثاني -المجاز.
هو من كبار �صحابة �أمير الم�ؤمنين  Qوكان �أبوه من كبار �صحابة النبي � Pأي� ًضا.

مِ نَ الجائزِ �أنْ يكونَ بي ُتهَا قليلَ الفئرانِ عَ لَى الحقيقةِ.
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أق�سام:
ُ
وتنق�سم الكناي ُة بح�سبِ المعنَى ا َّلذي تُ�شي ُر �إلي ِه �إِ َلى ثالث ِة � ٍ
والكناية و�س ��ط بين الحقيقة والمجاز ،فلي�ست مج ��از ًا ولي�ست حقيقة؛ وذلك
لأنه ��ا ُي�ستعمل فيها اللف ��ظ في معناه الحقيقي المو�ض ��وع� ،أو االلفاظ � -إن كانت
الكناية مركبة من �ألفاظ  -في معانيها المو�ضوعة لها ،فتختلف بهذا عن المجاز
اللغ ��وي ،ولكنن ��ا ال نريد من هذه الألف ��اظ معانيها الحقيقية ،ب ��ل نريد الزم تلك
المعاني ،وبهذا تختلف الكناية عن الحقيقة.
�أوالً :الكناي���ة ع���ن �ص���فةَ :ن ْق� � َر�أُ كالمَ الخن�س ��ا ِء ِ ,تل � َ�ك ال�شَّ اع ��ر َة البَاكِ َي� � َة
ببيت حَ َم ��لَ ال َكثِيرَ,
المفجوعَ � � َة تَر ِث ��ي �أخَ اهَ ا ب�أع ��ذَ ِب الأَبيَاتِ  ,وتَخت َِ�ص� � ُر م�آ ِث َر ُه ٍ
َف َتقُولُ :
ط���وي�� ُ�ل ال� � ِّن� �ج���ا ِد َر ِف�� �ي�� � ُع ال� � ِع� � َم ��ا ِد ك� �ث� �ي� � ُر ال� � � � َّر َم � � ��ا ِد �إذا َم�� ��ا ��َ�ش�� َت��ا
(((

أو�ص � ٍ
ل�صخْ � � َر ه ��ي :طوي� � ُل ال ِّنجا ِد,
�اف َ
َل َق ��د َو َر َد ِف ��ي بي � ِ�ت الخَ ن َْ�س ��ا ِء ثال َث� � ُة � َ
و َيع ِن ��ي ِفي الأ�ص ��لِ � َّأن َم ِ
حم َل �سي ِف� � ِه طوي ٌل ،و َر ِفي� � ُع ال ِع َما ِد ,و َيع ِني ِف ��ي ال َأ�صلِ � َّأن
َعم ��و َد َبي ِت� � ِه مر َت ِف ٌع ،وكثي� � ُر ال َّر َم ��ا ِد ,و َيع ِني ِفي الأ�ص ��لِ � َّأن ُمخَ َّلف ِ
َات ن ��ا ِر ِه كثيرةٌ.
يب َع َلي َها:
والأ�سئل ُة ا َّلتي تُل ُّح َع َل ْينَا ،و ُنرِ ي ُد � ْأن ُنجِ َ
�صف ٍّ
أو�ص ِ
َ --1م َاذا َق َ�ص َد ِت الخَ ن َْ�سا ُء ِم ْن َو َرا ِء َو ِ
ال�سا ِل َف ِة؟
كل ِم ْن ال َ
اف َّ
َ --2وم ��ا َعال َق ُة ال َمع َن ��ى ال ِأ�صيلِ ِّ
لكل ٍ
و�ص � ِ
ال�سالف ِة بال َمعنَى ا َّلذي
و�صف ِم َن ا َلأ َ
�اف َّ
168
ق�صد ْت ُه الخَ ن َْ�سا ُء؟
(((

ال�سلمية من بني ُ�سليم من َق ْي�س عيالن من ُم َ�ضر.
الخَ ن�س ��اء 24 ( ,ه���ـ 644 /م) تما�ضر بنت عمرو بن الحارث بن ال�شري ��د ،ال ِّر َي ِاح ّية ُ
الجاهلي ،و�أدرك ��ت الإ�سالم ف�أ�سلمت.
العهد
في
�أ�شه ��ر �شواع ��ر العرب و�أ�شعرهن على الإطالق ،م ��ن �أهل نجد ،عا�شت �أكثر عمره ��ا
ّ
ووف ��دت عل ��ى ر�سول اهلل Pم ��ع قومها بني ُ�س َليم .فكان ر�س ��ول اهلل ي�ستن�شدها ويعجبه �شعرها�،أكثر �شعره ��ا و�أجوده رثا�ؤها لأخويها
�صخ ��ر ومعاوي ��ة وكان ��ا قد ُقت�ل�ا في الجاهلية .له ��ا ديوان �شعر فيه ما بق ��ي محفوظ ًا من �شعره ��ا .وكان لها �أربعة بني ��ن �شهدوا حرب
القا ِد�س ّية فجعلت تحر�ضهم على الثبات حتى ا�ستُ�شْ هِ ُدوا جميع ًا فقالت :الحمد هلل الذي �شرفني بقتلهم.

الجا ِئزِ َل َن ��ا �إراد ُة المعا ِني الحقيق َّي� � ِة الوارد ِة للأو�ص � ِ
ال�سا ِلف ِة؟
َ --3
وه � ْ�ل ِم � َ�ن َ
�اف َّ
كثي ��ر ًا َما َيع ُر ُ�ض َلنَا ِع َبار ٌة �أو �أكث ُر اَل َن� ُ
َاها الأ�صيلِ  ،و�إنَّما َن�س َت ِد ُّل
أخذ َها بمعن َ
معنى �آخ َر؛ ل َّأن قا ِئ َل َها �إنَّما �أرا َد � ْأن ُي ِوم َئ َلنَا بعبا َر ِت ِه ِت َ
معنى
لك َع ْن ً
ِب َها َع َلى ً
مكنونٍ ِفي ِ
نف�س ِه.
عند َما �أرا َد ْت � ْأن تَذْ ُك َر َم َح ِام َد ُه،
َ
عند الخَ ن َْ�سا ِء ِفي ِر َثا ِء � ِأخي َهاَ ،
وهذَ ا َما َنجِ ُد ُه َ
وه ��ذَ ا ِ
يقت�ضي � َّأن
ف� َ
�كان ِم َّما َو َ�ص َف ْت ُه ِب� � ِه � َّأن َم ْح ِم َل َ�سي ِف� � ِه طوي ٌل (طويل ال ِّن َجاد) َ
َ�ص ِاح َب� � ُه ُ
يكون َم ْح ِم ُل ِ
لي�س ِم َن ال ُمن ِ
�سيف ال َمر ِء ِطوي ًال
َا�س ��بِ � ْأن َ
طويل َ
القام ِة؛ �إذْ َ
وه َكذَ ا ف� َّإن ال ُم َرا َد بقو ِل َه ��ا (طويل ال ِّن َجاد) �أَ َّن َ�صخْ ر ًا طوي ٌل
ُ
َام ِةَ ،
وه� � َو َق ِ�صي ُر الق َ
العين.
يملأُ َ
ا
ُةيانكل

وو�صف ْت ُه ب� َّأن َع ُمو َد بي ِت� � ِه مرت ِف ٌع (رفيع ال ِع َماد) قا�صد ًة بِذَ َ
عظيم
لك �أ َّن ُه وجي ٌه ُ
و�ص َف ْت ُه ب� َّأن مخ َّلف ِ
تق�صد بِذَ ِل َك
ولم
ْ
َات نا ِر ِه كثير ٌة (كثي ��ر الرماد) ْ
ال َمنْزِ َل� � ِةَ ،ك َما َ
ٌ
م�ضياف.
� اَّإل �أ َّن ُه كري ٌم
ولكنْ ث َّم َة عالق ٌة تَظْ َه ُر بَينَ المَعنَى ال ِأ�صيلِ والمَعنَى المق�صودِ ،فطولُ النَّجا ِد
ِف ��ي َق ��ولِ الخَ ن�سَ ا ِء لعل المراد منه �أنّه كلما ارتفع عم ��اد الخيمة وو�سطها اتّ�سعت
وامت ��دت �أطرافها لطول الخطوط المنحنية الوا�صل ��ة �إلى �أطرافها حينئذٍ  ،وهذا
الزم ل ��ه الزم ،ف�سعة البي ��ت لكثرة ال�ضيوف ،وكثرة ال�ضي ��وف تدل على الوجاهة
وعل ّو المركز.
َكمَا �أنَّ مِ نْ م�ستلزَ مَ اتِ كَثر ِة الرَّمَ ا ِد كثر َة حرقِ الحَ طَ بِ للطبخِ  ،ما يالزم كثر َة
ال�ضيوف ،وهَ ذَ ا دلي ُل الكرمِ .
ِ
لي�س هُ َو المق�ص ��و َد � اَّإل �أنَّه لي َْ�س ممت ِن َعاً،
وعَ َل ��ى الرَّغْ مِ مِ ��نْ �أنَّ المَعنَى الأ�صيلَ َ
فمِ ��نَ الجَ ا ِئ ��زِ َلنَا �إرَا َد ُة المَع َن ��ى الأ�صيلِ فِي كَونِ مَ حمِ لِ �سَ ي � ِ�ف َ�صخر طوي ًال عَ لَى
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يب مِ نَ
الحقيق� �ةِ ،وكَذَ ا ارتف ��اع عَ مُو ِد بي ِت ِه وكثرَة مُخَ َّلفَاتِ نا ِرهِ .ول َّم ��ا كانَ ك ُّل تَركِ ٍ
ال َّترَاكِ يبِ ال�سَّ ا ِب َقةِ ،وهِ يَ «طَ وي ًل النجادِ» ،و «رفي ُع ال ِعمَادِ»،و «كثي ُر ال َّرمَادِ» ،كُنيَ
تركيب مِ نْ هَ ذِ ِه ومَ ا يُ�ش ِب ُه ُه «كناي ًة عَنْ ِ�ص��� َفةٍ»
ٍ
ِب ِه عَ نْ ِ�ص َف ٍة الزِمَ ٍة لمَعنَاه ،كانَ ك ُّل
وهِ يَ القِ�سمُ الأوَّلُ مِ نَ الكنَا َيةِ.
وهذَ ا ال ِق ْ�س ُم ِم َن ِ
وعانِ :
َ
الكنَا َي ِة َل ُه َن َ
وه َي مَ ��ا ي ُ
َا�سط ٍة ب َ
َين
َكون االنت َق ُال ِفيَها ِ�إ َلى ال َمطل � ِ
�وب ِ
بغير و ِ
�أ  -كناي��� ٌة قريب��� ٌةِ :
كقول َ
الخ ْن َ�سا ِء ِفي ِر َثا ِء َ�ص ْخر:
ال َمع َنى المن َت َق ِل عَ ن ُه ،وال َمع َنى المن َت َق ِل ِ�إلي ِهِ ،
َطوِي ُل ال ِّنجا ِدَ ،ر ِفي ُع العما ِد....
َكون االنتق � ُ
وه � َ�ي مَ ��ا ي ُ
�وب بوا�سط ٍة� ،أو
�ال فيها ِ�إ َل ��ى المطل � ِ
ب  -كناي��� ٌة بعي���دةِ :
ُ
ٌ
الو�سائطِ :ه َي
الم�ضياف ،و
«فالن كثي ُر الرما ِد» كناي ٌة عن
بو�سائ � َ�ط ،نحوُ:
ِ
ُ
والخبز،
الطبخ
االنتقال ِمنْ كث َر ِة ال َّرما ِد �إِ َلى كث َر ِة ال ِ
ِ
إحراقِ ،ومنهَا �إِ َلى كثر ِة ِ
الم ُ
�ضياف الكريمُ .
ِومنهَا ِ�إ َلى كثر ِة
طلوب وهُ َو ِ
ال�ضيوفِ ،ومنهَا ِ�إ َلى ال َم ِ
ِ
ثانياً :الكناية عن المو�صوف :يقولُ ال�شَّ اع ُر :
()
�اع �ن �ي��ن َم �ج� ِ
ال �� �ض��ارب �ي��ن ِب� � ُك ��لِ �أَب��ي���� َ�ض ِم ��خْ ��ذَ ٍم َوال �ط� ِ
�ام � َع ا َلأ�ضغان
(((

2

رب,
�أرا َد ال�شَّ اع� � ُر �أنْ ي َِ�ص � َ�ف ممدوحِ ي� � ِه ب�أ َّنه ��م يطعن ��ونَ القل ��وبَ وق ��تَ الحَ ِ
َّف�س وهُ َو «مجام ُع
�وب �إِلَى مَ ا هُ َو �أملحُ و�أو َق ُع ِف ��ي الن ِ
فان�ص� �ر ََف عَ نِ التَّعبِيرِ بالقل � ِ
َ
ْ�ض والحَ �سَ دِ وغيرِ هَ ا.
الأ�ضغانِ »؛ لأنَّ القلوبَ تُفهمُ مِ نهُ� ,إذ هِ يَ مُج َت َم ُع الحِ قْدِ وال ُبغ ِ
170
ال�ص َف ِة فِي
ِلك ِّ
َي�س ِ�ص َفةً؛ لأنَّه َ�صرَّحَ ِبت َ
اَول يَخفَى �أنَّ مَ ا �أرا َد ال�شَّ اعِ ُر �أنْ َي ْكنِيَ عَ ن ُه ل َ
وف
َو�ص ِ
كَلاَ مِ هِ ,و�إنَّما �أرَا َد المَعنَى البَعيدَ  ,فذَ َك َر ِ�ص َف ًة مُخت ََّ�ص ًة كانًتْ كِ نَا َي ًة عَ نِ الم ُ
(((

(((

عم ��رو ب ��ن َم ْع � ِ�دي َكرِ ب بن ربيعة بن عبد اهلل الزبيدي 100 .ق .هـ  21 -هـ  642 - 525 /م ،فار�س اليمن ،و�صاحب الغارات المذكورة،
الري وقيل :قت ��ل عط� ًشا يوم
وف ��د عل ��ى المدين ��ة �سنة 9هـ ،في ع�ش ��رة من بني زبي ��ر ،ف�أ�سلم و�أ�سلموا وع ��ادوا ,توفي على مقرب ��ة من ّ
القاد�سية.
المِ خْ ذَ م بالذال المعجمة ال�سيف ،والأ�ضغان :جمع ِ�ضغْن ،وهو الحقد.

الَّذي هُ َو القلبُ  ,وهذا مث ُل قولِ ال�شَّ اعِ رِ قولُ �أميرِ ال�شُّ عرا ِء :
َول � ��ي َب� �ي � َ�ن ال� �� ُ��ض� �ل ��و ِع َد ٌم َو َل� �ح� � ٌم ُه �م��ا ال��واه��ي ا َّل� ��ذي َث� ِ�ك� َ�ل ال�� َ��ش�ب��اب��ا
(((

وف ِفي َهذَ ا ِ
المو�ص َ
َلب
ين ُ
لحم َب َ
ال�ضلو ِع � -أي� ًضا ُ -ه َو الق ُ
ف� �� َّإن ُ
الم َثالِ بال َّد ِم وا َّل ِ
المو�ص ِ
وف ِب َما َي ُد ُّل َعلي ِه ِم � ْ�ن �أنَّه د ٌم ولح ٌم,
اَل غي� � ُرَ ،ف َق ��د َكنَى ال�شَّ اع ُر َع ْن َه ��ذَ ا ُ
ٌ
كون ال َمك ِني َعن ُه
ين ال�ضلو ِع ،فال َم ْك ِن ُّي َعن ُه ُهنَا
مو�صوف �أي� ًضا ,وك ُّل ِكنَاي ٍة َي ُ
و َي َق ُع َب َ
َ�سم َي ِت َها « ِكنَاي ًة َعنْ َم ْو ُ�ص ٍ
ِفي َها مو�صوف ًا ُ
وف» ِ
ا�صط ِل َح َع َلى ت ِ
�سم ال َّثا ِني ِم ْن
وه َي ال ِق ُ
ق�س ِام ِ
الكنَا َي ِة .
�أَ َ
�سم ِم َن ِ
وعانِ :
الكنَا َي ِة �أي� ًضا َن َ
و ِل َهذَ ا ال ِق ِ
كون كنا َي ًة عَ نْ َذ َ
للمو�صوف �صف ٌة َ
ال�ص َف ُة ل َت َ
�أ�	-أنْ يك � َ
اك
�ون
ت�ص ٌة ،ف ُتذ َك� � ُر َّ
مخ َّ
ِ
المو�صوفُ ،
«القلب» �أو كقو ِل ِه َ -تعَا َلى:-
مثل «مجام ُع الأ�ضغانِ » كناية عن
ِ
ِ
البنات وال ّن�سا ِء.
}ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ{  ,كناية عن
ِ
ب�	-أنْ يك � َ
واحد ،ف َنذ ُك ُرهَ ا كناي ًة عَ نْ
للمو�صوف �صفاتٌ
مخت�ص ٌة
�ون
ّ
بمو�صوف ٍ
ٍ
ِ
المو�صوفُ ،
َذ َ
ُ
عري�ض الأظفا ِر» كناية
«الحي ،م�س���توي القامَ��� ِة،
مثل:
اك
ّ
ِ
إن�سان ،وقوله  -تعالى } :-ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ{ كناية عن
ع ��ن ال ِ
ال�سفين ِة.
جُ -
هلل ِبن الحَ ْ�ش َر ِج:
مدح ِ
عبد ا ِ
يقول زيا ٌد الأعجمُ ِفي ِ
(((

ا
ُةيانكل

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

(((

(((

لقب لل�شاعر الم�صري �أحمد �شوقي.
ٌ
مخت�ص ًة بالمو�صوف ،وال تتعدا ُه ليح�صل االنتقالُ منها �إليه.
ال�صفات
ي�شترط في هذه الكناي ِة� :أن تكون ال�صف ُة �أو
ُ
ّ
�سورة الزخرف ،الآية.18 :
�سورة القمر ،الآية.13 :
ُ
زي ��اد ب ��ن �سليم ��ان �أو �سليم الأعجم� ،أبو �أ َمامة العبدي ،مولى بني عبد القي�س 100 .هـ  718 /م .من �شعراء الدولة الأموية و�أحد فحول
ال�شعر العربي بخرا�سان ،كانت في ل�سانه ُع ْج َمةَ ،ف ُلق َِّب بالأعجم ،ولد ون�ش�أ ب�أ�صفهان وانتقل �إلى خرا�سان ،ف�سكنها وطال عمره ومات
فيها.
ه ��و عب ��د اهلل ب ��ن الح�شرج بن الأ�شه ��ب بن ورد بن عمرو بن ربيعة بن جع ��دة بن كعب بن ربيعة بن عامر ب ��ن �صع�صعة بن معاوية بن
بك ��ر ب ��ن هوازن .وكان عبد اهلل بن الح�شرج �سيد ًا من �سادات قي�س و�أمير ًا من �أمرائهاَ ،و ِل َي �أكثر �أعمال خرا�سان ،ومن �أعمال فار�س،
وكرمان .وكان جواد ًا ممدح ًا.
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َّف�س والمروء َة
َف َق ��د �أرا َد ال�شَّ اعِ � � َر  -هنَا� -أنْ يَن�سِ ��بَ �إلَى ممدوحِ ِه �سَ َماحَ � � َة الن ِ
والنَّدىَ ,فعَدَ لَ عَ ن نِ�س َب ِتهَا �إلي ِه مبا�شرةً ,و َتر ََك التَّ�صريحَ باال�سمِ ب�أنْ يقولَ « :ابنُ
مخت�ص ِبهَا» َب ��لْ ن�سبَ إِ�لَى مَ كا ِن ِه وهُ َو الق َّب ُة الم�ضرو َب ُة عَ ليهِ ,وقَالَ � :إنَّ
ٌّ
الح�ش���ر ِج
ال�صفاتِ �إ َل ��ى الق َّب ِة تَ�ستَلزِ مُ
ال�صف ��اتِ فِي الق َّب ِة الَّتي ُ�ضرِ بَتْ عَ َلي� �هِ :ون�س َب ُة ِّ
هَ ��ذِ ِه ِّ
ن�سب َت َه ��ا �إلَى ال َمم� �دُوحِ  ,فاالنتقالُ مِ ��نْ جه ِة �أ َّن ��ه �إذَ ا �أثبتَ الأَم َر ِف ��ي مَ كَا ِن ِه َفقَد
و�صف �أعدا ِئنَا« :المك ُر قَد نُ�سِ ��� َج فِي ثِيا ِبهِم»,
لك مَ ا لَو قُلنَا فِي ِ
�أثب ��تَ له .ومث ُل ذَ َ
َف َق ��د �أَر ْدنَا �أنْ نَن�سِ بَ �صف َة ال َمك ��رِ �إِلَى �أعدا ِئنَا ،فعَدَ لنَا عَ نْ نِ�س َب ِتهَا �إليهِ م مبا�شر ًة
ون�سبناهَ ��ا �إِلَى مَ ��ا َل ُه ات�صا ٌل بِهِ م وهُ َو ثيا ُب ُه ��م ،فال َم ْكنِيُّ عن ُه  -هنَا -هُ َو «ن�س���ب ُة
�ص���ف ِة المك��� ِر �إِلى الأَع���دَاءِ» وك ُّل كِ نَاي ٍة يكونُ المَكنى عَ نه فِيهَا ن�سب َة �صف ٍة ا�صطُ لِحَ
عَ لَى ت�سمي ِتهَا «كناي ٌة عن ن�سبةٍ» وهِ يَ القِ�سمُ الثَّالِثُ مِ نْ أَ�ق�سَ امِ الكنَايةِ.
وه ِذ ِه الكناي ُة نوعانِ :
َ
كقول َّ
�أ�	-إ َّما �أنْ َ
ال�ش ِاع ِر :
يكون ذو ال ِّن�سب ِة مذكور ًا ِفيهَاِ ،
ا ْل� � � � � ُي� � � � � ْم � � � � ُ�ن َي � � � � ْت � � � � َب � � � � ُع ظ� � � َّل� � � ُه وال� � �م� � �ج� � � ُد ي� �م� ��� �ش ��ي ف�� ��ي رك� ��اب� ��ه
ب -و�إ َّم ��ا �أنْ َ
النا�س مَ نْ يَنف ُع
يكون ذو ال ِّن�سب ِة غي َر مذكو ٍر ِفي َه ��ا :كقو ِلن َا :خي ُر ِ
ال َّنا� � َ�س ،كناي ًة عَ نْ َنفي الخير َّي ِة عَ َّمنْ اَل ينف ُعه ��م.
هلل:P
وكقول ِ
ِ
ر�سول ا ِ
َ
«خ ْي ُر ُك ْم َخ ْيرُك ْم لأَهْ ِل ِه َو�أَ َنا َخ ْي ُر ُك ْم لأَهْ ِلي» .
(((

(((
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القواعد الرئي�سة

--1الكناي ُة ٌ
لفظ �أُ َ
طلق و�أريدَ به الزمُ معنا ُه مع جوا ِز �إرادة ذلك المع َنى.
أق�سام ،ف� �� َّإن ال َم ْك ِن ِّي عنه قد يكون
--2تنق�س ��مُ الكناي ِة باعتبا ِر ال َم ْك ِن ِّي عنه ثالث َة � ٍ
�صف ًة ،وقد يكون مو�صوف ًا ،وقد يكون ن�سب ًة.
ت������م������اري������ن

من ك ِّل كناي ٍة َ
--1بي ِّن ال�صف َة التي تلز ُم ْ
الكنايات الآتي ِة:
من
ِ
 َ -ن ُ�ؤومُ ال�ضحى.ا
ُةيانكل

 �-ألقى فال ٌن ع�صاهُ. -ناعم ُة ال َك َّف ْي ِن. -قر َع فال ٌن ِ�س َّن ُه. -ي�شا ُر �إليه بال َب َن ِان. -ق ��ال تعال ��ى} :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ{(((.

 -ركبَ جناحي نعام ٍة.لوت الليالي ك َّفه على الع�صا.
ِ - -قال المتن ّبي في و�صف فر�سه:(((

�سورة الكهف ،الآية:

.42
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 -فال ٌن ال ي�ض ُع الع�صا على عات ِقه.َ
الكنايات الآتي ِة:
المو�صوف المق�صو َد بك ِّل كناي ٍة من
بين
ِ --2
ِ
قال ال�شاعر:
�اح� � ُه � ْ�م َي � � ْو َم ا ْل � َوغَ ��ى َم� �� �ْ�ش� � ُغ ��و َف� � ًة ِب � � َم � � َو ِاط� � ِ�ن ال � ِ�ك� � ْت� � َم ��انِ
َق � � ْو ٌم َت� � َرى �أَ ْر َم � َ
 -وقال تعالى} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ{ .(((

 -قال �أبو نوا�س:ف �ل �م��ا ��َ�ش��رب��ن��اه��ا و َد َّب دب �ي � ُب �ه��ا �إل��ى َم� ْو��ض��ع الأ��ْ�س��رار ق�ل� ُ�ت لها قفي
 -وقال المعريُّ في ال�سيف:�� �س� �ل� �ي � ُ�ل ال� � �ن � ��ار دقَّ ورقَّ ح �ت��ى ك� � � � �� ّأن �أب � � � ��اه �أور َث � � � � � � � ُه ال� �� �ُّ�س�ل�اال
فالن وجاء ُه النذي ُر.
 -كبرتْ �سنُّ ٍَ -ال�شباب.
�سبب ا�شتعال �شيب ِه ،فقال :هذا رغو ُة
�سئل � ٌّ
ِ
أعرابي عن ِ
َ -الدهر.
وقائع
ِ
و�سئل �آخ ُر ،فقال :هذا غبا ُر ِ

--3بي ِّن الن�سب َة التي تلزم ك َّل كناية من الكنايات الآتية:
العبيد.
أعرابي :دخلتُ الب�صر َة ،ف�إذا ثيابُ �أحرا ٍر على �أج�سا ِد
- - 174قال � ٌّ
ِ
 -وقال في مدح كافور:� ّإن ف��ي َث� � ْو ِب � َ�ك ال� ��ذي ال � َم� ْ�ج � ُد ف�ي� ِه َل � ���ِ��ض� � َي���ا ًء ُي � � � � ْ�زري ب � � ُك � � ّل � ِ��ض� � َي ��ا ِء
(((

�سورة الزخرف ،الآية:
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للمطالعة
الك ِ
بالغة ِ
ناية (((:
ُ

الكناي� � ُة مَ ظه ٌر من مظاهر البالغةِ ،وغاي� � ٌة ال ي�صل �إليها � اّإل من لطف طبعُه،
و�صف ��تْ قريح ُت ��ه ،وال�س ُّر ف ��ي بالغتها �أ ّنه ��ا في �صور كثي ��ر ٍة تُعطي ��ك الحقيقةَ،
م�صحوب ًة بدليلها ،والق�ضي ًة وفي طيِّها برْهانها ،كقول البحتري في المديح:
ال�صدورِ ،مَ حبَّبِ
هيب ،في ّ
ّحظ مِ ن حَ يثُ ما بدا لهمْ عَ نْ مَ ٍ
َغ�ضونَ ف َْ�ضلَ الل ِ
ي ُّ

وم ��ن �أ�سباب بالغ ِة الكنايات �أنّها ت�ض ُع ل � َ�ك المعاني في �صورة المح�سو�ساتِ ،
خا�ص ُة الفنون ،ف�إنَّ الم�ص ّو َر �إذا ر�سم لك �صور ًة للأملِ �أو للي� ِأ�س،
وال �شكَّ �أنّ هذه ّ
وجعلك ترى ما كن ��تَ تعج ُز عن التعبير عنه وا�ضح� � ًا ملمو�ساً ،فمثلُ كثيرِ
َ
به� �ر ََك
الرما ِد في الكناية عن الكرمِ  ،ور�سول ُال�شرِّ ،في الكناي ِة عن المزاحِ .

ا
ُةيانكل

بغ�ض الأب�صا ِر الّذي هو
ف�إ ّن ��ه َكنَى عن �إكبار النا�س للممدوحِ  ،وهيبتِهم �إ ّي ��اهِّ ،
الخا�ص ُة جل ّي ًة في الكناياتِ
ّ
في الحقيقة برها ٌن على الهيبة والإجاللِ  ،وتظه ُر هذه
عن ال�صف ِة والن�سبةِ.

من ِ
من غيرِ � ْأن
خ�صمك ْ
في غ َّل َتك ْ
خوا�ص الكناي ِة� :أنّها تُم ّك ُنك ْ
ومن ِّ
من � ْأن َت�شْ َ
َ
َ
بالتعري�ض،
تخد�ش وج َه الأدب ،وهذا النو ُع ُي�س َّمى
تجعل له �إليك �سبي ًال ،ودون � ْأن
ِ
ومثا ُله ُ
يمدح بها كافور ًا:
قول المتن ّبي في ق�صيدةُ ،
�ت خ��ي�� ُر ُم � َي � َّم� ِ�م 175
ِف � ��را ٌق َو َم � � ْ�ن َف���ا َر ْق�� ُ�ت غَ �ي � ُر ُم��ذَ َّم� ِ�م َو�أَ ٌّم َو َم� � � ْ�ن َي� � ّم� � ْم � ُ
َو َم ��ا َم �ن��زِ ُل ال� � ّل� �ذ ِ
ّات ِع �ن��دي ب� َم� ْن��زِ لٍ �إذا ل ��م �أُ َب � � َّ�ج � � ْ�ل ِع�� � ْن� � َ�د ُه َو�أُ َك� � � � � َّر ِم
ال�ض ِيم َم � ْر ِم � ّي � ًا بها ك � ّل َم��خْ ��رِ ِم
��َ�س��جِ � ّي � ُة َن � ْف ��� ٍ�س َم ��ا َت� � ��زَ ُال ُم �ل �ي� َ�ح � ًة م� َ�ن ّ
(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .113 - 112
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َر َح� � ْل � ُ�ت ف � َك� ْ�م ب � ٍ
�اك ب �� ْأج �ف��انِ ��َ�ش��ا ِدنٍ
َو َم ��ا َر ّب � � ُة ال�� ُق�� ْر ِط ال� َم�ل�ي� ِ�ح َم �ك��ا ُن � ُه بـ
�ان م��ا ب��ي ِم � ْ�ن َح�ب�ي� ٍ�ب ُم� َق� َّن� ٍ�ع
َف � َل � ْو ك � َ
َر َم��ى َواتّقى َرميي َوم��ن دونِ ما اتّقى
�إذا �سا َء ِف� ْع� ُل ال�م� ْر ِء ��س��ا َء ْت ُظ ُنو ُن ُه

َع�� َل� ّ�ي َو َك � � ْ�م َب� � ٍ
�اك ب �� ْأج��ف��انِ �َ��ض� ْي� َغ� ِ�م
�ام ال ُم َ�ص ِّم ِم
ـ ��أج��زَ َع ِم� ْ�ن َر ّب ال� ُ�ح�� َ��س� ِ
َع� � ��ذَ ْر ُت َول� �ك � ْ�ن م��ن َح �ب �ي� ٍ�ب ُم � َع � َّم� ِ�م
ه � ًوى كا�س ٌر ك� ّف��ي وق� ْو��س��ي َو�أ�س ُهمي
َو�� َ ��ص�� � َّدقَ َم� ��ا َي� �ع� � َت���ا ُد ُه م ��ن َت� � َو ُّه � ِ�م

ف�إ ّن ��ه َك َن ��ى عن �سيف الدول ��ة� ،أ ّوال :بالحبيبِ المع ّممّ ،ثم و�صف ��ه بالغد ِر ا ّلذي
بالجبن؛
ي ّدع ��ي �أ ّن ��ه من �شيم ِة الن�سا ِءّ ،ثم المه على مبادهته بالع ��دوانِ ّ ،ثم رماه
ِ
لأ ّن ��ه يرمي وي ّتقي الرمي باال�ستت ��ا ِر خلف غيره ،عل ��ى � َّأن المتن ّبي ال ُيجازيه على
ال�ش� � ِّر بمثل ��ه؛ لأنّه ال يزال يحمل له بين جوانحه ه� � ًوى قديم ًا ،يك�س ُر كفّه وقو�سه،
�سي ُء
�سي ُء ِّ
الظن ب�أ�صدقائ� � ِه؛ لأنّه ّ
و�أ�سهم ��ه� ،إذا ح ��اول ال ِّن َ�ضالّ ،ثم و�صف ��ه ب�أنّه ّ
الفع ��ل كثي ُر الأوهام والظنون ،ح ّتى ليظ � َّ�ن � َّأن النا�س جميع ًا مث َله في �سو ِء الفعل،
ِ
و�ضعف الوف ��اء .فانظر كيف نالَ المتن ّبي من هذا ،وم ��ن �أو�ضح مم ّيزات الكناي ِة
�سماع ��ه ،و�أمثلة ذلك كثيرة ج ّد ًا في القر�آن
التعبي� � ُر عن القبيح بما تُ�سي ُغ ال ُ
آذان َ
الكريم وكالم ِ
يح�سن ذكره � اّإل بالكناي ِة ،وكانوا
العرب ،فقد كانوا ال ُيع ّبرون ع ّما ال
ُ
ّون عن المر�أة بالبي�ض ِة وال�شا ِة.
ل�ش ّدة نخوتهِ م يكن َ
ومن بدائع الكنايات ُ
قول بع�ض العرب:
�أَ َال ي���ا َن ��خْ � �ل� � ًة ِم�� � ْ�ن َذ ِات ِع� � � ْرقٍ َع� � َل� � ْي ��ك َو َر ْح � � � َم � � � ُة ا ِ
�ام
هلل ال� �� �ّ�س�ل ُ
ف�إنّه َكنَى بالنخل ِة ،عن المر�أة ا ّلتي ُيح ُّبها.

الفصل الثاني
علمُ المعاني

الكفايات

- -1التع ّرف �إلى علم المعاني ومباحثه.
- -2التمييز بين الخبر والإن�شاء و�أنواعهما.
- -3القدرة على ا�ستخدام الق�صر وطرقه.

مدخل عام:

يناعملا ُملع

�إنَّ �أوَّلَ مَ ��نْ �سَ مَّى عِ ْل ��مَ ال َمعَانِي ِبهَذِ ِه التَّ�سْ مِ َي َة هُ َو عب� � ُد القَاهِ رِ الجَ رجاني في
كتاب ��ه «دالئ���ل االعجاز» ,وهذا الكت ��ابُ فِي الأ�صلِ محاول ٌة مِ نْ عب ��دِ القاهِ رِ �أرا َد
ِب َه ��ا �أنْ يُثبِتَ �إعجَ ا َز القُر�آنِ الكريمِ  ,و َق ��د �شَ رَحَ المرا َد مِ نْ هَ ذَ ا العِلمِ ِبقَو ِلهِ�« :إنَّه
المو�ض َع الَّذي يَفر ُِ�ض ُه معنَاها النَّحويُّ »
ِ
َاظ وو�ض ُعهَا فِي الجُ ملَ ِة
ائتالفُ الألف ِ
مو�ض ��ع ٍ�آخ َر قو َلهُ« :واعل��� ْم �أنْ لي� َ���س النظ ُم � اَّإل �أنْ ت ََ�ض��� َع
و�أور َد عب� � ُد القاهِ ��رِ فِي ِ
المو�ض��� َع الَّذي يقت َِ�ض���ي ِه عِ ل ُم ال َّنح���وِ ,وتَع َم َل َعلَ���ى قَوانِي ِن ِه و� ُأ�ص���و ِلهِ,
ِ
كالمَ���كَ
وتحفظ ال ّر�س���و َم الَّتي رُ�سِ مَتْ لَكَ
ُ
وتعرفَ منَاهِ جَ ُه ا َّلتِي ُنهِجَ تْ فلاَ َتزِي ُغ عنهَا,
فَلاَ تخل ب�شي ٍء مِ نهَا(.»)....
أغرا�ض� � ِه و�أحوا ِلهَِ ,ففِي النَّح ِو
اذاً ،ف ِعل ��مُ المعا ِن ��ي هُ َو رُوحُ النَّح ِو وع َّل ُت ُه و َبيَانُ � ِ
َنقُولُ « :زي ٌد منطلقٌ » و «زي ٌد المنطلقُ » و «المنطلقُ زيدٌ» .و«زي ٌد هُ َو المنطلقُ ».
فجمي� � ُع هَ ��ذِ ِه ال َّترَاكِ يبُ نَحو َّي ًا مك ّو َن ٌة مِ نْ مبتد�أٍ وخب ��رٍ  ,وهِ يَ فِي هَ ذَ ا عَ لَى قَدَ مِ
االختالف فِي
ُ
المُ�سَ ��اواةِ ,فِي حي ��ن �أنَّ مدلوال ِتهَا المعنو َي� � َة تَخ َتل ُِف كثيراً ,وهَ ��ذَ ا
ال َمعَانِي مِ نْ مُهِ مَّاتِ عِ لمِ ال َمعَانِي ,وقَد اَل نُدرِكُ ال َفرْقَ المعنويَّ بَينَ قو ِلنَا�« :أنَا مَا
�سَ ���مِ عْتُ » ,و«مَا �أنَا �سَ ���مِ عتُ » ,و«مَا �سَ ���مِ عتُ �أنَا» ,لكنَّ عِ لمَ ال َمعَانِي هُ َو الَّذي ي ُد ُّلنَا
لك قَالُوا�« :إنه عل ُم معانِي النحوِ».
عَ لَى هَ ذِ ِه ال ُفرُوقِ  ,لِذَ َ
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وا�ص تَراكِ يبِ
و�إذَ ا مَ ��ا انتقلنَا �إِلَى ال�سكَّاك ��يّ  ,فعِلمُ ال َمعَانِي عندَ هُ:هُ َو َت َت ُّب� � ُع خَ ِّ
بالوقوف عَ لَيهَا
ِ
الكالمِ فِي الإفَا َد ِة ومَ ا يت�ص ُل ِبهَا مِ ن اال�ستح�سانِ وغيرِ هِ ,ليُح َت َر َز
َقت�ضي الحالُ ذكرَه .
عَ نِ الخَ طَ �أِ فِي تطبيقِ الكالمِ عَ لَى مَ ا ت ِ
(((
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َّلفظ
و�أ َّم ��ا القَزوينيّ َفقَد ع َّر َف� � ُه ِبقَو ِلهِ�« :إنَّه ال ِعل��� ُم الَّذي يُعرَفُ ِب ِه �أح���والُ ال ِ
مقت�ضى الحالِ »
َ
ال َعرَبيّ الّتي ِبهَا يطابقُ
َ
عاريف ِ
ك ُّل ه � ِ�ذ ِه ال َّت ِ
تو�ضيح
ارتباط ِع ِلم ال َم َعا ِني بالنَّحو� ,إ�ضاف ًة �إ َلى
تك�ش ُف لنَا
ِ
َ
طبيع ِة ِع ِلم ال َم َعا ِني ووظيف ِت ِه ِفي ال َّتعبِيرِ َع ِن ال ِفكرِ تَعبِير ًا ُيال ِئ ُم �أحوالَ
ِين
المخاطب َ
يكون لديهِ م ِم َن اال�ستعدا ِد ل َتق ُّبلِ الفكر ِة ا َّلتي ُي َرا ُد
َهم َوم َدى َما ُ
وقدرا ِتهِ م ِفي الف ِ
�أدا� َؤها .
وقد انح�صرتْ مباحثُ ِع ِلم ال َم َعا ِني ِفي ثماني ٍة هي :
(((

(((

(((

ِ
الخب� � ُر ,الإن�شا ُء ,الم�سن ُد �إلي� � ِه و�أحوا ُل ُه ,الم�سن ُد و�أحوا ُل ��هُ � ,
متعلقات
أحوال
ُ
الفعلِ  ,الق�ص ُر,
إطناب والم�ساوا ُة .
الف�صل والو�ص ُل ,الإيجا ُز وال ُ
(((
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(((
(((
(((
(((
(((

الخطيب القزويني ،االي�ضاح في علوم البالغة� ،ص
م .ن.
يراجع البالغة العربية �أ�صلها و�أ�صولها.
لم نذكر كل مباحث علم المعاني في هذا المخت�صر.
الدليل الى البالغة وعرو�ض الخليل ،د .علي جميل �سلوم ود .ح�سن محمد نور الدين.
.84

الدرس السادس عشر

الخبر - 1 -

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى الخبر وفائدته البالغية.
�- -2أن يدرك بيان الأغرا�ض التي ُي�ستخدم فيها الخبر.

َ
الخ َب ُر:
تعريف الخبر:

والمرادُ :ب�صدقِ الخبر مُطابقتُه للواقعِ ،والمرا ُد بكذب ِه عدمُ مطابقت ِه له.

  -ربخلاالا

كال ٌم يحتم� � ُل ال�ص ��دقَ والكذبَ لذات� �هِ،و�إن �شئتَ فقل«:الخب ُر هو م���ا يتحقّقُ
مدلول��� ُه ف���ي الخار ِج ب���دون النطقِ به» نحو :العلمُ نافعٌ .فق ��د �أثبتنا �صف َة النف ِع
تتلفظ؛ لأنَّ
وتلك ال�صف ُة ثابت� � ٌة له� ،سوا ٌء تلفظتَ بالجمل ِة ال�سابق ��ة �أمْ لم ْ
للعل ��مَ ،
النا�س
نف� � َع العلمِ �أم ٌر حا�ص ٌل في الحقيق ِة والواقعِ ،و�إنما �أنتَ تحكي ما اتفقَ عليه ُ
إثبات جديدٍ .
وق�ضتْ به ال�شرائعُ ،وهُ دِ يتْ �إليه العقولُ  ،بدونِ نظر ٍ �إلى � ٍ
قاطبةًَ ،
(((

ولتو�ضيح َمعنَى الخَ َبرِ ن�أخُ ُذ قولَ �أبِي �إ�سحاقَ الغَزِّ َّي :
ِ
َل � ْوال �أب��و الط ِّيبِ ِ
ابن َح ْم َدانِ
الكن ِْد ُّي َم��ا ام� َت َ�َلأ ْأت َم َ�س ِام ُع الن ِ
َّا�س ِم ْن َم� ْ�د ِح ِ
(((

يخب ُر َن ��ا �أبو �إ�سحاقَ ب� َّأن �أ َبا الط ِّيب المتن ِّبي ُه َو ا َّلذي نَ�شَ َر ف ََ�ضا ِئ َل َ�س ْي ِف ال َّدول ِة
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َّا�سُ ,
فيقول :لوال �أَبو الط ِّيبِ َم ��ا َذ َاع ْت ُ�شهر ُة َه ا
اب � ِ�ن َح ْم َدان ،و� َأذ َاع َها َبي � َ�ن الن ِ
يكون
وهذَ ا قو ٌل َيح َت ِم ُل � ْأن َ
َّا�س ِم ْن �شَ َما ِئ ِله ك َّل ا َّلذي َع َر ُف ��و ُهَ .
ال ِأمي ��رِ اَول َع َر َف الن ُ
كان قو ُل ُه مطا ِب َق ًا
يكون كاذب ًا ,ف ُه� � َو �صاد ٌق � ْإن َ
ال َغ ��زِّ ُّي �صادق ًا في ِهَ ,ك َما ُيح َت َم ُل � ْأن َ
(((
(((
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�شاعر مجيد اتى في ق�صائده الطوال بكل بديع ولد بغزة وهي بلدة بال�شام وتوفي �سنة 524هـ.

للوا ِق ِعِ ,
كان قو ُل ُه غي َر مطابِقٍ للوا ِق ِع.
وكاذ ٌب � ْإن َ
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نف�س ُه ُ
يقول:
َ
وهذَ ا المتن َّب ْي ُ
�ات َح ���ْ�س � َرا َن��ا
اَل �أ��ْ�ش � َر ِئ� ُّ�ب �إ َل ��ى َم��ا َل� ْ�م َي � ُف� ْ�ت َط َم َع ًا َو اَل �أَ ِب� �ي � ُ�ت َع � َل��ى َم��ا َف� � َ
ف ُه� � َو ُيخ ِب ُر َع ْن ِ
را�ض بحا ِل� � ِه ا َّلتي ُه َو ِفي َها ,فَلي� � َ�س ِم ْن عاد ِت ِه
نف�س� � ِه ب�أنَّه قا ِن ٌع ٍ
َاتِ ,وم َن
ي�س ِم ْن َد�أ ِب ِه � ْأن َين � َ�د َم َع َلى َما ف َ
� ْأن َي َت َط ّل� � َع م�ست�شرِ َف� � ًا �إ َلى َما ُه� � َو � ٍآتَ ,و َل َ
كون ِ
كاذ َب ًا غي َر �صادقٍ .
المح َت َملِ � ْأن َي َ
األغر ُ
اض الَّتي ِمن أَج ِل َها يُ َ
لقى َ
الخ َب ُر

(((

الأ�ص ُل في الخبر �أن يلقَى ل ِ
غر�ضين:
أحد
ِ

� --1إ َّما �إفاد ُة المخاطبِ
الحكم ا َّلذي ت�ضمن ْت ُه الجمل ُةَ � ،إذا كان جاه ًال له ،وي�س َّمى
َ
ه ��ذا النوع ُ «فائد ُة الخبرِ» نح ُو ق ��ولِ ر�سولِ ا ِ
هلل  - Pلأ�صحا ِب ِه « :-ال ِّدينُ
الن�ص���يح ُةُ ،قلنَاِ :ل َمنْ ؟ َقا َلِ :
هلل ،ولكتاب ِه ،ولر�س���ول ِه ،ولأئم ِة الم�س���لمينَ ،
وعام ِت ِهم» .
يعلم الخب� � َر ،كما ُ
تقول
--2و�إ َّم ��ا �إف ��اد ُة المخاطبِ � َّأن المتكل � َ�م عال ٌم �أي�ض� � ًا ب�أن ُه ُ
لتلمي � ٍ�ذ �أخ َف ��ى َ
نجاحه في االمتح ��انِ  -وعلم َته من طري ��قٍ �آخ َر�« :أنتَ
عليك َ
االمتحان» ،وي�س َّمى هذا النو ُع «الز َم الفائد ِة» ،لأنَّه يلزم ُ في ِّ
ِ
كل
نجحتَ في
يكون المخ َب ُر به عنده عل ٌم �أو َظن ب ِه.
خبرٍ له هذا الغر�ض �أن َ
�رج الخب ُر ع ��ن الغر�ضي � ِ�ن ال�سابقي � ِ�ن �إلى �أغرا� ٍ��ض �أخ ��رى تُ�ستفا ُد
--3 184وق ��د يخ � ُ
ومن �سياقِ
الكالم.
ِ
بالقرائنْ ،
ِ
(((

(((
(((
(((

ا�شر�أب الى ال�شيء :تطلع اليه.
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أهم َها:
� ُّ

�أ -اال�سترح ��امُ واال�ستعط � ُ
كقول �أمي � ِ�ر الم� َ
ؤمنين عل ��ي ِ Qفي دعا ِء
�افِ ،
ُك َم ْي � ٍ�ل« :ي���ا �سَ ���ي ِِّدي َف َك ْي َ
���ف ب���ي َواَ َن���ا َعبْ��� ُد َك َّ
ال�ض���عي ُـف الـ َّذليـ��� ُل ا ْلحَ قيـ ُر
ا ْل ِم�سْ كي ُـن ا ْلمُ�سْ َت ُ
كين» .
ل�س���ان الن ّبي زكر ّيا
كقول���ه تعالى على
والخ�شوع،
ال�ضع���ف
ب�	-إظه���ا ُر
ِ
ِ
ِ
ِ
 } :Qﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ{ .
�شيء
ل�سان �أمِّ مريمَ
ج�	-إظه ��ا ُر ُّ
التح�س � ِ�ر على ٍ
محبوب كقو ِل ِه َ -تعَا َل ��ى -عَ َلى ِ
ٍ
} :Oﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ{ .
بمدبر ،كقو ِل ِه َ -تعَا َلى} :-ﮙ ﮚ ﮛ
الفرح ب ُم ْق ِب ٍل ،وال�شمات ِة ٍ
د�	-إظها ُر ِ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ{ .
فاوت كقو ِل ِه َ -تعَا َلى} :-ﭽ ﭾ ﭿ
هـ -ال َّتذكي ُر ِب َما َب ْي َن المرا ِت ِب ِم َن ال َّت ِ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{ .
الح�سين ِ Lفي خطب ِت ِه ال َمعرو َف ِة�« :أيُّها
إمام عل � ّ�ي ِبن
و -الفخ ُرِ :
ِ
كقول ال ِ
ابن م َْن حَ َم َل الر َ
وال�ص َفا� ،أ َنا ُ
وم َنى� ،أ َنا ُ
ال َّنا�س �أ َنا ُ
ُّكن
ابن زمز َم َّ
ابن مك َة ِ
َاف الرداء� ،أ َنا ُ
ابن َخي ِر م َِن ائتز َر وارت َدى...الخ» .
ب�أَطر ِ
(((

(((

(((

  -ربخلاالا

(((

(((

(((
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ال�شيخ عبا�س القمي ،مفاتيح الجنان.
�سورة مريم ،الآية.4 :
�سورة �آل عمران ،الآية.36 :
�سورة اال�سراء ،الآية.81:
�سورة الح�شر ،الآية.21 - 20 :
العالمة المجل�سي ،بحار االنوار ،ج � ،45ص .138

هلل ِبن َروَاحَ ٍة
ز -المدحُ ِ :
كقول ِ
عبد ا ِ
َت�ح� ِ�م� ُل� ُه ال�ن��ا َق� ُة الأَدم� � ��ا ُء ُمعتَجِ ر ًا
َوف ��ي ِعطافَي ِه �أَو �أَث� �ن ��ا ِء ُب� � ْر َد ِت� � ِه

(((

()2

()3
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هلل :P
دح ِ
ر�سول ا ِ
ِفي مَ ِ
ِب��ال � ُب � ْر ِد َك��ال � َب� ْ�د ِر َج � ّل��ى َل�ي� َل� َة ال� ُ�ظ� َل� ِ�م
م��ا َي �ع � ُل� ُ�م اللهَ ُ ِم��ن دي ��نٍ َو ِم���ن َك� � َر ِم

وق ��د يج ��ي ُء لأغرا� ٍ��ض �أخرى .والمرج� � ُع في معرف ��ة ذلك �إلى ال ��ذوقِ والعقلِ
ال�سليم.
ِ
خاتمة:

� َإذا نظر َن ��ا �إ َل ��ى الجملِ ِف ��ي ِّ
وج ْد َنا ك َّل جمل� � ٍة مك ّون ًة ِم ْن
ال�سا ِب َق� � ِةَ ،
كل الأم ِث َل ِة َّ
حكوم ِب� � ِه ,و ُي�س َّم ��ى ال ُ
أول م�سند ًا �إلي ِه،
�وم علي ِه وال َم ُ
ُركني � ِ�ن رئي�سي ��ن ُه َما المحك � ُ
ولي�س ركن ًا في َها .
والثاني م�سند ًا� ,أ َّما َما ُ
عداه َما ،ف ُهو «قي ٌد» في الجمل ِة َ
(((
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�صحابيُ ،ي َع ُّد من الأم ��راء وال�شعراء الراجزين .كان
أن�صاري من الخزرج� ،أبو محم ��د 8 .هـ  629 /م
عب ��د اهلل ب ��ن رواحه ب ��ن َث ْع َل َب َة ال
ّ
ّ
ً
ً
ال�سبعين من الأن�صار ،وكان �أح ��د النقباء االثنى ع�شر ،و�شهد بدرا و�أحدا والخندق والحديبية،
يكت ��ب ف ��ي الجاهلية .و�شَ هِ َد ال َع َق َب َة مع
َ
وا�ستخلفه النبي  Pعلى المدينة في �إحدى غزواته ،و�صحبه في عمرة الق�ضاء ،وله فيها رجز.
وكان �أحد الأمراء في وقعة م�ؤتة (ب�أدنى البلقاء في �أر�ض ال�شام) فا�ست�شهد فيها.
الناقة الأدماء� :شديدة البيا�ض ،والمعتجر :ال ُم ْلت َّف.
ِع ْطفَا الرجل :جانباه عن اليمين وال�شمال.
لمزيد من التف�صيل في الم�سند والم�سند اليه تراجع كتب النحو او البالغة.

القواعد الرئي�سة

 -الخب� � ُر مَ ا ي�ص� � ُّح �أنْ ي َُقال لقا ِئ ِله �إ َّن ��ه َ�صا ِد ٌق ِفي ِه �أو كاذبٌ  ،ف� ��إنْ َ
كان الكالمُ
كاذ َب ًا.
مطا ِبق ًا للوا ِق ِع كانَ قا ِئ ُل ُه �صادق ًا و�إنْ كانَ غي َر
مطابق َل ُه كانَ قائ ُل ُه ِ
ٍ
 -ال ُأحد َغ َر َ�ض ِين:
الخبر �أنْ ُي ْل َقى ل ِ
أ�صل ِفي ِ
َ
الحكم ا َّلذي ت�ضم َن ْت ُه الجمل ُة ،و ُي�س َّمى َذ َ
كم «فائد َة الخبر».
�أ�	-إفاد ِة
المخاطبِ
الح ُ
َ
لك ُ
َ
بالحكم و ُي�س َّمى َذ َ
لك «الز َم الفائدة».
المخاطبِ � َّأن المتك ِّل َم َعا ِل ٌم
ب�	-إفاد ِة
ِ
ال�سياقِ  ,منها َما ي�أ ِتي:
ج -قد ُيلقَى الخب ُر ل ٍ
أغرا�ض �أخ َرى تُف َه ُم ِم َن ِّ
  -ربخلاالا

 -اال�سترحامُ . �-إظها ُر َّعف.
ال�ض ِ
ح�س ِر.
 �-إظها ُر ال َّت ّالفرح.
�- -إظها ُر ِ

 -التذكي ُر ِب َما ب َاوت.
َين ال َمرا ِت ِب ِمنْ َت َف ٍ
 -الفخ ُر. -المدحُ .187

ت������م������اري������ن

ب ّينْ � َ
أغرا�ض الكال ِم فيما ي�أتي:
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هلل �أَ ْ�صلَ َح ُ
اهلل مَا
 -من كالم لأمير الم�ؤمنين« :Qم َْن �أَ ْ�صلَ َح مَا َب ْي َن ُه َو َبي َْن ا ِا�سَ ،وم َْن �أَ ْ�صلَ َح َ�أمْ َر � ِآخ َر ِت ِه َ�أ ْ�صلَ َح ُ
اهلل َل ُه َ�أمْ َر ُد ْنيَاهَُ ،وم َْن َكا َن
َب ْي َن ُه َو َبي َْن ال َّن ِ
هلل حَ ا ِف ٌظ» .
َل ُه ِم ْن َن ْف ِ�س ِه و َِاع ٌظ َكا َن َعلَ ْي ِه ِم َن ا ِ
(((

 -يقول ابو العتاهية:ب��ك��ي�� ُت� َ�ك ي� ��ا ع� �ل � ُّ�ي ب� � َ�د ْم� ��ع ِع��ي�� ِن� ْ�ي َف� � َم ��ا �أغ� �ن ��ى ال� � ُب� �ك ��اء ُع �ل �ي��ك ��َ�ش � ّي��ا
أوع � � � ُ�ظ ِم� � ْن � َ�ك َح � ّي��ا
وك� ��ا َن� � ْ�ت ف ��ي َح� � َي ��ات ��ك ل ��ي ِع� �ظ � ٌ
�وم � َ
�ات و�أ ْن � � � َ�ت ال� � َي�� َ
 َ �-الغ�ضب ،و َت َتجاو ُز عند ال ُقدْ رة ،و َت ْ�صفحُ عن
إنك ل َت ْك ِظمُ ال َغ ْي َظ ،و َت ْح ُلمُ عندَ
ِ
ال َّز َّلة.
را�س ا ْلحَ ْمدَ اني:
 -قال �أبو ِف ٍ�اب خَ � � ْ�ط � � ٌ�ب َوا ْد َل� � � � َه � � � ْ�م
�إ ّن� � � � � ��اَ � ،إذا ا��� ْ��ش� � � َت� � � ّد ال� � � ّز َم�� ��ا ـ� � � ُ�ن َو َن�� � � � � َ
�اع���ة ِ َوال � � � َك � � � َر ْم
�أل � � � �ف � � � �ي� � � � َ�ت ،ح � � � � � ��ولَ ب� �ي���وت� �ن���ا ُع�� � � � َ�د َد ال� ��� ّ��ش�� َ�ج�� َ
ِل � � ِل � � َق� ��ا ال� � � ِع�� � َ�دى ِب� �ي� �� �ُ�ض ال���� ّ�س�� ُي��و ـ� � � ِ�ف َو ِل� � �ل� � � َّن�� � َ�دى ُح� � � ْم� � � ُر ال� � َّن� � َع�� ْ�م
َه� � � � � � � ��ذَ ا َو َه � � � � � � � � � ��ذَ ا َد�أ ُب� � � � � � َن � � � � ��ا ُي � � � � � � � َودى د ٌم و ُي � � � � � � � � � َراقُ َد ْم
 -قال ال�شاعر:ال�صبا َو�أَ َت� � ��ى ا ْل � َم ���ِ�ش �ي� ُ�ب ِب � َك��ل ي� � ْوم �أَ� �ْ�س ��و ِد
َم َ�ضت الليالي
ُ
البي�ض في ز ََمن ِّ
ُ
مروان ْب ُن �أبي حَ ْف َ�ص َة من ق�صيدة طويلة يَرثي بها مَ ْع َن بن زائد َة:
 -قالَم��� َ��ض��ى ِل���� َ�س�� ِب��ي�� ِل�� ِه َم � � ْع� � ٌ�ن و�أ ْب � � َق� ��ى َم� �ح�� ِ
�ام�� َ�د َل�� � ْ�ن َت� � ِب� �ي � َ�د و َل� � � ْ�ن ُت �ن��اال
(((
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 -وقال �أبو العتاهية قبل موته:�إل� � � �ه�� � ��ي ال ت�� �ع� ��ذب�� �ن� ��ي ف� � ��إن � ��ي
ف � �م� ��ا ل�� � � َ�ي ح � �ي � �ل � � ٌة �إال رج� ��ائ� ��ي
وك �م��ن ِم� � ْ�ن َز ْل � � � ٍة ل��ي ف��ي ال�خ�ط��اي��ا
�رت ف� ��ي َن � � َ�دم � ��ي ع�ل�ي�ه��ا
�إذا ف � �ك� � ُ
�أج � � � � ُّ�ن ب� ��زه� ��رة ال���دن� �ي���ا ج��ن��ون�� ًا
ول� ��و �أ ِّن� � ��ي ���ص��دق� ُ�ت ال� ��زه� � َ�د عنها
ي� �ظ � ُّ�ن ال� �ن���ا��� ُ�س ب� ��ي خ � �ي� ��ر ًا و�إن � ��ي

�ان م �ن��ي
م� � �ق� � � ٌّر ب�� ��ال�� ��ذي ق�� ��د ك � � � � َ
ل �ع �ف� َ
وح� �� �ْ�س � َ�ن ظني
�وك �إن ع �ف��وت ُ
و�أن� � � � ��ت ع � �ل� � َّ�ي ذو ف� ��� �ض ��ل َوم� � � ِّ�ن
ع���ض���ض��ت �أن��ام �ل��ي و َق � � َر ْع� � ُ�ت �سني
و�أق� � �ط� � � ُع ط� � ��ولَ ع� �م ��ري ب��ال �ت �م �ن��ي
ق� �ل� �ب � ُ�ت لأه � �ل � �ه� ��ا ظ � �ه � � َر ال� �م� �ج � ِّ�ن
َل� �� �َ�ش� � ُّر ال��ن��ا���س �إن ل ��م ت �ع��ف عني

  -ربخلاالا

�وم �أُ� ِ��ص �ي� َ�ب َم � ْع� ٌ�ن
َك� � ��أَ َّن ال ���َّ�ش � ْم ��� َ�س ي�� َ
َه� � � َوى ال � َ�ج� � َب � ُ�ل ال� ��ذي ك ��ا َن � ْ�ت ِن� ��زا ٌر
ف � � ��إن َي � � ْع� � ُ�ل ال� � � ِب �ل��ا َد ب� ��ه خُ � �� �ُ�ش ��و ٌع
�اب ال� � �م� � � ْو ُت َي�� � � � ْو َم �أ�� �ص ��اب
�أ���َ ��ص�� � َ
�ان ال � � ّن� ��ا�� � ُ�س ك� �لُّ� � ُه�� ُ�م ل� � َم� � ْع ��نٍ ،
وك � � � َ

�ام ُم� � ْل� � َب� �� �َ�س� � ٌة ج�ل�اال
ِم � ��ن ال ْإظ� � �ل � � ِ
َت�� � ُه�� � ُّد ِم � ��ن ال � � � َع � � � ُد ِّو ب� ��ه ال ��جِ � �ب ��اال
ف� � َق � ْ�د ك���ا َن�� ْ�ت َت� � ُ�ط� � ُ
�ول ب ��ه اخْ �� ِت��ي��اال
َم� ْع�ن� ًا ِم� َ�ن ا َلأح��ي��ا ِء �أ ْك � َر َم � ُه� ْ�م َف�ع� َ
اال
�إل� � ��ى � ْأن زا َر ُح� � � ْف� � � َر َت� � � ُهِ ،ع��ي��اال

 -وقال �أبو النوا�س �أثناء مر�ض الموت:�وت ُع� �� ْ��ض ��و ًا ،ف � ُع �� ْ��ض � َوا
وع� � ْل� � َوا و�أران� � ��ي �أم� � � ُ
َد ّب ف� � َّ�ي ال ��� ّ�س �ق��ام ��ُ�س�� ْف�ل ً�ا ُ
�اع ��ة ٍ م� �� َ��ض � ْ�ت ل� َ�ي �إ ّال َن � َق � َ���ص � ْت �ن��ي ِب �م � ِّره��ا ب � َ�ي ُج � � ْ�ز َوا
ل��ي���� َ�س ِم� � � ْ�ن �� �س � َ
�اع� � � َة ِ
هلل ِن� �� ْ��ض� � َوا
َذ َه�� � َب� � ْ�ت ج� � َّدت ��ي ب �ط��اع��ة ِ َن �ف �� ِ��س��ي وت � � ��ذَ ّك� � � � ْر ُت ط � � َ
َل � � ْه� � َ�ف َن � ْف �� �س��ي ع �ل��ى َل � �ي� ��الٍ و�أ ّي � ��ا ٍم َت� � َم� � ّل� �ي� � ُت� �ه � ّ�ن ِل � � ْع � �ب � � ًا ،و َل� � � ْه� � � َوا
189
ق ��د �أ�� �س� ��أ َن ��ا ك � � َّل الإ�� � �س � ��ا َءة ِ ف��ال � ّل �ـ ـ � ُه� ّ�م � َ��ص �ف �ح � ًا ع � ّن��ا ،وغ� �ف ��ر ًا وع � ْف � َوا

للمطالعة
من �شعرائنا :ابن العرند�س

(((

ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

ال�شي ��خ �صالح بن عبد الوهاب ب ��ن ال َع َرنْدَ �س الحِ لِّي ال�شهير باب ��نِ ال َع َرنْدَ ِ�س،
�أحد �أعالم ال�شيعة ومن علمائها و م�ؤلفيها في الفقه والأ�صول ،وله مدائح ومراث
لأئ ّم ��ة �أه ��ل البيت  Rتنمّ ع ��ن تفانيه ف ��ي والئهم ومناوءت ��ه لأعدائهم .عقد
ل ��ه العلاّ م ��ة ال�سَّ مَاوِيّ في «الطليع���ة» ترجمة �أطراه فيها بالعل ��م والف�ضل وال ُّتقَى
والنُّ�سْ ��ك و الم�شارك ��ة في العل ��وم .و�أ�شف َع ذل ��ك الخطيبُ الفا�ض ��لُ اليعقوبيّ في
«البابلي���ات» و�أثن ��ى عليه ثناء جمي�ل�اً  ،وذكر في «الطليع���ة» �أنّه توفي حدود 840
هـ بالحلّة الفيحاء ودفن فيها وله قبر يزار ويتبرك به .كان ابن العرند�س يحاول
ف ��ي �شعره كثي ��ر ًا الجنا�س على نم ��ط ال�شيخ عالء الدِّ ين ال�شفهين ��ي وتعلوه القوّة
والمتان ��ة ،ويُعرب ع ��ن ت�ضلّعه من العربي ��ة واللغة .ومن �شعره رائي ��ة ا�شتهر بين
الأ�صحاب �أنّها لم تقر�أ في مجل�س � اّإل وح�ضره الإمام الحجّ ة المنتظر| ،منها:
وق�ف�ـ� ُ�ت ع�ل��ى ال���دار ال �ت��ي ك�ن� ُت�ـ� ُ�م بها َف َم ْغنَا ُك ُـم م��ن َبعـد َم ْعنَـا ُك ُـم َفقْـ ُر
و�سالت عليها م��ن دم� ِ
وال�س ْـد ُر
�وع� ْ�ي
�سحائب �إل��ى �أن َت � َر َّوى ُ
ٌ
البان بال َّد ْم ِع ِّ
َف ��راقَ ِف ��راقُ ال��روح ِل� ْ�ي َب� ْع� َ�د ُب ِعد ُك ْـم ودا َر بر�س ِـم الدا ِر في ِ
خاطرِ ي ال ِف ْك ُر
ـين لهـا َد ُّر
أقلعت عنها
ال�سحاب ول��م ُيجد وال َد ُّر ِم � ْ�ن بع ِـد الح�س ِ
وق��د � ْ
ُ
رب ال�� ُّن��ـ�� َه��ى م �ـ��ول �ـ� ً�ى ل �ـ��ه ال ْأم� �ـ� � ُر
إمام الهدى ِ�س ْب ُط النب ّو ِة وال ُد الأئمة
ُّ
� ُ
و�صي ر�سولِ ا ِ
وال�ص ْهـ ُر
� 190إم ��ا ٌم �أب ��وه ال� ُم� ْر َت��َ��ض��ى َع � َل� ُ�م ال ُه َـدى
وال�ص ْن ِو ِّ
هلل ِّ
ُّ
َّ
وال�سـ َما َو َو ْح��� ُ�ش ال َفلاَ
والط ْي ُر وال َب ُّر وال َب ْحـ ُر
�إم ��ا ٌم َب� َك� ْت� ُه الإ ْن ��� ُ�س وال��جِ � ُّ�ن َّ
ل��ه ال� ُق� َّب� ُة البي�ضا ُء َّ
بالط ِّـف ل��م َت��زَ لْ َت� ُ�ط �ـ� ُ
�وف ِب � َه��ا َط �ـ � ْوع � ًا م�لائ�ك�ـ� ٌة ُغ�ـ� ُّر
�ول ا ِ
وف��ي��ـ�� ِه ر�� �س� �ـ � ُ
لي�س في ذ ِل ُك ْـم َن ْك ُر
هلل ق � ��الَ وق��و ُل��ـ�� ُه �صحي ٌح �صـري ٌح َ
(((

ال�شيخ الأميني ،الغدير ،ج� ،7ص
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�لاث م��ا �أح� �ـ � َ
ُح � ِب �ـ� ْ�ي ب �ث ٍ
�اط ِب� ِ�م� ْث� ِل�ـ� َه��ا
ل��ه ُت� � ْر َب� �ـ� � ٌة ف�ي�ـ�ه��ا ال ���ِّ�ش �ـ � َف��ا ُء َو ُق � َّب �ـ � ٌة
ُ
وذ ِّر َّي � � �ـ � � � ٌة ُد ِّر َّي� � �ـ� � � ٌة م �ن �ـ �ـ � ُه ِت ��� ْ�س �ـ � َع � ٌة
�أ ُي � ْق � َت �ـ� ُ�ل َظ � ْم ��آن � ًا ُح���َ�س�ـ� ْي� ٌ�ن ِب � َك � ْر َب �ـ�َل�
ووال� � � ُد ُه ال���َّ�س��ا ِق��ي على ال� َ�ح � ْو��ِ�ض في

ول� ٌّ�ي َف � َم� ْ�ن َز ْي� � ٌد ه َ
ـناك َو َم � ْ�ن َع ْمـ ُرو
ال�ضـ ُّر
�اب بها ال� َّد ِاع��ي �إذا َم َّ�سـ ُه ُّ
ُي� َ�ج� ُ
�أَ ِئ� � َّم� �ـ� � ُة َح��ـ��قٍّ ال َث�� َم��ـ��انٍ وال َع���ْ�ش�ـ�ـ� ُر
وف��ي ك� ِّ�ل ع�ضـ ٍو ِم � ْ�ن �أن��ام � ِل �ـ � ِه َب� ْ�ح�ـ� ُر
غَ � ٍ�د وفاطمـ ٌة م��ا ُء ال� ُف�ـ� َر ِات لها َم ْهـ ُر

  -ربخلاالا
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الدرس السابع عشر

الخبر - 2 -
َضى الظاهر
َضر ُب الخَبر وخُروجُه عن مُقت َ
أ ْ

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى �صور الخبر في علم المعاني.
�- -2أن يتع� � ّرف �إل ��ى ح ��االت خ ��روج الخب ��ر ع ��ن مقت�ضى
الظاهر.

:أضرب َ
أوالً
الخ َب ِر:
ُ

  -ربخلاالا

المتكلم مع
يكون
الغر�ض من
كان
ُ
يجب �أن َ
حي ��ثُ َ
ُ
إف�صاح والإظه ��ا َرُ ،
الكالم ال َ
ِ
َ
المري�ض ،ي�شخِّ ُ�ص حال َت ُه ،ويعطي ِه ما ينا�س ُبها.
المخاطبِ كالطبيبِ مع
ِ
يكون عبث ًا ،وال ناق� ًصا
فح ُّق
ِقد ِر الحاج ِة ،ال زائد ًا عنهاِ ،لئال َ
الكالم �أن َ
يكون ب ْ
ِ
والبيان.
إف�صاح
عنها ،لئال ُي ِخ َّل
ِ
ُ
بالغر�ض ،وهو :ال ُ
ِ
ُ
باختالف �أحوالِ المخاطبِ ا َّلذي
تختلف �ص ��و ُر الخبرِ في �أ�ساليب اللغ ِة
ولهذا
تعتري ِه ثالث ُة �أحوالٍ :

�--1أنْ يك � َ
�ردد فيه ,وال
خالي
�ون المخاط ��بُ َ
الذهن من م�ضم � ِ
�ون ِ
ِ
الخبر ،غي َر مت � ٍ
لعدم
�ال ال يَرى المتكل ��مُ حاج ًة �إلى توكي � ِ�د
ُم ْن ِك � ٍ�ر ل ��ه ,وفي هذه الح � ِ
ِ
الحكمِ ،
التوكيد ,كقو ِل ِه َ -تعَا َلى} :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ{
الحاج� � ِة �إلى
ِ
أمير الم� َ
هد» .
ؤمنين ّ
ِ
هد �إخفا ُء ال ُّز ِ
علي�« :Qأف�ض ُل ال ُّز ِ
وقول � ِ
وي�س َّم ��ى هذا ال�ضربُ من الخبرِ «ابتدائياً» ،وي�ستعملُ هذا ال�ضربُ حين يكون 195
المخاطبُ خاليَ الذهنِ من مدلولِ الخبرِ  ،فيتمكنُ فيه لم�صادفت ِه �إيّا ُه خَ الِياً.
(((

(((

(((
(((

�سورة الكهف ،الآية.46 :
ال�شريف الر�ضي ،نهج البالغة ،ج� ،4ص
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َ
َ
�--2أنْ يك � َ
والوقوف
الو�صول معرفت� � ِه،
الخبر ،طالب� � ًا
�ون المخاط ��بُ متردّد ًا ف ��ي ِ
ُ
�كالم المُل َقى �إليه تقوي� � ًة للحُ كم ،ليتم َّك َن
عل ��ى حقيقت ��ه،
في�ستح�سن ت�أكي ُد ال � ِ
�رح الخ�ل َ
�اف وراء ظهر ِه ،كقو ِل� � ِه َ -تعَا َل ��ى} :-ﮏ ﮐ
م ��ن نف�س ِه ،ويط � َ
ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ{((( َف َق ��د جَ ا َء الكالمُ ِفي الآي ِة الكريم ِة م�ؤ َّكد ًا «بقد»

ال�سريّ ال َّرفاء :
كقول َ
والال ٌم �أو ِ
� َّإن ال� � ِب� �ن ��ا َء �إذا م ��ا ان� �ه� � َّد ج��ان � ُب��ه ل��م ي� �� َأم � ِ�ن ال �ن��ا�� ُ�س � ْأن َي �ن �ه � َّد با ِقيه
(((

(((

رب ِم َن الخبرِ َ
(ط َل ِب ّي ًا) وي�ؤتَى بالخبرِ
ؤكد ًا «ب�إنَّ» .و ُي�س َّمى َهذَ ا َّ
ف�إنَّه َجا َء م� ً
ال�ض ُ
ال�ض ِ
المخاطب �شا َّك ًا ِفي مدلولِ الخبرِ  ،طالب ًا التث ُّب َت من
يكون
ِم ْن َهذَ ا َّ
ين ُ
رب ِح َ
ُ
�صدق ِه.
َ
�--3أنْ َ
يكون
للخبر ا َّلذي يرا ُد �إلقا�ؤ ُه �إليه ،معتقد ًا خال َف ُه ،فيجبُ
المخاطبُ ُم ْن ِكر ًا ِ
ت�أكي� � ُد
ح�سب حال ِه من الإنكا ِر ،قو ًة
الكالم له بم�ؤ ِّك ٍد �أو م�ؤ ِّكدَ ِين �أو �أكث َر ،على ِ
ِ
و�ضعف ًا ،كقوله -تعالى} :-ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ{  ،وكقو ِل ِه َ -تعَا َلى -عَ نْ
الن ّب ��ي يعق ��وبَ } :Qﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ{ وقو ِل ِه} :ﯛ ﯜ
دات,
آيات م�ؤ َّكد ًا بم�ؤ ِّك ٍ
ﯝ ﯞ{ ولذلك جا َء ال َكالمُ ِفي ال ِ
ِه � َ�ي �إن و�ضمير الف�صل في الآية الأولى و�إن ال�ل�ام في الثانية ،والق�سم الذي
(((

(((

(((
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((( �سورة الفتح ،الآية.18 :
((( ال�ض ��رب الطلب ��ي الذي يح�سن توكيده وال يجب قد ي�أتي م�ؤكَّد ًا بم�ؤ ِّك ٍد واح ��د كما في البيت الآتي ،وقد يكون م�ؤكد ًا ب�أكثر من م�ؤ ِّكد كما
في الآية .والعبرة في الف�صل بينه وبين ال�ضرب الإنكاري معرفة حال المخاطب او تحليلها في �سياق الكالم ،فيرجى التنبه وااللتفات.
((( ال�س� � ّري ب ��ن �أحمد بن ال�س� � ّري الكندي �أبو الح�سن  366هـ  976 /م �شاعر �أديب من �أهل المو�ص ��ل ،كان في �صباه يرفو ويطرز في دكان
له ،فعرف بالرفاء ولما جاد �شعره ومهر في الأدب ق�صد �سيف الدولة بحلب ،فمدحه و�أقام عنده مدة ،ثم انتقل بعد وفاته �إلى بغداد.
ومدح جماعة من الوزراء والأعيان ،ونفق �شعره �إلى �أن ت�صدى له الخالديان ،وكانت بينه ،وبينهما مهاجاة ف�آذياه و�أبعداه عن مجال�س
الكبراء .ف�ضاقت دنياه وا�ضطر للعمل في الوراقة (الن�سخ والتجليد) ،فجل�س يورق �شعره ويبيعه ،ثم ن�سخ لغيره بالأجرة.
وركبه الدين ،ومات ببغداد على تلك الحال .وكان عذب الألفاظ ،مفتن ًا في الت�شبيهات ولم يكن له رواء وال منظر.
من كتبه (ديوان �شعره ط) ،و(المحب والمحبوب والم�شموم والم�شروب  -خ).
((( �سورة البقرة ،الآية.120 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.68 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.186 :

ظهرت الالم الواقعة في جوابه) ،ونون التوكيد الثقيلة في الثالثة.
رب ِح َين
وي�س َّمى هذا
ال�ض ِ
ال�ضرب ِم َن الخبرِ (�إنكاري ًا) ،وي�ؤتَى بالخبرِ ِم ْن َهذَ ا َّ
ُ
َ
يكون الت�أكي ُد ِفي ال ِ
يكون في النَّفي �أي� ًضا.
يكون
إثباتُ ،
المخاط ُب ُمن ِْكر ًا ،وك َما ُ
ُ
ُ
التوكيد كثير ٌة ،أشه ُرها:
أدوات
ِ

�أَّ � -إن} :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ{ .
ب	-المُ االبتدا ِء} :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ{ .
ُ
حروف التنبي ِه } :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ{ .
ج-
د -ال َق َ�سمُ } :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ{ .
هـ -نو َنا ال َّت ِوك ِيد} :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{ .
ُ
الحروف الزائد ُة} :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ{ .
و-
ز -قدْ قبل الفعل الما�ضي } :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ{ .
ح� -ضمي ُر الف�صل} :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{ .
(((

(((

(((

(((

(((

  -ربخلاالا

(((

(((

(((

روج الخ َبر َع ْن ُمق َت َضى َّ
اه ِر
الظ ِ
ثانياًُ :خ ُ

قد تقت�ضي الأح � ُ
الكالم على خالف ِه
مقت�ضى الظاهرِ  ،وي ��و َر ُد
�وال العدولَ عن َ
ْ
ُ
العتبارات ُ
ٍ
يلحظها المتك ِّل ُم ومنها:
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة الحجرات ،الآية:
�سورة يو�سف ،الآية.8 :
�سورة االنعام ،الآية.62 :
�سورة النحل ،الآية.56 :
�سورة يو�سف ،الآية.32 :
�سورة الزمر ،الآية.37 :
�سورة الفتح ،الآية.18 :
�سورة البقرة ،الآية.12 :
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تقدم في الكالم ما ي�شي ُر �إلى
--4تنزي � ُ�ل خالي
ِ
الذهن منزل َة ال�سائلِ المترد ِد� :إذا َ
يو�سف } :Qﭒ ﭓ
حك ��مِ الخبر،كقو ِل� � ِه َ -ت َعا َل ��ىَ -ع َلى ِل َ�سانِ الن ّب ��ي َ
ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ{ .
كان م�سبوق ًا بجمل ٍة �أخ َرى ِ
وه َي قو ُل� � ُه َ -ت َعا َلى} :-ﭒ ﭓ
كم ل َّم ��ا َ
الح َ
� َّإن َه � َ�ذا ُ
َ
المخاط ُب
أ�صبح
ٍ
َّف�س محكو ٌم علي َها ب�شي ٍء غيرِ
محبوب � َ
ﭔ{ ِوه َي ت ُِ�شي ُر �إِ َلى � َّأن الن َ
لك منزل َة َّ
الحكم ،ف ُنزِّ َل ِم ْن �أجلِ َذ َ
الطالبِ المتر ِّد ِد
م�ست�شر ِف� � ُا متطلع ًا �إلى نو ِع َه َذا
ِ
النبي نوح ًا } :Qﰊ ﰋ
و� َ
ألقي �إلي ِه الخَ َب ُر م�ؤ َّكد ًا .وكقو ِل ِه َ -ت َعا َلى -مخَ ِاط َب ًا َّ
ﰌ ﰍ ﰏﰎ ﰐ ﰑ{  ،ف� َّإن َ
عن مخاطب ِت ِه ِفي
اهلل �سبحا َنه ل َّما َن َهى نوح ًا ْ
لك �إ َلى التط َّلع �إ َلى َما �سي�صي ُب ُهم ف ُنزِّ َل َلذ َ
�ش� ��أنِ مخال ِفي ِه ,د َف َع ُه َذ َ
لك منز َل َة ال�سائلِ
يب بقو ِل ِه} :ﰐ ﰑ{.
المتر ِّد ِد؟ � ُأح ِك َم عليهم بالإغراقِ � ْأم اَل؟ ف�أُجِ َ
المنك ��ر� :إذا ظه َر عليه �شي ٌء من �أم � ِ
--5تنزي� � ُل غي ��رِ الم ُن ِكر منزل َة ِ
�ارات الإنكارِ،
كقو ِل� � ِه َ -ت َعا َل ��ى} ،-ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ{  ،ف َم ��ا ال�س َب � ُ�ب ِف ��ي �إلقا ِء
ال�سبب ه َو ظهو ُر �أَ َم ِ
ارات الإن ��كا ِر عليهِ م ,ف� َّإن غفل َت ُهم
الخب ��رِ �إليهِ م م�ؤ َّكد ًا؟
ُ
ِ
عن ِ
عالمات الإنكارِ،
الح ُي َع ّدانِ من
ِ
ال�ص ِ
الموت َ
وعدم ا�ستعدا ِد ِهم َله بالعملِ َّ
ِوم ْن �أج ��لِ َذ َ
لقي �إِليهِ � ُ�م الخَ َب ُر م�ؤ َّكد ًا بم�ؤ ِّك َدين
لك ُنزِّ لوا منز َل َة المنكرين و�أُ َ
القي�سي :
ن�ض َل َة
ُه َما «�إنَّ» و«الال ُم» .وكقولِ َح َجلِ ِبن ْ
ِّ
()
�اح
ج� � ��ا َء ���ش��ق��ي�� ٌق ع���ار�� �ض� � ًا ُر ْم � � َ�ح� � � ُه � ّإن َب� �ن ��ي ع � ِّ�م � َ�ك ف �ي �ه��م ِرم� � � � ْ
(((
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(((

(((

(((

5

ف���ـ «�ش���قيقٌ » رَج ٌل ال يُنك� � ُر رماحَ بني ع ّم ��ه ،ولكنَّ مجيئ ُه على �ص ��ور ِة ال ُمعْجَ بِ
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(((
(((
(((
(((
(((

�سورة يو�سف ،الآية:
�سورة هود ،الآية:
�سورة الم�ؤمنون ،الآية.15 :
�شاعر جاهلي.
عار�ض ��ا رمح ��ه �أي جاعال رمحه و هو راكب على فخذيه بحيث يك ��ون عر�ض الرمح في جهة العدو و ذلك ادالال ب�شجاعته و ا�ستخفافا
بمن يقابلهم حتى ك�أنه يعتقد �أنهم ال �سالح عندهم.
.53

.37

بالعر�ض -وهو راكبٌ � -أو حَ ام ًال له عر� ًضا
ِ
ب�شجاعت� �هِ ،وا�ضع ًا رُمحَ ه على فخذي ِه
عل ��ى كتف ِه في جه ِة الع� � ُد ِّو بدون اكتراث ِه به ،بمنزل ِة �إن ��كار ِه �أنَّ لبني ع ّم ِه رماحاً،
لي�س مع �أحد منهم رمحٌ.
ول ��نْ يجدَ منه ��م مُقاوم ًا له،ك�أنَّهم كلَّهم في نظر ِه عزّلَ ،
َف�أُ ِّك َد له الكالمُ  ،وخُ وطبَ خطابَ المنكر.
كان لديه ُ
--6تنزي � ُ�ل ِ
دالئل و�شواه� � ُد لو ت�أ َّملها الرتد َع
المنكرِ منزل� � َة الخالي� ،إذا َ
وزال �إن ��كا ُره ،كقو ِل� � ِه َ -ت َعا َل ��ى} :-ﯽ ﯾ ﰀﯿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ{  ،ف َما وج ُه ذَ َ
البراهين ال�ساطع ِة
ين �أيدي ه�ؤالء من
ِ
لك؟ الوج ُه � ّأن َب َ
لك َل ْم ُي ِق ِم ُ
والح َج � ِ�ج القاطع ِة َما َلو ت�أ َّملوا لوجدوا في ِه نهاي َة الإِقنا ِع و ِلذَ َ
اهلل
ُ
لهذَ ا الإِنكا ِر وز َن ًا و َل ْم يعت َّد ِب ِه ِفي توجي ِه ِ
الخ َط ِ
اب �إليهِ م.
(((

  -ربخلاالا
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(((

�سورة البقرة ،الآية:
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القواعد الرئي�سة

ٍ
ِل ْلمخَ ِ
اطبِ َث َ
الثُ
حاالت :
خالي ِّ
الح ْك ِم ،وفي هذه الحال ُي ْلقَى �إ َل ْي ِه الخ َب ُر خالي ًا ِم ْن
�--1أَن َيك � َ
الذ ْه ِن ِم َن ُ
�ون َ
� ِ
ال�ض ْر ُب من الخَ بر ابتدائ ّيا.
أدوات الت ٍو كيد ،و ُي َ�س َّمى هذا َّ
�ون ُمت َر ِّددا في الح ُك ِم طالب ًا �أَ ْن َي ِ�ص َل �إلى اليقين في معرفَت ِه ،و في هذه
�--2أن ِيك � َ
ال�ضرب طلب ًّيا.
كن ِم ْن نف�سه ،و ُي َ�س َّمى هذا َّ
الحال َي ْح ُ�س ُن توكيده له ِل َي َت َم َ
جب �أَ ْن ُي�ؤَ َّك � َ�د ا ْلخَ َبر بم�ؤ ِّك ٍد �أَ ْو �أَ ْك َث َر على
�--3أَ ْن َيك ��ون ُم ْنك� � ًرا ل ُه ،وفى هذه الحال َي ُ
ال�ض ْر ُب �إِنكار ًّيا.
َح�سب �إِنكاره ق ّو ًة َ
و�ض ْعف ًاَ ،و ُي َ�س َّمى هذا َّ
أدوات كثي� � َر ٌة منها ِ�إ ّن ،والقَ�س � ُ�م ,و َال ُم اال ْب ِت � َ�داء ،و ُنو َنا ال َّت ْو ِ
كيد،
ِ --4ل َت ْو ِكي � ِ�د الخَ َبرِ � ٌ
و�أَ ْح ُر ِف ال َّتنْبيه ،و ا ْل ُح ُر ُ
وف الزَّا ِئ َدةُ ،و َق ْد قبل الفعل الما�ضي ,و�ضمير الف�صل.
�ِ --5إ َذا �ألق � َ�ي ا ْلخَ َب ُر خا ِلي� � ًا من ال َّت ْو ِك ِيد لخالي ِّ
الذ ْهن ،وم ؤَ� َّك ��دا ا�ستح�سانا لل�سائل
ؤكدا ُو ُجوب ًا ِل ْل ُم ِنكر ،كان ذلك الخب ُر جاري ًا َع َلى ُم ْقتَ�ضى َّ
الظ ِاهر.
ال ُمتَر ِّد ِد ،و م� ً
--6ق ��د َي ْجري الخَ َب ُر َع َلى ِ
خالف م ��ا َي ْق َت ِ�ضي ِه َّ
الظ ِاه ُر العتبارات َي ْل َحظها المت َك ِّل ُم
ومن ذلك ما ي�أتي:
ْ
خالي ِّ
الذ ْهن َمنْز َل َة ال�سائل ال ُم َت َر ِّد ِدَ � ،إذا َت َق َّد َم في الكالم ما ُي ِ�شي ُر
�أ�	-أَ ْن ُي َن� � َّزلَ َ
�إِلى ُح ْك ِم الخَ َبرِ .
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عل غَ ْي ُر ا ْل ُمنْكرِ كا ْل ُمن ِْكرِ ،ل ُظهور �إمارات الإِنكار َع َل ْيهِ.
ب�	-أَ ْن ُي ْج َ
كان َلد ْي ِه َدالئ ُل و�شَ َو ِاه ُد َل ْو ت�أملها ال ْرت ََد َع
ج�	-أَ ْن ُي ْج َع � َ�ل ا ْل ُمن ِْك ُر ك َغي ��رِ المنكر� ،إن َ
َع ْن �إِنْكار ِه.
(((
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(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .127

ت������م������اري������ن

--1بيِّن �أَ�ضربَ الخبر فيما ي�أتي و َعي ّْن َ�أداة التوكيد:
 -يق ��ول �أمير الم�ؤمنين عل � ّ�ي« :Qالدَّه ُر ي ُْخ ِل ُ���ق ا ْال ْب َدا َنَ ،ويُجَ ��� ِّد ُد ا ْالمَا َل،َو ُي َقرِّبُ ا ْل َم ِن َّي َة ،و ُيب َِاع ُد الأُمْ ِن َّي َة ،م َْن َظ ِف َر ِب ِه َن ِ�صبَ  ،وم َْن َفا َت ُه َت ِعبَ » .
(((

 -وقال مح ّمد بن ب�شير:�إن��ى و� ْإن ق� ُ���ص� َر ْت ع��ن همتي جِ � َ�د ِت��ي وك ��ان م��ال� َ�ي َال َي� � ْق� � َوى َع � َل��ى خُ � ُل � ِق� ْ�ي
رع ِني ف��ي ال َم ْن َهلِ ال� َر ِن��قِ
َل�� � َت� ��ار ٌِك ك � � َّل �أم�� ��رٍ ك� ��ان ُي� � ْل ��زِ ُم� � ِن � ْ�ي ع��ا ًرا َو ُي�شْ ُ

  -ربخلاالا

 -قال الأرجاني:َذ َه�� َ�ب ال �ت � َك � ُّرم َوال� � َو َف ��ا ُء ِم� َ�ن ال� � َو َرى وت � ���َ ��ص � � َّر َم� ��ا �إال م�� � َ�ن الأ� � �ش � �ع� ��ا ِر
�ات ال � ِّث �ق� ِ
�ات وغَ � ْي��رِ ِه� ْ�م ح �ت��ى ات� � َه� � ْم� � َن ��ا ر�ؤْ َي� � � � � َة الأ ْب� ��� �ص ��ا ِر
و َف ���َ�ش� ْ�ت ِخ �ي��ان� ُ
 -وقال الع َّبا�س بن الأَ ْح َنف:ف��أُ ِق���س� ُ�م م��ا ت��رك��ي ِع �ت��ا َب� ِ�ك ع� ْ�ن ِق ًلى ول� �ك � ْ�ن ِل� � ِع� � ْل � ِ�م � ْ�ي �أ ّن� � � � ُه غ� �ي� � ُر ن��اف � ِع

 -قال -تعالى} :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ{ .(((

- -وقال -تعال ��ى} :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ{ .
 -قال �أبو ُنوَا�س:201
ول �ق��د َن� � َه � ْ�ز ُت م��ع ال� � ُغ� � َوا ِة ِب� َ�د ْل��و ِِه� ْ�م َو�أَ��َ�س � ْم� ُ�ت ��َ�س � ْر َح ال� َّل� ْه� ِو حيثُ �أَ� َ��س��ا ُم��وا
(((

(((
(((
(((

االمام علي  ،Qنهج البالغة ،ج� ،4ص .16
�سورة يون�س ،الآية.62 :
�سورة الم�ؤمنون ،الآيات.4-1 :

و َب� � َل� � ْغ � ُ�ت م��ا َب� � َل� � َغ ام�� ��ر�ؤٌ ِب ��� َ�ش � َب��ا ِب � ِه ،ف � � ��إذا ُع� �� َ���ص���ا َر ُة ك� � ِّ�ل َ
�ام
ذاك �أَ َث� � � ُ
ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

أعرابي:
 -وقال � ٌّو َل � ْ�م �أَر ك��ال � َم � ْع � ُر ِ
وج�� � ُه�� � ُهَ ،ف� َ�ج� ِ�م �ي� ُ�ل
وف� ،أ َّم ��ا َم��ذا ُق � ُهَ ،ف�� ُ�ح� � ْل� � ٌو ،و�أم� � ��ا ْ
�سعد ال َغ َن ِويّ :
 -وقال َك ْعب بن ٍول �� �س� ُ�ت ُب �م �ب� ٍ�د ل �ل��رج��الِ ��َ�س��رِ ي � َرت��ي َوم� ��ا �أ َن � ��ا َع� � ْ�ن �أ�� �س���رار ِِه�� ْ�م ِب ��� َ�س ��ؤلِ
 -وقال ال َم َعرِّيُّ في الرثاء:� َّإن ال� � ��ذي ال� � َو ْح� ��� َ��ش� � ُة ف���ي دا ِر ِه ُت � ��ؤْ ِن � ��� ُ��س � � ُه ال� � َّرح� �م� � ُة ِف � ��ي َل� � ْ�ح� � ِ�د ِه
--2بين وجه خروج الخبر عن مقت�ضى الظاهر في كل مثال من الأمثلة الآتية:
 -قال -تعالى ..} :-ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ. {..(((

 -وقال} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ{ . -وقال �أي� ًضا} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭕﭔ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ{ . �-إِ َّن الفراغ َل َم ْف�سد ٌة (تقوله لمنْ ُيعرف ذلك ولكنه يَكره الع َم َل).
(((

(((

 -العلم ناف ٌع (تقول ذلك لمن ينكر فائدة العلوم). -قال �أبو َّالطيِّب:
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�اب
َت� � � َر ّف � � ْ�ق �أ ّي � � َه� ��ا ال � � َم � � ْو َل� ��ى َع � َل �ي��هِ � ْ�م ف � � �� ّإن ال� � � ّر ْف � ��قَ ِب ��ال� �ج ��ا ِن � ْ�ي ِع� � َت � ُ

(((
(((
(((

�سورة التوبة ،الآية:
�سورة االخال�ص ،الآيتان.2-1 :
�سورة الحج ،الآية.1 :
.103

للمطالعة
من �شعرائنا المعا�صرين :ال�شيخ �أحمد الوائلي

(((

يتم ّي ��ز �شع ��ر الأ�ست ��اذ الوائل ��ي بفخامة الألف ��اظ وبري ��ق الكلم ��ات و�إ�شراقة
الديباجة ،فهو ُي ْعنَى كثير ًا ب�أناقة ق�صائده ،وتلوين �أ�شعاره بري�شة مترفة.
لذل ��ك فهو �شاعر محت ��رف مج ّرب ،وم ��ن الرعيل الأ ّول المتق� � ّدم من �شعراء
بحق من
العراق .وهو �شاعر ذو ل�سانين ف�صيح ودارج ،و�أجاد و�أبدع بكليهما ،وهي ّ
عيون ال�شعر ال�شعبي كق�صيدة (حمد) ،وق�صيدة (�سيارة ال�سهالني) ،وق�صيدة
(�شُّ َّباك العبا�س) ،وق�صيدة (�سوق �ساروجه) ،وق�صيدة (داخل لندن) ،وق�صيدة
(وف ��د النج ��ف) ،وك ّلها من الق�صائد الرائعة .ويج ��ري ال�شعر على ل�سانه مجرى
ال�سهل الممتنع ،بل يرتجله ارتج ً
اال.
وللوائل ��ي دواوين �صغيرة مطبوعة تحت عن ��وان الديوان الأ ّول والديوان الثاني
م ��ن �شعر ال�شي ��خ �أحم ��د الوائلي ،وقد جمع ��ت بع� ��ض ق�صائده ا ّلت ��ي تن ّوعت في
م�ضامينه ��ا ف ��ي ديوانه الم�س ّم ��ى با�سم (دي ��وان الوائلي) ،وا ّلت ��ي كانت من غرر
(((

الحاج ح�سين ال�شاكري ،علي في الكتاب وال�سنة والأدب ،ج � ،5ص - 286

.289

  -ربخلاالا

ال�شيخ �أحمد ابن ال�شيخ ح�سون بن �سعيد بن َح ُّمود .عالم بارز وخطيب وكاتب
و�أديب �شاعر .ولد في النجف الأ�شرف في  17ربيع الأ ّول �سنة  1347هـ 1927 /
م ،وتتلمذ على �أبيه الخطيب ال�شاعر ،وعلى غيره ّثم التحق بجمع ّية منتدى الن�شر
متد ّرج� � ًا في مناهجهاّ ،ثم �أكمل خارجه ��ا مراحل الدرا�سة الحوزوية العالية على
إ�صالحي
ي ��د �أ�سات ��ذة النجف ومجتهديه ��ا الم�شهورينّ ،ثم �ساهم ف ��ي المنهج ال
ّ
�ضم �إلى جانب ذلك الدرا�سة المنهج ّي ��ة الأكاديمية منتهي ًا بالح�صول
يوم ��ذاكّ .
على �شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة.
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�أ�شع ��اره ف ��ي المدح ،والرث ��اء ،وال�سيا�سة .ومن �شعره في �أه ��ل البيت ق�صيدة في
علي بن �أب ��ي طالب  Qلم تطبع كغيرها في ديوان �شعره
رث ��اء �أمير الم�ؤمنين ّ
مطلعها:
�أَ ِفي ِ
ِ
�رم َرا َق � ْ�ت َد َوا ِل �ي � ِه
ـــــ�ض ْي فَـــ َب ْر ُد الليلِ م َّد
حوا�شي ِه ُ
وعــ ِّب ْي فــــ�ؤا ُد ال�ك� ِ
ومنها:
�أط� � َّ�ل ع �ل� َّ�ي ي�ح�م� ُل ال� � َه � ْ�د َي ِم���ْ�ش� َع� ً
لا ل�شَ ْع ٍب ت�م��ادى ف��ي ال��َّ��ض�لالِ و َداجِ �ي � ِه
�ام� � ُه َف �� َ��ض� َّ�ل ِب� � ِه ف��ي َم � ْه � َم� ٍ�ه ِم � ْ�ن َف � َي��ا ِف �ي � ِه
�أ� �س� َّ�ف ف ��أع �ط��ى الب � ِ�ن ِه � ْن� ٍ�د ز َِم � َ
�دروب َح� � � َوا ِل � � ٌ�ك ُم�� َع�� ّت�� َم�� ٌة والأُ ْف� � � ��قُ غ ��اب � ْ�ت َد َرا ِري� � � � ِه
ف� �ه � َّ�ب ع� �ل � ٌّ�ي وال� � � � � ُ
�اب ا ِ
هلل َي � ْن � َث� ُ
�ال ِم� ْ�ن ِفي ِه
ِب� � ُي� � ْم� � َن ��ا ُه ب� � ّت ��ا ٌر و ُي � ��� ْ��س � � َرا ُه ِم ��� ْ�ش � َع� ُ�ل ال � ُه� َ�دى وك �ت� ُ
وهي �أكثر من �أربعين بيت ًا ُطبعت في كتاب �شعراء الغَرِ ّي للخاقاني مع مجموعة
�أخرى من �شعره القديم.
وله ق�صيدة في االمام الح�سين:Q
�ات وال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� َّدم ال�م�ط�ل� ُ
�ان منها خَ �م� ْي� ُل
ــــنعت ف�ـ�ـ�ـ�ـ��ال� َّزم� ُ
ال�ج�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��راح� ُ
�ول �أي ْ
وبع�ض ف �ي �م��ا ُي� � ْع � ِ�ط� �ي� � ِه َف �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ � ْت � ٌح َج� � ِل� � ْي� � ُل
ُــــــوح
ُ
وم ْ
ـــــ�ضت ُتن ِْ�ش ُئ ال ُفت َ
وال َّد ُم الحـُـــــــ ُّر مار ٌد ُي ُ
نبئ الأحــــــــرا َر وال � �ث� ��ائ� ��ري� � َ�ن :ه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ذا ال �� �س �ب �ي � ُل
وحـــــــديثُ ال��جِ � َر ِاح َم� ْ�ج � ٌد َو َ�أ��ْ�س� َم��ى ِ�سيــــرِ ال�م�ج� ِ�د م��ا َر َو ْت� � � ُه ال� ُّن� ُ���ص� ُ
�ول
�ان ال���َّ�ش� ُم� ُ
�ول
هت يا َد ُم ،يا ُجـــــ ْر ُح ،ف�ق� ْ�د �أ�ســــــــــــك َر ال�ب�ي� َ
ّثم ُع��ذْ ر ًا � ْإن ِت ُ

الدرس الثامن عشر

ء-1-
اإلنشا ُ

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى مبحث الإن�شاء في علم المعاني.
�- -2أن يتع ّرف �إلى �صيغ الأمر ومعانيه.

اإلنشاء:
ُ
ً
لغة الإيجا ُد
ُ -ءاشنإلاالا

وف���ي اال�ص���طالحِ :مَ ا اَل يحتم ُل �صدق� � ًا و َال كذباً ،كالأمرِ والنه ��يِ واال�ستفهامِ
إنك �إذا قلتَ « :ال ّل ُه َّم ارحمْني» ال ي�ص ُّح �أن يقالَ لك:
والتم ِّن ��ي والندا ِء وغيرها ،ف� َ
�صاد ٌق �أو كاذبٌ .
تعريف الإن�شاءِ :هُ َو مَ ��ا اَل يح�صلُ م�ضمو ُن ُه اَول َيتَحقَّقُ � اَّإل
ِ
وقي ��لَ �-أي� ًضا  -فِي
�إذَ ا تلفَّظتَ بهِ.
المحبوب في :الَّت َمنِّي،
ِ
الكف في َال َت ْفعَلْ  ،وطلبُ
فطلبُ الفعلِ فِي :افعَلْ  ،وطلبُ ِّ
وطل ��بُ الفه ��م في :اال�ستفهامِ  ،وطل ��بُ الإقبالِ في النِّداء ،ك ُّل ذل ��ك ما ح�صلَ �إال
َفظ بها.
ال�صي ِغ المتل ِ
بنف�س ّ
ِ
اإلنشاء
أقسام
ُ
ِ
الطلبي:
غير
إن�شاء ُ
ال ُ
ِّ

أق�سام:
ما ال ي�ستدعي مطلوب ًا غي َر حا�صلٍ َ
وقت الطلبِ  ،وهو على � ٍ
و«بئ�س» و«ال ح َّبذا» ،كقو ِل ِه -
المدح والذ ُّم :ويكونان بـ «ن ْع َم» و «ح َّبذا» و «�سا َء»
َ
ُ --1
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َت َعا َلى} :-ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ{  ،و قو ِل ِه َ -ت َعا َلى:-
} ...ﭸ ﭹ ﭺ{ .
�--2ألف � ُ
كانت ِ
بلفظ الما�ض ��ي ،نحو« :بعتُ » و«وهبتُ »
�اظ العقو ِد الإيقاعات� :سوا ٌء ْ
و«قبلتُ البيع �أو الهبة» �أم بغيره ،نحو« :هذا لك» في العقود ،ونحو «زوجتي
طالقٌّ » و«عبدي ح ٌّر» في االيقاعات.
هلل» و «ت���ا ِ
--3الق ََ�س � ُ�م� :س ��وا ٌء كان بال ��واو �أو بغيرِ ها ،نح ��و« :وا ِ
هلل» و «لعم ُرك»- .
كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} : -ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ{  ،وقو ِل� � ِه -
َت َعا َلى} : -ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ{ .
التعج ُب ،وي�أتي قيا�س ًا ب�صيغ ِة «ما �أفعلَه» و «� ْ
أفعل ب ِه» كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﰅ
ّ --4
ال�ص َّمة ِبن َع ْب ِد اهلل :
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ، {..وكقولِ ِّ
بنف�سي ت ْل َك الأر���ض ما �أَ ْط َيب ال ُّر َبا! َوم��ا �أَ ْح���َ�س� َ�ن َا ْل ُم ْ�ص َط َ
اف والم َت َر َّب َعا
(((

(((
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(((

(((

(((

(((

«ع�س���ى» و «ح َرى» و «اخلول���قَ» كقول ِه َ -ت َعا َلى} :-ﭹ ﭺ
--5الرج ��ا ُء :وي�أتي بـ َ
ﭻ ﭼ ﭽ{(((.

لي�ست ِم ْن َم َب ِاح � ِ�ث ِع ِلم المعانيَ ,
ولذلك
و�أن ��وا ُع الإن�شا ِء َه � ِ�ذ ِه (غير الطلبي) ْ
نقت�ص ُر في َها َع َلى َما َذ َكر َنا.
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(((
(((
(((
(((
(((
(((

(((

�سورة �ص ،الآية.30 :
�سورة �آل عمران ،الآية:
�سورة الن�ساء ،الآية.65 :
�سورة الحجر ،الآية.72 :
�سورة مريم ،الآية.38 :
ال�ص َّم� � ُة ب ��نُ عب ��د اهلل ب ��ن ُّ
ري ،من بني عامر بن �صع�صع ��ة ،من م�ضر 95 .هـ  713 /م �شاع ��ر غَ زل َب ْدو ٌِّي ،من
الط َف ْيل بن ُق� � َّر َة القُ�شَ ْي ّ
ِّ
�شع ��راء الع�ص ��ر الأموي ،ومن الع�شاق ال ُم َت ّيمِ ين .كان ي�سكن بادية العراق ،وانتق ��ل �إلى ال�شام .ثم خرج غازي ًا يريد بالد ال َّد ْي َلم ،فمات
في َط َبرِ ْ�ستَان.
�سورة المائدة ،الآية.52 :
.151

الطلبي:
إن�شاء
ال ُ
ُّ

ِ
ح�سب اعتقا ِد المتك ِّل ِم -ه� � َو ا َّلذي
وقت الطل ��بِ
ي�ستدعي مطلوب ًا غي َر حا�صلٍ َ
َ
ِ
أنواعه خم�س ٌة:
من
علم المعاني ،لما فيه َ
اللطائف البالغ ّي ِة ،و� ُ
وهو المبحوثُ عنه في ِ
--1الأم� � ُر:

}ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ{ .
(((

--2النه � ُ�ي} :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ{(((.

التمني} :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ{ .
ِّ --4
(((

ُ -ءاشنإلاالا

--3اال�ستفه ��امُ } :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ{(((.

--5الندا ُء} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ{ .
ِ
الكتاب.
الطلبي ا َّلتي �سنبحثُ عن َها ِفي َهذَ ا
َه ِذ ِه ِه َي �أَنوا ُع الإن�شا ِء
ِّ
(((

األم ُر:

َ
المخاطبِ على �سبيلِ اال�ستعال ِءِ ،
و�ص َي ُغ ُه �أرب ٌع هي:
طلب ح�صولِ الفعل من
وهو ُ
--1فع ُل الأمرِ  ,كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ{ .
(((

المجزوم بالم الأمر كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى}:-ﭤ ﭥ ﭦﭧ{ .
--2الم�ضار ُع
ِ
(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة العنكبوت ،الآية:
�سورة لقمان ،الآية.18 :
�سورة الزمر ،الآية.9 :
�سورة الن�ساء ،الآية.73 :
�سورة المائدة ،الآية.67 :
�سورة اال�سراء ،الآية.78 :
�سورة البقرة ،الآية.282 :

.45
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�--3أو با�س ��م فع ��ل الأمر ,كقو ِل ِه َ -ت َعا َل ��ى} :-ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭰﭯ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ{(((.
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--4الم�صدر النائب ع ��ن فعلِ الأمرِ كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ.((({..

أ�صلي -وهو طلب الفعل من العالي للداني
وقد ُ
تخرج �صيغ ُة الأمرِ عن معناها ال ِّ
ال�سياقِ
ال�سام ُع ِم َن ِّ
عل ��ى وجه الإِيجاب والإِلزام -فتد ُّل َع َلى معانٍ �أخ َرى ُيدر ُكها َّ
و قرا ِئ ِن الأَحوالِ ومنها:
�ان } :Qﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
--1ال ُّدع ��ا ُء ،كقو ِل� � ِه َ -ت َعا َلىَ -ع ��ن ِل َ�س َان ُ�سلي َم � َ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ{((( ،ف�إ َّن ��ه يخاط � ُ�ب مال َك ��ه وخال َق ��ه،

والمال � ُ�ك اَل ي�أ ُم ُر ُه �أَح ٌد ِمن خَ ل ِق ِه .و ِ�إنَّما ُيرا ُد ِب َهذَ ا الأمرِ الدعا ُء ،و َك َ
ذلك ك ُّل
�صيغ ٍة للأَمرِ ُي ِ
خاط ُب ِب َها الأَد َنى َمن ُه َو �أَعلى منه منزل ًة و�ش�أن ًا.

االلتما�س ,كقولِ امر�ؤ القي�س :
--2
ُ
ِقفا َن�ب� ِ�ك ِم��ن ِذك��رى َح ٍ
بيب َو َم �ن��زِ لِ
(((

ين ال� َ�دخُ ��ولِ ف ََح َوملِ
ب ِِ�سق ِْط ال� ِل��وى َب َ
ف�إن ��ه يتخ َّيل �صاحبي ��ن ي�ستوقفهم ��ا وي�ستبكيهما جري� � ًا على ع ��اد ِة ال�شُّ عرا ِء،

(((
(((
(((
(((
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�سورة المائدة ،الآية:
�سورة محمد ،الآية:
�سورة النمل ،الآية.19 :
يماني
ام ��ر�ؤ القي� ��س بن حجر بن الحارث الكندي 80 - 130 .ق .ه� �ـ  544 - 496 /م �شاعر جاهلي� ،أ�شهر �شعراء العرب على الإطالقُّ ،
الأ�ص ��ل ،مولده بنج ��د ،كان �أبوه ملك �أ�سد وغَ َطفَان ،و�أمه �أخت ال ُم َهلْهل ال�شاعر .قال ال�شعر وه ��و غُ لاَ م ،وجعل ُي�شَ ِّب ُب ،ويلهو ،ويعا�شر
�صعالي ��ك العرب ،فبلغ ذلك �أباه ،فنهاه ع ��ن �سيرته فلم ينته ،ف�أبعده �إلى َح ْ�ض َر َم ْوت ،موطن �أبيه وع�شيرته ،وهو في نحو الع�شرين من
خم�س �سنين ،ثم جعل ينتقل مع �أ�صحابه في �أحياء العرب ،ي�شرب ،ويطرب ،ويغزو ،ويلهو� ،إلى �أن ثار بنو �أ�سد على
عم ��ره� .أق ��ام ز ََهاء ِ
وح ّملني دمه كبي ��ر ًا ،ال �صحو اليوم ،وال �سكر غداً،
ً
�أبي ��ه فقتل ��وه ،فبلغه ذلك وهو جال�س لل�ش ��راب فقال :رحم اهلل �أبي! َ�ض ّيعني �صغيرا َ
الي ��وم خم ��ر ،وغد ًا �أمر .ونه�ض من غده فلم يزل حتى ث�أر لأبيه من بني �أ�س ��د ،وقال في ذلك �شعر ًا كثير ًا كانت حكومة فار�س �ساخطة
عل ��ى بن ��ي �آكل المرار (�آباء ام ��ر�ؤ القي�س) ف�أوعزت �إلى المنذر ملك العراق بطلب امرئ القي� ��س ،فطلبه ،فابتعد وتفرق عنه �أن�صاره،
فطاف قبائل العرب حتى انتهى �إلى ال�سمو�أل ،ف�أجاره ومكث عنده مدة .ثم ق�صد الحارث بن �أبي �شمر الغ َّ�ساني والي بادية ال�شام لكي
ي�ستعين بالروم على الفر�س ف�س ّيره الحارث �إلى قي�صر الروم يو�ستينيان�س في الق�سطنطينية ،فوعده ،وماطله ،ثم اّوله �إمارة ِف َل ْ�س ِطين،
فرحل �إليها ،ولما كان ب�أنقرة ظهرت في ج�سمه قروح ،ف�أقام فيها �إلى �أن مات.
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�إذ يتخ َّي � ُ�ل �أح ُده ��م َ�أ َّن َل ُه رفيقي ��ن ي�صطحبا ِن ِه ِفي غ ُد ِّو ِه ِ
فيوجه �إليه َما
ورواح� � ِهِّ ،
�اب ،و ِ
ِ
من
يف�ضي �إليهِ ما ب�س ِّره و مكن ��ونِ �صدرِه ،ب�صيغ ِة الأمر و�إِذا �صدرت ْ
الخ َط � َ
مح�ض
إلزام .و�إنَّما ُيرا ُد ِب َها ُ
رفي ��قٍ لرفي ِق ِه �أو ِم � ْ�ن ٍّند ِل ِن ِّده لم ُير ْد بها ال ُ
إيجاب وال ُ
االلتما�س .
ِ
--3الإر�ش ��ا ُد ،كقو ِل� � ِه َ -ت َعا َل ��ى} :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
لزام,
ﭙ ﭚ{  ،ف�إ َّن ��ه َ -ت َعا َلى -ال يري ُد تكليف ًا وال يق�ص ُد ِ�إ َلى ِ�إ ٍ
يتداينون ,وير�ش ُد ُهم �إ َلى َّ
الطريقِ ال ُمث َلى ِ
لحفظ الحقوقِ
ين�صح ا َّلذين
و�إِنَّما
َ
ُ
للن�صح والإِر�شا ِد ,ال للإِ ِ
وتجنُّبِ
إلزام.
المخا�ص َم ِة ,فالأَم ُر هنا
ِ
َ
يجاب وال ِ
--4التهدي ُد ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ{ .
(((

(((

(((

(((

--6الإباح ُة ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ{(((.

ُ -ءاشنإلاالا

--5التعجيزُ ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﯪ ﯫ ﯭ{ .

--7الت�سوي ُة ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ{ .
(((

إكرام كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﯛ ﯜﯝ{((( ،وقوله تعالى} :ﰖ
--8ال ُ
ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ{(((.

االمتنان ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ{ .
--9
ُ
(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .146
�سورة البقرة ،الآية.282 :
�سورة ف�صلت ،الآيات.41-40 :
�سورة يون�س ،الآية.38 :
�سورة البقرة ،الآية.187 :
�سورة الطور ،الآية.16 :
�سورة الحجر ،الآية.46 :
�سورة ق ،الآية.34 :
�سورة النحل ،الآية.114 :
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--10الإهان ُة والتحقي ُر ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ{  ،وقولِ
يهجو ال�شَّ اع َر ال ُّن َم ْيرِ َّي :
جريرٍ ُ
َف � ُغ ��� َّ�ض ال�� َّ�ط� � ْر َف �إِ َّن� � � َ�ك ِم� � ْ�ن ُن � َم � ْي��رٍ َف �ل��ا َك� � ْع � �ب� � ًا َب � � َل � � ْغ� � َ�ت َوال ِك�ل�ا َب���ا
--11التم ِّني ،كقولِ امر�ؤ القي�س:
�اح ِم � ْن� َ�ك ِب� َ�أ ْم� َث��لِ
�أال �أَ ُّي�� َه��ا ال � َّل � ْي � ُل ال� َّ�ط � ِوي � ُل �أال ا ْن� َ�ج� ِل��ي ب ُِ�ص ْب ِح َو َم ��ا الإ��ص�ب� ُ
(((

(((

ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

--12االعتبا ُر ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ{ .
(((

ْ
(ادخل) لمن طرقَ الباب .وكقو ِل ِه َ -ت َعا َلى -لأهلِ الج َّن ِة:
إذن ،نحو قولك:
--13ال ُ
}ﯛ ﯜ ﯝ{  .وقو ِل ِه} :ﰖ ﰘﰗ ﰙ ﰚ ﰛ{ .
(((

(((

التكوين(الخلق) ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
--14
ُ
ﯳ{(((.
--15التخيي ُر ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ{((( ،وقوله} :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ{(((.
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((( �سورة الإ�سراء ،الآية.50 :
((( محمد بن عبد اهلل بن ُن َم ْير بن خر�شة ال َّث َق ِفي ال ُّن َم ْيرِ ّي 90 .هـ  708 /م �شاعر غَ زِ ل ،من �شعراء الع�صر الأموي ،مولده ومن�ش�ؤه ووفاته
في الطائف .كان كثي َر الت�شبيب بزينب �أخت الحجاج ،و�أر ُّق �شعره ما قاله فيها من ق�صيدته التي مطلعها:
زينب في ن�سو ٍة َع ِط َر ِات
ت�ضوع م�سك ًا بطن نعمان �إذ م�شت
به ٌ
((( �سورة االنعام ،الآية.99 :
((( �سورة الحجر ،الآية.46 :
((( �سورة ق ،الآية.34 :
((( �سورة ي�س ،الآية.82 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.3 :
((( �سورة المائدة ،الآية.33 :

التعج � ُ�ب ،كقو ِل� � ِه َ -ت َعا َل ��ى} :-ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ّ --16
ﰈ ﰉ{(((.
القواعد الرئي�سة

 -الإن�شا ُء مَ ا اَل ي�صحُ �أنْ ُي َق َال لقا َئل َه �إ َّنه �صاد ٌق في ِه �أو كاذبٌطلبي:
- -ا ِلإ ْن�شاء نوعان َطلب ٌَّي و َغ ْي ُر ّ

(((

�سورة اال�سراء ،الآية:

.48

ُ -ءاشنإلاالا

ويكون بالأمر ،والن ْهي،
أوقت الطلبُ ،
فالطلبي ما َي ْ�س َت ْدعي َم ْطلوب ًا غَ ي َر حا�صل َ
ُّ
واال�ستفهام ،والتمني ،وال ِّنداء.
بوغَ ْير َّالطلبي ما ال َي ْ�س َت ْدعي مطلوب ًا ،وله �ص َيغ َكثيرة منها :ال َّت َع ُّجب ،والمدح،
والذم ،والق ََ�س ُم ،و� ُ
أفعال الرجاء ،وكذلك ِ�ص َي ُغ ال ُعقُو ِد.
وج ِه ا ِال ْ�س ِت ْعالء.
 -الأمر َط َلبُ ا ْل ِف ْعل على ُْ
المقرون ب�ل�ام الأَ ْمر،وا�سمُ ِف ْعل
 ِ -للأَ ْم ��ر �أَ ْر َب ُع ِ�ص َي � ٍ�غِ :ف ْع ُل الأمر ،وا ْلم َُ�ض ��ار ُعالأَ ْمر ،وال َم ْ�صد ُر ال َّنا ِئبُ عَ نْ ِف ْعل الأَ ْمر.
عان �أُ ْخ َرى ُت ْ�ستفا ُد ِمنْ ِ�سياق
 َ -ق ��دْ َت ْخرُجُ ِ�صيغ الأَ ْمر عَ نْ مَ ْعناها ال ِّأ�صلي ِ�إلى مَ ِ
ال ��كالم ،كا ِلإ َ
ر�ش ��ا ِد ،والدّعا ِء ،واال ْلتما� ��س ،و التمني ،وال َّت ْخيي ��ر وال َّت ْ�سوية و
والتعجبُ ....
ْديد ،وا ِلإباح ِة,
ّ
جيز ،وال َّته ِ
ال َّت ْع ِ
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متارين

--1بيّن نوع الإن�شاء في كل مثال من الأمثلة الآتية:
ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

 -قال �أبو تمام:ال ت���س�ق�ن��ي م � ��ا َء ال�� � َم�َل �ااَ مِ ف ��إ َّن �ن��ي � َ��ص � ٌّ�ب ق�� ِ�د ا� �س �ت �ع��ذب� ُ�ت م� ��ا َء ُب�ك��ائ��ي
وقال ابن الزيات:
�رم َم��ن �آ َوى َوم�� ْ�ن َن� َ���ص� َرا
ي��ا ن��ا�ِ��ص � َر ال��دي��ن �إِذْ َر َّث� � ْ�ت حبائ ُله لأن�� َ�ت �أك� � ُ
ال�ص ْلت في طلب حاجة:
 -وقال �أمي َة بن �أبي َّ�اج�� ِت��ي �أَم ق ��د َك �ف��ا ِن��ي َح� � �ي� � �ا�ؤ َُك� ،إِ َّن ��ِ�ش �ي � َم � َت� َ�ك ال� َ�ح �ي��ا ُء
�أَ�أَذْ ُك� � � � � � ُر ح� َ
 -و قال ُزه ْي ُر بن �أبى ُ�س ْلمى:�ان ِل � � ُم� ��ر ْت� � ٍ�اع ب��ه��ا َوزَرا
ِن � ْع� َ�م ام� � � َر ًءا َه � ��رِ ٌم ،ل��م َت � ْع � ُر ن��ا ِئ� َب� ٌة �إِ َّال وك � � � َ
 -قال امر�ؤ القي�س:�اه �ن��ا وك� � � � ُّل غ� ��ري� � ٍ�ب ل� �ل� �غ ��ري ��ب ن �� �س �ي� ُ�ب
�أج� ��ار َت � �ن� ��ا �إن� � ��ا غَ ���ري� �ب���انِ ه� ُ
 -وقال �آخر:ي��ا ل�ي� َ�ت م� ْ�ن ي ْمنَع ال�م�ع� َ
�روف َي ْمن ُع ُه ح�ت��ى ي� ��ذوقَ رج� ��ا ٌل ِغ � َّ�ب م��ا �صنعوا
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 -وقال ِدعْ ب ُل ُزاعي:
الخ ُّ
ُ
اهلل َي� �ع� � َل � ُ�م َ�أ ّن� � ��ي َل� ��م �أَ ُق�� � � ْ�ل َف�� َن��دا
م��ا �أ ْك �ث��ر ال � َّن��ا�� ِ�س! ال ب� ْ�ل م��ا �أ َق � َّل � ُه� ُ�م!
�إ ِّن � ��ي لأ ْف � � َت� � ُ�ح ع�ي�ن��ي ِح �ي��ن �أف � َت� ُ�ح �ه��ا ع �ل��ى ك �ث �ي��ر ول� �ك � ْ�ن ال �أرى �أَح � ��دا

--2حدّد �صيغ االمر في الأبيات الآتية ومفاد كل واحد منها:
 -قال المتنبي:َو ُك � � ْ�ن َع �ل��ى َح � ��ذَ ٍر ل �ل � ّن��ا�� ِ�س َت ��� ْ�س � ُت � ُر ُه َوال َي � � ُغ � � َّر َك ِم �ن � ُه� ْ�م َث� � ْغ� � ُر ُم �ب � َت �� ِ��س� ِ�م
 -وقال علي الجارم:ي� ��ا خَ � � ِل� �ي� � َل � َّ�ي خَ � � ِّل� �ي ��ا ِن ��ي َوم� � ��ا ِب ��ي �أَ ْو � ِأع � �ي� � َ�دا �إِ َل � � � َّ�ي َع� � ْه � َ�د ال ��� َّ�ش �ب� ِ
�اب
 -وقال عنترة:ي ��ا َدا َر َع� � ْب� � َل� � َة ب ��ا ْل ��جِ ��وا ِء َت � َك � َّل� ِ�م��ي ِ
وا�س َل ِمي
وع� ِ�م��ي َ�صباح ًا َدا َر َع� ْب� َل� َة ْ

 -وقال ابن الرومي:�أرن � ��ي ال� ��ذي ع ��ا� �َ�ش� � ْر َت� � ُه َف� � َوج � ْ�د َت ��ه ُم � َت �غ��ا� ِ��ض �ي � ًا َل� � َ�ك َع� � ْ�ن �أ َق� � � ِّ�ل ِع� � َث ��ا ِر

ُ -ءاشنإلاالا

 -قال م�سلم بن الوليد:�سلمت و ما في ال ُم ِلك م� ْ�ن خَ لل
ا� ْ��س� َل� ْ�م ي��زي� ُد فَما ف��ي ال��دي��ن م��ن �أ َو ٍد �إذا
َ

 -وق ��ال  -تعالى}:-ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ{(((.
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(((

�سورة الطور ،الآية:

.16

للمطالعة
الدين(((.
من �شعرائنا المعا�صرين :ال�س ّيد م�صطفى جمال ِّ
ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

ال�س ّي ��د م�صطفى بن جعف ��ر ابن الميرزا عناية اهلل ،م ��ن �أ�سرة جمال الدِّ ين،
وه ��ي �أ�سرة م�شه ��ورة بالعلم وال�ش ��رف والأدب� .أديب كبير وعال ��م فا�ضل م�ؤلّف
وَعَ َل ��م بارز .ولد بقرية الم�ؤمنين التابعة ل�س ��وق ال�شيوخ [في العراق] عام 1346
ه��� 1927/م .و�أر�سل ��ه �أهله �إل ��ى النجف الأ�ش ��رف للدرا�سة في الح ��وزة العلمية
�صب ّي� �اً ،فتدرّج في مراحلها ح ّت ��ى ح�ضر بحوث مرحلة الخارج عل ��ى �أيدي �أمثال
ال�سيّد الخوئي{ وغي ��ره ،وت�أثّر بمنهج ال�شيخ المظفّر الإ�صالحيّ و�ساهم فيه
�إلى جانب زمالئه العديدين من رموز دينيّة و�سيا�سيّة معا�صرة ،ووقف في خ�ضمّ
ذلك مع حركة التجديد في النجف المنادية بتغيير المناهج الدرا�سيّة وتطويرها،
الخا�ص ور�ؤيته الفريدة الّتي
ّ
كم ��ا برز �شاعر ًا مميّز ًا من الرعيل الأوّل ل ��ه �أ�سلوبه
�صقلته ��ا في موهبت ��ه مواكبته لمجمل حركة الأدب العربي ،فج ��اء �شعره امتداد ًا
لمدر�س ��ة العمود الّتي كادت �أن ت�أتي عليها نزع ��ات التحديث واال�ستالب ،وله في
ذل ��ك �أتباع من ال�شعراء ال�شباب .وق ��د وا�صل �إلى جانب ذلك درا�سته الأكاديمية
متخرّج ًا من كليّة الفقه عام  1382ه  1962 /م ،ثمّ من جامعة بغداد في مرحلتي
الماج�ستي ��ر والدكتوراه بر�سالتين م�شهورتين تُعدّان �إل ��ى جانب م�ؤلّفاته الأخرى
ف ��ي النحو والأ�صول والأدب ثروة هامّة للحركة الثقافية المعا�صرة .وقد �صدر له
�أخير ًا (الديوان) قبل وفاته بعام .كما ارتبط ب�أغلب �أدباء العربية بعالئق متينة،
 216و�ش ��ارك في م�ؤتمرات �شعريّة وملتقيات كثي ��رة ،كما كتبت عنه ال�صحافة الأدبية
واحتفى به ال�شعراء والمثقّفون .هاجر من بلده العراق في عام  1401ه 1980 /
م �إل ��ى الكويت ث ��مّ �إلى �سوريا حيث �شارك في تجرب ��ة معار�ضة النظام المت�سلّط
عل ��ى العراق �إلى جانب م�شاركته في رعاية الحرك ��ة الثقافيّة والأدبيّة حتّى وافته
(((
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ومنها:
� �س � ّي��دي �أ ّي� �ه ��ا ال���ض�م�ي� ُر ال� ُم� َ���ص� َّف��ى
ل� ��ك َم� � � ْه� � � َوى ق� �ل ��و ِب� � َن ��ا ،وع� �ل ��ى زا
و�إذا َه � � � � ّز ِت ال � �م � �خ� � ُ
�اوف ُروح � � � ًا
َق � � َّر َب � � ْت � � َن� ��ا �إل � � ��ى ج� � � ِ
�راح� � � َ�ك ن� ��ا ٌر
ب��اع��دت�ن��ا ع��ن (ق��وم �ن��ا) ل �غ � ُة ال� ُ�ح� ّ�ب
ب�ع���ُ�ض م��ا ُي � ْب � َت � َل��ى ب� � ِه ال �ح� ُّ�ب َه� ْم��� ٌ�س
� ّإن �أق �� �س��ى م ��ا ي �ح �م� ُ�ل ال �ق �ل� ُ�ب �أن
�واك ،ال ل �� �ش� ٍ
ن�ح��ن َن� � ْه � َ
�يء� � ،س��وى �أ ّن��ـ
���ض��رب اهلل ب �ي��ن َو ْه � َ�ج� � ْي� � ُك� � َم ��ا حد
و�إذا ال �� �ش �م ��� ُ�س � َآذ َن � � � � ْ�ت ب � َم � ِغ �ي� ٍ�ب

ُ -ءاشنإلاالا

المن ّي ��ة في دار الهج ��رة في عام  1417ه  1996 -م ،وبذل ��ك فقد الأدب العربيّ
المعا�ص ��ر واحد ًا من �أعالم ��ه الكبار ،والحوزات والم�ؤ�سّ �س ��ات العلمية �شيخ ًا من
روّادها المميّزين .وله من ق�صيدة في �أمير الم�ؤمنين:Q
��َ�س�� َم�� ْو َت ف�ك�ي��ف ي�ل�ح� ُق� َ�ك ال� َق� ِ���ص�ي� ُد و�أج� �ن� �ح� � ُة ال� �خ� �ي ��الِ ل �ه��ا ُح� � � � ُدو ُد؟!
وك �ي��ف ُي� �ط � ُ
�ال � � َ��ش� � ��أْ ُو َك ف ��ي َج � َن��اح ق � � ��وا ِد ُم� � � � ُه َم � ��زَ ِام� � �ي� � � ٌر َو ُع � � � � ��و ُد!!
َف�� َه�� ْب�� ِن��ي م ��ا �أق� � � � ُ
�ول ..ف� � �� ّإن ِف� � ْك ��ر ًا �إل �ي��ك َر َق� � ��ى�َ�� ..س � ُي � ْت � ِع � ُب��ه ال �� ُّ��ص � ُع��و ُد
ف �ل �� �س� َ�ت الأر� � � َ� ��ض ي �ق �ط �ع �ه��ا ُم� � ِغ� � ٌّذ ول�����س� َ�ت ال � �ن� ��و َر ُي � � � � ْ�در ُِك م ��ا ي��ري � ُد
دون غ ��ا َي� � ِت� � ِه ال � َّن ���ِ�ش �ي � ُد
�أب�� ��ا ح �� �س��نٍ و�إن �أع � �ي� � َ�ى خَ � � َي ��ا ِل ��ي ف �ق �� ّ��ص � َر َ
وله �أي� ًضا قوله:
َظ� ِ�م� َ�ئ ال���ش�ع� ُر �أم ج �ف� َ
كيف َي ْظ َما َم� ْ�ن في ِه َي� ْ�ج��رِ ي الغ َِدي ُر
�اك ال ����شُّ � ُع��و ُر
َ
ك�ي��ف َت � ْع � ُن��و ل �ل� َ�ج� ْ�د ِب �أغ ��را� � ُ�س ِف � ْك��رٍ ل � �ع � �ل� � ٍّ�ي ب � �ه� ��ا َت � � � ُم� � � ُّ�ت ال � � � ُ�ج � � � ُ�ذو ُر

وال� ��� �ص�� ُ
�راط ا ّل� � ��ذي ع �ل �ي � ِه َن ���ِ�س �ي � ُر
ِد َك ُن�� � ْر ِب� � ْ�ي ُع� � ُق ��و َل� � َن ��اَ ،و َن�� ِ�م� � ْي���ر ُ
وارت � � � َم� � ��ى خ � ��اف� � � ٌق ب� �ه ��ا م� ��ذع� ��و ُر
وه� � ��دان� � ��ا �إل � � � ��ى ُث � � � َب� � ��ا ِت� � � َ�ك ن � ��و ُر
�اب ال�� ُق���� ُ�ش��و ُر
ف� �ظ� � ّن ��واّ � :أن ال � � ُل � � َب� � َ
م���ن ُظ� � �ن � ��ونٍ  ..وب� �ع� �� ُ��ض� � ُه ت���ش�ه�ي� ُر
�ب م� �ن� � ُه ِل� � َن� � ْب� �� ِ��ض� � ِه ت �ف �� �س �ي � ُر 217
ُي� �ط� �ل � َ
ـ� � ��ك م� � ��ن �أح� � � �م � � � ٍ�د �أخ ووزي� � � � � ُر
د ًا :ف� ��أن � َ�ت ال� � َم� � َن ��ا ُر َو ْه � � � َو ال�م�ن�ي� ُر
�اه��ا ال �ب��دو ُر
غ� ّ�ط� ِ�ت ال �ك� َ
�ون ِم � ْ�ن ��َ�س � َن� َ

الدرس التاسع عشر

اإلنشاء - 2 -
النَّهي واالستفهام

أهداف الدرس

�- -1أن يتع� � ّرف الطال ��ب �إل ��ى �صيغت � ّ�ي النه ��ي واال�ستفهام
الإن�شائيتين.
�- -2أن يتد ّرب على ا�ستخدام �صيغتي النهي واال�ستفهام.

ال َّنهي:

َ
الكف عن الفعلِ  ،على �سبيلِ اال�ستعال ِء.
طلب المتك ِّل ِم من
المخاطبِ َّ
هو ُ
(((

 -ءاشنإلاالا

و َل� � ُه �صيغ ٌة واحد ٌة اَل َت َت َغ َّيرُ ,وهِ يَ الم�ضا ِر ُع المقرونُ بـ «ال الناهية» كقو ِل ِه -
َتعَا َل ��ى} :-ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ{  ,وقو ِلهِ:
}ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ{(((.

فالطالب ه َو ُ
آيات � َ
الكف ِفي ال ِ
طالب ِّ
اهلل,
أعظ ُم و�أع َلى ِم َّمن ُط ِل � َ�ب ِمن ُه,
ُ
ف� �� َّإن َ
والمطلوب من ُهم ُهم عبا ُد ُه.
ُ
الحقيقي.
َّهي
َ
وهذَ ا ُه َو الن ُ
ُّ
ال�سياقِ
وقرائن الأَحوالِ :
ِ
َّهي معانٍ �أخ َرى يدركها ال�سام ُع من ِّ
وقد ُي�ستفا ُد ِم َن الن ِّ
--1الدعا ُء ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ{ .
(((

--2ال�س�ؤال :كقول المذنب للقا�ضي« :اعفُ عنّي».
(((
(((
(((

�سورة اال�سراء ،الآية:
�سورة االنعام ،الآية.151 :
�سورة البقرة ،الآية.286 :
.34
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االلتما�س ،كقولِ �أبي الط ِّيبِ ِفي ِ
�سيف الدول ِة:
--3
ُ
�ول َف� � ��إِ َّن� � � ُه ُ�شجا ٌع َمتى ُيذ َك ْر َل ُه َّ
َف �ل��ا ُت� �ب� � ِل� �غ ��ا ُه م� ��ا �أَق� � � � � ُ
الط ْع ُن َي�شْ تَقِ
--4الإر�شا ُد ،كقو ِل� � ِه َ -ت َعا َلى} :-ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ{  .وقولِ
ال�شاعر :
َوال َت �ج � ِل ����س ِ�إل� � ��ى �أَه � � ��لِ ال� َ�دن��اي��ا َف� � � � ِ�إ َّن خَ �ل�ا ِئ� ��قَ ال ��� ُ�س � َف �ه��ا ِء ُت� � ْع � ِ�د ْي
()1

(((
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(((

--5التيئي� � ُ�س ،كقو ِل� � ِه َ -ت َعا َل ��ى -ع ��ن المنافقي ��ن} :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ{(((.

--6التمنّي ،كقولِ ال�شَّ ِاعرِ :
ال ت�ب��زغ��ي ي��ا �شم�س ف��ي �أف� ��قٍ َح � َي � ًا م ��ن زي� �ن � ٍ�ب ف�ل�ق��د �أَ َط � � ْل� � ِ�ت �أَ ِن �ي � َن � َه��ا
الين).
تذهب �إلى
ِ
مجال�س ال َب َّط َ
--7التهدي ُد ،كقولك لولدك ِّ
مهد َد ًا( :ال ْ
(((

--8التوبيخُ  ،كقولِ �أبي الأ�سو ِد ال ُّد َ ؤ� ِل ّي :
ال َت� � ْن� � َه َع� � ْ�ن خُ � � ُل ��قٍ و َت� � ��أْ ِت � � َ�ي ِم � ْث � َل � ُه َع � ��ا ٌر َع� � َل� � ْي � َ�ك �إِ َذا َف� � َع� � ْل � َ�ت َع� ِ�ظ �ي� ُ�م
(((

بن بدر :
--9التحقي ُر ،كقولِ الحطيئة يهجو الزِّ ْبرِ َق َان َ
(((

(((
(((
(((
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(((
(((
(((

(((

�أي �أنه ِل ُح ِّب ِه الحرب و�شجاعته متى ذكر له و�صف الحرب ِّ
والط َعانِ ا�شتاق �إليه.
�سورة المائدة ،الآية.101 :
المعري� .شاعر وفيل�سوف ،ولد ومات في مع ّرة
التنوخي
�سليمان،
بن
اهلل
عبد
بن
أحمد
�
م
1057
973
/
ـ
ه
449
�أَبو ال َعالء ال َم َعرِ ي - 363
ّ
ّ
ً
النعمان ،كان نحيف الج�سم� ،أ�صيب بالجدري �صغيرا فعمي في ال�سنة الرابعة من عمره .وقال ال�شعر وهو ابن �إحدى ع�شرة �سنة ،ورحل
�إلى بغداد �سنة  398هـ ،ف�أقام بها �سنة و�سبعة �أ�شهر ،وهو من بيت كبير في بلده ،ول ّما مات وقف على قبره � 84شاعر ًا يرثونه.
�سورة التوبة ،الآية.66 :
عبد الح�سين بن محمد من �آل �شكر  1285 -هـ  1868 -م� ,شاعر من �شعراء النجف ،في العراق .له ديوان �شعر
ظال ��م ب ��ن عم ��رو بن �سفيان بن جندل ال ُّد�ؤَ ِل � ّ�ي الكناني 1 .ق .هـ  69 -هـ  688 - 605 /م تابعي ،وا�ض ��ع علم النحو ،كان معدود ًا من
الفقه ��اء والأعي ��ان والأمراء وال�شع ��راء والفر�سان وحا�ضري الجواب .قيل �إن امير الم�ؤمنين عل ّي� � ًا  Qر�سم له �شيئ ًا من �أ�صول
النح ��و ،فكت ��ب في ��ه �أبو الأ�سود� ،سك ��ن الب�صرة في خالفة عمر وول ��ي �إمارتها في �أي ��ام علي  ،Qولم يزل في الإم ��ارة �إلى �أن
ا�ست�شهد علي ،Qوكان قد �شهد معه (�صفين) ,مات بالب�صرة.
ح�صي ��ن ب ��ن ب ��در بن خلف ب ��ن بهدلة ،من تميم من بني بهدلة بن ع ��وف بن كعب  45هـ  665 /م �شاع ��ر �صحابي مخ�ضرم ،عا�ش في
الجاهلية و�أدرك الإ�سالم ،ف�أ�سلم و�سمي بالزبرقان لجماله ال�شبيه بالقمر ،وقيل لأنه كان ي�صبغ عمامته بالزعفران.

ِ
الطاع ُم الكا�سي
�رح ��ل ِل� ُب�غ� َي� ِت�ه��ا َواق � ُع� ْ�د َف � ِ�إ َّن� َ�ك َ�أن� َ�ت
َد ِع ال� � َم� �ك ��ار َِم ال َت � َ
االستفهام:
ِ

ه ��و طلبُ الفهم ،فيما يك ��ونُ الم�ستفهَمُ عنه مجهو ًال ل ��دى المتكلّم ،وقد يكونُ
أدوات كثيرة نقت�ص ��ر في البحث على
لغي ��رِ ذلك كم ��ا �سي�أتي ،ويق ُع اال�ستفه ��ام ب� ٍ
«الهمزة» و«هل» منها ،لمزيد �أهمي ٍة لهما .
(((

ون�شير الى باقي االدوات �إ�شارةً:
االستفهام:
أدوات
أقسام
ُ
ِ
ِ

--1ما ُي ْط َل ُب به الت�ص ّو ُر.

 -ءاشنإلاالا

تنق�س ُم �أدواتُ اال�ستفهام �إلى ثالث ِة �أق�سامٍ:
--2ما ُي ْط َل ُب به التَّ�صديقُ .
--3ما ُي ْط َل ُب به الت�ص ّو ُر مرةً ،والت�صديقُ �أخ َرى.
والت�ص ّورُ ،هو �إدراكُ المفردِ ،بمعنى �أنْ ال يكونَ هناك ن�سبةٌ ،فـ «زيدٌ» و «عمروٌ»
و «القر�آنُ » و «اهللُ» ..ونحوها كلُّها مفردٌ ،فهي ت�صوراتٌ .
والت�صدي ��قُ  :ه ��و �إدراكُ الن�سب� �ةِ� ،أي ن�سب� � ُة الفعل �إل ��ى فاعل ِه �أو المبت ��د�أُ �إلى
خبرهِ ،فـ «زي ٌد قائمٌ» و «ا ُ
هلل عالمٌ» و «محم ٌد Pنبيٌّ » ..ونحوها كلُّها ن�سبةٌ ،فهي
ت�صديقاتٌ .
كان �إذعان ًا للن�سب ِة فت�صديقٌ ،و�إال فت�ص ُّو ٌر.
وخال�صة القولَّ � :إن العلم َ� ْإن َ
يكون في ال ِ
إثباتَ ،
يكون في النفي.
كذلك ُ
والت�صديقُ كما ُ

(((

من �أراد التف�صيل في بقية الأدوات ،فعليه بالكتب المب�سوطة.
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االستفهام:
همز ُة
ِ
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م � ْ�ن � ِ
أدوات اال�ستفهام «الهم���ز ُة» ،وهي م�شترك ٌة ،فت�أتي ت ��ار ًة لطلبِ الت�صورِ،
و�أخرى لطلبِ الت�صديقِ .
ؤول عن ��ه ،وال�س� ُؤال ٍ
كان لطل ��بِ الت�ص ّورِ ،فيلي الهمز َة الم�س� ُ
حينئذ عن
�--1أ َّم ��ا ما َ
َ
يعلم �شيئ ًا من
المف ��رد ال الن�سب ِة ،بمعن ��ىَّ � :أن
يعلم بالن�سب ِة ،و�إنما ال ُ
ال�سائل ُ
�أطرا ِفها.
يعلم �أن ُه وق َع فع ٌل ما ،لكن ُه ال ُ
يعرف الم�سنَد� ،أو الم�سنَد �إليه� ،أو المفعولَ ،
مث ًال ُ
َ
الظرف� ،أو ال�صف َة� ..أو نحوها.
�أو الحالَ � ،أو
ففي قولنا�« :ضربَ زي ٌد عمراً ،راكباً ،في ال�صحراءِ» ,يق ُع المجهولُ بعد همزة
اال�ستفهامِ .
فنقولُ في الجهلِ بالفعلِ �« :أَ َ�ض َر َب ُه �أ ْم َق َتلَهُ»؟
ونقولُ في الجهلِ بالفاعلِ �« :أجوا ٌد ال�ضاربُ �أ ْم ر�ضَ ا»؟
ونقولُ في الجهلِ بالمفعول�« :أعمر ٌو الم�ضروبَ �أ ْم محمدٌ»؟
أعلي القائ ُد �أ ِم التاجرُ»؟
ونقولُ في الجهلِ بال�صفةً ٌّ �« :
ونقولُ في الجهل بالحالِ �« :أراكباً كا َن ح�سنٌ �أ ْم راجالً»؟
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بالظرف�« :أفي ال�صحرا ِء �أ ْم في البلدِ ح�صل الأمر»؟
ِ
ونقول ُفي الجهلِ
وهكذا..
وق ��د ع ِلمنا م ��ن هذه الأمثل ��ةَّ � :أن الن�سب َة معلوم� � ٌة ،و�إنما المجه � ُ
�ول مفر ٌد من
ِ
المفردات.

كان لطلبِ الت�صديقِ  ،فالهمز ُة تدخ� � ُل على الجمل ِة ،وال�س� ُؤال يقع عن
--2و�أ َّم ��ا ما َ
نعلم بالمجيء.
الن�سب ِة ،كقولنا�« :أجا َء زي ٌد؟» فيما لم ْ
ث � ّ�م � َّإن الغال � َ�ب �أن ي�ؤ َت ��ى للهمز ِة التي لطل ��بِ الت�صور بمع ��ادلٍ  ،كما تبين في
الأمثلة :من معادل ِة (� ْأم) للهمزة.
ِ
بخالف طلب الت�صديقِ فال ي�ؤتَى للهمزة بمعادلِ  ،كما تق َّدم في المثال.
تعيين � ِ
أحد ِّ
ال�شقين:
جواب الهمزة التي لطلبِ الت�صورُ :
َّثم � َّإن َ
فنقولُ في ال�س�ؤال الأول�« :ضر َبهُ».
ونقولُ في ال�س�ؤال الثالث« :عمروٌ».
وهكذا...

 -ءاشنإلاالا

ونقولُ في ال�س�ؤال الثاني« :جوادٌ».

(نعم) �أو (ال).
بخالف الهمز ِة التي لطلبِ الت�صديق،
ُ
فالجوابْ :
هل االستفهامية:

م ��ن � ِ
اال�ستفهام ْ
هل ،وهي مخت�ص ٌة بطل ��بِ الت�صديقِ  ،فيرا ُد بها معرف ُة
أدوات
ِ
(نعم)
وقوع الن�سب ِة وعدم وقوعها ،ولذا ال يذك ُر معها معادلٌ ،كما يكون ُجوابهاْ :
�أو (ال).
نقولْ :
ُ
قام زي ٌد)؟ والجواب( :نعم) �أو (ال).
(هل َ
وتنق�س ُم ْ
هل �إلى:
�أ -ب�سيط ٍة ،وهي �أن يكون الم�س َتفهَمُ عنه بها وجو َد ال�شيء وعدمَ ه ،كما ُ
نقول:
الخ ُّل الو ِف ُّي موجودٌ»؟
«هل العنقاء موجودة»؟ الجواب :ال ،وِ :
«هل ِ
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ب -مركب� � ٌة ،وهي �أن يكون الم�ستفهَمُ عنه بها �صف� � َة زائد َة على الوجو ِد ،كما
ُ
و«هل ال َّن ُ
ا�س»؟
«هل
بات ح�سَّ ٌ
الخفا�ش يب�صرُ»؟ِ ,
نقولِ :
ُ
أدوات االستفهام:
بقية
ِ
ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

لال�ستفهام عن العق�ل�اء ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َل ��ى} :-ﭛ ﭜ ﭝ
َ --1م � ْ�ن :مو�ضوع� � ٌة
ِ

و(من) لغير ِه.
ﭞ{  ،وقد
ينعك�س ،فت�ستعم ُل (ما) للعاقلِ َ ،
ُ
(((

تكون لال�ستفهام عن غير العقال ِء ،وهي �أق�سام ٌ:
--2ما ُ
الأول� :إي�ضاحُ اال�سمِ  ،نحو ما ا ْلعَ�سْ جَ دُ؟ فيقال في الجواب� :إنه ذهبٌ .
الثان���ي :بي ��انُ حقيق ِة ال�شيء ،مث�ل�اً يقال« :ما الأ�س���دُ»؟ فيق ��الُ في الجواب:
مفتر�س».
ٌ
«حيوانٌ

الثال���ث :بيانُ �صف ِة ال�ش ��يءِ ،مث ًال يقالُ « :م���ا الحي���وانُ »؟ فيقال في الجواب:
«ح�سا�س نا ٍم متحركٌ بالإرادةِ».
ٌ
لال�ستفهام عن الزم ��انِ  ،م�ستقب ًال كان �أم ما�ضي� � ًا ،كقو ِل ِه -
--3م َت ��ى :مو�ضوع� � ٌة
ِ
َت َعا َلى..} :-ﯫ ﯬ ﯭ ، {..وقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ{ .
لال�ستفهام عن زمان الم�ستقبلِ فقط ،كقو ِل ِه َ -ت َعالَى:-
ان :مو�ضوع ٌة
�--4أ ّي َ
ِ
} ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ{  ,وقو ِل ِ
���ه َ -ت َعالَ���ى} :-ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
 226ﮏ ﮐ ﮑ{ .
(((

(((

(((

(((

�سورة الأنبياء ،الآية:
�سورة البقرة ،الآية:
�سورة يون�س ،الآية.48 :
�سورة القيامة ،الآية.6 :
�سورة النحل ،الآية.21 :

(((

.59

(((
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(((
(((
(((

لال�ستفهام عن الحالِ  ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
كيف :مو�ضـوعـ ٌة
َ --5
ِ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{((( .وقو ِل ِه} :ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ {(((.
أين :مو�ضوع ٌة لال�ستفهام عن المكانِ  ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
َ �--6
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ{((( ،وقو ِل ِه} :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ{(((.

لال�ستفهام ،وت�أتي بمعنَى:
�--7أنّى :مو�ضوع ٌة
ِ
�أَ -
كيف ،كقو ِل ِه َ -تعَا َلى} :-ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ{ .
ب -وبمعنى من � َ
أين ,كقو ِل ِه َ -تعَا َلى} :-ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ{ .
ج -وبمعنى م َتى ،كقو ِل َنا« :زرْني �أ َّنى َ
�شئت».
(((

(((

 -ءاشنإلاالا

--8كم :مو�ضوع ٌة لال�ستفهام عن ٍ
مبهم ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
عدد ٍ
ﮖ ﮗ ﮘ{(((.
ِكين في �أمرٍ يع ُّمهما� :شخ� ًصا،
ُّ �--9أي :مو�ضوع ٌة لال�ستفهام عن تمييزِ �أحد المت�شار ِ
�أو زمان� � ًا �أو مكان ًا� ،أو ح� � ً
اال� ،أو عدد ًا ،عاق ً
ال �أو غيره ،كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ{ .
(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة الن�ساء ،الآية:
�سورة �آل عمران ،الآية:
�سورة االنعام ،الآية.22 :
�سورة القيامة ،الآية.10 :
�سورة البقرة ،الآية.259 :
�سورة �آل عمران ،الآية.37 :
�سورة الم�ؤمنون ،الآية.112 :
�سورة مريم ،الآية.73 :
.41

.25
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القواعد الرئي�سة

ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

هي َط َلبُ ال َك ِّف عَ ن ا ْل ِف ْعل عَ َلى و َْج ِه اال�ستعالء.
--1ال َّن ُ
واحد ُة هي َ
الم�ضار ُع مَ َع ال ال َّن ِاه َي ِة
ِ --2لل َّنهْي ِ�صي َغ ٌة ِ
عان �أخ ��رى ُت ْ�س َت َفا ُد ِم َن
َ --3ق ��دْ َت ْخ� �رُجُ ِ�صي َغ ُة ال َّنهي عَ ��نْ مَ ْعناها
ّ
الحقيقي �إل ��ى مَ ٍ
ال�سياق و َق َرائن الأحوال ،كالدُّعاء ،وااللتما�س ،والتمني ،والإر�شاد ،والتوبيخ،
التح ِقير.
والتيئي�س ،والتهديد ،و ْ
--4ا ِال ْ�س ِت ْفه ��امُ ط َلبُ ا ْل ِع ْل � ِ�م ب�شيء َل ْم َي ُكن مَ ْعلوم ًا ِمنْ َق ْب ُل ،ول ُه �أَ َدوَاتٌ ك ِثي َر ٌة ِم ْنها:
ا ْل َه ْم َز ُةْ ،
وهل.
--5ي ُْط َلبُ با ْل َه ْم َز ِة �أَحَ ُد �أَ ْم َر ْين:

راك ا ْل ُم ْف َر ِد ،وفي ِ
�أ -ال َّت َ�صو ُر ،وه ��و ِ�إ ْد ُ
الحال ت�أتي اله ْمزَ ُة متل َّو ًة با ْل َم ْ�س�ؤُول
هذ ِه َ
َع ْن ُه و ُيذْ َك ُر ل ُه في الغَا ِلب ُم َعا ِد ٌل َب ْع َد �أَ ْم.
راك ال ِّن ْ�س َب ِة ،وفي ِ
ب -ال َّت ْ�صديقُ وهو �إِ ْد ُ
هذه الحال يم َتن ُع ذ ْك ُر ا ْل ُم َعا ِدل.
--6ي ُْط َلبُ بهل ال َّت ْ�ص ِد ُيق َل ْي َ�س َغ ْي ُرَ ،ويَم َت ِن ُع مَ َعهَا ذ ْك ُر ا ْل ُمعَادل.
ِ --7لال ِْ�س ِت ْف َه ��ام �أَ َدوَاتٌ �أخرى غ ْي ُر الهمزة وهَ � ْ�ل ،وهي :مَ نْ  ,ما ,مَ َتى� ,أَيَّانَ ,ك َ
يف,
كم� ,أي.
�أ ْي َن� ,أَ َّنىْ ,
َات ا ْل ُم َت َقدِّ م ِة يُط َلبُ بها الت�صوُّر ،ولذ ِلك ُ
يكون الجوابُ م َعهَا بَت ْعيين
--8 228جَ ِمي ُع الأَ َدو ِ
ا ْل َم ْ�س ُ�ؤول عَ ْن ُه.

مت��������اري��������ن

--1بيّن �صيغ َة النهي والمراد منها في كل مثال من الأَمثلة الآتية:
 -قال تعالى} :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ{ .(((

 -وقال �أبو العالء:ال َت �ح � ِل � َف� ّ�ن ع �ل��ى � ِ��ص ��دقٍ وال َك� � ِ�ذ ٍب ف�م��ا ُي �ف �ي � ُد َك� ،إ ّال ال �م ��أث� َ�م ،ال� َ�ح� َل� ُ�ف

 -وقال تعالى عن المنافقين} :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ{ .(((

 -قال �أبو الط ّيب في مدح �سيف الدولة:�اه� ْ�م َي ��د ًا خُ � ِت� ُم��وا
�رام ب��أ��س�خ� ُ
ال َت � ْ�ط� � ُل� � َب � ّ�ن َك��ري��م�� ًا َب� � ْع � َ�د ُر�ؤ َي � � ِت � � ِه � ّإن ال� ِ�ك� َ
 -وقال ال�شاعر:ال�صبرا
ال َت� ْ�ح���َ�س��بِ ا ْل�م� ْ�ج��د َت � ْم��ر ًا �أ ْن � َ�ت � ِآك � ُل � ُه َل� ْ�ن ت ْب ُل َغ ال َم ْج َد حتى َت ْلعقَ َّ
  -وقال الط ْغرائي:�اب
ال ت� ْ�ط� َم� َ�ح� َّ�ن �إل ��ى ال �م��را ِت��بِ َق � ْب��ل �أن ت� � َت� � َك ��ام � َ�ل ال ُ
أدوات والأ� � �س � �ب� � ُ
 -وقال ال�شريف ال َّر ِ�ض ّي:الن ج ��ان� � ُب� � ُه خُ ���ُ�ش��و َن� ُة ال� ِّ���ص� ِّ�ل ُع� ْق� َب��ى ذ ِل � َ�ك ال ِل ِين
ال َت � ��أم � � َن� � َّ�ن ع�� � � � ُد ًّوا َ
(((
(((
(((

�سورة الأعراف ،الآية:
�سورة الحجرات ،الآية.11 :
�سورة التوبة ،الآية.66 :
.56

 -ءاشنإلاالا

 -وق ��ال تعال ��ى} :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ{(((.
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 -وقال �أبو الطيب:فَ�لا َت � َن � ْل� َ�ك ال� ّل�ي��ال��ي � ّإن �أ ْي� ِ�د َي � َه��ا �إذا � َ��ض�� َرب� َ�ن َك� �� �َ�س� � ْر َن ال�� َّن�� ْب�� َع ب��ال � َغ � َر ِب
ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

 -وقال ال�شاعر:�ادك ل � ��ذَّ ٌة َت � ْف �ن��ى و ُت � � ��ورثْ دا ِئ� � � َ�م ال �ح �� �س� ِ
ال ت��ل��ه��ي�� َّن� َ�ك ع � � ْ�ن َم� � �ع � � َ
�رات
 -وقال المتنبي:�ان ذا َر َم��قٍ
ال ت َْح َ�س ُبوا َم��ن �أ�س ْرتم ك� َ
- -وقال �أَبو العالء:

َف � َل � ْي ��� َ�س ي� ��أ ُك� � ُل �إ ّال ال � َم � ْي � َت � َة ال�� َّ��ض� ُب� ُع

ال َت� ْ�ط��و َي��ا ال ��� ِّ�س � َّر ع �ن��ي ي � � ْوم ن��ائ�ب� ٍة ف � � �� َّإن ذ ِل� � � َ�ك َذ ْن � � � ٌ�ب غ� � ْي� � ُر ُم �غ � َت � َف��رِ
و ال� ِ�خ � ُّل ك��ال�م��ا ِء ُي � ْب� ِ�دي ل��ي �ضمائ َره م��ع ال ��َّ��ص � َف��ا ِء و ُي��خْ � ِف �ي � َه��ا م��ع ال � َك� َ�د ِر
 -وقال اهلل تعالى} :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ{(((.

 -وقال �أبو الط ّيب:َوال َت�شَ َّك �إل��ى خَ � ْل��قٍ َف ُت�شْ ِم َت ُه �شك َوى ال �ج��ري� ِ�ح �إل� ��ى ال� � ِغ� � ْرب ��انِ َوال � � َّرخَ � � ِ�م
بين الأغرا�ض التي ُّ
يدل عليها اال�ستفهام في الأمثلة الآتية:
ِ --2
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 -قال �أبو ت ّمام في المديح:�ان ُكلُّ َها ِب�� ُم�� ْل�� َت� َ�ح� ٍ�م �إ َّال و�أَ ْن� � � � َ�ت �أَ ِم� �ي� � ُره ��ا؟
َه��ل اج� َت�م�ع� ْ�ت �أَ ْح� � َي ��ا ُء َع � ْ�د َن � َ
 -وقال البحتريّ :نمت َع �ل� ّ�ي ُن � ُم � َّو ال � َف� ْ�ج��رِ  ،وال � َف� ْ�ج � ُر ِ
�ساط ُع
�أ�أك � ُف � ُر َك ال َّن ْع َما َء ِع�ن��ديَ ،وق��د ْ
(((

�سورة البقرة ،الآية:
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خفو�ض وال ّ
الط ْر ُف خا�ش ُع
و�أن� � َ�ت ال ��ذي � ْأع ��زَ ْز َت� �ن ��ي َب �ع� َ�د ِذ ّل �ت��ي فال الق ْو ُل َم ٌ
 -وقال ابن ال ُّر ِوم ّي في المدح:�أَل� ��� �س � َ�ت ال� �م���ر َء َي � ْ�ج� � ِب ��ي ك� � َّ�ل حمد �إذا م ��ا ل ��م ي� �ك � ْ�ن ل �ل �ح �م� ِ�د ج��ا ِب��ي
 -وقال �أبو تمام:�وب َط� � َغ � ْ�ت ع �ل� َّ�ي ك ��أ َّن �ه��ا ج �ه �ل� ْ�ت ب � � �� َّأن ن� � � َ
َم���ا ل �ل��خُ �ط� ِ
�داك ب��ال� ِ�م�� ْر� َ��ص��ا ِد
 -وقال �آخر: -قال ال�شاعر:�أ� �ض��اع��ون��ي و� َّأي َف �ت��ى �أَ�� �ض ��اع ��وا؟ ِل � � �ي � � � ْوم ك� ��ري � � َه� ��ة و� � � �س� � ��داد َث� � ْغ���ر

 -ءاشنإلاالا

َف � َ�د ِع ال� َوع�ي� َ�د فما َوع �ي � ُد َك �َ��ض��ا ِئ��رِ ي � َأط �ن �ي� ُ�ن � ْأج� � ِن � َ�ح� � ِة ال� � ُّذب � ِ
�اب َي��ِ��ض�ي� ُر
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للمطالعة
أ�سدي
من �شعرائنا :الكُ َم ْي ُت ال ُّ

(((

ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

ه ��و الكميت بن زي ��د الأ�سديّ ينتهي ن�سب ��ه �إلى م�ضر بن ن ��زار بن عدنان من
�أ�شع ��ر �شعراء الكوفة ال ُم َقدَّمِ ي ��نَ في ع�صره .عالم بلغات الع ��رب خبير ب�أيّامها.
ومن �شعراء القرن الأوّل من الهجرة .كان في �أيّام الدولة الأُ َم ِو ّية ،وولد �أيّام مقتل
الح�سين� Qسنة �إحدى و�ستين ومات في �سنة �ست وع�شرين ومائة في خالفة
مروان بن محمّد ولم ُي ��درك الدولة العبّا�سية .وكان معروف ًا بالت�شيّع لبني ها�شم
م�شه ��ور ًا بذل ��ك قال �أبو عبيدة :لو لم يكن لبني �أ�سد منقب ٌة غي ُر الكميت لكفاهم.
ال�ضبِّيُّ  :لوال �شع ُر ال ُك َمي ِْت لم يكن للّغة َترْجُ مَا ٌن وال للبيانِ ل�سانٌ.
وقال �أبو عِ كْرِ مَ َة َّ
مح ّبته لآل البيت Rو�إخال�صه لهم

قي ��ل � ّإن الكمي ��ت دخ ��ل على �أب ��ي عبد اهلل جعف ��ر بن مح ّمد Qف ��ي �أيام
ال َت�شْ رِ ي ��ق بمن ��ى فقال له ُجعل ��ت فداك �إنّي قلت فيك ��م �شعر ًا �أُ ِح � ُّ�ب �أن �أُن ِْ�ش َد َك ُه.
فق ��ال :يا ُك َم ْي ُت اذكرِ َ
ِ
المعدودات ،ف�أعاد عليه القول ،فرقّ له
اهلل في هذه الأ ّيام
�أبو عبد اهلل ،فقال هات :وبعث �أبو عبد اهلل �إلى �أهله فقرب ف�أن�شده فكثر البكاء
ح ّتى �أتى على قوله:
ي�صيب به الرامون عن قو�س غيرهم ف �ي��ا �آخ� � ��ر ًا �أ�� �س ��دى ل ��ه ال� �غ � َّ�ي �أ ّو ُل
اللهم اغفر للكمي ��ت .ودخل �-أي� ًضا -على �أبي
 232فرف ��ع �أب ��و عبد اهلل يديه فقالّ :
علي Qف�أعطاه �ألف دينار وك�سوة .فقال له الكميت :واهلل ما
جعفر مح ّمد بن ّ
أتيت من هي في يديه .ولكنّي �أحبب ُت ُك ْم للآخرة
�أحببتك ��م للدنيا ولو � ُ
أردت الدنيا ل ُ
�اب ا ّلتي �أ�صابت �أج�سامكم ف�أن ��ا �أقبلها لبركتها ،و�أ ّم ��ا المال فال �أقبله.
�أ ّم ��ا الثي � ُ
(((
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 -ءاشنإلاالا

دخلت معه على عل � ّ�ي بن الح�سين .فقال� :إنّي
وحك ��ى �صاعد مولى الكميت .قالُ :
ق ��د مدحت َُك بما �أرجو �أن يكون لي و�سيل ٌة عند ر�سول اهللّ Pثم �أن�شده ق�صيدته:
« َمنْ لقلبٍ ُم َت َّي ٍم ُم ْ�س َت َه ِام» .فل ّما �أتى على �آخرها قال له :ثوابك نعجز عنه ،ولكن
م ��ا عجزنا عنه ،ف� ّإن اهلل ال يعجز عن مكاف�أت ��ك ،و�أراد �أن ُيح�سن �إليه ،فقال له:
�إن �أردت �أن تُح�سن � ّإلي فادفع � ّإلي بع�ض ثيابك ا ّلتي تلي ج�سدك �أتب ّرك بها فنزع
ثياب ��ه ،ودفعها �إليه ّثم قال :الله � ّ�م � ّإن ال ُك َم ْي َت جاد في �آل ر�سول اهلل وذر ّية نب ّيك
الحق ف� ْأح ِي ِه �سعي ��د ًا و� ِأم ْت ُه
بنف�س ��ه حين �ض � ّ�ن النا�س ،و�أظهر ما كتمه غي ��ره من ّ
�شهي ��د ًا و�أ ِر ِه الجزاء عاج ًال ،ف�إنّا قد عجزن ��ا عن مكاف�أته .وال ُك َم ْي ُت بعد هذا من
�أعاظم ال�شع ��راء ا ّلذين عرفهم الع�صر الأموي ،ومن �أ�صدقهم عاطفة ...و�شعره
عقلي؛ فهو
لي� ��س عاطفي� � ًا كبق ّية ال�شع ��راء ،بل � ّإن �شع ��ره� ،شعر
مذهبي ،ذهن � ّ�يّ ،
ّ
�شاعر ينا�ضل عن فكرة عقائد ّية مع ّينة ،وعن مبد�أ وا�ضح ،ومنهج �صحيح ،ودعوة
�آم ��ن بها وك ّر�س لها حياته وجهده وتح ّمل في �سبيلها الأذى ومات ب�سببها .و�أغلب
ال�سيا�سي �أو الها�شم ّيات ،وها هو يبد�أ �إحدى ها�شم ّياته قائ ًال:
�شعره
ّ
ِي�ض �أَط� َر ُب و َال َل � ِع � َب � ًا م � ّن��ي وذو ال���َّ�ش�ي��بِ َي � ْل � َع� ُ�ب
بت وما �شَ وق ًا �إلى الب ِ
َطرِ ُ
َول� ِ�ك� ْ�ن �إِل ��ى �أه ��لِ ال� َف��َ��ض��ا ِئ��لِ وال� ُّن� َه��ى َوخَ � �ي ��رِ َب � ِن��ي َح� � � َّوا َء وال��خَ �ي � ُر ُي�ط� َل� ُ�ب
�إل��ى ال� َّن� َف��رِ ال� ِب� ْي�� ِ��ض ا ّل� ِ�ذي� َ�ن ب ُِح ِّبهم �إل � ��ى اهلل ِف��ي�� َم��ا َن ��ا َب� � ِن ��ي �أ َت�� � َق�� � َّر ُب
َب � ِن��ي َه��ا��ِ�ش� ٍ�م َره� � ِ�ط ال � َّن � ِب� ِّ�ي ف ��إ َّن � ِن��ي ِب��هِ ��م و َل � ُه��م �أَر� َ��ض��ى ِم � � َرار ًا و�أغ��َ��ض� ُ�ب
�رح � ُ�ب
�اح��ي َم � � َو َّد ٍة �إل���ى َك�� َن� ٍ�ف ِع �ط � َف��ا ُه �أه � � ٌل َو َم � َ
خَ � َف���ض� ُ�ت َل � ُه��م ِم � ّن��ي َج � َن� َ
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الدرس العشرون

ء-3-
االنشا ُ
ء والتمنِّي
الندا ُ

أهداف الدرس

�- -1أن يتع� � ّرف الطال ��ب �إل ��ى �صيغت ��ي الن ��داء والتم ّن ��ي
الإن�شائيتين.
�- -2أن ُي ِ
ح�س َن ا�ستخدام �صيغتي النداء والتمنّي.

النداء:
ُ

ُ -ءاشنالاالا

حرف
�إذَ ا �أَر ْد َن ��ا �إقبالَ �أَحدٍ علينَا دعو َن ��ا ُه بذكرِ ا�سمِ ِه �أو �صف ٍة مِ نْ �صفا ِت ِه بعدَ ٍ
نائ � ٍ�ب منابَ «�أدعو» ،وي�سمَّى هذا بالنداءِ .فالن ��دا ُء ه َو طلبُ توجّ ِه المخاطَ بِ �إلى
بحرف يفيد معنَى�« :أنادي».
ٍ
المتكلّمِ
وه َيا ،و وا.
و�أَدواتُ الندا ِء ِه َي :الهمزةُ ،ويا ،و� ُّأي ,و�أي ,و�آ ,و�أ َياَ ،
ٍ
من�سوب �إلي ِه:
عليِ Qفي ِ�شعرٍ
--1الهمزةُ :كقولِ �أميرِ الم�ؤمنين ّ
�أَ ُح� �� �َ�س� �ي � ُ�ن �إِ ّن� � ��ي ِ
واع� � � ٌ�ظ َوم � � � ��ؤَ ِّد ٌب َف��اف � َه��م َف� ��أَن � َ�ت ال �ع��ا ِق � ُل ال� � ُم� � َت� ��أَ ِّد ُب
--2يا :كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى }:-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ{ .
(((

علي:Q
ُّ �--3أي :كقولِ �أميرِ الم�ؤمنين ّ
اف عليكم اثنت���انِ  :اتّبا ُع الهَ���وى ،وطُ ولُ
«�أ ُّيه���ا النَّا����س �إنَّ �أَخ���وَفَ مَ���ا �أَخَ ُ
الأمَ���لِ  .ف�أمَّ ���ا ا ّتب���ا ُع ال َهوَى ،في�ص���دُّ عَنِ الح���قّ  ،و�أمَّ ا طُ ولُ الأمَلِ  ،فين�سِ ���ي
237
الآخرةَ».
الثمالي�َ « :أ ْي َر ِّب
الح�سينِ Lفي دعا ِء �أبي حمز َة
إمام علي ِبن
ِ
ْ �--4أي :كقولِ ال ِ
ّ
(((

(((
(((

�سورة الأحزاب ،الآية .1 :
ال�شريف الر�ضي{ ،نهج البالغة ،ج� ،1ص
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ِمن َْك اَ ْط ُل ُبَ ،و ِا َل ْي َك اَ ْر َغ ُب ،وِا ّي َ
اك اَ ْر ُجوَ ،واَنْتَ اَ ْهل ذ ِل َك ،ال اَ ْر ُجو َغ ْي َر َك َوال
اَ ِثقُ �إ ّال ب َِك يا اَ ْر َح َم ال ّر ِاحمينَ » .
(((

ِ
ال�شريف المرت ََ�ضى :
�--5أيا :كقولِ
�أَي � � ��ا ذاه � �ب � � ًا و ّل� � ��ى وخ � � ّل� � َ�ف ب��ع� َ�ده َع �ل� َّ�ي ِم�� َ�ن الأح� � ��زانِ ِم � � ْ�ل َء َج��وان�ب��ي
َه َيا :كقولِ ال�شَّ ِاعرِ :
�رج ��و �أن ي� �ك ��ون َح �ي � ًا وي�� �ق� ��ول م� ��ن َط� � � َم � ��عَ :ه�� � َي� ��ا َر َّب� � ��ا
ف� ��أ�� �ص���اخَ ي � ُ
(((
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(((

--6كقولِ �أبي العال ِء المع ّر ِي:
ُ
فا�ضل؟
النق�ص
ناق�ص؟ ووا �أ�سف ًا كم يظه ُر
فوا عجب ًا كم يدعي الف�ضل
ٌ
َ
بعد ذكرِ �أدواتِ النِّدا ِء والتَّعر ُِّف �إليهَا نقولُ � :إنَّ منهَا مَ ا يُ�ستعمَلُ لنِدَ ا ِء القريبِ ,
ومنهَا مَ ا ه َو للبعيدِ  ,والأ�ص ُل في ندا ِء القريبِ �أنْ يُنادَى بـ«الهمزةِ» �أو «�أي» ,كقولِ
�أميرِ الم�ؤمنينَ عليّ Qفي و�صي ّت ِه لولدِ ِه الح�سنِ :L
«�...أيْ ُب َن���ي �إ ِّن���ي و�إنْ ل��� ْم �أك���نْ ُعمِّ���رتُ ُعمْ��� َر مَ���نْ كَا َن َق ْب ِل���ي َفقَ��� ْد نَظَ ���رْتُ فِي
�أَعْ مَا ِلهِم ،و َفكَّرتُ فِي �أَخْ بَارِهِ م ،و�سِ رْتُ فِي �آَثَارِهِ م حتَّى ُعدْتُ َك�أَ َح ِد ِهم» .
وكقولِ ال�شاعر :
(((

(((

(((

ال�شيخ عبا�س الق ّمي ،مفاتيج الجنان ،دعاء ال�سحر.

علي Q
((( عل ��ي ب ��ن الح�سي ��ن بن مو�سى بن محمد بن �إبراهيم �أبو القا�سم 436 - 355 .هـ  1044 - 966 /م من �أحفاد امير الم�ؤمنين ّ
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نقي ��ب الطالبيي ��ن ،و�أح ��د الأئمة في علم ال ��كالم والأدب وال�شعر ,له ت�صانيف كثي ��رة منها (الغرر والدرر) يع ��رف ب�أمالي المرت�ضى،
و(ال�شه ��اب بال�شي ��ب وال�شباب) ،و(تنزي ��ه الأنبياء) و(االنت�صار) فقه ،و(تف�سي ��ر العقيدة المذهبة) �شرح ق�صي ��دة لل�سيد الحميري،
و(ديوان �شعر) وغير ذلك الكثير.
((( الراعي ال ُن َميريُ ,ع َبيد بن ُح�صين بن معاوية بن جندل ،ال ُّن َم ْيرِ ّي� ،أبو جندل 90 .هـ  708 /م.
كان من جلّة قومه ،و ُلق َّب بالراعي لكثرة و�صفه الإبل وكان بنو نمير �أهل ٍ
راعي �إبلٍ من �أهل بادية الب�صرة.
بيت و�س�ؤدد .وقيل :كان َ
يف�ضل الفرزدق فهج ��اه جرير هجا ًء ُم ّر ًا وهو م ��ن �أ�صحاب الملحمات .و�سماه بع� ��ض الرواة ح�صين بن
عا�ص ��ر جري ��ر ًا والف ��رزدق وكان ّ
معاوية.
((( الإمام علي ،Qنهج البالغة ،ج� ،3ص .41
((( عب ��د قي� ��س بن خُ فاف �أبو جبيل البرجمي من ب ��ن عمرو بن حنظلة� ،شاعر تميمي جاهلي فحل ،من �شعراء ال ُمف ََّ�ض ِل ّيات ،من البراجم،
وهم بطون من �أوالد حنظلة بن مالك من تميم.

�اك ك � � ��ار ُِب َي � ِ
�أَ ُب� � � َن � � َّ�ي �إِ َّن �أَب�� � � َ
فاع َجلِ
�وم� � ِه ف ��إِذا ُد ِع َ
يت �إِل��ى ال َمكار ِِم ْ

()1

النداءين ا�ستعما ٌل للأ�صلِ .
ف�إنَّه ِفي ِكال
ِ
بغيره َما ِمن بق َّية ال ِ
عيد �أَ ْن ينا َدى ِ
والأ�ص � ُ�ل ِفي ِندا ِء ال َب ِ
أدوات ،غي َر � َّأن َ
هناك
أ�سباب فيما
�أ�سبا َب� � ًا بالغ َّي ��ة ُ
َ�شرح َه � ِ�ذ ِه ال َ
تدعو �إِلى مخالف ِة َه ��ذَ ا الأ�صلِ  ،و �سن ُ
ي�أ ِتي:

نت�أَم� � ُل هَ ذَ ا المثالَ  ،فنج ُد المنادَى في ِه بعيداً ،ولك ��نَّ �أبَا الطيِّب نادُاه بالهمز ِة
المو�ضوعة للقريبِ  ،فمَا ال�سببُ البالغيُّ هنَا؟ ال�سببُ �أَنَّ �أبَا الطيِّب �أرا َد �أنْ ُي َبيِّنَ
م�ستح�ض ٌر فِي ذه ِن ِه
َ
�أنَّ المنادَى عَ لَى الرَّغمِ مِ نْ بُعدِ ِه فِي المكانِ  ،قريبٌ مِ ن قل ِب ِه
ال يغي ��بُ ع ��نْ با ِلهِ ،فك�أنَّه حا�ض ٌر معَه فِي مَ كانٍ واح ��دٍ  .وهذه لطيف ٌة بالغيَّة تُ�سَ ِّو ُغ
ا�ستعمالَ «الهمزةِ» و«�أي» فِي ندا ِء البعيدِ .

ُ -ءاشنالاالا

كتب �أبو الط ّيب المتن ّبي �إِلى الوا ِلي وه َو ِفي االعتقالِ :
َ --1
�ات ال�� ُل� َ�ج��ي� ِ�ن َو ِع�� � ْت� ��قُ ال � َع �ب �ي� ِ�د
�أَم � � ��ا ِل � � � َ�ك ِر ّق� � � ��ي َو َم� � � ��ن �� َ��ش � ��أ ُن � � ُه ِه� �ب�� ُ
�وت ِم� � ّن ��ي َك� َ�ح��ب��لِ ال� � َوري � ِ�د
َد َع � ��و ُت � � َ�ك ِع� �ن � َ�د ِان� � ِق� �ط���ا ِع ال� � َرج ��ا ِء َوال � � َم� � ُ

--2وفي دعا ِء ُك َميل ِبن ٍ
زياد ُ
ؤمنين:Q
يقول �أمي ُر الم� َ
«ي���ا رَبِّ  ،ي���ا رَبِّ  ،ي���ا رَبِّ  ،يا اِلهي وَ�سَ ���يِّدي َو َموْاليَ وَمالِكَ ِرقّ���ى ،يا مَنْ ِبيَدِ ِه
ِ
نا�صيَتى ياعَليماً ب ُِ�ضرّى َومَ�سْ َكنَتى ،يا خَ بيراً ِب َفقْرى وَفاقَتى» .
اهلل 239 -
الوريد ,وه َو ُ
ِ
أقرب �إلينَا ِمن حبلِ
نج ُد المنا َدى ِفي َهذَ ا ال ُّدعا ِء قريب ًاَ ،بل � ُ
ولكن الإمام عل ّي ًا Qا�ست ْع َ
مل في ِه � َ
أحرف النَّداء المو�ضوع َة
�سبحا َنه و َت َعا َلىَّ ,-
ال�سب � ُ�ب � َّأن المنا َدى هنَا ُ
جليل الق َْد ِر خطي ُر ال�شَّ �أنِ  ,فك�أَ َّن
للبعي � ِ�د ف َما ُ
�سبب َهذَ ا؟ َّ
(((

(((
(((

كارب يومه �أي مقارب يومه الذي يموت فيه.
ال�شيخ عبا�س الق ّمي ،مفاتيح الجنان ،دعاء كميل.
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َ
الحرف
ظم بع ٌد ِفي الم�ساف ِة ،ولذل � َ�ك اختا َر  Qفي ندا ِئ ِه
ُبع � َ�د درج ِت ِه ِفي ال ِع ِ
ِ
البعيد ل ُي�شي َر �إ َلى َهذَ ا ال�شَّ �أنِ ال َّرفي ِع.
المو�ضو َع لندا ِء
الح�سين Qلرجلٍ
إمام
عنده رج ًالَ « :يا َهذَا ،كفَّ َعنِ ال ِغيب ِة،
ُ
اغتاب َ
َ
--3قالَ ال ُ
ف�إنَّها �إ َدا ُم كالبِ النَّارِ» .
(((

َف ِف ��ي هَ ذَ ا الحدي ��ثِ كانَ المخاطَ بُ ِف ��ي اعتقا ِد الإم ��امِ الح�سينِ  Qو�ضي َع
االنحطاط ,بع ٌد في الم�سافة ,فلذلك
ِ
ال�شَّ � ��أنِ �صغي َر القدرِ ,فك�أنَّ ُبع ��دَ درج ِت ِه فِي
ناداه ب�أدا ِة البعيدِ وه َو من ُه قريبٌ .

--4يقول �أبو العتاهية :
�أَي� ��ا ب ��ا ِن � َ�ي ال � ُدن �ي��ا ِل� � َغ� �ي ��رِ َك َت�ب� َت�ن��ي َوي���ا ج� ِ
�ام�� َع ال � ُدن �ي��ا ِل�� َغ��ي��رِ َك َت�ج� َم� ُع
َ
واحد؛ َ
المتكلم ِفي مكانٍ ٍ
المخاط َب لغفل ِت ِه و ذهو ِل ِه ك�أ َّنه غي ُر ِ
فلذلك
حا�ضرٍ م َع
ل َّأن
ِ
البيت ُ
ا�ستخدم ِ
قريب .ومث ُل َهذا ِ
ال�شاع ُر ادا َة ِ
قول �شاعرٍ :
البعيد في خطا ِب ِه وه َو ٌ
َ
()
�أَي � ��ا ج � ِ
وت؟!
�ام� � َع ال��دن�� َي��ا ِل � َغ �ي��ر َب�ل�اغَ � � ٍة ِل ْ
من ت َْج َم ُع ال ُّد ْن َيا و�أن��ت َت ُم ُ
تخرج � ُ
ال�سياق
ألفاظ َ
قد ُ
أ�صلي �إلى معانٍ �أخ َرى ،تُف َه ُم من ِّ
الندا ِء عن معناها ال ِّ
أهم َ
ذلك:
بمعون ِة
ِ
القرائن ،ومن � ِّ
�أ -الإغرا ُء ,كقولنا لمن �أقبل َّ
يتظ َّلمُ  :يا مظلومُ .
كقول �أبي فرا�س:
ب -اال�ستغاث ُةِ ,
ِ ()
 240ي ��ا ِل� �ل ��رِ ج ��الِ � ،أَ َم� � ��ا لهلِ ِ ُم �ن � َت � ِ���ص��فٌ ِم� َ�ن ال� ُ�ط �غ��ا ِة� ،أَ َم ��ا ِل�ل��دي� ِ�ن ُمن َتقم
(((

3

4

(((
(((

(((
(((

العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،75ص.117
�إ�سماعيل بن القا�سم بن ُ�س َويد ال َع ْي ِن ّي ،العنزي� ،أبو �إ�سحاق 211 - 130 .هـ 826 - 747 /م �شاعر ُم ْك ِثر� ،سريع الخاطر ،في �شعره �إبداع،
ُيع� � ُّد من مقدمي المولَّدين ،من طبقة ب�ش ��ار و�أبي نوا�س و�أمثالهما .كان يجيد القول في الزهد والمديح و�أكثر �أنواع ال�شعر في ع�صره.
ولد ون�ش�أ قرب الكوفة ،و�سكن بغداد وتوفي فيها.
لم نعرف قائله.
من ق�صيدته الم�سماة « ال�شافية».

كقول المتن ّبي:
ج -الندب ُةِ ,
واح � � � َّر َق��ل��ب��ا ُه ِم� � َّم ��ن َق��ل�� ُب�� ُه ��َ�ش � ِب� ُ�م َو َم ��ن بِجِ �سمي َوح��ال��ي ِع �ن� َ�د ُه َ�سق َُم
َ
البهائي :
ال�شيخ
ّ
د -الزج ُرِ ,
كقول ِ
اك ُ
اال َي� ��ا خَ ��ا ِئ� �� َ��ض� � ًا َب�� ْ�ح� � َر اَلأ َم� ��ا ِن� ��ي َه� � � � َ�د َ
اهلل َم� ��ا َه� � ��ذَ ا ال� � َّت� � َوا ِن ��ي
�أَ� َ��ض�� ْع� َ�ت ال � ُع � ْم � َر ِع ��ْ��ص � َي��ا َن � ًا َو َج � ْه�لا َف� � َم� � ْه�ل� ًا �أ ُّي � � َه� ��ا ال � � َم � � ْغ � � ُرو ُر َم � ْه�ل�ا
وج ��ع ,كقو ِل� � ِه َ -تعَا َل ��ى..} :-ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
التح�س ��ر وال َّت ُّ
هـُّ -
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ{ .
(((

(((

التم ِّني:
(((

ُ -ءاشنالاالا

طلب ح�صولِ ٍ
�شيء َع َلى �سبيلِ المحب ِة
وه َو ُ
�--1إ َّما لكو ِن ِه م�ستحي ًال ،كقولِ �أبي العتاه ّية :
�اب ي� �ع���و ُد ي��وم�� ًا ف � ��أُخ � �ب � � َره ب��م��ا � �ص �ن��ع ال � َم ���ِ�ش �ي� ُ�ب
�أال ل� �ي � َ�ت ال� �� �َّ�ش� �ب � َ
(((

مطموع في ني ِل� � ِه ,كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
--2و�إ َّم ��ا لكو ِن ِه ممكن ًا غي َر
ٍ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ{(((.

ترجي ًا ,ويع َّبر في ِه «بع�سى,
كان االم ُر
رجى ح�صو ُل ُه َ
و� َإذا َ
ُ
كان طل ُب ُه ِّ
المحبوب م َّما ُي َ
ولع����ل» كقو ِل ِه َ -ت َعا َل ��ى} :-ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ{ وقو ِل ِه} :ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ{ .
(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((

ال�شي ��خ به ��اء الدي ��ن محمد بن الح�سين بن عبد ال�صمد بن محمد بن علي بن الح�سين بن �صال ��ح الحارثي الهمداني العاملي الجبعي
نزي ��ل �أ�صفه ��ان ولد في بعلبك يوم الخمي�س لثالث ع�شرة بقين من المحرم �سنة  953وتوفي في �أ�صفهان � 12شوال �سنة  1030ودفن في
م�شهد بجوار االمام الثامن علي بن مو�سى الر�ضا.Q
�سورة الزمر ،الآية.56 :
مخت�صر المعاني� ،ص .129
�سبقت ترجمته.
�سورة الق�ص�ص ،الآية.79 :
�سورة الطالق ،الآية.1 :
�سورة المائدة ،الآية.52 :
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لغر�ض بالغ ��يًّ  ,وهو �إبرا ُز المرج ِّو فِي �صور ِة
وق ��دْ ت�ستع َم ُل فِي الترجِّ ي «ليتَ » ٍ
الم�ستحيلِ مبالغ ًة في ُبعْدِ ني ِلهِ ،كقولِ المتنبّي:
َف �ي��ا َل �ي� َ�ت م��ا َب �ي �ن��ي َو َب� �ي � َ�ن َ�أ ِح � َّب �ت��ي ِم� َ�ن ال ُب ِعد ما َبيني َو َب�ي� َ�ن ال َم�صا ِئبِ
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و َق � ْ�د ت�ستعم� � ُل �أي�ض� � ًا للتن� � ُّد ِم ,كقو ِل� � ِه َ -ت َعا َل ��ى} :-ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ{ .
(((

ُ
أدوات التم ّني:

أدوات ,واحد ٌة �أ�صل ّي ٌة هِ ي «لي���تَ » وثالثٌ غي ُر �أ�صل ّيةٍ ,نائب ٌة عنهَا,
للتم ّن ��ي �أرب ُع � ٍ
لغر�ض بالغيٍّ  ,وهِ ي:
و ُي َت َمنّى ِبهَا ٍ
ْ --1
هل ,كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ{
--2لو ,كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى}:-ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{

(((

(((

--3لع َّل ,كقولِ قي�س ِبن المل ّو ِح :
ناح ُه َل � َع � ّل��ي ِ�إل� ��ى َم ��ن َق ��د َه� � ِوي � ُ�ت �أَط��ي�� ُر
�أَ� ِ��س� َ
�رب القَطا َه��ل َم� ْ�ن ُيعي ُر َج َ
(((

242
(((
(((
(((
(((

�سورة الفرقان ،الآية:
�سورة الأعراف ،الآية:
�سورة ال�شعراء ،الآية.102 :
قي�س بن ال ُم َل َّوح بن ِ
مزاح ٍم العامريَ .مجنون لَيلى  68هـ  687 /م �شاعر غَ زِ ل ،من المتيمين ،من �أهل نجد .لم يكن مجنون ًا و�إنما لقب
بذل ��ك لهيام ��ه في حب ليلى بنت �سعد التي ن�ش� ��أ معها �إلى �أن كبرت وحجبها �أبوها ،فهام على وجهه ين�ش ��د الأ�شعار وي�أن�س بالوحو�ش،
فيرى حين ًا في ال�شام وحين ًا في نجد وحين ًا في الحجاز� ،إلى �أن وجد ُملْقى بين �أحجار وهو َم ْي ٌت فحمل �إلى �أهله.
.27

.53

القواعد الرئي�سة

 -ال ّندا ُء َط َلبُ ا ِلإ ْقبَال بحَ ْر ٍف َنا ِئ ٍب م َنابَ �أَدْعُ و.�- -أدوات ال ِّندَ ا َء :ا ْل َه ْم َز ُة ،و«يَا» ،و«�آ» ،و«�أي» و«�أَيا» ،و«هيَا» ،و«وا».

معان �أخ� � َرى ت�ستفا ُد م ��ن القرائن،
 -يخ ��رج الن ��دا ُء عن معن ��اه ال ِّأ�صلي �إل ��ى ٍ
كالزجر والتح�سر والإغراء.
ُمكن ًا َغي َر مطموع
 -التمني َط َلبُ � ْأم ٍر مَ ْحب ٍُوب� ،إ َّما ِل َكو ِن ِه م ُْ�س َت ِحي ًال ،و ِ�إ َّما لكونه م ِ
في َن ْي ِل ِه.
ُ -بالغي.
واللفظ ا ْل َم ْو ُ�ضو ُع للتمني َليتَ  ،وقد ُي َت َّمنى بهَل وَلوَ ،و َلع َّلِ ،ل َغ َر�ض
ٍّ
كان َط َل ُب ُه ترَجِّ ي ًا ،و ُي َع ّب ُر في ِه َّ
 �-إذا كان الأم ُر المحبوبُ ِمما يُرجَ ى حُ ُ�صو ُل ُه َبلعل
�أَ ْو عَ َ�سى ،وقد ت�ستعمل فيه َليتَ َل َغ َر�ض
بالغي .
ّ

ُ -ءاشنالاالا

 -الهمزة و�أي لنداء القريب ،وغيرهما لنداء البعيد. -ق ��د ُي َن ِّزل البعيد منزلة القريب ،فينادَى بالهمزة و»�أي»� ،إ�شار ًة �إلى ُقربه منالقلب و ح�ضوره في الذهن.
 -وق ��د ُي َن َّز ُل القريب منزلة البعيد ،فينادى بغير الهمزة و»�أي»� ،إ�شار ًة �إلى عُ ُل ِّومرتبته� ،أو انحطاط منزلته� ،أو غفلته و�شرود ذهنه.

(((
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(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .171

ت������م������اري������ن
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--1ب ِّي���ن م���ا ف���ي الأمثلة الآتية من ٍّ
تمن �أو ترجٍّ ،و م���ا جاء من الأدوات على غير
أ�صلي:
و�ض ِع ِه ال ّ
 -قال م ْر ُوان بن �أبي حف�صة في رثاء م ْعن بن زائدة:
ف� �ل� �ي � َ�ت ال� ��� �ش � ِ
�ام� � ِت� �ي ��ن ب� � � ِه َف � � � � َ�د ْو ُه و َل�� �ي� � َ�ت ال � � ُع � � ْم � � َر ُم � � � َّد َل � � � ُه ف � َ�ط ��اال
 -وقال �أبو َّالطيِّب في رثاء �أخت �سيف الدولة:
َف � َل � ْي� َ�ت ط��ا ِل � َع � َة ال���ّ�ش� ْم���َ�س�ي� ِ�ن غَ ��ا ِئ � َب � ٌة َو َل��ي� َ�ت غ��ا ِئ � َب � َة ال���ّ�ش� ْم�� َ��س�ي� ِ�ن ل��م َت� ِغ��بِ
 -وقال �آخر:َع�سى ال َليالي ا َّلتي �أَ�ضنَت ِبفُر َق َتنا جِ �سمي َ�س َتج َم ُع ِني َي��وم � ًا َو َت�ج� َم� ُع� ُه
 -وقال اهلل تعالى} :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ{ .(((

 -وقال تعالى} :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ { .(((

 -وقال ال�شاعر:م�ض ْين رواج�� ُع
� َأم� � ْن���ز َل� �ت���ي َم�� � ٍّ�ي �� �س�ل�ا ٌم ع�ل� ْي�ك�م��ا ه��لِ الأ ْز ُم � � ُ�ن ال�لات��ي َ
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 -وقال المتنبي:�وك على الأق� ��دا ِر ُم ْع ِط َي ٌة ف� � َل � ْ�م ي� � ُك � ْ�ن ل�� َ�دن�� ٍ
َل�ي� َ�ت ال � ُم � ُل� َ
�يء ع��ن� َ�د َه��ا َط � َم � ُع
 -وقال في المديح:َل�� ْي� َ�ت ال � َم��دائ� َ�ح َت ���ْ�س � َت � ْوف��ي َم � َن��ا ِق � َب � ُه َف�م��ا ُك � َل � ْي� ٌ�ب َو� ْأه� � � ُل الأَ ْع ��ُ��ص��رِ الأُ َولِ
(((
(((

�سورة غافر ،الآية:
�سورة ال�شعراء ،الآية:

.36
.102

ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ{(((.

ُ -ءاشنالاالا

- -2ب ِّي����ن �أدوات الن����داء ف����ي الأمثل����ة الآتية ،وما جرى منها على �أ�ص����ل و�ض����عه في نداء
القريب �أو البعيد ،و ما خرج منها عن ذلك مع بيان الأ�سباب البالغية في الخروج:
 -قال �أبو َّالطيِّب:
الج ْحفَلِ ال َم ْر ِ
هوب جا ِن ُب ُه � ّإن ال� ّل �ي��وثَ تَ�صي ُد ال� ّن��ا�� َ�س �أُ ْح��دا َن��ا
يا �صا ِئ َد َ
 -وقال ال�شاعر:�أي��ا َر ِّب َق� ْ�د �أَ ْح���س�ن� َ�ت ع ��و ًدا و ب � ْ�د�أ ًة �إل� َّ�ي فلم ي ْن َه ْ�ض ب� ْإح�سا ِن َك ال�شُّ ْك ُر
 -وقال ال�شاعر:�ان َن�� ْع�� َم��انِ الأَ َر ِ
�ان
اك َت � َي � َّق � ُن��وا ب � ��أ َّن � �ك� � ُ�م ف� ��ي رب � � � ِع ق��ل��ب� َ�ي ���س�� َّك� ُ
�أَ� �ُ�س� � َّك � َ
- -وق ��ال تعال ��ى يحكى قول فرع ��ون لمو�س ��ى} :Qﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

 -وقال �أبو العتاهية:�أي� � ��ا م � � ْ�ن ُي � � ��ؤ َِّم� � � ُ�ل ط� � ��ولَ ال �ح �ي��اة و ط�� � � ُ
�ول ال� �ح� �ي���اة ع� �ل� �ي ��ه خَ � � َ�ط � � ْر
�اب ف�ل�ا خ �ي � َر ف��ي ال �ع �ي ��� ِ�ش ب �ع� َ�د ال� ِ�ك � َب � ْر
�إذا م ��ا ك � � ِب � � ْر َت وب� � � َ
�ان ال ��� َّ�ش �ب� ُ
 -وقال �أبو الطيب في مدح كافور من ق�صيدة �أن�شده �إياها:ي ��ا َرج� � ��ا َء ال� � ُع� � ُي ��ونِ ف ��ي ك� � ّل �أ ْر� � ٍ��ض ل��م ي�� ُك� ْ�ن غ �ي � َر � ْأن �أ َر َ
اك َر َج��ائ��ي
علي ما �سمعتَ ِم ِّني.
 �-أي ُب َن َّي� ،أعدْ َّ245
َ
�صوتك حتى ال ي�سم َع حديثنا �أحدٌ.
 �-أمحمدُ ،ال ترف ْع �-أيا هذاَ ،ت َن َّب ْه فالمكار ُه م ُْح ِد َق ٌة بك.تتكلم حتى ُي�ؤْ َذ َن َ
لك.
 -يا هذا ،ال ْ(((
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للمطالعة
من �شعرائنا :ال�س ّيد ر�ضا الهندي(((.
ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

�أب ��و �أحم ��د ال�سيّد ر�ضا ب ��ن محمّد ب ��ن ها�شم بن مي ��ر �شجاعة عل ��يّ التقويّ
الر�ض ��ويّ المو�سويّ المعروف بالهنديّ  ،عالم �شاعر م�شتهر .ولد في النجف عام
 1290ه  1873 /م وترعرع فيها ،ثمّ انتقل �إلى �سامرّاء عند الثامنة من عمره مع
وال ��ده في العام  1298ه���  1880 /م ،وهو عام الطاعون ،حيث ا�ستق ّر فيها ثالث
ع�ش ��رة �سنة ،ثمّ ع ��اد �إلى النجف فا�شتغل بتح�صيل العلم .ق ��ر�أ على ال�شربياني،
وال�س ّي ��د محمّد الطباطبائي ،وال�شيخ محمّد طه نجف ،وال�شيخ ح�سن بن �صاحب
الجواه ��ر .له م�ؤلّفات مهمّة ف ��ي العقائد والأدب .تو ّف ��ي بالفي�صليّة  -من �أعمال
الخا�صة
ّ
الديواني ��ة  -في عام  1362ه  1943 /م بال�سكتة القلبية ودفن بمقبرته
ق ��رب داره في الحوي�ش .وله يمدح الإمام عل ّي ًا بق�صيدته الم�شهورة الّتي دعاها ب
«الكوثرية»:
�أَ ُم�� � � َف�� � � َّل� � � ُ�ج ث� � �غ� � � ُرك �أم ج���وه� � ْر ورح� � �ي � ��قُ ِر� �َ ��ض � ��ا ِب � � َ�ك �أم � �ُ�س� � َّك� � ْر
ق � � ��د ق�� � � ��ال ل� � �ث� � �غ � ��رك �� �ص ��ان� �ع ��ه �إ َّن�� � � � � ��ا �أع� � �ط� � �ي� � �ن � ��اك ال� � �ك � ��وث� � � ْر
وال � � �خ� � � ُ
�ال ب� � �خ � � ِّ�دك �أم ِم� �� ْ��س � ٌ�ك َن� � � َّق� � �ط � � َ�ت ب � ��ه ال� � � � ��ورد الأح� � �م� � � ْر
�أم ذاك ال� � �خ � � ُ
�ال ب� � ��ذاك ال� �خ � ِّ�د َف� � � ِت� � � ْي � � ُ�ت ال� � �ن � � ِّ�د ع � �ل� ��ى م� � ْ�ج � � َم � � ْر
ع� �ج� �ب� � ًا م � ��ن َج � � � ْم � � � َر ِت � � � ِه َت � ��ذْ ُك � ��و وب� � �ه � ��ا ال َي � � � ْ�ح� � � � َت � � ��رِ قُ ال� �ع� �ن� �ب� � ْر
 246ي� � ��ا َم� � � ��ن ت� � �ب � ��دو ل� � � � َ�ي و ْف� � � � َر ُت � � ��ه ف � ��ي �� �ص� �ب�� ِ�ح ُم � � َ�ح� � � ّي � ��اه الأزه � � � � � ْر
ومنها:
�دم ال � �ع � �ن � �ق� ��ود ول� � �ح�� � ُ�ن ال� �ع ��و ـ � � ِ�د ُي��ع��ي��د ال��خ��ي��ر وي��ن��ف��ي ال �� �ش � ّر
ق� � � � ُ
(((
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ُ -ءاشنالاالا

َب� � � ِّك�� ��ر ل� �ل� ��� ُ��س� �ك���رِ ق� �ب� �ي ��ل ال��ف��ج��ـ ـ� � ��رِ ف� ��� �ص� �ف� � ُو ال� ��ده� ��ر ل� �م ��ن َب� � َّك ��ر
ه � ��ذا َع � � َم � � ِل� � ْ�ي ف ��ا� ْ��س� � ُل � ْ�ك ��ُ�س�� ُب�� ِل� ْ�ي �إن ك� �ن ��ت ُت� � � ِق� � � ُّر ع� �ل ��ى ال� � ُم� � ْن� � َك� � ْر
ف� �ل� �ق ��د �أ�� � �س � ��رف � � ُ�ت وم � � ��ا �أ�� �س� �ل� �ف� �ـ ـ� � � ُ�ت ل��ن��ف�����س� َ�ي م� ��ا ف � �ي � � ِه �أُ ْع�� � � � ��ذَ ْر
ومنها:
� � َ� ��س� � � � َّودت �� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة �أع � �م� ��ا ِل� ��ي ووك � � �ل� � � ُ�ت الأم � � � � � � َر �إل � � � ��ى ح � �ي� ��د ْر
ه � ��و ك� �ه� �ف � َ�ي م � ��ن ُن�� � � � � َو ِب ال ��دن� �ي ��ا و�� �ش� �ف� �ي� �ع � َ�ي ف � ��ي ي� � ��وم ال �م �ح �� �ش��ر
ق� � � ��د َت � � � � َّم� � � ��ت ِل�� � � � � � ْ�ي ب � ��والي� � �ت � ��ه ِن� � � َع� � � ٌم َج � � َّم� ��ت ع� ��ن �أن ُت� �� �ْ�ش� � َك� � ْر
ِ ألُ��� �ص�� �ي� � َ�ب ب� �ه ��ا ال � �ح� � َّ�ظ الأو َف� � � ��ى و�أُخَ � �� َ���ص� ��� َ��ص ب��ال���� َّ�س�� ْه� ِ�م الأَ ْو َف� � � � � ْر
ب ��ال� �ح� �ف � ِ�ظ م� ��ن ال� � �ن � ��ا ِر ال��ك��ب��رى والأم�� � � � � ِ�ن م� ��ن ال�� � � َف� � ��زَ ِع الأك�� �ب�� � ْر
�رب ِم � � ْ�ن ح ��و� ِ��ض ال �ك��وث � ْر
ه � ��ل ي� �م� �ن� � ُع� � ِن � ْ�ي وه� � ��و ال� ��� �س ��ا ِق � ْ�ي �أن �أ� � �ش� � َ
�أم ي�� � �ط� � ��ر ُد ِن� � � ْ�ي ع� � ��ن م � ��ائ � ��د ٍة ُو� ِ� ��ض� � � َع � � ْ�ت ل� �ل� �ق ��ان� � ِع وال � � ُم � � ْع � � َت � � ْر
وختامها:
�ات َك � � َم� ��ا ِل� � َ�ك ال ُت� ْ�ح��� َ��ص�� ْر
�ات ج� �ل��ا ِل� � � َ�ك ال ُت � ْ�ح� �� َ��ص ��ى و�� �ص� �ف � ُ
�آي� � � � � � ُ
م� � ��ن ط� � � � � � َّولَ ف� � �ي � � َ�ك م � ��دا ِئ � � َ�ح� � � ُه ع � ��ن �أدن� � � � ��ى واجِ � � � ِب� � � َه�� ��ا َق� �� َّ���ص� � ْر
َف� � ��ا ْق � � � َب� � � ْ�ل ي�� ��ا ك � �ع � �ب � � َة �آم� � ��ا ِل� � � ْ�ي ِم�� ْ�ن َه � � ْ�د ِي َم� ِ�دي� ِ�ح� َ�ي َم ��ا ا��س� َت� ْي���َ�س� ْر
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الدرس الواحد والعشرون

القصر ُ
ْ

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى مبحث الق�صر في علم المعاني.
�- -2أن يتع ّرف �إلى طرق الق�صر وق�سميه.
�- -3أن يتذ ّوق بالغة الق�صر وجمال ا�ستخدامه.

القص ُر:
ْ

هلل َ -تعَالَى} :-ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ{ .
ً:الحب�س ,كقولِ ا ِ
ُ
الق�ص ُر لغة
ْ
(((

مخ�صو�ص.
ٍ
تخ�صي�ص �شيءٍ ب�شيءٍ بطريقٍ
ُ
وا�صطالحاً :هو
المخ�صو�ص يك ��ونُ بالط ��رقِ والأدواتِ الآتية ،نحوُ :مَ ا «�ش����وقي» � اَّإل
ُ
والطري ��قُ
تخ�صي�ص �شوقي بال�شِّ عرِ وق�ص ُر ُه علي ��ه ،ونفيُ ِ�صف ِة الكتاب ِة عنه ــ
ُ
�شاع� �رٌ ،فمعنا ُه
التخ�صي�ص ه َو النفيُ «ما»
ِ
ردًّا على من ظنَّ �أ َّن ُه �شاع ٌر وكاتبٌ ــ والَّذي دلَّ على هَ ذَ ا
المتقدمةِ ،واال�ستثنا ُء بكلم ِة «�إال» الَّتي قبلَ الخبرِ .

ُرْصق ال

وال�شي ُء الأولُ  :هو المق�صورُ ،وال�شي ُء الثاني هو المق�صو ُر عليه.

فم ��ا قب ��لَ «�إال» وهُ َو «�ش���وقي» يُ�سمَى مق�صور ًا علي� �هِ ،ومَ ا بعدَ هَ ا وه َو «�ش���اعرٌ»
ي�سمَّى مق�صور ًا و «ما» و «�إالّ» طريقُ الق�صرِ و�أدواتُه.
التخ�صي�ص ،ولهَذَ ا
ُ
ولو قلنَا�« :شوقي �شاعرٌ» ,بدونِ نفيٍ وا�ستثناءٍ ما فُهِ مَ هذا
يك ��ونُ لكلِّ ق�صرٍ طرف ��انِ «مق�ص���ورٌ ،ومق�ص���و ٌر علي���ه» ,و ُي�ؤلّف «المق�ص���ورُ» م َع 251
«المق�صو ِر عليه» الجمل َة الأ�صلي َة في الكالم ِ
تخ�صي�ص الحكمِ بالمذكو ِر في الكالم ِونف ُي ُه
ُ
وم ّم ��ا تقدّم نعلمُ �أنَّ الق�صرَ :هو
عن �سوا ُه بطريقٍ من الطرقِ الآتيةِ:
(((
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طرق القص ِر:
ِ

للق�صرِ ُط ُر ٌق كثيرةٌ ،و�أ�شه ُرها في اال�ستعمالِ �أرب ٌع وهي:
ال��������������ب�������ل������اغ��������������ة ال���������م���������ي���������س���������رة

--1النف � ُ�ي واال�ستثنا ُء ,كقو ِل� � ِه َ -ت َعا َل ��ى} :-ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
عد �أدا ِة
ﭻ{((( ،فالمق�ص ��و ُر علي ِه «في النفي واال�س���تثناء» ه َو المذكو ُر َب َ

اال�ستثنا ِء ,كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ{ .
(((

�«--2إنَّما» ,كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى}:-ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{ .
(((

وكقولِ �أبِي ن َوا�س:
ِ�إ َّن�� �م� ��ا َي� ��� �ش� � َت ��ري ال� � َم� �ح � ِ
�اب َن� �ف� ��� �س� � ًا َل�� � ُه� � َّ�ن ِب� ��الأَث � �م� ��انِ
�ام � َ�د ُح� � ٌّر ط� � � َ
--3العط � ُ�ف ب� �ـ «ال وب ْ���ل ولك���نْ » كقو ِلهِ ��م« :ال ُ
أر����ض متحرك��� ٌة ال ثابت��� ٌة» ،وكق ��ولِ
ال�شَّ اعرِ :
ُع �م � ُر ال� َف�ت��ى ِذك�� � ُر ُه ال ُط�� ُ
�ول ُم � َّد ِت � ِه َو َم � ��و ُت� � � ُه ِخ ��زي ��ه ال ي� ��و ُم� � ُه ال ��دان ��ي
وكقولِ ال�شَّ ِاعرِ :
�زم َي� ��جِ � � ُّد و َي� �ع� � َم � ُ�ل
م� ��ا ن� � ��الَ ف� ��ي ُدن� � �ي � ��ا ُه و� ْإن ُب �غ �ي � ًة ل� �ك � ْ�ن �أخ � ��و ح� � � ٍ
(((

(((

--4تقدي � ِ�م ما ح ّق ُه الت�أخي ُر ,كقو ِل ِه َ -ت َعا َلى} :-ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{ � ْأي:
(((

(((
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(((
(((
(((

(((
(((

�سورة �آل عمران ،الآية:
�سورة هود ،الآية.88 :
�سورة فاطر ،الآية.28 :
ُع َب ْي ُد اهلل بن �أحمد بن علي الميكالي �أبو الف�ضل 436 .هـ  1045 /م �أمير من ال ُكتَّاب ال�شعراء ،من �أهل خرا�سان�َ ،صن ََّف الثعالبي (ثمار
القلوب) لخزانته ،و�أورد في يتيمة الدهر محا�سن ما نثره ونظمه.وكذلك مختارات من كتابه المخزون الم�ستخرج من ر�سائله .و�سماه
�صاح ��ب ف ��وات الوفيات «عبد الرحمن بن �أحم���د» و�أورد من �شعره ما يوافق بع�ض ما في اليتيمة ،م ّما ي�ؤكد �أنهما �شخ�ص واحد .وذكر
ل ��ه من الم�ؤلفات مخزون البالغ ��ة( ،المنتحل  )-و(ديوان �شعره) وغيره .وفي ك�شف الظنون �أ�سماء بع�ضها من�سوبة �إلى م�ؤلفها عبيد
اهلل بن �أحمد.
لم ُيعرف قائله.
�سورة الفاتحة ،الآية.5 :
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نخ�صك بالعباد ِة واال�ستعان ِة.
ُّ
 -فالمق�ص ��و ُر عليه في «النفي واال�س���تثنا ِء» هو المذكو ُر بع ��د �أداة ِاال�ستثنا ِء,كقو ِل ِه َ -تعَا َلى } :-ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ{ .
المذك ��و ُر بَعدَ هَ ا ،ويكون ُم� َّؤخ ��ر ًا في الجمل ِة
 -والمق�ص ��و ُر علي ِه مَ � � ْع «�إ َّنما» هُ َو ِكقول َّ
ال�ش ِاع ِر :
وجوب ًاِ ،
�إِ َّن � � � � � َم� � � � ��ا ال� � � � ُّد ْن � � � � َي�� � ��ا ُغ� � � � � � � ُرو ٌر َل� � � � � ْ�م َت�� � � � � � َ�د ْع ِط� � � � ْف� �ل � ً�ا َو َك � � � ْه� �ل��ا
 -والمق�ص ��و ُر علي ِه مَ ْع «ال العاطف ِة» هُ َو المذكو ُر قب َل َه ��ا ,والم ُُقابل لما بعدها،
بالمال».
بالعلم ال
َن ْحوُ« :الفخ ُر
ِ
ِ
 -والمق�صو ُر علي ِه مَ ْع «ب َْل ْولكن» ،العاطفتين ,ه َو المذكو ُر بعدَ هُ َماَ ,ن ْحوُ« :مَا
بالمال ْ
بالعلم» ،و َن ْحوُ« :ما الفخ ُر بال َّن�سَ ِب ْ
لكن بالتقوَى».
بل
الفخ ُر
ِ
ِ
«تقديم ما ح ُّق��� َه الت�أخي ُر» ه َو المذكو ُر المتقدِّ مُ  ،كقو ِل ِه
 -والمق�ص ��و ُر عليه فيِ
وكقول المتنبِّي:
 َتعَا َلى} :-ﮊ ﮋ ﮌ{ ,ِ
َو َم� � َ�ن ال � َب � ِل � ّي��ة َع� � ُ
�اب َم � ْ�ن ال َي� ْف�ه� ُ�م
�ذل َم � ْ�ن ال َي � ْرع �وِي ع��ن َج �ه � ِل � ِه َو ِخ � َ�ط � ُ
(((

(((

ُرْصق ال

(((

القصر باعتبار َط َرفيه:

نوعين:
ينق�سم الق�ص ُر باعتبا ِر طرفي ِه
(المق�صو ُر والمق�صو ُر عليه) �إلى ِ
ُ
ُ
((( �سورة هود ،الآية.88 :
((( محمود �سامي با�شا بن ح�سن ح�سين بن عبد اهلل البارودي الم�صري 1322 - 1255 .هـ  1904 - 1839 /م،
�أول م ��ن نه� ��ض بال�شعر العربي م ��ن كبوته .في الع�صر الحديث ،و�أحد الق ��ادة ال�شجعان ،جرك�سي الأ�صل من �سالل ��ة المقام ال�سيفي نوروز
الأتابك ��ي (�أخ ��ي بر�سباي) .ن�سبته �إلى ( �إيت ��اي البارود) ،بم�صر ،مولده ووفات ��ه بم�صر ،تعلّم بها في المدر�س ��ة الحرب ّية .ورحل �إلى
الآ�ستان ��ة ف�أتق ��ن الفار�س ّية والترك ّية ،وله فيه ��ا ق�صائد دعاء �إلى م�صر فكان من قُواد الحملتي ��ن الم�صر ّيتين لم�ساعدة ترك ّيا .الأولى
ف ��ي ث ��ورة كريد �سنة1868م ،والثانية في الحرب الرو�سية �سنة 1877م ،وتقلّب في منا�صب انتهت به �إلى رئا�سة الن ُّّظار ،وا�ستقال .ولما
وحكم ب�إعدامه ،ثم �أبدل الحكم بالنفي
حدثت الثورة ال ُع َراب ّية كان في �صفوف الثائرين ،ودخل الإنجليز القاهرة ،ف ُقب َ
ِ�ض عليه و�سجن ُ
الع�صري الراقي
أ�سلوب
ل
ل
فاتحة
اتخاذه
في�صح
�شعره،
وعفي عنه �سنة 1317ه ،فعاد �إلى م�صر� .أما
ّ
�إلى جزيرة ِ�سيالن .و ُك َّف ب�صره ُ
بعد �إ�سفاف النظم زمن ًا .له (ديوان �شعر مطبوع) ،جز�آن( ،ومختارات البارودي مطبوع) �أربعة �أجزاء.
((( �سورة الأعراف ،الآية.89 :
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خت�ص
�أ -ق�ص ُر �صف ٍة على
حب�س ال�صف ُة على مو�صو ِفها و َت َّ
مو�صوف :هو �أن ُت َ
ٍ
ُ
�صف بها غي ُره ،وقد ي َّت ُ
به ،فال ي َّت ُ
المو�صوف بغيرها من ال�صفات،
�صف هذا
نحو« :ال راز َق �إال ُ
علي».
اهلل» ،و«ال فتى �إال ّ
ُ
َخت�ص
ُحب�س
ب -ق�ص� � ُر
المو�صوف على ال�صف ِة وي َّ
مو�صوف على �صف ٍة :هو �أن ي َ
ٍ
به ��ا ،دون غيره ��ا ،وقدْ ي�شار ُك ��ه غي ُر ُه فيها ،نح ��و« :م���ا ُ
اهلل �إال ُ
خالق ك ِّل
�ش���ي ٍء» ،وكقو ِل ِه َ -تعَا َل ��ى}:-ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
(((
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ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ{(((.

ُ
ترتبط بالقص ِر:
أمو ٌر

هناك �أمو ٌر ترتبط بالق�صر �أه ُّم َها:
ِ
التعريفات
--1الق�ص ُر يح ّد ُد المعاني تحديد ًا كام ًال؛ ولذا كثير ًا ما ي�ستفا ُد منه في
العلمي ِة وغيرها.

ِ
تقوم
--2الق�ص ُر من
�ضروب الإيجازِ ،وه َو ِم ْن � ِّ
أهم �أركانِ البالغ ِة ،فجمل ُة الق�صرِ ُ
مقام جملتينُ :م َث َب َت ٌة ومنفي ٌة.
َ
والنفي عن غي ��ر ِه دفع ًة واحدةً ،بينما
إثبات لل�شي ِء
ُ --3يفه � ُ�م من «�إنم���ا» حكمانِ ٌ � :
ُ
ِ
بالعك�س ،ففي المثال ال�سابقِ :
والنفي ثاني ًا� ،أو
إثبات �أ ّو ًال
ُيفهم من
ِ
العطف ال ُ
ُ
و�ضوح الدفع ِة في
الخ�شي ُة للعلما ِء َ
دون غيرِ ِهم ،والفخ ُر للتقوى ال للنَّ�سبِ  ،مع ِ
 254الأولِ  ،والترتّبِ في الثاني.
�ون النف ��ي بغي ��رِ «م���ا» �-أي�ض� � ًا ،-كقو ِل� � ِه -
--4ف ��ي «النف���ي واال�س���تثنا ِء» يك � ُ
(((
(((

قائم ب�شيءٍ � ،سوا ٌء �أكانَ ُ
اللفظ الدا ُّل عليه جامد ًا �أم م�شتق ًا ،فع ًال
اعلم � َّأن المرا َد بال�صف ِة هنا ِّ
ْ
ال�صف ُة المعنويةُ ،الّتي تد ُّل على معنًى ٍ
ليقوم به،كالفعلِ و نحو ِه ،ولي�س المرا ُد بها ال�صف َة النحويةَ ،الم�سما َة بالن ِ
َّعت.
�أم غي َر فعلٍ  ،فالمرا ُد ِّ
بال�صف ِة:ما يحتاج ُ�إلى غير ِه َ
�سورة �آل عمران ،الآية.144 :

َت َعالَى ..}:-ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ{ .
«لي�س
علي ِبن
ِ
ويك � ُ
الح�سينَ :L
�ون اال�ستثنا ُء بغير «�إل» �أي� ًضا ،كقولِ ال َإم ِام ّ
ش���اك اَ
اك ،اَ
ول �أخ ُ
ول لذنبِ���ي غاف��� ٌر غي ُرك ،حا� َ
���ب ِ�س��� َو َ
���اف َعلَى
لحاج ِت���ي مطل ٌ
َ
ِ
نف�سي � اَّإل �إ َّياك� ،إنَّك �أه ُل التَّق َوى و�أه ُل المغفر ِة» .
--5ي�شت � ُ
�رط في ٍّ
ُ
المعطوف
يكون
بنفي �أو َن ْه ٍي ،و� ْأن َ
كل ْ
من «ب���ل» و «لكنْ » � ْأن تُ�س َبقَ ٍ
تقترن «لكنْ » بالواو ،وفي «ال» � ْأن تُ�سبقَ ب� ٍ
يكون
إثبات ،و�أن َ
بهما مفرد ًا ،و� ْأن ال َ
عموم ما َقب َلها.
معطوفُها مفرد ًا وغي َر داخلٍ في ِ
--6ي ��د ُّل
التقديم على الق�ص ��رِ بالذوقِ َ ،بي َن َم ��ا الثالث ُة الباقي ُة ت ��د ُّل َع َلى الق�صرِ
ُ
بالو�ض ِع ،يعني بـ «الأدوات».
َّ �--7إن ال َ
ُ
المعمول عن عامل ِه �إ ّال ل�ضرور ٍة� ،أه ُّمها �إفاد ُة الق�صرِ ،
أ�صل هو �أن يت�أخّ َر
يريدون ب ِه
وجدهم
َ
ف� �� َّإن ْ
تقديم ما ح ُّق ُه الت�أخي� � ُرُ ،
من تتب� � َع َ
كالم البلغا ِء في ِ
والتخ�صي�ص عادةً.
الق�ص َر
َ
(((

(((

ُرْصق ال
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(((
(((

�سورة يو�سف ،الآية.31:
الإمام زين العابدين ،Qال�صحيفة ال�سجادية� ،ص  79دعا�ؤه Qفي االعتراف وطلب التوبة الى اهلل تعالى.

القواعد الرئي�سة
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مخ�صو�ص.
بطريق
أمر ب�آخ َر
 -الق�ص ُرُ
ٍ
ٍ
تخ�صي�ص � ٍ
ُ -الق�صر الم�شهور ُة �أربعٌ:
طرق
ِ
عد �أدا ِة اال�ستثنا ِء.
�أ-
النفي ،واال�ستثناء ،وهنا ُ
يكون المق�صو ُر علي ِه َما َب َ
ُ
ويكون المق�صو ُر علي ِه م�ؤخر ًا وجوب ًا.
ب�	-إنَّماُ ،
ُ
ُ
كان المق�صو ُر علي ِه مقاب ًال
كان
ج-
العطف بـ الَ ،
لكن ،ف� ْإن َ
العطف بـ ال� ،أو ْبل� ،أو ْ
ُ
عده َما.
كان
لكنَ ،
عد َها ،و� ْإن َ
العطف بـ بل �أو ْ
كان المق�صو ُر علي ِه َما َب َ
ِل َما َب َ
يكون المق�صو ُر علي ِه ه َو المق َّد َم.
د-
تقديم َما ح ُّق ُه الت�أخي ُر .وهنَا ُ
ُ
 ِّ -طرفان :مق�صورٌ ،ومق�صو ٌر عليه.
ق�صر
ِ
لكل ٍ
 -ينق�سمُ الق�ص ُر باعتبا ِر طرفي ِه ق�سمين:ٍ
مو�صوف.
�أ -ق�ص ُر �صف ٍة على
ٍ
مو�صوف على �صف ٍة.
ب -ق�ص ُر
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ت������م������اري������ن

الق�ص ِر وطري َقه وعي ِّْن ك ً
ال ِم َن المق�صو ِر والمق�صو ِر علي ِه فيما ي�أتي:
- -1بي ِّْن نو َع ْ
َ
قال َ -ت َعا َلى} :-ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ{ .
(((

وقال اي�ضا} :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{ .
(((

وقال ابن الرومي في المديح:
َّا�س اَل ال ُع َ�صبِ
م�ع��رو ُف� ُه ِف��ي َج ِمي ِع ال� َّن��ا�� ِ�س ُم ْق َت َ�س ٌم فحم ُد ُه ِفي َج ِمي ِع الن ِ
وقال:
َي� � َت � � َغ���ا َب���ى َل � � ُه� ��م و َل � � ْي � ��� � َ�س ِل � � ُم� ��وقٍ

ب � � ْ�ل ِل�� � ُل� � ٍّ�ب َي� � � ُف � ��وقُ ُل� � � َّ�ب ا َّل� �ل� � ِب� �ي ��بِ

وقال:
َم��ا ق �ل� ً�ت � اَّإل ال �ح� َّ�ق ف �ي� َ�ك و َل� � َ�م َت ��زَ لْ

ُرْصق ال

وقال:
جد اَل ِم� َ�ن ِه � َّزة َّ
يهت ُّز ِع �ط � َْف��ا ُه ِع � ْن� َ�د ال�ح� ْم� ِ�د َي ْ�س َم ُع ُه ِم� ْ�ن ِه � َّز ِة ال َم ِ
الط َر ِب
المجد ِ
ِ
الح��بِ
منهج ِم� ْ�ن � ُ��س� َّن� ِة
َع� َل��ى ٍ

وقال ابو الطيب:
�رج � ��ا ِء ج � � ��و ِد َك ُي � �ط � � َر ُد ال�� َف�� ْق�� ُر وب� � � � �� ْأن ُت � � � َع� � ��ا َدى َي� � ْن� �ف�� ُ�ذ ال� � ُع� � ْم� � ُر
ِب � � َ
--2بيّن المق�صور عليه في الجملتين الآتيتين ،وبيِّن الفرق بينهما في المعنى.
علي.
 �-إ ّنما يدافع عن �أح�سابكم ّ �-إ ّنما يداع علي عن �أح�سابكم.((( �سورة الرعد ،الآية:
((( �سورة الفاتحة ،الآية:

.40
.5
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للمطالعة
من �شعرائنا :ال�شيخ عبد المنعم الفرطو�سي(((.
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ال�شي ��خ عب ��د المنعم ابن ال�شيخ ح�سين ابن ال�شي ��خ ح�سن ابن ال�شيخ عي�سى،
علاّ م ��ة فا�ض ��ل و�شاعر معروف .ول ��د في النجف عام  1335ه���  1917/م وفيها
ترع ��رع فاتج ��ه �إلى الدرا�س ��ة ،فدر� ��س المقدّمات عل ��ى بع�ض الف�ض�ل�اء و�أخذ
الفق ��ه والأ�صول على ال�سيّد محمّد باقر ال�شخ� ��ص الأح�سائي وغيره من �أفا�ضل
ع�ص ��ره ،ثمّ الزم حلقة ال�سيّد الخوئ ��ي مع اختالفه على حلقة ال�شيخ محمّد عليّ
الخرا�سان ��ي في الأ�صول ،فع ��رف بم�ستواه العلميّ المميّز ،وَعُ � � َّد من ذوي الر�أي
ف ��ي الحوزة العلمية �إلى جانب �أدبه الج ��مّ وحافظته المتّقدة و�صفاته الأخالقية
ال�سامي ��ة ،وما �أُ ِث َر عن ��ه من مواهب عقليّة ونف�س ّي ��ة.الزم جمعية الرابطة الأدبيّة
ا ّلت ��ي عمل فيها بجدٍّ معالج ًا نقائ�صها ومق ّدم� � ًا االقتراحات لح ّل ذلك ،و�شارك
ف ��ي كثير من الن�شاطات الثقافيّة والأدبيّة خارجها بعد �أن ذاع �صيته وعال كعبه.
نحا في �شعره مناحي عالجت كثير ًا من الم�شاكل االجتماعية ،وكان ح�سّ ه يمتزج
م ��ع �آرائ ��ه الإ�صالحية ،وه ��و �أحد مب� �رّزي �شعر االحتف ��االت الديني ��ة في �أغلب
منا�سباته ��ا ،ويمتاز �شعره بفخام ��ة اللفظ ،وال �سيّما ال ُم ْلقَى منه حيث كان يحدو
ب ��ه حداء مم ّي ��ز ًا على طريقة �سابق ��ة معروفة� ،أمّا وفاته فكان ��ت عام  1404ه/
 1984م ف ��ي الإمارات العربية مغترب ًا عن وطنه بعيد ًا عن مَ ْن ِبتِه .وله في الإمام
� 258أمير الم�ؤمنين عليّ  Qقوله:
ن � �� � �ش � �ي� ��دي و�أن � � � � � ��ت ل� � ��ه م� �ط� �ل� � ُع م� ��ن ال �� �ش �م ����س َي� � ْع� � ُن ��و ل� ��ه َم � ْ�ط� � َل� � ُع
َو َق� � � � � � � � ْ�د ُر َك �أرف � � � � � ُع � َّإن ال� �ث� �ن ��ا َء ول� � � ��و ب� ��ال � �م � �ث� ��ا ِن� ��ي ب� � ��ه ُي� � � � ْر َف� � � � ُع
(((

الحاج ح�سين ال�شاكري ,علي في الكتاب وال�سنة والأدب ,ج � ,5ص
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وم� � �ج� � � ُد َك ج � � ��او َز ُ�أ ْف � � � ��قَ ال��خ��ل��و ِد
و�أ ّن� � � � � ��ى ُي � � � � َ�ط � � � ��ا َو ُل ن�� �ج� � ُ�م ع� �ل � ٍّ�ي
�وم
ط �ل � ْب � ُت� َ�ك ف��ي الأُ ْف� � ��قِ ح �ي��ثُ ال�ن�ج� ُ
وف���ي ال �ح �ق��لِ ح �ي��ثُ ع �ب �ي � ُر ال � ��ورو ِد
�ان
وف ��ي م��وج � ِة ال �ب �ح��رِ ح �ي��ثُ ال� ُ�ج � َم� ُ
وف � ��ي ك � � ِّ�ل ُم� � �� � ْ��س� � � َت� � � ْو َد ٍع ل �ل �ج �م��الِ
وع� � ��دت �إل� � ��ى ل� ��وح � � ٍة ف� ��ي ال �ح �� �ش��ا
ر�أي � � � ُت� � � َ�ك ف��ي��ه��ا و�أن�� � � � َ�ت ال �ي �ق �ي� ُ�ن ب� �ق� �ل� � ِب ��ي وق � �ل � � ِب� ��ي ه � ��و ال��م��و���ض��ع

�� � �س� � � ّم � ��و ًا ون � �ف � ��� ُ��س� � َ�ك ال َت � � ْق � � َن � � ُع
�ام ال � �خ � �ل� ��و ِد ِب� � � � ِه ُي � ��� ْ��ش� ��رِ ُع
ِخ � � � َت� � � ُ
م � �ن� ��اق� � ُ�ب ف� ��� �ض� � ِل�� َ�ك �إذ َت � � ْل � � َم � � ُع
�� �ش� �م ��ائ � ُ�ل ُق � � ْ�د� � ِ��س � � َ�ك �إذ ي� �ف ��ر ُع
ُن � � � � َث� � � ��ا ُر ب� � �ي�� ��ا ِن�� � َ�ك �إذ ي� �ج� �م� � ُع
� � �س � �م � � ُّو ال�� � �ج��ل ��الِ ب� � � � ِه ُم� � � � � � � ْو َد ُع
ح� � � � � � ُ
�روف ال� � � � � � ��وال ِء ب � �ه� ��ا ت �ط �ب��ع
ُرْصق ال

وله في االمام الح�سين:Q
ق��ـ��ر� ُآن َف��ْ��ض�ـ� ِل� َ�ك فيـه ُي�ف�ت�ت�ـ� ُ�ح ال � َف� ُ�م
وب��أف��ق َم� ْه� ِ�د َك من ج�ه��ا ِد َك �أ�شـر َق ْت
ودون ِ
مجد َك في العال
�أنت
الح�سين َ
ُ
ف�ل�ق�ـ��د ُو ِل� � � ْ�د َت م �ط � ّه �ـ��ر ًا ف��ي ُب� �ـْ��رد ٍة

ح �م��د ًا وب��الإخ�لا�� ِ�ص ِذ ْك� �ـ� � ُر َك ُيختم
�وج��هِ �ـ� َ�ك ُت � ْر��َ�س �ـ� ُ�م
ل�ل�ف�ت�ـ� ِ�ح �آي� �ـ�� ٌ
�ات ب� ْ
ودون � ِّأم� � ِ�ك مري ُـم
ـيح َ
م �ج � ُد الم�س ِ
م�ـ��ن ط �ه��رِ ف��اط�م�ـ� ٍة ُت��ح� ُ
�اك و ُت � ْل� َ�ح� ُ�م
�رع ي���س�ـ�م��و به مج ُد ال�م�م� ِ
�ات على الحيـا ِة و َي� ْع� ُ�ظ� ُ�م
ول �ق �ـ��د ُق �ت �ل �ـ� َ�ت ب �م �� �ص� ٍ
وال �ح �ـ � ُّق م �ـ��ن َع � ْي � َن � ْي �ـ� َ�ك ي �ن �ب � ُع ن� ��و ُر ُه وال�صدقُ في �شَ َف َت ْي َك َج� ْم� ٌر ُم ْ�ض َر ُم
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و�سـم
ُ
و�ض َحى َجبِي ِن َك َو ْه � َو ُف� ْر َق� ُ
�دم ال���ش�ـ�ه��اد ِة وال �� �س �ع��اد ِة ُي َ
�ان ال ُه َدى ب �ـ� ِ

الفصل الثالث
البديع

الكفايات

- -1التع ّرف �إلى معنى البديع.
المح�سن ��ات اللفظ ّي ��ة (الجنا� ��س،
- -2التع� � ّرف �إل ��ى �أه ��م
ّ
االقتبا�س ،وال�سجع).
المح�سن ��ات المعنوي ��ة (الطب ��اق،
- -3التع� � ّرف عل ��م �أه � ّ�م
ّ
والتورية ،ح�سن التعليل� ،أ�سلوب الحكيم.)...

مدخل عام في البديع (((:

البديعُ :لغةً :الُمخْ تَر ُع المُوجَ ُد على غير مِ ثَال �سابق.
وهو م�أخوذ ومُ�شْ تَقٌّ من قولهم :بَدَ ع ال�شيء و�أبْدَ عه ،اخترعَ ه ال عَ لَى مِ ثال.
عيدبلا

�رف به الوج ��وه والمزايا التي تزيد ال ��كالم ح�سْ ن ًا
و ا�ص���طالحاً :ه ��و عل ٌم ُي ْع � ُ
وطالوةً ،وتك�سوه بها ًء ورونقاً ،بعدَ مُطابقته لمقت�ضى الحال.
مع ُو�ضو ِح دالل ِت ِه َعلَى ال ُمرا ِد لفظاً
ومعنى.
ً
«عر ْفنَا فيمَا �سَ َب َق �أ َّن عل َم البيانِ و�سيل ٌة �إلَى ت�أْدي ِة المَعنَى ب�أ�ساليبَ عد ٍة بَينَ
ت�ش���بي ٍه ومَجَ ا ٍز وكنايةٍ ،وعرفنَا �أ َّن درا�س��� َة علمِ المعانِي ُتعِينُ َعلَى ت�أْدي ِة الكال ِم
بغر�ض بالغيٍّ يفْه ُم �ضمناً من �سيا ِق ِه ومَا
ٍ
مطابقاً لمقت ََ�ضى الحالِ  ،مَع وفائِه
ُحيط ِب ِه مِ نْ قرائن».
ي ُ

�اك ناحي ٌة �أخرَى مِ ن نواحِ ��ي البالغَ ةِ ،ال َتتَناوَلُ مباح ��ثَ علمِ البيانِ  ،اَول
وهن � َ
263
ألفاظ �أو المعانِي
تنظ ُر فِي م�سائلِ علمِ المعانِي ،ولكنَّها درا�س ٌة ال َتتَعدَّى تزيينَ ال ِ
ب�ألوانٍ بديع ٍة مِ نَ الجَ مَالِ اللَّفظيّ �أو المعنويِّ  ،ويُ�سَ مَّى العلمُ الجام ُع لهذِ ِه المباحثِ
((( ووا�ضعه عبد ُ
اهلل بنُ المعتز الع َّبا�سي المتوفى �سنة  274هجرية .ثم اقتفى �أثره في ع�صره ق َُدام ُة بن جعفر الكاتب فزاد عليها.
ثم �ألّف فيه كثيرونَ ك�أبي هالل ال َع ْ�سكرِ ي وابن ر�شيق ال ِقي َر َواني ،و�ص ِف ّى الدين ِ
الح َمو ِّي ،وغيرهم م َّمن زَا ُدوا في �أنواعه،
الحلّي ،وابن ِح َّجة َ
ونظموا فيها ق�صائد تُعرف (بالبديع َّيات).

نات لفظ َّي ��ة ،وعَ لَى مح�سِّ نات
«عل��� َم البدي���ع» .وهُ � � َو ي�شتَمِ ُل َكمَا �أ�ش ْر َن ��ا عَ لَى مح�سِّ ٍ
معنويَّة ،و�إِنَّا ذاكرون منْ كلِّ ق�سمٍ طَ َر َفاً» .
(((
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(((

الخطيب القزويني ،االي�ضاح في علوم البالغة.

الدرس الثاني والعشرون

المحسنات اللفظية
ّ
 -الجناس -

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى الجنا�س اللفظي.
اللفظي.
�- -2أن يتع ّرف �إلى �أق�سام الجنا�س
ّ

الجنا�س:
ُ

لفظين في النط ��قِ  ،واختالف ُهما في المعنَى ،وهو ينق�سم
الجنا� � ُ�س ,هو ت�شاب ُه
ِ
تام.
�إلى نوعين :تا ٌّم وغي ُر ٍّ
الجنا� ُ���س الت���امُّ :ه َو مَ ا اتفقَ في� � ِه الَّلفظانِ المتجان�سانِ في �أربع� � ِة �أ�شياءَ ،نو ِع
الح ��روف ،وعددِها ،وهيئاتِها الحا�صل� � ِة منَ الحركاتِ وال�سكن ��اتِ  ،وترتيبِها مع
اختالف المعنَى ,كقو ِل� � ِه َ -تعَالَى} :-ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ِ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ{  ،وكق ��ولِ ال�شَّ اعِ ��رِ ِف ��ي رثا ِء �صغي ��رٍ ا�س ُم ُه
يَحْ يَى:
َو��َ�س � َّم � ْي � ُت � ُه َي� ْ�ح � َي��ى ِل� َي� ْ�ح� َي��ا َف � َل� ْ�م َي� ُك� ْ�ن �إِل� � ��ى َر ِّد � ْأم � � ��رِ ا ِ
هلل ِف� �ي� � ِه ��َ�س �ب �ي � ُل

 -سانجلا  -ةيظفللا تانّسحملا

ُ
المحس ُ
اللفظية
نات
ِّ

(((

إحداهما الأخ َرى وت�شاك ُلها ِفي
المثالين نج� � ُد ك َّل
ف ِفي هذَ ِين
ِ
ِ
كلمتين تُجا ِن ُ�س � ُ
267
ٍ
ا َّل ِ
الكالم ع َلى هذَ ا الوج ِه ي�س َّمى جنا�س ًا.
اختالف ِفي المعنَى؛ و�إيرا ُد
لفظ َمع
ِ
لفظ «ال�سَّ ���اعة» مكر ٌر مرتي ��ن ،و�أنَّ معنَاه مر ًة يومُ
فف ��ي المث ��الِ الأوَّلِ نج ُد �أَنَّ َ
القيامَ � �ةِ ،ومر ًة �إحدَ ى ال�ساعاتِ الزمانيَّة ،وفِي المثالِ الثانِي نرَى «يَحْ يى» مكرر ًا
(((
(((

�سورة الروم ،الآية.55 :
علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .213

واختالف كلِّ كلمتين فِي المعنَى عَ لَى هَ ذَ ا النَّح ِو مَ ع اتفاقِهِ ما
ُ
اختالف المعنَى.
ِ
مَ ع
روف و�شكلِها وعددِها وترتيِبها يُ�سمَّى «جنا�ساً تامًّا» .
فِي نو ِع الحُ ِ
(((
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اختلف فيه اللفظانِ ِف ��ي واحدٍ مِ نَ الأمور الأربع ِة
الجنا� ُ���س غي��� ُر الت���امِّ :هُ َو مَ ا َ
�روف ،وعددُها،
الجنا�س الت ��امِّ وهِ يَ  :نوع ُالح � ِ
ِ
ال�سَّ ابق� � ِة ا َّلت ��ي َيج ��بُ توافرُها فِي
�اف المعنَى,
وهيئا ُته ��ا الحا�صل ُة م ��ن الح ��ركاتِ وال�سكن ��اتِ  ،وترتيبُها مع اخت�ل ِ
هلل َ -تعَالَى} :-ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ{  .وقولِ ابنِ
كق ��ولِ ا ِ
الفار�ض :
ِ
�اك ُن � َه� َ
َه�ل َّ�ا َن � َه� َ
�اك َع � ْ�ن َل � � ْو ِم ْام ��رئٍ َل � � ْ�م ُي� � ْل�� َ�ف غَ � � ْي� � َر ُم� � َن� � َّع � ٍ�م ِب ��� َ�ش � َق��ا ِء
(((

(((

�إذا ت�أمَّلن ��ا ك َّل كلمتي ��ن متجان�ستي ��ن في هذي ��ن المثالين ر�أ ْي َن ��ا �أنَّهما اختلفتَا
ِف ��ي ركنٍ مِ ��ن أَ�ركانِ ال ِوفَاقِ الأَربع ِة المتقدِّ مةِ ،مثلُ «ت ْقه���ر» و « َت ْنهَر» ،و «نَهاكَ » و
ان�س «جنا�س���اً
« ُنهَ���اكَ » .عَ لَى ترتيبِ الأَمثلةِ ،ويُ�سمَّى ما َبيْنَ كلِّ كلمتين هنَا مِ نْ تَجَ ٍ
غير تامٍّ».

((( علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .214
((( �سورة ال�ضحى ،الآيات.11-9:
الح َمو ِّي الأ�صل ،الم�صري المولد والدار والوفاة ،الملقّب ب�شرف الدين بن الفار�ض 632 - 576 .هـ /
((( ُعمر بن علي بن مر�شد بن علي َ
 1235 - 1181م �شاعر مت�صوف ،يلقَب ب�سلطان العا�شقين ،في �شعره فل�سفة تت�صل بما ي�سمى (وحدة الوجود).
ا�شتغ ��ل بفق ��ه ال�شافعية ،و�أخذ الحديث عن ابن ع�ساكر ،و�أخذ عنه الحافظ ال ُمن ِْذر ِّي وغيره ،ولكنّه ما لبث �أن زهد بكل ذلك وت ََج ّرد ،و�سلك
طريق الت�ص ّوف وجعل ي�أوي �إلى الم�ساجد المهجورة و�أطراف جبل المقطم ،وذهب �إلى مكة في غير �أ�شهر الحج ,و�أكثر العزلة في ٍ
واد
بعيد عن مكة .ثم عاد �إلى م�صر وق�صده النا�س بالزيارة حتى �أن الملك الكامل كان ينزل لزيارته .وكان ح�سن ال�صحبة والع�شرة رقيق
الطبع ف�صيح العبارة ،يع�شق مطلق الجمال .ومن �أ�شعاره التي ي�ستدل بها على �سلوكه طريق الوالية الهل البيت:R
ب ��اط�ل ً�ا �إذ ل ��م �أَ ُف�� � ��زْ ِم� � ْن� � ُك � ْ�م ِب ��� َ�ش� ْ�ي
ذه� � � َ�ب ال� � ُع� � ْم� � ُر ���ض��ي��اع�� ًا وان �ق �� �ض��ى
ِع � �ت � � َر ِة ال �م �ب �ع� ِ
�وث ح��ق�� ًا م ��ن ُق ��َ��ص� ّ�ي
غ� �ي� � َر م� ��ا �أول� � �ي � � ُ�ت م� ��ن ع � � ْق� ��دي وال

القواعد الرئي�سة

عان:
ا�س �أَنْ َي َت َ�شا َب َه
الج َن ُ
اللفظان في ال ُّن ْطق َوي َْخ َت ِل َفا في ا ْل َم ْعنى .وهو َن ْو ِ
ِ
ِ -الح ِ
روف ،و�شَ ك ُل َها،
هيَ :ن� � ْو ُع ُ
�أَ -ت ��ا ٌّم :وهو ما ا َّت َف ��قَ فيه اللفظان في �أمو ٍر �أَربع ٍة َ
وع َد ُدها ،و َت ْرتي ُبها.
َ

ت������م������اري������ن

الجنا�س التا ّم من غير التا ّم في ك ِّل ٍ
مثال منَ الأمثلة الآتية:
َب ّين
َ
 -قال �أبو العال ِء ال َم َعرِّيّ :َل � ْ�م َن � ْل��قَ غَ � � ْي� � َر َك ِ�إ ْن �� �س��ان � ًا ُي �ل ُ
�ده��ر ِ�إ ْن �� �س��ان��ا
�رح� َ�ت ِل �ع � ْي� ِ�ن ال� ْ
�اذ ب� ِه َف�ل�ا ب� ْ

 -سانجلا  -ةيظفللا تانّسحملا

ب -غَ ْي ُر ت َِّام :وهو ما اخْ َت َل َف فيه اللفظان في ٍ
واحد ِم َن الأمور ا ْل ُم َتق َِّدمة.

 -قال �أبو الفتح الب ُْ�س ِت ُّي:َف � �ه � � ْم� � ُ�ت ك� � � َت � ��ا َب � � َ�ك ي � ��ا �� �س� � ِّي � ِ�دي َف� �ه� � ْم�� ُ�ت و َال ع� �ج � ٌ�ب � ْأن � ِأه� �ي� �م ��ا
 -وقال ابن جُ بير الأندل�سي:َف�ي��ا ِ
�وج � َن��ا ِء ه��ل �أ ْن ��ت ع��ا ِل� ٌم ِف� ��دا�ؤ َُك َنف ِْ�سي ك� ْي� َ�ف ت�ل� َ�ك ال َمعا ِل ُم
راك � َ�ب ال� ْ
 -وقال يمدح �سيف الدولة:269
�ام
ب �� �س �ي� ِ�ف ال�� � َّد ْول� ��ة ا َّت� ��� �س� � َق � ْ�ت �أ ُم� � ��و ٌر ر�أَ ْي � � � َن� � ��اه� � ��ا ُم� � � �ب� � � � َّد َد َة ال � � َّن� � َ�ظ� � ِ
�ام
� �َ�س� � َم ��ا َ
�ام ف� �ل� �ي� �� � َ�س ك� �م� �ث� �ل� � ِه �� � �س � � ٍ
�ام وح� � ٍ
وح � � َم� ��ى ب��ن��ي �� �س�� ٍ
�ام وح � � � ِ

 -وقال �أبو ُنوا�س:ع � َّب��ا�� ُ�س ع � َّب��ا�� ٌ�س �إِ َذا اح � َت� َ�دم ال��وغَ ��ى وال� � َف� �� ْ��ض � ُ�ل َف� �� ْ��ض� � ٌل وال ��رب� �ي� � ُع رب �ي � ُع
 -وقال تعالى}:ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ{ .ي�ص ُف هُ يام الجاهل بالدنيا:
 -وقال الحريري ِم� � � ��ا ي� � ��� � �س� � � َت� � � ِف� � �ي � ��قُ غ � � ��رام� � � � ًا ب � � � َه� � ��ا و َف � � � � � � � � � � ْر َط �� َ� ��ص � � � َب� � ��ا َب � � � ْه
�روم �� ُ� ��ص � � �ب� � ��ا َب � � � ْه
ول�� � � � � � � � � ْو َدرى َل� � � � �ك� � � � � َف � � � ��ا ُه م � � �م� � ��ا َي� � � � � � � � � � ُ
(((
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 -قال تعالى} :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ. {..(((

 -قال �أبو تمام:�رم ال ��زم ��ان ف� ��إِ َّن ��ه ي� ْ�ح �ي��ا َل � ��دى ي� ْ�ح �ي��ى ْب � � ِ�ن ع �ب��د اهلل
م ��ا م���ات ِم� � ْ�ن ك� � ِ
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(((
(((

�سورة االنعام ،الآية:
�سورة الن�ساء ،الآية:

.26
.83

مطالعة
من �شعرائنا :ابن حماد العبدي

(((

وهو �أبو الح�سن علي بن ح ّماد بن عبيد اهلل بن حماد العدوي العبدي الب�صري.

و�إن ال � �ع � �ب� ��د ع � �ب� ��دك� ��م ع �ل �ي��ا ك � � ��ذا ح�� �م� ��اد ع � �ب� ��دك� ��م الأدي � � � ��ب
رث� ��اك� ��م وال� � � ��دي ب��ال�����ش��ع��ر ق �ب �ل��ي و�أو� � � �ص� � ��ان� � ��ي ب � ��ه �أن ال �أغ� �ي���ب
والمترجم له علم من �أعالم ال�شيعة ،وفذ من علمائها ،ومن �صدور �شعرائها،
ومن حفظة الحديث المعا�صرين لل�شيخ ال�صدوق ونظرائه ،وقد �أدركه النجا�شي
وقال في رجاله :قد ر�أيته.

 -سانجلا  -ةيظفللا تانّسحملا

كان ح ّماد والد المترجم �أحد �شعراء �أهل البيت Rكما ذكره ولده �شاعرنا
في �شعره بقوله من ق�صيدة:

والدته ووفاته:

ل ��م نقف عل ��ى تاريخ والدة اب ��ن ح ّماد ووفاته غي ��ر �أن النجا�ش ��ي الذي �أدركه
ور�آه ول ��م يرو عنه ولد في �صفر �سنة  ،372و�شيخه الذي يروي عنه وهو الجلودي
الب�صري توفي  17ذي الحجة �سنة  332في�ستدعي التاريخان �أن المترجم ولد في
�أوائل القرن الرابع وتوفي في �أواخره.
ومن �شعره:

�أال ق��ل ل�سلطان ال �ه��وى :كيف �أعمل لقد ج��ار من �أه��وى و�أن��ت الم�ؤمل؟ !
�أ�أب � ��دي �إل �ي��ك ال �ي��وم م��ا �أن ��ا م�ضمر من الوجد في الأح�شاء �أم �أتحمل؟ ! ؟ !
(((

ال�شيخ الأميني ،الغدير ،ج� ،4ص .141
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وم � ��ا �أن� � ��ا �إال ه ��ال ��ك �إن ك�ت�م�ت��ه
فخذ بع�ض ما عندي وبع�ض �أ�صونه
ل�ق��د ك�ن��ت خ �ل��وا م��ن غ���رام و��ص�ب��وة
�إل� ��ى �أن دع ��ان ��ي ل�ل���ص�ب��اب��ة � �ش��ادن
ب��دي��ع ج�م��ال ل��و ي��رى الح�سن ح�سنه
ف�سبحان م��ن �أن �� �ش��اه ف ��ردا بح�سنه
دع ��ان ��ي ف �ل��م �أل� �ب ��ث ول �ب �ي��ت ع��اج�لا
ب ��ذل ��ت ل ��ه روح � ��ي وم� ��ا �أن � ��ا م��ال��ك
و�� �ص���رت ل���ه خ ��دن ��ا ث�ل�اث���ون ح�ج��ة
ب���س�م�ع��ي وق���ر �إن ل �ح��ا ف �ي��ه ك��ا��ش��ح
�إل� ��ى �أن ب���دا ��ش�ي�ب��ي والح ب�ي��ا��ض��ه
وب� � ��دل و�� �ص� �ل ��ي ب��ال��ج��ف��ا م �ت �ع �م��دا
ف �ح��اول �ت��ه و���ص�ل�ا ف��ق��ال ل ��ي اب��ت��د�أ
وف� ��ر ك �م��ا م ��ن (ح� �ي ��در) ف ��ر ق��رن��ه
غ � ��داة ر�أت� � ��ه ال �م �� �ش��رك��ون و��س�ي�ف��ه
 272ح �� �س��ام ك���ص��ل ال ��ري ��م ف ��ي جنباته

وال ��ش��ك ك�ت�م��ان ال �ه��وى ��س��وف يقتل
ف��إن رمت �صون الكل فالحال م�شكل
�أب�ي��ت وم��ا ل��ي ف��ي ال�ه��وى ق��ط مدخل
ت �ح �ي��ر ف� �ي ��ه ال ��وا�� �ص� �ف ��ون وت ��ذه ��ل
ل� �ف ��ر اخ� �ت� �ي���ارا �أن� � ��ه م� �ن ��ه �أج� �م ��ل
ف�ل�ا ت �ع �ج �ب��وا ف���اهلل م ��ا � �ش��اء يفعل
وم��ا ك�ن��ت ل��وال ذل��ك الح�سن �أع�ج��ل
وف���ي م�ث�ل��ه الأرواح وال� �م ��ال ت�ب��ذل
�أع ��ان ��ق م �ن��ه ال���ش�م����س وال �ل �ي��ل �أل �ي��ل
ك ��ذاك ب��ه ع��ن ع ��ذل م��ن راح يعذل
كما الح قرن من �سنا ال�شم�س م�سدل
وم� ��ا خ �ل �ت��ه ل �ل �ه �ج��ر وال�����ص��د يفعل
و�إال ي �م �ي �ن��ا �إن�� ��ه ل �ي ����س ي �ق �ب��ل 15
وق��د ث��ار م��ن ن�ق��ع ال�سنابك ق�سطل
ب�ك�ف�ي��ه م �ن��ه ال �م��وت ي �ج��ري ويهطل
دب�ي��ب كما دب��ت على ال�صخر �أنمل

الدرس الثالث والعشرون

االقتباس

أهداف الدرس

�- -1أن يتع� � ّرف الطال ��ب �إل ��ى معن ��ى االقتبا� ��س ودواع ��ي
ا�ستعماله.
�- -2أن ُيح�سن ا�ستخدام االقتبا�س.

االقتباس:
ُ

ابتقالا

ِ
الحديث ،على
منظومه� ،شيئ ًا من القر�آنِ � ،أو
ه َو �أن ُي�ض ّم َن المتك ِّلم منثو َره� ،أو
َ
ي�ست ِعي َر ِمن ق َّوتها
وج � ٍ�ه ال ُي�ش ِع� � ُر فيه ب�أنَّه من ُهما،
ُ
والغر�ض ِم ْن َهذَ ا الت�ضمي � ِ�ن � ْأن ْ
ال�صل ِة َبي � َ�ن ِ
ق ��وةً ،و� ْأن ِ
والكالم ا َّلذي �أخَ ذَ ُه،
كالم ِه
حكام ِّ
ِ
يك�ش � َ�ف َعن مهار ِت ِه ِفي ِ�إ ِ
االقتبا�س
ب�س � ْأن ُي َغ ِّي َر قلي ًال ِفي الآثا ِر ا َّلتي ي ْق َتب ُِ�سهاِ .وم َن الأمثل ِة َع َلى
ِ
ويجو ُز لل ُم ْق َت ِ
َما َجا َء ِفي خطب ِة ال ّزهرا ِء:O
« ...حتى ت َفرَّى اللي ُل عن �صبحه و�أ�سف َر الحقُّ عن مَحْ ِ�ضهِ ،ونط َق زعيم
الدي����ن ،وخر�س����تْ �شقا�ش����قُ ال�ش����ياطين وطاح وَ�شِ ُ
����يظ ال ِّنف����اق وانحلّتْ ُع َق ُد
ْ�����ض الخِ مَا�ص
الكف����ر وال�شِّ ����قَاق ،و ُف ْه ُت���� ْم بكلم ِة الإخال�����ص في َنفَرٍ من ال ِبي ِ
وكنت����م عل����ى �شَ ����فَا حُ فرة من الن����ار ،م ْذ َق َة ال�ش����ارب ونهْ���� َز َة الطامع و َقبْ�سَ ����ة
العَجْ ��َل�اَ ن ،و َموْطِ ����ئ الأق����دام ت�ش����ربو َن الطَّ ����رق وتقتات����ون القِ���� َّد �أذل����ة
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

((( َت َف َّرى الليل عن �صبحه� :أي ان�شق حتى ظهر وجه ال�صباح.
((( �شقا�شق ال�شياطين :ال�شقا�شق :جمع �شق�شقة بالك�سر وهي� :شئ كالربة يخرجها البعير من فيه �إذا هاج.
((( طاح :هلك .والو�شيظ ال�سفلة والرذل من النا�س.
((( كلمة الإخال�ص :كلمة التوحيد.
R
.
((( البي�ض الخما�ص :المراد بهم �أهل البيت
((( مذقة ال�شارب� :شربته.
((( نهزة الطامع :بال�ضم  -الفر�صة �أي محل نهزته.
((( قب�سة العجالن :مثل في اال�ستعجال .وموطئ الأقدام :مثل م�شهور في المغلوبية والمذلة.
((( الطرق :بالفتح ماء ال�سماء الذي تبول به الإبل وتبعر.
( ((1القد :بك�سر القاف وت�شديد الدال � -سير بقد من جلد غير مدبوغ.

(((

(((1
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خا�س����ئين ،تخاف����ون �أن يتخطفك����م النا�����س من حولك����م ،ف�أنقذك����م اهلل -تبارك
وتعال����ى -بمحمّ����د  ،Pوبعد �أنُ م ِن����يَ ِب ُبهْمِ الرج����ال و ُذ�ؤْبَانِ الع����رب ،و َم َر َد ِة
�أهل الكتاب ،كلّما �أوقدوا ناراً للحرب �أطف�أها اهلل� ،أو نَجَ م َقرْنُ ال�ش����يطان �أو
َف َغرَت فاغِ َر ٌة من الم�ش����ركين َقذَفَ �أخاه في َل َهوَا ِتهَا فال ينكفئُ حتى يَطَ �أ
جناحَ هَ����ا ب�أخْ م َِ�ص����ه ويُخْ َم َد َل َه َبهَا ب�س����يفه ،مكدوداً ف����ي ذات اهلل ،مجتهداً في
�أمر اهلل ،قريباً من ر�س����ول اهلل� ،س����يّداً في �أولياء اهلل ،م�ش����مّراً نا�ص����حاً ،مُجِ ّداً،
كادح����اً ،ال ت�أخ����ذه في اهلل لوم ُة الئم ،و�أنتم في رفاهي ٍة م����ن العي�ش ،وَا ِدعُون
ْك�صون عند
فاكهون �آمنون ،تتربّ�ص����و َن بنا الدوائر وتتو َّكفُو َن الأخبار و َتن ُ
النزال ،و َت ِفرُّو َن من القتال ،فلمّا اختار اهلل لنبيه دا َر �أنبيائه وم�أوى �أ�صفيائه،
ظهر فيكم حَ �سَ ���� َك ُة ال ِّنفَاقِ و�سَ م َل جِ لْبابُ الدين  ،ونط َق كاظ ُم الغاوين ،
و َن َب���� َغ خام ُل ا َلأ َق ِّلي����نَ  ،و َه َد َر فنيق ال ُمبْطِ لِينَ  ،فخطر في عر�ص����اتكم ،
و�أَ ْطلَ َع ال�شيطانُ ر�أ�سَ ُه من مغرزة هاتفاً بكم  ،ف�ألفاكم لدعو ِت ِه مُ�ستجيبينَ ،
وللع����زّة في����ه مالحظين ،ثم ا�ستنه�ض����كم فوجدكم خِ فَافاً ،و�أَ ْح َ�ش���� َم ُك ْم ف�ألفاكم
(((

(((
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(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((1

(((1

(((1

(((1

(((1

((( بهم الرجال� :شجعانهم.
((( نجم :ظهر ،وقرن ال�شيطان �أمته وتابعوه.
((( فغرفاه� :أي فتحه ،والفاغرة من الم�شركين :الطائفة منهم.
((( قذف :رمى ،واللهوات بالتحريك - :جمع لهات  :-وهي اللحمة في �أق�صى �شفة الفم.
((( ينكفئ :يرجع ،والأخم�ص ما ال ي�صيب الأر�ض من باطن القدم.
((( وادعون� :ساكنون.
((( فاكهون :ناعمون.
((( الدوائر� :صروف الزمان �أي كنتم تنظرون نزول الباليا علينا.
((( تتوكفون :تتوقعون �أخبار الم�صائب والفتن النازلة بنا.
( ((1ح�سكة النفاق عداوته.
( ((1و�سمل جلباب الدين� :سمل �صار خلقا ،والجلباب الإزار.
( ((1الكظوم :ال�سكوت.
( ((1الخامل :من خفي ذكره وكان �ساقطا ال نباهة له.
( ((1الهدير :ترديد البعير �صوته في حنجرته ،والفنيق :الفحل المكرم من الإبل الذي ال يركب وال يهان.
( ((1خطر البعير بذنبه �إذا رفعه مرة بعد مرة و�ضرب به فخذيه.
( ((1مغرزه� :أي ما يختفى فيه ت�شبيها له بالقنفذ ف�إنه يطلع ر�أ�سه بعد زوال الخوف.

(((1
(((1

غِ َ�ض����ابا َ ،فوَ�سْ ����مُتم غي���� َر �إِ ِب ِل ُك���� ْم َو َو َر ْد ُت���� ْم غي����ر مَ�شْ ���� َر ِبكُم  .ه����ذا ،والعه����د
قري����ب والكل����م رحي����ب  ،والجرح لمّ����ا َي ْندَمِ لْ والر�س����ولُ لمّا ُي ْق َب����رِ ،ابتداراً،
زعمت����م خوف الفتنة� ،أَ اَل في الفتنة �س����قطوا ،و�إن جه ّن����م لمحيط ٌة بالكافرين،
فهيه����ات منك����م ،وكيف بك����م ،و�أَ َّن����ى ُت�ؤْ َفكُون ،وكت����ابُ اهلل بي����ن �أَظْ ُه ِركُ����مْ� ،أمو ُر ُه
ظاه����رة ،و�أحكا ُم ُه زاه َرةْ ،و�أعالمه باهرة ،وزواجره اليحة ،و�أوامره وا�ض����حة،
وق����د خَ َّل ْف ُتمُ����و ُه وراء ظهورك����م� ،أَ َرغْ َب ًة عنه ُت ِر ْيدُون؟ �أم بغي����ره تحكمون؟ بئ�س
للظالمين بدالً ،ومن يبت ِغ غي َر الإ�س��ل�ا ِم ديناً ،فلن يُقبل منه ،وهو في الآخرة
من الخا�سرين».
االقتبا�س ِفي ال�شِّ عرِ ِ -
مدح ر�سولِ
ومن �أمثل ِة
ِ
وه َي كثير ٌة  -قولَ ال�شَّ ِاعرِ ِفي ِ
ا ِ
هلل:P
�ان ُف � � �ـ � � ��ؤَا ٌد َل��ـ�� ْي��ـ���� َ�س َي��هِ �ـ � ْي �ـ ـ � ُ�م َع �ـ �ـ � َل��ى ِذ ْك� �ـ� �ـ� � َر َ
اك َوي �ـَ � ْن �ـ��زَ ِع �ـ �ـ� ُ�ج
ال َك � �ـ� � َ
(((

(((

(((

(((

(((

(((

ابتقالا

((( �أي حملكم على الغ�ضب فوجدكم مغ�ضبين لغ�ضبه.
((( الو�سم �أثر الكيُ ،ت َعل ُّم به الإبل.
((( الورود :الح�ضور �إلى الماء لل�شرب.
((( الكلم بال�ضم :الجرح ،الرحب بال�ضم :ال�سعة.
(((	�أي لم ي�صلح بعد.
((( محمد بن علي بن محمد بن عربي �أَبوبكر الحاتمي الطائي الأندل�سي المعروف بمحي الدين بن عربي 640 - 560 ,هـ 1242 - 1164 /
م فيل�سوف من �أئمة المتكلمين في كل علم ،ولد في مر�سية بالأندل�س وانتقل �إلى �إ�شبيلية ،وقام برحلة فزار ال�شام وبالد الروم والعراق
علي بن
والحجاز ،و�أنكر عليه �أهل الديار الم�صريه (�شَ َطحات) �صدرت عنه ،فعمل بع�ضهم على �إِراقة دمهُ ،
وحب�س ف�سعى في خال�صه ّ
فت ��ح اليحيائ ��ي وا�ستق ّر في دم�شق ومات فيها .يقول الذهبي عنه :قدوة القائلين بوح ��دة الوجود .له نحو �أربعمائة كتاب ور�سالة منها:
(الفتوحات المكية) في الت�صوف وعلم النف�س ،ع�شر مجلدات( ،محا�ضرة الأبرار وم�سامرة الأخيار) في الأدب( ،ديوان �شعر) �أكثره
في الت�صوف ،و(ف�صو�ص الحكم) وغيرها الكثير الكثير.
((( ومن لطيف االقتبا�س ما كتب الفا�ضل ُملاّ مهدي المعروف بال ّن َرا ِق ّي (�صاحب كتاب جامع ال�سعادات) �إلى العالمة �آل بحر العلوم:
ه �ن �ي �ئ��ا ل��ك��م ف� ��ي ال� �ج� �ن ��ان ال� �خ� �ل ��و ِد
�ري
�أال ق � ��ل ل� ��� �س� �ك ��ان �أر� � � � ��ض ال � �غ� � ِّ
ف� �ن� �ح ��ن ع� �ط ��ا�� �ش ��ى و�أن� � �ت�� ��م ُو ُرود
�أف��ي�����ض��وا ع �ل �ي �ن��ا م ��ن ال� �م ��اء ف�ي���ض� ًا
ف�أجابه العالمة:
دي � � � ��ا ُر ال� �ح� �ب� �ي ��ب ب� �ع� �ي ��ن ال� ��� �ش� �ه ��و ِد
�أال ق� ��ل ل� �م���ول�� ً�ى ي�� ��رى م� ��ن ب �ع �ي� ِ�د
ع� �ل ��ى ح ��ا�� �ض ��ر غ� ��ائ� � ٍ�ب ب ��ال� �� ُّ��ص� � ُدو ِد
ل� ��ك ال� �ف� ��� �ض� � ُل م� ��ن غ ��ائ ��ب � �ش��اه� ٍ�د
و ُف� � ��زْ ُت� � � ْ�م ع��ل��ى ُب � � ْع� � ِ�د ُك� � ْ�م ب � ��ال� � � ُو ُرو ِد
ف �ن �ح��نُ ع �ل��ى ال � �م� ��ا ِء ن �� �ش �ك��و ال� َّ�ظ �م��ا

277
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 -اال ْق ِتبا� � ُ�سَ :ت ْ�ض ِمي � ُ�ن ال َّن ْث ��ر �أو ِّالحديث
ال�شع ��ر َ�ش ْيئ ًا ِم � َ�ن ا ْل ُقر�آن الكري ��م �أو
ِ
ال�شري � ِ�ف ِمنْ َغ ْير دالل ٍة عَ َل ��ى �أ َّن ُه منهما ،ويَجُ وز �أنْ ُي َغ ِّي َر ف ��ي الأَ َثر ال ُم ْق َت ِب�س
َقلي ًال .
(((

ت������م������اري������ن

آيات الكريم َة الآتي َة مع �إجادة االقتبا�س و�إِحكامه:
ِ --1
اقتب�س ال ِ
 -قال تعالى ..} :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ. {..(((

(((

- -وقال تعالى..} :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ. {..

ابتقالا

ﯨ. {..
 -وقال تعالى ..} :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ِ(((

 -وقال تعالى ..} :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ{ .(((

 -وقال تعالى} :ﯜ ﯝ ﯞ. {..عبارات َت ْق َت ِب ُ�س في ٍّ
كل منها حديثاً من الأَحاديث ال�ش���ريف ِة مع العناية
�ُ --2ص��� ْغ
ٍ
بح�سن و�ضعها:
ِ
(((
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�سورة الحجرات ،الآية.13 :
�سورة فاطر ،الآية.43 :
�سورة الزمر ،الآية.9 :
�سورة فاطر ،الآية.14 :
�سورة الحجرات ،الآية.10 :

مطالعة
من �شعرائنا� :أبو الفرج الرازي

(((
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�آل هن ��دو ،من �أ�سر الإمامية الناه�ضين بن�شر العلم والأدب ،وفيهم جمع ممن
تحل ��وا بفنون الف�ضايل ،ولهم في الكتاب ��ة والقري�ض قدم وقدم ،طفحت بذكرهم
المعاج ��م منه ��م� :أب ��و الف ��رج محمد بن هن ��دو م�ؤ�س� ��س �شرف بيته ��م ،عده ابن
�شهر�آ�شوب في (معالم العلماء) من �شعراء �أهل البيت Rالمتقين.
ومنهم� :أبو الفرج الح�سين بن محمد بن هندو  ،ترجمه الثعالبي في (اليتيمة)
ج�� � 3ص  362وعده من �أ�صحاب الوزير ال�صاحب بن عباد وذكر �شطرا من �شعره
وقال :ملحه كثيرة وال ي�سع هذا الباب �إال هذا الأنموذج منها.
ومما ذكر له قوله :
ال ي��وح �� �ش �ن��ك م� ��ن م��ج��د ت �ب��اع��ده ف � � ��إن ل �ل �م �ج��د ت ��دري� �ج ��ا وت ��دري� �ب ��ا
�إن ال �ق �ن��اة ال �ت��ي � �ش��اه��دت رفعتها ت �ن �م��ي ف�ت���ص�ع��د �أن� �ب ��وب ��ا ف ��أن �ب��وب��ا
وله قوله:
ق��ال��وا :ا�شتغل عنهم ي��وم��ا بغيرهم وخ� ��ادع ال�ن�ف����س �إن ال�ن�ف����س تنخدع
ق��د ��ص�ي��غ ق�ل�ب��ي ع�ل��ى م �ق��دار حبهم ف� �م ��ا ل� �ح ��ب �� � �س � ��واه ف� �ي ��ه م �ت �� �س��ع

ومن �شعره في الإمام علي:Q
 280تجلى الهدى يوم (الغدير) على ال�شبه وب � ��رز �إب���ري���ز ال��ب��ي��ان ع ��ن ال���ش�ب��ه
و�أك �م��ل رب ال �ع��ر���ش ل�ل�ن��ا���س دينهم ك �م��ا ن� ��زل ال � �ق� ��ر�آن ف �ي��ه ف ��أع��رب��ه
وق ��ام ر� �س��ول اهلل ف��ي ال�ج�م��ع راف�ع��ا ب�ضبع علي ذي التعالي م��ن ال�شبه
وق� ��ال� :أال م��ن ك �ن��ت م��ول��ى لنف�سه ف �ه��ذا ل��ه م��ول��ى ف �ي��ا ل��ك م�ن�ق�ب��ه !»
(((

ال�شيخ الأميني ،الغدير ،ج� ،4ص .172

الدرس الرابع والعشرون

السجَعْ
َّ

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى ال�سجع و�أق�سامه.
�- -2أن يح�سن ا�ستخدامه دون تك ّلف.

الس َج ُع(((:
َّ

(((

(((

عَجَّسلا

الحرف الأخيرِ  ,ويكونُ مركب ًا مِ ن ِفقْرتَين متَّحدتَينِ
ِ
ه ��و توافقُ الفا�صلتينِ في
الحرف ا َلأخيرِ
ِ
الحرف الأَخيرِ � ،أو مركَّب ًا مِ نْ �أكثرِ مِ نْ ِف ْقرَتين م َتمَاثِلتَين فِي
ِ
ِف ��ي
�أي�ض� �اً .،وت�سمَّى الكلمة الأخيرة منْ كلِّ فقر ٍة فا�صل� �ةً ،وتُ�سكَّن الفا�صل ُة دائم ًا في
للوقف ,كقولِ �أمي ��رِ الم�ؤمنينَ « :Qاتخذوا ال�ش���يطان لأمرهم مالكا،
ِ
النث ��رِ
واتخذهم له �أ�شراكا  .فبا�ض و َف َّر َخ في �صدورهم  .ودَبَّ و َد َر َج في حُ جُ ورِهِ م .
فنظ َر ب�أعْ ُي ِن ِه ْم ونَطَ َق ب�أل�س���نتهمَ .ف َركِبَ بهم ال َّز َللَ ،و َزيّنَ لهم الخَ طَ ل  ،فعل
من قد �شَ ِر َك ُه ال�شيطانُ في �سلطانه ،ونط َق بالباطل على ل�سانه» .
(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

المفردات ر�شيقةً ،والألف � ُ
من القرينتينِ على معنًى غي ��ر ما دل ّْت عليه
وال يح�س ��نُ ال�سج� � ُع �إال �إذا كان � ِ�ت
�اظ خَ َد َم المعاني ،ود ّل � ْ�ت ك ٌّل َ
ُ
ٍ
الكالم ،وال ُي�ستح�سنُ ال�سج ُع �-أي� ًضا� -إال �إذا جا َء عفو ًا ،خالي ًا من التكل ُِّف والت�صن ِع ،ومن َّثم
وحينئذ يك ��ونُ ِح ْل َي ًة ظاهر ًة في
الأخ ��رى،
ِ
ً
يقالُ
الحمام
ر
هدي
أ�صل
ل
ا
في
ع
ال�سج
أن
ل
»
ع
س���جا
�
�
أ
«
آن
�
القر
في
وال
.
رت
َ�ص
ق
إن
�
و
ة
�سور
منه
تخلو
ال
كما
منه،
يخلو
ا
�
�
م
كال
�غ
�
ي
لبل
ال تج� � ُد
ٌ
َّ
ْ
ٌ
ْ
ٍ
ُ
َ
ُ
ِ
ونحوها; بل يقالُ « :فوا�ص ُل».
م�َلكاَ كُ ال�ش ��ئ بالفتح ويك�سر قوامه الذي ُي ْم َل ُك ب ��ه .والأَ�شْ َراك جمع �شريك ك�شريف و�أ�شراف فجعله ��م �شركاءه �أو جمع �شرك وهو ما
ُي�صاد به فك�أنهم �آلة ال�شيطان في اال�ضالل
با�ض و َف ّرخ كناية عن توطنه �صدورهم وطول مكثه فيها؛ لأن الطائر ال يبي�ض �إال في ع�شه .و ِف َراخُ ال�شيطان و�ساو�سه.
دب و َد َر َج الخ �أي �أنه تر ّبى في حجورهم كما ُي َر ّبى الأطفال في حجور والديهم حتى بلغ �صوته وملك قوته.
ّ
الخَ َطل �أقبح الخط�أ .وال َّزل ََل ال َغ َل ُط والخط�أ.
الإمام علي  ،Qنهج البالغة ،ج� ،1ص .42
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أق�سام:
وال�سجع ثالثةُ � ٍ
ُ
�--1سج ٌع ق�صي ٌر ،كقو ِل ِه َ -تعَا َلى} :-ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ{ .
ٌ
متو�سط ،كقو ِل ِه َ -تعَا َل ��ى } :-ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
�--2سج� � ٌع
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ{ .
�--3سج ٌع طوي ٌل ،كقو ِل� � ِه َ -تعَا َلى} :-ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
(((

(((

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ{ .
(((

ٌ
خـــــاتـــمـــة:

ال�س َج ُع موط ُنه النث ُر ،وقد يجي ُء في ِّ
ال�شعرِ كقولِ المتن ِّبي:
َّ
وم ف��ي َو َج��ل َوال � َب � ُّر ف��ي ��ُ�ش� ُغ��لٍ وال � َب �ح � ُر ف��ي خَ � َ�ج��لِ
ف� َن�ح� ُ�ن ف��ي َج� ��ذَ لٍ وال� � � ّر ُ

(((
(((
(((

�سورة المدثر ،الآيات- :
�سورة القمر ،الآيتان.2-1 :
�سورة الأنفال ،الآيتان.44-43 :
.7 1
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ت�ساوَتْ ِف َق ُر ُه .
ا�ص َل َت ْين في ا ْلحَ ْر ِف ال ِأخير ،و�أَ ْف َ�ضل ُه ما َ
 َّ -ال�س ْج ُع َ :توَا ُف ُق ا ْل َف ِ
(((

ومتو�سط وطويل.
 -ال�سجع ثالثة �أق�سام :ق�صيرِّ
 -ال�سجع موطنه النثر ،وقد يجيء في ال�شعر.ت������م������اري������ن

ب ِّينِ ال�سج َع في الأَمثلة الآتيةِّ ،
وو�ضح وجوه ح�سنه:
(((

عَجَّسلا

 -م ��ن كالم لأمي ��ر الم�ؤمنين Qفي ذم �أهل الب�صرة« :كنت���م جُ ْن َد المر�أة.و�أتب���اع ال َب ِه ْيمَةَ .ر َغ���ا ف�أجبتم .و ُع ِق َر فهربتم� .أخال ُق ُك��� ْم ِد َقاق وعه ُد ُك ْم
ِ�ش��� َقاق ،ودي ُن ُك��� ْم ِن َف���اق ،وما�ؤُ ُك��� ْم زع���اق  .والمقي ُم بي���ن � ْأظ ُه ِر ُك��� ْم ُم ْر َته ٌَن
وال�شاخ�ص عنكم ُم َت َدار ٌَك برحم ٍة من ربّه» .
بذنبه،
ُ
(((

(((

 -وم ��ن كتاب ل ��ه Qالى عثمان ب ��ن حنيف�« :أما بع���د يا اب���ن حنيف ،فقدبلغني �أن رجال من فتية �أهل الب�ص���رة دعاك �إلى َم�أْ ُد َب ٍة ف�أ�س���رعتَ �إليها
ُجيب �إلى
ُت�
ُ
س���تطاب لك الأل���وان ،وتُنقل �إليك الجِ فَان  ،وم���ا ظننت �أنك ت ُ
طعا ِم قو ٍم عا ِئ ُل ُه ْم َم ْج ُف ٌّو  .و َغ ِن ُّي ُه ْم َم ْد ُع ّو .فانظر �إلى ما َتق ِْ�ض ُم ُه من هذا
(((

(((

(((
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دقة الأخالق دناءتها.
مالح.
الإمام علي  ،Qنهج البالغة ،ج� ،1ص .45
الم�أدبة بفتح الدال و�ض ّمها :الطعام ي�صنع لدعوة �أو عر�س.
ت�ستطاب يطلب لك طيبها .والألوان� :أ�صناف الطعام والجفان بك�سر الجيم :جمع جفنة الق�صعة.
عائلهم :محتاجهم ،مجفو �أي مطرود من الجفاء.

ِ
ْ
فالفظ ُه  ،وما �أَ ْي َقنْتَ ب ِِطيبِ
المق�ضم  ،فما ا�شتبه عليك ِع ْل ُم ُه
وجوه ِه
َفن َْل منه� .أال و�إن لكل م�أموم �إماماً يقتدي به وي�ست�ضيء بنور علمه� ،أال و�إن
�إمامكم قد اكتفى من دنياه ب ِِط ْم َريه  ،ومن طعمه ب ُق ْر َ�ص ْيه� .أال و�إنكم ال
تق ِ
ْ���د ُرون على ذلك ،ولكن �أعينوني بورع واجتهاد ،وع ّف ٍة و�س���داد .فواهلل ما
َك َن���زْتُ م���ن دنياكم ِت ْب َراً ،وال ا ّدخَ ْرتُ م���ن غنائمها وفراً  ،وال �أعددتُ لبالي
ثوبي ِط ْمراً» .
(((

(((

(((

(((
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((( ق�ضم ك�سمع �أكل بطرف �أ�سنانه والمراد الأكل مطلقا ،والمق�ضم َك َم ْق َعد َو َم�أْكَل.
((( اطرحه حيث ا�شتبه عليك ِحلّه من حرمته.
((( بطيب وجوهه بالحل في طرق ك�سبه.
((( الطمر بالك�سر :الثوب الخلق.
َات الذهب وال ِف ّ�ضة قبل �أن ي�صاغ .والوفر المال.
((( التبر بك�سر ف�سكونُ :فت ُ
((( الإمام علي ،Qنهج البالغة ،ج� ،3ص .71

للمطالعة
من �شعرائنا :ال�صاحب بن ع ّباد(((.

�أبو القا�سم الملقّب بال�صاحب كافي ال ُكفَاة �إ�سماعيل بن �أبي الح�سن ع ّباد بن
الطالقاني
القزويني
الع ّبا� ��س بن ع ّباد بن �أحمد بن �إدري�س ال َّد ْي َل ِم � ّ�ي الأ�صفهاني
ّ
ّ
وزير م�ؤ ّيد الدولة ّثم فخر الدولة و�أحد ك ّتاب الدنيا الأربعةُ .ولد لأربع ع�شرة ليلة
بقيت من ذي القعدة �سنة  326ب�إ�صطخر فار�س وتوفّي ليلة الجمعة  24من �صفر
�سنة  385بال ّري.
عَجَّسلا

قال ابن �شهر�آ�شوب في معالم العلماء عند ذكر �شعراء �أهل البيت المجاهرين:
ال�صاحب كافي الكف ��اة �إ�سماعيل بن ع ّباد الأ�صفهاني وزير فخر الدولة �شهن�شاه
متك ّل ��م �شاعر نحوي وقد مدح ��ه الر�ضي مكاتبة ّثم رثاه .وق ��ال عبد الرحمن بن
مح ّم ��د الأنباري في ُن ْزهة الأَ ِل َّباء في َط َبق ِ
َات الأُ َد َباء كان
ال�صاحب غزير الف َْ�ضلِ
ُ
متفّنن� � ًا في العل ��وم .وبالجملة فال�صاحب ع َلم من �أع�ل�ام القرن الرابع جمع بين
ال ��وزارة ،والكتاب ��ة ،وال�سيف ،والقل ��م ،وكان �صدر ًا في العل ��م والأدب ،وغاي ًة في
الك ��رم وجاللة القدر ،وفرد ًا ف ��ي ال ِّر َيا�سة وكث ��رة الف�ضائل.ال�صاحب ُم َج ِّو ٌد في
�شعره كما هو بارع في نثره ،وق ّلما يكون الكاتب ج ّيد ال�شعر ،ولكن ال�صاحب جمع
بينهم ��ا .له في مدح �أمير الم�ؤمنين � Qسبع وع�ش ��رون ق�صيدة �أ�شهرها على
الإطالق:
َف� ُق�ل��ت� :أَح �م �د خَ �ي�ر ال���س��اد ِة الر�سلِ 287
الح ِ
قا َلتَ :ف َمن ِ
نيف �أَجِ ب
�صاح ُب ِّ
ُ
الد ِين َ
َ ُ ُ
َ ُ ُ
ق��ا َل��تَ :ف� َم��ن َب �ع� َ�د ُه ُي�صفي ال� � َوال ُء َل� ُه ُق ُلت :ال َو ِ�ص ُّي ا َّل��ذي �أَرب��ى َعلى ز َُح��ل
قا َلتَ :ف َهل �أَ َح��د في الفَ�ضلِ يقد ُم ُه َف� ُق�ل� ُ�تَ :ه��ل َه ْ�ض َب ٌة َت��رق��ى َعلى جبلِ
(((

ال�سيد مح�سن الأمين� ،أعيان ال�شيعة ،ج � ،3ص - 358
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�وام � َ��ص � َّد َق � ُه
ق��ا َل��تَ :ف � َم��ن �أَ َّو ُل الأَق�� � ِ
فدى
قا َلتَ :ف َمن بات ِمن فَوقِ ال ِف ِ
را�ش ً
ق��ا َل��ت :فَمن ذا ا َّل��ذي �آخ��اه َع��ن ِمق ٍة
ق��ا َل��تَ :ف� َم��ن ُز ِّو َج ال��زَ ه��را َء ِ
فاط َم ًة
قا َلت :فَمن وا ِل � ُد ال�سبطين ِاذ َف َر َعا
ق��ا َل��ت :فَمن ف��ا َز في َب��د ٍر ِب َمفْخَ ِر َها
قا َلت :فَمن �سا َد َيوم ال � َّروع من �أُ ُح� ٍ�د

ُلتَ :م��ن َل��م َي ِ�صر َي��وم� ًا ال��ى ُه َبلِ
َفق ُ
َف � ُق �ل� ُ�ت� :أَث�� َب� ُ�ت خَ �ل��قِ اللهَ ف��ي ال� َوه��ل
م�س في َ
الطفَلِ
ُلتَ :من حا َز َر َّد ال�شَ ِ
َفق ُ
َف � ُق �ل� ُ�ت� :أَف �� َ��ض � ُل م��ن ح � ٍ
�اف َو ُم�ن� َت� ِع��لِ
ال�سبقِ ف��ي َم َهلِ
َف� ُق�ل� ُ�ت� :سابِقُ �أَه ��لِ َ
َف � ُق �ل� ُ�ت� :أَ��ْ��ض� � َر ُب خَ �ل��قِ اللهَ ِ ِل�ل� ُق� َل��لِ
َف� ُق�ل� ُ�تَ :م��ن ه��ا َل� ُه��م َب��أ��س� ًا َول��م ُي� َه��لِ

الى قوله:
ق��ا َل��ت� :أَ ُك� � ُّل ا َّل��ذي َق��د ُق َلت في َر ُج��لٍ َف� ُق�ل� ُ�تُ :ك � ُّل ا َّل ��ذي َق��د ُق�ل� ُ�ت ف��ي رج��لِ
ق��ا َل��تَ :و َم��ن ه��و ه��ذا ال � َم��ر ُء � َ��س� ِّ�م َلنا َف� ُق�ل� ُ�تَ :
ذاك �أَم �ي � ُر ال� ُم�� ِؤم�ن�ي� َ�ن َع� ِل� ْ�ي

الدرس الخامس والعشرون

المحسنات المعنوية
ِّ
الطباق والمقابلة

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف الطالب �إلى معنى الطباق وفائدته.
�- -2أن يت ��د ّرب �إل ��ى ح�سن ا�ستخ ��دام الطباق ف ��ي الكتابة
الأدبية.
�- -3أن يتع ّرف �إلى معنى المقابلة وتذ ّوق جماليتها.

�أو ًال :الطباق:

ين ال�شَّ ي ِء ِ
وه َو نوعانِ :
و�ض ِّد ِه ِفي
هو الجم ُع َب َ
الكالمُ ،
ِ
ال�ض ��دانِ �إيجاب ًا و�سلباً ،كقو ِل ِه -
يختلف فيه ِّ
ْ
�أ -طِ َب���اقُ الإيج���ابِ  :هو ما لم
َتعَالَى}:-ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ{  ،وكقو ِل� � ِه -
َتعَا َل ��ى} :-ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ، {....ففيهما تطاب ٌق �إيجابيٌّ بين
المذكورات.
ِ
هذه

لباقماو قابطلا  ةيونعملا تانِّسحملا
ل

ُ
الطباق والمقابلة:

(((

(((

ال�ضدَ انِ �إيجاب ًا و�سلباً ،بحيثُ يُجم ُع بين
اختلف فيه ِّ
َ
ب  -طِ بَاقُ ال�سَّ لبِ  :هو ما
فعلي ��نِ من �أ�صل واحدِ � ،أحدُهُ ما مثبتٌ مرةً ،والآخ� � ُر منفيٌّ تار ًة �أخرى ،في كالمٍ
واحدٍ  ،كقو ِل ِه َ -تعَا َل ��ى} :-ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ، {.....
وكقو ِل� � ِه َ -تعَا َل ��ى} :-ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ{ 291 ،
(((
(((

(((
(((
(((
(((

�سورة �آل عمران ،الآية:
�سورة الكهف ،الآية:
�سورة الن�ساء ،الآية.108 :
�سورة الروم ،الآية.7 :

.26

.18

وكقو ِلهِ} :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ{ .
 �-أو �أحدهُ م ��ا �أم ٌر ،والآخ ُر نه � ٌ�ى ،كقو ِل ِه َ -تعَا َل ��ى} :-ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ{  ،وقو ِل ِه..} :ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ. {..
ثانياً :المقابل ُة :
(((

(((
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(((

(((

متوافقين �أو معانٍ متوافق ٍة ،ثم ُي�ؤتَى ِب َما ُ
يقابل َذ ِل َك َع َلى
ِه َي � ْأن ي�ؤتَى بمعنيين
ِ
كلمات �ض َّد مجموع ِة ٍ
الترتيبِ � ،أو مجموع ُة ٍ
كلمات ِفي ال َمعنَى َع َلى ال َّتوا ِلي.
م�س �صور:
و َت�أ ِتي المقابل ُة ِفي خَ ِ
بمعنيين ،كقو ِل ِه َ -تعَا َلى} :-ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
معنيين
--1مقابل� � ُة
ِ
ِ
ﮐ ﮑ ﮒ{ .
--2مقابل ��ة ثالث ٍة بثالث� � ٍة ،كقو ِل ِه َ -تعَا َل ��ى ...} :-ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ. {..
--3مقابل� � ُة �أربع ٍة ب�أربع ٍة ،كقو ِل� � ِه َ -تعَا َل ��ى} :-ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
(((

(((

ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛ
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((( �سورة الزمر ،الآية.9 :
((( �سورة الأعراف ،الآية:
((( �سورة المائدة ،الآية.44 :
بين المقابل ِة والطباقِ :
((( الفرقُ َ
بين � َ
أ�ضحك و�أب َكى بعد تنافيهما في قول ��ه تعالى} :ﰘﰙﰚﰛ{ �سورة النجم،
الطب ��اقُ  :ح�ص ��ولُ التوافقِ بعد التناف ��ي ،كالجم ِع َالآية.43 :
ال�ضحك وال ِقلَّة ،ثم �إحداثُ التنافي حيثُ َ
ِ
تقابل الأولُ بالأولِ والثاني بالثاني في قوله
المقابل� �ةُ :ح�ص ��ولُ التنافي بعد التوافقِ  ،كالجمع بينتعالى} :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ � {.....سورة التوبة ،الآية.82 :
((( �سورة التوبة ،الآية.82 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.157 :
.3

ﯜ{ .
(((

وكقولِ ال�شاعرِ �أبي تمام :
ده � ًرا ف� ْأ�ص َب َح ُح ْ�س ُن ال َع ْدل ُي ْر ِ�ضيها
َي��ا �أ َّم� � ًة ك� َ
�ان ُق � ْب� ُ�ح ال �ج � ْور ُي ْ�س ِخ ُطها ْ
--4مقابل ُة خم�س ٍة بخم�س ٍة ،قال المتنبِّي :
�أزُو ُر ُه� � � ْ�م َو� َ��س� � َوا ُد ال � ّل � ْي��لِ َي���ش� َف� ُع لي َو�أن � َث �ن��ي َو َب � َي��ا�� ُ�ض ال� ّ���ص�ب� ِ�ح ُي �غ��ري بي
العب�سي :
--5مقابل ُة �ست ٍة ب�ست ٍة ،قال عنتر ُة
ُّ
�اج ِع� ��زٍّ ي��زي �ن � ُه وف���ي ر ِْج� � ��لِ ح� � ّر ق �ي � ُد ُذ ٍّل َي���ش�ي�ن� ُه
ع �ل��ى ر�أ�� � ِ��س ع �ب� ٍ�د ت� � ُ
(((

(((

لباقماو قابطلا  ةيونعملا تانِّسحملا
ل

(((

293
(((
(((
(((
(((

�سورة الليل ،الآيتان- :
�سبقت ترجمته.
�سبقت ترجمته.
َ
�سي 22 .ق .هـ  601 /م �أ�شهر فر�سان العرب في الجاهلية ومن �شعراء الطبقة الأولى.
ب
ع
ال
قراد
بن
ة
معاوي
بن
و
عمر
بن
عنترة بن �شداد
ٍ
َْ ّ
من �أهل نجد� .أمه َح َب ِ�ش ّية ا�سمها زَبي َبة� ،سرى �إليه ال�سواد منها .وكان من �أح�سن العرب ِ�ش ْي َم ًة ومن �أعزّهم نف�س ًاُ ،ي َو َ�ص ُف ِ
بالح ِلم على
وعذُ و َبة .كان مغرم ًا بابنة عمه عبلة فقل �أن تخلو له ق�صيدة من ذكرها .اجتمع في �شبابه بامرئ القي�س
ِ�ش� � ّدة َب ْط ِ�ش ��ه ،وفي �شعره ِر ّق ٌة ُ
ال�شاعر ،و�شهد حرب داح�س والغبراء ،وعا�ش طوي ًال ،وقتله الأ�سد الرهي�ص �أو جبار بن عمرو الطائي.
.10 5
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 ِّ -الط ُ
باق :ا ْلجَ ْم ُع َب ْي َن َّ
و�ضدّه في الكالم ،وه َو َن ْوعان:
ال�ش ْي ِء ِ
�أِ -طب ُ
َاق الإيجابَ :وهُ و ما َل ْم يَخ َت ِل ْف ِفي ِه ال�ضدَّان ِ�إيجَ اب ًا و ََ�س ْلب ًا.
ال�س ِلبَ :وهُ و ما ْاخ َت َلف ِفيه ِّ
و�س ْلب ًا.
ال�ضدان �إِيجَ اب ًا َ
بِ -طب َا ُق َّ
 -ا ْل ُم َقا َب َلة �أنْ ُي ْ�ؤ َتى ِب َم ْع َن َي ْين �أ ْو �أ ْك َث َر ،ثم ُي ْ�ؤ َتى ب َما ُي َق ُابل َذ ِل َك عَ َلى ال َّتر ِتيب.
(((

294

(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .229

ت������م������اري������ن

الطباق في الأمثلة الآتيةَ ،وو َّ�ضحْ نوعه في كل مثال:
--1بيِّن موا�ض َع
ِ
 -قال تعالى} :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ. {.. -وقال ِدعْ بل ُزاعي:
الخ ُّ
(((

 -وقال ال�شاعر:ع�ل��ى �أن �ن��ي را�� ٍ��ض ب� �� ْأن �أَ ْح � ِ�م � َ�ل ال�ه� َو ـ��ى و�أَخْ �� � � � ُر َج ِم� � ْن� � ُه َال ع �ل� ّ�ي وال ِل �ي � ًا
 -وقال البحتريُّ :ُت َق ّي ُ�ض ل��ي م��ن حيثُ ال �أع � َل� ُ�م ال� ّن� َوى َو َي�� ْ��س��رِ ي �إل� ّ�ي ال�شّ ْوقُ من َحيثُ �أع َل ُم
الكنديُّ :
 -وقال المُق َّنع ِغنى و� ْإن َق� � َّل م��ا ِل��ي َل � ْ�م �أُ َك � ِّل � ْف � ُه� ُ�م ِر ْف ��دا
ل � ُه� ْ�م ُج� � ُّل م��ا ِل��ي � ْإن َت �ت��ا ِب � َع ِل��ي ً

لباقماو قابطلا  ةيونعملا تانِّسحملا
ل

رج � ��لٍ
ال ت �ع �ج �ب��ي ي� ��ا �� �س� � ْل � ُ�م ِم� � � ْ�ن ُ

� َ��ض� ِ�ح� َ�ك ال �م ���ِ�ش �ي� ُ�ب ب ��ر�أ� ِ��س� � ِه َف�ب� َك��ى

 -وقال تعالى} :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ{(((.
 -وق ��ال تعال ��ى}:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ.((({..

ال�س َم ْو�أَل بن عادياء:
 -وقال َّوج � � ُه� � ُ
�ول
َّا�س َعنَّا َ
وع ْن ُه ُم ف� � َل� � ْي� �� � َ�س � � َ��س � ��وا ًء ع� ��ا ِل � � ٌم َ
َ�س ِلي �إِ ْن َجهِ ْل ِت الن َ
(((
(((
(((

�سورة الأنعام ،الآية:
�سورة الروم ،الآيتان.7-6 :
�سورة البقرة ،الآية.286 :
.122
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 -وقال ال َف َر ْزد َُق يهجو بني ُك َل ْيب:�ون ِل�� َ�ج���ا ِر
ون َوال َي� � � ُف � � َ
َق � � َب� � َ�ح الإ َل � � � � ُه َب� �ن ��ي ُك� � َل� � ْي � ٍ�ب �إ ّن � � ُه� � ْ�م ال َي� � � � ْغ � � � ِ�د ُر َ
 -وقال �أَبو ْ�صخر ا ْله َُذ ِل ّي:
�ات و�أَ ْح� �ي ��ا ،وال ��ذي �أَ ْم� � � ُر ُه الأَ ْم � � ُر
�أَ َم ��ا وال��ذي �أَ ْب � َك��ى و�أَ� ْ��ض� َ�ح� َ�ك ،وال��ذي �أم� � َ
وع � ُه �م��ا ال �ذ ُّْع � ُر
لق َْد َت َر َك ْت ِني �أَ ْح ُ�س ُد ال َو ْح َ�ش �أَ ْن �أرى �أ ِل � ْي � َف � ْي� ِ�ن ِم� ْن�ه��ا ال َي � ُر ُ
ا�سي:
 -قال الحَ َم ُّت ��أَخَّ � ْر ُت َ�أ ْ�س َت ْبقي ا ْل�ح�ي��ا َة َف� َل��م �أَج� ْ�د ِل � َن � ْف ���ِ�س� ْ�ي ح �ي��ا ًة ِم �ث� َ�ل �أَ ْن �أَ َت�� َق�� ّدم��ا
--2بيِّن مواق َع المقابل ِة فيما ي�أْتي.
 -ق ��ال تعال ��ى} :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ.((({..

 -وقال جرير:وب� ��ا�� ِ��س� � َ�ط خ� �ي ��رٍ ف� �ي� � ُك � ُ�م ب �ي �م �ي � ِن��ه وق ��ا ِب� �� �َ�ض �� �ش� � ٍّر ع��ن� � ُك � ُ�م ب ���ِ�ش �م��ا ِل �ي��ا
 -وقال البحتريُّ :ف� � � ��إذا َح� � ��ا َر ُب� � ��وا � َأذ ّل� � � � ��وا َع� ��زِ ي� ��ز ًا و�إذا �� َ��س���ا َل� � ُم���وا � َأع�� � � � � ّزوا َذل��ي�ل�ا
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 -وقال ال�شريف:�ان ب��ال ��� ّ�س � ّرا ِء ُي ْ�ض ِح ُكني ي��ا ُق� � ْر َب َم��ا ع��ا َد ب��ال�� ّ��ض� ّرا ِء ُيبكيني
َو َم �ن� َ�ظ��رٍ ك � َ

 -وقال تعالى} :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ{..(((
(((

�سورة الأعراف ،الآية:
�سورة الحديد ،الآية:

.157

.23

(((

 -وق ��ال تعال ��ى} :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ{(((.

 -وقال �أبو تمام:الج ْو ِر ُي ْ�س ِخ ُط َها َد ْهر ًا ف ��أ� ْ��ص � َب� َ�ح ُح �� �س� ُ�ن ال� � َع ��دلِ ُي� ْر�ِ��ض�ي� َه��ا
و�أُ ّم� ًة َك َان ُق ْب ُح َ
 -وقال �أي� ًضا:ينعم ُ
بع�ض ال � َق � ْوم ب��ال� ِّن� َع� ِ�م!
اهلل بالبلوى و� ْإن
عظمت و َي� ْب� َت� ِل��ي اللهَّ ُ َ
ْ
ق� ْ�د ُ
 -وقال تعالى} :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ{(((.

لباقماو قابطلا  ةيونعملا تانِّسحملا
ل

 -وقال النابغة الجعديُّ :َف� � ًت ��ى ك���ان ف �ي��ه م ��ا َي �� �س � ُّر � �ص��دي � َق � ُه ع �ل��ى �أَ َّن ف �ي � ِه م��ا ي �� �س��و ُء الأَع���ا ِدي���ا

 -وقال المعريُّ :وع�� � ِ�ده
ي� ��ا ْ
ده� � � � � ُر ي� ��ا ُم� �ن� �ج���زَ �إِي� � � �ع � � ��ا ِد ِه و ُم� ��خْ � � ِل� � َ�ف ال � �م � ��أْم� ��ول ِم�� � ْ�ن ْ
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�سورة الحديد ،الآية:
�سورة الليل ،الآيات- :

(((

.13

(((

.11 5

مطالعة
من �شعرائنا� :أبو الفتح ك�شاجم

(((
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�أب ��و الفتح محم ��ود بن محمد بن الح�سي ��ن المعروف بك�شاج ��م .هو نابغة من
رجاالت الأمة ،وفذ من �أفذاذها ،و�أوحدي من نياقدها،
كان ال يج ��ارى وال يبارى ،وال ي�ساج ��ل وال ينا�ضل ،فكان �شاع ��ر ًا كاتب ًا متكلم ًا
منجم ��ا منطقيا محدث ��ا ،ومن نط�س الأوا�سي محققا مدقق ��ا مجادال جوادا .فهو
جماع الف�ضايل و�إنما لقّب نف�سه بك�شاجم �إ�شارة بكل حرف منها �إلى علم فبالكاف
�إلى �أنه كاتب ،وبال�شين �إلى �أنّه �شاعر ،وبالألف �إلى �أدبه �أو �إن�شاده ،وبالجيم �إلى
منجم ،ول ّما ولع
نبوغ ��ه في الجدل �أو جوده ،وبالميم �إل ��ى �أنّه متك ّلم �أو منطقي �أو ّ
في الطب وبرع فيه زاد على ذلك حرف الطاء فقيل :طك�شاجم.
�إن المترجم قدوة في الأدب و�أ�سوة في ال�شعر ،حتى �أن الرفاء ال�سري ال�شاعر
المفل ��ق عل ��ى تق ّدمه في فنون ال�شع ��ر والأدب كان مغرى بن�س ��خ ديوانه ،وكان في
طريقه يذهب ،وعلى قالبه ي�ضرب.
ومن ق�صائده في �أمير الم�ؤمنين علي :Q

ل � ��ه �� �ش� �غ ��ل ع � ��ن � � � �س � � ��ؤال ال��ط��ل��ل
ف � �م� ��ا �� �ض� �م� �ن� �ت ��ه ل� � �ح � ��اظ ال� �ظ� �ب ��ا
 298وال ت� ��� �س� �ت� �ف ��ز ح� � �ج � ��اه ال � �خ� ��دو
ك� � � �ف � � ��اه ك� � � �ف � � ��اه ف � �ل ��ا ت� � �ع�� ��ذاله
ط � ��وى ال� �غ���ي م �� �ش �ت �ع�لا ف� ��ي ذراه
(((

ال�شيخ الأميني ،الغدير ،ج� ،4ص .3

�أق� � ��ام ال �خ �ل �ي��ط ب ��ه ؟ �أم رح� ��ل ؟
ت� �ط ��ال� �ع ��ه م � ��ن �� �س� �ج���وف ال��ك��ل��ل
ب� �م� ��� �ص� �ف ��رة واح�� � �م� � ��رار ال �خ �ج��ل
ك� � ��ر ال� � �ج � ��دي � ��دي � ��ن ك� � ��ر ال � �ع� ��ذل
ف �ت �ط �ف��ى ال �� �ص �ب��اب��ة ل��م��ا ا� �ش �ت �غ��ل

لباقماو قابطلا  ةيونعملا تانِّسحملا
ل

ل���ه ف���ي ال� �ب� �ك ��اء ع �ل��ى ال �ط��اه��ري��ن
ف � �ك� ��م ف� �ي� �ه ��م م� � ��ن ه� �ل ��ال ه� ��وى
ه�� � ��م ح� � �ج � ��ج اهلل ف�� � ��ي خ� �ل� �ق ��ه
وم � � ��ن �أن � � � � ��زل اهلل ت �ف �� �ض �ي �ل �ه��م
ف� � �ج � ��ده � ��م خ� � ��ات� � ��م الأن� � �ب� � �ي�� ��اء
ووال � � ��ده � � ��م �� �س� �ي ��د الأو�� � �ص� � �ي � ��اء
وم� ��ن ع��ل��م ال �� �س �م��ر ط��ع��ن ال �ح �ل��ي
ول� ��و زال� � ��ت الأر�� � � ��ض ي� ��وم ال �ه �ي��اج
وم� � ��ن �� �ص ��د ع � ��ن وج� � ��ه دن� �ي ��اه ��م
وك � � ��ان �إذا م� ��ا �أ�� �ض� �ي� �ف ��وا �إل� �ي ��ه

م� � �ن � ��دوح � ��ة ع� � ��ن ب� � �ك � ��اء ال � �غ� ��زل
ق � �ب � �ي� ��ل ال� � �ت� � �م � ��ام وب � � � � ��در �أف � � ��ل
وي�� � ��وم ال � �م � �ع� ��اد ع� �ل ��ى م � ��ن خ ��ذل
ف� � � ��رد ع � �ل� ��ى اهلل م� � ��ا ق� � ��د ن� ��زل
وي � � �ع� � ��رف ذاك ج� �م� �ي ��ع ال� �م� �ل ��ل
وم �ع �ط��ي ال �ف �ق �ي��ر وم� � ��ردي ال�ب�ط��ل
ل ��دى ال� ��روع وال�ب�ي����ض � �ض��رب القلل
م � ��ن ت� �ح���ت �أخ� �م� ��� �ص���ه ل � ��م ي���زل
وق � � ��د ل� �ب� ��� �س ��ت ح� �ل� �ي� �ه ��ا وال� �ح� �ل ��ل
ف � ��أرف � �ع � �ه� ��م رت� � �ب � ��ة ف� � ��ي ال� �م� �ث ��ل

�إلى �أن قال:
وق� � ��د ع� �ل� �م ��وا �أن ي� � ��وم ال� �غ ��دي ��ر ب� � �غ � ��دره � ��م ج� � ��ر ي� � � ��وم ال� �ج� �م ��ل
ف� �ي ��ا م �ع �� �ش��ر ال��ظ��ال��م��ي��ن ال ��ذي ��ن �أذاق � � � ��وا ال��ن��ب��ي م �� �ض �ي ����ض ال �ث �ك��ل
و�شع ��ره كما تطفح عنه �شواهد ت�ضلعه في اللغ ��ة والحديث ،وبراعته في فنون
الأدب والكت ��اب والقري� ��ض ،كذلك يقيم له وزن ��ا في الغرائز الكريم ��ة النف�سية،
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ويمثله بملكاته الفا�ضلة.

الدرس السادس والعشرون

التوري ُة وحسن التعليل

أهداف الدرس

�- -1أن يتع� � ّرف الطال ��ب �إل ��ى معن ��ى التوري ��ة وفوائده ��ا
البالغية.
�- -2أن يتع ّرف �إلى جمال ّية التورية.
�- -3أن يتع ّرف �إلى معنى ح�سن التعليل وجماليته الأدبية.

�أو ًال :التوريةُ

(((

(((

وا�ص���طالحاً :ه ��ي �أن يذ ُك� � َر المتكلمُ لفظ ًا مفرد ًا له معني ��ان� :أحدهُ ما قريبٌ
اللفظ عليه
اللفظ عليه ظاهرةٌ ،والآخ ُر بعي ٌد مق�صودٌ ،ودالل ُة ِ
غي ُر مق�صودٍ ودالل ُة ِ
خَ ِف َّي� �ةٌ ،فيتوهَّ مُ ال�سَّ امعُ� :أنَّه يُري ُد المعنَى القري ��بَ  ،وهو �إنَّما يُري ُد المعنى البعيدَ
المتيقظ الفطِ نِ  ،كقو ِل ِه َ -تعَالَى:-
ِ
بقرين ٍة ت�شي ُر �إليه وال تُظهرُه ،وت�سترُه عن غير
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ{ �أرا َد بقو ِل� � ِه جرح ُت ��م
يت التَّوري ُة �إيهام ًا وتخييالً.
الذنوب ،ولأجلِ هذا �سُ مِّ ِ
ِ
معنا ُه البعيدَ  ،وهُ َو ارتكابُ

ليلعتلا نسحو ُةيروتلا

التوري ُة لغ ًة  -م�صدر -و ّريتُ الخب َر توري ًة� :إذا �سترتُه ،و�أظهرتُ غيره .

(((

َّاق :
�سراج الدِّ ِين الور ِ
ِ -وكقول ِ
وم َح � �ي� ��ا َت � � ُه َم � ��ا َب � � ْي� � َ�ن َق � � � ْو ٍم ِل� � َق���ا ُء ال � � َم � � ْو ِت ِع� � ْن � َ�د ُه � ُ�م الأَ ِدي � � � ُ�ب
َي� � � � � ُر ُ
�����ب»
َو َر ُّب ال� �� �ِّ�ش� � ْع ��رِ َم� � ْم� � ُق � ٌ
�وت َب � ِغ �ي ��� ٌ�ض َو َل� � � � ْو َوا َف�� � ��ى ب � � ِه َل � � ُه� � ُ�م َ
«ح�����بِ�����ي ُ
(((

(((
(((
(((
(((

(ه ��و ف � ٌّ�ن َب َر َع فيه �شعراء م�ص ��ر وال�شام في القرن ال�سابع والثامن من الهجرة ،و�أَت ْوا فيه بالعجيب الرائع الذي يد ُّل على �صفا َء الطبع
والقدرة على اللعب ب�أَ�ساليب الكالم).
الجوهري ،ال�صحاح ،ج� ،6ص .25 - 23
�سورة الأنعام ،الآية.60 :
عم ��ر ب ��ن محم ��د بن ح�سن� ،أبو حف�ص� ،سراج الدين الوراق  691 - 615ه���ـ  1292 - 1219 /م �شاعر م�صر في ع�صره ،برع في التورية
وغيرها من �أنواع البديع كان كاتب ًا لواليها الأمير يو�سف بن �سبا�سالر .له (ديوان �شعر) كبير ،في �سبعة مجلدات ،اختار منه ال�صفدي
(لمع ال�سراج -خ) ،وله (نظم درة الغوا�ص -خ)( ،و�شرحه  -خ) ،توفي بالقاهرة.
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القريب
وه َو ال َمعنَى
هنَاَ -ل َها معنيانِ � :أح ُد ُه َما«المحبوب» ُ
«حبي���بٍ » ُ
ُ
فكلم ُة َ
ُ
ا َّلذي َي َتبا َد ُر �إِ َلى ِّ
ا�سم �أبِي ت َّمام
الذ ِ
هن ب�سببِ ال َّتمهي ِِد ل ُه بكلم ِة «بغي�ض» ،والثا ِني ُ
وه ��ذَ ا المعنى بعي ٌد .و َق � ْ�د �أَرا َد ُه ال�شَّ اع ُر ,ولكنَّه
وه َو
ال�شَّ اع ��رِ ُ
«حبيب ب���نُ �أَ ْو�س»َ ،
ُ
ت َّ
َلط َف فَو َّرى عن ُه و�ست َر ُه بالمعنَى القريبِ .
ثانياًُ :ح ْ�س ُن التعليلِ

أديب �صراح ًة� ،أو �ضمن ًا ،عل َة ال�شي ِء المعروف ِة ،وي�أ ِتي بعل ٍة �أخ َرى
ه َو � ْأن ينك َر ال ُ
الغر�ض
تنا�سب
�أدبي ٍة طريف ٍة ،ل َها اعتبا ٌر لطيفٌ  ،وم�شتمل ٌة على دق ِة النظرِ  ،بحيثُ
َ
ُ
ٍ
لو�صف ع ّل� � ًة منا�سب ًة غي� � َر حقيقي ٍة،
ال ��ذي يرم ��ي �إلي ِهَ ،يع ِن ��ي � َّأن الأدي � َ�ب :ي ّدعي
رم ��ي �إلي ِه جم ً
ولك � َّ�ن فيه ��ا ح�سن ًا وطراف ًة ،في ��زدا ُد ب َها ال َمع َن ��ى المرا ُد ا َّلذي َي ِ
اال
ِ
علي:Q
ابن �أبِي
و�ش َر َف ًا،كقولِ ِ
مدح �أميرِ الم� َ
الحديد المعتز ِلي ِفي ِ
ؤمنين ّ
َي �� �ص �ف � ُّر وج �ه��ي ح �ي��ن �أَن� �ظ ��ر وج �ه � ُه خَ ���وف� � ًا َف� �ي ��درك ��ه ال �ح �ي��اء ف�ي�خ�ج� ُ�ل
()
ف� �ك� ��أ َّن� �م ��ا ِب � � �خ � � � ُدو ِده م� ��ن ُح� �م ��ر ٍة َظ�� َّل��ت �إل �ي �ه��ا م��ن َدم� ��ي تَتح َّو ُل
(((

3

ِ
وه ِذ ِه ِه � َ�ي الحقيق ُة َوما
وال�صف ��ر ُة ِم َن
الخوفَ ,
الحم ��ر ُة تحدثُ ِم � َ�ن َ
الح َيا ِءُّ ,
تقت�ضي ِه الطبيع ُة ,ولكنَّه ينك� � ُر َه ِذ ِه الحقيق َة ُ
قابلت وج َه الممدوح
ويقول� :إ ِّني � َإذا ُ
بب ِفي َذ ِل � َ�ك � َّأن ِ
دمي ا ِّلذي َذ َه � َ�ب ِم ْن وجهِ ي
وال�س ُ
ا�صف� � َّر وجهِ ��ي واحم َّر وج ُه� � ُهَّ ,
بالخوف َ
ِ
انتقل �إ َلى وجهِ ِه بالخَ َجلِ .
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((( عبد الحميد بن هبة اهلل بن محمد بن الح�سين بن �أبي الحديد� ،أبوحامد ،عز الدين 656 - 586 .هـ  1258 - 1190 /م
عالم بالأدب ،من �أعيان المعتزلة ،له �شعر جيد واطالع وا�سع على التاريخ .ولد في الدواوين ال�سلطانية ،وبرع في الإن�شاء ،وكان حظي ًا عند
الوزير ابن العلقميُ .ت ُوف َِّي ببغداد.
((( هذان البيتان من احدى ق�صائده ال�سبع التي مدح بها الإمام علي بن ابي طالب  Qوهي من �أروع الق�صائد.

ابن
الرومي :
وكقولِ ِ
ّ
�أَم ��ا ُذك���ا ُء َف �ل� ْ�م َت� ْ���ص� َف� َّر �إذْ َج� َن� َ�ح� ْ�ت �إال ِل � ُف � ْر َق � ِة َذ َ
اك ا ْل � َم� ْن� َ�ظ��ر ال َْح َ�سن
لل�سببِ
فاب � ُ�ن الروم � ّ�ي َي َرى �أَ َّن ال�شم� � َ�س لم تَ�ص َف َّر عن � َ�د
ِ
الجنوح �إ َلى المغي ��بِ َّ
ِ
الممدوح.
عند العلما ِء ،ولكنَّها ا�صف َّر ْت مخاف َة � ْأن تفارقَ وج َه
الكوني
المعروف َ
ِ
ِّ
(((

القواعد الرئي�سة

(((

ليلعتلا نسحو ُةيروتلا

ظاهر َغ ْي ُر ُم َر ٍاد،
 -ال َّتوْر َي��� ُة� :أَنْ ي َْذ ُك� � َر المتك ِّلمُ َل ْفظ ًا ُم ْفردًا له مَ ْع َن ِيانَ ،قريبٌ ِ
في هُ َو المُرادُ.
َوبَعي ٌد َخ ٌّ
س���ن ال َّت ْع ِلي���ل� :أنْ ُي ْن ِك� � َر الأَديبُ َ�صرَاحَ � � ًة �أ ْو ِ�ض ْمن ًا ِع َّل َة َّ
 -حُ � ُال�ش � ْ�ي ِء ا ْل َم ْع ُرو َف َة،
َو َي�أْتي بع َّل ٍة �أَدَب َّي ٍة َطري َف ٍة ُت َن ِا�سبُ ال َغ َر َ�ض ا َّل ِذي َي ْق ِ�ص ُد ِ�إ َل ْي ِه .
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رومي الأ�صل،
عل ��ي ب ��ن العبا� ��س بن ُج َر ْيج �أو جورجي�س ،الرومي 283 - 221 .هـ  896 - 836 /م �شاعر كبير ،من طبقة ب�شّ ار وال ُم َت َن ِّبيّ ،
ال�سم القا�سم بن عبيد اهلل -وزير المعت�ضد -وكان
كان جده من موالي بني العبا�س .ولد ون�ش�أ ببغداد ،ومات فيها م�سموم ًا قيلَ :د َّ�س له َّ
اب ��ن الروم ��ي ق ��د هجاه .قال ال ُم ْر ُز َبا ِن ّي :ال �أعلم �أنه مدح �أحد ًا من رئي�س �أو مر�ؤو�س �إال وع ��اد �إليه فهجاه ،ولذلك قلّت فائدته من قول
ال�شعر وتحاماه الر�ؤ�ساء وكان �سبب ًا لوفاته.
علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .237
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--1ا�شرح التوري َة في ك ِّل مثال من الأَمثلة �شرحاً وافياً:
 َ -قال �سراجُ الدين الورَّاق:ك� � ْ�م َق� � َ�ط � � َع ا ْل� � ُ�ج � � ُن� ��و ُد م ��ن ِل �� �س��انٍ ق� � � َّل � � َ�د ِم� � � � ْ�ن ن� � ْ�ظ� � ِ�م�� � ِه ال � �ن� � ُ�ح� ��ورا
َف� � �ه � ��ا �أَ َن � � � � � ��ا � � َ��ش � ��اع� � � ٌر �� � ِ ��س� � ��را ٌج ف���ا ْق�� َ�ط� � ْع ِل� �� �َ�س ��ان ��ي �أَ ِز ْد َك ُن� ��ورا
 -وقال �أي� ًضا:�دت و���ص��ح��ا ِئ� ُ�ف الأب� � � ��رار ف ��ي �إ�� �ش ��راق
ي��ا خَ � ْ�ج� َل�ت��ي و�صحا ِئفي ��ُ�س��و ٌد غَ � ْ
و ُم���و ِّن�� ٌ�ب ِل ��ي ف��ي ال �ق �ي��ام � ِة ق� ��الَ لي �أ َك� � ��ذَ ا ت �ك��ون � �ص �ح��ائ� ُ�ف «ال����������و َّراق؟»
 -وقال �أبو الح�سين الجزار:ك � ْي� َ�ف ال �أ� �ش �ك � ُر ال���جِ ���زا َرة م��ا ِع���ْ�ش�ـ ـ� � ُ�ت ِح� �ف ��اظ� � ًا و� ْأه�� � ُ�ج� � � ُر الآداب� � � ��ا؟
رج � ��و الكالبا
وب� �ه���ا � � �ص� ��ارت ا ْل� � �ك �ل� ُ
�اب ُت � ِّ
�رج� �ي� �ـ ـ�ن��ي وب��ال���ِّ�ش� ْع��ر ُك �ن� ُ�ت �أَ ُ
الذهبي:
 -وقال بدْ ُر الدينُّ
وه� � � ْ�ج� � ��را
ِر ْف� � � � � � �ق� � � � � � � ًا ب�� � � � ِّ�خ�� � � ��ل ن� ��ا��� �ص� ��ح �أَب�� � � َل�� � � ْي�� � � َت�� � � ُه � � َ� ��ص� � � � ًّدا َ
دم � � � � ِع � � � � ِه َف � � � ��رد ْد َت� � � � � ُه ف � ��ي ال� � �ح � ��ال َن � � ْه� ��را
واف� � � � � � � ��اك ��� � �س� � ��ائ�� � � ُل ْ
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 -وقال ال�شاعر:ي� � � ��ا ع� � � ��اذل� � � ��ى ف� � �ي�� ��ه ق � � � � � ْ�ل ل ��ي ِ�إذا َب � � � � � َ�دا َك � � � ْي� � ��ف �أَ�� � ْ��س � � � ُل� � ��و؟
ي� � � � � ُم� � � � � ُّر ِب � � � � � � � ْ�ي ك � � � � � � َّل و ْق� � � � � � ٍ�ت وك � � � � � َّل � � � � �م� � � � ��ا م�� � � � � � � � َّر ي � � �ح � � � ُل� � ��و
 -و قال ال�شاعر:وري� � ��ا�� �ٍ ��ض وق� � � َف � � ْ�ت �أ�� ْ��ش � �ج� ��ا ُره� ��ا وت �م ��� َّ�ش� ْ�ت ن ��� ْ�س �م � ُة ال �� ُّ��ص �ب� ِ�ح �إِل �ي �ه��ا
ال�ضحا ب� � ْع ��د َ�أ ْن و َّق � �ع� � ِ�ت ال � � � � � ُو ْرقُ ع�ل�ي�ه��ا
َط��ال �ع� ْ�ت �أ ْورا َق � �ه� ��ا ��َ�ش � ْم ��� ُ�س ُّ

امي:
ن�صي ُر الدِّ ين الح َّم ُّ
 -وقال ُِج� � � � � � ��و ُدوا ل � � َن � ��� ْ��س� � َ�ج� ��ع ب ��ال� �م ��دي� �ـ ـ � � � ِ�ح ع � �ل� ��ى ُع� �ل ��ا ُك � � � ْ�م � � َ��س� � � ْرم � � َ�دا
ف� ��ال � �ط � �ي � � ُر �أَح � � �� � � �س� � � ُ�ن م� � ��ا ُت � � َغ � �ـ ـ � � � � � ِّر ُد ِع� � � ْن � ��د م � ��ا ي� � � َق� � � ُع ال � �ن� � َ�دى

 -قال ابن ُنبَاتة:ل � ْ�م ي� ��زَ لْ ْج � ��و ُده ي� ُ�ج��و ُر ع�ل��ى ا ْل �م��الِ

ليلعتلا نسحو ُةيروتلا

 -وقال �سراج الدين الورَّاق:وق� � ْف � ُ�ت ب � ��أَط �ل�ال الأَ ِح� � � َّب� � � ِة � �س��ائ� ً
ودم��ع� َ�ي َي���ْ�س�ق��ي َث � َّ�م ع �ه��د ًا وم � ْع � َه� َ�دا
لا
ْ
ال�ص َدى
ِوم� � ْ�ن ع �ج� ٍ�ب �أَ ِّن � ��ي ُ�أر ِّوى ِدي ��ا َر ُه � ْ�م وح� ِّ�ظ� َ�ي ِمنها حين �أَ� ْ��س��أَل�ه��ا َّ
 -وقال ابن الظاهر:� � ُ��ش� � � ْك� � � ًرا ِل� � َن� ��� �س� �م� � ِة �أَ ْر� �ِ ��ض� � �ك � ��م ك� � ��م َب � � � َّل � � � َغ� � � ْ�ت ع� � � ِّن � ��ى َت � � ِ�ح� � � َّي� � � ْه
ال غ � � � � � ْر َو �إِن ح� � � ِف � � َ�ظ � � ْ�ت �أَح � � ��ا دي� � � � َ�ث ال� � �ه � ��وى ف� �ه���ي ال � ��ذَّ ِك� � � َّي� � � ْه
 -وقال ابن ُنبا ُت َة الم�صريّ :وال�� � � َّن�� � � ْه�� � � ُر ُي�� ��� ْ��ش�� �ب�� � ُه ِم� � � � ْب � � ��ر ًدا ِف �ل� ��أَ ْج� � ��ل َذا ي�� ْ�ج� � ُل���و ال� �� َّ���ص�� َ�دى
--2و َّ�ضحْ حُ �سْ َن التعليل في الأَبيات الآتية:
ِ�إل� ��ى �أَ ْن َك���س��ا ال � ُّن �� َ��ض��ا َر ا� ْ��ص � ِف��رارا

لزلز ٍال َ
 -وقال �شاعر الحاكم يمدحُ ويُعلل َحدث بم�ص َر:
ما ُزل��ز َل� ْ�ت ِم ْ�ص ُر ِم��ن َك� ْي� ٍ�د ُي��را ُد بِها و�إن� �م ��ا َر َق��� َ��ص� ْ�ت م � ْ�ن ِع�� ْ�د ِل� � ِه َط��رب��ا
 -ق ��ال عبد الملك بن �إدري�س الحريريّ وكان بين يدي المن�صور �أبي عامر فيحاب تار ًة ،وهو:
ليلة يبدو فيها القمر تار ًة ويختفي َّ
بال�س ِ
�وح ح�ي�ن� ًا وي � �ب � � ُدو ث � � َّ�م ي��ل��ت� ِ�ح� ُ�ف ال���� َّ�س� َ�ح��ا َب��ا
�أَ َرى َب� � � ْ�د َر ال���� َّ�س��م��ا ِء ي� �ل � ُ
َ
وذاك لأ َّن�� � � � � ��ه ل � � � َّم� � ��ا ت� � �ب� � � َّدى و�أَب� ��� �ص� � َر وج��ه� َ�ك ا��ْ�س � َت� ْ�ح �ي��ا وغ��ا َب��ا
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 -قال ابن قالق�س في و�صف فر�س �أدْهم ِذي غ َّرة :و�أَده � � � � َ�م ك���ال� � ُغ�� ِ
�اح
�راب �� َ��س� ��وا َد َل� � � ْونٍ َي� �ط� �ي� � ُر م� � � َع ال� � � ِّري�� � ِ
�اح وال َج � � َن� � ُ
�اح
ك� ��� �س���ا ُه ال�� � َّل�� � ْي�� � ُل ���ش��م��ل��ت�� ُه وو َّل� � ��ى ف� �ق� � َّب � َ�ل ب� �ي�� َ�ن ع��ي��ن��ي�� ِه ال� �� َّ��ص� �ب � ُ
محجل ذي ُغ َّرة:
ال�س ْع ِدي في فر�س َّ
 -وقال ابن ُنبَا َت َة َّو�أَ ْد َه� � � � � � ُ�م ي�����س�� َت� ِ�م�� ُّد ال� � ّل� �ي� � ُل ِم� � ْن� � ُه و َت� � ْ�ط � � ُل � � ُع ب � � ْي� � َ�ن ع� � ْي� �ن� � ْي� � ِه ال� � ّث ��ر َّي ��ا
�اح ي� ِ�ط�ي� ُر ز َْه� � ًوا و َي� � ْ�ط� ��وي خَ � � ْل� � َف� � ُه ا َلأف�� �ل � � َ�ا َك ط � َّي��ا
� �س � َرى خَ � ْل� َ�ف ال� َّ���ص�ب� ِ
ف�ل�م��ا خَ � � َ
�اف َو�� ْ��ش�� َ�ك ا ْل � � َف � � ْو ِت ِم � ْن � ُه َت� �� �َ�ش� � َّب ��ث ب� ��ا ْل � � َق� ��وا ِئ� � ِ�م وال�� ُم��ح�� َّي��ى
- -وقال الأُرَّجَ ا ِن ُّي:

�أ ْب��دى �ص ِني ُعك تَق�صي َر ال� َّزم��ان ففي وق� ِ�ت ال� َّرب�ي� ِع ُط�ل��و ُع ال ��و ْر ِد ِم��ن خَ َجل
 -وقال بع�ضهم يرثي كاتبا:�ام
ا��س� َت���ْ�ش� َع��ر ال � ُك � َّت� ُ
�اب َف� � ْق � َ�د َك ��س��ا ِل�ف� ًا و َق� �� َ��ض � ْ�ت ِب�����ص� ّ�ح�� ِة ذل�� � َ�ك الأي� � � ُ
�ذاك � � ُ��س� � � ِّو ِ
ف�� � ِل� � َ
�ام
دت ال� � � � � ُّدو ُِّي ك� ��آب� � ًة �أ�� �س� �ف� � ًا َع�� َل��ي��ك و� ُ��ش� � ّق � ِ�ت الأق� �ل� ُ
وقال �آخرُ:
��س�ب� َق� ْ�ت �إ َل� � ْي � َ�ك ِم � َ�ن ال �ح��دائ��ق َو ْرد ٌة و�أ َت� � �ت � � َ�ك َق � � ْب� ��ل �أوان� � �ه � ��ا َت� ْ�ط � ِف �ي�لا
عت َف� �م� � َه ��ا ِ�إ َل� � � ْي�� � َ�ك َك � َ�ط ��ا ِل ��ب َت �ق �ب �ي� َ
لا
َط� ِ�م�ع� ْ�ت ب� َل� ْث� ِ�م� َ�ك ِ�إذْ ر�أَ ْت� ��ك فج َّم ْ
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 -قال �أبو الح�سن النوبختي:وج � َه� َ�ك ال� َّن��ِ��ض� َرا
َال ي� ْ�ط � ُل��ع ال� �ب � ْ�د ُر �إِ َّال ِم� � ْ�ن َت ��� َ�ش � ُّو ِق � ِه �إل �ي��ك ح� َت��ى ي��واف��ي ْ
 -وقال ال�شاعر:�ان
بدم ِعها
فكان لها في َ�سا ِل ِف ال � َّد ْه��رِ ُط� ْوف� ُ
َ
ْ
بكت َف � ْق� َ�د َك ال� ُّد ْن�ي��ا َق� ِ�دي�م� ًا ْ

مطالعة
من �شعرائنا� :أبو �إ�سماعيل العلوي

(((

�أب ��و �إ�سماعيل محمد بن علي بن عبد اهلل بن العبا�س بن الح�سن بن عبيد اهلل
بن العبا�س بن الإمام �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب (�صلوات اهلل عليهم).

ه��م خ�ي��ر م��ن يحفى و�أف �� �ض��ل ناعل وذروة ه�ضب ال �ع��رب م��ن �آل غالب
ه��م ال �م��ن وال �� �س �ل��وى ل� ��دان ب��وده��م وك��ال���س��م ف��ي ح�ل��ق ال �ع��دو المجانب

ليلعتلا نسحو ُةيروتلا

ق ��ال المرزباني في (معج ��م ال�شعراء) �ص� :435شاعر يكث ��ر االفتخار ب�آبائه
ر�ضوان اهلل عليهم ،وكان في �أيام المتو ّكل وبعده دهر ًا ،وهو القائل:
و�إ ّن� � � ��ي ك ��ري ��م م���ن �أك� � � ��ارم ���س��ادة �أك� �ف� �ه ��م ت� �ن ��دي ب� �ج ��زل ال��م��واه��ب

وله:
ب� �ع� �ث ��ت �إل � �ي � �ه� ��م ن � ��اظ � ��ري ب �ت �ح �ي��ة ف�أبدت لي الأع��را���ض بالنظر ال�شزر
فلما ر�أي��ت النف�س �أوف��ت على ال��ردى فزعت �إل��ى �صبري ف�أ�سلمني �صبري
وله:
وج��دي وزي��ر الم�صطفى واب��ن عمه
�أل� �ي� �����س ب � �ب� ��در ك� � ��ان �أول ق��اح��م
و�أول م � ��ن �� �ص� �ل ��ى ووح� � � ��د رب���ه
و��ص��اح��ب ي��وم ال ��دوح �إذ ق��ام �أحمد
(((

ال�شيخ الأميني ،الغدير ،ج� ،3ص .1

ع�ل��ي ��ش�ه��اب ال �ح��رب ف��ي ك��ل ملحم
يطير بحد ال�سيف ه��ام المقحم !؟
309
و�أف� ��� �ض ��ل زوار ال �ح �ط �ي��م وزم� ��زم
ف��ن��ادى ب��رف��ع ال �� �ص��وت ال بتهمهم

ج �ع �ل �ت��ك م��ن��ي ي���ا ع��ل��ي ؟ ب �م �ن��زل ك�ه��ارون م��ن مو�سى النجيب المكلم
ف �� �ص �ل��ى ع �ل �ي��ه اهلل م ��ا ذر � �ش��ارق و�أوف� ��ت ح�ج��ور ال�ب�ي��ت �أرك ��ب محرم
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�أما �إذا افتخر �أبو �إ�سماعيل ب�آبائه ف� ّأي � ٍ
أحد يولده �أولئك الأكارم من �آل ها�شم
ف�ل�ا يكون حق ًا ل ��ه �أن يط�أ ال�سماء برجله؟ و�أي �شريف يك ��ون المحتبي بفناء بيته
قمر بني ها�شم �أبو الف�ضل ثم ال تخ�ضع له قمة الفلك مجد ًا وخطر ًا؟ ف�إن افتخر
تبجح بنجوم الأر�ض و�أعالم اله ��دى ،ومنار الف�ضل و�سوى
المت ّرجِ ��م به�ؤالء فقد ّ
الإيمان.

الدرس السابع والعشرون

الحكيم
ِ
أسلوب
ُ
وتأكيد المدح بما يشبه الذم

أهداف الدرس

�- -1أن يتع ّرف �إلى معنى �أ�سلوب الحكيم في البالغة.
�- -2أن يتع ّرف �إلى �أق�سام �أ�سلوب الحكيم.
�- -3أن يتع ّرف �إلى �أ�ساليب ت�أكيد المدح بما ي�شبه الذم.

َ
المخاط َب �أو ال�سائل بغيرِ ما يتوق ُع ,فقد يخاط ُب َك �إن�سا ٌن �أو ي�س�أ ُلك
تحدثَ
ه َو � ْأن ِّ
�سائ� � ٌل َع ْن �أمرٍ ِم َن الأمورِ ،فتج ُد ِم � ْ�ن ِ
الخو�ض ِفي
إعرا�ض َع ِن
ِ
نف�س َك َم ْي ًال �إ َلى ال ِ
ِ
ال�سا ِئ َل �أعج ُز
مو�ض ��و ِع
ال�س�ؤالِ ل ٍ
الحديث �أو الإجاب ِة ِ
عن ُّ
أغرا�ض كثي ��ر ٍة ,منْها � َّأن َّ
يج ُم � ُ�ل به � ْأن ين َ
ْ�صرف عن ُه �إ َلى
الجواب َع َلى الوج ِه
ِم � ْ�ن � ْأن َيف َه � َ�م
ِ
َ
ال�صحيح ،و�أنَّه ْ
أجدى علي ِه ،ومن َها �أنَّك تُخا ِل ��ف ُمحد َّث َك ِفي ال َّر�أي وال
ال َّنظ ��رِ في َما ُه َو �أنف ُع َل� � ُه و� َ
تري ُد �أن تجب َهه بر�أيِك في ِه ،و ِفي َ
تلك الحالِ و�أمثا ِل َها تَ�صرفُه ِفي ٍ
�شيء من ال َّلباق ِة
ِ
َع � ِ�ن المو�ضو ِع ا َّلذي ه َو في ِه �إ َلى ٍ
الحديث تَراه �أجد َر و�أو َلى  .وقد ُع ِّبر
�ضرب ِم َن
عن ��ه ف ��ي بع�ض الم�صادر ب�أنّه «تلقّ���ي» ال�سائل بغير ما يتط ّل ��ب ،وال�سامع بغير ما
يتر ّقب.

مذلا هبشي امب حدملا ديكأتو ِميكحلا ُبولسأ

الحكيم:
أسلوب
ُ
ِ

(((

وه َو نو َع ِان:
الأولُ � :إ َّم ��ا �أنْ تتجاهلَ �س� ��ؤالَ المخاطَ بِ  ،فتجيبُه عنْ �س� ��ؤالٍ �آخ َر لم ي�س�ألْه،
كقو ِل ِه َ -تعَا َل ��ى} :-ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ{ ،
فق ��دْ �س�ألُوا عَ ن الهاللِ مَ ��ا بَا ُل ُه يبدُو �صغير ًا فيكب ُر ثمَّ يعو ُد كمَا بَدَ �أَ ،وهذِ ِه م�س�أل ٌة
(((

(((
(((
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مِ ن م�سائِلِ علمِ ال َفل َِك يُحتاجُ فِي فَهمِ هَا �إِلَى درا�س ٍة دقيق ٍة طويلةٍ ,فَ�ص َرفَهم القر�آنُ
الكري ��مُ عَ ن هَ ذَ ا ِب َبيَانِ �أنَّ الأهل َة و�سائِلُ للتوْقي � ِ�ت فِي المعامالتِ والعباداتِ � ,إِ�شار ًة
من ُه �إلَى �أنَّ الأَولَى بِهِ م �أنْ يَ�س�ألُوه عَ ن هَ ذَ ا ,و�إِلَى �أَنَّ البحثَ فِي العلومِ يَجِ بُ �أنْ ُيرْج�أَ
قليالًَ ,فقَد كانَ �س�ؤا ُلهُم عَ نِ ال�سببِ  ،وكانَ الجوابُ عن الحكم ِة من تغيُّرِ الأه َّل ِة وهِ يَ
للنا�س والحجِّ .
ِ
مواقيتُ
الثان���ي� :إ َّم ��ا �أنْ تحملَ كالمَ ه على غيرِ م ��ا كانَ يق�صدُه ويريدُه ،وفي هذا توجي ٌه
للمخاطَ بِ �إلى مَ ا يَنبغِي علي ِه �أنْ ي�س�ألَ عنه �أو يق�صدَ ه من كالم ِه  ،كقولِ ال�شَّ اعِ رِ :
ول � َّم��ا َن � َع��ى ال �ن� ِ
�اع��ي � �س ��أَل �ن��اه خ�شْ ي ًة وللع ْين خ� َ
َ�سكاب �أم�ط��ا ِر
�وف الب ْين ت ُ
�اب ق�ضى! قلنا َق َ�ضى حاج َة ال ُع َال ف �ق��الَ م �� َ��ض��ى ! ق�ل�ن��ا ب �ك� ِّ�ل َف ��خَ ��ا ِر
�أَج� َ
()1

«ق�ض���ى» على �إنجا ِز الحوائجِ وق�ضا ِئه ��ا� ،أمَّا المتكلِّمُ
فق ��د حملَ المخاطبُ كلم َة َ
«م�ض���ى» �أرا َد المتكلِّم «م���اتَ » وحملَها المخاطَ بُ
فق�ص ��دَ منه الموتَ  ،وكذل ��ك قوله َ
على �أنَّه ذهبَ بالف�ضلِ  ،ولم يد ْع لأحدٍ �شيئاً.
المدح بِ َما يُش ِب ُه َّ
الذ َّم
تأكيد
ُ
ِ

أ�ساليب ,نذ ُك ُر ِم ْن َها:
و َل ُه ع َّد ُة �
َ
الأ�س����لوبَ الأولَ� :أنْ ي�ستث َن ��ى م ��ن �صف ِة ذمٍّ منفي ٍة عن ال�ش ��ي ِء �صف َة مدحٍ بتقديرِ
دخولِها فيهِ ،كقو ِل ِه َ -تعَالَى}:-ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ{ ،
وكقولِ ال�شَّ اعِ رِ :
ل� �ي� �� � َ�س ب � ��ه ع � �ي� � ٌ�ب �� � ِ ��س � � � َوى �أَ َّن� � � � � ُه ال َت� � � َق� � � ُع ال � � َع � � ْي� � ُ�ن ع� �ل ��ى � ِ��ش� � ْب ��هِ � � ِه
(((

(((

(((
(((
(((

واخت�ص.
ق�ضى :من معانيها مات ،و�أدى ،وم�ضى :من معانيها مات؛ وم�ضى بكذا :ذهب به
ّ
�سورة الواقعة ،الآيتان.26-25 :
وهو ال�شاعر ابن الرومي.

الأ�س���لوبَ الثانِ���ي� :أنْ يُثب ��تَ لل�شي ِء �صف َة م ��دحٍ  ،وي�أتيَ بعدها ب� ��أدا ِة ا�ستثناءٍ
تليها �صف ُة مدحٍ �أخرى كقولِ ر�سولِ ا ِ
هلل ...« :Pو�أنَا �أف�ص ُح ال َعرَبِ بي َد �أنَّي مِ نْ
قري����ش» ف�إنَّ النب ��يَّ  Pو ََ�ص َف نَف�سَ ُه ب�صف ٍة ممدوحةٍ ،وهِ يَ �أنَّه �أف�صحُ ال َعر َِب،
ولك َّن ��ه� Pأَ َت ��ى بعدَ هَ ا ب أَ�دا ِة ا�ستثن ��اءٍ  ،فدُهِ َ�ش ال�سَّ امعُ ,وظنَّ �أ َّن ��ه �سيذ ُك ُر بعدَ هَ ا
�صف� � ًة غي َر محبوبةٍ ,ولكنْ �سُ رْعَ انَ مَ ا هد أَ�تْ نف�سُ � � ُه حِ ينَ وَجَ دَ �صف ًة ممدوح ًة بَعدَ
العرب غير منازَعين .فكانَ
ِ
وقري�ش �أَف�صحُ
ُ
�أَدا ِة اال�ستثناءِ ،وهِ ��يَ �أَنَّه مِ نْ قري�ش،
النا�س �سماعَ ه فِي الذَّ مِّ .
َلف ُ
ُ�سلوب �أ َ
ذلك توكيدً ا للمدحِ الأوَّل فِي �أ ٍ
َ
(((
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فق ��د �صدَّر كالمَ ��ه بنفي العيبِ عام� � ًة عَ نْ ممدوحِ هِ ،ث ��مَّ �أتَى بَعدَ ذَ ل � َ�ك ب�أَدا ِة
هناك عيب ًا ِف ��ي الممدُوحِ  ،و�أَنَّه
ا�ستثن ��اءٍ هِ يَ «�س���وى» فَ�سَ بَقَ �إلَى وه ��مِ ال�سَّ امِ ِع أَ�نَّ َ
�سيكونُ جريئ ًا فِي م�صارح ِت ِه ِبهِ ،ولكنَّ ال�سَّ ام َع لمْ يلبثْ �أَنْ وجَ دَ بَعدَ أَ�دا ِة اال�ستثنا ِء
�صف� � َة مدحٍ  ،فراعَ � � ُه هَ ذَ ا الأ�سلوبُ َ ،ووَجَ دَ �أنَّ ال�شَّ اع َر خدعَ ��ه ,فلمْ يذك ْر عيباً ،بلْ
�أكّدَ المدحَ الأوَّلَ فِي �صور ٍة َت َوهُّمِ الذَّ مَّ .

المدح
يشبه
الذم بما
َ
تأكيد ِّ
ُ
ُ
المدح �ضربان:
�شبه
أكيد الذّ م بما ُي ُ
ت� ُ
َ

الأولُ � :أنْ يُ�ستث َن ��ى من �صف ِة مدحٍ منفي ٍة عن ال�شيء� ،صف َة ذمٍّ بتقدير دخولها
فيها ,كقولِ ال�شَّ اعِ رِ :
ال ُح� � �� � ْ��س � ��ن ف� � ��ي ال� � �م� � �ن � ��زل �إال �أن � � ��ه م� �ظ� �ل� � ٌم �� �ض� � ّي ��ق ال� �ح� �ج ��رات
الثان���ي� :أنْ يُث َب ��تَ ل�شيءٍ �صف َة ذمٍّ  ،ثمَّ ي�ؤتَى بعدَ هَ ا ب� ��أداة ِا�ستثناءٍ  ،تليها �صف ُة
ذمٍّ �أخرَى ،كقولِ ال�شَّ اعِ رِ :
�وان
�ون ع� �ل� �ي ��ه ال� � �ه � � ُ
ل � �ئ � �ي� � ُ�م ال� � � ِّ�ط � � � َب� � ��ا ِع �� � �س � ��وى �أن� � � � ُه ج� � �ب � ��ا ٌن ي� � �ه � � ُ
(((
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القواعد الرئي�سة

الحكيم َت َلقِّي ا ْل ُمخَ َ
اطبِ ب ِغير ما َي َت َر َّق ُب ُه�ِ ،إ َّم ��ا ب َت ْر ِك �س�ؤال ِه وا ِلإجاب ِة عن
�وب
�أُ ْ�سل � ُ
ِ
بح ْملِ ِ
كان َيق ِْ�ص ُد�ِ ،إ�ش ��ا َر ًة �إلى �أَ َّن ُه كان
كالم ِه َع َلى غي ��ر ما َ
�س� ��ؤالٍ لم َي ْ�س�أَ ْل� � ُه ،و ِ�إ َّما َ
َي ْن َبغي له �أَن َي ْ�س�أَلَ هذا ال�س�ؤال �أَ ْو َيق ِْ�ص َد هذا ا ْل َم ْعنَى .
 َ -ت�أْ ِكي ُد ا ْلمَدْ ِح بما ي ُْ�شب ُه الذ ّم �ضربان:(((

�أْ �	-أن ُي ْ�س َتثنَى ِم ْن ِ�صفَة َذ ٍّم َم ْن ِف َّي ٍة ِ�ص َف ُة َم ْد ٍح.
ب�	-أَن ُي ْث َب َت ِل�شَ ٍ
ا�س ِت ْثن ٍَاء َت ِلي َها ِ�ص َف ُة َم ْدح �أخْ َرى.
يء ِ�ص َف ُة َم ْد ٍح ،و ُي�ؤتَى َب ْع َدها ب�أ َدا ِة ْ
 -ت�أْ ِكي ُد َّالمدح �ضربان:
الذ ّم بما ي ُْ�شب ُه َ
�أ�	-أن ُي ْ�س َت ْثنَى ِم ْن ِ�ص َف ِة َم ْد ٍح َم ْن ِف َّي ٍة ِ�ص َف ُة َذ ٍّم.
ا�س ِت ْث ٍ
ناء َت ِلي َها ِ�ص َف ُة َذ ٍّم ُ�أخْ َرى.
بْ �	-أن ُي ْث َب َت ِل�شَ ْي ٍء ِ�ص َف ُة َذ ٍّمُ ،ث َّم ُي ْ�ؤتَى َب ْع َ
دها ب�أَ َدا ِة ْ
ت������م������اري������ن

--1بيِّن كيف جا َء الكال ُم على �أ�سلوب الحكيم في الأَمثلة الآتية:
 -قال ال�شاعر:ول��ق� ْ�د �أَت� �ي � ُ�ت ل �� �ص� ِ
�اح �ب��ي و���س���أَ ْل�� ُت�� ُه ف� ��ي َق� � � ْر� � ِ��ض دي � �ن� ��ا ٍر لأم � � ��رٍ ك ��ا َن ��ا
ف ��أَج��ا َب �ن��ي :وا ِ
هلل ،داري م��ا َح� � َو ْت ع� �ي� �ن� � ًا ،ف� �ق� �ل � ُ�ت ل� � � ُه وال �إن�����س��ان��ا
ل�شيخ هَ ِر ٍم :كم ِ�س ُّن َك؟ فقال� :إِني �أَ ْنعَمُ بالعافي ِة.
 -قيل ٍلرجل :ما الغ َنى؟ فقال :الجو ُد �أَنْ تجو َد بالموجو ِد.
  -قيل ٍ(((

علي الجارم وم�صطفى �أمين ،البالغة الوا�ضحة� ،ص .243

للنا�س ما � ِأح ُّب لنف�سي.
 �ُ -س َئل غريبٌ عن دين ِه واعتقاد ِه ،فقال� :أُ ِح ُّب ِكم ر�أْ ُ�س مالك؟ فقال�ِ :إني �أَ ِم ٌ
ين ،وث َق ُة النا�س بي عظيم ٌة.
لتاجرْ :
- -قيل ٍ

 -ق ��ال تعال ��ى ..} :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯸﯷ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ{(((.

وعك�س��� ِه ومع ذكر
--2بيِّن ما في الأمثلة الآتية من ت�أْكيد المدح بما ي�ش���به ال ّذ َّم ِ
ال�ضرب الوارد:
 -وقال ال�شاعر:�ام �أَه�ل� ً�ا َوم � ْو ِط � َن��ا
وال َع�� ْي� َ�ب ف �ي � ِه غ �ي � َر �أ ِّن� ��ي ق���ص� ْ�د ُت� ُه ف ��أَ ْن �� �س � ْت � ِن� َ�ي الأَ َّي� � � ُ
 -هم ف ْر ُ�سان الكالم ِ�إال �أَ ّنهم �ساد ٌة �أمجاد.
�اج � ُ��ص ��خُ ��و ُر
�وم ال� ��هِ � � َي� � ِ
وج� � ��و ٌه ك� ��أَ ْك� �ب���ا ِد ال�� ُم� ِ�ح�� ِّب��ي� َ�ن ِر َّق� � � ًة ول��ك�� َّن��ه��ا ي� � � َ
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 -قال ال�شاعر:ط � � �ل � � �ب� � � ُ�ت ِم � � � �ن� � � ��ه ِد ْره�� � � � �م�� � � � � ًا ي� � � � ْوم� � � � ًا ف� � � �� ْأظ� � � � َه� � � � َر ا ْل� � � َع�� � َ�ج�� � ْ�ب
وق�� � � � � ��ال َذا ِم�� � � � � � ْ�ن ِف� � ����َّ ��ض� � � ٍة ُي� � �� ْ� ��ص� � �ن� � � ُع ال ِم � � � � � َ�ن ال� � ��ذَّ ه� � � ْ�ب

 -قال ُالم ْ�صريُّ :
ابن ُنباتة ِ
�اب ِب � ِن ���ْ�س �ي��انِ الأَح� � َّب� � ِة وال� � َو َط � ْ�ن
وال َع � ْي� َ�ب فيكم غ�ي� َر � َّأن ��ض� ُي��و َف� ُك� ْ�م ُت� � َع � ُ
 -وقال التنوخي: -ال ََ
يعرفون للجار ح َّق ُه.
ف�ضل للقوم ِ�إال �أَنهم ال
التعقيد ِ�سوَى �أَنه مب َت َذ ُل المعاني.
  -الكالمُ كثي ُرِ
(((
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  -ال حُ ْ�س َن في المنزل � اَّإل �أنه م ُْظل ٌم �ضي ُِّق الحُ جُ َر ِات.�صفي الدِّ ين الح ّلي:
 -قال ُّبهم َي�سلو ع� ِ�ن الأَ ْه ��لِ والأَ ْوط���انِ والح�شَ ِم
فيهم � ِ��س� َوى �أَ َّن النَّزِ َيل ْ
ال َع� ْي� َ�ب ْ
َ
يعيبون زما َنهم والعيبُ فيهم.
 -ال خي َر في ه�ؤالء القوم �إِال �أَنهم -وقال جعفر القر�شي�اب
�اب ل � � ُه ال� � ُّد ْن� �ي ��ا ول� � ْي� �� � َ�س ُي��ع� ُ
وال َع� � ْي�� َ�ب ف �ي��ه الم� � ��رئٍ غ��ي�� َر �أ َّن� � � ُه ت� � َع�� ُ
 -وقال ال�شاعر:�وم َك�� ِث��ي��ر ًة و َال َذ ْن� � َ�ب ِل��ي ِ�إال ال � ُع�لا وال� َف���ض��ا ِئ� ُل
ُت� � َع� � ُّد ُذن���وب���ي ِع� � ْن ��د َق� � � ٍ

للمطالعة
من �شعرائنا :دعبل الخزاعي(((.
مذلا هبشي امب حدملا ديكأتو ِميكحلا ُبولسأ

علي بن رزين الخُ زَ ِاع ّي ،ولد في عام  148ه  765 /م� .شاعر
علي ِدعبل بن ّ
�أبو ّ
�شهي ��ر مع ��روف .بيته بيت علم وف�ض ��ل و�أدب ،وق ��د رويّ � :أن ر�سول اهلل  Pقد
دعا لج ّده الأعلى بديل بن ورقاء �إذ قال فيه « :زادك اهلل جما ًال و�س�ؤدداً و�أمتعك
َو ُو ْل��� َد َك» .كان كثي ��ر الأ�سفار ،يخ ��رج فيغيب �سنين يدور الدني ��ا ،وقد �سافر �إلى
حب �أهل
ال � ّ
�ري والحجاز وخرا�سان .امتاز ف ��ي حياته بخ�صال �أرب ��ع :تهالكه في ّ
بيت الرحمة ،Rونبوغه في ال�شعر والأدب والت�أريخ وما كتب في ذلك ،وروايته
للحدي ��ث وقد روي عن ��ه ،وعالقته بالخلفاء والخالفة م ّد ًا وجزر ًا ،مع ما في ذلك
م ��ن تن ّدره بالنكتة والطرفة .اغتيل ف ��ي الأهواز ب�أمر مالك بن طوق في قرية من
نواح ��ي ال�سو� ��س بعد �صالة الع�شاء وكان يومها ابن ثم ��ان وت�سعين  .Mوله في
رث ��اء �أب ��ي عبد اهلل الح�سي ��ن  Qق�صي ��دة ذاع �صيتها وا�شتهرت عل ��ى �أل�سنة
ال�شيع ��ة �إلى يومنا هذا؛ ذه ��ب �شاعرنا �إلى في�ض النب� � ّوة ،الإمام الر�ضا Q
ليتب ّرك بم�شاهدته ويت�ش ّرف بالمثول بين يديه ،حيث خلع �أبو الح�سن  Qعليه
بف�ص عقيق ودراهم َر َ�ضو ّية .وقد �أن�شدها
قمي� ًصا من ُق ُم ِ�صه وخاتَم ًا من خواتمه ّ
بح�ضور الإمام الر�ضا  Qفقال فيها:
�ات َد ْم � � � � � َع ال � � َع � �ي� � ِ�ن ف� ��ي ال�� � َو َج�� �ن� � ِ
َب � َك �ي� ُ�ت ِل � َر� �س� ِ�م ال� ��دا ِر ِم ��ن َع�� َرف� ِ
�ات
�وم ِدي� � ��ا ٍر َق� ��د َع� � َف ��ت َو ِع� � � ِ
�رات 319
هاجت َ�صبا َبتي ُر� � �س� � ُ
َو َف� َّ�ك ُع��رى َ�صبري َو َ
َم� ��دا ِر�� � ُ�س �آي�� � ٍ
�ات خَ �� َل��ت ِم ��ن ِت �ل��ا َو ٍة َو َم � �ن� ��زِ ُل َوح� � ٍ�ي ُم �ق � ِف � ُر ال � َع � َر� �ص� ِ
�ات
نى َو ِب ��ال� � ُرك � ِ�ن َوال � َت �ع��ري� ِ�ف َوال� َ�ج�� َم� ِ
�رات
ِلآلِ َر� �س��ولِ اللهَ ِ ِب��ال��خَ �ي� ِ�ف ِم��ن ِم ً
ِدي� � ��ا ُر َع� � ِل � ٍّ�ي َوال� ُ�ح���� َ�س��ي� ِ�ن َو َج��ع�� َف��رٍ َو َح � �م� ��زَ َة َوال �� �س� ّ�ج��ا ِد ذي ال � َث � ِف �ن� ِ
�ات
(((
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�وم َوال � َت �ط �ه �ي��رِ َوال� َ�ح ���َ�س �ن� ِ
�ات
َم � �ن� ��از ُِل ك ��ا َن ��ت ِل �ل ��َ��ص�لا ِة َو ِل �ل � ُت �ق��ى َو ِل �ل ��َ��ص� ِ
�وم َوال � َ���ص � َل� ِ
�وات
ِق�ف��ا َن �� �س ��أَلِ ال ��دا َر ا َّل�ت��ي خَ � َّ�ف أ�َه� ُل�ه��ا َم�ت��ى َع�ه� ُده��ا ِب��ال� َ���ص� ِ
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الى �أن يقول:
�أَف � ِ
�اط � ُ�م َل��و ِخ �ل� ِ�ت ال� ُ�ح�� َ��س�ي� َ�ن َم� َ�ج � َّد ًال
مت ال��خَ � َّد  -ف� ِ
�إِ َذن َل َل َط ِ
�اط� ُ�مِ -ع َند ُه
�أَف� ِ
�اط� ُ�م قومي يا اب َن َة الخَ يرِ َوان ُدبي
ُق� �ب ��و ٌر ِب� �ك ��وف ��انٍ َو�أُخ� � � ��رى ِب� َ�ط � ْي � َب � ٍة
َو�أُخ� ��رى ِب ��أَر��ِ�ض ال �ج��و َزج��انِ َم َحلُّها
َو َق�� �ب�� � ٌر ِب � � َب � �غ� � ٍ
�داد ِل� � َن� �ف� �� � ٍ�س ز َِك � � َّي � � ٍة

�ات َع�ط���ش��ان� ًا ِب ���َ�ش� ِّ�ط ُف � ِ
�رات
َو َق� ��د م � َ
َو�أَج�� َري� ِ�ت َدم�� َع ال� َع�ي� ِ�ن ف��ي ال� َو َج�ن� ِ
�ات
�وم �� َ��س � � َم� � ٍ
�وات ِب� � ��أَر� � ِ��ض َف�ل��ا ِة
ُن � �ج� � َ
َو�أُخ� � � � ��رى ِب � � َف� ��خٍّ ن ��ا َل� �ه ��ا � َ��ص � َل��وات��ي
َو َق � �ب � � ٌر ِب��ب��اخَ ��م��را َل� ��دى ال� � ُق� � ُرب � ِ
�ات
َت��َ��ض� َّم� َن�ه��ا ال � َرح � َم� ُ�ن ف��ي ال � ُغ � ُرف� ِ
�ات

ق ��ال له الإمام الر�ض ��ا � :Qأفال �أُلحق لك بهذا المو�ض ��ع بيتين بهما تمام
ق�صيدتك؟ فقال :بلى يا ابن ر�سول اهلل ،فقال:Q
وق �ب��ر ِب� ُ�ط��و�� ٍ�س ي��ا ل�ه��ا م��ن م�صيب ٍة َت � � َو َّق � � ُد ف ��ي الأح� ��� �ش ��اء ب��ال� ُ�ح�� ُر َق� ِ
�ات
يبعث اهلل قائم ًا ي � �ف � � ّر ُج ع� � ّن ��ا ال � �ه� � َّ�م وال�� � ُك�� � ُر َب� � ِ
�ات
�إل��ى الح�شر ح� ّت��ى َ
فق ��ال ِدعب ��ل :يا ابن ر�س ��ول اهلل هذا القب ��ر ا ّلذي بطو�س قبر م ��ن هو؟ فقال
الر�ضا  :Qقبري وال تنق�ضي الأ ّيام والليالي ح ّتى ت�صير طو�س مختلف �شيعتي
وز ّواري� .أال فمن زارني في غربتي بطو�س كان معي في درجتي يوم القيامة مغفور ًا
لهّ ،ثم نه�ض الإمام الر�ضا  Qبعد فراغ ِدعبل من �إن�شاد الق�صيدة.

