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: قال تعالى
  

َرأِض َمَثُل ا ﴿      َباٌح  للَُّه نُوُر السََّماَواِت َواْلأ َكاٍة ِفيَها ِمصأ    نُورِِه َكِمشأ
َباُح ِ  ُ َااَاٍ  اللُّزَااَا ُ     َكوأَكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمنأ َشَجَرٍة ُمَبارََكٍ   َكأَن ََّها الأِمصأ

ُه   َ رأ ِيَّ ٍ  َ ي أُ ونٍَ  َ  َشرأِقيٍَّ  َوَ    َيَكاُد َ ي أ ُ َها ُيِضيُء َوَلوأ َلَأ ََتأَسسأ
ِدي ثَااَ  نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يَ هأ َمأ ِرُ  اللَُّه اْلأ  اللَُّه لُِ ورِِه َمنأ َيَشاُء َوَيضأ

ٍء َعِلييٌ  .     ﴾  لِل َّاِا َواللَُّه ِ ُكلِّ َشيأ
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إهداء 
 
 
 
 
 

                  إلى روح الوالدين الكريمين سائال اهلل الرحمة لهما، 
إلى التي تنازلت عن كثير من حقوقها حرصا على إتمام البحث، 

األهل واألبناء، :                   إلى من كان هذا العمل على حسابهم
                  إلى كّل من عّلمني حرفا ودلّني على الخير، 

                  إلى كّل من ساعدني من قريب أو بعيد، 
. أهدي هذا المجهود
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الشكر أّوال هلل الذي أنعم فأسبغ النعم، والشكر بعد ذلك إلى من ساعد في 

إنجاز ىذا العمل، وأخّص بالذكر األستاذ المشرف الدكتور أحمد مسعود، 

واألستاذ الدكتور الشيخ بوقربة لما أسدوه من توجيهات قّيمة كان لها األثر 

. األكبر في إنجاز ىذا العمل، وإلى كّل من مّد يد العون فيو
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  مقدمة

ٌحتاج االعتناء بالتراث العربً اإلسالمً الزاخر بمختلؾ العلوم والمعارؾ 

إلى الكشؾ عن إسهامات اآلباء واألجداد إلى جهد كبٌر من الباحثٌن المحدثٌن 

ومن  قصد الوصول إلى نتائج علمٌة تساعد على االستفادة منه حاضرا ومستقبال؛

دة للمعر ة  ثمّم  فنّم  التعرٌؾ بالمؤلفٌن العرب المؽاربة ونتاجهم  ً المجاالت المتعدّم

اإلنسانٌة ٌسهم  ً تدعٌم االرتباط بالعالم المعاصر من جهة، كما ٌعمل  على 

تشٌٌد الجسر الذي تعبره أ كار وآراء الدارسٌن لتتفاعل مع ؼٌرها من األ كار 

والمذاهب والنظرٌات، وأنّم أيّم إهمال  ً جانب من جوانب هذا التراث الفكري 

مات هذه األمّمة، وقضاًء على طموحاتها  .  والثقا ً ٌعدّم جناٌة على مقوّم

ة بٌن القرن السابع والثامن الهجرٌٌن إسهامات كبٌرة  وقد شهدت الفترة الممتدّم

من العلماء المؽاربة  ً مٌدان النقد والبالؼة، ولم تكن هذه الجهود مقتصرة على 

هذا الجانب  حسب، بل تجاوزته إلى  روع اللؽة من نحو وصرؾ وعروض 

ا دعا كثٌرا من الدارسٌن إلى العناٌة به وبحث قضاٌاه لكنّم هذا  و،وؼٌرها؛ ممّم

.  المشرقًنظٌره االهتمام ظلّم مجحفا  ً حقّم التراث المؽاربً مقارنة مع 

وتسعى هذه الدراسة إلى سدّم بعض الفراغ الذي ساد هذا المٌدان وظلّم هذا 

اإلبداع حبٌسا  ً  ترة طؽت  ٌها الدراسات المعاصرة واستفحلت الحداثة التً 

ذهبت برٌع كثٌر من الجمالٌات الفنٌة للبالؼة العربٌة وسط زحمة المصطلحات 

الذوق - بسبب  رط االستعمال والمبالؽة  ً كثٌر من األحٌان-الحدٌثة التً أ سدت

ٌُنَكر  ضل هذه  الجمالً للؽة العربٌة،  صر ها عن أصالتها، رؼم أنّمه ال 

الدراسات على اللؽة العربٌة وآدابها، و ً المقابل  فنّمه ال ٌنبؽً إؼفال ما ٌزخر 

به التراث النقدي والبالؼً  ً المشرق والمؽرب على السواء، وإن كان للباحثٌن 

  فنّم للمؽاربة أٌضا الدور الذي ٌشهد لهم بالقدرة على ،المشارقة  ضل السبق
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ة خالل القرنٌن السابع يالتولٌد واإلبداع، وقد كان للجهود النقدٌة والبالؼٌة المؽارب

والثامن الهجرٌٌن على الخصوص الدور الالمع  ً ذلك؛   قد كان تفكٌرا ناضجا 

لم تؽب عنه أبرز القضاٌا النقدٌة والبالؼٌة التً أثارها أرباب البالؼة  ً المشرق 

وعلى رأسهم الجاحظ وعبد القاهر الجرجانً وابن المعتز وقدامة ابن جعفر 

والسكاكً وابن سنان الخفاجً وؼٌرهم، وظهر ذلك  ً إطار  كري نقدي 

لت اهتماماته تحت تأثٌر الوضع الحضاري التارٌخً، حٌث نشأت  حضاري تشكّم

رات جدٌدة  ى ذلك إلى مٌالد تصوّم أ كار جدٌدة جعلت من الجدل أساسا لها وأدّم

ا  متأثّمرة بالتراث الٌونانً والفلسفً من جانب والفقه اإلسالمً من جانب آخر؛ ممّم

ى إلى نشوء مصطلحات جدٌدة ساهمت  ً صٌاؼة تصورات النقاد والبالؼٌٌن،  أدّم

موضوع الدراسة، حٌث تقوم على رصد " البناء العددي المراكشً"ومنهم ابن 

ر الفكر النقدي والبالؼً لدٌه من خالل  جهوده النقدٌة والبالؼٌة وبحث تطوّم

ل، ورسالته" الروض المرٌع فً صنعة البدٌع"كتابه عنوان الدلٌل :" ً المقام األوّم

مراسم الطرٌقة فً فهم الحقٌقة من حال :"، وكتابه"إلى مرسوم خط التنزٌل

، وكذا الجوانب البالؼٌة خالل جهوده المبثوثة  ً تفسٌره لبعض السور "الخلٌقة

 .القصٌرة من القرآن الكرٌم

والؽاٌة من ذلك كلّمه هً إعادة قٌراءة التراث البالؼً من خالل استعادة 

المعاٌٌر الفنّمٌة لمراحل التراث المزدهرة، على أمل استرجاع الوجه المشرق 

اد األوائل؛ ابتداء باإلشارة إلى جهود الجاحظ الذي وصؾ  للتفكٌر األدبً لدى الروّم

البدٌع بأنّمه مقصور على العرب، مرورا بابن رشٌق القٌروانً الذي جعل المجاز 

 خرا للعرب من حٌث هو دلٌل الفصاحة ورأس البالؼة، وانتهاء بابن البناء 

المراكشً الذي جعل كتابه  ً النقد والبالؼة روضا مرٌعا ُمعٌنا على  هم كتاب 

ة هللا تعالى وسنّمة رسوله علٌه الصالة والسالم،  حٌث أ اض  ً ذلك  ً عدّم
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مواضع من روضه المرٌع، وهو ما تحاول الدراسة رصد مظاهره وتثمٌن 

. نتائجه

  قد عمل ابن البناء على اعتبار البالؼة كالّم متكامال ال ٌمكن أن ٌحصل على 

هذه الصفة إالّم إذا كانت معضودة بالمنطق والنحو وإالّم بقٌت مبحثا بسٌطا من 

ل هو بحث أصول صناعة البدٌع،  مباحث اللسان الجزئٌة؛ لذا كان ؼرضه األوّم

وعلٌه تحاول هذه الدراسة وتقرٌب أسالٌبها تقرٌبا ؼٌر مخلّم وتألٌفا ؼٌر مملّم، 

قراءة  كره البالؼً والنقدي و ق المستجدات ساعٌة إلى إعادة بناء الظاهرة 

 .اللؽوٌة عنده بهدؾ تشخٌص القٌم الجمالٌة  ً المنتج اإلبداعً

 إلى "الجهود النقدٌة والبالغٌة عند ابن البناء المراكشً" وٌنحو بحث 

ٌّمات أصالة الفكر النقدي والبالؼً لدٌه من خالل رصد السمات  كشؾ تجل

والمالبسات التً اشتمل علٌها  كره النقدي النظري والتطبٌقً واتصال ذلك 

بالثقا ة النقدٌة واألدبٌة المؽاربٌة؛ وألن كتابه الروض المرٌع، وإن كان صؽٌر 

الحجم، إالّم أنّمه ٌعدّم من أشهر المؤلّمفات تمثٌال للنقد األدبً  ً المؽرب العربً 

خالل العهد المرٌنً، هذا  ضال عن كونه تجسٌدا للتواصل الثقا ً بٌن المؽرب 

والمشرق  ً مٌدان الدرس النقدي والبالؼً؛ والذي أبان  ٌه مؤلّمفه عن قدرة 

قه ونقده .  المؽاربة العلمٌة  ً شرح النص األدبً وتحلٌله وتذوّم

وقبل الشروع  ً هذا العمل البد من تسجٌل االحتٌاط العلمً، من أجل 

اه هذا الرجل خدمة للّمؽة العربٌة والدٌن  ترسٌخ  كرة االعتراؾ بالجمٌل الذي أدّم

اإلسالمً ورباطه بمراكش حفاظا وصٌانة لبٌضة األمّمة  ً معقل من معاقل 

: أصالتها  ً الفكر، وهذا االحتٌاط ٌقود إلى أمرٌن
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ؾ- تفسٌر-  لك- رٌاضٌات)أنّم ابن البنّماء موسوعة علمٌة : أولهما - بالؼة - تصوّم

ة من األداء اللؽوي الذي عمل من  (ونقد ث عنه إالّم  ً بهاء وقوّم وال ٌنبؽً التحدّم

. أجله

الواردة  ً العنوان والتً نازع البعض  ً كونها " جهود"ٌتعلّمق بكلمة : ثانٌهما- 

ال وجود لها  ً معاجم اللؽة القدٌمة وال  ً القرآن الكرٌم لجعلها ترتقً إلى 

م  ً الموضوع، ولكن بعد البحث  ً قوامٌس اللؽة تم التوصل إلى  مستوى ما ٌقدّم

ا ذاع وانتشر  ً  أنّم هذه  الكلمة دخلت اللؽة من باب المعاجم الحدٌثة، وهً ممّم

ة قرٌبة مما سٌأتً توظٌفه الحقا؛ أي الداللة على النشاط الذي  مجاالت وحقول عدّم

بذله ابن البناء جلبا للمادة العلمٌة من مظانّمها، وتنظٌمها وتبوٌبها لالستعانة بها  ً 

الدراسة والبحث، بهدؾ تأصٌل البالؼة والنقد العربٌٌن  ً وقت حلّم بهما الكساد 

ات للبالؼة  ً مقابل علوم  والجمود، وتمحورت هذه الجهود حول إٌجاد كلٌّم

البالؼة؛  الجهود المضنٌة التً بذلها ابن البناء تدلّم على أنّمه قضى من الوقت ما 

لٌس بالٌسٌر  ً الدراسة والبحث والتمحٌص والفحص والفلً والتأمّمل لبلوغ 

.     النتائج

كت القصد الختٌار هذا الموضوع مكانة هذا الرجل    ومن الدوا ع التً حرّم

وموسوعٌته؛  هو رٌاضً، ولؽوي، و لكً، وصو ً، باإلضا ة إلى إؼفال 

. الدراسات له وعدم إنصا ه أمام أقرانه من المؽاربة األ ذاذ المشاهٌر

  من خالل البحث  ً النقد المؽاربً القدٌم اتضح أنّم هذه الجهود التً بذلها 

قة؛  قد احتوت كتبه مسائل بالؼٌة ونقدٌة كثٌرة  الرجل تحتاج إلى دراسة معمّم

بحاجة إلى بحثها ودراستها؛ إلثبات مكانته كعلم من أعالم البالؼة والنقد  ً 

. عصره وما تاله

: وٌنطلق هذا البحث من طرح عدة تساؤالت تسعى الدراسة إلى اإلجابة عنها
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ما هً الجهود التً بذلها  ً مٌدان النقد والبالؼة؟ وما هً القضاٌا التً عالجها؟ 

وما هو الجدٌد الذي أضا ته تلك الجهود إلى الدرس النقدي والبالؼً؟ وكٌؾ 

عالج ابن البناء تلك القضاٌا؟ وما هً المناهج التً استخدمها  ً ذلك؟ وما هً 

أهدا ه من ذلك؟  

   وتجدر اإلشارة إلى أنّم هذه الجهود ال تتّمسع إالّم لما تو ّمر من الكتب التً ُحقّمقت 

للرجل؛ إذ ما زال بعضها  ً الخزانات ٌنتظر التحقٌق، والبعض اآلخر  ً حكم 

. المفقود

 ؼفلة الباحثٌن عن هذه الجهود،  بهذا الموضوع كثٌرة منهاوبواعث االهتمام

ة  ً اإلطالع على الجهود المؽاربٌة القدٌمة  ً مٌدان البالؼة و الرؼبة الملحّم

والنقد وخصوصٌاتها، وكذا البحث واإلطالع على تجلٌات اإلبداع  ٌها، حٌث 

تَتجه جهود ابن البناء البالؼٌة والنقدٌة اتجاها إبداعٌا تولٌدٌا ال ٌؽادر القٌمة 

ٌّمزاالنفعال الفنّمً الطارئ،  قد  القدٌمة المتداولة إالّم إذا اكتشؾ رحابة جدٌدة  ً ح

استطاع بحسب ما توصل إلٌه البحث من تتبع جهوده أن ٌنزاح بعض الشًء عن 

ر وٌنمّمط وٌعاود من حٌث أعطى  سحة  التداول النقدي اإلجرائً الذي كان ٌكرّم

د الفكرة النقدٌة دون أن ٌتجاوز  لتأوٌل الرأي النقدي األدبً العربً الذي ظلّم ٌردّم

أصداءها الثابتة المكرورة؛  قد أسعفته التجربة إلى تقدٌم كثٌر من الرؤى النقدٌة 

الفنٌة والجمالٌة التً سمح له موضوع الدرس البالؼً مداخلتها من منطق كون 

الناقد المؽربً قد تشبّمع بروح الرؤٌة الفنّمٌة المتجاورة،  لم ٌقتصر على بسط 

د  ً الرؤٌة الفنٌة الجمالٌة التً امتازت بها الرؤٌة النقدٌة المؽاربٌة  أسباب التفرّم

بل ٌتفاعل  وق تلك الجهود واإلسهامات لٌبلػ المبالػ الوا رة الدالالت والمعانً 

من عمله على تو ٌر المعر ة النقدٌة المرتبطة بالممارسة النقدٌة األدبٌة األكثر 
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سا ونضجا  ً القناعات والرؤى والتطبٌقات وهو ما تعمل هذه الدراسة على  تمرّم

 .  رصده وبحثه وتجلٌته

ٌّمرة لبحث الجهود النقدٌة والبالؼٌة عند : وللوقوؾ على دقائق العناصر المس

مة وأربعة  ابن البناء المراكشً، حتّممت مقاربة الفرضٌة تقسٌم البحث إلى مقدّم

نة " الروض المرٌع" صول حفاظا على ترتٌب جهوده كما وردت  ً كتاب  المدوّم

األولى التً اعتمدها البحث  ً رصد جهوده، وتجدر اإلشارة إلى أنّمه لم ٌتمّم 

ا جاء  اختٌار موضوعات الفصول وال إقحامها على ابن البناء ولكن تمّم أخذها ممّم

ات البالؼة الذي أقام علٌه  كره رؼبة منه  نة األولى حفاظا على مبدأ كلٌّم  ً المدوّم

. أصول البالؼةتقرٌب  ً 

ل  حتى عصر ابن البناء، شمل  البالؼً والنقديالدرس  قد تناول الفصل األوّم

لمحة عن جهود أهم أعالم البالؼة والنقد  ً المشرق والمؽرب : المبحث األول

لة لحٌاته وما له  :العربٌٌن قبل ابن البناء، وتناول المبحث الثانً ترجمة مفصّم

عالقة بها، أعقبها المبحث الثالث ببٌان أسلوبه  ً الكتابة ومنهجه  ً دراسة 

.  المصطلح،  منهجه  ً التفسٌر

ا الفصل الثانً  خصّمصه الباحث لجهود ابن البناء النقدٌة من خالل  وأمّم

التناسب كمظهر لإلعجاز  ً القرآن الكرٌم :  كان المبحث األول: مباحث أربعة

اللفظ والمعنى عنده وما ارتبط بهما من جهوده : عند ابن البناء، و المبحث الثانً

.  ً الداللة

آراؤه  ً الشعر والخطابة وما له عالقة بهما كالتخٌٌل :    و ً المبحث الثالث

. نظرٌة البالؼة عنده: والصدق والكذب، و ً الرابع
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ا الفصل الثالث  قد تمّمت عنوَنُته بـ أسالٌب مالءمة الكالم لألؼراض "أمّم

ل أسالٌب ال: ، وتناول أربعة مباحث"المقصودة خروج أو االنتقال من معنى األوّم

إلى آخر وإٌقاعها، وتناول الثانً التشبٌه والمحاكاة وما دار  ً  لكهما أو اقترب 

منهما من  نون، وتناول المبحث الثالث أسالٌب اإلبدال ومنها المجاز واالستعارة 

. واختصّم المبحث الرابع بتناول أسالٌب التفصٌل كالتقسٌم واالتساع

المعنى بٌن اإلٌجاز واإلطناب "أما الفصل الرابع والذي تمّمت عنونته بـ 

،  قد تمّم تقسٌمه إلى ثالثة مباحث، تناول المبحث األول "والتكرٌر عند ابن البناء

اه ابن البناء  اه أسالٌب اإلكثار وبالؼتها، " االكتفاء"ما سمّم وأنواعه، والثانً ما سمّم

. التكرٌر وما له به عالقة من  نون وأسالٌب وبالؼتها: و الثالث

م بها  ل البحث النتائج المتوصل إلٌها والتوصٌات التً تقّمدّم و ً الخاتمة سجّم

. الباحث  ً الموضوع

: ومن الدراسات السابقة التً استعان بها البحث 

لرضوان بن شقرون    " الروض المرٌع  ً صنعة البدٌع"دراسة موجزة لكتاب -

مة لتحقٌق الكتاب .   جعلها مقدّم

حٌاة ومؤلفات ابن البناء المراكشً،  لمحمد أبالغ و أحمد جبار -

المصطلح النقدي والبالؼً عند ابن البناء، مخطوط رسالة ماحستٌر،  -

.  إعداد  سعاد  رٌح الثقفً، جامعة أم القرى

قضاٌا النقد األدبً عند ابن البناء، مخطوط رسالة دكتوراه، إعداد موالي  -

. عبد العزٌز الساهر، جامعة محمد الخامس الرباط
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 لفت انتباه الباحثٌن والدارسٌن :ومن األهداؾ التً ٌسعى البحث إلى تحقٌقها

ومحاولة إظهار الدور الالمع الذي قام به  ً مسار لقٌمة أعمال هذا الرجل 

البالؼة العربٌة والكشؾ عن جهوده  ً هذا المجال وتوضٌح منهجه، ثمّم محاولة 

القرن ):إنصا ه من الدراسات ألنّم كثٌرا من الباحثٌن الذٌن تولّموا هذه الفترة

لم ٌعطوه حقّمه من االهتمام والدراسة،  قد  (السادس و السابع و الثامن الهجرٌٌن

مناهج النقد المؽربً خالل القرنٌن : "استثناه الدكتور عالل الؽازي من دراسته  ً

 .، مع اعترا ه له بالمقدرة اإلبداعٌة"السابع والثامن

كما ٌسعى البحث إلى سد بعض المنا ذ وتعوٌض بعض النقائص  ً هذه 

الفترة من التارٌخ المؽربً الحا ل باألمجاد األدبٌة والبالؼٌة والنقدٌة ولٌكون 

نبراسا باهتا ٌكشؾ بعض الشًء الدرب لبعض الدارسٌن والطالّمب مع ؼٌره من 

: البحوث  التً تتّمجه إلى هذا االهتمام، مثل

تجمٌع التراث واالستفادة منه  ً جمٌع المٌادٌن اللؽوٌة والنقدٌة والبالؼٌة، -

. بسبب ا تقار المكتبة العربٌة بوجه عام إلى هذا النوع من الدراسات

إماطة اللثام عن العلماء المؽمورٌن ضمن الجهود العاملة على التعرٌؾ باألعالم -

د . واألشخاص الذٌن اشتؽلوا  ً صمت وتجرّم

التعرٌؾ بالجهود النقدٌة والبالؼٌة البن البناء المراكشً وإبراز مكانته بٌن -

. أعالم البالؼة والنقد

استخالص مدى مساهمة ابن البناء  ً الدرس البالؼً والنقدي خالل      -

. عصره وبٌئته وبٌن معاصرٌه

الكشؾ عن التوازن والتكامل بٌن الجانبٌن النظري والتطبٌقً  ً القواعد -

رها وٌبسطها . البالؼٌة والنقدٌة  التً ٌقرّم
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. الكشؾ عن حقٌقة التقسٌم الذي اتبعه بقصد اإلٌضاح والتفصٌل وؼاٌاته-

رصد منابع الثقا ة الواسعة التً تمكّمن منها ابن البناء كالمنطق والكالم وأصول -

. الفقه والجدل ومنه الرؼبة الملحة  ً اإلقناع

الكشؾ عن الذوق األصٌل والبصٌرة النا ذة  ً مجال الدرس البالؼً وخفاٌاه -

. ودقائقه

. تقصً استخدام المنطق كتقنٌة  ً خدمة اللؽة-

   وبخصوص المنهج المتبع  ً الدراسة  فنّم مشروع البحث ٌتعلّمق باستقراء 

الجهود البالؼٌة والنقدٌة البن البنّماء المراكشً ووضعها  ً إطارها اللؽوي 

ة مناهج  حسب ما  والتارٌخً والداللً، وهذا ما ٌضطرّم الباحث إلى االستعانة بعدّم

المنهج التارٌخً  ً الفصل األول على الخصوص، :تتطلبه مراحل البحث ومنها

ٌّمة الفصول . والمنهج التحلٌلً الوصفً، ومنهج الموازنة واالستنتاج  ً بق

أما بخصوص الصعوبات التً واجهت البحث  هً شحّم الدراسات حول ابن 

البناء، وكذا استحالة الوصول إلى كتبه التً ال زالت  ً حكم المفقود ككتابه 

ات العربٌة"، وكتابه "الفرق بٌن الشعر والحكمة"وكتابه " عٌوب الشعر" " كلٌّم

ر  والتً ستكون موضوع أبحاث قادمة حال الحصول علٌها، لصعوبة وتعذّم

د  االهتداء إلى مواقعها بالخزائن والمكتبات العامة بالمؽرب حالٌا، رؼم التردّم

ات عدٌدة . علٌها مرّم

ع المصطلحات :  ومن الصعوبات األخرى التً واجهت البحث أٌضا ب وتنوّم تشعّم

 .التً تناولها ابن البناء ومزجها بٌن البالؼة والنقد والفلسفة والمنطق

الشكر والعر ان إلى كلّم من مدّم ٌد العون إلنجاز هذا : وقبل االنطالق  ً البحث

. العمل، أو ساهم بطرٌقة أو بأخرى  ً اكتماله
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هذا وإن كان التو ٌق  ً هذه الدراسة  من هللا وإن حدث الخطأ  من النفس 

.    والشٌطان

 



                           
 
 
 
 
 
 
 
 

: الفصل األّول      
 

 الدرس النقدي والبالغً

حّتى عصر ابن البناء 

 
 

 



 

 
 

: مباحث الفصل
 
 

لمحة عن جهود أهم أعالم البالغة والنقد في المشرق والمغرب * 
. العربيين

 
. ترجمة لحياة ابن البناء المراكشي وما له عالقة بها* 
 

. أسلوب ابن البناء في الكتابة ومنهجه في الدراسة المصطلحية* 
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: تمهٌد

انصبت جهود كثٌر من العلماء عل دراسة البالؼة العربٌة ودارت حولها 

أفكار ووجهات نظر مختلفة ومتعّددة، التقت علٌها جهود النحوٌٌن والنقاد واألدباء 

وعلماء الكالم  وإبداعات الشعراء، وهً لم تنضج دفعة واحدة، ولكنها قطعت 

. أشواطا ومراحل كثٌرة قبل أن تستوي وتعطً ثمارها

: المبحث األّول                       

:  لمحة عن جهود أهم أعالم البالغة والنقد في المشرق والمغرب العربيين

من جهود العلماء الذٌن كانت لهم الٌد الطولى فً الدرس :    أّوال جهود المشارقة

 : المشرقالبالؼً وتطوره فً

مجاز : "فقد أثمرت جهوده بتؤلٌفه كتابا سماه: (ه 209)أبو عبٌدة معمر بن المثنى

َطْلُعَها كؤَنَُّه "ردا على من سؤله عن مخاطبة القرآن للعرب بما لم تعهده " القرآن

اِطٌن ٌَ ، فانبرى لتوضٌح مثل هذه األمور فً القرآن الكرٌم من خالل 1"رإوُس الَش

اإلٌضاح والتفسٌر :التعرض بالشرح والتفسٌر إلى ألفاظه ومعانٌه، والمجاز عنده

ولٌس قسٌم الحقٌقة، وتجلّت طرٌقته فً عرضه ما فً السورة من ألفاظ ثم شرها 

لؽوٌا وتفسٌر ما ورد فٌها من ؼرٌب مإٌدا ما ٌذهب إلٌه بشواهد من الشعر 

هذا ٌقع على بعض ألوان البٌان كالتشبٌه "المجاز"والباحث فً كتاب . الفصٌح

. واالستعارة والكناٌة، وبعض أبواب البدٌع كاإلٌجاز واإلطناب وااللتفات وؼٌرها

فً الدرس البالؼً والنقدي فقد شؽلت الدنٌا   (ه255)أما جهود الجاحظ 

وأعجزتها عن حصرها أو إٌقاؾ البحث فٌها على بعد عهده عّنا، حٌث ٌرى كثٌر 

من الباحثٌن أّن تارٌخ البالؼة العربٌة ٌبدأ من الجاحظ الذي تعتبر مإلفاته من 

                                                 
1
. 65 الصافات،  
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المصنفات األولى فً هذا الباب، وتمثل آراإه أصوال لهذا الباب أخذها من جاء 

الجاحظ في :"بعده وأقاموا علٌها نظرٌاتهم، حٌث ٌقول حمود صّمود عن ذلك

"اعتقادنا وضع األسس الكبرى للتفكير البالغي
1

 وقد اعتبر أؼلب الدارسٌن 

من أهّم الكتب التً أرست أسس البالؼة العربٌة وهذا ما " البٌان والتبٌٌن"كتابه 

عّدت مإلفات الجاحظ وخاصة البيان والتبيين أهم وثيقة : "قال به حمادي صمود

"عن دور المتكلّمين في إرساء أسس البالغة وضبط مقاييسها
2

، ولم تقتصر 

بل توجد مبثوثة فً كتبه " البٌان والتبٌٌن"آراء الجاحظ البالؼٌة على كتابه 

". الحٌوان"األخرى كـ

وتجمع البالؼة عند الجاحظ بٌن الجوانب النظرٌة والتطبٌقٌة، خاصة فً 

حدٌثه عن ألوان البٌان من مجاز واستعارة وتشبٌه وكناٌة وؼٌرها، وٌقؾ أمام 

القضاٌا البالؼٌة موقؾ األدٌب المحلّل ، صاحب الذوق الرفٌع، فقد كان ٌحلل 

. النصوص مبدٌا ما فٌها من جمال فنً بعٌدا عن كثرة االعتناء بالمصطلحات

وهً رسالة موجزة كتبها " البالؼة"رسالة بعنوان  (285)  وأثمرت جهود المبّرد

بالؼة : رّدا على رسالة بعثها إلٌه أحمد ابن الواثق ٌسؤله عن أّي البالؼتٌن أبلػ

إّن حقَّ البالغِة إحاطُة القوِل :"المنظوم أم بالؼة المنثور؟ فؤجابه فٌها بقوله

بالمعنى، واختياُر الكالِم، وحسُن النظِم حّتى تكوَن الكلمُة مقاربًة أخَتها ومعاضدة 

"شكلَها، وأن ُيقّرَب منها البعيُد وُتححَذ منها الفضولُ 
3

، إالّ أن آراء المبرد 

الذي ٌعّد من أمهات " الكامل فً اللؽة واألدب: "البالؼٌة برزت أكثر فً كتابه

                                                 
أسسه وتطوره إلى القرن السادس، حمادي صمود، د ط، دت : التفكٌر النقدي والبالؼً عند العرب1

 .13:    تونس،  ص
. 15: المرجع نفسه ،  ص2
. 81: ص1985رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، القاهرة . البالؼة، أبو العباس المبرد، تح3
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ألبً علً القالً، " األمالً"للجاحظ، و "البٌان والتبٌٌن"كتب العربٌة إضافة إلى 

البن قتٌبة على حد تعبٌر ابن خلدون" أدب الكاتب"و
1

 .

من  (ه296)البن المتعز" البدٌع"وتجتمع آراء الباحثٌن حول اعتبار كتاب 

ٌّة بالؽة فً التؤسٌس للبالؼة  الكتب المتخّصصة فً البالؼة العربٌة وأّن له أهم

أّولَ مظهٍر من مظاهٍر التؤسيِس البالغّي ربَط فيِه "العربٌة ألّنه ٌعّد فً رأٌهم 

صاحُبه دراسَة وجوِه البالغِة بجملٍة من الضوابِِط سيكوُن لها بدوِرها أثٌر عميٌق 

"في النقاِد والبالغييَن المتؤّخرين
2

كتاب " البدٌع"، وٌرى بدوي طبانة أّن كتاب 

ولم يخلِْص كتاٌب للبالغِة قبل هحا : "متخّصص فً الدرس البالؼً حٌث ٌقول

"الكتاِب الحذ ألّفه الخليفُة العالُم الشاعُر عبد  ِ بن المعتتِّ وهو كتاُب البديٍع ِ 
3

 ،

. وهو ما ٌنم عن أصالة فكر ابن المعتز البالؼً

فً طرٌقة :(ه337)   وقد برز التؤثٌر الفلسفً والمنطقً فً جهود قدامة بن جعفر

معالجته للقضاٌا البالؼٌة التً تعّرض لها وفً طرٌقة تبوٌبها وترتٌبها، ففً كتابه 

التشبٌه :تطّرق إلى األبواب الثالثة لعلم البالؼة، فبحث فً باب البٌان" نقد الشعر"

وأفاض فً أقسامه وصوره، كاالستعارة والتمثٌل واإلرداؾ وذلك بالشواهد 

اإلٌجاز، والتتمٌم واإلٌؽال، والمساواة واإلشارة، : واألدلّة، كما تناول فً المعانً

وؼٌرها، كما تعّرض إلى فن البدٌع
4

 .

ولقدامة ٌصماته النافذة فً الدرس البالؼً والنقدي، فهو من العلماء األوائل 

الذٌن أسهموا فً اختراع البدٌع، فقد كان ناقدا بصٌرا فً علم البالؼة، خبر 

                                                 
. 460:  المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون،  ص1
، حمادي صمود، دار     (مشروع قراءة)أسسه وتطّوه إلى القرن السادس: التفكٌر البالؼً عند العرب2

. 13:   الكتاب الجدٌد المّتحدة دط، دت، ص
دراسة فً تطور الفكر البالؼً عند العرب،بدوي طبانة، مكتبة األنجلو المصرٌة،  :  البٌان العرب3ً

. 129: ، ص2، ط1976   القاهرة،
4
:        ص1936ط، .  نقد الشعر، قدامة بن جعفر، شرح محمد عٌسى فنون، المطبعة الملٌحٌة القاهرة، د 

.  وما بعدها363    
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معانٌها وسبر أؼوارها، وظهرت عبقرٌته فً كتابه الذي عّده الدارسون من 

ومّما ال رٌب فٌه أّن : "الكتب النادرة فً النقد والبالؼة، فقد قال عنه شوقً ضٌؾ

قدامة وّفق فً هذا الكتاب توفٌقا منقطع النظٌر، وهو توفٌق جعل من ٌكتبون فن 

البدٌع بعده ٌلهجون باسمه وفً مقّدمتهم أبو هالل العسكري، وكذلك من كتبوا فً 

"عٌوب الشعر ووجوه رداءته وفً مقّدمتهم المرزبانً فً كتابه الموشح
1

 .

من خالل كتابه المسمى : (ه366) وذاعت شهرة عبد العزٌز الجرجانً

الذي ابتؽى من خالله أن ٌقٌم منهجا معتدال فً " الوساطة بين المتنبي وخصومه"

نقود المتنبً وشعره، معتمدا على قٌاس الظواهر الشعرٌة التً عابها خصوم 

المتنبً واستحسنوها فً شعر ؼٌره مقٌما علٌهم الحجة والبرهان وهذا ما ٌسمى 

والكتاب وإن كان كتاب نقد أكثر منه كتاب بالؼة فقد رّكز فٌه . بمنهج المقاٌسة

الجرجانً على باب االستعارة وتوسع فٌه وحاول التفرٌق بٌنها وبٌن التشبٌه 

وإّنما االستعارةُ ما اكتفى فيها :"البلٌػ فقال فً معرض حدٌثه عن االستعارة

باالسِم المستعاِر عن األصِل، وُنقِلَِت العبارةُ فُجِعلَْت في مكاِن غيرها ، مالُكها 

تقريُب الّشبه، ومناسبُة المستعاِر له للمستعاِر منه، وامتتاُج اللفِظ بالمعنى، 

"حّتى ال ُيوجَد بينهما وال يتبّين في أحِدهما إعراٌض عن اآلخر
2

، كما اعتبر 

: االستعارة عمودا من أعمدة الكالم التً تضفً علٌه مسحة من الجمال حٌث ٌقول

ِع والتصّرِذ، " فؤّما االستعارةُ فهي أحُد أعمدِة الكالِم وعليها المعّولُ في التوسُّ

"وبها  ُيتوّصل إلى تتييِن اللفِظ وتحسيِن النظِم والنثرِ 
3

، وفً معرض حدٌثه عن 

جودة الشعر والتفاضل بٌن الشعراء فٌما عرؾ بعمود الشعر أشار إلى البدٌع 

وكانِت العرُب تفاضلُ بين الشعراِء في الجودِة والحسِن بشرِذ المعنى :"حٌث قال
                                                 

1
. 92: ص6،1965  البالؼة تطور وتارٌخ، شوقً ضٌؾ، دار المعارؾ ط 

2
محمد أبو الفضل، علً محمد :   الوساطة بٌن المتنبً وخصومه، عبد العزٌز الجرجانً، تح 

. 41:ص ت، د    البجاوي، منشورات المكتبة العصرٌة، صٌدا بٌروت، دط ،
3
. 428:  المصدر نفسه، ص 
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وصّحتِه، وجتالِة اللفِظ واستقامتِِه، وُتْسلُِم السبَق فيه لمن وصَذ فؤصاَب، وشّبَه 

فقارَب، وَبُدَه فؤغَرَر، ولمن كُثَرْت سوائُِر أمثالِه وشوارُد أبياتِه، ولم تكن تعَبؤُ 

بالتجنيِس والمطابقِة، وال َتْحَفلُ باإلبداِع واالستعارِة إحا حصلَ لها عموُد الشعِر 

"ونظاُم القريِض 
1

، كما تناول التجنٌس والمطابقة والتقسٌم وؼٌرها مشفوعة بؤدلّة 

. من عٌون الشعر العربً باإلضافة إلى رصده لكثٌر من القضاٌا البالؼٌة

النكت فً إعجاز :"برسالته الموسومة: (ه384)   وعرؾ أبو الحسن الرمانً

ٌّن فٌها وجوه اإلعجاز السبعة فقال" القرآن إّن وجوَهَ  اإلعجاِت تظهُر : "التً ب

ِة الحاجِة، والتحّدذ : من سبِع جهاتٍ  ترُك المعارضِة مع توافِر الّدواِعي وِشدَّ

للكاّفِة، والّصرفِة، والبالغِة واألخباِر الّصادقِة عن األموِر المستقبلّية ونقِض 

"العادِة وقياِسِه بكلِّ معجتٍ 
2

، أّما البالؼة فقد حصرها فً عشرة أقسام 

اإلٌجاز، التشبٌه، االستعارة، التالإم، الفواصل، التجانس، التصرٌؾ، :هً

"التضمٌن، المبالؽة وحسن البٌان
3

،وؼرضه فً ذلك كلّه بٌان مسؤلة اإلعجاز فً 

. القرآن الكرٌم، وما البالؼة عنده إالّ وسٌلة لتحقٌق هذه الؽاٌة

و ٌرى الرمانً أن البدٌع أعلى درجات البالؼة، وهو حٌن اعتبر البالؼة 

ٌّز الصنعة اإللهٌة عن الصنعة  ٌّز، تم أحد وجوه اإلعجاز التفت إلى فكرة التم

وأّما البالغُة فهي على :"البشرٌة التً قّسمها إلى درجتٌن فً الجودة، حٌث ٌقول

ثالِث طبقاٍت، منها ما هو أعلى طبقَةً ، ومنها ما هو أدنى طبقًة، ومنها ما هو 

في الوسائِِط بين أعلى طبقٍة وأدنى طبقٍة، فما كان في أعالها فهو معِجٌت، وهو 

                                                 
1
. 34-33: ص المصدر نفسه،  

2
محمد داود خلؾ   :  النكت فً إعجاز القرآن،  للرمانً، ضمن ثالث رسائل فً إعجاز القرآن، تح 

. 16:، ص1976 ، 3.زؼلول سالم، دار المعارؾ مصر، ط.    هللا، د
3
. 16:  المصدر السابق، ص 
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"بالغُة القررنِ 
1

، فبالؼة القرآن عنده تؤتً فً الدرجة األولى من حٌث البٌان 

. واإلعجاز

إلى أّن البالؼة من أحّق  (ه395)وقد خلصت جهود أبً هالل العسكري

إّن أحقَّ العلوِم بالتعلِّم هو علُم البالغِة : "وأخّص العلوم بالتعلّم حٌث ٌقول

ومعرفُة الفصاحِة، واإلنساُن إحا أغفلَ علَم البالغِة وأخلَّ بمعرفِة الفصاَحِة، لم 

ُه  ُ بِه من حسِن التؤليِذ وبراعِة  يقع علُمه بإعجاِت القررِن من جهِة ما خصَّ

"التركيِب، وما شحَنَ ه به من اإلعجاِت البديعِ 
2

، وللعسكري كتاب مشهور فً 

ضّمنه عشرة أبواب تحتوي على  (الكتابة والشعر)" الصناعتٌن:"هذا الباب سّماه

ثالثة وخمسٌن فصال تباٌنت موضوعاتها وتنوعت قضاٌاها، فتكلّم فٌها عن 

البالؼة ومفاهٌمها والفنون البالؼٌة كالتشبٌه واالستعارة والكناٌة والمجاز 

والحقٌقة وؼٌرها من تلك الفنون، كما تناول من فنون البدٌع الطباق والمقابلة 

والجناس وؼٌرها، إالّ أّنه ٌعترؾ بجهود من سبقه من العلماء فً البالؼة والتً 

. كانت ؼاٌته منها االرتباط باإلعجاز القرآنً

االستعارة والمجاز " منها"وٌجعل العسكري البدٌع فً خمسة وثالثٌن فصال 

فهحه أنواع البديع : "ثم ٌقول عنها...والتطبٌق والتجنٌس والمقابلة وصّحة التقسٌم

التي ادعى من ال رواية له وال دراية عنه، أّن المحدثين ابتكروها، وأن القدماء 

لم يعرفوها وحلك لّما أراد أن يفّخم أمر المحدثين ألّن هحا النوع من الكالم إحا 

"سلم من التكلّذ وبرئ من العيوب كان في غاية الحسن ونهاية الجودة
3

 .

                                                 
1
. 69: المصدر نفسه، ص 

2
علً محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهٌم،  :الكتابة والشعر، أبو هالل العسكري، تح:  الصناعتٌن 

. 7:، ص2006   المكتبة العصرٌة صٌدا بٌروت،
 .272: المصدر السابق، ص3
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ه فً جهوده على تسمٌة فنون البالؼة بالبدٌع ألّنه 403وٌصّر الباقالنً 

ٌّز ال  ٌنادي بؤن أصناؾ البدٌع التً توّصل إلٌها الشعراء، بما فٌها من تفّرد وتم

ٌمكن معرفة اإلعجاز القرآنً بها وحدها، ألّن نظمه متفّرد وال ٌقارن بها
1

 .

ه فً البحث عن خصائص 466 وقد أثمرت جهود ابن سنان الخفاجً 

اإلبداع والفصاحة وتعقب شروطها فً الكلمة والتركٌب واللفظ والمعنى كتاباً 

، والذي لم ٌهتم فٌه بالوقوؾ على تعرٌؾ البدٌع أو البالؼة "سّر الفصاحة"سّماه 

. بقدر ما اهتم  بتحدٌد العناصر التً تإّدي إلى البدٌع أو البالؼة والفصاحة

، فً البالؼة العربٌة من (ه471)وقد عرفت جهود عبد القاهر الجرجانً

وطارت شهرته من خالل " أسرار البالؼة"و" دالئل اإلعجاز: "خالل كتابٌه

ٌّة إعجاز القرآنً،  اكتمال نظرٌة النظم عنده، والتً جعلها األساس فً قض

تناول علم " دالئل اإلعجاز"والعمود الفقري فً حقل البالؼة العربٌة، ففً كتابه 

المعانً، وأبرز ما عالجه فٌه نظرٌة النظم التً ترتكز علٌها موضوعات البالؼة 

فقد تناول فٌه أصول علم البٌان من حقٌقة " أسرار البالؼة"العربٌة، أّما كتابه 

ومجاز واستعارة وتشبٌه، وبه عّد مإّسسا لعلم البٌان وقد اعتمد أؼلب الباحثٌن 

. علٌه فً دراساتهم وبحوثهم البالؼٌة واإلعجازٌة كالزمخشري والقزوٌنً

أّما التجنيُس :"فقد ذكر الجرجانً فً أسراره التجنٌس وكٌؾ ٌصٌر بدٌعا

فإّنَك ال تستحِسُن تجاُنَس اللفظيِن إالّ إحا كان موقُع معنييهما من العقِل موقعاً 

..."حميداً ، ولم يكن المرمى الجامِع بينهما مرمًى بعيداً 
2

 ، فالتجنٌس عنده 

ٌصٌر بدٌعا إذا أعطاك الفائدة التً خدعك عنها، وٌوهمك أّنه لم ٌزدك وقد أحسن 

الزٌادة ووّفاها، فلٌس البدٌع هو التجنٌس، بل العكس التجنٌس قد ٌكون بدٌعا إذا 

                                                 
 .16:البدٌع تؤصٌل وتجدٌد، منٌر سلطان، منشؤة المعرؾ،االسكندرٌة، دط، دت،  ص:  ٌنظر1
ه،    1412، 1محمد محمود شاكر، مطبعة المدنً، جّدة، ط.  أسرار البالؼة، عبد القاهر الجرجانً، تح2

. 4:  ص
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ٌّزا أصٌال، وؼٌر بدٌع إذا كان تافها ركٌكا كان متم
1

، وبهذا ٌكون الجرجانً قد 

. وّضح شروط اعتبار التجنٌس من البدٌع

واعتبر الجرجانً االستعارة من البدٌع كما فعل اآلمدي، ولن ٌكون هذا 

ٌّعا فً طلبه المعنى ولم ٌسع المعنى إلٌه، ناداه النظم  البدٌع فً رأٌه إالّ إذا كان ط

وعلى الجملِة فإّنَك ال تجُد تجنيساً مقبوالً وال سجعاً :" ولم ٌفتعل هو النظم، فٌقول

حسناً، حّتى يكوَن المعنى هو الحذ طلَبُه واستدعاهُ، وساَق نحَوهُ، وحّتى تجَده ال 

تبتِغي به بدالً، وال تجَد عنه حوالً، ومن هنا  كان أحلى تجنيٍس تسمُعُه وأعاله، 

..."وأحّقه بالُحسِن وأوالهُ 
2

 

اه القاضً ...هذا هو البدٌع:"وٌقول منٌر سلطان معّقبا على ذلك ّّ الذي سّم

بالبالؼة،  (ه384)بالفصاحة، وسّماه أبو الحسن الرمانً  (ه415)عبد الجّبار

"وسّماه الجرجانً بالّنظم
3

 .

وآراإه البالؼٌة مبثوثة فً تفسٌره  (ه538) وجاءت جهود ونظرات الزمخشري

الذي بناه على منهج ٌقوم على علمً المعانً والبٌان، فهو ٌرى أن " الكّشاؾ"

االهتمام بالبالؼة وعلومها والتعّمق فً معرفتها ٌكشؾ عن وجوه اإلعجاز 

البالؼً فً القرآن، وٌوّضح ؼوامضه وخفاٌا معانٌه وأسراره، والمتؤمل فً 

تفسٌر الكّشاؾ والباحث فً آرائه البالؼٌة ٌكتشؾ مدى تؤثر الزمخشري بطرٌقة 

، "أسرار البالؼة"و"دالئل اإلعجاز:"عبد القاهر الجرجانً ومنهجه فً كتابٌه

إّن الزمخشري كان مطبقا أمٌنا لنظرٌات عبد القاهر الجرجانً ومكّمال :"حتى قٌل

ويعّد الكّشاذ :"لعمله فً مباحث البالؼة العربٌة ولذلك ٌقول عٌسى علً العاكوب

                                                 
. 18:  البدبع تؤصٌل وتجدٌد، منٌر سلطان،  ص1
 .7: أسرار البالؼة، للجرجانً، ص2

3
. 19: البدٌع تاصٌل وتجدٌد، منٌر سلطان، ص 
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خير مصدر لدراسة أسرار العربية وأساليبها في الحقيقة والمجات واالستعارة 

"والتشبيه بل يعّد كشفا في الدرس البالغي التطبيقي
1

 .

ٌّز الزمخشري بعبقرٌة فّذة فً تذّوق الكالم ومعرفة وجوهه الجمالٌة  وقد تم

كما عرؾ بتملّكه لناصٌة اللؽة وإدراك أسرارها وخفاٌاها، وعلٌه ٌمكن القول أّن 

الزمخشري لولم ٌكن سوى مطبقا آلراء الجرجانً واالستدالل علٌها بالشواهد 

لكفاه ذلك إسهاما فً تطوٌر علمً المعانً والبٌان، ناهٌك عن أّن الرجل وصل 

التطبٌق بكثٌر من أفكاره وآرائه التً دلّت على تعّمقه وفطنته قً تطوٌر الدالالت 

البالؼٌة واإللمام بخواص العبارات واألسالٌب وكتابه الكشاؾ خٌر شاهد على 

. وٌبدو أن الزمخشري وعى أفكار الجرجانً وطّبقها فً جهوده البالؼٌة. ذلك

" فً حصر الفنون البدٌعٌة  فٌؤتً بكتابه  (هـ584) وٌجتهد أسامة بن منقذ 

، حٌث أوصل فنون البدٌع إلى مائتٌن وخمسة وتسعٌن بابا، "البدٌع فً نقد الشعر

هحا كتاب جمعت فيه ما تفّرق في كتب :"لكّنه لم ٌعّرؾ البدٌع واكتفى بؤن قال

العلماء المتقّدمين، المصّنفة في نقد الشعر، وحكر محاسنه وعيوبه فلهم فضل 

..."االبتداع، ولي فضيلة االتباع
2

 .

 هـ 654وفً منتصؾ القرن السابع الهجري ٌإلّؾ ابن اإلصبع المصري 

ٌحتوي " بدٌع القرآن"الذي اختصره فٌما بعد فً كتاب " تحرٌر التحبٌر"كتابه 

. مسمٌات للفنون متضاربة وأخرى متشابهة

                                                 
1
 الكافً فً علوم البالؼة العربٌة، عٌسى علً العاكوب، علً سعد الشتٌوي، الهٌئة العامة لمكتبة   

. 19:، ص1993ط ،.   االسكندرٌة، د 
2
أحمد بدوي، وزارة الثقافة واإلرشاد، طبعة الحلبً     :  البدٌع فً نقد النقد الشعر، أسامة بن منقذ، تح 

. 8:، ص1960    
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وأخذ البدٌع بعده فً االنحدار بتنافس العلماء فً إضافة مزٌد من المسمٌات 

ما البدٌع ؟ وهل ما ٌصنعونه هذا :تحت فن البدٌع، دون أن ٌتوقفوا لٌسؤلوا أنفسهم

ٌمت إلى البدٌع بصلة؟ 

ومع ذلك ٌمكن القول أّنه قد أتٌح للبدٌع من خالل هذه الجهود الفّنٌة من ٌنتبه 

إلى الذوق وٌشٌد به، وإلى حسن النظم وإلى الجمال وإلى كثرة الشواهد األدبٌة 

المختارة التً ٌبرز فٌها بؤحلى صوره، وبؤمتعها قبل أن ٌتقّدم به التدهور الفّنً 

والذوق إلى العقم، وٌسلمه إلى مدرسة السكاكً
1

 .

وخالصة هذه المرحلة الفنٌة أن البدٌع هو البالؼة فً أسمى درجاتها ، 

ٌّز المبتدع هو الذي ٌإدي إلى البالؼة وهو الذي ٌعطٌعها البدٌع،  فاألسلوب المتم

. وبالتالً تكون الفنون البالؼٌة كلّها فنونا لتحقٌق درجة البدٌع

وإن " مفتاح العلوم"هـ بكتابه 626ثّم تؤتً مرحلة الجمود بمجًء السكاكً 

كان الباحث مّمن ال ٌقّر بذلك باعتبار قٌمة الجهد الذي بذله الرجل فً كتابه خدمة 

منه للبالؼة، حٌث كان البد لها بعد تطورها من خالل مرورها بمراحل وأحقاب 

وبلوؼها أوج تطّورها أن تبّوب وتقّعد ألن أّي علم أو فن البد أن ٌمّر بمرحلة 

النشؤة ثّم ٌتدّرج شٌئا فشٌئا حتى ٌصل إلى مرحلة االكتمال والنضج والبالؼة 

العربٌة لٌست بدعا فً العلوم فهً كؽٌرها سارت على هذا المنهج وساٌرت 

نوامٌس الكون ، ولّما بلؽت األوج كان لزاما على الباحثٌن والدارسٌن أن ٌضعوا 

لها القواعد والنظرٌات ألن العلم ال ٌصان إالّ إذا وجدت قواعده وأسسه وإالّ 

ضاع وداخله الكثٌر من الخلل والزلل ولذلك قال فضل حسن عباس فً معرض 

اّن البالغَة كانت بحاجٍة إلى من :"حدٌثه عن جهود السكاكً فً البالؼة العربٌة

لُ مسائِلَها وتفضيِل بعضها على  ُد مصطلحاتِها تحديداً تاّماً وإلى من يفصِّ يحدِّ

                                                 
1
 .20: البدٌع تؤصٌل وتجدٌد، منٌر سلطان، ص 
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بعٍض، وتلَك حسنٌة الينبِغي أن تغفلَ، ولكّن الكثيريَن سامَحُهُم  ُ ال يحكروَن إالّ 

"السلبياتِ 
1

، وإن كان السكاكً قد بذل جهودا كبٌرة ال ٌستهان بها فً الحفاظ 

على البالؼة العربٌة وصٌانتها إالّ أن الكثٌر من الدارسٌن لم ٌنصفوه ووصموه 

بؤّنه السبب فً جمود البالؼة العربٌة بالتقعٌد لها ألنها فنٌّ ولٌست علما وهً 

تفسٌرات تحتاج إلى دراسة معّمقة ألن السكاكً حاول أن ٌعطً البالؼة العربٌة 

ملمحها النهائً بإعطائها ثوبا الئقا بها فجمع شتاتها ورّتبها وقّعد لها وبّوبها 

ٌّمة :فقّسمها إلى ثالثة علوم علم المعانً، علم البٌان، وعلم البدٌع وهً جهود ق

وعلٌه فإّن . تحسب له ال علٌه ولوالها لضاع الكثٌر من أصول البالؼة العربٌة

فكرة جمود البالؼة بعد السكاكً ال ٌمكن القبول بها ألّن البالؼة من الفنون 

والعلوم المتجّددة بتجّدد األعصار واألمصار، وألنها جاءت أساسا لخدمة القرآن 

الكرٌم وللكشؾ عن جمالٌاته التعبٌرٌة والفّنٌة وألّن القرآن باق ما بقٌت البشرٌة، 

ٌّد هذا ما قاله محّمد حمدي  متجّدد ٌفتّر عن كنوز ثمٌنة فً كّل زمان ومكان، وٌإ

أّن البالغَة العربيَة من العلوِم التي لم تحتِرق ولم تنُضج ألّنها أحُد : "بركات

أّما أّنها لم تنُضْج فألنَّ الوسائلَ التي ...مفاتيِي اإلعجاِت القررنيِّ والجماِل األدبيِّ 

"ُتعرُض بها بحاجٍة إلى تجديِد ثقافة العصِر الحذ تشيُع فيه
2

وبناء على هذا ال . 

ٌُنكر دور السكاكً فً تطور الدرس البالؼً وما أسداه من آراء وأفكار  ٌنبؽً أن 

ونظرات استنارت بها دروب البالؼة العربٌة، فقد بلػ مكانة مرموقة لدى العلماء 

وصار محجة رائدة فً علم البالؼة فاستنار بضوئه من جاء بعده 

للسكاكً فلّخص القسم الثالث " المفتاح"الذي عمد إلى كتاب :(ه739)كالقزوٌنً

ٌّز بالدّقة والوضوح، فجاء تلخٌصا فرٌدا من  منه الخاص بالبالؼة تلخٌصا تم

                                                 
1
فضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر والتوزٌع، .  البالؼة المفترى علٌها بٌن األصالة والتبعٌة، د 

. 145:، ص1999عمان، األردن، 
 البالؼة عرض وتوجٌه وتفسٌر، محمد حمدي بركات، دار الفكر للنشر والتوزٌع،عمان، األردن،  2

. 8:، ص1983   
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ٌّزا عن التلخٌصات األخرى التً قام بعض العلماء اآلخرٌن مثل بدر  نوعه، متم

وٌرجع سبب تلخٌص القزوٌنً للكتاب إلى ما وقع فٌه . الدٌن بن مالك وؼٌره

السكاكً من حشو وإطناب وتطوٌل واضطراب، فعمل على تنقٌحه وتهذٌبه وقد 

فلّما كاَن علُم البالَغِة وتوابِعها من أجلِّ العلوِم قدراً : أّما بعدُ :"قال فً مقّدمته

وأدقِّها ِسّرا، إح به ُتعَرُذ دقائُق العربيِة وأسراِرها، وتكِشُذ عن وجوِه اإلعجاِت 

في نظِم القررِن أستاِرها، وكان القسُم الثالُث من مفتاِح العلوِم الحذ َنَظَمه 

أعظَم ما ُصّنَذ فيِه من الكتِب المشهورِة " أبو يعقوب السكاكي"الفاضلُ العالّمُة 

ها تحريراً، وأكثِرها لألصوِل جمعاً، لكّنه كان غيَر  نفعاً لكونِها أحسَن ترتيباً، وأتمِّ

مصوٍن عن الحشِو والتطويِل والتقييِد قابالً لإلختصاِر، مفتقراً إلى اإليضاِح 

ألّفُت مختصراً يتضّمُن ما فيِه من القواعِد ويشتملُ على ما يحتاُج إليه : والتجريدِ 

من األمثلِة والشواهِد، ولم رلُ ُجهداً في تحقيقِِه وتهحيبِِه ورّتبُته أقرَب تناُوالً من 

وأضفُت إلى حلك فوائَد عثرُت في بعِض كتِب القوِم عليها وسّميُته ...ترتيبِه

"تلخيَص المفتاحِ 
1

، وقد تناول فٌه موضوع الفصاحة والبالؼة محاوال التمٌٌز 

بٌنهما كما تناول التشبٌه واالستعارة والكناٌة والمجاز وعالقاته، ولم ٌنل البدٌع 

ٌّة كبٌرة فقد . حّظه كما هو الحال فً األبواب األحرى وقد  كان للتلخٌص أهم

أما بعد فإّن تلخيص المفتاح في علم البالغة :"أثنى علٌه بهاء الدٌن السبكً بقوله

وتوابعها يعّد بإجماع من وقذ عليه، واتفاق من صرذ العناية إليه أنفع كتاب 

"أُلِّذفي هحا العلم  ُصّنذ، وأَْجَمُع مختصٍر فيه على حجمه 
2

 .

والخالصة مّما سبق أّنها لمحة عن جهود أهم أعالم البالؼة العربٌة قبل ابن 

البناء فً المشرق العربً بشًء من اإلٌجاز لتكون معبرا للوصول إلى ابن البناء 
                                                 

 1932، 2 التلخٌص فً علوم البالؼة، الخطٌب القزوٌنً، تح عبد الرحمن البرقوقً، القاهرة ط1
. 22-23:  ص،ص

،    2. عروس األفراح فً شرح تلخٌص المفتاح، بهاء الدٌن السبكً، مطبعة السعادة، مصر، ط2
. 4:،ص1ه، ج1343  



 الفصل األّول                              الدرس البالؼً والنقدي حتى عصر ابن البناء                                   

 25 

المراكشً وجهوده فً البالؼة والنقد والتً لم تحض بما ٌالئمها من الدرس 

والتمحٌص كؽٌرها من الجهود األخرى بالرؼم من أّنه ٌعّد من أهّم النقاد 

والبالؼٌٌن الذٌن عرفهم المؽرب العربً خالل القرنٌن السابع والثامن الهجرٌٌن 

فً أوج ازدهار الدولة المرٌنٌة، ورؼم جوالته وصوالته فً اللؽة واألدب والنقد 

والبالؼة، فقد بقً مؽمورا فً هذا الجانب وعرفه الؽربٌون من خالل إسهاماته 

فً الرٌاضٌات حّتى عرؾ بابن البناء العددي وجاءت هذه الدراسة لتمٌط اللثام 

وتنفض عنه ؼبار السنٌن من خالل التعرٌؾ بجهوده النقدٌة والبالؼٌة كما جاءت 

عنوان "و "الروض المرٌع فً صنعة البدٌع"فً كتبه التً وقعت بٌن أٌدٌنا كـ

تفسٌرالباء واالسم من بسم هللا " رسائله فً "و" الدلٌل إلى مرسوم الخط والتنزٌل

وؼٌرها من كتبه الذي ال زالت قٌد البحث مثل رسالته عن " الرحمن الرحٌم

والتً ٌمكن أن تكون " فً الفرق بٌن الشعر والحكمة"عٌوب الشعر ورسالته 

.  عناوٌن لمظانَّ بحثٌة مستقبلٌة حال وقوعها بٌن أٌدٌنا

ال ٌختلؾ مفهوم البالؼة فً المؽرب العربً عن مفهومه : جهود المؽاربة:  ثانٌا

فً المشرق ألّن بالد المؽرب لم تكن فً بداٌة الفتح قد استوت على أشدها فً 

اللؽة العربٌة حتى تستقل وتكّون لنفسها مفهوما خاصا للبالؼة العربٌة، فقد كانت 

البالؼة فً المؽرب تعنً سائر المباحث المتعلقة بحسن التعبٌر عن المقاصد 

. ومراعاة ظروؾ الخطاب

وقد ظل المؽاربة ٌطلقون مصطلح البدٌع على فنون بالؼٌة متنوعة ال 

ٌحددها التقسٌم الثالثً للبالؼة، ألنه ظّل مضطربا عند المؽاربة فً هذه الفترة، 

بمعناه الواسع على البالؼة بمختلؾ أبوابها" البٌان"كما كانوا ٌطلقون 
1

 .

                                                 
نشوء البالؼة العربٌة وتطورها فً المؽرب، رضوان بن شقرون، مجلة كلٌة اآلداب بفاس، :   ٌنظر1

. 6: ، العدد1983-1982:    المؽرب، السنة
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وقد تحدث ابن خلدون فً مقّدمته عن صلة المؽاربة بالبالؼة من خالل 

تعرٌفه بعمل السكاكً فً مفتاحه وتصنٌفه للبالؼة إلى ثالثة علوم، فكان ٌرى أن 

المؽاربة لم ٌإلفوا فً علم البالؼة والبٌان وإّنما اختصوا بعلم البدٌع وعلّل ذلك 

.  بجملة من األسباب

: وقد مّرت البالؼة العربٌة فً بالد المؽرب بثالثة مراحل

. مرحلة المالحظات العابرة-1

. مرحلة التبوٌب والتصنٌؾ-2

. مرحلة االزدهار وظهور المصنفات البالؼٌة الناضجة-3

فمّما نجده فً مرحلة المالحظات العابرة والتً هً مؤخوذة فً الؽالب عن 

المشارقة ما سّجله ابن عبد رّبه فً العقد الفرٌد، وعبد الكرٌم النهشلً فً الممتع 

. وابن حبٌب الحمٌري، وأبً أسحاق الحصري، وابن شهٌد، وابن بسام

: ومن الكتب التعلٌمٌة

م 1014ه 405الممتع فً علم الشعر وعمله للنهشلً المتوفى - 

م 1095ه  486تسهٌل السبٌل إلى تعلّم الترسٌل  للحمٌري المتوفى - 

إحكام صنعة الكالم لعبد الؽفور الكالعً -

. وقد تضمنت هذه المإلفات والشروح آراء نقدٌة وبالؼٌة هامة

ولعّل أقدم هذه الكتب التً تحّدثت عن البالؼة فً المؽرب هو كتاب العقد 

اإليجات مع الجتالة "الفرٌد البن عبد ربه؛ ومّما ورد فٌه عن البالؼة أّنها 

"واإلصابة
1

لم ٌظؾ شٌئا جدٌدا إلى البالؼة  (ه328)، والمالحظ أن ابن عبد ربه

                                                 
 العقد الفرٌد، أبً عمرأحمد بن محمد بن عبد رّبه األندلسً، شرحه وصّححه وعنون موضوعاته،  1
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وهو ما دعا الصاحب ابن عباد إلى أن ٌقول عنه " العقد الفرٌد"رؼم نفاسة كتابه 

". هذه بضاعتنا رّدت إلٌنا:"تمثال بقوله تعالى

بكتابه  (م1014/ه405)وجاء عبد الكرٌم النهشلً فً أواخر القرن الرابع 

، ضّمنه تعلٌقات على بعض الصور البالؼٌة التً "الممتع فً علم الشعر وعمله"

ال تخضع لدراسة أو شرح ولكنها تدل على شروح المؽاربة فً االلتفات إلى 

ٌّزا ضمن التؤلٌؾ النقدي والبالؼً لهذا العصر . البالؼة إلعطائها ح

البدٌع فً فصل "بكتابه  (1048/ه440ت )ثم جاء ابن حبٌب الحمٌري

، وقد ضّمنه تعلٌقات على بعض النصوص بإبراز القٌمة الفنٌة لما احتوته "الربٌع

: (من شعراء األندلس)من تشبٌهات مثل قوله فً تشبٌه السحاب بالخٌل للرمادي

فكؤّنها جيٌش بُِدْهِم خيوٍل    غاٍت إلى جيٍش بُشْهِب ُخيوِل     

زهر اآلداب "بكتابه (م1062/ه453ت) ثم جاء أبو اسحاق الحصري القٌروانً

الذي تضّمن حدٌثا عن البالؼة والبلؽاء ولكّنه ال ٌعّد دراسة وافٌة " وثمر األلباب

. للبالؼة

ضّمنه  (م1064/ه 456)" مراتب العلوم"ثم جاء ابن حزم الظاهري بكتابه 

حدٌثا عن ؼاٌة البالؼة وأوجه استعمالها بعد اطالعه على كتاب أرسطو كما قال، 

، وكان بلفظ يتنبه له :"ومّما قاله عن البالؼة ما فهمه العامي كفهم الخاصيِّ

. 1."..العامي ألنه ال عهد له بنظمه

   أما بخصوص المرحلة الثانٌة وهً مرحلة التطور والتركٌز النسبً، فمنذ 

منتصؾ القرن الخامس الهجري أصبحت البالؼة تستحق أبوابا مفصلة عند 

م  بكتابٌه 1065/ه456المؽاربة خاصة ما أثمرته جهود ابن رشٌق القٌروانً ت 

                                                                                                                                                         

.  467:، ص1952، القاهرة 2.، ط3.  ورّتب فهارسه،أحمد أمٌن،أحمد الزٌن، ابراهٌم األبٌاري،ج
1
. 158: نقال عن نشؤة البالؼة وتطّورها فً المؽرب، رضوان بن شقرون، مرجع مذكور، ص 
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، حٌث عقد أبوابا متعّددة لموضوعات بالؼٌة محضة فً "القراضة"و" العمدة"

، قراضة الذهب "وفً كتابه اآلخر"كتابه العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده 

". فً نقد أشعار العرب

وقد جمع ابن رشٌق تعرٌفات عدٌدة للبالؼة من كتب الجاحظ والرمانً 

وضُع الكالِم موضَعه من طوِلٍ  :"وعبد الكرٌم النهشلً وؼٌرهم ثّم عّرفها بؤنها

"وإيجاٍت، مع حسِن العبارةِ 
1

، وٌسعى ابن رشٌق إلى التفرٌق بٌن البدٌع والبالؼة 

: المخترُع من الشعِر هو:"، ٌقول فٌه"المخترع والبدٌع"حٌث ٌخّصص بابا بعنوان

ما لم ُيسَبِ َ ْق إليِه قائِلُه، وال َعِملَ أحٌد من الشعراِء قبلَه نظيَره، أو ما يقرُب 

"منه
2
"فضروٌب كثيرةٌ وأنواٌع مختلفةٌ : "أما البدٌع، 

3
، وبهذا تحّول البدٌع إلى 

باب مفتوح لالجتهاد
4

، وتكاد رواٌاته تكون جمٌعها مشرقٌة إالّ أنها مشفوعة 

. أحٌانا بآرائه الشخصٌة 

مّطلعا على جهود عبد الكرٌم النهشلً، والكتاب " القراضة"وٌبدو أّنه كان فً

كلّه ٌدل على االتجاهات األدبٌة والنقدٌة للمإلؾ وٌعكس صورة ذهنه وتفكٌره 

الشخصً وتفقهه فً الصناعة الشعرٌة
5

 .

، لظهور األبحاث "العمدة"و" القراضة"وقد  مّهدت جهود ابن رشٌق بكتابٌه 

البالؼٌة الناضجة بالمؽرب، وإن كان ال ٌنكر فضل عبد القاهر الجرجانً على 

فإّن ابن " أسرار البالؼة"و"دالئل اإلعجاز:"البالؼة المشرقٌة والمؽربٌة بكتابٌه

                                                 
1
محمد محً الدٌن عبد الحمٌد،دار  :  العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشٌق القٌروانً،تح 

. 250:، ص1، ج1981، 5   الجٌل،ط
2
. 262:  المصدر نفسه، ص 

3
. 265:  المصدر نفسه، ص 

4
. 17: ٌنظر البدٌع تؤصٌل وتجدٌد، لمنٌر سلطان، ص 

5
. 160: نشوء البالؼة وتطورها فً المؽرب، رضوان بن شقرون، ص 
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رشٌق ألّؾ كتابٌه قبلهما فله إذن شًء من الفضل فً ترتٌب ألوان البالؼة 

. ومحاولة استٌعابها وتطبٌقها رؼم أن أبحاث عبد القاهر أعمق من أبحاثه

وتستمر جهود المؽاربة فً القرن السادس الهجري حٌث جاء ابن عبد 

وهو كتاب فً النقد خّصص الباب " إحكام صنعة الكالم"الؽفور الكالعً بكتابه 

مما ٌدخل فً النقد الثانً فٌه لضروب الكالم وأنواع األسالٌب وأقسام السجع 

والبالؼة
1

 .

ثم توالت المإلفات التً تتناول البالؼة إّما بالتآلٌؾ المفردة أو ضمن كتب 

" بؽٌة الرائد لما تضمنه حدٌث أم زرع من الفوائد: "أخرى نقدٌة فً الؽالب ومنها

م، وهو كتاب ٌعالج كثٌرا من المسائل 1149ه 544للقاضً عٌاض السبتً ت 

البالؼٌة متؤثرا بالمشارقة ناقال عنهم، والقاضً عٌاض ٌجعل البدٌع اسما جامال 

ألسالٌب حسن التؤلٌؾ من نظم وفصاحة وبٌان ومحسنات ومسائل البالؼة عنده 

عامة، وعنده أن التشبٌه أحد أنواع البالؼة وأبدع أفانٌن هذه الصناعة
2

 .

فقد عرفت األبحاث البالؼٌة فً : أّما مرحلة التؤلٌؾ المحض؛ مرحلة اإلبداع

القرن السابع والثامن والتاسع الهجرٌة ازدهارا كبٌرا حٌث ظهرت مصنفات نقدٌة 

تتضمن مباحث فً البٌان والبدٌع واستقلت أخرى بالبالؼة، وظلت مصطلحات 

المعانً والبٌان والبدٌع تطلق على مقاصد متقاربة فؤحٌانا تسّمى : العلوم الثالثة

هذه المباحث كلّها بدٌعا وأحٌانا أخرى بٌانا؛ ففً بداٌة القرن السابع الهجري 

الثالث عشر المٌالدي ظهر بالمشرق أبو ٌعقوب السكاكً بكتابه مفتاح العلوم 

الذي قّسمه إلى أربعة أقسام خّص القسم الثالث منه لعلوم البالؼة وكان فٌه جامعا 

                                                 
رضوان الداٌة، نقال عن نشوء البالؼة وتطّورها   .  إحكام صنعة الكالم البن عبد الؽفور الكالعً، تح1

. 161:  فً المؽرب، رضوان بن شقرون، ص
 النقد المؽربً القدٌم ، نشؤته وتطّوره، منشورات اتحاد الكتاب العرب، محمد مرتاض، ص،   2

. 190- 187:  ص
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ألراء سابقٌه من البالؼٌٌن متؤّثرا بفكرة اإلعجاز وما طرحته من نظرٌات 

وقوانٌن وقد اعتنى بالتقسٌمات والحدود أكثر مما اعتنى بالتحلٌل وتكاد تجمع 

اآلراء على أنه لم ٌضؾ شٌئا جدٌدا للبالؼة، ولذلك انكب علٌه الكتاب الشراح 

صون والمعلِّقون ومنهم الخطٌب القزوٌنً، البهاء السبكً، السعد التفتزانً . والملخِّ

وقبلهم جاء عالم مؽربً ُعدَّ عالما فً النظم قام بتلخٌص القسم الثالث من 

وهو بدر " المصباح فً علوم المعانً والبٌان والبدٌع" المفتاح فً كتاب سماه

.  م، لكّنه لم ٌضؾ جدٌدا إلى األصل المفتاح1287ه686الدٌن ابن مالك الجٌانً ت

: م كتابه المنهاج وجعله فً أربعة أقسام1285ه 684وألّؾ حازم القرطاجنً ت 

ٌبحث فً المعانً بالمنهج الفلسفً : اللفظ وأجزاإه واألداء وطرقه،والثانً:األول

ال البالؼً ألّن المعانً فً رأٌه حقائق موجودة فً األعٌان وصور موجودة فً 

األذهان
1

، وٌبحث الثالث فً المبانً وهو ما ٌناسب المعانً فً البالؼة وٌدخل 

. فً هذا القسم صناعة النظم أي الشعر

أّما الرابع فٌبحث فً األسلوب حٌث ٌتعرض للطرق الشعرٌة وآخذ الشعراء فً 

.. كل لون من ألوان النظم  بحسب ما تقتضٌه ألوان الكلم منه

والمالحظ أّن المنهاج ٌطبعه البحث النظري الفلسفً وٌتؤثر مإلفه تؤثرا 

مباشرا بؤرسطو وآرائه فً كتابً الخطابة والشعر، والجدٌد فً الكتاب أنه ٌتحّدث 

طوٌال عن نظرٌة أرسطو فً الشعر والبالؼة حدٌث الناقد الفاهم ومنهجه ٌقوم 

على البحث فً أصول البالؼة وأركانها والمعانً وأقسامها واأللفاظ وأنواعها 

والعبارة وتركٌبها وجوانب الحسن والقبح فً القول، ومن األلوان البالؼٌة التً 

. التشبٌه واالستعارة والسجع والتجنٌس والمقابلة: ٌتضمنها الكتاب

                                                 
محمد الحبٌب بلخوجة،  :  منهاج البلؽاء وسراج األدباء، أبو الحسن حازم القرطاجنً، تقدٌم وتحقٌق1

. 28: ، ص3  ط
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وفً عصر حازم ظهر عالم آخر من أعالم البالؼة والنقد فً الؽرب 

: م صاحب كتاب1285/  ه 684اإلسالمً هو أبو الطٌب ابن شرٌؾ الرندي ت

، وهو من أهم المصّنفات البالؼٌة والنقدٌه لما فٌه من "الوافً فً نظم القوافً"

. المباحث الجادة

المنزع البدٌع " وفً القرن الثامن الهجري ألّؾ أبو القاسم السجلماسً كتابه 

، وقد أحصى فٌه عشرة أجناس تحتوي على مائة "فً تجنٌس أسالٌب البدٌع

وخمسة وثمانٌن مصطلحا نقدٌا وبالؼٌا كان خاضعا فً تصنٌفها للمنهج الفلسفً 

ٌُعدُّ الكتاب من المإلفات الهامة فً التراث النقدي  والتقسٌمات المنطقٌة، و

. والبالؼً فً المؽرب

إلى أن جاء كتاب الروض المرٌع فً صنعة البدٌع موضوع البحث لصاحبه 

أصول صناعة "م، وقد قصد به إلى تقرٌب 1321/ه721ابن البناء المراكشً ت

البدٌع وأسالٌبها البالؼٌة ووجوه التفرٌع تقرٌبا ؼٌر مخل وتفرٌعا ؼٌر ممل 

عنده ترجع إلى صناعة القول وداللته على المعنى المقصود  وصناعة البدٌع

فهً أن ٌعبر عن المعنى المطلوب :" عنده البالؼة ، أما"ومستندها علم البٌان

 وعلم البٌان، "عبارة ٌسهل بها حصوله فً النفس متمكنا من الؽرض المقصود

فهو راجع عنده إلى المعانً من حٌث هً " إّنما هو من جهة وجه الداللة والدلٌل

واضحة فٌه، وصناعة البدٌع الفصاحة والبالؼة إنما هً من جهة االستدالل 

"باأللفاظ على معانٌها فهً راجعة إلى كٌفٌة العبارة واألسالٌب فً البٌان
1

 .

وٌشبه ابن البناء كالًّ من حازم والسجلماسً فً ؼلبة التفكٌر الفلسفً 

والمنطقً على منهجه وفكره ولكونه كان عالما رٌاضٌا فقد كثرت فً الروض 

.     التقسٌمات والتفرٌعات واستعمال أسالٌب المناطقة فً التعرٌفات والشروح

                                                 
1
 . 168: ص (مرجع مذكور)  ابن شقرون،   نشوء البالؼة العربٌة وتطورها ، رضوان 
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وكثرة الشواهد التً ٌوردها خاصة فً القسم األخٌر داللة على فهمه الجٌد 

لأللوان والموضوعات التً ٌطرحها كما تدل على اطالعه الواسع على اللؽة 

. واألدب

ٌمكن تصنٌؾ المإلفات البالؼٌة : اتجاهات البحث البالغي في المغرب العربي

: التً ظهرت بالمؽرب إلى اتجاهٌن اثنٌن

أبً القاسم –ابن الشرٌؾ الرندي –اتجاه عربً خالص وٌمثله ابن رشٌق -أ

ابن مالك الجٌانً، وقد تؤثروا بؤقوال خلؾ - ابن أبً القاسم الثعالبً–الشرٌؾ

-  ابن األثٌر الجزري– األصمعً الجاحظ ثم بكتب ابن سنان الخفاجً–األحمر

. صفً الدٌن الحلً

اتجاه فلسفً تؤّثر أصحابه بالمقوالت الفلسفٌة ألّنهم درسوا الفلسفة والمنطق -بـ

" الخطابة:"والكالم، وطّبقوها على درس البالؼة، فمنهم من تؤثر مباشرة بكتابً

ألرسطو وظهر ذلك جلٌا فً التقسٌمات والتفرٌعات وطرق التناول " الشعر"و

، حازم القرطاجنً فً (أكثر وضوحا من حازم)ابن حزم الظاهري:ومنهم

المنهاج، السجلماسً فً المنزع، وابن البناء المراكشً فً الروض المرٌع 
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:                                            المبحث الثانً

: ابن البناء المراكشي                       

هوعصر الشرٌؾ السبتً وابن رشٌد وابن مرزوق وحازم والسجلماسً : عصره

. وبعدهم ابن خلدون، هو العصر المرٌنً فً أوج قّوته وازدهاره

استطاع المرٌنٌون خالل فترة حكمهم وضع المقّومات األساسٌة :الحياة السياسية

للدولة بعد االنتهاء من مقاومة الموّحدٌن وأنصارهم من المؽرب األوسط، قبل أن 

ٌستتب لهم األمر فً منطقة المؽرب العربً الكبٌر، وهدوء األحوال نسبٌا فً 

ربوع األندلس، وباختصار فقد تّم للمرٌنٌٌن تهًٌء الجو السٌاسً للتفّرغ للبناء 

. الحضاري وما ٌتطلّبه

بدأت مرحلة التشٌٌد الحضاري فً هذا العصر بالعمران الذي : الحياة االحتماعية

اعتمد وجها فّنٌا جدٌدا فً أسلوبه اإلبداعً الخالص بشكل لم تعرفه الدولة 

الموّحدٌة من قبل على الرؼم من تقّدم عمرانها وتفّرده بالقّوة والفخامة التً ما 

زالت بعض معالمها تتحّدى الزمان، كما ارتبطت الجهود العمرانٌة بسٌاسة التعلٌم 

الجدٌدة للدولة كبدٌل لألنظمة التقلٌدٌة المعروفة آنذاك، وعّمت هذه السٌاسة 

مرافق التعلٌم فً جمٌع أنحاء االمبراطورٌة وهذا هو السبب المباشر أو السر فً 

نبوغ أعالم العصر المرٌنً
1

 .

المذهب :عّجت فترة الّدولة المرٌنٌة بالتٌارات الفكرٌة ومنها: الحياة الدينية

ٌّة على  األشعري فً المعتقدات، المذهب المالكً فً الفقهٌات، الصوفٌة السن

أبً مدٌن، ثّم أبً الحسن الشاذلً، مقاومة المّد المسٌحً فً األندلس :طرٌقتً

. والمؽرب

                                                 
عالل الؽازي،    . مقّدمة المنزع البدٌع فً تجنٌس أسالٌب البدٌع، أبو القاسم السجلماسً، تح:  ٌنظر1

 . 38:   ص
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كان تطّور األدب فً هذه الفترة مصاحبا لتطّور العقلٌة المؽربٌة : الحياة األدبية

وتحّضرها وانسجام القّمة مع القاعدة فً الدولة المرٌنٌة التً أحّب ملوكها األدب 

ورجاله ونظموا الشعر وتدارسوه مع الشعراء والدارسٌن، فؤبو الحسن المرٌنً 

ٌورد له بنو األحمر بعض األشعار فً روضة النسرٌن، وأبو عنان ٌسوق له عبد 

ٌّة كبرى هللا كنون فً نبوؼه أبٌاتا تدّل عّما بعدها من أصالة فّنٌة وطاقة ؼنائ
1

 .

وقد أبرزت مإلفات هذا العصر خصوصٌات المثقؾ المؽربً، التً اتسمت 

بالشمولٌة والتنوع، وانتقاء المعارؾ من أصولها وٌنابٌعها، وصٌاؼتها صٌاؼة 

محكمة، تنم عن فطنة العقلٌة المؽربٌة الثاقبة، التً جذبت نحوها الباحثٌن 

والدارسٌن من العرب والمستشرقٌن قدٌما وحدٌثا، كما ٌعّد هذا العصر عصرا 

خصباً ثرٌا من أؼنى عصور اإلنتاج األدبً بالمقارنة مع العصور المتقّدمة علٌه، 

ًّ فً عصر من  وفوق ذلك، فإّن الوسط األدبً فً المؽرب لم ٌبلػ من الرق

العصور السابقة ما بلؽه هذا العصر، فقد اشتركت فً تكوٌنه جمٌع الطبقات 

إّنما الحذ ال مرّيَة فيِه، أّن معظَم :"االجتماعٌة، حٌث ٌقول عبد هللا كنون فً ذلك

األنشطِة العلميِة في هحا العصِر، كان منصرفاً إلى الرياضياِت من حساٍب 

وجبِرٍ ، وهندسٍة وفلٍك، والنابغوَن فيها كانوا أكثَر من غيرِهم، وكان على 

"رأسهم ابُن البناِء العددذ
2

 .

قامت الدولة المرٌنٌة بإعادة النظر فً طرقه ونظامه األساسً، : تطّورالتعليم

والتخطٌط لتحقٌق ذلك ببناء المدارس، على أحدث طراز مع تؤمٌن السكن للطلبة 

واألساتذة وصرؾ النفقات والمنح لهم واختٌار المدّرسٌن األكفاء من سائر 

. األقطار وتوظٌفهم بمرّتبات مؽرٌة مع إحداث المكتبات وانتقاء الكتب الهامة لها

                                                 
. 44 نقال عن المنزع البدٌع، للسجلماسً، تح عالل الؽازي، ص 1
. 199: النبوغ المؽربً، عبد هللا كنون ، ص2



 الفصل األّول                              الدرس البالؼً والنقدي حتى عصر ابن البناء                                   

 35 

ًَ  العددي، أحمد بن محمد بن عثمان األزدي،هو : اسمه ونسبه أبو العباس، وُكنِّ

كان محترفا البناء، كما اشتهر بلقب المراكشً ألنه ولد وتوفً بابن البّناء ألن أباه 

بمراكش، أما األزدي، فهو نسبة إلى األزد وهم قبٌلة عربٌة قدٌمة النسب تنسب 

إلى األزد بن الؽوث بن نبت بن مالك، من نسل ٌعرب بن قحطان، وأما العددي 

فالنشؽاله بعلوم العدد والرٌاضٌات التً اشتهر بها رحمه هللا
1

 .

 األزدي بن أبً العباس بهاء الدٌنأحمد ابن محمد : وقال البؽدادي أّن اسمه هو

المعروؾ بابن البناء المراكشً
2

، كان عالما بالنجوم واألزٌاج، وكان أبوه بّناًء 

وطلب هو العلم فنبػ فٌه ووصل الؽاٌة القصوى فً فنون شتى حتى قال فٌه ابن 

ابُن البناِء العددذ : لم أَر عالماً بالمغرِب إالّ رجلينِ : " رشٌد السبتً وهو من هو

"بمراكش، وابُن الشاط بسبتة
3

، فقد كان إماما معّظما عند الملوك أخذ فً علوم 

. الشرٌعة حّظا وافرا وبلػ فً العلوم القدٌمة ؼاٌة قصوى ورتبة علٌا

كان ٌنظر فً النجوم وعلوم السنة مشتؽال بها : وقال عنه ابن الشاطر أّنه

ًّ أبا زٌد الهزمٌري ودخل فً  آخذا فً الطرٌقتٌن بالحّظ الوافر، ٌالزم الول

: طرٌقته فاعطاه ذكرا من األذكار ودخل به الخلوة نحو سنة ودعا له وقال له

مّكنك هللا من علم السماء كما مّكنك من علوم األرض، فؤراه لٌلة وهو متٌقظ "

دائرة الفلك مشاهدة حّتى عاٌن مجرى الشمس فوجد فً نفسه هوال عظٌما، فسمع 

اثبت ٌا ابن البناء حتى رأى ما رأى مستوفٌا، قال :الشٌخ أبا زٌد ٌقول

أن هللا تعالى قد فتح لك فٌما أراك فؤخذ من دّقته فً علم الهٌؤة والنجوم :الهزمٌري

                                                 
 ،وجذوة االقتباس، البن    67-65: نٌل االٌتهاج بتطرٌز الدٌباج ، بابا التنبكتً:  ٌنظر فً ترجمته  1

،   2/88ج :،االستقصاء فً أخبار المؽرب األقصى ألحمد ابن خالد السالوي77-73:    القاضً
ج  : ، واإلعالم بمن حل مراكش من األعالم  للمراكش1/278ًج :   الدرر الكامنة، البن حجر

 .1/222ج : ، األعالم للزركل1/102ً ، دائرة المعارؾ اإلسالمٌة 1/375-384   
 هدي العرافٌن أسماء المإلفٌن وآثار المصنفٌن من كشؾ الظنون، اسماعٌل باشا البؽدادي ، دار  2

. 105: ص5   الكتب العلمٌة، بٌروت لبنان،د ط ،د ت،م 
.  343:   الوفٌات، ابن قنفذ، ص3
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حتى أدرك منه الؽاٌة وكان ٌستعمل الصوم والخلوة طلبا للعلم ٌتصّفح أمر الفلك 

ٌدوم فٌها أٌاما فرأى بٌن ٌدٌه فً صالة ٌصلٌّها صورة قّبة نحاس مصنوعة لم ٌر 

مثلها فً عالم الحس، والقبة محبوسة فً الهواء، وفً داخلها شخص ٌتعّبد فهاله 

ذلك ولم ٌثبت لما رآى من صور مفزعة حّفت بها وأصوات هائلة تنادي أن ادن 

مّنا ٌا ابن البناء فلم ٌقدر على الثبات فؤؼمً علٌه وبلػ خبره الشٌخ أبا زٌد فجاءه 

ومسح على صدره ورأسه وأزال عنه ما صنعه له من الّدواء ورجع فً الحسن 

إلى حسنه  فقال له الشٌخ أنا كنت ذلك الرجل الذي كان فً القّبة وأمرت أن 

...أخبرك فً ذلك المقام 
1

 

وكان فاضال عاقال نبٌها، انتفع به جماعة فً التعلٌم، وكان ٌشتؽل بعد صالة 

ه، فخرج إلى صالة 699الصبح إلى قرٌب الزوال مّدة إلى أن كان فً سنة 

الجمعة فً ٌوم رٌح وؼبار فتؤّذى بذلك وأصابه ٌبس فً دماؼه، وكان له مّدة ال 

ٌؤكل ما فٌه روح، فبدت منه أحوال لم تعهد وهٌئات عجٌبة، وصار ٌكاشؾ كّل 

من دخل علٌه وٌخبره بما هو علٌه فؤمر الشٌخ أبو زٌد عبد الرحمان بن عبد 

الكرٌم األؼماتً أهله أن ٌحجبوه فؤقام سنة ثّم صّح، وخرج إلى الناس، وصار 

ٌذكر ما جرى له من ذلك ومنه عجائب منها أنه رأى صورا علوٌة وجوههم 

مضٌئة، تكلّموا بعلوم جّمة تتعلّق بمعانً القرآن بؤسالٌب بدٌعة، قال ثم على 

التلخٌص فً : جماعة فً صور مفزعة فذكر كالما طوٌال، وله مصنفات منها

الحساب فً سفر، وكتاب األوقات وكتاب فً األنواء وؼٌر ذلك واستمر ببلده ٌفٌد 

ه721الناس إلى أن مات سنة 
2

 .

                                                 
 343: الوفٌات، ابن قنفذ، ص 1
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علً الشوكانً، تح حسٌن عبد هللا المعمري،   2

 125-124 د ط ص 1958  دمشق ،دار الفكر
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فهو عالم رٌاضً وفلكً كبٌر، جاوزت شهرته حدود بالده فؤصبح مفخرة 

للعرب والمسلمٌن، وكان له تؤثٌر ملحوظ فً النهضة العلمٌة بؤوروبا، لّما أخذ 

األوروبٌون ٌقتبسون من الحضارة العربٌة وٌترجمون كتب العرب إلى لؽاتهم
1

 .

نزٌل مراكش المترجم له فً اإلعالم " أحمد ابن البّناء المالقً"وهو ؼٌر 

، وقد جاء فً نٌل االبتهاج  للتنبكتً 38تحت رقم" بمن حل مراكش من األعالم

أحدهما هذا ٌقصد ابن البناء موضوع الدراسة، : إثنان" أبوالعباس:" أن67ص

والثانً ٌشاركه اسما وكنٌة وشهرة وطلبا وسكنى مراكش، وهو القاضً أبو 

ه ومولده 724العباس أحمد بن محمد المالكً قاضً إؼمات توفً بمراكش سنة 

. ه647سنة 

وهو ؼٌر ابن البناء الكاتب المشهور الوجٌه اإلشبٌلً وهو أبو بكر محمد ابن 

أحمد بن عبد الرحمن العبٌدي له مكان معروؾ عند والة اشبٌلٌة توفً بسبتة سنة 

.  ه646

وهً القصٌدة " المباحث األصلٌة"وهو ؼٌر ابن البناء السرقسطً صاحب 

الفتوحات اإللهٌة فً شرح "التً شرحها ابن عجٌبة الحسٌنً فً كتاب سماه

. عن طرٌق الصوفٌة وآدابهم " المباحث األصلٌة

اختلفت المصادر حول تارٌخ مٌالده كما اختلفت حول تارٌخ وفاته، فقال : مولده

 ه649مولده عام : ابن زكرٌا فٌما ذكر صاحب نٌل االبتهاج
2

ه، 639عام :، وقٌل

مولده بمراكش تاسع ذي الحجة عام أربعة وخمسٌن وستمائة من :"وقال المراكشً

ولم ٌذكر المراكشً ؼٌر هذا التارٌخ رؼم وقوفه على  (ه654)الهجرة النبوٌة

. االختالفات التً أوردها صاحب نٌل االبتهاج
                                                 

 ، 1 ذكرٌات مشاهٌر رجال المؽرب فً العلم والسٌاسة،  عبد هللا كنون،  تح د محمد بن عزوز،ج 1
 .351:  ص

  .67: نٌل االبتهاج بتطرٌز الدٌباج، أحمد بابا التنبكتً،  ص 2
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جاء عن ذلك فً جذوة االقتباس أّن عبد الرحمن اللجائً حٌن قرأ علٌه : صفاته

كان شيخاً وقوراً حسَن السيرِة قوَذ العقِل :"بمدرسة العطارٌن بفاس، قال عنه

مهّحباً فاضالً حسَن الهيئِة معتدلَ القّدّ ِ  أبيَض اللون يلبُس الثياَب الرفيعَة 

ويؤكلُ المآِكلَ الطّيبِة، كان ال يمرُّ بموضٍع إالّ ويسلُّم على من لقَيه، ما ررهُ أحٌد 

وتحّدَث معه إالّ انصرَذ عنه راضياًَ ، وكاَن محبوباً عند العلماِء والصلحاِء 

حريصاً على إفادِة الناِس بما عنده وكان قليلَ الكالِم جّداَ ال يتكلُّم بهحٍر وال بما 

يكوُن خارجاً عن مسائِل العلِم، وكان إحا حضَر في مجلٍس وتكلَّم سكَت لكالِمِه 

"جميُع من فيِه، وكان محّققاً في كالِمِه قليلَ الخطِؤ فيهِ 
1

 .

وكما اختلفت المصادر حول مٌالده اختلفت فً تارٌخ وفاته وربما جاء : وفاته

وكذلك تقارب توارٌخ " ابن البناء"هذا االختالؾ لتعدد من تسموا بهذا االسم 

توفً بمراكش عام أربعة وعشرٌن وسبعمائة، قاله ابن : مٌالدهم ووفاتهم، فقٌل

زكرٌا
2

 .

ورّجح ابن الخطٌب القسنطٌنً وابن األحمر وأحمد بابا التنبكتً وفاته فً 

سادس رجب عام أحد وعشرٌن وسبعمائة كما رجح ذلك أٌضا ابن حجر 

ومقام ابن البناء بمراكش بالبرج الركنً : "والشوكانً والمراكشً، وقال

"مشهور
3

 .

بدأ ابن البناء حٌاته العلمٌة كؽٌره من العلماء بقراءة القرآن الكرٌم : حياته العلمية

على أبً -مسقط رأسه-وتعلّم العربٌة وأخذ بحظ وافر منها، فقرأ القرآن بمراكش

عبد هللا بن عٌسى وعلى الصالح األحدب، وتعلّم العربٌة على القاضً الشرٌؾ 

                                                 
  جذوة االقتباس فً ذكر من حل من األعالم مدٌنة فاس، أحمد بن القاضً المكناسً،  دار المنصور 1

 .148:، ص1973   للطباعة والوراقة، الراٌاط، 
  .67: نٌل االبتهاج، للتنبكتً، ص 2
، 1.، ج1936 1اإلعالم بمن حل مراكش وأؼمات من األعالم، عباس بن ابراهٌم المراكشً،ط 3

 .379:   ص
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محمد بن علً بن ٌحً، فقرأ علٌه بعض الكتب والزمه، وذاكره مسائل من كتاب 

األركان ألوقلٌدس الحكٌم كان الحق معه فٌها، وقرأ كتاب سٌبوٌه، والكّراسة على 

أبً اسحق بن عبد السالم الصنهاجً العطار، وأملى علٌه حال قراءته كراسة 

- أي على الكراسة ألبً موسى عٌسى الجزولً-تتضمن شرحه المعروؾ له علٌها

"وكتب له بخّطه وصّححها له
1

 .

ولم ٌقؾ طموحه فً تعلّم العربٌة عند هذا الحّد، فلقً أبا بكر القالوسً 

بمراكش" الفار"الملّقب بـ
2

، وقرأ علٌه كتابه الكبٌر المسّمى بالختام المفروض من 

النكت العلمٌة فً مشكل "خالصة العروض وأرجوزته العروضٌة المسّماة بـ

"الؽوامض الوزنٌة
3

، ودرس مختلؾ العلوم الدٌنٌة من فقه وأصول وحدٌث 

. وتفسٌر ومنطق وكالم

واهتم بعلوم السّنة والحدٌث فؤخذ علم السنن عن قاضً الجماعة بفاس أي 

الحجاج ٌوسؾ بن أحمد بن حكم التجٌنً المكناسً وأبً ٌوسؾ ٌعقوب  بن عبد 

الرحمن الجزولً، وأبً محمد الفشتالً وأبً عبد هللا محمد بن سعٌد بن عثمان، 

كما أخذ الحدٌث عن أبً عبد هللا وأخٌه ولدي  محمد بن عبد الملك بن سعٌد 

األنصاري األوسً الشهٌر بابن الدهاق، قرأ علٌه الموطؤ رواٌة ٌحً، وأخذ الفقه 

 علٌه شرحه للموطؤ الدار وقرأعن أبً عمران موسى الزناتً المراكشً 

واشتؽل بعلمً األصول، أصول الدٌن وأصول الفقه فقرأ اإلرشاد على 

قواطع األدلة فً أصول االعتقاد ألبً المعالً الجوٌنً على أبً الحسن محمد بن 

عبد الرحمن المؽٌلً القاضً، كما قرأ معٌار العلم والمستصفى لإلمام الؽزالً 

                                                 
 .377:، ص1.المصدر السابق، ج 1
 245: ، ص3.ترجمته فً اإلعالم بمن حل مراكش من األعالم ج 2
 377: ، ص1.، ج  اإلعالم بمن حّل مراكش وأؼمات من األعالم 3
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على أبً الولٌد بن أبً بكر محمد بن حجاج األندلسً وتفقه علٌه فً التهذٌب كما 

أخذ علٌه فرائض أبً القاسم الحوفً
1

 .

ٌُعدَّ من المفّسرٌن البارزٌن،  كما شارك فً التفسٌر وإن لم ٌبلػ فٌه مبلَػ أن 

فلم ٌذكر أّنه ألّؾ تفسٌرا مستقال كامال للقرآن الكرٌم، وكل ما ذكر له أّنه كتب فً 

تفسٌر الباء و االسم من بسم هللا الرحمن الرحٌم وكتب جزءا صؽٌرا على سورتً 

الكوثر والعصر كما وضع حاشٌة على الكشاؾ للزمخشري وله كتاب 

عنوان :"لعلّه فً أصول التفسٌر وكتاب آخر بعنوان" منحى مالك التؤوٌل"بعنوان

. لعلّه فً علم الرسم من علوم القرآن الكرٌم" الدلٌل إلى مرسوم الخط والتنزٌل

وسلك طرٌق التصّوؾ علما وعمال فقرأ كثٌرا من كتب الصوفٌة وعكؾ 

على كتب الؽزالً منها إحٌاء علوم الدٌن ووضع له مختصرا، والزم الولً أبا 

فؤعطاه وردا من األذكار ودخل به الخلوة ... زٌد الهزمٌري ودخل فً طرٌقته

نحو سنة، ودعا له، وقال له مّكنك هللا من علوم السماء كما مّكنك من علوم 

لتصحٌح : "وكان ٌستعمل الصوم والخلوة طلبا لتصفح أمر الفلك وقٌل. األرض

". مراده

ولم تقتصر شهرة ابن البناء على االشتؽال بعلوم العربٌة وعلوم الدٌن بل 

ذاعت شهرته باشتؽاله بالعلوم الطبٌعٌة والرٌاضٌة، فقد أخذ علم الطب عن الحكٌم 

المعروؾ بالمرٌخ، وعلم النجوم عن أبً عبد هللا بن مخلوؾ السجلماسً نزٌل 

مراكش، وأخذ علم الحساب عن أبً محمد عبد هللا المعروؾ بابن حجلة
2

، ونبػ 

ٌّمة ورسائل نفٌسة .. فً الرٌاضٌات والفلك، وله فٌها مإلفات ق

                                                 
 .378:المصدر نفسه، ص 1
 378-377: ص، ص1اإلعالم بمن حّل مراكش وأؼمات من األعالم، ج 2
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ومّما سبق ٌمكن أن ٌستنتج الباحث أّن ابن البناء قد أحاط بعلوم عصره 

ومعارفه ما ٌتصل منها بالدٌن اإلسالمً والثقافة العربٌة أو بالعلوم الوافدة التً 

عنً بها المسلمون فجمع بٌن علوم متعددة األلوان والمٌادٌن، حتى صار من 

العلماء البارزٌن الذٌن جمعوا بٌن شتى العلم اإلنسانٌة والرٌاضٌة وألؾ وصنؾ 

فٌها جمٌعا، وكؤنه اختار لنفسه شعار أفالطون على باب أكادٌمٌته 

، فعنً بالرٌاضٌات والفلك ونبػ "من لم ٌكن مهندسا فال ٌدخل علٌنا:"(جمهورٌته)

فٌهما واشتهر بهما كما نبػ فً علوم كثٌرة كالطب وعلم العربٌة والعلوم الدٌنٌة 

. والمنطق والفلسفة والتصوؾ..كالتفسٌر

مع كونه رٌاضٌا وفلكٌا ومتصّوفا، لم ٌمنعه أن ٌكون أدٌبا : ابن البّناء األديب

متفلسفا فً آن واحد سواء كان ذلك فً تحلٌالته األدبٌة أو فً سوقه للشواهد التً 

ٌّد،وعن ذوق فّنًٍ ٌربط الشاهد بالسٌاق النظري،فهو مفّكر فً  تنّم عن اختٌار ج

. التحلٌل النظري، أدٌب فً التحلٌل األدبً

وتتجلّى قدرته فً التحلٌل األدبً من خالل دراسته لبعض الصور والشواهد 

من القرآن الكرٌم، والشعر، وأقوال البلؽاء واألدباء، وهً صورة كان ٌسوقها 

تطبٌقا لمصطلحات روضه ومفاهٌمه، مستعٌنا على إبراز القٌم الجمالٌة ببعض 

: ونقادهما من العرب مثل" الشعر"و " الخطابة"المصطلحات المعروفة فً 

وؼٌر ذلك من الكلمات التً ٌدخل استعمالها ... النفس، الخٌال، الروح، االنفعال

عنده فً البحث عن العالقة بٌن التحلٌل النظري والتطبٌق، الذي أمتعنا فً 

ٌّزت األدب عن الفلسفة والمنطق،وهً صور تزخر  ٌّة بدٌعة، م دراسته بصور أدب

بها آداب اللؽة العربٌة بشكل ٌجعلها تقؾ لؽة قادرة على تقل التحّدٌات العقلٌة 

والتحدٌات النظرٌة التً تمّثلها العرب فً اتجاه بعض األعالم كالجرجانً وحازم 

والسجلماسً وابن البّناء، وخرجوا منها بمعادل ٌجعل من اللؽة العربٌة فً تراثها 
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على مقوالت أرسطو كما ٌرى -أحٌانا-الفكري واألدبً والنقدي، وسٌلة متفّوقة

.  1حازم والسجلماسً

": شيوخه"

أبو عبد هللا محمد المراكشً المعروؾ بابن مبّشر، قرأ علٌه ابن البناء القرآن، -

وبما أن القرآن هو أول ما كان ٌبتدأ به فً التعلٌم مباشرة بعد تعلّم حروؾ اللؽة 

فمن المحتمل جّدا أن ٌكون هذا الشٌخ معلّما للصبٌان فً عصر ابن البناء
2

 .

ه كان 682أبو عبد هللا محمد بن علً بن علً بن ٌحً الشرٌؾ المراكشً ت -

شٌخا البن البناء فً اللؽة العربٌة قرأ علٌه بعض كتاب سٌبوٌه
3

 .

أبو اسحاق ابراهٌم ابن عبد السالم الصنهاجً المعروؾ بالعّطار ثانً شٌخ له -

فً اللؽة العربٌة ورّبما ٌكون قد تلّقى علٌه دروسا أعلى من تلك التً تلّقاها من 

شٌخه السابق ذلك أّنه قرأ علٌه جمٌع كتاب سٌبوٌه، كما قرأ علٌه كّراسة أبً 

موسى الجزلً
4

 التً ٌقول بصدده ابن هٌدور أن ابن البناء قرأها قراءة تفّقه وتفّهم 

. وحل لمشكالتها وبحث لمواضعها

ه، أشهر شٌوخه وأحد الذٌن كانت له معهم عالقة 707أبو بكر القالوسٌى ت -

متوّترة، وقرأ علٌه إثارة المسائل الؽوامض عن متعلقات مشكل الفرائض 

كنت أفرض ألبً بكر القالوسً مسائل من علم الفرائض فٌنظمها حتى :"وقال

"كمل به رجزه هذا
5

 .

                                                 
. 55:   ٌنظر المنزع البدٌع ، ألبً القاسم السجلماسً، ص1
  حٌاة ومإلفات ابن البناء المراكشً، أحمد جّبار و محمد أبالغ، منشورات كلٌة اآلداب والعلوم 1

 .29   االنسانٌة بالرباط، الؽرب ، ص
.   المرجع السبق ، نفس الصفحة3
. م،  ترجمته فً الذٌل والتكملة1210/ ه 607  توفً أبو موسى الجزلً سنة 4
 377: ص1.  اإلعالم بمن حل مراكش وأؼمات من األعالم، ج5
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أبو عبد محمد بن مخلوؾ السجلماسً نزٌل مّراكش، كان أستاذا له فً الفلك -

والتنجٌم وهما المجاالن اآلخران اللذان برع فٌهما ابن البناء
1

 .

ه وقد كان فقٌها متصّدٌا للتدرٌس وهو الذي 678أبو عبد هللا الهزمٌري ت -

أدخله فً طرٌقته الصوفٌة كما شّجعه على تعاطً علم التنجٌم
2

 .

ال ٌمكن استقصاء الئحة تالمٌذ ابن البناء لكن ٌنبؽً ذكر بعض الذٌن : تالمحته

 :درسوا علٌهمن أقطار المؽرب كنماذج هً نفسها أصبحت مإّثرة 

ه745عبد العزٌز بن علً بن داود الهواري المسراتً ت -
3

، وهو أّول تلمٌذ 

ٌمكن اإلشارة إلٌه ألّنه الوحٌد بٌن طلبة ابن البناء الذي تصّدى لشرح التلخٌص 

. بتشجٌع من ابن البناء نفسه

قرأ :"ه وقد قال عنه ابن حجر العسقالن743ًمحمد بن علً بن عبد الملك ت -

"على ابن البناء كثٌرا من تصانٌفه فً العدد والنحو والبدٌع
4

 .

أبو عبد محمد بن سعٌد بن محمد بن عثمان الرعٌنً األندلسً ثم الفاسً ت -

ه والذي ٌبدو أّنه أخذ عن ابن البناء فً المّرات التً كان ٌزور فٌها فاس 779

حٌث لم تثبت زٌارة الرعٌنً لمراكش
5

 .

ه 771عبد الرحمان بن سلٌمان اللجائً ت -
6

 وهو إلى جانب اآلبلً أحد أهم 

. طلبة ابن البناء

                                                 
. 39:   حٌاة ومإلفات ابن البناء ، مرجع مذكور، ص1
. 40:   المرجع السابق، ص2
. لباشا البؽدادي" هدي العارفٌن"  ترجمته فً 3

4
. 194: ، ص4  الدرر الكامنة فً أعٌان المائة الثامنة، ابن حجر العسقالنً، دط، دت، ج 

5
. 51:  حٌاة ومإلفات ابن البناء، مرجع مذكور، ص 

6
. 402:،  ص407: رقم2.  ترجمته فً جذوة االقتباس، ج 
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ه  الذي درس بتلمسان 681محمد بن علً اآلبلً ابن ابراهٌم  التلمسانً ت -

والمشرق قبل أن ٌلتحق بمراكش حٌث الزم ابن البناء ٌدرس علٌه التعالٌم ، ولّقبه 

ابن مرزوق بشٌخ العلوم العقلٌة، وهو من شٌوخ ابن خلدون
1

 .

ه وٌظهر أّنه لم ٌعّمر طوٌال وهو 749محمد بن ٌحً بن النجار التلمسانً ت -

تلمٌذ مشترك البن البناء واآلبلً وقد جمع بٌن تكوٌن رٌاضً وفلكً صلب تفّوق 

بع على اآلبلً نفسه
2

. ، وقد وصفه ابن خلدون بشٌخ التعالٌم

. ه771محمد بن محمد بن ابراهٌم الحاج البلفٌقً األندلسً ت -

أحمد بن ابراهٌم بن صفوان الملقب بؤبً جعفر بن صفوان، وهو أندلسً من -

مالقة، ُوصؾ بؤّنه إمام فً الفرائض والحساب واألدب والتوثٌق مع مشاركته فً 

علوم أخرى كالفلسفة والتصّوؾ، وكان شدٌد اإلعجاب بشخصٌة ابن البناء
3

 .

. أبو البركات أحمد ابن الحاج البلؽٌشً، مإّرخ أدٌب ومحّدث-

أّما التالمٌذ المؽاربة الذٌن درسوا على ابن البناء فكثٌرون بطبٌعة الحال فً -

طلٌعتهم أبو زٌد عبد الرحمان اللجائً الذي برز كفلكً قدٌر وصفه ابن قنفذ بؤّنه 

آٌة فً فنونه ، وذكر أّنه ابتكر اسطرالب ٌسّجل حركة الشمس وتوقٌت النهار ، 

وارتفاع الكوكب باللٌل
4

 .

لم تلق مإلفات ابن البناء حظها من العناٌة والبحث والتنقٌب على كثرتها : مإلفاته

وتنوعها وقٌمتها، مثله فً ذلك كمثل كثٌر من مفكري اإلسالم وعلمائه، ولوال 

جهود بعض المستشرقٌن المهتمٌن بالترات العربً، لما استطعنا أن نعرؾ شٌئا 
                                                 

1
 –813:،ص،ص1959 التعرٌؾ، ابن خلدون، ملحق بالجزء السابع من تارٌخ ابن خلدون بٌروت  

   825 .
. 50:  حٌاة ومإلفات ابن البناء ،محمد أبالغ ، أحمد جبار، ص2
. 211 ، 2.  األعالم بمن حّل مراكش من األعالم، ،عباس بن ابراهٌم، ج3
شخصٌة ابن البناء خارج المؽرب، لألستاذ ابراهٌم حركات، مجلّة كلٌة اآلداب   "  نقال عن 4

. 160: ، ص1992: السنة8   والعلوم اإلنسانٌة، جامعة القاضً عٌاض مراكش، العدد
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عنه، وعن مآثره فً العلوم الطبٌعٌة والرٌاضٌة، فقد أعجب أهل الؽرب 

: األوروبٌون بمإلفاته فً الحساب واستفادوا منها وترجموها إلى لؽاتهم 

: فً علوم العربٌة : أوال

الروض المرٌع فً صنعة البدٌع -1

كلٌات فً العربٌة -2

مقالة فً عٌوب الشعر -3

قانون فً معرفة الشعر -4

قانون فً معرفة الفرق بٌن الحكمة والشعر -5

مقالة شرح فٌها لؽز عمر ابن اسماعٌل الفارض -6

: فً علوم الدٌن : ثانٌا 

: فً التفسٌر وعلوم القرآن -أ

تفسٌر الباء من بسم هللا الرحمن الرحٌم -1

تفسٌر االسم من بسم هللا الرحمن الرحٌم -2

جزء صؽٌر على سورتً الكوثر والعصر -3

عنوان الدلٌل من مرسوم خط التنزٌل -4

كتاب الفصول فً الفرائض وقد شرحه بعض أصحابه ونقل هذا الشرح -5

الرسموكً
1

.  فً شرح فرائضه

                                                 
أدٌب، عالم مشارك فً بعض العلوم وخصوصا الفرائض    (أبو العباس)أحمد بن سلٌمان الرسموكً  1

،   273:، ص1.ه، أنظر ترجمته فً معجم المإلفٌن كحالة،ج1133  والحساب توفً بمراكش سنة 
. 83-82:  والسعادة األبدٌة،الفتحً،  ص،ص



 الفصل األّول                              الدرس البالؼً والنقدي حتى عصر ابن البناء                                   

 46 

شرح بعض مسائل الحوفً -6

مقالة فً اإلقرار واإلنكار -7

مقالة فً المدبر -8

: أما فً أصول الفقه فنسب إلٌه-ب 

منتهى السول فً علم األصول -1

ٌقصد كتاب تنقٌح المحصول فً أصول الفقه  )شرح تنقٌح القرافً - 2

 (لإلمام الرازي 

: فً التصوؾ- ج 

أخبرنا به صاحبنا الحاج    :"ٌقول عنه المراكشً: مختصر اإلحٌاء للؽزالً-1

"     الفرضً أحمد بن العافٌة، قاضً سال 

عواطؾ المعارؾ -2

: فً المنطق والفلسفة : ثالثا

. كلٌات فً المنطق وشرحها -1

". تؤلٌفان لم ٌسبق بمثلهما" وشرحه " مراسم الطرٌقة فً فهم الحقٌقة -"2

. تنبٌه الفهوم على مدارك العلوم-3

تتضمن مإلفات ابن البناء عددا من الكتب : العلوم الطبٌعٌة والرٌاضٌة:رابعا 

والرسائل فً الرٌاضٌات،والهندسة والجبر والفلك والتنجٌم ولكن ضاع معضمها 
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لألسؾ كؽٌرها من أعماله ولم ٌعثر العلماء إالّ على العدد القلٌل منها، نقل 

المستشرقون بعضه إلى لؽاتهم
1

:  ومنها

: منهاج الطالب فً تعدٌل الكواكب -1

ذكر فً خطبته أنه وضع هذا الزٌج عل مذهب األستاذ العالم الحبر األثٌل 

أبً العباس أحمد بن علً بن إسحق التونسً بعد وقوفه على ما خلفه فً بطائقه ..

فً ثالثة كرارٌس أبوابه أربعة وعشرون ..مما اعتمده فً الحركات والتعادٌل

الٌسارة فً تقدٌم الكواكب "المستطٌل والٌسارة فً تعدٌل السٌارة،أو كتاب -2

" السٌارة

المناح فً تعدٌل الكواكب -3

المناح فً رإٌة األهلة -4

المناح فً تركٌب األرٌاح -5

ولعل هذه الثالثة التً تحمل عنوان المناخ كتاب واحد ٌشتمل على هذه 

. فً تعدٌل الكواكب وفً رإٌة األهلة وفً تركٌب األرٌاح: الفصول

اختصار فً الفالحة -6

كتاب أحكام النجوم -7

زاٌرجة أبً العباس أحمد بن محمد بن عثمان األزدي المراكشً -8

المعروؾ بابن البناء
2

 .

مداخل ثالثة إلى صناعة األحكام النجومٌة وربما كانت هذه المداخل -9

" أحكام النجوم"الثالثة تحت العنوان السابق 

                                                 
 .429ت، ص.ط، د. تراث العرب العلمً فً الرٌاضٌات والفلك، قدري طوقان، دار الشروق ،د1
 .949-948:،ص، ص1.أنظر الكالم فً علم الزاٌرجة، إٌضاح المكنون، ج 2
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رسالة العمل بالصحٌفة الشكالٌة وبالدرقالٌة -10

رسالة على الكرة -11

مختصر رسالة أبً الصفار -12

رسالة فً ذكر الجهات وبٌان القبلة والنهً عن تؽٌٌرها -13

جوء فً األنواء فٌه صور الكواكب -14

رسالة فً العمل بالمٌزان ٌعرؾ بالكامل المؽرب -15

الحمل برج من أبراج السماء هو أول   )مقالة فً الحمالء الستة بجدول -16

    البروج  أوله الشرطان وهما قرنا الحمل ،ثم البطٌن ثالثة كواكب ،ثم  

    الثرٌا وهً ألٌة الحمل ،وهذه النجوم على هذه الصفة تسمى حمال   

 (    لسان العرب

قانون فً معلرفة األوقات بالحساب -17

قانون فً فصول السنة -18

قانون فً ترحٌل الشمس -19

كتاب االسطرالب واستعماله -20

: وفً العلوم الرٌاضٌة 

 كان لجهود ابن البناء فً الرٌاضٌات فضل فً إلقاء ضوء جدٌد على بعض 

جوانب علمً الحساب والجبر والهندسة كما كان الحال فً علم الفلك 

: فً علم الحساب 
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كتاب تلخٌص أعمال الحساب  وٌعد من أشهر مإلفاته وأنفسها وقد قامت -1

علٌه عدة شروح
1

 

. رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب وهو شرح للكتاب السابق-2

كتاب تنبٌه األلباب -3

بحث فٌه األعداد الصحٌحة والكسور والجذور "مقاالت فً الحساب-4

. والتناسب

رسالة فً الجذور الصم وجمعها وطرحها -5

رسائل خاصة بالتناسب ومسائل اإلرث -6

: أما جهوده فً الجبر والمقابلة فقد وضع كتابٌن هما

كتاب الصول والمقدمات فً الجبر والمقابلة-1
2

 

 (وهو موجود فً المكتبة الخدٌوٌة بالقاهرة )كتاب الجبر والمقابلة-2

: وله فً الهندسة كتابان أٌضا هما

مقدمة فً إقلٌدس والمقاالت األربع -1

رسالة فً المساحات أو جزء فً المساحات -2

وهذه الكتب والرسائل المنسوبة البن البناء بموضوعاتها المتنوعة تإكد تبّحره فً 

علوم العربٌة وعلوم الدٌن كما تإكد أّنه كان من المبرزٌن فً العلوم الطبٌعٌة 

والرٌاضٌة الذٌن تركوا أثرا باقٌا فٌها كما ٌشهد ابن خلدون فً الماضً وعلماء 

القرنٌن األخٌرٌن 

                                                 
 .283-282:، ص،ص1.اإلعالم بمن حل مراكش من األعالم ، ج 1
 .376:المصدر نفسه، ص 2
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: رراء العلماء فيه

". طلب العلم فوصل فٌه الؽاٌة القصوى:"قال عنه المراكشً-

وقال عنه اإلمام بن رشٌد المتوفى فً نفس السنة التً توفً فٌها ابن البناء وهو -

ابن البناء العددذ بمراكش وابن الشاط : لم أر عالما بالمغرب إالّ رجلين:"من هو

"بسبتة
1

 .

كان إماما معّظما عند الملوك أخذ من علوم الشرٌعة حّظاً وافرا، :"وقال ؼٌره-

"وبلػ فً العلوم القدٌمة ؼاٌة قصوى ومرتبة علٌا
2

، والمقصود بالعلوم القدٌمة ما 

. عرؾ بعلوم األوائل من الفلسفة والمنطق والرٌاضٌات

َنة مشتغال بها رخحاً في :"وقال عنه ابن الشاطر- كان ينظر في النجوم وعلوم السَّ

"الطريقتين بالحظ الوافر
3

 .

وصل شيخنا ابن البناء في :"وقال ابن زكرٌا نقال عن شٌخه أبً جعفر صفوان-

علم الهيئة والنجوم غاية لم يلحقها أحد من أهل تمانه مع اتصافه بطهارة 

"االعتقاد واتباع السنة
4

 .

هو اإلمام المشهور فً علم التعالٌم والهٌئة والنجوم :"وقال أبو العباس الناصري-

معروفا باتباع السنة، موسوما -رحمه هللا عز وجل-واألزٌاج وؼٌر ذلك، كان

بطهارة االعتقاد، منعوتا بالصالح، وكان انتفاعه بصحبة أبً زٌد الهزمٌري 

"رضً هللا تعالى عنه
5

 .

                                                 
معجم المإلفٌن، كحالة،   )ه،723قاسم بن عبد هللا بن محمد بن الشاط األنصاري اإلشبٌلً، توفً سنة  1

( 105:، ص8.   ج
 376-375:، ص، ص1.اإلعالم بمن حّل مراكش وأؼمات من األعالم، ج  2
 376: المصدر السابق ص 3
 377:  المصدر السابق ص4
جعفر الناصري، محمد . االستقصا فً أخبار المؽرب األقصى، ابن خالد السالوي، تح 5

 .179:، ص3.،ج1954  الناصري، دار الكتاب، الدار البٌضاء، المؽرب 
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كان شٌخنا وقورا حسن " ه 773وقال عنه تلمٌذه أبو زٌد عبد الرحمن اللجائً ت-

....السٌرة قوي العقل مهذبا فاضال حسن الهٌئة معتدل القوام
1

 

ابن البناء شٌخ المعقول والمنقول، والمبّرز فً التصّوؾ :"وقال عنه ابن خلدون-

"علما وحاال
2

 .

    فهذه الشهادات تإكد مكانته العلمٌة وتكشؾ عن صفاء عقٌدته والتزامه الدٌنً 

. وعن مسلكه الحضاري وسمته الرقٌق وخلقه الرفٌع

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . ذكرت سابقا فً صفاته1
 .829: التعرٌؾ،البن خلدون، مرجع مذكور، ص2
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: المبحث الثالث

أسلوب ابن البناء في الكتــابة 

. ومنهجـه في الدراسة المصطلحية

من خالل قراءة بعض آثار ابن البناء الزاخرة فً مختلؾ :أسلوبه في الكتابة

العلوم ٌّتضح أّن الرجل كان ٌكتب بؤسلوب ٌجمع بٌن سهولة اللفظ وقّوة التركٌب 

ورونق التعبٌر، والتركٌز على المعنى الذي ٌهدؾ إلى تبلٌؽه حتى تبرز الفكرة 

ٌّة من ؼٌر اضطراب أو حشو أو تكرار أو تكلّؾ، وتّتطرد هذه المزاٌا  واضحة جل

فً كتاباته مهما اختلفت موضوعاتها؛ إالّ أّن هناك مٌزة أخرى التزم بها ابن 

البناء  وصّرح بها، وٌستطٌع قارئ كتبه أن ٌلمسها بوضوح وهً مٌزة اإلٌجاز 

 :واالختصار التً التزم بها وصّرح بها فً قوله

قصدت إلى الوجاتِة في كالمي   لعلِمي بالصواِب في االختصاِر  

   ولم أححر فهوما دون فهمـي   ولكـن خفت إتراء الكبــار 

 1   فشؤن فحولة العلماء شؤني     وشـؤن البسط تعليم الصغـار

ٌّة، مع  واإلٌجاز سمة مالزمة ألسلوب ابن البّناء، ومّما تظهر فٌه السمة جل

ٌّمة الفرق بٌن الخوارق  ٌّتً الوضوح والتركٌز ما جاء فً رسالته الق خاص

إّن المعجزَة من الوجوِد الممتنِع :"حٌث ٌقول(المعجزة والكرامة والسحر):الثالثة

على البشٍر،والكرامُة من باِب الوجوِد المفتوِح للبشِر،ولهذا ٌمكن التحّدي، بخالؾ 

األولى، والسحُر من باِب الخواِص األرضٌِة المرتبطِة بالقّوِة، وصاحُب السحِر ال 

ٌٍّة، ولٌَس لصاحِب المعجزِة أو الكرامِة آلٌة إالّ الدعاُء  ٍّ ظاهرٍة أو خف بدَّ له من آلِة

                                                 
. 152:، ص1 جذوة االقتباس، البن عباس ،ج1
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"إلى هللِا تعالى
1

؛ فقد فّرق بوضوح بٌن المعجزة والكرامة التً هً واقعة فعال 

، فال ٌستطٌعها البشر، والكرامة التً هً فً متناولهم ألّنه ال تحّدي  ولكنها تحدٍّ

. فٌها، والسحر الذي ٌعتمد على أدوات خاّصة وإالّ ما كان سحرا

مراسم الطرٌقة فً فهم الحقٌقة من حال "وفً رسالته الزاخرة بالمعارؾ 

ٌّزة ألسلوب ابن البناء، ففً المرسم "الخلٌقة ، تظهر كذلك بعض الخصائص الم

الرابع منها ٌرٌد أن ٌثبت أّن حال اإلنسان فً الحٌاة الدنٌا زائل أي باطل، ألّنه 

ٌّن أّن هذه هً حقٌقة اإلنسان التً ال ٌمكن أن ٌنسلخ عنها،  ٌإول إلى عدم، وٌب

فوجب أن ٌكون له تعلّق بالحق وارتباط به، ألّن الحّق دائم ال ٌصحُّ علٌه العدم، 

فٌستعمل المإلّؾ للتعبٌرعن ذلك أقرب السبل الموصلة إلى الفكرة، وٌستعمل 

الحالُ التي :لنا في االعتبار حاالن: مرسم رابع:" طرٌق الجدل واالستنتاج، فٌقول

نحن اآلن عليها، واألخرى متوّهمٌة وهي توالُ هحه الحال عّنا، فنحن يصّي 

، فنحن  علينا توّهُم العدم، والحقُّ ال يصيُّ عليه توّهُم العدم فيلتُم أن لسنا بحقٍّ

باطلٌ بال شك، فال يصّي عليه توّهُم العدم فيلتم أن لسنا بحق، فنحن باطل بال 

شك، فإحا كّنا باطال فال يمكننا االنسالخ عن الباطل أبدا ألّنه حقيقتنا، ويمكننا 

"التعلُّق بالحقِّ ألّنا به، فالباطِل تعلٌّق بالحق، فالخلُق كلّهم متعلّقون بالحقّ 
2

 .

وٌمتاز أسلوب ابن البناء بتناسق األفكار وتساوقها فً تعاقب منطقً ٌإّدي 

. إلى وحدة السٌاق وسالمة المنهج

                                                 
، جانفً 33 مإلفات ابن البناء وطرٌقته فً الكتابة، رضوان بن شقرون، مجلّة المناهل المؽربٌة،العدد1

   1985 .
شوقً علً عمر، دط ، .  مراسم الطرٌقة فً فهم الحقٌقة من حال الخلٌقة، ابن البناء المراكشً، تح2

. 53:، ص1996
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كما ٌدّل أسلوبه فً الشرح على معرفته الواسعة وتمّكنه من اللؽة العربٌة 

وأسرارها، فهو ٌقلّب الموضوع أو المصطلح الذي ٌتناوله من الناحٌة اللؽوٌة، 

ٌّن األوجه المختلفة والمعانً التً تتعاوره . وٌب

ٌّنة ال شّك فً : منهجه في دراسة المصطلي اختالؾ الناس فً التزام مناهج مع

أصبح لكل منهجه فً التؤلٌؾ خصوصا عند النقاد القدماء ومنهم حٌث فً أبحاثهم 

الروض المرٌع بإدراجه صور "ابن البناء الذي اتجه وجهة متماٌزة فً كتابه 

ٌّد بالمدلوالت الجارٌة  البدٌع الجزئٌة وألقابه تحت كلٌّات عاّمة، وهو بذلك لم ٌتق

عند البالؼٌٌن المتقّدمٌن، بل جعلها مندمجة فً أصول ذات خصائص أسلوبٌة 

مشتركة ومقاصد متقاربة، وربط بعضها باستعماالتها المتداولة وأضفى على 

 .اآلخر مدلوالت جدٌدة

ضمن المدرسة البالؼٌة  "الروض المرٌع فً صنعة البدٌع"وٌندرج كتابه 

" المنهاج"كتاب معه الفلسفٌة بالؽرب اإلسالمً وما أن ٌذكر الكتاب إالّ وٌذكر 

 ، نظرا اللتزامها منهجا متشابها،للسجلماسً" المنزع البدٌع"كتاب للقرطاجنً و

 بالتفرٌعات والتقسٌمات اوامتٌازها فً الفسلفة والمنطق واهتمام أصحابه

للمصطلح النقدي والبالؼً سواء من أجل فهم القرآن والسنة أو وضع قوانٌن 

للشعر باستخدام معاٌٌر المنطق لضبط هذه القوانٌن وتنظٌمها حٌث ٌقول ابن 

وألجل ذلك ...وقد تلتؾ أقسام البدٌع بعضها ببعض، فتترّكب وتتداخل:"البناء

ٌختلؾ أهل هذه الصناعة فً األمثلة الجزئٌة، فٌضعها بعضهم فً قسم وٌضعها 

كما ٌختلفون فً أسامً األقسام وفً عددها وفً ؾآخرون فً قسم آخر 

. 1"ضبطناه على النحو الذي فٌه من الضبط...وألجل ما قلناه هنا...تفاصٌلها

 :مصادره في وضع المصطلي

                                                 
. 173: الروض المرٌع ، البن البناء، ص1
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اعتبر ابن البناء القرآن الكرٌم المصدر األساس فً وضع  فقد :القرآن الكرٌم

الذي أدرجه تحت " التوضٌح"المصطلح وصّرح بذلك عند وقوفه على مصطلح 

التفصٌل إضافة إلى التشكٌك والتجاهل واالتساع والتضمٌن حٌث ٌقول فً سبب 

ومن التفصيِل ما يقالُ له التوضيُي، وهو إحضاُر المعنى :"وضعه المصطلح

للنفِس بسرعِة إدراٍك وال يكوُن إالّ باألفصِي واألجلى من األلفاِظ وأحسنِها إبانًة 

ومسموعاً، وقد سّماه الرماني حسَن البياِن، وهحا النوُع هو عموُد البالغِة 

" البديعِ وماّدةُ أساليبِ 
1

 وبهذا فإّن ابن البناء ٌسّمً إٌصال المعنى إلى النفس ،

 وما ٌمكن مالحظته أن هذه الخصائص ،"توضيحا"إدراك وحسن فهم بسرعة 

التً أطلقها ابن البناء على التوضٌح موجودة فً القرآن الكرٌم وهذا ما جعل ابن 

البناء ٌطلق مصطلح التوضٌح على هذا المفهوم وٌصّنفه ضمن تفصٌل شًء 

وإنما جعلته فً التفصٌل ألّن هللا سبحانه وتعالى وصؾ :"قول عن ذلكيبشًء و

 (89النحل)"لكّل شًء تبٌان" وبؤّنه (138آل عمران)"بٌان للناس"كتابه بؤّنه

 فقد اعتمد إذن على داللة آي القرآن فً وضع (112ٌوسؾ)"تفصٌل لكّل شًء"و

مصطلح التوضٌح، وفّصل القول فً هذه المسؤلة حٌث ساق سبعة عشر آٌة 

 2.قرآنٌة تصب دالالتها فً بٌان القرآن وإٌجازه ووضوحه

 فً و ضع المصطلح نظرا لبٌانه وإٌجازه علٌهرّكز  فقد :الحدٌث الشرٌؾ

 ففً بٌانه ، ٌؤتً فً المرتبة الثانٌة بعد القرآن الكرٌم من حٌث البالؼة والبٌانألّنه

فهذا نهاٌة ":لاوق "المرء كثٌر بؤخٌه"-صلى هللا علٌه وسلّم-للتوضٌح استشهد بقوله

كما ساق أقواال لكل من أبً بكر الصدٌق  وعمر وعثمان وعلً " اإلٌجاز والتبٌان

ٌّن ما فٌها من البٌان الموجز  .رضً هللا عنهم وب

                                                 
 .134:  الروض المرٌع فً صنعة البدٌع، ابن البناء، ص1
. منهج دراسة المصطلح النقدي فً كتاب الروض المرٌع، الموقع اإللكترونً، منتدٌات دفاتر:   ٌنظر2
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ٌّز مكانته عنده بالتدّنً ألّن تقٌٌمه له ٌخضع للتؤثٌر الفقهً :الشعر العربً  وتتم

هوالخطاُب بؤقواٍل كاحبٍة مخّيلٍة على سبيِل المحاكاِة، :"لدٌه ولذلك ٌقول عنه

"يحصلُ عنها استفتاٌت بالتوّهماتِ 
1

ٌّز ابن البناء بٌن الشعر وهو عنده القول  ، وٌم

ٌّل، فالشعر عند بالمفهوم األّول ال ٌمكن  ٌّل وؼٌر الشعر وهو القول ؼٌر المخ المخ

أن ٌحملها، وتفرٌقه بٌن - ؼٌر الشعر-أن ٌحمل الحكمة بٌنما ٌمكن للنوع الثانً

الشعر وؼٌر الشعر ال ٌّتصل بالقٌمة الجمالٌة، فكالهما ٌشمله البدٌع، وكالهما 

ال ٌحمل إالّ الجهل والباطل، أّما اآلخر " الشعر"تتمّثل فٌه األدبٌة لكّن أحدهما 

. وسواء أكان منظوما أو منثورا فهو قابل ألن ٌحمل الحّق والحكمة" ؼٌر الشعر"

قال "ومن الالفت أّن ابن البناء ٌستعمل فً جانب كبٌر من كتبه عبارة 

وتفسٌر ذلك أّن ابن البناء " قال الشاعر"، مع أن التعبٌر المتداول هو "الناظم

عامدا مع تفرقته الحاّدة بٌن المنظوم والشعر،ألّن كلمة " الناظم"ٌستعمل كلمة 

.    الناظم عنده تشمل كّل من ٌقول المنظوم، سواء أكان المنظوم شعرا أو ؼٌر شعر

على " البدٌع"كان العرب قدٌما ٌطلقون : تجاوز ابن البناء لمصطلحات ؼٌره

البالؼة كلّها وسادت هذه التسمٌة حقبة من الزمن ثّم أصبحت البالؼة ذات علوم 

فكان البدٌع جزءا من علم البالؼة، ولكّن ابن البناء  (المعانً،البٌان، البدٌع)ثالثة 

على البالؼة كلّها للداللة ٌعود لٌثٌر المشكل من جدٌد فٌعود القتراح اسم البدٌع 

فصناعة البدٌع هً ...فالصناعة المتكلّفة بذلك هً صناعة البدٌع:"حٌث ٌقول

 ،"صناعة البٌان، وعلم البٌان فوقها، فإطالق علم البٌان على الصناعة ؼٌر سدٌد

كما  "صناعة البٌان وعلم البٌان" فقد تجاوز هنا علماء البالؼة فً مصطلحً

الذي كان عند الرمانً بمصطلح التوضٌح، " حسن البٌان"تجاوز مصطلح 

 . الذي كان عند العسكري  بمصطلح االستدراك"الرجوع "وتجاوز مصطلح 

                                                 
. 81:، ص1985رضوان بن شقرون،.  الروض المرٌع فً صنعة البدٌع، ابن البناء المراكشً، تح1
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ٌّز ابن البناء بتعرٌؾ مصطلحاته اصطالحٌا  :منهجه في تعريذ المصطلحات ٌتم

شواهد توضٌحٌة ولّما كانت التعرٌفات كثٌرة  ولٌس لؽوٌا بإٌراد ما أمكنه من

 : تسلٌط الضوء على بعضهاٌضطر البحث إلىجاءت متنّوعة ومختلفة 

وهً التعرٌفات التقلٌدٌة التً تقترح معنى نوٍع ما بافتراض  :التعرٌفات النوعٌة

ٌّز هذا النوع عن ؼٌره من أنواع ذلك الجنس بفصٍل أو  معرفة سابقة لجنسه، فتم

 ٍّ وٌنقسم هذا النوع من  ،(التعرٌؾ بالمنطق الصوري)بخاصٌٍة أو بعرِض

التعرٌفات إلى التعرٌؾ بالحد والتعرٌؾ بالرسم والتعرٌؾ بالعرض ونمثل له بما 

 .جاء فً الكتاب بمثالٌن

البالغة هي أن يعّبر عن المعنى المطلوب عبارة :"ٌقول ابن البناء :الحد التام

"يسهل بها حصوله في النفس متمكنا من الغرض المقصود
1

 ففً هذا التعرٌؾ 

 وٌدخل فً التعبٌر كالم ،"التعبٌر"المناطقة هو جنس قرٌٌب على حّد تعبٌر

المجانٌن وهذٌان النائم وفؤفؤة المتلعثم وؼٌر ذلك وحتى ٌفصل بٌن الكالم البلٌػ 

وبٌن األصناؾ األخرى من التعبٌر جاء بالفصل الذي هو سهولة العبارة التً إلى  

 . التمكن من الؽرض المقصود

ٌّلة على سبٌل :"ٌقول ابن البناء معّرفا الشعر :الرسم التام هو الخطاب بؤقوال مخ

"المحاكاة ٌحصل عنها استفزاز بالتوهمات
2

 فقد جعل للشعر جنسا قرٌبا ،

، وقد "التخٌٌل"  فما لٌس بقول لٌس بشعر مطلقا وجعل له خاصٌة هً،"القول"هو

ن التخٌٌل فً أ:والرد على ذلكإّن التخٌٌل موجود فً ؼٌر الشعر  :ٌقول قائل

ٌّز عن ؼٌره فٌما لٌس بشعر، إذ أّنه فً الشعر مبنً على الكذب  الشعر متم

ٌّز  فٌما ال والؽلو، ٌسمح فً ؼٌره على أن ٌبنً علٌه فهو إذن بهذا الشكل المتم

                                                 
1
. 87:  الروض المرٌع، ابن البناء، ص 

2
. 81:  المصدر نفسه، ص 
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فكلُّ ما في التشبيِه من كحٍب :"ٌقول ابن البناء خاصٌة فً الشعر دون ؼٌره،

وغلوٍّ فال يكوُن في الحكمِة ويكوُن في الشعِر ألّنُه مبنيٌّ على المحاكاِة والتخييِل 

"ال على الحقائقِ 
1

 .

وهً التعرٌفات التً تقترح معنى بواسطة استدعاء معنى :التعرٌفات المشّبهة

 : ونمثل له بمثالٌن (التعرٌؾ بالمنطق الصوري)آلخر ٌتشابه معه من جهة ما

 في توابِع الشيِء ولواحقِِه في هومتى كان اإلبدالُ في:"قول ابن البناء األول 

"الوجوِد فهو الكنايةُ 
2

، فهو هنا لٌعّرؾ الكناٌة ساق معنى آخر هو عالقة ذلك 

 .باإلبدال فً توبع الشًء ولواحقه

 لُ ومن التفصيِل ما يكوُن بالقّوِة، وهو أن يكون اللفُظ يحتم":قول ابن البناء الثانً

 إّما من جهِة الوضِع أو من جهِة احتماِل اللفِظ لإلفراِد والتركيِب ،معنييِن فؤكثر

"الحتماِل تركيبيِن مختلفيِن ويسّمى حلك كلُّه االتساعُ  أو
3

 فهو هنا لٌعّرؾ ،

ٌّر عّزة  :االتساع ساق معانً أخرى تتشابه مع مفهومه فمّثل لجهة الوضع بقول كث

ِن رجٌل صحٌحٌة   ورجٌل رمى بها الزماُن فشلَّتِ    ٌْ  وكنُت كِذي رجلَ

 .فهذا البٌت ٌحتمل ثالثة معان

 :ومّثل للتركٌب واإلفراد بقول الشاعر

     ّْ ٍّ بلقــاِء  ما هاَج سعٌد حٌَن أدخَل حلَقه     ٌا صاِح رٌَش حمامِة

 أن تكون مكّونة من حرؾ لفبلقاء ٌحتمل أن تكون صفة للحمامة وٌحتم

ومّثل لما ٌحتمل تركٌبٌن مختلفٌن بقوله ، القًء وفعل "بل" اإلصراؾ

 .، وسٌفّصل األمر الحقا فً هذا"وٌكؤّنه ال ٌفلح الكافرون:"تعالى

                                                 
. 103: المصدر نفسه، ص1
. 116: الروض المرٌع، ابن البناء، ص2
. 131: المصدر نفسه، ص3
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أو  وهذا النوع من التعرٌفات ٌتضّمن التعرٌفات اللفظٌة :التعرٌؾ بالمرادؾ

اللؽوٌة التً ٌعرؾ بها اللفظ إّما بمرادؾ له أوضح منه أو بشرح معنى الكلمة 

وتقع المناسبة بٌن :"ومن أمثلته (التعرٌؾ بالمنطق الصوري )باشتقاقها اللؽوي

"األضداد ٌقصد بذلك المقاومة والمؽالبة وٌسّمى المكافؤة
1

ومنه ما ٌقال ": وقوله، 

"له التتبٌع وٌقال له اإلرداؾ وٌدعى التجاوز أٌضا
2

وهذا النوع من التعرٌفات ، 

 .قلٌل إذا ما قٌس بؽٌره فً الكتاب

وهو اإلتٌان بمقابل اللفظة سواء كانت لفظة أو مفهوما ومثاله :التعرٌؾ بالضد

وكّل ما ٌكون من التكرٌر فً اللفظ من القسمٌن المذكورٌن :"قوله عن التكرٌر

"على ؼٌر ذلك فهو تردٌد
3

 . 

وله صور كثٌرة فً الكتاب منها قول ابن البناء  :التعرٌؾ ببٌان أقسام المعّرؾ

فالمنظوُم إحن يكوُن شعراً وغيَر شعٍر، كما أّن الشعَر :"عن المنظوم والمنثور

 4. "يكوُن منظوماً وغيَر منظومٍ 

  وهو تعرٌؾ شًء بتقدٌم مثال علٌه وهو كثٌر فً الكتاب :التعرٌؾ بالمثال

البن البّناء منهج مّطرد فً إٌراد الشواهد فهو ٌعّرؾ :منهجه فً إٌراد الشواهد

المصطلح ؼالبا ثّم ٌردفه بشواهد من القرآن الكرٌم حٌنا ومن الحدٌث وكالم 

وإٌراد الشواهد ؛ الصحابة حٌنا آخر ومن القرآن والكرٌم والشعر أحٌانا أخرى

هً فهو ٌورد الشاهد القرآنً أوال ثم من الحدٌث قعن ابن البناء ٌخضع للتؤثٌر الؾ

  .هالشرٌؾ ثم من أقوال الصحابة ثم من الشعر واألمثال كل بحسب ما توّفر ل

                                                 
1
. 109:  الروض المرٌع، ابن البناء ، ص 

2
. 117:  المصدر نفسه ، ص 

3
. 162:  المصدر نفسه، ص 

4
. 82:  المصدر نفسه، ص 
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:منهج ابن البناء في تفسير القررن الكريم
 

ترك ابن البناء آثارا مهّمة ذات الصلة 

الوثٌقة بالقرآن الكرٌم
1

تفسٌر "، "تفسٌر االسم من بسم هللا الرحمن الرجٌم:" منها،

تفسٌر سورة  "،"تفسٌر سورة العصر"، "الباء من بسم هللا الرحمن الرحٌم

عنوان الدلٌل إلى "رسائل فً تفسٌر بعض اآلي من القرآن الكرٌم،  ،"الكوثر

  ".مرسوم الخط والتنزٌل

ٌّنا الفرق  "تفسٌر االسم من ٌسم هللا الرحمن الرحٌم":ٌقول فً مقّدمة رسالتهو مب

األول من حٌث هو  :إعلم أّن النظر فً القرآن من وجهٌن:"والتؤوٌل بٌن التفسٌر

والثانً من حٌث هو ، منقول وهً من جهة التفسٌر وطرٌقة الرواٌة والنقل

إّنا جعلناه قرآنا ﴿:قال هللا تعالى، معقول وهً جهة التؤوٌل وطرٌقة الدراٌة والعقل

﴾عربٌا لعلّكم تعقلون
2

وهذه النقطة التً انطلق منها ابن البناء المراكشً اختلفت ، 

فٌها وجهات نظر العلماء فمنهم من قال أّن التفسٌر والتؤوٌل مترادفان ومنه دعاء 

، "اللهم فّقهه فً الدٌن وعلّمه التؤوٌل":البن عباس -صلّى هللا علٌه وسلّم-النبً

تؤوٌل قوله تعالى  :وبهذا المعنى استعمل الطبري فً تفسٌره لفظة التؤوٌل كقوله

 .واختلؾ أهل التؤوٌل فً هذه اآلٌة ونحو ذلك، كذا

وفّرق كثٌر من العلماء بٌن التفسٌر والتؤوٌل على ؼرار ما ذهب إلٌه ابن 

" الكلٌات"وهو ما ارتضاه جّل المتاّخرٌن، وقد أورد أبو البقاء الكفوي فً  البناء،

وتفسٌر القرآن هو المنقول عن الصحابة وتؤوٌله ما :"مثاال ٌجّسد هذا الفرق فقال

يخرج الحّي من :"ٌستخرج منه بحسب القواعد العربٌة ولو قلنا فً قوله تعالى

أرٌد به إخراج الطٌر من البٌضة كان إن  ؛3"المّيت ويخرج المّيت من الحيّ 

                                                 
نظرات فً تفسٌر ابن البناء للقرآن الكرٌم ، محمد عز الدٌن المعٌار اإلدرٌسً، مجلّة  :  ٌنظر1

. 129: ص1998:، أكتوبر338  دعوة الحق، العدد
. 3 الزخرؾ ، 2
. 95 األنعام، 3
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تفسٌرا، أو إخراج المإمن من الكافر والعالم من الجاهل كان تؤوٌال، ثّم ٌقول 

وتفسٌر القرآن بالرأي المستفاد من النظر واالستدالل واألصول جائز باإلجماع 

والمراد بالرأي فً الحدٌث هو الرأي الذي ال برهان فٌه، وال ٌصح تفسٌر القرآن 

 .1"باصطالح المتكلّمٌن وتفسٌر الحً بالباقً  الذي ال سبٌل للفناء فٌه

َن ابن البناء األدوات التً تلزم المفّسر والمإّول فقال ٌَّ فال بّد من معرفة :"وَب

فٌعرؾ الطالب الكلمة وشرح لؽتها  اللسان العربً فً فهم القرآن العربً،

وإعرابها ثّم ٌنتقل إلى معرفة المعانً، ظاهرا وباطنا، فٌوّفً لكّل منها حّقه، وال 

وقد وضع :"وٌقول بعد ذلك" ٌخّل بشًء من ذلك، وإالّ كان مخطئا أو مقّصرا

للمقّصرٌن فً اللسان قوانٌن النحوٌٌن لّما اعوّجت األلسنة، وللناقصً التعّقل علم 

المعقوالت، وللّناقصً اإلبانة علم األدب، وللناقصً الفهم فً أحكام الشرع علم 

وٌتحّدث " األصول، وهللا سبحانه ٌفهم من عنده ما ٌشاء وٌزٌد فً الخلق ما ٌشاء

القرآن فٌه معانً :"عن خطورة التفسٌر وهٌبته فٌقول" شرح مراسم الطرٌق"فً 

وال ٌؤتونك ﴿:كتاب هللا تعالى، وهو بٌانه ٌهدي األلباب إلى الحقائق، كما قال تعالى

ٌّن، فلذلك كان ،2﴾بمثل إالّ جئناك بالحّق وأحسن تفسٌرا  ولٌس ٌلزم من البٌان التب

السلؾ الصالح رضً هللا عنهم ٌهابون تفسٌره، لئال ٌلزم فً الفهم على تفسٌره ما 

، ٌلزم من صرٌح ألفاظه المرشدة إلى الحق، فٌقع تحرٌؾ فً المعنى ألجل ذلك ال

وكانوا ٌطلبون فهمه على ما هو علٌه لٌحصل لهم العقل الشرعً، ٌتلّقنه بالعقل 

فٌقٌم له المعقوالت فً أكمل رتب البٌان والتحقٌق، وثلج الٌقٌن، وال  الروحً،

   .3"هٌتوقفون فً التؤوٌل ألنهم قد أمروا بالتدّبر فً

                                                 
عدنان دروٌش، محمد المصري، مإّسسة الرسالة،    . الكلٌات، أبو البقاء أٌوب الحسٌنً الكوفً ، تح1

. 262:، ص1992، 1.  بٌروت لبنان، ط
. 33 الفرقان، 2
، لعز الدٌن المعٌار   "تفسٌر ابن البناء المراكشً"البن البناء نقال عن " مراسم الطرٌقة"   شرح رسالة3

.  1998: السنة338:   اإلدرٌسً، مجلّة دعوة الحق المؽربٌة العدد
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ٌّم سّماهفقد خّصه   رسم المصحذمحهبه في تعليلأّما بخصوص  :" بكتاب ق

وهو عمل فرٌد فً بابه سلك فٌه مإلّفه ، "عنوان الدلٌل من مرسوم خط التنزٌل

طرٌقة جدٌدة مخالفة لما اتبعه العلماء قبله فً تعلٌل رسم المصحؾ، وساعده فً 

وٌقؾ ابن البناء موقؾ المدافع  .ذلك ما كان ٌمتلكه من سعة العلم، وقّوة اإلدراك

فه رسم المصحؾ بصورة منطقٌة دقٌقة دون أن تؽٌب عنه تلك الطرق يعن توق

 .التً اتبعت قبله فً تعلٌل رسم المصحؾ

لّما كان خّط المصحِذ الحذ هو اإلماُم الحذ يعتمُده القارُئ "ٌقول ابن البناء 

في الوقِذ والتماِم وال يعدو رسوَمه وال يتجاوُت مرسوَمه، قد خالَذ خطَّ األناِم 

فَِق بل على أمٍر  في كثيٍر من الحروِذ األعالِم ولم يكن من حلك منهم كيذ اُتُّ

عندهم قد تحّقَق، بحثُت عن وجوِه حلك منهم بمقتَضى الميتاِن وأوَفى الرجحاِن 

ووقفُت منه على عجائَب ورأيُت منه غرائَب، جمعُت منها في هحا الجتِء ما 

"تيّسَر عبرًة لمن يتحّكر
1

ومن ثّم فإّن المرسوم اختلفت حالها فً الخط بسبب  .

ٌّنه ابن البناء لكن بؤسلوبه المعهود  اختالؾ أحوال معانً كلماتها الشًء الذي ب

 . مّما ٌحتاج إلى مزٌد من الشرح والتبسٌط

فصل فً الواو  : فً باب الواوقوله نماذج تعلٌل ابن البناء لرسم المصحؾومن 

وكذلك سقطت فً أربعة أفعال داللة على سرعة وقوع الفعل " :الناقصة عن الخط

ةَ وشّدة قبول المنفصل لتؤّثر به فً الوجود مثل﴿ وٌسارته، ٌَ َباِن  فً ،2﴾َسَنْدُع الزَّ

سرعة الفعل وسرعة إجابة الزبانٌة، وقّوة البطش وهو وعٌد عظٌم ذكر مبدأه 

﴾وما أمُرَنا إالّ واحدًة كلمِح البصرٍ ﴿:"وحذؾ آخره، وٌدّل على هذا قوله تعالى
3

، 

                                                 
هند شلبً، دار الؽرب اإلسالمً،   .  عنوان الدلٌل من مرسوم خط التنزٌل، ابن البناء المركشً، تح1

. 30:  ص
. 18 العلق، 2
. 50 القمر، 3
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﴾وٌمُح هللاُ الباطلَ ﴿وكذلك 
1

 حذؾ الواو عالمة على سرعة المحو وقبول الباطل ،

﴾إنَّ الباطَل كاَن زهوقاً ﴿:ٌدل هذا على قوله تعالى له بسرعة،
2

 (ٌمح)، ولٌس 

الذي قبله ألّنه ظهر مع "  فإن ٌشاء هللا ٌختم على قلبك"فً  (ٌختم)معطوفا على و

وٌدُع اإلنساُن ﴿، وكذلك "ٌحق الحق"ٌمح اسم الفاعل وعطؾ على الفعل ما بعده 

﴾بالشرِّ دعاَءهُ بالخٌرِ 
3

حذؾ الواو ٌدّل على أّنه ٌسهل علٌه، وٌسارع فٌه كما ، 

 وكذلك ،ٌعمل فً الخٌر وإتٌان الشر إلٌه  من جهة ذاته أقرب إلٌه من الخٌر

حذؾ الواو لسعة الدعاء وسرعة اإلجابة، وٌعّقب ابن البناء على هذه " الٌوم ٌدع"

وهذه األفعال ألربعة مباٍد لمعاٍن وراَءها لم ُتذَكْر فحذُؾ الواو ٌدلُّ :األمثلة فٌقول

 ".على كلِّ ذلك

وذلك عالمة اختصاص ملكوتً :"فصل فً الٌاء الزائدة: وٌقول فً باب الٌاء

َناَهامثل﴿ ٌْ َماَء َبَن دٍ َوالسَّ ٌْ ا لَُموِسُعونَ  ِبؤَ ﴾ َوإِنَّ
4

 فرقا بٌن األٌدي التً ن كتبت بٌاءي،

التً هً بالثبوت  للقّوة وبٌن أٌدي جمع ٌد، والشّك أّن القّوة التً بنى بها السماء،

فً الوجود من األٌدي فزٌدت الٌاء الختصاص اللفظة بالمعنى األظهر فً 

ما ٌدرك -:والوجود عن ابن البناء على قسمٌن، "اإلدراك الملكوتً فً الوجود

 .وهو ظاهر وٌسّمى الملك، وباطن وٌسّمى الملكوت

وهو ما لٌس من شؤنه أن ٌدرك وهو معانً أسماء هللا تعالى  :ما ال ٌدرك-

وصفة أفعاله فإّنه انفرد سبحانه وتعالى بعلم ذلك وهذا ٌسّمى العّزة، وما من شؤنه 

 .أن ٌدرك لكن لم نصله بإدراك ٌسّمى الجبروت

                                                 
. 24 الشورى،1
. 81 اإلسراء،2
. 11 اإلسراء،3
. 47 الذارٌات،4



 الفصل األّول                              الدرس البالؼً والنقدي حتى عصر ابن البناء                                   

 64 

وهذا جاء فً االسم المفرد المضاؾ الذي  :وٌقول فً باب التاءات وقبضها

فٌه عالمة التؤنٌث وذلك أن األسماء لّما كانت ٌالزمها للفعل صارت تعتبر 

 . فهذا تقبض فٌه التاء احدهما من حٌث هً أسماء وصفات،: اعتبارٌن

والثانً من حٌث ٌكون مقتضاها فعال ظاهرا فً الوجود فهذا تمّد فٌه التاء 

وجهة الفعل واألثر ملكٌة ظاهرة وجهة االسم  "حّقت"و" قالت"كما تمّد فً 

. والصفة ملكوتٌة باطنة

ٍن لًِ َولَكَ  َوَقالَِت اْمَرأَةُ ِفْرَعْوَن ﴿:ومن أمثلة ذلك ٌْ ةُ َع  اَل َتْقُتلُوهُ َعَسى أَْن قُرَّ

ْشُعُرونَ  ٌَ ِخَذهُ َولًَدا َوُهْم اَل  ْنَفَعَنا أَْو َنتَّ ٌَ﴾
1

ت تاإه ألّنه بمعنى الفعل إذ هو ،  فْرٌد ُمدَّ

" قّرة أعٌن"خبر عن موسى، وهو موجود حاضر فً الملك، وذلك على ؼٌر حال 

 . فإّن هذا الحرؾ هو بمعنى االسم وهو ملكوتً إذ هو ؼٌر حاضر

َم ﴿:ومن ذلك ٌَ  الَِّتً أَْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفٌِه ِمْن ُروِحَنا اْبَنَت ِعْمَرانَ َوَمْر

َها َوُكُتِبِه َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتٌنَ  َقْت ِبَكلَِماِت َربِّ ﴾َوَصدَّ
2

 مّدت التاء تنبٌها على معنى ،

الوالدة والحدوث من النطفة المهٌنة ولم ٌضؾ فً القرآن ولد إلى والد ووصؾ 

 . هان تقد النصارى فٌهما إالاعبه اسم للولد إالّ عٌسى وأّمه علٌهما السالم لّما 

وفً آخر الكتاب ٌتحّدث ابن البناء عن حروؾ متقاربة اقتطؾ منها هذه 

: األمثلة، وهذه الحروؾ تختلؾ فً اللفظ الختالؾ حال المعنى، وذلك مثل

﴿وزاده بسطًة فً العلِم والجسِم﴾
3

﴾َطةصْ وزاَدهُ فً الَخلِق ب﴿: وقوله تعالى
4

  وقوله 

﴾وهللا ٌبسط الرزق لمن ٌشاء وٌقدر ﴿:تعالى
5

وهللا ٌقبض ﴿:  وقوله تعالى

                                                 
. 9 القصص،1
. 17 السجدة، 2
. 247 البقرة،3
. 69 األعراؾ،4
. 26 الرعد،5
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﴾وٌبصط
1

ٌعنً العلم " فبالسٌن السعة الجزئٌة ٌدلّك علٌه التقٌٌد : ٌقول ابن البناء،

 . فً الثالثة" و لمن ٌشاء"والجسم فً اآلٌة األولى، 

وبالّصاد السعة الكلٌّة وٌدّل علٌه معنى اإلطالق وعلّو الصاد مع الجهارة 

 بالسٌن تفرٌق ،" وكم قصمنا"و" ، وكذلك نحن قّسمنا  بٌنهم معٌشتهم"واإلطباق

 .  األرزاق واألنعام وبالصاد تفرٌق باإلهالك واإلعدام

﴾وجوه ٌومئذ ناضرة إلى رّبها ناظرة﴿وكذلك 
2

بالضاد منّعمة بما تشتهٌه  

. األنفس، وبالظاء منّعمة بما تلّذ به األعٌن

                                                 
. 245 البقرة،1
. 23-22 القٌامة، 2
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 :تمهيد  

    ترجم العرب كتب األدب والحكمة والفلسفة والمنطق ودرسوها ففهموها، 

وارتقت أحكامهم فارتقى نقدهم ونمى، وأٌنعت ثماره وآتت أكلها فوضع النقاد 

أصوال للنقد أحكموا وضعها، ؼٌر أن النقاد كانوا ٌختلفون فً تطبٌق هذه القواعد، 

وٌتباٌنون فً نتاج هذه األصول فٌقّدم بعضهم أبا تّمام لجمال معانٌه، وٌقّدم 

؛ فبل ٌنبؽً أن ٌنكر أثر النقد فً توجٌه المإلفٌن 1ؼٌرهم البحتري لرفعة فّنه

والشعراء إلى السبٌل القوٌمة ، وتنبٌههم إلى موطن الضعؾ فً أقوالهم لٌجتنبوها  

فٌما ٌصدر عنهم بعد ذلك ، فكم من كاتب استفاد من آخر بعرضه أمامه ما كتب 

وال سٌما إذا كان كبلهما خبٌرا فً الموضوع الذي ٌبحث فٌه، وٌمكن للنقد سواء 

أكان من النوع الهّدام أم من النوع الذي ٌكون رابده المنطق والعدل أن ٌكون لذاته 

. 2أدبا ٌقرأ وفّنا ٌستحلى جماله

  والصلة بٌن الببلؼة والنقد صلة وثٌقة ال تنفصم عراها وظلّت زهاء ثبلثة قرون 

ولٌس ٌفصل أحدها عن اآلخر شًء حّتى بدأ الفساد ٌدّب فً أذواق بعض 

المشتؽلٌن بفنون األدب والببلؼة فحّكموا أذواقهم فً فصل الببلؼة عن النقد 

ورّبما كانت نقطة البداٌة على ٌد أبً هبلل العسكري فً كتابه الصناعتٌن، وكان 

لهذا الفصل أثره على البلحقٌن، فنسجوا على هذا المنوال، حّتى أصبحت الببلؼة 

فٌما بعد علما جافا ال روح فٌه وال متعة على ٌد السكاكً،  فقالوا فً فصل 

إّن الببلؼة تعنى بالشكل وال عبلقة لها بالمعنى ، والنقد ٌعنى :"الببلؼة عن النقد

بالفكر والعاطفة والخٌال أو أّن الببلؼة علم تعلٌمً فٌه التؤثٌر والتعلٌم، والنقد علم 

                                                 
، 1.دراسات فً األدب والنقد، حنا نمر،المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر،بٌروت، لبنان،ط: ٌنظر1

. 92:، ص1982
جبرابٌل سلٌمان جبور،منشورات دار اآلفاق الجدٌدة، بٌروت   .،د(نقد ورد)كٌؾ أفهم النقد؟ : ٌنظر2

. 12: ،ص1983، 1. ط
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، وال شّك أّن الفصل بٌن الببلؼة 1وصفً نتمّكن به من التمٌٌز بٌن الحسن والقبٌح

والنقد فٌه كثٌر من التجّنً على العلمٌن معا ، فقد كان العلماء ال ٌنظرون فً 

وقد . 2شعر أو نثر إالّ باستخدام النقد والببلؼة كشًء واحد ولٌس كشٌبٌن مختلفٌن

كّون البحث فً خصابص الشعر الجاهلً اللبنة األولى للببلؼة العربٌة، حٌث 

شّكلت الممارسة النقدٌة المهد األّول لها قبل أن تصبح علما له أصوله وقواعده 

البالؼة مكّون من مكّونات النظرية النقدية، ":كما ٌقول الدكتور محمد العمري

"وثمرة من ثمرات المالحظة النقدية األولية
3

. 

هـ من أوابل المإلفات الببلؼٌة فً حقل 296وٌعّد كتاب البدٌع البن المعتز 

الدراسات الببلؼٌة عند العرب وهذا راجع إلى حّس صاحبه الجمالً والنقدي 

رؼم أن الدافع إلى تؤلٌفه كان الصراع بٌن القدماء والمحدثٌن، وفً ذلك ٌقول ابن 

وإّنما ؼرُضنا في هذا الكتاِب تعريُؾ الناِس أّن المحدثيَن لم يسبِقوا :" المعتز

 "المتقّدمين إلل  يِي من أبواِب البدييِ 
4

ٌُعدُّ هذا الكتاب محاولة تدوٌن علم ،  كما 

. البدٌع بل بداٌة التؤسٌس لعلوم الببلؼة كلّها والتً كان ٌطلق علٌها علم البدٌع

 كان للخصومات الشعرٌة والصراع بٌن المذاهب األدبٌة األثر البارز فً فقد

إمداد الببلؼة العربٌة بمصطلحات جدٌدة جمعت فً الفترة البلحقة فً مصّنفات 

 والوساطة بٌن المتنبً وخصومه ،هـ370ببلؼٌة كالموازنة بٌن الطابٌٌن لآلمدي 

                                                 
 15: ص1.تارٌخ النقد األدبً، زؼلول سبلم، دار المعارؾ، ج:  ٌنظر1
. 11:، ص1982، 1.المختصر فً تارٌخ الببلؼة، عبد القادر حسٌن، دار الشروق،ط:  ٌنظر2
   1999محمد العمري، افرٌقٌا الشرق، المؽرب لبنان، ط.الببلؼة العربٌة أصولها وامتداداتها ، د 3

 .41:ص   
  ، 1972، 2ط كتاب البدٌع، عبد هللا ابن المعتز، نشر وتحقٌق اؼناطٌوس كراتشوفسكً، دار المسٌرة، 4
 .3:ص  
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وٌمكن إرجاع القٌمة الببلؼٌة لهذٌن الكتابٌن إلى . هـ392للقاضً الجرجانً 

استعمالهما للمقاٌٌس الببلؼٌة فً هاتٌن الخصومتٌن
1

 .

 فً فكرهم ومناهجهم وٌدّققعن أثر أعبلم الببلؼة فً هذه الفترة من ٌبحث و

 على ذلك أبو هبلل من الشواهد أّنهم  كانوا نّقادا قبل أن ٌكونوا ببلؼٌٌن، وٌجد

كتابه العسكري فً كتابه الصناعتٌن وابن رشٌق فً كتابه العمدة وابن سنان فً 

نظمه ونثره مستخدمٌن : الفصاحة، فقد بحثوا عن معاٌٌر لجودة الكبلم سر

المصطلحات الببلؼٌة مستشهدٌن بالقرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ ومؤثور كبلم 

العرب، وهذا ما ٌدل على أن كتب النقد امتزجت بالببلؼة ومباحثها، فكان التباس 

كاَن " :الببلؼة بالنقد األدبً التباسا ال انفصام له، وفً هذا ٌقول محمد العمري 

الفرُق الجوهريُّ بين التناوِل النقديِّ والتناوِل البالؼيِّ في التراِث العربيِّ هو أن 

"التناولَ النقدَي كاَن تتبيقاًا يفتقُر إلل األساِس النظريِّ 
2
فاألساس النظري للنقد ، 

 البدٌع، فعبلقة النقد - البٌان-المعانً :شّكل بعد ذلك علم الببلؼة بفنونها الثبلثة

"بالببلؼة عبلقة تكاملٌة، فالنقد ممارسة والببلؼة حدود هذه الممارسة
3

. 

اختلطت الببلؼة بالنقد األدبً فً المؽرب العربً :البالؼة والنقد عند المؽاربة

مثلما اختلطت به فً المشرق، فالنهشلً ٌرى أّن الببلؼة مطابقة الكبلم لمقتضى 

ٌّد هو ما اختلط فٌه المدح بالتفّجع على  الحال، بٌنما ٌرى الحصري أّن الرثاء الج

المرثً، والبّد أن ٌكون بكبلم صحٌح ولهجة معربة، ونظام ؼٌر متفاوت، وٌعتبر 

ابن رشٌق مّمن ٌنادون بالشاعر القادر على القول فً كّل الفنون، بل إّنه لٌرٌده 

                                                 
ه مذكرة ماجستٌر من إعداد الطالب حاج      983الدرس الببلؼً عند عبد الرحمن األخضري تـ: ٌنظر1

  .21:، ص2007-2006:  هنً محمد، جامعة الشلؾ، السنة
 .43: ص،الببلؼة العربٌة أصولها وامتداداتها، محمد العمري 2
 .2:ص، (مرجع مذكور)الدرس الببلؼً عند األخضري، :ٌنظر 3
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موّحد الدرجة، فبل ٌكون فً النسٌب أبرع منه فً الهجاء، وال فً االفتخار أبلػ 

 . 1منه فً االعتذار

المؽاربة أساسٌة فً ظهور المفاهٌم  النقاد ة عنديقد كانت المفاهٌم الببلغ  و

أن نعثر فً نقد هإالء على الببلؼة والنقد معا، ألن  النقدٌة، فلٌس من النشوز

المناهج النقدٌة لم تكن قد تبلورت بعد، ولم تكن المصطلحات التً عرفتها 

العصور المتؤخرة واضحة المعالم، وكان من الؽلو أو المبالؽة أن نلتمس مناهج 

نقدٌة خالصة فً آراء هإالء، ألن الذٌن اهتموا بقضاٌا النقد األدبً إنما تناولوها 

ممتزجة مع أصلوها وأسسها وتحّدثوا عنها حدٌث المتعّمق فً مكونات بنابها 

وطبٌعة تركٌبها، فقد ترّكزت مفاهٌمهم النقدٌة على ما كان متداوال قبلهم إذ أّن 

الذٌن سبقوهم َعْنوا فً أحكامهم تلك بطبٌعة وأنساق هذا المزج بصورة هامة، بل 

إّن كثٌرا منهم بنى منهَج حكمه النقدي على تؤّثره الواضح بالببلؼة فؤجهد نفسه 

فً اختراع قضاٌا ذوات الصلة الوثٌقة بها بدءا بالباحثٌن فً إعجاز القرآن، 

ومرورا على الشارحٌن والمحّدثٌن للحدٌث النبوي وانتهاء بالدارسٌن لآلثار 

الشعرٌة
2

.  

 الناحٌة فً آرابه النقدٌة المبثوثة فً كتبه على ابن البناء وقد تركزت جهود

 الناحٌة المعجمٌة، وذلك بسبب توّجهه الفكري العلمً علىالداللٌة الفكرٌة ال 

الناتج عن االشتؽال بالفكر الرٌاضً تدرٌسا وتطبٌقا ومنهجا، فإذا تناول 

ج اإلثبات هالمصطلح النقدي ودرسه جاءت دراسته مّتجهة نحو الدّقة العلمٌة ومن

                                                 
النقد األدبً فً المؽرب العربً، عبد العزٌز قلٌقلة، مكتبة األنجلو المصرٌة، القاهرة، :  ٌنظر1

. 383، 1.،ج1973ط،.    د
   محمد مرتاض، منشورات اتحاد الكتاب  النقد األدبً القدٌم فً المؽرب العربً،: ٌنظر 2

    .20-19:،ص،صالعرب   
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نوعٌن من نجد عنده واالستدالل فً التقسٌم والتفرٌع، وسٌرا على هذا المنهج 

: النقد

نقد ٌتناول العقل والفكر ومكّوناتهما ومناهجهما وتوجد نظرٌات هذا النوع من -

التصّوؾ ـ األصول ـ التفسٌر، التً ٌتناول فٌها مباحث منطقٌة : النقد فً كتبه فً

. تتصل بالصور الذهنٌة

نقد ٌتناول وسابل توصٌل المعرفة أي الخطابات والنصوص والصور التعبٌرٌة -

التً تبلّػ تلك المعارؾ من أذهان المتكلّمٌن إلى أفهاِم المخاَطبٌَن وهو الذي ٌعنً 

فٌما ٌعنٌه النقد األدبً
1

. 

وٌقصد ابن البناء بالنوع األّول من النقد نقد المعرفة والعقل وٌحلّق به فً 

أجواء المعرفة كلّها، وقد حلّل منهج المعرفة تحلٌبل دقٌقا وفّرق بٌن إدراك ما هو 

محسوس وبٌن إدراك ما لٌس بمحسوس وانتهى من هذا التحلٌل إلى أن معرفة 

: المحسوسات تمّر بمرحلتٌن 

. مرحلة ارتسام الصور الخٌالٌة للمحسوسات فً النفس-

مرحلة تعّرؾ القّوة المفّكرة فً تلك الصورة تركٌبا وتفصٌبل وتجرٌدا -

ٌرمً إلى تخلٌص ماهٌة الشًء المحسوس من مشّخصاته فً سبٌل إدراك األمر 

ٌّمة : الكلًّ الجامع لمختلؾ المشّخصات الفردٌة وقد ورد ذلك فً رسالته الق

. حٌث ٌقارن بٌن وظٌفة النفس والعقل" مراسم الطرٌقة فً فهم الحقٌقة"

ومقارنة ابن البناء بٌن وظٌفة النفس ووظٌفة العقل تهدؾ إلى إنتاج منهج 

النقد فً التصورات الذهنٌة المجّردة كما فً الصور التعبٌرٌة التً تفصح عن 

هذه التصورات الذهنٌة وأن ٌبرهن على صّحة المعتقدات الدٌنٌة عن طرٌق 

                                                 
  342:، مجلّة دعوة الحق المؽربٌة،العددالبحث المصطلحً عند ابن البناء، رضوان بن شقرون : ٌنظر1

 .72-71 :،ص ص، 1999  أبرٌل 
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العقل، وهو منهج علمً لطٌؾ تطبٌقا لما أقّر به هللا سبحانه وتعالى فً الشرٌعة 

رون)اإلسبلمٌة َُ َتَدبَّ ٌَ ْعِقلُون، أََفبَل  ٌَ اَل  ََ ُرون، أََؾ َتفكَّ ٌَ اَل  ََ ََ ْنُظُرون، أَؾ ٌَ . (أََفبَل 

النوع الثانً من النقد عند ابن البناء هو نقد ٌتناول وسابل توصٌل المعرفة 

، ففً أكثر مإلفاته الباقٌة نظرات دقٌقة النقد األدبيوهو الذي ٌعنً فٌما ٌعنٌه 

وممارسة عملٌة لتطبٌقاته، ومجموعة آراء وأبحاث فً البٌان واللؽة بصفة عامة 

. وعلى مستوٌات مختلفة

وٌنطلق ابن البناء فً تصّوراته النقدٌة من أّن الدارس للنصوص األدبٌة 

المشتؽل بفهمها ونقدها علٌه أن ٌكون مزّودا بالوسابل المعرفٌة الضرورٌة 

لتوجٌهه إلى اإلدراك السلٌم والحكم الصحٌح وإلبعاده عن الزلل فً التفكٌر 

. والتقصٌر فً اإلدراك والخطؤ فً التذّوق والتقوٌم

معرفة اللسان -وكان األقدمون ٌسّمونها علوم اآللة-ومن أهّم الوسابل عنده

العربً، معجماً ونحواً وصرفاً وإعراباً وبٌاناً وببلؼَة، ومعرفة األدب وفنونه 

ٌّنه بعلم المعقوالت، وعلوم الّشرع  من  ٌَُز وأسالٌبه ونظرٌاته النقدٌة، وٌتّمم ذلك و

فقه وأصول وؼٌرها، وهو ٌّتخذ من القرآن الكرٌم نموذجا، لكّن كبلمه ٌنطبق 

على النص األدبً عامة، ألّنه ٌربط دوما بٌن فهم القرآن الكرٌم وتذّوقه وبٌن فهم 

تفسٌر االسم من "أّي نصٍّ آخر وتذّوقه، ونجد لذلك إشارات فً مقّدمة رسالته فً 

، فيعرَؾ : "، حٌث ٌقول"بسم هللا الرحمن الرحٌم فال بدَّ من معرفِة اللساِن العربيِّ

التالُب الكلمَة و رَح لؽتِها وإعراَبها، ثّم ينتقلُ إلل معرفِة المعاني ظاهراًا 

، فيوفَِّي لكلٍّ منها حقَّه، وال يخلَّ ب يٍي من ذلك وإالّ كاَن ُمخِتباًا أو  ََ وباتناًا

راًا، وقد وضَي للمقّصريَن في اللساِن قوانيَن النحويين لّما اعوّجت األلسنُة  ُمقصِّ

وللناقصي التعّقِل علَم المعقوالِت وللناقصي اإلباَنِة والبالؼِة علَم األدِب 
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"وللناقصي الفهِم في أحكاِم ال رِر علَم األصولِ 
1

، وهذا ٌوافق ما ذهب إلٌه 

َِ وأوالَها :" العسكري فً الصناعتٌن حٌث ٌقول َِ بالتعلُِّم ََ العلوِم ََ إّن أحقَّ

علُم البالؼِة، ومعرفُة الفصاحِة، الذي به -جلَّ ثناُإه-بالتحفُِّظ بعَد المعرفِة باهلل

وقد علِْمَنا أنَّ اإلنساَن إذا أؼفل علم ...ُيعرُؾ إعجاُز كتاِب هللاِ الناتق بالحق

ُه هللاُ بِه من  ََ بمعرفِة الفصاحِة، لم يَقْي علُمه بإعجاِز ما خصَّ العربيِة، وأخلَّ

حسِن التؤليِؾ، وبراعِة التركيِب، وما  َحَنُه من اإليجاِز البديِي، واالختصاِر 

،فالهدؾ من تعلّم 2"اللتيِؾ، وضّمَنُه من الحالوِة وجلّلَُه من رونِق التالوةِ 

الببلؼة عنده هنا دٌنً، فهو خدمة القرآن الذي كان معجزة تحّدى بها الرسول 

الكرٌم  اإلنس والجن، وعلٌه والستنباط الحكام منه ٌنبعً االتجاه إلى الببلؼة فً 

رأٌه بحثا عن فنونها لتكون عونا على فهم القرآن، وكانت أهم األهداؾ التً 

، وهو ما أشار إلٌه أبو هبلل العسكري هنا، ومثله 3دفعت الببلؼٌٌن إلى التؤلٌؾ

فعل ابن البناء المراكشً، ثم ٌشرع العسكري فً توضٌح تلك المعارؾ التً 

ٌنبؽً التمّكن منها قبل االشتؽال بدراسة النص
4

 .

                         

 

 

 

                                                 
محمد عبد  : األستاذ. البن البناء المراكشً، ضبط وتح" بسم هللا الرحمن الرحٌم "تفسٌر االسم من   1

. 38:، ص262:، العدد1987    العزٌز الدباغ، مجلة دعوة الحق المؽربٌة، ٌناٌر،فبراٌر
.  22:  الصناعتٌن للعسكري ، نقبل عن البحث الببلؼً، أحمد مطلوب ص2
. 22:  البحث الببلؼً عند العرب، احمد مطلوب، ص3
:  ٌنظر البحث المصطلحً عند ابن البناء المراكشً، رضوان بن شقرون، مجلة دعوة الحق، العدد  4

. 73:، ص1999 ،أبرٌل342   
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  :المبحث األّول                           

                 التناسب مظهر لإلعجاز عند ابن البناي

واصفا القرآن " الروض المرٌع"     ٌقول ابن البناء فً مقّدمة كتابه 

َن ما :"الكرٌم فّصلَ هللاُ سبحانُه فيِه األحكاَم، وفّرَق بين الحالِل والحراِم، وبيَّ

وأُحَكَم فيِه ااياِت، . َيت ّرُر به جميُي ااناِم، وَنَسَ  به األديان، إلل  خِر األزمانِ 

لَُه بؤَفصح اللؽاِت، وأوضَحُه بؤبيِن العباراِت، فهو للناس بياٌن، ولكلِّ  يٍي  ونزَّ

، وانحصرت تحت كلّياتِِه وجزبياتِِه قُصَرْت دون بالؼتِه وبراَعتِِه الفهُومتبياٌن، 

ِت الجسوُم،ِ  وعَجَزْت عن جميُي العلوم،وَحيَِيْت بؤنواِر أسراِره األرواُح وَصحَّ

ر كنه عجاببِه وضروب ؼراببه األذهانُ  ٌُعدُّ خبلصة أوصاؾ 1"تصوُّ ، فهذا النص 

ابن البناء لببلؼة القرآن الكرٌم وإعجازه وما ٌتطلّبه اإللمام به لفهمه واستٌعابه 

وتذّوق معانٌه، وهو ٌتفق فً ذلك مع ما ذهب إلٌه العسكري فً نهاٌة قوله 

. السابق الذكر

     وقد كانت معظم شواهد ابن البناء فً الروض من القرآن الكرٌم، وٌظهر 

واضحا أّن اهتمام ابن البّناء بالشعر ٌؤتً من زاوٌة اهتمامه بببلؼة القرآن، فقد 

كان هدفه األساسً فً الروض هو بٌان اإلعجاز القرآنً، ولعّل المشكلة التً 

واجهته هً أّن التخٌٌل عند الفبلسفة ٌّتسم بمرتبة دنٌا من مراتب المعرفة، وأن 

التخٌٌل قابل ألن ٌحمل الكذب والخداع كما ظهر فً جانب من األقوال الجدلٌة 

التً أشار إلٌها؛ وتعّجب من إمكانٌة وجوده فً الشعر، ومن هنا كان رأي ابن 

البناء أن ال مجال أن ٌوجد للتخٌٌل فً األقوال البلٌؽة التً تتضّمن الحكمة 

ٌّة عبلقة جوهرٌة بالتشكٌل الجمالً  والحّق، وكون ابن البناء ال ٌجعل للتخٌٌل أ

                                                 
1

الروض المرٌع فً صنعة البدٌع، ابن البناء المراكشً، تحقٌق رضوان بن شقرون، دار النشر     
    .68:، ص1985  المؽربٌة،الدار البٌضاء 
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للّؽة فً المنظوم والمنثور ٌّتسق مع كونه ال ٌرى للتخٌٌل مجاال فً األقوال التً 

تندرج فٌها الحكمة ومن ثّم ٌصبح من الطبٌعً أن لٌس للتخٌٌل وجود فً القرآن 

الكرٌم
1

 .

علٌم :"عّرؾ البقاعً علم المناسبات بؤّنه: اتصال التناسب بالبالؼة واإلعجاز

ُتعَرُؾ منه ِعلَلُ ترتيِب أجزابِه، وهو سرُّ البالؼِة ألدابِه إلل تحقيِق متابقِة 

"المقاِل لمقتَضل الحالِ 
2

، وعّرفه القاضً أبو بكر بن العربً
3

 بؤّنه ارتباُط آيِ 

القرآِن الكرٌِم بعُضها ببعٍض حّتى تكوَن كالكلمِة الواحدِة مّتسعَة المعاِنً  منتظمَة 

. المباِنً

   وإذا كانت المناسبة عند الببلؼٌٌن هً ترتٌب المعانً المتآخٌة
4

، فإّن علم 

التناسب هو معرفة علل ترتٌب األجزاء، وقد عّرؾ بعضهم
5

 الببلؼة بؤّنها 

التناسُب، أو حسُن الّنظاِم المرادِؾ لُه عنَد أهِل االختصاِص، فهَي القّوةُ علل "

"البياِن مي حسِن الّنظامِ 
6

أبلُػ الكالِم ما َحُسَن إعجاُزه وتناسَبْت صُدوُره :"، وقال

"وأعجازه
7

 .

وقد دخلت نظرٌة التناسب إلى الثقافة العربٌة فً األخبلق وفً الرٌاضٌات وفً 

الببلؼة وفً المعمار وفً الموسٌقى، ٌجدها الباحث لدى فبلسفة األخبلق 

المسلمٌن مثل ابن مسكوٌه، وأبو حٌان التوحٌدي، وٌعثر علٌها فً شفاء ابن سٌنا 

                                                 
البدٌع وثنابٌة الشعر وؼٌر الشعر، عند ابن البناء ، سعاد بنت عبد العزٌز المانع، مجلّة  :   ٌنظر1

 292 ص16:    جذورالعدد
  نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور، لئلمام المفّسر برهان الدٌن الحسن بن ابراهٌم البقاعً  2

. 5:، ص1ه، دار الكتاب اإلسبلمً بالقاهرة، ج885    ت
  هو محمد بن عبد هللا المعافري المالكً،أبو بكر بن العربً، كان أبوه من فقهاء اشبٌلٌة، لقً أبا  3

    حامد الؽزالً بالشام، وسمع من علماء بؽداد، ثّم عاد إلى المؽرب وتوفً بفاس، قاض من حفاظ   
 230، ص6ج:أنظر األعبلم"...قانون األوٌل"و"أحكام القرآن"    الحدٌث،بلػ رتبة االجتهاد فً الفقه، له 

. 430:،ص6،ج1992، 1إنعام عكاوي، دار الكتب العلمٌة، ط.  المعجم المفّصل فً علوم الببلؼة، د4
. ابن رشٌق القٌراوانً  5
. 244: ، ص1  العمدة، البن رشٌق، مصدر مذكور،ج6
 .246:  المصدر نفسه، ص7
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باعتبارها قوانٌن رٌاضٌة، وفً تلخٌص ابن رشد وفً منهاج البلؽاء الذي حاول 

حازم فٌه أن ٌوّظفها موسٌقٌا لتؤسٌس عروض جدٌد ، وأّما ابن البّناء فهً حجر 

رفع الحجاب عن وجوه أعمال "الزاوٌة فً أعماله وخصوصا كتابه

. 1"الروض المرٌع فً صنعة البدٌع" وكتابه"الحساب

   وٌّتفق مفهوم التناسب عند ابن البناء مع مفهوم النظم عند الجرجانً الذي هو 

أّن معانَي "اإلعجاز الحقٌقً عنده والذي ٌرتكز على فكرة الترتٌب العتباره 

الكالم تترّتب في النفس أّوالًا ثّم تؤتِي األلفاُظ مرّتبة وفق ترتيِب المعانِي في 

"النفس
2

، وما دام أّن هناك ترتٌبا خاصا فً الكبلم فبل بّد أّن هناك معانً 

مقصودة لهذا الترتٌب، وهناك من عّبر بؤلفاظ مرادفة للسٌاق، قبل لفظ المقام، 

والمقتضى، ومقتضى الحال، ولفظ التؤلٌؾ، ولفظ النظم القرآنً، وهً جمٌعا تدّل 

. على مفهوم التناسب بدرجة أو بؤخرى

:  وتتجلّل أهمّية علم المناسبات في

. فهم مراد هللا تعالى فً كتابه وعدم الوقوع فً اللسن أو الخطؤ-

معرفة المناسبة والنظام مفتاح لكثٌر من كنوز القرآن الكرٌم وحكمه، ٌقول اإلمام -

"أّن أكثر لطابؾ القرآن مودعة فً الترتٌب والروابط: "البقاعً
3

 .

. إظهار أسرار اإلعجاز القرآنً والكشؾ عن كنوزه-

، وبهذا "ٌقول البقاعً فً نظم الدرر: التناسب وجه من وجوه اإلعجاز القر ني

العلم ٌرسخ اإلٌمان فً القلب وٌتمّكن من اللّب وذلك ألّنه ٌكشؾ أّن لئلعجاز 

                                                 
،   1،2000.مشكاة المفاهٌم، محمد مفتاح،المركز الثقافً العربً،الدار البٌضاء المؽرب،ط: ٌنظر1

. 35:  ص
. 54:، ص(مصدر مذكور)دالبل اإلعجاز،عبد القاهر الجرجانً،  2
. 8:، ص1  نظم الدرر، للبقاعً، ج3
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نظمها مع : أحدهما نظم كّل جملة على حالها حسب التركٌب، والثانً: طرٌقٌن

"أختها بالنظر إلى الترتٌب
1

 .

تكمٌل المقصود من فهم كّل سورة، وفهم المراد من القرآن الكرٌم، وكان -

الزركشً قد أّكد على أّن فابدة التناسب جعل أجزاء الكبلم آخذا بعضها بؤعناق 

بعض، فٌقوى بذلك االرتباط، وٌصٌر التؤلٌؾ حاله حال البناء المحكم المتبلبم 

"األجزاء
2

   

والتناسب سمة أخرى لؤلسلوب القرآنً باعتباره واحدا فً اللوح المحفوظ قبل أن 

ٌتفّرق بنزوله إلى السماء الدنٌا قبل األحداث واألسباب الداعٌة إلى ذلك، وبعد أن 

ع على وفق الكتاب المكنون، وفصِل الخطاب على أّنه حسب الوقابع  عاد فتجمَّ

تنزٌبل وحسب الحكمة ترتٌبا
3

، إذن فالخطاب القرآنً بسبب ترتٌب سوره ونظم 

آٌاته معجز والتناسب هو أحد جوانب إعجازه فكّل آٌٍة مكّملة لما قبلها مّتصلة بما 

إذا اعتبرَت افتتاَح كلِّ سورٍة وجدَته في ؼايِة المناسبِة لما َخَتَم بِه "بعدها 

"السورَة قبلَها
4

أكثر لطابؾ القرآن مودعة "، وذكر اإلمام فخر الدٌن الرازي أنّ 

، والمعنى الرابط فً اللؽة هو المشاكلة والمقاربة "فً الترتٌبات والروابط

والمماثلة وعلٌه فإّن حّد المناسبة ٌرجع إلى استعمال اآلٌات والسور على معنى 

رابط بٌنهما عام أو خاص عقلً أو حّسً أو خٌالً أو ؼٌر ذلك من أنواع 

العبلقات أو التبلإم الذهنً كالسبب والمسبب والعلّة والمعلول والنظٌرٌن 

. والضّدٌن وؼٌرها

                                                 
1
. 7: المصدر السابق، ص  

2
محمد أبو الفضل إبراهٌم،  :   البرهان فً علم القرآن، بدر الدٌن محمد بن عبد هللا الزركشً، تح 

. 64:،ص1، ج1957    القاهرة، 
3
. 37:  المصدر نفسه، ص 

4
. 38:  المصدر نفسه، ص 
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هل التناسب عنصر جمالً ٌتمتع به الخطاب القرآنً : والسإال الذي ٌطرح نفسه

على المتلّقً أن ٌكشفه؟ أم أّن هذه الخبرة الجمالٌة ناتجة عن التفاعل القرآنً 

بٌن المتلّقً والخطاب ؟  (التفسٌري)

تناسب بٌن اآلٌات، :  وٌجد الباحث عن التناسب فً القرآن الكرٌم أّنه على نمطٌن

وتناسب بٌن السور؛ فتناسب اآلٌات قابم على ترتٌبها ووضع البسملة فً أوابل 

ضعوا  ية كذا في "ٌقول - علٌه السبلم-سورها وهو توقٌفً، فقد كان جبرٌل

ٍَ أن ُيبَحَث :"، قال الشٌخ ولً الدٌن الملوي"موضي كذا والذي ينبِؽي في كلِّ  يِة

، ثم المستقلُّة ووجُه  ٍَ من كونِها مكّملةًا لما قبلَها أو مستقلّةًا أّولُ كلِّ  يِي

"المناسبِة لما قبلَها
1

 .

   وتناسب السور فٌه تناسب بٌن فواتحها وخواتمها والذي أورد له السٌوطً 

"مراصد المتالي في تناسب المقاتي والمتالي"كبلما أطلق علٌه 
2

، كما أّن منه 

تناسب السور لمقاصدها؛ فؤكثر األسماء التً ُعنونت بها السور انطوت على 

الداللة المركزٌة فً السورة فسّمٌت سورة النساء بهذا االسم لما ترّدد فٌها شًء 

" التوبة"لما ورد فٌها من تفاصٌل أصولها، و" األنعام"كثٌر عن أحكام النساء و

ًِّ : "لقوله تعالى فٌها ، والكهؾ سورة أصحاب الكهؾ "لقد تاب هللا على النب

تكّرر فٌها حرؾ القاؾ أكثر من أربعٌن " ق: "فسورة: واألمر كذلك فً الفواتح

ترّدد فٌها حرؾ الصاد أكثر من خمس وعشرٌن مّرة" ص: "مّرة، وسورة
3

  .

 وقد استثمر ابن البناء مبدأ النسبة والتناسب فً موضعٌن من كتابه الروض 

تشبٌه شًء بشًء، والثانً فً باب تبدٌل شًء بشًء، إالّ األول فً باب :المرٌع

                                                 
1
. 37:،ص1 البرهان فً علوم القرآن، للزركشً،ج 

2
،  1،ج2،1991 االتقان فً علوم القرآن، جبلل الدٌن السٌوطً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط 

. 115:   ص
3
مصطفى السعدي، كلٌّة اآلداب جامعة بنها، توزٌع منشؤة المعارؾ  .المدخل إلى ببلؼة النص، د: ٌنظر 

.  وما بعدها25: ص1994   األسكندرٌة،
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أّنه لم ٌعرؾ التناسب تعرٌفا وافٌا واكتفى بتوظٌفه كما فعل سابقوه لتوضٌح 

آرابهم وأفكارهم، وأشار فقط إلى أّنها من اشتباه النسب وهً عنده تكون بٌن 

شٌبٌن وٌرى أّنه إذا كانت النسبة بٌن شٌبٌن كالنسبة بٌن شٌبٌن آخرٌن قٌل 

ْوَراَة ُثمَّ لَْم ﴿:لؤلربعة أشٌاء متناسبة، ومّثل لها بقوله تعالى لُوا التَّ َمَثُل الَِّذٌَن ُحمِّ

ُ اَل  ِ َوهللاَّ اِت هللاَّ ٌَ ُبوا ِبآَ ْحِمُل أَْسَفاًرا ِبْبَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذٌَن َكذَّ ٌَ ْحِملُوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر  ٌَ

ْهِدي اْلَقْومَ  الِِمٌنَ  ٌَ ﴾الظَّ
1

اَء َكَمَثلِ مَ ﴿:، وقوله تعالى ٌَ ِ أَْولِ  َثُل الَِّذٌَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن هللاَّ

ْعلَُمونَ  ٌَ ُت اْلَعْنَكُبوِت لَْو َكاُنوا  ٌْ ٌُوِت لََب ًتا َوإِنَّ أَْوَهَن اْلُب ٌْ َخَذْت َب ﴾اْلَعْنَكُبوِت اتَّ
2

، وقام 

لوا التوراَة إلل :"بشرح التناسب الحاصل فً هذه اآلٌات قاببل فنسبُة الذين ُحمِّ

لوا من القياِم بها كنسبِة الحماِر إلل حملِِه  حملِهم أسفاَرها ثم لم يحملوا ما ُحمِّ

أسفاراًا، فنسبُتهم في عدِم القياِم بما فيها كنسبِة الحماِر في عدِم قياِمِه بما في 

األسفاِر الستوابِهم معه في عدِم العقِل ونسبُة الكفَّاِر إلل اتخاِذهم االهة كنسبِة 

"العنكبوِت إلل اتخاِذها بيتاًا 
3
ونّص بعد ذلك إلى أن األشٌاء المتناسبة إذا بّدلت ، 

تبقى متناسبة، فتكون نسبة األّول للثالث كنسبة الثانً للرابع، وكذلك إذا رّكبت أو 

وفّرع منها بعد " الحذؾ"و"اإلبدال "فّصلت أو عكست تبقى متناسبة، لذلك ٌدخلها 

.المقابلة ورد األعجاز على الصدور واللؾ ذلك ثبلثة فنون ببلؼٌة وهً
 
 

وٌنبا تحلٌل ابن البناء للمناسبة أّنه ٌقصد بها تلك الروابط والعبلقات 

المعنوٌة بٌن أجزاء الكبلم سواء كانت عاّمة أو خاّصة، عقلٌة أم حسٌة، أم خٌالٌة 

وكل ما ٌدخل تحت التبلزم الذهنً كمعرفة األسباب والعلل واألضداد، وقد 

ٌّن وظابفها المتعددة من حٌث ربط العبلبق بٌن األشٌاء  استثمرها ابن البناء وب

                                                 
1
، المؽرب،  1985رضوان بن شقرون، :  الروض المرٌع فً صنعة البدٌع، ابن البناء المراكشً، تح 

. 105:   ص
2
 41 العنكبوت، 

3
. 108-107: الروض المرٌع، ص،ص 
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المتناسبة والمتضادة من حٌث االستدالل لبلنتقال من المعلوم إلى المجهول
1

، و 

:   ٌإكد ذلك ما أشار إلٌه قوله فً التفرٌق بٌن المناسبة والطباق

التباُق جمٌي بين متنافرين والمناسبُة جمُي متالبميِن والتالإُم قد يكوُن بين "

ال يا و بِهِه كال مِس والقمِر وكالسيِؾ والّرمِح وكالضرِب والّتعِن وقد يكوُن 

بين ال يِي وما يستعملُ معه كالقلِم والدواِة والقرتاِص وكالّسهِم والقوِس وقد 

يكون بين ال يِي وما ي اِكلُه في اعتباِر التناسِب كالقلِب والَملِِك وكالنجوِم 

واألزهاِر، وقد يؤتي بذكِر الضّديِن علل أّن أحَدُهما ااخُر، ويكوُن الؽرُض نفُي 

"ِوصالُُكْم هجٌر وحبُّكم قِللًا : "البدِل ال إثباُته كقوله
2

 .

وشواهد التناسب كثٌرة فً القرآن الكرٌم منها ما :  واهد التناسب في القر ن

ذكره ابن اإلصبع فً بدٌع القرآن وتحرٌر التحبٌر والتً استطاع بها أن ٌوّضح 

ٌّن أهّمٌة مبدأ النسبة والتناسب فً فهم القرآن الكرٌم والتً ٌبدو أّن ابن البناء  وٌب

نا منها على ؼرار معاصره السجلماسً، فهو ٌرى أن المناسبة على  كان متمكِّ

: مناسبة فً المعانً ومناسبة فً األلفاظ: ضربٌن

أن يبتدَئ المتكلُم بمعنلًا ثم يتّمُم كالَمه بما يناِسُبه "هً عنده :المناسبة المعنوٌة-1

رِب وبيَن الماليَمِة أّن الماليمَة تكوُن في  معنلًا دون لفٍظ، والفرُق بين هذا الضَّ

َبِة  مفرداِت األلفاِظ ومعانيها، وهذا الضرُب من المناسبِة بين الجمِل المركَّ

ٌُْدِرُك اأْلَْبَصاَر  ﴿:ومن أمثلته قوله تعالى، 3"ومعانيها اَل ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو 

﴾َوُهَو اللَِّطٌُؾ اْلَخِبٌرُ 
4

، وٌقوم بشرح ذلك فً اآلٌة والشاهد فٌها عنده أّن نفً 

إدراك األبصار للشًء ٌناسب اللطؾ وهذا الكبلم ٌخرج مخرج التمثٌل ألّن 

                                                 
1
. 83:مقاربة نسقٌة، محمد مفتاح، المركز الثقافً العربً، ص: التلقً والتؤوٌل: ٌنظر 

2
. 112-111: الروض المرٌع، البن البناء، ص،ص 

3
. 146: بدٌع القرآن، البن اإلصبع، ص 

4
. 103 األنعام، 
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المعهود عند المخاَطب أّن البصر الٌدرك األجسام اللطٌفة كالهواء وسابر 

العناصر، وال الجواهر المفردة، وإنما ٌدرك اللون من كل متلّون، والكون من كل 

ٌّله السامع فٌقٌس به الؽابب على الشاهد .  متكّون فجاء هذا التمثٌل لٌتخ

وهً عبارة عن اإلتٌان بلفظات مّتزنات مقّفاة وؼٌر مقّفاة،  : المناسبة اللفظٌة-2

فالمقفاة مع االتزان تاّمة، والمّتزنة من ؼٌر التقفٌة مناسبة ناقصة، ووقع الناقصة 

فً الكبلم الفصٌح أكثر، ألّن التقفٌة ؼٌر الزمة فٌها ، فإن تطّوعت بها الفصاحة 

فً الكبلم من ؼٌر قصد كان الكبلم أحسن، وإالّ فاألصل فٌها االتزان لٌس إالّ؛ 

ق َواْلقُْرآَِن اْلَمِجٌِد َبْل َعِجُبوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم ﴿:فمن أمثلة الناقصة قوله تعالى

ٌء َعِجٌبٌ  ًْ ﴾َفَقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َش
1

 .

ْسُطُرونَ ﴿:ومن شواهد الناقصة قوله تعالى ٌَ َما أَْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك  ن َواْلَقلَِم َوَما 

َر َمْمُنونٍ  ٌْ ﴾ِبَمْجُنوٍن َوإِنَّ لََك أَلَْجًرا َؼ
2

ِه َمْرِجُعُكْم َجِمًٌعا َوْعَد  ﴿:، وقوله تعالى ٌْ إِلَ

الَِحاِت ِباْلِقْسِط  ْجِزَي الَِّذٌَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ ٌَ ٌُِعٌُدهُ لِ ْبَدأُ اْلَخْلَق ُثمَّ  ٌَ ُه  ِ َحّقًا إِنَّ هللاَّ

ْكفُُرونَ لَُهْم َشَراٌب ِمْن َحِمٌٍم َوَعَذاٌب أَلٌِمٌ َوالَِّذٌَن َكَفُروا  ٌَ ﴾ ِبَما َكاُنوا 
3

، ومن هذا 

القسم من المناسبة قوله صلى هللا علٌه وسلّم فٌما روي عنه من الدعاء مما كان 

أعٌذ كما بكلمات هللا التامة من كّل شٌطان -:"علٌهما السبلم–ٌرقً به الحسنٌن 

وهو القٌاس لمكان " ملمة-"علٌه السبلم–وهامة ومن كّل عٌن الّمة ولم ٌقل 

. 4المناسبة اللفظٌة

وتناول ابن البناء للمناسبة بصورها األربع : صور التناسب عند ابن البناي

بتفاصٌلها وأمثلتها تناول مفٌد تؤثر به المإلّفون فً الببلؼة واإلعجاز بعده، فقد 

                                                 
1
. 2 -1 ق،  

2
. 3-1 ن،  

3
 .4 ٌونس،  

4
.  وما بعدها145:بدٌع القرآن ، البن اإلصبع ، ص:  ٌنظر 
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"البرهان فً علوم القرآن"أخذه بدر الدٌن الزركشً وصّرح بذلك فً كتابه 
1

 ،

ألّنه اعتبر تلك الصور كلّها أقساما للمقابلة من ؼٌر تمٌٌز لبعضها عن بعض، 

بٌنما هً عند ابن البناء أنواع من المناسبة، فالصورتان األولٌتان منهما مقابلة 

والثالثة رّد األعجاز على الصدور والرابعة لؾ
2

 .

إالّ أّن ابن البناء ال ٌذكر مدلول المناسبة الذي ذكره السجلماسً إذ أّن المناسبة 

عنده  تتجلى فً تكرار المعنى فً إطار العبلقات التً تتؽٌر بتؽٌر زواٌا نظامها 

إذا "سواء كان تبلإما أو تناسبا أو تناقضا أو انجرارا، وعنده أّن األشٌاء المتناسبة 

بّدلت تبقى متناسبة، فتكون نسبة األّول للثالث، كنسبة الثانً للرابع، وكذلك إذا 

لت أوُعِكست تبقى متناسبة ولذلك ٌدخلها اإلبدال والحذؾ ، ثّم ذكر 3"رّكبت أو فُصِّ

تِها، : "صور التناسب األربعة قاببل ومتل كانت عّدةُ أ ياٍي وأ ياُي أَُخر علل ِعدَّ

وكلُّ واحِد من هذه علل موازاِة واحٍد من هذه، وكلُّها في ؼرٍض واحٍد، إما 

ت بيٌه أو تفسيٌر أوؼيُر ذلك فهي من المتناسَبِة واأل ياُي األول مقّدمات واأل ياُي 

األخُر تواٍل ونسبُة كلِّ واحٍد من المقّدماِت إلل قرينِِه من التوالي كنسبِة جميِي 

"المقدماِت إلل جميِي التوالي، فيؤتي في العبارِة بها علل أربِي صّورٍ 
4

، ومن هذه 

: الصّور المتفّردة التً ساقها

حداها إ: "وٌعلّق ابن البناء على هذا األمر بقوله:حضور المقّدمات مع التوالً-1

والِي ًَا ََ "أن تؤتي بكلِّ واحٍد من المقّدماِت مَي قرينِِه مَن الَت
5

، والشاهد قوله 

َهاَر َمَعاًشا﴿:تعالى َل لَِباًسا َوَجَعْلَنا النَّ ٌْ ﴾َوجَعْلَنا اللَّ
6

، فقرن اللٌل بالسكون والخلود 

                                                 
1
. 62، ابتداء من الصفحة 1البرهان فً علوم القرآن، الزركشً، ج: ٌنظر 

2
. 34: الروض المرٌع، ص 

3
. 106:المصدر نفسه، ص   

4
 .106:  المصدر نفسه، ص 

5
 .107:  المصدر نفسه، ص 

6
أي جعلنا اللٌل كاللباس ٌؽشاكم وٌستركم بظبلمه كما ٌستركم  :  ، قال الصابون12ً-10  النبؤ، 

،  3ٌنظر مختصر تفسٌر محمد علً الصابونً،ج)    اللباس، وتؽّطٌكم ظلمته كما ٌؽّطً الثوب البسه،
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: للنوم والراحة، والنهار متعلّقه المعاش والتكّسب، وهو معنى قوله السابق

واأل ياُي األّولُ مقّدمات واألخُر تواٍل ونسبُة كل واحٍد من المقّدماِت إلل قرينِِه "

، فنسبة اللٌل إلى اللباس "من التوالي كنسبِة جميِي المقّدماِت إلل جميِي التوالي

 .كنسبة النهار إلى المعاش، كلٌّ متعلق بقرٌنه

َوِمْن ﴿:والشاهد فٌها قوله تعالى: جمٌع المقّدمات والّتوالً مرّتبة من أّولها- 2

َهاَر لَِتْسُكُنوا ِفٌِه َولَِتْبَتُؽوا ِمْن َفْضلِِه َولََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ  َل َوالنَّ ٌْ ﴾َرْحَمِتِه َجَعَل لَُكُم اللَّ
1

 ،

وسلك ابن البناء فً تؤوٌله هذا الشاهد من منطلقه الببلؼً المندرج تحت مصطلح 

مرتبة فً السٌاق، منسجمة مع داللة الخطاب " اللٌل والنهار"المقابلة، فالمقّدمات 

، وهذا "لتسكنوا فٌه ولتبتؽوا"فً الشطر الثانً أو التوالً على حد تعبٌره، وهً

من منطلق حرص هللا تعالى فً آي القرآن على تبلٌػ المراد من عّدة أوجه 

ٌحتملها المعنى من دون إفساد لعلّة وجوده، وهو كثٌر فً القرآن الكرٌم، ولذلك 

 .جاء فً األثر أن القرآن حّمال أوجه

: وهنا ٌقول ابن البناء العددي: جمٌع المقدمات مرّتبة من آخرها مع التوالً- 3

والصورة الثالثة أن تؤتً بجمٌع المقّدمات ثم بجمٌع التوالً مرتبة من آخرها "

ٌَضُّ ُوُجوهٌ َوَتْسَودُّ ﴿:وتسّمى رّد األعجاز على الصدور، كما قال تعالى ْوَم َتْب ٌَ  

ْت ُوُجوُهُهُم أََكَفْرُتْم َبْعَد إٌَِماِنُكْم َفُذوقُوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم .ُوُجوهٌ  ا الِذٌَن اْسَودَّ َفؤَمَّ

ْت ُوُجوُهُهْم َفِفً َرْحَمِة هللِا ُهْم ِفٌَها َخالُِدونَ  َتْكفُُروَن، ٌَضَّ ا الِّذٌَن اْب ﴾َوأَمَّ
2

 ،

تبٌّض وجوه، وتسوّد وجوه، وإّنما حصل الترتٌب فً توالٌها : فالمقدمات فً قوله 

الذٌن اسوّدت فً المرتبة األولى والذٌن ابٌضت فً المرتبة : من اآلخر إلى األول

الثانٌة، لشناعة منظر السواد وشّدة وقعه فً النفس، ثم النفس متعلّقة بما ٌسفر عنه 

                                                                                                                                                         

 .508:    ص
1
 .73  القصص،  

2
 .106 آل عمران،  
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ٌّر البناء  البٌاض من جنان ورحمة من عند المولى تبارك وتعالى، ومع ذلك لم ٌتؽ

العام لآلٌة وكان فٌها جمالٌة ببلؼٌة وركٌزة أساسٌة من مصطلحات الببلؼة، 

 . تفّطن لها ابن البناء العددي من منطلق توصٌفه للمصطلح وفق مبدأ التناسب

وٌفّرع ابن البناء من هذه العملٌة : االختبلط فً الترتٌب بٌن المقّدمات والتوالً-4

والصورةُ الرابعُة أن تؤتِي بجميِي المقّدماِت ثم بجميِي : "مصطلح اللّؾ، ٌقول

ل ذلك اللّؾُ  ٍَ وُيسمَّ "التوالِي مختلتةًا ؼيَر مرّتبِة
1

أَْم  ﴿:، والشاهد فٌها قوله تعالى

ْتُهُم اْلَبؤَْساُء  ؤِْتُكْم َمَثُل الَِّذٌَن َخلَْوا ِمْن َقْبلُِكْم َمسَّ ٌَ ا  َة َولَمَّ َحِسْبُتْم أَْن َتْدُخلُوا اْلَجنَّ

اُء  رَّ ِ أاََل إِنَّ َوالضَّ ُسوُل َوالَِّذٌَن آََمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر هللاَّ قُوَل الرَّ ٌَ َوُزْلِزلُوا َحتَّى 

ِ َقِرٌبٌ  فنسبة قوله : ، وبعد تمام اآلٌة ٌشٌر إلى كمال تؤوٌلها فٌقول2﴾ َنْصَر هللاَّ

أال إن نصر هللا قرٌب، :والذٌن آمنوا، كنسبة قوله: متى نصر هللا، إلى قوله: تعالى

متى نصر هللا، والرسول : فالذٌن آمنوا معه ٌقولون. حتى ٌقول الرسول: إلى قوله

أال إن نصر هللا قرٌب؛ ألن القولٌن المتباٌنٌن ٌصدران عن مقامٌن :ٌقول

متباٌنٌن
3

 .

وعند حدٌثه عن المناسبة بٌن األضداد، قّرب المفهوم من المؽالبة وصنع لذلك 

اسما ٌندرج ضمن الكلٌّة الثالثة، فكان أن جعل له المكافؤة، وحلّل بٌت بشار بن 

برد من طرٌق التناسب الهندسً المبنً على األربعة متقاببلت، وما حذؾ 

ٌّة الشاعر فً نظمه واختصارا لؤلمر ومزٌدا من  الوسطٌن وترك الطرفٌن إال مز

 .جمالٌة الببلؼة ورونق الفصاحة

 

 
                                                 

1
 .108: الروض المرٌع، ص 

2
. 214البقرة،   
 .108: الروض المرٌع، ص3
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:   روت المناسبة عند ابن البناي

ٌرتبط التناسب عند ابن البناء بالنظم الذي ٌعتبر مظهرا لئلعجاز : مشاكلة النظم-1

القرآنً؛ فهو ال ٌبتعد كثٌرا عن درس التناسب حتى ٌبادرنا بعبلقة ترتٌب 

"وال بدَّ في ترتيِب المتناسَبِة من م اَكلِة النظمِ :"المناسبة بالنظم فٌقول
1

، وهنا 

ساق لنا الجدال النقدي الذي حدث للمتنبً مع نقاده، داخل مجلس سٌؾ الدولة 

بنوع من االختصار وإن كان السجلماسً قد أفاض فٌه، وذكره بكّل حٌثٌاته، 

 :واستشهد لذلك بقول امرإ القٌس

ْن َكاِعباً ذاِت ِخْلَخالِ  ٍة         ولَْم أََتَبطَّ      َكؤَنًِّ لَم أَْرَكْب َجَواداً للذَّ

 َِ ًة َبْعَد إِْجَفاِل رَّ ًَ ي َك لً ُكرِّ ٌْ ِويَّ ولَْم أقُْل       لَِخ ََ الرَّ قَّ    ولم أَْسَبِؤ الزِّ

وما كان من النّقاد أن تعجبوا من عدم التناسب بٌن الشجاعة والكرم والجواد 

للصٌد والكاعب صاحبة الخلخال، ولكن ابن البناء تفّطن كما تفّطن امرإ القٌس 

ٌَِها َواَل َتْعَرى َوإِنََّك الَ تظمؤ ﴿:بذكابه، إلى ما فً قوله تعالى َوإِنَّ لََك أاَلَّ َتُجوَع ف

﴾ِفٌَها َوالَ َتْضَحى
2

 من تناسب، فقد قرن هللا تعالى بٌن الجوع والعري وجعل 

حى ووصفه بسلبهما عنه، فكذلك جعل  سلبهما مضافا آلدم، وقرن بٌن الّظمؤ والضَّ

امرإ القٌس الشجاعة مع الكرم ألّنهما مصاحبان فً الوجود، وقرن بٌن مركوبٌن 

: الجواد فً الصٌد، والكاعب ذات الخلخال فً المتعة، ٌقول ابن البناء معلّقا: للذة

ولو بّدلَ عُجَز كلِّ بيٍت منهما بعُجِز ااَخِر الختلِّت الم اكلُة وفُسَد نظاُم "

"المناَسَبةِ 
3

؛ وعلٌه فإّن المناسبة ال تكون إالّ فً جمع المتبلبمٌن، وهذا التبلإم 

                                                 
 .110: المصدر نفسه، ص1
 .119-118 طه، 2
 .110: الروض المرٌع، ص3
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إالّ بين ال يِي و بِهِه، وقد يكوُن بين ال يِي "كما عّبر عنه ابن البناء ال ٌكون

"وما يستعملُ معُه، وقد يكوُن بيَن ال يِي وما ُي اِكلُه في اعتباِر التناسبِ 
1

 .

وعن العبلقة الوطٌدة ما بٌن االستعارة والتناسب، وما ٌترتب على ذلك من 

ٌّد للّفظ، ٌقول ابن البناء ومَتل لم تُكْن ثمَّ مناسَبٌة، أو :"حسن المعنى وتركٌب ج

ها بعيدةٌ أو ركيكٌة أ " ساقتٌة كانِت االستعارةُ فاسدةًا وكانت لكنَّ
2

. ، كمناخر البدر

اقتران الجوع مع الضمإ متنافر فً : عدم الجمع بٌن المتنافرٌن فً المناسبة-2

الوجود ألّن الضمؤ إّنما ٌصٌب الشبعان أو من به الضحى وأّما الجابع فبل؛ فبل 

ٌجمع فً المتناسبة بٌن متنافرٌن، ومتى جاء الجمع بٌن الضدٌن فلمعنى آخر 

"طباقا"لقصد البٌان فإّن بضّدها تتمٌز األشٌاء وهو المسمى 
3

 .

وإسهاب ابن البناء فً الحدٌث عن المناسبة وشروطها وما ٌتفرع عنها كالمقابلة 

ورد األعجاز على الصدور واللؾ والمكافؤة، وكذا عدم الوقوؾ عند حدود النص 

الشعري، كان هدفه السعً إلى تؤوٌل النص القرآنً انطبلقا من التناسبٌة، حٌث 

ٍَ ال ؼنى للباحث  تتؤّسس ببلؼة تؤوٌل القرآن الكرٌم على وعً بعلوم مجتمعِة

المإّول عنها، كعلوم القرآن واللؽة والنحو والببلؼة وؼٌرها، وهو ما ُوِجَد عند 

ابن البناء العددي، وكان السٌوطً قد نعتها بعلوم اآللة فً معرض حدٌثه عن 

التؤويلُ ما استنبَتُه العلماُي العاملون لمعاني الِختاِب، الماهرون : "التؤوٌل فقال

َصَرَؾ ااَيَة إلل معنلًا موافٍق لما قبلها وما بعدها تحتملُه ...في  الِت العلومِ 

ِة عن تريِق االستنباتِ  "ااَيُة، ؼيَر مخالٍِؾ للكتاِب والسنَّ
4

 .

                                                 
 .112: المصدر نفسه، ص1
 .116: المصدر نفسه، ص2
. 111: المصدرنفسه، ص3

4
،  2، ج1991، 2 اإلتقان فً علوم القرآن، جبلل الدٌن السٌوطً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط 

 .383-382:    ص،ص
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 ولٌس الهدؾ هنا تتبع الفروق ما بٌن حدود التؤوٌل أو التفسٌر والفهم، وما انجّر 

عنها من كتابات ساهم النسق الثقافً فً بلورة الكثٌر منها، فً التراث العربً 

 تؤوٌبلت ابن البناء، وتفسٌره للشواهد عوالمناهج النقدٌة الحدٌثة، وإّنما الهدؾ تتبّ 

الببلؼٌة القرآنٌة على وجه الدّقة وهو واحد من الذٌن شؽلهم القرآن الكرٌم فً 

إعجازٌته الفّذة، ونمطه الموّسع لمدارك العلوم، فحاول االشتؽال علٌه فً حدود 

اآللٌات العلمٌة التً وصل إلٌها خدمة للقرآن الكرٌم وإبرازا لمشاهد اإلعجاز 

الببلؼً داخل النظام المفرداتً ونسٌج النص القرآنً مع تحلٌل البنٌات الببلؼٌة 

المستوياِت النصّيِة "، والتً هً من أكثر1واالستعارٌة والمجازٌة والتشبٌهٌة

ِل التوفُُّر علل كفاياٍت لؽويٍة ...استدعايًا للتؤويلِ  األمُرالذي يفترُض في الُمَإوِّ

"وبالؼيٍة وخبرٍة بضروِب الكالمِ 
2

، وهو ما ركز علٌه و صّرح به ابن البّناء 

 .    كما ذكر" الروض المرٌع فً صنعة الَبِدٌع"العددي فً مقدمة كتابه 

ُكوُن لَُه َولٌَد َولَْم َتُكْن لَُه َصاِحَبٌة ﴿:ومثال ذلك ما أّولَه فً تبٌـان قولـه تعالى ٌَ أنَّى 

ٍء َعلٌِم ًْ ٍء َوُهوَّ ِبُكلِّ َش ًْ  ):، وقال ابن البناء معلّقا على اآلٌة3﴾َوَخلََق ُكلَّ َش

ِنتاٌج، وخلقٌل، وعلٌم، : واألقسام الثبلثة" له"النسبة التً دل علٌها حرؾ : فالمقسم

، ونجد فً هذا الشاهد القرآنً سعة (وهو من االستدالل بطرٌق السبر والتقسٌم

النظر واالطبلع الواسع والمعرفة الحقـَّة بالدرس الببلؼً والداللً العربً، متبعا 

                                                 
1
الروض  :"ذكر ابن البناء جمٌع االستعماالت التؤوٌلٌة الخاضعة للتناسب فً موضعٌن من كتابه    

، األول فً فصل تشبٌه شًء بشًء  والثانٌة فً فصل تبدٌل شًء بشًء  "   المرٌع فً صنعة البدٌع
   على اعتبار ما ٌقع فً التشبٌه واالستعارة والمجاز والكناٌة وباعتبار ما ٌلحق هذه الفنون من حذؾ  

 .     للطرفٌن أو الوسطٌن لتوفر التناسب فٌها
 فً فهم النصوص والخطابات، محمد بازي، منشورات  نموذج تساندي نحو التؤوٌلٌة العربٌة، 2
 125:، ص2010، 1االختبلؾ، الجزابر، ط  
. 101األنعام، 3
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المنهج الفلسفً المنطقً فً التفكٌر والبرهنة واالستدالل، على حد تعبٌر شٌخ 

المحققٌن رضوان بن شقرون
1

. 

أبان ابن البناء عن منهج تفسٌري :  عند ابن البنايضروب الحذؾ في التناسب

وتؤوٌلً جدٌد فٌه من الجمالٌة ما ٌمكن أن نستؽنً به عن الكثٌر من البحوث 

 :التفسٌرٌة الموازٌة ومن ضروب الحذؾ فً التناسب عنده

 : حذؾ مقدم النسبة األولى وحذؾ تالً النسبة الثانٌة-أ

 فْلٌؤِتنا ِبآٌة َكما ﴿:وجاء بشواهد علٌه منها قوله تعالى فً سورة األنبٌاء

﴾أُرِسَل األَّولُون
2

، وقد أّولها منطقٌاً وفق التناسب الرٌاضً بذكر الطرفٌن وحذؾ 

صلّى - الوسطٌن، لتجّنب التكرار واالكتفاء بالمقدم، فجعل نسبة إرسال الرسول

إلى إتٌانه بآٌة، كنسبة إرسال األولٌن إلى إتٌانهم باآلٌات، فكان أن -هللا علٌه وسلّم

مها، وٌكون بذلك  اكتفى بالمقدمة األولى فً الذكر بتالٌها، ومن الثانٌة بذكر ُمقدَّ

فكان من البالؼِة تقديُم الّنسبِة :"المشبه به سابق عن المشبه، ٌقول فً هذا الصدد

الثانيِة علل األولل لفظاًا والحذُؾ فيهما قريَنٌة تدلُّ علل كلِّ واحدٍة منهما معنلًا 

وقد أّدت فيهما العبارةُ المختَصَرةُ عن المعنل بكاِملِِه، فهو من التبَقِة الُعْلَيا في 

"الكالمِ 
3

ٌّنة مثلما كان علٌه حال المرسلٌن األوابل ٌؤتون : ،والمعنى فلٌؤتنا بآٌة مع

ٌّنة، وٌدّل على هذه المشاكلة فً نظام المتناسبة حرؾ التشبٌه فً قوله  بآٌات مع

لُونَ ﴿:تعالى ﴾ َكَما أُْرِسَل األوَّ
4

. 

هً من باب مشاكلة الّتناسب ومرّده إلى : حذؾ مقّدم األولى وتالً الثانٌة-ب

ٌّن لنا المراد من  حذؾ مقّدم األولى وتالً الثانٌة، وإعادة صٌاؼة الجملة حتى ٌتب

                                                 
 .20: الروض المرٌع، ص1
 .5 األنبٌاء،2

3
 .144: الروض المرٌع،ص 

4
 .144: المصدر نفسه، ص 
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وَمثُل الّذٌَن كَفُروا َكَمثِل ﴿:المعنى القابم فً اآلٌة، ومثال ذلك ماجاء فً قوله تعالى

ْسَمُع إاّل ُدعاًء وِنَداءً  ٌَ ْنِعُق بَما الَ  ٌَ ﴾الِذي 
1

؛ وتؤوٌل هذه اآلٌة فً نظر ابن البّناء 

ََ نسبَة الذين كفروا إلل داعيهم كنسَبِة ما ال يسمُي إلل الذي َيْنِعُق :"العددي أنَّ

، فاكتفل بالترفين َِ ِه َِ ، فهي "الذي ينِعقُ :"، والثاني"الذين كفروا:"أحدهما:ِب

َبٌة، وإعادةُ ترِكيبِها تكون بإبداِل المضمِر في التالي بظاِهِرِه علل هذا  نسبٌة مركَّ

كنسبة ماال يسمي إال دعايًا - المضمر-نسبة الذين كفروا إلل الداعي: ال كل

"وندايًا إلل الناعقِ 
2

وٌضٌؾ شرحا آخر لمشاكلة التناسب الموجودة فً . 

المتقّدِم لفظاَ متقّدٌم تناسباًا، : هذه المتناسبُة علل نظاِم م اكلِة التناسبِ :"اآلٌة

وتالِي كلُّ نسبٍة منهما مرّكٌب فيِه المقّدُم ألجِل األلفاِظ اإلضافيِة، فهي نسبٌة 

"مرّكبةٌ 
3

. 

وٌكون فٌه نسبة األمر األّول إلى جوابه : حذؾ الوسطٌن واالكتفاء بالطرفٌن-ج

كنسبة األمر الثانً إلى جوابه، حذؾ الوسطٌن واكتفى بالطرفٌن، ومثاله قوله 

ِر ُسوٍء ﴿:تعالى ٌْ َضاَء ِمْن َؼ ٌْ ِبَك تْخرج َب ٌْ َدَك ِفً َج ٌَ ﴾اُْسلْك 
4،

 وتؤوٌلها ما جاء به 

أُْسلُْك يَدَك في جيبَِك َتْسلُْك وأَْخِرْجَها َتْخُرْج بيضاَي من : وتقديره:"فً كتابه بقوله

"ؼيِر سويٍ 
5

 .  التناسب علٌهماة، فحذؾ الجوابٌن الوسطٌن واكتفى بطرفٌهما لدالل

واالكتفاء بالطرفٌن مرّده إلى الصٌاؼة الوجٌزة للتعبٌر بحٌث ٌفهم من - د

الموجود تركٌب المحذوؾ، والمكتفى به دال على المسكوت عنه، ومّثل له بقوله 

ناَ إِلَى ُموَسى أَن ِاْضِرْب بعَصاك الَبحر َفاْنفلَق فكان كل ِفْرٍق ﴿:تعالى ٌْ َفؤْوَح

                                                 
1
 .170 البقرة، 

2
 .145: الروض المرٌع، ص 

3
 .145: المصدر نفسه، ص 

4
 .32 القصص، 

5
 .145: الروض المرٌع، ص 
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ٌِم  ْود ِالَعظ ﴾كاَلطَّ
1

اضرب بعصاك : تقدٌره :"؛ ٌقول ابن البناء معلّقا على الشاهد

، نسبة األمر وجوابه كنسبة الفعلٌن الواقعٌن من "البحر ٌنفلق فضربه فانفلق

والبحر- علٌه السبلم-موسى
2

واكتفً " ٌنفلق، فضربه"، وعلى هذا األساس حذؾ

. على حد تؤوٌل ابن البناء" فعل األمر وجوابه" بالطرفٌن

وقد وّظؾ ابن البناء نظرٌة التناسب الرٌاضٌة والمنطقٌة التً دخلت إلى 

تبدٌل شًء "و" تشبٌه شًء بشًء"الثقافة العربٌة واإلسبلمٌة واستثمرها فً جنس

، "التقسٌم"، وقد أّدى حدٌثة عن التناسب إلى الحدٌث عّما ٌبلزمه وهو"بشًء

وهكذا فإّن للتناسب أربع صور أو ثمانً صور، وللحذؾ فً التناسب أربعة 

أضرب، وللقٌاس االستثنابً أربعة، بٌد أّن ابن البناء لم ٌسر فً طرٌق توظٌؾ 

التراث الرٌاضً والمنطقً إلى أقصى حدٍّ ممكن، وهذا الصنٌع ٌظهر ُبعَد نظٍر، 

إذ أخذ بعٌن االعتبار جوهر اللؽة الطبٌعٌة ال القوانٌن الرٌاضٌة والمنطقٌة 

المجّردة، ألن اللؽة الطبٌعٌة هً من الخصب والثراء وعدم االنضباط بحٌث ال 

ٌمكن أن ترجع إلى مسلّمات وأوضاع محدودة كمسلّمات وأوضاع الرٌاضٌات 

فتعابٌر اللؽة الطبٌعٌة إّما أن تكون أوسع، وإّما أن تكون أضٌق من . والمنطق

النسب الرٌاضٌة والمنطقٌة، لذلك كان ال مفّر له من أن ٌقّسم أو ٌقّدر؛ فقد ظهر له 

أّن نظرٌة التناسب ال ٌمكن أن تحٌط بكّل التشبٌهات واالستعارات والكناٌات، 

نوع ٌبنى على أساس النسبة الرٌاضٌة : ولذلك فإّنه قّسم التبدٌل إلى نوعٌن

وتبديلُ الم ابَهِة بسيٌت :"والمنطقٌة، ونوع ٌبنى على أساس المشابهة فقط، ٌقول

، ومع أن ابن البناء لم 3"ال ُتعَتَبُر فيه النسَبُة، إّنما ُتعَتَبُر صفُة ال بِه بينهما فقت

أّن نوع المشابهة هو - ببل شك-ٌقّدم مقاٌٌس للتفرٌق بٌن النوعٌن، فإّنه كان ٌعتقد

                                                 
1
 .63 الشعراء،  

2
 .145: الروض المرٌع،ص 
. 116:الروض المرٌع، البن البّناء ، ص 3
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الشابع فً اللؽة الطبٌعٌة، وأّنه ال ٌمكن للمتحّدث العادي أو للشاعر أن ٌصوغ كّل 

تشبٌهاته واستعاراته على أسس قوانٌن النسبة الرٌاضٌة والمنطقٌة، وإن فعل فإّنه 

، والتً 1سٌعّسر سهولة التواصل وٌكون خطابه منافٌا ألعراؾ الببلؼة الطبٌعٌة

َر عن المعنل المتلوِب عبارةٌ يسهلُ بها حُصولُه في النفس متمّكناًا "هً أن ُيعبَّ

.   2"من الؽرِض المقصودِ 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
. 55: التلقً والتؤوٌل، محمد مفتاح ، ص1
. 87:الروض المرٌع، ص 2
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: المبحث الثانً                            

 اللفظ والمعنل عند ابن البناي                     

وجدت موضور األلفاظ والمعاني، من أهّم :"    ٌقول الدكتور بشٌر خلدون

القضايا التي دار حولها البحث، واختلؾ فيها النقاد منذ القديم، فبعضهم فّضل 

األلفاظ علل المعاني، واهتّم بها اهتماما كبيرا، وبعضهم أعتل أهّمية كبيرة 

للمعاني ولم يعر اهتماما لأللفاظ بينما وقؾ بعض الّنّقاد موقفا وستا وقالوا 

بوجود عالقة جدلية ونادوا بثنابية اللفظ والمعنل وهذا هو موقؾ النقاد 

، وقد وقع قبل ذلك جدال طوٌل بٌن المتكلّمٌن حول مسؤلة االسم 1"المؽاربة

والمسّمى والعبلقة بٌنهما، وهذه المسؤلة لها وجه كبلمً ووجه لؽوي؛ أّما من 

الناحٌة الكبلمٌة فهً من أهّم المسابل التً اشتّد الخبلؾ فٌها بٌن المعتزلة من 

جهة وأهل السّنة واألشاعرة من جهة ثانٌة، وأّما من الناحٌة اللؽوٌة فإّنها وثٌقة 

 .    2الصلة بالعبلقة بٌن اللفظ ومدلوله أو بقضٌة اللفظ والمعنى

ٍَ :" حدٌثه عن الداللةمستهلّ ٌقول ابن البناء فً و الكالم م تملٌ علل لفِظ

، وكلّ واحد م واالرتباُت : هما إّما مفرٌد وإّما مرّكب، فهذه أربعة أقسامنومعنلًا

"بين اللفظ والمعنل إّنما هو ارتبات الداللة
3
والداللة فً مفهومها العام عنده من ، 

المباحث المنطقٌة، فقد اكتسبت من علم المنطق المعنى االصطبلحً الخاص بها 

الداللُة هي كوُن ال يي " :والذي ٌحّدده علماء المنطق فً تعرٌفهم لها بقولهم

"بحالِِه يلَزُم من العلم به العلُم ب يٍي  خرَ 
4

وضعٌة وطبٌعٌة : ، وأقسامها ثبلثة

                                                 
بشٌر خلدون،الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، مرّكب     . الحركة النقدٌة على أٌام ابن رشٌق المسٌلً،د1

. 9:، ص1،1981.  الطباعة الرؼاٌة، الجزابر ط
مقّدمة فً األصول الفكرٌة للببلؼة وإعجاز القرآن، أحمد أبو زٌد،دار األمان للنشر والتوزٌع،   :  ٌنظر2

. 45:،ص1989، 1.  الرباط،ط
 .75 ص الروض المرٌع، البن البناء،3
 .104:ص، 1983 ،1ط،   دار الكتب العلمٌة، علً بن محمد الجرجانً،التعرٌفات 4
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لفظٌة، والمهم منها عندنا الداللة الوضعٌة اللفظٌة  وعقلٌة وكل منها لفظٌة أو ؼٌر

لَ فُِهَم منه معناهُ للعلِم بوضعِه وهي " :وهً كوُن اللفِظ بحيُث متل أُتلَِق أو ُتُخيِّ

الَ بالوضِي يدلُّ علل دّ المنقسمُة إلل المتابقِة والتضّمِن وااللتزاِم، ألّن اللّفَظ ال

علل معنل البيت، ومثال عالقِة " بيت"تماِم ما ُوِضَي له بالمتابقِة كداللِة لفِظ 

، ومثالُ عالقِة االلتزاِم داللُة لفظ "السقؾ" علل معنل "بيت"التضّمِن داللُة لفظ 

"ألن السقؾ ال ينفك عن الحابت "الحابت"علل  "سقؾ"
1

. 

وٌظٌؾ ابن البناء إلى ذلك اعتباره لكّل من اللفظ والمعنى فً نفسه وعبلقة 

فُيعَتَبُر اللفُظ بالنسبِة للمعنل :" اللفظ بالمعنى تؤتً عنده تالًٌة لبلرتباط بٌنهما قاببلً 

من جهِة داللتِه عليِه، وُيعتبُر المعَنل بالنسبِة إلل اللفِظ من جهِة ما هو مدلولُ 

اللفِظ، وهذه االعتباراُت من جهِة االرتباِت يتقّدُم عليها بالضرورِة اعتباُر كلِّ 

واحٍد منهما في نفِسِه، إذ االرتباُت بينهما نسبٌة متاّخَرةٌ عن ذاتها في الوجوِد، 

لهذا وجَب تقديُم مفرداِت اللؽِة وصياؼُة ا تقاِق ألفاِظها وتصريفُها ، ومعرفُة 

تركيِب أجزاِي القوِل وقوانيُن إعرابِها ونحُو ا تقاقِها، فإّن ذلك هو المتقّدُم 

، وٌمكن أن ٌستنتج من قول ابن البّناء هذا أّنه 2"َِ والمبتدأُ لهذه الصناعِة البالؼية

ألفاظ اللؽة كلها كبلمٌقّدم اللفظ على المعنى فً االعتبار ألّن 
3

 من حٌث أنها 

 وهذا المنطوق هو كبلم ٌمكن -فً نفسه"-معنى"عن مفهوم   ٌعبر"مبنً"منطوق

هً - فً نفسها-تصنٌفه إلى مجاالت داللٌة حسب المعانً التً ٌعبر عنها

 ،جرى، صعد، خرج:فنجد أّن هناك ألفاظ تدل على معنى الحركة مثلاألخرى، 

وهكذا ٌمكن ، نظر، رأى، أبصر:وهناك ألفاظ أخرى تدل على معنى الرإٌة مثل

أن تصنؾ الثروة اللفظٌة حسب المعنى إلى مجاالت داللٌة ومن بٌن تلك 

                                                 
 .30:ص، 1 ج3ط  ، دار الكتب العلمٌة، الؽزالً،المستصفى من علم األصول 1
. 75: الروض المرٌع، البن البناء ، ص2
 . 15:، دار ؼرٌب للطباعة والنشر، القاهرة،دط ،دت، صداود محمد الداللة والكبلم، 3
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المجاالت المجال الذي تدّل ألفاظه على الحدث الكبلمً نفسه تسّمٌه أو تصفه أو 

قال، :تعّبر عنه كبقٌة األحداث، وتلك األلفاظ هً األلفاظ الدالة على الكبلم مثل

 "معناها " ومفهومها"كبلم " أي أن هذه األلفاظ منطوقها؛تكلّم، نطق، لفظ، سؤل

كبلم أٌضا
1

ل )من المادة"لفظ"جمع لفظ وهو فً األصل مصدر للفعل: ، واأللفاظ

الرمي ب يي كان في "وحّددت المعجمات داللة هذه المادة بؤنها  (ؾ ظ

ِه َرِقٌٌب ﴿:ووردت هذه المادة فً القرآن بمعنى الكبلم2"فيك ٌْ ْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إاِلَّ لََد ٌَ َما 

﴾َعِتٌدٌ 
3

. 

ومفاهٌم الداللة هذه لم توجد مبّوبة مفّصلة، كما هً علٌه فً الدراسات 

الحدٌثة، إّنما كانت أساس الدراسات اللؽوٌة فً التراث المعرفً وخّصت جمٌع 

العلوم بحٌث ُوِجدت فً ثناٌا كتب اللؽة والمنطق والفقه وما إلى ذلك، وهً تبرز 

، من جهة أخرى حضور الدرس الداللً بؤبوابه الربٌسٌة فً شتى معارؾ تراثنا

كما أّن ظهور التحلٌبلت العمٌقة فً عّدة مستوٌات من الداللة عند العلماء العرب 

المتقدمٌن واتساع اهتماماتهم فً كل العلوم ساعدهم على تؤسٌس نظرة داللٌة 

ازدادت قٌمتها مع مرور الزمن وتبلورت لدى المتؤخرٌن من علماء القرن التاسع 

الجاحظ ٌصّنؾ العبلمات الدالة وٌعطٌها وٌجد الدارس أّن الهجري وما بعده، 

التمثٌبلت اإلجرابٌة فً واقع المجتمع العربً، واشتؽاله بالبٌان والمنطق قد كّرس 

 عند علماء آخرٌن وضوح الرإٌة وٌجدعنده دّقة التمٌٌز مع عمق التحلٌل، 

 بعٍض مّما كتبه سٌبوٌه والجرجانً وابن تكفً قراءةالداللٌة ضمن كتاباتهم، و

جنً، بل ٌكاد ٌجزم النقاد العرب المحدثون أنَّ اللؽَة السٌمٌابٌَة قد مارسها شعراء 

أقدمون عبروا بها عن مكنوناتهم الوجدانٌة، وأشاحوا اهتماماتهم فً مواضع 

                                                 
 .المرجع السابق، نفس الصفحة 1
 مادة لفظ البن منظور، لسان العرب  2
 .18 ،ق 3
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كثٌرة عن اللؽة الطبٌعٌة المؤلوفة وقد أشار إلى ذلك الدكتور عبد المالك مرتاض 

فً موضوعه حول السمة والسٌمٌابٌة
1

، وإن المسار التارٌخً لعلم السٌمٌاء لٌإكد 

على إفادة هذا العلم من تلك الروافد التً جعلته ٌستقطب اهتمام المشتؽلٌن فً 

، يوكذلك ابتدأِت السيميابيُة تبيي:"ٌقول فً ذلكؾحقول شتى من العلوم  ةًا فلسفيةًا

"ثم لؽويةًا خالصةًا ثم ت ّعبت إلل أدبّيٍة، مي احتفاظها بوضِعها اللسانِي
2

، وما 

ٌعضد هذا الرأي ما أجمع علٌه الباحثون فً نشؤة الداللة على أنها بدأت 

ٌّه،  بالمحسوسات ثم تطّورت إلى الدالالت المجردة بتطور العقل اإلنسانً ورق

فكلّما ارتقى التفكٌر العقلً جنح إلى استخراج الدالالت المجردة وتولٌدها 

واالعتماد علٌها فً االستعمال
3. 

نشؤت األسس النظرٌة التً انبنى  :جهود العلماي السابقين البن البناي في الداللة

علٌها مصطلح الداللة وترعرعت فً رحاب الدرس الفقهً الذي ٌتوخى فهم 

 كما صّرح بذلك ابن البناء نفسه فً - صلّى هللا علٌه وسلّم-كتاب هللا وسّنة رسوله

، ولم ٌشذَّ الدرس الداللً فً "الروض المرٌع فً صنعة البدٌع"مقّدمة كتابه 

التراث العربً عن هذه األسس النظرٌة باعتباره كان ٌدور فً فلك العلوم التً 

كانت تهدؾ إلى فهم كتاب القرآن، بتذلٌل معانٌه واستنباط دالالته، واقتباس سننه 

 .فً اإلنشاء والتعبٌر

لدى المتقدمٌن من العلماء -  هذا االهتمام بالداللةللباحث أن ٌلتمسوٌمكن 

فً مٌادٌن مختلفة من المعارؾ والعلوم كالمنطق والفلسفة، وأصول - العرب

تعرٌفات للداللة عند ال بد من ذكر الفقه، والتارٌخ، والنقد، وبناًء على هذه العلوم 

 نصرالفرابً أبًه و255الجاحظ:بعض العلماء السابقٌن البن البناء من مثل

                                                 
 .19 :،ص11993 ،ٌونٌو 2السمة والسٌمٌابٌة عبد المالك مرتاض، مجلة الحداثة ، عدد 1
 .18 : صالمرجع نفسه ، 2
 158: ص،1980، 4، مكتبة األنكلو المصرٌة، طداللة األلفاظ، ابراهٌم أنٌس 3
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 ابن سنان الخفاجًوهـ، 456 ابن رشٌق القٌروانًوهـ، 423بن سٌنا اهـ، 339ت

هـ 505 واإلمام أبً حامد الؽزالً ت، 471 وعبد القاهر الجرجانًهـ، 466

 (هـ684القرطاجنً، هـ، 606الرازي هـ، 538الزمخشري 

 بالقدر الذي ٌبرز بعضهمعلى تقدٌم ماهٌة الداللة عند ٌقتصر الدرس هنا و

مفاهٌمها وتعرٌفاتها، ذلك أّن دراسة الداللة فً التراث العربً القدٌم بكٌفٌة 

مفصلة تشمله جمٌع الفصول باعتبار أن كتاب الروض المرٌع فً صنعة البدٌع 

لّه عبارة عن بحث طرٌؾ فً الداللة على حد جالبن البناء موضوع الدراسة 

مصطفى السبلويالدكتور تعبٌر 
1

 .

وجميُي أصناِؾ :"فً بٌان أنواع الدالالت ( هـ255تـ )قال الجاحظ فقد 

أولُها  :الدالالِت علل المعاني من لفٍظ وؼير لفٍظ خمسُة أ ياٍي ال تنقُص وال تزيدُ 

، ثم الحالُ التي تسّمل النصب ، والنصبُة ةُ اللفُظ، ثم اإل ارةُ، ثّم العقُد، ثم الختُّ

"هي الحالُ الدالُة التي تقوم مقاَم تلَك األصناؾِ 
2

، وإلى مثل هذا ذهبت جولٌا 

ٌّزت بٌن الكبلم اإلشاري والكبلم المتواصل به فً شكل خطوط،  كرٌستٌفا حٌن م

أحسن صور التواصل البشري وذلك فً  والكبلم فً صورته العادٌة التً تمّثل

 الثبلثةاكتبه
3

 

 فضل تجمٌع آراء ومواقؾ سابقٌه من النقاد (ه456ت) البن رشٌققد كانو

ٌّم ، إذ ٌقول "العمدة فً صناعة الشعر ونقده:"والرواة وعلماء اللؽة ضمن كتابه الق

ُثمَّ للناِس " :فً معرض حدٌثه عن الخصومة بٌن أنصار اللفظ وأنصار المعنى

منهم من يإثُِر اللفَظ علل المعنل فيجعلُه ؼاَيَتُه وُوْكده، : فيما بعُد  راٌي ومذاهبُ 

                                                 
 مجلّة كلٌة  أقسام الداللة والدلٌل فً كتاب الروض المرٌع فً صنعة البدٌع  البن البناء المراكشً، 1

  .1995 السنة 5اآلداب وجدة ، العدد   
 .76:ص،1ج، 1948عبد السبلم هارون، القاهرة،. ،أبو عمرو بن محبوب الجاحظ، تحوالتبٌٌن البٌان 2
 .1995: السنة5:نقبل عن أقسام الداللة والدلٌل، مجلة كلٌّة اآلداب وجدة العدد 3
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قوٌم يذهبون إلل فخاَمِة الكالِم وجزالتِِه، علل مذهِب العرِب من ؼيِر : وهم فَِرقٌ 

َعٍة بال تابِل معنلًا إالّ القليلُ الناِدُر، كؤبي ...تَصّنيٍ  ََ وفِْرَقٌة أصحاُب َجلََبٍة وَقْعَق

ومنهم من ذهب إل سهولة اللفظ فَعنَِي بها ...القاسم ابن هانا ومن جرى مجراه

عتاهية، والعّباُس ابن األحنِؾ، بي الأك: واؼتفر له فيها الركاكة واللين المفرت

َتُه وال ُيبالي حيُث  ومنهم من ُيْإثُِر المعنل علل...ومن تابَعُهما اللّفظ فيتلُُب صحَّ

وَقَي من ُهْجَنِة اللّفِظ وقُْبِحِه وُخُ ونتِِه، كابن الرومي، وأبي التيب، ومن 

"... اكلَهما، هإالِي المتُبوُعون
1
فً حّجة من فّضل اللفظ على بعد ذلك وٌقول  

سِمْعُت بعَض الحّذاِق  ،اللفظ علل المعنلوأكثُر الناِس علل تفضيِل :"المعنى

، وأعّز متلباًا، فإن : قال العلماي: يقولُ  اللفُظ أؼلل من المعنل ثمناًا، وأعظُم قيمةًا

ولكن العمل ، 2المعاني موجودةٌ في تباِر الناِس، يستوي الجاهلُ فيها والحاِذقُ 

وبعضهم وأظّنه ابن وكيي ـ ...علل جودة األلفاظ، وحسن السبك، وصّحة التؤليؾ

مّثل المعنل بالصورة، واللفظ بالكسوة، فإن لم تقابِل الصورة الحسناي بما 

ي اكلها ويليُق بها من اللباس، فقد بِخْسَت حّقها، وتضايلت في عين 

كان ٌإثر اللفظ على المعنى الذي عبد الكرٌم وٌستشهد بعد ذلك بقول  .3"مبصرها

الكالُم الجزلُ أؼَنل عن المعاني اللتيفة عن الكالم :"كثٌرا فً شعره وتآلٌفه

الجزل، وإّنما حكاهُ ونقله نقال عمن روى عنه ابن النحاس، ومن كالم عبد 

والمعنل مثال، واللفظ حذو، والحذو يتبي المثال، :"قال بعض الحّذاق :الكريم

"فيتؽّير بتؽّيره، ويثبت بثباته
4
وهذا ما ذهب إلٌه الجاحظ من أّن المعانً ، 

منتشرة فً الطرٌق ٌعرفها العالم والجاهل وأّن اللبٌب اللبٌب هو من ٌحسن 

. اصطٌادها باأللفاظ التً تناسبها

                                                 
 .125-124:،ص ص، 1. ج،العمدة البن رشٌق 1
.  ٌبدو فً هذا أّنه اطلع على ما ذهب إلٌه الجاحظ فً  البٌان والتبٌٌن2
. 127:، ص1. العمدة، البن رشٌق، ج3
 .127:لمصدر السابق، ص ا4
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اللفُظ جسٌم وروُحُه المعنل، :" تعرٌفه للّفظ والمعنىوٌقول ابن رشٌق فً

وارتباُته به كارتباِت الروِح بالجسِم، يضعُؾ بضعفِه، ويقوى بقّوتِه، فإذا سلَِم 

المعنل واختلَّ بعُض اللفِظ كان نقصاًا لل عِر وهجنةًا عليِه، كما يعرُض لبعِض 

األجساِم من العرِج وال لِل والعَوِر وما أ بَه ذلَك من ؼير أن تذهب الروح 

ًَا وكذلك إْن ضُعَؾ المعنل واختلّ بعُضه، كان اللفُظ من ذلك أوفَر حظ ، كالذي اَ

يعرض لألجسام من العرض بمرض األرواِح، وال تجد معنل يختلّ إالّ من جهة 

"اللفظ
1

، وهذا ما ٌعكس مدى االرتباط والتبلحم بٌن كّل من اللفظ والمعنى عنده، 

فللفظ خصابص فً نفسه كما أّن للمعنى أٌضا خصابص فً نفسه وتلك 

. الخصابص تقوى وتشتط بترابطهما وتوافقهما 

  للمعانً فً الوجود(هـ466) ابن سنان الخفاجً  ال ٌخرج مدلول تقسٌمو

أنفسها، والثاني وجودها في أفهام  وجودها في األول:"مواضع  أربعةإلى

المتصّورين لها، والثالُث وجوُدها في األلفاِظ التي تدلّ عليها، والرابُي وجوُدها 

"في الختِّ الذي هو أ كال تلك األلفاظ المعّبر عنها
2

، عّما ذهب إلٌه الجاحظ فً 

. حدٌثه عن اللفظ، واإلشارة، والعقد، والخط، والحال

أبرز علماء العربٌة الذٌن  (هـ471)ٌعّد اإلمام عبد القاهر الجرجانً و

تصّدوا لبحث العبلقة الجامعة بٌن الدال والمدلول فً إطار نظرٌة النظم التً 

ٌّز التمٌٌز فهو، "أسرار الببلؼة" و"دالبل اإلعجاز":احتفى بها ضمن كتابٌه  من م

العلمً الواضح بٌن نوعٌن من المعانً األولى التً تفهم من ظاهر الدوال التً 

رصدت لها، والمعانً الثانٌة التً ال ٌمكن فهمها إالّ من خبلل تفكٌك عناصر 

الرسالة التً قد تتضمن سننا كنابٌا أو استعارٌا، كما هً فً األمثلة التً / العبارة

                                                 
 .124: ص المصدر نفسه،1
عبد المتعال الصعٌدي، مكتبة محمد صبٌح وأوالده  .، ابن سنان الخفاجً، تحسرالفصاحة 2

 .276: ص،1969  باألزهر،دط،
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الرماد وطوٌل النجاد، وؼٌرها من النماذج الشعرٌة،  وكثٌر نإوم الضحى، :ساقها

وهذا نفسه ما احتفت به بحوث كثٌر من اللسانٌٌن خاصة العالم األمٌركً نعوم 

ٌّز فً دراسته الظاهرة اللؽوٌة بٌن البنٌة السطحٌة والبنٌة  تشومسكً الذي ٌم

ٌّز فً المعانً بٌن  إلٌه بلفظه المشار :العمٌقة، كما نجد نفس المنحى عند من ٌم

. من المشار إلٌه بلفظه والمفهوم

 :ٌقول اإلمام عبد القاهر الجرجانً فً بٌان السّر من وضع مفردات اللؽةو

إعلم أّن ههنا أصالًا أنَت ترى الناَس في صورِة من يعِرُؾ من جانٍب وُينِكُر من "

ُتْعَرَؾ معانيها لِ  خر، وهو أن األلفاَظ المفرَدَة التي هي أوضاُر اللؽِة لم ُتوَضْي 

..".في أنفُِسها ولكن ألن ُيَضمَّ بعُضها إلل بعٍض فُيْعَرَؾ فيما بينها َفوابدٌ 
1
ثم ، 

ليس :" ٌشٌر إلى هذه الدالالت الفعلٌة التً تربط بٌن الدال والمدلول، فٌقول

الؽرُض بنظِم الكلِم أن توالت ألفاُظها في الّنتِق، بل أن تناسقت دالالُتها وتالقت 

"معانيها علل الوجه الذي اقتضاهُ العقلُ 
2

وظٌفة اللؽة إّن ، وعلى هذا األساس ؾ

أن جميَي الكالِم معاٍن ُينِ ُبها اإلنساُن في نفِسِه :"عند الجرجانً تكمُن فً

ها مقاصٌد  وُيصِرفُها في فكِرِه ويناجي بها قلَبه، ويراِجُي فيها عقلَه، وُتوَصُؾ بؤنَّ

"وأؼراضٌ 
3

إنما يكلُِّم بعُضهم بعضاًا لَيْعِرَؾ السامُي ؼرَض "، وذلك ألن الناس

"المتكلِّم ومقصوَده
4

، والؽاٌة من جمٌع هذا عند صاحب الدالبل واألسرار 

:"  ٌقول،(المتلقً) والمرسل إلٌه(المبدع)التواصل السلٌم المثمر بٌن المرسل

ومعلوٌم أن الفكَر من اإلنسان يكون في أن يخبَر عن  يٍي ب يٍي أو يصَؾ  يباًا 

ب يٍي، أو يضيَؾ  يباًا إلل  يٍي أو ي ِرَك  يباًا في حكِم  يٍي، أو ُيخِرَج  يباًا 

                                                 
 .353: صي،دالبل اإلعجاز،الجرجان 1
 .35 : صالمصدر نفسه، 2
 .406: ص المصدرالسابق،3
 .408: صدالبل اإلعجاز للجرجانً، 4
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..". من حكٍم قد سبَق منه ل يٍي أو يجعلَ وجوَد  يٍي َ ْرتاًا في وجوِد  ييٍ 
1

 ،

الخروج من شًء إلى شًء، )كما جاء فً بعض أسالٌب ابن البناء المراكشً، 

 .(وتشبٌه شًء بشًء

لبٌان العبلقة التً تربط بٌن / العبلمة /وٌستعمل الجرجانً مصطلح السمة 

وليَت  عري، هل كانِت األلفاُظ إالّ من أجل :" الدال والمدلول، وذلك فً قوله

َفٌة علل  حكمها، أو ليست هي سماٍت لها االمي ني؟ وهل هي إالّ خدٌم لها، ومصرَّ

ر أن تسبَق المعانِي وأن تتقّدَمها  أوضاُعها قد ُوِضعت لتدلَّ عليها؟ فكيؾ ُيَتصوَّ

في تصّوِر النفِس، إن جاز ذلك أن تكون أساِمي األ ياِي قد ُوِضعت قبل أن 

َفِت األ ياُي، وقبلَ أن كانت َِ "ُعِر
2

، وٌقول فً السبٌل إلى نظم الدالبل 

واعلم أنك إذا رجعَت إلل نفسك َعلِْمَت علماًا ال يعترُضه ال كُّ أن ال : "ومدلوالتها

"نظَم في الكلِم وال ترتيَب حتل يعلَق بعُضها ببعٍض، وَجْعِل هذه بسَبِب تلك
3

ثم ، 

ال ُيتصّوُر أن تعرَؾ للفِظ موضعاًا من ؼير أن تعرؾ معناه، وال أن :"ٌضٌؾ

تتوخل في األلفاظ من حيُث هي ألفاٌظ ترتيباًا ونظماًا، وأن تتوخل الترتيَب في 

وأّنك إذا فرؼت من ترتيب المعاني في نفسك، لم ...المعاني وُتعِملَ الفكَر هناك

تحَتْج إلل أن تستؤنؾ فكرا في ترتيِب األلفاظ، بل تجدها بحكم أنها خدٌم للمعاني، 

وتابعٌة لها والحقٌة بها، وأنَّ العلَم بمواقِي المعاني في النفس، علٌم بمواقِي 

"األلفاِظ الدالِة عليها في النتق
4

، فالمعانً عنده سابقة لؤللفاظ وهً تابعة لها، 

على حّد تعبٌر ابن البناء  -وهً عنده فً مواجهة المعنى نحو الؽرض المقصود

تصلُ منه إلل أنت ضرٌب : الكالُم علل ضربين:" قسمان حٌث ٌقول-المراكشً

الؽرض بداللة اللفظ وحَده، وذلك إذا َقَصْدَت أن تخبَر عن زيٍد مثال بالخروج 
                                                 

 .271-270:المصدر نفسه، ص،ص 1
 .271:صالمصدر نفسه، 2
 .39-38: المصدر نفسه، ص،ص3
 .44: دالبل اإلعجاز للجرجانً، ص4
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وضرب أنت ال تصلُ منه إلل الؽرض بداللة ..(خرج زيد):علل الحقيقة فقلتَ 

اللفظ وحده، ولكن يدلّ اللفظ علل معناه الذي يقتضيه موضوُعه في اللؽة، ثم 

تِجُد لذلك المعنل داللةًا ثانيةًا تصل بها إلل الؽرض، ومداُر األمِر علل الكناية 

"واالستعارة والتمثيل
1

، والحق أن الكبلم فً نظرٌة النظم والداللة عند اإلمام 

عبد القاهر الجرجانً طوٌل جّدا ٌحتاج إلى الوقوؾ كثٌرا عنده ألهمٌة ما جاء به 

وأثر ذلك على الدرس اللسانً الحدٌث الذي كرع ملء شدقٌه من معٌن الجرجانً 

 (التبٌان فً علم البٌان على إعجاز القرآن)كابن الزملكانً فً كتابه : ومن تلوه

، وبدر الدٌن الزركشً فً كتابه (البرهان فً وجوه البٌان)وابن وهب فً 

، (مفتاح العلوم)، و أبو ٌعقوب السكاكً فً كتابه (البرهان فً علوم القرآن )

، والخطٌب القزوٌنً فً (تحرٌر التحبٌر )وابن اإلصبع المصري فً كتابه 

عروس )، وبهاء الدٌن السبكً فً كتابه(اإلٌضاح فً علوم الببلؼة)كتابه

، (المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها)، وجبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه(األفراح

وابن البناء المراكشً هذا فً  (المنزع البدٌع )أبوالقاسم السجلماسً فً كتابه و

. موضوع الدراسة  (الروض المرٌع فً صنعة البدٌع )كتابه 

كلَّ ":أنّ  (هـ505)للؽزالً " إلجام العوام عن علم الكالم" وجاء فً كتاب

وجوٌد في األعياِن، ووجوٌد في األذهاِن، :  يٍي فلُه في الوجوِد أربُي مراتبٍ 

"ووجوٌد في اللساِن، ووجوٌد في البياِض المكتوِب عليه
2

، وقد ذهب الؽزالً إلى 

المتابقُة والتضّمن : داللَة اللفِظ علل المعنل تنحِصُر في ثالثِة أوجٍه وهي"أنّ 

فإن لفظ البيت يدل علل معنل البيت بتريق المتابقة، ويدل علل ؛ وااللتزامُ 

وأما تريق االلتزام، فهو كداللة لفظ السقؾ ...السقؾ وحده بتريق التضمن

                                                 
 .194: صالمصدر نفسه، 1
  :صعلً محمود صبٌح، القاهرة دت، .  عن علم الكبلم، لئلمام أبً حامد الؽزالً،طإلجام العوام 2

   290. 
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"علل الحابت
1

الروض المرٌع فً صنعة "وهذا ما تبّناه ابن البناء فً كتابه ، 

 مباحث على اطبلعه الواسعموضوع الدراسة وتوسع فٌه مّما ٌنبًء عن " البدٌع

.  عند األصولٌٌن وعلماء اللؽةالداللة

وٌنبؽً أن ٌنظر إلى مفهوم الداللة عند الؽزالً من زاوٌة الثقافة األصولٌة، 

استند فٌها على أسس - خاصة- ذلك أّن األحكام التً استنبطها من القرآن الكرٌم

، وتعود هذه "المستصفى من علم األصول"نظرٌة نجدها بشكل واضح فً كتابه

َق في فهم "األسس أصبلً إلى فهم عمٌق للداللة،  وإن كانت ُوِضَعْت لُِتَتبَّ

ُق أيضاًا في معاني أيِّ نصٍّ ؼير  رعيٍّ ما دام  النصوِص ال رعيِة، ولكنها ُتَتبَّ

"لؽة عربيةبمصوؼاًا 
2

، والتفسٌر الداللً الذي توصل إلٌه الؽزالً، ٌدل على أن 

هذا العالم الفٌلسوؾ قد تجاوز البحث عن ماهٌة الداللة إلى البحث عن جوهر 

الداللة وفروعها، فبنظرة مقتضبة إلى بعض نصوصه فً كتابه المشار إلٌه آنفاً، 

 أو اإلرشاديتجده ٌذكر أصنافاً لمعان قد حددها علماء الداللة المحدثون كالمعنى 

، وإن كان الؽزالً ٌسمٌها  السٌاقً، والمعنى االتساعً، والمعنىاإلٌمابً

داللة اإلشارة وداللة االقتضاء وفحوى : بمصطلحات  أصولٌة وهً على الترتٌب

الخطاب، وكل داللة عند الؽزالً قد تنقسم إلى دالالت فرعٌة ٌقول معرفاً داللة 

هي التي ال يدلُّ عليها اللفُظ وال يكوُن منتوقاًا بها ولكن تكوُن "االقتضاء، بؤنها 

"من ضروَرِة اللفظِ 
3

.  

تصنٌفات التً حّددها الؽزالً للداللة، تمثل وعٌاً عمٌقاً صحب فكر هذا وال

العالم، ومكنه من أن ٌسهم فً تؤسٌس الفكر النظري فً مجال الداللة، وهذه 

التً " المعرفة"اإلسهامات العلمٌة، لن تقدر حق قدرها ما لم ٌنظر إلٌها بمنظار

                                                 
 .20: ص1 ج، مصر،3.، أبو حامد الؽزالً، دار الكتب العلمٌة،  طالمستصفى فً علم األصول 1
 .156:، ص1 ج،التشرٌع الجنابً اإلسبلمً، عبد القادر عودة 2
 .187: ص ،3، دار الكتب العلمٌة، طالمستصفى من علم األصول للؽزالً 3
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تؤسس وفقها تراث القرن الخامس والسادس الهجرٌٌن، وقد أبان الؽزالً على 

نحو علمً راق عبلقات األلفاظ بالمعانً، ولم ٌخرج عن تلك المحددة قببلً عند 

االستتباع العلماء، وهً عبلقة المطابقة وعبلقة التضامن وعبلقة االلتزام أو
1

 ،

كما بحث الؽزالً قسم األلفاظ من حٌث إفرادها وتركٌبها وأحصى فً ذلك ثبلثة 

ألفاظ مفردة وألفاظ مركبة ناقصة، وألفاظ مركبة تامة، فاللفظ المفرد عند : أقسام

الؽزالً، ال ٌخرج عن تصور من سبقه من العلماء خاصة الفارابً وابن سٌنا، 

المفرد وهو الذي ال يراد بالجزي منه داللة علل  يي أصالًا حين : "ٌقول الؽزالً

" عي وسا"يكون هو جزإه كقولك عيسل وإنسان، فإن جزبي عيسل وهما 

ما يراد ب يي منهما الداللة علل  يي " إن وسان"وجزبي إنسان وهما 

"أصالًا 
2

أّما المرّكب فهو الذي ٌدّل كّل جزٍء فٌه على معنى، والمجموع ٌدّل . 

 ، والناطق حٌوان،زٌد ٌمشً: داللة تامة بحٌث ٌصّح السكوت علٌه من ذلك قولهم

. فً الدار أو اإلنسان فً، مرّكب ناقص ألّنه مرّكب من اسم وأداة: ا قولهممّ أ

ومنذ عهد الؽزالً دأب األصولٌون المتكلّمون ٌستهلون كتبهم بمقدمات 

سٌؾ الدٌن اآلمدي، " اإلحكام فً أصول األحكام"كبلمٌة ومنهم صاحب كتاب 

وقد أظهر الؽزالً قدرة عمٌقة فً فهم تلك السنن التً ٌنطوي علٌها نظام اللؽة، 

للؽة، إلى " النحوي"وذلك استجابة للمبحث األصولً الذي ٌتجاوز الفهم السطحً 

  .استقراء دقٌق لمعانٌها، ال ٌتعرض لها اللؽوي المشتؽل بصناعة النحو

 داللَة :"هـ أن606خر الدٌن الرازي لؾ" نهاٌة اإلٌجاز" كتاب وجاء فً 

، فالوضعيُة كدالالِت األلفاظِ   اللفِظ علل المعنل إّما أن تكوَن وضعيةًا وإّما عقلَيةًا

علل المعاني التي هي موضوعُة بإزابها، كداللَِة الحجر والجدار واألرض 

                                                 
 .43-42:، ص ص،1973أبو العبل، القاهرة . ،تحٌنظر معٌار العلم فً المنطق للؽزالً 1
 . 49:ٌنظر المصدر نفسه، ص 2
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وأما العقليُة، فإما علل ما يكوُن داخالًا في مفهوم ..والسماي علل مسمياتها

وإما علل ...اللفظ، كداللة لفظ البيت علل السقؾ الذي هو جزي من مفهوم البيت

ما يكوُن خارجاًا عنه كداللِة لفِظ السقِؾ علل الحابِت، فإّنه لّما امتنَي انفكاُك 

السقِؾ عن الحابِت عادةًا، كان اللفُظ المفيُد لحقيقِة السقِؾ مفيداًا للحابِت بواستِة 

"داللِة األوِل، فتكوُن هذه الداللُة عقليةًا 
1

وهو ما تبناه ابن البناء المراكشً ، 

 .واجتهد فٌه

من أبرز النقاد العرب فً والذي ٌعتبر هـ 684أما حازم القرطاجنً 

المشرق والمؽرب ومن أحسن الذٌن تمّثلوا التمّثل السلٌم لنظرٌة الشعر 

ٌّم  -األرسطٌة قد تبّين أن :" "منهاج البلؽاء وسراج األدباء"فٌقول فً مإلفه الق

 -المعاني لها حقابٌق موجودةٌ في األعيان، ولها صوٌر موجودةٌ في األذهان، ولها

من -وجوٌد في األفهاِم، ولها وجودٌ - من جهة ما يدلّ علل تلك الصوِر من األلفاظ

 ما دلّت عليه رَ ُيقيُم صوَر األلفاِظ، وصو– جهة ما يدلّ علل تلك األلفاظ من الخت

"في األفهاِم واألذهانٍ 
2

 .

وقد اطلع ابن البناء على مفاهٌم الداللة عند هإالء األعبلم الذٌن سبقوه 

وامتاح من جهودهم فً تفرٌعاته وتقسٌماته لها والتً أبانت عن مدى سعة 

إالّ بحثا طرٌفا " الروض المرٌع فً صنعة البدٌع"اطبلعه وموسوعٌته، وما كتابه 

مستفٌضا فً الداللة وأقسامها التً ال تخرج فً الؽالب عن تقسٌمات علماء 

 ..األصول للداللة

                                                 
 .8: صه،1317فخر الدٌن الرازي، القاهرة،  ل،نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز 1
 .19:ص للقرطاجنً، منهاج البلؽاء وسراج األدباء  2
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ٌمكن توزٌع حدٌث ابن البناء عن  :تفريعات ابن البناي للداللة وتصنيفاته لها

مفهوم  ، أقسام الكبلم :الداللة فً كتاب الروض المرٌع إلى أربع  شعب ربٌسٌة 

 : الداللة من جهة أصناؾ الدلٌل، أقسام الداللة، الداللة والدلٌل

الذي "الروض المرٌع فً صنعة البدٌع" كتابهأؼلبوٌشمل هذا فً الحقٌقة 

. ٌعّد بحق بحثا طرٌفا فً الداللة

وحٌن ٌعّدد ابن البناء أصناؾ داللة اللفظ على المعنى فإنه ٌإول إلى آراء 

وداللُة اللفِظ علل المعنل قِيلَ أنها ": عنهم الموقؾ األّول، ٌقول ٌؤخذسابقٌه الذٌن

بوضِعِه علل جملِة المعنل كداللِة  بالمتابقة، وهي داللُة اللفظِ :علل ثالثِة أقسامٍ 

وهي داللُة اللفِظ علل جزٍي المسّمل  :لفِظ البيِت علل جملِة البيِت، وبالتضمُّن

كداللِة لفِظ البيِت علل السقؾ، وبااللتزاِم وهي داللُة اللفِظ علل الزِم المسمل 

"إكداللِة لفِظ الحابِت علل األساِس كداللِة لفِظ الفعِل علل الفاعل
1
هذه هً و، 

. القسمة األولى 

داللة اللفظ )وقيل أنها :"أما التصنٌؾ الثانً للداللة فٌقول عنه ابن البناء 

داللة المنتوق، داللة المفهوم، داللة  :علل ثالثة أقسام أخر وهي(علل المعنل

وهذه القسمة أنسب من جهة التخاتب، والقسمة األولل أنسب من ؛ المعقول

جهة الوضي
2
 المعنى، معثم ٌقّدم ابن البناء تصنٌفا ثالثا للداللة من تركٌب اللفظ ، 

ثم إن كل قسم من أقسام اللفظ بالنسبة إلل كل قسم من أقسام :" حٌث ٌقول

: المعنل يحدث عنه في االعتبار أربعة أقسام 

  ألّنه ال ٌدّل جزإه على جزء معناه، زيد:لفظ مفرد يدل علل معنل مفرد ك- 

 .ألّن جزءه ٌدّل على جزء معناه، قم ونعم:لفظ مفرد يدل علل معنل مركب ك-

                                                 
 .76-75:،صالروض المرٌع ، ص 1
 .76 :المصدر نفسه، ص 2
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ألّن جزءه ال ٌدّل على المسّمى ، عبد قيس:لفظ مركب يدل علل معنل مفرد ك-

كلّه 

"ؼالم زيد:ـولفظ مركب يدل علل معنل مركب ك
1

،ألّن جزءه ال ٌدّل على 

. المقصود من الكلّ 

أما التصنٌؾ الرابع فٌنقله ابن البناء بخصوص ما هو مركب من المعانً 

: وهو عنده على أربعة أقسام 

. األول تركٌب تقٌٌد واشتراط-

. الثانً تركٌب طلب وهو المركبات اإلنشابٌة الطلبٌة-

. الثالث التنبٌه وهو المركبات اإلنشابٌة ؼٌر الطلبٌة-

الرابع اإلخبار والمقصود المركبات الخبرٌة-
2

. 

وهذا ما ٌصّنؾ ضمن علم المعانً، وهو المعروؾ عند عامة الببلؼٌٌن 

. باألسالٌب الخبرٌة واإلنشابٌة وأنواعها وأؼراضها

تكون النسبة :" وأخٌرا ٌؤتً التصنٌؾ الخامس للداللة وهو من جهة العقل

"في تركيب األخبار إما واجبة أو ممتنعة وإما ممكنة
3

، وينقسم الممكن إلل 

: أصناؾ خمسة وهي

وهذا يوافق الواجب في الضرورة لكنها ضرورة الوقور ال ضرورة :"ما وقي- 

". الواجب العقلي

                                                 
 76:لمصدر نفسه، صا 1
 .77-76: الروض المرٌع، البن البناء، ص،ص2
 .77: المصدر نفسه، ص3
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وهذا يوافق الممتني في اإلحالة لكنها إحالة الوقور ال اإلحالة :"ما ال يقي-

ُءوا ِمنَّا ﴿:العقلية، كقوله تعالل أَ ِمْنُهْم َكَما َتَبرَّ ًة َفَنَتَبرَّ َبُعوا لَْو أَنَّ لََنا َكرَّ َوَقاَل الَِّذٌَن اتَّ

ِهْم َوَما ُهْم ِبَخاِرِجٌَن ِمَن النَّارِ  ٌْ ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَ ٌُِرٌِهُم هللاَّ ﴾َكَذلَِك 
1

، وقوله 

ٌُْخفُوَن ِمْن َقْبُل ﴿ :تعالى وا لََعاُدوا لَِما ُنُهواَبْل َبَدا لَُهْم َما َكاُنوا  ُهْم َولَْو ُردُّ  َعْنُه َوإِنَّ

﴾لََكاِذُبونَ 
2

، فخروجهم وردهم إلى الدنٌا عنده ممكن عقبل، وهو محال الوقوع 

 .عنده

﴾َكبلَّ َسْوَؾ َتْعلَُموَن ﴿ : ما سٌقع قطعا كقوله تعالى- 
3

 .

ِ َفبَل َتْسَتْعِجلُوهُ  ﴿:ألنه كابن ال محالة، كقوله تعالى:واقعا ما ٌقّدر-  أََتى أَْمُر هللاَّ

ٌُْشِرُكونَ  ا  ﴾ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ
4

 .

فبل ٌتعّرض له بشًء ألن منزلته فً علمنا : ما هو مجهول الحال فً علمنا- 

َس لََك ِبِه ِعْلمٌ  ﴿: لة المعدوم فً الوجود، وهللا تعالى ٌقولزمن ٌْ  إِنَّ َواَل َتْقُؾ َما لَ

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلفَُإاَد ُكلُّ أُولَِبَك َكاَن َعْنُه َمْسُبواًل  ﴾السَّ
5

، وهذا فً الواقع هو تقسٌم 

 .األصولٌٌن للمعنى وأبعاده

وهذه التقسٌمات والتصنٌفات التً ٌعرض لها ابن البناء فً بحث طبٌعة 

 ٌبدو فً حٌثالداللة هً التً تشكل لحمة العبلقة التً تجمع بٌن اللفظ والمعنى، 

البٌان والتبٌٌن على بحوث كل من الجاحظ فًا عمّطلأكثرها 
6

، وأبو هبلل 

الصناعتٌن فً( هـ395)العسكري
7

، وابن سنان الخفاجً فً سر الفصاحة
8

 ،

                                                 
 .67،البقرة 1
 .28،األنعام 2
 .3 ،التكاثر 3
 .1،النحل 4
 .36 ،إلسراء 5
 .5 : ص،1 ج، للجاحظ،البٌان والتبٌٌن 6
 .167: ص، للعسكري،الصناعتٌن 7
 .243: ص، للخفاجً،سر الفصاحة 8
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والعلوي فً الطراز
1

، وأبو حامد الؽزالً فً إلجام العوام
2

 وابن رشٌق القٌروانً 

القٌروانً فً العمدة
3

، والقرطاجنً فً المنهاج
4

. 

النقاد المؽاربة فً دراسة  لم ٌختلؾ :ربي القديمااللفظ والمعنل في النقد المػ

مات العمل األدبً ،المشارقةنظرابهم قضٌة اللفظ والمعنى عن   فمنهم من رّد مقوِّ

إلى اللفظ مقلبّل من شؤن المعنى، ومنهم من احتفل بالمعنى وقّدمه على اللفظ، 

ومنهم من سّوى بٌن اللفظ والمعنى، ومنهم عبد الكرٌم النهشلً، وأبا اسحق 

الحصري، وابن شرؾ القٌراوانً، وابن رشٌق القٌروانً، وحازم القرطاجنً، 

. وابن خلدون، البناء المراكشً وأبو القاسم السجلماسً، وابن

قد تحّدث النهشلً عن اللفظ والمعنى فً فصل أورده تلمٌذه ابن رشٌق فً ؾ

العمدة ولم ٌرد له باب فً كتاب الممتع فً علم الشعر وعمله وجاء فً العمدة ما 

–وكان يإثِر اللفَظ علل المعنل كثيراًا في  عِره وتآليفه-قال عبد الكريم:"نّصه

الكالُم الجزلُ أؼنل عن المعاني اللتيفِة من المعاني اللتيفِة عن الكالِم :"

"الجزلِ 
5

، ومن هذا ٌتضح انتصار النهشلً للّفظ واهتمامه به وهو اهتمام ٌرجع 

ٌّا فً شعره، إذ كان ٌحتفً باللفظ وجزالته  إلى طبٌعته الفنٌة، وقد ظهر هذا جل

. على حساب المعنى

وبعد ذلك ٌتنقل النهشلً إلى عرض آراء بعض الكتاب فً مسؤلة اللفظ 

والحذُو يتبي  المعنل مثالٌ واللفُظ حذٌو، :قال بعض الحّذاق:"والمعنى، فٌقول

، فيؽّيُر بتؽّيٍرهِ  ََ "و يثبُت بثَباتِه المثالَ
6
ٌستدعً - حسب النهشلً-فالمعنى، 

                                                 
 .34: ص،1. ج، للعلوي،الطراز 1
 290: ص، للؽزالً عن علم الكبلم،إلجام العوام 2
 .250:ص،  1. ج، البن رشٌق،العمدة  3
 .413: ص، للقرطاجنً البلؽاء،منهاج 4
 .256:، ص1. البن رشٌق،جالعمدة 5
 .257-256:المصدر نفسه ص، ص 6
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ٌّرها، وإذا كان البٌت  ٌّر بتؽ األلفاظ المعّبرة وبذلك تكون األلفاظ تابعة للمعانً تتؽ

الشعري ٌحتوي على كبلم جزل، فذلك ٌؽنٌه عن المعانً اللطٌفة الجمٌلة، ولٌس 

القصٌدة، فإّنها ال تؽنً عن األلفاظ الجزلة  فً  فالمعانً اللطٌفة إذا وجدت،العكس

المعّبرة وهذا معناه أن الشعر فً حاجة إلى األلفاظ مختارة قبل المعانً، ألن 

األلفاظ الجمٌلة تتضمن المعنى الجمٌل
1

، وٌعلّل الدكتور بشٌر خلدون ؼموض 

موقؾ النهشلً فً قضٌة اللفظ والمعنى بضٌاع النصوص من اختٌار الممتع
2

 .

وقد رّدد  الحصري رأي الجاحظ فً قضٌة اللفظ والمعنى وحذا حذوه فً 

المعاني القابَمُة  :قال بعُض جهابَذِة األلفاِظ، ونقاِد المعاني:"اآلحتفال باللفظ ٌقول

في صدوِرالناِس، المختلَجُة في نفوِسهم، المتصّوَرةُ في أذهانِهم، الُمتصلَُة 

ٌة، ومحجوبة  بخواترهم، والحادثةُ  ٌة، وبعيدةٌ وح يَّ عن فكرهم، مستوَرةٌ خفيَّ

مكنوَنٌة وموجوَدةٌ في معنل معدوَمٌة، ال يعرؾ اإلنساُن ضميَر صاحبِِه، وال حاجَة 

يبلُُؽه من  أخيِه وخليِتِه وال معنل  ريِكِه والمعاوَن له علل أمره، وعلل ما ال

حاجاِت نفِسِه إالّ بؽيرِه وإنما ُيْحيِي تلَك المعاني ذكُرهم لها وإخباُرهم عنها 

  أنَّ حكَم المعاني خالُؾ حكِم األلفاِظ،ألن-حفظك هللا-ْعلَمْ إِ ثم ...واستعمالُهم إياها

لٌَة  المعانَِي مبسوَتٌة إلل ؼيِر ؼايٍة، وأسماُي المعاني محصوَرةٌ معدودةٌ، وُمَحصَّ

..."محدودةٌ 
3
 

 سار على خطى الجاحظ فً مسؤلة الحصريوٌبدو من خبلل هذا النص أّن 

للمعانً وفاظ جهابذة ٌعنون بها، ل ففصل بٌنهما بحٌث جعل لؤل،اللفظ والمعنى

                                                 
  :، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، ص بشٌر خلدون،الحركة النقدٌة على أٌام ابن رشٌق المسٌلً 1
  172. 
 .173-172:ص  ص،السابق،المرجع  2
زكً مبارك، دار الجٌل للطباعة  .، الحصري القٌروانً، تحزهر اآلداب وثمر األلباب 3

 .149-148:، ص،ص1.ج ، دت،4  والنشروالتوزٌع، بٌروت، ط
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 ، ٌرفع من شان اللفظ وٌشٌد به فً العمل األدبًههتمون بها، ومعنى هذا أنّ ا ينّقاد

. أّما المعنى فبل مزٌة له عنده إذا ما قٌس باللفظ

وقد تناول محمد ابن شرؾ القٌراوانً قضٌة اللفظ والمعنى فً رسالته 

وإّن من ال عِر ما يمألُ لفُظُه السامَي : "، إذ ٌقول(أعبلم الكبلم)مسابل االنتقاد "

وَيِرُد علل السامي منه َقَعاقُِي، فال تُرْعك  ماَخُة مبناه، وانظر إلل ما في سكناه 

خالياًا فاْعُدْدهُ جسماًا كان من معناه، فإن كان في البيِت ساكٌن فتلك المحاِسُن، وإن 

، وكلماٍت مبتذلةًا فال تعجلْ باستضعافها  بالياًا، وكذلك إذا سِمعَت ألفاظاًا مستعملةًا

افها، فكم من معنلًا عجيٍب في لفٍظ ؼير ؼريٍب، والمعاني رحتل ترى ما في أض

 فإن َحُسَنا فذلك الحظُّ الممدوُح، وإن قُبَح ،هي األرواُح، واأللفاُظ هي األ باحُ 

"أحُدُهما فال يكوُن الروحُ 
1

فابن شرؾ ٌقّدم فً هذا النص رأٌه فً قضٌة اللفظ ، 

واأللفاظ -كؽرٌمه ابن رشٌق- فقد شّبه المعانً باألرواح،والمعنى بوضوح

باألشباح، فإذا حسنا فذلك هو المطلوب فً الشعر، وإن قبح أحدهما قبح الشعر، 

وفقد رونقه وجماله، فهو ٌدعو إلى االرتباط التام بٌن اللفظ والمعنى، وهذا 

االرتباط ال ٌتؤتى بتبعٌة األلفاظ للمعانً، وهو ال ٌعنً ترجٌح أحدهما على 

كما هو الحال عند –اآلخر، ألّن اللفظ ال ٌقوم إالّ بالمعنى فهما شرٌكان باألهمٌة 

 أن ابن شرؾ قلّد صاحبه ابن رشٌق فً تشبٌهه اللفظ ٌقلة وٌرى قل،-الجاحظ

بالجسم والمعنى بالروح، واشترط لجودة األدب سبلمة االثنٌن من العطب ثم ذهب 

إلى أنه إذا كان التقصٌر فً اللفظ محتمبل، فإن التقصٌر فً المعنى ؼٌر 

..".محتمل
2

 .

                                                 
   ،1982النبوي عبد الواحد شعبلل، مطبعة المدنً، القاهرة،.  تحمسابل االنتقاد، ابن شرق القٌروانً، 1
 .161-160:، صص  
 364: ص،النقد األدبً فً المؽرب العربً، عبد العزٌز قلٌقلة 2
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وإّنما ، أّن ابن شرؾ لم ٌفّصل فً القضٌة ولم ٌعّزز رأٌه بالشواهدوالمبلحظ 

 بتقسٌمات امتؤثرفً ذلك اكتفى بعرض رأٌه فً هذه القضٌة دونما تحلٌل، وٌبدو 

وهكذا فال عُر : "ابن قتٌبة  كما ٌشٌر إلى ذلك الدكتور بشٌر خلدون حٌث ٌقول

ما حُسَن لفُظُه ومعناه، وما حُسَن لفُظُه : عند ابن  رؾ علل أربعِة أضربٍ 

وساَي معناهُ، وما حُسَن معناهُ وساَي لفُظُه، وما ساَي لفُظُه ومعناهُ، وهو تقسيم 

ابن قتيبة، علل أن ابن  رؾ كان يرى أن القبح في المعنل أ د منه في اللفظ، 

"وبذلك وقؾ إلل جانب المعاني
1

 .

وقد خصص ابن رشٌق المسٌلً لهذه القضٌة بابا خاصا فً العمدة جاء فً 

يضعُؾ  :اللفُظ جسٌم روُحُه المعنل، وارتباُتُه به كارتِباِت الروِح بالجسدِ :"مستهله

تِِه، فإذا سلَِم المعنل واختلَّ بعُض اللفِظ، كان ُنقصاًا لل عِر  ََ بضعفِِه وَيْقَوى بقُوَّ

َِ وال لِل والَعَوِر وما أ بَه  وُهْجَنةًا عليه، كما يعِرُض لبعض األجساِم من العرِج

ذلَك من ؼيِر أن تذهَب الروُح، وكذلك إن ضعَؾ المعنل واختلَّ بعُضه، كان اللفُظ 

ا، كالذي يعِرُض لألجساِم من مرِض األرواحِ  ..."من ذلك أوفَر حّظًا
2

، فابن رشٌق 

هنا ٌدعو إلى ضرورة االرتباط التام بٌن اللفظ والمعنى كارتباط الجسم بالروح 

وال أدل على ذلك من هذا، وٌعرض بعد ذلك ابن رشٌق مختلؾ اآلراء فً هذه 

.  القضٌة

أما حازم القرطاجنً فٌنظر نظرة مختلفة إلى القضٌة متؤثرا بالفبلسفة 

إنَّ المعانَي هي الصوُر الحاصلُة في األذهاِن عن ":العرب والٌونان حٌث ٌقول

ه إذا أُْدِرَك  األ ياي الموجودِة في األعياِن فكلُّ  يٍي له وجوٌد خارَج العيِن فإنَّ

َر عن تلَك الصورِة  ََ حَصلَْت له صورةٌ في الذهِن تتابُق لَِما أُْدِرَك منه، فإذا َعبَّ

ِر بِِه َهْيَبَة تلَك الصورِة الذهنيِة  ًَا الذهنيِة الحاصلِة عن اإلدراِك أقاَم اللفَظ الُمَعبَّ
                                                 

 .174 : ص،الحركة النقدٌة على أٌام ابن رشٌق المسٌلً، بشٌر خلدون 1
 . 124: ص1ج،العمدة، البن رشٌق ، تح محمد محً الدٌن عبد الحمٌد 2
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"في أفهاِم السامعين وأذهانِهم
1

، فهو ٌرى أّن للمعنى وجود ذهنً من حٌث 

إدراكه فإذا عّبر عن هذا المعنى بلفظ ٌقٌم صورته فً أذهان السامعٌن، صار له 

 (ذهن)وجود آخر من جهة داللة األلفاظ، وٌعود ؼموض هذا التعرٌؾ إلى لفظ 

الواردة فً نص حازم فهل ٌقصد حازم بالذهن العقل أو الفهم؟ وهل العقل والفهم 

 كلها لها معنى واحد؟ أم أن لكل منهما معنى خاص به ؟

أشار ابن البناء إلى الضوابط التً تتحّكم فً  :اللفظ والمعنل عند ابن البناي

العبلقة بٌن األلفاظ والمعانً، حٌث ٌشترط أن تكون األلفاظ المإّدٌة للمعنى 

المقصود مطابقة لما ٌقتضٌه الحال من إٌجاز ومساواة وتناسب، فبل ٌستعمل 

األدٌب حشوا فً كبلمه، والٌخّل بواجب الصنعة، ألّن هذه المقاٌٌس التعبٌرٌة لها 

دور فّعال فً آداء المعنى، فمن أخّل بها، فقد أخّل بعناصر الببلؼة، وأؼلق على 

 .الناس طرٌق البٌان، وسبل إدراك أسرار اإلعجاز

ُصْلَب المعانِي والمقاصِد يجَب :" أّما عن شرط إٌضاح المعنى، فقد ال حظ أن

 ، ، وأّن المصتلحاِت التي اسُتعِملت، ينبؽي أن تكوَن واضحةًا ًَا أن يكوَن مفهوماَ

، وإّنما هي محصورةٌ  ألّن الداللَة في حدِّ ذاتِها ليست محصورةًا باللفِظ الخارجيِّ

"بالقصِد الذي ي رُح به الواِضُي لفَظه
2

 .

  :أي استقراء عوارض األلفاظ :كما نّبه إلى حصر صناعة البدٌع باالستقراء

وإذا تبّيَن أنَّ المعانِي قد تكوُن مواِجهةًا نحو الؽرِض، واألؼراُض ال تنحِصُر، "

فتقسيُم الصناعِة بحسِب األؼراِض منحصٌر من جهِة المعنل، وقد ُيمِكُن الحصُر 

                                                 
 .19-18: ص، ص، للقرطاجنً،منهاج البلؽاء 1
 .52ص، 1992، 1طمن أعبلم الفكر واألدب فً العصر المرٌنً، عبد العزٌز الدباغ  2
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من جهِة العبارِة باللّفِظ، فلذلك أهلُ صناعِة البديِي حصروها باالستقراِي من جهِة 

 ٌَ "عوارِض اللفِظ إلل أقساٍم سّموها بؤسماَي، وبينهم في ذلك اختالُؾ
1

 .

ٌّز بالشمولٌة، تهمُّ  فابن البناء ٌعرب فً هذا النص عن منهجٌة تواصلٌة تتم

قضاٌا اإلعجازوقضاٌا الببلؼة والنقد، وترتكز على الدراسة المقارنة والموازنة، 

فهً منهجٌة تعتمد على نظرٌة فلسفٌة، تفلسؾ اللؽة، ومكّونات الخطاب وتضع 

والمقاصد تتفاوت  فاألؼراض األؼراض والمقاصد حسب الموقع البلبق بها،

بتفاوت المواضع، واألهداؾ إذ تحسن فً جهة وتقبح فً جهة أخرى، وقد تحتمل 

 .التؤوٌل أو تقؾ عند المدلول الظاهر لؤللفاظ 

فعند ابن البناء أّن اشتراط الببلؼٌٌن أن ٌكون اللفظ بإّزاء المعنى، والمعنى 

المعنل قد يكوُن بليؽاًا "راجٌع إلى كون-فً البدٌع-مواجها نحو الؽرض المقصود

. 2"بالنسبِة إلل ؼرٍض، وؼيَر بليٍػ بالنسبِة إلل ؼرٍض  خرَ 

فابن البناء ٌرى أن ثنابٌة اللفظ والمعنى وسٌلة تواصلٌة بٌن الناس نحو 

كشؾ النقاب على الداللة
3

ّن جمالٌتها وصبلحها له ارتباط باألؼراض أ، و

والمقاصد التً وضعت فٌها، مع مراعاة الزمان والمكان، واألفهام والوضوح 

والسهولة، ففً حدٌثه عن جمالٌه هذه الثنابٌة ٌسمً الجزء باسم الكل بحكم 

وحسُن اللفِظ :" المجاورة وااللتصاق، واالتباع، إذ تحّدث عن حسن اللفظ قاببل

وصالُحه إنما هو بالقصِد إلل المستعمِل في زمِن الختاِب، وعلل قدر من 

                                                 
 .90-89: ص، ص،البن البناء،الروض المرٌع 1
. 89: المصدر السابق، ص2
 موالي عبد : ، إعداددكتوراه رسالةمخطوط ،  المراكشًقضاٌا النقد األدبً عند ابن البناء: ٌنظر 3
 .101:، ص2004جامعة محمد الخامس الرباط عبد الجواد السقاط، .إشراؾ دالعزٌز ساهر،   
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عليِه من التسهيِل والتقريِب، ولذلك كان  يخاِتُب، واإليضاُح علل أحسِن ما يقدرُ 

"أفصُح الخلِق ـ صلّل هللّا عليه وسلّم ـ ال يقولُ  عراًا 
1

 .

 ، فابن البناء ٌربط حسن اللفظ وصبلحه بالزمان والمكان واألفهام واألعراؾ   

الذي ٌرى أّن داللة األلفاظ على " األصمعً"وهذا ٌدّل على تؤّثره بالعالم اللؽوي

وكان للعرب ..:".المعانً تختلؾ باختبلؾ الزمان والمكان، واألعراؾ االجتماعٌة

كالٌم علل معاٍن، فإذا تبّدلت بتلك المعاني، لم يتكلّم بذلك الكالم، فمن ذلك قولُ 

ما كان ُيقالُ حين كان الصداُق إبالًا، ومن : الناِس اليومَ  ساَق إليها صداَقها، وإنَّ

ما كان القولُ لمن كان : ذلك قول الناَس اليومَ  قد بنل فالٌن البارَحَة علل أهلِِه، وإنَّ

َتُه وخيَمَتُه، وذلك هو بناُإه ََ "َيْضِرُب علل أهلِِه في تلك الليلِة قُبَّ
2

 .

فاختبلؾ داللة اللفظ على المعانً طبقا للزمان والمكان واألعراؾ واألفهام 

عن فهم واستٌعاب ابن البناء لها فهما، ودراسة، وتحلٌبل، إذ ربط المفاهٌم ٌدّل 

الببلؼٌة بالمفاهٌم المنطقٌة واللؽوٌة واإلعجازٌة، وفً ذلك تبٌان لضوابط اللفظ 

مع داللته من حٌث كونه لفظا منطوقا ومفهوما، ومعقوال، وموضحا للمستوٌات 

التً ٌكون علٌها اللفظ فً الدراسات األسلوبٌة الحدٌثة والقدٌمة فً العملٌة 

. اإلبداعٌة، وما تِنمُّ علٌه من ضروب الحقٌقة والمجاز

أّن سبب االختبلؾ فً كتب الببلؼة والنقد، راجع من هذا ستنتج ٌمكن أن ي

إلى اتباع النقاد القدماء طرٌقة االستقراء، فلذلك اتبع ابن البناء طرٌقة االستنتاج 

من جهة داللته على المعنى حسب األؼراض، -عنده-التً أدت إلى تقسٌم اللفظ

 ،وتقسٌمه من حٌث داللته على المعنى نفسه، وتقسٌم األلفاظ إلى مفردة ومرّكبة

 تؤكٌد ابن البناء على ضرورة ٌستخلصوكونها منطوقة، ومفهومة ومعقولة، كما 

                                                 
 .174:صالبن البناء،  ،الروض المرٌع 1
 .148:ص،  التفكٌر الببلؼً عند العرب، حمادي صمود2
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االرتباط بٌن اللفظ والمعنى ـ اقتداء بنقاد الؽرب اإلسبلمً ـ ومطابقة األلفاظ لما 

ومساواة وتناسب، وترك األلفاظ الؽرٌبة، وطرق المعانً  ٌتطلّبه المقام من إٌجاز

أن األؼراض والمقاصد تتفاوت بتفاوت المواضٌع من هذا ستخلص يو الواضحة،

 .واألهداؾ
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: المبحث الثالث

 ماهية ال عر والختابة عند البناي

هو :"حّدد ابن البناء مفهوم الشعر فً كتابه الروض المرٌع قاببل: ماهية ال عر

لٍَة علل سبيِل المحاكاِة يحُصلُ عندها استفزاٌز  الختاُب بؤقواٍل كاذبٍة ُمَخيَّ

مات "بالَتَوهُّ
1

ٌّزطابعه الخاص، وابن البناء هنا ٌجعل للشعر  الذي و ، به الذي ٌتم

مبنيٌّ علل المحاكاة "ٌحتاج فٌه إلى أكبر قدر من الخٌال إذ ٌرى أّن الشعر

"والتخييل ال علل الحقابق
2

ٌّده بؤّنه  ، إالّ أّنه ال ٌترك هذا الخٌال على إطبلقه بل ق

ليس له أن ُيحاِكي ما ليس موجودا أصالًا ألّنه إن َفَعلَ لم يكن ُمحاِكياًا بل يكون  "

ُب الكذب في قوله فَتْبُتلُ المحاكاةُ ل ذبِها، وهي موضوُر كُمْخَتِرعاًا، فَيَتركَّ

"الّ عرِ 
3

، وبهذا ٌكون قد ربط الشعر بالمحاكاة والتخٌٌل كما فعل القرطاجنً من 

، وتقٌٌده للخٌال ٌنبع من رؼبته فً أن ٌكون قرٌبا من الحقٌقة ؼٌر متجاوز قبله

يْفُسَد، ويجُب أن يقوَم علل حقابَق، فيربُِت  بعيداًا عن الوهِم والتخبُِّت حتل ال "لها

ا  بين حقابِِق األ ياِي وحقابِق الوجداِن وانفعاالتِه ربتاًا ال ُينِكُره ِحسٌّ وال عقلٌ، أمَّ

الوهُم فهو إِيهاٌم وُبعٌد عن هذه الحقابق، ومن أخَتِر األ ياِي علل ال ُّعراي أن 

ما يعي ون  َتِت في خيالهم، حّتل كؤّنهم ال يعي ون في عالَِمنا إنَّ يعَمُدوا إلل ال َّ

"في عالٍم ؼيبيٍّ َتفيُض عليهم فيه صوٌر ؼاِمضٌة ال ُتْفَهمُ 
4

. 

وابن البناء ال ٌؽفل دور الوزن والقافٌة فً الشعر إذ ٌنقسم القول عنده إلى 

موزون مقّفى وهو المنظوم، وإلى ؼٌر ذلك وهو المنثور، إالّ أنها لٌست شرطا 

فالمنظوُم إذن يكوُن  عراًا وؼيَر ِ عٍر، كما " :أساسٌا فٌه، ونستشؾ ذلك من قوله

                                                 
 .81:، البن البناء، صالروض المرٌع 1
 .103: صالمصدر نفسه، 2
 . المصدر نفسه والصفحة نفسها3
، منصور عبد الرحمن، مكتبة األنكلو المصرٌة،  مصادر التفكٌر النقدي والببلؼً عند حازم 4

 .205: ص،1980  القاهرة 
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"أنَّ ال عَر يكوُن منظوماًا وؼيَر منظومٍ 
1

ٌقّرر بذلك قاعدة نقدٌة مهّمة، فهو ، 

فالمنظومات التعلٌمٌة ال ٌمكن إدخالها فً دابرة الشعر وقد ٌكون العمل الشعري 

خالٌا من الوزن والقافٌة، وتطؽى علٌه الروح الشعرٌة من جٌشان فً العاطفة 

 .وبعٍد فً الخٌال وتناسب فً التركٌب، فٌعّد بذلك شعرا

ٌّل-وٌحتل الشعر عند ابن البناء مكانة متدّنٌة سواء أكان الشعر -القول المخ

فً المنظوم أم فً المنثور، فالشعر حسب ما تقّدم فً تعرٌفه له ٌرتبط بالكذب 

، واالستفزار ٌرتبط 2عن طرٌق المحاكاة وٌحصل عنها استفزاز بالتوّهمات

. بالطٌش ال بالتعّقل وهو هنا ولٌد توّهم ال حقٌقة

ٌّل أو القول الشعري-إّن القٌمة المتدّنٌة للشعر عند ابن البناء تظهر من -القول المخ

خبلل إشارته إلى قسمة المخاطبات عند القدماء إلى األقسام التً سبقت اإلشارة 

إلٌها وذكره أّن األقسام الثبلثة األولى وهً البرهان والجدل والخطابة تستعمل فً 

فهما خارجان عن باب  (القسمان اآلخران)طرٌق الحق، أّما الشعر والمؽالطة 

، وقد ربط ابن البناء األقسام الثبلثة األولى بالحق، 3العلم داخبلن فً باب الجهل

ًَ ﴿:قال تعالى َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتً ِه اْدُع إِلَى َسِبٌِل َربِّ

، أّما الشعُر 4﴾أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبٌلِِه َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهَتِدٌنَ 

فجعله قرٌنا للمؽالطة، والمؽالطة ترتبط بالخداع، فهو ٌذكر فً تعرٌؾ المؽالطة 

، وحٌن 5"الختاُب بؤقواٍل كاذبٍة يحصلُ عنها ظهوُر ما ليس بحقٍّ أّنه حقُّ "بؤّنها 

بؤّنهما خارجان من باب العلم وداخبلن فً " المؽالطة"الشعر و"ٌصؾ كبلّ من 

ٌجعل التمثٌل والمحاكاة كما بدا فً تعرٌفه للشعر ٌقترنان " باب الجهل

                                                 
 .82:ص ،الروض المرٌع 1
. 81:المصدر نفسه، ص 2
. 82: المصدر نفسه، ص3
. 125النحل، 4
. 81:الروض المرٌع، ص 5
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بالتوّهمات، فٌّتضح أّن الشعر عنده قرٌن الخداع والجهل واالستفزاز بالتوّهمات، 

ٌذكر " مقالة فً قوانٌن الشعراء"وهنا ٌجدر بنا التوقؾ عند عبارة للفارابً فً 

 (السفسطابٌة)فٌها قسمة األقاوٌل إلى البرهانٌة والجدلٌة والخطبٌة والمؽالطٌة 

والشعرٌة، وٌذكر فٌها درجة كّل قسم منها بالنسبة إلى الصدق والكذب، وتصبح 

الكاذبة بالكل ال محالة فهً :"عنده األقاوٌل الشعرٌة هً الكاذبة بالكلّ 

،ومن المحتمل أن ٌكون ابن البناء قد استند علٌها فً آرابه، بطرٌقة 1"الشعرٌة

.  2مباشرة أو ؼٌر مباشرة

ٌّن من عبارة الفارابً السابقة أّن فكرة الكذب تّتصل بعدم بناء الشعر على     ٌتب

، فالفارابً 3المطابقة الحرفٌة للواقع، وال تتصل بؤّن الشعر ال ٌمّس جوهر الحٌاة

ٌرى أّن التؤثٌر الذي ٌحدثه التخٌٌل ال عبلقة له بؤن ٌكون األمر صدقا أو ؼٌر 

صدق؛ فتؤثٌر التخٌٌل ٌحدث للسامع سواء بنً الشعر على الصدق أم على ؼٌره، 

ٌّل أم  ٌّل إلٌه من ذلك أم ال، أوكان األمر فً الحقٌقة على ما خ سواء صدق ما ٌخ

إّن هذا الرأي الذي ٌشٌر إلى قّوة تؤثٌر التخٌٌل على النفس، ٌحمل ضمنا . لم ٌكن

قد تكون مقّدماته صادقة، أو أّن ما ٌرد فً التخٌٌل - أو القول الشعري-أّن التخٌٌل

وهذه النظرة للشعر عند الفبلسفة، ومنهم الفارابً ال . قد ٌتطابق مع الحقٌقة أحٌانا

ٌّد  تجعل األقوال الشعرٌة فً مكانة متدّنٌة بصورة مطلقة، فهم ٌرون أّن الشعر الج

له مكانة سامٌة فً التؤثٌر على النفس، واالرتقاء بها نحو الفضابل والخٌر 

                                                 
1
فالصادقة بالكل ال محالة هً البرهانٌة، والصادقة بالبعض هً الجدلٌة،والصادقة  :"  نص الفارابً هو 

    بالمساواة هً الخطابٌة، والصادقة فً البعض على األقل هً السوفسطابٌة، والكاذبة بالكل المحالة   
ٌّن من هذه القسمة أّن القول الشعري هو الذي لٌس بالبرهانٌة وال الجدلٌة وال  -    هً الشعرٌة و تب

. 151:مقالة فً قوانٌن الشعر ضمن بدوي، فن الشعر، ص:ٌنظر"     المؽالطٌة
2
  ٌرد ترتٌب أقسام المخاطبات القٌاسٌة الخمسة عند الفارابً وابن رشد مختلفا قلٌبل عّما هو علٌه   

برهانٌة وجدلٌة وسوفسطابٌة وخطبٌة وشعرٌة، وأّما عند ابن البناء  "    عند ابن البّناء فهً عندهما 
. 81:الروض" البرهان والجدل والخطابة والشعروالسفسطة:    فترتٌبها عنده 

3
،       "مهّمة الشعر"نظرٌة الشعر، ألفت الروبً، فً الفصل الثالث، :   ٌنظر 

 .105،112،125،140:   الصفحات
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والمعرفة، وٌمعن ابن طبا طبا فً توضٌح الصدق فٌذكر أّن األشعار ال تخلو من 

أن تضّمن صفات صادقة، وتشبٌهات موافقة، وأمثاال مطابقة ٌصاب حقابقها 

، وٌختلؾ ذلك عّما جاء عند ابن البّناء الذي ٌجعل 1وٌلطؾ فً تقرٌب البعٌد منها

ولم ٌكن ابن ". فً باب الجهل"الشعر فً مكانة متدّنٌة إطبلقا ألّنه فً رأٌه داخل

البناء بصدد انتقاد جوانب من الشعر وحده، وإّنما كان ٌتحّدث عن الشعر بوجه 

أدنى إشارة إلى أّن الشعر قد ٌكون وسٌلة - فً روضه-مطلق، ولم ٌتضّمن حدٌثه 

للتربٌة أو أداة لتهذٌب النفوس وؼرس الفضابل أو أّنه ٌحتوي على الحكمة، بل 

ٌعّد الشعر مختلفا عن الحكمة وأّنه ٌنبؽً عدم الخلط بٌنهما، فبل بّد عنده 

، ولٌست الحكمة عنده تختلؾ عن الشعر فحسب 2"التمٌٌز بٌن الحكمة والشعر"من

كّل ما فً التشبٌه من :"بل هً تبدو أقرب ألن تكون مضادة للشعر، فهو ٌقول

كذب أو ؼلّو فبل ٌكون فً الحكمة وٌكون فً الشعر، ألّنه مبنً على المحاكاة 

، وهذه العبارة تنبىء أن الحكمة تبنى على الحقابق، " والتخٌٌل ال على الحقابق

فبل ٌكون فٌها التشبٌه المشتمل على الكذب والؽلو، أّما الشعر فٌحدث فٌه هذا 

.        3لكونه مبنٌا على المحاكاة والتخٌٌل

ولعّل فً هذه اإلشارات ما ٌبلمس روح الشعر وماهٌته من خبلل اإللمام 

يِل في ال عِر ال تنفصلُ عن البنيِة يفاعليَة الت "بكّل مقّوماته وبإدراك أنَّ 

"اإليقاعيِة، التي ال تنفِصلُ بدورها عن بنيِة التركيِب والداللةِ 
4

. 

                                                 
 ،   2000، 2.فخر الدٌن تامر، عالم الكتب ، القاهرة،ط.أسس النقد األدبً فً عٌار الشعر، د: ٌنظر1

. 105:  ص
 ٌذكر ابن البناء فً خاتمة روضه أّنه وضع مقالة فً الكشؾ عن حقٌقة النظم والنثر والتمٌٌز بٌن      2

. 174:  الحكمة والشعر وبٌان ما ٌتعلّق بهما، الروض المرٌع، ص
  :، ص16:البدٌع وثنابٌة الشعر وؼٌر الشعر، سعاد بنت عبد العزٌز المانع، مجلّة جذور العدد:ٌنظر 3

   302. 
 .243:ص، 1978ط،. د،مفهوم الشعر، جابر عصفور، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة 4
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كما أّن قضٌة التصّرؾ فً الشعر لها أثرها فً توجٌه الشعر إلى اتخاذ 

ٌّز حازم بٌن أنواع اإلفراط فً  الصدق سبٌبل له أو اتخاذ الكذب سبٌبل، وٌم

األقاوٌل الشعرٌة ومنها اإلفراط اإلمكانً، والذي ٌسّمٌه إفراطا بحسب ما ٌؽلب 

علٌه الظّن، واإلختبلق اإلمكانً وهو عنده أن ٌفتعل الشاعر موقفا فً شعره مّما 

ٌمكن أن ٌحصل للشاعر، واالختبلق اإلمتاعً مثل اختبلق الشعراء الٌونان فً 

. 1شعرهم أشٌاء ال وقوع لها إالّ فً أوهام العجابز والصبٌان

وه على نحو دولعّل ابن البناء وأعبلم مدرسته هم أبرز من فهموا الشعر وحدّ 

ٌختلؾ عّما استقر فً األذهان منذ قرون، إذ كان القوم ٌتداولون تعرٌؾ قدامة ابن 

"قولٌ موزوٌن مقفلًا يدلُّ علل معنلًا  ال عرُ ": جعفر الذي ٌقول فٌه
2

 ولم ٌطرأ ،

جده قد يعلٌه تؽٌٌر على الرؼم من تتابع النقاد فً تناول هذا المفهوم، إالّ ما 

عند تتبع كتابات عبد القاهر الذي تبرز لمحاته النقدٌة التً ٌشٌر فٌها إلى الباحث 

ٌّة الخٌال فً بناء الشعر، فالمعانً الدالة على الخٌال ال تنحصر فً منظوره،  أهم

ألنه ٌستعان على تحقٌقها بالصنعة اللفظٌة، والحذق فً اختٌار الصور فتراه 

إنَّما دعوناه إلل اللفِظ الجزِل والقوِل الفصِل والمنتِق الحسِن والكالِم ":ٌقول

"واإل ارةِ  البّيِن وإلل حسِن التمثيِل واالستعارِة وإلل التلويحِ 
3

. 

ٌّل  وترى األستاذة فرٌح الثقفً أّن ابن البناء أبان عن فهمه الواسع للتخ

ٌُّل ما لٌس بمحسوس  سواء من شؤنه أن ٌحس أو لٌس من شؤنه -الشعري فً تخ

فبل بد له من وضع عبلمة فً النفس تتنزل عنها منزلة الصور المختلفة من - ذلك

                                                 
قضاٌا النقد األدبً عند حازم القرطاجنً، محمد أدٌوان، منشورات كلٌّة اآلداب والعلوم    :  ٌنظر1

. 170:،ص2004 ،1.   اإلنسانٌة بالرباط،ط
  ،3، ط1979كمال مصطفى، مكتبة الخانجً القاهرة،. بن جعفر أبوالفرج،تح قدامة،نقد الشعر  2

 .64:ص   
 .24: ص،دالبل اإلعجاز  3
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المحسوسات وٌسّمى هذا الوضع توّهما، فإّن الوهم إّنما هو اّتباع الخٌال الذي عن 

المحسوسات وال ٌرتسم فً النفس شًء سوى ذلك
1

. 

، فقد عّرفه تعرٌفٌن األول 2 اهتماما بالؽا بالشعرحازم القرطاجنًوقد اهتّم 

أقرب إلى حّد قدامة، وإن كان مّتصبل بمعنى التخٌٌل والمحاكاة
3

ال عُر :"، ٌقول

َه إليها  كالٌم موزوٌن مقفل من  ؤنه أن يحّبَب إلل النفِس ما قُِصَد تحبيُبه، ويَكرِّ

ُن من حسِن  ما قُِصَد تكريُهُه، لتعملَ بذلك علل تلبِِه أو الَهَرَب منه، بما يتضمَّ

 الكالِم، أو قّوِة بةِ تخييٍل له، ومحاكاٍة مستقلٍّة بنفسها أو متصّوَرٍة بحسِن هي

صدقِِه أو قّوة  هرته، أو بمجمور ذلك، وكلّ ذلك يتؤكد بما يقترن به من 

"إؼراب
4

الشعر عند حازم ٌقوم على المحاكاة ولٌس على العناصر العروضٌة، ، ؾ

على الشكل فٌقتصر - أبدا–فالشعر ٌصّور المعنى من خبلل الشكل، ولكّنه ال ٌقوم 

فقط على الوزن والقافٌة، ألن الشعرٌة فً الشعر إنما هً نظم أّي لفظ اّتفق كٌؾ 

اتفق نظمه وتضمٌنه، أي ؼرض اّتفق على أي صفة اّتفق، ال ٌعتبر عنده قانون 

وال رسم موضوع، وإنما المعتبر عنده إجراء الكبلم على الوزن والنفاذ به إلى 

قافٌٍة فبل ٌزٌد بما ٌصنعه من ذلك على أن ٌبدي من عواره، وٌعرب عن قبح 

مذاهبه فً الكبلم وسوء اختٌاره، وٌرى الدكتور عصام قصبجً أن الشعرٌة فً 

الشعر هً التً كان ٌنبؽً أن ٌفٌض النقاد فً تبٌٌن معالمها، وهً التً سّماها 

حازم المحاكاة، وجعلها حقٌقة الشعر، كما أنها هً التً تمٌز الشعر من ضروب 

 فيه اًا فما كان من ضروِب األقاويِل القياسَيِة مبنياًا علل تخييٍل وموجود"الكبلم، 
                                                 

 فرٌح الثقفً ، جامعة  رسالة ماجستٌر إعداد سعاد، الؼً عند ابن البناء بالمصطلح النقدي وال:ٌنظر  1

 . ضمن موقع الرسالة العلمٌةام القرى   
مفهوم الشعر فً التراث النقدي المؽاربً القدٌم، مخطوط رسالة دكتوراه، إعداد الشٌخ   :   ٌنظر2

.  وما بعدها130:، ص2000-1999عبد المالك مرتاض، جامعة وهران السنة .د:    بوقربة إشراؾ
، دار الطلٌعة    ، مصطفى الجوزو فً الجاهلٌة والعصور اإلسبلمٌةنظرٌات الشعر عند العرب:  ٌنظر 3

، دار القلم العربً   ونظرٌة النقد األدبً،عصام قصبجً،207:ص،1980   للطباعة والنشر،بٌروت
 .180:، ص1981   للطباعة والنشر،بٌروت 

 .71: ص،منهاج البلؽاء  4
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ماتُ   أو ختابيةًا ةًا  برهانيةًا أو جدليهالمحاكاةُ فهو ُيعدُّ قوالًا  عرياًا، سواٌي كانت مقدِّ

"يقينيةًا أو م تهرةًا مظنونةًا 
1

. 

القرطاجنً فً تعرٌفه للشعر ضرورة توافر العناصر العروضٌة وٌشترط 

 إضافة إلى المحاكاة والتخٌلمن وزن وقافٌة،
2

 .

، وأّنها "فالمحاكاة عند حازم هً جوهر الشعر، و َِ علُّة التحسيِن والتقبيِح

، ولكّنها قِواُم ال عرِ  "قد تكوُن ظاهرةًا،أو كامنةًا
3

وال سٌما إذا اقترنت المحاكاة ، 

حسَن المحاكاِة والهيبِة، هي صفُة حدِّ ال عِر،  ":وٌضٌؾ حازم أن، باإلؼراب

كما أنَّ قبَح المحاكاِة والهيبِة هي صفُة ال عِر الرديِي، ألن قبَح الهيبِة يحولُ 

ي علل كثيٍر من حسِن المحاكَ  نِه من القلِب، وقبِح المحاكاِة يؽتِّ  ىبين الكالِم وتمكُّ

"أو قبِحه، وي ؽلُ عن تخّيِل ذلك، فتجُمُد النفُس عن التؤثر له
4
. 

كما سبق -فالشعروٌربط القرطاجّنً فً تعرٌفه للشعر بٌن ماهٌته ووظٌفته، 

ٌقوم على الوزن والقافٌة، ألّنه محكوم بهما فً لسان العرب، وأما - أن قّرر

وظٌفته، فتتمّثل فً األثر الذي ٌتركه الشعر فً المتلّقً، والتخٌٌل هو الذي ٌقوم 

األثر الذي يتركه العمل ال عري في نفس "بهذا الدور، ألّن التخٌٌل هو ذلك

–المتلقي، وما يترتب عليه من سلوك، ويمكن القول بعبارة أخرى إّنه ي ير

"إلل عملية التلقي في العملية ال عرية- باختصار
5

 .

ال عُر هو الكالُم :"وأما أبو القاسم السجلماسً، فقد عّرؾ الشعر بقوله

المخّيلُ المإلَُّؾ من أقواٍل موزونٍة متساويٍة وعند العرِب مقّفاٍة، فمعنل كوُنها 

                                                 
 .67:ص وسراج األدباء، منهاج البلؽاء 1
 .283: ص،منصور عبد الرحمن. د،مصادر التفكٌر الببلؼً والنقدي عند حازم القرطاجنً 2
 180عصام قصبجً  ،نظرٌة النقد األدبً 3
 .72: ص،المنهاج 4
، دارالتنوٌر  الروبً ألفت كمال.  د من الكندي حّتى ابن رشد،نظرٌة الشعر عند الفبلسفة المسلمٌن 5

 .113: ص1983  ،1  للطباعة والنشر،ط
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، ومعنل:موزونةًا  أن يكون كلُّ : كوُنها متساويةًا هو: أن يكون لها عدٌد إيقاعيٌّ

قوٍل منها مإلّفاًا من أقواٍل إيقاعّيٍة، فإّن عدَد زمانِِه مساٍو لعدِد زماِن ااخِر، 

أن تكون الحروُؾ التي ُيْخَتُم بها كلِّ قوٍل منها :ومعنل كوُنها مقفاةًا هو

"واحدةًا 
1

فالشعر ٌختص بالوزن والقافٌة، وإن كان ٌقوم على التخٌٌل،
2

 ،

 فً تحدٌده لحّد الشعر، ٌبرز قٌمة هذا التحدٌد وما ٌترتب علٌه -إذن-فالسجلماسً 

فً مجال الشعر فبل بد من توافر عنصر التخٌٌل فً التكوٌن الشعري باإلضافة 

النقاد العروضٌٌن ومناقشتها،  إلى الوزن والقافٌة، ثم ٌنتقل إلى عرض أفكار

وذكر أّن هإالء النّقاد رّكزوا فً تعرٌفهم للشعر على الخصابص العروضٌة من 

وهو بّيٌن :"وزن وقافٌة، وأؼفلوا عنصر التخٌٌل الذي هو جوهر الشعر، ٌقول

القوافي إّنما يعنون بالقوِل ال عريِّ هنا القولَ  أنهم من قبِل التزاِمِهم ذلك في

ُم  المقفَّل فقت، واللتزاِمِهم ذلك أيضاًا في ال عِر، وكان الوزُن هو الفصلُ المقوِّ

وهو  عندهم لل عِر، والُمْفِهُم جوَهَرهُ، ألّنهم لم ي عروا بعد بالمعنل ااخر

، َتبَِي التقفيَة في َُ  الؽرِض  هذاالتخييلُ والمحاكاةُ، وأّنه عموُد ال عِر وجوَهُرَه

"الوزنُ 
3

ل ركنا أسلوبٌا ٌقٌم علٌه صناعته الشعرٌة، فالشعر يفقد اتخذ من التخً، 

ال الموزوُن المقّفل، حيُث يتحّدُد جوهُره باألّوِل ال ...الكالم المخّيلُ "عنده هو

ِي ال عِر العربي وليَس  معه إضافةًا لخصوصيِة بنابالثانِي، ويْضَحل الثاني

جوهراًا أساسياًا لل عِر، والكالُم ال عرُي المخّيلُ ال َيْتُرِد الموسيقل واإليقاَر من 

بِْنَيتِِه حتل ولو كانِت القافيُة أداةًا من هذه األدواِت ما داَم الخيالُ ماّدَة هذا 

                                                 
عبلل الؽازي،الرباط،  . فً تجنٌس أسالٌب البدٌع، أبو القاسم محمد السجلماسً،تحالمنزع البدٌع 1

 .218: ص ،1980  المؽرب
 .218،222،227،228 :كثٌر من المواضع منها فٌالصفحات فً  فً منزعهذكر السجلماسً التخٌٌل 2
 .407:ص ،المنزع البدٌع 3
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"الختاِب، والتخييلُ هو تبيعُة لَؽتِهِ 
1

، فالشعر عنده قابم على ما فٌه من التخٌٌل ال 

 .على ما فٌه من الحكمة وهو بذلك ٌختلؾ عن ابن البناء فً مفهومه للشعر

فالسجلماسً ٌشٌر إلى أن العناصر العروضٌة من وزن وقافٌة هً الجوهر 

المشترك بٌن الشعر وبٌن المنظومات، فكان لزاما أن ٌكون عنصر آخر ٌفرق 

بٌنهما، وهذا العنصر هو التخٌٌل لما ٌقوم به من تركٌب للصور المخترعة وإعادة 

الجزبٌة،  وفً التوهم نبلحظ أنه ٌتّم الربط بٌن األفكار الؽاببة، تشكٌل الصور

والموضوعات، فٌنتج مجموعة من الصور التً ٌنفصل كّل واحد منها عن 

األخرى وٌنبؽً أن ال ٌحدث بسببها إشكال أو لبس فً إنتاج الشعر بل تتآزر مع 

 .بقٌة الركابز الفنٌة األخرى من وزن وقافٌة ومعنى

ٌتبنى ابن البناء فً تحدٌده للخطابة رأي حازم  :الختابة عند ابن البناي

د َّ ه فً أكثر من موضع دالقرطاجنً فً تفرٌقه بٌن الشعر والخطابة الذي ّح

بصورَتْي التخييِل  لمعانِي ويفترقانِ اإّن ال عَر والختابَة ي تركان في ماّدِة :"قاببل

"واإلقنارِ 
2

ُبنَِي علل اإلقناِر كان أصالًا في "، أّما فً الموضع اآلخر فٌرى أّن ما

"الختابِة دخيالًا في ال عرِ 
3

الختاُب ي ه:"ٌحّدد ابن البناء الخطابة بقولهو، 

ٍَ مقبولٍة يحصلُ عنها اإلقنارُ  "بؤقواِل
4

، وبناء على هذا التفرٌق والتمٌٌز ٌحّدد 

ِن ثقافتهما يابن البناء مدلول الخطابة والشعر، ومصدر هذا التفر ٌْ ق لدى الناقَد

. المنطقٌة

لّما كان علُم :" ٌقول حازم القرطاجنً فً التفرٌق بٌن الشعر والخطابة

البالؼِة م تمالًا علل صناَعَتْي ال عِر والختاَبِة وكان ال عُر والختابُة ي تركان 

                                                 
  ، ، منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة الرباطمناهج النقد األدبً بالمؽرب،عبلل الؽازي 1
 .607:ص  
 .19:صالبلؽاء، منهاج  2
 .67: ص،مصدر نفسهال 3
 .81: ص،الروض المرٌع 4
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لَ أو  في مادِة المعاني ويفترقاِن بصوَرَتْي التخييِل واإلقناِر وكان لِِكلَتْيِهَما أْن ُتَخيِّ

ُتْقنَِي في  يٍي  يٌي من الموجوداِت الُممِكِن أن ُيحيَت بها ِعْلٌم إنسانِيٌّ وكان 

القصُد في التخييِل واإلقناِر حملُ النفوِس علل فعِل  يٍي أو اعتقاُدهُ أو التخلّي 

عن فعلِه واعتقادِه وكانِت النفُس إّنما تتحّرُك لفعِل  يٍي أو تلبِِه أو اعتقاِدْه أو 

لَ لها أو ُيوقَِي في  التخلّي عن واحٍد واحٍد من الفعِل والتلِب واالعتقاِد بؤن ُيَخيَّ

ها أّنُه خيٌر أو  رٌّ بتريٍق من الترِق التي ُيقالُ بِها في األ ياِي إّنها  ؼالِب ظنِّ

"خيراٌت أو  رورٌ 
1

، فالخطابة والشعر عنده ٌلتقٌان فً المعنى وٌفترقان فً 

. التخٌٌل

وكان أرسطو أّول من تنّبه إلى ضرورة الفصل بٌن الخطابة والشعر فؤلّؾ 

كتابٌن أحدهما فً الخطابة واآلخر فً الشعر، وعّرؾ الخطابة فً كتابه 

"قّوةٌ تتكلُّؾ اإلقناَر الممكَن في كلِّ واحٍد من األموِر المفرَدةِ ":بؤنها
2

ٌّز   ، وقد تم

فً حدٌثه عن  بهذا التؤلٌؾ النقدي الذي تطّرق له فً نواح متعّددة، فقد نظر مثبل

عناصر بناء الخطابة إلى األطراؾ الثبلثة المكّونة له، والمساهمة فً فّعالٌته، 

، فالكتاب األول من "الخطبة"والمتلقً، والرسالة" الخطٌب"وهً المرسل 

الخطابة هو كتاب مرِسل الرسالة أي كتاب الخطٌب، عالج فٌه على وجه خاص 

 بوذلك حس مفهوم البراهٌن بحسب تعلّقها بالخطٌب ومدى انسجامه مع الجمهور،

القضابٌة واالستشارٌة واالحتفالٌة، والكتاب : أنواع الخطاب الثبلثة المعروفة

الثانً هو كتاب متلقً الرسالة، كتاب الجمهور عالج فٌه عددا من االنفعاالت 

ولٌس بحسب " واألهواء، وكذا بعض البراهٌن ؼٌر أّنها هذه المّرة بحسب تلقٌها

وعالج فٌه ، ، والكتاب الثالث هو كتاب الرسالة نفسها"تصّورها كما سلؾ

                                                 
. 20-19: منهاج البلؽاء، حازم القرطاجنً، ص،ص1
 .9:،ص.ط.، د1979بٌروت   عبد الرحمن بدوي، دار القلم،. تح، أرسطو طالٌس،الخطابة 2
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أو البٌان أي الصور الببلؼٌة وتنظٌم أجزاء القول األسلوب
1

، وابن البناء فً عدم 

إٌراده ما ٌخالؾ من سبقه دلٌل على اتفاقه معهم، وممن تطّرق إلٌها على سبٌل 

الختابَة فاقِت ال عَر بعد أن تحّولَ إلل "المثال ابن رشٌق القٌروانً الذي ٌرى أنّ 

"وسيلٍة لكسِب الماِل والنيِل من األعراِض 
2

 .

بالرؼم مّما قٌل عن ارتباط الشعر بالوزن والقافٌة : ارتباط الشعر بمتلقٌه  

والتخٌٌل والمحاكاة وما أرٌق فً هذا األمر من حبر، إالّ أّن أبرز إشكال  ٌنظاؾ 

: إلى ذلك هو ما تثٌره عملٌة قراءة الشعر فً المتلّقً، والسإال الذي ٌطرح نفسه

ما مظهر الصلة التً تربط النص الشعري بمتلقٌه؟ فإذا سلّم الدارس بؤن الشعر 

تعبٌر جمالً باللؽة، فإن قراءته تفترض قدرة على التفاعل معه، وفهم أكثر أبعاده 

المختلفة، وتبعا لذلك فإن تحدٌد طبٌعة التواصل الذي ٌحّققه ٌكون جانبا من 

. 3جوانب تقدٌر مفهومه

فالحدٌث عن التواصل الجمالً للشعر فً هذا المقام ٌعنً بوجه عام محاولة 

الكشؾ عن مظهر من مظاهر التلقً عند أشهر نقاد وببلؼًٌ القرنٌن السابع 

والثامن الهجرٌٌن فً المؽرب وهما السجلماسً وابن البناء وذلك لما نبلحظه من 

حٌث ٌتضح فٌهما " الروض المرٌع"، و"المنزع البدٌع"تقدٌر واضح فً كتابٌهما 

اهتمامهما الواسع المتزاٌد بؤحوال المستمع والمخاطب وحدٌثهما عن شعرٌة 

الخطاب من وجهة نظر المتلّقً وموقع الكبلم الشعري من نفسه بوصفه طرفا 

ربٌسٌا فً عملٌة اإلبداع الشعري، وتتمثل خصابص التواصل الجمالً فً نظر 

                                                 
1
  .22ص.2المؽرب ط فً ببلؼة الخطاب اإلقناعً، محمد العمري، إفرٌقٌا الشرق،: ٌنظر 

 .132:ص إلى 94:وتفرٌع وتوضٌح لؤلسالٌب من ص   
2
 .82:، ص1.، البن رشٌق، جالعمدة  

3
جمالٌة التلّقً فً نقد الشعر عند السجلماسً وابن البناء ، بدٌعة الخرازي، مجلّة كلٌّة اآلداب  :ٌنظر  

. 109:، ص2000، 10:   بتطوان، المؽرب، العدد
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هذٌن الناقدٌن انطبلقا من حاجات المتلقً وبواعثه على قراءة الشعر فً 

. االستفزاز واإلثارة والتؤثٌر واإلمتاع

ٌّز بها التواصل الجمالً للشعرعند السجلماسً وابن    ومن الخصابص التً ٌتم

االستفزاز واإلثارة وهً من األفعال المصاحبة لعملٌة التلقً من حٌث : البناء

ارتباطها باإلدراك الذي ٌحّققه السامع والقارئ فً عبلقته بالخطاب الشعري، 

فالمثٌر والمستفز فً النص الشعري ٌستمد فاعلٌته من مجموع المظاهر الفّنٌة 

والجمالٌة التً من شؤنها أن تحّفز المتلّقً على متابعة الخطاب الشعري، وقراءته 

والتفاعل معه، وهً المظاهر التً ٌتقصى القصد فً مراعاتها حتى ٌتسنى له 

بلوغ الحد الذي ٌتحّرك فٌه تعبٌره، فٌرقى بإحساس المتلّقً إلى اإلحساس الجمالً 

ٌّز، ٌتخّطى النمط المؤلوؾ من التواصل  بما تولّده هذه المظاهر من انطباع متم

اللؽوي، وقد حرص ابن البناء على النظر إلى القول الشعري بوصفه قوال 

لٍَة "مستفّزا، ولذلك ذهب ابن البناء فً الشعر إلى أّنه  الختاُب بؤقواٍل كاذبٍة مخيَّ

"علل سبيِل المحاكاِة يحصلُ عندها استفزاٌز بالتوّهماتِ 
1

،  فالقول المستفّز 

ٌّل واإللحاح على التخٌٌل فً نهاٌة التحلٌل قرٌن  المثٌر، هو القول الشعري المخ

التؤكٌد على جمالٌة الشكل الشعري، وعلّة ذلك أّن التخٌٌل من هذا المنظور ٌرتدُّ 

بالضرورة إلى فاعلٌة هذا الشكل، ومدى مراعاته لمقّومات الكتابة الشعرٌة التً 

تمّثل عند هذٌن الناقدٌن جانبا أساسٌا من جوانب اإلطار المرجعً فً سٌاقهم 

التنظٌري، فحدث االستفزاز من حٌث هو فعل اتصالً إّنما ٌنتج عن أؼراض 

ضمنٌة ٌفترضها السامع فً الخطاب الشعري، تتحكم فً توجٌه إدراكه االنفعالً، 

ل أنماط التصوٌر الشعري المختلفة  ووجهة إثارته النفسٌة ومن هذه الزاوٌة تشكِّ

أحد جوانب خصوصٌة الخطاب الشعري فً عبلقته بالمخاطب وذلك بحكم 

                                                 
. 81:الروض المرٌع، البن البناء،  ص 1
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وضعها اللؽوي الخاص الذي ٌفرض خصوصًٌة فً اآلداء والتلقً؛ وفً ذلك 

واسُم المجاِز مؤخوٌذ في هذا الموضِي من : "ٌقول السجلماسً عند تعرٌفه للمجاز

وقولٌ جوهُرهُ هو القولُ المستفزُّ للنفِس المتيقَُّن كذُبُه، ...علِم البياِن بخصوٍص 

لُ أموراًا وُتحاِكي أقواالًا، ولّما كانت  المرّكُب من كلماٍت مخترَعٍة كاذبٍة ُتَخيِّ

المقّدمُة ال عريُة إّنما نؤخُذها من حيُث التخييلُ واالستفزاُز فقت كما تقّدَم لنا من 

"قبلُ 
1

؛ فتؤكٌد السجلماسً ومعه ابن البناء على أّن المجاز هو أقعد أنواع التخٌٌل 

وأّن القول المستفز للنفس، ٌكشؾ بصراحة عن أثر األداة اللؽوٌة فً المخاطب 

ٌّز أدابً مخصوص هذا األثر الذي ٌحظى به الخطاب الشعري  عندما تتنّزل فً ح

ٌّز به عن باقً الخطابات اللؽوٌة، ال ٌستند فقط إلى المجاز، بل ٌستمد  وٌتم

فاعلٌته أٌضا من باقً أنماط الصٌػ التصوٌرٌة والمكّونات الببلؼٌة كالتشبٌه 

واالستعارة والتمثٌل، والتً نعتها الناقد باألمور الشرٌفة لكونها تعطً الشعر 

شرفا، وتكسبه تخٌٌبل واقعا ونباهة واستفزازا
2

 .

فالصٌػ التصوٌرٌة وفق هذا المعنى تستمد قٌمتها من دورها الوظٌفً، وبقدر 

ما تمتلكه من أهّمٌة بالؽة اإللحاح فً التشكٌل الشعري، فإّن فعلها ٌؽدو شرطا 

إّن لؽَة ال عِر :"أّولٌا والزما فً تقدٌر أهمٌتها وفاعلٌتها، ولعّل األدق هو القول

تستتيُي أن تقيَم  كالًا خاصاًا من أ كاِل االتصاِل مي المتلقِّي عندما تكون علل 

"درجٍة معّيَنٍة من تؽييِر المعنل، ألنَّ ال عَر موضوٌر تخييليٌّ في المقاِم األولِ 
3

 ،

ومن ثّم فإن هذه اللؽة تجد حّس اآلثارة والقدرة على تحرٌك النفس بفضل هذه 

الصٌػ التصوٌرٌة من حٌث هً مكونات شعرٌة فعلٌة تتجلّى طاقتها فً تفجٌر 

                                                 
. 252:المنزع البدٌع، للسجلماسً، ص 1
. 260:المصدر نفسه، ص: ٌنظر2
 59:، ص1970 ،1التركٌب اللؽوي لؤلدب، لطفً عبد البدٌع، مكتبة نهضة مصر القاهرة،ط 3
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اللؽة وإعادة توظٌفها بكٌفٌة تستجٌب للداللة على المواقؾ والمعانً اإلنسانٌة 

. البلّمحدودة 

كما ٌعّد التؤثٌر واإلمتاع من أهم خصابص التواصل الجمالً للشعر، والتؤثٌر 

ال ٌعدو أن ٌكون مظهرا من مظاهر التواصل الذي ٌحّققه التخاطب باللؽة، ؼٌر 

أن التؤثٌر فً الشعر ٌتخذ مسلكا خاصا ٌمنحه وظٌفة أعمق وأبعد من داللته فً 

اللؽة العادٌة وذلك باستناده إلى طبٌعة اللؽة التً ٌعّبر بها الشاعر وخصوصٌتها 

التشكٌلٌة فً إببلغ المعنى، فثّمة إذن خاصٌة فّنٌة أساسٌة محّددة لطبٌعة التؤثٌر 

. فً الشعر فً خاصٌة اإلمتاع

فقضٌة التؤثٌر مسؤلة وثٌقة الصلة بالجانب الببلؼً، إذ سبقت الببلؼة العربٌة 

إلى طرح هذه المسؤلة وبلورتها بشكل بارز، ولم ٌخرج السجلماسً وابن البناء 

فً صٌاؼتهما النظرٌة عن الحدود التً أّصلها التفكٌر الببلؼً، فنظرا إلى مسؤلة 

تحدٌد األثر الجمالً للخطاب الشعري دابما من زاوٌة ببلؼٌة وهذا ما ٌمكن 

والبالؼُة هي أن يعّبَر :"التماسه بشكل واضح عند ابن البناء فً تعرٌؾ الببلؼة

عن المعنل المتلوِب عبارةًا يسهلُ بها حصولُه في النفِس متمكناًا من الؽرِض 

"المقصودِ 
1

، والمهّم فً هذا التعرٌؾ هو أّن الببلؼة فً إرسابها ألصول الكبلم 

البلٌػ قد رّكزت بشّدة على المخاَطب، واهتمت كثٌرا بحال السامع، وصاؼت 

معالم نظرٌتها من وجهة نظر المتلقً، وانتهت فً ذلك إلى أن الكبلم البلٌػ بوجه 

ٌّدة، وأن ٌكون مراعٌا لمقتضٌات أحوال  ٌّة ج عام ٌقتضً أن ٌكون على هٌؤة تؤلٌف

المتلقً حّتى ٌتسّنى له بلوغ الحّد الذي ٌصبح فٌه فعبل مإثرا، فالمسؤلة تتعلّق فً 

موضوع الببلؼة بتحدٌد مقتضٌات التواصل األدبً، ومن ثّم فإن حقٌقة التؤثٌر فً 

ٌّن . سٌاقها التنظٌري تبدو قضٌة تواصل من نمط مع

                                                 
. 87:الروض المرٌع، البن البناء، ص 1
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ومّما ٌدٌن له الناقد العربً بوجه عام سواء كان مشرقٌا أو مؽربٌا هو 

الرإٌة الببلؼٌة للفاعلٌة الوظٌفٌة للشعر، وهو أمر ٌشكل تحصٌل الحاصل ما 

الذي تندرُج تحت تفاصيِل كلّياتِِه "دامت الببلؼة فً المنظور النقدي العام هً العلم

ضروُب التناسِب والوضِي، فيعرُؾ حالُ ما خفَيْت به ترُق االعتباراِت من ذلك 

بحاِل ما َوُضَحْت فيِه ترُق االعتباِر وتوجُد ترقُهم في جميِي ذلك تترامل إلل 

"جهٍة واحدٍة من اعتماِد ما يالبُم واجتناِب ما ُينافِرُ 
1

، ومعنى ذلك أّن الببلؼة 

تتنّزل ضمن هذا المنظور علما بكٌفٌات التعبٌر التً تحّقق للقول أكبرحظوظ 

الفعالٌة والنجاعة والتؤثٌر، وهذا ما ٌبّرر اهتمامها بطرابق آداء المعنى
2

؛ والسإال 

ما هً حدود فعلً التؤثٌر واالمتناع من حٌث اإلمكانات : الذي ٌطرح نفسه هنا

والمستوٌات التعبٌرٌة التً ٌمكن أن تستوعب حصولهما وفاعلٌتهما فً الشعر؟ 

وقد أجاب ابن البناء عن هذا التساإل عبر تقسٌمه للخطاب فً الببلؼة إلى 

مستوٌات مختلفة تراعً اختبلؾ مستوٌات المخاطبٌن فً فهم وإدراك دالالت 

الخطاب األدبً، وتراعً كذلك اختبلؾ أؼراض الخطاب بحسب مقتضى الحال، 

وليس كلُّ واحٍد من :" وٌتجلّى ذلك فً عبارة الناقد الصرٌحة التً ٌقول فٌها

الناِس يسهلُ عليه الوجيُز، وال كلُّهم ال يفَهُم إالّ من البسيِت، بل هم علل ثالِث 

منهم من يكتفي بالوجيِز، ويثقلُ عليه البسيُت، ومنهم من ال يفهُم الوجيَز : رتبٍ 

اإليجاِز :بل البسيَت، ومنهم المتوسُت، فلذلك انقسَم الختاُب في البالؼِة إلل

والمساواِة والتتويِل، وبحسِب األؼراِض من الختاِب أيضاًا، وبحسِب أؼراِض 

"الختاِب المختلفِة بحسِب األحوالِ 
3

 .

                                                 
. 227-226:منهاج البلؽاء وسراج األدباء، للقرطاجنً ، ص،ص 1
. 273:التفكٌر الببلؼً عند العرب، حمادي صمود، ص:  ٌنظر2
. 87:الروض المرٌع،البن البّناء، ص 3
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فهذا النص ٌمكن أن ٌعتبر دلٌبل على أّن ابن البناء كان على وعً متقّدم 

ٌّز عملٌة تلّقً النص المبدع بالحٌثٌات التً تم
1

ٌّن وجهة نظره لعملٌة  ، فهو ٌب

التلّقً أّن الناس متباٌنون فً مستوى تلقٌهم وتعاملهم مع النص اإلبداعً، ومستند 

هذا التباٌن ٌعود إلى تفاوت خصابص المتلقٌن وإمكاناتهم واهتماماتهم مما ٌإثر 

على عملٌة تلّقً النص المبدع الذي ٌمّثل مستوى راقٌا من مستوٌات التعبٌر 

باللؽة، من هذه الناحٌة ٌصح لنا أن نتساءل عن نوع المتلقً المخاَطب، أو ما 

، الذي ٌفترضه الشاعر أوالّناقد فً "المتلقً المتضّمن الفعلً"ٌمكن أن نسّمٌه 

. عملٌة اإلبداع الشعري

وقد أبدى ابن البناء على ؼرار معاصره اهتماما ملّحا بقضٌة التلقً 

باعتبارها جانبا أساسٌا فً عملٌة اإلبداع الشعري، واتفقا على أهمٌة المتلقً فً 

تؤصٌل الثوابت التشكٌلٌة والجمالٌة للشعر، لكّنه لم ٌهتم بتجدٌد نمط المتلقً 

. المتضمن الذي ٌوّجه إلٌه الشاعر خطابه فٌتواصل معه 

أّن تعرٌؾ ابن البناء للشعر ٌخضع  للتؤثٌر الفقهً،  من ذلك يستخلص ومّما

والقافٌة فحسب، بل البد أن ٌكون ملٌبا  فالشعر عنده ال ٌعتمد على الوزن،

بالدالالت، والصور التً تعّد نبعا ال ٌنضب من الشاعرٌة التً تعطً النظام نسقا 

 كما ٌدعو إلى تجنب الكذب والمؽالطة فٌه حتى ال ٌكون تعبٌرٌا وجمالٌا رابعا

. سبٌبل إلى الجهل والطٌش

حضن الخٌال موضوع ، والتً نمت فً 2 الشعرفًالصدق والكذب   أّما خاصٌة

هً متصلة بالشعر منذ القدم، وقد شؽلت مكانا بارزا فً ؾالصناعة الشعرٌة، 

النظرٌة النقدٌة العربٌة لصلتها الوثٌقة بقضٌة الطبع والصنعة، لما فً الصنعة من 

                                                 
تكشؾ نظرة ابن البناء لطبٌعة التلقً فً هذا السٌاق عن تشابه واضح بٌن ما ٌقّرره وما ٌسعى النقد   1

.    الحدٌث إلى تؤصٌله فً إطار نظرٌات التلقً، ألّنه تنّبه إلى تعّدد مستوٌات التلقً وتباٌنها
. (شبكة األلوكة نت )ثنابٌة الصدق والكذب فً النقد بالؽرب اإلسبلمً، عزة حسن، منشورات:  ٌنظر2
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. مبالؽة وابتعاد عن الواقع، وهذا ما ٌتنافى مع الصدق الذي هو مطابقة الواقع

ٌّز بالخٌال، وإن كان بعض  فؤّول ما ٌلفت االنتباه هو عبلقتها بالشعر الذي ٌتم

ٌّز به الخطابة باعتبار أن للشعر  الدارسٌن ٌتحّدثون عن شعرٌة اإلقناع الذي تتم

طبٌعة إقناعٌة كما أن للخطابة طبٌعة إمتاعٌة، فالشعر قد تكون فٌه بعض 

خصابص الخطابة دون أن ٌتحّول إلى خطابة
1

، كما أن شّدة األسر فً الشعر 

 ،2مصدرها قّوة العاطفة، والتً ال تتحّقق إالّ إذا كان الشاعر صادقا مع ذات نفسه

 ٌذهب حازم القرطاجنً إلى اعتبار أّن التخٌٌل ال ٌنافً الٌقٌن هذا المجالوفً 

ٌّل على ؼٌر ما هو علٌه وذلك على  ٌّل على ما هو علٌه وقد ٌخ ألّن الشًء قد ٌتخ

ال  فلّما كان اعتماُد الصناعِة الختابيِة في أقاويلها علل تقويِة الظنِّ " :حّد قوله

علل إيقاِر اليقيِن، اللهمَّ إالّ أن يعدلَ الختيُب بؤقاويلِه عن اإلقناِر إلل التصديق، 

فإّن للختيِب أن يلّم بذلك في الحاِل بين األحواِل من كالِمِه واعتماِد الصناعِة 

ال عريِة علل تخّيِل األ ياِي التي تعّبُر عنها باألقاويِل وبإقامِة صورها في الذهِن 

بحسِن المحاكاِة، وكؤّن التخييلَ ال ُينافي اليقيَن كما نافاهُ الظن، ألن ال يي قد 

ُيخّيلُ علل ما هو عليِه، وقد ُيخّيل علل ؼيِر ما هو عليِه، وجَب أن تكون 

ؼير صادقة ما لم يعدل بها عن -اقتصادية كانت أو احتجاجية-األقاويل الختابية 

مناؾ لليقين، وأن تكون -وهو الظن-اإلقنار إلل التصديق، ألّن ما تتقّوم به

ؼير واقعة أبدا في ترؾ واحد من  -اقتصادية أو استداللية-األقاويل ال عرية

النقيضين اللذين هما الصدق والكذب، ولكن تقي تارة صادقة وتارة كاذبة، إذ ما 

ؼير مناقض لواحد من الترفين، فلذلك -وهو التخييل-تتقّوم الصناعة ال عرية

كان الرأي الصحيح في ال عر، أّن مقّدماته تكون صادقة وتكون كاذبة، وليس 

                                                 
 ، مراكش، 1شعرٌة اإلقناع فً الخطاب النقدي  الببلؼً، أحمد قادم ، المطبعة والوراقة الوطنٌة ،ط 1

  .74:، ص2009   
دراسات فً النقد األدبً عند العرب من الجاهلٌة حتى العصر األموي، عبد القادر هنً،  :  ٌنظر2

 .236:  دٌوان المطبوعات الجامعٌة، بن عكنون، الجزابر، ص
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"يعّد ال عر إالّ من حيث هو كالم مخّيل
1

، فالفرق بٌنهما عنده ٌكمن فً درجة 

الصدق فٌهما، فهو أقوى فً الخطابة ألّنها تقوم على اإلقناع، وأضعؾ فً الشعر 

. ألّنه ٌقوم على الخٌال

أّن موضوع الصناعة الشعرٌة هو التخٌٌل، بؽّض النظر فٌرى  السجلماسً أّما   

كذبا محضا سواء كان عن صدق الشعر أو كذبه، وبؽّض النظر عن هذا الكذب 

 لكّنه ٌرفض أن ٌكون من الممتنع، وٌفّرق بٌن رأٌه وآراء ،أو اختراعا أو محاال

سابقٌه على أساس حضور المحال واالختراع فً الكذب، فٌجد أن أؼلب النقاد 

ٌجّوزون حضورهما، فً حٌن ال ٌمانع اآلخرون بشرط التوسط حٌث 

هو أمرُّ باإلضافة البديِي  البالؼِة وأساليِب  ترقِ واختياُر هذا النوِر من:"ٌقول

فقوٌم وهم : والحكم ؼيرالمتلق، من قَِبِل أّن ألهِل هذه الصناعِة فيه رأيين

األكثرون يروَن أنَّ ال ريتَة فيِه ومالُك أمِرِه هو أن يتجاوَز فيِه حالُ َنْوَعْي 

َت فيِه  يِ إلل الُمحاِل والكذِب المخترِر، وقوٌم يرون التوسُّ الوجوِد العقليِّ والحسِّ

" ثَر وأحمَد وأفضلَ في الصناعِة إحجاماًا ورهبةًا لالختراِر والكذبِ 
2

 ابن البناء، ؾ

ٌّل  ٌختلؾ مع السجلماسً فً كونه ٌربط بٌن الكذب والؽلو واالختراع والتخ

والمحاكاة، وٌفّرق بٌن الحكمة والشعر، وٌرى أّن الكذب أو الؽلّو هو فً الشعر 

ٌّل حٌث ٌقول وكلُّ " :ولٌس فً الحكمة، وذلك أّن األّول مبنً على المحاكاة والتخ

ما في الت بيِه من كذٍب أو ؼلوٍّ فال يكوُن في الحكمِة ويكوُن في ال عِر، ألّنُه 

مبنيٌّ علل المحاكاِة و التخيُِّل ال علل الحقابِق، ولذلك اختصَّ ال عُر بؤنواٍر 

ليست من البديِي بحسِب الحكمِة وهي من البديِي بحسِب اللساِن، إِِذ ال عُر منُه، 

ولكن ليس لل اعِر أن يحاِكي ويتخّيلَ في ال يِي ما ليس موجوداًا أصالًا، ألّنُه إذا 

فعلَ ذلَك لم يكن محاكياًا بل يكوُن مختِرعاًا، فيترّكُب الكذُب في قولِِه، فتبتلُ 

                                                 
1
 .63-62:،ص ص، للقرطاجنً،منهاج البلؽاء وسراج األدباء  
 .274: ص، للسجلماسً،المنزع البدٌع 2
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"المحاكاةُ لكِذبَِها وهي موضوُر ال عرِ 
1

ٌُقصر الكذب والؽلو إذن فابن البناء ، 

على الشعر دون الحكمة وذلك ألّن التخٌٌل والمحاكاة هما عمود الشعر، والكذب 

. والؽلّو ال ٌكونان إالّ من خبللهما

وإذا أقّر ابن البناء بهذا جواز الكذب والؽلو فً الشعر فإّنه وضع لذلك 

شروطا تتمثل فً كون هذا الكذب ٌجب أن ٌكون ممكنا ولٌس محاال، كؤن ٌحاكً 

ٌّل ما لٌس ممكنا أو موجودا أصبل، ألن ذلك ٌعنً أن الشاعر ٌخترع  الشاعر وٌتخ

أشٌاء لٌست من قبٌل المحاكاة، وإذ انتفت المحاكاة، بطل الشعر، إذ هً عموده 

لدى هذا الناقد، فهو ٌرفض االختراع وٌرفض الكذب المحال المسبب له 

وٌستتشهد على ذلك بقول الشاعر ؟  

ْت على العنَّاِب بالَبَرِد      ْت    ورداً وعضَّ ََ َفؤْمَطَرْت لُْإلُإاً من نرِجٍس وَسَق

:  واقترح بدٌبل لهذا القول

َررِ     ِاِب بالدُّ ْت على العنَّ   فؤمطَرْت َبْرداً من نرجٍس وسَقْت   ورداً وعضَّ

وٌعلّل ذلك بقوله أّن إمطار اللإلإ ؼٌر مشاهد وال معروؾ، فهو قد حاكى 

الّدمع فً انسكابه على خّدها بشًء ؼٌر موجود وال معلوم إالّ عنده، اخترعه من 

ع الكذب واإلٌؽال فً المحال فٌجوز ونفسه، ومن الناس من ٌرى أّن الشعر موض

ذلك فٌه، وٌجعله من الترشٌح، والقول األّول أنسب لصناعة الشعر والثانً أنسب 

"لمعناه
2

   .

 من هذا أّن أسلوبا الؽلّو والمبالؽة من األسالٌب التً وما ٌمكن أن ٌستخلص

دارت فً فلك ثنابٌة الصدق والكذب ألّن الشاعر ٌسمو بنفسه عن نقل الواقع 

بشكل حرفً فٌسعى إلى محاولة إتمام نقصه بالؽلّو والمبالؽة، وبالرجوع إلى 

                                                 
 .104-103:،ص ص، البن البناء،الروض المرٌع 1
 .104 :الروض المرٌع ، ابن البناء ص 2
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 أن هذه المصطلحات تنوِولت فً ثناٌا ٌلفً الباحثالتراث النقدي العربً 

ة حٌنا وقضاٌا نقدٌة حٌنا يمصّنفاتهم فً النقد والببلؼة، فاعتبرت أسالٌب ببلغ

فلنرجي إلل  :"هـ فً قوله337آخر ومن أمثلة ذلك ما ذهب إلٌه قدامة بن جعفر ت

ما بدأنا بذكِرِه من الؽلوِّ واالقتصاٍر علل الحدِّ األوسِت، إنَّ الؽلوَّ عندي أجوُد 

المذهبين، وهو ما ذهَب إليِه أهلُ الفهِم بال عِر وال عراُي قديماًا، وقد بلؽنِي عن 

بعضهم
1

"أحسن ال عر أكذبه: "، أّنه قال
2

، والمعروؾ أن آراء قدامة فً القضٌة 

ٌرى أّن وٌبسط رأٌه بشكل واضح   فهو،تستند إلى التراثٌن الٌونانً والعربً

شرٌطة أن ٌكون بقصد المبالؽة ولٌس - معترضا على من أنكره- الؽلوَّ جابز

. أي المحال :بقصد الخروج عن الموجود والدخول فً المعدوم

هـ فٌفّرق بٌن الؽلّو والمبالؽة، فهو ٌجعل الؽلو 776أّما الشرٌؾ السبتً ت 

من الكذب وٌتعامل معه على هذا األساس من وجهة نظر دٌنٌة خلقٌة ولٌست فّنٌة 

وقد أوقي بعض من المتؤّخرين التبليػ علل نور المبالؽة، :"جمالٌة حٌث ٌقول

"وهو أن يكون الوصؾ ممكنا في العادة، ولم يخرج إلل حد اإلؼراق والؽلو
3

 ،

فالمبالؽة عنده وصؾ الممكن فً حٌن أّن الؽلو هو وصؾ المستحٌل، فقد رفض 

الؽلّو باعتباره محّرما دٌنٌا، فً حٌن ٌقبل المبالؽة وإن كانت هً األخرى من 

. الكذب الفّنً الجمالً

وقد نظر بعض النقاد المؽاربة إلى هذه القضٌة نظرة خلقٌة مثل لسان الدٌن 

ٌم يتنافل مي "ابن الخطٌب الذي ٌرى أنّ  الكذَب في ال عِر هو كذٌب خلقيٌّ محرَّ

"...اإلسالمِ 
4

صلى هللا -، األمُر الذي دفعه إلى نفً وجود السحر فً مدح الرسول

                                                 
  .فً المثل السابر" ابن األثٌر" ٌقصد 1
 94نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقٌق عبد المنعم خفاجً، دار الكتب العلمٌة بٌروت، ص  2
   ،1.ه،ج1344، الشرٌؾ السبتً ، مطبعة السعادة،مصر،رفع الحجب المستورة فً محاسن المقصورة 3

 .195:   ص
 كتاب السحر والشعر، لسان الدٌن بن الخطٌب، حّققه المستشرق اإلسبانً ج م كونتنته بٌرٌر،   4
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 لببلّ ٌرتاب المبطلون، وذلك فً حّقه كمال، بخبلفه فً ، وال ٌنبؽً له-علٌه وسلّم

 كذلك ٌبُعُد أو ٌمتِنُع أن ٌوجَد قسُم السحِر فً مدِحِه، إذ أصله اإلِؼٌاُء ،حق ؼٌره

والمحاكاة والخٌال والتمّجن، فهو ٌجمع فً توصٌفه لجوهر الشعر بٌن ما هو 

ّجن، وبعد ذلك ٌرّجح ماإلؼٌاء والت :وما هو خلقً دٌنً المحاكاة والتخٌٌل، :فّنً

ما هو خلقً على ما هو فّنً من خبلل دعوته المبدع أن ٌختار نصاعة اللفظ وأن 

. ٌقصد الحّق وٌإثر الجذاذ

 آراء ابن البناء فً الروض مع آراء لسان الدٌن بن الخطٌب هذه حٌث تتفقو

وحسُن معَنل الكالِم وصالُحُه وصّحُته إّنما هَي ببنابِِه علل الصدِق، :"ٌقول

وحسُن اللفِظ وصالُحه إّنما هو بالقصِد ...وقصدِه إلل الجميِل، وظهورِه بالبرهانِ 

إلل المستعمِل في زماِن الختاِب، وعلل قدِر من يخاِتُب، واإليضاُح علل أحسِن 

 صلل هللا عليه -ما يقدُر عليِه من التسهيِل والتقريِب، ولذلك كان أفصُح الخلقِ 

" ال يقولُ ال عرَ -وسلّم
1

 ابن البناء ٌفّرق بٌن ما ٌتعلّق نّ وٌبدو من هذا الكبلم أ، 

بتعلٌل الخطاب الدٌنً والخطاب الشعري ألّن هذا الكبلم ال ٌعّبر عن موقفه 

الحقٌقً من الشعر، ألّنه جاء فً سٌاق حدٌثه عّما ٌتعلّق بفهم القرآن والسّنة وألّن 

فهم الخطاب  :أي؛ مساعدة الطالب على فهم الكتاب والسنة هدفه فً الروض كان

وبهذا الذي ذكرناهُ في هذا الكتاِب يعرُؾ التفاُضلُ في البالؼِة :"الدٌنً حٌث ٌقول

ِه، وفي المخاتباِت  والفصاحِة وهَو قدٌر كاٍؾ في فهِم ذلَك في كتاِب هللاِ وسّنِة نبيِّ

كلِّها، لم ي ّذ منُه إالّ ما هو من صناعِة العروِض وصناعِة القوافي وبعِض ما 

ٌر وأّما ما هو من موضوِر صناعِة البديِي ريختصُّ بال عِر من حيُث هو ش

" عٌر فالهو والبالؼِة ولم يختصَّ بِه ال عُر من حيُث 
2

، وهو بهذا الطرح ٌفّرق 

                                                                                                                                                         

 16-15 ص 2006، جبلة سورٌة 1راجعه ودّقفه سعٌد إسبر، بداٌات للطبع والنشر والتوزٌع ط   
 .174:ص،الروض المرٌع، ابن البناء   1
 .174: صالمصدر نفسه،  2
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بٌن الكذب الخلقً المتعلّق بالخطاب الّدٌنً والكذب الفّنً المتعلّق بالخطاب 

. الشعري

ق والكذب من زاوٌة خلقٌة مطروح فً المصنفات النقدٌة دوتناول قضٌة الص   

وال يقُي ال عُر في  يٍي من :"العربٌة القدٌمة فقد جاء فً الصناعتٌن للعسكري

هذه األ ياِي موقعاًا ولكن له مواِضُي ال ينجُح فيها ؼيُرهُ من الخَتِب والرسابِل 

وؼيِرها وإن كان أكثُره ُبنِي علل الكِذِب واالستحالِة من الصفاِت الممتنعِة 

والنعوِت الخارجِة عن العاداِت واأللفاِظ الكاذبِة من قذِؾ المحصناِت و هادِة 

"وأفَحلَهُ  الزوِر وقول البهتاِن ال سيما ال عُر الجاهليُّ الذي هو أقوى ال عرِ 
1

 ،

فالطرح للقضٌة من زاوٌة خلقٌة واضح جّدا فً هذا النص وإن كان ٌشٌر إلى 

الكذب الفنً عندما ٌتحّدث عن الصفات الممتنعة والنعوت الخارجة عن العادات، 

فهو ٌرى أن الكذب ٌسعى إلى تحوٌل الواقع كما هو إلى واقع فّنً وٌإّكد ذلك 

َغ :"بقوله ََ َّ وليس يراُد منُه إالّ حسُن اللفِظ وجودةُ المعنل، هذا هو الذي َسوَّ

"استعمالَ الكذِب وؼيَره مّما جرى ذكُره فيهِ 
2

 .

إذا كان بعض من تناولوا هذه القضٌة من وجهة  :لصدق والكذب بدٌبل اليالتخً

نظر خلقٌة فثّمة فبة أخرى تناولتها من وجهة نظر منطقٌة مإسسة على التفرٌق 

بٌن أصناؾ األقاوٌل والخطابات، فؤصبحت بذلك هذه القضٌة متجاوزة، إذ لم ٌعد 

الصدق والكذب أمرا مهّما فً الصناعة الشعرٌة، بل احتّل مكانها التخٌٌل، 

ٌّل، ال من حٌث  صادق أو هو فؤصبح النظر فً الشعر من حٌث هو قول مخ

 . كاذب، وقد تزّعم هذه الفبة الفبلسفُة ومن دار فً فلكهم من النقاد

                                                 
 الصناعتٌن، أبو هبلل العسكري، تح علً محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهٌم ، طبعة المكتبة  1
 ..137-136:،ص ص، ، صٌدا لبنان1986العصرٌة ،   
 . 137: صالمصدر نفسه، 2
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وهو من رواد المدرسة المؽربٌة ذات المنابع الفلسفٌة -فاهتمام السجلماسً

بالتخٌٌل فً الشعر جعله ٌستؽنً عن ثنابٌة الصدق والكذب، فلم ٌهتم -والمنطقٌة

إن كان  بطبٌعة الخطاب الشعري من حٌث هو صدق أو كذب، وإّنما األمر عنده

ٌّبل أم ال ٌّل)وبالجملة تنفِعلُ لُه :"ٌقولحٌث  ،القول مخ النفُس  (ٌقصد القول المخ

 ؼيُر ،انفعاالًا نفسياًا ؼيَر فكريٍّ سواٌي كاَن القولُ مصّدقاًا بِه أو ؼيَر مصّدٍق بهِ 

كونِِه ُمخّيالًا أو ؼيُر مخّيٍل، إذ كانِت القضيُة ال عرَيُة إّنما ُتإَخُذ من حيُث هي 

ُمخّيلٌة  فقت، دون نظٍر إلل صدقِها أو عدِم صدقِها، كؤخِذ القضيِة الجدليِة أو 

الختبية من حيُث ال هرةُ واإلقناُر فقت، دون نظٍر إلل ذلك من الصدِق وعدِمِه، 

فإّنُه يصدُق بقوٍل من األقواِل وال ينفِعلُ عنُه، فإن قيلَ مّرةًا أخرى وعلل هيبٍة 

ُر االنفعالُ، وال يحدُث تصديقاًا ورّبما يكون المتيّقن كذبه  أخرى فكثيراًا ما يإثِّ

"مخّيالًا لما قلناه
1

وتلتقً جهود السجلماسً هنا مع جهود ابن البناء فً هذا ، 

الطرح باعتبارهما أبناء مدرسة واحدة فً كونه ٌقّسم الخطابات وفق التخٌٌل إلى 

أقوال شعرٌة وجدلٌة وخطبٌة وٌخّص الشعر بكونه خطابا تنفعل له النفس انفعاال، 

بؽّض النظر عن كونه مصّدقا أو ؼٌر مصّدق بل وٌرى أّن القول المتٌّقن كذبه 

ٌّل أكثر استفزازا وإلذاذا للنفس وهو بهذا  ؼالبا ما ٌحدث انفعاال، وهو قول مخ

ٌّل أي أساس القول الشعري، فصار الكذب :الفهم ٌجعل الكذب أساسا للقول المخ

منازعا للتخٌٌل فً وظٌفة الشعر االستفزازٌة، ٌقول السجلماسً بخصوص 

ٍَ مخترعٍة :" المجاز القولُ المستفزُّ للنفِس المتيّقُن كِذُبه، المرّكُب من مقّدماِت

كاذبٍة تخّيلُ أموراًا وُتحاِكي أقواالًا، ولّما كانِت المقّدمُة ال عريُة إّنما نؤخُذها من 

حيُث التخييلُ واالستفزاُز فقت، كما تقّدَم لنا من قبلُ أّنه كلّما كانت مقّدمُة القوِل 

ًَا واستفزازاًا  "ال عريِّ أكذُب كانت أعظَم تخييالَ
2

نستنتج من هذا أن السجلماسً ؛ 

                                                 
1
 .220-219:ص، ص،  للسجلماسً،المنزع البدٌع  

2
 .252: ص،المصدر نفسه  
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وابن البناء ٌقسمان الخطاب وفق قضٌة الصدق والكذب تقسٌما منطقٌا، وٌرٌان 

ٌّبل كاذبا ٌإّثر فً المتلّقً باالستفزاز والتوّهم ٌّز الشعر هو كونه مخ  فبل ،أّن ما ٌم

ٌّل ومحاكاة : ٌجوز فً الكذب عند ابن البناء أن ٌصل على درجة االختراع أي تخ

ما لٌس موجودا أصبل، أّما السحلماسً فعنده أّن الكذب ٌنازع التخٌٌل فً تمٌٌز 

الشعر عن ؼٌره من الخطابات األخرى، وفً تحدٌد وظٌفته، وال ٌشترط أي 

وإّنما الذي ٌهّمه هو أن ٌكون مستفّزا، وكلّما عظم  شرط على الكذب فً الشعر

. كذبه عظم التخٌٌل واالستفزاز فٌه

هود الفبلسفة المسلمٌن من أمثال جوتستند جهود الببلؼٌٌن المؽاربة إلى 

هـ ٌقّسم األقاوٌل 339الفارابً وابن رشد والؽزالً وابن سٌنا، فالفارابً ت 

ّما أن تكوَن صادقةًا ال محالَة  إإن األقاويلَ :"المنطقٌة إلى خمسة أقوال حٌث ٌقول

بالكلِّ، وإّما أن تكون كاذبةًا ال محالَة بالكلِّ، وإّما أن تكوَن صادقةًا باألكثِر كاذبةًا 

، فالصادقُة إذلك، وإّما أن تكوَن متساويَة الصدِق والكذب عكسُ  وإّما باألقلِّ،

بالكلِّ ال محالَة هي البرهانَيُة، والصادقُة بالبعِض علل األكثِر فهي الجدليُة، 

والصادقُة بالمساواِة فهي الختبَيُة، والصادقُة في البعِض علل األقِل هي 

"السوفستابيُة، والكاذبُة بالكلِّ ال محالَة هي ال عريةُ 
1

قابم -كما ٌبدو-، وهذا تقسٌم

. على ثنابٌة الصدق والكذب

هـ االختراع الذي ٌنسؾ المحاكاة وهً لدٌه عمود 595رفض ابن رشد وقد 

المحاكاةُ التي تكوُن باألموِر المخترَعِة الكاذبِة ليست من فعِل :"الشعر حٌث ٌقول

 اال اعِر في األموِر الموجودِة أو الُمْمكَنِة الوجوِد، ألنَّ هذه هَي التي ُيْقَصُد به

الهرُب أو تلُبها أو متابقُة الت بيِه لها، علل ما قيل في فصوِل المحاكاِة، وأكثُر 

األ ياُي المحاكياُت أموراًا موجودةًا  ما يجب أن ُيعَتَمَد في صناعِة المديِح أن تكونَ 

                                                 
 .151:، ص1973مقالة فً قوانٌن صناعة الشعر، الفارابً ، دار الثقافة ، بٌروت  1
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ُه ل ريَك األفعالَ اإلرادَيَة فإذا يال أموراًا لها أسماٌي مخترعٌة، ألنَّ المديَح إّنَما يتوجَّ

كانت األفعال ممكنةًا كان اإلقناُر فيها أكثَر وقوعاًا، أعني التصديَق ال عرَي الذي 

يحّرُك النفَس إلل التلِب أو الهرِب، وأّما األ ياُي ؼيُر الموجودِة فليس ُتوَضُي 

"وُتْخَتَرُر لها أسماٌي في صناعِة المديِح إالّ أقلّ ذلك
1

 .

خبلصة من هذا أن آراء النقاد المؽاربة وعلى رأسهم ابن البناء المراكشً من وال

آراء الفبلسفة المسلمٌن وعلى رأسهم ابن رشد تخلُُص إلى أن الشعر فنٌّ مستقلٌّ 

ٌٌّل محاك ، له ىً بالقسمة المنطقٌة له خصابصه الخاصة به، أساسها أّنه قول مخ

وال ٌعتبر قضٌة الصدق والكذب من هذه الخصابص،  واالنفعال، ؼاٌة االستفزاز

وإن كانت فبة منهم ما زالت تفّضل الصدق  التخٌٌل، وإّنما لها دور تعمٌق فاعلٌة

 .وترفض الكذب

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 تلخٌص كتابً أرسطو طالٌس فً الشعر ، ابن رشد الحفٌد ضمن كتاب فن الشعر ألرسطو، ترجمة  1
 . 214-213: ص،1973عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بٌروت   
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: المبحث الرابع

نظرية البالؼة عند ابن البناي 

: تمهيد

   الببلؼة فً نظر البلؽاء لٌست أمرا مستقبلّ عن اللؽة بل هً األمر الذي ٌساعد 

: اللؽة على أداء وظٌفتها التً هً التعبٌر واإلببلغ، وهً شاملة لعنصري اللؽة

ما ٌشٌر إلى " بلػ"اللفظ والمعنى، وال شّك أّن فً اشتقاق لفظة الببلؼة من مادة 

إذاً : وصل وانتهى، وبلػ الكبلم: الوظٌفة األساسٌة للببلؼة، ذلك أن بلػ الشًء

هو اإلٌصال، وكؤّن الذي ٌوصل ما : وصل إلى المخاطب وانتهى إلٌه، واإلببلغ

. 1فً نفسه من األفكار إلى المخاطب هو البلٌػ حّقاً 

أن يعّبَر عن المعنل :"وقد قال ابن البناء عن الببلؼة: البالؼة عند ابن البناي

"المتلوِب عبارةًا يسهل بها حصولُه في النفِس متمّكناًا من الؽرِض المقصودِ 
2

 ،

وهذا التعرٌؾ على وجازته فٌما ٌبدو ٌنحو إلى اللؽة الطبٌعٌة التً تتسم بالجمال 

الفنً وسهولة التواصل بٌن المبدع والمتلقً بعٌدا عن أسلوب الفلسفة والمنطق  

إّن :"والتعقٌد، وٌقول الدكتور عبد المالك مرتاض ما ٌقرب من ذلك فً المقصود

أفصح الكبلم وأبلؽه لو ٌلقى فً متلّقٌن ال ٌفهمون لؽة ذلك الكبلم لما كان له أيُّ 

تؤثٌر، وإذن فبل بّد من تضافر متلّقٌن بلؽاء بالمقدار الذي ٌشترط فٌه وجود باّثٌن 

بلؽاء، ٌتذّوقون الرسالة األدبٌة المتلّقاة، وٌتحّسسون جمالها، وإالّ فإّن جمالٌة 

األدب تفقد كّل معنى لها إذا ظلّت أحادٌة الجانب من أجل ذلك قامت كّل الببلؼات 

 .3"عبر تارٌخ اآلداب اإلنسانٌة الطوٌل على تكافإ اإلرسال والتلقً

                                                 
 ،  6،2006.الموجز فً تارٌػ الببلؼة، مازن المبارك، دار الفكر المعاصر،بٌروت، لبنان، ط: ٌنظر1

. 19-18:  ص، ص
. 20-19:الروض المرٌع، ص، ص 2
. 225:، ص2،2010. نظرٌة الببلؼة، عبد المالك مرتاض، دار القدس العربً للنشر والتوزٌع،ط3
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والباحث فً حدٌث ابن البناء عن الببلؼة والفصاحة والبدٌع ٌجد أّنه قد فّرق 

ٌّز فكره عن معاصرٌه، فحازم ال  بٌنها وأعطى لها مفاهٌم محّددة تدّل على تم

ٌفرد للببلؼة تعرٌفا محددا بل ترد عنده مقترنة بكلمة علم فٌقول فً الموضع 

"إنَّ علَم البالؼِة ي تملُ علل صناَعَتْي ال عِر والختابةِ :"األول
1

، وٌقول فً 

ومعرفُة ترِق التناسِب في المسموعاِت والمفهوماِت ال يوصلُ :"موضع آخر

إليها ب يٍي من علوم اللسان إالّ بالعلِم الكلِّيِ في ذلك وهو علُم البالَؼِة الذي 

"تندرُج تحت تفاصيِل كلّياتِِه ضروُب التناسِب والوضيِ 
2

 .

: البالؼَة جنٌس عاٍل ضمَّ تحته ع رَة أجناٍس وهي:"وٌرى السجلماسً أنّ 

اإليجاُز، التخييلُ، اإل ارة، المبالؽُة، الّرصُؾ، المظاهرةُ، التوضيُح، االتساُر، 

"االنثناُي، التكريرُ 
3

 .

البالؼَة :"ولم ٌهتم ابن البناء بالتعرٌؾ العام للببلؼة الذي ٌنّص على أن

فقد كان متؤّثرا برأي الجاحظ  الذي " متابقُة الكالِم لمقتضل الحاِل مي فصاحتِهِ 

على صٌاؼة كبلمه فً مستوى فهم "ٌرى بؤّن األدٌب علٌه أن ٌكون قادرا 

السامع، وثقافته، ومرتبته االجتماعٌة، وذلك ألّن الناس من هذه الوجهة على 

درجات متباٌنة، وعلى األدٌب أن ٌراعً أحوال جمهوره، وٌحاول أن ٌصوغ 

أدبه باألسلوب الذي تستطٌع معه كل فبة أن تشارك فً فهمه واستساؼته من حٌث 

أهلٌتها لئلدراك، وألفتها أللوان من التعبٌر واللفظ ولصنوؾ من المعرفة والثقافة، 

"وإالّ طاش سهمه واخطؤ الؽرض الذي ٌسعى إلٌه
4

، وٌتفق هذا مع ما ٌراه بٌٌر 

أّنه إذا كانت الببلؼة فّنا للتعبٌر األدبً فإّنها أٌضا أداة نقدٌة تستخدم "جٌرو فً 

                                                 
. 19:منهاج البلؽاء وسراج األدباء، ص 1
. 180:المصدر نفسه، ص 2
 . 180:المنزع البدٌع، للسجلماسً، ص 3
:    ط، ص.مفاهٌم الجمالٌة و النقد فً أدب الجاحظ ، مٌشال عاصً، مإسسة نوفل، بٌروت، لبنان، د 4
  32-33 .
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فً تقوٌم األسلوب الفردي كما تستخدم فً تقوٌم فّن كبار الكّتاب، وعلٌه ٌمكن 

القول بؤّن األسلوبٌة ببلؼة حدٌثة ذات شكل مضاعؾ، إّنها علم التعبٌر، وهً نقد 

لؤلسالٌب الفردٌة؛ أّما كلمة أسلوب فهً تعنً طرٌقة للتعبٌر عن الفكر بواسطة 

، وال ٌختلؾ هذا فً جوهره عّما جاء عند ابن البّناء الذي ٌهتّم اهتماما 1"اللؽة

. كبٌرا بتحسٌن األسلوب خدمة للمتلقً

، وهو ما ٌعنً أّن البٌان "علم"اقترنت كلمة البٌان عنده بكلمة : ابن البناي والبيان

له قواعد وأصول تحكم مسٌرته وتوّجه فهمه، وعلم البٌان هو علم ٌعرؾ به إٌراد 

المعنى الواحد بطرق مختلفة مع وضوح الداللة علٌه، والداللة فً مفهومها 

الخاص والعام من ضمن التراكٌب فً الكبلم وأسالٌبه المتفاوتة فً اإلطالة 

والقصر، فً الوضوح والؽموض، فً الؽرابة واأللفة، فً االنسجام والتنافر، فً 

العلُم الذي يمّيُز :" وٌعّرفه بؤنه2مراعاة المقاٌٌس النحوٌة والصرفٌة أو مخالفتها

بين الكلّياِت والجزبياِت، ويمّيُز بين جزبياِت ُكلِّيٍّ وجزبياِت ُكلّيٍّ  خَر حتل ال 

يختلَِت  يٌي ب يٍي، وال ي َتبُِه في العلِم  يٌي مّما ي تبُِه في الصناعِة، ولذلك 

"تتمّيُز الحكمُة من ال عِر والجدُّ من الهزِل في العلِم وت ترُك في الصناعةِ 
3

؛ 

فالعلم عنده روح الحٌاة، ألن استكمال اإلنسان العتقاداته، وأعماله، وأخبلقه، إّنما 

هو بالعلم الذي ٌقّسمه إّلى ثبلثة أقسام حسب مراتب اإلدراكات اإلنسانٌة، 

مرتبة الحس، ومنها العبارة باللسان عّما فً الضمٌر، ومرتبة الفكر :"وهً

التخٌٌلً، ومنها ما ٌحصل فً النفس بالوهم من مدلوالت األلفاظ، ومرتبة العقل 

الروحً، ومنها المعقوالت الثابتة الدابمة، ومنها ما ٌستشرؾ على مشارق 

األنوار الفابضة على الباطن من قبل الحق، التً هً مفتاح باب ارتباط الخلق 

                                                 
. 10:، ص1994 ، 3. األسلوبٌة، بٌٌر جٌرو،  ترجمة منذر عٌاشً، ط1
. 5:ت، ص.ط، د. علم البٌان، ابن عبد هللا شعٌب، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزابر،د2
. 88:الروض المرٌع، ص 3
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بالحق، ومسالك األسماء الحسنى فً العالم الثابت بها فً المراتب الزابلة؛ فكؤن 

"الثانٌة مقصد، والثالثة مبدأ، واألولى الحق
1

. 

ولم ٌقصد بالعلم معرفة لوازم الشًء واإلحاطة بقوانٌنه، وضوابطه، كما 

ُتُعوِرَؾ علٌه سابقا، لذلك تجد علم البٌان عنده ٌرتقً عن الصناعات المكتسبة 

شًء ٌفٌضه الحق من عنده على األذهان وٌشهد به العقل الصرٌح ال "فهو 

باستفادة من إنسان، إّنما ٌحصل من المخلوقٌن التنبٌه على العلم الذي علّمه هللا 

ْحَمنُ ﴿:خلقه، والشاهد على ذلك قوله تعالى َعلََّم اْلقُْرآََن َخلََق اإْلِْنَساَن َعلََّمُه  الرَّ

انَ  ٌَ َباُت  ﴿: وقوله تعالى،2﴾اْلَب ٌِّ ْسؤَلُوَنَك َماَذا أُِحلَّ لَُهْم قُْل أُِحلَّ لَُكُم الطَّ ٌَ َوَما َعلَّْمُتْم  

 ُ ا َعلََّمُكُم هللاَّ ُكْم َواْذُكُروا ِمَن اْلَجَواِرِح ُمَكلِِّبٌَن ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّ ٌْ ا أَْمَسْكَن َعلَ  َفُكلُوا ِممَّ

َ َسِرٌُع اْلِحَسابِ  َ إِنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ ِه َواتَّ ٌْ ِ َعلَ ؛ فعلم البٌان عنده ٌشمل فنون 3﴾اْسَم هللاَّ

القول المختلفة التً ٌمتلك المبدع التعبٌر فٌها بدون سابق تعلٌم ومعرفة وٌقصد 

بذلك ملكة اإلبداع، والمهارة اللؽوٌة التً ٌفٌض بها الحق تبارك وتعالى على من 

. ٌشاء من خلقه

وٌفّرق ابن البناء بعد ذلك بٌن صناعة البدٌع والببلؼة والفصاحة، وعلم 

إّنما هي من جهِة االستدالِل باأللفاِظ علل معانيها، فهَي راجعٌة إلل : "البٌان قاببل

كيفَيِة العبارِة واألساليِب في البياِن، وعلُم البياِن إنما هو من جهِة وجِه الداللِة 

والدليِل، فهو راجٌي إلل المعاني من حيُث هي واضحٌة فيِه، وم اكلَُة األموِر من 

                                                 
عمر       .، تح"من تراث ابن البناء المراكشً:"شرح رسالة الكلٌات، ابن البناء المراكشً ضمن كتاب  1

. 29:، ص1995، 1  أوكان،إفرٌقٌا الشرق، المؽرب، ط
. 4-1 الرحمن، 2
. 4 المابدة، 3
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ِة بالكالِم  َر عنها بلفٍظ أو لم ُيَعبَّر، ولذلك يكوُن الكالُم عند الخاصَّ جهِة حقابقَِها عبَّ

"البديِي، ويكوُن عند العاّمِة بكالِمها المبنيِّ علل ؼيِر اللؽِة وعلل ؼيِر اإلعرابِ 
1

 .

متل أُْتلَِق البياُن :"، وذلك فً قوله"صناعة"وٌقترن البٌان عنده كذلك بكلمة 

علل القوِل وحَدهُ الذي به التبياُن، فصناعُة البديِي هي صناعُة البياِن، وعلُم 

"البياِن فوَقها، فإتالُق علُم البياِن علل الصناَعِة ؼيُر سديدِ 
2

،وٌمكن توضٌح ذلك 

بؤّن الهدؾ األّول للمبدع هو البٌان، بٌان ما فً نفسه للمتلقً، أو السامع أو 

المخاَطب، ثّم تؤتً بعد ذلك درجة اإلبداع فً الكبلم بالتزٌٌن والتنمٌق وما إلى 

. ذلك من ضروب البدٌع، إلخراجه فً صورة ٌنبهر لها من حٌث البٌان واإلبداع

والمتعارؾ علٌه أّنه ال تكفً معرفة قوانٌن البٌان وال قوانٌن البدٌع أن تصنع من 

أيٍّ كان فّنانا مبدعا، بل ال بّد من توّفر عنصر الملكة الفطرٌة التً ُتوجد هذه 

.    الصناعة، وال ٌوجدها العلم على حّد تعبٌر مٌخابٌل نعٌمة فً ؼرباله

ٌّن ابن البناء بعد ذلك أّن صناعة البٌان تنحصر، وعلم البٌاِن ال ٌنحصُر،  وٌب

المرجوَح ال يإثر في الراجح "وذلك لوجود قاعدة فً علم البٌان تنّص على أن

الختالِؾ مرتبتِِهما في القّوة والضعِؾ، والقويُّ يدفُي الضعيَؾ تبعاًا وعقالًا، 

وكذلك اإلمكاُن اليقدُح، إّنما يقَدُح وجوُد الممكِن ال إمكاُنه، فإّن إمكاَنُه عدُم، 

والعدُم ال يقَدُح في الموجوِد، وكذلك سابُر القواعِد الكلَّيِة الم ترَكِة لبياِن 

"جزبياِت العلوِم كلّها هَي من علِم البيانِ 
3

 .

وٌتفق ابن البناء مع أقطاب المدرسة المؽربٌة فً عصره على أّن علم البٌان 

ًٌّ تخدمه الصناعات المكتسبة  ًٍّ شمول ٌشمل فنون القول المختلفة وأّنه علم كلٌّ

المتمّثلة فً أسالٌب النظوم المختلفة، فالسجلماٌسً  ٌنّص فً مقّدمة كتابه على أّن 

                                                 
. 88:الروض المرٌع، ص 1
. 89:المصدر نفسه، ص 2
. 89:المصدر السابق، ص 3
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إحصاُي أساليِب النظوِم التي ت تملُ عليها الصناعُة :"مقصده من تؤلٌؾ كتابه هو

الموضوعُة لعلِم البياِن، وأساليِب البديِي، وتجنيُسها في التصنيِؾ وترتيُب أجزاِي 

الصناعِة في التؤليِؾ علل جهِة الجنِس والنوِر وتمهيُد األصِل من ذلك للفرِر 

فنقول أّن هذه ... وتحريُر تلك القوانيِن الكلَّيِة وتجريُدها من المواِد الجزبَِيةِ 

الصناعة الملّقبُة بعلِم البياِن وصنعِة البالؼِة والبديِي م تملٌة علل ع رِة أجناٍس 

هو :"؛ وهم بذلك ٌختلفون عّما جاء عنه عند السكاكً الذي حّدده قاببل1..."عاليةٍ 

معرفُة إيراِد المعنل الواحِد بترٍق مختلفٍة بالزيادِة في وضوِح الداللِة عليه، 

وبالنقصاِن ليحترز بالوقوِؾ علل ذلك عن الختِؤ في متابقِة الكالِم لتماِم المراِد 

"منه
2

.     ، واعتبره قسٌم علم المعانً، وألحق بهما المحسنات المعنوٌة واللفظٌة

وال ٌختلؾ مدلول البٌان عند ابن البناء والسجلماسً مع ما كان علٌه عند 

عبد القاهر الجرجانً وسابقٌه حٌث اعتبروا البٌان وصفا للكبلم البلٌػ، فٌقول عنه 

إّنَك ال ترى علماًا هو أرسُ  أصالًا وأبسُق فرعاًا، وأحلل : "عبد القاهر الجرجانً

جنًال، وأعذُب ورداًا، وأكرُم إنتاجا، وأنوُر سراجاًا من علِم البياِن، الذي لواله لم 

 ََ والذي لوال تحفِّيِه ...تر لسانك يحوُك الو َي، ويصوُغ الُحلل، ويلفُِظ الدرَّ

بالعلوِم وعنايتِِه بها، وتصويِرِه إّياها لبقَيت كامنةًا مستورةًا، ولما استبانت لها يَد 

"الدهِر صورةًا 
3

 .

ولم ٌّحدد علماء البٌان المتؤخرون مدلوال لعلم البٌان، فقد اكتفى عبد القاهر 

الجرجانً بذكر منزلته وما تعرض له من الضٌم، وما دخل على الناس من الؽلط 

فً معناه
4

دقابٍق وأسراٍر تريِق العلِم "، وقد أشار إلى جوهر البٌان الذي ٌكمن فً

                                                 
. 180:ص:  المنزع البدٌع، للجلماس1ً

2
. 249: ، ص1937فتاح العلوم، أبو ٌعقوب بن أبً بكر السكاكً، القاهرة،  م 

3
. 5:دالبل اإلعجاز، للجرجانً، ص  

4
. 6:المصدر نفسه، ص  
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بها الروَيُة والفكُر، ولتابٌؾ مستقاها العقلُ، وخصابَص ومعاٍن ينفرُد بها قوٌم قد 

وأّنها السبُب في أن عَرضِت المزيُة علل الكالِم، ...هدوا إليها وَدلّوا عليها

الؽايُة، ويعلو  ووجَب أن يفُضلَ بعُضه بعضاًا، وأن يبعَد ال ؤُو في ذلك، وتمتدَّ 

"الُمرتَقل، ويِعزَّ المتلُب، حتل ينتهي األمُر إلل اإلعجازِ 
1

 .

هو اإلحضاُر لما بِه يظهُر لما بِه تمّيُز :"أّما الرّمانً فٌعّرؾ البٌان بقوله

"ال يِي من ؼيرِه في اإلدراكِ 
2

، وهذا المفهوم ذكره ابن البناء عند تعرٌفه 

هو إحضاُر المعنل للنفس بسرعِة إدراِك، وال :"لمصطلح التوضٌح الذي ٌقول فٌه

 ثّم ٌشٌر إلى ،"يكوُن إالّ باألفصِح و األجلل من األلفاظ وأحسنها إبانة ومسموعاًا 

وهذا النور هو عمود :"وقال بعد ذلك" حسن البيان "تسمٌة الرمانً له بـ

"البالؼة، ومادة أساليب البديي
3

، وٌستشهد له بشاهد الرمانً التً ذكره لحسن 

. البٌان وٌضٌؾ إلٌه شواهد أخرى من القرآن ومن األقوال النثرٌة

والباحث المتؤّمل لنصوص ابن البناء الدابرة حول مصطلح البٌان ٌجد أّنه 

ٌّزا كبٌرا من فكره، فهو ٌؤتً بمعنى اإلبانة واإلحاطة بؤسالٌب النظم  ٌشؽل ح

المختلفة، وقد قرنه بكلمة علم، وأتى بمعنى التوضٌح وأشار إلى أّنه عمود 

الببلؼة، ومادة أسالٌب البدٌع، وٌؤتً بمعنى التفصٌل لذلك ٌذكره تحت تفصٌل 

إّنما جعلته في التفصيل ألن هللا وصؾ كتابه بؤّنه :"شًء بشًء، وبّرر ذلك بقوله

"تفصيلُ كلِّ  ييٍ "و" تبياُن كلّ  ييٍ "، وبؤّنه "بياٌن للناسِ "
4

، وأتى بشواهد 

دالة على حسن البٌان، وٌتفق مدلول كلمة البٌان عند ابن البناء مع ما كانت علٌه 

الملكِة التي خلق هللاُ "عند أوابل النقاد فً الدرس الببلؼً فهو ٌدّل على تلك 

                                                 
1
. 7:دالبل اإلعجاز، للجرجانً، ص  
محمد خلؾ هللا، محمد زؼلول  . النكت فً إعجاز القرآن، ضمن ثبلث رسابل فً إعجاز القرآن، تح 2

. 106:، د ت، ص4  سبلم، دار المعارؾ ط 
. 137-136:الروض المرٌع، ص،ص 3
. 138:آل عمران، ص 4
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عليها اإلنساَن كابناًا قادراًا علل التعبيِر عّما في نفِسه والتؤثيِر فيمن حولَه من 

َِ بين يدي القر ِن وفي فجِر القرِن  بني جلدتِِه، فمدلولُ كلمِة البياِن االصتالِحيِّ

"األوِل هو ملكُة التعبيِر ونتاُج هذه الملكِة من فنوِن القولِ 
1

 .

البٌان "والجاحظ من أوابل من استخدموا مصطلح البٌان، فقد عّرفه فً كتابه 

البياُن اسٌم جامٌي لكلّ  يٍي ك َؾ لَك قناَر المعنل، وهَتَك :"بقوله" والتبٌٌن

ألنَّ مداَر األمِر والؽايَة ...الحجاَب دون الضميِر حتل يفضي السامُي إلل حقيقتِهِ 

التي إليها يجري القابلُ والسامُي إّنما هو الفهُم واإلفهاُم، فبؤيِّ  يٍي بلؽَت 

"اإلفهاَم، وأوَضْحَت عن المعنل فذلك هو البيانُ 
2

 .

كما استعمل ابن البناء البٌان وصفا للملكة األدبٌة التً وهبها هللا لفبة من 

الناس تمتلك آلٌات القول، والمهارة فً صنع األسالٌب الفّنٌة، وتلوٌن العبارات 

. األدبٌة، وهو علم كلًّ تشترك فٌه كل الفنون الببلؼٌة على تباٌنها الذاتً

"أن يكوَن اللفُظ م اكالًا  للمعنل:" هً: الفصاحة عند ابن البناي
3

، وٌبدو من 

خبلل تعرٌفه هذا للفصاحة أّن اهتمامه منصب على الجانبٌن اللفظً والمعنوي 

وأّنه ال بّد من التشاكل والتوافق والتطابق بٌنهما حتى ٌتحّقق حسن البناء الذي ٌتّم 

بموافقته للعقل وجرٌانه على النظام الطبٌعً، وتتمّثل مقّومات فصاحة الكبلم عنده 

أن يكوَن لفُظُه فصيحاًا لسهولِة مخارجِه، وعذوبتِِه في السمِي، وسهولِة "فً

، واتساِر الفهِم  تصّوِر معناهُ، وحسِن مبانِيِه بالم اكلِة العقليِة، والنظاِم التبيعيِّ

في لوازِمه فهو العالِي الدرجِة، الرفيُي المنزلِة، النهايُة في التبقاِت ال ريفِة، 

"ولذلك احتِيَج إلل معرفِة الكالِم وتبقاتهِ 
4

 إذا تحّقق للفظ؛ فالفصاحة عنده وصٌؾ  

                                                 
. 252:ه، ص1402، 3الببلؼة والتطبٌق، أحمد مطلوب، كامل البصٌر، ط 1
. 76-75: ص،ص1.البٌان والتبٌٌن للجاحظ،  ج 2
. 87:الروض المرٌع، ص 3
. 87: المصدر نفسه، ص4
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 إذا لمعنىفٌه التوافق الصوتً من سهولة فً المخرج، وعذوبة فً السمع، ول

 وهما وللفظ والمعنىتمكن المتلقً من إدراكه وفهم معناه بسهولة وٌسر، 

متشاكبلن فً بناء واحد منتظم ال تعقٌد وال التواء، تدل علٌه لوازمه، فٌّتسع 

 .فهمه، وبذلك ٌرتفع إلى أعلى طبقات الكبلم

وقد اعتبر علماء الببلؼة قبله الفصاحة وصفا ٌطلق على الكبلم والكلمة 

والمتكلّم، وهً عند ابن البناء وصؾ للكلمة فقط ولم ٌلتفت إلى وصؾ المتكلّم 

ٌُعَتَبُر أكثَر اهتماما من علماء مدرسته الفلسفٌة  باإلضافة إلى أّن ابن البناء 

المؽربٌة بمصطلح الفصاحة إذ لم ٌذكره سوى حازم الذي ٌرد عنده مجاورا 

لمصطلح الببلؼة وال ٌقؾ عنده بتعرٌؾ وال تحدٌد، بل ٌشٌر إلٌه حٌن ٌتحّدث 

عن حسن موقع الكبلم من النفوس إذ اعتبره شرطا من شروط الببلؼة 

والفصاحة
1

ٌّن أن الفصاحة والببلؼة جاءتا  ، وفً أثناء حدٌثه عن إعجاز القرآن ب

على درجة عالٌة فً القرآن الكرٌم كلّه دون فتور، أو تفاوت بٌن آٌاته وسوره، 

أما كبلم العرب فٌقع فٌه الفتور والتفاوت
2

 .

وقد نالت الفصاحة عناٌة فابقة فً الدرس النقدي والببلؼً
3

 قبل ابن البناء، 

فالسكاكً تناول الفصاحة بعد فراؼه من علمً المعانً والبٌان ناظرا فٌها 

جانِب الفصاحِة المعنويِة، وهو خلوُصها من التعقيِد، ومن جانِب الفصاحِة :"من

، جاريةًا علل قوانيِن اللؽِة سليمةًا من  اللفظيِة وهو أن تكون الكلمُة عربّيةًا أصيلةًا

..."التنافُِر بعيدةًا عن الب اعةِ 
4

، وهذه الخصوصٌة التً منحها السكاكً للفصاحة 

لم تعرؾ من قبل عند علماء الببلؼة، فعبد القاهر الجرجانً لم ٌفّرق أٌضا بٌن 

                                                 
 25:منهاج البلؽاء وسراج األدباء، للقرطاجنً، ص 1
.  389:منهاج البلؽاء، الملحق ص:  ٌنظر2
،  1.، ج1939مثبل المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر، ضٌاء الدٌن بن األثٌر، القاهرة،: ٌنظر 3

 وما بعدها  80:   ص
. 527-526:مفتاح العلوم، للسكاكً، ص،ص 4
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بؽيِر "الببلؼة والفصاحة، وأرجع األمر إلى النظم، والذي ال ٌتحّقق لمن ٌرٌده 

تناولِِه للمعنل من الجهِة التي هي أصّح لتؤديته وتختاَر له اللفَظ الذي هو أخصُّ 

"بِه وأك ُؾ عنُه وأتمُّ له وأحَرى بؤن ُيْكِسَبُه ُنْبالًا، وُيظِهَر فيه مزيةًا 
1

، كما لم 

ٌتؤّثر عبد القاهر الجرجانً بتفرٌق ابن سنان بٌن الفصاحة والببلؼة الذي قال 

الفصاحُة وصٌؾ مقصوٌر علل األلفاِظ والبالؼُة التكون إالّ وصفاًا لأللفاِظ مي :"فٌه

"المعاني
2

الفصاحَة "، وقد كان تفرٌُعه مكّمبل لما بدأه العسكري الذي أشار إلى أنّ 

تماُم  لِة البياِن، فهي مقصورةٌ علل اللفِظ، ألنَّ االة تتعلُّق باللفِظ دون المعنل، 

"والبالؼُة إّنما هي إنهاُي المعنل إلل القلِب، فكؤّنها مقصورةٌ علل المعنل
3

، إالّ 

أّن ابن سنان كان له جهدا ملحوظا فً باب الفصاحة فقد أحاط بما قٌل فٌها، وقام 

بتصنٌفها وتبوٌبها وذكر شروطها، وبّرر سبب اهتمامه بها فً بداٌة كبلمه 

إّني لّما رأيُت الناَس مختلفيَن في ماهيِة الفصاحِة وحقيقتِها، أَْوَدْعُت :"قاببل

ََ علل الناظِر  ِكتابي هذا ُتَرفاًا من  ؤنِها، وُجملَةًا من بيانِها، وقّربُت ذلَك

لِ  ..."وأوضحُتُه للمتؤمِّ
4

 .

األول ٌرتبط : وكان الجاحظ سّباقا إلى اعتبار أّن للفصاحة معنٌٌن اثنٌن

: بسبلمة النطق مّما ٌشوب أصوات الحروؾ وٌعّطل مخارجها الصحٌحة، والثانً

ٌرتبط بنقاء اللؽة، وخلّوها من المفردات والصٌػ الشاذة عن أصالة اللسان 

القرشً، وقواعد لؽة القرآن كؤنموذج أرفع لتلك األصالة
5

، فلم ٌكن للفصاحة عند 

الجاحظ  مفهوما محّددا بل كانت تلتبس لدٌه بمدلول البٌان والببلؼة حتى استخدم 

. األلفاظ الثبلثة بمعنى واحد

                                                 
. 43:دالبل اإلعجاز، للجرجانً، ص 1
. 49:، ص1953سرالفصاحة، ابن سنان الخفاجً، تح عبد المتعال الصعٌدي، القاهرة،  2
. 8:الصناعتٌن، للعسكري، ص 3
. 3:سرالفصاحة، البن سنان، ص 4
. 53:مفاهٌم الجمالٌة والنقد فً أدب الجاحظ، ص: ٌنظر5



جهود ابن البناء النقدٌة                                                                  الفصل الثانً      

 152 

أبا ذإيب الهّذلي كان فصيحا كثير الؽريب "وٌروي صاحب الطبقات أّن 

"متمكنا في ال عر
1

، فالفصاحة عنده صفة لؤللفاظ وحدها ولٌست للمعانً أو هما 

. معا

 ذلك أّن ابن البناء أولى الفصاحة اهتماما واضحا حٌث قام بتعرٌفها خالصةو

وذكر مقّوماتها سواء كان ذلك فً اللفظ أو فً المعنى، أو كلٌهما وذكر أّنه بتوفر 

تلك المقّومات ٌكون حسن البناء المّتفق مع نظام اللؽة الطبٌعٌة، وقد قصد بحسن 

البناء خلوه من ضعؾ التؤلٌؾ وتنافر الكلمات، والخلوص من التعقٌد، فٌتآزر 

المستوى التركٌبً والصوتً والداللً، لٌحّقق بذلك جمال اللؽة الطبٌعٌة وٌسمو 

به إلى مرتبة عالٌة وهذا ما ٌبلحظ من خبلل تعرٌفه للفصاحة وما ذكره من 

شروط لها، فقد نظر إلٌها نظرة تنبع من إدراكه لطبٌعة اللؽة األدبٌة وما ٌجب 

. على األدٌب أن ٌراعٌه فٌها

كلمة بدٌع تطلق على كّل ما فٌه طرافة  كانت: البديي وموقؾ ابن البناي منه

وجمال، فقد كان عبد القاهر الجرجانً فً كتابٌه الدالبل واألسرارٌبحث عن 

الببلؼة العالٌة والبٌان الساحر، وعن الصنعة الفاخرة، والنظم البارع، وأٌن ٌكون 

الحسن واإلحسان واإلبداع واإلفتتان، وفٌم تتمّثل خصابص الجودة ومظاهر 

   .2البراعة

ٌّز الجمالً فً     أّما البدٌع عند ابن البناء فٌحمل معنى األدبٌة، بمعنى التم

الخطاب سواء أكان منظوما أو منثورا وسواء أكان شعرا أوؼٌر شعر، وال ٌؽدو 

التقابل بٌن الشعر وؼٌر الشعر عنده ٌتطابق مع ما هو مؤلوؾ بٌن الشعر والنثر، 

                                                 
محمود محمد شاكر،مطبعة المدنً،  . طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سبلّم الجمحً، تح 1

. 132:، ص1.، ج2.   القاهرة،ط
عبد العزٌز شرؾ،   . محمد سعٌد فرهود،د.عبد المنعم خفاجً،د.األسلوبٌة والبٌان العربً، د:  ٌنظر2

. 112:، ص1992، 1.  الدار المصرٌة اللبنانٌة، ط
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ٌّل وهو ؼٌر الشعر،  ٌّل وهو الشعر والقول ؼٌر المخ ولكّنه ٌؽدو بٌن القول المخ

سواء أكان ذلك فً المنظوم أو المنثور، وٌظهر الشعر عنده ال ٌمكن أن ٌحمل 

الحكمة أّما ؼٌر الشعر فٌحمل الحكمة أو هو قابل لحملها ومن هنا تؤتً التفرقة 

بٌن الشعر وؼٌر الشعر ال تتصل بالقٌمة الجمالٌة، فكبلهما ٌشمله البدٌع وكبلهما 

ال ٌحمل إالّ الجهل والباطل، أّما اآلخر " الشعر"تتمّثل فٌه األدبٌة لكّن أحدهما 

 . 1ؼٌر الشعر سواء أكان منظوما أو منثورا فهو قابل ألن ٌحمل الحق والحكمة

وقد أحدثت جهود نقاد الؽرب اإلسبلمً ثورة جدٌدة وانقبلبا جذرٌا فً 

مفاهٌم النقد والببلؼة، وفً قضاٌاهما، فؤعطت نفسا جدٌدا، ساهم فً بناء الدرس 

الببلؼً والنقدي ووجهت مساره توجٌها صحٌحا سلٌما، وٌبدو هذا جلٌا فً كٌفٌة 

تعامل نقاد الؽرب اإلسبلمً مع صناعة البدٌع، وصناعة البٌان إذ وضعوا 

ٌّزوا فٌما بٌن علم  عناصر علمٌة لتحدٌد الصناعة البدٌعٌة، والصناعة البٌانٌة، وم

البدٌع وعلم البٌان، وبٌن المصطلحات التً تنضوي تحت كّل علم وصناعة 

دة الدرس  ٌّزة بالّدّقة والتحدٌد، والمرونة مجرِّ فكانت أبحاثهم ودراساتهم متم

الببلؼً من المترادفات الزابدة، والمصطلحات المتداخلة، كما كانت أبحاثهم 

تؽترؾ من درس اإلعجاز، وعلوم القرآن والتفسٌر، وأصول الفقه، الشًء الذي 

. بلور الدراسات القرآنٌة والببلؼٌة والنقدٌة

 لقد كان البدٌع عند القدماء ٌذكر لبٌان أسرار تراكٌب اللؽة العربٌة، وتفّوقها 

على سابر اللؽات لذا نجدهم ٌقفون على ألوان من االستعارات، والتشبٌهات 

والكناٌات
2

، فالجاحظ نّبه إلى أّن اللؽة العربٌة تسمو على سابر اللؽات 

                                                 
البدٌع وثنابٌة الشعر وؼٌر الشعر عند ابن البناء، سعاد بنت عبد العزٌز المانع، مجلّة جذور  :  ٌنظر1

. 278:، ص16:         العدد
:   ، السنة325:محمد الحجوي، مجلّة دعوة الحق المؽربٌة، العدد. مفهوم اإلعجاز عن الباقبلنً، د  2

. 1997 ٌناٌر،فبراٌر،38   
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والبديُي مقصوٌر علل العرب، ومن أجلِِه فاقت لؽُتهم كلَّ لؽٍة، واربت :"بالبدٌع

"علل كلِّ لسانٍ 
1

. ، فالبدٌع عنده مٌزة خاصة بالعرب والعربٌة

فبل ؼضاضة إذن إذا ما سار نقاد الؽرب اإلسبلمً على نهج علماء اللؽة 

والنحو وعلماء الببلؼة والنقاد القدماء، وعلماء اإلعجاز، أن نبلحظ اهتمامهم بعلم 

حٌث صار مصطلح البدٌع -خبلل عصر كلٍّ من ابن البناء والسجلماسً-البدٌع

ٌهٌمن على عناوٌن كتبهم ومإلفاتهم النقدٌة منطلقٌن من تحدٌد الداللة 

المصطلحٌة، ومجاالت البدٌع وقضاٌاه، وظواهره وعبلقته ببدٌع القرآن 

وإعجازه، وٌرجع ذلك إلى انبهارهم ببدٌع القرآن وأسلوبه، ونظمه، وصوره، لذا 

حاولوا أن ٌإّصلوا له كعلم جدٌد مستعٌنٌن بعلم المنطق والفلسفة، وعلم الكبلم، 

وكان هدفهم هو صٌاؼة نظرٌة نقدٌة جدٌدة تسهم فً بلورة وتطوٌر الدرس 

وهو الهدؾ الذي ترمً إلٌه جهود ابن -الببلؼً والنقدي، وتقّرب أسرار اإلعجاز

من ذوي االختصاص وؼٌرهم من عامة الناس، وتوّجه المسار النقدي - البناء

توجٌها سلٌما مواكبا للدراسات القرآنٌة، والحالة هذه أّن األدب العربً وقتبذ قد 

ٌّمة قد أبعدت الباحثٌن  عرؾ ركودا، لذا كانت جهود نقاد الؽرب اإلسبلمً الق

عبلل الؽازي عن . والمهتمٌن عّما تهدؾ إلٌه عناوٌن التراث النقدي حٌث ٌقول د

نا من القدماِي، :" ذلك ََ ا باإل ارِة إلل ختٍؤ تاريخيٍّ منهجيٍّ لِحَق ََ ونبدأُ حديَثَن

ولم ينَتبِه إليِه المحدثون، وهو عناويُن كتِب القرِن الثامِن في المؽرِب، حيث 

ِة، التي تمّثلُ في بعِدها و دالالتِها  أبعَدِت الدارسيَن عن المضاميِن الحقيقيَّ

،إْذ  ِة ما تهدُؾ إليه عناويُن التراِث النقديِّ ِة واألسلوبيَّ ِة، والمنهجيَّ المضمونيَّ

، فؤبعَد القارَئ، وبالتالي أبعَدَنا عن  قضل العنواُن البديعيُّ علل المضموِن النقديِّ

                                                 
. 56-55:، ص، ص4.البٌان والتبٌٌن، للجاحظ، ج 1
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"الوقوِؾ علل عالٍم خاٍص وجديٍد من الدرس النقدي الجديد الممتي الهادؾ
1

 ،

" الروض المرٌع فً صنعة البدٌع"، و"فالمنزع البدٌع فً تجنٌس أسالٌب البدٌع

جنت على أهداؾ ومقاصد - فً رأٌه-، وؼٌرها"منهاج البلؽاء وسراج األدباء"و

مإلفٌها، وبالتالً على الثورة التً كان من الممكن أن تحدثها فً الدراسة العربٌة 

الحدٌثة لو أّن القارئ اّطلع على هذه الكتب لٌقؾ على تمّردها على تلك العناوٌن 

المسجوعة والموّجهة، أو الموحٌة بؤّنها تدور فً الفلك الببلؼً عموما، والبدٌعً 

خصوصا، فً حٌن أّنها تمّثل منظورا آخر، ومنهاجا فرٌدا، وشمولٌة فً 

االصطبلح، ما كان لؽٌرها من كتب القدماء أو المعاصرٌن فً الشرق 

،وؼٌرها أن ٌكون كذلك"معاهد التنصٌص"و"الطراز"كـ
2

عبلل .، ورّبما كان د

الؽازي محّقا فً تنبٌهه إلى الخطر المنهجً التارٌخً الذي لحق األدب العربً 

من طرؾ النقاد القدماء، وعدم انتباه المحدثٌن إلى عناوٌن المإلفات التً هٌمن 

علٌها مصطلح البدٌع خبلل القرن الثامن الهجري، وتمّرد مإلفات الؽرب 

اإلسبلمً على الكتب الببلؼٌة الشرقٌة التً عنونت بعناوٌن مسجوعة موحٌة، إالّ 

القضاء : أّنه ٌإاخذ على بعض النتابج التً توّصل إلٌها والتً ٌمكن حصرها فً

على المضمون النقدي، وإقصاء القارئ من الدرس الببلؼً الجدٌد، الممتع 

والهادؾ، وكون تلك المإلفات جنت على أهداؾ مإلفٌها، وعلى الثورة التً كان 

من الممكن أن تحدثها فً الدراسات العربٌة
3

، وقد أقصى الروض المرٌع من 

. دراسته مّدعٌا تفّوق المنزع البدٌع علٌه

فالمضامٌن الببلؼٌة المؽربٌة وإن هٌمن علٌها مصطلح البدٌع فلم ٌقض 

ٌّر المسار النقدي من االبتذال، واالعتماد على  علٌها، بل نجده قد أؼناها، إذ ؼ
                                                 

1
. 97:، ص1980عبلل الؽازي،.المنزع البدٌع فً تجنٌس أسالٌب البدٌع، تح، د  

2
. 98-97: المصدر السابق، ص،ص 
قضاٌا النقد األدبً عند ابن البناء، موالي عبد العزٌز ساهر، مخطوط رسالة دكتوراه،      " ٌنظر 3

. 2004:   كلٌة األداب والعلوم اإلنسانٌة، الرباط  المؽرب،  سنة



جهود ابن البناء النقدٌة                                                                  الفصل الثانً      

 156 

ٌّر قضاٌا النقد،  الفطرة والسلٌقة والذوق، إلى المسار األسلوبً العلمً، كما ؼ

وظواهر الببلؼة، حٌث ظّل مواكبا للنص الببلؼً اإللهً، ومنتعشا تحت ظّل 

الدراسات القرآنٌة، واإلعجازٌة التً أسهمت إسهاما فّعاال ورابدا فً بناء الدرس 

.  النقدي والببلؼً

أما إقصاء القارئ من الدرس النقدي، فمرجعه إلى اضطراب المناهج، 

وكثرة التفرٌعات، والتقسٌمات الببلؼٌة، وعدم تحدٌد مصطلحاتها، وٌرجع كذلك 

. إلى كثرة التخرٌجات النحوٌة واللؽوٌة

أما كون المإلفات جنت على أهداؾ مإلّفٌها، وعلى الثورة التً ٌمكن 

إحداُثها، فإذا صّحت هذه النتٌجة فبل تعّمم على كافة المإلفات الببلؼٌة والنقدٌة، 

وال تنطبق على -خبلل عصور االنحطاط-فقد تنطبق على بعض المإلفات الشرقٌة

مإلفات الؽرب اإلسبلمً
1

 .

وباعتبار أّن جهود ابن البناء تنطلق من اعتبار البدٌع مساوٌا أو مرادفا 

للببلؼة، فإّن المقام ٌتطلّب تحدٌد ومناقشة مفهومه لمصطلح البدٌع، ومناقشة 

العبلقة التً تربطه بعلمً الببلؼة والنقد، ومناقشة عبلقته بالدراسات القرآنٌة، 

خصوصا منها تلك التً تهتم بدرس اإلعجاز، وذلك للوقوؾ على ما أسداه نقاد 

الؽرب اإلسبلمً من جهود خدمة للقرآن الكرٌم، وإؼناًء للدرس الببلؼً والنقدي، 

وتقوٌما لبعض المزالق المنهجٌة التً وقع فٌها بعض النقاد القدماء، وتصحٌحا 

. لبعض المفاهٌم الببلؼٌة

لقد كان درس البدٌع عند نقاد الؽرب اإلسبلمً ٌقوم على المنهج العلمً، 

زٌادة المنة وفهم الكتاب والسنة -"والفلسفً والمنطقً وذلك لفهم درس اإلعجاز

                                                 
مثل المنزع البدٌع فً تجنٌس أسالٌب البٌع، والروض المرٌع فً صنعة البدٌع، والذٌل والتكملة،   1

.    والمنهاج ، ومقارنتها مع ما تقّدمها وعاصرها من المإلفات الببلؼٌة والنقدٌة المشرقٌة 
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والتراث الشعري واللؽوي، كما ٌبلحظ تفّرع مصطلح البدٌع إلى "-عند ابن البناء

ًٌ سلٌمٌ  . مصطلحات صؽرى تنضوي تحت بابه إالّ أّنه تفّرٌع منطق

، "المنزع البدٌع"و" الروض المرٌع"وقد كان الهدؾ الذي ألّؾ من أجله 

وهو وضع منهج علمً جدٌد لعلم البدٌع وصناعته، ومزج الببلؼة والنقد بالمنطق 

دراسات اإلعجاز، حتى ٌدرك ذوو - خصوصا منها-والفلسفة، وعلوم القرآن

ٌّرت األزمنة والثقافات والمفاهٌم،  االختصاص أّن اإلعجاز سٌبقى قابما مهما تؽ

واألوضاع االجتماعٌة والسٌاسٌة، وٌدرك بسطاء الناس حقٌقة اإلعجاز و سّره 

. وجمالٌة التصوٌر القرآنً، وفحوى أبعاد الحرؾ الذي ٌتكون منه النص القرآنً

كما تجدر اإلشارة إلى أّن نقاد الؽرب اإلسبلمً قد تعاملوا مع المصطلحات 

الببلؼٌة بٌقظة وحذر وفق عناصر علمٌة مضبوطة، مع التسلّح بعلم المنطق 

والفلسفة أثناء وضع مصطلح ما، لٌسلموا من كثرة الدالالت، وتعدد التفرٌعات، 

: وذلك باتباع المراحل التالٌة

ضرورة االنطبلق فً تحدٌد المصطلح من األصل اللؽوي للكلمة، فاالستعمال -1

الجمهوري الشابع، حتى ال ٌكون هناك انفصال بٌن الوضع واالستعمال عند 

. اللؽوٌٌن المنظرٌن، وعند عامة الناس الممثلٌن للجمهور

تحدٌد أوجه االستعمال، والعبلقة بٌن المعنى اللؽوي الجمهوري للكلمة وبٌن -2

المعنى الصناعً النظري، فً تبلور الكلمة، واستعدادها لتقّبل وتحّمل الدالالت 

التً حّددت من اجل خدمتها
1

، لذلك جاءت مصطلحات البدٌع، والبٌان عند نقاد 

ٌّزة بالتحدٌد والمرونة والتكامل والتجانس، هذه المسمٌات  الؽرب اإلسبلمً متم

. أعطت المصطلح حركٌة تساعد العلماء على مناقشة الصورة الفنٌة

                                                 
1
. 111:المنزع البدٌع، للسجلماسً، ص  
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مشاكلة اللفظ الذي وقع علٌه االختٌار لٌكون مصطلحا بدٌعٌا أو بٌانٌا للمعنى، -3

وضعا وتصّورا وداللة: إذ روعً فٌه جانبا اللفظ والمعنى فً بلورة المصطلح
1

 .

االعتماد على الفلسفة والمنطق فً تحدٌد مفهوم المصطلح الداللً، وهذا ٌتٌح -4

للمصطلح فرصة التعاون بٌن الفلسفة واألدب خدمة للؽة والفكر من أجل إرساء 

فكل صوت، وكلمة وجملة : "قاعدة للتنظٌر النقدي المبنً على أساس علمً

ٌتطلّب تؤٌٌدا منطقٌا ٌكفل وجوده، ألن كّل واحد منها تعبٌر عن الفكر المطلق، 

"وبالخضوع ألحكام العقل، تفّسر اللؽة من حٌث هً كابن حً
2

 .

هكذا استطاع النقاد المؽاربة رصد المعالم األساسٌة لمنهجهم الجدٌد قصد 

تخلٌص المصطلح البدٌعً من خلط المترادفات التً ُعِهدت عند النقاد والببلؼٌٌن 

القدماء، إلى أن جاء نقاد الؽرب اإلسبلمً، حٌث صار المصطلح عندهم ٌكتسً 

. سمة علمٌة، قاببل للداللة المصطلحٌة، بعٌدا عن كّل التباس معنوي

إذا كان المفهوم اللؽوي ٌنطبق على كّل جدٌد وحدٌث، : مسار مصتلح البديي

فإّن فً الببلؼة مصطلحا علمٌا من - كما تقّدم-ومخترع، ال على مثال

المصطلحات الثبلثة التً انقسم إلٌها علم الببلؼة بعد السكاكً، حٌث أصبح علما 

ٌعرؾ به وجوه تحسٌن الكبلم بعد رعاٌة المطابقة ووجوه الداللة
3

؛ فالعبلقة 

واضحة إذن بٌن المعنى اللؽوي واالصطبلحً السم البدٌع، فارتباط العبلقة بٌن 

. البدٌع والببلؼة والنقد بفنً الشعر والنثر قابمة

كؤهم -وعندما خطا األدب والشعر بالخصوص بعد نّص القرآن المعجز

خطواته الجدٌدة، وهو ٌتؤّثر باللون الحضاري - موضوع للدرس الببلؼً النقدي
                                                 

1
. 115:المصدر نفسه، ص  

2
،  1959دراسات فً األدب العربً، ؼرنباوم، ترجمة إحسان عباس، دار مكتبة الحٌاة بٌروت،  

 . 16:   ص
.  تلخٌص المفتاح فً علوم الببلؼة،جبلل الدٌن محمد بن عبد الرحمن القزوٌنً الخطٌب،تح: ٌنظر3

. 347:، ص1932، القاهرة2.  عبد الرحمن البرقوقً، ط
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والثقافً الذي عرفه المجتمع العباسً، فؤعطاه صورة العصر التً أحدثتها 

الكتب، كان النقد ٌتتبع تلك الخطوات، فٌرصد عناصرها، وٌتعارك الدارسون من 

أجل وضع اتجاهاتها، كلٌّ ّفٌما ٌراه صوابا، حتى كان من مجموع ما كتبوا ذلك 

كما سّمً ببلؼة " بدٌعا"وسّمً أحٌانا " بٌانا"التراث الخالد الذي سّمً حٌنا 

وفصاحة، وهً ألقاب ومصطلحات ال تبتعد كثٌرا فً مدلولها كما ال تبتعد كثٌرا 

فً موضوعها
1

ًْ الشعر  ، ومن هذا نستنتج أّن ارتباط عبلقة مصطلح البدٌع بفنَّ

ًْ الببلؼة والنقِد، قد أّدى إلى تقسٌم األدب العربً إلى اتجاهٌن  والنثر، وِعْلَم

. القدماء والمحدثون: اتجاه قدٌم  واتجاه حدٌث وبتعبٌر آخر: متباٌنٌن

فقد ابتدأ االتجاه الثانً الُمحَدث قبٌل العهد العباسً على ٌد بشار بن برد، 

وابن هرمة، ومروان بن أبً حفصة، ومطٌع بن إٌاس، وؼٌرهم من مخضرمً 

الدولتٌن ومن جاء بعدهم من صّناع الشعر العربً
2

، مع ما ٌمكن رصده من تباٌن 

بٌن شعراء األحقاب البلحقة من اعتدال أو إؼراق فً محسنات الصناعة 

فلّما كان القرُن الثاني الهجري أخَذ ال عُر العربيُّ يلَبُس رويداًا ثوباًا من :"الشعرٌة

خُرِؾ، والتنسيِق قصَد َتْوِ َيتِِه بحلًال وزخاِرَؾ ال عهَد له بها علل هذا  الزُّ

"ذلك هو الذي وقَي عليِه فيما بعُد اسُم البديِي أو اللتيؾِ ...النحو
3

، وٌمكن 

التماس الفرق فً مدارسة التراث األدبً الشعري بٌن استعمال المصطلح عفوا، 

وبٌن استعماله انطبلقا من رأي الدارسٌن فٌه فٌما بعد، فقد عرؾ القدماء الطباق 

ومراعاة النظٌر واألرصاد والمشاكلة واالستطراد والعكس والتبدٌل والرجوع 

والتورٌة واالستخدام واللؾ والنشر والجمع والتقسٌم ، وؼٌر ذلك من 

. المصطلحات التً نجدها مبثوثة فً أشعارهم وأقوالهم، وكذلك فً الذكر الحكٌم
                                                 

، مطبعة دار الكتب العلمٌة،  البٌان العربً من الجاحظ إلى عبد القاهر، مقّدمة نقد النثر لطه حسٌن 1
.  15:   ص

. 99:المنزع البدٌع،للسجلماسً، ص 2
. 15:، ص1969،.ط.الصبػ البدٌعً،أحمد موي،دار الكتاب العربً، القاهرة، د 3
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ومع أّنهم لم ٌقصدوا إلٌه فقد جاءهم عفوا، وؼزا شعرهم وأقوالهم فً ٌسر 

وأناة
1

، ألّن العرب ال تنظر فً أعطاؾ شعرها بؤن تجّنس أو تطابق، أو تقابل، 

فتترك لفظة للفظة، أو معنى لمعنى، كما ٌفعل المحدثون ولكنها تنظر فً فصاحة 

الكبلم وجزالته، وبسط المعنى وإبرازه، وإتقان بنٌه الشعر، وإحكام عقد القوافً، 

"وتبلحم الكبلم بعضه ببعض
2

 .

ال عراي في الجودة والحسن ب رؾ المعنل وصّحته، "كما أّنها ُتفاِضُل بٌن

"وجزالة الفظ واستقامته
3

، لكّن التؽٌٌر التدرٌجً الذي تعّرض له مصطلح البدٌع 

: عبر مساره التارٌخً خاضع لتطّور المجتمع العربً فً العصور الثبلثة

اإلسبلمً، واألموي والعباسً، وقد انعكس هذا التؽٌٌر على الشعر والنقد 

والببلؼة، والدراسات التً تهتم بإعجاز القرآن، فانتقل اإلبداع من المطبوع إلى 

. المصنوع، حٌث صار ٌرتدي ثٌاب التكلّؾ الملّون بؤلوان الزخرؾ

    وهكذا أصبح للبدٌع مصطلحه الخاص بٌن المصطلحات، فبٌنما كان ٌطلق عند 

الجاحظ ومن قبله فٌراد منه علم الببلؼة بكل أقسامها، فإذا بالبدٌع بعده ٌحاول أن 

ٌتخذ لنفسه استقبلال نسبٌا عن الببلؼة، لكّنه ظّل عالقا بعلمً المعانً والبٌان عند 

ابن المعتز وما ذكره من البدٌع والمحاسن خلٌط ُعدَّ بعضه أخٌرا من علم المعانً 

كااللتفات واالعتراض وتجاهل العارؾ، وبعضه من علم البٌان كاالستعارة 

"وحسن التشبٌه والتعرٌض والكناٌة، وبعضه من البدٌع االصطبلحً
4

، بل لم 

ٌستقّل حتى عند السكاكً نفسه الذي جعل منه علما تابعا لعلمً المعانً والبٌان، 

                                                 
.  100:المنزع البدٌع، ص 1
. 129:ص.1العمدة البن رشٌق، ج 2
محمد أبو الفضل، علً محمد  . الوساطة بٌن المتنبً وخصومه،القاضً الجرجانً،تح 3

. 33:ه، ص1386  البجاوي،مطبعة الباي،
- 258:،ص،ص1961ط،. مناهج تجدٌد فً النحو والببلؼة والتفسٌر، أمٌن الخولً، دار المعرفة، د4

259 .
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ولم ٌفرد له بابا خاصا كما فعل شّراح المفتاح فٌما بعد، مثل الخطٌب القزوٌنً 

فً تلخٌصه، ومع ذلك ورد فً أنواع تكاثرت واختلؾ النظر فً تكاثرها، 

وتنّوعها من دارس إلى آخر، حتى وقع المصطلح بٌن ٌدي السجلماسً وابن 

البناء وعند نقاد الؽرب اإلسبلمً فؤعطوه طابعا خاصا، إذ صار عندهم ٌّتسم 

بصبؽة تراجعٌة عن االستقبلل الذي عرفه على ٌد المتؤخرٌن بعد ابن المعتز 

والسكاكً الذي ٌقؾ فً نقطة بداٌة التحول من مفهوم إلى آخر، فً دنٌا تحدٌد 

". البدٌع"علم الببلؼة ومن ضمنها 

" المنزع البدٌع فً تجنٌس أسالٌب البدٌع"وكان ال بد من انتظار ظهور

البن البناء المراكشً لٌقؾ " الروض المرٌع فً صنعة البدٌع"للسجلماسً و

فً إطبلقه " علم البٌان"الدارس على إطبلق ٌحترس من حٌث المنهج للتفرٌق بٌن

فً مفهومها الجدٌد، بعد إعطابها المفهوم العام " صناعة البدٌع"العام أٌضا، وبٌن

الذي ٌحمل داللة الببلؼة والنقد كما نرى ذلك انطبلقا من منهاج حازم وتركٌزا 

على المنزع للسجلماسً وروض ابن البناء فً إطار التجنٌس والتناسب وذلك من 

: خبلل محورٌن ربسٌٌن

. أ ـ التنظٌر الفلسفً المنطقً، وبالطبع ما عرفه النقد والببلؼة من تطور

. ب ـ التطبٌق العملً

من خبلل رصد مصطلح البدٌع وتتبعه عبر المسار التارٌخً، ٌستنتج 

بدأ ٌؤخذ استقبلال - خصوصا عند الجاحظ ومن قبله-الباحث أّنه كان فً بداٌته

نسبٌا عن علم الببلؼة واستمر المصطلح عند ابن المعتز عالقا بعلمً المعانً 

والبٌان، إالّ أّنه ٌبلحظ أن المصطلح أخذ طابعا خاصا عند نقاد الؽرب اإلسبلمً، 

ٌّز هإالء النقاد كبلّ من علمً البٌان والبدٌع وأعطوا هذا األخٌر مفهوما  حٌث م

. جدٌدا  ٌنسجم وداللة الببلؼة والنقد العربٌٌن
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لمعرفة العبلقة الجامعة بٌن البدٌع واإلعجاز، ال بّد : عالقة البديي بإعجاز القر ن

عند بعض النقاد، : من معرفة أسالٌب البدٌع، واستعماالته ومصطلحاته، فمنها

التشبٌه :وعند المهتمٌن بإعجاز القرآن،وٌخص البحث بالذكر هنا الباقبلنً

واالستعارة، الكناٌة، الؽلو، المماثلة، المطابقة، التجنٌس المقابلة الموازن المساواة 

اإلشارة اإلٌؽال التوشٌح، رّد العجز على الصدر، التقسٌم التفسٌر، التكمٌل 

التتمٌم، الترصٌع المضارعة التكافإ، السلب واإلٌجاب، العكس التبدٌل، االلتفات 

االعتراض، الرجوع التبدٌل، االلتفات، االعتراض، الرجوع، التذٌٌل االستطراد، 

التكرار االستثناء
1

. 

والمبلحظ هنا إقحام بعض المصطلحات البٌانٌة كالتشبٌه واالستعارة والكناٌة 

على علم البدٌع، ألّن العبلقة -كعلم كلًّ- والؽلو فً علم البدٌع، وهٌمنة علم البٌان

بٌنهما هً عبلقة عام بخاص، ترجع أصولها إلى الدراسات اللؽوٌة والقرآنٌة 

واألدبٌة، إذ وّظؾ المهتمون كل مقّومات الدرس اللؽوي، والببلؼً والّنقدي من 

- وفً هذا السبٌل سارت جهود ابن البناء-أجل فهم أسرار اإلعجاز، وحقٌقة بٌانه

وتوجٌه القضاٌا النقدٌة توجٌها ٌواكب وٌنسجم مع أحكام اآلداب اإلسبلمٌة، 

وقضاٌاها وظاهرها، وما تنضوي علٌه هذه اآلداب من دّقة فً التعبٌر وصّحة فً 

. التفكٌر، ما تنم علٌه من صور فّنٌة، ومحاكاة بدٌعٌة

إّن العبلقة بٌن علم البدٌع وعلم اإلعجاز، تجعل الدارس ٌتتساءل مع 

هل ٌكمن إعجاز القرآن من جهة ما ٌتضمنه من البدٌع؟ وهل اإلعجاز :"الباقبلنً

ٌقتصر على الببلؼة وحدها ؟ وهل ألبواب البدٌع فابدة فً معرفة اإلعجاز
2

؟ 

                                                 
1
ٌّب الباقبلنً، تح   ،دت،     3أحمد صقر، دار المعارؾ،مصر،ط. إعجاز القرآن، ألبً بكر محمد بن الط

  . 156-111:   ص،ص
. 111:المصدر السابق، ص 2
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فقد ذكر أهل الصنعة ومن صّنؾ فً هذا المعنى من صنعة البدٌع ألفاظا، 

ٌّن مقّرر  ٌّن ما سؤلوا عنه، لٌكون الكبلم واردا على أمر مب نحن نذكرها، ثم نب

"وباب مصّور
1

لِّ :، فمن البدٌع فً القرآن، قوله عّز ذكره ﴿َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّ

اِنً َصِؽًٌرا﴾ ٌَ ْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ ِمَن الرَّ
2

َقاَل َربِّ إِنًِّ َوَهَن  ﴿: وقوله

ًبااْلَعْظُم ِمنًِّ  ٌْ ْأُس َش ا﴾َواْشَتَعَل الرَّ ًٌّ  َولَْم أَُكْن ِبُدَعاِبَك َربِّ َشِق
3

، وقد ٌكون البدٌع من 

﴾َولَُكم ِفً القصاِص حٌاةٌ ﴿:الكلمات الجامعة الحكٌمة، كقوله تعالى
4

، وفً األلفاظ 

ًٌّا﴿:الفصٌحة كقوله تعالى َبُسوا ِمْنُه َخلَُصوا َنِج ٌْ ا اْسَت  َقاَل َكِبٌُرُهْم أَلَْم َتْعلَُموا أَنَّ َفلَمَّ

ٌُوُسَؾ َفلَْن أَْبَرَح اأْلَْرَض  ْطُتْم ِفً  ِ َوِمْن َقْبُل َما َفرَّ ُكْم َمْوِثًقا ِمَن هللاَّ ٌْ أََباُكْم َقْد أََخَذ َعلَ

ُر اْلَحاِكِمٌَن﴾ ٌْ ُ لًِ َوُهَو َخ ْحُكَم هللاَّ ٌَ ؤَْذَن لًِ أَِبً أَْو  ٌَ َحتَّى 
5

، وفً األلفاظ اإللهٌة 

َمَها :كقوله َما أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة الَِّذي َحرَّ ءٍ ﴿إِنَّ ًْ  َوأُِمْرُت أَْن َولَُه ُكلُّ َش

أَُكوَن ِمَن اْلُمْسلِِمٌَن﴾
6

 .

ٌّز الكلمات البدٌعٌة فً الذكر الحكٌم كونها جامعة لؤلحكام الشرعٌة     إّن ما ٌم

. والعقدٌه، وكونها منظمة وموجهة للسلوك اإلنسانً نحو الطرٌق المستقٌم

   وٌدرك المهتّم بعلم البدٌع كما ٌدرك المهتّم بقضاٌا اإلعجاز وضروبه أّن 

اإلعجاز كامن فٌما تتضمنه النصوص القرآنٌة من أسالٌب البٌان والبدٌع وبراعة 

النظم، وحسن الدٌباجة من أسالٌب تتحّدى عباقرة اإلبداع، والفكر، كما تتحّدى 

سواهم وإن أوتوا ضروب الفصاحة والبٌان، وعلت كعوبهم فً فنون التعبٌر 

ٌّزت أذواقهم، وتنوعت، فالقرآن ال ٌقتصر على  وسمت قرابحهم وتفّتقت، وتم

                                                 
 . 111: إعجاز القرآن للباقبلنً، ص1
. 24اإلسراء، 2
 . 4مرٌم،  3
 . 37ٌس ، 4
. 80ٌوسؾ،  5
. 91النمل،  6



جهود ابن البناء النقدٌة                                                                  الفصل الثانً      

 164 

ٌّز بالشمولٌة، والخلود، والسهولة والوضوح،  ببلؼته وحدها، وإنما هو إعجاز ٌتم

كما أن فابدة علم البٌان ال تقتصر على فهم النص القرآنً، والنبوي، وتذّوقهما 

واستخراج األحكام منهما، وما تنم علٌه النصوص القرآنٌة والنبوٌة من جمال، 

وإنما تهدؾ إلى تقوٌة اإلٌمان، والزٌادة فً المّنة، وإؼناء الدرس الببلؼً 

. والنقدي، وتوجٌه قضاٌا النقد والببلؼة ولتواكب روح الشرٌعة السمحاء

 هل ألبواب البدٌع فابدة؟ :والتساإالت التً ٌمكن أن تطرح فً هذا المجال

وهل اإلعجاز الٌستدل علٌه إالّ بمعرفة صنعة البدٌع، وعلم البٌان؟ وهل ٌستطٌع 

من أدرك صنعة البدٌع والبٌان أن ٌؤتً ولو بصورة فّنٌة معجزة تتضمن كّل 

حقابق اإلعجاز وأسراره؟ 

وقد قّدَر مقّدرون أّنه يمِكُن استفادةُ إعجاِز :" وهذا ما ٌجٌب عنه الباقبلنً بقوله

القر ِن من هذه األبواِب التي نقلناها، وإنَّ ذلك مّما يمِكُن االستداللُ بِه عليِه 

وليس كذلك عندنا، ألنَّ هذه الوجوَه إذا وقَي التنبيُه عليها أَِمَن التوصلُ إليها 

بالتدريِب، والتعّوِد والتصنُِّي لها، وذلك كال عِر الذي إذا عَرَؾ اإلنساُن تريَقُه 

لُ له، وأمكَنُه َنْظُمُه، والوجوهُ التي نقولُ  يمكُن  إّن إعجاَز القر نِ :صحَّ منه التحمُّ

لُ إليِه بحالٍ  ا يقِدُر الب ُر علل التصنُِّي له، والتوصُّ "أن يعلَم منها فليس ممَّ
1

 .

والنتٌجة من هذا إمكان استفادة إعجاز القرآن من أبواب البٌان، وصّحة 

االستشهاد به علٌه، والخلوص إلى استحالة وصول ببلؼة البشر إلى ببلؼة القرآن 

و بدٌعه، ألّن ببلؼة البشر أدنى مهما سمت، فهً لم ترق إلى ببلؼة اإلعجاز، 

حٌث إن ببلؼة البشر لٌست فطرٌة، ولٌست خالدة، حٌث ٌمكن التوّصل إلٌها 

ٌّة بالتكلّؾ والتعّسؾ، قابلة للتفاضل والتفاوت، أما  بالدربة، والتعلٌم، لذا تراها ؼن

                                                 
. 157:إعجاز القرآن، للباقبلنً، ص 1
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ببلؼة القرآن فقد جاءت متسمة بالكمال، وتمام االتصال، موّجهة المسار النقدي 

. نحو المسار الصحٌح

كانت صناعة البدٌع تؽترؾ من بدٌع القرآن :  موقؾ البلؽاي والنقاد من البديي

والحدٌث النبوي الشرٌؾ وصار األدباء والنقاد ٌربطون قضاٌا النقد األدبً، 

بقضاٌا اإلعجاز القرآنً، ألّنهم وجدوا فٌه ما ٌشبع نهمهم الفكري، واألدبً 

والعقدي والفلسفً، لذا جاءت دراساتهم وبحوثهم مثمرة ومتنوعة، وقد كانت 

مواقفهم حول هذه الصناعة متباٌنة فمنهم من وقؾ منها موقؾ الرضا ومنهم من 

ٌّد قوله وٌزّكً حّجته؛ فما هً أسباب  وقؾ منها موقؾ الرفض ولكل فرٌق ما ٌإ

الخبلؾ فً هذه المواقؾ المتباٌنة؟ وما مدى انعكاس الخبلؾ على الدرس 

 الببلؼً والنقدي؟

كان العرب ٌستعملون فً إبداعهم : ه من البدٌع456موقؾ ابن رشٌق 

أسالٌب البٌان والبدٌع عفوا، ألّنهم فطروا وجبلوا على الفصاحة والبٌان والبدٌع، 

ولم ٌعرفوا قواعد الشعر والعروض والنحو والببلؼة، لهذا كانت معجزة الرسول 

فً الكتاب المبٌن الذي نزل بلؽتهم التً نبؽوا فٌها، - صلى هللا علٌه وسلّم-

وأبدعوا وتفّننوا، فؤظهر القرآن عجزهم وضعفهم إذ تحّداهم باإلتٌان ولو بؤقصر 

سورة من مثله، أو آٌة فانبهروا ببٌانه، وفصاحة كبلمه، وحبلوة أسلوبه، وجزالة 

ألفاظه فبدإوا ٌنسجون على منواله، وٌحاكون تعابٌره وأسالٌبه، فبدا علٌهم أثر 

التكلّؾ والتصّنع وجهد التعّسؾ، وإن كان الشعر ٌتدّفق من ألسنتهم كالجدول 

الرقراق منسابا، فجّنسوا وطابقوا وقابلوا و أحكموا القوافً، وكشفوا المعانً 

كّل ذلك كان قبل أن تمتزج فطرتهم وسجٌتهم بلوثة -وشاكلوا األلفاظ والءموها

والعرُب ال تنظُر في أعتاِؾ :"ٌقول ابن رشٌق- الداخلٌن من الفرس وؼٌرهم

 عِرها بؤن تجّنَس أو تتابَق، أو تقابلَ، فتترَك لفظةًا للفظٍة أو معنًال لمعنًال كما 
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يفعل المحدثون، ولكن نظَرها في فصاحِة الكالِم وجزالتِه وَبْست المعنل وإبراِزِه 

"وإتقاِن بِْنَيِة ال عِر، وإحكاِم َعْقِد القوافِي، وتالُحِم الكالِم بعُضُه ببعٍض 
1

، فابن 

رشٌق ٌنطلق من تحدٌد األسس التً تنبنً علٌها صناعة الشعر عند القدماء، وقد 

حصرها فً العفوٌة، والسلٌقة، ومشاكلة األلفاظ للمعانً، ووضوح الداللة، 

وتبلحم أطراؾ الكبلم، وتبلحم أجزاء البٌت، وهً األسس التً وضعها النقاد 

والببلؼٌون لصناعة الكبلم وهً مستوحاة من األسس التً قام علٌها اإلعجاز 

. وهو ما ٌدّل على تفاعل قضاٌا اإلعجاز مع قضاٌا الببلؼة والنقد

وقد تفّطن المحدثون إلى علم البدٌع وصناعته وخلب لّبهم فوّشوا به شعرهم 

ونثرهم، فابن رشٌق ٌوّجه الكتاب والشعراء المحدثٌن وٌنّبههم حّتى ال تكون 

صناعة البدٌع عندهم مقصودة لذاتها، مخلّة بتلك األسس التً وضعها العرب 

القدماء فً شعرهم حفاظا على األثر األدبً من التكلّؾ والتعّسؾ وابتعادا به عن 

. الحشو واإلطناب الذي ال فابدة فٌه

وأبدع البدٌع عند ابن رشٌق ما ورد عن طبع وبدٌهة ولم ٌتجاوز البٌت أو 

البٌتٌن فً القصٌدة، ٌستدّل بذلك على جودة شعر الشاعر، وصدق حّسه، وصفاء 

خاطره، فؤّما إذا أكثر من ذلك فهو عٌب ٌشهد بخبلؾ الطبع، وإٌثار الكافة، ولٌس 

ٌّتجه البّتة أن ٌؤتً من الشاعر قصٌدة كلّها أو أكثرها متصّنع من ؼٌر قصد، 

كالذي ٌؤتً من أشعار حبٌب، فٌذهب إلى جزالة اللفظ، وما ٌمؤل األسماع منه، مع 

التصنٌع المحكم طوعا وكرها، ٌؤتً األشٌاء من بعد وٌطلبها بكلفة وٌؤخذها بقّوة، 

وأما البحتري فكان أملح صنعة، وأحسن مذهبا فً الكبلم ٌسلك منه دماثة 

"وسهولة، مع إحكام الصنعة وقرب المؤخذ، ال ٌظهر علٌه كلفة وال مشّقة
2

 .

                                                 
. 129:، ص1.العمدة، البن رشٌق، ج 1
. 130: ص1العمدة البن رشٌق، ج 2
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هكذا ٌستشهد على شعر الشاعر، وجودته وحسنه، وصدق إحساسه، وتؤثٌره 

وصفاء خاطره، وأبٌنه بما ورد فً القصٌدة متدفقا منسابا عن الطبع والبدٌهة، 

وبما كان بعٌدا عن التصنع، وخالٌا من التكلّؾ، فكان الطبع والسلٌقة فً القصٌد 

. أولى من التصنع، وعلٌه ٌقوم الحكم النقدي االنطباعً

ٌّز به  إالّ أّن ابن رشٌق نّوه ببدٌع ابن المعتز الذي فاق شعراء عصره بما ٌتم

نظمه من قرب المؤخذ، وخّفة الصنعة، ورّنة القوافً واألوزان ولطٌؾ الصور 

ما أعلُم  اعراًا أكملَ وال أعجَب تصنيعاًا من عبد هللا ابن المعتز، فإّن و:"والبٌان

صنعَته خفيفٌة لتيفٌة، ال تكاُد تظهُر في بعِض المواضِي إالّ للبصيِر بدقابِق 

ال عِر، وهو عندي ألتُؾ أصحابِه  عراًا، وأكثُرهم بديعاًا وافتناناًا، وأقرُبهم قوافَِي 

"وأوزاناًا، وال أرى وراَيه ؼايةًا لتالبِها في هذا البابِ 
1

، وٌصنؾ ابن رشٌق 

الشعراء الذٌن فتنوا بصناعة البدٌع، وكّرسوا جهدهم لخدمتها، وطلب أفانٌنها 

معتمدا فً ذلك مقٌاس الطبع والبدٌهة وما ورد عن طرٌق الفطرة والسجٌة وتارة 

ٌعتمد مقٌاس الصنعة، والدربة التً تقوم على انتقاء األلفاظ وتجانسها مع الداللة 

ويعدُّ مسلُم بُن الوليِد أّولَ من :"والمعنى، وتقوم على التشدٌب والتهذٌب والحوك

تكلَّؾ البديَي من المولّدين وأخَذ نفَسه بالصنعِة وأكثَر منها، ولم يكن في األ عاِر 

: إالّ النبُذ اليسيَرةُ، وهو زهير والمولّدين- صريي الؽواني-الُمحدَثِة قبل مسلم 

 "كان يبتُا في صنعتِِه ويجيُدها
2

 .

فلم ٌخرج عّمن سبقوه من الببلؼٌٌن والنقاد ، (ه375ت )  أّما أبو هبلل العسكري 

القدماء فً تحدٌد مفهوم البدٌع، حٌث أّكد أّن القدماء لم ٌعرفوا هذه الصنعة إالّ ما 

-جاء عن طرٌق البدٌهة والسجٌة، وأثبت أّن المحدثٌن هم الذٌن ابتكروا هذا العلم

ووضعوا مصطلحاته، إذ ذاك شرع ٌشرح أسالٌب البدٌع - أي علم البدٌع
                                                 

. 130:المصدر نفسه، ص 1
. 131:المصدر نفسه، ص 2
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التشطٌر : واستعماالته ومصطلحاته ثم أضاؾ إلٌها مصطلحات جدٌدة منها

ٌّن حسن البدٌع  والمجاورة والتطرٌز والمضاعؾ واالستشهاد والتلّطؾ، كما ب

فهذه أنوار البديي:" وقبحه وشذب الزوابد وهّذب ما ٌستحق التهذٌب، ٌقول
1

 التي 

ادعل من ال روّيه له وال رواية عنده أّن المحدثين ابتكروها، وأن القدماي لم 

ألّن هذا النور من الكالم، إذا - وذلك لّما أراد أن يفحم أمر المحدثين- يعرفوها

سلم من التكلّؾ وبرئ من العيوب، كان في ؼاية الحسن، ونهاية الجودة، وقد 

 رحت في هذا الكتاب فنونه، وأوضحت ترقه وزدت علل كما أورده المتقّدمون 

الت تير، المجاورة، التتريز، المضاعؾ، االست هاد، التلتؾ، : سّتة أنوار

"و ذبت علل ذلك فضل ت ذيب وهّذبته زيادة تهذيب
2

. 

فلم ٌفت العسكري التحّدث عن قضٌة نقدٌة انبثقت عن الفلسفة اإلسبلمٌة، أال 

الذي كان له ارتباط وثٌق بعلم الكبلم الذي بحث مسؤلة " المذهب الكبلمً"وهً 

كبلم هللا، وخلق القرآن، مستخدما طرق االستدالل على أصول الّدٌن، والدفاع عن 

العقٌدة، وذلك من أجل تفّهم حقٌقة اإلٌمان ومضمون العقٌدة كما وردت فً الكتاب 

والسنة والدفاع عنها باألدلّة العقلٌة والنقلٌة أو بهما معا، وهذا هو الؽرض من 

. تؤلٌؾ ابن البناء للروض المرٌع

فبتؤثٌر القرآن وخاّصة آٌاته المتشابهة اندفعت الفرق الدٌنٌة تحاجج وتجادل 

وتدافع عن العقٌدة، وصفات هللا، وتناقش عبلقة اإلنسان بالعالم، فنشؤ كما ٌقول 

خالٌؾ في تفاصيِل العقابِد أكثُر مثاِرها ااُي المت ابَهُة، فدعا ذلك :" ابن خلدون

                                                 
اإلرداؾ    /اإلشارة/صحة التفسٌر/صحة التقسٌم/المماثلة/التجنٌس/المجاز/ٌقصد االستعارة   1

/   الترشٌح/اإلٌؽال /الترصٌع /التبدٌل التذٌٌا/العكس/التعرٌض/الكناٌة /المبالؽة /الؽلو/   التوابع
تجاهل    /الرجوع/االلتفات االعتراض /التكمٌل التتمٌم /    رد األعجاز على الصدور

/   المذهب الكبلمً /االستثناء /السلب وافٌجاب /المإتلؾ والمختلؾ/االستطراد/   العارؾ
. التلطؾ/التطرٌز/المضاعؾ / االحتجاج التعطؾ/ االستشهاد/ المجاورة/   التشطٌر

. 294-293:الصناعتٌن، العسكري، ص،ص 2
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إلل الخصاِم والتناظِر، واالستدالِل بالعقِل زيادةًا إلل الّنقِل، فحدَث بذلك علُم 

"الكالمِ 
1

 .

هكذا تؤّثر الفكر النقدي بالفكر الفلسفً، وتمازجت القضاٌا الّنقدٌه بالقضاٌا 

الفلسفٌة والعقدٌة وتبلحقت، وذلك من أجل فهم إعجاز القرآن وااللتذاذ بؤسالٌب 

. البدٌع والبٌان

فً الباب " المذهب الكبلمً" وٌشٌر العسكري إلى أّن ابن المعتز قد أقحم

ا منه في القر ِن، وهو :"وقال" البدٌع"الخامس من كتابه  ما أعلُم أّني وجدُت  يبًا

لوال العملُ لم يتلِب العلُم، ولوال : ُينسُب إلل التكلِّؾ وَجْعلِِه من البديِي ومثالُه

"العلُم لم يكن عملٌ، وألن أدَر الحقَّ جهالًا به أَحبُّ إِلَيَّ من أن أَدَعُه ُزهداًا فيه
2

 ،

: (طوٌل)وأنشد قول عبد هللا الفرزدق 

نفٌس كريمٌة    وأُخَرى ُيعاِصيَها الَهَوى فُيِتيُعَها : لكلِّ امرٍئ نفساِن 

ونفُسَك من نفَسْيَك ت فُي للّنَدى     إذا َقلَّ من أحراِرِهنَّ  فِيــُعَها
3

 

ولتحدٌد موقؾ ابن البناء من البدٌع ال بد من اإلجابة : موقؾ ابن البناي من البديي

ما ؼرض ابن البناء من تؤلٌؾ كتابه الروض المرٌع فً : عن التساإالت التالٌة

؟ وما موقفه من صناعة البدٌع ؟ وما هً الضوابط التً وضعها "صنعة البدٌع

لها؟ وما الفابدة من معرفة هذه الصناعة؟ وما مدى عبلقتها بإعجاز القرآن؟ 

ٌّز بٌن علم البٌان، وصناعة البدٌع؟ وما سبب تعّدد  وكٌؾ استطاع ابن البناء أن ٌم

 واختبلؾ أقسام البدٌع عنده؟، وما الجدٌد الذي قّدمه الروض المرٌع؟

                                                 
. 146: ، ص2.المقدمة، ابن خلدون، ج 1
. 461:الصناعتٌن، العسكري، ص 2
. 101: ، والبدٌع البن المعتز، ص75: ،ص2.العمدة البن رشٌق، ج 3
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:" لقد عّبر ابن البناء صراحة عن ؼرضه من تؤلٌؾ كتابه الروض المرٌع

َب في هذا الكتاِب من أصوِل صناعِة البديِي، ومن أساليبِها  فؽرِضي أن أقرِّ

ِة، ووجوِه التفريِي تقريباًا ؼير ُمِخلٍّ، وتؤليفاًا ؼيَر ُمِملٍّ  "البالؼيَّ
1

: ، فإّن قوله

أولها الضوابط والقواعد التً : ال ٌخرج عن معنٌٌن إثنٌن" أصول صناعة البدٌع"

. النصوص التً تستخرج منها هذه الصناعة: تحكم صناعة البدٌع، والثانً

فقد نظر ابن البناء فً القرآن الكرٌم كما نظر فٌه الببلؼٌون القدماء، ووقؾ 

أمام إعجازه وببلؼته مثلما وقفوا، وحلّلوا آٌاته وبسطوا الكبلم فٌها، وقّربوا 

معانٌها فاكتشفوا البدٌع الذي ال ٌماثله بدٌع، والبٌان الذي ال ٌحاكٌه بٌان، وهو ما 

َقُصَرْت دوَن بالؼتِِه وبراعتِه الفهوُم، وانحَصَرْت تحَت كلِّياتِِه :" عّبر عنه بقوله

ِر ُكْنِه عجابِبِِه، وضروِب ؼرابِبِِه  وجزبياتِه جميُي العلوِم، وَعَجَزْت عن َتَصوُّ

"األذهانُ 
2

 .

وخبلصة هذا أّن ابن البناء أدرك أّن تقرٌب الصور الببلؼٌة واألسالٌب 

البدٌعٌة هو الموصل إلى تلك الؽاٌة السامٌة، والمقصد النبٌل، وال ٌتّم ذلك إالّ 

بالوعً المنطقً، والقواعد التً تحكم صناعة البدٌع، وعلم البٌان، مع إدراك 

العبلقة الحمٌمٌة التً تجمع بٌن هذا العلم، وتلك الصناعة، لذا جاء كتاب الروض 

مبنٌا على أسس صناعة البدٌع، وعلم البٌان ممٌزا الضوابط التً تحّد موضوع 

. الصناعة وتحكم قواعد البٌان

وبذلك ال ٌخرج مفهوم البدٌع عند ابن البناء عن اعتباره ظاهرة جمالٌة 

تفرزها محسنات أسلوب الخطاب ومعناه وظاهرة صناعٌة تنطوي تحت علم 

صناعُة البديِي ترجُي إلل صناَعِة القوِل وداللتِِه علل المعنل :"البٌان، فعنده أن

                                                 
. 69-68:الروض المرٌع، ص،ص 1
. 68: الروض المرٌع، ص2
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المقصوِد، ومستنُدها علُم البياِن، وهو  يٌي ُيفِيُضُه الحقُّ من عنده علل األذهاِن 

ويْ َهُد به العقلُ الصريُح ال باستفادٍة من إنساٍن إّنما يحصلُ من المخلوقين 

ْحَمنُ ﴿:، قال تعالى"التنبيُه علل العلِم الذي علَّمُه هللاُ خلَقه َعلََّم اْلقُْرآََن َخلََق  الرَّ

انَ  ٌَ ﴾اإْلِْنَساَن َعلََّمُه اْلَب
1

، ومعنى ذلك أن البٌان موهبة فطرٌة ٌهبها هللا لمن ٌشاء 

من عباده تنمو وتكبر مع صاحبها بالدربة والتمّرن على أسالٌب البٌان باالطبلع 

: على ما جاء به فحوله وأربابه فً تارٌخ العربٌة قدٌمها وحدٌثها، ثّم ٌقول

لفاِظ " ََ وصناعُة البديِي والفصاحِة والبالؼِة إّنما هي من جهِة االستدالِل باألَ

ُة العبارِة واألساليِب في البياِن، وعلُم البياِن إّنَما هو  علل معانيها، فمرِجُعها كيفيَّ

من وجِه الداللَِة والدليِل، فمرِجُعه إلل المعاني من حيُث هي واضحٌة فيِه، 

َر عنها بلفٍظ أو لم ُيَعبَّر، ولذلك يكون  وُم اَكلَِة األموِر من جهِة حقابقِها، ُعبِّ

ِة بالكالِم البديِي، ويكوُن عند العاّمِة بكالِمَها المبنِيِّ علل ؼيِر  البياُن عند الخاصَّ

اللؽِة وعلل ؼيِر اإلعراِب، ومتل أُتلَِق البياُن علل القوِل وحَدهُ الذي به التبياُن، 

"فصناعُة البديِي هي صناعُة البياِن، وعلُم البياِن فوَقها
2

، فالبدٌع عنده شامل 

هو الجدٌد المخترح أو البدٌع فً الحسن : لجمٌع فنون الببلؼة أو بمعنى آخر

. المتناهً فٌه

والواضح أّن ابن البناء ومعاصرٌه من المؽاربة اختلفوا مع السكاكً فً 

تقسٌمه الببلؼة إلى علوم ثبلثة، فقد استقل عنده علم المعانً، والبٌان، وألحق بهما 

وإذا تقّرَر أنَّ البالؼَة بمرِجَعْيَها والفصاَحَة "المحسنات وإن كان ال ٌسّمٌها بدٌعا

مّما يكُسو الكالَم ُحلََّة التزييِن ويرّقيِه أعلل درجاِت التحسيِن، فَهُهنا ...بَنْوَعْيَها

وجوهٌ مخصوصٌة كثيراًا ما ُيصاُر إليها لَِقْصِد تحسيِن الكالِم، فال علينا أن ن يَر 

قسٌم يرجُي إلل المعنل وقسٌم يرجُي إلل : إلل األعراِؾ منها وهي قسمان

                                                 
. 4-1 الرحمن،1
. 88،89: الروض المرٌع، ص،ص2
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المتابقُة، المقابلُة، الم اركُة، الم اكلُة، ومراعاةُ -"ثّم ٌذكُر من األول-،"اللفظِ 

ومن ...النظيِر، والمزاوجُة واللُؾ والن ُر، والجمُي والتفريُق والتقسيمُ 

التجنيُس، وردُّ األعجاِز علل الّصدوِر،والقلُب واألسجاُر والفواصلُ :الثاني

"والترصييُ 
1

. 

وٌتفق ابن البناء مع القدماء فً مفهوم البدٌع الذي ٌدّل عندهم على الجّدة 

والطرافة فً خواص التعبٌر الفّنً، وكّل ما ٌكون محّل استطراؾ من الظواهر 

والبديُي مقصوٌر علل : "الببلؼٌة كما هو عند ابن المعتز والجاحظ الذي ٌقول عنه

العرِب، ومن أجلِِه فاقت لؽُتهم كلَّ لؽٍة، وأَْرَبْت علل كلِّ لساٍن، والّراِعي كثيُر 

"البديِي في  عِرِه ، وب اُر حسُن البدييِ 
2

 ، فالبدٌع عند الجاحظ خاصٌة مقصورة 

. على العرب دون ؼٌرهم من األمم

فقد استعمل ابن البناء البدٌع بمعنى الشمولٌه، واستخدمه بمفهومه الواسع 

الذي ٌضم فً ثناٌاه الظواهر الببلؼٌة بمختلؾ أقسامها، فمضمون كتابه هو 

الببلؼة ال البدٌع كعلم مشتق من علوم الببلؼة كما قد ٌتوّهم بعض الدارسٌن من 

، فلٌس المقصود هنا "الروض المرٌع فً صنعة البدٌع "فهمه الخاطا للعنوان 

بالبدٌع فنون البدٌع التً أكثر المتؤخرون من ذكرها وإّنما الببلؼة كلّها ولم ٌكن 

فً ذلك وحٌد زمانه فً هذا االتجاه بل كان كمعاصره أبً القاسم السجلماسً 

، الذي لم ٌستعمل البدٌع كرافد للبٌان "المنزع البدٌع فً تجنٌس أسالٌب البدٌع"فً

الفن، األسلوب، : والمعانً بل جاء عنده فً عّدة مواضع بمعانً مختلفة فهو تارة

. الصنعة، الرأي الجدٌد، الرأي الخطؤ والجدٌد فً خطبه، الصنؾ

                                                 
م   2000/ه 1420 ،1عبد الحمٌد هنداوي ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ط: مفتاح العلوم ، السكاك1ً

. 543-532:  ص
2
. 56:، ص4.البٌان والتبٌٌن، للجاحظ،  ج  
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ٌّز وخالصة ما سبق هنا  أّن البدٌع هو الببلؼة فً أسمى درجاتها، فاألسلوب المتم

هو الذي ٌإدي إلى الببلؼة وهو الذي ٌعطٌها البدٌع وبالتالً تكون الفنون الببلؼٌة 

كلها فنونا لتحقٌق درجة اإلبداع، فالتشبٌه والمجاز والكناٌة والطباق والفصل 

والوصل والقصُر وؼٌره من الفنون إّنما هً أوعٌة ٌحاول الفنان أن ٌصّب فٌها 

ابتكاره وإبداعه ونبوؼه وقد ٌنجح وقد ال ٌنجح، فلٌس هناك فنون بدٌعٌة إّنما 

هناك فنون تحاول أن تحّقق البدٌع، وأن تحّقق الببلؼة فً أبدع صورها، ومن ثّم 

نحسُّ بمدى الخسارة التً لحقت الدرس الببلؼً باالنحراؾ إلى ما سمً بفنون 

الفنون "، بٌنما المقصود من "البدٌع"البدٌع بمعنى تخصٌص فنون بعٌنها تسمى 

ٌُّز والفن " البدٌعٌة الفنون التً تحاول من خبللها تحقٌق اإلبداع واالبتكار والتم

الجمٌل
1

 .

 

                                                 
. 20:البدٌع تؤصٌل وتجدٌد، منٌر سلطان، ص: ٌنظر1



  
 

الفصل الثالث       
    

 أساليب مالءمة الكالم

 لألغراض المقصودة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

 

 

 

 

 

: مباحث الفصل الثالث  
 
 

. أساليب االنتقال من معنى إلى آخر وإيقاعها*
 

. التشبيه عند ابن البناء             *
 

. فلسفة المجاز عند ابن البناء             *
 

. أساليب التفصيل وبالغتها             *
 

 



   أسالٌب  مبلءمة الكبلم لؤلؼراض المقصودةالفصل الثالث                               

 181 

 

 :تمهٌد    

لقد تنوعت الدراسات الببلؼٌة وتطورت األبحاث وتعّددت المصطلحات 

والمناهج، وتتّبع النّقاد والمبلحظون مختلؾ األسالٌب المعهودة فاستنتجوا منها 

قواعد بٌانٌة ُجِعلت لبنة لعلوم الببلؼة ودروس البٌان، وقد حاول العلماء عبر 

أن ٌبحثوا عن أٌسر السبل التعلٌمٌة لٌقّدموا بها القواعد الرابدة -ما أمكنهم-التارٌخ

ر األخذ بزمام الببلؼة  فبل تبقى قواعدها جافة ولكّنها تندمج مع البٌان ،التً تٌسِّ

تركزت حٌث - كما قال ابن البناء-العربً وتكون سبٌبل إلى فهم القرآن والسّنة

  .حول هذا الهدؾ السامً الدٌنً واألدبً فً الببلؼة والنقده جهود

ولعّل القصد األكبر من تألٌؾ كتاب الروض المرٌع، هو معرفة وجوه 

الببلؼة القرآنٌة والنبوٌة من حٌث هً مطلق الببلؼة ومطلق الفكرة األدبٌة 

ٌّة ببلؼة بشرٌة، ومن هذه الزاوٌة من النظر  العربٌة التً التصل إلى مستواها أ

َر عن المعنى المطلوِب عبارًة :"ٌحّدد ابن البناء الببلؼة بقوله البالؼُة هً أن ٌعبَّ

ٌسهلُ بها حصولُُه فً النفِس متمّكناً من  الؽرِض المقصوِد، ولٌَس كلُّ واحٍد من 

، وهذا تعرٌؾ 1"الناِس ٌسهلُ علٌِه الووٌُي وو كلّهه و ٌفهُه  و من البسٌطِ 

ٌتضّمن إشارة إلى البعد التداولً فً الببلؼة، وهو ما عرفته الببلؼة العربٌة 

بمقتضى الحال؛ أي موافقة األقوال لمقتضٌات السٌاقات واألؼراض وهو ما 

. ٌحاول البحث رصده فً هذا الفصل

 "الروض المرٌع فً صنعة البدٌع" فً كتابه  ابن البناءقد تمحورت جهودو

 حول البحث عن تقسٌمات تدرٌجٌة محّددة للمعانً واأللفاظ،ومقّوٌة خاّصة

                                                 
1
. 174: الروض المرٌع، ابن البناء، ص 
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للدالالت، ورابطة بٌن أنواع الخطاب، فكان كتابه بسب ذلك دقٌق العبارة، سلٌم 

. ر مخّل بالنتابج وال باألسبابياإلشارة، عازفا عن الحشو واإلطناب، غ

وقد حاول ابن البناء أالّ ٌكون مقلّدا لمن سبقوه فً منهجٌة البحث وال فً 

االرتباط بجمٌع المصطلحات الببلؼٌة عن معانٌها المعهودة وأدمج أحٌانا بعض 

، وٌعلّق الدكتور الجزبٌات المتقاربة فً كلٌّات صالحة لضم مجموعات متجانسة

عباس أرحٌلة على ذلك بأّنه البّد لمن أراد أن ٌضع كلٌّات األمور وقوانٌنها من 

اللجوء إلى المنهج العلمً واالستفادة من أصحاب التنظٌر فً القضاٌا الكلٌّة 

واالطبلع على شؤون المنطق لشحذ الذهن فً البحث فً الماهٌات وأشكال 

االستدالل والقٌاس وتفرٌع الظواهر إلى جزبٌاتها ، فبل ؼرابة أن ٌستحضر ابن 

البناء لبناء مشروعه كتب بعض الفبلسفة والمتكلّمٌن األصولٌٌن ، وأن ٌستفٌد من 

ألرسطو كما استفاد من الّرمانً، " الخطابة"و"الشعر"قراءات الفبلسفة لكتابً

وابن وهب، وابن سنان الخفاجً، وكّل مشروع ٌهدؾ إلى حصر الكلٌات، قد 

ٌنحرؾ إلى كثرة التعقٌد، فٌصٌبه الجفاؾ، وقد ٌتؽلّب علٌه صاحبه بإرسال 

األمثلة األدبٌة الموّضحة كما فعل ابن البناء الذي جعل كتابه ال ٌشكو من الجفاؾ 

والؽلّو والتعقٌد، وٌطمح بذلك إلى تحدٌد الكلٌّات فً الببلؼة؛ أي القوانٌن العامة 

حتى ٌتمّكن اإلنسان من تعّرؾ كلٌّات القرآن بصورة دقٌقة ومختصرة ، 

والمبلحظ أّن أهل الببلؼة العربٌة سواء كانوا فً أقصى المشرق أو فً أقصى 

المؽرب ٌطمحون إلى وضع القواعد الكلٌّة للببلؼة العربٌة بعدما عرفوا الكثٌر 

. 1من جزبٌاتها

فً علم البٌان بعض القواعد ابن البّناء أدمج  تصّورهذا الوبناء على 

األساسٌة فً علم المنطق أو فً علم األصول على أّنها من الكلٌّات المّتصلة 
                                                 

األثر األرسطً فً النقد والببلؼة العربٌٌن إلى القرن الثامن الهجري، عّباس أرحٌلة،منشورات   : ٌنظر1
. 711-710: ، ص،ص1999، 1.  كلٌّة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة الرباط، ط



   أسالٌب  مبلءمة الكبلم لؤلؼراض المقصودةالفصل الثالث                               

 183 

ومن علِه :"ال من الوسابل التعبٌرٌة الداخلة فً صناعة البٌان حٌث ٌقول بالبٌان،

ُر فً الراوِح وختالِؾ مرتبتٌهما بالقّوِة  البٌاِن قاعدةٌ وهً أّن المرووَح و ٌإثِّ

والضعِؾ، والقويُّ ٌدفُع الضعٌَؾ طبعاً وعقالً، وكذلك اإلمكاُن و ٌقَدُح،  ّنما 

ٌقَدُح وووُد الممكِن و  مكاُنه، فإّن  مكاَنُه عدُه، والعدُه و ٌقدُح فً الموووِد، 

ِة الممتركِة لبٌاِن ويبٌٍة، كلُّها هً من علِه البٌانِ  ٌَ "وكذلك سابُر القواعِد الكلِّ
1
. 

ٌّن أّنه ال ٌمكن حصر القواعد الكلٌّة، فً حً  ٌمكن نوبناًء على ما تقّدم ٌتب

تحدٌد ظواهر التعبٌر وتقرٌب عناصر األداء التً هً موضوع صناعة البدٌع، 

: وتنحصر هذه الصناعة عنده فً أمرٌن

فً مبلءمة الكبلم لؤلؼراض المقصودة، وفق أسلوب ٌختاره الشاعر : األول

  .وقد عّبر عن ذلك بمواجهة المعنى نحو الؽرض المقصود

المنحى التعبٌري المتعلّق باإلٌجاز واإلطناب والمساواة وما ٌّتصل :الثانً

.  من التكرٌربذلك

 -مبلءمة الكبلم لؤلؼراض المقصودةأسالٌب -هذا األول وقد أدمج فً األمر

عناصر أّولٌة ترد إلٌها جمٌع المصطلحات وإن اختلفت ألّن مدار األمر ٌتعلّق 

بالكلٌّات ال بالكلمات المعّبرة عنها، فإذا اّتحدت المفاهٌم وتبلورت المقاصد فبل 

ضٌر فً هذا االختبلؾ ألّنه شكلً محض ال ٌّتصل بجوهر الموضوع، وإّنما 

 كما الحظ أّن صلب .ل باإلطار الخارجً فقط، وقد وّضح ذلك فً آخر كتابهصٌتّ 

المعانً والمقاصد ٌجب أن ٌكون مفهوما وأّن المصطلحات التً استعملت من 

أن تكون واضحة ألّن الداللة فً حّد ذاتها لٌست باللفظ الخارجً  أجل ذلك ٌنبؽً

وإّنما هً محصورة بالقصد الذي ٌشرح به الواضع لفظه بحٌث إذا استطعت أن 

 منك فإّن ظاؾتجعل للبدٌع مصطلحات لها مفهوم مشترك بٌن قصدك وبٌن االلت
                                                 

 .5:ابن البناء، ص الروض المرٌع، 1
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ذلك ال ٌضّر الجوهر ما دام التواصل قد حصل بٌنك وبٌن من ٌسمعك، لهذا نجد 

 وهذا ،أّن المعنى الواحد ٌعّبر عنه بمصطلحات مختلفة لكن باعتبارات مختلفة

. االختبلؾ اللفظً ال ٌؤّثر فً المقاصد إذا اتضحت الدالالت

 لتحقٌق -المتجانسة-وعلى هذا األساس بنى ابن البناء طرٌقته فً المجموعات

الداللة، واختصر مجال كلٌّاته وأدمج كثٌرا من األسالٌب فً عمومٌات مشتركة 

قّرب بها هاته الصناعة وجعلها فً متناول علماء النقد ورجال الببلؼة وجمعها 

فً أربع مجموعات وضّم إلى كّل مجموعة ما ٌناسبها من األنواع واألشكال 

 . التعبٌرٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   أسالٌب  مبلءمة الكبلم لؤلؼراض المقصودةالفصل الثالث                               

 185 

: المبحث األّول                        

   :أسالٌب اونتقال من معنى  لى آخر و ٌقاعها          

الخروج من شًء إلى  " أسالٌبالمجموعة األولى وهً مجموعةهذه فً   

وهً بمعنى مجموعة أسالٌب التخلّص، أو االنتقال من معنى إلى آخر، " شًء

؛ فعنده أّن كثٌرا ما  تدور فً فلك التحّوالت األسلوبٌة خبلل السٌاقهً أسالٌبو

ٌبتدئ المتكلّم بؽٌر الؽرض المقصود من كبلمه، ثّم ٌنتقل مّما ابتدأ به إلى ؼرضه 

األساسً، فتكون تلك البداٌة بمثابة التمهٌد أو المقّدمة وانتقاله منها إلى ؼرضه 

المقصود ٌسّمى خروجا أو تخلّصا، وفً أثناء التكلّم قد ٌنتقل المتكلّم من معنى إلى 

آخر ثّم ٌعود للمعنى الذي انتقل منه وٌسّمى استطرادا، وقد ٌتحّدث المتكلّم عن 

معنى من المعانً وٌستتبع ذلك الحدٌث عن معنى آخر، أو ٌدمج معنًى فً معنًى، 

أو ٌضّمن كبلمه كبلم الؽٌر، أو ٌقتبس من القرآن والحدٌث، وعندبذ ٌنبؽً للمتكلّم 

أن ٌتأّنق فً خروجه، وأن ٌبلبم فً استطراده، وأن ٌراعً المناسبة فً استتباعه 

 :  اآلتٌةالفنون  فً هذه المجموعة أدخل، وعلٌه 1أو اقتباسه أو تضمٌنه

ٌفّرع ابن البناء هذا الفن من قسم الخروج من شًء إلى شًء،  :الخروج

والخروج فً اللؽة نقٌض الدخول، وٌجعله أساسا لكّل أسلوب من شأنه أن ٌخرج 

فٌه المتكلّم من معنى إلى معنى آخر، وهو عنده إّما تصرٌحا أو تضّمنا، وٌستشهد 

ْت ِمْن ﴿:لنوعه األول بقوله تعالى فً سورة النمل ٌَ إِنًِّ َوَجْدُت اْمَرأًَة َتْملُِكُهْم َوأُوِت

َن  ٌَّ ِ َوَز ْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن َّللاَّ ٌَ ٍء َولََها َعْرٌش َعِظٌٌم َوَجْدُتَها َوَقْوَمَها  ًْ ُكلِّ َش

ٌُْخِرُج  ِ الَِّذي  ْسُجُدوا ّلِِلَّ ٌَ ْهَتُدوَن أاَلَّ  ٌَ ِبٌِل َفُهْم اَل  ُهْم َعِن السَّ َطاُن أَْعَمالَُهْم َفَصدَّ ٌْ لَُهُم الشَّ

ْعلَُم َما ُتْخفُوَن َوَما ُتْعلُِنونَ  ٌَ َماَواِت َواأْلَْرِض َو ُ اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو َربُّ  اْلَخْبَء ِفً السَّ َّللاَّ

                                                 
ٌّة ألصول الببلؼة ومسابل البدٌع، بسٌونً عبد الفتاح فٌود،   : ٌنظر 1 علم البدٌع ، دراسة تارٌخٌة وفّن

. 128:، ص1987، 1.  مطبعة السعادة، ط
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﴾اْلَعْرِش اْلَعِظٌمِ 
1

والخروج ":دون أن ٌشرح موطن الشاهد فً اآلٌة مكتفٌا بقوله، 

  ".كثٌر فً القرآن

: (من الطوٌل)ومن الشواهد الشعرٌة التً استعان بها قول الناظم 

ََ سواَد اللٌِل فً ضوِء ُصْبِحِه    َمِمٌبِ  سواُد مباٍب فً بٌاِض  كؤنَّ

ًُ بن داُوَد أِخً ونسً كؤنَّ نذٌَر الممِس ٌحِكً ببمِرِه   بًِـَعلِ
2
 

على هنا ابن البناء ٌرّكز ؾ ،من الوصؾ إلى المدحفً هذا البٌت فقد انتقل الشاعر 

 .وجه البدٌع فٌه

ألنَّ الخروَج  ّنَما هو أن ... باوستطرادِ مبٌهٌ :"والخروج عند ابن رشٌق

"تخرَج من نسٌٍب  لى مدٍح أو ؼٌِرِه بلطٍؾ، تمٌلُ ثّه تتمادد فٌما خروَج  لٌهِ 
3
، 

: كقول أبً تمام

 ٌوِم الروِع منتقماً  علٌِه اسحاقٌ  ٍب   ـَصبُّ الفراِق صبٌّب من كَث َ 

ج أهُل األرِض ُمخَتِرًما َبُتُه   لّما تَخرَّ ٌْ ْتُه َه  سٌُؾ اإلماِم الذي َسمَّ

.  فقد بدأ بالوصؾ ثّم تمادى فً الَمدح إلى آخر القصٌدة 

ما تخلَّص فٌه الماعر "وٌرى ابن رشٌق أّن أولى الشعر بأن ٌسّمى تخلّصا 

"من معنًى  لى معنًى ثّه عاَد  لى األّوِل وأخَذ من ؼٌرِه ثّه روَع  لى ما كان فٌه
4
، 

 فهو ،ولٌس الخروج مثل ذلك ألّنه ال ٌشترط فٌه الرجوع إلى ما كان علٌه الشاعر

والخروج، واألصل فً الكبلم أن ٌكون على مقتضى  بذلك ٌفّرق بٌن التخلّص

                                                 
. 26-23 النمل،1
  والبٌتان لعلً بن محمد العلوي الكوفً من شعراء القرن الثالث الهجري،،  95:الروض المرٌع ص 2
: تنة الزنج وهما من قصٌدة فً ذكر النجوم ومواقعها، مطلعهاس ؾوأحد رؤو  

 متى أرتجً ٌوما شفاء من الؽنى   إذا كان جانبه على طبٌبً           
 .224:ص،  1. ج،البن رشٌق،العمدة  3
 .236:ص، 1. ج  المصدر نفسه،4
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ولهذا الخروج  الظاهر، ولكّنه قد ٌخرج على خبلفه لنكتة أو سبب من األسباب،

ووضع المظهر موضع  موضع المظهر، وضع المضمر:أسالٌب مختلفة منها

المضمر، والقلب وأسلوب الحكٌم والتؽلٌب وااللتفات وؼٌرها
1

  .

 فقد أشار إلى أّنه لٌس كّل أدٌب أو ،وللخروج أهّمٌة كبٌرة عند الباقبلنً

شاعر ٌجٌد هذا الفن، فهو ٌرى أّن البحتري مع جودة نظمه، وحسن وصفه إالّ أّنه 

ٍَ خروٌج " و ٌحِسُنه وو ٌؤتًِ فٌه بمًٍء، و ّنما اتفَق له فً مواضَع محّددِة

ٌُستحسنُ  "ٌُرتَضى، وتنّقلٌ 
2

ٌّد بؽرض دون ،  والتخلُّص عند عامة الببلؼٌٌن ال ٌتق

ؼٌره وال ٌقتصر على معنى دون سواه، وإّنما ٌمتّد فّن لٌجمع وشٌجه، بٌن 

شّد معنى بمعنىياألؼراض المختلفة و
3
 .

األّول ٌفّرق بٌنه وبٌن  : وقد ذكره حازم القرطاجنً فً موضعٌن من كتابه

ٍج َتَخلُّصاً :"االستطراد حٌث ٌقول وما له ٌكن ...ما كاَن مَن الخروِج فٌِه بتدرُّ

"بتدّرٍج وو هووٍه استطراداً 
4
مذهُب اإلبداِع ": وفً موضع آخر من كتابه سّماه،

وذكر فً أثناء حدٌثه عن هذٌن الفنٌن أّن حسن ، "فً التخلِّص واوستطراد

التخلّص ٌكون فً شطر بٌت أو بٌت بجملته أوفً بٌتٌن، وكلّما قرب السبٌل فً 

ذلك كان أبلػ
5
. 

واألدٌب ٌراعً فً أدبه تنمٌق وتزٌٌن ما ٌلً بٌت التخلّص ألّن فٌه نقلة 

 ،شعورٌة وفكرٌة، تنقل النفس لتوقظ قواها الداخلٌة بحٌث تشعر باللّذة والنشوة

وما داَه األدٌُب : "وجذب نفسه الشاعرة إلٌه،  المبدع بالمتلقًوفً ذلك اهتمام من

فً حاوٍة  لى وذِب النفِس واوستٌالِء على أحاسٌِسها ومماعِرها لٌضمَن 

                                                 
 .27: ص،1939 فً علم المعانً والبٌان، جبلل الدٌن السٌوطً، القاهرة شرح عقود الجمان:ٌنظر  1
 .56: ص،إعجاز القرآن للباقبلنً  2
 .466: ص،ٌنظر الببلؼة والتطبٌق  3
 .320:صوسراج األدباء، منهاج البلؽاء   4
 .320: ص،المصدر نفسه:ظرن ي 5
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ووودانِه و دراِكه فإّن  استوابَتها له فٌما سٌدفُعه  لٌها من انفعاوتِه وأحاسٌِسه،

األدٌَب الماهَر من ٌتوّصلُ  لى ذلك باستثارِة النفِس بحٌث تندفُِع  لٌه اندفاعاً 

ذاتٌاً نابعاً من كٌانِها، وتظلُّ تدور معه فً فلِكه حّتى ٌنتهً من مداره دوَن أن 

"تملَّ سٌَرهُ والتحلٌَق فً مسراهُ 
1

فً الخروج ٌتجّسد االهتمام بالمتلقً، ؾ، 

 ألّن نفسه تهتّز كلّما أحّس بانتقال المبدع فجأة من المعنى الذي كان فٌه ،وإثارته

إلى معنى آخر جدٌد قد ٌكون مرتبطا بالمعنى األّول وهو ما بنبًء عن تأثٌر الهّز 

والصّك على ذهن المتلقً
2
 .

التخلّص فً ثناٌا الكبلم أجود وأفضل من العناٌة ببداٌة المطالع ألّن  وإحسان

البداٌة لها فضُل عناٌٍة من المتلّقً ولها قبوٌل عنده، أّما انعطاؾ الكبلم فقد ٌدخل 

 وعلٌه البّد من تجدٌد وتنوٌع أسلوب اإللقاء على المتلّقً، ،الملل والسأم إلى ثناٌاه

 وكتاب َّللا عّز .وإحضار كّل ما ٌجذب النفس إلى النص األدبً شعرا كان أو نثرا

ٌُْسِحُر األلباَب وٌسِكُر "وجل ّملًء بالتخلّصات الحسان التً ٌكون التخلّص فٌها 

"العقُولَ 
3
 وٌهتم ابن البناء بفّن الخروج العتباره من البدٌع بدلٌل عبارته التً ،

 واللطٌؾ فً اللؽة .وإلى لطفه ذكر فٌها أّنه فن بدٌع إشارة إلى جّدة هذا األسلوب،

هو الذي ٌوصل إلٌك إربك فً رفق، وٌبلػ بك مرادك بدون صعوبة، أو تعّنت، 

فالمتكلّم فً هذا الفن ٌبتدئ بؽرض ٌقصده فً كبلمه، ثّم ٌخرج إلى ؼرض آخر 

. هو المقصود ٌتأّنق  فً عرضه

ابن البناء عن خطى سابقٌه فً تناول هذه الظاهرة إالّ أّنه ال ٌحٌد وال 

ٌمزجها فً مصطلح واحد، بل ٌأتً بالخروج وٌذكر شواهده، ثّم ٌذكر أّن من 

                                                 
 .436:مصادر التفكٌر النقدي عند حازم القرطاجنً، منصور عبد الرحمن، ص  1
    ٌنظر المصطلح النقدي والببلؼً عند ابن البناء، سعاد فرٌح الثقفً، مخطوط رسالة ماجستٌر،  2

 . 96:ى، صجامعة أم القر    
 . 251:ص، 2. ج، البن األثٌر،المثل السابر  3
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ٌر ُنُزاًل أَْم ﴿:وٌستشهد على ذلك بقوله تعالى "التخلّص" بدٌعه اللطٌؾ ٌْ أََذلَِك َخ

الِِمٌن ا َجَعْلَناَها ِفْتَنًة لِلظَّ قُّوِم إِنَّ ﴾َشَجَرةُ الزَّ
1

، فقد انتقل من وصؾ المخلصٌن وما 

إلى وصؾ الظالمٌن وما " إالّ عباَد َّللِا المخلصٌن" فًأعّد لهم فً إشارة قبل ذلك

أّن الخروج مصطلح كلًّ ٌجمع العدٌد من الفنون الببلؼٌة  رى يو، وهأُِعدَّ لهم

 .التً ٌعّد التخلّص أبرزها

ٌدرج ابن البناء هذا الفنَّ ضمن قسم الخروج من شًء إلى شًء  : اإلدماج

قد ٌخرُج المتكلُِّه من وصِؾ مًٍء  لى وصِؾ " فهو ٌرى أّنه ،هما فً الداللةلتقارب

ى  "ولٌَس تخلُّصاً " اإلدماجُ "مًٍء آخَر تضمناً وٌسمَّ
2

:  كقول الناظم

َبى دهُرَنا  سعاَفَنا فً نفوِسنا  ََ   وأَْسَعَفَنا فٌَمْن ُنِحبُّ وُنْكِرهُ   أَ

هُ  دَّ ََ ــَها    وَدْع أَْمَرَنا  ِنَّ الُمِههَّ الُمَق  فقُْلَنا لَُه ُنْعَماَك فٌهه أَتِمَّ

قد أدمَج مكود اليماِن ومرَح ما هو علٌِه من اوختالِل " فهو ٌرى أّن الشاعر

َؾ فً المسؤَلَِة ودقََّق التحلٌلَ لبلوِغ الؽرِض مع صٌانِة  ضمَن التهنَبِة، وتلطَّ

"النفِس عن التصرٌِح بالسإاِل، وحماٌتِِه من اإلذولِ 
3

، فبأسلوب اإلدماج ٌصؾ 

 .األدٌب شٌبا ال ٌقصده وإّنما ٌقصد الذي ضّمنه فً كبلمه ولم ٌصّرح به

 عقد له ابن منقذ بابا سّماه باب التعلٌق إذوقد بحث األوابل هذا الفن،      

"أن ُتَعلَِّق َمْدحاً بمدٍح وهوواً بهوٍو ومعًنى بمعًنى:"واإلدماج وقال عنه هو
4
  فهو،

هو :"وقد تحّدث عنه العسكري ضمن فصل المضاعفة وقال، عنده ٌقترن بالتعلٌق

"معًنى مصّرٌح بِه ومعًنى كالمماِر  لٌهِ : أن ٌتضّمَن الكالُه معنٌٌنِ 
5
 .

                                                 
   .63-62،الصافات  1
 .95: الروض المرٌع، البن البناء، ص 2
 .449: ص، ط. محمد حفنً شرؾ،د . ابن اإلصبع، تح،تحرٌر التحبٌر  3
 .58: ص، أسامة بن منقذ،البدٌع فً نقد الشعر  4
 .423: للعسكري، ص،الصناعتٌن  5
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والفرُق " : فقال،قد أحسن المصري التمٌٌز بٌن هذٌن الفّنٌن وأفاض فً ذلك     و

ِن المقصوَدٌِن على مّدِة  ٌْ ٌَ ُح فٌِه بالمعَن ٌُصرَّ َِ أّن التعلٌَق  بٌن التعلٌِق واإلدماِج

ٌُصّرُح فٌه بمعًنى ؼٌُر مقصوٍد قد أُْدِمَج فٌه المعنى  اتحاِدِهما واإلدماُج 

"المقصودُ 
1

ًَ المتكلُّه بمعًنى فً : "، وكان قد عّرؾ التعلٌق بقوله هو أن ٌؤتِ

ؼرٍض من أؼراِض المعِر ثّه ٌعلُّق بِه معًنى آخَر من ذلك الؽرِض ٌقتضً يٌادَة 

 كمن ٌروُه مدحاً إلنساٍن بالكرِه فٌعلُّق بالكرِه مٌباً ٌدلُّ نِّ معًنى من معانًِ ذلك الؾ

"على المواعِة بحٌُث لو أراَد أن ٌخلِّص ذكَر الكرِه من المواعِة ما قَدرَ 
2

ومن ، 

ْرَتدَّ ﴿ :التً استعان بها لتوضٌح آرابه قوله تعالى الشواهد ٌَ َها الَِّذٌَن آََمُنوا َمْن  ٌُّ ا أَ ٌَ

ٍة َعلَى  ٌُِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمِنٌَن أَِعزَّ ُهْم َو ٌُِحبُّ ُ ِبَقْوٍم  أِْتً َّللاَّ ٌَ ِمْنُكْم َعْن ِدٌِنِه َفَسْوَؾ 

ٌُْؤِتٌِه َمْن   ِ َخافُوَن لَْوَمَة اَلِبٍم َذلَِك َفْضُل َّللاَّ ٌَ ِ َواَل  ٌَُجاِهُدوَن ِفً َسِبٌِل َّللاَّ اْلَكاِفِرٌَن 

ُ َواِسٌع َعلٌٌِم  َشاُء َوَّللاَّ ٌَ﴾
3

على وصفهم بالذّل  ٌرى أّن َّللا تعالى لو اقتصر ، فهو

على المؤمنٌن الحتمل أن ٌتوّهم ضعٌؾ الفهم أّن ذلّهم عجز وضعؾ، فنفى ذلك 

عّزهم على الكافرٌن، لٌعلم أّن ذلّهم للمؤمنٌن عن  عنهم وكّمل المدح لهم بذكر

 بلفظ اقتضت الببلؼة اإلتٌان به لٌتّم ،العن ضعؾ وال عجز-سبحانه-تواضع ّلِل

. بدٌع اللفظ كما تّم المدح

ٌُْدِمَج المتكلُّه ؼرضاً له فً ضمِن معًنى قد : "هو  المصري عنداإلدماج   و أن 

ْقِصْدهُ، و  ّنما عرَض فً كالِمِه  ٌَ ٌُوِهَه الساِمَع أّنه له  نحاهُ من وملِة المعانً ل

ِة معناهُ الذي قصَد  لٌهِ  "لَِتتِمَّ
4

ُ اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو لَُه اْلَحْمُد ﴿:قوله تعالىما فً ك،  َوُهَو َّللاَّ

ِه ُتْرَجُعونَ  ٌْ ﴾ِفً اأْلُولَى َواآْلَِخَرِة َولَُه اْلُحْكُم َوإِلَ
5

ج للمبالؽة ادمإهذه الجملة فً  فإّن 

                                                 
 .451:صالبن اإلصبع،  ،تحرٌر التحبٌر  1
 .171:صالبن اإلصبع،  ،بدٌع القرآن 2
 .54،المابدة 3
 .449:ص، البن اإلصبع، تحرٌرالتحبٌر 4
 .70 ،القصص 5
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بالحمد حٌث ال ٌحمد -سبحانه-للمبالؽة فً الحمد ضمن المطابقة إذ أفرد نفسه

: ومنه قول بعض األندلسٌٌن ، سواه

ال؟ ــِؼٌضاً      مجاملًةً  وتحِملَِنً َثِقًبَ أَأَْرَض أْن ُتصاِحَبِنً 

 وحقِّك ال رِضٌُت بذا ألنًِّ       َجَعْلُت و َحقَِّك القسَم الجلٌبل

 ،الفنون منوهما والبٌت الثانً المقصود ألّنه أدمج فٌه الؽزل فً العتاب 

 من البدٌع وهًوالمبالؽة فً القسم
1
 .

لم ٌخالؾ ابن البناء من سبقه من رجال الفكر والببلؼة الذي ُذكر هنا وبهذا 

فً مضمون المصطلح وشاهده، وإن اختلفت التسمٌات وتباٌنت االتجاهات أو فً 

 .إدراجه ضمن ظواهر أخرى

ٌصّنؾ ابن البناء التفرٌع ضمن قسم الخروج من شًء إلى شًء فٌشٌر  :التفرٌع

 كقول اإلى أّن المتكلم عندما ٌجعل أحد الوصفٌن علٌه أهّم من اآلخر، ٌسّمى تفرٌع

: الناظم

كالمُه أخدُع من لحِظِه    ووعُده أكذُب من طٌفِهِ        
2
 

فبٌنا ٌصؾ كبلمه فّرع منه خدع لحظه، وٌصؾ كذب وعده، فّرع منه كذب 

 المبدع لتنّقله من وصؾ إلى إتقانوٌقوم هذا األسلوب عند ابن البناء على ، طٌفه

 أي بجودة الخروج من األول إلى الثانً، وهذا الخروج ال ٌكون إالّ ؛وصؾ آخر

 .لنكتة ببلؼٌة ٌفرضها الموقؾ األدبً

                                                 
 .53:صمكتبة لبنان ناشرون ،،  وتطورها معجم مطلوب ، المصطلحات النقدٌة والببلؼٌة:ٌنظر  1
 .96: ص المرٌع،الروض  2
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ِج فً التقسٌِه، وذلك أن :"وٌقول عنه ابن رشٌق     هو من اوستطراِد كالتدرُّ

ْقِصَد الماعُر وصفاً آخَر ٌيٌُد الموصوَؾ توكٌداً  ٌَ"
1
 وهو ما ٌّتفق مع مفهوم ابن ،

 :البناء السابق للتفرٌع، كقول الكمٌت 

ْشَؾَ ى ِبَها الَكلَبُ   ٌَ ٌةٌ    كما دماُؤكم  ٌَ  أحبلُمكم لِسَقاِمِ  الجهِلِ  شاِف

، فالفرق عندهما فوصؾ شٌبا ثّم فّرع شٌبا آخر لتشبٌه شفاء هذا بشفاء هذا

. أّن األّول ٌرى جودته فً ما ٌحدث من نكتة والثانً فً مدى توكٌده للمعنى

هو أن ٌِصَؾ :"وقد لقً هذا الفن اهتماما من حازم القرطاجنً الذي ٌقول عنه

ٌُوَصُؾ بصفٍة مماثلٍة أو  الماعُر مٌباً بوصٍؾ ما ثّه ٌلتفُِج  لى مًٍء آخَر 

ممابهٍة أو ُمخالَفٍة لما ُوِصَؾ بِه األّولُ فٌستدرَج من أحِدِهَما  لى اآلخِر 

ؼٌَر ذلك مّما ٌناِسُب   أو التفاٍج أوةٍ وٌستطِرَد به  لٌه على وهِة تمبٌٍه أو مفاَضل

"به بٌن بعِض المعانً وبعٍض، فٌكوُن ذكُر الثانً كالفرِع من ذكِر األّولِ 
2

، فهو 

ٌشترط أن تكون النقلة من أحد المعنٌٌن إلى اآلخر ٌتحّدث هنا عن سّر االنتقال، و

فٌما قُصد التفرٌُع فٌه متناسبة، فالتفرٌع عنده قابم على التناسب بٌن المعانً كما 

، هو الحال عند ابن البناء، وهذا قرٌب مما ذهب إلٌه ابن رشٌق بل األمثلة واحدة

ُع منُه :"وٌحّدده السجلماسً تحدٌدا دقٌقا بقوله هو أن ٌقِصَد المتكلُِّه وصفاً ثه ٌفرِّ

"وصفاً آخَر ٌيٌُد الموصوَؾ تؤكٌداً 
3
كبلمه أخدع من ) وٌستشهد بقول ابن المعتز،

: وٌذكر أن من بدٌع التفرٌع اللطٌؾ قول أحدهم  (لحظه

 دُ ــَمُد    َدَثَرا َفبَل َعلٌَم وال َنضَ ألَ طلبَلِن  َطاَل علٌِهَما ا           

َما َوجَ             ِة ، َبْعَض َما أَِجدُ ـَ لَِبَسا الِبلَى فكأَنَّ  دا    َبْعَد األِحبَّ

                                                 
 .466: ص البدٌع،المنزع و44:ص، 2.جالبن رشٌق العمدة  1
 . 455: ص،منهاج البلؽاء 2
 .466:ص المنزع البدٌع، للسجلماسً، 3
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وهذا األسلوب إن أحسنه الشاعر وأجاده فإّن ذلك ٌدّل على تمّكنه من قول 

 أو من معنى إلى معنى ،الشعر واإلبداع فٌه بإجادة االنتقال من وصؾ إلى وصؾ

.  لزٌادة األهمٌة التً ٌفرضها الموقؾ الشعري

وما ٌمكن اإلشارة إلٌه أّن النكتة الببلؼٌة فً هذا األسلوب تتمظهر فً 

التناسب بٌن جزبٌاته أثناء االنتقال من معنى إلى معنى حٌث ٌكون المعنى الثانً 

مجّددا ومنّوعا للمعنى األّول وهو مقصد ابن البناء فً كّل هذا، وهو ما ٌدلّل على 

 .سعة اطبلعه بأسرار األسالٌب الببلؼٌة

ورد فّن االستطراد عند ابن البناء فً  باب الخروج من شًء إلى  :اوستطراد

ٌخرُج لمًٍء مقصوٍد بصورِة أّنُه ؼٌُر مقصوٍد ثه " أي أّن المتكلّم عنده قد؛شًء

ى اوستطرادُ  ٌُسمَّ "ٌعوُد  لى األّوِل و
1 

: واستشهد على ذلك بقول السموأل

ًة   ِذا ما َرأَْتُه عاِمٌر وسلولُ   ونحُن أناٌس و َتَرد الَقْتلَ ُسبَّ

ب ُحبُّ الموِج آوالََنا لََنا      رِّ ََ وَتْكَرُهُه آوالُهه فتُطـول ٌَُق
2
 

فهو ٌرى أّن الشاعر خرج إلى هجاء عامر وسلول وهو مقصود عنده فً 

ال ترى ) وذلك ألّنه جعل هجاءهم تابعا لحدٌثه عن قومه،صورة أّنه ؼٌر مقصود

. ( سّبةلقتلَ ا

َه علٌه أبو تماه والبحتري وهو :" وقال عنه ابن منقذ اعله أنَّ اوستطراَد نبَّ

ُه ثه تؤتًِ فً آخٍر الكالِه بمًٍء هو ؼَرُضَك فً أّولِِه وهو  أن تمدَح مٌباً أو تذمَّ

" وفً أمعاِر المتقّدمٌَن بالّطْبعِ ،فً أمعاِر المتؤّخرٌَن بالَقْصدِ 
3
 وذكر أبٌات ،

                                                 
 .96:صالبن البّناء،   المرٌع،الروض 1
 عبد  البٌتان من قصٌدة للشاعر الجاهلً السموأل بن عادٌاء الٌهودي، وٌقال أنهما لعبد الملك بن 2
:  وهو إسبلمً والقصٌدة مطلعها ،الرحٌم الحارثً  

 إذا المرء لم ٌدّنس من اللؤم عرضه     فكّل رداء ٌرتدٌه جمٌل           
 .116: صألسامة بن منقذ،البدٌع فً البدٌع فً نقد الشعر، 3
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"حسن الخروج"وهو عند ثعلب، السموأل السابقة
1
،
 

وكذلك عند تلمٌذه ابن 

المعتز
2
.  

السموأل بقوله السابق والذي كان  وٌقال أّن أّوَل من ابتدع هذا األسلوب هو

"وهو أّولُ من نطَق بِهِ " إذ قال عنه ابن رشٌق ،أّول شاهٍد سار مساَر األمثال
3
 .

ُكْم لَِباًسا ﴿ :قوله تعالى تفسٌره لوقال الزمخشري فً ٌْ ا َبِنً آََدَم َقْد أَْنَزْلَنا َعلَ ٌَ

ُرونَ  كَّ ذَّ ٌَ ِ لََعلَُّهْم  اِت َّللاَّ ٌَ ٌر َذلَِك ِمْن آَ ٌْ ْقَوى َذلَِك َخ ﴾ٌَُواِري َسْوآَِتُكْم َوِرًٌشا َولَِباُس التَّ
4

 ،

َب ذكِر ُبُدوِّ السوءاِج وَخْصِؾ " ٌْ وهذه اآلٌة واردةٌ على سبٌِل اوستطراِد ُعَق

رِة والورِق علٌها  ظهاراً للمّنة فٌما خلَق من اللّباِس ولما فً الُعْريِ وكْمِؾ الع

َر باٌب عظٌٌه من أبواِب التقَود "من المهاَنِة والفضٌَحِة و معاراً بؤّن الّتَستُّ
5
 .

هو أن ٌؤخَذ المتكلُِّه فً :" العسكري االستطراد وقال فً تعرٌفههو ما سّماهو

َنا ٌمرُّ فٌه ٌؤخُذ فً معنًى آخَر وقد وَعلَ األّولَ سبباً  لٌهِ  ٌْ "معًنى فَب
6

، فمعناه عنده 

ٌرتبط باالنتقال من معنى إلى معنى آخر وما ٌتطلّبه ذلك من تحسٌن ألسلوب 

اِتِه أَنََّك َتَرى اأْلَْرَض َخاِشَعًة ﴿ :وذكر له شواهد منها قوله تعالىاالنتقال،  ٌَ َوِمْن آَ

ْت َوَرَبْت  َها اْلَماَء اْهَتزَّ ٌْ ًٌِ اْلَمْوَتىَفإَِذا أَْنَزْلَنا َعلَ اَها لَُمْح ٌَ ُه َعلَى ُكلِّ إِنَّ الَِّذي أَْح  إِنَّ

ٍء َقِدٌرٌ  ًْ ﴾َش
7

على نفسه بإنزال الؽٌث واهتزاز -سبحانه وتعالى-، فبٌنا ٌدّل َّللا

فؤخبَر عن قدرتِه على " إّن الذي أحٌاها لُمْحًِ الموتى": قال،األرض بعد خشوعها

 حٌاِء الموتى بعد  فنابِها و  حٌابِها بعَد  رواِعها وقد وعلَ ما قّدَه من ذكِر الؽٌِث 

                                                 
  ،1948عبد المنعم خّفجً، القاهرة .، تحثعلبب ،أبو العباس محمد بن ٌحً المعروؾقواعد الشعر 1
 .50:ص   

 .60:صالبن العتز،  كتاب البدٌع، 2
 . 149: ، ص1.ج العمدة، البن رشٌق، 3
 26،األعراؾ 4
 .76: ،ص2.، ج1953، القاهرة،2، جار َّللا الزمخشري، طالكشاؾ 5
 .398: ص،للعسكري الصناعتٌن، 6
 .39،فصلت  7
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والنباِج دلٌالً علٌِه وله ٌُكْن فً تقدٌِر الّسامِع ألّوِل الكالِه  وّ أّنه ٌرٌُد الدولََة 

ِن ومٌعاً  ٌْ ٌَ "على نفِسِه بذكِر الَمطِر دوَن الدولِة على اإلعادِة فاستوَفى المعَن
1
 .

ٌّز ابن رشٌق بٌن االستطراد والخروج قاببل أن ٌَرد الّماعُر أّنُه : " وقد م

فً وصِؾ مًٍء وهو  ّنما ٌرٌُد ؼٌَرهُ، فإن قَطَع ورَوَع  لى ما كان فٌِه فذلَك 

ً الومٌَع استطراداً  و ن تماَدد فذلَك خروٌج، استطراٌد، وأكثُر الناِس ٌسمِّ

ْنُتهُ  َّ ًَ ًَ "والصواُب ما َب
2
  .ثم ٌبٌن أّن من االستطراد نوعا ٌسمى اإلدماج .

ٌّز القرطا وأهلُ البدٌِع ٌسّمون ما :"نً بٌن االستطراد والتخلّص بقولهجوٌم

ٍَ تخلّصاً وما له ٌكن بتدّرِج وو ُهووٍه ولكن بانعطاٍؾ  كان الخروُج فٌِه بتدّرِج

" استطراداجِ طارٍئ على وهِة من اولتفا
3

: (الكامل)،  كقول حسان

  ْن ُكْنِج كاذبًة الِذي حّدثتَِنا    فنووج منَوى الحاِرِث بن هماهِ      

ةٍ       َة أن ٌقاتِلَ دوَنُهه   ونَوا برأِس ُطرَّ ََ ـاهِ ــولَِوـ ترَك األِحبَّ
4
 

ه ل فاالستطراد عند حازم ٌستدعٌه أمٌر طرأ على الذهن فٌعطؾ الكبلم من أج

ثّم ٌعود إلى ؼرضه األول، والتخلّص عكس ذلك تماما، فالمتكلّم ٌعتّمد الخروج 

. ولكن بتدّرج  وتلّطؾ ٌشعر فٌه المتلقً بخروجه

أّنه لم ٌظفر منه بشًء فً القرآن الكرٌم إالّ فً عنه  المصري قد قالو

َن َكَما َبِعَدْت َثُمودُ ﴿:موضع واحد وهو قوله تعالى ٌَ ْؽَنْوا ِفٌَها أاََل ُبْعًدا لَِمْد ٌَ ﴾َكأَْن لَْم 
5
 

﴾َثُمودُ 
5
 ﴿: نهاٌة قوم شعٌب علٌه السبلمتحكً" هود"وهذه اآلٌة واردة فً سورة  

ا َوأََخَذِت الَِّذٌَن َظلَُموا  ًبا َوالَِّذٌَن آََمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمنَّ ٌْ َنا ُشَع ٌْ ا َجاَء أَْمُرَنا َنجَّ َولَمَّ

                                                 
 .398: ص، للعسكري،الصناعتٌن  1
. 39: ،ص2.  العمدة، البن رشٌق، ج2
 . 316: ص البلؽاء ،منهاج  3
 .117:ص، البدٌع البن منقذ  4
 .95،هود  5
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َن َكَما َبِعَدْت  ٌَ ْؽَنْوا ِفٌَها أاََل ُبْعًدا لَِمْد ٌَ اِرِهْم َجاِثِمٌَن َكأَْن لَْم  ٌَ َحُة َفأَْصَبُحوا ِفً ِد ٌْ الصَّ

اِتَنا َوُسْلَطاٍن ُمِبٌنٍ  ٌَ ﴾َثُموُد َولََقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى ِب َ
1
تحكً نهاٌات قوم " هود"سورة و ،

، وهذه اآلٌة تحكً نهاٌة -علٌهم السبلم-نوح وهود وصالح ولوط وشعٌب وموسى

، 95 إلى83استؽرقت أحداُثها اثنتا عشرة آٌة من اآلٌة  والتً،قوم شعٌب بخاصة

 -بأن أخذهم َّللا بالصٌحة فهلكوا ؼٌر مأسوؾ علٌهم- وقد ختمت نهاٌة قوم هود

كما :"، ثم تركت هذه القصة إلى ؼٌرها بقوله تعالى"أال بعدا لمدٌن:"بقوله تعالى

فقد اشتركا فً الذنب وسوء التصّرؾ فاستوٌا فً سوء المنقلب " بعدت ثمود

ووخٌم العاقبة، ثم رجعت اآلٌة إلى الحدٌث األصلً وهو عرض لنهاٌة قوم 

ا َبِنً آََدَم َقْد ﴿:؛ فقول المصري هذا مجانب للصواب والدلٌل قوله تعالىموسى ٌَ

 ِ اِت َّللاَّ ٌَ ٌر َذلَِك ِمْن آَ ٌْ ْقَوى َذلَِك َخ ٌَُواِري َسْوآَِتُكْم َوِرًٌشا َولَِباُس التَّ ُكْم لَِباًسا  ٌْ أَْنَزْلَنا َعلَ

ُرونَ  كَّ ذَّ ٌَ ﴾لََعلَُّهْم 
2

 ، فقد قال الزمخشري
3

 أن هذه اآلٌة واردة على سبٌل االستطراد 

ُهَما ِبُؽُروٍر ﴿ :ُعقٌب ذكر السوءات وخسؾ الورق علٌها إشارة إلى اآلٌة قبلها َفَدالَّ

ِة  ِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَّ ٌْ ْخِصَفاِن َعلَ ٌَ َجَرَة َبَدْت لَُهَما َسْوآَُتُهَما َوَطِفَقا  ا َذاَقا الشَّ َفلَمَّ

َطاَن لَُكَما َعُدوٌّب  ٌْ َجَرِة َوأَقُْل لَُكَما إِنَّ الشَّ ُهَما أَلَْم أَْنَهُكَما َعْن ِتْلُكَما الشَّ َوَناَداُهَما َربُّ

﴾ُمِبٌنٌ 
4

فٌما خلق من اللباس ولما فً الُعري وكشؾ العورة من   إظهارا للمّنة

وقوله ، المهانة والفضٌحة وإشعارا بأن التستر باب عظٌم من أبواب التقوى

ِ إِنَّ الشِّْرَك لَُظْلٌم َعِظٌٌم ﴿:تعالى ًَّ اَل ُتْشِرْك ِباّلِلَّ ا ُبَن ٌَ ِعُظُه  ٌَ َوإِْذ َقاَل لُْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو 

ِن أَِن اْشُكْر ، ٌْ ُه َوْهًنا َعلَى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِفً َعاَم ِه َحَملَْتُه أُمُّ ٌْ َنا اإْلِْنَساَن ِبَوالَِد ٌْ  َوَوصَّ

َس لََك ِبِه ِعْلٌم َفبَل  ٌْ ًَّ اْلَمِصٌُر َوإِْن َجاَهَداَك َعلى أَْن ُتْشِرَك ِبً َما لَ َك إِلَ ٌْ لًِ َولَِوالَِد

ًَّ َمْرِجُعُكْم  ًَّ ُثمَّ إِلَ ِبْع َسِبٌَل َمْن أََناَب إِلَ ا َمْعُروًفا َواتَّ ٌَ ْن ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفً الدُّ

                                                 
 96-95-94 ،هود 1
 .26،األعراؾ 2
 .76:ص، 8. ج،الكشاؾ للزمخشري 3
 .22،اآلعراؾ 4
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ٍة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفً َصْخَرٍة  َها إِْن َتُك ِمْثَقاَل َحبَّ ًَّ إِنَّ ا ُبَن ٌَ ُبُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن  َفأَُنبِّ

َ لَِطٌٌؾ َخِبٌرٌ  ُ إِنَّ َّللاَّ أِْت ِبَها َّللاَّ ٌَ َماَواِت أَْو ِفً اأْلَْرِض  ﴾أَْو ِفً السَّ
1
 فقد وقع ،

ٌّة لقمان ال لعباده لما بٌنهما من  -سبحانه- وصٌته نه إلىباالستطراد من وص

ٌّة لقمان البنه حٌث قال ًّ إن تك ":المناسبة، ثم عاد لما كان علٌه من وص ٌا بن

. ، فالمناسبة بٌن المعنٌٌن شرط لصحة االستطراد وجمالٌته"مثقال

َل إاِلَّ َقلٌِبًل ِنْصَفُه أَِو اْنقُْص ِمْنُه َقلٌِبًل أَْو ِزْد ﴿:وقوله تعالى ٌْ ُل قُِم اللَّ مِّ َها اْلُمزَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ًَ أََشدُّ َوْطًبا  ِل ِه ٌْ َك َقْواًل َثِقٌبًل إِنَّ َناِشَبَة اللَّ ٌْ ا َسُنْلِقً َعلَ ِل اْلقُْرآََن َتْرِتٌبًل إِنَّ ِه َوَرتِّ ٌْ َعلَ

﴾َوأَْقَوُم ِقٌبًل 
2

استطراد ألّنه وّسطه بٌن " إّنا سنلقً علٌك قوال ثقٌبل ":فقوله، 

حكامه، ثم رجع إلى حال اللٌل بعد ذكره آٌة أوما ذكره من  أوصاؾ اللٌل،

"إّنا سنلقً"االستطراد 
3

   .

: ومن أمثلة االستطراد  الشعرٌة التً أعجبت المصري قول بكر بن النطاح

 د لترَضى فقالَْج قُْه فِوْبنًِ بَكْوَكبِ ضعرضُج علٌها ما أرادْج من الُمن

ــــُه   كَمْن ٌتمِهى لْحـَه عنقاَء مْؽِربِ   فقلُج لََها هذا التَعنُُّج كلُـّ

 ي كلَّ َمْذَهبِ ـِ َسلًِ كلَّ مًٍء ٌستقٌُه ِطالُبـــُه  وو تذهبًِ ٌا بدُر ب

ا به ٌَ ِج مطلبًِ ْـ ا ُرهـَفؤُقِسُه لو أصبحِج فً عيِّ مــالٍك  وقّدْرتِِه أَْع

ْج بكٌر بؤره ٌَ ْج أموالُه بَنَوالِـــــِه    كما مقِ ٌَ  بِ ـاِح تؽلـفًتى مقِ

 قد ومَع ألّنهوهذا أبدُع استطراٍد سمعتُه فً عمري :"وعلّق على ذلك بقوله

أحسَن قَسٍه وأبدَع تخلٍُّص وأرمَق استطراٍد وتضّمَن مدَح الممدوِح بالكرِه 

                                                 
 16-13،لقمان  1
 .6-1،المزّمل 2
 .73:ص، 2001،أسالٌب القرآن، عبد الفتاح الشٌن، دار الفكر العربً ٌنظر البدٌع فً ضوء 3
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 وهواِء أعدابِِه بالّضعِؾ والخَوِر وهذا له ٌّتفِْق لَمْن ،وقبٌلَتُه بالمواعِة والّظفرِ 

قبلَُه وو لمن بعَدهُ فً وقتَِنا هذا
"1 .

 خاّص فً تناول هذا اللون، فقد اعتبر الخروج أصبل منهجوالبن البناء 

جامعا لكّل أسلوب من شأنه أن ٌخرج فٌه المتكلم من شًء إلى شًء آخر، وأطلق 

لذلك كان الفرق واضحا بٌن االستطراد ، المصطلحات وفقا لطبٌعة ذلك الخروج

.  على الرؼم من تبّنٌه أسلوب اإلٌجاز فً الطرحهوؼٌره من المصطلحات عند

 فٌما ٌحققه من عنصر المفاجأة،أو المباؼتة،  عندهوتتجلّى جمالٌة االستطراد

فبٌنما المخاطب مشؽول بالمعنى المسوق له الكبلم إذ بالمتكلّم ٌفاجبه بالمعنى 

كما ترجع ببلؼة االستطراد إلى دفع الملل والسأم عن ، اآلخر الذي ٌستطرد إلٌه

السامع وبخاصة عندما ٌطول وٌمتد الكبلم فً بٌان الؽرض المقصود منه عندبذ 

ٌحتاج المتلقً إلى ما ٌدفع الملل وٌنشط الذهن وٌنبه الفكر
2
 .

وال ٌخرج ابن البناء فً تناوله لهذا األسلوب عّما ورد عند عامة الببلؼٌٌن، 

فالمتكلّم ٌقوم بجذب المتلقً إلى كبلمه وبٌنا هو مستؽرق فً سماعه ٌنقله بصورة 

 فٌمّر علٌه مرور البرق الخاطؾ ثم ٌعود إلى ما ،ؼٌر مقصودة إلى معنى جدٌد

كان فٌه وال ٌشعره بهذا االنتقال، ولعّل القصد من ذلك كلّه دفع السأم والملل 

ٌُعدُّ أول من نطق به كما أشار إلى  وتنشٌط الفكر، واستشهاده ببٌت السموأل الذي 

. ذلك ابن رشٌق القٌروانً ٌدل على سعة  ثقافته ألدبٌة

هو أن تأتً بكبلم ٌكون ظاهره خطابا لنفسك، فتكون قد الخطاب عن : التورٌد

أن ٌنتيَع من أمٍر ذي "عند عبد الفتاح الشٌنالتجرٌد ، و3نفسك وأخلصت لؽٌرك

                                                 
 . 131: ص،تحرٌر التحبٌر،البن اإلصبع 1
   فٌود، بسٌونً عبد الفتاح،علم البدٌع دراسة تارٌخٌة وفنٌة ألصول الببلؼة ومسابل البدٌع: ٌنظر2

 . 264:ص، 1987، 1. ط، القاهرة  مطبعة السعادة ،
. 80:، ص1983، 1.فّن البدٌع ، عبد القادر حسٌن، داتر الشروق،ط:  ٌنظر3
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 آخَر أو أكثَر مثلُه إلفاَدِة المبالؽِة، وذلك باّدعاِء كماِل الصفِة اً صفٍة أو أكثَر أمر

ٌُنتَيُع منُه  فً ذلك األمِر، حّتى كؤّنه بلَػ من اوّتصاِؾ بتلَك الصفِة مبلؽاً ٌصحُّ  أن 

"موصوٌؾ آخُر متصٌؾ بتلك الصفةِ 
1
ِ ﴿ :فً قوله تعالىكما   َذلَِك َجَزاُء أَْعَداِء َّللاَّ

ْجَحُدونَ  ٌَ اِتَنا  ٌَ اُر لَُهْم ِفٌَها َداُر اْلُخْلِد َجَزاًء ِبَما َكاُنوا ِب َ ﴾النَّ
2
فجهّنم هً دار الخلد،  ،

لكّنه جّرد من جهّنم دارا أخرى هً دار الخلد وجعلها معّدة فً جهّنم ألهل الكفر، 

وقد أدرجه ابن البناء فً باب الخروج من . تهوٌبل ألمرها ومبالؽة فً شّدتها

شًء إلى شًء من أقسام اللفظ من جهة مواجهة المعنى نحو الؽرض المقصود، 

م عندما ٌخرج من إثبات الشًء إلى نفٌه بالقوة أو بالفعل، ٌقال له لّ فٌذكر أّن المتك

اِفِعٌنَ ﴿ :التجرٌد كقوله تعالى ﴾َفَما َتْنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ
3
 معناه ال شفاعة لهم فتنفعهم، ،

فلٌس المراد إثبات أّن الشفاعة ؼٌر نافعة لهم، بل نفً الشفاعة لهم وٌستشهد بعد 

: ذلك بقول امرئ القٌس

ًُّ َجْرَجَراحِ  اَل ىَعَل َ  ٌُْهَتَدى ِبَمَناِرِه    إذا َساَفُه العوُد النَباِط  ٍب ال 

ومعناه ال منار له ٌهتدى به
4
 . 

وهذا الباب :" قاببل فٌه"نفً الشًء بإٌجابه" وقد ذكره ابن رشٌق فً باب 

ضرب من المبالؽة ولٌس به مختصا إالّ أّنه من محاسن الكبلم، فإذا تأملته وجدت 

الٌهتدى "فقوله :  وظاهره إٌجابا وذكر بٌت امرئ القٌس وقال عنه،باطنه نفٌاً 

ٌُرد أّن له مناراً ال" بمناره ٌهتدى به، ولكن أراد أّنه ال منار له فٌهتدى بذلك  لم 

"المنار
5
 .

                                                 
 .122: ص،البدٌع فً ضوء أسالٌب القرآن الكرٌم، عبد الفتاح الشٌن 1
 . 78،فّصلت  2
 .48،المدثر 3
 .97-96:ص، ص،الروض المرٌع 4
 .80:، ص2. ج البن رشٌق،العمدة 5
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التورٌُد أن تدلَّ على أنَّ المًَء :"ه686ابن مالك فً المصباح عنه وقال 

ؤَ منه كما ،بلٌٌػ فً وصؾٍ  ٌّ ٌَستلِيُه صّحَة استخالِص موصوٍؾ ته  بدعود ما 

على دعود أّنه بلَػ من الصداَقِة مبلؽاً صحَّ ، "لً من فالن صدٌق حمٌه:"تقولُ 

"معُه أن ٌستخلَص منه مثلُُه فٌها
1
 .

جمع أؼلب آراء الذي  وجاء التجرٌد بشًء من التفصٌل عند المدنً 

الببلؼٌٌن فً التجرٌد، فبعد أن ذكر معنى التجرٌد فً اللؽة وفً االصطبلح قّسمه 

أن ٌنتيَع من أمٍر مّتصٍؾ بصفِة أمِر آخَر مثلُُه ": إلى سبعة أقسام، فهو عنده لؽة

فً تلَك الصفِة مبالؽًة لكمالِها فٌِه حتى كؤّنُه بلَػ من اوتصاِؾ بَِها مبلؽاً ٌصحُّ أن 

"ٌُنَتَيَع منُه أمٌر آخُر موصوٌؾ بتلك الصفةِ 
2

،ولٌس فً هذا القول خروج عّما قاله 

ألقسام السبعة التً ذكرها المدنً ما قاله اجمعت سابقوه فً هذا الفّن وقد 

.  لهالسابقون

ٌدرجه ابن البناء فً باب الخروج من شًء إلى شًء حٌث  :اوستدراك

كقول " ومنُه ما  ٌخرُج من نفًِ المًِء  لى  ثباتِِه هو وؼٌُرهُ مبالؽةً :"ٌقول

:  (زهٌر)الناظم 

َرَها األرواح وال ٌَّ ْعفَُها القَِدُه    بلى وؼ ٌَ هُ دّ   قِْؾ بالدٌاِر التً له  ٌَ
3
 

 ألّن األدٌب ٌرٌد أن ٌنفً صورة ما أو ،فهو ٌبنً تحدٌده  للفّن على فكرة الخروج

 وٌتدارك ذلك بالخروج والعودة إلثبات ما تنفٌه ،خبرا ما من نفس سامعه ومتلّقٌه

ٌّة ٌرٌد من خبللها  هواجس نفسه، ولم ٌكن ذلك ارتجاال بل لؽاٌة فّنٌة ونكتة أدب

                                                 
 .107: صه،1341فً علم المعانً والبٌان والبدٌع، بدر الدٌن بن مالك،القاهرة المصباح  1
هادي شاكر هادي،النجؾ  .  فً أنواع البدٌع، علً صدر الدٌن بن معصوم المدنً،تحأنوارالربٌع 2

 .153: ، ص2. ج،1953  األشرؾ،
3
 .97: ص،الروض المرٌع  
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زٌادة المعنى فً ذهن المتلّقً قّوة وظهورا وترسٌخا فً الذهن بعد محاولة نفٌه 

.  فً بادئ األمر

ُ :وٌرد االستدراك عند السبكً إّما بعد تقّدم تقرٌر كقوله تعالى ٌُِرٌَكُهُم َّللاَّ ﴿ إِْذ 

ُه  َ َسلََّم إِنَّ ِفً َمَناِمَك َقلٌِبًل َولَْو أََراَكُهْم َكِثًٌرا لََفِشْلُتْم َولََتَناَزْعُتْم ِفً اأْلَْمِر َولَِكنَّ َّللاَّ

ُدوِر﴾ َعلٌٌِم ِبَذاِت الصُّ
1
َ َقَتلَُهْم : أو بعد تقّدم نفً كقوله تعالى، ﴿َفلَْم َتْقُتلُوُهْم َولَِكنَّ َّللاَّ

َ َسِمٌٌع  ًَ اْلُمْؤِمِنٌَن ِمْنُه َببَلًء َحَسًنا إِنَّ َّللاَّ ْبلِ ٌُ َ َرَمى َولِ َت َولَِكنَّ َّللاَّ ٌْ َت إِْذ َرَم ٌْ َوَما َرَم

َعلٌٌِم ﴾
2
 .

واالستدراك عند السجلماسً نوع من التتّمِة من العدول من جنس االستثناء 

هو  رادةُ المتكلِّه وصَؾ مٌبٌِن األّولُ منهما على القصِد األّوِل، :"ٌعرفه بقوله

"والثانً من اونوراِر لضرٍب من التالقً
3
 لكن تعرٌؾ ابن البناء أوضح وأدّل ،

  .على المؽزى الفّنً لبلستدراك

َنجِ "ومن طرٌؾ تسمٌاته :اوعتراض ٌْ كما قال بعضهم، وقد حّدد ابن " َحْشُو اللُّوَز

َُ لَُه :"البناء االعتراض بقوله  ّن األدٌَب ٌخرُج فً أثناِء الكالِه  لى مًٍء ٌعنُّ

: (النابؽة الجعدي) كقول الناظم ،4" وٌسّمى اوعتراضقولُهُ 

اِن  ؾ،كبٌرالسن -أال كذبت-عبس بأّنً  بنو أال زعمت      

فاالعتراض عند ابن البناء هو أن ٌخرج األدٌب فً أثناء بناء الجملة لمقصد 

ومؽزى ٌهدؾ إلٌه، ٌقوم ببّثه بٌن كلماته التً اشتّدت وشابجها وروابطها كالمبتدأ 

وخبره والفعل وفاعله، وؼالبا ما ٌكون ؼرض الشاعر من االعتراض تأكٌد 

. المعنى وتقوٌته

                                                 
1
 .43،االنفال  

2
 .17،االنفال  

3
 .454: ص للسجلماسً،المنزع البدٌع  
. 98: الروض المرٌع البن البناء، ص4
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واالعتراض من الفنون التً تحّدث عنها المتقّدمون وسّماه بعضهم التفاتا،  

  ،وهو كثٌر فً كبلم العرب، فقد جاء منه فً القرآن وفصٌح الشعر ومنثور الكبلم

 وال ٌستنكر عندهم أن ،وهو جار عند العرب مجرى التأكٌد  فلذلك ال ٌشفع علٌهم

ٌجوز الفصل فٌه  ذلك مما ال ٌعترض به بٌن الفعل وفاعله، والمبتدأ وخبره وؼٌر

إالّ شاذاً أو متداوال
1
.  

واشترط ابن منقذ أن ال تكون الجملة المعترضة زابدة بل تكون فٌها فابدة
2
 .

أّما السجلماسً فقد أشار إلى االعتراض بأّن من شأنه أن ٌحدث فً أثناء القول 

األول منهما على  : رادة المتكله وصؾ مٌبٌن:"وتضاعٌؾ الكبلم وٌعّرفه بقوله

"القصد األول والثانً باونورار أو لضرب من التؤكٌد فقط
3
 فاألدٌب ٌقوم ببناء ،

ٌِؤّدٌه فً ثناٌا  جملته على ؼرض معٌن فً ذهنه، ثم ما ٌلبث أن ٌأتٌه معنى آخر ف

الكبلم استجابة لما فً نفسه أو لتوكٌد المعنى السابق، بمعنى آخر ثم ٌعود إلى 

المعنى األول فٌستوفٌه فٌكون بذلك قد أّدى المعنى األساسً للجملة ومعنى جملة 

 .االعتراض التً أتت فً تضاعٌؾ الكبلم

ٌقترن ذكره باالعتراض وفٌه حدٌث لبعض  :(خطاب التلون):وٌسّمى: اولتفاج

ٌخرَج من حضوٍر  لى ؼٌبٍة  أو:"وقد جاء عنه فً الروض…المعاصرٌن

 َِ ٌُقالُ له خطاُب التلّوِن ٌُسّمً اولتفاُج و : (امرؤ القٌس)  الناظم كقول"وعكُسُه، و

د ـِ  ولم ترقُ لُ تطاَوَل لٌلَُك باإلثِمِد       وناَم الخلً 

 وباَت وباَتْت لُه لٌلٌَة       كلٌلِة ذي العاِبِر األرِمدِ 

ْبُتُه عن أِبً األسَودِ   وذلك من نبإٍ جاَءِنً      وُنبِّ

                                                 
 .335: ، ص1.ج،1952محمد رشٌد رضا،القاهرة.أبو الفتح عثمان بن جّنً، تح ،الخصابص: ٌنظر1
 .130: ص، البن منقذ، البدٌع فً نقد الشعر2
 .449: ص للسجلماسً،المنزع البدٌع 3
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فقد التفت امرؤ القٌس فً هذه األبٌات الثبلث ثبلثة التفاتات وال ٌجوز 

: االلتفات إالّ فً كبلمٌن ولذلك كان قول الناظم

ألَْم تعلِمً ٌا داَر بلجاَء أّنِنً     إَِذا أْخَصَبْت أو كاَن جْدباً جَنا ِبُ َها    

لٌس بالتفات، فإّنه أضمر بلجاء ال الدار وألّنه بعد فً خطابها
1
.
 
 

 فً اللؽة العربٌة فقد عرفه الجاهلٌون من القدٌمةألسالٌب اوااللتفات من 

قد و:" قال الزمخشري عن أبٌات امرئ القٌس السابقة، وقدأمثال امرئ القٌس

فً   العربِ تلَك عادةُ :  ثه قال،التفَج امرُإ القٌِس ثالَث التفاتاٍج فً ثالثِة أبٌاجٍ 

فهه فٌهِ   الكالَه  ذا ُنقِل من أسلوٍب  لى أسلوٍب كان نّ  أل،افتتانِهه فً الكالِه وتصرُّ

 و ٌقاظاً لإلصؽاِء  لٌِه من  ورابِِه على أسلوٍب ،ذلك أحسَن تطرَبًة لنماِط السامعِ 

" وقد تختصُّ مواقُعُه بفوابِِدهِ ،واحدٍ 
2
 .

وااللتفات أّوُل محاسن الكبلم التً ذكرها ابن المعتز بعد فنون البدٌع الخمسة 

االستعارة والتجنٌس والمطابقة ورد أعجاز الكبلم على ما تقّدمها والمذهب : وهً

هو انصراُؾ المتكلِّه عن المخاطبِة  لى :"فً تعرٌؾ االلتفات الكبلمً،وقال

اإلخباِر وعن اإلخباِر  لى المخاطبِة وما ٌمبُه ذلك ومن اولتفاِج اونصراُؾ من 

"معًنى ٌكوُن فٌِه  لى آخرَ 
3

هو :"، وقد تحّدث عنه قدامة فً نعوت المعانً وقال

ا ٌردُّ  أن ٌكوَن الماعُر آخذاً فً معًنى فكؤّنه ٌعترُضُه  ّما مكٌّ أو ظنٌّ بؤّن راّدً

َدهُ ا فإهّ ،علٌِه قولَه أو سابالً ٌسؤلُه عن سببِِه فٌعوُد راوعاً على ما قّدمه كِّ َِ َإ ٌُ  أن 

ُحلَّ المكَّ فٌهِ  ٌَ "أو ٌذكَر سَبَبُه أو 
4

. ، وهذا هو االعتراض والرجوع

                                                 
 .98-97:ص،  ص، الروض المرٌع: ٌنظر1
 .1211:، ص1. ج، الزمخشري،الكشاؾ 2
 .78: ص، البن المعتز،كتاب البدٌع 3
 .167:ص لقدامة، نقد الشعر 4
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تحمل هذا اللون من منه  وأّول سورة ،وجاء االلتفات فً كتاب َّللا عز وجلّ 

ْوِم ﴿:التعبٌر فقد قال سبحانه وتعالى ٌَ ِحٌِم َمالِِك  ْحَمِن الرَّ ِ َربِّ اْلَعالَِمٌَن الرَّ اْلَحْمُد ّلِِلَّ

اَك َنْسَتِعٌُن  ٌَّ اَك َنْعُبُد َوإِ ٌَّ ٌِن إِ ﴾الدِّ
1

. فقد التفت من الؽٌبة إلى الخطاب، 

عن االلتفات وهو عنده من الصناعة فً الحدٌث  ابن األثٌر وقد أسهب

ٌُقبِلُ :"المعنوٌة قال وحقٌقتُه مؤخوذةٌ من التفاِج اإلنساِن عن ٌمٌنِِه وممالِِه فهو 

 وكذلك ٌكوُن هذا الّنوُع من الكالِه خاّصًة ألّنُه ٌنتقِلُ من ،بووِهِه تارًة كذا وكذا

كاونتقاِل من خطاِب حاضِر  لى ؼابٍب أو من خطاٍب ألخرد، صٌؽٍة  لى صٌؽٍة 

" لى مستقبٍل أو من مستقبٍل  لى ماٍض  ؼابٍب  لى حاضٍر أو من فعٍل ماٍض 
2
،  

أّنها  قداٌه على أنماٍط من "  وفّسر المراد بهذه الشجاعة،"العرب شجاعة "وسّماه

ألّنها تعبٌٌر بؤسلوِب الخطاِب فً سٌاِق الؽٌبِة  التعبٌِر مخالفٍة لما ٌقتضٌِه األصلُ،

وذكر الؽٌبِة فً سٌاِق الخطاِب، وهكذا والمعتمُد علٌِه فً ذلك سٌاُق الكالِه 

"ومفافٌُة الدولةِ 
3

وقد وافق فً هذا البحث ما ذهب إلٌه الزمخشري من أّن فً ، 

 لنشاط السامع وإٌقاظه لئلصؽاء إلٌه، ففً ذلك اهتمام بأمر المتلقً ةٌ االنتقال تطرب

والذي عندي فً ذلَك أنَّ اونتقالَ من الخطاِب  لى الؽٌَبِة أو من :"وذهنه، وقال

 وتلك الفابدةُ أمٌر وراَء اونتقاِل ،الؽٌبِة  لى الخطاِب و ٌكوُن  وَّ لفابدٍة اقتضْتهُ 

َحدُّ بَِحدٍّ وو ُتْضَبُط بضابٍِط ولكن ٌماُر  لى ثمن أسلوٍب  لى أسلوٍب ؼٌَر أنَّها و ج

ٌَُقاَس علٌها ؼٌُرها "مواضَع منها ل
4

، فاشتراط توّفر الفابدة والنكتة الفّنٌة فً 

. االلتفات أمٌر واضح عند الزمخشري

                                                 
 .5-1،الفاتحة 1
 .4:ص، 2. ج، البن األثٌر،المثل السابر 2
دراسة تحلٌلٌة لمسابل علم المعانً، محمد أبو موسى، مكتبة وهبة  : خصابص التراكٌب  3

 .195: ص،دت،3.    القاهرة،ط
 .5:،ص2. ج، البن األثبر،المثل السابر  4
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وقد عّد حازم القرطاجنً االلتفات أسلوبا من أسالٌب االنعطاؾ فً الكبلم
1
 

 ّن بالؼَتُه تكُمُن : "وذكر شواهد أثناء حدٌثه عن حسن اإلجادة فً التعبٌر، وقال

"فً طرِد السؤِه ومدِّ انتباِه السامعٌن وتموٌقِِهه  لى مؽيد المتكلِّهِ 
2

، ففّنٌته عنده 

. تتجلّى فً تشوٌق المتلّقً وإبعاد السأم والملل عنه

وٌبدي ابن البناء تفّطنا كبٌرا إلى هذا التمازج الفّنً الذي ٌحدث باالنتقال 

بهدؾ الذهنً من نسق لؽوي إلى نسق آخر، وبالخروج من صٌؽة إلى أخرى، 

طرد السأم والملل عن المتلقً، وما لذلك من فوابد منها ما ٌٌرتبط بالقابل كاتساع 

مجاري القول أثناء النظم والشعر وانسٌاب األلفاظ والتبامها مع المعنً طوعا، 

ومنها ما ٌرتبط بالمتلّقً، فكّل صور االلتفات ٌقصد منها إثارة انتباه المتلّقً، ؼٌر 

أّن من هذه الصور ما هو أقوى من األخرى على اإلثارة، وذلك مثل الصور التً 

ٌتصّرؾ فٌها القابل بالخطاب إلى المتلقً، وٌستعمل وسابل أسلوبٌة تثٌر االنتباه 

وتحّقق الوظٌفة اإلفهامٌة للخطاب، ومن أبرز هذه الوسابل صٌػ االستفهام، 

ٌّزة فً تركٌبها وفً معناها، وفً نبرة  والدعاء والنداء والنهً ، وهً صٌػ متم

وقعها، وهً تستعمل ال من أجل الوصؾ وإنما من أجل ؼاٌة تداولٌة تكمن فً 

وهذا الخروج ال ٌهتدي إلٌه إالّ ،3التأثٌر على المتلّقً وتجعله ٌصدر عنه رّد فعل

 .من أوتً حّظا من معرفة خباٌا األسالٌب اللؽوٌة وأسرارها

واالعتماد عند ابن البناء شبٌه بااللتفات فهو ٌقوم على الخروج من  :اوعتماد

صٌؽة لؽوٌة إلى أخرى إالّ أن هذا الخروج ٌكون فً آخر الكبلم ولٌس فً صدر 

الكبلم وال حشوه، باإلضافة إلى أن اختبلؾ الصٌؽة اللؽوٌة ٌتبعها اختبلؾ فً 

                                                 
 .316-315:ص،  ص البلؽاء،منهاج  1
 .223ص المصدر نفسه،2
العٌاشً السنوسً، مطبعة أنفو براندي، فاس،   .منهج الشرح الببلؼً ووسابله اإلجرابٌة، د:  ٌنظر3

. 230:،ص2007ط، .  المؽرب، د
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المعنى، أما فً االلتفات فاالختبلؾ فً الصٌؽة ال ٌتبعه اختبلؾ فً المعنى، وهذا 

 فقد جاء االعتماد عنده ،هو موطن االختبلؾ بٌن الفّنٌن الذي وّضحه السجلماسً

، فقد (الجنس التاسع من أجناس الببلؼة) وهو كأحد أقسام االنفتال من االنثناء 

ٌُْبَن : "عّرفه بقوله اونفتال هو ترّدد المتكلِه فً الوووِه، وفً  فاَدِة المعَنى له 

أحدهما اولتفاُج : َصِرٌِح القوِل علٌِه، وهذا النوُع هو ونٌس متوّسٌط تحَته نوعان

َد المتكلُّه فً الوووِه فقط فهذا هو دّ اوعتماُد، وذلك أّنه  ّما أن ٌتر:والثانً

ٌُْبَن القولُ علٌِه صرٌحاً،  ،وضمناً  اولتفاُج، و ّما أْن ٌترّدَد فً  فادِة معًنى له 

"وهذا هو اوعتماد
1
 .

من خبلل هذا الطرح واعٌا تمام ٌبدو  ابن البناء  القول فً هذا أنّ خالصة   و

الوعً بأّن الخروج من صٌؽة إلى أخرى ٌساعد المتلقً على استحضار 

شّد كما ٌطُرِد الملَل والسأم عنه األحداث، ومعاٌشتها بنفسه فٌكون تفاعله أقوى وأ

وٌشّوقه إلى متابعة المبدع ولذلك تنصّب جهوده فً هذا الفصل على حصر جمٌع 

الفنون واألسالٌب التً ٌجعمها هذا المقِصُد وبٌان فابدتها وجمالٌتها، وحّتً ٌسهَِّل 

. على كلِّ مبدع اإللمام بها وتوظٌفها خدمة وإمتاعا للمتلّقً
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:  المبحث الثانً                           

                    التمبٌــــه عند ابن البناء 

 :تمهٌد

    التشبٌه أصل مباحث علم البٌان، ولكّن ابن سنان ٌتحّدث عنه على أّنه من 

المعانً، وال ٌعنً ذلك أّن المعانً هو ذلك العلم الذي ٌبحث عن أصول اللفظ 

العربً ومطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، ولكّن المعانً هً مدلوالت 

صوابها ووضوحها، وهذا ٌوافق مباحث النقاد من أمثال قدامة بن جعفر : العبارة

.   1والعسكري ومن تبعهم

أهّم المباحث  المجازأّما ابن البناء فٌعتبر التشبٌه من المجاز وعنده أّن 

البٌانٌة، وعنه تفرع الباقً، ذلك أّن الطاقة  التعبٌرٌة للمجاز أوسع وأؼنى من 

االستعارة أو الكناٌة، والدلٌل على ذلك أّن سابر المباحث المذكورة  التشبٌه أو

ظم عناصر فضابها المجازي وفق أنساق مختلفة تتشترك أصبل فً مجازات تم تن

 أو إضافة عنصر من البنٌة المجازٌة أو كالنظر إلى عنصر على حساب اآلخر،

 هً مجاز استعارةؼٌره، فكل تشبٌه ٌحمل بذرة مجازٌة وكل  حذؾ عنصر

عبلقته المشابهة وكل كناٌة تحمل نقبل من المعنى القرٌب إلى المعنى البعٌد نقبل 

 أّن األمر على هذه الشاكلة، بطل الرأي الذي ٌقول للباحثوإذا تأّكد . مجازٌا

بتماٌز هذه المباحث وانفصالها انفصاال تاما عن القاعدة المجازٌة التً هً أصل 

القواعد الجزبٌة االستعارٌة والكنابٌة والتشبٌهٌة، فالمجاز هو المقابل للحقٌقة إذ 

تسقٌه كّؾ اللٌل أكؤس : "مٌُبّدل المجاز مكان الحقٌقة، ومنه ترشٌح المجاز كقوله

                                                 
عمر ادرٌس عبد   .نظرٌة األسلوب عند ابن سنان الخفاجً، دراسة تحلٌلٌة وببلؼٌة ونقدٌة،د:  ٌنظر1
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، فقد أقام للٌّل كّفا مقام الحقٌقة واستعار لها السقً فجاء مجاز فً مجاز"الكرى
1

 ،

ٌّن الحد الفاصل بٌن الصورة ي  الباحثكاديففً هذه الصورة المجازٌة ال  تب

عارٌة والصورة المجازٌة، فكلتاهما حاضرتان حضورا قوٌا فً مستوٌات ستاال

الداللة البٌانٌة فً الخطاب، بٌد أّن الحكم الفاصل هو السٌاق نهاٌة التحلٌل، فسٌاق 

الكبلم ٌجعل الذهن أمٌل إلى اعتبار الكبلم السابق مجازا فالشاعر خّص اللٌل 

بكّؾ على باب التجّوز، وإن كان اللٌل ال ٌملك فً الحقٌقة كّفا وهذا الجزء من 

. الكبلم ٌنطوي على داللة ببلؼٌة هً داللة المجاز المرشح كما سماه ابن البناء

فً حٌن أّن هذا الكبلم نفسه ٌحتمل فً شّقه الثانً داللة استعارٌة فً كون 

الشاعر استعار السقً وهو أحد لوازم اإلنسان، واستعار األكؤس للنوم والكرى، 

وهذا التداخل بٌن الداللتٌن المجازٌة واالستعارٌة فً النموذج السابق لٌس 

 ما دام التبلزم بٌن المجاز واالستعارة من باب التبلزم بٌن الفصل هامستكر

 ال جزءاالكل والجزء، فاالستعارة لٌست إالّ مجازا عبلقته المشابهة أي ووالنوع، 

. ٌتجّزأ من الفضاء المجازي 

ٌّته الهندسٌة أّن عالََم المجاز قد ٌشتمل على عوالم  وقد َعرؾ ابن البناء بذهن

 عبلقة التكامل بشّتى أنواعه المنطقٌة، أصؽر منه ال ٌرتبط بها وترتبط به بموجب

كما أّن فكرة تقسٌم الكبلم إلى حقٌقة ومجاز تعتمد أساسا على التطّور الزمنً للّؽة 

وترجع إلى أمر اقتضاه االستعمال اللؽوي المتدّرج بما ٌصٌب المجتمع من ثقافة 

وما ٌقتضٌه اتساع معرفته من تخّصص بعٌد الؽور دقٌق اإلدراك، والمجتمع 

نفسه هو الؽاص بهذا االستعمال والمحّدد لمكانه من سٌر الحٌاة اللؽوٌة إلحساسه 

ٌّر وتتطّور بتطّور اإلنسان ونمّوه، واتساع معارفه وتنّوع  بأّن الداللة اللؽوٌة تتؽ

                                                 
 .119: ص، البن البناء،  الروض المرٌع1
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حضارته، فلٌست الداللة لؤللفاظ داللة ذاتٌة بحٌث إذا أطلق اللفظ فهم المراد منه 

.  1مهما اختلفت العصور وتعاقبت علٌه األجٌال

دمج الدٌنامً بٌن المجموعات  الإلى (الكلٌات) وقد دعت نظرٌة المجموعات

الصؽرى المؤلفة للمجموعة الكبرى على أساس اعتبار العبلقة المنطقٌة بٌنهما 

كاالحتواء أو التكامل أو ؼٌرها
2

، وبؽرض تسهٌل اإللمام بمجموع الفنون 

واألسالٌب التً ٌربطها فٌما بٌنها التناسب والتشبٌه والمحاكاة وما إلى ذلك، 

وكان أّوَل فنونها " فصل تشبٌه شًء بشًء"جمعها فً مجموعة ثانٌة سّماها 

. التشٌه

 ابن البناء التشبٌه من زاوٌة عبلقته بالمجاز كتخطٍّ للحقٌقة،  ٌتناول:التمبٌه

وٌظهر فً تعرٌفه للتشبٌه أّنه ٌجعله مبنٌا على القاعدة المجازٌة
3

التشبٌه فً ؛ و

اللؽة عقد مماثلة بٌن شٌبٌن اشتركا فً صفة أو عّدة صفات شرط أن تكون الصفة 

المشتركة أوضح وأقوى فً المشّبه به وذلك بؽرض إٌضاح المعنى وبٌانه 

. وتوكٌده

ٌّن ابن البناء  ٌّزا لشرفه أوأ وقد ب سبقه أو  ّن وجه الشبه ٌجب أن ٌكون متم

 وذكر أّن هذا االعتبار هو الذي ٌجري علٌه مدار هذا ،لعلّة من العلل الببلؼٌة

ٌّل الشعراء أو الكتاب أّن صفة من الصفات تصبح  األسلوب، ولذلك إذا ما تخ

 فإّنه بهذا االعتبار ٌباح لهم أن ٌستعملوا التشبٌه ،راجحة فً ممدوح ما مثبل

.  المعروؾ عند الببلؼٌٌن بالتشبٌه المقلوب العكسً وهو

                                                 
. 111:، ص2008، 1.أسالٌب الحقٌقة والمجاز ،حورٌة عبٌب، دار قرطبة، الجزابر، ط:  ٌنظر1
 ٌاقً، محمد أدٌوان مجلة كلٌّة اآلداب والعلوم سالداللة الببلؼٌة بٌن المكون التركٌبً والمكون ال 2
 .194:،ص8،1992اإلنسانٌة، حامعة القاضً عٌاض مراكش العدد   
.  207:المرجع السابق،ص: ٌنظر3
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الفنون التً تدور فً فلك -كما سبق ذكره- وقد جمع ابن البناء فً هذا القسم

ٌّن ؾالتشبٌه والمحاكاة والمناسبة،  ٌّن فً البداٌة أن للتشبٌه طرفٌن بٌنهما تشابه مع ب

وأّما تمبٌُه مًٍء بمًٍء فإّنُه كما ٌمبُِه األّولُ الثانًِ، كذلَك ٌمبُِه الثانًِ :" قاببل

"األولَ 
1
 ومعنى ذلك أّن بٌن الطرفٌن وجه شبه ٌفترض أن ٌكون فً الثانً أقوى ،

ٌّنة ٌقصد إلٌها المتكلم فالبدَّ أن ٌكوَن للممّبِه بِه  "،وأبٌن وأوضح العتبارات مع

ِة ؾميٌُد اعتباٍر من سْبقِِه أو قَِواِمِه أو مَرفِِه أو ؼٌِر ذلك حتى ٌكون أولى بالصِّ 

"التً وقَع التمبٌُه فٌها
2

ََ الطرفاِن " قاببل أّنه  ذلك، وٌواصل بعد ٌمكن أن ٌتكافؤَ

 والتً تتطلّب فً رأٌه تقدٌم أحد الطرفٌن على ،"فً الصفِة الممتركِة بٌنُهَما

وتكون فً اآلخر ، "كلُّ واحٍد منهما متفّوقاً من ناحٌٍة على اآلخرِ "اآلخر، فٌكون

كلُّ واحٍد منهما راوحاً من ووٍه "صفة تقتضً تقدٌمه على األّول، فٌكون 

"مرووحاً من ووٍه، فٌصحَّ فٌهَما عكُس التمبٌِه بالسوٌةِ 
3

، وهذا ما ٌعرؾ 

ِه أقوى منه  بالتشبٌه المقلوب أي الذي ٌّدعً فٌه المتكلم أنَّ وجَه الشبِه فً المشبَّ

ِه بِه وذلك على سبٌل التأكٌد أو المبالؽة كما فً قول البحتري  : فً المشبَّ

ُد الخلٌـفِة لّما سالَ واِدٌـَها       ٌَ ْج فً تدفُّقَِهـا     َها حٌَن لَوَّ َكؤَنَّ

: وقوله

ٌَها  فً طلعِة الممِس مًٌء من محاِسنِها   وفً القِضٌِب نصٌٌب من تثنِّ

قد ٌوعلُ المرووَح بالتخٌٌِل المعريِّ راوحاً وهو من تروٌِح "فهو ٌرى أّنه 

ٌُْعَكُس التمبٌُه لذلك "المواِي ف
4
. هذا اعتبر ابن البناء التشبٌه من المجازل و ،

                                                 
 .103:صالبن البناء،  ، الروض المرٌع1
 .103:ص،  المصدر نفسه 2
 .103:ص، المصدر نفسه 3
 .103: ص، الروض المرٌع4
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ٌّن مدى كثرة سخاء المتوّكل فجعل  فالبحتري فً البٌت األّول أراد أن ٌب

البركة مشبها وٌد الخلٌفة مصدر السخاء مشبها به على سبٌل التخٌٌل والمحاكاة  

 وٌجوز فً رأٌه .بأّن السخاء فً الٌد أكثر منه فً البركة بقصد المبالؽة واالّدعاء

فً الوقت ذاته أن ٌعتبر المشّبه به هو المشّبه عمبل بمبدأ جواز العكس فً التشبٌه 

. وهو ما ٌعتبره من البدٌع، وما قٌل فً البٌت األول ٌقال فً الثانً

وكلُّ ما فً التمبٌِه من : "وٌسترسل ابن البناء فً حدٌثه عن التشبٌه قاببل

ًٌّ على المحاكاِة  كذٍب أو ؼلوٍّ فال ٌكوُن فً الحكمِة، وٌكوُن فً المعِر، ألّنه مبنِ

ٌُِّل و على الحقابِقِ  "والتخ
1

، وهو ما ٌدّل على تباٌن الحكمة والشعر عنده، وألّن 

الشعر فً رأٌه ٌختّص بأنواع لٌست من البدٌع بحسب الحكمة وهً من البدٌع 

ل على الوظٌفة وّ  إذ الشعر منه وألّن الشعر قابم فً االعتبار األ،بحسب اللسان

ٌّل فً الشًء  .اللسانٌة وٌشترط ابن البناء فً التشبٌه والمحاكاة والتخٌٌل أن ال ٌتخ

ٌُعتَبُر فً رأٌه ُمحاكٌا بل مخترعا وبذلك ٌترّكب  ما لٌس موجودا أصبل ألّنه ال 

الكذُب فً قوله فتبطَل المحاكاة لكذبها وهً موضوع الشعر، ولذلك انتقد قول 

: (الوأواء الدمشقً)الشاعر 

 فأْمَطَرْت لؤلؤاً من نرِجٍس وسَقْت  ورداً وعّضْت على العّناِب بالَبَردِ 

: فقال الصواب لو قال

ـْت   ورداً وعّضْت على العنَّاِب بالبَردِ   فأمطرت برداً من نرجٍس وسَق

                                                 
 .103: المصدر نفسه ص1



   أسالٌب  مبلءمة الكبلم لؤلؼراض المقصودةالفصل الثالث                               

 212 

ألّن إمطار اللؤلؤ ؼٌر مشاهد، وال معروؾ، فهو قد حاكى الدمع فً انسكابه على 

خّدها بشًء ؼٌر موجود وال معلوم إالّ من عنده، اخترعه من نفسه، وٌبّرر ذلك 

ٌُسٌَػ ذلك وٌجعله من الترشٌح بأن من طبٌعة الشعر اإلٌؽال فً المحال و
1
.  

 واألشراؾ ال ،وٌشترط فً التشبٌه أن ٌكون شرٌفا مّما ٌتكلّم به الرؤساء

بحرؾ وبؽٌر حرؾ، فالذي بحرؾ صّنفه : خسٌسا سوقٌا، وهو عنده على قسمٌن

  وجعل الذي ،ضمن التشبٌه والذي بؽٌر حرؾ جعله فً قسم المجاز واالستعارة

مفرد ومرّكب وقد استشهد للمفرد بٌتٌن ألبً القاسم الزاهً : بحرؾ على قسمٌن

: (ه352ت)

َها  عٌوُن ال ٍَ نّ أرد اللٌلَ ٌمِضً والنووُه كؤنَّ داَمى حٌَن مالَْج  لَى الَؽْمِض

ٌن على الّنهـرِ  ٌْ  وقد وَح فوٌر ٌؽمُر الووَّ نوُرهُ    كما انفَوَرْج بالماِء ع

: وللمرّكب بقول المتنبً 

ا فً اليج  ٌّ    فمّبهُتها بالممِس، بالبدِر فً البحرِ  ه ـاِج بكؾِّ ـرأٌُج الَحِم

: وبقول امرئ القٌس 

اُب  الحَمُؾ الَبالًِ وكؤنَّ قلوَب الطٌِر رطباً وٌابساً   لََدد َوْكِرها العنَّ

ولم ٌكتؾ ابن البناء بتوازي النسب الموجودة فً التشبٌه المركب بل ربط 

بهذا الموضوع كل أنواع التناسب البدٌعٌة التً ٌدمجها الببلؼٌون فً المقابلة وفً 

اللؾ والنشر المرّتب وؼٌر المرّتب وكان فً هذا الموضوع معتمدا على الجانب 

العقلً وعلى الموازنات المنطقٌة والمعادالت المعنوٌة المنسجمة مع ثقافته العلمٌة 

أن ٌأتً باألمثلة على  ما أمكنه ٌصا وحر،ومعرفته بعناصر التقابل الرٌاضً

ٌّن أؼراضه وتشرح مقاصده، وقد نّبه فً كثٌر من المناسبات أّن  الموّضحة التً تب
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الهدؾ الببلؼً هو ربط المقاصد باأللفاظ الموحٌة بها سواء كانت تلك األلفاظ 

مصطلحات عامة أو كانت موضوعة وضعا جدٌدا ٌتبلءم مع سٌاق الكبلم
1
 .

َمَثُل الَِّذٌَن ﴿:وقد مّثل ابن البناء للتشبٌه المرّكب بقوله تعالى فً سورة الجمعة

ْحِمُل أَْسَفاًرا ِبْبَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذٌَن  ٌَ ْحِملُوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر  ٌَ ْوَراَة ُثمَّ لَْم  لُوا التَّ ُحمِّ

الِِمٌنَ  ْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ٌَ ُ اَل  ِ َوَّللاَّ اِت َّللاَّ ٌَ ُبوا ِب َ ﴾َكذَّ
2

، وقوله تعالى فً سورة 

ًتا َوإِنَّ ﴿:العنكبوت ٌْ َخَذْت َب اَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اتَّ ٌَ ِ أَْولِ َمَثُل الَِّذٌَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

ْعلَُمونَ  ٌَ ُت اْلَعْنَكُبوِت لَْو َكاُنوا  ٌْ ٌُوِت لََب ﴾أَْوَهَن اْلُب
3
 .

بٌن المحاكاة والتشبٌه على طرٌقة سلفه وأستاذه ابن البناء وقد ربط : المحاكاة

 فقد كان حازم ؛حازم القرطاجنً وهما ال ٌختلفان كثٌرا فً المفهوم والتوظٌؾ

 أّول النقاد العرب الذٌن تأثروا بنظرٌة المحاكاة من خبلل (ه684)القرطاجنً 

الفبلسفة العرب وفهمهم لها، فهو ٌعود إلى فكرة ابن سٌناء فً التمٌٌز بٌن 

المحاكاة عند الٌونان والمحاكاة عند العرب، وٌشٌر إلى أّن أشعار الٌونان كانت 

أؼراضا محدودة فً أوزان مخصوصة، وأّن مدار جل أشعارهم على خرافات 

وأنهم ٌشبهون باألفعال ال ...ٌفترضون فٌها وجود أشٌاء وصور لم تقع فً الوجود

بذوات األفعال
4

 ، وهو ٌحصر الشعر الٌونانً بالدراما والخرافة والملحمة والمثل

وٌرى أّن لدى العرب أٌضا كثٌر من الحكم واألمثال واالستدالالت ما لو اّطلع 

علٌه أرسطو لزاد على ما وضع من القوانٌن الشعرٌة، وقد قّسم حازم المحاكاة 

: إلى أنواع 

                                                 
 .59: ص، ٌنظر من أعبلم الفكر واألدب فً العصر المرٌنً، عبد العزٌز الدباغ1
 .5،لجمعةا 2
 .41، العنكبوت3
 .68: ص البلؽاء، للقرطاجنً،منهاج: ٌنظر 4
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باعتبار طرفً التشبٌه متأثرا بتقسٌمات ابن رشد لبلستدالالت فالمحاكاة  -1

لموجود أو لمفروض الوجود من جنسه ومن ؼٌر جنسه، وكلّما قرب الشًء مما 

ٌحاكى به كان أوضح وكلّما اقترنت الؽرابة والتعّجب بالتخٌٌل كان أبدع
1

، وهذا 

هو فً جعلها مرادفة للتشبٌه وفقد التقسٌم لم ٌخرج عن المفهوم العربً للمحاكاة، 

. قبلهٌلتزم بما قاله ابن سٌناء ذلك 

محاكاة تحسٌن، ومحاكاة  :المحاكاة باعتبار القصد والؽاٌة،وفٌها تعدد أنواع-2

. تشبٌه، ومحاكاة مطابقة

 ولكن ابن ،وهذا التقسٌم مأخوذ أٌضا من ابن سٌناء كما ٌصّرح حازم نفسه

سٌنا ٌسّمً هذه األقسام فصول التشبٌه، وٌنسبها إلى الٌونان، بٌنما حازم ٌنسبها 

. إلى العرب، وٌأخذ النوع الثالث من ابن رشد

.  محاكاة وجود، ومحاكاة فرض: باعتبار الوجود والفرض فٌقّسم المحاكاة إلى-3

ٌّل لك الشًء فً نفسه بأوصافه التً :باعتبار الوساطة فٌقسم المحاكاة إلى-4 ٌُخ ما 

ٌّل لك الشًء فً ؼٌره ٌُخ . تحاكٌه وما 

".  أشد تحرٌكا للنفس"باعتبار التداول واالبتداع ففّضل المخترع ألّنه-5

. باعتبار األلفة والؽرابة ففّضل المستؽرب-6

 وقصصٌة  وعرضٌة باعتبار المعنى فجعل المحاكاة زمنٌة وحكمٌة وجوهرٌة-7

 .

وقد حاول العرب الذٌن أخذوا نظرٌة المحاكاة عن الٌونان أن ٌطّبقوها فً 

مٌدان آخر ؼٌر الشعر الدرامً كالشعر الؽنابً المدحً، وأنشأوا لها معنى عربٌا 

. أسقطوا علٌه مفاهٌمهم الببلؼٌة والمنطقٌة فجعلوها مرادفة للتشبٌه واالستعارة

                                                 
 .71: صالمصدر نفسه، 1
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وقد تّم تناول هذا األسلوب ضمن الجهود النقدٌة باعتباره  :مبدأ النسبة والتناسب

أحد وجوه اإلعجاز القرآنً كما ٌرى بعض العلماء وكما ٌصّرح بذلك ابن البناء 

 .نفسه

:  رد العوي على الصدر

عرفه القدماء بالتصدٌر وقد عَرؾ ابن البناء التسمٌتٌن، فقد ذكره فً باب 

تشبٌه شًء بشًء من أقسام اللفظ من جهة مواجهة المعنى نحو الؽرض المقصود 

أن تؤتً بومٌِع "هً :كصورة من صور التناسب بٌن المعانً حٌث ٌقول

المقّدماِج ثه بومٌِع التوالً مرّتبًة من آخِرها وتسّمى ردُّ األعواي على 

دورِ  ا الَِّذٌَن ﴿ :  كما فً قوله تعالى،1"الصُّ ٌَضُّ ُوُجوهٌ َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ َفأَمَّ ْوَم َتْب ٌَ

ْت ُوُجوُهُهْم أََكَفْرُتْم َبْعَد إٌَِماِنُكْم َفُذوقُوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكفُُرونَ  ٌَضُّ  اْسَودَّ ْوَم َتْب ٌَ

ْت ُوُجوُهُهْم أََكَفْرُتْم َبْعَد إٌَِماِنُكْم َفُذوقُوا اْلَعَذاَب  ا الَِّذٌَن اْسَودَّ ُوُجوهٌ َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ َفأَمَّ

﴾ِبَما ُكْنُتْم َتْكفُُروَن 
2
اسوّدت -اسوّدت وجوهكم،كفرتم بعد إٌمانكم- تبٌّض،تسودّ "،

"وجوهكم ، أكفرتم بعد إٌمانكم؟
3
.             

كل ما ٌكون من التكرٌر فً اللفظ فً :" ٌعّرؾ ابن البناء التصدٌر بقولهو

ِ  ﴿:كقوله تعالى" صدر الكبلم وفً آخره لَُكْم اَل َتْفَتُروا َعلَى َّللاَّ ٌْ َقاَل لَُهْم ُموَسى َو

ٌُْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن اْفَتَرى ﴾َكِذًبا َف
4

ُ ِمٌَثاَق ﴿:، وقوله تعالى َوإِْذ أََخَذ َّللاَّ

ُه لِلنَّاِس َواَل َتْكُتُموَنُه َفَنَبُذوهُ َوَراَء ُظُهوِرِهْم  ُننَّ ٌِّ َواْشَتَرْوا ِبِه الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَُتَب

ْشَتُرونَ  ٌَ ﴾َثَمًنا َقلٌِبًل َفِبْبَس َما 
5

، وعجز الشاهد "اشتروا"، فصدر الشاهد فً اآلٌة 

                                                 
 107: الروض المرٌع ، البن البناء، ص1
 .106،آل عمران 2
 .107: ص،الروض المرٌع 3
 .61،طه 4
 .187،آل عمران 5
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، فقد رّد العجز على الصدر"ما ٌشترون"
1

 ال  ابن البناء، وتكرار اللفظ عند

ٌشترط معه تكرار المعنى وإّنما ٌكتفً بتحدٌد موقعه فقّط فقد ٌكون التكرار باتفاق 

. فً اللفظ واختبلؾ فً المعنى أو اتفاق فً اللفظ والمعنى

وٌبدو التناسب هنا بٌن طرفً الكبلم تناسبا معنوٌا ولفظٌا تتجاذب أطرافه 

لتلتقً مكونة نوعا من الزخارؾ اللفظٌة والمعنوٌة القابمة على التوازي والتقابل 

. الناتج عن التشابه والتوافق فً الحروؾ والمعانً

هو أن ٌبدأَ الماعُر بكلمٍة فً البٌِج فً :" وسّماه الحاتمً التصدٌر، وقال

ُدها فً الّنصِؾ األخٌِر، فإذا نَظَه المعَر  أّولِِه أو َعُوِيِه أو فً الّنْصِؾ منُه ثه ٌردِّ

ؤَ  ٌّ استخراُج قوافٌِِه وقبِلَ أن ٌطُرَق أسماَع مستمِعٌِه وهو لُه على هذه الصنَعِة ته

دُ  ٌِّ "المعُر الو
2

، وهذا التعرٌؾ لم ٌختلؾ عّما جاء عند ابن البّناء، كما لم ٌختلؾ 

قرٌٌب من : "عنه ما ذهب إلٌه ابن رشٌق الذي ذكر أقسام ابن المعتز وقال إنه

التردٌِد والفرُق بٌنهما أن التصدٌَر مخصوٌص بالقوافًِ ُتَردُّ على الصدوِر فال 

 ،"تِوُد تصدٌراً  و كذلك حٌُث وقَع من كتِب المإلفٌن و ن له ٌذكروا فٌه فرقاً 

هو أن :"هُ تصدٌرا حٌث ٌقولو سمّ  الذٌنوابلالببلؼٌٌن األابن رشٌق من كان و

، وٌسهلَ استخراُج جُ  ٍَ ََ أعواُي الكالِه على صدورِه، فٌدلَّ بعُضُه على بعِض َردَّ

ٌُكِسَب البٌَج الذي ٌكوُن فٌِه  قوافًِ المعِر  ذا كان كذلك وتقتِضٌَها الصْنَعُة و

ًة وطالَوةً  ٌَ ْكُسُوه رونقاً ودٌباوًة وٌيٌُده مابِ ٌَ "أّبَهًة، و
3
 .

                                                 
 162 ص ،الروض المرٌع 1
جعفر  .فً صناعة الشعر، أبو علً محمد بن الحسٌن المظّفر الحاتمً، تححلٌة المحاضرة  2

 .162: ، ص1.ج،1979  الكتانً، بؽداد 
 .3: ص ،2.، البن رشٌق،جالعمدة 3
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 ّن لردِّ األعواِي على الصدوِر موقعا :"وٌقول أبو هبلل العسكري عن ذلك

"ولٌالً من البالؼِة وله فً المنظوِه خاصة محلٌّ خطٌرٌ 
1

، وهذا ما ٌعكس القٌمة 

. الفّنٌة لهذا األسلوب الذي تبارى الببلؼٌون فً توظٌفه نظرا لجمالٌته وإٌقاعه

مّرة اعتبره صورة :  وقد عرؾ ابن البناء التصدٌر فً موضعٌن مختلفٌن

من صور التناسب بٌن المعانً فً باب تشبٌه شًء بشًء ومرة فً باب التكرار 

 .  والجمالًفً بنابه الفّنًأساسٌة الذي ٌعّد ركٌزة 

 هو الصورة الرابعة من صور المناسبة عند ابن البناء وال:(الطً والنمر):اللؾ 

هو أن :" ابن البناء سوى أسلوبا فً المقابلة بٌن المعانً إذ ٌقول عنهٌراه الباحث 

تؤتً بومٌِع المقّدماِج، ثّه بومٌِع التوالً مختلطًة ؼٌَر مرّتَبٍة وٌسّمً ذلك 

"اللؾُّ 
2
أِْتُكْم َمَثُل الَِّذٌَن ﴿: وٌستشهد له بقوله تعالى، ٌَ ا  َة َولَمَّ أَْم َحِسْبُتْم أَْن َتْدُخلُوا اْلَجنَّ

ُسوُل َوالَِّذٌَن آََمُنوا  قُوَل الرَّ ٌَ اُء َوُزْلِزلُوا َحتَّى  رَّ ْتُهُم اْلَبأَْساُء َوالضَّ َخلَْوا ِمْن َقْبلُِكْم َمسَّ

ِ َقِرٌبٌ  ِ أاََل إِنَّ َنْصَر َّللاَّ ﴾َمَعُه َمَتى َنْصُر َّللاَّ
3

فنسبة قوله : ، ثم ٌشرح ذلك قاببل

أال إّن نصر َّللا :"كنسبة قوله" والذٌن آمنوا"إلى قوله " متى نصر َّللا:"تعالى

 ،"متى نصر َّللا:"فالذٌن آمنوا ٌقولون ،"حتى ٌقول الرسول"إلى قوله " قرٌب

 ألّن القولٌن المتباٌنٌن ٌصدران عن ،"أال إن نصر َّللا قرٌب" :والرسول ٌقول

مقامٌن متباٌنٌن
4

 ٌختلؾ عن مقام الذٌن -صلّى َّللا علٌه وسلّم-، ألّن مقام الرسول

التركٌب مختلطا وؼٌر مرتب، وإّنما ٌبنى فً آمنوا، فٌأتً بناء علٌه نسق الجملة 

على قول المتكلّم وما ٌناسب مقامه ومنزلته ال لمّجّرد ترتٌب ورصؾ الكلمات، إذ 

                                                 
 .385: صللعسكري،الصناعتٌن، 1
 .108: ص، البن البّناء، الروض المرٌع2
 .214 ، البقرة3
 .108: ص،البن البناء، الروض المرٌع4
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ال بد من مراعاة التناسب شكبل ومضمونا لٌحّقق التوازن الفنً المطلوب بٌن 

 .المعانً والكلمات

ٌُِرٌُدوَن ﴿: كما فً قوله تعالى  ًِّ ُهْم ِباْلَؽَداِة َواْلَعِش ْدُعوَن َربَّ ٌَ َواَل َتْطُرِد الَِّذٌَن 

ٍء َفَتْطُرَدُهْم  ًْ ِهْم ِمْن َش ٌْ ٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعلَ ًْ َك ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َش ٌْ َوْجَهُه َما َعلَ

الِِمٌنَ  "﴾َفَتُكوَن ِمَن الظَّ
1

وال تطرد الذٌن ٌدعون رّبهم بالؽداة :"فنسبة قوله تعالى، 

كنسبة قوله " فتكون من الظالمٌن:" إلى قوله تعالى "والعشً ٌرٌدون وجهه

إلى "ما علٌك من حسابهم من شًء، وما من حسابك علٌهم من شًء:"تعالى

مٌن وجمع التالٌٌن بااللتفاؾ" فتطردهم:" قوله فجمع المقدَّ
2
 .

وٌرى ابن البناء أّن صور التناسب بٌن مقدمات الكبلم واألشٌاء التً تلٌه 

أّما " رد األعجاز على الصدور"، والثالث ٌسّمى"مقابلة"إثنان منها ٌسّمٌان :أربعة

أن تأتً بجمٌع المقّدمات، ثم بجمٌع التوالً مختلطة ؼٌر  الصورة الّرابعة فهً

مرّتبة وٌسمى ذلك اللؾ
3
فاللؾ عنه ابن البناء هو عبارة عن التفاؾ عبارتٌن ال  ،

ٌشترط الترتٌب فً تقابلهما، وإّنما ٌأتً الترتٌب على حسب مّمن ٌصدر القول، 

. فكل قول ٌنسب إلى مقام قابله على الترتٌب والنظام الطبٌعً

والعرُب تلؾُّ :"وكان المبرد من أوابل الذٌن التفتوا إلى هذا النوع وقال

الخبرٌن المختلفٌن ثه ترِمً بتفسٌِرهما وملًة ثقًة بؤنَّ السامَع ٌردُّ  لى كلٍّ 

"خبَرهُ 
4

َهاَر لَِتْسُكُنوا ِفٌِه َولَِتْبَتُؽوا ِمْن ﴿:، كقوله َل َوالنَّ ٌْ َوِمْن َرْحَمِتِه َجَعَل لَُكُم اللَّ

﴾َفْضلِِه َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
5

علماً بؤنَّ :"، وكّرر االستشهاد بهذه اآلٌة وقال معلِّقاً علٌها

                                                 
 .52 ، األنعام1
 .108: ص، البن البناء،  الروض المرٌع2
 .108-107:ص، ص المصدر نفسه،3
 .112:، ص1. ج،1936زكً مبارك،القاهرة، .د.  فً اللؽة واألدب،أبو العباس المبّرد،تحالكامل 4
 .73، القصص 5
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"المخاَطبٌن ٌعرفون وقَج السكوِن ووقَج اوكتسابِ 
1
 وقال معلقا على بٌت امرئ ،

: القٌس

ٌِر رْطًبا وٌاِبساً   لدى وكِرَها العنَّاُب والحَشُؾ الَبالًِ    كأنَّ قلوَب الطَّ

كأنَُّه رطبا : فهبلّ فصل وقال:  فإذا اعترض معترض وقال،فهذا مفهوم المعنى

ًُّ الفصٌُح اللَّقُِن ٌرِمً بالقوِل مفهوماً ":العّناُب وكأّنُه ٌابساً الحشُؾ؟ قٌل له العرب

اً  ٌّ "وٌرد ما بعد ذلك من التكرٌِر ع
2
. 

من التناسِب أٌضاً حملُ و:"قالؾ عن التناسب ذكر ابن سنان اللؾَّ عند حدٌثهو

ِر  ه مقّدماً و لى المإخَّ اللفِظ على اللفِظ فً الترتٌب لٌكوَن ما ٌروُع  لى المتقدِّ

را "مإخَّ
3

:  كقول الشرٌؾ الرضً

ٍظ وهذا ِفً رٌاِض ربٌعِ  ٌْ  قلِبً وطرِفً ِمْنك ِفً ِحَمى    ق

قلبً :"وجب أن ٌتقّدم وصفه بأّنه فً حمى قٌظ، فلو قال" قلبً"فإّنه لّما قّدم  

والطرؾ " فً رٌاض الربٌع:" لم ٌحسن فً الترتٌب أن ٌؤّخر قوله،"وطرفً منك

. مقّدم

َ َعلَى َما ﴿:وقال الزمخشري تعلٌقا على قوله تعالى َة َولُِتَكبُِّروا َّللاَّ َولُِتْكِملُوا اْلِعدَّ

﴾َهَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
4
 شرُع ذلك ٌعنً جملَة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم ،

الشهر، وأمر المرخص له بمراعاة عّدة ما أفطر فٌه، ومن الترخٌص فً إباحة 

علّة ما علم من كٌفٌة " ولتكبروا"علة اآلمر بمراعاة العّدة "فلتكملوا"الفطر فقوله

علّة الترخٌص والتسٌٌر، " ولعلّكم تشكرون"القضاء والخروج من عهدة الفطر

وهذا النوع من اللؾ لطٌؾ المسلك ال ٌكاد ٌهتدي إلى تبنٌه إالّ النّقاب المحدث من 
                                                 

 .741: ،ص1. فً اللؽة واألدب، جالكامل 1
 740: ص2.ج المصدر السابق، 2
 .225: ص،البن سنان الخفاجً سرالفصاحة ، 3
 .185،البقرة 4
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"علماء البٌان
1

َهاَر ﴿:وجلّ  ، وقال عن قوله عز َل َوالنَّ ٌْ َوِمْن َرْحَمِتِه َجَعَل لَُكُم اللَّ

زاوج بٌن اللٌل والنهار ، 2﴾لَِتْسُكُنوا ِفٌِه َولَِتْبَتُؽوا ِمْن َفْضلِِه َولََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

لتسكنوا فً أحدهما وهو اللٌل ولتبتؽوا من فضل َّللا وهو اآلخر : ألؼراض ثبلثة

النهار وإلرادة شكركم
3

َن   ﴿: ، وقال عن اآلٌة التً بعدها ٌْ قُوُل أَ ٌَ َناِدٌِهْم َف ٌُ ْوَم  ٌَ َو

ًَ الَِّذٌَن ُكْنُتْم َتْزُعُمونَ  ﴾ُشَرَكاِب
4
 وقد سلكت بهذه اآلٌة التً بعدها اللؾ فً تكرٌر ،

التوبٌخ باتخاذ الشركاء إٌذانا بأن الشًء أجلب لؽضب َّللا من اإلشراك به كما 

"الشًء أدخل فً مرضاته من توحٌده
5
بل وهذا قرٌب مّما ذهب إلٌه ابن البناء  .

. المقَصُد واحدٌ 

ٌب من ويأٌِن بسٌطٌن كّ وهو قولٌ مر:"أما السجلماسً فٌحّدد اللؾَّ بقوله

ٌب من ويأٌِن أّولٌن، ولويٍء ويٍء من البسٌطِة األّوِل  ِن كلُّ ويٍء منهما مركَّ ٌْ ٌَ ثان

نسبٌة من ؼٌِر محاذاِة بسابِط  حدد وأٌضاً التً من البسٌطِة اآلَخِر الثانًِ، وضٌع 

ِن  ٌْ  أوياِء األُخرد على الترتٌِب  وضعِ وضَع بسابِط األُخَرد، وو مواياةِ َِ الوْنَبَت

ًِّ ثقًة بِعْبَرِة الناظِر، وظهوِر النسبِة وفهِه المعَنى "والنظاِه الطبٌع
6

، ومثل بنفس 

. شواهد ابن البناء  مع توضٌح كٌفٌات التناسب 

 ولٌد الفكر الببلؼً فقط بل ذكره ابن فارس أحد علماء اللؽة الفنوال ٌعّد هذا 

جمع شٌبٌن فً " الذي استوقفته هذه الظاهرة وشاهدها الذي أدرجه تحت باب

لّما لَْه ٌصلُْح :"  إلى خبره وقال فٌهمبتدأاالبتداء بهما وجمع خبرٌهما، ثم ٌرد كّل 

ويلِيلُوا حتى قالَ المإمنون متى : متى نصُر  ِ   كان التؤوٌلُ : أن ٌقولَ الرسولُ 

                                                 
1
 .172:، ص1. ج، للزمخشري،الكّشاؾ  

2
. 73القصص،  

3
 .337:، ص3.ج الكّشاؾ، للزمخشري،  

4
 .74 القصص،  

5
 .338: ، ص3. ج، للزمخشري،الكّشاؾ  
 .350: ص، للسجلماسً،المنزع البدٌع 6
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وردَّ كلَّ كالٍه  لى من صلَُح أن  "أَو  نَّ نصَر  ِ قرٌبُ : "نصُر  ِ   فقال الرسولُ 

ٌكوَن لَهُ 
1
 .

ٌُقصد بذلك"ٌقول ابن البناء  :المناسبة بٌن األضداد : وتقع المناسبة بٌن األضداد 

"المكافأة: المقاومة والمبالؽة وٌسمى
2

 : واستشهد لذلك بقول الشاعر 

ْه لَها عمراً ثّمّ َ  َنْم         َقَضَتَك حروُب الِعَدا    فنبِّ ٌْ إَِذا أَ

فالّنوم عنده ٌضاّد الٌقضة وانتباه عمر للحروب ٌضاّدها، ونسبة حروب العدا 

إذا أٌقضتك :إلى زوالها بعمر، كنسبة ٌقظته إلى زوالها بنومه، كأن الّناظم قال

ْوِم، فكما تعود الحرب إلى ،حروب العدا  فأِزْل الحرَب بعمَر، وأَِزْل إٌقاَضَها بالنَّ

. الهدنة والسلم، كذلك ٌعود من ٌقظته إلى النوم

أّن ههنا أربعة أشٌاء " نّبه لها عمرا"و" حروب العدا" وظاهر من قوله

 فعمر فً مقابلة العدا، وفعله فً مقابلة ،وحروبها وعمر وفعله العدا: متناسبة

حذؾ فقد  فنسبة حروب العدا إلى العدا كنسبة فعل عمر إلى عمر، ،الحروب

وٌتضح ذلك فً ، الوسطان اختصارا وذكر الطرفان وهما حروب العدا وعمر

 فقد صار فً هذا البٌت ثبلثة أشٌاء وهً الحروب، والعدا ؛باب االكتفاء والحذؾ

فعل عمر، وعمر، والنوم وكلّها فً نسبة : أشٌاء وهًثبلثة واإلٌقاظ فً مقابلة 

. التكافؤ والتضاد، والثبلثة التوالً تدفع الثبلثة المقّدمات

ٌدرجه ابن البناء فً قسم تشبٌه شًء بشًء وقد ذكره بعد صور المناسبة : الطباق

فال ٌومع فً المتناسبة بٌن متنافرٌن ألّنهما بمنيلة األّول والرابع والثانً " :فقال

والثالث اللذٌن و تناسب بٌنهما ومتى واء الومع بٌنهما فلمعنى آخر لقصد 

ٌّي   وهو المسّمى طباقا، ولما تود النفس فً األمٌاءالبٌان، فإّن بضّدها تتم

                                                 
 .410-409:،صص،  1977 القاهرة،1أحمد صقر ط.ح ت،  ابن فارس،الصاحبً فً فقه اللؽة 1
 .109: ص، البن البناء،الروض المرٌع 2
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فً التقاء الضّدٌن، أو ترد أّن من أصابه العطش  ذكرهما موموعٌن من اللذة 

 ثه ،فإّن الريَّ لما كان ضّده كان  ذا مرب الماء وود له لّذة لمالقاة العطش الريّ 

و ٌيال الرّي ٌستحكه والعطش ٌضمحلّ  لى كمال الرّي وذهاب العطش فتكّؾ 

ما كانج اللذة أعظه ما كانج عند اللقاء ثه ما لبثج أن أخذج نّ  و ؛عن المرب

 ولو تمادد فً المرب ، فتخلص لّذته وتنقص،تضعؾ قلٌال قلٌال حتى ٌبلػ الريّ 

بعد ذلك ونقلبج اللذة ألما، فموضع اللذة موضع اولتقاء من الضّدٌن فتمثل ذلك 

. 1"فً القول واوعتدال فً اوتماعهما فتستطٌبه

فالطباق جمع متنافرٌن والمتناسبة جمع متبلبمٌن، والتبلؤم قد ٌكون بٌن 

وقد ٌكون ،  والضرب والطعن،والسٌؾ والرمح، الشًء وشبهه كالشمس والقمر

والسهم والقوس، وقد ، كالقلم والدواة والقرطاس، بٌن الشًء وما ٌستعمل معه

ٌكون بٌن الشًء وما ٌشاكله كالقلب والملك والنجوم واألزهار وقد ٌؤتى بذكر 

 الضدٌن على أّن أحدهما اآلخُر وٌكون الؽرض من ذلك نفً المبدل ال إثباته كقول

: الناظم

ُكْم ِقلًى"   "     ِوَصالُُكْم َهْجٌر وحبُّ

" وَعْطفُُكْم صدٌّب وِسلُمُكْم حربُ "والذي تتّمته لم ٌتمَّ البٌت و

: (م808/ه192ت)ألحنؾ االعباس ابن  وهو ولم ٌذكر صاحبه

ل لكم إال الهجر وال حب لكم إالّ الِقلى، وقد ٌكون على اال وصى البٌت أّنه  معنو

 ،إذا كان وصالكم كالهجر فكٌؾ ٌكون هجركم؟ ٌكون كالموت: المبالؽة كأّنه قال

عّبر عن ذلك باإلبدال، فإثبات و ،وحاصله على كل تقدٌر نفً الوصل ونفً الحبّ 

ًٌ كما قال امرؤ القٌس الكندي من رابٌته التً مطلعها : الوصل نف

                                                 
 111: الروض المرٌع، البن البناء، ص1
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َمى بْطَن َقَرؾْ  قَصَرا  أَسَما لِك شوٌق بعدما كان  ٌْ َعْرَهَرا  وحلَّْت ُسلَ

ٌُهَتَدى بمناِرِه     إذا ساَقُه الُعوُد الّنبَ ..    ًُّ َجْرَجَراـعلً ال ِحٍب ال   اِط

وقد استشهد ابن البناء بالبٌت فً التجرٌد، بٌنما استشهد به ابن رشٌق  فً نفً 

. الشًء بإٌجابه

والواضح من هذا أّن ابن البناء ٌعتمد فً هذا الطرح على الحواس اإلنسانٌة، 

وهذا ما ٌملٌه منهجه الفلسفً الذي ٌهتّم بتفسٌر الظواهر الطبٌعٌة وتناولها بالشرح 

والتحلٌل، كالكبلم فً األلوان والطعوم والروابح والحواس  اإلنسانٌة
1

، وهو 

ٌتمثل بإحساس اللذة عند التقاء الضّدٌن فً النفس ألّن النفس تستطٌب التقاء 

. الضّدٌن واجتماعهما بشكل مألوؾ ومعتدل

فرأوا أنَّ :"وقد فّرق المصري فً تحرٌر التحبٌر بٌن الطباق والتكافؤ فقال

ى طباقاً ألّن المتكلَّه طابَق فٌِه  الكالَه الِذي ُوِمَع فٌه بٌَن الضّدٌِن ٌحسُن أن ٌسمَّ

ضرٌب ٌؤتًِ بؤلفاِظ الحقٌقِة، وضرٌب ٌؤتًِ : بٌن الضّدٌِن، وهو على ضربٌنِ 

ًَ طباقاً، وما كان بلفِظ المواِي  بؤلفاِظ المواِي، فما كان منُه بلفِظ الحقٌقِة ُسمِّ

ً تكافإاً  "ُسمِّ
2

: ، ومّثل للتكافؤ بقول أبً األشعث؟

ماَر صبٌَحَة اإلرهاقِ  ٌَ باِسلٌ     ٌحِمً الذِّ  ِحْلُو الممابِل وهَو ُمرٌّ

خارجا مخرج االستعارة إذ لٌس " مرّ "و" حلو"وشرحه بأّنه لّما كان فً قوله 

. اإلنسان وال شمابله مّما ٌذاق بحاّسة الذوق كان هذا تكافؤا

: ومن أمثلته قول ابن رشٌق

 وقد أطفؤوا شمَس الّنهاِر وأَْوَقُدوا   ُنجوَم الَعَوالًِ فً سماِء عجاجِ 

                                                 
 .68:ص،  د ط 1974 دار الفكر العربً، أمٌن الخولً، فن القول،  1
 .111: ص، البن اإلصبع،تحرٌر التحبٌر  2
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ا الطباُق الذي ٌؤتًِ بؤلفاِظ الحقٌقِة فقد قّسموهُ  لى ثالثِة أقساهِ ":وقال طباُق : وأمَّ

  ،اإلٌواِب، وطباُق الّسلِب، وطباُق التورٌدِ 

ُه ُهَو أََماَت  ﴿:ومّثل لطباق اإلٌجاب بقوله تعالى ُه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكى َوأَنَّ  َوأَنَّ

ا ٌَ ﴾َوأَْح
1

 ّنُكْه لتكثروَن عند :"لؤلنصار-صلّى َّللا علٌه وسلّم-، وبقول الرسول

.    فقد جاءت المناسبة فٌها تامة  ضمن المطابقة،"الفيِع، وتقلّوَن عنَد الّطَمع

: ومثل قول دعبل الخزاعً

ال تْعَجِبً ٌا َسْلُم من رجٍل    ضِحَك المِشٌُب برأِسِه فَبَكى       

 قد ، وكثرة الماء فً جملته،فهو ٌرى أّن هذا البٌت مع سهولة َسْبِكه وخّفة ألفاظه

جمع بٌن لفظً الطباق والتكافؤ معا
2

، ألّن ضحك المشٌب مجاز وبكاء الشاعر 

. حقٌقة

: وكقول الفرزدق، وهو من إنشادات ابن المعتز 

فُون لِجَ      ٌَ ــٍب إِّنُهم   ال ٌؽِدرون وال  ٌْ  ارِ ـلعَن اإللُه بِنً ُكلَ

  األوتارِ نٌستٌقظون إلى نهٌِق حماِرهم   وتناُم أعٌُنـُهم ع    

ففً البٌتٌن تّم الجمع بٌن طباق اإلٌجاب والسلب، ووقع فٌهما مع الطباق تكمٌل 

" ال ٌؽدرون بجار:"حسن، ألّن الشاعر لّما وصؾ هؤالء القوم بالضعؾ حٌث قال

وعلم أّنه لو اقتصر على ذلك احتمل الكبلم ضربا من المدح، إذ تجّنب الؽدر قد 

ٌكون عن ضعؾ وعن عّفة، أتى بصرٌح الهجاء لٌدّل بذلك على أّنه أراد بكبلمه 

األّول محض الهجاء، واقتضت الصناعة أن ٌأتً بذلك فً لفظ ٌنتظم به وبما بعده 

، فتكّمل الهجاء، إذ سلبهم، وحصل فً البٌت مع "وال ٌفون بجار:"طباق، فقال

                                                 
 .44-43،  النجم1
  هذا البٌت قد استشهد به على المطابقة وهو ال مطابقة محظة ، وال تكافؤ بحت ، ألّن ضحك المشٌب 2
  .مجاز وبكاء الشاعر حقٌقة والمطابقة ال مجاز فٌها والتكافؤ ال حقٌقة فٌه  
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الطباق والتكمٌل الّدالٌن على ؼاٌة الهجاء إٌؽال حسن، ألّنه لو اقتصر على قوله 

ٌِّر " ال ٌؽدرون وال ٌفون" تّم له القصد الذي أراده لكّنه لّما احتاج إلى  القافٌة لٌص

ألّن الؽدر بالجار أشّد قبحا من "لجار:"الكبلم شعرا أفاد بها معنى زابدا حٌث قال

. الؽدر بؽٌره

قال ، والطباق التضاد، وقد سّماه ابن المعتز المطابقة وهو الفن الثالث من بدٌعه

ٌُقالُ طابقُج بٌن المٌبٌِن  ذا ومعُج بٌنهما على حذٍو واحٍد " -رحمه َّللا-الخلٌل

ِع فؤدخلَتَنا  :فالقابِلُ لصاحبِهِ : وكذلك قولُ أبً سعٌد أتٌناَك لتسلَُك بنا سبٌلَ التوسُّ

"فً ضٌِق الضماِن، قد طابَق بٌن السعِة والضٌِق فً هذا الخطابِ 
1

 فهو عنده 

. استعمال الكلمة وضّدها لتبٌٌن المعنى وتوضٌحه

وأؼرب ابن أبً حدٌد :" قالوبعد أن عّرؾ المدنً الطباق لؽة واصطبلحا

 لََتْرَكُبنَّ ﴿:قال تعالى ،"الممقةُ " الطَبُق بالتحرٌِك فً اللؽة العربٌة هو :فً قوله

﴾َطَبًقا َعْن َطَبقٍ 
2
أي ممّقًة بعد ممّقٍة فلما كان الومُع بٌن الضّدٌِن ماّقاً بل  

وا كلَّ ،متعّذراً ومن عاداتهه أن تعَطى األلفاُظ حكَه الحقابِق فً أنفِسَها توّسعاً   سمُّ

"كالٍه ُوِمَع فٌه بٌن الضدٌِن مطابقًة وطباقاً 
3

، وهو ما ٌدّل على تطابق اللفظ مع 

لمعنٌٌِن المتضاّدٌِن لذكِرٍ  المعنى، كما ٌبدو أّن فً تسمٌته جاء بسبب ما فٌه من 

معاً توفٌقاً، وإٌقاَع توافٍق بٌن ما فً ؼاٌِة التخالُِؾ كذكِر اإلحٌاِء مع اإلماتِة 

 أن تسمٌته مطابقة أو طباقا ؼٌر مناسبة ٌظهرو، واإلبكاِء مع الضحِك ونحو ذلك

 .ومصطلح التضاد أكثر داللة على هذا الفن ألن التضاد ٌدل على الخبلؾ

                                                 
 .36: ص، كتاب البدٌع البن المعتز1
 .19،االنشقاق 2
 .31، ص2. أنوار الربٌع، المدنً،ج3
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ٌُسّمى البدٌُع أٌضا وهو فً المعانً ضدُّ :"وقال ابن األثٌر وهذا النوُع 

"التونٌِس فً اللفظِ 
1
،
 

ٌُسّمىكما  ". المقابلة: "رأى أّن األلٌق من حٌث المعنى أن 

أن ٌكون المعنٌان المجازٌان متقابلٌن أٌضا وإالّ دخل  ٌشترط المدنً فٌهو

فٌهما إٌهام الطباق
2

ٌّتا فأحٌٌناه:"، ومن ذلك قوله تعالى أي ضاال ":أومن كان م

فهدٌناه فالموت واإلحٌاء متقابل معناهما المجازٌان وهما الضبلل والهدى، ومثله 

: قول التهامً

ٌَى المكارَم بعَد موٍت     وشاَد بناَءها بعَد انهدامِ          لقد أح

ا الطباق المعنوي فهو مقابلة الشًء بضّده فً المعنى مّ وهذا هو الطباق اللفظً أ

ٍء ﴿:ال فً اللفظ كقوله تعالى ًْ ْحَمُن ِمْن َش َقالُوا َما أَْنُتْم إاِلَّ َبَشٌر ِمْثلَُنا َوَما أَْنَزَل الرَّ

ُكْم لَُمْرَسلُونَ  إِْن أَْنُتْم إاِلَّ َتْكِذُبونَ  ٌْ ا إِلَ ْعلَُم إِنَّ ٌَ َنا  ﴾َقالُوا َربُّ
3
معناه رّبنا ٌعلم إّنا و ،

: لصادقون، ومنه قول هدبة بن األشرم

دِ       ٌَّ  فإن تقتلوِنً فً الحدٌِد فإّنِنً    قتلُت أخاُكْم مطلقاً لم ٌق

ٌّداً وهو ضدُّ المطلِق فطابَق بٌنهما بالمعنى: فإّن معناه . فإن تقتلونً مق

: وقال المقفع الكندي

لُهْم جلُّ مالًِ إن َتَتاَبَع لًِ ِؼًنى     وإن قلَّ مالًِ ال أَكَ لّفُهم ِرْفَدا 

والكثرة ضد القلّة فهو طباق بالمعنى ال " إن كثر"فً قّوة قوله " تتابع"فقوله إن 

باللفظ
4

طباق -طباق اإلٌجاب: ، والطباق الذي ٌأتً بألفاظ الحقٌقة ثبلثة أقسام

                                                 
 .279: ،ص2.، البن األثٌر جالمثل السابر 1
 .33-32:ص،ص،  2. ج، للمدنً،أنوار الربٌع: ٌنظر2
 .16-15، ٌس 3
 .33: ، ص2. ج، للمدنً،أنوار الربٌع 4
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طباق التردٌد، وهو أن ٌرّد آخر الكبلم المطابق على أّوله فإن لم ٌكن -السلب

: الكبلُم مطابقاً فهو رّد األعجاز على الصدور ومثاله قول األعشى

طوَل الحٌاِة وال ٌوهوَن ما َرَقُعوا   ال ٌرقُع الناُس ما أَْوُهوا وإن َجَهُدوا  

ًّ والُملَحُق بالطباِق وهو الجمع بٌن معنٌٌن     ٌُسّمى الطباق الخف ومن الطباق نوع 

ٌد َرُسوُل ﴿:ٌتعلّق أحدهما بما ٌقابل اآلخر، مثل السببٌة واللزوم كقوله تعالى  ُمَحمَّ

ْبَتُؽوَن َفْضبًل  ٌَ ًدا  ًعا ُسجَّ َنُهْم َتَراُهْم ُركَّ ٌْ اُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َب ِ َوالَِّذٌَن َمَعُه أَِشدَّ َّللاَّ

ِ َوِرْضَواًنا ﴾...ِمَن َّللاَّ
1
 فإّن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشّدة لكّنها مسببة عن اللٌن ،

وال ٌكفً أن ٌؤتى بالتضاد أو المطابقة بعٌدة عن أي هدؾ  الذي هو ضدُّ الشّدِة،

مجرد عن أي تأثٌر وإنما ٌنبؽً أن تأتً مرشحة بنوع من البدٌع لكً تكتسب 

. جماال

 مّما تقدم أن الناحٌة الداللٌة فً هذا الفن هً األوضح واألظهر لما الخالصةو

لها من أثر فً تنوٌع الوحدات اإلٌقاعٌة الذي ٌنتج عن التنوع الداللً للكلمات، 

ٍة ومكامَن تؽمُض، ورّبما " لما لهذه الظاهرة األسلوبٌة من باإلضافة ٌَّ معٍب خف

ُي  وّ بالّنظِر الثاقِب، والذهِن اللطٌؾِ  ٌّ "اْلَتَبَسج بها أمٌاُء و تتم
2

، والحاجُة إلى 

النظِر الثاقِب والذهِن اللطٌِؾ لٌس لما فٌه من صعوبة تحتاج إلى كد الفكر، وإلى 

جهد فً استنباط المعنى، وإّنما لما ٌحتاجه من سرعة البدٌهة، وحضور الذهن مع 

المعنى، بحٌث إذا ذكر لفظ ما أتى فً ذهن المتلقً اللفظ المضاد مباشرة، ومن 

فً جودة الشعر لما فٌه من تبلحم  هنا تنبع القٌمة الفّنٌة للتضاد وما له من أثر

واتصال، والتبلحم كما ٌكون فً المتشابه ٌكون كذلك  فً التضاد ألّن المعانً 

                                                 
1
 .29،الفتح  

2
 .20:ص، للجرجانً، أسرار الببلؼة   
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تتداعى والضّد أقرب إلى الضّد وهو أكثر حضورا بالبال،  والعقل أكثر استجابة 

له، وهو الذي ٌوضح الفكرة وٌعٌن على فهمها
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .260: صمنصور عبد الرحمن،. ، د مصادر التفكٌر النقدي والببلؼً عند حازم:ٌنظر 1
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 :                          المبحث الثالث

                 فلسفة المواي عند ابن البناء 

: تمهٌد

ٌُعنى فٌه القول المقتضب والعبارة الموجزة  الكبلم فً الحقٌقة والمجاز ال 

ألّنها من أمهات المسابل التً تتفّرع علٌها قضاٌا كثٌرة فً علم البٌان، وتؤول 

إلٌها جملة ما قٌل فً أبوابه، فالبٌان كما حّدده الببلؼٌون علم ٌعرؾ به إٌراد 

المعنى الواحد فً تراكٌب مختلفة بعد رعاٌة المطابقة لمقتضى الحال، والسبٌل 

؛ فقد نشأ 1إلى ذلك الوقوؾ على ما كان من المعانً حقٌقة وما كان منها مجازا،

لتأوٌل آٌات القرآن -خاصة المعتزلة-مفهوم المجاز من خبلل سعً علماء الكبلم

تاوٌبل ٌّتفق مع أصولهم العقلٌة، فإّنها ال تكاد تتجاوز ذلك إلى الدخول فً طبعة 

التصّورات والمفاهٌم الكلٌّة التً تشّكل على أساسها مفهوم المجاز فً كتب 

الببلؼٌٌن، خاّصة المتأّخرٌن منهم مثل عبد القاهر الجرجانً والسكاكً والخطٌب 

. ، وابن البناء2القزوٌنً

وأّما  بدالُ مًٍء :""إبدال شًء بشًء "فصل ٌقول ابن البناء فً مستهلّ     

 ٍَ "ومنُه فً المتناسَبةِ -كلُّهُ  وهو موايٌ -بمًِء
3

، فقد جعله مجازا كلّه وقّرر فٌه 

بأّن جمٌع االستعارات إّنما هً إبداالت فً المتناسبة فهو ٌرى أّنه فً المتناسبة 

ٌبدل كّل واحد من األّول، والثالث بصاحبه، وكذلك الثانً والرابع ومّثل له 

إلى  كالنور إلى الكفر فعنده أّن نسبة اإلٌمان، "ظبلم والكفر اإلٌمان نور":بـ

اإلٌمان ":الظلمة، فٌبدل  اسم األّول وهو اإلٌمان باسم الثالث وهو النور فٌقال
                                                 

فلسفة المجاز بٌن الببلؼة العربٌة والفكر الحدٌث ، لطفً عبد البدٌع، مكتبة لبنان ناشرون،  :   ٌنظر1
. 3:، ص1997   الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر لونجمان،

2
،   2005، 7.إشكالية القراءة وآليات التأويل، نصر حامد أبو زيد، المركس الثقافي العربي، ط:   ينظر

 .121:   ص
 .116:صالبن ابن البناء، ،الروض المرٌع   3
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الكفر :" فٌقال،باسم الرابع وهو الظلمة "الكفر"وكذلك ٌبدل أسم الثانً وهو" نور

.  وعلٌه رأى أّن جمٌع االستعارات إّنما هً إبداالت فً المتناسبة،"ظلمة

وتنتج االستعارة فً رأٌه من هذه العملٌة اإلبدالٌة، التً وقع الّربط فٌها بٌن 

  اوستعارةِ  المفروُض فً لٌس " والثانً والرابع، وٌصل إلى أّنه األّول والثالث،

ٌُكَتَفً  باستعارٍة  أن تذكَر األطراُؾ األربعُة، وتذكر تبعاً لذلك اوستعارتان معاً، بل 

ٌُذَكُر فٌها طرٌؾ أو طرفانِ  "واحدٍة 
1

: واستشهد بقول ابن المعتز، 

ِه ُصِبَؽْت بورٍد       ونوُن الصدِغ معجَمٌة بخالِ   ؼبللُة خدِّ

ه إلى حمرته كنسبة الِؽبللة إلى  وقام بشرح ذلك على أساس أن نسبة خدِّ

صبؽها بالورد، ونسبة صدؼه إلى خاله كنسبة النون إلى النقطة التً ُتعِجمها، 

ومتى له تكن ثّمَة مناسبٌة أو كانج : " ثم قال،فأبدل وركَّب التبدٌل فً النسبة

كانج اوستعارةُ فاسدًة كمناخِر البدِر أو كماِء الُمداِه، ، بعٌدًة ركٌكًة أو ساقطةً 

وكُحلواِء البنٌن وككلِب الوصاِل وؼٌرِه مما وقَع للمعراِء من اوستعاراِج 

"الفاسدِة الباردةِ 
2
 .

واالستعارة جزء من المجاز وعبلقتها به مثل عبلقة الخاص بالعام والجزء 

بالكّل، وإذا كان التشبٌه جزءا من المجاز ومرتبطا به فإّنه أٌضا مرتبط 

باالستعارة وكبلهما جزء من المجاز والدلٌل على أن االستعارة مبنٌة على 

التشبٌه، هو قولهم أّن االستعارة مجاز عبلقته المشابهة؛ وقد عولجت االستعارة 

فً تارٌخ الببلؼة على أّنها لعب باأللفاظ  ومناسبة الستؽبلل خصابص اللؽة 

واستعماالتها المتعّددة وعلى أّنها شًء ٌوضع مكان شًء آخر فً بعض األحٌان، 

إالّ أّنه ٌتطلّب مهارة ؼٌر اعتٌادٌة وحذرا، وباختصار فقد اعتبرت االستعارة 

                                                 
 48: ص، التلقً والتأوٌل، محمد مفتاح1
 .116: ص،البن البناء،الروض المرٌع 2
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؛ وٌقول 1جماال وزخرفا أو قّوة إضافٌة للؽة ولٌست الشكل المكّون واألساس لها

ٌّي الخطاب اوستعاري، هً أّنه ٌتواوي المعنى :" حسن خالفً إنّ  أهّه خاصٌة تم

وحٌن ٌتحّدث الشكلٌون عن الصورة الفّنٌة ٌرّكزون على . 2" لى معنى المعنى

االستعارة ، وٌرّكزون على الجانب االنفعالً فٌها، وعلى العبلقة بٌن طرفٌها، 

والعبلقة بٌن حّدي االستعارة لٌست عبلقة تشابه فقط، بل عبلقة اختبلؾ أٌضا، 

. 3ومن التشابه واالختبلؾ ٌأتً الجدٌد

 وقد رّكز الببلؼٌون على ضرورة قرب الشبه ووضوحه فً االستعارة 

وكونِه معروفاً سابراً بٌَن األقواِه و وّ خروِج اوستعارةُ عن كونِها استعارًة "

ِة واأللؽايِ  ٌَ . 4"ودخلج فً باِب التعِم

 ولم ٌتوقؾ ابن البناء عند االستعارة بتعرٌؾ أو تحدٌد بل اكتفى باعتبارها 

من ضمن أنواع المجاز، وأشار إلى ذلك فً أثناء تعرٌفه للمجاز
5

، وتطّرَق إلٌها 

 . باب تبدٌل شًء بشًء الذي اعتبره مجازا كلّه: هذا البابفً

 وتبدٌل المتشابهة بسٌط ال تعتبر فٌه النسبة إّنما تعتبر صفة الشبه بٌنهما 

فقط، ومتى كان اإلبدال فً توابع الشًء ولواحقه فهو الكناٌة والكناٌة قد تكون 

 .أقوى موقعا من التصرٌح

واشترط أن ٌكون بٌن طرفً االستعارة  : عند ابن البناءالتناسب فً اوستعارة

أّن الماعَر أو "تقارب وتناسب وهو ما قال به الدكتور منصور عبد الرحمن

لَ لك المًَء بصفاِج مًٍء آخَر مماثٍل لصفاِج أُ األدٌَب  نما ٌلج ٌِّ  لالستعارِة لٌخ
                                                 

ناصر حبلّوي، إفرٌقٌا  . أ رٌتشاردز، ترجمة سعٌد الؽنمً، د.فلسفة الببلؼة، آ:  ٌنظر1
. 92:، ص2002  الشرق،بٌروت لبنان،

. 27:، ص2011، 1. الببلؼة وتحلٌل الخطاب، حسن خالفً، منشورات االختبلؾ ،دار الفارابً، ط2
نصرت عبد الرحمن،   . دراسة فً مذاهب نقدٌة حدٌثة وأصولها الفكرٌة، د: فً النقد الحدٌث:  ٌنظر3

. 71-70:، ص1979، 1.  مكتبة األقصى عّمان،ط
. 146: مفتاح العلوم، السكاكً، منشورات المكتبة العلمٌة الجدٌدة، بٌروت، لبنان،ص4
 .163:الروض المرٌع، ص 5
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ذلك المًِء، فإذا َبُعد الكاله عن الحقٌقة بسبِب ُبعِد المناسبِة بٌن الطرفٌِن أّدد 

"ذلَك  لى الخطِؤ واإلحالِة فتكوُن اوستعارًة ردٌبًة وؼٌر مقبولةٍ 
1

، وهذا ما ٌّتفق 

مع ما ذكره ابن البناء من أّن جمٌع االستعارات إّنما هً إبداالت فً المناسبة، 

ومتى لم تكن ثّمة مناسبة أو كانت لكّنها بعٌدة أو ركٌكة، أو ساقطة كانت 

قرُب المبِه بٌن  " وهو ما ذكره السجلماسً إذ اعتبر الشرط فٌها؛االستعارة فاسدة

"المستعاِر ِمْنُه والمستعاِر لَُه وتحقُِّق النسبِة أو الّنَسبِ 
2

، وأتى بعد ذلك بشواهد 

شعرٌة ٌتفق فٌها مع ابن البناء سواء التً كان بٌنها تناسب أو التً فقدت ذلك 

﴿َواْخِفْض لَُهَما :التناسب، وأشار إلى أن من صور االستعارة البدٌعة قوله عّز وجلّ 

اِنً َصِؽًٌرا﴾ ٌَ ْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ لِّ ِمَن الرَّ َجَناَح الذُّ
3
﴿إِنَّا : وقوله تعالى،

الِِمٌَن َناًرا  ْشِوي أََحاَط ِبِهْم ُسَراِدقَُهاأَْعَتْدَنا لِلظَّ ٌَ ٌَُؽاُثوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل  ْسَتِؽٌُثوا  ٌَ  َوإِْن 

َراُب َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا﴾ اْلُوُجوَه ِبْبَس الشَّ
4
 ومبدأ القرب فً االستعارة له جذور ،

ممتّدة عند أعبلم البٌان العربً من قبل ابن البناء إذ تطّرق إلٌها كل من اآلمدي 

والجرجانً وابن رشٌق، وٌعتبر قدامة أّول من قّرر هذه الفكرة، وأطلق لفظ 

ٌَقصد بها بعَد الصلة بٌن المستعار منه " المعاضلة" على االستعارة الفاحشة، و

 :والمستعار له، مثل قول أوس بن حجر

    وذاُت هدٍم عاٍر نواِشُرَها    تصمت بالماِء َتْولَباً َجَدَعا 

وما جرى هذا المجرى من االستعارة قبٌح ...وهو ولد الحمار "تولبا"فسّمى الصبً

ال عذر فٌه
5
.  

                                                 
 .226 : ص، مصادر التفكٌر النقدي والببلؼً، منصور عبد الرحمن1
 .235: ص، للسجلماسً،المنزع البدٌع 2
 .24، اإلسراء3
 .29 ، الكهؾ4
 .174: ص بن جعفر، لقدامة، نقد الشعر5
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 وقد اهتم  ابن البناء بفكرة القرب فً االستعارة بعد أن أبان عن مفهومها     

الذي ٌقوم عنده على اإلبدال من خبلل إتٌانه بها فً باب إبدال شًء بشًء، 

وإٌضاحه كٌؾ تتمُّ تركٌبة ذلك اإلبدال، وأصول فكرة قٌامها على اإلبدال ترجع 

 إذ ٌقول فً الصنؾ الثانً من التخٌٌل" الشعر"إلى ابن رشد فً تلخٌصه لكتاب 

وٌنبؽً أن تعلَه أّن فً هذا القسِه تدخلُ :"وهو أخذ الشبٌه بعٌنه بدل الشبٌه

 األنواُع التً ٌسّمٌها أهل يمانَِنا استعارًة وكناًٌة، فاوستعارةُ مثلَ قوِل القابلِ 

:   (زهٌر)

َبا وَرَواِحلَه  ىَصَحا القلُب عن سلَمى وأْقَصَر باطلَه  وعرَّ     أفراَس الصِّ

اوستعارَة هً  بدالٌ من مناسبٍة، أعنً  ذا كان مًٌء :"أن إلى ثّم ٌشٌر

نسبِة الثالِث  لى الرابِع، فؤبدلَ اسُه الثالِث باألّوِل، كنسبُته  لى الثانً 

"وبالعكس
1
واالستعارة من أوابل فنون التعبٌر الجمٌلة فً اللؽة العربٌة، ولعّل . 

وهً ، "بدال"أبا عمرو بن العبلء كان من أقدم الذٌن ذكروها، وسّماها الجاحظ 

   :تسمٌة ابن البناء نقبل عن الجاحظ أو تأثرا به، عند تعلٌقه على قوله تعالى

ٌة َتْسَعى﴿ ٌَّ ًَ َح ﴾َفأَْلَقاَها َفإَِذا ِه
2
ٌسّموَن انسٌاَبها وانسٌاَحها  ولو كانوا و:"وقال ،

ا لكاَن ذلك مّما ٌووُي على التمبٌِه والبدِل و ن قاَه المًُء مقاَه  ًٌ ا وسع ًٌ مْم

ََ صاحبِهِ  "المًِء أو مقاَه
3
. 

فالعرُب تستعٌُر الكلمَة فتضُعها مكاَن :"وٌمكن أن ٌعتبر قول ابن قتٌبة عنها

"الكلمِة  ذا كان المسّمى بها بسبٍب من اآلخِر أو مواوراً لها أو مماكالً 
4

 ا، تعرٌؾ

                                                 
 .59:ه، ص1391 محمد سلٌم سالم،.تح تلخٌص كتاب أرسطو فً الشعر، ابن رشد، 1
 .20، طه2
 .278-273: ص،ص، 4.ج، الحٌوان للجاحظ 3
 .102: ص، البن قتٌبة، تأوٌل مشكل القرآن4
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ٌّما المرسل الذي من عبلقاته السببٌة والمجاورة،  ٌنطبق على المجاز كله والس

: وٌؤكد هذا المعنى األمثلة التً ذكرها كقول الشاعر

َناهُ و ن كانوا ِؼَضاَبا  ٌْ   ذا سقَط السماُء بؤرِض قوٍه    رَع

باِت  ". سَماءٌ "وللمطر " َنْوءٌ "وقولهم للنَّ

سبقه حٌث  تعرٌفات من عن الستعارةلؾ القاضً الجرجانً يعرتٌختلؾ   و

اوستعارةُ ما اكتفً فٌها باوسِه المستعاِرعن األصِل وُنقلِج العبارةُ " :ٌقول

فُوِعلج فً مكاِن ؼٌِرها، ومالُكها تقرٌُب المبِه ومناسبُة المستعاِر لَه للمستعاِر 

ُن فً أحدهما  ٌّ ٌُووَد بٌنهما منافرةٌ وو ٌتب منُه وامتياُج اللفِظ بالمعنى حتى و 

" عراٌض عن اآلخرِ 
1

 ٌوضح ألّنه وضوحا وأعمق داللة وهو تعرٌؾ أكثر، 

العبلقة بٌن المستعار له والمستعار منه وهً المشابهة ومبلكها تقرٌب الشبه 

. وابتبلؾ ألفاظ صورتها مع معانٌها حتى ال توجد منافرة بٌنهما

نقلُ العبارِة عن موضِع استعمالِها فً أصِل  ":إّنها عنها العسكريومّما قاله 

"اللؽِة  لى ؼٌرِه لؽرٍض 
2
 وفً هذا التعرٌؾ إضافة إلى ما سبق وهً قوله ،

أي أّنه اشترط فً االستعارة أن ٌكون وراءها هدؾ وإالّ فاستعمال " لؽرض"

هً أن ٌضعوا الكلمَة للمًِء :"وقال ابن فارس اللفظ بمعناه األصلً أولى،

"مستعارًة من موضٍع آخرَ 
3
 .

وتعرٌؾ عبد القاهر الجرجانً لبلستعارة تعرٌؾ دقٌق فٌه تحدٌد وعمق، فقد 

اوستعارةُ أن ترٌَد تمبٌَه المًِء وتظِهَره وتوًَء  لى اسِه الممّبِه به :"قال

"وتورٌِه علٌهِ 
4

ضرب من التشبٌه  وهذا التعرٌؾ ٌؤّكد أّنها مجاز لؽوي وأّنها، 

                                                 
 .41: ص، للقاضً الجرجانً، الوساطة بٌن المتنبً وخصومه1
 .268: ص، للعسكري، الصناعتٌن2
 .204: ص،البن فارس، الصاحبً فً فقه اللؽة3
 . 53: ص، للجرجانً، دالبل اإلعجاز4
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وأّن التشبٌه كاألصل فً االستعارة وهً تشبٌه بالفرع له أو ، ونمط من التمثٌل

"صورة مقتضبة من صوره
1

عن تعرٌؾ تعرٌؾ الرازي لبلستعارة ٌختلؾ ، ولم 

عبد القاهر لها
2

.  كذلك ، فهً عملٌة إبدالٌة عنده

 إلى مفٌدة وؼٌر مفٌدة، وقّسم المفٌدة وقد قّسم عبد القاهر الجرجانً االستعارة

إلى ما سّماه المتأخرون استعارة تصرٌحٌة واستعارة مكنٌة، ولعّل الرازي من 

أوابل الذٌن حاولوا تقسٌم االستعارة فً ضوء ما تحّدث عنه عبد القاهر، فقد 

. وترشٌحٌة وتجرٌدٌة قّسمها إلى أصلٌه وتبعٌة وتصرٌحٌة ومكنٌة

وتقسٌم االستعارة إلى تصرٌحٌة ومكنٌة خٌٌر وأجدى فً دراسة هذا الفن ألّن 

ذلك عمدته ما دامت االستعارة تقوم على التشبٌه عند معظم الببلؼٌٌن، ولكن 

التطور التارٌخً لهذا الفن ٌقتضً الكبلم على هذه األقسام لتتضح مسٌرة هذا 

. الفن خبلل الدراسات السابقة

و االستعارة عند  ابن البناء عبلقة لؽوٌة تقوم على المقارنة شأنها فً ذلك 

بؤنها تعتمُد على اوستبداِل أو اونتقاِل بٌن الدووج "شأن التشبٌه لكنها تمتازعنه 

ٌُقّدُه بطرٌقٍة مبامرٍة،  الثابتِة للكلماج المختلفِة، ونعنً  بذلك أن المعنى فٌها و 

ٌُقارُن أو ٌستبدل بؽٌره على أساس من التمابِه، فإذا كنا نواوه فً التمبٌه  بل 

طرفٌن ٌوتمعان معا فإننا فً اوستعارة نواوه طرفاً واحدا ٌِحلُّ محلَّ طرٍؾ آخَر 

"وٌقوه مقاَمه، لعالقِة امتراٍك مبٌهٍة بتلك التً ٌقوُه علٌها التمبٌهُ 
3

، فالعملٌة 

. هذا ما أراد ابن البناء إٌصالهواإلبدالٌة هً المرتكز الذي تقوم علٌه االستعارة 

                                                 
 .28-20:ص، ص، للجرجانً، أسرار الببلؼة1
 .82: صه،1317، فخر الدٌن الرازي،إلٌجازانهاٌة : ٌنظر 2
، جابر عصفور،المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء،   الصورة الفنٌة فً التراث النقدي والببلؼ3ً

 .201: ص،3،1992.  المؽرب،ط
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تمتاز االستعارة باالختصار واإلٌجاز والجّدة واإلٌضاح وهً وسٌلة كما 

ٌّز ال  الكتشاؾ العالم الداخلً للشاعر بكل ما فٌه من خصوصٌة وتفّرد وتم

تستطٌع اللؽة العادٌة أن توصله إلى المتلقً
1
 .

وتبدٌلُ الممابهِة :"ٌقول ابن البناء فً فصل تبدٌل شًء بشًء : بدال الممابهة

"بسٌٌط و ُتعتبُر فٌِه النسبُة، ّنما ُتعتبُر صفُة المبِه بٌنهما فقط
2

 لذلك، وقد عقد 

فصبل مستقبل بعنوان تشبٌه شًء بشًء من أقسام اللفظ من جهة مواجهة المعنى 

 ّنه كما :"نحو الؽرض المقصود، تناول فً أثنابه الحدٌث عن عكس التشبٌه قاببل

ََ أن ٌكوَن للمبِه ميٌَد  ٌمبُه األولُ الثانً، كذلك ٌمبُه الثانً األولَ، فال بدَّ

اعتباِر من سبقه أو دواَمُه أو مَرَفه أو ؼٌَر ذلك حتى ٌكوَن أولى بالصفِة التً 

وقع التمبٌه فٌها، وقد ٌتكافؤن فً ذلك بؤن تكوَن فً أحدهما صفٌة تقتضً 

ًَ من ووٍه ،  تقدٌَمه على األّوِل، فٌكوُن كلُّ واحٍد منهما راوحاً من ووٍه مرووحاَ

ِل المعري معه فٌصحَّ  ٌُّ عكُس التمبٌِه فٌهما بالسوٌِة، وقد ٌوعلُ المرووُح بالتخ

ٌُعَكُس التمبٌُه ألول ذلك "راوحاً، وهو من تروٌِح المواِي، ف
3

 : كما قال الناظم 

ٌَها  فً طلعِة الممِس مًٌء من محاِسنِها  وفً القضٌِب نصٌٌب من تثنِّ
4
  

. وهو ما ٌعرؾ بالتشبٌه المقلوب عند المتاخرٌن

ٌنبؽً أن ٌكوَن التمبٌُه مرٌفاً مّما ٌتكلُّه  " إلى أّنه ابن البناء بعد ذلك وأشار

"خّسٌساً سوقٌاً عامٌاً  به الرإساُء و األمراُؾ و
5

، فهو ٌشترط فٌه اللؽة األدبٌة 

الراقٌة التً تستمٌل اآلذان وتستهوي القلوب والتً ٌبتعد فٌها األدٌب عن 

                                                 
   الهٌبة المصرٌة للكتاب ، أحمد الصاوي،دراسة تحلٌلٌة فً الببلؼة والنقد: فن االستعارة: ٌنظر 1
 .345:ص ، 1979  
 .116: ص، البن البناء،الروض المرٌع 2
 .103: ص المصدر نفسه،3
 .103: ص المصدر نفسه،4
 .104: ص المصدر نفسه،5
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التشبٌهات السوقٌة التً تدّل على ض لة المستوى الفكري، وٌنّوع ابن البناء 

مفرد  :تشبٌه بحرؾ وبؽٌر حرؾ، والذي بحرؾ إلى :نوعٌن التشبٌه إلى

: ومرّكب، المفرد كقول الناظم 

ها  عٌوُن الّنداَمى حٌَن مالْج  لى الَؽْمِض      ََ أََرد اللٌلَ ٌمِضً والنووُه كؤنَّ

 وقد وَح فوٌر ٌؽمُر الووَّ نوُرهُ    كما انفوَرْج  بالماِء عٌٌن على األرِض 

: والمركب ،كقوله

واِج بكفِِّه    فمبهُتها بالممِس بالبدِر فً البحِر   ا فً اليُّ ٌّ رأٌُج الحِم

: وكقوله

ًَ  لدد وكِرها العّناُب والحَمُؾ البالًِ  كؤنَّ  قلوَب الّطٌِر رطباً وٌابساَ
1 
 

ٌّاتها .  وذكر أّنه من المناسبة وأفاض فً الحدٌث عنها وعن كٌف

ألّنه تمبٌه "و ٌأتً هذا البٌت عند العسكري من ؼرابب التشبٌهات وبدابعها 

الرطب بالعناب، والٌابس بالحمؾ، فواء فً ؼاٌة : مٌبٌن بمٌبٌن مفّصال

"الوودة
2
. 

وقد أشاد عبد القاهر الجرجانً بفّن التشبٌه، وما ٌحدثه من تأثٌر فً المتلقً 

ظَهَر  "بما ٌوقعه من ٌَ المبالؽِة فً نفسَك من حٌُث و تمعُر، وٌفٌُدها من ؼٌِر أن 

ٌُيِوً  ٍَ علٌه و ادعاُإه لها، ألّنه وضَع كالَمه وضَع من ٌقٌُس على أصِل مّتَفِق

د، وو  مفاٍق من خالؾ  ًَ الخبَر عن أمٍر مسلٍّه و حاوَة فٌه  لى دعَو

والمعانً  ذا وردج على النفِس هذا الموِرَد، كان لها ضرٌب من ...مخالؾٍ 

                                                 
 .105: ص،المصدر نفسه 1

2
 .250: ص، للعسكري،الصناعتٌن  



   أسالٌب  مبلءمة الكبلم لؤلؼراض المقصودةالفصل الثالث                               

 238 

"السروِر خاصٌّ وحدٌث بها من الفرِح عوٌبٌ 
1

، فالهدؾ والؽرض منه المبالؽة 

.  واإلفراط فً الصفة

التمبٌُه هو صفُة  :قال قوهٌ ": وقد عّرؾ السجلماسً فً منزعه التشبٌه قاببل

المًِء بما قارَبه وماَكلَه من وهٍة واحدٍة، أو وهاٍج كثٌرٍة و من ومٌِع وهاتِِه، 

اهُ، وقال قوهٌ  ٌّ العقُد على أّن أحَد المٌبٌِن ٌسدُّ  :ألّنه لو ناَسبه مناسبًة كلًٌّة لكان  

"مسدَّ اآلخِر فً حسٍّ أو عقلٍ 
2

التمبٌُه : "، ووضع تعرٌفه الخاص به قاببل

لُ وووَد المًِء فً مًٍء  ّما بؤحِد أدواِج التمبٌِه الموضوعة لُه  ٌِّ هوالقولُ المخ

، أو مثلُ، و ما على وهة التبدٌلِ  "كالكاِؾ، وحرؾ كؤنَّ
3

:  كقوله

ولٌل كموج البحر أرخى سدوله     علً بؤنواع الهموه لٌبتلً   

التشبٌه البسٌط والتشبٌه المركب،  :تحته نوعانا التشبٌه جنس  واعتبر

ما ٌجري على المجرى الطبٌعً، وما ٌجري على : والتشبٌه البسٌط عنده نوعان

ؼٌر المجرى الطبٌعً، وهذا هو عكس التشبٌه الذي تحدث عنه ابن البناء فً ذكر 

األقسام والشواهد األدبٌة، وأصبح بعد ذلك من المصطلحات التً ال ٌكاد ٌخلو 

منها كتاب ببلؼً ونقدي، وذلك لما له من قٌمة فنٌة وأدبٌة ال تخفى على األدباء 

ٌستشرؾ بنا إلى أفق ٌمس سرابر ُعلٌا فً النفس اإلنسانٌة وموقفها " والنقاد فهو

ألّنه موصول بكفاح الشعراء فً كشؾ جانب خفً من ...من األشٌاء وأسرارها

أسرار الوجود، وذلك هو جانب التبلؤم، وعبلقة التشابه الكامنة فً األشٌاء 

والمضمرة فً بطونها
4
 .

                                                 
1
 .224-223:ص، ص، للجرجانً،أسرار الببلؼة  

2
 .221: ص، البن البناء،المنزع البدٌع  

3
 .وما بعدها 221: ص،المصدر نفسه  

4
 .135: ص، ه1418  ،4. ط، مكتبة وهبة القاهرة،محمد أبو موسى التصوٌر البٌانً،:  ٌنظر 
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 وفّن التشبٌه من الفنون التً عرفتها الببلؼة العربٌة منذ نشأتها، لذلك ال 

ٌتطّرق ابن البناء إلى تعرٌفه وال إلى تقسٌماته التً أفاض العلماُء الحدٌَث فٌها
1

 ،

بل اكتفى بذكر األقسام التً تبرز فٌها الملكة األدبٌة للمبدع، والتً ٌوظؾ فٌها 

وهو الذي ٌأتً على خبلؾ العادة  خٌاله وآلٌاته اإلبداعٌة فٌذكر التشبٌه المعكوس

والمألوؾ لٌحّقق أقصى ؼاٌة فً المعنى، ألّن فٌه اّدعاء بأّن وجه الشبه فً 

. المشّبه أقوى منه فً المشّبه به على سبٌل المبالؽة واالّدعاء

 وابن البناء لم ٌأت بجدٌد فً تناول التشبٌه لكن جاء اهتمامه منصّبا على 

المبدع وكٌؾ ٌنبؽً له أن ٌرتقً بأدبه من خبلل إتقانه للتشبٌه الذي ٌحافظ به 

على التشكٌل التقنً للّؽة الشعرٌة فً تشبٌهاتها سواء فً مستوى المعنى وذلك 

أومستوى المبنى  باالبتعاد عن التشبٌهات السوقٌة، ومراعاة مقام من ٌتحدث إلٌه،

الذي ٌتمّثل فً التخٌٌل الشعري من خبلل إتٌانه باألنماط الفّنٌة التً ٌظهر فٌها 

 سواء كان عكس التشبٌه أو التشبٌه المرّكب، وهذا اهتمام منه بالمبدع ،التفّرد

. والمتلقً على السواء

األّول :تعّرض ابن البناء للكناٌة فً موضعٌن من كتابه الروض المرٌع :الكناٌة

فً فصل تبدٌل شًء بشًء والثانً فً فصل التكرٌر، ففً الموضع األّول قال 

ومتى كان اإلبدالُ فً توابِع المًِء ولواِحقِِه فهو الكناٌُة، والكناٌُة قد :"عنها

"تكون أقود موقعاً من التصرٌحِ 
2

 :،وفً هذا ٌبدو أّنه اطلع على رأي الجرجانً

الكناٌة أن ٌرٌَد المتكلُه  ثباَج معًنى من المعانًِ فال ٌذُكُره باللفِظ الموضوِع له "

فً اللؽِة، ولكن ٌوًُء  لى معًنى هو تالٌِه وردفِِه فٌومُا بِه  لٌِه وٌوعلُه دلٌالً 

                                                 
1
 .62: ص،البدٌع،239: ص،، الصناعتٌن90:،أسرار الببلؼة ص159: ص،تحرٌر التحبٌر: ٌنظر 
 .116:ص البناء،، البن الروض المرٌع 2
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"علٌهِ 
1

ومنه ما ٌكون :"والثانً فً قسم التكرٌر مقرونة بالتجنٌس إذ ٌقول عنها، 

: اللفظ الثانً هو األّول بعٌنه وٌسّمى مطابقة كقوله

 وأقطُع الهوجَل مستأِنساً    بهوجٍل مستأِنٍس عنترٌسِ 

. فالهوجُل األّول األرض والثانً الناقة

: ومنه ما ٌكون اللفظ الثانً مقام األول وهو تجنٌس الكناٌة

... وهاورة قطعج لوصل أخرد  

. "امرأة"والثانٌة"القابلة"فالهاجرة األولى 

" فالفضل رول والثانً ٌحً به هو الوود...فبالفضل ٌحً اسمه"وقوله 
2
 

 أو قد ٌكون الشًء على حال من العظم ،فالكناٌة إذن أن تتكلّم بشًء وترٌد ؼٌره

بحٌث ٌرى أّن األلفاظ ال تحٌط به وال ٌوفً البسط فً العبارة ما ٌنبؽً فٌه فٌوما 

أو ٌكون الشًء ،له إٌماء أو ٌذكر ما ٌفخمه به لتذهب النفس فً تأوٌله كّل مذهب

. ه أو ٌوما له تنزٌها للنفس عن ذكرهنعلى العكس من ذلك فٌكنى ع

وتلتقً آراء ابن البناء مع آراء ابن رشد فً اعتباره الكناٌة إبداال إذ ٌشٌر 

َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم َوإِْن ُكْنُتْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو ﴿:إلى أن الكناٌة مثل قوله تعالى

ًباِمَن اْلَؽاِبطِ  ٌِّ ُموا َصِعًٌدا َط مَّ ٌَ َساَء َفلَْم َتِجُدوا َماًء َفَت ﴾ أَْو اَلَمْسُتُم النِّ
3

، فالكناٌات أكثر 

من ذلك هً إبداالت فً لواحق الشًء، فالشاهد القرآنً عندهما ٌدل على أّن 

الكناٌة ذات مدلول لؽوي بمعنى التسّتر والخفاء، وهما بذلك ٌّتفقان مع أوابل 

 عنده بمعنى التسّتر والخفاء فً أثناء جاءتعلماء الببلؼة والنقد كأبً عبٌدة الذي 

                                                 
 وؼاٌة اإلرب، أبو بكر  وهو ما ذكره الحموي فً خزانة األدب، 52: ص، للجرجانً،دالبل اإلعجاز 1

 .376-359:ص، صه،1304  علً بن حّجة الحموي، القاهرة،
 .164: ص، البن البناء،الروض المرٌع 2
 .6،المابدة 3
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"كناٌٌة عن حاوِة ذي البطنِ   ّنها":تحدٌده لمجاز اآلٌة قاببل
1

، فالكناٌة هنا جاءت 

بلفظ معّبر بتهذٌب عن ذكر ما تنبو عن سماعه وتأبى النفس استعماله وهو المكان 

ا اعتبارها مجازا فذلك فٌه اتفاق أٌضا البن البناء مع مّ المنخفض من األرض، أ

وقد ذكر   .أبً عبٌدة الذي تأتً عنده من ضمن أنواع المجاز فً أثناء تعرٌفه له

قدامة فّنا سماه اإلشارة وهو أن ٌكون اللفظ القلٌل مشتمبل على معان كثٌرة بإٌماء 

"هً لمحٌة دالَّةٌ "إلٌها أو لمحة تدل علٌها كما قال بعضهم وقد وصؾ الببلؼة 
2

؛ 

وذكر فً باب ابتبلؾ اللفظ مع المعنى فّنا سماه اإلرداؾ وهو أن ٌرٌد الشاعر 

داللة على معنى من المعانً فبل ٌأتً باللفظ الداّل علٌه بل بلفظ ٌدّل على معنى 

: هو ردفه وتابع له فإذا دّل على التابع أبان عن المتبوع كقول عمر ابن أبً ربٌعة

بعٌدةُ مهَوى القرِط إما لنوفٍل     أبوها وإّما عبُد شمٍس وهاشُم      

وتحّدث ابن سنان عن حسن الكناٌة عّما ٌجب أن ٌكّنى عنه فً المواضع 

التً ال ٌحسن التصرٌح فٌها وعّده أصبل من أصول الفصاحة وشرطا من شروط 

الببلؼة
3
 .

وأدخل ابن رشٌق الكناٌة فً باب اإلشارة وهً عنده من ؼرابب الشعر 

 ولٌس ٌأتً بها إالّ ، عجٌبة تدّل على بعد المرمى وفرط المقدرةا وببلؼته،وُملحه

ألّنها  والعرُب توعلُ المها ماةً :"الشاعر المبرز والحاذق الماهر، وقال عن الكناٌة

"باءِ ظّ عندهه ضابِنُة ال
4
 .

ولم ٌخالؾ السجلماسً ما جاء عند ابن البناء إلى أّنه حصرها فقط فً 

كابن البناء لم ٌكن المفهوم اللؽوي، ولم ٌلتفت لجهود من سبقه فً هذا المصطلح و
                                                 

  ،1. ج ،1954د محمد فؤاد سزكٌن، القاهرة . معمر بن المثّنى، تح ألبً عبٌدة،مجاز القرآن 1
 .128:ص   

 .174: ص، لقدامة،نقد الشعر 2
 .192: ص، البن سنان الخفاجً،سرالفصاحة 3
 .312: ص،1. ج، البن رشٌق،العمدة 4
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الذي استعملها بمعناه اللؽوي، وألّم إلمامة سرٌعة بما اصطلح علٌه علماء الببلؼة 

فً معناها
1

، "أّنها تكون فً توابع الشًء ولواحقه فً الوجود:"، وذلك فً قوله

هً اقتضاب الداللة على ذات معنى بما له إلٌه نسبة، :"فالسجلماسً ٌعّرفها بقوله

َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن ﴿َوإِْن ُكْنُتْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو :من صورها قوله تعالى

ًبا﴾اْلَؽاِبطِ  ٌِّ ُموا َصِعًٌدا َط مَّ ٌَ َساَء َفلَْم َتِجُدوا َماًء َفَت  أَْو اَلَمْسُتُم النِّ
2
 .

و ":وقد اهتم ابن البناء بالكناٌة ألّنها تعدُّ من الفنون الكثٌرة االستعمال وألّنها

ُح وتومُا، وتمٌُر وتترُك تحدٌَد المراِد  تدلُّ على المعنى دولًة مبامرًة و ّنما تلوِّ

والنصِّ علٌه للقَِود والملكاِج البٌانٌِة تبحُث و تمقُِّق فٌما وراَء اللفِظ صنوفاً 

"من المعانً وضروباً من اإلماراجِ 
3

كما أّن أسلوب الكناٌة ٌحتاج فً فهمه إلى ؛ 

المتلقً الحصٌؾ الذي ٌسبر أؼوارها وٌؤلّؾ بٌن عناصرها، وٌقٌم عبلقاتها 

 . لٌستنبط منها المقصود، وهذه خاصٌة فّنٌة ٌتمٌز بها هذا األسلوب

وقد اختلؾ الببلؼٌون فً الكناٌة أهً حقٌقة أم  :اختالؾ البالؼٌٌن فً الكناٌة

مجاز؟ وقد أنكر الرازي أن تكون مجازا، وفعل مثله عز الدٌن بن عبد السبلم 

الظاهُر أّن الكناٌَة لٌسج من المواِي ألّنك استعملَج اللفَظ فٌما ُوِضَع له :"الذي قال

"وأردَج الدولَة بِه على ؼٌرِه وله ُتْخِرْوُه عن أن ٌكوَن مستعمالً فٌما ُوِضَع له
4
،

وهكذا اسُه المواِي فإّنه :" وذهبت جماعة إلى أنها مجاز كالعلوي الذي قال

"ينّ ماملٌ ألنواِعه من اوستعارِة والكناٌِة والته
5

 ّنها نايلٌة من " :وقال السكاكً، 

                                                 
أحمد      .د.  فً علم البٌان المّطلع على إعجاز القرآن، عبد الواحد عبد الكرٌم الزملكانً، تحالتبٌان 1

 مفتاح ، 182:، ص2.،جالمثل السابر، 137:ص ،1964  مطلوب،والدكتورة خدٌجة الحدٌثً،بؽداد 
 .50:،ص الصناعتٌن،99:، صالبدٌع فً نقد الشعر، 512:،صالعلوم  
 .6،المابدة 2
 .384:، محمد أبو موسى، صالتصوٌر البٌانً 3

4
  ، لئلمام العبلّمة أبً محمد عز الدٌن بن عبد العزٌز بن اإلشارة إلى اإلٌجاز فً بعض أنواع المجاز  

 .85: صه، دار المعرفة، بٌروت لبنان، دط، دت،660 الشافعً، ت عبد السبلم   
5
 .197:، ص1. ج، للعلوي،الطراز  



   أسالٌب  مبلءمة الكبلم لؤلؼراض المقصودةالفصل الثالث                               

 243 

ِب من المفَردِ  "المواي منيلَة المركَّ
1

، ولذلك أّخر بحَثها عن المجاز، وعّد ابن 

 نَّ كلَّ كناٌٍة استعارةٌ ولٌسج كلُّ استعارٍة ":األثٌر الكناٌة من االستعارة وقال

"كناٌةٌ 
2
 .

ولم ٌختلؾ ابن البناء فً تناوله للكناٌة عن عبد القاهر الجرجانً فً 

، وٌّتضح ذلك من خبلل استعماله لفظ االحتمال "الكناٌة أبلػ من التصرٌح:"قوله

، ولم ٌجعلها أبلَػ من التصرٌح "قد تكون الكناٌة أبلػ من التصرٌح: "فٌقول" قد"

ٌّده بـ ، وٌدرس عبد القاهر السرَّ الجمالً للتعبٌر الكنابً فٌستخدم "قد"مطلقا،بل ق

ّن الكناٌَة أبلُػ أ لٌس المعنى  ذا قلنا :"هذه العبارة وٌبرر وجهة تأٌٌده لها قاببل

ك ِيْدَج فً نّ من التصرٌِح أّنك لّما كّنٌَج عن المعنى ِيْدَج فً ذاتِِه، بل المعنى أ

" ثباتِه فوعلَته أبلَػ وآكَد وأمدَّ 
3

، وٌعرفها بتعرٌؾ قدامة
4

:  لئلرداؾ فٌقول

المراُد بالكناٌِة أن ٌرٌَد المتكلُّه  ثباَج معًنى من المعانًِ فال ٌذكُره باللفِظ "

الموضوِع له فً اللؽِة ولكن ٌوًُء  لى معًنى هو تالٌِِه وردفِِه فً الوووِد فٌومُا 

"به  لٌِه وٌوعلُه دلٌالً علٌهِ 
5

، وٌأتً مضمون هذا التعرٌؾ عند ابن البناء فً 

. 6" ّنه متى كان اإلبدالُ فً توابِع المًء ولواِحقِه فهو الكناٌةُ :"قوله

 ةٌقول ابن البناء فً قسم تبدٌل شًء بشًء عن التتبٌع بعد تعّرضه للكناي :التتبٌع

ومنُه ما ٌقالُ له التتبٌُع، وٌقال له اإلرداُؾ، وٌدعى بالتواوِي :"حٌث ٌربطه بها

"أٌضا
7

: ، وٌستشهد له بالشطر الثانً من بٌت امرئ القٌس التالً

لِ "  وتضحً فتٌت المسك فوق فراشها  َحى له َتْنِطْق عن تفضُّ " نإوُه الضُّ

                                                 
1
 .157: ص، للسكاكً،مفتاح العلوم  

2
 .197:،ص2.ج، البن األثٌر،المثل السابر  

3
 .70: ص، للجرجانً،دالبل اإلعجاز  

4
 .157:، لقدامة، صنقد الشعر  
 .71:، للجرجانً، صدالبل اإلعجاز 5
. 116: الروض المرٌع، البن البناء، ص6
  .117: ص المصدر نفسه،7



   أسالٌب  مبلءمة الكبلم لؤلؼراض المقصودةالفصل الثالث                               

 244 

. والتتبٌع من أنواع اإلشارة وٌسّمى التجاوز

أن ٌرٌَد الماعُر ذكَر المًِء فٌتواويهُ وٌذكُر ما ٌتبُعُه فً ":وقال ابن رشٌق

لُ من أماَر  لى ذلك امرُإ القٌِس ٌصُؾ  الصفِة وٌنوُب عنه فً الدولِة علٌِه، وأوَّ

 ،تتبٌعٌ " تضحً فتٌُج المسكِ :"فقولُه، ."..وتضِحً فتٌُج المسكِ "المرأة 

َحى:"وقوله لِ :" وقوله ثاٍن، تتبٌعٌ "نإوُه الضُّ  تتبٌٌع ثالٌث، "له تنِطْق عن تفضُّ

و ّنما أراد أن ٌصَفها بالترِؾ والّنعمِة وقلّة اومتهاِن فً الخدمِة وأّنها مرٌفٌة 

ُة المإونِة فواَء بما ٌتبُع الصفَة وٌدلُّ علٌها أفضلَ دولةٍ  ٌّ "مكف
1
وقد ٌفهم  ،

.  أّنها كسولة" نؤوم الضحى"البعض من 

و من نعوِج البالؼِة والفصاحِة أن :" وقال،وسماه ابن سنان إردافا وتتبٌعا

اَد الدولُة على المعنى فال ٌستعملُ اللفُظ الخاصُّ الموضوُع له فً اللؽِة بل رجُ 

 فٌكوُن فً ذكر التابِع دولًة على المتبوِع ،ٌِإتى بلفِظ ٌتبُع ذلك المعنى ضرورةً 

ى اإلرداُؾ والتتبٌعُ  ٌُسمَّ ٌُْإَتى فٌه بلفٍظ هو ردُؾ اللفِظ المخصوِص ،وهذا   ألّنه 

"لذلك المعنى وتابُعه
2

، وذكر بٌتً امرئ القٌس وعمر بن أبً ربٌعة، وقال إن 

: من هذا الفن قول البحتري

 والحقدُ  الرعبُ  وٌكوُن اللبُّ فأَْوَجْرُتُه أخرى فأضلَْلُت نصلَها  بحٌُث 

: وقول عمر بن معدٌكرب

. انــمجامع األضػن ــ     والطاعنًأبٌض مخدمالضاربٌن بكل 

 مّما فّرعه قدامة من ابتبلؾ اللفظ مع المعنى مثله مثل التمثٌل،  هو:اإلرداؾ

هو أن ٌرٌَد الماعُر دولًة على معنى من :" وقال عنه نفسهاوسّماه هذه التسمٌة

                                                 
.   فً نقد أشعار العرب،البن رشٌق،تحالذهب قراضةو، 313:، ص1. ج، البن رشٌق،العمدة 1

 .20:، ص1972  الشاذلً بوٌحً، الشركة التونسٌة للتوزٌع، تونس 
 .270: ص، البن سنان،سرالفصاحة 2
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المعانًِ فال ٌؤتً باللفِظ الدال على ذلك المعنى بل بلفٍظ ٌدلُّ على معًنى هو ردفُُه 

"وتابٌِع له، فإذا دلَّ على التابِِع أباَن عن المتبوعِ 
1

، وهو تعرٌؾ بعض الببلؼٌٌن 

وكان المتقدمون كابن قتٌبة وابن المعتز قد بحثوا ذلك  كابن سنان، اآلخرٌن للكناٌة

فً باب الكناٌة والتعرٌض ولكن الببلؼٌٌن ساروا على مذهب قدامة فعرفه 

اإلرداُؾ والتوابُِع أن ٌرٌَد المتكلُّه الدولَة على معًنى فٌتُرَك :"العسكري بقوله

اللفَظ الدالَّ علٌه الخاصَّ به وٌؤتًِ بلفٍظ هو ردفُه وتابٌع له فٌوعلَه عبارًة عن 

"المعنى الذي أراَده
2

. ، وهو أٌضا نفس تعرٌؾ قدامة

: وعّده ابن األثٌر القسم الثانً من الكناٌة وذكر أّن هذه تسمٌة قدامة ثم قال

ٌُإَتى بما هو دلٌلٌ علٌِه " هو أن ُتراَد اإلمارةُ  لى معًنى فٌترَك اللفُظ الدالُّ علٌه و

"ومرادٌؾ لهُ 
3

: وفّرعه إلى خمسة فروع، 

َب ﴿:فعل المبادهة كقوله تعالى :األول ِ َكِذًبا أَْو َكذَّ ِن اْفَتَرى َعلَى َّللاَّ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

َم َمْثًوى لِْلَكاِفِرٌنَ  َس ِفً َجَهنَّ ٌْ ا َجاَءهُ أَلَ ﴾ِباْلَحقِّ لَمَّ
4

لما ":، فإن المراد بقوله تعالى

أي أّنه سفٌه الرأي ٌعنً أّنه لم ٌتوقؾ فً تكذٌب وقت ما سمعه ولم ٌفعل " جاءه

كما ٌفعل مراجٌح العقول المثبتون فً األشٌاء، فإن من شأنهم إذا ورد علٌه أمر 

ٌّة والفكر وٌتأّنوا فً تدبٌره إلى أن ٌصّح  أو سمعوا خبرا أن ٌستعملوا فٌه الرو

ٌعنً أنه ضعٌؾ العقل عازب الرأي وقد " لما جاءه:"لهم صدقه أو كذبه فقوله

. وذلك آكد وأبلػ فً هذا الباب" لما جاءه: "عدل عن هذه العبارة الصرٌحة بقوله

                                                 
 .178: ص، لقدامة،نقد الشعر 1
 .350: ص، للعسكري،الصناعتٌن 2
مصطفى        .د. فً صناعة المنظوم من الكبلم والمنثور، ضٌاء الدٌن بن األثٌر، تحالجامع الكبٌر 3

 .160: ص،1956  جواد، والدكتور جمٌل سعٌد، بؽداد 
 .68، العنكبوت 4
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، أي "مثلً ال ٌفعل هذا"كقول الرجل إذا نفى عن نفسه القبٌح" مثل"باب  :الثانً

أنا ال أفعله فنفى ذلك عن مثله وهو ٌرٌد نفٌه عن نفسه قصدا للمبالؽة فسلك به 

. طرٌق الكناٌة ألّنه إذ نفاه عن من ٌماثله أو ٌشابهه فقد نفاه عنه ال محالة

وقاَل الذٌَن أوُتوا العلَم ﴿: هو ما ٌأتً فً جواب الشرط كقوله تعالى :الثالث

واإلٌماَن لقد لِبثُتم فً كتاِب َّللِا إلى ٌوِم البعِث فهذا ٌوُم البعِث﴾
1

إن : ، كأنه قال

عن بطبلن " فهذا ٌوم البعث:"فكنى بقوله" كنتم منكرٌن ٌوم البعث فهذا ٌوم البعث

. قولهم وكذبهم فٌما ادعوه وذلك رادؾ له

َس لَُهْم َطَعاٌم إاِلَّ ِمْن َضِرٌعٍ : كقوله تعالى،موجب االستثناء من ؼٌر:الرابع ٌْ  ،2﴾﴿لَ

َبسٌ  ٌَ  وال تقربه اإلبل والدواب لخبثه والمعنى لٌس ،والضرٌع نبات الشبرق وهو 

لهم طعام أصبل ألّن الضرٌع لٌس بطعام البهابم فضبل عن اإلنس ومن ذلك قول 

: بعضهم

ُكْن    لِِسَواُهم ِسَوى الِحرَمانُ  ٌَ      وتفّرُدوا بالمكُرماِت فلم 

والمراد نفً المكرمات عن سواهم ألّنه إذا كان لهم الحرمان من المكرمات فما 

  .لهم منها شًء البّتة، فنسب إلٌهم الكرم وسلبه عن ؼٌرهم

ُ َعْنَك ﴿:لٌس مّما تقدم بشًء كقوله تعالى: الخامس َن لَِم أَِذْنَت لَُهمْ َعَفا َّللاَّ ٌَّ َتَب ٌَ  َحتَّى 

﴾لََك الَِّذٌَن َصَدقُوا َوَتْعلََم اْلَكاِذِبٌنَ 
3

، والمعنى المراد من هذا الكبلم أّنك أخطأت 

بٌاٌن لما كّنى عنه بالعفو أي مالك أذنت لهم " لم أذنت لهم:"وببسما فعلت، وقوله

. وهل استأنٌت؟ فذكُر العفِو دلٌٌل على الذنب وراِدٌؾ له وإن لم ٌذكره

                                                 
 .56،الروم 1
. 6 الؽاشٌة،2
 .43،التوبة 3
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والفرق بٌن اإلرداؾ والكناٌة أّن اإلرداؾ قد تقّرر أّنه عبارة عن تبدٌل 

 والكناٌة هً العدول عن التصرٌح بذكر الشًء إلى ما ٌلزم، ألّن ،الكلمة بردفها

اإلرداؾ لٌس فٌه انتقال من الزم إلى ملزوم والمراد بذلك انتقال المذكور إلى 

ومراده نقله إلى ملزومه وهً كثرة الطبخ " فبلن كثٌر الرماد"المتروك كما ٌقال 

لؤلضٌاؾ
1
 .

وٌأتً ابن البناء باإلرداؾ منفصبل عن الكناٌة وال ٌجمعهما تحت مصطلح 

التتبٌع وٌقال له اإلرداؾ  "واحد فهو ٌشٌر فً باب تبدٌل شًء بشًء إلى أّن منه

حى له تنطق عن تفضل":وٌدعى بالتواوي أٌضا كما قال الناظه "نإوُه الضُّ
2

 ،

 علماء البٌان، واستعملوا مصطلح الكناٌة بدله، أؼفله بعد أن وٌذكره ابن الناء

واعتبره نوعا مستقبل من ضمن أنواع تبدٌل شًء بشًء، ولم ٌقتؾ أثر من سبقه 

فً اعتباره هو والكناٌة مصطلحا واحدا، بل عّده من المجاز، ألّن فٌه انتقاال من 

. معنى ظاهر بٌن إلى معنى آخر ؼٌر ظاهر للمتلقً

التتبٌُع هو :"وال ٌختلؾ تعرٌؾ ابن البناء مع تعرٌؾ السجلماسً إذ ٌقول

ه وحقٌَقُته  هو المدعوُّ اإلرداُؾ والمدعوُّ عند قوٍه التواوُي و َِ قولٌ ووهُر

اقتضاٌب فً الدولِة على المًِء باليٍه من لوايِمه فً الوووِد وتابٌع من توابعِه 

 هو أن ٌرٌَد الدولَة على ذاِج معنًى فال ٌؤتً باللفِظ الداِل :فً الصفِة، وقال قوهٌ 

لهعلى ذلك المعنى لكن بلفٍظ هو تابٌع لُه وردٌؾ 
3
وٌذكر أّن من صوره ، 

وٌدرج السجلماسً ،(-تتضحً فتٌت المسك-الشواهد التً ذكرت سابقا فً الكناٌة)

 .الكناٌة واإلرداؾ تحت مصطلح التتبٌع

                                                 
 .376: ص، للحموي،خزانة األدب 1
 .117: ص، البن البناء،الروض المرٌع 2

3
 .264-263:ص، ص، للسجلماسً،المنزع البدٌع  
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التمثٌل فً اللؽة هو التشبٌه، وقد تحدث عنه أبو عبٌدة فً مجاز القرآن  :التمثٌل

وهو التشبٌه أو التمثٌل
1

ومتى كان :" أما ابن البناء فقد ذكره مع الكناٌة قاببل

ٌُقالُ له التتبٌُع و ٌقالُ ...فهو الكناٌةُ ولواحقه اإلبدالُ فً توابِع المًِء  ومنُه ما 

"له اإلرداُؾ ومنه ما ٌقال له التمثٌلُ 
2

﴿وثٌابك :، واستدالل ابن البناء بقوله تعالى

فطهِّر﴾
3
،
 

الذي قال عنه األصمعً أراد نفسك ألّن العرب تكّنً عن النفس بالثوب، 

 فلم ،"نقاء النفس"وهو ما ٌدّل على أّن المتكلَّم أراد التعبٌر به عن معنًى آخَر هو 

ٌأت بالعبارة الدالّة علٌه، بل جاء بعبارة تماثله وهً نقاء الثوب على أساس 

ٌّا بحٌث توجد صفة حقٌقٌة محسوسة  التماثل فً صفة النقاء، ولٌس تماثبل حقٌق

. بٌنهما

ولعّل قدامَة كان أّوَل من عّد التمثٌل مخالفا للتشبٌه وهو عنده من نعوت 

هو أن ٌرٌَد الماعُر  مارًة  لى معًنى فٌضُع : "إبتبلؾ اللفظ والمعنى، حٌث قال

كالماً ٌدلُّ على معًنى آخَر وذلك المعنى اآلخُر والكالُه منبباِن عّما أراَد أن ٌمٌَر 

" لٌهِ 
4

: ، ومثاله قول الرماح بن مٌادة 

َك وعلَتنًِ   فال َتْوَعْلنًِ بعدها فً ِمَمـالَِكـا  ٌْ َد ٌَ ٌُْمَنى   أَلَْه َتُك فً 

َصالَِكا  َِ نًِ أذنبُج ما كنُج هالكاً  على خصلٍة من صالحاِج ِخ  ولو أنَّ

ٌُراَد اإلمارةُ  لى معًنى فتوضَع ألفاٌظ تدلُّ على معنًى  "والتمثٌل عند قدامة أن 

آخر وذلك المعنى وتلك األلفاُظ مثالٌ للمعنى الذي قُِصَد باإلمارِة  لٌه والعبارِة 

ََ عن بٌعتِه ؤَ وأّما " :عنه، كما كتَب ٌيٌُد بن الولٌِد  لى مرواَن بن محمد حٌن تلكَّ

ُر أخَردبعُد فإنًِّ أراَك  ُه روالً وتإخِّ ٌَّهما مبَج تقدِّ ، فإذا أتاَك كتابًِ هذا فاْعَتِمْد أ

                                                 
1
 . 269: ص،1. ج، ألبً عبٌدة،مجاز القرآن  

2
 .117-116:ص، ص،الروض المرٌع  

3
 .3 ،المدّثر  
 .182: ص بن جعفر،نقد الشعر، لقدامة 4
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لمعنى بلفِظِه الخاصِّ ا، فلهذا التمثٌِل من الموقِع ما لٌس له ولو قُِصَد "والساله

" بلؽنًِ تلكُإك عن بٌعتًِ فإذا أتاَك كتابً هذا فباٌِْع أو و:"حتى لو أّنه قال مثال

"لما قّدمه كان له ٌكن لهذا اللفِظ من العمِل فً المعنى بالتمثٌِل ما
1
 .

: والتمثٌل عند ابن رشٌق من ضروب االستعارة وهو المماثلة وقد قال

"والتمثٌل واوستعارة من التمبٌه  وّ أنهما بؽٌر أداته وعلى ؼٌر أسلوبه"
2
 .

وكان عبد القاهر الجرجانً من أوابل من وضع حدا واضحا للتشبٌه والتمثٌل 

: حٌنما قسم التشبٌه إلى ضربٌن

أحدهما أن ٌكون تشبٌه الشًء بالشًء من جهة أمر بٌن ال ٌحتاج فٌه إلى تأوٌل -

.  وهذا هو التشبٌه األصلً

بل بضرب من التأوٌل وهذا هو التشبٌه التمثٌلً أو - ثانٌهما أن ٌكون التشبٌه ُمحصَّ

التمثٌل
3
 .

والتمثٌل الذي أولى أن ٌسّمى كذلك ما ال ٌحصل إالّ من جملة من الكبلم أو 

جملتٌن أو أكثر حتى كأّن التشبٌه كلّما أوؼل فً كونه عقلٌا محضا كانت الجملة 

َما ﴿:أكثر كقوله تعالى ا َمَثلُ إِنَّ ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ َماِء َفاْخَتلََط ِبِه َنَباُت َكَماءٍ  اْلَح  أَْنَزْلَناهُ ِمَن السَّ

َنْت َوَظنَّ  ٌَّ أُْكُل النَّاُس َواأْلَْنَعاُم َحتَّى إَِذا أََخَذِت اأْلَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ ٌَ ا  اأْلَْرِض ِممَّ

بًل أَْو َنَهاًرا َفَجَعْلَناَها َحِصًٌدا َكأَْن لَْم َتْؽَن  ٌْ َها أََتاَها أَْمُرَنا لَ ٌْ ُهْم َقاِدُروَن َعلَ أَْهلَُها أَنَّ

ُرونَ  َتَفكَّ ٌَ اِت لَِقْوٍم  ٌَ ُل اآْلَ ﴾ِباأْلَْمِس َكَذلَِك ُنَفصِّ
4
 .

                                                 
 .7: ص بن جعفر، لقدامة،جواهراأللفاظ 1
 .280:،ص1. ج، البن رشٌق،العمدة 2
 .84:صللجرجانً،  ،أسرار الببلؼة: ٌنظر3
 .24،ٌونس 4



   أسالٌب  مبلءمة الكبلم لؤلؼراض المقصودةالفصل الثالث                               

 250 

والتمثٌل عند السكاكً هو ما كان فٌه وجه الشبه عقلٌا ؼٌر حقٌقً وكان مرّكبا،  

ًٍّ وكان منتيعاً من عدِة أموٍر ":قال واعله أّن التمبٌه متى كان ووهه ؼٌر حقٌق

"ُخصَّ باسه التمثٌل
1

.  وهو ما ٌعرؾ أٌضا بالتشبٌه التمثٌلً

ما كان ووه المبه فٌه وصفا منتيعا من متعدد أي :"والتمثٌل عند القزوٌنً

من أمرٌن أو أمور سواء كان ذلك التعدد متعلقا بؤوياء المًء الواحد أه و 

"التمثٌل ما ووهه وصؾ منتيع من متعدد أمرٌن أو أمور: وقال
2

، فهو ٌّتفق مع 

. السكاكً فً اعتبار التمثٌل تشبٌها طرفاه منتزعٌن من متعّدد

وٌندرج أسلوب التمثٌل عند ابن البناء ضمن باب المجاز ألّنه من باب تبدٌل 

 واإلبدال فً مفهومه لٌس إبدال حرؾ مكان ،شًء بشًء الذي اعتبره مجازا كلّه

 بل ٌؤتى بلفظ ومعنى مختلفٌن عن اللفظ والمعنى ،حرؾ وال كلمة مكان كلمة

ٌِؤّدٌا ما ٌدور فً ذهن األدٌب عن طرٌق التماثل والتشابه فً  المراد تأدٌتهما ل

وهو بهذا ٌختلؾ عن الببلؼٌٌن اآلخرٌن الذٌن  داللة المعنى مجازا ولٌس حقٌقة،

على   وهو التشبٌه الذي ٌكون طرفاه منتزعٌن من متعّدد،،قالوا بالتشبٌه التمثٌلً

. حد تعرٌؾ القزوٌنً

ذهب إلٌه ابن البناء حٌث اعتبر التمثٌل نوعا ثالثا  أما السجلماسً فٌؤّكد ما

التمثٌلُ للمًِء بمًٍء  وهً المدعوةُ المماثلُة وحقٌقتها:"من أنواع التخٌٌل قال

ٌُقصَد الدولُة ،له  لٌه نسبٌة وفٌه منه  مارةٌ وُمبهٌة والعبارةُ عنه به  وذلك أن 

على معًنى فٌضَع ألفاظاً تدلُّ على معنى آخَر، ذلك المعنى بؤلفاظه مَثلٌ للمعنى 

الذي قُِصد الدولة علٌه، فمن قبل ذلك كان له فً النفس حالوةٌ وميٌُد  لذاٍذ ألّنه 

                                                 
 .164: ص، للسكاكً،مفتاح العلوم 1
   ، الخطٌب جبلل الدٌن القزوٌنً، جماعة من علماء األزهر الشرٌؾ، القاهرة، دط، دت،اإلٌضاح 2
 .249:ص   
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"داخلٌ بووٍه ما فً نوع الكناٌِة من ونِس اإلمارةِ 
1

وٌورد بعد ذلك صورا دالة ، 

. على ما حّدده فً بنٌته واألساس الذي ٌقوم علٌه متفقا مع ابن البناء فً صوره

ٌُسمَّى التعرٌُض دِّ ٌقول ابن البناء عن التعرٌض أّنه إبدال الضدِّ بالِض  :التعرٌض  و

﴾ُذْق إِنََّك أَْنَت اْلَعِزٌُزاْلَكِرٌمُ ﴿:كقوله تعالى
2

والتعرٌض خبلؾ التصرٌح، ، 

والمعارٌض التورٌة بالشًء عن الشًء
3

، ولم ٌقّدم ابن البناء تعرٌفا للتعرٌض 

ُ ه وضده عن  ٌُْقَصُد خبلؾَّ لكّنه ٌفهم من كبلمه أّنه أراد به أن ٌذكر أمٌر ما و

طرٌق اإلبدال، فٌذكر العّزة والكرامة له بدال من اإلهانة تعرٌضا ومجازا ولٌس 

ٌمكن لدٌه  التعرٌض  ومفهوم،الحقٌقة أّنه فً حال من الذلّة واإلهانة إذ أنّ  حقٌقة،

من خبلل الشاهد القرآنً الذي ٌّتفق فً تناُوله مع السجلماسً والذي أن ٌستخلص 

  .ٌحّدد التعرٌض كنوٍع من االقتضاب من باب اإلشارة

والمتتبع لهذا الفن ٌجد أّن هناك من قرنه بالكناٌة
4

، وهناك من فّرق بٌنهما 

واعتبرهما نوعٌن منفصلٌن
5

ٌّز بٌنهما وال ٌضعهما تحت  ، إالّ أّن ابن البناء ٌم

مصطلح واحد، بل ٌكتفً بوضعهما تحت رابط واحد وهو باب تبدٌل شًء بشًء 

الذي ٌعتبر مجازا كله، إالّ أّن إبدال الكناٌة ٌكون فً توابع الشًء ولواحقه، أّما 

 وهو بذلك ،عن المعنى الحقٌقً الذي لم ٌذكره التعرٌض فاإلبدال فً اللفظ الظاهر

 نّ ٌّتفق تماما فً المفهوم والشاهد مع ابن رشٌق الذي فصل بٌنهما وذكر أ

من أفضل أنواع التعرٌض ما ٌولُّ عن   نّ :"التعرٌض من أنواع اإلشارة وقال

 أي الذي ؛6"﴾ُذْق إِنََّك أَْنَت اْلَعِزٌُز اْلَكِرٌمُ ﴿: قول َّللا عز وجلومٌع أنواع الكاله

                                                 
 .244: ص، للسجلماسً،المنزع البدٌع 1
 .49، الدخان 2
 . مادة عرض،اللسان 3
ٌّز 4  وابن المعتز الذي اعتبر ، 368:ص النوعٌن كالعسكري فً الصناعتٌن  بٌنمن العلماء من لم ٌم
 .64:، ص البدٌع،الكناٌة من محاسن الكبلم   

 .186:، ص2. ج، فً المثل السابر،وابن األثٌر، 70: ص، الجرجانً فً دالبل اإلعجاز:ٌنظر 5
 .49 الدخان، 6
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أعّي -ٌعنً مكة-ما بٌن وبلٌها:"كان ٌقال له هذا وٌقوله، وهو أبو جهل، ألّنه قال

"بل ذلك على معنى اوستهياء به: كره، وقٌلأمّنً وو 
1

، مّما ٌدّل على أّن ما 

. جاء به ابن البناء ناتج عن وعً وسعة اطبلع

والتعرٌض من األسالٌب العربٌة القدٌمة ومن الشعراء الذٌن استعملوه  كعب 

: بن زهٌر فً قوله

ًَ الِوماِل اليهر ٌعِصُمهه  ضرٌب  ذا َعّرَد الّسوُد التنابٌِلُ  ٌممون مم
2
 

 وقالوا لو تمدحنا إذ ، فأنكرت قرٌش ما قال،فهو ٌعّرض باألنصار لؽلضتهم علٌه

: هجوتهم ولم ٌقبلوا ذلك حتى قال

 سّرهُ كرُه الحٌاِة فال ٌَيلْ    فً ُمْقَنٍب من صالِح األنصارِ     من 

ا اج  وَسْطَوة الوبَّ ٌّ ــهه    ٌوَه الُه ٌِّ رِ     الباذلٌن نفوَسـهه لنب
3
 

ومن هذا الباِب التعرٌُض :"قالؾوقد ذكره ابن قتٌبة وعقد له والكناٌة بابا 

والعرُب تستعملُه فً كالمها كثٌرا فتبلُػ  رادَتها بووٍه هو ألطُؾ و أحسُن من 

الكمِؾ والتصرٌِح وٌعٌبون الرولَ  ذا كان ٌكاِمُؾ فً كلّ مًٍء وٌقولون و 

تهن وابِياً  ٌحسُن التعرٌُض  وّ ثلباً، وقد وعله  ُ فً ِخطبِة النساِء فً ِعدَّ

َساِء ﴿:فقال ْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النِّ ُكْم ِفٌَما َعرَّ ٌْ  ِفً أَْنفُِسُكْم َعلَِم أَْو أَْكَنْنُتمْ َواَل ُجَناَح َعلَ

ا إاِلَّ أَْن َتقُولُوا َقْواًل َمْعُروًفا ُكْم َسَتْذُكُروَنُهنَّ َولَِكْن اَل ُتَواِعُدوُهنَّ ِسّرً ُ أَنَّ ﴾َّللاَّ
4

، ولم 

ٌجز ابن قتٌبة التصرٌح والتعرٌض فً الخطبة كأن ٌقول الرجل للمرأة 

                                                 
 .304:ص، 1. ج، البن رشٌق،العمدة 1
 .ج تنبال وهو القصٌر:التنابٌل فّر،:عرد البٌض،:الزهر 2
 .وقٌل هم الجماعة من الفوارس نحو الثبلثٌن ألؾ وأقل،:المقنب 3
 .235،البقرة 4
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و نَّ النساَء لمن حاوتًِ  و ِ  نِك لومٌلٌة ولعلَّ  َ ٌريقُِك بعالً صالحاً :"المعتدة

" وأمباهه من الكالهاوهذ
1
. 

ٌّزوا بٌن الكناٌة والتعرٌض وقال وأّما التعرٌُض :"وقد كان ابن األثٌر ممن م

ًِّ و الموايي  فهو اللفُظ الدالُّ على المًِء عن طرٌِق المفهوِه بالوضِع الحقٌق

و   نًِّ لمحتاٌج ولٌس فً ٌدي :فإذا قلَج لمن تتوقَُّع صلَته ومعروَفه بؽٌِر طلبٍ 

فإّن هذا وأمباَهه تعرٌٌض بالطلِب ولٌس هذا ، "مًٌء وأنا عرٌاٌن والبرُد آذانًِ

اللفُظ موضوعاً فً مقابلِة الطلِب و حقٌقًة وو مواياً ،  ّنما دلَّ علٌِه عن طرٌِق 

"المفهوهِ 
2
.  

: أما المدنً فٌجعل للتعرٌض أؼراضا مختلفة ذكر منها

أَْمُر المجلس ُنّفَذ والستُر الرفٌع قاصد :"لتنوٌه جانب الموصوؾ كما ٌقال: األول

تعرٌضا بأن المعّبر عنه أرفع شأنا وقدرا من أن ٌسع الذاكر له التصرٌح " لكذا

ْلَنا َبْعَضُهْم ﴿:باسمه وترك تعظٌمه بالسكٌنة ومن ذلك قوله تعالى ُسُل َفضَّ ِتْلَك الرُّ

ُ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاتٍ  صلى َّللا علٌه - أراد محمدا،3﴾َعلَى َبْعٍض ِمْنُهْم َمْن َكلََّم َّللاَّ

. فلم ٌصّرح به بل عّرض إعبلًء لقدره -وسلم

المبلطفة كما ٌقول الخاطب لمن ٌرٌد خطبتها إّنك لجمٌلة صالحة وعسى :الثانً

ر لك امرأة صالحة سِّ ٌَ ٌُ ". َّللا أن 

وألنظر إلى  جبتك ألسلّم علٌك :االستعطاؾ واالستماحُة كما ٌقول المحتاج: الثالث

: قال الشاعر" وجهك الكرٌم

   أروح لسلٌم علٌك و أؼتدي    وحسبك منً بالسبلم تقاضٌا 

                                                 
 .204: ص، البن قتٌبة،تأوٌل مشكل القرآن 1
 .157: ص، البن األثٌر،الجامع الكبٌر، و 198: ، ص1. ج، البن األثٌر،المثل السابر 2
. 253البقرة، 3
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الموؤودةُ ُسِبلت  ﴿وإذا:للمبلمة والتوبٌخ وهو أنسب للتعرٌض كقوله تعالى :الرابع 

بأيِّ ذنٍب قُِتلَْت﴾
1

، والذنب للوابد دون الموؤود ولكن جعل السؤال بها إهانة للوابد 

َم ﴿:وتوبٌخا على ما ارتكبه ومنه قوله تعالى ٌَ ا ِعٌَسى اْبَن َمْر ٌَ  ُ أَأَْنَت َوإِْذ َقاَل َّللاَّ

نِ  ٌْ ًَ إِلََه ُكوُن لًِ أَْن أَقُوَل َما قُْلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذوِنً َوأُمِّ ٌَ ِ َقاَل ُسْبَحاَنَك َما   ِمْن ُدوِن َّللاَّ

َس لًِ ِبَحقٍّ إِْن ُكْنُت قُْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتُه َتْعلَُم َما ِفً َنْفِسً َواَل أَْعلَُم َما ِفً َنْفِسَك إِنََّك  ٌْ لَ

ٌُوبِ  ُم اْلُؽ ﴾أَْنَت َعبلَّ
2

، وال ذنب لعٌسى وإّنما تعرٌض بمن عبدهما لكّنه عدل عن 

. خطابهم إهانًة وتوبٌخا لهم

ا ﴿:لبلستدراج كقوله تعالى :الخامس ا أَْجَرْمَنا َواَل ُنْسأَُل َعمَّ  قُْل اَل ُتْسأَلُوَن َعمَّ

﴾َتْعَملُونَ 
3
احترازا عن التصرٌح بنسبة الجرم إلٌهم " عّما تجرمون:"لم ٌقلو ،

". عما أجرمنا"واكتفاء بالتعرٌض فً قوله

ٌِؤذي ،عن المخاشنة لبلحتراز:السادس  والمفاحشة كما تقول معّرضا بمن 

". المسلم من سلم المسلمون من لسانه وٌده:"المسلمٌن

فَهُه به السامُع :"أّما الجرجانً فقد حّدد مدلوله بقوله ٌَ التعرٌُض فً الكالِه ما 

 ٍَ "مراَدهُ من ؼٌِر تصرٌِح
4
 .

عند ابن البناء هو ذكر الضّد وهذا ٌتطلّب  واألساس الذي ٌقوم علٌه هذا الفن

ٌّة من المتلّقً فً إدراك الضّد مباشرة، ألّنه هو المراد والمقصود  مقدرة فكر

ولٌس اللفظ المذكور، فاللفظ الذي ٌذكره إّنما هو إشارة لما ٌرٌد إٌصاله للمتلقً 

عالمٌة أو عرٌض دالٌّ على وووِد حالٍة " على العبلقة اإلشارٌة وهً الفنفبنى هذا 

نةٍ  ٌَّ  وووداً وعدماً دون تعقٌٍد، وكلّ ما ءٍ والعالقُة بٌنهما عالقُة مًٍء بمً...مع

                                                 
 .9-8،التكوٌر 1
 .116، المابدة 2
 .25،سبأ 3
 .62:ص، علً بن محمد الجرجانً، التعرٌفات 4
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ٌَُعدُّ أكبَر منها "تعطٌه لنا اإلمارةُ هو الويُء الثانً من الموقِؾ الذي 
1

، فالمعنى 

ه فً منزلة عالٌة من العّزة نّ الذي فً شاهد ابن البناء القرآنً ٌعطً إحساسا بأ

 بعد ذلك أّنها مجّرد إشارة مجازٌة إذا انتقل ٌكتشؾ الباحثوالرفعة والكرامة، و

ما فٌه جد ما هو مخالؾ تماماً إذ ٌعنً فً الحقٌقة يمن تأثٌرها إلى عالم الحقٌقة 

من الذّل واإلهانة، والتعرٌض أتى عن طرٌق ذكر الضد مشٌرا إلى أن ما هو 

. ضده هو الحقٌقة

تعّرض ابن البناء للحقٌقة والمجاز واجتهد موفور  :اإلبدال الموايي وعالقاته

االجتهاد فً اإلحاطة بجمٌع قضاٌاها التً شؽلت بال النّقاد والببلؼٌٌن فً عصره 

فً فصل تبدٌل شًء ؛ وقبل عصره وفً ؼٌر موضع من كتبه اللؽوٌة المتوفرة

 وبعد أن فرغ من ذكر الفنون ،بشًء من كتابه الروض المرٌع فً صنعة البدٌع

التً ٌرتبط التبدٌل فٌها بالمناسبة والمشابهة انتقل إلى ما ٌرتبط التبدٌل فٌه بعبلقة 

 .ؼٌر المشابهة وهو ما ٌسمى عند عامة الببلؼٌٌن بالمجاز المرسل

فالمجاز عند عامة الببلؼٌٌن هو توظٌؾ الكلمة فً ؼٌر ما وضعت له فً 

 بتعبٌر ابن البناء وأصل اللؽة لعبلقة بٌن المعنى األصلً والمعنى المجازي، وه

إبدال الحقٌقة بالمجاز، فإن كانت هذه العبلقة عبلقة مشابهة فهو استعارة وإن 

. عبلقة ؼٌر المشابهة فهو مجاز مرسل 

ٌُبَدل الكلًّ مكان الجزبً وٌمّثل له بقوله  فعند ابن البناء وبتعبٌر المناطقة  

﴾َذْرِنً َوَمْن َخلَْقُت َوِحًٌدا﴿: تعالى
2

 فً الولٌد ابن المؽٌرة هذه اآلٌةوقد نزلت، 
3
، 

قُْل َمَتاُع ﴿:وٌبدل الجزبً مكان الكلًّ ومّثل له بقوله تعالى، ولم ٌتعّرض لها بشرح

                                                 
 .23: ص،1970 ، د ط، مكتبة الشباب مصر،مشكلة المعنى فً النقد الحدٌث ، مصطفى ناصؾ 1
 .11،المدثر 2
 .م622ت  (ص)من أعٌان قرٌش وكان من أشد الناس عداوة للرسول  3
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ٌر لَِمِن اتََّقى َواَل ُتْظلَُموَن َفِتٌبًل  ٌْ ا َقلٌٌِل َواآْلَِخَرةُ َخ ٌَ ْن ﴾الدُّ
1

فالمقصود بالكلًّ أو ؛ 

 .الجزبً استعمال لفظ له داللة كلٌّة أو جزبٌة وإرادة معنى له داللة معاكسة

ح هذا ما ٌقوله بعد ذلك اِرُق ﴿: وٌبّدل الكّل مكان الجزء كقوله تعالى:"وٌوضِّ َوالسَّ

اِرَقُة َفاْقَطُعوا  ُهَماَوالسَّ ٌَ ِد ٌْ ُ َعِزٌٌز َحِكٌمٌ أَ ِ َوَّللاَّ ﴾ َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل ِمَن َّللاَّ
2

، فقد 

وهً كلٌّب للداللة على جزء منها ألّن القطع ال ٌمّس كّل " أٌدٌهما" استعمل لفظة

، وٌعّبر عامة الببلؼٌٌن عن هذه العبلقة بالكلٌّة "من المرافق "ذلكالٌد فالمقصود ب

 كوُن بأّنها وٌقصدون بذلك إطبلق الكّل وإرادة الجزء، وٌعّبرون عنها كذلك

الشًِء متضمناً للمقصود ولؽٌره، وذلك فٌما إذا ُذكَر لفُظ الكلِّ، وأرٌَد منه الجزُء، 

َواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت﴾: قوله تعالىكما ْجَعلُوَن أََصاِبَعُهْم ِفً آََذاِنِهْم ِمَن الصَّ ٌَ ﴿ 
3
 أي ؛

: وهً استحالُة إدخاِل األصبِع كلِّه فً األذِن، ونحو (حالٌةٌ )أناملَهم، والقرٌنُة 

.  والمراُد بعُضُه، بقرٌنِة شربتُ ،شربُت ماَء النٌل

َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر ﴿:وبخصوص إبداِل الجزء مكان الكّل ٌمّثل له بقوله تعالى

ُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ ٌْ ﴾اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَح
4
" وجوهكم" فقد أراد بلفظة ،

 .وهً جزء من الجسم، جمٌع ما تقع به المواجهة ولٌس الوجه وحده

 كوُن المذكوِر ضمَن وٌعّبر عامة الببلؼٌٌن عن ذلك بعبلقة الجزبٌة وهً

﴿َوإِن َكاَن :شًٍء آخر، وذلك فٌما إذا ذكَر لفُظ الجزِء، وأرٌَد منه الكلُّ، كقوله تعالى

َسلََّمٌة إِلَى أَْهلِِه َوَتْحِرٌُر  ٌة مُّ ٌَ ٌَثاٌق َفِد َنُهْم مِّ ٌْ َنُكْم َوَب ٌْ ْؤِمَنًة﴾َرَقَبةٍ ِمن َقْوٍم َب  مُّ
5

 ،

نشَر الحاكُم عٌوَنُه فً المدٌنة، أي الجواسٌُس، فالعٌوُن مجاٌز مرسٌل، :ونحو

.  والقرٌنُة االستحالةُ ،ألنَّ كلَّ عٌٍن جزٌء من جاسوِسها (الجزبٌةُ )عبلقُته 

                                                 
 .77،النساء 1
 .38،المابدة 2
 .19 ، البقرة3
 .144 ،البقرة 4
 .92 ،النساء 5
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﴿وقرآَن الفجِر إّن قرآَن :والعرب تطلق جزءا وترٌد كبلّ من ذلك قوله تعالى

، وإنما ذكر بعض الصبلة وهو تبلوة القرآن وأرادها كلّها 1الفجِر كان َمْشُهوَدا﴾

الركوع وهو جزء  إّنما ذكر،2﴿وارَكُعوا مَع الراِكِعٌَن﴾:وأوضح من ذلك قوله تعالى

، فذكر 3"رَقَبِة ٍ  َوَما أْدَراَك َما العقَبُة فكُّ ُ :"ىمن الصبلة وأرادها كلّها، وقال تعال

أبدل اإلنسان وهو كّل  بالرقبة وهً جزء منه وهو  فقد الرقبة وأراد بدن اإلنسان

  .ما ٌقصده ابن البناء من سلسلة اإلبداالت المجازٌة هذه

ثم انتقل إلى ما عبلقته السببٌة والمسّببٌة، فعنده ٌبدل السبب مكان المسّبب 

ٌَُواِري َسْوآَِتُكْم َوِرًٌشا ﴿ :وٌمّثل له بقوله تعالى ُكْم لَِباًسا  ٌْ ا َبِنً آََدَم َقْد أَْنَزْلَنا َعلَ ٌَ

رٌ  ٌْ ْقَوى َذلَِك َخ ﴾َولَِباُس التَّ
4
 وإّنما نزل سببه وهو الماء، وٌبدل المسبُِّب مكان ،

: السبِب ومّثل له بقول الشاعر

َرا " كثوِر العذاِب الفْرِد ٌضرُبه الّندد   َدد فً َمْتنِِه وتَحدَّ "تعلّى النَّ
5
 

وشواهد هذا النوع من المَجاز فً القرآن . فسّمى الشحم ندًى ألّنه سبٌب فٌه

. الكرٌم والسنة النبوٌة والشعر العربً كثٌرة عند الببلؼٌٌن والنّقاد

: وٌبدل المجاز مكان الحقٌقة ومنه ترشٌح المجاز كقول الشاعر

 (لم ٌذكر قابله وال تتمته) .....تسقٌه كّؾ اللٌل أكإس الكرد

فقد أقام للٌّل كّفا مقام الحقٌقة، واستعار لها السقً، فجعلَها ُتسقً فجاء مجازاً فً 

. مجاز

                                                 
. 78اإلسراء،  1
.  من سورة البقرة43 من اآلٌة2
. 12 البلد، 3
 .26،األعراؾ 4
  .ٌذكر الشطر الثانً فقط والبٌت البن األحمر الباهلً وهو شاعر مخضرم 5
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ٌُبدل الواجُب بصورة  الممكن وهو أسلوب المناطقة وٌمّثل له بقوله     وعنده 

ْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا﴿:تعالى ٌَ ْد ِبِه َناِفلًَة لََك َعَسى أَْن  ِل َفَتَهجَّ ٌْ ﴾َوِمَن اللَّ
1

، وقوله 

ْن ُهَو ِفً ِشَقاٍق ﴿:تعالى ِ ُثمَّ َكَفْرُتْم ِبِه َمْن أََضلُّ ِممَّ ُتْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ٌْ قُْل أََرأَ

﴾َبِعٌٍد 
2
 .

. "قاتله َّللا ما أشعره:"وٌبدل المدح بصورة الذّم كقولهم

ٌُْؤِمُنواَما َنَقُموا ِمْنُهْم وَ ﴿:رؾ باآلستثناء كقوله تعالىٌُعومنه نوع  ِ إاِلَّ أَْن   ِباّلِلَّ

﴾اْلَعِزٌِز اْلَحِمٌدِ 
3

ِر َحقٍّ ﴿:وقوله تعالى،  ٌْ اِرِهْم ِبَؽ ٌَ قُولُوا إاِلَّ الَِّذٌَن أُْخِرُجوا ِمْن ِد ٌَ  أَْن 

 ُ َنا َّللاَّ ﴾َربُّ
4

:  وقول النابؽة الذبٌانً ٌمدح الؽساسنة، 

َفُهم    بهنَّ فلوٌل من قراِع الكتابِب  ووال عٌَب فٌهم ؼٌَر أّن سً  

ٌُبدل الذمُّ بصورة المدح وٌمّثل له ﴾ُذْق إِنََّك أَْنَت اْلَعِزٌُز اْلَكِرٌمُ ﴿: تعالى بقولهو
5
 

 

:   أخرى كثٌرة منها المرسل عبلقات المفردلمجاز ول

، وذلك فٌما إذا ذكَر روهً كوُن الشًء واسطًة إلٌصاِل أثر شًٍء إلى آخ :اآللٌة

﴿ َواْجَعْل لًِ لَِساَن ِصْدٍق :اسُم اآللِة، وأرٌَد األثُر الذي ٌنتُج عنه، نحو قوله تعالى

ِفً اآْلَِخِرٌَن﴾
6
بمعنى ذكٍر حسٍن مجاٌز مرسٌل، عبلقُته  (فلسانٌ ) أي ذكراً حسناً، ؛

َس : وكقوله تعالى،الحسنِ  ألنَّ اللساَن آلٌة فً الذكرِ  (اآللٌةُ ) ٌْ قُولُوَن ِبأَْفواِهِهْم َما لَ ٌَ ﴿

ِفً قُلُوِبِهْم﴾
7

وهو  :اعتبار ما كان  .، أي ألسنُتهم، ألنِّ القوَل ال ٌكون عادًة إال بها

                                                 
 .79،اإلسراء 1
لت ؾ2  .52 ،صِّ
 .8 ،البروج 3
 .40 ،الحج 4
 .49 ،الدخان 5
 84 ،الشعراء 6
  .167،آل عمران 7
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﴿َوآَُتوا :النظُر إلى الماضً، أْي تسمٌُة الشًِء باسم ما كاَن علٌه، نحو قوله تعالى

َتاَمى أَْمَوالَُهْم﴾ ٌَ اْل
1
مجاٌز مرسٌل، عبلقُته :  أي الذٌن كانوا ٌتاَمى ثم بلؽوا، فالٌتاَمى؛

 على أنِّ داللَة الصفِة على الحاضِر ى الدارس، وهذا إذا جر(اعتباُر ما كانَ )

. حقٌقٌة، وعلى ما عداهُ مجازٌ 

 وعّبر عنه كما قال ابن البناء-فالعرب تسّمً الشًء بما كان علٌه

ن ٌنكحن أفال تعضلوهن :"من ذلك وقوله تعالى، و"تسمٌة الشًء بأواله:"بقوله

 سّماهم أزواجا باعتبار ما كانوا علٌه قبل الطبلق، وقوله ،2"أيواوهن

.  سماه مجرما باعتبار ما كان علٌه فً الدنٌا،"ومن ٌؤج رّبه مورما:"تعالى

وهو النظُر  إلى المستقبِل، وذلك فٌما إذا أطلَق اسُم الشًء : اعتبار ما ٌكون

اَن َقاَل أََحُدُهَم  إِنًِّ أََراِنً :على ما ٌؤوُل إلٌه، كقوله تعالى ٌَ ْجَن َفَت ﴿َوَدَخَل َمَعُه السِّ

أَْعِصُر َخْمًرا﴾
3
عصٌراً ٌؤوُل أمرهُ إلى خمٍر، ألنُه حاَل عصرِه ال ٌكوُن : أي؛

لُِدوا إاِلَّ َفاِجًرا :، ونحو قوله تعالى(ما ٌؤوُل إلٌه)اعتبارُ : خمراً، فالعبلقُة هنا ٌَ ﴿َواَل 

َكفَّاًرا﴾
4

، والمولوُد حٌن ٌولُد،ال ٌكوُن فاجراً، وال كافراً، ولكنُه قد ٌكوُن كذلك بعد 

العبلقُة اعتباُر ما ؾالطفولِة، فأطلَق المولوَد الفاجَر، وأرٌَد به الرجَل الفاجَر، 

عند هو فالعرب تسّمً الشًء بما ٌصٌر إلٌه، أو تسّمً الشًء بعقباه  كما ؛ ٌكونُ 

  .ابن البناء

هً كوُن الشًء حاالًًّ  فً ؼٌره، وذلك فٌما إذا ذكَر لفُظ الحاِل، وأرٌَد : الحالٌة  

ْت ُوُجوُهُهْم َفِفً :المحلُّ لما بٌنهما من المبلزمِة، نحو قوله تعالى ٌَضَّ ا الَِّذٌَن اْب ﴿َوأَمَّ

                                                 
 .2 ، النساء1
. من سورة البقرة232 من اآلٌة 2
 .36 ،ٌوسؾ 3
 .27 ،نوح 4
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ِ ُهْم ِفٌَها َخالُِدون﴾َ َرْحَمِة َّللاَّ
1

الجنُة التً تحلُّ فٌها الرحمُة،  (الرحمةِ )، فالمراُد من

وكقوله  ،(الحالٌةُ )فهم فً جنٍة تحلُّ فٌها رحمُة َّللا، ففٌه مجاٌز مرسُل، عبلقُته 

ا َبِنً آََدَم ُخُذوا ِزٌَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد﴾:تعالى ٌَ ﴿
2
، ؛ أي لباَسكم، لحلوِل الزٌنِة فٌهنَّ

.   فالزٌنُة حاٌل واللباُس مِحلُّها

وهً كون الشًِء ٌِحلُّ فٌه ؼٌره، وذلك فٌما إذا ذكر َلفُظ المحلِّ، وأرٌَد : لمحلٌّةا

َة﴾:به الحالَّ فٌه ،كقوله تعالى ٌَ َباِن ُه َسَنْدُع الزَّ ٌَ ْدُع َناِد ٌَ ﴿َفْل
3

 ٌحلُّ فً ه، والمراد من

 . النادي

أي ؛ وهً كوُن الشًِء مجاوراً لشًٍء آخر، نحو كلَّمُت الجداَر والعامودَ :المواورة

. الجالَس بجوارِهما، فالجداُر والعاموُد مجازاِن مرسبلن عبلقتُهما المجاورةُ 

طلَع : وهً كوُن الشًء ٌجُب وجوُده، عند وجوِد شًٍء آخر،مثل: الاليمٌة

ٌُِّة، ألنه ٌوجُد عند  وُء، أي الشمُس، فالضوُء مجاٌز مرسٌل، عبلقُته البلزم الضَّ

، وهو عدُم االنفكاكِ  . وجوِد الشمِس، والمعتبُر هنا اللزوُم الخاصُّ

مؤلِت :هً كون الشًِء ٌجُب عند وجودٍه وجوُد شًٍء آخر، نحو:المليومٌة

ٌة ، ألّنها مَتى ؛الشمُس المكانَ  ٌَّ وَء، فالشمُس مجاٌز مرسٌل، عبلقُته الملزوم أي الضَّ

. ُوجدْت ُوجَد الّضوُء، والقرٌنُة مؤلت

ٌّداًً  بقٌٍد أو أكثَر، مثل: د واإلطالقًٌالتق ِمْشفُر زٌٍد َمْجُروٌح،  هو كون الشًِء ُمَق

َشَفُة البعٌِر، ثم أُرٌَد هنا مطلَق شفًة، فكان فً هذا منقوالً عن : فإن الِمْشَفر لؽةً 

ِد إلى المطلَِق، وكان مجازاً مرسبلً، عبلقُته التقٌٌُد، ثم ُنِقل َمن مطلِق شفٍة،  ٌّ المق

. إلى شفِة اإلنساِن، فكان مجازاً مرسبلً بمرتبتٌِن،وكانت عبلقُته الّتقٌٌَد واإلطبلقَ 

                                                 
 .107 ،عمران  آل1
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ْحُسُدونَ ﴿:وهو كون الشًِء شامبلً لكثٌٍر، نحو قوله تعالى :العموه ٌَ  َعلَى  النَّاسَ أَْم 

َناُهْم ُمْلًكا  ٌْ َنا آََل إِْبَراِهٌَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوآََت ٌْ ُ ِمْن َفْضلِِه َفَقْد آََت َما آََتاُهُم َّللاَّ

﴾َعِظًٌما
1

 ًَّ فالناُس مجاٌز مرسٌل، عبلقُته العموُم،  (صلى َّللا علٌه وسلَّم)،أي النب

الَِّذٌَن َقاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا لَُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم :"ومثله قوله تعالى

"إٌَِماناً َوَقالُوْا َحْسُبَنا َّللّاُ َوِنْعَم اْلَوِكٌلُ 
2

، فإنَّ المراَد من الناِس واحٌد، وهو نعٌُم بُن 

 ًِّ مسعوٍد األشجع
3
 .

وهو كون اللفِظ خاصاً بشًٍء واحٍد، كإطبلِق اسم الشخِص على : الخصوص  

. ربٌعٌة وقرٌشٌ  :القبٌلِة، نحو

بَلةَ َفإَِذا ﴿:هً كوُن الشًِء بدالً عن شًٍء آخر، كقوله تعالى: البدلٌة ُتُم الصَّ ٌْ  َقَض

اًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوِبُكمْ  ٌَ َ ِق ، َفاْذُكُروا َّللاَّ

بَلَة َكاَنْت َعلَى اْلُمْؤِمِنٌَن ِكَتاًبا َمْوقُوًتا بَلَة إِنَّ الصَّ ﴾ َفإَِذا اْطَمأَْنْنُتْم َفأَِقٌُموا الصَّ
4

 ، 

. األداءُ : والمرادُ 

أكلُت دَم زٌٍد أْي دٌَتُه، فالدُم : هً كون الشًِء مبدالً منه شًٌء آخر،مثل: المبدلٌة

. مبدٌل عنُه الدٌةُ : مجاٌز مرسٌل  عبلقُته المبدلٌُة، ألنَّ الدمَ 

الذٌن ٌرثون الفردوس :"العرب تذكر المؤنث من ذلك قوله تعالى:تذكٌر المإنث

 "فٌها"، الفردوس مذكر وأعاد ضمٌر الؽاببة المؤنثة علٌه فقال "هه فٌها خالدون

ألّنه أراد جّنة الفردوس فأعاد ضمٌر المؤّنثة الؽاببة على معنى الجنة المقدر ذلك 

﴿من جاَء بالحسَنِة فلُه :أن المقدر عند العرب كالموجود تماما ومن ذلك قوله تعالى

                                                 
 .54 النساء 1
 .173 آل عمران 2
 .147 ص 1 اإلتقان ج3
 .103 ،النساء 4
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ٌُظلَُمون﴾ ٌُجَزى إالّ مثلََها وهم ال  ٌّبِة فبل  ، فواضح أّن 1عشُر أمثالَِها ومن جاَء بالس

مذّكر أعاد القرآن ضمٌر الؽٌبة على الحسنة والمثل واألمثال مذكرة، " عشر"لفظ 

ومن واجب العشرة مفردة أن تخالؾ المعدود فٌقول عشرة أمثال لكنه ذهب 

باألمثال إلى معنى الحسنات التً مفردها حسنة وهً مؤنثة فذكر العدد حمبل على 

المعنى ومن أصول العرب أنهم ٌحملون على المعنى كما ٌحملون على ظاهر 

سمعت أعرابٌا  :اللفظ ومن ذلك ما روي عن أبً عمرو بن العبلء من انه قال

ألٌس :" ؟ فقال األعرابً"أتقول كتابً:"جاءته كتابً فاحتقرها، فقلت له: ٌقول

بصحابؾ ؟؟ 

أي إبدال صٌؽة مكان أخرى ؛ وهو إقامُة صٌؽٍة مقاَم أخرى: التعلّق اومتقاقً

: على حّد تعبٌر ابن البناء وذلك كـ

﴿ُصْنَع َّللا الذي أتقن كل :كإطبلق المصدِر على اسم المفعوِل، فً قوله تعالى- أ

شًء﴾
2

 .، أي مصنوُعه

َس لَِوْقَعِتَها َكاِذَبٌة﴾:وكإطبلِق اسم الفاعِل على المصدِر، فً قوله تعالى- ب ٌْ ﴿لَ
3
 ؛

ِ﴾:أي تكذٌٌب، و كقوله تعالى ﴿َهَذا َخْلُق َّللاَّ
4

. ، أي مخلوقُه

ْوَم : وكإطبلق اسِم الفاعل على اسم المفعوِل، فً قوله تعالى-ج ٌَ ﴿َقاَل الَ َعاِصَم اْل

ِحَم﴾ ِمْن أَْمِر َّللّاِ إاِلَّ َمن رَّ
5

 .، أي ال معصومَ 

                                                 
. 160 األنعام، 1
 .88،  النمل 2
 .2 ، الواقعة 3
 .11، لقمان 4
 .43،  هود 5
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﴿َوإَِذا َقَرْأَت اْلقُرآَن :وكإطبلق اسِم المفعوِل على اسم الفاعِل، فً قوله تعالى- د

ْسُتوًرا﴾ ٌُْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة ِحَجاًبا مَّ َن الَِّذٌَن الَ  ٌْ َنَك َوَب ٌْ َجَعْلَنا َب
1

والقرٌنة ، ، أي ساتراً 

 ًِّ . على مجازٌة ما تقدم، هً ذكُر ما ٌمنُع إرادِة المعنى األصل

ًِّ على األعادي) : إطبلُق اسِم المفعوِل على المصدِر، كقوله-ـه  (...بمنصوِر النب

 ًِّ . على أعادٌهِ  (صلى َّللا علٌه وسلَّم)أي بمثِل نصرِة النب

أعمَّ  (األَّولِ )وهو كالمجاز باألَّوِل إال أنَّ الفرَق بٌنهما كون: المواي بالممارفة 

َمْن ":لخصوِص القرٌِب، قال صلى َّللا علٌه وسلم(المشارفةُ )من القرٌِب والبعٌِد،و

"َقَتَل َقِتٌبلً َفلَُه َسلَُبهُ 
2

ٌُقتُل، وإّنما المراُد المشرُؾ على القتِل، ومثله  ، فإنَّ القتٌَل ال 

ِه َمْقَعُدهُ ِباْلَؽَداِة َواْلَعِشىِّ َفإِْن ": قوله صلى َّللا علٌه وسلم ٌْ ٌُِّت ُعِرَض َعلَ إَِذا َماَت اْلَم

ٌَُقاُل  اِر ُثمَّ  اِر َفِمْن أَْهِل النَّ ِة َوإِْن َكاَن ِمْن أَْهِل النَّ ِة َفِمْن أَْهِل اْلَجنَّ َكاَن ِمْن أَْهِل اْلَجنَّ

اَمِة  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ  ُ ْبَعَثَك َّللاَّ ٌَ "َهَذا َمْقَعُدَك َحتَّى 
3

   .

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .45،اإلسراء  1
 .وهو صحٌح ( 980)موطأ مالك  برقم  2
 .وهو صحٌح ( 1093 )سنن الترمذى برقم  3
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:                              المبحث الرابع

                        أسالٌب التفصٌل وبالؼتها 

 :تمهٌد 

  والذيتفصٌل شً بشًء هو الفصل الرابع من الباب الثانً فً الروض المرٌع

: تناول فٌه ابن البناء الفنون التً تعتمد التفصٌل أسلوباً وطرٌقا لها ومنها

والتقسٌم من األسالٌب األصٌلة فً اللؽة العربٌة فقد سمع عمر بن  :التقسٌه

: قول زهٌر وكان لشعره مقّدما -ض -الخطاب

 و ن الحقَّ مقَطُعُه ثالٌث    ٌمٌٌن أو نَِفاٌر أو َواَلءُ  

"َمْن علَّمَه بالحقوِق وتفصٌلَُه بٌنها و قاَمَته أقساَمَها:"كالُمْعَجبِ  فقال
1

، وذكر 

: بقول عبدة بن الطبٌب أٌضا–ض –الجاحظ إعجاب عمر 

 والمرُء ساٍع ألمٍر لٌس ٌدِرُكه  والعٌُش ُمحٌّ و مفاٌق وتؤصٌلُ      

ٌُعجُب من جودِة التقسٌمِ يٌرّدد هذا النصؾ األخ- ض-وكان عمر "َر و
2

وكان ذلك ، 

: الجرجانً عن قول زهٌر  وقد قال القاضً،أساس فّن التقسٌم فً الببلؼة العربٌة

وا حّتى  ذا اّطَعُنوا     َُ ضارَب حّتى  ذا ما َضرُبوا اْعَتَنَقا   ٌَطعُنهه ما ارَتَه

فَقّسم البٌت على أحوال الحرب ومراتب اللقاء، ثّم ألحق بكل قسم ما ٌلٌه فً 

المعنى الذي قصده من تفصٌل الممدوح فصار موصوال به مقرونا إلٌه
3

، وقد 

وهو باب واسع عنده، وقد " تفصٌل شًء بشًء"تناوله ابن البناء فً بداٌة فصل

                                                 
 .243: ص،1.جللجاحظ،،  ،البٌان والتبٌٌن 1
 .46:، ص3. ج، للجاحظ،الحٌوان 2
 . 47: ص، لآلمدي،الوساطة بٌن المتنبً وخصومه: ٌنظر3



   أسالٌب  مبلءمة الكبلم لؤلؼراض المقصودةالفصل الثالث                               

 265 

عند بعضهم "التحلٌل-"جعله عمودا لمجموعة الفنون التً تدور فً فلك التفصٌل

، فعنده تعتبر األقسام من جهة الحكم فقط كما قال الشاعر-كالسجلماسً
1
 :

 لقد كان فٌها لألماَنِة موضٌع    وللقلِب مرتاٌد وللعٌِن منظُر     

وكقوله
2
 :

ُكه قِلًى            وعطفُُكه َصدٌّ وِسْلُمُكْه حربُ  ِوصالُُكه هوٌر وحبُّ

 بُ عْ وأنته بحمِد  ِ فٌكه فَظاَظٌة    وكلُّ ذلوِل من َمراِمُكه صَ     

ا ﴿:وقد تعتبر من جهة الحكم والمقّسم كقوله تعالى ٌَ ْن َنا آَِتَنا ِفً الدُّ قُوُل َربَّ ٌَ َوِمْنُهْم َمْن 

﴾َحَسَنًة َوِفً اآْلَِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 
3

، وكقول الشاعر
4
 :

 صنعُ أماتٌِه   وآخُر ُمْثٍن بالذي كنُج : ذا مجُّ كان الناُس صنفانِ    

َماَواِت َواأْلَْرِض أَنَّى ﴿:وقد ٌكون المقّسُم واألقسام بالقّوة، كقوله تعالى َبِدٌُع السَّ

ٍء َعلٌِمٌ  ًْ ٍء َوُهَو ِبُكلِّ َش ًْ ُكوُن لَُه َولٌَد َولَْم َتُكْن لَُه َصاِحَبٌة َوَخلََق ُكلَّ َش ٌَ﴾
5

، فالمقّسم 

ِنتاج، وخلق، وعلم، وهو من : واألقسام ثبلثة" له"النسبة التً دّل علٌها الحرؾ 

. االستدالل بطرٌق السبر والتقسٌم

وصّحُة التقسٌِه أن توضَع معاٍن ": وتحّدث قدامة عن صّحة التقسٌم وقال

ٌحتاُج  لى تبٌٌِن أحوالِها فإذا مرْحَج أتى بتلَك المعانًِ من ؼٌِر عدوٍل عنها وو 

                                                 
 شاعر الؽزل العذري فً القرن األول الهجري من مقطوعة فً  البٌت لقٌس بن ذرٌح الكنابً، 1

: صاحبته لبنى، أّولها    
 منكر -ٌالك خبر-وهجران لبن*              أرى بٌت لبنى أصبح الٌوم ٌهجر

: م من قصٌدة فً الؽزل أولها810/ه 194نحو  البٌتان للعباس ابن األحنؾ  ت 2
 أل لٌت ذات الخال تلقى من الهوى   عشٌر الذي ألقى فٌبتبم الشمل               
 .201، البقرة 3
 م 708/ه 90البٌت للعجٌر السلونً وهو شاعر مقّل من شعراء الّدولة األٌوبٌة ت  4
 .101 ،األنعام 5
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"يٌادَة علٌها وو نقصاَن منها
1

أنا واثٌق بمسالسِتك فً حلٍّ  :"، كقول بعضهم 

بمثِل ما أعلم من مشارَسِتك فً أخرى ألّنَك إذا َعَطْفَت وجدَت لَُدًنا وإذا َؼَمْزَت 

َت َثْشًتا ٌْ . ، وهذا ؼٌر التقسٌم المعروؾ وإّنما هو نوع من أنواع اللؾ والنشر"أَلَف

 : عن ذلكوٌعتِبر قدامة بن جعفر صّحة التقسٌم من نعوت المعانً وقال

ةُ التقسٌه هً" َّ ها وو ٌؽاِدَر قسماً  ِصّح ٌَ أن ٌبدأَ الماعُر فٌضَع أقساماً فٌستوفِ

"منها
2

:  ومّثل له بقول الشاعر 

َحَك ال أدِري   ٌْ فقاَل فرٌُق القوِم ال وفرٌقُُهم     َنَعْم وفرٌٌق قاَل َو

ابن ، ؾوبهذا ٌقترب مفهوم التقسٌم عنده مّما جاء عند أعبلم المدرسة المؽربٌة

َِ ومٌَع أقساِه ما ابتدأَ بهِ :"رشٌق ٌرى أّن التقسٌم "استقصاُء الماعِر
3
 وعّد من ،

ٌّد ، التقسٌم التقطٌع والترصٌع وقد عّد عبد القاهر الجرجانً التقسٌم من النظم الج

ٌّما إذا تبله جمع كقول حسان بن ثابت : وال س

ُهم   أو حاولوا النفَع فً أشٌاِعِهم َنَفُعوا  قوٌم إذا حاربوا ضّروا عدوَّ

ها الِبـَدعُ  ٌة تلك فٌِهْم ؼٌُر ُمحَدَثـٍة    إنَّ الخبلبـَِق فاعلم شرُّ ٌَّ  سِج

ُد أمٌاَء ٌنقِسُه  لٌها : "قسام لهذا الفّن وقالأوذكر القرطاجنً عّدة   ّن من ذلك تعدُّ

 ومنها تعدٌُد أمٌاَء تكوُن ويمًة عن مًٍء ،مًٌء و ٌمكُن انقساُمه  لى أكثَر منها

على سبٌِل اووتماِع أو التعاقُِب، ومنها تعدٌُد أمٌاَء تتقاَسُمها أمٌاٌء و ٌصلُح أن 

ٌنسَب منها مًٌء  وّ  لى ما ُنِسَب  لٌه من األمٌاِء المتقاسمِة، ومنها تعدٌُد 

أوياَء من مًٍء تتقاسُمها أمٌاٌء أو أوياٌء من مًٍء وتكوُن األوياُء المعدودةُ 

ََ أوياِء المًِء أو أمهَر أويابِه وألحَقها بؽرِض الكالِه وٌكون كلُّ   ّما وملَة

                                                 
 .6: ص  نقد الشعر،لقدامة،1
 .139: ص  المصدر نفسه،2
 .20:، ص2. ج،البن رشٌق،العمدة  3
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ٌُنَسَب  لى ؼٌِر ما ُنِسَب  لٌه بالنظِر  لى صّحِة المعنى  ويٍء منها و ٌصلُح أن 

"ومنها تعدٌُد أمٌاَء محمودًة أو مذمومًة من مًء مّتفقٍة فً المهرة والتناُسبِ 
1
 

. وهو تعرٌؾ مسهب ٌنبا عن علم واسع بخباٌا وأسرار التقسٌم وجمالٌته

ٌرٌدون بالتقسٌه القسمَة  أن أرباَب علِه البٌاِن و "ذكرفقد الزركشً أّما 

الوواِهُر : العقلٌَة التً ٌتكلُّه عنها المتكلُِّه ألّنها تقتضً أمٌاَء مستحٌلًة كقولِهه

و تخلو  ّما أن تكون موتمعًة أو مفترقًة أو و ُمفترقًة وو موتِمَعًة أو ُمفَترَقًة 

وموتمعًة معاً أو بعُضها موتِمٌع وبعُضها مفتِرٌق فإّن هذه القسمَة صحٌحٌة عقالً 

َما المقصوُد استٌفاُء المتكلِّه أقساَه المًِء بحٌُث نّ لكن بعَضَها ٌستحٌلُ وووُده و 

"وٌؽاِدُر مٌباً وهو آلة الحصِر ومظّنُة اإلحاطِة بالمًءِ 
2

ُثمَّ ﴿:كقوله تعالى، و

َنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظالٌِم لَِنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم  ٌْ أَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذٌَن اْصَطَف

ِ َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبٌرُ  َراِت ِبإِْذِن َّللاَّ ٌْ ﴾َساِبٌق ِباْلَخ
3

، فإّنه ال ٌخلو العالُِم جمٌعا من 

 ،إّما ظالم لنفسّه وإّما سابق مبادر بالخٌرات، وإّما مقتصد فٌها: هذه األقسام الثبلثة

. وهذا من أوضح التقسٌمات وأكملها

وفساد التقسٌم ٌكون إّما بأن ٌكّرَر الشاعُر األقسام أو ٌأتً بقسمٌن أحدهما 

داخل تحت اآلخر
4

وصّحة األقساه عبارة عن استٌفاء :"قال المصري، فقد 

"المتكله أقساَه المعنى الذي هو فٌه بحٌُث و ٌؽاِدُر منه مٌباً 
5

، فالصّحة عنده فً 

. استٌفاء أقسام المعنى الذي هو فٌه

ٌّة  وابن البّناء ال ٌعّرؾ التقسٌم وإّنما ٌكتفً بذكر أنواعه واإلتٌان بشواهد أدب

علٌه والتأكٌد على المتكلّم وعلى ما ٌجب علٌه مراعاته لكً ٌحّقق صّحة التقسٌم 
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ٌنبؽً أن ٌحترَي فً " التقسٌم من أّنه لشروط وهذا ما أشار إلٌه حازم عند تناوله 

القسمِة من وقوِع النُّقِص فٌها أو التداخِل أو وقوِع األمرٌن فٌها معاً، فإّن ذلك 

بهوَتها، وٌيٌلُ طالوَتها كما أّن القسمَة  ذا تّمج  مّما ٌعٌُب المعانًِ، وٌسلبُ 

وسلَِمج من الخلِل الداخِل فٌها من حٌُث ُذِكَر، وطابَق ُحْسَن تركٌِب العبارِة فٌها 

"ه أنٌَِق الدٌباوِة  قسٌَه الّرواِء والهٌبةِ وحسَن ترتٌِب المعانً كان الك
1
  

 الببلؼً قبل ابن البناء ولم  البحث فًالمعروفةالتقسٌم  من المصطلحات و

ٌظهر فً الكبلم حٌن ٌرٌد المبدع تقسٌم كبلمه وفق ما ، وهو  تؽٌٌر عندهٌلحقها

. ٌهدٌه إلٌه فكره وٌتبلءم مع لؽة تعبٌره، ولٌكافا بٌن األجزاء و كلٌّاتها

َوأَْرَسْلَناهُ إِلَى ِمَبِة أَْلٍؾ أَْو ﴿: ومن التفصٌل التشكٌك كقوله تعالى :التمكٌك

ِزٌُدونَ  ٌَ﴾
2
،
 

﴾ أََتَواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم َقْوٌم َطاُؼونَ ﴿:وقوله
3
أَِفً قُلُوِبِهْم ﴿:وقوله تعالى ،

ِهْم َوَرُسولُُه َبْل أُولَِبَك ُهَم  ٌْ ُ َعلَ ِحٌَؾ َّللاَّ ٌَ َخافُوَن أَْن  ٌَ َمَرٌض أَِم اْرَتاُبوا أَْم 

الُِمونَ  ﴾الظَّ
4
 .

ُك وقال هو من ُملَِح المعِر وُطَرِؾ الكالِه وله فً : "وسّماه ابن رشٌق التشكُّ

النفِس طالوةٌ وحسُن موقٍع بخالِؾ ما للؽلوِّ واإلؼراِق وفابدُته الدولُة على قرِب 

ُي أحدُهما على اآلخرِ  ٌَّ ٌَُم َق بٌنهما وو  ٌُفرَّ "المبٌهٌِن حتى و 
5

، ومعظم األمثلة 

: التً ذكرها من تجاهل العارؾ كقول زهٌر

وما أدِري وسوَؾ إِخاُل أدِري    أََقْوٌم آُل حصٍن أم نساُء؟   

                                                 
 .56: ص، للقرطاجّنً،منهاج البلؽاء 1
 .147،الصافات 2
 .53 ،الذارٌات 3
 .50 ،النور 4
 . 66:،ص2. ج، البن رشٌق،العمدة 5



   أسالٌب  مبلءمة الكبلم لؤلؼراض المقصودةالفصل الثالث                               

 269 

ُك المخاَطَب :"ولكّن المصري قال عنه هو أن ٌؤتً المتكلُّه فً كالمه بلفظٍة تمكِّ

"هل هً حمٌو أو أصلٌٌة و ِؼنى للكالِه عنها
1

َها الَِّذٌَن آََمُنوا ﴿: مثل قوله تعالى ٌُّ ا أَ ٌَ

َنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدلِ  ٌْ ْكُتْب َب ٌَ ٍن إِلَى أََجٍل ُمَسّمًى َفاْكُتُبوهُ َوْل ٌْ ْنُتْم ِبَد ٌَ ﴾إَِذا َتَدا
2
،
 

فإّن لفظة 

ُك السامع هل هً فضلة" بدٌنٍ "  إذ تداٌنتم تؽنً عنها والناظر فً  أم عمدة،تشكِّ

تقول داٌنت فبلنا ؾعلم البٌان ٌعلم أّنها أصلٌة ألّن لفظة الدٌن لها محامل 

: ومنه كما تدٌن تدان ومن ذلك قول رؤبة،  ٌعنً جازٌته،المحبة؛أي الموّدة

ْت بعَضا    ْنُت أَْرَوى والدٌوُن ُتقَضى    فَمَطلَْت بعضاً وأدَّ ٌَ دا

ٌُشَهُد علٌه ٌُكَتُب وال  ن المجازي الذي ال  ٌْ ولّما ، وأمثال هذا وكلُّ هذا هو الدَّ

ٌُشهد علٌه وفٌه  ٌُكَتُب و كان المراد فً اآلٌة الكرٌمة تبٌٌُن الّدٌِن المالً الذي 

" بدٌن"وتبٌٌن األحكام المتعلقة به وما ٌنبؽً أن ٌعمل فٌه أوجبت الببلؼة أن تقول 

"فاكتبوه"معناه ٌكتب وٌشهد لٌقول
3
 .

تى المتكلُِّم بُجمٍل من المعانً فً كبلِمِه كّل أومن التشكٌِك ضرب آخر وهو أن ي

  :التً هً موضوَعٌة للتشكٌِك كقول البحتري"أو"بـ  جملٍة معطوفٍة على األخرى

ٍد أو َبْرٌد أو أَُقاحُ         َ َم عن لُْؤلٍُؤ     منضَّ  كأّنَما تَبسَّ

ًَ ﴿:ال التً لئلباحة كقوله تعالى ِ َكِذًبا أَْو َقاَل أُوِح ِن اْفَتَرى َعلَى َّللاَّ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ءٌ  ًْ ِه َش ٌْ ٌُوَح إِلَ ًَّ َولَْم  ﴾إِلَ
4

َوإِْن ُكْنُتْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو َجاَء ﴿:، وقوله تعالى

َساء ﴾أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَؽاِبِط أَْو اَلَمْسُتُم النِّ
5
 .
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من التفصٌل  أنّ : "فٌقولوٌذكر ابن البناء التشكٌك فً باب تفصٌل شًء بشًء 

﴾أََتَواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم َقْوٌم َطاُؼونَ ﴿:كقوله تعالى،1"التشكٌك
2
 : وقوله تعالى،

أَِفً قُلوِبهم مرٌض أْم ارتاُبوا ﴿، وقوله تعالى،3﴾َوأَْرَسْلَناهُ إِلَى مابِة ألٍؾ أو ٌزٌُدون﴿

ِهم ورسولُه، بل أولبَك ُهُم الظالمون ٌْ وٌكتفً ابن ، 4﴾أْم ٌخافوَن أَْن ٌِحٌَؾ َّللاُ َعلَ

البناء بالشواهد القرآنٌة التً ٌّتضح من خبللها مفهوم الفّن عنده وهو أّن المقصود 

. بالخطاب هو المتلقً وأّن األمر الموجه إلٌه مشكوك فٌه شكا حقٌقٌا

ٌّز بٌنهما بإٌجاز فقد  ،هاتٌن الظاهرتٌن الفرق بٌن إلى ابن البناءوقد تفّطن  م

خرج الكالُه :"إذ ٌقول  بعد شواهد تجاهل العارؾهتمٌٌزجاء شدٌد ودّقة متناهٌة و

وومك فٌه فً ...سعًٍ  مخرَج المكِّ للتواُهِل والمساَمَحِة وقطَع النياع بؤهونِ 

"الحقٌقة
5

ًّ وإّنما هو   أن، فالفرق ٌكمن فً أّن الشّك فً التجاهل شكٌّب ؼٌر حقٌق

ٌوهم المتكلّم السامع بذالك لمقصد ٌسعى إلٌه،وفً التشكٌك الشك فٌه شّكا حقٌقٌا 

 .ٌراد به معرفة الصواب من المتلقً مباشرة

قُْل َمْن ﴿: كقوله تعالى،"ومن التفصٌل التواهل "جاء عنه فً الروض :التواهل

اُكْم لََعلَى ُهًدى أَْوِفً َضبَلٍل  ٌَّ ا أَْو إِ ُ َوإِنَّ َماَواِت َواأْلَْرِض قُِل َّللاَّ ْرُزقُُكْم ِمَن السَّ ٌَ

﴾ُمِبٌنٍ 
6
معلوٌه أّنا على هدًد وأّن الكّفاَر فً ضالل مبٌٍن، :"ٌشرح ذلك بقوله و،

َج الكالَه مخرَج المّك للتواُهِل والمسامحِة وقطِع النياِع  بؤهوِن سعًٍ  لكّنه َخرَّ

"واإلمهاِل لهه فً النظِر وو مكَّ فٌه فً الحقٌقةِ 
7
 .
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 فالمتكلّم على ٌقٌن تام بالحقٌقة وال ،فً عبارته األخٌرةالفن وٌظهر جوهر 

ٌمتلكه شك فً ذلك وإّنما ٌتظاهر بذلك أمام المتلقً لشّد انتباهه، ولكً ٌتبٌن 

حقابق األمور وٌعٌد النظر فٌها، وقد أتى به فً باب تفصٌل شًء بشًء لكً 

. تتضح تفاصٌلها من خبلل تجاهل أحوالها

هو  خراُج ما :" وقال،ومزَج الشكَّ بالٌقٌنِ  تجاهَل العارؾِ  وسّماهُ العسكري

ٌَُمكُّ فٌِه لٌيٌَد بذلك تؤكٌداً  "ٌُعرُؾ مخرَج ما 
1 

: ومنه قول العرجً

بَلَي ِمْنُكنَّ أَْم لٌلى من البشرِ    ٌْ  باّلِِل ٌا ظبٌاِت القاِع قُلَن لََنا   لَ

ٌُْخَرَج :"وعّرفه المصري بقوله  هو سإالُ المتكلِّه عّما ٌعلَُمه حقٌقًة تواهالً ِمْنُه ل

ِة التدلّهِ  فً الحبِّ أو لقصِد  (الوله) كالَمه مخرَج المدِح أو الذهِّ أو لٌُدلَّ على مدَّ

ِب أو التقرٌِر أوالتوبٌيِ  "التعوُّ
2

عه إلى فرعٌن ٌتفّرعان بدورهما إلى  ، وٌفرِّ

ًٌ وكل قسٍم على ضربٌن:ضربٌن آخرٌن، فٌقول وهو على قسمٌن  :موجٌب ومنف

وللمتكلِِّم  أحدهما واقٌع واآلخُر ؼٌُر واقعٍ : ضرٌب ٌكون االستفهاُم فٌه عن شٌبٌن

ٌَسُكَت عن اآلخِر لداللِة الحاِل علٌهِ  ومن هذا الباب قوله : أن ٌنِطَق بأحدهما و

ا إًِذا لَِفً َضبَلٍل َوُسُعرٍ ﴿:تعالى ِبُعُه إِنَّ ا َواِحًدا َنتَّ ﴾َفَقالُوا أََبَشًرا ِمنَّ
3

، وهذا خارٌج 

ْعُبُد ﴿:مخرَج الَعَجِب وقوله سبحانه ٌَ ُب أََصبَلُتَك َتأُْمُرَك أَْن َنْتُرَك َما  ٌْ ا ُشَع ٌَ َقالُوا 

ِشٌدُ  ﴾آََباُؤَنا أَْو أَْن َنْفَعَل ِفً أَْمَوالَِنا َما َنَشاُء إِنََّك أَلَْنَت اْلَحلٌُِم الرَّ
4
،
 

وهذا خارج 

َم أَأَْنَت قُْلَت لِلنَّاِس  ﴿:مخرج التوبٌخ وقوله تعالى ٌَ ا ِعٌَسى اْبَن َمْر ٌَ  ُ َوإِْذ َقاَل َّللاَّ

ِن ِمْن ُدوِن َّللاَِّ  ٌْ ًَ إِلََه ﴾اتَِّخُذوِنً َوأُمِّ
5

 َقالُوا أَأَْنَت َفَعْلَت َهَذا ﴿:، وقوله عّز وجلّ 
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ا إِْبَراِهٌمُ  ٌَ ﴾ِب َلَِهِتَنا 
1
 وهذا والذي قبله خارج مخرج التقرٌر وكل هذه المواضٌع ،

. من القسم الموجب

ًِّ كقوله تعالى ُهنَّ ﴿:وأّما ما جاء من القسِم المنف ٌَ ِد ٌْ ْعَن أَ َنُه أَْكَبْرَنُه َوَقطَّ ٌْ ا َرأَ َفلَمَّ

ِ َما َهَذا َبَشًرا إِْن َهَذا إاِلَّ َملٌَك َكِرٌمٌ  ﴾َوقُْلَن َحاَش ّلِِلَّ
2
،
 

هذا اللفظ جاء فً وٌرى أّن 

هذه اآلٌة متجاوزا تشبٌَه العرِب كلَّ من راعهم حسُنُه من البشِر بالجن إلى تشبٌه 

ٌوسؾ علٌه السبلم حٌن كان حسُنه رابعاً وله من الروعة نور وطبلقة وعلٌه 

سكٌنة تؤمن ناظره من تلك الروعة، تثبت قلبه لما ٌسري إلٌه من سكٌنة، فكان 

كذلك تشبٌهه بالملَِك الكرٌم أوضح وأوقع وأشد مطابقة من أكثر الجهات
3
 .

 هووهذا األسلوب من علم البٌان وأسالٌب البدٌع أٌضا وٌجعل السجلماسً 

من الكالِه الرابِق والمبالؽِة الحسنِة والقوِل الويِل الفصٌِح، وبلٌػ الحواِج :"عنده

القاطِع للنياِع والحاِسِه للعناِد، الهاوِه بما فٌِه من التعرٌض، والتورٌة بالموادِل 

" لى الؽرِض والؽلبة، وفلِّ موكة المخاوِؾ بؤهوِن الُهوٌَنى وأقلِّ العمل
4
 .

التجاهل من الفنون المعروفة المتداولة فً الدرس الببلؼً، فالسكاكً و

ٌدرجه ضمن المحسنات المعنوٌة وسّماه سوق المعلوم مساق ؼٌره ثم قال بعد 

"وو أحبُّ تسمٌَتُه بالتواُهلِ :"ذلك
5

سوق " ،ولم ٌكن مجانبا للصواب بتسمٌته

ٌُعدُّ من باب األدب م"المعلوه مساق ؼٌره  كبلمه عّز وجل إذا أتى ع، ألن ذلك 

فٌه وتعظٌما آلٌاته  فاّلِل ال ٌجهل أمر أحد فً أي حال من األحوال، ولعّل ابن 

البناء لم ٌنتبه لهذه التسمٌة لٌذكرها فً كتابه على الرؼم من تناسبها مع منهجه 

الفكري فً كتابه الذي ألّفه لفهم الكتاب والسنة، ألن فً هذه التسمٌة تأّدب مع 

                                                 
 .62،األنبٌاء 1
 .31،ٌوسؾ 2
 .51: ص، البن اإلصبع،بدٌع القرآن 3
 .278: ص المصدر نفسه،4
 .537: ص، للسكاكً،مفتاح العلوم 5
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ال ٌتناسب " سوق المعلوم مساق ؼٌره" ذلك بسبب أّن  أو قد ٌكون،الحق عّز وجلّ 

 أو ،مع أسلوبه القابم على االختصار، وكلمة التجاهل كلمة واحدة موجزة ودالة

لٌتناسب مع الركٌزة التً ٌقوم علٌها الباب وهً التفصٌل ألنه بتجاهله ألمر ما 

. تتضح تفاصٌله وجزبٌاته للمتلقً بشكل أكبر

ٌّزا كبٌرا فً فكر الببلؼٌٌن فابن منقذ  ومن المبلحظ أّن التجاهل ٌشؽل ح

"تواهلُ العارِؾ وميُج المكِّ بالٌقٌنِ "سماه 
1

، مّتبعا العسكري الذي أطلق علٌه 

ة نفَسها ٌَ   .التسم

 ال ٌخالؾ سٌر الفكر الببلؼً بل ٌأتً بنفس الفنّ تناوله لهذا فً وابن البناء 

ه   . ؼٌره من الفنون البدٌعةإلىالمفهوم مع إدراجه تحت فلسفة تضمُّ

ومن التفصٌِل ما ٌكوُن :"االتساع باب واسع عند ابن البناء وعنه ٌقول :اوتساع

بالقّوِة وهو أن ٌكوَن اللفُظ ٌحتملُ معنٌٌِن فؤكثَر  ّما من وهِة الوضِع و ّما من 

ً ذلَك  ه تركٌبٌِن مختلفٌِن وسمَّ َُ وهِة احتماِل اللفِظ اإلفراَد والتركٌَب أو احتمالَ

"كلَّه  اوتساعَ 
2

: قول الناظمك، فمّما لفظه واحد وٌحتمل معناه ثبلثة معان 

 وكنُت كِذي رجلٌِن رجٌل صحٌحٌة   ورجٌل رمى فٌها الزماُن فشلّتِ 

قٌل معناه أّنه تمّنى أن تضٌَع قلوُصه فٌجُد سبٌبل للمقام عندها فٌكون من مقامه 

عندها كذي رجل صحٌحة، ومن ذهاب قلوصه التً تحمله وانقطاعه عن سفره 

. ألجلها كذي رجل سقٌمة

: وٌدلُّ علٌه قوله قبل ذلك

َة قًُِِ ّ ِ َ َدْت      بحبٍل ضعٌٍؾ بان منها فضلََّ تِ   فلٌَت قلوِصً عند عزَّ

                                                 
 .93: ص، ألسامة بن منقذ،البدٌع فً نقد الشعر 1
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. لٌت قلوصً ضلّت ولٌتنً كنت كذي رجلٌن :فكأّنه قال

 وثبت هو على عهدها ،وقٌل إّنها لّما عاهدته أن ال تتحّول علٌه ثّم تحّولت علٌه

 على العهد ورجل شبلّء وهو تحولها هصار كذي رجلٌن رجل صحٌحة وهو ثبات

: عن عهده وٌدّل علٌه قوله فً القصٌدة 

وكّنا عقدنا عقدة الوصل بٌننا    فكما توافقنا شَدْدت وحلّت 

وقٌل أّن معناه أّنه بٌن خوؾ ورجاء وقرب وثناء
1
 .

: ومما ٌحتمل اإلفراد والتركٌب مثل

  بلقاءما هاج سعد حٌن أدخل حلقه   ٌا صاح رٌش حمامة    

صفة للحمامة وٌحتمل أن ٌكون مركبا من حرؾ " بلقاء"فٌحتمل أن ٌكون معنى

". فعل القًء"و" بل"اإلضراب 

 ماله كل امرئ مستودع    ..............ومثله 

وٌحتمل ،  ٌحتمل أن ٌكون اسما واحدا مضافا إلى الضمٌر وهو المال"ماله"فإّن 

". له"الموصولة بمعنى الذي والجار والمجرور" ما "أن ٌكون مكونا من 

ٌُْفلُِح اْلَكاِفُرونَ ﴿:وما ٌحتمل تركٌبٌن مختلفٌن قول َّللا سبحانه ُه اَل  َكأَنَّ ٌْ ﴾َو
2

 ،

ًَ به الفعل فً الخبر" َويْ "ذهب الخلٌل وسٌبوٌه إلى أّن  وهو بمعنى  اسم سمِّ

 وذهب أبو ،"كأنه ال ٌفلح الكافرون" ثم قال مبتدبا" أعجب:"التعجب كأّنه قال

" وٌك"بما فً" أن"  فعلّق"أعجب أنه ال ٌفلح الكافرون " بمعنى"وٌك"الحسن بأن 

"من معنى الفعل وجعل الكاؾ حرؾ خطاب ال محل له
3

 :ابن رشٌقعنه قال ، و

                                                 
 .132: ص المصدر نفسه،1
 .82، القصص 2
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سُع فٌه التؤوٌلُ فٌؤتًِ كلُّ واحٍد بمعنًى و ّنما ٌقُع ذلك جّ هو أن ٌقول الماعر بٌتا ي"

"وحتماِل اللفِظ وقّوته واتساِع المعنى
1
 

: من ذلك قول امرئ القٌس

ُه السٌُل من علِ   مكرٍّ مفرٍّ مقـــبٍل مدبٍر معاً      كجلموِد صخٍر حطَّ

إّنما أراد أّنه ٌصلح للكّر والفّر وٌحُسُن ُمقِببل وُمدِبرا، ثم :"وٌشرح ذلك بقوله

، أي جمٌع ذلك فٌه وٌشبهه فً سرعته وشّدة جرٌه بجلمود ضخر حّطه "معا:"قال

 فكٌؾ إذا أعانته ،ٌد السرعةشدالسٌل من أعلى الجبل، فإذا انحّط من أعلى كان 

 قوة السٌل من ورابه؟

إلى معنى صخر حّطه السٌل من عُل إّنما هو -منهم عبد الكرٌم-وذهب قوم

.  ألّن الّصخَر عندهم كلّما كان أظهر للشمس والرٌح كان أصلب،الصبلبة

 إّنما أراد اإلفراط فزعم أنه ٌرى مقببل :حدثٌنموقال بمعنى من فّسره من ال

 واعترض على نفسه واحتج ،ومدبرا فً حال واحدة عند الكّر والفّر لشّدة سرعته

جلمود المنحدر من قّمة الجبل، فإّنك ترى ظهره فً كالبما ٌوجد عٌانا، فمّثله 

النصبة على الحال التً ترى فٌها بطنه وهو مقبل علٌك، ولعل هذا ما مّر قط 

 .2ببال امرئ القٌس وال خطر فً وهمه وال وقع فً خلده وال روعه

هو أن ٌؤتً الماعُر ببٌٍج ٌّتِسُع فٌه التؤوٌلُ على قدر :"المصري عنه وقال

َِ وبحَسِب ما تحَتِملُ ألفاُظه من المعانً فٌتسَع الرواةُ فً تؤوٌلِِه على ، الناظِر

"ِر عقولِههومقد
3

ومن ذلك فواتح الصور القرآنٌة المعجمة فإّن العلماء قد ، 

                                                 
 .93:، ص2. ج، البن رشٌق،العمدة 1
. 93:، ص2.العمدة، البن رشٌق، ج:  ٌنظر2
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اتسعوا فً تأوٌلها كثٌرا، ولم ٌترّجح من جمٌع ذلك إالّ أّنها أسماء للسور أقسم َّللا 

. سبحانه وتعالى بها

َوإِْن ِخْفُتْم أاَلَّ ﴿:وأّما ما جاء من باب االتساع فً ؼٌر الفواتح فقوله تعالى

َساِء َمْثَنى َوُثبَلَث َوُرَباَع َفإِْن ِخْفُتْم  َتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النِّ ٌَ ُتْقِسُطوا ِفً اْل

َماُنُكْم َذلَِك أَْدَنى أاَلَّ َتُعولُوا ٌْ  ولم ٌقل اثنتٌن ،1﴾أاَلَّ َتْعِدلُوا َفَواِحَدًة أَْو َما َملََكْت أَ

المقتضٌة للجمع حتى التبس  (بدل أو)وثبلثة وأربع ولم  ٌعطؾ جملها بالواو 

"األمر فٌها
2

وال تختلؾ تعرٌفات السبكً، 
3

 والحموي
4 

 والمدنً
5

 لبلتساع وهً 

تعرٌفات ترجع إلى ما بدأه ابن رشٌق وقّرره المصري وهً تشٌر إلى أن االتساع 

فقد اتسع التأوٌل فً " والشفع والوتر:" فمن ذلك قوله تعالى،ٌشمل الشعر والنثر

لى ثبلثة وعشرٌن قوال ذكرها المدنً منهاإهاتٌن اللفظٌن 
6
 :

. هما الزوج والفرد من العدد وهذا تذكٌر بالحساب لعظم نفعه-1

. هما كل ما خلقه َّللا ألن األشٌاء إما زوج أو فرد-2

. الشفع هو الخلق لكونه أزواجا والوتر هو َّللا تعالى وحده-3

  إن الشفع صفات الخلق لتبدٌلها بأضدادها كالقدرة والعجز والوتر صفات -4

. َّللا تعالى   

. إنها الصبلة ألّن فٌها شفعا ووترا-5

                                                 
. 3 النساء، 1
 .174: ص بدٌع القرآن، للمصري، 2
 .469: ص،4. ج،1937 فً شرح تلخٌص المفتاح،شروح التلخٌص،القاهرة عروس األفراح 3
 .420: ص، البن حّجة،خزانة األدب 4
 .53:، ص6. ج، للمدنً،أنوارالربٌع 5
 .455: ص،البن اإلصبع،تحرٌرالتحبٌر 6
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عتبره الجنس الثامن من أجناس إذ عند السجلماسً  ولبلتساع  شأن كبٌر

الببلؼة وٌّتفق فً تعرٌفه للمصطلح وفً شواهده مع ابن البناء
1
 وٌشٌر إلى أن ،

ه اللفظ إلى معنٌٌن مختلفٌن)هذا الفن هو ابن جنً فً مصدر (باب توجُّ
2
 وٌقّسم ،

ًٍّ وٌأِتً تحت األّول بشواهد ابن  بعد ذلك االّتساع إلى اّتساع أكثريٍّ واّتساٍع أقل

بتحلٌلها، باإلضافة إلى شواهد ابن البناء الشعرٌة، وبحَث االّتساع األقلً وجّنً 

بتحلٌلها المنقول عن ابن جنً، وٌتفق " وٌكأنه ال ٌفلح الكافرون"بذكر قوله تعالى 

هنا مع ابن البناء فً نقل الشاهد القرآنً وتحلٌله من كتاب ابن جنً وٌمتد 

السجلماسً فً النقل عن ابن جنً بٌنما ٌكتفً ابن البناء باآلٌة وذكر موطن 

. الشاهد فٌها

ٌّز سبق ومّما ٌمكن استخبلصه مّما  ابن البناء فً عرضه لتقسٌمات هذا الفن تم

 وذلك ألّنه ٌقصد باالتساع اتساع المعانً وكثافتها اإلٌحابٌة ،وشواهده وتحلٌلها

كما ٌتفّرد ، التً ٌتضح من خبللها تفاصٌل الشًء الكامن وراء األلفاظ ومعانٌها

ابن البناء فً طرٌقة الطرح والتناول سواء كان ذلك من خبلل تقسٌمه لبلّتساع، 

 وجعلها تنضّم تحت فّن ،أو من خبلل شواهده التً استمدها من علماء النحو

ٌقوم جوهره علٌه، وأضاؾ إلٌه شواهد من استنتاجاته وبدٌعً متعارؾ علٌه 

. األدبٌة

عة روٌعّد هذا األسلوب من الفنون الببلؼٌة التً تبرز فٌها قّوة الملكة وس

قوة نظر المتدّبر فً المعانً وبصٌرته فً النفاذ : البدٌهة ألّنه ٌعتمد على ناحٌتٌن

إلى جوهرها، وقدرة األدٌب على انتقاء األلفاظ التً تحتمل وجوها من القراءة، 

ّدة الشعرٌة، وذلك ألّن فً االتساع تجاوُز اللؽِة جوٌكون فٌها نوعا من الكثافة وال

ل  الشعرٌِة للوصِؾ المباشِر والتعبٌِر عن الحقٌقِة بإٌحاءاٍت ودالالٍت إضافٌٍة تشكِّ
                                                 

 . وما بعدها429: صللسجلماسً، ،المنزع البدٌع 1
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؛مجاَل النصِّ وجوَهِره َِ
 

وهذه التأوٌبلت المتعّددة تفسح مجاال لتحلٌق الفكر، 

. واستخراج المعانً الؽابمة وراء األلفاظ

 ٌرى بعضهم أّن التضمٌن عمل مشروع فً األدب ومجاله،ألّن الشاعر :التضمٌن

المضّمن ال ٌّدعً أّن ما ضّمنه شعره هو له، بل ٌأتً به ألؼراض أخرى 

كالمهارة فً جعل قصٌدته متناسقة فً التألٌؾ مع صٌاؼات السابقٌن أو ٌدعوه 

إلى ذلك اإلعجاب بالقول الذي أخذه، وأّنه ٌوافق مؤلّفه فٌه صورة ومضمونا وأّنه 

لو لم ٌسبق إلٌه لكان هو قابله، إلى ؼٌر ذلك من األؼراض النبٌلة، أّما السطو 

والسرقة واالنتحال، فإّن الشاعر معها ٌخفً وٌجتهد فً كتمان ما أخذه عن الؽٌر 

لٌمكن نسبته إلٌه، فٌحوز به الفضل، وهذا سلوك ؼٌر محمود فً شرعة األدب 

وؼٌرها، ومن هذا صار التضمٌن مشروعا والسطو محظورا، ولهذا اشترط النقاد 

اإلشارة إلى القول المأخوذ فً التضمٌن إذا لم ٌكن مشهورا، لٌدفعوا عن المضّمن 

.   1معّرة االنتحال

ًَ : " فٌقول عنه ابن البناء  أّما التضمٌن عند ى التضمٌُن وه ٌَُسمَّ ومن التفصٌِل ما 

المعانًِ التً ُتإَخُذ من مفهوِه القوِل ودولتِِه العقلٌِة و من ملفوِظه فتكوَن هناَك 

﴿ : كقوله تعالىللّفظ  معاٍن ٌدلُّ على بعضها بملفوظه وعلى بعضها بمعقوله

نِ  ٌْ ٌَ َكِر ِمْثُل َحظِّ األُنَث ﴾لِلذَّ
2
 األنثٌٌن ظِّ ٌدلُّ بملفوِظه على أّن حظَّ الذكِر مساٍو لحو ،

ٌُْفَهه منه أن حظَّ األنثٌٌن هو بٌن اإلثنتٌن بالسوٌة ـ ـ ألوِل اإلطالِق (استنتاج)و

ًْ حظ األنثى وأن لألنثى نصؾ حظِّ الَذَكرِ  ٌُعَقلُ منه أن للذكر ِمْثلَ "و
3
 

                                                 
عبد العظٌم ابراهٌم محمد المطعنً، مكتبة وهبة  .البدٌع من المعانً واأللفاظ،د:  ٌنظر1

. 171-170:،ص،ص1،2002. القاهرة، ط
 .11،النساء 2
 .134:صالبن البّناء،  ،المرٌع الروض 3
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ٌّة الببلؼٌٌن، والتضمٌن فً  فالتضمٌن عند ابن البناء ؼٌر التضمٌن عند بق

العروض هو أن ٌبنى بٌت على كبلم ٌكون معناه فً بٌت ٌتلوه من بعده مقتضٌا 

له أو هو أن ٌكون الفصل مفتقرا إلى الفصل الثانً والبٌت األّول محتاجا إلى 

األخٌر
1

" بما بعَدهااأن تعلَِّق على القافٌِة أو لفظٍة مّما قبله"أوهو، 
2
 كقول ،

: النابؽة

هم وردوا الجفاَر عن تمٌٍم    وهم أصحاُب ٌوِم عكاَظ إنًِّ  

نِّ منًِّ   هدُت لهم مواطَن صالحاٍت    وِثْقُت لهم بحسِن الظَّ

ٌُعدُّ و فكلّما كانت اللفظة المتعلقة بالبٌت الثانً  : من عٌوب الشعرمن التضمٌن ما 

بعٌدة عن القافٌة كان أسهل عٌبا من التضمٌن وٌقرب من قول النابؽة قول كعب 

: ابن زهٌر

دٌاُر التً بّثت ُحبالً وصّرمت   وكنت إذا ما الحبل من خلّة صرم 

 فزعُت إلى وجناَء حرٍؾ كأّنما    بأقراِبها قاٌر إذا جلُدها استَحــمَّ 

 ألّن خٌر الشعر ما قام بنفسه وكمل معناه فً ،والتضمٌن من العٌوب عند القدماء

ؼٌر     بٌته وقامت أجزاء قسمته بأنفسها واستؽنى ببعضها لو سكت عن بعض،

أّن ابن األثٌر ال ٌعّده عٌبا
3 

 بابا  له، ومن أوابل من أشار إلٌه الرمانً الذي عقد

حصوُل معًنى فٌِه من ؼٌِر ذكٍر له باسٍم أوصفٍة هً عبارةٌ عنُه :"وعّرفه بقوله

ما كان ٌدلُّ علٌِه دالبَل اإلخباِر وما ٌدلُّ علٌه دالبَل القٌاِس، : وهو على وجهٌن

 فهذا ٌدلُّ على المحدث له داللة اإلخباِر ،فاألّوُل كذكِرك الشًَء بأنَّه محدث

وأّما التضمٌُن الذي ٌدلُّ علٌه داللَة القٌاس فهو ...والتضمٌن فً الصفتٌن جمٌعا

                                                 
 .36: ص، للعسكري،الصناعتٌن: ٌنظر1
 .171:، ص1. ج، البن رشٌق،العمدة 2

3
 .342:ص، 2. ج، البن األثٌر،المثل السابر  
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د تضمن ق" سم َّللا الرحمن الرحٌم"فمن ذلك..إٌجاٌز فً كبلم َّللا عز وجّل خاصة

التعلٌم الستنتاج األمور على التبّرك به والتعظٌم ّلِل بذكره، وأّنه أدب الدٌن 

"وشعار المصلٌن، وأنه إقرار بالعبودٌة
1
 .

واألبٌات من ؼٌرك وإدخالك  استعارتك األنصاؾ والتضمٌن عند الببلؼٌٌن هو

ٌّاها فً أثناء أبٌات قصٌدتك إ
2

: كقول الشاعر، 

" ؼَدا ؼُدها  ن له ُتِعْقها العوابِقُ " ذا دلّه عيه على الحيه له ٌقل    

 ولكّنه ماض على عيه ٌومه       فٌفعل  ما ٌرضاه خلق وخالق

 .الشطر األّول من البٌت مضّمنؾ

هو  عطاُء المًِء معنَى المًِء وتارًة :" الزركشً عندوللتضمٌن معنى آخر   

َن  ٌكوُن فً األسماِء وفً األفعاِل وفً الحروِؾ، فؤّما فً األسماِء فهو أن تضمِّ

"اسماً معنَى اسٍه إلفادِة معنى اوسمٌِن ومٌعاً 
3
َحِقٌٌق َعلَى أَْن اَل ﴿:قوله تعالىك ،

ًَ َبِنً إِْسَراِبٌلَ  ُكْم َفأَْرِسْل َمِع َنٍة ِمْن َربِّ ٌِّ ِ إاِلَّ اْلَحقَّ َقْد ِجْبُتُكْم ِبَب ﴾أَقُوَل َعلَى َّللاَّ
4

 ،

وأّما . معنى حرٌص لٌفٌد أّنه محقوق ٌقول الحق وحرٌص علٌه" حقٌق"ضّمن 

األفعال فإن تضّمن فعل معنى فعل آخر وٌكون فٌه معنى الفعلٌن جمٌعا وذلك بأن 

ٌكون الفعل ٌتعّدى بحرؾ فٌأتً متعّدٌا بحرؾ آخر لٌس من عادته التعّدي به 

وهذا هو التضمٌن اللؽوي ؛ فٌحتاج إّما إلى تأوٌله أو تأوٌل الفعل لٌصح تعّدٌه به

والتضمٌن وفق هذه الوجهة إّنما ٌكون دلٌبل على ، الذي ٌبدو أن ابن البناء ٌتبناه

ألّنه ٌسكب فً أعطاؾ الكلمات قدرا  عمق معرفة المبدع وسعة ثقافته واطبلعه،

. كبٌرا من المعانً

                                                 
1
 .102:، للرمانً، صالنكت  

2
 .152:، البن اإلصبع، ص تحرٌر التحبٌر،36:، للعسكري، صالصناعتٌن  
 .328:ص،3. ج، للزركشً،البرهان فً علوم القرآن 3
 .105،األعراؾ 4
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 من أسالٌب البدٌع الهاّمة عند ابن البناء حٌث ٌقؾ عند جمالٌته وأنواعه :التوضٌح

ٌّن سّر جمالٌته الفّنٌة حٌث ٌقول عنه ومن : "بكثٌر من الشواهد القرآنٌة التً تب

ٌُقالُ له التوضٌُح، وهو  حضاِر المعنى للنفِس بسرعِة  دراٍك وو  التفصٌِل ما 

، وسّماه 1"ٌكوُن  وّ باألفصِح واألولى من األلفاِظ وأحسنِها  بانًة ومسموعاً 

، وإّنما وهذا النوُع عموُد البالؼِة وماّدةُ أسالٌِب البدٌعِ الّرمانً حسَن البٌاِن، 

اٌن ﴿" بٌاٌن للناسِ "جعلته فً التفصٌِل ألّن َّللاَ سبحاَنه وصَؾ كتاَبه بأّنه  ٌَ َهَذا َب

ِقٌنَ  ﴾ لِلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِْلُمتَّ
2

َك اْلِكَتاَب ﴿ "تبٌان لكّل شًء"وأّنه ،  ٌْ ْلَنا َعلَ َوَنزَّ

ءٍ  ًْ اًنا لُِكلِّ َش ٌَ ﴾ َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى لِْلُمْسلِِمٌنَ ِتْب
3

 ﴿"   تفصٌل كّل شًء"، وأّنه 

ٌُْفَتَرى َولَِكْن َتْصِدٌَق الَِّذي  لََقْد َكاَن ِفً َقَصِصِهْم ِعْبَرةٌ أِلُولًِ اأْلَْلَباِب َما َكاَن َحِدًٌثا 

ِه  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ءٍ َب ًْ ٌُْؤِمُنونَ َوَتْفِصٌَل ُكلِّ َش ﴾ َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِقْوٍم 
4

، فمن حسن البٌان قوله 

قُون﴿:تعالى ا أُولًِ اأْلَْلَباِب لََعلَُّكْم َتتَّ ٌَ اةٌ  ٌَ ﴾َولَُكْم ِفً اْلِقَصاِص َح
5

، فهذا من البٌان 

ٌُوٍن   ﴿:الموجز الذي ال ٌقرن به شًء، وقوله عّز وجل َكْم َتَرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُع

﴾ َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِرٌمٍ 
6

، فهذا بٌان عجٌب ٌوجب التحذٌر من االؼترار باإلمهال، 

ْوَم اْلَفْصِل ِمٌَقاُتُهْم أَْجَمِعٌنَ ﴿: وقوله تعالى ٌَ ﴾إِنَّ 
7

ِقٌَن ِفً َمَقاٍم ﴿ ":، وقوله إِنَّ اْلُمتَّ

﴾أَِمٌنٍ 
8

ًَ َخْلَقُه َقاَل ﴿: ، فهذا من أحسن الوعد والوعٌد، وقوله َوَضَرَب لََنا َمَثبًل َوَنِس

ٍة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق  َل َمرَّ ٌٌَِها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّ ٌُْح ًَ َرِمٌٌم قُْل  ًٌِ اْلِعَظاَم َوِه ٌُْح َقاَل َمْن 

﴾َعلٌِمٌ 
9
لَْو َكاَن ِفٌِهَما آَلَِهٌة إاِلَّ ﴿ :هذا أبلػ ما ٌكون من الحجاج، وكذلك قوله تعالى ،

                                                 
. 134: الروض المرٌع، البن البناء، ص1
 .138،عمران آل 2
 .89 ،النحل 3
 .111 ،ٌوسؾ 4
 .179 ،البقرة 5
 .26-25،الدخان 6
 .40،الدخان 7
 .51،الدخان 8
 .79-77،ٌس 9
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ُ لََفَسَدَتا ِصفُوَن﴾َّللاَّ ٌَ ا  ِ َربِّ اْلَعْرِش َعمَّ  َفُسْبَحاَن َّللاَّ
1
 وهذا هو األصل الذي تبنى ،

ْكَر َصْفًحا أَْن ﴿: علٌه داللة التمانع فً علم الكبلم، وقوله تعالى أََفَنْضِرُب َعْنُكُم الذِّ

﴾ُكْنُتْم َقْوًما ُمْسِرِفٌنَ 
2

ْوَمِبٍذ ﴿:، وهذا أشّد ما ٌكون من التقرٌع، وقوله تعالى ٌَ ُء  اأْلَِخبلَّ

ِقٌنَ  ْوَمِبٍذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّب إاِلَّ اْلُمتَّ ٌَ﴾
3
هذا اشد ما ٌكون من التنفٌر من الخلة إالّ ،

ْطُت ِفً َجْنِب ﴿:إالّ على التقوى، وقوله تعالى ا َحْسَرَتا َعلَى َما َفرَّ ٌَ أَْن َتقُوَل َنْفٌس 

اِخِرٌنَ  ِ َوإِْن ُكْنُت لَِمَن السَّ ﴾َّللاَّ
4

 وقوله التحذٌر من التفرٌط، ،وهذا أشد ما ٌكون من

ٌر أَْم َمْن  ﴿:تعالى ٌْ اِر َخ ٌُْلَقى ِفً النَّ َنا أََفَمْن  ٌْ ْخَفْوَن َعلَ ٌَ اِتَنا اَل  ٌَ ٌُْلِحُدوَن ِفً آَ إِنَّ الَِّذٌَن 

اَمِة  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ أِْتً آَِمًنا  ُه ِبَما َتْعَملُوَن َبِصٌرٌ ٌَ ﴾ اْعَملُوا َما ِشْبُتْم إِنَّ
5
،
 

وهذا أعظم ما 

ًٍّ ِمْن َبْعِدِه  ﴿:ٌكون من التهدٌد والوعٌد، وقوله تعالى ُ َفَما لَُه ِمْن َولِ ٌُْضلِِل َّللاَّ َوَمْن 

قُولُوَن  ٌَ ا َرأَُوا اْلَعَذاَب  الِِمٌَن لَمَّ ﴾َهْل إِلَى َمَردٍّ ِمْن َسِبٌلٍ َوَتَرى الظَّ
6

 وهذا أشّد ما 

َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ َذلَِك َما ُكْنَت ِمْنُه ﴿: وقوله تعالى ٌكون من التحّسر،

ْوُم اْلَوِعٌِد  َوَجاَءْت ُكلُّ َنْفٍس َمَعَها َساِبٌق َوَشِهٌٌد لََقْد  ٌَ وِر َذلَِك  َتِحٌُد َوُنِفَخ ِفً الصُّ

ْوَم َحِدٌٌد  ٌَ ﴾ُكْنَت ِفً َؼْفلٍَة ِمْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِؼَطاَءَك َفَبَصُرَك اْل
7
 وهذا أبلػ ما ،

َكَذلَِك َما أََتى الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ َقالُوا  ﴿:ٌكون من التذكٌر، وقوله تعالى

﴾ َساِحٌر أَْو َمْجُنونٌ 
8
وهذا أشّد ما ٌكون من التقرٌع على التمادي فً الباطل ،  ،

اَمِة َفَمْن ُزْحِزَح   ﴿:وقوله تعالى ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ َما ُتَوفَّْوَن أُُجوَرُكْم  ُكلُّ َنْفٍس َذاِبَقُة اْلَمْوِت َوإِنَّ

َة َفَقْد َفاَز  اِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّ ا إاِلَّ َمَتاُع اْلُؽُرورِ َعِن النَّ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ ﴾ َوَما اْلَح
9

 ، وهذا ؼاٌة 

                                                 
 .22 ،األنبٌاء 1
 .5،الزخرؾ 2
 .67،الزخرؾ 3
 .56،الزمر 4
 .40،فّصلت 5
 .44،الشورى 6
 .22-19 ،ق 7
 52 ،الذارٌات 8
 .185 ،آل عمران 9
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َولَْو أَنَّ لِلَِّذٌَن َظلَُموا َما ِفً اأْلَْرِض َجِمًٌعا َوِمْثلَُه َمَعُه ﴿:فً التزهٌد، وقوله تعالى

اَمِة  ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ ْحَتِسُبونَ اَلْفَتَدْوا ِبِه ِمْن ُسوِء اْلَعَذاِب  ٌَ ُكوُنوا  ٌَ ِ َما لَْم    َوَبَدا لَُهْم ِمَن َّللاَّ

ْسَتْهِزُبونَ  ٌَ َباُت َما َكَسُبوا َوَحاَق ِبِهْم َما َكاُنوا ِبِه  ٌِّ ﴾َوَبَدا لَُهْم َس
1

 هذه ؼاٌة الترهٌب،، 

ِهْم ِبِصَحاٍؾ ِمْن َذَهٍب َوأَْكَواٍب  ﴿:وقوله تعالى الترهٌب، ٌْ َوِفٌَها َما َتْشَتِهٌِه ٌَُطاُؾ َعلَ

ٌُُن َوأَْنُتْم ِفٌَها َخالُِدونَ  ﴾اأْلَْنفُُس َوَتلَذُّ اأْلَْع
2
 قُل ُهَو ﴿ْ: هذا ؼاٌُة الترؼٌِب وقوله تعالى،

ُكْن لَُه ُكفًُوا أََحدٌ  ٌَ ٌُولَْد  َولَْم  لِْد َولَْم  ٌَ َمُد لَْم  ُ الصَّ ُ أََحٌد  َّللاَّ ﴾ُهَو َّللاَّ
3 

، هذا نهاٌة التنزٌه

"المرُء كثٌٌر بؤخٌه:" وقوله صلّى َّللا علٌه وسلّم
4

 فهذا فً نهاٌة اإلٌجاز والتبٌان، 

 ُولٌُّج أموَركه ولسُج بخٌركه،-:"رضً َّللا عنه-والتبٌان، وقال أبو بكر الصدٌق 

"فؤطٌعونً ما أطعج   ورسوله، و ن عصٌُج  َ فال طاعَة لً علٌكه
5

وهذا ، 

ٌُّها الناُس :" فً بعض خطبه-رضً َّللا عنه-وقال عمر  ،ؼاٌة البٌان الموجز أ

و ِ ما فٌكه عنِدي أقَود من الضعٌِؾ حّتى آخَذ الحّق لَُه وو أضعَؾ من 

َِ حّتى آخَذ الحقَّ منهُ  "القوّيْ
6

ًٌّب  ًٌّا رضً َّللا عنهما وعل ، وعاتب عثمان عل

 ن قلُج له أقل  وّ -:"رضً َّللا عنه-فقال علً" ؟ما لك و تقول:"فقال له مطرق،

"ما تكره، ولٌس لك عندي  وّ ما تحب
7

"واألمثلة الجزبٌة أكثر من تحصى، 
8
 .

ومن :" وقد جاء عنه فً الروض التوضٌحٌفّرعه ابن البناء من :التفسٌر

ٍَ مقروءاً   أو ،التوضٌِح التفسٌُر وهو تفسٌُر المومِل وٌكوُن وواباً عن سإاِل

ٍَ أو بٌاناً لموملٍ  ، قال مقّدراً بحسب أقساِه المطالِب فٌكون مرحاً لمبهِه

                                                 
 .48-47،الزمر 1
 .71،الزخرؾ 2
 سورة اإلخبلص 3
  ابد المجموعة فً األحادٌث الموضوعة ووفً الؾ ، 1010برقم  378الحدٌث فً المقاصد للسخاوي  4
 .792برقم  260:للشوكانً   

 .25: ص،1. ج،والشاهد فً العمدة، 311: ص،4.ج،نص خطبة أبً بكر فً سٌرة ابن هشام 5
 .منسوبة له،256:ص،1.ج،وفً العمدة،12:ص، 1. ج،وهً فً الكامل من أّول خطبة له بعد بٌعته 6
 .منسوب له 256:ص،1.ج،البن رشٌق،والعمدة،12: ص،1. ج، للمبّرد،ورد هذا الحوار فً الكامل 7
 .136-134: ص، ص،الروض المرٌع 8
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ُر َمُنوًعا﴿:تعالى ٌْ ُه اْلَخ ُه الشَّرُّ َجُزوًعا َوإَِذا َمسَّ ﴾إِنَّ اإْلِْنَساَن ُخلَِق َهلُوًعا إَِذا َمسَّ
1
، 

ه الشرُّ :" فّسر الهلوع فقالفقد .  فالهلوُع هو الجزوع الشحٌح،جزوعا إذا مسَّ

 وأكثر وروده فٌه ٌكون فً أكثر من بٌت ،وٌرد التفسٌر فً الشعر كثٌراً 

: واحد 

ًَّ ولم تعلم بذاك الَقَصــاِبرُ  ْبِت كلَّ قصــٌرٍة     إل  وأنِت الِتً حبَّ

 شرُّ النساِء البحاِترُ ؾعنٌُت قصٌراِت الحجاِل ولم أُِرْد    قصاَر الُخَطى 

: فإن جاء فً بٌت واحد فهو أبدع كلّه

ا منها وٌخَشى الصواعقَ  ٌَ ى الَح ٌُرجِّ ٌُّتَقى   ًً كالسحاِب الجوِن ٌرجى و فت
2
. 

وهو أن ٌؤتً :" وقد أفاض المصري فً التفسٌر ومّما قاله عنه ومّثل به له

المتكلِّه فً أّوِل كالمه بمعًنى و ٌستقِلُّ الفهُه بمعرفِة فحواهُ،  ّما أن ٌكوَن ُمومالً 

ٌحتاُج  لى تفصٌٍل أو موّوهاً ٌفتقُر  لى تووٌٍه، أو ُمحَتَمالً ٌحتاُج المراُد منُه  لى 

تروٌِح و ٌحصلُ  وّ بتفسٌره وتبٌٌنه، ووقوع التفسٌر فً الكاله ٌؤتً على 

تارة ٌؤتً بعد المرط، أو بعد ما فٌه معنى المرط وطورا بعد الوار : أنحاء

والمورور وآونة بعد المبتدأ الذي التفسٌر خبره ومّما واء منه بعد الحروؾ 

ِهْم أَِن اْقُتلُوا أَْنفَُسُكْم أَِو ﴿: قوله تعالىالمتضمنة معنى المرط ٌْ ا َكَتْبَنا َعلَ َولَْو أَنَّ

ٌُوَعُظوَن ِبِه لََكاَن  ُهْم َفَعلُوا َما  اِرُكْم َما َفَعلُوهُ إاِلَّ َقلٌٌِل ِمْنُهْم َولَْو أَنَّ ٌَ اْخُرُجوا ِمْن ِد

ًرا لَُهْم َوأََشدَّ َتْثِبًٌتا ٌْ ﴾َخ
3

، فالمكتوب علٌهم هو المفّسُر، ألّنه ٌحتمل أن ٌكون هو ما 

 فّسره به وٌحتمل ؼٌره، فلّما كان منه هذا االحتمال افتقر إلى التفسٌر لٌتخّصص

أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من :"من احتماالت المعنى المراد والتفسٌر قوله تعالى
                                                 

 .21-19،المعارج 1
: البٌت للمتنبً من قصٌدة فً مدح الحسٌن بن اسحاق التنوخً أولها 2
 هو البٌن حتى ما تأتً الحزابق   وٌا قلب حتى أنت ممن أفارق      
 .66،النساء 3
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ُثمَّ أَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب  ﴿:ومثال ما جاء منه بعد الجار والمجرور قوله تعالى، "دٌاركم

َراِت  ٌْ َنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظالٌِم لَِنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَخ ٌْ الَِّذٌَن اْصَطَف

ِ َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبٌرُ  ﴾ِبإِْذِن َّللاَّ
1

ُ َخلََق ُكلَّ ﴿:ومثل هذا الوضع قوله تعالى،  َوَّللاَّ

ِن َوِمْنُهْم َمْن  ٌْ ْمِشً َعلَى ِرْجلَ ٌَ ْمِشً َعلَى َبْطِنِه َوِمْنُهْم َمْن  ٌَ ٍة ِمْن َماٍء َفِمْنُهْم َمْن  َدابَّ

َشاُء إِنَّ  ٌَ ُ َما  ْخلُُق َّللاَّ ٌَ ْمِشً َعلَى أَْرَبٍع  ٍء َقِدٌرٌ  ٌَ ًْ َ َعلَى ُكلِّ َش ﴾َّللاَّ
2

، فذكر سبحانه 

ما له حٌث قال ، فاستؽرق أجناس كل ما دّب "كّل دابة: "الجنس األعلى ُمقدَّ

ودرج
3
 .

" فمنهه:"ثم فّسر هذا الجنس األعلى باألجناس المتوّسطة واألنواع حٌث قال

مراعٌا الترتٌب  ذ قّده ما ٌممً بآلة لكون اآلٌة سٌقج لبٌان القدرة " ومنهه"و

ب السامع منها، وما ٌممً بؽٌر آلة أعوب مّما ٌممً بآلة  والتمّدح بها وتعوُّ

فلذلك اقتضج البالؼة تقدٌمه، ثّه ثنَّى باألفضِل فاألفضِل فؤتى بما ٌممً على 

رولٌن وهو اإلنساُن والطابُر لتماه خلق اإلنسان وكمال حسن صورته وهٌبته 

المقتضٌه تخصٌَصه بالفعل ولما فً الطابر فً عوب الطٌران فً الهواء الدالّ 

على ؼاٌة الخّفة ونهاٌة اللطؾ مع ما فٌه من كثافة األرضٌة، وثلّث بما ٌممً 

على األربع من الحمراج فاستوعبج ومٌع األقساه وأحسن الترتٌب فؤرانا 

التقسٌه والترتٌب فً صحة التفسٌر  لى ما تضمنج هذه الكلماج التً هً بعض 

"آٌة من اإلمارة واوبتالؾ وحسن النسق
4
 .

ا ُتْنِبُت اأْلَْرُض ﴿:ومن أمثلته قوله تعالى ُسْبَحاَن الَِّذي َخلََق اأْلَْزَواَج ُكلََّها ِممَّ

ْعلَُمونَ  ٌَ ا اَل  ﴾َوِمْن أَْنفُِسِهْم َوِممَّ
5
 فقد أتت صّحة التفسٌر فً اآلٌة مقترنة بصّحة ،

                                                 
 .32-22،فاطر 1
 .45 ،النور 2
 .األحٌاء واألموات :دبَّ ودرج ما 3
 .76: ص، البن اإلصبع،بدٌع القرآن 4
 .36،ٌس 5
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التقسٌم، واندمج فٌهما الترتٌب والتهذٌب وحصل االبتبلؾ بحصول الترتٌب، إذ 

قّدم سبحانه النبات وانتقل على طرٌق الببلؼة المرضً فً النظم  إلى األعلى، 

ومّما ال "فثّنى بأشرؾ الحٌوان لٌستلزم ذكره ذكر بقٌة الحٌوان، ثّم بقوله 

، فانتقل من الخصوص إلى العموم لٌدخل تحت العموم  فحصل الترّقً "ٌعلمون

 والمشً على نهج الببلؼة، وأتت الفاصلة فً ؼاٌة ،فً النظم على سنن الفصاحة

التمكٌن،ولذلك تصلح اآلٌة للتمثٌل بها فً التفسٌر والتقسٌم والتهذٌب واالبتبلؾ 

والتمكٌن
1
 .

ومفهوم التفسٌر عند ابن البناء ٌختلؾ عن مفهومه لدى القرطاجنً الذي 

تفسٌر اإلٌضاح، وتفسٌر التعلٌل، و تفسٌر السبب، وتفسٌر الؽاٌة، : نّوعه إلى

ر "ومنه تفسٌر التضّمن، وأكد على أّنه ٌوب أن ٌتحّرد فً التفسٌِر مطابقَة المفسِّ

ر عّما ٌحتاج  لٌِه فً  ٌضاِح  َر، وأن ٌتحّري فً ذلك من نقِص المفسِّ ََ ََ المفسَّ

ِر، أو أن تكون فً ذلك يٌادةٌ و تلٌق بالؽرِض أو أن ٌكون فً  ََ المعنى المفسَّ

المفّسر يٌػ عن سنن المعنى المفسر وعدول عن طرٌقه حتى ٌكون ؼٌر 

"مناسٍب له ولو من بعض أنحابِِه، بل ٌوهد أن ٌكون وفقه من ومٌع األنحاء
2
 .

أّما السجلماسً فتتجلّى جهوده فً شرح ما أوجزه ابن البناء وأكثر من 

ُه مرَح ما ابتدأ به لّ ٌستوفً المتك هو أن":الشواهد األدبٌة وحّدد التفسٌر بقوله

مومالً وذلك لوقوِع العبارِة فً هذا النوِع ؼٌَر مستقلِّة الدولِة إلبهاٍه فً الويِء 

ُر  ما بالَعَرِض، و ّما بالقصِد لؽرِض الومِع فً القوِل بٌَن  األّوِل، وهو المفسَّ

ًْ اإلوماِل والتفصٌِل، وو خفاَء بكونهما أَ  َوَه للمدلوِل علٌه وأبلَػ  مادًة نْ دولَت

بذكِره وأومَع للنفِس  لى اإلصؽاِء، وأصرَؾ  لى الوووِه  لٌه من قبل أن  بهاه 

                                                 
 .77-76: ص، ص، البن اإلصبع المصري، بدٌع القرآن:ٌنظر 1
 .58: ص، للقرطاجنً،منهاج البلؽاء 2
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المًء حامل على الطموح  لٌه وباعث على امتداد الحرص علٌه، لولوع 

"النفس أبدا بإخراج ما فً القوة  لى الفعل ومنه تفصٌل المومل وبٌان المبهه
1
 .

أن :" آراء السجلماسً وابن رشٌق فً مفهوم التفسٌر الذي حّدده بقولهلتقًوت

ًَ الماعُر مرَح ما ابتدأَ به مومالً  "ٌستوف
2
،
 

ما ٌجًء إالّ فً لّ وأشار إلى أّنه ق

: أكثر من بٌت واحد نحو قول الفرزدق

 لقد وبَج قوماً لو لوؤَج  لٌهه      طرٌَد دٍه أو حامالً ثقلَ مؽَرهِ 

هِ   أللفٌَج منهه ُمعِطٌا وُمطاعنا       وراءَك مْيراً بالوِمٌِج المقوَّ

"وعلّل وجوده فً بٌت واحد بأن ذلك لتجّنب  الوقوع فً التضمٌن
3
 .

ٌلتقً ما تقدم بشأن هذا المصطلح مع ما انتهى إلٌه قدامة فً التعرٌؾ كما 

والشاهد الشعري، إذ ٌذكر تحت أنواع المعانً صحة التفسٌر التً ٌقول فٌها أن 

ٌذكر الشاعر معانً ٌرٌد أن ٌذكر أحوالها فً شعره الذي ٌصنعه فإذا ذكرها أتى 

بها من ؼٌر أن ٌخالؾ معنى ما أتى به منها وال ٌزٌد أو ٌنقص مثل قول الفرزدق 

 .السابق الذكر

ٌتجلّى من تعرٌفات الببلؼٌٌن هذه أّن التفسٌر ظاهرة فّنٌة تعّد مفتاحا  ما خالصةو

هاّما للمتكلّم متى أراد بٌان ما هو مجمل، وتاقت نفسه إلى تفصٌل أبعاده المختلفة، 

واالطبلع على أبعاده وحقٌقته التً ٌقوم ببٌانها بعد القول المجمل مستعٌنا بزاده 

المعرفً والثقافً الواسع بقصد إزالة كل ما ٌنقص من المعنى أو ٌؤّدي إلى 

 .ؼموض الكبلم أو تعقٌده

                                                 
 .422: ص، للسجلماسً،المنزع البدٌع 1
 .35:،ص2. ج، البن رشٌق،العمدة 2
 .35:ص، 2. ج،المصدر نفسه 3
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 :تمهيد   

قّسم ابن البناء الخطاب إلى مستوٌات مختلفة تراعً اختالؾ مستوٌات 

المخاطبٌن فً فهم وإدراك دالالت الخطاب األدبً، وتراعً فٌها كذلك اختالؾ 

وليس :" أؼراض الخطاب بحسب مقتضى الحال، وٌتجلّى ذلك فً قوله الصرٌح

كلّ واحٍد من الناِس يسهلُ عليه الوجيُز، وال كلُّهم ال يفهم إالّ من البسيِط، بل هم 

منهم من يكتفِي بالوجيِز، وي قل عليه البسيُط، ومنهم من ال : علل  ثاِل  تتٍ 

يفهُم الوجيَز بل البسيَط، ومنهم المتوّسط، فلذلك انقسم الخطاُت في البثؼِة 

اإليجاِز والمساواِة والتطويِل، وبحست األؼ اِض من الخطاِت أيضا، :إلل

"وبحست أؼ اض الخطات المختلفة بحست األحوال
1

 .

فهذا النص ٌمكن أن ٌعتبر دلٌال على أّن ابن البناء كان على وعً متقّدم 

ٌّز عملٌة تلّقً النص المبدع بالحٌثٌات التً تم
2

ٌّن وجهة نظره لعملٌة  ، فهو ٌب

التلّقً أّن الناس متباٌنون فً مستوى تلقٌهم وتعاملهم مع النص اإلبداعً، ومستند 

هذا التباٌن ٌعود إلى تفاوت خصابص المتلّقٌن وإمكاناتهم واهتماماتهم مما ٌإثر 

على عملٌة تلّقً النص المبدع الذي ٌمثل مستوى راقٌا من مستوٌات التعبٌر 

أن ٌتساءل عن نوع المتلقً المخاَطب، أو ما  باللؽة، من هذه الناحٌة ٌحّق للدارس

، الذي ٌفترضه الشاعر أو الناقد فً "المتلقً المتضمن الفعلً"ٌمكن تسّمٌته 

كما أّن المعانً التً ٌعّبر عنها المتكلّم أنماط تتنّوع . عملٌة اإلبداع الشعري
                                                 

1
 87الروض المرٌع ص   

2
تكشؾ نظرة ابن البناء لطبٌعة التلقً فً هذا السٌاق عن تشابه واضح بٌن ما ٌقّرره وما ٌسعى النقد    

   الحدٌث إلى تؤصٌله فً إطار نظرٌت التلقً، فقد تنبه هذا الناقد إلى تعّدد مستوٌات التلقً وتباٌنها،  
ٌختلؾ من متلق آلخر،وٌستند مبّرر   - بما أّنه تكوٌن لؽوي-   وألّح فً سٌاق ذلك على أّن تلقً النص

   هذا االختالؾ باألساس إلى خضوع فعل التلقً لشروط موضوعٌة منها خارجٌة تتعلّق بالزمان  
   والمكان ووضعٌة فعل التواصل، وأخرى داخلٌة تتعلّق بوضعٌة المستقبل االجتماعٌة والنفسٌة؛وهكذا  

عن التؤثٌر  )   تصبح كل ّ عملٌة للتلقً مقترنة بدرجة نشاط المتلقً ومستوى فهمه وإدراكه اإلرسالٌة
،   7   والتلقً، كونتر جرٌم، ترجمة أحمد المامون، مجلّة درسات سٌمٌابٌة،  أدبٌة لسانٌة، عدد

(. 18  ص 1992   
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بحسب الموضوع المعّبر عنه، ولذا البّد للمخاِطب أن ٌصٌب المعنى الذي ٌالبم 

المقصد الذي ٌبتؽٌه، وأن ٌمتلك القدرة التً تمّكنه من التعبٌر عن مراده، بما 

ٌقتضٌه هذا المقصد، ولّما كانت المعانً ؼٌر محّددة تنوّعت أنماط التعبٌر عنها، 

وحّدد البالؼٌون لكّل نوع نمطا كالمٌا مضبوطا، وما دام المتلّقون لٌسوا على 

نمط واحد، فالواجب أن تقّسم طبقات الكالم على طبقات الناس، فٌخاطب السوقً 

بكالم السوقة، والبدوي بكالم البدو، وال ٌتجاوز به ما ٌعرفه إلى ما ال ٌعرفه، 

 .1فتذهب فابدة الكالم وتعدم منفعة الخطاب

، والحال "مطابقة الكالم لمقتضى الحال"والبالؼة كما عّرفها عامة البالؼٌٌن

ًِّ الكلمات وعندبذ تكون البالؼة فً أن ٌوجز  قد تقتضً اإلٌجاز فً القول وط

المتكلّم وٌختصر كالمه، وقد تقتضً اإلطناب وإطالة القول وعندبذ تكون فً 

اإلسهاب وإشباع القول وإطالة الكالم
2

 .

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

سٌاق الحال عند البالؼٌٌن، مقاربة تداولٌة، بن ٌامنة سامٌة،جامعة : مجلّة اللؽة واالتصال:  ٌنظر1
. 64:، ص2012، السنة12مستؽانم، العدد

ٌّة، بسٌونً عبد الفتاح فٌود،مإسسة المختارالقاهرة، ص:ٌنظر علم المعانً 2  .233:دراسة تارٌخٌة وفن
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: المبحث األّول 

اإليجـــــــاز 

، وقد "البالؼة اإلٌجاز: "ٌكاد البلؽاء ٌجمعون على القاعدة التً تقول:    تمهيد

" علٌكم باإلٌجاز إّن له إفهاما وتجّنبوا التطوٌل فإّن له استبهاما أي ؼموضا: "قٌل

خٌر الكالم ما قّل :" وٌرّددون دابما" قلٌل كاؾ ؼٌر من كثٌر ؼٌر شاؾٍ : "وقالوا

 . 1، فجمٌع هذه األقوال تحكم بضرورة اإلٌجاز وبالؼته"ودلّ 

 فقد ؛و على اإلٌجاز الموحًأٌُبنى البٌان أحٌانا على التفصٌل الحقٌقً، وقد 

إلى الحدٌث عن فً الفصل السابق انتقل ابن البناء بعد الحدٌث عن التفصٌل 

اإلٌجاز واإلكثار وبواعثهما وعّما ٌستفٌد الكالم منهما سواء كان األمر ٌتعلّق 

 وألّن صناعة البٌان تقتضً أن ٌكون الكالم ُمفِصحا عن ،بالحذؾ أو بالتكرار

األؼراض بؤحسن األلفاظ وأن ٌكون معربا عن المعانً بوسابل تعبٌرٌة قد تحتاج 

 .إلى اإلكثار والتكرار وقد تحتاج إلى الحذؾ واإلٌجاز واالختصار

ومن أهّم  ،وأسلوب اإلٌجاز من أهّم الخصابص التً تمتاز بها اللؽة العربٌة

 ٌقوم علٌه تركٌب الجملة لٌإّدي معنى بلٌؽا مإثرا، فالقول ؛ألوان جمالها وبالؼتها

الموجز المركز ٌدّل على قّوة نفس المبدع وامتالء ذهنه بعٌون المعانً التً تلج 

 وكانوا ، فقد كان العرب ال ٌمٌلون إلى اإلطالة واإلسهاب.إلى حّبات القلوب

أّن "ٌعّدون اإلٌجاز هو البالؼة وٌكادون ٌتفقون على ذلك، فؤكثم بن صٌفً رأى

إن َقَد ُتم أن تجعلوا :"، وكان جعفر بن ٌحً ٌقول لكتابه"البثؼة هي اإليجاز

"كُتَبكم توقيعاٍت فافعلوا
2

ما لَك ال :"، وفعلوا مثل ذلك فً القصابد وقٌل لبعضهم

                                                 
الفصاحة والبالؼة، عبد القادر محمد ماٌو، مراجعة وتحقٌق أحمد عبد هللا فرهود،دار القلم  :  ٌنظر1

. 12:ت،ص.ط، د.  حلب سورٌا،د
 .173: ص، للعسكري،الصناعتٌن 2
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هي بالقلوِت أوقُع، وإلل الحفِظ أس ُع، :"، قال"تزيُد علل أ بعٍة و ا نيِن؟

"وباأللسن أعلُل،  وللمعاني أجمُع وواحُبها أبلُػ وأوجزُ 
1

 .

 وإالّ كان إخثالً به أن يكون اللفظ أقلََّ  من المعنل مع الوفااِ "واإلٌجازُ 

"ُيفِسُد الكثَم، أو قلُّة عدِد اللفِظ مع ك  ِة المعاني
2

، وقد سؤل معاوٌة سحار بن 

وما  :، قال له معاوٌة " اإليجاز:قال"؟ ما تعّدون البثؼة فيكم:"عٌاش العبدي

"أن تجيت فث تبطئ وتقول فث تخطئ:"؟ قال سحاراإليجاز
3

 .

ونظرا ألّن الهدؾ البٌانً ال ٌتحّقق إالّ بتحدٌد وسابله وبذكر نماذج جمالٌة 

تتبلور فٌها طرق البٌان حرص ابن البناء على توضٌح ذلك وتفصٌله ونقل ما 

 : وجّزأ الحدٌث فٌه إلى قسمٌن،وتٌسٌره ٌمكن أن ٌكون مساعدا على تفسٌره

 وهو ما ٌعرؾ  وٌتعلّق الثانً باإلكثار"االكتفاا" وقد سّماه ٌتعلّق األول باإلٌجاز

 االكتفاء وهو اإلٌجاز بالحذؾعن فً القسم األول ، وتحّدثإلطناتبا
4

 .

ٌّتفق ابن البناء مع ما عرؾ فً  فً تعرٌفه لإلٌجاز :تع يؾ ابن البناا لإليجاز

:ّ  قابال أّنه،"البالؼة مطابقة الكالم لمقتضى الحال" الموروث النقدي والبالؼً

ليس كلُّ واحِدٍ  من الناِس يسهلُ عليِه الوجيُز وال كلُّهم ال يفهم إالّ من البسيِط "

منهم من يكتفي بالوجيِز وي قلُ عليه البسيُط ومنهم من ال :بل هم علل  ثاِل  تتٍ 

يفهم الوجيَز بل البسيَط، ومنهم المتوّسط، فلذلك انقسَم الخطاُت في البثؼِة إلل 

وبحست الؽ ِض من الخطاِت أيضاً، وعلل ذلك  اإليجاِز والمساواِة والتطويِل،

جاات القوُص المتكّ  ةُ في الق آِن ألّنها مخاِطَبٌة للجميع، وبحسِت أؼ اِض 

                                                 
 .174: ص،المصدر نفسه 1
 .28:،ص2. ج،للجاحظ،والنبٌٌن البٌان 2
 .1،96. ج،المصدرنفسه 3
 ٌنظر من أعالم الفكر واألدب فً العصر المرٌنً، محمد بن عبد العزٌز الدباغ، مكتبة األمة الدار  4
 .71: ص،1. ط،ؼربمالبٌضاء، ال  
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"الخطاِت المختلفِة وبحسِت األحوالِ 
1

هو اختالؾ عنده ، فالذي اقتضى هذا التقسٌم 

 األدبً وإدراك مقاصده واختالؾ أؼراض فهم الخطابمستوٌات الناس فً 

. الخطاب نفسه بحسب أحوال المخاطب

وأما اإليجاز واالختوا  فمنه ما يقال له " فً الروض ذلكوجاء عن

 وهو أن ٌكتفً بؤحد المتالزمٌن من اآلخر فٌحذؾ الجواب فً "االكتفاا

َعْت ِبِه اأْلَْرُض أَْو   ﴿:الشرطٌات كقوله تعالى ٌَِّرْت ِبِه اْلِجَباُل أَْو قُطِّ َولَْو أَنَّ قُْرآًَنا ُس

ُ لََهَدى  َشاُء هللاَّ ٌَ َبِس الَِّذٌَن آََمُنوا أَْن لَْو  ٌْ ٌَ ِ اأْلَْمُر َجِمًٌعا أََفلَْم  ُكلَِّم ِبِه اْلَمْوَتى َبْل ّلِِلَّ

َزاُل الَِّذٌَن َكَفُروا ُتِصٌُبُهْم ِبَما َصَنُعوا َقاِرَعٌة أَْو َتُحلُّ َقِرًٌبا ِمْن  ٌَ النَّاَس َجِمًٌعا َواَل 

ٌُْخلُِؾ اْلِمٌَعادَ  َ اَل  ِ إِنَّ هللاَّ ًَ َوْعُد هللاَّ ؤِْت ٌَ ﴾َداِرِهْم َحتَّى 
2

وقوله  ،"لكان كذا:"، كؤّنه قال

ِقٌنِ ﴿:تعالى ٌَ إّن :"باطلكم، وكقولهم كؤّنه قال ألقلعتم عن؛3﴾  َكالَّ لَْو َتْعلَُموَن ِعْلَم اْل

ٌُكتَفى فً " ماال وإّن ولدا  المتناسبة بذكر الطرفٌن وٌحذؾ األشٌاءفحذفوا الخبر، و

ٌُكتَفى بالمقّدم من إحدى النسبتٌن، وهنا ٌتجلى أثر المنطق فً فكر  الوسطٌن ف

وٌحذؾ الوسطان وٌكتفى بالمقّدم من إحدى النسبتٌن  :البناء البالؼً، حٌث ٌقول

وبالتالً من األخرى، ألّن الطرفٌن حاصران للوسطٌن وٌدالّن علٌهما ألجل 

"ارتباط التناسب
4

، فهو ٌربط بٌن الحذؾ ومبدأ مشاكلة التناسب، وٌستشهد لذلك 

ٍة َكَما أُْرِسَل ﴿:بقوله تعالى ٌَ ؤِْتَنا ِبآَ ٌَ  َبْل َقالُوا أَْضَؽاُث أَْحاَلٍم َبِل اْفَتَراهُ َبْل ُهَو َشاِعٌر َفْل

لُونَ  "﴾اأْلَوَّ
5

 إلى - صلّى هللا علٌه وسلّم-فنسبة إرسال محمد:  وٌشرح ذلك بقوله،

إتٌانه بآٌة كنسبة إرسال األولٌن إلى إتٌانهم باآلٌات، فاكتفى من المّقدمة األولى 

 لمبدأتطبٌقا -المتقّدمة فً الذكر بتالٌها ومن الثانٌة بمقّدمها، وفً رأٌه ٌجب

                                                 
 .87: ص، البن البّناء،الروض المرٌع 1
 .31،الرعد 2
. 7 التكاثر،3
 .143: ص، البن البناء،الروض المرٌع 4
 .5،األنبٌاء 5
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 أن تكون الثانٌة فً الخطاب هً األولى فً التناسب لثبوت -المشاكلة فً التناسب

مقّدمها وهو الطرؾ األّول، وتكون األولى فً الخطاب، هً الثانٌة فً التناسب 

لثبوت تالٌها وهو الطرؾ األخٌر، وٌدلّل على هذه المشاكلة فً نظام المتناسبة 

، فإّن نظام المشّبه به سابق عن "كما أرسل األولون:"حرؾ التشبٌه فً قوله تعالى

المشّبه، وإّنما ٌقّدم المشّبه فً اللفظ ألّنه موضع الحاجة واالهتمام به، فكان من 

البالؼة تقدٌم النسبة الثانٌة على األولى لفظا، والحذؾ فٌهما قرٌنة تدّل على كّل 

 وقد أّدت فٌهما العبارة المختصرة عن المعنى بكامله، فهو ،واحدة منهما معنىً 

بهذا فً رأٌه من الطبقة العلٌا فً الكالم
1

ابن البناء بهذا األسلوب ٌستخدم ؾ ،

تّتضح بؤّنه عنده إلٌجاز ته فً امقصدي، ألّن المنطق كآلٌة لخدمة اللؽة العربٌة

هو :" وهو ما ٌتفق مع ما جاء عند ابن األثٌرٌقوم على تقلٌل اللفظ وتكثٌر المعنى،

حذُؾ زياداِت الكثِم قوداً للبثؼِة، واإلتياِن بالمعنل الك يِ  باللفظ القليل ليكون 

وهذا هو المفهوم الشابع عند علماء ، 2"للكثم حثوًة وعليِه باإليجاِز طثوةً 

الدرس النقدي والبالؼً
3

  .

اإليجاُز :" ٌقوله ابن اإلصبع المصري فً بدٌع القرآن عن اإلٌجاز ومّما

اختواُ  بعِض األلفاِظ ليؤتِي الكثُم وجيزاً من ؼي  حذٍؾ لبعض االسِم كحذؾ 

المضاِؾ أو لبعض الجملة كحذؾ الفاعِل أو حذِؾ الخبِ  أو بالعدوِل عن لفِظ 

وعندي ... أو بتؽييِ  لفِظ المعنل كاالستعا ِة وؼيِ ِ ها المعنل كاإل داِؾ ووبِههِ 

، فما كان حقيقيا بقي عليه : أن اإليجاَز علل قسمين قسم مجازيٌّ وقسم حقيقيٌّ

اسم اإليجاِز وما كان مجازيا وضعوا لكل نوع منه اسم يخوه ويناست 

                                                 
 .144: ص،الروض المرٌع 1
ت،      .ط، د.محمد زؼلول سالم، منشؤة المعرؾ باألسكندرٌة،د. جوهر الكنز،، ابن األثٌر الحلبً، تح2

. 234:  ص
،  سر الفصاحة،و173:، البن سنان،ص الصناعتٌن76: للرمانً صن،ٌنظر النكت فً إعجاز القرآ 3

 .197:   البن سنان،ص
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"اوتقاقه
1

، وقد سٌطر علٌه الفكر المنطقً فً تفسٌر أوجه اإلٌجاز فً قوله 

﴾ وما فٌه من أوجه حذؾ وقد ولكم فً القصاص حٌاة ٌا أولً األلباب﴿:تعالى

 .أفاض فٌه

اإليجاُز عند ال ماني " : مفهوم اإلٌجاز عن الرّمانً فٌقولابن رشٌقٌؤخذ و

سل أهل :"مطابٌل لفُظه لمعناه ال يزيُد عليه وال ينقُُص عنه كقولك :علل ض بين

واسؤل :" ومنه ما فٌه حذؾ لالستؽناء عنه فً ذلك الموضع كقوله تعالى،"الق ية

هو العبارة عن الؽرض بؤقّل ما ٌمكن من  :وعّبر عن اإلٌجاز بؤن قال، "القرٌة

ٌّة سّماها !وِنْعَم ما قال الحروؾ، ، إالّ أن هذا الباب مّتسع جّدا ولكّل نوٍع منه تسم

: أهل هذه الصناعة

: فؤّما الضرب األّول فٌسّمونه المساواة ومن بعض ما أنشدوا فً ذلك   

ٌّها المتحلًّ ؼٌَر شٌيمِته   إّن التخلَّق ٌؤتً دوَنه الُخلُقُ   ٌا أ

 وال ٌواِتٌَك فٌما ناَب من حدٍث   إالّ أخو ِثقٍة فاْنُظْر بمن تِثقُ 

. فهذا شعر ال ٌزٌد لفظُه على معناه وال معناه على لفظه شٌبا 

 قول هللا عّز كما فًٌسّمونه االكتفاء ووالضرُب الثانً مّما ذكر الرّمانً 

، وهو داخل فً باب المجاز، وفً الشعر القدٌم والمحدث "واسؤل القرٌة": وجل

حذفون بعض الكالم لداللة الباِقً على الذاهِب من ذلك قول هللا عّز يمنه الكثٌر، 

ٌَّرْت ِبِه الجباُل أو ُكلَِّم بِه الموَتى:"وجل لكان هذا " كؤّنه قال" ولو أنَّ قرآناً س

ٌّاً بٌن الصفٌن لو" :ومثله قولهم، كما سبق" القرآن  أي لرأٌت أمرا ؛"رأٌت عل

عظٌما وإّنما كان هذا معدودا من أنواع البالؼة ألّن نفس السامع تّتسع فً الظّن 

ٌٌّن لكونه محصورا :  وقال امرإ القٌس؛والحساب وكل معلوم فهو ه

                                                 
1
 . وقد أفاض فٌه180: ص، للمصرين،بدٌع القرآ  
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ًة ولكّنها نفٌس تّساَقُط أنفُسا    ٌَ فلو أنَّها نفٌس تموُت سو

ولكّنها نفس تموت موتاتٍ ، ه قال لهان األمرييكؤنّ 
1

 .

وأحسُن الكثِم ما كان قليلُه :"وتتجلّى جمالٌة اإلٌجاز عند الجاحظ فً قوله

"يؽنيَك عن ك يِ هِ 
2

هذه الصفة اهتم البالؼٌون بؤسلوب  ونظرا لولوع العرب ب.

ٌّنوا مواضعه، ألّنه لٌس محمودا فً كّل  اإلٌجاز ووضعوا له حدودا وأقساما وب

 وإلى ذلك أشار ابن قتٌبة ،موضع وال بمختار فً كّل كتاب بل لكّل مقام مقال

لو كان اإليجاُز محمودا في كلِّ األحواِل لجّ ده هللاُ في الق آِن ولم يفعل :"بقوله

"ذلك ولكّنه أطالَ تا ًة للتوكيِد وحذَؾ تا ًة لإليجاِز وكّ َ  تا ًة لإلفهام
3

، ومعنى 

ابن ، فقد قال  شروطهذلك أّنه ال ٌنبؽً اإلفراط فً اإلٌجاز بل ٌجب مراعات

إّن اإلطالَة واإليجاَز هما في كلِّ كثٍم مستقلٍّ بنفسه ولو بلَػ :" عن ذلكجّنً

 مع أّنه ال بدَّ فيه من َتهاإليجاُز ؼايَته لم يكن له بدٌّ من أن يعطيه تماَمه وفائد

 "ففن نقَُوت عن ذلك لم يكن هناك استحساٌن وال استعذاتٌ  ت كيِت الجملةِ 

"إليجاِز أميلُ وعن اإلك اِ  أبعداإّن الع َت إلل :"وقال
4

، وهو ما ٌدلّل على 

ضرورة االبتعاد عن اإلؼراق والمبالؽة فٌه وضرورة تجّنبه إذا لم ٌِؾ بالؽرض 

إّن ":العسكريالمقصود وهو إٌصال المعنى بؤقصر لفظ، وهو ما ٌإّكده قول 

اإليجاَز واإلطناَت ُيحتاُج إليهما في جميِع الكثِم وكلِّ نوِعٍ  منه ولكلّ واحد 

منهما موضٌع فالحاجُة إلل اإليجاِز في موضِعِه كالحاجة إلل اإلطناِت في مكانِه 

 ذلك عن وجهته واستعمل اإلطنات في موضع اإليجاز بعدفمن أزالَ التدبيَ  

"واستعمل اإليجاز في موضع اإلطنات أخطؤ
5

 ومعنى ذلك أّن لكّل من اإلٌجاز ؛

                                                 
 .251:، ص1.العمدة، البن رشٌق، ج:ٌنظر 1
 .83:، ص1. ج، للجاحظ،البٌان والتبٌٌن 2
 .15: ص،ٌبةتأدب الكاتب، البن ق 3
 .86-83-30:ص،ص، 1. ج، البن جّنً،الخصابص 4
 .190ك ص، للعسكري،الصناعتٌن 5
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واإلطناب مواضع ٌستعمالن فٌها حسب مناسبة كّل منهما لذلك فقد ٌكون اإلطناب 

 .فً موضع أحسن من اإلٌجاز فٌه

"هو أن يكوَن المعنل زائداً عن اللفظ:"اإلشارة وقال عنه ابن سنان اهمّ وس
1
 ؛

. ه لفظ موجز ٌدّل على معنى طوٌل على وجه اإلشارة واللمحةنّ أي أ

إّنه العبا ةُ عن الؽ ِض بؤقلّ ما يمكُن من الح وِؾ من :"الرازي عنهوقول 

ٍ"ؼيِ  إخثل
2

.  فً إصابة معناه وداللته ٌمتاز بدقة التحدٌد

 وهذه التعرٌفات ال تخرج عن القول بؤّن اإلٌجاز هو التعبٌر عن المعنى

 . بؤلفاظ قلٌلة تدّل علٌه داللة واضحةالكثٌر

: واإليجاز أنواع  منها

 وقد ذكر ابن األثٌر القسم األّول الذي ال ،وهو ما ساوى لفظه معناه: إيجاز التقدي 

 وذكر السٌوطً هذه ،"إٌجاز التضٌٌق" ابن مالك ٌحذؾ منه شًء، وسّماه

ٍء َخلََقهُ   ﴿:التسمٌة، ومن ذلك قوله تعالى ًْ ِمْن  قُِتَل اإْلِْنَساُن َما أَْكَفَرهُ ِمْن أَيِّ َش

ْقِض  ٌَ ا  َرهُ  ُثمَّ أََماَتُه َفؤَْقَبَرهُ ُثمَّ إَِذا َشاَء أَْنَشَرهُ َكالَّ لَمَّ سَّ ٌَ ِبٌَل  َرهُ ُثمَّ السَّ ُنْطَفٍة َخلََقُه َفَقدَّ

 ﴾َما أََمَرهُ
3

تعجب من إفراطه " ما أكفره":دعاء علٌه وقوله" قتل اإلنسان:"فقوله ،

 وال ترى أسلوبا أؼلظ من هذا الدعاء والتعّجب وال ،فً الكفران بنعمة هللا علٌه

 ، وال أجمع لاّلبمة على قصر متنه، وال أدّل سخطا من تقارب طرفٌه،أخشن حّسا

من أّي ويا :" فقال،من ابتداء حدوثه إلى منتهى زمانه ثم أّنه أخذ فً صفة حاله

ٌّن الشًء الذي خلق منه"خلقه ٌّؤه لما ؛"فقّد ه"، "من نطفة خلقه:"، ثم ب  أي ه

السبٌل   أي سّهل سبله وهو مخرجه من بطن أّمه أو؛" م السبيل يّس ه"ٌصلح له،

                                                 
 .243: ص، البن سنان،سرالفصاحة 1
 .145: ص، للرازي،نهاٌة اإلٌجاز 2
 .23-17،عبس 3
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ه تاٍل لخلقت واألّول أولى ألّنه ،الذي ٌختار سلوكه من طرٌقً الخٌر والشرّ 

 ثّم بعد ذلك ٌكون تٌسٌر سبٌله لما ٌختاره من طرٌقً الخٌر والشّر، ثم ،وتقدٌره

أي أحٌاه،  "؛، ثم إذا شاء أنشره"، أي جعله ذا قبر ٌوارى فٌه"أماته فؤقبره"

 أي لم ٌقِض ما تطاول ؛"لّما يقضي ما أم ه" ، ردٌع لإلنسان عّما هو علٌه،"كالّ "

أال ترى إلى هذا .  ٌعنً أّن إنسانا لم ٌخل من تقصٌر قطُّ ؛زمانه ما أمره هللا به

الكالم الذي لو أردَت أن تحِذَؾ منه كلمًة واحدًة ما استطعت ألّنك تذهب بجزء 

"من معناه واإلٌجاز هو أن ال ٌمكنك أن تسقط شٌبا من ألفاظه
1

 .

ٌّن وبٌنهما:"وسلّم ومنه قوله صلى هللا علٌه ٌّن والحرام ب  الحالل ب

، وهذا الحدٌُث من أجمِع األحادٌِث للمعانً الكثٌرة وذلك ألنه ٌشمل "متشابهات

ٌّنا ال  على جّل األحكام الشرعٌة، فإّن الحالل والحرام إّما أن ٌكون الحكم فٌهما ب

خالؾ فٌه بٌن العلماء وإّما أن  ٌكون خافٌا تتجاذبه التؤوٌالت فكل منهم ٌذهب 

. منه مذهبا

هو أن :" فً التبٌان ونقله عنه السٌوطً وقالالطٌبً وقد ذكره :اإليجاز الجامع

"يحتوَي اللفُظ علل معاٍن متعّددةٍ 
2

ؤُْمُر ِباْلَعْدِل َواإلِْحَساِن :، كقوله تعالى ٌَ  َ ﴿إِنَّ هللاَّ

ْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْؽًِ  َوإٌَِتاء ِذي ٌَ ُروَن﴾ اْلقُْرَبى َو ِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ ٌَ
3

 ؛

فإّن العدل هو الصراط  المستقٌم المتوّسط بٌن طرفً اإلفراط والتفرٌط الموصً 

هو " اإلحسان" و،فً االعتقاد واألخالق والعبودٌة به إلى جمٌع الجماعات

. اإلخالص فً واجبات العبودٌة

                                                 
 .115:، ص2. ج،ريالبن األث،المثل السابر 1
 .69: ص، للسٌوطً،شرح عقود الجمان 2
 .90 ،النحل 3
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 قد أشار  الجاحظوكان وهو تقلٌل األلفاظ وتكثٌر المعانً، :إيجاز القو 

"وهو الكثُم الذي قلَّ عدُد ح وفه وكُ َ  عدُد معانيه:"إلٌه
1

 فالتركٌز على قلّة ،

 اللفظ بالمقارنة مع سعة المعنى سمة اتفق علٌها البالؼٌون فً وسم اإلٌجاز، 

 إلى كتابه الذي جمع فٌه آٌات من القرآن الكرٌم لٌعرؾ بها فضل  الجاحظوأشار

ففذا ق أَتها :"ما بٌن اإلٌجاز والحذؾ وما بٌن الزوابد والفصول واالستعارات فقال

 أيَت فضلََ ها في اإليجاِز والجمِع في المعانِي الك ي ِة باأللفاظ القليلة علل الذي 

كتبه لك في بات اإليجاز وت ك الفضول، فمنها قوله حين ووؾ خم  أهل 

ْنِزفُوَن ﴿ :الجنة ٌُ ُعوَن َعْنَها َواَل  ٌَُصدَّ ﴾اَل 
2

، وهاتان الكلمتان قد جمعت جمٌع 

 :عٌوب خمر أهل الدنٌا، وقوله عّز وجّل حٌن ذكر فاكهة أهل الجنة فقال

﴾َمْمُنوَعةٍ  َواَل  َمْقُطوَعةٍ ﴿
3

"جمع بهاتين الكلمتين جميع تلك المعاني ،
4

ابن وٌرى .

 أّن التنّبه لهذا النوع من اإلٌجاز عسٌر ألّنه ٌحتاج إلى فضل تؤّمل ومن ذلك األثٌر

 هذه ته فًروعجمالٌة اإلٌجاز وظهر ت، و"ولكم فً القصاص حٌاة:"قوله تعالى

، وٌتضح ذلك عنده فً (القتل أنفى للقتل):اآلٌة الكرٌمة حٌنما تقارن بقول العرب

: قّسم اإلٌجاز بالِقَصِر إلى نوعٌنقد و،  ثمانٌة وجوه

ما دّل لفظه على محتمالت متعّددة وٌمكن التعبٌر عنه بمثل ألفاظه وفً :األول

َنا إِلَى ُموَسى أَْن أَْسِر ِبِعَباِدي َفاْضِرْب لَُهْم ﴿:عّدتها ومنه قوله تعالى ٌْ َولََقْد أَْوَح

َبًسا اَل َتَخاُؾ َدَرًكا َواَل َتْخَشى َفؤَْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجُنوِدِه  ٌَ ُهْم َطِرًٌقا ِفً اْلَبْحِر  ٌَ َفَؽِش

ُهمْ  ٌَ مِّ َما َؼِش ٌَ ﴾  َوأََضلَّ ِفْرَعْوُن َقْوَمُه َوَما َهَدىِمَن اْل
5

فؽشٌهم من الٌّم ما :"، فقوله

                                                 
 .16:،ص2.ج،البٌان والتبٌٌن 1
 .19،الواقعة 2
 .33،الواقعة 3
 .86:،ص3. ج، للجاحظ،الحٌوان 4
 .79-77،طه 5
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، من جوامع الكلم التً ٌستدل على قلّتها بالمعانً الكثٌرة أي ؼشٌهم من "ؼشٌهم

.  وال ٌحٌط به ؼٌره،األمور الهابلة والخطوب الفادحة ما ال ٌعلم كنهه إالّ هللا

﴾ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِؾ َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهلٌَِن ﴿ :ومنه قوله تعالى
1

، فجمع فً 

اآلٌة جمٌع  مكارم األخالق ألّن األمر بالمعروؾ صلٌة للرحم، ومنع اللسان عن 

 وؼٌر ذلك وفً اإلعراض عن ، وؼّض الطرؾ عن المحّرمات،الؽٌبة والكذب

. الجاهلٌن الصبر والحلم وؼٌرهما

: ومنه قول الشاعر السموأل

 وإن هو لم ٌحِمل على النفِس ضٌَمها   فلٌَس إلى حسِن الثناِء سبٌلُ   

فقد اشتمل البٌت على مكارم األخالق جمٌعها من سماحة وشجاعة وعفة وتواضع 

وحلم وصبر وؼٌر ذلك ألّن هذه األخالق كلّها من ضٌم النفس ألّنها تجد بحملها 

 .ضٌما أي مشّقة وعناء

عنه بمثل ألفاظه وفً  ما دّل لفظه على محتمالت متعّددة ال ٌمكن التعبٌر: الثانً

ولكم فً : "عّدتها بل ٌستحٌل ذلك وهو أعلى طبقات اإلٌجاز ومنه قوله تعالى

، الذي فاق كّل كالم وفضل ؼٌره من كالم العرب"القصاص حٌاة
2

. 

، فقد اتفق العقالء والعلماء والباحثون وهو كثٌر فً القرآن الكرٌم :إيجاز الحذؾ

والمنصفون على أن القرآن الكرٌم معجز، ولكّنهم اختلفوا فً تحدٌد وجوه 

اإلعجاز وتعٌٌن مواضعه، وبٌان أسراره، وإدراك الخصابص التً امتاز بها 

القرآن  الكرٌم على سابر كالم البشر، فقالوا أّن من مظاهر إعجازه اإلٌجاز 

"مجاز المختصر": أبوعبٌدة وقد سّماه،3بالحذؾ
1

اإلٌجاز " الجاحظ وسّماه، 

                                                 
 .199،األعراؾ 1
 .175: ص، لعسكري،الصناعتٌن 2
مصطفى شاهر خلّوؾ،دار   . أسلوب الحذؾ فً القرآن الكرٌم وأثره فً المعانى واإلعجاز، د:  ٌنظر3
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"الكالم المحذوؾ"وسّماه، "المحذوؾ
2

وهو ما ٌكون بحذؾ كلمة أو جملة أو ؛ 

ٌّن المحذوؾ أو هو كما قال ابن األثٌر ما يحذُؾ منه المف ُد :"أكثر مع قرٌنة تع

والجملُة لداللِة فحوى الكثِم علل المحذوِؾ وال يكوُن إالّ فيما زاد معناهُ عن 

"لفظهِ 
3

وأّما اإليجاُز بالحذِؾ ففّنُه عجيُت األمِ  أوبُه بالسحِ  وذلَك أّنك :"وقال ،

ت ى فيه ت ُك الذكِ  أفوَح من الذكِ  والومَت عن اإلفادِة أزيَد لإلفادِة وتجُدَك 

ناً إذا لم تبّينْ   وهذه جملٌة تنك ها ،أنطَل مّما تكوُن إذا لم تنطْل، وأتمَّ ما تكون مبيِّ

ٍ ، واألولُ في المحذوفاِت حميعاً علل اختثِؾ ظُّ عن تن حتل تخبَ ها وتفهَمها

ض وبها أن يكوَن في الكثِم ما يدلّ علل المحذوِؾ ففن لم يكن هناك دليلٌ علل 

المحذوؾ ففّنه لؽو من الحديال ال يجوُز بوجٍه وال سبٍت، ومن و ِط المحذوِؾ 

في حكِم البثؼِة أّنه متل أُظِهَ  وا  الكثُم إلل ويٍا ؼالٍّ ال يناسُت ما كان عليه 

"أوالً من الطثوِة والحسنِ 
4

 .

ومنه ما يقالُ له الحذُؾ وهو أن يقتوَ  :"وجاء عنه فً الروض المرٌع

"علل عمدة الكثم ويحذُؾ منه ما هو فضلٌة أو كالفضلِة لداللِة السياِل عليه
5
، 

﴾َكالَّ َسْوَؾ َتْعلَُمونَ ﴿:كقوله تعالى
6

عاقبة "، فالواقع علٌه العلم متروك كؤّنه قال

تَِّخُذوَنَك إاِلَّ ﴿: ألن سٌاق القول التهدٌد والوعٌد، وقوله تعالى"أمركم ٌَ َوإَِذا َرأَْوَك إِْن 

ُ َرُسواًل ُهُزًوا  ﴾ أََهَذا الَِّذي َبَعَث هللاَّ
7

ٌّن بعثه، وقوله ،  فحذؾ العابد من الصلة ألّنه ب

َهاُتُهْم َوأُولُو اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم ﴿:تعالى ًُّ أَْولَى ِباْلُمْإِمِنٌَن ِمْن أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجُه أُمَّ ِب النَّ

اِبُكْم  ٌَ ِ ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن َواْلُمَهاِجِرٌَن إاِلَّ أَْن َتْفَعلُوا إِلَى أَْولِ أَْولَى ِبَبْعٍض ِفً ِكَتاِب هللاَّ
                                                                                                                                                         

. 151:، ص2009، 1.  الفكر األردن،ط
 .98:، ص2.ج، ألبً عبٌدة،مجازالقرآن 1
 .278:،ص2. ج، لجاحظ،والتبٌٌن البٌانو 5:ص3،7. ج، للجاحظ،الحٌوان 2
 .78:، ص2. ج، البن األثٌر،المثل السابر 3
 .81:، ص2. ج،المصدر نفسه 4
 .146: ص، البن البناء،الروض المرٌع 5
 .3،التكاثر 6
 .41،الفرقان 7
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﴾َمْعُروًفا َكاَن َذلَِك ِفً اْلِكَتاِب َمْسُطوًرا
1

حذؾ المضاؾ وأقام المضاؾ إلٌه  ،

ِ اأْلَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعدُ ِفً ِبْضِع ِسِنٌَن ﴿: مقامه، وقوله تعالى ْفَرُح ّلِِلَّ ٌَ ْوَمِبٍذ  ٌَ  َو

ِحٌمُ  َشاُء َوُهَو اْلَعِزٌُز الرَّ ٌَ ْنُصُر َمْن  ٌَ  ِ  ﴾اْلُمْإِمُنوَن  ِبَنْصِر هللاَّ
2

، حذؾ المضاؾ إلٌه 

 .وداللة السٌاق قاطعة به

ِقٌنَ ﴿:وقوله تعالى َب ِفٌِه ُهًدى لِْلُمتَّ ٌْ ﴾َذلَِك اْلِكَتاُب اَل َر
3

، حذؾ الموصوؾ وأقام 

وأقام الصفة مقامه وذلك ٌكون حٌث ٌكون االعتماد على الصفة وهً مبهمة، 

ِهْم َولَِقاِبِه َفَحِبَطْت أَْعَمالُُهْم ﴿:وقوله تعالى اِت َربِّ ٌَ َفاَل ُنِقٌُم لَُهْم أُولَِبَك الَِّذٌَن َكَفُروا ِبآَ

اَمِة َوْزًنا ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ ﴾
4

 فحذؾ الصفة وذلك ٌكون حٌث ٌقصد تعظٌم ،، أي وزنا نافعا

ومواضع الحذؾ ...األمر حتى ٌكون ذلك النوع من الجنس كله فً االعتبار

"كثٌرة
5

.   

من آلٌات النحو الذي ٌقوم سلّمه ٌعتبر   ابن البناءعندبهذا الشكل  فالحذؾ 

ٌسّمى اكتفاء كما تقّدم أما إسقاط   على عمد وفضالت، فإسقاط العمدةيالتركٌب

ٌُسّمى حذفا كالصفة والموصوؾ والمضاؾ والمضاؾ إلٌه،   وهو فً الفضالت ف

وٌشٌر إلى أّن . ، ٌّتفق مع أؼلب ماسبق ذكرهدالّة على ذلكالقرآنٌة ال هشواهد

، وفً ذلك داللة واضحة على سعة اطالعه على آراء مواضع الحذؾ كثٌرة

. العلماء قبلة فً الموضوع واستخالصه زبدة ذلك وتفّرده بالرأي فً بعضه أحٌانا

ومن اإلشارات الحذؾ نحو قول :"وقد تناوله ابن رشٌق فً باب اإلشارة فقال

: نعٌم بن أوس ٌخاطب امرأته

إن شبِت أشرفنا جمٌعا َفَدَعا    هللاَ كلٌّ جهَدهُ فؤسَمَعيا     
                                                 

 .6،االحزاب 1
 .5-4،الروم 2
 .2،البقرة 3
 .105،الكهؾ 4
 .147-146،الروض المرٌع 5
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إالّ أن تشا   وال أرٌد اليخٌِر خٌراً وإن شّرا في    بال ا يرَّ

: وأنشدوا. قالوا ٌرٌد إن شّرا فشّر وإالّ أن تشابً

ثّم تنادوا بعد تلك الضوضا     منهم بهات وهل وٌاٌا     

 بلى فا :نادى مناٍد  منهم أال  َتيا     قالوا جمٌعا كلُّهم    

 قمت قدٌرٌد" قاؾ: "قوى، فقالت: وأنشد الفراء قلت لها
1

 .

: أدلّة الحذؾ وأنواعها

 :ما ٌدّل العقل على حذفه والمقصود األظهر على تعٌٌنه وله مثاالن:النوع األول

َتةُ ﴿: تعالىأحدهما قوله ٌْ ُكُم اْلَم ٌْ َمْت َعلَ ُكْم ﴿:قوله و:وثانٌهما ،2﴾ُحرِّ ٌْ َمْت َعلَ ُحرِّ

َهاُتُكمْ   وحّرم ،، والمقصود األظهر ٌرشد إلى أّن التقدٌر حّرم علٌكم أكل المٌتة3﴾أُمَّ

علٌكم نكاح أّمهاتكم، ألن الؽرض األظهر من هذه األشٌاء أكلُها والؽرض األظهر 

فتحرٌم المٌتة تحرٌم ألكلها، وتحرٌم الخمر تحرٌم لشربها ، من النساء نكاحهن

 وكذلك تحرٌم أوانً الذهب والفضة وتحرٌم ،وتحرٌم الحرٌر تحرٌم الستعماله

 وفً ،"ال تحل الصدقة لمحّمد وال آلل محمد:"الصدقة فً قوله علٌه السالم

ًّ :"قوله  والصدقة هنا الزكاة ألّن صدقة التطّوع ال تحّرم ،"ال تحّل الصدقة لؽن

. على الؽنً

ْمنَ َفِبُظْلٍم ِمَن الَِّذٌَن َهاُدوا ﴿:وقوله تعالى ِهْم َحرَّ ٌْ َباتٍ ا َعلَ ٌِّ ِهْم َط  أُِحلَّْت لَُهْم َوِبَصدِّ

ِ َكِثًٌرا ٌّبات أحّل لهم ،4﴾َعْن َسِبٌِل هللاَّ ٌّبات أو تناول ط  أي حّرمنا علٌهم أكل ط

تقدٌره أحّل لكم أكل لحوم األنعام 5﴾اأْلَْنَعامُ َوأُِحلَّْت لَُكُم ﴿و ،أكلها
1

 وفً، 

                                                 
 .311-310: ص، ص،1.ج،البن رشٌق،العمدة 1
.  من سورة المابدة3 من اآلٌة2
.  من سورة النساء23 من اآلٌة3
. 160 النساء، 4
.  من سورة الحج30 من اآلٌة 5
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اللهم إّن إبراهٌم :معناه؛ "إّن اب اهيم حّ م مكة وإّني حّ مُت المدينة اللهم:"الحدٌث

. حّرم صٌد مكة وإنً حّرمت صٌد المدٌنة

 ؛وكذلك تحرٌم األموال والدماء واألعراض تحرٌٌم لما ٌتعلّق بها من األفعال

 ؛"فإّن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علٌكم حرام:"فقوله صلى هللا علٌه وسلّم

تقدٌره فإّن سفك دمابكم وؼصب أموالكم وثلب أعراضكم علٌكم حرام
2

 .

: من الحذؾ ما ٌدّل علٌه العقل بمجّرده وله أمثلة: النوع ال اني

 وتقدٌره وجاء أمر رّبك أو 3﴾ َواْلَملَُك َصّفًا َصّفًاَوَجاَء َربُّكَ  ﴿:قوله تعالى: أحدها

. عذاب رّبك أو أو بؤس ربك

ُ ِفً ُظلٍَل ِمَن اْلَؽَمامِ   ﴿:قوله: وثانٌها ُهُم هللاَّ ٌَ ؤِْت ٌَ ْنُظُروَن إاِلَّ أَْن  ٌَ  َواْلَماَلِبَكُة َهْل 

ِ ُتْرَجُع اأْلُُمورُ  ًَ اأْلَْمُر َوإِلَى هللاَّ  تقدٌره ما ٌنظرون إالّ أن ٌؤتٌهم عذاب ،4﴾َوقُِض

. هللا أو أمر هللا فً ظلل من الؽمام

ُ َفؤََتاُهُم ﴿:قوله: ثالثها ْحَتِسُبواهللاَّ ٌَ ُث لَْم  ٌْ  تقدٌره فؤتاهم أمر هللا أو عذاب هللا 5﴾ ِمْن َح

. من حٌث لم ٌحتسبوا

اَنُهمْ َقْد َمَكَر الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم ﴿:قوله:رابعها ٌَ ُ ُبْن ِهُم َفؤََتى هللاَّ ٌْ  ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعلَ

ْقُؾ ِمْن َفْوِقِهمْ  التقدٌر فؤتى هللا نقض بنٌانهم أوشّق بنٌانهم أو أقلع بنٌانهم  ؛6﴾ السَّ

. من القواعد

: ما ٌدّل علٌه الوقوع وله مثاالن: النوع ال الال من أنواع أدلة الحذؾ

                                                                                                                                                         
 .ص.ن  ، نفسه المصدر1
 .3:صالبن عبد السالم،  اإلشارة إلى اإلٌجاز فً بعض أنواع المجاز،2
. 22 الفجر، 3
. 210البقرة،  4
.  من سورة الحشر2 من اآلٌة 5
.  من سورة النحل26 من اآلٌة 6
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ُ َعلَى َرُسولِِه ﴿ :أحدهما قوله تعالى ُ َعلَى َرُسولِِه ِمْن 1﴾ ِمْنُهمْ َوَما أََفاَء هللاَّ  َما أََفاَء هللاَّ

 تقدٌره وأي شًء أفاء هللا على رسوله من أموالهم، وٌدل على هذا أَْهِل اْلقَُرى

المحذوؾ أّن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلّم لم ٌملك رقاب بنً النضٌر ولم 

. ٌكونوا من جملة الفًء وإّن الذي أفاء هللا علٌهم إّنما كان أموالهم

لٍ ﴿:قوله تعالى :الثانً ٌْ ِه ِمْن َخ ٌْ ، تقدٌره فما أوجفتم على أخذه أو 2﴾َفَماأَْوَجْفُتْم َعلَ

على حٌازته أو اؼتنامه أو تحصٌله، فٌقدر من هذه المحذوفات أخّفها وأحسنها
3

. 

 :للحذؾ داللتان: داللة الحذؾ

.  ما ذكره البالؼٌون فً باب اإلٌجاز والحذؾ وقد تقّدم:األولى

وتكون هذه  ": الوطواطٌقول حٌث ما ذكره علماء البدٌع المتؤخرون، :الثانٌة

الونعة بؤن يط ح الواع  أو الكاتت ح فا أو أك   من ح وؾ المعجم من ن  ه 

"أو نظمه
4

، ومثاله ما ٌروونه من أّن واصل ابن عطاء كان ٌلثػ بالّراء فقٌل له 

، "ألق قناتك واعل جوادك:"؟، فقال"اطرح رمحك واركب فرسك"كٌؾ تقول 

وهذا ما أشار إلٌه الجاحظ من اطراح واصل ابن عطاء لحرؾ الراء
5

 .

 فً مقدّمة الخطبة التً أوردها فً الحرٌريومن أمثلة بدٌع الحذؾ قول 

الحمِد هللِ الممدوِح األسماِا، :"مقاماته وقد حذؾ منها كّل الحروؾ المنقوطة

وحذؾ الحرٌري  ،..".المحموِد ااالِا، الواسِع العطاِا، المدعِو لحسِم األدوااِ 

: جمٌع الحروؾ المنقوطة من األبٌات

َ  لحّسادَك حّد الســثِح     وأوِ ِد األمل و دَّ السماح  أعدَّ
                                                 

 . من سورة الحشر6 من اآلٌة 1
.  من سورة الحشر6 من اآلٌة 2
 .4: ص، البن عبد السالم،اإلشارة إلى اإلٌجاز فً بعض أنواع المجاز: ٌنظر3
ابراهٌم  . السحر ورقابق الشعر، رشٌد الدٌن محمد العمري المعروؾ بالوطواط، ترجمة دحدابق 4

 .166: ص،1945  أمٌن الشواربً، القاهرة 
 .16-14:ص، ص، 1.ج، للجاحظ،البٌان والتبٌٌن 5
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وأعمِل الكوَم وسمِ  ال ماح  ووا ِم اللهَو ووولَ المَها   

اُده ال  ألد اع الم اح ـواْسَع  إلد اِك محٍل سمـا      عم

ٌو       وال م اُد الحمِد  ود  داح ـ حسْ  وهللاِ ما السإدُد 

عبا ةٌ عن أن يحِذَؾ المتكلُّم -أعني الحذؾَ -هذا النوعّ  :" الحموي عنهوقال

ؾ وهذا  من كثمه ح فاً من ح وِؾ الهجاا المهملة بو ِط عدم التكلّؾ والتعسُّ

هو الؽايُة كما فعل الح ي ي في المقامِة السم قندية بالخطبِة المهملِة التي أجمَع 

"الناُس علل أّنها نسيُي وحدها وواسطُة العقدِ 
1

 فً الرازي، وقد نّبه إلى ذلك 

"نهاٌة اإلٌجاز
2

 .

وقد اعتبر المدنً وذكر أّن هذا النوع من مستخرجات  :الحذؾ من البدبع اعتبا 

اإلمام أبً المعالً عّز الدٌن عبد الوهاب بن ابراهٌم الزنجانً صاحب معٌار 

النظار
3

، ومن أمثلة هذا النوع البدٌعً قصٌدة الصاحب إسماعٌل بن عباد فً 

وهً فً سبعٌن بٌتا وقد عّراها من حروؾ األلؾ  -علٌهم السالم-مدح آل البٌت

: ومطلعها

قد ظّل ٌجرُح صدري     من لٌَس ٌعُدوه فكِري      

: ومطلعها" الواو"وقصٌدة أبً الحسن علً بن الحسٌن التً أخالها من 

 برٌق ذكرُت به الحباِبَب      لّما َبَدا فالّدمُع ساِكب        

ٌت :"  وهو عنده تحت جنس اإلٌجازالسجلماسً الحذؾ  عند وٌؤتً قولٌ م كَّ

من أجزاٍا فيِه موتملٍة بجملتها علل مضمون تنقٍص عنه بط ح جزٍا منها هو 

                                                 
 .439: ص، للحموي،خزانة األدب 1
 .22: ص، للرازي،نهاٌة اإلٌجاز 2
 .176:، ص6.ج، للمدنً،أنوارالربٌع:  ٌنظر3
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"فضلٌة أو في حكِم الفضلِة في االقت ان إلفادة ذلك المضمون
1

 ال بذلك وهو ،

: ٌجّزبه بعد ذلك إلى جزبٌنلكّنه  فً المفهوم،  مع ابن البناءٌختلؾ

حذؾ الفضلة الواقعة فً هذا القول هو حذؾ القٌد المسمى مفعوال به :اإلطالق-أ

وساغ حذفه ألنه فضلة ٌستقل القول دونها على ما تقّرر فً النحو
2

 .

 وهو حذؾ ما ٌجري مجرى الفضلة كالمضاؾ إلٌه والصفة االنتهاك-ب

والموصوؾ
3

 

:  من توفر أدلّة الحذؾ وهً كثٌرة منها عندهوال بد فً اإلٌجاز بالحذؾ

. أن ٌدل العقل على المحذوؾ والمقصود األظهر على تعٌٌن المحذوؾ-

. أن ٌدل العقل على الحذؾ والتعٌٌن-

. أن ٌدل العقل على الحذؾ والعادة على التعٌٌن-

. أن تدل العادة على الحذؾ والتعٌٌن-

. الشروع فً الفعل-

. اقتران الكالم بالفعل-

: والمحذوؾ نوعان

حذؾ )حذؾ جزء من الجملة وهو حذؾ المفردات وٌكون على صور مختلفة -

حذؾ الموصوؾ ، حذؾ المضاؾ، حذؾ المفعول، وجوابه حذؾ الفعل، الفاعل

 . (حذؾ الشرط، أو الصفة

                                                 
 .201: ص، للسجلماسً،المنزع البدٌع 1
 .201: ص،نفسه المصدر 2
 .204: ص المصدر نفسه،3
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حذؾ الجمل ؼٌر المفٌدة وحذؾ الجمل التً تستقّل بنفسها كالما وهو أحسن -

. المحذوفات وأدلّها على االختصار

: وجملة هذٌن النوعٌن أربعة أضرب

. حذؾ السإال المقّدر وسمً االستبناؾ-

. االكتفاء بالسبب عن المسبب-

. اإلضمار على شرٌطة التفسٌر-

 .ما لٌس بسبب وال مسبب-

 عن تعرٌؾ اإلٌجاز واإلطناب ألّنهما من األمور النسبٌة السكاكً عَزؾو

: التً تختلؾ من شخص آلخر، واعتبر متعارَؾ األوساِط مقٌاسا لذلك قابال

فاإليجاُز هو أداُا المقووِد من الكثِم بؤقلِّ من عبا اِت متعا ِؾ األوساط "

واإلطناُت هو أداُإه بؤك َ  من عبا اتهم سواٌا كانت القلّة والك  ةُ  اجعٌة إلل 

"الجمِل أو ؼي  الجمل
1

 .

 قلَّة اللفظ وكثرته مقٌاسا لإلٌجاز بل أشار عبد القاهر الجرجانًٌعتبر ولم 

 وإذا ىال معنل لإليجاِز إالّ أن يدلّ بالقليِل من اللفِظ علل الك يِ  من المعن "إلى أّنه

"لم تجَعْله ووفاً للفِظ من أجِل معناهُ أَبطْلَت معنل اإليجاز
2

، فهو ال ٌقبل إطالق 

اإلٌجاز صفة للفظ دون المعنى ألّنه ٌإمن بثنابٌة اللفظ والمعنى، فاإلٌجاز فً 

. اللفظ ال بّد أن ٌتبعه إٌجاز فً المعنى

إّن العاقلَ إذا علَم ض و َة :"وٌّتضح مفهوم الجرجانً لإلٌجاز أكثر فً قوله

أّنه ال سبيلَ له أن يك َ  معانَي األلفاظ أو يقلّلها، ألّن المعانَِي المودعَة في األلفاِظ 

                                                 
 .338: ص، للسكاكً،مفتاح العلوم 1
 .463: ص،للجرجانً، اإلعجاز دالبل 2
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ال تتؽيُ  علل الجملِة عّما أ اده واضُع اللؽِة، وإذا  بَت ذلك ظه  أّنه ال معنل 

، ؼي  أّن المتكلَم يتوولُ بداللِة المعنل علل "ك  ةُ المعنل مع قلِّة اللفظِ :"لقولنا

"المعنل إلل فوائَد لو أّنه أ اَد الداللَة عليها باللفِظ الحتاَج إلل لفٍظ ك ي ٍ 
1

، وبهذه 

 من سبقه من النقاد ومّمن أتى بعده عبد القاهر الجرجانًالنظرة الفنٌة ٌخالؾ 

فالمعاني واأللفاظ ال "اإلٌجاز ٌكمن فً قلّة اللفظ وكثرة المعنى،أّن ن ٌرون مّ م

مجالَ فيها للزيادِة وال للنقِص، وإّنما قد يتوّولُ األديُت بمعانِي األلفاِظ إلل معاٍن 

"أَُخ  تحتاُج لو لم يِولْ لها بط يقِة أدائِه إلل ألفاٍظ توازيها في الك  ةِ 
2

 ،

أو  فاألسلوب وطرٌقة األداء اللفظً هً التً تتحكم فً المعانً ولٌس قلّتها

. كثرتها

 هبعد أن ٌحّدد مفهوم ٌراها ابن البناء فً التخفٌؾ على النفس، ؾ:فائدة اإليجاز

إلٌجاز ٌجٌب عن تساإل ٌدور فً ذهن المتلقً وهو ما الفابدة من اإلٌجاز؟ ولم ل

متل كانِت المعاني بّينٌة بنفسها أو بق ينٍة من السياِل أو  إّنه:"الحفاوة به؟، فٌقول

ؼي ها من الق ائِن كان اإليجاُز نافعاَ ألجل التخفيِؾ علل النفِس، ألنَّ األلفاَظ ؼيُ  

مقوودٍة لذاتها إّنما هي إليواِل المعاني إلل النفِس، ففذا وولِت النفُس إلل 

المعنل بؽي  اللفِظ كان اللفُظ زائداَ في قلُ، السّيما إن كانِت النفُس ت ى أن لها في 

الوووِل إلل المعنل خووويًة وو فاً ال علل ؼي ها ففنها ُتَس ُّ بذاتها ألّنها قد 

"بلؽت إلل المقووِد من ؼي  طولٍ 
3

عن ، وقد تحّدث عن هذا فً معرض بٌانه 

. أقسام الكالم

                                                 
 .464: ص،المصدرنفسه 1
   ،معهد البجوث العلمٌة وإحٌاء التراث اإلسالمً، مقاٌٌس البالؼة بٌن األدباء والعلماء، حامد الربٌعً 2
 .232: ص،ه1416  
 .83:، البن البناء، صالروض المرٌع 3
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 ٌدعو إلى ضرورة مراعاة التقنٌة ابن البناءوالمتؤّمل لهذا النص ٌجد أّن 

وجود القرٌنة الدالة على المعنى المحذوؾ لتتحقق المتمّثلة فً األسلوبٌة لإلٌجاز 

شعور المتلقً اكتساب الخصوصٌة والشرؾ والتً تتجلّى فً القٌمة الفّنٌة له 

 ٌنظر إلى البعد النفسً بهذا البناء  فابنلوصوله إلى المقصود بدون إطالة للفكر،

يوا َك السامُع المتكلَم في تكِملَِة "وهو بذلك ٌدعو ألن، للكالم الموجز المختص

"الكثِم، وبيان الم اِد واإلوا ِة إلل الويِا من بعيٍد تستدعي عملَ الفك ِ 
1

 وهذا 

". المفهم لك والمتفّهم عنك و يكان في الفضل" :ما ذهب إلٌه الجاحظ فً قوله

ٌحّذر ابن البناء بعد ذلك من اإلفراط فً اإلٌجاز ألّنه مدعاة للؽموض كما 

. الذي ٌسبب إشكاال فً فهم المعانً وإدراكها

: فً كتابه قابال صاحب نقد النثرولإلٌجاز مواضع ٌستعمل فٌها أشار إلٌها 

يستعملُ في مخاطبِة الخاّوِة، وذوي األفهاِم ال اقبِة الذين يجتزئون بيسيِ  "

"القوِل عن ك ي ِه، وبُمجملِه عن تفويلِهِ 
2

 ابن البناء باإلٌجازوفضال عن اهتمام ، 

: كفن فهو منهجه فً الحدٌث وفً مإلفاته العلمٌة إذ ٌتجلى ذلك فً قوله

 َقَوْدُت إلل الوجاَزِة في كثِمي  لعلِمي بالوواِت في االختوا ِ    

ولم أحذ  فهوما دون فـهمي   ولــكن خفت إز اا الكبـا     

   فوؤن فحولة العلماا وؤني      ووـؤن البسط تعليم الوؽـا 
3

.  

 فلم ٌكتؾ بالتعرٌؾ ، فً اإلحاطة باإلٌجاز وأنواعهوتستمر جهود ابن البناء

لحظ وي ظالل ثقافته اللؽوٌة على فكره البالؼً، ٌرى الباحث بل ،وذكر الشواهد

تعرٌؾ بتؤّثره بؤوابل اللؽوٌٌن وعلماء البالؼة فً اعتبار الحذؾ مجازا، فقد قام 
                                                 

 .11: ص، دار ؼرٌب للطباعة والنشر، عبد القادر حسٌن،أثر النحاة فً البحث البالؼً 1
 .87:، ص1982:مقدمة نقد النثر، طه حسٌن، مطبعة دار الكتب العلمٌة، بٌروت 2
 فً ذكر من حّل األعالم  بفاس، ابن القاضً المكناسً، دار المنصور للوراقة  جذوة االقتباس 3

 .152:،ص1.ج،1973  والطبع،دط، الرباط 
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عام وخاص وذكر أّن الحذؾ من أنواع المجاز بعموم:المجاز وقّسمه قسمٌن
1

 ،

وهو بهذا ٌلتقً مع سٌبوٌه وابن جنً إذ ٌرد عندهما من ضمن أنواع  المجازات 

إلى شجاعة العربٌة وهً عنده ما ترتب على المحذوفات "التً نسبها ابن جنً 

والزٌادات والحمل على المعنى والتحرٌؾ وكل ما له صلة بالتصّرؾ فً نظام 

"الجملة
2

 كما ٌتجلى تسلّحه الواضح بالمنطق فً استعراض أنواع االكتفاء وربط 

. ذلك بنظام المتناسبة وما فٌها من مقدمات وتوال ومشاكلة 

الحذؾ بابا دقٌق المسلك ال ٌتؤتى ألي كان  عبد القاهر الجرجانًوقد اعتبر 

إّنه باٌت دقيُل المسلك عجيُت األمِ ؟، وبيٌه بالسح ، ففّنك ت ى به ت َك " :قابال

الذكِ  أفوَح من الذكِ ، والومَتَ  عن اإلفادِة أزيُد لإلفادِة، وتِجُدَك أنطَل ما 

تكوُن إذا لم تنِطل، وأتمَّ ما تكوُن بياناً إذا لم تبّين، وهذه جملة قد تنك ها حتل 

"تخبَ ، وتدفُعها حتل تنِظ َ 
3

ّم بجمالٌات هذا الفن لفه هذا أيالمالحظ أن تعرو، 

هو  حتى أسكتت كل من طلب الزٌادة علٌها وهذا الحذؾ الجمالً فً نظره

ٌّره عن طرٌق مقارنته بالذكر  ٌّر الذي تتجلّى القٌمة الفنٌة فً تخ الحذؾ المتخ

الذي ال ٌنهض بما ٌقوم به فً سٌاقه الخاص من وظابؾ فنٌة خاصة، وال ٌخرج 

ٌحّرك النفس وٌجعلها تذهب كل " الذي ٌرى أّن الحذؾ الرّمانً هذا عّما جاء به

مذهب، فتتحرك وتتشوق لمعرفة المحذوؾ، فإذا ظهر صادؾ منها قبوال 

"وارتاحت له واهتّزت
4

، فجمالٌة الحذؾ عند الرمانً ناجمة عن إعمال المتلّقً 

. لذهنه بحٌث تتعّدد هواجسه حتى ٌصل للمعنى المراد

                                                 
 163: ص، البن البناء،الروض المرٌع 1
عرض وتحلٌل ونقد، عبد العظٌم المطعنً، مكتبة  :  بٌن اإلجازة والمنعاللؽة والقرآن فً المجاز 2

 .101:ص، 2،1993.  وهبة، القاهرة، ط
 .146: ص المرجع نفسه،3
 دار الطباعة المحمدٌة باألزهر   عبد العزٌزعرفة، تربٌة الذوق البالؼً عند عبد القاهر الجرجانً، 4

 .68:ص ه،1403، 1.ط   
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ٌّرت فً  جوهر الحذؾ، بل  ولم ترد فً جهود النقاد والبالؼٌٌن إضافات ؼ

حث عن جمالٌاته وما ٌنبؽً أن ٌقوم به المبدع أو المتلّقً أثناء عملٌة باكتفت بال

ُه متل " ٌرىفابن األثٌرالحذؾ،    كانأنَّ من و وِط المحذوِؾ في حكِم البثؼِة أنَّ

 ال يناسُت ما كان عليِه أوالً من الطثوِة الٍّ أظهَ  واَ  الكثُم إلل ويٍا غ

"والحسنِ 
1

.  

كما أّن لتعّدد الجوانب اإلٌقاعٌة األثر الكبٌر فً الحّد من طول العبارة بما 

ٌتناسب والدّقة الشعورٌة من ناحٌة ، وبما ٌتناسب واإلٌقاع الشعري من ناحٌة 

أخرى ومن أكثر صورها المإّثرة حذؾ أحد ركنً اإلسناد وبقاء المسند أو المسند 

إلٌه، وكثٌرا ما كانت صور الحذؾ تدّل على التوّتر النفسً لما تحدثه من توّتر 

ٌّما إذا رافقه جّو من الؽموض واإلبهام، إذ ٌدّل عندبذ على  إٌقاعً،وال س

.  2اضطراب نفسً وانفعال وجدانً

 وذلك ؛ ابن البناء فً آخر حدٌثه عن الحذؾ أّن مواطنه كثٌرةه ذكر ماخثوةو

نابٌع من إدراكه لما تفرضه اللؽة الطبٌعٌة التً ال تخضع لقواعد وال لقوانٌن ٌمكن 

ألّنها ليست تقعيدا منطقيا، وإّنما هي مواقؾ "حصرها، وٌبدو أّن السبب فً ذلك 

ستوؾ العطاا الفّني لنسل الت كيت ي أن هوعلي،  من الموقؾ كلّه الدا سد كهاي

"من داخل العمل نفسه ومن بنيته الفنية الخاوة به
3

 .المن تحدٌد مواطنه ،

 

 

 

                                                 
 .77: ص،2. ج،البن األثٌر،المثل السابر 1
ابتسام أحمد حمادة، مراجعة وتدقٌق أحمد عبد هللا فرهود،  . األسس الجمالٌة لإلٌقاع البالؼً،د:  ٌنظر2

. 221:، ص1997، 1.  دار القلم العربً، ط
 .19:د ت،ص ،3. ط،دار المعارؾ األسكندربة رجاء عٌد ، فلسفة البالؼة بٌن التقنٌة والتطور، 3
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: المبحال ال اني

 اإلك ــــــــا 

: تمهيد  

 ٌتناول ابن البناء اإلكثار ، وجمالٌته، وأنواعه، وبالؼته،فً مقابل اإلٌجاز

فً اللؽة نقٌض القلّة، وقد جعله بعض   فاإلكثار؛ وفنوَنه،وبالؼته (اإلطناب)

:"  فقد قال جعفر البرمكً،األدباء من سمات بعض الكالم الذي ال ٌكون موجزا

ففذا كان اإلك اُ  أبلَػ كاَن اإليجاُز تقوي اً وإذا كاَن اإليجاُز كافياً كان اإلك اُ  

ا "عّيً
1

 أي أّن البالؼة هً مطابقة الكالم لمقتضى الحال ولذلك كان استعمال ؛

 أي أّنه لٌس عٌبا فً موضعه ولكن إذا كان ؛ر فً مكانه من أسباب البالؼةااإلكث

ٌّا، وقال  اإلٌجاز كافٌا كان اإلكثار :"  وهو ٌتحّدث عن إٌاس بن معاوٌةالجاحظع

 اً علُم أحدنففْن كان إياُس عند نفِسه عيّيا فذلك أجدُ  أن يهجَ  اإلك اَ  وبعُد فما 

" مي إياسا بالعّي وإّنما عابوه باإلك ا ِ 
2

. 

أّما اإلك اُ  فمنُه ما يقالُ له :"وٌقول ابن البناء فً بداٌة حدٌثه عنه   

"االستظها ُ 
3

كثٌم مإلٌَّؾ من ":االستظهاُر من اإلكثاِر وهو عند ابن البناءو ؛

 بحٌث ،4"جزئين أحدهما يج ي مج ى المقّدَمِة وال اني يجِ ي مجَ ى التكملَةِ 

فمنه : التكملة، وله أؼراض ومقاصد تعرؾ من خالل السٌاق ٌستقّل القول دون

 كرجل صالح وإّما للتعٌٌن فً ،الصفات التً تؤتً إّما للتخصٌص فً النكرات

"بسم هللا الرحمن الرحٌم:"المعارؾ كزٌد الكاتب وإّما للثناء كقول هللا عّز وجل
5

 ،

ٌُّوَن الَِّذٌَن ﴿:وإما للمدح كقوله تعالى ِب ْحُكُم ِبَها النَّ ٌَ ْوَراَة ِفٌَها ُهًدى َوُنوٌر  ا أَْنَزْلَنا التَّ إِنَّ
                                                 

 .174:، ص2.ج، ابن قتٌبة، دار الكتب المصرٌة القاهرة، عٌون األخبار 1
 .99:، ص1.ج، للجاحظ، والتبٌٌن البٌان 2
 .151: ص، البن البّناء،الروض المرٌع 3
. 151: المصدر نفسه، ص4
 .30،النحل 5
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ِه  ٌْ ِ َوَكاُنوا َعلَ ٌُّوَن َواأْلَْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب هللاَّ اِن بَّ أَْسلَُموا لِلَِّذٌَن َهاُدوا َوالرَّ

ْحُكْم ِبَما  ٌَ اِتً َثَمًنا َقلٌِاًل َوَمْن لَْم  ٌَ ُشَهَداَء َفاَل َتْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َواَل َتْشَتُروا ِبآَ

ُ َفؤُولَِبَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ  ﴾أَْنَزَل هللاَّ
1

 ،"أعوُذ باّلِِل مَن الشٌطاِن الرجٌمِ :"وإّما للذّم مثل ،

َسَر ِمَن ﴿:وإّما للتوكٌد كقوله تعالى ٌْ ِ َفإِْن أُْحِصْرُتْم َفَما اْسَت وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ّلِِلَّ َوأَِتمُّ

ْبلَُػ اْلَهْدُي َمِحلَُّه َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِرًٌضا أَْو ِبِه  ٌَ اْلَهْديِ َواَل َتْحلِقُوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى 

َع ِباْلُعْمَرِة إِلَى  اٍم أَْو َصَدَقٍة أَْو ُنُسٍك َفإَِذا أَِمْنُتْم َفَمْن َتَمتَّ ٌَ ٌة ِمْن ِص ٌَ أًَذى ِمْن َرْأِسِه َفِفْد

اٍم ِفً اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا  ٌَّ اُم َثاَلَثِة أَ ٌَ ِجْد َفِص ٌَ َسَر ِمَن اْلَهْديِ َفَمْن لَْم  ٌْ اْلَحجِّ َفَما اْسَت

َ ِتْلَك َعَشَرةٌ َكاِملَةٌ َرَجْعُتْم  قُوا هللاَّ ُكْن أَْهلُُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَّ ٌَ  َذلَِك لَِمْن لَْم 

َ َشِدٌُد اْلِعَقابِ  ﴾َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ
2

، فالكالم فً هذا المصطلح مكّون من تركٌبٌن 

 والثانً تتّمة تزٌد إٌضاحه وتبٌٌنه، وهذه الزٌادة تكون عنده ،األّول تام مستقلّ 

فإذا كانت إلقامة الحّجة فهً تذٌٌل، وإذا كانت مثال فتعّد مثال،  ظاهرة بالؼٌة،

 .وإذا كانت لزٌادة المعنى فهً تتمٌم وتكمٌل

ومنه ما تكون :"ٌقول ابن البناء عن التذٌٌل وقد أدرجه تحت االستظهار :التذييل

"التكملَة تج ي مجَ ى الحّجِة علل ما يتقّدُمها في الجْزِا األّوِل ويسّمل التذييلُ 
3

، 

ْوَم ﴿:كقوله تعالى ٌَ ْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم َولَْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا لَُكْم َو ٌَ إِْن َتْدُعوُهْم اَل 

ْكفُُروَن ِبِشْرِكُكْم  ٌَ اَمِة  ٌَ ُبَك ِمْثُل َخِبٌرٍ اْلِق َنبِّ ٌُ ﴾َواَل 
4

وال ٌنببك مثل :"، فقوله تعالى

إِنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفً  ﴿:، حّجة على ما تقّدم وهو تذٌٌل، وكذلك قوله تعالى"خبٌر

ًٌِ ِنَساَءُهْم  ْسَتْح ٌَ ُح أَْبَناَءُهْم َو َذبِّ ٌُ ْسَتْضِعُؾ َطاِبَفًة ِمْنُهْم  ٌَ ًعا  ٌَ اأْلَْرِض َوَجَعَل أَْهلََها ِش
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ُه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدٌنَ  ﴾ إِنَّ
1

تذٌٌل "إّنه كان من المفسدٌن:"، فقوله
2

 وذكر له أمثلة ،

.  فهم الكتاب والسّنة تقرٌبكثٌرة من القرآن الكرٌم بما ٌدلّل على أسلوبه فً

وٌمتاز ابن البناء بالدّقة فً توظٌؾ التكملة فً الجملة فهو ٌجمع عّدة خٌوط 

تركٌبها واحٌد لٌربَطها فً النهاٌة خٌط واحد ٌضمها جمٌعا، فكّل مصطلح بالؼً 

أشار إلٌه تحت هذه الظاهرة ٌتكون من بنٌة واحدة وهً مقدمة وتكملة، وفً 

ٌّز كّل مصطلح عن اآلخر وٌجمعها مصطلح  التكملة تكمن كل التؽٌرات التً تم

. االستظهار

فً المفهوم وٌخالفه فً التقسٌمات التً  مع السجلماسًابن البناء وٌتفق 

االوت اُط :جنٌس متوّسٌط تحته نوعانِ  "السجلماسً عند فهو أسهب فٌها،

"واإل فادُ 
3

ًُّ النشؤة فقد ذكره ابن رشٌق فً باب  ، وٌبدو أّن هذا المصطلح مؽرب

ومن هذا النوِع نوٌع ٌسّمى :"المبالؽة وقال فٌه اإلٌؽال وهو ضرب من

 وذكر قول ابن المعتز السابق دون أن ٌقؾ عنده بتعرٌؾ وإّنما اكتفً "االستظهارُ 

السجلماسً  وٌلتقً ،بالشاهد، وأشار إلى أّنه من اإلٌؽال، وهو ضرب من المبالؽة

 من المبالؽةا ضرب اعتبارهفً مع ابن رشٌق
4

وٌقاربهم ابن البناء فً اعتبار ، 

االستظهار من اإلكثار والكثرة ضد القلّة، وهً هنا بمعنى الزٌادة فً المعنى 

تفرٌعات ابن البناء وتقسٌماته لهذا الفن تإّكد ، لكّن لمزٌد من اإلٌضاح والتبٌٌن

ٌّز فكره  . فٌهعلى تم

 الذي ٌمثل فهمه وإدراكه االختبار على المتلّقًاالستظهار رّكز أسلوب توي

 ،الحقٌقً فً الفابدة منه، ألّن المتكلّم ٌسترسل فً كالمه وٌؤتً بما ٌإكُده كحّجةٍ 
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ٌّل بها كالَمه هً  ٌُلقى إلٌه وهذه الحّجة التً ذ ُمّتِكباً على وعً المبدع فً فهم ما 

موطن الفرق بٌنه وبٌن ؼٌره من األقسام التً ذكرها تحت مصطلح االستظهار، 

ٌّز به ابن البناء هنا أّنه بعد بٌان جوهره وشواهده قام بتفرٌع ظاهرة  والذي ٌتم

 ".المثال"أخرى منه سّماها 

معيٌت : علل ض بين هو" :وٌقترب هذا مّما ٌقوله ابن اإلصبع المصري عنه

أن يذّيل :وحسٌن، فالمعيُت منه ما يزيُد اللفَظ علل المعنل ال لفائدة، والحسنُ 

: المتكلم كثَمه بعد تماِم معناه بجملٍة ُتحّقل ما قبلها، وتلك الزيادةُ علل ض بين

ده ويحّققه، وض ٌت ُيخِ ُجه المتكلُِّم  ض ٌت ال يزيُد علل المعنل األّوِل وإّنما يإكِّ

مخ َج الم ِل السائِ ، ليوتِهَ  المعنل لك  ِة دو انِه علل األلسَنِة، والف ُل بينه 

وبين التكميِل، أن التكميلَ ي ُد علل المفتقِِ  بعد التماِم إلل التكميِل، وليَس كذلك 

التذييلُ،  م التكميلُ مختصٌّ بمعاني البديِع والفنون والتذييلُ ال يختّص بويٍا من 

"الكثِم دون ويٍا فالتذييلُ أعمُّ 
1

 .

ومما جاء منه فً الكتاب العزٌز مّما تضّمن قسمً :"وٌضٌؾ المصري

ٌَُقاِتلُوَن ِفً  ﴿:التذٌٌل َة  َ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم ِبؤَنَّ لَُهُم اْلَجنَّ إِنَّ هللاَّ

ْقَتلُوَن  ٌُ ْقُتلُوَن َو ٌَ ِ َف ِه َحّقًاَسِبٌِل هللاَّ ٌْ ْوَراِة َواإْلِْنِجٌِل َواْلقُْرآَِن َوْعًدا َعلَ َوَمْن أَْوَفى  ِفً التَّ

ْعُتْم ِبِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظٌُم ِبَعْهِدِه ِمَن هللاَِّ  ٌَ ِعُكُم الَِّذي َبا ٌْ ، فجاء 2﴾ َفاْسَتْبِشُروا ِبَب

ومن " :، والثانً"حق علٌه وعدا:"تعالى األول قوله:فً هذه اآلٌة الكرٌمة تذٌٌالن

، فخرج ذلك مخرج المثل أٌضا فقد تضمنت اآلٌة تذٌٌلٌن "أوفى بعهده من هللا

. ومثلٌن
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ثم  (وعدا علٌه حق)الكالم قد تّم وكمل قبل اآلٌة  :داللة التضمن فً اآلٌة السابقة

جاءت جملة التذٌٌل لتحقق ما قبلها وتإكده إذ صّرح سبحانه بلفظ العّدة التً كانت 

لكن  (وعد هللا حقا)بدلٌل قوله عز وجل  (ووعده حق)مفهومة من الجملة األولى 

لّما كانت داللة الخبر قبل التذٌٌل على العدة داللة تضّمن وأراد سبحانه التصرٌح 

واإلفصاح بلفظ الوعد لٌدل علٌه داللة مطابقة أخرج الداللة مخرج التذٌٌل الذي  

ٌصلح أن ٌتمّثل به فً كّل واقعة تشبه واقعته
1

. 

﴾َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر ِمْن َقْبلَِك اْلُخْلَد أََفإِْن ِمتَّ َفُهُم اْلَخالُِدونَ ﴿:ومنه قوله تعالى
2

 ،

ِه الخلد، ثّم  ٌِّ فإّن المعنى مستوفً فً اإلخبار بؤّن سبحانه لم ٌجعل لبشر من قبل نب

ٌّل ذلك اإلخبار بما أخرجه مخرج تجاهل العارؾ، بقوله تعالى أفإن متَّ فهم : "ذ

ٌّل هذا التذٌٌل بما أخرجه مخرج المثل السابر حٌث قال"الخالدون كلُّ : "، ثمَّ ذ

". نفس ذابقة الموت

ل الناظُم   هو:"الحموي بٌن التذٌٌل والتكمٌل قابال فً تعرٌفهماوٌفّرق  أن يذيِّ

أو النا ُِ  كثَمه بعد تَماِمِه وحسِن السكوِت عليِه، بجملٍة تحقُِّل ما قبلها من 

الكثم، وتزيده توكيداً وتج ي مج ى الم ِل بزيادة التحقيِل، والف ل بينه وبين 

 أّن التكميلَ يٍ ُد علل معنًل يحتاُج إلل الكماِل، والتذييلُ لم ُيفِْد ؼيَ  ،التكميلِ 

تحقيِل الكثِم األّول وتوكيَده
3

، فالتكمٌل بهذا المفهوم ٌكمل المعنى السابق له بٌنما 

. التذٌٌل ٌإّكده
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هو قولٌ :" مع ابن البناء فً تعرٌؾ هذا الفن فٌقولالسجلماسً كما ٌّتفق

ِة : م ّكٌت من جزأينِ  أّولُهما  يج ي مج ى الوضِع، وااخُ  يج ي مجَ ى ُحجَّ

"الوضِع، ون ّسمه بؤّنه قضّية كلّية تإّكدهُ قضٌة جزئيةٌ 
1

 .

ولعّل أبرز الذٌن أطالوا الوقوؾ  وقد أفاض البٌانٌون فً الحدٌث عن التذٌٌل،

:  الذي استوفى جمٌع جوانب هذا الفن فذكر مكانته قابالأبو هالل العسكريعنده 

وللتذييِل في الكثِم موقٌع جليلٌ ومكاٌن و يٌؾ خطيٌ ، ألّن المعنل يزداُد به "

-اإلوا ةُ  :البثؼُة  ث ُة مواضعَ :وقال أحد البلؽاا انو احاً، والمقوَد اتضاحاً،

هو إعادةُ األلفاِظ المت ادَفِة  :وحّدد مفهوَمه بعد ذلك قائثً ...المساواةُ – التذييلُ 

َد عند من فهمه ثم ذكر  )...علل المعنل بعينِه، حتل يظَهَ  لمن لم يفهمه، ويتوكَّ

، إذ يستعملُ في المواطِن الجامعِة، والمواقِؾ (المجال الذي ٌكون فٌه تؤثٌره البلٌػ

الحافلِة، ألّن تلك المواطن تجمع البطيَا الفهِم، وال اقَت الق يحِة، والجّيَد 

الخاطِ ، ففذا تكّ  ت األلفاُظ علل المعنل الواحِد توّكَد عقد الذهِن اللقِِن، ووّح 

"للكليِل البليدِ 
2

هالل ٌشٌر فً كالمه إلى مجموعة من المتلقٌن ال إلى متلٍق  ، فؤبو

وٌتقارب المفهوم واحد، ذكر أنماطهم المختلفة من بطًء الفهم إلى الثاقب القرٌحة 

 (االستشهاد واالحتجاج)، إالّ أنه ٌؤتً بباب آخر هوالعام مع مفهوم ابن البناء

وهذا الجنس كثٌر فً كالم " : إذ ٌقول فٌهعند ابن البناء جاءٌنطبق تماما مع ما 

وهو أحسن ما ٌتعاطى من أجناس صنعة البشر، ومجراه  القدماء والمحدثٌن،

وهو أن تؤتً بمعنى ثم تإكده بمعنى آخر ٌجري  مجرى التذٌٌل لتولٌد المعنى،

"والحجة على صحته مجرى االستشهاد على األّول
3

 .
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 أّنه ٌهتّم بالمقدرة  ٌجدألسلوب عند ابن البناءالهذا وخالصة ذلك أّن المتتبع 

الفكرٌة للمتلقً التً تتطلب نسقا معٌنا من اآلداء ٌدرك من خالله األدٌُب المقصَد 

ُد له كذلك من خالل الحّجة التً أتت فً آخِر الُجملَةِ  . وٌتؤكَّ

 أّنه إذا كان الكالم ٌتكّون من مقدّمٍة وتكملٍة وكانت تلك ابن البناءٌذكر : الم ال

فً نفس موقع الحجة التً " مثل"التكملة حّجة فهو تذٌٌل، وإذا ما صادؾ وجود 

 ولٌس تذٌٌال "مثاال "تكون منها التذٌٌل ففً هذه الحالة ٌكون المصطلح

ومنه ما تكون التكملُة تزيُد معنًل في األّول من ؼيِ  أن تكوَن علل معَنل :"فٌقول

"االحتجاجِ 
1

وٌفّرع ابن البناء هذا الفّن من التذٌٌل من  . فٌعتبرها تتمٌما،

االستظهار من باب اإلكثار من أقسام اللفظ من جهة داللته على المعنى المقصود 

: كما قال الشاعر "الم ال"ومن التذييل ما تكون التكملة م ث ويسمل " :فٌقول

ْمِر      ٌر فهاَجْت منَك ذا لِبٍد    واللٌُث أفتُك أنٌاباً من النِّ ٌْ هاجْت ُنَم

 المقّدمِة الكلّيِة الكب ى مع ما منأّنه يت كت :" بقولهسجلماسًلاوٌحّدده 

تنطوي عليه من معَنل القوِل علل الكلِّ وبَه م اٍل قّوُته قّوَة قياٍس حمليٍّ يعطي 

، وهذا هو  في جزِا الوضِع التوديُل ويفعلُه بالوجِه الذي يفعلُه القولُ الم الِيُّ

" نسّميه م اال أنالنوع ال اني الم كَّت، وهو الذي من وؤنِنا
2

 .

: وٌستشهد علٌه بقول أبً فراس 

هم     ـد ُ ـلِة الظلماِا ُيفتَقُد البــوفي اللي سيطلُُبنِي قوِمي إذا جّد ِجدُّ

بُ  لو نفَل الّوْف ُ تّ ولو سدَّ ؼيِ ي ما سدْدُت اكتفوا بِه وما كان يؽلُو ال     
3

 

. وجاء بالعدٌد من الشواهد الشعرٌة من ضمنها شاهد ابن البناء الشعري

                                                 
1
 .152: ص، البن البّناء،الروض المرٌع  

2
 .312: ص، للسجلماسً،المنزع البدٌع  

3
 .317: ص المصدر نفسه، 
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 على الزٌادة فً المعانً، حقٌقتهقوم توالمثال كما تقّدم من باب اإلكثار الذي 

وٌقوم بناء المثال التركٌبً على مقّدمة وتكملَة المقدمة تكون تمهٌدا وتهٌَبًة لطرٍؾ 

آخر ٌتلوها ٌكمل معناها، وٌعطٌها ضوءا جدٌدا ٌختلؾ عن الجملة السابقة ألّنه 

ٌسقً النفس المتلقٌة معٌنا من الحكمة التً  ٌتمثل بها فً مواقؾ أحوج ما تكون 

إلى ثروة لؽوٌة تخاطب العقل، وأشرؾ المعانً ما خاطب العقل،ألن شرفه فً 

ذاته فهو ٌدّل على أدب النفس، وٌحث على الفضابل الخلقٌة، والمثل الذي ٌؤتً به 

األدٌب ٌكون ولٌد فكره ولٌس من األمثلة التً تعارؾ علٌها الناس
1

 .

 ولألّمة العربٌة خصوصٌتها فً هذا ،لكّل أّمة أمثالها وحكمها: الم ل السائ 

قدٌما وحدٌثا، فاألدٌب العربً ٌؤتً فً بعض البٌت أو فً البٌت بؤسره المجال 

بما ٌجري مجرى المثل من حكمة أو نعت أو ؼٌر ذلك مّما ٌنال استحسان 

 .المتلّقٌن،  فٌذٌع وٌنتشر بٌن الناس، وٌصبح مثال سابرا

فً باب تبدٌل شًء بشًء  ابن البناءومصطلح المثل السابر ٌرد عند 

الم لُ :من الكنايِة الس يعِة الزوالِ :"ٌقولحٌث من أنواع الكناٌة وٌصّنفه ض

، فمتل تمّ لَ به كان من هذا القسِم في تلَك الحاِل "الويَؾ ضّيعِت اللبنَ :"السائ ُ 

"فقط
2

. 

ٌوازن بٌن  والمماثلة، فهتحت مصطلح  السجلماسًعند درج المثل السابر ٌنو

أّن ذلك :"المماثلة والمثل السابر بؤسلوب منطقً قابال بعد المثل الذي استشهد به

ٌّه، ألّن  لمطابقة حّد المماثلة له فً تلك الحال فقط دون اعتبار أصله وأّول حال

 واسم المثل إّنما هو مقول علٌه فً ثانً ،قول جوهر المماثلة لٌس مقوال علٌه

                                                 
1
 .147: ص،(مرجع مذكور)،المصطلح النقدي والبالؼً عند ابن البناء، سعاد فرٌح الثقفً:ٌنظر  
 .152: ص، البن البّناء المراكشً،الروض المرٌع 2



            المعنً بٌن اإلٌجاز واإلطناب والتكرار                                          الفصل الرابع    

 317 

حالٌه فقط، فالمماثلة إّنما ٌنطبق علٌها قول جوهرها فً تلك الحال فقط والنطباق 

 :قول جوهرها علٌه لم ٌكن قوله

 كّل آٍت البّد آٍت وذو الجهي    يِل ُمَعّنى، والؽمُّ والحزُن فضلُ    

من المثل من ِقَبِل ما تقّرر فً جوهر المماثلة من قصد اإلشارة إلى معنى 

، وهذا لٌس  إلٌهفٌوضح معنى آخر بؤلفاظه مثاال للمعنى األّول المقصود باإلشارة

"موجودا فً هذا البٌت فلٌس من المثل
1

.  

مثل سابر وتشبٌه نادر : " فً حماسته أّن أقسام الشعر ثالثةالمرزوقًوٌرى 

"واستعارة قرٌبة
2

 ًّ د على أّن للمثِل الساِبِر مكانُته فً القول األدب ، وهذا ٌدّل وٌإكِّ

. سواٌء كان شعراً أو نثراً، وأّنه ٌوّظؾ لؽاٌة فّنٌة ولٌس على سبٌل اإلطناب

 بتصنٌؾ المثل السابر ضمن أنواع الكناٌة وقد ٌكون السبب وٌتفّرد ابن البناء

فً ضّمه إلى أنواع الكناٌة أّن المعنى ال ٌفهم من ظاهراللفظ مباشرة، بل هناك 

معنى آخر مستتر ال ٌدركه إالّ من لدٌه دراٌة وبصٌرة بؤلفاظ بٌبته وعصره الذي 

عاش فٌه والذي سبقه، ألّن التجارَب وقُْرَب زمن حدوثها أو ُبْعِدِه تتحّكم فً مدى 

. فهم المثل وفً إزالة ؼموضه

: وٌكمن الفرق بٌن المثل السابر والمثال عند ابن البناء من عّدة وجوه

المثل السابر ؼٌر محدد وال معروؾ موقعه، فقد ٌؤتً فً صدر الكالم أو -أ

. وسطه، أو عجزه، أما المثال فال ٌؤتً إالّ فً نهاٌة الكالم وتكملته

أّن المثل السابر ٌعد من أنواع الكناٌة من باب تبدٌل شًء بشًء من أقسام -ب

اللفظ من جهة مواجهة المعنى نحو الؽرض المقصود، أّما المثال فهو من التذٌٌل 

                                                 
 .250: صالمنزع البدٌع، للسجلماسً، 1
 ، 1. ج،دت ط،د ،عبد السالم هارون، دار الجٌل بٌروت،  أحمد أمٌن.ح ت،المرزوقً شرح الحماسة، 2
 .10:ص  
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من االستظهار من باب اإلكثار من أقسام اللفظ من جهة داللته على المعنى 

. المقصود

المثل السابر مما تعارؾ علٌه عند الناس، أما المثال فهو من بنات فكر األدٌب  -ج

. ٌقوله ثّم ٌذٌع بعد ذلك وٌنتشر وٌصبح مثال

ما تكوُن -أي من االستظها ِ -ومنه:"ٌفّرعه ابن البناء من االستظهار فٌقول :التتميم

 االحتجاِج بل تتميما ىالتكملُة تزيُد معنًل في األّول من ؼيِ  أن تكوَن علل معن

"وتكميث
1

َعاَم ﴿: وٌستشهد له بقوله تعالى ٌُْطِعُموَن الطَّ ِتًٌما َعلَى ُحبِّهِ َو ٌَ  ِمْسِكًٌنا َو

َوأَِسًٌرا﴾
2

َتاَمى َواْلَمَساِكٌَن َعلَى ُحبِّهِ ﴿َوآََتى اْلَماَل :تعالى وقوله ، ٌَ  َذِوي اْلقُْرَبى َواْل

ِبٌِل﴾ َواْبَن السَّ
3

َمْن َعِمَل  ﴿:تتمٌم، وقوله تعالى" على حبِّه:"، فقوله تعالى فً اآلٌتٌن

ُهْم أَْجَرُهْم ِبؤَْحَسِن َوُهَو ُمْإِمنٌ َصالًِحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنَثى  نَّ ٌَ َبًة َولََنْجِز ٌِّ اًة َط ٌَ ُه َح نَّ ٌَ ٌِ  َفلَُنْح

ْعَملُوَن﴾ ٌَ َما َكاُنوا 
4

تتمٌم واحتراز من تقصٌر" وهو مإمن:"، فقوله
5

 .

وباٌت آخُ  يذك ون الكثَم :" قد عقد للتتمٌم بابا قال فً أّولهوكان الجاحظ

الموزوَن ويمدحون به ويفّضلون إواَبة المقاديِ  ويذّمون الخ وَج من 

"التعديلِ 
6

ابن ، فهو بهذا الرأي ٌعتبر التتمٌم من االعتراض وهو ما ٌرى به 

المعتز
7

. 

ومن أنواِع نعوِت :"وٌجعل قدامة التتمٌم من أنواع نعوت المعانً حٌث ٌقول

المعاني التتميُم وهو أن يذكَ  الواعُ  المعنل فث يدُع من األحواِل التي تتِمُّ به 

                                                 
 .152:المرٌع، البن البّناء، صالروض  1
 .8،اإلنسان 2
 .177،البقرة 3
 .97،النحل 4
 .153-152:ص، ص، البن البّناء،الروض المرٌع 5
 .227:ص، 1. ج، للجاحظ،البٌان والتبٌٌن 6
 .59: ص، البن المعتّز،كتاب البدٌع 7
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"وّحُته وتكُملُ معها جودُته ويئاً إالّ أتل به
1

 وبذلك ٌختلؾ عّما جاء عند ،

 .الجاحظ

أّنه الّتمام وأّن بعضهم ٌسّمً ضربا منه احتراسا واحتٌاال  ابن رشٌقوقد ذكر 

ومعنل التتميِم أن يحاولَ الواعُ  معنًل فث يدُع فيه ويئاً يتمُّ به حسُنه إالّ :"وقال

"أو َده وأتل بِه إّما مبالؽًة وإّما احتياطاً واحت اساً من التقوي 
2

 .

:" ولم ٌخرج ابن منقذ كثٌرا عّما ذكره العسكري فً التعرٌؾ واألمثلة فقال

اعلم أّن التتميَم أن يذكَ  الواعُ  معنًل وال يؽاِدُ  ويئاً يتم به إالّ أتل به فيتكامل 

له الحسن واإلحسان ويبقل البيت ناقص الكثم فيحتاج إلل ما يتّممه به من 

"كلمة توافل ما في البيت من تطبيل وتجنيس
3

 فكّل التعارٌؾ السابقة للتتمٌم .

 ".ٌتناول األدٌب معنى وال ٌؽادر شٌبا ٌتّم به"تلتقً عند فكرة 

: مٌم من ثالثة أوجهتفّرق المصري بٌن الّتمام والت قد و

ٍٍ شٌبا ما:"األّول إما ُحسَن معنًى أو أدٍب  :أّن التتمٌم ال ٌِرُد إالّ على كالم ناقِص

: أو ما أشبَه ذلك كبٌت الؽنوي

 أناٌس إذا لم ُيقَبِل الحلُّ منهم   وّيْعُطوهُ عاذوا بالسيوِؾ القواِضتِ 

الٌرُد إال على معنًى تاٍم من " اإلٌؽال" و، ناقص"وٌعطوه" فإّن المعنى من ؼٌر

 .كّل وجه

اختصاص اإلٌؽال بالمقاطع دون الحشو مراعاة الشتقاقه ألّن الموؼل فً  :الثانً

األرض هو الذي قد بلػ أقصاها أو قارب بلوؼه، فلّما اختص اإلٌؽاُل بالطرؾ لم 

. مٌم إالّ الحشوتٌبق للت

                                                 
 .144: لقدامة ص،نقد الشعر 1
 .20:، البن رشٌق، صقراضة الذهبو. 50:، ص2.ج، البن رشٌق،العمدة 2
 .53: ص، البن منقذ،البدٌع فً نقد الشعر 3
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أّن اإلٌؽال البد أّن ٌتضمن معنًى من معانً البدٌع والتتمٌم قد ٌتضمن أو : الثالث

مٌم ٌتضمن المبالؽة توالت ٌتضمن، وأكثر ما ٌتضّمن اإلٌؽاُل التشبٌَه والمبالؽَة، ال

"طورا واالحتٌاَط طوراً آخر وٌؤتً ؼٌر متضمن شٌبا سوى ذلك المعنى
1

 .

يتمَّ الكثُم فيلحَل به ما يكّمله إّما مبالؽًة أو احت ازا " أنوهو عند الزركشً

أو احتياطاً وقيل هو أن يؤخَذ في معنًل فيذُك ه ؼيَ  مو وٍح و ّبما كان السامع 

"ال يتؤّمله ليعوَد إليه المتكلُّم وا حاً 
2

 وٌبدو فً ذلك متؤثرا بما ذهب إلٌه ابن ،

 .البناء

فّرع ابن البناء التكمٌل من التذٌٌل ولكّنه لم : (هو اإلطناب بالتكمٌل):التكميل

ٌتعّرض له بتعرٌؾ أو توضٌح بل عطفه على التتمٌم الذي فّرعه من التذٌٌل وهذا 

ما ٌدّل على تقارب معنٌٌهما ودورانهما فً فلك اإلكثار للتوكٌد على المعنى 

. بالتوسع فٌه

التكميلُ عبا ةٌ عن أن يؤتَي المتكلُّم بمعنًل تاٍم في " : بقولهالمدنًوقد عّرفه 

فّن من الفنون في ى االقتواَ  عليِه ناقواً فيكّمله بمعنًل آخَ  في ؼيِ  ذلك 

الفوِل الذي أتل بِه أوالً كمن مدَح إنساناً بالِحلم فيَ ى االقتواَ  عليِه بدوِن 

"مدِحِه بالبؤِس  ناقواً فيكّملُه بذكِ ه
3

 .

عا فً توضٌح ما فً  ولعّل ابن اإلصبع المصري كان أكثَر البالؼٌٌن توسُّ

هو أن يؤتي المتكلُّم :"ل بقولهيالتكم التمام والتتمٌم والتكمٌل من بدٌٍع حٌث ٌعّرؾ

أو الواِعُ  بمعنًل من معانِي المدِح أو ؼيَ ه من فنوِن الوعِ  وأؼ اِضه  م ي ى 

"مدَحه واالقتواَ  علل ذلك المعَنل فقط ؼيُ  كامِلٍ  فيكّملُه بمعنًل آخ َ 
4

، وهو 

                                                 
 .241: ص، البن اإلصبع،تحرٌر التحبٌر 1
 .70:، ص3. ج، للزركشً،علوم القرآن البرهان فً 2
  .185:، ص5.، للمدنً،جأنوار الربٌع 3
 .153: ص، البن اإلصبع،بدٌع القرآن 4
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ضرب فً معانً البدٌع وضرب فً فنون الكالم التً هً أؼراض : على ضربٌن

: المتكلم  وإرادته

ألول فهو الذي ؼلط فٌه أكثر المإلفٌن والتبس علٌهم بالتتمٌم وقد مضى اأّما 

. مٌمتذكره فً باب الت

 وهو أن ٌمدح إنسان إنسانا ،وأّما الذي فً الفنون وهو الذي ٌدخل فً هذا

بصفة واحدة من صفات المدح وٌرى أّن االقتصار به على تلك الصفة فقط من 

ٌرى تكمٌله بإضافة صفة أخرى إلى تلك الصفة كمن وعلٌه  ،ملتالمدح الذي لم ٌك

 أو العفو دون ،ٌمدح اإلنسان بمجرد الشجاعة دون النظر فً العواقب والتثبت

االنتقام أو اللٌن فً السلم دون الخشونة فً الحرب بشرط أن ٌكون ذلك فً بٌت 

ْرَتدَّ ِمْنُكْم ﴿: كقوله تعالى،واحد أو فعل واحد أو آٌة واحدة ٌَ َها الَِّذٌَن آََمُنوا َمْن  ٌُّ ا أَ ٌَ

ٌُِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْإِمِنٌَن  ُهْم َو ٌُِحبُّ ُ ِبَقْوٍم  ؤِْتً هللاَّ ٌَ ٍة َعلَى َعْن ِدٌِنِه َفَسْوَؾ  أَِعزَّ

ٌُْإِتٌِه َمْن اْلَكاِفِرٌنَ   ِ َخافُوَن لَْوَمَة اَلِبٍم َذلَِك َفْضُل هللاَّ ٌَ ِ َواَل  ٌَُجاِهُدوَن ِفً َسِبٌِل هللاَّ  

ُ َواِسٌع َعلٌِمٌ  َشاُء َوهللاَّ ٌَ ﴾
1

، وٌقول فً تفسٌر ذلك أن هللا سبحانه لّما أخبر بحّبهم 

ٌّنة، فقال ٌصفهم  أوجبت البالؼة أن ٌذكر الدلٌَل على ذلك لبالّ تكون دعوًى بؽٌر ب

بالذّل على المإمنٌن والعّزة على الكافرٌن وفً هذا الوصؾ ؼاٌة التواضع ّلِل 

تعالى وؼاٌة االنتقام ّلِل عز وجل وهذا دلٌل على حبهم ّلِل أو حب هللا لهم
2

 .

وٌرى المصري أّن أكثر المإلفٌن أخطؤوا فً هذا الوضع ولم ٌفّرقوا بٌن 

ِمْن َذَكٍر أَْو َمْن َعِمَل َصالًِحا ﴿ : وٌستشهد على ذلك  بقوله تعالى،التكمٌل والتتمٌم

ْعَملُونَ َوُهَو ُمْإِمنٌ  أُْنَثى ٌَ ُهْم أَْجَرُهْم ِبؤَْحَسِن َما َكاُنوا  نَّ ٌَ َبًة َولََنْجِز ٌِّ اًة َط ٌَ ُه َح نَّ ٌَ ٌِ ﴾ َفلَُنْح
3

 ،

تتمٌم ثان، وبهذٌن التمٌمٌن تّم " وهو مإمن:" تتمٌم، وقوله"ذكر وأنثى"فقوله من 

                                                 
 .54، المابدة1
 .144-143:ص، ص، البن اإلصبع، بدٌع القرآن: ٌنظر2
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 ﴿:معنى الكالم وجرى على الصحة وإالّ فهو بدونهما ناقص، ومن ذلك قوله تعالى

ٌة ِمْن َنِخٌٍل َوأَْعَناٍب َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر لَُه ِفٌَها  َودُّ أََحُدُكْم أَْن َتُكوَن لَُه َجنَّ ٌَ أَ

ٌة ُضَعَفاُء َفؤََصاَبَها إِْعَصاٌر ِفٌِه َناٌر  ٌَّ َمَراِت َوأََصاَبُه اْلِكَبُر َولَُه ُذرِّ ِمْن ُكلِّ الثَّ

ُرون اِت لََعلَُّكْم َتَتَفكَّ ٌَ ُ لَُكُم اآْلَ ٌُِّن هللاَّ َب ٌُ ﴾َفاْحَتَرَقْت َكَذلَِك 
1

، فجاء فً هذه اآلٌة ثمانٌة  

مواضع فً كل موضع منها تتمٌم وأتت على جمٌع أقسام التتمٌم الثالثة من تتمٌم 

"النقص وتتمٌم االحتٌاط وتتمٌم المبالؽة
2

، ثم فّسر مواطن التتمٌم التً تدل على 

اإلعجاز القرآنً الذي أخرص البلؽاء والفصحاء
3

. 

لم ٌذكره ابن البناء إّنما ذكره السجلماسً وفّرعه من التسوٌر الذي  :التخويص

م ّكت من كلّ وبعض توكيدا "  التتمٌم وهو عندههذكره ابن البناء وفّرع من

"ومبالؽة
4

ثم  ،..".من كاَن عدّواً ّلِِل ومالبكِته ورُسلِهِ :"واستشهد له بقوله تعالى، 

فٌهما فاكهٌة ونخٌل :" وهما من المالبكة وقوله تعالى "وجبرٌل ومٌكابٌل":قال

 التخصٌص وهذا النوع من التسوٌر ٌسّمى والنخل والرمان من الفاكهة،" ورّمانٌ 

أن السجلماسً فّرعه من التسوٌر إالّ 
5

وهو جنٌس متوّسٌط :"وأفاض فٌه، فقال، 

التخويُص وال اني التعميُم، وذلك ألّنه إّما أن يبّدأ في  :تحته نوعان أحدهما

 إّما نوٌع وإّما وخٌص، وهذا هو النوع األّول ؛القول بكلّيٍ  م يظّف  بجزئيٍّ 

المسّمل تخويواً، وإّما أن يبدأ بجزئي  م يظفُ  بكلّيٍ وهذا هو النوع ال اني 

وكثهما َمْهَيٌع من كثم الع ت ونهٌي من أساليت النظوم  المسّمل تعميماً،

."..وأفانين البديع
6

وٌتوسع السجلماسً فً توضٌح التخصٌص فٌفّرعه إلى ، 

خّصص أمرا  :والتخصٌص مثال أّول لقولهم؛"التخصٌص":األول النوع :نوعٌن
                                                 

 .266،البقرة 1
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ٌّن جزبٌا إما نوعا أو شخصا، فؤّما الموطًء فما  ٌخّصص إّما قوال أو فعال، أي ٌع

أّولهما كلًّ، وآخرهما جزبً : قلناه، وأما الفاعل فهو قول مرّكب من جزبٌن

لؽرض فً السٌاق ٌفٌد فٌه الجزبً مزٌد مزٌة وال ٌفٌدها الكلً بمطلقه من حٌث 

هو وبمجّرده، وقد نرسمه بؤنه إٌراد األخص بعد األعم لزٌادة فابدة فً األخص، 

َمْن ﴿:ومن صوره قوله تعالى: "واستشهد له بمثل ما استشهد به ابن البناء قابال

َ َعُدوٌّ لِْلَكاِفِرٌنَ  ِ َوَماَلِبَكِتِه َوُرُسلِِه َوِجْبِرٌَل َوِمٌَكاَل َفإِنَّ هللاَّ ا ّلِِلَّ ﴾َكاَن َعُدّوً
1

: ، فقوله

تخصٌص بالذكر والمزٌة التشرٌؾ فً النوع، وقوله " جبرٌل ومٌكابٌل"

انٌ ِفٌِهَما َفاِكَهٌة ﴿:تعالى ﴾ َوَنْخٌل َوُرمَّ
2

 ،"ونخل ورمان تخصٌص:"تعالى فقوله ،

اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي ﴿:والمزٌة أٌضا بحسب السٌاق تفضٌل فً النوع، وقوله تعالى

تخصٌص، والمزٌة " خلق االنسان:"فقوله تعالى ،3﴾َخلََق  َخلََق اإْلِْنَساَن ِمْن َعلَق

بحسب السٌاق االمتنان على األخص الذي هو ههنا النوع بنعمة اإلٌجاد 

والتشرٌؾ فً جنس المخلوقات األرضٌة ألن ذهن السامع األكثري منصرؾ فً 

بؤنه من أدل " اإلشعار"العموم األول الكلً إلى األرضٌة والمزٌة بحسب السٌاق 

﴿ :وقوله تعالى. المصنوعات على الصانع، وهو األظهر كما تقّرر فً الكالم

ِهْم  ٍد َوُهَو اْلَحقُّ ِمْن َربِّ َل َعلَى ُمَحمَّ الَِحاِت َوآََمُنوا ِبَما ُنزِّ َوالَِّذٌَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

َباِتِهْم َوأَْصلََح َبالَُهْم  ٌِّ  ،"وآمنوا بما نّزل على محمد" فقوله تعالى ،4﴾َكفََّر َعْنُهْم َس

-خصَّ بعد أعمٍّ، والمزٌة بحسب السٌاق تفضٌل النبً محمد أتخصٌص وإٌراُد 

 ، وجزبٌات هذا النوع كثٌرة.ٌتّم اإلٌمان إالّ به، وتشرٌؾٌ  ال وما نّزل علٌه،إذ-ص

 .5والقرآن الكرٌم طافح به

                                                 
 .98،البقرة 1
 .68،حمنرال 2
. 2-1العلق، 3
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ُكْم َحتَّى َنْعلََم اْلُمَجاِهِدٌَن ِمْنُكْم ل﴿:التعمٌم ومن صوره قوله تعالى:النوع الثانً َنْبلَُونَّ

اِبِرٌَن َوَنْبلَُو أَْخَباَرُكمْ  ﴾َوالصَّ
1

ه فقوله تعالى ، عموم بعد خصوص "والصابرٌن:"جدُّ

ٌشتمل على المجاهدٌن وؼٌرهم ومزٌة تشخٌص المجاهدٌن اإلشعار بفضل 

َب ﴿:تعالى الجهاد فً عمل البّر، وقوله ٌَُعذِّ  َواْلُمْشِرِكٌَن اْلُمَناِفِقٌَن َواْلُمَناِفَقاتِ َو

ِهْم َولََعَنُهْم  ٌْ ُ َعلَ ْوِء َوَؼِضَب هللاَّ ِهْم َداِبَرةُ السَّ ٌْ ْوِء َعلَ ِ َظنَّ السَّ ٌَن ِباّلِلَّ انِّ َواْلُمْشِرَكاِت الظَّ

َم َوَساَءْت َمِصًٌرا ﴾َوأََعدَّ لَُهْم َجَهنَّ
2

عموم بعد خصوص المنافقٌن ٌشتمل على ،

. ، ومزٌته أن النفاق أخبث الكفرٌن(المشرك والمكاشؾ للعداوة)المنافق والمَجلِِّح 

: ومن صوره قول لبٌد

وُهُم العوي ةُ أن  يبطَئ حاسٌد    أو يلوَم مع الِعَدى لََواَمها 

ا ٌالم به  "أو ٌلوَم مع العدى لواَمها" :فإّن قوله ً ضرٌب ممَّ تعمٌٌم، ألّن التبطِّ

 ،ٌعمُّ قطع اآلرحام وؼٌره" استحالل المحارم" واللوُم ٌشمله وؼٌره، وكذلك

ظهور المهالك ٌعّم ما ذكره قبله والمزٌة فً التبطً شّدةُ وقعه " اعرٌراء"وكذلك 

 والظلول بموماة ،على المذموم، وقطُع األرحام أقبُح جنِس استحالِل المحارم

ٍة، فهذه فابدة التخصٌص أّوالً كما هً فابدته آخراً كما تقّرر للمهالك أعظم مِظنَّ
3

 .

وهو التخصٌص عند السجلماسً فقد شرحه كما شرح ابن البناء  :التسوي 

التسوٌر بل األمثلة والشواهد واحدة ولٌس ثّم دلٌل ٌمكن االستشهاد به على 

. تاثرهما ببعض

وٌذكر ابن البناء التسوٌر فً باب اإلكثار من أقسام اللفظ من جهة داللته 

أّن منه ما ٌقال له التسوٌر وهو مركب من كل وبعضه ":على المعنى المقصود

 وال تختلؾ شواهده عن شواهد السجلماسً السابقة الذكر والتً توكٌدا ومبالؽة،
                                                 

 .31،محمد 1
 .6،الفتح 2
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ومن كان عدوا ّلِل ومالبكته وكتبه ورسله، :"كقوله تعالىذكرها فً التخصٌص 

"وجبرٌل ومٌكال)ثم قال
1

فٌهما فاكهة ):  تعالىوله، وق...، وهما من المالبكة

(ونخل ورمان
2

والذٌن آمنوا وعملوا :" ، والنخل والرمان من الفاكهة، وقال تعالى

"الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد
3

أقرأ باسم ربك الذي :" تعالىوله، وق

"خلق، خلق االنسان من علق
4

، فهذا كله تقّدم فٌه الجزء األول وتؤخر الجزء 

ٌنبت لكم به الزرع والزٌتون والنخٌل :" الخاص فً المقدمة، مثل قوله تعالى

"واألعناب
5

"ومن كّل الثمرات:"، فهذه جزبٌات خاصة ثّم عّمم فقال
6

، وهوما ٌدّل 

.  على تداخل وتمازج التخصٌص بالتسوٌر عندهما

ٌّزةعلى رإٌته الفكرٌة   هذا الفّن عند ابن البناءوٌدلّ   من خالل شواهده المتم

التً تتمثل فً اإلتٌان بالعام ثم الخاص والعكس، ولم ٌؽفل معها ذكر القٌمة الفنٌة 

 ، وزٌادة تمّكنه فً نفس المتلّقً وتقوٌة أمره،المتمّثلة فً تؤكٌد المعنى وتثبٌته

هذا االنتقالُ في الجمِل من الخووِص إلل العموِم فنٌّ  فيع من فنون "وٌعتبر

ة وحّجة وب هان "الكثِم فيه قوَّ
7

من ب اعة السبك أن يجعل الواع  "، ألّن 

المعنل األعمَّ ملحقا بالمعنل األخص، وداخث في حّيزه وذلك من حيال عثئل 

"الجمل
8
 وال تقّل القٌمة الفّنٌة كذلك إذا انتقلت من بحر العموم إلى الخصوص ،

وهو األصل فً ذلك، ومصطلح التسوٌر مبنً على هذٌن المحورٌن اللذٌن ٌبلػ 

بهما الكالم قّمة الجودة فً السبك والترابط المعنوي، إذ تتكّون الجملة من قاعدة 

                                                 
 .98 ،البقرة 1
 .52،68،الرحمن 2
 .2،محمد 3
 .1،العلق 4
 .11،النحل 5
 .153: ص،الروض المرٌع 6
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عامة ثم تتفّرع إلى جزبٌاتها المكّونة لها، وكذلك فً العكس إذا تقّدمت األمور 

 واالنقٌاد نحوها حتى تصل إلى ،الجزبٌة فً القول كان من النفس توٌق إلى تتبعها

ٌّن  األمر الكلًّ العام، وابن البناء ٌستشهد لهذا األسلوب الفّنً من النمط العالً لٌب

أّنه من األسالٌب الفّنٌة التً ٌنبؽً لألدٌب أن ٌحرص على وجودها وتوظٌفها 

توظٌفاً بدٌعاً فً إنتاجه، وهكذا شؤنه مع بقٌة الفنون البالؼٌة ألّن الؽاٌة من كتابه 

تنطوي على فهم الكتاب والسنة من خالل هذه األسالٌب  البٌانٌة
1

. 

حٌث ٌشٌر فً باب اإلكثار إلى  ،ٌذكر ابن البناء المرادفة تابعة للتسوٌر :الم ادفة

"ؼرابٌب سود:"منه ما ٌقال له المرادفة كقوله تعالى "أنّ 
2

، فالؽرابٌب هً السود، 

ٌُِطٌُعُكْم ِفً َكِثٌٍر ِمَن اأْلَْمِر :السود، وقوله تعالى ِ لَْو  ﴿َواْعلَُموا أَنَّ ِفٌُكْم َرُسوَل هللاَّ

َنُه ِفً قُلُوِبُكْم  ٌَّ ُكُم اإْلٌَِماَن َوَز ٌْ َ َحبََّب إِلَ ْم َولَِكنَّ هللاَّ ُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق لََعِنتُّ ٌْ َه إِلَ َوَكرَّ

اَن  ٌَ اِشُدوَن﴾َواْلِعْص أُولَِبَك ُهُم الرَّ
3

 هو الكفر على أحد التؤوٌلٌن، وفابدته ، فالفسوق

توكٌد المعنى فً النفس
4

 .

وٌكتفً ابن البناء بذكر شواهد مصطلح المرادفة والؽرض الفّنً الذي تساق 

 وهو تؤكٌد المعنى فً النفس، الذي ٌحرص المبدع علٌه، وعلى إٌصال ،من أجله

المعنى بدّقة، والوصول إلى مزٌد من اإلقناع للمتلّقً، وال ٌحّدد مفهومه، وإّنما 

. ٌظهر لنا مراده من خالل الشاهد

والمرادفة عند السجلماسً
5

وهً المدعوة عند قوم، 
6

 المماثلة، هً تردٌد 

ًْ الداللة ترادفا ٌَّ أو  المعنى الواحد بعٌنه وبالعدد مّرتٌن فصاعدا بلفظٌن منف

                                                 
 .110:ص، الرسالة العلمٌة، المصطلح النقدي والبالؼً عند ابن البناء، سعاد فرٌح الثقفً:ٌنظر 1
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تهما  تداخال، وقد نرسمه بالمجًء بكلمتٌن مختلفً اللفظ  مّتفقتً المعنى وقوَّ

واحدة، وحاصل هذا النوع راجع إلى جنس داللة اللفظ المترادؾ والمتداخل على 

، والؽرابٌب هً "ؼرابٌب سود:"ما عهد فً النظرٌات ومن صوره قوله تعالى

. السود اسمان متداخالن على معقول واحد

: الحطٌبة كما فً قول 

 أال حّبذا هند ٌ وأ ٌض بها هنٌد   وهنٌد أتل من دونِها النؤُي والبعدُ 

، والقرار والهُدوِّ  ومنه إتٌانك فً القول الواحد بعٌنه بالقرب والدنوِّ والعلُوِّ والسموِّ

واللٌث واألسد  وشبه ذلك
1

 . 

التجنٌُس ضروب ":وربطها بالتجنٌس، فقال، المماثلةابن رشٌق وقد سّماها 

كثٌرةٌ منها المماثلة وهً أن تكون اللفظة واحدة باختالؾ المعنى نحو قول زٌاد 

: األعجم وقٌل الصلتان العبدي ٌرثً المؽٌرة بن المهلّب

 فانَع المؽٌرَة للمؽٌرِة إذ بَدْت     شعواُء مشعلٌة كنبِح النابحِ 

 وقال صاحب ، والثانٌة الفرس وهً ثانٌة الخٌل التً تؽٌر،فالمؽٌرة األولى رجل

وانصرفوا صرؾ هللا ":، وقال تعالى"وأسلمت مع سلٌمان:"قال تعالى:الكتاب

ُة  "-ص-، وفً كالم النبً"قلوبهم ٌَّ سلٌم سالمها هللا، وؼفار ؼفر لها هللا، وعص

"عصت هللاَ ورسوله
2

. 

وقد أشارت بنت الشاطا إلى ذلك الخالؾ الذي كان بٌن العلماء ورأي 

 وانتهت إلى أّن القرآن الكرٌم ٌحِسُم الخالؾ ،(الترادؾ)أشهرهم فً هذه الظاهرة 

التتبِع  االستق ائِيِّ أللفاِظ الق آن في "الذي طال بٌن العلماء، فرأت أّنه من خالل 

سياقِها، أّنه يستعملُ اللفُظ بداللٍة معّينٍة ال يإّديها لفٌظ آخُ ، في المعنل الذي 
                                                 

 .334: ص، للسجلماسً،المنزع البدٌع 1
 .321: ص،1. ج، البن رشٌق،العمدة2
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"ِجُم وكتُت التفسيِ  عددا قلّ أو ك َ  من األلفاظاَتحِوُد له المع
1

، وأتت بعدة أمثلة 

أقسموعلى ذلك من القرآن الكرٌم كالرإٌا والحلم والنؤي والبعد وحلؾ 
2

 .

الظواهر الفّنٌه ٌعّد من  فً الدرس البالؼً إالّ أّنه متداوالولم ٌكن الترادؾ 

التً أشار إلٌها ابن البناء، ولعّل إٌراده لها بالشواهد القرآنٌة كان العتقاده أن 

الترادؾ  ٌدّل على الثراء اللؽوي الذي ٌمتلكه األدٌب، فٌؤتً باللفظة وما ٌرادفها 

 .لٌكسب كالمه قّوة، وتؤكٌدا لدى المتلّقً ولٌس مجرد تؤّنق وتزٌٌن لتركٌب الجملة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .210:ص   اإلعجاز البٌانً فً القرآن، 

2
 .238-215:ص، ص المصدر نفسه، 
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 :المبحث الثالث

التكـ يـــــ  

 :تمهٌد

ٌربط عامة البالؼٌٌن مبحث التكرٌر أو لتكرار بمباحث اإلٌجاز واإلطناب، 

فقد ُعولج التكرار فً البالؼة العربٌة بوصفه أصال من أصول البدٌع كما هو 

الحال عند ابن رشٌق القٌروانً، وابن اإلصبع المصري وبدر الدٌن ابن مالك 

- ورّبما بتفصٌل أكثر-والسجلماسً وابن البّناء وؼٌرهم، كما عالجه ؼٌر هإالء 

ولكن فً سٌاق بالؼً عام، كما هً الحال عند ضٌاء الدٌن ابن األثٌر الذي 

 .عالجه فً سٌاق الصناعة اللفظٌة

، وفً حّد آخر ٌكشؾ 1"داللُة اللفِظ علل المعنل م ّدداً "وحّد التكرار عندهم 

هو إعادةُ اللفِظ الواحِد بالعدِد أو بالنوِع في القوِل مّ تين :"عن قسمً التكرار

، فالتكرار فً صورته العامة عبارة عن تكرار لفظٌن مرجعهما واحد؛ 2"فواعداً 

أي أن األصل المعجمً لهما واحد دون االعتداد بالمعنى فً هذا السٌاق، كما أّن 

ٌعد ضربا من ضروب اإلحالة إلى سابق، بمعنى أّن الثانً "مثل هذا التكرار 

منهما ٌحٌل إلى األّول؛ ومن ثّم ٌحدث السبك بٌنهما، وبالتالً بٌن الجملة أو الفقرة 

؛ وٌنظر إلى التكرار كذلك من 3"الواردة فٌها الطرؾ الثانً من طرفً التكرار

فالتكرار من الناحٌة اللفظٌة ٌحّقق . زاوٌة األلفاظ، وزاوٌة المعانً: زاوٌتٌن هما

إٌقاعا موسٌقٌا متناؼما، وذلك إذا كان قابما على وحدات متساوٌة من األصوات 

ٌّز بها النظم ٌنحو إلى أن  التً اتصفت بالحسن؛ فالوزن بنبراته المنتظمة التً ٌتم

ٌكون هو اإلٌقاع المنّظم فً الخطاب أو اإلشكالٌة الخطابٌة الطوٌلة، والوزن وجه 
                                                 

. 3: ، ص1 الثل السابر، البن األثٌر، ج1
. 476: المنزع البدٌع ، للسجلماسً، ص2
 79: البدٌع  بٌن البالؼة العربٌة واللسانٌات النصٌة، جمٌل عبد الحمٌد، ص3
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من أوجه التكرار، والكلمتان اللتان تدالّن على التكرار، وهما اإلٌقاع والنسق 

أّما إذا قام على أصوات أو . 1تدالّن على أّن التكرار مبدأ بنٌوي فً كّل الفنون

ألفاظ توصؾ بالثقل أو الؽرابة فإّنها تإدي إلى نتابج عكسٌة وهً التنافر والقبح 

، 2"السمعً؛ إذن فالتكرار قد ٌكون فً اللفظ والمعنى معا وهو التكرٌر اللفظً

، ومن شواهده فً "إعادة العنصر المعجمً نفسه"وبتعبٌر اللسانٌات النصٌة 

اِبقُونَ ﴿:البالؼة العربٌة، قوله تعالى اِبقُوَن السَّ ُبوَن  َوالسَّ ، وقول عبٌد 3﴾أُولَِبَك اْلُمَقرَّ

: ابن األبرص

؟ هثّ سؤلت جموع كْد   َدَة يوم ولّوا أين أينا            

، وباصطالح 4  وقد ٌكون التكرار فً المعنى دون اللفظ، وهو التكرٌر المعنوي

، وهذا النوع من التكرار ٌرتبط (الترادؾ أوشبه الترادؾ)اللسانٌات النصٌة 

باإلٌجاز واإلطناب والمساواة، وٌرتبط بصورة أوثق بمقام التلقً وأقدار 

المستمعٌن، فهو ٌحسن فً مقامات وٌقبح فً أخرى، ومن شواهده فً البالؼة 

ؤُْمُروَن ِباْلَمْعُروِؾ ﴿:العربٌة قوله تعالى ٌَ ِر َو ٌْ ْدُعوَن إِلَى اْلَخ ٌَ ٌة  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِبَك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ  ٌَ ، وال بد من اإلشارة إلى أّن ثّمة 5﴾َو

، فً معالجة ظاهرة التكرار، 6مفارقات بٌن البالؼٌٌن العرب وعلماء لؽة النص

: ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً

                                                 
تشرٌح النقد، محاوالت أربع، تؤلٌؾ نور ثورب فراي، ترجمة محمد عصفور، عّمان األردن :  ٌنظر1

 .323:، ص1991
. 477-476: المرجع السابق، ص،ص2
. 11-10 الواقعة، 3
. 78:، ص1العمدة، البن رشٌق، ج:  ٌنظر4
. 104 آل عمران، من اآلٌة 5
،  807:سعد مصلوح ابتداء من ص.مشكل العالقة بٌن البالؼة العربٌة واألسلوبٌات اللسانٌة، د:  ٌنظر6

حول المفارقات العامة بٌن  ).54-52:   وكذلك األسلوبٌة واألسلوب، عبد السالم المسدي ، ص،ص
 (   البالؼة العربٌة واألسلوبٌات اللسانٌة ضمن قراءة جدٌدة من تراثنا النقدي
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من منظور بالؼً - عند البالؼٌٌن العرب- معالجة هذه الظاهرة: األولى

ومن ثّم كان التركٌز على الكالم األدبً والشعري خاّصة، وكذلك القرآن : صرؾ

-عند علماء لؽة النص–الكرٌم من حٌث إعجازه البالؼً، بٌنما عولجت الظاهرة

 .ومن ثّم شملت النصوص بمختلؾ أنواعها: من منظور لسانً صرؾ

على مستوى الجملة، بل -عند علماء النص–عدم االقتصار فً المعالجة:الثانٌة

تجاوز هذا المستوى إلى الجملة والفقرة والنص بتمامه، بٌنما رّكزت المعالجة عند 

على الجملة أو - أكثر ما رّكزت وخاّصة فً مرحلة التقعٌد-البالؼٌٌن العرب

. شواهد تجاوزت هذا المستوى- أحٌانا-البٌت، وإن جاءت عندهم

، وهم فً هذا أفادوا من 1وقؾ علماء النص على أربع درجات للتكرار: الثالثة

الدراسات اللؽوٌة والداللٌة المعاصرة، بٌنما وقؾ البالؼٌون العرب على درجتٌن 

، لكن فً الشواهد التً (إعادة العنصر المعجمً، والترادؾ أو شبه الترادؾ)فقط

أوردها البالؼٌون العرب وتعلٌقات بعضهم علٌها ما ٌفٌد رصد الدرجة الثالثة فً 

كما أّن عندهم . ، وإن لم ٌصطلحوا على تسمٌتها(االسم الشامل)سلّم التكرار

رصدا دقٌقا وشامال ألنماط عدٌدة من إعادة العنصر المعجمً، وقد خّصوا كّل 

نمط بمصطلح خاص، وعّدوه فّنا برأسه من فنون البدٌع ورّبما ٌرجع ذلك إلى 

. التنافس فٌما بٌنهم على رصد نوع أو فرع جدٌد من البدٌع

خاصة مرحلة -سٌطرة الؽاٌة التقعٌدٌة التعلٌمٌة على البالؼة العربٌة: الرابعة

. بٌنما سٌطرت على علماء النص الؽاٌة التشخٌصٌة-التقعٌد

كشؾ البالؼٌٌن العرب - خاصة األولٌٌن–وكان من نتابج هذه المفارقات 

عن جانب أو جوانب دور هذه الظاهرة فً أدبٌة الكالم وشعرٌته على مستوى 

                                                 
1
. 25إلى20:ص، ص (نسخة مصّورة)لسانٌات النص، محمد خطابً، :  ٌنظر 



            المعنً بٌن اإلٌجاز واإلطناب والتكرار                                          الفصل الرابع    

 332 

الجملة أو البٌت ؼالبا بٌنما كشؾ علماء لؽة النص عن دور هذه الظاهرة فً 

". النّصٌة"والذي هو عندهم من أهم عوامل " السبك"

عند –إذا لم يكن للتك ا  وظيفة فهو:"وٌقول ابن رشٌق عن التكرار

، وذلك 1"علل حّد تعبي  ابن  ويل" الخذالن بعينه"عيت أو هو-البثؼيين الع ت

قبل أن ٌرصد له تسعة وظابؾ، ترتبط كّل وظٌفة منها بالؽرض الشعري، فٌقول 

وال يجت علل الواع  أن يكّ   اسما إالّ علل جهة التوويل :" فً ذلك

:  كقول امرئ القٌسواالستعذات، إذا كان في تؽّزل أونسيت

.       دٌار لسلمى عافٌات بذي خال    ألّح علٌها كّل أسهم هّطال

وقد استثمر امرإ القٌس هنا التكرار فً االنتقال من موقؾ آلخر وهو ما 

. ٌعرؾ فً البدٌع بحسن التخلّص

وما أثبته ابن رشٌق من وظابؾ للتكرار أمر ال ٌمكن إنكاره علٌه خاصة 

ه بعض علماء لؽة النص على التكرار،  ٍَ أنها وظابؾ تخّفؾ من حّدة عٌب الَحَظ

أي عدم : وهو اإلقالل من اإلخبارٌة، ومع ذلك ال ٌمكن تثٌبت هذه الوظابؾ

حصر التكرار فٌها أو فرض أّي منها على التكرار حٌن التعامل مع النص 

الشعري، وإنما ٌترك األمر لما ٌسفر عنه التحلٌل، وبصٌؽة أخرى ننتقل من 

. التقعٌد إلى الوصؾ والتشخٌص

كان ٌفّسره وٌفّسر فابدته فً إطار السٌاق المقالً، : التك ا  عند ابن األ ي 

ٌدّل على معنى واحد "والسٌاق المقامً أحٌانا، فمن التكرار اللفظً عنده ما 

َها ﴿:والمقصود به ؼرضان مختلفان، كقوله تعالى ِن أَنَّ ٌْ اِبَفَت ُ إِْحَدى الطَّ ِعُدُكُم هللاَّ ٌَ َوإِْذ 

ٌُِحقَّ اْلَحقَّ ِبَكلَِماِتِه  ُ أَْن  ٌُِرٌُد هللاَّ ْوَكِة َتُكوُن لَُكْم َو َر َذاِت الشَّ ٌْ وَن أَنَّ َؼ لَُكْم َوَتَودُّ

                                                 
. 73، ص1 العمدة، البن رشٌق، ج1
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ْبِطَل اْلَباِطَل َولَْو َكِرَه اْلُمْجِرُمونَ  ٌُ ٌُِحقَّ اْلَحقَّ َو ْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِرٌَن لِ ٌَ ، هذا 1"﴾َو

، وإنما جًء به ههنا "ولٌحقَّ الحقَّ - ٌحقُّ الحقَّ :"تكرٌر للفظ والمعنى، وهو قوله

الختالؾ المراد، وذلك أّن األّول تمٌٌز بٌن اإلرادتٌن، والثانً بٌان لؽرضه فٌما 

فعل من اختٌار ذات الشوكة على ؼٌرها، وأّنه ما نصرهم وخذل أولبك إالّ لهذا 

ٌَن ﴿:الؽرض، ومن هذا الباب قوله تعالى َ ُمْخلًِصا لَُه الدِّ قُْل إِنًِّ أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد هللاَّ

َل اْلُمْسلِِمٌنَ  ْوٍم َعِظٌٍم  َوأُِمْرُت أِلَْن أَُكوَن أَوَّ ٌَ ُت َربًِّ َعَذاَب  ٌْ قُْل إِنًِّ أََخاُؾ إِْن َعَص

َ أَْعُبُد ُمْخلًِصا لَُه ِدٌِنً قل إّنً أمرت أن أعبد هللا :"، فكّرر قوله تعالى2﴾قُِل هللاَّ

، والمراد به "قل هللا أعبد مخلصا له دٌنً:"، وقوله تعالى"مخلصا له الدٌن

ؼرضان مختلفان، وذلك أن األّول إخبار بؤّنه مؤمور من جهة هللا بالعبادة له 

واإلخالص فً دٌنه، والثانً إخبار بؤّنه ٌخشى هللا وحده دون ؼٌره بعبادته، 

مخلصا له دٌنه، ولداللته على ذلك قّدم المعبود على فعل العبادة فً الثانً ، 

وأّخره فً األّول؛ ألن الكالم أّوال واقع فً العمل نفسه وإٌجاده ، وثانٌا فٌمن ٌفعل 

من 15من اآلٌة )"فاعبدوا ما شبتم من دونه"الفعل من أجله ، ولذلك رّتب علٌه 

. 3"(الزمر

وكذلك األمر عند ابن األثٌر عند تعامله مع التكرار على مستوى المفردات 

ٍِ ﴿ :كما فً قوله تعالى ْحَمِن ِب ِ َربِّ اْلَعالَِمٌَن الرَّ ِحٌِم اْلَحْمُد ّلِِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ْسِم هللاَّ

ٌِن﴾ ْوِم الدِّ ٌَ ِحٌِم  َمالِِك  الرَّ
4

حٌث ٌقول عن التكرار فً هذه اآلٌة، فكّرر الرحمن ، 

الرحٌم مّرتٌن، والفابدة فً ذلك أّن األّول ٌتعلّق بؤمر الدنٌا، والثانً بؤمر اآلخرة، 

فما ٌتعلّق بؤمر الّدنٌا ٌرجع إلى خلق العالمٌن فً كونه خلق كالّ منهم على أكمل 

وقد ٌرجع إلى ذلك الخلق .صفة، وأعطاه جمٌع ما ٌحتاج حتى البّقة والذباب
                                                 

. 8-7 األنفال، 1
.. 14-11 الزمر،2
. 27-25:، ص،ص3 المثل السابر،البن األثٌر، ج3
. 4-1 الفاتحة، 4
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وأّما ما ٌتعلّق بؤمر اآلخرة فهو إشارة إلى الرحمة . كإدرار األرزاق وؼٌرها

الثانٌة فً ٌوم القٌامة الذي هو ٌم الدٌن
1

، ومن ثّم ٌقّرر مبدأ الرجوع إلى السٌاق 

المقامً فً تفسٌر التكرار، وإن قصر هذا المبدأ على التعامل مع القرآن 

وبالجملة فاعلم أّنه لٌس فً القرآن الكرٌم مكّررال فابدة فً تكرٌره، فإن :"الكرٌم

رأٌت شٌبا منه تكّرر من حٌث الظاهر، فؤنعم نظرك إلى سوابقه ولواحقه، 

"لتنكشؾ لك الفابدة منه
2

. 

أّما فٌما ٌخّص تكرار المعنى دون اللفظ فإّن ابن األثٌر ٌحاول إثبات ما بٌن    

طرفً هذا التكرار من فارق فً المعنى رؼم وحدته بٌنهما، ومن ثّم ٌكون لهذا 

ما ٌدّل على - عنده-التكرار وظٌفة إضافٌة إخبارٌة جدٌدة، فمن هذا التكرار

معنٌٌن مختلفٌن، وهو موضع من التكرار مشكل؛ ألّنه ٌسبق إلى الوهم أّنه تكرٌر 

ٌدّل على معنى واحد، فمّما جاء منه حدٌث حاطب ابن أبً بلتعة فً ؼزوة الفتح، 

ٌّا ابن أبً طالب والزبٌر بن المقداد- صلّى هللا علٌه وسلّم–وذلك أن النبً -أمر عل

، فإّن بها ظعٌنة معها كتاب، "روضة خاخ"اذهبوا إلى : "فقال- رضً هللا عنهما

فخرجنا تتعادى بنا خٌلنا حّتى أتٌنا الروضة، -رضً هللا عنه-قال علً. فؤتونً به

صلّى هللا علٌه -وإذا فٌها الظعٌنة، فاخذنا الكتاب من عقاصها، وأتٌنا به رسول هللا

، وإذا هو من حاطب ابن أبً بلتعة إلى ناس من المشركٌن بمّكة، ٌخبرهم -وسلّم

ٌا : ما هذا ٌاحاطب ؟ فقال:" فقال له-صلّى هللا علٌه وسلّم-ببعض شؤن رسول هللا

، إّنً كنت امرأ ملصقا فً قرٌش، ولم أكن من أنفسهم،  ًّ رسول هللا ال تعجل عل

وكان معك من المهاجرٌن لهم قرابة ٌحمون بها أموالهم وأهلٌهم بمّكة، فؤحببت إذ 

فاتنً ذلك من النسب أن اتخذ عندهم ٌدا ٌحمون بها قرابتً، وما فعلت ذلك  كفرا 

صلّى هللا –وال ارتدادا عن دٌنً، وال رضا بالكفر بعد اإلسالم، فقال رسول هللا 

                                                 
. 7:، ص3. المثل السابر،البن األثٌر، ج1
. 90:البدٌع بٌن البالؼة العربٌة واللسانٌات النصٌة، جمٌل عبد الحمٌد، ص: ٌنظر2
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ما فعلت ذلك كفرا وال ارتدادا عن دٌنً، وال : "إّنه قد صدقكم، فقوله-:"علٌه وسلّم

، من التكرٌر الحسن، وبعض الجّهال ٌظّنه تكرٌرا ال "رضا بالكفر بعد إلسالم

فابدة فٌه، فإّن الكفر واالرتداد عن الّدٌن سواء، وكذلك الرضا بالكفر بعد اإلسالم 

ولٌس كذلك، والذي ٌدّل علٌه اللفظ هو أّنً لم أفعل ذلك وأنا كافر، أي باق على 

: أّنً كفرت بعد إسالمً، وال رضا بالكفر بعد اإلسالم؛ أي: الكفر، وال مرتّدا أي

والذي ٌجوزه أّن هذا المقام مقام ...وال إٌثارا لجانب الكفار على جانب المسلمٌن

اعتذار وتنّصل عّما رمً من تلك القارعة العظٌمة التً هً نفاق وكفر، فكّرر 

، والمالحظ 1"المعنى فً اعتذاره قصدا للتؤكٌد والتقرٌر لما ٌنفً عنه ما رمً به

بشبه "هنا فً محاولة ابن األثٌر إثبات الفارق فً المعنى، اتكاءه على ما ٌعرؾ 

وأنا "تقرٌبا، ذلك من خالل إرجاع الفارق إلى توّجه المعنى فً " الترادؾ

بعد " إلى زمن الحق" وال مرتّدا"، ثّم توّجه فً"اإلسالم"إلى زمن سابق قبل "كافر

كما نلحظ اعتماده فً تبرٌر استخدام هذا التكرار على جانب مقامً " اإلسالم

". مقام االعتذار"

    كما ٌشٌر ابن األثٌر فً موضع آخر إلى ضرب آخر من ضروب التكرار 

-المعجمً أو الترادؾ وهو االنتقال من العام إلى الخاص، وهو انتقال ٌهدؾ

إلى التركٌز على المنتقل إلٌه وبٌان أفضلٌته أو أهّمٌته؛ - حسب رأي ابن األثٌر

ومّما ٌنتظم بهذا المسلك أّنه إذا كان التكرٌر فً المعنى ٌدّل على :"ٌقول ابن األثٌر

ْدُعوَن إِلَى ﴿:معنٌٌن أحدهما خاص واآلخر عام كقوله تعالى ٌَ ٌة  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِبَك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ  ٌَ ؤُْمُروَن ِباْلَمْعُروِؾ َو ٌَ ِر َو ٌْ 2﴾اْلَخ
 فإّن األمر ،

بالمعروؾ خٌر، ولٌس كّل خٌر أمرا بالمعروؾ؛ وذلك أّن الخٌر أنواع كثٌرة من 

جملتها األمر بالمعروؾ، وفابدة التكرٌر هنا أّنه ذكر الخاص بعد العام، للتنبٌه 

                                                 
. 27-25:، ص، ص3 المثل السابر ، البن األثٌر، ج1
. 104 آل عمران، 2
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ِ ﴿:على فضٌلة، كقوله تعالى اَلِة اْلُوْسَطى َوقُوُموا ّلِِلَّ لََواِت َوالصَّ َحاِفُظوا َعلَى الصَّ

1﴾َقاِنِتٌنَ 
انٌ ﴿:وكقوله تعالى،  2﴾ِفٌِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرمَّ

، فإّن الرمان من الفاكهة وكقوله 

ْحِمْلَنَها ﴿:تعالى ٌَ َن أَْن  ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل َفؤََب ا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعلَى السَّ إِنَّ

ُه َكاَن َظلُوًما َجُهواًل  3﴾َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اإْلِْنَساُن إِنَّ
، فإّن الجبال داخلة فً جملة 

"األرض، وفابدته تعظٌم األمانة المشار إلٌها وتفخٌم أمرها
4

. 

ٌُلَتَفت إلٌها بشكل ٌعّمقها  ومن وظابؾ التكرار فً التراث البالؼً التً لم 

. ال بط بين أجزاا الكثم: وٌوّسعها على ما فٌها من إضافة جدٌدة ومفٌدة

مع -(البناء)   فالسجلماسً بعد أن اصطلح على تسمٌة هذا الضرب من التكرار 

البِناا هو إعادة اللفظ :"قال- ما ٌالحظ فً داللة المصطلح على الربط والتالحم

الواحد بالعدد وعلل اإلطثل، المّتحد المعنل كذلك مّ تين فواعدا خوية تناسي 

أيعدكم أّنكم :"األّول لطول العهد به في القول، ومن وو ه الجزئية قوله تعالل

الثانً بناء على األّول " أّنكم"، فقوله 5"إذا مّتم وكنتم ت ابا وعظاما أّنكم مخ جون

ْعلَُموَن  ﴿:وإذكار به ؛ خشٌة تناسٌه لطول العهد به فً القول، وقوله عّز وجلّ  ٌَ  

ا َوُهْم َعِن اآْلَِخَرِة ُهْم َؼاِفلُونَ  ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ " هم"، وما كان مثله، فقوله 6﴾َظاِهًرا ِمَن اْلَح

. الثانً تذكار على األّول لما طال القول، وكانت قوته بوجٍه ما قوَة التؤكٌد اللفظً

وٌتضح من هذا ما للتكرٌر من دور فً تنشٌط ذاكرة المتلقً بربط أّول الكالم 

فبؤّي آالء :" بآخره ولدوام التذّكر ومن أمثلته تكرار قوله تعالى فً سورة الرحمن

                                                 
. 238 البقرة، 1
. 68 الرحمن، 2
. 72 األحزاب، 3
. 28-27، ص3. المثل السابر، ج4
. 35 المإمنون، 5
. 7 الروم، 6
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- أٌضا-، والتً ؼرضها دوام تذكر اإلرهاب، وقد ٌكّرر اللفظ 1"رّبكما تكّذبان

ٌّدا ، كما فً قوله تعالى َك لِلَِّذٌَن ﴿:لٌّتصل  أّول الكالم بآخره اتصاال ج ُثمَّ إِنَّ َربَّ

وَء ِبَجَهالٍَة ُثمَّ َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذلَِك َوأَْصلَُحوا إِنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها لََؽفُوٌر  َعِملُوا السُّ

ُت أََحَد َعَشَر ﴿:ومن ذلك قوله تعالى ،2﴾َرِحٌمٌ  ٌْ ا أََبِت إِنًِّ َرأَ ٌَ ٌُوُسُؾ أِلَِبٌِه  إِْذ َقاَل 

ُتُهْم لًِ َساِجِدٌنَ  ٌْ ْمَس َواْلَقَمَر َرأَ .  3﴾َكْوَكًبا َوالشَّ

وٌؤخذ التكرار اللفظً أشكاال وأنماطا عدٌدة رصدها البالؼٌون العرب، فاصلٌن 

إٌاها عن هذا التكرار، وفاصلٌن بٌن هذه األنماط جاعلٌن لكل نمط مصطلح 

خاص، ومعّدٌن كّل نمط فّنا برأسه، وهو ما ٌعكس سٌطرة النزعة التجزٌبٌة 

أوالتفتٌتٌة على البالؼٌٌن العرب بصفة عامة ومنهم ابن البناء العددي، هذه 

األنماط وإن كان بٌنها وبٌن ما اختص بمصطلح التكرار فارق أو أكثر فإّنها فً 

النهاٌة تندرج فً إطاره، ومن هذه األنماط ما ٌحدثه طباق السلب، وهو الجمع 

، وعلٌه ٌخرج 4بٌن فعلً مصدر واحد أحدهما مثبت واآلخر منفً أو أمر ونهً

باإلثبات " الخشٌة"، فقد كّرر لفظ 5﴾فال تخشوا الناس واخشون ﴿:قوله تعالى

ولكنَّ أكثَر الّناِس ال ٌعلمون، ﴿:والنفً، فطابق بٌنهما سلبا، وكذلك قوله تعالى

ا ٌَ ن ،ومن المإشرات األسلوبٌة لتوظٌؾ هذا اللون 6﴾ٌعلمون ظاِهراً ِمَن الحٌاِة الدُّ

البدٌعً فً سٌاق النص القرآنً، وجود بعض اآلٌات القرآنٌة التً ال ٌسٌر فٌها 

هذا اللون على نمط تركٌبً واحد حٌث ٌتقّدم الفعل المنفً فً بعضها وٌلحقه 

الفعل المثبت كما فً اآلٌتٌن السابقتٌن،وقسم منها ٌتقّدم فٌه الطرؾ المثبت على 

ًِّ كما فً قوله تعالى ٌَُخاِدعون هللاَ والذٌَن آَمُنوا وَما ٌخاِدُعوَن إالَّ ﴿:الطرؾ المنف
                                                 

. 13 الرحمن، 1
 119 النحل، 2
. 4 ٌوسؾ، 3
. 56: قواعد الشعر، لثعلب، ص4
. 44 المابدة، 5
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ْسَتْخفُوَن ِمَن هللِا ﴿:، وقوله تعالى1﴾أْنفَُسُهْم وما ٌْشُعُرونَ  ٌَ ْسَتْخفُوَن مَن النَّاِس وال  ٌَ  

؛ فهذا التنوع األسلوبً فً توظٌؾ سٌاق التكرار الطباقً السلبً ما 2﴾وهو َمَعُهْم 

ٌّزها فً توظٌؾ الدوال نفسها على  هو إالّ مإّشر على تنّوع الصٌاؼة القرآنٌة وتم

مستوٌات مختلفة من السٌاقات التركٌبٌة، كما أّن الوظٌفة األهّم فً توظٌؾ طباق 

   . 3السلب صوتٌا هو الكشؾ عن الداللة بؤبعادها المختلفة خالل هذه البنٌة اللؽوٌة

وما ٌنضوي تحته من  (أو التكرار)فقد خّصص للتكرٌر :ابن البناا والتك ي   

فنون وأسالٌب تقترب منه فً الداللة فصال كامال ضمن الباب الثالث من كتابه 

الروض المرٌع وهو باب أقسام اللفظ من جهة داللته على المعنى، وألحقه على 

ًٍ من فنون  عادة عامة البالؼٌٌن بمبحثً اإلٌجاز واإلطناب باعتبار التكرار فّناَ

ا مّ وأ":ٌقول ابن البناء فً بداٌة فصل التكرٌر اإلطناب أو ما سّماه باإلكثار، حٌث

ومنه تك يٌ  " الُمواطؤة:"فمنه تك يٌ  في اللفِظ والمعنل واحٌد ويقالُ له التك ي ُ 

"الموا كةُ :"في اللفِظ والمعنل مختلٌؾ ويقالُ له
4
. 

فمنُه ما يحسُن ومنُه ما يقبُح وال ويَا في البديِع أقبَح : فؤّما قسُم المواطؤةِ 

: من التك اِ ، ألّنه يؽضُّ من طثوتِه ويضُع من قد ِه  كما قال الناظم

ا نكوُن ولكنَّ ذلَك لم َيُكِن     لَْو ُكْنَت ُكْنَت َكَتْمَت الُحتَّ ُكْنَت َكَما    ُكنَّ

فهذا خبٌ  كلُّه موتلٌّ من معنًل واحٍد متكّ ٍ  وألفاٍظ مكّ  ٍة ولذلك قِيلَ في 

، ولكّنه متل كانت هناَك معانَِي أَُخٌ  ال تستفاُد إالّ "أْبَ ُد من حدياِل معادٍ :"الم لِ 

" حسَن التك اُ  ودخل في البثؼة،من التك ا ِ 
5

  ومعنى ذلك أّن فابدة التكرار؛

                                                 
1
. 9 البقرة،  

2
. 108 النساء،  
. 39:، ص1987سعد أبو الرضا، منشؤة المعارؾ، األسكندرٌة،. فً البنٌة والداللة، د3
 .157: ص،الروض المرٌع 4
 .157: ص المصدر نفسه،5
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ٌَُعدُّ بذلك عنده من التكرار - متى أفاد– ترتبط بالتؤوٌالت التً ٌفٌدها للمعنى فال 

 .  المذموم

ولٌس فً التكرار احتمال بل فٌه إطالق واستقالل فإّنه ٌحدث فً القطع عن 

 فعنده أّنك ؛األّول ما ال ٌحدث فً االرتباط به، وٌضرب ابن البناء لذلك أمثلة

 على اإلضافة، ٌحتمل  فً "عندي رطَل خلٍّ :"أو" عندي رطٌل خالًّ :"عندما تقول

طُل خال وٌحتمل أن ٌكون لوزن الخلِّ ولٌس بخلٍّ، بل هو من  رأٌه أن ٌكون الرِّ

 وما هذا فً الواقع إالّ بٌان وتؤكٌد منه جوهر آخر، حدٌٍد أو ؼٌره معدٍّ لوزن الخلِّ 

. على أثر التؤوٌل فً نسق البنٌة األسلوبٌة للكالم

رأٌه بؤمثلة ابن البّناء وللتؤكٌد على أصالة فكره اللؽوي والبالؼً ٌدّعم 

 فعنده أّن تكرار ،"زيد سّيد القوم، ك يم القوم، وجاع القوم:"تطبٌقٌة مثل قولهم

ٌّز ٌعطً لزٌد ا"القوم"كلمة  ُد القوِم كرٌُمهم "، لكّنه ٌرى أّنه لو قٌللتم ٌّ زٌٌد س

 المعنى السابق ألّن المضمر الثانً ٌفّسره الظاهر األّول، ق لما تحقَّ ،"شجاُعهم

 ففً رأٌه أّن الكالم الثانً لم ٌستقّل فً العلم ؛فارتبط به بمنزلة التقٌٌد واالشتراط

به إالّ باألّول من أجل الضمٌر، فإذا لم ٌكن الضمٌر كان كّل قوٍل مستقالّ بحاله 

﴾إِلَِه النَّاسِ  قُْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس َملِِك النَّاسِ ﴿:"كما فً قوله تعالى
1

 وقوله ،

ْن َتَشاُء َوُتِعزُّ ﴿:تعالى قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك اْلُمْلِك ُتْإِتً اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

ٍء َقِدٌٌر  ًْ ُر إِنََّك َعلَى ُكلِّ َش ٌْ ِدَك اْلَخ ٌَ ﴾َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِب
2

 كلمة فتكرار ،

 كان ما بحاله مستقالًّ  معنىً  أفاد هنا المذكورة الناس سورة من آٌة كل فً الناس

.  الموالٌة اآلٌة فً" تشاء من"عبارة  تكرار ومثاله التكرار ٌقع لم لو لٌفٌده

                                                 
 .3-1،الناس 1
 .26،عمران لآ 2
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ما ٌؤتً تخفٌفا على النفس من االسترجاع إلى ما  (البناء)ومن هذا القسم 

اِة ﴿ :فٌبنى على الثانً دون األّول كقوله تعالىمضى،  ٌَ ْعلَُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَح ٌَ

ا  ٌَ ْن ﴾ َعِن اآْلَِخَرِة ُهْم َؼاِفلُونَ  َوُهمْ الدُّ
1

ور﴿:وقوله تعالى ،  َوَرَفْعَنا َفْوَقُهُم الطُّ

ْبِت َوأََخْذَنا ِمْنُهْم  ًدا َوقُْلَنا لَُهْم اَل َتْعُدوا ِفً السَّ ِبِمٌَثاِقِهْم َوقُْلَنا لَُهُم اْدُخلُوا اْلَباَب ُسجَّ ٍَ

ِر َحقٍّ ِمٌَثاًقا َؼلًٌِظا   ٌْ اَء ِبَؽ ٌَ ِ َوَقْتلِِهُم اأْلَْنِب اِت هللاَّ ٌَ  َفِبَما َنْقِضِهْم ِمٌَثاَقُهْم َوُكْفِرِهْم ِبآَ

ٌُْإِمُنوَن إاِلَّ َقلٌِاًل  َها ِبُكْفِرِهْم َفاَل  ٌْ ُ َعلَ  -(ثّم قال)-َوَقْولِِهْم قُلُوُبَنا ُؼْلٌؾ َبْل َطَبَع هللاَّ

َم ُبْهَتاًنا َعِظٌمً  ٌَ ﴾اَوِبُكْفِرِهْم َوَقْولِِهْم َعلَى َمْر
2

. 

ُكَما  ﴿:، كتكرار قوله تعالىللتق ي  ما ٌكون  عندهومن التكرار َفِبؤَيِّ آاََلِء َربِّ

َبانِ  إِنَّ َمَع اْلُعْسِر ﴿:، ومنه ما ٌكون للتؤكٌد، كقوله تعالى"الرحمن"ة رفً سو﴾ ُتَكذِّ

ٌُْسًرا  ﴾ٌُْسًرا إِنَّ َمَع اْلُعْسِر 
3

، فبهذا األصل ٌعرؾ ما ٌحسن من المواطؤة وما 

ٌقبح
4

  .

ولنقل اآلن فً الجنس الثانً لجنس :"وٌقول السجلماسً عن المواطؤة :المواطؤة

ٌِّن بنفسه أٌضا فً  المظاهرة وهو الذي من شؤننا أن نسّمٌه مواطؤة  ومن الب

 6فؤّما الفاعل.  ما ٌدل علٌه باسم المواطؤة من مرادفة المشاكلة والموافقة5الموطا

فإّن – وهو قول الجوهر بحسب االسم أعنً المساوٌة داللته داللة االسم– 

المواطؤة  قول مركب من جزبٌن مّتفقً اللقب والمثال األّول كل جزء منهما على 

معنى هو عند اآلخر بحال مالبمٌه، وذلك ظاهر من قول جوهر الجنس للنوع 

                                                 
 .7،الروم 1
 .156-154 ،النساء 2
 .6-5، الشرح 3
 .160: ص، البن البّناء،الروض المرٌع 4
. القاسم المشترك" المعنى"من األلفاظ التً ٌستعملها المناطقة، وٌقصد به :  الموطىء5
هو القانون النظري؛ أي القاعدة العلمٌة التً تسمح باشتراك المصطلحات فً مبناها  :  الفاعل6

 .   ومعناها النقدي
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 فؤسلوب السجلماسً فً بحث ،1"األول ولهذا النوع ومن قبل جوهر النوع األول

ٌّز بكثٌر من الؽموض  الذي ال ٌمّكن من المواطؤة هو أسلوب المناطقة ولذلك تم

.  معرفة سّر جمال  التكرار فٌها

ومن هذا القسِم ما  ":ٌفّرعه ابن البناء من قسم المواطؤة قابال: العكس والتبديل

ٌّة مرّكبة من ، 2"يقالُ لُه العكُس والتبديلُ ويقال له المقايَضةُ  وهو أن تكون قض

َهارِ  ﴿:متنافرٌن تذكر مع عكسها، وٌستشهد لها بقوله تعالى َل ِفً النَّ ٌْ  ٌُولُِج اللَّ

لِ  ٌْ َهاَر ِفً اللَّ ٌُولُِج النَّ ُ َو ْجِري أِلََجٍل ُمَسّمًى َذلُِكُم هللاَّ ٌَ ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ  َر الشَّ  َوَسخَّ

ْملُِكوَن ِمْن ِقْطِمٌرٍ  ٌَ ُكْم لَُه اْلُمْلُك َوالَِّذٌَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه َما  ﴾َربُّ
3

ٌّز  ، فالعكس هنا مم

بعلو طباقه وبشرؾ القدرة اإللهٌة التً ال تصدر إالّ عن عظمة الخالق جلّت 

 (نوع رخٌص)قدرته، وبالؼة القرآن وإٌجازه وفصاحته وعلى كلِّ تقدٌر فالعكس 

بالنسبة إلى ما فوقه من أنواع البدٌع الؽالبة وإن لم ٌصّوب البلٌػ عكسه بنكتة 

ومن أمثلته الشعرٌة  بدٌعة تنظمه فً سلك أنواع البدٌع فهو مستمر على عكسه

: ه61قول أبً األسود الدإلً ت

 فما كلِّ ذي لبٍّ مإتٌك نصَحه     وما كلِّ مإٍت نصَحه بلبٌب     

فهذا البٌت عّرؾ فٌه أّن هذه القضٌة السالبة الجزبٌة تنعكس كنفسها، وهو شًء 

 ولو قال بعض ،إذ لٌس كلُّ قضٌة سالبة جزبٌة تنعكس كنفسها ال ٌعرؾ بنفسه،

 ألّنه ما ٌعلم بنفسه ألّن كّل قضٌة جزبٌة ،ذي لب مإتٌك نصحه ثم ٌعكس لم ٌفد

 .4موجبة فإنها تنعكس كنفسها

                                                 
1

 .390:المنزع البدٌع للسجلماسً، ص  
. 161: الروض المرٌع، البن البناء، ص2
 .13،فاطر 3
. 161: الروض المرٌع، البن البناء، ص4
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وكّل ما ٌكون من التكرٌر فً اللفظ فً صدر الكالم وفً آخره كان من هذا 

َقاَل لَُهْم ﴿:كقوله تعالى، تصدٌر فهو (المشاركة)القسم الثانً أومن (المواطؤة)القسم 

ٌُْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن اْفَتَرى ِ َكِذًبا َف لَُكْم اَل َتْفَتُروا َعلَى هللاَّ ٌْ ﴾ُموَسى َو
1

، 

ُه لِلنَّاِس َواَل َتْكُتُموَنُه ﴿:وقوله تعالى ُننَّ ٌِّ ُ ِمٌَثاَق الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَُتَب َوإِْذ أََخَذ هللاَّ

ْشَتُرونَ  َثَمًنا َقلٌِاًل َفِبْبَس َواْشَتَرْوا ِبهِ َفَنَبُذوهُ َوَراَء ُظُهوِرِهْم  ٌَ ﴾ َما 
2

وكل ما ٌكون ، 

. من اللفظ فً القسمٌن المذكورٌن على ؼٌر ذلك فهو تردٌد

 ابن اإلصبع ىوال ٌختلؾ مفهوم العكس عند ابن البناء عن مفهومه لد

 أن ُيْإَتل بكثٍم آخُ هُ عكُس أّولِه كؤّنُه بّدلَ فيِه هو:"المصري الذي ٌعّرفه بقوله

ُهْم ِباْلَؽَداِة ﴿: وٌستشهد له باآلٌات التالٌة،"األّول بااخ ِ  ْدُعوَن َربَّ ٌَ َواَل َتْطُرِد الَِّذٌَن 

ِهْم ِمْن  ٌْ ٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعلَ ًْ َك ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َش ٌْ ٌُِرٌُدوَن َوْجَهُه َما َعلَ  ًِّ َواْلَعِش

الِِمٌنَ  ٍء َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّ ًْ ﴾َش
3

َها الَِّذٌَن آََمُنوا إَِذا َجاَءُكُم ﴿:،وقوله تعالى ٌُّ ا أَ ٌَ

ُ أَْعلَُم ِبإٌَِماِنِهنَّ َفإِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْإِمَناٍت َفاَل  اْلُمْإِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ هللاَّ

ِحلُّوَن لَُهنَّ َتْرِجُعوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّارِ  ٌَ  َوآَُتوُهْم َما أَْنَفقُوا َواَل  اَل ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َواَل ُهْم 

ُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َواَل ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر  ٌْ ُكْم أَْن َتْنِكُحوُهنَّ إَِذا آََت ٌْ ُجَناَح َعلَ

ُ َعلٌٌِم َحِكٌٌم  َنُكْم َوهللاَّ ٌْ ْحُكُم َب ٌَ  ِ ْسؤَلُوا َما أَْنَفقُوا َذلُِكْم ُحْكُم هللاَّ ٌَ ﴾َواْسؤَلُوا َما أَْنَفْقُتْم َوْل
4

 ،

 وحسن ،فجاء فً نظم هذه الكلمات بعد العكس والتبدٌل أحد أنواع التصدٌر

ل الكالم وآخره ووقوع لفظة " هنّ "الجوار لوقوع لفظة  ٍّ مجاورة لها " هم"فً أّو

. فً وسط الكالم

                                                 
 .61،طه 1
 .187،آل عمران 2

3
 .52،األنعام  

4
 .10،الممتحنة  
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ْعَمْل ِمَن  ﴿:وجاء من هذا الباب نوع ؼٌر األّول هو قوله تعالى ٌَ َوَمْن 

ٌُْظلَُموَن َنِقًٌرا  َة َواَل  ْدُخلُوَن اْلَجنَّ ٌَ الَِحاِت ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنَثى َوُهَو ُمْإِمٌن َفؤُولَِبَك  الصَّ

 ُ َبَع ِملََّة إِْبَراِهٌَم َحِنًٌفا َواتََّخَذ هللاَّ ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َواتَّ ْن أَْسلََم َوْجَهُه ّلِِلَّ َوَمْن أَْحَسُن ِدًٌنا ِممَّ

﴾إِْبَراِهٌَم َخلٌِاًل 
1

، فإّن نظَم اآلٌِة األخٌرِة عكُس نظِم اآلٌِة األولى، لتقدٌِم العمِل فً  

ِره فً الثانٌة عن اإلسالم، وهذا تبدٌل اللفظ فً الوضع المستلزم  األولى وتؤخُّ

تبدٌل المعنى
2

 .

ومن األمثلة التً ساقها ابن حجة الحموي للعكس بعد تعرٌفه له قول 

: الشاعر

َزَعُموا أنًِّ خُإوٌن فً الهوى     ِفً الهَوى إِي خإوٌن َزَعُموا     

فهذا البيُت ليس فيه نكتٌة تزيلُ عنه العكَس وتحلِّيِه بوعاِ  : ثم ٌعّقب علٌه بقوله

 ولو أ اد الواعُ  أن ي تجلَ م لُه في مجلٍس واحٍد لكان ذلك قد اً يسي اً، ،البديعِ 

لَِم تقولُ ما ال ُيْفَهُم؟ : وأين هذا الناظُم من قوِل أبي تّماَم وقد قال له بعُض حّساِده

 الذي قيل ؟لَِم ال َتْفَهُم ما ُيقال؟ وأين هو من قول الحكيمو: فقال علل الفو ِ 

، وأين هو من كثم "لَِئثَّ أسؤلَ من َيْمَنُعنِي:"لَِم تمنُع من َيسؤَلُك؟ فقال:"له

ْد إذا لم َيُكْن ما ُت يُد، فؤَ ِ :"  الذي قال؟الحكيم ٍِ ما يكوُن، وقيل إّنه و د في ٍِ

"جاُ  الّداِ  أحلُّ بداِ  الجا ِ : "الحديال
3
. 

وكلّ ما يكون من التك ي  في اللفظ في ود  الكثم :"ٌقول عنه ابن البناء :الت ديد

فهو ( الموا كة)، أو من القسم ال اني(المواطؤة(وفي آخ ه من هذا القسم

                                                 
1
 .125-124 ، النساء 

2
 .112-111: ص، ص، البن اإلصبع،بدٌع القرآن  
 .355:ص،1.ج  األدب، البن حجة،خزانة 3



            المعنً بٌن اإلٌجاز واإلطناب والتكرار                                          الفصل الرابع    

 344 

 على هللِا كذباً فٌسَحَتُكم بعذاٍب؛ وقد خاَب مِن تفَتُرواال ﴿:، كقوله تعالى1"تودي 

: ، وقوله تعالى2﴾افَتَرى

، ومن أمثلة البالؼٌٌن لهذا الّنمط من 3﴾ٌشَتُرون واشَتَرْوا ِبِه ثمناً قلٌالً فبٌَس ما ﴿

، "سابل اللبٌم ٌرجع ودمعه سابل:"قولهم (التصدٌر)رّد األعجازعلى الصدور

أّن طالب المعروؾ من الرجل اللبٌم، ٌرجع ودمع هذا اللبٌم سابل، وهذا : ومعناه

أبلػ فً الذّم لهذا الشخص؛ فكلمة سابل فً أّول الفقرة وآخرها متجانسان ألّن 

وكل ما ٌكون :" ، ثّم ٌقول ابن البناء4(السٌالن)والثانٌة من " السإال"األولى من 

 .  5"من التكرٌر فً اللفظ من القسمٌن المذكورٌن على ؼٌر ذلك، فهو تردٌد

وقد ذكره ابن رشٌق بداًٌة ضمن باب التجنٌس، والتردٌد نوع من المجانسة تعلٌقا 

: على قول ابن الرومً

 له نابٌل ما زال طالَب طالٍب    ومرتاَد مرتاٍد وخاطَب خاطٍب      

وهو أن ٌؤتً الشاعر بلفظٍة متعلِّقة بمعنى ثم ٌردّدها بعٌنها متعلّقة بمعنى آخر فً 

:  البٌت نفسه أو فً قسم منه كقول زهٌر

ْلقَ َمْن      منه والّندى ُخلَُقا السماَحةَ     ٌلَق هِرماً  ٌوماً على عالِّته ٌَ

: ثم علّقها بالسماحة وكذلك قوله أٌضا" بهرم"  "ٌلق"فعلّق  

ا ٌَنلَنه      ولو راَم  أسباَب الّسماِء بسلَِّم   ٌَ ومن هاَب أسباَب المنا

 .فرّدد أسباب على ما بنٌت

                                                 
. 162: الروض المرٌع، البن البناء، ص1
. 61 طه، 2
. 187 آل عمران، 3
. 190:، ص2001عابشة حسن فرٌد ، دار قباء القاهرة، . وشً الربٌع بؤلوان البدٌع، د: ٌنظر 4
. 162 الروض المرٌع، البن البناء، ص5
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وٌسهم التردٌد عند الحداثٌٌن فً السبك المعجمً إسهاما محدودا بسبب ربط 

وجوده فً البٌت نفسه أوفً قسٌم منه، وهو شرط ٌصعب إلؽاإه؛ ألّن بإلؽابه 

. 1تلؽى صفة الترّدد نفسها

ٌّة النمٌريوٌجمع العلماء على تقدٌم  :  وتسلٌم فضٌلة هذا الباب إلٌه فً قولهأبً ح

الٌِا      ٌَ ا     لِبْسَن الِبلى مّما لِبْسَن اللّ ٌَ ٍِ من أجِل الحبٌِب المؽان ًِّ أاَل ح

 إذا َميا تَقاَضى المرُء ٌوماً ولٌلًة    لقاضاهُ شًٌء ال ٌملُّ التقاضٌا  

" لبسن البلى مّما لبسن اللٌالٌا:"والتردٌد الذي انفرد فٌه باإلحسان عندهم قوله

شًء ال ٌمّل  تقاضا:" ، ثم قال"إذا ما تقاضى المرء ٌوما ولٌلة: "وكذلك قوله

"، ألّن الهاء كناٌة عن المرء وإن اختلؾ اللفظ"التقاضٌا
2

 .

 ولوال الَمَعاَ ةُ ما :"فً قولهوال ٌرى ابن حجة للتردٌد والتكرار كبٌرة فابدة 

"تعّ ضُت لهما
3

 : 

أَْبَدى البديُع لُه الووُؾ البديُع وفي   نْظِم البديِع حث ت ديُده بفِمي   

دها فيِه :"قال عن التعلٌقلكّنه  هو أن يعلَِّل الواعُ  لفظًة في بيٍت واحٍد  م ي دِّ

ِة  ﴿: كقوله تعالى"ويعلّقها بمعَنً ى آخ َ  اِر َوأَْصَحاُب اْلَجنَّ ْسَتِوي أَْصَحاُب النَّ ٌَ اَل 

ِة ُهُم اْلَفاِبُزونَ  ﴾أَْصَحاُب اْلَجنَّ
4

واستشهدوا على هذا النوع من النظم  بقول أبً ، 

 :نواس

ْتُه     َها حجٌر مسَّ          سّراءُ صفراُء ال تنزُل األحزاُن ساحَتها    لو مسَّ

                                                 
. 95:البدٌع بٌن البالؼة العربٌة واللسانٌات النصٌة، جمٌل عبد الحمٌد، ص: ٌنظر1
 .334-333:ص، ص،1.جالبن رشٌق،  ،العمدة 2
 .353:ص، 1. ج،بن حجة، الخزانة األدب 3
 .20،الحشر 4
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وهو أّن :"لم ٌكن الفرق بٌن التردٌد والتعلٌق واضحا عند المصري فً قولهو

اللفظَة التي تتكّ   في البيِت وال تفيُد معنًل زائداً، بل ال انيُة عيُن األولل هي 

"الت ديدُ 
1

ٌّز بها على التكرار ،  وعلى هذا التقدٌر صار للتردٌد بعض مزٌة ٌتم

 وعلى هذا الطرٌق نظم أصحاب البدٌعٌات هذا النوع، أعنً ،وٌتحلّى بشعارها

:  فبٌت الشٌخ صفً الدٌن الحلًّ فً بدٌعٌته،التردٌد

 له السالُم من هللِا السالُم وفً   داِر السالِم تراهُ شاِفُع األَُمِم     

فلفظة ؛ الثالثة الجّنةو من أسماء هللا الحسنى، ةالثانًوالسالم األولى التسلٌم علٌه، ؾ

السالم متعلِّقة فً كلِّ موضع بؽٌر اآلخر الشتراكها
2

 . 

:  تتمّثل ف3ًوللتردٌد عند الحداثٌٌن ثالث وظابؾ متكاملة

. وأبرز ما ٌمّثلها تردٌد اللفظة نفسها فً السٌاق: الوظٌفة اإلٌقاعٌة

وتقوم على ما تإّدٌه اللفظة المرّددة من أدوار نحوٌة تتبعها : الوظٌفة الداللٌة

. أؼراض سٌاقٌة أهّمها على اإلطالق التوكٌد

وتقوم على ما تفرزه األلفاظ المرّددة من أنماط تركٌبٌة : الوظٌفة الشعرٌة

وإخبارٌة وبٌانٌة متنّوعة على مستوى الخطاب، وتحقٌق عناصر داللٌة مثل 

. المفاجؤة، واإلثارة اللتٌن تجلبان اهتمام السامع، وتحقٌق سٌاق التوقع الجمالً لدٌه

االشتراك عند ابن رشٌق أنواع :الموا كة
4

 منها ما ٌكون فً اللفظ ومنه ما ؛

: ٌكون فً المعنى فالذي ٌكون فً اللفظ ثالثة أشٌاء

                                                 
 .360:ص، 1.نقال عن ابن حجة، الخزانه ج 1
 .360:، ص1. ج، البن حّجة،ألدباخزانة  2
  ، 1995، 2.محمد عبد المطلب، دار المعارؾ القاهرة، ط.بناء األسلوب فً شعر الحداثة، د:  ٌنظر3

. 117-116:ص،ص   
 .96: ص،2. ج،ابن رشٌق العمدة، 4
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فؤحدها أن ٌكون اللفظان راجعٌن إلى حّد واحٍد مؤخوذٌن من حدٍّ واحد فذلك 

م القول فٌه بالنسبة للعمدة)اشتراك محمود، وهو التجنٌس  . (وقد تقدَّ

أحدهما ٌالبم المعنى الذي أنت فٌه واآلخر :أن ٌكون اللفظ ٌحتمل تؤوٌلٌن:والثانً

: ال ٌالبمه وال دلٌل فٌه على المراد كقول الفرزدق

ه    ًّ وما ِمْثلُُه فً الّناِس إالّ ُمَملّكاً     أَُبو أمِّ ٌُقاِرُبه  ح  أُبوه 

ًّ "فقوله  ًّ وهذا االشتراك مذموم قبٌح " ح ٌحتمل القبٌلة وٌحتمل الواحد الح

: والملٌح الذي ٌحفظ لكثٌر فً قوله ٌشّبب 

ًَّ وما تدِري بذاَك الَقَصيياِبرُ      ٍَ قصٌيرٍة   إل  لََعْمِري لقد حبَّبِت كلَّ

َساِء البحاِترُ اعنٌُت قصٌراِت الحجاِل ولم أُِرْد   ِقصَ     َر الُخطى، شرُّ النِّ

نفاه وأعرب عن معناه ؾفّطن لّما أحسَّ باشتراٍك ت فالمالحظ فً البٌتٌن أّن الشاعر

. الذي نحا إلٌه

ال ٌسّمى ولٌس من هذا فً شًء وهو سابر األلفاظ المبتذلة للتكلّم بها،  :والثالث

تناولها سرقة وال تداولها إتباعا ألنها مشتركة ال أحد من الناس أولى بها من 

اآلخر، فهً مباحة ؼٌر محظورة إالّ أن تدخلها استعارة أو تصحبها  قرٌنة تحدث 

ٌّز الناس، وٌسقط اسم،فٌها معنى االشتراك الذي ٌقوم به   أو تفٌد فابدة فهناك ٌتم

رَت اللفظة واتٌَت بما ٌقوم مقامها ٍّ ًّ : بن األحمراكقول  العذر ولو ؼ

ٍِ درِك الطرٌدة متنه     َكَصَفا الخلٌقة بالفضاء الملِبد       ٍِ بمقلَِّص

عبارة عن تكرٌر فً اللفظ والمعنى مختلؾ ابن البناءوالمشاركة عند 
1

، وٌشٌر 

. المحمود  بؤنواعها التً تعدُّ لدٌه من التكرارظاه ة التجنيستحتها إلى 

                                                 
 .157: المرٌع، البن البّناء، صالروض 1
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 ابن حّجة الحموي حٌث  ما ورد عندومفهوم ابن البناء للمشاركة ٌّتفق مع

أن يؤتي الواعُ  بلفظٍة موت َكٍة بين معنييِن اوت اكاً أولياً وف عياً "هو:ٌقول

فيسبُِل ذهَن ساِمِعَها إلل المعنل الذي لم ُيِ ْدهُ الناِظُم، فيؤتِي في آخِ  البيِت بما 

د أّن المقووَد ؼيُ  ما توّهمه السامعُ  "ُيَإكِّ
1

، وهذا ٌتفق تماما مع مدلول ظاهرة 

. التجنٌس التً تقوم على اتفاق فً اللفظ واختالؾ فً المعنى

ٌتفق ابن البناء مع ابن رشٌق فً مفهوم االشتراك اللفظً الذي عّرفه كما 

أن يكوَن اللفظاِن  اجعيِن إلل حدٍّ واحٍد ومؤخوذيِن من حدٍّ ":بقولههذا األخٌر 

"واحٍد، فذلك اوت اٌك محموٌد وهو التجنيسُ 
2

وٌقوم معنى المشاركة عند ابن ، 

البناء على التماثل بٌن كلمتٌن مع اختالؾ مدلولهما، فتّتسق حركة الكلمات 

والحروؾ وأصواتها، معتمدة على المعنى أي أّنه ٌحرص على اإلفادة الفكرٌة 

. قبل القٌمة السمعٌة

 كالخال ٌطلق المشترك حقٌقةمنه  :والمشاركة أقسام كثٌرة عند ابن البناء

 كالمشتري وضع لعاقد المنقول ومنه ،على أخً األّم وعلى النقطة التً فً الوجه

 ونقله أهل العروض ،البٌع ثم نقل إلى الكوكب، وكذلك السبب هو فً اللؽة الحبل

وهو المنقول ألجل مناسبة   المجازإلى حرفٌن متحركٌن أو متحرك وساكن، ومنه

 وهو المجاز إن لم ٌكن ، المستعا أو مشابهة كقولهم لإلنسان الطوٌل نخلة، ومنه

راتبا وقد تقدم قبل هذا أّنه إبدال فً المتناسبة
3

المجاز ، أما المجاز بخووص، هذا 

 فهو ما نقل عن موضوعه األول فً اللؽة إلى ؼٌره فٌدخل فٌه اإلضمار بعموم

ٌّر به  واإلبدال والمبالؽة واالستعارة والكناٌة والحذؾ والزٌادة وؼٌر ذلك مما ٌتؽ

                                                 
  1.ج (2004شرح األستاذ عصام شعٌتو، دار ومكتبة الهالل )،بن حجة الحمويال ،خزانة األدب 1

 .276:ص   
 .96:، ص2.جالبن رشٌق،  ،العمدة 2

3
 .163-162: ص، ص، البن البناء،الروض المرٌع:  ٌنظر 
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الوضع األّول فً اللؽة وألجِل اختالؾ المعنى واتفاق اللفظ فً ذلك كلّه ٌقال له 

المشترك بعموم
1

 . وهو ما عرؾ حدٌثا فً المعجمٌة بالحقول الداللٌة للكلمة،

ألجل اختالؾ معناه ٌحسن فً القواِفً وٌدّل - قسم المشاركة–وهذا القسم 

على قّوة الصناعة وأّما فً الحشِو فقد ٌثقُل لتكرٌر اللفظ، وٌرجع ذلك إلى كثرته 

ٌَُذمُّ بحسب ذلك ٌُحَمُد و . أو قلّته، وقربه وبعده، ف

وٌقوم هذا الفن  :التجنيسوالمحمود منه هو من أقسام البالؼة وٌقال له 

الكلمات المتشابهة لفظا ألّن البدٌعً على تشابه الكلمات مع اختالؾ المعانً، 

 ألنه ٌرى أّن الكلمة الثانٌة إعادة لألولى فٌفاجؤ بكلمة جدٌدة ،تراوغ ذهن المتلقً

 والجناس قٌثارة الشاعر التً ٌعزؾ علٌها وٌدندن بها مختلفة عن التً سبقتها،

سواء أكانت المسافة الزمانٌة بٌن طرفٌه متجاورة أو متباعدة ، فكّل هذا ٌلّبً 

تنّبه ابن البناء لجمال بنٌته قد  و2حاجة النفس إلى ألوان النظم وٌطربها وٌهّزها

 اهتماما خاصا وجعله من التكرار المحمود فً قسم أوالهاللفظٌة والمعنوٌة، و

المشاركة من التكرٌر من أقسام اللفظ من جهة داللته على المقصود
3

، ألنه ٌقوم 

على اإلكثار من تكرار الكلمات ومقاربتها مقاربة شدٌدة، ولٌس على اإلقالل 

 بؤّن  الخفاجًمنها، وإّنما ٌّتخذ مذهبا متوسطا بٌن ذلك، وهذا ٌّتفق مع ما أشار إلٌه

المحمود منه ما قّل ووقع تابعا للمعنى ؼٌر مقصود مع نفسه
4

. 

وٌعّد الجناس أبرز أسالٌب البدٌع ارتباطا باللفظ وأحفلها باألقسام واألنواع 

إلى حّد ٌثٌر الملل، وفٌه كثرت آراء البالؼٌٌن وأقوالهم بدءا من تعرٌفه حٌث 

حاول كّل منهم أن ٌصوؼه على نحو ٌجعله جامعا لكّل أنواعه، واختلفت آراإهم 

                                                 
 .163: صالمصدر نفسه،:  ٌنظر1
محمد الواسطً، مطبعة آنفو برانت ، اللٌدو، فاس،   .قضاٌا الخطاب النقدي والبالؼً،د:  ٌنظر2

. 141:، ص2009  المؽرب، 
 .163: صالروض المرٌع، البن البّناء، 3
 .158: ص، البن سنان،الفصاحة سر 4
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نا ٌّ ومّمن أبرز سرَّ حسن هذه الظاهرة وجمالها عبد ، 1فً قٌمته الفّنٌة اختالفا ب

عليَك اللفظَة كؤنَّه يخدُعَك عن الفائَِدة،  ن األديَت يعيدُ إ: "القاهر الجرجانً إذ ٌقول

"وقد أعَطاها وُيوِهُمك كؤنَّه لم يِزْدك وقد أحسَن الزيادَة ووّفاها
2

، فاألمُر عنده 

أم  لم يتّم إالّ بنو ِة المعنل إذ لو "لٌس تكراراً صوتٌاً ال ٌدّل على معنى بل إّنه 

"كان باللفِظ وحده لَما كان فيه إالّ ُمستحَسٌن ولما ُوِجَد فيه معيٌت مستهَجنٌ 
3

 ،

 والولوع به مذموم وؼٌر محمود وذلك ألن أحلى تجنٌس ،واإلكثاُر من التجنٌسِ 

تسمعه، وأعاله وأحقُّه بالحسِن وأوالهُ ما وقَع من ؼٌِر قصِد المتكلّم إلى اجتالِبه، 

وبقول " أجمَع أهلُ الح ميِن علل تح يِمهِ :"وتؤّهب لطلَِبه ومّثل له بقول الشافعً

: البحتري

 وهوًى هَوى بدُموِعِه فتبادَ ْت   نسقاًُ  يطؤَْن تجلّدا مؽلوبا    
4
 .

إعادِة اللفِظ الواحِد بالعدِد وعلل "وٌتجلّى التجنٌس لدى السجلماسً فً

اإلطثِل لمعنيين متبايينين مّ تيِن فواعداً لمجّ ِد اإلع اِت ال لعلٍّة وهذا الّنوُع 

ٌط تحته أ بعة أنواع  -تجنيس المضا عة-تجنيُس المما لِة : هو جنٌس متوسِّ

ولم ٌخرج ابن البناء فً التجنٌس وأنواعه  ،5تجنيس الكناية- تجنيُس الت كيِت 

. عّما عرفه البالؼٌون قبله

 

 

 

                                                 
رإٌة معاصرة، شفٌع السٌد، دار ؼرٌب للطباعة والنشر،  : أسالٌب البدٌع فً البالؼة العربٌة: ٌنظر1

. 128-127: ص2006ط ،.  القاهرة،د
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 :التجنيس وأنواعه

ومنه ما يكون اللفظ :" تجنيس المطابقة ٌقول ابن البناء عن :تجنيس المطايقة 

 :(األفوه األزدي)الناظم  كقول 1ال اني هو األّول بعينه، ويسّمل مطابقة

وأقطُع الهوجلَ مستؤنساً      بهوجِل مستؤنٍس عنت يسِ       
2

 

 المطابل وهذا ما ُعِرؾ بالجناس التام أو ، والثانٌة الناقة،فالهوجل األولى األرض

وهاج ٍة :" واستشهد له بقول الشاعرتجنيس الكناية وفّرع منه نوعا آخر هو

مرأة، وٌسمٌه ابن ا والثانٌة ، فالهاجرة األولى القابلة،"...قطعت لووِل أخ ى

رشٌق
3

 جناس المماثلة وهً أن تكون اللفظَة واحدًة باختالؾ المعنى نحو قول 

: زٌاد األعجم وقٌل الصلتان العددي ٌرثً المؽٌرة بن المهلب

ًٍ كنبِح الّنابحِ          فاْنَع المؽٌرَة للمؽٌَرِة إْذ َبَدْت   شعواُء مشِعلََة

 وهو ثانٌة الخٌل التً تؽٌر، "الفرس" والمؽٌرة الثانٌة ،"رجل"فالمؽٌرةُ األولى 

 م انو فوا و ؾ :" تعالىوقوله " وأسلمت مع سليمان:"تعالىكما ورد فً قوله 

سلٌٌم سالَمها هللاُ، وؼفاٌر ؼفَر ":،وفً كالم النبً صلى هللا علٌه وسلّم"هللا قلوبهم

ٌُّة عصِت هللاَ ورسولَه : ، وإن كان من ؼٌر هذا الباب وأنشد سٌبوٌه"هللا لها، وعص

    أٌَنَخْت فؤلقت بلدًة فوق بلدٍة   قلٌٌل بها األصواُت إالّ بؽاُمها  

: المكان من األرض، ومثله ما أنشده ثعلب:صدر الناقة، والثانٌة :البلدة األولى

ًٌّ أدهُم          ٌٍّة     حرٍؾ ٌعارضها ثن وثنٌٍة جاوزتها بثن

                                                 
. 163: الروض المرٌع، البن البناء، ص1
ٌّد قومه وقابدهم ،البٌت لألفوه األودي 2    وهو أبو ربٌعة صالءة بن عمرو بن مالك بن مذحج، كان س
:  من قصٌدة مطلعهاوم، وه570يوحكٌمهم وشاعرهم  ت  

 أما ترى رأسً أزرى به      مؤس زمان ذي انتكاس مإوس          
 .321:ص، 1.جالبن رشٌق،  ،العمدة 3
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 استعار له هذا االسم ،الظلُّ : ألدهماناقة، والثنً : فالّثنٌة األولى عقبة، والثانٌة

: ومثله أنشد عمرو بن العالء، "وٌروى حبٌب أدهم

" عود على عود على عوٍد خلقٍ    "

 قد ُذلِّل بكثرة ، والثالث الطرٌق القوٌم،الجمل المسن  والثانً،وقال األّول الشٌخ

.  الوطء علٌه

أنشده قدامة على أّنه طباق وسابر السابق، وقد  األودي بٌتوٌجري هذا المجرى 

الناس ٌخالفونه فً هذا المذهب، وقد جاء رّد األخفش علً بن سلٌمان علٌه فً 

، ذلك وإنكاره على رأي الخلٌل واألصمعً فً كتاب حلٌة المحاضرة للحاتمً

: وعلى القول األّول قال أبو نواس فً ابن الربٌع

 عّباُس عّباٌس إذا حضَر الوَؼى    والفضُل فضٌل والربٌُع ربٌعُ     

:   وقال أبو تمام

 لٌالٌنا بالرقمتٌن وأهلُنا    سَقى العهَد منك العهُد والعهُد والعهدُ      

ًّ هو الوقت ما له " من قوله فالن، والعهد الثانً هو الحفاظ،فالعهد األولى المسق

 أي ؛"ت إلٌهد من قولهم عهد فالن إلى فالن وعه،الوصٌة:، والعهد الثالث"عهد

 وقٌل أراد مطٌر بعد مطٍر ، وجمعه ِعهاد،المطر: وّصانً ووصٌته، والعهد الرابع

: بعد مطٍر وفّسر ذلك بقوله

سحاٌب متى ٌسَحُب على الّنبِت ذٌلَُه    فال ِرْجَل ٌنبو علٌه وال َجْعُد    

: وزعم الحاتمً أّن أفضل تجنٌس وقع لمحدث قول عبد هللا بن طاهر

 وإّني لل ؽِ  المخيِؾ لكالٌئ     ولل ؽِ  يج ي َظلُمه ل ُووؾِ        
1

 

                                                 
     فم  :الثؽر الثانً  حافظ وراٍع،:وكالا ثؽر البالد الذي ٌحافظ علٌه من ؼارة العدو، :الثؽراألول 1
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والتجنٌس " المستوفى" والجرجانً ٌسمٌه المحّقلفهذا وما شاكله التجنٌس 

 مثلالمحّقق ما اتفقت فٌه الحروؾ دون الوزن رجع إلى االشتقاق أو لم ٌرجع 

: قول أحد بنً عبس

 أنَفُكم ال يعِ ُؾ األََنَفاضوذلكم أّن ذلَّ الجاِ  حالَفُكم     وأنّ     
1

  

فاتفقت األنؾ مع األََنِؾ فً جمٌع حروفها دون البناء ورجعا إلى أصل واحد هذا 

عند قدامة أفضل تجنٌس وقع ومثله فً االشتقاق قول جرٌر، والجرجانً ٌسمٌه 

:  أشهر أوصافهأّنهقال والتجنٌس المطلق 

 وما زاَل معقوالً ُعقاٌل عن الّندى  وما زاَل محُبوساً عن الخٌِر حاِبُس  

: وقال جرٌر وفٌه المضارعة والمماثلة واالشتقاق وأنشده ابن المعتز

تقاَعَس حّتى فاَته المجُد َفَقَعْس    وأعٌا بنو أعٌا وضلَّ المضلَُّل  

: وقال أبو تمام فؤحكم المجانسة باالشتقاق

 وخلٍق أخلقِ ، وأشاعٍر ُشْعرٍ     صلٍب صلَّبٍ  وبحوافٍر حفرٍ       

فجنَّس باربع لفظات
2

.  

 فً تحلٌله على اطالع بما قٌل فً أمر المطابقة وشاهدها، وٌبدو ابن البناء

فٌذكر الطباق مساٌرا لؽٌره من البالؼٌٌن باعتباره  ذكر الشًء وضّده، وٌؤتً 

بشاهد قدامة تحت التجنٌس وٌسّمٌه تجنٌس المطابقة بالنظر على معناه اللؽوي 

وما فٌه من التطابق والتوافق بٌن أحرؾ الكلمة، التً تؤتً على حذو واحد، 

مكّونة نسقا تركٌبٌا متماثال
3

. 

                                                                                                                                                         

 .رٌقه :والَظلم بفتح الظاء المحبوب،  
 .323:، ص1.جالبن رشٌق، ،العمدة 1
 .324:، ص1. ج،المصدر نفسه 2
 .111: ص، البن البناء،الروض المرٌع: ٌنظر3
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، وهو على ضروب كثٌرة "المضارعة:"وٌقرب من هذا النوع نوع ٌسمونه

والجرجانً ٌسمٌه التجنٌس –  منها أن تزٌد الحروؾ وتنقص، نحو قول أبً تّمام

: الناقص

ٍٍ عواصِم     تصوُل بؤسٌاٍؾ قواٍض قواضِب    ٌمّدون من أٌٍد عواٍص

. وهً سواء لوال المٌم الزابدة أو الباء الزابدة ومع ذلك فإن الباء والمٌم أختان

: ومنها أن تتقّدم الحروؾ وتتؤخر كقول أبً تّمام

ِب   ٌَ بٌُض الصفاِبِح ال سوُد الصحابِؾ فً   متوِنِهنَّ جالُء الشكِّ والرِّ

: وقول البحتري

  َوَواِجَ  أ ماٍح تقطع بينهم      وواج  أ حام ملوٍم قُطوُعها
1

    

 وفً كالم العرب منه كثٌر ،وأصل المضارعة أن تتقارب مخارج الحروؾ

 -صلى هللا علٌه وسلّم-ومن أحسنه قوله  ،ؼٌر متكلٍّؾ، والمحدثون إّنما تكلّفوه

: لرجل سمعه وهو ٌنشد على سبٌل االفتخار، وقٌل بل سؤله عن نسبه فقال

 إّنً امرٌإ ِحمٌريٌّ حٌن تنسُبِنً    ال من ربٌعَة آباِبً وال مضُر  

ًُّ صلى هللا علٌه وسلّم ك، وأفلُّ : "فقال له النب ك، وأضرُع لخدِّ ذلك وهللا أألم لجدِّ

ك، وأبعد لك عن هللا ورسوله ك،  وأقلُّ لعدِّ ". لحدِّ

نعوذ باهلل من األيمة والعيمة، والؽيمة والكزم :"وقوله صلى هللا علٌه وسلّم

: العطش، الكزم:شهوة اللبن، الؽٌمة: الخلو من النساء، العٌمة :فاألٌمة" والعزم

 .شهوة اللحم: شّدة األكل، والقزم: قصر اللبان من خلقه أو من بخل، وٌقال الكزم

                                                 
 .325:، ص1.جالبن رشٌق،  ،العمدة 1
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وٌبدو ابن البناء من خالل ما جاء به فً هذا اللون من التجنٌس ذا نظرة 

ٌندرج تحت و. علمٌة دقٌقة ٌتفق فٌها مع ؼٌره من رجال الفكر البٌانً فً المدلول

 عند ابن البناء العدٌد من ألوان التجنٌس وال ٌقتصر على لون ةتجنٌس المضارع

، "المشابهة"واحد، وذلك ألنه ٌستخدم كلمة المضارعة بمعناها اللؽوي وهو

"فالمضا عُة للويِا كؤّنُه م لُه ووبُههُ "
1

، فضم تحت تجنٌس المضارعة كلَّ ما 

تشابه فً الوزن أو فً الحرؾ بتوافق مخارجه واتفاقها أو بزٌادتها ونقصانها، أو 

 .أيَّ تشابٍه فً أيِّ جزء من الكلمة األخرى

 وهً ،وهذا النوع ٌسّمٌه الرمانً المشاكلة وهً عنده ضروب هذا احدها

. فقد تناولها فً موضع آخرّما المشاكلة فً المعنى أو، المشاكلة فً اللفظة خاّصةً 

وهو أن يكون بين : "ٌقول ابن البناء عن تجنٌس المضارعة :السمع تجنيس

 الح وؾ في بموافقةاللفظين مقا بة في السمع أو في الحفظ، فقد يكون 

ْنَهْونَ َوُهْم ﴿:كقوله تعالى المخا ج ْنؤَْونَ  َعْنُه وَ ٌَ ٌُْهلُِكوَن إاِلَّ أَْنفَُسُهْم َوَما ٌَ  َعْنُه َوإِْن 

ْشُعُرونَ  ٌَ﴾
2

ْوَمِبٍذ ﴿ :، وقد ٌكون بمقاربة الحروؾ فً المخارج كقوله تعالى ٌَ ُوُجوهٌ 

َها َناِظَرةٌ  ﴾ َناِضَرةٌ إِلَى َربِّ
3

:  ، وقول الشاعر

المكا َم في المكا    ِ ِه والمؽانَِم في المؽاِ مِ       إنَّ 
4
  

الَِّذٌَن  ﴿:وٌكون عنده فً صورة الخطِّ وهو تجنٌس التصحٌؾ كقوله تعالى

حْ  ٌَ ا َوُهْم  ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ ٌُُهْم ِفً اْلَح ُهْم َسُبونَ َضلَّ َسْع ﴾ ُصْنًعاٌُْحِسُنونَ  أَنَّ
5

: الشاعر وقول ،

 مقرُّ  لهم فلٌس فّروا وإن     مفرٌّ  لهم فلٌس حلّوا      فإن

                                                 
1
 . ضرع:لسان العرب  

2
 .26،األنعام  

3
 .23-22،القٌامة  

4
 .165: ص، البن البّناء،الروض المرٌع  

5
 .104، الكهؾ 
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وتدلُّ الشواهد التً استشهد بها على أّن الكلمة تتكّرر بذاتها وال ٌطرأ علٌها 

تؽٌٌر إالّ فً حرؾ واحد، وهذا التؽٌٌر ال ٌكون جذرٌا فً الكلمة ككّل، وإّنما فً 

 .مخارج الحروؾ ٌتوافق أو ٌتقارُب مع مخرج الحرؾ المقابل له فقط

 وقد تنّبه ابن البناء فً تجنٌس السمع لما فً تناؼم الحروؾ وتآلفها من 

جمالٌة ناتجة عن تقارب المخارج أو اتفاقها والتً تتحّقق من خاللها الؽاٌة الفنٌة 

. من التجانس

وقد ذهب السجلماسً أٌضا إلى ما ذهب إلٌه ابن البناء فً اعتبار تجنٌس 

"ق ُت أحِد المخ جيِن من ااخ ِ "السمع من تجنٌس المضارعة، وهو 
1

، وذكر 

.  وكانت شواهدهما واحدةصوره الفنٌة التً تتفق مع ما جاء به ابن البناء

: بالتلفٌقوٌكون 

عاِرَضاهُ بما جَنْت عاِرَضاهُ      أو َدَعاِنً أُْصلَى بما أْوَدَعاِنً    

، (أودعانً و أودعانً) بٌن التطابق الموهمففً البٌت ما ٌسّمى ب

: وسواء كان فً الحشو أو فً القوافً كقوله

َل أَْجَفاِنً برعًِ كواِكِبييه   جى بصُدوِدِه   ووكَّ لقد راَعِنً بدُر الدُّ

فٌا َجَزِعً مهالً عساهُ ٌعوُدِنً  وٌا كِبِدي صبراً على ما َكَواِك ِبِه  

: وٌكون بزٌادة فً اللفظ ال فً الخط كقوله

 فقاَل لًِ دْعِنً وال ُتإِذِنً     حّتى متى أجِري ِبال أَْجِر؟ 

                                                 
1
 .488: ص، للسجلماسً،المنزع البدٌع  
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فبوصل القافٌة بٌاء اإلطالق ٌتم التجنٌس فً اللفظ
1

وتؽدو داللة القافٌة والحشو ، 

معبرة عن فاعلٌة التشكٌل والبناء خالفا لما وردت علٌه تراثٌا، وٌكون بنقٍص فً 

: اللفظ ال فً الخط كقوله

واقتحاُم األهواِل من وقِت حاٍم    واقتساُم األمواِل من وقِت ساِم  

. فبإسقاط همزة الوصل ساوت إحدى الكلمتٌن األخرى

: وٌكون بزٌادة أو نقص فً اللفظ والخط كقول أبً تمام

 تصوُل بؤسٌاٍؾ قواٍض قواِضِب  * ٌمّدوَن من أٌٍد عواٍص عواصِم    

:   كما فً قول أبً تّماموٌكون بالقلب

ٌَبِ * بٌُض الصفاِبِح ال سوُد الصحاِبِؾ ِفً     ُمُتوِنِهنَّ جالُء الشكِّ والر

 التصرٌؾ واالشتقاق فً المادة واالختالؾ فً البناء وهو تجنٌس باالتفاقوٌكون 

اَلِة َوإٌَِتاِء ﴿:كقوله تعالى ِ َوإَِقاِم الصَّ ٌع َعْن ِذْكِر هللاَّ ٌْ ِرَجاٌل اَل ُتْلِهٌِهْم ِتَجاَرةٌ َواَل َب

ْوًما  ٌَ َخافُوَن  ٌَ َكاِة  ﴾  َواأْلَْبَصارُ اْلقُلُوبُ  ِفٌِه َتَتَقلَّبُ الزَّ
2

، فتتقلّب فعل والقلوب اسم 

ُ ﴿:ىوهما معا مشتّقان من ماّدة واحدة وكقوله تعال ْمَحُق هللاَّ َباٌَ َدَقاِت ٌُْرِبً وَ الرِّ  الصَّ

ٌُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَِثٌٍم  ُ اَل   ﴾َوهللاَّ
3

: ، وقول الشاعر 

َن لَُه   وُؼلَّ صدِري بما َتْحِوي َؼالِبلُه  ٌْ أَْلِوي ِبَصْبِري أَْصَداَغ لَُو

: وقول الشاعر

اِم والِقَدمِ  ٌَّ  سلِّم على الّرْبِع من سلَمى بِذي َسلَم   علٌِه َوْشٌم من األ

                                                 
1
 .166:صالبن البّناء،  ،الروض المرٌع  

2
 .37،النور  

3
 .276،البقرة  
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وسواء كانت هذه المادة متحدة فً أصل االشتقاق أولم تّتحد فً األصل إنما 

 ... س ى فس ا لظلماَا طيُؾ خيالٍ :"كما قال، اتحدت فً الظاهر

ألّن المعتبر إّنما هو  (س ر ا)وسرا الثانٌة مادته  (س ر ى)فسرى األولى مادته 

. بما به  التخاطب دون أصله

وحقٌقته :  وقد ذكره ابن فارس فً فقه اللؽةالمحاذاةتجنيس ومنه ما ٌقال له 

أن ٌإتى باللفظ على وزن اآلخر النضمامه إلٌه وإن كان ال ٌجوز فٌه ذلك لو 

الؽداٌا ال بضمامها إلى  :الؽداٌا والعشاٌا فقالوااستعمل منفردا كقولهم أتٌته 

بالٌاء وهو من " واللٌل إذا سجى: "كتبوا العشاٌا، قٌل ومن هذا كتابة المصحؾ،

" فالالم " لسلّطهم:" ومنه قوله تعالى. ذوات الواو لما قرن بؽٌره مما كتب بالٌاء

لسلّطهم )فهذه حوذٌت بتلك الالم وإالّ فالمعنى " فلقاتلوكم:"ثم قال"  لو"جواب 

بنَّه عذابا شدٌدا أو ألذبحّنه"ومثله  (علٌكم فقاتلوكم  الما قسم، ثم ، فهما"ألعذِّ

، فلٌس ذا موضع قسم ألّنه عذر للهدهد فلم ٌكن لٌقسم على "و لٌؤتٌّننً:"قال

الهدهد أن ٌؤتً بعذر لكّنه لما جاء به على أثر ما ٌجوز فٌه القسم أجراه مجراه 

، تستوفونها ألّنها حّق "تعتّدونهافما لكم علٌهن من عّدة :"ومنه قوله جّل ثناإه

. لألزواج على النساء

َوإَِذا لَقُوا الَِّذٌَن آََمُنوا ﴿ :ومنه الجزاء على الفعل بمثل لفظه كما فً قوله تعالى

ْسَتْهِزُئ  ٌَ  ُ َما َنْحُن ُمْسَتْهِزُبوَن هللاَّ ا َمَعُكْم إِنَّ اِطٌِنِهْم َقالُوا إِنَّ ٌَ ا َوإَِذا َخلَْوا إِلَى َش َقالُوا آََمنَّ

ْعَمُهونَ  ٌَ اِنِهْم  ٌَ ُهْم ِفً ُطْؽ ُمدُّ ٌَ ﴾ِبِهْم َو
1

 ﴿: تعالىأي ٌجازٌهم جزاء االستهزاء، وقوله ؛

رُ َمَكرَ  وَ َمَكُرواوَ  ٌْ ُ َخ ُ َوهللاَّ ﴾  اْلَماِكِرٌنَ  هللاَّ
2

ِعٌَن ﴿:تعالىوقوله  ، وِّ ْلِمُزوَن اْلُمطَّ ٌَ الَِّذٌَن 

 ُ ْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر هللاَّ ٌَ ِجُدوَن إاِلَّ ُجْهَدُهْم َف ٌَ َدَقاِت َوالَِّذٌَن اَل  ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن ِفً الصَّ

                                                 
1
 .15-14، البقرة  

2
 .54،آل عمران  
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﴾ِمْنُهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَلٌِمٌ 
1

َبٌة ِمْثلَُها َفَمْن َعَفا َوأَْصلََح  ﴿: ، وقوله تعالى ٌِّ َبٍة َس ٌِّ َجَزاُء َس

الِِمٌنَ  ٌُِحبُّ الظَّ ُه اَل  ِ إِنَّ ﴾َفؤَْجُرهُ َعلَى هللاَّ
2

، وهً شواهد الزركشً فً البرهان
3

 .

، ما ٌقال له الموازنةه ، ومنالترصٌعومن تجنٌس المضارعة ما ٌقال له     

ما بعد المثانً ) منه والترصٌع والموازنة كثٌران فً القرآن وخاصة فً الفضل

 :وقد ٌلتّؾ الترصٌع والموازنة  كما قال الشاعر (من قصار السور

فل اهٍت أالّ  ي ياَل أماُته  ول اؼٍت أالّ ي ياَل نجاُحهُ       
4
 .

تجنٌس :  التجنٌس أربعة أقسامابن البناءوقد قّسم  :تقسيم ابن البناا للتجنيس

تجنٌس السمع  : والمحاذاة وتجنٌس المضارعة الذي ٌتفرع منه،المطابقة، والكناٌة

والتصحٌؾ والتلفٌق والزٌادة والنقص والقلب والتصرٌؾ واالشتقاق والترصٌع 

والموازنة
5

 .

ٌندرج تجنٌس التصحٌؾ عند البناء تحت تجنٌس  :التوحيؾ تجنيس

المضارعة النوع الرابع من أنواع التجنٌس وٌتمّثل لدٌه فً صورة الخط وٌستشهد 

ا َوُهْم ﴿: له بقوله عّز وجلّ  ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ ٌُُهْم ِفً اْلَح ْحَسُبونَ الَِّذٌَن َضلَّ َسْع ُهْم ٌَ  ٌُْحِسُنونَ  أَنَّ

﴾ُصْنًعا
6

 :وقول الشاعر، 

وا فليس لهم مف ٌّ ففن حلّو فليس لهم        مق ُّ     وإن ف ُّ
7

 

وتدّل شواهده على أّن مراده بصورة الخّط أّن التوافق ٌكون فً جمٌع الحروؾ   

عدا حرؾ واحد ٌختلؾ عن الحرؾ المقابل له فً الكلمة األخرى، وهذا واضح 
                                                 

 .79،التوبة 1
 .40،الشورى 2
  دار المعارؾ ،2.ط بدر الدٌن محمد بن عبد هللا الزركشً، البرهان فً علوم القرآن، 3

 .392-391:،صص، 3. ج، دت،بٌروت لبنان   
 .169: ص، البن البناء المراكشً،الروض المرٌع 4
 .167-163: ص، صالمصدر نفسه، 5
 .104،الكهؾ 6
 .165: ص،البن البناء،المرٌع الروض 7
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 إذ أتى حرؾ النون مقابال لحرؾ الباء فً الكلمة األخرى ،فً الشاهد القرآنً

فتؽٌرت صورة الخط فً الكلمة ككّل، وكذلك فً الشاهد الشعري أتت القاؾ محل 

. الفاء

البالؼٌٌن فً تجنٌس التصحٌؾ وال ٌختلؾ ابن البناء مع ؼٌره من
1

مع ، إالّ 

السجلماسً
2

 والزملكانً
3

 وٌمثل له ،ٌخالفانه وٌسّمٌانه تجنٌس الخطاللذان  

 مع ما جاء عند ابن البناء، ومن شواهده قول تتفقالسجلماسً بعّدة شواهد 

: البحتري

باّلِل طالبه " والمعتزُّ "  ولم ٌكن المؽترُّ باّلِل إذ سرى    لٌعّجز 

المؽتّر باّلِل، والمعتز باّلِل، وهً مخالفة فً االسم فقط أّما  :فالتصحٌؾ فً قوله

. المدلول فاالتفاق فٌه واضح

 ابن البناء من عندهذا المصطلح  مفهوم ٌّتضح :تجنيس التو يؾ واالوتقال

سواًا كانت  إن تجنيَس التو يِؾ واالوتقاِل يتمُّ :"قولهب ا أردفهالتًشواهده 

الماّدةُ مّتحدًة في االسميِن في أوِل االوتقاِل والتو يِؾ، أو لم تّتحد في  

س ى فس ا الظلماا طيؾ ) : الناظماألوِل، إّنما اّتحدت في الظاه ، كما قال

ألن ( س   و)وس ا ال انية مادته ( س   ى)، فس ى األولل مادته (خيال

"المعتب  هو ما به التخاطت دون أوله
4
. 

وفً ما قاله مخالفة صرٌحة لرأي ابن جنً فً باب تداخل األصول الذي 

: قال فٌه

                                                 
،البن اإلصبع،    تحرٌر التحبٌر، و250:،ص1.، البن األثٌر، جالمثل السابر :على سبٌل المثال أنظر 1

 .105:   ص
 .488: ص، للسجلماسً،المنزع البدٌع 2
احمد     .علم البٌان المطلع على إعجاز القرآن،عبد الواحد بن عبد الكرٌم الزملكانً، تحالتبٌان فً  3

 .167: ص،1964  مطلوب وخدٌجة الحدٌثً،، بؽداد 
 .168-167: الروض المرٌع، البن البناء، ص، ص4
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قد يدخلُ هذا التداخلُ في ونعِة الواعِ  فيَ ى أّنُه جنٌس وليَس في الحقيقِة "

ؾ ي ) فِفإاد األولى من لفظ ،"مستحقبٌن فإاد ما له فاد":كقول القطامً" تجنيساً 

لكّنهما لما تقاربا هذا التقارب َدَنَوا من ( ؾ د  ى)من تركٌب " فاد"و (د

"التجنٌس
1

 .

 إلى هذه المخالفة، بل ٌدلً برأٌه وٌترك لقاربه مهّمة ابن البناء ولم ٌشر

إدراك ذلك،على عكس السجلماسً الذي حّدد مدلول التصرٌؾ وأعلن عن 

ّنه ال بّد من اّتحاد األصل والصورة، فٌقول فً أمخالفته البن جّنً الذي رأى 

 ـؤّ  واال تياِح بما يق ُع السمَع، ويفيَ ،ال خفاَا با تباِط االنفعاِل هنا إّنه" :منزعه

بالجملِة هو ؼي  فك ي، فكيؾ يعوُد  واالنفعال التخييلي ،البديهة دون ما عداه

"وينقلُت األم  البديهي اختيا يا، هذا ما ال ُيعقلُ وال يمكن
2

. 

وٌدلُّ رأي ابن البناء والسجلماسً على أّن المعنى عند األدٌب ال ٌكون 

منطلقا فكرٌا كما هو الحال عند علماء النحو والصرؾ بل البّد من ارتباطه 

. بالخٌال والحّس الذي تعطً فٌه تقلبات الكلمة معان ودالالت تلفت انتباه القارئ

 فً مصطلح واحد من ضمن أنواع  وٌجمع ابن البناء التصرٌؾ واالشتقاق

تجنٌس المضارعة، على الرؼم من شٌوع انفصالهما عند رجال الفكر البٌانً
3

 ،

محمد عبد المطلب أّن التكرارٌة ملحوظة فً هذا اللون على المستوى .وٌرى د

الشكلً، كما أّنها ملحوظة على مستوى البنٌة العمٌقة، عندما تتوارد لفظتان 

بمعنًى واحد أو بمعنٌٌن مختلفٌن، ولكّن طبٌعة البعد المكانً للفظتٌن هو الذي نقل 

هذا اللون من بنٌة التكرار إلى هذا السٌاق، فكؤّن التكرار هنا البد من أن ٌتوّفر 

                                                 
 .46:، ص2. ج، البن جّنً،الخصابص 1
 .501:ص  البدٌع، للسجلماسً،المنزع 2
، للباقالنً،   إعجاز القرآن و،499: البدٌع، صٌؤتً مصطلح التصرٌؾ فقط مثال فً المنزع 3

   ،169:، البن الزملكانً، صٌانبواالشتقاق فً الت، 93:، للرمانً، صالنكت، 272:   ص
 .321:، والصناعتبن، للعسكري، صالصناعتٌن   
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فٌه ذهنٌا مسافة فً الداللة تسمح للفظة أن تستقّر محّققة نوعا من اكتمال المعنى 

، تلك هً أهم أنواع هذا اللون البدٌعً الموّظؾ صوتٌا فً السٌاق 1أو تحقٌقه

.  الداللً لكثٌر من النصوص الشعرٌة والنثرٌة

هو أن تنفِ َد كلُّ : "منهم إلى التجنٌس فٌحّدده قابال التصرٌؾ أما من ضمّ 

الخيلُ معقوٌد  :كلمٍة من الكلمتيِن عن األخ ى بح ٍؾ، كقوله ولل هللا عليه وسلم

"في نواِويَها الَخْي ُ 
2

 .

والتصرٌؾ واالشتقاق ٌحمالن قٌمة نؽمٌة تثٌر تصورا ذهنٌا الستجالء  

تباٌن المعنى فً ترجٌع اللفظتٌن وبقدر ما ٌوفر هذا الترجٌع من قوة اإلثارة من 

خالل عذوبة لفظه وتالإمه فً السٌاق فهو هجٌن على الصنعة ومستكره
3

 .

 وهما كذلك وسٌلتان من وسابل تجدٌد الدالالت، وتوالد األلفاظ من بعضها،

فهً تعود فً النهاٌة إلى أصل واحد ٌحدد المادة، وٌعطً المعنى المشترك 

. األصٌل، وٌوحً بالمعنى الجدٌد الخاص الجدٌد

اكتفى بذكر مواضعه، ولم  وقد سبق الحدٌث عنه، حٌث (اإلٌهام:)تجنيس التلفيل

ٌتطّرق إلٌه بتعرٌؾ، والتلفٌق من تالفق القوم إذا تالءمت أمورهم
4

، والكلمتان 

ن تكون إحداهما مفردة مستقلّة، واألخرى أتتالءمان مع بعضهما البعض، وذلك ب

مرّكبة من كلمتٌن تّتفق فً تركٌبها مع األولى وكّل واحدة منها تالبم األخرى 

. شكال وإن اختلفت المعنى

                                                 
. 113:بناء األسلوب ، محمد عبد المطلب، ص:  ٌنظر1
 .280: ص،1980، ماهر مهدي هالل، دار الحٌة بؽداد، دط، جرس األلفاظ ودالالتها 2
 .17:ص، البن منقذ، نقد الشعرفً البدٌع ، 107: ص، البن اإلصبع،تحرٌرالتحبٌر: ٌنظر3
 .لفق:لسان العرب 4



            المعنً بٌن اإلٌجاز واإلطناب والتكرار                                          الفصل الرابع    

 363 

ومن ٌرصد هذا المصطلح ٌجد له أسماء مختلفة فً الدرس البالؼً
1

، فقد 

أن تكون إحدى الكلمتين وهي الم ّكبة تساوي  هو:"عّرفه السجلماسً بقوله

حكاِم أاألخ ى بمجّ د الت كيِت فقط من ؼي  زيادٍة وال نقٍص بحَسِت مَواِجِت 

"وضِع اللسان
2

ما ٌقع فً أثناء البٌت، وما ٌقع فً : ، وٌنّوعه بعد ذلك إلى نوعٌن

القوافً، وٌستشهد بشواهد ابن البناء وٌضٌؾ العدٌد من الشواهد الشعرٌة فمّما 

: ٌقع فً أثناء البٌت قول الناظم

ْقتدي فٌِه ِبِمْنَهيياِجً            ٌَ  ٌا ساِبلًِ عن َمْذَهِبً عامداً  لِ

 منهاِجً العدُل وقمُع الهَوى   فهْل لِِمْنَهاِجً من َهاِجً؟          

: وما ٌقع فً القوافً مّثل له بقول الشاعر

 يا ماِك اً بِي وبفِْخَوانِِه     مهثً فَما المكُ  مَن المكُ َماْت          

ة فهَي التِي   تْحـَيا وُتْنِجيَك إذا المكُ  َماتْ حّ عليَك بالص      
3

 

ٌّز ابن البناء فً هذا النوع من التجنٌس وتبعه السجلماسً بتحدٌد الموقع  وقد تم

 أي فً ثناٌا البٌت الشعري، وفً ؛الذي ٌكون فٌه، إذ ٌشٌر إلى أّنه ٌقع فً الحشو

 .ن فً نهاٌة بٌتٌن متتالٌٌنا أي توجد الكلمت؛القوافً

ٌذكر ابن البناء أّن من أنواع تجنٌس المضارعة ما ٌكون بالقلب  :تجنيس القلت

 :   كقول أبً تمام

 .فً متونهن جالء الشك والرٌب "   الوحائؾال سود الوفائح بيض "       

                                                 
  والبدٌع فً نقد ،109:، ص تحرٌر التحبٌر: أنظر"تجنٌس التركٌب" عند ابن اإلصبع وابن منقذ 1
 .540: ص،"المفروق "، للسكاكً،وملوفً مفتاح الع، 33:ص ، البن منقذ،الشعر  
 .450: ص، للسجلماسً،المنزع البدٌع 2
 .494-491:ص،  ص المصدر نفسه،3
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 و الشاهد الشعري، وٌضٌؾ له ثالثة المدلول مع السجلماسً فً  ابن البناءوٌتفق

: شواهد شعرٌة منها قول إسحاق ابن خفاجة

 بجانحتٌه زْنَد أَواِر أورى ؼلًَّة من ناهٍل   فؤروىوسقى      

(أروى، وأورى)فتجنٌس القلب فً قوله 
1

 وٌذكره ابن منقذ وابن اإلصبع ،

باسم تجنٌس العكس
2

 المبدع فً استثمار ذكاء، وٌدّل هذا النوع من التجنٌس على 

ما فً اإلٌقاع من قٌم موسٌقٌة تنبع من داخل النص األدبً ومحاوال أن ٌتخّطى 

.  بها حدود الرتابة، والخروج عن الحّد المؤلوؾ

تجنٌس المحاذاة هو النوع الثالث من أنواع التجنٌس من قسم  :تجنيس المحاذاة

ْهُر اْلَحَراُم ا ﴿:المشاركة من باب التكرٌر، ٌستشهد له ابن البناء بقوله تعالى لشَّ

ِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى  ٌْ ُكْم َفاْعَتُدوا َعلَ ٌْ ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعلَ ِبالشَّ

ِقٌنَ  َ َمَع اْلُمتَّ َ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ ُكْم َواتَّ ٌْ ﴾َعلَ
3

َبٌة ﴿:، وقوله تعالى ٌِّ َبٍة َس ٌِّ َوَجَزاُء َس

الِِمٌنَ  ٌُِحبُّ الظَّ ُه اَل  ِ إِنَّ ﴾ِمْثلَُها َفَمْن َعَفا َوأَْصلََح َفؤَْجُرهُ َعلَى هللاَّ
4

،  

ْمُكُروَن  ﴿:وقوله تعالى ٌَ ٌُْخِرُجوَك َو ْقُتلُوَك أَْو  ٌَ ْثِبُتوَك أَْو  ٌُ ْمُكُر ِبَك الَِّذٌَن َكَفُروا لِ ٌَ َوإِْذ 

ُر اْلَماِكِرٌنَ  ٌْ ُ َخ ُ َوهللاَّ ْمُكُر هللاَّ ٌَ ﴾ َو
5

وهذا النوُع كلُّه ": ، وٌعقب على هذه اآلٌة قابال

ُيقَوُد به المقاَبلَُة، وتحقيُل المساواِة في المعادلَِة، فلذلك اسُتِعيَ  للمعنل ال انِي 

"اللفُظ من المعَنل األّولِ 
6

. 

وٌبدو تؤثر السجلماسً بابن البناء واضحا إالّ أّنه ال ٌجارٌه فً تسمٌة 

الظاهرة إذ تؤتً عنده باسم المزاوجة، وهً النوع األول من أنواع المواطؤة من 

                                                 
 .487: ص، للسجلماسً،المنزع البدٌع 1
 .108:، البن اإلصبع، ص تحرٌر التحبٌر:أنظر 2
 .194،البقرة 3
 .40،الشورى 4
 .30،األنفال 5
 .164: ص، البن البناء،الروض المرٌع 6
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المظاهرة
1

 من الجنس السادس من أجناس البالؼة، وقام بتوضٌح التزاوج فً 

ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن  ﴿:قوله تعالى ْهُر اْلَحَراُم ِبالشَّ ُكْم اْعَتَدىالشَّ ٌْ  َعلَ

ِقٌنَ َفاْعَتُدوا َ َمَع اْلُمتَّ َ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ ُكْم َواتَّ ٌْ ِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعلَ ٌْ ﴾ َعلَ
2

: ، قابال

فجاوزه بما ٌستحق على طرٌق العدل، فاستعٌر للثانً لفظ " فمن اعتدى علٌكم"

االعتداء لؽرض تؤكٌد المساواة فً المعادلة والجزاء وتحقٌق المقابلة بالالبق 

"والكفاٌة به
3

 . 

فابن وتجنٌس المحاذاة ٌرد عند علماء البالؼة تحت مصطلحات أخرى، 

 فً أثناء تحّدثه عن مقابلة الشًء بمثله، إذ  المقابلة ٌرد عنده تحت مصطلحاألثٌر

  مماثال، إذا ورد فً صدر آٌة من اآلٌات ما ٌحتاج إلى جواب كان جوابه: ٌقول

ْمَهُدوَن  ﴿ :كقوله تعالى ٌَ ِه ُكْفُرهُ َوَمْن َعِمَل َصالًِحا َفأِلَْنفُِسِهْم  ٌْ ﴾َمْن َكَفَر َفَعلَ
4

.  

والمتتبع لهذه الظاهرة وأسمابها المختلفة ٌكتشؾ أّنها تحمُل فكرًة واحدًة، 

جماالً فً العبارِة، وسمّوا فً البالؼة، فالناظر "وتحقُِّق بتركٌبها اللفظً والمعنوي 

ٌتوّهم أن المعنى الثانً هو عٌن المعنى األول، فإذا أدام فً النظر، وحّقق الفكر 

علم أّنه ؼٌره فٌكون ذلك سببا الستقراره فً الذهن ورسوخه فً القٌم، فٌكون 

"أدعى للثبوت، وعدم التفلّت
5

 .

وهذه الظاهرة األسلوبٌة ال تكشؾ حجبها لكّل طارق، ألّنها من أسرار الكالم 

إّما فقيٌه في علِم البياِن قد ما َسُه، وإّما :ال يفِطُن الستعمالِها إالّ أحُد َ ُجلينِ "التً

                                                 
ع  1  هً عنده قول مرّكب من جزبٌن مّتفقً اللقب وزاٌلة والمواطؤة مالمظاهرة إلى ال السجلماسً ٌفرِّ

  368: البدٌع، ص المنزع،كل جزء منهما ٌدل على جزء هو عند اآلخر بحال مالبمٌه والمثال ،    
 .    وما بعدها

 .194، البقرة 2
 .204: ص، للسجلماسً،المنزع البدٌع 3

4
 .44،الروم  

5
 .78: ص، عبد الفتح الشٌن،البدٌع فً ضوء أسالٌب القرآن  
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موقوُل اللساِن في الفواحِة حتل ُخلَِل عا فاً بلطائِفِها مستْؽنًِيا عن مطالعِة 

"وحائِفَِها
1

 .

ٌّة تنّبه ابن البناءوقد   إلى القٌمة الفّنٌة لتجنٌس المحاذاة واعتبره ركٌزًة أساس

، ألّنها تقوم على تشابه المعنى والمبنى، ولعل للتوازي من الركابز األساسٌة

استحداثه السم المحاذاة نابع من أّنه ٌرى فٌه قوة داللته على مبدأ التوازي بخالؾ 

 .األسماء التً ُعرؾ بها عند علماء البالؼة

والتجنٌس من أكثر الظواهر البدٌعٌة موسٌقٌة وقد تحّقق له ذلك  :إيقاع التجنيس

ناحيِة التماُ ِل في الوو ِة وناحيِة الج ِس الموسيقيِّ وناحيِة التآلِؾ "من

"والتخالُِؾ بين  كنيه لفظاً ومعنلً 
2

واالنسجاُم "، فٌحدث فٌه نوعا من االنسجام 

هو س ُّ الجماِل، والجناُس لما فيِه من عاِملَْي التواُبه في الوزِن والووِت من 

أقَوى العوامِل في إِحدااِل هذا االنسجاِم، وس ُّ قّوتِِه كامٌن في كْونِِه ُيقا ُت بيَن 

مدلوِل اللفِظ وووتِه من جهٍة، وبين الوزِن الموضوِع فيه اللفُظ من جهٍة 

"أخ ى
3

 .

وقٌمة التجنٌس الفّنٌة لٌست على المستوى الصوتً له فحسب، بل قٌمته 

تعمل على المستوى الداللً كذلك، إذ ٌحدث فٌه أنواعا من اإلثارة والخٌال 

الستجالء المعنى ألن ترجٌع األلفاظ المتشابهة تدق السمع، وتوقظ األذهان، 

وتتشوؾ لوقعها النفوس
4

 .

ل القول فً التجنٌس إالّ أّنه  ٌستوعب تارٌخ هذا  أّن ابن البناءورؼم  ال ٌفصِّ

الفن البدٌعً وجوهره الفنً، فهو ٌدخله تحت قسم التكرٌر الذي ٌقوم بناإه علٌه، 

                                                 
1
 .283:، ص2.ج، البن األثٌر،المثل السابر  

2
 .30: ص،دط ،1954 ، دار الفكر العربً،علً الجندي، فن الجناس  

3
 .234: ص،2.ج،ه1،1374. ط، مطبعة الباي، عبد هللا الطٌب،المرشد إلى فهم أشعار العرب  

4
 .273: ص المرجع نفسه، 
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وٌلمُّ بمعظم األنواع التً ذكرها البالؼٌون، وٌستشهد بشواهدهم، وٌضٌؾ إلى 

ذلك أنه ال ٌقتصر على تجانس أحرؾ الكلمة ككّل، بل ٌضم إلٌه ما تجانست 

حروفه األخٌرة، وما تجانست أوزانه كذلك
1

. 

                                                 
1
 .169-168:ص، البن البناء، ص،الروض المرٌع  



 خاتمة                                                                                                          

 368 

                             

خاتمـــــة 

  الشك أّن الحقٌقة التً ٌقؾ عندها أّي باحث هً أّنه ال ٌمكن بؤّي حال أن ٌستقّر 

الدرس على مبدأ أو نتٌجة نهابٌة مهما أوتً صاحبه من درجات العلم والمعرفة، 

ٌلّخص كّل " الجهود النقدٌة والبالؼٌة عند ابن البناء المراكشً"وعلٌه ٌكاد بحث 

هذه المعانً، ألّن كتب ابن البناء وفً المقام األّول كتابه الروض المرٌع فً 

صنعة البدٌع جاءت مرّكزة ومضؽوطة كّل التركٌز وكّل الضؽط، وبهذا سٌظّل 

بحث جهود ابن البناء ٌحٌل على االستتباع والمداومة واالستمرار بالنظر إلى ما 

ٌتوافر علٌه موضوع البدٌع ذاته من طاقة وشحنة بالؽتٌن ستظالن متحّفزتٌن 

لطلب المزٌد من الرإى المتجّددة، وكذلك تصّور موضوع البدٌع لدى علماء 

البالؼة المؽاربة، فهو موضوع ٌكاد ٌلّخص التجارب العربٌة السابقة باإلضافة 

إلى الوفابد الحضارٌة والمعرفٌة التً استقاها الحّس العربً من مخالطة الثقافات 

. اإلنسانٌة خاّصة منها الثقافة النقدٌة والجمالٌة الٌونانٌة

  هذا وبعدما انتهى البحث إلى رصد ما انتهت إلٌه جهود ابن البناء، تتطلّب 

المنهجٌة إحصاء نتابجها التً تمّخضت عن طرٌق االستبحاث، فً المدّونات 

. النقدٌة والبالؼٌة العربٌة فً شمولٌتها، النظرٌة والتطبٌقٌة

ومهما ٌكن من أمر ال ٌمكن إنكار التالزم الحاصل بٌن النقد والبالؼة، وال 

ٌّامه  مناص عن التوازي الموجود ما بٌن الدرس النقدي والدرس البالؼً على أ

األولى، فما انفّكت القصابد والخطب والرسابل وحّتى القرآن الكرٌم، ٌستوجب من 

القارئ ذهنا نقدٌا وفهما بالؼٌا ثاقبا، فكانت الؽاٌة إعادة قراءة المجهود العربً، 

البالؼً والنقدي، وإضاءة الجوانب المظلمة فٌه، وألّن ما ٌنقص هنا هو االهتمام 

ٌّة البحث االستعانة  بالتراث ال على حساب الحداثة وؼٌرها، وإّنما القتضاء منهج
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باألدوات المنهجٌة واآللٌات الؽربٌة فً تفكٌك الخطاب النقدي العربً وؼٌره من 

جهة، وقراءة هذا المنجز بوعً، وإحٌاء مالبسات االشتؽال حوله، ألّن ما انفرد 

به الؽرب فً مجمله، نابع من العقلٌة العربٌة والٌونانٌة، التً كانت فً وقت 

. سابق منارة ٌهتدى بها

:  النتائج التي خلص لها البحثومن 

، فكان التباس امتزاج كتب النقد بالبالؼة ومباحثها لدى نقاد المؽرب العربً* 

، حٌث كان كّل منهما ٌؤخذ بتالبٌب البالؼة بالنقد األدبً التباسا ال انفصام له

. ة عندهم أساسٌة فً ظهور المفاهٌم النقدٌةيالمفاهٌم البالغاآلخر، كما كانت 

ٌّز المؽاربة بحضور قويٍّ فً المناقشة، والتفصٌالت، واالستمداد المباشر من *  تم

. كتب المنطق مستعٌنٌن به فً خدمة اللؽة العربٌة لبعث القدٌم من رقدته الطوٌلة

الكثٌر من مصطلحات - التً حلّلها-استنباط ابن البناء من النصوص القرآنٌة * 

البدٌع، ولطابؾ اإلعجاز، وبذلك ٌكون قد وصل إلى المبتؽى الذي رام الوصول 

. (فهم الكتاب والسّنة)إلٌه

فهو ٌحاكً البالؼٌٌن المؽاربة والمشارقة، وٌتكا : تفّرده بثالث خصال معرفٌة *

على المنهج العلمً والرٌاضً، وٌتجاوز اآلخر انطالقا من فكر ثاقب، وذهن 

.  حاد، على حّد ما وصفه به تالمذته وأقرانه

 الناحٌة الداللٌة الفكرٌة ال فً آرابه النقدٌة المبثوثة فً كتبه على ترّكز جهوده* 

 الناحٌة المعجمٌة، وذلك بسبب توّجهه الفكري العلمً الناتج عن االشتؽال على

.  بالفكر الرٌاضً تدرٌسا وتطبٌقا ومنهجا

.  النقد الفكري،والنقد األدبً: إمكانٌة التمٌٌز بٌن نوعٌن من النقد لدى ابن البناء*
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اهتمام ابن البّناء بالشعر ٌؤتً من زاوٌة اهتمامه ببالؼة القرآن، فقد كان هدفه * 

األساسً فً الروض هو بٌان اإلعجاز القرآنً، وتٌسٌر فهمه ومعرفة أصول 

. البٌان عن طرٌقه

ٌّزه عن صناعة البٌان كما وضع *  وضع ابن البناء مفهوم علم البٌان بعد أن م

القوانٌن الضابطة لداللة اللفظ وداللة السٌاق، وإن كان أمٌل فً العموم إلى تبّنً 

. النظرة البالؼٌة القدٌمة التً رفدها بإضافات من شخصٌته الرٌاضٌة والمنطقٌة

ؼلبة التوزٌع المنطقً الصرٌح على تعارٌؾ ابن البناء للمباحث البٌانٌة التً * 

استوحى تقسٌماتها وتفرٌعاتها من البناء التصّوري العام لدٌه لمشكلة البالؼة من 

زاوٌة وظٌفتها الّدٌنٌة الشرعٌة، ووظٌفتها العقلٌة الطبٌعٌة، كما ٌظهر فً تعرٌفه 

. لإلٌجاز والمجاز

ٌّة لنظرٌة مقتضى الحال البالؼٌة، ونظرٌة * طموح ابن البناء إلى وضع أسس قو

.  المقاصد الموّجهة للخطاب، وهً أسس كّل نظرٌة تداولٌة فً نظرٌة األدب

توظٌؾ ابن البناء لنظرٌة التناسب الرٌاضٌة والمنطقٌة التً دخلت إلى الثقافة * 

تبدٌل شًء "و" تشبٌه شًء بشًء"العربٌة واإلسالمٌة واستثمارها فً جنس

 .لتوضٌح آرابه وأفكاره" بشًء

اتفاقه فً درسه للتناسب فً القرآن الكرٌم مع ما ذهب إلٌه الجرجانً فً *

مفهومه للنظم الذي هو اإلعجاز الحقٌقً للقرآن عنده، والذي ٌرتكز على فكرة 

الترتٌب، باعتبار أن معانً الكالم تترّتب فً النفس أّوال ثّم تؤتً األلفاظ مرّتبة 

وفق ترتٌب المعانً فً النفس، فقد توّصل إلى أّن التناسب سمة أخرى لألسلوب 

القرآنً باعتباره واحدا فً اللوح المحفوظ قبل أن ٌتفّرق بنزوله إلى السماء الدنٌا 

ع على وفق الكتاب  قبل األحداث واألسباب الداعٌة إلى ذلك، وبعد أن عاد فتجمَّ

المكنون، وفصِل الخطاب على أّنه حسب الوقابع تنزٌال وحسب الحكمة ترتٌبا، 



 خاتمة                                                                                                          

 371 

والمقصود بالتناسب عنده تلك الروابط والعالقات المعنوٌة التً تجمع بٌن أجزاء 

الكالم، سواء كانت عامة أو خاّصة، عقلٌة أم حسٌة، أم خٌالٌة وكل ما ٌدخل تحت 

 .التالزم الذهنً كمعرفة األسباب والعلل واألضداد

لم ٌتوقؾ ابن البناء عند حدود النص الشعري، بل تعّدى ذلك إلى محاولة تؤوٌل  *

النص القرآنً انطالقا من التناسبٌة فً ؼٌر ما موضع، حٌث تتؤّسس بالؼة تؤوٌل 

ٍٍ ال ؼنى للباحث المإّول عنها، كعلوم  القرآن الكرٌم على وعً بعلوم مجتمعِة

. القرآن واللؽة والنحو والبالؼة وؼٌرها

إبانته عن منهج تفسٌري وتؤوٌلً جدٌد فٌه من الجمالٌة ما ٌمكن أن نستؽنً به * 

.  عن الكثٌر من البحوث التفسٌرٌة الموازٌة

مدى سعة اطالعه إبانة جهوده فً بحثه للداللة بتفرٌعاته وتقسٌماته لها عن *

ا مستفٌضا إالّ بحثا طرٌؾ"الروض المرٌع فً صنعة البدٌع"وما كتابه وموسوعٌته،

فً الداللة وأقسامها التً ال تخرج فً الؽالب عن تقسٌمات علماء األصول 

 لها فً بحث طبٌعة الداللة هً عرضالتقسٌمات والتصنٌفات التً ، وهذه للداللة

، فقد أشار إلى لحمة العالقة التً تجمع بٌن اللفظ والمعنى عنده التً تشكل

فً العالقة بٌن األلفاظ والمعانً، حٌث ٌشترط أن تكون الضوابط التً تتحّكم 

األلفاظ المإّدٌة للمعنى المقصود مطابقة لما ٌقتضٌه الحال من إٌجاز ومساواة 

وتناسب، فال ٌستعمل األدٌب حشوا فً كالمه، وال ٌخّل بواجب الصنعة، ألّن هذه 

داء المعنى، فمن أخّل بها، فقد أخّل بعناصر أالمقاٌٌس التعبٌرٌة لها دور فّعال فً 

. وأؼلق على الناس طرٌق البٌان،وسبل إدراك أسرار اإلعجاز البالؼة،

ٌّزطابعه الخاصاعتباره أّن للشعر * الذي ٌحتاج فٌه إلى أكبر قدر و به  الذي ٌتم

مبنً على المحاكاة والتخٌٌل ال على الحقابق، إالّ أّنه ال ه من الخٌال إذ ٌرى أنّ 

ٌّده ال ٌؽفل دور الوزن والقافٌة فً ؛ فهو ٌترك هذا الخٌال على إطالقه بل ق
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 إذ ٌنقسم القول عنده إلى موزون مقّفى وهو المنظوم، وإلى ؼٌر ذلك وهو ،الشعر

ٌقّرر بذلك قاعدة نقدٌة مهّمة،  وهو المنثور، إالّ أّنها لٌست شرطا أساسٌا فٌه،

فالمنظومات التعلٌمٌة ال ٌمكن إدخالها فً دابرة الشعر وقد ٌكون العمل الشعري 

خالٌا من الوزن والقافٌة، وتطؽى علٌه الروح الشعرٌة من جٌشان فً العاطفة 

. وبعٍد فً الخٌال وتناسب فً التركٌب، فٌعّد بذلك شعرا

ٌّل- اعتباره أّن الشعر* ٌحتل مكانة متدّنٌة سواء أكان فً المنظوم أم - القول المخ

فً المنثور، فالشعر حسب ما تقّدم فً تعرٌفه له ٌرتبط بالكذب عن طرٌق 

 وال ٌعتبر قضٌة الصدق والكذبالمحاكاة وٌحصل عنها استفزاز بالتوّهمات، 

أقّر جواز إالّ أّنه  من هذه الخصابص، وإّنما لها دور تعمٌق فاعلٌة التخٌٌل، عنده

وضع لذلك شروطا تتمثل فً كون هذا الكذب ٌجب أن والكذب والؽلو فً الشعر 

. ٌكون ممكنا ولٌس محاال

الكشؾ عن مظهر من مظاهر التلقً فً حدٌثه عن التواصل الجمالً للشعر، *

حٌث ٌتضح اهتمامه الواسع المتزاٌد بؤحوال المستمع والمخاطب وحدٌثه عن 

شعرٌة الخطاب من وجهة نظر المتلّقً وموقع الكالم الشعري من نفسه بوصفه 

طرفا ربٌسٌا فً عملٌة اإلبداع الشعري، وانتهى البحث فً ذلك إلى أّن ابن البناء 

فً تبٌٌنه لوجهة نظره فً عملٌة التلقً ٌرى أّن الناس متباٌنون فً مستوى تلّقٌهم 

وتعاملهم مع النص اإلبداعً، ومستند هذا التباٌن ٌعود إلى تفاوت خصابص 

المتلّقٌن وإمكاناتهم واهتماماتهم مما ٌإثر على عملٌة تلّقً النص المبدع الذي 

ٌمّثل مستوى راقٌا من مستوٌات التعبٌر باللؽة؛ ومن هذه الناحٌة ٌتحّدث عن نوع 

 .المتلقً المخاَطب

وفً جهوده البالؼٌة لم ٌهتم ابن البناء بالتعرٌؾ العام للبالؼة الذي ٌنّص على *

البالؼة عنده قد تقتضً ، ؾ"البالؼَة مطابقُة الكالِم لمقتضى الحاِل مع فصاحِتهِ "أّن 
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ًِّ الكلمات وعندبذ تكون فً أن ٌوجز المتكلّم وٌختصر  اإلٌجاز فً القول وط

كالمه، وقد تقتضً اإلطناب وإطالة القول وعندبذ تكون فً اإلسهاب وإشباع 

 .القول وإطالة الكالم

فالعلم عنده روح الحٌاة، ألّن استكمال " علم"اقتران كلمة البٌان عنده بكلمة  * 

اإلنسان العتقاداته، وأعماله، وأخالقه، إّنما هو بالعلم الذي ٌقّسمه إّلى ثالثة أقسام 

مرتبة الحس، ومنها العبارة باللسان عّما :"حسب مراتب اإلدراكات اإلنسانٌة وهً

فً الضمٌر، ومرتبة الفكر التخٌٌلً، ومنها ما ٌحصل فً النفس بالوهم من 

مدلوالت األلفاظ، ومرتبة العقل الروحً، ومنها المعقوالت الثابتة الدابمة، ومنها 

ما ٌستشرؾ على مشارق األنوار الفابضة على الباطن من قبل الحق، التً هً 

مفتاح باب ارتباط الخلق بالحق، ومسالك األسماء الحسنى فً العالم الثابت بها فً 

. المراتب الزابلة، فكؤّن الثانٌة مقصد، والثالثة مبدأ، واألولى الحق

ولم ٌقصد بالعلم معرفة لوازم الشًء واإلحاطة بقوانٌنه وضوابطه كما ُتُعوِرَؾ 

شًء "علٌه سابقا، لذلك تجد علم البٌان عنده ٌرتقً عن الصناعات المكتسبة فهو 

ٌفٌضه الحق من عنده على األذهان وٌشهد به العقل الصرٌح ال باستفادة من 

. إنسان، إنما ٌحصل من المخلوقٌن التنبٌه على العلم الذي علّمه هللا خلقه

تفرٌق ابن البّناء بٌن صناعة البدٌع والبالؼة والفصاحة، وعلم البٌان واقتران * 

، وٌمكن توضٌح ذلك بؤّن الهدؾ األّول للمبدع "صناعة"البٌان عنده كذلك بكلمة 

هو البٌان؛ بٌان ما فً نفسه للمتلقً، أو السامع أو المخاطب، ثّم تؤتً بعد ذلك 

درجة اإلبداع فً الكالم بالتزٌٌن والتنمٌق وما إلى ذلك من ضروب البدٌع، 

والمتعارؾ علٌه أّنه ال . إلخراجه فً صورة ٌنبهر لها من حٌث البٌان واإلبداع

تكفً معرفة قوانٌن البٌان وال قوانٌن البدٌع أن تصنع من أيٍّ كان فّنانا مبدعا، بل 
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ٌُوجد هذه الصناعة، وال ٌوجدها العلم  ال بّد من توّفر عنصر الملكة الفطرٌة الذي 

.    على حّد تعبٌر مٌخابٌل نعٌمة فً ؼرباله

كما انتهى البحث إلى أّن البٌان عنده وصؾ للملكة األدبٌة التً وهبها هللا لفبة *

من الناس تمتلك آلٌات القول، والمهارة فً صنع األسالٌب الفّنٌة، وتلوٌن 

العبارات األدبٌة، وهو علم كلًّ تشترك فٌه كّل الفنون البالؼٌة على تباٌنها 

. الذاتً

كما أولى الفصاحة اهتماما واضحا فقد قام بتعرٌفها وذكر مقّوماتها سواء 

كان ذلك فً اللفظ أو فً المعنى، أو كلٌهما وذكر أّنه بتوفر تلك المقّومات ٌكون 

حسن البناء المّتفق مع نظام اللؽة الطبٌعٌة، وقد قصد بحسن البناء خلوه من 

ضعؾ التؤلٌؾ وتنافر الكلمات، والَخلوص من التعقٌد فٌتآزر المستوى التركٌبً 

والصوتً والداللً، لٌحّقق بذلك جمال اللؽة الطبٌعٌة وٌسمو به إلى مرتبة عالٌة 

وهذا ما ٌالحظ من خالل تعرٌفه للفصاحة وما ذكره من شروط لها، فقد نظر 

إلٌها نظرة تنبع من إدراكه لطبٌعة اللؽة األدبٌة وما ٌجب على األدٌب أن ٌراعٌه 

. فٌها

ٌّز الجمالً فً الخطاب *  ٌحمل البدٌع عند ابن البناء معنى األدبٌة، بمعنى التم

سواء أكان منظوما أو منثورا وسواء أكان شعرا أوؼٌر شعر، وال ٌؽدو التقابل 

بٌن الشعر وؼٌر الشعر عنده ٌتطابق مع ما هو مؤلوؾ بٌن الشعر والنثر، ولكّنه 

ٌّل وهو ؼٌر الشعر سواء  ٌّل وهو الشعر والقول ؼٌر المخ ٌؽدو بٌن القول المخ

أكان ذلك فً المنظوم أو المنثور، وٌظهر الشعر عنده ال ٌمكن أن ٌحمل الحكمة 

أّما ؼٌر الشعر فٌحمل الحكمة أو هو قابل لحملها ومن هنا تؤتً التفرقة بٌن الشعر 

وؼٌر الشعر ال تتصل بالقٌمة الجمالٌة، فكالهما ٌشمله البدٌع وكالهما تتمّثل فٌه 
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ال ٌحمل إالّ الجهل والباطل، أّما اآلخر ؼٌر الشعر " الشعر"األدبٌة لكّن أحدهما 

. سواء أكان منظوما أو منثورا فهو قابل ألن ٌحمل الحق والحكمة

إلى أن البدٌع هو البالؼة فً أسمى درجاتها، فاألسلوب  كما انتهى فً جهوده* 

ٌّز عنده هو الذي ٌإدي إلى البالؼة وهو الذي ٌعطٌها البدٌع وبالتالً تكون  المتم

الفنون البالؼٌة كلّها فنونا لتحقٌق درجة اإلبداع، فالتشبٌه والمجاز والكناٌة 

والطباق وؼٌره من الفنون إّنما هً أوعٌة ٌحاول الفنان أن ٌصّب فٌها ابتكاره 

وإبداعه ونبوؼه وقد ٌنجح وقد ال ٌنجح، فلٌس هناك فنون بدٌعٌة إنما هناك فنون 

تحاول أن تحّقق البدٌع وأن تحّقق البالؼة فً أبدع صورها، ومن ثم ٌحسُّ الباحث 

بمدى الخسارة التً لحقت الدرس البالؼً باالنحراؾ إلى ما سّمً بفنون البدٌع 

" الفنون البدٌعٌة"بٌنما المقصود من " البدٌع"بمعنى تخصٌص فنون بعٌنها تسمى

ٌُّز والفن الجمٌل . الفنون التً تحاول من خاللها تحقٌق اإلبداع واالبتكار والتم

كما خلص البحث إلى أّن القصد األكبر من تؤلٌؾ كتاب الروض المرٌع، * 

وروافده اللؽوٌة األخرى، هو معرفة وجوه البالؼة القرآنٌة والنبوٌة من حٌث هً 

ٌّة بالؼة  مطلق البالؼة ومطلق الفكرة األدبٌة العربٌة التً التصل إلى مستواها أ

عن تقسٌمات تدرٌجٌة محّددة بشرٌة، وإلى أّن جهوده فٌه تمحورت حول البحث 

 كتابه بسب جاءللمعانً واأللفاظ، ومقّوٌة للدالالت، ورابطة بٌن أنواع الخطاب، ؾ

ر مخّل بالنتابج يذلك دقٌق العبارة، سلٌم اإلشارة، عازفا عن الحشو واإلطناب، غ

 .وال باألسباب

حاول أالّ ٌكون مقلّدا لمن سبقوه فً منهجٌة البحث وال فً االرتباط بجمٌع كما  *

أدمج أحٌانا بعض الجزبٌات فقد المصطلحات البالؼٌة عن معانٌها المعهودة 

. المتقاربة فً كلٌّات صالحة لضّم مجموعات متجانسة
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وبناء على تصّوره هذا أدمج فً علم البٌان بعض القواعد األساسٌة فً علم * 

ال من الوسابل  المنطق أو فً علم األصول على أّنها من الكلٌات المّتصلة بالبٌان،

؛ فقد كان اهتمامه بفّن الخروج باعتباره من التعبٌرٌة الداخلة فً صناعة البٌان

وإلى  بدلٌل عبارته التً ذكر فٌها أّنه فنٌّ بدٌٌع إشارًة إلى جّدة هذا األسلوب،البدٌع 

 واللطٌؾ فً اللؽة هو الذي ٌوصل إلٌك إربك فً رفق، وٌبلػ بك مرادك ؛لطفه

بدون صعوبة، أو تعّنت، فالمتكلّم فً هذا الفّن ٌبتدئ بؽرض ٌقصده فً كالمه، ثّم 

. ٌخرج إلى ؼرض آخر هو المقصود ٌتؤّنق فً عرضه

الخروج أو االنتقال من  -وما ٌمكن اإلشارة إلٌه أّن النكتة البالؼٌة فً هذا األسلوب

 تتمظهر فً التناسب بٌن جزبٌاته أثناء االنتقال من معنى -معنى إلى معنى آخر

عا للمعنى األّول وهو مقصد ابن  دا ومنوِّ إلى معنى حٌث ٌكون المعنى الثانً مجدِّ

وقد . البناء فً كّل هذا، وهو ما ٌدلّل على سعة اطالعه بؤسرار األسالٌب البالؼٌة

 خاّص فً تناول هذا اللون، فقد اعتبر الخروج أصال جامعا لكل منهج كان له

أسلوب من شؤنه أن ٌخرج فٌه المتكلم من شًء إلى شًء آخر، وأطلق 

لذلك كان الفرق واضحا بٌن االستطراد ، المصطلحات وفقا لطبٌعة ذلك الخروج

 . على الرؼم من تبّنٌه أسلوب اإلٌجاز فً الطرحهوؼٌره من المصطلحات عند

واعٌا تمام الوعً بؤّن وقد بدا ابن البناء فً تناوله لمفهوم الخروج وجزبٌاته 

الخروج من صٌؽة إلى أخرى ٌساعد المتلقً على استحضار األحداث، ومعاٌشتها 

شّد، كما ٌطُرِد الملَل والسؤم عنه وٌشّوقه إلى متابعة بنفسه فٌكون تفاعله أقوى وأ

المبدع ولذلك انصّبت جهوده فً هذا الفصل على حصر جمٌع الفنون واألسالٌب 

التً ٌجمعها هذا المقِصُد وبٌان فابدتها وجمالٌتها، وحّتً ٌسهَِّل على كلِّ مبدع 

. اإللمام بها وتوظٌفها خدمة وإمتاعا للمتلّقً
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أهّم المباحث البٌانٌة، وعنه تفّرع اعتبر ابن البناء التشبٌه من المجاز وهو عنده * 

 االستعارة  أو الباقً، ذلك أّن الطاقة التعبٌرٌة للمجاز أوسع وأؼنى من التشبٌه

أوالكناٌة، والدلٌل على ذلك أن سابر المباحث المذكورة تشترك أصال فً مجازات 

ظم عناصر فضابها المجازي وفق أنساق مختلفة كالنظر إلى عنصر على تّم تنث

 وفّن التشبٌه من الفنون التً عرفتها البالؼة العربٌة منذ نشؤتها، .رحساب اآلخ

لذلك ال ٌتطّرق ابن البناء إلى تعرٌفه وال إلى تقسٌماته التً أفاض العلماُء الحدٌَث 

فٌها، بل اكتفى بذكر األقسام التً تبرز فٌها الملكة األدبٌة للمبدع، والتً ٌوّظؾ 

وهو الذي ٌؤتً على خالؾ  فٌها خٌاله وآلٌاته اإلبداعٌة فٌذكر التشبٌه المعكوس

العادة والمؤلوؾ لٌحّقق أقصى ؼاٌة فً المعنى، ألن فٌه اّدعاء بؤّن وجه الشبه فً 

ه واالستعارة عند، المشّبه أقوى منه فً المشّبه به على سبٌل المبالؽة واالّدعاء

  .عنه عالقة لؽوٌة تقوم على المقارنة شؤنها فً ذلك شؤن التشبٌه لكنها تمتاز

تعّرض ابن البناء للحقٌقة والمجاز واجتهد موفوراالجتهاد فً اإلحاطة بجمٌع و*

قضاٌاها التً شؽلت بال النّقاد والبالؼٌٌن فً عصره وقبل عصره وفً ؼٌر 

. موضع من كتبه اللؽوٌة المتوفرة

فً البالؼة، فقد قّسمه إلى مستوٌات مختلفة تراعً وبخصوص الخطاب *

اختالؾ مستوٌات المخاطبٌن فً فهم وإدراك دالالت الخطاب األدبً، وتراعً 

. فٌها كذلك اختالؾ أؼراض الخطاب بحسب مقتضى الحال

ٌِّز عملٌة تلّقً النص المبدع، * وقد أبان فً ذلك عن وعً متقّدم بالحٌثٌات التً ُتَم

فهو خالل تبٌٌنه لوجهة نظره فً عملٌة التلّقً؛ ٌرى أّن الناس متباٌنون فً 

مستوى تلّقٌهم وتعاملهم مع النص اإلبداعً، ومستند هذا التباٌن ٌعود إلى تفاوت 

خصابص المتلّقٌن وإمكاناتهم واهتماماتهم مّما ٌإثر على عملٌة تلّقً النص المبدع 
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الذي ٌمّثل مستوى راقٌا من مستوٌات التعبٌر باللؽة، ومن هذه الناحٌة ٌصّح  

. التساإل عن نوع هذا المتلقً المخاَطب

ونظرا ألّن الهدؾ البٌانً ال ٌتحقق إالّ بتحدٌد وسابله وبذكر نماذج جمالٌة تتبلور 

فٌها طرق البٌان حرص ابن البناء على توضٌح ذلك وتفصٌله ونقل ما ٌمكن أن 

ٌتعلّق األول  :وتٌسٌره وجّزأ الحدٌث فٌه إلى قسمٌن ٌكون مساعدا على تفسٌره

.  باإلٌجاز وٌتعلّق الثانً باإلكثار

فبخصوص اإلٌجاز انتهى إلى أّن فابدته تكمن فً التخفٌؾ على النفس، فقد * 

نٌة بنفسها أو بقرٌنٍة من السٌاِق أو ؼٌرها من  خلص إلى أّنه ٌّ متى كانِت المعانً ب

القرابِن كان اإلٌجاُز نافعاَ ألجل التخفٌِؾ على النفِس، ألنَّ األلفاَظ ؼٌُر مقصودٍة 

لذاتها إّنما هً إلٌصاِل المعانً إلى النفِس، فإذا وصلت النفُس إلى المعنى بؽٌر 

ٌّما إن كانِت النفُس ترى أن لها فً الوصوِل إلى  اللفِظ كان اللفُظ زابداَ فٌثقُل، الس

المعنى خصوصًٌة وشرفاً ال على ؼٌرها فإنها ُتَسرُّ بذاتها ألّنها قد بلؽت المقصوِد 

فً مقابل اإلٌجاز وبالؼته وأنواعه وجمالٌته ٌتناول ابن البناء و. من ؼٌر طول

فً اللؽة نقٌض القلّة، وقد جعله   فاإلكثار؛وبالؼته وفنوَنه (اإلطناب)اإلكثار 

. بعض األدباء من سمات بعض الكالم الذي ال ٌكون موجزا

-كما سّماه–وقدر ربط ابن البناء كؽٌره من البالؼٌٌن التكرار أو التكرٌر * 

بمبحثً اإلٌجاز واإلطناب، باعتباره أصال من أصول البدٌع، وقد خّصص له وما 

ٌنضوي تحته من فنون وأسالٌب تقترب منه فً المدلول فصال كامال ضمن الباب 

الثالث من كتابه الروض المرٌع وهو باب أقسام اللفظ من جهة داللته على 

ابن البناء من خالل ما قد بدا والمعنى، ومن فنونه التصدٌر والتردٌد والتجنٌس؛ 

جاء به فً هذا اللون من التجنٌس ذا نظرة علمٌة دقٌقة ٌتفق فٌها مع ؼٌره من 

. رجال الفكر البٌانً فً المدلول
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إلى القٌمة الفنٌة لتجنٌس المحاذاة  تنّبه قدكما ظهر من خالل بحث جهوده أّنه * 

ٌّة من الركابز األساسٌة ، ألّنها تقوم على تشابه للتوازي واعتبره ركٌزًة أساس

المعنى والمبنى، ولعّل استحداثه السم المحاذاة نابع من أّنه ٌرى فٌه قوة داللته 

 .على مبدأ التوازي بخالؾ األسماء التً ُعرؾ بها عند علماء البالؼة

ل القول فً التجنٌس إالّ أّنه ٌستوعب تارٌخ هذا الفن ابن البناء ورؼم أّن  ال ٌفصِّ

البدٌعً وجوهره الفنً، فهو ٌدخله تحت قسم التكرٌر الذي ٌقوم بناإه علٌه، وٌلمُّ 

بمعظم األنواع التً ذكرها البالؼٌون، وٌستشهد بشواهدهم، وٌضٌؾ إلى ذلك أّنه 

ال ٌقتصر على تجانس أحرؾ الكلمة ككّل، بل ٌضّم إلٌه ما تجانست حروفه 

. األخٌرة، وما تجانست أوزانه كذلك

إّن الموضوع المبحوث سٌظّل ٌستدعً اهتمامات بحثٌة :     ومع ذلك ٌمكن القول

أخرى ٌرتبٌها الباحث سبٌال لمداخلة خصوصٌات النظر الفّنً والجمالً البحت 

فٌما سٌقؾ علٌه البحث عن كتبه التً ال زالت قٌد التحقٌق أو فً حكم المفقود، 

.   لعلّها تكون الوجهة العلمٌة الالحقة بهذه التجربة
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