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  البالغة والنقدختصص  - درجة الدكتوراه يف اللُّغة العربيةبـحث مقدم لنيل 
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ب 

وا ا  

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ          قــ


)١(  .  

ـــان  ــة أم درمـ ــبحانه وتعــــاىل أوالً وآخــــراً، والشــــكر موصــــول جلامعــ الشــــكر هللا ســ

ــة  ـــة، وقســــم الدراســــات األدبيــ ــة اللُّغــــة العربيـ ــا، وكليــ اإلســــالمية وكليــــة الدراســــات العليــ

  .والنقدية

، ِلمـا بذلـه مـن جهـد ومتابعـة فـاروق الطيـب البشـيرلـدكتور وشكري اجلزيـل ل

ــتكم املــــوقرة ــه علــــى جلنــ ــذا البحــــث حــــىت وصــــل إىل مرحلــــة عرضــ هــــذه ليكتمــــل أيَّ  هلــ

  قصور فيه وذلك ألنَّ عمل البشر ملَْ يكتب له التمام والكمال، فالكمال هللا وحده.

 )مد الفكــي (محمــد صــغيرونـمحمــد أحــوأعــرج بشــكري إىل األخ األســتاذ 

  الذي قام على طبع هذا البحث.

  سائلة اهللا تعاىل للجميع التوفيق والسداد، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

  الباحثة

                                   
 ).١٩: اآلية (النمل/ سورة ١



ج 

  
احلمـــد هللا الـــذي تبـــارك الـــذي نـــزَّل القـــرآن علـــى عبـــده ليكـــون للعـــاملني نـــذيراً، و 

هـــدانا بـــه وأخرجنـــا مـــن الظلمـــات إىل النـــور، وصـــلى اهللا علـــى نبينـــا حممـــد الـــذي نـــزل 

رآن الكـرمي بلسـانه لسـاناً عربيــاً ُمبينـاً، ال يأتيـه الباطـل مــن بـني يديـه وال مـن خلفــه، القـ

اللهـم صـلِّ علـى حممـد وعلـى آل حممـد وأصـحابه األخيـار وسـلِّم تسـليماً كثـرياً، اللهـم 

  اغفر لنا وارمحنا وأنت خري الرامحني.

  :وبعد

ــا كــان علــم البالغــة مــن أجــلِّ العلــوم قــدراً وأدّقهــا ســ راً، إذ بــه تُعــرف دقــائق فلمَّ

العربيـــة وأســـرارها، وتكشـــف عـــن وجـــوه اإلعجـــاز يف نظـــم القـــرآن الكـــرمي؛ وهلـــذا جـــاء 

  االهتمام بعلوم البالغة.

معنـوي ، حيـث ينقسـم البـديع إىل إىل بيان ومعـاين وبـديععلوم البالغة تنقسم 

  .حتت اسم احملسنات املعنوية واللفظية ولفظي

ـــب  ــا جـــــاء يف كتــ ــالنظر إىل مـــ ــــق وبـــ ــا يتعلـ ــديع ومـــ ــم البـــ ــة يف علـــ ــة خاصـــ ــ البالغـ

باحملسـنات املعنويـة واللفظيـة جنـد أنواعـاً كثـرية ومتشـا�ة، وهلـذا متنيـت أن أوفـق لدراســة 

جتمــع مــا تشــابه منهــا يف صــعيٍد واحـــد، ووجــدت ذلــك يف كــالم د. عبــد اهللا الطيـــب 

علـم  حيـث تكلـم عـن )ا إ  أر اب وا�ـذوب يف كتابـه (

البــديع واحملســـنات اللفظيـــة املعنويـــة حمـــاوًال مجعهـــا يف مـــا يســـمى بأركـــان الـــرنني األربعـــة 

عليهـا، وللتشـابه بينهـا، فـاللفظي حيتـوي علـى اليت ميكن إطـالق كلمـة اجلـرس اللفظـي 

  التكرار واجلناس، واملعنوي على الطباق والتقسيم.

  وبقية األقسام األخرى تنضوي حتتهما.



د 

تتنـــاول دراســـيت الظـــواهر البالغيــة البديعيـــة يف اجلـــزء الثـــاين مـــن   وهلــذا أردت أن

  كتابه واليت وردت باسم (اجلرس اللفظي).

 .البالغية امليل الشديد لأللوان البديعية /١

 .الرغبة يف البحث يف جمال البالغة /٢

 يف املرشد.اليت وردت االهتمام بالظواهر البالغية  /٣

ــة إىل الغجيــــه الدراســــات البتو  /١ ــا احتــــوى عليــــهيــ يف كــــل  كتــــاب املرشــــد  مــ

 .أجزائه من موضوعات متعددة �ال البحث برؤية جديدة

 لشعر العريب.القرآن الكرمي واية بالغربط الدراسات الب /٢

ــدور الـــذي قـــام بــــه املؤلـــف /٣ ــة  اإلشـــارة للـ ــاده يف الدراســـات البالغيــ واجتهـ

إجيـــاد رؤيـــة جديـــدة وربطهـــا باحليـــاة وحماولـــة التجديـــد للخـــروج بالبالغـــة و 

 .يف النفس والذوقوما حيدث ويطرأ فيها من تغريات تؤثر 

  كتاب املرشد.البالغي لإبراز اجلانب 

  تطبيقي. -حتليلي  -إحصائي 

o .القرآن الكرمي 



ه 

o ) كتابب ور اأ  إ ا(.  

 اإليضاح، للخطيب القزويين. /١

 مفتاح العلوم، للسكاكي. /٢

 الطراز، للعلوي. /٣

 كتاب الصناعتني، للعسكري. /٤

 ، للجرجاين.ودالئل اإلعجاز أسرار البالغة /٥

 العمدة، البن رشيق. /٦

 البديع، البن املعتز. /٧

 خزانة األدب، للحموي. /٨

 حترير التحبري، ألمري بن األصبع. /٩

 كتب أخرى. /١٠

 وين الشعر العريب.بعض دوا /١١

البالغـة. علـم عليها البحث تشتمل على مقدمـة ومتهيـد عـن  رتكزاخلطة اليت ا  

ــث إىل  ــيم البحــ ــث فصــــول مخســــةومت تقســ ــن املباحــ ــدداً مــ ــم عــ متضــــمنة  خامتــــةو  ،تضــ

  النتائج والتوصيات، مث الفهارس.



و 

. وتناولــت الفصــل األول: تعريــف علــم البــديع والمؤلــف والجــرس اللفظــي

ــة واصــــطالح علمـــاء البالغــــة. حيــــث  :يف املبحـــث األول تعريــــف علــــم البـــديع يف اللُّغــ

جـــاء اتفـــاقهم علـــى أنـــه هـــو العلـــم الـــذي تعـــرف بـــه وجـــوه حتســـني الكـــالم بعـــد رعايـــة 

املطابقــة ووضــوح الداللــة عليــه فيمــا اشــتمل عليــه مــن تكــرار وجنــاس وســجع وتقســيم 

  وطباق وتورية.

يف الكتـــاب العزيـــز لي ومبينــة مـــا جـــاء منـــه وتطرقــت بنشـــأته منـــذ العصـــر اجلـــاه

  واحلديث النبوي الشريف وأقوال العرب.

  مث حتدثت عن جهود ابن املعتز والعلماء من بعده.

ــه،  ــ ـــأته، وتعليمـ ــبه، ونشــ ــ ــد، نسـ ــ ـــاب املرشـ ــ ـــف كت ــ ــف مؤل ــ ـــاين: تعريـ ــ ـــث الث املبحــ

  وثقافته، ومؤلفاته.

يتعلـق بـاللفظ  ومـاويضـم تعريـف أركـان الـرنني  املبحث الثالث: اجلرس اللفظـي

والبالغــة ومـــا يتعلـــق بــاملعىن. وكـــذلك األلفـــاظ والبيئـــة وضــرورة التحســـني ملعرفـــة جـــودة 

اجلــرس اللفظــي. وكـــالم املؤلــف عـــن حقيقــة اجلمـــال واالنســجام العنصـــر الــذي جيمـــع 

ــه  ــي وربطـــ ــــك بالشــــكل اهلندســ ـــبيه ذل ـــكل وتشـ ــع يف الشـ ـــان وعــــن التنويــ الوحــــدة والبنيـ

  اقب الليل والنهار والنفس.بظواهر احلياة من جتديد كتع

  . حيتوي على مقدمة وأربعة مباحث.الفصل الثاني: التكرار

  واملباحث هي:

  م.تقوية النغالتكرار املراد به  :املبحث األول

املبحـــث الثـــاين: الـــداخل يف التكـــرار و(التوشـــيح أو األرصـــاد، رد الصـــدر علـــى 

ـــعر العــــر  ـــن الشـ ــبعض النمــــاذج مـ ـــافة لــ ــد) باإلضـ ــز والرتديــ ــديث، مث العجــ يب احلــ



ز 

  خالصة عن التكرار احملض. 

  .التكرار يف الشعر العريب احلديثاملبحث الثالث: 

التكــرار املــراد بــه تقويــة املعــاين الصــورية. ويشــتمل علــى التكــرار املبحــث الرابــع: 

  امللحوظ وامللفوظ، والتكرار الصوري يف الرحلة والسفر، واملدح والفخر.

د بـه تقويـة املعـاين التفصـيلية. وهـو تكـرار الكلمـة : التكرار املراامساملبحث اخل

ــا لالســتفهام أو التهويــل، وقــد يكــون بــالرتادف بــني  لتقويــة املعــىن التفصــيلي إمَّ

  الكلمات. ويدخل فيه املذهب الكالمي. ويعقب ذلك خامتة عن التكرار.

  . ويشتمل على ثالثة مباحث وهي:الفصل الثالث: الجناس

ــف اجل ــ ـــث األول: تعريـ ــــاء املبحــ ــة آراء العلمـ ــ ـــطالح، مبينـ ــة واالصــ ــ ــاس يف اللُّغـ ــ نـ

  وتقسيما�م ألنواعه.

أعـداد املبحث الثاين: اجلناس التـام وغـري التـام. والتـام مـا اتفـق فيـه اللفظـان يف 

  وأنواع وهيئات وترتيب احلروف.

وغــري التــام مــا اختــل فيــه شــرطاً مــن الشــروط األربعــة. ويضــم املضــارع والالحــق 

  القلب.اس جنواملصحف واحملرف و 

ــث ــ ــ ـــث الثالـ ــ ــــي املبحــ ــ ــاس االزدواجـ ــ ــ ــاس واجلنـ ــ ــ ـــــات اجلنـ ــــى ملحقــ ــ ــــوي علـ ــ : وحيتـ

  والسجعي واإلضافات اليت أضيفت للجناس.

وقسمت ذلك إىل قسـمني، القسـم األول: ملحقـات اجلنـاس، والقسـم الثـاين: 

ــع  ــجعي واملقســـم واملرصــ ــاس احملــــض والسـ ــم اجلنـ ــاس اإلزدواجـــي الــــذي يضـ اجلنـ

 السجعي وهو تكرار أصوات احلـروف ويشـتمل علـى واملطابق. والضرب الثاين



ح 

  واالشتقاقي واملتشابه واملوصم والتام.السجعي احلريف 

  مث آراء النقاد يف ذلك ومذاهب الشعراء وخامتة عن اجلناس.

  . حيتوي على أربعة مباحث وخامتة. الفصل الرابع: الطباق

ــه  ــ ــــى تعريفــ ــتمل علــ ــ ـــه. ويشــ ــ ــاق وأنواعـ ــ ــف الطبــ ــ ـــث األول: تعريــ ــة املبحـــ ــ يف اللُّغــ

  واالصطالح وأنواع الطباق من إجيايب وسليب.

  املبحث الثاين: ملحقات الطباق وآراء القدماء.

  املبحث الثالث: الطباق من األلفاظ املفردة ومدلول الرتاكيب واملقابلة.

  املبحث الرابع: الطباق من جهة األداء وقدمه.

  مث خامتة عن الطباق.

  على ثالثة مباحث وهي:. حيتوي الفصل الخامس: التقسيم

  املبحث األول: تعريف التقسيم وأقسامه.

  التقسيم باعتبار الوزن.املبحث الثاين: 

  املبحث الثالث: التقسيم واملوازنة.

  املبحث الرابع: خالصة عن التقسيم.

  وأخرياً اخلامتة والفهارس، وتضم الفهارس:

  فهرس اآليات القرآنية.

  .فهرس األحاديث النبوية الشريفة



ط 

  فهرس األبيات الشعرية.

  فهرس األمثال واألقوال.

  فهرس األعالم.

  فهرس املصادر واملراجع.

  فهرس احملتويات.

 



 ١

  

  
ذكر العلماء مأخوذة من قـوهلم: بلغـت الغايـة وبلغتهـا غـريي. ويف البالغة كما 

) بـََلــغَ  َمــا بَاِلًغــا َذلِــكَ  لَــزِمَ ( وقــوهلم ونضــجت أدركــت الثمــار) بـََلَغــتِ (واملصــباح املنــري: "

 وصــلته إذا املنــزل) بـََلْغــتُ ( قــوهلم مــن �اياتــه أعلــى إىل مرتقيــا أي احلــال عــن منصــوب

    :تعاىل وقوله
  .أجلهن انقضى أي .)١(

 مـــن بـــه يتبلـــغ مـــا) البُـْلَغـــةُ (و تتبعـــه يف اجلهـــد بَـــْذلتُ  كـــذا يف) بَاَلْغـــتُ (قـــوهلم و 

) َوتـَبَـلُّـغٌ  َوبـُْلغَـةٌ  بَـالغٌ ( هـذا ويف .وجتـزأ بـه اكتفـى إذا) بِـهِ  تـَبَـلَّـغَ ( يقـال يفضل وال العيش

 كـــان إذا) بَِليـــغٌ ( فهـــو) َبالَغـــةً  بـَلُـــغَ (و ،أوصـــله) بـَلََّغـــهُ (و ،الســـالم) أَبـَْلَغـــهُ (و كفايـــة أي

  .)٢("اللسان طلق فصيحاً 

اشـــتهر العـــرب يف عصـــر مـــا قبـــل اإلســـالم بالفصـــاحة والبالغـــة والعنايـــة، وبعـــد 

جمـــيء اإلســـالم ونـــزول القـــرآن الكـــرمي ذلـــك اإلعجـــاز املبـــني، وظهـــور اآليـــات البيِّنـــات 

القاهرة حيث حتداهم القـرآن الكـرمي إنسـاً وجنـاً علـى أن يـأتوا بسـورة مـن مثلـه  واحلجة

ـــاىل:  ــ ـــال تعــ ــ ــاجزين، قــ ــ ــأذعنوا عـــ ــ         فـــ

           


ــه وإعجـــــازه وجمـــــازه  .)٣( ــ ــــرآن ونظمـ ــة القـ ـــن بالغـــ ــــاء مــ ــذ العلمـ ــ ـــذا أخـ وهكــ

  ومشكله عدة مؤلفات.

                                   
  ).٢٣٢: اآلية (البقرة/ سورة ١

، ١املصـباح املنـري يف غريـب الشـرح الكبـري: للعالمـة أمحـد بـن حممـد بـن علـي املقـري الفيـومي، ج/ ٢

  م.١٩٨٧، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان، طبعة ٦١ص

 ).٢٣: اآلية (البقرة/ سورة ٣



 ٢

وقــد علمنــا أّن اإلنســان إذا أغفــل علــم البالغــة، يقــول أبــو هــالل العســكري: "

القــرآن مــن جهــة مــا خّصــه اهللا بــه مــن  يقــع علمــه بإعجــازَملْ وأخــّل مبعرفــة الفصــاحة 

ــأليف، وبر  ــه مــــنحســــن التــ ــحنه بــ ـــار  اعــــة الرتكيــــب، ومــــا شــ ــديع، واالختصـ اإلجيــــاز البــ

سـهولة كلمـه وجزالتهــا،  اللطيـف، وضـّمنه مــن احلـالوة، وجّللـه مــن رونـق الطّـالوة، مــع

وبراعتــه، وسالســته  وعــذوبتها وسالســتها، إىل غــري ذلــك مــن حماســنه الــيت عجــز اخللــق

  .ونصاعته، وكمال معانيه، وصفاء ألفاظه

ذلـــك فضـــائل مشـــهورة، ومناقـــب معروفـــة، منهـــا أّن صـــاحب وهلـــذا العلـــم بعـــد 

بطلبـــه، وفـــّرط يف التماســـه، ففاتتـــه فضـــيلته، وعلقـــت بـــه رذيلـــة فوتـــه،  العربيـــة إذا أخـــلّ 

ــنه ــع حماســ ــه إذا ؛ عّفــــى علــــى مجيــ ــ ـــظ َملْ ألن ـــر ردئ، ولفـ ـــد، وآخـ ـــني كــــالم جيّـ يفــــرق بـ

  .)١("وشعر نادر، وآخر بارد، بان جهله، وظهر نقصه حسن، وآخر قبيح،

  وأحقيته بالتعلم. وهذا هو رأي أيب هالل العسكري يف أمهية علم البالغة

بـــأن ال بالغـــة بعـــد بالغـــة القـــرآن الكـــرمي وإعجـــازه حيـــث ولكــن ميكننـــا القـــول 

حتــدى أولئــك القــوم يف اللســان الــذي عرفــوه عــن طريــق الفطــرة؛ حكــى األصــمعي أنــه 

ـــ ــاحة؟ وتلـــ ــ ــذا فصــ ــ ــد هــ ــ ــــه: أبعــ ــت لــ ــ ــــحك فقالــ ـــا أفصــ ــة مـــ ــ ــــال جلاريــ ـــاىل:قــ ــــه تعـــ  ت قولــ

           

                 


)٢(.   

                                   
، حتقيـــق حممـــد علــــي البجـــاوي، وحممـــد أبــــو ٣كتـــاب الصـــناعتني: أليب هـــالل العســــكري، ص/ ١

  م.١٩٥٤-هـ١٣٧١، ١الفضل إبراهيم، ط

 ).٧: اآلية (القصص/ سورة ٢



 ٣

  تعاىل بني خربين وأمرين و�يني وبشارتني يف آية واحدة.فقد مجع اهللا 

فــالقرآن الكــرمي لــه طــرق شــىت يف طــرق املعــاين وإيضــاحها لتكشــف للنــاظر فيــه 

إىل ســـرد عـــذب التصـــوير آفـــاق وراء آفـــاق مـــن التناســـق واالتســـاق، مـــن نظـــم فصـــيح 

ال تعــاىل: قــ الفــين، ويف العصــر اجلــاهلي بلــغ العــرب مرتبــة رفيعــة مــن البالغــة والبيــان.

 �   �   �  
ـــان . )١( ــ ــ ــ ــا: والبيــ ــ ــ ــ ــ هنـ

  املنطق والفهم.

ــــرب ــن العـ ــ ــم  ولكـ ــ ــة العلــ ــ ــــليقة ال معرفـ ــــرة والسـ ــة الفطــ ــ ــة معرفـ ــ ــــوا البالغـ ـــا عرفــ إمنــ

  .)٢(واالكتساب

لنـواحي اإلعجـاز منذ بدأ العلماء يتنـاولون بالـدرس أسـلوب القـرآن ويتعرضـون 

ــد األديب والبالغـــة الشـــيء  ـــيح للنقـ البالغـــي فيـــه، أخـــذت تلـــك الدراســـات تتطـــور وتت

ــث اهلجــــري إىل  ــذ أوائــــل القــــرن الثالــ ــة والبالغيــــة منــ ــع للدراســــات القرآنيــ الكثـــري، واملتتبــ

رت، فأخــذت الفنــون واالصــطالحات البالغيــة يــرى أ�ــا تطــو  القــرن اخلــامس اهلجــري

ـــت،  ــــات وامتزجــ ــــداخلت الدراسـ ـــلوب، وتـ ــــال يف األســ ــب اجلمـ ــجل جوانـــ ــر وتســـ ــ تظهـ

فكانت دراسة أسلوب القرآن تعتمد على البالغة. وكانـت البالغـة تعمـد إىل الشـاهد 

القرآين لتستعني بـه يف توضـيح االصـطالحات وتثبيتهـا يف الـذهن إىل جانـب الشـواهد 

  واألدبية األخرى. الشعرية

وجــدير باإلشــارة أن االصــطالحات البالغيــة منــذ نشــأ�ا األوىل كانــت خمتلطــة 

مـثالً يف أوائــل القـرن الثالــث يعـين التوســع يف غـري مسـتقرة أو حمــدودة، فكـان اإلعجــاز 

                                   
 ).٤-١( / سورة الرمحن: اآليات١

  م.١٩٦٩-هـ١٣٨٨، د. حممد إبراهيم موسى، طبعة القاهرة، ١٤: صالصيغ البديعي/ ٢



 ٤

ــن أن ينطـــوي  االســـتعمال، أو الـــرتخص يف التعبـــري بصـــفة عامـــة، فيجمـــع كـــل مـــا ميكـ

غـة والنَّحـو والبالغـة، وأخـذت االصـطالحات البالغيـة األخــرى حتـت هـذا املعـىن يف اللُّ 

تظهر وتسجل يف حبـوث علمـاء القـرآن والبيـان، وكـان أقلهـا شـيوعاً عنـدهم االسـتعارة 

ــبيه  ــد والتشــ ـــة. وقـــ ــة والتعــــريض واملبالغــ ــيس والكنايـــ ــجع والتجنـــ ـــاز والتكـــــرار والســ واإلجيــ

ز القــرآن يف كتابيهمــا (لــبعض هــذه الفنــون يف أســلوب تعــرض أبــو عبيــدة والفــرَّاء 

ان  ( كمــا تعــرض اجلــاحظ لكثــري منهــا يف  .)٢()م اآن  و( )١()اآن 

ان ) و(والنصــوص مــن القــرآن الكــرمي والشــعر وكــالم ) عنــدما تعــرض ا

العــرب وخطــبهم، ومبراجعــة مــا كتــب اجلــاحظ نالحــظ أنــه ســجل مــن االصــطالحات 

والــتالؤم، ويســميه الِقــران والتشــبيه، واإلجيــاز، والســجع، الســابقة: ا�ــاز، واالســتعارة، 

  مث ضده وهو التنافر.

والسـجع عنـده لـون مـن ألـوان التعبـري اجلميـل، وعلـل كراهـة النـاس لـه بأنـه كــان 

ــاس  ــليل النــ ــتهم، وحيــــاولون بــــه تضــ ــة وثنيــ ــد العــــرب القــــدماء، ولغــ أســــلوب الكهــــان عنــ

باجلاهليـة ولبقيتهـا فـيهم ويف صـدور  والتأثري عليهم، ولذلك وقع النهي لقرب عهـدهم 

  .)٣(كثري منهم فَلمَّا زالت الِعلَّة زال التحرمي

ــد يف وضـــع هـــذه املصـــطلحات  ــديع واألدبـــاء مـــن بعـ وقـــد شـــارك أصـــحاب البـ

ــربِّد،  ــتها، ومـــــن هـــــؤالء: املـــ ــة ودراســـ ــــذه البالغيـــ ـــت هـ ـــز. وقـــــد بلغــ ــن املعتــ ـــب، وابـــ وثعلــ

ــه ( ــز يف كتابــ ــن املعتــ ــتعارة، ) ااملصـــطلحات عنــــد ابــ ــة أبــــواب هــــي: االســ مخســ

ــذهب الكالمــــي.  ـــا تقــــدمها، واملــ ـــالم علــــى مـ ـــة، ورد أعجــــاز الكـ ــيس، واملطابقـ والتجنــ

وأضاف إليهـا أقسـاماً أخـرى حيسـن �ـا الكـالم هـي: االعـرتاض، واإلعنـات، واإلفـراط 

                                   
  جماز القرآن: خمطوط بدار الكتب ومصور مبكتبة جامعة القاهرة./ ١

  معاين القرآن: منه قطعة بدار الكتب خمطوطة وأخرى باستانبول./ ٢

  ، حتقيق عبد السالم حممد هارون.١١٣، ص١البيان والتبيني: للجاحظ، ج/ ٣



 ٥

ــا يشـــبه الـــذم، والتعـــريض، وحســـن االبتـــداء،  يف الصـــفة، واإللتفـــات، وتأكيـــد املـــدح مبـ

ســـن اخلـــروج، وجتاهـــل العـــارف، واملرســـل، واهلـــزل الـــذي يـــراد بـــه اجلـــد، والتضـــمني، وح

  والكناية، والتعقيد.

وذكــر الرمــاين عشـــرة أبــواب، مث تفرعـــت بعــد الرمــاين ومعاصـــريه، وبلغــت عنـــد 

ــع مــــن الفــــن  ــه التفريــ ــبعة وثالثــــني بابــــاً. وِممـَّـــا يالحــــظ يف تبويبــ أيب هــــالل العســــكري ســ

  ل والغلو.مثل اإليغا الواحد كأفرع املبالغة

وأغـرق املتــأخرون مـن البالغيــني يف هـذه األمســاء والفـروع، ففــي القـرن الســادس 

ــا  ــ ــ ــ ـــل منهــ ــ ــ ــ ـــاً، وجيعـ ــ ــ ـــعني بابـــ ــ ــ ــ ــــديع تسـ ــ ــ ــــواب البــ ــ ــ ـــل أبــ ــ ــ ــــذ جيعـــ ــ ــ ـــن منقــ ــ ــ ـــامة بـــ ــ ــ ــ ـــد أسـ ــ ــ   جنـــ

  ثالثني ومائة باباً. -يف القرن السابع-املصري أبو األصبع 

صـــنيف وهكـــذا انتهـــت دراســـات الفنـــون اجلماليـــة يف األســـلوب إىل حمـــاوالت ت

أبــواب ومصـــطلحات واخـــرتاع أمســـاء ملســـميات قـــد ال يوجـــد مـــن الشـــواهد مـــا يـــنهض 

  .)١(أو شاهدين على ما يقول واحدٍ  شاهدٍ يأيت ب�ا، بل قد نرى أحدهم 

  

                                   
، حتقيــق وتعليــق حممــد خلــف ١٦١ائل يف اإلعجــاز للرمــاين واخلطــايب واجلرجــاين: صثــالث رســ/ ١

  اهللا ود. حممد زغلول سالم، طبعة دار املعارف، القاهرة.
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ا    

س اوا وا  
  

  

  المبحث األول

ا    

  

  المبحث الثاني

ا  ا  

  

  المبحث الثالث

س اا  
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     قال تعاىل: 
)١(.  

  من الرسل. أي ما كنت أول من أُرسل

ـــاىل:  ــ ـــال تعـــ ــ         وقـــ

  
)٢(.  

الذي ال مثيل له، وهذا صحيح يف حـق اهللا تعـاىل مبـدع األشـياء  ومعىن البديع

  ال على مثال.

بــدَع الشــيَء يـَْبَدُعــه بـَـْدعاً وابـَْتَدَعــه أَنشــأَه وبــدأَه وبــدَع ن العــرب: "جــاء يف لســا

ــر والَبــــِديُع والبِــــْدُع الشــــيء الــــذي  ــة اْســــتَـْنَبطَها وَأحــــَدثها ورَكِــــيٌّ بـَـــِديٌع َحِديثــــُة اَحلْفــ الرَِّكيّــ

  .يكون أَّوالً 

 نرمضــاشــهر يف ِقيــام  بــن اخلطــاب والِبْدعــُة كــلُّ ُحمَْدثــٍة ويف حــديث عمــر 

  .)٣("نِْعمِت الِبْدعُة هذه عن صالة الرتاويح قوله:

ـــري: " ــباح املنـ ــــدَعَ ويف املصــ ــــَداًعا) خلقهــــم أل أَْب ـــاىل اخللـــــق (إِْب علــــى مثـــــال اهللا تعـ

ِبْدَعـٌة) (و(أَْبَدْعُت) الشيء و(ابـَْتَدْعُتُه) استخرجته وأحدثته ومنه قيل للحالـة املخالفـة 

                                   
 ).٩: اآلية (األحقاف/ سورة ١

 ).١١٧: اآلية (البقرةرة / سو ٢

  هـ.١٤١٠، مادة (بدع)، طبعة دار صادر، بريوت، ٦، ص٨لسان العرب: البن منظور، ج/ ٣
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االرتفـاع مث غلــب اسـتعماهلا فيمـا هـو نقــص يف وهـي اسـم مـن (االبِْتــَداِع) كالرفعـة مـن 

وفـــالن  ،لكـــن قـــد يكـــون بعضـــها غـــري مكـــروه فيســـمى بدعـــة مباحـــة ،الـــدين أو زيـــادة

ــىن (ُمْبتَـــــدٌِع) ــم فاعـــــل مبعـــ ـــن فعلـــــه فيكـــــون اســـ ــو أول مــ ــر أي هـــ ـــذا األمـــ  ،(بِـــــْدٌع) يف هــ

عــىن مــن هــذا فكــأن معنــاه هــو منفــرد بــذلك مــن غــري نظــائره وفيــه مو  ،و(الَبــِديُع) فعيــل

  .)١("التعجب

  :)٢(ومن الشعر قول رؤبة بن العجاج

ِ َْ ْنإ ََطا َِا ِ** ََ ْنأ ا َُْو َْ  

وأيضـاً يف معــىن البــديع: اإلبــداع يقصــد بـه االبتكــار، واحلســن يــراد بــه اجلمــال، 

يرفضـون التفرقـة بـني اإلبـداع  فاحلسن أقل قيمة مـن اإلبـداع. كـان البالغيـون املتـأخرون

  واحلسن وميزجون بني مجيع األلوان ويدخلو�ا حتت اسم البديع.

فــإن املعــىن االصــطالحي للبــديع ينســجم واحلــديث إذا كــان البــديع لغــة اجلديــد 

ول. مــا القــاللُّغــوي، فلقــد أطلــق البــديع لفــن مــن فنــون متــام االنســجام مــع هــذا املعــىن 

بـن الوليـد وبشـار بـن بـرد وأبـو متـام، وذكـر من أساليب بيانيـة كمسـلم أحدثه املولدون 

ابـــن املعتـــز أن هـــؤالء الشـــعراء ليســـوا ُهـــم الـــذين اخرتعـــوا هـــذا الفـــن مـــن القـــول ولكـــن 

  .)٣(أكثروا منه وغلوا فيه

يقول اخلطيـب القـزويين: "البـديع هـو علـم يعـرف بـه وجـوه حتسـني الكـالم بعـد 

                                   
  .٣٨ص، ١جاملصباح املنري: / ١

، منشــــورات دار اآلفــــاق اجلديــــدة، بــــريوت، ٨٧ديـــوان رؤبــــة (عبــــد اهللا بــــن رؤبــــة الشــــاعر): ص/ ٢

  تصحيح وليم بن الورد الربوسي.

  ، د. عبد القادر حسني.٢، ط٢٥٧البحث البالغي: صأثر النحاة يف / ٣



 ٩

  .)١(املطابقة ووضوح الداللة" رعاية

ويعرفــه ابــن خلــدون: "هــو النظــر يف تــزيني الكــالم وحتســينه بنــوع مــن التنميــق: 

إمَّا بسجع يفصله أو جتنيس يشابه بـني ألفاظـه، أو ترجيـع يقطـع أوزانـه، أو توريـة عـن 

املعىن املقصود أو إيهام معىن أخص منه الشرتاك اللفظ بينهما أو طبـاق بالتقابـل بـني 

  .)٢("أو مثال ذلك ألضدادا

  ويعترب البديع العلم الثالث بعد البيان واملعاين.

ــــوم  ــة العل ــ ـــذ العصــــر اجلــــاهلي كبقي ــة منـ ــت يف عهــــود قدميــ ـــال إن نشــــأته كانــ يقـ

اللغويــة األخــرى الــيت ارتــاب النقــاد يف ِقــدم نشــأ�ا، فقــد ســجل القــرآن الكــرمي مظهــراً 

لسـجع فقـط هـو الـذي سـجله القـرآن، بـل من مظـاهر الزخـرف قبـل اإلسـالم، ولـيس ا

  .)٣(أكثر الفنون البديعية أخذت شواهدها من القرآن الكرمي

ــه ( ــز يف كتابــ ــن املعتــ الــــذي  ) إن احملــــدثني َملْ خيرتعــــوا البــــديعاأثبــــت ابــ

ــة وكتــــب يف  ــبع ومــــائتني هجريــ ــه عــــام أربــــع وســ ــز كتابــ ــن املعتــ ــنف ابــ يلهجــــون بــــه. وصــ

 الكــرمي، واللُّغــة،القــرآن  تابنــا هــذا بعــض مــا وجــدنا يفقــد قــدمنا يف أبــواب كمقدمتــه: "

وأشـعار املتقـدمني مـن الكـالم  وكـالم الصـحابة واألعـراب وغـريهمالنبويـة، حاديـث األو 

يسـبقوا َملْ ومـن تقـّيلهم  علم أن بشاراً ومسلماً وأبا نواسليُ  ،الذي مساه احملدثون البديع

بـــن أوس الطـــائي احبيـــب  ه أمثـــالوشـــغفوا بـــولكنـــه كثـــر يف أشـــعارهم  ،إىل هـــذا الفـــن

ـــىب اإلفــــراط ومثــــرة  ـــبعض وتلــــك عقـ ـــن يف بعــــض وأســــاء يف الـ ــه فأحسـ ــ حــــىت غلــــب علي

                                   
  .٦٣، ص٦اإليضاح: اخلطيب القزويين، ج/ ١

  م.١٩٦٠، ط القاهرة ١٠٦٦مقدمة ابن خلدون: ص/ ٢

  م.١٩٣٤، طبعة القاهرة، ٥٦النثر يف القرن الرابع: د. زكي مبارك، ص/ ٣
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يف هـذا الكتـاب تعريـف النـاس إن احملـدثني َملْ يسـبقوا املتقـدمني  اإلسراف وإمنـا عرضـنا

  .)١("إىل شيء من ألوان البديع

ســنة أربــع وســبعني مــا مجــع فنــون البــديع وال ســبقين إليـه أحــد. وألفتــه ويقـول: "

  ."ومائتني

) ذكـــر فيـــه االســـتعارة ا اُكـَتيــــِّباً أمســـاه (  )٢(وكــذلك صـــنف ثعلـــب

  .)٣(وحسن اخلروج يف النسيب ووصف اإلبل وجماورة األضداد واجلناس واملطابق

إن البــديع َملْ يكــن مســتحدثاً وإمنــا الفضــل فيــه يرجــع ومعــىن قــول ابــن املعتــز: "

املــوروث الكبـري، وهـو �ـذا ذا أصـول راســخة. جـزء مـن  -إذن-ع ، فالبـدي)٤("للقـدماء

ـــذموم يف كــــل  ـــاإلفراط مـ ــتخدامه، فـ ــا العيــــب يف اإلفــــراط واســ ـــه، وإمنــ ــب فيـ ــيس العيــ ولــ

  األمور.

ــديع ســــوى  ــث قبلــــه يف قضــــايا البــ ــز ذكــــر لباحــ ــن املعتــ ــيس يف كتــــاب ابــ هــــذا ولــ

  األصمعي.

باحملاولـــة األوىل يف  ) قـــد قـــاماأن ابـــن املعتـــز بوضـــعه كتابـــه (واخلالصـــة 

ــة  ـــن قبــــل خمتلطــ ــه الــــيت كانــــت مـ ـــد مباحثــ ــي وحتديـ ــم البالغــ ـــذا العلــ ــبيل اســــتغالل هـ ســ

مبباحــث علــم املعــاين والبيــان، كمــا لفــت أنظــار النــاس إىل إن البــديع كــان موجــوداً يف 

أشعار اجلاهليني وصدر اإلسالم ولكنه كان مفرقاً يأيت عفـو اخلـاطر، مث جـاء الشـعراء 

                                   
م؛ وابـن املعتـز هـو: ١٩٣٥، الناشر اغناطيوس كراشفوفسكي، لندن، ٢البديع: البن املعتز، ص/ ١

عبــد اهللا بــن املعتــز، خليفــة عبــاس، كــان شــاعراً وأديبــاً وبليغــاً، تــوىل اخلالفــة يــوم واحــد، قُتــل يف 

  هـ.٢٩٦

  .١٣٨، ص١ثعلب هو: أبو العباس أمحد بن حيي؛ إنباه الرواة: ج/ ٢

  .٦١البالغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف، ص/ ٣

  .٢البديع: البن املعتز، ص/ ٤
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ـــن ـــدثون مــ ـــعارهم  احملــ ــه يف أشــ ـــام فـــــأكثروا منـــ ـــلم وأيب نـــــواس وأيب متــ ـــار ومســ أمثـــــال بشــ

البـديع يف زمنـه ونقـد وقصدوا إليه وِممـَّا اسـتحدثه ابـن املعتـز وضـع املصـطلحات ألنـواع 

مـــن وهكـــذا قــد رأينـــا كيـــف تلقــف البالغيـــون والنقـــاد  .)١(مــا أتـــى معيبـــاً مــن كـــل نـــوع

التـدوين يف البالغــة علـى يـد ابـن املعتــز يف بعـده تلـك احملاولـة العلميـة اجلــادة. وقـد بـدأ 

) لقدامـــة، وكتـــاب م ا) لثعلـــب، و(ا ا)، و(اكتابــه (

)للعســـكري، و(ا (ازما)لآلمـــدي، و (طللقاضـــي علـــي ا (

) البــن ســنان اخلفــاجي،  ا) للبــاقالين، و(إز اآناجلرجــاين، و(

) وتنـاول فيـه البيـان وبعـض أار ا مث ألف اجلرجـاين ( .ق) البن رشياةو(

ــه ( ــديع، وَملْ يــــذكر البــــديع يف كتابــ ). وألــــف الزخمشــــري د ازألــــوان البــ

)، وبـدر الـدين ا ا  )، وابـن األثـري (م از  )، والـرازي (اف(

  .)٢(). وجاء بعدهم علماء كثراح(

بــن جعفــر بثعلــب يف تســميته اجلنــاس باملطــابق حيــث قــال: وقــد اقتــدى قدامــة 

قد يضع الناس من صفات الشعر: املطابق وا�انس، ومهـا داخـالن يف بـاب ائـتالف "

ــظ ــانٍ  اللفــ ـــعر معــ ــا أن تكــــون يف الشـ ــة  واملعــــىن، ومعنامهــ ــرتكت يف لفظــ ــايرة قــــد اشــ متغــ

. ظـة واحـدة بعينهـااملطابق فهو ما يشـرتك يف لفوأمَّا  متجانسة مشتقة. واحدة وألفاظ

  قول زياد األعجم:له بمثل و 

  .)٣("ٌِ َو  ُاَو **وَن ََ ْ ُِمَو

                                   
  .١٥بديع: عبد العزيز عتيق، صعلم ال/ ١

  .١٦صاملرجع السابق: / ٢

  م، حتقيــــــق حممـــــــد ١٩٧٨-هـــــــ١٣٩٨، ط أوىل، ١٦٢نقــــــد الشــــــعر: قدامــــــة بــــــن جعفــــــر، ص/ ٣

  عبد املنعم خفاجة.



 ١٢

ــة  ــ ـــى جهـ ــة علــ ــــاظ متجانســـ ــرتكة يف ألفـ ـــاين مشـــ ــــون املعــ ــانس فـــــأن تكـ ــ ــا ا�ـ وأمَّـــ

  االشتقاق كقول زهري:

َ ن   ََُل ا َو** ُ  ةَََوَُأ ُمأ  ُ  

  : أُالحظ تقارب وتشابه األمثلة اليت مثل �ا للمجانس واملطابق.الباحثة

أمَّا أبو هالل العسكري فيقول عن البديع "إن هذا النوع من الكـالم إذا سـلم 

  .)١(من التكلف وبرئ من العيوب كان يف غاية احلسن و�اية اجلودة"

الكالم غايته من الصـواب يف تأديـة  استوىف): "إذا ان واويف كتاب (

ــا تبقـــى مـــن وضـــوح  ــة مـــن تأديـــة ذلـــك املعـــىن علـــى مـ املعـــىن املطلـــوب (املعـــاين) والغايـ

وانكشاف (البيان) جاء العلـم الثالـث (البـديع) ليزيـده مجـاالً، وهـذا يعـين أن (البـديع) 

ـــاً،  ــناً ظاهريــ ـــالم حســ ـــى الكــ ـــالء خــــارجي يضـــــفي علـ ـــىن اطـ ـــني املعـ ـــبة بــ للُّغـــــوي فاملناسـ

واالصطالحي واضـحة وجليـة وذلـك أن اجلديـد واحملـدث العجيـب واملخـرتع مـن شـأنه 

ــــة ــــن و�جـ ــــوان  ،أن يكـــــون يف حسـ ــت ألـ ــإذا استعرضـــ ــاء ورواء، فـــ ــ ـــة، و�ـ ــة وروعــ وطرافـــ

الكــالم الــيت أطلــق عليهــا احملــدثون اســم البــديع واللطيــف لقيتهــا تكســب املعــىن حســناً 

ـــاً قر  ـــا جعــــــل رمحـــ ـــة، ِممـَّــ ــاالً و�جـــ ــ ــــودت ومجــ ـــمة وجــ ــــوغت النســـ ـــيجة ســ ــلة وشـــ ــ ــة وصــ ــ يبــ

  .)٢("اإلطالق

ــه  ــع تطـــور البــــديع-وِممَّـــا جتـــدر اإلشــــارة إليـ أن املتكلمـــني يف القــــرن  -وعنــــد تتبـ

ــاقالين إىل اجلرجــــاين ينّحــــ ــة يف اخلــــامس مــــن البــ ون البــــديع عــــن مباحــــث أســــرار البالغــ

                                   
، حتقيـــق علـــي البجــــاوي وحممـــد أبـــو الفضــــل ٢كتـــاب الصـــناعتني: أبـــو هــــالل العســـكري، ص/ ١

  م.١٩٥٢-هـ١٣٧١إبراهيم، 

ــــب الزوبعــــي وناصــــر احلــــالوي، ط أوىل، ٢٩البيــــان والبــــديع: ص/ ٢ م، دار النهضــــة ١٩٩٦، لطال

  العربية، بريوت.
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ع نظريــة الـذكر احلكــيم. وقـد مضــى عبـد القــاهر اجلرجـاين يكتشــف نظريـة املعــاين ويضـ

ــاس وحســــن التعليــــل  ــجع واجلنــ ــرية وعــــرض يف تضــــاعيفها للســ ــابكا�ا الكثــ البيــــان مبتشــ

ــيل القــــول يف ألــــوان البــــديع إذ كــــان يــــرى  ــاق، ولكنــــه َملْ يعــــَن بتفصــ كمــــا رأى -والطبــ

إنـــه ال يـــدخل يف قضـــية اإلعجـــاز القـــرآين؛ ألنَّ كثـــرياً مـــن ألوانـــه  -املتكلمــون مـــن قبلـــه

لقــرآن إمنـــا جـــاء دون تــأٍن لـــه وتكلــف، ولكنـــه َملْ يعـــد مســتحدث، ومـــا جــاء منـــه يف ا

ة حتمـل عليهـا، مـوتتم البديع علماً مستقالً من علوم البالغة، وإمنا كان يعده ذيـالً هلـا

  وهلذا َملْ يطل النظر يف ألوانه القرآنية.

) عن بعض ألـوان البـديع افوكذلك مضى الزخمشري يعرض يف تفسريه (

سط الكالم فيها وتفصـيله؛ ألنـه كـان يـرى أ�ـا تـأيت علـى هـامش دون عناية بب املعنوية

  املباحث يف ِعْلَمي املعاين والبيان.

ــناته ذيــــالً لِعْلَمــــي  ــديع وُحمسِّـ ــه إذ جعـــل البــ ــابع الســــكاكي الزخمشـــري يف آرائــ وتـ

  البيان واملعاين ال يستغل بنفسه.

ــد أول  ــث يُعــ ــــنات حيــ ــم احملسِّ مــــن ولكــــن يرجــــع الفضــــل إىل الســــكاكي يف اســ

) ويُعترب غـرة مصـنفاته، وقسَّـمه إىل ثالثـة ح اأطلق اسم احملسِّنات يف كتابه (

  أقسام أساسية.

  حتدث يف القسم الثالث عن احملسِّنات البديعية واللفظية واملعنوية. 

) اح أمَّا مصطلح علم البديع فقد أطلقه بدر الدين بـن مالـك يف كتابـه (

  .)١()اح(الذي خلََّص فيه كتاب 

مث جـــاء اخلطيـــب القـــزويين وصـــنف تلخيصـــاً دقيقـــاً للقســـم الثالـــث مـــن املفتـــاح 

بتلخــيص بـدر الـدين، وآراء اجلرجـاين والزخمشــري، ) مـع االستضـاءة اأمسـاه (

                                   
  .٢٦٥البالغة تطور وتاريخ: ص/ ١
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ـــاه ( ــ ــ ــر أمســـ ــ ــ ــ ـــاً آخــ ــ ــ ــنف كتابـــ ــ ــ ــ ــيص احمث صــ ــ ــ ــ ــى تلخــ ــ ــ ــ ــــى علــ ــ ــ ــد غطــ ــ ــ ــ   ) وقــ

ان اإليضـاح حسـن العبـارة، وواضــح بـدر الـدين وأمثالـه ِممـَّن خلصـوا املفتــاح وبعـده إذ كـ

الداللـة ودقيــق اإلشـارة وأقبــل بعـده شــراح كثــريون علـى التلخــيص يشـرحونه مــن أمههــم 

  .)١(السبكي والتفتازاين وابن يعقوب املغريب

ــــتعمال  ـــة اإلســـــراف يف اسـ ـــأخرة غايــ ــاء والشـــــعراء يف العصـــــور املتــ أســـــرف األدبـــ

خفـاًء لفقـرهم يف املعـاين و�ـذا هـبط إنتـاجهم احملسنات البديعية، إمَّا إعجاباً �ا وإمَّا إ

إمنــا ســوء فهمــه واســتخدامه، ولــو عــرف وقيــل: إن العيــب لــيس يف البــديع ذاتــه األديب 

ــاء والشــــعراء ذلــــك لقللــــوا  ــة هــــؤالء األدبــ ــ ــه يف العناي ـــه، وألعطــــوه حقــ مــــن عــــزوفهم عنـ

بيـة واحلكـم والدراسة، ولردوا إليه اعتباره كعنصر بالغـي مهـم عنـد تقيـيم األعمـال األد

  .)٢(عليها

يقول اجلاحظ إن كلمـة البـديع كانـت موجـودة ومتداولـة يف عصـره، ورمبـا قبلـه، 

وقـــد تـــداوهلا الـــرواة الـــذين عاشـــوا قبـــل عصـــر اجلـــاحظ وذكـــر أ�ـــا تطلـــق علـــى التعبـــري 

ومـــن أجلـــه  والبـــديع مقصـــوٌر علـــى العـــرب،االســـتعباري الـــذي يتميـــز بالغرابـــة والنـــدرة، 

 الرَّاِعـي كثـري البـديع يف شـعره،الشـاعر لغة، وأْرَبْت على كـلِّ لسـان، و  فاقت ُلَغُتهم كلَّ 

  .)٣(وَبشَّاٌر حسن البديع، والعتَّاّيب يذهب يف شعرِه يف البديع مذهَب بشَّار

  وكلمة البديع عنده تعين الصور واحملسِّنات اللفظية واملعنوية.

  

                                   
  .٢٥٨البالغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف، ص/ ١

  م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥، دار النهضة، بريوت، ٨علم البديع: عبد العزيز عتيق، ص/ ٢

  هـ.١٨٨٢الم حممد هارون، طبعة ، حتقيق عبد الس٥٥، ص٤البيان والتبيني: ج/ ٣
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ــد اهللا ـــو عبـــ ــذوب، ينتمـــــي إىل هــ ــد ا�ـــ ـــن حممـــ ـــب بــ ـــد اهللا الطيــ ـــب بـــــن عبــ  الطيــ

ا�اذيب، وهم من العالياب أحد فروع قبيلة اجلعليني اليت تقطن على �ر النيـل مشـال 

اخلرطوم، فهو جعلّي النسب، وقبيلة اجلعليني من نسـل عـدنان وتسـكن مـا بـني مقـرن 

ــا بــــني جبــــل أم علــــي ــد فيمــ ــرباوي بالنيــــل ومطمــــر بنــــت أســ ــبون  األتــ ــة وينســ إىل واحملميــ

عدنان (الذي ُعرف عندهم باسم عرمان) وهـو ابـن ضـواب بـن غـامن ابـن محيـدان بـن 

سـمار بـن ســرار بـن كـردمن بــن الـدبس بـن قضــاعة بـن عبـد اهللا بــن مسـروق العبســي م

ــهور جبعـــل بـــن إدريـــس بـــن قـــيس بـــن مثـــن  بـــن أمحـــد اليمـــاين بـــن إبـــراهيم اهلـــامشي املشـ

ن عبــد اهللا الكــرار بــن هاطــل بــن ياطــل بــن ســعد اخلزرجــي بــن عــدي بــن حصــاص بــ

  ابن عبد املطلب. -رضي اهللا عنهما-األنصاري بن الفضل بن عبد اهللا بن العباس 

ــــود ــ ــــراب واجلـ ــ ــــلماب والعمـ ــ ــنهم املسـ ــ ــ ــرية مـ ــ ــ ــــروع كثـ ــ ــــة فـ ــ ــداب الوللقبيلـ ــ ــ ب والزيـ

ــريهم ــز  .)١(وغـ ــدداً وقـــد تركــ ــا عــ ــة نفـــوذاً وأوفرهـ فـــاجلعليون مــــن أكثـــر ا�موعـــات العربيــ

، وسبب خروجهم مـن اجلزيـرة العربيـة مـا وقـع مـن شـجار بـني بـين مهم على النيلمعظ

  .)٢(هـ٦٧٢أمية وبين هاشم، مث دخلوا دنقال وتغلبوا على أهلها سنة 

ــد  ــن شــــهر رمضــــان اخلــــامس والعشــــرين يــــوم األربعــــاء ولـ عــــام تســــع وثالثــــني لمـ

م واحـد وعشـرين وتسـعمائة املوافق األول من يونيو مـن عـا ،وثالمثائة وألف من اهلجرة

                                   
موســــوعة القبائــــل واألنســــاب يف الســــودان: د. عــــون الشــــريف قاســــم؛ والعــــرب العباســـــيون يف / ١

  السودان: جعفر حامد البشري.

  .١٦٦السودان الشمايل: د. حممد عوض حممد، ص/ ٢
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  يف قرية التمرياب غريب الدامر.، للميالد وألف

ــر الثقافــــة اإلســـالمية يف الســــودان  حيـــث رحــــل أبنــــاؤهم إىل قـــام ا�اذيــــب بنشـ

فيمـــا بعـــد الـــيت أصـــبحت  األزهـــر ومكـــة لتلقـــي العلـــوم الدينيـــة، وأنشـــأوا مدينـــة الـــدامر

  ن ككل.حاضرة روحية للسودا

  :)١(وتنتظم املدينة حلقات الذكر وتضيئها نار القرآن وقد قال

  أ  ا أح آن

  :)٢(وأيضاً قال

  و ت اش وار **  ا وا اات

ولقـد هيـأ لـه اهللا البيئـة الكرميـة والرتبيــة الصـاحلة، فقـد نشـأ نشـأة علميـة راســخة 

ــذور ــدأ  اجلــ ــدامر وفيهــــا حفــــظ القــــرآن الكــــرمي وتلقــــى حيــــث بــ ــه بالــ ــه خبلــــوة آبائــ تعليمــ

ضـــروب اللُّغـــة والعلـــوم الدينيـــة مـــن تفســـري وفقـــه وذلـــك يف وقـــٍت مبكـــر مـــن عمـــره ِممـَّــا 

ــة  ـــات احملكمــ ـــاع اآليـ ـــى مسـ ــه علـ ــ ــت أذني ـــاً، وتفتحــ ـــه الحقـ ــان عليـ ــا كــ ــــى مــ ـــاعده عل سـ

ــه واألشـــعار اجليـــدة الـــيت أعانتـــه علـــى صـــقل موهبتـــه الذاتيـــة، كمـــا  أنـــه ورث مـــن جدتـ

) وحظـي كـذلك ا حفظ األخبار واآلثار ويظهر ذلك يف كتاباتـه القصصـية (

  بالتنقل من بلد إىل آخر داخل السودان لظروف عمل والده.

ملدارس التعليم النظامي ودرس املرحلة املتوسـطة برببـر مث كليـة انتقل بعد اخللوة 

رابـه، وبعــد ثـالث ســنوات حتصـل علــى غـردون التذكاريــة، وأظهـر هنالــك تفوقـاً علــى أت

ـــاً  ـــدة ملتحقـ ـــة املتحـ ـــص اآلداب، وأرســــل إىل اململكـ ــة يف ختصـ ـــدارس الثانويــ ــهادة املـ شــ

                                   
  .١٥٢ديوان بانات راما: للمؤلف، ص/ ١

  .١٨٢ديوان أصداء النيل: للمؤلف، ص/ ٢
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جبامعــة لنــدن مبدرســة الدراســات الشــرقية واإلفريقيــة لينــال الشــهادة الوســطى يف اللُّغــة 

  .)١(العربية والتاريخ واملنطق

ــة وأربعــــني وتســــعما ــة الــــدكتوراه عــــام مثانيــ ــاد إىل بــــالده نــــال درجــ ئة وألــــف، وعــ

م، ١٩٥١وعمـــل حماضـــراً للغـــة العربيـــة ورئيســـاً شـــعبة اللُّغـــة العربيـــة ببخـــت الرضـــا عـــام 

  حيث أدخل نظرياته على املنهج والرتبية.

م، وأدخــل دراســة اللُّغتــني ١٩٥٦التحــق بكليــة اخلرطــوم اجلامعيــة حماضــراً عــام 

�ـــا بســبب املضــايقات ورحـــل إىل الفرنســية والروســية يف كليـــة اآلداب، مث تــرك العمــل 

  نيجرييا ليعمل يف جامعة أبادان مث جامعة بايرو بـ(كنو).

ـــام  ـــديراً جلامعـــــة اخلرطـــــوم ١٩٧٤وعـــــاد إىل الســـــودان عــ -١٩٧٤م، وُعــــــنيِّ مــ

  تطوراً كبرياً.م. ويف عهده شهدت اجلامعة ١٩٧٥

  م.١٩٨٨منحته جامعة اخلرطوم الدكتوراه الفخرية عام 

  م.١٩٨٩وكذلك جامعة اجلزيرة يف عام 

عمــل أســـتاذاً للغــة العربيـــة باململكـــة املغربيــة جبامعـــة ســـيدي حممــد بـــن عبـــد اهللا 

  مبدينة فاس.

شـــارك يف عـــدة مـــؤمترات يف الســـودان وخارجـــه، وكـــان لـــه دوراً فعـــاالً يف جممـــع  

  م.١٩٦١بالقاهرة حيث كان عضواً عامالً �ذا ا�تمع منذ  اللُّغة العربية

م، نـــال جـــائزة امللـــك ١٩٧٩جبامعـــة اخلرطـــوم ُعــــنيِّ أســـتاذاً ممتـــازاً مـــدى احليـــاة 

  .فيصل يف اآلداب

                                   
، بيـــــت الثقافـــــة للرتمجـــــة والنشـــــر، اخلرطـــــوم، ٢٦٧م شخصـــــيات ســـــودانية معاصـــــرة: صمعجـــــ/ ١

  م.١٩٨٨
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ـــث  ـــل إليـــــه حيــ ــا وصــ ــبب األساســـــي يف وصــــوله إىل مـــ القــــرآن الكـــــرمي هـــــو الســـ

تفتحت عيناه على خالوي تـالوة القـرآن الكـرمي وعلومـه وَملْ يقـف عنـد الـتالوة ووجـوه 

  التفسري. القراءات بل تعداه إىل

قال عنه د. احلرب: "للقرآن الكرمي يف حماضراته وكتبه وأسلوبه أثـر ظـاهر بـنيِّ ال 

ختطئـــه العـــني، ومـــا أحســـب إن اســـتقامة لســـانه وجـــودة تعبـــريه وجزالـــة أســـلوبه إالَّ مـــن 

) يـرى أي ا  أر اب و   تأثره بالقرآن الكـرمي، والنـاظر يف (

  آن الكرمي الذي ال يدانيه كالم.منزلة يضع فيها القر 

ــر  مـــورداً هامـــاً  وكـــذلك أحاديـــث املصـــطفى  ــح أثـ مـــن مـــوارد ثقافتـــه، ووضَّـ

  احلديث يف تطور األساليب العربية وضروب اآلداب املتنوعة من شعٍر ونثٍر وخطابة.

) البـن حجـر العسـقالين  اري  اشتغل باحلديث النبوي وعكف علـى (

  .)١("ض وتطرق ألثر احلديث يف تطور األساليبونظر إىل كتب القاضي عيا

مث مضى يعبئ مستوعباً ما شاء من علوم الدين والقـراءات والشـروح واحلـديث 

ــذخائر ودواويــــن الشــــعر   ــالة والــ ــيما الفقــــه املــــالكي والرســ ــه والســ النبـــوي الشــــريف والفقــ

قــات ) أليب متــام واألدب العــريب القــدمي واملفضــليات واألصــمعيات واملعلاكـــ(

ودواوين اجلاهليني كزهري وامرئ القيس وطرفة وأيضاً دواويـن اإلسـالميني كـأيب الطيـب 

ــد  ــ ـــيخ حممــ ـــين والشــ ـــي اليمـــ ـــيخ الربعــ ــــوفية كالشــ ـــب الصــ ــ ـــذلك كت ــــام، وكـــ ـــيب وأيب متـ ــ املتن

  :  )٢(حيث يقول ا�ذوب، واهتم مبدح املصطفى 

    ار رب اد ** ط ارض وا ااد

                                   
  .٢٥األستاذ الربوفيسور عبد اهللا الطيب: د. احلرب يوسف نور الدائم، ص/ ١

  .٣ديوان نغمات طروب: ص/ ٢
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  :  )١(هوقول

ذ اضأ  ر ** وّ ا  ادي  

وقـــد مجـــع الكثـــري مـــن األدب الشـــعيب واملـــديح والثقافـــة األدبيـــة خاصـــة األدب 

اإلجنليزي حيث قـرأه واطلـع عليـه ودرسـه ناقـداً وكـذلك أدب شكسـبري وعـرف فلسـفة 

  أرسطو وقدماء اليونان.

) الـذي تضـمن أر اب وا إ  من أعظمها كتاب (

ــة أجــــزاء خصــــص اجلــــزء  ــاين للجــــرس األول أربعــ ـــيقاه، واجلــــزء الثــ ـــعر العــــريب وموسـ للشـ

  اللفظي وتناول احملسنات اللفظية واملعنوية.

وقسـم هــذا اجلــزء إىل أربعـة أقســام، أوهلــا: التكـرار، وثانيهــا: اجلنــاس، والثالــث: 

  الطباق، والرابع: التقسيم.

ــــزء  ـــص اجلــ ــــراض وخصـــ ــــع ألغــ ــــزء الرابــ ـــاين الشــــــعر، واجلــ ــــه ملعـــ ــــن كتابــ ـــث مــ الثالـــ

وأســاليب الشــعر، ولــه يف هــذا الســفر الكثــري مــن علــوم العربيــة ونظريــات أســس النقــد 

  العريب والكثري من فنون اإلبداع.

  .)٢(أخذت األستاذة نازك املالئكة يف دراسة العروض منه

  .)٣(ن آثاره األدبيةوأثىن عليه د. طه حسني يف تقدميه للقراء متكلماً ع

                                   
  .١٦٥ديوان جمموعة ا�ذوب: ص/ ١

  .٣١الدائم، صاألستاذ الربوفيسور عبد اهللا الطيب: د. احلرب يوسف نور / ٢

  .٥، ص١املرشد: ج/ ٣
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  له الكثري من دواوين الشعر، يقول عن شعره:

  ن او ** وم  ا    

مت  (، و)ا رمت  (، و)أاء ا وأم ا(أول دواوينه: 

)، وقــد ااء ا: (، ومــن كتاباتـه الشــعرية) ام ا(، و)طوب

) ولـه أر دت  رل داتعلى شرح أربـع قصـائد، وكـذلك لـه (توى اح

) مـن الشـعر وفيـه يلـتمس السـلوى مـن كـل هـم ومصـائب توالـت عليـه ا اء(

  يف هذه احلياة.

بتقـــدمي بـــرامج إذاعيـــة كتفســـري القـــرآن الكـــرمي بـــتالوة الشـــيخ صـــديق أمحـــد قـــام 

  محدون.

  ِسَري وأخبار).وله أيضاً برنامج تلفزيوين يسمى (

) ا إ  أر اب وخـص اجلـزء الثــاين مـن كتابــه (

بالبحـث عـن احملسِّـنات البديعيـة والـيت تناوهلـا مـن خـالل اجلـرس اللفظـي وأركـان الــرنني 

  اليت يقوم عليها البيت الشعري.

ــا كا ــع املتشــــابه منهـ ــدور حـــاول جتميـ ــيح والرتديـــد ورد األعجــــاز علـــى الصــ لتوشــ

ـزاً علـى اجلنـاس االزدواجـي والسـجعي، حتت اسم (التكرار)، مث تكلـم  عـن اجلنـاس مركِّ

  .وهذه هي احملسِّنات اللفظية

  أمَّا املعنوية فجمعها يف الطباق والتقسيم من حيث جتزئة الوزن.
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) لدراســة اجلَـْرس اللفظــي، وقســمه إىل اخصـص اجلــزء الثـاين مــن كتابـه (

  التكرار واجلناس والطباق والتقسيم. واعترب هذه األربعة أركان الرنني.

ـــل اســـتعماالً اصـــطالحياً  ــذا اَجلـــْرس َملْ يكـــن يســـتعمله األوائ ــا -يقـــول: وهـ كمـ

ــل اآلن ــ ــ ـــانوا ي -يُفعــ ــ ــ ــا كـ ــ ــ ــــون يف وإمنــ ــ ــاحة، وخيتلفــ ــ ــ ــة والفصــ ــ ــ ــــي البالغــ ــ ــــتعملون لفظَــ ــ ســ

مــدلوليهما، والــذي كــان راجحــاً عنــدهم إن الفصــاحة تتعلــق بــاللفظ، والبالغــة تتعلــق 

ومــن الــدليل علــى أّن الفصــاحة تتضــّمن اللفــظ، "بــاملعىن. قــال أبــو هــالل العســكري: 

ــة تتنــــاول املعــــىن أّن الببغــــاء يســــمى ــمى بليغــــاً،  والبالغــ ــيحاً، وال يســ ـــيم فصــ إذ هــــو مقـ

وقــال يف موضــع آخــر: "قــالوا إذا   .)٢("احلــروف ولــيس لــه قصــد إىل املعــىن الــذي يؤديــه

كــان الكــالم جيمــع نعــوت اجلــودة وَملْ يكــن فيــه فخامــة وفضــل جزالــة، مسُِّــي بليغــاً، وَملْ 

  .)٣(يسمَّ فصيحاً"

كـــان يـــراد �ـــا   -بـــاملعىن االصـــطالحي القـــدمي-وهـــذا يـــدلُّ علـــى أن الفصـــاحة 

وهذا قريب مـن مرادنـا بكلمـة اجلـْرس، وكثـرياً مـا كـانوا يسـتعملون لفظـة  ،األلفاظرنني 

�ا رنني اللفظ، ولكن هذه اللفظة كانـت تسـتعمل يف أغـراض عديـدة اجلزالة، ويعنون 

ــة،  ــق األســــلوب عامــ ــا كانـــت تعيــ ــا مســــالك متشـــعبة، والــــراجح عنــــدي أ�ــ ويســـلك �ــ

  .)٤(والسيما إذا كان يشتم منه النفس اجلاهلي

                                   
  .٢٥للجرس معىن اصطالحي عند اللغويني؛ يُنظر، مقدمة التهذيب: لألزهري، ص/ ١

  م.١٩٥٢، طبعة مصر، ٨كتاب الصناعتني: ص/ ٢

  .١٠صاملرجع السابق: / ٣

  .١٤، ص٢املرشد: ج/ ٤
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ــاظ  ــت األلفــ ــة ِممـَّــا كــــان يــــراد بــــه نعــ ــا يلحــــق بكلمــــيت الفصــــاحة واجلزالــ هـــذا وِممَّــ

ورنينها حسن الرصف والفخامـة وشـدة األسـر وصـفاء الديباجـة والسالسـة والفصـاحة 

أدخلهــا مجيعــاً يف جــوهر اإلصــالح، وكلمــة (اجلــْرس) الــيت نســتعملها حنــن املعاصــرين، 

لفــٌظ واســع املــدلول ر مبعناهــا، وهــي بعــد أدل منهــا علــى القصــد، فصــو�ا نفســه ُيشــع

ينضــوي حتتــه كــل مــا يتعلــق بدندنــة األلفــاظ يف البيــان الشــعري، فــالوزن والقافيــة علــى 

ذلك طرف منه. وتبقـى بعـد الـوزن والقافيـة فضـلة، وهـذه الفضـلة يـدخل فيهـا اجلنـاس 

ا، وكـل والطباق وسائر احملسِّنات اللفظيـة مـع تركيـب الكـالم وترتيـب الكلمـات وختريهـ

مــا مــن شــأنه أن يعــني علــى جتويــد البنيــة والــرنني يف أبيــات الشــعر. وقــد عــاجل علمــاء 

البالغة ناحيـة اجلـرس باسـم الفصـاحة والسالسـة والطـالوة ألنَّ البـديع كلـه يـدور علـى 

  .)١(إحصاء احملاسن اللفظية وتسميتها

ل وقــد تقــدم الكــالم عــن فصــاحة الكلمــة وشــروطها يف اجلــزء الســابق مــن خــال

  .)٢(علم املعاين

ـــب،  ــو املكعـ ــا هــ ــبه األشــــكال �ــ ـــكل هندســــي فأشــ ــبيه البيئــــة بشـ ــا تشــ إذا أردنــ

ويكــون الزمــان واملكــان مبنزلــة الطــول والعــرض، ويكــون ا�تمــع بطبقاتــه املتمــايزة معــاً، 

وهــي حتــدد موضــعه مــن الــدنيا، ويضــاف إىل كــلِّ ذلــك نفســه وذاتــه، و�ــا يتميــز عــن 

ن ينتمــون إىل عصـــره ومكانــه وطبيعتــه االجتماعيـــة، فاأللفــاظ تابعــة لإلنســـان ســواه ِممـَّـ

الحقـــة بـــه، ويف ســـعينا لدراســـة القـــيم اجلماليـــة الفنيـــة املتعلقـــة باأللفـــاظ، وهـــذه القـــيم 

بإدخــال عامـــل البيئـــة يف حســاباتنا مضـــافاً إىل ذلـــك عنصــر الـــزمن الـــذي تظهــر جليـــة 

أنه يلعب خبطوطها، فتـارة يـذيعها ويشـيعها، وتـارة ة تظهر آثاره يف ألفاظ اللُّغة الواحد

                                   
  .١٥، ص٢املرشد: ج/ ١
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 ٢٣

خيفيهــا. وهنــاك عصــور متيــل للزخرفــة يف التعبــري وأخــرى البســاطة ومنهــا مــا يــؤثر اللفــظ 

  .)١(القصري، ومنها ما يؤثر التطويل، وخطوط الكلمات تنخفض وترتفع تبعاً هلذا

ع قـيم، وكذلك الشعور األخالقي يتطور مـن عهـد إىل عهـد فتسـقط قـيم وترتفـ

وقــد تبقــى القــيم يف جوهرهــا واحــدة دهــوراً طويلــة ولكــن مظــاهر التعبــري عنهــا ختتلــف 

، وكـــذلك عنصـــر املكـــان الـــذي لـــه أثــر يف اللُّغـــة الواحـــدة، فاملكـــان مـــا هـــو إالَّ وتتبــاين

فهــو أيضــاً واقــع حتــت تــأثري الزمـــان  أبعــاد البيئــة الثالثــة وكــل مــا هــو واقــع حتــت تــأثريه

  والعصور والطبقات.

  ويظهر عامل املكان يف تعدد اللهجات.

وكــذلك يضـــاف عامــل الطبقـــات يف البلــد الواحـــد، فألفــاظ العليـــة غــري ألفـــاظ 

السـفلة، وألفـاظ أهـل احلِـرف والصـناعات مباينـة أللفـاظ أهـل األقـالم واملثقفـني، حــىت 

  .)٢(الرجال أن النساء يتداولن ألفاظاً غري ألفاظ

عرفــة جــودة اجلــرس اللفظــي هــو اإلجيــاز، ويرتتــب علــى هــذا املقيــاس الصــحيح مل

  إحدى نتيجتني:

ــد أوالً  ــ ــري جيـ ــه غـــ ــ ـــىن بأنـ ــــى املعــ ـــظ علـ ــه اللفــ ـــلِّ أداء زاد فيـــ ــــى كــ ــم علـ : أن حنكـــ

  اصطناعي.

: أال نــرفض الزوائــد إذا وجــدناها يف أداٍء مــا، وال حنكــم بالصــناعة النســبية ثانيــاً 

ـــا فاقــــدة القيمــــة، فالرغ ــيت جتعلهـ ــة الــ ـــب ولومهيــ ـــئة عــــن طلـ ــــة يف التحســــني ناشـ ب

                                   
  .٢٦ص، ٢املرشد: ج/ ١
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  .)١(مجال الطبيعة مبحاكاة بعض مظاهرهازيادة على ال

ــة  ــية تــــدركها أنــــت بــــاحلواس خاصــ ــة حســ ـــا حقيقــ ــف: "وعنــــدي أ�ـ يقــــول املؤلــ

والســـيما  الســـمع والبصـــر وحـــّدها أن كـــل مـــا ســـر الـــنفس مـــن طريـــق احلـــواس اخلمـــس

ـــال يف الكــــل والت ــموعاً العــــني واألذن، وعنصــــر اجلمـ ـــاً أو موضــــوعاً أو مســ ـــل، مرئيـ فعيـ

يــدور علــى االنســجام، فمــا االنســجام؟ إذن حقيقــة االنســجام الكــل هــو كالشـــكل، 

  والتفعيل هو الصيغة.

  واالنسجام يقع يف الكلِّ ومن التفعيل وبني االثنني معاً، وبذلك يتم اجلمال.

واحـداً  صر الذي جيمع الوحدة والتباين حـىت يصـري الشـكلعنهو الفاالنسجام 

مث ال تغفل حاسة اإلدراك بعد عـن التنبيـه يف نفـس الوقـت إىل أجزائـه املتباينـة، ومهمـا 

ــاذ  ــيل تـــوافرت يف أمـــٍر مـــن األمـــور وحـــدة الشـــكل وتبـــاين التفاصـــيل واختـ هـــذه التفاصـ

املتباينــة مـــع الشــكل، كـــان اجلمـــال وإذا طبقــت هـــذا احلـــد علــى املســـموعات صـــدق، 

) وتكــون بعــد فيهــا تفاصــيل متعــددة متباينــة واحــدٌ  وذلــك بــأن يكــون للنغمــات (كــلٌّ 

والســمع يــدركها متباينــة، مث هــو بعــد ذلــك جيمــع بينهــا وبــني كــل النغمــة ويــدرك مجيــع 

  .)٢("اً واحد ذلك كأنه كال� 

  الواحد وهذا التوازن ينشأ من أمرين: يكون االنسجام من توازن أجزاء الكلِّ 

  ي).: تكرار وحدة الشكل (اجلزئي األساسأولهما

  : تنويع هذه الوحدة.ثانيهما

ــــوازى  ـــا عبــــارة عــــن خطــــوط تت ــا تكــــون كلهـ ــة، إمنــ ـــات اجلميلــ أال تــــرى إىل املرئيـ
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وتتقاطع، ودوائر تتكرر يف نظام خاص، وزخارف إمنا هـي مكونـة مـن خطـوط ودوائـر 

ومـــا إىل ذلـــك، وقـــد كـــررت وتنوعـــت، فالوحـــدة إمَّـــا اخلـــط أو الـــدائرة، ومـــا شـــيء مـــن 

  .)١(هو إعادة الوحدة على نظام خمصوصفالتكرار نوعهما 

أخـرى متباينـة هلمـا شـيئاً يسـرياً، وتعيـد هو أن تستبدل الوحدة بعد فرتة بوحدة 

النســق فيمـــا بعــد. ويكـــون احلاصــل وحـــدة زخرفيـــة، قــوام الوحـــدة فيهــا التكـــرار. وقـــوام 

  ، وانطواؤه يف سجل التكرار.االنسجام فيها هو التنويع

ار من أعمق ظواهر احلياة، أليس النهـار والليـل يتكـرران؟ ألـيس واحلق أن التكر 

  أليس خفق القلب ودورة الدم كل ذلك يتكرر؟ والتنويع مينع الرتابة.النَّفس يتكرر؟ 

ــا االنســـجام  إضـــافة املوســـيقى، وهـــذه الناحيـــة اللطيفـــة، وإن يف لفـــظ الشـــعر أمَّ

لهــا حلــوا كالمهــم بــالقوايف، خفيــت علــى النقــاد فإ�ــا َملْ ختــَف علــى الشــعراء ومــن أج

والتمسوا له احملسِّنات من السجع والتجنـيس والطبـاق، أال تـرى إالَّ القافيـة، كأمنـا هـي 

  .)٢(واسطة بني نغم الوزن ا�رد وبني رنني ألفاظ الكالم املوضوع

وقـــد فطـــن قدامـــة إىل االئـــتالف الـــذي بـــني الـــوزن احملـــض والقـــول املســـرود فيـــه 

. ولكنـه أجحـف بـأمر القافيـة. وزعـم أن لـيس هلـا ائـتالف والـوزنومساه ائـتالف اللفـظ 

مــع األجــزاء والفصــول األخــرى املكونــة حلــد الشــعر، مثــل الــوزن واللفــظ. وَملْ يتجاهــل 

قدامــة مــا للقــوايف مــن عالقــة بــنظم الشــعر، مــن حيــث ائتالفهــا معــه ونبؤهــا عنــه. وقــد 

  :)٣(مثل قدامة للتنافر بقول القائل
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ا َِوارٍث َوُو ِ ِد** َوا َوَف رب َِ كْوأ ل  

ــــوزن  ــع ال ـــافر مــ ـــىن قــــد تتنـ ـــع املعـ ـــافر مـ ـــا تتنـ ــة كمـ ــ ــة أن القافي ـــات قدامــ والــــذي فـ

الظواهر البديعية يف األقسام األربعـة؛ التكـرار واجلنـاس املؤلف وهلذا حصر  .)١(والنغمة

  والطباق والتقسيم.
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  اار

  

  مقدمة

  المبحث األول

  المبحث الثاني

  المبحث الثالث

المبحث الرابع

  المبحث الخامس

  



 ٢٨

������ �

ــباح املنــــري: " ) َكــــرَّ (و فعــــل وأفعــــال، مثــــل) َأْكــــَرارٌ ( اجلمــــعو  الُكــــرُّ جــــاء يف املصــ

 أي هـاروالنَّ  الليـل َكـرُّ  وأفناه) رِّ َوالفَ  لِْلَكرِّ ( يصلح واجلواد .قتل باب من) َكر�ا( الفارس

ـــا ُــــر( اشــــتقّ  ومنــــه أخــــرى بعــــد مــــرة عودمهـ ــــه وهــــو الشــــيء) َتْكرِي  االســــمو  ،مــــراراً  إعادت

 احلكــم فيــه يتعــدد العمــوم بــأن ويفارقــه التعــدد حيــث مــن العمــوم يشــبه وهــو) التَّْكــرارُ (

ــري ال الشـــرط بتعـــدد  بتلــــك املتعلقـــة الصــــفة بتجـــدد احلكـــم فيــــه يتعـــدد) التَّْكـــَرارُ ( و غــ

 يســـتحق فـــال فـــرادلإل بالنســـبة عمـــوم ذاهـــف ،درهـــم فلـــه دخـــل مـــن كـــل ه:مثالـــ األفـــراد

 درهـم فلـه أحـد دخـل وكلمـا ،منـه بتجـدده يتجـدد وال واحـدة مرة إال بدخوله الداخل

  .)١("ومعىن وزناً  الرجعة) الَكرَّةُ (و .فرد كل دخول بتعدد يتعدد) َتْكَرارٌ ( فهذا

ــو: أن  ـــاللفظ واملعـــىن، واملـــراد بـــذلك التكـــرار هـ ــد ب ــتكلم اللفـــظ الواحـ يكـــرر املـ

ـــذم  ـــف واملـــــدح أو الــ ـــد الوصــ ـــار والتـــــوبيخ أو أي تأكيـ ـــل أو الوعيـــــد أو اإلنكــ أو التهويـ

  .)٢(غرض من األغراض األخرى

 ��� قال تعاىل:  املدح: -أوالً 
)٣( .  

                                   
  .٢٠٢املصباح املنري: ص/ ١

اجلــزء األول،  -، شــرح عصــام شــعينو٣٦١خزانــة األدب: لتقــي الــدين بــن حجــة احلمــوي، ص/ ٢
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 ٢٩

ـــاً  ــ ــــل:  -ثانيـــ ــ ــه التهويــ ــ ــ ـــاىل: قولــ ــ  ��� ���  تعـــ


)١(  .  

��� ���   تعاىل: وقوله 
)٢(  .  

   تعاىل: منه لالستبعاد قوله  وما جاء
)٣(  .  

ـــاء ــ ــ ــا جـــ ــ ــ ــ ــه  ومــ ــ ــ ــ ــــوبيخ قولــ ــ ــ ـــار والتــ ــ ــ ــــه لإلنكـــ ــ ــ ـــاىل: منــ ــ ــ    تعـــ


  وقد تكررت هذه اآلية إحدى وثالثني مرة. .)٤(

  :)٥(يبلوما جاء يف الشعر للذم: قول املهلهل أخو ك

ِ   واِمأ َ ** اِا َأ َأ َِ ُر  

  :)٦(ويف املديح قول كثري يف عمر بن عبد العزيز

ر ُِِ ٍَ ِ  ** ِأ ُ  ِأ  َِوأ  

  :)٧(ويف الذم قول عبيد بن أيب األبرص

َ ِ َعُ ََ ** أ َا أَو ََ ةَ  

                                   
 ).٣-١( القارعة: اآليات/ سورة ١

 ).٣-١( احلاقة: اآليات/ سورة ٢

 ).٣٦: اآلية (املؤمنون/ سورة ٣

 ).١٣: اآلية (الرمحن/ سورة ٤

  .٣٦٢خزانة األدب: ص/ ٥

  .٢٥٧حترير التحبري: ص/ ٦

  ، حتقيق حسن نصار.١٣٦ديوان عبيد بن األبرص: ص/ ٧



 ٣٠

ــن شــــواهد ــائر، وأســــامة  وهـــو مـ ــا جــــاء يف  )١(بـــن منقـــذ يف بديعــــهاملثـــل السـ ومـ

  :)٢(أيب متامالنسيب قول 

     إم  و   

 ت او    
.  

**  

**  

   أن  و ال   

    ل ل 
.  

  :)٣(األرجاين وقول القاضي

     ال ا ذا  

    أم أاه و ا     
.  

**  

**  

  زاد ه ادي   و ل 

  م أم أاه أاه  
.  

  :)٤(وأيضاً قول قيس بن ذريح

 َ أ ُ َِ َ  ** َ َوِ  درأ َو    

  : )٥(بديعية صفي الدين احللي يف مدح الرسول  ويف املدح

ِا َِا ِا ُِا َُِا ُِا ** ِا َِا ِا ِا َِا   

  :)٦(وقول ابن حجة احلموي

ا اا ا ا اا ا ** ا اا    رت  

                                   
  .١٠٠منقذ، ص؛ والبديع: البن ١٥٧، ص٢املثل السائر: ج/ ١

  .٢٥٧حترير التحبري: ص/ ٢

  .٣٦٢خزانة األدب: ص/ ٣

، ٩؛ وقــــــيس بــــــن الـــــذريح مــــــن العشــــــاق املتيمـــــني؛ يُنظــــــر، األغــــــاين: ج٩٢، ص٢العمـــــدة: ج/ ٤

  .١٧٤ص

  .٣٦٢خزانة األدب: ص/ ٥

  .٣٦٢صاملرجع السابق: / ٦



 ٣١

وللتكـرار مواضـع حيسـن فيهـا، ومواضـع يقـبح فيهـا، فـأكثر ويقول ابن رشـيق: "

لفـاظ أقـل، فـإذا تكـرر ، وهـو يف املعـاين دون األاملعـاين ما يقع التكرار يف األلفاظ دون

بعينــه، وال جيــب للشــاعر أن يكــرر امســاً إال علــى  اللفــظ واملعــىن مجيعــاً فــذلك اخلــذالن

  .)١("تغزل أو نسيب جهة التشوق واالستعذاب، إذا كان يف

ـــاع كقـــــول  ــه يف القلـــــوب واألمســ ـــاً لـــ ــدوح تفخيمــ ــم املمـــ ــد يكـــــرر الشـــــاعر اســـ وقـــ

  :)٢(اخلنساء

 ََو ِا اَ نَوإمُ  

  ِِ اةا ََ اَ نَوإ  
.  

**  

**  

  َوإنَ ا إذا َمَّ ُر

  م ٌَ ُ َرأِِ مرُ   
.  

  :)٣(وقد كرر أبو كبري اهلذيل قوله

 ْ ن ء  ُه ** وإذاُذ إ  ذا وذ  

  قصيدته اليت أوهلا:كررها يف سبعة مواضع من   على بعض الروايات

َ ُزأ لَِ ِ ٍََ َ ** لوِب اَا إ ََ  أ  

  :)٤(التكرار ما أنشده أبو عبد اهللا حممد بن جعفر البن املعتزومن مليح 

ُ ٌ  ود **  ٌ ي م  

  :)٥(وما جاء منه يف الذم: قول أيب فراش اهلذيل

                                   
  .٩٢، ص٢العمدة: ج/ ١

  .٩٣صاملرجع السابق: / ٢

  .٨٨، ص٢ديوان اهلذليني: ج/ ٣

  .٩٧، ص٢العمدة: ج/ ٤

  .١٤٤، ص٢ديوان اهلذليني: ج/ ٥



 ٣٢

  ُ َوأمُت اَُه ** ُُ ُُا َُ  َُُِ ع م َوََر

  :)١(وما جاء منه يف التوجع والرثاء: كقول متمم بن نويرة

     رأ   أ وا

 ُ إن ا ا ُ  
.  

**  

**  

   ى  اى دك    

د     ا مِ  
.  

  :)٢(وما جاء يف التقرير أو الوعيد قول األعشى

 أُر َ  ٍ  

   واََ ُُ نإ َو َوَذرم  
.  

**  

**  

  ُِ َُِو ُأ ٍِ أ  

  م َِوِا ٍِ أطُِ  
.  

البيـــت الواحـــد، والكـــالم  عنـــد النقـــاد هـــو تكريـــر الكلمـــة الواحـــدة يف والتكريـــر

القصـري علـى وجهـني: حسـن ومعيـب، وقـالوا: إنـه ال يصـح للشـاعر أن يكـرر امســاً إالَّ 

  .)٣(على جهة التشوق واالستعذاب، إذا كان يف تغزل أو نسيب

  التكرار احلسن: وهو كاألمثلة السابقة.

أمَّا التكرار املعيب، فهو كقول املتنيب
)٤(:  

 ََُ  ّ ََ ** ُا َ ُ ُُا ََو ََاَ  

  :ويروي األصمعي َلمَّا مسع قول الشاعر

َ ،ىَّ   ىّا َ ،ىّا** ل  ىّاك ا  

                                   
  .٦١، ص٢العمدة: ج/ ١

  .٦٠املرجع السابق: / ٢

  م.٢٠٠٤، ٦، د. أمحد بدوي، ط٤٦٦أسس النقد األديب عند العرب: ص/ ٣

  .١٤٠، ص١يتيمة الدهر: ج/ ٤



 ٣٣

  .)١(هذا النوى كلهأكلْت فعلى هذا البيت شاًة تعاىل ط اهللا لو سلَّ : قال

غــرض الرئيســي مــن التكــرار هــو اخلطابــة، ونعــين باخلطابــة: أن يعمــد الشــاعر ال

إىل تقويــة ناحيـــة اإلنشـــاء أي ناحيـــة العواطـــف، فالتعجـــب واحلنـــني واالســـتغراب، ومـــا 

  إىل ذلك من طرق التكرار.

ــا مــــن  ــربى ال تتــــألف مـــن لفظـــة فحســـب، وإمنـ ــا كانـــت معـــاين الشـــعر الكـ ـ وَلمَّ

ره وقوافيـه، فـالتكرار يتنـاول مجيـع هـذه املسـائل، وميكـن هذين مضافاً إليهمـا الـوزن حبـو 

حصر التكرار الـذي حيدثـه الشـعراء يف ألفـاظ الشـعر يف األنـواع التاليـة مـع التـذكر بـأن 

عنصر اخلطابة يشملهما مجيعاً، وال يكـاد خيلـو واحـداً منهـا مـن تـأثريه ولونـه، وينقسـم 

  إىل ثالثة أنواع هي:

  النغم. املراد به تقوية/ التكرار ١

  / التكرار املراد به تقوية املعاين الصورية.٢

  / التكرار املراد به تقوية املعاين التفصيلية.٣

الثالثة قد تلتقـي مجيعـاً يف بعـض التكـرار الـذي جيـيء بـه الشـعراء  وهذه األنواع

  .)٢(وقد يلتقي اثنان منها فقط

                                   
  .١٤٠، ص١ج: يتيمة الدهر/ ١

  .٥٩، ص٢املرشد: ج/ ٢



 ٣٤
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كرار النغمي تقوية اجلـْرس وهـو مـن أكثـر أصـناف التكـرار وروداً الغرض من الت

يف الشــعر املعاصــر، ذلــك التكــرار الــذي يعــاد فيــه بيــت كامــل أو بيتــان. للفصــل بــني 

  .)١(أقسام القصيدة الواحدة

  يف قصيدته أغنية اجلندول: )٢(ومن ذلك قول املهندس

ا  َ ْ َأ  

  وأ َأ  َلوَرم  

 م  َ َل إن  
.  

**  

**  

**  

   لا َُ  وَس ا   

    ُ ٌ َ  ُ  

  طَْ   ْ   
.  

 أ َ ان أُ اََُْْه

  وجنده يستمر يف تكرار البيت:

 ا  َ ْ َأ**  َُ  وَس ا لا  

ــع مــــن  ــة كــــل مقطــ ــيدة يف بدايــ ـــع القصــ ــد كــــرر مطلـ ــيدة. فقــ ــتم القصــ إىل أن خيــ

    مقاطعها السبعة.

                                   
  .٦٠ص: املرشد/ ١

) م١٩٤٩-١٩٠٣ ،هــ١٣٦٩-١٣٢١( علي حممود طه، هو: ١٢مود طه: صديوان علي حم/ ٢

شاعر مصري كثري النظم، ولد باملنصورة، وخترج مبدرسة اهلندسة التطبيقيـة، وخـدم يف األعمـال 

لـه دواويـن  ،وتـويف بالقـاهرة ودفـن باملنصـورة ،وكـيًال لـدار الكتـب املصـرية صاراحلكومية إىل أن 

وأشـــباه)  ح التائـــه) و(أرواح شـــاردة) و(أرواحلتائـــه)، (وليـــايل املـــالَّ ح اشــعرية، طبـــع منهـــا (املـــالَّ 

و(زهــــر ومخــــر) و(شـــــرق وغــــرب) و(الشــــوق املائـــــد) و(أغنيــــة الريــــاح األربـــــع) وهــــو صـــــاحب 

  .(اجلندول) أغنية كانت من أسباب شهرته



 ٣٥

  :)١(وأيضًا للعقاد

  آ أم مر  

 ا  روا  
.  

  

   رض ودور

   وك طر 
.  

**  

**  

   ظٌء ور  

   ٌك ر  
.  

  

  ك ٌء طر  

  وا و  

   ا  
.  

  تكرار هنا وهناك. ونالحظ

ال أحســب أن القــرآن قــد فاجــأ العــرب بضــرب جديــد وهــذا النــوع مــن التكــرار 

مــن التــأليف، إذ التــزم هــذا التكــرار يف هــذه الســور وحنــواً منــه يف غريهــا، ولــو قــد فعــل  

ا جديــداً مــن التــأليف لطعنــوا فيــه، ولكــن َملْ يبلغنــا أ�ــم قــد فعلــو كــان فعــل هــذا ضــرباً 

ذلك ولعل قائًال أن يقول: إن القـرآن نثـر فكيـف تتخـذ مـن أسـلوبه أدلـة تتحـدث �ـا 

عــن الشـــعر؟ وهــذا االعـــرتاض يف ظــاهره مقبـــول يف حقيقتــه العصـــرية الــيت جنـــدها عنـــد 

ــاليب اإلفرجنيــــة حيــــث يكثــــر شــــعراؤهم مــــن  ــن األســ ــريه، مــــأخوذاً مــ ــٌري غــ املهنــــدس وكثــ

ـــك باإل ــمون ذلــ ــة (اســـــتعمال إعـــــادة األبيـــــات ويســـ ـــدو Retrainجنليزيـــ ــة ) ويبــ ــ أن اللُّغـ

ــا  ــث َملْ تكــــن أوزا�ــ ــا األول، حيــ ــادة يف دهرهــ ــة قــــد عرفــــت هــــذا النــــوع مــــن اإلعــ العربيـ

  .)٢(وقوافيها قد بلغت النضج والقوة واالستواء الذي بلغته يف العصر اجلاهلي

                                   
  ، عباس حممود العقاد، شاعر وكاتب.٢١٥أعاصري مغرب: ص/ ١

  .٦٠، ص٢املرشد: ج/ ٢



 ٣٦

  والذي يدلنا على أن العربية قد عرفت هذا النوع من التكرار أمران:

ـــا ــه  أوهلمـــا: أنن ـــة مثـــل قولـ جنـــد حنـــواً مـــن القـــرآن الكـــرمي، يف بعـــض الســـور املكي

   تعاىل: 
)١(.  

      وقوله تعاىل: 
)٢(  .  

    وقوله تعاىل: 
)٣(  .  

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــــه تعــ ــ ــ ــ  �      �     وقولـ

     
)٤(  .  

   ��   وقوله تعاىل: 
)٥(  .  

ــا  ــبقتهما ولكننــ ــد أن تكــــون قــــد ســ ــة ال بــ أســــلفنا بــــدءاً إن نظــــام الــــوزن والتقفيــ

ال بــد أن يكــون مشــابه لــه هــو األســلوب  )٦(أجيــاٌل مــن التجربــة وأن أســلوب الســجع

الشعري عند العرب العاديني األوليني، يدلُّ على ذلـك حمافظـة الكهـان عليـه، والصـلة 

ـــا جــاء اإلســـالم كــان أســـلوب النثـــر العــريب قـــد اســـتقر بــني الكهـــان وا لشــعر قويـــة، وَلمَّ

ــاء والقُ  ــ ـــان واخلطب ـــجع الكهـ ـــى سـ ـــعلـ ـــانوا مقصــــودين بالتحــــدي مــــن اص وهــــؤالء  صَّـ كـ

                                   
 ).١٣: اآلية (رمحنال/ سورة ١

 ).١٧: اآلية (القمر/ سورة ٢

 ).٣: اآلية (الكافرون/ سورة ٣

 ).٣-١( / سورة القدر: اآليات٤

 ).٦، ٥( / سورة الشرح: اآليتان٥

هو: الكالم املقفى، وسجع تكلم بكالم له فواصـل كفواصـل الشـعر مـن غـري وزن. قـال  السجع/ ٦

ناسب فواصله وقال الرماين: إنه تكلف التقفية من غري ابن جينِّ مسُِّي سجعاً الشتباه أواخره وت

ـنات اللفظيـة واملعنويـة ولـه ثالثـة  تأدية الوزن ومـن شـروطه عـدم التكلـف والصـناعة كسـائر احملسِّ

  أقسام: املتوازي، واملطرف، واملتوازن.



 ٣٧

جانب القرآن، وقد جرى علـى أسـاليبهم ومـنهجهم فكونـه نثـر ال ينـايف أن يف أسـلوبه 

  .)١(كان يتصف �ا املنهج الشعري القدمي  مظاهر وصفٍ 

مـــن الســجع، الــذي كـــان  : وهنــا ال بــد مـــن ذكــر موقــف الرســول احثــةالب

سـجع الكهـان وأنكـره علـى مـن حـاول  مسـة النثـر الفـين يف ذلـك الزمـان، لقـد كـره 

، »ان؟  ََْ َْأ«استعماله من صحبه، فقال ِلمن حاول تقليـد الكهـان: 

ـــ ولكنـــه َملْ يكـــره ــالق بـــل لقـــد جـــاء من ــة الســـجع علـــى اإلطـ ه بالبـــديع الرائـــع فكـــان آيـ

  اجلودة والسحر احلالل.

ــه  ــجع احملمـــود قولــ ــن ســــالم قــــال: مسعــــت  ومـــن أمثلــــة الســ ــد اهللا بـ عــــن عبــ

َ أَُ اُس أُ اَ، َوأطُِا اََ، َوَا      «يقول:  رسول اهللا 

َِ ِا اَُْ ،ٌَُس ِم٢(»َوا(.   

ِء، َِْ ِْ ا َ واُذََ«قـال:  عـن النــيب  وعـن أيب هريـرة 

   .)٣(»َوَدْرِك اِء، َوُِء اَِء، َوَََِ اَْاِء

  .)٤(حرر النثر من التزام السجع وإنه 

ــموا النـــيب  شـــاعراً؛ قـــال تعـــاىل:  ومـــن أجـــل هـــذا جســـر بعـــض الكفـــار فسـ

           
ـــا�. )٥( ــ ــ أن  موفـــ

                                   
  .٦٠، ص٢املرشد: ج/ ١

  - ريــاض الصــاحلني؛ ويف١٣٣٥؛ وابــن ماجــة: بــرقم ٥/٤٥١؛ وأمحــد: ٣/٣١٣رواه الرتمــذي: / ٢

  ، وإسناده صحيح.٣٥٦كتاب السالم بأفضل السالم: ص

  .٨/٢٣٧؛ والنسائي: ٢٧٠٧؛ ومسلم برقم٨/٦٣أخرجه البخاري: / ٣

، ٧، د. حممــــد بــــن لطفــــي الصــــباغ، املكتــــب اإلســــالمي، بــــريوت، ط٦٤احلــــديث النبــــوي: ص/ ٤

  هـ.١٤١٨

 ).٦٩: اآلية (يسن/ سورة ٥



 ٣٨

على ذلك العهد قـد صـار ذا وزن وقافيـة وأعـاريض، وأن السـجع قـد خـرج مـن الشعر 

ــر الركــــوب يف  ــه ولصـــق بـــه، إالَّ جنـــده قــــد صـــار طريـــق النثـ ــاحة الشـــعر خروجـــاً الزمــ سـ

  .)١(أواخر القرن الرابع إىل أوائل عهدنا احلاضر

ـــاني ــد األمـــر الث ــا األمـــر الثـــاين الـــذي نســـتدل بـــه علـــى أن اللُّغـــة العربيـــة قـ : أمَّـ

مــن عرفــت أســلوب إعــادة البيــت يف أجــزاء القصــيدة علــى ســبيل الــرتمن، هــو مــا جنــده 

حــىتَّ يف رواسـب هــذا األسـلوب يف بعــض األشـعار الــيت بأيـدينا مــن تـراث اجلــاهليني، و 

  .)٢(ر اإلسالميةابعض األشع

  :)٣(كقول امرئ القيس

   مَِ اُلَم  َ ََُِو  

ََو ّى طَ اُلَ  َ ُِ  
.  

**  

**  

  س أولأادي اا أو َ َر

 لِ ِءَِ ًءَ وأ َا َِ  
.  

لتكرار لـيس املـراد منـه جمـرد اخلطابـة، يف (وحتسب سلمى) ومثل هذا ا والتكرار

قــوي واضــح. ومثالــه قــول  ولكــن تقويــة الــنغم أيضــاً، والشــبه بينــه وبــني إعــادة األبيــات

  :)٤(أيب الطيب املتنيب وكان حريصاً على التكرار ورمبا تكلَّفه أحياناً 

 ٌ ُِ َمَوأ َمأ َمأ** ُا ِا ٌِ كََو  

ــه  ــ ــــأخريه واو عفحرصـــ ــة وذاك تـــ ــ ـــاء حنويـــ ــ ــه يف أخطــ ــ ــــي أوقعـــ ــــرار النغمـــ ــــى التكـــ لـــ

االســتئناف عــن موضــعها، وكــان وجــه الكــالم أن يقــول: قيــل أنــت مــنهم وأنــت أنــت 

                                   
  .٦١، ص١املرشد: ج/ ١

  .٦١، ص٢جع السابق: املرج/ ٢

: ميثــاء: ولــد الظبيــة؛ و الطــال: مواضــع؛ و رأس أوعــالو  ذات اخلزامــىمــن الميتــه: (عــم صــباحاً) / ٣

  أرض ناعمة.

  .١٦١، ص٢ديوان املتنيب: ج/ ٤



 ٣٩

    .)١(وحدك كذا وكذا، ولكن الوزن َملْ ميكنه فاضطر إىل التقدمي والتأخري

  :)٢(وقوله أيضاً 

   أَ  ُّ ُى ََي   

َ َن نإُِِِ ُ َُ  

 ََُ ُِِف اَُو ُُُزر ة  
.  

**  

**  

**  

   َُا ِوَا َِ ُ ََو  

  ََُِم ا رِ ّمأ َ  

  ُُف َدَُوا ُِت إَم َو  
.  

  تكرار كلمَيت (احلب والسيوف).والشاهد 

  :)٣(وقوله أيضاً 

َو إ َ ُهَِ َِا  

    ٌَ ُ َ ُ َم ِ َُ   

    َِ ُد ِِأ ِ َُ َو  

ُم وط ََ وط  َ  

 ا َ سُِ ُ ذاك َو  
.  

**  

**  

**  

**  

**  

  ٌُُر َو إ َََُا ُا  

 َو    ُ ُ َ ُ ُ ِ َُ  

    َُِدر َُ ٌر َود َُ َو  

 َُُ ا َِ وأ ُ َا َِ  

   َُأ َِ َا ََ َِو  
.  

مـــات وهـــي (خيـــل، طـــاٍو، الشـــر). يقـــول املؤلـــف: لثـــالث كوقـــد كـــرر الشـــاعر 

  .)٤("وهذا عند بعضهم يسمى ترصيعاً"

                                   
  .٦٤، ص٢املرشد: ج/ ١

  .١٧٠، ص٢ديوان املتنيب: ج/ ٢

  .٣٥٢، ص٣ديوان املتنيب بشرح العكربي: ج/ ٣

ضــع اجلــواهر واألحجــار الكرميــة مــن الــذهب، ومعنــاه يف البالغــة أن يقســم : يف اللُّغــة و الرتصــيع/ ٤

الكاتــب أو الشــاعر عباراتــه إىل أقســام منفصــلة مث جيعــل كــل لفــظ منهــا يف مقابــل لفــظ آخــر 

يتفــــق مــــع الــــوزن وحــــروف الــــرَّوي، ويقــــول العســــكري يف الصــــناعتني: هــــو أن يكــــون البيــــت 

  صلته واستشهد بقول امرئ القيس:مسجوعاً وأصله من قوهلم رصعت العقد إذا ف

 َا ََ َا َََ ىَا ََ** لا َ ٌتُ ٌتََ ُ  



 ٤٠

  :)١(ومن التكرار قول تأبط شراً 

  َمُْت  َمَِ ِ  إذْ 

   َُُاَِ ِ ْواَا وأُ   
.  

**  

**  

   رواأ ِا َِْ  ُْأ  

    اقَ  ىََْ ىَ ََِْْ  
.  

  تكرار (ليلة).فالشاهد 

  وقوله أيضاً:

 َِ ِ  لَِ ذا ُ نإ  

 ََِِ  ٍَ ٍت قَّ  

   ٍَ َأ َّ َُل اَ نأ  
.  

**  

**  

**  

    قَّ ِا ِِ َ َ  

قرأ ََ اَّ ِتَا َُ  

َ َُُُ  ق ٍِ  
.  

  والشاهد تكرار كلمة (سباق).

  :)٢(شنفريوقول ال

   َُ ََا ن ِ  

 َ ِ ٍَمَََِرتَم َ  
.  

**  

**  

  ًِء َوطِ ر ٍَمَِ  

     ُ ُ َ  ٌ ِ أَر
.  

  الشاهد تكرار (برحيانة).

                                                                                                  
  =وقوله:

  َ َُُ ذي وٍب َِ **اُ ِ ا  ُر

  وقول الشاعر:

أ لَّ ٍَِمِد أَّ ٍَ** اَّ ٍَُ الّقِب آ  

  وقول الشاعر:

ط  اعا  راعِا** َا ََِِ ِاُ  

  .٥املفضليات: ص/ ١

  .٨صاملرجع السابق: / ٢



 ٤١

  :)١(وأورد ابن رشيق قول امرئ القيس

  َمُب اأ َُىَوا ِ  

   ََِوزمَ ة َوََرا
.  

**  

**  

   ََِوزمَ ة َوََرا  

  أ اُ  ِي ََ َ َرا
.  

  :)٢(وقالت ليلى األخيلية يف احلجاج

 ََ ُج أْرّا ََ إَذا  

  يِا لَُاِء اّا َِ ََ  

َََُِ ٍبُِْ َّواَ ،*  

  ٍَِ ّزُج رّا ََِ إَذا  

ِّر ََُْ َ َّأ  
.  

**  

**  

**  

**  

**  

   ََِدا َأ َََََّ  

   ََ ةَا َّ إَذا ٌ  

 َُْ لَُء رَِدََ َلََ  

ّا َْ  َّأَاَِ ولُ  

   َاََ َنَُ لَي رِِْ  
.  

).الشاهد    إعادة (شفاها) و(أعدَّ

  :)٣(ومن الشعر القدمي المية احلارث بن عباد اليشكري اليت كرر فيها قوله

َِ ا ْ   

ِ ا ْ َ  

ِ ا ْ َ  

  ٌر َ ن   
.  

**  

**  

**  

**  

  ل  ِب وا َِْ  

 إنََْ اال ْ   

  ر وأم ب رأ  

  لا  ُلوَل ا أْن  
.  

  

  

                                   
  .٤٢خمتارات الشعر اجلاهلي: ص/ ١

  .٦٤، ص٢؛ نقًال عن املرشد: ج٧٨األمايل: بوالق، ص/ ٢
 لدلو العظيم.مجع سجل بفتح السني وسكون اجليم وهو ا: جالالسَّ  *

، ١، حتقيــــــق وشــــــرح د. حممــــــد نبيــــــل طريفــــــي، دار صــــــادر، بــــــريوت، ط٨٤األصــــــمعيات: ص/ ٣

  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣



 ٤٢

    ُا ََِ ُِ ِ أ   

  َأ ٌَُْ َِر َو ْ  
.  

**  

**  

 مَوإل ََا   

   لَ َْ واَُاَ ِْ   
.  

  

)١(  

وصـدر بيـت الحـق، وهـو أن بني عجز بيت سابق : يقع أكثر التكرار الباحثة

  يعيد الشاعر قافية البيت السابق أو كلمة من العجز قوية املدلول.

يقــول املؤلــف: "إن ذلـــك يــدلُّ علــى �ـــج مــن القــول كـــان مألوفــاً يف القصـــص 

  :)٣(كقول املهلهل يف رائيته .)٢(وط بالشعر"املخل

 ََ  ةُ َ َََّو  

   ٍ ِ َ َ نأ َ  

       أن   
.  

**  

**  

**  

 ا َُِ رُا َِ   

  ا َ ََُد اذا طإور  

  إذا رَ اُه  ار   
.  

)٤(  

  
)٥(  

  يكرر الشطرة األوىل يف كل أبيات القصيدة. ستمروي

قويـــة كررهـــا الشـــاعر ليصـــل �ـــا إن إعـــادة الشـــطرة األوىل، إمنـــا هـــي رنـــة لفظيـــة 

ويبــالغ يف جرســه، وجنــد يف أشــعار هــذيل وهــي خاليــة األوابــد قليــل نظريهــا يف  الكــالم

راد بـــه غريهــا مــن أشـــعار العــرب أمثلــة متعـــددة مــن هــذا النـــوع مــن التكــرار النغمـــي املــ

  :)٧(كقول أيب املثلم اهلذيل خياطب قرنه صخر الغي  .)٦(تقوية اجلرس

                                   
: فــرس للحــارث بــن عبــاد، كــان اعتــزل حــرب بكــر وتغلــب حــىت قتــل املهلهــل ابنــه جبــري؛ النعامــة/ ١

  : النعل.الشسع

  .٦٥، ص٢املرشد: ج/ ٢

  اس قاتل كليب.؛ ومهام أخو جس٣٢، ص٢األمايل: للقايل، ج/ ٣

  : نسران.معنيالقش/ ٤

  : ريح تأيت من الغرب.الدبورالعضاة: شجر شوكي كالطلح والسيال؛ / ٥

  .٦٦، ص٢املرشد: ج/ ٦

  ، أوربا، دار الكتب.٢٣٠، ص٢ديوان هذيل: ج/ ٧



 ٤٣

   َُُُ َ ذا َ نإ َُ   

 ُُرَ ٍَ ر ذا َ وأ  

  َُ ُء   َََُ ََ  

    ََُِ نأ َ َُ ََ   

 ََ َِ َو ََ  اَم   

  ََُمَ  ٍء َوّراَد ََ   

   ََ َء َ  ِ ُرِدهِ   
.  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

    ُِ ُ مِ َ ن  

  َُِ َو ٌِم  ِةَا   

 َُا َزا ََو لذي ا َ  

  اُ وادي اَُ إذا َُ ُه

  ما اةَ ح ِدقِ ا 

 َُ   ُِط َُ َّ راا  

    ََُو َِِ   َرِ  
.  

)١(  

  

  وهكذا يستمر يكرر: (يا صخر) مع ياء النداء يف كل القصيدة.

  :)٢(ومنه قول ضابئ بن احلارث

  ُْت َ ا اُ َا

َ ُتٍةٍب و َنِ   

    َم ٍة ِْ َ ُدوَن ْو  

  ُُل َ َرُ اِة َِ اََدى    
.  

**  

**  

**  

   َو َ ِ ِا داَْأ  

ا ََن اَ اِ  

  ُ ًءُ َأ َََ  

َ ْ َو ِِْد ِفَْ َِْوَ  
.  

  

  
)٣(  

  

  تكرار (عهدت، والفالة). والشاهد

  :)٤(وأيضاً لضابئ بن احلارث

 ُر ِ َأ  ْ  **   ُ َ راو م  

                                   
  : القاطع.العضب: السالح؛ اخلللالبز: السيف؛ / ١

: الةفـــال؛ و أدرك النـــيب  ؛ ضـــابئ بـــن احلـــارث شـــاعر خمضـــرم فحـــل،١٩٧األصـــمعيات: ص/ ٢

  املفازة ال ماء فيها.

  يف األصل املخطوط: (مال معضَّال) وهو تصحيف./ ٣

  ؛ وقيَّار اسم مجل الشاعر.٢٠٢األصمعيات: ص/ ٤



 ٤٤

   ٍ   ُرّ ََْ   

  َُم ُطُ  ْ َ   
.  

**  

**  

  ُ َ َُ  ُب

 م    ُبَُ َ ِت ا  
.  

  فالشاهد تكرار كلمة (قيار).

  :)١(وقول لبيد يف معلقته

  ُِظ َُِ َِ ََزََ  

َْ َِِِ َِْ ٍَُْ  
.  

**  

**  

  َُاَ َُّ ٍَُْ نَُ  

 ََُْأ ِطَ رم نَُ  
.  

ر الوحشي بالدخان وأعاد لفظة (كدخان نـار) لتأكيـد نغمـة ظالل احلما شبه

  :)٢(الشطر السابق (كدخان مشعلٍة) وكذلك قول املتلمِّس يعاتب خاله

 إ ُْ و  ِ ط َْ  

ِْ ْ  َد اَا ّ  
.  

**  

**  

َْأ ََ ىَْأ ُ   

  ََ أْن  َدَر َُْ   
.  

  .شاهد يف تكرار (الكف)وال

  :)٣(ومن أكثر الشعر تكراراً شعر جرير والبحرتي، ومن شعر جرير قوله

  ََ نَر َوإِا َ أ  

  آل ِ ُلا َِ َو  

  إذا َرَا ََ َوإن أا

ِأوسَ ىِ ُاَِي ا  
.  

**  

**  

**  

**  

 ِ كََ َنَذ َو  

    لا َ ُُ     

َا  ُي اُ   

  َ ِ وسَ   َو  
.  

  الشاهد تكراره (الطلول، الرحيل، املقام، سدوس).

                                   
  .٦٩، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٢٤٥األصمعيات: ص/ ٢

  .٤٢٢ديوان جرير: ص/ ٣



 ٤٥

  :)١(ومن أشد املتأخرين طريقة يف التكرار أبو عبادة البحرتي كقوله

 ٌق إَ ُُدا ُِ َُ  

َُودوَم ُا ََ َو ّمإ  

  ُ َ دا أ أ  

  مََُو ٌ ُِِ ٌِ  
.  

**  

**  

**  

**  

ُا ُِ َُ َ ًىََو  

 ُُِب َوا ِِ َُ ٌقَ  

َ ِكَِ دا َن أ نإُ  

ُ ُِِ ٌِ ٌؤُا ّمأ  
.  

  
)٢(  

ــرتى  ــا حــــرصفــ ــ ــــد هن ــنغم بالرتدي ــد الــ ــ ــرتمن وتأكي ــــى الــ ــرتي عل واإلعــــادة يف  البحــ

  .(تفيض، أقصى، الود، كلف، حببك)

ــرية مـــن التكـــرار قريبـــة النســـب  ــيغة الـــنغم أوضـــح تلقـــى أنـــواع كثـ ــا، تـــرى صـ فيهـ

  .)٣(وأقوى من صيغة اخلطابة واإلنشاء

  :)٤(قول جريرومنها 

حي طِ َُِن ا َ  

 نَ ُ َ ا َُ  

    َم َ ُط ِ َأ  

  َ ِ َِِ ًى َمِ  

  ُ ُدَُ ذإ َأ  

مََو  ُا َََو   
.  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

ُأ ََا ُِ ُِا  

ُا ََِ  َِ إ  

 ُاِِام ََِِ وٌء أ  

ُا َِِِ َِا  ذاإ  

َُا َُِ ٍََ عِ  

 َُب اَِ َمُِ  
.  

  

  

  الشاهد تكرار (اخليام، املقام، نفسي، البشام، احلمام).

                                   
  .٧٥، ص٢ديوان البحرتي: ج/ ١

  ومعناه أسرع وهو سري اإلبل السريع.: أخّب وخّب ثالثي ورباعي ختبُّ / ٢

  .٧٠، ص٢املرشد: ج/ ٣

  .١٥٢ديوان جرير: ص/ ٤



 ٤٦

والنـوع الـذي يسـميه ح مـن أنـواع التكـرار حيـث يقـول: ويرى املؤلف أن التوشـي

، يـدخل يف صـنف التكـرار )١(قدامـة بالتوشـيح وتابعـه علـى ذلـك أبـو هـالل العسـكري

وحــده عنــد قدامــة: أن يكــون أول البيــت شــاهداً بقافيتــه ومعناهــا متعلقــاً بــه النغمــي، 

بيـت عـرف آخـره ، إذا مسـع أول الالبيـت منهاحىت أن الذي يعرف قافية القصيدة اليت 

  .)٢(وبانت له قافيته

  وكذلك رد الصدر على العجز والرتديد.

                                   
  .٣٨٢يُنظر، الصناعتني: ص/ ١

  .١٦٧نقد الشعر: ص/ ٢



 ٤٧

������������� �

����������������  

  :التوشيح في اللُّغة

 شـبه يرصـع و أدمي مـن ينسـج يءشـجاء يف املصباح املنري كلمة وشـاح وهـي: "

ــحَ (و ،)ُوُشــحٌ ( مجعــه و النســاء تلبســه قــالدة  إبطــه حتــت يدخلــه أن هــو و هبثوبــ) تـََوشَّ

 بثوبـــه) اتََّشـــحَ (و األزهـــريّ  قالـــه احملـــرم يفعـــل كمـــا األيســـر منكبـــه علـــى يلقيـــه و األميـــن

  .)١("كذلك

  :أمَّا في االصطالح

اتفـــق علمـــاء البـــديع علـــى أن التوشـــيح هـــو: أن يكـــون معـــىن أول الكـــالم داالً 

نزلــة الوشــاح، وينــزل أول علــى لفــظ آخــره وهلــذا أمســوه التوشــيح فإنــه ينــزل منــه املعــىن م

  .)٢(الكالم وآخره منزلة الوشاح

بـن جعفـر مــن ائـتالف القافيـة مـع مــا يـدلُّ عليـه ســائر فرعـه قدامــة  وهـذا النـوع

البيـــت وقـــال فيـــه: "التوشـــيح هـــو أن يكـــون يف أول البيـــت معـــىن إذا فهـــم فهمـــت منـــه 

بلفظـــه مثـــال قافيـــة البيـــت، بشـــرط أن يكـــون املعـــىن املتقـــدم بلفظـــه مـــن جـــنس القافيـــة 

  :)٣(ذلك قول الراعي

ن ُوزَوإ  َُزمَ َن ا** َرز ََِ َ ُتََو  

                                   
  .٢٥٣املصباح املنري: ص/ ١

  .٢٢٢؛ وخزانة األدب: ص٢٢٦حترير التحبري: ص/ ٢

لـه ينصـب يف البـديع كمـا هو: الراعـي النمـريي مـن شـعراء العصـر األمـوي ا�يـدين، وكـان قولـه ك/ ٣

  هـ.٩٠يقول اجلاحظ يف البيان والتبيني، تويف عام 



 ٤٨

فـــإذا مســـع اإلنســـان أول هـــذا البيـــت اســـتخرج منـــه لفظـــة قافيتـــه؛ ألنـــه يعلـــم أن 

  قوله وزن احلصى سيأيت بعده رزين لعلتني:

  إحدامها: أن قافية القصيدة توجيه.

م املعــىن يقتضــيه؛ ألنَّ الــذي يفــاخره برجاحــة احلصــى للزمـــه واألخــرى: أن نظــا

  .)١("أن يقول يف حصاه رزين

  والشاهد يف أن ونون (رزين).

فإن السامع إذا فهم أن الشاعر أراد املفـاخرة برزانـة احلصـى، وحتقـق أن القافيـة 

ذكــر الزنــة، جمــردة مطلقــة، رويهــا النــون وحــرف إطالقهــا ألــف، ورأى يف صــدر البيــت 

  .)٢(ق أن القافية تكون رزيناً ليس إالَّ حتق

  :)٣(ومنه قول نصيب

ا إن م  و **  ول أن أ   

  فأوله أيقنت، وآخره اليقني وهذا هو موضع الشاهد.

  :)٤(وقول آخر

  َ َُُ أَ َ ُِد **وا ُ َوَ ُُ ٍ د

  يشهد بقافيته (سودوا، يسودها). فأول البيت

وأورد ابــن أيب اإلصــبع قولــه: "مــن أعظــم الشــواهد علــى التوشــيح قولــه تعــاىل: 

                                   
  .٢٦، ص٢؛ والعمدة: ج١٦٧نقد الشعر: ص/ ١

  .٢٢٦حترير التحبري: ص/ ٢

  .١٦٨؛ نقد الشعر: ص١٠٠شاعر أموي مشهور، تويف عام / ٣

  ؛ قائله العباس بن مردس.١٦٧صاملرجع السابق: / ٤



 ٤٩

          
)١(."  

لة إذ املــذكورون نــوع مــن جــنس اصــطفاء املــذكورين تُعلــم منــه الفاصــ فــإن معــىن

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاملني، وكقول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ         العــ


فإنــه مــن كـــان  حافظــاً هلـــذه الســورة، متفطنـــاً إىل أن مقــاطع فواصـــلها  .)٢(

لة مظلمــون، فــإن مــن انســـلخ النــون املردفــة ومســع يف صــدر هــذه اآليـــة علــم أن الفاصــ

  .)٣(النهار عن ليله أظلم ما دامت تلك احلال

ــة  ــن أيب ربيعــ ــر بــ ــي عــــن عمــ ــا حكــ ــة هــــذا البــــاب، مــ وقــــال: مــــن عجائــــب أمثلــ

  :)٤(املخزومي أنه أنشد عبد اهللا بن العباس رضي اهللا عنهما

َاِم داُر ا ُ  

  :فقال له عبد اهللا 

َأ ٍ ََ اُرَّوُ  

  .)٥(واهللا قلت، فقال له ابن العباس: وهكذا يكونفقال عمر: وهكذا 

: ويقـرب مـن هـذه القصـة قصـة عـدي بـن الرقـاع حـني )٦(وقال ابن أيب اإلصـبع

  :أنشد الوليد بن عبد امللك، حبضرة جرير والفرزدق قصيدته اليت مطلعها

                                   
 .)٣٣: اآلية (آل عمران/ سورة ١

 ).٣٧: اآلية (يسن/ سورة ٢

  .٢٢٦حترير التحبري: ص/ ٣

  .٧٣ديوان عمر بن أيب ربيعة: ص/ ٤

  .٣٠، ص٢، طبعة دار الكتب؛ والعمدة: ج١٧٥، ص٨األغاين: ج/ ٥

  .٢٧حترير التحبري: ص/ ٦



 ٥٠

د  رف ا)١(  

ال الفرزدق جلرير: ما تراه يقـول؟ فقـال جريـر: عن االستماع فق مث ُشغل الوليد

  "أراه يستلب �ا مثًال، فقال: الفرزدق إنه سيقول:

اد واةا  بأ   

ــت نفســــه فقــــال  ـــال البيــ ــاد قـ ــاد عــــدي لإلنشــ ــتماع وعــ ــد لالســ ـــاد الوليــ ــا عـ ــ فَلمَّ

ــــة ـــت الرمحـ ــــزه انقلبــ ـــد عجـ ــا أنشــ ــ ـ ــــه، فَلمَّ ـــه رمحتـ ـــدر بيتــ ــت صــ ــا مسعـــ ــ ـ ــــرزدق: واهللا َلمَّ  الفـ

  .)٢(حسداً"

 -رضــي اهللا عنهمـــا-قــال ابــن أيب اإلصــبع: "الــذي أقولــه إن بــني ابــن العبــاس 

ــل ابــــن وبــــني الفــــرزدق  ــل، وفضــ ــق الفضــ ـــا يف مطلــ ـــا بينهمـ ــتخراج العجــــزين، كمـ يف اســ

تقـدم مطلعهــا معلــوم، فـإن بيــت عـدي مــن مجلـة قصــيدة  -رضــي اهللا عنهمـا-العبـاس 

تقــدم يف ذكــر البيــت طيــه، وهــذه القــرائن مــع معظمهــا، واعلــم أ�ــا واهللا مردفــة بــألف و 

ال ختفى على أهل الذوق الصحيح وإن فيها ما يدلُّ على عجز البيـت، حبيـث يسـبق 

لــه مــن هــو دون الفــرزدق مــن حــذاق الشـــعراء، أمَّــا بيــت عمــر بــن أيب ربيعــة َملْ تعلـــم 

ج عجـــزه ا قافيتـــه مـــن أي ضـــرب هـــي مـــن القـــوايف، وال رويـــه مـــن أي احلركـــات اســـتخر 

الً يف غايــة العسـر و�ايــة الصــعوبة. ولـوال أمــد اهللا بـه هــؤالء األقــوام مـن املــواد الــيت ارجتـا

  .)٣("فضلوا �ا عن غريهم

ــة  ــاد وَملْ يـــــذكر لفظـــ ــم األرصــ ــــوع البـــــديعي باســـ ـــب القـــــزويين هـــــذا الن أورد اخلطيـ

  يعين الطريق. اللُّغةتوشيح وقال: ويسمى أيضاً التسهيم. فاألرصاد يف 

                                   
  .١١٧أسرار البالغة: ص/ ١

  .٣٠، ص٢؛ والعمدة: ج٢٢٧حترير التحبري: ص/ ٢

  .٢٢٨صاملرجع السابق: / ٣



 ٥١

ــباح: "(جـــاء يف ا  وأســــباب ســـبب مثــــل) أَْرَصـــادٌ ( واجلمــــع الطريـــق) الرََّصــــدُ ملصـ

 مجـع ورمبـا) رَاِصـدٌ ( والفاعـل الطريـق علـى لـه قعـدت قتـل باب من) َرْصًدا) (َرَصْدتُهُ (و

 يقعــد الــذي وهــو) الرََّصــدِ ( إىل نســبة) الرََّصـِديُّ (و )خــدم( خــادم :مثــل ،)َرَصــدٍ ( علـى

ـــى ـــق علــ ــــر الطريــ ــــذ النـــــاس ينتظـ ــي ليأخـ ــ ـــن ئاشـ ــــواهلم مــ ـــاً  أمـ ــدواناً  ظلمــ ــــد وعـــ ــالن وقعـ  فـــ

ْرَصــدِ (
َ
ْرَتَصــدِ (و بالكســر) بِاملِْرَصــادِ (و جعفــر وزان) بِامل

ُ
 االرتقــاب بطريــق أي أيضــاً ) بِامل

 وال أفعالــك مــن شــيء عليــه خيفــى فــال مراقبــك أي) بِاملِْرَصــادِ ( لــك وربــك ،واالنتظــار

  .)١("تفوته

يين بقوله: "وهو أن ُجيعـل قبـل العجـز عرَّفه اخلطيب القزو : أمَّا في االصطالح

  .)٢(من الفقرة أو البيت ما يدلُّ على العجز إذا ُعرف حرف الروّي"

 : هــذا التعريــف ال خيتلــف كثــرياً عــن تعريــف التوشــيح غــري أن اخلطيــبالباحثــة

  .)٣(ثرياألذكر معرفة حرف الروّي. وَملْ يذكر ذلك قدامة أو أبو هالل أو ابن 

  قال تعاىل:  ويف القرآن الكرمي
)٤(  .  

       وقولـــه تعــــاىل علـــى لســــان اجلــــن: 

     
)٥(  .  

ــا كــــان أول البيــــت داالً  ـــذا  والشــــعراء الفحــــول يفتخــــرون مبــ علــــى آخــــره، ويف هـ

  :)٦(يقول ابن نباتة يف وصف شعره

                                   
  . ٨٧ملصباح املنري: صا/ ١

  .٢٤، ص٦اإليضاح: ج/ ٢

  .٢٩٦؛ واملثل السائر: ص٣٧٤؛ والصناعتني: ص١٦٧نقد الشعر: صيُنظر، / ٣

 ).١٤/ سورة : اآلية (٤

 ).٩: اآلية (اجلن/ سورة ٥

  .٨١البالغة العربية: ص/ ٦



 ٥٢

  ُ إذا أمَْت  ا  طٍب

 َ ُنا ُاا  َ  
.  

**  

**  

   ا  َُِْ وُر  

  ُ ُنا ُا ُو  
.  

فـــأملى عليـــه قولـــه  لـــي الرســـول يـُــروى أن زيـــد بـــن ثابـــت كـــان يكتـــب مـــا ميُ 

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ        ��    تعــ

���          

       
وهنــا �ـــض معـــاذ بـــن جبـــل . )١(

  :مــم :معـاذ لـه فقــال  اهللا رسـول فضـحك .اخلــالقني حسـنأ اهللا فتبـاركفقـال 

  .تمَ تِ خُ  �ا :قال ؟اهللا رسول يا ضحكت

    وقوله تعاىل: 
)٢(  .  

 �������������������� ومثــــل لــــه اخلطيــــب مــــن القــــرآن الكــــرمي قولــــه تعــــاىل: 

   
ــاد يف . )٣( ــــي فاألرصـــ ــز هـ ــيظلمهم) ومـــــادة العجـــ (لـــ

  الظلم.

ـــاىل:  ــ ــــه تعــ          وقولـــ

       
ــــوا) . )٤( ــ ــ ــ ــ ــــاد يف (اختلفـ ــ ــ ــ ــ فاألرصـ

ــة حــــرف  ــد معرفــ ــتالف. وختمــــت اآليتــــان األوىل والثانيــــة بنــــون بعــ ــز االخــ ومــــادة العجــ

  .الرويّ 

                                   
 ).١٤-١٢( املؤمنون: اآليات/ سورة ١

 ).٦٠: اآلية (الرمحن/ سورة ٢

 ).٩اآلية ( :الروم/ سورة ٣

 ).١٩: اآلية (يونس/ سورة ٤



 ٥٣

  :)١(ومن الشعر قول زهري

َ َُِ َِ َِة َوا َ** َ  أ  َ َمَ  

  .)يسأم(واألرصاد: (سئمت) ومادة العجز 

  :)٢(وقول اآلخر

 ذاإ َُ َ ََِ ** ََُ  زُه إوَو  

  .)تستطيع(ز (إذا ملَْ تستطع) ومادة العج فاألرصاد

  :)٣(وقول البحرتي

أ َ ّمأ َو َد ** َد َُ ى أا ر  

ال يبغـــي بعـــد بكـــاء الـــدمع إالَّ الـــدم فاألرصـــاد (أبكيكمـــا) ومـــادة العجـــز ألنـــه 

  .)بكيتكما(

وقدامـة يسـميه أمَّا ابن رشيق فقد ذكره يف عمدتـه باسـم التسـهيم حيـث قـال: 

ــع (التو  ــا ابــــن وكيــ ــيح) وقيــــل إن الــــذي مســــاه تســــهيماً علــــي بــــن هــــارون املــــنجم، وأمَّــ شــ

حنــو  .)٤(فســماه املطمــع، وهــو أنــواع: منــه مــا يشــبه املقابلــة وهــو الــذي اختــاره احلــامتي

  أخت عمرو ذي الكلب: )٥(قول جنوب

                                   
  .٣٧٥؛ وكتاب الصناعتني: ص٢٩شرح ديوان زهري: ص/ ١

  .٢٦، ص١ديوان عمرو بن معديكرب: ج/ ٢

  .٧٦٧، ص٣ديوان البحرتي: ج/ ٣

  .٤٢، ص١العمدة: ج/ ٤

جنــوب أخــت الشــاعر عمـــر ذي الكلــب اهلــذيل، شــاعرة جاهليـــة اشــتهرت برثــاء أخيهــا عمـــرو / ٥

  .١٠٦؛ ومعجم الشعراء يف لسان العرب: ص١٧٥، ص٥ظر، احليوان: جاهلذيل؛ يُن



 ٥٤

  كَم  وَ  ُِ  

  إَذن َمَ  رٍَِة

 ّذن َمإٍَِّ َ  

  َُ َوزَتَ قََو  

 َُُ ِِ َرَا ََو  
.  

**  

**  

  ُ داًء ِ َذن َمإ  

 َ َِر ِط َو  

 َو ُم ُ اُ  

   ا ََ ٍفَ َءَِ  

ِا ِ ا ُد ََو  
.  

ــا: أرادت  ــداً قوهلــ ــاًال) فقابلــــت مفيتــــاً بــــالنفوس، ومفيــ ــداً مــ (مفيتــــاً نفوســــاً ومفيــ

ــا ذكــرت  ــا ذكــرت النهــار جعلتــه مشســاً، وَلمَّ باملــال، وكــذلك قوهلــا يف البيــت األخــري َلمَّ

  ، ولو كانت رائية جلعلته قمراً.الليل جعلته هالالً ملكان القافية

  والشاهد يف كلمة (نبَّها).

  يف كلمة (نبَّها). وترى الباحثة وجود التكرار

وقـال: وسـر الصـنعة يف هـذا البـاب أن يكـون معـىن  وملَْ يذكر ابـن رشـيق ذلـك.

  :)١(البيت مقتفياً قافيته وشاهداً �ا داًال عليها كقول الراعي

ن ُوزَوإ  َُزمَ َن ا** َرز ََِ َ ُتََو  

  وقال: وهذا النوع أجود وألطف موقعاً.

ــد و  ــبيه بالتصــــدير، إالَّ أن قدامــــة َملْ جيعــــل بينهمــــا فرقــــاً، وأنشــ النــــوع الثالــــث شــ

  :)٢(للعباس بن مرداس قوله

  َ َُُ أَ َ ُِد ** وا ُ َوَ ٍُُ د

                                   
  سبق ذكر البيت يف أمثلة التوشيح./ ١

  .٤٢، ص١العمدة: ج/ ٢



 ٥٥

  فالشاهد يف (سوَّدوا ويُسوُدها).

  :)١(وقول نصيب األكرب موىل بين مروان

َوأ  أ  َ ن**  َ َُوإَا ن َم  

  يف (أيقنت واليقني).والشاهد 

  :)٢(وأنشد للخنساء قوهلا

ِ  حا َُو حِا **اَو َُِو َ ِ  

  :)٣(حريث بن حمفض وقول

  اِ َوإن  ٌب َ** ا   ط ٌد ن

  :)٤(ةنوقول ابن الدمي

 اا  موَ اء **  أم أ ا ُب  

  والشاهد يف (شغبة وشغوب).

  :)٥(وقول الشاعر

   ُُ ُِ إْن ووا ا ُ ُْ** ة أْ إذا 

  والشاهد (أشيعه والقافية (العني) يف يشيِّع).

ومـــا أظـــن هـــذه التســـمية إال مـــن تســـهيم الـــربود، وهـــو أن ابـــن رشـــيق: " ويقـــول

  األلوان فتعلم إذا أتى أحدها ما يكون بعده.  ترى ترتيب

                                   
  .٤٣، ص١جالعمدة: / ١

  .٤٣صاملرجع السابق: / ٢

  .٤٤صاملرجع السابق: / ٣

  .٤٤صاملرجع السابق: / ٤

  .٤٥، ص١العمدة: ج/ ٥



 ٥٦

الوشـــاح بعضـــها علـــى بعـــض ومجـــع  وأمـــا تســـميته توشـــيحاً فمـــن تعطـــف أثنـــاء

ــة األمــــاكن،  طرفيــــه، وميكــــن أن يكــــون مــــن وشــــاح اللؤلــــؤ واخلــــرز، ولــــه فواصــــل معروفــ

وغـريه إمنـا هـي مـن  هذا بـه، وال شـك أن املوشـحات مـن ترسـيل البـديع فلعلهم شبهوا

ــا جيــــيء مــــن  هــــذا، وبعــــض النــــاس يقــــول: ــح ذلــــك فإمنــ ــإن صــ ــيج بــــاجليم، فــ إن التوشــ

  الشاعر شبك بعض الكالم ببعض. إذا اشتبكت، فكأن )وشجت العروق(

وقلـــة التكلــف، فـــإذا  مـــا فيــه مــن ســـهولة الظــاهرا تســميته املطمـــع فــذلك لِ فأمَّــ

  .)١("وول امتنع وبعد مرامهح

) اأول مــن تكلــم عــن هــذا الفــن اللفظــي عبــد اهللا بــن املعتــز يف كتابــه (

ــا  ــاه (رد أعجـــاز الكــــالم علـــى مــ ــربى، ومســ ــة الكـ ــد عــــده أحـــد فنــــون البـــديع اخلمســ فقـ

  .)٢(تقدمها وذكر أقسامه وشواهده)

: "إن رد األعجـاز علــى وقـد سـار أبـو هـالل العسـكري علــى �جـه حيـث قـال

  .)٣(الصدور يقع موقعاً جليًال من البالغة وله يف املنظوم خاصة"

ـــاً  ــز علـــى الصـــدر حين ويقـــول اخلطيـــب القـــزويين: "ويســـمى التصـــدير ورد العجـ

  .)٤(وهو اصطالح جديد البن املعتز َملْ يسبقه أحد إليه"

ــا ابــن رشــيق فيســميه التصــدير، وهـــو أن يُــرّد أعجــاز الكــالم  علــى صـــدروه؛ أمَّ

فيــدلُّ بعضــه علــى بعـــض، ويســهل اســتخراج قــوايف الشـــعر إذا كــان كــذلك، وتقتضـــيه 

                                   
  .٤٥، ص١ج: العمدة/ ١

  .٤٧: البن املعتز، صكتاب البديع/ ٢

  .٤٢٩كتاب الصناعتني: ص/ ٣

  .١٠٥، ص٦اإليضاح: ج/ ٤



 ٥٧

الصــفة ويكســب البيــت الــذي يكــون فيــه أ�ــة ويكســوه رونقــاً وديباجــة، ويزيــده مائيــة 

  وذكر األقسام الثالثة اليت وضعها ابن املعتز. .)١(وطالوة

ه ابـــن املعتـــز إىل ثالثـــة وقـــال ابـــن أيب اإلصـــبع مســـاه املتـــأخرون التصـــدير. وقســـم

  .)٢(أقسام

 :النثــر يف وهــو ويعرفــه اخلطيــب يف االصــطالح بقولــه: "رد العجــز علــى الصــدر

ـــل أن ــــد جيعــ ــــررين اللفظـــــني أحـ ـــا امللحقـــــني أو املتجانســـــني أو املكـ ــــرة أول يف �مــ  الفقـ

  .)٣("آخرها يف واآلخر

: املتفقـــان يف واملـــراد بـــاللفظني املكـــررين: املتفقـــان لفظـــاً ومعـــىن، وباملتجانســـني

اللفـظ دون املعـىن، وبـامللحقني باملتجانســني: مـا يشـمل االشــتقاق وشـبهه مـن اجلنــاس 

  وذلك حلصول اإلفادة يف صورة اإلعادة.

ــه  ومثـــال التصـــدير يف النثـــر كمـــا مثـــل لـــه اخلطيـــب: مـــن اللفظـــني املكـــررين قولـ

     تعــاىل: 
فقــد وقــع (ختشــى) يف أول الفقــرة . )٤(

  وآخرها. وقوهلم: احليلة ترك احليلة.

ومــن اللفظــني املتجانســني قــوهلم: ســائل اللئــيم يرجــع ودمعــه ســائل. فـــ(سائل) 

  .)٥(األوىل من السؤال، والثانية من سيالن الدموع

                                   
  .٨، ص١العمدة: ج/ ١

  .١١٦حترير التحبري: ص/ ٢

  .١٠٢، ص٦اإليضاح: ج/ ٣

 ).٣٧: اآلية (األحزاب/ سورة ٤

  .١٠٣، ص٦اإليضاح: ج/ ٥



 ٥٨

  ومن اللفظني امللحقني باجلناس:

ـــاىل:  -أوالً  ــ ــ ــــه تعـــ ــ ــ ــــتقاق قولــ ــ ــ ــــة االشـ ــ ــ ـــن جهــ ــ ــ ����������������   مــ


)١(  .  

ألنَّ اســـتغفر وغفـــار ماد�مـــا املغفـــرة، وهـــو لـــيس جبنـــاس عنـــد اجلمهـــور. وقولـــه 

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ــ            تعــ

 ����������������)٢(  .  

مـا وقـع التصـدير فيـه مــن اللفظـني املكـررين أي املتفقـني لفظـاً ومعــىن يف  -ثانيـاً 

ــه  ــه يف القــــرآن الكــــرمي قولــ ــا جــــاء منــ آخــــر البيــــت والثــــاين يف صــــدر املصــــراع األول. ومــ

    تعاىل: 
)٣(  .  

  :)٤(الشاعر أمَّا من الشعر قول

ِا إ ٌَ ََُو َُِ َا ** َِ ىَا َدا إ ََو  

  :)٥(وقول الشاعر

  َوأَ ٍَُء َِمُ ََ  **ََِ   أن أَت 

  والشاهد يف (متنت).

                                   
 ).١٠: اآلية (نوح/ سورة ١

 ).٤١: اآلية (األنبياء/ سورة ٢

 ).١٩٥ية (: اآلالبقرة/ سورة ٣

  سبق ذكره./ ٤

  ؛ بال نسبة.١١٦حترير التحبري: ص/ ٥



 ٥٩

  :)١(وقول اخلليع الدمشقي

انُ اُ ُى و ُُ ٍَ** انُ ِ ً ُ ّمأ  

  والشاهد يف (سكران).

  :)٢(وقول زهري

ا ِت وُدوَن ا ُْ** ِْ  ُْدوَن ا كَ 

  والشاهد يف (السرت).

ــــن  ــم األول مـ ــه القســـ ــمى بـــ ـــن أن يســـ ــبع: "والـــــذي حيســ ــ ـــن أيب اإلصـ ويقـــــول ابــ

ــة،  ــ ـــدير التقفي ــن املعتــــز، تصـ ـــيمات ابــ ــث: تصــــدير تقسـ ـــو، والثالــ ـــاين تصــــدير احلشـ والثـ

   ومثَّـــل لـــذلك مـــن القـــرآن الكـــرمي بقولـــه تعـــاىل:  .)٣(الطـــرفني"

 ����������      �����������
)٤(  .  

ـــاىل:  ــ ــ ــــه تعــ ــ         وقولـــ

  
)٥(  .  

  و(فضلنا وتفضيًال) األصل فيهما واحد.

                                   
ـــه: ص/ ١ -هــــ١٤١٥، ٢، حتقيـــق وشـــرح أنطـــوان حمســـن القـــوَّال، ط١٣٣وهـــو ديـــك اجلـــن، ديوان

  م، دار الكتاب العريب، بريوت.١٩٩٤

  .٩٥ديوان زهري: ص/ ٢

  .١١٦حترير التحبري: ص/ ٣

 ).١٦: اآلية (البقرة/ سورة ٤

 ).٢١آلية (: ااإلسراء/ سورة ٥



 ٦٠

 ومثاله من امللحقـني باملتجانسـني مـن جهـة شـبه االشـتقاق قولـه تعـاىل: 

   
)١(  .  

  فاألول مشق من القول، واآلخر مشتق من الِقلى؛ وهو البغض والكراهية.

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــــه تعــ ــ ــ          وقولـــ

   
)٢(  .  

  والشاهد (أعرض وعريض).

 �������������         ىل: وقولـــه تعـــا

�������������
)٣(  .  

  والشاهد يف (الظلمات) مجع ظُلمة والظاملني مشتق من الظلم.

  األقسام الثالثة اليت ذكرها ابن املعتز مثل هلا باألمثلة التالية:

 :)٤(خر كلمة فيه آخر كلمة يف نصف، كقول الشاعرما يوافق آ /١

 ُ  رأي   **  ن ا  إذا ُ  

 والشاهد يف كلمة (عرمرم).

 :)٥(ما يوافق آخر كلمة فيه أول كلمة يف نصفه األول كقول الشاعر /٢

                                   
 ).١٦٨: اآلية (الشعراء/ سورة ١

 ).٥١: اآلية (فصلت/ سورة ٢

 ).٨٧: اآلية (األنبياء/ سورة ٣

؛ ٨، ص١؛ والعمــدة: ج١١٦؛ بــال نســبة؛ ودالئــل اإلعجــاز: ص٤٧البــديع: البــن املعتــز: ص/ ٤

  منسوب لألفيشر. ٢٤٢، ص٣ومعاهد التنصيص: ج

؛ ومنســـــوب لألفيشـــــر ويف ١٠٢، ص٦ح: ج؛ واإليضـــــا ٧٧؛ واملفتـــــاح: ص١٠/٨٤األغـــــاين: / ٥

  . واإليضاح روايته: 



 ٦١

ِا إ ٌََ َا ُ َُِْ ** ا َدا إ ََوَِ ىَ  

 والشاهد يف كلمة (سريع).

 :)١(ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه كقول الشاعر /٣

َُِ  ََُأ  َ** ُِ ُ َِت َوا ُِ  

  والشاهد يف كلمة (سهام).

 ومثل له أيضاً من القرآن الكرمي باآليات السابقة.

ــا املتــأخرون مــن رجــال البــديع  فمــنهم مــن مســى هــذا الفــن (رد العجــز علـــى أمَّ

  الصدر) ومنهم من مساه (التصدير) كما ذكرنا.

والتصــدير قريــب مــن الرتديــد، والفــرق بينهمــا أن التصــدير ويقــول ابــن رشــيق: "

كذلك حيـث وقـع مـن كتـب إالَّ  فال جتد تصديراً  خمصوص بالقوايف ترد على الصدور،

  .)٢((أي أثنائه)" يف أضعاف البيت والرتديد يقعيذكروا فيه فرقاً، َملْ املؤلفني، وإن 

ــدمها يكــــون أن الشــــعر ويفويقــــول اخلطيــــب: " ــت آخــــر يف أحــ  يف واآلخــــر البيــ

  .)٣("الثاين صدر أو آخره أو حشوه أو األول املصراع صدر

  وجاء تقسيم العلماء حسب املكرر واملتجانس وامللحق باجلناس:

ـــع منــــه يف اللفظــــني املكــــررين  -أوالً  ــا وقـ ــر مــ ــىن يف آخــ ـــاً ومعــ أي املتفقــــني لفظـ

                                   
  ).) وليس (ٌ؛ ومطلعه: (٨، ص١؛ والعمدة: ج٤٧البديع: البن املعتز: ص/ ١

  .٩، ص١العمدة: ج/ ٢

  .١٠٢، ص٦اإليضاح: ج/ ٣



 ٦٢

  :)١(البيت والثاين يف صدر املصراع األول كقول الشاعر

  َوأَ ٍَُء َِمُ ََ  **ََِ   أن أَت 

  والشاهد يف (متنت).

  :)٢(وقول اخلليع الدمشقي

انُ  ٍَاُ ُى و ُُ**  ً ُ ّمأانُ ِ  

  والشاهد يف (سكران).

  وما مثل به ابن املعتز يف القسم األول البيت الذي صدره:

ِا إ ٌََ َا ُ َُِْ  

  وقول زهري:

ا ِت وُدوَن ا ُْ** ِْ  ُْدوَن ا كَ  

ــا يكــــون أحـــد اللفظــــني املكــــررين يف آخــــر البيــــالثــــاني ــو : مــ ت والثــــاين يف حشــ

  :)٣(املصراع األول كقول الصمة القشريي

  أل  وا ى  

 ٍ ار     
.  

**  

**  

  ر ا    

  ار  ا    
.  

  والشاهد يف (عرار).

  :  )٤(وقول جرير

                                   
  ؛ بال نسبة.١١٦حترير التحبري: ص/ ١

  .١٣٣ديوان ديك اجلن احلمصي: ص/ ٢

  : ورد طيب الرائحة.العرار؛ و ١٠٣، ص٦اإليضاح: ج؛ و ٦٥ص ،٢احلماسة: ج/ ٣

  .٤٦ديوان جرير: ص/ ٤
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 ََا ٌََب َُ  َُُر** إ ذاك َو َُِ َ َ   

  والشاهد يف (الرمل).

  :)١(وقول زهري

  َِو ُُِ َِ **ا َُُ ذاإِ اُءُ  

  والشاهد يف (خيم).

  :)٢(وقول أيب متام

َ ٌء َوَ َِع اُ ** عا ل ِءا َِ  

  والشاهد فيه (مضاع).

  :)٣(قول احلطيئةو 

  َََ داَر َُِ اُِء **ََل اُِء ِار  إذا َم

  والشاهد يف كلمة (الشتاء).

  :)٤(وقول اآلخر

ا ّأ ٌواِمأ ُم ُر** ُر ُرَِوا ك ارُِ  

  والشاهد يف كلمة (القبور).

  النوع تصدير احلشو.وقد مسى ابن أيب اإلصبع هذا 

                                   
  .٣٢ديوان زهري: ص/ ١

  .٤٠٥، ص١ديوان أيب متام: ج/ ٢

  .٢٧ديوان احلطيئة: ص/ ٣

  .٩، ص٢العمدة: ج/ ٤



 ٦٤

: مـــا يكـــون أحـــد املكـــررين يف آخـــر البيـــت، والثـــاين يف آخـــر املصـــراع الثالـــثو

  :)١(األول كقول أيب متام

ِ َن ََوَُ ِِاا  ** َُ ِِاا ِ َز  

  والشاهد يف كلمة (مغرم).

  :)٢(وقول عنرتة بن شداد

َُ  نإ ٌََ ِا** َا سِ ن أأ ُ   

  والشاهد يف كلمة (منهل).

  :)٣(وقول جرير

  أِ ِلََُ  ٍََ  **ُق أن ََ ََُُ َزََ اَزَد

  والشاهد يف كلمة (مربع).

ــــعو ـــد املكــــررين يف آخــــر البيــــت، والثــــاينالراب ــا يكــــون أحـ ــه مــ ــ ـــدر : ومن  يف صـ

  :)٤(املصراع الثاين كقول ذي الرمة 

َ  ن ج إ  ٍَ**   ٌِم ّم   

  والشاهد يف كلمة (قليل).

مـــا يكـــون أحـــد اللفظـــني املتجانســـني، أي املتشـــا�ني لفظـــاً ال معـــىن يف  -أوالً 

                                   
  .١٣٢، ص٢ديوان أيب متام: ج/ ١

  .١٠٠ديوان عنرتة: ص/ ٢

  .٣٤٨ديوان جرير: ص/ ٣

  .س ٍ؛ وروايته: ٢١٦النوادر: للقايل، ص/ ٤



 ٦٥

  :)١(صدر املصراع األول، كقول القاضي األرجاين آخر البيت والثاين يف

  ا اق ُدوم َدم** مَ َِ   َد

و(دعــاين) األول فعــل أمــر مبعــىن اتركــاين، ودعــاين يف آخــر البيــت فعــل ماضــي 

  من الدعاء مبعىن الطلب.

  :)٢(وقول القائل

أ َ ٌدُ ُرَذواْ ** أ ُُس ذواا   

وذوائــب األوىل مجــع ذؤابــة وهــي أعلــى شــعر الــرأس، وذوائــب الثانيــة مجــع ذائبــة 

  اسم فاعل من الفعل ذاب.

  :)٣(وقول الشاعر

ا را إ    **  م اح   

ــة مفـــردة سلســـبيل:  ــبيل. والثانيـ ــة مـــن سل+سـ ــق، والكلمـــة مركبـ والســـبيل الطريـ

  : اخلمر.والراحاملساغ يف احللق، السهل 

  :)٤(وقول البحرتي

 ُِمَوأز َُوأ ََت ا** ِِ قا َِ َتُ َو  

  والشاهد يف كلمة (نائل)، فاألوىل مرخم نائلة حمبوبته، والثاين العطاء.

                                   
  .١٠٤، ص٦اإليضاح: ج/ ١

  ؛ والشاعر يسمى احلسن بن نصر املرغناين.١٠٥صاملرجع السابق: / ٢

  .١٠٤، ص٦جاملرجع السابق: / ٣

  .٧٣٥، ص٣ديوان البحرتي: ج/ ٤



 ٦٦

قـــول : مـــا كـــان أحـــد املتجانســـني يف آخـــر البيـــت والثـــاين يف حشـــوه كالثـــانيو

  :)١(الثعاليب

  ْمِ ا َِء ُ**  أِ ََْ وإذا ا

  والشاهد يف (البالبل)، فاألوىل مجع بلبل وهو الطائر. 

  والثانية مجع بلبال وهو احلزن واهلم. 

  والثالثة بلبلة وهي قناة اإلبريق اليت تصب منها اخلمر.

  ل هو (البالبل) الثالثة.وموضوع الشاهد املقصود بالتمثي

: مـــا يكـــون أحـــد املتجانســـني يف آخـــر البيـــت والثـــاين يف آخـــر املصـــراع الثالـــث

  :)٢(األول كقول احلريري

 مِت ا ٌفَ** مِت اّمَ ٌنو  

  فاملثاين األوىل املراد �ا القرآن الكرمي، والثانية املزامري.

ســـني يف آخـــر البيـــت واآلخـــر يف أول املصـــراع : مـــا يكـــون أحـــد املتجانالرابـــعو

  :)٣(الثاين كقول القاضي األرجاين

 ُّ  ُّح **أ   أْن  َح  

فــالح األوىل فعــل مــاض مبعــىن ظهــر وبــدا، و(فــالح) يف آخــر البيــت اســم مــن 

  اإلفالح مبعىن الفوز، فاللفظان متشا�ان لفظان خمتلفان معىن.

                                   
  .١٠٤، ص٦اإليضاح: ج/ ١

  .١٠٥، ص٦جاملرجع السابق: / ٢

  .١٠٤، ص٦جاملرجع السابق: / ٣



 ٦٧

نســـني جيمعهمـــا االشـــتقاق وأحـــدمها امــا يكـــون اللفظـــان امللحقـــان باملتج :أوالً 

  :)١(يف آخر البيت، والثاين يف صدر املصراع األول، كقول البحرتي

ا حا  ََْأ ُ** َ   ىم ْ  

والطيعة والفطرة، والضـريب النظـري واملثـل،  فالضرائب مجع ضريبة وهي السجية

  فالضريبة والضريب راجعان إىل أصل واحد يف االشتقاق.

: مــا يكــون اللفظــان امللحقــان باملتجانســني جيمعهمــا االشــتقاق وأحــدمها ثانيــاً 

  :)٢(يف آخر البيت والثاين يف حشو املصراع األول كقول امرئ القيس

 ُءذا اإ َِ نَُ  َُمِ** انَِّ اُهِ ٍءَ َ َ  

  فالفعل خيزن وصيغة املبالغة (خزان) يرجعان يف االشتقاق ألصل واحد.

: مــا يكــون اللفظــان امللحقــان باملتجانســني جيمعهمــا االشــتقاق وأحــدمها ثالثــاً 

  :)٣(يف آخر البيت والثاين يف آخر املصراع األول كقول القائل

عَ  َي ا كُو ** ُ ضا َِِأ ُأط  

  فـ(ضائر) و(يضري) ِممَّا جيمعهما االشتقاق.

: مــا يكــون اللفظــان امللحقــان باملتجانســني جيمعهمــا االشــتقاق وأحــدمها رابعــاً 

  :)٤(يف آخر البيت واآلخر يف صدر املصراع الثاين، كقول أيب متام يف الرثاء

  اَْ َِ ان َِْ ه  ** ُُْ اُ  ااو ْم ا

                                   
  ٣٨، ص١رتي: جديوان البح/ ١

  ديوان امرئ القيس./ ٢

  ؛ والشاعر عبد اهللا بن حممد بن عيينة.٢٠٨، ص١؛ والكامل: ج٩٥الدالئل: ص/ ٣

  .١٠٥، ص٦َملْ أجده يف ديوانه اإليضاح: ج/ ٤



 ٦٨

ــد.  ــتقاق واحــ ــان يف أصــــلهما إىل اشــ ــم فســــكون يرجعــ ــرت) بضــ ــــ(البواتر) و(البــ فـ

  والبواتر: القواطع، والُبرت: مجع الرب وهو مقطوع الذنب.

ـــان أوالً  ــان امللحقــ ــ ــــون اللفظـ ــا يكـ ــ ــــتقاق : مـ ــبه االشـ ــ ــــا شـ ـــني جيمعهمـ باملتجانســ

  :)١(وأحدمها يف آخر البيت، والثاين يف صدر املصراع األول كقول احلريري

   ِ  ُ ُْ ًح**  إوَح ّ  َي اَِن 

فـــ(الح) األول مــاض يلــوح مبعــىن ظهــر، والح يف آخــر البيــت اســم فاعــل مــن 

ــىن أبعــــده،  ـــاه مبعــ ـــبه حلـ ـــىن، وجيمعهمــــا شـ ـــان معـ ـــاً خمتلفـ ــان لفظـ فهمــــا متجانســ

  االشتقاق.

ــبه االشـــــتقاق ثانيــــاً  ـــا شــ ــان باملتجانســــني جيمعهمـ ــان امللحقـــ ــا يكــــون اللفظــ : مــ

  :)٢(وأحدمها يف آخر البيت، والثاين يف حشو املصراع األول كقول املعري

ََْا  ُُُزْر نا  ْ** ِا َُُْ ُبَْوا َا   

اختصـــر مبعـــىن: قلـــل، واَخلَصـــر: بفتحتـــني الـــربودة، فاللفظـــان متجانســـان لفظـــاً 

  خمتلفان معىن، وهلذا جيمعهما شبه االشتقاق.

: مـــا يكـــون اللفظـــان امللحقـــان باملتجانســـني جيمعهمـــا شـــبه االشـــتقاق الثالـــث

  :)٣(وأحدمها يف آخر البيت، والثاين يف آخر املصراع األول كقول احلريري

م  إ و ** ما  و  

ومضطلع: مفتعل من قـوهلم: اضـطلع بـاألمر: إذا �ـض بـه، ومطلـع: إذا اطلـع 

                                   
  .٢٠٨، ص١؛ والكامل: ج٩٦دالئل اإلعجاز: ص/ ١

  .٣٢٠اللزوميات: ص/ ٢

  .١٠٥، ص٦جاإليضاح: ج/ ٣



 ٦٩

  على الشيء أشرف عليه.

والشــاهد يف (املعــاين) مــن عــىن يعــين، والثــاين: عــاين، اســم فاعــل مــن عنــا يعنــو 

  وهو األسري.

ــان باملتالرابـــع ــان امللحقــ ــا يكـــون اللفظـ ــبه االشــــتقاق : مــ جانســـني جيمعهمــــا شـ

  :)١(وأحدمها يف آخر البيت، والثاين يف صدر املصراع الثاين كقول الشاعر

  ي  ن ا م ** اء  ان اه  اى

ــه (ثـــرا) مبعـــىن كثـــر، واللفـــظ الثـــاين  فـــاللفظ األول (ثـــراء) واوي مـــن الثـــروة وفعلـ

ـــ ــرتاب يــــائي، فاللفظـ ـــبه (الثــــرى) الــ ـــاً خمتلفــــان معــــىن، وجيمعهمــــا شـ ــان لفظـ ان متجانســ

  االشتقاق.

وأضــاف قدامـــة قســـماً آخـــر مســـاه التبــديل وهـــو: أن يعتـــرب املـــتكلم األخـــري مـــن  

  .)٢(كالمه أوًال والعكس، كقوهلم: اشكر ِلمن أنعم عليك، وانعم على من شكرك

ــى شــــاهد شــــعري  ــى هــــذا النــــوع علــ ــبع َملْ أحصــــل علــ قــــال عنــــه ابــــن أيب اإلصــ

  .)٣(حدوا

  :)٤(وقال ابن رشيق: ومن التصدير نوع يسمى املضادة وأنشد للفرزدق

ُ رِأُدوار َُ  َ ** ُرََ  َ َدٍةوار   

  وخصه باملضادة دون التصدير.

وأيضــاً مطابقــة بــني  ،بــني أصــدر وصــدرنــاقص الباحثــة يف البيــت جنــاس تــرى 

                                   
  .٢٣٢علم البديع: ص/ ١

  .١٦٧نقد الشعر: ص/ ٢

  .١١٧حترير التحبري: ص/ ٣

  ، دار صادر، بريوت.١٨٣ديوان الفرزدق: ص/ ٤



 ٧٠

  واردة وصدر.

  :)١(ل بيت ابن الروميوكذلك مث

 ٌذ ُمَْر  ُد **ُدرر ُاروِذ  ٌر  

  هذا النوع التبديل وهو شبيه باملثال الذي ذكره قدامة.بعضهم يسمي و 

 :)٢(ومن أناشيد ابن املعتز قول منصور بن القزح يف ذكر الشيب

  أذرى د  **   اد  د  

  :)٣(ملسلم بن الوليد قولهوأنشد 

ُ  حا  ُ **   م   

  الباحثة: يصلح هذا البيت ألمثلة الرتديد.

  وأيضاً ذكر أمثلة أخرى من أمثلة الرتديد.

وزاد ابن أيب اإلصبع قسماً رابعاً؛ وهو أن يـأيت الكـالم فيـه منفـي بـاعرتاض فيـه 

  :)٤(لشاعرإضراب عن أوله كقول ا

   ْ م  ابا     **  

رد الصــدر علــى العجــز واالشــتقاق، وأن األول أعــم مــن تقــارب ويــرى العلــوي 

ــد يكــــون وارداً يف  ــز علـــى الصـــدر كمـــا يـــرد يف خمتلـــف اللفـــظ فقـ الثـــاين؛ ألنَّ رد العجـ

لــف لفظــه وبينهمــا جــامع قــد يكــون وارداً فيمــا اخت هالتســاوي، خبــالف االشــتقاق فإنــ

                                   
  .١٠، ص٢العمدة: ج/ ١

  .١٠، ص٢جاملرجع السابق: / ٢

  .٣١٥، ص١٨؛ األغاين: ج١١، ص٢العمدة: ج/ ٣

  .١٤٤صخزانة األدب: / ٤



 ٧١

  .)١(االشتقاق

ــو هــــالل عــــن قيمــــة التصــــدير: " ــه أنــــك إذا وقــــال أبــ ــي أن تعلمــ ـــا ينبغــ ــأول مـ فــ

اجلــواب، وال تنتقــل يف األلفــاظ  قــدمت ألفاظــاً تقتضــي جوابــا فاملرضــىُّ أن تــأيت بتلــك

جلـيًال مـن  وهذا يدلك على أن لردِّ األعجاز على الصدور موقعـاً  ...عنها إىل غريها 

  .)٢("خطرياً  غة، وله يف املنظوم خاصة حمالً البال

ويقول ابن رشيق: "ويالحظ أن املولدين أكثـر عنايـة �ـذه األشـياء ،اشـد طلبـاً 

  .)٣(هلا من القدماء، وهي يف أشعارهم أوجد"

وقــد أشــار ابــن املقفــع إىل ذلــك يف قولــه: ولــيكن يف صــدر كالمــك دليــل علــى 

ــت ــ ــرب أبيــــــات الشــــــعر: البيــ ــ ــا أن خــ ــ ـــك، كمــ ـــت  حاجتـــ ــت صــــــدره عرفـــ ــ ــــذي إذا مسعــ الــ

  .)٤(قافيته

ويقول ابن رشيق: التصدير يدلُّ بعضـه علـى بعـض ويكسـب البيـت الـذي فيـه 

  .)٥(أ�ة، ويكسوه رونقاً وديباجة ويزيد مائيته وطالوته

ويقول الوطواط: "يعترب التصدير من العلوم املختارة والصـناعات احملببـة املقبولـة 

  .)٦(يف باب البالغة"

حلموي: والتصدير ما رحت السهولة نازلة بأكنـاف أذيالـه؛ فإنـه سـهل ويقول ا

                                   
  .٢٩٢، ص٢الطراز: ج/ ١

  .٣٧٥كتاب الصناعتني: ص/ ٢

  .٦، ص٢العمدة: ج/ ٣

  .١٠٩، ص١البيان والتبيني: ج/ ٤

  .٧، ص٢العمدة: ج/ ٥

  .١١٠حدائق السحر: ص/ ٦



 ٧٢

  .)١(املأخذ

ونظـــم أصـــحاب البـــديعيات علـــى القســـم الثـــاين الـــذي ذكـــره ابـــن املعتـــز كقـــول 

  :)٢(صفي الدين احلُلي

ََ  تََظ  يِّ َ َث** ِا ُِاَ  إ َِ ِ  

ــا وافــــق أول الك ــو مــ ــر مــــن البيــــت وهــ ــر كلمــــة يف النصــــف األخــ ـــا آخــ ــة منهـ لمــ

  والشاهد هنا يف كلمة (فمي).

  :)٣(وقول زهري

َ ََ نإِ َ  َ ِِ** ُ ىََوا ُِ ََا ََ  

  والشاهد يف (يلقى).

ويقـول احلمــوي وقــد زعمـوا أن فيــه ترديــداً. وأورده ابـن أيب اإلصــبع مــن شــواهد 

  .)٤(لتعطفا

ـــني  ـــي نفــــرق بــ ــــى الصــــدر، ولكــ ــز عل ــن شــــواهد رد العجـــ ــه مــ ــة أنـــ ــ ــــرى الباحث وت

  التصدير والرتديد والتعطف ال بد من ذكر (الرتديد والعطف).

ـــري: " ــباح املنـــ ــ ــــاء يف املصــ ــــه) َرد�ا( الشــــــيء َرَدْدتُ جــ ــــو منعتــ ــــْرُدودٌ ( فهــ ــــد ،)َمــ  وقــ

ــف  أي جوابــــه إليــــه) َرَدْدتُ (و قولــــه عليــــه) َرَدْدتُ (و) دٌّ رَ  فـَُهــــوَ ( فيقــــال باملصــــدر يوصــ

                                   
  .١٤٤صخزانة األدب: / ١

  .٢٥٧صاملرجع السابق: / ٢

  .٣٩شرح ديوان زهري: ص/ ٣

  .٢٥٣حترير التحبري: ص/ ٤



 ٧٣

ــــلت رجعـــــت ــــه ،وأرسـ ــــه) َرَدْدتُ ( ومنـ ــــة عليـ ــــهُ (و الوديعـ ــــه إىل) َرَدْدتُـ ــــدَّ ( منزلـ ــــه) فَاْرتَـ  إليـ

 وقـــول) َردُّوهُ ( البيــع القـــوم) تـَــرَادَّ (و أخـــرى بعــد مـــرة إليــه رجعـــت فــالن إىل) تـَــَردَّْدتُ (و

 كـان إذا بعضـا بعضـه يـردّ  املاء كأن هذا من مأخوذ ")ادَّانِ ُمتَـرَ ( جيتمع أن"إالَّ  الغزايل

  .)١(")الرِّدَّةُ ( واالسم الكفر إىل نفسه) َردَّ ( الشخص) اْرَتدَّ (و راكداً 

ــا  ـــت واحــــد مث يرددهـــ ــة يف بيـ ـــق الشـــــاعر لقطــ ـــو أن يعلـ ــطالح: هـ ــا يف االصــ ــ أمَّ

  .)٢(بعينها ويعلقها مبعىن آخر

ـــاىل ــ ــ ــــه تعـ ــ ــــرمي بقولــ ــ ــــرآن الكــ ــ ــــن القــ ــ ــه مــ ــ ــ ـــل لــ ــ     : مثـــ

     
)٣(  .  

  :)٤(ومن الشعر قول أيب نواس

  اُءَََ اُنُل اََ ** اُءَّ َُ ٌََ َ   

ال املــرتدِّد مــن اجلمــل غــري املتعــددة، فقولــه ويقــول ابــن أيب اإلصــبع هــذا مــن مثــ

  (مسها ومسته) ترديد حسن، وقد جاء فيه الرتديد يف العجز دون الصدر.

  :)٥(وقول املتنيب

َ   َُ  ُر َ ** ىَا َ* َُُر  َُ   

                                   
  .٨٥املصباح املنري: ص/ ١

  .٢٥٩صخزانة األدب: / ٢

 ).٢٠: اآلية (احلشر/ سورة ٣

  .٨٣، ص٣؛ والطراز: ج٢٤٣ص ديوان أيب نواس:/ ٤

  : طريق تكثر فيه اُألسد.الشرى؛ و ١٥٧، ص٢ديوان املتنيب: ج/ ٥

 طريق تكثر فيه األسد.: الشرى* 



 ٧٤

  والرتديد يف حرف النداء (الياء).

بــني التكــرار والرتديــد ويقــول: "الفــارق بــني وهنــا يــذكر ابــن أيب اإلصــبع الفــرق 

الرتديــد والتكــرار، إن اللفظــة الــيت تكــرر يف التكـــرار ال تفيــد معــًىن زائــداً بــل هــي تبـــني 

للثانيـة وبـالعكس، واللفظــة الـيت تـردد تفيــد معـىن غـري معــىن األوىل منهمـا، واشــتقاقهما 

لــذي أراده، والكــارُّ هــو الــذي مشــعر بــذلك؛ ألنَّ الــرَّاّد مــن وجــٍه ال يبلــغ إالَّ املوضــع ا

  انتهى إىل املوضع املراد وكرَّ راجعاً، ومنه الكّر والفّر، كقول امرئ القيس:

 َ ُِ ُِ ِ ِ** َ ِ َُا َُ َ ِدُ  

  .)١(أي: أنه ال يكر إالَّ بعد الفرار"

  :)٢(ومنه قول الشاعر

  وعا    ح را** رة ا    

  والرتديد يف حرف اجلر (يف).

  :)٣(ومنه قول زهري

َوَْب أ ْ َََُ َب ا** أ َرا ْبو ُ َءا  

  فردد (أسباب).

  :)٤(وقال جمنون بين عامر

  ٍَء  َ ِاَِمَ ِ ** ِاَمَِ ُِ ي َو

                                   
  .٢٥٤حترير التحبري: ص/ ١

  .٣، ص٢العمدة: ج/ ٢

  .٢٩شرح ديوان زهري: ص/ ٣

  .٣، ص٢العمدة: جقيس بن امللوح؛ / ٤



 ٧٥

  والرتديد يف (ابتالين).

  :)١(وقول أيب متام

ُُد َ نُ ِا إ  ** ُُُن َواا ُِا َِ َ  

  والرتديد يف (خفت، الكثب).

  :)٢(وقال ابن املعتز

ِ ُ    ا  **  نو ن    

  والشاهد يف (شئت).

  :)٣(وقال الصنوبري

َي إذا  أمرَُر ْو ْوكُن **أَُ ذا َرأْوكي إرُْ َْ  

  والشاهد يف (ُعذري، ورأوك).

  :)٤(وقال أبو الطيب

ى أَا َِ ٌأ ٌ** داَ  نِ ٌَ اٌدَ  

  والرتديد يف (أمري).

  :)٥(منه يف الصدر قول القائلوما جاء 

                                   
  .١٦٠ديوان أيب متام: ص/ ١

ـــــز: جديـــــوان ابـــــن املع/ ٢ -هــــــ١٤١٥، شـــــرح جميـــــد طـــــراد، دار الكتـــــاب العـــــريب، ط٢٧٣، ص٢ت

  م.١٩٩٥

  .٣٤٧؛ العصر العباسي الثاين: شوقي ضيف، ص٤، ص٢العمدة: ج/ ٣

  .١١٠ديوان املتنيب: ص/ ٤

  .٢٥٥حترير التحبري: ص/ ٥



 ٧٦

ِد ارُر َمِد  ارُر َم** ارَ ُُ ُ اَ َمَ  

  :)١(وما جاء يف الصدر والعجز معاً قول أيب نواس

ِ  ُهَد أ ُ َد َ** هَ َِذ َ ُ ُ  

بيتـــه: احملبـــوك، وهـــو أن  ومـــن الرتديـــد نـــوع آخـــر يســـمى تريـــد احلبـــك، ويســـمى

تبـــين البيـــت مـــن مجـــل تـــرّد فيـــه كلمـــة مـــن اجلملـــة األوىل يف اجلملـــة الثانيـــة، وكلمـــة مـــن 

ـــري  ـــان غــ ـــان األخريتــ ـــم، واجلملتــ ـــني يف قســ ـــل مجلتــ ــــون كــ ـــث تكـ ــــة، حبيــ ــة يف الرابعـ ــ الثالثـ

  :)٢(اجلملتني األوليتني يف الصورة، واجلمل كلها سواء يف املعىن، كقول زهري

 ُ ا اُإذا ط  ار** ا اُر  إذا  رَب  

ــة  ــة فقـــد ردد كلمــ ــة مــــن اجلملــ ــة الثانيــــة، وردد كلمــ ــة األوىل يف اجلملـ مــــن اجلملــ

وكـــل مجلتـــني متفقتـــان يف الصـــورة غـــري أ�مـــا خمتلفتـــان، وإن  ،الرابعـــة الثالثـــة يف اجلملـــة

اجلميــع واحــد، وهــو  ومعــىناشــرتكا يف املعــىن، فــإن صــورة الطعــن غــري صــورة الضــرب، 

  .)٣(احلماسة يف احلرب

التصـدير خمصـوص الفرق بـني التصـدير والرتديـد هـو: "أن ن ويقول ابن رشيق إ

كتـب املـؤلفني،   يففـال جتـد تصـديراً إال كـذلك حيـث وقـع  بـالقوايف تـرد علـى الصـدور،

  .)٤("يف أضعاف البيت وإن مل يذكروا فيه فرقاً، والرتديد يقع

ملرشـــد: "إن هـــذه املصـــطلحات الكثـــرية ال تفيـــد بـــل تـــدعو إىل  ويقـــول مؤلـــف ا

كثـــرة املصـــاعب أمـــام الطالـــب والباحـــث، والـــذي أراه أن التوشـــيح والتصـــدير كليهمـــا 

                                   
  .١٢٢ديوان أيب نواس: ص/ ١

  .٢٢، ص٢؛ والعمدة: ج٢٣؛ ونقد الشعر: ص٥٤ديوان زهري: ص/ ٢

  .٢٥٦التحبري: ص حترير/ ٣

  .٦، ص٢العمدة: ج/ ٤



 ٧٧

داخالن فيما مسيناه بـالتكرار النغمـي املـراد بـه تقويـة اجلـرس، وأصـله يف زعمنـا أسـلوب 

األشــعار واألبيــات علــى  قــد انــدثر مــن أســاليب الــنظم كــان ملتــزم فيــه الشــعراء إعــادة

  .)١(حنٍو قريٍب من اإلعادة عند الفرنسيني"

وتـرى الباحثـة أن هـذه املوضـوعات مجيعهــا مشـرتكة يف تكـرار اللفظـة الواحــدة، 

ــيح  ــ ــ ــ ــ ــ ــــدير والتوشــ ــ ــ ــ ــ ــــره أن التصــ ــ ــ ــ ــ ــا ذكــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف فيمــ ــ ــ ــ ــ ـــع املؤلـــ ــ ــ ــ ــ ــــق مـــ ــ ــ ــ ــ ـــذا تتفــ ــ ــ ــ ــ ــا -وهلـــ ــ ــ ــ ــ ــ   كمــ

ـــكري ــ ــة والعســ ــ ــ ـــميه قدامـ ــ ــاد  -يســ ــ ــ ــــب-أو األرصـ ــ ــد اخلطيـ ــ ــ ـــف  -عنـ ــ ـــد والتعطــ ــ ــ   والرتدي

ــــد ــبع و  عنــ ــ ــد أيب اإلصــ ــ ـــاكلة عنــ ــــذلك املشـــ ــبكــ ــ ـــكري )٢(اخلطيــ ــــوي )٣(والعســـ  )٤(واحلمــ

  التنصيص، ما هي إالَّ شيء واحد.معاهد  )٥(وصاحب

  :)٦(وقول أيب متام

  َمَ  اَق  اِء **  ااُح َِ  راٌح إذا

  ردد (مطيها) و(مطايا).

  :)٧( بن الضحاك اخلليعوقول احلسني

  ت   ** و  ادي ن  

                                   
  .٧٦، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٢٧، ص٦اإليضاح: ج/ ٢

  .٤٢٠كتاب الصناعتني: ص/ ٣

  .٤١٢صخزانة األدب: / ٤

  .٢٥٢، ص٢معاهد التنصيص: ج/ ٥

  .٨٧، ص١ديوان أيب متام: ج/ ٦

عتــز: هـو: أبــو علـي احلســني بــن الضـحاك، شــاعر مطبــوع، ولشـعره رونــق وقبــول؛ طبقـات ابــن امل/ ٧

  .٢٦٨ص



 ٧٨

  الشاهد يف (مألت، ومألن). 

  :)٢(: ومن أملح ما مسعته قول ابن العميد)١(ويقول ابن رشيق

    :وإن ن :   **  ن ط ن 

  والرتديد يف قوله (شعر كاتب).

ــبع: " ــة يقــــول ابــــن أيب اإلصــ ــادة اللفظــ ــد يف إعــ وقــــد تقــــدم أن التعطــــف كالرتديــ

مبوضـعهما وبــاختالف الـرتدد، وثبـت أن التعطــف  بعينهـا يف البيـت، وأن الفــرق بينهمـا

ــــراع ــــه يف مصـ ــــدى كلمتيـ ــــون إحـ ـــد وأن تكـ ـــبه  ال بــ ــر، ليشــ ــ ــــراع اآلخـ ــــرى يف املصـ واألخـ

ل بــالعطفني يف كــل عطـف منهمــا مييــ مصـراعاً البيــت يف انعطـاف أحــدمها علــى اآلخـر

    إىل اجلانب الذي مييل إليه اآلخر.

  السابق الذي صدره:زهري ثل له ببيت وم

       

  وكقول أيب متام:

َ َُ ُهَْ ن ً ٍةَْ** َِِ ُهَُْ ِاا َ")٣(.  

ــا أبـــو هـــالل العســكري واخلطيـــب فقـــد ورد عنــدهم باســـم املشـــاكلة ، وهـــي: أمَّ

                                   
  .٧، ص٢العمدة: ج/ ١

هــو: أبــو الفضــل حممــد بــن احلســني، أديــب وشــاعر لــه خــربة بالفلــك والنجــوم والسياســة؛ يتيمــة / ٢

  .١٨٣، ص٣الدهر: ج

  .٢٥٧حترير التحبري: ص/ ٣



 ٧٩

ـــديراً  ـــاً أو تقــ ــحبته حتقيقــ ــ ــه يف صـ ــ ــريه لوقوعـ ــ ـــظ غـ ــــر الشـــــيء بلفــ ـــاىل: )١(ذكـ ــــه تعــ ، كقولـ

   
  والسيئة الثانية مبعىن العقاب. . )٢(

  :)٣(وقول أيب متام

ُِ َ َبَُ َءأ ٌ **  ّمََأ َ َرا ُارا  

  صحبة الدار.يف والشاهد يف (بنيت اجلار) لوقوعه 

                                   
  .٣٤٠؛ والصناعتني: ص٢٨، ص٦اإليضاح: ج/ ١

 ).٤٠: اآلية (الشورى/ سورة ٢

  لديوان.؛ َملْ أجده يف ا٢٨، ص٦اإليضاح: ج/ ٣



 ٨٠
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يؤكــد د. عبــد اهللا الطيــب إن أســلوب إعــادة األشــعار واألبيــات يشــبه إىل حــٍد 

  قريب جداً أشعار الفرنسيني وأوربا بصفة عامة.

 ِممـَّا ذكـر املؤلـف عنـد وهلذا فقد نظـرت الشـعر العـريب احلـديث ووجـدت الكثـري

ــة  ــاه املدرســ ــة اإلجنليزيــــة رافضــــني اجتــ ــة والثقافــ الشــــعراء الــــذين مجعــــوا بــــني الثقافــــة العربيــ

الكالسـيكية الــيت تقـوم علــى القـدمي التقليــدي، ومـنهم مــن اجتـه إىل االجتــاه التجديــدي 

الـذهين، ومــنهم مـن اجتــه إىل االجتـاه الرومانســي. ومـن ذلــك قصـائد أصــحاب مدرســة 

  :)١(يوان كقول عباس حممود العقادالد

   و ب ا  نن ظظ  

  ء وا   ان ان  

  ن ن  ط اد ا 

  عأو  ن ن  

  ي د و   ض 

      ما أ  ء 

ا ر نا اأط   

  ة وأان أان  ط ا  

  ة وا   ن ن  

 م   ا أ  
.  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

 و اءما و اب ا  

  ءا  رضا   

   را  و و  

  نارث واا و  

   اع م  ون 

  ا  اا أن  

  و اا ن ِ ن   

     واءا  ةا   

   نر اا   

    ا ٌ  نا   
.  

  الشاهد إكثاره من التكرار يف معظم األبيات.

                                   
  .١٢٣م، ص١٩٢٩ساعات بني الكتب: حممود عباس العقاد، القاهرة، / ١



 ٨١

ومن مجاعة مدرسة أبولو اليت تـأثرت كثـرياً بشـعر الرومانسـيني اإلجنليـز قـول أيب 

  :)١(القاسم الشايب

َ ِمأ ٌ ٌر ِْمأ ِمأ ** ِدُُا ا   ي  

ومـن شـعر الـذين يغلــب علـيهم الطـابع الرومانســي صـاحب الرومانسـية ورئــيس 

  :)٢(مدرسة أبولو خليل مطران يف قصيدته املساء

  ِِد َوِا ِ ِاَط ٌََ  

  ٌَُد َُ َََِِد
.  

**  

**  

  َْ ٍِ َِي ِْْءِ 

 َََِ ٌدَُ َِِ  
.  

  :)٣(وأيضاً قوله

َوا ظ َْْأ ِ **ظ َُْ ِْاَُ ْ 

  :)٤(ومن شعر إبراهيم ناجي

 يا ا ذ  

    ِ ر يا ا ذ  
.  

**  

**  

  م أن أ اس وا

  ر  ب ا  
.  

  :)٥(ومن شعر إبراهيم املازين

 ت  ...ذا... ** ات اواة، اواة

  :)٦(والتجاين يوسف بشري

  **    ط اَب 

                                   
  .١٢١ديوان أغاين احلياة: الدار التونسية للنشر، ص/ ١

  م.١٩٤٩، القاهرة، ١٤٤، ص١ديوان خليل مطران: ج/ ٢

  .١٣٠املعلم األول لشعراء الرومانسية العرب: ص/ ٣

  .٣٣٠تطور األدب احلديث: د. أمحد هيكل، ص/ ٤

  ، مكتبة الرشد، الرياض.٧٦األدب احلديث الرؤية والتشكيل: د. حسن علي حممد، ص/ ٥

  .١٧٦ديوان إشراقة: ص/ ٦



 ٨٢

  :)١(وقصيدة أمحد شوقي ذكرى املولد

  ّم مُِ ََ َ  

 ِا َِ ِ إ ن  
.  

**  

**  

   ِا ُ ِ ُِ  

  َ ذاإ ِا َِ َو  
.  

  :)٢(وأيضاً من شعر أمحد شوقي يف التكرار قوله

   ا َُ وِبُِ   

  ا اُء  َِدهِ   

  َن َو َب   
.  

**  

**  

**  

    يأ  وُقَُن اَو  

 َا ُِا َ ََو  

  ِذَ ٌَ َوُ د 
.  

  :)٣(وكذلك الشاعر عبد اهللا الفيصل قوله

   واد    

 و  ادي  أَو  
.  

**  

**  

  أود   ا دمك  

  و أ  ا ك   
.  

  والتكرار احملض عند املؤلف، وهو إعادة البيت كامًال.

قـــد ُجيـــاء بـــالتكرار �ـــرد إظهـــار الـــنغم وتقويتـــه، وأوضـــح مـــا يكـــون ذلـــك إن  /١

جــيء بالبيــت كــامالً بعــد فــرتات، وهــذا طــراز مــن التــأليف قــد انــدرس مــن 

د املهنــدس نقــالً الـنظم العــريب وقــد أحيــاه بعــض املعاصــرين أمثــال علــي حممــو 

عن األشـعار الغربيـة الـيت ال تـزال حمتفظـة بطـابع اإلعـادة للبيـت يف كثـري مـن 

 منظوما�ا.

                                   
  .٦٩، ص١ديوان أمحد شوقي: ط/ ١

  .٣٠، ص٢ديوان أمحد شوقي: ج/ ٢

  هـ.١٤٠١، دار األصفهاين، جدة، ٢١عبد اهللا الفيصل من وحي احلرمان: ص/ ٣



 ٨٣

والـــذي يـــدلُّ علـــى أن هـــذا الطـــراز كـــان موجـــوداً يف العربيـــة وانـــدرس عنـــدما  /٢

بلغــت أشــعارها مــا بلغتــه مــن النضــج والكمــال يف الــوزن والقــوايف، مــا جتــده 

ار هــذيل واملهلهــل واحلــارث بــن عبــاد فمــا مــن أنــواع التكــرار يف بعــض أشــع

 تكرر فيه أشطار أو أجزاء من أشطار.

ومن شـعر الشـنفري وتـأبط شـراً وليلـى األخيليـة وبعـض أبيـات امـرئ القـيس  /٣

ـــام  ـــات نظــ ـــض خملفــ ـــا بعــ ــدمياً يـــــوحي أ�ـ ـــاً قـــ ــــواع مـــــن التكـــــرار حتمــــل طابعــ أن

 اإلعادة.

ــة الـــيت تســـمى التصـــدير والتوشـــ /٤ ــا إليهـــا مـــن ويبـــدو أن األنـــواع البديعيـ يح ومـ

ضـــروب التكـــرار املبنيـــة علـــى ترديـــد كلمـــات يف صـــدور األبيـــات وأعجازهـــا 

 وقوافيها هي أيضاً بقايا من ذلك األصل القدمي.

غــري أن هــذه األنــواع صــارت أداة صــاحلة عنــد الشــعراء الفحــول يريــدون �ــا  /٥

رنــة الـــوزن، ويقــوون �ـــا جــرس األلفـــاظ. ومــن الشـــعراء الــذين بـــرزوا يف هـــذا 

 ضمار، جرير والبحرتي.امل

استغل املتنيب التكرار الرتمني استغالالً كـاد ينفـرد بـه وهـو يضـفي علـى شـعره  /٦

لونــاً موســيقياً يناســب طبيعتــه وطبيعــة مــا يتناولــه مــن أغــراض ومــا يــنظم فيــه 

 .)١(من حبور

  

                                   
  .٨٨-٨٧، ص٢املرشد: ج/ ١



 ٨٤
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إنشـــائي الصـــيغة يف جـــوهره، ورمبـــا أنـــه تكـــرار  وهـــذا النـــوع مـــن التكـــرار خطـــايب

ــو: أن  ــه وبـــني التكـــرار النغمـــي هـ ــرتمن، والفـــرق بينـ ــر الـ ــو مـــن عنصـ ــو ال خيلـ لفظـــي، فهـ

التكــرار النغمـــي ينصـــب علــى أول مـــن كـــل شـــيٍء ويباريــه وجياريـــه. ويعمـــد إىل إظهـــار  

  :)١(هن أمثال جرير يف قولية موسيقاه وسلك الشعراء املطبوعو كوامنه وغوامضه وتقو 

َأ  ُ ُدَُ ذإ** َُا َُِ ٍََ عِ  

ــه  ــث أنـ ـــه مـــن حيـ ــت ل ــرتمن عرضـ ــة الـ ـــا التكـــرار الصـــوري فناحيـ ــح ذلـــك إمَّ يوضـ

ــو  ــرتمن وهــ ــه جــــاف الــ ــث إنــ ــظ فقــــط، ال مــــن حيــ ــب علــــى يف تكــــرار اللفــ ــه ينصــ حقيقتــ

ــيد ــاحب جــــو القصــ ــيت تصــ ــة الــ ــة واملعــــاين العامــ ــا يكــــون يف األلــــوان اإلمجاليــ ــر مــ ة وأكثــ

مقدمات القصائد؛ ألنَّ املقـدمات إمنـا هـي أبـداً متهيـد و�يئـة ويعمـد فيهـا الشـعراء إىل 

  .)٢(خلق أجواء عاطفية خيلصون منها إىل أغراضهم

ــة واحـــدة  ــا ذات صـــور تقليديـ ــد املقـــدمات أغلبهـ ويف الشـــعر العـــريب خاصـــة جنـ

كانــت الصــور التقليديـة دائمــاً تنــزع وهـي النســيب أو مـا مبجــراه مــن غنـاٍء حــزين. وَلمَّـا  

ــــوحي  ــرتاح والـ ــــق االقـــ ـــن يف طريـ ـــح البـــــنيِّ ولكــ ــــول الواضــ ــــق القـ ـــن طريـ ـــأثري، ال مــ إىل التــ

والتلمــيح، والنســيب العــريب ومــا مبجــراه مــن املقــدمات الغنائيــة احلزينــة وكــل ذلــك، جيــد 

ــاطفي احلـــزين أو اهلـــائم أو الطـــرب  مـــن التكـــرار وســـيلة قويـــة التـــأثري القـــرتاح اللـــون العـ

  .)٣(الذي تزاد إشاعته يف األمساع والقلوب قبل البلوغ إىل الغرض

                                   
  كره.سبق ذ / ١

  .٨٨، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٨٨، ص٢جاملرجع السابق: / ٣



 ٨٥

هـــذا، وبعـــض القصـــائد تكـــون أغراضـــها مـــن نـــوع نِســـي اللـــون كقصـــائد الرثـــاء 

املفجع، والفراق واالغرتاب، واهلم واالبتئاس، والذكرى والتشـوق، وحـىتَّ املـديح أحيانـاً 

، وكـــل مـــا كـــان مـــن هـــذا ِممَّـــا تغلـــب إن ُقصـــد بـــه التفخـــيم أو إظهـــار اإلعجـــاب املفـــرد

  .)١(عليه العواطف

ــا يكـــرره الشـــعراء إلشـــاعة لـــون عـــاطفي غـــامض، يقـــوي الصـــورة الـــيت  وأكثـــر مـ

ــا مــــن األعــــالم،  ــا هــــو مبنزلتهــ ـــع، ومــ ــاء األشــــخاص واملواضـ ــيدة، أمســ ـــة القصــ ــا بنيـ عليهــ

  :)٢(واأللفاظ اليت تنزل منزلة األعالم ككلمة األعادي يف بيت مالك بن الريب

 ََُوأََ ديا رضأ  ** ِم ِديا رضأ َ َأراِم  

  وهذا التكرار ضربان: ملفوظ، وملحوظ.

هــو مــا ُكــرِّرت فيــه ألفــاظ بأعيا�ــا ســواء كانــت أعالمــاً أم كلمــات جتــري جمــرى 

  طلعها:األعالم كقول مالك بن الريب يف قصيدته اليت تقدم م

    ْ ََْأ َْ يِْ َْ أ

  ََُ ُا   ََا َ  

ا دم  ،ا أ  ن   
.  

**  

**  

**  

ِاَص اِا ِْزأ َاِدي ا  

    ِ َبا ََ ََا َو  

    دام َْ ا ّاٌر، و  
.  

تكـرار (الغضــا) هنــا مــن التكــرار امللفــوظ؛ ألنَّ كلمــة (الغضــا) قــد رددت فيهــا ف

ها، والغرض من ترديدها كما ترى مقصود منه إشاعة احلنـني والتشـوق وهـو اللـون بعين

  .)٣(العاطفي العام املصاحب هلذه األبيات

                                   
  .٨٩، ص٢املرشد: ج/ ١

  هـ.١٣٢٤، بوالق، طبعة ١٣٧ذيل األمايل والنوادر: للقايل، ص/ ٢

  .٩٠، ص٢املرشد: ج/ ٣



 ٨٦

  :)١(ومن أمثلة التكرار امللفوظ قول النابغة

َّ اََُد ُِ ا ارا  

  أى َوأِ َ ُم َوَُه

   َِ َوُم رامأ َو  

  َُِوأ ٌُم مُُِ َأ  
.  

**  

**  

**  

**  

  رَوأ يُم ِ َنَُّ ذا  

 ارَّ ِبُا ِ حُج ا  

 ارِ َُ  ََُوا ََُوا  

ُُأ  اريَوأ  ِ َسا  
.  

فــرتى تكــرار (نعــم) ومــا أراده الشــاعر مــن تقويــة النســيب وإشــاعة الشــوق مــن 

  :)٣(. وقد قلد عمر بن أيب ربيعة النابغة يف تكرار (نعم) كقوله)٢(طريق هذا التكرار

   ُُِ ٍد َمأ ُم آل ِأ  

َ      ٌِ َُا  ُم إ  
.  

**  

**  

 َُُ ٌِرا أ ٍ اة  

ُُِ ُا ٌل َوَ ُا َو  
.  

  قول:تومذهب اخلنساء يف ترديد اسم صخر جيري هذا ا�رى وذلك حيث 

 مََُو ِا اَ نَوإ  

  ِِ اةا ََ اَ نَوإ  
.  

**  

**  

 ذا َمإ اَ نُرَوإَّ  

  م ٌَ ُ َرأِِ مرُ   
.  

وهــو ترديــد األمســاء واألعــالم املختلفــة يف اللفــظ، املتفقــة يف املــدلول، كــالتكرار 

الـــذي جنـــده يف كثـــري مـــن مقـــدمات القصـــائد اجلاهليـــة، مثـــال ذلـــك قـــول العـــامري يف 

  :)٤(معلقته

 ََ ُرَا َُُِ  

 َُْي َرُ نّّا ُِاََ  

**  

**  

  ََّ ًِ ََُ ْ  

    َُِ ُِا َِ  َ  

                                   
  ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مصر.٧٧ديوان النابغة: ص/ ١

  .٩٠، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٨٤ن ربيعة: صديوان عمر ب/ ٣

  .٢معلقة لبيد العامري: ص/ ٤



 ٨٧

ْتْ     أَم ْاَر، َوََم ِْ ََُ َ  

  َِْ َْ ،ُّ، َوََوَرتْ  

َُِ ْوأ ،َْا قرََِ  

 َِ ،ََْْإْن أ ،ٌِاَُ  
.  

**  

**  

**  

**  

 َََُور َُْأ ََْو  

  ُاََ ِْ َْ ،زَِا َْأ  

 ََُُ ،َدةْ َََْ  

  ََُو ِطأ ُْف او ،َِْ  
.  

ظ بعينـه، وإمنـا علـى ألفـاظ خمتلفـة وهـي فتكرار املواضع هنـا ال ينصـب علـى لفـ

  (فيد، مشارق اجلبلني، حمجر). 

وهـــذا التكـــرار أريـــد بـــه تقويـــة عنصـــر الفـــراق والنـــوى وتأكيـــد احلـــزن أو اليـــأس، 

ـــاً علـــــى  ـــا حزينــ ـــاً عاطفيــ ـــىن ويضـــــفي لونــ ـــأثري املعــ ــد مـــــن تــ وكـــــذلك يقـــــوي الصـــــورة ويزيـــ

  .)١(القصيدة

  :)٢(سوكذلك تكرار أمساء احلبائب كقول امرئ القي

   ِثَْا أ ِْ ِأَ  

  وََ َدَُ اَِْر، َِْر ََُةٍ  

   ِ أ َو ن أإ َُا ُ  
.  

**  

**  

**  

ََِ ِبا أ َِرَو  

 ُِْ ُت إمَا  :ْ  

   َ َِا ََا َو ٌا  
.  

وكذلك من التكرار امللفوظ ما جاء يف تكرار كلمة (الغضـا) يف قصـيدة مالـك 

  بن الريب، ويكون يف األعالم وما جيري جمراها كتكرار كلمة (نُعم) وهي علم.

ــا لبيـــد، واألمســـاء الـــيت ذكرهـــا امـــرؤ  ــع الـــيت كررهـ ــا امللفـــوظ فيكـــون يف املواضـ أمَّـ

القصــد منــه تقويــة املعــىن العــام والصــورة القــيس وكــل هــذا يســمى بــالتكرار الصــوري؛ و 

والبنيــة الــيت عليهــا القصــيدة، أقــوى مــن القصــد إىل تقويــة معــىن خــاص تفصــيلي يــرتبط 

                                   
  .٩٣، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٢١٢ديوان امرئ القيس: ص/ ٢



 ٨٨

  .)١(ببيت واحد، أو فكرة واحدة

خـــذ (نُعمـــاً) و(أم احلـــويرث) قـــد جيـــوز أن يكـــون أريـــد �ـــذه األمســـاء أشـــخاص 

هـن نسـاء عـرفهن امـرؤ القـيس،  �م، وقد تكون عنيـزة وأم الربـاب وأم احلـويرث كلابأعي

كمــا قـــد تكـــون (نُعـــم) امــرأة عرفهـــا النابغـــة. ولكـــن صــورة النســـيب الـــواردة فيهـــا هـــذه 

األمساء ال يشرتط فيها صدق الشاعر من اجلهة اخلربيـة، وإمنـا يشـرتط فيهـا صـدقه مـن 

اجلهة العاطفية، وصدقه من اجلهة العاطفية يعرف مبقدرته على إحداث جـو النسـيب 

ــو كـــــرر (ريـــــا) و(ســـــعدى)  مـــــن تـــــذكر ــــزوع إىل املاضـــــي. فلـــ ـــني ونـ ــر وحـــــزن وحنــ وتفكـــ

  و(الرباب) إمنا الغرض �ييج عاطفة الغرام ال امرأة بعينها.

وتكــرار املواضـــع لـــه مــن األثـــر الســـحري مــا لتكـــرار أمســـاء النســاء، ومـــن طلـــب 

 هـــذا التـــأثري الســـحري مـــا أكثـــر اجلـــاهليون مـــن تعـــدد أمســـاء امليـــاه واملضـــارب واملراعـــي

  :)٣(، كقول زهري)٢(واملراحل

   إذا  أر ز   

 وري أو  آدامد  
.  

**  

**  

   را   بي اأ  

     ِآ  اةا   
.  

  والشاهد ذكرها (راكب، شرورى، آدم) وكلها مواضع.

  :)٤(وأيضاً قوله من معلقته

ا ََََمََو َ َ َنُ ** َُو ُِ ِ نِ ََو  

وقـــد فطـــن اإلســـالميون األوائـــل إىل مـــا يف تســـمية املواضـــع مـــن تـــأثري ســـحري، 

                                   
  .٩٤، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٩٥، ص٢جاملرجع السابق: / ٢

  .٣٧شرح ديوان زهري: ص/ ٣

  .١٤معلقة زهري: ص/ ٤



 ٨٩

ــا،  ــــوهم فيهــ ـــب ال ــــذي خياطـ ـــالص ال ــــني اخلـ ــــون العــــاطفي وإىل عنصــــر احلن وإىل قــــوة الل

فحفـــزهم هـــذا علـــى اإلكثـــار منهـــا يف أشـــعارهم، مـــع تعمـــد البعـــد عـــن حقيقـــة الســـفر 

ــد واجلغ ــدوي كالعجــــاج جنــ ــنهم ذا مــــزاج بــ ــه مــــن أمســــاء فمــــن كــــان مــ ــا فيمــــا يكررونــ رافيــ

  .)١(ترديده لألمساء مزدمحاً باألوابد والغرائب املسرودة سرداً 

  :)٢(مثال ذلك قوله

 و أأ َِ  َِ نِ  

  ََ ِ َُر َُ وأ  

َ ِفَِ وى أُ ِفَِ  
.  

**  

**  

**  

ََ أو ًُ و ذيى أِِ وأ  

 َُ ر ََا ََ وأ  

 َ ِم ا ََ وأ  
.  

الشــاهد ذكـــره عـــدة مواضــع (ســـلمى، أجـــا، يـــأجج، ُبْصــرى، تـــوج، نبـــاك) أمَّـــا 

  اللوى وعاجل فقد أكثر الشعراء استعماهلا.

د إىل األمســاء اخلفــاف (مثــال: ومــنهم مــن كــان ذا مــزاج حضــرّي جنــده قــد عمــ

سعدى، واللوى) وما جرى جمراها فأكثر من نظمهما علـى سـبيل التلـذذ والـرتمن ولعـل 

  .)٣(جرير كان أقدر الشعراء اإلسالميني على هذا الضرب من التكرار

  :)٤(قال جرير

  َ اَدُِِِ  اَادي  

ٍَِ َط ََ َُِ  

**  

**  

 ُر اَُِ َمَُو  

   َ  َا َِ   

                                   
  .٩٥، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٧١أراجيز العرب: شرح البكري، مصر، ص/ ٢

  .٩٦، ٢املرشد: ج/ ٣

  .٥٠٣ديوان جرير: ص/ ٤



 ٩٠

ُ    َق ُمََ  

رضأ َو ََا ُا َ  

 ل ِتََ ِ وَرَا ِأ  

   ِبَِ َِ  م  

  ِدَِ زَ ََُ  

  َو ُ ازلِ اتٍ  

  أظُ ََِدةَُ  دع  

  َُِ ُ َوِ ُُلٌ 
.  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  ِِا ِ َل ُ  ذاإ  

 َا ََِمأ َرَا َِ  

  َوا َ مأ َو  

  ِا ةَِظِ فَ َو  

ِ ِ َعُا َُ  

     ِ ُدَا كََ َو  

  أ ََو َِا ِأ  

َا ا أ َ يِ  
.  

ونرى الشاعر قد أكثر من املواضع (األدمـى، سـلمانني، جنـد، الغـورين، ضـربه، 

  الرجام، جنوب قو، مجاد قو، ذو بقر).

ـــين  ــــرد التغـــ ــع جمــ ــ ــــذه املواضــ ــــذكر هــ ـــاعر أراد بــ ــــوق إن الشـــ ــــر الشــ ـــاعة عنصــ وإشـــ

ــا عاطفـــــة صـــــورية غامضـــــة... وتســـــري إىل أطرافـــــه؟ مث أال تـــــرى  ـــني، أال تـــــرى هنـــ واحلنــ

الشاعر ال يكاد يريد إىل ذكر موضع واحد أو موضعني بأعيا�ـا، وإمنـا يتسـلى بتعـداد 

أمسـاء خمتلفـة كأمنـا يستحسـن جرسـها، وكأنـه يريـد أن يقر�ـا يف أذهاننـا وأوهامنـا مبعـاٍن 

  .)١(رب وأعظم من جمرد اإلشعار باملوضعية والنقلة واحلل والرتحالروحية، أك

وقــد تعــددت املواضــع يف الشــعر اجلــاهلي كالــذي عنــد لبيــد، وزهــري، والنابغــة. 

وإن كــان التعــدد ال واقعيــاً، وإن كــان صــورياً فهــو ال يــزال قريبــاً مــن الواقــع حبيــث جيــوز 

حتمــدن بالعليــا مــن فــوق جــرمث مث ِلمــن شــاء أن يفــرتض أن صــوحيبات زهــري يف املعلقــة 

ملــن إىل الســويان، مث خلقــن القنــان عــن ميــني وحزنــه، ولكــن جريــراً ال يعطيــك الفرصــة 

لتنسب إليه مثل هذه الواقعية ولو على سـبيل الغـرض احملـض، فمواضـعه أشـبه بـالرموز 

                                   
  .٩٦، ص٢املرشد: ج/ ١



 ٩١

ـــري  ــماء و"أثــ ــة بالســـ ــــدة عـــــن األرض الالحقـــ ــة البعيـ ــاالً يف الصـــــورية العاطفيـــ وأكثـــــر إيغـــ

  .)١(يال"اخل

ــة  ــة الفنيــ ـــدهٍر إىل هــــذه الناحيــ ــر بـ ـــاءوا بعــــد جريــ ــذين جـ ـــن الشــــعراء الــ ــد فطـ وقــ

الســحرية يف شــعره كــالبحرتي ومهيــار والشــريف الرضــي، ومــنهم مــن ذكــر عــاجل وذي 

ســـلم والعقيـــق واللـــوى واألجـــرع مـــا يوشـــك أن يوقـــع يف خلـــدك أ�ـــم قـــد طوفـــوا آفـــاق 

ــت ــا مــــا عرفـــه جريـــر، هـــذا وأنــ ــدون حضــــريون  اجلزيـــرة وعرفـــوا منهـ ــم أن هـــؤالء مولـ تعلـ

لعلهـــم َملْ يعرفـــوا شـــيئاً مـــن هـــذه املواضـــع مـــن غـــري طريـــق الكتـــب. وأظـــن أن احملـــدثني 

األوائـــل نفـــروا مـــن املواضـــع البدويـــة علـــى حنـــو مـــا كـــان يفعـــل جريـــر، علـــى أ�ـــم فطنـــوا 

ــد  ـــفيه ترديـــ ـــذي يضــ ـــللجمـــــال الصـــــوري الــ ــيدة. فرامــ ـــو القصـــ ــع علـــــى جــ وا هـــــذه املواضـــ

رتديــد مواضــع مــن صــميم حيــا�م، كأحيــاء الكــرخ وكلــواذ وطيزنابــاذ، مضــاهاة ذلــك ب

  .)٢(ولكن هذه املواضع َملْ يكتب هلا اخللود فاندثرت

أمَّــا أبــو متــام فقــد كــان ناقــداً حصــيفاً، فــأدرك بثاقــب فكــره مــا يصــاحب أمثــال 

ـــاعة العوا ـــة، وإىل إشــ ــم بـــــالعواطف الغامضــ ــاٍن مفعـــ ــ ــو حـ ــــن جـــ ــة واألجـــــرع مـ ـــف رامـــ طــ

النسـيبية. ولـذلك َملْ يكـن جيـد أنسـب لتقويـة هـذه  يعمد هو يف مطالعـه الغامضة كان

مثـال ذلـك  )٣(املطالع من أن يزاوج بني اجلناس التام والناقص، وأمساء املواضع اجلريريـة

  :)٤(قوله

َراأ  ر  ََ ِ** ا مِ ََِِا   

  .س بقوله رمينوالشاهد (رامة) وجا

                                   
  .٩٧، ص٢جاملرشد: / ١

  .٩٨، ص٢جاملرجع السابق: / ٢

  .٩٩، ص٢جاملرجع السابق: / ٣

  .٢١٧ديوان أيب متام: ص/ ٤



 ٩٢

  :)١(وقوله أيضاً 

َا َ َ َ يِ َ ِ ** ََِوا ّا َِ ٌَو َِ  

  الشاهد (ذو سلم) وجانس بقوله (سلمى).

  :)٢(وقوله أيضاً 

  ع أا   د ** ودعع اا ءه ا   

   قوله: جترع واألجرع.الشاهد ذكر األجرع وزاوج بينه واجلناس يف

إالَّ إن أبـــا متـــام َملْ يكـــن يهـــتم برتديـــد هـــذه األمســـاء، ولعلـــك ال جتـــده بـــذكر يف 

  :)٣(نسيب القصيدة فيها إالَّ واحداً، ونادر جداً أن جتد له اثنتني كما يف قوله

َرأوِد أَُو ٍِاَ يأ َ**  ىِا ََ  َِدرَزوَو  

  (اللوى، وزورد). فقد ذكر اثنني

وقـــد تنبـــه البحـــرتي إىل ذكـــر املواضـــع القليلـــة الـــواردة يف شـــعر أيب متـــام وســـحر 

ـــا كـــان ذا طبـــٍع مـــرتمن، ونفـــٍس منســـاب  املواضـــع الكثـــرية املـــرددة يف قصـــائد جريـــر، وَلمَّ

مثـــل: جريـــر وكـــان حيســـن اجلنـــاس ويســـتعذبه، فكـــل هـــذا دفعـــه إىل أن يكـــرر املواضـــع 

  :)٤(داً إشاعة الشوق واحلنني كقولهاحلريرية يف نسيبه قاص

أو و  ارا ََ ارا   

  َ ك اُُ اُِ ُوى   

**  

**  

   ارَم َ َََِ اَُو  

َ رِ ََاِ ُر   

                                   
  .٢٠٥ديوان أيب متام: ص /١

  .٩٠صاملرجع السابق: / ٢

  .٦٣صاملرجع السابق: / ٣

  .٢٤، ص٢ديوان البحرتي: ج/ ٤



 ٩٣

 ُ  اَءا َُظ   

  َقَى اِت اَرد ةََم  

  ٍَرط ٍَاِ  َ ُرب  
.  

**  

**  

**  

 رِا ََ قُّا ورُ ِ  

ارا عُا ََم َوأ  

  رِ الِط  لَو  
.  

والشاهد هنا تلذذ البحرتي بتكرار علمني من أعالم النساء مها (زينـب ونـوار) 

  ومن أمساء املواضع (رامة ورامتني وحزوى).

  :)١(ضاً وقول البحرتي أي

   ِ اضِِا ِ ِِ   

   ِ ٍَ ِ ِراي اَِو  

  ِدَِ َ َََِ ٌَ اَى

  َ ازُل أن َُ َوَ ًِى

  ُُد ََا َُُُِ َ  

َوا َا َُُِ نَوإ ِ  
.  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  ا   اِِب َرطِ  َو

  َمَ اح َوَ ََبِ   

  ِ ذي اراِك ٍََِ َوبِ  

ُِ َ ُتََد رِا ََ  

  َوطُء رَ ِ َبِ  

  َُّه َ ََاِم َوبِ  
.  
  الشاهد ذكر (الكثيب، األراك، الغضا).

  :)٢(وللبحرتي أيضاً 

  ٌِم أًىَ َِو َُا اَ  

  أَ اِ َ ََ َمَةٍ  
.  

**  

**  

    َ ََُن ا  َِ  

 َ َِ  َُ  
.  

  والشاهد (العقيق وشقيقة العلمني).

  :)٣(وله أيضاً 

                                   
  .٥٧، ص١ج :ديوان البحرتي/ ١

  من قصيدته أفاق. ١٤٥، ص٢جاملرجع السابق: / ٢

  .٢١٠، ص٢ج: ديوان البحرتي/ ٣



 ٩٤

َا ََ عَ ىِ ِ** َُِ ٌَِد َرا حا َ  

وهنــا ذكــر (الشــقيقة واللــوى واألجــرع) وهــذه هــي املواضــع اجلريريــة كمــا يقــول 

  املؤلف.

  :)١(وله أيضاً 

  َ َدُ ِ ُِي اَ  

 ٍُِ ََ  ُت َرآ  

   ِا َِم ََا ََِِِو  

 َ َنِ َ َُر َِ  

  إن َُ  ا ُ َرَا    

ُم اقِا َِِاِ اَُو  
.  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

   ََ  َِن َول َوإَوا  

  ُ َََ  َ وُجَُو  

 َ  نإ َُ ِبَى اَ  

   َُ ًَُّ ِ ى إُ  

   ََز ِ اَُو ََِ  

 ُا ُب َمَِد َوُا ُِ  
.  

ـــاب الــــذكرى  ــد التشــــويق وإهلـ ــع بقصــ ـــد املواضــ ــظ ترديـ ويف هــــذه األبيــــات نالحــ

وكــذلك مواضــع: (احلــج، مكــة، ِمــىن، اجلمــرات، زمــزم) كمــا كــان عمــر بــن أيب ربيعــة 

  .)٢(ا بعد يتغنون �افيم يرتمن مبواضع احلج وصار ُمدَّاح الرسول 

  :)٣(وللبحرتي يف ذكر املواضع قوله

  َ ِ ِِا ُِذ َو  

 ُ اَنط ُت إَم  

 َ ُفإ ِِ َودوَن  

**  

**  

**  

  ما َ ُ َحَََو  

انط ِ  ََوأ كُ  

نَ وأ َِ ََو  

                                   
  .١٣١، ص٢جاملرجع السابق: / ١

  .١٠٤، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٩٨٣، ص٢ديوان البحرتي: ج/ ٣



 ٩٥

  ََوزَن اَِر إََ ورى

   َ اُفأ ََ َّو  

  َوَ أَِ وارداتٍ 

  ِ َََو ٌَُ ُِوَ  

إ ِ ُدِا َََِ  
.  

**  

**  

**  

**  

**  

   انى ا ََََوِا َظَوأ  

نا َُ ََو ُ  

  اِ َِ أنُ   َو

 انا َََوِا َ  

نِدِب اِ َّو  
.  

فقـــد ذكـــر عـــدة مواضـــع (ثبـــري، بلـــدح، طـــدان، شـــرورى، أظلـــم، الســـتار، قـــرى 

اهلــدان، واردات، أبــان، ســلمى، والقنــان) وكيــف ســردها وانثــىن برتديــدها، مث َملْ يــرَض 

  .)١(لنجوم (الفرقدان وسهيل)بذلك حىت عززه بذكر أمساء ا

ــر وأيب متـــام، وقــــد ارتبطـــت أمســــاء  ــرتي علـــى مــــذهب جريـ هـــذا وقـــد ســــار البحـ

املواضـــع النجديـــة ومواضـــع احلجـــيج ارتباطـــاً وثيقـــاً بالنســـيب والشـــوق فيمـــا بعـــد حـــىت 

صارت من جوهره وطبيعته، وقد تردد كثرياً ذكـر (ِمـىن، العقيـق، سـلع، املنحـىن، رامـة، 

  .)٢(وسويقة)

ــــد ــع يف  وقـ ــ ــــذه املواضـ ــــن هـ ـــري مـ ــــى كثــ ـــاً علـ ـــاً دينيــ ــــي لونــ ــــريف الرضـ ـــفى الشـ أضــ

حجازياتــه رغــم أ�ــا قصــائد غزليــة جنــد أن هلــا صــلة بــاحلج والــدين وأفــاض عليهــا عطــراً 

  .)٣(من عطر اجلنة

  :)٤(ومن شعر الشريف الرضي

                                   
  .١٠٥، ص٢املرشد: ج/ ١

  .١٠٥، ص٢جاملرجع السابق: / ٢

  .٩٣عبقرية الشريف الرضي: د. زكي مبارك، ص/ ٣

  هـ.١٤٠٦، مؤسسة �ج البالغة، إيران، ٢٢ان الشريف الرضي: صديو / ٤



 ٩٦

    َِِِ  َ نا َظ   

 َ يِ َِب َوراأ ٌَ  
.  

**  

**  

  ََِِ اََ أن اَ َكِ 

  ِِ َاق  أَِت َِك
.  

وقــد ابتــع مهيــار الــديلمي مــنهج الشــريف الرضــي يف اإلكثــار مــن ذكــر املواضــع 

ــا حتــول  العربيــة، ومــا انصــرم القــرن الرابــع حــىت كانــت هــذه املواضــع بضــاعة الشــعراء وَلمَّ

ــــاد  ــــنظم املـ ــــن الـ ــيدة مـ ــ ــــرى القصـ ــا جمـ ــ ــتبد �ـ ــ ــــوي واسـ ــــادح النبـ ــــنظم املـ ــــدنيوي إىل الـ ح الـ

األســلوب الصــويف لبســت هــذه املواضــع صــفة روحيــة حمضــة وصــار موقعهــا يف الســمع 

حيمـــل مزجيـــاً مـــن الشـــوق واحلنـــني الـــذي أرده هلـــا جريـــر، ومـــن نفحـــة الروعـــة واجلـــالل 

واملــروة  الــديين مثــل: (طــوىب وســدرة املنتهــى يف املــأل األعلــى، وعرفــات ومزدلفــة والصــفا

  .)١(يف املأل األدىن)

  :)٢(ودونك مثاًال من شعر ابن الفارض

  أَرُج اََ ّى َِ اوراءِ   

 َُ ٍرواَح َمأ  ىأ  

  اُِ ِا َدَوَرَوى أ  

  َُِت ِ َرَ ّاُ ِدهِ 

 ا َُ ِءَا ََرا   

َ ََُجر ِت وادي  

 َ ََأ ََوإذا أ  

   َِِ ِ ََا َ او  

  وا اََُ ََ َذّك اَى    

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  ََاََ   اَءِ  

 َُ ُِ  ِءرا َُ  

   إذ ِذاِ َوِءِ   

   دواأ  ِءُا َُّ تََو  

  َِ ُ إن َُت َءِ   

  َِ َ ََُِ اََءِ   

  َ  ََءِ 

   ِِدِ  اَِء

    م ٍ ٍَدِم َُ ِ  

                                   
  .١٠٦، ص٢املرشد: ج/ ١

  هـ.١٣١٠، شرح البوريين، مصر، ١٤، ص٢ديوان ابن الفارض: ج/ ٢



 ٩٧

  ِ  اَِء َ ِ ََدةٍ  
.  

**    ِ ءِ  أََا ِ  
.  

فقـــد ذكـــر عـــدة مواضـــع (الـــزوراء، جنـــد، أذخـــر، اجلرعـــاء، وادي صـــارح، قاعـــة 

الوعـاء، اثيــل ســلع، النقــاء، الــرقمتني، لعلـع، شــطاء، العلمــني، احللــة الفيحــاء، اللــوى، 

  البطحاء).

  :)١(وقد ذكر الفرزدق أيضاً الزوراء بقوله

  اَِ م   )٢(َِ َِوراءِ  

  َ  َزوراَء اَِ أَََو
.  

**  

**  

   ِرا َا ََ لَ ََ  

 اِظا َِِ وأ  رِ  
.  

  :)٣(وذكر املواضع يف الشعر الصويف والنبوي كثرية للغاية كقول البوصريي

    َ يِِ انِ ََ ِْأ  

  ِ ِْ ُا َْ ْأ  ٍَِظ ِء  
.  

**  

**  

  َِ ٍُ ِْ ىََ َْد َََْ  

َإ ِْ ِءا ِ ُقَْا ََوأْو  
.  

  وقد ذكر (ذو سلم، كاظمة).

  :)٤(وأيضاً قصيدة مالك بن الريب اليت كرر فيها ذكر الغضا، حيث يقول

ا َك اُأ ََو َم ُِ   

ُا َُُ ذاٍةإََُ ََ ن  
.  

**  

**  

 َِن اِا َ ِمُِ  

  َن ُا اِِت اَاَِو
.  
  حيث ذكر من املواضع (عنيزة ويوالن).

ــد،  إذا انتقـــل الشـــاعر مـــن احلنـــني والتشـــبيب، احتـــاج إىل إشـــعار الســـامع باجلــ

                                   
  .٨٥١، ص٢ديوان الفرزدق: ج/ ١

  : موضع قريب من املسجد النبوي.زوراء املدينة/ ٢

  .١٠٩، ص٢املرشد: ج/ ٣

ايل: لإلمــام األديــب أيب علــي إمساعيــل بــن القاســم بــن عيــزون القــايل، ذيــل األمــايل والنــوادر للقــ/ ٤

  هـ، املكتبة العصرية، بريوت.١٣٢٤، ط١٣٨ص



 ٩٨

علــه شــعراء اجلاهليــة أن يوصــدوا بــاب النســيب فجــأة مث يأخــذون يف ذكــر وأكثــر مــا يف

التســلي عــن فــراق األحبــاب بركــوب ناقــة جســرة تــبلغهم أغراضــهم مــن لقــاء املمــدوح، 

وقــد خيتصــر الشــاعر موضــوع الســفر أو يطيلــه، فــإذا اختصــر، وصــف الناقــة والطريــق، 

ــه بــــالبقرة  ـــبه ناقتــ ــد إىل التشــــبيه فيشـ ــه يعمــ ـــار وإذا أطــــال فإنــ ــبوعة أو بــــالظليم ومحـ املســ

  الوحش.

فــإذا ســلك ســبل االختصــار، فإنــه يعمــد إىل التكــرار امللحــوظ أو امللفــوظ، أي 

ذلـــك يف  مقلمـــا يعمـــد إىل ترديـــد أمســـاء املواضـــع، أو تكـــرار ألفـــاظ بأعيا�ـــا كمـــا تقـــد

شعر مالك بن الريب وجرير. وإمنا يكتفي بشيٍء مزيج من التكـرار الرتمنـي وامللحـوظ، 

ك بأن يعمد إىل كلمات متقاربـة املعـاين مرتادفـات أو شـبيهة باملرتادفـات فيسـردها وذل

  .  )١(سرداً ليقوي �ا معىن اجلد واإلعراض عن غرض النسيب

  :)٢(كقول عبدة بن الطبيب

  ََ  ََْ و  َ  

  ٍَِْة َِة اْ َدْوََةٍ  

 انَِِْ ُُِ َْ  ْتَِذا ُزإ  
.  

**  

**  

**  

   َُِْ ِْا ََْ َا نإ  

    ٌَُِْل ورإ ْا َ   

   َُِ  ََْ ٍََْ ِ  
.  

  
)٣(  
)٤(  

ـــىن  ـــا مبعـ ــنس) كلهـ ــالة اليقــــني، ودوســــرة، وعــ ــه: (جســــرة، وكعــ ـــاهد يف قولــ والشـ

ــري بقنـــوا ــة وال القـــوة. و(إرقـــال وتبغيـــل وتشـ ــىن الســـري الشـــديد. فجميعهـــا مرتادفـ ن) مبعـ

ختلو اثنتان منها يف تقارب املعىن وكذلك تشرتك يف أحـرف مـن نـوع واحـد كأ�ـا أريـد 

�ا تقوية النغم والرنني مثل الراء يف (جسرة ودوسرة) والـالم يف (إرقـال وتبغيـل) والنـون 

                                   
  .١١٧، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٢٦٨املفضليات: ص/ ٢

: ضـــربان مـــن اإلرقـــال والتبغيـــل: القويـــة؛ الدوســـرة: احلـــداد؛ عـــالة القـــني: الناقـــة القـــوي؛ اجلســـرة/ ٣

  اإلبل.

  ؛ خصبة: النخلة.بقايا الثمر: الشماليل: عسيب النحل؛ القنوانلقوية؛ العنس: الناقة ا/ ٤



 ٩٩

امللحـوظ وكو�ـا تشـرتك يف يف (عنس وقنوان) فتقـارب املعـاين جيعلهـا مـن قبيـل التكـرار 

  :)٢(. مثال ذلك قول القائل)١(أحرف مراد �ا تقوية الرنني، يقر�ا من التكرار الرتمني

  َ اِ َ اِت ثٍ   

  اِّ ن َِا ِِدِ  

َ دا ِ   
.  

**  

**  

  نا َِِ ٍةِاُ  

  َُِ َُُر َو

ا َِ َا اِديَ  
.  

ـــاف يف  ــ ــــذافرة) والقـ ــــذال يف (ذات عــ ـــتفظ بالــ ــــده احـــ ـــات جنــ ــالنظر إىل األبيـــ ــ وبــ

(مطرقــة القيــون) والكــاف يف (كســاها تامكــاً) وإذا أطــال الشــاعر صــفة الســفر، فهــو 

الوحشـية والبقـر  يعمد إىل تكرار الرتمنيـة والصـورية. وذكـر املواضـع كثـري يف صـفة احلمـر

  .)٣(والنعام ككثرته يف النسيب

  :)٤(كقول زهري يشبه ناقته حبمار الوحش ويصف احلمار

  ذاإ َّ َرة َََ  

 َو نِ َََ  

  وَرَدِ َض َُتِ  
.  

**  

**  

**  

   اُُن َُ َواءُ 

َوا ُِ ُُه اُءط  

   ِ َ ُءُ   
.  

  والشاهد ذكر املوضع مثل: (القنان، ضيعات).

اخلطابـة، وذلـك بتعـداد الصـفات  يسـلك الشـاعر يف املـدح والفخـر مسـلكقد 

ــي والتكــــرار امللحــــوظ كقـــــول  ـــيء مــــن التكــــرار الرتمنــ ــــٍذ يعمــــد إىل شـ ــا وعندئ وتفخيمهــ

                                   
  .١١٨، ص٢املرشد: ج/ ١

ــــدي؛ املفضــــليات: ص/ ٢ ــــة؛ و ذات لــــوث؛ و ٥٨٢القائــــل هــــو املثقــــب العب : العــــذافرة: الناقــــة القوي

  : احلزام.نيضالو : شدة السري؛ و الوجيفالشديدة؛ و 

  .١١٩، ص٢املرشد: ج/ ٣

  : خرب ودعا.طىب: احلفر؛ و الدحالن؛ ٣٠٧لي: صخمتارات الشعر اجلاه/ ٤



 ١٠٠

  :)١(زهري

   َ ُ ٌضّ َُأ أ  

 َذا َمإ َرأ َُُأ َوذاك  
.  

**  

**  

   َا ِأ َِة َوُي اأ  

َو طَس أدى ا اِدِثا َِ  
.  

ــــزم  ــ ــــاء يف (أحـــ ــ ــاض) واحلـــ ــ ــ ــ ــيض وفي ــ ــ ــاد يف (أبـــ ــ ــ ــــرف الضـــ ــ ــــرار حــ ــ ـــاهد تكـــ ــ ــ والشـ

  واحلوادث).

ح والفخر وسلك فيها مسـلك الوصـف، فإنـه يكثـر مـن وإذا أطال الشاعر املد 

  التكرار امللفوظ وامللحوظ.

لـيس بكثـري يف أشـعار اجلاهليـة، إذ الغالـب علـى املـدح اجلــاهلي وهـذا الصـنف 

والفخــر اجلــاهلي اســتعمال األســلوب اخلطــايب، وطلــب اإلجيــاز مــع الوضــوح وإجيـــاب 

  احلقوق.

  :)٢(ومنه قول زهري أيضاً 

َ ََا نإ    َن َو َُ ٌ  

ُِم ُ ياُد اا َُ  
.  

**  

**  

 ِ َ اَدا ِ َُ ِِ  

   َُِ مأ َُُو اَ  
.  

  كرر كلمة (اجلواد ويظلم).فقد  

هـو وإذا استعمل الشاعر اجلاهلي الوصف بقصد التشبيه، فإنـه يطيـل، مـا دام 

، وأكثر ما يطيلون فيه من تشـبيهات املـدح وصـف الفـرات والبحـر إذا يف غرض املدح

  :)٣(النابغة ذلك قول يف العطاء ومن ما أرادوا أن جيعلوا املمدوح مثله

                                   
  .٥٣٠ص: خمتارات الشعر اجلاهلي/ ١

  . ر ا ْ  ا؛ من قصيدته: ١٢١، ص٢جاملرشد: / ٢

  ؛ وديوان النابغة.١٢٢، ص٢ج: املرشد/ ٣



 ١٠١

   ار ااُت إذا 

   ٍِ عَُ واٍد  ُهَُ  
.  

**  

**  

ََِِ َِا ُواِذأ َ  

  ِ ٌر ِ  َِِت َواَا َ  
.  

والوصـــف يف معـــرض املـــدح كثـــري جـــداً يف الشـــعر اإلســـالمي والســـيما وصـــف 

احلروب واملغازي، وخاصة عند الشعراء العباسـيني، وجنـد تكـرار املواضـع الـيت دار فيهـا 

القتال أو كان إليها سري اجليوش، حيتل يف قصائد املـدح العباسـية، منزلـة شـبيهة بتلـك 

  :)٢(كقول أيب متام  )١(حتتلها توجح واملقراة وحومل، من النسيب اجلاهلي اليت كانت

 ٍَِ ََر َ ََرأ ََ   

 ازَ َِ م َوَوَردَن  

ٍَ  ِ َ واَ   

  أَْى َُ اِ  وأدُا    

  زَوَََِ أَََ َوَدرَو
.  

**  

**  

**  

**  

**  

 لا ِِ ُِِِ  

 لرا  ٍُِ ُ  

  لِ ِبزاَر ات إََأ  

  ب أ  ٍور ال

   لِ ََ ََح ا ِِ  
.  

  

والشـــاهد ذكـــر عـــدد مـــن املواقـــع الـــيت دار فيهـــا القتـــال مثـــل: (أرشـــق، موقـــان، 

  دروز).أبرشتومي، 

ــتاذه  ــنهج أســ ـــاً مــ ـــار مــــن التكــــرار منتهجـ ــرتي علــــى اإلكثـ ــد أقــــدم البحــ   هــــذا وقــ

ــــل كقولـــــه ـــاة التسلسـ ـــيب  )٣(أيب متـــــام يف مراعــ ـــن التغلــ ــا عــ ــ ـــيت حتـــــدث فيهـ ــيدته الــ ــ يف قصـ

  اخلارجي:

  َُ َأ ِ ُُم ّ  **    َو ةَ ِا اط  

                                   
  .١٢٢، ص٢جاملرجع السابق: / ١

  .١٩٧ديوان أيب متام: ص/ ٢

  .١٤٦، ص٢ديوان البحرتي: ج/ ٣



 ١٠٢

   ََِو َ ٌَ ُلَوَم  

   إ َا َُ ُُا َوََذا ِام  
.  

**  

**  

 َ َن َُ اَ اأ  

   وَُو ُ ا أط  
.  

ذكـــر عــدد مـــن القبائــل والفـــروع (بـــين أميــة وتـــيم وعــدي وقـــريش وجشـــم) فقــد 

ـــر موضـــــعاً واث ـــيت عشــ ــر حنـــــواً مـــــن اثنــ ـــل إىل ذكـــ ــيدة إىل أن يصــ ـــتمر يف القصـــ ـــني ويســ نتــ

ــا  ــ ـــيع مجيعهـ ـــالم واملواضـــ ــع أن األعــ ــ ـــاً ومـ ــــرين علمــ ــــن وعشـ ـــة مـ ـــمنتزعــ ـــف صــ ميم الوصـــ

املتسلســل الــذي أراد إليــه الشــاعر جنــد أن أثرهــا يف تقويــة صــورة امللحمــة املالبســة هلــذا 

  الوصف غري خاف.

  :)١(ومثال آخر أليب متام

  ََ أ ُ َِ أَِ  **أََ   أ ِ ََن 

  فذكر (عقرقس، ميمذا).

فنجـــده أجـــرأ مـــن أيب متـــام والبحـــرتي علـــى اســـتعمال أمســـاء البلـــدان أمَّـــا املتنـــيب 

  :)٢(األعجمية وغريها كقوله

   َدةُ ةُ َا ُِاا  

 ُِ ورا ِ َ  

   ٍَ  ُحِا مأ َوظ  

ُِ  ِظم َ وٌجَ  

ََََو امَّ َُُ ََُوا  

  ُِ انا ِِ َُ ٌُ  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

 َُرإ ري أَو ِ  ِ  

 ََُوا ُِ داَرك نِ  

 اِ َتَ ذاإُا َد  

 إَُِدُ ََِ  ََُو  

   َََُِو مأ َُِ ََُوا  

 ُِم مأ  ُُا ِ َو  

                                   
  .٢٢٣ديوان أيب متام: ص/ ١

  .٥١٧، ص٤ديوان املتنيب: ج/ ٢



 ١٠٣

ََُِ ِِ َوَردَن َّ  
.  

**     ُُا ِاأ  ِءِ َِ  
.  

بـــار، تـــل بطريـــق، قنســـرين، تأمـــل هـــذا الســـرد القـــوي العنيـــف للمواضـــع مثـــل (

  ).سروج، حران، ومسنني

ــد أعطـــت فكـــرة واضـــحة عـــن اســــتعمال  ــد، فعـــل هـــذه الصـــورة اخلاطفـــة قـ وبعـ

الشـــعراء لتكـــرار املواضـــع واألعـــالم يف تقويـــة املعـــاين الصـــورية الالحقـــة باملـــدح ووصـــف 

  .)١(القتال كما استعملوه لتقوية املعاين الصورية الالحقة بالشجن واحلنني

  

                                   
  .١٣٦، ص٢املرشد: ج/ ١



 ١٠٤

������������ �

���������������������������������������  

ــا ينحـــون فيـــه منحـــى ولـــك أن تســـميه التكـــرار اخلطـــايب؛ ألنَّ الشـــعراء  أكثـــر مـ

  ملحوظ وملفوظ. اخلطابة، وهو نوعان: 

متقاربـة هلــا فـامللفوظ مـا أحل فيـه الشـاعر علـى اســتهالك كلمـة بعينهـا، أو كلمـة 

  يف االشتقاق.

اين، ومثـــال وامللحــوظ مـــا اســـتعمل فيــه الشـــاعر كلمـــات مرتادفــة أو شـــبيهة املعـــ

  :)١(امللفوظ قول املهلهل

ِ   واِمأ َ ** اُرِا َأ َأ َِ   

ــــرر ــد كــ ــ ــــٍر  فقـ ــــده إىل بكــ ــــو قصــ ــيلي وهــ ــ ـــىن التفصــ ــــرر املعـــ ــــراً)، ليقــ ــــاعر (بكــ الشــ

بالتهديـــد، مث كـــرر اســـم االســـتفهام (أيـــن) ليبـــالغ يف �ويـــل معـــىن تفصـــيلي آخـــر وهـــو 

  .)٢(تعذر الفرار

  :)٣(مثال آخر قول احلسني بن الضحاكو 

      أن م  

  أ    

   إ ا  م  
.  

**  

**  

**  

   ى   ن  

 م   دث ا  

 وأ م ؟ا أ  
.  

                                   
  تقدم البيت خالل البحث./ ١

  .١٣٧، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٩٦، ص٢العمدة: ج/ ٣



 ١٠٥

ــــرار  ــ ــــن فتكــ ــ ــــال مــ ــ ـــري احلــ ــ ــــد تغـــ ــ ـــعار بتأكيــ ــ ـــه إشـــ ــ ـــت األول فيـــ ــ ــــف) يف البيـــ ــ   (كيــ

ــم احلســـن إ ـــنفس، والصـــلة بـــني تكـــرار اسـ ــىن رثـــاء ال ــه معـ ــبح، وتكـــرار (حنـــن) فيـ ىل القـ

(األمني) واسـم االسـتفهام (أيـن) ومعـىن التحسـر الـذي أراده الشـاعر، وكـل ذلـك بـنيِّ 

  جليِّ.

واملعــىن التفصــيلي مــا يقصــد إليــه الشــاعر قصــداً مباشــراً مــن املعــاين ومــن مجلــة 

ــيلية، ميكـــن حتقيـــق املعـــىن  اإلمجـــايل، وكلهـــا يف مجلتهـــا تقصـــد إىل التلـــذذ املعـــاين التفصـ

بذكر املاضي مع نوع من اللوعة عليه، وهـذا هـو املعـىن الصـوري اإلمجـايل، ولكـن جتـد 

ــرية مثــــل  ــيلية كثــ ــيس: يف أثنائهـــا معــــاين تفصــ ــة قــــول امــــرئ القــ دار جلجــــل وعقــــر املطيــ

  .)١(ودخول اخلدر خدر عنيزة، وقوله لك الويالت

  :)٢(مثيل به قول اآلخروأيضاً ِممَّا حيسن الت

   ر َ أ أ أ  

إّم ا اكَ ُِ  

   ّ ٌ ٍَْت

َْ َُة    

  أ ّّ  
.  

**  

**  

**  

**  

**  

  ًى   أٍِ  إَزاري   

را َز  ُِ  

     ار

َِْار وْود اًا َُُ  

    ُِ اار   
.  

  
)٣(  
)٤(  

                                   
  .١٣٨، ص٢املرشد: ج/ ١

؛ أورد خرب األبيات ياقوت (كان هذا الرجل باملدينـة يعلـق النسـاء ٨٣، ص١معجم األدباء: ج/ ٢

يطــان وإذا أرادت املــرأة أن تثــب تكشــفت وكتــب واحــد مــن املغــازي إىل أمــري املــؤمنني علــى احل

  خيربه فعاقب الرجل ونفاه إىل عمان).

  : الشابة من اإلبل؛ القلوص: كناية عن النساء، القالئص/ ٣

  : خلف املدينة من املياه وا�اري.البحار/ ٤



 ١٠٦

(القالئــص، والتعقيــل، كــل هــذا أراد بــه الشــاعر أن يقــرر معــىن العبــث فتكــرار 

لتهم الفتــوح، وحصــار شــغالــذي كــان يعيشــه جعــدة مــن ســليم بنســاء األجنــاد الــذين 

  .)١(العدو

  :)٢(امللحوظ قول املثىن ومن أمثلة التكرار التفصيلي

  إن َن أَ اُب َوا** َُِِب ُِ  ََُُ ا  ا

فاألصــحاب والشــيع متقاربتــا املعــىن، وأريــد �مــا إظهــار شــجاعة ســيف الدولــة 

الــذي َملْ مينعــه اخنــزال األعــوان وتشــتت األنصــار عــن الكــر يف األعقــاب والــدفاع عــن 

  األحساب.

  :)٣(أيب متام ومنه أيضاً قول

  ُِا َِ ًءمُق أَأ َُا  

 َُِِد ا  َِا ُ  
.  

**  

**  

    َِِوا ِا ََ ِه اَ   

 ََِوا َُء اَ ِمُ  
.  

ــا جــــاء يف القــــرآن:     كمــ
ـــيء . )٤( ــب شـ فالشــــك والريــ

  حد أو كالواحد.وا

إن بعــض علمــاء البالغــة يســمى هــذا النــوع مــن األداء تطــويالً وكــأ�م يعدونــه 

النــوع مــن التكــرار لــيس مــن التطويــل يف مــن اإلطنــاب الــرديء. وعنــدي أن مثــل هــذا 

شــيء، ولــو َملْ يكــن إالَّ اجلــْرس، فضــالً عــن التقويــة والتأكيــد للمعــىن الــذي يتــأتى منــه 

  .)٥(حٌب يف العربية وقلَّ من الشعراء من ال يتعاطاه لكفاه. على أنه ميٌل ال

                                   
  .١٣٩، ص٢املرشد: ج/ ١

  املصطاوي، دار املعرفة، بريوت. ؛ شرح٢٤٤ديوان املتنيب: ص/ ٢

  ، شرح حمي الدين صبحي.٩٦، ص١ديوان أيب متام: ج/ ٣

 ).١١٠: اآلية (هود/ سورة ٤

  .١٣٩، ص٢املرشد: ج/ ٥



 ١٠٧

ـــام الباحثــــــة ــــمن أقســـ ـــن ضــ ــر مـــ ــ ــــم التكريــ ــة باســ ــ ــــاء البالغــ ـــب علمــ : ورد يف كتـــ

ـــاىل: )١(اإلطنـــــاب ــا يف قولـــــه تعــ ــ ــد اإلنـــــذار كمـ ــ . وجيـــــيء التكريـــــر: لتأكيـ   

 �    
)٢(  .  

يقول اخلطيب: فقوله (كال) ردع وزجـر عـن اال�مـاك يف الـدنيا ويف هذه اآلية 

و(ســـوف تعلمـــون) إنـــذار وختويـــف، ويف تكريـــره وتنبيـــه علـــى اخلطـــأ يف االشـــتغال �ـــا، 

  .)٣(تأكيد للزجر واإلنذار، ومن مث داللة على أن اإلنذار الثاين أبلغ وأشد

ـــاىل:  ــ ــــه تعـــ ــ ـــذلك قولــ ــ    ����������������   وكـــ

����          
)٤(  .  

  واملكرر هنا (يا قوم).

     وقــد يكــرر اللفــظ لطــول يف الكــالم كمــا يف قولــه تعــاىل:

              


ــه: . )٥( ــا كــــرره اهللا تعــــاىل يف قولــ ــد يكــــرر لتعــــدد املتعلــــق كمــ   وقــ

 
ـــذا  .)٦( ـــل نعمـــــة �ــ ـــب كــ ــة وعقــ ــد نعمـــ ــر نعمـــــة بعـــ ـــاىل ذكـــ ــــه تعــ ألن

  .)٧(القول

                                   
  ؛ راجع (الرد على من يعيب القرآن بالتكرار).٢٤٧املفتاح: ص/ ١

 ).٤، ٣( التكاثر: اآليتان/ سورة ٢

  .٢٠٠، ص٣اإليضاح: ج/ ٣

 ).٣٩، ٣٨( يتان/ سورة غافر: اآل٤

 ).١١٩: اآلية (النحل/ سورة ٥

 ).١٣: اآلية (الرمحن/ سورة ٦

  .٢٠٠، ص٣اإليضاح: ج/ ٧



 ١٠٨

هذا ويدخل يف بـاب التكـرار التفصـيلي ملفوظـه وملحوظـه مـا يسـميه اجلـاحظ 

  .)١(باملذهب الكالمي

أمَّا ابن رشيق عده باباً من أبواب التكرار ويقرر إنه "مذهب فلسفي"
)٢(.  

املعتـــز عـــده أحـــد الفنـــون البديعـــة اخلمســـة الـــيت بـــين عليهـــا كتابـــه ُرغـــم أن ابـــن 

)قال عنه: "هو مذهب مساه عمرو اجلـاحظ: املـذهب الكالمـي، وهـذا بـاب ا (

مــا أعلــم أين وجـــدت يف القــرآن منــه شـــيئاً، وهــو ينســب إىل التكلُّـــف، تعــاىل اهللا عـــن 

  .)٣(ذلك علواً كبرياً"

ـــن ــد ذكـــر كـــالم اب ــو هـــالل فقـ ـــا أبـ وقـــال معلقـــاً: "فنســـبه إىل  املعتـــز الســـابق أمَّ

  .)٤(التكلف وجعله من البديع"

ــــل  ــة أهـــ ــ ـــى طريقـــ ــ ــــوب علــ ــة للمطلـــ ــ ــــراد حجــ ــو إيـــ ــ ــــه: "هـــ ـــب بقولـــ ــ ـــه اخلطيــ ــ وعرَّفـ

  .)٥(الكالم"

وقــال عنــه ابـــن حجــة احلمــوي: "املـــذهب الكالمــي نــوع كبـــري نســبت تســـميته 

ــغ علـــى صــــحة ــو أن يـــأيت البليــ ــه يف االصـــطالح: هــ ــاحظ وعرَّفــ دعـــواه وإبطــــال  إىل اجلـ

حبجـــة قاطعـــة عقليـــة تصـــح نســـبتها إىل علـــم الكـــالم، إذ علـــم الكـــالم  دعــوى خصـــمه

    ".عبارة عن إثبات أصول الدين بالرباهني العقلية القاطعة

  .)٦(وقد رد على قول ابن املعتز بقوله: "وليس عدم علمه مانعاً علم غريه"

                                   
  .١٣٩، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٧٥، ص٢العمدة: ج/ ٢

  .٥٧-٥٣البديع: البن املعتز: ص/ ٣

  .٤١٠كتاب الصناعتني: ص/ ٤

  .٦٥، ص٦اإليضاح: ج/ ٥

  .٣٦٤خزانة األدب: ص/ ٦



 ١٠٩

ــى هــــذا  ــذهب الكالمـــي عنــــد اجلــــوعلـ ــب الظـــن أن مفهــــوم املــ وابــــن  احظفأغلــ

ــــدل  ـــني العقلـــــي يف اجلـ ـــذهب املتكلمــ ــو اصـــــطناع مــ ــ ــة هـ ــه األمثلـــ ــا تـــــوحي بـــ ــز كمـــ املعتـــ

واالسـتدالل وإيــراد احلجــج والتمـاس العلــل، وذلــك بـأن يــأيت البليــغ علـى صــحة دعــواه 

  حبجة قاطعة أياً كان نوعها.

ــتدالل: " ــة واالســ ـــا يؤكــــد ذلــــك قــــول اجلــــاحظ يف معــــرض املعرفــ ولــــوال ولعــــل مـ

 مـــا كـــان لوضـــعمـــا كـــان للمعرفـــة معـــىن، كمـــا أنّـــه لـــوال االســـتدالل لَ ة لَ اســـتعمال املعرفـــ

ــىن ـــة معــ ــــرأي تقلــــب، وتنشــــر للخــــواطر الداللـ ــال، ولل ـــك جمــ ـــالل ذلـ ـــل يف خـ ... وللعقـ

  .)١("أسباب، ويتهيأ لصواب الرأي أبواب

      ومــن األمثلــة قولــه تعــاىل: 
وعنــد . )٢(

تعـدد اآلهلـة باطـل. أمَّــا احلمـوي فيقـول: هـذا دليــل قـاطع علـى وحدانيتـه جــل القـزويين 

  جالله ومتام الدليل أن تقول: لكنهما َملْ تفسدا، فليس فيهما آهلة غري اهللا.

       وكـــذلك مـــن األمثلـــة قولـــه تعـــاىل: 

����������� 
أي واإلعـــادة أهـــون عليـــه مـــن املبـــدأ، واألهـــون مـــن البـــدء أدخـــل يف . )٣(

  .  )٤(اإلمكان من البدء، فاإلعادة أدخل يف اإلمكان من البدء وهو املطلوب

ـــاىل:  ���������������     وقولـــــه تعــ
ــــل وريب . )٥( أي القمـــــر آفـ

  ليس بآفل.

                                   
  .١١٦-١١٥ص، ٢كتاب احليوان: ج/ ١

 ).٢٢: اآلية (األنبياء/ سورة ٢

 ).٢٧: اآلية (الروم/ سورة ٣

  .٦٥، ص٦اإليضاح: ج/ ٤

 ).٧٦: اآلية (األنعام/ سورة ٥



 ١١٠

  القزويين بقول النابغة:ومثل له 

   ذااٌن إَوإ كُُُ  

  ِا راكأ   َُِِ  
.  

**  

**  

  أ َُ أاِ َوأُب

  ََُ   اذَمأ  
.  

فكمـا فمـدحتهم،  ممـدحوك، وأنـا أحسـن إىلَّ قـوميقول أنت أحسـنت إىل قـوٍم 

  .)١(ك ال يعد ذنباً، فكذلك مدحي ِلمن أحسن إيلَّ ال يعد ذنباً أن مدح أولئ

  :)٢(وجيري جمراه ما استشهد به ابن رشيق نقًال عن ابن املعتز من قول القائل

ََ  ُُه اَُ نَا** ِا أ َ  ُن  

  فالبيان والربهان متقاربان يف املعىن.

اليت جتمع بني ضريب التكرار التفصـيلي امللحـوظ وامللفـوظ  وهناك بعض األمثلة 

  :)٣(كقول أيب متام

    َو ُُا َأ َ َواا َأ  

  ُ دَوأ ََ  

 ُِ َّا اََز َِ  

    ٍَُِ َءَد ِ َسا اََو  

    ََو َ ِ َنَ ِ  
.  

**  

**  

**  

**  

**  

  ُه ِ ُزٍُف  َوِ ِِب

  َِ َ إذا ُت َوَ بِ   

   َِو َرأ را َ  َُ  

َِمَذو ا َِا ُا اَ ذاإ  

  ِ َو ِ ٍ  داَر   
.  

ــا تكـــرار ملفـــوظ يف  ــه: (ونالحـــظ هنـ ــيدة  قولـ ــة وأيـــن النجـــوم) فالقصـ أيـــن الروايـ

كلها مشحونة بروائع التكرار ونالحظ تكراراً خفيـاً يف قولـه (زخـرف وكـذب وختـرص، 

                                   
  .٦٦، ص٦اإليضاح: ج/ ١

  .٨٥، ص٢العمدة: ج/ ٢

  .٩٦، ص١ديوان أيب متام: ج/ ٣



 ١١١

وأحاديــث ملفقــة وصــفر األصــفار أو رجــب والكوكــب الغــريب ذو الــذنب وقولــه فلــك 

  وقطب).

  :)١(وأيضاً قد أخفى التكرار يف قوله

ََو ََ ََِام رَّ ِ ** ِا َ ُ ا ِ  

فقـــد جعـــل املـــىن مثـــل الـــنعم احلُفـــل، أي: املمتلئـــة الضـــروع بـــاللنب، مث أضـــاف 

بذكر العسل وجعل اللنب احمللوب معسوالً، فقوله: (معسـولة احللـب) مـا  معىن احلالوة

  .)٢(هو إالَّ تكرار وتأكيد لقوله ُحفل

اع التكرار الثالثـة متداخلـة، وعلـى أن الشـاعر ال يفـرد قصـيدته لواحـد مجيع أنو 

منهــا بــل الغالــب أن خيلــط بينهــا، ورمبــا كــرر تكــراراً يســتفاد منــه تقويــة املعــاين الصــورية 

التفصــيلية معــاً، مث يكــون بعــد تكــراره ترمنيــاً يف نوعــه وإن كــل تكــرار مهمــا كــان نوعــه 

اجلْرس. ومثال ذلـك مـا استشـهد بـه ابـن رشـيق مـن يستفاد منه يف تقوية النغم وتقوية 

  :)٣(شعر يزيد الشيباين

ُر َ  ٍِ أ  

   واََ ُُ نإ َو َوَذرم  
.  

**  

**  

  ُِ َُِو ُأ ٍِ أ  

  م َِوِا ٍِ أطُِ  
.  

، لـيس يف التكـرار الرتمنـي اخلـالص، وإمنـا هـو فتكرار ابن ثابت هنا، مع أنه ترمن

ــد، أو تفصــــيلياً خطابيــــاً إن  أقـــرب ألن يكــــون صــــورياً إذا نظــــرت فيــــه إىل معــــىن التهديــ

  .)٤(شئت

                                   
  .٩٦، ص١ج: ديوان أيب متام/ ١

  .١٤٢، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٧٢، ص٢جالعمدة: / ٣

  .١٤٦، ص٢املرشد: ج/ ٤



 ١١٢

  :)١(ومن هذا النَّحو قول ذي الرمة وهو أيضاً ما استشهد به ابن رشيق

  َُ ِاُُؤ ا ِاٍَ َ إذا ِاََت 

أ َِوٌََ ا ئِا ُ  

  َ اس إ  ِاَأ ا ِدرٌ 
.  

*  

*  

*  

 ُا ُُمَوا ُُُل اِا َو  

   َُوا زا ُ ُ َِ  

  َوواٍف َوِ  َوٌء َو رُ   
.  

)٢(  

  

ــن أن حنمــــل هــــذا علــــى معــــىن التــــوبيخ الصــــوري املســــتخ لص مــــن اهلجــــاء وميكــ

وميكـــن أن جنملهـــا علـــى التوكيـــد والتقريـــر. ومـــع وضـــوح ناحيـــة الـــرتمن فيهـــا، لـــيس فيهـــا 

  .)٣(تكرار الشاعر من التكرار الرتمني

ــا  إن نوعـــا التكـــرار الرتمنـــي واخلطـــايب (التفصـــيلي) حمـــل لتبـــاين األذواق وكثـــرياً مـ

ك كلـه علـى مراعــاة جنـد ناقـداً يستحسـن تكـراراً مـا، وجنـد آخـر يهجنـه والعمـدة يف ذلـ

االعتـــدال ومثـــال ذلـــك األبيـــات الـــيت استشـــهد �ـــا ابـــن قتيبـــة وعـــدَّها ِممـَّــا تـــأخر لفظـــه 

  ، واألبيات هي:)٤(ومعناه

  و ُْ َ َْ َِ اَى   

  أَراَدْت َِِْ اََ   َْةٍ  

  ََاَُ ُِِد اََ   ْةٍ    

 ن  اََ َِ َْد اُو  
.  

**  

**  

**  

**  

 َْا  َُْح اََ ْ  َ  

ا  با  يذا ا و  

 ا َِا  نِْء ا ُِاََ  

    رْا ْ َْ اَْوا ِا إ  
.  
، ويقــول املؤلــف: "وعنــدي أن هــذا )٥(يــاتوقــد استحســن ابــن رشــيق هــذه األب

                                   
  .٧٣، ص٢العمدة: ج/ ١

امــرؤ القـــيس مــن فـــروع متــيم وكـــان ذو الرمــة أســـود، وجنــده يطغـــى يف نســب املـــرئيني ِلمــا يغلـــب / ٢

  عليهم من الشقرة.

  .١٤٧، ص٢املرشد: ج/ ٣

  .١٦الشعر والشعراء: البن قتيبة: ص/ ٤

  .٩٣، ص٢العمدة: ج/ ٥



 ١١٣

التكرار ترمني صوري وأنه ال غبـار عليـه وال أدري فيمـا هجتـه ابـن قتيبـة، واسـتخف بـه 

  .)١(اللهم إالَّ أن يكون ذلك فعل الذوق الشخصي وحده"

  :)٢(وأنواع التكرار اليت ذكرت هي

الصـدر علـى : وتـدخل فيـه إعـادة األبيـات كاملـة علـى حنـو رد ميالتكرار الترنُّ  /١

 العجز.

ــا ملفــــوظ  التكــــرار الصــــوري /٢ ــيب واحلنــــني، وهــــو إمَّــ ــا جيــــيء يف النســ ــر مــ : وأكثــ

كتكرار (الغضـا) يف شـعر مالـك بـن الريـب. أو ملحـوظ كتكـرار أمسـاء املواضـع 

يف النســيب، وقــد تطــور أســلوب تكــرار املواضــع يف املــنهج اجلــاهلي حــىت صــار 

 رمزياً صرفاً يف أشعار الصوفية.

: وهو ملفوظ بأن يكرر الشـاعر كلمـة بعينهـا. تفصيلي أو الخطابيالتكرار ال /٣

أو ملحـوظ، بـأن يكــرر ألفاظـاً متشــا�ة أو مرتادفـة. ويـدخل حتــت هـذا التكــرار 

ما أمساه اجلاحظ باألسلوب الكالمّي، كما يـدخل مـا يـراد بـه التهويـل واملبالغـة 

 :)٣(والتأكيد من أنواع التكرار، حنو قول القائل

رى اأ  ٌءَ َتا َُِ َت** َمَوا ُِت ذا اا َ  

  وقول اآلخر:

  د ا أك  د ** وإا  ا وزادا

وكـــال البيتـــني ِممَّـــا يستشـــهد بـــه النحويـــون علـــى جـــواز اســـتعمال الظـــاهر مكـــان 

                                   
  .١٤٨، ص٢املرشد: ج/ ١

  .١٤٩، ص٢ج املرجع السابق:/ ٢

  .٩٤، ص٢العمدة: جأنشده سيبويه؛ / ٣



 ١١٤

هــذين البيتـــني  املضــمر ولعمــري إ�ــم يقتلــون روح اللُّغــة حـــىت يســوون بــني مثــل

  .)١(السابقني آنفاً فاإلظهار تكرار تفعيلي له رنة وجْرس ومجال

  

                                   
  .١٥٩، ص٢املرشد: ج/ ١



 ١١٥

  

   
  اس

  

  

  ا اول

   اس  ا واح

  

  

ما ا  

ا و س اا  

  

  

ا ا  

  س ا وت اس

  



 ١١٦
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ــربُ  اجلِــْنسُ جــاء يف لســان العــرب: "  ومــن النــاس مــن وهــو شــيء كــل مــن الضَّ

ــدود ومـــن الطـــري ـــن قـــال مجلـــةٌ  واَألشـــياء والَعـــُروضِ  الَنْحـــوِ  حـ ــيده اب ــذا :)١(سـ  علـــى وهـ

  .وُجُنوسٌ  َأجناس واجلمع حتديد وله اللغة َأهل عبارات موضوع

  ".اجلُُنوسِ  صاحلاتِ  َختَيـَّْرُ�ا" :النخل يصف األَنصاري قال

  ومنــه النــوع مــن أَعــم واجلِــْنسُ 
ُ
 َأي هــذا ُجيــاِنسُ  هــذا ويقــال والَتْجِنــيسُ  جاَنَســةُ امل

 واِإلبــل عقـل وال متييــز لـه يكــن مل ِإذا النـاسَ  ُجيــانس وال البهـائم ُجيــانس وفـالن يشـاكله

 صــنفتها فقــد ِحــَدة علــى اِإلبــل َأســنان مــن ســّناً  واليــت فــِإذا الُعْجــمِ  البهــائم مــن ِجــْنسٌ 

 ِصـْنفاً  واحلِقـاق ِصـنفاً  اللبـون وبنـات صـنفاً  منهـا املخـاض بنـات جعلت كأَنك تصنيفاً 

 جـنس والبقـر جـنس واِإلبـل جنس فالناس َأجناسٌ  واحليوان والرُّبَعُ  والثَّينُّ  اَجلذَعُ  وكذلك

  .جنسالطري و 

 شـــكله مـــن كـــان ِإذا هلـــذا ُجمـــاِنسٌ  هـــذا العامـــة قـــول يـــدفع )٢(اَألصـــمعي وكـــان

ــحيح بعــــريب لــــيس ويقــــول ــــه" :ويقــــول ،صــ ــــواع تكلمــــنيامل وقــــول مولَّــــد إِن  َجمُْنوَســــةٌ  األَن

  .)٣("مولَّد كالم لَألْجناسِ 

                                   
هـــ، ١٥٨-٣٩٨ابـن سـيده هـو: اإلمـام اللُّغــوي األديـب أبـو احلسـن علــي بـن سـيده األندلسـي، / ١

  خصص) و(احملكم).من مصنفاته: (امل

األصمعي هـو أبـو سـعيد عبـد امللـك بـن غريـب بـن عبـد امللـك البـاهلي، أديـب حنـوي لغـوي مـن / ٢

  مؤلفاته (األصمعيات).

  ، مادة (جنس).٤٣، ص٦لسان العرب: ج/ ٣



 ١١٧

  .)١(ويف معجم مقاييس اللُّغة: "هو الضرب من الشيء" 

ويف خمتـــار الصـــحاح: "اجلـــنس الضـــرب مـــن الشـــيء وهـــو أعـــم مـــن النـــوع ومنـــه 

  .)٢(ا�انسة والتجنيس"

ـــري  ــاس والطـ ـــن الشــــيء، النــ ـــل ضــــرب مـ ــنس، وكـ ـــد: "جــ ـــن أمحـ ــــل بـ ـــد اخللي وعنـ

لنَّحو والعـروض، واألشـياء جتمـع علـى أجنـاس ويسـمى جناسـاً �ـيء حـروف وحدود ا

  .)٣(ألفاظه من جنس واحد ومادة واحدة"

ــم مــــن  ــاس وهـــو أعـ ــباح املنـــري: "الضـــرب مــــن كـــل شـــيء واجلمـــع أجنــ ويف املصـ

  .)٤(النوع، فاحليوان جنيس واإلنسان نوع"

ـــ ـــا فكأ�ــ ـــاً، أي نضــــجت كلهـ ـــب جنسـ ـــت الرطــ ــيط: "جنسـ ـــم الوســ ا ويف املعجـ

  جنس واحد.

وجانســه: شــاكله واحتــد يف جنســه، وجــنَّس األشــياء شــاكل بــني أفراهــا ونســبها 

  إىل جنسها وأجناسها.

  وجتانسا: احتدا يف اجلنس.

                                   
، أليب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا، حتقيــق ٣٩٥معجــم مقــاييس اللُّغــة: ا�لــد األول: ص/ ١

  هـ، دار اجليل، بريوت.١٤١١، ١رون، طعبد السالم حممد ها

، إلمساعيــل بــن محــاد اجلــواهري، حتقيــق ٩١٥، ٣خمتــار الصــحاح تــاج اللُّغــة وصــحاح العربيــة: ج/ ٢

  أمحد بن عطار.

، للخليــــل بــــن أمحــــد الفراهيــــدي، حتقيــــق د. مهــــدي خمزومــــي ود. ٥٥، ص٦كتــــاب العــــني: ج/ ٣

  إبراهيم السامرائي.

م، القــاهرة، مكتبــة مصــطفى البــايب احللــيب، ١٩٩٠-هـــ١٣٦٩ ،١، ط١٢١املصــباح املنــري: ص/ ٤

  العامل العالمة أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ.



 ١١٨

ــر  ــ ــــذكورة واآلخــ ــــزاً بالــ ـــاء مميـ ـــطري األحيـــ ـــد شــ ــنس: أحـــ ــ ـــاء: اجلـ ـــم األحيـــ ــ ويف عل

  باألنوثة، واجلمع أجناس وجنوس.

ــنس، ويف القــــانون: ــنس املنســــوب إىل اجلــ ــة تــــربط فــــرداً معيَّنــــاً  واجلــ عالقــــة قانونيــ

بدولــة معيَّنــة، وقــد تكــون أصــلية أو مكتســبة. واجلنســية الصــفة الــيت تلحــق بالشــخص 

مــن جهــة اكتســابه لشــعب أو أمــة والتجــانس هــو التفاعــل مصــدر جتــانس الشــيئان إذا 

  .)١(دخال يف جنس واحد"

ن يتشـــابه اللفظـــان يف النطـــق وخيتلفـــان يف عنـــد علمـــاء البالغـــة هـــو: أ مفهومـــه

  املعىن.

أمَّـــا أربـــاب البـــديع فقـــد عرفـــوه بعبـــارت خمتلفـــة اللفـــظ متفقـــة املعـــىن وهـــي كمـــا 

  يلي:

وهـــو أن جتـــيء الكلمـــة ُجتـــانس أُخـــرى يف بيـــت شـــعر وكـــالم قـــال ابـــن املعتـــز: "

  .)٢("روفاحلتأليف  أن تشبهها يفأي وجمانستها 

ن تكــون يف الشــعر معــاين متغــايرة قــد اشــرتكت وقــال قدامــة بــن جعفــر: "هــو أ

  .)٣(يف لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتقة"

ــر اللفــــظ  ــه بقولــــه: "هــــو تكريــ ــت اســــم املطــــابق وعرفــ ــد ذكــــره حتــ ــب فقــ أمَّــــا ثعلــ

  .)٤(مبعنيني خمتلفني"

                                   
  ، إخراج د. إبراهيم أنس ود. عبد احلليم قيصر.٢، ط١٤٠، ص١املعجم الوسيط: ج/ ١

  .١٧البديع: البن املعتز: ص/ ٢

، القــاهرة، ٢كمــال مصــطفى، ط  ، حتقيــق٩٦نقــد الشــعر: البــن قدامــة بــن جعفــر الكاتــب، ص/ ٣

  م.١٩٩٣

  .٦١البالغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف، ص/ ٤



 ١١٩

أن يــورد املــتكلم كلمتــني جتــانس كــّل هــو وعرفــه أبــو هــالل العســكري بقولــه: "

 هكتابــيف  علــى حســب مــا ألّــف األصــمعي  تــأليف حروفهــاواحـدة منهمــا صــاحبتها يف 

  .)١("األجناس

  .)٢(وعند ابن األثري: "حقيقة اجلناس أن يكون اللفظ واحداً واملعىن خمتلفاً"

وقال فيه ابن سنان اخلفاجي: "هو أن تكون بعض األلفاظ مشتقة مـن بعـض 

ان أو تتوافـــق صـــيغتا معنامهـــا واحـــداً، أو مبنزلـــة املشـــتق إن كـــان معنامهـــا خمتلفـــإن كـــان 

اخــتالف املعــىن، وهــذا إمنــا حيســن يف بعــض املواضــع إذا كــان قلــيالً غــري  اللفظتــني مــع

يف نفســه؛ وقــد اســتعمله العــرب املتقــدمون يف أشــعارهم مث جــاء  متكلــف وال مقصــود

بـن الوليـد األنصـاري وأكثـر منـه ومـن اسـتعمال املطـابق  احملدثون فلهج به منهم مسلم

صــناعة الشــعر؛ حــىت قيــل عنــه أنــه أول مــن أفســد  الفنــون املــذكورة يفواملخــالف وهــذه 

كثــار بعــده فــزاد علــى مســلم يف اســتعماله واإل  الشــعر. وجــاء أبــو متــام حبيــب بــن أوس

  .)٣("وراءه يف القبح منه حىت وقع له اجليد والردئ الذي ال غاية

د مـــن وعنـــد الرمـــاين: "هـــو بيـــان املعـــاين بـــأنواع مـــن الكـــالم جيمعهـــا أصـــل واحـــ

  .)٤(اللُّغة"

  .)٥(وعرفه السكاكي تعريفاً موجزاً: "هو تشابه الكلمتني يف اللفظ"

                                   
  .٣٠٨كتاب الصناعتني: ص/ ١

  ، ضــــياء الــــدين بــــن نصــــر اهللا بــــن حممــــد بــــن ٩٩املثــــل الســــائر يف أدب الكاتــــب والشــــاعر: ص/ ٢

  عبد الكرمي املوصلي، املشهور بابن األثري.

  م.١٩٦٩ح وأوالده، القاهرة، ، مطبعة حممد علي صبي١٨٣سر الفصاحة: ص/ ٣

  م.١٩٦٠، ط مصر، ٧٣النكت يف إعجاز القرآن: ص/ ٤

  .٢٧٧مفتاح العلوم: ص/ ٥



 ١٢٠

  .)١(وعند اخلطيب القزويين هو: "تشابه اللفظني يف اللفظ"

  .)٢(ومبثل تعريف اخلطيب عرفه السيوطي

  .  )٣(وعرفه الزملكاين بقوله: "هو أن تعيد اللفظ األول مع اختالف يف املعىن"

ــــوي ــــول العلـ ــتالف ويقـ ــ ـــع اخــ ــــوه مــ ــن الوجـ ــ ـــه مـ ـــني يف وجــ ـــاق اللفظــ ــو اتفــ ــ : "هـ

  .)٤(معانيها"

ــة  ــه وتكـــــون الكلمـــ ــ ــتني من ـــني متجانســـ ــــأيت بكلمتــ ــو أن ت ـــاقالين: "هـــ ويقــــول البــ

  .)٥(جتانس األخرى يف تأليف حروفها ومعناها"

التجنـــيس ضـــروب كثـــرية: منهـــا املماثلـــة، وهـــي: أن وعرفـــه ابـــن رشـــيق بقولـــه: "

، وهـــو مشـــتق مـــن لفـــظ اجلـــنس كـــالتنويع مـــن ف املعـــىنتكـــون اللفظـــة واحـــدة بـــاختال

  .)٦(النوع"

لـق بـاللفظ مـع اخـتالف يف عويقول الزخمشري: "هو من حماسـن الكـالم الـيت تت

  .)٧(املعىن"

التجنــيس والتجــانس وا�انســة إالَّ إذا ســاعد اللفــظ وعرفــه احلمــالوي بقولــه: "

                                   
  .٩١اإليضاح: ص/ ١

م، حتقيـــق أبـــو الفضـــل ١٩٨٨-هــــ١٤٠٨، املكتبـــة العصـــرية، ٥٣اإلتقـــان يف علـــوم القـــرآن: ص/ ٢

  إبراهيم.

  م، حتقيـــــق أمحـــــد مطلــــــوب ١٩٥٦، دار الكتـــــب املصـــــرية، ١٦٦التبيـــــان يف علـــــوم البيـــــان: ص/ ٣

  ود. خدجية احلديثي.

  .٣٥١الطراز: ص/ ٤

  م.١٩٦٣، حتقيق أمحد السيد صقر، دار املعارف املصرية، ٨٣إعجاز القرآن: للباقالين: ص/ ٥

  م.١٩٧٢، دار اجليل، بريوت، ٤، ط٣٢١، ص١جالعمدة: / ٦

، حممـد حسـني أبـو ٤٩٨ص البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري وأثرهـا يف الدراسـات البالغيـة:/ ٧

  موسى.



 ١٢١

ــن ا ــه مــــع مراعــــاة النظــــري ومتكــ ــنوعه مطبوعــ ــي أن ترســــل املعــــىن ووازى مصــ لقــــرائن فينبغــ

  .)١("املعاين على سجيتها لتكتسي من األلفاظ ما يزينها

  :)٢(قسمه ابن املعتز إىل قسمني

أن جتيء الكلمة ُجتـانس أُخـرى يف بيـت شـعر وكـالم وجمانسـتها هلـا أن : األول

  :)٣(اعرمثل قول الش ،ومعناها ويشتق منها تأليف حروفها تشبهها يف

 ََ َُُم ا َ َ**   َمَوأ   

  وجانس (خلجت واخلليج) وهذا هو االشتقاق.

  :يف تأليف احلروف دون املعىن: أن جتانس الكلمة الكلمة لثانياو 

 **  ك اح إن أ  أن  رُا ا َ)٤(  

  .)٥(جاين إىل مطلق وتام ومستويف ومصحفوقسمه القاضي اجلر 

ــه  ــ ــز ولكــــن زاد علي ــ ــن املعت ــل ابــ ـــا فعــ ـــكري فقــــد فعــــل كمـ ــو هــــالل العسـ ــ ــا أب ــ أمَّ

  .)٦(بالتمثيل للجناس الناقص والالحق واملضارع

وذكر ابن رشـيق املماثـل واحملقـق واملضـارع والنـاقص واملصـحف وجنـاس القلـب 

                                   
  هـ.١٣٢٣، مصر، ١٦كتاب زهر الربيع يف املعاين والبيان والبديع: ألمحد احلمالوي، ص/ ١

  .٥البديع: البن املعتز: ص/ ٢

  ، بال نسبة.٥صاملرجع السابق: ورد يف / ٣

  م.١٨٨٥، طبعة ٢٣٦ديوان مسلم بن الوليد: ص/ ٤

، مطبعـة احللـيب، القـاهرة، حتقيـق حممـد ٤٢جلرجـاين، صالوساطة: للقاضي علي بن عبد العزيـز ا/ ٥

  م.١٩٦٦أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد البجاوي، 

  .٣٠٨كتاب الصناعتني: ص/ ٦



 ١٢٢

  .)١(واالشتقاق املطلق

ق أورد األمثلـــة مـــن غـــري تنســـيق فأدخـــل بعضـــها يف وتـــرى الباحثـــة أن ابـــن رشـــي

  بعض.

أمَّـا ابــن األثــري فقســمه إىل قســمني: حقيقــي ومشـبه بــه واحلقيقــي عنــده هــو مــا 

  استوت ألفاظه يف اخلط والوزن والرتكيب.

ــة:  ــ ــاقص، وأقســـــامه مثانيـ ــو النـــ ــ ــه هـ ــ ـــبه بـ ــل، واملصـــــحف، واملشــ ــاير، واملماثـــ (املغـــ

  .)٢(كيب)واحملرف، والتصريف، والرتصيع، والرت 

وقسمه رشيد الدين الوطواط إىل سـبعة أقسـام هـي: (التـام، والنـاقص، والزائـد، 

  .)٣(واملركب، واملكرر، واملطرف، وجناس اخلط، واملصحف)

ــه  ــ ــ ــاقص وأنواعـ ــ ــ ــه وإىل نـ ــ ــ ــــر أنواعـ ــ ـــام وذكـ ــ ــــوده إىل تــ ــ ــيوطي يف عقـ ــ ــ ــمه السـ ــ وقســـ

  .)٤(ومصحف وحمرف وتصريف والحق ومضارع ومقلوب وإطالق واشتقاق وشبهة

ــع يف وقــــال الرمــــاين ــة ومناســــبة، فاملزاوجــــة تقــ ــى وجهــــني؛ مزاوجــ ــانس علــ : التجــ

ـــاىل:  ــ ــ ــــه تعــ ــ ــــزاء كقولـــ ــ  �������������������  �������������������     اجلـــ


تدور يف فنـون املعـاين الـيت ترجـع إىل أصـٍل واحـد كقولـه تعـاىل: واملناسبة . )٥(

    
ــو . )٦( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراف واحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل يف االنصــ ــ ــ ــ ــ ــ واألصــ

                                   
  .٢٢١، ص١العمدة: ج/ ١

  .٩٢املثل السائر: البن األثري، ص/ ٢

  م، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة.١٩٤٥، ط مصر، ٩٤حدائق السحر: ص/ ٣

  .١٤٢يوطي، صعقود اجلمان: للس/ ٤

 ).١٩٤: اآلية (البقرة/ سورة ٥

 ).١٢٧: اآلية (التوبة/ سورة ٦



 ١٢٣

  .  )١(الذهاب

ــة  ــي، ويضــــم مخســ ـــمني: ازدواجــ ــمه إىل قسـ ــد قســ ــب فقــ ـــد اهللا الطيــ ـــا د. عبـ أمَّـ

ــجعي،  ــ ـــي الســ ـــض، واالزدواجـــ ــــي احملـــ ـــع، واالزدواجــ ــــي املرصـــ ـــي: "االزدواجــ ـــام وهـــ أقســـ

  .واالزدواجي املقسم، واالزدواجي املطابق

والقسم الثاين: السجعي، وينقسـم إىل سـجعي حـريف وسـجعي اشـتقاقي (شـبه 

االشــتقاق)، الســجعي املتشــابه، وهــذا يشــمل الــنقص بكــل أنواعــه، واجلنــاس املــوهم، 

  .)٢(ويشمل التام"

  وهذه التقسيمات تضم يف داخلها بعض األقسام اليت ذكرها علماء البديع.

القســـم األول: قســـام واضـــحة، وهـــي: أمَّـــا اخلطيـــب القـــزويين فقـــد قســـمه إىل أ

التــام بأنواعــه (مماثــل، مســتويف، ومركــب) والقســم الثــاين: النــاقص، ويضــم (النــاقص يف 

  العدد والنوع واهليئة والرتتيب).

  .)٣(والقسم الثالث: ملحقاته، وتضم (جناس االشتقاق وشبهه)

يـب، : وميكننا أن نبدأ يف ذكر اجلناس حسب مـا جـاء يف تقسـيم اخلطالباحثة

  مث نورد تقسيمات د. عبد اهللا يف كتابه املرشد وآرائه.

وا فيــه  بــديع الــيت تصــرف فيهــا العلمــاء وألفــوالواقــع أن اجلنــاس مــن أكثــر فنــون ال

كتباً شىت، وجعلوه أبواباً متعددة، واختلفوا يف ذلك، وأدخلوا بعـض تلـك األبـواب يف 

  بعض، ومنهم ابن املعتز وقدامة والقاضي اجلرجاين.

                                   
  .٧٣النكت يف إعجاز القرآن: أليب احلسن علي بن عباس الرماين، ص/ ١

  .١٥٠، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٩٢-٩١ص، ٢جاإليضاح: / ٣



 ١٢٤

ــا يف املعــــىن، وعلــــ ــابه اللفظــــني يف النطــــق واختالفهمــ ــو: تشــ ــاس هــ ى هــــذا فاجلنــ

وهــذان اللفظــان املتشــا�ان نطقــاً املختلفــان معــًىن يســميان (ركــين اجلنــاس) وال يشــرتط 

  .  )١(يف اجلناس تشابه مجيع احلروف، بل يكفي يف التشابه ما نعرف به ا�انسة

  

                                   
  م.١٩٨٥، دار النهضة العربية، بريوت، ١٩٦علم البديع: عبد العزيز عتيق، ص/ ١



 ١٢٥

������������� �

���������������������  

  قسم اجلناس إىل قسمني: جناس تام، وجناس غري تام.ين

ــدادها،  ــة أمــــور هــــي: أنــــواع احلــــروف، وأعــ ــا اتفــــق فيــــه اللفظــــان يف أربعــ ــو مــ هــ

وهيئتهـــا احلاصـــلة مـــن احلركـــات والســـكنات، وترتيبهـــا. وال عـــربة بـــالالم التعريفيـــة أل�ـــا 

  ألنه عرضة للتغري.يف حكم االنفصال وال حركة احلرف األخري 

  .  )١(ويقول السكاكي: "اجلناس التام هو أال يتفاوت املتجانسان يف اللفظ"

ــا وال  ــا وحركا�مــ ــا ووز�مـ ــو: "أن تتفــــق الكلمتـــان يف لفظهمـ ويقـــول العلـــوي هـ

  .  )٢(خيتلفان إالَّ من جهة املعىن"

    .)٣(وترتيبها"يف أنواع احلروف وعددها وهيئتها  ويقول اخلطيب: "أن يتفقا

  ينقسم اجلناس التام إىل ثالثة أقسام هي: املماثل، واملستويف، واملركب.

  المماثل: -أوالً 

وينقســـم إىل: "مـــا كـــان بـــني االمســـني أو الفعلـــني واملماثلـــة عنـــد ابـــن رشـــيق أن 

  .  )٤(تكون اللفظة واحدة باختالف املعىن"

ـــاىل:  ــــه تعــ ــــرمي قولـ ــــرآن الكـ ــه يف القـ ــ ـــاء منـ ــا جــ ــ     مـ

                                   
  .٢٢٧اح العلوم: للسكاكي، صمفت/ ١

  .٣٥٦، ص٢الطراز: ج/ ٢

  .٩١ص، ٦جاإليضاح: / ٣

  .٣٢١، ص١العمدة: ج/ ٤



 ١٢٦

    
ـــاعة . )١( ـــاعة فالسـ ـــة، والسـ ــــوم القيامـ األوىل ي

  أي: املقدار املخصص من الزمن.الثانية الزمن احملدود 

يف هــذا يقــول اإلمــام الطــربي: "ويقســم ا�رمــون يــوم البعــث أ�ــم َملْ يلبثــوا غــري 

  .)٢(ساعة واحدة يف قبورهم"

ويقــول ابــن عاشــور: "إ�ــم يستصــحبون معهــم مكــابر�م الــيت عاشــوا عليهــا يف 

  .)٣(الدنيا وهي عقيدة اإلنكار بالبعث"

  .)٤(ويقول العلوي: "َملْ يرد جناس كامل يف القرآن الكرمي إالَّ يف هذه اآلية"

ـــاىل:  ــاثالً يف قولــــه تعـ ـــاً تامــــاً ممــ ـــن حجــــر جناسـ ــتنبط ابـ    واســ

  ���               


ــة . )٥( ــو حاسـ ــاألوىل مجـــع بصـــر وهـ الشـــاهد يف كلمـــة (األبصـــار) فـ

  م فأولو األبصار: أصاحب العلم.الرؤية. والثانية مجع (بصر) وهو العل

قولــه ألصــحابه حينمــا نــازعوا جريــر ابــن  مــن أقــوال الرســول وأورد العلــوي 

ا  «: أيهــم يقبضــه، فقـــال  عبــد اهللا البجلــي زمــام ناقتـــه 

فاألوىل جرير العلم، والثانية جر احلبل الذي تُقاد به الناقة. .)٦(»وا  

                                   
 ).٥٥: اآلية (الروم/ سورة ١

، دار الفكـــر، ١٢٩اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن: لإلمـــام أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن جريـــر الطـــربي، ص/ ٢

  بريوت.

  وت للنشر، تونس.، دار كل١٢٩، ص٢٥التحرير والتنوير: حملمد بن عاشور، ج/ ٣

  .٣٥٦الطراز: ص/ ٤

 ).٤٤، ٤٣( النور: اآليتان/ سورة ٥

  .٥، ص١؛ والكامل: ج٣٥٧الطراز: ص/ ٦



 ١٢٧

  :)١(ول زياد بن األعجم يرثي املغرية بن املهلبأمَّا ما جاء منه يف الشعر ق

َا َمِ ذِة إَُِ ةَ تَ**  اَءَِّا َ  

  فاملغرية األوىل العلم، والثانية الفرس وهي ثانية اخليل.

 كما جاء يف قوله تعاىل: 
)٢(  .  

  :)٣(وكذلك قول الشاعر

  ل واى ِء ** ٌلآل َُق ا

اآلجال، األوىل مجع إجل بالكسر وهو القطيع مـن بقـر الـوحش. فجانس بني 

  والثانية مجع أجل بالفتح منتهى األعمار. 

  :)٤(وأيضاً قول أيب متام

َ ُذا اا إَ ِبا َ ** ِِا ورُ  اَوَر اُ  

  األوىل أعايل الرماح ومفردها عالية. والثانية حنور الكتائب. )رو صدـ(ف

  :)٥(ومنه قول املعري

  ف ٌؤا ل أم  

     ك إمن ذ  
.  

**  

**  

    من أأ      

ا    مإم  
.  

                                   
  .٣٢١، ص١العمدة: ج/ ١

 ).٣: اآلية (العاديات/ سورة ٢

؛ ٢٦٠؛ ومعجـم الشـعراء: ص٩١، ص٦جاإليضـاح: هو: أبو سعيد املخزومي شاعر عباسي، / ٣

  .٣٩٣ري: ص؛ وحترير التحب١٧، ص٣والبيان: ج

  م.١٩٦٤، بشرح التربيزي، حتقيق حممد عبده عزام، ٢٠٧، ص١ديوان أيب متام: ج/ ٤

  ، منسوب إىل غريه.١٧، ص٢؛ ومعاهد التنصيص: ج٣٥٨الطراز: ص/ ٥



 ١٢٨

والثانيــة أجفانــا  فاجلنـاس املماثــل بــني األجفــان األوىل أغطيــة العـني مــن اللحــم،

مـن اجلفــاء اســم تفضــيل مبعــىن أكثرنــا جفــاء فــإذا اجلنــاس بــني لفظــني متمــاثلني 

  لفظاً وخمتلفني معًىن فاألوىل واحد من البشر والثانية بؤبؤ العني.

  :)١(وقول البحرتي

َرا َُذا اى إا َ ٌَ ََو ** ُِا ُِ  ِِ َ  

  الباصرة، والثانية اجلاسوس.األوىل  العني

  الجناس المماثل بين الفعلين:

  :)٢(كقول الشاعر

 َ ٌأ اار ُا مَ  **واَ   وا و أمأ  

  والشاهد يف (شعروا)، األوىل مبعىن أحسوا. والثانية نظموا الشعر.

  الجناس التام المستوفي: -ثانياً 

  .  )٣(رجاين: "مسُِّي املستويف ألنَّ حروف كل منهما مستوفاة يف اآلخر"قال اجل

ـــاً،  ـــاً وخطــ ــان لفظــ ــ ـــابه الكلمتـ ـــو أن تتشــ ــتويف هــ ـــبع: "املســـ ـــن أيب اإلصــ ــال ابــ وقـــ

  .  )٤(وتكون إحدامها امساً واألخرى فعًال"

ـــاىل:  ــــه تعـــ ــــرآن قولــ ــه يف القــ ــ ـــد وجــــــدت منــ     �  وقـــ

                                   
  .٦٩٤، ص٢ديوان البحرتي: ج/ ١

، دار الكتـب ٢٥٩، ص٣الشاعر حممد بن احلارث من شعراء اليمن؛ يتيمة الدهر: للثعاليب، ج/ ٢

  م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١لمية، بريوت، طالع

  ، لعلي بن عبد العزيز اجلرجاين.٤١الوساطة بني املتنيب وخصومه: ص/ ٣

  م.١٩٨٣، حتقيق حنفي حممد شرف، القاهرة، ١٠٤حترير التحبري: البن أيب اإلصبع، ص/ ٤



 ١٢٩

   �    
)١( .  

ــم مبعـــىن كـــالم اهلـــوى  ـــ(هوى) األوىل ِفعـــل مبعـــىن ســـقط، والثانيـــة (اهلـــوى) اسـ فـ

  الذي يأيت من عند الشخص أي على هواه.

أمَّا ما جاء منه يف الشعر قول أيب متام
)٢(:  

 م نا َ  ت ** َ ىَ ََْا   َْ  

  الشاهد يف (حيىي) فاألوىل ِفعل، والثانية اسم.

  :)٣(ة األسدي يف رثاء ابنهسوقول الشاعر حممد بن كنا

ُُ  َ و ََِ ََ**  إأ ردا  َُِ ِ  

  :)٤(وقول الشاعر

 زارم  مل أذات ا ط** اث أا   وم  

  فأحيانًا األوىل اسم مجع حني، والثانية ِفعل مبعىن رد إلينا احلياة.

ومـن بــديع اجلنـاس بــني االسـم والفعــل مــا ُكتـب بــه إىل اخلليفـة املــأمون يف حــق 

ذهبـاً إالّ ذهـب بـه، وال  مـا تـرك يل ِفضـة إالَ فَضـها، والعامـل لـه وهـو: "فـالن 

ـــيَعًة إال ــا، وال َضــ ــ ــة إال َغّلهـ ــ ـــ أضــــــاعها، و غلَّـ ـــاً إال َعِلقــ ـــاً ال ِعْلقــ إال  ه، وال َعَرضـــ

ـــاً إال  ــ ـــالَه، وال دقيقــ ــ ــيالً إالَ أْجــ ــ ــ ـــها، وال جلـ ــ ــ ــية إال اْمتشَّ ــ ــ ـــه، وال ماشـ ــ ــــرض لــ ــ َعـ

                                   
 ).٣-١( / سورة النجم: اآليات١

  .٣٤١ديوان أيب متام: ص/ ٢

  .١٩١، ص٢؛ وزهر اآلداب: ج٩١، ص٦اإليضاح: ج ؛٢٦البديع: البن املعتز: ص/ ٣

  .٣٥٨الطراز: ص/ ٤



 ١٣٠

  .)١("أَدقَّه

  وترى يف الكلمات قد أتى باالسم والفعل.

  :)٢(وكذلك من أتى جبناس مستويف بني الفعل واحلرف مثل قول القائل

   أم  زال  ا د     ا ة **

  بني (عال) فعل، و(على) حرف جر. فاجلناس

  :)٣(وأيضاً قول الشاعر

  و أن و ه  **  أن   ا واى

بــني (أنَّ) وهـي حــرف توكيــد ونصـب، و(أنَّ) الثانيــة فعـل ماضــي مــن  فاجلنـاس

  األنني.

  الجناس المركب: -ثالثاً 

  .)٤("إن كان أحد لفظيه مركباً مسُِّي جناس الرتكيب"ل فيه اخلطيب: وقا

وهو ما كان أحد لفظيه مركباً واآلخر مفـرداً فـإن اتفـق "وعرفه التفتازاين بقوله: 

ـــان املفــــرد ـــط  اللفظـ ــب يف اخلـ ــاق  خــــصواملركــ ـــابه التفــ ـــم املتشـ ــــوع باسـ هــــذا الن

  .)٥("اللفظني يف الكتابة، وإذا َملْ يتفقا مسُِّي املفروق

هــذا أن تكــون الكلمــة األوىل مفــردة، والثانيــة مركبــة مــن كلمتــني، لكــن ومعــىن 

صــورة كتابتهمـــا واحـــدة، وجرســـهما يف األذن واحــد. وهـــو علـــى ثالثـــة أضـــرب 

                                   
  .١٠٨، ص٢زهر اآلداب: ج/ ١

  .٢٠١علم البديع: ص/ ٢

  .٢٠١صاملرجع السابق: / ٣

  .٩٣، صاإليضاح: ج/ ٤

  .�١١٣ذيب السعد: لسعد الدين التفتازاين: ص/ ٥



 ١٣١

  هي: املتشا�ة واملفروق واملرفّو.

  المتشابه: -أوالً 

  .  )١(وهو ما تشابه ركناه أي الكلمة املفردة واألخرى املركبة لفظاً وخطاً 

  :)٢(ومثاله قول أيب الفتح البسيت

  إذا ْذا  ** ذا و   

ـــاحب عطــــاء  ــة أي صـ ــ ــن ذا+هب ــة مــ ــ ــاألوىل مركب ــة) فــ ــ ــة (ذاهب ــــاس يف لفظــ واجلن

  والثانية مفردة ذاهبة من الفعل ذهب أي: زائلة غري باقية.

خـر مركبـاً أن يكـون أحـد اللفظـني مفـرداً واآل"وفيه يقول العلوي: املتشابه هـو: 

ـــط وخمتلف ــ ـــظ واخلـ ــ ـــني يف اللفـ ـــني متفقتـــ ــ ــــن كلمتـ ـــمــ ــا تـــ ــ ـــىن وال جيمعهمــ ــ ني يف املعـ

  .  )٣("االشتقاق ولكن بينهما موافقة من جهة الصورة

  :)٤(ومنه أيضاً قول الشاعر

  **  ا      

 وبنابــه الثانيـــة مكونـــة مـــن كلمتــني كـــل منهمـــا جـــاربنابــه األوىل كلمـــة واحـــدة، 

  وجمرور (بنا) (به).

  المركب المفروق:

                                   
  .٢٠٢علم البديع: عبد العزيز عتيق، ص/ ١

ـــــدهر: ج الشـــــاعر هـــــو علـــــي بـــــن حممـــــد/ ٢ ؛ ٢٢٧؛ واملفتـــــاح: ص٢٠٢، ص٤البســـــيت؛ يتيمـــــة ال

  .٩٣، ص٦اإليضاح: ج

  .٣٦٠الطراز: ص/ ٣

  .١٣٦البالغة العربية يف ثو�ا اجلديد: د. بكري شيخ أمني، ص/ ٤



 ١٣٢

واملفــروق عنـــد الســكاكي مـــا تشـــابه ركنــاه املفـــرد واملركـــب لفظــاً ال خطـــاً ومسُِّـــي 

  .)١(مفروق الفرتاق اللفظني يف الكتابة واتفاقهما يف  اللفظ

  .  )٢("وإن اختلفا مسُِّي مفروقاً "ويقول اخلطيب: 

  والفرق بينه وبني املتشابه الكتابة فقط.

  :)٣(أمثلته قول أيب الفتح البسيتومن 

  ا َأ ْ ْ  

   اي َ ّ ال   
.  

**  

**  

  َ و َ  

  َ    
.  

  وجاملنا من ا�املة وهي املعاملة باجلميل. ،اجلام: الكأس

  :)٤(ومنه قول املطوعي

   ة واةا     

    ّا  ٍب  
.  

**  

**  

       

 ي وو  وهّ  
.  

  والشاهد يف (�ذيبها، و�ذي �ا).

  و�ذيبها: يعين تثقيفها، و�ذي �ا، اهلذيان واخللط مركبة من كلمتني.

  المركب المرفّو:

منـه باخلياطـة فكأنـه بـبعض معـىن مرفـّو مـن قـوهلم رفـأ الثـوب إذا مجـع مـا تقطـع 

                                   
  .٢٢٧املفتاح: ص/ ١

  .٩٣، ص٦اإليضاح: ج/ ٢

  .٢٢٧املفتاح: ص/ ٣

  ر علي بن عمر املطوعي.؛ والشاع١٠٣، ص١؛ وأنوا الربيع: ج٤٣٣، ص٣يتيمة الدهر: ج/ ٤



 ١٣٣

  .)١(كلمة رفئال

املرفــّو هــو مــا كــان مركبــاً مــن كلمــة وبعــض كلمــة والطــرف اآلخــر كلمــة مفــردة 

  .)٢(واحدة

  .)٣(وقال السيوطي هو ما ركب من كلمة وبعض كلمة أخرى

  :)٤(ومثاله قول احلريري

ِِوا ِذم رَ  ُ و  

َُوو َِا َْ ّْو  
.  

**  

**  

 ا ُ   َِِ َل َنْ  

   ِِ ََُه وَ َورْو  
.  

ــة وهــــي  ــة وبعــــض كلمـ ـــة مركبــــة مـــن كلمـ ــابه) والثاني ــة األوىل مفـــردة (مصــ الكلمـ

  (صابه)+ميم مطعم األخرية.

  :)٥(وأيضاً قول احلريري

 ُوا ِِ  َْا ْ** ََُْدَد واّا ََ  

ـــا) أداة الشــــاهد يف املك ــم، و(مهمـ ر+مهمــــا مكــــون مــــن كلمتــــني: (املكــــر) اســ

  شرط جازمة والثانية كلمة مفردة.

: وهــذا النــوع األخــري (املرفــّو) ال خيلــو كمــا يبــدو، مــن تعقيــد باملقارنــة الباحثــة

  .إىل نوعية اآلخرين أي (املتشابه واملفروق)

                                   
  .٤١٩حاشية الدسوقي: ص/ ١

  .٩٤، ص٦اإليضاح: ج/ ٢

  .١٤٤عقود اجلمان: ص/ ٣

  هـ.١٣٧٢، ١، ط١٧٣شرح مقامات احلريري: ص/ ٤

  .١٧٧صاملرجع السابق: / ٥



 ١٣٤

  

ـــان يف  ــــه اللفظــ ــف في ــا اختلـــ ــو مــ ـــا أو وهــ ـــا أو هيئا�ــ ــداد احلـــــروف أو أنواعهـ أعــ

  .)١(ترتيبها

: ميكننا أن نقول هو مـا اختـل فيـه شـرط مـن الشـروط األربعـة للجنـاس الباحثة

  التام. وينقسم إىل:

o وهو ما اختلف بعدد احلروف.الناقص : 

o  ـــقو املضـــــارع ــــروفالالحــ ــــواع احلـ ـــف يف أنـ ــا اختلــ ــ ــو مـ ــ ـــث  : وهـ ــ ـــن حي مــ

 .التقارب والتباعد

o لفت فيه احلركات والسكنات: ما اختاحملرف. 

o .املصحف: وهو ما اختلف يف اهليئة 

o .جناس القلب : وهو ما اختلف يف الرتتيب  

  الجناس الناقص في عدد الحروف: -أوالً 

  ويكون النقصان يف األول أو الوسط أو اآلخر.

  ما كان النقصان في أوله:

   � ومثــال مــن القــرآن الكــرمي قولــه تعــاىل: 

 
)٢(  .  

  والشاهد يف (الساق) و(املساق)، نقصان امليم يف األوىل.

  :)٣(وقول الشاعر

                                   
  .٩٥، ص٦اإليضاح: ج/ ١

 ).٣٠، ٢٩( / سورة القيامة: اآليتان٢

  .٢٤وعي؛ أسرار البالغة: ص، والبيتان لعمر بن علي املط٢٦٣، ص٢الطراز: ج/ ٣



 ١٣٥

 ارٌف و إ  ْ**  َ فارف َوارَا   

  والشاهد بني (عوارف، وارف) نقصان حرف العني يف الثانية.

  قوله:وأيضاً 

 ٍه وِّ  ر و** ُط ِا   يُ  

  والشاهد نقصان حرف الالم يف (طائف).

  ما كان النقصان في الوسط:

ــيوطي ــاه الســ ـــل لــــه بقــــوهلم:  مســ ــه يتوســــط، ومثـ ــادة فيــ ــ املكتــــف ألنَّ حــــرف الزي

  .)١("هديدي وجَ جَ "

  ما كان النقصان في آخرها:

  .  )٣(.  ومساه العسكري تطريزاً )٢(ف لتطرف الزيادة فيهمساه اخلطيب املطر 

  الناقص بحرف واحد:

  :)٤(بن زهري مثال قول كعب

  وُِ  وأم   ** أ  اى واان

  الشاهد يف (اهلوى واهلوان).

  :)٥(وقول البهاء زهري

                                   
  .١٤٥عقود اجلمان: ص/ ١

  .٩٥، ص٦اإليضاح: ج/ ٢

  .٤٢١كتاب الصناعتني: ص/ ٣

  هـ.١٣٦٩، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ٢١٤ديوان كعب بن زهري: ص/ ٤

  م.١٩٦٤-هـ١٣٨٣، دار صادر بريوت للطباعة والنشر، ٢٤ديوان البهاء زهري: ص/ ٥



 ١٣٦

 ٍه  **  ف اوط ط  

  و(ساهر) زيادة حرف يف األخري.الشاهد يف (ساٍه) 

  :)١(وقول أيب متام

  ِاَ اصَ ٍأ  ونَُ** ِِا اضَ ٍفْ ُلَُ  

ــاس بــــني  ــع اجلنــ ــم: مجــ ــية، وعواصــ ــع عاصــ (عــــواٍص) و(عواصــــم)، عــــواص: مجــ

  قواطع.وقواضب:  ،التتقا ض:عاصمة حافظات وقوا

   األوىل والباء يف الثانية.يف احلرف األخري امليم يفالشاهد زيادة 

  :)٢(ومنه أيضاً قول البحرتي

ََ ِ مأ ُ َّ ** اِدِفَوِد اا ِ اٍد إَ  

زيـادة حـرف الفــاء يف (صـواد) وصـواد: مجـع صــادية مـن الصـدى وهــو الشـاهد 

  الظمأ، والصوادف: مجع صادفة من صدف أي انصرف.

أنـك تـَتَـوهم وجـه حسـن و "قول الشيخ عبد القاهر اجلرجـاين: ويف هذا القسم ي

إمنـا أ�ا هـي الـيت َمَضـت، و  ،قبل أن يرَد عليك آخُر الكلمة كامليم من عواصم

ــد حــــىت  ــا للتأكيــ ــا يف إذا متكــــن أتــــى �ــ  ، انصــــرفمسُعــــكووعــــاه نفســــك آخرهــ

ـــ ــ ــــوهم كعنـ ـــك التــ ــ ــــول ، ويف ذلـ ــذا حصــ ــ ــأس هــ ــ ــ ـــك الي ــ ـــد أْن خيالطـ ــ ـــدة بعـ ــ الفائـ

  .  )٣(".منها

                                   
  .٤٤؛ والوساطة: ص١١٣؛ وأسرار البالغة: ص٢٠٦م: صديوان أيب متا/ ١

  .٢٤١، ص١ديوان البحرتي: ج/ ٢

  .١١٣أسرار البالغة: لعبد القاهر اجلرجاين: ص/ ٣



 ١٣٧

الوجــه الثــاين: أن خيتلفــا بزيــادة أكثــر مــن حــرف واحــد ورمبــا مسُِّــي هــذا الضــرب 

  :)٢(. كقول اخلنساء)١(مذيالً 

  َ اى َْ ااِمْ** إّن اَُء َ اُء 

  والزيادة يف كلمة (اجلوانح) زيادة حرفني.

  :)٣(وقول البحرتي

  ُاط ََو َ ِ** َا ََ دىَا َُ ََِوا  

  الشاهد (الصفا والصفائح).

  :)٤(وقول حسان بن ثابت 

َ َّو  َِا َُ ** َِوا ِ َِ َِم  

  المختلف في نوع الحروف:

  وينقسم إىل مضارع والحق.

  المضارع: -أوالً 

اشــــتقاقها مــــن الضــــرع والفعــــل املضــــارع ومسُِّــــي  املضـــارع لغــــة: املشــــا�ة. يقــــال:

ــا تشــــا�ا مسُِّــــي باملضــــارع ــ ــه يشــــبه أخــــاه يف الصــــورة فَلمَّ . )٥(الضــــرع ضــــرعاً؛ ألنــ

  .)٦(واملضارع يف األصل أن تتفاوت خمارج احلروف

                                   
  .٩٦، ص٦اإليضاح: ج/ ١

غـــري موجـــود يف ديـــوان اخلنســـاء، وأورده ابـــن حجـــة يف خزانـــة األدب غـــري منســـوب ألحـــد؛ ويف / ٢

  منسوب إىل اخلنساء.اإليضاح: 

  .٢٤٢، ص١ان البحرتي: جديو / ٣

  ، بريوت دار األندلس.٣٧١ديوان حسان بن ثابت: ص/ ٤

  .١٣٧املصباح املنري: ص/ ٥

  .٣٦٧، ص٢الطراز: ج/ ٦



 ١٣٨

ــا الســكاكي والــرازي فيســمى املضــارع عنــدهم بــاملطرف أمَّ
. وعنــد الســيوطي )١(

  .)٢(املطمع

  .)٣(ريفوعند ابن منقذ التص

  : مثل له بأمثلة من القرآن الكرمي وخلط بينه واملصحف.الباحثة

ــــريف:  ــــم التصــ ــــرآن باســ ــــراب القــ ـــذلك يف إعــ ــو وورد كـــ ــ ــــريف هــ ــــاس التصــ "وجنــ

ــه أو قريـــب مــــن  ــا مــــن خمرجـ ــدال حــــرٍف مـــن حـــرف إمَّـ اخـــتالف الكلمتـــني بإبـ

املخــرج وهــو مــن حماســـن الكــالم املتعلــق بــاللفظ بشـــرط أن جيــيء جاريــاً علـــى 

  .)٤(ع"الطب

  .)٥(وعند الرماين هو املشاكلة

ـــة ــة يف االصـــطالح ذكـــر الشـــيء الباحث ــري اجلنـــاس، وتعـــين املماثلـ : املشـــاكلة غـ

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ــه تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحبته كقول ــ ــ ــ ــ ــه يف صـ ــ ــ ــ ــ ـــاحبته لوقوعــ ــ ــ ــ ــ    مبصـ


  أي ذكر العقاب بلفظ السيئة لوقوعها يف صحبته.. )٦(

ـــاس ع ــ ـــفاجلنـ ــ ــــده  دنـ ـــة عنـــ ــ ـــبة، فاملزاوجـ ــ ــة ومناسـ ــ ــــني: مزاوجـــ ــى وجهــ ــ ــ ـــاين عل ــ الرمــ

  .)٧(الفنون اليت ترجع إىل أصٍل واحد املشاكلة، واملناسبة

                                   
  .٣٩؛ و�اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز: لفخر الدين الرازي، ص٢٢٧مفتاح العلوم: ص/ ١

  .١٤٦عقود اجلمان: ص/ ٢

  .٢٠، صالبديع يف نقد الشعر: ألسامة بن منقذ/ ٣

، ٥، دار ابــن كثـــري للطباعــة والنشـــر، ط٣٨٨إعــراب القـــرآن وبيانــه: حملـــي الــدين الـــدرويش، ص/ ٤

  هـ.١٤١٧

  .٢٨٣، ص١العمدة: ج/ ٥

 ).٤٠: اآلية (الشورى/ سورة ٦

  ، د.ت.٣؛ مطبعة الرسالة، مصر، ط٤١البيان العريب: لبدوي طبانة، ص/ ٧



 ١٣٩

فاملضــارع عنــد العلــوي اتفــاق الكلمتــني يف حــرٍف واحــد يف املخــرج ســواء وقــع 

  .)١(أوًال أوسطاً أو آخراً 

  ما وقع في األول: -أوالً 

  :)٢(مثاله قول احلريري

  ".وطريٌق طاِمسٌ  ،وبَني ِكّين ليٌل داِمسٌ  وبْيين" -

  فالدال والطاء من خمرج واحد اللسان مع أصل األسنان. 

  : )٣(ومن أقوال اإلمام علي بن أيب طالب 

  "من أطال األمل أساء العمل". -

  "وقرنت اهليبة باخليبة، واحلياء باحلرمان". -

ويف الثانيـــة اهلـــاء  ).ففـــي األوىل اهلمـــزة والعـــني مـــن خمـــرج واحـــد (حـــروف احللـــق

  واحلاء واخلاء أيضاً خمرجها احللق.

  وما وقع منه في الوسط:

   أمجعــوا علــى التمثيــل لــه مــن القــرآن الكــرمي بقولــه تعــاىل: 

 
)٤( .  

  قي.) فاهلاء واهلمزة خمرجهما حل((ينهون) ووالشاهد يف 

                                   
  .٣٥٧صالطراز: / ١

  : معناه بييت.ينِّ كِ ؛ و ١٢٠مقامات احلريري: ص/ ٢

  .١٦٠، ص�٣ج البالغة للشريف الرضي: ج/ ٣

 ).٢٦: اآلية (األنعام/ سورة ٤



 ١٤٠

  ما وقع منه في اآلخر:

        قوله تعاىل: 
)١(  .  

  الراء والنون من حروف الذالقة ألنَّ املخرج اللسان.

ومنهم من قال ال تقارب بينهما بل تباعد، وأتوا باآلية ضـمن شـواهد الالحـق 

  باحثة مع هذا القول.ق الفوال تت

اَْ ٌَُْد ََاَِ اَُْ إَْ    «: وأيضــاً قــول الرســول 

ََِِاحلنك واللسانيف اخليل واخلري من (الالم والراء)  .)٢(»ا.  

  :)٣(ومن الشعر قول الشريف الرضي

َا ُُ  ُ ٌب إَُ َ** َي اِ ُ ُنوطٌر َوأوطأ  

ـــاهد  ــــروف الشــ ـــان (حـ ــــن حـــــروف اللســ ــــون مـ ـــالراء والنـ ـــان) فــ ـــار وأوطــ يف (أوطــ

  الذالقة).

  :)٤(ومنه أيضاً قول احلطيئة

    ا  **  آؤ و ا َُ اِء 

م) لتقـارب خمـرج النـون واملـيم، وهـي حـروف الذالقـة ي(مطاعني ومطاعالشاهد 

  ان.من اللس

                                   
 ).٨٣: اآلية (النساء/ سورة ١

  .٦٨٢، ص١، ج٢٦رواه مسلم: كتاب الزكاة، باب إمث مانع الزكاة، حديث رقم / ٢

  .٤٤٩، ص٢ديوان الشريف الرضي: ج/ ٣

  بايب احلليب، حتقيق نعمان أمني طه.، مطبعة مصطفى ال٤٢ديوان احلطيئة: ص/ ٤



 ١٤١

  الجناس الالحق: -ثانياً 

وإن كانـــا غـــري متقـــاربني يف املخـــرج مسُِّـــي الحقـــاً، ويكونـــان يف "قـــال اخلطيـــب: 

  .  )١("األول والوسط واآلخر

اجلناس الالحق ما أبـدل مـن أحـد ركنيـه حـرف واحـد مـن غـري "وقال درويش: 

  .  )٢("خمرجه سواء كان اإلبدال يف األول أو الوسط أو اآلخر

حلرفــان املختلفــان متباعــدان يف املخــرج واشــرتط العلمــاء أال يقــع وهــو مــا كــان ا

  .  )٣(االختالف بأكثر من حرف

  ما وقع االختالف في أوله:

    قوله تعاىل: 
)٤(  .  

الشــاهد يف (ســبأ) و(نبــأ) فمخــرج الســـني أســناين صــفريي، والنــون مــن طـــرف 

  اللسان.

   ىل: وقوله تعا
)٥(  .  

  الشاهد (ُمهزة، ُلمزة) فاهلاء من أقصى احللق، والالم من طرف اللسان.

  .  )٦("املنية وال الدنية": ومنه قول علي بن أيب طالب 

  فامليم شفوي والدال أسناين.

                                   
  .٩٦، ص٦اإليضاح: ج/ ١

  .٤١، ص٦إعراب القرآن وبيانه: ج/ ٢

  .٢٠٥علم البديع: عبد العزيز عتيق، ص/ ٣

 ).٢٢: اآلية (النمل/ سورة ٤

 ).١: اآلية (اهلمزة/ سورة ٥

  .١٨٣، ص�٣ج البالغة: ج/ ٦



 ١٤٢

  ".رب وضي غري رضيومنه قوهلم: "

  .من الشفة فالراء من اللسان والواو

  .  )١("ال أعطي زمامي ِلمن خيفر ذمامي"ومنه قول احلريري: 

  ما وقع االختالف في وسطه:

   ���   قال تعاىل: 
)٢(  .  

  حلقية والدال أسناين شديد.الشاهد يف (شهيد وشديد) فاهلاء 

  . )٣("الدنيا دار َممر، واآلخرة دار مقر": طالب  ومن أقوال علي بن أيب

  امليم شفوية والقاف من أقصى اللسان احلنكي (َممر، وَمقر).

  وما وقع االختالف في آخره:

  :)٤(كقول الشريف الرضي

َُت اَم  ََداا  ةََم** دت َََُو َ َفا إ  

  مع) فالياء وسط اللسان والعني من خمرج احللق.بني (يدمي) و(يد الشاهد

  :)٥(وقول أيب فراس احلمداين

   َُِ َِ َا ِ  

  ما  سا َُو  
.  

**  

**  

   لا ِ ِ ٌَ  

 لا  ُا َ  
.  

                                   
  .٩٧، ص٦اإليضاح: ج/ ١

 ).٨ ،٧( العاديات: اآليتان/ سورة ٢

  .٨٤، ص�٣ج البالغة: ج/ ٣

  .٤٩٧، ص١ديوان الشريف الرضي: ج/ ٤

  .٢٤٧ديوان أيب فراس احلمداين: ص/ ٥



 ١٤٣

  (املال واحلال). فامليم شفوية واحلاء حلقية.الشاهد بني 

  :)١(وقول البحرتي

َِ ٍفَ قَ ِ َت ** ِف ََِا َِ ٍكِ أ  

مـــن  الشـــاهد بـــني (تـــالق وتـــالف) القـــاف مـــن أقصـــى اللســـان احلنكـــي والفـــاء

  وبني (شاٍك وشاٍف) الكاف. .اهالشف

  ويشتمل على اجلناس احملرف واملصحف.

  الجناس المحرف: -أوالً 

  رف الشيء أماله، وحرف الكالم غريه وحرفه عن معانيه. حرف يف اللُّغة: ح

  واحلرف من كل شيء جانبه وطرفه.

  .)٢(وحروف اهلجاء الثمانية والعشرون اليت منها الكلمات

ــباح:  ــ ـــاىل: "ويف املصـ ــــه تعـــ ــه وقولـ ــ ــــن وجهتـ ـــه عـ ــ ــــدل ب ـــالم يعـ ــف الكــ ــ  حتريـ

 
رفـاً مــن بــاب قتــل مبعــىن وحرفـت الشــيء عــن وجهــه ح. )٣(

  .  )٤("غريته

مسُـِّي حمرفـاً الخـتالف هيئـة اللفـظ عـن هيئـة "ويف االصطالح: يقـول اخلطيـب: 

                                   
  .٤١٤، ص١ديوان البحرتي: ج/ ١

  .١٧٤، ص٢املعجم الوسيط: ج/ ٢

 ).١٦: اآلية (األنفال/ سورة ٣

  .٥٠املصباح املنري: ص/ ٤



 ١٤٤

  .  )١("اآلخر ومثل له بقوهلم: جبة الُربد وجبة الَربد

  ) األوىل بالضم والثانية بالفتح.الربدوالشاهد يف (

�   ومــا جــاء منــه يف القــرآن الكــرمي قولــه تعــاىل: 

    
)٢(  .  

  منذرين األوىل بكسر الذال والثانية بفتحها.

  :)٣(ومن الشعر قول ابن الفارض

َ َما   كُم ك* ِء ئَِ َُ َ َُ   

  النُّهى: العقل.فتح ِفعل من �ى، والثانية بالضم األوىل بال )�اك(

  الجناس المصحف: -ثانياً 

وهـو مـا متاثــل ركنـاه خطــاً واختلفـا يف النطـق، وهــو عبـارة عــن اإلتيـان بكلمتــني 

  .  )٤(ويسمى أيضاً جناس اخلط املرسوم متشا�تني خطاً ال نطقاً 

  .  )٥(الكلمتنيوعند ابن أيب اإلصبع وابن منقذ أن تكون النقط فارقاً بني 

وقيــل مسُِّـــي بــذلك ألنَّ مـــن ال يفهـــم املعــىن فإنـــه يصــحف أحـــدمها إىل اآلخـــر، 

  .  )٦(ألجل تشا�هما يف اخلط

                                   
  .٩٧، ص٦اإليضاح: ج/ ١

 ).٧٣ ،٧٢( الصافات: اآليتان/ سورة ٢

  هـ.١٣٨٢، دار صادر بريوت، ١١٩ديوان ابن الفارض: ص/ ٣

  .٣٦٥صالطراز: / ٤

  .١٨؛ والبديع يف نقد الشعر: البن منقذ، ص١٠٠حترير التحبري: ص/ ٥

  .١١٥فن البديع: عبد القادر حسني، ص/ ٦



 ١٤٥

ــا علـــى غـــري صـــحتها "ومعـــىن التصـــحيف لغـــًة:  صـــحف الكلمـــة كتبهـــا أو قرأهـ

  .  )١("الشتباه احلروف

ــنقط فقــــط كالقــــاف "قــــال العلــــوي:  ــبب الــ ــتالف بــــني الكلمتــــني بســ ــو االخــ هــ

  .  )٢("اء والسني والشني والعني والغني والنون والياء وهكذاوالف

ـــاىل:  ــن شـــــواهده يف القـــــرآن الكـــــرمي قولـــــه تعــ     ومـــ


)٣(  .  

    �  وقوله تعاىل: 

���������
)٤( .  

  والشاهد بني (يسقيين ويشفيين). أي حرف السني والشني والقاف والفاء.

االخـتالف يف وضـع  .)٥(» ْمأ َوْ أُ ماْرْ إَزاَرك «: وقـول النـيب 

  النقطة وتغري املعىن.

  :)٦(وقول أيب متام

أ َُا ُِا َِ ًءمُق أَ** ََ ِه اَ  َِِوا ِا  

  .الشاهد (احلد، اجلد)

                                   
  .٥٢٧، ص١املعجم الوسيط: ج/ ١

  .٣٦٥الطراز: ص/ ٢

 ).١٠٤: اآلية (الكهف/ سورة ٣

 ).٨٠، ٧٩( شعراء: اآليتان/ سورة ال٤

  .٢٦٤، ص٥مسند اإلمام أمحد بن حنبل: ج/ ٥

  م.١٩٦٤، طبعة دار املعارف، مصر، ٣ديوان أيب متام: ص/ ٦



 ١٤٦

  :)١(وقول أيب فراس احلمداين

  َوِِ ِ أَف **ِ َ ِك أَف 

  الفرق النقاط. (اغرتف، واعرتف) الشاهد

ومـــن حيـــث خمــارج احلـــروف (العــني والغـــني) حلقيــان، يكـــون شـــاهد : الباحثــة

  على اجلناس املضارع.

  

                                   
  م.١٩٦٦-هـ١٣٨٥، دار صادر، بريوت، ١٩٠ديوان أيب فراس: ص/ ١



 ١٤٧

������������� �

�������������������  

ـــب  ـــو: "لغـــــًة القلـ ـــاً  قـََلْبتُـــــهُ هـ ـــن قـَْلبـ ـــن حولتـــــه ،ضــــرب بـــــاب مــ  وكـــــالم وجهـــــه عـ

ـــن مصـــــروف) َمْقلُـــــوبٌ ( ــتُ (و وجهـــــه عــ ــت حولتـــــه الـــــرداء) قـََلْبـــ ــاله وجعلـــ ـــفله أعـــ  ،أســ

ــت تصـــفحته أيضــــاً ) قَلبَــــاً ( لالبتيـــاع الشــــيء )قلبـــت(و ــتُ (و ،وباطنــــه داخلـــه فرأيــ ) قـََلبــ

ــتُ (و اختربتــــه لــــبطن ظهــــراً  مــــراأل ــتُ (و للزراعــــة األرض) قـََلْبــ  الكــــل يف بالتشــــديد) قـَّلْبــ

  : التنزيل يف و وتكثري مبالغة
)٢(")١(.  

ويف االصــطالح: أن يتفــق الركنــان يف نــوع احلــروف وعــددها وهيئتهــا وخيتلفــان 

  .)٣(يف الرتتيب فقط

  أقسام: قلب كل، قلب بعض، وقلب مستوي. وينقسم القلب إىل ثالثة

  قلب الكل: -أوالً 

وهـو أن تكـون املخالفــة يف مجيـع احلـروف بــأن يقـع احلـرف األخــري مـن الكلمــة 

  :)٤(مثاله قول الشاعر أوًال من الكلمة الثانية، والذي قبله ثانياً، وهكذا.

ُ ٌ ِب ِ ** ُ اء ِ ور  

  فتح وحتف).الشاهد (

                                   
 ).٤٨: اآلية (التوبة/ سورة ١

  .١٩٥املصباح املنري: ص/ ٢

  .٩٨، ص٦اإليضاح: ج/ ٣

، منسوب إىل العبـاس بـن األحنـف، وَملْ أجـده يف ديوانـه؛ ويف ١٠٢، ص٢التنصيص: جمعاهد / ٤

  .١٠٨حدائق السحر: للوطواط، ص



 ١٤٨

  .)١(ويُقال لصاحب القرآن يوم القيامة: "اقرأ وارقأ"

  وقوهلم: (كفه حبر وجنابه رحب).

  الشاهد يف (حبر) و(رحب).

  ومن قلب الكل استخرجوا املقلوب ا�نح.

وقــد جعلــه الوطــواط قســماً مســتقًال، وإن كــان عبــارة عــن مقلــوب الكــل ومثــل 

  :)٢(له بقول القائل

      لح أمار اى ** 

  الشاهد يف (الح وحال).

  :)٣(ومنه قول الشاب الظريف

   ا َِوا ِِ مَْأ  

   ةَْ ُُ ُ قَ  
.  

**  

**  

 وا ََِِْء َواْس  

 س ُ ق َّو  
.  

  الشاهد يف (ساق وقاس).

 ْاَِرََُْ ْ ْنأ ُهِْا«ولــه: ق عــن الرســول الكــرمي وكــذلك ُروي 

   .)٤(»َِْْو َرََُو

  فالشاهد يف (عوراتكم وروعاتكم) أي بني (عور، ورع).

                                   
  .١٤٦عقود اجلمان: للسيوطي، ص/ ١

  .١٠٩حدائق السحر: ص/ ٢

  .٤٩صخزانة األدب: / ٣

  ، حديث حسن رواه أبو داؤد.٣٨٧١، احلديث رقم ١٢٩، ص٤صحيح البخاري: ج/ ٤



 ١٤٩

وهـذا الضـرب نـادر االسـتعمال؛ ألنـه قلمـا ": ويقول ابن األثري عن قلب الكـل

  .  )١("تقع كلمة تقلب حروفها فيجيء معناها صواباً 

  ض:قلب البع -ثانياً 

ـــض أي  ـــة دون بعــ ـــض حـــــروف الكلمــ ــو أن يكـــــون التقـــــدمي والتـــــأخري يف بعــ وهـــ

العلـم مقـرون ": تبديل يف بعـض حـروف اللفظـني. ومنـه قـول علـي بـن أيب طالـب 

   .)٢("بالعمل من َعِلم َعِمل

  والشاهد بني (العلم والعمل).

  .  )٣("اللهم أعوذ بك من سقٍم وعدواه، وذي رحٍم ودعواه"وقول أعرايب: 

  اهد يف (عدواه ودعواه).والش

  .  )٤("رحم اهللا امرأً أمسك ما بني فكيه، وأطلق ما بني كفيه"وقال بعضهم: 

  والشاهد يف (فكيه وكفيه).

  :)٥(ومن الشعر قول ابن حيوس

 اُِ ّواُد َروُا ِ َ** َُ َ ّراُدُِدُف اَُو  

  الشاهد يف (الرواد والوراد).

                                   
  .١٠٥ئر: صاملثل السا/ ١

  .٣٩٢، ص�٣ج البالغة: ج/ ٢

  .١٥٧، ص٣البيان والتبيني: ج/ ٣

  .٩٧، ص٦اإليضاح: ج/ ٤

، دار صــادر، بــريوت، وهــو أبــو الفتيــان حممــد بــن ســلطان بــن حممــد ٣٩ديــوان ابــن حيــوس: ص/ ٥

  ابن حيوس.



 ١٥٠

  :)١(بحرتيوقول ال

 ََُ ُُ حرأ ُِاَ** ُ َ رأ َِاَ  

  الشاهد يف (أرماح وأرحام).

  :)٢(وقو أيب متام

َا ُ  َُِِد ا  ِ** ََِوا َُء اَ ِمُ  

  يف (الصفائح والصحائف).الشاهد 

  :يف مدح املصطفى  )٣( وقول عبد اهللا بن رواحة

ا َُِ اَُِ ُءدا **  َ رَ ِدُِرهم ا  

  بني (الربد والبدر).الشاهد 

ويعدونــه الغايــة يف هــذا النــوع، بــل يعدونــه أمــدح بيــٍت قالتــه "ويقــول احلمــوي: 

  .  )٤("العرب

أيـــت يف بعـــض الكتـــب أن هـــذا ر ويقـــول العباســـي نقـــالً عـــن ابـــن أيب اإلصـــبع: 

  البيت أحد بيتني جمرورين لكعب بن زهري، والتايل قوله:

 َِِدُ ِءو أأ ِِ َو** َ َِو د ِ ُا َُ   

ــــن األزرق  ــ ــــدح ابــ ــ ــــي يف مــ ــ ـــدهبل اجلمحــ ــ ــــوب لـــ ــ ـــام منســ ــ ــــة أليب متـــ ــ ويف احلماســ

  .)٥(املخزومي

                                   
  ، حتقيق حسن كامل الصرييف، دار املعارف املصرية.٥١٦، ص٢ديوان البحرتي: ج/ ١

  م.١٩٩٧، شرح حمي الدين صبحي، دار صادر، بريوت، ٩٦، ص١ن أيب متام: جديوا/ ٢

  .٤٩خزانة األدب: ص/ ٣

  .٤٩صاملرجع السابق: / ٤

  .٨١، ص٢معاهد التنصيص: لعبد الرحيم بن أمحد العباسي، ج/ ٥



 ١٥١

  :)١(ومن قلب البعض قول املتنيب

َُ َرداٌح ََُ َ** ُا َا  ُُ  

  يف (منعمة وممنعة).الشاهد 

قتلتـه بثـأر حيـة ومنه البيت الذي زعموا أن اجلن قالتـه يف حـرب بـن أميـة حـني 

  قتلها حرب:

  وْ َب َْ ٍْب َْ ُْ** ٍُِْب ن  و

  وقرب).يف (قرب الشاهد 

  .)٢(ويقال: إنه ال يتهيأ ألحٍد أن ينشده ثالث مرات متواليات فال يتضعضع

  وب المستوي:لالمق -ثالثاً 

وهو قلب كل احلـروف يف كلمتـني أو أكثـر شـعراً أو نثـراً، حبيـث تكـون قراءا�ـا 

  .)٣(من أوهلا إىل آخرها عني قراءا�ا من آخرها إىل أوهلا

ال يســتحيل باالنعكــاس وهــو أن يكــون عكــس وعرفــه احلريــري يف مقاماتــه مبــا 

  البيت أو عكس شطره كطرده.

  ومثل له بقوله: "ساكب كاس".

  .)٤(و"كربِّ رجاء أجر ربك"

  :)١(وقول القاضي األرجاين

                                   
  .٧٥ديوان املتنيب: ص/ ١

  .١٣، ص١معاهد التنصيص: ج/ ٢

  هـ.١٣٩٠، ٢، حتقيق مجعة حسن، ط٨٣فصول يف علوم البالغة: حملمد اجلندي، ص/ ٣

  .١٠٢، ص٢معاهد التنصيص: ج/ ٤



 ١٥٢

دََلَْ  ُوَ ُُ ** وَ ُدَ  و  

  وب هو نفسه.الشاهد يف هذه األمثلة إذا قلبت احلروف من اآلخر كان املقل

ويقــول النقــاد: يف هــذا القلــب لونــاً موســيقياً تطــرب لــه األذن والــنفس، ولكنــه 

ــاظ ومهـــــارة ــ ـــب باأللفـ ـــأثري  تالعــ ـــذلك تـــ ــ ــــون ل ـــري أن يكـ ــــن غـــ ــــات مـ ــف الكلمـ ــ يف رصــ

  .)٢(نفسي

  تتفق الباحثة مع هذا الرأي وال ترى فيه لوناً بديعياً جديراً باالهتمام.

مــن جتنــيس القلــب كمــا عــده غــريهم، بــل  وَملْ يعــد شــراح التلخــيص هــذا النــوع

  عدوه قسماً مستقًال من احملسِّنات اللفظية وفرقوا بينهما مبا يأيت:

  : جتنيس القلب جيب أن يذكر فيه اللفظ املقلوب مع مقابله.أوالً 

ــاً  : ال جيــب فيــه أن يكــون أحــد املتجانســني نفســه مقلــوب اآلخــر إذا قــرئ ثاني

ـــ ــثالً خبــ ـــالقمر والـــــرقم مـــ ـــن آخـــــره كــ ــــوب مــ ــه املقلـ ــــذكر فيـــ ــه يـ ــتوى فإنـــ الف املســـ

  .)٣(وحده

ــد ذكــــر الوطــــواط:  ــة هــــي: "وقــ ــرية أكثرهــــا اشــــتهاراً أربعــ أن أنــــواع املقلوبــــات كثــ

  مقلوب البعض، ومقلوب الكل، واملقلوب ا�نح، واملقلوب املستوي.

وقـــال عنهـــا إ�ـــا مـــن مجلـــة الصـــناعات الغريبـــة الـــيت يتخـــذو�ا يف الـــنظم والنثـــر، 

  .  )٤("الشاعر أو الكاتب وسالمة طبعه وخاطره وتدل على قوة

                                                                                                  
  .٣٤خزانة األدب: ص/ ١

، �ضة مصر للطباعة والنشـر، ٩٦٣أسس النقد األديب عند العرب: د. أمحد أمحد البدوي، ص/ ٢

  م.٢٠٠٤، ص٦ط

  .٢٩٤خزانة األدب: ص/ ٣

  .١٠٧حدائق السحر: ص/ ٤



 ١٥٣

  ويلحق باجلناس شيئان: االشتقاق وشبه االشتقاق.

ــة:  ـــىن االشـــــتقاق يف اللُّغـــ ـــا معــ ـــن َشـــــق�ا) َشـــــَقْقُتهُ ("أمَّــ ـــل بـــــاب مــ ـــقُّ (و ،قتــ ) الِشــ

ـــقُّ (و ،الشـــيء نصـــف بالكســـر ـــقُّ (و ،املشـــقة) الشِّ ـــقُّ (و ،اجلانـــب) الشِّ  ،الشـــقيق) الشِّ

 الشـيء يف انفـراجٌ  بـالفتح) الشَّـقُّ (و أشـحاء و شـحيح مثـل) َأِشـقَّاءُ ( :)الشَّـِقيقِ ( ومجع

  .  )١("األصل يف مصدر هو و

ــا يف املعــــىن  ــب بينهمــ ــر مــــع تناســ ــذ لفــــظ مــــن آخــ ــو أخــ ــا يف االصــــطالح: هــ أمَّــ

  .  )٢(وتفسري يف اللفظ يضيف زيادة على املعىن األصلي وهذه الزيادة سبب االنشقاق

ــاحب اإليضــــاح بقولـــه تعــــاىل:  ــه صـ ـــل لــ      ومث

          
)٣(  .  

  بني (أقم والقيم) فإ�ما مشتقان من قام يقوم.والشاهد 

   وقوله تعاىل: 
)٤(  .  

   .)٥(»َاُ ظٌت َ ا«: وقول الرسول 

أن هـــذا املثـــال أحـــق أن يكـــون مـــن أمثلـــة شـــبه االشـــتقاق؛ ألنَّ وتـــرى الباحثـــة 

  األصل غري واحد يف (الظلم والظلمات).

                                   
  .١٢٢املصباح املنري: ص/ ١

  م.١٩٦٤-هـ١٣٨٣، ٢، مطبعة دمشق، ط١٣١لنَّحو: سعيد األفغاين، صيف أصول ا/ ٢

 ).٤٣: اآلية (الروم/ سورة ٣

 ).٨٩: اآلية (الواقعة/ سورة ٤

  .٢٣١٥، حديث رقم ٩رواه البخاري: كتاب املظامل، باب الظلم، رقم/ ٥



 ١٥٤

  .  )١("على حترميهأمجع أهل احلرمني "وقد سئل عن النبيذ:  وقول الشافعي 

ــتقاق؛ ألنَّ لفــــظ احلــــرم الباحثــــة ــبه االشــ ــظ أيضــــاً أن املثــــال أقــــرب لشــ : ونالحــ

شــيء خمصــوص مبكــانني غــري التحــرمي، وتــرى الباحثــة عــدم اإلكثــار مــن أمثلــة جنـــاس 

االشــتقاق خشــية االخــتالط بالتصــريف، حــىت أن األمثلــة الــيت أوردهــا علمــاء البالغــة 

  بالتصريف أو شبه االشتقاق.غري واضحة فهي إمَّا خمتلطة 

ــو:  ــبه االشــــتقاق "يقــــول اخلطيــــب هــ ــا يشــ ــا�ة وهــــي مــ أن جتمــــع اللفظــــني املشــ

  .  )٢("وليس به

  :القرآن الكريمومثلوا له من 

    تعاىل: قال 
)٣(  .  

لون: مــن القلــى أي الــبعض بــني قــال األوىل مــن القــول، والثانيــة القــاوالشــاهد 

  والكراهية.

    وقوله تعاىل: 
)٤(  .  

  والشاهد يف (لُرييه) من الرؤية، والثانية يواري يسرت أي املواراة.

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ــــه تعــ ــ ــ ــ ــ          وقولـ

                                   
، ١٧البـــديع: البـــن املعتــــز: ص؛ ووردت يف ١٨؛ وأســـرار البالغــــة: ص٩٨، ص٦اإليضـــاح: ج/ ١

  يس قول الشافعي بل لعبد اهللا بن إدريس.ل

  .٩٩، ص٦اإليضاح: ج/ ٢

  ).١٦٨: اآلية (الشعراء/ سورة ٣

 ).٣١: اآلية (املائدة/ سورة ٤



 ١٥٥

 
)١(  .  

  الربا أكل أموال الناس بالباطل.والشاهد 

  ويُريب مبعىن ينمي ويزيد.

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ        وقولــ

   �������������������)٢( .  

ـــاهد  ــم والشــ ـــو معـــــروف يف جســـ ـــاه، و(الوجـــــه) عضــ ـــت) مـــــن االجتــ ـــني (وجهــ بــ

  اإلنسان.

        وقولــه تعـــاىل: 


)٣(  .  

  بني كلمة جىن واجلنتني.والشاهد 

           وقولـــه تعـــاىل: 

       ���������������������     

    
)٤(  .  

     وقوله تعاىل: 
)٥(  .  

  بني أسلمت مبعىن االنقياد واخلضوع وبني سليمان علم.والشاهد 

                                   
  ).٢٧٦: اآلية (البقرة/ سورة ١

  ).٧٩: اآلية (األنعام/ سورة ٢

  ).٥٤: اآلية (الرمحن/ سورة ٣

  ).٣٨: اآلية (التوبة/ سورة ٤

 ).٤٤: اآلية (النمل/ سورة ٥



 ١٥٦

   وقوله تعاىل: 
)١(  .  

  لم.يف كلمة األسف مبعىن احلزن والتحسر، ويوسف عوالشاهد 

  ني األخريتني يف حديثه عن اجلناس.وقد مثل الزخمشري باالثن

  :الحديث الشريفومن 

ُِر َ ا َو  ُ اْ،وأَِ َُ ، ا«: قولــه 

َ«)٢(.   

  فاُألَول أمساء قبائل والثواين أفعال ليست من أصل واحد.

  :الشعرومن 

  :)٣(قول ذي الرمة

  َُ َ َمِِ  اَُ أ** ُى َواَج ُ َُمُ ا ُن

  الشاهد (العاج) مبعىن السوار، وعيجت لويت.

  :)٤(وقول البحرتي

 َ ِدك ُحر  َء **ذاَ  الُُّل ا َر  

  هلواء.يف (هبت) حركة الرياح، وهباء مبعىن شيء متناثر يف االشاهد 

  :)١(وقول ابن املعتز

                                   
 ).٨٤: اآلية (يوسف/ سورة ١

  .٢٣، ص٥فتح الباري صحيح البخاري: كتاب املظامل، ج/ ٢

  م.١٩١٩، مطبعة كمربج، ١٠ديوان ذي الرمة: ص/ ٣

  .٧٣، ص١ديوان البحرتي: ج/ ٤



 ١٥٧

   َن   إمِ أمُ **اُر أَ ِظُؤِك ا ُ د

  بني اإلنس (البشر) واألُنس من احلديث.الشاهد 

  :)٢(وقول البحرتي

َم لَ ر  وضَا ُ** لَ راح  نُب اََو  

  .مربني مشال من االجتاه، وراح مشول: اخلالشاهد 

  :)٣(وقول أيب متام

َُُوأ  َِ ِا دار ** َِم ِ َ مِأ َُد   

إالَّ الــدمع حتفــف مــا  بــني (أجنــدين) مبعــىن النجــدة أي ال أجــد ســاعداً الشــاهد 

  .  احلجازيب، وَجنْد: موضع معروف يف بالد 

 إذا كــان مبعــىن اجعلــين ومثَّــل بــه الــبعض لالشــتقاق الــذي مــن أصــل واحــد إالَّ 

  جندياً.

  وأجندمت هنا يقصد �ا ذهبتم إىل جند بعد أن كنتم تقيمون بتهامة.

  :)٤(وقول النعمان بن بشري األنصاري ملعاوية

ََ أ رَ ََ رِ ** ُِم َ َبم َّ َو  

  ة بدر.بني تبتدركم: تقضي عليكم، وبدر: موقعالشاهد 

                                                                                                  
  م.١٩٩١-هـ١٣٨١، دار صادر، بريوت، ٢٦٨ديوان ابن املعتز: ص/ ١

  .٦٧٣، ص٣ديوان البحرتي: ج/ ٢

  .٢٨٨، ص١جديوان أيب متام، / ٣

  .٢٢٢، ص١؛ والعمدة: ج٣١١كتاب الصناعتني: ص/ ٤



 ١٥٨

مـــا : "قـــال لعقيـــل بـــن أيب طالـــب ومـــن األجوبـــة امللهمـــة قيـــل: إن معاويـــة 

ــا بـــين  بــالكم يـــا بــين هاشـــم تصــابون يف أبصـــاركم؟ فقــال: كمـــا تصــابون يف بصـــائركم ي

  .)١("أمية

ــــة ــة الكرميــ ــ ــــن اآليــ ــذ مــ ــ ــــون أخــ ــد يكــ ــ ـــاىل وقــ ــ ــــه تعـ ــــن قولــ    : مــ

      
)٢(  .  

مــا تــرك يل "يــا أمــري املــؤمنني،  ل إىل املــأمون يــتظلم مــن عامــل لــهومنــه قــول رجــ

ذهبـــاً إالّ ذهـــب بـــه، وال غلَّـــة إال َغّلهـــا، وال َضـــيَعًة إال أضـــاعها،  ِفضـــة إالَ فَضـــها، وال

، وال جلــيالً إالَ )٣(ال ماشــية إال اْمتشَّــهاإال َعــرض لــه، و  وال ِعْلقــاً إال َعِلقــه، وال َعَرضــاً 

  .)٤(". فعجب من فصاحته وقضى حاجتهأْجالَه، وال دقيقاً إال أَدقَّه

  ومنه أيضاً قول القائل: 

  .)٥(أوالدها السبعة: "اللهم إين ُمسلم مسلِّم" عند موت

  :)٦(ومنه أيضاً من الشعر قول الشاعر

  وأّن أم  ُُف اَم **ُذل ار ُ   أنِوذ

ــاألوىل األنــــف الشــــاهد  ــة). فــ ــاء الوجــــهيف (أنفكــــم واألنفــ ــة: مــــن أعضــ ، واألنفــ

  اإلباء والشمم.

                                   
  .٣١٢صكتاب الصناعتني: / ١

 ).٤٦: اآلية (احلج/ سورة ٢

  : أخذ كل ما يف ضروعها.امتشها/ ٣

  .٢٠٨، ص٢زهر اآلداب: ج/ ٤

  .١١٢خزانة األدب: ص/ ٥

  ، بال نسبة.١٢٣إعجاز القرآن للباقالين: ص/ ٦



 ١٥٩

ــز علـــى الصـــدر واالشـــتقاق متقاربـــان، وأن األول "ويـــرى العلـــوي:  أن رد العجـ

أعـــم مـــن الثـــاين؛ ألن رد العجـــز علـــى الصـــدر كمـــا يـــرد يف خمتلـــف اللفـــظ فقـــد يكـــون 

يف التســـاوي، خبـــالف االشـــتقاق، فإنـــه يكـــون وارداً فيمـــا اختلـــف لفظـــه وبينهمـــا  وارداً 

  .  )١("جامع االشتقاق

إىل اجلنــاس لونــاً مســوه (املــزدوج) أو (املــردد) أو (املكــرر). وهــو أضـاف العلمــاء 

ة مـــيقــوم علــى ترديــد كلمتــني متجانســتني، إحــدامها مضــمومة إىل األخــرى لغايــة التتم

التكملــة ملعناهــا، وقيــده الوطــواط بــأن يكــون يف �ايــة األســجاع أواخــر األبيــات، مــع و 

مــن جــد وجــد، ومــن جل ( . ومثلــوا لــه بقــوهلم:)٢(جــواز أن تقــع يف صــدر اللفــظ األول

  .)وجل

  :)٣(وقول أيب الفتح البسيت

   ِْ  سّا أ  

َ لَ ٌط   

  ماإذا  أِ ادواُر زَ 
.  

**  

**  

**  

م    ر را ُ   

ر رُذرا ا  لُز  

  وار دوارا  ٌَزم   
.  

  الشاهد يف األشعار عار، واألحجار جار، واألدوار وار.

  :)٤(وقول احلريري

  ُوُ َ ُدُ َِْا ُّ  

    ً ّْل وَِص اِْا ُِ و  

**  

**  

   وُْه إذا  اَى اَّى   

  إذا اََْ أؤُه ى طَى 

                                   
  .٣٩٢ص، ٢جالطراز: / ١

  .٩٨صلرشيد الدين الوطواط، السحر:  حدائق/ ٢

  .٣٧٠الطراز: ص/ ٣

  .٣٦٤، ص٢؛ والطراز: ج٥٤٧مقامات احلريري: املقامة السابعة واألربعون احلجرية، ص/ ٤



 ١٦٠

صو    ديْى اا  
.  

  إ ا ّْ أْن أطَع اى َى    **
.  

  الشاهد يف التوى والتوى، والطوى طوى، واهلوى هوى.

    وقوله تعاىل: 
)١(  .  

  ومساه الرماين املزدوج. 

  :)٢(ومثلوا له بقول البحرتي

َ أ ظ ََأ َا َ** َا ُوَل اَ َ)٣(  

ومعـىن التمـام واحـد يف األمـرين ولـو انفـرد َملْ يعـد جتنيسـاً، ولكـن أحـدمها صــار 

  .  )٤(ر بالليل فكانا كاملختلفني. وهذا قول القاضي اجلرجاينموصوًال بالقمر واآلخ

إنــه كــان يــتمكن مــا أراد لــو أن الشــاعر ذكــر الليــل وأضــافه "وقــال ابــن رشــيق: 

  .  )٥("فقال: ليل التمام: قمر التمام

  :)٦(وهو ما اجتمع فيه التصحيف والتحريف، كقول أيب متام

أ َُاَِ ًءمُق أَ  ُِا** َِِوا ِا ََ ِه اَ   

  فالتصحيف يف (احلد واجلد).

                                   
 ).٢٢: اآلية (النمل/ سورة ١

  .٧٧٥، ص٣ديوان البحرتي: ج/ ٢

  : أطول ليايل الشتاء.ليل التمام: البدر؛ و قمر التمام/ ٣

  .٤٢الوساطة: ص/ ٤

  .٢٢٧، ص٢العمدة: ج/ ٥

  م.١٩٦٤، طبعة دار املعارف، مصر، ٣ديوان أيب متام: ص/ ٦



 ١٦١

  والتحريف يف (حده، احلد).

وهـــو أن ترجـــع الكلمـــة بـــذا�ا غـــري أ�ـــا تزيـــد حرفـــاً أو حـــرفني ومثلـــوا لـــه بقولـــه 

    تعاىل: 
)١(  .  

  مثل سنا وسناء، وجىن وجناح. 

  وكذلك من األنواع اليت أوردها علماء البديع:

وهو أن يتواىل اجلناسان مطلقاً من غري فصـل بينهمـا إالَّ حبـرف جـر أو عطـف 

ومــا أشــبهه. ومسُِّــي بــذلك الزدواج اللفظــني بتواليهمــا، وِلمــا يظهــر بــني الكلمتــني مــن 

 هســتواء. ويســـمى املكــرر واملـــردد أيضـــاً؛ لتكــرار أحـــدمها بـــاآلخر، وتــرداده بـــه، وقيـــداال

ــع يف  ــع جــــواز أن يقــ الوطــــواط: بــــأن يكــــون يف �ايــــة األســــجاع أو أواخــــر األبيــــات، مــ

  .)٢(صدر اللفظ األول منهما زيادة

  : (تقوم الساعة يف ساعة).الجناس التاممثاله من 

  : (جدي جهدي).الناقصومن 

  .يندمل من طيب الَكِلم الَكْلم) وملَْ (: قول القائل: رفالمحومن 

  (املؤمنون هينون لينون).: الالحقومن 

  .)سيفه لألعداء حتف وفتح(: المقلوبومن 

                                   
 ).١١: اآلية (العاديات/ سورة ١

  .٩٨حدائق السحر: ص/ ٢



 ١٦٢

  اجلناس من حيث السجع واالزدواج ينقسم إىل ضربني، ازدواجي وسجعي.

ــا االزدواجــي فينظــر صــاحبه إىل ناحيــة الزمــان مــن  يقــول صــاحب املرشــد: "أمَّ

بنيــة الكلمــات الــيت يســتعملها، فيتعمــد أن يقــارب بينهمــا يف الزنــة وهــو يف فعلــه هــذا 

يشابه صاحب االزدواج، الذي يعتمـد املقاربـة بـني فقراتـه وُمجلـه يف الزنـة، وهلـذا مسينـاه 

  .)١(اجلناس االزدواجي"

  :)٢(ول البحرتيمثاله ق

َُ ٌََُو ٌٌَُل َو** ََُُو ٌٌَُج َوََُو  

  الشاهد أن هذه الكلمات مجيعها تشرتك يف صيغة مفعَّل.

  :)٣(وأيضاً قول البحرتي

 أ ٌِ أ ٌِأ َ** َُُ أ َطأ َ َوَو  

  ، وطلحة ومصعب كالمها رباعي.فحامت وخالد متوازنان

فاجلنــاس االزدواجــي يقــع عنــد املشــا�ة يف الزنــة وقــد يلتقــي اجلنــاس االزدواجــي 

ـــل مطــــروح علــــى  ــا مبعــــىن قتيـ ــد فكلهــ ــ ــــل وموسَّ ــا يف جمــــدَّل ومرمَّ والتكــــرار امللحــــوظ كمــ

  األرض.

لقــد أمهــل النقــاد األوائــل اجلنــاس االزدواجــي مجلــة واحــدة إالَّ "ويقــول املؤلــف: 

ـــاب أن  ـــع والتعقيــــل يف بـ ــه عــــن التقطيـ ــد حديثــ ــد فطــــن إىل نــــوع منــــه عنــ ــيق قــ ابــــن رشــ

                                   
  .١٥١، ص٢املرشد: ج/ ١

  .١١٤، ص١ديوان البحرتي: ج/ ٢

  .١١٥، ص١ديوانه: ج/ ٣



 ١٦٣

  .  )١("التقسيم

  :)٢(حنو قول عمر بن شاش يصف حصاناً بالقوة والضخامة

ٌَُ ا ُط عُا ُِ ** ا َُ ىَا َُ َ  

ــيالً وجتــــاوز تــــوازن ال ويقــــول املؤلــــف ــيق قلــ ــل ابــــن رشــ ــو تأمــ فقــــرات إىل تــــوازن لــ

مــا نســميه اجلنــاس االزدواجــي ولكــان قــد جعلــه مــن  الكلمــات، لكــان تنبــه إىل وجــود

مث بــاب التقســيم. مــع إنــه حتــدث عــن أشــياء تــدخل يف صــميم هــذا البــاب مثــل قولــه: 

ــيماً، حنـــو قـــول العميثــــل  ــدوها تقطيعـــاً وتقسـ ــدون يف هـــذا البـــاب أشـــياء عـ ــل املولـ أدخـ

  :)٣(األعرايب

 َق وِّوا وار ِو  

  وا ّن وامو و وا  
.  

**  

**  

 وا ِف واو ودار وا  

  واد وا و ِو وا  
.  

  :)٤(وقول ديك اجلن

ْوا رة ِْو َ ْرُْوا ُْا **  ْشَور ُْْوا َ ْبَِواْم  

  :)٥(وقول امرئ القيس

  وَد، وذاَد، وَد، ْ** وَد اَد  أَد َد

                                   
  .١٥٢، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٢٥، ص٢العمدة: ج/ ٢

  ، شاعر خمضرم أدرك اإلسالم وأسلم.٢٨٧ص طبقات ابن املعتز:/ ٣

، حتقيـق وشـرح أنطـوان حمسـن القـوَّال، دار الكتـاب العـريب، بـريوت، ١١٤ديوان ديك اجلن: ص/ ٤

  م.١٩٩٤-هـ١٤١٥، ٢ط

  .٢٧، ص٢العمدة: ج؛ و ١٦٠ديوان امرئ القيس: ص/ ٥



 ١٦٤

األشــياء الــيت حكاهــا ابــن رشــيق والســيما أبيــات ابــن العميثــل أدخــل يف وهــذه 

  .)١(باب اجلناس االزدواجي منها يف باب التقسيم

ــد، ثابــــت،  ـــي عبــــارة عــــن تــــوازن الكلمــــات مثــــل: قلــــب، رعــ ــاس االزدواجـ اجلنــ

  يق. ولكن قد ميزج الناطمون بينه والسجعي.ومواقيت، وأبار 

ــجعي،  ــا أقســـامه فتنقســـم إىل مخســـة أقســـام وهـــي: االزدواجـــي احملـــض والسـ أمَّـ

  .)٢(واملقسم، واملرصع، واملطابق

  وهذه األقسام اليت قسمها املؤلف.

  :)٣(ومثل له بقول أيب العالء املعري

  وال اِي مر اَِى الَ 

 اِِب َرواَِا ُ ْوُرُو  
.  

**  

**  

  أَْر ْ وافِ  

  وُِمِِ ُْ افِ 
.  

  :)٤(له أيضاً بقول املعريومثل 

ْأْوَر ى  وَ كُد دارأْو** ْا َََ َِْْأ  وداَرة  

  دارت ودارة توازن عروضي وتكرار حريف.فقوله: 

                                   
  .١٥٧، ص٢املرشد: ج/ ١

  .١٥٨، ص٢املرشد: ج/ ٢

  ار صادر، بريوت.، د٥٤٠اللزوميات: للمعري، ص/ ٣

  .٥٤٠صاملرجع السابق: / ٤



 ١٦٥

  :)١(وقوله أيضاً 

  وأَُ زوا َ ِمَْ  َ **ْن مْ ً   َُُْض إ

  .فقوله (أعرض، وأجعل) بينهما توازن كامل

  :)٢(وهذا شديد الدخول يف التقسيم ومثاله أيضاً قول املعري

ْْأ َْ  َ  

ََأْر را و ّمَُ  

  ََر  اْرداء  ََ  ال
.  

**  

**  

**  

   اّ واِء  َِف

  ُ ََُدٍد وَفِ  

  إْاِء  ََ  اافِ  
.  

ـــاهد  ـــأنقني،والشــ ـــاء، متــ ــه (كـــــوكبني يف الظلمــ متـــــألقني، قـــــدرين، مطـــــرين،  قولـــ

  قمرين).

  :)٣(جييء الشاعر بألفاظ متوازنة مسجوعة كقول أيب الطيب املتنيبوهو أن 

 ٍَِ َ رضا ُُن َوَوََق ا  

   ََو  ُوَوا لََ  َُ  
.  

**  

**  

  ََوا َِء اَِو نَِء اِ  

  اُُ  َ َواََ  َُ َو
.  

  ) و(شغل وخجل).والشاهد (السهل واجلبل) و(جذٍل ووجلٍ 

  :)٤(وأيضاً للمعري

                                   
  .٦٥٤ص: اللزوميات/ ١

  .٦٥٤صاملرجع السابق: / ٢

  م.١٩٨٠، بريوت، دار صادر، ٢٠٤ديوان املتنيب: ص/ ٣

  .٦٥٤اللزوميات: ص/ ٤



 ١٦٦

 قَ ََُّ اقِ  ىَّ** ْا  ّا ُق وَ  

  والشاهد (تالق، فراق، مآق).

  :)١(اً يف الشعر كقول البحرتيوهو أكثر األنواع دوران

َِ  َ َءاُق أِا **  َ ُءِا َو إ  

ــاس تـــوازين وجنـــاس ســـجعي  )الفـــراق واللقـــاءالشـــاهد يف ( وبينهمـــا طبـــاق وجنـ

  ملكان القاف فيهما.

  :)٢(وقول املتنيب

ََ ٍدو ُرِد أُ ِ ** َ ًى َُ َوا َ  

  بني (السهاد والكرى) طباق وجناس توازين.

  والتوازن بني (سهاد ورقاد).

واجلنـــاس الســـجعي هـــو الـــذي ينظـــر صـــاحبه إىل ناحيـــة املكـــان مـــن الكلمـــات 

ــا،  ــا فيتعمــــد تكرارهــ ــد إىل أصـــوات وحــــروف بأعيا�ـ الـــيت يســــتعملها، وذلـــك بــــأن يعمــ

  :)٣(ف واألصوات حنو قول أيب متامبإيراد كلمات تشرتك يف هذه احلرو 

َ َمأ َ  ُِذا ا ُِِذ** ُِآ َا ةُ ِ َُو  

                                   
  .٦٥٤ص: اللزوميات/ ١

  م.١٩٩٠-هـ١٤٠٠، بريوت، دار صادر، ٢٨٠ديوان املتنيب: ص/ ٢

  .٥٢، ص٢ديوان أيب متام: ج/ ٣



 ١٦٧

فاهلــاء مــردودة يف ســائر البيــت واهلــاء والــالم والــذال مشــرتكة يف ذاهليــة وذاهــل 

  وكذلك اهلاء والالم مشرتكة بينهما وأهل.

ل صـاحب السـجع مـن اعتمـاد تكـرار ويسمى سـجعياً ألن صـاحبه يفعـل كفعـ

  .)١(حروف الروّي وجعله فاصلة بني كل فقرتني أو ثالث

َملْ يُعــَن القــدماء باجلنــاس الســجعي إالَّ بالكلمــات الــيت يقــع التشــابه بينهمــا يف 

ــــل  ـــن أصـ ــا مــ ــ ـــدو كأ�ـ ــــرف، وتبــ ــــن حـ ــر مـ ـــات أكثـــ ـــاً يف احلركــ ــــاوى أحيانــ ـــد، وتتسـ واحــ

  .)٢(والسكنات أو توشك أن تتساوى

  :)٣(البحرتيكقول 

ا َ ََأِب  َوآ** َن َدرس آل ِ ََِ  

  (أتسلى وآسى وساسان ودرس).الشاهد ترديد حرف السني يف 

  :)٤(وليس من اجلناس يف شيٍء عند األوائل، وإمنا اجلناس حنو قول أيب متام

  ِاَ اصَ ٍأ  ونَُ** َ ٍفْ ُلَُِِا اض  

  وهذا شبيه بالتام، وقد مر البيت من خالل ذكرنا للجناس الناقص.

  :)٥(وحنو قول أيب متام

 م نا َ  ت ** ا   ََْ ىَ ََْ  

                                   
  .١٥٢، ص٢املرشد: ج/ ١

  .١٥٦صاملرجع السابق: / ٢

  .١٠٥، ص١ديوان البحرتي: ج/ ٣

  .٢٠٦ديوان أيب متام: ص/ ٤

  .٣٤١ديوان أيب متام: ص/ ٥



 ١٦٨

ـــام لتســـاوي احلركـــات والســـكنات بـــني  ــاس ت ويقـــول املؤلـــف وهـــذا عنـــدهم جنـ

  (حيي) االسم و(حييا) الفعل.

  :)١(يب متام أيضاً وقول أ

َراأ  ر  ََ ِ** ا مِ ََِِا   

  ويقول: وهذا جناس ناقص.

  وهذا من جناس شبه االشتقاق بني (استأنست واألنس).: الباحثة

وقــد بلــع التعنــت بالنقــاد القــدماء أن خيرجــوا مــن بــاب اجلنــاس نوعــاً "ويقــول: 

لتصــريف؛ ويعنــون بـه مــا كــان مشــتقاً بعضـه مــن بعــض، كــأن جتــيء مسـوه التصــرف أو ا

  .  )٢("يكتب وكاتب ومكتوب

  :وقد استشهد أبو هالل العسكري بالبيتني اآلتيني، قال تأبط شراً 

 ََى اَ يَََو َما َما** ِِاَا ُا ت أََِا َُِ  

  وقول اآلخر:

 َِْ ُْو ٍَ  ََْ ْ** ُبَُْ َْْا  َءا نإ  

ــم  ــ ــ ــ ــــذه الكل ــ ـــت هــ ــ ــ ــا اختلفـ ــ ــ ــيس وإمنــ ــ ــ ـــاظ جتنــ ــ ــ ـــذه األلفـ ــ ــ ـــيس يف هـ ــ ــ ــال: ولـ ــ ــ مث قــ

  .)٣(للتصريف

ويقـــول املؤلـــف: "وأحســـب أن أبـــا هـــالل قـــد اتبـــع يف هـــذا املـــزعم رأي الرمـــاين 

                                   
  : الغزال، ويف رواية املقيم.الرمي: موضع؛ و رامة؛ و ٨٠ديوان أيب متام: ص/ ١

  .١٥٧، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٣٢٠كتاب الصناعتني: ص/ ٣



 ١٦٩

  .)١(فقد كان من رجال عصره متأخراً هو عنه شيئاً"

وحقيقـة ا�انسـة عنـد "قد ذكر ابن رشيق رأي الرماين يف عمدته حيث قـال: و 

  :)٢(الرماين املناسبة مبعىن األصل، حنو قول أيب متام

أ َُا ُِا َِ ًءمُق أَ** َِِوا ِا ََ ِه اَ   

  والشاهد (حده واحلد).

وأمــا قولــك قــرب واقــرتب، والطلــوع واملطلــع، ألن معنامهــا مجيعــاً أبلــغ، " قــال:و 

عنده مـن تصـرف اللفـظ، وال يعـده جتنيسـاً، ومـن تصـرف املعـىن  وما شاكل هذا؛ فهو

مجيعــاً  ومــن التصــرف يف اللفــظ واملعــىن عــني امليــزان، وعــني اإلنســان، وعــني املــاء عنــده

  .  )٣("الضرب واملضاربة واالستضراب قولك:

، كثـــر مـــا يســـتعمل هـــذا النـــوعأو لتصـــرف، ا كـــل هـــذه األنـــواع عنـــده مـــن بـــاب

والعيـــب األساســـي يف كـــالم الرمـــاين ومـــن تبـــع مذهبـــه أ�ـــم بنـــوا اجلنـــاس علـــى املناســـبة 

فاشــرتطوا التشــابه يف األصــل مــن دون أن يكــون األصــل واحــداً وعلــى  حبســب األصــل

  :)٥(َملْ يفطنو إىل قول القائل )٤(هذا الشرط

َأ ِظ َوآا َ َ** َِن َدرس آل ِ ََ  

وهـو مـا تشـا�ت منــه احلـروف دون األصـول. وقـد كــان مـذهب النقـاد األوائــل 

من القدماء أسلم من مذهب الرماين والعسكري وابن رشيق، إذ كـانوا يعـدون كـل مـا 

                                   
  .١٥٨، ص٢املرشد: ج/ ١

  البيت تقدم ذكره./ ٢

  .٢٢٩، ص١العمدة: ج/ ٣

  .١٥٩، ص٢املرشد: ج/ ٤

  تقدم ذكر البيت./ ٥



 ١٧٠

  .)١(وقع فيه التشابه جناساً أو عطفاً أو تعطفاً على حد تعبريهم

يـدلك علـى  )التجنيس(تكن القدماء تعرف هذا اللقب  وَملْ "قال ابن رشيق: 

أنـا أشـعر منـك،  عـن رؤبـة بـن العجـاج وأبيـه، وذلـك أنـه قـال لـه يومـاً: يكذلك ما حُ 

ومــا عطــف الرجــز؟  وكيــف تكــون أشــعر مــين وأنــا علمتــك عطــف الرجــز؟ قــال: قــال:

يـا أبــت، أنـا شـاعر ابــن شـاعر، وأنـت شــاعر  قـال: .قـال عاصـم يــا عاصـم لـو اعتصــم

  .)٢("ابن معجم، فغلبه

  .  )٣("وال خيفى ما بني عاصم واعتصم من مناسبة االشتقاق"يقول املؤلف: 

ــا أن الباحثــــة ــ ــح لن ـــد اهللا، يتضــ ـــا د. عبـ ــــى �ـ ـــيت أت ــة الـ ــ ـــف واألمثل : ومــــن التعريـ

اجلناس السـجعّي عنـده مـا هـو إالَّ االشـتقاق سـواء كـان بـني الكلمـات أو اشـتقاق يف 

ــا بالنســبة الشــ ــا احلــروف. أمَّ تقاق الكلمــات فقــد ورد يف تعــريفهم لالشــتقاق كثــرياً، أمَّ

  اشتقاق احلروف ملَْ يرد يف أمثلة االشتقاق.

هــو توافــق بــني الكلمتــني يف احلــروف األصــول مــع االتفــاق "ويقــول اخلطيــب: 

  .  )٤("يف األصل

   ومثل له بقوله تعاىل: 
)٥(  .  

   اىل: وقوله تع
)٦(  .  

                                   
  .١٥٩، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٣٢٢كتاب الصناعتني: ص، فصل اجلناس؛ ويف  ٢٢٩، ص١العمدة: ج/ ٢

  .١٦٠، ص٢املرشد: ج/ ٣

  .٩٨، ص٦اإليضاح: ج/ ٤

 ).٤٣: اآلية (الروم/ سورة ٥

 ).٨٩( : اآليةالواقعة/ سورة ٦



 ١٧١

  ففي اآلية األوىل يقول: فإ�ما مشتقان من قام يقوم.

  وهذا على مذهب الكوفيني أو من القيام على مذهب البصريني.: الباحثة

وقد وقع االختالف يف االشتقاق؛ فمنهم من عـدَّه أصـالً بدراسـة، ومـنهم مـن 

مــن عـده قســماً مـن التجنــيس ومـنهم مــن خلـط بينــه س ومـنهم عـده قســماً مـن التجنــي

  وأمثلة شبه االشتقاق.

وهلـذا فقــد رأيــت أال أكثــر مــن األمثلــة يف االشــتقاق ألنَّ يف تعــريفهم لــه تشــابه  

منهـا. أمَّـا شـبه االشـتقاق خيتلـف كثـرياً كثري بينه وتصريف الكالم واملصادر وما اشتق 

  يكون بينها تشا�اً يف احلروف واختالفًا يف األصل. عنه ألنَّ كل األمثلة اليت ذكرت 

ــاس  ــة يف بـــــاب اجلنـــ ـــي داخلـــ ــاس االزدواجــ ـــدارس أن أنـــــواع اجلنـــ ـــظ الــ قـــــد يالحــ

الســجعي، مثــل االزدواجــي املرصــع ومــا يقــع فيــه تكــرار احلــروف مــن أنــواع االزدواجــي 

  املقسم واالزدواجي السجعي.

  السجعي الحرفي: -أوالً 

تكـــرار حـــرف واحـــد أو حـــرفني مـــن دون تعمـــد إىل أن تتشـــابه األصـــول،  وهـــو

  وهذا النوع صنفان:

، ومثـال ذلـك قـول )١(الصنف األول: ما أريد فيه إبراز معىن عن طريـق التكـرار

  :)٢(املتنيب

                                   
  .١٦٠، ص٢املرشد: ج/ ١

-هـــ١٤٢٧، ٣، شــرح عبــد الــرمحن املصــطاوي، دار املعرفــة، بــريوت، ط٤٠٩ديــوان املتنــيب: ص/ ٢

  م.٢٠٠٦



 ١٧٢

َوأَ ِ َِ اٌه ** امَي اأ  ا ََ  

املــاء والالمـات هنــا لنقـل صــوت صلصـلة الشـاهد (الصـادات مــع ألفـات املــد) 

إىل السامع، فارتطام املياه باحلصـى حيـدث صـوتاً بصـورة الصـاد والـالم، والصـادات يف 

  (تصل، حصاها، صليل) واحلاء يف (حصاها، احللي) واهلاءات يف (أمواه حصاها).

 : حيــرس  وإحيــاء الكلمــات أن تكــون الكلمــة مصــورة"ويف هــذا يقــول ابــن جــينِّ

لمعىن الذي تدل عليه، وقد عىن نقاد العرب �ذا اللـون مـن الدراسـة فتعقبـوا حروفها ل

  .  )١("مبقدار وسعهم أجراس احلروف اليت تضاهي أصوات األفعال

وإلحيــاء الكلمــات يف عصــرنا احلاضــر أثــر كبــري يف تقــومي الــنص األديب ومقــدرة 

  .  )٢(وة وإهلامالشاعر على استخدام الكلمات املوحية دليل على ما ميتاز به من ق

  :)٣(ومن ذلك قول عنرتة

    َََاَرٍة ِرُ ِ  َِ** ٍَة َدت 

فالسامع ال ميلك أن يربط بـني َجـْرس الـراءات وصـوت املطـر املنهمـر مـن املزنـة 

  البكرة احلرة.

ــا الصــنف الثــاين مــن الســجعي احلــريف: هــو مــا  س البيــت أريــد فيــه زيــادة جــرْ أمَّ

من غري تعمد إىل تقويـة معـًىن خـاص لـه عالقـة بصـوت احلـرف املكـرر، وهـذا الصـنف  

  :)٤(كثرياً جداً يف الشعر العريب كقول احلارث بن حلزة اليشكري

 ُا َوِد ُض ا**  نَُ ُُِء  

                                   
، ج/ ١   .٦٦، ص١اخلصائص: البن جينِّ

  . ٤٦٩أسس النقد األديب عند العرب: ص/ ٢

  معلقة عنرتة بن شداد./ ٣

  .١٦١، ص٢املرشد: ج/ ٤



 ١٧٣

  تكرار حرف (الراء والياء).الشاهد 

  شتقاقي:السجعي اال -ثانياً 

ــاس  ــيق مــــن بــــاب اجلنــ ــه العســــكري والرمــــاين وابــــن رشــ ــو الــــذي أخرجــ وهــــذا هــ

  .وجعلوه تصرفاً 

بـــرغم مـــا يقولـــه النقـــاد وقـــد أقـــرَّ ابـــن رشـــيق نفســـه أن الشـــعراء يعدونـــه جناســـاً 

  .)١(ويتعاطونه

  :)٢(ومثل له بقول أيب متام

َراأ  ر  ََ ِ** َِا َمم ِ ا  

  .)استأنست، واألنسيف قوله (لو الشاهد 

  هو جناس شبه االشتقاق كما ورد.وهذا 

ويقول املؤلـف: ومـن شـاء عـده مـن التكـرار، وال خـالف، فاجلنـاس ضـرٌب مـن 

التكــرار غــري أين أرى أن املشــتقات القريبــة مــن األصــل يف حروفهــا، حنــو فتــوح وتفــتح 

  وفتح، أحق بأن ُجتعل يف باب التكرار.

أمَّـــا املشـــتقات البعيـــدة مثـــل فـــتح، واســـتفتح، ومفـــاتيح، فهـــذه أدخـــل يف بـــاب 

  .)٣(اجلناس

                                   
  .٢٣٠، ص١العمدة: ج/ ١

  م.١٩٩٧، شرح د. حمي الدين صبحي، دار صادر، بريوت، ٩٧، ص١يوان أيب متام: جد/ ٢

  .١٦٣، ص٢املرشد: ج/ ٣



 ١٧٤

  :)١(ومثل بقول أيب متام

ِِ ُ نأ َ حا ُ  

    ُ ِءَاُب اأ َُ ٌ  
.  

**  

**  

 ِا َِ ٌو َمأ ِا َِ ٌَم  

ِاأ  رُضُز اََُوُِا   
.  

  ويقول هذا أشبه بالتكرار.

  "لو استأنست باإلنس املقيم" أدخل يف باب اجلناس.

ـــبهه الباحثـــــــة ــ ــتقاق وشــ ــ ـــاس االشـــ ــ ـــمي جنــ ــ ـــد اهللا يســ ــ ـــذا أرى أن د. عبــ ــ : وهكــ

باجلناس السجعي االشتقاقي مث يقسمه إىل قسمني ما كـان االشـتقاق فيـه قريبـاً ميكـن 

  فيه بعيداً ميكن ضمه إىل اجلناس.ضمه إىل التكرار وما كان االشتقاق 

  الجناس السجعي المتشابه: -ثالثاً 

ــاقص   ــا القـــدماء مـــن اجلنـــاس النـ وهـــذا البـــاب يشـــمل أنـــواع اجلنـــاس الـــيت ذكرهـ

  :)٢(كقول أيب متام

ر  ءوا أر    

رشـــق: اســـم موضـــع أ: وهـــذا يعتـــرب مـــن شـــبه االشـــتقاق كمـــا ورد بـــني الباحثـــة

  ب.: اشتدت احلر ورشقت

  الجناس الخطي: 

  :)٣(كقول القائل

َّء َرََْى  وَُوا ّْوا ّْع **اَا حا  رُْ ِِ  

                                   
  .٣ديوان أيب متام: ص/ ١

  .٦٣، ص٢جاملرجع السابق: / ٢

  ؛ بال نسبة.١٦٤، ص٢املرشد: ج/ ٣



 ١٧٥

، وقـد مـر ذكـره يف ط: والشـاهد بـني (الصـيف والضـيف) اخـتالف الـنقالباحثة

  اجلناس املصحف.

  الجناس الشبيه بالتام:

  :)١(كقول البحرتي

ِأَ ِ َت  ٍفَ ِف **ق ََِا َِ ٍكِ أ  

  .هذا هو اجلناس الالحق لتباعد خمرج القاف (حلقية) والفاء شفوية

  الجناس الموهم:

وهـذان صــنفان: مـا كــان تامــاً، تتشـابه الكلمــات فيـه يف احلركــات والســكنات، 

  .)٢(وأفاد بعد إيهامها وتورية

  :)٣(ومثاله كقول أيب الفتح البسيت

ار ِْدار  َْد  ِْ** ِْأر  َُْد  ِْوأر  

  وارِض) فعالن، و(دارهم وأرضهم) امسان. فـ(دار

وأرى أن هــذا البيــت يصــلح أن يكــون مــن التــام املســتويف؛ ألنَّ اجلنــاس فيــه مب 

  فعل واسم.

  الجناس التام:

ومثـل لـه بقــول يقـول املؤلـف: ونعـين بــه غـري املـوهم، وهــو أجـود أنـواع اجلنــاس، 

                                   
  سبق ذكره./ ١

  .١٦٤، ص٢املرشد: ج/ ٢

، حتقيـق حممـد حمـي الـدين ٩، ص١قـريواين، جزهرة اآلداب ومثرة اللبـاب: أليب إسـحق إبـراهيم ال/ ٣

  هـ.١٤١٩عبد احلميد، طبعة خاصة، دار اجليل، بريوت، 



 ١٧٦

  :)١(زياد بن األعجم

َا َمِ ذِة إَُِ ةَ تَ**  اَءَِّا َ  

  بني (املغرية) األوىل علم، والثانية اخليول اليت تغري صبحاً.الشاهد 

ويقــول املؤلـــف: وأكثــر مـــا كــان يقـــع اجلنــاس يف كـــالم املتقــدمني يف األصـــناف 

  حلرفية، خملوط بأنواع التكرار كقول امرئ القيس:االزدواجية والسجعية ا

نِما ََِ يَأ َو  

ٌِدا ٌَ رُ  

 عُا َِ وسُا أ  
.  

**  

**  

**  

 َُِ ٍةََِ َو  

 ٌِب َمط ٌَ ٌَ  

َأ ٌع َمٌع طَ  
.  

  

)*(  

  

ـــال جيـــد جل ــاس وهـــذا مث االزدواج ففغـــم وداجـــن صـــفتان متقاربتـــان يف الـــوزن نـ

و(مسيــع وبصــري طلــوب) كلهـــا مــن وزن عــروض، موازنــة لفغـــم وشــا�ة لــداجن. وقولـــه 

  .)٢((ألص وضروس حين الضلوع) جناس ازدواجي تقسيمي كامل األطراف

  :)٣(وأيضاً قول امرئ القيس

 ََر َروَدة ََََ  

   ُ ُِر ا ا  
.  

**  

**  

  ِا َِما َُِ  

 َِ وٍب ذي َ َُُ  
.  

  ونالحظ تكرار (الراء واحلاء والتاء والباء).

ــة ووردة والرتجيـــــع يف فتـــــور  ـــبه املزاوجـــــة برهرهـــ ــة وشــ ـــني وردة ورخصـــ ــة بــ واملزاوجـــ

                                   
  سبق ذكر البيت./ ١

 : ملتصقها.ألص الضروسكلب الصيد؛ و : فغم داجن   )*(

  .٨٨خمتارات الشعر اجلاهلي: ص/ ٢

  .١٧٣صاملرجع السابق: / ٣



 ١٧٧

  .)١(القيام وقطيع الكالم

  :)٢(وقول النابغة

  َدة َ ُ  َََ   

 َم  ََ  َُ  

ُُ نأ َ  ََ َو  
.  

**  

**  

**  

   ِِاَق ا َض اُ ذاإ  

ِِااُش ا ُِ ََََو  

   ِِا اعِ ِ ٌل ِ  
.  

فضاضـاً) والطـاء يف (اخلطـِّي، ويطـري) ونالحظ هنـا تكـرار الضـاد يف (ُعـرِّض، و 

  والفاء يف (سيوف، وفلول) والعني يف (عادة، وعرفنها، وُعرِّض، وعيب، ويتبع).

ويقــول املؤلـــف: وال خيــاطبين فيـــه أدىن ريـــب هــو أن مثـــل هــذا اجلنـــاس اخلفـــي، 

ــم  ــع يف كالمهــ ــه ال يكــــون إالَّ بتعمــــد وتصــــيد مــــن الشــــعراء وال يقــ ــه وانزوائــ علــــى خفائــ

صــادفة والقــدر، فطبيعــة الشــعر طبيعــة جرســية تقصــد قصــد الــرنني والدندنــة، حمــض امل

  .)٣(واألصوات فيه تتداعى ويناغي بعضها البعض

ــد:  ــاحب املرشــ ــاد القــــدماء األ"يقــــول صــ يزعمــــون  يلوأعجــــب مــــن بعــــض النقــ

للقــدماء، ال  شــيئاً يقــع اتفاقــاً وقــدراً مبعـرض احلــديث عــن البــديع، أن اجلنــاس إمنــا كــان 

  .  )٤("يطلبونه، وال حيتفلون له، وإمنا جعل حيتفل له املتأخرون وحدهم

    : قـال اهللا عـز وجـل يف التجنـيس: )٥(قال اآلمـدي

                                   
  .١٧٤، ص٢املرشد: ج/ ١

  .١٣ديوان النابغة: ص/ ٢

  .١٧٥، ص٢املرشد: ج/ ٣

  .١٧٨، ص٢جاملرجع السابق: / ٤

م؛ وبـديع ١٩٤٤، حتقيق حممد حمي الـدين عبـد احلميـد، مصـر، ١٢-١١املوازنة: لآلمدي، ص/ ٥



 ١٧٨

 
)١(  .  

   وقوله تعاىل: 
)٢(  .  

ُِر َ ا   َو  ُ اْ ،وأَِ َُ ، ا«: قال النيب و 

َ«.   

  :وقال جرير

َ زاَل ا َ ٌلِ  ى** ُِ ِا َ َ زاَل َو  

  :)٣(وقول ذي الرمة

ُن ا ُُمُ َ َجى َوا** َم َُ َُأ َُا ِِ   

  :)٤(وقال امرئ القيس

  ِ َُِِ داّ ** َ  ُِِح ُِ ِ أرِِ طَِ ا

فتتبـع مسـلم ويستمر اآلمدي يف عرضه لصور شىت مـن اجلنـاس، حـىت يقـول: "

يسـلم َملْ  بن الوليد هذه األنواع، واعتدها، ووشح شعره �ا، ووضـعها يف موضـعها، مث

  .)٥("مع ذلك من الطعن، حىت قيل: إنه أول من أفسد الشعر

أول مــن أفســد الشــعر مســلم بــن الوليــد وتبعــه أبــو "وكــذلك يقــول ابــن املعتــز: 

                                                                                                  
  .٤ابن املعتز: ص

 ).٤٤: اآلية (النمل/ سورة ١

 ).٤٣: اآلية (الروم/ سورة ٢

  ١٠ديوان ذي الرمة: ص/ ٣

  ديوان امرئ القيس./ ٤

  .١٣املوازنة: ص/ ٥



 ١٧٩

ــــواس ومــــن  ــا ن ــ ـــاين، وإن بشــــاراً وأب ــاظ واملعـ ــتكره األلفــ ـــلك مســــلكاً وعــــراً واســ متــــام فسـ

رهم، فعــرف يف زمــا�م، مث أن تقــيلهم، َملْ يســبقوا إىل هــذا الفــن، ولكنــه كثــر يف أشــعا

الطائي تفرغ له وأكثر وأحسن يف بعض وأساء يف البعض اآلخـر وتلـك عقـىب اإلفـراط 

ومثـــرة اإلســـراف. وكـــان الشـــاعر يقـــول البيـــت والبيتـــني مـــن غـــري أن يوجـــد فيهـــا بـــديع، 

  .  )١("وكان يستحسن ذلك إذا أتى قدراً 

رئ القـيس والنابغــة أن ويقـول املؤلـف: لقـد ثبـت مـا استشـهدنا بـه مـن كـالم امـ

  .)٢(األوائل كانوا يتعمدون ا�انسة السجعية واالزدواجية

  :)٣(ومثال ذلك قول أيب املثلم اهلذيل

 َِا ف  آ  َِا  م

 ِا َُِق اِ  
.  

**  

**  

    ٌن    ٍب

   ِدَُل اَّموان َو ِ   
.  

ونالحـــظ مراعـــاة الســـجع يف حشـــو األبيـــات مـــع التقســـيم العروضـــي ال ميكـــن 

لـــزاعم أن يـــزعم عنهـــا أ�ـــا جـــاءت مـــن غـــري تـــأٍن وتصـــيُّد. وهـــذا وحبســـبنا أن القـــدماء 

أنفسـهم قـد تنبهــوا إىل وجـود طبقـة مــن بـني شـعرائهم، يتكلفــون القـول بشـكٍل واضــح 

  .)٤(يد الشعروقد مسُّوا هؤالء ا�ودين وأصاحب احلوليات وعب

ومــن الشــعر مطبــوع ومصــنوع، فــاملطبوع هــو األصــل الــذي يقــول ابــن رشــيق: "

  وضع أوًال، وعليه املدار.

واملصـــنوع وإن وقـــع عليـــه هـــذا االســـم فلـــيس متكلفـــاً تكلـــف أشـــعار املولـــدين، 

                                   
  .٥البديع: البن املعتز: ص/ ١

  .١٨١، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٢٩ديوان هذيل لتصحيح الرواية ونقد الشعر: ص/ ٣

  .١٨٢، ص٢املرشد: ج/ ٤



 ١٨٠

ومـالوا إليـه بعــض  تعمـل، بطبــاع القـوم عفـواً، فاستحسـنوهأو مـن غـري قصـد قـع و لكـن 

  .)١("على وجه التنقيح والتشقيف هري احلولياتحىت صنع ز  امليل،

ــة:  ــال ابــــن قتيبــ ــع "وقــ ــه قــــد يقــ ــة بــــإزاء الطبــــع، وإنــ إن التكلــــف يف الشــــعر طريقــ

للمتكلف ما يفسد شعره من موت الدافع والتدفق يف ال معىن، كما يقع له مـا يرتفـع 

  .  )٢("بشعره من إصابة الغرض، والسالسة، واالنسياب

ن ننفــي عــن احملــدثني أمثــال مســلم وحبيــب معــرة مــا والــذي يفينــا هاهنــا، هــو أ

وسعهم به اآلمدي وابن رشيق من التكلف املزري ونثبت للقـدماء مـا نفـوه عـنهم كـل 

  النفي من طلب الصناعة والتكلف مبعىن التأيت والتصيد والتعمد.

وقــد يقـــال: إن هـــذا الـــذي مسينـــاه جناســاً ازدواجيـــاً وســـجعياً، ولـــيس مـــن مـــراد 

اللفظ يف شـيء. وإمنـا اجلنـاس هـو مـا كـان مـن حنـو األمثلـة الـيت ضـر�ا ابـن النقاد �ذا 

املعتز واآلمـدي، وهـذا لـيس كثـري عنـد النقـاد القـدماء كمـا هـو كثـري عنـد طبقـة حبيـب 

ومـن تبعـوه، كمـا أنـه لـيس بقليـل قلـة مـا يزعمونـه، وقـد أغفـل اآلمـدي ومـن علـى هـذا 

  مذهبه الكيف واهتم بالكّم.

اهليني كــانوا يتعمــدون تــزويج األلفــاظ وجتنــيس حروفهــا. وأن وقــد ذكرنــا أن اجلــ

هـذا أمـر مـن طبيعـة عمـل الشـاعر، وشـيء تـدعو إليـه صـناعة القـريض ِلمـا تتطلبـه مـن 

  .  )٣(إقامة الوزن واملوسيقى والتئام احلروف وتناغي الكلمات

  ، كقول الفرزدق:)٤(وقد ذكر أبو هالل العسكري أمثلة من ذلك

 أ  ل  أو ** ُ كا ِ ٌ  

                                   
  .١٠٨، ص١العمدة: ج/ ١

  .٢٣الشعر والشعراء: البن قتيبة، ص/ ٢

  .١٨٤، ص٢املرشد: ج/ ٣

  .٣٢٥كتاب الصناعتني: ص/ ٤



 ١٨١

  هنا تكرار حرَيف السني والضاد.الشاهد 

  وقول النابغة:

ا ُأ  َِ ِءِ َق** ُُ  م ُاإذا ا  

  ما بني (اخلرق واخلرقاء).الشاهد 

  : املسافات البعيدة.اخلرق: الناقة. و اخلرقاءو 

  :)١(ن حجروقول أوس ب

َِ ُ  اَِ ُمأ  ِ** وا وأ ا اَّ َ ا  

  بني (فحيُّوا واحلي).الشاهد 

وهكــذا وأمثــال هــذا كثــري يف كـــالم اجلاهليــة، فضــًال عــن اإلســالم األمـــوي، إذ 

  :)٢(قول ذي الرمةكاملتعمدة لذا�ا مثل حينئٍذ جتد أشياء كلها  

  َوِاَ ََ اُ اَ** َُُب اَُص أَ َِ اإذ 

  بني (هامها واهليم).وجانس 

وإمنـا قـل "د. عبد اهللا قلة اجلناس املتشـابه عنـد اجلـاهليني حيـث يقـول: ويرجع 

بونـه اجلنـاس املتشـابه عنـد اجلـاهليني بالنسـبة لشـعراء املولـدين؛ ألنَّ أولئـك كـانوا ال يطل

هو، وإمنا يطلبـون اجلنـاس السـجعي، إلحـداث اجلـرس بتكـرار احلـروف، وكـان اجلنـاس 

  .  )٣("املتشابه يقع يف تضاعيف هذا اجلناس السجعي

  :)٤(كقول األعشى

                                   
  .٣٣٢صكتاب الصناعتني: / ١

  .٧٥ي الرمة: صديوان ذ/ ٢

  .٨٤، ص٢املرشد: ج/ ٣

  م.١٩٩٤-هـ١٤١٤، دار صادر، بريوت، ١٤٧ديوان األعشى: ص/ ٤



 ١٨٢

  وَ َِ ٌل َ ٌُُُل **ُت إ امِت ََُ َوَ و

ـــانوا  ــ ــ ــو كــ ــ ــ ــ ـــول ــ ــ ــو قولـ ــ ــ ـــابه حنـــ ــ ــ ـــاس املتشـ ــ ــ ــــون اجلنــ ــ ــ ـــاىل: يطلب ــ ــ   ه تعــ


لكــان قـــد كثـــر يف كالمهــم كثـــرة اجلنـــاس الســجعي يف األمثلـــة الســـابقة . )١(

وهنا تأيت مسـألة الكيـف الـيت أغفلهـا اآلمـدي وأصـحابه وإن الشـعراء احملـدثني تعمـدوا 

ات يف طلب أصناف اجلناس املتشابه على اختالف درجا�ا ِممـَّا يقـع فيـه توافـق الكلمـ

األصــول دون جمــرد تكــرار الســواكن واحلركــات وجتانســها وقــد أهلــاهم طلــبهم للجنــاس 

ــع يف املتشـــابه  ــجعية فصــــارت تقــ ــن ســـائر األنــــواع السـ ــه مــ ــهم عليـ ــّيدهم لـــه حرصــ وتصــ

  .)٢(تضاعيف كالمهم اتفافاً  كما قد كان اجلناس يقع يف تضاعيف اجلاهليني اتفاقاً 

ــتالف بـــــني ـــد اخـــ ــأ  يوجـ ــاس وأرى أن منشـــ ــب اجلنـــ ــدين يف طلـــ ـــاهليني واملولـَّــ اجلــ

هـــو نفـــس طبيعـــة التبـــاين بـــني جمتمـــع القـــدماء اجلـــاهليني وجمتمـــع احملـــدثني االخـــتالف 

  املولدين.

فـــا�تمع الثـــاين فقـــد كـــان عباســـياً متحضـــراً متأنقـــاً خـــرج مـــن دهـــر البطولـــة إىل 

ــه علــــى األمــــراء والــــوزراء والتجــــ ــدائر كيانــ ــة الــ ــاء، والثــــراء دهــــر اإلقامــ ــناع واألدبــ ار والصــ

ومبــاهج املدينــة الكســروية والقيصــرية، واإلســالم هــو الــذي مــنح هــذا ا�تمــع أســباب 

احلضارة وَلمَّا كـان اإلسـالم دينـاً يـرفض األنصـاب والتصـاوير أل�ـا مـن آثـار املشـركني. 

ــد تــــدعو إىل التصــــاوير والتماثيــــل وال ــت طبيعــــة ا�تمــــع احلضــــري اجلديــ ــا كانــ ـ فنــــون وَلمَّ

اجلميلـة، املتطـورة الــيت َملْ يسـمح �ــا الـدين فـال بــد مـن وجــود فـن آخـر يعــوض بـه عــن 

  فقدان االسم والفنون.

                                   
 ).٤٤: اآلية (النمل/ سورة ١

  .١٨٥، ص٢املرشد: ج/ ٢



 ١٨٣

وبــدأت البــوادر يف أواســط العهــد األمــوي عنــدما اهــتم اخللفــاء بالعمــارة وجعــل 

فـــن الزخرفـــة ســـبيله إىل تـــزيني املســـاجد وســـرى إىل العصـــر العباســـي ومنـــا وازداد إىل أن 

ن الثالــث حــىت صــارت الــبالد اإلســالمية متتــاز بفــن الزخــرف اهلندســي الــذي جــاء القــر 

للتعبــري عـــن مجــال الــدنيا ومعانيهـــا الفنيــة مث انتقلــت هندســـة صــار مــن أكـــرب وســائلها 

. ونالحـــظ أثـــر ذلـــك يف )١(البنـــاء إىل اخلطـــوط مث ســـرت إىل صـــناعيت اإلنشـــاء والـــنظم

  :)٢(قول احلريري

ُّز  ٌَز ْ ** ُ ٌُْه مُْه وَو  

أال تــرى أن النزعـــة اجلماليــة الـــيت تطــرب لرؤيـــة التقطيعــات اهلندســـية يف زركشـــة 

البناء وتوشية اخلط وأشكال النسيج يعجبها أن تلقى لفظاً متوازنـاً متقاطعـاً يف جرسـه 

  ورمسه ووزنه.

ار هـذه النزعـة وما أحسب أبـا متـام ومسـلم إال كانـا مـن الـرواد األوائـل إىل إظهـ

  .)٣(الزخرفية اهلندسية الكامنة يف نفوس جمتمعهم عن طريق العبارات املنظومة

  وقد روى ابن رشيق أن ابن الرومي ذكر يف االعتذار عن قول أيب متام:

 ٍِ ُِو ُ ا** أ و  وأ  

ابـــن رشـــيق قـــول ابـــن متـــام كـــان يطلـــب املعـــىن وال يبـــايل بـــاللفظ. وفســـر أنـــا أبـــا 

الرومــي: إن املعــىن الــذي أراده وأشــار إليــه إمنــا هــو معــىن الصــنعة، كــالتطبيق والتجنــيس 

ــا أشـــبههما ــة ولكنــــه اعتـــذر أليب متــــام )٤(ومـ ــد أصـــاب ابــــن رشـــيق ســــويداء احلقيقـ . وقــ

ــا "حيــــث قــــال:  ــة وكانــ ــب فيــــذهب إىل حزونــ ــا حبيــ ــا: فأمــ ــان �ــ ــنعة ويولعــ يطلبــــان الصــ

                                   
  .١٨٦، ص٢املرشد: ج/ ١

  مقامات احلريري: املقامة السادسة واألربعني املعروفة باحللبية./ ٢

  .١٨٨، ص٢املرشد: ج/ ٣

  .١٠٩ص ،١العمدة: ج/ ٤



 ١٨٤

مـــع التصـــنيع احملكـــم طوعـــاً وكرهـــاً، يـــأيت لألشـــياء مـــن  اع منـــه،اللفـــظ، ومـــا ميـــأل األمســـ

  بعد، ويطلبها بكلفة، ويأخذها بقوة.

ــا ف ــه أمَّـ ــح صــــنعة، وأحســـن مــــذهباً يف الكــــالم، يســــلك منــ ــان أملــ ــرتي فكــ البحــ

  . )١("إحكام الصنعة وقرب املأخذ، ال يظهر عليه كلفة وال مشقة دماثة وسهولة مع

أن الطـائيني ومسـلماً وشـعراء احملـدثني إمنـا كـان  ومن كالم ابن رشيق يتضح لنا

يــدفعهم إىل اجلنــاس دافــع نفســي مجــايل، أملتــه علــيهم طبيعــة جمــتمعهم، ووجــب علــى 

الـــيت وقعــت يف أشــعار اجلاهليـــة الناقــد أن يفــرق كـــل التفرقــة بــني طبيعـــة أنــواع اجلنــاس 

  ء اإلسالم.والصدر األول وطبعة اجلناس اليت وقعت يف أشعار املتأخرين من شعرا

إن القدماء كـانوا يطلبـون ا�انسـة مـن "وميكن إمجال الفوارق مجيعها يف قولنا: 

أجـــل اجلـــْرس الشـــعري وحـــده. ولـــذلك كـــانوا أحـــرص علـــى مزاوجـــة الكلمـــات وتكـــرار 

احلركات. أمَّا احملدثون فكانوا يطلبون ا�انسـة مـن أجـل الزخـرف اهلندسـي الـذي كـان 

وكــان هــذا الزخــرف اهلندســي يقــع علــى جــْرس الكلمــة رمــزاً للجمــال احملــض عنــدهم. 

ومنظرهــا وموقعهــا يف الرصــف النظمــي، وهــذا يبــني نــدرة اجلناســات املتشــا�ة واملومهــة 

وإمنـــا كانـــت تقـــع والتامـــة عنـــد القـــدماء، فهـــم كـــانوا ال يطلبو�ـــا حلرصـــهم علـــى غريهـــا 

  .  )٢("عندهم اتفاقاً 

  :)٣(كما يف قول الشنفري

ن ِ ا َُ ََ ** ًِء َوطِ ر ٍَمَِ  

  : وهنا جناس شبه مشتق بني (بتنا والبيت) و(رحيانة ورحيت). الباحثة

                                   
  .١١٠، ص١جالعمدة: / ١

  .١٩٠، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .١٩٠، ص٢جاملرجع السابق: / ٣



 ١٨٥

  :)١(أو تعمداً باستعمال األعالم يف معرض الذم أو املدح كقول جرير

َ زاَل  ُا َ ٌلِ ** ا َ َ زاَل َوُِ ِ  

اجلنــاس بــني (حمبــوس وحــابس) فــاألوىل اســم مفعــول، والثانيــة علــم ولــيس اســم 

  فاعل.

هذا، ولعـل حـرص احملـدثني علـى الزخرفـة والتـوازن، يشـرح لنـا مـا كـانوا جيمعـون 

عليــه مــن جتنــب الزخــارف يف الــوزن علــى خــالف عــادة اجلــاهليني، فالزخــارف احملكــم 

مبـــا يضـــيف إليـــه مـــن عنصـــر التنويـــع،  الدنـــدةيف  يزيـــد الـــوزن إحكامـــاً، ويكســـبه زيـــادة

ولكنه يقدح يف هندسة البيت، وخيلُّ من توازنـه، والـذي زُكيـت يف نفسـه نزعـة املعادلـة 

  .)٢(والتوازن ينفر منه ويأباه. وهكذا فعل احملدثون فيما عدا أمثلة نادرة

ــنوع: " ــ ــــوع واملصــ ـــــاب املطبــ ــيق يف ب ــ ــــول ابــــــن رشــ ــــديقـ ـــب  ال جنـ ــــدئ يف طلـــ املبتــ

ــر انتفاعــــاً منــــه مبطالعــــة شــــعر حبيــــب وشــــعر ــلم بــــن  التصـــنيع ومزاولــــة الكــــالم أكثــ مســ

ــنعة ومعرفتهــــا طريقــــاً  ــا إىل الصــ ــا، وأل�مــــا طرقــ ــيلة ملبتغيهــ ــن الفضــ ــا مــ ــا فيهمــ ــد؛ ملــ  الوليــ

أول مــن تكلــف فمســلم ســابلة، وأكثــرا منهــا يف أشــعارمها تكثــرياً ســهلها عنــد النــاس، 

وقــد حــاول أن يضــع معــامل هــذا املــنهج املعبــد باســتعماله أطرافــاً  املولــدين،البــديع مــن 

  :)٣(من اجلناس والتكرار والتورية والطباق كقوله

َ ٍف َذي َر َ  ُ ** َأ إ َ ٌَأ ُم  

  .)٤("جناساً مضارعاً بني (ُمهج ورهج)فقد جانس 

                                   
  سبق ذكره./ ١

  .١٩١، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .١٠٢، ص١العمدة: ج/ ٣

  ، دار املعارف املصرية.٢، حتقيق سامي الدهان، ط٢٢٢ديوان مسلم بن الوليد: ص/ ٤



 ١٨٦

اً حـــىت يف هــذا َملْ يتجــاوز طريقــة القــدماء، مـــن ولكــن مســلم"ويقــول املؤلــف: 

  طلب التقسيم املرصع واملرتادفات املتشا�ة.

فــإذا أدركنــا ذلــك تبينَّــا حبــق أن أبــا متــام هــو الــذي نقــدر أن ننســب إليــه فضــيلة 

الســري �مــا علـــى ســنن، والتعبــري الصـــادق البدايــة املنظمــة يف فــن الزخرفـــة والصــناعة، و 

وإذا تأملنــا الوقــت الــذي كتــب فيــه أبــو متــام وجــدناه مطابقــاً  عــن عقليــة ذلــك ا�تمــع،

ـــت الفـــــن  ــد تبنــ ــــة فقـــ ــا كامل ــــه احلضـــــارة اإلســـــالمية أدا�ـــ ـــتجمعت في ـــذي اســ ـــت الــ للوقـ

املعمــاري علــى أصــول راســخة وانــتظم أمــر اخلــط واكتملــت املوســيقى واســتتب األمــن 

  .  )١("وانتظمت الدواوين

الزخرفـــة ال مـــن اللفـــظ فحســـب،  وقـــد عـــربَّ أبـــو متـــام عـــن �ـــج"يقـــول املؤلـــف: 

ولكن يف الطريقة اليت يكون �ا تناول املعاين وأدرك بثاقب نظرتـه املختلفـة علـى الـوزن 

اجلْرس من طريق تشابه احلروف، وعلى اخلـط مـن طريـق رسـم من طريق اجلْرس وعلى 

الكلمات، وعلى العقل من طريق اإليهام والتورية. وعمد إىل تقريـب األصـول بعضـها 

بعــض، وبنــاء املعــاين الــيت يطلبهــا علــى ألفــاظ قابلــة للتحــوير والتــدوير ورمبــا جتــاوز مــن 

الفكــرة إىل أختهــا إن كانــت األلفــاظ أطــوع مــن األخــرى، ورمبــا اســتكره األلفــاظ علــى 

الفكرة إن كان هلا مساس جـوهري مبوضـوعه. وباتباعـه هلـذا األسـلوب توصـل إىل نـوٍع 

  .  )٢("لق عليه لقب (التجنيس ا�ازي)غريب من التجنيس ورمبا يصلح أن نط

  :)٣(ومن أمثلة ذلك قوله

 م َد ََ قأ ِّأ  

   َ ُِا َِ رإ ِ َو  

**  

**  

 ِ َ ُِ ََرى ابِ أرَ  

 َِِا َُر ََو مإ أ  

                                   
  .١٩٢، ص٢املرشد: ج/ ١

  .١٩٣، ص٢جاملرجع السابق: / ٢

  .٣٤، ص١ديوان أيب متام: ج/ ٣



 ١٨٧

   ِا  َحأ َ ي اَنَأ  

   ََ ِبُر اأ َأ  
.  

**  

**  

 َِِوا َاَن اَ ََ  

  ِِاِء اِا رِ اَيَ  
.  

ـــاً  ــ ــتعمله ثانيـ ــ ـــاً أوًال، مث اســ ــتعماالً جمازيـــ ــ ـــمل) اســ ــ ــــتعمل (الشـ ــــه اســ ـــظ أنــ ونالحـــ

يكـون أيضـاً تكـراراً.  اسـتعماالً حقيقيـاً، ويسـمى هـذا علـى مـذهب الرمـاين تصـرفاً وقـد

ــا بــــك  ـــه مـ ــل األحبــــة. وأيضـــاً قول ــري مشـ ــاس، فشــــمل الـــدمع غـ ولكـــن الشـــاعر أراد اجلنـ

إركايب، وميـدان اهلـوى. فكلمـة امليـدان الثانيـة حقيقيـة وإبكـار اخلطـوب جمـازي وإبكـار 

  الظباء حقيقي.

وميكن أن يقال هـذا تالعـب باأللفـاظ واحتيـال علـى املعـاين إلبرازهـا يف صـورة 

  .)١(شي والزخرفةالو 

  :)٢(وأيضاً قوله

   دارَُ ُق َدا  ى  

   ُد َودََ ُ ُرَا َِ  
.  

**  

**  

  َِ اَ َي َق َُ َردِ     

  إ َ   َوإن ََ دِد
.  

ألوىل جمازيـــة والثانيـــة ا�ازيـــة يف قولـــه: (دمـــع مـــورد) و(خـــد مـــورد) فـــاوا�انســـة 

  حقيقية. 

وكذلك يف (تودد الوجه) والثانية التودد مبعناه. وقد يتبادر أن هـذا مـن التكـرار 

ــة  ــة الزخرفــ ــب الظـــاهر، ولكـــن حقيقـ الرتمنـــي أو التصـــدير أو الرتديـــد، وهـــذا جيــــوز حبسـ

والقصــد إىل خلــق جــو مــن اإليهــام واإلغــراب يعتمــد علــى املشــا�ة اللفظيــة، واملقابلــة 

ــد مـــن أصـــناف التكـــرار الرتمنــــي يف ــاس وأبعـ ــنف أدخـــل يف اجلنــ  املعـــىن جتعـــل هـــذا الصـ

ــه  ــ ــــرار ال خيالطــ ـــض؛ ألنَّ التكـــ ــ ــة احملـ ــ ــة واملقابلـــ ــ ــة اللفظيـــ ــ ــة يف ا�انســ ــ ـــام وال الرغبـــ ــ اإليهــ

                                   
  .١٩٤، ص٢املرشد: ج/ ١

  .دار صادر، بريوت، شرح د. حممد حمي الدين، ٧٦، ص١ديوان أيب متام: ج/ ٢



 ١٨٨

  :)٢(األصناف املقاربة للجناس ا�ازي عند جناس االشتقاق قولهومن  )١(املعنوية

  ذاإِ َ ىا أ ِ** ِِط  ُز َو َِّ  

  فغدا وأغدى من أصٍل واحد يفرق بينهما لزوم األوىل وتعدى الثانية.

ــا القســم الثــاين مــن جناســات أيب متــام، هــو الــذي تكــون وحــدة الزخرفــة فيــه  أمَّ

تشــابه األصـــول ويكـــون التنويــع مبنيـــاً علـــى اخـــتالف جــوهري يف املعـــىن لـــيس مصـــدره 

  .)٣(تقاق أو فعل االستعمال ا�ازيفعل االش

  :)٤(ومن ذلك قوله

مُل َوإا َُِ َءُهدا**  أَوأ داوُف أا ََو  

  فالشاهد يف (أساود وأسود) و(جدوداً وجدودا).

وهـــذا القســـم يضـــم أصـــناف اجلنـــاس املتشـــا�ة البســـيط مثـــل (أســـاود وأســـود)  

  ).والتام يف (جدوداً وجدودا

  :)٥(ومن جتنيساته أيضاً املقلوب يف قوله

َا ُ  َُِِد ا  ِ** ََِوا َُء اَ ِمُ  

  الشاهد يف (الصفائح والصحائف).

                                   
  .١٩٥، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٢١، ص١ديوان أيب متام: ج/ ٢

  .١٩٧، ص٢املرشد: ج/ ٣

  . ٢٢٩، ص١ديوان أيب متام: ج/ ٤

  مثلة اجلناس املقلوب.تقدم ختريج البيت يف أاملرجع السابق: / ٥



 ١٨٩

  :)١(وأيضاً الشبيه بالتام أي الناقص كقوله

  ِاَ اصَ ٍأ  ونَُ**  اضَ ٍفْ ُلَُِِا  

  الشاهد يف (عواٍص وعواصم) و(قواٍض وقواضب).

  :)٢(وأيضاً الناقص يف قوله

 ََ  َ سر ِ ِم** ِبََ َد آم ِ ِِواَا م  

  يف (قاين وآين) زيادة حرف القاف يف األول.الشاهد 

  القسم الثالث من تجنيساته فهو المرصع:

  عره كثرة األصناف املاضية.ليس بكثري يف شوهذا 

  :)٣(ومثال ذلك قوله

أ ٌَََ َضًى أَ َض ** ُِِه اِ يََ ىَض ا  

وبينهمــا جنــاس الحــق لتباعــد حــرف الفــاء  )أفــاض وأغــاض(الشــاهد يف قولــه 

  (حروف الذالقة) عن حرف الغني (حلقي).

اجلنـــاس وروداً يف شـــعر أيب متـــام  ونالحـــظ أن التجنـــيس ا�ـــازي أكثـــر أصـــناف

ومرجـــع هـــذا عنـــدي حرصـــه علـــى الزخرفـــة املعنويـــة ومـــا تشـــبع بـــه مـــن الـــروح اهلندســـي 

ــه إن خـــال مـــن التصـــنيع يف األلفـــاظ خيلـــو مـــن  العباســـي. وال نكـــاد جنـــد بيـــت شـــعر لـ

    .)٤(التصنيع يف املعاين

                                   
  سبق خترجيه يف اجلناس الناقص./ ١

  .٧٠، ص١ديوانه: ج/ ٢

  .٢٦٥، ص١جاملرجع السابق: / ٣

  .١٩٨، ص٢املرشد: ج/ ٤



 ١٩٠

  :)١(ومثال ذلك قوله

َا ُِِ َِِد ِ َِوا ِ** َُِِ َوا ا ُِ   

ـــاهد  ـــىن الشـ ـــالم مبعــ ــنة اإلسـ ــه وحــــده وســـ ــ ــىن طريقت ــيف) مبعـــ ــنة الســ ـــا يف (ســـ هنـ

ــة  ـــىن الثانيـــ ـــف عــــن معـ ــة األوىل اختلــ ــىن الكلمــ ــاس جمـــــازي؛ ألنَّ معــ ــذا جنــ ـــان، وهــ اخلتـ

  لالستعمال ا�ازي.

التحســني والتــزيني والتجويــد وإزالــة خشــونة الكشــف  َملْ يبــَق أمــام البحــرتي إالَّ 

واالبتــداء الـــيت جنـــدها عنـــد أيب متــام، وهـــي الـــيت مساهـــا ابــن رشـــيق حزونـــة. فقـــد وصـــل 

البحـــرتي إىل الزخرفـــة بســـبل دمثـــة ســـهلة جتعلهـــا كفيلـــة بـــالتعبري الصـــحيح عـــن عقليـــة 

يف كـل مـا  عصره وما كان ينطوي عليه من ترٍف وسـرٍف، وكلـف باملعـادالت الرياضـية

  .)٢(ميكن أن يصدق اسم الفن واإلفصاح عن اجلمال

  :)٣(ومثال ذلك قوله

َ َا َوِاَ وِد َوُا ِ** َُوِد اُج اد ُِ  

  يف كلمَيت (الربود واخلدود) كل هذا من الزخرفة.الشاهد ف

نـيس ا�ـازي الغالبـة يكاد يكون قـد اسـتغىن عـن طريقـة التجواحلق أن البحرتي 

على شعر أيب متام، إذ استدل منها تنويع األلفاظ ومتويه املقابالت املعنويـة بطـالء مـن 

  .)٤(السالسة الناشئة من التنويع وطلب اجلناس املتشابه

                                   
  .٧٠، ص١ديوان أيب متام: ج/ ١

  .٢٠٠، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .١٨٧ديوان البحرتي: ص/ ٣

  .٢٠٢، ص٢املرشد: ج/ ٤



 ١٩١

  :)١(ومن ذلك قوله

 َرا ََ ُحا ُِِر** َُا َُِك اَ َبَوأ  

  :)٢(وقوله

ِ  ِ اضِِا ِ ِ** ِِب َرطِا   اَو  

فقــد جــانس يف األوىل بــني (راحــت والريــاح) شــبه اشــتقاق، وشــبه اشــتقاق يف 

  (أصاب والصيِّب).

  .ويف البيت الثاين جناس تام بني الكثيب املوضع والكثيب

  :)٣(وقوله أيضاً 

  أ َِت َ ِقَ فٍ 

دٍ  أ ى اَ َ َُا َُ  

    ََُِا ِ اَِوِا  

ِ ُسا ََِ  طا َو اِ  
.  

**  

**  

**  

**  

  أِ ٍك َِ ا ََِفِ 

  َواى َ اِم اَر فِ   

  َذََ اِِاُف ِِِاِف

  ِافُل ازَ ُ اِف  
.  

ـــل (تـــالق وتــــالف) الباحثـــة ــد جـــانس جناســـاً الحقـــاً يف كـــل األبيـــات مث : وقـ

ــة،  ــة مــــن حــــروف الذالقــ ــة والثانيــ ــاألوىل حلقيــ ــد القــــاف عــــن الفــــاء يف املخــــرج، فــ تباعــ

ـــني)  ــاء والشـ ــرتاف. ومــــن األطــــراف واألشــــراف (حــــرَيف الطــ ــرتاف واقــ وكــــذلك بــــني اعــ

  وجانس جناساً ناقصًا مذيالً يف (اجلوى واجلوانح).

                                   
  م.١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٢ي، ط، شرح د. حممد التوجن٦٤ديوان البحرتي: ص/ ١

  .١١٧صاملرجع السابق: / ٢

  .٤١٤، ص٢جاملرجع السابق: / ٣



 ١٩٢

د كان البحرتي أعلم مبوسيقى الشـعر وأقـدر عليهـا مـن أيب متـام، وكـان مـن ولق

أصحاب الصناعة واالنسياب معـاً، وِممـَّن يفكـرون بالعقـل والقلـب معـاً، وِممـَّن يـدركون 

أن مجـــال اجلـــْرس ال يتســـىن عـــن طريـــق تســـخري اجلنـــاس والطبـــاق للمقـــابالت املعنويـــة، 

قـــابالت املعنويـــة فينزويـــان حـــني تـــربز ويـــربزان وإمنـــا جْعـــل اجلنـــاس والطبـــاق يســـايران امل

حني تنزوي وهذا سر إعراضه عن اجلناس ا�ازي وإكثاره مـن املتشـابه واالشـتقاق. مث 

أدرك من حقيقة اجلناس احلريف السجعي ما غاب عن أيب متام فافتنت فيـه افتتانـاً ينظـر 

  .)١(ها عصره وبيئتهإىل منهج اجلاهليني وينظر أيضاً إىل حاجة الزخرفة اليت يتطلب

  :)٢(ومن ذلك قوله

 َ ُا َِت َرَََ  

  ِظ َوآا َ ََأ  
.  

**  

**  

  َِ ِاا ََأ إ ُ  

 َن َدرس آل ِ ََِ  
.  

ونالحــــظ تكــــرار حــــروف الــــراء والســــني يف األبيــــات والفــــرق بــــني هــــذا التكــــرار 

ـــا ــــْرس  والتكـــــرار اجلــ ــية اجلـ ــ ـــن توشـ ــناف مــ ــ ــه وبـــــني أصـ ــع بينـــ ــ ــرتي مجـ ـــو أن البحـــ هلي، هــ

  .)٣(كاملزاوجة اللفظية والتقسيم والطباق

  :)٤(ومن قوله يف املتشابه

َم لَ ر  وضَا ُ** لَ راح  نُب اََو  

  شبه اشتقاق، وبني (مشال ومشول). فقد جانس بني (الريح والراح) جناس

ــجعي. وقليــــل ونالحــــظ تكــــ رار احلــــاء يف البيــــت الثــــاين فهــــذا مــــن الصــــنف الســ

ـــدماء يف  ـــذهب القـ ــع إىل مـ ـــد رجــ ــد القــــدماء. وجنــــده قـ ــري عنــ الــــورود عــــن أيب متــــام وكثــ

                                   
  .٢٠٣، ص٢املرشد: ج/ ١

  .١٠٥ديوان البحرتي: ج، ص/ ٢

  .٢٠٣، ص٢املرشد: ج/ ٣

  سبق ذكره./ ٤



 ١٩٣

  اجلناس السجعي املزدوج.

وبعـــده بلـــغ فـــن الزخـــرف أوجـــه يف أخريـــات القـــرنني الثالـــث والرابـــع، واســـتقرت 

الفــتح البســيت يبهــرون النــاس بــأنواع مــن عقليــة الفــن اإلســالمي فــربز شــعراء أمثــال أبــو 

  :)٢(كقوله  )١(التنسيق والتجنيس

  ا َأ ْ ْ  

  ا َ ّ يا   
.  

**  

**  

  َ و َ  

 َ    
.  

  :)٣(وقوله أيضاً 

  َدم أِ ُْ أْوَدم أْو **مِظاُه   مِظاه 

  عاين) [أو+دعاين] مركب والثانية كلمة واحدة (أودعاين).فاجلناس بني (أو د

  .ويقول د. عبد اهللا هذا هو اجلناس املستويف التام بني الفعل واالسم

عارضــاه األوىل وفعــل مــن املعارضــة وعارضــاه : ويبــدو أنــه جنــاس بــني الباحثــة

كــب الثانيــة اســم مثــىن مفردهــا عــارض. ويف هــذا البيــت كــان يــتم اســتخراج اجلنــاس املر 

  فقط بل اعتبار البيت شاهداً من شواهد اجلناس التام املركب.

وقـد بلــغ حـب النــاس للبـديع اللفظــي، أ�ـم صــاروا ينظـرون إىل جنــاس أيب متــام 

ا�ازي نظـر�م إىل التكـرار احملـض، وإىل جنـاس االشـتقاق نظـر�م إىل تصـرف الكلمـة 

ن بقـول أيب الفـتح البســيت الواحـدة الـذي ال يبلـغ مبلــغ اجلنـاس األصـيل وصـاروا يعجبــو 

الســـابق. وقـــد أشـــبعهم احلريـــري مـــن هـــذا النـــوع يف مقاماتـــه. وقـــد بلـــغ حـــبهم للبـــديع 

املعنوي أ�م جتاوزوا جمرد اهلندسة واملقابلـة املعنويـة الـيت كـان يضـعها أبـو متـام إىل شـيٍء 

                                   
  .٢٠٤، ص٢املرشد: ج/ ١

  سبق ذكر البيت يف اجلناس املركب./ ٢

ـــــو الفـــــتح البســـــيت يف ا٢٨٩صالعمـــــدة: / ٣ ؛ منســـــوب إىل مشســـــويه ١١٧ألســـــرار: ص؛ قائلـــــه أب

  البصري.



 ١٩٤

  .)١(أشبه بالفسيفساء

مثلـة الشـذوذ الـيت تعـني علـى برهنـة القاعـدة، يعد املتنيب والشريف الرضـي مـن أ

منحــى الشــعراء األمــويني -فكالمهــا قــد تعــرض للزخرفــة شــيئاً ورجــع إىل املنحــى القــدمي 

فرجعــة الشـــريف كانــت لفظيــة، مـــن حيــث أنــه طلـــب اجلزالــة والفخامـــة،  -واجلــاهليني

ــا رجعــة املتنــيب فكانــت معنويــة مــن حيــث أنــه طلــب الوضــوح والقصــد إىل الغــ رض وأمَّ

  مباشرة.

وقـد حــرص املتنـيب علــى أسـلوب القــدماء يف إظهـار اجلــْرس مـن طريــق التقســيم 

  .)٢(البسيط واجلناس السجعي بتكرار احلروف، والرتجيع، والتكرار احملض

  :)٣(ومن ذلك قوله

    ٍََ ِءِد  تَ تَو  

 َوا ُا َُ َودوَن  
.  

**  

**  

أ ََ ُلَ َِ  

  َوأوِدَ َ َوُُل
.  

ــــاء  ــدال والطـ ــيم والـــ ــــروف (الـــــراء واملـــ ـــة) وتكـــــرار احلـ ـــظ التكـــــرار يف (ملطيــ نالحــ

  والواو) وجناس شبه االشتقاق يف (جمهولة وهجول).

ولقـد كانــت نشــأة املتنــيب البدويــة ذات أثــر بليــغ يف توجهــه إىل هــذا األســلوب، 

  .)٤(ا مظاهر البداوة يف شعره ظناً منهم أ�ا تقليد للبدوومع هذا فقد استحسنو 

  .)٥(وقد شبهه ابن رشيق بالفارس اجلاسر الذي يهجم على مراده وال يتلطف

                                   
  .٢٠٦، ص٢املرشد: ج/ ١

  م، بقلم د. عبد اهللا الطيب.١٩٧٨-هـ١٣٩٩، ٣جملة املناهل املغربية: العدد / ٢

  م.١٩٨٠-هـ١٤٠٠دار صادر، بريوت، ، ٢٢٤، ص٣ديوان املتنيب: ج/ ٣

  .١٧٧، ص١يتيمة الدهر: ج/ ٤

  .١٢٢، ص١العمدة: جيُنظر، / ٥



 ١٩٥

لقــد تعــاطى املعــري يف شــعره أصــناف مــن اجلنــاس مجيعهــا وزاد عليهــا اجلنــاس 

  :)٢(قوله )١(السجعي. ومن جتنيساته

  و ذاَب ِ أْرََُ ِِ اْ **ٌب أْن ََر ُذ َُوَ ُذ

ــه باجلنــــاس الســــج ــاس التــــام يف (ذاب). وتكميلــ ــا تظهــــر براعــــة اجلنــ ي يف عوهنــ

  (ذاب).

  :)٣(وله أيضاً 

 ّّن ا َمَا ِ ََ ٌقَوْدع **ُم ِ ُِ  ُُوأْم  

  قن، الوىن، أجنم).والشاهد تكرار النون (نوق، عر 

  :)٤(وأيضاً قوله

ِ َْ ِْد   ُّ ** ِْا ُِر  ر ْو  

  وال ختفى ا�انسة يف (محامي وُحمَّ) اشتقاق. 

  وتكلف القافية يف (املِسع) أي ريح الشمال.

  :)٥(وقوله

  أظُن َ إ أرضَِ   **    ََ  ارقُِ   ال   

                                   
  .٢٣٠، ص٢ج املرشد:/ ١

  .١٣٦١شروح سقط الزند: ص/ ٢

  .١٣٦١صاملرجع السابق: / ٣

  .١٣٦٥صاملرجع السابق: / ٤

  .٣٩١، ص٢اللزوميات: ج/ ٥



 ١٩٦

 نوطا إ َأ  ِب از   
.  

**     ََأ ّ كَُو  وضَ  
.  

  الشاهد يف كلمة (أبنب).

  :)١(وقصيدته اليت يقول فيها

  َِ اطَنإ ِة َا **َ ِاََ ُة  أطَم َو

  م. (أطربوين) فعل و(األطربون) علاجلناس بني 

  وهذا اجلناس التام املستويف.

  وكذلك بني (سربة وسرية) جناس تصحيف يف (الباء والياء).

  :)٢(وقوله

  ُاُِ  ِ اْر **ْرَ ِْ ِ واْ ِ أ

  جناس ناقص يف (وائل وموائل).وهنا 

  وكذلك جناس مماثل يف (أرقمّي واألرقم).

لكـــالم الـــذي ذكرنـــاه عـــن أيب متـــام والبحـــرتي وشـــعراء القـــرن الرابـــع، بعـــد هـــذا ا

  .)٣(ميكن تلخيص ما ذكرناه عن اجلناس

ــا  -أوالً  ـــا مراعـــاة وزن الكلمـــات، وإمَّـ اجلنـــاس ضـــرب مـــن التكـــرار عمدتـــه: إمَّ

  تكرار حروفها، والنوع األول َملْ يفطن له نقاد العرب إالَّ تلميحاً.

                                   
؛ وابــن ســربة هــو: عبــد اهللا بــن ســربة الشــاعر، بــاَرز روِمّيــاً يُــدعى ٣٨٥، ص٢جاملرجــع الســابق: / ١

  األطربون وقتله.

  .١٧٨٩، ص٤شروح سقط الزند: ج/ ٢

  .٢٦٠، ص٢جاملرشد: / ٣



 ١٩٧

الســجعي وقــد يقــع مــراداً بــه الــذي مسينــاه اجلنــاس تكــرار احلــروف: وهــو  -ثانيــاً 

تقريـــب الصـــورة املوصـــوفة، عـــن ميـــل حماكـــاة صـــو�ا، وقـــد يقـــع مـــراداً بـــه حمـــض 

ــد أقــــل  ــا، وقـ ــه، كــــان اجلـــاهليون يكثـــرون منهــ ــرتمن جبـــْرس الكــــالم، وكـــال نوعيـ الـ

  املتأخرون منهما إالَّ البحرتي واملتنيب، وأبا العالء، وبعض أعلياء الشعر.

قد اهـتم النقـاد الغربيـون �ـذا النـوع مـن اجلنـاس الـذي مسينـاه السـجعي،  -ثالثاً 

  وعرفوا له نوعني:

 ما كان االعتماد فيه على احلروف الساِلمة. /١

  ما كان االعتماد فيه على احلروف املتحركة. /٢

أشـــعار اإلجنليـــز تعتمـــد كـــل االعتمـــاد علـــى هـــذين النـــوعني، وفـــن وقـــد كانـــت 

  ف الوزن.إظهار موسيقى الشعر وال تعر 

ــاس الــــذي تلتقــــي فيــــه الكلمــــات عنــــد أصــــول  -رابعــــاً  ـــتم العــــرب باجلنــ قــــد اهـ

  متقاربة وقسموه إىل تام وناقص ومصحف وخطي وغري ذلك من األقسام.

وقــد كــان هــذا النــوع مــن اجلنــاس مــن أهــم أدوات البــديع. وقــد نبهنــا علــى أن 

س الســـجعي الشــعراء املولـــدين عمـــدوا حنــوه هـــو، يقـــودهم أبــو متـــام، دون اجلنـــا

إحلاحـاً مـنهم يف طلـب التعبـري عـن اجلمـال، بأسـلوب املعـادالت اللفظيـة. وقــد 

ألنـه ذهللا تـذليالً جعلـه يفصـح بـه عـن بلغ أبو العـالء املعـري �ـذا النـوع ذروتـه، 

  خمتلف أحواله، من رضاء وسخط وطموح.

ــة  -خامســـــــاً  ــ ــ ــه إىل التوريـ ــ ــ ــــي أدى بطبيعتـ ــ ــابه العباسـ ــ ــ ـــاس املتشـ ــ ــ ــا أن اجلن ــ ــ ذكرنـ

هام، وميكن أن نقول هنا أن األلغاز هلا صـلة قويـة بـه. وإن كانـت األلغـاز واإلي

  ذا�ا فناً موغًال يف القدم.

للجنــاس مــا للتكــرار مــن تأكيــد الــنغم ورنتــه، ويزيــد عليــه بأنــه يُوجــد نوعــاً مــن 



 ١٩٨

  بيت املعري: االنسجام بني املعاين العامة، ورتبة األلفاظ العامة، ومثال ذلك

  و ذاَب ِ أْرََُ ِِ ا** ٌْب أْن ََر ُذَُ وَ ُذ

غري الذباب الثانية يف املعىن، ولكنه هـو بعينـه يف اللفـظ، فهـذا  فالذباب األوىل

ـــىن  ـــني معــ ــابه بـ ــاس تشــ ــــة إىل التمــ ـــذهن ال حمال ــــدفع الــ ـــني، ي ـــابه يف جــــْرس الكلمتـ التشـ

جـــُد يف الـــذهن نوعـــاً مـــن التشـــابه الرمـــزي بـــني الكلمتـــني. وهـــذا الكلمتـــني، ال، بـــل يو 

ـــذا  ــا يكـــــون هــ ـــح مـــ ـــه، وأوضــ ـــه، ورنتــ ـــت كلــ ــىن البيــ ـــني معـــ ــجام بــ ــابه يقـــــوي االنســـ التشـــ

االنسجام، يف أنواع اجلناس السجعي واملتشابه غري التام، الـيت فيهـا عنصـر مـن حماكـاة 

َعـ   :)٢(تنيب، مثال ذلك قول امل)١(ُتها الشاعرأصوات الصور اليت ينـْ

َوأَ ِ َِ اٌه ** امَي اأ  ا ََ  

ــادات واهلـــاءات باإلضـــافة إىل تكـــرار احلـــاء، مصـــورة ارتطــــام  وتـــرى تكـــرار الصـ

  املياه باحلصى.

                                   
  .٢٦١، ص٢املرشد: ج/ ١

  سبق ذكره./ ٢



 ١٩٩

  

   
  اق

  

  

  ا اول

 قا  وا  

  

ما ا  

  ت اق وآراء اء  اق

  

ا ا  

  اق اا  اظ ادة 

وا ال ا  اوا  

  

اا ا  

   اقوِأماع اق   اداء 

  



 ٢٠٠
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��������������������������  

  .)١(ن العرب: "تطابق الشيئان مبعىن تساويا"جاء يف لسا

ويف املصــباح: "الطبــق مــن أمتعــة البيــت واملــع أطبــاق مثــل ســبب أســباب ومثــل 

جبل جبال، وأصـل الطبـق الشـيء علـى مقـدار الشـيء مطبقـاً لـه مـن جوانبـه كالغطـاء 

  ال أطبقوا على األمر إذا اجتمعوا عليه متوافقني غري متخالفني".له ومنه يق

  .)٢(ومطر طبق دائم متواتر كقول امرئ القيس

ٌَوط  ُءَ َر **  َدُِى َوَُّ رَضا َط  

ف السحاب املسرتخي اجلوانـب لكثـرة مائـه وقولـه: طبـق األرض أن تعـم طوالو 

  ّر: تكثر وتغزر.قصد وَتدُ األرض، وحترَّى: تتوخى وت

  .)٣(والسموات طباق أي: كل مساء كالطبق لألخرى  

   قال تعاىل: 
)٤(.  

ــذٍو    ــا علـــى حــ ــابق بـــني الشـــيئني إذاً مجعــــت بينهمـ ــد: "طـ ـــن أمحــ وقـــال اخلليـــل ب

  .)٥(واحد"

                                   
  لسان العرب: مادة (طبق)./ ١

  .١٤٣: صديوان امرئ القيس/ ٢

  .١٤٠املصباح املنري: ص/ ٣

 ).١٩: اآلية (االنشقاق/ سورة ٤

  كتاب العني: مادة (طبق)./ ٥



 ٢٠١

ف، ذلك أن العلماء عرفـوا الطبـاق أو مـا يقاربـه أمَّا يف االصطالح فاألمر خمال

من كلمات بأنه اجلمع بني معنيني متضادين، أو هو اجلمـع بـني الشـيء وضـده. مثـل 

  اجلمع بني البياض والسواد والليل والنهار واحلر والربد.

ومـع إدراك هــؤالء الفــرق بــني التفسـريين: اللُّغــوي واالصــطالحي فــإ�م يعرتفــون 

  عنيني مناسبة.بأنه ليس بني امل

اجلمـــع بــني املتضــادين أي معنيــني متقـــابلني يف املطابقــة: "هــي  يقــول اخلطيــب

  .)١(اجلملة، ويكون ذلك إمَّا بلفظني من نوع واحد"

   كقوله تعاىل:   ،مسنياالما كان بني أ) 
)٢(.  

ـــني الب)  ـــان بــ ــا كــ ـــاىل  ،فعلـــــنيمـــ  :كقولـــــه تعــ      

         
)٣(.  

أم ون  اع ون    «: لألنصــار وقــول النــيب 

مه: وكــذلك مثـــل َلمـــا وقــع منـــه بــني االســـم والفعـــل واحلــرفني وذكـــر أقســـا .»ا

  .)٤(اإلجياب والسلب وملحقاته

  .)٥(ويف الكامل: "املطابقة اجلمع بني الشيء وما يقابله من الكالم"

ــة أن يــــذكر الشــــيء وضــــده  اوقــــال البــــ ــر العلمــــاء علــــى أن املطابقــ قالين: "وأكثــ

                                   
  .٦، ص٦اإليضاح: ج/ ١

 ).١٨: اآلية (الكهف/ سورة ٢

 ).٢٦: اآلية (آل عمران/ سورة ٣

  .١٥-٧، ص٦ضاح، جيُنظر، اإلي/ ٤

  .١٤١، ص١الكامل: للمربِّد، ج/ ٥



 ٢٠٢

ــه ذهــــب اخلليــــل واألصــــمعي ومــــن املتــــأخرين  ــن املعتــــز" وقــــال اكالليــــل والنهــــار، وإليــ بــ

ـــ ــ ــة: أن يشــ ــ ــــرون املطابقـــ ـــاه آخـــ ــ ــة ومســ ــ ـــب قدامـــ ــ ــه ذهــ ــ ــــدة وإليـــ ــة واحـــ ــ ـــان بلفظـــ ــ رتك معنيــ

  .)١(التكافؤ

أما العلوي: "ويقال له الطباق والتكـافؤ والطبـاق هـو أن يـؤتى بالشـيء وضـده 

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ــــه تعـــ ــ ــ ــ ــ ـــالم كقولــ ــ ــ ــ ــ        يف الكـــ

 
)٢(".  

أن هــذا النـوع مــن علـم البـديع متفــق علـى صــحة معنـاه وعلــى  ويقـول: "وأعلـم

ــاد والتكــــافؤ، فــــأكثر علمــــاء البيــــان علــــى  ــة والتضــ ــاق والتطبيــــق واملطابقــ ــميته بالطبــ تســ

تلقيبــه مبــا ذكرنــاه إالَّ قدامــة الكاتــب فأنــه قــال: لقــب املطابقــة يليــق بــالتجنيس، أل�ــا 

ه عنــد الســري، ولــيس هــذا مــأخوذة مــن مطابقــة الفــرس والبعــري لوضــع رجلــه مكــان يــد

منه، وزعموا أنه يسمى طباقاً من غـري اشـتقاق واألجـود تلقيبـه باملقابلـة، ألن الضـدين 

ــري ذلــــك مــــن  ــة والســــكون، وغــ ــاض واحلركــ ــابالن كالســــواد والبيــ ــداديتقــ مــــن غــــري  األضــ

ــاق واملطابقــــة ــه بالطبــ ــة إىل تلقيبــ ـــاىل: حاجــ ــدليل قولــــه تعـ ــا يشــــعران بالتماثــــل بــ ، أل�مــ

        
ــــوهلم: .)٣( ــ ــ ــه قــ ــ ــ ــ ــــاويان ومنــ ــ ــ أي متسـ

  .)٤("طابقت النعل أي جعلته طاقات مرتادفات

ويقــول العســكري: "قــد أمجــع النــاس علــى أن املطابقــة يف الكــالم بــني الشــيء   

مـع بـني البيـاض وضده يف جزء من الرسالة أو اخلطبة أو البيت من القصـيدة، مثـل اجل

ــر والـــربد. وخـــالفهم قدامـــة بـــن جعفـــر الكاتـــب فقـــال:  والســـواد، والليـــل والنهـــار، واحلـ

                                   
  . ٧٩إعجاز القرآن: للباقالين، ص/ ١

 ).٨٢: اآلية (التوبة/ سورة ٢

 ).١٥: اآلية (نوح/ سورة ٣

  .٣٧٦الطراز: ص/ ٤



 ٢٠٣

كقولـــه زيـــاد  )١(املطابقـــة: إيـــراد لفظـــني متشـــا�ني يف البنـــاء والصـــيغة خمتلفـــني يف املعـــىن

  .)٢("األعجم

ِِ َنََ مَوأ  **َُو ٌِ  َِو  

ــل ا ــ ــــال فكاهــ ــــق، قـــ ــ ــي العن ــ ــ ــا يل ــ ــر ِممـَّــ ــ ـــى الظهــ ــ ـــدم أعلـ ــ ـــة مقــ ــ ـــم والثانيـ ــ ألوىل: علـ

  )٣(:اجلعدي

 َِارِّ َُِ ََو **اَن اَ ِبَِق ا٤(ِط(  

  .)٥(ذكره ثعلب باسم جماورة االضداد وقد

ويقول ابن رشيق: "املطابقـة عنـد مجيـع النـاس: مجعـك بـني الضـدين يف   

  .)٦(عر يف لفظة واحدة مكررة طباقاً"الكالم أو بيت ش

ــاظ احلقيقــــةاألويقـــول ابــــن أيب  ــة علـــى ضــــربني ضـــرب يــــأيت بألفـ ــبع املطابقــ ، صـ

وضــرب يــأيت بألفــاظ ا�ــاز فمــا كــان يــأيت بألفــاظ احلقيقــة مســي طباقــاً، ومــا كــان يــأيت 

مـن إنشـادات  عبسـيال )٨(فمثل التكافؤ قول أيب الشـغب )٧( بألفاظ ا�از مسي تكافؤاً 

  :دامةق

 ٌ  َو ،ِا ُ** قرا  َرا ِ  

                                   
  .٣٠٧كتاب الصناعتني: ص/ ١

  ، وفيه نبأ�ُْم.٧٩إعجاز القرآن: للباقالين، ص/ ٢

  .٩٤ديوان النابغة: ص/ ٣

  .٢٤الشعر: صقواعد / ٤

  : شوك كأنه احلسك.اهلراساللسان: مادة (هرس)، / ٥

  .١٢، ص٢العمدةج/ ٦

  .١١/ حترير التحبري: ص٧

  ، أبو الشعب.١٤٨يف �اية األرب: أبو األشعث؛ ونقد الشعر: ص/ ٨



 ٢٠٤

  تكافؤ. )وقال قدامة فقوله (حلو ومر

ـــو أن يصــــف    ــافؤ وهـ ـــاين التكــ ـــن نعــــوت املعـ ـــافؤ بقولــــه: "ومـ ــة التكـ ــر قدامــ وذكــ

الشــاعر شــيئاً أو يذمــه ويــتكلم فيــه أي معــىن مكــان، فيــأيت مبعنيــني متكــافئني. والــذي 

متكـافئني يف هـذا املوضـع أي متقـابلني إمَّـا مـن جهـة املصـادرة أو السـلب أريده بقـويل 

يقــول  وباإلضــافة إىل البيــت الســابق مــثالً  ،)١("واإلجيــاب أو غريمهــا مــن أقســام التقابــل

  :)٢(طرفة

 ا إ َ ا َ ٍءَ **ُِ لا عِ لَذ  

  فقوله (سريع وبطئ تكافؤ).

  :)٣(وقول محيد بن ثور

 َِ ُِ ُ ومَ رأ  **َُت أَ ُ َّ َو  

  )٤(وقول الفرزدق

ِا  ُ َ  ِا ُ  **ِدَوإ مُا ََ  ُِ  

  فىت وكهل).(والتكافؤ عنده بني 

لــذي أخــذ منــه الصـناعي هــو قــول العــرب: وقـال األصــمعي: "الطبــاق اللُّغـوي ا

بــن األثــري: علــى  اوقــد رد  )٥(طــابق البعــري يف مشــيه إذا وضــع خــف رجلــه خــّف يــده"

ل مـــن ألّـــف يف الصــناعة هـــذا البـــاب، قـــال: "إن اجلمــع مـــن تســـميتهم الضـــدين يف كــ

                                   
  .١٤٧نقد الشعر: ص/ ١

  م.١٩٩٥، دار الفكر، بريوت، ط٥٥ديوان طرفة بن العبد: ص/ ٢

  .١٤٨نقد الشعر: ص/ ٣

  .١٤٩صاملرجع السابق: / ٤

  .١١١حترير التحبري: ص/ ٥



 ٢٠٥

هــذا البــاب خطــأ حمــض، ألن أصــل االشــتقاق يقتضــي املوافقــة ال املضــادَّة، وهــو أوىل 

واحـــد،  نهم، ألن القـــوم رأوا أن البعـــري قـــد مجـــع بـــني الرِجـــل واليـــد يف مـــوطئباخلطـــأ مـــ

، أو يف معــىن الضــّدين، وهــو علــى ضــربني: ضــرب يــأيت بألفـــاظ والرجــل واليــد ضــدان

احلقيقة، وضرب يأيت بألفاظ ا�از، فما كان منه بلفظ احلقيقة مسـي طبـاق، ومـا كـان 

  .)١("بلفظ ا�از تكافؤاً 

ـــاين: "ا ــ ــــال الرمـ ــان"وقــ ــ ــــادة وال نقصــ ــــري زيــ ــــن غــ ــــدار مــ ــــاواة املقــ ــة مســ ــ  )٢(ملطابقــ

  :)٣(يدواستشهد لب

 َُوط ََورَن اَ** ِا َِ َط   

  .)٤("الفرض املسوق لهويقول اجلاحظ: "كلمة تطبيق مبعىن إصابة الكالم 

  بن رشيق:اويقول ابن أيب األصبع ومن أمثلة التكافؤ قول 

وا َوُْوَوأ را ََْ واطأ ْ **جَ ءَ  اَا َُم  

  والتكافؤ يف (اطفأوا وأوقدوا).

وكـــل أمثلـــة التكـــافؤ صـــاحلة ألن تكـــون أمثلـــة لبـــاب املقارنـــة مـــن األبـــواب الـــيت 

  استنبطها.

ق أمَّــا الطبـــاق الــذي يـــأيت بألفــاظ احلقيقـــة فقــد قســـموه إىل ثالثــة أقســـام: طبـــا

                                   
  .٢٧٩/ص٢املثل السائر: البن األثري، / ١

  .٦/ص٢العمدة: / ٢

أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري أدرك اإلسالم وأسلم يدور أكثر شعره علـى احلماسـة / ٣

  .١/١٣٥والفخر واملديح والرثاء والوصف، طبقات من سالم: 

  .١٣٣، ص٢تبيني: جالبيان وال/ ٤



 ٢٠٦

  .)١(وطباق الرتديد اإلجياب وطباق السلب

ــديث عــــن  ــنتعرض لــــذلك احلــ ــا وســ ــم مــــن األقســــام الــــيت ذكرهــ ــل لكــــل قســ ومثــ

  أقسام الطباق.

ــالف، ذلـــك  ــة فـــاألمر خمـ ــا أن العلمـــاء عرَّ أمَّـــا يف كتـــب البالغـ فـــوا الطبـــاق أو مـ

ــع بــــني معنيـــني متضــــاد ــه مــــن كلمــــات بأنــــه اجلمــ ــع بــــني الشــــيء يقاربـ ين، أو هــــو اجلمــ

  .)٢(وضده. مثل اجلمع بني البياض والسواد، والليل والنهار، واحلر والربد

ومــع إدراك هــؤالء العلمــاء الفــرق بــني التفســريين اللُّغــوي واالصــطالحي، فــإ�م 

  يعرتفون بأنه ليس بني املعنيني مناسبة.

جيــاب وطبــاق الســلب مث أضــافوا قســم البالغيــون الطبــاق إىل قســمني طبــاق اإل

  .إليهما ملحقات أخرى

  طباق اإليجاب: -أوالً 

فقـد يكـون  هوَلمَّا كان الطباق هو اجلمع بني الشـيء ومقابلـه أو الشـيء وضـدّ 

الشيئان ا�موع بينهما امسني أو فعلني أو حـرفني وقـد يكـون الطبـاق ظـاهراً؛ والطبـاق 

ال خفـاء فيـه فمـن السـهل أن تـدرك كـل  الظاهر هو الذي يكون إدراكـه واضـحاً جليـاً 

  .)٣(معنيني متقابلني

                                   
  .١١٢حترير التحبري: ص/ ١

  .٢/٣٧٧؛ والطراز: ٣٩٩؛ والصناعتني: ص٩٦يُنظر، خزانة األدب: ص/ ٢

  .٣٠٣جواهر البالغة: للسيد أمحد اهلامشي، ص/ ٣



 ٢٠٧

    ما جاء منه في الكتاب العزيز: -أوالً 

ـــاىل:  ــ ــ ــ ـــال تعــ ــ ــ ــ      قــ     

       
ـــني ( .)١( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاهد بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فالشـ

  ).و

ـــاً و  ــ ــ ــــهقأيضــ ــ ـــاىل:  ولـــ ــ ــ تعــ         

 
)٢(.  

(وجـــد طبـــاق بـــني باإلضـــافة للطبـــاق بـــني الظلمـــات والنـــور أيضـــاً يُ   (

  .)(و

ـــاىل:  ـــال تعــ           وقــ

       ������  
)٣(.  

  بني (اإلنس واجلن). فالطباق

ـــاىل:  ــ ــ ــ ـــال تعــ ــ ــ ــ  وقــ            

  �����             
)٤(.  

   (الليل والنهار وبني احلي وامليت).الطباق بني

ـــاىل:  ــ ــ ـــال تعـــ ــ ــ ــ  وق        

                                   
  ).١: اآلية (إبراهيم/ سورة ١

 ).١: اآلية (األنعام/ سورة ٢

 ).٨٨: اآلية (اإلسراء/ سورة ٣

  ).٢٧(: اآلية آل عمران/ سورة ٤



 ٢٠٨

    ����������������
)١(.  

  والشاهد يف (اخلبيث والطيب).

   : وقال
)٢(.  

  فالطباق يف (إيقاظاً ورقود).

        وقوله تعاىل: 
)٣(.  

  والطباق بني (اهلدى والضالل).

   ��� وقولـــه تعــــاىل:    ��

   
)٤(.  

  الطباق بني (األعمى والبصري والظلمات والنور والظل واحلرور).

ـــاىل:  ــــه تعــ  وقولـ           

 
)٥(.  

  والشاهد يف (احلسنات والسيئات).

                                   
 ).١٠٠: اآلية (املائدة/ سورة ١

 ).١٨: اآلية (الكهف/ سورة ٢

 ).٢٤: اآلية (سبأ/ سورة ٣

 ).٢١-١٩( فاطر: اآليات/ سورة ٤

 ).١١٤: اآلية (هود/ سورة ٥



 ٢٠٩

  ما جاء منه في الحديث الشريف: -ثانياً 

  .)١(»اُ أَ ُِْ ِْ، َوأَ ُِْ ِْ«: قول النيب 

  فالطباق بني (مانع ومعطي).

  .)٢(»َْ، َوَ َََْ َِ َُِْ َمَِ َ أْ«: وقوله 

الغــىن والفقــر بعــد الَعــرض ": ومـن أقــوال أمــري املــؤمنني علــي بـن أيب طالــب 

  .)٣("على اهللا

  والشاهد يف (الغىن والفقر).

وقولــه: (مــن أصــلح ســريرته أصــلح اهللا عالنيتــه ومــن عمــل لدينــه كفــاه اهللا أمــر 

  .)٤(دنياه)

  يته).والشاهد يف (سريرته وعالن

  الشعر:ما جاء منه في  -ثالثاً 

  )٥(قول القاضي األرجاين:

 ٍ ِكا  َُم و **ُح اِ إ لا ُ  

  (فقر وغىن).بني فطابق 

                                   
  .٤٠، باب رقم ٤٧٧صحيح مسلم: كتاب الصالة، حديث / ١

  ، يف الزكاة.٢٧صحيح البخاري: الباب / ٢

  ، شرح الشيخ حممد عبده.٢٦٠، ص٣رضي، ج�ج البالغة: للشريف ال/ ٣

  .٢٥٤صاملرجع السابق: / ٤

  .٨، ص٦اإليضاح: ج/ ٥



 ٢١٠

  )١(وقول الشاعر

  إم اُمِ تٌ  

  ِةََ  َرءٍ  
.  

**  

**  

  َوَارََُ ده  

 ِ ََ ٌءهَوَر  
.  

  .وكذلك يقع الطباق بني الفعلني

 قال تعاىل:   ������������
)٢(.  

  وشاهد الطباق يف (رفع ووضع).

  وقال تعاىل:   ��   
)٣(.  

  حيا).أضحك وأبكى وأمات و أشاهد يف (وال

   وقال تعاىل: 
)٤(.  

     وقال تعاىل: 
)٥(.  

  فالطباق بني (املوت واحلياة).

 وقوله تعاىل:            

                   

 
)٦(.  

                                   
هـــ، ١٤٢١، ٧، دار الفرقــان، عمــان، ط١٦٠البالغــة فنو�ــا وأفنا�ــا: فضــل حســن عبــاس، ص/ ١

  عمان.

 ).٧: اآلية (الرمحن/ سورة ٢

 ).٤٤، ٤٣( النجم: اآليتان/ سورة ٣

 ).٨١: اآلية (الشعراء/ سورة ٤

  ).١٣: اآلية (األعلىسورة  /٥

 ).٢٦: اآلية (آل عمران/ سورة ٦



 ٢١١

.(   والطباق يف (تؤيت وتنزع) (وتعزُّ وتذلُّ

   ���  وقولـــه تعـــاىل:   ��������������

   
)١(.  

  يشفيين، مييتين وحيييين).و والشاهد يف (يطعمين ويسقيين، 

ـــاىل:  ــــه تعــ   وقولـ         

  
)٢(.  

  والطباق (حيي ومييت).

      وقـــال تعـــاىل:       

       
)٣(.  

  الطباق يف (يهديه ويضله).

ــاق  ويقـــول ــع قولــــه جيعــــل صــــدره ضــــيقاً حرجــــاً طبــ العلــــوي: "ويشــــرح صــــدره مــ

ــه  ــابق قولـ ــالنور حـــىت يطـ معنـــوي؛ ألن املعـــىن بقولـــه يشـــرح يوســـعه باإلميـــان ويفســـحه بـ

  .)٤(ضيقاً حرجاً"

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــــه تعــ ــ ــ ــ      وقولـ       

       
)٥(.  

  والطباق يف (تضلُّ و�دي).

                                   
 ).٨١-٧٩( الشعراء: اآليات/ سورة ١

 ).٦٨: اآلية (غافر/ سورة ٢

 ).١٢٥: اآلية (األنعام/ سورة ٣

  .٣٨٣الطراز: ص/ ٤

 ).١٥٥: اآلية (األعراف/ سورة ٥



 ٢١٢

   �������  وقوله تعاىل:  
)١(.  

  الشاهد يف (متسون وتصبحون).

  ومن الحديث الشريف:

 ُءُ ِِْ  َ َ  َ َة وَرَاِم َواَََ َر«: قول النـيب 

َوَُْ َْ ََء، اْرَْ ٍََْ َُِ  َر َِْ َْ َِ٢(»اك(.  

  الشاهد يف (تعطي ومتنع).

  .)٣(» َِْءْ ََِْم ََِْو ،إ رَِ ِأُ ا«: وقول 

  الشاهد يف (الغىن والفقر).

ون  اع ون      م إ«: لألنصــار ه  وقــول

٤(»ا(.  

  الشاهد يف (الفزع والطمع).

  :)٥(ومن الشعر قول ابن رشيق

  ُمَ اَاَ  ء َج** َوْ أطوا ََْ ار َوأْوُوا 

  .وا وأوقدوا)والطباق بني (أطْفأ

  وقد مثل هلا ابن أيب األصبع للتكافؤ.

                                   
 ).١٧: اآلية (الروم/ سورة ١

  .٤٠صحيح مسلم: كتاب الصالة، باب / ٢

، بــاب ٤٧٧صـحيح مسـلم: كتـاب الصــالة، بـاب مـا يقــول الراكـع إذا رفـع مــن الركـوع، حـديث /٣

  .٤٠رقم

  .١٩٩، ص٣النهاية: البن األثري، ج/ ٤

  .١، ص٢العمدة: ج/ ٥



 ٢١٣

  :)١(وقول الفرزدق

ُمإ ٍ َ ُا ََ  

 ِرِ قُم َن إََِ  
.  

**  

**  

  رِ َنَ روَن َوَِ   

روا َ ُُُأ ََُو  
.  

صـبع: يفـون). وقـال ابـن أيب اإل اليف (يستيقظون وتنام) (ال يغـدرون و  الشاهد

إن هذين البيتني من أفضل شعر مسعته يف هذا الباب أل�مـا مجعـا بـني طبـاق السـلب 

ــع الطبــــاق تكميــــل  ــا مــ ــع فيهمــ ــه يف بــــاب التكميــــلَملْ واإلجيــــاب ووقــ ، ألن )٢(يقــــع مثلــ

ــو  ــه لـ ــا وصـــف هـــؤالء القـــوم بالضـــعف حيـــث قـــال: ال يقـــدرون، وعلـــم أنـ ـ الشـــاعر َلمَّ

ذلــك الحتمــل الكــالم ضــرباً مــن املــدح، إذا جتنــب العــذر قــد يكــون عــن  اقتصــر علــى

حمـض  بذلك على أنـه أراد بكالمـه األول ويدلُّ ضعف وعن عفة، أتى بصريح اهلجاء 

، فقــال: اهلجـاء، واقتضـت الصـناعة أن يـأيت بـذلك يف لفـظ ينـتظم بـه ومبـا يعـده طبـاق

عجـز والوفـاء للـؤم، وحصـل مـع "وال يوفون جلار" فتكمل اهلجـاء وإذ سـلبهم العـذر وال

قتصـــر علـــى األنـــه لـــو  ؛حســـن )٣(الإيغـــالطبـــاق والتكميـــل الـــدالني علـــى غايـــة اهلجـــاء 

مت لــه القصــد الــذي أراده وحصــل املعــىن الــذي قصــده،  "ال يعــذرون وال يوفــونقولــه: "

لكنـه احتــاج إىل القافيــة ليصــري الكــالم شــعراً أفــاد معــىن زائــداً حيــث قــال: "جلــار" ألن 

                                   
؛ ورواتبه قـبح اإللـه ورد يف البيـان يف ٨٠؛ ويف بديع ابن املعتز: ص٧٨، ص٢ديوان الفرزدق: ج/ ١

  .٥٣الصناعتني: ص

ـــويف املعـــىن حظـــه مـــن اجلـــودة، وتعطيـــه نصـــيبه مـــن التكميـــل والت/ ٢ تمـــيم عنـــد أيب هـــالل هـــو: أن ت

الصــحة، مث ال تغــادر معــىن يكــون فيــه متامــه إالَّ تــورده، أو لفظــاً يكــون فيــه توكيــده إالَّ تــذكره؛ 

  . ٣٨٩الصناعتني: ص

حابه يسـمونه اإليغال: هو ضرب من املبالغة إالَّ أنه يف القوايف خاصـة ال يعـدوها، واحلـامتي وأصـ/ ٣

  التبليغ، وهو تفعيل من بلوغ الغاية، كقول ذي الرمة:

 لِ َ لطأ  َا ِِ** ََداِء اا ق ُر  

  والقافية بعد متام كالمه املسلسل.



 ٢١٤

  .)١(باجلار أشد قبحًا من العذر بغريه العذر

  :)٢(ومن الشعر أيضاً قول بشار

  َُ  َاُ  َم **إذا أُ وُب اِا 

    ).ه ومنَْ (نبِّ  الشاهد يف

  :)٣(وقول ابن الدمينة

  َ م أّمَ ُت ِِ** م أن ِمََِ ِِءٍة  َِء

  الشاهد يف (ساءين وسرين).و 

  :)٤(صخر اهلذيل أيبوقول 

وا َي أوا وأ ي أ** ُُه اي أوا ََت وأأ  

  الشاهد يف (أبكى وأضحك، وأمات وأحيا).

  ����  قال تعاىل:   
)٥(.  

  الشاهد يف (إلينا وعلينا).

                                   
  .١١٤حترير التحبري: ص/ ١

  .١٧٥؛ وزهر اآلداب: ص٢١٧ديوان بشار: ص/ ٢

  .٥٨، ص١يص: جمعاهد التنص/ ٣

  .١٤٨، ص١؛ واألمايل: للقايل: ج١٧٩؛ واملفتاح: ص٦١احلماسة: ص/ ٤

  ).٢٦، ٢٥( الغاشية: اآليتان/ سورة ٥



 ٢١٥

ـــاىل: و  ــ ــ ــ ـــال تعـــ ــ ــ ــ      قـــ         


)١(.  

  الشاهد يف (هلا وعليها).

  ومن الشعر:

  :)٢(قول القائل

أم  ىَا َن أ راض **   َوأِ و َ   

  وليا). الشاهد يف (علىَّ 

  من القرآن الكريم:

 قوله تعاىل:       
)٣(.  

  الشاهد يف (يضلل وهاد).

    وقال تعاىل: 
)٤(.  

  يت وأحييناه) أي ضاًال فهديناه.والشاهد يف (م

  ومن الشعر:

  :)٥(قول الشاعر يصف فرساً 

                                   
 ).٢٨٦: اآلية (البقرة/ سورة ١

؛ وَملْ نعثــر علـى صــاحب آخـر مــع فــرط ١٨٨القائـل جمنــون ليلـى كمــا ورد يف روضـة األدب: ص/ ٢

  .٩، ص٦البحث؛ اإليضاح: ج

 ).٣٣: اآلية (الرعد/ سورة ٣

 ).١٢٢: اآلية (األنعام/ سورة ٤

  .٣٠٣؛ والصناعتني: ص١٠، ص٦اإليضاح: ج/ ٥



 ٢١٦

 ُِأ ُ  َِا ِِ** وُلَ وعَا َِ َُن َوُ  

  أي معىن مبذول غري مصان وهو اسم ويصان فعل.

تلــف فيــه طبــاق الســلب هــو الــذي َملْ يصــرح فيــه بإظهــار الضــدين وهــو مــا أخ

  .)١(أو أمر واآلخر �ي ،الضدان بأن جييء أحدمها مثبت واآلخر منفي

  ومثاله من القرآن الكريم:

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ      قول       

   �             
)٢(.  

  الشاهد يف (يعلمون) األول منفي والثاين مثبت.

    وقوله تعاىل:        
)٣(.  

  واملطابقة حاصلة بني إثبات العلم ونفيه.

  وقوله تعاىل:    
)٤(.  

  خشون) أمر و�ي.االشاهد يف (فال ختشوا و 

وقال تعاىل:          
)٥(.  

  األوىل مثبته والثانية منفية. )الشاهد يف (يستخفون

                                   
  .٩، ص٦اإليضاح: ج/ ١

  ).٧، ٦( الروم: اآليتان/ سورة ٢

  ).٩: اآلية (الزمر/ سورة ٣

 ).٤٤: اآلية (املائدة/ سورة ٤

 ).١٠٨: اآلية (النساء/ سورة ٥



 ٢١٧

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ــ ــــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ           وقول

   
)١(.  

   : وقوله ���    
)٢(.  

  :ومن الشعر

  :)٣(لوأقول السم

 ِ نإ َُِوُم ُ سا َ** ُلَم َ َلوَن اُِ َو  

  نفي.بال )ال ينكرون(و ،باإلثبات )ننكر(يف  والشاهد

  :)٤(وقول البحرتي

  أُ َوَي إ اَُق  َُ ِ  ُُ **َُ ِ أُ اَى 

  إثبات. )أعلم(و ،نفي )ال أعلم(والطباق بني 

  :)٥(ل املتنيبوقو 

 َ َُ َو َُ ** ُ َُ َو َُ َو  

  يف عرفت إثبات والثانية نفي. الشاهد

  :)٦(وقول اآلخر

                                   
 ).٣: اآلية (األعراف/ سورة ١

 ).٦٠، ٥٩( نجم: اآليتانال/ سورة ٢

  ؛ منسوب للسموأل.٢، ص٤؛ والعقد الفريد: ج٥٩، ص٢ديوان املعاين: ج/ ٣

  ، دار املعارف، القاهرة، شرح حسن كامل الصرييف.٣، ط٢٢٩، ص٣ديوان البحرتي: ج/ ٤

  ، شرح عبد الرمحن املصطاوي.٣٦٢، ص٣ديوان املتنيب: ج/ ٥

  .١٢، ص٦قائل األبيات زياد األعجم، اإليضاح: ج/ ٦



 ٢١٨

  ا ا و  

  ح ارز ا ورز  
.  

**  

**  

  م ا و ا

  م رزا و رزا 
.  

  ) نفي وإثبات.وما رزقوا رزقوا(و وما خلقوا) (خلقوافالشاهد يف 

  :)١(وقول امرئ القيس

 ََ َا َِ عَأ َو ََُ**  ِِاِ  ََُو  

  فالشاهد يف (جزعت إثبات وَملْ أجزع نفي).

 وأضـاف ابــن أيب اإلصــبع إىل طبــاق اإلجيــاب والســلب طبــاق آخــر مســاه طبــاق

الرتديـــد. وعرفـــه بقولـــه: "وهـــو أن يـــرد آخـــر الكـــالم املطـــابق علـــى أولـــه، فـــإن َملْ يكـــن 

  :)٢(مطابقاً فهو رد األعجاز على الصدور، ومثال قول األعشى

    اس  أوا وإن وا ** طل اة و ن  را

  يف (ال يرفع ورفعوا).الشاهد 

   كقولـــه تعـــاىل:   وقـــد يقـــع يف الطبـــاق مـــا هـــو معنـــوي ���

        
  .)٤("أي ربنا يعلم إنا لصادقون .)٣(

                                   
  ديوان امرئ القيس./ ١

  م، وهو أعشى ميمون.١٨٧٥، طبعة دار صادر، بريوت، ١٣ديوان األعشى: ص/ ٢

 ).١٦، ١٥( يسن: اآليتان/ سورة ٣

  .١١٥حترير التحبري: ص/ ٤



 ٢١٩

������������� �

������������������������������������  

  تدبيج.وِممَّا أحلقوه بالطباق نوعاً يسمى ال

ــدبيج ـــأ�م فالتــ ــــر، فكـ ـــن أنــــواع احلري ـــاز مـ ــو نــــوع ممتـ ــــديباج، وهــ ــتق مــــن ال : مشــ

  يشريون إىل رونقه البديع يف الكالم.

يَباجُ و "  منـه العـرب اشـتقت حـىت كثـر مث معـرب هـو ويقـال... ءسـدا ثـوب: الدِّ

ـــالوا ــ ــ ــجَ ( فقـــ ــ ــ ــ ــث) َدبَــ ــ ــ ــ ـــا( األرض الغيــ ــ ــ ــ ـــت... ) َدْجبًـ ــ ــ ـــقاها فأنبتـــ ــ ــ يَباَجَتانِ (وإذا ســـ ــــدِّ ــ ــ ــ ) ال

  .)١("داناخل

مســـى حنـــو مـــا ذكرنـــاه تـــدبيجاً وفســـره بـــأن  ومـــن النـــاس مـــن"ويقـــول اخلطيـــب: 

  .  )٢("أو التورية يذكر يف معىن من املدح أو غريه ألوان بقصد الكناية

  وينقسم إىل قسمني:

  ما جاء منه في المدح:  -الً أو  

  :)٣(كقول ابن حيوس

  ُِِ ُ ط َ  

  َ َ ِ َِ دُ نإ  

  ا رُ َد اضا َ ََ  
.  

**  

**  

**  

َا َاِ ديَِوِال  

لِ وأ رَ  ُِ  

 لِا َُ ِفا َُ َ  
.  

                                   
  .٧٢املصباح املنري: ص/ ١

  .١٣، ص٦اإليضاح: ج/ ٢

شـعراء الشـام، مـدح هــ)، مـن ٤٧٣-٣٩٤هو: حممد بن سلطان بن حممـد بـن حيـوس الغنـوي (/ ٣

  بين مرداس ملوك حلب وله ديوان شعر.



 ٢٢٠

ــر)، ال بــــني مــــدلوال ــر واحلمــ ــيض والســــود) و(اخلضــ ــا فقــــد قابــــل بــــني (البــ ت مــ

بني الوجوه البيض الكرميـة وبـني الغبـار األسـود املثـار، واألكنـاف  فالطباقوصفت به، 

املخضرة بإكرام الضيوف، والسيوف احملمـرَّة بقتـل األعـداء، والتـدبيج هنـا تـدبيج كنايـة 

  عن القتال ودخول اجلنة.

  :)١(وقول أيب متام يف املديح

  َوُُ ِ َسُُ إ  اُ  **اِت ُا  أََ  ّدى َِب

ويعـــين: أنـــه لـــبس ثيـــاب الـــدنيا وهـــي محـــٌر مـــن دمـــاء اجلهـــاد، مث استشـــهد بعـــد 

ذلــك فمــا أتــى الليــل إالَّ وقــد فارقــت روحــه هــذه الــدنيا، وصــار إىل اجلنــة مرتــدياً ثيابــاً 

ـــ ــــونني األمحــ ـــتخدام اللـ ـــن اســ ـــت مــ ـــال البيــ ـــاء مجــ ـــان، وجــ ــــري اجلنــ ــــن عبقـ ـــية مـ ر سندســ

  واألخضر استخداماً رائعاً.

  واللون األمحر كناية عن القتل، واللون األخضر كناية عن دخول اجلنة.

  ما جاء في مقام الذم: -ثانياً 

ــد  ــبهها بأحــ ــن الوليــــد يف امــــرأة خبلــــت عليــــه بوصــــال، فشــ ــلم بــ مثــــال قــــول مســ

  :)٢(املشهورين بالبخل

ِا َُ  َُْْوأ  

ُ ذاإُِْ َ)٣(  ََُْو َ  
.  

**  

**  

    اَِ َ َا َُو َ َ  

   ْا َ َِ داُو  
.  

  والكناية عن البخل.

                                   
  . ٣٥٨، ص١ديوان أيب متام: ج/ ١

  .٢٧٠ديوانه: ص/ ٢

  : املعروف.الُعرف/ ٣



 ٢٢١

  

العيُش األخَضُر. واْزَوّر اْحملبـوُب األصـَفُر. اسـَوّد  فُمُذ اْغربّ "مثاله قول احلريري: 

ـــيُض.  ــَيّض فـَـــْودي األســـَوُد.يـــْومي األب ــدّو ا وابـ ــىت رثـــى َيل العـ ألزَرُق. فحبّـــذا املــــوُت حـ

  .  )١("األَمحرُ 

وخضـــرة العـــيش كنايـــة عـــن طيبـــه، واغـــرباره كنايـــة عـــن ضـــيقه، والتوريـــة يف لفـــظ 

  (األصفر) واألصفر: الذهب.

  :)٢(ومنه أيضاً قول ابن الزبري األسدي

  َر اَن ِمَة آلَ بٍ  

 ُ دَ  َدا َُر  
.  

**  

**  

  ِِارََ َن ُ ُدا 

  َوَرد َوَُ ا َدا
.  

  .  "وهذا التبديل على مذاهب الُكـتَّاب"ويقول ابن رشيق: 

  :)٣(وقول كثري بن عبد الرمحن

 ََو ضََ  ََُ َءاِد **َمَ  ََُو ََذا َدإ  

الســواد والبيــاض ضــدان، وســائر األلــوان يضــاد كــل واحــد ": وغــريه ينقــال الرمــا

كـــل واحـــد منهمـــا  ألنَّ  ضـــد الســـواد علـــى احلقيقــة؛  أن البيـــاض هــوإالَّ منهــا صـــاحبه، 

ــا قـــوي زاد بعـــداً مـــن صـــاحبه، ومـــاكلَّ  ــا مـــن األلـــوان كلَّ  مـ ــا قـــوى زاد قربـــاً مـــن بينهمـ مـ

بيـــاض منصـــبغ ال يصـــبغ، والســـواد الوألنَّ الســـواد، فـــإن ضـــعف زاد قربـــاً مـــن البيـــاض، 

كلهـــا تصـــبغ وال تنصـــبغ، وهـــو  صـــابغ ال منصـــبغ، ولـــيس ســـائر األلـــوان كـــذلك؛ أل�ـــا

  .  )٤("فمن شك فيه فال يعد من العقالء فضًال عن العلماء  ظاهربنيِّ 

                                   
  البغدادية: للحريري. / املقامة١

  .٢٢٦، ص١البيان والتبيني: ج/ ٢

  .١٤، ص٢العمدة: ج/ ٣

  ، البن معصوم.٤٧، ص٢أنوار الربيع: ج/ ٤



 ٢٢٢

ـــب:  ـــ جوالتـــــدبي"ويقــــول اخلطيــ ــا بــ ــاق ملــ ــف الطبـــ ني األلـــــوان مـــــن دخــــل يف تعريـــ

  .)١("بألوان النبات إذا زينهااملطر األرض  التقابل وهو من دبج

  :)٢(ومثل له بقول دعبل اخلزاعي ،ذكره اخلطيب باسم إيهام التضاد

 َُر ِ ََ  ََ ** َ ِِأَِ ُا َِ  

فالضحك هذا من جهـة املعـىن لـيس بضـد البكـاء بـل كنايـة عـن كثـرة الشـيب، 

  اللفظ يوهم باملطابقة ومن أجل هذا مسُِّي بالطباق الومهي.ولكنه من جهة 

  :)٣(وقول القائل

 ةَ ا أ ظ  وَنَ** مِْء إا َءِة أإ ِو  

  فالظلم ليس بضد املغفرة وإمنا يوهم بلفظه إنه ضد.

  :)٤(وقول أيب متام

 ُو  َبى اَ نإ ** دا إ ى اَ َُِ  

وال البــيض هــي أحســاب كرميــة واملنايــا الســود هــي املفزعــة ا�زعــة  فاألحســاب

باألحساب البيض واملنايا السود ولكنه الذي أوهم بالطباق وجـود لفظـي أبـيض تنايف 

  وأسود.

  :)١(وقال بن مطري

                                   
  .١٣، ص٦اإليضاح: ج/ ١

  .٣٨٢؛ والطراز: ص١٨٤، ص٢؛ معاهد التنصيص: ج١١، ص٦اإليضاح: ج/ ٢

  ، بال نسبة.٣٨٥الطراز: ص/ ٣

  .٢٣١، ص١ديوان أيب متام: ج/ ٤



 ٢٢٣

 أ ٌُْو ِاَ ٌَُو** ٌِو ِاٌد َمُو وُدُ  

  وجود لفظي (سود وبيض). والذي أوهم بالطباق

  :)٢(وقول أيب متام

 َُ ِبا َََ يَََو** لا ُِ إ ا ُ  

ي القريض ومميت املـال) طباقـاً، ولـيس األمـر كـذلك، يفلقد يتوهم املرء بني (حم

ن الشاعر يعـين نفسـه، أمَّـا مميـت املـال ي القريض هوناً شره وباعث �ضته ومكايفمح

  باذله ومضيعه، ويقصد به املمدوح.

  .)٣(ي ومميت) هو الذي دعا إىل توهم وجود طباقيولكن وجود لفظي (حم

  لطباق اإليهام من القرآن الكريم: واومثل

ـــاىل:  ــ ــ ــــه تعــ ــ     قولـــ        


)٤(.  

أي يقــوده فــال يقابــل الضــالل �ــذا االعتبــار ولكــن بلفظــه يقابلــه يف معنــاه إىل 

  .)٥(ما يبني على املضادة تأويًال يف املعىن

  :)٦(وقول القائل

                                                                                                  
  .٦٥، ص٢ديوان احلماسة: ج/ ١

  : ضرب من السري.بباخل: تأملي، و ريوتنظَّ ، ٣٧، ص٢ديوان أيب متام: ج/ ٢

  .٤٧البالغة العربية يف ثو�ا اجلديد: ص/ ٣

 ).٤: اآلية (احلجسورة  /٤

  .٣٠٤جواهر البالغة: ص/ ٥

  ، بال نسبة.٣٨٥الطراز: ص/ ٦



 ٢٢٤

 ةَ ا أ ظ  وَنَ** مِْء إا َءِة أإ ِو  

  بضد املغفرة وإمنا يوهم بلفظه إنه ضدها. فالظلم ليس

  :)١(وقول بعض احملدثني

 ل، وا  و**      

  وليس ضد اجلمال القبح وإمنا الدمامة والقبح ضّد اُحلسن.

  :)٣(قال الصويل أبو بكر يصف قلماً  :)٢(وأيضاً أورد ابن رشيق

   ف  ا م** ،ن م ا ف و  

  .هما مضادة. وإمنا ضد النعيم البؤسنوليس بيالشاهد 

ضـــدان َملْ جيتمـــع  اجلمـــع بـــني الشـــيء وضـــده، فـــإذا مل األصـــل يف الطبـــاق هـــو

  يكن طباق.

فلـــو مجعنـــا بـــني اخلبـــز واملـــاء أو الرســـم واملوســـيقى، أو العلـــم واملـــال، ومـــا شـــابه 

ــا أن ــا  هـــذه الثنائيـــات ومـــا جـــاز لنـ ـــة مـ ــو كـــان يف هـــذه الثنائي نســـمىَّ ذلـــك طباقـــاً، ولـ

  :)٤(عن أثر ضئيل من آثار الطباق، ومن ذلك قول أيب الطيب املتنيب يشفّ 

 ِ دُ  ذاإ مُا َُ َِ** ُ َءةو إأ ُِ وَرُ  

                                   
  .١٩، ص٢العمدة: ج/ ١

  .٢٠صاملرجع السابق: / ٢

  .٢٠صاملرجع السابق: / ٣

  .٣٥٢ديوان املتنيب: ص/ ٤



 ٢٢٥

  فاحملب يضاّده ويقف جتاهه: املبغض، وليس ا�رم. 

  .)١(الطباقوهذا من فاسد 

، وهـو اجلمـع بـني ومن الطباق نوع يسَّمى الطباق اخلفي أو (امللحق بالطباق)

  .)٢(معنيني يتعلق أحدمها مبا يقابل اآلخر يف نوع من أنواع التعلق

وقد يكون الطباق خفياً غري ظاهر وقد حيتاج إىل نوع من الفكـر والتأمـل كمـا 

ـــاىل:  ــ ــه تعـ ــ      يف قولــ      

 
)٣(.  

ــتلزم اإلحــــراق،  فــــاإلغراق لــــيس مضــــاد لــــدخول النــــار ولكــــن دخــــول النــــار يســ

  واإلحراق يضاد اإلغراق، واإلغراق من صفات املاء، فكأنه مجع بني املاء والنار.

  .)٤("وهذه أخفى مطابقة يف القرآنل ابن منقذ: "وقا

   ويقول ابن املعتز من أملح الطبـاق وأخفـاه قولـه تعـاىل: 

     
)٥(.  

  .)٦(ألنَّ معىن القصاص: القتل فصار القتل سبباً للحياة

                                   
  .٤٨البالغة العربية يف ثو�ا اجلديد: ص/ ١

  .١٤، ص٦اإليضاح: ج/ ٢

 ).٢٥: اآلية (نوح/ سورة ٣

  .٤٢، ص٢وار الربيع: جأن/ ٤

 ).١٧٩: اآلية (البقرة/ سورة ٥

  .٤٢، ص٢أنوار الربيع: ج/ ٦



 ٢٢٦

ـــ  ــ ــ ــ ــ ــــه تعـــ ــ ــ ــ ــ       اىل: وقولــ   

   
)١(.  

ــا يف الليــــل والنهــــار ــاق اإلجيـــاب كمــ ــاق املقصــــود هنــــا لــــيس طبــ ــه  والطبـ بــــل قولــ

ـــاىل( تعـ  ،ــاء الفضــــل وإ ـــإن ابتغــ ــابالً للســــكون، ) فـ ن َملْ يكــــن مقــ

ولكنــه يســتلزم احلركــة املضــادة والعــدول عــن لفــظ احلركــة إىل لفــظ ابتغــاء الفضــل، ألنَّ 

  .)٢(احلركة ضربان: حركة ملصلحة وحركة ملفسدة، واملراد األوىل ال الثانية

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــــه تعــ ــ ــ ــ ـــاً قولـ ــ ــ ــ ــــه أيضــ ــ ــ ــ        ومنـ

  
)٣(.  

  فإن الرمحة ليست طباقًا للشدة، ولكنها نامجة عن اللني وهو عكس الشدة.

  :)٤(وأورد ابن رشيق قول القائل

    م   أ  أ  

    ا  اءو  

     سا   إذا  

 ا   ة   ت  
.  

**  

**  

**  

**  

    ل    

    ق إ  

  و     

    ذاك    أم   
.  

أســهل طباقــاً وألطفــه  )األشــتات(و )مجعنــا(وبــني  )تــنظم(و )تنثــر(فطــابق بــني 

بـأخفى  )رتكـ(و )مضـى(اسـتكراه، وأتـى يف البيـت األول مـن قولـه  من غـري تعمـل وال

  مذهب من انتحله. مطابقة، وأظرف صنعة على

                                   
 ).٧٣: اآلية (القصص/ سورة ١

  .١٤، ص٦اإليضاح: ج/ ٢

 ).١٢٩: اآلية (الفتح/ سورة ٣

  .١٨، ص٢العمدة: ج/ ٤



 ٢٢٧

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــه تعـ ــ ــ ــ ــ  وقول         

      
)١(.  

أويـــل كونـــه صـــادر عـــن فالتعـــذيب ال يقابـــل املغفـــرة صـــرحياً لكـــن علـــى األقـــل ت

  املؤاخذة اليت هي ضد املغفرة أو ختيًال من اللفظ باعتبار واصل معناه.

مـن "ذكر ابن رشيق باباً أمساه ما أخـتلط فيـه التجنـيس باملطابقـة. حيـث قـال: 

ذلــك أن يقــع يف الكــالم شــيء ِممَّــا يســتعمل للضــدين؛ كقــوهلم: "جلــل" مبعــىن صــغري، 

، وإن كـان ظـاهره جتنيسـاً، وكـذلك (اجلـون) جلل" مبعـىن عظـيم؛ فـإن باطنـه مطابقـةو"

  .)٢("األبيض واجلون األسود وما أشبه ذلك؛ وكذلك إن دخل النفي

  :)٣(مثل قول البحرتي

  َوَي إ اَُق َُ ِ أ َُ ِ  ُُ** ُ أُ اَى 

ــه ظـــاهره فهـــذا جمـــانس يف ــم) كقولــ ــه (ال أعلـ ــابق، ألن قولـ ــه مطـ ، وهـــو يف باطنـ

  أجهل.

  :)٤(وقول اآلخر

 د  ل اط  ي**  إن رأ  ا   

  كأنه مال: إن رأيه قصري.

                                   
 ).١٤: اآلية (الفتح/ سورة ١

  .٢٠، ص٢العمدة: ج/ ٢

  سبق ذكره./ ٣

  .٢٠، ص٢العمدة: ج/ ٤



 ٢٢٨

ــــرآن ــ ــــاء يف القـ ــ ــا جـ ــ ـــاىل ومـــ ــ ــــه تعــ ــ ــــرمي، قولـ ــ    : الكـ   

    
)١(.  

  :)٢(وقول الفرزدق

  َ َم ِ ** ِ ُ  َ اَُِ  ي 

ـــل احلصـــــى يف  ـــىن قــ ــــالكثرة إذا كـــــان معــ ــه تطيـــــق ب ــة وباطنـــ ــيس بالقلـــ ظــــاهره جتنـــ

  عديدكم، إنكم كثري ومعىن ما لؤمكم بقليل، أنه كثري أيضاً خمالف األول.

اجلراد أكــل مــا وجــد وأكلــه يف وصــية: "وال تكونــوا كــلولــده  ومنــه قــول أحــدهم

  .)٣(الظاهر مطابق الباطن" فهذا جمانس ما وجده

  :)٤(وِممَّا أنشده ثعلب

  وأَ َ َْ َْا** أُْ ُ َ أْن َا 

واجلديــد هنــا ا�ــدود، وهــو املقطــوع مثــل قتيــل وهزيــل مبعــىن مقتــول، كأنــه قــال 

اً أي مقطوعــاً فلـيس مبطــابق، وإن كــان كـذلك يف الظــاهر عنــد مـن ال مييــز فأمَّــا جمـدود

  املميز فيعلم أنه ال يكون خلقاً جديداً يف حال.

  :املأمون وقد حجب عنه وكان به حفّياً يعاتب  )٥(وقال العتايب

ِة اََِ َسُب اَ ** َءَا ََو ِر َ   

                                   
 ).٩: اآلية (الزمرورة / س١

  ديوان الفرزدق./ ٢

  .٢٠، ص٢العمدة: ج/ ٣

  .٦٥قواعد الشعر: ص/ ٤

  .٦٥، ص٢العمدة: ج/ ٥



 ٢٢٩

ـــأتى  ــه فـ ــاطن كالمــ ـــا يف الظــــاهر وبــ ــابق بينهمـ ــدان فطــ ـــا ضــ ــاء ومهـ بالغــــدر والوفــ

  جمانس؛ ألنَّ قوله: "وتنسى الوفاء" كقوله تغدر.

  :)١(وقال جرير

 َأح ُ اُدك أ  

ــة  ــتفهام َملْ تُعلــــم حقيقــ ــري صــــاح" نقــــيض أتصــــحو لــــوال أنــــه اســ ــه غــــري "غــ فقولــ

فكأنــه قــال لنفســه بــل فــؤادك  ىن (بــل)حمصــوله بعــد إالَّ علــى مــذهب مــن جعــل أم مبعــ

  غري صاٍح فتناقض الصحو ودخل كالمه يف املطابقة.

  :)٢(وقال قيس بن اخلطيم

 ّمَوإ ٍَُ َ َسا  **يَُِ ََو ُ َسى اَ  

  فجانس يف الباطن وإن كان قد طابق يف الظاهر. كأنه قال: وهو (ضال)

اب قولــك فاعــل ومفعــول حنــو خــالق وخملــوق وطالــب ومطلــوب ومــن هــذا البــ

 ِعــلمُف◌ْ مهـا ضـدان يف املعـىن وأن جتانسـا يف اللفـظ وكــذلك مـا كـان اسـم فاعـل منـه 

  عطى.عول ُمفَعل حنو مكرم وُمكرم، ومعطي ومُ واملف

  .)٣(وكذلك ما يظنه البعض طباقًا مثل اجلهل واحللم واجلمال والقبح

  :)١(نه طباق الوعد والوعيد كما قال الشاعروِممَّا ظاهره جتنيس وباط

                                   
  َِ َُ َ َِواح، وعجز البيت: ١٠٨ديوان جرير: ص/ ١

هــو: قــيس بـــن اخلطــيم بــن عـــدي بــن عمـــر األوســي، أدرك اإلســالم وَملْ يســـلم، أكثــر شـــعره يف / ٢

  ة.احلماس

  .٢٢٨؛ والغزل طبقات ابن سالم: ص٢٠، ص٢العمدة: ج/ ٣



 ٢٣٠

ن أإ َمَوإ َُُو َوأ َُُو** يَِ ُِدي َوأإ ُِ  

  :)٢(مرئ القيساوقول 

 ُِِم  اَءا اَِ ن** َُِم  َبا اََ نَوإ  

  ده من قوله تعاىل:نب وقوله ال ختفه أي ال 
)٣(.  

ــداء  ـــاً، أو قـــال: أن تكتمـــوا الــ ــه دفين ــداء ندعـ ــأن الشـــاعر قـــال: إن تـــدفنوا الــ كـ

  نكتمه، وكذلك قوله: ال نقعد كأنه قال: إن تبعثوا احلرب نبعثها.

  :)٤(ومن كالم السيد أيب احلسن

  ء أن ا وأ **  لوا وأن ا  

اســتعمل كلمــة جنــاس هنــا ب أن ابــن رشــيق ويقــول صــاحب املرشــد: "وأحســ

  ."مبعناها الواسع

ينا ميله مع الرمـاين إىل إخـراج أنـواع التصـرف منـه فّعـده جنـاس وأرى أن أوقد ر 

هذا يدخل يف باب التكرار احملض. وقد ذكر بن رشيق يف هـذا البـاب صـنوفاً ظاهرهـا 

  .)٥(تكرار وباطنها طباق

                                                                                                  
هو: عامر أبو علي بن الطفيل بـن مالـك العـامري، أدرك اإلسـالم وَملْ يسـلم، أراد الغـدر برسـول / ١

، ١بعــد فــتح مكــة وَملْ يــتمكن، أكثــر شــعره يف احلماســة والفخــر؛ الشــعر والشــعراء: ج اهللا 

  .٢٥١ص

  .١٢ديوان امرئ القيس:ص/ ٢

  ).١٥: اآلية (طهسورة / ٣

  .٢٢، ص٢العمدة: ج/ ٤

  .٢٧١، ص٢املرشد: ج/ ٥



 ٢٣١

  :)١(يقول املتنيب

ِ إ َُ َ ِِ** َّ ِ َُ َرَ ّ  

بن �ــا "ضــربن إلينــا جمــيء أقــدام، وقولــه ضــر ذكــر ذلــك يف بــاب الطبــاق فقــال: 

  عنا ذهاب فرار، ومها ضدان". 

وهــو كــذلك، ولكــن كــان ينبغــي أن يــذكر هــذا يف بــاب مــا اشــرتك فيــه الطبــاق 

  واجلناس.

  .)٢(طنه طباقوبا ،فكالم املتنيب ظاهره تكرار

  ثالث فرق يف الطباق:آراء ا ابن رشيق نيقول صاحب املرشد: نقل ل

األول فريــق األوائــل: فيســتفاد مــن كــالم ابــن رشــيق أ�ــم كــانوا يعلقــون املطابقــة 

أو الطبــاق علــى هــذه األصــناف الكثــرية مــن الشــعر، الــيت يعمــد فيهــا النــاظم إىل كــالم 

أن يُلحقـه بكـالم آخـر مـواٍز لـه، واقـع يف موقعـه كمـا تقـع أرجـل ذوات سابق، يتحرى 

  .)٣(مواقع أيديها على حد تعبري األصمعياألربع 

وكمــا يقــع النعــل علــى املثــال علــى حــد تعبــري اخلليــل حيــث يقــول طابقــت بــني 

لصــقتهما، واستشــهد ابــن رشــيق علــى أالشــيئني إذا مجعــت بينهمــا علــى حــذٍو واحــد و 

  :)٤(بقول لبيدصحة هذا الرأي 

                                   
  .٢٤٥ديوان املتنيب: ص/ ١

  .٢٧٢، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٢٦٥، ص٢املرشد: ج/ ٣

  تقدم ذكره./ ٤



 ٢٣٢

 َُوط ََورَن اَ** ِا َِ َط   

ة األصــمعي: املطابقــة يف الشــعر أصــلها وضــع الرجــل يف موضــع اليــد، يف ر وعبــا

  مشي ذوات األربع.

  :)١(وأنشد قول النابغة

 َِارِّ َُِ ََو** اَن اَ ِبَِق اِط  

  .)٢(مث قال هذا أحسن بيت قيل يف ذلك

ــه يُ و  ــا فهمــ ــاق أوســــع ِممَّــ ــل األصــــمعي واخلليــــل: أن مــــرادهم بالطبــ ــم مــــن متثيــ فهــ

املتأخرون ويـدخل فيـه مـا أطلـق عليـه هـؤالء لقـب املقابلـة واملوازنـة وهـذا اللفـظ األخـري 

    .)٣(إضافة ابن رشيق ليتم به معىن املقابلة

ون اجتمـــاع املعنيـــني يف لفـــظ واحـــدة متكـــررة �م جيعلـــإفـــأمَّـــا قدامـــه ومـــن تبعـــه 

طباقاً ومساه التكافؤ وَملْ يسمه أحٌد غريه من الناس �ذا االسـم، وقـد مـال إىل مـذهب 

األصــمعي واخلليــل حــني زعــم أن الطبــاق: هــو اشــرتاك لفظــة بعينهــا مكــررة يف معنيــني 

  .)٤(خمتلفني

ه مثــل قــوهلم: "فــالن وقــد يكــون املــراد أيضــاً مطابقــة اللفــظ للمعــىن، أي موافقتــ

يطــابق فالنــاً علــى كــذا" إذا وافقتــه عليــه وســاعده فيــه، فيكــون رأي قدامــة أن اللفظــة 

وافقــت معــىن، مث وافقــت بعينهــا معــىن آخــر، ويصــح هــذا يف قــول اخلليــل يف الطبــاق: 

                                   
  تقدم ذكره./ ١

  .١٤، ص٢العمدة: ج/ ٢

  .٢٦٥، ص٢املرشد: ج/ ٣

  .١٤٧نقد الشعر: ص/ ٤



 ٢٣٣

"إنــه مجعــك بــني الشــيئني علــى حــذٍو واحــد فيكــون الشــيئان للمعنيــني واحلــذو الواحــد 

  .)١(اللفظة"

  :)٢(قدامة للطباق الذي عنده التكافؤ يقول زياد األعجم وصدر البيت ومثل

  ََ َن َِِوأم

ــة  ــر مـــذهب قدامـ ـــه رجـــع ففسـ وعـــدَّ ابـــن رشـــيق هـــذا مـــن بـــاب ا�انســـة إالَّ أن

  تفسرياً حسناً يوضح فيه نظرة قدامة إىل آراء األوائل.

ــو هــــالل العســــكري: "إن الــــذي مســــاه قدامــــة طباقــــاً يســــميه اجلمهــــور  وقــــال أبــ

  .)٣(تعطفاً"

وقال الباقالين: "ومعـىن البيـت الـذي مثـل بـه قدامـة أن مـن ذكـرهم يستنصـرون 

  .)٤(ن تنصرهم كاهل"إبكاٍهل وليسوا بأهل 

هـو أن يصـف الشـاعر شـيئاً أو يذمـه أو يـتكلم فيـه أي والتكافؤ عنـد قدامـة: "

كـــافئ يف هـــذا املوضـــع أي يل مت، والـــذي أريـــد بقـــو متكـــافئنيمعـــىن كـــان فيـــأيت مبعنيـــني 

متقـــابلني أمَّـــا مـــن جهـــة الســـلب أو اإلجيـــاب أو غريمهـــا مـــن أقســـام التقابـــل مثـــل قـــول 

  :القائل"

 ٌ  َو ،ِا ُ** قرا  َرا ِ  

  .)٥(تكافؤ )حلو ومر(فقوله: 

                                   
  .٢٦٦، ص٢املرشد: ج/ ١

  تقدم ذكره./ ٢

  .٣٣٧: صالصناعتنيتاب ك/ ٣

  .٧٩/ إعجاز القرآن: ص٤

  تقدم ذكره./ ٥



 ٢٣٤

  :)١(ومثل التكافؤ السلب يقول الفرزدق

 ِ يَ   ا ** ِ ُ  ََم َ  

  .)٢(وقال هذا ضرب من املكافأة من جهة السلب

وبعــد أن ذكــر عــدداً مــن األمثلــة قــال: "وقــد أتــى احملــدثون مــن التكــافؤ بأشــياء  

لتجنيـــه أوىل منـــه كثـــرية وذلـــك أنـــه بطبـــاع أهـــل التحصـــيل والرؤيـــة يف الشـــعر والتطلـــب 

علــى اهلـاجس حبســب مـا يســنح مـن اخلــاطر مثـل األعــراب ومـن جــرى بطبـاع القـائلني 

جمراهم على أن أولئك بطباعهم قـد أتـوا بكثـري منـه، وقـد قـدمنا بعضـه ومـا للمحـدثني 

  :يف ذلك أكثر من قول بشار وذكر بيته السابق

  َُ  َاُ  َم **إذا أُ وُب اِا 

  ) تكافؤ.ه) (ومنَْ ـِّ وقال (نَب

َملْ يكـــن  )فجـــرد هلـــا عمـــراً د الشـــعر قـــوي فإنـــه لـــو قـــال مـــثًال: (ولـــه أثـــر يف جتويـــ

  .)٣("هلذه اللفظة لـ(نـَبِّْه) من املوضوع مع (َمنْ)

ويقـول صـاحب املرشـد: "وقـد كــان يف وسـع قدامـة أن يـذكر التضـاد يف تعريفــه 

أدّل على مـا قصـد القـدماء ألنَّ هذا  ما مساه التكافؤ ولكنه عّدل إىل التقابل والتقادم

من احلذو ومن وضع األيدي مكـان األرجـل، والـذي فهمـه املتـأخرون مـن الطبـاق أنـه 

إالَّ مــا   )٤(مجـع بــني الشــيء وضــده يف اجلـزء مــن الرســالة أو احلظيــة أو بيـت مــن الشــعر

                                   
  تقدم ذكره./ ١

  .١٤٨نقد الشعر: ص/ ٢

  .١٥٠نقد الشعر: ص/ ٣

  .٣٠٧ينظر الصناعتني: ص/ ٤



 ٢٣٥

كــان مــن أمــر قدامــة، والفــرق األساســي بــني رأي املتــأخرين ورأي األوائــل أ�ــم ضــيقوا 

ــياء متضــــادة  معــــىن الط ـــني أشــ ــــة يف اجلمــــع بـ ـــة املتمثل ـــة اللفظيـ ــاق وحصــــروه يف الناحيـ بــ

  .)١("كالليل والنهار، واحلر والربد

ــة،  وقـــد حـــاول ابـــن رشـــيق أن يوفـــق بـــني آراء املتقـــدمني واملتـــأخرين ورأي قدامـ

ويـدرجها حتــت تعريــف شـامل للطبــاق، رواه عــن الرمــاين وهـو قولــه: "املطابقــة املســاواة 

  .)٢(غري زيادة وال نقصان" يف املقدار من

وذكــر ابــن رشــيق أن هــذا أحســن تعريــف مسعــه وأمجعــه للفائــدة. ومــا أشــك أن 

الّرمـــاين َملْ يكـــن يريـــد أن يـــدرج قـــول قدامـــة يف تعريفـــه هـــذا ألنـــه كـــان ذا آراء واضـــحة 

شــديدة يف اجلنـــاس، وشـــاهد قدامـــة يف بيـــت زيـــاد األعجـــم الســـابق أدخـــل يف اجلنـــاس  

أراد أن يؤكـد الضـّدية الـيت تكـون يف الطبـاق لتعريفـه هـذا وخيـرج كما عرفـه فقـد يكـون 

  :)٣(من أمثلة التناقض اليت يذكرها كثري من البالغيني مثل قول الفرزدق

  ر ِِ اَ   ي

يعجبـــه التـــدقيق والتعمـــق، وهـــذا يشـــبه مذهبـــه يف اجلنـــاس، وقـــد كـــان منطقيـــاً، 

  .)٤(عليه ذلك بيِّـ حىت عُ 

  وِممَّا يؤكد هذا ما رواه ابن رشيق عن قول القائل:

 أ و اٍد م** ود و ا و  

                                   
  .٢٦٦، ص٢املرشد: ج/ ١

  .١٣، ص٢العمدة: ج/ ٢

  ).ر، ما عدا قدامة أورده بـ(  ا  ورد البيت: / ٣

  .٢٦٧، ص٢ج املرشد:/ ٤



 ٢٣٦

النـاس طباقـاً، ونظـرة الرمـاين إليـه خـالف ذلـك، ويتفـق ابـن وهذا ِممَّا كان يعـده 

هـا رشيق مع الّرماين يف أن السواد والبياض ضّدان، وسـائر األلـوان يضـاد كـل واحـد من

ــا قــــوي ــر فكلمــ ــاض،  اآلخــ ــإن ضــــعف زاد قربــــاً مــــن البيــ فــــالن زاد قربــــاً مــــن الســــواد، فــ

البيــاض منصــبغ ال يصــبغ، والســواد صــابغ ال ينصــبغ ولــيس ســائر األلــوان كــذلك أل�ــا 

  :ّرماين رواية ابن األعرايب للبيتتصبغ وال تنصبغ ومن أجل هذا فضل ال

  أ و اٍدو **م ا ود و  

  .)١("هذه الرواية أدخل يف الصنعة" :وقال ابن رشيق

ـــاه مــــن طلــــب الضــــدية يف  واملتأمــــل ـــداق مــــا قلنـ لكــــالم الرمــــاين، جيــــد فيــــه مصـ

ـــان  ــــاوى اللفظتـــ ــــدي أن تتســ ــــّدية عنــ ــا، والضــ ــ ــرتاطها دون غريهــ ــ ــاق، واشــ ــ ــــاواة مالطبــ ســ

ليل الشــواهد أن ابــن رشـيق بـد يبـدوو  لســواد هـذا تتنـاقص كالـذي ذكــره مـن البيـاض وا

الســابقة قــد أدرك أن حماولتــه جبمــع اآلراء املتضــادة يف نطــاق قــول الرمــاين غــري جمديــة، 

فرجــع إىل الــذي كــان ذكــره آنفــاً، مــن أن الطبــاق هــو اجلمــع بــني الشــيء وضــده عنــد 

مجيع الناس، هذا وأرى أن فريق النقاد املتأخرين كـانوا أقـل حـذقاً مـن النقـاد املتقـدمني 

ذكــروه مــن اصـطالح الطبــاق واملقابلــة، وكــال النـوعني كــان يعرفــه القــدماء  األولـني فيمــا

باسم املطابقة فهـم أرادوا بالطبـاق حصـر اللفـظ واصـطالحه لشـيء معـنيَّ وهـو اجلمـع 

وهذا أضيق يف معنـاه عنـد األوائـل مث أرادوا باملقابلـة حصـر مـا كـان  بني الشيء وضده

ســاواة واحلـــذق يف حيــز واحـــد فعرفـــوا يدخلــه القـــدماء يف بــاب الطبـــاق مــن صـــنوف امل

املقابلـــة بأ�ـــا إعطـــاء كـــل شـــيء حكمـــه مـــن جهـــيت املخالفـــة واملوافقـــة، وهـــذا مـــذهب 

  .)٢(قدامه وأتبعه عليه الناس

جناسـها أن يضــع الشــاعر معــاين يريــد التوفيــق أقـال قدامــة: "مــن أنــواع املعــاين و 

                                   
  .١٤، ص٢العمدة: ج/ ١

  .٢٦٨، ص٢املرشد: ج/ ٢



 ٢٣٧

ه ويف املخــالف مبـــا خيالفـــه بــني بعضـــها الــبعض، واملخالفـــة، فيـــأيت يف املواقــف مبـــا يوافقـــ

فيمــا أن يـأيت  ، أو يشـرتط شـروطاً ويعـدد أحــواالً يف أحـد املعنيـني فيجـبعلـى الصـحة

د   :ه، وفيما خيالف بضد ذلك، واستشهد بقول القائليوافقه مبثل الذي شرطه وعدَّ

 ُإم   َن وا** ِتاٌل أط ٌأ ُ ْ١("أ(.  

  املر أو كافأ على رأيه.فطابق بني احللو و 

  :قائلقول ال وأورد أيضاً 

  ََوإذا َ ٌَم  أ ٌَ** َءم  أَِ  َوإذا

  .)رأسكتئب و (أوالطباق يف (ساءين وسرين) و

يرادمهــا يف بـــاب الطبــاق حســـب رأي املتـــأخرين، إرى يصـــح تــكمـــا   انوالشــاهد

خلــط النقــاد القـدامى بــني أمثلــة الطبــاق  ويف بـاب التكــافؤ علــى مــذهب قدامـة. ولقــد

  :)٣(يو غنكبيت ال  ،)٢(واملقابلة خلطاً واضحاً 

  ََُ َوأ َُ ّ **أَُ ُُِ ّوٌح   َن

  .)مروح وغريب(وبني  )احللم واجلهل(والطباق بني 

  :ومن هذا النوع ذكر قدامة قول زهري

  َُُء ٍََ ََ َوِِء **ا ُ  َُِ ُء  ادي إذ

  .على حد تعبريه )حلماء وجهالء(بني فكأفأ 

                                   
  .١٤٨نقد الشعر: ص/ ١

  .٢٧٠، ص٢املرشد: ج/ ٢

، والغنــــوي هـــــو كعــــب بـــــن ســــعد الغنــــوي يرثـــــي أخــــاه؛ واألصـــــمعيات: ١٦، ص٢العمــــدة: ج/ ٣

  م، حتقيق حممد نبيل طريف.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١، دار صادر، بريوت، ط١٠٨ص



 ٢٣٨

ــة إ: "ويقـــول ابـــن رشـــيق ــة؛ ملقابلــ ــه أن يكـــون يف بـــاب املقابلـ ن البيـــت إمنــــا حقـ

مــن مضــاد�ما، وليســتا بضــدين علــى احلقيقــة،  كلمتــني بكلمتــني تقربــان الشــاعر فيــه

  .  )١("ما زاد على لفظتني متضادتني أو خمتلفتني إال مقابلة يكن َملْ ولو كانتا ضدين 

عدَّ مقابلة أمساء اإلشـارة مـن بـاب الطبـاق  )٢(وقد ذكر ابن رشيق أن اجلرجاين

  :)٣(واستشهد بقول أيب متام

َا َ  إ ٌواِمأ  نأ**  ا  إَُِذوا ِ نأ  

  ضر و(تلك) للغائب.وطابق بني (هاتا) للحا

ــداء  وقـــد خطـــأه ابـــن رشـــيق يف هـــذا ونســـب قولـــه إىل الزلـــل يف هـــذا البيـــت اقتـ

  باآلمدي فـ(هاتا) للقريب و(تلك) للبعيد.

وِممَّا عده ابن رشيق يف الطباق مقابلة األلـوان، وأود قـول الرمـاين يف استشـهاده 

  :)٤(ببيت عمرو بن كلثوم

ِ ِتاُد ارم َو ** ّمَرو  اُ ُُرُِم  

  بني (بيضاً ومحراً).وطابق 

ــــق  ــه التطبي ــرتك فيــ ـــا اشــ ـــاً ِلمـ ـــن النقــــاد بتخصيصــــه بابـ ــيق عـ ــد انفــــرد ابــــن رشــ وقــ

ــيس قـــــال:  ــدين كقـــــوهلم "والتجنــ ــتعمل للضـــ ـــيء يســـ ــــك أن يقـــــع يف الكـــــالم شـ ـــن ذل مــ

  .  )٥("(جلل)، مبعىن صغري، و(جلل) مبعىن عظيم فإن باطنه مطابقة وظاهره جتنيساً 

                                   
  .١٧، ص٢العمدة: ج/ ١

  .٢٧١صاملرشد: لقاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين، وليس عبد القاهر اجلرجاين؛ هو: ا/ ٢

  .٣٢٥، ص٢ديوان أيب متام: ج/ ٣

  .أ ِِ  معلقة عمرو بن كلثوم اليت مطلعها: / ٤

  .١٢، ص٢العمدة: ج/ ٥



 ٢٤٠
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يقســم صـــاحب املرشــد الطبـــاق مـــن حيــث األلفـــاظ املفــردة ومـــدلول الرتاكيـــب 

  إىل قسمني:

  : ما وقع بني األلفاظ املفردة.األول

  : ما وقع بني مدلول الرتاكيب.الثاني

ــع  ــو الـــذي يقــ ــاظ املفـــردة حنــــو التقابـــل مـــن حيــــث الضـــدية كالليــــل وهـ يف األلفـ

والنهار والباطن والظاهر، والظهـر والـبطن، واخلـري والشـر، والشـيب والشـباب، والقـدمي 

  واحلديث.

      ومــــن القــــرآن الكــــرمي قولــــه تعــــاىل: 

  
)١(  .  

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ـــال تعـــ ــ ــ ــ ــ ــ وق          

            

          
)٢(  .  

ــب ـــن أيب طالــ ــــي بــ ـــال عل ــيهم وال هـــــم إنَّ ":  وقـ ــه ال خــــوٌف علــ ـــاَء اللَّـــ  أوليـ

                                   
 ).٣: اآلية (احلديد/ سورة ١

 ).١٣: اآلية (احلديد/ سورة ٢



 ٢٤١

نيا حــني نظَـَر النـاُس إىل ظاهرهــا، و   هــاآجلاشـتغلوا بحيزنـون، الـذين نظــروا إىل بـاطن الـدُّ

  .)١("عاجلهاب الناسُ إذا اشتغل 

  والشاهد يف (باطن وظاهر)، وكذلك يف (آجل وعاجل).

األرض، وَتْستبشــر بــه تـَُرحِّــب بــه  واعلــم أنَّ املــؤمن علــى خــْري،"وقـال أحــدهم: 

  .  )٢("َظْهرها ُيَساء إليه يف َبطْنها، وقد أْحَسن على السماء، ولن

  ويُروى البن املعذل: )٣(قول ابن املعتزومن الشعر 

َ اَيَ ٌِظ ٌِط ًى** َُ ٌ ٌَ ٌ  

  .طابق بني (باطن وظاهر) و(قدمي وحديث)

  :)٤(وقال امرئ القيس

َ ِءِ َ ٍب َزلٍة  ظََ** َُ ُؤ ٍى طأ َ إ  

  و(الصخرة واألخرى). )البطن والظهرفالتقابل بني (

  ر أو املضمر.ويكون على نية النفي الظاه

: "فاعـــل اخلـــري وبـــني اخلـــري والشـــر قـــول أمـــري املـــؤمنني علـــي بـــن أيب طالـــب 

  .)٥("خٌري منه، وفاعل الشرِّ شرٌّ منه

                                   
  .٢٥٦، ص٣: ج�ج البالغة/ ١

  .١٥، ص٢العمدة: ج/ ٢

  .١٣، ص٢العمدة: ج/ ٣

  .١٣٧ديوان امرئ القيس: ص/ ٤

  .١٥٥، ص�٣ج البالغة: ج/ ٥



 ٢٤٢

  :)١(وقول النابغة

  َوَِ َن ا ََ َزِب **اََ َ  َُه  َوََ َن

  وفي الشيب والشباب:

  :)٢(قول الفرزدق

ََواَ ُ ُم اِدَا  َُ** ُرَم َِِمِ َُ ٌ  

فالطبــاق بــني املفــردات يكــون ملفوظــاً مــن النفــي، كمــا يف ســائر األضــداد حنــو 

(البطن والظهر)، وملفوظاً ظاهر النفي وهذا يدخل يف التكرار حنـو (يعلـم وال يعلـم)، 

  .)٣(ظهارويكون ملحوظاً داخًال حتت عنصر اإلضمار واإل

  :)٤(فاإلضمار مثل قول القائل

  أ ** َ ُ  ُ  ا ِم إن َم

فقوله (مطلقاً) مضاد لقوله (يف احلديد)، امللحوظ منه معـىن املقيـد، وهـو ضـد 

  املطلق.

  :)٥(وكذلك قوله أيضاً 

َ ن  مزاَلأ  َُ ُ**  َ َِا  ََ  

                                   
  .٩ديوان النابغة: ص/ ١

  .٦٧ديوان الفرزدق: ص/ ٢

  .٢٧٣، ص٢املرشد: ج/ ٣

؛ وهــو شــاعر فصــيح مرجتــل مــن ١٦، ص٢العمــدة: ج، ٢العمــدة: جقائلــه: هديــة بــن خشــرم؛ / ٤

  .٥٨١ص، ٢جالشعر والشعراء: جاز، واشتهر باهلجاء واحلماسة والغزل؛ بادية احل

  ؛ والقائل نفسه.١٦، ص٢جاملرجع السابق: / ٥



 ٢٤٣

  كأنه قال: وإن يك أنفي أجدع، فما حسيب بأجدع.

فطباق املفردات احملض شيء نادر ال يقع إالَّ يف الكالم اإلخبـاري احملـض حنـو 

  (حلو، حامض).

  .)١(أو كقول امرئ القيس: "زل عن بطن صخرة إىل ظهر أخرى"

  :)٢(وأورد ابن رشيق قول أيب الطيب

َُ  ِِ ََ ِ َُِ** ُءا َُُ  ِِاَِ  

وهـي اسـم  ،داخـل يف الطبـاق احملـض؛ ألن املـراد باهليجـاء احلـربوقال: "وهذا 

  .)٣("م حقيقةلْ السِّ  فأتى بضدِّ  )؛احلرب: (من أمسائها، فكأنه قال

  :)٤(وقول امرئ القيس

ِ ِ َ ُِ ُِ ** َ ِ َُا َُ َ ِدُ  

  وطابق بني (مكر ومفر) و(مقبل ومدبر).

ال بــد أن ينضــوي حتــت طبــاق مــدلول الرتاكيــب طبــاق املفــردات ويكــون واقعــاً 

  .منه موقع التفصيل من اجلملة

  :)٥(ومن الطباق املركب قول أحد األعراب

                                   
  .٢٧٣، ص٢املرشد: ج/ ١

  .١٠٥ديوان املتنيب: ص/ ٢

  .١٩، ص٢العمدة: ج/ ٣

  .٢٤ديوان امرئ القيس: ص/ ٤

  .١٥، ص٢العمدة: ج/ ٥



 ٢٤٤

أُِا ةَ  َ ل** َءِا  َ ِأو َو  

ــه الرجــــال  ــاق التكــــرار، وقولــ ــال) وقولــــه (َملْ أوثــــر) فيــــه طبــ ــه: (أمــــؤثرة الرجــ فقولــ

والنســاء فيــه طبــاق الضــدية، وهــو وليلــى ضــدان، فكــل هــذه الطباقــات تفصــيلية واقعــة 

  .)١(ليلى للرجال عليهيف حيز الطباق املركب بني إيثاره ليلى على النساء، وإيثار 

  :)٢(وقول أيب متام

 ُ ُلَوط ٌُِ ا  ِءِد **اَََ بَِ ََِِ  

  فطول املقام مضاد لالغرتاب وخملق مضاد للتجدد.

وهــذه الطباقـــات التفصـــيلية واقعـــة يف حيـــز الطبــاق اإلمجـــايل املركـــب وهـــو كـــون 

  .)٣(جمدداً  اإلقامة خملقة واالغرتاب

  :)٤(وقول سعد الغنوي يرثي أخاه

  َ َوأ َُ ّ **أَُ ُُِ ّوٌح   َن

  واملروح يأوي إليه.البعيد  غريب، فالغريبضد اجلهل، واملروح ضد ال فاحللم

وهــذه طباقــات تفصــيلية واقعــة يف حيــز الطبــاق املركــب وهــو كونــه قريــب احللــم 

  .)٥(بعيد اجلهل عنهممنهم، 

ــال ابــــن رشــــيق ــا : "وقــ ــ ــا يف هــــذه غريبــــرأى احللــــم واجلهــــل ووجــــد مروحــــاً و َلمَّ اً جعلهمــ

                                   
  .٢٧٣، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٢٣، ص٢رح التربيزي، جديوان أيب متام: ش/ ٢

  .٢٧٣، ص٢املرشد: ج/ ٣

  تقدم ذكر البيت./ ٤

  .٢٧٤، ص٢املرشد: ج/ ٥



 ٢٤٥

لوجب أن يلحق أكثر أصـناف التقسـيم، وال تسـع اخلـرق  اجلملة، ولو أحلقنا ذلك �ا

؛ )املقابلـــة(أن البيـــت إمنـــا حقـــه أن يكـــون يف بـــاب و  فيــه حـــىت يســـتغرق أكثـــر الكـــالم.

ــتا بضـــدين علـــى  فيـــه ملقابلـــة الشـــاعر كلمتـــني بكلمتـــني تقربـــان مـــن مضـــاد�ما، وليسـ

مـــا زاد علـــى لفظتـــني متضـــادتني أو خمتلفتـــني إال  احلقيقـــة، ولـــو كانتـــا ضـــدين مل يكـــن

ــا موازنــة، مسُـِّـي الــوزن إالَّ مقابلــة، فــإن مل يكــن بــني األلفــاظ مناســبة البتــة  قولنــا إن وأمَّ

ضـده  م لـيس ضـده يف احلقيقـة اجلهـل، وإمنـاالكلمتني غري متفاوتتني فظاهر؛ ألن احلل

 السفه والطيش، وضد اجلهل العلم واملعرفـة ومـا شـاكلهما، وكـذلك املـروح لـيس ضـده

ــا وإمنــا ضــده املغــدو بــه أو املبكــر بــه، ومــا أشــبههما  غريــبال ثقــل وزن املــروح مــن وَلمَّ

ــا فيهمــا،  حتْ اللفظتــني وقــل اســتعماله تســمّ  هــاتني د والغائــب، فهــو البعيــ غريــبالوأمَّ

إن هــذا يــأيت لوقتــه وذلــك بعيـــد  وبــني املــروح إال بعيــدًة، كأنـــه يقــول: وال مضــادة بينــه

  .  )١("خفي ال يأيت وال يعرف

  :)٢(وقال أبو متام

  َو ََ أن اى ََ  **ن داراَ   أَ َوَ َت 

واجلهــل، فالطبــاق املركــب هــو مــا  فقولــه (حلمــت وَملْ جيعــل) طبــاق بــني احللــم

أراده النقاد القدماء من لفـظ املقابلـة، ألـيس ابـن رشـيق يـزعم أن أكثـر مـا تقـع املقابلـة 

  يف الطباق؟ وأنه ما جاوز الطباق ضدين إالَّ كان مقابلة؟.

اشــرتاطهم جـــواز املوافقــة فيهـــا وهــذا أمـــٌر  شـــينهإالَّ أن رأي األوائــل يف املقابلــة ي

ــيم ــــه التقســ ــيق  حــــق ب ــد فطــــن ابــــن رشــ ـــة. وقــ ــاق واملوازنـ ــ ــــة بــــني الطب ـــر املقابل حــــني ذكـ

والتقسيم واشرتط أيضاً أكثر مـن ضـدين يف الطبـاق، فعلـى رأيهـم ال يكـون قـول زهـري 

                                   
  .١٧، ص٢العمدة: ج/ ١

  .١٦، ص٢ديوان أيب متام: ج/ ٢



 ٢٤٦

  :)١(الذي أنشده األصمعي

َِ ٌ ذاَل إُد اَ َ** ََ ِاِمأ َ َُب ا ")٢(.  

  ).وصدق كذب(فالطباق بني 

"أحسـن بيـٍت قيـل لـزهري؛ ألنـه ال يشـتمل علـى أكثـر مـن قال عنـه األصـمعي: 

  ضدين (كذب وصدق)".

وعندي إن هذا البيت مـن خـالص الطبـاق املركـب تفصـيله، الطبـاق اجلزئـي يف 

الصــدق والكـــذب، وإمجالــه الطبـــاق الكلــي الـــذي نــراه يف املقابلـــة بــني إحجـــام الليـــث 

علـيهم. وهلـذا استشـهد بـه األصـمعي، أال تـرى أن وضـع  عن األقران، وإقدام املمـدوح

الشاعر إقدام املمدوح مكان إحجـام الليـث بشـبه كـالم األصـمعي عـن أصـل املطابقـة 

  ذوات األربع.من وضع األيدي مكان األرجل يف مشي 

وأحسب أننـا بقولنـا أن الطبـاق بـني املفـردات يكـون تفصـيالً لطبـاق أكـرب يقـع 

  .)٣(سميه باملقابلةبني الرتاكيب، لك أن ت

ولقد وقع النقاد يف اخللط وااللتباس عند احلديث عـن الطبـاق واملقابلـة. اللهـم 

ــو حــــامض) أو (زل عـــن ظهـــر صـــخرة إىل بطـــن أخــــرى).  ــان حنـــو (هـــذا حلـ ــا كـ إالَّ مـ

  فاألول هو الطباق احملض بني املفردات، وال ينضوي حتت طباق أكرب منه.

ملقابلـــة، بـــني نـــزول املـــاء منحـــدراً مـــن ظهـــر أمَّـــا الثـــاين: فـــأرجح ن فيـــه عنصـــر ا

صــخرة، واســتقراره يف بطــن أخــرى، ومثــل هــذا يقــع يف أكثــر الطباقــات املزدوجــة الــيت 

                                   
  .٢٧٥، ص٢املرشد: ج/ ١

  .١٣، ص٢العمدة: ج؛ و ٥٤ديوان زهري: ص/ ٢

  .٢٧٥، ص٢املرشد: ج/ ٣



 ٢٤٧

ينظـــر فيهـــا الشـــاعر إىل كلمـــة ســـابقة فيعمـــد إىل أخـــرى تناظرهـــا يف الـــوزن ويف املوضـــع 

  .)١(من الكالم فيجعلها بإزائها

  :)٢(كقول الطفيل الغنوي

َِا ِِ  ُِأ ُ ** وُلَ وعَا َِ َُن َوُ  

  ومها ضدان أي (يصان وال يصان).

ــه قــــول  ـــا ضــــد الكــــالم، ســــبق منــ ــة واحــــدة جيعلهـ ــد يعمــــد الشــــاعر إىل لفظــ وقــ

  :)٣(الشاعر

  أ ** َ ُ  ُ  ا ِم إن َم

  لقوله (مطلقاً) مضاد لقوله (يف احلديد).نفي يف الظاهر 

  وامللحوظ منه معىن (املقيد)، وهو ضد املطلق.

  ومثال اإلظهار بيت ُهدبة السابق الذي صدره:

  زال أم  ن  

  .)٤(وهذا تكرار خفي

ــيالً  ــاق بــــني املفــــردات تفعــ ــه: "إن الطبـ ــد قولــ ــاحب املرشــ ويتضـــح مــــن كــــالم صـ

  اكيب لك أن تسميه املقابلة".لطباق أكرب يقع بني الرت 

هذا الطباق املركب هو لفظ املقابلة اليت أطلقها البالغيون على مـا زاد مـن إن 

                                   
  .٢٧٦، ص٢جاملرشد: / ١

  ذكر البيت.سبق / ٢

  ذكر البيت. سبق/ ٣

  .٢٧٦، ص٢املرشد: ج/ ٤



 ٢٤٨

  ضدين.

إن كـــل مـــا وقـــع فيـــه أكثـــر مـــن طبـــاق واحـــد أي أكثـــر مـــن : "قـــال ابـــن رشـــيق

  .  )١("ضدين فهو مقابلة

: يوجد تداخل يف معظـم األمثلـة الـيت أرادوا �ـا الطبـاق أو املقابلـة، وَملْ الباحثة

يتقيـــدوا بالشـــروط الـــيت اشـــرتطوها لكـــل مـــن الطبـــاق واملقابلـــة ولـــذلك جنـــد الكثـــري مـــن 

االلتبـــاس واخللـــط بينهمـــا يف األمثلـــة، وال بـــد مـــن ذكـــر املقابلـــة ومعرفـــة آراء البالغيـــني 

  حىت نفرق بني الطباق واملقابلة.

تكلمـــوا عـــن املقابلـــة، فقـــد ذكرهـــا يف  الـــذينمـــن أوائـــل يعـــد قدامـــة بـــن جعفـــر 

ــيت تعلــــي مــــن قيمـــة الشــــعر. قــــال  ــائص األســــلوبية الـ ــه عــــن بعـــض اخلصــ معـــرض حديثــ

ــة:  ــناً صـــحة "قدامـ ــه مستحسـ ــع فيـ والـــذي يســـمى بـــه الشـــعر فائقـــاً، ويكـــون إذا اجتمـ

ــدال الـــــو  ـــظ، واعتـــ ــة اللفــ ــة وحســـــن الـــــنظم، وجزالـــ ـــبيه، وجـــــودة املقابلـــ ـــابة التشــ زن، وإصــ

ــا  ــة متّجهـــ ــ ــه معيب ـــذا كلــ ــداد هـ ـــة، وأضــ ـــاكلة يف املطابقـ ـــف، واملشـ ــة التكلـ ـــيل، وقلــ التفصـ

  .  )٢("األذان، وخترج عن وصف البيان

يصـــنع الشـــاعر معـــاين يريـــد التوفيـــق بـــني لـــة أن صـــحة املقابو "وقـــد عرفهـــا بقولـــه

 املخـالف مبـا خيـالف علـى مبـا يوافـق، ويف بعضها وبعض، أو املخالفة، فيـأيت يف املوافـق

ــا  الصـــحة، أو يشـــرط شـــروطاً، ويعــــدد أحـــواالً يف أحـــد املعنيــــني، فيجـــب أن يـــأيت فيمــ

  كما قال بعضهم:  يوافقه مبثل الذي شرطه وعدده، وفيما خيالف بأضداد ذلك،

 ْأ  ءم ٌ وإذا** آ  م ٌ وإذا  

                                   
  .١٢، ص٢العمدة: ج/ ١

  .٨٤نقد النثر: لقدامة: ص/ ٢



 ٢٤٩

(املـرح) وهـذه املعـاين  تئـاب: األشـر،فقد جعل بإزاء سرين: ساءين، وبـإزاء االك

  .  )١("غاية يف التقابل

  :)٢(ومثل أيضاً بقول القائل

 ِ  ة ْ ْ ُ** ُ ْوْب إ و أدَم  

  فجعل بإزاء قوله (تبعد مصعدة) و(أدىن مهاويها).

  :)٣(وقول الطرماح بن حكيم

  َ َمَوأ ُمَأ  

  ََ وا َِسَ َِ بٍ   
.  

**  

**  

 اُا َُُءِد َوأ  

 اَ ٍَ ُِ وادأ َو  
.  

جنعـــل بـــإزاء أن ســـقوا دمـــاءهم الـــرتاب وقـــاتلوهم أن يصـــربوا، وبـــإزاء أن أنعمـــوا 

  عليهم أن يثيبوا.

مقابلتـه مبثلـه وهـي إيـراد الكـالم مث ": بقولـه أمَّا أبو هالل العسكري فقد عرفها

يف املعــىن واللفــظ علــى وجــه املوافقــة أو املخالفــة حنــو قولــه تعــاىل:    

   
)٤(.  

فاملكر من اهللا تعاىل العذاب، جعله اهللا عـز وجـل مقابلـة ملكـرهم بأنبائـه وأهـل 

                                   
  .١٤١نقد الشعر: ص/ ١

  ؛ منسوب لعقيل بن حجاج.١٤١صاملرجع السابق: / ٢

، ١٢؛ والطرمــاح هــو: شــاعر إســالمي فحــل وخطيــب؛ يُنظــر، األغــاين: ج٤٢نقــد الشــعر: ص/ ٣

  .٣١ص

 ).٥٤: اآلية (آل عمران/ سورة ٤



 ٢٥٠

  .)١("طاعته

  :)٢(مطريومن ما أورده قول حسني بن 

  ََُْ وُُء اوُحََ** ُ َِن َوََِ ٍة   َُو

  الشاهد يف (احلزن واملسرة) و(الضحك والبكاء).

  :)٣(وقول النابغة

ََ نَوإ ََ راأ َ ** ِدُلَ ََ مَ اَ نَوإ  

  )سهل وحزن(، )علواً و والشاهد يف (هبطا 

  :)٤(وقول القائل

  أ أ  َأ  

 و  ُ كأو  
.  

**  

**  

  إ  أو آ ا   

و وٍف أ ُءوأ  
.  

  والشاهد يف (أسر وآسى) (مقبل ومدبر).

  والبيت الثاين: (خري وشر) (معروف ومنكر).

  :)٥(وقول القائل

ََّ ن  َُو َُ** رَِ اُِ ََ ٌ  

                                   
  .٣٠٧كتاب الصناعتني: ص/ ١

  .٥٣، ص٢احلماسة: ج/ ٢

  .٨١ديوان النابغة: ص/ ٣

  .٤١٠، ص٢ديوان احلماسة: ج/ ٤

  .٣١٤كتاب الصناعتني: ص/ ٥



 ٢٥١

  يف (قدمي وحديث) و(ليل و�ار).لشاهد ا

  :)١(وقول الفرزدق

َواَ ُا  َُِب ُم ** ُرَم َِِمِ َُ ٌ  

  يف (الشيب والشباب) و(الليل والنهار).لشاهد ا

  :)٢(وقول أيب عدي القرشي

 اَ َِ را ََ ِ  ** َا ُز َرأمى وا ُِد  

  فوضع (زين الورى) مع (غيث اجلنود).

  :)٣(وقول أيب متام

ُ َووا َ َُوزَوَر ٍط ** ََُُِو َِو ٍُ اند  

  (وزير ووايل) و(رحى وديوان) و(شيعّي وحمتسب).لشاهد ا

فيقول: "املقابلة: بني التقسـيم والطبـاق، وهـي تتصـرف يف أنـواع  شيقأمَّا ابن ر 

كثــرية، وأصــلها ترتيــب الكــالم، علــى مــا جيــب، فيعطــى أول الكــالم مــا يليــق بــه أوًال، 

  .)٤("ه، ويف املخالف مبا خيالفهمبا يوافق يأيت يف املوافقوآخره ما يليق به آخراً، و 

، فـــإن جـــاوز الطبـــاق ضـــدين كـــان ويقـــول أكثـــر مـــا جتـــيء املقابلـــة يف األضـــداد

  :)٥(قول عمر بن معديكرب الزبيدي مقابلة، مثال ذلك:

                                   
  .٦٧ديوان الفرزدق: ص/ ١

  .٣٤٠كتاب الصناعتني: ص/ ٢

  .٤٨ديوان أيب متام: ص/ ٣

  .٢٣، ص٢العمدة: ج/ ٤

  .١٩، ص١جالشعر والشعراء: / ٥



 ٢٥٢

ََو  ا  َ ** زادي زاِد ا َ ََو  

  يف قوله (يبقى بعد، ويفىن قبل).لشاهد ا

  :)١(وقول القائل

  ُُأر لوا  ن** ُل ّوا  ر  

  يف (اآلثام والذل، واألجر والعز).لشاهد ا

  :)٢(وقول امرئ القيس

  ى َو اُُّب َواَُ ا **ا َرط َو  ِن َب

  قابل الرطب بالعناب، واليابس باحلشف البايل.

  :)٣(وقول الطرماح

ُو َوَُم ُدُِه اُِ ** َ َ ٌَََُُو َُ ٍفَ  

  قابل يبدو بيسل، وقابل تضمره البالد بيغمد.

البيتــان �مــا تشــبيه ومتثيــل باإلضــافة إىل مــا اســتخرجه ابــن رشــيق مــن : الباحثــة

  مقابلة.

وعـرف اخلطيـب املقابلــة بقولـه: "هــي أن يـؤتى مبعنيـني متــوافقني أو أكثـر مث مبــا 

خـــالف التقابـــل وقـــد ترتكـــب املقابلـــة مـــن  يقابـــل ذلـــك علـــى الرتتيـــب، واملـــراد بـــالتوفيق

  .)٤(طباق وملحق به"

                                   
  .٢٤ص ،٢العمدة: ج/ ١

  .دار صادر، بريوت، ٣٨ديوان امرئ القيس: ص/ ٢

  .٢٤، ص٢العمدة: ج/ ٣

  .٣٥٢؛ والتلخيص: ص١٦، ص٦اإليضاح: ج/ ٤



 ٢٥٣

ومن التعريف السابق ميكن القـول بـأن املقابلـة هـي: أن يـؤتى مبعنيـني متـوافقني 

  أو معاٍن متوافقة، مث ما يقابل تلك املعاين على الرتتيب.

ــنهم مــــن جيعلهــــا نوعــــاً  ــالبالغيون خمتلفــــون يف أمــــر املقابلــــة فمــ ــة، مــــن فــ املطابقــ

يف إيهــام التضــاد، ومــنهم مــن جعلهــا نوعــاً مســتقالً مــن أنــواع البــديع، وهــذا  هالويــدخ

هو األصح، ألنَّ املقابلـة أعـم مـن املطابقـة وصـحة املقـابالت تتمثـل يف تـوخي املـتكلم 

علــى مـــا يــنص، فـــإذا بأشـــياء يف صــدر كالمـــه أتــى بأضـــدادها يف عجـــزه  بــني الكـــالم 

ــاألول ــ ــــل األول بــ ــ ــث يقاب ــ ــ ــب، حبي ــ ــ ـــى الرتتي ــ ـــالل  علـ ــ ــــذا دون إخـ ـــاين وهكــ ــ ـــاين بالثـ ــ والثـ

  .)١(بالرتتيب

الفرق بينهما غالباً يـأيت مـن وجهـني: أحـدمها أن املطابقـة ال تكـون إالَّ بـاجلمع 

  بني ضدين.

ـــاجلمع بــــني أربعــــة أضــــداد  ــة تكــــون غالبــــاً بـ ــع بــــني واملقابلــ وقــــد تصــــل إىل اجلمــ

ــة يف الصــــدر و  ــداد مخســ ــة ال العشــــرة أضــ ــه الثــــاين: أن املطابقــ ــة يف العجــــز. والوجــ مخســ

ــا  ــداد، ولكنهــ ــري األضـ ــة باألضـــداد وغـ تكـــون إالَّ باألضـــداد، علـــى حـــني تكــــون املقابلـ

  .)٢(باألضداد تكون على أعلى رتبة وأعظم موقعاً 

ـــاىل:  ــ ــــه تعـ ــو قولــ ــ       حنــ   

   
ــا  .)٣( ـــيء الليــــل والنهــــار يف صــــدر الكــــالم ومهــ ـــأنظر إىل جمـ فـ

ضدان، قابلهما بضدين، مها السكون واحلركة على الرتتيـب، مث عـرب عـن احلركـة بلفـظ 

                                   
  .٨٦علم البديع: ص/ ١

  .٨٧صاملرجع السابق: / ٢

 ).٧٣: اآلية (القصص/ سورة ٣



 ٢٥٤

مـرادف فاكتسـب الكـالم بـذلك ضـرباً مـن احملاسـن زائـداً عـن املقابلـة؛ ذلـك أنـه عـدل 

ــظ احلركــــ ــة تكــــون ملصــــلحة وملفســــدة، عــــن لفــ ــاء الفضــــل، لكــــون احلركــ ة إىل لفــــظ ابتغــ

  .وابتغاء الفضل حركة املصلحة دون املفسدة

ـــاىل:  ــــه تعــ ـــاً قولـ ــــوع أيضــ ــــذا النـ ــة هـ ــ ــــن أمثلـ    ������� ومـ

         
)١(.  

فقد أتـى يف صـدر الكـالم وعجـزه بضـدين، مث قابـل الضـدين يف صـدر الكـالم 

  .)٢(بضدين هلما يف العجز على الرتتيب

  واملقابلة تأيت على أربعة أنواع على النَّحو التايل:

ـــاىل:  ــ ــــه تعــ ــ ــو قول ــ ـــاثنني: حنـــ ــ ـــــني بـ ــة اثنــ ــ ــ    أوالً مقابل


)٣(.  

  والشاهد قد مجع بني احلق تعاىل بني الضحك والبكاء والقلة والكثرة.

  وقولـــه تعـــاىل:      
وقولـــه تعـــاىل:  .)٤(

   �����������
)٥(.  

   الرجاء واخلوف والرمحة والعذاب.فاملقابلة بني

                                   
 ).٢٧: اآلية (آل عمران/ سورة ١

  .٨٧علم البديع: عبد العزيز عتيق، ص/ ٢

 ).٨٢: اآلية (ةالتوب/ سورة ٣

 ).٥٤: اآلية (املائدة/ سورة ٤

 ).٥٧: اآلية (اإلسراء/ سورة ٥



 ٢٥٥

إن اَ  َُن َْ ٍِء «: لعائشـة  ومن احلديث الشريف: قوله 

َُمَ ٍء إَْ ِْ ُعَُْ َو ،َُزاَم ١(»إ(.  

  فاملقابلة بني (يكون وينزع) و (إال زانه، إال شانه).

  .)٢(»ُوا َوَُوا َوَُُ واَُوا َوَُ «: وقوله: 

  (والتبشري والتنفري). )التيسري والتعسريواملقابلة بني (

أَْ ََِ ْْمََ ،  أْن ََن  َْ ََِ،      «: وقولـه 

 َْ ََ َنَ ْنأ ََ  مَْ ََِ ِْْ٣(»َوأ(.  

  بني (أحبب وأبغض، وحبيبك وبغيضك).فقابل 

  .»إم ون  اع ون  ا«: لألنصار وقوله 

  ومن الشعر:

  :)٤(قول النابغة اجلعدي

 َُ َُ  ِِ َ ً** دُء اَُ  ِِ نأ َ  

  .(الصديق والعدو) ،واملقابلة (يسر ويسؤ)

  :)٥(وقول كثري

 ٌِ ّا َ َ ِدُر **أ ِا  يَو و  

                                   
  .٤٤/٢٠٠٤رواه مسلم: كتاب الرب فضل الرفق، / ١

  ، باب احللم واألناة والرفق.١٨٧رواه مسلم، رياض الصاحلني: ص/ ٢

رقـم  ، حـديث٦٠رواه الرتمذي: كتاب الرب والصلة ما جاء يف االقتصـاد يف احلـب والـبغض، ص/ ٣

١٩٩٨.  

  .٣٩٧؛ الصناعتني: ص٢، ص٢؛ األمايل: ج١٧٤ديوان النابغة اجلعدي: ص/ ٤

  .٥٢٨ديوان كثري عزة، ص/ ٥



 ٢٥٦

  فقد قابل بني ناصح وغاٍل فإن الغل ضد النصح والغدر ضد الوفاء.

  :)١(وقول الطغرائي صاحب المية العجم

 ُْ  ِا ُ ِِا ُ** لََا ر  سِة ا  

   (حلو ومر)، (والشدة والرقة).فقابل بني

ومن لطيف هذه املقابالت ما حكى عن حممد بن عمران الطلحي إذ قـال لـه 

ــد يف حــــق ول أذوب يف  ــا أمــــري املــــؤمنني مــــا أمجــ املنصــــور: "بلغــــين أنــــك خبيــــل فقــــال يــ

  .)٢(باطل"

  فقد قابل بني اجلمود والذوبان واحلق والباطل.

  :)٣(وأيضاً قول املتنيب

أ َمذا أإ ََُ َا ََ** داََ َا ََأ َمن أَوإ  

  فقابل بني الكرمي واللئم وامللك والتمرد.

  :)٤(وِممَّا أورده قدامة قول القائل

 ُإم   ِت **َن وااٌل أط ٌأ ُ ْأ  

  فقابل القصر واحلالوة: بالطول واملرارة.

  ثالثة:التقابل بين 

 قال تعاىل:        
)٥(.  

                                   
  .٢٤العمدة: ص/ ١

  .١٧٩؛ واملفتاح: ص١٨، ص٦اإليضاح: ج/ ٢

  .٢٨٨، ص١ديوان املتنيب: ج/ ٣

  .١٤١نقد الشعر: ص/ ٤

 ).١٥٧: اآلية (األعراف/ سورة ٥



 ٢٥٧

فاملقابلــة بـــني الــثالث األوىل حيـــل هلــم الطيبـــات والثانيــة حيـــرم علــيهم اخلبائـــث، 

  واملقابلة هنا مكونة من فعل واسم وحرف.

  :)١(ومن الشعر قول أيب دالمة

ا ََأ  ََإذا ا موا َ** ُ َسوا َا ََوأ  

  فاملقابلة بني أحسن وأقبح، والدين والكفر، والدنيا واإلفالس.

  :)٢(ومنه قول القائل

 ٌ َل واا  ُدا ** ُ َل واا  ا و  

  ه يبقي، ومقبل يقابله مدبر.فاجلود يقابله البخل، ويفين يقابل

  مقابلة أربعة بأربعة:

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ    ���  �  

������ �    �  � �����������
)٣(.  

مقـال لقولـه:  فقابل العطاء بالبخل وقوله استغىن مقابل لقولـه: 

� زهـــد فيمـــا عنـــده واســـتغىن بشـــهوات الـــدنيا عـــن نعـــيم اآلخـــرة وذلـــك ألنـــه

  يتضمن التقوى، وقابل التصديق بالتكذيب واليسر بالعسر.

متـوافقني أو أكثـر وضـديهما وهنا قال السكاكي املقابلة أن جتمع بـني شـيئيني 

  مث إذا شرطت هنا شرطاً هناك ضده.

                                   
  .٢٠٧، ص٢معاهد التنصيص: ج/ ١

  منسوب إىل املتنيب يف كتب البالغة وَملْ أجده يف ديوانه./ ٢

 ).١٠-٥( الليل: اآليات/ سورة ٣



 ٢٥٨

فَلمَّـا جعـل سـبحانه وتعـاىل التيسـري مشـرتكاً بـني اإلعطـاء واالتقـاء  والتصـديق، 

  .)١(جعل ضده التعسري مشرتكاً بني أضداد تلك وهي املنع واالستغناء والتكذيب

محـــاء وفرســـان �ـــار ومنـــه قـــوهلم: "رحـــم اهللا أســـالفنا، فلقـــد كـــانوا رهبـــان ليـــل ر 

  .)٢(أقوياء فلقد رفعوا احلق فوق رؤوسهم، ووضعوا الباطل حتت أرجلهم"

ــه الباطـــل،  فـــوق  ــا وضـــعوا، احلـــق ويقابلـ الشـــاهد بـــني األربـــع يف (رفعـــوا يقابلهـ

  وحتت، ورؤوس تقابل أرجل).

  :)٣(ومن الشعر قول جرير

    و**    و  

  (باسط، ما بقى)، (شر وخري)، (فيكم وعنكم)، (وميينه مشاله). والتقابل يف

  :)٤(بليقول غرس الدين األر وأيضاً 

 ُ ٌت  ** ُ ٌتد  و  

  ومكرمات وحادثات، وتعزه و�نه. ،فقد قابل بني تسر وتبكي، لئيماً وكرمياً 

  مقابلة خمسة بخمسة:

  :)٥(يبقول أيب الطيب املتن

  َُ اُد اََو ُزوُرأ**  يُ ُُض اََو َمَوأ  

ــبح)،  ــاض)، (الليـــــل والصـــ ـــين) وبـــــني (ســـــواد وبيـــ ـــم وانثــ ـــني (أزورهــ فقـــــد قابـــــل بــ

  (ويشفع ويغري) و(ّيل ويب).

                                   
  .١٧٩مفتاح العلوم: ص/ ١

  .٢٧٩البالغة فنو�ا وأفنا�ا علم البديع: ص/ ٢

  .٢٠٨ديوان جرير: ص/ ٣

  ، وهو أبو بكر حممد بن إبراهيم األربلي.٢٠٩، ص١معاهد التنصيص: ج/ ٤

  .٣٤٣ملتنيب: صديوان ا/ ٥



 ٢٥٩

وقد أعرتض بعض العلماء على مقابلـة (ّيل ويب) بأ�مـا صـلتان ليشـفع ويغـري 

ـــا ــ ــ ـــــن متامهــ ــ ــا مــ ــ ــ ـــاىل:  فهمـــ ــ ــ ــــه تعــ ــ ــــل قولـــ ــ ــــن قبيـــ ــ ــيس مـــ ــ ــ ولـــ       


)١(.  

ــــة ــة بــــني احلــــروف. وكــــذلك مثلــــوا بقــــول الباحث ــة واملقابلــ ــحة املطابقــ : تــــرى صــ

: "إالَّ أن احلــق ثقيــل مــريء والباطــل خفيــف ويبء، وأنــت أمــرٌؤ إذا ُصــدقت )٢(القائــل

بــني احلــق والباطــل وثقيــل وخفيــف ومــريء ســخطت وإذا ُكــذبت رضــيت" وهنــا قابــل 

  وويب والصدق والكذب والسخط والرضا.

  :)٣(وقال الشاعر

 ُ ِ ُج ٍ رأس  **َُ ُذل  ّ ْر و  

، فقابل بني (احلر والعبد)، و(الرأس والرجـل)، (والتـاج والقيـد)، (والـذل والعـز)

  ف على ويف تصبح مقابلة بني ستة.و(يزينه ويشينه). وبإضافة احلرو 

وأورد العلمــاء كــالم أمــري املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب كــرم اهللا وجهــه. قــال يف 

  بعض خطبه:

آخـــراً، أوالً قبـــل أن يكـــون هللا الـــذي َملْ يســـبق لـــه حـــاٌل حــاال، فيكـــون "احلمــد 

غــريه باطنــاً، كــلَّ مســمى بالوحــدة غــريه قليــٌل وكــلَّ عزيــز  ويكــون ظــاهراً قبــل أن يكــون

، وكـل مالـك غـري مملـوك، وكـل قـادر غـريه يقـدر ويعجـز، ذليل، وكلُّ قوي غري ضـعيف

                                   
 ).٢٨٦: اآلية (البقرة/ سورة ١

  .، منسوب لعلي بن أيب طالب ٥٢البالغة العربية يف ثو�ا اجلديد: ص/ ٢

، القائــل: الصــاحب ٩٠؛ وعلــم البــديع: عبــد العزيــز عتيــق، ص٢٨٠البالغــة فنو�ــا وأفنا�ــا: ص/ ٣

  شرف الدين األربلي.



 ٢٦٠

وكــل مسيــع غــريه يصــمُّ عــن لطيــف األصــوات، ويصــمُُّه كثريهــا، وكــل بصــري غــريه يعمــى 

  ."عن خفي األلوان ولطيف األجسام، وكل ظاهر غريه باطن غري ظاهر

ظيـــة مـــع مـــا فيـــه مـــن فهـــذه مقـــابالت مثانيـــة قـــد مجـــع بينهـــا يف صـــدر هـــذه احل

  .)١(السالسة وجودة السبك

  ويرى علماء البديع املقابلة بأضداد أفضل وأمت، وهذا هو مذهب السكاكي.

وبعـــد فللطبـــاق أثـــر يف بالغـــة الكـــالم فكـــلُّ منهمـــا يضـــفي علـــى القـــول رونقـــاً 

  و�جة ويقوي الصلة بني األلفاظ واملعاين.

ابقــة أو املقابلــة جمــرى الطبــع. وجيلــو األخطــار ويوضــحها شــريطة أن جتــري املط

ــا تكـــون ســـبباً مـــن األســـباب الـــيت تـــؤدي إىل  أمَّـــا إذا تكلفهـــا الشـــاعر أو األديـــب فأ�ـ

ويعقـــده وكلمـــا ظهـــرت املطابقـــة أو املقابلـــة يف الكـــالم بـــدعوة مـــن  إضـــراب األســـلوب

  .)٢(املعىن ال تطفًال عليه، كانت أجنح يف أداء دورها املنوط �ا يف حتسني املعىن

الــذي يعنينــا هـــو كــون الطبـــاق أساســاً مـــن أســس  التفكـــري والتعبــري اإلنســـاين و 

ولــيس زخــراً مــن القــول أو زينــه ميكــن االســتغناء عنــه ســواء كــان بضــدين أو أكثــر مــن 

 ذلــك. فمــثالً إذا قرأنــا قولــه تعــاىل:       �   

 �     �     
)٣(.  

ــــدى  ـــر، واهلـ ـــري والشــ ــر واخلــ ــ ـــان والكفـ ـــد اهللا اإلميــ ــتوي عنــ ــ ــه ال يسـ ــ ـــين أنـ ـــا تعــ أ�ــ

ـــاة  ــــور، والظــــل واحلــــرور واحليــ ــة والن ــر والظلمــ ــى والبصــ ــتوي العمــ ــا ال يســ ـــالل كمــ والضـ

  .ي خمتلفة الطبائع يف األساسواملوت. وه

                                   
  .٣٨٠الطراز: ص/ ١

  .٩٠علم البديع: ص/ ٢

 ).٢٢-١٩( ات: اآليفاطرة / سور ٣



 ٢٦١

إن بــني طبيعــة الكفــر وطبيعــة كــلَّ مــن العمــى والظلمــة واحلــرور واملــوت صـــلة،  

  وطبيعة كل من النور والبصر والظل واحلياة.كما أن هناك صلة بني طبيعة اإلميان 

  .)١(ولكلٍّ طبيعته، ولكل جزاؤه، ولن يستوي عند اهللا هذا أو ذاك

ـــاىل ــ ــه تعـ ــ ــ ــا إىل قول ــ  : وإذا نظرنــ     
ــة  .)٢( ــ ــ ـــاهر اآلي ــ فظـ

مفعــم بالطبــاق بــني األفعــال يف (تــؤيت وتنــزع وتُعــز وتــذّل) وطبــاق مــن األمســاء (الليــل، 

  النهار، احلي، امليت) وتلك هي حمسنات معنوية تزيد الكالم حسناً ومجاًال.

فظــي لخاشــع يف تركيبــه الأمَّــا دافــع اآليــة فهــو أكــرب مــن ذلــك وأعــم. إ�ــا نــداء 

ــــال،  ـــة روح االبتهـ ــ ــه املعنوي ــ ــــدعاء، ويف ظاللـ ـــاع الـ ــــون إيقــ ـــاب الكـ ــ ــه إىل كت ــ ويف التفاتاتـ

يف رفــق وإينــاس، ويف مجعـه بــني تـدبري اهللا وتصــريفه ألمــور املفتـوح استجاشــة للمشـاعر 

علــى النـاس وألمـور الكــون إشـارة إىل احلقيقــة الكبـرية حقيقــة األلوهيـة الواحــدة القوامـة 

لكــون والنــاس، وحقيقــة الفاعليــة الواحــدة والتــدبري الواحــد واملالكيــة الواحــدة وحقيقــة ا

 ، العطـــاء الواحـــد، مث حقيقـــة أنَّ الدنيويـــة ال تكـــون إالَّ هللا القيـــوم، مالـــك امللـــك، املعـــزَّ

املـذّل، احملـي املميــت املـانح املـانع املــدير ألمـر الكــون والنـاس بالقسـط واخلــري علـى كــل 

  .)٣(حال

هــذا تؤكــد أن الطبـاق واملقابلــة ومــا يتفـرع عنهمــا لــيس زينـة بديعيــة يلهــو  وعلـى

األديـــب فيـــورد الكلمـــة وضـــّدها، والعبـــارة وأختهـــا أو نقيضـــها ليجعـــل كالمـــه براقـــاً �ـــا 

  خالباً بديعياً.

ويف باطنــه، ألنَّ احليــاة  ة هــذا الكــون يف ظــاهرهإمنــا الطبــاق أساســي مــن عمــار 

                                   
  .٢٩٣٩، ص٥يف ظالل القرآن: ج/ ١

 ).٢٦: اآلية (آل عمران/ سورة ٢

  .٣٨٢، ص١يف ظالل القرآن: ج/ ٣



 ٢٦٢

اللـــون أو هــذا اللـــون جـــزء مـــن احليـــاة ذا�ـــا. وهـــل بكــل عناصـــرها هـــي جـــزء مـــن هـــذا 

ـــاة  ــابالت؟ الغـــىن والفقـــر، احلي ــا فيـــه لـــوال هـــذه املقـ تســـتطيع أن تفهـــم الوجـــود بكـــل مـ

ــماء  ــ ـــار، السـ ــ ــة والن ــ ــر، اجلنـ ــ ـــري والشـ ــــواب والعقـــــاب، اخلــ ــــرة، الثـ ــدنيا واآلخـ ــ ــــوت، الـ واملـ

  .)١(وهكذاواألرض، األنس واجلن، الذكر واألنثى، الصحة واملرض، العلم واجلهل، 

  :)٢(يقل الشاعر القدمي أملَْ 

 َُ َا  انِّ** ِا َُُ ُُ ّوا  

                                   
  .٦٣البالغة العربية يف ثو�ا اجلديد: ص/ ١

  .٣٠يتيمة الدهر: ص/ ٢



 ٢٦٣

������������� �

��������������������������� �

������������  

ـــاعر  ــة أنــــواع يســــلك �ــــا الشـ ـــة األداء وجــــدناه ثالثــ ــاق مــــن جهـ إذا نظرنــــا الطبــ

ـــ  ا اإلخبـــار، ونعـــين باخلطابـــة: (املســـلك اإلنشـــائيأحـــدى طـــريقتني، أمَّـــا اخلطابـــة، وإمَّ

  .  )١("التقريري املتأين املسلك"وباألخبار:  )املندفع

  :أمَّا األقسام الثالثة فهي

  .االزدواجيالطباق  /١

  طباق تأكيد املعىن. /٢

  / الطباق القياسي.٣

  وميكننا تقسيم املبحث إىل:

  الطباق االزدواجي. -١

  طباق تأكيد املعىن. -٢

  الطباق القياسي. -٣

  قدم الطباق. -٤

                                   
  .٢٧٦، ص٢املرشد: ج/ ١



 ٢٦٤

  وهو أكثر أنواع الطباق شيوعاً وقد جنده متخلًال األنواع األخرى.

ويكـــون االزدواج فيـــه: إمَّـــا مبراعـــاة وزن الكلمـــة العروضـــي والصـــريف. أو مبراعـــاة 

  .  )١("عها من الكالموزن الكلمة وموض"موضع الكلمة من الكالم. أو مبراعا�ما معاً 

  مراعاة وزن الكلمة العروضي والصرفي: -أوالً 

  :)٢(قول املتنيبمثاله 

 َ َ ََِض اَ َ** اِدَا  ِ َََُو   

  فالطباق بني البياض والسواد متوازنات من حيث العروض.

  مراعاة موضعها من الكالم: -ثانياً 

وضــع مــن الكــالم مــن دون املوازنــة العروضــية والصــرفية كقــول هــو التقابــل يف امل

  :)٣(أيب متام

   َواِدَِِِ اِ **ُق َِ أ َِِِ ََد اِا

ـــان  ــ ـــا متقابلتـ ـــنَّ) فهمـــ ــاد وأضـــ ــ ـــاهد يف (جــ ـــب والشـــ ــ ــــع الرتكيـ ــث موضــ ــ ـــن حيــ مـــ

  ولكنهما غري متوازيتني.

  تقى فيه املوضع الرتكيبـي والوزن الصريف.أمَّا (اال�ام واإلجناد) ِممَّا ال

                                   
  .٢٧٧، ص٢املرشد: ج/ ١

  هـ.١٤٢٧ملصطاوي، دار املعرفة، بريوت، ، شرح عبد الرمحن ا٧٢ديوان املتنيب: ص/ ٢

  م.١٩٩٧، شرح د. حمي الدين صبحي، دار صادر، بريوت، ٢٩٧، ص١ديوان أيب متام: ج/ ٣



 ٢٦٥

  ، واملعىن مضاد.ومعىن اال�ام: االخنفاض، واإلجناد: االرتفاع

  مراعاتهما معاً: -ثالثاً 

  :)١(كقول أيب متام

ِ ََُوأ َا ُُُ رَم ** ِِاِد اَ  َُض اَ  

  ا إزاء املطالب.فقد جعل البياض بإزاء السواد، والعطاي

ــة مــــن وهــــي متضــــادة يف املعــــىن  ــي والصــــريف، متقابلــ متســــاوية يف الــــوزن العروضــ

ــاف إىل  ــ ــــواد مضــ ــا والسـ ــ ــاف إىل العطايــ ــ ــاض مضـ ــ ـــالم فالبيــ ـــن الكــ ـــعها مـــ ــث موضــ ــ حيـ

  .)٢(املطالب

                                   
  .١٤٩، ص١ديوانه: ج/ ١

  .٢٧٧، ص٢املرشد: ج/ ٢



 ٢٦٦

  

ة  وهــو مـــا يقصــد فيـــه الشــاعر إىل تأكيـــد معـــىن بــأن جيمـــع بــني أطرافـــه املتناقضـــ

  :)١(كقول املتنيب

 ى إأ َُر َِو  

  َوٌ  أَ َو َمرٌ 
.  

**  

**  

   َمَ اُُف َو اَبُ   

  َوَََ ٌَ  َو ربُ 
.  

ــ(الوقوف والـــذهاب، والليـــل والنهـــار، واخليـــل والركـــاب) مجيعهـــا أضـــداد وقـــد  فــ

عــدم النفــع ليؤكــده ويظهــر قوتــه. وهــذا النــوع  مجعهــا الشــاعر حتــت حكــم واحــد وهــو

  .)٢(من الطباق يلجأ إليه الشعراء لدفع الشك والتأكيد املطلق

  :)٣(ومنه قول جرير

َُو  ٌَ َُ َ ُُد **اُ ُوَن َوَُِ َو  

فالطبـاق بـني (تغيــب وشـهود) أي الغائـب والشــاهد، فحكـم علـيهم بالضــعف 

اال�م. فالشعراء اخلطابيو النزعـة يكثـرون مـن هـذا النـوع، واملتنـيب مـن أكثـر يف مجيع ح

  .)٤(الشعراء تعاطياً له من املطابقة اخلطابية

  :)٥(مثال ذلك قوله

                                   
  ؛ شرح عبد الرمحن املصطاوي.٢٩٣ديوان املتنيب: ص/ ١

  .٢٧٧، ص٢املرشد: ج/ ٢

  بريوت.، دار صادر، ١٢٩ديوان جرير: ص/ ٣

  .٢٧٨، ص٢املرشد: ج/ ٤

  .٣٦٨ديوان املتنيب: ص/ ٥



 ٢٦٧

ُأ  َورا  َِ رضِ** ا َِ َُب أ َو  

  بقوله (ورائي وأمامي). فطابق

ــد أن وِممـَّــا يـــدخل يف هـــذا النـــوع  مـــن الطبـــاق، أن يعمـــد الشـــاعر إىل معـــىن يريـ

يطلــق عليــه حكمــاً عامــاً فــيحكم عليــه بنقيضــه أو ضــده إغرابــاً فيــه ومبالغــة يف تأكيــد 

  .)١(احلكم العام

  :)٢(ومثال ذلك قول املتنيب

ََو  َ ُ  ذا َ** َُء اا ِِ اُّ َِ  

ل شـيٍء مـراً، فحكـم علـى املـاء الـزالل وهـو نقيضـه هنا أن يقول: جيد كـ فاملراد

  ليؤكد املعىن.

  :)٣(ومنه قول جرير

ِ َا ُد َ **  نَوإ ََُُواُ َُُد  

  بني (يسود ومسود) تأكيداً للمعىن يسود، وسيدهم وإن كرهوا مسود. فطابق

  :)٤(ومنه أيضاً قول املتنيب

ا ََ َِأ نإ   

  َوَُ ُِ ّوا أمُِ َهُ   
.  

**  

**  

  إذا َ ََََن اََِ ََِب

  مَِ َُن اَِ ََبِ  
.  

وقصـــده أن يـــدل علـــى قـــوة الليـــايل وجربو�ـــا فاختـــار النقـــائض ليـــدلل �ـــا علـــى 

                                   
  .٢٧٨، ص٢املرشد: ج/ ١

  .١١٦ديوان املتنيب: ص/ ٢

  .١٢٩ديوان جرير: ص/ ٣

: ذكر احلبارى طـائر اخلرب: نبت ضعيف؛ الغرب: شجر صلب؛ النبع؛ ٣٣٣ديوان املتنيب: ص/ ٤

  يضرب به املثل يف البالهة.



 ٢٦٨

  .)١(ذلك، وليدفع كل شٍك يف احلكم الذي أصدره

                                   
  .٢٧٩، ص٢املرشد: ج/ ١



 ٢٦٩

  

وهـو أن يعمـد الشـاعر إىل قضـيتني متقـابلتني، فيجمعهمـا معـاً، حبيـث يســتنتج 

الســامع حكمــاً، فقــد تكــون إحــدامها القضــية األوىل أو الواســطة حمذوفــة، وقــد تكــون 

  .)١(بينهما قضايا كثرية حمذوفة

  كقول أيب متام:

ُ ذاإ َُ ُِث اُ** ِدِا َا َ ُُم  

فهنـا قضــيتان تؤديـان إىل نتيجــة هــي أن أعـداء املمــدوحني لـن ينتصــروا علــيهم، 

ــة ولكــــن لفــــظ القضــــيتني  ــة حمذوفــ ــر والنتيجــ ــتخراجها يف يســ ــايا ميكــــن اســ وبينهمــــا قضــ

  واضح الداللة عليهما.

  :)٢(ومنه قول أيب متام

 ُ ُلَوطٌُِ ا  ِءِد ** اَََ بَِ ََِِ  

  وهنا القضية األوىل والنتيجة، والقضية الواسطة أشار إليها بلفظة (اغرتب).

  :)٣(وقوله أيضاً 

   َُ اَو أ  َِو  

 َُ َم ُّا ُِ َو  
.  

**  

**  

  ِِ ُت دِ إَُ َِ  

 ِِ أ ِدإَُ َِ  
.  

                                   
  .٢٧٩، ص٢ج املرشد:/ ١

  بشرح التربيزي. ٢٣، ص٢ديوان أيب متام: ج/ ٢

  ، شرح د. حمي الدين صبحي.٢٤٨، ص١ديوان أيب متام: ج/ ٣



 ٢٧٠

ـــني  ــــك وبـــ ــــرق بينــ ـــاٍل يفــ ـــري يف مـــ ـــت األول ال خـــ ــــول يف البيـــ ـــد أن يقــ ــــه يريـــ وكأنــ

وحـذف النتيجـة  أحبائك، أو يفرق مشلك، وقد حذف هنـا قضـية واسـطة مـع النتيجـة

ت يف البيــت الثــاين، ولــوال قولــه (ألَــذُّ بِــِه) وميكننــا أن نقــول إن قولــه (ففــزت بــه) يف البيــ

األول يــدل علــى النتيجــة، وهــي ال فــوز مــع تفريــق الشــمل وعلــى هــذا يكــون حــذف 

ــا ذكــر النتــائج  النتيجــة يف البيتــني لفظيــاً ال حقيقيــاً. والغالــب علــى مــذهب أيب متــام إمَّ

وهـــذا شـــبيه  .ومقـــدما�ا وإمَّـــا حـــذفها بعـــد أن حيشـــد هلـــا مـــن القضـــايا مـــا يـــدل عليهـــا

  .)١(ممبذهبه يف التأين والتصنيع احملك

ــة  ــ ـــيغة اخلطابــ ــــر صـــ ـــني تظهــ ـــاعر معنيـــ ــــرر الشـــ ــــي حــــــني يقــ ــاق االزدواجــ ــ يف الطبــ

متقابلني، أو حيمل واحداً منهمـا علـى اآلخـر بقصـد التأكيـد واملبالغـة كقـول املتنـيب يف 

  :)٢(قوله

 َ َ ََِض اَ َ** اِدَا  ِ َََُو   

  وقوله:

ََو  َ ُ  ذا َ** َُء اا ِِ اُّ َِ  

ال يتجلــى فيــه عنصــر اخلطابــة إالَّ إذا كــان داخــالً يف حيــز فالطبــاق االزدواجــي 

الطبـاق الــذي جيمــع بـني النقــائض. أو الطبــاق الــذي يـذهب مــذهب القيــاس. وتظهــر 

تأكيــد معــىن بغــرض مناقضــه صــيغة اخلــرب يف الطبــاق االزدواجــي إذا عمــد الشــاعر إىل 

ــا يف قــــول   ــه مــــن غــــرض املنــــاقض إالَّ إظهــــار املعــــىن األول كمــ إىل جــــواره، ولــــيس غرضــ

                                   
  .٢٨٠، ص٢املرشد: ج/ ١

  .نيتقدم ذكر البيت/ ٢



 ٢٧١

  :)١(كعب الغنوي

  ََُ َوأ َُ ّ **أَُ ُُِ ّوٌح   َن

ــه  ــيهم واملزاوجــــة هنــــا عروضــــية غريبــــفكـــون جهلــ ــد كــــون حلمـــه مروحــــاً علــ اً يؤكــ

  .)٢()غريباجلهل واحللم وموضعيه يف (مروح و  صرفية يف

  :)٣(ومثله قول أيب متام

  طل ا أ ا و ** م  دي

ــة)  ــه وحشــ ــ ـــه (اعرتت ـــىن قولـ ــد معـ ــهاده لؤكــ ـــالم بســ ـــات الظـ ـــتئناس لوعـ فــــذكر اسـ

  واملزاوجة هنا موضعية ألنَّ مستأنس مناظرة لقوله (اعرتته وحشة).

  بق بياض العطايا يف سواد املطالب.وكذلك قوله السا

والطبـاق الــذي يعمـد فيــه الشـاعر إىل اجلمــع بـني النقيضــني يف حكـم واحــد أو 

ــر  ــه اخلطــــايب التــــزاوج محــــل أحــــدمها علــــى اآلخــ ــد لونــ خطــــايب املنحــــى مــــن جــــوهره ويزيــ

  .)٤(فيه

  :)٥(وكذلك مثاله قول املتنيب

ى إأ َُر َِو  **ُا ََم ُبَا ُف َو  

                                   
  سبق ذكر البيت./ ١

  .٢٨١، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٢٩٨ديوان أيب متام: ص/ ٣

  .٢٨٣، ص٢املرشد: ج/ ٤

  سبق ذكر البيت./ ٥



 ٢٧٢

  :)١(وقوله

  َوََُ َوُ ُُُاُب **َُّ ٌَ ُُُ َو

  فاحلرير والرتاب متوازنان، فالرتاب نقيض للحرير ومحله الشاعر ليؤكد معىن. 

ومســاهم وهــم أغنيــاء وصــبحهم وهــم فقــراء لــيس عنــدهم شــيء وال ُبســط هلــم 

  .)٢(إالَّ الرتاب

ـــين : هالباحثـــــة ــاء، والغــ ــبح واملســـ ــرتاب، والصـــ ــر والـــ ـــا يوجــــد ازدواج بـــــني احلريـــ نــ

  والفقر. وميكن أن نقول توجد مقابلة بني كل هذه األشياء املذكورة.

  :)٣(وأيضاً قول املتنيب

ََو ة ُِ ِ  ** ُبِ ُِ ِ  َ  

ــــرأة  ــــل واملـ ـــني (الرجـ ــابق بـــ ــ ــاألنثى، فطـ ــ ــــرهم كــ ـــار ذكـ ـــاة  )أي صــ ـــــني (القنـــ ــا ب ــ مــ

  .واخلضاب)

ـــايا  ـــاعر فـــــروع القضــ ــر الشـ ـــذهب، إذا ذكـــ ــربي املــ ــاق القياســـــي يكـــــون خــ ــ فالطب

  ووضح املقدمات مثل قول أيب متام السبق الذي صدره:

 ُ ُلَوطٌُِ ا  ِءا  

فكأنـه أراد أن يلقــي بالنتيجــة (اغــرتب تتجــدد) مث تــوهم ســؤاالً (ِلمــاذا؟) فــأورد 

  .)٤(ان (ألنَّ طول املقام خملق) فهذا واضح املقدمات والرباهنيالربه

                                   
  .٢٩٤ان املتنيب: صديو / ١

  .٢٨٢، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٢٩٤ديوان املتنيب: ص/ ٣

  .٢٨٥، ص٢املرشد: ج/ ٤



 ٢٧٣

  :)١(وأيضاً قوله

ا ََُ  تَِن أَوإ ا ُ** ا ِا ََُ َّ ُُِ  

ـــليب بـــــالنفي، ولكـــــن هنـــــاك  ــمى ســ ــا بـــــني (يُكـــــرم وال يُكـــــرم) ويســـ ـــاق هنـــ فالطبــ

ــائج وهـــي إكـــرام الطلـــب  ــر ال مقـــدمات ونتـ ــر املعطـــى أي أن الظفـ أوالً مث إكـــرام الظفـ

  .)٢(ُيكرِم حىت يكون الطلب كرمياً 

  :)٣(ومثال آخر له أيضاً  

  َم ُُِِِ َم ََ** ا ا ِ َ َُُ َوُِ  

  هنا جزئية وقدم هلا ما يناسبها. فالنتيجة 

القياســي حــني خيتصــر الشــاعر املقــدمات ويظهــر املــذهب اخلطــايب يف الطبــاق 

  :)٤(وخيتزل الرباهني، وهذا هو مذهب املتنيب، كقوله

رى اأ َِّ وا ََِ** ا ََُ ذا ََوُاَء ا  

أن يقول: أنا داء عضـال علـى املتشـاعرين، فلـذلك (يـذمونين) مث أردف فأراد  

ن حـالوة كالمــي مـرة". وهـذا تأكيـد لكونــه داء هـذا بقولـه: "وقـد أمرضــتهم فهـم جيـدو 

  عضال.

ــة فاملقـــــدمات  ـــية األوىل والنتيجـــ ـــو املقصـــــود دون القضــ ــه هــ ــذوف يف كالمـــ فاحملـــ

                                   
  .١٦٢ديوان أيب متام: ص/ ١

  .٢٨٥، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .١٦١ديوان أيب متام: ص/ ٣

  .١١٦ديوان املتنيب: ص/ ٤



 ٢٧٤

ــة ال   ــد أيب الطيـــب ومفصـــلة عنـــد أيب متـــام وقـــد تكـــون عنـــده النتيجـــة جزئيـ حمذوفـــة عنـ

  .)١(كلية

  

                                   
  .٢٨٦، ص٢املرشد: ج/ ١



 ٢٧٥

  

ــيًال عنــــ ــاق كــــان قلــ ــاس التــــام واملــــورى يــــزعم النقــــاد أن الطبــ د األوائــــل، قلــــة اجلنــ

  واملتشابه.

يقول د. عبد اهللا: "هذا زعم باطل وما عليك إالَّ أن تتصـفح دواويـن القـدماء 

  :)١(لتتحقق من صدق ما أقول، خذ قول امرئ القيس مثالً 

    َُوأ ُ ُ َُ  

  إذا َرِا اَ َوِاَا

أ ا َِ وُحَ ََِ  

َُ أ ُُُِ ٌخَأ  

  ِّ ا َ َأ ََو  

   لَب ا َُ َِو  
.  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

   ُُ َ َ ةََِو  

   َُرُض َواا ََِ  

  ََِ نِ َ ذاَو  

  أ ا ُ إَُِ ِر 

 أ ُا  ِ َنِا  

  ُُ وَ ُِا ِ ََوأ  
.  

البيـــت الثـــاين بـــني (األرض واليـــوم) و(التحـــرق والقـــّر) ويف الثالـــث فالطبـــاق يف 

ــح أم  ــه: (أنــــت رائــ ــذق بــــني قولــ ــة يف احلــ ــ ـــر غاي ـــاق آخـ بــــني (الــــرواح واالبتكــــار) مث طبـ

ن يقـول (أال تقـيم) وقولـه: (أمـرخ )، وقوله: (ماذا عليك بأن تنتظـر) وكأنـه يريـد أتدغم

خيامهم): معنـاه (أهـم مقيمـون ضـاربون اخليـام وهـذه اخليـام أهـي مـرخ؟) ويقابـل هـذا 

قولــه: (أم القلــب يف إثــرهم منحــدر) كنايــة عــن الســؤال بســفرهم، والطبــاق بــني لفظــي 

  .)٢("اإلقامة وبني اإلفالت والتصيد. ولقد أمجعوا على أنه أبعد الناس عن التصنيع

                                   
  .٨٦خمتارات الشعر اجلاهلي: ص/ ١

  .٢٨٧، ص٢املرشد: ج/ ٢



 ٢٧٦

  :)١(مثال آخر من قول طرفة بن العبدو 

   َ ََد َُْ  َْ ْن  

   ا َِِ  ُ ٌثَ ْ  

   َ َروأ ْرِمَطِ  

ٌ  َِِ  َُي َموَُ  

  َِِ َِ ِ أَرى َْ َم
.  

**  

**  

**  

**  

**  

أ َْ    يَِ َْ َِ َِدُر  

  َوَك  أُ َ  ِْْدي   

  ِْ ٍََب  اِة َُدِ 

  ََُْ إن َُ ا أَ اِي    

 ُِِْ ِِا  ي  
.  

ــاق  ــاق فالطبـــ ــا) والطبـــ ـــيت وأبادرهـــ ــع منيــ ـــني (دفـــ ـــت األول بــ ـــني يف البيــ اخلفـــــي بــ

ــه بـــــ(قيام الُعــــوَّد) ــىن عنــ ــة واملــــوت) الــــذي كــ ــه (العيشــ ــاق إجيــــاب يف (حياتــ ـــاً طبــ ، وأيضـ

واملمــات)، وكـــذلك بـــني (يـُـــَروِّي نفَســـه والصَّــِدي)، وبـــني (يف حياتـــه وإن متنـــا)، وبـــني 

  .)٢((النحَّام والبخيل)

  :)٣(ثالثاً من طباق اجلاهليني للنابغةودونك مثاًال 

  ِ  َُاِ َ  

   َُ  ََ َم َدأ  

   َ َُا َََ نأ ُ  
.  

**  

**  

**  

  َوَُِّ َّ َ َوظِا   

  َوورَد َِ  َُن َِدرا

  َوَ َوََت َ  ا َِدرا
.  

والظـــاهر) و(الـــورد واملصـــدر). ويف البيـــت مقابلـــة لفظيـــة بـــني (املســـتكني  فهنـــا

ــه  ــ ــدهر وتكليفــ ــ ــــى الــ ــــه بالقــــــدرة علــ ـــا لــ ــا تكليفهـــ ــ ــــد طرفيهــ ــة أحــ ــ ـــة معنويــ ـــث مقابلـــ الثالـــ

  التكاليف.

  .)٤(والنابغة هو ِممَّن حكموا له بالطبع والبعد عن التكلف والصناعة

                                   
  .دار صادر، بريوت، ٣٢يوان طرفة بن العبد: صد/ ١

  .٢٨٩، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٢١٧خمتارات الشعر اجلاهلي: ص/ ٣

  .٢٩٠، ص٢املرشد: ج/ ٤



 ٢٧٧

ـــانوا  ـــاً علــــى أن اجلــــاهليني كـ ــيالً قاطعـ ـــا دلــ ــب أن يف األمثــــال الــــيت ذكر�ـ وأحســ

  من تعاطي الطباق. يكثرون

  وإليك أمثلة من شعر اإلسالميين:

  :)١(قول قيس بن ذريح

َُر َ َِ َُوأ       َِِ ََأ ََر ّ  

  بني (رمتين بسهمها وأخطأ�ا بالسهم). والطباق

  :)٢(وله أيضاً 

ََ أ  َُد اِ ُدَ  

 ِ ُُ ََو  د  

    مأ ِأ ََا ََ َو  
.  

**  

**  

**  

   َُ َ َ ََُر ِ  

  َ ُِ ِّ ُُوقُ 

  َُ اِتَا اَوا   
.  

  يف (رحبت وتضيق) و(تكذبين ولو تعلمني الغيب). فالطباق

  :)٣(وأيضاً له

َأ    َََ َمَوأ  َ   

 ذا َدإ َّ سُر اري َمَم  

وا ُ ِ ِأ إم إ  

   َُ ىََوا أ ُ ِ   
.  

**  

**  

**  

**  

  ُ و ط  ٍُِت ََو

    ُِا إ َ ُا ِ  

    ِم ذ َِْو  ََ   

ِ   ُِم َُا  ِ ِ َِو   
.  

املقابلــة املعنويــة احلقيقيــة يف البيــت الثالــث ) و النهــار والليــلونــرى الطبــاق بــني (

                                   
  ، طبعة الساسي.١١٥، ص٨جاألغاين: / ١

  .١٢٠، ص٨جاملرجع السابق: / ٢

  .١٢٧، ص٨جاملرجع السابق: / ٣



 ٢٧٨

(بــاجلزع حيــاول دفــع مــا ســيقع ولــيس ذلــك بنــافع) ويف البيــت الرابــع (النــوى مطمئنــة) 

  .)١(ضد (البني)

األلفــاظ، ومــا كــان وهكــذا تــرى مواضــع الطبــاق مــا كــان بــني األضــداد مفــردة 

بــني أضــداد منفيــة بــالنفي الظــاهر، ومــا كــان بــني أضــداد يتصــيدها املــرء مــن مضــمون 

املعــىن، وأحســب أن هــذه األمثلــة كافيــة لــدحض زعــم النقــاد ودعــواهم أن الطبــاق َملْ 

ــد القـــدماء، والفـــرق عنـــدي بـــني طـــريقيت القـــدماء  ــرياً عنـ ــاطي يكـــن كثـ ــدثني يف تعـ واحملـ

ذوق ومـذهب، ال كـم وكثـرة، فالقـدماء كـانوا يطلبـون الطبـاق مـن الطباق، فرق اجتاه و 

أحــل أن يوازنــوا بــني معــًىن ســابق وآخــر الحــق، فتعريــف األصــمعي هــو وقــوع األيــدي 

مكــان األرجــل يف مشــي ذوات األربــع، وإذا كــان هــذا مــذهبهم فلــم يكونــوا يتعمــدون 

ــا يف املعـــىن كالليـــل ــة وأخـــرى مضـــادة هلـ ــداً أن يطـــابقوا بـــني كلمـ والنهـــار، والطريــــف  أبـ

والتليــد، وإمنــا كــان يغنــيهم وجيــزئ عنــدهم أن تضــاد بــني كلمــة وكلمــة، أو كلمــة وعــدة  

كلمــات، أو تُركــب تركيبــاً، ومعــىن ومعــًىن آخــر. وجنــد الطبــاق الــذي ميكــن تصــيده يف 

  حنو بيت هدبة. )٢(مجلة مدلول الكالم

  :  )٣(وقول قيس بن ذريح

َُ ىََوا أ ُ ِ...  

ـــلو�م  ــر وروداً يف أسـ ــه كقــــول أكثــ ــه ولفظــ ـــه لفظــ ــــذي تــــوازى فيـ ــاق ال ــ ـــن الطب مـ

  :)٤(النابغة

  َوَُِّ َّ َ َوظِا...

                                   
  .٢٩٢، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٢٩٦ص ٢املرجع السابق: / ٢

  سبق ذكر البيت. /٣

  سبق ذكر البيت./ ٤



 ٢٧٩

الطبـاق الكلــي املتصـيد مــن مجلــة الكـالم حبســب مـا كــان يــرد يف  كـن تشــبيه وميُ 

  :)١(كالمهم باجلناس احلريف الذي يف قول النابغة

 ََ َو ُُ نأ َ ** ِِا اعِ ِ ٌل   

اجلنـــاس احلـــريف الـــذي يقصـــده املؤلـــف، يتمثـــل يف (الفـــاء) يف (فـــيهم : الباحثـــة

وســيوفهم) وكــذلك اهلــاء يف (فــيهم و�ــن) والفــاء يف (فلــول) والعــني يف (عيــب وقــراع) 

وفهم وفـــيهم). َملْ يلفـــت والبـــاء يف (عيـــب والكتائـــب) وهنـــاك جنـــاس نـــاقص بـــني (ســـي

البالغيــون إىل مــا يف هــذا البيــت مــن جنــاس إمنــا خيــتص ذكــره بأمثلــة تأكيــد املــدح مبــا 

  يشبه الذم.

  :)٢(وكذلك قول زهري

َ       ةُِ اٌنَ ٌبَ َِ ذاإُ ُمَس أا ُ وٌسُ  

رف الضـــاد يف فقـــد كـــرر حـــرف الـــراء يف (حـــرب، مضـــرة، ضـــروس، �ـــر)، وحـــ

ــاس، (مضــــرة، ضــــروس) ، واحلــــاء يف (لقحــــت، حــــرب)، وحــــرف النــــون يف (عــــوان، النــ

  .أنياب)

ووجـه الشـبه هـو أن اجلنـاس احلـريف تتصــيده مـن مجلـة الكـالم كالطبـاق يف قــول 

ابــن ذريــح، علــى أن الطبــاق الواضــح الظــاهر َملْ يكــن قلــيالً يف كالمهــم قلــة اجلنــاس، 

  .  )٣(يلفت السامع بتواتره يف نظمهم كما رأيت واملتشابه، ال، بل كان كثرياً 

ــا املتــأخرون فقــد كــان مههــم أن يوازنــوا بــني لفظــة ولفظــة، وتركيــب وتركيــب،  أمَّ

                                   
  .١٣ديوان النابغة: ص/ ١

  .١٠٣شرح ديوان زهري: ص/ ٢

  .٢٩٧، ص٢املرشد: ج/ ٣



 ٢٨٠

من حيث التضاد. ومقصودهم الذي يرمون إليه، ومن أجلـه يتكلفـون التكـاليف وهـو 

ا�م اإلغـــراب يف املوازنــة اللفظيـــة لــيس إالَّ. وتكـــون املوازنـــة املعنويــة تابعـــة هلـــا، وقــد أعـــ

  .  )١(ا�از على سلوك هذا املسلك

  :)٢(ومثال ذلك قول أيب متام

   ُو َذأ ََ ََن أ َ  

  أَُ ّواَِ  إذا ا  

 ََ  ٍََو ِ ٌِ م  

   َأ َِ ا  َِ   
.  

**  

**  

**  

**  

  ُ ُأ َ  اأ ُأ  

   اِِ َ َُُ ِا   

   ٍَ  زَُ  َدا   

  َواُب  َءت َِ أَدا    
.  

  بني (عدو وصديق) و(أبيض وأسود).فقد طابق 

والبيــت الثالــث قــد دعــا إليــه طلــب الزخرفــة بــذكر الوحشــة واالنفــراد، واملطابقــة 

هنـا شـة مـع االنفـراد اجلالـب للوحشـة بطبيعتـه، أال تـرى الشـاعر بني السـالمة مـن الوح

ــل، وكـــان يفكـــر يف اللفـــظ أوالً وزركشـــته، مث يف  مـــع تعمـــده إىل أســـلوب الطبـــاق ا�مـ

ــــن  ــيت ميكــ ــ ــــور الــ ـــي للصــ ـــيد العقلـــ ــ ـــن التصـ ــ ــــذا مـ ــا يف هــ ــ ــــل مــ ــــى كــ ـــىن. وال خيفــ أداء املعـــ

ــو هـــذا كثـــري يف شـــعر أيب  ـــة، وحنـ ــتخدامها يف خلـــق مقـــابالت لفظي ــرتي اسـ متـــام والبحـ

ــا ذكرنــــاه مــــن قبــــل مــــن  ــذين جــــاءوا مــــن بعــــدهم، واتبعــــوا أســــلو�م، وهــــو يُقــــوِّي مــ والــ

  .)٣(استحواذ الذوق الزخريف على نفوس احملدثني، وشدة عبثه بأساليبهم

                                   
  .٢٩٨، ص٢ج: املرشد/ ١

  .٩٥ديوان أيب متام: ص/ ٢

  .٢٩٩، ص٢املرشد: ج/ ٣
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)١(

ــرية الــــيت تــــرد يف  /١ ــة الكثــ ــاق بــــني األشــــياء املتوازنــ كــــان القــــدماء يعنــــون بالطبــ

ة األضــداد، ومقابلــة املنفــي بغــري املنفــي، ووضــع تركيــب الشــعر، مثــل مقابلــ

 مكان تركيب.

بوَّب النقاد املتأخرون هذه األشياء اليت كانت تعـرف باسـم املطابقـة، أبوابـاً   /٢

ــع بـــني الشـــيء وضــــده.  ــدها، وحــــدُّوه بأنـــه اجلمـ ــرية، جعلـــوا الطبـــاق أحـ كثـ

كمـــه مبـــا وجعلـــوا املقابلـــة قســـماً آخـــراً، وحـــدُّوها بأ�ـــا إعطـــاء كـــل شـــيٍء ح

ــرتاط  ـــف عـــــدم اشـــ ـــذا التعريــ ــيق إىل هــ ـــاف ابـــــن رشـــ ـــه. وأضــ ــه أو خيالفــ يوافقـــ

 املوافقة واملخالفة.

يؤخذ على املتأخرين أ�م اضـطربوا يف التفرقـة بـني الطبـاق واملقابلـة كمـا قـد  /٣

 اضطربوا يف تعريف الطباق نفسه.

ــى ســــبيل التكــــرار  /٤ ــه، علــ ــابق مبــــا يُناقضــ ــاق بأنــــه مبــــاراة كــــالم ســ َعرْفنــــا الطبــ

ـــمر أو الظــــاهر؛ فمثـــــال التكـــــرار  ـــطة النفـــــي املضــ ـــاهر، بواسـ ـــمر أو الظــ املضـ

ـــم وال  ــي والتكــــرار الظــــاهرين: أعلـ ـــال النفــ ــل، ومثـ ـــم وأجهــ املضــــمر: ال أحلـ

 أعلم، ومثال النفي والتكرار املضمرين: الليل والنهار.

، وهذا نادر الـورود، كالـذي َمْحضٌ الطباق من حيث ماهيته ثالثة أقسام:  /٥

كقولـــك:   وجزئـــياحملـــض مـــن قولـــك: (هـــذا حلـــٌو ُمـــرٌّ)، بـــار جيـــيء يف اإلخ

: وهــو الــذي يقــع بــني الرتاكيــب، ومــا ِمــن تكــرار  وكلِّــي(ضــِحك وبَكــى). 

ُكلِّي إالَّ وحتته طباق جزئي. ولك أن تسمي الطبـاق الكلـي باملقابلـة. كمـا 

أكثــر مــن ضــدين،  لــك أن تأخــذ علــى القــدماء اشــرتاطها يف املقابلــة وقــوع

 زهري:بدليل بيت 

                                   
  .٣٠١-٢٩٩، ص٢ج: املرشد/ ١
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َِ ٌ ذاَل إُد اَ َ** ََ ِاِمأ َ َُب ا  

 وينقسم الطباق حبسب أنواعه إىل ثالثة أقسام: /٦

ــا مــن حيــث ازدواجــيطبــاق (أ)  : وهــو مــا روعيــت فيــه موازنــة األضــداد، إمَّ

ــذا ميكــــن  ــالد وتليــــد. وهــ الــــوزن الصــــريف أو العروضــــي، كقولــــك: طريــــف وتــ

ــا مــن حيــث موضــع الكلمــة إد خالــه أيضــاً يف بــاب اجلنــاس االزدواجــي، وإمَّ

  يف الرتكيب. وهذا مسيناه طباقا ازدواجيًا موضعياً.

ــع  ـــاق اجلمــ ــد (ب) طبـ ـــا أن يعمـــ ـــد، وهــــذا إمَّـ ــداد بغـــــرض التأكيـ ـــني األضــ بـ

  الشاعر فيه إىل احلصر واالستقصاء، كالذي فعله أبو الطيب يف قوله:

َو َأ ٌ ٌرَوُب**   َمر َو َََ ٌَ َو  

ــا  أن حيمــل الشــاعر فيــه النقــيض علــى نقيضــه اّدعــاءٌ ومبالغــة كمــا فعــل وإمَّ

  أبو الطيب يف قوله:

ََو  َ ُ  ذا َ** َُء اا ِِ اُّ َِ  

حة، وإمَّـا (جـ) طباق القياس، وهو إمَّـا أن يـذكر الشـاعر فيـه مقدماتـه واضـ

 أن حيذف منها اعتماداً على السامع.

إخبـــاري أو تقريـــري. وهـــذا خطـــايب أو وينقســـم الطبـــاق حبســـب األداء إىل  /٧

ــه األنــــاة والتمهــــل  ــه مذهبــ ــبة لشــــاعر بعينـ ــد يكــــون الكـــالم بالنســ نســـيب، فقــ

خطابياً، ولكن إذا قـيس إىل جنـب كـالم مـن هـم أدخـل وأقعـد يف مـذهب 

وأوضــح مــا يكــون مــذهب اخلطابــة يف األنــواع اخلطابــة، بــدا كأنــه إخبــاري، 

أن حتـــذف املقـــدمات يف طبـــاق القيـــاس، وإالَّ بـــذكر شـــيء جـــامع  الســـابقة

تندرج حتته املتناقضات يف طباق اجلمـع، وأن تكـون املطابقـة االزدواجيـة يف 

ــائض.  ــ ـــــني النقــ ــع ب ــ ــاس، أو اجلمــ ــ ــز القيـ ــ ــة يف حيـ ــ ـــي داخلــ ــاق االزدواجــ ــ الطبـ



 ٢٨٣

ـــار يف هـــذا  ــة أمــــٍر وينجلـــي عنصـــر اإلخب النـــوع، إذا عمـــد الشـــاعر إىل تقويـ

بـــذكر نقيضـــه، ويف النـــوع الـــذي جيمـــع بـــني املتناقضـــات، إذا قـــدم قبلـــه أمـــراً 

ــائج  ــ ــــرت النتـ ــاس إذا ذكـ ــ ـــه. ويف القيـ ــــذه املتناقضـــــات حتتــ ـــاُل هـ ـــلح إدخــ يصــ

ووضـــحت املقـــدمات، أو اْفــــَنتّ الشـــاعر يف عـــرض املقـــدمات حبيـــث تكـــون 

 النتائج واضحة.

ـــنٍّ  /٨ ـــاق بفــ ــ ــيس الطب ــ ـــري  لـ ــ ــو كث ــ ــــة، فهـ ـــدين اخلالصـ ــــون املولــ ــــن فنـ ـــعار  يفمـ أشــ

القــدماء، وكــان مــذهب القــدماء فيــه مبنيــاً علــى طلــب املوازنــة بــني املعــاين، 

ــة واملعادلــــة اهلندســــية بــــني  ــدثني بــــين علــــى طلــــب املقابلــ ولكــــن مــــذهب احملــ

 األلفاظ والرتاكيب، حبسب ما اقتضى حبُّهم للزخرف.

ـــــني الط /٩ ــــرق ب ـــني الفـ ــم أن نتبــ ــ ــن املهـ ــ ــا مـ ــ ــث جوهرمهـ ــ ــــن حيـ ــاس مـ ــ ــاق واجلنـ ــ بـ

وســحنتهما يف طبيعــة الصــناعة الشــعرية، واجلــْرس اللفظــي. فاجلنــاس عامــل 

ــع هــــذه  ــر أثــــره يف تنويــ ـــاق عامــــل يظهــ ــر أثــــره يف وحــــدة اجلــــْرس، والطبـ يظهــ

ــه  ــ ــــذي أدخلـ ــد الـ ــ ــــر التجديـ ـــإن عنصـ ـــذلك فــ ــر كــ ــ ـــان األمـ ــا كــ ــ ـ ــــدة. وَلمَّ الوحـ

ك الــذي أدخلــوه يف ضــح وأظهــر مــن ذلــو يبــدو أاملولــدون يف بــاب اجلنــاس 

  باب الطباق.
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ــه التقســـيم:  فـــن مـــن فنــــون البـــديع املعنـــوي. ويقــــال: قســـمت الشـــيء إذا جزأتــ

ِقســماً، مــن بــاب ضــرب، أي فرزتــه أجــزاء فانقســم، والفاعــل قاســم، وقســام:  وقســمته

  .)١(ويقال: اقتسموا املال بينهم واالسم قسمة مبالغة.

ــع إىل  ــت فيــــه العبـــارات، والكـــل راجــ ــا يف اصـــطالح علمــــاء البالغـــة: اختلفـ أمَّـ

  مقصود واحد.

ـــكاكي ــــد الســ ــيم عنـ ــ ــــر: "فالتقسـ ــــزأين أو أكثـ ـــيئاً ذا جـ ــــتكلم شــ ــــذكر املـ مث  أن يـ

  .)٢("يضيف إىل كلِّ واحٍد من أجزائه ما هو له عندك

ـــكري وفســـــره بقولـــــه ــو هـــــالل العســ ــه أبـــ ـــيم : "ومـــــن أوائـــــل مـــــن عـــــرض لـــ التقســ

الصحيح: أن تقسم الكالم قسـمة مسـتوية، حتتـوي علـى مجيـع أنواعـه، وال خيـرج منهـا 

  .)٣("جنٌس من أجناسه ومثل له بأمثلة من القرآن والشعر العريب

مـن يـرى أنـه استقصـاء فمـنهم " يق فقـد ذكـر أن النـاس خمتلفـون فيـهأمَّا ابن رش

  وأورد عدة أمثلة. .)٤("الشاعر مجيع أقسام ما ابتدأ به

ــر متعـــدد، مث إضـــافة مـــا لكـــٍل إليـــه علـــى : "وعرفـــه القـــزويين بقولـــه التقســـيم ذكـ

  .)٥("التعني

                                   
  .١٩٢املصباح املنري: ص/ ١

  .٤٢٥مفتاح العلوم: ص/ ٢

  .٣٤١كتاب الصناعتني: ص/ ٣

  .٣٠، ص٢العمدة: ج/ ٤

  .٤٧، ص٦اإليضاح: ج/ ٥



 ٢٨٦

ــتكلم أقســــا: "وعرفـــه ابــــن أيب اإلصــــبع بقولــــه ــيم عبـــارة عــــن اســــتيفاء املــ م التقســ

  .)١("املعىن الذي أخذ فيه

ـــال ــبيه لتعريــــف القــــزويين حيــــث قـ ــامشي بتعريــــف شــ ـــه اهلــ ــو أن تــــذكر : "وعرفـ هــ

  .)٢("متعدد مث يضاف إىل كلٍّ من أجزائه ما له على جهة التعني

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ــ ــــه تعـ ــ ــ ــ ــ ــه بقولــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل لــ ــ ــ ــ ــ     ���� ومثـــ

 ���     
)٣(  .  

(مثـــود وعـــاد) مث إضـــافة اهلـــالك بالطاغيـــة لثمـــود، وإضـــافة اهلـــالك واملتعـــدد هنـــا 

  بريح صرصر العاتية إىل عاد.

  

  التقسيم يطلق على أمور ثالثة، هي:

م املعـىن، وقـد ينقسـم املعـىن إىل اثنـني ال ثالـث هلمـا، أو / استيفاء مجيع أقسا١

  إىل ثالثة ال رابع هلا، أو إىل أربعة ال خامس هلا، وهكذا.

  تقسيم المعنى إلى اثنين:

ـــاىل:  ــ ــ ـــال تعــ ــ ــ         قــ


)٤(  .  

وهــذا أحســن تقســيم ألنَّ النــاس عنــد رؤيــة "آليــة يقــول العســكري: ويف هــذه ا

                                   
  .٢٤٥حترير التحبري: ص/ ١

  .٣١١جواهر البالغة: للسيد أمحد اهلامشي، ص/ ٢

 ).٦-٤( احلاقة: اآليات/ سورة ٣

 ).١٢: اآلية (الرعد/ سورة ٤



 ٢٨٧

اهللا سـبحانه وتعـاىل اخلـوف علـى وقـدم ". الربق، بني خائف وطامع، ليس فيهم ثالث

الطمــع ألنَّ األمــر املخــوف مــن الــربق يقــع يف أول برقــة، واألمــر املطمــع إمنــا يقــع مــن 

لخــوف، �ــيء الفــرج بعــد الــربق بعــد األمــر املخــوف، وذلــك ليكــون الطمــع ناســخاً ل

  .  )١(الشدة

  :)٢(ومن الشعر قول بشار يصف هزمية

  َوُركَ  َمّ اِاُر َُِ **اَت َ ذاَق طَِ  ٍَُب َوُق

ـــا حيـــاة، تـــورث عـــاراً : "عنـــه ابـــن رشـــيق يقـــول البيـــت قســـمان: إمَّـــا مـــوت، وإمَّ

  .  )٣("ومثلبة

  :)٤(وقول الشاعر

َ َأ  ٍثََ ِ َن  َ ا** ََُُو َِ اِدَثا نإ  

  وقسم احلوادث إىل (ملقي ومنتظر) أي ما لُقي أو انُتظر لقيها.

  :)٥(وقال الشماخ يصف صالبة سنابك محار

َ ََُِ ُرأ  ** جََََ وأ َ ََ َ  

  ض إذا صادف رخواً أي يتفرق.فالقسم األول يرف

                                   
  .٣٤٢كتاب الصناعتني: ص/ ١

ـــوان بشـــار: ص/ ٢ -هــــ١٤١٧، شـــرح صـــالح الـــدين املهـــواري، مكتبـــة اهلـــالل، بـــريوت، ١٦٧دي

  م.١٩٩٦

  .٢٠، ص٢العمدة: ج/ ٣

  .١٣٩نقد الشعر: ص/ ٤

  .دار صادر، بريوت، ١٥ديوان الشماخ: ص/ ٥



 ٢٨٨

  والثاين يتدحرج إذا صادف صلباً، وليس هناك ثالث.

  :)١(وقول عروة بن الورد

ام  رآم و **   رآه  َ  

  األول: فديته عند غيابه.

  الثاين: فداين عند غيايب.

ألين  ما؟ فقـــال:خصـــه ل: ملَِ ئِ فُســـ"، اهللا احلمـــد هللا وأســـتغفر" :)٢(وقـــول ثابـــت

فالقســم األول  . مــن الــذنوباهللا هللا علــى النعمــة، وأســتغفراحلمــد بـني نعمــة وذنــب؛ ف

  للنعمة والقسم الثاين للذنب.

  :)٣(قال الشاعر

 ٌِط ٌرَم ِ م** ُُِ َ ٌ ُّمَو  

  القسم األول �ار ساطع، والثاين ليل مظلم.

  الثة:تقسيم المعنى إلى ث

ـــاىل:  ـــال تعــ ــ             ق

         
)٤(  .  

ــىن إىل ثالثـــة أقســـام (كـــالم اهللا (الـــوحي)،  وراء احلجـــاب، أو يرســـل قســـم املعـ

  رسوًال).

                                   
  .١٤٠إعجاز القرآن: للباقالين، ص/ ١

  .١٢٩علم البديع: ص/ ٢

  ، بال نسبة.١٣٩إعجاز القرآن: للباقالين، ص/ ٣

  ).٥١اآلية ( :الشورى/ سورة ٤



 ٢٨٩

      قال تعاىل: 
)١(  .  

يقــول ابــن أيب اإلصــبع قــد اســتوفت اآليــة الكرميــة مجيــع اهليئــات املمكنــة لــذكر 

  .)بوهيئة اجلنو القعود، وهيئة القيام، هيئة اهللا تعاىل، وهي ثالث: (

ـــاىل:              وقولــــه تعـ


)٢(  .  

  فاآلية جامعة ألحكام الزمان الثالثة.

  / ما بني أيدينا (احلاضر).١

  / وما خلفنا (املاضي).٢

  / وما بني ذلك (املستقبل).٣

ـــاىل:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ         وقـ

                     

 
)٣(  .  

  هي: ظامل ومقتصد، وسابق باخلريات. فاألقسام

وِْ  َْ «: ومـن أشــرف املنشــور أورد ابــن أيب اإلصــبع قــول النــيب 

 َِ إ َََ أو ،َْْ َِْ أو ،ََْ َأ َْْ«.  

  .)٤(قسماً رابعاً لو طُلب لُوجد فلم يبق الرسول 

                                   
 ).١٩١: اآلية (آل عمران/ سورة ١

 ).٦٤: اآلية (مرمي/ سورة ٢

 ).٣٢: اآلية (فاطر/ سورة ٣

  .٣٠، ص٢العمدة: ج؛ و ٢٥٠حترير التحبري: ص/ ٤



 ٢٩٠

  وأفنيت. القسم األول: أكلت

  القسم الثاين: لبست وأبليت.

  القسم الثالث: تصدقت فأبقيت.

قــدم مــع بعـض وفــود العــرب علــى عمــر بـن عبــد العزيــز مث قــام وتقــدم وُحيكـى أن شــاباً 

ــا أمـــري املـــؤمنني " ــائًال: يـ ــنون ثالثـــة:ا�لـــس قـ ــابتنا سـ ــنٌة  أصـ ــنٌة أذابـــت الشـــحم، وسـ سـ

فـإن كانـت لنـا فعــالم  ،ول أمـوالويف أيـديكم فضـأكلـت اللحـم، وسـنة أنقـت العظـم، 

ــا علـــى عبـــاد اهللا وإن ؟متنعو�ـــا عنـــا وإن كانـــت لكـــم فتصـــدقوا �ـــا  ،كانـــت هللا ففرقوهـ

    .املتصدقني علينا إن اهللا جيزي

  .)١("واحدةاألعرايب لنا عذراً يف ما ترك فقال عمر بن عبد العزيز: 

  فاألوىل: أذابت الشحم.

  والثانية: أكلت اللحم.

  ت العظموالثالثة: أنق

لـة روحـاً معجَّ  ؛وقسـم اهللا تعـاىل عـدوه أقسـاماً ثالثـة"وقال إبراهيم بن العبـاس: 

ــاء اهللا، ورأســــاً منقــــوالً  إىل عــــذاب ــة منصــــوبة ألوليــ ــيس  اهللا، وجثــ ــة اهللا لــ إىل دار خالفــ

  .  )٢("هلذه األقسام رابع

  ومن الشعر:

  :)٣(قول زهري

ن  ٌثَ َُُ و **اأ ٌَ ُءِ وٌر أِم  

                                   
  .٣٤٠كتاب الصناعتني: ص/ ١

  .٣٤١صاملرجع السابق: / ٢

  .٧٥ديوان زهري: ص/ ٣



 ٢٩١

يتعجــب مــن صــحة هــذا التقســـيم  وكــان أمــري املــؤمنني عمــر بــن اخلطــاب 

  ".  أو أدركت زهري لوليته القضاء ملعرفته"ويقول: 

  :)١(وقول عمر بن أيب ربيعة

َ ََوحز وأ َ  ٍء ** ُِا َُ َ واُر أا ِِ  

ة قسـماً يعـرب بـه عـن إنسـان مفقـود قسـماً إىل أتـى بـه مـن فلم يبق ابـن أيب ربيعـ

  هذا البيت:

    ا ()أو َ** اي  ْ أو ازح 

  :)٢(وقال زهري

َِ َُوأ  ُ َوا َا** َِوَ ٍ   ِ َ   

  س، الغد).فالبيت جامع ألقسام الزمان الثالثة (اليوم، األم

  :)٣(وقول بشار

 اا َُِو را  ** ٌ ُبر َِ َذ ٌَِو  

يقـــول ابـــن رشـــيق: "البيـــت ثالثـــة أقســـام: أســـري، وقتيـــل، وهـــارب، فاستقصـــى 

  .)٤(مجيع األقسام، وال يوجد يف ذكر اهلزمية زيادة على ما ذكر"

  :)٥(وقول نصيب

                                   
  .٢٩وأسرار البالغة: ص؛ ١٥١؛ واملفتاح: ص١٣٠ديوان عمر بن أيب ربيعة: ص/ ١

  هـ.١٣٦٣، دار الكتب، بريوت، ٢٩شرح ديوان زهري: / ٢

  .١٦٧ديوان بشار: ص/ ٣

  .٢١، ص٢العمدة: ج/ ٤

؛ ٣٤١كتاب الصـناعتني: ص، دار الندوة اجلديدة، بريوت؛  ١٣٩إعجاز القرآن: للباقالين، ص/ ٥

؛ وأورده ريو ل و  مروايتــه:  ٣٠، ص٢العمـدة: ج؛ و ٢٨نقـد الشــعر: صو 

  .١٤٧سيبويه يف الكتاب: ص



 ٢٩٢

   َمريا ُ  ُل َو   و م **  ا َل

  وهذه أقسام ثالثة (ال، نعم، وال ندري).

فلم يبق جواب سائل إالَّ أتى به فاستوىف مجيع األقسـام، وزعـم قـوم أنـه أفضـل 

  .)١(بيت وقع فيه تقسيم

ه، واتقـــوا ، اتقـــوا اهللا بطاعتــه، واتقــوا الســلطان حبقــِينَّ يــا بَــ"وقــال رجــل ألبنائــه: 

وقـــد إالَّ نيا ين والـــدُّ مـــا بقـــي شـــيء مــن أمـــر الـــدِّ  مــنهم: واحـــدٌ فقـــال  ،النــاس بـــاملعروف

  .  )٢("أمرتنا به

  واألقسام الثالثة هي: 

  / تقوى اهللا بطاعته.١

  / تقوى السلطان حبقه٢

  / تقوى الناس باملعروف.٣

 مــن تصــدَّق مــن، فقــال: رحــم اهللا البصــري احلســنحلقــة ووقــف أعــرايب علــى "

البـدوي مـنكم . فقـال احلسـن، مـا تـرك وتكفـاف، أو آثـر مـن قـ أو آسـى مـنفضٍل، 

  .)٣("أحداً إالَّ وقد سأله

  :)٤(ومنه قول عنرتة بن شداد

َُ نا إََُ نر َوإُا أ** لمأ ٍَِ اُ ند َوإُأ  

  وقسم حالته يف احلرب إىل ثالثة: (كٌر وشٌد ونزال).

                                   
  .٣٠، ص٢العمدة: ج/ ١

  .٣١، ص٢جاملرجع السابق: / ٢

  .٣٤١كتاب الصناعتني: ص/ ٣

  .٣٣، ص٢العمدة: ج/ ٤



 ٢٩٣

  :)١(بن رشيق: "وقال األعشى يصف فرساً وأورد ا

ُه أُُ َِ**  َُ عَ ُهَ   

  :)٢(ومن مليح التقسيم قول داؤد بن َسْلم

  و ام   مٌر **و و    طٌل

  والقسم يف باعه (طول) ويف وجهه (نور) ويف العرنني (مشم).

  ة:تقسيم المعنى إلى أربع

          قـــال تعــــاىل: 

    ���       

   
)٣(  .  

  يهب ملن يشاء إناثاً.  :  م األولـالقس

  يهب ملن يشاء ذكوراً.  :  القسم الثانـي

  ذكوراً وإناثاً.  :  القسم الثالث

  جيعل من يشاء عقيماً.  :  القسم الرابـع

  فهذه هي األربعة أقسام ال خامس هلا.

  :)٤(تنيبقول امل :ومن الشعر

                                   
  .٣٥، ص٢العمدة: ج/ ١

  .١١، ص٦األغاين: ج/ ٢

 ).٥٠-٤٩( / سورة الشورى: اآليتان٣

  .١١٥ديوان املتنيب: ص/ ٤



 ٢٩٤

  َوََ َا َوَرَم ا  ** نَ ا َوََ ت

  فالتقسيم (قمراً، وخوط بان، وعنرباً، ورنت غزاًال).

  :)١(وقول القائل

  و َم وا َِذرا ** ورا وامََ أَ َِن

  )، والتفنت جآذروالشاهد (سرن بدوراً، وانتقنب أِهلًَّة، ومسن غصوناً 

  :)٢(ائلوقول الق

  َوَِْ  إٌَر َوََ ** ََُ ِِ  َو  رَِ ي 

وقــال ابــن رشــيق: زعــم الفــرزدق أن أكمــل بيــت قالتــه العــرب (أو قــال أمجــع) 

  :)٣(بيت قول امرئ القيس

أ ُ ٍََم َو ظ ** َ ََُو نِ ُءرَوإ  

  األمر الثاني:

  ويتمثل يف ذكر أحوال الشيء مضافاً إىل كل حالة ما يالئمها ويليق �ا.

  :)٤(كقول املتنيب

   ََِو ِ َ ُطَ  

  ِل إذا ا ٍِف إذا ُدا
.  

**  

**  

  مِ ُُ طل  ِاََا ُدُ     

  ُّ ذاإ  واَّ ذاإ وا  
.  

                                   
ىل أيب هـــالل العســـكري، ونســـبه الثعـــاليب أليب القاســـم؛ ، وينســـب إ٨٩كتـــاب الصـــناعتني: ص/ ١

  ، منسوباً أليب القاسم الزاهي.١٩٨، ص١يتيمة الدهر: ج

  .٣٤، ص٢العمدة: ج/ ٢

  ، طبعة دار الكتب العلمية.١١٩ديوان امرئ القيس: ص/ ٣

  .١٦٠ديوان املتنيب: ص/ ٤



 ٢٩٥

فالشـاعر قــد أضـاف هنــا لكـل حــال مــا يالئمهـا، بــأن أضـاف إىل الثقــل حــال 

ــال شــــدهم  ــة حـــال دعـــو�م إىل احلــــرب، وإىل الكثـــرة حـ ــا�م األعـــداء، وإىل اخلفــ مالقـ

وهجـــومهم علـــى األعـــداء يف احلـــرب، وإىل القلـــة حـــال عـــدِّهم وإحصـــائهم؛ أل�ـــم إذا 

  الكثرة. غلبوا أعداءهم يف قلة عددهم، كان أفخر هلم من

  :)١(ومنه قول زهري

َِار  ََُُ اَذا ِاطإ َّ اَ** ََا ِاَر  ذاإ َّ َرَب  

يف هــذا البيــت جبميــع مــا اســتعمله املمــدوح مــع أعدائــه يف وقــت فـزهري قــد أتــى 

ــاف إىل طعـــــن  ــأن أضـــ ـــك بـــ ــا، وذلــ ــا يالئمهـــ ـــيفاً إىل كـــــل حـــــال مـــ ـــاج واحلـــــرب مضــ اهليــ

ألعدائــه حالــة ارمتــائهم، وإىل ضــربه إيــاهم حالــة طعــنهم، وإىل اعتناقــه حالــة  املمــدوح

  .)٢(مضاربتهم فهو يف كل حال يتقدم خطوة على أقرانه

  :)٣(الثقفي ومنه قول طريح

ا اََ نا إَِ نه َوإُ َ** اَ اََ  نا َوإذاأ اَّ  

ــاف الشــــاعر إىل مســــاع ــة  فهنــــا أضــ ــر حالــ اخلــــري حالــــة إخفائــــه، وإىل مســــاع الشــ

  إذاعته. وإىل عدم مساعهم خرياً أو شراً حالة الكذب.

  :)٤(ومنه ما مثل به السكاكي

  أدن    ن

  ا ط  اة  
.  

**  

**  

   ا  ءا  إذا  

  ا   او  
.  

                                   
  .٥٤ديوان زهري: ص/ ١

  .١٣٩علم البديع: ص/ ٢

  .١٨، ص٢ج الكامل: للمربِّد،/ ٣

  .٤٢٥مفتاح العلوم: ص/ ٤



 ٢٩٦

  القصر.حيث أضاف إىل األول الطول، وإىل الثاين 

  :)١(ومنه قول أيب متام

 َُ َو إ  ٍَُ َ وأ َُا  

  ِ  ِ اِءا َدواُء اَ  
.  

**  

**  

  ِ  ََُه أظ ُُ  

ِ  ِ اِءا َدواُء اََو  
.  

  أضاف لألول (الوحي) دواء الداء من كل عامل.

  ملرهف) دواء الداء من كل جاهل.وأضاف للثاين (احلد ا

  :)٢(وقول املتلمس

َو  ِِ ُُ ٍَ َ َُ  

    ُِِ َ ِا َ اَ  
.  

**  

**  

  َواّ َُِإ اَذنَُ  ا

    َُأ ُ َ  َُ َوذا  
.  

مـع اخلسـف، وأضـاف ولقد ذكر الشاعر العري والوتد، مث أضاف لألول الـربط 

  .)٣(إىل الثاين الشح على التعني

  القسمة الرديئة:

  ومنها قول ابن القرية: الناس ثالثة؛ عاقل، وأمحق، وفاجر.

  فالفاجر جيوز أن يكون أمحقاً وعاقًال.

  والعاقل جيوز أن يكون فاجراً.

  .)٤(واألمحق جيوز أن يكون فاجراً 

                                   
: الســـــيف؛ املرهــــف، و ٤٧صاإليضــــاح: ؛ واستشــــهد بـــــه اخلطيــــب يف ٢٨٦املثــــل الســــائر: ص/ ١

  : عرقان يف العنق.األخدعان: حداه؛ ظباهو 

  .٤٨، ص٦اإليضاح: ج؛ و ٣٦٤كتاب التلخيص: ص/ ٢

  .١٣٥علم البديع: ص/ ٣

  .٣٤٤كتاب الصناعتني: ص/ ٤



 ٢٩٧

خـر فسـدت القسـمة كقـول أميـة ومنها الفاسدة إذا دخل أحد القسمني يف اآل

  :)١(الصلتأيب بن 

ِِ َر ركَ َُِم ** َُ َ َوَرب ما َرب  

  داخل يف األنام من يتأبد (أي يتوحش).

  :)٢(وقول اآلخر

  كدر إأ** ُا  أو   

  فعبث العابث داخل يف إهالك املستهلك

  :)٣(وقول اآلخر

  إ   **  إذا ط مأ و  

  فتومي وتومض واحد.

  :)٤(وقول مجيل

نأ   ٍَ ر  ** َِر َِو أأ ََُِو   

  فإتيان الرسائل داخل يف الوصل.

  القسمة: وكذلك من عيوب

  :)٥(قول أحد األعراب

ا  ه  ** ى ا َوا راط  

                                   
  .١١٧نقد الشعر: ص/ ١

  .١١٧صاملرجع السابق:  /٢

  .٣٤٤كتاب الصناعتني: ص/ ٣

  .٣٤٤صاملرجع السابق: / ٤

  .٣٤٢صاملرجع السابق: / ٥



 ٢٩٨

  فقال (سقيتين) مث قال سقياً طهوراً، وَملْ يذكر األخرى.

  :)١(وكذلك قول القائل

   ا و  ٌا **ْت  أ ُ ر

فأنشــده ورجــٌل مــن حنيفـــة حاضــر، فقيــل لــه: مـــن أي قســم أنــت؟ فقــال مـــن 

  الثلث امللغي ذكره

  :)٢(قول القائل وأيضاً 

 ُُع و  ْ ُ** سوي وٍب م    

قســمة رديئــة؛ ألنــه جعــل الــوحش بــني مســني وداخــل يف كناســه وكــان ينبغــي أن 

    بني كانس وظاهر. من بني مسني أو هزيل أو :يقول

  :)٣(وقول األخطل

  ُق اِة ُُعُ َوأ ُ** َمإذا ِاَِ اُل أََت 

  (مضيئة) مع (خضوع) رديء.وكان ينبغي أن يقول وألوان الكماة كاشفة 

  األمر الثالث:

واألمــر الثالــث الـــذي قــد يطلــق التقســـيم عليــه يتمثــل يف التقطيـــع، ويقصــد بـــه 

ــية أو إىل  ــد مــــن الشــــعر إىل أقســــام متثــــل تفعيالتــــه العروضــ ــع ألفــــاظ البيــــت الواحــ تقطيـ

   الوزن.مقاطع متساوية يف

                                   
  ، منسوب جلرير.١١٨نقد الشعر: ص/ ١

  .٣٤٢كتاب الصناعتني: ص/ ٢

  .٣٤٣صاملرجع السابق: / ٣



 ٢٩٩

  .)١(ويسمى التقسيم حينئٍذ "التقسيم بالتقطيع"

  :)٢(ومن أمثلة ذلك قول املتنيب من حبر الطويل

 قَ َو أ  ىَا َِ  ** أ  ِ ى َوأ  َد َو  

  فقد جاء املتنيب بالبيت مقسماً على تقطيع الوزن، كل لفظتني ربع بيت. 

  :)٣(له من حبر البسيطوأيضاً قو 

  َواََ  َِا َوار  َزَرا ** ا َوا  َووا َِ َم

  فقد جاء البيت مقسماً مقطعاً إىل أربعة مقاطع متساوية يف الوزن. 

  :)٤(ومنه قول البحرتي من حبر اخلفيف

َ ِ َ وأ اُِ وأ **  ُ وأوَ وأ ِذرا وأ  

فالبيــت هنــا مقســم مقطــع إىل ســتة مقــاطع كــل واحــد منهــا ميثــل تفعيلــة مــن  

  تفعيالت حبر اخلفيف.

  :)٥(كقول مسلم بن الوليدوقد جييء التقسيم بالتقطيع مسجوعاً،  

ُم  ٌِ ٌََ وأ ٌَ** َُِ ٌضر وأ ٌَذ َ وأ  

  :)٦(يف مدح املعتصم وفتح عمورية وكقول أيب متام 

                                   
  .١٣٩علم البديع: ص/ ١

  .٢٥٢ديوان املتنيب: ص/ ٢

  .٢٤٣صاملرجع السابق: / ٣

  .٦٧٧، ص٣لبحرتي: جديوان ا/ ٤

  ديوان مسلم بن الوليد./ ٥

  ، شرح د. حمي الدين صبحي.١٤٠، ص١ديوان أيب متام: ج/ ٦



 ٣٠٠

ُ ََُُِ ِِ َِ ** َُِِ ِا  ٍَُِ ِِ  

  التقسيم املسجوع (معتصم، منتقم، مرتقب، مرتغب). 

ــرياً يف  ــله وأطنـــب كثـ ــيع) وفضـ ــذا النـــوع اســـم (الرتصـ ــة علـــى هـ وقـــد أطلـــق قدامـ

  .)١(وصفه

كقـول ذا النـوع كراهـة التكلـف، وِممـَّا ورد عنـدهم منـه  فالقدماء ملَْ يكثروا من هـ

  :)٢(أيب املثلم يف الرثاء

  أ ّ ٍَُل أَّ ٍَوِد** نِ ُنَ ٍَِمُد أَّ  

    فالتقسيم بالتقطيع املسجوع واضح يف البيت.

  :)٣(وأيضاً منه تقسيم الضد كقول العباس بن األحنف

ُو  ٌََُُو  ًِ** ََُو َُُِو ٌَ ُبَ  

(الوصــل والصــرم، احلــب والقلــي (الــبغض)، العطــف والصـــد، ونالحــظ ذلــك  

  .السلم واحلرب)

وهكذا إذا استوعب التقسيم مجيع أقسـام املعـىن أو مجيـع أحوالـه فهـو التقسـيم 

  .)٤(الصحيح الذي يعد من فنون البديع املعنوي

  :يف تعريف التقسيم من حيث الوزن واملواقف أي األمر الثالث ولقد جاء

التقســـيم هـــو جتزئـــة الصـــوت إىل مواقـــف أو مواضـــع يســـكت فيهـــا اللســـان أو "

                                   
  .١١٨نقد الشعر: ص/ ١

  م.١٩٤٥الكتب، القاهرة، دار ، ٤٠ديوان اهلذليني: القسم الثاين، ص/ ٢

  .٥٠، ص٦اإليضاح: ج/ ٣

  .١٤١علم البديع: ص/ ٤



 ٣٠١

  .  )١("يسرتيح، أثناء األداء اإللقائي

وهــذا التعريــف الشــامل حيتــاج إىل توضــيح، فــاملعروف يف ميــزان البيــت العــريب، 

يقيني، أحـــدمها عنـــد آخـــر الشـــطر األول وامســـه أي أن فيـــه مـــوقفني عروضـــيني أو موســـ

العــروض، واآلخــر عنــد آخــر الشــطر الثــاين وامســه الضــرب وهــو موضــع حــرف الــروّي، 

  .)٢(فهذا التقسيم إمَّا أن يكون خفياً، وإمَّا أن يكون واضحاً 

وهــذا التعريــف خيتلـــف كثــرياً عـــن تعريــف القــدماء لـــه. وهلــذا ال بـــد مــن عـــرض 

  .آراء القدماء

الغالب على مذهب القدماء، أ�م َملْ ينظروا إىل التقسيم من حيـث كونـه أمـراً 

  .)٣(جرسياً، ولكن من حيث كونه أمراً يتعلق باملعىن

وعرفه بعضهم بأنه استقصاء الشاعر مجيـع أقسـام مـا ابتـدأ بـه، روى ذلـك ابـن 

  :)٤(رشيق وذكر شاهداً عليه قول بشار بن برد

  َوُق اَت َ ذاَق طَِ ٍَُب

   َُِو را   اا  
.  

**  

**  

 َُِ اُرِا َّم َ كرَُو  

  ُر َِ َذ ٌَِو ٌ  
.  

ــة.  ــ ــــورث عــــاراً ومثلب ـــاة، ت ــا حيـ ــ ــا مــــوت وإمَّ ــ ــمان: إمَّ ـــت األول قســ ـــال: "فالبيـ قـ

ــة أقســـام: أســـ ٌري وقتيـــل وهـــارب، فاستقصـــى مجيـــع األقســـام" ومـــن والبيـــت الثـــاين ثالثـ

تعريفه للتقسيم جاز لنا أن نصف الكالم كله تقسـيم ألنَّ صـاحبه ال خيلـو مـن طلـب 

                                   
  .٣٠٣، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٣٠٣، ص٢جابق: املرجع الس/ ٢

  .٣٠٦، ص٢جاملرجع السابق: / ٣

  .٢٠، ص٢العمدة: جيُنظر، / ٤



 ٣٠٢

شــرتط جلــودة التقســـيم أن االستقصــاء وتنويــع وجــوه اآلراء ولكنـــه تنبــه فاســتدرك بـــأن ا

  أيب العتاهية: ، مثل قول)١(يكون جامعاً لكل أقسام ما عليه مدار احلديث يف املعاين

    و** و و   

فـأتى علــى مجيـع مــا يتخـذ للمأسـور وا�نــون ومل يبـق قســماً. هـذا وأمثالــه قـال: 

فيما قدمت هـو اجليـد مـن التقسـيم. وأمَّـا مـا كـان يف بيتـني أو ثالثـة، فغـري عـاجز عنـه  

  .)٢(كثري من الناس

ــــن  ـــه اب ـــا عرَّفـ ـــب مـ ــيم حبسـ ــى أن التقســ ـــكريوال خيفــ ـــيق وأضــــرابه كالعسـ  )٣(رشـ

خيــتلط أمــره باملقابلــة. ولــذلك قــول ابــن رشــيق عــن املقابلــة أ�ــا بــني الطبــاق والتقســيم. 

وتعريــف القــدماء للمقابلــة بأ�ــا إعطــاء كــل شــيء حكمــه، فهــل تــرى بــني هــذا وبــني 

فــإذا نظــرت يف قـوهلم يف التقســيم إنــه استقصــاء الشــاعر أقســام مــا ابتــدأ بــه كبــري فــرق، 

 بشــار الســابقة، تنتقــد حكــم ابــن رشــيق وأصــحابه عليهــا، ووجــدت مــا زعمــوه أبيــات

من تقسيم يف البيت األول؛ ليس بتقسـيم وإمنـا هـو مقابلـة بـني املـوت واحليـاة الذليلـة، 

يشفعه التوازن بني املصرعني األول والثاين، أمَّا التقسيم ففي البيت الثـاين ولكنـه لـيس 

والقتــل كمــا زعمــوا، وإمنــا يف هــذه املواقــف اللســانية يف تعــداد حــاالت الفــرار واإلســار 

  .)٤(اليت جزأ الشاعر عليها وزن البيت

  :)٥(وكذلك يستشهدون  بأبيات امرئ القيس يف وصف الفرس

 َءةُّد َ َذا أإ  

  ِأ َ تََدن أَوإ  

**  

**  

 َ ا َِ رُُا  َ  

ُأ  َ َُ  

                                   
  .٣٠٧، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٢١، ص٢العمدة: ج/ ٢

  .٣٤١كتاب الصناعتني: صيُنظر،  / ٣

  .٣٠٧، ص٢املرشد: ج/ ٤

  ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم.١٦٦ديوان امرئ القيس: ص/ ٥



 ٣٠٣

َ َ ََن أَوإ  
.  

**  َُِ َ ٌَذَم   
.  

ــة وعنــــدي إن وصــــف الفــــرس يف هــــذه  ــا هــــو موازنــ ــيم وإمنــ ــيس بتقســ األبيــــات لــ

ــد  ـــو عنــ ــيماً، فالتقســــيم يف هــــذه األبيــــات قليــــل وهـ ــف تقســ ــدوا الوصــ ــد عــ ــة وقــ ومقابلــ

الــذي راع األوائــل مــن مواقــف اللســان يف (أقبلــت، أدبــرت، أعرضــت). وأحســب أن 

ــة الناشــــئة  ــو عنصــــر املوازنــ ــيس هــــذا هــ ــاق كــــالم امــــرئ القــ ــة والتكــــرار والطبــ ــن املقابلــ مــ

  .)١(والتقسيم، وقد مساه ابن رشيق تنسيقاً 

تشــا�ت حقيقــة التقســيم علــى النقــاد واخــتلط أمرهــا عنــدهم اختالطــاً شــديداً 

، كـل ذلـك حماولـة للتوضـيح جعلهـم يسـتكثرون مـن املصـطلحات باملقابلة واملوازنة، ِممَّا

  .)٢(ودفع االلتباس، فلم يكن من هذه املصطلحات إالَّ زادت األمر تعقيداً 

  ومن ذلك تسميتهم لقول أيب العميثل األعرايب تقطيعاً:

ْوا ْْن ووار وْ وا ** ْْوا ِْو ْو ْوا واْ  

  يف باب احلديث عن اجلناس. وقد ذكرناه

) وقــال: )٤() ومسـاه ابـن رشــيق (التسـهيم)٣(مــا مسـاه قدامـة (التوشــيح ومـن ذلـك

  :إنه ما يشبه املقابلة مثل قول جنوب أخت عمرو ذي الكلب اهلذلية

  كَم  وَ  ُِ  

ٍَِّ َ ّذن َمإ  

  َُ َوزَتَ قََو  

**  

**  

**  

  ُ داًء ِ َذن َمإ  

 َو ُم ُ اُ  

   ا ََ ٍفَ َءَِ  

                                   
  .٢٢، ص٢العمدة: جيُنظر، / ١

  .٣٠٨، ص٢د: جاملرش/ ٢

  .١٦٧نقد الشعر: صيُنظر، / ٣

  .٢٣، ص٢العمدة: ج/ ٤



 ٣٠٤

 َُُ ِِ َرَا ََو  
.  

**  ِا ِ ا ُد ََو  
.  

ـــة ــا تكـــرار ومقابلـــة يف البيـــت األخـــري (مشـــس النهـــار) : الباحث هـــذه األبيـــات �ـ

  (دجى الليل).

كـــره ابـــن رشـــيق (االســـتطراد ومـــن االصـــطالحات الداخلـــة يف هـــذا البـــاب مـــا ذ 

  واملوازنة.يف حيز املقابلة ) وكل ذلك يدخل )١(والتفريع

ــنظم  ــاس بــــني نــــاحييت املعــــىن والــ ــاد القــــدماء كــــل هــــذا االلتبــ ــبب للنقــ فالـــذي ســ

واللفظ يف منهج البحث. وقد غاب عليهم أن كل مقابلـة أو توافـق معنـوي أو لفظـي 

كمــا -التقســيم أمــراً لفظيــاً معنويــاً،  مــن املمكــن إدخالــه يف نطــاق التقســيم، إن ُجعــل

  .)٢(فاحلزم أن تصرفه إىل ناحية اللفظ واجلْرس؛ ليزول هذا االلتباس -جعلوه

حتـــت حكـــم مث تقســـيمه، أي تقســـيم احلكـــم أي إضـــافة مـــا وهـــو مجـــع متعـــدد 

  .)٣(لكل متعدد إليه من ذلك احلكم. أو تقسيمه مث مجعه

                                   
   :الكميت هو أن يثبت ملتعلق أمر حكم بعد إثباته ملتعلق له آخر، كقول التفريع:/ ١

 ا  أ ** ا   ؤد   

  .٧٣، ص٦جاإليضاح: يُنظر، 

تكلـف يف  و غريه وآبائه علـى ترتيـب الـوالدة مـن غـريوهو أن يأيت بأمساء املمدوح أ طراد:ستاال

ومنـه قـول ... السبك حىت تكون األمساء يف حتدرها كاملاء اجلاري يف اطراده وسهولة انسـجامه

ا ا ا ا ا ا ا   ب  إق  « :النـيب 

اإ « ٨٩، ص٦اإليضاح: ج؛.  

  .٣١٠، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٤٩، ص٦اإليضاح: ج/ ٣



 ٣٠٥

  :)١(فاألول كقول املتنيب

ضرأ َ َأ َّ)٢(  ٍَََ  

   َِ َما َوا  َووا  
.  

**  

**  

   َُُِن َواَُوا ُوا ِِ َ  

  َواََ  َِا َوار  َزَرا
.  

مجــع يف البيــت األول شــقاء الــروم باملمــدوح علــى ســبيل اإلمجــال، حيــث قــال: 

  ، مث قسم يف الثاين وفصله.تشقى به الروم

ــو  ـــم وهــ ــاء واألوالد واألمــــوال والــــزروع يف حكـ ــمل النســ ــع (الــــروم) تشــ وقــــد مجــ

الشـقاء، مث قسـم ذلـك احلكـم إىل سـيب وقتـل و�ـب وإحـراق. ورجـع لكـل واحـد هــذه 

  األقسام ما يناسبه، وأمَّا ما عطفه على الصلبان والبيع فلم يتعرض له يف التقسيم.

  :)٣(بن ثابتوالثاين كقول حسان 

   ُُوَُ واَ اَر ذاإ ٌ  

 ٍََُ ُ ُِ ِ َِ  
.  

**  

**  

  أو َوا ا ََ أِ َما

 َِا نإ ُعَِا َ  
.  

ــم   ــع األوليـــاء، مث قسـ ــر األعـــداء ونفـ ــدوحني إىل ضـ يف البيـــت األول صـــفة املمـ

  لبيت الثاين حيث قال سجية تلك.مجع يف ا

  :)٤(ومن لطيف هذا الضرب قول اآلخر

  و  أم  ن   

 ر  ا رأ   

**  

**  

  ظ  أم  دا أا  

     دث أو ء  دا  

                                   
  .٢٤٢ديوان املتنيب: ص/ ١

  : بلدة من بالد الروم.خرشنة: مجع َربـَض بفتح الباء، وهو ما حول املدينة؛ أرباض/ ٢

، شــرح عبــد الــرمحن الربقــوقي، دار الكتــاب العــريب، بــريوت، ١٨٩ديــوان حســان بــن ثابــت: ص/ ٣

: األشـــياع؛ ٧٤جـــاز: ص؛ ودالئــل اإلع١٨٠م؛ ورد يف املفتـــاح: ص٢٠٠٤-هـــ١٤٢٤، ١ط

  : املبتدعات.البدع: مجع خليقة وهي الطبيعة واخللق؛ اخلالئقاألتباع؛ 

  .٧٥يف الدالئل: صبال نسبة ؛ و ٥٠صاإليضاح: األبيات إلبراهيم بن العباس الصويل؛ / ٤



 ٣٠٦

  وأم أم إ    
.  

   ف ا ا  **
.  

مجــع ِلمــا قســم لطيــف، وقــد زاد لطفــاً حبســن مــا بنــاه  فقولــه (خــالف احلــالتني)

  :  )١(عليه من قوله

وأم أم إ    

هو اجلمع بـني شيئني/أشـياء يف حكـم واحـد، مث التفريـق بينهما/بينهـا يف ذلـك 

ــا يالئ ـــلٍّ مـــ ــاف إىل كــ ــأن يضـــ ــة بـــ ـــياء املفرقـــ ـــني الشيئني/األشــ ـــيم بــ ــم، مث التقســ ــه احلكــ مـــ

  .)٢(ويناسبه

       ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل: 

  �         �

              

�               

       
)٣( .  

فـــإن . )      (أمَّــا اجلمــع ففـــي قولــه تعــاىل: 

متعـدد معـىن؛ ألنَّ النكـرة يف سـياق النفـي تعـم. وأمَّـا التفريـق ففـي قولـه  )قوله (

     ) وأمَّــا التقســيم يف قولــه (  تعــاىل (

                                   
  .٧٥صاملرجع السابق: / ١

  .١٦٢علم البديع: (عتق)، ص/ ٢

 ).١٠٨-١٠٥( هود: اآليات/ سورة ٣



 ٣٠٧

    ()١(.  

  أي إضافة عذاب النار لألشقياء.

  وإضافة نعيم اجلنة للسعداء.

  :)٢(ومن اجلمع مع التفريق والتقسيم شعراً، قول ابن شرف القريواين

َُِِِِ ٌَ ِتا ِِ  

 ِا َُِو ُا ِِ  
.  

**  

**  

  ُ اََو  ُ اَ  

  ُا َِِِو ُا ِِمَُِو  
.  

حكــم واحــد وهــو االجتمــاع أمــام بابــه، مث فمختلفــو احلاجــات مجــع بيــنهم يف 

ختـالف حـال غـريه، الً منهم له حال خاصـة ذلك احلكم من جهة أن كفرق بينهم يف 

مث عـاد فقسَّـم بـأن أضــاف إىل كـل واحـد مـنهم مــا يناسـبه. فللخامـل العليـا، وللمعــدم 

  الغىن، وللمذنب العتىب، وللخائف األمن.

  

                                   
  .٥١، ص٦: جاإليضاح/ ١

: سـاقط النباهـة الـذي ال حـظ لـه مـأخوذ مـن اخلامـل: هنا احلال؛ الفن؛ ٥٢صاملرجع السابق: / ٢

  مخل املنزل مخوًال إذا عفا ودرس.



 ٣٠٨
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يــة للفــظ التقســيم هــو جتزئــة الــوزن إىل مواقــف، يســكت عنــدها املــرء أثنــاء التأد

قليًال، كأنـه يـومئ إىل السـكت فهـذا التقسـيم إمَّـا أن يكـون خفيـاً، البيت، أو يسرتيح 

  وإمَّا أن يكون واضحاً.

وهـــو مـــا َملْ يقســـم الشـــاعر فيـــه الكـــالم إىل فقـــرات بينـــة املواقـــف، إمنـــا جـــاء بـــه 

  .)١(حبيث متكنك االسرتاحة عند أجزاء منه

  :)٢(تأبط شراً مثال ذلك قول 

إم  َِِِ َْ ُ ذاإ،  

  ،َمُْت  َمَِ ِ  إذْ 

  وأَْوا َِ ِاُ ،    َُُا

َ ُ اََُْ مُُاِد،  

ِ ُعََْء أ ، رَُ إذا ،  

  ُْ ا َ   و،  َمَتُ 
.  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

ا ِ ْْوأ،  اقَأ  

ُْأ، ِا َِْ ، رواأ  

ََِْْ،    اقَ ى اََْ ىَ  

ٍِْ و أأ، قوط َ ىِ  

حَ وذا ،ا ِْْقَ ِ  

 ا ِ ِ ِِاَِ، اقَْ  
.  

  مبينة بالفصالت.أماكن الوقوف 

  :)٣(ومثله قول األسود بن يعفر النهشلي

                                   
  .٣١٠، ص٢املرشد: ج/ ١

: موضـــع؛ خبـــت الـــرهط: وصـــل ضـــعيف منقطـــع؛ ضـــعيف الوصـــل أحـــذاق؛ ٧املفضـــليات: ص/ ٢

  : جريت جرياً سريعًا.ألقيت أرواقي

  ؛ من قصيدته اليت أوهلا:٤٤٥فضليات: صامل/ ٣



 ٣٠٩

  مأ ،ِ أ  ،اِدِثا َو  

  ٍََ َِِْ  ىَِْأ ،  

ُِ و،   ِي َمِى اَِ  

  ُِ ،إن اِ واُفَ 

َِء َرَو ِ َََْ ٍَ  

قُ آل ََْ َُؤَذا أ)١(  

   قرو ِوا ْرَمَا ْأ  
.  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

   َُْ ارُض َْاِد

 اقَِا َ،  ِادَُ ْرضأ و  

  أن اُ َِ ِذي اَْاِد

َرَا ُِ، ِداَ نَْي  

  ِ ُدون َمِ، طر وِدي

  َا َزُْ وَ إَِد

  واْ ِذي اَِت َِْ ادِ   
.  

  الفصالت تبني أماكن الوقف.

  :)٢(وخري ما نتمثل به على التقسيم اخلفي رائية أعشى باهلة

   ، َأ َ ٌنِ َأ إّم  

ُ َِِْ ، ْرأُُ  

    ،َُُُْ َءَ ّ ُّا ََِ  

َ  سّا  ُِى ،ٍَأ   

َ  ََُُ ا َُ  أا ََ  

  َْ  َْ َِْه ُّ َُرهُ 

  ،َُُْ رِْا  َِ ّرىََ   

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

َََ  َُ  ََُ و َِ  

  ان، ذا ر  ، ارُ    

  َُُِْ ،ََِْ ِْ َءَ ٌَوَرا  

  اَُدوَم َْمَو ،َُُ   

 ُِاَأإذا ا  َْءَم ُا   

  َ اِ، َوَ  ِه َرُ  

    ُا ُُِِ  ََّ و  

                                                                                                  
َدي مُر ّأ و دي ** اي وَ ٌَُ وا  

  : اليمن.أرض مراد: سيل الوادي؛ و تلعة: يريد أنه أعمى؛ ضربت على األرضو 

  .٤٤٨: من ملوك غسان؛ املفضليات: صحمرق/ ١

ـا جـاء مجـع القـوم الـذين  ، ينص فيها الشاعر صاحبه املنتش٢٩١، ص٢الكامل: ج/ ٢ ر الباهلي َلمَّ

  كان فيهم وتركوه وراءهم قتيًال، وهذا الراكب الذي يتسلل وراءه ويبلغه اخلرب.



 ٣١٠

  َِْ   ،اْر َد  ،  

 ،َََْ ْن، ت   

 إ  َ ََ،   ،َِ َْ  
.  

**  

**  

**  

  َُِْ ُّْْذو ا ُْا َِ  

  ُُُ ٌََْ م ،َمََْ َوإْن  

 ،َْْذ،ا   َُُِْ  
.  

وهــذه األبيــات توضــح ماهيــة التقســيم اخلفــي، وقــوة فعلــه يف االرتفــاع مبوســيقى 

  .)١(الشعر وتنويعها

التقســيم الواضــح هــو مــا كانــت املواقـــف اللســانية فيــه ناصــعة، بيِّنــة، حبيـــث ال 

  ميكن جتاوزها أو جتاهلها.

  .)٢(كالعروضومنه ما يقع فقراً ال يُراعى فيها سجعاً وال وزن عروضي أو  

  :)٣(مثال ذلك قول زهري

َََا َوُدر ََ ا  ** َُو رَُءِا  َ  

  .الظباء) ،درال ،املهااألقسام (

  :)٤(وبيت نصيب

   َمريا ُ  ُل َو  ،م** و،   ا  َل

  ا ندري).مقسام (ال، نعم، األ

  :)٥(وقول عمر بن أيب ربيعة

                                   
  .٣١٤، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٣١٧-٣١٦، ٢، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٦١شرح ديوان زهري: ص/ ٣

  سبق ذكر البيت./ ٤

  احلميد. ، شرح حممد حمي الدين عبد٩٢ديوان عمر بن أيب ربيعة: ص/ ٥



 ٣١١

   َُ رأ ُ ٌَ َبَو،  

  إُم، ، ا   
.  

**  

**  

  َوَمُُ َ ،َوَروَح ُرُن

ُ َُم َو،   َُِ َمأ َو  
.  

  يف البيت األول (غاب قمري، روح رعيان، ونّوم مسُّر)

  جامع، وال نأيها يسلي، وال أنت تصرب).ويف الثاين (فال الشمل 

  .)١(والوقوف بعد قوله �يم إيلَّ نعم، قريب من اخلفي

  :)٢(وقول املتنيب

  َُأ ،أطِ َُةِ 

  ُ َُ،   ِ ُلِ،  
.  

**  

**  

َِِ، َُ، ُدَُ  

َ ُدر، َََُز  
.  

  (الطعن بالقناة، والضرب بالسيف). فالبيت األول

  والبيت الثاين (مشس ضحاها، هالل ليلتها، دٌر تقاصريها).

وهــذا النــوع مــن التقســيم الواضــح، أقــل جميئــاً يف الشــعر مــن النــوع اخلفــي؛ ألنــه 

طراز قدمي من األسلوب الشعري، عفـت عليـه أسـاليب أحـدث منـه؛ وهـذا الـذي نـراه 

  .)٣(إمنا هو آثار منه أبت البقاءمنه يف تضاعيف كالم الشعراء، 

  :)٤(ومنه أيضاً قول طرفة

ئِ ََ َو،  َُ َ  

  اَءَ َلا َّ َم َِو  

كَُ،  ٍُِ َ يأ   
.  

**  

**  

**  

َّ،   ُ ي  ،َوَََو  

َ، اَوإ، َِو، َِيَو  

  َوََِ َ  ِ  ،َمري
.  

                                   
  .٣١٧، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٩ديوان املتنيب: ص/ ٢

  .٣١٧، ص٢املرشد: ج/ ٣

  .١٩ديوان طرفة بن العبد: ص/ ٤



 ٣١٢

  البيت األول قوله (ليس مهه كهمي، وال يغين غنائي، ومشهدي).

  البيت الثاين نفى عين الرجال (جراءيت وإقدامي، وصدقي ومشهدي).

  البيت الثالث: (غمة �اري، وليلي السرمدي).

  :)١(ومنه قول علقمة بن عبدة يف وصف اخلمر

  َو ُِ  اَأسَ و، ** ُذي َُُِوَ،   اُاَع

  .(تشفي، وال تؤذي، وال تدومي) على حسب قوله

ــا  ــا فيمــ ــح مجيعهــ ــيم الواضــ ــه أقــــدم أنــــواع التقســ ــداً؛ ألنــ ــر جــ وهــــذا الصــــنف غزيــ

كـان ، ومن خري أمثلتـه وأنـدرها قـول زهـري يصـف القطـاة ومطـاردة الصـقر هلـا؛ و )٢(نرى

  :)٣(قد شبه �ا فرسه

 ا  ِ مِب، َ  

ِم، ِة اَ، ََُ  

   ا ُأ  ىقٌ  ،أُ  

ِ ُعََء أَ ، َط ََو  

**  

**  

**  

**  

  َوأََد َ أَ اََك ،ورٌد

ِ  َُء َواا ُُِ  ِ  

اِدا َر، ََا ُ َُ   

ُ َفَ ِ َمكََو   

                                   
  .٣١٨، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٣١٨، ص٢جاملرجع السابق: / ٢

يشبه الفرس بقطاة اآلبار الصحراوية اليت منعـت مـن الـورود  ؛٢٩١خمتارات الشعر اجلاهلي: ص/ ٣

ء؛ واصـطيدت أختهـا الـيت تشـبه احلصـاة الـيت يقسـم �ـا املـاء يف الصـحرا بسبب مجاعة الـواردين

ــيّ و  : الصــحراء البعيــدة والقفصــاء واحلســك مــن نبــات الباديــة مث أهــوى هلــا صــقر فــال شــيء السِّ

أســرع منهــا حــني تنحــو مث انــدفعت إىل أســفل حــىت هــمَّ غــالٌم عابــث أن ميســك �ــا ومســت 

  ع.: أي قطبتكأنامله ريشها فاقتطف منه، 



 ٣١٣

 ر رضَق اِء َوَدوَن ا،  

مُا َِ،ّ َزٌت َوأَ   

    َُا  تََ  ذاإ َّ  

  ُ،  ِاََت إ اادي
.  

**  

**  

**  

**  

 مُا َِ،ّ   َدَرك ٌت َو   

 راط َ ُدَ، َََِو  

  َوِ ِ  رَِ ِ     ،طَرت

ُِ، َُر َواظا َِط َو  
.  

  وينقسم إىل نوعني:

  ما نظر فيه الشاعر إىل ناحية الوزن.األول: 

  لثاين: ما نظر فيه إىل ناحية القافية.وا

  وميكننا تسمية األول الوزين والثاين القافوّي.

  التقسيم المفصل الوزني: -أوالً 

ــع  ــل، ووضــ ــايرة التفاعيــ ــه مســ ــاألول َملْ يــــراع الشــــاعر فيــ ــم إىل نــــوعني: فــ وينقســ

  .)١(املواقف يف مكان التقطيع

  :)٢(ومثال قول امرئ القيس

ِ ُِِ   َ ُِ** َ ِ َُا َُ َ ِدُ  

ــل. وهـــذه  الشـــاهد يف تقســـيم الشـــطر األول: مفعـــول مفعـــول فاعـــٌل فاعـــٌل ِفعـ

  جتزئة ال تساير األجزاء الطبيعية للبيت وهي: 

  جزء-جزء، فعولن مفاعلن مفاعيلن - فعولن

                                   
  .٣٢٠، ص٢املرشد: ج/ ١

  سبق ذكر البيت./ ٢



 ٣١٤

ٍد منهـا يسـاوي ربـع وهكذا، أو إمنا كانت هذه تفعيالت طبيعية؛ ألنَّ كل واح

  البيت.

  النوع الثاني من التقسيم الوزني:

مواقـف اللســان الواضـحة. مكــان التقطيـع الطبيعــي، هـو مـا وضــع الشـاعر منــه 

  .)١(عرفه النقاد األوائل ومسوه التقطيع

  :)٢(ومن أمثلته قول عمر بن أيب ربيعة

  إُم،  ** ، ا ُ َُم َو، َوَُِ َمأ   

  التقسيم المفصل القافوّي: -الثاني

وهــو مــا ينظــر الشــاعر فيــه إىل قافيــة البيــت، فيســجع يف داخــل البيــت بقــواٍف 

  .)٣(مثلها ومنه ما يسجع بقواٍف ليست مثلها

  وذكر منه ثالثة أنواع:

  :(أ) التقسيم الوزني من غير تقطيع مع سجع مخالف للقافية

  :)٤(صخر الغي كقول املثلم اهلذيل يرثي

ا آُ ََِِ ٍبم َِ **  َُِف ان  ٌَ  

  الوزن يف (اهلضيمة، العظيمة، الكرمية).

  :)٥(وقول امرئ القيس يصف حصاناً 

                                   
  .٣٢١، ص٢املرشد: ج/ ١

  سبق ذكر البيت./ ٢

  .٣٢١، ص٢املرشد: ج/ ٣

  .٢٧٥، ص٢البيان والتبيني: ج/ ٤

  ، طبعة دار الكتب العلمية.١٢٥ديوان امرئ القيس: ص/ ٥



 ٣١٥

َا ََ، ىَا ََ، َا َََ   

                                      ُ ٌتََ ُلا َ ٌت  

  ونالحظ الوزن يف الشطر األول.

  :)١(وقول املعري

 قَاقِ  ىَّ،  ََُّ** ْا  ّا ُق وَ  

  فقوله (تفري عن فراق) موازن لقوله (تذمه مآق).

السـجعية، يف ومن النادر أن يتسىن لشاعر أن جييء مبثـل هـذه القسـمة الوزنيـة 

  بيت رباعي األجزاء من الطويل مثل هذا.

  (ب) التقسيم الوزني التقطيعي مع سجع مخالف للقافية:

  :)٢(قول امرئ القيس

ُِر ا،  ا ُ** َِ وٍب ذي َ َُُ  

ـــت  ـــل البيــ ـــاً أو جتعـ ــا يكــــون العجــــز حمرومـ ـــيم يف الصــــدر ومــ ــــك أن جتعــــل املـ ول

  .)٣(موصوالً 

  :)٤(وقول امرئ القيس

  َا  ٍ ٍُِء ََ** َ َوأرٌض أرِ  ٌَد

                                   
  .٢٢٦ديوان سقط الزند: للمعري، ص/ ١

  بو الفضل إبراهيم.، حتقيق حممد أ١٥٧ديوان امرئ القيس: ص/ ٢

  .٣٢٤، ص٢املرشد: ج/ ٣

  ديوان امرئ القيس./ ٤



 ٣١٦

  هكذا على ترك االعتماد.

ــز  ــم الـــــوزن يف عجـــ ــافاً إىل العـــــريض فينقســـ ــل الفضـــــاء مضـــ ــأن جتعـــ ــد بـــ أو تعتمـــ

  البيت.

  :)١(وقول اخلنساء

 ٍَِمُد أَّ ٍَوِدأ َّ** َُّل أٍَ اُرَّ َِ  

  الشاهد (شهاد أندية، هباط أودية، محال ألوية).

  (جـ) التقسيم الوزني التقطيعي مع سجع مثل القافية:

  :)٢(حنو قول امرئ القيس

  و ُل  ل  **م ل   ل أ إ

حنـن  وميكن أن نعده من التكرار ولكن هذا ال خيرجه من صـنف القسـم الـذي

  .)٣(بصدده

 :)٤(وأيضاً من التقسيم الذي استشهد به قدامة أبيات أيب املثلم اهلذيل

ٍََ ُءَّر، ٍََ ُعَّ  

 ٍَوِدأ ّ،   ٍَُل أَّ  
.  

**  

**  

ٍَََ ُبَر،   انُع أ  

ٍَِمُد أَّ، نِ ُنَ  
.  

)٥(  

  

  ا قطع وسجع، وهذا يسميه النقاد ترصيعاً.وهذه األبيات �

                                   
  .دار صادر، بريوت، ٤٩شرح ديوان اخلنساء: ص/ ١

  ديوان امرئ القيس./ ٢

  .٣٢٥، ص٢املرشد: ج/ ٣

  .٢٩نقد الشعر: ص/ ٤

  : احلبال، (كناية عن تفكيك األسرى).األقران: الفرس الكرمية؛ و السلهبة/ ٥



 ٣١٧

وقــد استحســن قدامــة الرتصــيع يف هــذه األبيــات وتبعــه ابــن رشــيق مــن دون أن 

ــا اكتفـــى بـــأن يقـــول:  وإذا كـــان تقطيـــع األجـــزاء "يصـــرح بتعليـــق مـــن عنـــد نفســـه، وإمنـ

وقــد فضــله وأطنــب  فــذلك هــو الرتصــيع عنــد قدامــة، ،أو شــبيهاً باملســجوع ،مســجوعاً 

  .  )١("اهلذيل وأنشد أبيات أيب املثلم، ناباً عظيماً يف وصفه إط

أمَّا أبو هالل العسكري فتحفظ شيئاً يف استحسان هـذا النـوع، وانتقـد أبيـات 

  .)٢(اخلنساء، وأيب صخر، وأيب املثلم

  وقال عن أبيات اخلنساء اليت تقول فيها:

 د ا ا ** اُرع وم ي ا  

  ت جيد.هذا البي

  وقوهلا:

 ٍاُد طور ٍ ُر **ُلأ ِ ٍم ِ  

  : هذا البيت رديء، لتربؤ بعض ألفاظه من بعض.وقال

  وقول أيب املثلم:

ٌِد َذَواَُُ،  َُِاََ ٌِ** َُِاََ ٌ، ا َ َِْ  

  .)٣(وقال: هذا البيت قلق القافية

هـذا الصـنف كـان يـرد كثـرياً يف أشـعار القـدماء وكـانوا ال "أمَّا ابن رشيق فقـال: 

يعرفــون غــريه حــني يعمــدون إىل التســجيع ومماثلــة األقســام يف الــوزن وأنشــد بيــت ديــك 

  اجلن:

                                   
  .٢٥، ص٢العمدة: ج/ ١

  .٣٢٩، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٣٧٨كتاب الصناعتني: ص/ ٣



 ٣١٨

ُ ا  ِب وا ** َ با َ  ِب  

  .  )١("مث قال: فأكثر البيت ترصيعاً كيف أردته

  وقال ابن رشيق ما هو تشبيه باملسجوع قول امرئ القيس:

ُِر ا، ُع  ا** َُ  وٍب ذي َِأ  

  :)٢(وقوله

 عُا َِ وسُا أ** َأ ٌع َمٌع طَ  

خـل ألـص وحـين. مث أدفجاء فتور يف وزن مقطوع وكذلك الضـروس والضـلوع و 

املولـدون يف هــذا البــاب أشــياء عــدوها تقطيعـاً وتقســيماً، وذلــك حنــو قــول أيب العميثــل 

  األعرايب:

  او ودار وِف وا او ** وا أمو ق وَ و

وكأنه كـان يف حـرية مـن أمـره، بباب التقسيم مرور متحفظ  ولقد مرَّ ابن رشيق

ه تصنيعاً كتصنيع احملدثني،   أم ال. أيعدُّ

وقد ذكر سـتة وسـتني بيتـاً، منهـا أربعـة وعشـرون للمحـدثني، وسـائرها للقـدماء 

وللمحـــدثني ذكـــر ســـتة للمتنـــيب وَملْ يـــذكر أليب متـــام غـــري ثالثـــة فقـــط، وأبـــو متـــام شـــيخ 

  .)٣(الصناعة

ـــالل  ــو هــ ــ ــد أبــ ــ ـــان، وأنشـ ـــا إالَّ بيتـــ ــدثني منهـــ ــ ـــيس للمحـ ـــاً، لـــ ــ ـــني بيت ــة وثالثـــ ــ مثانيــ

                                   
  .٢٧، ص٢العمدة: ج/ ١

  .١٦١ديوان امرئ القيس: ص/ ٢

  .٣٣٢، ص٢املرشد: ج/ ٣



 ٣١٩

ثـــة فقـــط، أمَّـــا قدامـــة فأنشـــد ثالثـــة وثالثـــني بيتـــاً، لـــيس فيهـــا ولإلســـالميني األوائـــل ثال

  واحد حمدث، وفيها بيتان فقط لغري املخضرمني.

ـــن الشـــعراء، فوجـــدت أن الشـــاعر كلمـــا كـــان أدخـــل يف  ولقـــد نظـــرت يف دواوي

البداوة. أو أقدم يف العهد كان الرتصـيع وشـبه الرتصـيع أظهـر وأوضـح يف كالمـه، ومـن 

كشـــعر   اللصــوص املــثلم، ونســـاء البــدو كاخلنســاء، وشـــعراء ذلــك شــعراء هـــذيل، كــأيب

ــا  الشــنفري وامــرئ القــيس وهــو شــاعر قــدمي خــالط البــداوة، كثــري التقســيم املســجع. أمَّ

ــري التقســـيم  عنـــد زهـــري والنابغـــة واألعشـــى فهـــذا الصـــنف قليـــل يف أشـــعارهم وعنـــد زهـ

  .)١(الواضح بال تسجيع

ع. وإنــك لتجــد أمثــال حبيــب، ِممَّــن  هــذا وشــعر املولــدين يف مجلتــه قليــل الرتصــي

كـانوا يبـالغون يف التصـنيع ويتكلفـون لـه الكلـف، ال يتعـاطون الرتصـيع وال التقطيـع إالَّ 

ــى أســــلوب  ــيم اخلفــــي أو الشــــبيه بالواضــــح علــ ــب علــــى مــــذهبهم التقســ ـــاً، والغالــ أحيان

ـــام  ـــب اإلحكــ ـــبه مبـــــذهبهم يف طلـ ــذا أشـ ـــدهم. وهـــ ـــري عنـ ــيس بكثــ ــ ــذا ل ــىتَّ هـــ ـــري، وحــ زهـ

سة. أمَّا املتنيب فقد كان يكثر من التقسيمواهلند
)٢(.  

ومثـَّل  )٣(وقد نبَّه الثعاليب إىل هذه الناحية مـن شـعره ومـدحها وأطنـب يف ذلـك

  :)٤(له بقوله

َُت أ  ُأ ََُوا  ُر**  َِ مَُوا َُوأ ََوا  

  :)٥(وأيضاً قوله

                                   
  .٣٣٣، ص٢جاملرشد: / ١

  .٣٣٤، ص٢جاملرجع السابق: / ٢

  .٣٤٢، ص٢يتيمة الدهر: ج/ ٣

  ، شرح عبد الرمحن الربقوقي.٨٥ديوان املتنيب: ص/ ٤

  .٨٥صاملرجع السابق: / ٥



 ٣٢٠

َوا ِِاا َُوا َِِِد ا  

    ٍَِ َ رضا ُُن َوَوََق ا  
.  

**  

**  

 َُا ََِّوا ِِاا   

   ََوا َِء اَِو نَِء اِ  
.  

فالبـدو أهــل الفلـوات العــراض والتأمـل الواســع واخللـوة الطويلــة، مـن أقــدر خلــق 

حـىت إن أحـدهم لريُمـز إىل نفسـه وآمالـه وآالمـه بالناقـة  اهللا على خلـق الرمـوز وتقبُّلهـا،

�ا اوالظلــيم، فــأيُّ بــدٍع إن جـــاء رجــل مــنهم يف آخــر الزمـــان، ورمــز إىل نفســه واضـــطر 

  .)١(بدقات التقسيم

  

                                   
  .٣٤٢، ص٢املرشد: ج/ ١



 ٣٢١

������������� �

����������������  

يف الــدهر األول قبــل أن تعــرف العــرب الــوزن، كــان التقســيم هــو عمــاد الــنظم 

ــرتاحات الــــنفس، ووقفــــات وفقـــاره، يــــأيت ــيماً، حبســـب اســ ــيماً قســ ــه قســ ــاظم بكالمـ  النــ

اللسان، و�دي الفكر، وكل قسم يأيت به، ميثـل مجلـة، أو فقـرة، أو دفعـة مـن دفعـات 

التعبـــري، مث يتعمـــد أن يكـــافئ ويـــؤاخي بـــني هـــذه األقســـام، وهـــذه املؤاخـــاة أو املكافـــأة 

ألقسـام مــن حيـث أن كــل واحــد تنظـر إىل األقســام نظـرة مزدوجــة، طـرف منهــا يبصــر ا

  منها (كلُّ) ودعنا نسمي هذا الطرف باملوازنة الكلية.

وطرف آخر يبصـر أجـزاء األقسـام وتفاصـيلها، فيحـاول أن جيمـع بينهـا، ودعنـا 

  نسميه باملوازنة اجلزئية.

ا أحـد أمَّا املوازنة الكلية فسبيلها يف مؤاخـاة األقسـام ومكافأ�ـا، أن توجـد بينهـ

  .)١(يل، التدرُّجصالعناصر اآلتية: التوافق، التضاد، التكامل، اإلمجال والتف

مثــل مــن كــالم العــرب يف الــدهر األقــدم وميكــن االستشــهاد بشــيٍء وال حيضــرنا 

مـــن مـــأثور كـــالم العـــرب، ومـــن القـــرآن واحلـــديث، علـــى وجـــه التمثيـــل ال التـــدليل، إذ 

الم العــرب يف دهرهــا األول، بســبب نزولــه القــرآن علــى أنــه أزيلُّ القــدم، ولــيس مــن كــ

  .)٢(بني قوٍم عرفوا الوزن والسجع واألعاريض

ــة يف املوازنــــة ــر الثالثـ ــدد العناصـ ــا أن نـــذكر أن ابـــن رشـــيق قـــد حـ يف  ،وجيـــدر بنـ

ــأيت مـــن نـــاحييت  ــاد يف أن املقابلـــة تـ ــد أن ذكـــر رأي النقـ ــن املقابلـــة، بعـ ـــه عـ بـــاب حديث

                                   
  .٣٤٢، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٣٤٣، ص٢جاملرجع السابق: / ٢



 ٣٢٢

�ــا ميكــن أن تــأيت مــن غــري ذلــك وأن ابــن رشــيق قــد املوافقــة واملخالفــة، وزاد علــيهم بأ

عدَّ التكافؤ والوزن واملوازنـة املوضـعية والرتكيبيـة يف قولـه مـن غـري ذلـك وهـذا ِممـَّا يـدخل 

  .)١(يف املوازنة الكلية

      : ومثالـــه قولـــه تعـــاىل: التوافـــق /١


)٢(  . 

  وشاهد التوافق يف (ضرب األمثال والتتبري).

 : "أنا جزيلها احمللك وعذيقها املرجب".احلباب بن املنذروقول 

   : مثاله قوله تعاىل: التضاد /٢
)٣(  . 

 رة).والشاهد يف (الضحك والبكاء)، و(الِقلَّة والكث

 ���  : مثاله قوله تعاىل: التكامل /٣
)٤(  . 

 (عبس وتوىل) و(أن جاءه األعمى).والتكامل بني 

يقــول ابــن آدم مــايل مــايل، ومالــك «: : جــاء يف األثــرمال والتفصــيلـاإلجــ /٤

 .)٥(»يتبقفأ تصدقت أو ،فأبليت لبست أو ،فأفنيت أكلت ماإالَّ من مالك، 

                                   
  .٣٤٥، ص٢املرشد: ج/ ١

 ).٣٩: اآلية (الفرقان/ سورة ٢

 ).٨٢: اآلية (التوبة/ سورة ٣

 ).٢، ١( تان: اآليعبس/ سورة ٤

  تقدم ذكره يف تقسيم املعىن إىل ثالثة أقسام./ ٥



 ٣٢٣

  جممًال مث جاء تفصيل:والشاهد ذكر املال 

  األكل مث الغناء.

  واللبس والبالء.

  والصدقة واإلبقاء.

ِِْ أْدَمُْ، َوَْ َ ٌَ ُْ      إَْةَُ ، اَُُِْن «وأيضـاً: 

ُْاَِ«)١(.  

  والشاهد: املسلمون إمجاًال، مث تفصيله يف:

  هم أدناهم.يقوم بذمت

  وهم يٌد على من سواهم.

ـــب مـــــن  ـــو مركـ ـــح، إذ هـ ــة واضـ ــ ــن املوازن ــــوع مـــ ـــب يف هــــذا الن وعنصــــر الرتكيـ

ـــني  ــ ــاد بـ ــ ــــق أو تضــ ـــن توافــ ــ ــــده مـ ــم األول والقســــــمني بعــ ــ ـــني القســ ــــل بـــ تكامــ

 .)٢(القسمني اللذين يليان، وقد جياء بأكثر من قسمني

ـــاىل: التــــــــدرُّج /٥ ــ ــ ــه تعـ ــ ــ ــ ــه قول ــ ــ       : مثالــ

         


)٣(. 

       ��� : تعاىل وقوله

   ���       

         

                                   
  .٣٠٥حترير التحبري: ص/ ١

  .٣٤٥، ص٢رشد: جامل/ ٢

 ).٣٥: اآلية (النور/ سورة ٣



 ٣٢٤

    
)١(.  

يف اآليــة األوىل حيــث يقــع موقــع التفصــيل مــن اإلمجــال، مــن قولــه والتــدرج 

  ).   تعاىل: (

ــبة لقولـــه تعـــاىل:  ويف اآليـــة الثانيـــة يقـــع موقـــع التفصـــيل مـــن اإلمجـــال، بالنسـ

)     .(...  

  ).   مجال بعد التفصيل يف قوله: (وموقع اإل

ــا  ــافئ بينهــ ــها، فتكــ ــيل األقســــام نفسـ هـــذا، واملوازنــــة اجلزئيــــة تنظـــر إىل تفاصــ

ـــا بواســـطة التكـــرار ملفوظـــاً أو ملحوظـــاً، أو بواســـطة التجنـــيس  وتـــؤاخي، إمَّ

ــا بواســطة الطبــاق، االزدواجــي وهــو التوافــق يف الــوزن، أو شــبه التوافــق ، وإمَّ

وإمَّــا بواســـطة املوازنـــة املوضـــعية، بـــأن يكـــون لفـــٌظ منـــاظراً آلخـــر يف موضـــعه 

 .)٢(من التقسيم الذي يوازنه

إن أمــر الــنظم العــريب كلــه كــان يــدور علــى األقســام واملالءمــة بينهــا عــن طريــق 

ار الشـــعر حمكمــاً رصـــيناً علــى النَّحـــو املوازنــة، حــىت ُعرفـــت القافيــة وُعـــرف الــوزن، وصــ

الذي جنده عند األعشـى والنابغـة زهـري. وخييّـل يل أن الـنظم قـد مـرَّ �ـذه األطـوار قبـل 

  أن يبلغ هذا املبلغ.

كــان النــاظم يــأيت بقســيم بعــده قســيم، مراعيــاً يف ذلــك املوازنــة، مــن غــري كبــري 

ــرية يف أُ  ــة، مــــن نظــــر إىل الســــجع أو الــــوزن. وأمثــــال هــــذا النــــوع كثــ خيَّــــات اللُّغــــة العربيــ

                                   
 ).١٤-١٢( املؤمنون: اآليات/ سورة ١

  .٣٤٦، ص٢املرشد: ج/ ٢



 ٣٢٥

) ال، ومــن ذلــك مــا ذكــره امليــداين يف كتابــه ()١(اللغــات الســامية، كالعربيــة مــثالً 

فاملضـحكات كاملبكيـات يف الـوزن  .)٢("أمر مضحكاتك ال أمر مبكياتكمثل قوهلم: 

  .)٣(؟"فمىت نـَتَِّفق ،أنت تَِئٌق وأنا َمِئقوقوهلم: 

  الغضب.: سريع َمِئق: سريع الشّر. و تَِئقوتئق ومئق، كالمها متوازن. 

  .  )٤("األخذ سريط والقضاء ضريط"وحنو: 

إمنـا أنـت عطينـة وإمنـا "والتكرار كثـرياً مـا يـدخل هـذا النـوع ليقويـه. مثـل قـوهلم: 

  .  )٥(فهذا كامل التوازن". أنت عجينة

احملكــم، أول مـــا بُــدئ بـــه، كـــان ويبــدو أن هـــذا النــوع مـــن التســـجيع واالزدواج 

ـــ ــيمني مثـــــل: جيــ ــيمني قســـ ـــت "يء يف قســـ ـــان، وإذا تالحــ ـــت العينــ ـــان؛ بكــ إذا قُـــــرَِح اجلنــ

ـــافهت احللــــوم ــا يف قــــوهلم: . )٦("اخلصــــوم؛ تسـ ــة كمــ ــه "مث جتــــاوز القســــيمني إىل ثالثــ إنــ

  .  )٧("حيمي احلقيقة، وينسل الوديعة، ويسوق الوسيقة

ــل، والصــــريف أيضــــاً، إ ــا بــــني األفعـــال واملفاعيــ ذ كــــل وتـــرى التــــوازن املوضــــعي هنــ

ــة  ــ ــ ــة والوديعــ ــ ــ ــــي يف احلقيقــ ــ ــي العروضــ ــ ــ ــاس االزدواجــ ــ ــ ــــد اجلنــ ــ ـــــارعة، مث جتــ ـــــال مضـــ األفعـــ

  .  )٨(والوسيقة

                                   
  .٣٤٧، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٤٨األمثال: للميداين، ص/ ٢

  .٣٢صاملرجع السابق: / ٣

  .٤٣صاملرجع السابق: / ٤

  .٤٥صاملرجع السابق: / ٥

  .٨٠األمثال: للميداين، ص/ ٦

  .٢٦صق: املرجع الساب/ ٧

  .٣٤٩، ص٢املرشد: ج/ ٨



 ٣٢٦

كـان لقمـان "، قـالوا: )١( تقـنَين ـوكما يف قوهلم املنسوب إىل لقمان بـن عـاد وابْـ

فأعجبتــه إبلهمــا، فراودمهــا عنهــا وقــال يعــرض إبــٍل،  ابنــا تقــن صــاِحَيب وكــان  رب غــنم،

وتنــتج رخـــاالً. وحتلـــب  ا ابــَين تقـــن!، إ�ـــا الضــأن، جتـــزُّ جفـــاًال، عليهمــا ضـــأنه: اشـــرتاه

وبغـري  ،وجـرين فـأعنقن ،فاتسـقن أ�ا اإلبـل محلـن، مفقاال: ال نشريها بالقُ ، كثباً ثقاالً 

  .  )٢("ذلك أفلنت

ــا تـــرى-وهكـــذا، فكـــل هـــذه األمثلـــة  فيهـــا املوازنـــة املوضـــعية حـــىت راعـــى  -كمـ

ــين للمجهــــول ــاء الفعــــل املبــ ــاظم بنــ ــا املســــاواة يف وزن  النــ ـــه، وفيهــ ــا جــــاء بـ يف بعــــض مــ

  الرُّخال واجلفال والثقال.

مث أخــذ النــاظم يتجــاوز جمــرد املوازنــة يف األقســام إىل تكميــل الــوزن نفســه حــىت 

إنــه حيمـي احلقيقــة، "يصـري كـل قســيم مسـاوياً لآلخـر مــن جهـة العــروض، مثـل قـوهلم: 

وصـنٍع قليـل، صـار هـذا إىل قـوهلم: . فبتـزيٍني ووشـٍي "وينسل الوديعة، ويسـوق الوسـيقة

  إنه حامي احلقيقة، نسال الوديعة، سواق الوسيقة.

ــذا الطــــور خرجــــوا مــــن جمــــرد التقســــيم املتــــوازن إىل  وعنــــدما وصــــل النــــاظمون هــ

  :)٣(التقسيم املوزون، إىل طريق الشعر وسرعان ما كثر يف كالمهم، أمثال

 ا   

 دل ام  

 َِا آ  

                                   
  .٣٧األمثال: ص/ ١

: مـن غـري تعـب حتلب كثباً ثقاالً : مجع رخل (صغرية الضأن)؛ و الرخال: الصوف الكثري؛ اجلفال/ ٢

  وضروعها حافلة ثقيلة.

  .٣٧، ص٢العمدة: ج/ ٣



 ٣٢٧

ِ ٍبمََِ  

 َُِف اُ  
.  

ــة، أرض  وبعــــد التحــــوير والتشــــذيب، صــــارت هــــذه األقســــام املســــجوعة املوزونــ

  .)١(وأحكم

ــاظم مرحلــــة األســــجاع املوزونــــة ــغ النــ ــد وإذا بلــ ــبيل الشــــعر، وقــ ، فقــــد ســــلك ســ

ــد إىل  ــىت جعــــل يعمــ اهتـــدى إىل أوىل خطــــوات الـــوزن الرصــــني، ومــــا هـــو إالَّ قليــــل، حـ

جــاء بأســجاع ثالثــة متوازنــة، أتبعهــا ســجعة ختالفهــا. وتوافــق أخــرى التســميط، كلمــا 

  .)٢(تقع يف موقعها، بعد ثالثة أقسام مسجوعة تالية

  :)٣(وأيضاً نستشهد بقول أيب مثلم اهلذيل

 َِا آ  

ََِِ ٍبم  

 َُِف اُ  

    ٌَن  

َِا ِ  

 دل ام  

 ق ا  

واِم و ٌم   
.  

                                   
  .٣٥٠، ص٢املرشد: ج/ ١

  .٣٥١، ص٢جاملرجع السابق: / ٢

  م.١٩٤٥ب، القاهرة، ، دار الكت٣١٠ديوان اهلذليني: ص/ ٣



 ٣٢٨

  :)١(وقول اخلنساء

ٍَِ اُبَ  

  مٍَِ ُرَا

َُّل ٍَأ  

  َّ َِارُ 

ُو ٌ  

 ُ ٌ  

َُُ ش  

   رُ 
.  

وأقـول إن األقســام الـيت يف شــعر اخلنسـاء متثــل أسـلوباً أحــدث؛ لرصـانة أوزا�ــا، 

  .)٢(لى األرباع اليت ُكتب هلا فيما بعد أن تكون وزن البسيطوجريانه ع

أخـــذ النـــاظمون يعرفـــون البيـــت الكامـــل، مـــن طريـــق هـــذه األقســـام، الـــيت كـــانوا 

جييئون �ا أمساطاً، ويغلـب علـى ظـين أ�ـم عرفـوا البيـت الكامـل بتطويـل هـذه األقسـام 

ــا إىل  ــ ــــون منهـ ــــاط. مث يتخلصـ ــــون باألمسـ ـــانوا جييئـ ــا كــ ــ ـــيئاً، وإمنـ ــا، شــ ــ ــــول منهـ ـــام أطـ أقســ

ـــت  ــ ــ ـــــك إىل البي ــ ــــد ذل ــ ــــون بعـ ــ ـــجع، مث يتخلصـ ــ ــال ســ ــ ــ ــجع واالزدواج بـ ــ ــ ــتعملني السـ ــ ــ مسـ

  .)٣(الكامل

  :)٤(وقول أيب املثلم اهلذيل ميثل هذا األسلوب

                                   
  .٥٠شرح ديوان اخلنساء: ص/ ١

  .٣٥٢، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٣٥٣، ص٢جاملرجع السابق: / ٣

  .٢٧٥، ص٢البيان والتبيني: ج/ ٤



 ٣٢٩

١/  

  

  

  

٢/  

  

  

  

٣/  

  ُء ٍَََّر

 ٍََ ُعَّ  

ٍَََ ُبَر  

انُع أ  

ٍَِمُد أَّ  

ٍَُل أَّ  

ٍَوِدأ ّ  

 نِ ُنَ  

   اَِب

  إذا َن اِاُب

ََِوَِا   

ما َ  ذاإ  
.  

 َوٌب َّ ُنَِ  اِِد**  اَ   ُ ُُِ َُُد/ ٤

زدوج وإىل التقســـيم املـــ فـــاجلزء الثالـــث عمـــد فيـــه إىل أقســـام طويلـــة كاملســـجعة  

مــن غــري ســجع، ليــأيت ببيــٍت تــام. وكــان هــذا التنويــع فيــه مبنزلــة الــتخلص مــن أســلوب 

  .)١(األقسام املسمطة السابقة

واجلزء الرابع جاء فيه الشاعر بالبيت تاماً، بعد أن مهـد لـذلك بالبيـت املقسـم 

  قبله.

أمَّــا التقســيم بــال موافــق كمــا قــدمنا أســلوب أقــدم مــن التقســيم املــوزون، ولكــن 

ــه  ـــت وإحكامـــ ــانة البيــ ـــنظم مـــــن -طلـــــب رصـــ ــه الــ ـــل إليـــ ــا وصــ ــدث وأقـــــوى مـــ ــو أحـــ وهـــ

                                   
  .٣٥٤، ص٢املرشد: ج/ ١



 ٣٣٠

اســتدعى الرجــوع إىل اسـتعمال تقســيم املوافــق القـدمي حــىت تنــدمج األقســام  -املـذاهب

بعضها يف بعض، وتكون وزناً تاماً متماسكاً، ومن خري ما ميكن االستشـهاد بـه علـى 

  :)٢(قول امرئ القيس، )١(هذا

ََ ٌدِ  

َوأَررٌض أ  

ٍ ُِاَ  

َ ٍء   
.  

ـــثلم  واألقســـــام ــد أيب املــ ــ ـــاه عنـ ــ ــذي رأين ــ ــــن الـ ــــدم مـ ـــلوباً أقـ ــل أســ ــ ــــا، متثـ ــا كلهـ ــ هنـ

واخلنســاء. وقــد اعتمــد الشــاعر، وهــو ِممَّــن كــانوا يعرفــون الــوزن التــام، يف صــياغته علــى 

  .)٣(سجعتني متوازنتني وازدواج غري مسجوع

ها، املوازنـة: الشـمس، ءكان التقسيم واملوازنة متساوقني تساوق الشـمس وضـو 

ــة: اهليـــويل، والتقســــيم: والتقســـيم: ضـــوءها،  ومـــرتبطني ارتبـــاط اهليــــويل والصـــورة، املوازنـ

هيئتها، وكان بينهما من النسب والُقـرب مـا بـني الطبـاق الكلـي والطبـاق اجلزئـي، ولـو 

ــايران قـــد وقـــف الـــنظم عنـــد املرحلـــة اخل ــا، لغـــري التقســـيم واملوازنـــة يتسـ ــة وَملْ جياوزهـ امسـ

طــوال الــدهر، ولكــن الــنظم اكتشــف الــوزن، وأقبــل عليــه أول األمــر حــذراً فرقــاً، يتوكــأ 

ــه،  ــ ـــت وأحكامـ ــــد البيــ ــب توحيـ ــ ـــب، وطلـ ــيم إىل جانــ ــ ــــى بالتقسـ ـــيم، مث ألقـ ـــى التقســ علــ

  .)٤(وإجادة سبكه

                                   
  .٣٥٥، ص٢املرشد: ج/ ١

  سبق ذكر البيت./ ٢

  .٣٥٦، ص٢املرشد: ج/ ٣

  .٣٥٦، ص٢جاملرجع السابق: / ٤



 ٣٣١

حبت التقســـيم َملْ تكـــن واملوازنـــة ِخـــٌل ال وفـــاء عنـــده. فهـــي علـــى طـــول مـــا صـــا

تضــمر لــه مــن الــود، وصــدق العالقــة، مــا كانــت تضــمره للــنظم، فحــني اجتــه الــنظم إىل 

ــد  ـــه، ولـــو قـ ــد الـــوزن، اجتهـــت معـــه إلي ـــه، وأشــ ـــنظم الـــوزن إىل طـــراز أنضـــج من جتـــاوز ال

ــا حتــــرص علــــى  ــت إمنــ ــد أن كانــ ــيانة، الجتهــــت معــــه، وفارقــــت الــــوزن، وبعــ صــــالبة وصــ

صــار يهمهــا أن تالئــم بــني شــطر وشــطر، وبيــت وبيــت،  املالءمــة بــني قســيم وقســيم،

وإن شـــاء التقســـيم جـــاء خيـــدم بـــني يـــديها، ويعينهـــا، فيمـــا تفعـــل، وإن َملْ يشـــأ طرحتـــه 

  .)١(جانباً ومضت يف سبيلها

ــة وحــــدها بــــأمر التوفيــــق بــــني أطــــراق  ــيم، وتفــــرد املوازنــ ــة والتقســ وبــــافرتاق املوازنــ

ــا الـــنظم،  ــا علـــى أن تـــربز املالءمـــة بـــني الشـــطر وشـــطر، وبيـــت وبيـــت، وفيمـ واعتمادهـ

تعقـدت الضــروب املؤلفـة لالنســجام يف جـرس الشــعر تتكـون منــه األبيـات واألشــطار، 

، مـــن مقابلـــة تركيـــب العـــري تعقيـــداً شـــديداً، فهنـــاك الضـــرب الـــذي حتـــدث فيـــه املوازنـــة

ني قســـيم وقســيم، وهنــاك املوازنـــة برتكيــب أو جمانســتهما، وهنــاك املوازنـــة الــيت تكــون بــ

اليت تكون بني أجزاء التفصيالت يف البيت من دون نظـر إىل األقسـام واملواقـف، وكـل 

ــيدة  هـــذه األشـــياء جتتمـــع معـــاً يف حيـــز وزن البيـــت، وقـــد تتجـــاوزه إىل جـــزء مـــن القصـ

مكوَّن من بيتني أو أكثر، وكـل هـذا جيعـل الـنظم العـريب غايـة يف النضـج تتجـاوب فيـه 

ـــــارة األ ــــور احلضــ ــــع بنـــ ــها يشـــ ــ ــاد وبعضـــ ــ ــد عـــ ــ ــــن وراء عهـــ ــــدث مـــ ــها يتحـــ ــ ــــداد، بعضـــ ضـــ

  .)٢(العباسية

ــو يف حـــد ذات نفســـه موســـيقى وإيقـــاع معـــرب   الـــوزن يف نظـــم الشـــعر العـــريب هـ

كتعبـري املوسـيقى بـذات نفسـه قبـل أن ينـدرج فيــه بيـان اللفـظ واملعـىن. ومـن أجـل هــذا 

                                   
  .٣٥٧، ص٢ج: املرشد/ ١

  .٣٥٧، ص٢املرجع السابق: / ٢



 ٣٣٢

و املعجـز وإن الرتمجـة تعجـز ما يصح وصف اجلاحظ لوزن الشعر العـريب خاصـة أنـه هـ

  .)١(عنه

هــذا وميكـــن حصـــر الوجـــوه الـــيت نشـــأ منهـــا التعقيـــد يف االنســـجام، بعـــد افـــرتاق 

  الوزن والتقسيم يف ثالثة:

  / الموازنة التي تطاوع التقسيم وتساوقه: ١

  :)٢(ومثاهلا ِممَّا التقسيم فيه غري مسجع قول ابن أيب ربيعة

  إُم،  ا  ** ، ل،َو ا  َمأ َوُ  

  وقول الشاعر يرثي ابنه:

  ِاَي َوأْاُث انَ ُب **اَْ  داري َوِةََ َل دار

  :)٣(ومثال ِممَّا التقسيم فيه سجع قول املتنيب 

ُ َُا ٌَُِ ٌَُر َواَِ** ٌُف َوُ  ُُرَوأََُ  

  / الموازنة التي تستعين بالتقسيم وتعينه على الظهور:٢

  :)٤(مثل قول امرئ القيس

َا َِوا امََوا ن ** لَوإ َ  رَف اِ  

  فتوازن سباط البنان، ولطاف احلضور، يعني التقسيم األول على الوضوح.

                                   
  .٣٥٨، ص٢ج: املرشد/ ١

  سبق ذكر البيت./ ٢

  .٢٤٤ديوان املتنيب: ص/ ٣

  .١٥٩ديوان امرئ القيس: ص/ ٤



 ٣٣٣

  :)١(ومنه أيضاً قول احلطيئة 

أمََُ ِم كأ   

  َُأ َُر ُ َّو  

   مََ َُُر ُ َّو  

  ُ َا ََُ نأ َّو  
.  

**  

**  

**  

**  

  َء َِ ااُِ َواُُء

  َوَ َاِط اَِ اءُ  

  َو َن ِ ُِ ءُ 

َ َت َوََ ُءِا  ِ  
.  

ــا كنــت جــارهم) كلهــا  ــا كنــت جــاركم) وقولــه: (وَلمَّ فقولــه: "(أمل أُك نائيــا، فَلمَّ

ـــا أن مــدحت القــوم) وقولــه: (َملْ أشــتم لكـــم  :متوازنــة مــن جهــة العــروض، وقولــه (وَلمَّ

ـــمة،  ـــى ظهـــــور القســ ـــاعد علــ ـــذا يســ ــة العـــــروض، وهــ ـــن جهـــ ـــا متـــــوازن مــ ــباً) كالمهــ حســـ

ـــاعد ـــيت تســ ــمة الــ ــدوت)  والقســـ ــتم هجـــــوت ولكـــــن حـــ ــه: (قلـــ ــا قولـــ ـــى ظهـــــوره. وأمَّـــ علــ

  .)٢(فمتوازنان من جهة العروض، ولكن ال قسمة يف موضع حدوت"

  :)٣(ومنه قول القائل

 ةِي َودار َْ َل داراََ  

ا ََِْ ِ ُْ َْ ْ ْن  

  ن ّ  ّر  مره    
.  

**  

**  

**  

  َوأْاُث انَ ُب ِاَي

َ    َُرط ََْو َْ ىُه ا  

 ا  ب   
.  

  للموازنة العروضية:والشاهد 

  كأن ملَْ يكن كالغصن

  كأن ملَْ يكن كالبدر.

كلمة أم حكيم، جويريـة بنـت قـارظ، امـرأة هذا الصنف  يف ومن أجود ما جاء 

  نيها:عبد اهللا بن عباس ترثي اب

                                   
  .٢٥٣، ٥٣، ص١الكامل: ج/ ١

  .٣٥٩، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .٣٥٩، ص٢جاملرجع السابق: / ٣



 ٣٣٤

 َ  َأ  ُ ّي ا  

 َ  َأ   ّي ا  
.  

**  

**  

  َر   اَفُ   

  ُا   طَ َو
.  

  فاملوازنة العروضية املوضعية يف الشطرتني األخريتني من البيتني.

  التي توهم القسمة وال قسمة:/ الموازنة ٣

  :)١(قول ذي الرمة مثل

ََث اََأاََ ِأ َ ُ ** ُبَط ِِاطأ ِ َا ََرا أ  

  ويف البيت موازنة وال قسمة.

ــب) موازنــــة لقولــــه :فقولــــه ــتحدث الركــ ــب)، وقولــــه :(أســ ــع القلــ (عــــن  :(أم راجــ

القلـب)، و(عـن) ، و(الركـب) يـوازن ((من أطرابه طـرُب) :أشياعهم خرباً) موازن لقوله

  .)٢(توازن (من)، و(أشياعهم) موازن (الطرب)

وقـد وقــف ابــن رشــيق عنــد بيــت ذي الرمــة هــذا وقفــة طويلــة اســتطاع أن يــدرك 

�ــا ســر هــذا الــذي مسينــاه املوازنــة. وقــال وهــو يتحــدث عــن املقابلــة: "ومــن الشــعر مــا 

ـــ ـــا شـــــرطوا، إالَّ يف الـــــوزن واالزدواج فقــ ـــاً كمــ ـــاً وال موافقــ ـــيس خمالفــ ـــمى حينئـــــٍذ لــ ط فيســ

  .)٣(موازنة"

  :)٤(ومثل ابن رشيق يقول املتنيب

َُم ٍَ ِ َِ  ** لَ ِ َِ  َُم  

                                   
  م.١٩١٩-هـ١٢٢٧، تصحيح وتنقيح كارليل هنري كمربج، ١ديوان ذي الرمة: ص/ ١

  .٣٦٠، ص٢املرشد: ج/ ٢

  .١٩، ص٢العمدة: ج/ ٣

ــــيب: ص/ ٤ ــــة، صــــححه ٣، شــــرح أيب البقــــاء العكــــربي، جملــــد٩ديــــوان املتن ــــاض احلديث ، مكتبــــة الري

  مصطفى السقا، وإبراهيم األبـياري.



 ٣٣٥

ــه،  ــه (يف منامــــك) ولــــيس بضــــده وال موافقــ ــه: (يف حياتــــك) بقولــ فــــوازن يف قولــ

  وكذلك صنع يف املوازنة بني (حبيب) و(خيال).

  :)١(وقول أيب متام

ََو ِ َِِو أ ** َِة ِاََوا َي اَِو أ  

وقال عنه: فإنه من أحكم املقابلة وأعـدل القسـمة يف قولـه: كنـت للناشـئة أبـاً  

بـني (األب واألخ واالبــن) وهـذه ثالثــة  وللكهـول أخــاً وللكبـار ابنــاً. فجمـع يف القســم

  ال رابع هلا.

ـــث املو  ـــن حيــ ــا مــ ــ ـــاً) أمَّـ ــ ـــاً وابن ـــاً وأختــ ـــم (وأبــ ــــوازن كهلهــ ـــئتهم يـ ــــه لناشــ ــة فقولـ ــ ازنـ

  متوازنات.

  :)٢(وقول النابغة

   اس واد  ا وا ََْ َ ََ ٌِ ** ق ٍأ

  فالبأس واجلود متوازنان، وكذلك احللم واخلرب. 

يـــادة جــرس الشـــعر، هــذا، واملوازنــة املومهـــة للقســمة مــن أفعـــل األشــياء أثــراً يف ز 

ــــوى ــت أقـ ــه، كانـــ ــ ــا بـ ــيم وزاد إيهامهـــ ــ ـــن التقسـ ـــا بعـــــد موضـــــعها عــ ــــول ، )٣(وكلمــ مثـــــل قـ

  :)٤(احلطيئة

ِ اَ ُُُِ َُاُه َو** اسٍب َوأمِ ُهََو  

                                   
  .١٢٣ص، ١جديوان أيب متام: / ١

  .٣٧ديوان النابغة: ص/ ٢

  .٣٦١، ص٢املرشد: ج/ ٣

وايـــــــة وشـــــــرح ابـــــــن الســـــــكيت، دار الكتـــــــاب العـــــــريب، بـــــــريوت، ، بر ٢٤٩ديــــــوان احلطيئـــــــة: ص/ ٤

  م، حتقيق حنا نصر احلين.١٩٩٥هـ، ١٤١٥ط



 ٣٣٦

ومــن هــذا النــوع قــول فـــ(جرحوه) موازنــة لـــ(ملُّوا ِقــراه)، علــى أنــه لــيس مبوقــف،  

  :)١(البحرتي

  َُرَ  اََ َزٍ َوِ** ِ ط نَُ  َوَع ِر

  يوهم القسمة ملوازنته لقوله: (بأروع من) )يزرُّ عليَّ فقوله: ( 

 عرفنا التقسيم بأنه جتزئة البيت حبسب مواقف اللسان. /١

 تقسيم الواضح.هذه التجزئة: إمَّا تكون خفية ومسينا هذا بال /٢

والتقســـيم الواضـــح أنـــواع: فمنـــه مـــا َملْ يـــراع وزنـــاً وال ســـجعاً ومنـــه مـــا راعـــى  /٣

 الوزن والسجع.

ذكرنــا مــن التقســيم حبســب مســايرته للــوزن والســجع أو خمالفتــه هلمــا أربعــة  /٤

 أقسام، هي:

بــال ســجع، والــذي يبــاري الــوزن بــال ســجع، والــذي يبــاري  الــوزن التقطيعــي

ذي يقــع فيــه التقطيــع مــع الســجع املخــالف للقافيــة، الــوزن مــع الســجع، والــ

 والذي يقع منه التقطيع مع السجع املشابه للقافية.

ــا  /٥ ـــت ذكرنــ ــل اكتشــــاف الــــوزن وكانـ ـــو عمــــاد الشــــعر قبــ ـــان هـ ـــيم كـ أن التقسـ

تســايره املوازنــة، وهــي عامــل يعمــد إىل املالءمــة بــني األقســام، إمَّــا بــالتوفيق، 

ـــا بالتكامـــل، ـــا باإلمجـــال والتفصـــيل،  وإمَّـــا بالتضـــاد، وإمَّ وإمَّـــا بالتـــدرُّج، وإمَّ

 وإمَّا بذلك مجيعاً، أو بأشياء من ذلك جمتمعة.

                                   
  .٣، شرح حسن الصرييف، ط٧٥٩صديوان البحرتي: / ١



 ٣٣٧

وبعــد أن جــاء الــوزن، فارقــت املوازنــة التقســيم، فصــارت تنظــر إىل التــأليف  /٦

بــني األشــطار واألبيــات، وانطــوى حتــت ذلــك مــا كــان حيــدث مــن التــأليف 

  بني األقسام.

  



 ٣٣٨

  

  

تعتمـــد علـــى البالغـــة فـــأول شـــيء يعتمـــد عليـــه دراســـة أســـلوب القـــرآن الكـــرمي 

الـدارس للبالغـة وعلومهـا، هـو الشـاهد القـرآين مث الشـواهد الشـعرية واألدبيـة األخــرى. 

عجــزهم مـــع ظهـــر وقــد  ،وهلــذا جــاء التحـــدي ألهــل البيــان ســـابقاً مــن حيـــث البالغــة

ــل املنطـــق عـــ ن طريـــق الفطـــرة الســـلمية فعجــــزوا إعجـــاز القـــرآن لفظـــاً ومعـــىن، وهـــم أهـ

وتالشــت معــرفتهم أمــام هــذا اإلعجــاز، وهلــذا مــا وجــد لــه شــاهد يف القــرآن فهــو فــن 

  بالغي جدير بالدراسة.

مث تعــددت موضـــوعات علـــم البالغـــة ســـيما علـــم البـــديع وهلـــذا جـــاءت دراســـة 

ــيت تعــــ ــة الــ ـــد حلصــــر املوضــــوعات املتعــــددة واملتفرقــ ــاحب املرشـ ـــابه و صــ ــاحثني لتشـ ق البــ

ــم البــــديع الــــيت ا ــم أبــــواب علـ ملوضـــوعات. اختــــار املؤلـــف لفــــظ (اجلـــْرس اللفظــــي) ألهـ

  قسمها إىل أربعة أقسام تضم فيما بينها املوضوعات املتفرعة وأهم األقسام هي:

: الـــذي قســـمه إىل ثالثـــة أنـــواع هـــي: التكـــرار الرتمنـــي، والتكـــرار الصـــوري، التكـــرار /١

 املذهب الكالمي.والتكرار التفصيلي أو اخلطايب، ويدخل فيه 

 ويشتمل اجلناس التام وغري التام واالزدواجي والسجعي.: الجناس /٢

الكثـرية الـيت جتـيء يف الشـعر كاملقابلـة  يعـين عنـد القـدماء األشـياء املتوازنـة: الطباق /٣

 بني األضداد ومقابلة املنفي باملنفي.

ب علمـاء البالغـة اجلمـع بـني الشـيء وضـده وقسـموه إىل طبـاق إجيـاب وسـلوعند 

وحمض وجزئي وكلي، ومن حيث األنـواع االزدواجـي واجلمـع بـني األضـداد وطبـاق 

  القياس.

 وحبسب األداء خطايب وإخباري أو تقريري.



 ٣٣٩

 وهو عند علماء البالغة ذكر أقسام الشيء. :التقسيم /٤

ـــا عنـــد  ــمه إىل أمَّ صـــاحب املرشـــد فهـــو جتزئـــة البيـــت حبســـب مواقـــف اللســـان وقسـ

  خفي وواضح.

  نتائج اليت خلصت إليها الدراسة:أهم ال

علـــم البـــديع هـــو الفيصـــل للشـــعر اجليـــد والشـــعر الـــرديء واللفـــظ احلســـن واللفـــظ  /١

 القبيح.

حيتــوي علــم البــديع علــى موضــوعات هلــا أثــر كبــري يف احليــاة اليوميــة وإبــراز صــور�ا   /٢

كظــاهرة التكـــرار، فالليـــل والنهـــار يتكــرران، ودورة الـــدم والـــنفس واأليـــام والفصـــول 

 ائر احلياة.وس

وكذلك الشكل اهلندسي يقوم على تكـرار الوحـدات وتنويعهـا وهـذا يضـم التكـرار 

 واجلناس والطباق والتقسيم.

ــاس، فــــالتكرار يُكــــرر فيــــهالتقــــارب بــــني  /٣ ــه  التكــــرار واجلنــ اللفــــظ واجلنــــاس تتكــــرر فيــ

 .مع اختالف املعىن الكلمة

ـــي فيــــه الكلمــــات عنــــد أصــــول م /٤ ــاس الــــذي تلتقـ ــة وأمهلــــوا اهــــتم العــــرب باجلنــ تقاربــ

 اجلناس الذي يكون مبراعاة وزن الكلمات.

ــه يف أشــــعار  /٥ ــدليل علــــى ذلـــك كثرتـ ــيس مـــن فنــــون املولّـــدين والـ الطبـــاق فـــن قــــدمي لـ

 القدماء.

 كثرة املطابقة اهلندسية والزخرفية بني األلفاظ والرتاكيب عند احملدثني. /٦

 التقسيم عماد الشعر قبل معرفة الوزن. /٧



 ٣٤٠

ضـــافات وتســـميات جديـــدة غـــري موجـــودة يف كتـــب حتـــدث صـــاحب املرشـــد عـــن إ /٨

البالغـــة وهـــي اجلنـــاس االزدواجـــي والســـجعّي والطبـــاق الواقـــع بـــني األلفـــاظ املفـــردة 

  الواضح.و والطباق الواقع بني مدلول الرتاكيب والتقسيم اخلفي 

) حيتوي علـى ثـروة لغويـة وأدبيـة ا إ  أر اب وكتاب ( /١

 شـــىت ضــروب العربيـــة مـــن حنــو وصـــرف وبالغـــة وعــروض ونقـــد يف كـــل ضــخمة يف

أجزائــه. فعلــى علمــاء العربيــة االهتمـــام بــذلك الســفر العظــيم وتناولــه يف دراســـات 

 وشرحه حىت يتسىن للباحثني االستفادة منه.متعددة 

االهتمام بدراسة كتب ودواوين أدبـاء السـودان وسـيما دواويـن د. عبـد اهللا الطيـب  /٢

 ية وبالغية.دراسة حنو 

االهتمـام مبسـألة التجديــد يف البالغـة وخاصــة علـم البــديع؛ ألنـه فــن مـرتبط باحليــاة  /٣

اليومية ويتأثر مبا حوله، فال بد مـن جتديـد األمثلـة حـىت خنـرج مـن األمثلـة التقليديـة 

علـــى أن تكـــون شـــواهد القـــرآن  ،احملفوظـــة وذلـــك أن جنـــدد يف كـــل مراحـــل التعلـــيم

  .ا من أهم مصادر دراسة هذا الفنلقدمي مهالكرمي والشعر العريب ا

  وآخر دعوانا أِن احلمد هللا رب العاملني.



 ٣٤١

  

  
  

  

آمت اس ا  

ا دس ا  

ت اس ا  

س ا  

ادر واس ا  

t T  

 



 ٣٤٢

  اآم ات س 

  

  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  رقمها  اآلية

 
  �����������

        

        

������  

    ،

 
    

         

    

 

 
  

       

       

      ����������������

 ���������        

  �������������



 ٣٤٩

  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  رقمها  اآلية

       



    ،

 
   ���������،

    ،

     ،

        

  

     ،

 
     

،،

         

             

       

       

    
،



 ٣٥١

  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  رقمها  اآلية
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  الصفحة  رقمها  اآلية

    

     

 

  

    

   

    

    

     

 



 ٣٦٠

  

  ا دا س

  

  الصفحة  احلديثالرقم

 

»   َْ ََِ َنَ ْنأ ََ ، مَْ ََ ْْأ

     ََ َنَ ْنأ ََ  مَْ ََِ َِْْوأ ،

 َْ«.  

٢٥٥  

 » َزاَركإ ْاْرْمَوأ ْأ ُم«.  ١٤٥  

 »ِْاََِْرْو ََُو َِْراَْ َُْ ْنُه أ«.  ١٤٨  

 »أََْ َْ ن٣٧  .»؟ا  

 »َ ُِْ َِْوأ ،َ ُِْ ِْأ ُ٢٠٩  .»ا  

 
»      َِْْ َمَِْ َو ،إ رِ َِأ ُِء ا

َْ«.  
٢١٢  

 »ََِِا َْ إ َُْا َِاََ ٌدَْ َُْ١٤٠  .»ا  

 »ا َ ٌتظ ُاَ«.  ١٥٣  

 
ِِْ أْدَمُْ، َوَ ٌَ ُْ   إَْةَُ ، اَُُِْن «

ُْاَِ َْ«.  
٣٢٣  

 
» َا نإ      ِْ ُعَُْ َو ،َُزاَم ٍء إَْ ِ ُنَ 

َُمَ ٍء إَْ«.  
٢٥٥  

 »ا  نع وا  ون ٢٥٥، ٢١٢، ٢٠١  .»إم  

 
»ََواُذ      َا َِْ ِْ   ِءُِء، َوِء، َوَدْرِك ا

  .»اَِء، َوَََِ اَْاِء
٣٧  



 ٣٦١

  الصفحة  احلديثالرقم

 »وا  ا«.  ١٢٧  

 

َرَََ ام َواَِة وَرََ َ َِ ُِْ ُء  «

 َْ ََِْر َ  ُِ ٍََْ َْء، اْرََ َْ ََُْو

  .»َِاك

٢١٢  

 
»ا َِ َُ ،وأْ،ا  ُ َو  ا َ ُرِ

َ«.  
١٧٨، ١٥٦  

 »َََْ َِ َُِْ َو ،َْْأ َِ ََمَ «.  ٢٠٩  

 
»   َِ ِْ  َْو إ     َِْ أو ،ََْ َأ 

 َََ أو ،ََْْْْ«.  
٢٨٩  

 
»ُُس أا َُأ َا  اُِطَوأ ،َا  اََو ،ََا

َِ ِا اَُْ ،ٌَُس ِمَوا«.  
٣٧  

  ٢٥٥  .»َُوا َوَُُ وا َوَُوا َوَُُ وا« 

 



 ٣٦٢

  ا تا س 

 

  صفحة  البيت  الرقم

������������ �

١/  

٢/  

٣/  

٤/  

٥/  

٦/  

٧/  

٨/  

٩/  

١٠/  

١١/  

  اُن َ ََاُء ََ ُل ا 

 َِ  اُحا  ذاراٌح إ  

ِِد َوِا ِ ِاَط ٌََ  

  أَرُج اََ ّى َِ اوراءِ   

 َِِ ِ ََا َ او  

  ذاإ َّ َرة َََ  

 ِة اََِ َسُب اَ  

  إذا ُ َُِ ُء  ادي

   ِِ ََ ِ َُِ َُ  

  ُ َا ََُ نأ َّو  

مََُ ِم كأ أ  
.  

  َّ َُ ٌََ َ اءُ      

  َمَ  اَق  اِء

  َْ ٍِ َِي ِْْءِ  

  ََ  اََِءَا  

   ِِدِ  اَِء

   اُُن َُ َواءُ  

   َءَا ََو ِر َ   

  َُُء ٍََ ََ َوِءِ   

  َِاَُُ  ِِ اءُ 

  َََت َو َِ  اِءُ 

  َء َِ ااُِ َواُُء
.  

٧٣  

٧٧  

٨١  

٩٦  

٩٧  

٩٩  

٢٢٩  

٢٣٨  

٢٤٣  

٣٣٣  

٣٣٣  

������������ �

١٢/  

١٣/  

١٤/  

١٥/  

١٦/  

١٧/  

١٨/  

١٩/  

٢٠/  

   ُر ِ َأ  ْ  

   َُم ُطُ  ْ َ   

  اا  موَ اء  

   د ٌط  ن اَ  

 أ َ ٌدُ ُرَذواْ  

  حا  ََْأ ُا  

  ُدرر  ٌذ ُمَْر  

  َ ُد ُ إ اُ ِن    

 ط ن ن:    

   ُ َ راو م  

   مِت اَُ َ بُ    

  أم  أ ا ُب  

  ٌب  وإنِ َا  

 ُُس ذواا أ   

   َ   ىم ْ  

  ٌر  ذِ رواُ ُد

  ُِا َِ َ   ُُُن َواا  

  ن وإن:    

٤٣  

٤٤  

٥٥  

٥٥  

٦٥  

٦٧  

٧٠  

٧٥  

٧٨  



 ٣٦٣

  صفحة  البيت  الرقم

٢١/  

٢٢/  

٢٣/  

٢٤/  

٢٥/  

٢٦/  

٢٧/  

٢٨/  

٢٩/  

٣٠/  

٣١/  

٣٢/  

٣٣/  

٣٤/  

٣٥/  

٣٦/  

٣٧/  

٣٨/  

٣٩/  

٤٠/  

٤١/  

٤٢/  

٤٣/  

  ِ اضِِا ِ ِِ   

  أمًء َِ اُِ   اَُ أَقُ 

 َو ُُا َأ َ َواا َأ 

 ٌِ أ ٌِأ َ أ  

    ِِ ُ نأ َ حا ُ  

     َ سر ِ ِم ََ   

 َ َمَوأ ُمَأ  

َا ُُُ رَم ِ ََُوأ  

َر َِو ى إأ ُ  

 َِأ نإ ا ََ   

   ة ُِ ِ  ََو  

   َُِو را   اا  

 ُُِِِ َم ََ  َم  

  َوََ َن اََ َ  َُه

ُ َِا  ُد   َِِا  

  اَت َ ذاَق طَِ   ٍَُب َوقُ 

َُِ ِِ َُِ َُ  

   َن أَُ ُُِ ّوحٌ    

   ِاَ اصَ ٍأ  ونَُ  

   ِِوا ِذم رَ  ُ و  

  إذا اَ َ ُ اِب َا 

   ََ ِبُر اأ َأ  

ُ  َََ  َدة َ  
.  

  ِِب َرطِا   اَو  

  َِِوا ِا ََ ِه اَ   

  ُه ِ ُزٍُف  َوِ ِبِ    

  َُُ أ َطأ َ َوَو  

     ِا َِ ٌو َمأ ِا َِ ٌَم  

  ِ ِِ آم َدََ بِ م اَوا

 اُا َُُءِد َوأ  

ِِاِد اَ  َُض اَ  

   َمَ اُُف َو اَبُ   

  إذا َ ََََن اََِ ََِب

  ِ ُِ ِ  َبُ  

  ٌ َو ٌَِذ  َِربُ  

 َ َُُ َوا ا ُِِ  

  َوَِ َن ا ََ َزبِ  

ََِوا َُء اَ ِمُ  

َُِ اُرِا َّم َ كرَُو  

  َُِِ ِا  ٍَُِ ِِ  

 َُ َّوأ ََُ  

 ِِا اضَ ٍفْ ُلَُ 

 ُ  َِِ َل َنْا   

   ِِا ورُ  اَوَر اُ  

   ِِاِء اِا رِ اَيَ  

   ِِاَق ا َض اُ ذاإ  
.  

٩٣  

١٠٦  

١١٠  

١٦٢  

١٧٤  

١٨٩  

٢٤٩  

٢٦٥  

٢٦٦  

٢٦٧  

٢٧٢  

٢٩١  

٢٧٣  

١٤٢  

١٥٠  

٢٨٧  

٣٠٠  

٢٣٨  

١٣٦  

١٣٣  

١٢٧  

١٨٧  

١٧٧  

  



 ٣٦٤

 

  صفحة  البيت  الرقم

������������ �

٤٤/  

٤٥/  

٤٦/  

٤٧/  

٤٨/  

٤٩/  

   ش وارت ا و  

  َِِ ََأ ََر ّ  

 َُ ََا ن ِ  

ِ ُ    ا   

ُإم   َن وا  

 ن أأ ُ ََ َت  
.  

   ا وا اات    

 َُر َ َِ َُوأ  

   ًِء َوطِ ر ٍَمَِ  

   ن       ون 

  أُ ْ أٌ طاٌل أتِ    

 ََِ  مَِ ٍءَ ََُوأ  
.  

١٦  

٢٧٧  

٤٠  

٧٥  

٢٥٦  

٦٢  

����������� �

٥٠/  

٥١/  

٥٢/  

َ  َُِ ُرأ َ   

     و أأ َِ  َِ نِ  

  َوْ أطوا ََْ ار َوأْوُوا 
.  

    جََََ وأ َ ََ َ  

  ََ أو ًُ و ذيى أِِ وأ  

  جَ ءَ  اَا َُم  
.  

٢٨٧  

٨٩  

٢٠٥  

����������� �

٥٣/  

٥٤/  

٥٥/  

٥٦/  

٥٧/  

  إوَح ّ  َي اَِن   

 ُُمُ َ َجى َواُن ا  

  إّن اَُء َ اءُ  

ُاط ََو َ ِ   

  َتِ َمَ اَةَُِ ِة إذ   
.  

   ح ِ  ُ ُْ ً  

 َا ِِ َم َُ َُأ ُ  

ْاِما َْ ىا َ  

 ا ََ دىَا َُ َ  ََِوا  

  َ اَ ِّاَء 
.  

٦٨  

١٥٦  

١٣٧  

١٣٧  

١٢٧  

������������ �

٥٨/  

٥٩/  

٦٠/  

٦١/  

٦٢/  

  ُ دواَ ُُ ٍ َو  

      ْ م  

  أٌ أَِ ٌ اَى   

  َواَوَوُوَِ اَف ِ وارٍث  

  ٌ ٌر ِْمأ ِمأ َ ِمأ  

      ُدَ َ ِأ َ َُُ  

   ابا      

  َاٌد ِ ٌَن َ دا  

  ل وأْكَِ  رب دِ  

  ي   ا اُُدِ   

٤٨  

٧١  

٧٥  

٢٦  

٨١  



 ٣٦٥

  صفحة  البيت  الرقم

٦٣/  

٦٤/  

٦٥/  

٦٦/  

٦٧/  

٦٨/  

٦٩/  

٧٠/  

٧١/  

٧٢/  

٧٣/  

٧٤/  

٧٥/  

٧٦/  

٧٧/  

٧٨/  

٧٩/  

٨٠/  

٨١/  

  ع أ  ا اع اد    

  د ا أك  د    

    ُو  َبى اَ نإ   

   َ ا َ ٍءَا إ   

  َر اَن ِمَة آلَ بٍ  

  أُْ ُ َ أْن َا  

    ُِِم  اَءا اَِ ن  

  ٌُِ ا  ِءا ُ ُلَوط  

  َِِِ َأ َِ اُقَِد ا  

  َُ اَو أ  َِو  

  طل ا أ ا و  

    ٌَ َُ َ ُا َُو  

   ََِو ِ َ ُطَ  

  أدن    ن  

   َِ ِ ُُاَوأ دار   

    ا َُ اِء 

    ََ َضًى أَ َضأ ٌَ  

  َوِاَِ َ اُوِد َوَ ا    

 دارَُ ُق َدا  ى  
.  

    ءه ا    ودع  

  وإا  ا وزادا

ِ داإ ى اَ َُ  

 ُِ لا عِ لَذ  

  ِِارََ َن ُ ُدا 

 اَ َ َْ َْوأ  

 َُِم  َبا اََ نَوإ  

  َِ ََِِب َََدِ  

ِا َِِِِدَوا   

  ِِ ُت إُ َِ ِدَ  

  م  دي

  َوَُِ وَن َوُ ُُد

  مِ ُُ طل  ِاََا ُدُ    

   ا  ءا  إذا  

   َِم ِ َ مِأ َُد   

   ا و ؤآ    

ُِِه اِ يََ ىَض ا  

    وِد اُج اد َُُِ  

  َِ اَ َي َق َُ َردِ    
.  

٩٢  

١١٣  

٢٢٢  

٢٠٤  

٢٢١  

٢٢٨  

٢٣٠  

٢٤٤  

٢٦٤  

٢٦٩  

٢٧١  

٢٦٦  

٢٩٤  

٢٩٥  

١٥٧  

١٤٠  

١٨٩  

١٩٠  

١٨٧  
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٨٢/  

٨٣/  

٨٤/  

٨٥/  

٨٦/  

   ُْ َ َْ َِ اَى و

 حا َُو حِا ِ  

ا ِت وُدوَن ا ُْ  

    ٍ ار     

 ٌواِمأ ُم ُرا ّأ  

       َْا  َُْح اََ ْ  َ  

  َ ِ َوُِ َوا  

  ِْ  ُْدوَن ا كَ  

 ار  ا    

  ُِار ك َواُِر رُ   

١١٢  

٥٥  

٥٩  

٦٢  

٦٣  



 ٣٦٦

  صفحة  البيت  الرقم

٨٧/  

٨٨/  

٨٩/  

٩٠/  

٩١/  

٩٢/  

٩٣/  

٩٤/  

٩٥/  

٩٦/  

٩٧/  

٩٨/  

٩٩/  

١٠٠/  

١٠١/  

١٠٢/  

١٠٣/  

١٠٤/  

١٠٥/  

  َع ا َ وُك ي  

 ا  اا ُا م ْو  

 ا  ََْْا ُُُزْر ن  

  ُدوار َُ  َُ رِأ  

   ارُر َمِد  ارُر َمِد  

    َبَُ َءأ ٌُِ َ  

 ُُِ ٍد َمأ ُم آل ِأ  

 مََُو ِا اَ نَوإ  

أو و  ارا ََ ارا   

  إّم ا اكَ ُِ  

  ُ َ ََّةََ    َو

 َ ٌأ اار ُامَ   

  أَ واي أ وأ واي 

   أَ َا  َ َن ََ ِثٍ      

   حز وأ َ  ٍءَ ََو  

 ٍ قأ ََْ َ ََ ٌِ  

 ٌَوط  ُءَ ََد  

َِ   واِمأ   

  ِِ اةا ََ اَ نَوإ  
.  

  َِِ اض ُ  أطُ أ

 ُُْ هَِْ  نا َْ َِا  

  َا  ِا َُُْ ُبَْوا  

   وارَدٍة ََ  َرُ   

  ارَ ُُ ُ اَ َمَ  

 ّمََأ  ا َ َرا ُار  

 َُُ ٌِرا أ ٍ اة  

إ اَ نرُ َوإَّ ذا َم  

   ارَم َ َََِ اَُو  

   را َز  ُِ  

 ا َُِ رُا َِ   

  أو أم وا َ  وا 

   ُُه اي أوا ََت وأأ  

  ََُُو َِ اِدَثا نإ  

  ا َُ َ واُر أا ُِِِ  

   وا ا  دس واا   

  طَ ارَض َُّى َوُِر 

  َِ  أَ أَ اِارُ    

  م ٌَ ُ َرأِِ مرُ   
.  

٦٧  

٦٨  

٦٨  

٧٠  

٧٦  

٧٩  

٨٦  

٨٦  

٩٣  

١٠٥  

٤٢  

١٢٨  

٢١٤  

٢٨٧  

٢٩١  

٣٣٥  

٢٠٠  

٢٩  

٣١  
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١٠٦/  

١٠٧/  

١٠٨/  

١٠٩/  

١١٠/  

 ُُُِ َُاُه َوِ اَ  

 ِِرأ ُِ ِ ُحّا َِط   

  َِارِّ َُِ ََو  

 ا َ ٌلِ َ زاَل ى  

   ُُؤِك اِظ َداُر أ   

  سَوَُه ِمٍب َوأا    

   َ  ِِدا ِ َُِِ  

اَن اَ ِبَِق اِط  

     ُِ ِا َ َ زاَل َو  

    ُمأ ِمإ   َن   

٣٣٥  

١٧٨  

٢٠٣  

٨٥  

١٥٧  



 ٣٦٧

  صفحة  البيت  الرقم

١١١/     ا َِوا ِِ مَْأ  
.  

وا ََِِْء َواْس  
.  

١٤٨  
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١١٢/     َررٌض أَوأ ََ ٌدِ  
.  

    ٍ ٍُِء َ  َا  
.  

٣١٥  
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١١٣/  

١١٤/  

١١٥/  

١١٦/  

١١٧/  

١١٨/  

١١٩/  

١٢٠/  

١٢١/  

١٢٢/ 

١٢٣/ 

١٢٤/  

١٢٥/  

١٢٦/ 

١٢٧/ 

١٢٨/  

١٢٩/  

 ََطا َِا ِِ َْ ْنإ  

    ُُدا ُِ َُ ٌق إَ  

  مََُو ٌ ُِِ ٌِ  

 ذاإ   َُ َ ََِ  

   ُ ُْةأْ  إذا 

   ََُو َُِ َا ِا إ ٌَ  

  َوُ َ َع اَ ِءٌ 

  ََ ََُُ نزَدُق أَا َََز  

 يا ا ذ  

   عَ ىِ َِا ََ  

  ِو َق و  ِّوا وار  

   َِ َما َوا  َووا     

 ُُوَُ واَ اَر ذاإ ٌ  

ْوا ْْن ووار وْ وا ْ  

  َُمإذا ِاَِ اُل أََت    

  ََُ ُُ حرأ ُِاَ  

 َ ٌَ ََو َرا َُذا اإ ا 
.  

  َْ  ََ ْنأ ا َُْو  

  ُا ُِ َُ َ ًىََو  

  ُ ُِِ ٌِ ٌؤُا ّمأ  

ََُ  زُه إوَو  

ا إْن ووا  ُُ ُِ  

 َِ ىَا َدا إ ََو  

عا ل ِءا َِ  

  َ لِ ِأ ََُ  ٍَ  

  مس واا أن أ  

   َرا حا َ َُِ ٌَِد  

 وا ِف واو ودار وا  

  َواََ  َِا َوار  َزَرا     

  أو َوا ا ََ أِ َما 

ْوا ِْو ْو ْوا واْ  

   ُق اَوأ ُ ُعُ ِة  

ُ َ رأ َِاَ  

ىَ     ُِا ُِ  ِِ َ  
.  

٨  

٤٥  

٤٥  

٥٣  

٥٥  

٥٨  

٦٣  

٦٤  

٨١  

٩٤  

١٦٣  

٢٩٩  

٣٠٥  

٣٠٣  

٢٩٨  

١٥٠  

١٢٨  
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١٣٠/ 

١٣١/ 

 ََ ُج أْرّا ََ إَذا  

ََ ِ مأ ُ َّ   

  أ َََّ  ََِدا َََ  

  َاٍد إِ  اوِد اَاِدفِ   

٤١  

١٣٦  



 ٣٦٨

  صفحة  البيت  الرقم

١٣٢/ 

١٣٣/  

١٣٤/ 

١٣٥/ 

١٣٦/ 

١٣٧/ 

١٣٨/  

ٍَِفَ قَ ِ َت   

  ِ َ ِك أَف 

 ٌ ِب ِ ُ  

    ٍه وِّ  ر و  

  اِي مر اَِى اَل وال 

ُ أن ُذل ار ِ  وذ

  َْ  َْْأ  
.  

  أِ ٍك َِ ا ََِفِ 

  َوِِ ِ أَف 

 ُ اء ِ ور  

ُط ِا   يُ  

  أَْر ْ وافِ 

  َمُف ا  ُوأّن أم  

وا ّا ِف َ ِء  
.  

١٤٣  

١٤٦  

١٤٧  

١٣٥  

١٦٤  

١٥٨  

١٦٥  
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١٣٩/ 

١٤٠/ 

١٤١/ 

١٤٢/ 

١٤٣/ 

١٤٤/ 

١٤٥/ 

١٤٦/ 

١٤٧/  

  َُُاَِ ِ ْواَا وأُ   

   لَِ ذا ُ نإ َِ ِ  

  ِ َ َ ََ نإَ ِِ  

  اار  ُ اُإذا ط  

  إذا  أر ز   

 ٌِم أًىَ َِو َُا اَ  

 َ ُ ٌضّ َُأ أ  

َُ َأ ِ ُُم ّ  

إم    َِِِ َْ ُ ذاإ،  
.  

      اقَ  ىََْ ىَ ََِْْ  

  َّ ِقِِ َ َ  ا 

   ُ ىََوا ُِ ََا ََ  

ا اُر  إذا  رَب  

   را   بي اأ  

   َ ََُن ا  َِ  

   َا ِأ َِة َوُي اأ  

 َو ةَ ِا اط  

ا ِ ْْوأ، َأاق  
.  

٤٠  

٤٠  

٧٢  

٧٦  

٨٨  

٩٣  

١٠٠  

١٠٢  

٣٠٨  
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١٤٨/ 

١٤٩/  

     رأ  أ وا

  َى اََ امَ امَ َوََي
.  

   ى  اى دك      

 ِِاَا ُا ت أََِا َُِ  
.  

٣٢  

١٦٨  
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١٥٠/ 

١٥١/ 

١٥٢/ 

  وم  ا    

    إم  و   

َ ،ىَّ  ىّا َ ،ىّا  

       ن او  

   أن  و ال   

 ل  ىّاك ا  

٢٠  

٣٠  

٣٢  



 ٣٦٩

  صفحة  البيت  الرقم

١٥٣/ 

١٥٤/  

١٥٥/ 

١٥٦/ 

١٥٧/ 

١٥٨/  

١٥٩/ 

١٦٠/ 

١٦١/ 

١٦٢/ 

١٦٣/ 

١٦٤/ 

١٦٥/ 

١٦٦/ 

١٦٧/ 

١٦٨/ 

١٦٩/ 

١٧٠/  

١٧١/ 

١٧٢/ 

١٧٣/ 

١٧٤/ 

١٧٥/ 

١٧٦/ 

١٧٧/ 

   َ ْ َأ ا   

 مَِ اُلَم  َ ََُِو  

  َُُُ َ ذا َ نإ َُ   

  ُت ِ ََن ٍب وةٍ  

 ََ نَر َوإِا َ أ  

    آل ِ ُلا َِ َو  

  ٍَِّ َ ّذن َمإ  

 ََا ٌََب َُر َُ ُ

  َ  نج إ ٍَ  

َت اَ َوأُ  زأم ُِوَ 

    ا را إ     

      ح را وعا  

  َ ُِ ُِ ِ ِ

   ِثَْا أ ِْ ِأَ  

  َِ ََر َ ََرأ ََ ٍ  

  ٌََ ِا نإ َُ  

  ََ راأ َ ََ نَوإ  

  َِّ وا ََِرى اأ  

 ٌِ ٌََ وأ ٌَ ُم  

    إ     

  ٍَ ِ َِ  َُم  

  ُُأر لوا  ن   

   ُ  ذا َ ََو َ   

    َ َُ َو َُ   

 َا َ إٌواِمأ  نأ  

  لا َُ  وَس ا   

  س أول أادي اا أو َ رَ 

َ ن  ُِ ُ مِ   

 ا ََن اَ اِ  

 ِ كََ َنَذ َو  

   لا َ ُُ     

 َو ُم ُ اُ  

إ ذاك َو َِ َ َ ُ  

      ٌِم ّم   

 ِ َتُ َو  ِِ قا َ  

    م اح   

  رة ا     

   َ ِ َُا َُ َ ِدُ  

 ََِ ِبا أ َِرَو  

  لا ِِ ُِِِ  

   َا سِ ن أأ ُ   

  َوإن َا َمَ ََ ِدلُ 

ا ََُ ذا ََوُاَء ا  

   َُِ ٌضر وأ ٌَذ َ وأ  

 إذا ط مأ و  

لَ ِ َِ  َُم  

  ر  وا ّلُ  

  َُء اا ِِ اُّ َِ  

   ُ َُ َو َُ َو  

 ا  إَُِذوا ِ نأ  

٣٤  

٣٨  

٤٣  

٤٣  

٤٤  

٤٤  

٥٤  

٦٣  

٦٤  

٦٥  

٦٥  

٧٤  

٧٤  

٨٧  

١٠١  

٦٤  

٢٥٠  

٢٧٣  

٢٩٩  

٢٩٧  

٣٣٤  

٢٥٢  

٢٦٧  

٢١٧  

٢٣٨  



 ٣٧٠

  صفحة  البيت  الرقم

١٧٨/ 

١٧٩/ 

١٨٠/  

١٨١/ 

١٨٢/ 

١٨٣/ 

١٨٤/ 

١٨٥/  

    ُِأ ُ  َِا ِِ  

   َ َتَ أَو َ  دارا ن  

  ٌِظ ٌِط ًىَ اَيَ  

   َ ُِِ ُ ط  

ُق اَ لٌلآ 

ُُ  َ و ََِ ََ  

    َِا َُ َ َّو  

 لَ ر  وضَا َُم  
.  

  ُُن َوَِ َ اَوعَ ولُ 

  ََ  ىا نأ  َََو  

  َُ ٌ ٌَ ٌ  

 َا َاِ ديَِوِال  

  ل واى ءِ 

 إأ ردا  َُِ ِ  

 َِوا ِ َِ َِم  

  ان  راحَ ل َوَُب 
.  

٢٤٧  

٢٤٥  

٢٤١  

٢١٩  

١٢٧  

١٢٩  

١٣٧  

١٥٧  
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١٨٦/ 

١٨٧/ 

١٨٨/ 

١٨٩/ 

١٩٠/ 

١٩١/  

١٩٢/ 

١٩٣/ 

١٩٤/ 

١٩٥/ 

١٩٦/ 

١٩٧/ 

١٩٨/ 

١٩٩/ 

٢٠٠/  

٢٠١/ 

  َدت ُ ِ  َِةٍ   

  ُ ِ ََِد أو ُردٍ  

    ظ ََأ َا ََ أ  

   ٍَِ َ رضا ُُن َوَوََق ا  

 َُِص أَُب اَا َ ذإ  

 َذي َر َ  ُ َ ٍف  

 تَوٍََ ِءِد  تَ  

   م   أ  أ  

   َُ ِ  ُُ أُ اَى  

 ُر َ  ٍ أ  

    ِْ ْ  َد اَا ّ  

   ُِظ َُِ َِ ََزََ  

 حي طِ َُِن ا َ  

 َ َُِ َِ َِة َوا َ  

  َ ّمأ َو َد أ  

     ن ا  إذا ُ  

     َرِ اَرٍة  َََ  

   ا ََ ًى َُ َو  

 َا ُوَل اَ َ  

َِء اَِو نَِء اِ ََوا  

 َُا ُا َ َََوِا  

   َأ إ َ ٌَأ ُم  

  ََ أَ َِ لُ 

    ل    

    ُأ َُ ِ ُقَا ي إََو  

 ُِ َُِو ُأ ٍِ أ  

   َْ ََ أْن  َدَر ُ  

  َُاَ َُّ ٍَُْ نَُ  

 ُِا ُأ ََا ُِ  

  َ  أ  َ َمَ  

    َد َُ ى أا ر  

   ُ  رأي    

١٧٢  

١٦٦  

١٦٠  

١٦٥  

١٨١  

١٨٦  

١٩٤  

٢٢٦  

٢٢٧  

٣٢  

٤٤  

٤٤  

٤٥  

٥٣  

٥٣  

٦٠  



 ٣٧١

  صفحة  البيت  الرقم

٢٠٢/ 

٢٠٣/ 

٢٠٤/ 

٢٠٥/ 

٢٠٦/ 

٢٠٧/ 

٢٠٨/ 

٢٠٩/  

َُِ ََُأ  َ  

  َِو ُُِ َِ  

    َُ ِِاا ِ َن ََو  

َو   َََُ َب اَْب أ ْ  

ََ ُرَا َُُِ   

  َ اَدُِِِ  اَادي  

   ر  ََ ِ َراأ  

  َ يِِ انِ ََ ِْأ  
.  

   ُِ ُ َِت َوا ُِ  

  ا َُُ ذاإِ اُءُ  

 ِ َز َُ ِِاا   

أ َرا ْبو ُ َءا  

  ََُ ْ ََّ ًِ  

  ُر اَُِ َمَُو  

 ا مِ ََِِا   

 َِ ٍُ ِْ ىََ َْد َََْ  
.  

٦١  

٦٣  

٦٤  

٧٤  

٨٧  

٩٠  

٩٢  

٩٧  
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٢١٠/  

٢١١/ 

٢١٢/ 

٢١٣/ 

٢١٤/ 

٢١٥/  

٢١٦/  

٢١٧/  

٢١٨/  

٢١٩/  

     ف ٌؤا ل أم  

    مل أذات ا ط زارم   

  وأم ُِ و  

 َُزمَ َن ان ُوزَوإ  

  ول أن أ   

  أْوك وَْرأمُ َري إذا  

   َ اُفأ ََ َّو  

  َ اِ َ اِت ثٍ  

   إ ا  م  

 َِوا ظ َْْأ  
.  

     من أأ      

ماث أا   و  

  أ  اى واان  

  َرز ََِ َ ُتََو  

 و ا إن م   

  ُْ َْري إذا َرأْوكَُ نُ  

نا َُ ََو ُ  

نا َِِ ٍةِاُ  

 وأ م ا أ  

 ظ َُْ ِْاَُ ْ  
.  

١٢٨  

١٢٩  

١٣٥  

٤٧  

٤٨  

٧٥  

٩٥  

٩٩  

١٠٤  

٨١  
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٢٢٢/ 

٢٢٣/  

  ُِ مََ اَوَ أُك ا 

و ب ا  نن ظظ  

   ْ ََْأ َْ يِْ َْ أ  

    ٍَُ َ َسا  ّمَوإ
.  

  َِن اِا َ ِمُِ  

 و اءما و اب ا  

 ِاَص اِا ِْزأ َاِدي ا  

   َوَُِ َيَس َُى ا
.  

٩٧  

٨٠  

٨٥  

٢٢٩  
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١٠٤، ٧٧  
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٥١، ٥٠، ١٣، ٨ ،

١٢٣، ١٢٠، ٥٦  

��� � ������������������������� ٦٢، �٥٩  
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��� � ������������������������������ ١٧٠، �٨  

��� � ���������������� ٥٤، ٤٧، �١٤  
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٢٩٥، ٢٨٥، ٢٦٠  
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��� � ������������������ ٢٥٢، �٢٤٩  
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٤٦، ٢٦، ٢٥، ١١ ،

٥٤، ٥٣، ٥١، ٤٧ ،

١١٨، ٧٧، ٧٠، ٦٩ ،

٢٠٣، ٢٠٢، ١٢٤ ،

٢٣٥، ٢٣٣، ٢٠٤ ،

٢٤٨، ٢٣٨، ٢٣٧ ،

٣٠٣، ٣٠٠، ٢٥٦ ،

٣١٩، ٣١٧، ٣١٦  
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٧٥، ٧٢، ٧٠، ٦٢ ،

١١٠، ١٠٩، ١٠٨ ،

١٢٤، ١٢١، ١١٨ ،
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١٣٥، ١٢١، ١١٩ ،

١٧٣، ١٦٩، ١٦٨ ،

٢٣٣، ٢٠٢، ١٨٠ ،

٢٨٦، ٢٨٥، ٢٤٩ ،

٣١٧، ٣٠٢  
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