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عبد الرزاق ،عبد الرحيم ،محمد زين العابدين
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المقدمة

الدرس البالغي عند المبرد

المقدمة

بسم ا﵁ الذم ال فوز إال ُب طاعتو ،ك ال عز إال ُب التذلل لعظمتو ،ك ا٢بمد ﵁ الذم
كل مسلم ،كجعل العربية أشرؼ لساف ،فأنزؿ كتابو ا﵀كم ُب أساليبها
جعل العلم فريضة على ٌ

ا٢بساف ،كالصبلة كالسبلـ على أفصح العرب ٥بجة كأبلغهم حجة كعلى آلو األ٦باد كصحابتو
الذين فتحوا الببلد كنشركا لغة التنزيل ُب اآلفاؽ كحببوىا لؤلعاجم ٩بن استقامت ألسنتهم على
النطق بالضاد.
أما بعد فلقد أسهمت طوائف متعددة ُب صنع تاريخ الببلغة ،فكاف لكل طائفة ا٘باىها
ا٤بعْب ،كمشرهبا ا٣باص ،كمل تكن ىذه اال٘باىات متضاربة متنافرة ،بقدر ما كانت متضافرة
تصب ُب ٦برل كاحد ،ىو ٧باكلة كضع
متبلزمة ،تسّب ُب قنوات ٨بتلفة كلكنها ُب النهاية
ٌ
القواعد الببلغية على أسس كاضحة ،هتتدم هبا ُب ا٢بكم على النص األديب.
من ىذه الطوائف ا٤بتعددة أذكر طائفة النحاة الٍب لعبت دكرا ىاما ُب تطوير الدرس
با٤بربد ( ت285ى).
الببلغي ،كمن ىؤالء النحاة ٧ :بمد بن يزيد النحوم األزدم ا٤بعركؼ ٌ

ا٤بربد كاحدا من أبرز أئمة البصرة ،فهو ٲبتلك مكانة عظيمة ُب نفوس معاصريو حيث
كاف ٌ

تأثر بكتاب سيبويو تأثرا عظيما جعلو يعد نفسو األمْب على النحو البصرم بعده.

كرغم اىتماـ ا٤بربد بالنحو إال أف ا١بانب الببلغي عنده ال يقل أٮبية عن باقي قواعد معرفتو
كذلك من خبلؿ مؤلفاتو ":الكامل" ك"ا٤بقتضب" ك"الفاضل" ك"التعازم كا٤براثي" ك"ما اتفق
لفظو كاختلف معناه"  .يعضد ذلك كلو كتابو "الببلغة" الذم حققو الدكتور رمضاف عبد
ا٤بربد على مفهوـ الببلغة .ك تقصى فيو الفرؽ بْب ببلغة الشعر ك ببلغة
التواب .فقد كقف فيو ٌ

الكبلـ ا٤بنثور كببلغة ا٢بديث كببلغة القرآف الكرًن.

كىي مؤلفات استغرقت الببلغة كلكنها مل ٙبظ بالدرس كالتحليل كالتقوًن باستثاء كتابو
الكامل؛ ك ىو ما ٌقول الرغبة لدم ُب إبراز ٦بهوده الببلغي كإعطائو بعض حقو ما استطعت.

أ
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المقدمة

ا٤بربد مل يقف عند حدكد التأليف ا٤بتخصص بل ترافقت معو كثّب
فالبحث الببلغي لدل ٌ

من اللفتات الببلغية الٍب تناثرت عرب تضاعيف كتبو اللٌغوية كاألدبية؛ كىي مباحث جديرة
بالعرض كا٤بناقشة.
ا٤بربد ك الذم يعكسو العديد من مؤلفاتو ا٤بعنية
من ىنا تظهر أٮبية ا١بانب الببلغي عند ٌ

بالببلغة ،كىو حقيق بالدرس حرم بالتحليل قمْب بالتناكؿ.

تسعى ىذه الدراسة "الدرس الببلغي عند ا٤بربد" جاىدة إىل إبراز ا١بانب الببلغي عند
ا٤بربد كما ٙباكؿ أف ٘بيب على تساؤالت عدة منها:
ٌ
ا٤بربد علوـ الببلغة ُب مؤلفاتو ؟
على أم ٫بو يتناكؿ ٌ

ما أبرز مسائل الببلغة الٍب عا١بها ،كما مصادره فيها ؟
ا٤بربد بوصفو
كتطمح ىذه الدراسة أف تقدـ مادة علمية مفيدة بعرضها ا١بانب الببلغي عند ٌ

لغويٌا ٫بويٌا اجتمعت بْب يديو مادة ببلغية كفّبة استطاع أف يستوعبها كٱبرجها للناس بطريقتو
ا٣باصة .
ا٤بربد ٔبملة من الدراسات تناكلت ُب بعض منها بالتحليل ك التقوًن جانبا من
كقد حظي ٌ
ا٤بربد " كىي
جوانب ٛبيزه فيها ٫بو ا١بانب اللٌغوم أك النحوم مثل":التفكّب النحوم عند ٌ

أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه ٔبامعة ا٤بوصل تقدـ هبا الطالب علي فاضل سيد عبود الشمرم
بإشراؼ الدكتور ٧بي الدين توفيق إبراىيم.
ا٤بربد ك٥با مساس ٔبانب من جوانب البحث كتاب
كلعل من أبرز الدراسات الٍب تناكلت ٌ
ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل " للدكتور مصطفى السيد جرب ،الذم عمد فيو إىل
"أبو العباس ٌ
انتقاء بعض موضوعات الببلغة من كتاب ا٤بربد "الكامل" ،ككتاب "الببلغة كالنقد ُب كتاب

للمربد" للدكتور رفعت إ٠باعيل السيد السوداين ،ككتاب "ا٤بعايّب الببلغية كالنقدية ُب
الكامل ٌ
كتاب الكامل للمربد " للدكتور سامي عبد الكرًن علي سيد أٞبد الشيخ.

ب

الدرس البالغي عند المبرد

المقدمة

أما الكتاب األكؿ فقد اطلعت عليو ،ك أما باقي الكتب فلم يتسن يل الوقوؼ على
مضامينها.
ك إذا كاف من مزية لدراستنا ،فيما أعلم ،عن سابقاهتا ،فهي أهنا ٙباكؿ إلقاء نظرة مشولية
ا٤بربد ُب مؤلفاتو ا٤بختلفة.
على ا١بوانب الببلغية عند ٌ

ك ُب سبيل بلوغ ىذه الغاية ،فقد احتوت ىذه الدراسة على مدخل كبابْب كخاٛبة.

أما ا٤بدخل ،فتناكلت فيو الدرس الببلغي قبل ا٤بربد حيث تعرضت باختصار إىل الببلغة ُب
العصر ا١باىلي ،كُب العصر اإلسبلمي ،كُب عصر بِب أمية ،كإىل أكائل اللٌغويْب الذين ٕبثوا ككتبوا
أمورا تتعلق بالببلغة مثل اإلماـ أبو عبيدة معمر بن ا٤بثُب البصرم (ت208ى) ،ك أبو عثماف
عمرك بن ٕبر ا١باحظ(ت669ق) .ك العامل ا١بليل ابن قتيبة (ت  276ىػ).
كخصصت الباب األكؿ للببلغة كالفصاحة عند ا٤بربد  ،ك قد جاء ُب ثبلثة فصوؿ:
اشتمل الفصل األكؿ ا٤بعنوف " مصطلحا الفصاحة كالببلغة عند ا٤بربد" على مبحثْبٙ ،بدثت
ُب ا٤ببحث األكؿ عن مفهوـ الفصاحة عند ا٤بربد .فا٤بربد يرل أف"كل عريب مل تتغّب لغتو فصيح
على مذىب قومو" .ك الفصاحة عنده مشلت الكلمة ا٤بفردة كالكبلـ ا٤بركب كا٤بتكلم.
كاشتمل ا٤ببحث الثاين على مفهوـ الببلغة عنده .فا٤بربد كإف مل يأت ٔبديد إال أنو قصر داللة
ىذا ا٤بصطلح على صفات العبارة الفنية كخصائص فن القوؿ.
كخصصت الفصل الثاين ؿ"ببلغة الشعر ك النثر عند ا٤بربد" .درست ُب ا٤ببحث األكؿ ببلغة
ٌ

الشعر كا٤بقاييس الٍب ارتضاىا ليكوف الشعر بليغا .ك ىي :إحاطة القوؿ با٤بعُب ،كاختيار الكبلـ،
كحسن النظم؛ حٌب تكوف الكلمة مقاربة أختها ،كمعاضدة شكلها ،كأف يقرب هبا البعيد،

كٰبذؼ منها الفضوؿ ،كا٤بقاربة ُب التشبيو ،كإصابة ا٢بقيقة ،كالفطنة بالغوامض ،كالرصف
القوم كاالختصار القريب ،والبعد عن التكلف ،كقرب ا٤بأخذ ،كا٤بعُب البديع.
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ك تعرضت ُب ا٤ببحث الثاين إىل ببلغة النثر ألف ا٤بربد ٝبع ُب مؤلفاتو كل أنواع النثر الفِب
حيث قاؿ ُب مقدمة كتابو الكامل "ىذا كتاب ألفناه ٯبمع ضركبا من اآلداب ،مابْب كبلـ
منثور ،كشعر مرصوؼ ،كمثل سائر ،كموعظة بالغة ،كاختيار من خطبة شريفة ،كرسالة بليغة".
ٍب ختمت ىذا الفصل ٗببحث ثالث عنونتو ب"ا٤بفاضلة بْب الشعر كالنثر" .كا٤بربد حْب
فاضل ُب رسالتو بْب ا٤بنثور كا٤بنظوـ قاـ ٗبوازنة أيضا بينهما كذلك ٕبملهما على نفس ا٤بعُب
كقدـ لنا أمثلة.
كأفردت الفصل الثالث لببلغة ا٢بديث النبوم الشريف كالقرآف الكرًن حيث بدأت بالتنويو
بفصاحتو



كببلغتو ٍب تعرضت إىل ا٤بوازنة الٍب أقامها ا٤بربد بْب ببلغة الرسوؿ الكرًن كببلغة

الشعر كالنثر ُب مدكنتو "الببلغة".
بعد ذلك انتقلت للحديث عن فصاحة القرآف الكرًن كببلغتو .فقد أقاـ ا٤بربد موازنة تطبيقية
بْب ببلغة القرآف كالكبلـ ا٤بنثور ك جاء هبذه ا٤بوازنة من أجل إثبات مساٮبتو ىو أيضا ُب الدفاع
عن نظم القرآف كما فعل قبلو الفراء كأبو عبيدة كا١باحظ كابن قتيبة.
أما الباب الثاين فعرضت فيو للمادة الببلغية ُب كتب ا٤بربد ،فوقفت على مباحثها ،كعا١بتها
كفق تقسيم ا٤بتأخرين لعلم الببلغة تسهيبل للوصف كتنظيما لو .ك قد اشتمل الباب على أربعة
فصوؿ:
اختص الفصل األكؿ ٗبباحث علم ا٤بعاين شرحا ك ٙبليبل :ا٣برب ك أغراضو ،كا٢بذؼ بأنواعو
ك أسلوب القصر ك طرقو ،ك األساليب اإلنشائية ،ك القلب ،ك التغليب ،ك الفصل ك الوصل،
ك اإلٯباز ك اإلطناب ك ا٤بساكاة.
ك اختص الفصل الثاين ٗبباحث علم البياف شرحا ك ٙبليبل :التشبيو ك أقسامو عند ا٤بربد
ك اجملاز بأنواعو :اجملاز العقلي ك عبلقاتو ،اجملاز اللٌغوم :اجملاز ا٤برسل ك عبلقاتو-االستعارة،
الكناية ك أقسامها.
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ك عاِب الفصل الثالث مباحث علم البديع :ا﵀سنات البديعية ا٤بعنوية ك ا﵀سنات البديعية
اللفظية.
أما الفصل الرابع ،فتناكؿ "ا٤بربد بْب التأثر ك التأثّب" .ك قد قسمتو إىل مبحثْب ،ا٤ببحث
األكؿ عنونتو بتأثر ا٤بربد بغّبه من العلماء .ك أبرز من تأثر هبم ُب ميداف الببلغة :سيبويو (ت
180ىػ) -الفراء (ت 207ىػ) -أبو عبيدة (ت

210

ىػ) -األصمعي (ت

216

ىػ) -ا١باحظ

(ت 255ىػ) -أبو العباس ثعلب (ت  291ىػ).
ك ا٤ببحث الثاين عنوانو "تأثّب ا٤بربد فيمن بعده من العلماء" :كاف للمربد أثره الواضح فيمن
بعده من لغويْب كأدباء كمفسرين ،فكثّبا ما صرح ىؤالء العلماء بالنقل عنو ،كاستشهدكا بآرائو
ك أبرز من تأثركا با٤بربد :ابن ا٤بعتز (ت  296ىػ) -الزجاج (ت  316ىػ) -قدامة بن جعفر (ت
337

ىػ) -أبو عبد ا﵁ ا٤برزباين (ت

ىػ) -الثعاليب( :ت
466

430

384

ىػ) -ابن السيد البطليوسي (ت

ىػ) -اإلماـ عبد القاىر ا١برجاين (ت

بن األثّب (ت

637

ىػ) -الرماين (ت
471

ىػ) -القرطيب ا٤بفسر (ت

386

444

ىػ) -الباقبلين( :ت

ىػ) -ابن رشيق القّبكاين (ت

ىػ) -الز٨بشرم (ت

671

403

528

ىػ) -ابن منظور (ت

ىػ) -ضياء الدين

711

ىػ) -ا٣بطيب

القزكيِب (ت  739ىػ) -عبد القادر البغدادم (ت  1093ىػ).
ضمت أىم نتائج البحث ا٤بتوصل إليها.
ك ذيلت البحث ٖباٛبة ٌ

قد يرل البعض أنو كاف من األجدر يب أف أبتدئ حديثي ُب الباب األكؿ بببلغة القرآف

الكرًن أكال ٍب ببلغة ا٢بديث ثانيا ،بعدٮبا ببلغة الشعر كالنثر ،لكِب التزمت بَبتيب ا٤بربد
كمنهجيتو ُب رسالتو "الببلغة" حٌب أكوف أمينة ُب عرضي ك ٙبليلي.
أما الصعوبات الٍب اعَبضتِب فتتمثل ُب كوف مسائل الببلغة ك قضاياىا متناثرة ُب مؤلفات
ا٤بربد ك ٝبع شتاهتا ك دراستها دراسة علمية متأنية كفق مقاييس الببلغة من معاف ك بياف ك بديع
مل يكن باألمر ا٥بْب؛ ألنو ُب عصر ا٤بربد مل تكن مباحث علم الببلغة ك علومها قد تأسست
بعد.
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ك قد اعتمدت ُب كل ما تقدـ ا٤بنهجْب التارٱبي ك الوصفي ،فا٤بنهج التارٱبي تتبعت بو
الببلغة منذ ظهورىا إىل عصر ا٤بربد .أما ا٤بنهج الوصفي فللحديث عن القضايا ذات الصلة بعلم
الببلغة عند ا٤بربد.
ك من أىم ا٤بؤلفات الٍب ساعدتِب على القياـ هبذه الدراسة :كتاب البياف ك التبيْب للجاحظ،
ك كتاب اإليضاح للخطيب القزكيِب ُب ا٤بعاين ك البياف ك البديع ،ك كتاب الكشاؼ للز٨بشرم ك
حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم باإلضافة إىل ٦بموعة من ا٤براجع منها كتاب
مقاييس الببلغة بْب األدباء كالعلماء للدكتور حامد صاّب خلف الربيعي ،ك كتاب أثر النحاة ُب
الدرس الببلغي للدكتور عبد القادر حسْب.
ك ال يسعِب ُب األخّب إال أف أشكر اللجنة ا٤بناقشة على جهودىا ا٤ببذكلة ُب التدليل على
أخطاء القلم ك شطط الفكر ،سائلة ا﵁ عز ك جل أف أكوف قد كفقت ُب ىذا العمل مع يقيِب
ا٤بطلق أف النقص صفة إنسانية كالعثرة ٠بة بشرية كعذرم ُب ذلك أين قاربت كاجتهدت ،ك ا﵁
ا٤بوفق ك ا٥بادم لكل خّب.

كىيبة بن حدك
تلمساف 22 :مارس 2013ـ
ا٤بوافقٝ 10 :بادل األكىل 1434ى

ٔ

المدخل

الدرس البالغي قبل المبرد
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اندرص انبالغي قبم انًبزد

انًدخم>

إف الباحث حْب يتلمس البذكر األكىل للببلغة العربية قبل ا٤بربد ٯبد أف العرب بلغوا ُب
ا١باىلية مرتبة رفيعة ُب الببلغة كالبياف ،كمن أكرب الدالئل على أهنم كصلوا ُب الببلغة درجة

عالية رفيعة أف كانت معجزة الرسول  كحجتو الدالة على نبوتو القرآف ،حيث دعاىم إىل

معارضتو ،كٙبداىم بأف يأتوا ُب ببلغتو الباىرة ،كىي ببل شك دعوة تدؿ بوضوح على ٛبكنهم
كرسوخ قدمهم ُب الببلغة كالبياف ،كعلى بصرىم بتمييز أقدار ا٤بعاين كاأللفاظ كتبيْب ما ٯبرم
فيها من جودة اإلفهاـ كببلغة التعبّب.
كإذا تأملنا األدب ا١باىلي كتارٱبو كجدناه حافبل با٤ببلحظات النقدية الٍب كانت من
أىم العوامل ُب ظهور الببلغة ،كذلك أف ىذه ا٤ببلحظات كاألحكاـ النقدية أفادت ٝباعة
العلماء فأحالوىا قوانْب كأصوال ،كدكنوىا ُب فصوؿ ٨بتلطة بالنقد حينا ،كمنفصلة أحيانا حٌب
كانت أساسا صا٢با لتكوين قواعد ببلغية قامت بوظيفتها فيما بعد.
كاف ذلك ُب العصر ا١باىلي ،فلما أرسل ا﵁ نبيو ٧بمدا  - كىو كما نعلم أفصح
العرب -ىاديا كبشّبا كداعيا إىل ا﵁ بإذنو كسراجا منّبا ،أيده ٗبعجزة بيانية ىي القرآف الكرًن
الذم كاف لو تأثّبا عظيما ُب نشأة الببلغة كتطويرىا.

كقصة الوليد بن ا٤بغّبة عندما ذىب إىل رسول اهلل  لدليل على ذلك فقد "٠بع منو

شيئا من القرآف ،كعاد إىل قومو بوجو غّب الوجو الذم ذىب بو كقاؿ ٥بم :خلو بْب ىذا الرجل
كبْب ما ىو فيو .ك٤با سألوه قاؿ" :كا﵁ لقد ٠بعت من ٧بمد آنفا كبلما ما ىو من كبلـ اإلنس
كال من كبلـ ا١بن كا﵁ إف لو ٢ببلكة ،كإف عليو لطبلكة ،كإف أعبله ٤بثمر ،كإف أسفلو ٤بغدؽ،
كإنو يعلو كال يعلى عليو ،كُب ركاية :كما ىو بقوؿ بشر"(.)1
تعطينا ىذه القصة صورة صادقة عما كاف يفعلو القرآف الكرًن ُب نفوس العرب عندما
كانوا يسمعوف شيئا منو ،كما ذلك إال ٤با فيؤ ،بانب ا٤بعُب كا٤بضموف من ببلغة كفصاحة بلغا
حد اإلعجاز.

ك قد كاف الرسوؿ  ي تصف بالببلغة من ذلك أنو كاف يراعي ُب كتبو إىل ا٤بلوؾ
كالقبائل مطابقة كبلمو٤ ،بقتضى ا٢باؿ ،فقد ذكر صاحب البياف كالتبيْب أف الرسوؿ ٤ با

()1

الببلغة تطور كتاريخ ،شوقي ضيف ،دار ا٤بعارؼ مصر ،ط=5=:9 ،ـ :ص =.

2

اندرص انبالغي قبم انًبزد

انًدخم>

أراد أف يكتب إىل أىل فارس كتب إليهم ٗبا ٲبكن ترٝبتو فسهل األلفاظ غاية التسهيل
حٌب ال ٱبفى منها شيء على من لو أدىن معرفة بالعربية  ...ك لكن ٤با أراد أف يكتب إىل
قوـ من العرب فخم اللفظ ٤با عرؼ من فضل قوهتم على فهمو كعادهتم لسماع مثلو كذلك
مثل كتابو لوائل بن حجر ا٢بضرم(.)2
كعلى هنج الرسوؿ الكرًن ُب الببلغة كالبياف سار ا٣بلفاء الراشدكف من بعده ،فأبو بكر
الصديق  كاف يفاضل بْب الشعراء ،كيركل أنو كاف يفضل النابغة كيقدمو على غّبه من
الشعراء كيقوؿ" :ىو أحسنهم شعرا ،كأعذهبم ٕبرا ،كأبعدىم قعرا"(.)3
نبلحظ من أسلوب أيب بكر السابق أنو يتحدث عن الببلغة بأسلوب بليغ.

كىذا عمر بن الخطاب  كاف ىو أيضا يفاضل بْب الشعراء ،ككاف يفضل زىّب بن

أيب سلمى ،ألنو ال يعاظل ُب الكبلـ ،كال يتتبع حوشيو ،كال ٲبدح الرجل إال ٗبا ىو فيو( .)4ككاف
 يوجو الشعراء ُب القوؿ ،كيد٥بم على مواطن الصواب ،حٌب قاؿ لو ا٢بطيئة" :أنت كا﵁ يا
أمّب ا٤بؤمنْب أعلم مِب ٗبذاىب الشعر"(.)5
يتضح من كبلـ عمر ُب الشعر كالشعراء أف الببلغة عنده٘ :بنب التعقيد ،كترؾ الغريب
كالوحشي ،كالبعد عن ا٤ببالغة كالكذب.
علي كرم اهلل وجهو فكاف من أنصار السهولة ُب التعبّب فعرؼ الببلغة بأهنا" :إيضاح
أما ّ

ا٤بلتبسات ،ككشف يعوار ا١بهاالت ،بأسهل ما يكوف من العبارات"(.)6
٩با تقدـ نستطيع القوؿ بأف الببلغة ُب العصر اإلسبلمي األكؿ عصر صدر اإلسبلـ مل
يدكف ٥با علوـ ،كمل توضع ٥با مصطلحات ألف الصحابة كالتابعْب كانوا يعرفوف القواعد الببلغية

( )2ينظر البياف ك التبيْب  ،أبو عثماف عمرك بن ا١باحظٙ ،بقيق كشرح عبد السبلـ ٧بمد ىاركف ،مكتبة ا٣با٪بي القاىرة ،ط;585< ،ىػ /
<==5ـ.795/5 :
( )3العمدة ُب ٧باسن الشعر كآدابو كنقده ،أليب ا٢بسن بن رشيق القّبكاين األزدم ،حققو كفصلو كعلق على حواشيو ٧بمد ٧بي الدين عبد
ا٢بميد ،دار ا١بيل ،ط5845 ،9ىػ 5=<5 /ـ.=9/5 :
( )4ينظر ا٤بصدر نفسو.=</5 :
( )5ا٤بصدر نفسو. 5;4 /5 :
( )6الصناعتْب :الكتابة كالشعر ،أيب ىبلؿ ا٢بسن بن عبد ا﵁ بن سهل العسكرمٙ ،بقيق علي ٧بمد البجاكم ك٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،دار
إحياء الكتب العربية ،ط57;5 ،5ىػ 5=96 /ـ.96-95 :
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الٍب يقوـ عليها إنشاء الكبلـ الفِب ،كالٍب كانوا يعتمدكف عليها ُب ٛبييز الكبلـ ا١بيد من الردمء
ألهنا كانت مركوزة ُب طبائعهم لذلك مل ٰبتاجوا إىل تدكينها.
كُب عصر بِب أمية كثرت ا٤ببلحظات النقدية كثرة عظيمة عملت فيها بواعث كأسباب
كثّبة منها ٙبضر العرب كاستقرارىم ُب ا٤بدف كاألمصار ،كازدىار العلوـ كرقيها ٩با أدل إىل رقي
ا٢بياة العقلية لؤلمة اإلسبلمية ،حيث أخذكا يتجادلوف ُب ٝبيع شؤكهنم السياسية ،كالعقائدية،
فكاف ىناؾ ا٣بوارج كالشيعة كالزبّبيوف كاألمويوف ،كا٤برجئة ،كالقدرية كا٤بعتزلة ،فكاف طبيعيا أف
ينمو النظر ُب ببلغة الكبلـ كأف تكثر ا٤ببلحظات البيانية ال ُب ٦باؿ ا٣بطابة كا٣بطباء فحسب،
بل كُب ٦باؿ الشعر كالشعراء كالكتابة.
كقد ظهر ُب ىذا العصر علماف كبّباف بارزاف ُب ميداف الكتابة كاألدب ،ككاف ٥بما ُب

٦باؿ الببلغة فضل ال ينكر ٮبا" :عبد الحميد الكاتب" و"ابن المقفع".

ٌأما عبد الحميد فكاف زعيم الكتاب ُب عصره ،كصاحب مذىب منفرد ُب الببلغة
كالبياف ،كىو أكؿ من خطا بالنثر الفِب خطوة كاسعة إىل ميداف األدب الفسيح ،كأكؿ من عُب
با﵀سنات اللفظية كاستعملها برقة كبراعة فائقة ،ككانت طريقتو ُب الكتابة مدرسة سار عليها
الكتاب من بعده إىل عهد ابن العميد ،كلذا قيل( :بدأت الكتابة بعبد ا٢بميد ،كختمت بابن
العميد).

ك أما ابن المقفع فقد تأثر بالثقافة األجنبية الفارسية ٩با جعلو يعمد ُب كتابتو إىل

اإلسهاب كاإلطناب كالتحليل كالتفريع.
كلعلو أكؿ من شرح الببلغة كفسرىا تفسّبا فنيا إىل حد ما ،قاؿ إسحق بن حساف" :مل
يفسر الببلغة تفسّب ابن ا٤بقفع أحد قط .سئل :ما الببلغة؟ قاؿ :الببلغة اسم جامع ٤بعاف ٘برل
ُب كجوه كثّبة..فمنها السكوت ،ك منها ما يكوف ُب االستماع ،كمنها ما يكوف ُب اإلشارة ،ك
منها ما يكوف ُب ا٢بديث ،كمنها ما يكوف ُب االحتجاج ،كمنها ما يكوف جوابا كمنها ما يكوف
ابتداء ،كمنها ما يكوف شعرا ،كمنها ما يكوف سجعا كخطبا كمنها ما يكوف رسائل .فعامة ما
يكوف ُب ىذه األبواب ا لوحي فيها كاإلشارة إىل ا٤بعُب ،كاإلٯباز ىو الببلغة ،فأما ا٣بطب بْب
السماطْب كُب إصبلح ذات البْب ،فاإلكثار ُب غّب خطل ،كاإلطالة ُب غّب ملل ،كليكن ُب
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صدر كبلمك دليل على حاجتك ،كما أف خّب أبيات الشعر البيت الذم إذا ٠بعت صدره
عرفت قافيتو" (.)7
يتلخص لنا من ذلك أف الببلغة عند ابن ا٤بقفع ىي :اإلٯباز ُب موضعو كاإلطناب ُب
موضعو ،كا٤بعرفة بسياسة القوؿ ،كا٤بطابقة بْب الكبلـ كمقتضى ا٢باؿ .كىكذا ٲبكن القوؿ أف
بذرة التعريف االصطبلحي للببلغة نشأت عند ابن ا٤بقفع.
كال نكاد نصل إىل العصر العباسي حٌب أخذت ا٤ببلحظات الببلغية تزدىر ازدىارا عظيما
كتصطبغ بصبغة علمية ،كقد كاف لذلك أسباب عديدة منها ما يعود إىل تطور النثر كالشعر مع
تطور ا٢بياة العقلية كا٢بضارية ،كمنها ما يعود إىل نشوء طائفتْب من ا٤بعلمْب عنيت إحداٮبا
باللغة كالشعر كىي طائفة اللٌغويْب كالنحاة ،كعنيت األخرل با٣بطابة كا٤بناظرة كإحكاـ األدلة
كىي طائفة علماء الكبلـ.
أخذ علماء الكبلـ يشتغلوف باألٕباث الببلغية فظهرت على أيديهم أكليات

االصطبلحات الببلغية .ك كاف بشر بن المعتمر كاحدا من ىؤالء ا٤بتكلمْب الذين انتهت

إليهم زعامة ا٤بعتزلة ببغداد ،يتمتع بثقافة كاسعة ،كعقل نافذ كذكؽ حساس ،كصحيفتو ُب
الببلغة مشهورة حاكؿ فيها أف يوضح معامل كأسس صناعة البياف(.)8
لقد احتوت ىذه الصحيفة على كثّب من األسس الٍب أصبحت بعده من أىم مصادر
الببلغيْب ا٤بتأخرين .ك من أىم النقاط الٍب احتوهتا ىذه الصحيفة(:)9
يبدأ بشر صحيفتو بتوجيو النصح إىل ا٤ببدع كي ٱبتار الوقت ا٤بناسب لئلبداع ،أم
الوقت الذم يكوف فيو الذىن خاليا من أم شاغل كالنفس مستجيبة نشطة ،ذلك أف النفس ال
تكوف مستعدة لئلبداع ُب كل األحواؿ ،كاختيار األكقات ا٤بناسبة سيوفر على ا٤ببدع عناء
ا٤بكابدة كاجملاىدة كا٤بطاكلة الٍب تفضي ،ال ٧بالة ،إىل التكلف كاإلكراه الذم ال يَبؾ النفس على
طبيعتها فيما تأتيو من التعبّب عن مكنوناهتا كخباياىا.
()7
()8

البياف ك التبيْب. =5/5 :
ينظر صحيفة بشر ُب البياف كالتبيْب.57:-579/5 :

( )9صور البياف ُب تفسّب الز٨بشرم ،رسالة دكتوراه من إعداد عبد ا١بليل مصطفاكم ،إشراؼ الزبّب دراقي 5865 ،ىػ  5866 -ىػ /
6444ـ – 6445ـ :ص .:-9
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فالنٌفس البد أف تكوف مثل ا١بدكؿ الذم يسيل بيسر كسهولة ،يقوؿ" :خذ من نفسك
ساعة نشاطك كفراغ بالك كإجابتها إياؾ ،فإف قليل تلك الساعة أكرـ جوىرا ،كأشرؼ حسبا،
كأحسن من األ٠باع ،كأحلى ُب الصدكر ،كأسلم من فاحش ا٣بطاء ،كأجلب لكل عْب كغرة،
من لفظ شريف كمعُب بديع ،كاعلم أف ذلك أجدل عليك ٩با يعطيك يومك األطوؿ بالكد
كا٤بطاكلة كاجملاىدة ،كبالتكلف كا٤بعاكدة"(.)10
ىامة ُب الدرس الببلغي ،كىي عبلقة اللفظ با٤بعُب كضركرة ا٤بزاكجة
تطرؽ إىل مسألة ٌ
ٍب ي ٌ
التوعر ،ك التعقيد ك الغموض ،أل ٌف ذلك مفسدة للمعُب
بينهما ،فينصح ا٤ببدع باالبتعاد عن ٌ

التوعر يسلمك إىل التعقيد ،كالتعقيد ىو الذم
التوعر ،فإ ٌف ٌ
ك اللفظ معا .يقوؿ":ك إيٌاؾ ك ٌ
يستهلك معانيك ،كيشْب ألفاظك .كمن أراغ معُب كرٲبا فليتلمس لو لفظا كرٲبا ،فإف حق ا٤بعُب
كيهجنهما"(.)11
الشريف اللفظ الشريف ،كمن ح ٌقهما أف تصوهنما عما يفسدٮبا ٌ
فا٤بنزلة األكىل الٍب ينبغي للمبدع التماسها ىي أف ٱبتار من األلفاظ أنسبها ،كمن ا٤بعاين
أكشفها" ،فإف أكىل الثبلث أف يكوف لفظك رشيقا عذبا ،كفخما سهبل ،كيكوف معناؾ ظاىرا
مكشوفا ،كقريبا معركفا"(.)12
كيشّب عقب ذلك إىل قضية أخرل ىامة ،كىي مطابقة الكبلـ ٤بقتضى ا٢باؿ باعتبارىا
عمود الببلغة كأساسها ،فبل ٲبكن للكبلـ أف يوصف با٢بسن كالببلغة بدكهنا ،كا٤ببدع الناجح
كالبليغ التاـ ىو الذم يستطيع أف ٱباطب كل فئة ٗبا يناسبها من الكبلـ كذلك ُب نظره ىو
مناط الصواب كا٤بنفعة.
فا٤بعُب ال يشرؼ بشرؼ ا٣باصة ،أك يتضع بوضاعة العامة "كإ٭با مدار الشرؼ على
الصواب كإحراز ا٤بنفعة ،مع موافقة ا٢باؿ ،كما ٯبب لكل مقاـ من ا٤بقاؿ  ...فإف أمكنك أف
تبلغ من بياف لسانك ،كببلغة قلمك ،كلطف مداخلك ،كاقتدارؾ على نفسك إىل أف تفهم
العامة معاين ا٣باصة ،كتكسوىا األلفاظ الواسطة الٍب ال تلطف عن الدٮباء ،كال ٘بفو عن
األكفاء ،فأنت البليغ التاـ"(.)13
()10
()11
()12
()13

البياف كالتبيْب.57:-579/5 :
ا٤بصدر نفسو.57:/5 :
ا٤بصدر نفسو.57:/5 :
ا٤بصدر نفسو.57;-57:/5 :
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انًدخم>

ٍب ينتقل بشر با٤ببدع إىل ا٤بنزلة الثانية ،كىي منزلة من يتعاطى صنعة األدب ،كلكن نفسو
كطبيعتو ال تطاكعو ُب أكؿ كىلة ،فينصحو باالنصراؼ عن اإلبداع ،دكف أف يكوف ىذا
االنصراؼ مثار ضجر أك قلق نفسي بالنسبة إليو ،كيذكر ىنا أمرا مهما كىو أف للكلمات
مواضع كأكطانا ٙبن إليها ،كمٌب أجهد ا٤ببدع نفسو ،كىي متأبية ،قاده ذلك إىل التكلف كإىل
إنزاؿ الكلمات ُب غّب أكطاهنا ،كالقواُب ُب غّب مراكزىا ،فتغدك مضطربة قلقة كمتنافرة ٩با
سيعرضو إىل انتقاد من ىو أقل شأنا منو ،كلذلك ينصحو ٗبعاكدة الكرة ُب ساعات النشاط
كفراغ الباؿ قائبل" :فإنك ال تعدـ اإلجابة كا٤بواتاة ،إف كانت ىناؾ طبيعة أك جريت من الصناعة

على عرؽ"(.)14
شحت طبائعهم ،كتأىب عليهم القوؿ ،كاستعصى على
أما ا٤بنػزلة األخّبة ،فهي منزلة من ٌ
نفوسهم اإلبداع ،كجفت ُب نفوسهم كقرائحهم أزىار الكبلـ ،كىؤالء من ا٣بّب ٥بم التحوؿ إىل
تتحوؿ من ىذه الصناعة إىل أشهى
ٌ
فن يركف ُب نفوسهم ميبل إليو ،يقوؿ" :فا٤بنػزلة الثالثة أف ٌ
الصناعات إليك ،كأخ ٌفها عليك ،فإنٌك مل تشتهو ،كمل تنازع إليو إال كبينكما نسب ،كالشيء ال
ٰبن إال إىل ما يشاكلو"(.)15
ٌ
ك ٱبلص بشر إىل أ ٌف الببلغة تقتضي من ا٤بتكلم أف يعرؼ أقدار ا٤بعاين ،كأف يوازف
بينهما كبْب أقدار ا٤بستمعْب "فيجعل لكل طبقة من ذلك كبلما ،كلكل حالة من ذاؾ
مقاما"(.)16
فا٤بعاين ٚب تلف ،كاألحواؿ تتباين ،كا٤بستمعوف فئات كطبقات كلكل موضوع ما يناسبو
عرب عن
من األلفاظ ،يقوؿ" :فإف كاف ا٣بطيب متكلٌما ٘بنٌب ألفاظ ا٤بتكلٌمْب ،كما أنو إف ٌ
شيء من صناعة الكبلـ كاصفا أك ٦بيبا أك سائبل ،كاف أكىل األلفاظ بو ألفاظ ا٤بتكلٌمْب ،إذ
أحن كهبا أشغف"(.)17
كانوا لتلك العبارات أفهم ،كإىل تلك األلفاظ أميل ،كإليها ٌ
يرل أٞبد أمْب أف صحيفة بشر تشتمل على "أسس الببلغة" كقد كتبها بشر قبل أف
يؤلف كتاب (البياف كالتبيْب) ألف ا١باحظ نقلها عنو ،كألف بشرا نضج قبل نضوج ا١باحظ،
()14
()15
()16
()17

البياف ك التبيْب.57</5 :
ا٤بصدر نفسو57</5:
ا٤بصدر نفسو.57=-57</5 :
ا٤بصدر نفسو.57=/5 :
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كمات قبلو بنحو ٟبس كأربعْب سنة ،فإف بشرا مات سنة 210ى كمات ا١باحظ سنة  255ىػ،
كال نعلم قبل بشر من تعرض لوضع ىذه األسس ،فلو أ٠بيناه مؤسس علم الببلغة مل نبعده(.)18
كقد كضع سيد نوفل صحيفة بشر ُب إطارىا الصحيح ،ك مل يؤيد ما ذىب إليو أٞبد
أمْب  .فقاؿ" :كلكِب ال أستطيع أف أذىب مذىب األستاذ أٞبد أمْب  ...فلكي ٫بكم ٔبدة
قوؿ بشر ُب تاريخ الببلغة ،ٯبب أف نعلم أكال قوؿ إبراىيم بن جبلة الذم اعَبض عليو بشر،
فرٗبا كاف أدخل ُب البحث الببلغي منو ،كٯبب أف نعلم كذلك ما كاف يقولو غّب إبراىيم من
ا٤بعلمْب لتبلميذىم ،كتوجيهات عبد ا٢بميد الكاتب كسهيل بن ىركف ككتابيو :معاين القرآف
كا٣بطب ُب التوحيد كالعدؿ ،كغّبٮبا من الكتب الٍب مل تصلنا ،فتاريخ الببلغة مليء باجملهوالت،
كالقوؿ بأف فبلنا مؤسس علم الببلغة ال يقول أم باحث على ٙبمل عبئو ...فالقوؿ بأف
ا١باحظ مل ينضج كقت ىذا القوؿ ليس لو ما يثبتو كٖباصة أف ىذا القوؿ جاء ُب كتاب البياف
كالتبيْب كىو من آخر مؤلفات ا١باحظ"(.)19
كمن أكائل اللٌغويْب الذين ٕبثوا ككتبوا أمورا تتعلق بالببلغة ُب ىذا العصر اإلماـ أبو
عبيدة معمر بن المثنى البصري(()20ت 208ى) ،كاف من أكسع أىل البصرة علما باللغة

كاألدب كالنحو كأخبارىا كأيامها ،كقد ألف كتاب ٦باز القرآف.
كيتضح سبب تأليفو ٥بذا الكتاب ما جاء ُب كتاب كفيات األعياف ما نصو" :كقاؿ أبو
الربيع إىل البصرة ُب ا٣بركج إليو ،فقدمت إليو ،ككنت أخرب ٖبربه،
إيل الفضل بن ٌ
عبيدة :أرسل ٌ
فأذف يل ،فدخلت عليو ،كىو ُب ٦بلس طويل عريض فيو بساط كاحد قد مؤله ،كُب صدره فرش
فرد كضحك
عالية ال يرتقى عليها إالٌ
بكرسي ،كىو جالس على الفراش ،فسلٌمت عليو بالوزارةٌ ،
ٌ
زم الكتاٌب كلو ىيأة حسنة ،فأجلسو إىل جانيب ،كقاؿ لو :أتعرؼ
إيل ٍ ،...ب دخل رجل ُب ٌ
ٌ
ىذا؟ فقاؿ :ال ،فقاؿ :ىذا أبو عبيدة عبلٌمة أىل البصرة أقدمناه لنستفيد من علمو ،فدعا لو
إيل كقاؿ :كنت إليك مشتاقا ،كقد سئلت عن مسألة ،أفتأذف
الرجل كقرظو لفعلو ىذاٍ ،ب التفت ٌ
الشي ِ
اطي ِن ﴾ ( .)21كإ٭با
وس َّ َ
يل أف أعرفك؟ قلت ىات ،فقاؿ :قاؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :طَل ُْع َها َكأَنَّوُ ُرءُ ُ
()18
()19
()20
()21

ينظر ضحى اإلسبلـ ،أٞبد أمْب ،مطبعة االعتماد ،القاىرة ،دت ،دط.585/5 :
الببلغة العربية ُب دكر نشأهتا ،سيد نوفل ،مطبعة االعتماد ،القاىرة 5=8< ،ـ :ص <<.<=-
موىل تيم بن مرة كمل يكن ُب األرض خارجي كال ٝباعي أعلم ٔبميع العلم منو :ينظر البياف كالتبيْب.78;/5 :
سورة الصافات :اآلية.:9
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يقع الوعد كاإليعاد ٗبا قد عرؼ مثلو ،كىذا مل يعرؼ ،قاؿ :فقلت :إ٭با كلٌم ا﵁ العرب على قدر
كبلمهم ،أما ٠بعت قوؿ امرئ القيس(:)22
ُب مض ً
اجعًي كمسنونىةه يزر هؽ ىكأىنٍياى ً
ب أى ٍغواىًؿ.
أىيىػ ٍقتي يً
لِب ىك ا٤ب ٍشىرً ي ي ى
ىى ٍ ي ٍ
ى
ط ،ك٤باٌ كاف أمر الغوؿ يهو٥بم أكعدكا بو ،فاستحسن الفضل ذلك،
كىم مل يركا الغوؿ ق ٌ
كاستحسنو السائل ،كأزمعت عند ذلك اليوـ أف أضع كتابا ُب القرآف ٤بثل ىذا كأشباىو ،ك٤با
ٰبتاج إليو من علمو ،ك٤با رجعت إىل البصرة عملت كتايب الذم ٠بيتو "اجملاز" كسألت عن الرجل
فقيل يل :ىو من كتاب الوزير كجلساتو"(.)23
كقد ٛبكن أبو عبيدة ُب كتابو ىذا من الكشف عن بعض ا٤بسائل الببلغية ،تعترب مهمة
ُب تكوين الببلغة التعليمية ،ألهنا ٛبثل الطور األكؿ ُب نشأهتا ،ك قد ٣بٌصتها فيما يلي:
اإليجاز :تعرؼ أبو عبيدة على اإلٯباز ،كبْب أنو من مذاىب العرب ُب كبلمها ،يفعلونو قصد

التخفيف ،كيشَبط فيو علم السامع بو.
ِ
السماو ِ
ات َوا ْلَ ْر ِ
ت َىٰ َذا
ض َربَّنَا َما َخلَ ْق َ
يقوؿ ُب قولو تعاىل ﴿ َويَتَ َف َّك ُرو َن في َخل ِْق َّ َ َ
ب ِ
اطالً﴾ (":)24العرب ٚبتصر الكبلـ ليخففوه لعلم ا٤بستمع بتمامو ،فكأنو ُب ٛباـ القوؿ:
َ
كيقولوف :ربنا ما خلقت ىذا باطبل"(.)25
ا٤بكرر للتوكيد قاؿ
اإلطناب :ذكره من غّب تسمية كبْب بعض أغراضو ،يقوؿ" :كمن ٦باز ٌ
ِ
ِِ
ش َر َك ْوَكبًا َو َّ
ين﴾ ( .)26أعاد الرؤية ك قاؿ
َح َد َع َ
﴿رأَيْ ُ
تأَ
َ
س َوالْ َق َم َر َرأَيْتُ ُه ْم لي َساجد َ
الش ْم َ
ك فَأ َْولَ ٰى ﴾ ( .)27أعاد اللفظ"(.)28
﴿ أ َْولَ ٰى لَ َ

()22
()23
()24
()25
()26
()27
()28

ديواف امرئ القيس ،ضبطو كصححو مصطفى عبد الشاُب ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،لبناف،ط5869 ،9ىػ6448/ـ:ص .569
كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف البن فلكافٙ ،بقيق ٧بي الدين ،مكتبة النهضة ا٤بصرية ،دت.768-767/8 :
سورة آؿ عمراف :اآلية.5=5
٦باز القرآف ،أبو عبيدة معمر بن ا٤بثُبٙ ،بقيق ٧بمد فؤاد سزكْب ،نشر ا٣با٪بي ،ط57;8 ،5ىػ 5=98 /ـ.555/5 :
سورة يوسف :اآلية.48
سورة القيامة :اآلية.78
٦باز القرآف.56/5 :،
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التقديم و التأخير :كيكشف عن أسلوب التقدًن كالتأخّب بدكف تعليل ،كلكنو ينص على أنو
س َن ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ َقوُ﴾ (:)29
مذىب من مذاىب العرب ُب كبلمها ،يقوؿ ُب قولو تعاىل ﴿أ ْ
َح َ
"٦بازه :أحسن خلق كل شيء كالعرب تفعل ىذا يقدموف كيؤخركف ...

كقاؿ الراعي(:)30
ىكأىف ًىندان ثىناىياىىاى كبػهجتهاى يػوـ اً
لى أى ٍدحاىًؿ ىدبا ًب
ع
ا
ن
ي
ق
ػ
ت
ل
ٍ
ى
ى
ٍ
ى
ىى ٍ ىى
ى
ٍ
ىٍ ى
ى
أم كأ ٌف ثنايا ىند كهبجة ىند ،دباٌب :مكاف ٠بمي أدحاؿ دباٌب كىو اسم مكاف أك
رجل"(.)31
االستفهام :كاف أسلوب االستفهاـ من األساليب الٍب كقف عندىا أبو عبيدة كالحظ خركجها

عن معانيها ا٢بقيقية.

ِ ِ
ِ
يها﴾ (" :)32جاءت على لفظ
يها َمن يُ ْفس ُد ف َ
يقوؿ ُب قولو تعاىل ﴿ أَتَ ْج َع ُل ف َ
االستفهاـ ،كا٤ببلئكة مل تستفهم رهبا ،كقد قاؿ تبارؾ كتعاىل﴿ إِنِّي ج ِ
اع ٌل فِي ْالَ ْر ِ
ض َخلِي َفةً﴾
َ
( .)33ك لكن معناىا معُب اإلٯباب :أم أنك ستفعل.
كتقوؿ كأنت تضرب الغبلـ على الذنب :ألست الفاعل كذا؟ ليس باستفهاـ كلكن
تقرير"(.)34
ول لِل َْم َالئِ َك ِة أ ََىُٰؤَال ِء إِيَّا ُك ْم َكانُوا
ش ُر ُى ْم َج ِم ًيعا ثُ َّم يَ ُق ُ
كُب قولو تعاىل ﴿ َويَ ْو َم يَ ْح ُ
يَ ْعبُ ُدو َن﴾(٦" :)35باز األلف ىا ىنا ٦باز اإلٯباب كاإلخبار كالتقرير"(.)36
كُب قولو تعاىل ﴿ أَفَ ِس ْح ٌر َىٰ َذا ﴾ (":)37ليس باستفهاـ بل ىو توعد"(.)38
()29
()30
()31
()32
()33
()34
()35
()36
()37
()38

سورة السجدة :اآلية;.4
ديواف الراعي النمّبمٝ ،بعو كحققو راينهرت فايربت ،ا٤بعهد األ٤باين لؤلٕباث الشرفية ،بّبكت لبناف 5845 ،ىػ 5=<4 /ـ :ص.56
٦باز القرآف.575-574/6 :
سورة البقرة :اآلية 74ا.
سورة البقرة :اآلية .74
٦باز القرآف.7:-79/5 :
سورة سبأ :اآلية .84
٦باز القرآف.594/6 :
سورة الطور :اآلية .59
٦باز القرآف.675/6 :
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ك ذكر األداة (ىل) كالحظ خركجها عن االستفهاـ ،يقوؿ ُب قولو تعاىل ﴿ َىل يستَ ِوي ِ
ان
ْ َْ َ
َمثَ ًال﴾ (" :)39كليس موضع "ىل" ىا ىنا موضع االستفهاـ كلكن موضعها ىا ىنا موضع
اإلٯباب أنو ال يستوياف ،كموضع تقرير كٚبيّب :أف ىذا ليس كذلك"(.)40

استعمال الماضي مكان المضارع :كقد الحظ أبو عبيدة استعماؿ ا٤باضي مكاف ا٤بضارع

كمل يذكر الغرض من ىذا االستعماؿ كلكنو بْب أنو من مذاىب العرب ُب كبلمها.
اد فَيَنتَ ِق ُم اللَّ وُ ِم ْنوُ﴾(" :)41رفع ألنٌو ٦بازات فيو ،فمجازه
يقوؿ ُب قولو تعاىل ﴿ َوَم ْن َع َ
فمن عاد فإف ا﵁ ينتقم منو ،كعادُ :ب موضع يعود ،قاؿ قعنب بن أـ صاحب:
كإً ٍف ذيكًر ي ً
إً ٍف يىسم ً
سووء ًعٍن ىد يى ٍم أى ًذ ينوا
ركا هباى فىػىرحان
ٍ
ى
عوا ريبىةن طاى ي
تب ي
ٍى ي
أم استمعوا"(.)42
حروف الزوائد :يرل أبو عبيدة أف بعض ا٢بركؼ قد تزاد ُب القرآف الكرًن ،لتتميم
ض ِ
ين﴾(٦" :)43بازىا :غّب
الكبلـ كتوكيده ،يقوؿ ُب قولو تعاىل ﴿غَْي ِر ال َْمغْ ُ
وب َعلَْي ِه ْم َوَال الضَّالِّ َ

ا٤بغضوب عليهم كالضالْب ،ك "ال" من حركؼ الزكائد لتتميػم الكبلـ ،كا٤بعُب إلقاؤىا"(.)44
ِ
﴿وإِ َّن َّ
ْحيَ َوا ُن﴾ (٦" :)45بازه :الدار اآلخرة ىي
الد َار ْالخ َر َة لَ ِه َي ال َ
كيقػوؿ ُب قولػو تعػاىل َ
ا٢بيواف ،كالبلـ تزاد للتوكيد قاؿ الشاعر:
تىػر ً
ًً ً
أييـ ا٢بيلىٍي ً
الرقىػبى ٍو"(.)46
وز ىش ٍهىربى ٍو
جه
ٍى
س لى ىع ي
ضى م ىن الل ٍحم ب ىعظٍم ى
كلعل أبا عبيدة كاف يقصد من كصف ىذه ا٢بركؼ بالزيادة ُب القرآف أهنا كذلك من
الناحية اإلعرابية( ،)47أما من ناحية النظم القرآين ،فإف الببلغة تقتضيها لتؤدم دكرىا ُب النظم،
فتؤكد داللتو أك تتمها.
()39
()40
()41
()42
()43
()44
()45
()46
()47

سورة ىود :اآلية .68
٦باز القرآف.6<;/5 :
سورة ا٤بائدة :اآلية .=9
٦باز القرآف.5;;-5;:/5 :
سورة فاٙبة الكتاب :اآلية ;.4
٦باز القرآف.6:-69/5 :
سورة العنكبوت :اآلية .:8
٦باز القرآف.55;/6 :
ينظر النبأ العظيم٧ ،بمد عبد ا﵁ دراز ،مكتبة السعادة =; 57ىػ 5=:4/ـ :ص.56:
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َّهار م ْب ِ
ص ًرا﴾(٦" :)48بازه
﴿والن َ َ ُ
المجاز العقلي :تعرض لو من غّب تسمية ،يقوؿ ُب قولو تعاىل َ

٦باز ما كاف العمل كالفعل فيو لغّبه أم يبصر فيو ،أال ترل أف البصر إ٭با ىو ُب النهار كالنهار ال
يبصر ،كما أف النوـ ُب الليل كال يناـ الليل فإذا نيم فيو قالوا :ليلو نائم كهناره صائم"(.)49
التشبيو :لقد اسَبعت الصور التشبيهية نظر أيب عبيدة خاصة ُب كتابو "النقائض بْب جرير

كالفرزدؽ" كليس بعجيب فالتشبيو يشكل ا١بماؿ الرئيسي للشعر العريب القدًن .فَباه يوضح
ا٤بشبو بو ككجو الشبو حينما علق على قوؿ البعيث:
ص ٍد يرىىا قى ٍد ىٚبى ٌدماى
صا طىلٍ ىح ىكنػى ٍعبلن ىكأىهناى
ىجناى يح ى٠بى ًاين ى
فىأىلٍ ىقى ىع ى
بقولو" :يريد أنٌو راع كأف سبلحو عصا ،كشبو نعلو ٔبناح ٠باين ُب دفئها كصغرىا"(.)50
كيقوؿ ُب قوؿ جرير(:)51
و
ت أى ٍف تى ىكل ىما
استىػ ٍع ىج ىم ٍ
يش ىٞبى ىامة ى٧بىاىاى البًلىى فى ٍ
سوىـ الدا ًر ًر ي
ىكأىف ير ي
"شبو الدار بريش ٞبامة ،الختبلؼ لوهنا"(.)52
ِ
ث لَّ ُك ْم﴾ (.)53
سا ُؤُك ْم َح ْر ٌ
ك يذكره ُب كتاب "٦باز القرآف" فيقوؿ ُب قولو تعاىل﴿ن َ
"كناية ك تشبيو"( .)54كيذكر "التمثيػل" كيقصد بو التشبيو أك تشبيو التمثيل يقوؿ ُب قولو تعاىل
َسس ب ْن يانَو علَ ٰى َش َفا جر ٍ
ِ
ِ
ضو ٍ
ف
﴿ أَفَ َم ْن أ َّ
ان َخ ْي ٌر أَم َّم ْن أ َّ َ ُ َ ُ َ
س بُ ْن يَانَوُ َعلَ ٰى تَ ْق َو ٰى م َن اللَّ و َوِر ْ َ
ُُ
َس َ
ِ
ِِ ِ
ِِ
ين﴾ (٦" :)55باز التمثيل ،ألف ما
َّم َواللَّ وُ َال يَ ْهدي الْ َق ْو َم الظَّالم َ
َىا ٍر فَانْ َه َار بو في نَا ِر َج َهن َ
بنوه على التقول أثبت أساسا من البناء الذم بنوه على الكفر كالنفاؽ فهو على شفا جرؼ،
كىو ما ٯبرؼ من سيوؿ األكدية فبل يثبت البناء عليو"(.)56

()48
()49
()50
()51
()52
()53
()54
()55
()56

سورة النمل :اآلية .<:
٦باز القرآف.=:/6 :
النقائض بْب جرير كالفرزدؽ ،أبو عبيدة ،تصحيح الصاكم ،مطبعة الصاكم 5797 ،ىػ 5=79 /ـ.86/5 :
ديواف جرير ،دار بّبكت للطباعة كالنشر584: ،ىػ 5=<: /ـ:ص.889
النقائض بْب جرير كالفرزدؽ.99/5 :
سورة البقرة :اآلية .667
٦باز القرآف.;7/5 :
سورة التوبة :اآلية =.54
٦باز القرآف.6:=/5 :
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انًدخم>

المجاز :عرؼ أبو عبيدة كلمة "٦باز" كجعلها جزءا من عنواف كتابو٦" :باز القرآف".ك لقد

اختلف الباحثوف ُب تفسّب ىذه الكلمة عنده ،فبعضهم()57جعلها مناظرة لكلمة "النحو" ،كمن
ٍب اعترب كتاب "٦باز القرآف" كتابا ُب النحو ،كمنهم()58من جعل كلمة "٦باز" تعرب عن مدلوؿ
كلمة تفسّب كحسب الكتاب كتابا ُب التفسّب.
كأما علماء الببلغة استنادا إىل سبب تأليف الكتاب الذم كاف من أجل مسألة ببلغية
تتصل بالتشبيو ككوف ا٤بشبو بو معلوما أك ٦بهوال ،فقد فسركا كلمة ٦":باز" با٤بعُب االصطبلحي
ا٤بعركؼ لدل علماء الببلغة كاعتربكا الكتاب كتابا ُب البياف كأكؿ كتاب ألف فيو(.)59
كا٢بق أف "اجملاز" عند أيب عبيدة يراد بو :ا٤بعُب العاـ من كلمة "٦باز" فهو أعم من كلمة
"معُب" أك "تفسّب" أك "بياف كجو اإلعراب" ،أك "اجملاز االصطبلحي الببلغي ا٤بعركؼ".
كقد أطلق أبو عبيدة كلمة "٦باز" على ا٤بعُب االصطبلحي ا٤بعركؼ عند علماء الببلغة
اء َعلَْي ِهم ِّم ْد َر ًارا﴾(٦" :)60باز السماء ىا ىنا
﴿وأ َْر َسلْنَا َّ
ا٤بتأخرين ،فقاؿ ُب قولو تعاىل َ
الس َم َ

أين أخذتكم
٦باز ا٤بطر ،يقاؿ ،مازلنا ُب ٠باء أم ُب مطر ،كما زلنا نطأ السماء ،أم أثر ا٤بطر ،ك ٌ
ىذه السماء؟"( .)61ك كاضح أف ىذا ا٤بثاؿ من اجملاز ا٤برسل.
االستعارة :يرل أبو عبيدة أف االستعارة نقل كلمة إىل مكاف كلمة أخرل ،كأف ىذا النقل كثّب

ُب كبلـ العرب ،يقوؿ معلقا على قوؿ الفرزدؽ ١برير(:)62
ً
ً ً
اآلج ًاؿ
ت
الى قىػ ٍوهـ أى ٍكثىػ ير م ٍن ىٛبي وم إً ٍذ ىغ ىد ٍ
يعوذى النم ىساء يي ىس ٍق ىن ىك ى
"قولو :عوذ النساء :ىن البلٌب معهن أكالدىن ،كاألصل ُب عوذُ :ب اإلبل الٍب معها
أكالدىا ،فنقلتو العرب إىل النساء ،كىذا من ا٤بستعار ،كقد تفعل ذلك العرب كثّبا"(.)63

()57
()58
()59
()60
()61
()62
()63

ينظر إحياء النحو ،إبراىيم مصطفى ،مطبعة ١بنة التأليف كالَبٝبة كالنشر ،القاىرة :5=9= ،ص.56-55
ينظر اجملازات النبوية ،الشريف الرضىٙ ،بقيق ٧بمود مصطفى ،القاىرة579: ،ىػ :ص.49
ينظر الوسيط ُب األدب العريب كتارٱبو ،أٞبد السكندرم كمصطفى عناين ،دار ا٤بعارؼ ،ط ; ،5دت :ص=.66
سورة األنعاـ :اآلية .4:
٦باز القرآف.5<:/5 :
ديواف الفرزدؽ ،شرحو كضبطو كقدـ لو علي فاعور ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،لبناف ،ط584; ،5ىػ 5=<;/ـ :ص.8=9
النقائض بن جرير كالفرزدؽ.6:6/5 :
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ككبلمو ال ٱبلو من اإلشارة إىل أركاف االستعارة ،فنراه يكشف لنا عن اللفظ "ا٤بستعار"
فيقوؿ معلقا على قوؿ الفرزدؽ هبجو جريرا(:)64
ً ً
ً ً
صا ًر
ياى ابٍ ىن ا٤بػ ػ ػ ػراى ىغ ًة إًن ػ ػ ىما ىج ىاريٍػتىن ػًػ ػي
ٗبي ىسبق ى
ْب لى ىدل ال ىف ىعاؿ ق ى
ًى
ً
ْب إً
نػييز ىح الركً مي ىكًد ٍمنى ػ ػ ػ ػ ػةى األى ٍسػ ػآر
ىل العً ًش مي لًيىأٍ يخ يذكا
ىكا٢باىبس ى ى

قاؿ "ك اآلسار كاحدىا سؤر مهموز ،قاؿ :كدمنة ىا ىنا طْب كما بقي ُب أسفل البئر،
كىو ُب ىذا ا٤بوضع مستعار ،كأصل الدمنة ٦بتمع البعر كالرماد كمصب اللنب"( .)65ك بْب
"ا٤بستعار لو" بقولو بعد قوؿ جرير(:)66
لىىق ٍد يمد لًلٍ ىق ٍ ً
ؼ
الرىىا يف فىػىرد يه
ىع ًن ا٤ب ٍج ًد ًع ٍر هؽ ًم ٍن قيػ ىفٍيػىرىة يم ٍق ًر ي
ْب م
ى
"قاؿ األصمعي ا٤بقرؼ من الدكاب الذم أحد أبويو يرذكف ،كإ٭با ضربو مثبل ىا ىنا يريد
أف أحد أبويو ليس بعريب ،كاألصل للدكاب فاستعاره للناس ،قاؿ كالعرب تفعل ىذا"(.)67
كعرؼ أبو عبيدة االستعارة التمثيلية كلكنو مل يسمها هبذا االسم بل أطلق عليها كلمة
"مثل" .من ذلك تعليقو على قوؿ جرير(:)68
ً ً ً
ت يكل ىمغاى ًيل
ط اليرماىةي لًغىلٍ ًوًى ٍم
إً مين ،إًذىا بى ىس ى
عنٍ ىد ا٢بفاىظ ىغلى ٍو ي
بقولو " :كقولو :غلوت ىو من غاالين فغلوتو يقوؿ نظرنا أينا أبعد غلوة سهم ،كإ٭با ىذا
مثل للتفاخر كذكر األياـ كالنعم كاأليادم"(.)69
كقد تعرض للمثل ُب كتابو "٦باز القرآف" فيقوؿ ُب قولو تعاىل ﴿ فَ َردُّوا أَيْ ِديَ ُه ْم فِي
أَفْ َو ِاى ِه ْم﴾(٦" : )70بازه ٦باز ا٤بثل ،كموضعو موضع كفوا عما أمركا بقولو من ا٢بق ،كمل يؤمنوا بو
كمل يسلموا كيقاؿ :رد يده ُب فمو ،أم أمسك إذا مل ٯبب"(.)71

()64
()65
()66
()67
()68
()69
()70
()71

ديواف الفرزدؽ :ص=.754-74
النقائض.75/6 :
ديواف جرير :ص;=.6
النقائض.6<4-6;=/6 :
ديواف جرير :ص.7;8
النقائض.47/6 :
سورة إبراىيم :اآلية=.4
٦باز القرآف.77:-779/5 :
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يظهر أف أبا عبيدة كجد ُب كلمة "٦باز" ما يغِب عن االستعارة ،ألهنما مل يتميزا عن
بعضهما كمل ٰبددا إال ُب كقت متأخر.

الكناية :ينص عليها كثّبا ُب كتابيو "النقائض" ك"٦باز القرآف" ،كيطلقها على األسلوب الذم

عرؼ عند الببلغيْب باسم الكنػاية اللٌغويػة.
ِ
ث لَّ ُك ْم ﴾ (" :)72كناية كتشبيو"(.)73
سا ُؤُك ْم َح ْر ٌ
فيقوؿ ُب قولػو تعػاىل ﴿ ن َ
كُب النقائض يقوؿ معلقا على قوؿ الفرزدؽ(:)74
ً
كد بى ًِب يس ٍفيىا ىف ىع ٍن ىزل ًة النػ ٍع ًل
ت بًًو
لى ى
ضاح ًي ا٤بىزمؿ ىعلى ٍ
يج يد ي
ىكثػىٍب ًٍب ىع ى

"ثبت :ثبات على ا٤بكاف ،ك الضاحي الظاىر البارز ك ا٤بزؿ :األملس الزلق يزلق فيو .فيقوؿ أنا
ُب مثل ىذا ا٤بكاف ثابت علت بو :أم ارتفعت جدكد بِب سفياف :أم حظوظهم ،كيقاؿ:
جدكدىم :آباؤىم ،عن زلة النعل .أم :عن أف تزؿ نعا٥بم كجعل النعل كناية عن القدـ"(.)75
ص ُّموا َكثِ ٌير
كقد يطلق الكناية على "الضمّب" فَباه يقوؿ ُب شرحو لآلية ﴿ ثُ َّم َع ُموا َو َ
ِّم ْن ُه ْم﴾(٦":)76بازه على كجهْب :أحدٮبا أف بعض العرب يظهركف كناية االسم الذم بعد الفعل
كقوؿ أيب عمرك ا٥بذيل :أكلوين الرباغيث"( .)77فهو يطلق الكناية على عبلمة ا١بمع كما ترل.

االلتفات :ك٩با كشف أبو عبيدة كذكره كثّبا أسلوب "االلتفات" كعده من اجملاز ،يقوؿ" :كمن
٦باز ما جاءت ٨باطبتو ٨باطبة الغائب كمعناىا للشاىد ،قاؿ تعاىل ﴿ الم (ٔ) َٰذلِ َ ِ
اب﴾
ك الْكتَ ُ
(٦ ،)78بازه :أمل ىذا القرآف "(.)79

()72
()73
()74
()75
()76
()77
()78
()79

سورة البقرة :اآلية.667
٦باز القرآف.;7/5 :
مل أجد البيت ُب الديواف.
النقائض.568/5 :
سورة ا٤بائدة :اآلية.;5
٦باز القرآف.5;8/5 :
سورة البقرة :اآلية.6-5
٦باز القرآف55/5 :
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ك يقوؿ أيضا" :كمن ٦باز ما جاء خربه عن غائب ٍب خوطب الشاىد ،قاؿ ﴿ ثُ َّم
ك فَأ َْولَ ٰى ﴾ (.)81(".)80
ب إِلَ ٰى أ َْىلِ ِو يَتَ َمطَّ ٰى (ٖٖ) أ َْولَ ٰى لَ َ
ذَ َى َ

ىذه ىي اللبنات األكىل الٍب كضعها أبو عبيدة ُب صرح الببلغة العربية كىي كما ترل
خالية من التحديدات ،كالتعليبلت كالتقسيمات الببلغية ا٤بعركفة ،كلكن يكفيو فخرا أنو كجو
الدارسْب كاألدباء ،لدراسة القرآف الكرًن ،كالشعر العريب ،كالتمرس هبما ،كلعلو كاف يعتقد أف
ذلك يؤدم إىل تكوين الذكؽ األديب السليم.
كبعد أيب عبيدة يطالعنا على الطريق شيخ العربية كإمامها كعلم القرف الثالث ا٥بجرم أبو

عثمان عمرو بن بحر الجاحظ( .)82فقد ترؾ لنا ثركة ضخمة من أٜبنها كتابيو "البياف كالتبيْب"
ك"ا٢بيواف".
ُب البياف ك التبيْب تعرض ا١باحظ ٤بوضوعات البياف كالفصاحة كالببلغة ،كمل يكن ألحد
من ىذه األلفاظ مدلوؿ خاص ٲبيز كبل منها عن اآلخر ،كعرؼ الببلغة عند األمم ا٤بختلفة من
فرس كركماف كيوناف كىنود كعرب( .)83كذكر عيوب اللساف من ٛبتمة ،كفأفأة ،ك١بلجة ،كلثغة،
كلكنة ،كحبسة(.)84
ك قد عرؼ ا١باحظ مطابقة الكبلـ ٤بقتضى ا٢باؿ الذم ىو الببلغة كلها عند
ا٤بتأخرين ،كأّب على طلب ٙبققو ُب الكبلـ ُب أكثر من موضع(.)85
ك قد ظهرت على لسانو بعض ا٤بسائل الببلغية أثناء رده على الطعن الذم كجو إىل
بعض الصور الببلغية حيث الحظ أثر الصور الببلغية ُب الكبلـ .كمسائل الببلغة الٍب تعرض
٥با ا١باحظ نوجزىا باختصار فيما يلي:

( )80سورة القيامة.78-77 :
(٦ )81باز القرآف.55/5 :
( )82ىو أبو عثماف بن ٕبر بن ٧ببوب ،الكتاين ،الليثي ،ا٤بعركؼ با١باحظ البصرم العامل ا٤بشهور صاحب التصانيف ُب كل فن  ،...كإليو
تنسب الفرقة ا٤ب عركفة با١باحظية من ا٤بعتزلة ككاف تلميذ أيب إسحاؽ إبراىيم بن سيار البلخي ا٤بعركؼ بالنظاـ ا٤بتكلم ا٤بشهور ،كفيات األعياف:
.584/7
( )83ينظر البياف كالتبيْب.559-=:-<</5 :
()84
()85

ينظر ا٤بصدر نفسو.78/5 :
ينظر ا٤بصدر نفسو.57:-=7-<;/5 :
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اإليجاز :عرؼ ا١باحظ اإلٯباز بنوعيو :إٯباز ا٢بذؼ ،كإٯباز القصر .أما إٯباز ا٢بذؼ فقد

فتح لو بابا ُب كتابو "البياف كالتبيْب" بعنواف "باب من كبلـ ٧بذكؼ" كذكر لو أمثلة كثّبة منها:
"إف ا٤بهاجرين قالوا :يا رسوؿ ا﵁ إف األنصار قد فضلونا بأهنم أككا كنصركا ،كفعلوا ،كفعلوا ،قاؿ
النيب عليو السبلـ :أتعرفوف ذلك ٥بم؟ قالوا :نعم قاؿ" :فإف ذاؾ "ليس ُب ا٢بديث غّب ىذا.
يريد :إف ذاؾ شكر كمكافأة"(.)86
كأما إٯباز القصر فقد تعرض لو من غّب تسمية ،فقد علق على قوؿ اإلماـ علي :
قيمة كل امرئ ما ٰبسن بقولو" :فلو مل نقف من ىذا الكتاب إال على ىذه الكلمة لوجدناىا
شافية كافية ك ٦بزئة مغنية ،بل لوجدناىا فاضلة عن الكفاية ،كغّب مقصرة عن الغاية كأحسن
الكبلـ ما كاف قليلو يغنيك عن كثّبه .)87( "...
اإلطناب :عرؼ ا١باحظ اإلطناب كحدد لو ا٢باؿ كا٤بقاـ الذم يستدعيو ،يقوؿ" :كٝبلة القوؿ

ُب الَبداد أنو ليس فيو حد ينتهي إليو ،كال يؤتى على كصفو ،كإ٭با ذلك على قدر ا٤بستمعْب
كمن ٰبضره من العواـ كا٣بواص ،كقد رأينا ا﵁ عز كجل ٌردد ذكر قصة موسى كىود ،كىاركف
كشعيب ،كإبراىيم كلوط ،كعاد كٜبود .ككذلك ذكر ا١بنة كالنار ،كأمور كثّبة ،ألنو خاطب ٝبيع
األمم من العرب كأصناؼ العجم ،كأكثرىم غيب غافل ،أك معاند مشغوؿ الفكر ساىي
القلب"(.)88
ك قد كقف أماـ نوع من أنواع اإلطناب ك٠باه :إصابة ا٤بقدار ،كا٤بتأخركف يسمونو
"االحَباس" ،يقوؿ" :كقاؿ طرفة ُب ا٤بقدار كإصابتو(:)89
ب الربيً ًع ىكًدٲبىةه تىػ ٍهم ًي
فى ىس ىقى ًدياىىرًؾ ىغٍيػىر يم ٍف ًس ًدىاى
ص ٍو ي
ى
طلب الغيث على قدر ا٢باجة ،ألف الفاضل ضار ،كقاؿ النيب ُ ب دعائو:

()86
()87
()88
()89

البياف كالتبيْب.6;</6 :
ا٤بصدر نفسو.<7/5 :
ا٤بصدر نفسو.549/5 :
ديواف طرفة بن العبد ،شرحو كقدـ لو مهدم ٧بمد ناصر الدين ،دار الكتب العلمية بّبكت ،لبناف،دت:ص=; ،كالبيت كرد ُب الديواف

بلفظو كٛبامو:

قى بًبلى ىد ًؾ ،ىغٍيػىر يم ٍف ًس ًدىاى
فى ىس ى

ب الغىماىًـ ىك ًدٲبىةه تىػ ٍهم ًي.
ص ٍو ى
ى
17

اندرص انبالغي قبم انًبزد

انًدخم>

"اللهم اسقنا سقيا نافعا" ألف ا٤بطر رٗبا جاء ُب غّب إباف الزراعات ،كرٗبا جاء كالتمر ُب
ا١برف ،كالطعاـ ُب البيادر ،كرٗبا كاف ُب الكثرة ٦باكزا ٤بقدار ا٢باجة.)90( ".
كإذا جاكز الكبلـ مقدار ا٢باجة ،كمل يقف عند منتهى البغية ٠باه ا١باحظ اإلسهاب
ككرىو كمل يرتضو كيركم بصدد ذلك قوؿ "ابن عمر عندما قيل لو :لو دعوت ا﵁ لنا بدعوات،
فقاؿ :اللهم ا رٞبنا كعافنا كارزقنا ،فقاؿ لو رجل :لو زدتنا يا أبا عبد الرٞبن فقاؿ :نعوذ ا﵁ من
اإلسهاب"(.)91
الفصل و الوصل :عرفو ا١باحظ كجعلو الببلغة كلها ،قاؿ" :قيل للفارسي :ما الببلغة؟ قاؿ:

معرفة الفصل ك الوصل"(.)92
ك قد الحظ موطنا من مواطن الوصل كىو كماؿ االنقطاع مع اإليهاـ ،كقد ذكر مثاال
لذلك كىو قوؿ أيب بكر كقد مر برجل كمعو ثوب" ،فقاؿ :أتبيع الثوب؟ فقاؿ ال عافاؾ ا﵁.
فقاؿ أبو بكر  :لقد علمتم لو كنتم تعلموف .قل :ال كعافاؾ ا﵁"(.)93
﴿وِلَبَ َويْ ِو لِ ُك ِّل َوا ِح ٍد ِّم ْن ُه َما
التغليب :كيتعرض ا١باحظ للتغليب ُب القرآف فيقوؿ ُب اآلية َ
س﴾ (" .)94كأهنم ٯبمعوف على أنبو اال٠بْب كما قالوا" :ثبّبين" كٮبا ثبّب كحراء "جببلف
ُّ
الس ُد ُ

متقاببلف ٗبكة "كالبصرتْب أم البصرة كالكوفة كاألكىل أقدـ ،كليس ذلك بالواجب فقد قالوا
العمرين ،كأبو بكر فوؽ عمر"(.)95
التشبيو :التشبيو من الصور البيانية ،الٍب ٥با دكرىا ا٤بتميز ُب التعبّب الفِب ،كقد كقف ا١باحظ

أمامو كثّبا ككضح أركانو فهو يعلق على قوؿ امرئ القيس(:)96
ً
ً
ىكأىينم ىغداىةي البىػ ٍ ً
ف ىحٍنظى ًل
ْب يػى ٍوىـ ىٙبىم يلوا لى ىدل ى٠بيراىت ا٢بى مي ناىق ي

()90
()91
()92
()93
()94
()95
()96

البياف كالتبيْب.66</5 :
ا٤بصدر نفسو.5=:-5=9/5 :
ا٤بصدر نفسو.<</5 :
ا٤بصدر نفسو.6:5/5 :
سورة النساء :اآلية .55
ا٢بيواف للجاحظٙ ،بقيق عبد السبلـ ىاركف ،طبعة ا٢بليب ،ط579: ،5ىػ.694/7 :
ديواف امرئ القيس :ص.555
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بقولو" :ٱبرب عن بكائو ،كيصف دركر دمعتو ُب أثر ا٢بموؿ ،فشبٌو نفسو بناقف
ا٢بنظل"(.)97
كرأل أف يكوف كجو الشبو ُب ا٤بشبو بو أًب منو ُب ا٤بشبو ،كأف يكوف ا٤بشبو بو أشهر
بوجو الشبو من ا٤بشبو يقوؿ" :ىذا كا٢بمار ىو الذم ضرب بو القرآف ا٤بثل ُب بعد الصوت،
ِ
َس َفا ًرا﴾ فلو كاف شيء من ا٢بيواف
كضرب بو ا٤بثل ُب ا١بهل ،فقاؿ ﴿ َك َمثَ ِل الْح َما ِر يَ ْح ِم ُل أ ْ

أجهل ٗبا ُب بطوف األسفار من ا٢بمار ،لضرب ا﵁ بو ا٤بثل"(.)98
كما الحظ أف الشيء ال يشبو بغّبه من ٝبيع ا١بهات يقوؿ" :كقد يشبو الشعراء
كالعلماء كالبلغاء اإلنساف بالقمر كالشمس ،كبالغيث كالبحر ،كباألسد كبالسيف ،كبا٢بية
كبالنجم ،كال ٱبرجونو هبذه ا٤بعاين إىل حد اإلنساف"(.)99
كحكى إعجاب القوـ بتشبيهات امرئ القيس( ،)100كقد قاـ بالكشف عن ا٤بشبو بو
ككجو الشبو ُب و
اآليات الٍب كانت ىدفا للطعن من جهة ا٤بلحدين منها قولو تعاىل ﴿طَل ُْع َها َكأَنَّوُ
الشي ِ
اطي ِن﴾( .)101فقاؿ" :كليس أف رأكا شيطانا قط على صورة ،كلكن ٤با كاف ا﵁ تعاىل
وس َّ َ
ُرءُ ُ
قد جعل ُب طباع ٝبيع األمم استقباح ٝبيع صور الشياطْب كاستسماجو ككراىتو ،كأجرل على
ألسنة ٝبيعهم ضرب ا٤بثل ُب ذلك رجع باإلٰباش كالتنفّب ،كباإلضافة كالتقريع ،إىل ما قد جعلو
ا﵁ ُب طباع األكلْب كاآلخرين كعند ٝبيع األمم على خبلؼ طبائع ٝبيع األمم ،كىذا التأكيل
أشبو من قوؿ من زعم من ا٤بفسرين أف رؤكس الشياطْب نبات ينبت باليمن"(.)102
فا١باحظ يرل أف إدراؾ ا٤بشبو بو ال يتوقف على اإلدراؾ بشيء من ا٢بواس ا٣بمس
الظاىرة فحسب بل أيضا على ثبوتو ُب اإلدراؾ عن طريق العادة كالعرؼ كتناقل الناس لو.

( )97ا٢بيواف.57=/6 :
( )98ا٤بصدر نفسو.699/6 :
( )99ا٤بصدر نفسو.655/5 :
( )100ينظر البياف ك التبيْب.97/7 :
()101
()102

سورة الصافات :اآلية.:9
ا٢بيواف.84-7=/8 :
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ك يرل أف السر الببلغي ُب إيراد التشبيو على ىذه الصورة إ٭با ىو للتخويف كالتفزيع،
ألف ىذا األسلوب قد خوطب بو قوـ قد استقر ُب نفوسهم استقباح ا٤بشبو بو ،كقد جرل على
لساهنم استعمالو ،فهذا ٯبرل ٦برل إدراكهم لو بطريق ا٢بواس.
المجاز اللغويٙ :بدث ا١باحظ عن اجملاز ا٤بقابل للحقيقة ،كالذم عده مفخر العرب ُب

لغتهم ،كذكر أنو من األلواف التعبّبية الٍب ساٮبت ُب اتساع اللغة( ،)103كىو أيضا من فضائلهم
ك صور إقدامهم على الكبلـ ثقة ُب مستمعيهم كفهمهم عنهم(.)104
كمن أمثلتو قولو" :كإذا قالوا أكلو األسد فإ٭با يذىبوف إىل األكل ا٤بعركؼ ،كإذا قالوا
َح ُد ُك ْم
أكلو األسود فإ٭با يعنوف النهش ك اللذغ كالعض فقط ،كقد قاؿ ا﵁ عز كجل ﴿أَيُ ِح ُّ
بأَ
أَن يأْ ُكل لَحم أ ِ
َخ ِيو َم ْيتًا فَ َك ِر ْىتُ ُموهُ ﴾ ( ،)105ككذلك قوؿ دٮباف النهرم:
َ َ َْ
ىسأىلٍتى ًِب ىع ٍن أينى و
ب الد ٍى ير ىعلىٍي ًه ٍم ىكأى ىك ٍل
اس أى ىك يلوا
ىش ًر ى
فهذا كلو ٨بتلف ،كىذا كلو ٦باز"( .)106فاألكل ُب قولو" :أكلو األسد" حقيقي ،أما ُب
األمثلة األخرل فاألكل على اختبلؼ أنواعو ٦بازم كما ذكر.
ك من ذلك قولو ُب تفسّب قولو تعاىل ﴿ ي ْخر ِ
اب ﴾ ( ،)107قاؿ:
ج من بُطُونِ َها َش َر ٌ
َ ُُ
"فالعسل ليس بشراب ،كإ٭با ىو شيء ٰبوؿ با٤باء شرابا أك با٤باء نبيذا ،فسماه كما ترل شرابا،
إذا كاف ٯبيء منو الشراب .ك قد جاء ُب كبلـ العرب أف يقولوا :جاءت السماء بأمر عظيم،
كقد قاؿ الشاعر:
ً
ط السماىءي بًأىٍر ً
ض قىػ ٍووـ
إًذىا ىس ىق ى
ضاباى
ىر ىعٍيناىهي ،ىكإً ٍف كاى ينوا غ ى
فزعموا أهنم يرعوف السماء ،ك أف السماء تسقط"( .)108كىذا ا٤بثاؿ ىو من اجملاز
ا٤برسل.

()103
()104
()105
()106
()107
()108

ينظر ا٢بيواف.869/9 :
ينظر ا٤بصدر نفسو.76/9 :
سورة ا٢بجرات :اآلية.56
ا٢بيواف.=<-=;/9 :
سورة النحل :اآلية=.:
ا٢بيواف.869/9 :
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من األمثلة السابقة يتضح أف اجملاز عند ا١باحظ مقابل للحقيقة ،كأف ا٢بقيقة ُب مفهومو
تعِب "استعماؿ اللفظ فيما كضع لو أصبل" ،كما أف اجملاز عنده ىو "استعماؿ اللفظ ُب غّب ما
كضع لو".
االستعارة :االستعارة عند ا١باحظ ىي" :تسمية الشيء باسم غّبه إذا قاـ مقامو" ،كرد ذلك

ُب تعليقو على البيت الثالث من األبيات التالية:
ىكأىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػماى بًىقػ ػ ػ ػلى وم ى٧ب ػ ػ ػاىىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاى
ياى داىير قى ٍد ىغيػ ػ ػىرىاى ببلىىػ ػ ػ ػاى
لى يم ٍغناىى ػ ػاى
أى ىخربىػ ىها يع ٍمىرا يف ىم ٍن بىناىى ػ ػاى
ىكىكر ٩بيٍسػ ػ ػ ػاىىاى ىع ى
ً
تىػب ًكي على ًعر ً
اصهاى ىعٍيناىىاى
ت ىسحاىبىةه تىػ ٍغشاىىاى
ىكطىف ىق ٍ
ٍ ى ى ى
حيث قاؿ" :كطفقت ،يعِب ظلت ،تبكي على عراصها عيناىا ،عيناىا ىا ىنا
للسحاب ،كجعل ا٤بطر بكاء من السحاب على طريق االستعارة ،كتسمية الشيء باسم غّبه،
إذا قاـ مقامو"(.)109
ٍب يذكر أمثلة من القرآف الكرًن ،كيعلق عليها ٗبا يؤكد ىذا التفسّب كيقويو ،يقوؿ مثبل ُب
﴿ىٰ َذا نُ ُزلُ ُه ْم يَ ْو َم الدِّي ِن﴾ (" :)110كالعذاب ال يكوف نزال ،كلكن ٤با قاـ
تعليقو على قولو تعاىل َ

العذاب ٥بم ُب موضع النعيم لغّبىم٠ ،بي با٠بو"(.)111
إف تعريف ا١باحظ لبلستعارة بأهنا تسمية الشيء باسم غّبه إذا قاـ مقامو يعترب ا﵀اكلة
األكىل ُب تاريخ تعريف االستعارة لذلك مل يكن مانعا جامعا ،فهو ال ٲبنع اجملاز ا٤برسل ألنو ىو
أيضا :تسمية الشيء باسم غّبه ثقة من القائل بفهم السامع ،كما يدخل غّب االستعارة فيها،
كجدناىا ٨بتلطة با٤بثل كالتشبيو كالبدؿ كاالشتقاؽ كاجملاز(.)112
ك قد عرؼ ا١باحظ االستعارة التمثيلية كمثل ٥با كأطلق عليها كلمة "ا٤بثل" يقوؿ:
"كيذكركف نارا أخرل ،كىي على طريق ا٤بثل ال على طريق ا٢بقيقة ٫بو قوؿ ابن ميادة (:)113
()109
()110
()111
()112

البياف كالتبيْب.597/5 :
سورة الواقعة :اآلية.9:
البياف كالتبيْب.597/5 :
ينظر ا٢بيواف.6;7/8 – 577/9 – 6;-69/9 – 6<=/8 :

( )113شعر ابن ميادةٝ ،بعو كحققو حنا ٝبيل حداد ،راجعو كأشرؼ على طباعتو قدرم ا٢بكيم ،مطبوعات ٦بمع اللغة العربية بدمشق،
5846ىػ 5=<6 /ـ :ص<.7
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ً
ً
ْب ىسعًّبيىاى"(.)114
ىكنى ىاراهي :ناىهر ناىير يك مل يم ٍدفى وع
يب ا٤بي ٍج ًرم ى
ىكأي ٍخىرل ييص ي
الكناية :كردت الكناية عند ا١باحظ ٗبعناىا العاـ كىو التعبّب عن ا٤بعُب تلميحا ال تصرٰبا.

يفهم ذلك من قولو" :رب كناية تريب على إفصاح"(.)115
ك لكنو يشَبط ٥با أف تطلبها ا٢باؿ كيستدعيها ا٤بقاـ يقوؿ" :كلكل ضرب من ا٢بديث
ضرب من اللفظ ...كاإلفصاح ُب موضع اإلفصاح ،كالكناية ُب موضع الكناية ،ك االسَبساؿ ُب
موضع االسَبساؿ"(.)116
كلفظ الكناية يأٌب ُب تعبّب ا١باحظ ٗبعُب الكناية اللٌغوية( .)117كأحيانا يستعملو ُب
الداللة على االصطبلح الببلغي ا٤بعركؼ ،يقوؿ" :كإذا قالوا فبلف مقتصد فتلك كناية عن
البخل ،كإذا قالوا للعامل مستقص فتلك كناية عن ا١بور"(.)118
ك يقَبف مصطلح التعريض عند ا١باحظ بالكناية٩ ،با يدؿ على أنو أدرؾ العبلقة ا٤بوجودة
بينهما ،جاء ذلك ُب أثناء ركايتو ٣بطبة أطاؿ فيها رجل ،فقيل ألحد العارفْب بأسرار الكبلـ
كىو أبو يعقوب" :ىبل اكتفى باألمر بالتواصل ،عن النهي عن التقاطع؟ أك ليس األمر بالصلة
ىو النهي عن القطيعة؟ قاؿ :أك ما علمت أف الكناية كالتعريض ال يعمبلف ُب العقوؿ عمل
اإلفصاح كالكشف"(.)119
فالكناية عند ا١باحظ معدكدة من األساليب الببلغية الٍب قد يتطلبها ا٤بعُب للتعبّب عنو
كال ٯبوز إال فيها ،كأف العدكؿ عنها إىل صريح اللفظ ُب ا٤بواطن الٍب تتطلبها أمر ٨بل بالببلغة.
السجع :عرض لو ا١باحظ كثّبا كمثل لو بأمثلة من عيػوف النثر كالشعر كمن حديث

الرسػوؿ .)120

()114
()115
()116
()117
()118
()119
()120

ا٢بيواف.577/9 :
البياف كالتبيْب.;/6 :
ا٢بيواف.7=/7 :
ينظر ا٢بيواف.6<4/6 :
البياف كالتبيْب.6:7/5 :
ا٤بصدر نفسو.55;/5 :
ينظر ا٤بصدر نفسو.84<-6<8/5 :
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كما كضح دكر السجع ُب الكبلـ البليغ فّبكم ما قيل لعبد الصمد بن الفضل بن
عيسى الرقاشي" :مل تؤثر السجع على ا٤بنثور ،كتلزـ نفسك القواُب كإقامة الوزف؟ قاؿ عبد
الشاىد لقل خبلُب عليك ،كلكِب أريد الغائب
الصمد :إف كبلمي لو كنت ال آمل فيو إالٌ ٠باع ٌ

أحق بالتقييد كبقلٌة
الراىن كالغابر ،فا٢بفظ إليو أسرع ،كاآلذاف لسماعو أنشط ،كىو ٌ
كا٢باضر ،ك ٌ
التغلٌب ،كما تكلمت بو العرب من جيٌد ا٤بنثور ،أكثر ٩با تكلٌمت بو من جيٌد ا٤بوزكف ،فلم
ٰبفظ من ا٤بنثور عشره كال ضاع من ا٤بوزكف عشره"(.)121
حسن التقسيم :كقف ا١باحظ أماـ أسلوب حسن التقسيم كركل عن عمر بن ا٣بطاب 

ككاف عنده أعلم الناس بالشعر -حينما أنشدكه شعرا لزىّب -ككاف لشعره مقدما "فلما انتهوا إىل
قولو:
ً
ً
ىكإًف ا٢بىق ىم ٍقطى يعوي ثىبلى ه
ث ىٲب ه
ْب أىٍك ن ىف هار أىٍك ىجبلىءي
قاؿ عمر كا٤بتعجب من علمو با٢بقوؽ كتفصيلو بينها ،كإقامتو أقسامها:
ً
ً
ىكإًف ا٢بىق ىم ٍقطى يعوي ثىبلى ه
ث ىٲب ه
ْب أىٍك ن ىف هار أىٍك ىجبلىءي
يرددكف البيت من التعجب ،كأنشدكه قصيدة عبدة بن الطيب الطويلة الٍب على البلـ،
فلما بلغ ا٤بنشد قولو:
ً و
ً
ً
س يي ٍد ًريكوي
العٍي ي
ىك ى
ش يشح ىكإ ٍشفاى هؽ ىكتىأٍميلي
ىكا٤بىٍرءي ساىوع ل ىش ٍيء لىٍي ى
قاؿ عمر متعجبا :كالعيش شح كإشفاؽ كتأميل
يعجبهم من حسن ما قسم كفصل"(.)122
الغلو ،ك يبغض اإلغراؽ ،كمذىبو االعتداؿ ُب القوؿ .يقوؿ بصدد ىذا:
ّ
الغلو :يكره ا١باحظ ٌ
الوحشي ،كال ٘بعل ٮبٌك ُب هتذيب األلفاظ ،كشغلك ُب
السوقي ك
"فالقصد ُب ذلك أف ٘بتنب
ٌ
ٌ
التخلص إىل غرائب ا٤بعاين ،كُب االقتصاد ببلغ ،كُب التوسط ٦بانبة للوعورة ،كخركج من سبيل
من ال ٰباسب نفسو  ...ك ليكن كبلمك ما بْب ا٤بقصر كالغايل ،فإنك تسلم من ا﵀نة عند
العلماء كمن فتنة الشيطاف"(.)123
()121
()122
()123

البياف كالتبيْب.6<;/5 :
ا٤بصدر نفسو.685-684-67=/5 :
ا٤بصدر نفسو.699/5 :
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الغلو كما تكره التقصّب"(.)124
ٍب يقوؿ" :ككانوا يقولوف :أكره ٌ

االقتباس :عرفو ا١باحظ كإف مل يسمو فقد ذكر "أف خطباء السلف الطيب ،كأىل البياف من

التابعْب بإحساف ،ما زالوا يسموف ا٣بطبة الٍب مل تبدأ بالتحميد كتستفتح بالتمجيد :البَباء
كيسموف الٍب مل توشح بالقرآف ،كتزين بالصبلة على النيب  ،الشوىاء"( .)125ك يقوؿ" :ككانوا
يستحسنوف أف يكوف ُب ا٣بطب يوـ ا٢بفل ،كُب الكبلـ يوـ ا١بمع آم من القرآف ،فإف ذلك ٩با
يورث الكبلـ البهاء ،كالوقار ،كالرقة ،كسلس ا٤بوقع"(.)126
كٰبكى عن عمراف بن حطاف قولو" :خطبت عند زياد خطبة ظننت أينٌ مل أقصر فيها
عن غاية ،كمل أدع لطاعن علة ،فمررت ببعض اجملالس فسمعت شيخا يقوؿ :ىذا الفٌب أخطب
العرب لو كاف ُب خطبتو شيء من القرآف"(.)127
كاضح من ىذا النقل أف االقتباس كاف لو قيمة ُب نظر العرب كأنو ٩با يكسب الكبلـ
ٝباال.
كالواقع أف ا١باحظ مل ٱبَب ُب كتابتو أسلوب التعريف كالتحديد ،كإ٭با اختار أسلوب
األديب البليغ الذم ينطلق مع عقلو كذكقو كفطرتو ،فكاف يستعرض النصوص األدبية كيشرحها
مستهدفا الوصوؿ إىل مواطن ا١بماؿ فيها مستعينا على ذلك بالشواىد الكثّبة من القرآف الكرًن
كمن كبلـ العرب.
كُب ذلك يقوؿ شوقي ضيف" :إف ا١باحظ قد أمل ُب كتاباتو الصور البيانية ا٤بختلفة،
كبكثّب من فنوف البديع ،غّب أنو مل يسق ذلك ُب تعريفات كٙبديدات ،فقد كاف مشغوال بإيراد
النماذج الببلغية ،كقلما عُب بتوضيح داللة ا٤بثاؿ على القاعدة الببلغية الٍب يقررىا" (.)128
على أف عزكؼ ا١باحظ عن ا٤بصطلحات كالتعريفات مل ٲبنع من جاءكا بعده من
الكتاب أف يستخرجوا من كتاباتو عن الببلغة كثّبا من االصطبلحات كالتعريفات.

()124
()125
()126
()127
()128

البياف كالتبيْب.55:/5 :
ا٤بصدر نفسو.:/6 :
ا٤بصدر نفسو.55</5 :
ا٤بصدر نفسو.:/6 :
الببلغة تطور كتاريخ :ص.9:
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يقوؿ شوقي ضيف " :كقد ظلت كتابات ا١باحظ كمبلحظاتو ُب البياف كالببلغة معينا ال
ينفذ ٤بد األجياؿ التالية بكثّب من قواعدٮبا ،كل يستمد منها حسب قدرتو الذىنية" (.)129
كمن الذين كاف ٥بم باع ال ينكر ُب التأليف الببلغي العامل ا١بليل ابن قتيبة(.)130

(ت  276ىػ) صاحب كتاب "تأكيل مشكل القرآف"  ...فهذا الكتاب قد أكىل الببلغة عناية
كبّبة كإف كاف صاحبو قد ألفو أصبل للرد على الطاعنْب ُب ببلغة القرآف ،الذين اتبعوا ما تشابو
منو ابتغاء الفتنة كابتغاء تأكيلو.
كقد ٙبدث ابن قتيبة ُب ىذا الكتاب عن كثّب من فنوف الببلغة كعقد ٥با أبوابا ،منها:
اإليجاز :عرؼ ابن قتيبة اإلٯباز بنوعيو :إٯباز ا٢بذؼ ،كإٯباز القصر.

أما إٯب از القصر فقد تعرض لو ُب صدر كتابو "مشكل القرآف" من غّب تسمية عندما
كصف النظم القرآين بأنو "ٝبع الكثّب من معانيو ُب القليل من لفظو"(.)131
ك٠باه االختصار كمثل لو من القرآف الكرـ كمن كبلـ العرب ،يقوؿ" :فإف شئت أف
ض ع ِن ال ِ ِ
ِ
تعرؼ ذلك فتدبر قولو تعاىلِ ُ :
ين﴾ ( .)132كيف
﴿خذ ال َْع ْف َو َوأْ ُم ْر بِال ُْع ْرف َوأَ ْع ِر ْ َ َ
ْجاىل َ

ٝبع لو هبذا الكبلـ كل خلق عظيم .)133( "...
كمن أمثلتو ُب كبلـ العرب قوؿ الشاعر:
يم ىسوىمةن تى ٍدعيو ىعبًيدان ىكأىٍزى٭باى
فوىرةه ٢بى ًسٍبتىهاى
ىكلى ٍو أىهناى يع ٍ
صي
يقوؿ" :لو طارت عصفورة ٢بسبتها من جنك خيبل تدعو ىاتْب القبيلتْب"(.)134

أما إٯباز ا٢بذؼ فقد فتح لو بابا ُب كتابو السابق بعنواف "باب ا٢بذؼ كاالختصار"
كمثل لو بفيض من األمثلة من القرآف الكرًن ككبلـ العرب.
كإٯباز ا٢بذؼ عنده على أنواع:
( )129الببلغة تطور كتاريخ :ص;.9
( )130ىو أبو ٧بم د عبد ا﵁ بن مسلم بن قتيبة الدينورم كقيل :ا٤بركزم ،النحوم اللغوم  ...كاف فاضبل ثقة  ...كتصانيفو كلها مفيدة ،كفيات
األعياف.68:/6 :
( )131تأكيل مشكل القرآف ،ابن قتيبةٙ ،بقيق أٞبد صقر ،طبع ا٢بليب5=98 ،ـ :ص.48
( )132سورة األعراؼ :اآلية==.5
( )133تأكيل مشكل القرآف :ص.48
( )134ا٤بصدر نفسو :ص;.4
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من ذلك" :أف ٙبذؼ ا٤بضاؼ كتقيم ا٤بضاؼ إليو مقامو ك٘بعل الفعل لو ،كقولو تعاىل:
ف الْمم ِ
ف ال ِ ِ
﴿إِذًا َّلذَقْنَ َ ِ
ات﴾ ( .)135أم ضعف عذاب ا٢بياة كضعف
اك ض ْع َ َ
ْحيَاة َوض ْع َ َ َ
عذاب ا٤بمات.
قاؿ ا٥بذيل(:)136
ً
ًم ىن ا٣بىٍر ًس الصراى ًصىرةً ال ىقطاى ًط
ت ٟبىٍ ور
ٲبىٍشي بىػٍيػنىناى حاى ينو ي
أراد صاحب حانوت ٟبر ،فأقاـ ا٢بانوت مقامو"(.)137
كمن ذلك أف توقع الفعل على شيئْب كىو ألحدٮبا ،كتضمر لآلخر فعلو" ،كقولو:

﴿فَأ ْ ِ
اء ُك ْم ﴾ ( .)138أم كادعوا شركاءكم.
َجم ُعوا أ َْم َر ُك ْم َو ُش َر َك َ
قاؿ الشاعر:

ًً
الو ىغى
ىكىرأىيٍ ي
ت ىزٍك يجك ُب ى
أم متقلدا سيفا ،كحامبل ر٧با"(.)139

يمتىػ ىقلمدان ىسيٍفان ىكيرٍ٧بان

كمن ذلك أف يأٌب بالكبلـ مبنيا على أف لو جوابا ،فيحذؼ ا١بواب اختصارا لعلم
َن اللَّ و رء ٌ ِ
ا٤بخاطب بو ،كقولو تعاىل ﴿ ولَوالَ فَ ْ َّ ِ
يم﴾
َْ
وف َّرح ٌ
ض ُل الل و َعلَْي ُك ْم َوَر ْح َمتُوُ َوأ َّ َ َ ُ
(.)140
أراد" :لعذبكم ،فحذؼ"(.)141
كٯبعل من االختصار قولو تعاىل ﴿ إَِّال َكب ِ
اس ِط َك َّف ْي ِو إِلَى ال َْم ِاء لِيَْب لُ َغ فَاهُ﴾  .)142أراد:
َ
"كباسط كفيو إىل ا٤باء ليقبض عليو فيبلغو فاه ...كالعرب تقوؿ٤ :بن تعاط ما ال ٯبد منو شيئا:
ىو كالقابض على ا٤باء"(.)143

()135
()136
()137
()138
()139
()140
()141
()142
()143

سورة اإلسراء :اآلية.;9
ديواف ا٥بذيليْب ،الدار القومية للطباعة كالنشر القاىرة57<9 ،ىػ 5=:9/ـ :البيت غّب موجود ُب الديواف.
تأكيل مشكل القرآف :ص.5:7-5:6
سورة يونس :اآلية.;5
تأكيل مشكل القرآف :ص.5:9-5:8
سورة النور :اآلية.64
تأكيل مشكل القرآف :ص.5::
سورة الرعد :اآلية.58
تأكيل مشكل القرآف :ص.5;7
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كينتهي ابن قتيبة من باب ا٢بذؼ كاالختصار كقد حشد فيو كثّبا من األمثلة تناكلت
حذؼ الكلمة كالكلمتْب كا١بملة كحذؼ ا٢برؼ كاالسم كالفعل.
ك لكنو يشَبط إلٯباز ا٢بذؼ أف يكوف معلوما لدل السامع ،كإال ٱبل ا٢بذؼ با٤بعُب
ا٤براد ،كما يشَبط أف يكوف ُب الكبلـ ما يدؿ عليو.

اإلطناب :عرفو ابن قتيبة ،كتعرض لبعض صوره ،كذلك ُب الباب الذم عقده ُب كتابو "تأكيل

مشكل القرآف" ٙبت عنواف "باب تكرار الكبلـ كالزيادة فيو".
ك يرل أف ظاىرة التكرار موجودة ُب القرآف الكرًن ،ألنو نزؿ بلغة العرب كعلى مذاىبهم
ُب فن القوؿ" .ك من مذاىبهم التكرار :إرادة التوكيد كاإلفهاـ ،كما أف من مذاىبهم االختصار:
إرادة التخفيف كاإلٯباز ،ألف افتتاف ا٤بتكلم كا٣بطيب ُب الفنوف كخركجو عن شيء إىل شيء
أحسن من اقتصاره ُب ا٤بقاـ على فن كاحد"(.)144
فابن قتيبة إذ ٯبيز التكرار ُب البياف العريب بعامة ٰبدد لو ا٤بقاـ كالغرض الذم يستدعيو
فكأف اإلطناب عنده-بعد كقوعو ُب موقعو -التعبّب عن ا٤بعُب بعبارة زائدة ٕبيث ٙبقق الزيادة
فائدة ،فإف كانت الزيادة ُب اللفظ لغّب فائدة فقد خرج األسلوب عن مراتب الببلغة كمل يكن
إطنابا بل كاف الزائد تطويبل أك حشوا ككبلٮبا عيب ُب الكبلـ.
المقلوب :فتح ابن قتيبة ُب كتابو "تأكيل مشكل القرآف" بابا "للمقلوب" بدأه با٢بديث عن

استعماؿ اللفظ ُب معُب لفظ آخر لعبلقة التضاد بينهما ألغراض ببلغية اقتضاىا األسلوب
كا٤بقاـ .فقد يكوف الغرض التطّب ك التفاؤؿ( ،)145أك االستهزاء(.)146
ك ٯبعل من ا٤بقلوب إرادة أحد ا٤بعنيْب من ألفاظ األضداد يقوؿ" :كمن ذلك أف يسمى

ا٤بتضاداف ،باسم كاحد كاألصل كاحد ،فيقاؿ للصبح ،صرًن ،كالليل :صرًن"( ،)147كسياؽ
الكبلـ ىو الذم ٰبدد ا٤بعُب ا٤براد.

()144
()145
()146
()147

تأكيل مشكل القرآف  :ص.5<6
ينظر ا٤بصدر نفسو :ص.586
ينظر ا٤بصدر نفسو ك الصفحة نفسها.
تأكيل مشكل القرآف :ص.587
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كٯبعل من ا٤بقلوب :التقدًن كالتأخّب كىو ال ينهج فيو منهجا ببلغيا بل يصرؼ ٮبو إىل
ب ياف صحة األسلوب ،يقوؿ" :كمن ا٤بقلوب :أف يقدـ ما يوضحو التأخّب ،كيؤخر ما يوضحو
ف َو ْع ِدهِ ُر ُسلَوُ ﴾ ( .)148أم ٨بلف رسلو
سبَ َّن اللَّ وَ ُم ْخلِ َ
التقدًن كقوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :فَالَ تَ ْح َ
كعده ،ألف اإلخبلؼ قد يقع بالوعد كما يقع بالرسل ،فتقوؿ :أخلفت الوعد ،كأخلفت
الرسل"(.)149
مخالفة ظاىر اللفظ معناه :فتح لو بابا ُب كتابو "تأكيل مشكل القرآف" .كٝبع ٙبتو فنونا من

التعبّب جاءت على خبلؼ مقتضى الظاىر ،منها:

كجل:
 استعماؿ ا٣برب ُب اإلنشاء كيكوف للدعاء على جهة الذـ ال يراد بو الوقوع ،كقولو عٌز ٌاصو َن﴾ (" ...)150كقد يراد بو التعجب من إصابة الرجل ُب منطقو فيقاؿ :قاتلو ا﵁
﴿قُتِ َل ال َ
ْخ َّر ُ
ما أحسن ما قاؿ"(.)151
 كمنو خركج االستفهاـ عن حقيقتو فيكوف للتقرير ،يقوؿ" :كمنو أف يأٌب الكبلـ على مذىبَّاس اتَّ ِخ ُذونِي وأ ُِّمي إِلَٰ َهي ِن ِمن ُد ِ
ْت لِلن ِ
ون
َنت قُل َ
االستفهاـ كىو تقرير ،كقولو سبحانو ﴿أَأ َ
َ َ ْ
اللَّ ِو ﴾ (.)153(")152
 ك يعد منو صيغة األمر كخركجها عن حقيقتها ،يقوؿ" :كمنو أف يأٌب الكبلـ على لفظ األمركىو هتديد ،كقولو﴿ :ا ْع َملُوا َما ِش ْئتُ ْم﴾ (.)155(".)154
 ك من باب ٨بالفة ظاىر اللفظ معناه "أف يأٌب الفعل على بنية ا٤باضي كىو دائم أك مستقبل،ت لِلن ِ
َّاس﴾ ( .)156أم أنتم خّب أمة"(.)157
كقولو تعاىلُ ﴿ :كنتُ ْم َخ ْي َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
()148
()149
()150
()151
()152
()153
()154
()155
()156
()157

سورة إبراىيم :اآلية;.8
تأكيل مشكل القرآف :ص<.58
سورة الذاريات :اآلية.54
تأكيل مشكل القرآف :ص.658-657
سورة ا٤بائدة :اآلية.55:
تأكيل مشكل القرآف :ص.65:-659
سورة فصلت :اآلية .84
تأكيل مشكل القرآف :ص.65;-65:
سورة آؿ عمراف :اآلية.554
تأكيل مشكل القرآف :ص;.66
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انًدخم>

َّ ِ
ين ُح ِّملُوا الت َّْوَرا َة
التشبيو و التمثيل :تعرض لو ابن قتيبة ،فقاؿ ُب قولو تعاىل ﴿ َمثَ ُل الذ َ
وىا َكمثَ ِل ال ِ
ِ
ْح َما ِر يَ ْح ِم ُل أَ ْس َف ًارا﴾ (" .)158أم شبههم با٢بمار"(.)159
ثُ َّم لَ ْم يَ ْحملُ َ َ

ك ا٤بثل عنده ٗبعُب الشبو" ،يقاؿ ىذا مثل الشيء كمثلو ،كما يقاؿ ،شبو الشيء كشبهو،
قاؿ ا﵁ تعاىل ﴿مثَل الَّ ِذين اتَّ َخ ُذوا ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِو أَولِياء َكمثَ ِل الْعن َكب ِ
ت بَ ْيتًا﴾(.)160
وت اتَّ َخ َذ ْ
ََْ َ َ ُ
َ ُ َ

أم شبو الذين كفركا شبو العنكبوت"(.)161
كالتشبيو عنده لو خطره ُب تربية ا٤بلكة الفنية ،كلذا ٯبعل اإلصابة فيو من أسباب ا٢بفظ
كاالختيار يقوؿ" :كليس كل الشعر ٱبتار كٰبفظ على جودة اللفظ كا٤بعُب كلكنو قد ٱبتار كٰبفظ
على أسباب :منها اإلصابة ُب التشبيو"(.)162
المجاز :توسع ابن قتيبة ُب فهم اجملاز فأطلقو على ٝبيع فنوف الكبلـ يقوؿ" :كللعرب اجملازات

ُب الكبلـ ،كمعناىا طرؽ القوؿ كمآخذه ،ففيها االستعارة كالتمثيل كالقلب ،كالتقدًن ،كالتأخّب،
كا٢بذؼ ،كالتكرار ،كاإلخفاء ،كاإلظهار ،كالتعريض ،كاإلفصاح ،كالكناية كاإليضاح ،ك٨باطبة
الواحد ٨باطب ة ا١بميع ،كا١بميع خطاب الواحد ،كالواحد كا١بميع خطاب االثنْب ،كالقصد بلفظ
ا٣بصوص ٤بعُب العموـ ،كبلفظ العموـ ٤بعُب ا٣بصوص ،مع أشياء كثّبة"(.)163كما استعملو
با٤بعُب ا٤بقابل للحقيقة.
كابن قتيبة ٩بن يقولوف باجملاز ُب القرآف الكرًن إال أنو ٱبالف ا٤بعتزلة الذين يغالوف ُب اجملاز
كيتوسعوف فيو ُب قوؿ ا﵁ ككبلمو ،يقوؿ" :كذىب قوـ ُب قوؿ ا﵁ ككبلمو إىل أنو ليس قوال كال
كبلما على ا٢بقيقة ،كإ٭با ىو إٯباد للمعاين كصرفوه ُب كثّب من القرآف إىل اجملاز  ...قالوا ُب
ِِ
ِ
ين ﴾ ( :)164مل يقل ا﵁ كمل
قولو للسماء كاألرض ﴿ :ائْتيَا طَْو ًعا أ َْو َك ْر ًىا قَالَتَا أَتَ ْي نَا طَائع َ
يقوال ،ككيف ٱباطب معدكما؟ كإ٭با ىذا عبارة :لكوناٮبا فكانتا"(.)165
()158
()159
()160
()161
()162
()163
()164
()165

سورة ا١بمعة :اآلية.49
تأكيل مشكل القرآف :ص<;.7
سورة العنكبوت :اآلية.85
تأكيل مشكل القرآف :ص<;.7
الشعر كالشعراء ،ابن قتيبةٙ ،بقيق أٞبد شاكر ،طبع دار ا٤بعارؼ 1377 ،ىػ5=9< /ـ.<8/5 :
تأكيل مشكل القرآف :ص.5:
سورة فصلت :اآلية.55
تأكيل مشكل القرآف :ص<;.;=-
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انًدخم>

ٍب انتقل ابن قتيبة إىل الرد على الطاعنْب على اللغة العربية كالقرآف الكرًن باجملاز،
كالقائلْب بعدـ جواز اجملاز ُب أسلوب القرآف كشبههم أف اجملاز أخ الكذب ،كالقرآف منزه عنو
قاؿ" :كأما الطاعنوف على القرآف باجملاز ،فإهنم زعموا أنو كذب  ...كىذا من أشنع جهاالهتم،
كأد٥با على سوء نظرىم ،كقلة أفهامهم  ...كلو كاف اجملاز كذبا  ...كاف أكثر كبلمنا فاسدا ،ألنا
نقوؿ :نبت البقل ،كطالت الشجرة .)166( "...
ك قد ختم باب اجملاز الذم فتحو ُب كتابو تأكيل مشكل القرآف بتوضيح أف اجملاز أعم
من االستعارة يقوؿ" :كنبدأ بباب االستعارة ألف أكثر اجملاز يقع فيها"(.)167
االستعارة :عقد ابن قتيبة بابا لبلستعارة ُب كتابو "تأكيل مشكل القرآف" بدأه بتعريفها فقاؿ:

"فالعرب تستعّب الكلمة فتضعها مكاف الكلمة إذا كاف ،ا٤بسمى هبا بسبب من األخرل ،أك
٦باكرا ٥با مشاكبل"(.)168
ٍب مضى ٲبثل لبلستعارة فقاؿ" :كيقولوف :ضحكت األرض :إذا أنبتت ،ألهنا تبدم عن
حسن النبات كتتفتق عن الزىر كما يفَب الضاحك عن الثغر"( .)169ك كاضح أف العبلقة بْب
اإلنبات كالضحك ا٤بشاهبة.
ك قد خطا ابن قتيبة باالستعارة خطوات :فهو قد كضح ا٤بستعار لو كا٤بستعار منو ،يقوؿ
ورا يَ ْم ِشي بِ ِو فِي الن ِ
َّاس﴾ (" :)170أم
ُب قولو تعاىل ﴿ أ ََوَمن َكا َن َم ْيتًا فَأ ْ
َحيَ ْي نَاهُ َو َج َعلْنَا لَوُ نُ ً

كاف كافرا فهديناه كجعلنا لو إٲبانا يهتدل بو  ...فاستعار ا٤بوت مكاف الكفر ،كا٢بياة مكاف
ا٥بداية كالنور مكاف اإلٲباف"(.)171
كأحيانا يعلق على بعض األمثلة ٗبا يشّب إىل ا١بامع فيقوؿ ُب قولو تعاىل ﴿والْمرسالَ ِ
ت
َ ُْ َ
ُع ْرفًا﴾ ( " )172يعُب ا٤ببلئكة ،يريد :أهنا متتابعة يتلو بعضها بعضا ٗبا ترسل بو من أمور ا﵁ عز
()166
()167
()168
()169
()170
()171
()172

تأكيل مشكل القرآف :ص =.544-
ا٤بصدر نفسو :ص.545
ا٤بصدر نفسو :ص.546
ا٤بصدر نفسو :ص.546
سورة األنعاـ :اآلية.566
تأكيل مشكل القرآف :ص.54:
سورة ا٤برسبلت :اآلية.45
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انًدخم>

كجل كأصل ىذ ا من عرؼ الفرس ،ألنو سطر مستو بعضو ُب إثر بعض فاستعّب للقوـ يتبع
بعضهم بعضا"(.)173
ك٘بده يبْب الغرض من االستعارة كيكشف عن دكرىا ُب التعبّب فيقوؿ" :تقوؿ العرب:
إذا أرادت تعظيم مهلك رجل عظيم الشأف رفيع ا٤بكاف ،عامل النفع كثّب الصنائع أظلمت
الشمس لو ،ككسف القمر لفقده ،كبكتو الريح كالربؽ كالسماء كاألرض يريدكف ا٤ببالغة ُب كصف
ا٤بصيبة بو ،كأهنا قد مشلت كعمت"( .)174فالغرض من االستعارة عنده ا٤ببالغة ُب ا٤بعُب ا٤بؤدل
هبا.
الكناية :تعرض ابن قتيبة للكناية ،كىي عنده أنواع ،ك٥با مواضع:

فمنها " أف تكُب عن اسم الرجل باألبوة ،لتزيد ُب الداللة عليو إذا أنت راسلتو أككتبت إليو ،إذ كانت األ٠باء قد تتفق ،أك لتعظمو ُب ا٤بخاطبة بالكنية ،ألهنا تدؿ على ا٢بنكة
كٚبرب عن االكتهاؿ "(.)175
كعرفها با٤بعُب الببلغي ا٤بعركؼ يقوؿ" :ككبلـ العرب ،إٲباء كإشارة ،كتشبيو يقولوف:"فبلف طويل النجاد" كالنجاد ٞبائل السيف ،كىو مل يتقلد سيفا قط ،كإ٭با يريدكف :أنو طويل
القامة"(.)176
كجعل من الكناية التعريض ،يقوؿ" :كمن ىذا الباب التعريض كالعرب تستعملو ُب
كبلمها كثّبا ،فتبلغ إرادهتا بوجو ىو ألطف كأحسن من الكشف كالتصريح ،يعيبوف الرجل إذا
كاف يكاشف ُب كل شيء ،كيقولوف :ال ٰبسن التعريض إال ثلبا"(.)177
ىذه بعض جهود العلماء الببلغية قبل ا٤بربد ،كىي جهود قيمة استفاد منها ا٤بربد ك كاف ٥با
األثر العظيم ُب بناء صرح الببلغة العربية.

()173
()174
()175
()176
()177

تأكيل مشكل القرآف :ص.56:
ا٤بصدر نفسو :ص;.56
ا٤بصدر نفسو :ص==.5
تأكيل ٨بتلف ا٢بديث ،ابن قتيبةٙ ،بقيق ٧بمد زىرم النجار ،نشر مكتبة الكليات األزىرية5=:: ،ـ :ص.5:8-5:7
تأكيل مشكل القرآف :ص.64;-64:
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انباب األ ّٔل>

الباب الول
البالغة عند المبرد

32

انفصم األٔل >يصطهحا انفصاحت ٔانبالغت عُد انًبزد

انباب األّٔ ل>

الفصل الول :
مصطلحا الفصاحة والبالغة عند المبرد
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انباب األّٔ ل>

المبحث الول :الفصاحة
أوال :تعريف الفصاحة:

الفصاحة ُب اصطبلح الببلغيْب ا٤بتأخرين صفة توصف هبا الكلمة كالكبلـ كا٤بتكلم "كىي
ُب ا٤بفرد خلوصو من تنافر ا٢بركؼ ،كالغرابة ،ك٨بالفة القياس ،كُب الكبلـ خلوصو من ضعف
التأليف ،كتنافر الكلمات مع فصاحتها  ...كُب ا٤بتكلم ملكة يقتدر هبا على التعبّب عن ا٤بقصود
بلفظ فصيح"(.)1
ثانيا :المبرد( )2و الفصاحة:

ُب القرف الثالث ،عصر ا٤بربد ،اختلط العرب بغّبىم من األمم كأخذت الفصاحة تضيق
كٚبرج شيئا فشيئا من ا٢بواضر ،كبقيت البوادم ىي ا٤بكاف الذم حافظ فيو سكانو على اللغة
الفصيحة ،ك٥بذا صار الفصيح السليقي ُب القرف الثالث ىو األعرايب ُب غالب األحياف ،كصارت
صفة الفصيح من فصحاء العرب مساكية عند "ا٤بولدين" لصفة البدكم ا١بلف.
كلقد تابع ا٤بربد شيخو سيبويو ُب استعمالو للفظة العرب عند حديثو عن الفصحاء كالٍب
كاف يعِب هبا الذين نشأكا ُب بيئة فصيحة كاكتسبوا ملكة العربية ال بالتلقْب بل بنشأهتم ُب تلك
البيئة ،كمل تكن البيئة ُب زماف ا٤بربد إال ُب البادية خبلفا لزماف سيبويو كمن تقدمو ،ففصحاء
العرب عندىم كانوا السليقيْب ليس غّب كما كاف يهمهم أف يكونوا بعد ذلك من ا٢بضر أـ من
البدك ك٩بن يتشدؽ أك ال يتشدؽ ُب كبلمو.
كمن أمثلة استخداـ ا٤بربد لفظة العرب عند حديثو عن الفصاحة اللغوية السليقية قولو:
"كمن كبلـ العرب " .)3( "...ىذا إنشاد بعضهم  ...كىو الرداءة على ما ذكرت لك كأكثرىم

( )1التعريفات ،علي بن ٧بمد الشريف ا١برجاين ،مكتبة لبناف ،بّبكت ،طبعة جديدة5=<9 ،ـ :ص. 5;8ىو ٧بمد
() 2
با٤بربد النحوم .كلد ُب يوـ االثنْب غداة عيد األضحى سنة
ىو ٧بمد بن يزيد بن عبد األكرب أبو العباس ،الثمايل األزدم البصرم ا٤بعركؼ ٌ
654ق بالبصرة ك نشأ فيها ٍب غادرىا إىل بغداد أين توُب ك ذلك ُب شواؿ ك قيل ذم القعدة سنة 6<9ق ُب خبلفة ا٤بعتضد .ينظر الفهرست،
٧بمد إسحاؽ الندًن ،حققو كقدـ لو مصطفى الشوٲبي ،دار التونسية للنشر ،ط584: ،5ىػ5=<9 /ـ .6::-6:9 :ك معجم األدباء
ا٤بعركؼ باإلرشاد األديب إىل معرفة األديب ،شهاب الدين ياقوت بن عبد ا﵁ ا٢بموم الركمي البغدادم ،ط ،5دت586/; :
( )3ا٤بقتضب ،أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربدٙ ،بقيق ٧بمد عبد ا٣بالق عضيمة ،عامل الكتب ،بّبكت ،دت ،دط.56=/8 :
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ينشد  .)4( "...كىم يعُب هبا العرب" .ك من كبلـ العرب.)5( "...ك "العرب تَبؾ ٨باطبة.)6("...
كما استخدـ ا٤بربد باإلضافة إىل لفظة "العرب" لفظة "األعرايب" الٍب كانت مشهورة ُب
كقتو كتدؿ على الفصيح السليقي .منها قولو" :ك ما كنت أدرم ما ﴿فَ ِ
الس َم َوات﴾ حٌب
اط ِر َّ

٠بعت أعرابيا ينازع ُب بئر فقاؿ" :أنا فطرهتا ،يريد أنشأهتا"( .)7كقاؿ أيضا" :قلت ألعرايب فصيح
 .)8( "...ك قاؿ" :ك٩با يستحسن لفظو ،كيستغرب معناه ،كٰبمد اختصاره قوؿ أعرايب من بِب
كبلب ...فأخرجو لفصاحتو كعلمو ٔبوىر الكبلـ أحسن ا٤بخرج"( .)9كهبذا القوؿ يؤكد لنا ا٤بربد
أف األعراب كانوا على قدر أكرب من الفصاحة مقارنة بأكلئك الذين يعيشوف ُب ا٢بضر ،كلقد
كرر ىذه ا٤ببلحظة عدة مرات منها قولو" :ك٩با يستحسن كيستجاد قوؿ أعرايب من بِب سعد بن
زيد .)10( ...
ك يقصد ا٤بربد من األقواؿ السبلمة اللغوية السليقية الٍب ال يعرفها غّب اللغويْب كالنحويْب
كىي من أىم الوحدات الداللية الٍب ٙبتوم عليها الفصاحة كمصطلح لغوم ٫بوم عند األكائل
من النحاة.
ك قد عرؼ ا٤بربد الشخص الفصيح بقولو" :كل عريب مل تتغّب لغتو فصيح على مذىب
قومو"( .)11ك يبدك لنا ىذا التحديد على جانب كبّب من ا٤بوضوعية ،إذ استطاع ا٤بربد أف ٰبصر
ىذه التحوالت الٍب أصابت العربية ُب ألسنة بعضهم كقرر أهنا من صفات غّب الفصيح إذ ال
تنتمي إىل اللغة الٍب يعرفها ىؤالء الذين ٠بوا بفصحاء العرب كالذين ترضى عربيتهم ُب ىذا
اجملتمع بالذات.

()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10
()11

ا٤بقتضب.68/6 :
الكامل أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد ،عارضو بأصولو كعلق عليو ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،دار هنضة مصر للطبع كالنشر.585/6 :
ا٤بصدر نفسو.66/7 :
الفاضل أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربدٙ ،بقيق عبد العزيز ا٤بيمِب ،دار الكتب ا٤بصرية ،القاىرة ،ط57;9 ،6ىػ 5=9:/ـ :ص 558
ا٤بصدر نفسو :ص.558
الكامل.76/5 :
ا٤بصدر نفسو.79/5 :
الفاضل :ص.557
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كاستعمل ا٤بربد اسم التفضيل "أفصح" مرات قبلئل منها قولو" :إ٭با يقاؿ بنو فبلف أفصح
من بْب فبلف أم أشبو لغة بلغة القرآف كلغة قريش على أف القرآف نزؿ بكل لغات العرب"(.)12
فبل شك أف ا٤بربد كاف يعترب لغة القرآف كأبْب لغة كأسلمها بالنسبة إىل اللساف العريب تصديقا ٤با
قالو سبحانو ُب كتابو العزيز﴿ :بِلِس ٍ
ان َع َربِ ٍّي ُّمبِي ٍن ﴾ ( .)13أم أف أغلب العرب الفصحاء كانوا
َ

قادرين على فهم معانيو.
كقاؿ ا٤بربد" :حدثِب الرياشي عن األصمعي قاؿ :قلت لعيسى بن عمر :أنا أفصح من
معد بن عدناف ،قاؿ يل٘ :باكزت ،فأنا أفصح منك ،فقلت :كيف ينشد ىذا البيت:
ً
ْب بى ىدأٍ ىف لًلنيظا ًر.
وه تى ىستيػنرا
فىاآل ىف ح ى
الو يج ى
قى ٍد يكن يى ٍكنين ي
أك بدين؟ فقاؿ يل :بدأف ،فقلت لو :مل تصب ،ألنو يقاؿ بدا يبدكا ،كبدأ الشيء يبدؤه
إذا أنشأه كاستأنفو ،كالصواب "حْب ب ىد ٍكف"(.)14
كحكي ركاية أخرل جاءت فيها لفظة أفصح كىي" :كحدثِب من ال أخص من أصحابنا
عن األصمعي عن شعبة عن قتادة ،قاؿ :قاؿ معاكية يوما :من أفصح الناس؟ فقاـ رجل من

السماط فقاؿ :قوـ تباعدكا عن فراتية العراؽ ،تيامنوا عن كشكشة ٛبيم ،كتياسركا عن كسكسة
بكر ،ليس فيهم غمغمة قضاعة ،كال طي ٍمطيمانية ٞبّب ،فقاؿ لو معاكية :من أكالئك؟ فقاؿ:
قومي يا أمّب ا٤بؤمنْب ،فقاؿ لو معاكية :من أنت؟ قاؿ :أنا رجل من جرـ ،قاؿ األصمعي :كجرـ
من فصحاء الناس"(.)15
كما قاؿ" :حدثِب ىاركف بن عبد ا﵁ ا٤بهليب قاؿ حدثِب نصر بن علي بن عبد ا﵁ عن
أبيو ،ككاف أبوه قرين سيبويو قاؿ ٠بعت ا٣بليل بن أٞبد يقوؿ :أفصح الناس أزد السراة"(.)16
كقاؿ" :ككنا نسمع أصحابنا يقولوف :أفصح الناس ٛبيم كقيس كأزد السراة كبنو
عذرة"(.)17
()12
()13
()14
()15
()16
()17

الفاضل :ص.557
سورة الشعراء :اآلية5=9
الفاضل :ص.556
الكامل.667/6 :
الفاضل :ص.557
ا٤بصدر نفسو :ص.557
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كقاؿ ..." :رأيت قوما من أزاد السراة مل أر أفصح منهم"(.)18
ك ركل عن عمر بن ا٣بطاب قاؿ لرسوؿ ا﵁ " : ما رأيت أفصح منك.)19( "...
ٍب بعد ذكر ىذه األقواؿ شرح ا٤بربد رأيو ُب الفصيح فقاؿ" :كل عريب مل تتغّب لغتو

فصيح على مذىب قومو"(.)20
ككاف ا٤بربد يقرف لفظ الفصاحة با٤بتكلم تارة ،فقد قاؿ" :ككاف أبو ٧بلم من أفصح من
رأيت لسانا"( .)21كقاؿ أيضا" :كيركل أف ابنة ا٣بس كانت بليغة فصيحة"( .)22كقاؿ" :العريب
الفصيح الفطن اللقن .)23( "...ك باللفظ تارة أخرل ألف ُب ىذا القرف ٙبوؿ لفظ الفصيح
ليطلق على اللفظ زيادة على ا٤بتكلم بسبب ظهور اللحن بعد اختبلط العرب بغّبىم ،فكاف
البد على العلماء من ٛبييز الكبلـ الفصيح من غّبه ...لذا قاؿ ا٤بربد..." :ىذا كبلـ فصيح
جدا"( .)24كقاؿ ":فهذا كبلـ فصيح"(.)25
كالبد أف نذكر أف ا٤بربد مل ٰبصر الفصاحة ُب السبلمة اللغوية السليقية كما فعل شيوخو
النحويوف بل ٘باكزىا إىل الفصاحة الببلغية حيث حول كتابو الكامل على ٦بموعة من ا٤بقاييس
الٍب يقاس هبا الكبلـ حٌب يسمى فصيحا كالٍب أخذىا كال شك من أستاذه ا١باحظ كالٍب
استفاد منها ابن سناف ا٣بفاجي عند تأليفو لكتابو سر الفصاحة ،كىذه ا٤بقاييس مشلت الكلمة
ا٤بفردة كالكبلـ ا٤بركب كا٤بتكلم.
كا٤ببلحظ أيضا أف ا٤بربد كاف يصف اللفظ بالفصاحة كليس ا٤بعُب ،يركل عنو إبراىيم بن
٧بمد بن عرفة النحوم أنو أنشد قصيدة أليب شراعة القيسي ٍب قاؿ" :كىذه القصيدة مل يأت
فيها معُب مستغرب كإ٭با قصدنا فيها الكبلـ الفصيح كا٤بعاين الواضحة"( .)26فالفصاحة ىنا
()18
()19
()20
()21
()22
()23
()24
()25

الفاضل :ص.557
ا٤بصدر نفسو :ص.557
ا٤بصدر نفسو :ص.557
ا٤بصدر نفسو :ص558
ا٤بصدر نفسو :ص.558
الكامل.76/7 :
ا٤بصدر نفسو.9=/5 :
ا٤بصدر نفسو.77/5 :

( )26ا٤بوشح ُب مآخذ العلماء على الشعراء ،أيب عبيد ا﵁ ٧بمد بن عمراف ا٤برزباين 7<8ىػ ،ا٤بطبعة السلفية ،بالقاىرة5787 ،ىػ
:ص =.75
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كصف هبا الكبلـ كىو األلفاظ أما الوضوح فأعطاه للمعاين ،كما أنو كإف مل يقدـ تعريفا صرٰبا
للفصاحة إال أننا نلمس أحيانا تفريقو بينها كبْب الببلغة.

شروط فصاحة الكلمة:
-1

مخالفة القياس :إف من شركط فصاحة الكلمة أف تكوف جارية على العرؼ العريب

الصحيح غّب شاذة كيدخل ُب ىذا القسم كل ما ينكره أىل اللغة كيرده علماء النحو من
التصرؼ الفاسد ُب الكلمة.
لقد أخذ ا٤بربد على الشعراء بعض ا٤بآخذ فيما ٱبص كزف الكلمة ك٨بالفتها للقياس
ا٤بتواضع عليو ،منها قوؿ الفرزدؽ(:)27
ً
صا ًر.
الر ىج ي
اؿ ىرأىٍكا يىًزيد ىرأىيٍػتىػ يهم يخض ىع م
ىكإًذىا م
س األىبٍ ى
الرقىاب نىػ ىواك ى
يقوؿ ا٤بربد" :كُب ىذا البيت شيء يستطرفو النحويوف كىو أهنم ال ٯبمعوف ما كاف من
فاعل نعتا على فواعل لئبل يلتبس با٤بؤنث ،ال يقولوف ضارب كضوارب ،كقاتل ك قواتل  ...كمل

يأت ذا إال على حرفْب أحدٮبا قو٥بم ُب ٝبع فارس فوارس ألف ىذا ٩با ال يستعمل ُب النساء
فأمنوا اللبس ،يقولوف ُب ا٤بثل ىو ىالك ُب ا٥بوالك ،فأجركه على أصلو لكثرة االستعماؿ ألنو
مثل ،فلما احتاج الفرزدؽ للضركرة أجراه على أصلو فقاؿ نواكس األبصار كال يكوف مثل ىذا
أبدا إال ُب الضركرة"(.)28
كقد عد سيبويو قوؿ الفرزدؽ نواكس من باب الضركرة ٍب خرج للضركرة كجها كىو أنو
جعلها من باب التأنيث على تقدير ٝباعة الرجاؿ ،فقاؿ ألنك تقوؿ ىي الرجاؿ(.)29
كلكن الباحث عبد الواحد عبلـ ينظر إىل بيت الفرزدؽ ىذا نظرة فنية كيقوؿ" :فإف من
األفضل أال نقيد الشاعر على كجو ا٣بصوص بضركرة اتباع القياس فضبل على أف ىذا القياس
ال ٰبظى بإٝباع اللغويْب القدامى أنفسهم ،فإف الشاعر قد يلجأ إىل صيغة تعد ٨بالفة لتحقيق
أمر يناسب ا٤بوقف كيبلئم السياؽ ،كلنأخذ مثبل بيت الفرزدؽ السابق كقد ٝبع فيو ناكس على
نواكس لنرل أف الفرزدؽ رٗبا قصد إىل ذلك قصدا ،فهؤالء الرجاؿ إذا ما رأكا ا٤بمدكح يصبحوف
()27
()28

ديواف الفرزدؽ :ص6::
الكامل9</6 :

()29
٧بمد ىاركف ،دار ا١بيل بّبكت ،ط ،5دت
ينظر الكتاب ،سيبويو أيب بشر عمرك بن عثماف بن قنربٙ ،بقيق ك شرح عبد السبلـ ٌ
.:77/ 7
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ُب حاؿ من الذلة كا٣بنوع أك كما عرب عنهم خضع الرقاب كنواكس األبصار كتلك حاؿ تعَبم
النساء حْب يرين رجاال "(.)30
كال ٲبكن قبوؿ تعليل الباحث عبلـ كلو أراد الشاعر ذلك ألفصح عنو كما كقع فيو
الشاعر إما أف يكوف من باب الضركرة أك أنو أراد رقاهبم خضع كأبصارىم نواكس.
كذكر ا٤بربد أف ٧بمد بن يسّب أخطأ ُب قولو:
وع الغو ىُب الى ىكثٍػىرةي ا٤ب ًاؿ
الرٍز يؽ ًُب ىد ىع وة
ىك لى ٍو قىػنىػ ٍع
ت أىتى ًاين م
إف ال يقني
ى
ي
ى
"ألف القنوع إ٭با ىو السؤاؿ كالقانع السائل ،قاؿ ا﵁ تبارؾ كتعاىل﴿ :فَ ُكلُوا ِم ْن َها
َوأَطْعِ ُموا الْ َقانِ َع َوال ُْم ْعتَ َّر﴾( .)31فا٤بعَب الذم يتعرض كال يسأؿ ،يقاؿ قنع يقنع قنوعا إذا سأؿ،
و
اعةن فهو قىنً هع كقىانً هع ٝبيعا"(.)32
فهو قانع ال غّب ،كإذا رضي قيل :قىن ىع قىػنى ى
ك لكننا ٪بد ُب القاموس ا﵀يط" :القنوع السؤاؿ كالتذلل كالرضي بالقسم ضد"( ،)33كما
داـ ٥بذه الكلمة أصل صحيح ُب ىذا االستعماؿ فإننا نقبلها ك نعتربىا فصيحة.
كيركم ا٤بزرباين أف ا٤بربد قاؿ" :كاف أبو العتاىية مع اقتداره ُب قوؿ الشعر كسهولتو عليو
يكثر عثاره ،كتصاب سقطاتو ككاف يلحن ُب شعره  ...فمما أخطأ فيو قولو(:)34
كلرٗبا سئل البخيل الشيء ال يسوم فتيبل
ألف الصواب ال يتساكل ،ألنو من ساكاه يساكيو"(.)35
كلكنو قد كرد ُب اللساف أف "يسوم لغة نادرة كما أف ىناؾ من يرجح أف تكوف ىذه
اللغة أىل ا٢بجاز ُب يساكم ،كإف كاف كثّبكف أنكركىا"( ،)36كالذم يظهر يل أنو ليس ىناؾ
مستند قوم ٤با ذىب إليو الذين عدكىا لغة ،كمل يستشهدكا على ذلك بشواىد قوية ،لذلك أرل
()30

قضايا كمواقف ُب الَباث الببلغي ،عبد الواحد عبلـ ،مكتبة الشباب ،دط ،دت :ص.7:

( )31سورة ا٢بج :اآلية.7:
( )32ا٤بوشح :ص==.6
( )33القاموس ا﵀يط٧ ،بمد يعقوب الفّبكز آبادمٙ ،بقيق مكتبة ٙبقيق الَباث ُب مؤسسة الرسالة ،بإشراؼ ٧بمد نعيم العرقسوسي ،بّبكت،
ط584; ،6ىػ5=<;/ـ  :ص. ;9:
( )34ديواف أيب العتاىية ،دار بّبكت للطباعة كالنشر ،بّبكت 584: ،ىػ5=<:/ـ ،ك البيت مل أجده ُب الديواف.
( )35ا٤بوشح :ص .6:6

( )36لساف العرب ،البن منظور(:74ىػ;55/ىػ)،طبعة جديدة مصححة كمنقحة اعتُب بتصحيحها أمْب ٧بمد عبد الوىاب ك٧بمد الصادؽ
العبيدم ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت لبناف ،ط585= ،7ىػ5===/ـ مادة سول.888/: :
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أف أبا العتاىية قد استعمل كلمة من غّب الفصيح ،أك استعمل كلمة من كبلـ العامة رٗبا ألف أبا
العتاىية كاف ينزؿ ٗبعاين شعره إىل العامة كثّبا كىنا نزؿ بو لفظا كمعُب.
 -2تشويو بنية الكلمة وسوء استعمالها:

أ -تشويو بنية الكلمة :كُب ٦باؿ بنية الكلمة كصيغتها نذكر نزكؿ فصاحة علي بن جهم عند
ا٤بربد ككاف يعده من الفصحاء إذ ٠بعو ُب ٦بلس ٧بمد بن عيسى بن عبد الرٞباف الكاتب يقوؿ
عند انصرافو" :إنو بلغِب شيء كأظنِب مأزكر ُب قعودم ،فقاؿ ا٤بربد :نقص ُب عيِب كإ٭با ىو
موزكر"(.)37
كيركم ا٤بزرباين عن ا٤بربد أف رجبل قاؿ ألخيو ":إين قد قلت شعرا قاؿ أنشدنيو ،فقاؿ:
*ىل تعرؼ الدار بالقفيننا*
قاؿ أخوه :الدار ذكرهتا الشعراء ،كالقفيننا لعلو موضع ،كأنو على ذلك ٠بج ردئ قاؿ:
أبكيننا فأحزيننا .فقاؿ أخوه :عتق ما أملك أف زدت آخر إف مل أطرحك ُب البئر"(.)38
كال أرل ُب مثل ىذا الشعر ،إذ صح أف نسميو شعرا ،إال عيا كعدـ فصاحة.

ب -سوء استعمالها:

اعتُب ا٤بربد عناية شديدة ٗببلءمة األلفاظ ،حٌب لّبىف ٠بعو ٤با يقع غّب متبلئم ،فقد
ذكر أبياتا البن أيب عينة ،جاء فيها ىذا البيت:
ىحٌب تيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍؤثًير ًُب قىػ ػ ػ ػ ٍووـ ٥بىا أىثى ػ ػ ػ ػرا
ت
صىرىم ٍ
ىك الى أىتى ٍ
ت ىس ى
اعةه ًُب الد ٍى ًر فىاني ى

ٍب قاؿ" :فانصرفت أشبو للمطابقة ،كا٤بشهور انصرمت" ( .)39كأنو يقوؿ إف (انصرؼ)
ىي الٍب تقابل (أتى) ،كىذه رىافة حس ،كقد كاف األكائل ينبهوف إىل مثل ىذا.
ك٤با كاف للصوت دكر ُب فصاحة ا٤بتكلم ،فقد تنبو ا٤بربد ٥بذا األمر حيث قاؿ" :الصوت
الرائع أنس ٤بن أنس بو"(.)40
كالصوت قد تستلذ النفس ٠باعو كقد تكرىو ،فإذا سلم من الصفّب مثبل ،كاف فوؽ
الكبلـ الذم يعتوره الصفّب ،مثاؿ ذلك قوؿ ا٤بربد" :كخطب ا١بمحي ،ككاف منزكع إحدل
()37
()38
()39
()40

ا٤بوشح :ص.789
ا٤بصدر نفسو :ص.9;4
الكامل.58/6 :
ا٤بصدر نفسو.5:9/6 :
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الثنيتْب ،ككاف يصفر إذا تكلم ،كأجاد ا٣بطبة ،ككانت لنكاح ،فرد عليو زيد بن علي بن ا٢بسْب
كبلما جيدا ،إال أنو فضلو بتمكْب ا٢بركؼ كحسن ٨بارج الكبلـ ،فقاؿ عبد ا﵁ بن معاكية بن
عبد ا﵁ بن جعفر يذكر ذلك:
ً
ك ًم ٍزيىةه الى تػيٍن ىك ير"(.)41
ت ى٨بىا ًر يج ىها ىكىًب يحركفيػ ىها فىػ ػ ػ ػلىوي بً ىذل ى
صح ٍ
ى
كال ريب أف ما الحظو ا٤بربد ُب القرف الثالث ا٥بجرم قد ذكره ا٣بطيب القزكيِب ُب
الفصاحة حْب ذكر شركطها ا٤بعركفة ُب الكلمة بأف تربأ من تنافر ا٢بركؼ كالغرابة ك٨بالفة القياس
اللغوم ٍب يردؼ ذلك بقولو" :كقيل ىي خلوصو ٩با ذكر ك من الكراىة ُب السمع بأف ٛبج
الكلمة كيتربأ من ٠باعها كما يتربأ من ٠باع األصوات ا٤بنكرة فإف اللفظ من قبيل األصوات
كاألصوات منها ما تستلذ النفس ٠باعو ،كمنها ما تكره ٠باعو"(.)42
ككاف العرب القدماء ٰببذكف الصوت اجملهور على غّبه ،كالشواىد الٍب أكردىا ا٤بربد ُب
ىذا الباب كثّبة منها:
"كأما قوؿ الشاعر:
ً
يث ب ًِب ب ٍد ور إًذىا ما لىًقيتىػهم ىكنٍزًك الد ىىب ًُب العرفى ًج ا٤بتىػ ىقا ًر ً
ب
ىحد ي
ى
ي
ى
ى
ى
ٍ
ي
فليس كقولو" :كشعر كبعر الكبش" ،كلكنو كصفهم بضؤكلة األصوات كسرعة الكبلـ
كإدخاؿ بعضو ُب بعض .كالذم ٰبمد ا١بهارة كالفخامة.
كأنشدت لرجل قاؿ ٲبدح الرشيد:
ىج ًهّبي الكبلىًـ ىج ًهّبي العيطاى ًس ىج ًهّبي اليرىك ًاء ىج ًهّبي النػغى ًم"(.)43
ك ألٮبية الصوت كأثره ُب السامع يورد ا٤بربد أمثلة تبْب أثره رغم أف السامع قد ال يفهم
ا٤بعُب ا٤بقصود فيقوؿ:
قاؿ ٞبيد بن ثور يصف ٞبامة(:)44
( )41الكامل.5=9-5=8/7 :
( )42شركح التلخيص ،كىي ٨بتصر العبلمة سعد الدين التفتازاين على تلخيص ا٤بفتاح للخطيب القزكيِب كمواىب الفتاح ُب شرح تلخيص
ا٤بفتاح البن يعقوب ا٤بغريب كعركس األفراح ُب شرح تلخيص ا٤بفتاح لبهاء الدين السبكي ،كقد كضع با٥بامش "كتاب اإليضاح ٤بؤلف التلخيص
جعلو كالشرح لو كحاشية الدسوقي شرح للسعد ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،لبناف ،دط ،دت.<=/5 :
( )43الكامل 5:7/6:
( )44ديواف ٞبيد بن ثور ا٥ببليل ،صنعة عبد العزيز ا٤بيمِب ،القاىرة ،مطبعة دار الكتب ا٤بصرية ،ط57;5 ،5ىػ5=95/ـ.6;:
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ً
ً
يحا ىكملى تىػ ٍفغىٍر ًٗبىٍن ًط ًق ىها فى ىما
ىع ىجٍب ي
ت ى٥بىا أىىن يى يكو يف غنى ياؤىىا فىص ن
فىػلىم أر ى٧بزكنا لىو ًمثٍل ً
ت أى ٍع ىج ىما
ص ٍو ي
ص ٍوهتىا ىكالى ىعىربًيا ىشاقىوي ى
ٍ ى ٍي ي ي ى
قولو" :مل تفغر ٗبنطقها فما ،يقوؿ كمل تفتح ،يقاؿ :فغراه ،إذا فتحو كقولو:
*كال عربيا شاقو صوت أعجما*.
يقوؿ :مل أفهم ما قالت ،كلكِب استحسنت صوهتا كاستحزنتو ،فحننت لو ،كيركل بعض
الصا٢بْب كاف يسمع الفارسية تنوح كال يدرم ما تقوؿ ،فيبكيو ذلك كيرققو ،كيذكر بو غّب ما
قصدت لو.
كما قاؿ أيضا :كحدثت أف بعض ا﵀دثْب ٠بع غناء ٖبراساف بالفارسية فلم يدر ما ىو،
غّب أنو شوقو لشحاه كحسنو"( ،)45فقاؿ ُب ذلك(:)46
ضى ىكػ ػ ػ ػىر ىاىا
ت
ىش ىك ٍرتي ى
كرىىا ىكىم ى
ت ىك طىابى ٍ
ك لىٍيػلىةن ىح يسنى ٍ
أىقػ ػ ػاى ىـ يسػ ػ ػ ير ي
فصاحة المتكلم:

فصاحة ا٤بتكلم ملكة يقتدر هبا صاحبها على التعبّب عن ا٤بقصود بلفظ فصيح ،كتكوف
ىذه القدرة على التعبّب مبلزمة لو كراسخة فيو.
ك تكتسب ملكة الفصاحة عن طريق التمرس كالتدريب ،جاء عن ا٤بربد أنو قاؿ" :إنو
يقاؿ :إف اللساف إذا كثرت حركتو ،رقت عذبتو .)47("رٗبا كاف يقصد "إذا كثر تقليب اللساف
رقت جوانبو كالنت عذبتو"( .)48كركل عن ا١باحظ ُب ىذا ا٤بعُب قوال" :حدثِب أبو عثماف
ا١باحظ قاؿ :قاؿ يل ٧بمد ا١بهم٤ :با كانت أياـ الزط أدمنت الفكر ،كأمسكت عن القوؿ،
فأصابتِب حبسةُ ب لساين" (.)49
(  )45الكامل56:/7 :
( )46شرح ديواف أيب ٛباـ ،ا٣بطيب التربيزم ،قدمو ككضع ىوامشو كفهارسو راجي األ٠بر ،دار الكتاب العريب ،ط5858 ،6ىػ5==8/
ـ::ص;6:
 عذبتو :بالتحريك طرفو الدقيق :رغبة اآلمل من كتاب الكامل ،سيد بن علي ا٤برصفي ،الفاركؽ ا٢بديثة للطباعة كالنشر القاىرة  ،دط،
دت،56</8:
( )47الكامل ، 64/6 :كُب موضع آخر من الكامل نسب القوؿ إىل ابن ا٤بقفع حيث قاؿ" :كقاؿ ابن ا٤بقفع":إذا كثر تقليب اللساف رقت
جوانبو كالنت عذبتو" الكامل666/6 :
( )48الكامل.222/2 :
 حبسة /تعذر الكبلـ عند إرادتو ،الكامل ،665/6 :كينظر البياف كالتبيْب.7=/5 :
( )49الكامل.64/6 :
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كُب موضع آخر من الكامل كردت ىذه الركاية بصياغة أخرل" :كزعم عمرك بن ا١باحظ
عن ٧بمد بن ا١بهم قاؿ :أقبلت على الفكر ُب أياـ ٧باربة الزط فاعَبتِب حبسة ُب لساين ،كىذا
يكوف ألف اللساف ٰبتاج إىل التمرين على القوؿ ،حٌب ٱبف لو ،كما ٙبتاج اليد إىل التمرين على
العمل ،كالرجل إىل التمرين على ا٤بشي ،ككما يعانيو موثر القوس كرافع ا٢بجر ،ليصلب كيشتد،
قاؿ الراجز:
ًمن طي ً
وؿ ىٍٙببً و
يس ىكىىم ىكأىىر ٍؽ"(.)50
ىكأىف فً ًيو لىىف نفا إً ىذا نىطى ٍق
ٍ
كقاؿ أيضا" :كقاؿ رجل من األعراب يذكر آخر منهم:
ًمن طي ً
وؿ ىٍٙببً و
يس ىكىىم ىكأىىر ٍؽ" (.)51
ىكأىف فً ًيو لىىف نفا إً ىذا نىطى ٍق
ٍ

كمن الركايات الٍب ركاىا أيضا ا٤بربد ُب ىذا الصدد قوؿ رجل ٣بالد بن صفواف" :إنك
لتكثر ،فقاؿ :أكثر لضربْب :أحدٮبا فيما ال تغِب فيو القلة ،كاآلخر لتمرين اللساف ،فإف حبسو
يورث العقلة .)52( "كقوؿ آخر ٣بالد جاء فيو" :فإ٭با اللساف عضو إذا مرنتو مرف ،كإذا أٮبلتو
حار ،كاليد الٍب ٚبشنها با٤بمارسة ،كالبدف الذم تقويو برفع ا٢بجر كما أشبهو ،كالرجل إذا
عودت ا٤بشي مشت"( .)53كقاؿ العتايب" :إذا حبس اللساف عن االستعماؿ اشتدت عليو ٨بارج
ا٢بركؼ"(.)54
كل ىذه الركايات تدؿ على ما للدربة من أٮبية كربل ُب تفوؽ ا٣بطباء كالبلغاء كبركز
أدهبم على ىيأة تسمح بتصنيفهم ُب طبقات كمنازؿ.
كا١باحظ أستاذ ا٤بربد ذكر أف الذين كقعوا من "البياف" ُب أعلى مرتبة ألكؿ عهدىم بو
شواذ تتأكد بوجودىم القاعدة ،فأماـ كل كاتب كبليغ طريق طويلة مفتتحها "أياـ الرياضة"
()50

الكامل.222/2 :

 لففا :إدخاؿ حرؼ ُب حرؼ ،الكامل للمربد ، 665/6 :كُب البياف كالتبيْب" :إذا أدخل الرجل بعض كبلمو ُب بعض فهو ألف".7</5 :
( )51الكامل.64/6 :

 خالد بن صفواف بن عبد ا﵁ بن األىثم ا٤بنقرم ذلك ا٣بطيب ا٤بفوه البليغ ذكر ا١باحظ أنو كاف من ٠بار أيب العباس الوليد بن يزيد بن عبد
ا٤بلك ككاف أبوه صفواف كعمو عمرك بن األىثم كابن عمو ا٤بؤمل بن خاقاف بن األىثم خطباء بلغاء ،رغبة اآلمل ُب كتاب الكامل.56</8 :

 العقلة :التواء اللساف عند إرادة الكبلـ ،الكامل للمربد 665/6 :كينظر البياف كالتبيْب.7=/5 :
( )52الكامل.64/6 :
()53
()54

ا٤بصدر نفسو.666/6 :
ا٤بصدر نفسو.666/6 :
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كطرفها يوـ يتوقع كتستجيب لو ا٤بعاين كيتمكن من األلفاظ ،فيستحق إذ ذاؾ نعت "البليغ
التاـ"" :كيقاؿ إهنم لو يركا خطيبا قط بلديا إال كىو ُب أكؿ تكلفو لتلك ا٤بقامات كاف مستثقبل
مستصلفا أياـ رياضتو كلها ،إىل أف يتوقح كتستجيب لو ا٤بعاين كيتمكن من األلفاظ ،إال شيب
بن شيبة  ،فإنو كاف قد ابتدأ ٕببلكة كرشاقة ،كسهولة كعذكبة ،فلم يزؿ يزداد حٌب صار ُب كل
موقف يبلغ بقليل الكبلـ ما ال يبلغو ا٣بطباء ا٤بصاقع بكثّبه"(.)55
كأثر ا١باحظ ُب ا٤بربد كاضح عند ا٢بديث عن آفات اللساف حيث أنو ذكر من اآلفات
الٍب تعَبض اللساف فتبعد صاحبو عن الفصاحة ُب الكبلـ اللثغة .كقد أشار إليها ا٤بربد عند
حديثو عن فصاحة ا٣بطيب كاصل بن عطاء حيث ركل عنو أنو كاف من األعاجيب "كذلك أنو
كاف ألثغ قبيح اللثغة ُب الراء .فكاف ٱبلص كبلمو من الراء ،كال يفطن بذلك القتداره كسهولة
ألفاظو ،ففي ذلك يقوؿ شاعر من ا٤بعتزلة ،ٲبدحو بإطالتو ا٣بطب كاجتنابو الراء ،على كثرة
ترددىا ُب الكبلـ ،حٌب كأهنا ليست فيو:
ً
بد ًاؿ ا٢بر ً
يب يػ ٍغلًب ا٢بق ب ً
ً
ىعلً ًً
اطليوي.
كؼ ىكقى ًام يع
ل يك مل ىخط و ى ي ى ى
ه
يم بإ ى يي
كقاؿ آخر:
اؿ لًٍل مش ٍع ًر
صػ ػ ػيرفًػ ًو
احتى ى
ىك ىخالى ى
ف الراءى ىحٌب ٍ
ىكىٍٯب ىع يل الب ػ ػ ػي ػر قى ٍم نحا ًُب تى ى
ً
ً
فىػعا ىذ بًالٍغىي ً
ث إً ٍشفاقنا ًم ىن ا٤ب ػ ػ ػطى ًر"(.)56
ٍ
"مطىنرا" ىكال ىق ٍو يؿ يػى ٍعجليوي
ى
ىكىملٍ ييط ٍق ى
كلشدة إعجاب ا٤بربد بواصل بن عطاء الجتنابو حرؼ الراء "كاجتناب ا٢بركؼ
شديد"( ،)57ألنو يتطلب مقدرة عالية ،حكى ا٤بربد عنو قولو عندما ذكر بشارا" :أما ٥بذا
األعمى ا٤بكِب بأيب معاذ من يقتلو أما كا﵁ لوال أف الغيلة خلق من أخبلؽ الغالية لبعثت إليو من
يبعج بطنو على مضجعوٍ ،ب ال يكوف إال سدكسيا أك عقيليا"(.)58
( )55البياف كالتبيْب.577-556/5 :
 اللثغة :أف يعدؿ ٕبرؼ إىل حرؼ ،الكامل للمربد.665/6 :

 قبيح اللثعة ُب الراء :ذكر ا١با حظ ُب بياتو أف اللثغة ُب الراء يعرض ٥با أربعة أحرؼ فمنهم من ٯبعلها ياء يقوؿ ُب عمرك عمي كمنهم من
ٯبعلها غينا فيقوؿ عمغ كمنهم من ٯبعلها ذاال فيقوؿ عمذ كمنهم من ٯبعلها ظاء فيقوؿ عمظ  ،فأما اللثغة الٍب كانت تعرض لواصل بن عطاء
كسليماف بن يزيد الشاعر فليس إىل تصويرىا سبيل يريد أهنا كانت شنيعة جدا .ينظر البياف كالتبيْب للجاحظ 58/5 :ك.79-78
( )56الكامل.5=7/7 :
()57
()58

ا٤بصدر نفسو.5=8/7 :
ا٤بصدر نفسو كينظر البياف كالتبيْب.5:/5 :
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ا٤بربد ٘بنبو للراء ُب ىذا القوؿ قائبل :فقاؿ" :ىذا األعمى كمل يقل بشارا ،كال ابن
كشرح ٌ
برد ،كال الضرير ،كقاؿ :من أخبلؽ الغالية كمل يقل ا٤بغّبية كال ا٤بنصورية ،كقاؿ :لبعثت إليو ،كمل
يقل :ألرسلت إليو ،كقاؿ :على مضجعو ،كمل يقل :على فراشو ،كال مرقده ،كقاؿ :يبعج ،كمل يقل
يبقر ،كذكر بُب عقيل ،ألف بشارا كاف يتواىل إليهم ،كذكر بُب سدكس ،ألنو كاف نازال
فيهم"(.)59
كما ذكر ا٤بربد آفتْب قد يصيباف اللساف ٮبا التمتمة كالفأفأة.
"كقاؿ آخر أيضا:
س بًىفأٍفى واء ىكالى ٛبىٍتى واـ ىكالى يً٧بب ىس ًقط ال ىكبلىًـ"(.)60
لىٍي ى

كالرجل إذا ردد الكلمة حٌب يصلها بأخرل ٠باه ا٤بربد اللجبلج" :يقاؿ للعيي١ :ببلج
()61
كقد يكوف من اآلفة تعَبم اللساف".
كالعرب كانت إذا رغبت ُب ٙبقيق شيء اٚبذت لو أسبابو ككسائلو ،كخاصة إذا كاف
ا٤برغوب ُب ٙبقيقو ىو الببلغة كالبياف فقد اشَبطوا ُب الفصيح أف تكوف آالتو ا٤بؤدية للكبلـ
خالية من كل عيب خاصة اللثغة كالفأفأة كالتمتمة ،كاللجلجة كا٢ببسة ،من ذلك أننا ٪بد
ا١باحظ ٱبصص فقرات طويلة من كتابو (البياف كالتبيْب) ألثر األسناف ُب البياف كُب الكبلـ،
يقوؿ" :قاؿ سهل بن ىاركف :لو عرؼ الز٪بي فرط حاجتو إىل ثناياه ُب إقامة ا٢بركؼ ،كتكميل
آلة البياف ٤با نزع ثناياه"(.)62
إف معرفة العرب للعيوب اللسانية كعدىم ٥با منذ عصر مبكر يدؿ على أهنم عرفوا جيد
الكبلـ ،كعرفوا خصائصو ،كما عرفوا قبيحو كعيوبو ،كميزكا بْب الرفيع السامي من الكبلـ كالرذؿ
اجملف يو ،ككاف لكل كبلـ عندىم طبقة كلكل ميزة أك عيب اسم .كلقد سبق ا٤بربد ُب معرفة ىذه
العيوب كشرحها أستاذه ا١باحظ الذم أكىل التلفظ أٮبية كربل ُب كتابو البياف كالتبيْب.
( )59الكامل5=8/7:
 البيت منسوب ُب البياف كالتبيْب إىل أبو الزحف.

 الفأفأة :الَبدد ُب الفاء ،الكامل للمربد 665/6 :كُب البياف كالتبيْب :تتعتع اللساف ُب الفاء ،فهو فأفأة.7</6 :
 التمتمة :الَبدد ُب التاء ،الكامل للمربد 665/6 :كُب البياف كالتبيْب :إذا تتعتع اللساف ُب التاء فهو التمتاـ.7;/6:
( )60الكامل.666/6 :
()61
()62

ا٤بصدر نفسو.58/5 :
البياف كالتبيْب.:=/5 :
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شروط فصاحة الكالم:

 -1ضعف التأليف:

إف الببلغيْب ا٤بتأخرين قد عدك ما خالف القاعدة النحوية ا٤بشهورة ٨ببل بالفصاحة(،)63

كٗبا أف ا٤بربد ٫بوم بالدرجة األكىل فقد تنبو لعثرات الشعراء النحوية كأشار إليها.
ا٤بربد عن قوؿ حساف بن ثابت(:)64
يقوؿ ٌ
فىػلىو ىكا ىف ىٍ٦ب ندا ىٱبٍلي يد اليػوـ ك ً
ًم ىن الن ً
اس أبٍػ ىقى ىٍ٦ب ىدهي اليىػ ٍوىـ يمطٍعً ىما
اح ندا
ٍ
ىٍ ى ى
"كىذا البيت ردمء عند أىل العربية ،كىو أنو قدـ ا٤بكُب على الظاىر كمثلو رٗبا جاز ُب

الضركرة"(.)65

كنقل عن ا٤بربد قولو" :كاف أبو نواس ٢بانة فمن ذلك قولو:
كالى ا٤ب ٍزًين ىك ٍع و
ب ىكالى ًزيى واد
ضيرىىا أىال تى يكو ىف ً١بىٍرىكًؿ
فى ىما ى
ى
ي
٢بن ُب ٚبفيفو ياء النسب ُب قوؿ" :ا٤بزين" ُب حشو الشعر ،كإ٭با ٯبوز ىذا ك٫بوه ُب

القواُب"(.)66
كعاب ا٤بربد قوؿ أيب العتاىية(:)67
ب ًمِب كالراقًص ػ ػ ػ ػ ً
ت
ات ًهبػى ػ ػ ػ ػا
ألى ٍش يكىر ٍف يىًز ن
يدا ىحٍيثيػ ػ ػ ػ ػ ىما يكٍنػ ي
ىكا﵁ي ىر م ن ى ى
إًال كفى ٍ و
ما قيػلٍت ًُب فى ٍ ً ً
ت
ى ٍ
ض يل يىًزيد فىػ ٍو ىؽ ىما قيػلٍ ي
ضلو ىشٍيئنا ألى ٍم ىد يحوي
ى
ألنو "صرؼ يزيد ُب موضعْب لومل يصرفو فيهما الستقاـ الشعر بزحاؼ قبيح"(.)68
كركل األخفش عن ا٤بربد أنو قاؿ" :أنشدين سليماف بن عبد ا﵁ بن طاىر لنفسو:
*كقد مضت يل عشركناف ثنتاف*.
فقلت لو يا أمّب ا٤بؤمنْب ىذا ٢بن ألف إعرابا ال يدخل على إعراب"(.)69
( )63ينظر الببلغة االصطبلحية ،عبده قليقلة ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،ط5856 ، 7ىػ :5==6/ص.6:
( )64ديواف حساف بن ثابت األنصارم ،شرحو أ.عبد مهنٌا،ط، 6دار الكتب العلمية،بّبكت 5858 ،ىػ5==8/ـ :ص679
( )65ا٤بوشح :ص.<8
 ديواف أيب نواس ،اسكندر أصاؼ،ط، 5طبع با٤بطبعة العمومية،مصر5<=<،ـ :ص.74
( )66ا٤بوشح :ص<.:
( )67ديواف أيب العتاىية :ص.548
()68
()69

ا٤بوشح :ص.6:6
ا٤بصدر نفسو :ص;.79
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إف ىذا من العي كضعف الفصاحة ،إذ ال داعي ٥بذا ،فلو قاؿ :أربعوف لكاف أكىل.

 -2خلو الكالم من التعقيد:

أ -التعقيد اللفظي :ىو أف يكوف الكبلـ "خفي الداللة على ا٤بعُب ٣بلل كاقع ُب نظمو كتركيبو
ٕبيث ال يكوف ترتيب األلفاظ على كفق ترتيب ا٤بعاين بسبب تقدًن أك تأخّب ،أك فصل أك
حذؼ أك ٫بو ذلك ٩با يَبتب عليو صعوبة فهم ا٤بعُب ا٤براد"(.)70
إف لَبتيب الكلمات ُب ا١بملة أثرا كبّبا جدا ُب فهم ا٤بعُب ككضوحو ،لذلك ال نعجب
من اىتماـ النحاة هبذه ا٤بسألة ،كبياهنم ٤بوقع كل من الفعل كالفاعل كا٤بعموالت ،كموقع ا٤ببتدأ
ك ا٣برب ،كما ٯبوز تقدٲبو من ذلك كما ال ٯبوز ،كال نعجب من الببلغيْب حينما اشَبطوا
لفصاحة الكبلـ خلوه من التعقيد اللفظي كىو سوء ترتيب الكلمات ُب النص.
ككاف الفاركؽ  أكؿ من عاب التعقيد اللفظي ،كذلك عندما أثُب على زىّب بقولو:
"كاف ال يعاظل بْب القوؿ .)71( "...

كإف كاف العلماء اختلفوا ُب تفسّب معُب ا٤بعاظلة ُب قوؿ عمر  ،إال أين أرجح رأم
من ذىب إىل أف ا٤براد هبا سوء ترتيب الكبلـ كقوؿ األمدم عن ا٤بعاظلة" :ىي مداخلة الكبلـ
بعضو ُب بعض ،كركوب بعضو لبعض ،كقولك :تعاظل ا١براد ،كتعاظلت الكبلب"(.)72
كأشهر بيت يستشهد بو ُب ىذا ا٤بضمار ما كرد ُب الكامل ،حيث يقوؿ فيو ا٤بربد:
"كمن أقبح الضركرة ،كأىجن األلفاظ ،كأبعد ا٤بعاين قولو :يعِب الفرزدؽ:
ىكىما ًمثٍػليوي ًُب الن ً
اس إًال ٩بيىل ىكا أىبيو أيم ًو ىحي أىبيوهي يػي ىقا ًربي ٍو.
مدح هبذا الشعر إبراىيم بن ىشاـ بن إ٠باعيل بن ىشاـ بن ا٤بغّبة بن عبد ا﵁ بن عمر
بن ٨بزكـ ،ك ىو خاؿ ىشاـ بن عبد ا٤بلك ،فقاؿ* :كما مثلو ُب الناس إال ٩بلكا* يعِب با٤بملك
ىشاما ،أبو أـ ذلك ا٤بملك أبو ىذا ا٤بمدكح ،كلو كاف ىذا الكبلـ على كجهو لكاف قبيحا،
ككاف يكوف إذا كضع الكبلـ ُب موضعو أف يقوؿ :كما مثلو ُب الناس حي يقاربو إال ٩بلك ،أبو
( )70الببلغة االصطبلحية :ص;.6
( )71طبقات فحوؿ الشعراء ﵀مد بن سبلـ ا١بمحيٙ ،بقيق ٧بمود ٧بمد شاكر ،مطبعة ا٤بدين القاىرة5=96 ،ـ.:7/5 :
( )72ا٤بوازنة بْب شعر أيب ٛباـ كالبحَبم ،أيب القاسم ا٢بسن بن بشر اآلمدم ،دراسة كٙبقيق عبد ا﵁ ٞبد ٧بارب ،مكتبة ا٣با٪بي ،القاىرة،
ط5854 ،5ىػ 5==4 -ـ.6=7/5 :



البيت غّب موجود ُب الديواف.
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أـ ىذا ا٤بملك أبو ىذا ا٤بمدكح ،فدؿ على أنو خالو هبذا اللفظ البعيد ،كىجنو ٗبا أكقع فيو من
التقدًن كالتأخّب ،حٌب كأف ىذا الشعر مل ٯبتمع ُب صدر رجل كاحد مع قولو حيث يقوؿ:
ً
ً
تى ً
صػ ػ ػرـي
صرىـ م مِب يكيد بى ٍك ور بٍ ًن ىكائل ىكىما ىك ىاد م مِب يكيد يى ٍم يىػتى ى
ى
ىكقى ٍد ٲبىٍؤلي ال ىقطٍير ا ًإلنىا فىػيىػ ٍف ىع يم
ص تىأٍتً ًيِب ىكىٰبٍتى ًق يركنىػ ػ ػ ىها
قىػ ىوا ًر ي
ككأنو مل يقع ذلك الكبلـ ٤بن يقوؿ:
ً
ض ًُب الس ىواد ىكأىنوي
ب يىػٍنػ ىه ي
ىكالشٍي ي
فهذا أكضح معُب ،كأقرب مآخذ"(.)73

ً
يح ًٔبىانًبًٍي ًو نىػ ىه ػ ػ ػ يار
لىٍيػ ػ ػ هل يىص ي

فا٤بربد الحظ ما ُب البيت من تعقيد سببو ما فيو من تقدًن كتأخّب كانفصاؿ الكبلـ
بعضو عنم بعض ،فا٤ببتدأ منفصل عن ا٣برب ،كالنعت منفصل عن ا٤بنعوت ،كا٤بستثُب مل يعقب
ا٤بستثُب منو ،كل ىذا كاضح من كبلـ ا٤بربد حْب كضع الكبلـ ُب موضعو ،كفسر معُب البيت ٗبا
يقتضيو مراد الشاعر.
ك لقد أصبح ىذا البيت متداكال لدل ا٤بتأخرين كلما ٙبدثوا عن التعقيد اللفظي.

ب -التعقيد المعنوي :ىو أف يكوف الكبلـ "خفي الداللة على ا٤بعُب ا٤براد ٣بلل ُب انتقاؿ

الذىن من ا٤بعُب األكؿ ا٤بفهوـ من اللفظ لغة ،إىل ا٤بعُب الثاين ا٤بقصودٕ ،بيث يكوف إدراؾ ا٤بعُب
الثاين من األكؿ بعيدا عن الفهم ٰبتاج إىل تكلف ،بسبب استعماؿ اللفظ ُب معُب ٨بالف
للمعُب األكؿ"(.)74
كقد فرؽ ا٤بربد بْب ىذا النوع من الكبلـ ا٤بعقد الغامض ،كبْب الكبلـ ا٤ببسوط الواضح،
كيعقد ُب ذلك مقارنة بْب بيت العباس بن األحنف ا٤بشهور ُب كتابو الببلغة(:)75
وع لًتى ىج ىم ىدا
ب بػي ٍع ىد الدا ًر ىعٍن يك يم لًتىػ ٍقىربيوا
ام ال يد ىم ى
ب ىعٍيػنى ى
ىكتى ٍس يك ي
ىسأىطٍلي ي
كالذم يشرحو بقولو" :أغَبب فأكسب ما يطوؿ بو مقامي معكم ،كقريب منكم"(.)76

()73
()74
()75

الكامل.6=-6</5 :
الببلغة االصطبلحية :ص<.6
ديواف العباس بن األحنف ،شرح ك تعليق عاتكة ا٣برزجي ،مطبعة دار الكتب ا٤بصرية ،القاىرة57;7 ،ىػ5=98/ـ :ص.54:

( )76الببلغة ،أيب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد ،حققها كقدـ ٥با ككضع فهارسها رمضاف عبد التواب ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط5849 ،6ىػ /
5=<9ـ :ص.9
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كبْب قوؿ "ركح بن قميصة ،كىو كاقف على باب ا٤بنصور ُب الشمس ،فقاؿ ليطوؿ
كقوُب ُب الظل"( ،)77كيعقب ا٤بربد على ذلك بقولو" :فهذا كبلـ مكشوؼ كاضح كانكشاؼ
كبلـ الربيع"(.)78
فهو يشبو الكبلـ الواضح بكبلـ الربيع ُب ا٢بسن كا١بماؿ ،كإنو أفضل من الكبلـ
الغامض ا٤بعقد ألم سبب كاف ،فا٤بربد يرل ُب بيت عباس بن األحنف شيئا من الغموض ،ألف
الشاعر "مل يوفق ُب أداء ا٤بعُب الذم أراده من ىذا اللفظ على كجو صحيح ،ذلك أنو أراد أف
يكُب عما قصده بكنايتْب ،أصاب ُب إحداٮبا ،كأخطأ ُب األخرل ،كتوضيح ذلك ىو أنو كُب
بسكب الدموع عما يوجبو فراؽ األحبة من ا٢بزف كالكمد ،كىذا صواب :لسرعة فهم ا٢بزف من
سكب الدموعٍ ،ب كُب عما يوجبو اجتماع مشلو بأحبتو من السركر كاالبتهاج.
نقوؿ :كُب عن ذلك ٔبمود عينيو ،كىذا خطأ :فجمود العينْب إ٭با ىو جفافهما من
الدمع عند الدافع إليو ،أم أف ٝبودٮبا إ٭با ىو ٖبلهما بالدمع كقت ا٢باجة إليو ،الما أراداه من
السركر"(.)79
فا٤بربد إذف قد ٙبدث عما ٠بى فيما بعد بالتعقيد ا٤بعنوم كالتعقيد اللفظي ،كالبيتاف
اللذاف ساقهما ُب ىذا الصدد ٮبا البيتاف اللذاف يَبدداف ُب كتب الببلغة عند ا٤بتأخرين كأف
األدب العريب كلو قد خبل من أمثلة التعقيد بسقيو ،كمل يكن فيو غّب ىذين البيتْب فحسب.

ثالثا :مواطن الفصاحة:

أثناء حديث ا٤بربد عن الفصاحة كشف عن العصبية القبلية" :كحدثِب ىاركف بن عبد ا﵁
ا٤بهليب ،قاؿ حدثِب نصر بن علي بن عبد ا﵁ عن أبيو ككاف أبوه قرين سيبويو ،قاؿ ٠بعت ا٣بليل
بن أٞبد يقوؿ :أفصح الناس أزد السراة"(.)80

 ركح بن حاًب بن قبيصة بن ا٤بهلب األزدم ،أمّب من األجواد ا٤بمدكحْب ،كاله الرشيد على القّبكاف سنة 5;5ىػ فاستمر إىل أف مات فيها
سنة 5;8ىػ;=5 /ـ ،كاف موصوفا بالعلم كالشجاعة كا٢بزـ ،ينظر األعبلـ.78/7 :
( )77الببلغة للمربد :ص .<:
( )78ا٤بصدر نفسو :ص .<:
()79
()80

الببلغة االصطبلحية :ص <.6=-6
الفاضل :ص .557
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كال ٱبلو ىذا الكبلـ من عصبية قبلية فا٤بربد أصلو أزدم ٲبُب ،كحٌب ُب كبلمو عن مواطن
الفصاحة ٪بد إشارة إىل األزد يقوؿ" :كحدثِب ىاركف عن نصر بن علي بن األصمعي قاؿ:
٠بعت أبا عمرك بن العبلء يقوؿ :أفصح الناس سافلة قريش كعالية ٛبيم ،قاؿ :ككنا نسمع
أصحابنا يقولوف :أفصح الناس ٛبيم كقيس كأزد السراة كبنو عذرة"(.)81
كعرض أمرا أراه غريبا ،ىذا األمر مؤداه إىل أف ىناؾ قرينة بْب الفصاحة ُب الكبلـ
كالتأنق ُب اللباس ،قاؿ" :كحدثِب علي بن القاسم ا٥بامشي قاؿ :رأيت قوما من أزد السراة مل أر
أفصح منهم ،ككانوا يلبسوف الثياب ا٤بصبغة ،قلت ألحدىم :ما ٞبلك على لبس ا٤بصبغ؟ قاؿ:

ابتغاء ا٢بسن"(.)82
فهل ىناؾ عبلقة بْب الفصاحة ُب الكبلـ كالتأنق ُب اللباس؟ أـ أف ابتغاء ا١بماؿ ُب
الكبلـ ينعكس أثره على التأنق ُب الرداء؟ إهنا لفتة ذكية من ا٤بربد للكبلـ عن ا١بماؿ ُب ا١بوىر
كالشكل ،كإف كاف ا١باحظ قد ٙبدث قبلو عن ٠بت ا٣بطب كىيئتو ،كأثر ذلك ُب إقناع السامع
كالتأثّب فيو.
كمن مقتضيات الفصاحة االلتزاـ بالنموذج القرشي ُب مستول ا٤بعجم ك كيفية األداء
ك النطق.
أما ا٤بعجم فنموذجو األ٠بى "القرآف" ،كعلى قدر ٦باراة الكبلـ أللفاظو يكوف حظو من
الفصاحة كالببلغة ،كاالرتكاز على فكرة اجملاراة يقلل من أٮبية ارتباط الفصاحة با٤بكاف كقرب
ا٤بتكلم من مهبط الوحي ،ي دؿ على ذلك ىذه الركاية" :قاؿ أىل مكة ﵀مد بن ا٤بناذر الشاعر:
ليست لكم معاشر أىل البصرة لغة فصيحة ،إ٭با الفصاحة لنا أىل مكة .فقاؿ ابن مناذر :أما
ألفاظنا فأحكى األلفاظ للقرآف كأكثرىا لو موافقة ،فضعوا القرآف بعد ىذا حيث شئتم ،أنتم
تسموف القدر برمة ،ك٘بمعوف الربمة على براـ ،ك٫بن نقوؿ قدر ك٪بمعها على قدكر ،كقاؿ ا﵁ عز
ِ
ِ ٍ
اسي ٍ
ْج َو ِ
ات﴾ ، كأنتم تسموف البيت إذا كاف فوؽ البيت
اب َوقُ ُدوٍر َّر َ
كجلَ ﴿ :وج َفان َكال َ

()81
()82


الفاضل :ص.557
ا٤بصدر نفسو :ص .557
سورة سبأ :اآلية .57
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عليٌة ،ك٘بمعوف ىذا االسم على عبليل ،ك٫بن نسميو غرفة ك٘بمعها على غرفات كغرؼ كقاؿ ا﵁
ف َّم ْبنِيَّةٌ﴾.)83(" . 
ف ِّمن فَ ْوقِ َها غُ َر ٌ
تبارؾ كتعاىل﴿ :غُ َر ٌ
أما األداء فإف "قريش" عرفت بببلغة ا٤بنطق حٌب غدت مضرب األمثاؿ ُب جهارة
الصوت كحبلكة النغمة ،فكانوا إذا أرادكا اإلشارة إىل فصاحة خطيب قالوا :أشبو قريش نغمة
كجهارة (فبلف) .زد على ذلك أف طريقتها ُب اللفظ خالية من الشوائب الٍب علقت بنطق بعض
عد أىلها أفصح الناس.
القبائل األخرل كلذلك ٌ

رابعا:أثر البيئة في الفصاحة:

مل يكن العلماء األقدموف يعتقدكف أف الفصاحة العربية يرثها العريب ُب لباف أمو ،كُب
دمو ،أك أهنا مرتبطة بالبداكة ،إذ ال شيء يثبت علميا أف ىناؾ عبلقة سببية بْب العرؽ كاللساف،
فكل كلد يستطيع أف يكتسب لساف أم قوـ حٌب يصبح ىذا اللساف لغة لو ،شريطة أف يكوف
ذلك فور كالدتو كأف يعيش فيهم طويبل.

كا٤بربد مل يعد الفصيح ىو ذلك العريب األصيل فقط ،بل ٪بده يعَبؼ بأف كل من نطق
العربية بالشكل الصحيح كتعاطي الشعر ىو فصيح دليلنا على ذلك أنو حينما "حقر جرير
عرضا من شأف الزنج ُب قصيدة هتكم فيها باألخطل قاؿ فيها(:)84
الى تىطٍلي ىنب ىخ يؤكلىةن ًُب تىػ ٍغلً و
فىالزنٍ يج أى ٍكىريـ ًمٍنػ يه يم أى ٍخ ىواالى.
ب
انربل لو رياح بن سنيح الز٪بي موىل بِب ناجية للرد عليو بقصيدة مشهورة معركفة تغُب
فيها ٗبدح بِب جلدتو كعد أبطا٥بم كشعرائهم قاؿ فيها:
ص مف ًه ٍم
ت ىٍب ىج ىحا ًج نحا أىبٍطىاالى
الىقىػٍي ى
ىكالزنٍ يج لى ٍو الىقىػيٍتىػ يه ٍم ًُب ى
إً ٍف ىمل يػوا ًز ٍف ح ً
ب بىًِب يكلىٍي و
اؿ ىكلٍ ً
اجبنا ىك ًع ىقاالى"(.)85
ب ىسبػ يه ٍم
ىما بى ي
ٍ يى ى
كلكي ٰبقر رياح جريرا ،مدح ُب قصيدتو خصمو بكلمات ا٤بدح التالية:
إًف ال ىفرٍزد ىؽ صخرةه ع ً
س تىػنىا ي٥بىا األى ٍجيىاالى(.)86
ي
ل
ػ
ف
ت
ل
ا
ط
ة
ي
اد
ى
ى
ى
ه
ى
ٍ
ى ى ى ٍى ى
ٍ
ى
ى
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سورة الزمر :اآلية .64
البياف كالتبيْب.5=-5</5:
ديواف جرير :ص7:7
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كقد كصف ا٤بربد رياح بن سنيح الز٪بي فقاؿ" :ككاف فصيحا"( .)87رغم أنو عاب عليو
تأليفو للكبلـ ،ألف التأليف الطبيعي يقضي" :طالت األجياؿ كعلت فليس تنا٥با"( .)88لكن
ا٤بربد مل يرجع ىذه الظاىرة إىل أصل الشاعر غّب العريب ،إذ كجده يعيب على الفرزدؽ أيضا

رداءة التأليف مع ذلك كاف يفضلو على جرير( ،)89كيذكر ٧باسنو كلما سنحت الفرصة لذلك،
من ذلك ما ركاه الركاة أنو قاؿ" :الفرزدؽ ٯبيء بالبيت كأخيو ،كجرير ٯبيء بالبيت كابن
عمو"(.)90
ا٤بربد بأنو كاف "كثّب ا﵀اكرة ،عاشقا
كىا ىو ذا عبيد ا﵁ بن زياد كايل العراؽ يصفو ٌ

للكبلـ ا١بيد ،مستحسنا للصواب منو ،ال يزاؿ يبحث عن عذره ،فإذا ٠بع الكلمة ا١بيدة عرج
عليها  ...ككاف مع ىذا ألكن ، يرتضخ لغة فارسية ،ك قاؿ لرجل مرة ،كاهتمو برأم ا٣بوارج:
أىركدم منذ اليوـ"( ،)91ألنو عاش مع أمو مرجانة -كيدؿ االسم على أف أصلها غّب عريب-
"الٍب تزكجت الفارس شّبكيو ،ك٠بح ٥با أبوه ،زياد بن أبيو أف ٙبتفظ بطفلها معها ،لذلك كاف
عبيد ا﵁ ينطق ا٥باء بدال من ا٢باء ،كالكاؼ بدال من القاؼ ،كأنو قاؿ عن األرض :است
األرض ،كأمر ا١بنود يوما فقاؿ ٥بم :افتحوا (أم يسليوا) سيوفكم٩ ،با دعا ابن مفرغ الشاعر أف
يسخر منو بقولو:
كيػوـ فىػتحت سيػ ىف ً ً و
ت ىكيك يل أىٍم ًرىؾ لًلضيىػ ػ ػ ًاع
ىىٍ ى ى ٍ ى ىٍ ى
ك م ٍن بىعيد أى ى
ض ٍع ى
كيركل أف معاكية أكصى زيادا ،الذم كاف خطيبا مفوىا ،أف يصلح من لساف ابنو"(.)92
فالبيئة تؤثر ُب الفرد حٌب إف حاكؿ جهده ،فعبيد ا﵁ رغم أف أصلو عريب إال أف حياتو
مع زكج أـ فارسي غّبت من ٥بجتو رغم حبو للعربية.
كقدٲبا ٛبلك ا٢بسن البصرم (ت  )110كىو ابن ألحد أسارل العرب من مدينة ميساف،
أزمة العربيةٕ ،بيث كاف رجاؿ ضليعوف كأيب عمرك بن العبلء كرؤبة ،ال ٯبدكف غضاضة ُب أف

()87
()88
()89
()90

الكامل6=9/6 :
ا٤بصدر نفسو6=9/6 :
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يضعوه إىل جانب ا٢بجاج ،ككاف تبلميذه اجملتهدكف يكتبوف عبارات أستاذىم ،ال ٤با ٙبتويو من
علم فحسب ،بل لصياغتها اللغوية كذلك(.)93
كإذا كانت البادية من حيث ىي موطن العريب الفصيح ال من حيث ىي بادية كانت
مرتعا للسليقة العربية ،كمنبعا نقيا للفصاحة السليمة ٩با قد يشوهبا من ا٣بارج ،فإذا اللغة العربية
٘ب رل على لسانو ،بغّب أف يراعي إعراهبا كال أف يتكلف فيها التحسْب كالتدبيج ،فإذا قدر لو أف
غادر ذلك الوسط ،كخالط غّب الفصحاء ُب لغتو أسرعت إليو العجمة كا٣بطأ ،كذىبت سليقتو،
ككاف لسانو مطاكعا لو على النطق بأم حرؼ ،كبأم لفظ.
كا٤بربد أكد لنا صحة ىذه النظرية عندما أكرد لنا كاقعة جرت للحجاج" :نظر ا٢بجاج
فإذا جل من خرج مع عبد الرٞبن ،من الفقهاء كغّبىم من ا٤بوايل ،فأحب أف يزيلهم عن موضع
الفصاحة كاآلداب  ،كٱبلطهم بأىل القرل كاألنباط ،فقاؿ إ٭با ا٤بوايل علوج ،كإ٭با أكٌب هبم من
القرل ،فقراىم أكىل هبم ،فأمر بتسيّبىم من األمصار كإقرار العرب هبا ،كأمر أف ينقش على يد
كل إنساف منهم اسم قريتو ،كطالت كاليتو ،فتوالد القوـ ىناؾ ،فخبثت لغات أكالدىم،
كفسدت طبائعهم ،فلما قاـ سليماف بن عبد ا٤بلك أخرج من كاف ُب سجن ا٢بجاج من
ا٤بظلومْب ،فيقاؿ إنو أخرج ُب يوـ كاحد ٜبانْب ألفا ،كرد ا٤بنقوشْب ،فرجعوا ُب صورة األنباط،
ففي ذلك يقوؿ الراجز:
اج ًم ٍن ىكن ىك ًظ ٍل
ىجا ًريىةه ملى تى ٍد ًر ىما ىس ٍو يؽ ا ًإلبػً ػ ػ ٍل
أى ٍخىر ىج ىها ا٢بىج ي
ما نيًق ىشت ىكف ً
لىو ىكا ىف ب ٍدر ح ً
اؾ ًُب ىجلى ود ىجلى ٍل"(.)94
اضنرا ىكابٍ ين ىٝبى ٍل
ٍ
ى
ىه ى
ٍ
لقد تنبو ا٤بربد إىل دكر الفصاحة كأٮبيتها ،ىذه الفصاحة الٍب ستصبح من ا٤بواضيع الٍب
يوليها الببلغيوف أٮبية كربل ُب مؤلفاهتم كطريقة من الطرؽ الٍب يستعملوهنا لتعريف الببلغة،
كمنهم من سيخصها بتأليف كامل يستعرض فيو أراء اللٌغويْب كيردىا عليهم( .)95أك يطابق ُب
الداللة بينها ك بْب الببلغة(.)96
()93
()94
()95
()96

ينظر الكامل.88-56/6 – 687-64=-55=/5 :
الكامل.=;/6 :
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المبحث الثاني :مصطلح البالغة عند المبرد

أوال :مفهوم البالغة:

يقوؿ صاحب اإليضاح ُب تعريف الببلغة" :ك أما ببلغة الكبلـ فهي مطابقتو ٤بقتضى
ا٢باؿ مع فصاحتو ،ك مقتضى ا٢باؿ ٨بتلف فإف مقامات الكبلـ متفاكتة ،فمقاـ التنكّب يباين
مقاـ التعريف ،ك مقاـ اإلطبلؽ يباين مقاـ التقييد ،ك مقاـ التقدًن يباين مقاـ التأخّب ،ك مقاـ
الذكر يباين مقاـ ا٢بذؼ ،ك مقاـ القصر يباين مقاـ خبلفو ،كمقاـ الفصل يباين مقاـ الوصل،
كمقاـ اإلٯباز يباين مقاـ اإلطناب ك ا٤بساكاة ،ككذا خطاب الذكي يباين خطاب الغيب ،ك كذا
لكل كلمة مع صاحبتها مقاـ ...كارتفاع شأف الكبلـ ُب ا٢بسن كالقبوؿ ٗبطابقتو لبلعتبار
ا٤بناسب ...فالببلغة صفة راجعة إىل اللفظ باعتبار إفادتو ا٤بعُب عند الَبكيب"(.)97
ثانيا:مصطلح البالغة عند المبرد:

إف الببلغة ُب عصر ا٤بربد كانت مرتبطة ٗبفهوـ كاسع يشمل ا٤بتكلم كا٤بخاطب كالنص،
ٍب بدأ اال٘باه ٫بو خصائصها ا٤بتعلقة بالنص الفِب ،كقد مثل ىذا اال٘باه ا٤بربد الذم كإف مل يأت
ٔبديد إال أنو استطاع أف يتحوؿ ٗبفهوـ الببلغة ٙبوال كبّبا حْب قصر داللتو على صفات العبارة
الفنية كخصائص فن القوؿ ،فقاؿ" :حق الببلغة إحاطة القوؿ با٤بعُب ،كاختيار الكبلـ كحسن
النظم حٌب تكوف الكلمة مقاربة أختها ،كمعاضدة شكلها ،كأف يقرب هبا البعيد ،كٰبذؼ منها
الفضوؿ"(.)98
كا٤بتصفح ٥بذا التعريف يبلحظ أف ا٤بربد "مل يبتدع أم طرؼ من أطرافو فجميعها
موجودة بلفظو أك ٗبعناه ُب ا٤بؤلفات السابقة كُب البياف كالتبيْب بوجو خاص إال أف الطريف ُب
األمر أف ا٤بربد قاـ بعملية تأليف بْب ٦بموعة من التعريفات حٌب ٱبرج حدا جامعا ألغلب
ا٤بظاىر الٍب كقع التعرض إليها بصفة مفردة ،كلذلك فإننا مل نقف قبلو على تعريف يعادؿ

تعريفو مشوال كإف كانت كل العناصر متوفرة ُب ا٤بادة السابقة"(.)99

( )97اإليضاح للخطيب القزكيِب ُب ا٤بعاين ك البياف ك البديع ،عبد ا٤بتعاؿ صعيدم ،ا٤بطبعة ا﵀مودية باألزىر مصر5797 ،ىػ5=79/ـ:
.6;-6:/5
()98
()99

الببلغة للمربد :ص.<5
التفكّب الببلغي عند العربٞ ،بادم صمود ،منشورات ا١بامعة التونسية ،دط5=<5،ـ :ص.345
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كىذا التعريف اشتمل على عناصر إذا تآلفت بينها كونت مفهوما للببلغة ا٢بقة كما
رآىا ا٤بربد ،كىذه العناصر ىي:

 -1إحاطة القول بالمعنى:

إف كظيفة الكبلـ األساسية ىي الفهم كاإلفهاـ ،كلقد أدرؾ القدماء ذلك ،فقد جاء عن
ابن ا٤بقفع قولو " :ال خّب ُب كبلـ ال يدؿ على معناؾ ،كال يشّب إىل مغزاؾ"(.)100
كإف مل ٰبط القوؿ با٤بعُب فقد الكبلـ مطلبا أساسيا فيو ،ككي تتم ىذه اإلحاطة ٯبب
مراعاة ٝبلة من النٌواميس اللٌغوية الٍب ٙبتل ٧بل األساس ُب كل عملية تواصل لغوم مهما كاف
مستواىا ،كىذه النواميس ىي :مبلءمة اللفظ للمعُب ،كمبلءمة الكبلـ للمتلقي ،كمبلءمة الكبلـ
للحاؿ أك ا٤بقاـ.
ىذه العناصر عرفت على ا٤بستول العملي منذ العصر ا١باىلي كُب أقدـ النصوص األدبية
الٍب كصلت إلينا ،كما جاء القرآف الكرًن ضاربا ا٤بثل األعلى ٥با ،كالتزمها البياف النبوم حٌب
كانت من أبرز ٠باتو ،كتلقفها بشر بن ا٤بعتمر كجعل ٥با نصيب األسد من الوصايا الٍب ضمنها
صحيفتو ،كبدأت تأخذ مكاهنا ُب ثنايا تصور شامل للعمل األديبٍ ،ب تلقفها ا١باحظ كمن بعده
ا٤بربد.

أ -مبلءمة اللفظ للمعُب :ال ٲبكن إيصاؿ ا٤بعُب ا٤براد إىل السامع إال إذا انتقينا اللفظ

ا٤بناسب ٥بذا ا٤بعُب ،لذا قاؿ بشر بن ا٤بعتمر" :فمن أراغ معُب كرٲبا فليلتمس لو لفظا كرٲبا ،فإف
حق ا٤بعُب الشريف اللفظ الشريف ،كمن حقهما أف تصوهنما عما يفسدٮبا كيهجنهما"(،)101
كذلك ألف "الكبلـ إ٭با يفيد اإلبانة عن األغراض القائمة ُب النفوس الٍب ال ٲبكن التوصل إليها
بأنفسها كىي ٧ب تاجة إىل ما يعرب عنها ،فما كاف أقرب ُب تصويرىا ،كأظهر ُب كشفها للفهم
الغائب عنها ،ككاف مع ذلك أحكم ُب اإلبانة عن ا٤براد ،كأشد ٙبقيقا ُب اإليضاح عن ا٤بطلب
كأعجب ُب كضعو ،كأرشق ُب تصرفو ،كأبرع ُب نظمو ،كاف أكىل كأحق بأف يكوف شريفا"(.)102

()100
()101
()102

البياف كالتبيْب.55:/5 :
ا٤بصدر نفسو.57:/5 :
إعجاز القرآف ،أبو بكر ٧بمد بن الطيب الباقبلينٙ ،بقيق السيد أٞبد صقر ،دار ا٤بعارؼ ٗبصر ،ط5=;; ،8ـ :ص=. 55
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فكل سياؽ لو ألفاظ تناسبو كال ينوب فيو غّبىا عنها ،لذلك "ترل أف ا﵁ تبارؾ كتعاىل
مل يذكر ُب القرآف ا١بوع إال ُب موضع العقاب أك ُب موضع الفقر ا٤بدقع كالعجز الظاىر ،كالناس
ال يذكركف السغب كيذكركف ا١بوع ُب حاؿ القدرة كالسبلمة ،ككذلك ذكر ا٤بطر ،ألف ال ٘بد
القرآف يلفظ بو إال ُب موضع االنتقاـ كالعامة كأكثر ا٣باصة ال يفصلوف بْب ذكر ا٤بطر كبْب ذكر
الغيث"(.)103
ك على ىذا فإف لكل لفظة موقعا ٧بددا ُب أداء ا٤بعاين ،كقدرة األديب تظهر ُب مدل
حذقو ُب اختيار البلئق با٤بعُب من األلفاظ.
كما ٯبب أف يبلئم اللفظ الغرض ا٤بقصود من الكبلـ ألف "لكل ضرب من ا٢بديث
ضرب من اللفظ ،كلكل نوع من ا٤بعاين نوع من األ٠باء "(.)104
فاأللفاظ أنواع كما أف األغراض أنواع لذا ينبغي على األديب كي تتحقق لو اللياقة ُب
التعبّب أف يراعي اختيار اللفظ ا٤بناسب للغرض ا٤براد.
ك ٩با اختل فيو ىذا ا٤ببدأ ما ركاه ا٤بربد عن أيب ٛباـ حيث قاؿ٩" :با يعاب بو أبو ٛباـ قولو: 
تػيثىػفى ا٢بر ً ً
مرا ًجليها بً ىشيطى و
اف ىرًجيػ ػ ػ ػ ًم
ْب تىػغىلى
ب منٍوي ح ى
ٍ
ىٍ ي
ىى
()105
فجعل ا٤بمدكح ىو الشيطاف الرجيم" .
إف ا٤ببلءمة بْب اللفظ كا٤بعُب احتلت مكانة مرموقة ُب ا٤بوركث الببلغي ،كإف مل يفصل
ا٤بربد القوؿ فيها إال أننا نظن أنو كاف على دراية تامة هبا عندما عرب بقولو" :إحاطة القوؿ
با٤بعُب" كيف ال كقد تتلمذ على يدم ا١باحظ كاطلع على صحيفة بشر كىضم كل ما جاء قبلو
من مؤلفات.
ب -ا٤ببلءمة بْب الكبلـ كا٤بتلقي :نادل القدماء من الببلغيْب على ضركرة مراعاة ا٤بتكلم

للمخاطب ،ألف مدار األمر كما يقوؿ ا١باحظ "على إفهاـ كل قوـ ٗبقدار طاقتهم ،كا٢بمل
عليهم على أقدار مناز٥بم"(.)106

()103
()104

()105
()106

البياف ك التبيْب.64/5 :
ا٢بيواف.7=/7 :
شرح ديواف أيب ٛباـ;</6 :
ا٤بوشح :ص .74:
البياف ك التبيْب.=7/5 :
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ك يبدك أف ا١باحظ يشّب ٗبقدار الطاقة إىل زاد ا٤بخاطب اللٌغوم كمنزلتو ُب العلم ،بينما
يشّب بػ "أقدار ا٤بنزلة" إىل رتبتيو ُب السلم االجتماعي كحظو من ا١باه كالسلطاف.
ك يشَبط ُب ا٤بتكلم أف "يكوف ُب قواه فضل التصرؼ ُب كل طبقة"( .)107ألف الناس
أنفسهم طبقات  ،كا٤بطلوب من األديب أف يكوف ملما إ٤باما كافيا بطبقات الكبلـ ٕبيث "ال
يكلم سيد األمة بكبلـ األمة ،كال ا٤بلوؾ بكبلـ السوقة"(.)108
أم أف لكل طبقة معجما معرفيا خاصا هبا ،كلكل قوـ ألفاظ تغلب عليهم كيعربكف هبا،
كلكل فن من فنوف القوؿ ألفاظ تسود ،كيؤثر التعبّب ٗبا فيو ،كنوادر ا٤بولدين مثبل تتطلب نوعا
خاصا من األلفاظ ال ٯبوز أف تنأل عنها.
كعلى ا٤بتكلم أف يراعي ا٢بالة النفسية ٤بخاطبيو ،كمدل حرصهم على االستماع منو،
قاؿ عب د ا﵁ بن مسعود" :حدث الناس ما حدجوؾ بأبصارىم ،كأذنوا لك بأ٠باعهم ،ك٢بظوؾ
بأبصارىم ،كإذا رأيت منهم فَبة فأمسك"(.)109
كا٤بربد كاف يعي ىذا األمر جيدا دليلنا على ذلك ما جاء ُب كتابو الفاضل حيث قاؿ:
"كقد أردنا أف نصل كتابنا ٗبا شرطناه على أنفسنا من ذكر ما ينتفع بو من يأخذه عنا ،كينشره
من ينسبو إلينا ،كقد أتينا منو بعض ما أردنا كقصدنا ،ككرىنا اإلطالة ،كخفنا على قارئو السأمة،
كأشفقنا أف يبلغ بو حد اجملاكزة ،فإف اإلكثار سرؼ ،كما أف التقصّب عجز ،كيركل عن بعض
ا٢بكماء ،أنو قاؿ :من أطاؿ ا٢بديث عرض أصحابو للسآمة كسوء االستماع"(.)110
كما قاؿ ُب كتابو الكامل" :كىذا باب اشَبطنا أف ٬برج فيو من حزف إىل سهل ،كمن
جد إىل ىزؿ ،ليسَبيح إليو القارئ ،كيدفع من مستمعو ا٤ببلؿ"(.)111
ك قاؿ أيضا" :نذكر ُب ىذا الباب من كل شيء شيئا ،ليكوف فيو اسَباحة للقارئ،
كانتقاؿ بنفي ا٤بلل٢ ،بسن موقع االستطراؼ ،ك٬بلط ما فيو من ا١بد بشيء يسّب من ا٥بزؿ،

()107
()108
()109
()110
()111

البياف ك التبيْب.=6/5 :
ا٤بصدر نفسو.=6/5 :
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الفاضل :ص ==.
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ليسَبيح إليو القلب كتسكن إليو النفس"(.)112
كباإلضافة إىل ىذه العناصر الضركرية الٍب ٯبب االنتباه إليها عند عملية التواصل ،برز
مظهر آخر من مظاىر مبلءمة الكبلـ للمتلقي أال كىو مبلءمة الكبلـ ٤با ينتظره ا٤بتلقي ،ألف
الكبلـ إذا مل ٰبدث شيئا جديدا للمتلقي مل يلق قبوال كمل ٰبقق لو البغية ،كألف ا٤بتلقى ينتظر
دائما من الكبلـ شيئا جديدا يضيفو إىل رصيده ا٤بعرُب ،كلعل ىذا ىو ا٤ببدأ الذم انطلق منو
ا٤بربد ُب الرد على اعَباض الكندم الذم رغم أف ُب الكبلـ حشوا.
فقد ركل ابن األنبارم أنو قاؿ" :ركب الكندم ا٤بتفلسف إىل أيب العباس كقاؿ لو" :إين
ألجد ُب كبلـ العرب حشوا ،فقاؿ لو أبو العباسُ :ب أم موضع كجدت ذلك؟ فقاؿ :أجد
العرب يقولوف" :عبد ا﵁ قائم"ٍ ،ب يقولوف" :إف عبد ا﵁ قائم ٍب يقولوف" :إف عبد ا﵁ لقائم"،
فاأللفاظ متكررة كا٤بعُب كاحد ،فقاؿ أبو العباس بل ا٤بعاين ٨بتلفة الختبلؼ األلفاظ ،فقو٥بم:
"عبد ا﵁ قائم" ،إخبار عن قيامو ،كقو٥بم" :إف عبد ا﵁ قائم" ،جواب عن سؤاؿ سائل ،كقولو:
"إف عبد ا﵁ لقائم" ،جواب عن إنكار منكر قيامو ،فقد تكررت األلفاظ لتكرر ا٤بعاين"(.)113
فا٤بتكلم عليو أف يعدؿ كبلمو كفق حاؿ ا٤بخاطب كنوع الفائدة الٍب ينتظرىا.

ج -ا٤ببلءمة بْب الكبلـ كا٤بقاـ :ال أحد يشك ُب قدرة السلف على كضع اليد على أدؽ

خصائص اللغة األدبية فضبل عن أبرزىا كمبلءمة الكبلـ للمقاـ ،فقد عرفت منذ العصر ا١باىلي
()115
كالدليل على ذلك ا٤بثل ا١باىلي ا٤بشهور "لكل مقاـ مقاؿ"( ،)114كقوؿ الشاعر
ً
يك
فىًإف لً يك مل ىم ىق واـ ىم ىقاالى
ىٙبىن ٍن ىعلىي ىى ىد ىاؾ ا٤بل ي
ى
إف مبلءمة الكبلـ مع ا٤بقاـ عند الببلغيْب القدماء يقصد بو تكييف الكبلـ مع ا٤بقاـ
من حيث الكيف أم اإلٯباز كاإلطناب ،ككاف كل من اإلٯباز كاإلطناب مظهرا ببلغيا ُب ظل
مقولٍب "ا٤بقاـ" ك"ا٤بقاؿ".

()112
()113
()114

الكامل.6<:-6<9/6 :
دالئل اإلعجاز :ص.759
٦بمع األمثاؿ ،الفضل أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد ب ن إبراىيم النيسابورم ا٤بيداين ،حققو كفصلو كضبط غوانيو كعلق حواشيو ٧بمد ٧بي الدين

عبد ا٢بميد57;8 ،ىػ5=99 /ـ 56:/7 :كا٤بثل موجود ُب كتاب ا٢بيواف للجاحظ.645/5 :
( )115الكامل ،5=6/6 :ديواف ا٢بطيئةٙ ،بقيق نعماف طو ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ،القاىرة57;< ،ىػ ،ط :5ص.666
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فعندما يقتضي ا٤بقاـ اإلٯباز فالببلغة ُب أف يأٌب الكبلـ موجزا ،كعندما يقتضي اإلطناب
فالببلغة ُب أف يأٌب الكبلـ مطنبا ،فقد يكوف االتساع فيو أم الكبلـ "من باب اإلٯباز ،كقد
يكوف الكبلـ قصّبا ،كمع ذلك يعد مطنبا ،فالعربة با٤بواقف كا٤بقامات"(.)116
قاؿ ا٤بربد ُب صدر كتابو الكامل" :من كبلـ العرب االختصار ا٤بفهم ،كاإلطناب
ا٤بفخم"( .)117كقاؿ أيضا" :فإف اإلكثار سرؼ ،كما أف التقصّب عجز"(.)118
كلعل أكؿ من كضع ا٤ببلءمة بْب الكبلـ كا٤بقاـ كمقياس ببلغي ُب صيغتها النهائية ىو
الرماين ،كذلك حْب قاؿ" :اإلٯباز ببلغة كالتقصّب عي ،كما أف اإلطناب ببلغة كالتطويل عي
 ...فإف لكل كاحد من اإلٯباز كاإلطناب موضعا يكوف بو أكىل من اآلخر ،ألف ا٢باجة إليو
أشد ،كاالىتماـ بو أعظم"(.)119
كخبلصة القوؿ إف الكبلـ إذا جاء مراعيا ٥بذه األحواؿ كلها ،من مبلءمة اللفظ للمعُب،
كالكبلـ للمتلقي ،كالكبلـ للمقاـ" ،كاف قمينا ٕبسن ا٤بوقع كبانتفاع ا٤بستمع"(،)120
كٙبققت كظيفة الكبلـ الٍب يتوخاىا ا٤بتكلم كينتظره السامع كىي الفهم كاإلفهاـ ،لذا ٪بد ا٤بربد
يورد قوال للعتايب كىو "قيل للعتايب ،ما أقرب الببلغة؟ قاؿ :أال يؤتى السامع من سوء إفهاـ
القائل كال يؤتى القائل من سوء فهم السامع"(.)121
كالذم يلفت االنتباه ُب ىذا القوؿ أف السؤاؿ الذم طرح على العتايب كاف ما أقرب
الببلغة؟ كمل يكن ما الببلغة؟ كىذا يدؿ على أف إحاطة القوؿ با٤بعُب أمر قرب من الببلغة كليس
الببلغة كلها ،لذا كجدنا ا٤ب ربد يأٌب هبذا القوؿ دكف التعليق عليو القتناعو أف اإلحاطة عنصر
أساس ُب الببلغة كليس الببلغة بأكملها.

( )116الببلغة تطور كتاريخ :ص <.8
( )117الكامل.5;/5 :
( )118الفاضل :ص ==.
( )119النكت ُب إعجاز القرآف ،أبو ا٢بسن علي بن عيسى الرماين(6=:ىػ7<:-ىػ) ،ضمن ثبلث رسائل ُب إعجاز القرآف للرماين
ك ا٣بطايب ك عبد القاىر ا١برجاينٙ ،بقيق ٧بمد خلف ا﵁ ك٧بمد زغلوؿ سبلـ ،دار ا٤بعارؼ ٗبصر ،ط5=;: ،7ـ :ص<;.;=-
()120
()121
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كا٤بربد استفاد من آراء أستاذه ا١باحظ فقرف إحاطة القوؿ با٤بعُب ُب تعريفو للببلغة
ٗبقاييس أخرل ىي "اختيار الكبلـ كحسن النظم حٌب تكوف الكلمة مقاربة أختها كمعاضدة
شكلها ،كأف يقرب هبا البعيد ،كٰبذؼ منها الفضوؿ"(.)122
كيتضح من ىذا أف ا٤بربد ال يرض بأف تكوف الغاية من الكبلـ األديب إفهاـ ا٤بعاين
فحسب "ألف اإلفهاـ أمر ميسور ،ٲبكن التأٌب إليو ٗبا ىو ردئ من اللفظ ،أما الكبلـ األديب
البليغ فبلبد أف ٰبوز قدرا من ا٢بسن كا١بماؿ ،كذلك يقتضي من األديب مزيدا من التأنق
كا٤ببالغة ،ك التجويد كالَبتيب ،ألف ذلك ىو مناط الببلغة كبو يرقى الكبلـ من حيز ا٤بألوؼ

الذم ال يتفيأ سول اإلفهاـ إىل مدارج ا١بماؿ الببلغي ا٤بؤثر"(.)123
ك ىذا ما عرب عنو الرماين حْب قاؿ" :كليست الببلغة إفهاـ ا٤بعُب ،ألنو قد يفهم ا٤بعُب
متكلماف أحدٮبا بليغ ،كاآلخر عيي"(.)124
نستخلص من كل ىذا أف ا٤بتكلم ال يكوف بليغا ،كال يوصف كبلمو بالببلغة حٌب يكوف
قد أكاله قدرا من التأنق كالتجويد كا١بمالية ،كا٣بركج عن لغة العامة إىل لغة ا٣باصة من فصحاء
العرب الذين يلجؤكف لنقل معانيهم ك٘بارهبم إىل إعماؿ الفكر كالركية كالذكؽ كا٣بياؿ كالعاطفة
ُب اختيار ا٤بعاين ،كاأللفاظ كالَباكيب كالصور الفنية الببلغية ا٤بعربة عن الغرض ُب نظم خاص
مقصود يتحقق بو اإلقناع كالتأثّب ُب ا٤بتلقي ،كإال فإنو يكوف ُب منزلة ال يستحق معها اسم
الببلغة.
 -2اختيار الكالم:

لقد أدرؾ الببلغيوف األدباء أٮبية االختيار كمبدأ ببلغي ،كأكدكا على ضركرة مراعاتو
عند صياغة نص ،قاؿ عمرك بن عبيد (80ىػ 144 -ـ) ُب تعريفو للببلغةٚ" :بّب اللفظ ُب
حسن إفهاـ"( .)125ك آلة الببلغة عند ا١باحظ أف يكوف الكبلـ "متخّب اللفظ"( .)126كقاؿ
( )122الببلغة للمربد :ص.<5
( )123مقاييس الببلغة بْب األدباء كالعلماء ،حامد صاّب خلف الربيعي ،معهد البحوث العلمية ك إحياء الَباث اإلسبلمي ،مكة ا٤بكرمة
585:ىػ5==: /ـ :ص.;5
( )124النكت ُب إعجاز القرآف :ص.;9
()125
()126
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أيضا" :كذىب الشيخ إىل استحساف ا٤بعُب ،كا٤بعاين مطركحة على الطريق  ...كإ٭با الشأف ُب
إقامة الوزف ،كٚبّب اللفظ"( .)127ك من أدلة ببلغة البلغاء عنده أهنم "ٚبّبكا تلك األلفاظ لتلك
ا٤بعاين"( .)128كقاؿ ا٤بربد" :حق الببلغة إحاطة القوؿ با٤بعُب كاختيار الكبلـ .)129( "...
فا٤بفردات اللٌغوية تتفاضل من حيث الصفات النوعية ،كحكمها كما يقوؿ ابن األثّب
"حكم الآللئ ا٤ببددة ،فإهنا تتخّب كتنتقى قبل النظم"( .)130لذا فإف أشق ما يلقاه األديب ُب
ٚب ّب اللفظ أف يضع كل لفظ ُب موقعو البلئق بو ،كىذا ما ذىب إليو أبو ىبلؿ العسكرم عندما
قاؿ" :مدار الببلغة على ٚبّب اللفظ"( .)131انطبلقا من أف "ٚبّب األلفاظ كإبداؿ بعضها من

بعض يوجب التئاـ الكبلـ كىو من أحسن نعوتو كأزين صفاتو"(.)132
كمبدأ االختيار ُب كل عمل أديب "تنتفى معو العفوية كاالعتباط ألنو يؤكد على عملية
الوعي التاـ ُب انتقاء الوسائل كالوجوه الٍب ترفع من قدر ذلك العمل ،كىذا ىو لب ا٤بشاهبة بْب
فن األدب كغّبه من الفنوف كالصناعات األخرل ألف ا٤ببدع ُب كل منها يعمد إىل االختيار
الواعي للمواد كاألدكات كاألشكاؿ ،ليكوف ما يأٌب بو ٝبيبل"(.)133
لذا فا٤بتكلم ٯبب أف يكوف عارفا بوجوه تصاريف الكبلـ حٌب يتمكن من اختيار ألفاظو
كىذا ال يتم إال للبلغاء كاألبيناء ٩بن جبلوا على طبع أديب قوموه بالدربة كا٤براف كذكوه بالركاية
لعيوف األدب.
كلقد عِب الببلغيوف بالصياغة اللٌغوية كما ينبغي أف تكوف عليو من حسن االختيار
كالَبتيب الذم ٯبعل من لغة األدب لغة ذات تشكيل ٝبايل خاص.

()127
()128
()129
()130
()131
()132
()133

ا٢بيواف.575/7 :
البياف كالتبيْب.57=/5 :
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فاللغة العربية غنية ٗبفرداهتا ،ىذا الغُب جعلنا أحيانا نتوىم أف ىناؾ مفردات تؤدم نفس
ا٤بعُب ،لكن عند التحقيق تربز فركقا دقيقة ٛبيز إحداٮبا عن األخرل مثل ذلك قولك "(ظننت
كحسبت) ك(كقعدت ،كجلست) ك(ذراع ،كساعد) ك(أنف ،كمرسن) "(.)134
كعلى ىذا فقد فطن الببلغيوف إىل أف لكل لفظة موقعا كمكانا ٧بددا ُب أداء ا٤بعاين،
كقدرة األديب تربز ُب مدل حذقو ُب اختيار البلئق با٤بعُب من األلفاظ.
كما أنو البد أف تكوف للكلمة فائدة فنية إذا ضمت إىل غّبىا ،كإال فالعدكؿ عنها
أحسن من اإلتياف هبا ،من ىنا فقد امتدح الببلغيوف الظواىر الببلغية إذا أدل استعما٥با إىل

فائدة ،كذموىا إذا خلت من الفائدة "ألف الكبلـ كضع للفائدة كالبياف"( .)135كما قاؿ ا٤بربد،
كمن ىذه الظواىر الببلغية تلك الٍب تومئ مسمياهتا بأف ىناؾ عنصرا لغويا زائدا ُب السياؽ
كبعض ا﵀سنات البديعية كمنها التجنيس مثبل ،فمرجع ا٢بسن ُب ا١بناس أف يتضمن لفتة
ذىنية ،كأف يضيف إىل السياؽ معُب ال ٰبصل بدكنو ،ليكوف ذا قيمة ُب نقل الصورة إىل ا٤بتلقي،
ي قوؿ اإلماـ عبد القاىر" :فإنك ال تستحسن ٘بانس اللفظتْب إال إذا كاف موقع معنييهما من
العقل موقعا ٞبيدا ،كمل يكن مرمى ا١بامع بينهما مرمى بعيدا"(.)136
كمبدأ االختيار ٲبس أيضا الَبكيب إال أف االختيار ُب ىذا ا٤بستول ال يكوف بْب
البدائل ،كإ٭با يقوـ على قدرة األديب ُب اختيار "ا٣بصائص التعبّبية ا٤بتاحة لو ما يراه كافيا
بأغراضو ا١بمالية ،كىذه ا٣بصائص اللٌغوية ا٤بختارة ىي الٍب تكوف ا٤ببلمح الٍب ٲبتاز هبا
أسلوبو"( .)137كقد أشار إىل ىذا النوع من االختيار ا١باحظ كعرب عنو بنظم ا٤بعاين كتنظيمها،
كتأليفها كتنسيقها( .)138كما شاكل ذلك كيبدك أف ا٤بربد استفاد ٩با قالو ا١باحظ ،لذا فقد أشار
عند تعريفو للببلغة إىل "اختيار الكبلـ".

( )134ما اتفق لفظو كاختلف معناه من القرآف اجمليد ،أيب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد النحوم ،دراسة ك شرح ك ٙبقيق أٞبد ٧بمد سليماف أبو
رعد ٔبامعة الكويت ،ط584= ،5ىػ5=<</ـ :ص;.8
( )135ما اتفق لفظو ك اختلف معناه :ص.96
( )136أسرار الببلغة ُب علم البياف ،تأليف اإلماـ عبد القاىر ا١برجاينٙ ،بقيق ٧بمد االسكندراين ك د.ـ.مسعود ،دار الكتاب العريب ،ط،6
<585ىػ5==</ـ :ص.4:
()137
()138
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كخبلصة القوؿ أف االختيار ُب الكبلـ ال يعِب االختيار بْب البدائل ا٤بختلفة ،كإ٭با يعِب
اختيار الَبكيب الدقيق ُب أداء ا٤بعُب على ٫بو ٝبايل كاالبتعاد عما عداه ٩با يؤدم الغرض كقد
كاف ا٤بربد يدرؾ ىذا األمر إذ لو تصفحنا كتبو الكامل ،كا٤بقتضب كما اتفق لفظو كاختلف عنو
من القرآف اجمليد لبلحظها تنبهو إىل كل تلك الفركؽ ُب التعبّب ،كىذا ما سندرسو بإذف ا﵁ ُب
باب علم ا٤بعاين.

 -3حسن النظم:

شاعت فكرة النظم منذ القرف الثاين ا٥بجرم ،حيث ساىم ٦بموعة من األدباء كالعلماء
ُب تطور ىذه الفكرة سواء أكاف ذلك باإلشارة إليها بالتصريح أك الدراسة ،كاكتملت على يد
عبد القاىر ا١برجاين ،فأصبحت نظرية متكاملة ،كىي من أىم ا٤بقاييس النقدية ُب تراثنا.
النظم عند المبرد:

يرل ا٤بربد أف الببلغة تكوف ُب حسن النظم حيث يقوؿ" :حق الببلغة إحاطة القوؿ
با٤بعُب ،كاختيار الكبلـ ،كحسن النظم".
كلفظة النظم الواردة ُب ىذا التعريف يقصد هبا ا٤بربد -كما يبدك -حسن ترتيب
الكلمات ُب ا١بملة بعد أف يتم اختيارىا ،إذ أننا مل نصادؼ فيما قرأنا من مؤلفات ا٤بربد تعريفا
صرٰبا ٥با ،بل أشار إليها عند تعليقو على بعض األبيات دكف شرح أك تفصيل.
من ذاؾ قولو" :ككاف إ٠باعيل بن القاسم ال يكاد ٱبلى شعره ٩با تقدـ من األخبار
كاألثار ،فينظم ذلك الكبلـ ا٤بشهور ،كيتناكلو أقرب متناكؿ.)139(" ...
كقاؿ أيضا" :كمن تشبيههم ا٤بتجاكز ا١بيد النظم ما قد ذكرناه كىو قوؿ أيب الطمحاف
القيِب:
يد ىجى اللٍي ًل ىحٌب نىظى ىم ا١بىٍزعي ثىاقًبي ٍو"(.)140
وى يه ٍم
ضاءى ٍ
أى ى
ت ى٥بي ٍم أى ٍح ىسابػي يه ٍم ىكيك يج ي
فرغم أف ا٤بربد رأل ُب ىذا البيت ٘باكز كمبالغة إال أنو كصفو ٔبودة نظم ألفاظو.
كما كصف ا٤بربد أبياتا للنابغة باستواء النظم حيث قاؿ" :كمن عجيب التشبيو ُب
إفراط ،غّب أنو خرج ُب كبلـ جيد كعِب بو رجل جليل ،فخرج من باب االحتماؿ إىل باب
()139
()140

الكامل.55/6 :
ا٤بصدر نفسو.56=/7 :

63

انفصم األٔل >يصطهحا انفصاحت ٔانبالغت عُد انًبزد

انباب األّٔ ل>

االستحسافٍ ،ب جعل ١بودة ألفاظو ،كحسن رصفو ،كاستواء نظمو ُب غاية ما يستحسن"(.)141
قوؿ النابغة يعِب حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرك الفزازم(:)142
يػ يقوليو ىف ًحصن يٍب تىأًٌٍب نػي يفوسهم كىكي ًً
وح
ص ون ىكا١بًبى ي
ٍ ى
ف ٕب ٍ
ى
ٍه
اؿ يجني ي
يي ٍ
كىمل تىػلٍ ىف ًظ ا٤بوتىى ال يقب ػ ػور كىمل تىػزٍؿ ي٪بوـ السم ًاء كاألى ًدًن ً
يح
ي ي ىٍ ي
يي ى ى ي ى
ىٍ
ىٍ
صح ي
وح
فىػ ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نما قىلًي ػ ػ ػ ول ثيػم ىجػاءى نػى ٍعييػ ػ ػوي فىظىل نى ًد ي
م ا٢بى مي ىكيى ىو يىػنيػ ػ ػ ػ ي
كاالستواء ُب النظم -كما يبدك -ىو التبلؤـ بْب الكلمات كالتبلؤـ ُب األبيات بعضها
مع بعض ،كىذا ما ٠باه ا١باحظ باالقَباف كيعُب بو "انسجاـ ا٢بركؼ ُب بنية الكلمة ،كانسجاـ
الكلمات ُب السياؽ ،كىو السبيل إىل ٙبقيق التجانس كالتناغم الصوٌب ،فما توافر لو ذلك من
الكبلـ فهو ا٤بتآلف ا١بيد كما افتقر إليو فهو ا٤بتنافر الردمء"(.)143
أما إذا غاب التبلؤـ كالَبتيب ُب الكبلـ فقد النظم حسنو كٝبالو الذم ال يكوف إال كفق
التئاـ كاٙباد أجزائو كالَبابط الذم تتجسد فيو الرباعة ُب البياف ا٤بؤثر ،كمن ذلك قوؿ أيب البيداء
الرياحي:
ً
ً ً ً ً ً
ً
ً
ً
يل
ىكش ٍعر ىكبىػ ٍعر ال ىكٍبش فىػر ىؽ بىػٍيػنىوي ل ىسا يف ىدعي ُب ال ىقريض ىدخ ي
كقد علق ا١باحظ على ىذا البيت قائبل" :كأما قولو "كبعر الكبش" فإ٭با ذىب إىل أف
بعر الكبش يقع متفرقا غّب مؤتلف كال متجاكر ،ككذلك حركؼ الكبلـ كأجزاء البيت من الشعر
تراىا متفقة ملسا ،كلينة ا٤بعاطف سهلة ،كتراىا ٨بتلفة متباينة كمتنافرة مستكرىة ،تشق على
اللساف كتكده ،كاألخرل تراىا سهلة لينة ،كرطبة مواتية سلسة النظاـ خفيفة على اللساف ،حٌب
كأف البيت بأسره كلمة كاحدة ،كحٌب كأف الكلمة بأسرىا حرؼ كاحد"(.)144
أما ا٤بربد فقد علق على نفس البيت بعد أف ٠بعو من أستاذه ا١باحظ بقولو" :كبعر
الكبش يقع متفرقا ،فمن ذلك قوؿ بنت حطيئة لو ٤با نزؿ ُب بيت بِب كليب بن يربوع :تركت

()141
()142
()143
()144
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الثركة كالعدد ،كنزلت ُب بِب كليب بعر الكبش ،قاؿ :كا٤بعُب ُب ذلك أف قائل ىذا البيت أراد أف
شعر الذم ىجاه ٨بتلف ا٤بعاين غّب جار على نظم كال مشاكلة"(.)145
كىذه ا٤ببلحظة تتكرر ُب موقف شبيو بالسابق ،فقد أخرب ا٤بربد "أف عمر بن ١بأ قاؿ
البن عم لو :أنا أشعر منك ،قاؿ لو ،ككيف؟ قاؿ :ألين أقوؿ البيت كأخاه كأنت تقوؿ البيت
كابن عمو"( . )146فقد ضرب شعر "عمر بن ١بأ" مثبل للنظم ا١بيد ،لتبلؤمو كذلك ناشئ عن
األناة كالركية ،كما ضرب شعر بن عمو مثاال للنظم الردمء ،كلذا شبهو ببعر الكبش ،ألنو يقع
متفرقا ،كيفما اتفق .ككاف ا٤بربد يفضل الفرزدؽ على جرير كيقوؿ" :الفرزدؽ ٯبيء بالبيت كأخيو
كجرير يأٌب بالبيت كابن عمو"(.)147
ك كاضح ٩با سبق أف ا٤بربد أحس بركعة النظم لكنو مل يصل إىل مرتبة الشرح كالتفسّب
كالتعليل.

 -4حتى تكون الكلمة مقاربة أختها ومعاضدة شكلها:

ٯبرم حسن النظم إىل غايات ىي جزء من تعريفو بينها ا٤بربد باستعماؿ عبارات تؤكد
على اللحمة بْب األجزاء ،كالتناسب بْب الوحدات ُب نطاؽ البيئة العامة" :حٌب تكوف الكلمة
مقاربة أختها كمعاضدة شكلها" كالستنطاؽ ىذه العبارات ،نقسمها إىل قسمْب كي يتضح لنا
مقصود ا٤بربد منها:

-أ حتى تكون الكلمة مقاربة أختها:

رٗبا ىذا ما ٠باه الببلغيوف فيما بعد با٤ببلءمة كتعِب حسن ا١بمع بْب عناصر اإلبداع
الفِب ،كا٢برص على اللياقة ُب ترتيب بعضها على بعض ،كقد عرفت بْب الببلغيْب األدباء ٙبت
عدد من ا٤بسميات أٮبها :التناسب( ،)148ا٤بشاكلة(...)149
كا٤ببلءمة بْب الكلمة كالكلمة ،كالٍب أطلق عليها ا١باحظ مصطلح "القراف" تعد صورة
من الصور األربع للمبلءمة أال كىي :ا٤ببلءمة بْب اللفظ كا٤بعُب ،كا٤ببلءمة بْب الكلمة كالكلمة،
()145
()146
()147
()148
()149
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كا٤ببلءمة بْب الكبلـ كا٤بستمع ،كا٤ببلءمة بْب الكبلـ كا٢باؿ أك ا٤بقاـ ،كإف كانت كل ىذه الصور
تدخل ضمن إحاطة القوؿ با٤بعُب إال أف ا٤بربد أّب على إعادة الصورة الثانية ُب ىذا ا٤بقاـ إدراكا
منو أهنا الصورة األساسية الٍب بدكهنا يفقد النص حسن نظمو ،كأف الصور األخرل ال تتم ٥با
الفائدة إال إذا استوفت الصورة الثانية كٛبت ببلغتها.
كىذا النوع من ا٤ببلءمة يهتم "بناحية من نواحي الصياغة على مستول التقاء الكلمات
كتأليفها ُب السياؽ ،ال من حيث التأليف الصوٌب ،كلكن من حيث التأليف ا٤بعنوم كما يكوف
بْب الكلمات من اجملانسة كاالنسجاـ ،كىذا ال يتحقق إال إذا كضعت الكلمة ُب موضعها
البلئق هبا ،كىو من أىم ٠بات ا١بودة ُب الكبلـ الذم يعتد هبا البلغاء"(.)150
كلقد تنبو القدماء إىل أٮبية ىذا النوع من ا٤ببلءمة كحكموا على الشعر من خبللو ،ركل
ا١باحظ قو٥بم" :فأنشدكنا بعض ما ال تتباين ألفاظو ،كال تتنافر أجزاؤه فقالوا :قاؿ الثقفي:
إًف الذلً ً
من ىكا ىف ىذا ع ً
ض يد
ت لىوي ىع ي
ىي
يل الذم لىٍي ىس ٍ
ضد يي ٍد ًرٍؾ ظيبلىىمتىوي
ىٍ
ى
ً
ً
يم إً ٍف أىتٍػىرل لىوي ىع ػ ػ ػ ػ ػ ىد يد
تىػٍنبيو يى ىداهي إًذىا ىما قىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل نىاص ػ ػ يػرهي
ىكيىأٍنى يق الض ي
 ...كقاؿ أبو نوفل بن سامل لرؤية بن العجاج :يا أبا ا١بحاؼ ،مت إذا شئت ،قاؿ:
ككيف ذاؾ؟ قاؿ :رأيت عقبة بن رؤبة ينشد رجزا أعجبِب قاؿ :إنو يقوؿ ،لو كاف لقولو قراف ...
كأنشد ابن األعرايب.
ً
كبات ي ٍدر ً
قى ٍد ىكا ىف نىػق ىحوي ىح ٍوالن فى ىما ىز ىادا
س ش ٍعنرا الى قىرا ىف لىوي
ىى ى ى ي ي
()151
 ...فهذا ُب اقَباف األلفاظ" .
ُب ضوء ىذه األمثلة يربز ا١باحظ أٮبية انتقاء األلفاظ الٍب تكوف معها خصوصية
ا٤ببلءمة ا٤بعنوية مظهرا ٝباليا يسهم ُب إمتاع ا٤بتلقي ،ذلك ما عرب عنو بقولو" :إذا كاف الشعر
مست كرىا ،ككانت ألفاظ البيت من الشعر ال يقع بعضها ٩باثبل لبعض كاف بينها من التنافر ما
بْب أكالد العبلت ،كإذا كانت الكلمة ليس موقعها إىل جنب أختها مرضيا موافقا ،كاف على
اللساف عند إنشاد ذلك الشعر مؤكنة .)152( "...

()150
()151
()152
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ك٩با ال شك فيو أف كضع اللفظ ُب موضعو ،كإدراؾ الفرؽ بينو كبْب ما يقاربو ُب معناه
أمر لو قيمتو ،فهو دليل على ا٢بس ا١بمايل للغة عند ا٤ببدع ،كقدرة ا٤بربد من ىذه الناحية
كاضحة جدا ،تظهر ُب قولو" :حدثت أف الكميت بن زيد أنشد نصيبا فاستمع لو ،فكاف فيما
أنشده:

كقى ٍد رأىيػنىا ً
بً
يضا تى ىك ىامل فً ىيها ٌ ي
ب
ة
م
ع
ػ
ن
م
ا
ر
و
ح
ا
هب
ن
ى
ن
ى ىٍ
ى
ى
ي
ى
ن
الدؿ ىكالشنى ي
ى
ى
فثُب نصيبا خنصره ،فقاؿ لو الكميت :ما تصنع؟ فقاؿ :أحصي خطأؾ ،تباعدت ُب
قولك ،تكامل فيها الدؿ كالشنب ،ىبل قلت كما قاؿ ذك الرمة(:)153
ً ً ً
ً
ً
ب
س ىكُب اللمثىاث ىكُب أىنٍػيىاهبىا ىشنىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
لى ٍميىاءي ُب ىش ىفتىػٍيػ ىها يح ىوةه لى ىع ي

الشنب" قبيح جدا ،كذلك أف الكبلـ مل
كالذم عابو نصيب من قولو" :تكامل ٌ
الدؿ ك ٌ
ٯبر على نظم ،كال كقع إىل جانب الكلمة ما يشاكلها ،كأكؿ ما ٰبتاج إليو القوؿ أف ينظم على
الدؿ كىو ما يكوف من ٘بُب ا﵀بوب ،ال
نسق ،أك يوضع على رسم ا٤بشاكلة"( .)154كذلك ألف ٌ
يناسب الشنب كىو ماء كرقة كعذكبة األسناف ،فهما لفظتاف ال يتناسباف بتقارب معنييهما كال
بتضادٮبا.
كاضح من ىذا القوؿ أف ا٤بربد يقرر أف حسن النظم على مستول تعليق الكلمة ٗبا
ٯباكرىا من الكلمات كال ريب أف ىذه الفكرة كاف ٥با نصيب معترب ُب نظرية النظم الٍب طورىا
اإلماـ عبد القاىر إذ أف "ال نظم ُب الكلم كال ترتيب ،حٌب يعلق بعضها ببعض ،كيبُب بعضها
على بعض ،ك٘بعل ىذه بسبب من تلك"(.)155
إف نظم الكبلـ فن كغّبه من الفنوف ،يقتضي من األديب الدقة كاختيار الكلمات كمعرفة
مواقعها ككيفية التأليف بينها ،ككلما كاف األديب أكثر دراية كعناية بفنو كاف عملو أكثر ٝباال.

ب -معاضدة شكلها:

كيقصد هبا ا٤بربد حسب ما نظن التناسب ،كىو من أىم ا٤بقاييس ا١بمالية ُب فن
األدب ،كالتناسب ُب الببلغة ىو "٧باكلة لتحقيق قدر من التنسيق بْب مكونات النص األديب،
()153
()154
()155

ديواف ذم الرمة ،قدـ لو كشرحو أٞبد حسن سبج ،دار الكتب العلمية ،بّبكت -لبناف ،ط1415 ،5ىػ5==9/ـ :ص56
الكامل.5:4/6 :
دالئل اإلعجاز :ص.99
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على مستول ا٤بفردات ،كالعبلقات البنائية الٍب تشكل الَباكيب ُب إطار بنية فنية ٙبقق التواصل
بْب ا٤ببدع كا٤بتلقي ،كااللتقاء النفسي ا٤بتجاكب حوؿ النص كما يثّبه من قيم كقضايا"( .)156ألف
مبدأ التناس ب ٰبقق عنصر اإليقاع ُب العمل األديب ،كذلك من أبرز ٠باتو الفنية ،كبو يكوف
العمل أكثر إمتاعا كتأثّبا ُب ا٤بتلقى.
كمقياس التناسب يتحقق ٗبراعاة الظواىر الببلغية البديعية أثناء الصياغة ،ٯبمع الشيء
إىل ما يناسبو من نوعو ،لذا فإف التناسب منو ما يكوف بْب األلفاظ ،كمنو ما يكوف بْب ا٤بعاين،
كقد أطلق ابن قيم ا١بوزم على ىذا ا٤بظهر الببلغي اسم "ا٤بؤاخاة" ،كىي عنده على قسمْب،
األكؿ :ا٤بؤاخاة ُب ا٤بعاين ،كاآلخر :ا٤بؤاخاة ُب األلفاظ ،كقاؿ" :كيكوف للكبلـ هبا ركنق ،ألف
النفس يعرض ٥با عند الشعور بشيء يطلع إىل مناسبة فبل يرد إال بعد تشوؽ ،كال كذلك ا٤بباين،
فلذلك يقبح ذكر الشيء مع مباينو ُب ا٤بعُب ا٤بذكور فيو"(.)157
كمن أىم الظواىر الببلغية الٍب يتحقق هبا مقياس التناسب بْب األلفاظ ،تناسب
اللفظتْب من حيث الصيغة ،كالَبصيع ،كالتصريع ،كالتجانس ،كاللف كالنشر ،كالسجع،
كالتناسب ُب ا٤بقدار.
أما الظواىر الببلغية الٍب يتحقق هبا مقياس التناسب بْب ا٤بعاين ىي :ا٤بطابقة كا٤بقابلة
ا٤ببالغة ،الغلو ،اإلغراؽ ،كغّبىا كثّب.
كلقد تنبو الببلغيوف القدماء إىل ضركرة التناسب بْب ا٤بعاين كالتناسب بْب األلفاظ،
كأدركوا القيمة الببلغية لو ُب النص األديب ،كاٚبذكه مقياسا يراعونو على مستول اإلبداع ،كعلى
مستول النقد.
ا٤بربد أثبت عنايتو بالتناسب ،ك رىافة ٠بعو لكل ما يقع غّب متناسب ،فقد ذكر أبياتا
ك ٌ
البن أيب عيينة ،جاء فيها ىذا البيت:
ىحٌب تيػ ٍؤثًػ ػ ػىر ًُب قىػ ٍووـ ى٥بىا أىثىػ ػ ػ ػ ػىرا
ت
صىرىم ٍ
ىكالى أىتى ٍ
ت ىس ى
اعةه ًُب الد ٍى ًر فىانٍ ى

()156

ُب البنية كالداللة ،سعد أبو الرضا ،منشأة ا٤بعارؼ باإلسكندرية :5=<; ،ص.89

( )157الفوائد ا٤بشوؽ إىل علوـ القرآف كعلم البياف ،ابن قيم ا١بوزيةٙ ،بقيق ٝباعة من العلماء ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،ط5847 ،5ىػ:
ص;.57
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ٍب قاؿ" :فانصرفت أشبو للمطابقة ،كا٤بشهور انصرمت"( .)158كأنو يقوؿ إف "انصرفت"
ىي الٍب تقابل "أتى" ،كىذه رىافة حس ،كقد كاف األكائل ينتبهوف إىل مثل ىذا كقوؿ ا١باحظ:
"فالشيء ال ٰبن إال إىل ما يشاكلو"(.)159
ك قد اعترب ابن سناف عدـ التناسب ُب ىذا البيت قبيحا كما اعتربه ا٤بربد فقاؿ" :أما إذا
كاف معنيا الكلمتْب غّب متناسبْب ال على التقارب كال على التضاد فإف ذلك يقبح"(.)160
فالتناسب إذا من أىم الوسائل الٍب يتوصل هبا إىل التأثّب ُب ا٤بتلقي نظرا ٤با يضفيو على
النص من أبعاد ٝبالية على ا٤بستويْب الصوٌب كالداليل.
 -5تقريب البعيد:

يقصد ا٤بربد بقولو" :أف يقرب هبا البعيد"(ُ -)161ب أغلب الظن -استخداـ الصورة الفنية
عند التعبّب عن األفكار اجملردة ،كهبذا يكوف ا٤بربد قد انتقل ُب تعريفو للببلغة من البنية ا٣بارجية
للرسالة اللٌغوية إىل البنية الداخلية ،ألف الببلغة كما قاؿ أبو ىبلؿ العسكرم ىي" :من بلوغ
القصد كالغاية ،إذ ىي كل ما تبلغ بو ا٤بعُب ذىن سامعك فتمكنو ُب نفسو كتمكنو ُب نفسك،
مع صورة مقبولة أك معرض حسن"(.)162
فالبشر العاديوف ي عربكف عن أفكارىم تعبّبا مباشرا يتوقف عند ا٢بدكد الدنيا لئلفهاـ،
أما األديب فيعرب عن أفكاره تعبّبا متميزا عن طريق ما ٰبققو ُب ىذه األفكار من صياغة
خاصة ،تتجاكز مرتبة اإلفهاـ إىل مرتبة التأثّب(.)163كىذا ا٤بعُب أدركو ا٤بربد .
الصورة عند المبرد:إف الببلغيْب القدامى كانوا يدركوف قيمة الصورة الفنية ُب األدب عموما كُب الشعر بوجو
خاص ،إال أف مصطلح "الصورة" مل يكن كاردا عندىم ،حيث ظهر ىذا ا٤بصطلح "ُب أكربا ُب
( )158الكامل.58/6 :
( )159البياف كالتبيْب.57</5 :
( )160سر الفصاحة :ص.5=6
(" )161ىي عبارة غ اية ُب التجريد ال ٙبيل على شيء مضبوط خارجها ،لذلك ٲبكن أف ٙبصل على معاف شٌب ،كتؤكؿ بطرؽ ٨بتلفة ،كتضبط
كظيفة الفن اللغوم من خبل٥با با٤بقابلة القائمة بْب طرفيها ك٧بصل ىذه ا٤بقابلة أف يصبح اجملهوؿ معلوما كا﵀سوس مدركا كما ال شكل لو ذا
شكل مضبوط ٰبيط بو كيبْب عن حدكده" ،التفكّب الببلغي عند العرب :ص.78:
()162
()163

الصناعتْب :ص.54
ينظر الصورة الفنية ُب الَباث النقدم كالببلغي عند العرب ،جابر عصفور ، ،ا٤بركز الثقاُب العريب ،ط5==6 ،7ـ  :ص766-765
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القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين على يد الركمنتيك ،كانتقل بعد ذلك إىل نقدنا ا٢بديث
إثر التواصل ا٢باصل بْب الثقافتْب الغربية كالعربية ،كمع أف مصطلح الصورة حديث صيغ ٙبت
كطأة التأثر ٗبصطلحات النقد الغريب ،كاالجتهاد ُب ترٝبتها ،فإف االىتماـ با٤بشكبلت الٍب يشّب
إليها ا٤بصطلح قدًن يرجع إىل بدايات الوعي با٣بصائص النوعية للفن األديب"(.)164
كا٤بتأمل ُب تراثنا العريب القدًن يرل بوضوح األٮبية الٍب أكالىا الببلغيوف للصورة كذلك
من خبلؿ ٙبليلهم الببلغي للسور القرآنية ،كللشعر كالشاعر كا٣بصائص الٍب يتميز هبا كل
منهما ،حٌب أهنم أشاركا إىل جذر مصطلح الصورة ،كالذم جاء ُب قوؿ ا١باحظ ا٤بشهور "إ٭با

الشعر صناعة كضرب من النسج كجنس من التصوير .)165( "...
إال أف ا١باحظ مل يقصد إىل جعل التصوير مصطلحا فنيا كلكنو اقتبس لفظة التصوير
ٗبدلو٥با ا٢بسي ليوضح بو مدلوال ذىنيا ،يتمثل ىذا ا٤بدلوؿ الذىِب ُب صياغة األلفاظ ا٤بعربة عن
ا٤بعاين صياغة دقيقةٕ ،بيث ٚبرج ا٤بعاين ُب معرض حسن.
كا٤بربد ابن عصره ،تناكؿ ُب مؤلفاتو كل كسائل تكوين الصورة من تشبيو كاستعارة ككناية
ك٦باز لكن دكف أف يلفظ مصطلح الصورة إ٭با أكمأ إليو إٲباء حْب قاؿ" :كالكبلـ ٯبرم على
ضركب فمنو ما يكوف ُب األصل لنفسو كمنو ما يكُب عنو بغّبه كمنو ما يقع مثبل فيكوف أبلغ ُب
الوصف"(.)166
كا٤بقصود من ىذا القوؿ أف الكبلـ أنواع منو ما ىو موجو لعامة الناس فتكوف فيو
األلفاظ صرٰبة ُب أداء ا٤بعُب ،كال ٙبقق أم نوع من اإلثارة ا٢بسية للنفس ،كإ٭با تقدـ ما تراه
مشاىدا أمامنا تقدٲبا كبلميا ٕبيث تتطابق فيو الصورة كاألصل ،كىذا النوع من الكبلـ يفهمو
كل الناس ،كمنو ما ىو موجو للخاصة ،كيعتمد فيو صاحبو على ا٣بياؿ الذم يعمل بدافع من
ا٢بس كاالنفعاؿ على اختيار الوسيلة الٍب ٯبلوا هبا حقيقة األشياء ،كيقدـ هبا فكرتو "ُب صورة
مقبولة كمعرض حسن"(.)167
()164
()165
()166
()167

الصورة الفنية ُب الَباث النقدم كالببلغي :ص<.4
ا٢بيواف.575/7 :
الكامل.6=4/6 :
الصناعتْب :ص=.5
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فقد تكوف ىناؾ ضركرة ملحة الستعماؿ الكناية أك االستعماؿ اجملازم للكلمة ٕبيث ال
تغِب العبارة ا٢بقيقية ُب نفس ا٤بوضوع ،كُب ىذه ا٢بالة يكوف اجملاز ىو "التعبّب األصيل ،ال يغِب
غناءه ُب رسم الصورة ا٤برادة سواه ،كُب ىذا ال يكوف اجملاز ٘باكزا للحقيقة ،كإ٭با يكوف ىو

الطريق للوقوؼ على صورة الفكرة كالشعور اللذين يراد التعبّب عنهما"(.)168
كلقد ركز ا٤بربد على الصورة التشبيهية بوجو خاص ك ذلك ألمرين :

أوال ألف "التشبيو جار كثّب ُب كبلـ العرب حٌب لو قاؿ قائل :ىو أكثر كبلمهم مل

يبعد"( . )169لذلك كانت لشواىد ا٤بربد ُب التشبيو من الكثرة كالتنوع ٩با يدؿ على صحة ىذه
ا٤بقولة -حٌب أف شواىده كانت مادة لكثّب من الدارسْب للصورة فيما بعد -ك٥بذا قيل عن
التشبيو أنو" :ما أطبق ٝبيع ا٤بتكلمْب من العرب كالعجم عليو كمل يستغِب أحد منهم عنو"(.)170
ك قيل أيضا" :أنو ٩با اتفق العقبلء على شرؼ قدرة كفخامة أمره ُب فن الببلغة"(.)171

ثانيا ألف التشبيو ىو أكثر الصور الفنية ٙبقيقا ٤ببدأ "تقريب البعيد" ،فقد قاؿ عنو الرماين:

"كالتشبيو البليغ إخراج األغمض إىل األظهر بأداة التشبيو مع حسن التأليف"( .)172كقاؿ
العسكرم" :كالتشبيو يزيد ا٤بعُب كضوحا كيكسبو تأكيدا"(.)173
ككانت دراسة ا٤بربد للصورة التشبيهية ترتكز على دعامتْب ٮبا:
 العرؼ اللغوم للعرب ُب بناء الصورة. كالدعامة الثانية ىي أف ٝباؿ الصورة يتمثل ُب التبلؤـ بْب طرفيها ،فكل الصور الٍب اختارىاتقريبا كانت مادهتا ٩با يقع ٙبت ا٢بواس كيشَبؾ ُب إدراكها عامة الناس ،لذلك قيل أف ا٤بربد
ٲبثل ا٤بنهج العريب ا﵀افظ( ،)174لكن ىذا ال يعِب أنو مل ٲبيز الصورة األخرل دليلنا على ذلك ما
الشي ِ
اطي ِن ﴾ (.)175
وس َّ َ
ذكره حوؿ ا٣ببلؼ الذم أثّب حوؿ قولو تعاىل ﴿ :طَل ُْع َها َكأَنَّوُ ُرءُ ُ
()168
()169
()170
()171
()172
()173
()174
()175

النقد األديب ا٢بديث ،غنيمي ىبلؿ ،دار العودة بّبكت لبناف5=<6 ،ـ :ص8=9
الكامل.=7/7 :
الصناعتْب :ص.6:9
شركح التلخيص.6=:/7 :
النكت :ص.<5
الصناعتْب :ص .6:9
ينظر الصورة األدبية ،مصطفى ناصف ،دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزيع ،لبناف ،ط :5=<7 ،7ص.8:
سورة الصافات :اآلية.:9
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كسبب ا٣ببلؼ كالطعن ىو ا٣بركج عن ا٤بعتاد ،فقد اعتادكا أف تقدـ ٥بم الصورة ُب قالب ٧بدد
يكوف فيو ا٤بشبو بو ٧بسوسا معلوما ،فظنوا بذلك أهنم قد كجدكا بغيتهم ،كأصابوا دليبل على
طعنهم ،كقد توىل ا٤بربد الرد عليهم مقتديا بأستاذه ا١باحظ فقاؿ" :كقد اعَبض معَبض من
ا١بهلة ا٤بلحدينُ ،ب ىذه اآلية ،فقاؿ :إ٭با ٲبثل الغائب با٢باضر ،كرؤكس الشياطْب مل نرىا،
فكيف يقع التمثيل هبا ،كىؤالء ُب ىذا القوؿ كما قاؿ ا﵁ جل كعز﴿ :بَ ْل َك َّذبُوا بِ َما لَ ْم
يُ ِحيطُوا بِعِل ِْم ِو َولَ َّما يَأْتِ ِه ْم تَأْ ِويلُوُ﴾( .)176كىذه اآلية قد جاء تفسّبىا على ضربْب:

أحدٮبا أف شجرا يقاؿ لو األسًب ،منكر الصورة يقاؿ لثمره :رؤكس الشياطْب كىو الذم
ذكره النابغة ُب قولو٘* :بيد ُب أسًب سود أسافلو* ..زعم األصمعي أف ىذا الشجر يسمى
الصوـ.
ك القوؿ اآلخر كىو الذم يسبق إىل القلب :أف ا﵁ –جل كعز ذكره-شنٌع صورة
الشياطْب ُب قلوب العباد فكاف ذلك أبلغ من ا٤بعاينةٍ .ب مثٌل ىذه الشجرة ٗبا تنفر منو كل
نفس" ( .)177فا٤براد-كا﵁ أعلم-تشبيو ٜبرة شجرة الزقوـ برؤكس الشياطْب ُب البشاعة ،كقبح
ا٤بنظر تنفّبا من الشرؾ ،كبيانا لعاقبة أىلو.
فالصورة التشبيهية "جزء من تكوين التجربة الشعورية عند األديب ،كىي ملمح من
مبلح العمل األديب الفِب ،كقد تنوعت ُب أشكاؿ كقوالب تطاكع رغبة الفناف ُب التعبّب ،كتنتقل
معو ُب نظرتو السريعة ،أك ُب تأملو الطويل ،كتكوف عونا لو ُب كشف مكنونات صدره ُب
القصائد ا٤بتأنية الٍب يعيد فيها التشكيل اللٌغوم كيشذب تداخلها ،ككذلك الشأف ُب تلفت ال
يكاد يهدأ عن ٲبْب كمشاؿ كإىل ىذا الطرؼ كذاؾ البعيد"(.)178
كا٤بربد مل يفهم الصورة فهما ضيقا منطقيا يضطره إىل البحث عن أكجو التشابو،
كالتناسب مع الواقع ا٣بارجي ،بل مفهومها عنده "أعمق من ٦برد إدراؾ التشابو بْب طرفيها أك
ا١بمع بْب ا٤بتباعدات ،فا٤بسألة إذا مسألة حذؽ ُب رسم الصورة ال يتهيأ لكل فرد"(.)179

()176
()177
()178

سورة يونس :اآلية=.7
الكامل.39/3 :
ٝباليات األسلوب ،الصورة الفنية ُب األدب العريب ،دار الفكر ا٤بعاصر ،ط5868 ،6ىػ 6447/ـ :ص .=8

(=; ) 5مفهوـ ا٣بياؿ ك كظيفتو م النقد القدًن ك الببلغة ،رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه ُب النقد ك الببلغة ،جامعة أـ القرل ،من
إعداد فاطمة سعيد أٞبد ٞبداف5854،ىػ5=<=/ـ :ص778
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كالصورة عند ا٤بربد ليست حلية تالية يؤٌب هبا للتزيْب كلكنها تعد عنصرا مهما ُب الشعر
ألف ا٤ببدع يقدـ لنا من خبل٥با ٘بربتو الشعورية "كاألديب ا٢بق ىو من ٲبلك القدرة على مل
أطراؼ التجربة كتكثيفها كا١بمع بْب االنغماس ُب طياهتا كالقدرة على بلورهتا ك٘بسيدىا ُب عمل
أديب قوامو األلفاظ كالَبكيب  ...كمن األمور البديهية قولنا :إف اللغة ال تغطي بصورة مباشرة
عامل اإلنساف كآفاقو لذا يفزع إىل اجملاز كالتشبيو كاالستعارة كالرمز كسائر األساليب الفنية للصورة
كللَبكيب ا١بمايل ،ككذلك اإليقاع الذم يعطي أبعادا داخلية"(.)180
فا٤بربد يقوؿ" :كالتشبيو كثّب ،كىو باب كأنو ال أثر لو ،كإ٭با ذكرنا منو شيئا لئبل ٱبلو ىذا

الكتاب من شيء من ا٤بعاين"( .)181فهو يعترب الصورة معُب من معاين الشعر كركحو ،فهي
القادرة عن التعبّب عن إحساس الشاعر كهبا يستطيع أف يرسم الناس ك األفعاؿ كاألشياء كما ىي
ُب نفسو كىذا قد يتطلب منو "أف ٯبعلها أكرب أحيانا كبلوف آخر أحيانا ،كقادرة على السّب ُب
آفاؽ أبعد مرات كىكذا ٱبرج من إطار ا﵀دكد إىل ٦باؿ يتسع كيستجيب إىل رغبتو كىو ال ٲبلك
إال الكلمة كسيلة ،فيستحضر هبا البعيد ليغدك قريبا كيذىب إىل ا٤باضي سائبل قربا كٯبنح إىل
ا٤بستقبل متشوقا"(.)182
٩با سبق نستنتج أف الصورة من القضايا األكىل الٍب درست ُب الَباث الببلغي كالنقدم،
كإف مل يشر إىل مفهومها ،فلقد تناكؿ علماء الببلغة با٢بديث ا٤بسهب الوسائل الٍب تؤدل هبا
الصورة كبينوا أنواعها كأٮبيتها كعبلقتها بالشاعرية من حيث جودة الصورة كاألثر الذم ٙبدثو ُب
ا٤بتلقي ،بل إننا ٪بدىم استعملوا لفظٍب "صورة" ك"تصوير" ُب مقابل أنواع ببلغية معينة ،ىي
االستعارة كالتشبيو كالكناية ،كما كاف للصورة ٦باؿ آخر غّب الدراسات الببلغية كا٤بوازنة بْب
الشعراء كالسرقات إىل آخر ما ىنالك من دراسات تفرض فيها الصورة نفسها فبل ٯبد الدارس
مفرا من ا٢بديث عنها ألٮبيتها ُب الشعر كارتباطها بو.

()180
()181
()182

ٝباليات األسلوب :ص;.7
الكامل.596/7 :
ٝباليات األسلوب :ص.;6
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 -6حذف الفضول:
إف من يتصفح تراثنا العريب يبلحظ احتفاء العرب باإلٯباز ،فقد كانوا يفضلونو ،ككاف
البليغ عندىم ىو من يصيب الغاية بقليل من اللفظ ،كبذلك ارتبط مفهوـ الببلغة عندىم
باإلٯباز ،بل قد بلغ هبم األمر إىل أف جعلوا الببلغة ىي اإلٯباز.
قاؿ معاكية لصحار العبدم" :ما تعدكف الببلغة فيكم؟ قاؿ :اإلٯباز ،قاؿ لو معاكية:
كما اإلٯباز؟ قاؿ صحار :أف ٘بيب فبل تبطئ ،كتقوؿ فبل ٚبطئ"( .)183كقاؿ معاكية لعمرك بن
العاص" :من أبلغ الناس؟ فقاؿ :من اقتصر على اإلٯباز ،كتنكب الفضوؿ"( .)184كسئل بعض
البلغاء :ما الببلغة؟ فقاؿ" :الببلغة إجاعة اللفظ ،ك إشباع ا٤بعُب"( .)185ك قيل ألحدىم" :ما
الببلغة؟ فقاؿ :إصابة ا٤بعُب كحسن اإلٯباز"( .)186كقاؿ ابن ا٤بقفع" :اإلٯباز ىو الببلغة"(.)187
كقاؿ ا٤بربد" :حق الببلغة إحاطة القوؿ با٤بعُب  ...كأف يقرب هبا البعيد كٰبذؼ منها
الفضوؿ"(.)188
كل ىذه األقواؿ ك غّبىا تبْب فضيلة اإلٯباز كتعلق العرب بو ،فما ىو اإلٯباز؟ "سأؿ
أعرايب ا٤بفضل :ما اإلٯباز عندؾ؟ قاؿ :حذؼ الفضوؿ ،ك تقريب البعيد"(.)189
ك العرب كانوا ٰبرصوف على اإلٯباز كل ا٢برص كٰببذكنو ُب الشعر كالنثر على السواء،
ككا نوا يستعملونو ُب التفضيل بْب الشعراء من ذلك ما أكرده ا٤بربد ،فقد قاؿ" :قاؿ
األعشى(:)190
ً
ف رقٍػرقى ً ً
العبً ىّبا
العػ ػ ػ يرك ًس بًالصٍي ً ى ى ٍ
ت فيو ى
ىكتىب ػػٍيريد بى ٍػرىد ًرىداء ى

()183
()184
()185

البياف كالتبيْب.=:/5 :
العمدة.687/5 :
ا٤بصدر نفسو.686/5 :

( )186ا٤بصدر نفسو.686/5 :
( )187ا٤بصدر نفسو.68:/5 :
( )188الببلغة للمربد :ص.<5
( )189البياف كالتبيْب.=;/5 :
( )190ديواف األعشى الكبّب ميموف قيس ،شرح كتعليق
كقد كرد فيو بغّب ىذا اللفظ كاللفظ بتمامو:
الع يػرك
ىكتىػٍبػ يرىد بى ٍػرىد ًرىداءى ى
ىكتى ٍس يخ ين لىٍيػلىةى الى يى ٍستى ًطيػ

٧بمد ٧بمد حسْب ،مكتبة األدب با١بماميز ،ا٤بطبعة النموذجية ،دط ،دت :ص=9
ً ًً
العبً ىّبا
ًس ىرقٍػىرقى ٍ
ت بًالصٍيف فيو ى
ػع نػيب ً
ب إًال ىى ًر ىيرا
ي ى ى
احا هبىا ال ىكلٍ ي
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ب إًال ىى ًر ىيرا
ىكتى ٍس يخ ين لىٍيػلىةى الى يى ٍستى ًطيػ يػع
أى ٍف يىػٍنبى ىح ال ىكلٍ ي
فتقبل ىذا الكبلـ كاستحسنٍ ،ب قيل ُب عيبو :إنو أتى بو ُب بيتْب كطوؿ بو ا٣بطاب،
كأجود منو قوؿ طرفو(:)191
تىطٍرد البػرد ًٕبر س ً
يك ال ىقٍي ًظ إً ٍف ىجاءى بً يقر
اخ ون
ىك ًع ى
يي ى ٍ ى ى ى

كقيل ىذا أٝبع كأخصر.
كعيب على طرفة قولو(:)192
ىكىىبيػوا يكػل أىيموف ىك ًط ًمػ ير
أى ٍس يد ًغ ويل فىًإ ىذا ىما ىش ًربيوا
يٍب راحوا ىعبق ا٤بًس ً
اب األىيزٍر
ك هبًًم
يىػلٍ ىح يفو ىف األىٍر ى
ض يىذ ى
ى ي ىي ٍ
فقد قيل :إ٭با يهب ىؤالء القوـ إذا تغّبت عقو٥بم ،كإ٭با ا١بيد ما قاؿ عنَبة(:)193
ىم ًايل ،ىك ًع ٍر ًضي ىكافًهر ىملٍ يي ٍكلًػ ًم
ػك
ت فىًإنػنمػي يم ٍستىػ ٍهلً ه
فىًإ ىذا ىش ًربٍ ي
كىكما علًم ً
ت ىمشىائًلًي ىكتى ىكيرًمي
ص ير ىع ٍن نى ىدل
ت فى ىما أيقى م
ص ىح ٍو ي
ىكإً ىذا ى
ى ى ىٍ
فخرب أف جوده باؽ ،كأف ال يبلغ من الشراب ما يثلم عرضوٍ ،ب قالوا :ىو حسن ٝبيل،
إال أنو أتى بو ُب بيتْب ،ىبل قاؿ كما قاؿ امرؤ القيس(:)194
ً
ص ىحا ىكإً ىذا ىس ًكىر
احةى ىذا ىكبىػر ىذا ىكىكفىاءى ىذا
ىكنىائ ىل ىذا إً ىذا ى
ى٠بى ى
فهذا معُب كثّب"(.)195
كقاؿ" :كالعرب ٚبتصر ُب التشبيو كرٗبا أكمأت إليو إٲباء"( ،)196كقاؿ" :قاؿ معاكية
لعباس بن صحار العبدم :ما أقرب االختصار؟ فقاؿ :﵀ة دالة ،كقيل :خّب الكبلـ ما
أغُب اختصاره عن إكثاره"(.)197

()191

()192
()193
()194
()195
()196
()197

ديواف طرفة :ص ، 85كقد كرد بغّب ىذا اللفظ كاللفظ بتمامو:
ً
يك ال ىقٍي ًظ إً ٍف ىجاءى بً يقر
ص ًاد وؽ
ىك ًع ى
تىطٍيردي ال يقر ٕبىر ى
ا٤بصدر نفسو :ص .99
ديواف عنَبة ،مطبعة اآلداب لصاحبها أمْب ا٣بورم ،بّبكت ،ط5<=7 ،8ـ :ص.<6
ديواف امرئ القيس :ص.545
الببلغة للمربد :ص.<8-<7-<6
الكامل.58=/7 :
ا٤بصدر نفسو.757/6 :
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ا٢بداين دخل على معاكية كالوفود عنده
ك قاؿ أيضا" :حدثت أف صربة بن شيماف ٌ
ً
ٕبي مقاؿ ،ك٫بن
فتكلموا فأكثركا ،فقاـ "صربة" فقاؿ :يا أمّب ا٤بؤمنْب إنا ي
حي فعاؿ ،كلسنا م
بأدىن فعالنا عند أحسن مقا٥بم ،فقاؿ :صدقت"(.)198
مل يعلق ا٤بربد على ا٣برب ،كيفاد منو أف "صربة" راع ا٤بقاـ ،فأكجز ،فقد تكلمت الوفود
كأكثرت ،كمعلوـ أف الرؤساء كمن ككل إليهم أمور الناس يؤثركف اإلٯباز ،كيركنو فضيلة.
ك قاؿ" :كقد أثُب األصمعي على أعرايب خطب فبلغ ُب إٯباز"(.)199
كا٤بربد نفسو كاف يستحسن اإلٯباز كيعيب اإلطالة ،فقد فضل قوؿ حبيب ابن أكس

الطائي(:)200

ب نى ً
ً
الع ىجائً ً
اص هح الى يي ٍش ًف يق
لىم ىن ى

ص ىح الزىما يف ىكإًنوي
ىع ٍم ًرم لىىق ٍد نى ى
على قوؿ ابن أيب عيينة(:)201
إًال ىرأىل ًعٍب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىرنة فً ًيو إً ٍف ٍاعتىبىػىرا
اح يىػ ٍوـه ىعلىى ىحي ىكالى ابٍػتى ىكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىرا
ماى ىر ى
ىحٌب تيػ ٍؤثًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىر ًُب قىػ ٍووـ ى٥بىا أىثىػ ػ ػ ػىرا
ت
صىرىم ٍ
ىكالى أىتى ٍ
ت ىس ى
اعةه ًُب الد ٍى ًر فىانٍ ى
ىع ٍن ىغ ًٍّب أىنٍػ يف ًس ىها ىملٍ تى ٍكتي ًم ا٣بىبىػىرا
إًف الليى ػ ػ ػ ػ ػ ػالًػي ىكاألىيػ ػ ػ ػ ػ ىاـ أىنٍػ يف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىس ىهػا
فإذا كاف ابن أيب عيينة سبق الطائي إىل ا٤بعُب ،إال أنو جاء بو ُب ثبلث أبيات ،كلكن
الطائي اختصره فأتى بو ُب بيت كاحد .قاؿ ا٤بربد" :فأخذ ىذا ا٤بعُب حبيب بن أكس الطائي
كٝبعو ُب ألفاظ بسّبة  ...كىكذا يفعل ا٢باذؽ بالكبلـ"(.)202
اعترب ا٤بربد اإلٯباز حذقا ُب الكبلـ ،فاإلٯباز ٰبتاج إىل تأمل كتفكر ليظهر عليو أثر
الصنعة الببلغية الٍب تكوف موطن حسن كٝباؿ ُب الكبلـ ،فالعرب من عادهتم ببلغيا حذؼ
ا٤بعلوـ ،ألف ُب حذفو إثارة كلفتة للمخاطب ليشارؾ ٗبا يعلم ُب إٛباـ الكبلـ ،كىذه ا٤بزية
يفتقدىا الكبلـ لو ذكر ا﵀ذكؼ ،لكن ىذا ا٢بذؼ ال ٯبب أف يؤدم إىل التقصّب ،قاؿ ا٤بربد:

()198
()199
()200
()201
()202

الكامل.=;/5 :
ا٤بصدر نفسو.54</8 :
البيت غّب موجود م شرح الديواف
الكامل.58/6 :
ا٤بصدر نفسو.58/6 :
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"فإف اإلكثار سرؼ ،كما أف التقصّب عجز"( .)203أم أف قلة األلفاظ قد تكوف بسبب العجز
ال بسبب البحث عن األحسن فيجد ا٤بتكلم نفسو ٰبذؼ األساسي من األلفاظ بدؿ أف
ٰبذؼ الفضوؿ فقط منها.
ك رغم أف اإلٯباز كاف ىو ا٤بفضل عند العرب إال أهنم مل يشَبطوه ُب كل األحواؿ ،قاؿ
ا٤بربد" :من كبلـ العرب االختصار ا٤بفهم ،كاإلطناب ا٤بفخم"( .)204كقاؿ" :قاؿ رجل ٣بالد بن
صفواف :إنك لتكثر ،فقاؿ :أكثر لضربْب :أحدٮبا فيما ال تغِب فيو القلة .)205( "...
ىذا يدؿ على أف ا٤بربد مل يكن ٩بن بالغوا ُب استحساف اإلٯباز حٌب خرجوا عن جادة
الصواب بل كاف يعلم أف ىناؾ مقاـ لئلٯباز كمواضع تطلب التفصيل الذم يسمى اإلطناب.
هبذا العنصر ينتهي تعريف ا٤بربد الببلغة" :حق الببلغة إحاطة القوؿ با٤بعُب ،كاختيار
الكبلـ كحسن النظم حٌب تكوف الكلمة مقاربة أختها ،كمعاضدة شكلها ،كأف يقرب هبا البعيد،
كٰبذؼ منها الفضوؿ"( .)206ىذا التعريف الذم رأل الباحث ٞبادم صمود أنو "تألف من
مستويات تقوـ على التدرج :أك٥با لغوم عاـ يتصل بعبلقة الداؿ با٤بدلوؿ ،كقد بلور ىذه العبلقة
ُب لفظة (إحاطة) كفيها معُب ا﵀اصرة كاالحتواء ،أما ا٤بستول الثاين فيتصل ٖبصائص الداؿ
ذاتو ،كقد أبرزىا بطريقة غّب مباشرة بالتأكيد على مفهوـ االختيار كممارسة من اختصاص
ا٤بتكلم أك الكاتب  ...أما ا٤بستول الثالث فيخرج عن ا٤بستول ا٤بفرد كىو مستول معجمي
صوٌب إىل مستول آخر يتصل با١بملة أك ىو ُب ا٤بصطلح ا٢بديث خركج من ٧بور االختيار
كاالستبداؿ إىل ٧بور التوزيع.)207( "...
كيشرح الباحث صبلح الدين زراؿ تعريف ا٤بربد للببلغة كتفسّب الباحث ٞبادم صمود
٥با بقولو" :كإذا تأملنا مقولة ا٤بربد أك ٙبليل الباحث "صمود" ،فإننا نكتشف أف ا٤بربد ككأنو
بلجوئو إىل البحث ُب ا٤بعُب قد اشَبط مراحل ُب ذلك ،كىذه ا٤براتب تنطلق أساسا من ا٤بعُب
ا٤بعجمي الذم يعد ُب نظر اللٌغويْب الركيزة األساسية ُب بناء التصور اللٌغوم ،أما ا٤برتبة الثانية
()203
()204
()205
()206
()207

الفاضل :ص==.
الكامل.5;/5 :
ا٤بصدر نفسو.64/6 :
الببلغة :ص.<5
التفكّب الببلغي عند العرب :ص.789
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فهي قضية اختيار الكلمات ٤ببلءمة ٤بقاـ (كأف يقرب هبا البعيد كٰبذؼ منها الفضوؿ) ،كٙبرم
ا٤بعُب ا٤بعجمي كحسن اختيار الكبلـ يتولد عنو ا٤برتبة الثالثة كىي النظم أك الَبكيب ،كإف مل
يكن ا٤بربد أكؿ من اخَبع ىذا التقسيم ،فإنو من اللٌغويْب الذين ساٮبوا هبذه النظرة ُب إخراج

اللغة من اجملاؿ الضيق إىل اجملاؿ الواسع ا٣باص بربط األثر األديب بعا٤بو ا٣بارجي"(.)208
أرل أف ا٤بربد ُب تعريفو ىذا للببلغة قد أشار إىل علوـ الببلغة الثبلثة "فاختيار الكبلـ
كحسن النظم" تدخل ضمن علم ا٤بعاين" ،كحٌب تكوف الكلمة مقاربة أختها معاضدة شكلها"
ضمن علم البديع ،ك"أف يقرب هبا البعيد" يقصد هبا الصور البيانية ،كإنلم تكن ىذه التقسيمات
قد ظهرت بعد إال أين أظن أف بذكرىا قد اشتمل عليها ىذا التعريف.
كالبليغ عند ا٤بربد ىو من يكوف طليق اللساف ،يتحدث على سجيتو دكف عناء أك
غموض كيفاد ىذا من قولو" :ككاف خالد بن صفواف يقوؿ :ال تكوف بليغا حٌب تكلم أمتك
السوداء ُب الليلة الظلماء ُب ا٢باجة ا٤بهمة ٗبا تتكلم بو ُب نادل قومك ،فإ٭با اللساف عضو إذا
مرنتو مرف ،كإذا أٮبلتو خار"(.)209
فالببلغة عند ا٤بربد تعِبٚ :بّب األلفاظ ،كا٤ببلءمة بينها كبْب ا٤بعاين مع حسن
النظم كمطابقة الكبلـ ٤بقتضى ا٢باؿ.
كلقد تأثر الببلغيوف بتعريف ا٤بربد للببلغة ،منهم ابن كىب الذم عرفها بقولو" :القوؿ
ا﵀يط با٤بعُب ا٤بقصود ،مع اختيار الكبلـ ،كحسن النظاـ كفصاحة اللساف" (.)210
اإليقاع البالغي عند المبرد:

إف الدرس الببلغي القدًن لو مظاىر إيقاعية "ترتبط ارتباطا كثيقا ٗبا ُب النص من جودة
كٝباؿ كحسن كمزية ،كلعل الفن الببلغي كاف اجملاؿ الذم احتضن تلك ا٤بظاىر كرعاىا لتنمو

( )208الظاىرة الداللية عند علماء العربية القدامى حٌب هناية القرف الرابع ا٥بجرم ،صبلح الدين زراؿ ،منشورات االختبلؼ ،ط586= ،5ىػ/
<644ـ ،ا١بزائر :ص .558
( )209الكامل.64/6 :
( )210الربىاف ُب كجوه البياف ،أبو ا٢بسْب إسحاؽ بن إبراىيم بن كىب الكاتبٙ ،بقيق حنفي ٧بمد شرؼ ،مكتبة الشباب با٤بنّبة5=:= ،ـ:
ص.5:7
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كتشارؾ مشاركة فعالة ُب إضفاء السمات األدبية كالفنية على النص ،دكف أف تسفر عن كجهها،
أك يكوف ٥با األكلوية ُب توفّب ا١بماؿ كا٢بسن ُب الفن القويل"(.)211
كا٤بربد امتاز بإحساس دقيق مكنو من تلمس بعض ا١بوانب اإليقاعية ُب مفهوـ الببلغة،
كذلك من خبلؿ تعريفها الذم ضمتو الرسالة الٍب بعث هبا إىل بعض أكيل األمر ككاف قد أرسل
يستوضحو رأيو ُب أم الببلغتْب أبلغ :ببلغة الشعر أـ ببلغة النثر ،فكانت رسالتو أكؿ مؤلف
مستقل ٰبمل اسم الببلغة ،كفيها حاكؿ أف يقدـ تعريفا شامبل فقاؿ" :حق الببلغة إحاطة القوؿ
با٤بعُب ،كاختيار الكبلـ كحسن النظم حٌب تكوف الكلمة مقاربة أختها ،كمعاضدة شكلها كأف

يقرب هبا البعيد ،كٰبذؼ منها الفضوؿ"(.)212
فا٤بربد من خبلؿ ىذا التعريف استطاع أف يربز "بعض ا١بوانب اإليقاعية ا٥بامة ُب فن
القوؿ ،كذلك حْب أّب على تلك العبلقة ا٤بتواشجة بْب اللفظ كا٤بعُب فاإلحاطة كاالحتواء يربزاف
ذلك التفاعل العضوم الذم يقوـ على الوحدة كالتبلؤـ كاالنسجاـ ،كال يتم ذلك إال ٕبسن
التأليف كالنظم ،كاختيار األلفاظ على أساس التناسق بْب الوحدات ،كالتبلحم بْب األجزاء إىل
درجة التماسك كالتعاضد ُب نطاؽ البنية العامة للنص ،كما أف اإلحاطة كاالحتواءٙ ،بتاجاف إىل
العناية با١بوانب اإليقاعية ا٤بعنوية بتقريب البعيد الذم يربز جانب ا٤بقابلة بْب البعيد كالقريب،
كالواضح كالغامض  ...كٕبذؼ الفضوؿ الذم يربز مبدأ (إصابة ا٤بقدار) الذم يقوـ على
التناسب كالتوازم بْب اللفظ ك ا٤بعُب"(.)213
كما تفطن ا٤بربد إىل ا٤بفاىيم اإليقاعية الٍب يتعانق فيها ا٤بثبت مع ا٤بغيب كاللفظ مع
اإلشارة كاإلٲباء كالتلويح حْب قاؿ ..." :االختصار ا٤بفهم ،كاإلطناب ا٤بفخم ،كقد يقع اإلٲباء
إىل الشيء فيغُب عند ذكم األلباب عن كشفو كما قيل ﵀ة دالة ،كقد يضطر الشاعر ا٤بفلق،
كا٣بطيب ا٤بصقع كالكاتب البليغ ،فيقع ُب كبلـ أحدىم ا٤بعُب ا٤بستغلق كاللفظ ا٤بستكره فإف
()214
.
انعطفت عليو جنبتا الكبلـ غطت على عوراتو "...
()211
()212
()213
()214

األسس ا١بمالية ُب النقد العريب ،عز الدين إ٠باعيل ،دار الفكر العريب ،ط5=;8 ،7ـ :ص=.8
الببلغة للمربد :ص.<5
األسس ا١بمالية :ص.99
الكامل.5;/5 :
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ك إذا كاف الَبكيب اللغوم من ا٤بنظور الشكلي ا٣بارجي يعتمد االرتباطات النحوية
كسيلة منطقية للتأليف بْب سلسلة ا٤بتواليات اللفظية فإف السياؽ التأليفي الذم تسديو القيم
اإليقاعية للمتواليات الصوتية ىو ا١بدير باستظهار ا٤بكنونات االنفعالية الباطنية الٍب يؤاؿ إليها
ُب ا٤بقاصد الداللية.
ك إذا كانت الدراسات النقدية تشرح كٙبلل طبيعة ببلغات العرب ،ككيفيات حصوؿ
االنفعاؿ هبا ،كأساليب تأليف عباراهتا ا٤بستجدة ا٤بتجددة ،فا٣بطاب األديب ُب أليق أحوالو قد
يأٌب مضطربا متفاكتا ،كقد يأٌب سلسا مستويا مستحوذا على أسباب األرٰبية كالغبطة كباقي
أسباب االبتهاج كااللتذاذ ،غّب أف ا٤بنشئ قد ٙبملو العبارة األسلوبية خبلؿ مضامّبىا السياقية
التوقيعية اإللزامية فتأٌب ُب عباراتو األساليب العويصة ا٤بستغلة ،إال أف ىذا ليس مطبا بالغ
اإلشكاؿ ،ألف جهات ا٣بطاب ٰبتمل بعضها بعضا فتَبافد القيم الببلغية كالتوقيعية ،من ذلك
تواقع قيم السهولة كالصعوبة كالغموض كالوضوح كاالنقباض كاالنبساط فيكوف االعتبار ُب
مقركئية ا٣بطاب ٔبملة ما يَبكب منو من القيم الببلغية كاإليقاعية ،مَبافدة متشاكلة عاملة على
تشخيص ا٥بوية الفنية كا١بمالية للخطاب.
ك أحسب أف ا٤بربد الذم كاف من بْب ا٤بؤسسْب ٥بوية ا٣بطاب األديب ،قد احتمل ىذا
ا٤بسار ،فتصور الفضاءات الٍب ٲبكن أف تفضي إليها سّبكرة اإلبداع العريب حْب قاؿ" :كالتشبيو
كثّب ،كىو باب كأنو ال آخر لو .)215( "...
ك يتأكد اال٘باه اإليقاعي عند ا٤بربد حْب جعل ميزاف التفاضل بْب الشعر كالنثر ،إذا ما
تساكيا ُب ببلغتهما ،ما ينتظم الشعر من كزف كقافية ،ترتفع هبما كتّبة النظاـ اإليقاعي فيزداد
الكبلـ بذلك حسنا كهباء ،كيكوف أشد فاعلية كتأثّبا(.)216
ك هبذا نقوؿ أف لئليقاع أٮبية كبّبة ُب إظهار ٝبالية النص األديب كقد تنبو ٥بذا األمر
القدماء كمن بينهم ا٤بربد.

()215
()216

الكامل.596/7 :
ينظر الببلغة للمربد :ص .<5
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الفصل الثاني:
بالغة الشعر والنثر
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المبحث الول :بالغة الشعر

أوال :مفهوم

الشعر:

حاكؿ الببلغيوف كالنقاد العرب تقديـ تصور عن الشعر كمفهومو ك لغتو ك أدائو ،كقد
ظهرت تلك ا﵀اكلة ُب ٛبييزه عن غّبه من أجناس القوؿ ،فربز الوزف كالقافية بوصفهما ٩بيزين
أساسيْب للشعر .لذلك ترل أكثر تعريفاهتم أف الشعر "قوؿ موزكف مقفى يدؿ على معُب"(.)1
()2
فالشعر ال ٲبكن أف ٱبلو من الوزف كالقافية فهو " ٰبتاج إىل البناء كالعركض كالقواُب"
كىو "كبلـ منظوـ بائن عن ا٤بنثور الذم يستعملو الناس ُب ٨باطباهتم ...كنظمو معلوـ

٧بدكد"( ،)3لذا فأكؿ خاصية يتميز هبا الشعر ىي أنو مقيد بإيقاع الوزف كالقافية كىذا يتطلب
إمكانيات كبراعة كمهارة .
كا٤بربد كسابقيو كمعاصريو يصف الشعر بقولو  ":الكبلـ ا٤برصوؼ ا٤بسمى شعرا ...كزاد
كزنا كقافية "( ،)4فالشعر عنده ىو كبلـ كالنثر الفِب ٛباما ُب ببلغة القوؿ كٝبالو لكنو ٱبتلف عنو

ُب الشكل ،إذ أنو يأٌب مرصوفا يقصد بذلك اعتماده على الشطرين باإلضافة إىل ٛبيزه بالوزف
كالقافية.
كليس من شك ُب أف تركيز الضوء على كل من خاصٍب الوزف كالقافية ىو الذم يربر
إفراد كل من ىاتْب ا٣باصيتْب من خواص الشعر اللتْب دخلتا كركنْب أساسْب ُب تعريفو ،إفراد
كل منهما بعلم مستقل يقوـ على دراستهما أقصد علم العركض كعلم القافية أك القواُب فا٤بربد
ألف كتابا خاصا هبا ٠باه كتاب القواُب ككتابا آخر ىو كتاب العركض(.)5
ثانيا :أىمية الشعر

الشعر فن العربية األكؿ ،كأكثر فنوف القوؿ ىيمنة على التاريخ األديب عند العرب
خصوصا ُب عصورىا األكىل :لسهولة حفظو كتداكلو ،ك" قل أف نصادؼ ُب تاريخ اإلنسانية

()1
()2
()3
()4
()5

نقد الشعر لقدامة بن جعفرٙ ،بقيق كماؿ مصطفى مكتبة ا٣با٪بي بالقاىرة ،ط :7ص; 5كسر الفصاحة البن سناف خفاجة :ص .6<:
طبقات فحوؿ الشعراء.9:/5 :
عيار الشعر البن طباطبا العلومٙ ،بقيق كتعليق ٧بمد زغلوؿ سبلـ ،منشأه ا٤بعارؼ باإلسكندرية ،ط :7ص.85
الببلغة للمربد :ص .<5
ينظر الفهرست :ص<.6:
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الطويل قوما اىتموا بأدهبم اىتماـ العرب بشعرىم ،كال ٭بطا ُب العيش داخل الشعر أغلب
مستوياتو مثل ما كقع ُب ا٢بياة العربية"(.)6
كيعد الشعر كثيقة ٲبكن االعتماد عليها ُب التعرؼ على أحواؿ العرب كبيئاهتم كثقافتهم

كتارٱبهم ،فهو " علم قوـ مل يكن ٥بم علم أصح منو"( )7ك ىو "ديواف العرب"(.)8
قاؿ ابن قتيبة فيو ":الشعر معدف علم العرب ،كسفر كبلمها ،كديواف أخبارىا كمستودع
أيامها ،كالسور ا٤بضركب على مآثرىا ،كا٣بناؽ ا﵀جوز على مفاخرىا ،كالشاىد العدؿ يوـ
النفار ،ك ا٢بجة ا٢بجة"(.)9

كبالشعر عرب العرب عن ٨بتلف العواطف كاألحاسيس الٍب ٚبا١بهم كعن طريقو كانوا
يؤثركف ُب غّبىم كٰبملوهنم على ا٢بماس ،كيغرسوف فيهم أخبلقهم كيدلوهنم على حسن الشيم.
كلقد اىتم ا٤بربد بالشعر – كسابقيو كمعاصريو -حٌب أنو مؤل مؤلفاتو بو كاستشهد بو ُب
كل موضع .كلشدة اىتمامو كتقييمو لو جاء بأقواؿ الرسوؿ ُ ب تثييب الشعر كالشعراء منها
ما ركاه عن أيب الفضل العباس بن الفرج الرياشي أنو قاؿ لو" :ركل لنا أشياخنا أف رسوؿ ا﵁
عليو الصبلة كالسبلـ كاف يستحسن الشعر ،كيستنشده من أىلو ،كيثيب عليو قائلوٍ .ب يركل أف
شاعرا أنشده مدحا ُب ا﵁ كمدحا فيو ،فأثابو على مدحو ا﵁ كمل يثبو على مدحو لو"(.)10
كركل ا٤بربد أف الرسوؿ  " كاف يستحسن:
ً
ً
ً و
ىكيك يل نىعيػ ػ ػ ػ ػم الى ى٧بىالىة ىزائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلي
أىالى يك يل شيء ىما ىخبلى ا﵁ بىاطلي
ككاف يقوؿ :إف من الشعر ٢بكمة  ،كإف من البياف لسحرا"(.)11
كأخربنا ا٤بربد أف حساف بن ثابت كاف شاعر الرسوؿ  ككاف يركل أنو "أنشد الرسوؿ
 كلمة يقوؿ فيها:
ً
ًً
يك بًا٣بىىًرب
ات يمبىػيػنىةه
ت بي ىد ىاىتيوي تػينٍج ى
لى ٍو ملىٍ تى يك ٍن فيو آيى ه
ىكانى ٍ
()6
()7
()8
()9
()10
()11

التفكّب الببلغي عند العرب :ص.67
طبقات فحوؿ الشعراء.66/5 :
الفاضل :ص.54
نقد الشع ر بْب ابن قتيبة كابن طباطبا العلوم ،لعبد السبلـ عبد ا٢بفيظ عبد العاؿ ،مطبعة دار القرآف ،دت ،دط  :ص.567-566
الفاضل :ص=.4
ا٤بصدر نفسو :ص=.4
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فأعجب بذلك  كأثاب حسانا كدعا لو"(.)12
كذكر ا٤بربد أف الرسوؿ  مل ٯبر الشعر قط على لسانو بل كاف يتمثل بالشطر الواحد
فقط ،منو أنو "كاف يتمثل بقوؿ طرفو ":كيأتيك من مل تزكد باألخبار"..كقاؿ يوما أليب بكر
رٞبة ا﵁ عليو :كيف قاؿ العباس بن مرداس :أ٘بعل ذىيب كذىب العبيد بْب األقرع ك عيينة؟
فقاؿ أبو بكر :يا رسوؿ ا﵁  :--بْب عيينو كاألقرع ،قاؿ أليس ٮبا سواء!" (.)13
أما قوؿ الرسوؿ  " ألف ٲبتلئ جوؼ أحدكم قيحا حٌب يريو خّبه من أف ٲبتلئ شعرا"
فقد قاؿ ا٤بربد أف عائشة رٞبها ا﵁ كانت تفسر ىذا القوؿ ب :يعِب ا٥بجاء منو"(.)14
ك لتبياف أٮبية الشعر عند العرب ركل ا٤بربد عن معاكية أنو قاؿ " :اجعلوا الشعر أكثر
ٮبكم كأكثر آدابكم فإف فيو مآثر أسبلفكم كمواضع إرشادكم فلقد رأيتِب يوـ ا٥برير كقد عزمت
على الفرار فما يردين إال قوؿ ابن اإلطنابة األنصارم:
ك ً
ً
يح
تً يل ًعفػ ػ ػ ػ ًٍب ىكأىبىػى بًػ ػ ػ ػبلىئػي
الربً ً
ى ٍ
أىبى ٍ
أخذم ا٢بى ٍم ىد بالث ىمػ ػ ًن ى
ض ٍرًيب ىى ىامةى البىطىػ ػ ػ ػ ًل ا٤ب ًشي ًػح
ىكإً ٍج ىش ًامي ىعلىى ا٤ب ٍك يركهً نىػ ٍف ًسي
ىك ى
ى
يً ً ()15
ً
ً
ىم ىكاىنك يٍٙب ىمدم أىك تى ٍس ىَبٰبي" .
ت
ىت ىك ىج ى
ىكقىػ ٍوًيل يكل ىما ىج ىشأ ٍ
اش ٍ
يبْب معاكية تأثّب الشعر ُب النفس ،كذلك أنو كاد أف يلوذ بالفرار يوـ صدفْب
كما رده عن ذلك إال تلك األبيات تذكرىا فبعثت ُب نفسو ا٢بماس كأىبت فيو ا٢بمية كذلك
بسبب التأثّب الذم ٰبدثو ُب النفس.
كمثل ذلك قوؿ ا٤بنتجع لرجل من األشراؼ" :ما علمت كلدؾ ؟ قاؿ الفرائض قاؿ:
ذلك علم ا٤بوايل ال أبا لك علٌمهم الرجز فإنو يهرث أشداقهم"(.)16
كىذا يعِب أف الشعر يسهم مع التعاليم الدينية ُب تربية النشء باإلضافة إىل تقدٲبو ٥با
نوعا من ا٤بعرفة ،كإال ٤با أدخلو مربو ا١بيل األكؿ ضمن فركع ا٤بعرفة الٍب ينبغي تعليمها ألبناء

()12
()13
()14
()15
()16

الفاضل  :ص=.54-4
ا٤بصدر نفسو :ص=4
ا٤بصدر نفسو :ص.57
الكامل .:</8:
ا٤بصدر نفسو.:5/6 :
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()17

على حد قوؿ عمر بن

ا٤بسلمْب فقد " كاف الشعر علم قوـ مل يكن ٥بم علم أصح منو"
ا٣بطاب .
كما أشار ا٤بربد إىل دكر الشعر ُب شرح ما غمض من ألفاظ القرآف على العرب كأكرد

ُب ذلك أمثلة(.)18
كخصص بابا ُب كتابو الفاضل للشعر حٌب أنو تكلم عن شعراء مغمورين داخل ا٢بركة
األدبية ُب بغداد(.)19
كما خصص بابا من الشعر ُب كتابو التعازم كا٤براثي ٝبع فيو مراثي ا١باىلية ا٤بشهورة

كشعر اإلسبلـ من قدًن ك٧بدث ،ك فسر ترتيبو لؤلشعار هبذا الشكل فقاؿ ":لننزؿ هبا من
خشونة أشعار القدماء إىل لطف ا٤بولدين ٤بشاكلو الدىر كصبلحة القوؿ لنمضي من ذلك
شيئا"(.)20
ك قيمة الشعر تكمن ُب بقائو على طوؿ الدىر ،كقد تنبو القدماء ٥بذا األمر حيث يركم
ا٤بربد أف " نصيبا امتدح عبد ا﵁ بن جعفر فأعطاه خيبل كإببل كدنانّب كدراىم كثيابا فقاؿ أحد
من حضر :أمثل ىذا األسود يعطي ىذا ا٤باؿ؟ فقاؿ :أما إنو لئن كاف أسود إف شعره ألبيض،
كإف مدحو لعريب ،كلقد استحق ٗبا قاؿ أكثر ٩با ناؿ ،كما الذم أعطيناه؟ إ٭با أعطيناه ماال يفُب،
ك ثيابا تبلى ،كمطايا تنفى ،كأعطانا ثناء يبقى ،كمدٰبا يركل"(.)21
ك مثل ىذا ما ركل عن معاكية أنو قاؿ لرجل" من كلد قيس بن معد يكرب :ما أعطى
أبوؾ األعشى حْب مدحو؟ فقاؿ ثيابا كإببل كأشياء أنسيتها ،قاؿ :لكنو أعطاه ما ال ينسى"(.)22
كما أف الشعر ال يبقى على حاؿ كاحدة إ٭با يتغّب بتغيّب العصر كىذه مبلحظة ترددت
ُب كتب ا٤بربد لوعيو التاـ هبا ،منها قولو " :ىذه أشعار اخَبناىا من أشعار ا٤بولدين حكيمة
( )17طبقات فحوؿ الشعراء .68/5:
( )18ينظر الفاضل :ص.54
( )19ينظر ا٤بصدر نفسو :ص 67 :كما بعدىا ،ص; 7كما بعدىا.
( )20التعازم كا٤براث ي أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد حققو كقدـ لو ٧بمد الديباجي ،دار صادر بّبكت ،ط5846 ،6ىػ5==6/ـ :ص
.596
()21
()22

الفاضل :ص.78-77
ا٤بصدر نفسو :ص.78
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مستحسنة ٰبتاج إليها للتمثيل ألهنا أشكل للدىر.)23( "...
٥بذا كجدنا ا٤بربد ينظر بعْب اإلنصاؼ إىل الشعر قدٲبو كحديثو ،ألف الشعر ا١بيد ليس لو
عصر ،كليس مقتصرا على جيل دكف جيل.
ثالثا :أغراض الشعر:
أغراض الشعر العريب ىي تلك ا٤بوضوعات الٍب يتناك٥با الشعر كالوصف كا٤بدح كا٥بجاء
كالفخر كالغزؿ ،كالرثاء كغّبىا ،كحوؿ ىذه األغراض تدكر أشعار العرب منذ القدًن.
كا٤بربد شأنو شأف ٝبيع األدباء كالنقاد مؤل مؤلفاتو بكل شعر استحسنو ،ككجدنا ٝبيع
األغراض ا٤بعركفة مبثوثة ُب كتبو كا٤بدح( ،)24كا٥بجاء( ،)25كالفخر( ،)26كالوصف(،)27
كالغزؿ( ،)28كالرثاء(.)29
إال أف ا٤بتتبع ٥بذه األغراض ُب كتبو يبلحظ أنو ميز الرثاء عن ٝبيع األغراض األخرل إذ
()30
خصص لو كتابا مستقبل ىو" التعازم كا٤براثي" كما خصص لو أبوابا ُب كتابيو " الكامل"
كالفاضل"( ،)31مستعرضا ا٤بشهور من ا٤براثي قدٲبها كحديثها ذاكرا أراءه ُب تطبيقاتو على
النصوص الٍب يذكرىا أك ٰبللها.
ك رٗبا يرجع اىتماـ ا٤بربد بالرثاء لكوف ىذا الغرض يتميز بالصدؽ كالعفوية ُب األداء
أكثر من غّبه من األغراض ،ذلك ألف عاطفة الشاعر البدكية الفطرية كانت شديدة التوىج فإذا
حزف بكى ك٫بب ك مؤل الدنيا عويبل ك كلما ج ٌفت الدموع من عينيو استحثها لتسح كتفيض.
كيرل ا٤بربد أف أحسن الشعر ما ٝبع غرضي الرثاء كا٤بدح قاؿ " :فأحسن الشعر ما خلط
مدحا بتفجع ،كاشتكاء بفضيلة  ،ألنو ٯبمع التوجع ا٤بوجع تفرجا ،كا٤بدح البارع اعتذار من

()23
()24
()25
()26
()27
()28
()29
()30
()31

الكامل.47/6 :
ينظر الكامل.5:7/77<6-6<:-658-5<5-6=-;=-;;-8=-85/5 -9-8-7/7 :
ينظر ا٤بصدر نفسو .5:7-59<-59;-<7-;7-:=-6:-69-54/7—9<-8=-8</5 :
ينظر ا٤بصدر نفسو .6:4-58;-555-:5-98-8=/5-5:7/7 :
ينظر ا٤بصدر نفسو.56</6-7;7-594-;</5 :
ينظر ا٤بصدر نفسو.6=7-6<5-:<-94/5 :
ينظر ا٤بصدر نفسو...647-646-74-6=-=</7...6;<-6;;-85/6...665-65=-655-<8-::/5 :
ينظر الكامل.;6-8/8 :
ينظر الفاضل :ص=.:< – 9
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إفراط التفجع باستحقاؽ ا٤برثي كإذا كقع نظم ذلك بكبلـ صحيح ك٥بجة معربة كنظم غّب
متفاكت فهو الغاية من كبلـ ا٤بخلوقْب"( .)32كمثل ٥بذا النوع من الشعر بقوؿ ا٣بنساء " كاعلم
أف قوؿ ا٣بنساء من أٝبل الكبلـ حيث تقوؿ(:)33
ص ٍخنرا إً ىذا نى ٍشتيوا لىنىح يار
ص ٍخنرا لىىولىيػنىا ىك ىسي يدنىا
ىكإًف ى
ىكإًف ى
ىكأىن ػ ػ ػوي ىعلى هم ًُب ىرأٍ ًس ػ ًو نىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يار
ص ٍخنرا لىتىأىًبي ا٥بيىداةي بًًو
ىكإًف ى
ٍب شرح البيتْب كعادتو  " :فجعلتو موضعا للسؤدد كمعنيا بأمر العشّبة لقو٥با" :لوالينا
كسيدنا " كجوادا مفضبل ٫بارا ُب كقت اإلقتار كالشتوةٍ ،ب قالت ":كإف صخرا لتأمل ا٥بداة بو"
فجعلتو إماـ األئمة ٍب جعلتو علما كالعلم ا١ببل ،فلم تقتصر على ذلك حٌب جعلت ُب رأسو نارا
شهرة ُب الكرـ كنار على علم ا٥بداية"(.)34
كما استحسن األشعار الٍب تتحدث عن الشيب ك الشباب( )35ألنو الشعر ا٤بعرب بصدؽ
عن ٘بربة قائلة.
نستخلص ٩با سبق أف ا٤بربد فضل الرثاء على سائر األغراض ألنو ينشد الصدؽ عند
اختياره للشعر ،كالنفس ا٢بزينة الٍب تعاين آالـ الفراؽ ينتزع عنها ثوب النفاؽ كالكذب كتلبس
ثوب الصدؽ.
رابعا :الشعر بين الموىبة و الصنعة:

إف العريب اٚبذ لكل ما يعينو على قضاء حوائجو كصرؼ أموره ،كتذليل الصعاب الٍب
تواجهو صناعات من شأهنا التيسّب كالتسهيل .ك٤با كاف الشعر كسيلة من كسائل قضاء تلك
ا٢بوائج ،فقد اٚبذه صناعة ككاف يعلم كباقي الصناعات " :كللشعر صناعة كثقافة يعرفها أىل
العلم كسائر أصناؼ العلم ،كالصناعات :منها ما تثقفو العْب ،كمنها ما تثقفو األذف ،كمنها ما
تثقفو اليد ،كمنها ما يثقفو اللساف"(.)36

()32
()33
()34

التعازم ك ا٤براثي :ص.596
طماس ،دار ا٤بعرفة بّبكت لبناف ،ط5869 ،6ىػ6448/ـ :ص.8:
ديواف ا٣بنساء ،شرح معانيو ك مفرداتو ٞبدك ٌ
التعازم ك ا٤براثي :ص.597-596

( )35ينظر الكامل 65<-65:/5 :ك الفاضل :ص<.;; - :
( )36طبقات فحوؿ الشعراء .49/5 :
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كقوؿ ابن سبلـ ىذا يربز مدل مكانة الشعر كحظوتو بْب باقي الصناعات؛ إذ لقي
الشعر عناية كاىتماما كبّبين ليتمثل مرتبة الصناعات الثمينة القائمة على أصوؿ كثوابت من
شأهنا إبرازه كأداة فعالة ُب اجملتمع القبلي آنذاؾ .يقوؿ ا١باحظ ُب ىذا الشأف ":فإ٭با الشعر
صناعة ،ك ضرب من النسج ،كجنس من التصوير"(.)37
ك إذا كاف الشعر صناعة ،فلماذا تعسر على كثّب ٩بن لو علم كدراية بو كبقواعده أف يبدع
فيو؟ مثل ا٣بليل بن أٞبد كاألصمعي كابن ا٤بقفع كغّبىم.
فهناؾ من األدباء ا٢بذاؽ العارفْب بفنوف الشعر كنقده ،كلكنهم مع ذلك مل ٛبكنهم

معرفتهم تلك من قوؿ أبيات شعرية ٲبكن أف تعد ُب عداد اإلبداع الفِب ،كليس أدؿ على ذلك
من اعَبافهم هبذا العجز كىم من ىم ُب ٦باؿ الشعر كنقده ،فهذا ا٤بربد يقوؿ " :ال أحتاج إىل
كصف نفسي لعلم الناس يب أنو ليس أحد من ا٤بخلوقْب ٱبتلج ُب نفسو مسألة مشكلة إال
ليقيِب هبا ،كأعدين ٥با ،فأنا عامل ،كمتعلم ،كحافظ كدارس ،ال ٱبفي علي مشتبو من الشعر،
كالنحو ،كالكبلـ ا٤بنثور ،كا٣بطب كالرسائل ،كرٗبا احتجت إىل االعتذار من فلتة أك التماس
حاجة فأجعل ا٤بعُب الذم أقصده نصب عيِب ٍ ،ب ال أجد سبيبل إىل التعبّب عنو بيد كال لساف
"(.)38
ىذه ا٤بعرفة الٍب كصفها ا٤بربد ىي قبل كل شيء معرفة علمية أك ا٤بعرفة الفنية الشعرية
كنستخلص منو أهنا معرفة ترتبط بالنشاط اإلبداعي؛ مذاىبو كأحكامو ك أصولو الفنية ،كغّب
ذلك ٩با يتطلبو اإلبداع الذم ال ٲبكن ٩بارستو إال مٌب كاف ا٤برء قد حباه ا﵁ تلك ا٤بوىبة الٍب
خص هبا بعضا من خلقو ،كىكذا فالشعر ال يتعلم " ألف اآللة الٍب يتوصل هبا غّب مقدكرة
٤بخلوؽ"( )39بل ىي "٩با ٯببل عليو اإلنساف كمن مواىب الرٞباف "(.)40
كا٤بوىبة الشعرية ىي الٍب اشَبطها بشر بن ا٤بعتمر ُب ا٤ببدع ،ألهنا السمة الرئيسية الٍب
ٛبيز ا٤ببدع عن غّبه ،كما أف اإلبداع الشعرم نسق ٝبايل ينشأ عن قدرات كاستعدادات لدل
ا٤ببدع ،كيصل اىتماـ بشر هبذا السمة إىل القوؿ بأف من مل تكن فيو ىذه ا٤بوىبة كاف من
( )37ا٢بيواف.576/7 :
( )38الصناعتْب.5;5 :
()39
()40

سر الفصاحة  :ص.<8
ٙبرير ا لتجبّب البن أيب اإلصبع ا٤بصرمٙ ،بقيق حنفي ٧بمد شرؼ١ ،بنة إحياء الَباث اإلسبلمي ،القاىرة57<7 ،ق :ص;.84
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األفضل لو أف ينصرؼ عن ٧باكلتو تلك إىل عمل آخر يكوف أقرب إىل طبعو ،كأف يتحوؿ عن
ىذه الصناعة إىل أشهى الصناعات إليو كأخفها عليو(.)41
أما ا١باحظ فقد أرجع اإلبداع الفِب عند العرب ُب كتابو البياف كالتبيْب إىل أنو كحي
كإ٥باـ .قاؿ " :كل شيء للعرب فإ٭با ىو بديهة كار٘باؿ ،ككأنو إ٥باـ ،كليست ىناؾ معاناة كال
مكابدة ،كال إجابة فكرة ،كال استعانة .)42( "...
كقد قاؿ الشاعر(:)43
ً
ً ً
ً
ً
يب
ض الش ٍ
معىر البىك يي ل ىسانيوي
ىكقى ٍد يػى ٍق ًر ي
ىكتعي ال ىق ىواُب ا٤بىٍرءى ىكيى ىو ىخط ي
كقيل البن ا٤بقفع ُب ذلك فقاؿ ":الذم أرضاه ال ٯبيئِب ،كالذم ٯبيئِب ال أرضاه"(.)44
٥بذه االستشهادات أٮبيتها ألهنا تشّب إىل أف قوؿ الشعر موىبة كإ٥باـ كتكشف عن
اتفاؽ عجيب بْب أصحاهبا ،كىو أف الشاعر غّب قادر على قرض الشعر دكف أف تكوف تلك
القوة قد سيطرت عليو ،أك باألحرل من مل تكن لو موىبة ،كمل يكن مهيئا نفسيا لقرض الشعر
بل إنو يظل عاجزا عن إبداع عمل فِب متكامل ،كىذا يعِب أف الشعر ليس صناعة ،كأف الشاعر
ليس صانعا كغّبه من البارعْب كا٢بذاؽ فحسب ،بل ٲبتاز ٗبا خصو ا﵁ من موىبة كإ٥باـ.
٥بذا كجدنا ا٤بربد يقوؿ إنو عامل عارؼ لكن ىذه ا٤بعرفة مل تفعل لو شيئا عندما احتاج
إليها ،كىكذا فإف ا٤بعرفة ٖبصائص اإلبداع لن تكوف سابقة للنشاط اإلبداعي ،بل ىي داخلة
فيو مشَبكة كإياه ُب إنتاج العمل اإلبداعي ،كىذا الضم بْب ا٤بعرفة كا٤بوىبة ٲبيز ا٤بعرفة العلمية
ٛبيزا جذريا عن ا٤بوىبة ،كذلك ألف اإلبداع ليس ٦برد تطبيق لقوانْب نظرية كمعرفة ا٤ببدع ٗبا
ليست بداية يبدأ منها العمل الشعرم أصبل ،بل ىي هناية العملية الٍب هتدؼ إىل أف تنتج عمبل
متكامبل ،كيكفينا ُب ىذا الصدد أف نسوؽ رأم ابن قتيبة ُب شعر ا٣بليل بن أٞبد:
ك أ ٍىكقى ٍع
صد ٍع
إًف ا٣بىلًي ى
فى ًط ٍر بً ىدائً ى
ط تى ى
ور ا٤ب ىد ًام ًع أ ٍىربى ٍع
يح
لى ٍوالى ىجوا ور ًح ىساف
ي
ى
أىيـ البىنً ً
ع
ز
و
ػ
ب
ك
اب
ْب ىكأى ٍ٠بىػ ػ ػ ػ ػ ػا
ءيك الربى ي ى ى ٍ ى ٍ
()41
()42
()43
()44

ينظر الرسالة الكاملة ُب البياف كالتبيْب للجاحظ .57<-579/5 :
البياف كالتبيْب .6</7:
ا٤بصدر نفسو.64=/5 :
ا٤بصدر نفسو .64</5 :
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لى يقلٍت لًلر ً
ك أ ٍىكىد ٍع
اح ًل ا ٍر ىحل إًذىا بى ىدا لى ى
ي
يقوؿ بن قتيبة " :كىذا الشعر بْب التكلف ردمء الصنعة"(.)45
كما أكرد ا٤بربد بيتْب للخليل مل يعلق عليهما(:)46
ً ً
ً
ب
ىين
أىبٍلًغىا ع مِب اليمن مجػ ػ ػ ػ ػ ىم أ م
ىكافهر بًالذم قى ى
ضٍتوي ال ىك ىواك ٍ
عً
ً ً
ً
ب
امله أىف ىما يى يكو يف ىكىما ىكا
ى
ىف ٖبٍنى وم م ىن ا٤بيىهٍيم ًن ىكاجػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ك مبلحظة بن قتيبة ليس خاصة بشعر ا٣بليل بن أٞبد بل إهنا ٠بة ٩بيزة يتسم هبا أشعار
كثّب من العلماء ،كا٤بربد ال يعد منهم فقولو " :كرٗبا احتجت إىل االعتذار من فلتة أك التماس
حاجة فأجعل ا٤بعُب الذم أقصده نصب عيِبٍ ،ب ال أجد سبيبل إىل التعبّب عنو بيد ،كال لساف "
حالة مر هبا لكنها مل تصادفو ُب كل األحواؿ .فها ىو ذا ا٤برزباين ُب معجم الشعراء يركم
حكاية للمربد يقوؿ٧" :بمد بن يزيد بن األكرب أبو العباس األزدم النحوم ا٤بعركؼ با٤بربد :ذكر
أنو دخل إىل ا٤بتوكل فقاؿ لو  :يا بصرم أرأيت أحسن كجها مِب ؟ قاؿ  :فقلت كال أ٠بح راحة
ٍب ٘باسرت فقلت:
ً
ً
ْب كالى ارتيػ ػ ػ ً
اب
ت ًٕبى ٍفلى وة الى أىت ًق ػ ػ ػيػ ىها
ىج ىهػ ػ ػ ػ ػ ٍر ي
ل ىشك ًُب اليىم ً ى ٍ ى
احتى ػ ػ ً
يحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًايب
ىح ىس ين ا٣بيلى ىف ًاء ىك ٍج نها
بًأىن ى
كأٍ
ْب ىكالى أ ى
ىكأى ٍ٠بى يح ىر ى
اؾ يػ ٍه ًومً ُب تىػبا ً
ب
ك األ ٍىعلىى يج يدكندا
ىكأىف يم ًط ييع ى
ىكىم ىن ىع ى
ى
اص ى ى
فقاؿ يل :أحسنت .كأٝبلت ُب حسن طبعك كبديهتك "(.)47
فاستحساف ا٤بتوكل شعر ا٤بربد يدؿ على أف ا٤بربد كاف متمكنا من قوؿ الشعر ،خاصة
كأف ا٣بلفاء ُب العصر العباسي كانوا على دراية بالشعر كنقده كقاؿ الزبيدم يصف ا٤بربد" :كمل
يكن أبو العباس ٧بمد يزيد على رياستو كتفرده ٗبذىب أصحابو كإربائو عليهم بفطنتو كصحة
قرٰبتو ،متخلفا ُب قوؿ الشعر ككاف ال ينتحل ذلك كال يعَبم إليو كال يرسم نفسو بو كلو أشعار
كثّبة"(.)48
()45
()46
()47
()48

الشعر ك الشعراء.;4/5 :
الكامل .59/6 :
معجم الشعراء للمرزباين :ص=.88
طبقات النحويْب كاللغويْب ،للزبيدم األندلسيٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،دار ا٤بعرفة ،ط :5=;= ،5ص.556
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كقاؿ ا٤بربد٤ " :با توفيت كالدة القاضي ا٠باعيل رأيت من كجهو ما مل يقدر على سَبه
ككاف كل يعزيو ،كقد كاف ال يسلوا ،فسلمت عليو ٍب أنشدتو
ً
اؿ ريب الزم ً
اؿ نىػ ٍف نسا ىحبًيبىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍو
اف فى ىساءى لىىق ٍد ىغ ى
لى ىع ٍم ًرم لىئ ٍن ىع ى ى ي ى
صيبةي يػٍن ًسي ا٤ب ً
ب ًعٍن ىد ا٤ب ً
كلى ًكن ًعلٍ ًمي ًٗبىاً ُب الثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوا ً
صيبى ٍػو
ي
ى
ى
ى
ي
ي
فتفهم كبلمي كاستحسنو كدعا بدكاة ككتبو ٍب انبسط ،كزالت عنو تلك الكآبة
كا١بزع"(.)49
نستخلص من الشواىد السابقة أف ا٤بربد كاف شاعرا ذكاقة ككاف على علم بقوؿ الشعر
كإبداعو كمع ذلك كاف عا٤با ُب النحو حٌب عْب على رأ س ا٤بدرسة البصرية كقل أف ٯبتمع ىذاف
الصفتاف ُب شخص كاحد ( عامل كشاعر) إال ما ندر.
خامسا :مقاييس بالغة الشعر:

كضع ا٤بربد مقاييس اعتمد عليها من أجل ٙبديد جيد الشعر من رديئو .ك ىذه
ا٤بقاييس ىي:
 " )5إحاطة القوؿ با٤بعُب ،كاختيار الكبلـ ،كحسن النظم؛ حٌب تكوف الكلمة مقاربة
أختها ،كمعاضدة شكلها ،كأف يقرب هبا البعيد ،كٰبذؼ منها الفضوؿ ،فإف استول ىذا ُب
الكبلـ ا٤بنثور ،كالكبلـ ا٤برصوؼ ا٤بسمى " شعرا"؛ فلم يفضل أحد القسمْب صاحبو"(.)50
فكل ىذه ا٤بقاييس الٍب ذكرىا ا٤بربد إذا توفرت ُب الشعر عد الشعر بليغا
 " )6ك أحسن الشعر ما قارب فيو القائل إذا شبو ،كأحسن منو ما أصاب بو ا٢بقيقة
ك نبو فيو بفطنتو على ما ٱبفي عن غّبه ،كساقو برصف قوم كاختصار قريب.)51( ".
لقد اشتمل ىذا التعريف للشعر ا٢بسن عند ا٤بربد على ا٤بقاييس التالية:

أ -المقاربة في التشبيو:

لقد ربط ا٤بربد جودة الشعر با٤بقاربة ُب التشبيو ألف التشبيو ىو أكثر الصور الببلغية
إيثارا عند العرب ،فهو عند اللٌغويْب -كا٤بربد منهم " -أكثر األنواع الببلغية للصورة اىتماما
()49

معجم األدباء.57:-579/: :

( )50الببلغة للمربد :ص <5كينظر شرح ىذه ا٤بقاييس ُب الفصل األكؿ ا٤ببحث الثاين من ىذا الباب.
( )51الكامل.6=8/5:
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كجذبا النتباىهم ،كالسبب ُب ذلك أف أداة التشبيو ،الٍب تقوـ بدكر الرابط ا٤بنطقي بْب الطرفْب،
٘بعل التشبيو أكؿ ما يلفت انتباه ا٤بتلقي للشعر ،إضافة إىل كثرة كركد التشبيو ُب الشعر
ا١باىلي"(.)52
ك كاف التشبيو معيار براعة الشاعر كمهارتو ،ذلك ألف ىناؾ ربطا بْب الشاعر كبْب
القدرة على التشبيو " .يركل أف عبد الرٞبن بن حساف لسعو زنبور فجاء أباه يبكي فقاؿ لو:
مالك؟ فقاؿ  :لسعِب طائر كأنو ملتف ُب بردم حربة قاؿ :قلت كا﵁ الشعر"(.)53
فهذه الركاية تدؿ على أف العرب كانوا يعتربكف التشبيو ىو الشعر نفسو.
ك قد خصص ا٤بربد للتشبيو بابا طويبل ُب كتابو الكامل ٝبع فيو صنوؼ التشبيو سواء ٩با
كرد عند القدماء أك ا﵀دثْب.
عده ثعلب أصبل من أصوؿ الشعر ،كجعل لو نفس األٮبية الٍب ٰبتلها ا٤بدح كالرثاء
كما ٌ
كا٥بجاء كالغزؿ ُب الشعر(.)54
أما ابن كىب فكاف يرل أف التشبيو ىو" من أشرؼ كبلـ العرب ،كفيو تكوف الفطنة
كالرباعة عندىم ،ككلما كاف ا٤بشبو منهم ُب تشبيهو ألطف ،كاف بالشعر أعرؼ"(.)55
ككثّبا ما قدـ شاعر على آخر " ألنو أحسن طبقتو تشبيها"( ،)56كذلك ألف التشبيو "
من أصعب أنواع الشعر ،كأبعدىا متعاطى"( ،)57فهو ال يقع إال ٤بن أحسن النظر ،كأطاؿ التأمل
فأدرؾ العبلقات ا٣بفية بْب األشياء الٍب ال تبدك لعْب الناظر العادم.
ك ا٤بقاربة ُب التشبيو الٍب ركز عليها ا٤بربد عند حديثو عن أحسن الشعر معناىا أف يكوف
القائل متفطنا ٤با بْب األشياء من الصبلت ،كحسن التقدير ٥بذه الصبلت"،فأصدقو ما ال
ينتقض عند العكس ،كأحسنو ما أكقع بْب شيئْب اشَباكهما ُب الصفات أكثر من انفرادٮبا ليبْب
( )52الصورة الببلغية عند العرب عبد القاىر ا١برجاين " منهجا كتطبيقا" ،أٞبد علي دٮباف ،ط6444 ،6ـ :ص.759
( )53الكامل.6:8-6:7/5:
( )54ينظر قواعد الشعر أليب العباس أٞبد بن ٰبٓب ثعلب ،حققو ك ق ٌدـ لو ك علٌق عليو رمضاف عبد التواب ،مكتبة ا٣با٪بي بالقاىرة ،ط،6
5==9ـ :ص.77
( )55الربىاف ُب كجوه البياف :ص.574
( )56طبقات فحوؿ الشعراء.99/5 :
( )57العمدة.76:/6 :
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كجو الشبو ببل كلفة ،إال أف يكوف ا٤بطلوب من التشبيو أشهر صفات ا٤بشبو بو كأملكها لو ،ألنو
حينئذ يدؿ على نفسو كٰبميو من الغموض كااللتباس"(.)58
كاضح من ىذا القوؿ أف صاحبو عاِب ا٤بسألة من زاكية ببلغية أك بيانية مكتفيا بذكر
القوانْب الٍب ٙبكم عبلقة ا٤بشبو با٤بشبو بو ،حٌب ال يكوف التشبيو غامضا ،ككجو الشبو ٧بجوبا
كىذه أمور معركفة كمشركطة ُب التشبيو ،كقد نص عليها ا١برجاين ُب الوساطة عندما اعترب
اختبلؼ ا٤بشبو با٤بشبو بو ُب الصفات عيبا يصيب مقياس ا٤بقاربة ُب التشبيو.
كيقوـ التشبيو ُب ا٤بقاربة على قاعدة التجاكز غّب ا٤بفرط بْب سياقْب منفعلْب ٘بمع
بينهما أداة ملفوظة أك ملحوظة كىي فاصل ٰبافظ على التوازف بْب الطرفْب كيقرب الطرؼ
األكؿ من الطرؼ الثاين ،كٲبكن ٥بذه ا لرابطة أف تضيف بعض ا٤بعاين من الطرؼ الثاين إىل
الطرؼ األكؿ بعملية بسيطة تنسجم مع أصوؿ االستعماؿ اللٌغوم" .فالتشبيو ُ-ب ىذا الوضع-
يقوـ على ٢بظ نوع من النسبة ا٤بنطقية بْب األطراؼ ا٤بقارنة أكثر ٩با يقوـ على ما ٲبكن أف
نسميو بالتناسب النفسي الذم ينبع من االنفعاالت كا٤بواقف اإلنسانية الٍب يتشكل منها نسيج
التجربة الشعرية"( )59لذلك آثر القدماء التشبيو ٤با فيو من نقل لبعض األشياء ا٤بعنوية البعيدة إىل
صور حسية قريبة من الواقع.
تعترب قاعدة ا٤بقاربة عند القدماء كاجملسدة ُب التشبيو ٠بة من ٠بات النبوغ كالتفوؽ
ك االبتكار.
كلقاعدة ا٤بقاربة دكاعي كأقساـ ،العتبارات ٨بتلفة كالطرفْب كا١بامع كاألداة ،غّب أف
بعض ىذه األقساـ كاف معلما يهتدم بو إىل مواطن ا١بماؿ ،كبعضها اآلخر كاف سطحيا مل
يف بالغرض ا١بمايل ا٤بطلوب.
يقوؿ جابر عصفور ُب معرض حديثو عن اإلصابة كا٤بقاربة ُب التشبيو" :كاإلصابة
كا٤بقاربة ُب التشبيو مصطلحاف ٲبكن أف يدرجا ٙبت ما نسميو التناسب ا٤بنطقي بْب أطراؼ
التشبيو ،ألهنما يرتبطاف ُب النهاية ٗبدل التوافق الشكلي بْب األطراؼ"(.)60
( )58شرح ديواف ا٢بماسة أليب ٛباـ ،أيب علي أٞبد بن ٧بمد بن ا٢بسن ا٤برزكقي ،علق عليو ك كتب حواشيو ٘برم الشيخ ،كضع فهارسو العامة
إبراىيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ،ط5868 ،5ىػ6447/ـ.54-4=/5 :
( )59الصورة الفنية ُب الَباث النقدم :ص.5;7
( )60ا٤برجع نفسو  :ص.5<9
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كعموما فإف قاعدة ا٤بقاربة ُب ظل ا٤بوركث القدًن ال تعدكا أف تكوف كجو مقارنة كمقاربة
بْب صورة ُب الذىن ،كصورة أخرل ُب الواقع؛ أم عامل ا٢بقيقة حيث ينتفي أك ٱبتفي ا٣بياؿ،
فهي كشف كإثارة يشكلها ا٤ببدع من اللغة ُب موقف انفعايل أك فكرم ما.
كما الحظناه على ا٤بربد ُب كتابو الكامل أنو مل يكثر من الشواىد حوؿ التشبيو ا٤بقارب
بل اكتفى بالقليل ،كما أنو مل يه تم بو كما كاف األمر ُب التشبيو ا٤بفرط بعكس ما كاف متوقع،
ٗبعُب أف مفهوـ الصورة عنده أعمق من ٦برد إدراؾ التشابو بْب طرفيها أك ا١بمع بْب ا٤بتباعدات.
كمقياس " التشبيو ا٤بقارب" الذم ذكره ا٤بربد عد فيما بعد كخاصة عند ا٤برزكقي عنصرا
من عناصر عمود الشعر.

ب -إصابة الحقيقة

تعد اإلصابة عنصرا مهما من العناصر الٍب تربز هبا ٝباليات ا٤بعُب الشعرم ،ألف هبا يتم
ٙبقيق الغاية ا٤بثلى ُب التصوير كالوصف .قاؿ ا١باحظ" :كىم ٲبدحوف ا٢بذؽ كالرفق كالتخلص
إىل حبات القلوب كإىل إصابة عيوف ا٤بعاين كيقولوف :أصاب ا٥بدؼ ،إذا أصاب ا٢بق ُب
ا١بملة ،كيقولوف  :قرطس فبلف كأصاب القرطاس ،إذا كاف أجود إصابة من األكؿ ،فإف قالوا:
رمى فأصاب الغرة ،كأصاب عْب القرطاس فهو الذم ليس فوقو أحد"(.)61
كٙبقيق الغاية ا٤بثلى الٍب تعنيها اإلصابة أمر يدركو الذكاء كحسن التمييز " كعيار اإلصابة
يتعسر
ُب الوصف الذكاء كحسن التمييز ،فما كجدناه صادقا ُب العلوؽ مازجا ُب اللٌصوؽ ٌ

ا٣بركج عنو كالتربؤ منو ،فذاؾ سيماء اإلصابة "(.)62
ك اإلصابة تعِب ٔبوانب كثّبة ُب ا٤بعُب الشعرم فهناؾ اإلصابة ُب البناء ،كنظاـ اللغة
كاإلصابة ُب اختيار الوزف كالقافية ،كلكن الذم يهمنا بالدرجة األكىل ُب ىذا السياؽ ىو اإلصابة
ُب ا٤بعاين ،أم فن النظر إىل األشياء ،كطريقة تصويرىا.
فمن اإلصابة لعيوف ا٤بعاين أف تكوف معاين الشاعر الئقة بغرضو الذم يقوؿ فيو مؤسسة
على نوع من الفطنة ٗببلبسات ا٤بوقف ،فبل تنسيو دقة النظر إىل األشياء ا٢بفاظ على مبادئ
اللياقة .من ذلك إعجاب ا٤بربد بأبيات مدح فيها أبو يزيد عبد ا﵁ بن طاىر" قاؿ أبو العباس:
()61
()62

البياف كالتبيْب.58;/5 :
شرح ديواف ا٢بماسة.55/5 :
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أنشدين أحد األمراء لشاعر من أىل الرم يكُب أبا يزيد شيئا يقولو لعبد ا﵁ بن طاىر أحسن فيو
كأصاب الفص ،كقصد با٤بدح إىل معدنو كاختاره ألىلو:
ُب ىشا ىذ ىم ٍهىر ىكىد ٍع يغ ٍم ىدا ىف لًٍليى ىم ػ ًن
يك التا يج يم ٍرتىًف نقا
ب ىىنًيئنا ىعلى ى
ا ٍشىر ٍ
فىأنٍت أىكىىل بًتى ً ً
ًم ٍن ىى ٍو ىذ ىة بٍ ىن ىعلً ٌي ىكابٍ ىن ًذم يىػىزًف
اج ا٤بيلٍك تىػلٍبى ػ ػ ػ ػ ػ يسوي
ى ٍ
()63
فأحسن الَبتيب جدا ،كإف كانت ا٤بلوؾ كلها تلبس التاج ُب ذلك الدىر".
ك٩با عابو ا٤بربد التناقض ُب الكبلـ حيث "أنشد ﵀مود بن مركاف بن أيب حفصة:
ً ً
كلىيٍسً ُب ال ىكذ ً
اب ًحيلى ٍو
يم ٍن يىػني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يم
يل حلىلىةه ف ى
ى ى
ً
يد فىحي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلىًٍب فً ًيو قىلًي ػ ػ ػ ػلىػ ٍو
ب ىما يػيىرًد
ىم ٍن ىكا ىف يى ٍكذ ي

ك قاؿ :كقد ناقض ىذا الشاعر ألنو قاؿ" :كليس ُب الكذاب حيلة" ٍب قاؿ " فحيلٍب
فيو قليلة" "(.)64
فقد كصف ىذا الشعر بالتناقض حرصا على ٙبقيق فكرة اإلصابة الٍب فرضت على
الشعر من ا٣بارج ،ككاف ا٢بكم على ا٤بعُب لذاتو ال لفنية التعبّب(.)65
ك من اإلصابة ُب معاين النسيب كالغزؿ أف تكوف األلفاظ عذبة رقيقة مظهرة للتودد
كالوجد ك اللوعة .حكى ا٤برزباين عن ا٤بربد قاؿ ":أخربين إبراىيم بن ٧بمد بن عرفة عن ٧بمد بن
يزيد النحوم .قاؿ :قد عابوا على العباس بن األحنف إدخالو ُب الغزؿ ىذا البيت(:)66
فىًإ ٍف تىػ ٍقتػلي ًوين الى تىػ يفوتيوا ًٗبهج ًٍب م ً
يت قىػ ٍوًمي ًم ٍن ىحنًيفة أ ٍىك ًع ٍج ًل
ي
صال ى
ى ى
يٍ ى
()67
كما عيب عن الفرزدؽ قولو:
يا أيخ ً
اجيةى بن سامةى إًن ًِب أى ٍخ ىشى ىعلىي ً
ك بىًِب إًف طىلىبيوا ىد ًمي
ى ٍ ى
ٍ
ت نى ى ٍ ى ى
كقالوا :ما للمتغزؿ كذكر أكالد العبلت كاالحتجاج بطلب الثارات ،ىبل قاؿ كما قاؿ
جرير:
( )63الكامل.68/6 :
( )64ا٤بوشح :ص.795-794
( )65ينظر شرح ديواف أيب ٛباـ :ص .;</6
( )66ديواف العباس بن األحنف :ص= .64ك قد كرد بغّب ىذا اللفظ ك اللفظ بتمامو:
ً
ً
يت قىػ ٍوًمي ًم ٍن ىحنًي ىف ىة أ ٍىك ًع ٍج ًل
اد لى ىما ىكنى ٍ
ىك لى ٍو يكٍنتي ٍم ٩ب ٍن يػي ىق ي
ت ىمصاىل ي
( )67ديواف الفرزدؽ :ص.994
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ْب قىػتٍبلىنىا"(.)68
قىػتىػلٍنىػنىا يٍب ىملٍ يٰبٍيً ى
ك ركل عن ٧بمد بن أيب األزىر قاؿ "حدثنا ٧بمد بن يزيد النحوم قاؿ :مل ٘بد الركاة
كمن يفهم جواىر الكبلـ لبيت نصيب ىذا مذىبا حسنا:
ً
ً
فىػ ىوا يح ٍزنا ىم ٍن ذا يى ًهي يم ًهبىا بػى ٍع ًدم
ت
ييت ىكإًف أ يىم ٍ
أىىي يم بً ىد ٍعد ىىا ىح ي

قاؿ كقد ذكر عبد ا٤بلك ذلك ١بلسائو فكل عابو ،فقاؿ عبد ا٤بلك :فلو كاف عليكم
كيف كنتم قائلْب ؟فقاؿ رجل منهم كنت أقوؿ البيت األكسط الذم أخره:
" فواحزلنا من ذا يهيم هبا بعدم"
فقاؿ عبد ا٤بلك :ما قلت كا﵁ أسوأ ٩با قاؿ ،فقيل لو :فكيف كنت قائبل يا أمّب ا٤بؤمنْب
؟ قاؿ:كنت أقوؿ:
ً
ً
ت ىد ٍع هد لً ًذم يخل وة بىػ ٍع ًدم"(.)69
ت
صلى ىح ٍ
يٙببي يك ٍم نػى ٍفسي ىحيى ًاٌب فىإف أ يىم ٍ
فىبلى ى
كمل تقف اإلصابة ُب ا٤بعُب الشعرم عند عبلقة اإلنساف بأخيو اإلنساف بل قد ترامى
ا٢برص على مبادئ اللياقة كالذكؽ الرفيع حٌب مع ا٢بيواف ،كا٢بفاظ على النموذج الذم ارتضاه
العريب ٥با ،فالشاعر اجمليد ىو الذم يصف ىذا النموذج على ما ىو عليو ،كأجود موصوؼ ما
انطبقت عليو الصفة ا٤بقررة سلفا.
فقد عاب بعض الركاة على الشماخ قولو ُب كصف ناقتو(:)70
إًذىا بػل ٍغتًًِب ،ك ىٞبلٍ ً
ًً ً ً
الوتًي ػ ػ ػ ًن
ت ىر ٍحلًي
ى ى
ى
ىعىرابىةى فىا ٍشرقي ب ىدـ ى
فقد كاف ينبغي أف ينظر ٥با مع استغنائو عنها.
كىذا الدعاء ال يعِب حقيقة الدعاء بقدر ما يرمي إىل غاية يرجو ٙبقيقها ،فالشماخ
مدال ُب دعائو على ناقتو ٱبفي قيمة ال تدرؾ إال ببذؿ ا١بهد ،كإمعاف النظر ُب صّبكرة
ا٤بعُب كحركتو ُب الفكر الشعرم ،كقد أدرؾ ا٤بربد ىذا ا٣ببئ الذم يومئ إليو بيت
الشماخ فقاؿ:
( )68ا٤بوشح :ص.6=5
( )69ا٤بصدر نفسو :ص.5=4
( )70ديواف الشماخ بن ضرار الذبياين ،حققو ك شرحو صبلح الدين ا٥بادم ،دار ا٤بعارؼ ٗبصر ،دت :ص 767ك قد كرد البيت بغّب ىذا اللفظ
ك اللفظ بتمامو :
ً
ً
ت ر ٍحلًي ىعرابىة فىا ٍش ًرقًي بً ىدًـ الوتً ً
ْب
إذا بىػلغٍت ًِب ىك ىحطىطٍ ى
ى
ى
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" كقد أحسن كل اإلحساف ُب قولو:
إًذىا بػلغٍتىًِب ك ىٞبلٍ ً
ىعرابىةى ،فىا ٍش ًرقًي بً ىدًـ الوتً ً
ْب
ت ىر ٍحلًي
ى ى
ى
ى
ى
()71
يقوؿ لست أحتاج إىل أف أرحل إىل غّبه" .
ك٩با سبق يتضح أف ا٢برص على فكرة اإلصابة ُب معاين الشعر كاف كاضحا ،إذ أصبح
ٝباؿ الشعر ُب كفائو بأعراؼ الواقع ،كمطابقتو العرفية ،كنقلو األمْب ٢بقائق الكوف كا٢بياة،
كتساكت معاين الشعر مع األفكار ا٤بتداكلة.
كفكرة إصابة عيوف ا٤بعاين يفهم منها إصابة ا٢بقيقة الٍب ذكرىا ا٤بربد ُب تعريفو.
كا٢بقيقة قد يقصد هبا أمراف:
 (1ا٢بقيقة ٗبعُب الصدؽ ضد الكذب.
 )2ا٢بقيقة الٍب ٛبثل الواقع ضد ا٤ببالغة كاإلفراط كالغلو.
 فاألمر األكؿ مثلو رجاؿ عصر النبوة كا٣بلفاء الراشدين كبعض التابعْب ،كذلك أهنمكانوا يرجعوف ُب ا٢بكم على األفعاؿ كاألقواؿ ُب ذلك اجملتمع الفٍب ٗبا يتفق كتعاليم
الدين اإلسبلمي ،فربطوا بْب الشعر كبْب الصدؽ ،كبعض األقواؿ ا٤بنسوبة إىل رسوؿ ا﵁
 يفهم منها اشَباط ذلك .فقد "ركل أنو ٠بع بيتا يقوؿ فيو أحد الشعراء أف سيفو ُب
()72
ا٤بعركة كاف يقتل ُب ذىابو ك٦بيئو فقاؿ  : ىل كاف كما قاؿ؟"
اىتم هبذا ا٤بقياس كعمر ابن ا٣بطاب --فحْب استمع إىل قوؿ
ك ال ٪بد أحدا ٌ
ا٢بطيئة(:)73
م ًً
ض ٍوًء نىا ًرهً
ىً٘ب ٍد ىخٍيػىر نىا ورً ،عٍن ىد ىىا ىخٍيػ ير ىم ٍوقً ًد
ٌب تأتو ،تىػ ٍع يشو إىل ى
ىى
قاؿ :كذب ،بل تلك نار موسى نيب ا﵁ –-ك على ىذا األساس فضل زىّبا جاعبل
من فضائلو أنو "ال ٲبدح الرجل إال ٗبا فيو "(.)74

()71
()72
()73

الكامل.56=/5:
األغاين أليب فرج األصبهاين ،طبعة دار الكتب ا٤بصرية ،دت.:5/6 :
ديواف ا٢بطيئة بركاية ك شرح ابن السكيت ،دراسة ك تبويب مفيد ٧بمد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بّبكت لبناف ،ط5857 ،5ىػ

5==7/ـ :ص57
( )74طبقات فحوؿ الشعراء.:7/5:
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كقد كاف ا٤بربد من ا٤بعجبْب بالشعر الذم يوافق ا٢بق ك ال كذب فيو ،ك يظهر ذلك ُب
تعليقو على أبيات منها:
اس بػع ىد اب ًن أ ًموً
ىك ىساقًطىوة إً ٍح ىدل يى ىد ًيو ًم ىن ا٣بىٍب ًل
ٌب ًُب النى ً ى ٍ ٍ
ىكيك يل فى ن
كبػعض م ً
ىكالى ًظ ىل إًالى أى ٍف تيػ ىع يد ًم ىن الن ٍخ ػ ًل
ُب ٥بىػ ػا
ىى ٍ ي
الر ىجاؿ ى٬بٍلىةه الى ىج ى
()75

ك قاؿ  " :كىذا من جيد الكبلـ لصحة معناه ،كألنو كافق حقا"
كما أف ىناؾ من رجاؿ العلم من نظر إىل الشعر على أنو ٯبب أف يكوف صورة صادقة
٤با ٯبرم ُب الواقع ،فارتبطت ٝباليات ا٤بخيلة بالقرب من الواقع كاالحتكاـ إىل العقل ألف
الصدؽ ٗبعناه ا٣بارجي ىو مطابقة الكبلـ للواقع ا٣بارجي بكل تفاصيلو كىو ما يقابل كلمة
كذب .ركل ا٤بربد أف امرأة عمراف بن حطاب قالت لو " :أما زعمت أنك مل تكذب ُب الشعر
قط قاؿ :ىأك فعلت؟ قالت :أنت القائل:
اؾ ىٍ٦بىزأىةي بن ثػى ٍو رىكاىف أى ٍش ىج ىع ًم ىن أي ىس ىامو
فىػ يهنى ى
أيكوف رجل " أشجع من األسد قاؿ :فقاؿ :أما رأيت ٦بزأة بن ثور فتح مدينة كاألسد
ال يفتح مدينة"(.)76
فإصابة ا٢بقيقة تصبح صور األشياء ٗبوجبها ُب الشعر ىي صورىا ُب الواقع ،كيغدك
الشعر نقبل فوتوغرافيا ٤با ىو كائن ،كىذا أمر يطمس جانبا من ٧باسن الشعر ،فالشعر عطاء
٨بيلة ال ٲبكن أف ٰبصر ُب كصف األشياء على ما ىي عليو فحسب بل مبناه على االدعاء
كإضفاء قيم جديدة على ا٤بوصوفات ،من خبل٥با يتضح التفطن من الناظم ا٤بدعي.
إف الصدؽ ٗبعناه ا٤بعتاد أمر ينبغي أال نتجاىلو ،فالنقاد كإف كانوا يدركوف قيمتو ُب
العمل الشعرم ،إال أهنم يستعملوف "الصدؽ" ٗبعُب ٨بالف عن ا٤بعُب ا٤بألوؼ ،كىو ا٤بعُب
ا٣بارجي لكلمة " صدؽ" فكثّبا ما يَبؾ ىذا ا٤بعُب كٰبل ٧بلو معُب آخر ،كىو صدؽ التجربة أك
الصدؽ الشعورم ،كيقصد بو صدؽ الشاعر كأمانتو كقدرتو على التعبّب عن دقائق ٘بربتو
الداخلية ،بصرؼ النظر عن اتفاؽ ىذه التجربة مع حرفية الواقع ا٣بارجي أك عدـ اتفاقها.

()75
()76

التعازم ك ا٤براثي :ص<.5
الكامل.56</7 :
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كلقد أحس ابن قتيبة ٗبا للصدؽ الداخلي من أثر ُب عملية اإلبداع الشعرم  ،لذلك
فاضل بْب نسيب ٝبيل ككثّب ،ك"قدـ ٝبيبل عليو كعلى أصحاب النسيب ٝبيعا ُب النسيب ألف
()77
ٝبيبل كاف صادؽ الصبابة ككاف كثّب يتقوؿ كمل يكن عاشقا" .
ك لقد أدرؾ أف ا٢بب ينبوع ىذا اللوف من الشعر ،كعرؼ أف العاطفة إذا كانت حقيقة
صادقة أثرت ُب الشعر فجعلتو قويا مؤثرا.
كما أف ا٤بربد أكثر ُب مؤلفاتو من شعر ا٤براثي ٤با فيها من صدؽ العاطفة فقد ركل
قصيدة طويلة مشلت سبع صفحات إلبراىيم بن مهدم يرثى ابنا لو أصيب بو بالبصرة كىو
كاليها ككاف فيما يؤثر عنو يستحق أف يرثى كأف يوصف ،ك قاؿ فيها" :كشعره ىذا يستحق أف
يبكي القلوب ،كيستنزؿ الدموع ٢بسن لفظو ،كصحة معناه ،كشرؼ قائلو ،كأنو إذا ٠بع علم أنو
عن نية صادقة"(.)78
كقاؿ أيضا ُب قصيدة أليب ناظرة السدكسي ،ككاف رجبل من أىل العلم كا٤بعرفة يرثى
البصرة كأىلها :أهنا جاءت " بكبلـ عريب فصيح ينىبء أنو كبلـ موجع ٱبرج عن نية صادقة من
ألفاظ رجل ال عجز يقعد بو عن بلوغ ا٢باجة ،كال إسراؼ ُب قولو كٛبحل يتجاكز بو
القدر"(.)79
ك ُب الباب نفسو ،باب ا٤براثي٪ ،بد ا٤بربد يستحسن أبياتا ألخت عمرك ذم الكلب
ترثيو فيها "كُب ىذه القصيدة من حر الكبلـ كصادؽ ا٤بدح قو٥با:
بًوجناء حر و
و
ؼ تى ىشكي ال ىكبلىالى
ت ىٍ٦ب يه ػ ػ ػ ػ ػ ػولىةن
ىك ىخرؽ ى٘بى ىاكٍز ى
ى ٍى ى ىٍ
ً
ت يد ىجي اللى ًيل فً ًيو ا٥بىبلىالى
ىكيكٍن ى
فى يكٍن ى
ت النى ػ ػ ػ ػ ػ ىه ىار بًو ىمشٍ يسوي
ت ىم ٍد ىح ًٍب الىٍم ًر وئ
يىػ يزيـ ال يكمػىا ىة ىكيػي ٍع ًطي النى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواالى
فى ىما بىػلىغى ٍ
ً ()80
كيػنٍ ًزـ ًُب غيمر ً
ات ا٢بر ً
إًذىا ىكػ ًرىه ا٤ب ٍح ًج يمو ىف النٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىزاالى"
كب
ىى ي
ي
ي
ٍى
ي
كلنا أف نتساءؿ بعد ىذا ىل ينبغي لكي تكوف التجربة الشعرية صادقة أف تكوف ٩با قد
مر بو ا٤ببدع فعبل أك ٗبعُب آخر ىل ينبغي أف تكوف ٘بربة كاقعية؟
( )77الشعر ك الشعراء.989/6 :
( )78التعازم ك ا٤براثي :ص.59=-597
()79
()80

ا٤بصدر نفسو :ص.6<6
الفاضل :ص.:4
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إف ٪باح الشاعر ُب التعبّب عن ىذه التجربة أك تلك يكوف نتيجة اشَباؾ بْب ا٣بياؿ
كاالنفعاؿٍ ،ب ا١بهود الٍب يبذ٥با ا٤ببدع ليتم لو إخراج بناء فِب متكامل ،فأحسن ما يقدمو ا﵀دث
للمبدع أف يقَبح عليو فحسب ،كعليو بعد ذلك أف ٱبتار كيؤلف ،لذا لن تكوف ىناؾ ٘بربة فنية
صادقة ،إال بالنسبة للمبدع الذم يعرؼ كيف يلتقطها كيفيد منها ،فليس بالضركرة أف ٲبر ا٤ببدع
بالتجربة فعبل ،كال أف يبلحظها ٙبدث ُب الواقع ،فالشاعر ٕبساسيتو كحدة انفعالو يتأثر ٗبا
يشاىده كٱبتزف ىذه االنفعاالت ُب نفسو حٌب يتكوف لو رصيد من التجارب عرب السنْب.
فالشعر إذا ما أخذناه ٗبقياس الصدؽ كالكذب ٗبعناٮبا ا٢برُب صار كذبا دكف شك
كلكن نظرا ألف الشاعر يقدـ ٘بربتو ىو ،فإننا ال نستطيع أف نصفو بالكذب مٌب ما أدل ىذه
التجربة بأمانة كصدؽ ،كعلى ذلك فإف الشعر يوصف بالصدؽ الداخلي كال يوصف بالكذب.
 كاألمر الثاين جاءت فيو ا٢بقيقة مقابلة للمبالغة كاإلفراط ُب قوؿ الشعر .ك ا٤ببالغةعرفها الشعر العريب منذ العهد ا١باىلي كلكنها مل تعرؼ هبذا االسم االصطبلحي عند الببلغيْب
إال ُب عهد متأخر ،كما ىو ا٢باؿ ُب كثّب من ا٤بصطلحات الببلغية كالنقدية .غّب أف ا٤ببالغة ُب
الشعر ا١باىلي مل تتجاكزؾ ا٢بد ا٤بألوؼ بْب الشاعر كا٤بتلقي ألف الشعر ا١باىلي يغلب عليو
الواقعية كالوضوح ُب معظمو.
ك ُب العصر األموم كالعباسي استجاد الببلغيوف ا٤ببالغة كحبذكىا ُب األشعار كذلك ألف
ا٤ببالغة ٙبقق فيها ٝبالية ال ٰبققها االقتصاد.
على أف إيثار ا٤ببالغة ال يعِب انقطاع الصلة بْب الشعر ك الواقع .ك على ىذا فاإلصابة ُب
ا٤ببالغة تعِب االعتداؿ ُب كصف األشياء ،فبل يبالغ الشاعر ُب الوصف فيخرج با٤بوصوؼ عما
يقبلو العقل ،كال يصوره على ما ىو عليو كيبالغ ُب االقتصاد ُب تصويره فيفقد الشعر قيمتو.
فا٤ببالغة كاإلفراط ىي طريقة العرب ُب كبلمها لتبلغ الغاية ا٤بثلى ُب كصف األشياء ألف
العرب من شأهنا أف تبالغ ُب الوصف كالذـ كما من شأهنا أف ٚبتصر كتوجز ذلك لتوسعها ُب
الكبلـ كاقتدارىا عليو(.)81
ك ىكذا فالشعر ا١بيد ىو الذم يتجاكز تسجيل ما ىو كائن إىل رؤية ما ينبغي أف
يكوف.
( )81ينظر الربىاف ُب كجوه البياف :ص .597
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كا٤بربد كإف بدا سيء الظن با٤ببالغة كالتشبيو ا٤بتجاكز ،متشبثا بضركرة مطابقة الفن القويل
للحقيق ا٤بوضوعية أك أف يقع قريبا منها على األقل ُب قولو " كمن اإلفراط فيو قولو:
ت ًم مُب معلق بًع ً
فىػلىو أىف ما أىبػ ىقي ً
ود يٜبى واـ ىما تىأىكىد عي يو يد ىىا
ٍ ى ٍٍ
يى ه ي
الثماـ :نبت ضعيف ،كاحدتو ٜبامة ،ك ىذا متجاكز كقوؿ القائل:
* ىك ٲبىٍنىػعي ىها ًم ٍن أى ٍف تى ًط ىّب ًزىم يام ىها *
كأحسن الشعر ما قارب فيو القائل إذا شبو ،كأحسن منو ما أصاب بو ا٢بقيقة ،كنبو فيو
بفطنتو على ما ٱبفي عن غّبه ،كساقو يرصف قوم كاختصار قريب)82(".إال أننا كجدناه يورد

٦بموعة من األشعار الٌب عدىا من التشبيو ا٤بفرط .كاإلفراط عند ا٤بربد ليس مرتبط بقيمة ا٤بعُب
اجملرد كلكنو مرتبط بكيفية التأدية كعرضو ،كما أف ىذا اإلحساس يثار من خبلؿ األفعاؿ
كا٢بركات الٍب ير٠بها الشاعر بواسطة اللغة الٍب يتحوؿ هبا ا٤بعُب إىل شيء ٧بسوس كقد سبقو
ا١باحظ فاستحسن بعض ا٤ببالغات ،كضاؽ ببعضها غاية الضيق كما عابو منها كاف متصبل
بالعقيدة.
كمن األشعار الٍب جاء تعليق ا٤بربد عليها بلفظو " ا٤بفرط ا٤بتجاكز" قوؿ بكر بن النطاح
ٲبدح أبا ذلف القاسم ابن عيسى(:)83
ىج يل ًم ىن الد ٍىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر
لىوي ًٮبى هم الى يمٍنتىػ ػ ػ ػ ىهى لً ًكبىػ ػ ػا ًرىى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ىكًٮبتيوي ال ي
ص ٍغىرل أ ى
لىو راحةه لىو أى ىف ًمعشار ج ػ ػ ػ ػ ػ ً
صا ىر البىػير أىنٍ ىدل ًم ىن البى ٍح ًر
ود ىىػا
ىعلىى ً م
الرب ى
ٍىى ي
يى ى
ً ً
كلىو أىف خ ٍلق ا﵁ً ُب مس ً
الع ٍمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر
ك فىا ًر ًس
ى ى
ىكبػى ػ ػ ىارىزهي ىكا ىف ا٢بيل ٌي م ىن ي
ىٍ
من الواضح من خبلؿ ىذا ا٤بثل كغّبه كثّب أف مراده من التشبيو "ا٤بفرط" ا٤ببالغ فيو،
كىذا ىو األساس الذم بنيت عليو الببلغة العربية ُب جانب كبّب من جوانبها ،كيظهر ذلك ُب
تعريفهم للتشبيو كما استقر ا٤بتأخرين منهم ،فإنو " ال يعمد إليو إال لضرب من ا٤ببالغة"(.)84

()82

الكامل.6=8/5 :

( )83ا٤بصدر نفسو.56</ 7 :
( )84ا٤بثل السائر.7=;/5 :
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التجاكز ُب الصورة ٢بدكد الواقع ليس عيبا إذا جاء ضمن سياؽ تآزره فيو تلك الصورة
مع بقية عناصره ،لتربز ا٤بعُب الذىِب الذم يشعر بو الشاعر ُب صورة ٧بسوسة ،كذلك من خبلؿ
٦بموع الطرفْب ،كما بينهما من مناسبة كمبلءمة.
كُب ىذه ا٢باؿ ال يفهم من عبارة ا٤بربد " مفرط متجاكز" أنو ٩با يعاب ُب الشعر ،إ٭با
العكس صحيح ،يرشدنا إىل ذلك تعليقو على أبيات لعريف القواُب ،يرثي فيها سليماف بن عبد
ا٤بلك ،ك يذكر عمر بن عبد العزيز جاء فيها:
ىذ ىاؾ ىس ىقى ًك ٍدقنا فىػىرىكل ىكىدقىوي قىػٍبػىر ٍام ًر وئ أ ٍىعظى ىم ىرميب ىحقوي
قاؿ ا٤بربد ":كقاؿ قوـ ىك ٍدقىوي يريد ىك ٍدقىةن كاحد نة ،كىذا ردمء ُب ا٤بعُب ليس ٗببالغ"(.)85
ك٩با يؤكد ذلك أيضا كثرة الشواىد الٍب ساقها ٥بذا الضرب ٗبقارنة مع شواىد التشبيو
ا٤بقارب ،كىي كإف كانت من التشبيو ا٤بفرط ا٤بتجاكز ،فإهنا مل تتجاكز استعماؿ العرب ُب
تشبيهاهتا ،كىي بذلك ٩با يألفو الذكؽ العاـ.
إف الصورة إذا جاءت من ا٤بفرط ا٤بتجاكز ،فليست من الكذب ُب شيء ،كالكذب
عيب كمذمة ،فكيف يكوف ٧بل إعجاب؟ كقد أعجب ا٤بربد بصورة النابغة ُب رثاء حصن بن
حذيفة ،كعبارتو صرٰبة ىنا حيث يقوؿ " :كمن عجيب التشبيو ُب إفراط غّب أنو خرج ُب كبلـ
جيد كعِب بو رجل جليل ،فخرج من االحتماؿ إىل باب االستحسافٍ ،ب جعل ١بودة ألفاظو
كحسن رصفو كاستواء نظمو ُب غاية ما يستحسن"(.)86
فالكلمات " عجيب التشبيو ،كبلـ جيد ُ،ب غاية ما يستحسن " تنص على إعجابو
هبذا النوع من الصور  ،كلكن ىذا اإلعجاب ال يكوف مطلقا ،إ٭با ىناؾ قيود ال بد منها ُب
الصورة حٌب تبلغ ىذا ا٤ببلغ من اإلعجاب عند ا٤بربد ،فالتجاكز كاإلفراط ال يرفع كل صورة يقع
فيها إىل درجة ا١بودة ما مل يكن ُب صياغة فنية تصور ا٤بعُب كتؤديو ،كفيها من جودة األلفاظ ما
ٯبعلها من جيد الشعر كُب غاية ما يستحسن.

()85
()86

الكامل.6<7/6 :
ا٤بصدر نفسو.56=/7 :
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إف اإلفراط ال يعد كذبا كإ٭با ىو  :قوؿ صادؽ موشى بزينة ا٤ببالغة ذلك ما الحظو ا٤بربد
كأعجب بو أٲبا إعجاب كسايره ُب ذلك حازـ القرطاجِب(.)87

ج -الفطنة بالغوامض:

قاؿ ا٤بربد " :كنبو فيو بفطنتو على ما ٱبفي عن غّبه" .لقد ربط ا٤بربد بْب الشاعرية
كالقدرة على التشبيو ،ك بْب الشاعرية كاالبتكار .كاالبتكار "مصطلح يشّب إىل قدرة الشاعر على
التوصل إىل شيء جديد مل يسبق إليو ،كىو يعِب – ُب جانب من جوانبو -قدرة الشاعر على
تكوين تشبيهات أك ٦بازات جديدة أك ما يسمونو با٤بعُب ا٤ببتكر ،أك ا٤بخَبع ،أك النادر أك
الغريب ،أك ا٤ببتدع"(.)88
كإذا راجعنا أحكاـ ا٤بربد على الشعر كالشعراء ،كجدنا أف جانبا كبّبا من براعة الشاعر
يرد أساسا إىل قدرتو على اإلتياف ٗبعُب جديد مبتكر ،من ذلك تعليقو على أبيات ذكرىا عبد
ا٤بلك بن مركاف لعبدة بن الطيب كىي(:)89
ً ً
٤با نىػزلٍنىا نىصبػنىا ًظل أح ًذيػةو
ً ًً
ى ى ىٍ
ٍ ى
ىكفى ىار للٍ ىقوـ بالل ٍح ػ ػ ػم ا٤بىىراجي ػ ػ ػ ػلي
ًً ً
وؿ
ىما ىغيػىر الغىلٍ يي ًمٍنوي فىػ يه ىو ىمأٍ يكػ ي
ىكٍرهد ىكأى ٍش ىق ير ىما يػي ٍؤنيو طىاٖبيوي
ً
ً ً
ت قي ٍمنىا إً ىىل يج ٍرود يم ىسوىم وة
يٜب ى
أ ٍىعىرافىهػين ألىيٍدينى ػ ػ ػ ػ ػ ػا ىمنى ػ ػ ػ ػادي ػ ػ ػ ػ ػ ػلي
حيث قاؿ ا٤بربد عنها " :كإ٭با أخذ ما ُب ىذه األبيات من بيت امرئ القيس ،فإنو ٝبع
ما ُب ىذه األبيات ُب بيت كاحد مع فضل التقدًن(:)90
ً ()91
ً ً
اؼ ا١بً ً
ى٭بىش بًأىعر ً
ضهب"
ياد أى يكفنىا
إًذىا ىٍ٫ب ين قي ٍمنىا ىع ٍن ش ىواء يم ى
ه ٍى
فامرؤ القيس قدـ على غّبه من الشعراء ،فلوال لطيف ا٤بعاين كاجتهاده فيها كابتكاره
ك٘بديداتو ،كإقبالو عليها ٤با تقدـ على غّبه ،كلكاف كسائر شعراء أىل زمانو ،إذ ليست لو
فصاحة توصف بالزيادة على فصاحتهم ،كال ألفاظو من ا١بزالة كالقوة ما ليس أللفاظهم ،كإ٭با
( )87ينظر منهاج البلغاء كسراج األدباء ،حازـ القرطاجِبٙ ،بقيق ٧بمد ا٢ببيب بن خوجة ،دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت ،ط5=<5 ،6ـ:
ص.;9
( )88الصورة الفنية ُب الَباث النقدم  :ص.54:
( )89الكامل.58:/6 :
( )90ديواف امرئ القيس :ص;.7
( )91الكامل.58;/6 :
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احتجوا ُب تقدٲبو بأنو كاف ُب إتيانو با٤بعاين مبتدئا كمل يكن ٧بتذيا ،فقالوا  :ىو أكؿ من شبو
ا٣بيل بالعصا كذكر الوحش كالطّب كأكؿ من قاؿ :قيد األكابد ،كأكؿ من قاؿ :كذا ،كقاؿ كذا،
فهل ىذا التقدًن إال ٤بعانيو.
كقاؿ ا٤بربد عن أبيات أنشدىا نصيب مدح فيها سليماف بن عبد ا٤بلك:
ً ً
ب ى ًً
وؿ لًرٍك و
ب
ين لىىقٍيتيػ ػ ػ ػ ػ يهػ ٍم
قىػ ىفا ذىات أ ٍىك ىشاؿ ىكىم ٍوالى ىؾ قىػ ػ ػ ػ ػ ػا ًر ي
صادر ى
أىقي ي ى
ً
ً ًً ً
ب
قً يفوا ىخبمػ ير ًكين ىع ٍن يسلىٍي ىما ىف إًن ًِب
ل ىم ٍع يركفو م ٍن أ ٍىى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًل ىكدا ىف طىالػ ي
ً
ك ا٢بىىقائًب
ت ىعلىٍي ى
ىكلى ٍو ىس ىكتيوا أىثٍػنى ٍ
اجوا فىأىثٍػنىػ ٍوا بًالٌذم أىنٍ ى
ت أ ٍىىليوي
فىػ ىع ي

"كىذا ُب باب ا٤بدح حسن كمتجاكز كمبتدع مل يسبق إليو"(.)92
كما علق على أبيات أليب نواس كىي:
أىيػها ً ً ً ً
ً ً
يمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ومػا
الى أىذي ي
الرائ ىحاف باللوـ لى ى
كؽ ا٤بيىد ىاـ إال ىمش ى
ى ى
ً
ً
ً
يمػ ػ ػ ػ ػ ػا
تىالى ًِب بًا٤بىبلىًـ ف ىيها إً ىمػ ػ ػ ػ ػ ػاـه
الى أ ىىرلً يل خبلىفىوي يم ٍستىق ى
لىست إًالى علىى ا٢ب ًد ً
يث نى ًدٲبىا
اىا إً ىىل ًس ىوام فىًإًين
اص ًرفى ى
فى ٍ
ٍ ي ى ى
قائبل " :فهذا ا٤بعُب مل يسبق إليو أحد"(.)93
فا٣باصية النوعية للشاعر ا١بيد عند ا٤بربد تتمثل ُب قدراتو اإلبتكارية ا٣باصة ،كُب إتيانو
با٤بعُب ا١بديد الدقيق الذم مل يسبق إليو أحد.

د -الرصف القوي واالختصار القريب:
 )3الرصف القوي:

إذا كاف ا٤بربد يرل أف أحسن الشعر ىو ما سيق برصف قوم فقد سبقو ا١باحظ إىل ىذا
ا٤بعُب بقولو " :أجود الشعر ما رأيتو متبلحم األجزاء ،سهل ا٤بخارج ،فتعلم بذلك أنو قد أفرغ
إفراغا كاحدا ،ك سبك سبكا كاحدا فهو ٯبرم على اللساف كما ٯبرم الدىاف"(.)94
كالرصف القوم عند ا٤بربد ىو أف تكوف األلفاظ جزلة كأف تكوف العبارة فخمة كمتبلٞبة
األجزاء فا٤بربد بصرم ،كذكؽ البصريْب ٲبيل إىل ا١بزالة كالقوة كالرصانة.
()92

الكامل.5<8/5 :

( )93ا٤بصدر نفسو584/7 :
( )94البياف كالتبيْب .:;/5 :
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كمصطلح الرصف يقصد بو ا٤بربد" النظم" ،فاللفظة عنده ال تكوف مؤثرة كشاعرية إال عن
طريق ارتباطها باأللفاظ األخرل ُب القصيدة كليست لعبلقتها بالعامل ا٣بارجي فاأللفاظ ال تؤثر
ُب النفوس إال ٗبا ٙبملو من دالالت خاصة يستطيع الشاعر أف يقدمها ُب إطار فِب معرب.
كمن أمثلة حسن الرصف قولو ..." :فمن ألفاظ العرب البينة القريبة ا٤بفهمة ،ا٢بسنة
الوصف ،ا١بميلة الرصف قوؿ ا٢بطيئة:
ًً
صنً ىيعةو إً ىىل ىمالًًو الى تىأٍتًًو بً ىش ًفي ًع"(.)95
ٌب إً ٍف تىأٍتو ًُب ى
ىك ىذ ىاؾ فى ن
بينما ٪بده يعلق على بيتْب لشاعر من أىل الرم يكُب أبا يزيد كٮبا:
ك التاج يم ٍرتىًف نقا ًُب ىشا ىذ ًم ٍهىر ىكىد ٍع يغ ٍم ىدا ىف لًلٍيى ىم ًن
ب ىىنًيئنا ىعلىٍي ى
ا ٍشىر ٍ
اج ا٤بلٍ ً
ك تىػلٍبى يس ػ ػ ػ ػػوي ًم ٍن ىى ٍوذىةى بٍ ين ىعلًي ىكابٍ ين ًذم يىػىزًف.
ت أ ٍىكىىل بًتى ً
فىأىنٍ ى
بقولو" :أحسن فيو كأصاب الفص  ...فأحسن الَبتيب جدا"(.)96
فالَبتيب ىنا قد يقصد بو ترتيب األلفاظ ُب البيتْب ،أك ترتيب البيتْب مع بعض ،كيعُب
بو على ما أظن نظم البيتْب ،كالَبتيب ُب النظم أمر مقصود ،ألنو ٩با ٰبتاج فيو إىل الفكر كإىل
الدقة.
لذا فقد دعا ابن طباطبا الشاعر إىل أف " يعد لكل معُب ما يليق بو"( )97من كلمات
كأف " تقتضي كل كلمة ما بعدىا ،كيكوف ما بعدىا متعلقا هبا مفتقرا إليها"( .)98كهبذا يكوف
الشكل ليس بذم قيمة ُب ذاتو ك إ٭با قيمتو تتمثل ُب االنسجاـ كالتبلحم مع بقية العناصر
ا٤بكونة للقصيدة ،من ىنا كانت القصائد " بعضها كالقصور ا٤بشيدة كاألبنية الوثيقة الباقية على
مر الدىور"(.)99
فالشعر ا١بيد ىو ما كانت عبارتو تبُب ُب ٛباسك كقوة التحاـ ،كانسجاـ تاـ ٕبيث تؤلف
تأليفا فيو عبلقات كترابط بْب أحرؼ الكلمة الواحدة من حيث انسجاـ األصوات من جهة،

()95
()96
()97
()98
()99

ديواف ا٢بطيئة :ص56:
الكامل.56=/7 :
ا٤بصدر نفسو.68/6 :
عيار الشعر :ص=.4
ا٤بصدر نفسو :ص.657
ا٤بصدر نفسو :ص.55
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كمن حيث الكلمات كا١بمل بعضها مع بعض من جهة أخرل ،كإنشاء عبلقات بْب ا١بمل.
كلعل ىذا ما يقصده ا٤بربد بقوة الرصف.
كمصطلح الرصف استخدمو العسكرم حيث بْب لنا الرصف ا٢بسن من الرصف السيئ
فقاؿ " :كحسن الرصف أف توضع األلفاظ ُب مواضعها كٛبكن ُب أماكنها ،كال يستعمل فيها
التقدًن كالتأخّب ،كا٢بذؼ كالزيادة ،إال حذفا ال يفسد الكبلـ ،كال يعمى ا٤بعُب ،كيضم كل لفظة
منها إىل شكلها ،كتضاؼ إىل لفقها ،كسوء الرصف تقدًن ما ينبغي تأخّبه منها كصرفها عن
كجوىها ،كتغيّب صيغتها ،ك٨بالفة االستعماؿ ُب نظمها"(.)100
فأبو ىبلؿ العسكرم يتحدث ُب ىذا النص عن " الرصف" أم النظم ،كٯبعل حسن
ا لنظم أف تأٌب الدكاؿ ا٤بكونة ألم تركيب على النسق ا٤بعهود ٫بويا ،كااللتزاـ بالقواعد الَبكيبية
ا٤بقررة كال يستعمل فيها أم تقدًن أك تأخّب أك حذؼ أك زيادة إال بشركط معينة ك٩بيزات خاصة
.
ك ا٤بربد اختار مصطلح " الرصف" لدقة ا٤بصطلح ُب داللتو على نظم الكبلـ ،كبياف ما
ٰبتاجو ىذا الرصف من جهد .فوضع األلفاظ مواضعها كما يقتضي الَبتيب ا٤بثايل للجملة ىو
حسن الرصف.
 )2االختصار القريب:

يريد بو ا٤بربد اإلٯباز ا٤بفيد .فاالختصار ىو اإلٯباز ،كقد قاؿ عنو العباس بن صحار

العبدم  " :ىو اللمحة الدالة "( )101حينما سألو معاكية :ما أقرب االختصار؟
كىذا األسلوب "من أبرز أساليب العرب ،فقد اىتموا بالعبارة ا٤بوجزة كالكبلـ ا٤بختصر
ليسهل حفظو كيكوف تأثّبه ُب النفوس عظيما"(.)102
كالعرب ٙبب االختصار كاإلٯباز إىل درجة أهناٚ " :بتصر ُب التشبيو كرٗبا أكمأت إليو

إٲباء"( )103لذا قيل ":خّب الكبلـ ما أغُب اختصاره عن إكثاره"(.)104
( )100الصناعتْب :ص=.5:
( )101الكامل.757/6 :
( )102معجم ا٤بصطلحات الببلغية ك تطورىا ،أٞبد مطلوب ،مكتبة لبناف ،ط644; ،6ـ :ص.8:
()103
()104
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ك قد بلغ بالعرب حبهم لئلٯباز إىل درجة الغموض ُب ا٤بعُب حيث يركم ا٤بربد " أف عبد
ا٤بلك بن مركاف كتب إىل ا٢بجاج بن يوسف " بسم ا﵁ الرٞباف الرحيم -أما بعد -فإنك سامل
كالسبلـ" فأشكل على ا٢بجاج كأرؽ لذلك ليلتو ،فقاؿ لو ابن ىبّبة  :ما يسهر األمّب؟ فقاؿ :
إيل أمّب ا٤بؤمنْب فيو كذا ،قاؿ :فإًف أعلمتك معناه فمايل عندؾ؟ قاؿ كالية خرساف،
كتاب كتبو ٌ
فقرأ عليو الكتاب ،فقاؿ عمر  :أخذه من قوؿ القائل:
ً ً
ً
ً ً
ً
ْب ى ً
ييد ييركنى ًِب ىعن ىسامل ىكأيد ييريى ٍم ىكج ٍل ىدةي بى ى
العْب ىكاألىنٍف ىساملي
فواله خراساف"(.)105
كاالختصار احتفى بو ا٤بربد كجعلو إحدل الفضائل الكربل ُب الكبلـ ،كالذم يطالع
٨بتاراتو يلحظ ىذا التقدير لئلٯباز ُب نفس ا٤بربد ،كقد عقد ُب أكائل كتابو الكامل بابا ذكر فيو
بعض ما للعرب من االختصار ا٤بفهم ،كاإلطناب ا٤بفخم ،كلكن الذم ٲبعن النظر ٯبد أنو أكثر
من شواىد االختصار ،ك كقف عندىا يستحسنها ،كما نبلحظ أنو على مذىب أستاذه
ا١باحظ من أف االختصار ٯبب أف يكوف مفهما.
قاؿ ا٤بربد " :ك٩با يستحسن لفظو ،كيستغرب معناه ،كٰبمد اختصاره قوؿ أعرايب من بِب
كبلب:
ً
رضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
اف
فى ىم ٍن يى ي
ض فىًإ مين ىكنىاقىًٍب ًٕبى ٍج ور إً ىىل أ ٍىى ًل ا٢ب ىمى ىغ ى
ك ىملٍ يىػ ٍغىر ٍ
كأ ً ً
ً
ً ً
ً
ض ًاين
صبىابىوة
ىسى لىىق ى
ى ٍ
ىٙب ين فىػتيبٍدم ىما هبىا م ٍن ى
يخفي الذم لىوالى األ ى
()106
يريد :لقضى علي ،فأخرجو لفصاحتو كعلمو ٔبوىر الكبلـ أحسن ٨برج"
كقاؿ ":قاؿ أيب عينة:
إًال ىرأىل ًعٍبػىرةً فً ًيو إًذىا إً ٍعتىبىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىرا
اح يىػ ٍوهـ ىعلىى ىحي ىكالى اًبٍػتى ىك ػ ػ ػ ػ ىػرا
ىما ىر ى
ىحٌب تػي ىؤثًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىرً ُب قى ًوـ ٥بىاى اىثىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىرا
صىرىمت
ىكالى أىتى ٍ
ت ىس ى
اعةهً ُب الد ٍى ًر فىانٍ ى
ىع ٍن ىغ ًّب أىنٍػ يف ًس ىها ملىٍ تى ٍكتي ًم ا٣بىبىػىرا
إً ىف الليىػ ػ ػالًػي ىكاألي ىاـ أىنٍػ يف ىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
فأخذ ىذا ا٤بعُب حبيب بن أكس الطائي كٝبعو ُب ألفاظ يسّبة فقاؿ:
ب نى ً
الع ىجائً ً
اص هح الى يي ٍش ًف يق
ص ىح الزىما يف ىكإًنوي
٤بى ٍن ى
ىع ٍم ًرم لىىق ٍد نى ى
( )105الفاضل :ص.95
( )106الكامل.76/5:
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فزاد بقولو ":ناصح ال يشفق" على قوؿ ابن أيب عيينة شيئا طريفا ،كىكذا يفعل ا٢باذؽ
بالكبلـ"(.)107
فاختصار أيب التماـ أبيات أيب عيينة ُب بيت كاحد عده ا٤بربد من ا٢بذؽ ُب الكبلـ أم
الذكاء كالنباىة.
كيبْب ا٤بربد فضل الشموؿ كاإلٯباز ،كيستشهد على ذلك ببيت امرئ القيس(:)108
ً
ص ىحا ىكإً ىذا ىس ًك ٍر
احةى ىذا ىكبًرىذا ىكىكفىاءى ىذا
ىكنىائ ىل ىذا إً ىذا ى
ى٠بى ى
فامرؤ القيس قد ٝبع ُب ىذا البيت الواحد أكصافا كثّبة ،كما كصف ا٤بمدكح بأنو استمر

ُب جوده ُب حالٍب الصحو كالسكر ،كا٤بربد يفضل ىذا البيت على قوؿ عنَبة(:)109
ىم ًايل ىك ًع ٍر ًضي ىكافًهر ملى يى ٍكلى ػ ػ ػ ػ ًم
ك
ت فىًإن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًِب يم ٍستىػ ٍهػلً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه
فىًإذىا ىش ًربٍ ي
كىكما علًم ً
ت ىمشىائًلًي ىكتى ىكيرًمي
ص ير ىع ٍن نى ىدل
ت فى ىما أىق م
ص ىح ٍو ي
ىكإً ىذا ى
ى ى ىٍ
ألف البيتْب ٰبمبلف معُب بيت امرلء القيس السابق غّب أنو أطنب ُب قولو فأتى ا٤بعُب ُب بيتْب
فاستحق منزلة دكف األكؿ الٍب اتصف باإلٯباز(.)110
كقد حبذ ا٤بربد االختصار عند مقارنتو بْب ا٤بنثور كا٤بنظوـ قاؿ  " :ك٩با أذكره لتقارب
معانيو قوؿ" ا٢بسن" إف امرءن ال يعد بينو كبْب آدـ أبا حيا٤ ،بعرؽ لو ُب ا٤بوت .فهذا قريب أخذه
من قوؿ لبيد"(.)111
ً
يك ال يق يرك ىف األىىكائً يل
اعتىً ٍرب
ك تي ٍسل ى
لى ىعل ى
ك فى ٍ
ك ًعلٍ يم ى
ت ملى يىػٍنػ ىف ٍع ى
فىإ ٍف أىنٍ ى
فىػ ػًإ ٍف مل ىً٘ب ٍد ًمن د ً
العػ ػ ػو ًاذ يؿ
كف ىع ٍدنىا ىف ىكالًػ ػ ػ ندا
ىك يدك ىف معد فىػ ٍلتىػ ػ ػ ًز ٍع ى
ى ي
ك ى
ى
()112
ككبلـ" ا٢بسن" أخصر ،ككبلـ " ليبد" أكزف"  ،كىكذا يظهر حب ا٤بربد لبلختصار كتفضيلو
ُب ٝبيع فنوف القوؿ.
( )107الكامل.58/6 :
( )108ديواف امرئ القيس :ص.;9
( )109ديواف عنَبة :ص.<6
( )110ينظر الببلغة للمربد :ص .<8
( )111ديواف لبيد بن ربيعة العامرم ،دار صادر بّبكت ،دط ،دت :ص 575كالبيتْب قد كردا بغّب ىذا اللفظ ،ك اللفظ بتمامو:
ً
ً
ك نػى ٍفس ى ً
ب
ك تىػ ٍهد ى
لى ىعل ى
ت ىملٍ ٍ
فىًإ ٍف أىنٍ ى
ك فىانٍػتىس ٍ
تص يدقٍ ى ي
يك ال يق يرك يف األ ىىكائلي
فىًإ ٍف ىمل ىً٘ب ٍد ًمن يد ً
الع ىو ًاذ يؿ
كف ىع ٍدنىا ىف بىاقًينا
ىك يدك ىف ىم ىعد فىػلٍتىػىز ٍع ى
ك ى
ٍ
ٍ
( )112الببلغة للمربد :ص;<.
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 البعد عن التكلف:يفضل ا٤بربد كسائر علماء عصره االبتعاد عن التكلف ُب الشعر فيقوؿ  ":ك٩با يفضل
لتخلصو من التكلف كسبلمتو من التزيد ،كبعده من االستعانة قوؿ أيب حية النمّبم:
ىع ًشيىةى آ ىرًاـ الكنى ػ ػ ػ ػ ػ ً
اس ىرًمي ػ ػ ػ يم
ىرىمٍت ًِب ىك ًسٍتػىر ا﵁ً بىػٍي ًِب ىكبىػٍيػنىػ ىها
ً ً ()113
ً
ً
ضاؿ قىدًني"
أىالى يرب يى ووـ لى ٍوىرىمٍت ًِب ىرٍميىتيػ ػ ػ ػها
ىكلىكن ىع ٍهدم بًالنم ى

كيعقب على البيتْب بعد أف يشرحهما بقولو " :فهذا كبلـ كاضح"( .)114فالوضوح ضد
التعقيد ،كالتعقيد يكوف بسبب التكلف ،أما الوضوح فداللة على الطبع ،كا٤بربد يقدـ من كاف
"أشد على الكبلـ اقتدارا ،كأكثر تسمحا كأقل معاناة ،كأبطأ معاسرة)115( ".كال شك أف الكد
كا٤بطاكلة كاجملاىدة كا٤بعاكدة كا٤بعاناة ىي من قبيل ا٢بركات الذىنية القائمة على التعمد ك٧باكلة
اإلتياف ٗبا ال تستجيب لو طبيعة اإلنساف ٩با يدخل ُب عداد التكلف .
كالشعر ا٤بتكلف " ليس بو خفاء على ذكم العلم لتبيينهم فيو ما نزؿ بصاحبو من طوؿ
التفكّب ،كشدة العناء ،كرشح ا١ببْب"( )116ألنو مهما حاكؿ أف ٱبفي تلك الصنعة ،كذلك
التكلف ،فإنو يبدك كاضحا.
 -قرب المأخذ:

قاؿ ا٤بربد " :كمن حسن الشعر كما يقرب مأخذه قوؿ ٨بيس بن أرطاة األعرجي:
ضت نى ً
ص يح يمير
صي ػ ػ ػ ػ ػ ىحةن ًم مِب لًيى ٍح ىي
فىػ ىق ى
اؿ :ىغ ىش ٍشتىًِب كالني ٍ
ىعىر ٍ ي
كىٰبي طى ً
ً
اىر األثٍػو ً
اب بىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
ب ىٍٰب ىي
ىك ىما ًيب أى ٍف أى يكو ىف أىعي ي
ى ٍى ي ى
اؿ ىعلى ًيوً ُب بىػ ٍق ىعػاءى ىشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػير
ىكلى ًك ٍن قى ٍد اىتىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػًي أىف يىػ ٍح ىي
يػي ىق ي
()117
يك إًف ا٢بيػر يحػير"
ب يك يل ىش ٍي وء
اب ىعلى ى
فىػ يق ٍلػ ػ ػ ي
يػي ىع ي
ت لىوي :ى٘بىنى ٍ
كيشرح لنا ا٤بربد سبب كصف ىذا الشعر بقرب ا٤بأخذ قائبل " :الكبلـ ليس فيو فضل

( )113الكامل.6=/5 :
( )114ا٤بصدر نفسو.74/5:
( )115الببلغة للمربد  :ص.<5

( )116الشعر ك الشعراء.<</5 :
( )117الكامل.87/5 :
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عن معناه"(.)118

 المعنى البديع:كىو ا٤بعُب الذم يدؿ على حب العرب ٤بكارـ األخبلؽ كعدـ ا٤بغاالة كاإلسراؼ كا٤ببالغة

كا٣بركج عن ا٢بدكد ا٤بقبولة ،مثاؿ ذلك ما عيب على طرفو ُب قولو(:)119
ك ىبوا يك ػ ػ ػ ػ ػ ػ يل أىم ً
وف ىكطىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًم ٍر
أى ٍس يد ًغ ويل فىًإذىا ىما ىش ًربػي ػ ػ ػوا
ي
ى ىي
ً
يٍب راحوا ىعبق ا٤بًس ً
اب األ يىزٍر
ك هبًً ٍم
يػيلٍح يفو ىف األ ٍىر ى
ض يى ىد ى
ى ي ىى ٍ
ألنو قصر ُب ا٤بعُب ككصف القوـ با١بود إذا تغّبت عقو٥بم فقط ،كأجود منو قوؿ
عنَبة(:)120
ك ىم ًايل ىك ًع ٍر ً
ض ىكافًهر ملى يي ٍكلى ػ ػ ػ ًم
ت فىًإن ًِب يم ٍستىػ ٍهػلً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه
فىًإذىا ىش ًربٍ ى
كإًذىا صحوت فىما أىقٍصر عن نى ىدل كىكما علًم ً
ت ىمشىائًلًي ىكتى ىكيرًمي
ى ى ىٍ
ى ى ى ي ى ى ىٍ
()121
قاؿ ا٤بربد" :فخرب أف جوده باؽ كأنو ال يبلغ من الشراب ما يلثم عرضو" .
فا٤بربد ككل عريب يرل ُب حسن ا٣بلق كالكرـ شيمة على العريب أف يتصف هبا كأف
يدكهنا ُب أشعاره.

سادسا :الضرورة الشعرية
لقد أشار ا٤بربد ُب كتابيو  :ا٤بقتضب كالكامل إىل أ٭باط من الضركرات الشعرية كقضاياىا،
كىي ُب حقيقتها ال تشكل نسيجا متبلٞبا كمتكامبل  ،خاصة كأف النصوص الواردة ُب كتابيو مل
تكن مقصودة فيها لذاهتا ،ألف ا٤بربد كاف يتطرؽ إليها عرضا كلما ٠بح لو ا٤بوقف اللغوم بذلك.
كللمربد كتاب "ضركرة الشعر" لذا يعد أكؿ من ألف من العلماء ُب موضوع الضركرات ،
كإف كاف الكتاب قد عصف بو الزمن  ،فضاع فيما ضاع من تراث األمة اإلسبلمية  ،كلوال
كقوفنا ع لى إشارات عدد من العلماء إىل ىذا الكتاب ما عرفناه  ،ألننا مل نعثر بنقوالت منو
فيما ألف من كتب مستقلة ُب ضركرة الشعر فيما بعد كال ُب ا٤بباحث ا٣باصة بالضركرة ُب كتب
النحو .
()118
()119

الكامل.87/5 :
ديواف طرفة بن العبد :ص.87

( )120ديواف عنَبة  :ص.<6
( )121الببلغة للمربد :ص .<8
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كلعل السّباُب (ت863ىػ) ُب قولو " :رأيت بعض من ذكر ضركرة الشعر ،)122( "....قد عُب
بذلك ا٤بربد ككتابو ضركرة الشعر  ،الحتماؿ كقوفو عليو كنقلو منو  ،ككاف قد صرح بذكره بعدئذ
ابن الندًن (ت833ىػ)( ،)123كياقوت ا٢بموم (ت626ىػ)( ،)124كالقفطي (ت646ىػ)(،)125
كالسيوطي (ت199ىػ)( ،)126كآخركف( ،)127كبضياع ىذا ا٤بؤلف ضاعت قيمتو العلمية  ،تاركة
لقيمتو التأرٱبية أف ٙبفظ ٤بؤلفو فضل السبق كالريادة ُب إفراد الضركرة بتأليف مستقل(.)128

 -1مفهوم المبرد للضرورة :

إف مفهوـ ا٤بربد للضركرة الشعرية يكاد ينسجم مع تعريف ا١بمهور ٥با ،بأهنا ٨بالفة الشاعر
٤بقاييس اللغة كأصوؿ النحو ،سواء أكاف لو عنها مندكحة أـ ال ،مستندين ُب رأينا ىذا إىل
األدلة اآلتية:
أوال :إف ا٤بربد مل يقيد جواز الضركرة ُب الشعر بأال تكوف أماـ الشاعر مندكحة للهرب من
الوقوع فيها  ،فكاف يقوؿ " :الشاعر إذا احتاج أجراه ببل توكيد الحتماؿ الشعر ما ال ٰبسن ُب

الكبلـ "( ، )129ك"اعلم أف الشاعر إذا اضطر إىل صرؼ ماال ينصرؼ جاز لو ذلك"(.)130

ثانيا :استشهاده بأبيات شعرية كثّبة كقعت فيها ضركرات ،كفيها ركايات أخرل تلغي ضركراهتا ،
كسكوتو عنها  ،كما ُب قوؿ النابغة الذبياين(:)131
ضرب ً
ً ًً
يدةً بًا٤بً ٍس ىحاةً ًُب الثأى ًد
الول ى
ىرٌد ٍ
ت ىعلىٍيو أىقىاصيو ىكلىبٌ ىدهي
ىٍ ي ى

( )122ضركرة الشعر ،أبو سعيد السّباُب (ت <7:ىػ )ٙ ،بقيق رمضاف عبد التواب ،دار النهضة العربية ،بّبكت ،ط5849 ،5ى5=<9 /ـ:
ص.548
( )123ينظر الفهرست :ص<=.
( )124ينظر معجم األدباء ،ياقوت ا٢بموم (ت :6:ىػ) ،دار الفكر ،ط5844 ،7ىػ5=<4/ـ.566/5= :
( )125ينظر إنباه الركاة على أنباه النحاة ،القفطي (ت :8:ىػ)ٙ ،بقيق ٧بمد أبوا الفضل إبراىيم ،دار الكتب ا٤بصرية ،القاىرة-57;4 ،

57=7ىػ5=;7-5=94/ـ .696/7 :
( )126بغية الوعاء ُب طبقات اللغويْب كالنحاة ،ا١ببلؿ السيوطي (ت =55ىػ)ٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،مطبعة عيسى البايب ا٢بليب،
مصر ،ط57<9-57<8 ،5ىػ 5=:9-5=:8/ـ .6;4/5:
( )127ينظر ما ذكره رمضاف عبد التواب ُب مقدمة ٙبقيقيو لكتاب الببلغة للمربد :ص.:5
( )128ينظر الضركرة الشعرية دراسة لغوية نقدية ،عبد الوىاب ٧بمد علي العدكاين ،مطبعة جامعة ا٤بوصل5854 ،ىػ5==4/ـ :ص.659
( )129الكامل.766/5 :
( )130ا٤بقتضب798/7 :
( )131مل أجد البيت ُب الديواف .
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"فقد استشهد بو على إسكاف ا٤بنقوص ُب "أقاصيو " ضركرة ُب حالة النصب؛ ٞببل على
()132
"ردت بالبناء
الرفع كا١بر"  ،كأٮبل الركاية األخرل ا٤بلغية للضركرة ُب ىذا الشاىد ،كىي ٌ
للمجهوؿ ،ؼ"أقاصيو " على ىذه الركاية ُب موضع رفع ،كالياء سكنت ألف الضمة فيها

ثقيلة"( .)133ك رٗبا كاف يشّب إىل ىذه الركايات ،فضبل عن ركايات الضركرة من غّب أف يردىا،
كما فعل ُب قوؿ حساف(:)134
ً
ىكأىف سبلىفىةن ًمنً بػي ً
ت ىرأٍ وس
ٍ ىٍ
يى يكو يف مىز ى
اج ىها ىع ىس هل ىكىماءه
ي
فقد استشهد بو على اإلخبار با٤بعرفة "مزاجها " عن النكرة "عسل"  ،كذكر أف ا٤بازين
ً
اج ىها ىع ىسبلن ىكىماءي* ،يريد :كفيو ماء ،كركاية ا٤بازين ملغية للضركرة"(.)135
"كاف يركيو* :ي يكو يف مىز ي
ثالثا :إف من بْب الضركرات الٍب أكردىا ما يكوف بوسع الشاعر التخلص منو بسهولة كيسر،
بتصرؼ لغوم يسّب  ،تستبدؿ فيو حركة ٕبركة أخرل يعضدىا كجو ٫بوم  ،من ذلك استشهاده
بقوؿ ا٤بغّبة بن حبناء(:)136
ىكأى ٍ٢بى يق بًالعًىر ًاؽ فىأى ٍس ىًَبٰبىا
ىسأىتٍػ يرؾ ىمٍنًزًيل لًبىًِب ىٛبًي وم
فقد أكرده شاىدا على نصب الفعل ا٤بضارع بعد الفاء ُب الواجب( ،)137ككاف بوسعو كضع
"ألسَبٰبا "(ُ )138ب موضع "فأسَبٰبا" فيخرج البيت من دائرة الضركرة من غّب إخبلؿ بالوزف.
رابعا :كاف ا٤بربد يرل أف األمثاؿ"يستجاز فيها مايستجاز ُب الشعر ،لكثرة االستعماؿ ٥با"(،)139

كىي غّب مقيدة بوزف كقافية كالشعر ،فكيف ٲبكن أف يقاؿ أف الضركرة عنده ىي ماال مندكحة
للشاعر عنو ؟!
( )132ا٤بقتضب ،65/8 :كينظر الكامل. 65/7 :
( )133شرح القصائد العشر ،ا٣بطيب التربيزم (ت 946ى)ٙ ،بقيق فخر الدين قباكة ،دار اآلفاؽ ا١بديد ،بّبكت ،ط5844 ،8ى 5=<4/ـ:
ص<.88
( )134ديواف حساف بن ثابت :ص<.5
( )135ا٤بقتضب.=6-=5/8 :
( )136شعراء أمويوف ،نورم ٞبودم القيسي ،مكتبة النهضة العربية ،بّبكت5849 ،ىػ5=<9/ـ.<7/8 :
( )137ينظر ا٤بقتضب.68/6 :
( )138ىي ركاية ذكرىا ا ألعلم الشنتمرم ُب النكت ُب تفسّب كتاب سيبويوٙ ،بقيق زىّب عبد ا﵀سن سلطاف ،الكويت ط،5
;584ىػ5=<;/ـ.;59/5 :
( )139ا٤بقتضب.6:5/8 :
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 -2موقف المبرد من الضرورة في الكالم :
إف عرض ىذه القضية مفيد جدا ،ألف الضركرة ٧بصورة ُب أذىاف الدارسْب بوقوعها ُب الشعر
كحده ٕ ،بيث مل نعد نتوقع كقوعها ُب أم جنس آخر من أجناس الكبلـ العريب  ،بيد أننا قد
كجدنا للمربد – فيما كقعنا عليو من كبلمو – إشارات إىل ىذه القضية الٍب ٲبكن أف نفرغ
كبلمنا عليها ُب مسألتْب  ،ٮبا :

أ -ضرورات المثال :

لقد أجاز ا٤بربد كقوع الضركرة ُب األمثاؿ  ،على الرغم من أهنا لوف من ألواف التعبّب الفِب
االختيارم  ،ال ٱبضع العتبارات الوزف كالقافية  ،كال يوصف قائلو باالضطرار  ،كلكن ٤با كثر
استعمالو كاف موضع ٚبفيف  ،فجاز فيو ما جاز ُب الشعر  ،ك٥بذا كجدناه ٯبيز حذؼ "يا" من
النكرة كىو ٨بصوص بالشعر  ،بقولو(" :)140كقالوا ُب مثل من األمثاؿ – كاألمثاؿ يستجاز فيها
ما يستجاز ُب الشعر لكثرة االستعماؿ ٥با  :افتد ٨بنوؽ  ،كأصبح ليل كأطرؽ كرا "(.)141
كما أجاز أيضا ٝبع فاعل على فواعل ،صفة ٤بذكر عاقل ،كىو خاص بالشعر بقولو" :كقد
قالوا :ىالك ُب ا٥بوالك( ،)142ألنو مثل مستعمل ،كاألمثاؿ ٘برم على لفظ كاحد ،فلذلك كقع
ىذا على أصلو "(.)143

ب -محاذرة القول بوقوع الضرورة في القرآن الكريم :

كمعلوـ عندنا أف معظم النحاة ٲبيل إىل أف كل ما جاء ُب القرآف الكرًن على غّب القياس
كاألصل  ،ليس من باب الضركرة  ،كمن ىنا فكل ضركرة ُب الشعر ٥با ما يقابلها أك ٲباثلها ُب
القرآف الكرًن تبطل أف تعد ضركرة( ، )144كيبدك أف النحاة قد ٛبسكوا هبذا ا٢بذر لسببْب :
 .9التخلص من القوؿ ٗبماثلة القرآف للشعر ،كمن ٍب ٘بنب اشَباكهما ُب حكم الضركرة.
 .2إف الضركرة ٙبمل ُب أذىاهنم العجز كالقصور عن التعبّب بصورة سليمة ،فلزـ من ىذا تنزيو
كبلـ ا﵁ سبحانو كتعاىل عن كل ما يوىم ذلك ،تبعا للموقف العاـ الذم يلزمنا بو االعتقاد
( )140ا٤بقتضب.6:5/8 :
(٦ )141بمع األمثاؿ.9=; -99=/5 ،79/6 :
( )142لساف العرب (ىلك) ،55;/59 :ك مل ٪بده ُب كتب األمثاؿ.

( )143ا٤بقتضب 65=/6 :ك ينظر ، 6<4/7كالكامل .9</6 :
( )144ينظر القزاز القّبكاين حياتو كآثاره ،ا٤بنجي الكعيب  ،تونس <<57ىػ5=:</ـ  :ص ،597كينظر ضرائر الشعر :ص 76:كما بعدىا.
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ا٤بطلق بتماـ صفاتو ككما٥با ُ ،ب ذاتو  -عز كجل – كُب كل ما يتصل بو  ،لذا فقد أنكر ا٤بربد
كقوع الضركرة ُب القرآف  ،ألف القرآف "إ٭با ٰبمل على أشرؼ ا٤بذاىب"( )145كقد ٞبلو التزاـ ىذا
ا٤بذىب على اٚباذ ا٤بواقف اآلتية:
ِ
َّ ِ
ام﴾(ٔ )146بر
اءلُو َن بِو والَ ْر َح َ
سَ
أوالٚ :بطئة قراءة ٞبزة(ت 956ىػ) َ ﴿:و اتَّ َقوا اهللَ الذي تَ َ

األرحاـ ،كىي سبعية ،بقولو" كىذا ٩با ال ٯبوز اال أف يضطر اليو شاعر"( ،)147كما قاؿ(:)148
ً
ك كاألىياًـ ًم ٍن ىع ىج ً
ب
ت تىػ ٍه يجونىا ىكتى ٍشتي يمنىا
فىاليىػ ٍوىـ قىػربٍ ى
فىا ٍذ ىى ٍ
ب فى ىما ب ى ى
كٚبطئة قراءتو األخرل  ﴿ :ثَالَ َ ِ ٍ ِ ِ
ين﴾ ( )149باإلضافة ،بقولو" :كىذا خطأ ُب الكبلـ
ث مائَة سن َ
غّب جائز  ،كإ٭با ٯبوز مثلو ُب الشعر للضركرة  ،كجوازه ُب الشعر أنا ٫بملو على ا٤بعُب  ،ألنو ُب
ا٤بعُب ٝباعة  ،كقد جاز ُب الشعر أف تفرد كأنت تريد ا١بماعة  ،إذا كاف ُب الكبلـ دليل على
ا١بمع"( ،)150فمن ذلك قولو(:)151
ً
ً
صً
ً
يص
ف بىطٍنً يك ٍم تىعً ي
يكليوا ًُب ن ٍ
يشوا فىإف ىزىمانى يك ٍم ىزىم هن ىٟب ي
الص َم ُد ﴾(ٕ )152بذؼ
َح ٌد اللَّ وُ َّ
ثانيا :تضعيف قراءة أيب عمرك (ت 954ىػ) ﴿ :قُ ْل ُى َو اللَّ وُ أ َ
التنوين من (أحد)  ،كترجيح القراءة ا٤بتواترة بالتنوين  ،ألنو كجد أف حذؼ التنوين كما كرد ُب
الشعر ضركرة  ،فكيف يقوؿ ٗبجيئو ُب القرآف  ،كالقرآف "ليس ٗبوضع ضركرة"؟! (.)153
ثالثا :إبطالو أف يكوف رفع االسم بتأكيل معُب ُب الكبلـ ضركرة  ،فقوؿ هنشل بن حرم(:)154
ً
ً
ك٨بيٍتىبً ه ً ً
يح الط ىوائً يح
وم وة
ك يىًز ي
لييٍب ى
يد ى
ضا ًرعه ٣بي ي
صى
ط ٩با تيط ي
ى

()145

الكامل.7=/7 :

( )146سورة النساء :اآلية.5
( )147الكامل.7=/7 :

( )148الكتاب 7<7/6 :كمل ينسبو .كنسب اىل عمرك بن معد يكرب ُب ديواف عمرك بن معد يكرب ،صنعة ىاشم الطعاف ،مطبعة
ا١بمهورية ،بغداد 57=4ىػ5=;4/ـ  :ا٤بلحقات .5<9
( )149سورة الكهف :اآلية .69
( )150ا٤بقتضب.5;5/6 :
( )151ىو ُب الكتاب.654/5 :
( )152سورة اإلخبلص :اآليتاف .6-5
()153
()154

الكامل .6<;/5 :
عشرة شع راء مقلوف ،صنعة حاًب الضامن ،مطابع دار ا٢بكمة ا٤بوصل5855 ،ى 5==5/ـ :ص.554
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كالشاىد فيو  :رفع "يزيد " على أنو نائب فاعل ،كرفع "ضارع" ك"٨بتبط" با٤بعُب ،ألنو ٤با قاؿ:
ليبك ،علم أف لو باكيا ،يبكيو ضارعا ٣بصومتو ك٨بتبط :ضركرة عند أيب سعيد السّباُب(، )155
كالقزاز القّبكاين (ت  492ىػ) ( )156كابن عبد ا٢بليم (ت  9983ىػ) ( )157كاختيار عند ا٤بربد
( )158جمليء ما ٲباثلو ُب القرآف الكرًن ُب قراءة بعض الناس َ ﴿ :زيَّن لِ َكثِي ٍر ِّمن الْم ْش ِركِ
ين قَ ْت َل
َ
َ ُ
َ
أَوالَ ِد ِى ْم ُش َر َكا ُؤ ُى ْم ﴾ (٤ )159با قاؿ :قتل أكالدىمٍ ،ب الكبلـ ،فقاؿ :شركاؤىم على ا٤بعُب ،ألنو
علم أف ٥بذا التزيْب مزينا ،فا٤بعُب :زينو شركاؤىم.
 .8وجو الضرورة عند المبرد :

إف ُب قوؿ سيبويو ُب باب ما ٰبتمل الشعر " :كليس شيء يضطركف إليو إال كىم ٰباكلوف
بو كجها "( )160تأكيدا على أف الضركرة الشعرية البد فيها من كجو ٚبرج عليو حٌب ال تنسب
إىل الغلط أك اللحن  ،ككوهنا رخصة ال يعِب أف الشاعر يستعملها ببل حدكد  ،كإال عد خارجا
عن سنن العربية.

كحْب يعرض ا٤بربد رأيو ُب الضركرة الشعرية بقولو :إهنا "ال ٘بوز اللحن "( )161كقولو "إف
الشاعر إذا اضطر رد األشياء إىل أصو٥با"( .)162فإنو مل يفد من عبارة سيبويو إفادة نصية  ،غّب
أنو أكد ذلك ا٤ببدأ ا٤بعيارم بعبارات متقاربة معو( ، )163إذ البد للضركرة من صلة تربطها
بالكبلـ كىذه الصلة ىي ا٤بعركفة ب"كجو الضركرة " أك " علتها "( ،)164كا٤بتتبع للضركرات الٍب
ذكرىا ا٤بربد ٯبد أف كجودىا عنده ال ٚبرج من أحد أمرين :
( )155ينظر ضركرة الشعر :ص.646
( )156ينظر ما ٯبوز للشاعر ُب الضركرة ،القزاز القّبكاين (ت 866ىػ)ٙ ،بقيق رمضاف عبد التواب كصبلح الدين ا٥بادم ،مطبعة ا٤بدين ،القاىرة،
5846ىػ5=<6/ـ :ص;<.5
( )157ينظر موارد البصائر لفوائد الضرائر ،ابن عبد ا٢بليم (ت <557ىػ )ٙ ،بقيق حازـ سعيد يونس ،دار عمار ،عماف ،ط5864 ،5ى
6444/ـ :ص .86:
()158ينظر ا٤بقتضب.6<6-6<5/7 :
( )159سورة األنعاـ :اآلية ; ، 57كينظر ا﵀تسب ،ابن جِب (ت 7=6ىػ)ٙ ،بقيق علي النجدم ناصف كآخرين  ،دار سزكْب للطباعة،
اسطنبوؿ ،ط 584: ،6ىػ5=<:/ـ.66=/5 :
( )160الكتاب.76/5 :
( )161ا٤بقتضب.798/7 :
()162ا٤بقتضب.586-585/5 :
( )163ينظر الضركرة الشعرية دراسة لغوية نقدية :ص<<.5
( )164ينظر سيبويو كالضركرة الشعرية :ص.94
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أوال :رد األشياء إىل أصو٥با ،فقد ترددت ىذه الفكرة كثّبا ُب كبلمو( ،)165كصارت قاعدتو الٍب
يعاِب فيها ما يعرض لو من مسائل الضركرات .مثل قولو" :كاعلم أف الشاعر إذا اضطر رد ىذا
الباب إىل أصلو"(.)166
إف ا٤بربد ال ٰبيل إىل الضركرة إال إذا كانت موافقة أصبل من أصوؿ العربية ،ألف ا١بائز ُب
الضركرة عنده ،إ٭با ىو الرجوع إىل األصل ال ا٣بركج عنو(.)167
ثانيا :التشابو بْب ظاىرتْب  ،كيعد ا٣بليل صاحب ىذه الفكرة  ،فهو رأل أف الشاعر حْب
يضطر إىل أم تركيب من الَباكيب  ،فاف االستغراؽ النفسي يسوقو أحيانا إىل أف ينيب بنية
مناب بنية  ،كىذه العملية – كإف ٛبت ُب جو من االستغراؽ – فهي تقوـ على تداعي الصيغ
كتفاعلها(.)168
كمن أمثلتو قولو " :فأما  :إياؾ الضرب ،فبل ٯبوز ُب الكبلـ ،كما ال ٯبوز  :إياؾ زيدا،
فاف اضطر شاعر جاز ،ألنو يشبهو للضركرة بقولو  :أف تقربا "( ،)169كبالتشابو علل ا٤بربد أيضا
خركج "سول كسواء " عن الظرفية ،بقولو " :كقد اضطر الشاعر فجعلو ا٠با  ،ألف معناه معُب
"غّب " فحمل عليو"( ،)170كذلك قولو(: )171
ً
ت ًمن أى ٍىلً ًو لًسوائً ً
ك
ى٘بىانى ي
ف ىع ٍن يج مل اليى ىم ىامة نىاقىًٍب ىكىما قى ى
ص ىد ٍ ٍ
ىى
كقد ترتبت على فكرة األصل عنده ثبلثة أمور(:)172

الول :أف ما خالف األصوؿ ٩با يقع ُب الشعر ليس من باب الضركرة ،كإ٭با ىو من
باب اللحن ،كىذا ال ٯبوز ُب العربية شعرا أك كبلما ،فالضركرة إ٭با ىي رجوع إىل األصل ،كما
خالف األصل يدخل ُب دائرة مستول اللحن ،كمن ىنا فإف قولو" :كإف اضطر إىل ترؾ صرؼ
( )165ينظر على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر الكامل ،9</6 -69:/5 :ك ا٤بقتضب.798/7 ،586-585 - 57=/5 :

( )166ا٤بقتضب.586-585/5 :
()167ينظر ا٤بصدر نفسو ،798/7 :ك ينظر الضركرة الشعرية دراسة أسلوبية ،السيد إبراىيم ٧بمد ،دار األندلس ،ط5845 ،6ىػ5=<5/ـ:
ص ،75ك الضركرة الشعرية دراسة لغوية نقدية :ص<<.5
( )168نظرية الضركرة ُب كتاب سيبويو٧ ،بمد خّب ا٢بلواين٦ ،بلة ٦بمع اللغة العربية ُب دمشق ،مج .574-56=/5 : 99
( )169ا٤بقتضب.657/7 :
( )170ا٤بصدر نفسو.78=/8 :
( )171ىو األعشى  ،ينظر ديواف األعشى :ص=<
( )172الضركرة الشعرية دراسة أسلوبية  :ص.7;-77
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ما ينصرؼ مل ٯبز لو ذلك  ،كذلك ألف الضركرة ال ٘بوز اللحن ،كإ٭با ٯبوز فيها أف ترد الشيء
إىل ما كاف لو قبل دخوؿ العلة "( )173إ٭با ىو تأكيد على أف ا٢بد بْب الضركرة كا٣بطأ ،ىو
الوجو الذم ٚبرج عليو ضركرة الشاعر ،ألف الشاعر ُب ضركرتو إ٭با يستبدؿ نظاما بآخر ٯبارم
مقاييس العربية ُ ،ب حْب أف ا٣بطأ ما خرج عن ا٤ببادئ األساسية للغة(.)174

الثاني :أنو أجاز الرجوع إىل األصل ُب الضركرة جوازا مطلقا  ،كإف مل يرد بو ٠باع ،

كقولو" :إذا اضطر شاعر جاز لو أف يرد مبيعا كٝبيع بابو إىل األصل  ،فيقوؿ  :مبيوع"(،)175
كما قاؿ علمقة بن عبده(:)176
حٌب تى ىذكر بػي و
يػى ٍو يـ رذ ًاذ ىعلىٍي ًو م
ى ىٍ ى
ضات ىكىىي ىجوي
يح ىم ٍغييوـي
ى
الر ي

الثالث :اعتبار الضركرة بابا من أبواب معرفة األصل ،مثاؿ ذلك قولو" :قد ٯبيء ُب الباب

ا٢برؼ كا٢برفاف على أصو٥بما ،كإف كاف االستعماؿ على غّب ذلك ،ليدؿ على أصل الباب
"( ،)177كقولو " :فأما دـ ىو فعل ،ك٩با يدلك على أنو فعل أف الشاعر ٤با اضطر فأخرجو على
أصلو ،كرد ما ذىب منو جاء بو متحركا"( ،)178فقاؿ(:)179
جرل الدمي ً
اف بًا٣بىىًرب اليى ًق ً
ْب
فىػلى ٍوا أىنا ىعلىى ىح ىج ور ذيً ٍٕبنىا
ٍى
ىى

 -4تصنيف الضرورات عند المبرد:

يعد ابن السراج (ت 316ىػ) ( .)180أكؿ من صنف الضركرات الشعرية تصنيفا منهجيا
كحصرىا ُب ستة أ٭باط ،أضاؼ إليها فيما بعد أبو سعيد السراُب شارح كتاب سيبويو قسما

سابعا بقولو" :كضركرة الشعر على سبعة أكجو ،كىي :الزيادة ،كالنقصاف كا٢بذؼ ،كالتقدًن
( )173ا٤بقتضب.798/7 :

( )174ينظر الضركرة الشعرية دراسة لغوية نقدية :ص.5;5
( )175ا٤بقتضب.545/5 :

( )176ديواف علقمة الفحل األعلم الشنتمرم ،ق ٌدـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو حنٌا نصر ا٢بٍب، ،دار الكتاب العريب ،بّبكت ،ط5858 ،5
ىػ5==7/ـ :ص=.7
( )177ا٤بقتضب=</6 :
( )178ا٤بصدر نفسو ،675/5 :كينظر 597/7 -67</6
( )179ىو ا٤بثق ب العبدمٙ ،بقيق حسن كامل الصّبُب٦ ،بلة معهد ا٤بخطوطات العربية ،جامعة الدكؿ العربية ،اجمللد السادس عشر ،القاىرة
57=5ىػ5=;5/ـ :ص.6<7

( )180األصوؿ ُب النحو ،ابن السراج (ت 75:ىػ)ٙ ،بقيق عبد ا٢بسْب الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بّبكت ،ط5849 ،7ىػ5=<9 /ـ:
.897/7
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كالتأخّب ،كاإلبداؿ ،كتغيّب كجو من اإلعراب إىل كجو عن طريق التشبيو ،كتأنيث ا٤بذكر ،كتذكّب
ا٤بؤنث" (.)181
أما ا٤بربد فإف دراستو للضركرة الشعرية قد خلت من أم تصنيف للمظاىر العامة ٥با ُب
أ٭باطها كمستوياهتا ،كيعزل سبب ذلك إىل أف الضركرة مل تكن مستقرة بعد ُب أيامو مفهوما
كمصطلحا كتقسيما ،كلكننا بعد النظر ُب شتات شواىده كآرائو كتعليقاتو ُب الضركرة الشعرية
ٲبكننا أف ٫بصرىا ُب أربعة أنواع ،ىي:
الول :ضرورات الزيادة:

أ -زيادة الحركة :كتتضمن :فك اإلدغاـ( ،)182ك ٙبريك الساكن( .)183كإجزاء ا٤بعتل ٦برل
الصحيح(.)184

ب -زيادة الحرف :كتتضمن :صرؼ ما ال ينصرؼ(.)185ك تنوين ا٤بنادل ا٤ببِب( .)186كتنوين
العلم ا٤بوصوؼ بابن( .)187ك ٦بيء (سبحاف) منونا مفردا( .)188كإثبات النوف ُب اسم الفاعل
ُب حاؿ اتصاؿ الضمّب بو( .)189كإثبات النوف ُب (مائتْب) ،كنصب التمييز هبا( .)190كإشباع
ا٢بركة( .)191كإثبات فرحة العلة ُب ا٤بوضع الذم ٯبب فيو حذفو ُب سعة الكبلـ(.)192ك إثبات

()181
()182

ضركرة الشعر :ص.78
الكامل ،161/2 :كا٤بقتضب.354/3 ،99/2 ،252 ،200 ،171 ،142 -141/1 :

( )183ا٤بصدر نفسو.55/4 ،162- 161/2 :
( )184ا٤بصدر نفسو ،45-44/4 :كا٤بقتضب.22/4 ،354/3 ،142/1 :
( )185الكامل ،255 ،89/1 :كا٤بقتضب.354/3 ،143- 142/1 :
( )186ا٤بقتضب.224 ،215- 213/4 :
( )187ا٤بصدر نفسو.314/2 :
( )188ا٤بصدر نفسو.218-217/3 :
( )189الكامل.364/1 :
( )190ا٤بقتضب.169-168/2:
()191
()192

الكامل ،146/2 ،253/1 :كا٤بقتضب . 258/2:
ا٤بقتضب.354/3. ،44/1:
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ألف (أنا) ُب الوصل( .)193كإثبات ٮبزة (أفعل) ُب بعض تصاريفها( .)194كيرد البلـ ا﵀ذكفة إىل
الكلمة( .)195كرد كاك (مفعوؿ) من الفعل األجوؼ اليائي(.)196

ج -زيادة الكلمة :كتتضمن :دخوؿ الواك العاطفة على حركؼ العطف( .)197ك دخوؿ (يا)
على األلف ك البلـ( .)198ك اقَباف خرب :كاد ،ككرب ،كلعل بأف( .)199كزيادة ا٥بمزة قبل
ىل( .)200كالتوكيد بالنوف ُب غّب موضعو(.)201
الثاني :ضرورات النقص:

أ -نقص الحركة :كيتضمن :حذؼ الفتحة ُب آخر الفعل ا٤بضارع( .)202كحذؼ الفتحة من
آخر االسم ا٤بنقوص(.)203

ب -نقص الحرف :كيتضمن :حذؼ التنوين( .)204كحذؼ (ما) من :إما( .)205كقصر

ا٤بمدكد(.)206كحذؼ الياء كالواك الواقعتْب صلة لضمّب الغائب( .)207كٚبفف ا٤بشدد ُب
القواُب( .)208كحذؼ ا٤بيم من فم( .)209كحذؼ الزكائد ُب التصغّب أك ا١بمع(.)210

()193
()194
()195
()196
()197
()198
()199
()200
()201
()202
()203
()204
()205
()206
()207
()208
()209
()210

الكامل.:37/2 :
ا٤بقتضب.97/2 :
ا٤بصدر نفسو.153/3 ،238/2 ،231/1 :
ا٤بصدر نفسو.101/1 :
موارد البصائر :ص .121
ا٤بقتضب.243- 241/4 :
الكامل ،38/2 ،196-195/1 :كا٤بقتضب.75-74/3 :
ا٤بقتضب.291/3 ،44/1 :
ا٤بصدر نفسو.15-14/3 :
الكامل.251/3 :
الكامل ،21/3 :كا٤بقتضب.22-21/4 :
الكامل ،251/1 :كا٤بقتضب.314-312/2 :
الكامل ،289/1 :كا٤بقتضب.28/3 :
الكامل .352-351 ،171/3 ،250 ،217-216/1 :
ا٤بقتضب.267-266 ،39-38/1 :
الكامل.9/4 :
ا٤بقتضب.240/1 :
ا٤بصدر نفسو.180/4 :
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ج -نقص الكلمة :كيتضمن :العطف على ا٤بضمر اجملركر دكف إعادة ا١بار( .)211كالعطف ببل
فاصل على الضمّب ا٤برفوع ا٤بتصل كا٤بستَب( .)212كحذؼ العاطف بعد :إياؾ( .)213كحذؼ نوف

الوقاية من :ليت( .)214خرب عسى بغّب :أف( .)215حذؼ ٮبزة االستفهاـ( .)216كحذؼ الفاء
من جواب الشرط( .)217كحذؼ :يا من اسم ا١بنس ا٤بعْب( .)218كاستعماؿ الكلمة ا٣باصة
للنداء ُب غّب النداء(.)219
الثالث :ضرورات التقديم و التأخير:

الفصل بْب ا٤بضاؼ كا٤بضاؼ إليو بالظرؼ كا١بار كاجملركر ك ا١بملة( .)220كالفصل
بْب العدد ك ٛبييزه( .)221ك الفصل بْب األلف كالبلـ كاالسم كبْب (قلما) الفعل( .)222تقدًن
االسم على الفعل بعد أداة الشرط( .)223كتقدًن االسم على الفعل بعد أداة االستفهاـ غّب
ا٥بمزة( .)224كتقدًن النعت على ا٤بنعوت(.)225
كضع الكبلـ ُب غّب موضعو(.)226

()211

الكامل.39/3 :
ا٤بصدر نفسو.322/1 :

()217

الكامل ،134-133/1 :كا٤بقتضب .73-71/2:
ا٤بقتضب.260-259/4 :

()212

( )213ا٤بقتضب657/7 :
( )214ا٤بصدر نفسو.250/1 :
( )215الكامل ،196/1 :كا٤بقتضب.70-69/3 :
( )216الكامل ،245-244/2 ،178-177/3 :كا٤بقتضب.295-294/3 :
()218
()219
()220
()221
()222
()223
()224
()225
()226

الكامل ،302-301/3 ،261/1 :كا٤بقتضب.238/4 :
ا٤بقتضب.377-376/4 ،62-61/3 :
ا٤بصدر نفسو.56-55/3 :
ا٤بصدر نفسو.94/2 ،84/1 :
ا٤بصدر نفسو.75/2 :
ا٤بصدر نفسو.75/2 :
الكامل.:232/2 :
ا٤بصدر نفسو.28/1 :
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الرابع :ضرورات اإلبدال:

أ -إبدال الحرف من الحرف :كيتضمن :إبداؿ ا٥بمزة ياء أك ألفا( .)227كإبداؿ ا٥بمزة من

الياء( .)228كإبداؿ الياء من ا٢بركؼ الصحاح(.)229

ب -إبدال الكلمة من الكلمة :كيتضمن :كضع الواحد موضع ا١بمع(.)230

ج -إبدال الحكم من الحكم :كيتضمن :تذكّب ا٤بؤنث( .)231ك تأنيث ا٤بذكر( .)232كاإلخبار

با٤بعرفة عن النكرة( .)233كالعطف على معمويل عاملْب ٨بتلفْب( .)234ك استعماؿ الكاؼ
ا٠با( .)235كخركج الكلمة عن الظرفية( .)236كنصب ا٤بضارع بعد الفاء ُب غّب األجوبة
الثمانية( .)237كجزـ الفعل ا٤بضارع ٞببل على ا٤بعُب( .)238ك ا١بزـ بػ :إذا( .)239كإضافة اثنْب إىل
اسم ا١بنس(.)240
كٝبع :فاعل صفة ٤بذكر عاقل على :فواعل( .)241كإجراء :فعل ُب ا١بمع ُب ذكات الواك ٦برل
السامل(.)242
كبعد ىذا كلو ندرؾ أف لغة الشعر تقتضي خصائص ٫بوية كصرفية كداللية  ،كىي
خصائص تفرضها طبيعة التجربة الشعورية الٍب ينفعل هبا ا٤ببدع ٗبا فيها من توتر كجيشاف  ،كال
()227

الكامل  545-==/6:كا٤بقتضب.5:;-5::/5 :
ا٤بقتضب.141 ،139/1 :
ا٤بصدر نفسو.68;-68:/5 :

()233

ا٤بقتضب.94-91/4 :
الكامل ،99/3 ،287/1 :كا٤بقتضب.195/4 :

()241

الكامل ،389-388/3 ،58/2 :كا٤بقتضب.219-218/2 ،120/1 :
ا٤بقتضب.199/2 ،132 ،29/1 :

()228
()229

( )230ا٤بصدر نفسو.174-172/2 :
( )231ا٤بذكر كا٤بؤنث ،ا٤بربدٙ ،بقيق الدكتور رمضاف عبد التواب كصبلح الدين ا٥بادم ،القاىرة1970 ،ـ :ص ،122كا٤بقتضب،148/2 :
.349/3
( )232ا٤بذكر كا٤بؤنث :ص ،109-108كا٤بقتضب.148/2 :
()234

( )235ا٤بقتضب.350 ،142-140/4 :
( )236ا٤بصدر نفسو.350-349 ،245/4 :
( )237ا٤بصدر نفسو.24-23/2 :
( )238ا٤بصدر نفسو.133-132/1 :
( )239ا٤بصدر نفسو.57-56/2 :
( )240ا٤بصدر نفسو.156/2 :
()242
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يعِب أف لغة الشعر تستقل ٖبصائص ذاتية تنزع هبا عن قوانْب اللغة كأعرافها ،فهذا أمر ال يصح
اعتباره ،فالعبلقة بْب لغة الشعر كقوانْب اللغة عبلقة متينة .يقوؿ إبراىيم أنيس" ،كلسنا نزعم أف
للشعر نظاما خاصا ُب ترتيب كلمات ٲبت لنظاـ النثر بأم صلة  ،بل نقوؿ إف الشاعر كالطائر
الطليق ٰبلق ُب السماء ا٣بياؿ كينشد ا٢برية ُ ،ب الفن ،فبل يسمح لقيود اللغة أف تلزمو حدا
معينا ال يتعداه  ،بل يلتمس التخلص من تلك القيود كلما سنحت لو الفرص  ،فهو ُب أثناء
نظمو ال يكاد يفكر ُب قيود التعابّب إال بقدر ما ٚبدـ تلك التعابّب أغراضو الفنية  ،كيقدر ما
()243
تعْب على الفهم كاإلفهاـ".
كقد أدرؾ القدماء كثّبا من تلك ا٣بصائص ،فابن جُب –مثبل -يقوؿ" :كالشعر موضع
اضطرار ،كموقف اعتذار ،ككثّبا ما ٰبرؼ فيو الكلم عن أبنيتو ،كٙباؿ فيو ا٤بثل عن أكضاع
صيغها ألجلو "(.)244
كما حد يثهم عن الضركرة الشعرية بكل ما ٙبويو من خصائص ٫بوية كصرفية كداللية إال
لوعيهم ٖبصائص ىذه اللغة .ك إٲباهنم العميق هبا ينطوم عليو ىذا العدكؿ من قيم ٝبالية كأسرار
ببلغية.

المبحث الثاني :بالغة النثر

لقد كاف النثر ُب البداية شفهيا  -طواؿ القرف األكؿ للهجرة  -ك كصل إىل درجة كبّبة من

اإلتقاف .ك من أىم مظاىر ىذا اإلتقاف نذكر:ا٣بطابة ،كاألمثاؿ ،كا٢بكم كالوصايا ،كالكتابة،
كالرسائل ،كالتوقيعات ،كا٤بناظرات ،كالنثر القصصي.
كلقد ٝبع ا٤بربد ُب كتابو الكامل كل ىذه األنواع من النثر الفِب حيث قاؿ ُب مقدمة
الكتاب "ىذا كتاب ألفناه ٯبمع ضركبا من اآلداب ،مابْب كبلـ منثور ،كشعر مرصوؼ،
كمثل سائر ،كموعظة بالغة ،كاختيار من خطبة شريفة ،ك رسالة بليغة"(.)245
كفيما يلي مقتطفات ٤با كرد ُب مؤلفات ا٤بربد من فنوف النثر:

( )243من أسرار العربية  ،األ٪بلو ا٤بصرية القاىرة ،ط5=;9 ،9ـ :ص=784-77

()244
()245

ا٣بصائص ،أليب الفتح عثماف بن جِبٙ ،بقيق ٧بمد علي النجار ،دار الكتاب العريب ،بّبكت ،دت.5<</7 ،
الكامل46/5:
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أوال  :الكالم المنثور:
ٝبع ا٤بربد ُب مؤلفاتو كبلما منثورا اختاره لتميزه ٗبقاييس كاف يرل فيها عبلمة على
الببلغة.من أىم ىذه ا٤بقاييس:
اإليجاز :قاؿ" :قاؿ قائل للربيع بن خثيم عندما رئي من اجتهاده كإغراقو ُب العبادة ،كاهنماكوُب الصوـ كالصبلة كسائر سبل ا٣بّب :قتلت نفسك؛ فقاؿ :راحتها أطلب .فهذا كبلـ ٧بيط
()246
با٤بعُب ،ال فضل فيو عنو".
 -الوضوح:قاؿ":كقيل لركح بن حاًب بن قبيصة ،كىو كاقف على باب ا٤بنصور ُب الشمس :قد

طاؿ كقوفك ُب الشمس ! فقاؿ:ليطوؿ كقوُب ُب الظل.فهذا كبلـ مكشوؼ كاضح ،كانكشاؼ
()247
كبلـ الربيع".

كركل عن األصمعي أنو قاؿ " :ىجم علي شهر رمضاف كأنا ٗبكة فخرجت إىل الطائف

ألصوـ هبا ىربا من حر مكة فلقيِب أعرايب فقلت لو:أين تريد؟ فقاؿ :أريد ىذا البلد ا٤ببارؾ
()248
ألصوـ ىذا الشهر ا٤ببارؾ فيو .أما ٚباؼ ا٢بر؟ فقاؿ :من ا٢بر أفر".
فانظر إىل ببلغة القوؿ ككضوحو كإٯبازه .

ثانيا  :الخطابة :

لقد عرؼ ىذا اللوف الفِب ُب ا١باىلية كلوف من ألواف البياف ،كازدىر على أيدم العرب
()249
ازدىارا كبّبا ،كا٣بطابة ُب ترتيب أجزائها أقرب إىل ا٤بنطق منها إىل الشعر.
كا٣بطابة رسالة نبيلة ،تستجيب للمنطق ،كتتأثر بو بسحر الببلغة كتقدرىا حق قدرىا.

()250

ك ا٣بطب الٍب أعجب هبا ا٤بربد كدكهنا ىي تلك ا٣بطب الٍب اتسمت باإلٯباز كالوضوح
كاإل٤باـ با٤بوضوع ،كاحتوت على كماؿ ا٤بعُب كحسن ا٤ببُب.

()246
()247
()248
()249
()250

الببلغة للمربد :ص<9
ا٤بصدر نفسو :ص<:
الكامل646/5:
ينظر النثر الفِب القدًن ،عمر عركة ،دار القصبة ا١بزائر ،ط6444 ،5ـ :ص=5
ينظر تاريخ األدب العريب ُب ا٢باضر ،إبراىيم علي آيب ا٣بشب ،ا٤بكتبة ا٤بصرية العامة ،ط5==6 ،8ـ :ص.549
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منها خطبة أليب طالب بن عبد ا٤بطلب ألقاىا حْب خطب لرسوؿ ا﵁ ُ ب تزكٯبو
خدٯبة بنت خويلد رٞبة ا﵁ عليها ،قاؿ":ا٢بمد ﵁ الذم جعلنا من ذرية إبراىيم كزرع
إ٠باعيل،كجعل لنا بلدا حراما ،كبيتا ٧بجوجا ،كجعلنا ا٢بكاـ على الناس؛ ٍب إف ٧بمد بن عبد
ا﵁ ،ابن أخي ،من ال يوازف بو فٌب من قريش إال رجح عليو برا كفضبل ،ككرما كعقبل ،ك٦بدا
كنببل ،كإف كاف ُب ا٤باؿ قيل؛ فإ٭با ا٤باؿ ظل زائل كعارية مسَبجعة ،كلو ُب خدٯبة بنت خويلد
()251
رغبة ،ك٥با فيو مثل ذلك ،كما أحببتم من الصداؽ فعلي".
()252
قاؿ ا٤بربد":كىذه ا٣بطبة من أقصد خطب ا١باىلية ".
تظهر معامل اإلٯباز ُب ىذه ا٣بطبة باستعماؿ ا١بمل القصّبة .
كما ذكر ا٤بربد خطبة ليزيد بن أيب سفياف الٍب استخدـ فيها نسيجا ٨بتلفا من ا٣بطب
الٍب تفرضها العقلية العربية ا٤بيالة إىل األمثاؿ ،فقد"رقي ا٤بنرب فتكلم فأرتج عليو ،فاستأنف فأرتج
عليو ،فقطع ا٣بطبة ،فقاؿ :سيجعل ا﵁ بعد عسر يسرا ،كبعد عي بيانا ،كأنتم إىل أمّب فعاؿ
أحوج منكم إىل أمّب قواؿ .فبلغ كبلمو عمرك بن العاص  ،فقاؿ :ىن ٨برجاٌب من الشاـ
()253
استحسانا لكبلمو".
فيزيد كاف يعلم أف إطالة ا٣بطبة ال ٲبكنها بأم حاؿ من األحواؿ معا١بة حرج ا٤بوقف
الذم سببو ار٘باج ا٤بنرب أكثر من مرة ،فكاف االلتفاؼ على ا٣بطبة باقتصاره على ثبلث ٝبل
خّب حل ٤بعا١بة ا٤بوقف.
كمن ا٣بطب الٍب أعجب هبا ا٤بربد خطبة لعمر بن ا٣بطاب ، قاؿ":ك٩با يؤثر من ىذه
اآلداب كيقدـ قوؿ عمر بن ا٣بطاب ُب أكؿ خطبة خطبها .حدثِب العتيب قاؿ :مل أر أقل
منها ُب اللفظ ،كال أكثر ُب ا٤بعُب –ٞبد ا﵁ كأثِب عليو ك ىو أىلو ،كصلى على نبيو ٧بمد 
ٍب قاؿ :
أيها الناس ،إنو كا﵁ ما فيكم أحد أقول عندم من الضعيف حٌب آخذ ا٢بق لو ،كال
()254
أضعف عندم من القوم حٌب آخذ ا٢بق منو".
()251
()252
()253
()254

الفاضل :ص< ،54ك الكامل8/8 :
الكامل.8/8 :
ا٤بصدر نفسو.6;/5 :
ا٤بصدر نفسو56/5:
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ك الذم أعجب ا٤بربد ُب ىذه ا٣بطبة ىو موافقة قوؿ عمر  لعملو" :كإ٭با حسن ىذا
القوؿ مع ما يستحقو من قبل االختيار ،هبا عضده بو من الفعل ا٤بشاكل لو" )255(.كعمر بن
ا٣بطاب كاف بيانو ُب مقدار عقلو قوة كسدادا ،إذ كاف ُب مرتبة رفيعة من الببلغة كالفصاحة حٌب

قالوا إنو كاف يستطيع أف ٱبرج الضاد من أم شدقيو شاء(.)256
كال ندرم ٤باذا مل يأخذ ا٤بربد بعْب االعتبار خطبة الوداع للرسوؿ  كمل يذكرىا ُب
مؤلفاتو رغم أهنا تطرح قضية الببلغة صيغة كمضمونا.
إف الناظر ُب ا٣بطب الٍب أثبتها ا٤بربد ُب مؤلفاتو يبلحظ أهنا كانت تدكر على ٧بورين:
المحور الول ديِب سخرت ٗبقتضاه ا٣بطب للدعوة إىل التوحيد كاإلٲباف بالعبث،كتقرير حجة ا﵁ ُب عقوؿ ا٤بكلفْب  ،كُب ىذا ا﵀ور تدخل خطب ا٣بلفاء الراشدين الذين كانوا
"ُب الذركة من الفصاحة كالببلغة ،إذ سرل ُب نفوسهم بياف القرآف بَبغيب كترىيب كبياف
الرسوؿ ٗبواعظو كتشريعاتو ،كتسرب ىذا البياف إىل أجزاء نفوسهم كأخذ ٗبجامع قلوهبم"(.)257
نذكر منها خطبة أبو بكر الصديق حْب اضطرب الناس كماجوا بعد موت الرسوؿ 

صعد ا٤بنرب ،فحمد ا﵁ ككربه كصلى على نبيو  -كىذه االفتتاحية أصبحت من لوازـ ا٣بطبة ُب
اإلسبلـ ٍ -ب أقبل على الناس فقاؿ ":أيها الناس ،من كاف يعبد ٧بمد فإف ٧بمدا قد مات ،كمن
كاف يعبد ا﵁ فإف ا﵁ حي ال ٲبوت.أيها الناس ،أأف كثر أعداؤكم ،كقل عددكم ،ركب الشيطاف
منكم ىذا ا٤بركب! كا﵁ ليظهرف ا﵁ ىذا الدين على األدياف كلها كلو كره ا٤بشركوف .قولو ا٢بق،
ف بِالْح ِّق علَى الْب ِ
ِ
اط ِل فَ يَ ْد َمغُوُ فَِإذَا ُى َو َز ِاى ٌق﴾( ،)258ك﴿ َكم ِّمن
ككعده الصدؽ﴿ ،بَ ْل نَ ْقذ ُ َ َ َ
ت فِئَةً َكثِيرةً بِِإ ْذ ِن اللَّ وِ واللَّ وُ َم َع َّ ِ
ين﴾( .)259كا﵁ أيها الناس ،لو أفردت
فِئَ ٍة قَلِيلَ ٍة غَلَبَ ْ
الصاب ِر َ
َ
َ
من ٝبيعكم ١باىدهتم ُب ا﵁ حق جهاده حٌب أبلي بنفسي عذرا أك أقتل قتبل .ك ا﵁ أيها الناس
()260
لو منعوين عقاال ١باىدهتم عليو ،كاستعنت عليهم ا﵁ كىو خّب معْب".
()255
()256
()257
()258
()259
()260

الكامل56/5 :
ينظر البياف كالتبيْب:7/5 :
تاريخ األدب العريب  ،شوقي ضيف ،دار ا٤بعارؼ ،ط5=:7 ،55ـ .565/6:
سورة األنبياء :اآلية <5
سورة البقرة :اآلية =68
الكامل 7=5/5:
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فهذه ا٣بطبة تدؿ على " تأثره هبدل القرآف الكرًن كرسولو تأثرا استحوذ على كل نفسو،
فإذا لسانو يتدفق تدفق السيلٗ ،با استشعر من معاين اإلسبلـ كقيمو الركحية...،كتدؿ داللة
()261
كاضحة على شدة شكيمتو ُب الدين كيقظتو كصدؽ حسو".
ك كاضح من ىذه ا٣بطبة الٍب اختارىا ا٤بربد أليب بكر الصديق – -أهنا مل تشتمل
على السجع ،كأهنا جاءت بكبلـ فصيح جزؿ كاضح الداللة ،متخّب اللفظ.
كخطبة علي بن أيب طالب الٍب جاء فيها " :أيها الناس ،اتقوا ا﵁ الذم إف قلتم ٠بع كإف
()262
اضمرًب علم ،كبادركا ا٤بوت الذم إف ىربتم منو أدرككم ،كإف أقمتم أخذكم".
كا٤بعركؼ عن علي أنو كاف خطيبان مفوىان ال يشق غباره ،ككاف ٱبلب ألباب سامعيو كيؤثٌر ُب
نفوسهم تأثّبان عميقان.

والمحور الثاني سياسي ،استعملت فيو ا٣بطبة لبسط النفوذ كإقرار نظاـ ا٢بكم

بالَبغيب كالَبىيب ،كىذا ا﵀ور متداخل مع السابق ألف ا٣بطيب كثّبا ما ٲبزج بْب البعد الديِب
كالبعد السياسي ،كيدعو إىل ا٤بذىب عن طريق ا٤بوعظة كاإلشادة ،كال تكاد ٚبلوا خطبة أثبتها
ا٤بربد ككاف لصاحبها دكر سياسي ُب الدكلة اإلسبلمية من ىذا ا١بانب.من ىذه ا٣بطب خطبة
ا٢بجاج بن يوسف حْب قدـ أمّبا على العراؽ فصعد ا٤بنرب كقاؿ ":يا أىل الكوفة ،إين ألرل
رؤكسا قد أينعت كحاف قطافها ،كإين لصاحبها ،ككأين أنظر إىل الدماء بْب العمائم كاللحى
...إين كا﵁ يا أىل العراؽ ،ما يقعقع يل بالشنآف ،كال يغمز جانيب كتغماز التْب .كلقد فررت عن
ذكاء ،كفتشت عن ٘بربة ...كا﵁ ألحزمنكم حزـ السلمة ،ك ألضربنكم ضرب غرائب اإلبل ،
فإنكم كأىل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكاف ،فكفرت بأنعم ا﵁ فأذاقها
ا﵁ لباس ا١بوع كا٣بوؼ ٗبا كانوا يصنعوف .كإين كا﵁ ما أقوؿ إال كفيت  ،كال أىم إال أمضيت ،
كال أخلق إال فريت ...أما كا﵁ لتسقيمن على طريق ا٢بق أك ألدعن لكل رجل منكم شغبل ُب

جسده.)263( ".
كقد افتتح ىذه ا٣بطبة ببيت شعر(:)264
()261
()262

تاريخ األدب العريب 566/6:
الكامل7<4/5 :

( )263ا٤بصدر نفسو7<6-7<5/5:
( )264ا٤بصدر نفسو7<4/5 :
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ض ًع العً ىم ىامةى تىػ ٍع ًرفي ًوين
ٌب أ ى
أىنىا ابٍ ىن ىجبلى ىك طىبلعي الثىػنىايىا ىم ى
كإف كانت ىذه ا٣بطبة تصور سياسة ا٢بجاج ،فهي تصور أيضا فصاحتو كببلغتو
كحفظو للشعر الغريب ،إذ اٚبذه مقدمة لكبلمو ،ككأ٭با ٯبعلو فاٙبة موسيقية لو كىي فاٙبة يتبدل

فيها كيطلب التشبو بالبدك ال ُب لغتو فحسب ،بل أيضا ُب ثيابو ،كملبسو( .)265حٌب يغرب
على السامعْب كيركعهم .كمل يكتف هبذا الضرب من اإلغراب فقد عمد إىل طائفة من الصور
الغربية ،كىي تَباكم ُب ا٣بطبة تراكما شديدا .كلعل ٩با يتصل ٗبيلو إىل اإلغراب كالتهويل ُب
منطقو ما ركاه ا٤بربد من أنو" كاف إذا صعد ا٤بنرب تكلم ركيدا ،فبل يكاد يسمعٍ ،ب يتزيد ُب

الكبلـ حٌب ٱبرج يده من مطرفو كيزجر الزجرة فيفزع هبا أقصى من ُب ا٤بسجد.)266(".
كمعُب ذلك أنو كاف ُب مظهره أثناء خطابتو كُب صوتو كُب لفظو كما ٰبوم من شعر
كصور نادرة يريد التهويل على السامعْب  ،كٰباكؿ أف ٰبكم صنعتو ُب ا٣بطابة من ٝبيع أطرافها،
حٌب ُب إشارة اليد كُب ا٥بمس بصوتو كا١بهر بو حٌب ٱبلب القلوب .ككاف يتحامى السجع،
كيبتكر الصور كالتشبيهات ك االستعارات.
كلقد كاف الذركة ُب الببلغة ُب عصره ،حٌب ليقوؿ عنو مالك بن دينار" :رٗبا ٠بعت
ا٢بجاج ٱبطب ،كيذكر ما صنع بو أىل العراؽ كما صنع هبم ،فيقع ُب نفسي أهنم يظلمونو كأنو
صادؽ لبيانو كحسن ٚبلصو با٢بجج"( .)267كرٗبا ىذا ما جعل ا٤بربد يذكره كثّبا ُب كتابو الكامل
كيدكف خطبو ك رسائلو.
ك ا٤ببلحظ أف ا٤بربد حْب بث ُب مؤلفاتو ىذه ا٣بطب الٍب عدىا شريفة مل يوضح لنا
سبب االختيار كال ا٤بقاييس الٍب اعتمد عليها عند اختياره ما عدا اإلٯباز الذم ذكره ُب بعض
ا٤بواضع.
ك لقد قاـ أحيانا بشرح ا٣بطب شرحا لغويا( )268دكف تقدًن مواطن الببلغة فيها ،رٗبا
ألنو لغوم بالدرجة األكىل كألنو مل يكن ىناؾ من داع لتبياف مواطن الببلغة ُب ىذه ا٣بطب ألنو
أمر كاف معركفا ُب ذلك العصر كال داعي لشرحو.
()265
()266
()267
()268

ينظر البياف كالتبيْب.74</6 :
الكامل7<4/5:
البياف كالتبيْب.7=8/5 :
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كاىتماـ ا٤بربد بببلغة ا٣بطب جعلو يركز على أداءىا أداء سليما فهو يتبع أستاذه
ا١باحظ ،كيضع مواصفات مضبوطة ينبغي أف تتوفر ُب ا٣بطيب ليبلغ درجة الكماؿ ٖبلوه من
العيوب ا٣بلقية ك ا٣بيليقية .كإذا كاف فيو نقص من ا٤بقاييس الٍب اعتمدىا ،كقفت ىذه ا٢بواجز

دكنو فلم تدعو يبلغ درجة البلغاء كال يصنف ضمنهم.
من ذلك القدرة على الكبلـ ،دكف بطء كمعاناة حيث قاؿ حْب كازف بْب ا٤بنظوـ
كا٤بنثور " :فينظر أيهما أشد على الكبلـ اقتدارا ،كأكثر تسمحا ،كأقل معاناة كأبطأ معاسرة
فيعلم أنو ا٤بقدـ )269( ".كسبلمة األفواه من عيب الصفّب كٛباـ األسناف حيث كانت البلغاء كما

قاؿ ا٤بربد تتفقد ما ىو أقل من ىذا "فمن ذلك أف ا١بمحي خطب خطبة  ،فأحسنها كأجادىا،
ككاف بْب ثنيتيو فرؽ ،ككاف يصفر إذا تكلم ،فأجابو زيد بن علي بن ا٢بسْب بكبلـ ُب كزف
كبلمو ،كحسن نظامو ،غّب أنو تقدمو ُب السمع بالسبلمة من ذلك الصفّب؛ فقاؿ عبد ا﵁ بن
معاكية بن عبد ا﵁ بن جعفر":
()270
يد ىىا فىػلىوي بً ىذ ىاؾ ىمزيىة الى تػيٍن ىك ير"
ت قىػ ىو ًاد يح ىها ىكًب ىع ًد ي
قىػل ٍ
كالبعد عن االستعانة ،كاالستعانة ىي " :أف يدخل ُب الكبلـ ما ال حاجة للمستمع إليو
ليصحح بو نظما إف كاف ُب شعر ،أك ليتذكر بو ما بعده إذ كاف ُب كبلـ منثور ،كنحو ما
تسمعو ُب كثّب من كبلـ العامة ألست تسمع؟ أفهمت ؟ أين أنت ؟ كما أشبو ىذا ،كرٗبا
تشاغل العيي بفتل إصبعو كمس ٢بيتو ،كغّب ذلك من بدنو،كرٗبا تنحنح"(.)271
بعد تصفح ا٣بطب الواردة ُب مؤلفات ا٤بربد الحظت أنو ٝبع بعض خطب ا٣بلفاء
الراشدين ككذا بعض خطب بِب أمية كمل يشر إىل خطب العصر العباسي الذم كاف يعيش فيو
رغم أننا كجدناه عند ذكر الشعر ٯبمع بْب شعر القدماء كشعر ا﵀دثْب.
ثالثا :الرسائل:

()272

اختار ا٤بربد ٦بموعة من الرسائل كدكهنا ُب مؤلفاتو ككصفها بأهنا "رسائل بليغة"
ككاف أحيانا يعطي رأيو فيها ،كُب أحايْب كثّبة ال يفعل بل يكتفي بشرح مضموهنا شرحا لغويا.
()269
()270
()271
()272

الببلغة للمربد :ص.<5
ا٤بصدر نفسو :ص.<6-<5
الكامل.75-74/5:
ا٤بصدر نفسو.46/5 :
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ك الرسائل الٍب ٝبعها كانت للخلفاء الراشدين :عمر بن ا٣بطاب ،كعثماف بن عفاف
كعلي بن أيب طالب رضي ا﵁ عنهم.
ٛبيزت رسائلهم باستخداـ العبارات الواضحة ،إذ مل يكن القصد منها التنميق بل إببلغ
أفكارىم دكف استخداـ أم ضرب من ضركب التزيْب ،فقد كاف حسبهم أف يؤتوا أغراضهم ُب
لغة جزلة متينة يغلب عليها اإلٯباز(.)273
نذكر من بْب ىذه الرسائل رسالة عمر بن ا٣بطاب ،--قاؿ ا٤بربد" :كمن ذلك
رسالتو ُب القضاء إىل أيب موسى األشعرم ،كىي الٍب ٝبع فيها ٝبل األحكاـ كاختصرىا بأجود
الكبلـ ،كجعل الناس بعده يتخذكهنا إماما ،كال ٯبد ٧بق عنها معدال ،كال ظامل عن حدكدىا
٧بيصا ،كىي :
بسم ا﵁ الرٞبن الرحيم ،من عبد ا﵁ عمر بن ا٣بطاب أمّب ا٤بؤمنْب إىل عبد ا﵁ ابن
قيس .سبلـ عليك ،أما بعد ،فإف القضاء فريضة ٧بكمة ،كسنة متبعة ،فافهم إذا أدىل إليك،
فإنو ال ينفع تكلم ٕبق ال نفاذ لو .آس بْب الناس بوجهك...البينة على من ا ٌدعى ،كاليمْب على
من أنكر ،كالصلح جائز بْب ا٤بسلمْب ،إال صلحا أحل حراما ،أك حرـ حبلال .ال ٲبنعنٌك قضاء
قضينو اليوـ فراجعت فيو عقلك ،كىديت فيو لرشدؾ ،أف ترجع إىل ا٢بق ،فإف ا٢بق قدًن
كمراجعة ا٢بق خّب من التمادم ُب الباطل...كإياؾ كالغلق كالضجر ،كالتأذم با٣بصوـ ،كالتنكر
عند ا٣بصومات ،فإف ا٢بق ُب مواطن ا٢بق ليعظم ا﵁ بو األجر ،ك ٰبسن بو الدخر فمن صحت
نيتو ،كأقبل على نفسو كفاه ا﵁ ما بينو كبْب الناس...ك السبلـ "(.)274
ىذه الرسالة خّب ما أثر عن عمر بن ا٣بطاب  لتضمنها كصايا لوالتو ُب سياسة
الناس كمعاملتهم بإحساف .كىذا ما أعجب ا٤بربد إضافة إىل أهنا جاءت ٨بتصرة بأحسن األلفاظ
ك أكضحها.
ككتب عثماف بن عفاف –  -إىل علي كرـ ا﵁ كجهو حْب أحيط بو فقاؿ" :أما
بعد :فإنو قد جاكز ا٤باء الزىب ،كبلغ ا٢بزاـ الطيٍبػيىػ ٍْب ،ك٘باكز األمر يب قدره ،كطمع ُب من ال يدفع
عن نفسو.
()273
()274

ينظر الفن كمذاىبو ُب النثر العريب ،شوقي ضيف ،مكتبة الدراسات األدبية دار ا٤بعارؼ ،ط= ،دت :ص 54:
الكامل.58-57-56/5 :
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إًالى فى ٍاد ًرٍك ػ ػ ػ ػ ػ ًِب ىك٤ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا أ ىيمزًؽ"
ت ىمأٍ يكوالن فى يك ٍن ىخٍيػىر آكً ول
فىًإ ٍف يكٍن
ي
ى
يبدك أف حب ا٤بربد لئلٯباز جعلو ٱبتار لعثماف  ىذه الرسالة ا٤بوجزة ا٤بليئة باألمثاؿ
الٍب تنم عن معاف كثّبة شرحها ا٤بربد شرحا لغويا كبْب مقصود عثماف بن عفاف  من
()275

قولو(.)276
ُب عهد علي كرـ ا﵁ كجهو كثرت ا٢باجة ٕبكم ا٢بركب إىل مكاتبات ٨بتلفة بينو كبْب
ا٣بارجْب عنو ك٩با كتب علي رسالة كجهها إىل معاكية جاء فيها:
" بسم ا﵁ الرٞبن الرحيم  .من علي بن أيب طالب إىل معاكية بن صخر ،أما بعد  :فإنو
أتاين منك كتاب امرئ ليس لو بصر يهديو ،كال قائد يرشده ،دعا ا٥بول فأجابو ،كقاده فاتبعو
زعمت أنك إ٭با أفسد عليك بيعٍب خطيئٍب ُب عثماف .كلعمرم ما كنت إال رجبل من ا٤بهاجرين
أكردت كما أكردكا ،كأصدرت كما أصدركا ،كما كاف ا﵁ ليجمعهم على ضبلؿ كال ليضرهبم
بالعمى.
كبعد ،فما أنت كعثماف إ٭با أنت رجل من بِب أمية ،كبنو عثماف أكىل ٗبطالبة دمو ،فإف
زعمت أنك أقول على ذلك ،فادخل فيما دخل فيو ا٤بسلموف.)277( "...
كاضح أف ىذه الرسالة مل يتوخى صاحبها التنميق كالتزيْب ،فجاءت كاضحة الداللة ،ال
غريب فيها كال تصنع كالغرض بائن من كراءىا كا٥بدؼ ظاىر.
كما دكف ا٤بربد رسائل لوالة كخلفاء بِب أمية :ا٢بجاج بن يوسف ،عبد ا٤بلك بن مركاف،
معاكية بن أيب سفياف٧ ،بمد بن عبد ا﵁ بن ا٢بسن ،عبد ا﵁ بن معاكية بن عبد ا﵁ بن جعفر
كغّبىم.
كرسائل العصر األموم " فيها استمرار لرسائل الفَبة السابقة كلكن تصل ُب النهاية إىل
طور يغاير أكائل الفَبة األكىل مغايرة تامة ،فليست لغتها بلغة ا٣بطاب العادم ،كلكنها لغة
مهذبة ٦بملة ،كلكن رغم ىذا التهذيب ال تصل إىل مرحلة كد الذىن ،كإ٭با ىو نوع من التزكيق
كالتجويد ،كقد بدأ التزكيق منذ أكاخر الصدر األكؿ من اإلسبلـ"(.)278
()275
()276
()277
()278
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من الرسائل الٍب ذكرىا ا٤بربد رسالة كتبها ا٢بجاج إىل عبد ا٤بلك بن مركاف" :بلغِب أف
أمّب ا٤بؤمنْب عطس عطسة فشمتتو قوـ فقاؿ :يغفر ا﵁ لنا كلكم ،فيا ليتِب كنت معهم فأفوز
فوزا عظيما"(.)279
يظهر من أسلوب ىذه الرسالة أهنا ٚبالف ما عرؼ عن ا٢بجاج من أف سياستو ُب
رسائلو الٍب اشتهر هبا تقطر شدة كحدة ،حٌب ُب ٨باطبتو لبعض األمراء .كلكن ىذه الرسالة
تتميز عن غّبىا من الرسائل ألهنا موجهة إىل عبد ا٤بلك بن مركاف " كمعركؼ أنو كاف صنيعة
عبد ا٤بلك ،فهو الذم أظهره ،كما زاؿ يرفع من أمره حٌب كاله العراؽ كخراساف ،ككاف إذا كتب

إليو تأنق ما استطاع ُب تعبّبه"(.)280
كىاىو ذا ا٤بربد يعطينا ٭بوذجا أخر لرسائل ا٢بجاج يظهر فيها ما عرؼ عنو من قوة
كشدة كىي من الرسائل السياسية" ٍب كتب ا٢بجاج إىل ا٤بهلب  :أما بعد فإف بشرا رٞبو ا﵁
استكره نفسو عليك ،كأراؾ غناءه عنك ،كأنا أريك حاجٍب إليك ،فأرين ا١بد ُب قتاؿ عدكؾ،
كمن خفتو على ا٤بعصية ٩بن قبلك فاقتلو ،فإنِب قاتل من قبلي ،كمن كاف عندم ك من كيل من
بالس ًم ًي"(.)281
بالويل ،كالس ًم مي م
ىرب عنك فاعلمِب مكانو ،فإين أدرل أف آخذ الويل م
رغم ا٢بدة الظاىرة ُب ىذه الرسالة إال أننا نبلحظ استخداـ ا٢بجاج :عنك ،إليك،
عدكؾ ،قلبك "كمل يكن ا٢بجاج يعمد إىل السجع ُب كتبو كرسائلو دائما ،بل لعل ذلك إ٭با كاف
ُب القلة كُب ا٢بْب بعد ا٢بْب ،أما الكثرة فتخلو من السجع .كليس معُب ىذا أنو كاف يتخلص
من ٧باكلة التأنق كالتنميق ،فقد كاف يسعى إىل ٙبقيق ذلك دائما ،ككاف يتخذ إليو اإلغراب ُب
اللفظ حينا ،كحينا يتخذ ما سبق أف الحظناه ُب خطابتو من الصور كاالستعارات
الطريفة"(.)282
كمن الرسائل االجتماعية الٍب زخرهبا كتاب الكامل رسالة معاكية إىل مركاف بن ا٢بكم:
"كٙبدث الزبّبيوف أف معاكية كتب إىل مركاف بن ا٢بكم ،كىو كايل ا٤بدينة  :أما بعد ،فإف أمّب
()279
()280
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()282
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ا٤بؤمنْب أحب أف يرد األلفة ،كيسل السخيمة ،كيصل الرحم ،فإذا كرد عليك كتايب ىذا فاخطب
إىل عبد ا﵁ بن جعفر ابنتو أـ كلثوـ على يزيد بن أمّب ا٤بؤمنْب ،كارغب لو ُب الصداؽ"(.)283
ىذه الرسالة اعتُب صاحبها عناية شديدة باختيار األلفاظ كتنسيقها مع دقة التعبّب
ك٘بليتو عن ا٤بعُب.
كالرسائل الٍب اتسمت بالببلغة ُب رأم ا٤بربد رسالة عبد ا﵁ بن معاكية بن عبد ا﵁ بن
جعفر ا٤بعركؼ بالرسالة الشخصية الٍب انتشرت ُب العصر األموم ،قاؿ ا٤بربد " :كىذه رسالة
نذكرىا ،فإنا استحسنا ألفاظها كاستغربنا معانيها ،ككقفنا على إببلغ غطائها كىي رسالة عبد ا﵁
بن معاكية بن عبد ا﵁ بن جعفر من ا٢ببس إىل أيب مسلم:
بسم ا﵁ الرٞبن الرحيم:
من األسّب ُب يديو ،بغّب ذنب إليو ،كال خبلؼ عليو ،أما بعد :فإنك مستودع
كدائع ،كموىل صنائع ،فاذكر القصاص ،كاطلب ا٣ببلص ،كأنبو للفكر قلبك ،كاتق ا﵁ ربك،
كآثر ما يلقاؾ غدا على ما ال يلقاؾ أبدا ،فإنك الؽ ما سلفت ،غّب الؽ ما خلفت ،كفقك ا﵁
٤با ينجيك ،كآتاؾ شكر ما يوليك"(.)284
إف ا٤بقاييس الٍب جعلت ا٤بربد يعجب هبذه الرسالة ىي :حسن اللفظ كغرابة ا٤بعُب
كاشتما٥با على عظات بليغة .كيف ال كىذه الرسالة ىي من تأليف رجل عرؼ أنو كاف" لسنا
بليغا يعرؼ كيف ٰبوؾ الكلم كيصوغو صياغة باىرة"( .)285ك الرسالة على قصرىا تصور مهارتو
البيانية كقدرتو على التعبّب ا٤بوجز السريع مع طبلكة اللفظ كحسن الديباجة رغبة ُب التأثّب ُب أيب
مسلم من أجل إطبلؽ سراحو.
إف اختيار ا٤بربد للرسائل الٍب ضمنها كتابو الكامل مل يكن مقصورا فقط على تلك
الرسائل الٍب ٛبيزت باإلٯباز بل ٪بده أيضا يورد بعض الرسائل ا٤بطولة الٍب دارت بْب ا٤بنصور
كبْب ٧بمد بن عبد ا﵁ بن ا٢بسن ألف الطوؿ أصبح " ظاىرة جديدة مل يكن يعرفها العرب ُب
أدهبم إذ كانوا يوجزكف...أما منذ ىذا العصر فقد استمرت ظاىرة اإلٯباز ُب الشعر ،بينما حلت
()283
()284
()285
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٧بلها ظاىرة معاكسة ُب النثر ،كىي ظاىرة ال شك ُب أهنا كليدة التطور العقلي الذم أصابو
العرب ،فإذا ىم يستطيعوف أف يبسطوا آرائهم السياسية كأف يفصلوا ُب معانيها ضركبا ٨بتلفة من
التفصيل"(.)286
كا٤بربد حْب ذكر ىذه الرسائل أكرد ما ٯبوز ذكره كأمسك عن الباقي "فقد قيل :الراكية
أحد الشاٛبْب"(.)287
كخبلصة القوؿ إف ا٤بربد عندما ٝبع ُب مؤلفو الكامل ىذه الرسالة البليغة كالٍب صدرت
من بلغاء عرفوا ُب عهدىم كاشتهركا ،قاـ ٗبساٮبة عظيمة ٛبثلت ُب ا﵀افظة على تاريخ الدكلة
اإلسبلمية ُب عصورىا األكىل كخاصة ُب عصر الفًب ،حيث يعد الكامل من ىذه الناحية مصدرا
من مصادر التاريخ العريب اإلسبلمي.

رابعا :المثال:

إف العرب قد اعتنوا باألمثاؿ عناية قل نظّبىا ،فقد أقحموىا ُب كل ميادينهم تقريبا
فكاف لكل ضرب من ضركب حياهتم مثل يلهج بو ،كبلغت عناية اللغويْب مدل ٩بيزا عن
سواىم ،ألف ا٤بثل بالنسبة إليهم كاف ٯبسد اللغة الصافية إىل حد كبّب ،فأخذكا منها الشواىد
ا١بمة كبنوا على أساسها شاىقات بنائهم اللغوم.
فا٤بثل ىو " الفن من الكبلـ ،الذم يتميز ٖبصائص كمقومات٘ ،بعلو جنسا من األجناس
األدبية قائما بذاتو ،كقسيما للشعر كا٣بطابة كالقصة كالرسالة كا٤بقامة ،كىو قوؿ ٧بكم الصياغة
قليل اللفظ موجز العبارة ،بليغ التعبّب ،يوجز ٘بربة إنسانية عميقة مضمرة ،ك٨بتزلة بألفاظو نتجت
عن حادثة أك قصة قيل فيها ا٤بثل ،كيضرب ُب ا٢بوادث ا٤بشاهبة ٥با .فهو فن أديب نثرم ذك أبعاد
داللية معنوية متعددة انتشرت على األلسن لو مورد كلو مضرب كمن أسباب شيوعو خفتو
كحسن العبارة ،عمق ما فيو من حكمة الستخبلص العرب ،إصابة للغرض ا٤بنشود منو ،ا٢باجة
إليو كصدؽ ٛبثيلو للحياة العامة كألخبلؽ الشعوب"(.)288

()286
()287
()288
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لقد بدأ ا٤بيداين مقدمة كتابو " ٦بمع األمثاؿ" بعرض أراء بعض أىل اللغة كاألدب،
مستهبل ىذا العرض برأم ا٤بربد الذم يقوؿ " :ا٤بثل مأخوذ من ا٤بثاؿ ،كىو قوؿ سائر يشبو بو
حاؿ الثاين باألكؿ ،كاألصل فيو التشبيو فقو٥بم ( :مثل بْب يديو ) إذا انتصب معناه أشبو الصورة
ا٤بنتصب ة  " ،فبلف أمثل من فبلف" أم أشبو ٗبا لو من الفضل .كا٤بثاؿ القصاص لتشبيو حاؿ
ا٤بقتص منو ٕباؿ األكؿ ،فحقيقة ا٤بثل ما جعل كالعلم للتشبيو ٕباؿ األكؿ...فمواعيد عرقوب
علم لكل ما يصح من ا٤بواعيد"(.)289
يرل ا٤بربد حسب ىذا التعريف أف ا٤بثل يقوـ على إسقاط ٘بربة سابقة على ٘بربة حالية،
كاأل صل فيو التشبيو ،كا٤بربد لغوم متعلق بالتشبيو كثّبا إىل درجة أنو خصص لو بابا مستقبل ُب
الكامل ،لذا كجدناه ٰبتفي باألمثاؿ كيق ٌدـ لنا ٦بموعة منها كيشرحها ٤با٥با من عبلقة بالتشبيو
كالتصافها باإلٯباز الذم يعد عماد الببلغة عنده.
 -بالغة المثال:

قاؿ ا٤بربد " :كالكبلـ ٯبرم على ضركب ،فمنو ما يكوف ُب األصل لنفسو ،كمنو ما يكُب

عنو بغّبه ،كمنو ما يقع مثبل ،فيكوف أبلغ ُب الوصف"(. )290
ا٤بثل إذا أبلغ صور الوصف عند ا٤بربد ألنو يقوـ بوظيفة فنية تتمثل ُب اإلسهاـ ُب إنتاج
الداللة كتفعيلها ،فضبل عن إثراءه للنص ك تضمينو ا٤بعارؼ القيمة التارٱبية كالرمزية .كنقصد
باإلنتاج أف ٱبرج بالصورة الٍب عليها ،كبالفاعلية كوهنا عنصرا قادرا على التأثّب ُب ا٤بتلقي كإيصاؿ
الداللة كتكثيفها بصورة أفضل ،كتكمن ٝبالية التوظيف الفِب للصورة ا٤بثلية ُب أهنا استلهاـ
لتعبّب تصويرم ،استلهاـ لبنية فنية داخل بنية فنية أخرل.
لقد ٝبع ا٤بربد بعض األمثاؿ ُب مؤلفاتو ،كأعطاىا ما تستحق من االىتماـ ألهنا ُب نظره
تتميز بببلغة القوؿ مثل الشعر كا٣بطابة كالرسائل .قاؿ ُب مقدمة الكامل " :ىذا كتاب ألفناه

ٯبمع ضركبا من اآلداب ،ما بْب كبلـ منثور ،كشعر موصوؼ كمثل سائر.)291( "...

()289
()290
()291

٦بمع األمثاؿ4:-49/6 :
ا٤بصدر نفسو6=4/6 :
الكامل46/5:

134

انفصم انثاَي > بالغت انشعز ٔانُثز

انباب األ ّٔل> انبالغت عُد انًبزد

كقاؿ ُب خاٛبة الفاض ل " :ك٫بن خاٛبو كتابنا ىذا بباب يشتمل على فنوف من اآلداب
كيتضمن بعض ما نستحسنو من األخبار كاألشعار الذم يشاكل بعضها بعضا ،كنضيف إىل
ذلك من العظات ا٤بوجزة كاألمثاؿ السائرة ،كاألشعار ا٤بوزكنة ،كبا﵁ ا٢بوؿ كالقوة"(.)292
كمن األمثاؿ الٍب ٝبعها ا٤بربد ُب مؤلفاتو كشرحها :قاؿ " :كمن أمثا٥بم  :رب عجلة
هتب ريثا .كتأكيلو أف الرجل يعمل العمل فبل ٰبكمو لبلستعجاؿ بو ،فيحتاج إىل أف يعود
فينقصو ٍب يستأنف كالريث اإلبطاء ،كراث عليو أمره إذا تأخر.)293( ".
ك ا٤ببلحظ على ىذا ا٤بثل أنو ٰبوم طباقا بْب " عجلة كريثا " فاألمثاؿ أغلبها مل تكن
ٚبلو من ٧بسن ببلغي.
كقاؿ " :ك من أمثاؿ العرب ".ىو أعز من بيض األنوؽ" ،كتقوؿ العرب ٤بن يطلب
األمر العسّب " :سألتِب بيض األنوؽ" كذاؾ أهنا تبيض ُب رؤكس ا١بباؿ ،فبل يكاد يوجد بيضها،
لبع د مطلبو كعسره  .فإف سألو ٧باال قاؿ " :سألتِب األبلق العقوؽ" كإ٭با ىو الذكر من ا٣بيل.
كيقاؿ :فرس عقوؽ ،إذا ٞبلت فامتؤل بطنها ،فاألبلق ا٢بقوؽ ٧باؿ"(.)294
كيعد ىذا ا٤بثل من األمثاؿ الٍب جاءت ُب صورة بيانية رائعة تتمثل ُب التشبيو :أم كمن
يبغي كيطلب ا﵀اؿ.
كما عرض علينا ا٤بربد ا٤بثل ا٢بوارم قاؿ:
" كحدثِب علي بن القاسم قاؿ :قلت ألعرايب فصيح :ما معُب قو٥بم ُب ا٤بثل " كاد العركس أف
تكوف أمّبا"٤ با كاد ذاؾ؟ قاؿ :ألف األكفاء ٱبدموهنا ُب تلك ا٢باؿ"(.)295
ك تكلم عن ا٤بثل الدائر ُب نطاؽ األسطورة ،من ذلك قولو" :كمن أمثا٥بم .ركل ذلك
أبو عبيدة أف إبليس تصور البنة ا٣بس فقاؿ ٥با:أسألك أك تسألِب؟ فقالت لو سل ،قاؿ ٥با :كاد
( )292الفاضل :ص.544
٦ بمع األمثاؿ6=8/5 :
( )293الكامل.649/5:
 ا٤بصدر نفسو88/6 :
( )294ا٤بصدر نفسو6;5/6 :
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،فقالت (كاد النعاـ أف يطّب )*،فقاؿ ٥با :كاد ،قالت ( :كاد ا٤بنتعل أف يكوف راكبا) قاؿ ٥با:
كاد ،قالت ( :كاد العركس يكوف أمّبا).)296( "..،

ك ا٤بربد عند دراستو للمثل قد يقتصر على بياف ا٤بعُب كمن ذلك قولو" :كمن أمثاؿ
عز ٌبز" ،كتأكيلو :من غلب استلب" ( .)297كقولو" :من أمثل العرب" :مل
العرب" :من ٌ
يذىب من مالك ما كعظك" .يقوؿ :إذا ذىب من مالك شيء فحذرؾ أف ٰبل بك مثلو،
فتأديبو إياؾ عوض من ذىابو" (.)298
حسوا ُب
ككثّب ما يبْب معُب ا٤بثل ،كمضربو فيقوؿ" :كمن أمثاؿ العرب" :إنو ليسير ن
ارتغاء" كمعُب ذلك ،أنو يوٮبك أنو يأخذ بفيو تلك ا١بلدة من اللنب ،ليصلحو لك ،كإ٭با
ٯبَب النفع إىل نفسو"
ىو ٰبسو من ٙبتها .يضرب ىذا ا٤بثل ٤بن يريك أنو يعينك ،كإ٭با ٌ
(.)299
()300
ىض ير ىعا*
ب
ل
ح
ك
*
:
كيورد ا٤بربد قوؿ أيب زيد األسلمي
ى
ت األىيى ىاـ ىك ى
الد ٍىر أ ٍ
ىى ٍ ي
كيتبعو بقولو" :إنو مثل .يقاؿ للرجل اجملرب لؤلمور :فبلف قد حلب الدىر أشطره،
أم قد قاسى الشدة ،كالرخاء ،كتصرؼ ُب الفقر كالغُب" (.)301
كأحيانا يذكر مورد ا٤بثل كمضربو .فيقوؿ" :كحدثت أف ا٢بسن نفى سابق ا٢باج،
كقد أسرع ،فجعل يومئ إليو بإصبعو فعل الغازلة ،كىو يقوؿ" :خرقاء كجدت صوفا" كىذا
من أمثاؿ العرب .يضربونو للرجل األٞبق الذم ٯبد ماال كثّبا؛ فيعيث فيو" (.)302
كقد يقتصر على مضربو ،كمنو قولو" :كمن أمثاؿ العرب" :إف كنت رٰبا فقد القيت
إعصارا" .يضرب للرجل يكوف جلدا؛ فيصادؼ من ىو أجلد منو" (.)303
( )296الفاضل :ص559
( )297الكامل ،71/3 ,148/1 :ك ينظر" :رب عجلة هتب ريثا" ،ك"أف ترد ا٤باء ٗباء أكيس".205/1 :
( )298ا٤بصدر نفسو.205/1 :
( )299ا٤بصدر نفسو.91/1 :
( )300ا٤بصدر نفسو.188/1 :
()301ا٤بصدر نفسو.192/1 :
( )302ا٤بصدر نفسو ،243/1 :كيضرب للذم يفسد مالو٦ ،بمع األمثاؿ.418/1 :
( )303ا٤بصدر نفسو.319 :

136

انفصم انثاَي > بالغت انشعز ٔانُثز

انباب األ ّٔل> انبالغت عُد انًبزد

كقد يورد ا٤بثل شعرا ٍب يقرنو بآخر؛ توضيحا لو؛ فقد أكرد شعرا ٢بارثة ابن بدر ُب
رثاء زياد ،كمنو قولو (:)304
دؾ قى ٍد خ ىفت حليومهم كأىى٭بىا نىػ ىفخ ً
اصّب
ى ٍ
ت فيهاى األ ى
اس بىػ ٍع ى ى ٍ ي ي
ىع ي
النى ي
ٍب يقوؿ ُب الشطر الثاين" :ىذا مثل ،كإ٭با يراد  :خفة ا٢بلوـ ،كاإلعصار فيما ذكر
أبو عبيدة )305( :ريح هتب بشدة فيما بْب السماء كاألرض" (. )306
ك قد يقرف ا٤بربد مثلْب فأكثر ،التفاقهما ُب ا٤بضرب فقد أكرد قوؿ الفضل ابن
جعفر(.)307
آؿ ىخ ػ ػ ػ ػ ػاقىاٍ ٍف
السٍلطىاف أىنٍػتيػ ػ ػ ٍم ىك ي
يىا يكىزىراءى ي
ىكبىػ ٍعض ىما ىرىكيٍػنى ػػا ُب ىسال ىفات األ ٍىزىمػا ٍف
السع ىدا ٍف
صدل
ىم ٍر نعى ىكالى ىك ٍ
ىمػ ػ ػاءه ىكالى ىك ي
ٍب أتبعو بقولو" :كىذه األمثاؿ ثبلثة منها قو٥بم ":مرعي كال كالسعداف" ،ك"فٌب كال
كمالك" ك"ماء كال كصدل" .تضرب ىذه األمثاؿ للشيء الذم فيو فضل كغّبه أفضل
منو" (.)308

ٛبتاز األمثاؿ السابقة بوضوح أفكارىا كدقتها ،كما ٛبتاز بإٯباز لفظها كٝباؿ عبارهتا
ككثّب من األمثاؿ يتسم بركعة التشبيو كدقة التعبّب ،كىي تكوف ُب مضرهبا استعارة " ٛبثيلية"

حيث استعّب ا٤بثل من مورده للمضرب كىو ا٤بوقف ا١بديد.
ك ىي تصور الشخصية العربية ا١بماعية كتعرب عن الذكؽ اللغوم ا١بماعي ،كتنقل مستول
العرب الفكرم كالثقاُب ُب الزماف كا٤بكاف الذم شاع فيو ا٤بثل ،ىذا من ناحية ا٤ببُب أما من
ناحية ا٤بعُب كا٤بغزل فإف األمثاؿ كلها تعكس قيما إنسانية خالدة يشَبؾ فيها العرب مع غّبىم

( )304الكامل.317/1 :
( )305قاؿ :اإلعصار" :ريح عاصف هتب من السماء كأنو عمود فيو نار"٦ ،باز القرآف.82/1 :
( )306الكامل.319/1 :
( )307ا٤بصدر نفسو.09/1 :
()308ا٤بصدر نفسو.09/1 :
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من بِب اإلنساف ألهنا ٛبثل طموح ىذا الكائن إىل الكماؿ .كهبذا كانت األمثاؿ فنا أدبيا راقيا
جديرا باىتماـ ا٤بربد كغّبه.

خامسا :الحكم:

ظلت ا٢بكم عند العرب ٛبثل الفطرة السليمة ،الٍب تعتمد على البساطة ،من خبلؿ
نظرهتم إىل فلسفة ا٢بياة ك٘بارهبا ،إىل أف سقطت الدكلة األموية ،كقامت على أنقاضها الدكلة
العباسية سنة 576ىػ  ،عندئذ " انتشرت حركة النقل ،كشاعت الثقافات العا٤بية بْب العرب،
كاهناؿ العلماء على كل علم يتدارسونو كيقعدكنو ،شاع التفكّب الفلسفي ،كراح العرب ينقلوف
ا٢بكم كاألمثاؿ من ا٥بنود كالفرس كاليوناف  ،كيضيفوهنا إىل حكمهم كأمثا٥بم.)309("...
كا٤بربد من األدباء الذين اىتموا با٢بكم كحاكلوا ٝبعها ُب مؤلفاهتم قاؿٍ " :ب نذكر من
كبلـ ا٢بكماء كأمثا٥بم كآداهبم صدرا"(.)310
كمن ا٢بكم الٍب أعجب هبا " :قاؿ األحنف بن قيس(: )311كثرة الضحك تذىب ا٥بيبة ،ككثرة
ا٤بزح تذىب ا٤بركءة  ،كمن لزـ شيئا عرؼ بو"(.)312
ككاف يقاؿ " :أربع من كنوز ا١بنة :كتماف ا٤بصيبة ،ككتماف الصدقة ،ككتماف الفاقة،
ككتماف الوجع.)313( ".
كمن أقواؿ ا٢بكماء ،قوؿ علي بن أيب طالب كرـ ا﵁ كجهو لؤلشعث بن قيس " :إف
صربت جرل عليك القدر كأنت مأجور ،كإف جزعت جرل عليك القدر كأنت موزكر.)314(".
كقاؿ أردشّب بن بابك" :إف لآلذاف ٦بة  ،كللقلوب ملبل  ،ففرقوا بْب ا٢بكمتْب يكن
ذلك استحماما"(.)315
( )309مصطلحات نقدية ُب الَباث األديب العريب٧ ،بمد عزاـ ،كزارة الثقافة ،دمشق5==9 ،ـ :ص.5=6

( )310الكامل.8:/5 :
( )311ا٠بو صخر ،كقيل الصنهاؾ ،من بِب سعد إحدل عشائر ٛبيم لقب باألحنف ٢بنيف كاف ُب رجليو ٝبيعا ،ككاف دميم ا٥بيئة تقتحمو العْب
كلكنو كاف ٯبمع خصاؿ السيادة كالشرؼ من حنكة كحلم كحزـ كمرؤة كدقة بالنفس كمصارحة بالرأم مع حسن البياف كذالقة اللساف  .تاريخ
األدب العريب ،شوقي ضيف :ص.875
( )312الكامل8;/5:
( )313ا٤بصدر نفسو.85/6 :
()314
()315

ا٤بصدر نفسو47/8 :
ا٤بصدر نفسو.6<:/6 :
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كا٤بربد ح ْب ذكر ىذه ا٢بكم كاف يدرؾ أٮبيتها ُب حياة اإلنساف كثقافتو كأدبو .كقد عرب
عن ىذه القيمة للحكم أبو ىبلؿ العسكرم حيث قاؿ " :إين ما رأيت حاجة الشريف إىل
شيء من أدب اللساف بعد سبلمتو من اللحن ،كحاجتو إىل الشاىد كا٢بكمة كا٤بثل كالكلمة
السائرة فإف ذلك يزيد ا٤بنطق تفخيما  ،كيكسبو قبوال ،كٯبعل لو قدرا ُب النفوس  ،كحبلكة ُب
الصدكر.)316(" ...
كقد حرصت العرب على ا٢بكمة كا٤بثل ،كمالت إليهما ،ألهنما ٲبثبلف منطق ا٢بياة
البسيطة ،كفلسفتها الفطرية ،هبما ٰبللوف الواقع ،كيفسركف طريقة الفهم كاالستيعاب ،كيعللوف
منهج التفكّب ،كيصوركف ا٢بياة ُب شٌب مناحيها.
لذا اىتم ا٤بربد بكليهما ،ككجدناٮبا ظاىرتْب بْب دفٍب كتابو الكامل التصافهما بلغة
موجزة سهلة الفهم بليغة ا٤بعُب.

سادسا :الوصايا:

الوصية نوع من أنواع األدب ا٢بي الرفيع ،تنتقي ألفاظها انتقاء ٩بتازا ،كتعرؼ بأهنا
خبلصة موجزة عن حياة اإلنساف ا٤بليئة بالتجارب كا٣بربة كا٢بنكة كا٤براس ،كىي آخر ما يقدمو
ا٤برء إىل أبنائو كذكيو ُب حياتو أك هنايتها ،بعد أف اخترب ا٢بياة بكل ما فيها من حلو كمر،
كللوصية ىدؼ تربوم ترمي إليو يتصل ٕبياة األفراد كا١بماعات كىو فعل الرغائب ،كاقتناء
ا﵀امد ،كالتبصر ُب العواقب كالَبكم عند ا٢بوادث ،كيكثر ذلك من ا٢بكماء كالكهاف لعامة
الناس ،كمن اآلباء لؤلبناء لصاّب خّبىم(.)317
كقد حفظ لنا ا٤بربد ٭باذج من الوصايا ا١بديرة بالتأمل كالدراسة قاؿ" :كنذكر كصايا يؤثر
بعضها عن أىل الدين كبعضها عن أىل اآلداب كالطبائع ا﵀مودة  .كقد ٪بَب إىل أنفسها غّب
ذلك من سائر الوصايا" (.)318

(ٝ )316بهرة األمثاؿ،الشيخ األديب أيب ىبلؿ العسكرم ،ح ٌققو ك علٌق حواشيو ك كضع فهارسو ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ك عبد اجمليد قطامش،
دار ا١بيل بّبكت ك دار الفكر للنشر ،ط584< ، 6ىػ5=<</ـ 48/5 :
()317
()318

ينظر النثر الفِب القدًن :ص .65
التعازم ك ا٤براثي :ص .55:
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فهذا علي بن أيب طالب –كرـ ا﵁ كجهو٤ -با ضرب ٍب دخل منزلو "اعَبتو غشية ٍب
أفاؽ  ،فدعا ا٢بسن كا٢بسْب ،فقاؿ  :أكصيكما بتقول ا﵁ كالرغبة ُب اآلخرة  ،كالزىد ُب الدنيا.
كال تأسفا على شيء فاتكما منها ،اعمبل ا٣بّب ،ككونا للظامل خصما ،كللمظلوـ عونا"(.)319
فهذه الوصية جاءت موجزة تكاد تكوف مكتفية با١بملة األكىل" أكصيكما بتقول ا﵁"
كما تبله من كبلـ إ٭با كاف تفسّبا ٥با .ك اتسمت بسهولة اللفظ ك كضوح الفكرة كقصر ا١بمل.
كركل ا٤بربد أنو "٤با حضر عمر بن عبد العزيز الوفاة قيل لو :يا أمّب ا٤بؤمنْب ،اكتب إىل
يزيد بن عبد ا٤بلك فأكصيو باألمة ( خّبا) فقاؿ :كمب أكصو؟ إين ألعلم أنو من بِب مركافٍ .ب أمر
بالكتاب إليو :أما بعد فاتٌق ا﵁ ،يا يزيد ،الصرعة بعد الغفلة فبل تقاؿ العثرة .كال تقدر على
الرجعة ،تَبؾ ما تَبؾ ٤بن ال ٰبمدؾ ،كتقدـ على من يعذرؾ ( كالسبلـ)" (.)320
فهذه الوصية القصّبة جدا ما كاف ٥با أف تكوف أصبل ،لوال أهنا قيلت ٙبت الطلب،
كلعل السبب ُب ذلك يعود إىل اقتناع عمر بن عبد العزيز بعدـ جدكاىا ،يدؿ على ذلك قولو:
"كمب أكصيو؟ إين ألعلم أنو من بِب مركاف" ،كإذا ما ألقينا نظرة على مضموهنا كجدناىا ال تتعدل
التحذير من خطر كاحد ىو الغفلة ،ذلك أف ما ذكر بعده من العثرة كعدـ القدرة على ا٢بفاظ
على خط الرجعة ،إ٭با ىو نتيجة للخطر ا٤بذكور آنفا.
كقد تكوف الوصية مرتبطة بظرؼ معْبٍ ،ب يتم تعميم ا٤بخصوص ليتم اٚباذه قاعدة
حياتية عامة ،مثلما كرد ُب كصية أيب عبيدة بن ا١براح ٤با طعن كدعا من حضره من ا٤بسلمْب
فقاؿ " :إين أكصيكم كصية إف قبلتموىا مل تزالوا ٖبّب :أقيموا الصبلة كآتوا الزكاة  ،كصوموا شهر
رمضاف ،كتصدقوا كحجوا كاعتمركا ،كتواصلوا ،كانصحوا ألمرائكم كال تغشوىم ،كال تلهيكم
الدنيا ،فإف امرءنا لو عمر ألف حوؿ ما كاف لو بد من أف يصّب إىل مثل مصرعي ىذا الذم
تركف .إف ا﵁ كتب ا٤بوت على بِب آدـ ،فهم ميتوف ،كأكيسهم أطوعهم لربو ،كأعملهم ليوـ
ميعاده .كالسبلـ عليكم كرٞبة ا﵁ كبركاتو .يا معاذ بن جبل صل بالناس" (.)321

()319
()320
()321

الكامل668/7:
التعازم ك ا٤براثي :ص=56
ا٤بصدر نفسو :ص .566
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دعى أبو عبيدة ُب ىذه الوصية ا٤بسلمْب إىل االلتزاـ بأركاف اإلسبلـ كتطبيقها كما
ذكرىم با٤بوت الذم ىو مآؿ كل إنساف .كالوصية جاءت متماسكة العرل كاألطراؼ قوية
السبك ،بعيدة ا٤بعُب كالقصد ،كصيغت بأسلوب متْب العبارة ،كلغتها قريبة إىل ذىن ا٤بتلقي.
كقد تأٌب الوصية طويلة كذلك حسب السبب الذم أكجدىا  .من ذلك كصية أيب بكر
الصديق  لعمر بن ا٣بطاب رٞبو ا﵁ حْب استخلفو(.)322
ك أشار ا٤بربد إىل الوصايا الٍب تأٌب ُب الشعر حيث ذكر بيتْب ٢بساف بن ثابت يوصي
فيهما امرأتو(.)323
الع ًش ىّبةً ىحسػ ػ ػ ػ ػ ىاد ىى ػ ػا
ت فىبلى تىػٍن ًك ًحػي
فىًإ ىما ىىلى ٍك ي
وـ ى
ظىلي ى
ً
ً
ض ىم ٍن ىس ىاد ىىا
ضها
لى ىديٍو ،ىكيىػٍبػغى ي
ب أ ٍىعىرا ى
يىػىرل ىٍ٦ب ىدهي ثػىلٍ ى
كاضح من البيتْب أف حساف يوصى امرأتو أف ال تتزكج بعده رجل يبغض عشّبتو
كيكرىها.
لقد عرؼ ا٤بربد ما للوصية من أثر ُب السامعْب ٗبا فيها من معاف صادقة كأسلوب راؽ
فجمع بعضها ُب مؤلفاتو كحفظ بذلك تراثنا العريب من الزكاؿ.

سابعا :المناظرات:

المبرد و المناظرات:نقل لنا ا٤بربد ُب كتابو الكامل أخبار ا٣بوارج ،كدعم تلك األخبار ٗبناظرات كقعت بينهم
كبْب عبد ا﵁ بن عباس كعلى بن أيب طالب كرـ ا﵁ كجهو( .)324كما عرض لنا مناظرة أىل
النخيلة البن عباس(.)325
كىذه مناظرة عبد ا﵁ بن عباس للخوارج ٤با كجهو علي –كرـ ا﵁ كجهو -ليناظرىم:
"قاؿ ٥بم :ما الذم نقمتم على أمّب ا٤بؤمنْب؟ قالوا :قد كاف للمؤمنْب أمّبا ،فلما حكم ُب دين
ا﵁ خرج من اإلٲباف ،فليتب بعد إقراره بالكفر نعد لو فقاؿ ابن عباس :ما ينبغي ٤بؤمن مل يشب
إٲبانو شك أف يقر على نفسو بالكفر قالوا :إنو قد حكم ،قاؿ :إف ا﵁ عز كجل قد أمرنا
()322
()323
()324
()325

ينظر التعازم ك ا٤براثي :ص .55;-55:
الكامل 655/5:ك البيتْب ُب الديواف :ص;:
ينظر الكامل5<5/7 :
ينظر ا٤بصدر نفسو6<7/7 :
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بالتحكيم ُب قتل صيد ،فقاؿ عز كجل ﴿:يَ ْح ُك ُم بِ ِو ذَ َوا َع ْد ٍل ِّمن ُك ْم﴾( )فكيف ُب إمامة قد

أشكلت على ا٤بسلمْب  فقالوا :إنو قد حكم عليو فلم يرض ،فقاؿ  :إف ا٢بكومة كاإلمامة،
ك مٌب فسق اإلماـ كجبت معصيتو ،ككذلك ا٢بكماف ٤با خالفا نبذت أقاكيلهما فقاؿ بعضهم
لبعض :ال ٘بعلوا احتجاج قريش حجة عليكم ،فإف ىذا من القوـ الذين قاؿ ا﵁ عز كجل فيهم:
صمو َن﴾(.)كقاؿ عز كجل﴿ :وتُ ِ
ِ
نذ َر بِ ِو قَ ْوًما لُّ ِّدا﴾.)326("
َ
﴿بَ ْل ُى ْم قَ ْوٌم َخ ُ

تبدك ىذه ا٤بناظرة ككأهنا حوار ،كحاكؿ كل طرؼ من ىذا ا٢بوار إثبات رأيو من خبلؿ
األدلة كىي " اآليات القرآنية " كمل تنتو ىذه ا٤بناظرة باعَباؼ أم من طرفيها بالغلبة لآلخر.

ك ا٤بربد حْب عرض علينا ىذه ا٤بناظرات أطلعنا على فن من فنوف القوؿ كانت لو أٮبية
كدكر كبّب ُب تلك الفَبة الزمنية ،كا٤بربد عامل لغة بالدرجة األكىل لذا اىتم بكل صنوؼ القوؿ
كاستعماؿ اللغة.

ثامنا :التوقيعات:

تعد التوقيعات فنا أدبيا من فنوف النثر العريب ،ارتبطت نشأهتا كازدىارىا بتطور الكتابة.
ك التوقيع عبارة بليغة موجزة مقنعة ،يكتبها ا٣بليفة أك الوزير على ما يرد إليو من الرسائل تتضمن
قضية أك مسألة أك شكول أك طلب .ك التوقيع قد يكوف آية قرآنية ،أك حديثا نبويا ،أك بيت
شعر ،أك حكمة ،أك مثبل ،أك قوال سائرا .ك يشَبط أف يكوف مبلئما للحالة أك القضية الٍب كقع
فيها ،فهو مرتبط بفن توجيو ا٤بعامبلت الر٠بية ُب اإلدارة ا٢بديثة.
 المبرد و التوقيعات:ُب العصر العباسي افًب ا٤بوقعوف ك٘بلت على أسبلت أقبلمهم ٜبار الببلغة يانعة  ،ك٩بن
بلغ الغاية ُب ذلك جعفر الربمكي الذم أعجب بو ا٤بربد كركل عنو ٦بموعة من التوقيعات منها:
"رفع قوـ إليو شكية عاملهم فوقع ُب قصتهم :يا ىذا ،قد كثر شاكوؾ  ،كقل حامدكؾ ،فإما
()327
عدلت كإما اعتزلت".
 سورة ا٤بائدة :اآلية.=9
 سورة الزخرؼ :اآلية<9

سورة مرًن  :اآلية;=
( )326الكامل .5:9/7 :
( )327ا٤بصدر نفسو.745/5:
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كا٤ببلحظ على ىذه التوقيعة أهنا جاءت مسجوعة ،موجزة ،سليمة الَبكيب دقيقة
الفكرة ،مركزةٙ ،بمل رأم كاتبها ُب الشكول.
ك منها أيضا" :كتب إىل جعفر بن ٰبيي :إف صاحب الطريق قد اشتط فيهما يطلب
من األمواؿ ،فوقع جعفر :ىذا رجل منقطع عن السلطاف ،كبْب ذؤياف العرب ٕبيث العدد
كالعدة ،كالقلوب القاسية ،كاألنوؼ ا٢بمية ،فليمدد من ا٤باؿ ٗبا يستصلح بو من معو ليدفع بو
عدكه ،فإف نفقات ا٢بركب يستظهر ٥با  ،كال يستظهر عليها"( .)328كىكذا تظهر فطرة العرب
الٍب ٛبيل إىل اإلٯباز الذم ظهر جليا كاضحا ُب أمثا٥بم كحكمهم ٍب توقيعاهتم ،حٌب أف جعفر

بن ٰبي قاؿ لكتابو " :إذ قدرًب أف تكوف كتبكم كلها توقيعات فافعلوا.)329( ".
كلقد استشهد ا٤بربد على ببلغة جعفر بن ٰبيي برأم أستاذه ا١باحظ فقاؿ " ،كزعم
ا١باحظ قاؿ :قاؿ ٜبامة بن أشرس النمّبم :ما رأيت رجبل أبلغ من جعفر بن ٰبي كا٤بأموف".
(.)330
إف للتوقيعات قيمة أدبية لذا التفت إليها ا٤بربد كمل يهملها ففيها اإلٯباز الذم ٰببذه ،كذا
السمو ُب ا٤بعُب ،كالقوة ا٤بختلجة ُب األلفاظ كاألثر ُب النفس.

المبحث الثالث :المفاضلة بين الشعر و النثر.

إف موضوع ا٤بفاضلة بْب الشعر كالنثر من القضايا الٍب أكالىا العرب القدامى كثّبا من
كخصوىا ٗبزيد من اىتمامهم .كىي قضية ظهرت جذكرىا منذ العصر ا١باىلي ،فقد
عنايتهمٌ ،
يقدـ على ا٣بطيب
نقل لنا ا١باحظ عن أيب عمرك بن العبلء قولو" :كاف الشاعر ُب ا١باىلية ٌ
عدكىم كمن
لفرط حاجتهم إىل الشعر الذم يقيٌد عليهم مآثرىمٌ ،
كيهوؿ على ٌ
كيفخم شأهنمٌ ،
كٱبوؼ من كثرة عددىم ،كيهاهبم شاعر غّبىم فّباقب شاعرىم،
عزاىم ،كيهيب من فرساهنمٌ ،
فلما كثر الشعر كالشعراء ،كاٚبذكا الشعر مكسبة ،كرحلوا إىل السوقة ،كتسرعوا إىل أعراض
ٌ
األكؿ :الشعر أدىن مركءة السرم،
الناس ،صار ا٣بطيب عندىم فوؽ الشاعر ،كلذلك قاؿ ٌ
كأسرل مركءة الديِب"(.)331
()328
()329
()330
()331

الكامل745/5:
ا٤بصدر نفسو745/5:
ا٤بصدر نفسو745/5 :
البياف كالتبيْب .68/5 :
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من ىذا النص ٲبكننا القوؿ أ ٌف ا٤بفاضلة بدأت ُب العصر ا١باىلي ،لكن ىذه ا٤بفاضلة
بْب الشعر كالنثر مل تقم على أسس فنية خالصة بل قامت على أسس موضوعية أخبلقية بالنظر
إىل دكر كل منهما ُب اجملتمع كمدل قدرهتما على التعبّب عن االلتزاـ با٤ببادئ الٍب يقيمها الناس
ُب رؤيتهم لدكرٮبا.
كبعد نزكؿ القرآف الذم قاـ بالتقليل من شأف الشعر كالشعراء نزؿ الشعر رتبة ،خاصة
كأ ٌف القرآف الكرًن جاء بطريقة نثرية ٩با جعل االىتماـ بالنثر يأخذ أٮبية كاىتماما أكثر من ذم
قبل.
تبْب أ ٌف ىذا النثر قادر
ىذا ما أعطى النثر أٮبية  ،كا٘بهت الطاقات اإلبداعية ٫بوه ،إذ ٌ
على أف يقوـ باألغراض الٍب كاف يقوـ هبا الشعر  ،بل إنٌو يزيد على ذلك حٌب كصل درجة
كقوة تأثّبه ُب نفوسهم إىل نص جديد أقول
فتحوؿ الناس من دىشتهم بالشعر ٌ
اإلعجاز ٌ ،
مقدس مؤٌكد بالوحي  ،كلذا فإ ٌف التحوؿ ٫بو النثر نتيجة طبيعية  ،كاف
كأكثر تأثّبا ،كىو نص ٌ
لئلسبلـ كنزكؿ القرآف الكرًن األثر األكرب فيها ،كُب موقف الرسوؿ كالصحابة من الشعر
فضل الشعر ،
كالشعراء ما ٌ
يدؿ عل كجود صراع بْب أنصار الشعر كأنصار النثر ،فمنهم من ٌ
فضل النثر  ،كعقدكا األبواب كالفصوؿ لفضائل الشعر كمنافعو( )332ككل ذلك ُب
كمنهم من ٌ
سياؽ ا٤بفاضلة بينهما(.)333
كُب العصر األموم انتشرت الكتابة كبدأت تأخذ شيئا فشيئا مكاف الشعر ،كقوم تأثّبىا
على ا٢بياة العامة.
ا٤بختصوف
تطورا ملحوظا ،فكثر الكتٌاب
ٌ
كتطورت الكتابة اإلنشائية ُب العصر العباسي ٌ
ٌ
كزاٞبوا الشعراء كنافسوىم ،كأخذكا مكانة كحظوة لدل ا٣بلفاء كاألمراء  ،فصار النثر عنواف الذكؽ
األديب ُب الثقافة العربية من حيث االستخداـ كاالىتماـ(.)334

( )332ينظر مثبل ٝبهرة أشعار العريب ،القرشي أبو زيد ٧بمد بن أيب ا٣بطابٙ ،بقيق ٧بمد علي ا٥بامشي ،دمشق ،دار القلم ،ط1986 ،2ـ:
ص  58:كما بعدىا.
( )333ينظر ا٤بفاضلة بْب النظم كالنثر كأشكاؿ التداخل بينهما ُب العصر العباسي ،بوتبيا ا٢بسن ،ا٤بطبعة كالوراقة الوطنية ،مراكش ،ط،1
2002ـ :ص =.;4-:
( )334ينظر ا٤بفاضلة بْب النظم كالنثر كأشكاؿ التداخل بينهما ُب العصر العباسي :ص<.
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ك بدأت الكتابة تأخذ منحى جديدا يوازم أٮبية الشعر حٌب زادت ُب ذلك ،فلم يعد بينها
بْب الشعر أم اختبلؼ إالٌ ُب الشكل كالوزف .يقوؿ ابن خلدكف" :كقد استعمل ا٤بتأخركف أساليب
الشعر كموازينو ُب ا٤بنثور ،من كثرة األسجاع كالتزاـ التقفية ،كتقدًن النسيب بْب يدم األغراض،

يتفوقا إالٌ ُب الوزف"(.)335
كصار ىذا ا٤بنثور إذا تأملتو من باب الشعر كفنٌو ،كمل ٌ
فإف النثر قد غدا عمدا على أغراض الشعر ،كأبطل أٮبية الشعر كما كاف معركفا عنو من
مناسبتو ألغراض معينة ،كتعبّبه عن العواطف كا٤بشاعر ،فتداخبل تداخبل مل يعد معو التفريق
بينهما سهبل إال من حيث الوزف ،كمن صور ىذا التداخل:

 ا١بمع بْب الشعر كالنثر ُب الرسالة الواحدة(.)336 ٧باكالت الشعراء كالكتاب ا١بمع بْب فِب النظم ك النثر(.)337 السرقات(.)338 تبادؿ األغراض ك ا٤بعاين(.)339 تبادؿ األلفاظ ك األساليب(.)340كُب ىذا العصر ،كبسبب تنامي الكتابة كمنافستها للشعر ،اشتد ا١بدؿ حوؿ قضية
ا٤بفاضلة بْب الشعر كالنثر ،كيبدك أف ىذه ا٤بسألة شغلت باؿ أٞبد بن الواثق٩ ،با جعلو
يستفسر عنها من عامل جليل كا٤بربد حيث بعث لو رسالة جاء فيها" :أطاؿ ا﵁ بقاءؾ ،كأداـ
عزؾ ،أحببت أعزؾ ا﵁ أف أعلم ،أم الببلغتْب أبلغ ،أببلغو الشعر ،أـ ببلغة ا٣بطب ،كالكبلـ
ا٤بنثور كالسجع؟ كأيتهما عندؾ أعزؾ ا﵁ أبلغ؟ عرفِب ذلك إف شاء ا﵁"(.)341

( )335ا٤بقدمة ،ابن خلدكف عبد الرٞبن بن ٧بمد ،دار ا١بيل ،بّبكت ،دط ،دت :ص .:86
( )336ينظر ا٤بفاضلة بْب النظم كالنثر كأشكاؿ التداخل بينهما ُب العصر العباسي :ص <.5=-5
( )337ينظر البياف كالتبيْب.96- 89 /5 :
( )338ينظر الكامل.58:/7 – 49/6 -56/6 :
( )339ينظر ا٤بثل السائر البن األثّب.54/8 :
( )340ينظر العقد الفريد تأليف أٞبد بن ٧بمد ابن عبد ربٌو األندلسيٙ ،بقيق عبد اجمليد الَبحيِب ،دار الكتب العلمية ،بّبكت لبناف ،ط،5
5848ىػ5=<7/ـ 694/8 :ك ما بعدىا.
 ىو ابن ا٣بليفة العباسي ا٤بعتصم ،كالواثق أبو جعفر ىاركف بن ٧بمد ا٤بعتصم ،ينظر العقد الفريد.7;;/9 :
( )341الببلغة للمربد :ص<4

145

انفصم انثاَي > بالغت انشعز ٔانُثز

انباب األ ّٔل> انبالغت عُد انًبزد

فكتب إليو ا٤بربد" :أطاؿ ا﵁ بقاءؾ ،كأداـ عزؾ ،سألت -أعزؾ ا﵁ -عن الببلغتْبُ ،ب
الشعر ا٤بوصوؼ ،كالكبلـ ا٤بنثور ،أيتهما أكىل بأف تكوف ا٤بقدمة ،كأحق أف تكوف على الكماؿ
مشتملة؟
ك الذم سألت عنو -أعزؾ ا﵁ -من مسائل العقبلء الفضبلء .ككل ذلك ،فأنت ذركتو
كسنامو فزادؾ ا﵁ ،كال نقصك ،كأعبلؾ كال كضعك.
ا١بواب فيما سألت :أف حق الببلغة إحاطة القوؿ با٤بعُب ،كاختيار الكبلـ ،كحسن
النظم ،حٌب تكوف الكلمة مقاربة أختها ،كمعاضدة شكلها ،كأف يقرب هبا البعيد ،كٰبذؼ منها
الفضوؿ.
فإف استول ىذا ُب الكبلـ ا٤بنثور ،كالكبلـ ا٤برصوؼ ،ا٤بسمى "شعرا" ،فلم يفضل أحد
القسمْب صاحبو ،فصاحب الكبلـ ا٤برصوؼ أٞبد؛ ألنو أتى ٗبثل ما أتى بو صاحبو ،كزاد كزنا
كقافية ،كالوزف ٰبمل على الضركرة ،كالقافية تضطر إىل ا٢بيلة .كبقيت بينهما كاحدة ،ليست ٩با
توجد عند استماع الكبلـ اقتدارا ،كأكثر تسمحا ،كأقل معاناة كأبطأ معاسرة ،فيعلم أنو
ا٤بقدـ"(.)342
إف أكؿ ما يلفت االنتباه ُب ىذه الرسالة ىو "ا١بهد الواضح ُب ٚبطيط اإلجابة كإرساءىا
على أصل ثابت كلو بصفة جزئية ،كيبدك ىذا اجملهود ُب االنطبلؽ من تعريف الببلغة ،حٌب
يعتمد ا٢بكم على مقياس كاضح"( .)343حيث يبْب لنا ا٤برجعية الببلغية ا٤بشَبكة بينهما.
فالببلغة عنده "علم يسعى إىل تسطّب قوانْب عامة للجودة منفصلة ُب أغلب جوانبها،
عن الشكل األديب كمستلزماتو النوعية ،فالببلغة علم بقوانْب تسعى إىل ٧باصرة ضوابط جودة
الكبلـ بصرؼ النظر عن القالب الذم نفرغ فيو ذلك الكبلـ"( .)344أم إذا كجدت الببلغة
ٗبفهومها الذم قدمو ُب أكؿ كبلمو ُب الشعر أك النثر كانا بليغْب كمل يفضل أحدٮبا على اآلخر،
كهبذا يكوف قد ربط مفهوـ الببلغة با٤بضموف بصرؼ النظر عن القالب ا٣بارجي للنص.

()342
()343
()344

الببلغة للمربد :ص.<5-<4
التفكّب الببلغي عند العرب :ص.788
ا٤برجع نفسو :ص .78:
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ك ذكر ا٤بربد جانبا آخر مشَبكا بْب الشاعر كالناثر كىو من كاف "أقدر على ا٤بعا١بة
الفنية ،كسلس ُب اختيار اللفظ كا٤بعُب ،فتجود قرٰبتو با٤بعاين ،كتسرع بديهتو باأللفاظ كاف ىو
األرجح ُب كفة الببلغة ،كا٤بقدـ عند البلغاء"( .)345يقوؿ" :فينظر أيهما أشد على الكبلـ

اقتدارا ،كأكثر تسمحا ،كأقل معاناة كأبطأ معاسرة ،فيعلم أنو ا٤بقدـ"( .)346ك يعُب بذلك أيضا
عدـ التكلف ،فالبليغ عنده من كاف ٰبسن الكبلـ كيقدر عليو دكف بذؿ جهد يوصلو إىل
ا٤بعاناة كمن ٍب إىل التكلف.
أما نقاط االختبلؼ بْب ا٤بنثور كا٤بنظوـ ،كالٍب على إثرىا فضل ا٤بربد ا٤بنظوـ تظهر ُب
قولو" :فصاحب الكبلـ ا٤برصوؼ أٞبد؛ ألنو أتى ٗبثل ما أتى بو صاحبو ،كزاد كزنا كقافية،
كالوزف ٰبمل على الضركرة ،كالقافية تضطر إىل ا٢بيلة"( .)347فا٤بربد يرل فضل الشعر البليغ على
النثر البليغ "٤با ُب الشعر من عنت ك٦باىدة بسبب الوزف كالقافية ،فالشاعر يبذؿ قدرا من ا١بهد
حٌب تلْب لو القافية ،كيتأتى لو الوزف ،كىو جهد يبذؿ ُب الشكل تضطره إليو ا٤بعا١بة الشعرية،
كقد يستعصي عليو الوزف ،كٙبرؾ بو القافية ،فيبقى مسهدا ،كرٗبا يقضي الوقت الطويل ،كالصورة
الٍب يود التعبّب عنها مرسومة ُب خيالو ،كلكنو يعجز عن نظم بيت كاحد ُب قصيدة طويلة ،فمن
ىذه الزاكية كحدىا كاف الشاعر أحق با٢بمد من الناثر عند ا٤بربد"(.)348
ك بذلك يظل الوزف كمقتضياتو ا٤بوسيقية مرجعا أساسا ُب ا٤بفاضلة بْب النظم كالنثر عند
ا٤بربد ،فالشعر أفضل عنده بسببو ككل ذلك ينسجم مع الثقافة األدبية كاللغوية الٍب تشبع هبا،
كانقطع لدراستها كتدريسها.
ك ا٤بربد حْب فاضل ُب رسالتو بْب ا٤بنثور كا٤بنظوـ قاـ ٗبوازنة أيضا بينهما كذلك ٕبملهما
على نفس ا٤بعُب قاؿ" :فأما الكبلـ ا٤بنثور كا٤بوزكف ،فسأخربؾ ما جاء منهما ُب معُب ،كفضل
أحدٮبا ٗبا ر٠بنا أكال على صاحبو"(.)349

()345
()346
()347
()348
()349

أثر النحاة ُب الدرس الببلغي ،عبد القادر حسْب ، ،دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع ،القاىرة1998 ،ـ :ص.648
الببلغة للمربد :ص.<5
ا٤بصدر نفسو :ص.<5
أثر النحاة ُب الدرس الببلغي :ص.648-647
الببلغة للمربد :ص.<9
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كقدـ لنا أمثلة" :قاؿ قائل :للربيع بن خثيم عندما رئي من اجتهاده كإغراقو ُب العبادة،
كاهنماكو ُب الصوـ كالصبلة كسائر سبل ا٣بّب :قتلت نفسك ،فقاؿ راحتها أطلب .فهذا كبلـ
٧بيط با٤بعُب ،ال فضل فيو عنو.
كقاؿ أحد الشعراء ألىلو ُب ىذا ا٤بعُب:
وع لًتى ٍج ىم ىدا
ب بػي ٍع ىد الدا ًر ًمٍن يك ٍم لًتىػ ٍقىربيوا
ام ال يد يم ى
ب ىعٍيػنى ى
كتى ٍس يك ي
ىسأىطٍلي ي
يقوؿ :أغَبب فأكسب ما يطوؿ بو مقامي معكم ،ك قريب منكم"(.)350
ٍب كازف بْب القولْب فقاؿ" :فهذا أحسن ،كاألكؿ أكضح"(.)351
فهو كإف أعجب بقوؿ الربيع ككصفو بالوضوح كاإلحاطة با٤بعُب إال أنو كصف البيت
الشعرم رغم تعقيده با٢بسن ألف الشاعر ٲبلك رخصا لغوية ال تعطى للناثر.
كقاؿ أيضا" :كقيل لركح بن حاًب بن قبيصة ،كىو كاقف على باب ا٤بنصور ُب الشمس،
فقاؿ :ليطوؿ كقوُب ُب الظل .فهذا كبلـ مكشوؼ كاضح ،كانكشاؼ كبلـ الربيع.
كأملح ما جاء ُب ىذا ا٤بعُب كأحسن قوؿ :أيب ٛباـ حبيب بن أكس الطائي:
ً
أىآلًىفةى الن ًح ً
اجتً ىم ًاع
يب ىك ٍم افًٍ ىَبا يؽ
أىظىل فى ىكا ىف ىداعيىةى ٍ
و
ً ً
ً
الوىد ًاع
ىكلىٍي ىس ٍ
لى تىػىرًح ى
ت فىػ ٍر ىحةي األىٍكباىت إال مل ىَ ٍكقيوؼ ىع ى
فهذا مليح حسن كاألصل ما ذكرنا"(.)352
فاألحكاـ الٍب ترتبت عن ىذه ا٤بوازنة تدكر حوؿ كضوح ا٤بعُب كحسنو "كٮبا مقياساف
٨بتلفاف أك٥بما عقلي يقوـ على مدل استجابة النص لوظيفة الفهم كاإلفهاـ ،كالثاين ٝبايل مبهم
ال يستند إىل معطى موضوعي ثابت ،كلذلك نرل أف ا١بمع بينهما ىو ٘بنب للمقارنة أك ىو
نتيجة فهم خاص ٥با"(.)353
كمن األمثلة الٍب ذكرىا ا٤بربد أيضا لتقارب معانيها قوؿ ا٢بسن" :إف امرءا ال يعد بينو
كبْب آدـ أباحيا٤ ،بعرؽ لو ُب ا٤بوت ،فهذا قريب أخذه من قوؿ لبيد:
ً
ً
ك تي ٍسل ى
اعتىً ٍرب لى ىعل ى
ك فى ٍ
ك ًعلٍ يم ى
ت مل يىػٍنػ ىف ٍع ى
فىًإ ٍف أىنٍ ى
يك ال يق يرك يف األىىكائػ ػ ػ ػ ػلي
()350
()351
()352
()353

الببلغة للمربد :ص.<9
ا٤بصدر نفسو :ص.<9
ا٤بصدر نفسو :ص.<:
التفكّب الببلغي عند العرب :ص <.78
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و
فىًإ ٍف مل ىً٘ب ٍد ًمن د ً
الع ىو ًاذ يؿ"(.)354
كف ىع ٍدنىا ىف ىكالً ندا
ىك يدك ىف ىم ٍعد فىػلٍتىػىز ٍع ى
ٍ ي
ك ى
كعلق ا٤بربد على كبلـ ا٢بسن كقوؿ لبيد بقولو" :ككبلـ ا٢بسن أخصر ،ككبلـ لبيد أكزف،
كأكؿ ىذا ا٤بعُب قوؿ امرئ القيس:
ً
ب ىكانٍتً ىس ًايب
ض اللػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍوًـ ىع ًاذلىتػًي فىًإنػمػ ػ ػ ػي
فىػبىػ ٍع ي
ىسيى ٍكفي ًِب الت ىجا ًر ي
ًً
ت يى ٍسلًبي ًِب ىشباى ًيب"(.)355
ت يع يركق ًي
إً ىىل ع ٍرؽ الثػىرل ىك ىش ىج ٍ
ىكىى ىذا ا٤بىٍو ي
أما األحكاـ الٍب ترتبت عن ا٤بوازنة الثانية تدكر حوؿ :شكل ا١بنس األديب حيث أف
ا٤بربد يفضل قوؿ لبيد ألنو جاء موزكنا ،كا٢بكم الثاين ىو تفضيل السبق إىل ا٤بعُب.
كُب هناية ىذه ا٤بوازنة قاؿ ا٤بربد" :فهذا كبلـ عريب ٧بض ،كىذا -أعزؾ ا﵁ -مفاضلة بْب
األشكاؿ كالنظراء"( . )356أم أف الشعر كالنثر من كبلـ البشر لذا ٯبوز ا٤بفاضلة بينهما أما ما
عدا ذلك من كبلـ الرسوؿ  كالقرآف الكرًن فبل ٲبكننا أف نفاضل بينهما كبْب كبلـ الناس
ألهنما يفوقاف كل قوؿ ببلغة كبيانا.
ك كيفما كاف األمر فإف ا٤بفاضلة بْب النظم كالنثر عند ا٤بربد جاءت على شكل جواب
موجز جامع مؤسس على مقاييس ثبلثة ىي القيمة الببلغية كالوزف كسرعة البديهة.
كقد تعددت ا٤بواقف الٍب تقدـ الشعر على النثر ،كالٍب ىي مواقف أمبلىا ُب ٦بملها
ا١بداؿ كالتعصب كالدفاع عن ا٤بصاّب ،عن تراث العرب كببلغتهم أماـ التأثّب الشعويب كاألجنيب،
كتشّب ا٤بصادر إىل كفرة ما أنتجوه من كتب ،كلعل من أكائلها كتاب "تفضيل الشعر كالرد على
من ٰبرمو كينقضو" إلسحاؽ بن إبراىيم ا٤بوصلي (ت 679ىػ).
كإىل جانب ىذا اال٘باه الذم انتصر للشعر على النثر كاف ىناؾ أيضا موقف انتصر
للنثر على الشعر ،كلعل ىذا ا٤بوقف كاف أىم ما توصلت لو العبلقة بْب الفنيْب ،فإف تفضيل
النثر على النظم ،كجد الظركؼ ا٤بوضوعية كالثقافية كالتارٱبية ا٤بناسبة ،ككاف أصحاب ىذا اال٘باه
أقول حجة كأكثر قوة على اإلقناع ،كذلك بسبب ما صار لو النثر ،فقد ازدادت أٮبية الكتاب
ُب ٝبيع ٦باالت ا٢بياة ،كأخذكا يزاٞبوف الشعراءُ ،ب أغراضهم كأدكارىم ،لذلك فإف ىذه
()354
()355
()356

الببلغة للمربد :ص;<.
ا٤بصدر نفسو :ص;<.
ا٤بصدر نفسو :ص;<.
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ا٤بفاضلة مل تر النور إال ُب القرف الثالث ا٥بجرم أم بعد أف صار النثر فن األدباء ،كاألكسع
انتشارا.
كإف أكؿ ا٤بلحوظات ُب ىذا اجملاؿ ٪بدىا عند ا١باحظ الذم ٙبدث عن ركاة الكتاب،
ككصفهم ٕبسن السبك كالطبع كجودة الكبلـ كببلغة اللساف حيث قاؿ" :إف الكتاب ال يقفوف
إال على األلفاظ ا٤بتخّبة ،كا٤بعاين ا٤بنتخبة ،كعلى ا٤بخارج السهلة ،كالديباجة الكرٲبة ،كعلى
الطبع ا٤بتمكن ،كعلى السبك ا١بيد ،كعلى كل كبلـ لو ماء كركنق ،كعلى ا٤بعاين الٍب إذا صارت
ُب الصدكر عمرهتا ،كأصلحتها من الفساد القدًن ،كفتحت للساف باب الببلغة ،كدلت األقبلـ

على مدافن األلفاظ ،كأشارت إىل حسن ا٤بعاين"(.)357
كإىل جانب ا٤بوقفْب الذم انتصر كل كاحد منهما إىل جنس من جنسي القوؿ ظهر
موقف ثالث حاكؿ التوفيق بينهما ،ك كاف موقفا كسطا ،رأل أصحابو أف لكل كاحد منهما
خصائصو كميزاتو ،كمن الذين كقفوا ىذا ا٤بوقف :القاضي على بن عبد العزيز ا١برجاين
(366ىػ) ،حيث دعا إىل مراعاة األلفاظ كاألساليب كالتعبّب بلطف عن األغراض ،كقاؿ" :إف
ىذا ال ٱبتص بالشعر دكف النثر"(.)358
إف األدب العريب يتشكل باألساس من مكونْب ال غُب للواحد عن اآلخر ليصبح بذلك
أمر ا٤بفاضلة بينهما من النقاشات البيزنطية الٍب ال طائل يرجى من كرائها كلرٗبا ٘باكز ىذا
اإلشكاؿ ٲبكن أف يتأٌب عن طريق االنصراؼ عن مبدأ ا٤بفاضلة كبدؿ ذلك النظر إىل ا٣بطاب
ُب ح ٌد ذاتو لفهمو ،كتذكقو من الداخل عرب تلمس آليات بنائو.

( )357البياف كالتبيْب.68/8 :
( )358الوساطة بْب ا٤بتنيب كخصومو ،القاضي علي بن عبد العزيز ا١برجاينٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم كعلي البجاكم ،دار القلم،
بّبكت57<: ،ىػ :ص68
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المبحث الول :بالغة الحديث النبوي الشريف:

أوال  :فصاحتو : 

كلد ٧بمد  يتيما فقّباُ ،ب مكة بْب العرب األقحاح ،كالبلغاء الفصحاءُ ،ب دكلة
كبلمية بقيت ببل ملك حٌب جاءىا القرآف ،فتواله ربو بالَببية كالرعاية كالتأديب ،فكاف
أفصحهم منطقا ،كأحذقهم ٥بجة ،كأسحرىم بيانا ،كأقواىم حجة كأحسنهم دليبل .فإذا كاف
العرب قد بلغوا الذركة ُب فن القوؿ فإف ٧بمدا  قد فاقهم فيو ،ك٘باكزىم إىل أفق أعلى،
كمكانة أ٠بى .كقد عرب ا٤بربد عن فصاحة الرسوؿ بقولو" :فإذا جاء قوؿ الرسوؿ  رأيتو من كل
منطق بائنا ،كعلى كل قوؿ عاليا ،كلكل لفظ قاىرا"(.)1
فا﵁ تعاىل اصطفاه لوحيو ،كاختاره لبيانو ،كاختصو لكتابو العزيز الذم جعلو ا﵁ ملكا
على دكلة الكبلـ .فالرسوؿ  كاف "ال يتكلف القوؿ ،كال يقصد إىل تزيينو ،كال يبغي إليو
كسيلة من كسائل الصنعة ،كال ٯباكز بو مقدار اإلببلغ ُب ا٤بعُب الذم يريدهٍ ،ب ال يعرض لو ُب
ذلك سقط كال استكراه؛ كال تستزلو الفجاءة .كما يبده من أغراض الكبلـ عن األسلوب الرائع،
كعن النمط الغريب كالطريقة ا﵀كمةٕ ،بيث ال ٯبد النظر إىل كبلمو طريقا يتصفح منو صاعدا
أك منحدرا؛ ٍب أنت ال تعرؼ لو إال ا٤بعاين الٍب ىي إ٥باـ النبوة ،كنتاج ا٢بكمة ،كغاية العقل ،كما
إىل ذلك ٩با ٱبرج بو الكبلـ كليس فوقو مقدار إنساين من الببلغة كالتسديد كبراعة القصد،
كاجمليء ُب كل ذلك من كراء الغاية"(.)2
كُب معرض اإلشادة بأدب النبوة ،كأسرار ا٢بديث النبوم ،يقوؿ القاضي عياض":أف
الرسوؿ  كاف ٰبمل سبلسة طبع ،كبراعة منزح ،كإٯباز مقطع ،كنصاعة لفظ ،ك جزالة قوؿ،
كصحة معاف ،كقلة تكلف ،كأكٌب جوامع الكلم ،كخص بدائع ا٢بكم كعلم ألسنة العرب ،فكاف
ٱباطب كل أمة منها بلساهنا ،كٰباكرىا بلغتها ،كيباريها ُب منزع ببلغتها حٌب كاف كثّب من
أصحابو يسألونو ُب غّب موطن عن شرح كبلمو ،كتفسّب قولو"(.)3

()1

الببلغة للمربد :ص;<.

( )2إعجاز القرآف كالببلغة النبوية :ص.6<6
( )3الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى  ،القاضي عياض ،دار السعادة ،ا٤بطبعة العثمانية5756 ،ىػ;4/5:
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فالرسوؿ  مل تعرؼ عنو فصاحة قبل البعثة النبوية ،ككاف مساكيا ألقرانو من العرب
الفصحاء ،بل امتا ز باألمانة كالعفة كالصدؽ كما ىو معركؼ كاشتهر هبذا كمل يعرؼ بعلو
الببلغة.
كتعود عوامل اكتسابو ٥ بذه الفصاحة ،أنو تقلب ُب أفصح العرب فمولده ُب بِب
ىاشم ،كأخوالو ُب بِب زىرة ،كرضاعتو ُب سعد بن بكر ُب البادية حيث ا٥بواء النقي ،فتعلم اللغة
العربية من منبعها نقية خالصة من ا٢بواضر ،كاكتسب صفاء الذىن ،كرىافة ا٢بس ،كعمق
التأمل كما كاف من عادة أشراؼ العرب أف يلتمسوا ا٤براضع ألبنائهم ُب البوادم ليكوف أصح

للبدف ،كأصفى للعقل ،كأقوـ للساف(.)4
حيث يركم عنو  أف عمر بن ا٣بطاب قاؿ لو" :ما رأيت أفصح منك ،قاؿ :بيد أين
من قريش كنشأت ُب بِب بكر بن سعد بن ىوازف"(.)5
ك سيدنا علي كرـ ا﵁ كجهو كحديثو للرسوؿ  حْب قدـ أحد الوفود عليو قائبل" :يا
رسوؿ ا﵁٫ ،بن بنو أب كاحد ،كنراؾ تكلم كفود العرب ٗبا ال نفهم أكثره" ،فيجيب ا٤بصطفى
ا٤بختار  قائبل" :أدبِب ريب فأحسن تأدييب"( .)6فمعُب كلمة أدب كما نعتقد مل يقصد هبا
ا٤بعُب ا٣بلقي بل ا٤بعُب األديب ،كإال فما معُب قوؿ أيب بكر ،فما ٠بعت الذم ىو أفصح منك،
كالفصاحة ىنا فصاحة ا٤بنطق بشقيو من اللفظ كا٤بعُب كفصاحة رسوؿ ا﵁ فصاحة العاقل ا٤بكْب
الذم أرشده القرآف كأفرغ عليو آالؼ ا٤بعاين.
ك األمر األىم الذم مكن لفصاحتو أف تنمو كتقول ،كيشتد أسرىا تأثره  بأسلوب
القرآف الكرًن.
قد يدخل ضمن قوؿ ا٤بربد "من كل منطق بائنا" أداؤه  للحديث حيث أف فصاحتو
 مل تكن مقصورة على "جودة األسلوب ،كعمق ا٤بعُب ،بل ٘باكزت ذلك إىل األداء ،فكاف
 ضليع الفم ،يستعمل فمو ٝبيعو إذا تكلم ،كال يقتصر على ٙبريك الشفتْب

()4
()5
()6

ينظر ا٢بديث النبوم ،مصطلحو ببلغتو ،كتبو٧ ،بمد الصباغ ،كتب ا٤بكتب اإلسبلمي5845 ،ىػ5=<5 /ـ :ص.97
الفاضل :ص557
ا٢بديث النبوم ،مصطلحو ببلغتو ككتبو :ص;.:
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فحسب"( .)7قالت "أـ معبدُ "ب كصفها لو " :ككاف جهّب الصوت ،حسن النغمة
.)8("
ككاف  يسرد ا٢بديث سردا ال يرىق ا٤بستمع إليو "كٯبعلو يلهث خلف العبارات
كمفهومها ،بل انتهج عليو الصبلة كالسبلـ هنج التأين كالركية ،فيقع الكبلـ ُب العقل كالقلب،
كيتمكن السامع من استيعابو كحفظو ،ككأنو كاف يوقع على النفس إيقاعا ،كيشد النفس
كيستحوذ عليها با٥بدكء"( .)9ك ُب ىذا تقوؿ عائشة رضي ا﵁ عنها" :ما كاف رسوؿ ا﵁ 
يسرد كسردكم ىذا ،كلكنو كاف يتكلم بكبلـ بْب فصلٰ ،بفظو من جلس إليو"( .)10ككاف
لشخصية الرسوؿ ا١بذابة أثر كبّب ُب كوف األداء قد بلغ الذركة.
كٲبكن أف يكوف ا٤بربد قد قصد بقولو "من كل منطق بائنا" أسلوبو  ا٤بنفرد .جاء عن
الرافعي أنو قاؿ" :إنو أسلوب منفرد ُب ىذه اللغة قد باف من غّبه بأسباب طبيعية فيو،كأف ما
أشبه و من ببلغة الناس ُب الكلمات القليلة ،كا١بمل ا٤بقتضية ،ال يشبهو ُب العبارات ا٤ببسوطة،
كال يستوم لو الشبو مع ذلك ُب كل قليل كال ُب كل (مقتضب) حٌب يقع التنظّب بْب األسلوبْب
على الكفاية ،كحٌب ٲبيل ا٢بكم إىل ا١بزـ بأف بعض ذلك كبعضو :ببلغة كنسقا كبيانا"(.)11
أم أف منطق الرسوؿ  كحديثو فاؽ ببلغة العرب الفصحاء ،كباف عنهم كظهر جليا
لكل بليغ عامل بألواف القوؿ كأشكالو.
ثانيا :بالغتو:

لقد اختار ا﵁ ٧بمدا  من بْب آالؼ الفصحاء من قومو ليعجزىم بفصاحة القرآف
ك ِّ
الذ ْك َر لِتُبَ يِّ َن
كككل إليو أف يفسر كتابو كيبْب كحيو حْب قاؿ ُب ٧بكم آياتو ﴿ َوأَ َنزلْنَا إِلَْي َ

()7

ا٢بديث النبوم ،مصطلحو ببلغتو ككتبو :ص.9:

 أـ معبد ا٣بزاعية :من ربات الفصاحة كالببلغة ،ينظر" :أعبلـ النساء ُب عا٤بي العرب ك اإلسبلـ" ،عمر رضا كحالة ،مؤسسة الرسالة ،دت،
دط.:6/9 :
( )8ا٢بديث النبوم ُب النحو العريب :ص ;.5
( )9الصورة الفنية ُب ا٢بديث النبوم ،أٞبد ياسوؼ ،تقريظ األستاذ ٧بمد سعيد رمضاف البوطي ،كعصاـ قصبجي ،تقدًن نور الدين عمر ،دار
ا٤بكتيب ،ط586; ،6ىػ644: /ـ :ص.99
( )10ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ ا٢بديث النبوم ،رتبو ك نظمو لفيف من ا٤بستشرقْب ك نشره أ.ل .كنستك ،مكتبة برلْب5=7: ،ـ.896/6 :
( )11إعجاز القرآف  :ص768
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لِلن ِ
َّاس َما نُ ِّز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن ﴾ (.)12إىل غّب ذلك من اآليات الٍب تنطق ٗبهمة
الرسوؿ ُب اإلببلغ كالتبيْب كا٥بداية ،فإذا علم أف ىذا التبيْب كاف لقوـ يتصاكلوف بالبياف
ك يتفارعوف بالفصاحة فبلبد أف يكوف الذم يتوىل ىدايتهم من الظلمات إىل النور بالربىاف
كا٤بنطق أشدىم عارضة ك أقواىم حجة.
ك لقد ٙبدث ا٤بربد عن ببلغة الرسوؿ  كتفوقها على ببلغة العرب الفصحاء بعد أف
كازف ُب رسالتو بْب أبيات من الشعر ٙبمل ا٤بعُب نفسوٍ ،ب بْب أبيات من الشعر ككبلـ منثور من
نفس ا٤بعُب .فوصف قوؿ النيب  بالببلغة العالية فقاؿ" :كعلى كل قوؿ عاليا"(.)13
أم أف منطق الرسوؿ  كحديثو فاؽ ببلغة العرب الفصحاء ،كباف عنهم كظهر جليا
لكل بليغ عامل بألواف القوؿ كأشكالو.
ك لقد ٙبدث القرآف الكرًن عن ميزة الببلغة النبوية الٍب ىي مدد رباين فقاؿ تعاىل:
ض َع ْن ُه ْم َو ِعظ ُْه ْم َوقُل لَّ ُه ْم فِي أَن ُف ِس ِه ْم قَ ْوًال بَلِيغًا ﴾( .)14كذكر ٧بمد رشيد رضا ُب
﴿فَأَ ْع ِر ْ

تفسّب ىذه اآلية" :كُب اآلية شهادة للنيب  بالقدرة على الكبلـ البليغ ،كتفويض أمر الوعظ،
كالقوؿ البليغ إليو ،ألف الكبلـ ٱبتلف تأثّبه باختبلؼ أفهاـ ا٤بخاطبْب ،كىي شهادة لو با٢بكمة
ككضع الكبلـ ُب موضعو"(.)15
ك﵁ در الرافعي إذ يقوؿ" :كالبليغ من البلغاء ُب صنعتو كبيانو كالشجرة ا٤بورقة ُب ركائها
كنضرهتا حٌب تتسق لو أسباب من األكضاع البيانية ،كتستقل لو طريقة ُب عقدىا كإخراجها،
فيبلغ أف يكوف مثمرا ،كالثمر بعد متفاكت ُب أشجار الببلغة نضجا كماء كحبلكة ككثرة ،كما
أٜبرت من ذلك ببلغة عربية ما أٜبرتو ببلغة السماء ُب القرآف الكرًنٍ ،ب ببلغة األرض ُب كبلمو
 كالناس بعد ذلك أٝبعوف حيث طاركا أك كقعوا"(.)16
فا٢بديث النبوم ُب الذركة من البياف ،كال يرتفع فوقو ُب ٦باؿ األدب الرفيع إال كتاب ا﵁
ببلغة كفصاحة كركعة.
( )12سورة النحل.88 :
( )13الببلغة للمربد :ص;<.
(14ا سورة النساء :اآلية.:7
()15
()16

تفسّب القرآف ا٢بكيم٧ ،بمد رشيد رضا ،مطبعة ا٤بنار ٗبصر ،ط578: ،5ىػ :ص.64
إعجاز القرآف كالببلغة النبوية :ص<.76

155

انفصم انثانث > بالغت انحديث ٔانقزآٌ

انباب األ ّٔل> انبالغت عُد انًبزد

ثالثا :الموازنة بين بالغة الرسول  وبالغة الشعر و النثر:
لقد كازف ا٤بربد بْب ركعة منطق الرسوؿ  كبْب ببلغة الشعر كالنثر فقاؿ" :فمن ذلك
أهنم قالوا ُب باب تصرؼ الزماف ،كتصرـ اآلجاؿ ،أقاكيل معناىا كاحد ،كقاؿ رسوؿ ا﵁ ،
فتفهم مسافة ما بْب الكبلمْب ،كاتضاح األقاكيل عن قولو عليو السبلـ ،كإف كانت غايات من
قوؿ غّبه"(.)17
أم أف بْب كبلـ الرسوؿ ُ ب باب تصرؼ الزماف ،ك تصرـ اآلجاؿ ،ككبلـ العرب
الفصحاء من شعراء كغّبىم مسافة كبوف شاسع .فكل ما قيل يبقى دكف قولو عليو السبلـ حٌب
كإف كانت غاياهتم ىي الوصوؿ إىل مكانة عاليو من الببلغة "ألف بْب الببلغة أحدنا كبْب ببلغة
الرسوؿ كما بْب نعمة أحدنا كنعمة ا﵁ سبحانو ،كإذا كقع للقضية مثاؿ كاحد ُب الوجود علم
إمكاف كقوعها ،كخرجت بذلك من حد االستحالة كاالمتناع إىل حد ا١بواز كاإلمكاف"( .)18كُب
ىذا ا٤بضمار ضرب ا٤بربد أمثلة لتأكيد قولو كترسيخو ،حيث قاؿ:
قاؿ لبيد بن ربيعة (:)19
ً ً ً
ىكانى ٍ
ت قىػنى ًاٌب الى تىلي يػن لغىامػ ػ ػ ػ ػ ػ وز فىأىالىنػى ىها ا ًإل ٍ
صبى ي
اح ىكا ًإل ٍم ىساءي
كدعوت رميب بًالسبلىم ًة ج ً
اى ندا لًي ً
صح ًِب فىًإ ىذا السبلىىمةي ىداءي.
ي
ى ى
ى ى ىٍ ي ى
()20
ك شرح ىذه األبيات كعادتو ُب تناكؿ ا٤بادة اللٌغوية فقاؿ" :يقوؿ قربِب من أجلي" .
ٍب أكرد بيتْب آخرين للنمر بن تولب ُب نفس ا٤بعُب(:)21
وؿ السبلىىم ًة يىػ ٍف ىع يل
وؿ السبلىىم ًة ىكالغً ىُب
ف تػيىرل طي ي
يى يسير ال ىف ىٌب طي ى
فى ىكٍي ى
ً
يػويد ال ىفٌب بػع ىد ٍاعتً ىد واؿ ك ًصحػةو
ً
ىى ى ى ٍ
ى
يىػنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوءي إ ىذا ىر ىاـ القيىػ ػ ػ ىاـ ىكيٰبٍ ىم ػ ػ ػ ػلي

()17
()18
()19
()20

الببلغة للمربد :ص<<.
ٙبرير التحيّب :ص59:
ديواف لبيد :ص.665
الببلغة للمربد :ص<<.

( )21ديواف النمر بن تولب العكليٝ ،بع كشرح كٙبقيق ٧بمد نبيل طريفي ،دار صادر بّبكت ،ط6444 ،5ـ :ص .545-544كُب الديواف
كرد البيت الثاين قبل األكؿ.
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أم" :إف اإلنساف بعد اعتداؿ قامتو كصحتو ُب زمن الشباب يكوف غاية أمنيتو ُب
الشيخوخة أف يقدر على القياـ ٗبشقة ،كٰبمل ،أم :ٲبسك بيده حٌب ينهض ،يقاؿ :ناء ينوء:
إذا قاـ مثقبل"(.)22
كمثلو قوؿ شاعر آخر ىو ٞبيد بن ثور (:)23
ك داء أى ٍف تى ً
صح ىكيى ٍسلى ىما
ص ًرم قى ٍد ىخانىًِب بىػ ٍع ىد ًصح وة
أ ىىرل بى ى
ىك ىح ٍسبي ى ى ن
إً ىذا طىلىبىا أى ٍف يي ٍد ًرىكا ىما تىػيىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىما
صىر ًاف يىػ ٍونما ىكلىٍي ػ ػ ػ ػ ػ ػلىػةن
ىكالى يىػ ٍلبى ٍ
الع ٍ
ث ى
البيت األكؿ "يريد أف الصحة كالسبلمة تؤديو إىل ا٥برـ"(.)24

أما البيت الثاين فيقصد بو" :على بعد فاتِب صاحيب ،أم تداركها من الظعن ُب
ظبلـ"(.)25
كقاؿ غّبه(:)26
ً و
ى٪بى ىاكبًًو الداءي ال ًذم يى ىو قىاتًليوي.
إً ىذا بىل م ٍن ىداء بًو ظىن أىنوي
كقاؿ أبو حية النمرم(:)27
أج ًل ا٢بىبً ً
لىبً ٍس ىن البىػلىى ً٩با لىبً ٍس ىن الليىالًيى ػ ػ ػا
يب ا٤بغىانًيىا
أىالى ىح يي ًم ٍن
ٍ
ى
اضاه ىشيء الى ىٲبى يل التػ ىق ً
اضيىا
ق
ت
ة
ػ
ل
ػ
ي
ل
ك
اضى ا٤ب ٍرءي يىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍوهـ ى ىٍ ى ه
إً ىذا ىما تىػ ىق ى
ى ى ي ٍه
ى
كقوؿ عنَبة(:)28
فىما أىكىىى ًمراس ا٢بر ً
ىكلى ًك ٍن ىما تىػ ىق ىاد ىـ ًم ٍن ىزىم ًاين
ب يرٍك ًِب
ى ٍ ى ي ىٍ
ٍب أردؼ ىذه األشعار بقوؿ أليب ا٢بسن ُب نفس ا٤بعُب" :قيل ألعرايب :مات فبلف
أصح ما يكو؛ فقاؿ :أك صحيح من ُب عنقو ا٤بوت!" (.)29
( )22شرح أبيات مغِب اللبيب ،صنفو عبد القادر بن عمر البغدادم ،حققو عبد العزيز رباح ك أٞبد يوسف دقاؽ ،دار ا٤بأموف للَباث دمشق،
ط57=< ،5ىػ5=<4/ـ.787/; :
()23

()24
()25
()26
()27
()28
()29

ديواف ٞبيد بن ثور ا٥ببليل :ص; ،<-كقد كرد البيت األكؿ فيو بغّب ىذا اللفظ ،كاللفظ بتمامو:
يسلى ىما
ص ًرم قى ٍد ىرابى ًِب بىػ ٍع ىد ًحدةو ىك ىح ٍسبي ى
ك ىداءي أى ٍف تي ٍ
أ ىىرل بى ى
ص ًحى ىك ٍ
ديواف ٞبيد بن ثور :ص;.4
ا٤بصدر نفسو :ص <.4
الببلغة للمربد :ص=<.
الكامل.65</5 :
مل أجده ُب الديواف.
الببلغة للمربد :ص =<.
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است نتج ا٤بربد بعد ذكر ىذه الباقة من األشعار كالكبلـ ا٤بنثور قاعدة نقدية كاف قد تنبو
٥با من قبلو ككضعها من بعده ركيزة لتقييم كبلـ العرب كىي" :فكل ىؤالء ٧بسن ٦بمل ،كالفضل
منهم ألكزهنم كبلما ،كأسبقهم إىل ا٤بعُب"(.)30
ٍب التفت إىل ىذه األشعار ك مكانتها كقولو صلوات ا﵁ عليو" :كفى بالسبلمة
داء"( .)31كقاؿ" :كلكن أين ىذا كلو من قوؿ رسوؿ ا﵁ " كفى بالسبلمة داء"؟ فانظر إىل
ىذا الكبلـ ،الذم ال زيادة فيو كال نقصاف ،ال يطوؿ ا٤بعُب ،كال يقصر عنو ،كانظر إىل فخامتو
كجزالتو"(.)32
فالرسوؿ  كاف يؤثر اإلٯباز على غّبه من ضركب األداء ُب الكبلـ تأسيا بالقرآف
الكرًن ،يشهد على ىذا قولو ١برير بن عبد ا﵁ البجلي "يا جرير إذا قلت فأكجز ،كإذا بلغت
حاجتك ،فبل تتكلف"( ،)33ككاف ٰبارب الثرثرة فيما ٰبارب من اآلفات ،كيراىا مضرة الببلغة
إيل كأبعدكم مِب ٦بالس
ُب القوؿ ،كمدعاة الشغب ُب العمل ،حٌب قاؿ" :أال أخربكم بأبغضكم ٌ
يوـ القيامة؟ الثرثاركف ا٤بتفيهقوف"( .)34كا٤بربد يرل أف الرسوؿ ُ ب ىذا ا٢بديث "يريد الصدؽ
ُب ا٤بنطق كالقصد ،كترؾ ما ال ٰبتاج إليو"(.)35
كقد كصفت "أـ معبد الرسوؿ  فقالت" :كل ا٤بنطق فصل ،ال نزر ،كال ىذر ،كأف
منطقو خرازات ،نظمن"(.)36
ك قد تكلم رجل عند النيب  ،فقاؿ لو النيب " :كم دكف لسانك من حجاب فقاؿ:
شفتام كأسناين .فقاؿ لو :إف ا﵁ يكره االنبعاؽ ُب الكبلـ ،فنضر ا﵁ كجو رجل أكجز كبلمو
كاقتصر على حاجتو"(.)37
()30
()31

الببلغة للمربد :ص .=4
سلسلة األحاديث الضعيفة ك ا٤بوضوعة٧ ،بمد ناصر الدين األلباين ،مكتبة ا٤بعارؼ الرياض ،ط5856 ،5ىػ5==6/ـ:رقم.84=4

كنستغرب أمر استشهاد ا٤بربد هبذا ا٢بديث الضعيف السند إلثبات ببلغة ا٢بديث النبوم رغم كجود العديد من األحاديث ا٤بوجزة الصحيحة
السند.
( )32الببلغة للمربد :ص ،=4كينظر الصناعتْب أليب ىبلؿ العسكرم :ص<.6
( )33الكامل.:/5 :
( )34الببلغة للمربد.8/5 :
( )35ا٤بصدر نفسو.:/5 :
()36
()37

الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى.</5 :
العمدة ُب ٧باسن الشعر كآدابو كنقده685 /5 :
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فكبلـ الرسوؿ  كما كصفو ا١باحظ ىو "الكبلـ الذم قل عدد حركفو ،ككثرت
معانيو ،كجل عن الصنعة ،كنزه عن التكلف"( .)38كىو كما كصفو ا١باحظ أيضا ُب موضع آخر
من البياف كالتبيْب قائبل "مل يسمع الناس بكبلـ قط أًب نفعا كال أقصد لفظا كال أعدؿ كزنا كال
أٝبل مذىبا كال أكرـ مطلبا كال أحسن موقعا كال أسهل ٨برجا كال أفصح معُب كال أبْب ُب
فحول من كبلمو  . )39( "ككصفو ا٤بربد قائبل" :ىذا الكبلـ ال زيادة فيو كال تقصاف ال يطوؿ
ا٤بعُب ،كال يقصر عنو ،كانظر إىل فخامة كجزالتو".
فقد فطن ا٤بربد إىل الصفتْب اللتْب ميزتا أسلوب ا٢بديث النبوم كٮبا الفخامة كا١بزالة،
جزالة ال يفارقها الوضوح كالبياف ،كال تنافسها جزالة ُب متانة الَبكيب ،كفخامة اإليقاع ،كعدـ
االبتذاؿ.
كقد قاؿ النيب " أكتيت جوامع الكلم" فالكلمٝ :بع كلمة ،كا١بوامعٝ :بع جامعة،
كا١بامعة :اسم فاعلة من ٝبعت فهي جامعة ،كما يقاؿ ُب ا٤بذكرٝ :بع فهو جامع ،كا٤براد
بذلك أنو "أكٌب الكلم ا١بوامع للمعاين"(.)40
كجوامع الكلم ىي "ىذا النوع من اإلٯباز الذم يكتفى فيو بألفاظ قليلة لكن سليمة من
كل حذؼ ،لبلوغ أمشل ا٤بعاين كأبعدىا تصورا ُب ا٣بواطر كاألذىافٕ ،بيث ال يبقى ألحد بعد
إطبلقها األمل ُب إحراز أقل منها لفظا كال أكثر منها معُب ،فهي حقائق عليا ُب شكلها
كمضموهنا"(.)41
ك لعل اإلٯباز الذم يبدك كاضحا ُب أسلوب ا٢بديث النبوم يتفق ك٠بات أسلوب النثر
العريب ُب الفَبة الٍب ظهر فيها الرسوؿ  فما أثر عن العرب ا١باىليْب من أساليب النثر ُب
٨بتلف فنونو من حكم ككصايا كأمثاؿ ٛبيز باإلٯباز أيضا.
كلكنو  إف رأل كجها لئلطالة فكاف يطيل الكبلـ ،فأبو سعيد ا٣بذرم "ركل أنو 
خطب بعد العصر فقاؿ :إف الدنيا حلوة خضرة كإف ا﵁ مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوف،
()38
()39
()40

البياف كالتبيْب.5;/6 :
ا٤بصدر نفسو.5</6 :
ا٤بثل السائر ُب أدب الكاتب كالشاعر البن األثّب 55:/6 :أك .96/5

( )41النظريات اللسانية كالببلغية كاألدبية عند ا١باحظ .من خبلؿ "البياف كالتبيْب"٧ ،بمد الصغّب بناين ،ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية ،طبعة
5==8ـ :ص=6:
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فاتقوا الدنيا كاتقوا النساء ،فإف أكؿ فتنة بِب إسرائيل كانت ُب النساء .قاؿ أبو سعيد كمل يزؿ
ٱبطب حٌب مل يبق من الشمس إال ٞبرة على أطراؼ السعف"( .)42إال أف قلة كبلمو كانت
األغلب ك األعم.
ك من جوامع كلم النيب " كفى بالسبلمة داء" كالٍب استشهد هبا ا٤بربد إلظهار ببلغتو
 حيث قاؿ عنها "فأم كبلـ أكعظ ،أك زجر ُب القلب أكقر؟ إف ىذا الكبلـ ليجل عن أف
يبلغو كصف ،أك ٰبيط بكنهو قوؿ"( .)43كىذا ا٢بديث النبوم معناه القريب أف الرجل إذا طالت
بو ا٢بياة كامتد بو العمر ،كاف طوؿ حياتو سببا ُب كربه كضعف صحتو كعجزه عن القياـ بأموره،
كلقد ٲبتد بو ذلك حٌب يصّب عاجزا عن القياـ كالقعود كتناكؿ الطعاـ كالشراب كاالستمتاع ٗبا
يقع ٙبت بصره من دكاعي السركر كالفرح كٝبيع ملذات ا٢بياة كمتعها ،أفليس ىذا داء ال دكاء
()44
لو إال أف يسَبيح ا١بسم الفاين من متاعب ا٢بياة ،كيهذب إىل ربو؟
ك ىو ا٢بديث الذم يذكرنا با٢بديث الشهّب "كفى با٤بوت كاعظا" ،كالصيغتاف ٙبيبلف
إىل االستفهاـ االستنكارم ،إذ نستطيع أف نقوؿ أكال يكفي أف تكوف السبلمة داء؟ كما نقوؿ
أيضا أكال يكفي أف يكوف ا٤بوت كاعظا ،كا٢بديث الثاين ٰبيل أيضا إىل ا٢بقيقة الصارمة ُب
تقريرىا كالٍب تقوؿ من مل يعظو ا٤بوت فبل كاعظ لو.
كذلك يتميز ىذا ا٢بديث باإلحكاـ أم "أف ا٤بعُب ملما با٢بقيقة من كل أطرافها ،فبل
تفوتو ناحية كال يند منو جانب"( .)45فكبلمو  برمء من التنافر كالتناقض كاالختبلؼ "كقد
بلغت ا٤بعاين النبوية من اإلحكاـ كاالنسجاـ كالتسلسل مبلغا عظيما ٯبعل جزئيات معاين
ا٢بديث الواحد مَبابطة ٧ببوكة يشد بعضها إىل بعض ٛباسكا متينا ،فكل جزئية من ا٤بعُب متممة
٤با قبلها٩ ،بهدة ٤با بعدىا"(.)46

()42
()43
()44

.54

()45
()46

رياض الصا٢بْب ،أيب زكريا ٰبي بن شرؼ النوكم الدمشقي ،مؤسسة الرسالة ،ط584; ،:ىػ 5=<: /ـ :ص.;9
الببلغة للمربد :ص .=4
ينظر الببلغة العربية بْب التقليد كالتجديد٧ ،بمد عبد ا٤بنعم خفاجي كعبد العزيز شرؼ ،دار ا١بيل ،بّبكت ،ط5==6 ،5ـ :ص =-4
ا٤بصدر نفسو :ص .:5
ا٢بديث النبوم ،مصطلحو ،ببلغتو ،كتبو :ص.:6-:5
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كيبدك ا٢بديث" :كفى بالسبلمة داء" على إٯبازه كإحكامو "مبسوط ا٤بعُب بأجزائو ليس
فيو اضطراب كال نقص كال إحالة ،حٌب كأف تلك األلفاظ القليلة إ٭با ركبت تركيبا على كجو
تقتضيو طبيعة ا٤بعُب ُب ذاتو ،كطبيعتو ُب النفس اإلنسانية ،فمٌب كعاىا السامع ،كاستوعبها
القارئٛ ،بثل ا٤بعُب ُب نفسو على حسب ذلك الَبكيب ،فوقع إليو تاما مبسوطا األجزاء،
كأصاب ىو من الكبلـ معُب عميقا ،حٌب كأف ىذا الكبلـ قد انقلب ُب نفسو إحساسا ٰبسو
كٰبياه"(.)47
كمعُب ىذا ا٢بديث يهز النفس ك الوجداف ىزا عنيفا ،كيؤثر فيو كيتغلغل ُب أعماؽ
النفس ،كلذا فإف أثر ا٢بديث مستمر .خاصة إذا عرفنا أف ا٢بديث ٰبمل موسيقى حلوة رائعة
عذبة تنساب ُب الكلمة ا٢بديثية ،فالرسوؿ  لو "قدرة كبّبة على اختيار الكلمات ذكات
اإليقاع ا٤بوسيقي ا﵀ببٕ ،بيث يتوافر لكل كلمة منها أمراف اثناف ٥بما أٮبية كربل ُب إعطاء
الكلمة موسيقاىا ا٢بلوة ٮبا :التعاطف بْب ا٤بعُب كاللفظ ،كاالنسجاـ ُب إيقاع ا٢بركؼ.)48(".
كإف الكلمات ا٢بديثية عندما تضم الواحدة منها إىل أخواهتا ٰبلو جرسها كتزيد
عذكبتها ،كٰبسن إيقاعها.
كإذا قارنا عمق األفكار ُب ا٢بديث النبوم كمعاين الشعر نلمس ُب ا٢بديث ا٢بقيقة
٦بردة كاضحة بينو ،كال يدع ا٢بديث جانبا من الفكرة مهما دؽ دكف أف يسلط عليو األنوار
الكاشفة ،كال عجب ُب ذلك ألنو قبس من نور ا﵁ الوضاء ،كىا ىو ذا ا٢بديث بفضل عمق
معانيو ٰبقق سبقا ُب ٦باالت عدة كقف الناس اليوـ على بعضها كما تزاؿ األياـ ا٤بقبلة ٙبمل
كثّبا من ىذه ا٤بوافقات(.)49
كىكذا يكوف حديث الرسوؿ  الشريف أفضل مدرسة تعلمنا ببلغة اللغة العربية ُب
أجود صورىا٥ ،بذا استشهد بو ا٤بربد ُب عدة مواضع كعارض بذلك ا٤بدرسة البصرية الٍب آلت
رئاستها إليو ،كأثبت أنو ٦بدد كليس مقلدا كحسب ،فلعلو فطن إال أف تعنت البصريْب ُب
استبعاد ا٢بديث من ٦باؿ االستشهاد فيو بعض ا١بور كا٣بطأ فعدؿ عن ىذا ا٣بطأ،حيث
()47
()48
()49

ا٢بديث النبوم ،مصطلحو ،ببلغتو ،كتبو :ص:7
ا٤برجع نفسو :ص.=6-=5
ينظر ا٤برجع نفسو :ص:4
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كجدناه يفتتح كتابو الكامل ٕبديث للرسوؿ  جاء فيو ":قاؿ رسوؿ ا﵁  لؤلنصار ُب كبلـ
جرل :إنكم لتكثركف عند الفزع ،كتقلوف عند الطمع" ( .)50كما بدأ كبلمو ُب كتابو الفاضل

ٕبديث لو ":إف ا﵁ عز كجل خلق خلقو لعبادتو ،كأمرىم بطاعتو كهناىم عما حرمو...

ك أبعدىم ٩با حرمو ،كهنى عنو :العلماء كذك العقل كالفضل من خلقو ،فإنو يركل أف رسوؿ ا﵁
 قاؿ ":إف ا﵁ يعاقب العاقل ٗبا يعاقب بو ا١باىل" (.)51
ككاف ا٤بربد يعتمد على حديث الرسوؿ  لتعزيز رأيو كتوثيق قولو من ذلك أنو ٤با ٙبدث
عن رأيو ُب النحو كاللغة كأهنما أفضل العلوـ بعد القرآف الكرًن استشهد ٕبديث رسوؿ ا﵁ 
فقاؿ ،قاؿ  ":أعربوا ُب كبلمكم تعربوا م كتاب ا﵁"(.)52

للحديث النبوم الشريف أٮبية قصول ُب الدين اإلسبلمي كُب حياة ا٤بسلم ،ككاف
الصحابة الكراـ-رضي ا﵁ عنهم -على كعي كامل هبذا ُب كل حْب لذا كانوا حريصْب على
التقاط كل كلمة ٚبرج من بْب شفٍب الرسوؿ  ككل عمل أك حركة من حركاتو ،ألهنم كانوا
يعلموف أف سر سعادة الدنيا كاآلخرة موجود ضمنها.

المبحث الثاني :بالغة القرآن

أوال  :فصاحتو:

إف العصر الذم بعث فيو ٧بمد  كعاش فيو ،كاف أرقى عصور العرب من حيث
الفصاحة كالببلغة ،ككاف ىذا العصر موفور ا٢بظ ،بارز ا٤بكانةٗ ،با امتاز بو من فطاحل الشعراء
كمصاقع ا٣بطباء الذين إذا قالوا ىزكا القلوب كاستولوا على ا٤بشاعر كاألحاسيس.
قاؿ ا٤برحوـ مصطفى صادؽ الرافعي" :بلغ العرب ُب عقد القرآف مبلغا من الفصاحة مل
يعرؼ ُب تارٱبهم من قبل ،فإف كل ما نتج عنهم قبل ىذا التاريخ كاف أدكارا من نشوء اللغة
كهتذيبها كتنقيحها ك اطرادىا على سنن االجتماع ...كآخذىم ُب ىذا السمت ما جعل الكلمة

()50
()51
()52

الكامل.7/5:
الفاضل :ص45
ا٤بصدر نفسو :ص48
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نافذة ُب أكثرىا ال يصدىا اختبلؼ من اللساف ،كال يعَبضها تناكر ُب اللغة ،فقامت فيهم
بذلك دكلة الكبلـ كلكنها بقيت ببل ملك ،حٌب جاءىم القرآف"(.)53
كالقرآف الكرًن نزؿ بلغة العرب كلهم ،كٛبثلت فيو معظم ٥بجاهتم( ،)54كقد شاع بْب
الناس كالعلماء قدٲبا كحديثا أف القرآف نزؿ بلغة قريش ،كالقرآف نفسو يقوؿ بصريح اآليات أنو
َنزلْنَاهُ قُ ْرآنًا َع َربِيِّا لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن ﴾ (.)55
بلساف العرب كبكل لغاهتم ،قاؿ تعاىل ﴿ :إِنَّا أ َ
َنزلْنَاهُ قُ ْرآنًا َع َربِيِّا ﴾ (.)56
كقاؿَ ﴿ :وَك َٰذلِ َ
كأَ

كمل يقل بلساف قريش ،كالعرب ليسوا قريشا فقط ،كاسم العرب يتناكؿ ٝبيع القبائل
العربية تناكال كاحدا ،كمل يكن علماء القرف الثالث كغّبىم من العلماء األفذاذ ٯبهلوف ىذه
ا٢بقيقة ،بل نرل ا٤بربد يذكرىا بصريح العبارة قاؿ ..." :كإ٭با يقاؿ بنو فبلف أفصح من بِب فبلف
أم أشبو لغة بلغة القرآف كلغة قريش على أف القرآف نزؿ بكل لغات العرب"( .)57كما أنو كصف
القرآف بالفصاحة فقاؿ" :كالقرآف ٧بيط ٔبميع اللغات الفصيحة"( .)58كقاؿ أيضا" :كالقرآف إ٭با

ٰبمل على أشرؼ ا٤بذاىب"(.)59
ك الغرض من ىذه األقواؿ الٍب ذكرىا ا٤بربد تبياف "أف القرآف كإف خرج عن مألوؼ
الكبلـ فهو ليس خارجا عن أساليب العرب .كىذه قناعة ٙبتل حجر الزاكية من كل ا﵀اكالت
الببلغية الٍب كاف القرآف منشأىا"(.)60
فاللفظة ُب القرآف الكرًن بلغت أرقى درجات الفصاحة حيث ٝبعت بْب الفخامة
كالعذكبة .كبلوغها ىذه الدرجة من الفصاحة إ٭با تأٌب ١بمعها بْب ضدين الفخامة كالعذكبة ،كال
يكاداف ٯبتمعاف ُب بياف على ىذا النسق العجيب "كٮبا على االنفراد ُب نعوهتما كا٤بتضادين؛
()53

إعجاز القرآف كالببلغة النبوية ،مصطفى صادؽ الرافعي،مكتبة رحاب ا١بزائر ،ط5=:7 ،7ـ :ص;.59

()59

ا٤بصدر نفسو.7=/7 :
التفكّب الببلغي عند العرب :ص.774

( )54ينظر ا٤بزىر ُب علوـ اللٌغة ك أنواعها،عبد الرٞبن جبلؿ الدين السيوطي ،شرحو كضبطو كصححو ك عنوف موضوعاتو ك علق حواشيو ٧بمد
أٞبد جاد ا٤بوىل بك ك ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ك علي ٧بمد البجاكم ،مكتبة دار الَباث القاىرة ،ط ،7دت.655/5 :
( )55سورة يوسف :اآلية.46
( )56سورة طو :اآلية.557
( )57الفاضل :ص557
( )58الكامل.=;/7 :
()60
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ألف العذكبة نتاج السهولة ،كا١بزالة كا٤بتانة تعا١باف نوعا من الوعورة ،فكاف اجتماع األمرين ُب
نظمو مع نبو كل كاحد منهما على اآلخر فضيلة خص هبا القرآف"(.)61
ك امتازت اللفظة القرآنية بالدقة ،فكانت ال تقع إال ُب موقعها ،كخلت من التنافر،
فكانت متبلئمة ُب بنائها ،فجمعت بذلك بْب فضيلٍب الوضوح السمعي كاإلدراؾ العقلي الٍب
يطلبها ا٤بتلقي من ا٣بطاب اللغوم.
أما معانيو الكرٲبة فقد كانت ُب درجة متناىية من الفصاحة بلغت حد اإلعجاز.
كالتنامي ُب ببلغة ا٤بعاين ليس باألمر ا٥بْب "فاألمر ُب معاناهتا أشد؛ ألهنا نتائج العقوؿ،كدالئل

األفهاـ ،كبنات األفكار"( .)62فهي متناسقة منسجمة ،كاضحة ،ال ٚبفى على أحد ،مع ىذا
فهي تتكشف لكل إنساف على قدر إدراكو كحسن نظره "كإ٭با يكوف الكبلـ فصيحا ١بزالة
لفظو ،كحسن معناه"(.)63
كىذا الصنع البديع الذم حضيت بو ىذه ا٤بعاين الشريفة ضمن ٥با اإلببلغ كاإلفهاـ.
كهبذا فقد ٝبع القرآف بْب فصاحة اللفظ كصحة ا٤بعُب كحسن الَبكيب ألنو "ال يتفاكت كال
يتباين"( .)64فالتفاكت كاال٫بطاط ٩با يعَبم كبلـ البشر؛ ألنو نتاج نفس إنسانية يعتورىا
الضعف ،كتغشاىا القوة ،ك٥بذا خبل نظم القرآف الكرًن من خصائص النفس اإلنسانية ،فكاف
دليبل على الكماؿ اإلالىي ا٤بنزه عن النقص.

ثانيا :بالغتو:

القرآف الكرًن ىو معجزة اإلسبلـ الكربل "إذ مل يبلغ أم كتاب ديِب أك دنيوم ما بلغو
من ركعة البياف كالببلغة كمس ا٤بشاعر كأسر القلوب سواء حْب يتحدث عن عظمة ا﵁ كجبللو
أك حْب يشرع للناس ما بو صبلح معاشهم ك آخرهتم أك يصور ٥بم الثواب ك العقاب ك الفردكس

()61
()62
()63

بياف إعجاز القرآف ،أليب سليماف ٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم ا٣بطايب (=75ىػ7<<-ىػ) ،ضمن ثبلث رسائل ُب إعجاز القرآف :ص6:
ا٤بصدر نفسو :ص.7:
ا٤بغُب ُب أبواب التوحيد كالعدؿ ،أبو ا٢بسن عبد ا١ببار ،أسد آبادم ،قوـ نصو أبو بكر ٧بمد بن الطيب الباقبلينٙ ،بقيق السيد صقر،

دار ا٤بعارؼ ٗبصر5=:7 ،ـ 5=; /5: :
( )64إعجاز القرآف :ص7:
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ك ا١بحيم ،أك يقص عليهم من أنباء الرسل كاألكلْب ما فيو عربة كمزدجر للمؤمنْب ،فقد نزؿ ُب
أسلوب ال يبارل ُب قوة إقناعو كببلغة تركيبو"(.)65
كببلغتو العالية أدىشت ٌقراءه كا٤بتأملْب فيو منذ نزكلو فالفراء مثبل الحظ ذلك النسق

الصوٌب ُب القرآف كحاكؿ أف يتتبعو كأدرؾ الركابط بْب الكلمات كانسجاـ النغم ،كتوافق الفواصل
ُب آخر اآليات .كرأل النظم القرآين ٱبتار ما يتفق كا٤بقاطع أك الفواصل-رؤكس اآليات-
كينسجم مع ا٤بوسيقى العاـ ُب آيات السورة(.)66
كا١باحظ بعده كاف يرل أف اإلعجاز متصل بالنظم كحده -بصرؼ النظر عما ٰبويو
القرآف من ا٤بعاين"-ألف رجبل من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم ك بلغائهم سورة كاحدة،
()67
طويلة أك قصّبة ،لتبْب لو ُب نظامها ك ٨برجها ،ك ُب لفظها ك طبعها ،أنو عاجز عن مثلها"
كما اعَبؼ ا١باحظ بأف القرآف ىو الذركة العليا من الببلغة لذلك نراه يقدـ الشاىد
القرآين ُب صدر كبلمو ٍب يأٌب بأمثلة من الشعر كالنثر ،كيضع ىذا ا٤بنهج أماـ الباحثْب.
أما ابن قتيبة السِب فقد قاؿ ُب مقدمة كتابو مشكل القرآف" :كقطع منو بعجز التأليف
أطماع الكائدين ،كأبانو بعجيب النظم عن حيل ا٤بتكلمْب ،كجعلو متلوا ال ٲبل على طوؿ
التبلكة ،كمسموعا ال ٛبجو اآلذاف ،كغضا ال ٱبلق على كثرة الرد ،كعجيبا ال تنقضي
عجائبو"(.)68
كحاكؿ ا٤بربد أف يصف ركعة كبياف القرآف الكرًن كما فعل سابقوه كمعاصركه ،فأتى
بتعريف جامع استوعب فيو ما ذكر حولو كرد فيو على الطاعنْب فقاؿ" :فإذا جاء أمر القرآف
نظرت إىل الشيء الذم ىو أكحد ،كالقوؿ الذم ىو منبت؛ أال ترل أف ا﵁ جعلو ا٢بجة كالبياف،
كالداعي كالربىاف ،كإ٭با كضع السراج للبصّب ا٤بتخبئ ،ال لؤلعمى كا٤بتعامي"(.)69

( )65الفن كمذاىبو ُب النثر العريب :ص.88
( )66ينظر أثر القرآف ُب تطور النقد االعريب إىل آخر القرف الرابع ا٥بجرم٧ ،بمد زغلوؿ سبلـ ،مكتبة الشباب ،ط57;6 ،5ىػ5=96/ـ:
ص62-63
( )67حجج النبوة ،ضمن ٦بموع رسائل ا١باحظٙ ،بقيق ك شرح عبد السبلـ ىاركف ،دار ا١بيل بّبكت ،ط5855 ،5ىػ5==5/ـ66=/7 :
()68
()69

تأكيل مشكل القرآف :ص.47
الببلغة للمربد :ص.=4
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إف ا٤بربد يشّب ُب قولو" :الشيء الذم ىو أكحد ،كالقوؿ الذم ىو منبت" إىل أف ببلغة
القرآف الكرًن ال مثيل ٥با فقد فاقت ببلغة الشعراء كا٣بطباء إىل درجة أف العرب الفصحاء الذين
بلغوا النهاية ُب حسن القوؿ كبراعة الكبلـ ،عجزكا على أف يأتوا ٗبثلو .فالقرآف كبلـ فريد من
نوعو مقارنة بأنواع الكبلـ الٍب درسها ا٤بربد ،فهو نسيج كحده ،كصورة ذاتو ،فبل ىو شعر ،كال
ىو نثر كال ىو سجع ،كإهنا ىو قرآف .كما أنو كصفو بالقوؿ ا٤بنبت أم حسبما نظن القوؿ اآلٌب
من األصل كاألصل ُب الكبلـ كبلـ ا﵁ تعاىل.
كنبلحظ ُب تعريف ا٤بربد للقرآف أنو طرح سؤاال تقريريا يبْب فيو ىذه ا٤بعجزة اإلالىية الٍب
خص هبا ا﵁ تعاىل رسولو  فقاؿ" :أال ترل أف ا﵁ جعلو ا٢بجة كالبياف ،كالداعي كالربىاف"
فالقرآف الكرًن ىو ا٢بجة الٍب ضحد هبا الرسوؿ الكرًن قريشا كبْب ٥بم هبا أنو رسوؿ ا﵁ ا٤ببعوث
إليهم.
كقد كتب أحد ا٤بستشرقْب ُب ىذا الوجو عن القرآف قائبل" :ىذه ا٤بقاطع ا٤بفعمة باألمل
كالسركر ،كبا٢بب كالشهامة ،كىذه العاطفة الٍب تتجاكب أصداؤىا ُب آذاننا اآلف ،كانت زاخرة
بأنغامها ُب أياـ ٧بمد ،كمل يكن ٧بمد ليكتفي ٗبنافسة جيد اجمليدين ،من بلغاء زمانو ،بل
ليخرسهم بتفوقو عليهم ،ككاف يظهر ىذا التفوؽ ُب كل آية ككل نغم .كقد اٚبذ ذلك دليبل على
إعجاز قرآنو كصدؽ رسالتو"(.)70
كُب ىذا الصدد يقوؿ ٧بمد عبد ا﵁ الدراز" :كمضى عصر القرآف كالتحدم قائم،
ليجرب كل امرئ نفسو كجاء العصر الذم بعده ،كُب البادية كأطرافها أقواـ مل ٚبتلط أنساهبم،
كمل تنحرؼ ألسنتهم ،كمل تتغّب سليقتهم ،كفيهم من لو استطاعوا أف يأتوا على الدين من أساسو،
كيثبتوا أهنم قادركف من أمر القرآف على ما عجز عنو أكائلهم لفعلوا ،كلكنهم ذلت أعناقهم لو
خاضعْب ،كحيل بينهم كبْب ما يشتهوف ،كما فعل بأشياعهم من قبلٍ ،ب مضت تلك القركف،
ككرث اللغة عن أىلها الوارثوف ،غّب أف ىؤالء الذين جاءكا من بعد أشد عجزا ،كأقل طمعا ُب
ىذا ا٤بطلب العزيز ،فكانت شهادهتم على أنفسهم مضافة إىل شهادة التاريخ على أسبلفهم،
ككاف برىاف اإلعجاز قائما أمامهم"(.)71
()70
()71

ركح اإلسبلـ ،تعريب عمر الدايركم ،دار العلم ،بّبكت ،ط5=;9 ،7ـ :ص.7<6
النبأ العظيم :ص<;.
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فالقرآف الكرًن برىاف على نبوة الرسوؿ الكرًن  ،دعى بو الناس كافة إىل عبادة الواحد
الدياف ،كاالبتعاد عن عبادة األكثاف٥ ،بذا كاف سبب نزكؿ الوحي بالقرآف ليخرج الناس من
الظلمات إىل النور ،ىذا ما جعل ا٤بربد يشبو القرآف بالسراج فيقوؿ" :إ٭با كضع السراج للبصّب
()72
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ص
ب
ال
ى
م
ع
ت
ال
ا
ه
ن
إ
ف
﴿
:
تعاىل
لو
و
لق
مصداقا
.
ا٤بستضيء ،ال لؤلعمى كا٤بتعامي"
ْ
َ
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َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
الص ُدوِر ﴾( .)73فها ىو الوليد بن ا٤بغّبة يصف القرآف فيقوؿ" :كا﵁
وب الَّتِي فِي ُّ
تَ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
لقد ٠بعت من ٧بمد كبلما ما ىو من كبلـ اإلنس ك ال ا١بن ،ك إف لو ٢ببلكة ،ك عليو لطبلكة،
ك إف أعبله ٤بثمر كإف أسفلو ٤بغدؽ"( .)74كمع ذلك يتعامى كيكفر ٗبا جاء بو الرسوؿ ا٤بصطفى،
فا٤بشركوف مل ٯبرؤ أحد منهم على أف يصف القرآف بالنقص ،حٌب عندما قالوا إنو شعر ،كسحر،
ككهانة ،كأساطّب ،فقد كصفوه بقوة التأثّب.
كقد كصف الزركشي –من بعد ا٤بربد -أيضا القرآف بالسراج فقاؿ :إنو "سراج ال ٱببو
ضياؤه ،كشهاب ال ٱبمد نوره كسناؤه ،كٕبر ال يدرؾ غوره .هبرت ببلغتو العقوؿ ،كظهرت
فصاحتو على كل مقوؿ ،كتضافر إٯبازه كإعجازه ،كتظاىرت حقيقتو ك٦بازه ،كتقارف ُب ا٢بسن
مطالعو كمقاطعو ،كحوت كل البياف جوامعو كبدائعو"(.)75
كا٤بربد مل يكتف بوصف ببلغة القرآف بل جعلو أفضل ما قصد ُب العلم ،انتبو إليو إذ
حل فيو من حبللو
جل ذكره ،كا٤بعرفة ٗبا ٌ
يقوؿ" :كأفضل ما قصد بو من العلوـ كتاب ا﵁ ٌ
()76
كحرامو ،كأحكامو ،كإعراب لفظو ،كتفسّب غريبو".

ثالثا  :الموازنة بين بالغة القرآن وبالغة الشعر:

و لتوضيح تفوؽ ببلغة القرآف على ببلغة البشر كتبياف ركعة بيانو كازف ا٤بربد بْب قوؿ

أحد الشعراء ك آيات من القرآف ،فقاؿ "قاؿ أحد الشعراء ُب كصف قوـ ٰبملوف الشعر كال
يفهمونو ،قوالن أجاد فيو ،كتقدـ كبلـ كثّب من ا٤بخلوقْب ،فقاؿ:
( )72الببلغة للمربد :ص=4
( )73سورة ا٢بج :اآلية.8:
( )74الفن كمذاىبو ُب النثر العريب :ص.88
( )75الربىاف ُب علوـ القرآف ،بدر الدين ٧بمد بن عبد ا﵁ الزركشيٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،مكتبة دار الَباث56;: ،ىػ/
;5=9ـ.8-7/5:
( )76الفاضل :ص.48
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زك ًامل لًؤلى ٍشعا ًر الى ًعلٍم ًعٍن ىدىم ًًٔبيػ ػ ًدىا إال ىكعًػ ػلٍ ًم األىبػ ػ ػ ػ ػ ً
اعػ ًر
ى
ىى ي ى
ى
ى يٍ
ً ً ()77
ً ًً
ً ً ً
اح ىما ُب الغىىرائر"
ىلع ٍم يرىؾ ىما يى ٍدرم البىعّبي إ ٍذ ىغ ىدا بأ ٍىك ىساقو أ ٍىك ىر ى
وىا َكمثَ ِل ال ِ
َّ ِ
ِ
ْح َما ِر يَ ْح ِم ُل
ين ُح ِّملُوا الت َّْوَرا َة ثُ َّم لَ ْم يَ ْحملُ َ َ
كقاؿ ا﵁ تعاىل ﴿ َمثَ ُل الذ َ
َس َف ًارا ﴾( .)78كعرب عن الفرؽ الشاسع بْب التعبّب القرآين كتعبّب الشاعر بقولو" :فهيهات ىذا
أْ

من قوؿ ا﵁ تعاىل"(.)79
فقد ٝبع سبحانو بْب األمرين ُب إٯباز بليغ ،حيث شبو ىؤالء الذين يضيعوف العلم
ٕبفظو دكف دراية بو -اعتمادا على ركايتو -با٢بمار الذم ٰبمل أسفارا كال يدرم ما هبا ،يسّب
هبا لينقلها من مكاف إىل آخر غّب منتفع ٗبا فيها كال ملم بو فحالو كحاؿ ىؤالء الذين ال
يعملوف ٗبا علموه كال ينتفعوف بو.
كا٤بربد مل يستطع شرح ما توصل إليو ،رٗبا ألف ببلغة القرآف أثرىا يظهر ُب النفس حٌب
ال يلتبس على ذكم العلم كا٤بعرفة بو ،كما أف ألفاظ القرآف ٥با عذكبة ُب السمع كىشاشة ُب

النفس يصعب تفسّبىا .إال أف من بعده ٛبكن من ذلك فا٣بطايب مثبل يقوؿ" :كإ٭با يقوـ
الكبلـ هبذه األشياء الثبلثة :لفظ حامل ،كمعُب بو قائم ،كرباط لو ناظم ،كإذا تأملت القرآف
كجدت ىذه األمور منو ُب غاية الشرؼ كالفضيلة حٌب ال ترل شيئا من األلفاظ أفصح كال
أجزؿ كال أعذب من ألفاظو ،كال نرل نظما أحسن تأليفا كأشد تبلؤما كتشاكبل من نظمو ،كأما
ا٤بعاين فبل خفاء على ذم عقل أهنا ىي الٍب تشهد ٥با العقوؿ بالتقدـ ُب أبواهبا .ك الَبقي إىل
أعلى درجات الفضل من نعوهتا كصفاهتا"(.)80
كيقوؿ أيضا" :كاعلم أف القرآف إ٭با صار معجزا؛ ألنو جاء بأفصح األلفاظ ُب أحسن نظم
التأليف مضمنا أصح ا٤بعاين"(.)81

( )77الببلغة للمربد :ص.=4
( )78سورة ا١بمعة :اآلية.9
( )79الببلغة للمربد :ص.=5
()80
()81

بياف إعجاز القرآف :ص.68
ا٤بصدر نفسو :ص.7:
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كما علل ا٣بطايب سبب ببلغة القرآف كعلوىا فوؽ كل الببلغات بقولو" :فحازت
ببلغات القرآف من كل قسم من ىذه األقساـ حصة ،كأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة،
فامتزج ٥با بامتزاج ىذه األكصاؼ ٭بط من الكبلـ ٯبمع بْب صفٍب الفخامة كالعذكبة.)82(" .
ك من ىنا نبلحظ أف ا٣بطايب ٛبكن إىل حد كبّب من استنباط ذلك الفارؽ الذم ٲبيز
الببلغة القرآنية عن الببلغة البشرية كالٍب أحس هبا القدماء كا٤بربد لكنهم مل يتمكنوا من كصفها.
كا صل ا٤بربد موازنتو بْب القرآف كالشعر فأتى ببيتْب مشهورين للخنساء ترثى فيهما أخاىا
صخرا(:)83
ً
ًً
ً
ت نىػ ٍف ًسي
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ى
ك قولو تعاىل للمشَبكْب ﴿ َولَن يَن َف َع ُكم الْيَ ْو َم إِذ ظَّلَ ْمتُ ْم أَنَّ ُك ْم فِي ال َْع َذ ِ
اب
ُ
ُم ْشتَ ِر ُكو َن﴾ ( . )84مع شرح معُب اآلية بقولو" :أم ما نزؿ بكم أجل من أف يقع معو التأسي،
كنظر بعض إىل بعض"(.)85
كمل يقدـ لنا ا٤بربد أسبابا موضوعية كمل يضع يدنا على خصائص فنية٥ ،بذا التفصيل كتلك
ا٤بوازنات ،كإ٭با اعتمد على إحساسو الصادؽ كعلى ذكقو الصاُب.
كقد أدرؾ أبو ىبلؿ ما للشاىد القرآين من ركعة ٗبقارنتو بالنصوص الشعرية كالنثرية،
لذلك أكثر من اإلشارة إليو ،كإيرادهٍ ،ب ا٤بقارنة بْب فنوف القوؿ فيو ،فيقارف مثبل بْب التشبيو ُب
اد َكالْعرج ِ
ون الْ َق ِد ِيم﴾ ( .)86كبْب قوؿ ابن
قولو تعاىل ﴿ َوالْ َق َم َر قَ َّد ْرنَاهُ َمنَا ِز َل َحت ٰ
َّى َع َ ُ ْ ُ

الركمي(:)87

ً
ً
ص عرج ً
وف.
تىأًٌٍب ىعلىى ال ىق ىم ًر السا ًرم نىػ ىوائبيوي
ىحٌب يػيىرل نىاجبلن ًُب ىش ٍخ ً ي ٍ ي
كيعلق على ذلك بقولو" :كأين يقع ىذا من لفظ القرآف؟!"(.)88

()82
()83
()84
()85
()86
()87
()88

بياف إعجاز القرآف :ص.68-67
ديواف ا٣بنساء :ص;6
سورة الزخرؼ :اآلية=.7
الببلغة للمربد :ص.=5
سورة يس :اآلية=7
ديواف ابن الركمي ،شرح أٞبد حسن بسج ،دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ،ط5867 ،7ىػ6446 /ـ7==/ 7 :
الصناعتْب :ص5<9
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فالشاىد القرآين ىو ا٤بثل األعلى للفن الببلغي عنده ،لذلك كضعو ُب رؤكس األبواب
كما فعل غّبه من قبل.
كإذا كانت كل شطرة من شطرات الشعر ال تتصف ٔبماؿ النظم كحسن النسق إذا
فصلت عن أختها ،أك عما يتبع ها كيسبقها من شعر ،فهو عكس ما ىو مشاىد ُب القرآف من
أف كل آية ذات نسق كامل ،كببلغة ال مثيل ٥با ،كمعاف ساحرة ال ٱبتلف ُب ذلك كجيزىا
كطويلها .ك يعرب مالك بن نيب عن ىذه الفكرة بأسلوبو ا٣باص فيقوؿ" :تتميز اللغة ا١باىلية
بالتعبّب ا٤بوسيقي ا٤بوزكف ُب شكل أبيات من شعر ،كبالتعبّبات اجملازية الٍب تستعّب عناصرىا من
٠باء ببل سحاب ،كصحراء ببل حدكد ...كقد جاء القرآف فطول بعبقريتو ا٣باصة ىذه اللغة
كيما يعرب عن فكرة عا٤بية ،كاختار القرآف للتعبّب عن ىذه الفكرة صورة جديدة ىي ا١بملة،
فاآلية القرآنية قد أقصت شعر البادية جانبا ،كإف ظل نسقو باقيا ،إذ ىي ٙبررت من الوزف
فحسب ،فاتسع ٦با٥با"(.)89
كقد قاـ الباقبلين أيضا ٗبوازنة بْب القرآف كالشعر العريب ُب أزىى عصوره ،فأثبت أف نظم
القرآف "ليس لو مثاؿ ٰبتذم عليو ،كال إماـ يقتدم بو ،كال يصح كقوع مثلو اتفاقا"( .)90كأنو
"جنس متميز ،ك أسلوب متخصص ،كقبيل عن النظّب متخلص"( .)91كأنو كبلـ ا﵁ الذم جاء
مستويا مطردا ،خبل من التفاكت كالسهولة كالتكلف ،كالرفعة كالضعة ،ك النادر كالبارد ٖ،ببلؼ
نتاج النفوس االنسانية فإف مبناه على التفاكت كعدـ االستواء.
كإذا كانت موازنة الباقبلين بغرض االنتصار لفكرة اإلعجاز كنفي االعتقاد القائل بأف ُب
ِ
ِ ٍ
اسي ٍ
ْج َو ِ
ات ﴾ ( .)92على
اب َوقُ ُدوٍر َّر َ
القرآف ما ىو على كزف الشعر كقولو تعاىلَ ﴿ :وج َفان َكال َ
أنو من الرمل ،فإف ا٤بربد كاف الغرض من موازنتو -على ما نعتقد -إظهار أف القرآف أبلغ من
الشعر ،فالشعر ليس سرا من األسرار ،ك ىو ليس أكثر غرابة من بقية أجناس األدب األخرل،

()89
()90
()91
()92

الظاىرة القرآنية ،مالك بن نيب ،ترٝبة عبد الصبور شاىْب ،بّبكت ،ط5=:< ،7ـ :ص675
إعجاز القرآف :ص.556
ا٤بصدر نفسو :ص=.59
سورة سبأ :اآلية.57

170

انفصم انثانث > بالغت انحديث ٔانقزآٌ

انباب األ ّٔل> انبالغت عُد انًبزد

مع ذلك فقد توىم بعضهم أف الشعر من شأنو أف يولد تأثّبا يشبو األثر الذم ٰبدثو القرآف
الكرًن ،ك قد ضلل مثل ىذا الظن أناسا موكلْب با٣بطابات ،مولعْب بالببلغات(.)93
إ ٌف القرآف الكرًن ال ٲبكن أف يشتبو بغّبه إالٌ عند الناقص ُب معرفة الببلغة الذم "يعرب
كيبْب عن جهلو ،كيصرح بسخافة فهمو ،كركاكة عقلو"(،)94
عن نقصو ،كيدؿ على عجزهٌ ،
كالناقص ُب معرفة الببلغة لن تضيف لو تلك ا٤بوازنة جديد يطمح إليو.
حد اإلعجاز  ،ككاف لو نسقو ا٣باص ُب بناء
كإذا كاف القرآف الكرًن قد بلغ ُب ببلغتو ٌ
لغتو ،فبل يعِب أف ٚبضع لغة الشعر لذلك النسق ،فلغة القرآف ٥با خصوصيتها بوصفها لغة ىدل

كبياف ،تعُب باإلببلغ كاإلمتاع معا ،كهتدؼ إىل إفهاـ ٝبيع الطبقات ،فإ ٌف لغة الشعر ٥با أيضا
خصوصيتها الٍب ٗبقتضاىا هتدؼ إىل اإلمتاع ٌأكال ٍبٌ اإلفهاـ ثانيا ،كتلك لغة بياف ٚباطب العقوؿ
كالقلوب معاٌ ،أما ىذه فهي نتاج ٨بيلة كخطاهبا موجو إىل القلوب كا٤بشاعر.
ا٢بد الذم أخضعت ٗبقتضاىا لغة الشعر للغة
على أ ٌف بعض الببلغيْب مل يقف عند ىذا ٌ
اإلعجاز القرآين ،باعتبار ىذه اللغة عنواف الفصاحة ،فقد اٚبذ بعض الببلغيْب من ذـ الشعر
العريب منهجا لبلنتصار لفكرة اإلعجاز.

رابعا  :الموازنة بين نظم القرآن والكالم المنثور:

إف القرآف الكرًن جاء مطابقا ألحواؿ العرب ُب لغتهم ،كتأكيدا ٥بذه ا٤بطابقة دأب
العلماء على مقارنة أسلوب عباراتو بأسلوب كبلـ العرب ،فهذا ا٤بربد بعد أف كازف بْب القرآف
الكرًن كالشعر انتقل إىل ا٤بوازنة بْب النثر كالقرآف الكرًن فقاؿ" :قاؿ" :أردشّب بن بابك"ُ ،ب
عهده" :كقد قاؿ األكلوف منا :القتل أقل للقتل""( .)95كشرح ا٤بربد ىذا القوؿ" :إذا قتل القاتل
امتنع غّبه من التعرض للقتل"(ٍ .)96ب علق عليو" :فهذا أحسن الكبلـ من كبلـ مثلو ،كقد
اضطره لعلم الفهم ما يعِب"(ٍ .)97ب جاء ا٤بربد بقوؿ آخر اعَبض فيو على األكؿ" :كلو اعَبض
معَبض فقاؿ :من القتل ما يهيج القتل ،كيبعث عليو ،لكاف ذلك لو ،كإف مل يكن ما قصد لو
( )93ينظر حجج النبوة ،ضمن ٦بموع رسائل ا١باحظ6;9/7 :
( )94إعجاز القرآف :ص.569
( )95الببلغة للمربد :ص.=6
()96
()97

ا٤بصدر نفسو=6 :
ا٤بصدر نفسو=6 :
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القائل"( .)98أم أف القوؿ الثاين ٲبكن أف يكوف صحيحا لكنو ال يعادؿ القوؿ األكؿ "القتل أقل
للقتل" ُب ا٤بعُبٍ ،ب أتى ا٤بربد بآية قرآنية ٙبمل معُب القوؿ األكؿ كال ٲبكن معارضتها" :فإذا جاء
ِ ِ
اص َحيَاةٌ يَا أُولِي ْالَلْبَ ِ
ص ِ
اب ﴾ ، جاء ما ال اعَباض عليو،
قولو عز كجلَ ﴿ :ولَ ُك ْم في الْق َ
كال معارضة لو ،كقولو ﴿ :يَا أُولِي ْالَلْبَ ِ
اب ﴾ خطر ثاف ،فتبارؾ ا﵁ الذم ليس كمثلو

شيء"(.)99
فحب ا٤بربد لئلٯباز جعلو يعجب بقوؿ بعضهم" :القتل أقل للقتل" ،لكن إعجابو باآلية
ِ ِ
ص ِ
اص َحيَاةٌ ﴾ كاف أكرب ،إال أنو مل يفصل أكجو ا٤بفاضلة بْب اآلية ككبلـ
﴿ َولَ ُك ْم في الْق َ
العرب ،كقولو ﴿ :يَا أُولِي ْالَلْبَ ِ
اب ﴾ "خطر ثاف" أم أف ا﵁ تعاىل خاطب ا٤بكلفْب حٌب

يلتفتوا إىل ذلك ا٢بكم كتعيو عقو٥بم.
كرٗبا كاف ا٤بربد أكؿ من عقد ىذه ا٤بوازنة أك كضع أساسها ،فأبو عبيدة أغفلها ،كالفراء
٘باكز اآلية إىل ما بعدىا كابن قتيبة فسر اآلية دكف موازنتها بغّبىا من كبلـ البشر فقاؿ" :سافك
الدـ إذا أقيد منو ،ارتدع من يهم بالقتل فلم يقتل خوفا على نفسو أف يقتل فكاف ُب ذلك
حياة"( . )100كا١باحظ حاد عنها كشرح آية أخرل أظهر فيها ببلغة اإلٯباز ُب القرآف الكرًن
ِ
اىا ﴾ (.)101
ض بَ ْع َد ٰذَلِ َ
اء َىا َوَم ْر َع َ
ك َد َح َ
كىي قولو تعاىلَ ﴿ :و ْالَ ْر َ
اىا (ٖٓ) أَ ْخ َر َج م ْن َها َم َ
فقاؿ" :قالت ا٢بكماء :إ٭با تبُب ا٤بدائن على ا٤باء كالكؤل كا﵀تطب ،فجمع بقولو ﴿ :أَ ْخ َر َج
ِ
اىا ﴾" (.)102
اء َىا َوَم ْر َع َ
م ْن َها َم َ

كلقد حاكؿ فصحاء العرب أف يأتوا ٔبملة كاحدة ٙبوم من ا٤بعاين ما ىو موجود ُب اآلية
ِ ِ
ص ِ
اص َحيَاةٌ ﴾" :فقاؿ بعضهم ُب ا٤بعُب الباعث على تقليل القتل ظلما أك
﴿ َولَ ُك ْم في الْق َ

نفيو بالكلية "كثرة القتل تقلل القتل" كقاؿ آخر "قتل البعض إحياء للجميع" كقاؿ ثالث:

( )98الببلغة للمربد=6 :
 سورة البقرة :اآلية=;.5
( )99الببلغة للمربد :ص.=6
( )100تفسّب غريب القرآف ،ابن قتيبةٙ ،بقيق السيد أٞبد صقر ،دار الكتب العلمية ،بّبكت5=;< ،ـ :ص ;6
()101
()102

سورة النازعات :اآليتاف 75-74
البياف كالتبيْب.75/7 :
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"القتل أنفى للقتل" فأعجب ا١بميع بإٯباز ىذه العبارة ُب إٯبازىا"( .)103كظهرت ٥بم فضيلة
اآلية على سائر كبلـ العرب.
كإف مل يفصل ا٤بربد ُب أكجو ا٤بفاضلة بْب اآلية كقوؿ العرب إال أنو فتح الباب أماـ
الببلغيْب بعده من أجل استنباط ىذه األكجو كاقفْب على ما ُب اآلية من اإلعجاز تارة كما ُب
قو٥بم من القصور أخرل ،فهذا الرماين بنظره الثاقب كحسو ا١بمايل الواضح يوازف بْب قوؿ
العرب "القتل أنفى للقتل" كاآلية الكرٲبة كيقوؿ" :كقد استحسن الناس من اإلٯباز قو٥بم "القتل
أنفى للقتل" كبينو كبْب لفظ القرآف تفاكت ُب الببلغة كاإلٯباز ،كذلك يظهر ُب أربعة أكجو :أنو
أكثر ُب الفائدة كأكجز ُب العبارة كأبعد من الكلفة بتكرير ا١بملة ،كأحسن تأليفا با٢بركؼ
ا٤بتبلئمة"(.)104
كيزيد الرازم كجوىا ثبلثة فوؽ ىذه األربعة :أك٥با أف قو٥بم بو تناقض إذ جعل حقيقة
الشيء منافية لنفسو ...ك إ٭با يصح إذا خصص فقيل :القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما ،فيصّب
كبلما طويبل .كالوجو الثاين :أف القتل قصاصا ال ينفي القتل ظلما ألنو قتل بل ألنو قصاص،
كالثالث :أف دافع صدكر القتل عن اإلنساف ىو صارؼ قوم بداخلو فليس أنفى األشياء للقتل
ىو القتل(.)105
كيتناكؿ علي بن ٧بمد ا١برجاين ببلغة اآلية كما هبا من الفضل على قوؿ العرب كيرجع
ذلك الفضل إىل ٜبانية أكجو ُب اآلية ليس هبا ٝبيعا كثّبا ابتكار عما قيل قبلو(.)106
كتتسع دائرة التفاضل الستخراج كنة ىذه اآلية كما ٙبملو من إٯباز حٌب أننا ٪بد
الزركشي يصل هبذه ا٤بفاضلة إىل عشرين كجها(.)107
أما عبد القاىر ا١برجاين فّبل أف ا٤بوازنة بْب بعض آيات القرآف كبْب ما قالو الناس ُب
ِ ِ
ص ِ
اص َحيَاةٌ ﴾ كما قالو بعضهم
معناىا خطأ ،كعمد إىل نفس اآلية السابقة ﴿ َولَ ُك ْم في الْق َ
من أهنا ٙبمل معُب قوؿ أحدىم (قتل البعض إحياء للجميع) كقاؿ "فإنو كإف كاف قد جرت
()103
()104
()105
()106
()107

لطائف ا٤بعاينُ ،ب ضوء النظم القرآين ،عبد ا﵁ ٧بمد سليماف ا٥بنداكم ،مطبعة األمانة ،دط ،دت :ص<.58=-58
النكت ُب إعجاز القرآف أليب ا٢بسن علي بن عيسى الرماين :ص;;
ينظر هناية اإلٯباز ُب دراية اإلعجاز ،فخر الدين الرازمٙ ،بقيق بكرم شيخ أمْب ،دار العلم للمبليْب ،ط5=<9 ،5ـ :ص=78
ينظر اإلشارات كالتنبيهات ُب علم الببلغة٧ ،بمد بن علي بن ٧بمدٙ ،بقيق عبد القادر حسْب ،دار هنضة مصر5=;; ،ـ :ص58:
ينظر الربىاف ُب علوـ القرآف669-666/7 :
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عادة الناس بأف يقوؿ ُب مثل ىذا" :إهنما عبارتاف معربٮبا كاحد" فليس ىذا القوؿ قوال ٲبكن
األخذ بظاىره ،أك يقع لعاقل شك أف ليس ا٤بفهوـ من أحد الكبلمْب ا٤بفهوـ من آخر"(.)108
إف ىذه ا٤بوازنة كانت بْب كبلـ ا﵁ تعاىل ككبلـ البشر ،ككيف ٲبكن لكبلـ البشر أف
يبلغ كبلـ ا﵁ تعاىل إذا كاف حٌب حديث رسوؿ ا﵁  مل يرؽ إىل ببلغة القرآف الكرًن ألف
"الفرؽ عظيم جدا بْب أسلوب القرآف كأسلوب ا٢بديث ُب طريقة البياف العريب ،فبينهما شقة
كاسعة ،ال يشبو أحدٮبا اآلخر لدل أىل البصر باللغة كأساليبها كبا٤بأثور ا٤بألوؼ من بياهنا قدٲبو
كحديثو  ...فا٢بديث جاء على األسلوب ا٤بعتاد للعرب ُب التخاطب كإف كاف قد ارتقى ُب
سلم البياف كاإلٯباز كالببلغة إىل درجة عالية ،أما القرآف فهو أسلوب مبتكر ال شبيو لو فيما
يعرؼ من كبلـ العرب"(.)109
ِ ِ
اص َحيَاةٌ يَا أُولِي ْالَلْبَ ِ
ص ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم
فانظر الفرؽ بْب قولو تعاىل ﴿ َولَ ُك ْم في الْق َ

تَتَّ ُقو َن ﴾ كقوؿ رسوؿ ا﵁ " :إقامة حد بأرض خّب ألىلها من مطر أربعْب صباحا"(.)110
فأسلوب حديث الرسوؿ " أسلوب التخاطب ا٤بألوؼ بْب العرب ،الذم ٲبتاز بأنو من جوامع
الكلم كمن حكيم البياف ،كفصيح اللغة ،كإنو العقل الناطق بأبلغ تعبّب معتاد كأكجزه ،أما أسلوب
القرآف فيتجلى فيو األسلوب الذم مل يعهد لو مثيل كال يشبهو شيء من كبلـ العرب ُب طرائق
بيانو ك مناىج خطابو"(.)111
إف ا٤بربد كاف يدرؾ مدل إعجاز القرآف بببلغتو ألنو عاش ُب عصر كانت الدراسات
حوؿ إعجاز القرآف كببلغتو ُب أكجها فألف عدة كتب حوؿ القرآف منها":كتاب معاين القرآف
كيعرؼ بالكتاب التاـ...كتاب إعراب القرآف...كتاب ا٢بركؼ ُب معاين القرآف إىل سورة
طو...كتاب ما اتفقت ألفاظو كاختلفت معانيو ُب القرآف"(.)112

()108

دالئل اإلعجاز :ص6:5
ُب ا٢بديث النبوم الشريف ،تأليف الشيخ مصطفى الزرقا ،ترٝبة ك ٙبقيق ٦بد مكي ،دار البشائر اإلسبلمية ،ط644= ،7ـ :ص -;9

()110

سلسلة األحاديث الصحيحة٧ ،بمد ناصر الدين األلباين ،مكتبة ا٤بعارؼ للنشر ك التوزيع الرياض ،ط584: ،6ىػ:ج5رقم .675
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()111
()112
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فلقد حاكؿ ُب مؤلفاتو أف يوضح صور البياف كالبديع ُب بعض أم القرآف الكرًن ،سنأٌب
على ذكرىا ،أما كتابو "الببلغة" فإنو أشار فيو إىل تلك الببلغة الٍب تؤثر ُب النفوس كال ٛبلك
ىذه النفوس تفسّبا ٥با بكلمات كاضحة.
كا٤بربد جاء هبذه ا٤بوازنة من أجل إثبات مساٮبتو ىو أيضا ُب الدفاع عن نظم القرآف كما
فعل قبلو الفراء كأبو عبيدة كا١باحظ كابن قتيبة  ،فقد قاؿ الناس" :ىو كزف الشعر ،أك قريب
منو ،فظنوه من كٮبهم شعرا ،كرأل آخركف التزامو الفاصلة على ركم أحيانا ،فظنها بعضهم على
مثاؿ القصيدة حْب تلتزـ قافية بعينها ،كحاكؿ آخركف من ناحية أخرل أف يوجدكا تشاهبا بْب
نظم القرآف كما كاف ٯبرل على ألسنة بعض الكهاف العرب من كبلـ مسجوع ،فظنوه من ذلك
الوادم سجعا"( .)113لذلك انربل العلماء يدرسونو كيقارنوف كزنو مع كزف الشعر بعد أف ًب
ضبطو بالعركض كالقواُب كالتفعيبلت فتأكدكا حينئذاؾ بأنو ليس بشعر كال سجع.

()113

أثر القرآف ُب تطور النقد العريب :ص.=:
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يعد علم ا٤بعاين من ا٤بصطلحات الٍب أطلقها الببلغيوف على مباحث ببلغية ٥با
ارتباط با١بملة .كقد عرفو ا٣بطيب القزكيِب "بأنو علم يعرؼ بو أحواؿ اللفظ العريب الٍب هبا

يطابق مقتفى ا٢باؿ"( .)1ككاف حده لعلم ا٤بعاين أكثر دقة كأقرب معُب ،ألف ا٤بسائل الببلغية
الٍب تبحث ُب ىذا العلم تتصل بالَباكيب كما يقع بْب ا١بمل من تقدًن كتأخّب ،كحذؼ كذكر،
كحصر كقصر ،كفصل ككصل ،كغّب ذلك من ا٤بسائل ،كقد تابعو ُب ىذا ا٤بنهج الببلغيوف
ا٤بتأخركف كالشراح كا٤بلخصوف(.)2
كإذا عدنا إىل شيخ البصريْب ا٤بربد ،الذم عاش ُب القرف الثالث ،يتضح لنا أف علم

ا٤بعاين مل يكن قد ٭با بعد كظهرت فركعو كأغصائو .لكننا ٪بد بعض اإلشارات كالدراسات الٍب
ظهرت ُب مؤلفاتو كأٮبها ا٤بقتضب كالكامل ،كالٍب ساعدت على ظهور ىذا العلم كبركزه
لبلحقْب .كىذا ما سنلحظو بعوف ا﵁ ُب ىذا الفصل.

المبحث الول :الخبر:

ذكر سيبويو ا٣برب مقابل االستفهاـ( ،)3كفعل مثلو الفراء( .)4ك بدأ ىذا النوع يدخل
الدراسات الببلغية كيأخذ صورة ٧بدكدة على يد ا٤بربد الذم عرؼ ا٣برب قائبل" :ا٣برب ما جاز
على قائلو التصديق كالتكذيب"( .)5أم أف ا٣برب يكوف لو كاقع خارجي من ٍب يوصف بالصدؽ
أك الكذب حسب مطابقتو ٥بذا الواقع أك عدمها.

ك للخرب غرضاف :فإف قصد إفادة ا٤بخاطب ا٢بكم يسمى :فائدة ا٣برب ،كإف قصد إعبلـ
ا٤بخاطب با٢بكم الذم يعلمو فهو يسمى الزـ فائدة ا٣برب(.)6
لقد أشار ا٤بربد ُب كتابو ا٤بقتضب إىل فائدة ا٣برب حيث قاؿ" :فاالبتداء ٫بو قولك :زيد،
فإذا ذكرتو فإ٭با تذكره للسامع؛ ليتوقع ما ٚبربه بو عنو فإذا قلت (منطلق) أك ما أشبهو ،صح
( )1شركح التلخيص 598/5:
( )2ينظر البحث الببلغي عند العرب ،أٞبد مطلوب ،دار ا٢برية للطباعة ،بغداد5846 ،ىػ 5=<6 /ـ :ص=.4
( )3ينظر الكتاب.579-578-55=/5 :
( )4ينظر معاين القرآف ،أليب زكريا ٰبٓب بن زياد الفراء ا٤بتوَب سنة ;64ىػ ،عامل الكتب بّبكت ،ط5847 ،7ىػ5=<7/ـ-779/5 :
.798-<9-<8/6
()5
()6

ا٤بقتضب.<=/7 :
ينظر اإليضاح.85-84/ 5 :
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معُب الكبلـ ،ككانت الفائدة للسامع ُب ا٣برب ،ألنو قد كاف يعرؼ زيدا كما تعرفو ،كلوال ذلك مل
تقل لو زيد ،كلكنت قائبل لو :رجل يقاؿ لو زيد .فلما كاف يعرؼ زيدا ،كٯبهل ما ٚبربه بو عنو،
أفدت ا٣برب ،فصح الكبلـ"( .)7ك قاؿ" :أال أنك لو قلت :كاف رجل قائما ،ككاف إنساف ظريفا
مل تفد هبذا ا٤بعُب ،ألف ىذا ٩با يعلم الناس أنو قد كاف ،كأنو ٩با يكوف ،كإ٭با كضع ا٣برب للفائدة.
فإذا قلت :كاف عبد ا﵁ ،فقد ألقيت إىل السامع ا٠با يعرفو ،فهو يتوقع ما ٚبربه عنو ،ككذلك لو
قربت النكرة من ا٤بعرفة ٗبا ٙبملها من األكصاؼ١ ،باز أف ٚبرب عنها ،ككاف فيها حينئذ فائدة،
٫بو قولك :كاف رجل من بِب فبلف فارسا ،ككاف رجل من أىل البصرة شجاعا .كذلك ألف ىذا
التجوز أال يكوف ،أك يكوف فبل يعلم .فلذلك ذكرنا أف االسم ا٤بعركؼ ىو الذم لو ىذا
ا٤بوضع"(.)8
كعند حديثو عن "قد" قاؿ" :أما (قد) فأصلها أف تكوف ٨باطبة لقوـ يتوقعوف ا٣برب ،فإذا
قلت :قد جاء زيد مل تضع ىذا الكبلـ ابتداء على غّب أمر كاف بينك كبينو ،أك أمر تعلم أنو ال
يتوقعو .فإف أدخلت البلـ على (قد) فإ٭با تدخلها على ىذا الوجو"(.)9
كقاؿ ُب موضع آخر" :فاالبتداء ٫بو قولك :زيد .فإذا ذكرتو فإننا تذكره للسامع؛ ليتوقع
ما ٚبربه بو عنو فإذا قلت (منطلق) أك ما أشبهو صح معُب الكبلـ ،ككانت الفائدة للسامع ُب
ا٣برب؛ ألنو قد كاف يعرؼ زيدا كما تعرفو ،كلوال ذلك مل تقل لو زيد ،كلكنت قائبل لو :رجل
يقاؿ لو زيد فلما كاف يعرؼ زيدا ،كٯبهل ما ٚبربه بو عنو ،أفدتو ا٣برب ،فصح الكبلـ؛ ألف
اللفظة الواحدة من االسم كالفعل ال تفيد شيئا ،كإذا قرنتها ٗبا يصلح حدث معُب ،كاستغُب
الكبلـ"(.)10
كقد تنبو ا٤بربد إىل تنوع ا٣برب؛ فقد ركل ابن األنبارم عن الكندم ا٤بتفلسف أنو "ركب
إىل أيب العباس كقاؿ لو :إين ألجد ُب كبلـ العرب حشوا ،فقاؿ لو أبو العباسُ :ب أم موضع
كجدت ذلك؟ فقاؿ :أجد العرب يقولوف عبد ا﵁ قائمٍ ،ب يقولوف :إف عبد ا﵁ قائمٍ ،ب يقولوف:
إف عبد ا﵁ لقائم :فاأللفاظ متكررة كا٤بعُب كاحد .فقاؿ أبو العباس :بل ا٤بعاين ٨بتلفة الختبلؼ
()7
()8

ا٤بقتضب.56:/8 :
ا٤بصدر نفسو.<</8 :

( )9ا٤بصدر نفسو.779/6 :
( )10ا٤بصدر نفسو.56:/8 :
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األلفاظ .فقو٥بم عبد ا﵁ قائم إخبار عن قيامو ،كقو٥بم :إف عبد ا﵁ قائم جواب عن سؤاؿ
سائل ،كقو٥بم :إف عبد ا﵁ لقائم :جواب عن إنكار منكر قيامو ،فقد تكررت األلفاظ لتكرر
ا٤بعاين فما حار الفيلسوؼ جوابا"(.)11
إف بدت ىذه ا٤بسألة ٫بوية إال أف الببلغيْب ا٤بتأخرين تنتبهوا إىل قيمة ما اىتدل إليو
ا٤بربد ،كذكركا فضلو ُب فتح بصائرىم على ٨بتلف ا٤بعاين الٍب يؤديها ا٣برب الواحد إف اختلف
جواره اللغوم كما تنبهوا إىل "ضركرة أف يكوف ا٤بتكلم عا٤با بأحواؿ ا٤بخاطبْب ،خبّبا بنفسياهتم
كما ٯبوؿ ُب خواطرىم كيَبدد ُب أذىاهنم ،كأف يلقى إليهم كبلمو مبلئما لتلك األحواؿ ،فإذا
كاف ا٤بخاطب خايل الذىن ألقي إليو الكبلـ بدكف تأكيد  ...فيتمكن ىذا ُب ذىنو ٤بصادفتو
إياه خاليا كإذا كاف ا٤بخاطب مَبددا ُب إسناد أحد الطرفْب إىل اآلخر ألقي إليو الكبلـ مؤكدا
ٗبؤكد كاحد استحسانا ...كإذا كاف ا٤بخاطب منكرا للحكم كجب تأكيد ا٣برب لو حسب
إنكاره"(.)12
كبذلك فتح ا٤بربد هبذه ا٤ببلحظة للببلغيْب فصبل من فصوؿ علم ا٤بعاين أطلقوا عليو
أ ضرب ا٣برب ك٠بوا ا٣برب األكؿ ُب سؤاؿ الكندم كإجابة ا٤بربد :ابتدائيا ،كالثاين طلبيا ،كالثالث
إنكاريا(.)13
كمن مؤكدات ا٣برب الٍب ذكرىا ا٤بربد حركؼ الزيادة فقاؿُ" :ب "ما" تدخل على ضربْب
أحدٮبا :أف تكوف زائدة للتوكيد فبل يتغّب الكبلـ هبا عن عمل كال معُب"(.)14
كقاؿ ُب موضع آخر" :كقد تقع (ما) زائدة مؤكدة ال ٱبل طرحها با٤بعُب ،كقوؿ ا﵁ عز
كجل ﴿ فَبِما ر ْحم ٍة ﴾ ، ككذلك﴿ :فَبِما نَ ْق ِ
ض ِهم ِّميثَاقَ ُه ْم﴾.)15("
َ
َ َ َ

()11
()12

دالئل اإلعجاز :ص .686
علم ا٤بعاين دراسة ببلغية كنقدية ٤بسائل ا٤بعاين ،بسيوين عبد الفتاح فيود ،مؤسسة ا٤بختار القاىرة ،ط5869 ،6ىػ6448/ـ :ص-7:

;.7

()13
()14

ينظر اإليضاح.8:/5 :
ا٤بقتضب.98/6 :

 آؿ عمراف.59= :

 سورة النساء.599 :
( )15ا٤بقتضب.8</5 :
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كقاؿ ُب باب "من أبواب (أف) مكررة"" :كذلك قولك :قد علمت أف زيدا -إذا أتاؾ-
أنو سيكرمك .كذلك أنك قد أردت :قد علمت أف زيدا -إذا أتاؾ -سيكرمك فكررت الثانية
ِ
ِ
ُّم
توكيدا .كلست تريد هبا إال ما أردت باألكىل ،فمن ذلك قولو عز كجل﴿ :أَيَع ُد ُك ْم أَنَّ ُك ْم إِ َذا مت ْ
َوُكنتُ ْم تُ َرابًا َو ِعظَ ًاما أَنَّ ُكم ُّم ْخ َر ُجو َن﴾ . فهذا أحسن األقاكيل عندم ُب ىذه اآلية"(.)16
أما ُب باب (أ ٍف) ك(إ ٍف) ا٣بفيفتْب فيذكر كجو تكوف فيو أف ا٣بفيفة ُب الكبلـ فيقوؿ:
"ككجو رابع :أف تكوف زائدة مؤكدة ،كذلك قولك٤ :با أف جاء زيد قمت ،ككا﵁ أف لو فعلت
ألكرمتك"(.)17
ك من حركؼ الزيادة الٍب ذكرىا ا٤بربد الكاؼ مثل قوؿ الشاعر(:)18
ً
ً
يب ىكيى ٍش ىهدا
إًال ىك ىخ ىار ىجة ا٤ب ىكلمف نىػ ٍف ىسوي ىكابٍػ ى ٍِب قىبً ى
يصةى أى ٍف أىغ ى
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ﴾.)19("
"الكاؼ زائدة مؤكدة كتوكيدىا ُب قوؿ ا﵁ جل كعز ﴿لَْي َ
كما ٙبدث ا٤بربد عن الـ االبتداء ُب باب "(إف) إذا دخلت البلـ ُب خربىا" كقاؿ

عنها" :فلما كاف معناىا ُب التوكيد"( .)20ك أضاؼ" :كذلك قولك :أشهد أف زيدا منطلق،
كأعلم أف زيدا خّب منك .فإذا أدخلت البلـ قلت :أشهد إف زيدا ٣بّب منك ،كأعلم إف زيدا
ك لَرسولُوُ واللَّ وُ ي ْشه ُد إِ َّن الْمنَافِ ِقين لَ َك ِ
اذبُو َن﴾
﴿واللَّ وُ يَ ْعلَ ُم إِنَّ َ َ ُ َ َ َ
ُ َ
٤بنطلق .قاؿ ا﵁ عز كجلَ :
 .فلوال البلـ مل يكن إال (أف)؛ كما تقوؿ :أعلم زيدا خّبا منك .فإذا أدخلت البلـ قلت:
الص ُدوِر
ص َل َما فِي ُّ
أعلم لزيد خّب منك .كقاؿ﴿ :أَفَ َال يَ ْعلَ ُم إِ َذا بُ ْعثِ َر َما فِي الْ ُقبُوِر(َ )٩و ُح ِّ
(ٓٔ) إِ َّن َربَّ ُهم بِ ِه ْم يَ ْوَمئِ ٍذ لَّ َخبِ ٌير﴾ . فهذا ٦باز البلـ"( .)21ك ُب موضع ثالث قاؿ عند
 سورة ا٤بؤمنوف :اآلية.79
( )16ا٤بقتضب.79:/6 :

( )17ا٤بصدر نفسو 7:6/6 :كينظر.8=/5 :
( )18ديواف األعشى  :ص675
 سورة الشورل :اآلية.55
( )19ا٤بقتضب.85</8 :
( )20ا٤بصدر نفسو.878/6 :
 سورة ا٤بنافقوف :اآلية45

 سورة العاديات.55-= :
( )21ا٤بقتضب.789/6 :
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حديثو عن إف" :إف نصبت هبا مل ٙبتج إىل البلـ إال أف تدخلها توكيدا كما تقوؿ :إف زيدا
٤بنطلق"(.)22
كمن مؤكدات ا٣برب أيضا عند ا٤بربد ضمّب الفصل قاؿ" :كنظّب تكرير (أف) ىا ىنا
﴿و ُىم بِ ْال ِخ َرةِ َكافِ ُرو َن﴾ .)23(" كقاؿ أيضا عند حديثو عن :ىو ،ك٫بن،
قولو تبارؾ كتعاىلَ :
اى ْم َولَٰ ِكن َكانُوا ُى ُم
﴿وَما ظَلَ ْمنَ ُ
كىم كما أشبو ذلك" :فمما جاء من توكيدىا ُب القرآف قولوَ :
الظَّالِ ِمين﴾ . كقاؿ﴿ :إِ َّن لَنَا َلَجرا إِن ُكنَّا نَحن الْغَالِبِين﴾ . كقاؿ﴿ :تَ ِج ُدوهُ ِعن َد اللَّ وِ
َ
ُْ
َ
ًْ
َج ًرا﴾)24( ".كإ٭با زيدت ُب ىذا ا٤بوضع ،ألهنا معرفة ،فبل ٯبوز أف تؤكد
ُى َو َخ ْي ًرا َوأَ ْعظَ َم أ ْ
إال ا٤بعرفة ،كال تكوف زائدة إال بْب ا٠بْب ال يستغُب أحدٮبا عن اآلخر٫ :بو اسم كاف كخربىا،
أك مفعويل ظننت كعلمت كأشبو ذلك ،كاالبتداء كا٣برب ،كباب (إف).
ك هبذا يكوف ا٤بربد قد بْب لنا ا٤بواضع الٍب تكوف فيها ضمائر الفصل زائدة مؤكدة.
ألنو ىناؾ مواضع أخرل قد تأٌب فيها ضمائر الفصل كلكن ال تكوف زائدة مؤكدة ألهنا إذا
حذفت فسد الكبلـ ،منها ما ذكره ا٤بربد" :كلو قلت ،كاف زيد أنت خّب منو ،أك :كاف زيد أنت
صاحبو مل ٯبر إال الرفع"( .)25ألف من شرط ضمّب الفصل أف يطابق ما قبلو ؼ ا٣بطاب كالغيبة
كالتكلم .كنوين التوكيد ا٣بفيفة كالثقيلة ،قاؿ" :كذلك قولك إذا مل تأت هبما :اضرب ،كال
تضرب ،فإذا أتيت هبا قلت :اضربن زيدا ،كال تضربن زيدا ،كإف شئت ثقلت النوف ،كإف شئت
خففتها .كىي إذا خففت موكدة ،كإذا ثقلت فهي أشد توكيدا ،كإف شئت مل تأت هبا فقلت:
شي ٍء إِنِّي فَ ِ
ِ
ك غَ ًدا﴾.
اع ٌل َٰذلِ َ
اضرب ،كال تضرب ،قاؿ ا﵁ عز كجلَ :
﴿وَال تَ ُقولَ َّن ل َ ْ

()22

ا٤بقتضب.7:7/6 :

 سورة األعراؼ :اآلية89
( )23ا٤بقتضب.79:/6 :

 سورة الزخرؼ :اآلية.;:
 سورة األعراؼ :اآلية.557
 سورة ا٤بزمل :اآلية.64
( )24ا٤بقتضب.549-548/8 :
( )25ا٤بصدر نفسو.549/8 :


سورة الكهف :اآلية.67
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ان سبِ َّ ِ
ِ
ين َال يَ ْعلَ ُمو َن ﴾ .كقاؿ( ﴿ :فَ َال تَ ُموتُ َّن إَِّال َوأَنتُم
يل الذ َ
كقاؿَ :
﴿وَال تَتَّب َع ِّ َ َ
ُّم ْسلِ ُمو َن﴾. 
كقاؿ الشاعر ُب ا٣بفيفة:
فىًإي ى ً ً
يدا لًتىػ ٍف ً
ص ىدا"(.)26
مها ىكالى تىأٍ يخ ىذ ٍف ىس ٍه نما ىح ًد ن
اؾ ىكالميتىات الى تىػ ٍقىربىػنػ ى
ك قد تفاد من ا٣برب ٗبعونة ا٢باؿ أغراض كثّبة ذكر ا٤بربد بعضها:

 الدعاء :قاؿ ا٤بربد" :كذلك قولك :ليغفر ا﵁ لزيد كتقوؿ :اللهم اغفر يل ،كما تقوؿ :اضربعمرا فأما قولك :غفر ا﵁ لزيد ،كرحم ا﵁ زيدا ،ك٫بو ذلك فإف لفظو لفظ ا٣برب كمعناه الطلب؛

كإ٭با كاف كذلك لعلم السامع أنك ال ٚبرب عن ا﵁ عز كجل ،كإ٭با تسألو"(.)27
كقاؿ ا٢بسن البصرم (ُ )ب ختاـ دعائو لعلي كرـ ا﵁ كجهو" :مل يزؿ أمّب ا٤بؤمنْب
علي رٞبو ا﵁ يتعرفو النصر ،كيساعده الظفر حٌب حكم ،فلم ٙبكم كا٢بق معك أال ٛبضي قدما
ال أبالك كأنت على حق
قاؿ أبو العباس :كىذه كلمة فيها جفاء ،كالعرب تستعملها عند ا٢بث على أخذ ا٢بق
كاإلغراء ،كرٗبا استعملتها ا١بفاة من األعراب عند ا٤بسألة كالطلب ،فيقوؿ القائل لؤلمّب كا٣بليفة:
انظر ُب أمر رعيتك ال أبالك"(.)28
قولو" :ال أبالك" ٝبلة خربية منفية ،كىي توىم الدعاء ،أك إىانة ا٤بخاطب ،كلكنها
جرت على ألسنة العرب كقصد منها معاف كثّبة مثل ا٢بث على أخذ ا٢بق ،كاإلغراء على فعل
الشيء ٫بو :افعل ا٣بّب ال أبالك كتستعمل ُب ا٤بسألة كالطلب.

 التهكم :قاؿ ا٤بربد معلقا على قوؿ الشاعر:وف ا٢ب ًامبلى ً
ً
ت ىر ىجاءي.
ىك إً مين ىأل ٍىر يجويك ٍم ىعلىى بي ٍط ًء ىس ٍعيً يك ٍم
ىك ىما ًُب بيطي ى
" يقوؿ :ىذا رجاء غّب صادؽ كال موقوؼ عليو ،كما أف ىذه ا٢بوامل ال يعلم ما ُب
بطوهنا كليس ٗبيئوس منو ،كإ٭با يتهكم هبم كىو يعلم أف سعيهم غّب كائن.

 سورة يونس :اآلية=<.
 سورة البقرة :اآلية.576
( )26ا٤بقتضب.56/7 :
()27
()28

ا٤بصدر نفسو.576/6 :
الكامل.65:/7 :
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أال تراه يقوؿ:
ً
ت قى ى ً
ىساءيكا"(.)29
ت أى ٍف قى ٍد ىكفىػٍيتي ٍم
ىكلى ٍو شئٍ ي
يخبمػ ير ىم ٍن الىقىػٍي ي
أى
اؿ ا٤ب ٍخربيك ىف أ ى
 االستفهام اإلنكاري :قاؿ ا٤بربد كىو يتحدث عن االستفهاـ اإلنكارم" :كمن كبلـ العرب:أٛبيميا مرة كقيسيا أخرل ككذلك إف مل تستفهم كأخربت قلتٛ :بيميا مرة علم ا﵁ كقيسيا
أخرل ،أم تنتقل"(.)30
فقولو" :كذلك...قلتٛ :بيميا مرة ،علم ا﵁ ،كقيسيا أخرل" خرب ،الغرض منو اإلنكار
على ا٤بخاطب؛ حيث ال يستقر على مبدأ ،أك قبيلة ينتمي إليها.
 المدح و الذم :قاؿ ا٤بربد" :كا٤بختار من الشعر األكؿ قولو يقصد كثّبا:ًمن النػ ىف ًر البً ً ً
اؿ حلى ىقةى الب ً
اب قىػ ٍع ىق يعوا
ين إً ىذا ٍاعتىػىزٍكا
اب م
ىكىى ى
الر ىج ي ى ى
يض الذ ى
ى
ٱبرب ٔببللتهم كمعرفتهم بأقدارىم ،ك ثقتهم بأف مثلهم ال يرد .كقد قاؿ جرير للتيم
خبلؼ ىذا ،كىو قولو:
ت ىشوا ًربػهم ىعلىى األىبٍػو ً
اب"(.)31
وؾ يكفيو يد يى ٍم
قىػ ٍوهـ إً ىذا
ضىر ا٤بلي ى
احتى ى
ٍ
نػييمػ ىف ٍ ى ي ي ٍ
ى
ي
فالغرض من األكؿ ا٤بدح ،كمن الثاين الذـ ،ال ٦برد اإلخبار.

 القسم :قد ٱبرج ا٣برب إىل معُب القسم ،قاؿ ا٤بربد" :كما أف قولك :علم ا﵁ ألقومن إ٭با()32

لفظو لفظ .رزؽ ا﵁ ،كمعناه القسم ،ألنك ُب قولك( :علم) مستشهد".

المبحث الثاني :التقديم و التأخير:

يقوؿ عبد القاىر" :ىو باب كثّب الفوائد ،جم ا﵀اسن ،كاسع التصرؼ ،بعيد الغاية ،ال
يزاؿ يفَب لك عن بديعو ،كيفضي بك إىل لطيفو ،كال تزاؿ ترل شعرا يركقك مسمعو ،كيلطف

()29
()30

الكامل.<6-<5/5 :
ا٤بصدر نفسو ،5;8/7 :كينظر ا٤بقتضب ،6:9/7 :كالكتاب.5;6/5 :

 ديواف كثّب عزةٝ ،بعو كشرحو إحساف عباس ،دار الثقافة بّبكت ،لبناف57=5،ىػ5=;5،ـ،مل أجده ُب الديواف.
 ديواف جرير :ص ،96كقد كرد البيت ُب الديواف كاآلٌب:
ت ىشوا ًربػ يهم ىعلىى األىبٍػو ً
اب
ضىر ا٤بلي ي
اح ى
وؾ يكفي ى
قىػ ٍوـه إًذىا ى
ود يى ٍم نػيتمػ ىف ٍ ى ي ٍ
ى
ي
( )31الكامل.5<6/5 :
( )32ا٤بقتضب.576/6 :
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لديك موقعوٍ ،ب تنظر فتجد سبب أف راقك ،كلطف عندؾ ،أف قدـ فيو شيء كحوؿ اللفظ من
مكانو إىل مكاف"(.)33
ككاف العلماء قبل عبد القاىر يكتفوف ببياف ا٤بقدـ كا٤بؤخر دكف ذكر الدكاعي كاألسرار،
كأحيانا يقولوف :إف التقدًن للعناية كاالىتماـ ،كمل يكن صنيع ا٤بربد بعيدا عن ىؤالء العلماء ،غّب
أنو انتفع بثقافتو النحوية فجاء تعليقو على األمثلة طويبل ،كمفيدا ،كسنبْب ذلك.
يشَبط ا٤بربد ُب كقوع التقدًن كالتأخّب أف يكوف الكبلـ موضحا فيقوؿ" :أال ترل أنك
إذا قلت :ظننت زيدا أخاؾ ،فإ٭با يقع الشك ُب األخوة ،فإف قلت ظننت أخاؾ زيدا ،أكقعت
الشك ُب التسمية ،كإ٭با يصلح التقدًن كالتأخّب إذا كاف الكبلـ موضحا عن ا٤بعُب٫ ،بو :ضرب
زيدا عمركا ،ألنك تعلم باإلعراب الفاعل كا٤بفعوؿ ،فإف كاف ا٤بفعوؿ الثاين ٩با يصح موضعو ،إف
قدمتو فتقدٲبو حسن٫ ،بو قولك :ظننت ُب الدار زيدا ،كعلمت خلفك زيدا"(.)34
فالتقدًن كالتأخّب عند ا٤بربد يأتياف لتحرير ا٤بعُب كضبط الداللة فلو أخطأ اإلنساف فيهما
الختلطت ا٤بعاين ُب الَباكيب ،كالتبست الدالالت ُب األساليب ،كضلت األفهاـ عند التماس
ا٢بقيقة ،كتاىت العقوؿ ُب البحث عن ا٤بفهوـ.
كُب نفس ا٤بعُب يقوؿ ُب موضع آخر" :كالنحويوف ٯبيزكف :ا٤بعطية أنا زيدا .كا٤بعطية ىو
درىم ،كىذا ُب الدرىم يتبْب لعلم السامع بأنو ال يدفع إليك زيدا كلكن قد يقع ُب مثل ىذه
ا٤بسألة( :أعطيت /زيدا عمرا) فيكوف (عمركا) ا٤بدفوع ،فإف قدمت ضمّبه صار ىو القابض
كالدافع عند السامع ،فالوجو ُب ىذا كُب كل مسألة يدخلها اللبس أف يقر الشيء ُب موضعو؛
ليزكؿ اللبس .كإ٭با ٯبوز التقدًن كالتأخّب فيما ال يشكل .تقوؿ :ضرب زيد عمرا .كضرب زيدا
عمرك ،ألف اإلعراب مبْب"(.)35
فا٤ب ربد يشّب ىنا إىل ضركرة ضبط الكلمات باإلعراب كي يتضح ا٤بقدـ من ا٤بؤخر كال
يلتبس ا٤بعُب على السامع.

()33
()34
()35

دالئل اإلعجاز :ص.;7
ا٤بقتضب.=:-=9/7 :
ا٤بصدر نفسو.55</7 :
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كقاؿ أيضا" :أال ترل أنك تقوؿ :أما زيدا فاضرب ،فإف قدمت الفعل مل ٯبز؛ ألف (أما)
ُب معُب :مهما يكن من شيء؛ فهذا ال يتصل بو فعل ،كإ٭با حد الفعل أف يكوف بعد الفاء،
كلكنك تقدـ االسم ،ليسد مسد ا﵀ذكؼ الذم ىذا معناه ،كيعمل فيو ما بعده"(.)36
كٙبدث ا٤بربد عن تقدًن ا٢باؿ فقاؿ" :كقوؿ ا﵁ عز كجل -عندنا على تقدًن ا٢باؿ-
شعا أَبْصار ُىم ي ْخرجو َن ِمن ْالَ ْج َد ِ
اث﴾.
كا﵁ أعلم ،كذلكُ :
﴿خ َّ ً َ ُ ْ َ ُ ُ
َ
ً
ىكإًذىا ىٱبٍليو لىوي ى٢بٍ ًمي ىرتى ٍع
طر ىما ىملٍ يىػىرًين
ككذلك ىذا البيت :يم ٍزب ندا ىٱبٍ ي
ً
 ...ك قاؿ الشاعرً :
ت ىعلىيا"(.)37
صك ىها ،ىكيرد ٍ
ْب قىاليوا نىػ ىق ي
ى
ضاح نكا ىما قىػبػ ٍلتيػ ىها ح ى
ضوا ى
ك قاؿ ا٤بربد على ذلك أمثلة مصنوعة كقو٥بم" :ضاربا عمرا رأيت زيدا ،كأنت تريد رؤية
العْب ،كشاٛبا أخاه أقبل عبد ا﵁"(.)38
فا٤بربد يستشهد بالقرآف كبالشعر على صحة ما يقوؿ دكف لفت إىل سر ببلغي كراء ىذا
التقدًن.
كعندما يرل ا٤بربد أف ا٢باؿ قد جاء متقدما كما ُب القرآف كالشعر العريب القدًن ،فإنو
يطمئن إىل صحة كضع القاعدة الٍب ٘بيز تقدًن ا٢باؿ على عاملها "فإذا كاف العامل ُب ا٢باؿ
فعبل صلح تقدٲبها كتأخّبىا؛ لتصرؼ العامل فيها ،فقلت :جاء زيد راكبا ،كراكبا جار زيد،
كجاء راكبا زيد .)39( "...
كمن ٍب فإف ا٤بربد ٯبيز تقدًن ا٢باؿ مستشهدا بالقرآف كالشعر ك ىذا الرأم ٱبالفو فيو
الباحث إبراىيم أنيس الذم يعد ىذا التقدًن نوعا من الفوضى الٍب ال تقبلها لغة منظمة إذ "ال
يرل النحاة غ ضاضة من تقدًن ا٢باؿ أك تأخّبىا ُب غّب ىذين األسلوبْب ،أسلوب اإلضافة مثل
ِ
ِ
ين إَِّال ُمبَ ِّ
ين
ش ِر َ
﴿وَما نُ ْرس ُل ال ُْم ْر َسل َ
أعجبِب كجو ىند مسفرة ،كأسلوب ا٢بصر ٫بو َ
ِ
ين﴾( .)40بل يفهم من كبلمهم أف أم تركيب من تراكيب التقدًن كالتأخّب ُب ا٢باؿ جائز
َوُمنذ ِر َ
( )36ا٤بقتضب.6;/7 :
 سورة القمر :اآلية;.4
( )37ا٤بقتضب.5;4-5:=/8 :
( )38ا٤بصدر نفسو.5;4/8 :
()39
()40

ا٤بصدر نفسو.744/8 :
سورة األنعاـ :اآلية<.8
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ال غبار عليو" ( .)41ك يعقب على ذلك بقولو" :كلعمرم تلك ىي الفوضى الٍب ال تقبلها لغة
من اللغات فضبل عن لغة منظمة دقيقة النظاـ كلغتنا العربية"(ٍ .)42ب يزعم أنو استقرأ ٝبيع
ا٢باالت ا٤بنفردة ُب القرآف الكرًن فلم ير بينها مثبل كاحدا يؤيد ما يزعمو النحاة من تقدًن ا٢باؿ،
كيستشهد على صحة ما يراه ٖبمس عشرة آية من القرآف التزـ فيها تأخّب ا٢باؿ عن صاحبها
كعاملها معا(.)43
كركل ا٤بربد أبياتا للصلتاف العبدم كمنها قولو(:)44
فى ًملتػنا أىنػنا ا٤بسلًمو ىف علىى ًدي ًن ًصد ً
ميقنىا ىكالنً ًيب
ى
يى ى ي ٍ ي
ٍب قاؿ" :كقولو" :على دين صديقنا ك النيب" .كالعرب تفعل ىذا ،فهو ُب الواك جائز ،أف
تبدأ بالشيء كا٤بقدـ غّبه"(.)45
ٍب ذكر أمثلة للعطف بالواك دكف ذكر معُب ببلغيٍ ،ب عاد فذكر ىذه األمثلة ُب موضع
آخر مع بياف الفرؽ بْب بعض حركؼ العطف ،قاؿ ..." :فإف العرب إذا كاف العطف بالواك
ِ
ِ
﴿ى َو الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم فَ ِمن ُك ْم َكافِ ٌر َومن ُكم ُّم ْؤم ٌن َواللَّ وُ
قدمت كأخرت ،قاؿ ا﵁ تبارؾ كتعاىلُ :
صير ﴾ . قاؿ﴿ :واسج ِدي وار َكعِي مع َّ ِ ِ
ِ
ين﴾ . كلو كاف بػ "ٍب" أك
َ ُْ َْ
ََ
بِ َما تَ ْع َملُو َن بَ ٌ
الراكع َ
بػ "الفاء" مل يصلح إال تقدًن ا٤بقدـ ٍب يليو كاحد فواحد"(.)46
قدـ ُب ىذه اآليات :الكافر على ا٤بؤمن ،كما قدـ السجود على الركوع مع أف الَبتيب
ُب الفعل يكوف بالعكس ،كالذم جوز ذلك ىو العطف بالواك ،كمعلوـ أهنا ٤بطلق ا١بمع ٖببلؼ
"الفاء" أك "ٍب" ،فإنو ٯبب معهما مراعاة الَبتيب .قاؿ السيوطي (ت  911ىػ)" :كاك العطف،
الس ِفينَةِ﴾. 
اب َّ
َنج ْي نَاهُ َوأ ْ
َص َح َ
كىي ٤بطلق ا١بمع ،فتعطف الشيء على مصاحبو ٫بو﴿ :فَأ َ
()41
()42
()43
()44
()45

من أسرار اللغة ،إبراىيم أنيس ،مطبعة األ٪بلو ،ط5=;< ،:ـ :ص.778
من أسرار اللغة :ص.778
ينظر من أسرار اللغة :ص.779
الكامل.5<7/7 :
ا٤بصدر نفسو.5;9/7 :

 سورة التغابن :اآلية.46
 سورة آؿ عمراف :اآلية.87
( )46الكامل.5</6 :
 سورة العنكبوت :اآلية.59
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ِ ِ
ات ِّمن
﴿صلَ َو ٌ
يم﴾ ....كالشيء على مرادفوَ :
﴿ولََق ْد أ َْر َسلْنَا نُ ً
كعلى سابقو ٫بو َ
وحا َوإبْ َراى َ
َّربِّ ِه ْم َوَر ْح َمةٌ﴾.)47(. 

كُب التحرير كالتنوير أف تقدًن الكافر ُب اآلية األكىل ألنو "ىو ا٤بقصود بالكبلـ تعريضا
ك تصرٰبا"(.)48
كركل ا٤بربد قوؿ ٧بكاف السعدم:
اؾ علىى ال يدنٍػيا إًذىا ما تىػول ً
و
ت
ت إً ىيل ىحبًيبىةه
ت ىك إً ٍف ىكانى ٍ
بًبى ى
ىكلى ٍس ي
ى ى ى
ٍب قاؿ" :إ٭با ىو تقدًن كتأخّب ،أراد :كلست ببا وؾ على الدنيا كإف كانت إيل حبيبة،
كلوال ىذا التقدير مل ٯبز أف يضمر قبل الذكر ،كمثلو:
احةى ًمٍنوي ىكالن ىدل يخلي نقا
إً ٍف تىػلٍ ىق يىػ ٍونما ىعلىى ًعبلتًًو ىى ًرىما
تىػلٍ ىقا الس ىم ى
ككذلك قوؿ حساف:
ً
ىس ًد
قى ٍد ثى ىكلى ٍ
ت أييموي ىم ٍن يكٍن ي
ت ىكاح يدهي
أ ٍىك ىكا ىف يمنٍتىشبنا ًُب بػيٍرتي ًن األ ى

يقوؿ من كنت كاحدة قد ثكلت أمو" (.)49
التقدًن كالتأخّب ُب البيت بْب ٝبلٍب :كلست بباؾ على الدنيا ،كإف كانت إىل حبيبة
كبينهما ارتباط ُب ا٤بعُب ،ارتباط ا٤بسبب بالسبب ،كذلك أف حب الشيء يستدعي البكاء عليو
عند زكالو أك توقع ذلك ،فهما كا١بملة الواحدة...كتقدير التقدًن كالتأخّب ىو الذم جوز جعل
اسم كاف ضمّبا مستَبا فيها ،كعائدا على "الدنيا" ،كذلك أف مرجع الضمّب كإف كاف مؤخرا ُب
الذكر إال أف رتبتو التقدًن ،كلذا جاز اإلضمار ،كمن ا٤بعلوـ :أف عود الضمّب على متأخر لفظا
كرتبة ٩بنوع(.)50
كيركم ا٤بربد مقطوعة لعركة بن الورد ،كمنها قولو(:)51

 سورة ا٢بديد :اآلية.6:
 سورة البقرة :اآلية;.59
( )47اإلتقا ف ُب علوـ القرآف ،للحافظ أيب الفضل جبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطيٙ ،بقيق مركز الدراسات القرآنية ،دط دت:
.5656/8
( )48تفسّب التحرير كالتنوير ،الشيخ ٧بمد الطاىر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر ،ط5=<8 ،5ـ.6:6/28 :
( )49الكامل.644-5==/5 :
()50
()51

ينظر اإليضاح.5</5 :
الكامل.576/5 :
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ؼ أ ٍىى ًل الغىائً ً
ب ا٤بٍنتى ػ ًظػ ػ ػ ػ ػ ًر
ىكإً ٍف بىػ يع يدكا الى يىأٍ ىمنيو ىف اقًٍ ىَبابىوي تى ىش يو ى
ي
ً
ك إً ٍف يػلٍق الػمنًيةى يػلٍ ىقها ىً
ىج ًدرً
ٞب ن
يدا ىكإً ٍف يى ٍستىػغٍ ًن يػى ٍونما فىأ ٍ
ف ىذل ى ى ى ى ى ى
الضمّب ُب" :كإف بعدكا" للفقراء ،ألنو كاد يهتم هبم.
يقوؿ ا٤بربد" :كقولو" :كإف بعدكا ال يأمنوف اقَبابو" على التقدًن كالتأخّب .أراد؛ ال يأمنوف
اقَبابو كإف بعدكا ،كىذا حسن ُب اإلعراب إذا كاف الفعل األكؿ ُب اجملازاة ماضيا ،كما قاؿ زىّب
:
ً
ً
ً
يل يىػ ٍوىـ ىم ٍسأىلىةو يىػ يق ي
ب ىم ًايل كالى ىح ًرـي
وؿ :الى ىغائ ه
ىك إ ٍف أىتىاهي ىخل ه

فإف كاف الفعل األكؿ ٦بزكما مل ٯبز رفع الثاين إال ضركرة ،فسيبويو يذىب إىل أنو على
التقدًن كالتأخّب ،كىو عندم على إرادة الفاء  ...فمن ذلك قولو:
يىا أىقٍػىرعي بٍ ين ىحابً و
ىخ ى
إًن ى
صىرعي
س يىا أىقٍػىرعي
وؾ تي ٍ
صىر ٍع أ ي
ك إً ٍف يي ٍ
أراد سيبويو ،إنك تصرع إف يصرع أخوؾ ،كىو عندم على قولو :إف يصرع أخوؾ فأنت
تصرع يا فٌب"(.)52
التقدًن ُب بيت عركة ىو" :كإف بعدكا" كىي ٝبلة شرطية كقعت حاال كفعلها ماض،
كىذا جائز ،كحسن أف يكوف فعل اجملازاة مرفوعا إذا كاف فعل الشرط ماضيا ،كما سبق ُب بيت
زىّب ،كقد اسَبسل ا٤بربد ُب ىذه ا٤بسألة ٫بويا؛ ألف الكتاب ُب اللغة كاألدب.
كتقدًن ا٤بفعوؿ جائز عند أمن اللبس ،كا٤بربد يبْب ذلك عند بياف اتصاؿ الفعل بالبلـ،
فهو يورد قوؿ أيب النجم" :سيب ا٢بماة كأهبٍب عليها".
ٍب يقوؿ" :إ٭با يريد اهبتيها ،فوضع "اهبٍب" ُب موضع :اكذيب ،فمن ٍب كصلها بػ "على
ك الذم يستعمل ُب صلة الفعل البلـ؛ ألهنا الـ اإلضافة ،تقوؿ :لزيد ضربت" ك"لعمرك أكرمت"
كا٤بعُب :عمرا أكرمت ،كإ٭با تقديره :إكرامي لعمر ،كضريب لزيد ،فأجرل الفعل ٦برل ا٤بصدر،
كأحسن ما يكوف ذلك إذا تقدـ ا٤بفعوؿ .ألف الفعل إ٭با ٯبيء كقد عملت البلـ ،كما قاؿ ا﵁
لر ْؤيَا تَ ْعبُ ُرو َن﴾ ك إف أخر ا٤بفعوؿ فهو عريب حسن ،كالقرآف ٧بيط
جل كعز﴿ :إِن ُكنتُ ْم لِ ُّ

 ديواف زىّب ابن أيب سلمى ،شرحو كقدـ لو علي حسن فاعور ،دار الكتب العلمية ،بّبكت لبناف ،ط584< ،5ىػ5=<</ـ :ص.559
( )52الكامل.578-577/5 :
 سورة يوسف :اآلية.87
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ف
س ٰى أَن يَ ُكو َن َر ِد َ
ٔبميع اللغات الفصيحة ...كالنحويوف يقولوف ُب قولو جل ثناؤه﴿ :قُ ْل َع َ
لَ ُكم﴾ . إ٭با ىو ردفكم"(.)53

فقد بْب ا٤بربد أف تقدًن ا٤بفعوؿ ُب اللغة "عريب حسن" يعُب جائزا مع أف األصل التأخّب،
كالفعل ا٤بتعدل قد يتصل بالبلـ فا١بار كاجملركر ُب ٧بل ا٤بفعوؿ معُب.
كُب موضع ُب ا٤بقتضب بْب جواز تقدًن ا٤بفعوؿ بو فقاؿ" :كلو قلت :غبلمو كاف زيد
يضرب  ،كاف جيدا أف تنصب الغبلـ بيضرب ،ألنو كل ما جاز أف يتقدـ من األخبار جاز
تقدًن مفعولو"(.)54
ك تقوؿ على ىذا" :غبلـ لك عبد ا﵁ ،كظريفاف أخواؾ ،كحساف قومك"( .)55ك أنت
تريد كبل من (عبد ا﵁) ك(أخواؾ) ك(قومك) مبتدأ مؤخر على خربه.
كذلك ٯبوز عند ا٤بربد ،تقدًن معموؿ ا٣برب على ا٤ببتدأ فتقوؿ (زيدا عمرك ضارب)،
ك(عبد ا﵁ زيد ضارب) ك(عبد ا﵁ جاريتك أبوىا ضارب) ،فػ (ضارب) ،يقوؿ ا٤بربد" :ٯبرم

٦برل الفعل ُب ٝبيع أحوالو من العمل ،فالتقدًن كالتأخّب ُب الفعل ،كما كاف خربا لؤلكؿ ،مفردا
أك مع غّبه ،فمجراىا كاحد"( .)56ذلك "أف كل ما جاز أف يتقدـ من األخبار جاز تقدًن
مفعولو"(.)57
من خبلؿ ىذه اآلراء للمربد نبلحظ أنو قد غلبت الدراسة النحوية على ىذا ا٤ببحث
فبل ٪بد أثرا لؤلسرار الببلغية من كراء التقدًن كالتأخّب.

 سورة النمل :اآلية.;6
( )53الكامل.=;/7 :
( )54ا٤بقتضب.545/8 :
( )55ا٤بصدر نفسو.56;/8 :
()56
()57

ا٤بصدر نفسو.59:/8 :
ا٤بصدر نفسو.545/8 :
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المبحث الثالث :الحذف:
ا٢بذؼ من أدؽ طرؽ التعبّب ،يدرؾ منزلتو من أكٌب حظا من البياف ،ككاف من ذكم
البصر بصناعة الكبلـ ،فاإلماـ عبد القاىر (ت  471ىػ) يقوؿ فيو" :كىو باب دقيق ا٤بسلك،
لطيف ا٤بأخذ ،عجيب األمر ،شبيو بالسحر ،فإنك ترل ترؾ الذكر أفصح من الذكر ،كالصمت
عن اإلفادة أزيد لئلفادة أك ٘بدؾ أنطق ما يكوف إذا مل تنطق ،كأًب ما يكوف بيانا إذا مل
تنب"( .)58فللحذؼ سحره كمكانتو ُب الببلغة.
ك ا٢بذؼ يتوقف على أمرين :القرينة الدالة على ا﵀ذكؼ ،كالغرض ا٤برجح للحذؼ.
كا٢بذؼ عند الببلغيْب يتناكؿ كبل من :ا٤بسند ،كا٤بسند إليو ،كمتعلقات الفعل ،ىذا عدا
ا٢برؼ ،أك ا٢برفْب من الكلمة كما أثر عن القدماء.
كسنبْب ما تناثر من ىذه األنواع ُب مؤلفات ا٤بربد.

 -1حذف الحرف :قاؿ ا٤بربد" :كٯبوز ُب الشعر حذؼ ألف االستفهاـ ،ألف "أـ" الٍب جاءت
بعدىا تدؿ عليها ،قاؿ ابن أيب ربيعة:
بًسب وع رمْب ا١بمر أىـ بًثىم و
اف
ت ىدا ًرينا
لى ىع ٍم يرىؾ ىما أ ٍىد ًرم ىكإً ٍف يكٍن ي
ى ٍ ىى ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى
يريد :أبسبع؟"(.)59
كالشاىد :حذؼ ٮبزة االستفهاـ ،كدليل ا٢بذؼ (أـ) ا٤بعادلة ،إذ ىي تقع ُب حيز
االستفهاـ ا٤براد بو التصور.
الش ْم ِ
كيقوؿ ُب موضع آخر متحدثا عن القسم" :فأما قولوَ ﴿ :و َّ
اىا﴾  .فإ٭با
س َو ُ
ض َح َ
اىا﴾ كحذفت البلـ لطوؿ القصة ،ألف للكبلـ إذا
كقع القسم على قولو﴿ :قَ ْد أَفْ لَ َح َمن َزَّك َ

طاؿ كاف ا٢بذؼ أٝبل"( .)60فالغرض من حذؼ البلـ ُب ىذه اآلية حسب ا٤بربد ىو اإلٯباز
كقد كافقو على ذلك األلوسي(.)61
()58
()59

دالئل اإلعجاز :ص.58:
الكامل ،5;;/7 :كا٤بقتضب ،6=8/7 :كينظر الكامل ،688/6 :كا٤بقتضب.79/6 :

 سورة الشمس :اآلية.45
( )60ا٤بقتضب.77;/6 :

( )61ينظر ركح ا٤بعاين ُب تف سّب القرآف العظيم ك السبع ا٤بثاين ،للعبلمة أيب الفضل شهاب الدين السيد ٧بمود األلوسي البغدادم ا٤بتوُب سنة
56;4ىػ ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت لبناف ،دط ،دت.587/74 :
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وس ٰى قَ ْوَموُ﴾ . أم :من قومو"( .)62كيذكر
كيقوؿ أيضا" :قاؿ عز كجلَ ﴿ :وا ْختَ َار ُم َ
ا٤بربد عن سيبويو أف ىذه ىي طريقة العرب فيقوؿ" :كمن العرب من يقوؿ" :ا﵁ ألفعلن" كذلك
أنو أراد حرؼ ا١بر ،كإياه نول؛ فجاز حيث كثر ُب كبلمهم ،كحذفوه ٚبفيفا ،كىم ينوكنو"(.)63
كلكن ا٤بربد ال يوافقو ُب ا٤بقتضب على ذلك ،فهو يقوؿ" :كاعلم أف من العرب من
يقوؿ :ا﵁ ألفعلن ،يريد الواك ،فيحذفها .كليس ىذا ٔبيد ُب القياس ،كال معركؼ ُب اللغة ،كال
جائز عند كثّب من النحويْب .كإ٭با ذكرناه ألنو شيء قد قيل ،كليس ٔبائز عندم؛ ألف حرؼ
ا١بر ال ٰبذؼ كيعمل إال بعوض"(.)64
ك ٤با كاف "الكامل" قد ألف بعد "ا٤بقتضب" فإف ا٤بربد يرل بعد ىذا ا٢بذؼ من
الببلغة ،كيضرب لو األمثلة ،كالشواىد الكثّبة ،فهو يقوؿ" :ك٩با يستحسن لفظو ،كيستغرب
معناه كٰبمد اختصاره قوؿ أعرايب من بِب كبلب:
ً
ضػ ً
اف
ض فىًإ مين ىكنىاقىًٍب
فى ىم ٍن يى ي
ًٕبى ٍج ور إً ىىل أ ٍىى ًل ا٢ب ػ ػ ػ ػ ػ ىمى ىغ ػ ػ ًر ى
ك ىملٍ يىػ ٍع ًر ٍ
كأ ً ً
ىًٙب ين فىػتيب ًدم ما ًهبا ًمن صبػابػ ػ ػةو
ض ًاين
ىسى لىىق ى
ى ٍ
ٍ ى ى ٍ ىى ى
يخفى الذم لى ٍوالى األ ى

يريد لقضى علي ،فأخرجو لفصاحتو كعلمو ٔبوىر الكبلـ أحسن ٨برج؛ قاؿ ا﵁ عز
وى ْم يُ ْخ ِس ُرو َن ﴾ . كا٤بعُب إذا كالوا ٥بم ،أك كزنوا ٥بم  ...كمن
وى ْم أَو َّوَزنُ ُ
كجلَ ﴿ :وإِذَا َكالُ ُ
ذلك قوؿ الفرزدؽ: 
ً ً
ًع
الر ىج ي
احةن
ودا إً ىذا ىىب م
اختً ىّب م
ىكمنا الذم ٍ
اح الز ىعاز ي
ىك يج ن
اؿ ى٠بى ى
الريى ي
أم من الرجاؿ ،فهذا من الكبلـ الفصيح"(.)65

 سورة األعراؼ :اآلية.599
( )62ا٤بقتضب ،774/8-786-765/6 :كالكامل.76/5 :
( )63الكتاب.588/6 :
( )64ا٤بقتضب.77:/6 :
 سورة ا٤بطففْب :اآلية.47

 ديواف الفرزدؽ :ص7:4ك قد كرد ُب الديواف كاآلٌب:
ً ً
ً
اختً ىّب المر ىج ي
احةن
ىكمنا الذم ٍ
اح الز ىعا ًزعي
اؿ ى٠بى ى
ىك ىخٍيػنرا إ ىذا ىىب المريى ي
( )65الكامل.76/5 :
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كيقوؿ" :ككاف يقاؿ لرؤبة :كيف أصبحت؟ فيقوؿ :خّب عافاؾ ا﵁ ،فلم يضمر حرؼ
ا٣بفض كلكنو حذؼ لكثرة االستعماؿ"(.)66
كالشريف الرضى (ت  406ىػ) يرل الببلغة ُب حذؼ حرؼ ا١بر ،كأف ا٢بذؼ عريق ُب
ِ
ْع َد َّن لَ ُه ْم
أصوؿ العربية فهو حْب يتعرض لقولو تعاىل حاكيا عن إيليس ﴿قَ َ
ال فَبِ َما أَغْ َويْتَني َلَق ُ
ِ
ِ
يم ﴾ ( .)67يقوؿ" :ك ا٤براد ألقعدف ٥بم على صراطك ا٤بستقيم .كا٢بذؼ ىهنا
ص َراطَ َ
ك ال ُْم ْستَق َ
أبلغ ُب الفصاحة كأعرؼ ُب أصوؿ العربية"(.)68
كيشّب ا٤بربد إىل حذؼ ا٢برؼ استخفافا فيقوؿ" :ك٩با حذؼ استخفافا ألف ما ظهر
دليل عليو قو٥بم ُب كل قبيلة تظهر فيها الـ ا٤بعرفة ،مثل بِب ا٢بارث ،كبِب ا٥بجيم ،كبِب العنرب:
ىو بلعنرب ،ك بلهجيم ،فيحذفوف النوف لقرهبا من البلـ ،ألهنم يكرىوف التضعيف ،فإف كاف مثل
بِب النجار ،كالنمر ،كالقيم مل ٰبذفوا ،لئبل ٯبمعوا عليو علتْب :اإلدغاـ ،كا٢بذؼ كيقولوف:
علماء بنو فبلف ،يريدكف :على ا٤باء فيحذفوف الـ على ،كما قاؿ:
ً
كما سبًق ال ىقي ًسي ًمن ضع ً ً و
ت ىعلٍ ىم ًاء قيػلٍ ىفةي ىخالً ًد"(.)69
ف حيلىة ىكلىك ٍن طىىف ٍ
ىى ي ى ٍ ي ٍ يٍ
ك ا٤بربد كإف مل يوضح لنا السّب الببلغي من كراء حذؼ ا٢بركؼ إال أف إشارتو إىل الرغبة
ُب اإلٯباز كالتخفيف أعاف ا٤بتأخرين ُب إٯباد األسرار الببلغية من ا٢بذؼ.

 -2حذف الفاعل:

()70

يرفض ا٤بربد حذؼ الفاعل ُب مواضع كثّبة من كتابو ا٤بقتضب

الكامل ٯبيزه ،فيقوؿ عند شرحو لبيت شعر(:)71
الى ىح ىس ىح ه
اب فىػىرأىيٍػنىا بىػ ٍرقىوي

إال أننا ٪بده ُب

ً
يٍب تى ىد ى
ص ٍع ىقوي
اىن فى ىسم ٍعنىا ى

( )66الكامل.=6/6 :
( )67سورة األعراؼ :اآلية5:
( )68تلخيص البياف ُب ٦بازات القرآف ،الشريف الرضيٙ ،بقيق ك تقدًن علي ٧بمود مقلد ،دار مكتبة ا٢بياة بّبكت لبناف ،دط ،دت :ص<:
( )69ا٤بقتضب، 695/5 :ك ينظر الكامل .6==/7 :
()70

()71

ينظر ا٤بقتضب 5=/5 :
الكامل.6;</6 :
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"قولو" :الح سحاب" ،إ٭با معناه :أالحو ا﵁ ،فالفاعل كا٤بذكور ،ألف ا٤بعُب عليو ،كنظّبه
ت بِال ِ
ْح َج ِ
اب﴾ . كمل
ت ُح َّ
َّى تَ َو َار ْ
ب ال َ
َحبَْب ُ
ْخ ْي ِر َعن ِذ ْك ِر َربِّي َحت ٰ
قولو جل كعز﴿ :إِنِّي أ ْ
يذكر الشمس ،ككذلكَ ﴿ :ما تَ َر َك َعلَ ٰى ظَ ْه ِر َىا ِمن َدابَّ ٍة﴾ . كمل يذكر األرض"(.)72
فا٤براد ُب ا آلية األكىل :حٌب توارت الشمس ،كحذفت لظهورىا ،ظهورا تاما ،ك إلذاف
ا٢بذؼ با٤بواراة كاالختفاء ،ككأف إسقاطها من العبارة ينبئ بالغركب كاالختفاء.

 -3حذف الفعل:

أجاز ا٤بربد حذؼ الفعل فقاؿ" :كقد ٰبذؼ الفعل ُب التكرير كُب العطف كذلك قولك:
رأسك كا٢بائط ،كرأسو كالسيف يا فٌب ،فإ٭با حذؼ الفعل لئلطالة كالتكرير ،كدؿ على الفعل
ا﵀ذكؼ ٗبا يشاىد من ا٢باؿ .كمن أمثاؿ العرب" :رأسك كالسيف" كمن أمثا٥بم" :أىلك
كالليل" . ك قد دؿ ىذا على أنو يريد :بادر أىلك كالليل.
كاألكؿ على أنو :نح رأسك من السيف ،كتقدير ُب الفعل :اتق رأسك كالسيف"(.)73
ك قد أشار ا٤بربد ُب ىذا النص إىل الغرض من حذؼ الفعل كىو التكرير كاإلطالة كما
أشار إىل ضركرة كجود قرينة تدؿ على ا﵀ذكؼ كترشد إليو.
كُب موضع آخر يبْب ا٤بربد أف الغرض من حذؼ الفعل االستغناء ،قاؿ" :كنظّب ىذا
الفعل الذم يضمر إذا علمت أف السامع مستغن عن ذكره٫ -بو قولك -إذا رأيت رجبل قد
سدد سهما فسمعت صوتا :القرطاس كا﵁ ،أم :أصاب القرطاس ،أك رأيت قوما يتوقعوف

ا٥ببلؿٍ ،ب ٠بعت تكبّبا قلت :ا٥ببلؿ كا﵁ ،أم :رأك ا٥ببلؿ"(.)74
ك ُب الكامل كردت عدة أمثلة ٢بذؼ الفعل منها قولو" :تقوؿ ضربا زيدا ...األمر ال
يكوف إال يفعل ،فكاف الفعل فيو أقول ،فلذلك أضمرتو ،كدؿ ا٤بصدر على الفعل ا٤بضمر ،قاؿ
ِ َّ ِ
الرقَ ِ
اب﴾ ، فكاف ُب موضع "أضربوا" حٌب
ب ِّ
ين َك َف ُروا فَ َ
ض ْر َ
ا﵁ عز كجل﴿ :فَِإ َذا لَقيتُ ُم الذ َ
 سورة ص :اآلية.76
 سورة فاطر :اآلية.89
( )72الكامل.6<6/6 :
٦ بمع األمثاؿ.96/5 :
( )73ا٤بقتضب.659/7 :
( )74ا٤بصدر نفسو ،6=/8 :كينظر ا٤بصدر نفسو.75</6 :
 سورة ٧بمد :اآلية48
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وى ْم
كأف القائل قاؿ :فاضربوا ،أال ترل أنو ذكر بعده الفعل ٧بضا ُب قولو ﴿ َحتَّ ٰى إِذَا أَثْ َخنتُ ُم ُ
ش ُّدوا ال َْوثَا َق ﴾.)75(". 
فَ ُ
فقد ذكر ا٤بربد الفعل ا﵀ذكؼ ،كنص على دليل ا٢بذؼ ،كىو أف األمر ال يكوف إال
بفعل؛ يدؿ عليو با٤بصدر كما دؿ عليو بالفعل ا٤بذكور" :أثخن".
كمن ذكر الفعل ،كحذفو ما جاء ُب قوؿ ا٤بربد" ":لو" ال يليها إال الفعل مضمرا ،أك
مظهرا؛ ألهنا تشارؾ حركؼ ا١بزاء ُب ابتداء الفعل كجوابو ،تقوؿ :لو جئتِب ألعطيتك ،فهذا ىو
ظهور الفعل ،كإضماره قولو عز كجل ﴿ :قُل لَّْو أَنتُ ْم تَ ْملِ ُكو َن َخ َزائِ َن َر ْح َم ِة َربِّي ﴾ ، كا٤بعُب
كا﵁ أعلم -لو ٛبلكوف أنتم فهذا الذم رفع "أنتم" ،ك٤با أضمر ظهر بعده ما يفسره ،كمن مثلو:ً
العرانً ً
ْب ىمٍي ىس ىما"(.)76
ىكلى ٍو ىغٍيػىر أ ٍ
يص ًٍب ىج ىعلٍ ي
ىخ ىوًايل أ ىىر يادكا نىق ى
ت ى٥بي ٍم فىػ ٍو ىؽ ى ى
األداة "لو" ٨بتصة بالدخوؿ على الفعل ،فإذا مل يوجد كاف مقدرا ،فالضمّب" ،أنتم"
فاعل لفعل ٧بذكؼ يفسره ما بعده ،فحذؼ ٍب أبدؿ من الضمّب ا٤بتصل كىو كاك ا١بماعة:
ا٤بفسر .كالغرض منو
الضمّب ا٤بنفصل ،إذ األصل :لو ٛبلكوف ٛبلكوف ،فدليل ا٢بذؼ كجود ٌ
االختصاص ،كأف الناس ىم ا٤بختصوف بالشح ا٤بتبالغ ،كذلك ألف الفعل األكؿ ٤با سقط ألجل
ا٤بفسر يرز الكبلـ ُب صورة ا٤ببتدأ كا٣برب.

 -4حذف المبتدأ:
قاؿ ا٤بربد" :كلو قلت على كبلـ متقدـ عبد ا﵁ أك منطلق ،أك صاحبك ،أك ما أشبو ىذا
١باز أف تضمر االبتداء إذا تقدـ من ذكره ما يفهمو السامع.
فمن ذلك أف ترل ٝباعة يتوقعوف ا٥ببلؾ ،فقاؿ قائل منهم :ا٥ببلؿ كا﵁ ،أم ىذا
ا٥ببلؾ"(.)77
ك ذكر ُب موضع من الكامل نفس ا٤بثاؿ فقاؿ" :كاستعمل ىذا فكثر ،حٌب حذؼ
استخفافا ،لعلم السامع ٗبا يريد القائل كقولك" :ا٥ببلؾ كا﵁ ،أم ىذا ا٥ببلؾ ،كأغُب عن قولو:
 سورة ٧بمد :اآلية48
( )75الكامل.5;</5 :

 سورة اإلسراء :اآلية.544
( )76الكامل.6;=-6;</5 :
( )77ا٤بقتضب.56=/8 :
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"ىذا" كالقصد كاإلشارة"( .)78فقد أشار إىل ا﵀ذكؼ ،كقرينتو ،كسر ا٢بذؼ ،كىو قولو
استخفافا ،فا٢بذؼ ىو التخفيف من ثقل الكبلـ كعبء ا٢بديث ،كمن ىنا يفضل ا٣بفة على
الثقل ،مادامت ا٣بفة ىي ا٤بطلوبة ،كا٤بقاـ يستدعيها ،كا٢باؿ يطلبها ،ففي ا٣بفة تلك تكمن
الببلغة ،كيسمو الكبلـ.
كيشَبط ا٤بربد ُب حذؼ ا٤ببتدأ كجود الدليل يقوؿ" فإذا ذكرت ما يدؿ على الشيء فهو
كذكرؾ إياه ،أال ترل أهنم يقولوف :من كذب كاف شرا ،يريدكف ،كاف الكذب ،كقاؿ ا﵁ عز
َّ ِ
ضلِ ِو ُى َو َخ ْي ًرا لَّ ُهم ﴾ ، ألف
اى ُم اللَّ وُ ِمن فَ ْ
ين يَ ْب َخلُو َن بِ َما آتَ ُ
سبَ َّن الذ َ
كجلَ ﴿ :وَال يَ ْح َ
ا٤بعُب :البخل ىو خّبا ٥بم ،فدؿ عليو بقولو (يبخلوف)" (.)79
كذكر قوؿ عمراف بن حطاف(:)80
ك ىَ ىما ًمنٍػ يه ىما إًال يي ىسير بًنً ٍسبىةو تػي ىقمربيًِب ًمنٍوي ىكإً ٍف ىكا ىف ذىا نػى ىف ور
ٍب قاؿ" :معناه :كما منهما كاحد ،فحذؼ لعلم ا٤بخاطب ،قاؿ عز كجلَ ﴿ :وإِن ِّم ْن
أ َْى ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب إَِّال لَيُ ْؤِمنَ َّن بِ ِو قَ ْب َل َم ْوتِ ِو﴾ ، كإف من أحد كمعُب "إف" معُب ما"( .)81ففي اآلية
تقدير ا٤ببتدأ أحد ،كذلك أف ا١بار كاجملركر خرب مقدـ ،كىو ٰبتاج إىل مبتدأ .قاؿ أبو حياف ُب
اآلية الكرٲبة" ":إف" ىنا نافية ،كا٤بخرب عنو ٧بذكؼ ،قامت صفة مقامو ،التقدير :كما أحد من
أىل الكتاب"(.)82
َّ ِ
ين يُتَ َوفَّ ْو َن
كمن أمثلة حذؼ ا٤ببتدأ أيضا عند ا٤بربد قولو ُب تفسّب اآلية التاليةَ ﴿ :والذ َ
ِ
ص َن بِأَن ُف ِس ِه َّن ﴾  ،كا٤بعُب" :أزكاجهم يَببصن بأنفسهن"(ٍ .)83ب
اجا يَتَ َربَّ ْ
من ُك ْم َويَ َذ ُرو َن أَ ْزَو ً
قاؿ" :فهذا كثّب ،منو قوؿ الشاعر:
( )78الكامل.=6/6 :
 سورة آؿ عمراف :اآلية.5<4
()79
()80

ا٤بقتضب.57:/6 :
الكامل.5;:/7 :

 سورة النساء :اآلية=.59
( )81الكامل ،5;=/7 :كينظر ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص.<6
( )82تفسّب البحر ا﵀يط ،﵀مد بن يوسف الشهّب بأيب حياف األندلسي ا٤بتوَب سنة ;89ىػ ،دراسة ك ٙبقيق ك تعليق عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود
ك علي ٧بمد معوض ،قرظو عبد ا٢بي الفرماكم ،دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ،ط5857 ،5ىػ5==7/ـ84;/7 :
 سورة البقرة :اآلية.678
( )83ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص.<7-<6
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ً
كما الدىر إًال تىارتى ً
ش أى ٍك ىد يح.
اف فى ًمٍنػ يه ىما
وت ىكأ ٍ
أ يىم ي
العيٍ ى
يخىرل أىبٍػتىغي ى
ى
ىى ٍي
كمن كبلمهم :ما منهما مات حٌب رأيتو"( .)84فموضع ا٢بذؼ ُب البيت أف ا٤براد :كما
الدىر إال تارتاف ،فمنهما تارة أموت فيها كتارة أخرل أبتغي ،أما ُب كبلـ العرب فا٤براد :ما
منهما أحد مات حٌب رأيتو.
ك ا٤بربد كإف بْب لنا ا٢بذؼ كسبب كقوعو كضركرة كجود قرينة دالة عليو ،إال أنو مل يظهر
لنا السر ا١بمايل فيو.

 -5حذف جواب الشرط:

ذكر ا٤بربد أف حذؼ جواب الشرط معركؼ جيد ،كاستدؿ على ذلك بقولو تعاىل:
ال أَو قُطِّع ْ ِ
َن قُرآنًا سيِّ ر ْ ِ ِ
ض أ َْو ُكلِّ َم بِ ِو ال َْم ْوتَ ٰى بَل لِّلَّ وِ ْالَ ْم ُر
ت بِو ْالَ ْر ُ
ت بِو الْجبَ ُ ْ َ
﴿ َولَْو أ َّ ْ ُ َ
َج ِم ًيعا﴾( .)85كقاؿ" :مل يأت ٖبرب لعلم ا٤بخاطب كمثل ىذا الكبلـ كثّب ،كال ٯبوز ا٢بذؼ
حٌب يكوف ا﵀ذكؼ معلوما ٗبا يدؿ عليو من متقدـ خرب أك مشاىدة حاؿ"(.)86
ك يفسر ا٤بربد جواب الشرط ا﵀ذكؼ ُب اآلية ُب كتابو ما اتفق لفظو كاختلف معناه
قائبل" :كالذم يعرب عنو ٕبذؼ ا٣برب ،تقديره ،كما يقوؿ نقبل عن ا٤بفسرين( ،لكاف ىذا
القرآف)"(.)87

 -:حذف الخبر:
ك من حذؼ ا٣برب قاؿ ا٤بربد" :كيقوؿ القائل :أما بقي لكم أحد فإف الناس ألب
عليكم ،فتقوؿ :إف زيدا ،كإف عمرا ،أم :لنا"(.)88
قاؿ األعشى(:)89
ضى ىم ىهبلن
إًف ى٧بىبل ىكإًف يم ٍرىٙبىبلن
ىكإًف ًُب الس ىف ًر إً ٍذ ىم ى

()84
()85
()86
()87
()88
()89

ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص.<7
سورة الرعد :اآلية.75
ا٤بقتضب.<5/6 :
ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص.;9
ا٤بقتضب.574/8 :
ديواف األعشى:ص .677
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"يريد :إف لنا ،فحذؼ لعلم السامع"( .)90ألف القصد إف لنا ٧ببل ُب الدنيا كإف لنا
مرٙببل عنها إىل اآلخرة ،ك٧ببل مرٙببل مصدراف ميمياف ٗبعُب ا٢بلوؿ كاالرٙباؿ ،كالسفر :اسم ٝبع
ٗبعُب ا٤بسافرين ،كا٤براد هبم ُب البيت :ا٤بوتى ،كا٤بهل :مصدر ٗبعُب اإلمهاؿ كطوؿ الغيبة ،كا٤بعُب:
إف ُب غيبة ا٤بوتى طوال كبعدا ،ألهنم مضوا مضيا ال رجوع معو إىل الدنيا .فالشاعر يصف
السرعة ا٣باطفة ُب ا٢بلوؿ كاالرٙباؿ ككأف ىذه السرعة الٍب ٰبسها بزكاؿ الدنيا قد انعكست
على عبارتو فطول فيها كثّبا من الكلمات ،ألف سياؽ ا٤بعُب ُب البيت طي كإضمار كاختصار،
حلوؿ ٱبطفو ارٙباؿ ،كارٙباؿ دائم كسفر ال أكبة ٥بم.
كما مثل ا٤بربد ٥بذا النوع من ا٢بذؼ بقوؿ النابغة:
ك ًم ٍن ًٝبى ًاؿ بى ًِب أىقٍػيى و
ف ًر ٍجلىٍي ًو بً ىشن.
ىكأىن ى
ش يػي ىق ٍع ىق يع ىخلٍ ى
كقاؿ" :خلف رجليو ،كمل يذكر أكال ما ترجع ا٤باء إليو ،كلكنو دؿ عليو بقولو :من ٝباؿ
بِب أقيش :يريد كأنك ٝبل"(.)91

; -حذف المفعول:

وى ْم يُ ْخ ِس ُرو َن﴾ ( .)92يقوؿ ا٤بربد" :ا٤بعُب إذا
وى ْم أَو َّوَزنُ ُ
كما ُب قولو تعاىل ﴿ َوإِذَا َكالُ ُ
َّ ِ
ين إِذَا ا ْكتَالُوا َعلَى الن ِ
َّاس يَ ْستَ ْوفُو َن﴾
كالوا ٥بم ،أك كزنوا ٥بم ،أال ترل أف أكؿ اآلية﴿( :الذ َ

( .)93فهؤالء أخذكا منهم ٍب أعطوىم"( .)94ا﵀ذكؼ ىنا ضمّب الغائبْب
قاؿ أبو البقاءُ :ب "ىم" كجهاف؛ أحدٮبا" :ىو ضمّب مفعوؿ متصل ،كالتقدير :كالوا

٥بم ،كقيل ىذا الفعل يتعدل بنفسو تارة ،كبا٢برؼ أخرل ،كا٤بفعوؿ ىنا ٧بذكؼ :أم كالوىم
الطعاـ "(.)95

()90
()91
()92
()93
()94

ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص ،;:كينظر ا٤بقتضب.574/8 :
ا٤بقتضب ،57=/6 :ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص.<5
سورة ا٤بطففْب :اآلية.47
سورة ا٤بطففْب :اآلية.46
الكامل.76/5 :

()95
كرًن الف ٌقي ،دار اليقْب ،ط5866 ،5ىػ6445/ـ:
التبياف ُب إعراب القرآف ،أليب البقاء عبد الو ابن ا٢بسْب العكربمٙ ،بقيق سعد ٌ
.;;9/6
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ك من حذؼ ا٤بفعوؿ األكؿ ما جاء ُب قولو تعاىل﴿ :إِنَّ َما ٰذَلِ ُك ُم َّ
ف
الش ْيطَا ُن يُ َخ ِّو ُ
ِ
اءهُ﴾ ( . )96يقوؿ٦" :باز اآلية أف ا٤بفعوؿ األكؿ ٧بذكؼ ،كمعناه ٱبوفكم من أكلياءه"(.)97
أ َْوليَ َ

التقدير على ىذا :ٱبوفكم شر أكليائو ،بأف يعظمهم ُب قلوهبم.

< -حذف المضاف:

ٙبدث ا٤بربد عن اإلٯباز با٢بذؼ كأف مسوغو "إذا كاف فيما يبقى دليبل على ما
()98
ِ
يها َوالْعِ َير﴾ ( .)99ك قاؿ٤" :با
اسأ َِل الْ َق ْريَةَ الَّتِي ُكنَّا ف َ
يلقى"  .كمثل لذلك يقولو تعاىلَ ﴿ :و ْ
كانت القرية كالعّب ال يسأالف كال ٯبيباف علم أف ا٤بطلوب غّبٮبا"( .)100أم أف ا٤بقصود أىل
القرية كأصحاب العّب ،فحذؼ ا٤بضاؼ ُب ا٤بوضعْب ،كحذفو يشّب "إىل شهرة السرقة كذيوعها
ككأهنم يريدكف :أف أمر سرقتو قد اشتهر كذاع إىل حد أنك لو سألت ا١بمادات ألجابت ،كلو
سألت ا٢بيوانات لنطقت كأخربت"(.)101
كذكر ا٤بربد نفس اآلية ُب موضع من الكامل كشرحها قائبل" :نصب ألنو كاف ،كاسأؿ
أىل القرية"( ،)102ك أشار ُب نفس ا٤بوضع إىل مثاؿ آخر مثلها كىو" :كتقوؿ :بنو فبلف يطؤىم
الطريق .تريد أىل الطريق ،فحذفت "أىل" فرفعت "الطريق" ،ألنو ُب موضع مرفوع"(.)103
قاؿ ابن فارس" :من سنن العرب ا٢بذؼ ك االختصار ...كمنو ُب كتاب ا﵁ جل ثناؤه
اسأ َِل الْ َق ْريَةَ ﴾ أراد أىلها"(.)104
﴿ َو ْ
ك منو ما جاء ُب قوؿ كثّب عندما حبس ٧بمد بن ا٢بنفية ُب سجن عارـ:
بل ً
وس ًُب ًس ٍج ًن ىعا ًرًـ
ك ىع ػائً هد
ت أىن ى
العائ يد ى
ىٚبىيػ ٍر ىم ٍن الى قىػٍي ى
ىٍ ى
ا﵀بي ي
ك ًصي النً ًيب ا٤بصطىىفى كابن ع مموً
اؽ ك قى ً
اؾ أ ٍىعنى ً
اضي ا٤ب ػػغا ًرًـ.
ىك فىك ي
ى ي
ى ٍي ى
يٍ
ى
ى
()96
()97

سورة آؿ عمراف :اآلية.5;9
الكامل.56;/8 :

( )98ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص;;.
( )99سورة يوسف :اآلية.<6
( )100ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص;;.
( )101علم ا٤بعاين :ص==.7
( )102الكامل.595/5 :
( )103ا٤بصدر نفسو.595/5 :

( )104الصاحيب ُب فقو اللغة العربية ك مسائلها ك سنن العرب ُب كبلمها ،أليب ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكريا ،علق عليو ك كضع حواشيو
أٞبد حسن بسج ،دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ،ط585< ،5ىػ5==;/ـ :ص.59:
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قاؿ ا٤بربد" :أراد :ابن كصي النيب ،كالعرب تقيم ا٤بضاؼ إليو ُب ىذا الباب مقاـ
ا٤بضاؼ"(.)105
َّ ِ
ين َك َف ُروا َك َمثَ ِل الَّ ِذي
ك من أمثلة حذؼ ا٤بضاؼ عند ا٤بربد قوؿ ا﵁ تعاىلَ ﴿ :وَمثَ ُل الذ َ
يَ ْنعِ ُق بِ َما َال يَ ْس َم ُع ﴾ ( .)106كمعناه عنده" :أف الذين كفركا يتشبهوف با٤بنعوؽ بو ،كىي الشاء،
كأنتم كمن ينعق هبا ،فتأكيل الكبلـ :مثل الذين كفركا كمثلكم ،أك مثلكم كمثل الذين كفركا،
كمثل الناعق ٗبا ال يسمع إال دعاء كنداء ،فاختصر كحذؼ"(.)107
كقد كافق ابن األنبارم ما ذىب إليو ا٤بربد ُب تفسّب ىذه اآلية كما يوجد فيها من
اختصار حيث يقوؿُ :ب تقدير اآلية كجهاف(:)108
أحدٮبا :أف يكوف التقدير :مثل داعي الذين كفركا كمثل الذم ينعق ٗبا ال يسمع إال
دعاء ،فحذؼ ا٤بضاؼ ،كأقاـ ا٤بضاؼ إليو مقامو.
ك الثاين :أف يكوف التقدير فيو :مثل دعاء الذين كفركا كمثل دعاء الذم ينعق ،فحذؼ
ا٤بضاؼ ُب ا٤بوضعْب كأقاـ ا٤بضاؼ إليو فيهما مقاـ ا٤بضاؼ.
ك ا٤بتأمل ُب الوجهْب يرل فيهما اختصارا يدخل ُب باب ٨بتصرات القرآف الكرًن الذم
يتحدث عنو ا٤بربد ىنا ،كالوجو األكؿ يطابق ما ذىب إليو ا٤بربد ،فليس الفرؽ بينو كبْب رأل ا٤بربد
إال كضع "داعي" بدال من "ناعق".
ك من أمثلة حذؼ ا٤بضاؼ أيضا قولو" :كمثلو ُب ا٢بذؼ كاالختصار :ما من أياـ أحب
إىل ا﵁ تعاىل فيها الصوـ من عشر ذم ا٢بجة"( .)109ك تقدير االختصار ىنا :كما من أياـ
أحب إىل ا﵁ تعاىل فيها الصوـ من صوـ عشر ذم ا٢بجة.

()105
()106
()107
()108

الكامل.648/7 :
سورة البقرة :اآلية.5;5
ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص.<4
ينظر البياف ُب غريب إعراب القرآف ،أليب الربكات بن األنبارمٙ ،بقيق طو عبد ا٢بميد طو ك مصطفى السقا ،ا٥بيئة ا٤بصرية العامة

للكتاب5844 ،ىػ5=<4/ـ.57:/5 :
( )109ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص.<5
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= -حذف المضاف إليو:

َّها ِر ﴾ ( .)110قدر ا﵀ذكؼ بقولو" :ا٤بعُب -
كما ُب قولو تعاىل ﴿ :بَ ْل َم ْك ُر اللَّْي ِل َوالن َ

كا﵁ أعلم -بل مكركم ُب الليل ك النهار" (.)111

ِ
آم َن
فقد يَبدد ا٢بذؼ بْب ا٤بضاؼ كا٤بضاؼ إليو كما ُب قولو تعاىلَ ﴿ :ولَٰك َّن الْبِ َّر َم ْن َ
بِاللَّ ِو ﴾ ( .)112يقوؿ ا٤بربد ..." :فجائز أف يكوف ا٤بعُب :بر من آمن ،كجائز أف يكوف لكن ذا
الرب من آمن با﵁ ،كا٤بعُب يؤكؿ إىل شيء كاحد"(.)113
فعلى التقدير األكؿ ا٢بذؼ للمضاؼ ،كعلى الثاين ا٤بضاؼ إليو.

- 54حذف الموصوف:

حكى ا٤بربد عن العرب أنواع الرياح ،كأهنا تكوف نعوتا فقاؿ" :يقوؿ أكثر العرب :ىذه
ريح جنوب ،كريح مشاؿ ،كريح دبور ،فتجعل جنوبا كمشاال ،كدبورا كسائر الرياح نعوتا قاؿ
األعشى(.)114
ً ً
ص ىاد ى ً
ً
ورا.
صا
تى ى
ى٥بىا ىز ٍج هل ىك ىحفيف ا٢بى ى
ؼ باللٍي ًل رٰبنا ىدبي ى
ُب قوؿ العرب أضيفت ا٤بوصوفات إىل صفاهتا .كُب البيت كصفت الريح بالدبورٍ .ب
قاؿ" :كيقاؿ ُب أكثر العرب :ىبت جنوبا ،كىبت مشاال ،فيستغِب عن ذكر الريح .كىذا ما يؤكد
أهنا نعوت؛ ألف ا٢باؿ إ٭با باهبا أف تقع فيما يكوف كصفا قاؿ جرير.
و
ً
ً
ورانىا"(.)115
ت ًمشىاالن فى ًذ ٍكىرل ىما ذى ىكىرتٍ يك ٍم
ىىب ٍ
عنٍ ىد الص ىفاة الٍب ىش ٍرقي يح ى

()110
()111
()112
()113
()114

سورة سبأ :اآلية.77
ا٤بقتضب 775-8-549/7 :كالكامل.65</5 :
سورة البقرة :اآلية;;.5
الكامل.6<;/5 :
ديواف األعشى الكبّب :ص== كالبيت بلفظو كٛبامو:
ً
ً ً
ؼ بًاللٍي ًل ًرٰبنا ىدبي ىورا
صا
ص ىاد ى
د ى
س ىك ىحفيف ا٢بى ى
ى٥بىا ىجىر ه

 ديواف جرير :ص.8=7
( )115الكامل.:4/7 :
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- 55حذف الجملة:

َّ ِ
يمانِ ُك ْم ﴾ ( ،)116قدر
اس َود ْ
َّت ُو ُج ُ
ين ْ
وى ُه ْم أَ َك َف ْرتُم بَ ْع َد إِ َ
ُب قولو تعاىل﴿ :فَأ ََّما الذ َ
ِ ِِ ِ
َّ ِ
ا٤بربد ا﵀ذكؼ بقولو" :فيقاؿ ٥بم ،كما قدره ُب قولو عز كجلَ ﴿ :والذ َ
ين اتَّ َخ ُذوا من ُدونو أ َْوليَاءَ
َما نَ ْعبُ ُد ُى ْم إَِّال لِيُ َق ِّربُونَا إِلَى اللَّ ِو ُزلْ َف ٰى﴾ ( ،)117بقولو :أم :كيقولوف"(.)118
كٙبذؼ ا١بملة مع "لوال" الٍب يفاد منها التحضيض .يقوؿ ا٤بربد" ":لوال" الٍب تقع ُب
ات
معُب" :ىبل" للتحضيض كمن ذلك قولو﴿ :لَّْوَال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ ظَ َّن ال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
()119
الربَّانِ
َ
ار َعن
ب
ح
ال
و
ن
و
ي
م
اى
ه
ن
ي
ال
و
ل
﴿
كجل:
عز
كقولو
ىبل،
أم
،
بِأَن ُف ِس ِه ْم َخ ْي ًرا﴾
َ
ْ
ُّ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
قَ ْولِ ِه ُم﴾ ( ،)120فهذه ال يليها إال الفعل؛ ألهنا لؤلمر كالتحضيض مظهرا ،أك مضمرا"(.)121
ك من أمثلة ا٢بذؼ أيضا عند ا٤بربد ما ركاه عن النيب " أنو استسقى على ا٤بنرب فسقي،

فقاؿ :يا أبا طالباه لو رأيت ابن أخيك إذ تقوؿ:
اـ بًىو ٍج ًه ًو*
* ىكأىبٍػيى ه
ض يي ٍستى ٍس ىقى الغى ىم ي
كمل يقل لرأيت ما يسرؾ"(.)122

ْحاقَّةُ﴾ ( .)123ك قاؿ:
كمثل ٢بذؼ جواب االستفهاـ بقولو تعاىلَ ﴿ :وَما أَ ْد َر َ
اك َما ال َ
"كمل يقع بعد ذلك تفسّب .ك٦باز ىذا عند أىل النظر حذؼ ا٣برب لعلم ا٤بخاطب ،يريد تعظيم
األمر كقولك :لو رأيت فبلنا ،كُب يده السيف ،أم لرأيت بارعا ،فاستغُب عن ذلك"(.)124
ك خبلصة القوؿ أف ا٤بربد درس ا٢بذؼ دراسة ٫بوية إال أنو كاف ُب أحايْب كثّبة يظهر
لنا السر من كراء ا٢بذؼ فيقوؿ" :فكل ما كاف معلوما ُب القوؿ جاريا عند الناس فحذفو جائز

()116
()117
()118
()119
()120
()121
()122
()123
()124

سورة آؿ عمراف :اآلية.54:
سورة الزمر :اآلية.47
الكامل.7;</5 :
سورة النور :اآلية.56
سورة ا٤بائدة :اآلية.:7
الكامل.6;</5 :
ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص.;9-;8
سورة ا٢باقة :اآلية.47
ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص.58
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لعلم ا٤بخاطب فعلى ىذا فأجره"( .)125ك"إ٭با ٙبذؼ إذا علم ا٤بخاطب ما تعُب"(.)126
فَبكيز ا٤بربد على ضركرة علم ا٤بخاطب أك السامع باللفظ ا﵀ذكؼ كربطو إياه بوجود
دليل على ا٢بذؼ أمر لو عبلقة بالببلغة أكثر من النحو.

المبحث الرابع :أسلوب القصر:

القصر ُب الببلغة ىوٚ" :بصيص أمر بآخر بطريق ٨بصوص"(.)127
أشار ا٤بربد إىل القصر كطرقو كإف مل يسمو ،فمن طرؽ القصر الٍب درسها ُب كتابو
ا٤بقتضب:
 -1النفي واالستثناء:
قاؿ ُب االستثناء" :كاالستثناء على كجهْب :أحدٮبا أف يكوف الكبلـ ٧بموال على ما
كاف عليو قبل دخوؿ االستثناء .كذلك قولك :ما جاءين إال زيد ،كما ضربت إال زيدا ،كما
مررت إال بزيد .فإ٭با ٯبرم ىذا على قولك :جاءين زيد ،كرأيت زيدا ،كمررت بزيد ،كتكوف
األ٠باء ٧بمولة على أفعا٥با كإ٭با احتجت إىل النفي كاالستثناء؛ ألنك إذا قلت :جاءين زيد فقد
ٯبوز أف يكوف معو غّبه .فإذا قلت :ما جاءين إال زيد ،نفيت اجمليء كلو إال ٦بيئو ،ككذلك ٝبيع
ما ذكرنا"( .)128فالقصر بالنفي ك االستثناء يكوف إذا كاف أمر ينكره ا٤بخاطب كيشك فيو.
كقاؿ ُب النفي" :كعلى ىذا ٦برل النفي ،كإف كاف األجود فيو غّبه؛ ٫بو :ما جاءين أحد
إال زيد .كما مررت بأحد إال زيد .كذلك ألنك ٥با قلت :جاءين القوـ كقع عند السامع أف زيدا
فيهم ،فلما قلت :إال زيدا ،كانت (إال) بدال من قولك :أعُب زيدا ،كأستثُب فيمن جاءين زيدا،
فكانت بدال من الفعل"(.)129
من خبلؿ ىذين النصْب نبلحظ أف ا٤بربد اىتم بغرض ا٤بتكلم من استعماؿ النفي
كاالستثناء كىي التخصيص كمنع اللبس "قد ٰبوذ أف يكوف معو غّبه" .ك حاؿ ا٤بخاطب الٍب

()125
()126
()127
()128
()129

ا٤بقتضب.698/7 :
ا٤بصدر نفسو.574/8 :
جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،قرأه ك قدـ لو ٰبٓب مراد ،مؤسسة ٨بتار للنشر ،ط586; ،6ىػ644:/ـ :ص;59
ا٤بقتضب.7<=/8 :
ا٤بصدر نفسو.7=4/8 :
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كقف عليها ا٤بتكلم "كقع عند السامع أف زيدا فيهم" ،كىذه النظرة إىل أسلوب النفي كاالستثناء
ىي نظرة ببلغية أكثر منها ٫بوية.

 -2العطف بال وبل ولكن:

"ال" صا٢بة لكل أنواع القصر ،كا٤بقصور عليو هبا ىو ا٤بقابل ٤با بعدىا "كيشَبط لداللتها
على القصر أف يكوف ا٤بعطوؼ هبا مفردا كأال يتقدمها نفي أك هني كأال يكوف ما بعدىا داخبل
ُب عموـ ما قبلها"(.)130
قاؿ فيها ا٤بربد" :كمنها (ال) ،كىي تقع إلخراج الثاين ٩با دخل فيو األكؿ ،كذلك قولك:
ضربت زيدا ال عمرا ،كمررت برجل ال امرأة"( .)131ك القصر ببل يكوف ُب قصر القلب كقصر
اإلفراد كالتعيْب أم حسب اعتقاد ا٤بخاطب من شركة ،أك عكس حكمك ،أك الَبدد ُب إثبات
ا٢بكم لواحد بعينو.
ك"بل" تفيد القصر "إذا كليها مفرد ،كقدمها نفي أك هني ،ألهنا ُب ىذه ا٢باؿ تقرر حكم

ما قبلها كتثبت ضده ٤با بعدىا فتتضمن النفي كاإلثبات كذلك عماد القصر"(.)132
ك معناىا عند ا٤بربد" :اإلضراب عن األكؿ ،كاإلثبات للثاين٫ :بو قولك :ضربت زيدا بل
عمرا ،كجاءين عبد ا﵁ بل أخوه ،كما جاءين رجل بل امرأة"(.)133
كجاء ُب ا٤بغُب" :ك إف تقدمها أمر أك إٯباب فهي ٘بعل ما قبلها كا٤بسكوت عنو فبل
ٰبكم عليو بشيء كإثبات ا٢بكم ٤با بعدىا .ك إف تقدمها نفي أك هني فهي لتقرير ما قبلها على
حالتو كجعل ضده ٤با بعدىا ك أجاز ا٤بربد أف تكوف ناقلة معُب النفي كالنهي إىل ما
بعدىا.)134("...
ك "لكن" تفيد القصر "إذا سبقها نفي أك هني ككليها مفرد"( .)135ك عرفها ا٤بربد" :كمنها

لكن كىي لبلستدراؾ بعد النفي .كال ٯبوز أف تدخل بعد كاجب إال لَبؾ قصة إىل قصة أخرل
()130
()131
()132
()133
()134

علم ا٤بعاين :ص.689
ا٤بقتضب.55/5 :
علم ا٤بعاين :ص.68:
ا٤بقتضب.56/5 :
مغُب اللبيب عن كتب األعاريب ،البن ىشاـ األنصارمٙ ،بقيق ك شرح عبد اللطيف ٧بمد ا٣بطيب ،السلسلة الَباثية

5865ىػ6444/ـ.5<<-5<;/6 :
( )135علم ا٤بعاين :ص ;.68
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تامة؛ ٫بو قولك :جاءين زيد لكن عبد ا﵁ مل يأت ،كما جاءين زيد لكن عمرك ،كما مررت
بأخيك لكن عدكؾ .كلو قلت مررت بأخيك لكن عمرك مل ٯبز"(.)136
-3

إنما :قاؿ ا٤بربد" :إ٭با زيد أخوؾ .منعت "ما" "إف" عملها"( .)137كقاؿ ُب موضع آخر:

"كما تدخل (ما) على (إف) الثقيلة ،فتمنعها عملها ،كتردىا إىل االبتداء ُب قولك :إ٭با زيد
شى اللَّ وَ ِمن ِعب ِ
ادهِ ال ُْعلَ َماءُ﴾  .)138(".فموضوع إ٭با أهنا ٘بيء ٣برب ال
أخوؾ ك﴿إِنَّ َما يَ ْخ َ
ْ َ
ٯبهلو ا٤بخاطب ،كال يدفع صحتو ،فقولك إ٭با زيد أخوؾ ال تقولو ٤بن ٯبهل ذلك كيدفع صحتو،
كلكن ٤بن يعلمو كيقر بو ،إال أنك تريد أف تنبو للذم ٯبب عليو من حق األخ.
كقد عد الببلغيوف بعد ا٤بربد إ٭با كا٤بكونة من "إف" ك"ما" الكافة إلف طريقة من طرؽ
شى اللَّ وَ ِمن ِعب ِ
ادهِ ال ُْعلَ َماءُ﴾ "حيث قصر خشية
القصر .فقالوا ُب شرح قولو تعاىل﴿ :إِنَّ َما يَ ْخ َ
ْ َ
ا﵁ على العلماء قصرا حقيقيا غّب ٙبقيقي ،ألف غّب العلماء ٱبشوف ا﵁ تعاىل ،بل قد يكوف غّب
العامل أشد خشية ﵁ من العامل ،كلكنو مل يعتد بذلك ،ألف ا٤بقاـ مقاـ حث على العلم كالنظر

كالتأمل ُب عجيب صنع ا﵁"(.)139

 -4التقديم:

ك من طرؽ القصر "التقدًن" كىو باب كاسع من أسلوب الببلغة ،قاؿ ا٤بربد ُب شرح
بيت شعر:
ً
بًىق ًرب ام ًر وئ تىػ ٍق ًوم ال ىكئً ً
ت يىػ ٍق ًرل
ىكملى يى ي
ك إًال ىغالبنا ىميم ه
ى
ْب عظى ياموي
ٍ ٍ

"كقولو" :كمل يك إال غالبا ميت يقرل" فإنو نصب غالبا ألنو استثناء ،مقدـ"(.)140
كقاؿ أيضا" :فإذا قدمت ا٤بستثُب بطل البدؿ ،ألنو ليس قبلو شيء يبدؿ منو ،فلم يكن
فيو إال كجو االستثناء ،فتقوؿ :ما جاءين إال أباؾ أحد ،ك ما مررت إال أباؾ بأحد .ك كذلك

()136

ا٤بقتضب.56/5 :
ا٤بصدر نفسو.98/6 :

()139

علم ا٤بعاين :ص<.69
الكامل.<=-<</6 :

()137

 سورة فاطر :اآلية<.6
( )138ا٤بقتضب.7:7/6 :
()140
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تنشد ىكذه األشعار ،قاؿ كعب بن مالك األنصارم لرسوؿ ا﵁:
الناس أىلٍب علىيػنا فً
اؼ ال ىقنىا ىكىزير
س لىنىا
ي
ل
يك
ى
وؼ ىكأىطٍىر ى
إًال ال يسيي ى
ي ه ى ٍى
ى
ٍ
ى
كقاؿ الكميت بن زيد:
فىما ًيل إًال آؿ آؿ أ ٍ ً
ً
ب.
ب ي
العق ىم ٍش ىع ه
ى
ىٞبى ىد ش ىيعةه ىكىم ًايل إال ىم ٍش ىع ى


ال يكوف إال ىذا"(.)141
ك ىكذا يكوف ا٤بربد قد أشار إىل بعض طرؽ القصر ك درسهم دراسة أقرب إىل النحو
منها إىل الببلغة .إال أف دراستو ىذه ال ٲبكن االستهانة هبا ُب ٦باؿ الببلغة.

المبحث الخامس :الساليب اإلنشائية:

اإلنشاء ىو" :قوؿ ال ٰبتمل الصدؽ ك الكذب"(.)142

ينقسم اإلنشاء إىل نوعْب :إنشاء طليب ك إنشاء غّب طليب .سنحاكؿ ُب ىذا ا٤ببحث أف
٪بمع مصطلحات اإلنشاء الٍب ذكرىا ا٤بربد ُب مؤلفاتو.
اإلنشاء الطليب :كىو ما يستدعي مطلوبا غّب حاصل كقت الطلب كيشمل أساليب األمر
كالنهي كالتمِب كاالستفهاـ كالنداء .
أوال :المر:

األمر ُب االصطبلح ىو" :ىو طلب حصوؿ الفعل من ا٤بخاطب على كجو

االستعبلء"( ،)143أك كما يقاؿ من األعلى إىل األدىن.
تناكؿ ا٤بربد ىذا ا٤بصطلح دكف أف يعرفو ،كٙبدث عنو من خبلؿ سياؽ الكبلـ ،كنغمة
ا٤بتكلم ُب إلقاء ا١بملة ،كبْب ا٤بعاين الكثّبة الٍب ٱبرج فيها األمر عن معناه األصلي كىي:

ديواف كعب بن م الك األنصارم ،دراسة كٙبقيق سامي مكي العاين ،منشورات مكتبة النهضة ،مطبعة ا٤بعارؼ ،بغداد ،ط57<: ،5ىػ
5===/ـ :ص=64
 ديواف الكميت بن زيد األسدمٝ ،بع ك شرح ك ٙبقيق ٧بمد نبيل طريفي ،دار صادر بّبكت ،ط5864 ،5ىػ6444/ـ ،ك البيت مل
أجده ُب الديواف.
( )141الكامل.=4/6 :
()142
()143

شركح التخليص.5::/5 :
جواىر الببلغة :ص=.:
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أ -المر لإلباحة :نص ا٤بربد على معُب اإلباحة عند حديثو عن "أك" فقاؿ" :كقد يكوف ٥با
موضع آخر ،معناه :اإلباحة .كذلك قولك :جالس ا٢بسن أك ابن سّبين ،ك ائت ا٤بسجد أك
السوؽ :أم قد آذنت لك ُب ٦بالسة ىذا الضرب من الناس ،كُب إتياف ىذا الضرب من

ا٤بواضع"( . )144فليس ا٤براد ىنا طلب الفعل استعبلء ،كلكن ٤با كاف السامع يتوىم عدـ جواز
ا١بمع بْب ٦بالسة ا٢بسن كابن سّبين ،أباح ا٤بتكلم لو ٦بالسة أيهما شاء ،فاألمر يفيد اإلباحة،
حيث يبيح للسامع أف ٯبالس أحد العا٤بْب أك كليهما أك ال ٯبالس ،كليس ملزما لو بفعل شيء.
ك ظل مثاؿ "جالس ا٢بسن أك ابن سّبين" يدكر ُب كتب الببلغة عن الكبلـ على
خركج األمر لئلباحة.

ب -التخيير :ذكره ا٤بربد عند شرحو ٤بعُب "إما" فقاؿ" :ككذلك كقوعها للتخيّب ،تقوؿ :اضرب
إما عبد ا﵁ ،كإما خالدا ،فاألمر مل يشك كلكنو خّب ا٤بأمور؛ كما كاف ذلك ُب (أك) .كنظّبه
ِ
قوؿ ا﵁ عز كجل﴿ :إِنَّا َى َديْنَاهُ َّ ِ
ورا﴾ . ككقولو﴿ :فَِإ َّما َمنِّا بَ ْع ُد
يل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
السب َ
ِ
اء﴾.)145(". 
َوإِ َّما ف َد ً

كالفرؽ بْب اإلباحة كالتخيّب أف اإلباحة إذف ُب الفعل كإذف ُب الَبؾ فهي إذناف معا ،أما
التخيّب فهو إذف ُب أحدٮبا من غّب تعيْب ،كلذا فالتخيّب ال ٯبوز ا١بمع بْب الشيئْب كاإلباحة
٘بوزه.

ج -الوعيد :قد ٱبرج األمر عن معناه األصلي كىو طلب حدكث الشيء إىل معُب آخر كىو

َّعوا﴾ ، فعلى ا١بواب فإف
الوعيد ،كما قاؿ ا٤بربد" :كأما قولو عز كجلَ ﴿ :ذ ْر ُى ْم يَأْ ُكلُوا َويَتَ َمت ُ
قاؿ قائل :فأمر ا﵁ بذلك ليخوضوا كيلعبوا؟

قيل٨ :برجو من ا﵁ عز كجل على الوعيد ،كما قاؿ عز كجل﴿ :ا ْع َملُوا َما ِش ْئتُ ْم﴾،

( )144ا٤بقتضب.55/5 :
 سورة اإلنساف :اآلية.47
 سورة ٧بمد :اآلية.48
( )145ا٤بقتضب.55/5 :

 سورة ا٢بجر :اآلية.47
 سورة فصلت :اآلية.84
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ِ
اء فَ لْيَ ْك ُف ْر﴾. 
اء فَ لْيُ ْؤمن َوَمن َش َ
﴿فَ َمن َش َ
أما قولو﴿ :ثُ َّم ذَر ُىم فِي َخو ِ
ض ِه ْم يَل َْعبُو َن﴾ ،فإنو ليس ٔبواب ،كلكن ا٤بعُب:
ْ
ْ ْ
ذرىم العبْب ،أم ذرىم ُب حاؿ لعبهم"(.)146
د -الدعاء :اعترب ا٤بربد الدعاء معُب من معاف األمر فقاؿ" :كاعلم أف الدعاء ٗبنزلة األمر...

كإ٭با قي ل :دعاء كطلب للمعُب ألنك تأمر من ىو دكنك ،كتطلب إىل من أنت دكنو ،كذلك
قولك :ليغفر ا﵁ لزيد ،كتقوؿ :اللهم اغفر يل ،كما تقوؿ :اضرب عمرا"(.)147
كقاؿ ُب موضع آخر" :كالدعاء ،ٯبرم ٦برل األمر  ...كإ٭با ٠بي ىذا أمرا ،...ك قيل
لآلخر طلب للمعُب ،فأما اللفظ فواحد ،كذلك قولك ُب الطلب :اللهم اغفر يل ،كال يقطع ا﵁
يد زيد .كليغفر ٣بالد .فإ٭با تقوؿ سألت ا﵁ .كال تقل :أمرت ا﵁ .ككذلك لو قلت للخليفة:
انظر ُب أمرم ،أنصفِب  /لقلت :سألتو ،كمل تقل :أمرتو"(.)148
ثانيا  :النهي:

النهي ُب االصطبلح" :ىو طلب الكف عن الفعل على كجو االستعبلء كاإللزاـ ،كلو
صيغة كاحدة كىي ا٤بضارع ا٤بسبوؽ بػ "ال" الناىية ا١بازمة"(.)149
كقد ٚبرج ىذه الصيغة عن معناىا األصلي إىل معاف أخرل ،تستفاد من سياؽ الكبلـ
كقرائن األحواؿ كالدعاء ،كالتمِب كالتوبيخ كالتهديد ...
كا٤بربد كإف مل يعرؼ النهي إال أنو مثل لو فقاؿ" :كالنهي مثل :ال تأتِب فأكرمك ،كقولو
﴿ال تَ ْفتَ روا َعلَى اللَّ وِ َك ِذبًا فَيُ ْس ِحتَ ُكم بِ َع َذ ٍ
اب﴾ ، ككقولو عز كجلَ ﴿ :وَال تَطْغَ ْوا
عز كجلُ َ :
ضبِي﴾.)150(" 
فِ ِيو فَ يَ ِح َّل َعلَْي ُك ْم غَ َ
 سورة الكهف :اآلية =.6

 سورة األنعاـ :اآلية .=5
( )146ا٤بقتضب.<:/6 :
( )147ا٤بصدر نفسو.576/6 :
( )148ا٤بصدر نفسو ،88/6 :كينظر.6:;/6 :
( )149جواىر الببلغة :ص.;8
 سورة طو :اآلية:5

 سورة طو :اآلية.<5
( )150ا٤بقتضب.59/6 :
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فاآليتاف فيهما هني يراد بو التهديد كا﵁ أعلم.
كبْب ا٤بربد النهي الذم ٱبرج إىل معُب الدعاء فقاؿ" :كاعلم أف الطلب من النهي ٗبنزلتو
من األمر ،ٯبرل على لفظو كما جرل على لفظ األمر؛ أال ترل أنك ال تقوؿ :هنيت من فوؽ
كلكن طلبت إليو ،كذلك قولك :ال يقطع ا﵁ يد فبلف ،كال يصنع ا﵁ لعمرك ،فا٤بخرج كاحد،
كا٤بعُب ٨بتلف"(.)151
كقد أكرد ا٤بربد ُب "الكامل" قوؿ عبد ا﵁ بن ركاحة األنصارم ٤با أمره رسوؿ ا﵁  بعد
زيد كجعفر على جيش مؤتة ،كىو(:)152
إً ىذا بػل ٍغتًًِب ك ىٞبلٍػ ػ ً
ت ىر ٍح ػ ػ ػ ػ ػ ػلًي ىم ًس ىّبىة أ ٍىربى وع بػى ٍع ىد ا٢بً ىس ػ ػ ػ ًاء
ى ى
ى
فى ىشأٍنى ً
ك فىانٍػ ىع ًمي ىك ىخبلى ًؾ ذىـ ىكالى أ ٍىرًج ٍع إً ىىل أ ٍىىلًي ىكىرائًي
ا٣بطاب ُب "بلغتِب كٞبلت" للناقة.
قاؿ ا٤بربد" :كقولو" :كال أرجع إىل أىلي كرائي" ٦بزكـ ألنو دعاء"؛ فقولو" :ال يعِب
ا١بازمة ،كمعناه :اللهم ال أرجع ،كما تقوؿ :زيد ال تغفر لو ،فهذا الدعاء ينجزـ ٗبا ينجزـ بو
األمر كالنهي ،كما تقوؿ :زيد ليقم ،كزيد ال يربح"(.)153
فالغرض من قوؿ الشاعر حسب ا٤بربد "كال أرجع" ىو الدعاء ،كا٤بعُب :اللهم ال أرجع
فالفعل ٦بزكـ بػ "ال" الناىية.
كقد ٱبرج النهي عن معناه األصلي إىل معُب آخر ببلغي كىو النصح كاإلرشاد .قاؿ
ا٤بربد" :فإذا هنيت عن ىذا قلت :ال تأت زيدا أك عمرا أك خالدا .أم ال تأت ىذا الضرب من
ِ ِ
ِ
ورا﴾ .)154(". فاآلية يفيد فيها
الناس ،كما قاؿ ا﵁ عز كجلَ ﴿ :وَال تُط ْع م ْن ُه ْم آث ًما أ َْو َك ُف ً
النهي النصح ك اإلرشاد كا﵁ أعلم.
كقد قاؿ الز٨بشرم ُب تفسّب ىذه اآلية" :قلت :معناه :كال تطع منهم راكبا ٤با ىو إٍب
داعيا لك إليو ،أك فاعبل ٤با ىو كفر داعيا لك إليو  ...كقيل اآلٍب عتبة كالكفور الوليد؛ ألف عتبة
()151
()152
()153

ا٤بقتضب.579/6 :
الكامل.56=/5 :
ا٤بصدر نفسو.574/5 :

 سورة اإلنساف :اآلية.68
( )154ا٤بقتضب.745/7 :
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كاف ركابا للمآٍب متعاطيا ألنواع الفسوؽ ،ككاف الوليد غالبا ُب الكفر شديد الشكيمة ُب العتو؛
فإف قلت :معُب "أك" كال تطع أحدٮبا ،فهبل جيء بالواك ليكونا هنيا عن طاعتهما ٝبيعا؟ قلت:
لو قيل كال تطعهما جاز أف يطيع أحدٮبا ،كإذا قيل ال تطع أحدٮبا علم أف الناىي عن طاعة
أحدٮبا عن طاعتهما ٝبيعا أهنى"(.)155

ثالثا :االستفهام:

االستفهاـ ىو :طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل ،كىو االستخبار الذم قالوا
()156
 .كقاؿ فيو الزركشي (794
فيو" :طلب خرب ما ليس عند ا٤بستخرب ،كىو ٗبعُب االستفهاـ"
ىػ) "كىو طلب خرب ما ليس عندؾ"( .)157أم طلب تصوره ك إدراكو ،أك طلب التصديق بْب
طرُب النسبة.
ككثّبا ما يراد باالستفهاـ معاف ببلغية تفاد من ا٢باؿ ،كيعْب عليها سياؽ الكبلـ
كأدكاتو :ا٥بمزة ،كىي أـ الباب ،كىل ،ما ،من ،أم ،كم ،كيف ،أين ،أىن ،مٌب ،أياف .كٲبكن
أف نقسم ىذه األدكات ،كما فعل الببلغيوف ،إىل ثبلثة أقساـ:
القسم األكؿ :ما يستفهم عن التصور كالتصديق ،كىو "ٮبزة االستفهاـ" فقط ،كىو حرؼ ال
يكوف لو ٧بل من اإلعراب ُب ا١بملة.
القسم الثاين :ما يستفهم عن التصديق فقط ،كىو حرؼ "ىل" ،كال يكوف لو ٧بل من اإلعراب
ُب ا١بملة ،كالتصديق معناه إدراؾ النسبة بْب الشيئْب ثبوتا أك نفيا.
القسم الثالث :ما يستفهم عن التصور فقط ،كىي سائر أدكات االستفهاـ ،كىي ٝبيعها أ٠باء:
ىمن ،أم ،ما ،أـ ،مٌب ،أين ،كالتصور ىو إدراؾ أحد أجزاء ا١بملة ا٤بسند أك ا٤بسند إليو ،أك أحد
ا٤بتعلقات.
أ -أدوات االستفهام و بيان ما يتعلق بكل منها عند المبرد:

لقد شرح ا٤بربد ىذه األدكات ُب حديثو عن االستفهاـ ،كٲبكن توضيح ذلك ٕبسب
األقساـ السالفة الذكر ،منها:
( )155الكشاؼ عن حقائق التنزيل ك عيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل ،أيب القاسم جار ا﵁ ٧بمود بن عمر الز٨بشرم ا٣بوارزمي ،شرحو ك ضبطو
ك راجعو يوسف ا٢بمادم ،مكتبة مصر ،دط ،دت.965/8 :
()156
()157

الصاحيب :ص.578
الربىاف م علوـ القرآف326/6 :
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القسم األكؿ :تعرض ٥بمزة االستفهاـ الٍب تعد أصل أدكات االستفهاـ كلها ،ألهنا "تدخل على
كل ضرب منو"( ،)158كذكر أف ىذه األداة ٚبتص عن سائر األدكات ٔبواز حذفها ،كتقديرىا
ذىنيا لداللة النظم ،كخاصة إذا جاءت بعدىا (أـ) .قاؿ" :كٯبوز حذؼ ألف االستفهاـ؛ ألف

"أـ" الٍب جاءت بعدىا تدؿ عليها ،قاؿ ابن ربيعة(:)159
بًسب وع رمْب ا١بمر أىـ بًثىم و
اف
ت ىدا ًرينا
لى ىع ٍم يرىؾ ىما أ ٍىد ًرم ىكإً ٍف يكٍن ي
ى ٍ ىى ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى
يريد :أبسبع"(.)160
فأما قوؿ األخطل (:)161
ىغلىس الظبلىًـ ًمن الرب ً
ت بًىو ًاس وط
اب ىخياالى
ك ىعٍيػني ى
ىك ىذبىػٍت ى
ك ،أ ٍىـ ىرأىيٍ ى
ى ى
ى
فيكوف على ضربْب :
(.)162
ٯبوز أف يكوف  :أكذبتك عينك ،فحذؼ األلف
كما ذكر أهنا ٙبتمل تقدًن االسم ٫بو قولك" :أزيد قاـ؟ ألهنا أصل االستفهاـ"(.)163
بينما بقية أدكات االستفهاـ ال يصلح فيهن إال تقدًن الفعل.
القسم الثاين" :ىل" ذكر ا٤بربد أهنا لبلستفهاـ٫" ،بو قولك :ىل جاء زيد؟ ،كتكوف ٗبنزلة (قد)
اإل ِ ِ
ين ِّم َن َّ
ورا﴾،)164(".
نسان ح ٌ
الد ْى ِر لَ ْم يَ ُكن َش ْيئًا َّم ْذ ُك ً
ُب قولو عز كجلَ ﴿ :ى ْل أَتَ ٰى َعلَى ِْ َ

معناه" :ىل أتى على الذم صار إنسانا حْب من الدىر مل يكن إنسانا ،كال ٨بلوقا ،كال مذكورا،
كٯبوز أف يكوف ا٤بعُب قد أتى على آدـ حْب من الدىر ،كىو مصور مل يكن شيئا مذكورا

( )158ا٤بقتضب.97/6 :
( )159شرح ديواف عمر بن أيب ربيعة ا٤بخزكمي ،تأليف ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد ،مطبعة السعادة ٗبصر ،ط57;5 ،5ىػ5=96/ـ:
ص<.69ك قد كرد بغّب ىذا اللفظ.ك اللفظ بتمامو:
و
و
اسب بوسب وع رميت ا١بمر أىـ بًثىمافو
و
فىػ ىوا﵁ ىما أ ٍىد ورم ىك إين ى٢بى ه
ى ٍ ىى ٍ ي ى ٍ ى ٍ ى
( )160الكامل.5;</7 :
( )161ديواف األخطل ،شرحو ك صنف قوافيو ك قدـ لو مهدم ٧بمد ناصر الدين ،دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ،ط5858 ،6ىػ5==8 /ـ
 :ص.689
( )162ا٤بقتضب 6=9/7 :
( )163ا٤بصدر نفسو.;8/6 :
 سورة اإلنساف :اآلية.45
( )164ا٤بقتضب.87/5 :
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٨باطبا ،كالعرب تقوؿ :كم أتى عليك من الدىر مل تكن فيو شيئا كال إنسانا ،أم٩ :بن تفكر فيو
كٱبطر على الباب ،كإف كاف ثابتا موجودا"(.)165
كتدخل عليها حركؼ االستفهاـ؛ "٫بو قولك :أـ ىل فعلت؟ كإف احتاج الشاعر إىل أف
يلزمها األلف فعل كما قاؿ:
ً ً
ف ًذم األى ىك ًم؟"(.)166
وع بً ًشدتًنىا
أ ىىى ٍل ىرأ ٍىكنىا بً ىس ٍف ًح ال يق م
س يىػ ٍربي ى
ىسائ ٍل فىػ ىوار ى
القسم الثالث :ٲبثل بقية أدكات االستفهاـ منها:
أـ" :فأما (أـ) فبل تكوف إال استفهاما ،كتقع من االستفهاـ ُب موضعْب :أحدٮبا أف تقع عديلة
األلف على معُب (أم) .كذلك قولك :أزيد ُب الدار أـ عمرك؟ ككذلك :أأعطيت زيدا أـ
حرمتو؟ فليس جواب ىذا (ال) ،كال (نعم) ،كما أنو إذا قاؿ :أيهما لقيت؟ أك أم األمرين فعلت
مل يكن جواب ىذا (ال) كال (نعم).)167( "...
ك ا٤بوضع الثاين "أف تكوف منقطعة ٩با قبلها ،خربا كاف أك استفهاما .كذلك قولك فيما
كاف خربا :إف ىذا لزيد أـ عمرك يا فٌب ،كذلك أنك نظرت إىل شخص ،فتوٮبتو زيدا .فقلت
على ما سبق إليكٍ .ب أدركك الظن أنو عمرك ،فانصرفت عن األكؿ .فقلت :أـ عمرك
مستفهما .فإ٭با ىو إضراب عن األكؿ على معُب (بل) ،إال أف ما يقع بعد (بل) يقْب .كما يقع
بعد (أـ) مظنوف مشكوؾ فيو"(.)168
كم :قاؿ ا٤بربد ُب"كم"" :اعلم أف (كم) اسم يقع على العدد ك٥با موضعاف :تكوف خربا،
كتكوف استفهاما ،فمجراىا ٦برل عدد منوف .كذلك قولك :كم رجبل عندؾ؟ ك كم غبلما لك؟
تريد :أعشركف غبلما أـ ثبلثوف ،كما أشبو ذلك  ...إال أنو ٯبوز لك ُب (كم) أف تفصل بينها
كبْب ما عملت فيو بالظرؼ فتقوؿ :كم لك غبلما؟ ككم عندؾ جارية؟ ك إ٭با جاز ذلك فيها
ألنو جعل عوضا ٤با منعتو من التمكن"(.)169

()165
()166
()167

نكت االنتصار لنقل القرآف ،دراسة كٙبقيق ٧بمد زغلوؿ سبلـ ،منشأة ا٤بعارؼ ،اإلسكندرية القاىرة ،دط5=;5 ،ـ :ص.5=6
ا٤بقتضب.88/5 :
ا٤بصدر نفسو.6<:/7 :

( )168ا٤بصدر نفسو.6<=-6<</7 :
( )169ا٤بصدر نفسو.99/7 :
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أم :ك"(أم) داخلة ُب كل موضعو تدخل فيو أـ مع األلف .تقوؿ :قد علمت أيهما ُب الدار.
ٌ
()170
َي
تريد :أذا أـ ذا .قاؿ ا﵁ عز كجل﴿ :فَ لْيَنظُْر أَيُّ َها أَ ْزَك ٰى طَ َع ًاما﴾
 .كقاؿ﴿ :لِنَ ْعلَ َم أ ُّ
ِ
ص ٰى﴾ ( .)171ألف ا٤بعُب :أذا أـ ذا؟ كعلى ذلك قوؿ الشاعر:
الْح ْزبَ ْي ِن أ ْ
َح َ
أىساعةى ى٫ب و ً
ىسواءه ىعلىٍي ًو أىم ًح و
ىس يع ًد"(.)172
ى ى ٍ
ْب أىتىػٍيتىوي
س جٍئتىوي أ ٍىـ بًأ ٍ
ى
كقاؿ ا٤بربد أيضا" :اعلم أف (أيا) تقع على شيء ىي بعضو ،ال تكوف إال على ذلك ُب
االستفهاـ .ككذلك قولك :أم إخوتك زيد؟ فقد علمت أف زيدا أحدٮبا ،كمل تدر أيهما
ىو"(.)173ك قاؿ ُب موضع آخر" :ك اعلم أنو إذا ذكر شيء من غّب اآلدميْب ،كقعت عليو أم
كما تقع على اآلدميْب ألهنا عامة"(.)174
من" :إ٭با ىي ٤با يعقل خاصة حيث كقعت"( .)175ك قاؿ أيضا عنها" :ال تقوؿ ُب جواب من
عندؾ؟ فرس كال متاع ،إ٭با تقوؿ :زيد أك ىند"(.)176
ما :كىي "سؤاؿ عن ذات غّب اآلدميْب ،كعن صفات اآلدميْب"(" .)177أال ترل أنك تقوؿ :ما
عندؾ؟ فتقوؿ :فرس ،أك ٞبار ،ىذا إال أف تقوؿ رجل فتخرجو إىل باب األجناس"(.)178
"ك الصفات لآلدميْب الٍب تقع عليها (ما) فهي ٫بو قولك :عندم زيد فأقوؿ :كما زيد؟ فيكوف
جوابو" طويل ،أك قصّب ،أك شريف ،أك كضيع"(.)179
أين" :إ٭با ىي سؤاؿ عن ا٤بكاف ال يقع إال عليو"(.)180
مٌب" :سؤاؿ عن الزماف"(.)181

()170
()171
()172
()173
()174
()175
()176
()177
()178
()179
()180
()181

الكهف :اآلية=.5
الكهف :اآلية.56
ا٤بقتضب.6<</7 :
ا٤بقتضب.6=8/6 :
ا٤بصدر نفسو.749/6 :
ا٤بصدر نفسو.:7/7 :
ا٤بصدر نفسو.6=:/6 :
ا٤بصدر نفسو.5<8/8-85/5-:7/7 :
ا٤بصدر نفسو.85/5 :
ا٤بصدر نفسو.5<9/8-6=5/6 :
ا٤بصدر نفسو.6<=/7 :
ا٤بصدر نفسو.6<=/7 :
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كيف" :سؤاؿ عن ا٢باؿ"(.)182

ب -خروج االستفهام عن أصل داللتو إلى معان أخرى:
ك قد ٱبرج االستفهاـ عن أصل داللتو إىل معاف أخرل لطلب اإلفهاـ ،فيشار إليها بو،
كقد تنبو ا٤بربد إىل ىذه ا٤بعاين ،كذكرىا ُب دراستو:

 -استفهام التقريرٙ :بدث ا٤بربد عن ٮبزة االستفهاـ كقاؿ أهنا تتخطى االستفهاـ إىل التقرير،

كمثل لو" :فالتقرير قولك :أما جئتِب فأكرمتك"( .)183ك قاؿ أيضا" :أال ترل أنك تقوؿ :أما زيد
ُب الدار على التقرير"( .)184كُب موضع آخر ذكر قولو تعاىل﴿ :أَلَي ِ
َّم َمثْ ًوى
س في َج َهن َ
ْ َ
ين﴾ ( .)185كقوؿ الشاعر:
ْمتَ َكبِّ ِر َ
لِّل ُ
أىلىستيم خيػر من ركً
كأىنٍ ىدل ً
ْب بيطيو ىف ىر ًاح
ب ا٤بطىايىا
العالىم ى
ى
ى
ى
ٍ ٍ ىٍى ى ٍ ى
ى
()186
ٍب قاؿ" :كأنت تعلم أنو مل يستفهم ،كلكن قررىم بأهنم كذلك كأنو قد ثبت ٥بم" .
كمثلو قوؿ كثّب(:)187
لً يك مل ىً٪ب و ً
أىلىٍيس أًىيب بًالن ٍ ً
اعةى أ ٍىزىىىرا
س ىكالً ًدم
يب م ٍن يخىز ى
ضر أ ٍىـ لىيٍ ى
ى
"ترؾ استفهاـ األكؿ ،كماؿ إىل الثاين .كإ٭با أخرجو ٨برج التقرير ُب اللفظ
كاالستخبار"(.)188
ك أكرد ا٤بربد مقطوعة لعبد ا﵁ بن معاكية بن جعفر بن أيب طالب ُب مؤلفو الكامل
مطلعها(:)189
ً
يص ىحٌب بى ىدا لًيىػ ػ ػا
ضٍيبلن ىكا ىف ىشٍيئنا يملى ىف نفا
ت في ى
ىرأىيٍ ي
فى ىك ىش ىفوي الت ٍمح ي
أىأىنٍ ً
ىخالًيىا
اجةه
فىًإ ٍف ىعىر ى
ضٍ
ت أى ٍف الى أ ى
ت أىيٍػ ىقٍن ي
ى
ت أىخي ىما ىملٍ تى يك ٍن ًيل ىح ى
()182
()183
()184
()185
()186
()187

()188
()189

ا٤بقتضب.6<=/7 :
ا٤بصدر نفسو.97/6 :
ا٤بصدر نفسو.6<=/7 :
سورة الزمر :اآلية.:4
ا٤بقتضب 6=6/7 :كينظر ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص=.:
ديواف كثّب :ص .84ك قد كرد البيت بغّب ىذا اللفظ ،ك اللفظ بتمامو:
ت أىـ لىيس إً ٍخوًٌب بً يك مل ىج و
ً ً
ض ًر أ ٍىزىىىرا
اف ًم ٍن بىًِب الن ٍ
ى
س أوىيب بالصلٍ ٍ ٍ ى ى
أىلىٍي ى
ا٤بقتضب ،6=7/7 :كينظر ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص=.:
الكامل.656/5 :

214

انفصم األّٔل > عهى انًعاَي

انباب انثاَي> عهٕو انبالغت

ٍب قاؿ" :كقولو* :أأنت أخي ما مل تكن يل حاجة *.تقرير( )190كليس استفهاـ ،كلكن
معناه :أىن قد بلوتك تظهر اإلخاء فإذا بدت ا٢باجة مل أنل من إخائك شيئا"(.)191
كقوؿ ا﵁ عز كجل﴿ :الم (ٔ) تَن ِزيل ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
ين (ٕ) أ َْم
ب فِ ِيو ِمن َّر ِّ
ب ال َْعالَم َ
اب َال َريْ َ
ُ

()192
َج ًرا﴾ ( .)193كما كاف مثلو٫ ،بو قولو عز كجل:
يَ ُقولُو َن افْ تَ َراهُ﴾  .كقولو﴿ :أ َْم تَ ْسأَلُ ُه ْم أ ْ
﴿أَِم اتَّ َخ َذ ِم َّما ي ْخلُ ُق ب نَ ٍ
ات﴾ (" .)194فإف ذلك ليس على جهة االستفهاـ ،ألف ا٤بستخرب غّب
َ َ
عامل ،إ٭با يتوقع ا١بواب فيعلم بو ،كا﵁ عز كجل منفي عنو ذلك .كإ٭با ٚبرج ىذه ا٢بركؼ ُب
القرآف ٨برج التوبيخ كالتقرير ،كلكنها لتكرير توبيخ بعد توبيخ عليهم"(.)195

 -استفهام التوبيخ:

َّاس اتَّ ِخ ُذونِي وأ ُِّمي إِلَٰ َهي ِن ِمن ُد ِ
ْت لِلن ِ
ون اللَّ وِ﴾
َنت قُل َ
مثاؿ ذلك قولو عز كجل﴿ :أَأ َ
َ َ ْ

( .)196قاؿ ا٤بربد" :إ٭با ىو توبيخ كليس استفهاـ ،كىو جل كعز لعامل بأف عيسى مل يقلو"(.)197

ك٦باز قولو تعاىل﴿ :أ َْم يَ ُقولُو َن افْ تَ َراهُ﴾ (" .)198على التوبيخ ٥بم ،كأهنم قالوا ،فنبو
الرسوؿ كا٤بسلمْب على إفكهم .كترؾ خربا إىل خرب ال على جهة اإلضراب كلكن على جهة
تكرير خرب بعد خرب :كما يقع أمر بعد زجر .كأمر بعد أمر للَبغيب كالَبىيب كا﵁ أعلم"(.)199
كما يقوؿ ا٤بعاقب للمعاقب :ألست الفاعل كذا؟ أتذكر يوـ كذا ما فعلت كذا؟ ليس
ليعلم ذلك من قبلو ،كلكن لتوبيخو ٗبا فعل.

()190
()191
()192
()193
()194
()195
()196
()197
()198
()199
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ك قد يقاؿ " لغّب صاحب الذنب احتجاجا على الذنب كتوبيخا لو :أما قاؿ لك ىذا ذنب؟ أما
تعرؼ من ىذا مثل ما أعرؼ؟ أأنت قلت ٥بذا ما ذكره عنك؟ على علم السائل أنو مل يقل،
ْت لِلن ِ
َّاس﴾ ليوبخ بذلك من حكاه عنو"(.)200
َنت قُل َ
كقولو تعاىل﴿ :أَأ َ
ت َع ْن ُه ُم
اى ْم ِس ْخ ِريِّا أ َْم َزاغَ ْ
كمثاؿ استفهاـ التوبيخ قوؿ ا﵁ عز كجل﴿ :أَتَّ َخ ْذنَ ُ
()201
اىا) ( .)202كمثلو﴿ :أ َُى ْم َخ ْي ٌر أ َْم
ار﴾
 .كقولو﴿ :أَأَنتُ ْم أَ َش ُّد َخلْ ًقا أَِم َّ
الس َماءُ بَنَ َ
ْالَبْ َ
صُ

قَ ْو ُم تُبَّ ٍع ﴾ ( .)203قاؿ ا٤بربد" :فخرج ىذا ٨برج التوقيف كالتوبيخ ،ك٨برجو من الناس يكوف
استفهاما كيكوف توبيخا"(.)204

ك يوافقو ابن يعيش فيقوؿ عن اآلية﴿ :أ َُى ْم َخ ْي ٌر أ َْم قَ ْو ُم تُبَّ ٍع﴾ "فهو من الناس استفهاـ

كمن القدًن سبحانو توقيف كتوبيخ للمشركْب خرج ٨برج االستفهاـ ،كال خّب ُب كاحد منهم إ٭با
ىو على ادعائهم أف ىناؾ خّبا ،ففزعوا هبذا على ىذه الطريقة فاعلم"(.)205
ك قاؿ ا٤بربد أيضا" :كتقوؿ :يا زيد أسكوتا كالناس يتكلموف توٖبو بذلك كقد كقع منو

السكوت"(.)206

 -استفهام اإلنكار:

كذلك قولك" :أقياما كقد قعد الناس ،مل تقل ىذا سائبل ،كلكن قلتو موٖبا منكرا ٤با ىو
عليو ،كلوال داللة ا٢باؿ على ذلك ٯبز اإلضمار؛ ألف الفعل إ٭با يضمر إذا دؿ عليو داؿ؛كما أف
االسم ال يضمر حٌب يذكر ،كإ٭با رأيتو ُب حاؿ قياـ ُب كقت ٯبب فيو غّبه ،فقلت لو منكرا.
كمثلو :أقعودا كقد سار الناس ،كما قاؿ* :أطربا كأنت قنسرم* .فإ٭با قاؿ إنكارا على
نفسو الطرب كىو على غّب حينو"(.)207
()200
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ا٤بقتضب.6<=/7 :
ا٤بصدر نفسو.66<-6:8/7 :

( )201سورة ص :اآلية.:7
( )202سورة النازعات :اآلية;.6
( )203سورة الدخاف :اآلية;.7
( )204ا٤بقتضب.6<;-6<:/7 :
( )205شرح ا٤بفصل للز٨بشرم٤ ،بوفق الدين أيب البقاء يعيش بن علي بن يعيش ا٤بوصلي ا٤بتوَب سنة:87ىػ ،قدـ لو ك كضع حواشيو
فهارسو إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ،ط5866 ،5ىػ6445/ـ .5;/9 :
()207

216

ك

انفصم األّٔل > عهى انًعاَي

انباب انثاَي> عهٕو انبالغت

كمثل لو ا٤بربد أيضا يقوؿ الشاعر:
كًُب ا٤بحافً ًل أىكالىدا لًعًبل و
اح ىدةو
أًىُب الوالىئً ًم أىكالىدان لًو ً
ت.
ى ىى ٍ ن
ى ٍ ى
ٍب قاؿ" :العبلت٠ ،بيت ألف الواحدة تعل بعد صاحبتها ،كىو من العلل :كىو الشرب
الثاين أم ٱبتلفوف كيتحولوف ُب ىذه ا٢باالت.
كمن كبلـ العرب :أٛبيميا مرة كقيسيا أخرل؟  ...أم أتنتقل؟ كمن ٍب قاؿ لو زفر بن
ا٢بارث أزديا مرة ،كأكزاعيا أخرل"(.)208
ا٤بعُب على اإلنكار ،فالشاعر ينكر عليهم عدـ االستقرار كالثبات على حالة كاحدة ُب
الوالئم كا﵀افل ،كما ينكر ُب ا٤بثاؿ الثاين على شخص انتسابو مرة إىل ٛبيم كأخرل إىل "قيس"
إذ األكىل أف يعرؼ الشخص قبيلتو ،كينتسب إليها دائما.
-استفهام التسوية:

يرل ا٤بربد أنو "يدخل ُب باب التسوية مثل قولك :سواء علي أذىبت أـ جئت ،كما
أبايل أقبلت أـ أدبرت ،كليت شعرم أزيد ُب الدار أـ عمرك؟ فقولك (سواء علي) ٚبرب أف
األمرين عندؾ كاحد ،فأدخلت حركؼ االستفهاـ ىا ىنا؛ إلٯباهبا التسوية.
أال ترل أنك إذا قلت :أزيد ُب الدار أـ عمرك ،أهنما ُب علمك مستوياف ،فهذه
مضارعة ،ك٥بذا تقوؿ :قد علمت أزيد ُب الدار أـ عمرك؛ ألهنما قد استويا عند السامع كما
استول األكالف ُب علمك"(.)209
ك يقوؿ أيضا" :ك التسوية :ليت شعرم أقاـ زيد أـ قعد .كقد علمت أزيد ُب الدار أـ
عمرك"(.)210
 -استفهام التعجب واإلنكار:

قاؿ ا٤بربد" :فأما التعجب ك اإلنكار .فقوؿ ا٤بشركْب ﴿ أَإِذَا ِم ْت نَا َوُكنَّا تُ َرابًا َو ِعظَ ًاما أَإِنَّا

لَ َم ْب ُعوثُو َن ( )ٔٙأ ََوآبَا ُؤنَا ْالََّولُو َن﴾ (.)212(")211
()208
()209
()210
()211
()212
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 -استفهام الوعيد:

مثل لو بقولو تعاىل﴿ :أَفَمن ي لْ َق ٰى فِي النَّا ِر َخي ر أَم َّمن يأْتِي ِ
آمنًا يَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة﴾ (.)213
َ
َ ُ
ٌْ

ٍب قاؿ" :كقد علم ا٤بستمعوف كيف ذلك ليزجرىم عن ركوب ما يؤدل إىل النار"(.)214
 -استفهام التهكم و السخرية:

قاؿ ا٤بربد" :كاعلم أف ىذا البيت ينشد على ثبلثة أكجو ،ك ىو:
يشا ًرم.
ك يىا ىج ًر يير ىك ىخالىة
ت ىعلىي ًع ى
ىك ٍم ىع ٌمة لى ى
فى ٍد ىعاءى قى ٍد ىحلىبى ٍ
 ...ك لذا قلت :كم عمةن؟ فعلى االستفهاـ"(.)215

فا٤بربد يرل أف (كم) استفهامية ُب البيت كتوجيو ذلك بأف االستفهاـ ليس على معناه
ا٢بقيقي ،كلكنو على سبيل التهكم كالسخرية .فكأف جرير يقوؿ :أخربين عن عدد عماتك
كخاالتك البلٌب حلنب على عشارم ،فقد ذىب على عددىا.

 استفهام التعظيم" :ك٩با جاء ُب القرآف على ىيئتْب ُب االستفهاـ فوقع مع أحدٮبا التبيْب،كمل يقع مع اآلخر ،على أف ٱبرج االستفهاـ فيهما ٝبيعا ٨برج للتقرير كالتعظيم ،قولو تعاىل:
()216
يك﴾ (.)218(")217
﴿ َوَما أَ ْد َر َ
اك﴾  .ك﴿ َوَما يُ ْد ِر َ

 استفهام التحقير :ذكر ا٤بربد كتاب "علي" إىل "معاكية" رضي ا﵁ عنهما كقد جاء فيو:"كبعد ،فما أنت ك عثماف؟ إ٭با أنت رجل من بِب أمة كبنو عثماف أكىل ٗبطالبة دمو"ٍ .ب قاؿ:
"كأما قولو" :فما أنت كعثماف؟ فالرفع فيو الوجو؛ ألنو عطف ا٠با ظاىرا على اسم مضمر
منفصل ،كأجراه ٦براه ،كليس ىاىنا فعل فيحمل على ا٤بفعوؿ ،فكأنو قاؿ :فما أنت كما عثماف؟
ىذا تقديره ُب العربية ،ك معناه :لست منو ُب شيء"(.)219
فالغرض ىنا :التقليل كالتحقّب ،كذلك أف عليا ( )يقلل من أمر "معاكية" كيبْب لو أف
أمر "عثماف" ال يعنيو ،فهناؾ من يهتموف بدـ عثماف كيطالبوف بو.
()213
()214
()215
()216
()217
()218
()219
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َن اللَّ و أَنز َل ِمن َّ ِ
صبِ ُح
الس َماء َماءً فَتُ ْ
 استفهام التنبيو :مثل لو بقولو تعاىل﴿ :أَلَ ْم تَ َر أ َّ َ َ َض َّرةً﴾ ( .)220ك قاؿ" :فهذا ىو الوجو؛ ألنو ليس ٔبواب؛ ألف ا٤بعُب ُب قولو﴿ :أمل
ض ُم ْخ َ
ْالَ ْر ُ
تر﴾ إ٭با ىو :انتبو كانظر .أنزؿ ا﵁ من السماء ماء فكاف كذا ككذا .كليس كقولو :أمل تأت زيدا

فليكرمك؛ ألف اإلكراـ مل يقع باإلتياف .كليس اخضرار األرض كاقعا من أجل رؤيتك"(.)221
ك مثل لو أيضا بقوؿ الرجل"" :السعادة أحب إليك أـ الشقاء" ٍب قاؿ :لتوقفو أنو على
خطأ كعلى ما يصّبه إىل الشقاء"( .)222فهنا استفهاـ للتنبيو على كقوع الرجل ُب ا٣بطأ.
فا٤بربد يورد الكثّب من أساليب االستفهاـ ،كيبْب ا٤براد منها كىي :التقرير كما يوحي بو
من التوبيخ ،كلئلنكار كيتضمن التوبيخ ،كالتعجب كالتحقّب.

رابعا  :النداء:

النداء ىو طلب اإلقباؿ ٕبرؼ نائب مناب كلمة" :أدعو" ،كحركؼ النداء ىي :ا٥بمزة،
كأم ،كيا ،كآ ،كأل ،كأيا ،كىيا ،ككا ،كأكثرىا استعماال ىي "يا" .كىذه األدكات نوعاف :ما

ينادل بو القريب كىو ا٥بمزة كأم ،كما ينادل بو البعيد كىو بقية األدكات(.)223
ك يرل ا٤بربد أنو "إذا كاف صاحبها قريبا منك أك بعيدا ناديتو بػ (يا) :تقوؿ يا زيد ،كيا أيا
فبلف.
ك أما (أيا) ك(ىيا) فبل يكوناف إال للنائم ،كا٤بستثقل كا٤بَباخي عنك ألهنما ٥بذا الصوت.
كتقع (كا) ُب الندبة ،كفيما مددت بو صوتك،كما ٛبده بالندبة"( ،)224كأضاؼ قائبل:
"كاعلم أف للنداء أ٠باء ٱبص هبا ،فمنها قو٥بم ،يا ىناه أقبل ،كال يكوف ذلك ُب غّب النداء ،ألنو
كنابة للنداء"(.)225
كيأٌب أسلوب النداء مفيدا ٤بعاف ببلغية كثّبة تفهم من السياؽ كقرائن أحوالو ،كقد ذكر
ا٤بربد بعض ىذه األغراض كىي:
()220
()221
()222
()223
()224
()225
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 االختصاص :ىو "ذكر اسم ظاىر بعد ضمّب لبيانو"( .)226ك قد مثل لو ا٤بربد بػ" :اللهماغفر لنا أيتها العصابة" .كشرح االختصاص ُب ىذا ا٤بثاؿ" :فأجركا حرؼ النداء على العصابة
كليست مدعوة؛ ألف فيها االختصاص الذم ُب النداء ،كإ٭با حق النداء أف تعطف بو ا٤بخاطب
عليكٍ ،ب ٚبربه ،أك تأمره ،أك تسألو ،أك غّب ذلك ٩با توقعو إليو ،فهو ٨بتص من غّبه ُب قولك:
يا زيد ،كيا رجل.
فإذا قلت :اللهم اغفر لنا أيتها العصابة .فأنت مل تدع العصابة؛ كلكنك اختصصتها من
غّبىا ،كما ٚبتص ا٤بدعو ،فجرل عليها اسم النداء ،أعِب (أيتها)٤ ،بساكاهتا إياه ُب االختصاص
ك على ىذا تقوؿ :على ا٤بضارب الوضيعة أيها الرجل ،كال ٯبوز أف تقوؿ :يا أيها الرجل،
كال يا أيتها العصابة؛ ألنك ال تنبو إنسانا إ٭با ٚبتص ك(يا) إ٭با ىي زجر كتنبيو"(.)227
فقو٥بم" :اللهم اغفر ل نا أيتها العصابة "أم اللهم اغفر ٤با ٨بصوصْب من بْب العصائب؛
فصورتو صورة النداء كليس بو؛ إذ مل يرد بو إال ما دؿ عليو ضمّب ا٤بتكلم السابق؛ كلذا ال ٯبوز
إظهار حرؼ النداء فيو.
 االستغاثة :يقوؿ ا٤بربد" :فإذا دعوت شيئا على جهة االستغاثة فالبلـ معو مفتوحة .تقوؿ :ياللناس ،كيا ﵁ ،كُب ا٢بديث٤ :با طعن العلج ،أك العبد عمر -رٞبو ا﵁ -صاح :يا ﵁
للمسلمْب"(.)228
ك من أمثلتها ُب الشعر ذكر ا٤بربد بعض األبيات ىي:
قاؿ ا٢بارث بن خالد(:)229
ث ًيل بىػ ٍع ىد النػ ٍه ًي طىىربنا
ياى لى ملر ىج ًاؿ لًيىػ ٍوًـ األ ٍىربً ىع ًاء ،أىما
يىػنٍػ ىف ي
ك يىػٍبػ ىع ي
قاؿ آخر:
يا لىىقوًـ من للنػيهى ك ا٤بس ً
اح؟
اعي
يىا لىىق ٍوًمي ىم ٍن لًلن ىدل ىكالس ىم ً
ى ٍ ى ٍ ى ى ىى
اح.
اح
الوضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
يػىا لى ىعطافًنىا ىك يىػ ػ ػ ػػا لى ػ ػ ػ ػ ًريػى ػ ػ ػ ػ ػ ً
ىكأًىيب ا٢بى ٍشىرًج ال ىف ىٌب ى
()226
()227
()228
()229

جواىر الببلغة :ص.777
ا٤بقتضب.6==-6<=/7 :
ا٤بصدر نفسو ،69:/8 :كالكامل.6;5/7 :
ا٤بصدر نفسو.69;-69:/8 :
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كقاؿ آخر(:)230

اس لًلٍ ىو ً
فىػيىا لىلن ً
اش ا٤بطى ًاع.
الو ىشاةي فىأ ٍىز ىع يج ًوين
تى ىكنػ ىف ًِب
ي
ي
 -الندبة :كىي "نداء ا٤بتوجع منو أك ا٤بتفجع عليو"( ،)231كتقع عند ا٤بربد "فيما مددت بو

صوتك :كما ٛبده ُب الندبة"( .)232كال ٯبوز أف ٙبذؼ منها العبلمة كىي (يا) ك(كا) "ألف الندبة
إلظهار التفجع كمد الصوت"( .)233ألنو "من مل ٯبعل للندبة عبلمة جعلها ٗبنزلة الندابة
الصحيح"(.)234
ك يشَبط ا٤بربد "أف ال تندب نكرة كال مبهما كال نعتا ...ألف الندبة عذر للتفجع ،كهبا
ٱبرب ا٤بتكلم أنو قد نالو أمر عظيم ،ككقع ُب خطب جسيم"(.)235
كمثل لذلك ُب موضع آخر فقاؿ" :ك لو قلت :كامن حفر زمزماه ،كا أمّب ا٤بؤمنيناه -
كاف جيدا؛ ألنك قد نذبت معركفْب ،كلو قلت :كا أمّباه مل ٯبز؛ ألنك مل تدؿ على ا٤بندكب.
ككذلك لو قلت :كا ىذاه-مل ٯبز؛ ألنك إ٭با ندبت ا٠با معركفا باإلشارة إليو ،ك لن تدؿ عليو
بإضافة .كإ٭با تتفجع لو باسم أك إضافة ٘بمع عليو ،أك شيء من أ٠بائو يعرؼ بو يكوف عذرا
للتفجع ،كقولك :كاسيد العرباه .إذا كاف ا٤بندكب معركفا بذلك"(.)236
 -التعجب:

قاؿ ا٤بربد ُب بيت شعر للصلتاف:
ً
ً
اعر اليىػ ٍوىـ ًمثٍػلىوي ىج ًرير كلى ًك ٍن ًُب يكلىٍي و
اض يع.
ب تىػ ىو ي
هى
أىيىا ىشاعنرا الى ىش ى
"فكاف ا٣بليل يزعم أف ىذا ليس نداء من أجل ا٤بعُب .كذلك أنو لو ناداه كاف قد نادل
منكورا ،ككاف كل من أجابو ٩بن لو ىذا االسم فهو الذم نادل ،كقولك :إذا جاء رجل
فأعلمِب ،فإ٭با أخربتو بأف يعلمك إذا جاء كاحد ٩بن لو ىذه البنية .قاؿ :فكيف يكوف نكرة
كىو يقصد إىل كاحد بعينو ،فيفضلو .كلكن ٦بازاه أنو قاؿ( :يا) ،فنبوٍ ،ب قاؿ :عليكم شاعرا ال
( )230الكامل.6;5/7 :
( )231علم ا٤بعاين :ص.778
( )232ا٤بقتضب.677/8 :
( )233ا٤بصدر نفسو.6:</8 :
( )234ا٤بصدر نفسو.6;6/8 :

(  235ا٤بصدر نفسو.6:</8 :
( )236ا٤بصدر نفسو .6;9/8:
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شاعر اليوـ مثلو كفيو معُب التعجب كأنو قاؿ :حسبك بو شاعرا؛ ٤با فيو من ا٤بعُب ،كاللفظ على
ما شرحت لك"(.)237
كقاؿ ُب الكامل" :على معُب قولو :فللو دره شاعرا"(.)238
فالشاعر نصب شاعرا بإضمار فعل على معُب التعجب كا٤بنادل ٧بذكؼ ،كا٤بعُب يا
ىؤالء أك يا قوـ عليكم شاعرا أك حسبكم بو شاعرا.
كقد جاء ُب الكامل" :ككاف العبلء بن مطرؼ السعدم ابن عم عمرك القنا ،ككاف ٯبب
أف يلقاه ُب تلك ا٢بركب مبارزة ،فلحقو عمرك القنا كىو منهزـ ،فضحك عمرك كقاؿ متمثبل:
ىٛبىناًين لًيىػلٍ ىق ً
ص ىعةى بٍ ىن ىس ٍع ًد.
اين لىًقي ه
ط أ ىىع ًاـ لى ى
ص ٍع ى
ك ابٍ ىن ى

ٍب صاح بو :انج أبا ا٤بصدل ككاف عمرك القنا يكُب أيضا أبا ا٤بصدل  ...ك قولو:
"أعاـ لك" يريد يا عامر ،فرخم ،كإ٭با يريد ا٢بي تعجبا ،أم لكم أعجب من ٛبنيو
للقائي .)239("فالنداء ُب البيت الغرض منو التعجب.

المبحث السادس :القلب:

عرؼ الببلغيوف القلب فقالوا" :ىو أف ٯبعل أحد أجزاء الكبلـ مكاف اآلخر ،كاآلخر
مكاف األكؿ على كجو يثبت حكم كل منهما لآلخر"(.)240
كقد أثر عن سيبويو أنو لسعة الكبلـ قاؿ" :أما قولو أدخل فوه ا٢بجر ،فهذا جرل على
سعة الكبلـ ،كا١بيد أدخل فاه ا٢بجر ،كما قاؿ :أدخلت ُب رأسي القلنسوة ،كا١بيد :أدخلت
ُب القلنسوة رأسي ،قاؿ الشاعر:
تىػىرل الثػ ٍوىر فيًهاى يم ٍد ًخ ىل
ً
الظ مل ىرأٍ ىسوي ك ىسائًيرهي باى ًد إًىل الش ٍم ً
ىٝبى يع"(.)241
سأٍ
ى
كمع ىذا فسيبويو يرد القلب ،كيرل أنو بعيد عن ا١بودة حيث يقوؿ" :فوجو الكبلـ فيو
ىذا كراىية االنفصاؿ"(.)242

()237
()238
()239

ا٤بقتضب.65:-659/8 :
الكامل.69;/7 :
ا٤بصدر نفسو.69;/7 :

( )240مواىب الفتاح ضمن شركح التلخيص.8<;-8<:/5 :
( )241الكتاب.=6/5 :
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أما ا٤بربد فالقلب عنده جائز لبلختصار ،كبشرط أمن اللبس ،كقد ذكر لو األمثلة
ككضحها فمن ذلك قولو:
كقاؿ ا٢بارث بن خالد ا٤بخزكمي:
اؿ بًالس ٍف ًح ناى ًزليوا قىطى ًريان.
فىػر عب يد
ييطى ي
الع ًزي ًز ٤با ىرأىل أىالى
ىٍ ى ى
كيركل:
ً
فىػر ىعٍب يد ى ً ً ً
سى
ىكابٍ ىن داىيكىد ناى ًزالن قىطى ًريان
العزيز إ ٍذ ىراءى عي ى
ٍب قاؿ" :قولو" :إذ راء عيسى" األصل :رأم ،كلكنو قلب ،فقدـ األلف ،كأخر ا٥بمزة...
كالقلب كثّب ُب كبلـ العرب ،كسنذكر منو شيئا ُب موضعو إف شاء ا﵁"( .)243كالقلب بْب "راء"
ك"رأل" لغوم ،كموضعو علم الصرؼ.
ب
كقاؿ ُب موضع آخر "كقاؿ ا٤بفسركف كالنحويوف ُب قوؿ ا﵁ عز كجلَ ﴿ :وإِنَّوُ لِ ُح ِّ
ش ِدي ٌد﴾ .أم لشديد من أجل حب ا٣بّب كا٣بّب ىنا :ا٤باؿ من قولو تعاىل ﴿إِن تَ َر َك
ْخ ْي ِر لَ َ
ال َ
َخ ْي را الْو ِ
صيَّةُ﴾ . ك قولو "لشديد" أم :لبخيل ،كالتقدير ،كا﵁ أعلم ،إنو لبخيل من أجل حبو
ً َ
)
244

للماؿ"(  .ك يقوؿ تعاىل﴿ :إِذَا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َر َاىا﴾ " .أم مل يقرب من رؤيتها،
ك إيضاحو؛ مل يرىا ،كمل يكد"( ،)245كا٤بربد متأثر بأيب عبيدة حيث علق بقولو" :خرج ٨برج :مل
يرىا كمل يكد"( .)246فأبو عبيدة يرل نفي ا٤بقاربة مرة ،كالرؤية مرة أخرل .كىو أبلغ ُب نفي الرؤية
كما ذىب عبد القاىر( .)247ذلك أف ٝبلة جواب الشرط منفية ،كلذا قدرىا أبو عبيدة ُب ا٤بعُب
ٔبملتْب ،كمعلوـ أنو إذا نفى مقاربة الشيء فقد نفى الشيء من أصلو ،فيكوف أبلغ من نفيو.

()242
()243

ا٤بصدر نفسو.5</5 :
الكامل.7:4/7 :

 سورة العاديات :اآلية<.
 سورة البقرة :اآلية.5<4
( )244الكامل.7:4/5 :
 سورة النور :اآلية.84
( )245الكامل5=9/5 :
()246
()247

٦باز القرآف.:;/6 :
ينظر دالئل اإلعجاز :ص.;9

223

انفصم األّٔل > عهى انًعاَي

انباب انثاَي> عهٕو انبالغت

كأكرد ا٤بربد بيت النمر بن تولب(:)248
ٌب بىػ ٍع ىد ٍاعتًداىوؿ ىك ًصح وة
يىػ يريد ال ىف ى

ً
ً
يى ينوءي إذاى راىىـ القياىـى ىكيٍٰب ىملي
ٍب قاؿ" :قولو" :ينوء إذا راـ القياـ" يقوؿ :ينهض ُب تثاقل .قاؿ ا﵁ تعاىلَ ﴿ :ما إِ َّن
صبَ ِة أُولِي الْ ُق َّوةِ﴾ . كا٤بعُب أف العصبة تنوء با٤بفاتيح "(.)249
َم َفاتِ َحوُ لَتَ نُوءُ بِال ُْع ْ

كيعود ا٤بربد إىل ىذه اآلية كيبْب ما فيها من القلب فيقوؿ:
كقاؿ الفرزدؽ ك قد نزؿ بو ذئب فأضافو: 
كأىطٍلىس عسا وؿ ،كماى كاى ىف ص ً
ت لًناى ًرم ىم ٍوًىنان فىأىتى ًاين
احبان
ى ى ى
ىرفىػ ٍع ي
ى
ى
كيذكر ا٤بقطوعة ٍب يقوؿ" :قولو" :رفعت لنارم "من ا٤بقلوب ،إ٭با أراد :رفعت لو نارم
كالكبلـ إذا مل يدخلو لبس جاز القلب لبلختصار ،قاؿ ا﵁ عز كجلَ ﴿ :وآتَ ْي نَاهُ ِم َن الْ ُكنُوِز َما
صبَ ِة أُولِي الْ ُق َّوةِ﴾ .كالعصبة تنوء با٤بفاتيح؛ أم تستقل هبا ُب ثقل ،ك من
إِ َّن َم َفاتِ َحوُ لَتَ نُوءُ بِال ُْع ْ
كبلـ العرب :إف فبلنة لتنوء هبا عجيزهتا ...كيركل أف يونس بن حبيب قاؿ أليب ا٢بسن
الكسائي :كيف تنشد بيت الفرزدؽ؟ فأنشده:
ْب عبيًطاى ً
ت السداىئً ً
ف ىكا٣بى ٍم ير.
ىصىرىـ طى ٍعنىة
ىحل ٍ
صٍ و ى
ت البٍ ًن أ ٍ
يح ى
ىغ ىدا ىة أ ى
فقاؿ الكسائيً ...ب الكبلـ .فحمل ا٣بمر على ا٤بعُب ،أراد :كحلت لو ا٣بمر .فقاؿ لو
يونس :ما أحسن ما قلت كلكن الفرزدؽ أنشدنيو على القلب ،فنصب الطعنة كرفع العبيطات
كا٣بمر على كصفنا من القلب ،كالذم ذىب إليو الكسائي أحسن ُب ٧بض العربية ،كإف كاف

إنشاد الفرزدؽ جيدا"(.)250
كيفسر ا٤بربد نفس اآلية ُب كتابو ما اتفق لفظو كاختلف معناه ،لكنو يطلق لفظ التحويل
بدؿ مصطلح القلب فيقوؿ" :ك٩با ُب القرآف ٩با ٯبيء مثلو ُب كبلـ العرب من التحويل ،كقولو:
ِ
صبَ ِة﴾ .كإ٭با العصبة تنوء با٤بفاتيح ،كمن كبلـ
﴿ َوآتَ ْي نَاهُ م َن الْ ُكنُوِز َما إِ َّن َم َفاتِ َحوُ لَتَ نُوءُ بِال ُْع ْ
( )248ديواف النمر بن تولب :ص544
 سورة القصص :اآلية.;:
( )249الكامل.65;/5 :

 ديواف الفرزدؽ :ص<:6
( )250الكامل ،7;5-7;4/5 :كينظر تفسّب اآلية ُب الكامل.7;7/7 :
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العرب :إف فبلنة لتنوء هبا عجيزهتا .كيقولوف :أدخلت القلنسوة ُب رأسي ،كأدخلت ا٣بف ُب
رجلي .كإ٭با يكوف مثل ىذا فيما ال يكوف فيو لبس كال إشكاؿ كال كىم"(.)251
كليس ما قالو عن مفهوـ التحويل ُب اآلية متفق عليو؛ فقد ذكركا أف الفعل (تنوء) من
األضداد ألف معناه تثقل ،يقاؿ :ناء بو ا٢بمل إذا أثقلو فسقط ،كقيل معناه :تنهض ٔبهد
كمشقة؛ يقاؿ :ناء با٢بمل إذا هنض بو ٔبهد كمشقة ،كا٤برأة تنوء هبا عجيزهتا :أم تثقلها ،كىي
تنوء بعجيزهتا كما ينوء البعّب ٕبملو :أم تنهض هبا مثقلة .كتساءلوا ُب اآلية :ىل تنوء ا٤بفاتيح
بالعصبة ،أـ العصبة ىي الٌب تنوء با٤بفاتح؟ ك تنبهوا إىل ما ُب ا٤بعُب الثاين من ٙبويل الفعل إىل

ا٤بفاتح على سبيل القلب(.)252
كذكر الطربم أف ا٤بعُب األكؿ ُب تأكيل اآلية أكىل بالصواب؛ ألنو تأكيل موافق لظاىر
التنزيل ،ك٤با فيو من الداللة على كثرة كنوز قاركف؛ كذلك إذا كجو إىل أف معناه إف مفاٙبو تثقل
العصبة كٛبيلها؛ ألنو قد تنهض العصبة بالقليل من ا٤بفاتيح كبالكثّب(.)253
ك ا٣ببلصة أف قوؿ ا٤بربد" :كالقلب كثّب ُب كبلـ العرب" ٍب إيراده األمثلة الكثّبة يدؿ
على أنو جائز ،غّب أف قولو" :كالكبلـ إذا مل يدخلو لبس جاز القلب؛ لبلختصار" .ال يسلم لو،
فقد جعل االختصار غرضا للقلب ،كىذا ما مل يقل بو أحد؛ إذ الكبلـ ا٤بقلوب ال اختصار فيو.

المبحث السابع :التغليب:

كىو "إعطاء أحد ا٤بصطحبْب ،أك ا٤بتشاكلْب حكم اآلخر ٯبعلو موافقا لو ،كإجراء
ا٤بختلفْب ٦برل ا٤بتفقْب ،كىو ٯبرم ُب أنواع من ا٤بعاين كأساليب من الكبلـ كثّبة"( .)254فقد
يغلب ا٤بخاطب على الغائب ،كا٤بذكر على ا٤بؤنث ،كالعاقل على غّب العاقل ،كا٤بفرد على
ا٤بركب ،كىكذا .كأمثلتو عند ا٤بربد كثّبة ،فقد كرد ُب ا٤بقتضب قولو" :تقوؿ ُب (من ) :من يأتِب
آتو ،فبل يكوف ذلك إال ٤با يعقل .فإف أردت هبا غّب ذلك مل يكن.

()251
()252
()253

ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص.<8
ينظر الربىاف ُب علوـ القرآف للزركشي.6<</7 :
ينظر تفسّب الطربم جامع البياف عن تأكيل آم القرآف ،أليب جعفر ٧بمد بن جرير الطربم (668ىػ754-ىػ)ٙ ،بقيق عبد ا﵁ ابن عبد

ا﵀سن الَبكي ،مركز البحوث ك الدراسات العربية ك اإلسبلمية ،ط5866 ،5ىػ6445/ـ.75=/5< :
( )254الربىاف ُب علوـ القرآف.746/7 :
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فإف قاؿ قائل" :فقد قاؿ ا﵁ عز كجلَ ﴿ :واللَّ وُ َخلَ َق ُك َّل َدابَّ ٍة ِّمن َّم ٍاء فَ ِم ْن ُهم َّمن
يَ ْم ِشي َعلَ ٰى بَطْنِ ِو﴾ . فهذا لغّب اآلدميْب ،ككذلك ﴿ َوِم ْن ُهم َّمن يَ ْم ِشي َعلَ ٰى أ َْربَ ٍع﴾. 
قيل :إ٭با جاز ىذا؛ ألنو قد خلط مع اآلدميْب غّبىم بقولو﴿كا﵁ خلق كل دابة من ماء﴾ ،كإذا
اختلط ا٤بذكوراف جرل على أحدٮبا ما ىو لآلخر إذا كاف ُب مثل معناه؛ ألف ا٤بتكلم يبْب بو ما
ُب اآلخر كإف كاف لفظو ٨بالفا ،فمن ذلك قوؿ الشاعر:
ب أىلٍباى وف ىكٛبىٍور ىكإًقٍط*
* ىشرا ى
فالتمر كاإلقط ال يقاؿ فيهما :شربا ،كلكن أدخلهما مع ما يشرب فجرل ا﵁
كاحدا"(.)255
كمن أمثلتو ُب الكامل قوؿ ا٤بربد ُب إحدل النساء "ككانت من اجملتهدات من ا٣بوارج
كلو قرأت :من اجملتهدين ،كأنت تعِب امرأة كاف أفصح؛ ألنك تريد رجاال كنساء ىي أحدىم،
ات ربِّها وُكتبِ ِو وَكانَ ْ ِ
ِِ
كما قاؿ ا﵁ عز كجل﴿ :وص َّدقَ ْ ِ ِ ِ
ين﴾ ،كقاؿ جل
َ َ
ت م َن الْ َقانت َ
ت ب َكل َم َ َ َ ُ َ
ثناؤه﴿ :إَِّال َعج ً ِ
ِ
ين﴾.)256(" 
ُ
وزا في الْغَاب ِر َ
كقد عدت "مرًن" رضي ا﵁ ضمن الذكور بطريق التغليب ،إشعارا بأف ٥با ما للقانتْب من
صبلح الدين ،كصبلح التقول ،فطاعتها مل تقل شأنا عن طاعتهم( .)257ك ا٤براد بالعجوز ُب
اآلية الثانية :امرأة "لوط" عليو السبلـ؛ فقد كانت امرأة سوء ،راضية بفعل القوـ ،فلحقها من
ا٤بوت كالعذاب ما ٢بقهم ،فقولو تعاىل( :من الغاربْب) ٔبمع ا٤بذكر السامل إشعارا بأهنا منهم
كىي ُب العذاب معهم( .)258كا﵁ أعلم.
 سورة النور :اآلية.89
 سورة النور :اآلية.89

( )255ا٤بقتضب 95-94/6 :كينظر.669/6 :
 سورة التحرًن :اآلية.56

 سورة الشعراء :اآلية.5;5
( )256الكامل.68;/7 :
( )257ينظر عركس األفراح ضمن شركح التلخيص.95/6 :
( )258ينظر أنوار التن زيل ك أسرار التأكيل ا٤بسمى تفسّب البيضاكم ،للقاضي ناصر الدين أيب سعيد عبد ا﵁ بن عمر بن ٧بمد الشّبازم
البيضاكم (ت ;=5ىػ) ،حققو ك علق عليو ك خرج أحاديثو ك ضبط نصو ٧بمد صبحي بن حسن حبلؽ ك ٧بمود أٞبد األطرش ،دار الرشيد
دمشق ،ط5865 ،5ىػ6444/ـ.5;=/6 :

226

انفصم األّٔل > عهى انًعاَي

انباب انثاَي> عهٕو انبالغت

كذكر ا٤بربد قوؿ الفرزدؽ(:)259
كًمنا الٌ ً
ىع
أ
م
ذ
طى يى ىديٍ ًوً ىرىيًنىةن
ٍ
ى
ى
ىع ًشيةى ساى ىؿ ا٤بًٍربىداى ًف كًػ ػ ػ ػبلى يٮباى

ً
ضر ً
ب ا١بىماى ًج ًم
لغاىىر ٍم ىم ىعد يػى ٍوىـ ى ٍ
ت بًال يسيو و
عجاىجةى مو و
ؼ الصواى ًرًـ
ى ى ىٍ
ي

ٍب قاؿ" :قولو :عشية ساؿ ا٤بربداف كبلٮبا .يريد :ا٤بربد ،كما يليو ٩با جرل ٦براه .كالعرب
تفعل ىذا ُب الشيئْب إذا جريا ُب باب كاحد ،قاؿ الفرزدؽ:
وـ الطٌواىلً يع
ىخ ٍذناى بًآفاى ًؽ السماىًء ىعلىٍي يك يم
أى
يج ي
لىناى قى ىمىراىاى ىكالن ي
يريد :الشمس ،القمر؛ ألهنما قد اجتمعا ُب قولك" :النّباف" ،كغلب االسم ا٤بذكر ،كإ٭با
يؤثر ُب مثل ىذا ا٣بفة ،كقالوا" :العمراف" أليب بكر ،كعمر فإف قاؿ قائل :إ٭با ىو عمر بن
ا٣بطاب ،كعمر بن عبد العزيز ،مل يصب ،ألف أىل ا١بمل نادكا بعلي بن أيب طالب -رٞبة ا﵁
عليو -أعطنا سنة العمرين.
فإف قاؿ قائل :فلم مل يقولوا :أبوم بكر ،كأبو بكر أفضلهما؟ فؤلف عمر اسم مفرد،
كإ٭با طلبوا ا٣بفة"(.)260
فالعرب كانت تنشد ا٣بفة ُب كل شيء حٌب ُب ا١بمع بْب ا٤بتناسبْب ،لذا نرل ا٤بربد يركز
على ىذه النقطة كيكررىا ُب كبلمو" :كإ٭با يؤثر ُب مثل ىذا ا٣بفة"" ،كإ٭با طلبوا ا٣بفة".
كقاؿ أيضا" :كأنشد التوزم عن أيب عبيدة ١برير:
كماى لًتىػ ٍغلًب إً ٍف ىع يدكا ىمساىعيًػ ً
س ىكالى قى ىم ير
مش
ال
ك
ء
ي
ض
ي
م
٪ب
م
ػ
ػ
ػ
ه
ى
ً
ى
ى
ٍ
ٍ
ي
ى
ه
ٍ
ى
ي
ى
ه
ًً
ىبو بى ٍك ور ىكالى يع ىم ير
سو ىؿ ا﵁ ف ٍعلي يه ٍم ىك ي
الع ىمىريػٍ ًن :أ ي
ماى كاى ىف يػيٍرض ًي ىر ي
ىكذا أنشدنو ،كقاؿ آخر:
ً
ص ًر ا٣بيبىػٍيبىػ ٍ ً
ْب قي ٍد ًين*
*قي ٍد ًين م ٍن نى ٍ
يريد :عبد ا﵁ ،كمصعبا ابِب الزبّب .كإ٭با أبو خبيب :عبد ا﵁ ،كقػرأ بعض القػراء:
ِ
ين ﴾( ،)261فجمعهم على لفظ "إلياس" .كمن ذا قوؿ العرب :ا٤بسامعة،
﴿ َس َال ٌم َعلَ ٰى إِ ْل يَاس َ
كا٤بهالبة ،كا٤بناذرة؛ فجمعهم على اسم األب"(.)262

()259
()260
()261
()262

ديواف الفرزدؽ:ص:64
الكامل.586/5 :
سورة الصافات :اآلية.574
الكامل.587/5 :
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فقراءة﴿ :سالم على آل ياسين﴾ ىي على تغليب "إلياس" -على آلو السبلـ -كلذا
ٝبع لفظ "إلياس" ٝبع مذكر سامل ليشملهم ،قاؿ أبو حياف" :قرأ زيد بن علي كنافع كابن عامر
"على آؿ ياسْب" كزعموا أف (آؿ) مفصولة ُب ا٤بصحف ،ك(ياسْب) اسم إللياس  ...كقرأ باقي
السبعة "على إلياسْب" هبمزة مكسورة .أم :إلياسْب ٝبع ا٤بنسوبْب إىل إلياس معو ،فسلم
عليهم ،كىذا يدؿ على أف قومو من كاف اتبعو على الدين ،ككل كاحد ٩بن نسب إليو كأنو
"إلياس" فلما ٝبعت خففت فيو ،ك حرؼ العلة الذم للجمع فحذفت اللتقائهما ،كما قالوا:
األشعركف ،كا٣ببيبوف ،ك ا٤بهلبوف"(.)263
فا٤بربد بْب التغليب باألمثلة كالشرح ككاف كبلمو شافيا ،كُب التغليب إيثار :خفة اللفظ،
ككذا اإلفراد على الَبكيب ،كفيو إٯباز كاختصار ،كتنويو ٗبن غلب ا٠بو ،ككذلك معُب النسب،
فيقاؿ ا٤بناذرة بتغليب النعماف بن ا٤بنذر على سائر قومو رجاال كنساء ،كال ٱبفي أف النسب ىنا
غّب قياسي كما ىو موضح ُب علم الصرؼ.

المبحث الثامن :الفصل و الوصل:

ظاىرة الفصل كالوصل إحدل ٦باالت علم ا٤بعاين ،كتكتسي أٮبية بالغة ُب دراسات
الببلغة ،كقد ٌنوه بأٮبيتها الكثّب من العلماء.
الفصل اصطبلحا معناه أف نفصل بْب ٝبلتْب ،كيكوف ذلك يَبؾ العاطف( ،)264أما
الوصل فهو أف يصل بْب ا١بملتْب بأحد حركؼ النسق(.)265
كشيخ البصريْب ا٤بربد ذكر ىذين ا٤بصطلحْب دكف أف يعرفهما ،كعقد ُب مؤلفو
"ا٤بقتضب" بابا ٢بركؼ العطف كمعانيها ،كعرض فيو لدالالت متنوعة ألدكات الربط كالعطف
مثل" :الواك" ،ك"الفاء" ،ك"ٍب" ،ك"أك" ،ك"ال" ،كغّبىا.
ك ٗبا أف حركؼ العطف جزء مهم ُب ظاىرة الفصل كالوصل ،سأبْب معانيها األصلية
كالثانوية عند ا٤بربد:

()263
()264
()265

تفسّب البحر ا﵀يط.79</; :
ينظر دالئل اإلعجاز :ص.666
ينظر ا٤بصدرنفسو :ص666
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معاني حروف العطف:
إف معرفة مواقع حركؼ العطف كالتمييز بْب مواضعها أمر ضركرم ُب ٛباـ حسن النظم،
فقد ذكر أبو يعقوب السكاكي أف العطف ُب باب الببلغة "يعتمد معرفة أصوؿ ثبلثة :أحدىا

ا٤بوضع الصاّب من حيث الوضع ،كثانيها فائدتو ،كثالثها كجو كونو مقبوال ال مردكدا"( .)266كىي
األمور الٍب حاكؿ الببلغيوف تلمسها داخل النصوص.
ك قد كانت للمربد بصمة جليلة ُب ىذا األمر حيث أنو عقد بابا ُب كتابو ا٤بقتضب ٠باه
معاين حركؼ العطف بْب فيو حركؼ العطف كىي عنده عشرة:

 -1أم :تأٌب ُب الكبلـ على ضربْب ،فتكوف متصلة كمنقطعة.

أـ ا٤بتصلة٠ :بيت كذلك ألف ما بعدىا متصل ٗبا قبلها ،كا٤بربد مل يشر إىل ىذا ا٤بصطلح ،لكننا
ن ستشفو من خبلؿ حديثو عن أـ ا٤بنقطعة .ك(أـ) تكوف متصلة عند ا٤بربد بعد ألف االستفهاـ،
كتكوف معادلة ٥بذه األلف٫ ،بو أزيد ُب الدار أـ عمرك؟ ككذلك :أأعطيت زيدا أـ حرمتو؟(.)267
()268
ت َع ْن ُه ُم
اى ْم ِس ْخ ِريِّا أ َْم َزاغَ ْ
ك من أمثلة (أـ) ُب ىذا القسم  .قولو تعاىل﴿ :أَتَّ َخ ْذنَ ُ
()269
اىا﴾ (.)270
ار﴾  .كقولو﴿ :أَأَنتُ ْم أَ َش ُّد َخلْ ًقا أَِم َّ
الس َماءُ بَنَ َ
ْالَبْ َ
صُ

كتأٌب (أـ) تارة عاطفة بعد ٮبزة التسوية .كمعُب التسوية عند ا٤بربد "أف ٚبرب أف األمرين
عندؾ كاحد"(٫ .)271بو" :سواء علي أذىبت أـ جئت .كما أبايل أقبلت أـ أدبرت ،كليت
شعرم أزيد ُب الدار أـ عمركا؟"( .)272فأنت ٚبرب أف األمرين عندؾ سواء.
أـ ا٤بنقطعة :ذكرىا ا٤بربد فقاؿ" :تأٌب أـ منقطعة بعد ا٣برب كاالستفهاـ ٝبيعا"( ،)273ك قاؿ":كال
تكوف ٗبنزلة (أم)" ( ،)274ك٠بيت با٤بنقطعة "ألف ما بعدىا قائم بنفسو غّب متعلق ٗبا قبلو"(،)275

()266
()267
()268
()269
()270
()271
()272
()273
()274
()275

مفتاح العلوـ ،أليب يعقوب يوسف بن أيب بكر ٧بمد بن علي السكاكي ا٤بتوُب سنة :6:ىػ ،دار الكتب العلمية ،دط ،دت :ص.579
ينظر ا٤بقتضب.6<:/6 :
ينظر ا٤بصدر نفسو.6<;/7 :
سورة ص :اآلية.:7
سورة النازعات :اآلية;.6
ا٤بقتضب.6<;/7 :
ا٤بصدر نفسو.6<;/7 :
ا٤بصدر نفسو ،6<</7 :كينظر الكتاب.5<6/7 :
ا٤بصدر نفسو6=8/7 :
مغُب اللبيب.88/5 :
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كألف "اإلضراب ال يفارقها"( . )276فهي تأٌب على معُب بل "إال أف ما يقع بعد (بل) يقْب كما
يقع بعد (أـ) مظنوف مشكوؾ فيو ،كذلك أنك تقوؿ :ضربت زيدا ناسيا غالطاٍ ،ب تذكر أك
تنبو ،فتقوؿ :بل عمرا مستدركا مثبتا للثاين ،تاركا لؤلكؿ فػ (بل) ٚبرج من غلط إىل استثبات،
كمن نسياف إىل ذكر ،ك(أـ) معها ظن أك استفهاـ ،كإضراب عما كاف قبلو"(.)277

 -2أو :تعد (أك) من حركؼ العطف ألهنا ٘برل ما بعدىا على ما قبلها(٫ ،)278بو قولو تعاىل:
ْس َش ِد ٍ
﴿ َستُ ْد َع ْو َن إِلَ ٰى قَ ْوٍم أُولِي بَأ ٍ
يد تُ َقاتِلُونَ ُه ْم أ َْو يُ ْسلِ ُمو َن﴾ (" :)279أم يكوف ىذا ،أك

يكوف ىذا"(.)280
ك(أك) تفيد معاف ذكر ا٤بربد بعضها كىي:
أ -الشك ٫بو" :أتيت زيدا أك عمرا .كجاءين رجل أك امرأة .ىذا إذا شك"( ،)281كل السمك،
أك اشرب اللنب :أم ال ٘بمع بينهما.
ب -التخيّب :أم "اخَب أحد األمرين مثل :أعطِب دينارا ،أك ألبسِب ثوبا"(.)282
ج -اإلباحة" :كذلك قولك :جالس ا٢بسن أك ابن سّبين ،كأتت ا٤بسجد أك السوؽ :أم قد
أذنت لك ُب ٦بالسة ىذا الضرب من الناس ،كُب إتياف ىذا الضرب ا٤بواضع"(.)283
د -اإلشراؾ" :يتسع هبا الباب ،فيدخلها ا٤بعُب الذم ُب الواك من اإلشراؾ على أهنا ٚبص ما ال
ٚبضو الواك"(.)284
-3

بل :معناىا "اإلضراب عن األكؿ كاإلثبات للثاين٫ :بو قولك :ضربت زيدا ،بل عمرا.

كجاءين عبد ا﵁ ،بل أخوه ،كما جاءين رجل بل امرأة"(.)285
()276
()277
()278
()279
()280
()281
()282
()283
()284
()285

مغُب اللبيب.6<=/7:
ا٤بصدر نفسو.6<=/7 :
ينظر ا٤بقتضب.6</6 :
سورة الفتح :اآلية5:
ا٤بقتضب.6</6 :
ا٤بصدر نفسو745/7-54/5 :
ا٤بصدر نفسو 54/5 :ك.745/7
ا٤بصدر نفسو. 55/5 :
ا٤بصدر نفسو.745/7 :
ا٤بصدر نفسو.56/5 :
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ك أجاز ا٤بربد أف تكوف ناقلة معُب النفي ك النهي إىل ما بعدىا ،كعلى قولو يصح":ما زيد
قائما بل قاعدا" ،ك "بل قاع هد" ،ك ٱبتلف ا٤بعُب(.)286

 -4ثم :من حركؼ العطف ،توحي أف ا١بملة الثانية ٙبصل بعد األكىل ٗبهلة أطوؿ ٩با ُب الفاء.

مثل :ضرب زيدا ٍب عمرا ،كأتيت البيت ٍب ا٤بسجد( .)287كىي تعطف ا١بمل كما تصل بْب
ا٤بفردات.

 -5حتى :إف (حٌب) تكوف حرؼ عطف ،فتشرؾ بْب ا٤بعطوفْب لفظا كمعُب( ،)288ألف معناىا
ُب ٝبيع الكبلـ الغاية" ،فهي تصل ما بعدىا ٗبا قبلها٫ ،بو :أكلت السمكة حٌب رأسها .فالرأس
قد دخل ُب األكل .)289( "...لذا فإف من شركط معطوفها أف يكوف بعض ا٤بعطوؼ عليو أك
كبعضو.

 -6الفاء  :ىي ُب كل األحواؿ تضم الشيء إىل الشيء مثل الواك ،غّب أف ىذا الضم يأٌب معها
متسقا بعضو ُب إثر بعض( .)290فالربط كالَبتيب ال يفارقاهنا.
-7

لكن :إف (لكن) إذا عطفت ٝبلة على ٝبلة يشَبط أف يكونا ٨بتلفْب ُب ا٤بعُب أم ُب

-8

ال :كىي تقع إلخراج الثاين ٩با دخل فيو األكؿ" .ك ذلك قولك :ضربت زيدا ال عمرا،

اإلٯباب كالنفي ٫بو" :جاءين زيد لكن عبد ا﵁ مل يأت .كما مررت بأخيك لكن عدكؾ"(.)291
فإذا مل يقع نفي مل ٯبز العطف بػ (لكن).
كمررت برجل ال امرأة"(.)292

 -9إما :ىي ُب ا٣برب ٗبنزلة أك ك٥با معنياف(:)293
 -إما تبتدئ هبا شاكا كذلك قولك :جاءين إما زيد كإما عمرك :أم أحدٮبا.

()286
()287
()288
()289
()290
()291
()292
()293

ينظر مغِب اللبيب.5<</6:
ينظر ا٤بقتضب.54/5 :
ينظر ا٤بقتضب.7</5 :
ا٤بقتضب.87/6 :
ينظر ا٤بقتضب .54/5 :كينظر الكتاب.55;/8 :
ا٤بقتضب.54/5 :
ا٤بصدر نفسو.55/5 :
ا٤بصدر نفسو.55/5 :
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 ك إما للتخيّب كقولك :اضرب إما عبد ا﵁ كإما خالدا .فاآلمر مل يشك كلكنو خّب ا٤بأمور؛كما كاف ذلك ُب (أك).
ِ
كنظّبه قوؿ ا﵁ عز كجل﴿ :إِنَّا َى َديْنَاهُ َّ ِ
ورا﴾ ( .)294ككقولو﴿ :فَِإ َّما
يل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
السب َ
ِ
اء﴾ (.)295
َمنِّا بَ ْع ُد َوإِ َّما ف َد ً
 -10الواو :تعد الواك أصل حركؼ العطف لكثرة دكراهنا ُب النصوص العربية ،كلعل السر ُب
ذلك أهنا ال تدؿ على أكثر من اإلشراؾ بْب ا٤بتعاطفْب ُب اإلعراب كا٢بكمُ ،ب حْب أف بقية
()296
ا٢بركؼ توجب زيادة ُب ا٤بعُب.
فالواك معناىا" :إشراؾ الثاين فيما دخل فيو األكؿ ،كليس فيها دليل على أيهما كاف
أكال؛ ٫بو قولك :جاءين زيد كعمرك .كمررت بالكوفة كالبصرة ،فجائز أف تكوف البصرة أكال ،كما
قاؿ ا﵁ عز كجل﴿ :واسج ِدي وار َكعِي مع َّ ِ ِ
ين﴾ ( .)297ك السجود بعد الركوع"(.)298
َ ُْ َْ
ََ
الراكع َ
أم أف الواك معناىا "ا١بمع بْب الشيئْب كتتصل بقولك :كلكم"(.)299
الواك العاطفة بْب ا١بمل :تصل الواك ،كغّبىا من حركؼ العطف ،بْب ا٤بفردات كا١بمل
على حد سواء( .)300فإذا أردت بالثاين ما أردت باألكؿ من اإلجراء على ا٢برؼ "مل يكن إال
منسوقا عليو .تقوؿ :أريد أف تأتيِب كتكرمِب"(.)301
تناكؿ ا٤بربد الفصل كالوصل من خبلؿ حديثو عن كاك االبتداء ،كمٌب يتحتم كجودىا ُب
الكبلـ كمٌب ٯبوز ،فإذا كقعت ا١بملة بعد نكرة أك معرفة كفيها ضمّب يتصل بالكبلـ السابق،
فذكر الواك حينئذ ليس حتما ُب الكبلـ اكتفاء بذكر الضمّب الذم يربط الكبلـ بعضو ببعض
"فت قوؿ مررت برجل زيد خّب منو ،كجاءين عبد ا﵁ أبوه يكلمو ،بغّب الواك ،كإف شئت قلت،

()294
()295
()296
()297
()298
()299
()300
()301

سورة اإلنساف :اآلية.47
سورة ٧بمد :اآلية.48
ينظر شرح ا٤بفصل للز٨بشرم.4:/9 :
سورة آؿ عمراف :اآلية.87
ا٤بقتضب.54/5 :
ا٤بصدر نفسو.6;6/7-6:/6 :
ينظر شرح ا٤بفصل4;/9 :
ا٤بقتضب.77/6 :

232

انفصم األّٔل > عهى انًعاَي

انباب انثاَي> عهٕو انبالغت

كزيد خّب منو ،كأبوه يكلمو بالواك ،فإذا قلت مررت يزيد عمرك ُب الدار ،فهو ٧باؿ إال على قطع
خرب كاستئناؼ آخر ،فإف جعلتو كبلما كاحدا قلت :مررت بزيد كعمرك ُب الدار"(.)302
كاضح من الع بارة األخّبة من كبلـ ا٤بربد أنو يتحدث عن كماؿ االنقطاع ،كعن التوسط
بْب الكمالْب ،كما ٠بي عند ا٤بتأخرين من الببلغيْب ،فقولو" :مررت بزيد عمرك ُب الدار "فإذا
كاف بْب ا٤بركر بزيد كبْب كجود عمرك ُب الدار صلة ما ،فبلبد من ذكر الواك ،للربط بْب
ا١بملتْب حٌب يبدك ا لكبلـ متصبل بعضو ببعض ،كبغّب ذكر الواك يبدك الكبلـ مستحيبل كال
معُب لو ،كذكر الواك ُب مثل ىذا ا٤بقاـ ىو ما يسمى بالتوسط بْب الكمالْب عند الببلغيْب .أما
إذا مل يكن ٜبة صلة على اإلطبلؽ بْب مركر زيد ،كبْب كجود عمرك ُب الدار ،كإ٭با قاؿ القائل
مررت بزيدٍ ،ب قطع الكبلـ ،كاستأنف كبلما جديدا ،فبلبد من حذؼ الواك ،لعدـ الصلة بْب
ا١بملتْب ،كىذا ما يسمى ُب عرؼ الببلغيْب بكماؿ االنقطاع.
ك﴾ (" .)303كقوؿ
ض َوَال بِ ْك ٌر َع َوا ٌن بَ ْي َن َٰذلِ َ
كقاؿ ا٤بربد ُب تفسّب قولو تعاىلَّ﴿ :ال فَا ِر ٌ

ا﵁ عز كجل ﴿ال فارض كال بكر﴾ ىو ٛباـ الكبلـٍ ،ب استأنف فقاؿ﴿ :عواف بْب ذلك﴾

كالفارض ىا ىنا ا٤بسنة ،كالبكر الصغّب" (.)304
فالفصل بْب "عواف" كما قبلها الختبلؼ ا٤بعُب يعد من كماؿ االنقطاع.
كما ٙبدث ا٤بربد عما ٠بي يشبو كماؿ االتصاؿ ،كذلك إذا كاف الكبلـ جوابا لسؤاؿ
مقدر ،كنستشف ذلك ٩با ذكره ابن الزملكاين" :يصح لك ما قالو أبو العباس ُب "إف زيدا
منطلق" إنو جواب عن سؤاؿ ٦بيئو ُب جواب القسم ،كُب التنزيل ﴿فأتيا فرعوف فقوال إنا رسوؿ

رب العا٤بْب﴾ كأنو قيل :فإذا قاؿ لكما ما شأهنا فقوال ذلك"(.)305

ك خبلصة القوؿ إف ا٤بربد درس ظاىرة الفصل كالوصل دراسة ٫بوية ،كمل تكن لو مساٮبة
ببلغية إال عند دراستو ٤بعاين حركؼ العطف.

()302
()303
()304

ا٤بقتضب.569/8 :
سورة البقرة :اآلية<.:
الكامل.5==/5 :

( )305التبياف ُب علم البياف ،البن الزملكاين كماؿ الدين عبد الواحدٙ ،بقيق أٞبد مطلوب كخدٯبة ا٢بديثي ،مطبعة العاين ،بغداد ،ط،5
5=;8ـ :ص.:7
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المبحث التاسع :اإليجاز واإلطناب و المساواة:

أوال :اإليجاز :اإلٯباز ُب االصطبلح ىو "اختصار بعض ألفاظ ا٤بعاين ليأٌب الكبلـ كجيزا من

غّب حذؼ لبعض االسم ،كال عدكؿ عن لفظ ا٤بعُب الذم كضع لو"(.)306
ك ىو نوعاف:
 -1إٯباز القصر :كىو "أف تتضمن األلفاظ القليلة معاف كثّبة ،دكف حذؼ شيء من
الَبكيب"(.)307
ك قد أكرد ا٤بربد ُب مؤلفاتو العديد من األمثلة الٍب تدخل ضمن ىذا ا٤ببحث( .)308منها:
ِ
يم فَ َال
"إذا قلت ،أما زيد فمنطلق .مهما يكن من شيء فزيد منطلق ،ككذلك﴿ :فَأ ََّما الْيَت َ
تَ ْق َه ْر﴾ ( .)309إ٭با ىي :مهما يكن من شيء فبل تقهر اليتيم"( .)310ك ىذا من إٯباز القصر؛
ألنو أريد بكل من اآلية الكرٲبة كا٤بثاؿ معُب أكثر من اللفظ ،فكلمة :أما حرؼ بسيط فيو معُب
الشرط كالتفصيل كالتوكيد.
كمن اإلٯباز االستفهاـ بكلمة "مهيم"؟ "فهي حرؼ استفهاـ ،معناه :ما ا٣برب؟ كما
األمر؟ فهو داؿ على ذلك ٧بذكؼ ا٣برب ،كُب ا٢بديث أف رسوؿ ا﵁  رأل بعبد الرٞبن بن
عوؼ درع خلوؽ ،طيب ،فقاؿ" :مهيم"؟ فقاؿ :تزكجت يا رسوؿ ا﵁ .فقاؿ :أكمل كلو
بشاة"( .)311فقو٥بم" :مهيم" اختصار ١بملة ا٠بية ىي :ما ا٣برب ،كىو من إٯباز ا٢بذؼ.
 -2إٯباز ا٢بذؼ :كىو كل كلمة تسقط من العبارة ،كتكوف مفهومة من سياؽ الكبلـ فتدخل
ُب إٯباز ا٢بذؼ ،كا﵀ذكؼ إما :جزء ٝبلة ،أك ٝبلة ،أك كلمة مفردة  ...كقد بينت ذلك ُب
مبحث ا٢بذؼ.

()306
()307
()308
()309
()310
()311

ٙبرير التحيّب.89=/5 :
الصناعتْب :ص.5<4
ينظر الباب األكؿ :الفصل الثاين.
سورة الضحى :اآلية=.4
الكامل.6<</5 :
ا٤بصدر نفسو.79:/7 :
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ثانيا :اإلطناب:
ىو "أداء ا٤بقصود بأكثر من العبارة ا٤بتعارفة كأف ٱبرب ا٤بطلوب ٗبعُب ا٤بعشوؽ بكبلـ
طويل ،ألف كثرة الكبلـ عند ا٤بطلوب مقصودة ،فإف كثرة الكبلـ توجب كثرة النظر.كقيل:

اإلطناب أف يكوف اللفظ زائدا على أصل ا٤براد"(.)312
لئلطناب مواطنو ،كما أف لئلٯباز مواضعو ،كلكل موقعو من الببلغة .فا١باحظ يبْب
منهج العرب ُب ا٣بطابة بقولوٝ" :بيع خطب العرب من أىل ا٤بدر كالوبر كا٢بضر على ضربْب:
منها الطواؿ ،كمنها القصار ،كلكل ذلك مكاف يليق بو ،كموضع ٰبسن فيو"(.)313
ك جاء ُب نقد النثر قوؿ جعفر بن ٰبي" :إذا كاف اإلكثار أبلغ كاف اإلٯباز تقصّبا ،كإذا
كاف اإلٯباز كافيا كاف اإلكثار ىذرا"( .)314ىذا منهج العرب ُب القوؿ.
ك قد أشار إليو ا٤بربد بقولو" :من كبلـ العرب االختصار ا٤بفهم ،كاإلطناب
ا٤بفخم"( .)315كقد نبو علماء الببلغة على أف زيادة اللفظ البد أف تكوف لفائدة.
كلئلطناب صور كثّبة مثل :البياف بعد اإلهباـ ،كالتوشيح ،كاالعَباض  ...فمن البياف بعد
ض َوَال بِ ْك ٌر﴾ (" .)316كىو ٛباـ
اإلهباـ قوؿ ا٤بربد ُب قوؿ ا﵁ عز كجل ُب كتابو العزيزَّ﴿ :ال فَا ِر ٌ
ك﴾" ( .)317كصفت البقرة أكال بأهنا" :ال فارض كال
الكبلـٍ ،ب استأنف ،فقاؿَ ﴿ :ع َوا ٌن بَ ْي َن ٰذَلِ َ
بكر" كُب ىذا النوع من اإلهباـٍ ،ب كضح كبْب بأهنا "عواف" فتم ا٤براد من الوصف؛ فهذا من
"البياف بعد اإلهباـ".
ك فائدتو :التعريض بغباكة بِب إسرائيل كاحتياجهم إىل تكثّب التوصيف حٌب ال يَبؾ ٥بم
٦باال إلعادة السؤاؿ (.)318

( )312التعريفات :ص=.6
( )313البياف كالتبيْب.;/6 :
( )314نقد النثر ،أليب الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادم ،حققو ك علق حواشيو طو حسْب بك ك عبد ا٢بميد العبادم ،ا٤بطبعة األمّبية
بببلؽ5=85 ،ـ  :ص=.54
( )315الكامل.6;/5 :
( )316سورة البقرة :اآلية<.:
()317
()318

الكامل.5==/5 :
ينظر تفسّب التحرير كالتنوير.995/5 :
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لقد عِب ا٤بربد باإلٯباز ،كأكرد ما أثر فيو عن العلماء ،كما أكرد لو الكثّب من األمثلة،
فهو ٲبيل إىل اإلٯباز كاالختصار ،كأما اإلطناب فلم أجد لو سول صورة البياف بعد اإلهباـ.
ثالثا :المساواة:

ُب االصطبلح" :أف تكوف ا٤بعاين بقدر األلفاظ كاأللفاظ بقدر ا٤بعاين ،ال يزيد بعضها
على بعض"(.)319
عرض ا١باحظ للمساكاة كقاؿ" :حق ا٤بعُب أف يكوف االسم لو طبقا كتلك ا٢باؿ ٥با
كفقا ،كيكوف االسم لو ال فاضبل كال مفضوال"(.)320
كلقد أ٤بح ٥با ا٤بربد دكف أف يذكرىا حْب علق على أبيات منها:
صيحةن ًم ً
ض ً
يص يح يمير
يي
ت نى ى م
فىقاى ىؿ :ىغ ىش ٍشتى ًِب ىكالن ٍ
ىعىر ٍ ي
ِب ليى ٍح ى
ً
ك ىٍٰبٓب طاى ًىر األىثٍواى ً
ب بىػ ػ ػ ػ ػير ...
يب ىٍٰب ىٓب
ىكماى ًيب أى ٍف أى يكو ىف أىع ي
ى ى
ي
كقاؿ" :فهذا كبلـ ليس فيو فضل عن معناه"( .)321أم أف ألفاظو قوالب ٤بعانيو ال يزيد
بعضها على بعض.
كخبلصة القوؿ إف اىتماـ ا٤بربد باإلٯباز كاف كاضحا ُب مؤلفاتو أما اإلطناب كا٤بساكاة
فكانت نظرتو إليها ليست ذا باؿ ألف اإلٯباز من أىم خصائص لغة العرب ،فقد كانوا ٲبيلوف
بسليقة إىل األلفاظ القليلة الٍب ٙبتوم على ألواف من ا٤بعاين ا٤بختلفة كالكثّبة.

()319
()320
()321

الصناعتْب :ص.5<9
البياف كالتبيْب.=7/5 :
الكامل.87/5 :
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الفصل الثاني:
علم البيان
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علم البياف يتتبع كركد ا٤بعُب الواحد ُب طرؽ ٨بتلفة ،كذلك عن طريق التشبيو ك اجملاز
كاالستعارة كالكناية كغّبىا "ليحَبز بالوقوؼ على ذلك ا٣بطأ ُب مطابقة الكبلـ لتماـ ا٤براد
منو"(،)1
المبحث الول :التشبيو:
التشبيو فن من فنوف التعبّب ا١بميل ا٤بؤثر تعتمده النفوس البشرية بالفطرة حْب يدعوىا إىل
ذلك غرض أك آخر من أغراضو الٍب رصدىا الببلغيوف القدامى ( ،)2كا٤بعاصركف ( )3فرسخوا
ٖبصوبتها كغناىا آفاقو الرحبة الٍب اتسعت لفئات األمة كطبقاهتا ُب ٙبقيق مآرهبم الفكرية
كخلجاهتم الشعورية كمقاصدىم اليومية (.)4
ك التشبيو قبل ا٤بربد كاف موزعا ُب كتب السابقْب ،يصادفنا خبلؿ حديث ا٤بؤلف عن
موضوع بعينو قد يكوف بعيدا كل البعد عن التشبيو ،فيستطرد منو إىل مثاؿ ُب التشبيو ،أك
تعقيب على بيت من الشعر تضمن تشبيها ،أك بعض آيات من القرآف حفلت بالتشبيو كعلى
كل ،فلم يكن ا٢بديث عن التشبيو قبل ا٤بربد ىو القصد األكؿ الذم يرمي إليو ا٤بؤلف كإ٭با نراه
داخبل ُب طيات غّبه.
ك٤با جاء ا٤بربد أفرد لو بابا مستقبل أطاؿ فيو ا٢بديث عنو ،بدأه بقولو" :كىذا باب طريف
مر للعرب من التشبيو ا٤بصيب كا﵀دثْب
نصل بو ىذا الباب ،ا١بامع الذم ذكرناه كىو بعض ما ٌ
بعدىم" (.)5
من استقراء ا٤بربد للنماذج الشعرية الكثّبة استخلص معلومات نظرية تدكر حوؿ ٧بورين
أساسيْب :حد التشبيو كأقسامو:

()1

( )2

مفتاح العلوـ :ص .<:

ينظر اإليضاح.186/2 :
( )3ينظر فن التشبيو ،علي ا١بندم ،ط1368 ،2ىػ1966 ،ـ ،القاىرة :ص.218
( )4ينظر الببلغة ك التطبيق ،أٞبد مطلوب ككماؿ حسن البصّب ،كزارة التعليم العايل كالبحث العلمي ا١بمهورية العراقية ،ط1402 ،1ىػ/
1982ـ :ص.311
( )5الكامل.40/2 :

238

انفصم انثاَي > عهى انبياٌ

انباب انثاَي> عهٕو انبالغت

أوال :حد التشبيو:
حاكؿ ا٤بربد أف يقدـ لنا حدا للتشبيو فقاؿ" :كاعلم أف للتشبيو حدا ،فاألشياء تشابو من
كجوه ،كتتباين من كجوه ،فإ٭با يينظىير إىل التشبيو من أين كقع ،فإذا شبٌو بالشمس فإ٭با يراد:

الضياء كالركنق ،كال ييراد العظم كاإلحراؽ"(.)6
كُب موضع من ا٤بقتضب قاؿ" :ألف الشيء ال يشبو الشيء ُب ٝبيع حاالتو ،كإ٭با يشبهو
من حيث تشبو بو ،كال يكوف إال على مقدمة :تقوؿ :كاف خالد القسرم مثل حاًب الطائي ،مل
ترد الزماف كالقدـ ،كمل ترد ا١باىلية كاإلسبلـ ،كمل ترد أف القبيلة ٘بتمع عليهما ،كلكنك ذكرت
جود خالد فقرنتو ٕباًب ٤با سبق لو.
ككذلك لو قلت كاف جرير كامرئ القيس بعد أف تذكر الشعر كا٤برتبة فيو ،فهذا دليل
التشبيو .فإف قلت ىذا مثيل ىذا كقد قدمت ٫بوا ٩با ذكرنا علم أنك حقرتو من حيث حقرت
ا٤بشبو بو با٤بعُب يصلح اللفظ كيفسد" (.)7
من خبلؿ ىذين التعريفْب نبلحظ أف ا٤بربد عُب ٕبد التشبيو ما عرؼ بعد عند علماء
الببلغة بػ"كجو الشبو".
ثانيا :أقسامو:

إف أبرز ٦بهود شخصي بذلو ا٤بربد يتعلق بالببلغة العربية ،ذلك الباب الطريف الذم
عقده للتشبيو .فهو ُب ىذا الباب كلو مل يعتمد على أسبلفو من علماء الببلغة كالنحو كاللغة
كسيبويو كالفراء ،كأيب عبيدة كابن قتيبة ،كإ٭با اعتمد على استقراءاتو ُب الشعر العريب ،كٝبع
الشواىد الشعرية الٍب ٙبقق لو إفراد باب بأكملو ُب موضوع كاحد .فكاف أكؿ من قسم التشبيو
إىل أقساـ عديدة كىي :
يقوؿ ا٤بربد" :كالعرب تشبو على أربعة أضرب؛ فتشبيو مفرط ،كتشبيو مصيب ،كتشبيو
مقارب ،كتشبيو بعيد ٰبتاج إىل التفسّب ،كال يقوـ بنفسو كىو أخشن الكبلـ" (.)8

( )6الكامل.52/3 :

( )7ا٤بقتضب.274/2 :
( )8الكامل.128/3 :
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قدـ لنا ا٤بربد ٦بموعة من األكصاؼ للتشبيو  ،كلكنو أراد أف ينبو إىل أف ىذه
لقد ٌ
األضرب ىي أصوؿ التشبيو الٍب يدكر ُب فلكها كل ما ٘بود بو قرائح الشعراء كا٤بتكلمْب من
تشبيهات ُب شٌب األغراض .كسأبْب ىذه األضرب:
التشبيو المفرط :ىو التشبيو "ا٤ببالغ فيو ،أك ا٤ببالغ ُب الصفة الٍب ٘بمع بْب ا٤بشبٌو كا٤بشبوبو" ( )9أك ٗبعُب آخر "ىو التشبيو الذم يتجاكز ا٢بدكد ،كيتخطى ما تعارؼ الناس عليو" (.)10
كحاسة ا٤بربد الفنية كذكقو األديب ٥بما أثر ُب إدراؾ ىذا اإلفراط كاإلعجاب بو ،كقد أيد
كبلمو بنصوص من أدب القدماء كا﵀دثْب .كالشيء ا٥باـ ُب نظر ا٤بربد ىو اإلقناع الفِب الذم
يتمكن فيو الشاعر ٗبلكاتو ا٣بيالية من تربير الصورة ،كإقناعنا هبا ( .)11كالشاعر هبذا اإلقناع الفِب
ٲب ٌكن للصورة األدبية ،كٯبعل ا٤بتلقي يسلم هبا ،كيعرؼ قدرىا.
ا٤بربد ( :)12كمن التشبيو ا٤بتجاكز ا٤بفرط قوؿ ا٣بنساء (.)13
يقوؿ ٌ
ًً
نار.
ص ٍخران لىتىأٍىًبي ا٥بيداةي بًًو
ىكإًف ى
ىكأىنوي ىعلى هم ُب ىرأٍسو ي
العجاج (:)14
كمن ىذا الضرب قوؿ ٌ
سر*
*تقضى البازم إذا الباز ي
م ىك ٍ
كالتقضي :االنقضاض ،كإ٭با أراد سرعتها (.)15
شبهت ا٣بنساء أخاىا صخرا با١ببل" ،كاشَبطت أف يكوف "ُب رأسو نار" ألنو يزيد ُب
الشهرة كالوضوح ،كاإلفراط جاء من ىذا الشرط ،كشبو العجاج انقضاض "ابن معمر" من الشاـ

م كسر" أم ضم جناحيو ،ليزيد
بانقضاض البازم ،كزاد ُب ا٤بشبو بو شرطا ىو قولو" :إذا الباز ي
انقضاضو"(.)16

( )9علم ا٤ب عاين ك البياف كالبديع ،عبد العزيز عتيق ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر بّبكت :ص.269
( )10ا٤بختصر ُب تاريخ الببلغة ،عبد القاىر حسْب ،دار الشركؽ ،ط1402 ،1ىػ5=<6/ـ :،ص.67
( )11ينظر أثر النحاة ُب البحث الببلغي.2/3 :
( )12الكامل.46/3 :
( )13ديواف ا٣بنساء :ص.8:
( )14ديواف العجاج ،ركاية عبد ا٤بلك بن قريب األصمعي ك شرحوٙ ،بقيق عبد ا٢بفيظ السطلي ،مكتبة أطلس ،دمشق5=;5 ،ـ.86/5 :
( )15الكامل.47/3 :
( )16أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل ،مصطفى السيد جرب ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،ط586< ،5ىػ644;/ـ :ص.685
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كالتشبيو ا٤بفرط ليس ٩با يعاب ُب الشعر بل العكس ،يرشدنا إىل ذلك أنو من الكثرة
الكاثرة ُب كبلـ العرب حيث يقوؿ ا٤بربد" :فمن التشبيو ا٤بفرط ا٤بتجاكز قو٥بم للسخي:ىو
كالبحر ،كللشجاع :ىو كاألسد كللشريف٠ :با حٌب بلغ النجم"(.)17
فقد ضم إىل اإلفراط ُب التشبيو كل من :التشبيو ا٤بقلوب ٔبعل ا٤بشبو بو مكاف ا٤بشبو،
كالعكس؛ للمبالغة ،ككذا :التشبيو الضمِب الذم يفهم من النص ،دكف التصريح بو .يقوؿ" :فمن
اإلفراط ُب السرعة قوؿ ذم اليرمة (:)18
ً
ً
ب
كب ُب إًثٍر ًع ٍفريىوة
كأىنو كو ه
يمسوهـ ُب سواد اللٍي ًل يمٍنػ ىقض ي
يقاؿ :عفريتً ،
كع ٍفرية ُب معُب كاحد .كالتاء ُب "عفريت" زائدة"( .)19فهو يشبو ثورا كيل

منهزما ،من كبلب صيد بالكوكب ُب سرعتو كبياضو ،كانقضاض الكوكب أسرع ،كلذا كاف
التشبيو متجاكزا.
كلكن ا٤بربد ٱبلط بْب التشبيو ا٤بفرط ،كغّبه من أساليب البياف ،فمما مثل بو قوؿ أيب
الطمحاف القيِب(:)20
يد ىجي ً
ا١بزع ثاقًبيو
وىهم
ىضاءى ٍ
أى
الليل حٌب نظم ٍ
كك يج ي
ت ى٥بي ٍم أ ٍ
ىح ىس ياهبم ي
فهو من االستعارة ا٤بكنية .ٯبعل األحساب كالوجوه من ا٤بصابيح.
كما مثل بقوؿ أيب بكر بن النطٌاح (:)21
الد ٍى ػ ػ ػ ًر
لىوي ًٮبى هم ىال يمٍنتىػ ىهى لً ًكب ػ ػ ػاى ًرىػىػ ػ ػ ػ ػا
ك ًٮبتيوي ال ي
ص ٍغىرل أى ىج يل ًم ػ ػ ىن ى
لىو راىحةه لىو أىف ًمعشار ج ً
ىعلىى البػىر ىكا ىف ال يرب أىنٍ ىدل ًم ىن البى ٍح ًر
ودىا
ٍىى ي
ي ى ٍ
()22
كبالتايل فهي أدخل ُب ا٣بياؿ لذا قاؿ عنها من
فالصورة ىنا أدخل ُب ا٤ببالغة
"ا٤بفرط اجملاكز" .
( )17الكامل.56</7 :
( )18ديواف ذم الرمة :ص= ،5كالضمّب ُب "كأنو" راجع إىل "أزىر" ُب بيت قبلو ،كىو:
٥بب
معركؼ بًنيقػٍبىتً ًو
ىر
ه
كأنو حْب يع ػػلو عاقرران ي
كالح ٍأز ى
ب
ازب الحها التغر ي
ىاج ٍ
ت لو يجوعه يزر هؽ ٨بصرةه شو ه
ى
يث كا١بىنٍ ي
( )19الكامل.107/3 :
( )20ا٤بصدر نفسو.56=/7 :
( )21ا٤بصدر نفسو.128/3 :
( )22ينظر اإليضاح.47/3 :
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كمن شعر ا﵀دثْب ا٤بفرط ا٤بتجاكز ذكر ا٤بربد أبياتا" ،قاؿ بعض ا﵀دثْب ُب رجل يهجوه
كا٤بهجو داكد بن بكر ككاف كيل األىواز" ( ،)23كالشعر أليب الشمقمق (:)24
ً
ىكلىوي ً٢بٍيةي تىػٍيػ ػ و
ػار نىس ػ ػ ػ ػ ور
س
ىكلىػ ػ ػ ػوي مٍنػ ىقػ ػ ػ ي
كلىو نى ٍكهةي لىي و
ص ٍق ًر
ػث
ىخالىطى ٍ
ٍ
ي
ت نى ٍك ىهةى ى
إف اإلفراط ُب التشبيو ال يعد كذبا كإ٭با ىو قوؿ صادؽ موشى بزينة ا٤ببالغة ،تلك الٍب
()26
الحظها ا٤بربد كأعجب هبا أٲبا إعجاب ( ،)25كما سايره ُب ذلك حازـ القرطاجِب.
 -التشبيو المصيب :يعترب ا٤بربد التشبيو ا٤بصيب من أىم أقساـ التشبيو "ألنو ٰبقق صفات

التطليق بْب األطراؼ ا٣بارجية لعناصر ا٤بشاهبة ،كيقوـ على لياقة عقلية كاضحة"(.)27
كىو ما يتفق الناس على صدقو ( )28ككاف كجو الشبو مفيدا للتماثل بْب طرُب التشبيو.
كىذا النوع يتسم بالصدؽ كاالعتداؿ ،كٙبقيق الغرض دكف إفراط ،فهو على النقيض من التشبيو
ا٤بفرط ،كلذا ع ٌقب الزجاجي على قوؿ الشاعر:
ص وّب ًمثٍ ًل سالً ً
قى ً
فة ال يذ ً
باب
ىكيػى ٍووـ عًٍن ىد ىدا ًر أيب نيعي وم
ى
بقولو" :كأنا أقوؿ :إف ىذا هناية ُب اإلفراط ،كخركج عن حدكد التشبيو ا٤بصيب"(.)29
كا٤بربد يؤثر التشبيو ا٤بصيب ،كينبو عليو بقولو" :كأحسن الشعر ما قارب فيو القائل إذا
شبو ،كأحسن منو ما أصاب بو ا٢بقيقة ،كنبٌو فيو بفطنتو على ما ٱبفى عن غّبه ،كساقو بوصف
قوم ،كاختصار قريب"(.)30

( )23الكامل. 51/3 :

( )24ديواف أيب الشمقمقٝ ،بعو كحققو كشرحو كاضح ٧بمد ٞبد ،دار الكتب العلمية ،بّبكت لبناف ،ط1415 ،1ىػ 1995/ـ:ص .44
( )25ينظر ا٤بختصر ُب تاريخ الببلغة :ص .67-66
( )26ينظر منهاج البلغاء :ص .75
( )27الصورة الفنية ُب الَباث النقدم الببلغي :ص.214
( )28ينظر أثر النحاة ُب البحث الببلغي :ص215
( )29األمايل ُب ا٤بشكبلت القرآنية كا٢بكم كاألحاديث النبوية ،لئلماـ أيب القاسم عبد الرٞبن بن القاسم الزجاج ،دار الكتاب العريب بّبكت،
دط ،دت :ص.123
( )30الكامل.294/1 :
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كلكنو مل ٰبدد كبل من التشبيو ا٤بصيب ،كا٤بقارب ٙبديدا دقيقا" ،كترؾ ىذا التحديد
اعتمادا على منهج العرب ،كاكتفاء بالداللة اللغوية ،كإشارتو الذكية إىل ا٤براد ببعض
التشبيهات"(.)31
كيطالعنا التشبيو ا٤بصيب ُب الكامل كثّبا ،كقد بدأ بو ا٤بربد "باب التشبيو" فقاؿ" :كىذا
مر للعرب من التشبيو
باب طريف نصل بو ىذا الباب ا١بامع الذم ذكرناه ،كىو بعض ما ٌ
ا٤بصيب ،كللمحدثْب بعدىم ،فأحسن ما جاء بإٝباع الركاة ما مر المرئ القيس ُب كبلـ ٨بتصر
()33
أم بيت كاحد من تشبيو شيء ُب حالتْب ٨بتلفتْب بشيئْب ٨بتلفْب")32( .كىو قولو:
ف البى ًايل.
ب الط ًّب ىرطٍبان ىكياىبًسان
اب ىكا٢بى ىش ي
العن ي
لى ىدل ىكٍك ًرىىا ي
ىكأىف قيػليو ى

فاالختصار ُب إيراد ىذين التشبيهْب مع الوفاء با٤بعِب ىو الغرض من أسباب إصابة ىذا
التشبيو ،كلذا أثِب عليو الركاة كما قاؿ ا٤بربد.
ك٩با مثل بو ا٤بربد قوؿ "الشيباين للحجاج:
ىىبل بىػرٍز ى ً
وً
ك ًُب ىجناى ىح ٍي طىائ ًر
الو ىغى
بى ٍل ىكا ىف قىػلٍبي ى
ت إ ىىل ىغىزالىة ُب ى
ى
()34
فهذا ٯبوز أف يكوف ُب ا٣بفقاف ،كُب الذىاب البتة" .
حيث شبو الشيباين قلب ا٢بجاح كخوفو من "غزالة" حٌب بلغ ىذا ا٤ببلغ .كا٤بربد ىنا ذكر
تعدد كجو الشبو .كىذا البيت أقول ُب الداللة على ا٣بوؼ.
كقريب من ىذا ما تضمنو البيت الذم ركاه ا٤بربد كىو (:)35
ً
و
اب ىٞبى ىامةن ُب يىػوًـ ىغ ٍ و
ْب
ىكأى مين بىػ ٍ ى
ىص ى
ْب ىخافيى ى ٍٍب يع ىقاب أ ى
ٍ
حيث صور الشاعر نفسو كقد سيطر عليو اليأس با٢بمامة الٍب أكقعها القدر ُب ٨بلب
عقاب ُب و
يوـ غائ وم.
الرمة ٍب قاؿ" :كُب ىذه القصيدة من التشبيو ا٤بصيب قولو(:)36
ك ذكر ا٤بربد أبياتا لذم ٌ
( )31أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل :ص.687
( )32الكامل.32/3 :
( )33ديواف امرئ القيس :ص=.56
( )34الكامل.38/3 :
( )35ينظر ا٤بصدر نفسو.84/3 :

()36ا٤بصدر نفسو 41/3 :كالبيت بديواف ذم الرمة :ص ،56كقد كرد بغّب ىذا اللفظ .ك اللفظ بتمامو:
ً
ب
ص ٍفراىءي ًُب نػى ىع وج
ىك ٍحبلىءي ًُب بىػىروج ،ى
ىكأىنػ ىها فضةه قى ٍد ىم ٌس ىها ذى ىى ي
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ً
ب
ىكأىهناى ف ى
ضةه قى ٍد ىمس ىها ذى ىى ي

ص ٍفىراءي ًُب نىػ ىع وج
بىػٍي ى
ضاءي ًُب ىد ىع وج ى
كمل يعلق عليو.
بينما علق عليو ابن جِب (ت392ىػ) حينما أشار إىل أف ذا الرمة كاف من أنصار مدرسة
الصنعة مثل زىّب ،كابن أيب حفصة صاحيب ا٢بوليات ...فقاؿ" :ككذلك ا٢بكاية عن ذم الرمة
ص ٍفىراءي ًُب بىػىرج* أجبل حوال ،ال يدرم ما يقوؿ إىل أف مرت بو
أنو ٤با قاؿ * :بىػٍي ى
ضاءي ًُب ىد ىع وج ى
()37
ًصينية فضة ،قد أشربت ذىبان فقاؿ* :كأهنا فضة قد مسها ذىب*"
مسها يسّب من الذىب .كفيو نوع من التفصيل الذم
شبو بياضها ا٤بشوب بصفرة بفضة ٌ

ٰبتاج إىل الفكر كالتأمل.
كنعود إىل ا٤بربد حيث يقوؿٍ ":ب نرجع إىل التشبيو ا٤بصيب.
قاؿ امرؤ القيس ُب طوؿ الليل (: )38
ً
ً ً
ص مم ىجٍن ىد وؿ
صا يمهاى
ىكأى ىف الثػىيريا يعل ٌق ٍ
بًأى ٍمراى ًس كتاف إً ىىل ي
ت ًُب ىم ى
ا٤بصاـ :ا٤بقاـ...كقاؿ ُب ثبات الليل:
فهذا ُب ثبات الليل كإقامتو .ك
ٌ
فىػيا لى ى ً
ت بًيى ٍذبي ًل
بً يك مل يمغىا ًر ال ىفتٍ ًل يشد ٍ
وموي
ك م ٍن لىٍي ول ىكأىف ي٪بي ى
ى
()39
ا٤بغار :الشديد الفتل...كيذبل :جبل بعينو" .
البيتاف ُب ا٢بديث عن طوؿ الليل كثباتو ".ففي األكؿ جعلت الثريا كأهنا عقلت ٔبباؿ
ص ٌم ،فهي عنده ال تتحرؾ ،كُب الثاين صورت النجوـ ُب ثباهتا كأهنا
كتاف ،مشدكدة إىل حجارة ي
مشدكدة ٔبباؿ ٧بكمة الفتل إىل جبل"(.)40
ك التشبيو فيهما مصيب؛ ألف فيو تصويرا دقيقا لكل من ا٣بائف كا٤بهموـ ك٫بوٮبا
فالشاعر يشعر بثقل الليل كطولو.

( )37ا٣بصائص.324/1 :
( )38ديواف امرلء القيس :ص; .55ك ينظر .شرح القصائد السبع الطواؿ ا١باىليات ،ابن األنبارمٙ ،بقيق عبد السبلـ ىاركف ،دار ا٤بعارؼ،
ط :8ص.79
( )39الكامل.113/3 :
( )40أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل :ص<.68
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 -التشيو المقارب :ىو ذلك التشبيو الصريح الذم يقوـ بنفسو كال ٰبتاج إىل تفسّب أك

تأكيل ،ألنو ظاىر مكشوؼ يتسم بالبساطة ك الوضوح (.)41
أم ىو ما تقارب فيو طرفا التشبيو ،فكاف كاضحا ال ٰبتاج إىل تبيْب .كىذا التقارب ُب
الصفة يعطي التشبيو جودة ك حسنا.
يقوؿ ا٤بربد" :كأحسن التشبيو ما قارب فيو القائل إذا شبو"( )42ك٩با مثل بو قوؿ "عقبة
ور ىكنىػول ال ىقس ً
ب
ْب ىح ىو ًاشيو
العنزم ُب صفة فرس:
لىوي بىػ ٍ ى
ٍ
ني يس ه ى
مقارب جدا" (.)43
كقد أتبعو بقولو" :فهذا تشبيو
ه
شبهت النسور بالتمر اليابس ا١باؼ ُب الشكل كا٢بجم كالصبلبة ،كنعتو بأنو "مقارب
جدا" تنبيها إىل ما بْب طرفيو من تقارب شديد.
عد ا٤بربد بيتا لذم الرمة بأنو "من حلو التشبيو كقريبو ،كصريح الكبلـ كبليغو" (،)44
كقد ٌ
فهو-عنده -من التشبيو ا٤بقارب :كلكنو من التشبيو ا٤بقلوب (: )45
ً
ً
س
ىك قى ٍد ىجللىٍتوي الظيلي ىم ي
الع ىذ ىارل قىطى ٍعتيوي
ىكىرٍم ول ىكأىٍكىراؾ ى
ات ا٢بىنىاد ي

ىو أكؿ شواىد ابن جِب ُب "باب غلبة الفركع على األصوؿ" كذكر أنو ال ٯبيء شيء
ُب ىذا ا٤بعُب إال كالغرض منو ا٤ببالغة .قاؿ" :أىفىبلى تىػىرل ذا اليرمة كيف جعل األصل فرعا كالفرع
ب ذك
أصبل .كذلك أف العادة كالعرؼ ُب ٫بو ىذا أف تشبٌو أعجاز النساء يكثباف األنقاء...فىػ ىقلى ى
الٌرمة العادة كالعرؼ ُب ىذا ،فشبٌو كثباف األنقاء بأعجاز النساء .كىذا كأنو ٱبرج ٨برج ا٤ببالغة،
أم قد ثبت ىذا ا٤بوضع ُب ىذا ا٤بعُب ألعجاز النساء كصار كأنو األصل فيو  ،حٌب شبو بو
()46
كثباف األنقاء".
من ا٤ببلحظ أف األمثلة الٍب ذكرىا ا٤بربد ٥بذا الضرب من التشبيو ٩با يعرفو كل أحد ألف
طرفيو ما يقع ٙبت البصر ُب تلك البيئة.

( )41ينظر ا٤بختصر ُب تاريخ الببلغة  :ص;:
( )42الكامل557/ 7 :
( )43ا٤بصدر نفسو557/ 7 :
( )44ا٤بصدر نفسو. 109/3 :
( )45ديواف ذم الرمة :ص.58:
( )46ا٣بصائص.745-744/5 :
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 -التشبيو البعيد :فسره ا٤بربد بأنو "ٰبتاج إىل التفسّب ،كال يقوـ بنفسو ،كىو أخشن

الكبلـ"( .)47ك ىذا النوع مردكد؛ إذ ال يعلم ا٤براد منو إال بتفسّب ،كىو نوعاف:
األكؿ :إذا شبو ٗبوجود ،كقصد القائل معِب ال يتبادر إىل الذىن عند ذكر ا٤بشبو بو كمثل لو
بقوؿ الشاعر:

الدا ًر ىكأىًين ًٞبى يار.
ت ًج ىّبانًناى
إً ٍذ أىناى ًُب ى
بى ٍل لى ٍو ىرأىتًٍِب أي ٍخ ي
ٍب أتبعو بقولو" :فإ٭با أراد الصحة .فهذا بعيد؛ ألف السامع إ٭با يستدؿ عليو بغّبه ،كقاؿ ا﵁ –عز
()48
ِ
السفر :الكتاب :كقاؿ:
َس َف ًارا ﴾  ،ك م
كجل -كىذا البْب الواضحَ ﴿ :ك َمثَ ِل الْح َما ِر يَ ْح ِم ُل أ ْ
وىا َكمثَ ِل ال ِ
َّ ِ
ِ
ْح َما ِر ﴾ُب أهنم تعاموا عنها ،كأضربوا عن
ين ُح ِّملُوا الت َّْوَرا َة ثُ َّم لَ ْم يَ ْحملُ َ َ
﴿ َمثَ ُل الذ َ
حدكدىا ،كأمرىا ،كهنيها حٌب صاركا كا٢بمار الذم ٰبمل الكتب كال يعلم ما فيها.
كىجا مركاف بن سليماف بن ٰبي بن أيب حفصة قوما ركاة الشعر بأهنم ال يعلموف ما ىو
على كثرة استكثراىم ركايتو؛ فقاؿ:
ًٔبيم ًدىا إًال ىكعًٍل ًم األىب ػ ً
اع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًر
ىزىك ًام يل لً ٍؤلى ٍش ىعا ًر ىال ًع ٍل ىم ًعٍن ىد يى ٍم
ى ى
ى
ً ً ()49
ً ًً
اح ىما ًُب الغىىرائر"
لى ىع ٍم يرىؾ ىما يى ٍد ًرم البىعًّبي إًذاى ىغ ىدا
بأىٍك ىساقو أىٍك ىر ى
شبو الشاعر نفسو با٢بمار على إطبلقو .قاؿ ا٤بربد" :فإ٭با أراد الصحة؛ فهذا بعيد"؛ "إذ
ال قرينة تدؿ عليو ،كإ٭با يفهم ذلك بقرينة خارجية .فا٤بتبادر ُب العرؼ عند التشبيو ٕبمار
الوحش ىو :الغباء ،كالببلدة كالببلىة ،ال الصحة كما عِب الشاعر .فالتشبيو على ىذا يوقع ُب

ا٢بّبة؛ كلذا كاف بعيدا"(.)50
ٍب إف تعليق ا٤بربد تضمن تفسّبا طريفا لئلبعاد ُب قولو" :ألف الس ًام ىع إ٭با يستدؿ عليو
بغّبه"كىو يشّب إىل "كجو من كجوه إدراؾ ا٤بعُب حيث تفسر اللغة باللغة كيقوـ االستعماؿ
الدارج مقاـ العبلمة الراشدة ُب ا٤بعُب .فكأنو تتكوف لدل اإلنساف ٗبفعوؿ الزمن ،ردكد فعل
( )47الكامل 576-56</7 :كىذا غّب التشبيو البعيد الغريب الذم ٰبتاج إىل فضل تأمل كفكر٣ ،بفاء كجو الشبو أكؿ األمر إما لكثرة
التفصيل ،أك لندكر حضور ا٤بشبو بو ُب الذىن عند حضور ا٤بشبو؛ لبعد ا٤بناسب بينهما .ينظر اإليضاح.;6/7 :
( )48سورة ا١بمعة :اآلية.5
( )49الكامل ، 132/3:كالبيتاف من :شعر مركاف بن أيب حفصةٝ ،بعو ك حققو ك قدـ لو حسْب عطواف ،دار ا٤بعارؼ القاىرة ،ط،7دت :ص
.58

()50

أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل  :ص.694
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معينة تبادر هبا ،مٌب كقع ا٤بنبو ،إىل معُب دكف معُب آخر ،فإذا خرج مستعمل تلك العبارة عن
ا٤بعُب اللصيق هبا يكوف أبعد ،كالسيما إذا تعلق األمر باألمثاؿ ا٤بشَبكة الشائعة مثل ا٤بثاؿ
السابق" (.)51
ك الثاين  :إذا مل يكن للمشبو بو كاقع ،فإذا شبو ٗبا مل يقع فكيف يتصور ا٤بعُب !؟ ك قد
نبو ا٤بربد على ذلك بقولو" :كقد كقع على ألسن الناس من التشبيو ا٤بستحسن عندىم ،كعن
أصل أخذكه أف يشبهوا عن ا٤برأة بعْب الظبية ،أك البقرة الوحشية ،)52( "...فالتشبيو إذا كاف عن
أصل كاف مستحسنا ،كإال كاف بعيدا كمردكدا.
كركم ا٤بربد نقد نيصيب للكميت ُب أبيات ،فقاؿٍ" :ب أنشده ُب أخرل:
ً
ً
فارا
ط ًم ٍن ىج ٍريً ىها
ىكأىف الغيطى ًام ى
أ ىىراج ييز أ ٍ
ىسلى ىم تىػ ٍه يجو غ ى
فقاؿ لو نصيب :ما ىجت أسلم ًغفاران قط؛ فاستحيا الكميت؛ فسكت" (.)53
كسبب النقد أف الكميت شبو ٗبا ال كاقع لو؛ فيكوف التشبيو قياسا على ٦بهوؿ ! فبل
يتبْب ا٤براد.
يقوؿ ا١باحظ" :فجعل األراجيز الٍب شبهها ُب لغطها كالتفافها بصوت غلياف القدر
ألسلم دكف غفار" ( )54فالتشبيو بعيد ألنو ال يعلم ا٤براد منو.
باإلضافة إىل ىذا التقسيم أطلق ا٤بربد على كثّب من التشبيهات أكصافا ،فهو يصف بعض
التشبيهات با٢بسن ،كبعضها اآلخر با١بودة ،كبعضا ثالثا با٤ببلحة ،كرابعا باالستطراؼ ،كما
كصف بعضها بصفات :ا﵀مود ،كالعجيب ،كا٤بطٌرد ...كمل يكتف هبذا؛ فاشتق من الوصف
الواحد أكصافا ،كٗبعُب آخر جعل الوصف دراجات ،فقاؿ" :تشبيو حسن" ك"تشبيو مستحسن"
كأحسن التشبيو ،بل ككوف صفة من صفتْب؛ فقاؿ" :تشبيو قاصد صحيح" ،ك"حسن
مستطرؼ" ،ك"التشبيو ا٢بسن الذم نستطرفو" كقاؿ" :كمن أحسن التشبيو كمليحو".

( )51التفكّب الببلغي عند العرب :ص .367-366
( )52الكامل.132 /7:
( )53ا٤بصدر نفسو.160/2 :
( )54البياف كالتبيْب.224/2 :
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إف األمثلة ٥بذه األكصاؼ كردت ُب "الكامل" على غّب نظاـ كترتيب ،كالسبب أف
الكتاب مل يؤلف خالصا للببلغة كإ٭با ىو اختيارات أدبيةٍ ،ب شرح ٤با يراه ا٤بربد من مفرداهتا
اللغوية ،كبياف للمستغلق من ا٤بعاين.ك ىذه دراسة لبعض تلك التشبيهات:

التشبيو الحسن( :)55تتفاكت درجات النظم ُب ا٢بسن؛ كيبدك ىذا كاضحا ُب التشبيو؛فاشَباؾ طرفيو ُب أكثر الصفات يعد من أسباب ا٢بسن ،كأما زيادتو فَبجع إىل أسباب مثل
إصابة ا٢بقيقة دكف إفراط ،أك جودة النظم كما ٰبوم من خصوصيات كاإلٯباز ،ككذا إيراد
التشبيو على غّب الصورة ا٤بعهودة(.)56
يقوؿ ا٤بربد" :كأحسن الشعر ما قارب فيو القائل إذا شبو ،كأحسن منو ما أصاب بو
ا٢بقيقة ،كنبو بفطنتو على ما ٱبفى عن غّبه ،كساقو بوصف قوم ،كاختصار قريب"(.)57
كيقوؿ ُب أكؿ باب التشبيو" :فأحسن ما جاء بإٝباع الركاة ما مر المرئ القيس ُب كبلـ
٨بتصر .أم بيت كاحد من تشبيو شيء ُب حالتْب ٨بتلفتْب بشيئْب ٨بتلفْب كىو قولو(:)58
ف ً
البايل.
وب الط ًّب رطبان كيابسان
اب كا٢بى ىش ي
العنٌ ي
لى ىدل ىكٍك ًرىىا ي
ىكأىف قيػلي ى

العنٌاب ،ككأنو
فهذا مفهوـ ا٤بعُب .فإف اعَبض معَبض فقاؿ :فهبل فصل ،فقاؿ :كأنو رطب ي
يابس ا٢بشب ! قيل لو :العريب الفصيح اللقن يرمي بالقوؿ مفهوما ،كيرل ما بعد ذلك من
()59
التكرير ًعيا"...
فاالختصار ىنا أف الشاعر ذكر لقلوب الطّب تشبيهْب بأداة كاحدة كي ال يقع التكرير،
كأكرد ىذا ُب رصف قوم ،كنظم بديع.
كمن أمثلتو قوؿ زىّب (:)60
ب ال ىفنىا مل يٰبىط ًم.
ات العً ٍه ًن ًُب يك مل ىمٍن ًزوؿ نىػىزلٍ ىن بًًو ىح ي
ىكأىف فيػتى ى
( )55يدرس ُب ىذا ا٤ببحث :التشبيو ا٢بسن كمشتقاتو مثل :أحسن التشبيو ،كتشبيو مستحسن لبلطبلع ينظر الكامل-557-8:-85/7 :
.8:-577-86-595-58<-586
( )56ينظر أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل  :ص=.64
( )57الكامل.6=8/5 :
( )58ديواف امرئ القيس :ص=.56
( )59الكامل. 31/3:
( )60ديواف زىّب بن أيب سلمى :ص.549
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يقوؿ ا٤بربد" :الفنا :شجر بعينو يثمر ٜبرا أٞبرٍ ،ب يتفرؽ ُب ىيئة النبق الصغار .فهذا من
أحسن التشبيو" (.)61
ا٤بشبو :فيتات العهن ،كا٤بشبو بو :حب الفنا .كقد كصف بقيد ٙبقق بو التماثل .كىو

قولو" :مل ٰبطم" .كذلك أف" :حب الفنا" إذا يكسر ظهر لو لوف آخر غّب ا٢بمرة .فحسن
التشبيو بسبب ىذه الزيادة .فقد شبو ما تفتت من العهن الذم علق على ا٥بودج إذا نزلن منو
منزال ٕبب الفنا.
كيقوؿ ا٤بربد" :كمن التشبيو ا٤بستحسن قوؿ علقمة بن ىعبدة (:)62
ىكأىف إًب ًري ىقهم ظىيب علىى ىشر و
م ىفدـ بً ًسبا الكت ً
اف ىملٍ يثو يـ .
ؼ
ي ي ى
ٍ ي ٍه ى ى

فهذا حسن جدا "(.)63
شبو اإلبريق بظيب "ُب طوؿ عنقو كإشرافو .ك جعلو على شرؼ ألف ذلك ٩با يزيد ُب
طوؿ عنقو للناظر"( )64فقولو" :على شرؼ" قيد يتحقق بو كجو الشبو كىو من أسباب حسن
التشبيو.
كجاء ُب الكامل" :كحدثت أف العماين الراجز أنشد الرشيد ُب صفة الفرس:
ىكأىف أيذينىػٍي ًو إ ىذا تى ىشوفىا
قى ًاد ىمةن أك قىػل نما ي٧بىرفاى
فعلم القوـ كلهم أنو قد ٢بن ،كمل يهتد منهم أحد إلصبلح البيت إال الرشيد؛ فإنو قاؿ
*ٚباؿ أذنيو إذا تشوفا*
لو :قل:
كالراجز كإف كاف ٢بن فقد أحسن التشبيو "(.)65
فسبب ا٢بسن أف الراجز كلد ذكر التحريف ُب القلم ( ،)66فزاد صفة تقارب هبا التشبيو؛
"إذ يندر عادة حضور ا٤بشبو بو عند حضور ىذا ا٤بشبو ،كمعلوـ أف األداة (كأف) تفيد ٙبقيق
التشبيو كتأكيدهٖ ،ببلؼ "ٚباؿ" فإهنا تفيد الظن ،أك الشك .كأما اللحن ففي اإلعراب؛ ألف
( )61الكامل.=6/7:
( )62ديواف علقمة بن عبدة الفحل :ص.8:
( )63الكامل.42/3:
( )64البديع ُب نقد الشعر ،أسامة بن منقذٙ ،بقيق أٞبد أٞبد بدكم كحامد عبد اجمليد ك مراجعة إبراىيم مصطفى ،طبعو مصطفى ا٢بليب ،دت:
ص.179
( )65الكامل ،141/3 :ك رغبة األمل.47/7 :
( )66ينظر العمدة.264/1 :
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"العماين" نصب خرب "كأف" كما عطف عليو"( .)67كقد راعى الراجز ُب كل من "ا٤بشبو"
ك"ا٤بشبو بو" شرطا لتحقيق كجو الشبو ،كهبما اكتسب التشبيو صفة ا٢بسن.
كأتبع ا٤بربد ىذا البيت بقولو" :كمن التشبيو ا٢بسن الذم نستطرفو قولو:
ً ()68
ف ىم ىدارم"
صي
تىػ ىعاطي ىك ىها ىكف ىكأىف بىػنىا ىهنا إذا ٍاعتىػىر ٍ
الع ٍ ي
ْب ى
ضتىها ى
كمل يعلق بشيء.
فقد شبهت البناف ُب الدقة كاالستواء بأسناف ا٤بشط .كسبب االستطراؼ ندكر حضور
ا٤بشبو بو ُب الذىن عند حضور ا٤بشبو ،لبعد ا٤بناسبة بينهما.
ك قاؿ ا٤بربد ُب موضع آخر " :كقد كقع على ألسنة الناس من التشبيو ا٤بستحسن عندىم،
كعن أصل أخذكه :أف يشبهوا عْب ا٤برأة ،كالرجل بعْب الظيب ،أك البقرة الوحشية ،كاألنف ٕبد
السيف ،كالفم با٣باًب ،كالشعر بالعناقيد ،كالعنق بإبريق فضة...فهذا كبلـ جارم على
األلسن"(.)69
كقاؿ" :كمن التشبيو ا٢بسن قوؿ جرير ُب صفة ا٣بيل:
ي ٍشتفن للنظ ًر البعً ً
ً
األشطاف
إزا يهنا بًبىػ ىوائً ًن
يد كأ٭با
ى
ى ى
قولو" :يشتفن" ك"يتشوفٍن" ُب معُب كاحد .كقولو":كأ٭با إرناهنا ببوائن األشطاف" أراد:
شدة صهيلها .يقوؿ :كأ٭با يصهلن ُب آبار كاسعة ،تيبْب أشطاهنا عن نواحيها .كنظّب ذلك قوؿ
النابغة ا١بعدم:
ً ()70
كيصهل ُب جو ً
للمعرب"
م
ؼ الط ًو م
ص ًهيبلن يي ي
ى
ىى ٍ ى ي ى ٍ
بْب ي
فقولو" :تبْب أشطاهنا عن نواحيها" أم "تبعد حبا٥با عن جوانبها .كىذا يدؿ على سعة
أجواؼ ا٣بيل عند صهيلها .ككذا ا٢باؿ ُب بيت النابغة فهو يصف سعة أجوافها .فكأف جوؼ
الواحد منها عند الصهيل بئر ،كبو يعرؼ ا٣بيل أنو عريب؛ فا٤براد بقولو" :ييبْب للمعرب" أنو إذا
٠بع صاحب ا٣بيل العراب صوتو علم أنو عريب" (.)71
( )67أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل :ص.656
( )68الكامل.141/3 :
( )69ا٤بصدر نفسو.133/3 :
( )70ا٤بصدر نفسو.46/3 :
( )71ا٣بصائص.36/4 :
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كقاؿ ا٤بربد" :كمن حسن التشبيو قوؿ عنَبة (:)72
ضلىةى ُب معتىػروؾ ىٯبير ً
األسنةى كا٤ب ٍحتى ًطب.
ىغ ىاد ٍر ىف نى ٍ
ي
ى ى
ي
يقوؿ :طعن كغودرت الرماح فيو؛ فظل ٯبرىا كأنو حامل حطب"( .)73ك كجو الشبو:
حاؿ اجملهد الذم يعاين من أشياء تزيد من آالمو

فالتشبيو مركب.

-التشبيو الجيد :إف التشبيو ا١بيد ىو ا٤بظهر العملي لقدرات الشاعر الذىنية ا٣باصة ال تتوافر

فيمن حولو من البشر العاديْب ،كىي قدرات ٛبكنو من أف يعرؼ-أكثر ٩با يعرفوف -كيدرؾ-
أكثر ٩با يدركوف-العبلقات الكامنة بْب األشياء (.)74
أعجب ا٤بربد بكثّب من التشبيهات ،ككصفها با١بودة  ،كركعة التصوير؛ ك من الشعراء

ا٤بربد ذكم فطنة م ٌكنتهم من قوؿ الشعر الذم ٰبتوم على التشبيو ا١بيٌد أبو
الذين ٌ
عدىم ٌ
نواس.قاؿ" :كُب ىذا الشعر من التشبيو ا١بيد قولو:
قىسػىماى لًيىػٍنتى ًهيػن أىٍك ىح ػ ػلىفػاى
ىخبمػ ٍر فيػ ىؤ ىاد ىؾ أىٍك ىستي ٍخًربيهي
فىًإ ىذا صرفٍ ً
ب ظىهر أىنٍ ً
صىرفاى" (.)75
ىى ى
اى ٍ٢بي ي ٍ ه ى
ت ىراكبيػوي
ت عنىانىوي انٍ ى
فقولو" :ا٢بب ظهر" من التشبيو البليغ الداؿ على االدعاء ا٤بفضي إىل ا٤ببالغة ،كفيو من
ا١بودة ما ال ٱبفى .كيقوؿ :كمن التشبيو ا١بيد قولو (:)76
ً
يما
فى ىكأى مين ًٗباى أ ىيزيم ٍن ًمٍنػ ىها
قىػ ىع ًد ي
م يػيىزيم ين التى ٍحك ى
ك كاف سبب ىذا الشعر أف ا٣بليفة تشدد عليو ُب شرب ا٣بمر ،كحبسو من أجل ذلك
حبسا طويبل.
كالتشبيو مركب؛ "فقد شبو الشاعر حالو ُب تزيينها لغّبه مع االمتناع عنها ٕباؿ القعدم
علي؛ كمعاكية-رضي ا﵁ عنهما-كال ٲبضي إىل القتاؿ ككجو الشبو:
الذم يرل التحكيم بْب ٌ
حاؿ من يرل الشيء لغّبه ،كال يراه لنفسو"(.)77
( )72ديواف عنَبة بن شداد :ص.57
( )73الكامل 8:/7:
( )74ينظر الصورة الفنية ُب الَباث النقدم ك الببلغي :ص.131
( )75الكامل.142/3 :
( )76ديواف أيب نواس :ص.769
( )77أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل .665:
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ك سبب ا١بودة عقد الشبو بْب شيئْب ال ٱبطر اجتماعهما على الباؿ عادة ،كيبدك أف
من أسباب جودة التشبيو أيضا عند ا٤بربد السبق إىل ا٤بعُب ألنو علق على ىذه األبيات قائبل:
"فهذا ا٤بعُب مل يسبق إليو أحد" (.)78
كيورد ا٤بربد للتشبيو ا١بيد قوؿ ا٢بسن بن ىانئ (:)79
اجا إً ىىل بىاب ىدا ًرهً
ىكأىنػ يه ٍم ًرجػٍبلى ىد ىىب ىك ىجىر ًاد .
اس أىفٍػ ىو ن
تىػىرل الن ى
كيػوـ ًرقاى ً ً
ت ًٕبىص ػاى ًد.
إل٢باى ًؽ ال ىف ًق ًّب بػً ًذم الغً ىُب
فىػيىػ ٍوهـ ٍ
ب بيوكىر ٍ
ىىٍ ي
الدميب :ا١براد قبل أف يطّب أصغر النمل .يعِب :أف الذين يقصدكف دار ا٤بمدكح كالدميب ُب

الكثرة ،كا٢بركة ،كاالنتشار.

 -التشبيو المحمود :ك ىو الذم بْب طرفيو تبلؤـ ،فهو يتفق ُب ا٤بعُب مع كل من التشبيو

ا٢بسن كا١بيد .كقد كرد ىذا التشبيو ُب الكامل مرة كاحدة .قاؿ ا٤بربد" :كمن التشبيو ا﵀مود قوؿ
الشاعر:
طػلًي ػ ػ ػق ا﵁ً ىمل ىٲبػ ػ ػنين عػلىيػ ػػوً
أىب ػ ػيو ىد ياكىد ىكابػ ػ ػٍ ين أىب ػ ػػًػي ىكثػًيػ ًر
ٍ ٍ ٍ ىٍ
ى ي
كىال ا٢بجاج عيػِب بًٍنت و
ً
ص يخوًر
ماء
ب طىٍرفىهاى ىح ىذ ىر ال ي
تيػ ىقل ي
ى ى ى ىٍ ىٍ
()80
الذـ "  .قاؿ ا١باحظ:
ك ىذا غاية ُب صفة ا١بباف كنصب "عيِب بنت ماء" على ٌ
"كاف ا٢بجاج أخيفش ( ،)81منسلق األجفاف ،كلذلك قاؿ إماـ بن أقرـ النمّبم :ككاف ا٢بجاج
جعلو على بعض شرط أباف بن مركافٍ ،ب حبسو ،فلما خرج قاؿ" :البيتْب"؛ ألف طّب ا٤باء ال
يكوف أبدا إال منسلق األجفاف "(.)82
شبو الشاعر عيِب ا٢بجاج عند ا٣بوؼ كا٢بذر بعْب طائر ا٤باء إذا رأل الصقر ك٫بوه.
فالشبيو دقيق ،ك مصور ٢باؿ ا٤بشبو .فكاف ٧بمودا.

()78الكامل.140/3 :
( )79ا٤بصدر نفسو ،140/3 :كرغبة اآلمل ،36/7:كالبيتاف بديواف أيب نواس :ص;8
( )80ا٤بصدر نفسو ،38/3 :كرغبة اآلمل.154/6 :
( )81ا٣بفش :ضعف البصر ،كضيق ُب العْب .كقيل :صغر ُب العْب خلقو .ك قيل :ىو فساد ُب جفن العْب ،كاٞبرار تضيق لو العيوف من غّب
كجع كال قيرح...كُب كتاب عبد ا٤بلك إىل ا٢بجاج :قاتلك ا﵁ .أخيفش العْب .ىو تصغّب األخفش .اللساف (خفش).597/8:
( )82البياف كالتبيْب.386/1 :
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 -التشبيو القاصد الصحيح :ك ىو ا٤بعتدؿ ا٤بستقيم البعيد عن اإلفراط ك التهويل .قاؿ ا٤بربد:

"كمن التشبيو القاصد الصحيح قوؿ النابغة (:)83
ً ً ً
س فىالض ىو ًاج ػ ػ ػ يع
وسًُ ،ب ىغ ًٍّب يكٍن ًه ًو
ىك ًع ي
يد أًىيب قىابي ى
أىتىاين ىك يدكين ىراك ٍ
ً
ًم ىن اليرقٍ ً
ش ًُب أىنٍػيى ًاهباى ال يس يم نىاقً يع
ت ىكأ م
فىبً ػ ي
ضئًي ػ ػ ػ ػ ػ ػلىةي
ىين ىسػ ػ ػ ىاكىرتٍنػي ى
٢بلٍى الن ً
ً ً
ً
مساء فًػي يىديٍ ًو قىػ ىعػ ػ ػاقًػ ػ ػ ػ ػ يع
يمػ ػ ػ ػها
ى
يي ىسه يد م ٍن لىيٍ ًل التى ىماـ ىسل ي
تيطٍلً يقػ ػ ػ ػ ػوي طىٍوران ك طىوران تير ًاجػ ػ ػ ػ ػ ػ يػع
تىػنىاذى ٍرىىا الراقيو ىف ًم ٍن يسوء ي٠بمػ ػ ػها
فهذه صفة ا٣بائف ا٤بهموـ )84( ".كمثلو "قوؿ آخر
تىبً
اب ىرأٍ
س ا٤بطٍل ًق
ص
ىك ىما تىػ ٍع ىًَبم األ ٍىك
قات يىػ يع ٍدنىِب
وـ الطا ًر
يت ا٥بييم
ي
ي
ي
ى
ي
ى
ي
ك ا٤بطلق ىو الذم ذكره النابغة ُب قولو* :تطلقو طورا كطورا تراجع*.
كذلك أف ا٤بنهوش إذا أّب الوجع بو تارة ،كأمسك عنو تارة فقد قارب أف يوءس من بػيٍرئًًو،
خوفوي من النٌعماف كما يعَبيو من لوعة ُب أثر لوعة ،كالفَبة بينهما كا٣بائف ال يناـ إال
كإ٭با ذى ىكىر ٍ
ا٤بسهد.
غر نارا ،فلذلك شبو با٤بلدكغ ٌ
ً
قعاقع* ألهنم كانوا يعلقوف حلى النساء على ا٤بلدكغ،
كقولو٢* :بىلي النساء ُب يديو ي
الرب ٍء؛ ألنو يسمع تقعقعها ،فيمنعو النوـ فبل يناـ ،فيدب السم
كيزعموف أف ذلك من أسباب ي
سه يد لذلك" (.)85
فيو ،كيي ٌ
سهد ُب
فالنابغة يصور حالو مع ا٥بم الذم أمل بو بسبب كعيد النعماف ٕباؿ ا٤بلدكغ ا٤ب ٌ

الليل الطويل من تعليق ا٢بلى عليو لتزعجو بقعقها ،فبل يناـ كي ال يسرم السم فيو ،كىي صورة
معربة أًب تعبّب عما قصده الشاعر ،كىو خوفو من ا٤بلك ،كىي ُب نفس الوقت تبْب ما كاف
يفعلو بعض العرب ُب ذلك ا٢بْب.
عرفو أٞبد مطلوب فقاؿ":ىو أف ٯبرم على الصورة ا٤بطردة كذلك بأف يكوف
-التشبيو المطّردٌ :

ا٤بشبو بو أدخل ُب ا٤بعُب ا١بامع بينو كبْب ا٤بشبو إما بالكرب أك اإليضاح أك البياف" (.)86
( )83األبيات بديواف النابغة الذبياين :ص  ، 98كىي ُب مدح النعماف بن ا٤بنذر ،كاالعتذار إليو.
( )84الكامل.130/3:
( )85ا٤بصدر نفسو.131-130/3 :
( )86معجم ا٤بصطلحات الببلغية ك تطورىا :ص.787
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كىو ا٤بشهور بْب العرب ،ا١بارم على ألسنتهم؛ ألنو يعرب عن طباعهم ك عاداهتم
ك تقاليدىم ،ك على ما تقع عليو أنظارىم ك السيما ما يألفونو ُب الطبيعة ا﵀يطة هبم ،فصور
ىذه األشياء تتوارد على خواطرىم؛ كلذا كقع التشبيو هبا ُب كبلمهم كثّبا ،ك من أمثلتو عند ا٤بربد
قاؿ" :كيقاؿ للخطيب :كأف لسانو مربد ،فهذا ا١بارم ُب الكبلـ ،كما يقاؿ للطويل :كأنو رمح،
كيقاؿ للمهتز للكرـ :كأنو غيصن ٙبت بارح"(.)87
كقولو " :كمن التشبيو ا٤بطرد على ألسنة العرب ما ذكركا ُب سّب الناقة كحركة قوائمها ،قاؿ
الراجز:
كقى ٍد م ىد ٍدنىا باعها لل يس ً
وؽ
ب األ ٍىزىرًؽ
ىكأىنػ ىها لىٍيػلىةي ًغ م
ى ى ى ىى
ْب السلم ٍ ً
ْب تىػ ٍرتىًقي"
ى
"خ ٍرقىاءي بىػ ٍ ى ي ى
()88
قولو" :ليلة غب األزرؽ" إ٭با يعِب موضعا كأحسبو ماء" .
شبهت قوائم الناقة كقد أجهدت ُب السّب برجلي امرأة خرقاء تصعد بْب سلمْب ككجو
الشبو :التخبط ،كاالضطراب ،كفقد اإلتزاف.
كأكرد ا٤بربد تشبيهات كثّبة كمنها قولو" :كقاؿ آخر:
و
ىك ػ ػ ػ ػ ػ ػأىف ًذراعيػها ًذراع ػ ػ ػ ػا ب ًذي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةو
ت خػىىبلئًػ ػ ػ ىل ىع ٍن ىع ٍف ػ ػ ػ ػ ًر
يم ىفجعة ىالقى ٍ
ى ىٍ ى ى ى ى
ً
فى ىبل ىش ٍيءى يىػ ٍف ًرم بًاليى ىديٍ ًن ىك ىما تىػ ٍف ًرم
استىػ ٍفىر ىغت ًُب ىح ًديثًهاى
ى٠ب ٍع ىن ى٥باى ك ٍ
كلو قيل :إف ىذا من أبلغ ما قيل ُب ىذا الوصف ما كاف ذلك بعيدا .كصفها بأهنا ً
بذية ،كقد
في ًجعت ٗبا أ ًٍ
لقيت خبلئلها بعد زماف .كتلك الشكول كامنة فيها ،كأصغْب
ت ،كنيل منها ،ك ٍ
ي٠ب ىع ٍ
ىٍ
()89
فتسمعن .كالفرل :الشق" .
٥با ٌ
كالتشبيو يصور ىيئة سرعة حركة اليدين ،كاضطراهبما ٲبنة كيسرة ،كصعودا كىبوطا.
كمن األمثلة قوؿ امرئ القيس (:)90
ؼ أ ٍىع ىسىرا
صى ًم ٍن ىخ ٍل ًف ىها ىكأ ىىم ًام ىها
إًذاى ى٪بىلىٍتوي ًر ٍجلي ىها ىح ٍذ ي
ىكأىف ا٢بى ى
صليل زي ػ ػ ػ ػ ػ و
ىكأىف ً
ً
وؼ يػيٍنتى ًقػ ٍدف بىػ ىعٍبػ ىقرا
ى يي
صلي ػ ىل ا٤بىٍرًك ح ى
ْب تىشػيػ ػ ػديهي
ى
( )87معجم ا٤بصطلحات الببلغية ك تطورىا.134/3 :
( )88الكامل. 102/3 :
( )89ا٤بصدر نفسو.106,105/3 :
( )90ديواف امرئ القيس :ص.:7
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يقوؿ ا٤بربد" :قولو :حذؼ أعسرا :يريد أنو يذىب على غّب قصد .كقولو "صليل زيوؼ"
يقاؿ إف الزائف شديد الصوت صافيو" (.)91
قاؿ شارح ديوانو " :إذا سارت الناقة فرقت ا٢بصى إىل كل جهة ،لشدة سّبىا .شبو
صوت ا٢بجارة إذ رمت هبا ،ككقوع بعضها على بعض بصوت الدراىم الزيوؼ إذا انتقدىا
الص ٍّبؼ ،كقلبتها .كالزيوؼ :الرديئة .كاحدىا زائف..كإ٭با خصها؛ ألف صوهتا أشد من صوت
غّبىا؛ لكثرة ٫باسها" (.)92
كالتشبيو ُب البيتْب حسي ،كقد راعى الشاعر ُب الصفة ا٤بشَبكة شيئا من التفصيل ،كىو
يستدعي التأمل كالفكر.ففي األكؿ جعل الرمي من أعسر كىو يناسب تفريق الدابة للحصى ُب
غّب انتظاـ .كُب الثاين راعى صوت النقد-الزيوؼٙ -بقيقا للتماثل ُب الصوت.
 -التشبيو العجيب :كصف ىذا النوع بالعجيب لكونو مركبا ،أك ألف أحد طرفيو اتصف بقيد

يتحقق بو التماثل ،أك ٤با حول من ا٤ببالغة ،كىذا ٰبتاج إىل فضل تأمل كإعادة نظر كما يتبْب
من أمثلتو.

يقوؿ ا٤بربد" :كمن ٛبثيل امرئ القيس العجيب (:)93
ً ً
أرحلنا ا١بيزعي الذم مل ييثق ً
الوح ً
ب
كأىف يعيو ىف ٍ
حو ىؿ خبائنا ك ي
ش ٍ
كمن ذلك قولو (:)94
ً
شاح ا٤بفص ًل
ت
تىػ ىعيرض أثناء ال ًو ً
إذا ما الثيريا ُب السماء تعر ى
ضٍ

قد أكثركا ُب الثريا فلم يأتوا ٗبا يقارب ىذا ا٤بعُب ،كال ٗبا يقارب سهولة ىذه
األلفاظ"(.)95
ُب البيت األكؿ شبهت عيوف الوحش ٤با فيهن من سواد كبياض با٣برز ،كجعلو غّب
مثقب ألف ذلك أصفى لو ،كأًب ٢بسنو ،إذ كانت عيوف الوحش غّب مثقبة ،فقولو" :مل يثقب"

( )91الكامل.54;-54:/7 :
()92ديواف امرئ القيس :ص.64
( )93ا٤بصدر نفسو :ص;.7
( )94ا٤بصدر نفسو :ص.558
( )95الكامل.33/3 :
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ٝبلة يتم هبا ا٤بعُب ،كفائدهتا ٙبقيق التشبيو ،كىذا يسمى" :اإليغاؿ" (.)96
كُب البيت الثاين" :إذا" معموؿ قولو٘" :باكزت" ُب البيت الذم قبلو ك ىو:
اسا ىكأى ٍى ىو ىاؿ ىم ٍع ىش ًر ىعلىي ًحر ً
اص لى ٍو ييشيرف ىم ٍقتىلًي
ى٘بى ىاكٍز ي
ت أى ٍحىر ن

٘باكزت ىذه األىواؿ كاألحراس حْب تصوبت الثريا للمغيب كذلك أف الثريا
يقوؿ:
ي
تستقبلك بأك٥با ،فإذا أرادت ا٤بغيب تعرضت .أم أرتك يعرضها ،أم ناحيتها.
ا٤بفصل إذا تلقاؾ بناحيتو" .كا٤بفصل الذم جعل بْب كل خرزتْب فيو
فشبهها بالوشاح ٌ
لؤلؤ "( .)97كقاؿ التربيزم (ت 502ىػ)" :شبو اجتماع كواكب الثريا ،كدنو بعضها من بعض
بالوشاح ا٤بنظم بالودع ا٤بفصل بينو "( .)98كزيادة "ا٤بفصل" إيغاؿ ،كبو يتحقق التشبيو كىو سبب
كصفو بالعجيب .ككبل التشبيهْب صحيح ،ككجو نقده إىل الشطر األكؿ .كىو" :أف الثريا ال
تتعرض ،كإ٭با تتعرض ا١بوزاء؛ فذكر الثريا على الغلط كما قاؿ اآلخر :كأٞبر عاد ،كإ٭با ىو:
كأٞبر ٜبود ،كىو عاقر الناقة" (. )99أك أف الشاعر عِب هبا ا١بوزاء.
كيقوؿ ا٤بربد :كمن أعجب التشبيو قوؿ النابغة (:)100
ك ك ًاس يع
ك كاللٍي ًل الذم يى ىو يمدركي
كإ ٍف ًخلٍ
ت أف ا٤بنٍتىأم عنٍ ى
فًإن ى
ي
ي
كقولو:
و
باؿ متينةو
ً
يف حج ًن ُب ًح و
يٛب يد هبا أيٍد إً ٍلي ى
ك نوا ًزعي
ىخطىاط ي ي ٍ
ُب البيت األكؿ :شبو النعماف بالليل ُب كصولو إىل أم مكاف ،كلذا فإنو لن يفلت منو
ىارب؛ ألف لو أعوانا يردكنو عليو كىذا الوصف كإف كاف يتحقق أيضا بالنهار إال أف إيثار الليل
أنسب للمقاـ؛ فالشاعر يعرب عن قلقو كخوفو من النعماف بعد أف توعده ،كالليل ٨بيف بظلمتو
()101
ككثرة ٮبومو ،كتوقع األعداء كالوحوش.

( )96كىو ختم الكبلـ ٗبا يفيد نكتة يتم ا٤بعُب بدكهنا ،اإليضاح.137/3 :
( )97ديواف امرئ القيس :ص;55
( )98شرح القصائد العشر :ص.25
( )99الشعر ك الشعراء.111/1 :
( )100ديواف النابغة الذبياين :ص.9:
( )101ينظر الديواف :ص.9;- 9:
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ككجو ابن قتيبة نقدا إىل البيت الثاين؛ فقاؿ" :رأيت علماءنا يستجيدكف معناه ،كلست
أرل ألفاظو جيادا ،كال مبينة ٤بعناه؛ ألنو أراد :أنت ُب قدرتك علي كخطاطيف يعقف يٲب ٌد هبا،
كأنا كدلو يٛب يد بتلك ا٣بطاطيف ،كعلى أين لست أرل ا٤بعُب جيدا" (.)102
كللشاعر عذره؛ فهو متأثر بالبيئة البدكية ،فهذه الصورة كأمثا٥با ال تفارؽ خيالو ،فعرب هبا
عن حالتو النفسية ،كما قد يصّب إليو حالو مع النعماف بن ا٤بنذر.
 -التشبيو العجيب :من التشبيو ا٤بليح عند ا٤بربد قوؿ الراجز (:)103

ىكقى ٍد ا ٍشىرأىب الد ٍم يع أى ٍف يى ًك ىفا
ىح ىٌب ىع ىق ٍد ىف بػػأذنًًو يشتيػ ىفا
الصمد بن ا٤بعذؿ ُب
التشبيو للمحدثْب قوؿ عبد ٌ

ككأف ىس ٍل ىمى إ ٍذ تيػ ىومد يعنىا
ر ىشأ تىػواص ً
القيا يف بًوً
ى ى ىٍى
ْب ى
كيقوؿ ُب موضع آخر" :كمن مليح
صفة العقرب:
ً
ً
ً
تػي ٍربيز ىكال ىق ٍرنيػ ػ ػ ػػٍ ًن حػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
جعػ ػ ػ ػ ػوي
ْب تيطػٍلعيػ ػ ػ ػ ػ ػوي
كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرا تيػ ٍر ي
تيػ ٍزحليوي ىمػ ػ ػ ػ ػ ػرا ى
ً
ً
ً
ٍ
وح ىشنىػ يعوي
ص ٍد ًر السٍبت ىخلٍ هق تيػ ٍفظ يعوي
أع ى
ُب مثٍ ًل ى
ص يل خط هار تىلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
()104
ًً
ً
صنىػ يعوي"
ىس ىو يد كال يسٍب ىجة فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو مٍبػ ىع ي
صنى يع الرقٍشاءما ال يى ٍ
ال تى ٍ
ضوي
أٍ
كىذا الوصف الدقيق ينبئ عن قوة ا٤ببلحظة ،كإمعاف النظر كتكرره ،كلذا جاء التشبيو
مطابقا ٤با كصف من أمر العقرب كخطورتو .كا٤ببلحة تعِب عند ا٤بربد ا٢بسن.
كٯبمع ا٤بربد بْب ا٢بسن كا٤ببلحة حيث يقوؿ" :كمن أحسن التشبيو كمليحو قوؿ رجل
يهجو رجبل برثاثة ا٢باؿ:

يأتيك ُب جبػ ػة ٨بػرق ػ ػةو
ي
أطوؿ أعمار مثلها يوـي
ى ي
()105
و
ىعلىى قى ًم و
يص ىكأىنوي غي ػ ػ يم"
يلبسوي
كطيلساف كاآلؿ ي
رسم الشاعر صورة مزرية لرجل رقيق ا٢باؿ ،رث ا٥بيئة ،فشبو أكالن:

الطيلساف الذم يلبسو بالسراب ُب ا٣بداع كسرعة الزكاؿ .كثانيا :القميص بالغيم ُب
ا٣بفة ،كسرعة الزكاؿ.
( )102الشعر ك الشعراء.171, 78/1 :
( )103الكامل. 142/3 :
( )104ا٤بصدر نفسو.150/3 :
( )105ا٤بصدر نفسو.151/3 :
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حد
ك أقوؿ :إف ُب ا٤ببلحة معُب ا٢بسن ،كلكن الشاعر قصد التفكو كالسخرية فهو على ٌ
التشبيو المختصر :إف حب العرب لئلٯباز كاالختصار جعلتهم ٱبتصركف حٌب ُب التشبيو،ا٤بربد" :كالعرب ٚبتصر ُب التشبيو ،كرٗبا أكمأت إليو إٲباء" ( )106كاإلٲباء إىل التشبيو ٗبعُب
قاؿ ٌ

إيراده ٨بتصرا كعلى غّب الصور ا٤بعهودة ،كمن ٍب فإنو ٰبتاج إىل فكر كفضل تأمل.
كأكرد ا٤بربد ٥بذا النوع من التشبيو مثاال كاحدا فقاؿ":قاؿ أحد اليرجاز:
بًٍتػنىػ ػ ػ ػ ػا ًٕبساف ً
كم ٍعزاهي تىئً ػ ػ ػ ي
ىسعى بىػٍيػنىػ ػ ػ ػ ػ يهم ك ألٍتىب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍط
ط
ىما ًزلٍ ي
ى
تأٍ
ً و
ط!
ىحٌب إذا ىك ىاد الظبل يـ ىٱبٍتىلً ٍط
ت ال يذئب قى ٌٍ
ىجاءيكا ٗب ٍذؽ ىى ٍل ىرأيٍ ى
()107
يقوؿ ُب لوف الذئب ،كاللنب إذا جهد كخلط با٤باء ضرب إىل الغيٍربة "
كا٤براد ىنا تشبيو اللنب ا٤بختلط با٤باء ُب الغربة كالكدكرة بلوف الذئب ،قاؿ ابن رشيق:
"إ٭با أشار إىل تشبيو لونو؛ ألف ا٤باء غلب عليو :فصار كلوف الذىب" (.)108
إف لذكؽ ا٤بربد أثر كاضح ُب اختياراتو ألساليب التشبيو ،فهو يدرؾ ٕباستو البيانية
ا٣بصوصيات الٍب هبا تتفاكت درجات التشبيو.

التشبيو الجامع :كقاؿ ا٤بربد "كمن حسن تشبيو ا﵀دثْب قوؿ بشار (:)109ث ًس ٍحران.
ػت لًػ ػ ػسػى ًاهنىػ ػ ػ ػا
كت يىػٍنػ يف ي
ىى يار ى
كىك ػ ػ ػأىف ىٙب ػ ػٍ ػ ى
ػث ىذ ىىب ػػنػا ىك ًعطػٍرا.
ت ىعلىٍي ًو ثًيى ىاهبا
ىكىٚبى ي
يىػٍنػ يف ي
اؿ ىما ىٝبى ىع ٍ
كىذا "التشبيو ا١بامع" ،كنظّبه ُب ٝبع شيئْب ٤بعنيْب ما ذكرت لك من قوؿ مسلم بن
()110
" ىكأىف ُب سرًجو بدرا ً
كض ٍرغامان"
الوليد:
ٍ
كا٤بربد ٠باه" :التشبيو ا١بامع" كىو الذم عرؼ بعد بػ"تشبيو ا١بمع" ( )111كإىل ا٤بربد
يرجع الفضل ُب تسمية ىذا النوع مقَبنا با٤بثاؿ .ك فائدتو أنو يبْب با٤بثاؿ الواحد الكثّب من
أحواؿ ا٤بوصوؼ ،ففيو فضيلة اإلٯباز.
( )106الكامل. 149/3:
()107ا٤بصدر نفسو.149/3 :
( )108العمدة.303/1 :
( )109ديواف بشار بن برد ،شرح ك تكميل ٧بمد الطاىر ابن عاشور ،مطبعة ١بنة التأليف ك الَبٝبة ك النشر بالقاىرة57;: ،ىػ
5=9;/ـ.كالبيت غّب موجود ُب الديواف.
( )110الكامل.148/3 :
( )111التشبيو باع تبار تعدد طرفيو ،أك أحدٮبا أربعة أنواع :ملفوؼ ،كمفركؽ ،كتسوية ،كٝبع ،ينظر اإليضاح،54/3 :
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كقد أ٤بح ابن قتيبة (ت 276ىػ) إىل ىذا النوع من التشبيو بقولو" :كشبو زىّب امرأة ُب
الشعر بثبلثة أكصاؼ ُب بيت كاحد ،فقاؿ:
ً
ت الٍم ىها ىشبىػ نها ك يدر البيحػي ػوًر ك ىشا ىك ىه ٍ ً
ى
ى
تىناىىز ىع ى
ت في ىها الظبىاءي
معُب :شاكهت :شاهبت .قاؿ ثعلب :أراد :فيها شبو من البقر ُب العيوف ،كمن الدر ُب
الصفاء ،كمن الظباء بطوؿ العنق" (.)112
تشبيهات المحدثين:

ذكر ا٤بربد ُب أكؿ "باب التشبيو" أنو سيصل ىذا الباب ا١بامع ٗبا ذكر قبل من
تشبيهات العرب كا﵀دثْب بعدىم ( )113كما ذكره يتفق مع ما ذىب إليو من أنو ال فضل لقدًن
على ٧بدث "كلكن ييعطى كل ما يستحق"( )114كلذا كجدنا ُب الكامل كثّبا من تشبيهات
ا﵀دثْب مشفوعة بصفات ا٢بسن كا١بودة كا٤ببلحة أحيانا كبالسخف أحيانا أخرل.
 (1تشبيو المحدثين المستطرف:

قرب هناية "باب التشبيو" يفي ا٤بربد ٗبا كعد فيقوؿٍ" :ب نذكر بعد ىذا طرائف من تشبيو
ا﵀دثْب كمبلحاهتم ،فقد شرطناه ُب أكؿ الباب إف شاء ا﵁" (.)115
قاؿ ا٤بربد" :ك من أكثرىم تشبيها؛ التساعو ُب القوؿ ،ككثرة تفننو ،كاتساع مذىبو،
ا٢بسن بن ىانئ" ( )116فهو أكثر ا﵀دثْب تشبيها؛ كلذا أكرد لو ثبلثة عشر تشبيها ،فمنها قولو
ُب كصف السفينة(:)117
بنًيت علىى قى ىد ور كىالءـ بػيػنىػه ػ ػ ػ ػا طىبػ ىق ً
اف ًم ٍن قً وّب ىكًم ٍن أىلٍػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ًاح
يى ٍ ى
ى ى ى ىٍ ى
ى
ىك ا٣بىٍيػ ػ ػ ػ يزىرانىةي ًُب يى ًد الٍ ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبل ًح
رىػ ػ ػ ػا
ص ٍد ى
فى ىكأىهنا ىك ا٤باىءي يىػنٍطى يح ى
اف يػبت ًدر الديجى يػه ًوم بًصو و
ت كاص ًط ىف ً
ً ً ً
اح
اؽ ىجنىػ ػ ً
ٍ
ىٍ
ىج ٍو هف م ىن الع ٍقبى ىٍى ي ى
ىٍ

( )112الشعر كالشعراء.140-139/1 :
( )113ينظر الكامل.32/3 :
( )114ا٤بصدر نفسو.28/1 :
()115ا٤بصدر نفسو.134/3 :
()116ا٤بصدر نفسو. 134/3 :
( )117ا٤بصدر نفسو.143/3 :
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شبهت السفينة كىي تشق عباب ا٤باء؛ فتحدث أصواتا ٚبتلف ارتفاعا كا٬بفاضا بعقباف بيض،
تنقض بأصواهتا كأجنحتها؛ ال ترىب الظلمة .ككجو الشبو :السيطرة كالقوة.
()118
كقولو:
ً ً
اب
اشو ىف ًم ٍن يرتٍػبى وة
الو ي
ماى ىحط ى
عٍن ػ ػ ػ ػدم ىكىال ى
ضػ ػ ػ ػ ػرىؾ يم ٍغتػ ػ ػىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ك ى
ك ًعػ ػ ػ ػ ػٍندم بًال ػ ػ ػ ػ ًذم ىعلًم ػ ػي ػوا
كػ ػىػأىنػٌ ػ ػػىػماى أىثٍن ػ ػػىػ ٍوا ىكىملٍ يىػ ٍعلى يمػ ػ ػ ػ ػوا
ىعلىٍي ى
شبهت كشايتهم كغيبتهم للممدكح دكف أف يعلموا بالثناء عليو ،فقد أحسنوا إليو من حيث
قصدكا الضرر بو.
كمنها قولو" :كُب قصيدة ا٢بسن ىذه:
ً
إً ٍف ًجٍئت ىمل تىأٍ ً
ب
ت ىكإ ٍف ىملٍ أى ًجئ
ت فىػ ىه ىذا ًمنٍ ى
جٍئ ى
ك ًيل ىدأٍ ي
ى ٍ
ً ً
ً
اب
ت ىال
ت -ىكإً ٍف كػػيػ ػ ػ ػٍن ى
ك ػىأىى٭بػ ػ ػ ػ ػىا أىنٍ ى
ب ًُب ا٤ب ىيعاد -ىك ىذ ي
تى ٍكذ ي
()119
جد ،قصد بو التفكو كالذـ،
كىذا كبلـ طريف"  .أم ظاىره ىزؿ كلكنو ُب كاقع األمر ٌ
يقوؿ :دأبك معي إخبلؼ ا٤بوعد ،فشبو إخبلؼ ٨باطبو لو ُب ا٢بالْب بقوؿ الكذب ،ككجو
الشبو :ا٣بلف ُب كل.
كأكرد ا٤بربد ُب ىذا ا٤بقاـ مثالْب لبشار بن برد ،كمسلم بن الوليد ككصفهما با٢بسن .كٮبا
من التشبيو ا١بامع (.)120
ك من تشبيهات ا﵀دثْب ما تناقلتو كتب الببلغة كالنقد؛ ألهنا من بديع ا٤بركب ا٢بسي.
حيث لوحظ فيها من القيود ما جعلها موضع االستشهاد كا٤بقارنة ،فمنها قوؿ دعبل بن علي
ُب صفة ا٤بصلوب(:)121
تًسعً ً
ً
صلًبيوا ًُب ىخط
ف اليز ًط
صم
ٍ ى
ْب مٍنػ يه ٍم ي
صفا مثٍ ىل ى
ىملٍ أىىر ى
ً
الش م
ط كػ ػىػ ػ ػ ػ ػأنوي ًُب ًج ٍذ ًعػ ػ ػ ػ ػو ا٤بشػٍػتط
ًم ٍن يك مل ىع واؿ ج ٍذ يعو بً ى
ي
()118ديواف أيب نواس :ص= 77كالكامل.145/3 :
( )119الكامل ،147/3 :كينظر مثاال آخر.144/3 :
( )120ينظر ا٤بصدر نفسو.148/3 :
( )121شعر دعبل بن علي ا٣بزاعي ،صنعة عبد الكرًن األشَب ،مطبوعات ٦بمع اللغة العربية بدمشق ،ط5846 ،6ىػ5=<7/ـ :ص=;.5
السند ،ك ا٤برادٝ :باعة منهم كاف رئيسهم يقاؿ لو٧ :بمد بن عثماف .غلبوا على طريق البصرة ،كعاثوا ،كأخذكا الغبلٌت،
اليزط :جبل أسود من ٌ
كأخافوا السبيل ،فوجو ا٤بعتصم "عجيف بن عنبسة" ٢برهبم سنة  219ىػ فقتل منهم ُب ا٤بعركة ثبلٜبائة رجل ،كأسر ٟبسمائة رجل :،الكامل البن
األثّب ،اجمللد السادس :ص.443
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أى يخ ػ ػو ني و
عاس ىجد ُب التى ىمطمي
كقوؿ األخطل ُب صفة مصلوب (:)123
ً
ص ٍف ىحتىوي
ىكأىنوي ىعاش هق قى ٍد ىمد ى
أىك قىائًم ًمن نػيع و ً ً
اس فيو ليوثػىتيوي
ٍ ه ٍ ى

قىػ ػ ػ ػ ٍد ىخ ىامىر النػ ٍوىـ ىكمل يىغً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ م
ط

()122

داع إً ىىل تىػ ٍوًدي ًع يم ٍر ًٙب ًػل
يىػ ٍوىـ ال ىو ً
مو ً
اص هل لًتى ىم ًط ًيو ًم ىن ال ىك ىس ًػل
يى

ُب قوؿ األخطل تشبيهاف:
شبٌو ا٤بصلوب أكال بالعاشق يوـ كداع ٧ببوبو ،فهو يقف ُب سكوف،حاؿ كونو مادا
صفحة عنقو،باسطا ذراعيو.ك ىذه ا٥بيئة ٪بدىا ُب ا٤بصلوب:سكوف كاستقرار أعضاء ،كامتداد
جسم.

التمطي بسبب الكسل ،كُب كبل التشبيهْب تفصيل
كشبهو ثانيا بقائم من نعاس ،مواصل
م
يكوف بو التقارب بْب طرُب التشبيو .كموضع التفصيل الشرط األخّب؛ فقولو" :مواصل لتمطيو"
قيد يبْب استدامة التمطي ،كقولو" :من الكسل" بياف لسببو.
كبعد أف بْب ىذا عبد القاىر قارف بْب ىذا القيد ،كالقيد ُب قوؿ "دعبل" فقاؿ" :فقولو:
جد ُب التمطٌي" شرط يتم التشبيو كما أف قولو" :مواصل" كذلك إال أف ُب اشَباط ا٤بواصلة من
ٌ
الفائدة ما ليس ُب ىذا .ك ذاؾ أنو ٯبوز أف يبالغ كٯبتهد كٯبد ُب ٛبطيو ٍب يدع ذلك ُب الوقت،
كيعود إىل ا٢باؿ الٍب يكوف عليها ُب السبلمة ٩با يدعو إىل التمدد...
فأما قولو بعد" :قد خامر النوـ كمل يغًط" فهو إف كاف كأنو ٰباكؿ أف يرينا ىذه الزيادة
من حيث يقاؿ :إنو إذا أخذه النعاس؛ فتمطي ٍب خامر النوـ فإف ا٥بيئة ا٢باصلة من ج ٌده ُب
التمطي ،تبقى لو فليس ببالغ مبلغ قولو" :مواصل لتمطيو" كتقييده من بعد بأنو "من الكسل"
كاحتياطو قبل بقولو :فيو لوثتو" (.)124
كأخّبا فإف مهارة األخطل تبدك ُب إبراز ىذه الصورة ا٤بؤ٤بة للمصلوب ُب صورة أخرل
فيها سكوف كىدكء كراحة نفسية ٚبفف من ىذا األمل .كالشعر ُب ىذا قليل.

()122الكامل.58</7 :

( )123مل أجد البيتْب ُب الديواف .ينظر الكامل.49/3 :
( )124أسرار الببلغة :ص.595-594
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تشبيو سخيف:
رغم إعجاب ا٤بربد بأيب نواس كاستشهاده بتشبيهاتو كلما سنحت لو الفرصة ،إال أننا
كجدناه ينقد أبياتا لو كيصفها بأهنا "من التشبيو غاية على سخف كبلـ ا﵀دثْب" ( )125كىي

قولو ُب كصف ا٣بمر(:)126
ً
العيونىا
يح ي
فىإذا ىمػ ػ ػا ٤بى ٍستىػ ػ ػ ىها فىػ ىهبىػ ػ ػ ػاءه
س ىما تيب ي
ٛبىٍنى يع الل ٍم ى
س الد ٍى ير ىما ىٙبىت ىم ًمٍنػ ىها
ك تىػٍبػقى ليػبىػ ػ ػابىػ ػ ػ ػ ػ ىها ا٤بػػكنوناى
ىد ىر ى
يىػتى ىمُب ي٨بىي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهر أى ٍف يى يكونىػ ػ ػ ػ ػ ػا
كل ىش ٍي وء
فى ًه ىي بً ٍكهر كأهنا ي
ُب يك يؤ و
كجػ ػ ىها أيٍدينىػ ػ ػا
ىجا ًري ػ ػ ػ ػ ه
كس ىكأىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يهن ي٪بيوـه
ات بػيير ي
طىالًع و
فىػًإ ىذا ىمػ ػا ىغىربٍ ىن يىػ ٍغ يربٍ ىن فًينىػ ػ ػ ػ ػا
ت ىم ىع ال يس ىقاةً ىعلىٍيػنىا
ى
كيبدك أف اعَباض ا٤بربد على ىذه ا٤بقطوعة "اعَباضا فً ٍق ًهيان..من اختبلؼ ُب الفكر بْب
الرجلْب فهو ال يقبل قوؿ الشاعر" ،كأهنا كل شيء يتمُب ٨بيػهر أف يكوف" كرؤية ا٤بربد تنطلق من
ىذا الفكر السلفي ا٤بؤمن بثوابت ال تتغّب ،كا٤بوقن بتفوؽ السلف كٚبلف ا٣بلف ،كإنكار كل

جديد مبتدع كالنظر إليو نظر الشك كالريبة" (.)127
إف دراسة ا٤بربد ألساليب التشبيو تدؿ على ذكاء كفطنة ٤بواقع ا٢بسن ،ككذا ٤بواضع
العيب كالنقد ،كىو ُب ىذا يتوخى منهج العرب.
كلقد ٝبع ا٤بربد ُب كتابو الكامل أمثلة للتشبيو لكنو مل يصفها كعادتو ،رٗبا ألنو أراد أف

يعمل القارئ فيها فكره فيهتدم إىل ما تضمنتو من تصوير كبياف للمعُب ،كقد تداكلت كتب
النقد كالببلغة الكثّب من أمثلة ىذا النوع كالسيما تشبيهات القرآف الكرًن .من ىذه التشبيهات:
قولو " :فإذا شبو الوجو بالشمس كالقمر فإ٭با يراد بو الضياء كالركنق ،كال يراد بو العظم
ض َّم ْكنُو ٌن ﴾ ( ،)128كالعرب تشبو النساء ببيض
كاإلحراؽ .قاؿ ا﵁ عز كجلَ ﴿ :كأَنَّ ُه َّن بَ ْي ٌ
النعاـ ،تريد ركنقو كرقة لونو ،قاؿ الراعي (:)129

( )125الكامل.48/3 :
( )126ديواف أيب نواس :ص=.77
( )127تاريخ النقد األديب كالببلغة حٌب أكاخر القرف الرابع ا٥بجرم٧ ،بمد زغلوؿ سبلـ ،ط ،3منشأة ا٤بعارؼ اإلسكندرية :ص.377
( )128سورة الصافات :اآلية=.8
( )129ديواف الراعي :ص.99
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ًً
ض نى و
ظ لىٍيػليوي ىكًم يد"
اجتىبلى يىن قىػٍي ه
عاـ ُب ىمبلحف ىها إًذىا ٍ
ىكأىف بىػٍي ى
فا٤بربد ُب ىذا ا٤بثاؿ ذكر أف منهج العرب تشبيو النساء ببيض النعاـ ،كأشار إىل كجو
ض َّم ْكنُو ٌن ﴾ .كالٍب
الشبو بقولو" :تريد ركنقو ،كرقة لونو" كاستشهد بآية قرآنيةَ ﴿ :كأَنَّ ُه َّن بَ ْي ٌ
()130

قاؿ فيها الز٨بشرم" :شبههن ببيض النعاـ ا٤بكنوف ُب األداحي ،كهبا تشبو العرب النساء،
كتسميهن :بيضات ا٣بدكر" ( ،)131أما البيت الذم أكرده للراعي فإف الشاعر يشبو فيو النساء
إذا برزف من خدكرىن ُب ا٤ببلحف ُب الليل الشديد ا٢بر ببيض النعاـ ُب الركنق كالبهاء.
كيرينا ابن ناقيا البغدادم فضل تشبيهات القرآف على غّبىا عند دراستو آلية الصافات
فيقوؿ" :كجاء ُب التفسّب أنو تعاىل شبههن بالبيض ٢بسنو ُب صفائو كركنقو .كقد تناقل الشعراء
ىذا التشبيو؛ فقاؿ العبادم:
اج ًُب الٍم ىحا ًر ً
ض ُب الرٍك ً
ىكالبىػٍي ً
يب أىٍك
الع ً
ىك يد ىمى ى
ى
ض ىزٍى يرهي يمستنّبي
كقد استحسن ىذا البيت ٝباعة من أصحاب ا٤بعاين ،كذكركا فيو أنو شبو ألواف الثياب
الٍب عليهن بألواف نور الرياض كزىره كٞبرتو ،كصفرتو .كجعل البيض ُب الركض ليكوف أحسن لو،
ككذلك قالت األكسية:
ض ًر
ػيض ُب ٍ
ا٢بىدائق ا٣بي ٍ
صور اؿ بػ ي
أٍ
ىح ىس ين األى ٍشياء ال يق ي
إال أنو مل يوصف البيض ُب ىذا الباب بأحسن ،كال أٝبع ٤بعاين الوصف ٩با نطق بو
التنزيل :فإف لفظو" :مكنوف" متضمنة معُب السبلمة كا٣بلوص من ٝبيع العوارض الٍب تنقص
ك تشْب بياضو ،كتكشف هباءه...ك على إكثار الشعراء من تشبيو النساء بالبيض ككصفو ٗبا
يدؿ على حاؿ ا٤بشبو بو فما أتوا بببلغة تشبيو القرآف ،كال قدركا على نقل لفظو من ىذا
ىصدركا.)132("....
ا٤بكاف ،كقد أطالوا ك أقصركا ك أكردكا ك أ ٍ
ك من تشبيهات القرآف الكرًن الٍب أكردىا ا٤بربد كمل يضع ٥با صفة من صفاتو ا٤بعهودة:

( )130الكامل.52/3 :
( )131الكشاؼ66=/7 :

( )132ا١بماف ُب تشبيهات القرآف ،عبد ا﵁ بن ا٢بسْب بن ناقيا البغدادم (ت 485ىػ)ٙ ،بقيق ٧بمود حسن أبو ناجي الشيباين ،مركز الصف
اإللكَبكين جدة السعودية ،ط584; ،5ىػ5=<;/ـ :ص.5=6-5=5
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وت والْمر َجا ُن ﴾ ( ،)133كقاؿ تبارؾ كتعاىلَ ﴿ :كأ َْمثَ ِ
ال
"قاؿ ا﵁ عز كجلَ ﴿ :كأَنَّ ُه َّن الْيَاقُ ُ َ َ ْ
()134
اللُّ ْؤلُ ِؤ الْم ْكنُ ِ
صٍنتوي .ك أ ٍكننتيوي ،إذا
ون ﴾
 ،كا٤بكنوف :ا٤بصوف ،يقاؿ :كننت الشيء ،إذا ي
َ

أخفيتوي ،فهذا ا٤بعركؼ.)135( "...
وت َو ال َْم ْر َجا ُن ﴾ "تشبيو ا٢بور العْب بالياقوت ُب
فا٤براد بقولو تعاىلَ ﴿ :كأَنَّ ُه َّن الْيَاقُ ُ
إمبلسو ،كشفوفو ،كبا٤برجاف ُب إمبلسو ،كٝباؿ منظره"(.)136
ال اللُّ ْؤلُ ِؤ الْم ْكنُ ِ
أما ُب قولو تعاىلَ ﴿ :كأ َْمثَ ِ
ون ﴾ فقد شبو ا٢بور العْب باللؤلؤ يقيد كونو
َ

مكنونا ،فلهذا القيد دخل ُب ٙبقيق الشبو من التؤللؤ كالصفاء كا٢بسن .يقوؿ بن ناقيا" :كأمثاؿ
الدر ٱبرج من صدفو كلكنو مل يغّبه الزماف كاختبلؼ أحواؿ االستعماؿ ،كإ٭با عِب بقولو:
ِ ُّ
الدر كتؤللئو؛ فاللؤلؤ فيو الصفاء
﴿ َكأ َْمثَال الل ْؤلُ ِؤ ﴾ أم :أف صفاءىن ك تؤللؤىن كصفاء ٌ
ك ا٥بدكء ك النقاء ،ك ىو أحجار كرٲبة من شأهنا أف تصاف ك ٰبرص عليها.)137( ".
فهذه اآليات الكرٲبة تبْب بعض صفات حور العْب ،كىي صفات فائقة ُب ا٢بسن
البيانية.

كا١بماؿ ،كلكل تشبيو أثره ُب توضيح تلك الصورة
كمن أمثلة ىذا النوع من التشبيو الذم مل يورد لو ا٤بربد كصفا قاؿ:
"قاؿ جرير (:)138
ما استػوصف الناس ًمن و
صػ ػ ػ ػ ػ يفوا
شيء يىػ يركقيػ يه ٍم
إال ىرأىٍكا أيـ ىع ٍم ور ى
فوؽ ما ىك ى
ى ٍىٍ ى ى ي ٍ
ؼ.
ض ٍوءىا الص ىد ي
ىكأن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىها يم ٍزنىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةه ىغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػراءي رائحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةي
ٍأك يدرةه ىما يػي ىوا ًرم ى
َنزلْتُ ُموهُ ِم َن ال ُْم ْز ِن
ا٤بيزنة :السحابة البيضاء خاصة ،كٝبعها :يمزف قاؿ ا﵁ –جل كعز ﴿:-أَأَنتُ ْم أ َ
()139
مرىا .قاؿ األعشى (:)140
كسهولة
لتهاديها،
بالسحابة
تشبو
أة
ر
فا٤ب
أ َْم نَ ْح ُن ال ُْمن ِزلُو َن﴾
ٌ
ىكأىف ًم ٍشيتىها ًمن بػي ً
ث كال ىع ًج يل
ت ىج ىارًهتا
ىمير السحابىًة ال ىريٍ ه
ى ٍ ىٍ
()133سورة الرٞبن :اآلية.58
()134سورة الواقعة :اآلية.23
()135الكامل.55/3 :
( )136ا﵀رر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز ،البن عطية األندلسيٙ ،بقيق عبد السبلـ عبد الشاُب ،درا الكتب العلمية ،بّبكت. 234/5 :
()137ا١بماف ُب تشبيهات القرآف :ص.696
( )138ديواف جرير :ص.749
( )139سورة الواقعة :اآلية.69
( )140ديواف األعشى الكبّب :ص.99
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يث :اإلبطاء فه ػ ػ ػ ػذا ما تلحق العْب منها .فأم ػ ػ ػ ػا ا٣بفة فهي كأسرع مػ ػ ػار .كإف خفى ذلك
الر ي
على البصر .ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ ا﵁-عزكجػ ػ ػ ػل ﴿:-وتَرى ال ِ
سبُ َها َج ِام َدةً َو ِى َي تَ ُم ُّر َم َّر
ْجبَ َ
ََ
ال تَ ْح َ
ِ ()142( )141
الس َحاب ﴾ .
َّ

أما جرير فقد بالغ ُب كصف زكجتو؛ فهي عنده فوؽ الوصف حيث شبهها بالسحابة
البيضاء ،كبالدرة ا٤بتؤللئة الٍب ال يوارل ضوءىا الصدؼ.
كاألعشى يشبو مشية ىريرة ٗبر السحابة ُب السهولة كاللْب مع السرعة لذا علٌق ا٤بربد
بقولو ":فأما ا٣بفة ىي كأسرع مار" كقاؿ ُب موضع آخر" :فا٤برأة تشبو بالسحابة لتهاديها،
كسهولة مرىا" ( )143كيبْب التهادم بقولو":يهدٌن بعضها بعضا ُب مشيتها ،كمشية البقرة
تستحسن" (.)144
كأما قولو تعاىل ﴿ :وترى الجبال تحسبها جامدة وىي تمر مر السحاب﴾ فقد قاؿ

مر السحاب﴾ ٝبلة حالية ،أم ٙبسبها ُب رأم العْب ثابتة
أبو حياف(ت754ىػ)﴿" :كىي ٛبر ٌ

مقيمة ُب أماكنها كىي سائرة .ك تشبيو مركرىا ٗبر السحاب .قيل ُب كوهنا ٛبر مرا حثيثا كما ٲبر
السحاب .كىكذا األجراـ ا٤بتكاثرة العدد إذا ٙبركت ال تكاد تبْب حركتها ...كقيل :شبو مركرىا
ٗبر السحاب ُب كوهنا تسّب سّبا كسطا كما قاؿ األعشى( :كأف مشيتها )...البيت ،كحسباف
الرائي للجباؿ جامدة مع مركرىا .قيل٥ :بوؿ ذلك اليوـ؛ فليس لو ثبوت ذىن ُب الفكر ُب ذلك
اليوـ حٌب يتحقق كوهنا ليست ٔبامدة"(.)145

كيورد ا٤بربد ( )146قوؿ عمر بن أيب ربيعة (:)147
ا٤ببلى تىػ ىعس ٍف ىن ىرٍمبلى .
كزٍىهر تىػ ىه ىادل ىكنً ً
عاج ى
ت ي
ت إ ٍذ أىقٍػبىػلى ٍ
قيػلٍ ي
ك معناه" :شبو ىؤالء النسوة ببقر الوحوش .يَبكن ا١بلد من األرض ،كٲبشْب ُب الرماؿ؛
( )141سورة النمل :اآلية.88
()142الكامل..54-53/3 :
()143ا٤بصدر نفسو.53/3 :
()144ا٤بصدر نفسو.243/2 :
( )145البحر ا﵀يط ،أليب حياف ،دار الفكر ،ط1403 ،2ىػ1983 ،ـ.100/7:
( )146الكامل.322/1 :
( )147ديواف عمر بن أيب ربيعة  :ص.8=4
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فتغرز قوائمهن ،فبل يقدرف على اإلسراع" (.)148
كيورد قوؿ الراجز (:)149
ً
ً
مساج
ثل يمبلء الن ٍ
الس ٍ
يىا ىحب ىذا ال ىق ٍمىراءي كاللٌٍي يل ٌ
اج كطيير هؽ م ى
حيث شبو الراجز "خيوط الطرؽ كقد سطع نور القمر عليها ٖبيوط مبلءة بيضاء قد
نسجت" ( ،)150ككجو الشبو :اجتماع خيوط مستطيلة المعة على سطح شيء آخر.
كذكر ا٤بربد قوؿ الرسوؿ  " :كأنا ا١بفنة الغراء"" ،151أم الٍب ٯبتمع الناس عليها
كييدعوف إليها "( ،)152فا٤براد :تشبيو ا١بفنة الٍب يقدـ فيها الطعاـ ُب السعة كاالمتبلء با٢بوض

الذم ٲبؤل با٤باء لئلبل ،أك تشبيهها ُب االمتبلء كالتواصل ٔبابية النهر الذم ال ينقطع مدده .كىو
من التشبيهات ا٢بسية.
فا٢بديث الشريف من التشبيو البليغ ،القتصاره على طرُب التشبيو ،فيكوف ا٤براد :أف شبو
الرسوؿ  نفسو با١بفنة الغراء "كىي البيضاء من الدسم ،نعتا لو بأنو مضياؼ مطعاـ" (.)153
كيبْب ا٤بربد أركاف التشبيو على الطريقة ا٤بألوفة عندما أكرد قوؿ حساف بن ثابت يهجو
يمسافًع بن عياض التميمي (:)154
صً
ً
لىو يكٍن ً ً
ىصح ً
أ ٍىك ىعٍب ًد ىمشٍ و
يد
ىس ود
اب اللموا ال م
ٍ ى
س أ ٍىك أ ٍ ى
ت م ٍن ىىاش وم أ ٍىك م ٍن بىًِب أ ى
أىك ًمن ب ًِب نىػوفى ول أك ر ً
ىط يمطلً ً
﵁ً ىد يرىؾ ىملٍ تىػ ٍهػ ػ ػ ػ ػ ػ يم ٍم بًتىه ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍ ًدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًدم
ػب
ٍ ٍى ٍ
ى
ا٣بض ًر ا١ب ً
ً
ً
ً
ً
بلعيػ ػ ػ ًد
يت هبًً ٍم
أ ٍىك ُب السىر ىارةً م ٍن تىػٍي وم ىرض ي
أ ٍىك م ٍن بىًِب ىخلىػ ػ ػ ػ ػف ٍ ى
يقوؿ" :كقولو :ا٣بضر ا١ببلعيد :يقاؿ فيو قوالف:
أحدٮبا :أنو يريد سواد جلودىم ،فهذا ىو القوؿ األكؿ...كقاؿ آخركف :شبههم ُب جودىم

()148رغبة اآلمل.162/3 :
()149الكامل.283/1 :
()150رغبة اآلمل. 203/3 :
 151ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ ا٢بديث النبوم795/5:
( )152الكامل.60/3 :
( )153الفائق ُب غريب ا٢بديث ،جار ا﵁ ٧بمود بن عمر الز٨بشرمٙ ،بقيق علي ٧بمد البجاكم ك ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،مطبعة عيسى البايب
ا٢بليب ك شركاه ،ط ،6دت. 664/5 :
( )154ديواف حساف بن ثابت :ص.<8
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بالبحور"(.)155
أما القوؿ األكؿ ك ىو أنو يريد سواد جلودىم فهو كناية عن موصوؼ ،كىو أهنم عرب
خلص .كذلك أف ا٤براد با٣بضر ىنا :السواد ،كا١ببلعيد ،شديدك السواد.
كيقوؿ ُب موضع آخر" :كقوؿ العرب :ما ٱبفى ذلك على األسود كاألٞبر ،يريد العريب
كالعجمي" ( )156كىو كناية عن العرب كالعجم.
ك أمثلة ىذا النوع من التشبيو الذم مل يضعو ا٤بربد ضمن أنواع التشبيو ا٤بوصوفة كثّبة
كىي من القرآف الكرًن كا٢بديث النبوم ،كمن كبلـ العرب ا٤بنثور كا٤بنظوـ.
()157

كأخّبا ٲبكن القوؿ أف ا٤بربد تعامل مع أقساـ التشبيو من زاكيتْب:
أ-زاكية النعوت كاألحكاـ ا٤بوظفة إلبراز ا٤بفعوؿ ا١بمايل ،كحظو من ا٢بسن كفضل تشبيو على
آخر ُب ذلك ،كُب الكامل من ىذه األشياء الكثّب .فمن التشبيهات العجيب ،كا٤بصيب
كا٢بسن ،كا١بيد ،كا٤بليح...
كيبدك أف ا٤بربد كاف مولعا باإلكثار من األ٠باء الٍب يطلقها على التشبيو كأنواعو ،كلكنو
مل يكن دقيقا ُب إطبلؽ ىذه ا٤بسميات ا٤بختلفة ،إذ أننا ال نبلحظ فركقا جوىرية بْب كثّب من
ىذه األلواف٩ ،با ٯبعلنا نظن أنو مل يكن يقصد من كراء ىذا اإلفراط ُب التسمية إال التنويع ُب
األ٠باء ،دكف أف يتعدل ذلك جوىر ا٤بسميات ،حيث ال اختبلؼ بينها.
ب-الزاكية الثانية أدؽ من األكىل ،كأكثر صرامة ،ألهنا تركز التقسيم على أساس ثابت ،كنظرية
مسبقة عن عبلقة الفن ٗبوضوعو ،كالصورة ٗبثا٥با .فالتشبيو يقع من القصد الذم عقد من أجلو
ُب أربعة ٦باؿ ،فإما أف يصيبو فيسمى "مصيبا" كإما أف يقع قريبا منو كيسمى "مقاربا" كإما أف
يبتعد كيسمى "بعيدا" كإما يتجاكز ا٢بد فيسمى "مفرطا".
كلئن مل يبتدع ا٤بربد ىذه األقساـ ابتداعا ،فهو أكؿ من ٝبعها ُب حيٌز كاحد كخص كل
قسم بشواىد شعرية تعْب على بلورة ا٤بعُب ا٤براد ُب ا٤بصطلح ا٤بستعمل .كٲبكن أف ٪بزـ بأف
سيتبُب
أقساـ التشبيو كنعوتو ،عند ا٤بربد ،ىي أكَب ما كصلنا عن الببلغة العربية .كلذلك
ٌ
( )155الكامل.253/1 :

( )156ا٤بصدر نفسو.62/2 :
( )157ينظر التفكّب الببلغي عند العرب :ص.365
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يطوركىا إال من جهة الفركع با٤ببالغة ُب التقسيم أك توليدىا كإضافة الشواىد
الببلغيوف آراءه كلن ٌ
من ا٤بنظوـ كا٤بنثور كلن يقفوا هبا عند حدكد التشبيو ،بل سوؼ يستعملوهنا ُب معا١بة كل الصور
ا٤بتولدة عنو كالسيما االستعارة ،مع أهنم سيخركجوف اإلفراط عن حدكد التشبيو الضيٌقة
كيصيغوف منو قضية عامة من قضايا التعبّب األديب.

المبحث الثاني :المجاز:

الكلمة كالكبلـ كل منهما إما حقيقة أك ٦باز.
-الحقيقة والمجاز عند المبرد:

أ-الحقيقة:
عرؼ ا٤بربد ا٢بقيقة عند حديثو عن أضرب الكبلـ فقاؿ" :كالكبلـ ٯبرم على ضركب:
فمنو ما يكوف ُب األصل لنفسو" ( ،)158كقاؿ" :كالكبلـ يكوف لو أصل" (.)159
فا٤بربد عرب عن ا٢بقيقة هبذا القوؿ ،كىي عبارة أبلغ من مصطلح " ا٢بقيقة" ُب التعبّب
عن ا٤بعُب ا٢بقيقي كأقرب منو إىل الوصف اللغوم ا٤بوضوعي لتجردىا من كل ا٤بعاين ا٤بنطقية
كاألخبلقية الٍب تبلبس مصطلح ا٢بقيقة ،باإلضافة إىل ذلك تكشف عن الفرؽ ا١بوىرم بْب
أصناؼ التعبّب .فمن الكبلـ ما ال يتجاكز معناه ذاتو كال يشّب إىل شيء خارج عنو كعما يدؿ
عليو أصل اللغة .فإدراؾ ا٤بعُب يتم بدكف كاسطة أك على األصح يتم بواسطة العبلمة ا٤بوضوعة لو

ُب اللغة .فالعبلقة بينو كبْب قصد قائلو تطابق عبلقة لفظو ٗبعناه (.)160

ب-المجاز:

إف ا٤بتتبع للفظة "٦باز" ُب مؤلفات ا٤بربد يبلحظ أنو يستعملها مرادفة للتفسّب ( )161أم
بنفس ا٤بعُب الذم كردت فيو ُب معاين القرآف للفراء ك٦باز القرآف أليب عبيدة كغّبٮبا .يوضح

ذلك قولو " :كنذكر آيات من القرآف رٗبا غلط ُب ٦بازىا النحويوف"
( )158الكامل.290/2 :
( )159ا٤بقتضب.46/1 :
( )160ينظر التفكّب الببلغي عند العرب :ص.352

()162

كٲبثل بقولو تعاىل:

( )161ينظر ا٤بقتضب-7:4-74;-;4/7-5;5/6:ك ما اتفق لفظو كاختلف معناه من القرآف اجمليد.;8-;5-:;-:4:
( )162الكامل.127/4 :
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ص ْموُ ﴾ ( )163كبقولو عز كجل﴿ إِنَّ َما ٰذَلِ ُك ُم َّ
﴿ فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم َّ
ف
الش ْيطَا ُن يُ َخ ِّو ُ
الش ْه َر فَ لْيَ ُ
ِ
اءهُ ﴾ (ٍ )164ب يقوؿ عن اآلية األكىل" :ك٦باز اآلية فمن كاف منكم شاىدا بلده ُب الشهر
أ َْوليَ َ
فليصمو كالتقدير "فمن شهد منكم" أم فمن كاف شاىدا ُب شهر رمضاف فليصمو"(.)165كما
ذىب إليو ا٤بربد من تفسّب الشهادة با٢بضور ،ك اإلقامة بالبلد غّب مسلم بو ،كإف تابعو عليو
جار ا﵁ الز٨بشرم ُب تفسّب الكشاؼ (.)166
كذىب ٝبهور ا٤بفسرين أف ا٤براد من الشهادة ُب قولو تعاىل ﴿ فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم َّ
الش ْه َر

ص ْموُ ﴾ رؤية الشهر-يعِب ا٥ببلؿ -ال عدـ السفر -نص على ذلك القرطيب كلو ُب ا٤بسألة
فَ لْيَ ُ
ٕبث مستفيض( )167كىو األرجح ألف حكم ا٤بسافر تقدـ قبل ىذه اآلية ُب قولو تعاىل  ﴿ :فَ َمن
يضا أ َْو َعلَ ٰى َس َف ٍر.)168( ﴾..
َكا َن ِمن ُكم َّم ِر ً

أما اآلية الثانية" :فمجازىا أف ا٤بفعوؿ األكؿ ٧بذكؼ ،كمعناه ٱبوفكم من أكليائو"(.)169
أما اجملاز ٗبعناه الببلغي فقد أشار إليو ا٤بربد دكف أف يفرد لو بابا أك يسميو با٠بو
االصطبلحي ا٤بعركؼ أك يقصد إليو قصدا ،كإ٭با يذكره استطرادا كتنوعا ألغراض ا٢بديث كما
ىي عادة ا٤بتقدمْب من العلماء .فقد أكمأ إليو بلفظة االتساع حيث قاؿ" :كالكبلـ يكوف لو
أصل ٍب يتسع فيو فيما شاكل أصلو" (.)170

أوال  :المجاز العقلي:

عرؼ ا٣بطيب القزكيِب اجملاز العقلي بأنو" :إسناد الفعل ،أك معناه إىل مبلبس لو ،غّب ما
ىو لو بتأكؿ"(.)171

( )163سورة البقرة :اآلية.185
( )164آؿ عمراف :اآلية.175

( )165الكامل.56<-56;/8:
( )166ينظر الكشاؼ.64;/5:
(; )59ينظر ا١بامع ألحكاـ القرآف أليب عبد ا﵁ ٧بمد بن أٞبد األنصارم القرطيب ،اعتُب بو كصححو الشيخ ىشاـ ٠بّب البخارم ،دار إحياء
الَباث العريب ،بّبكت ،لبناف ،ط5866 ،5ىػ6445/ـ :ص:5.
( )168البقرة :اآلية. 5<8
( )169الكامل.127/4 :
( )170ا٤بقتضب.46/1:
( )171اإليضاح.9:/5 :
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ك شيخنا ا٤بربد قدـ جهدا كاضحا ُب ىذا ا٤ببحث الشائك كإف مل يسمو كمل يبْب
عبلقاتو ،كسوؼ أكرد أمثلة توضح مساٮباتو دارسة إياىا ضمن ٚبرٯبات ا٤بتأخرين:
 -1اجملاز العقلي كالعبلقة السببية :فمن ذلك ما أكرده من قوؿ عنَبة(:)172
فىما أىكىىى ًمراس ا٢بر ً
ب يرٍك ًِب ك لى ًك ٍن ىما تىػ ىقد ىـ ًم ٍن ىزىم ًاين(.)173
ى ٍ ى ي ىٍ
يريد عنَبة أف ٩بارسة ا٢برب مل تضعفو كلكن الذم أضعفو تقدـ عمره بسبب تقدـ
الزمن ،فالعبلقة سببية.
كيشّب ا٤بربد إىل عبلقة السببية عند قولو" :قاؿ الفرزدؽ":
ًعبلىطنا ىكالى ٨بىٍبيوطىةن ًُب ا٤ببلى ًغ ًم
كؽ ًُب ا٤ب ىس ًام ًع ىملٍ تى يك ٍن
ىس ىقٍتػ ىها يخ ير ه
ى
ى
يقوؿ :علم أرباب ا٤باء ٤بن ىي :فسقاىا ما ٠بعوه من ذكر أصحاهبا ،لعزىم كمنعتهم،
كمل ٙبتج أف "تكوف هبا ٠بة" ،ك العبلط :كسم ُب العنق ،كا٣بباط ُب الوجو"(.)174

-2المجاز العقلي والعالقة الفاعلية:
َي ذَ ٍ
ت﴾ (.)175
ت ( )٨بِأ ِّ
نب قُتِلَ ْ
ودةُ ُسئِلَ ْ
فسر ا٤بربد قولو تعاىلَ ﴿ :وإِذَا ال َْم ْوءُ َ
بقولو" :إ٭با تسأؿ تبكيتا ٤بن فعل ذلك هبا"( .)176كىو تفسّب قريب من تفسّب األلوسي،
فإسناد الفعل ا٤ببِب للمجهوؿ "سئلت" إىل ضمّب ا٤بوءكدة كىي لن تسأؿ بل كائدىا ىو الذم
يسأؿ كاإلسناد ٦بازم عبلقتو الفاعلية كتظهر لنا فائدة التجاكز ىنا ُب قوؿ األلوسي بأف
"ا٤بوءكدة تسأؿ دكف الوائد كإسقاطو عن درجة ا٣بطاب كا٤ببالغة ُب تبكيتو"(.)177
كقاؿ ا٤بربد" :كالفرزدؽ يقوؿ ُب آخر عمره حْب تعلق بأستار الكعبة ،كعاىد ا﵁ أال

( )172ديواف عنَبة :ص،=4ك قد كرد ُب ال ٌديواف كالتايل:
ً
ت إً ىيل ي يد الزم ً
اف
اس ا٢بىٍر ًب يرٍك ًِب
كالى ىك ى
صلى ٍ ى ى
فى ىما أ ٍىكىىى مىر ي
( )173الكامل.65</5 :
 البيت مل أجده ُب الديواف
()174الكامل.;7/5 :
()175سورة التكوير :اآليتاف <.=-
()176الكامل.<9/6 :
()177ركح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم كالسبع ا٤بثاين.97/74 :
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يكذب ،كال يشتم مسلما:
ت ىربمػ ػػي ىكإًننًػي
اى ػ ػ ػ ػ ػ ٍد ي
أىالى تىػ ػ ػىرًين ىع ى
ىعلىى ىح ٍل ىف وة الى أى ٍشتي يم الد ٍىىر يم ٍسلً نما

اج قىائً نمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا كم ىق ػ ػ ػ ػ ػ ًاـ
ْب ًرتى ً
لىبىػ ٍ ى
ً
كر ىكبلىًـ
ىكالى ىخار نجا ىم ٍن ًُب يز ي

 ...ك قولو" :كال خارجا" إ٭با كضع اسم الفاعل ُب موضع ا٤بصدر ،كأراد :ال أشيم الدىر
مسلما ،كال ٱبرج خركجا من ُب زكر كبلـ ،ألنو على ذا أقسم"(.)178

-3المجاز العقلي والعالقة المفعولية:

ش ٍة َّر ِ
اضيَ ٍة﴾ ( .)179معناه" :عيشة فيها
قاؿ ا٤بربد ُب تفسّب قولو تعاىلِ ﴿ :عي َ
رضا"( .)180كىذا ما ذكره الطرباين حيث قاؿ" :فوصفت العيشة بالرضا كىي مرضية ،ألف ذلك
مدح للعيشة ،كالعرب تفعل ذلك ُب ا٤بدح كالذـ  ...فيوجهوف الفعل إليو كىو ُب األصل مفعوؿ
٤با يراد من ا٤بدح ك الذـ ك إثبات الرضا إىل العيشة ك ىي الفرع تؤكد رضا صاحبها ك ىو
األصل ك فوؽ ذلك ٪بد ُب ىذا اإلسناد توكيدا لشدة االرتباط بْب العيشة ك صاحبها "(.)181

كالببلغيوف يشرحوف ىذه العبلقة بقو٥بم" :ففاعل راضية ضمّب يرجع إىل العيشة كالعيشة
مرضية ال راضية ،إذ األصلُ :ب عيشة رضى صاحبها هبا ،فأسند الرضا إىل العيشة لتلبسو هبا
من حيث كقوعو عليها ،كيفيد ىذا التجوز ا٤ببالغة ُب النعيم الذم أعده ا﵁ تعاىل للمؤمنْب ُب
ا١بنة فرضوا بو كسعدكا إىل درجة أف العيشة أصبحت راضية يصاحبها تألفو كيألفها ،كٙببو
كٰببها ُب عيشة دائمة باقية ،ألهنا مبنية على اآللفة كا﵀بة ،كلو كانت مبنية على التنافر ما
دامت"(.)182

ديواف الفرزدؽ :ص= ،97كقد كرد البيت ُب الديواف كاآلٌب:
ت ىربمػي ىكإًننًػي
اى ٍد ي
أى ىملٍ تىػىرًين ىع ى
ىعلىى قى ىس وم الى أى ٍشتي يم الد ٍىىر يم ٍسلً نػما
()178الكامل .564/5:
()179سورة ا٢باقة :اآلية.65
()180ا٤بقتضب.5:7/7 :

لىبػْب ًرتى و ً
كم ػ ىق ًػاـ
ىٍى
اج قىائ هم ي
ىكالى ىخا ًر نجا ىم ٍن ًُب يسوءي ىكبلىًـ

()181ا تفسّب الطربم.677/67 :
()182علم ا٤بعاين :ص.97
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ِ َّ ِ ()183
ِ
"كلكن الربٌ بًير
:
.الوجو
آم َن بالل و﴾
ك قاؿ ا٤بربد ُب قولو تعاىلَ ﴿ :ولَٰك َّن الْبِ َّر َم ْن َ
ٌ
الرب ُب موضع البار " 184فقد أسند "من آمن" إىل "الرب" إسنادا
من آمن با﵁ .كٯبوز أف يوضع ٌ
٦بازيا لعبلقة ا٤بفعولية ،ألف من آمن فاعل كالرب مفعوؿ لو.

-4المجاز العقلي والعالقة الزمانية:
قاؿ ا٤بربد" :كمن أمثاؿ العرب إذا طاؿ عمر الرجل أف يقولوا" :لقد أكل الدىر عليو
كشرب" ،إ٭با يريدكف أنو أكل ىو كشرب دىرا طويبل ،قاؿ ا١بعدم:
*أكل الدىر عليهم كشرب*.
كالعرب تقوؿ :هنارؾ صائم ،كليلك قائم ،أم أنت قائم ُب ىذا كصائم ُب ذاؾ ،كما
َّها ِر﴾ ،كا٤بعُب كا﵁ أعلم :بل مكركم ُب الليل
قاؿ ا﵁ عز كجل﴿ :بَ ْل َم ْك ُر اللَّْي ِل َوالن َ
كالنهار ،كقاؿ جرير:
لىىق ٍد لي ٍمتًنىا يىا أيـ ىغيٍبلى ىف ًُب ال يسىرل
كقاؿ ُب ا٤بقتضب" :فأما قوؿ ا﵁ عز كجل:

كً٭بٍ ً
ت ،ىكىما لىٍي يل ا٤ب ًط مي بًنىائً ًم"(.)185
ى
ى
َّها ِر﴾ فإف تأكيلو-
﴿بَ ْل َم ْك ُر اللَّْي ِل َوالن َ
كا﵁ أعلم -بل مكركم ُب الليل كالنهار ،فأضيف ا٤بصدر إىل ا٤بفعوؿ؛ كما تقوؿ :رأيت بناء
دارؾ جيدا ،فأضافت البناء إىل الدار ،كإ٭با البناء فعل الباين  ...قاؿ الشاعر:
كً٭بٍ ً
ت ،ىكىما لىٍي يل ا٤ب ًط مي بًنىائً ًم
لىىق ٍد لي ٍمتًنىا يىا أيـ ىغيٍبلى ىف ًُب ال يسىرل
ى
( )186ى
كا٤بعُب :بنائم ا٤بطي فيو ،كمثلو" :فناـ ليلي كتقضى ٮبي" .

بْب ا٤بربد نوع اإلسناد ُب ا٤بثل ،فالدىر ال يأكل كال يشرب ،إذا ال ركح فيو ،ككذلك
النهار ال يصوـ ،كالليل ال يقوـ ،كإ٭با الذم يفعل ذلك اإلنساف.

()183سورة البقرة :اآلية;;.5
184ا٤بقتضب675-674/7 :

٦ بمع األمثاؿ.:=/5 :
سورة سبأ :اآلية.77

ديواف جرير :ص898
( )185الكامل.65=-65</5 :
( )186ا٤بقتضب.775/8-549/7 :
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كُب بيت جرير أسند "نائم" إىل الضمّب ا٤بستَب كالذم ىو ُب ا٤بعُب عائد على "ليل
ا٤بطي" ،كالليل ليس فاعبل للنوـ كلكنو زماف يناـ فيو النائموف ،ككذا أسند "مكر" إىل "الليل" ُب
اآلية ،كا٤بكر :ا٢بيلة كا٣بديعة ،بغية الوصوؿ إىل ا٤بطلوب ،كالليل ال يتأتى منو ذلك.
كلو قيل :مكر الناس ،أك مكر الظا٤بْب ُب الليل كالنهار كاف اإلسناد حقيقة .قاؿ الفراء:
"كإ٭با ا٤بعُب :بل مكركم بالليل كالنهار ،كقد ٯبوز أف نضيف الفعل إىل الليل كالنهار ،كيكونا
كالفاعلْب؛ ألف العرب تقوؿ :هنارؾ صائم كليلك قائمٍ ،ب تضيف إىل الليل كالنهار ،كىو ُب
ا٤بعُب لآلدميْب ،كما تقوؿ :ناـ ليلك ،كعزـ األمر  ...فهذا ٩با يعرؼ معناه"(.)187كيقوؿ
الشريف الرضى أف "سر ٝباؿ ىذا التعبّب أم إضافة ا٤بكر إىل الليل كالنهار أف فيو زيادة فائدة
كىي داللة الكبلـ على أف مكرىم كاف متصبل غّب منقطع ُب الليل كالنهار"(.)188
كيورد ا٤بربد مقطوعة لزيد بن حبناء كمنها قولو:
س ًٗبيٍه ود ىم ٍن يى يكو يف نىػ ىه يارهي ًجبل ندا ىكٲبيٍ ًسي لىٍيػلىوي ىغٍيػىر نىائً ًم
فىػلىٍي ى
ٍب يقوؿ" :قولو :من يكوف هناره جبلدا ،كٲبسي ليلو غّب نائم .يريد :ٲبسي كىو ُب ليلو،
كيكوف ىو ُب هناره ،كلكنو جعل الفعل لليل كالنهار على السعة  ...كلو قاؿ" :من يكوف هناره
جبلدا كٲبسي ليلو غّب نائم" لكاف جيدا ،كذاؾ أنو أراد من يكوف هناره ٯبالد جبلدا ،كما تقوؿ:
إ٭با أنت سّبا ،كإ٭با أنت ضربا ،تريد تسّب سّبا ،كتضرب ضربا ،فأضمر لعلم ا٤بخاطب أنو ال
يكوف ىو سّبا ،كلو رفعو على أف ٯبعل ا١ببلد ُب موضع اجملالد على قولو :أنت سّب ،أم أنت
جائز"(.)189
كقد اشتمل ىذا النص على أكثر من مثاؿ ،كاحتماالت لئلعراب ،يتبعها بعض أسرار
النظم ،كىذا شأف ا٤بربد ،فإنو ال ينسى ثقافتو اللغوية كالنحوية كما توحي بو من أسرار كلطائف
بيانية ،كا٤بربد ذكر ٝبلتْب كسأبينها:

( )187معاين القرآف.6:7/6 :

( )188تلخيص البياف ُب ٦بازات القرآف :ص;.6:
( )189الكامل.855-84=/7 :
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ا١بملة األكىل" :من يكوف هناره جبلدا" بْب ا٤بعُب أكال بأف هناره ٯبالد جبلدا .فاجملاز ُب إسناد
"ٯبالد" إىل ضمّبه ا٤بستَب العائد على "هناره" ،كفيو كذلك إٯباز با٢بذؼ ،كلو رفع فقيل :هناره
جبلد ،أم ٦بالد ،كاف اجملاز ُب ٝبلة ا٠بية.
ا١بملة الثانية" :كٲبسي ليلو غّب نائم" :ليلو غّب نائم ٝبلة ا٠بية ُب ٧بل نصب خرب ٲبسي ،كاجملاز
ُب إسناد "نائم" ا٤بنفي إىل ضمّبه العائد على الليل ،كذلك على السعة أم اجملاز كما قاؿ.
كيقوؿ ا٤بربد ُب قوؿ الشاعر أبو كبّب ا٥بذيل:
ىٞبلىت بًًو ًُب لىيػلى وة مزءكدةو
ىك ٍرنىا ،ىك ىع ٍق يد نًطىاقً ىها ىملٍ يٍٰبلى ًل
ى ٍ
ٍ ىٍ ي ى
"مزءكدة :ذات زءد ،كىو الفزع ،فمن نصب "مزءكدة" فإ٭با أراد ا٤برأة ،كمن خفض فإنو
أراد الليلة ،كجعل الليلة ذات فزع ،ألنو يفزع فيها"(.)190

-5المجاز العقلي والعالقة المصدرية:
كمن إسناد الفعل إىل ا٤بصدر ما حكاه ا٤بربد بقولو" :كيقاؿ :سرل ٮبي كىم ا٤برء

يسرم"(.)191
السرل :السّب ليبل ،كقد أسند "يسرم" إىل ضمّبه العائد على "ا٥بم" كا٥بم ال يتأتى منو
ذلك.
كقاؿ ا٤بربد" :كا٤بصدر يقع ُب موضع اسم الفاعل ،يقاؿ :ماء غور ،أم غائر كما قاؿ
َصبَ َح َما ُؤُك ْم غَ ْوًرا﴾ ،كيقاؿ :رجل عدؿ ،أم عادؿ ،كيوـ غم أم غاـ،
عز كجل﴿ :إِ ْن أ ْ
كىذا كثّب جدا"( .)192كيدؿ على ا٤ببالغة ُب كقوع ا٢بدث .كقد الحظ ذلك ابن جِب فقاؿ:
"فإ٭با ساغ ذلك ألنو أراد ا٤ببالغة"(.)193
كمن مثل ىذا قوؿ "لقيط بن زرارة:
ب البىا ًريد ،ىكالظم يل الد ٍك يـ
ىشتا ىف ىى ىذا ،ىكالعًنى ي
ىكا٤بى ٍشىر ي
اؽ ىكالنػ ٍوـي

( )190الكامل.579/5 :
()191ا٤بصدر نفسو.5=8/5 :

 سورة ا٤بلك :اآلية.74
( )192الكامل.565-564/5 :
( )193ا٣بصائص.5</7 :
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يريد :الدائم"(.)194
كقوؿ ا٣بنساء(:)195
اؿ ىكإً ٍدبػى ػ ػ ػ ػ ػ هار
ت فىًإ٭بىا ًى ىي إًقٍػبىػ ػ ػ ػ ػ ه
ت ىحٌب إً ىذا ىما اد ىكىر ٍ
تىػ ٍرتى يع ىما ىرتىػ ىع ٍ
قاؿ ا٤بربد ُب شرح ىذا البيت" :أم ذاؾ إقباؿ كإدبار ،كيكوف على أنو جعلها اإلقباؿ
كاإلدبار لكثرة ذلك منها"(.)196
كُب الكامل يعيد ا٤بربد شرح ىذا البيت" :كما قالت ا٣بنساء" :فإ٭با ىي إقباؿ كإدبار"
ٯبوز أف تكوف نعتتها با٤بصدر لكثرتو منها ،كٯبوز أف تكوف أرادت ذات إقباؿ كإدبار ،فحذفت
ِ
آم َن بِاللَّ ِو﴾
ا٤بضاؼ كأقامت ا٤بضاؼ إليو مقامو ،كما قاؿ ا﵁ عز كجلَ ﴿ :ولَٰك َّن الْبِ َّر َم ْن َ
فجائز أف يكوف ا٤بعُب بر من آمن با﵁ ،كجائز أف يكوف كلكن ذا الرب من آمن با﵁ ،كا٤بعُب
يؤكؿ إىل شيء كاحد"(.)197
كيقوؿ الشيخ عبد القاىر ُب ٘بليو اجملاز العقلي ُب ىذا البيت" :ك٩با طريق اجملاز فيو
ا٢بكم قوؿ ا٣بنساء – البيت – كذلك أهنا مل ترد باإلقباؿ كاإلدبار غّب معناٮبا فتكوف قد
٘بوزت ُب نفس الكلمة ،كإ٭با ٘بوزت ُب أف جعلتها لكثرة ما تقبل كتدبر كلغلبة ذلك عليها
كاتصالو هبا كأنو مل يكن ٥با حاؿ غّبٮبا ،كأهنما قد ٘بسمت من اإلقباؿ كاإلدبار  ...كاعلم أف
ليس بالوجو أ ف يعد ىذا على اإلطبلؽ معد ما حذؼ منو ا٤بضاؼ كأقيم ا٤بضاؼ إليو مقامو
اسأ َِل الْ َق ْريَةَ﴾ ،كمثل قوؿ النابغة ا١بعدم(:)198
مثل قولو عز كجلَ ﴿ :و ْ
ً
ت ىخبلىلىتيوي ىكأًىيب ىمر ىح ً
ب
ىصبى ىح ٍ
ىكىكٍي ى
ف تيػ ىواص يل ىم ٍن أ ٍ
ٍ
كقوؿ األعرايب:
حسبت بػغىاـ ر ً
احلىًٍب ًعنىاقنا كما ًىي كيب يغبػرىؾ بًالعًنى ً
اؽ
ى ىٍ ى ى ى ى
ىى ى ىٍ ى ٍى

( )194ا٤بقتضب.749/8 :
( )195ديواف ا٣بنساء :ص،8:ك قد كرد البيت ُب الديواف كالتايل:
ت فىًإ٭بىا ًىي إًقٍػبى ه ً
ػار
ت ىحٌب إًذىا اد ىكىر ٍ
تىػ ٍرتى يع ىما ىرتىػ ىع ٍ
ػاؿ ىكإ ٍدبى ي
ى
( )196ا٤بقتضب.675-674/7 :

( )197الكامل.6<;/5 :
( )198ديواف النابغة ا١بعدمٝ ،بعو ك حققو ك شرحو كاضح الصمد ،دار صادر بّبكت ،ط5==< ،5ـ :ص=.7
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كإف كنا نراىم يذكركنو حيث يذكركف حذؼ ا٤بضاؼ كيقولوف إنو ُب تقدير :فإ٭با ىي
"ذات إقباؿ كإدبار" ذلك ألف ا٤بضاؼ ا﵀ذكؼ من ٫بو اآلية كالبيتْب ُب سبيل ما ٰبذؼ من
اللفظ ك يراد ُب ا٤بعُب ،كمثل أف ٰبذؼ خرب ا٤ببتدأ أك ا٤ببتدأ إذا دؿ الدليل عليو إىل سائر ما إذا
حذؼ كاف ُب حكم ا٤بنطوؽ بو ،كليس األمر كذلك ُب بيت ا٣بنساء ،ألنا إذا جعلنا ا٤بعُب فيو
اآلف ،كا٤بعُب إذا ٫بن قلنا :فإ٭با ىي ذات إقباؿ كإدبار ،أفسدنا الشعر على أنفسنا كخرجنا إىل
شيء مغسوؿ ،كإىل كبلـ عامي مرذكؿ .كإىل شيء يعزؿ الببلغة عن سلطاهنا"(.)199
كٙبليل عبد القاىر ىذا "ٙبليل دقيق لبياف اجملاز العقلي ُب البيت كإبراز ما يفيده من
ا٤ببالغة ،كأف الناقة كأهنا قد ٘بسمت من اإلقباؿ كاإلدبار ،كأتت إذا رمت تقدير مضاؼ لتبْب
اإلسناد ا٢بقيقي ،فقلت" :فإ٭با ىي ذات إقباؿ كإدبار" ،ضاعت ىذه ا٤ببالغة ،كفقدت حبلكة
الشعر ،كما تضع أيضا كتفقد إذا أكلت ا٤بصدر باسم الفاعل فقلت :فإ٭با ىي مقبلة
كمدبرة"(.)200
كيبدك أف الشيخ عبد القاىر كاف يقصد ا٤بربد حْب قاؿ" :كإف كنا نراىا يذكركنو حيث
يذكركف حذؼ ا٤بضاؼ" .كقد خالفو الرأم حْب قاؿ" :كليس األمر كذلك ُب بيت ا٣بنساء".

َّه َار
كيدخل ضمن العبلقة ا٤بصدرية قوؿ ا٤بربد" :فأما قوؿ ا﵁ عز كجلَ ﴿ :و َج َعلْنَا الن َ
.
ك َع ِن ال َْم ِح ِ
يض﴾ .أم ا٢بيض فكاف أحد
َم َعا ًشا﴾ فمعناه  :عيشاٍ ،ب قاؿ َ ﴿ :ويَ ْسأَلُونَ َ
مفعل) ك اآلخر على (مفعًل)" (.)201
ا٤بصدرين على ( ى
-6المجاز العقلي والعالقة المكانية:
ك٩با قالو ا٤بربد ُب قولو تعاىل﴿ :وأَ ْخرج ِ
ض أَثْ َقالَ َها﴾ (" .)202قاؿ ا٤بفسركف:
ت ْالَ ْر ُ
َ ََ

ا٤بوتى"(.)203

( )199دالئل اإلعجاز :ص.6=6
( )200علم ا٤بعاين :ص.:5

 سورة النبأ :اآلية.55
سورة البقرة :اآلية.666
()201ا٤بقتضب.567-566/6 :
()202سورة الزلزلة :اآلية.46
()203الكامل.94/8 :
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كيرل الببلغيوف أف اإلخراج أسند إىل األرض "كىي مكاف لؤلثقاؿ ،كاألصل :كأخرج ا﵁
منها أثقا٥با ،كيفيد ىذا التجوز ُب اإلسناد :التهويل ك التفظيع من شأف ذلك اليوـ ،كشدة قذؼ
األرض كإلقائها ما بداخلها من األثقاؿ ،ككأهنا ىي الٍب ٚبرج كتقذؼ تلك األثقاؿ"(.)204

ثانيا  :المجاز اللغوي:

 (1المجاز المرسل:

ىو ٦باز تكوف العبلقة فيو غّب ا٤بشاهبة "ك٠بي مرسبل إلرسالو عن التقييد بعبلقة
فصح جريانو ُب عدة من العبلقات " (.)205
ا٤بشاهبةٌ ،

ك قد تناكؿ ا٤بربد أشهر عبلقات اجملاز ا٤برسل ،ككردت عنده غالبا مشفوعة بالبياف،
كأحيانا باإلشارة إىل العبلقة كالقرينة .كمل يذكر تسمية ٥بذا اجملاز ،كإ٭با ىي تسمية ا٤بتأخرين غّب
أف دراسات ا٤بربد كانت أصبل من األصوؿ الٍب اعتمد عليها ا٤بتأخركف ُب تسمية ىذا اجملاز،
كٙبديد معا٤بو.
كسأتناكؿ ىذه الدراسات مشفوعة بعبلقات اجملاز ا٤برسل على ما ذكره ا٤بتأخركف:

-1

العالقة السببية :أم ذكر السبب كإرادة ا٤بسبب ،كمن أمثلتو أف ا٤بربد ركل قوؿ أيب ا٢بسن

األخفش:

ً
ً
ك نػى ٍفس ى ً
صبىػ ػ ًع
الوفى ًاء ىكملىٍ تى يك ٍن
ل ٍلغى ٍد ًر خ ػ ػائنةي يمغػ ػ ػ ػ يل ا ًإل ٍ
كب ى
ىحدثىػٍت ى ي
ٍب قاؿ" :اإلصبع أفصح ما يقاؿ...موضعها ىاىنا :اليد .يقاؿ :لفبلف عليك يد ،كلفبلف عليك

إصبيع ،ككل جيد ،كإ٭با يعِب ىاىنا :النعمة" (.)206
فاستعماؿ كل من " :يد" ك"إصبع" ُب النعمة ٦باز مرسل ،عبلقتو السببية ،كُب كبلـ
ا٤بربد إشارة إىل ا٤بويل لليد كىو قولو" :لفبلف" كىو ما اشَبطو ا٤بتأخركف ،كذلك ٤با الحظوه من
ضعف العبلقة بْب اليد على اإلطبلؽ ،كالنعمة ُب ٫بو" :اتسعت اليد ُب البلد ،أك اقتنيت
يدا".كيورد ا٤بربد قوؿ امرئ القيس (:)207
ْب ًك ٍدقًوً
ىكأىف أىبىاىنا ًُب أىفىاًن ً

ىكبًّبي أينى و
اس ًُب بًي ىجػ ػ ػ واد يمىزم ػ ػ ًل

()204علم ا٤بعاين :ص;.9
( )205مواىب ا٤بفتاح ضمن شرح التلخيص.29/4 :
( )206الكامل.7:5-79=/5 :
( )207ديواف امرئ القيس  :ص،25
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ٍب يقوؿ" :أباف :جبل ،كٮبا أباناف :أباف األسود ،كأباف األبيض...قولوُ" :ب أفانْب

ج
كدقو" يريد :ضركبا من كدقو ،ك ٍ
الودؽ :ا٤بطر ،قاؿ ا﵁ –تبارؾ كتعاىل ﴿:-فَ تَ َرى ال َْو ْد َق يَ ْخ ُر ُ
ِم ْن ِخ َاللِ ِو ﴾ ( ،)208كقاؿ عامر بن جوين الطائي:
ً
ض أىبٍػ ىق ىل إًبٍػ ىقا ى٥بىا
ت ىك ٍدقىػ ىها
فىبلى يم ٍزنىةه ىكدقى ٍ
ىكالى أ ٍىر ى
ىكبًّبي أينى و
اس ًُب ًٔبى واد يمىزم ًل
يريد متزمبل بثيابو .قاؿ ا﵁ –تبارؾ كتعاىل ﴿:-يَا أَيُّ َها ال ُْم َّزِّم ُل (ٔ) قُ ِم اللَّْي َل إَِّال
قَلِ ًيال ﴾ ( )209كىو ا٤بتزمل بثيابو .كالتاء مدغمة ُب الزام ،كإ٭با كصف امرؤ القيس الغيث؛ فقاؿ

قوـ :أراد أف ا٤بطر قد خنق ا١ببل ،فصار لو كاللباس على الشيخ ا٤بتزمل.
كقاؿ آخركف ( )210إ٭با أراد :ما كساه ا٤بطر من خضرة النبت ،ككبلٮبا حسن .كذكر
الودؽ؛ ألف تلك ا٣بضرة من عملو" (.)211
فقد ذكر ا٤بربد معنيْب أك٥بما على التشبيو ،كأشار بالثاين إىل اجملاز ا٤برسل مع اإلشارة إىل
نوع العبلقة بقولو" :ألف تلك ا٣بضرة من عملو".

-2

العالقة المسببية :أم تسمية السبب باسم ا٤بسبب ،فقد أكرد ا٤بربد قوؿ الراجز يصف

غنما:

ىسنً ىمةي اآلبى ًاؿ ًُب ىس ىحابًًو
ًب ًم ٍن ىربىابًًو
أىقٍػبى ىل ًُب ا٤ب ٍس ى م
أٍ
ي
الرباب:
ٍب قاؿ ":أراد أف السحاب ينبت ما تأكلو اإلبل ،فتصّب شحومها ُب أسنمتها .ك ٌ
سحاب دكين ا٤بعظم من السحاب" ( .)212أراد باألسنمة :ا٤بطر؛ ألنو سبب ٭بوىا.
كجاء ُب الكامل أف رجبل رفع عقّبتو ليسمع جرير بن عبد ا﵁ البجلي (:)213
ً
بالَبىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
و
ً
ػات البى ػ ػ ػ ػ ػاب ػ ػ ػ ػ ً
س
تىطى ىاك ىؿ لىٍيلي ىك ٍاعتىػىرتًٍِب ىك ىسا ًكسي آلت ي ى
لك ال ًٍب فًيها اجتً ىداع ا٤بع ً
اط ً
س
ادث ىٝبػ ػ ػ ػ ػ ػةه
أىتى ًاين ىج ًر هير كا٢ب ػ ػ ػ ػو ي
بًتً ى
ى ٍ ي ىى

( )208سورة النور :اآلية.43
( )209سورة ا٤بزمل :اآليتاف.2-1
( )210يريد قوؿ أبا نصر ُب شرح القصائد السبع الطواؿ :ص;54
( )211الكامل.=5-=4/7 :
()212ا٤بصدر نفسو.92-91/3 :
( )213ا٤بصدر نفسو. 325/1:
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كمل يعلق ا٤بربد.
يقوؿ ابن جِب (ت 392ىػ)" :كأصلو أف رجبل قطعت إحدل رجليو ،فرفعها ككضعها
على األخرل ٍب صرخ بأرفع صوتو؛ فقاؿ الناس" :رفع عقّبتو" فقيل لكل من رفع صوتو " :رفع

عقّبتو" (.)214
ك ٯبمع بينهما بأف اعتبار رفع الصوت مسبب عن العقر (٦باز مرسل) ،كعندما نقل
ىذا إىل معُب مشابو يكوف مثبل.

 -3اعتبار ما سيكون :أم تسمية الشيء باسم ما يؤكؿ إليو .قاؿ ا٤بربد" :كقولو –عز كجل:-
﴿ إِنِّي أَرانِي أَ ْع ِ
ص ُر َخ ْم ًرا ﴾ ( )215أم أعصر عنبا؛ فيصّب إىل ىذه ا٢باؿ" ( )216فا٣بمر ال
َ

تعصر ،كإ٭با يؤكؿ عصّب العنب ُب بعض األحواؿ إىل ٟبر .فقد ٠بي العنب باسم ا٢باؿ الذم
سيحدث ،يؤكؿ إليو ا٤بسمى.
 -4المحلية :أم تسمية ا٢باؿ باسم ٧بلو٤ ،با بينهما من ا٤ببلبسة.

ك ا٤بربد يذكر أنو ٲبكن االستغناء عن ا٤بضاؼ با٤بضاؼ إليوٍ ،ب يقوؿ" :إذا حذفت ا٤بضاؼ
استغُب بأف الظاىر ي بينو ،كقاـ ما أضيف إليو مقامو ُب اإلعراب .من ذلك قوؿ ا﵁ –تبارؾ
ِ
يها ﴾ ( ، )217نصبت ألنو كاف :كاسأؿ أىل القرية "
اسأ َِل الْ َق ْريَةَ الَّتِي ُكنَّا ف َ
كتعاىلَ ﴿ :-و ْ
( .)218ا٤براد بالقرية" :مصر أم أرسل إىل أىلها؛ فسلهم عن كنو القصة "( .)219ففي كبلـ ا٤بربد
إشارة إىل اجملاز ا٤برسل ،كأف ا٢بذؼ قياسي مٌب كجدت القرينة كىي ىنا حالية.
 كركل قوؿ مهلهل يرثي أخاه كليبا؛ فقاؿ:"ككاف كليب إذا جلس مل يرفع ٕبضرتو صوت ،كمل يستب بفنائو اثناف:
()220
كاستب بػع ىد ىؾ يا يكلىيب ا٤بجلً
ذىىب ا٣بًيار ًمن ا٤بع ً
اش ًر يكلم ً
س"
م
ه
ى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ى ى ى ي ى ىى
ى
ى
ى
ٍ
ي
ى ي
كمل يعلق بشيء .فاجمللس أريد بو أىلو بعبلقة ا﵀لية.
( )214ا٣بصائص.6/1 :
( )215سورة يوسف:اآلية.36
( )216الكامل.92/3 :
( )217سورة يوسف :اآلية.82
( )218الكامل.151/1-140/2 :
( )219الكشاؼ8<=/6 :
( )220الكامل.317/1 :
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()221

 -5اللية :أم تسمية الشيء باسم آلتو .قاؿ ا٤بربد" :كقاؿ ا٤بفسركف
()222
ِ
ِّ ِ
ِ ٍ ِ
ين ﴾
جل -عن إبراىيم-صلوات ا﵁ عليوَ ﴿ :-و ْ
سا َن ص ْدق في ْالخ ِر َ
اج َعل لي ل َ
عز ك ٌ
أم ثناء حسن"( ،)223أريد باللساف :الثناء ا٢بسن؛ فإنو يبقى طويبلٖ ،ببلؼ اللساف ،كىو آلة
الثناء كعلى ىذا ٝبهور علماء البياف.
كمن العلماء من جعل ىذه العبلقة :السببية ،أك ا١بزئية؛ فالقاضي البيضاكم (ت691ىػ)
أتبع اآلية الكرٲبة بقولو" :جاىا كحسن صيت ُب الدنيا ،يبقى أثره إىل يوـ الدين؛ كلذلك ما من
أمة إال كىم ٧ببوف لو ،مثنوف عليو .أك صادقا من ذريٍب ٯبدد أصل ديِب" ( .)224كا٤بتبادر من
معُب اآلية الكرٲبة ،كالذم عليو ٝبهور العلماء أف العبلقة اآللية.
كركل ا٤بربد قصيدة ألعشى باىلة يرثي ا٤بنتشر بن كىب الباىلي كمطلعها (:)225
ً
ً
ً
ب ًمٍنػ ىها كالى ىس ىخ ير
يسير ًهبىا
م ٍن ىع يل الى ىع ىج ه
إ مين أىتىػٍت ًِب ل ىسا هف الى أ ى
فىبًػ ػ ػ ي ً
ىحٍيػىرا ىف ىذا ىحػ ػ ىذ ور لىػ ػ ٍو يىػٍنػ ىفػ ػ يع ا٢بىػ ػ ػ ىذ ير
ت يم ٍرتىف نقا لىلن ٍج ًم أ ٍىرقيػبيػوي

ُب قولو –

ٍب قاؿ ُب الشرح" :قولو" :إين أتتِب لساف" .يقاؿ :ىو اللساف ،كىي اللساف .فيمن ذكر
فجمعو ألسنة .كمن أنث قاؿ :لساف كألسن ،كأراد باللساف ىا ىنا :الرسالة" ( . )226فاللساف
٦باز عن الرسالة؛ ألنو ٲبليها .ك القرينة أتتِب.

-6

المجاورة  :أم ذكر الشيء باسم ٦باكره٤ ،با بينهما من الصلة ،كمن أمثلتها أف ا٤بربد ركل

مقطوعة البن ٭بّب الثقفي ،كأك٥با:
ك الظ ىعائً ين يىػ ٍوىـ بىانػي ػ ػ ػ ػوا
أى
ىشاقىػٍت ى
ب ا٤بنىػقى
ت نىػ ٍق
يسلً ىك
ظى ىعائً ين أ
ٍ
ٍ
ى
ي

ًً
م ا١ب ًم ًيل ًمن األىثى ً
اث
بذم ال ًز م ى
ى
ث إًذىا كًزنىػ ػ ػ ػػت أىم احتًثى ً
ػاث
ىٙبي ي ى ٍ
ٍ

( )221يعِب هبم علماء اللغة٦ ،باز القرآف ،87/2 :كمعاين القرآف.381/2 :

( )222سورة الشعراء :اآلية.84
( )223الكامل.378/1 :
( )224حاشية ٧بي الدين شيخ زاده على تفسّب القاضي البيضاكم ،ضبطو ك صححو ك خرج آياتو ٧بمد عبد القادر شاىْب ،دار الكتب العلمية
بّبكت لبناف ،ط 585= ،5ىػ5===/ـ78:-789/::
( )225ىو عامر بن ا٢بارث بن رباح بن أيب خالد بن ربيعة بن زيد بن عمرك...بن قيس غيبلف ،كقيل  :ىو من عامر بن عوؼ بن ثعلبة بن
كائل ،األصمعيات ،لؤلصمعيٙ ،بقيق أٞبد ٧بمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف ،دار ا٤بعارؼ ،ط( 87 : ،5ىامش) .كقد ذكر ا٤بربد قدرا كبّبا
من القصيدة ُب الكامل.65/4 :
( )226الكامل 67-66/1 :ك ا٤بذكر ك ا٤بؤنث77</5:
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ٍب قاؿ" :قولو :الظعائن .كاحدهتا ظعينة ،كإ٭با قيل للمرأة ظعينة كىم يريدكف :مظعونا
هباٍ ،ب استعمل ىذا ككثر حٌب قيل للمرأة ا٤بقيمة ظعينة" (.)227
فليس ٜبة شبو بْب ا٤برأة كا٥بودج ،كلكن ٤با كاف ُب السفر ٦باكرة صح إطبلؽ "ظعينة"
على ا٤برأةٍ ،ب اتسع فيو ككثر حٌب قيل للمرأة ا٤بقيمة ظعينة.
كمن األمثلة قوؿ ا٤بربد" :ركل استقى ألىلو ،يقاؿ :فبلف راكية أىلو إذا كاف يستقي
ألىلو ،كالٍب على البعّب كا٢بمار :مزادة" ( )228فالراكية ُب األصل للبعّب ك٫بوه ٩با ٰبمل ا٤باء،
كإطبلقها على ا٤بزادة ك٫بوىا ٦باز مرسل.
ً
ف؛ ألهنا تقع على
العطي ي
كيقوؿ ا٤بربد " :العطف :ما انثُب من العنق...كيقاؿ لؤلردية :ي
ذلك ا٤بوضع" ( )229فاجملاكرة سوغت إطبلؽ العطف عليها.
كركل ا٤بربد قوؿ أعرايب:
ً
ً
سليم ىها
ْب ىكأى٭بىا تى ىساقيوا يع ىق نارا الى ي
القوـ مٍنػ ىها يمطٍرق ى
تىػىرل ى
يبل ي
ٍب قاؿ ُب الشرح" :قولو" :تساقوا عقارا" يريد :كأهنم سكارل ٤با نا٥بم من ا٢بجة
كالعقار :اسم من أ٠باء ا٣بمر ،كإ٭با ٠بيت عقارا ٤بعاقرهتا الدف" (.)230
فعلى ىذا التفسّب العبلقة :اجملاكرة كٯبوز أف تكوف السببية.
 -7الكلية :أم تسمية الشيء باسم كلو .كمن أمثلتها أف ا٤بربد ركل قوؿ الشاعر:
ً
ً
ً ً
ين يى يسوغي ًُب أ ٍىعنىاق ًه ٍم ز هاد يٲبى ين ىعلىيػ ػ ػػًٍه يم للئى ػ ػ ػاـي
إف الذ ى
ٍب قاؿ" :قولو "يسوغ ُب أعناقهم" يريد :حلوقهم؛ ألف العنق ٰبيط با٢بلق" ( .)231كنقده
"ا٤برصفي" بقولو" :ىذه ركاية أيب العباس كقد تكلف ٥با .كالركاية على ما أنشده أئمة اللغة:
*إف الذين يسوغ ُب أحبلقهم*.
مستشهدين بو على أف يقاؿ :حلق ك أحبلؽ ،كالكثّب حلوؽ" (.)232

( )227الكامل.239/2 :
()228ا٤بصدر نفسو.218/3 :
()229ا٤بصدر نفسو.304/2 :
()230ا٤بصدر نفسو554/5 :
()231ا٤بصدر نفسو.59/1 :
( )232رغبة األمل.196/1 :

281

انفصم انثاَي > عهى انبياٌ

انباب انثاَي> عهٕو انبالغت

فعلى ركاية ا٤بربد تكوف األعناؽ ٦بازا عن ا٢بلوؽ ،بعبلقة الكلية .كعلى ما ركاه أئمة
اللغة :األحبلؽ حقيقة لغوية.
-8

الجزئية :كىي تسمية الشيء باسم جزئو ،ففي شرح ا٤بربد ٣بطبة الصديق --قاؿ:

"كقوؿ" :كرـ أنفو" يقوؿ :امتؤل من ذلك غضبا ،كذكر أنفو دكف السائر كما يقاؿ :فبلف شامخ
بأنفو .يريد :رافع ،كىذا يكوف من الغضب"( .)233فالغضب ٲبؤل ا١بسم كلكن ظهوره ُب األنف
أكثر؛ كلذا قاؿ ا٤بربد" :دكف السائر" فلؤلنف أٮبية ُب ىذا ا٤بقاـ ،كىذا ما جعلو موضع الذكر.
كيورد ا٤بربد مقطوعة ١برير ٲبدح ىشاـ بن عبد ا٤بلك ،كمنها قولو (:)234
ىك ًفع ًل الوالً ًد الرؤ ً
ً ً
كؼ الرًحي ًم
ك ىحقا
ي
ْب ىع ٍلي ى
يىػىرل للٍ يم ٍسلم ى
ٍ ى
إًذىا بػع ػ ػض م ً
ىكػ ػ ىفى األىيٍػتى ىاـ فقد أًىيب اليىتًيػ ًم
ْب تىعػ ػ ػ ػرقىػٍتػنىػا
السن ى
ىٍ ي
كُب بيانو لقوؿ جرير:
*إذا بعض السنْب تعرفتنا*
فإنو يذكر سبب تأنيث الفعل "تعرفت" مع فاعلو الضمّب ا٤بستَب العائد على "بعض"؛
ألنو قصد بو لفظ "السنْب" كيورد لو شاىدا ىو تأنيث الفعل "شرقت" مع فاعلو كىو "صدر"
ُب قوؿ األعشى (:)235
ً ً
ص ٍد ير ال ىقنىاةً ًم ىن الدًـ.
ىك ىما ىش ًرقى ٍ
ىكتى ٍشىر ىؽ بال ىق ٍوؿ الذم قى ٍد أى ىذ ٍعتىوي
ت ى
كيقوؿ" :ألف صدر القناة قناة ،كمن كبلـ العرب...:ذىبت بعض أصابعو" ألف بعض األصابع

إصبع" (.)236
فعلى ىذا يكوف كل من "بعض" ك"صدر" ُب البيتْب ٦بازا مرسبل ،عبلقتو ا١بزئية .كأكرد
ا٤بربد ُب ىذا ا٤بوضع أمثلة أخرل من الشعر
كٜبة قوؿ أجود منو ،قاؿ ا٤بربد" :كاألجود أف يكوف ا٣برب ُب ا٤بعُب عن ا٤بضاؼ إليو؛
ت أَ ْعنَاقُ ُه ْم
فأقحم ا٤بضاؼ توكيدا؛ ألنو خارج عن ا٤بعُب .كُب كتاب ا﵁ –عز كجل ﴿ -فَظَلَّ ْ

( )233الكامل.101./1 :
()234ا٤بصدر نفسو ،139/2 :كاألبيات من قصيدة بديوانو ،506 :كعددىا أربع كعشركف بيتا.
( )235ديواف األعشى :ص.567
( )236الكامل.141/2 :
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()237

إ٭با ا٤بعُب :فظلوا ٥با خاضعْب .كا٣بضوع بْب ُب األعناؽ؛ فأخرب عنهم؛

ِِ
ين﴾
لَ َها َخاضع َ

فأقحم األعناؽ توكيدا .ككاف أبو زيد األنصارم يقوؿ :أعناقهمٝ :باعاهتم .تقوؿ :جاءين عنق
من الناس ،كاألكؿ قوؿ عامة النحويْب" (.)238

كعلى ىذا تكوف "أعناؽ" ٦بازا عن أصحاهبا.يقوؿ ابن منظور" :كقيل :أراد باألعناؽ
ىنا :الرقاب كقولك :ذلت لو رقاب القوـ ،ك أعناقهم...كجاء با٣برب على أصحاب األعناؽ
ألنو إذا خضع عنقو فقد خضع" (.)239
ت أَ ْعنَاقُ ُه ْم
كقد ذكر ا٤بربد ُب "ا٤بقتضب" ىذه اآلية الكرٲبة ك قاؿ" :أما قولو ﴿ :فَظَلَّ ْ
ِِ
ين ﴾ففيو قوالف ،أحدٮبا أنو أراد بأعناقهم ٝباعاهتم ،من قولك :أتاين عنق من
لَ َها َخاضع َ
الناس ،أم ٝباعة .ك إىل ىذا كاف يذىب بعض ا٤بفسرين ،ك ىو رأم أيب زيد األنصارم .
كأما ما عليو ٝباعة أىل النحو ،ك أكثر أىل التفسّب ،فيما أعلم ،فإنو أضاؼ األعناؽ إليهم،
ك يريد الرقابٍ ،ب جعل ا٣برب عنهم؛ألف خضوعهم ٖبضوع األعناؽ كمن ذلك قوؿ الناس:ذلت
عنقي لفبلف،ذلت رقبٍب لك".
(2

()240

االستعارة:

لبلس تعارة أٮبية كبّبة ُب العمل األديب؛ ٤با تنطوم عليو من كظائف تكسب ا٤بعُب
قيمة ٝبالية ،إىل جانب قيمتها التعبّبية.
عرفها عبد القاىر ا١برجاين فقاؿ " :االستعارة ُب ا١بملة أف يكوف لفظ األصل ُب
ك قد ٌ

الوضع اللغوم معركفا تدؿ الشواىد على أنو اختص بو حْب كضعٍ ،ب يستعملو الشاعر أك غّب
الشاعر ُب غّب ذلك األصل ،كينقلو إليو نقبل غّب الزـ فيكوف ىناؾ كالعارية"(.)241

( )237سورة الشعراء :اآلية.،4
( )238الكامل.141/2 :
( )239لساف العرب ،مادة (عنق)785/= :
()240
()241

ا٤بقتضب .199-198 /8 :
أسرار الببلغة :ص. 75
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االستعارة عند المبرد:ذكر ا٤بربد االستعارة ٗبعناىا اللغوم ُب أمثلة حللها:
قاؿ " :حدثِب التوزم قاؿ :دخل سامل بن عبد ا﵁ بن عمر بن ا٣بطاب على ىشاـ بن
عبد ا٤بلك كعليو عمامة ٚبالفها؛ فقاؿ لو ىشاـ :كأف العمامة ليست من الثياب ! قاؿ :إهنا
مستعارة .قاؿ لو :كم سنيك؟ قاؿ :ستوف سنة "(.)242
الربٝبي" كاف استعار من قوـ كلبا؛ فأعاركه
كيذكر ُب موضع آخر أف "ضابئ بن ا٢بارث ي
إياهٍ ،ب طلبوه منو (.)243
فاالستعارة ىنا معناىا لغوم عرُب ،كىي أصل لبلستعارة با٤بعُب البياين ،كقد ربط ابن
األثّب بْب ا٤بعنيْب ،كزاد ا٤بعُب كضوحا (.)244
كتبدك الصلة قوية بْب ا٤بعنيْب :فاجملازم من لوازـ ا٢بقيقي ا٤بدلوؿ عليو هبذا اللفظ.
كقد عرفت االستعارة عند ا٤بربد ٗبعناىا الببلغي ،فقد أشار إليها فقاؿ":ك العرب تستعّب
()246
بعض لبعض"( ، )245كبْب منهج العرب فيها عند شرحو لقوؿ الراعي ُب ا٤بطر:
اج
يىا نػي ٍع ىم ىه ػ ػ ػا لىٍيػلىػ ػةه ىحٌب ىٚبىونػى ػ ػ ىها
صٍب ًح ىشح ً
ىد واع ىد ىعا ًُب فيػ ير ً
كع ال ي
ت ٍأد ىر ًاجي
٤با ىد ىعا ٌ
استى ٍمىرٍر ي
ىخ ٍذ ي
يكىل فىأى٠بى ىع ًِب أ ى
ت بػيٍرىدم ىك ٍ
الد ٍع ىوىة األ ى
ى
شحاج" إ٭با ىو استعارة ُب شدة الصوت؛ كأصلو للبغل ،كالعرب تستعّب
"
لو
و
"ق
يقوؿ:
ٌ
من بعض لبعض" ،247قاؿ جرير (:)248
()249
ًً
ً
ائم التم ٍشحاى ًج
اب ٗبىا ىك ًرٍى ي
إًف الغىر ى
ت ٤بييولى هع بنىػ ىول األحبة ىد ي
فقد بْب استعارة "شحاج" للصبح ،كأشار إىل ا١بامع ،كىو "ُب شدة الصوت".

()242
()243
()244
()245
()246
247
()248
()249

الكامل.170/2 :
ينظر الكامل.387/1 :
ينظر ا٤بثل السائر.77/2 :
الكامل.6<8/5:
ديواف الراعي النمّبم :ص.29
الكامل6<8/5:
ديواف جرير :ص.;7
الكامل.482-481 :
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كقد استدرؾ ا٤برصفي على ا٤بربد جعل "شحاج" من االستعارة ،فقاؿ معلقا" :كأصلو
للبغل كذا يقوؿ أبو العباس ،كجعلو استعارة فيما سواه ،كليس كما قاؿ :بل ىو حقيقة أيضا ُب
ا٢بمار كالغراب ،حٌب إف بعضهم جعل الشحاج صفة غالبة للحمار" (.)250
يحاج بالضم :صوت البغل كا٢بمار كالغراب إذا
كيؤيده قوؿ ابن منظور" :الشحيج ك الش ي
أسن" (.)251
ٌ
()252
:
كأكرد ا٤بربد قوؿ جرير يرثي ابنو سوادة
صر ًصر فىػ ٍو ىؽ ا٤برىك ً
و
ًو
الع ًايل
ب ى
ىى ىذا ىسو ىادةي ىٍٯبليو يم ٍقلى ى ٌٍب ٢بم بىاز يي ى ٍ ي
ىٍ
ٍب قاؿ ":قولو" :يصرصر" يعِب :يصوت .يقاؿ :صرصر البازم ،كالصقر ،كما كاف من
سباع الطّب .كيقاؿ :صرصر العصفور .كأحسبو مستعارا؛ ألف األصل فيو :أف يستعمل ُب
()253
ا١بوارح من الطّب .قاؿ جرير:
ص ٍر ًص ير بًالس ٍه ىىب قىطىا يجونىا*
*بىا وز يي ى
*باى وز يصع ً
ص يع*
ك أنشد ُب عمارة:
ي ىٍ
كىو أصح .قاؿ أبو ا٢بسن" :يصعصع" كىو الصواب .كىكذا كقع ُب كتابو" (.)254
شبو جرير ُب البيت األكؿ ابنو بالبازم .أم :ىو بازٍ .ب استعار لو" :يصرصر" ٗبعُب
يصدر صوتا متقطعا ( .)255كىو ُب األصل لبعض الطيورٍ...ب استشهد بقوؿ جرير الثاين؛ ىذا
ما رآه ا٤بربد .كلكن تعقبو ا٤برصفي؛ فبْب أف "صرصر" حقيقة ُب كبل األمرين فقد علق على قوؿ
ا٤بربد":كأحسبو مستعارا"؛ بقولو" :ليس كما حسب ،بل ىو ُب كلها حقيقة .تقوؿ :صر
العصفور ،ك ا١بندب ،كالبازم ،كصر القلم ،كالباب كذلك صريرا :صوت" (.)256
()250

رغبة اآلمل.58=/7 :

()255

" قالوا :صر ا١بندب؛ فقطعوه ٤با ىنالك من تقطيع" .ا٣بصائص.65/1 :
رغبة اآلمل.30/3 :

( )251اللساف ،مادة(شحج)86/; :
( )252ديواف جرير :ص.430
( )253ديوانو :ص 8<5من قصيدة لو يهجو التيم .كالبيت كامبل:
صعصع بالسهبىا قىطان يجونا
ىكأف ىح ًاديها٤ ،با أضر هبا،
ي
با وز يي
ى
كالضمّب ُب حاديها يعود على "العيس" ُب بيت قبلو.
( )254الكامل.222-221/1 :
()256
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"صر" كمشتقاتو رأياف:
ك لعلماء اللغة ُب ٌ
األكؿ :أنو حقيقة ُب أصوات بعض الطيور كاإلنساف كا١بماد .كقد أكرد ابن منظور لو
شاىدا من القرآف الكرًن ،كآخر من كبلـ العرب(.)257
الثاين :أنو خاص بالبازم( )258كالصقر .كالقائل هبذا الرأم قليل.
فا٤بربد نظر إىل ىذا الرأم؛ فقاؿ باالستعارة ،كا٤برصفي نظر إىل األكؿ فقاؿ
با٢بقيقة ،ككجو بالتايل نقده للمربد ،فلكل عند علماء اللغة دليل.
كُب حديث ا٤بربد عن بعض أصوات الطّب فإنو يورد قوؿ ٞبيد بن ثور ُب ا٢بمامة
ا٤بطوقة:
ص ون ًع ىشاءن فىػلى ٍم تى ىد ٍع لًنىائً ىح وة ًُب ىش ٍج ًوىىا يمتىػلىوىما
تىػغىن ٍ
ت ىعلىى غي ٍ
ت ىعلىٍي ًو ىمائًبلن ىكيم ىقوىما
إً ىذا ىحرىكٍتوي ال ػمريػ ػ ػ ػ ػ يح أ ٍىك ىم ىاؿ ىمٍيػلى ػ ػ ػ ػ ػ ػ نة تىػغىػن ٍ
ٍب يقوؿ" :كيقاؿ للحمامة :تغنت ،كناحت .كذلك أنو صوت حسن غّب مفهوـ،
فيشبو مرة هبذا ،كمرة هبذا" (.)259
كقولو" :يشبو "...إشارة إىل أف االستعارة تبُب على التشبيو .فالشاعر استعار
"تغنت" من اإلنساف للحمامةٔ ،بامع التطريب ُب كل ،كعلى ىذا ٰبمل قوؿ ابن منظور:
"كل من رفع صوتو ،ككااله فصوتو عند العرب غناء" (.)260
كأشار ا٤بربد إىل االستعارة التصرٰبية األصلية عند بيانو لرسالة علي بن أيب طالب يرد على
معاكية –رضي ا﵁ عنهما -كأك٥با قولو:
بً ٍس ًم ا﵁ً الر ٍٞبى ًن الرًحي ًم من علي بن أيب طالب إىل معاكية بن صخر .أما بعد .فإنو أتاين
منك كتاب امرئ ليس لو بصر يهديو ،كال قائد يرشده .دعاه ا٥بول فأجابو ،كقاده فاتٌبعوٍ .ب

شرع ُب شرحها ،ك٩با قالو:

()257
()258
()259

(

لساف العرب ،مادة (صرصر)766/; :
فقو اللغة كصحاح العربية :ص.319
الكامل ،124/3 :كما بعدىا.

 )260لساف العرب ،مادة (غنا)135/10 :
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"كقولو" :ليس لو بصر يهديو" فمعناه :يقوده ،كا٥بادم ىو الذم يتقدـ؛ فيدؿ .ك
ا٢بادم الذم يتأخر فيسوؽ .كالعنق يسمى ا٥بادم؛ لتقدمو...ك قولو" :دعاه ا٥بول" فا٥بول من
()262( ")261
اء ُىم﴾
ىويت مقصور" قاؿ ا﵁ –عز كجلَ ﴿ :-واتَّبَ ُعوا أ َْى َو َ

فقد جعل العقل ُب داللتو على ا٢بق مشبها بالبصرٍ .ب استعّب البصر ٥بذا ا٤بعُب .كلفظ
"يهديو" قرينة .فاالستعارة تصرٰبية أصلية.
كشبو ا٥بول كىو معنوم با٤بأمور ا٤بطيع اجمليبٍ ،ب حذؼ ا٤بشبو بو ،كرمز إليو بشيء من
لوازمو كىو اإلجابةٍ ،ب اشتق منو"أجاب" فاالستعارة مكنية.
كمن التصرٰبية األصلية ذكر األخ ،كالعم إذا أريد هبما الكبلـ ا٤بتفاكت ُب درجات
النظم .كذلك أهنما كضعا لآلدميْب.
كخ ربت أف عمر بن ١بأ قاؿ البن عم لو :أنا أشعر منك قاؿ لو :ككيف؟
يقوؿ ا٤بربد ":ي
قاؿ :ألين أقوؿ بالبيت كأخاه ،كأنت تقوؿ البيت كابن عمو" (.)263
كمن استعارة الفعل ما أنشده نصيب ُب مدح سليماف ك ىو (:)264
ً ً
و
ب ى ًً
وؿ لًرٍك و
ب
ين لىًقيتيػ يه ػ ػ ػ ٍم
ق ىفا ذىات أ ٍىك ىشاؿ ىكىمػ ػ ػ ٍوالى ىؾ قىا ًر ي
ص ػ ػ ػادر ى
أىقي ي ى
ً
ً ًً ً
ب
قً يفوا ىخبمػ ير ًكين ىع ٍن يسلىٍي ىما ىف إًنػ ػ ًِب
ل ىم ٍع يركفو م ٍن أ ٍىىػ ػ ػ ػ ًل ىكدا ىف طىال ػ ػ ػ ػ ي
ً
ً
ب
ت ىعلىٍي ى
ىكلى ٍو ىس ىكتيوا أىثٍػنى ٍ
اجوا فىأىثٍػنىػ ٍوا بًالذم أىنٍ ى
ت أ ٍىىليوي
فىػ ىع ي
ك ا٢بىىقائ ي
يقوؿ ا٤بربد " :كأما قوؿ نصيب" :كلو سكتوا أثنت عليك ا٢بقائب" ،فإ٭با يريد أهنم

يرجعوف ٩بلوءة حقائبهم من رفده؛ فقد أثنت عليو ا٢بقائب من قبل أف يقولوا" ( ،)265فليس
للحقائب ألسن؛ فتثِب ،أك تذـ .كإ٭با امتبلؤىا دليل على كثر العطاء.
شبو امتبلء ا٢بقائب بثناء ا٤بادح ٔبامع الداللة ُب كلٍ ،ب استعّب الثناء ٥بذا ا٤بعُب ،كاشتق
منو" :أثنت" ٗبعُب :دلت على سبيل االستعارة األصلية التبعية.

()261

ِِ
ِ
ٍ
اء ُىم ﴾ (سورة ٧بمد :اآلية.)14 :
قاؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :أَفَ َمن َكا َن َعلَ ٰى بَيِّ نَة ِّمن َّربِّو َك َمن ُزيِّ َن لَوُ ُسوءُ َع َملو َواتَّبَ عُوا أَ ْى َو َ

( )262الكامل ،330/1 :كما بعدىا.
( )263ا٤بصدر نفسو.160/2 :

( )264ا٤بصدر نفسو.187-184/1 :
( )265ا٤بصدر نفسو.187/1 :
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كأشار ا٤بربد إىل االستعارة دكف أف يصرح هبا حْب قاؿ" :كأملح ما قيل ُب ىذا ا٤بعُب
كأجوده قوؿ امرئ القيس (:)266
ىكقى ٍد أى ٍغتى ًدم ىكالطٍيػ ير ًُب يككنى ًاهتىا ًٗبيٍن ىج ًرود قىػٍي ًد األ ىىكابً ًد ىىٍي ىك ًل
فجعلو للوحش كالقيد" (.)267

كالبيت نفسو عند ا٢باٛبي (ت288ىػ) يقوؿ فيو" :أال ترل إىل قوؿ امرئ القيس كقد
أغتدل كالطّب ُب ككناهت ا...كىذا النوع من االستعارة يسمى اإلرداؼ ،كىو أف يريد الشاعر
الداللة على معُب من ا٤بعاين فبل يأٌب باللفظ الذم يدؿ على ذلك ا٤بعُب ،بل بلفظ يدؿ
على معُب ىو ردفو كتابع لو ،فإذا دؿ على التابع دؿ على ا٤بتبوع ،كمثل ذلك "قيد األكابد"
كذلك أنو أراد كصف الفرس بالسرعة كأنو جواد إذا أرسلتو على الصيد كاف كالقيد ٥با
ككانت كا٤بقيدة لو ،كذلك سبقو كميعة إحضاره ،يتبعهما أف تكوف األكابد كا٤بقيدة لو،
كحقيقة "قيد األكابد" مانع األكابد كحابسها" .ك قيد األكابد" أبلغ كأحسن.
كقيل"قيد ا٤بتْب" لؤلسّب ،كقيل ُب كصف الفرس "قيد الرىاف" .كقيل :النواظر قيد
ا٣بواطر كقيد العيوف ،ككل ذلك تركيب على لفظ الفرس" (.)268
بينما ٪بده قد صرح هبا ُب قولو ":ك٫بو آخر ال يتعدل الفعل فيو الفاعل ،كىو للفاعل
على كجو االستعارة كيقع على ضربْب :أحدٮبا:سقط ا٢بائط ،كطاؿ عبد ا﵁ ،كأنت تعلم أهنما
مل يفعبل على ا٢بقيقة شيئا .فهذا ضرب كالضرب الثاين الذم يسميو النحويوف فعل
ا٤بطاكعة"(.)269
لكننا ٪بد ا٤بربد ُب بعض األحياف ٱبلط بْب االستعارة كالتشبيو قاؿ" :كمن تشبيههم
ا٤بتجاكز ا١بيد النظم ما قد ذكرناه ،كىو قوؿ أيب الطٌمحاف القيِب:
ً ()270
يد ىجى اللٍي ًل ىحٌب نىظى ىم ا١بىٍزعي ثىاقبيوي "
وى يه ٍم
ىضاءى ٍ
أى
ىح ىسابػي يه ٍم ىكيك يج ي
ت ى٥بي ٍم أ ٍ
( )266ديواف امرئ القيس :ص<.55
( )267الكامل.109/3 :
(

 )268الرسالة ا٤بوضحة ُب ذكر سرقات أيب الطيب ا٤بتنيب كساقط شعرهٙ ،بقيق ٧بمد يوسف ٪بم ،دار بّبكت للطباعة ك النشر1385 ،ىػ
1965/ـ.92 :

()269
()270

ا٤بقتضب5<</7 :
الكامل.129/3 :
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كمعلوـ أف إضاءة األحساب استعارة ال تشبيو.
ككاف ا٤بربد ٩بن مهدكا للقوؿ باالستعارة ُب ا٢برؼ فهو يرينا ُب مثالْب متجاكرين
استعماؿ ا٢برؼ ُب حقيقتوٍ ،ب ُب ٦بازه باعتباره متعلقة ،يقوؿ:
"قو٥ب م :فبلف على الدابة ،كعلى ا١ببل .أم فوؽ كل كاحد منهماٍ .ب تقوؿ :فبلف عليو
دين ٛبثيبل ،ككذلك :ركبو دين ،كإ٭با يريد :أف الدين قد عبله كقهره"(.)271
ا٢برؼ "على" يفيد االستعبلء كىو على ا٢بقيقة ُب ا٤بثالْب :فبلف على الدابة ،كعلى
ا١ببل .ك أما ُب قولو :فبلف عليو دي ن ،كركبو دين فهما من االستعارة التبعية؛ ألف االستعبلء ىنا
٦بازم .شبو ٛبكن الدين من ا٤بدين ،كقهره لو ،كعدـ براءة ذمتو منو إال بقضائو ،شبو براكب
دابة ك٫بوىاٍ .ب استعّبت على من معناه األصلي لتدؿ على ىذا ا٤بعُب على سبيل االستعارة
التبيعة ُب ا٢برؼ.
قاؿ ُب موضع من ا٤بقتضب" ،كقد يتسع القوؿ ُب ىذه ا٢بركؼ ،كإف كاف ما بدأنا بو
األصل٫ ،بو قولك :زيد ينظر ُب العلم ،فصّبت العلم ٗبنزلة ا٤بتضمن ،كإ٭با ىذا كقولك :قد
دخل عبد ا﵁ ُب العلم ،كخرج ٩با ٲبلك" (.)272
كيبْب ا٤بربد ا٤بعُب األصلي للحرؼٍ ،ب ا٤بعُب ا٤براد بو ُب النظم .فا٢برؼ يبدؿ من آخر
بشرط ،كىو "إذا كقع ا٢برفاف ُب معُب ُب بعض ا٤بواضع" .كىذا إشارة إىل العبلقة الٍب تصحح
االستعارة ُب ا٢برؼ ا٤بستعار ،فهو يقوؿ:
"ك حركؼ ا٣بفض يبدؿ بعضها من بعض إذا كقع ا٢برفاف ُب معُب ُب بعض ا٤بواضع.
صلِّبَ نَّ ُك ْم فِي ُج ُذوِع النَّ ْخ ِل ﴾ ( )273أم "على" ،كلكن ا١بذكع
قاؿ ا﵁ –جل ذكرهَ ﴿ :-وَلُ َ
إذا أحاطت دخلت "ُب" ألهنا للوعاء .يقاؿ :فبلف ُب النٌخل .أم :قد أحاط بو .قاؿ الشاعر:
ً
ىج ىذ ىعا
العٍب ًدم ًُب ًج ٍذ ًع ى٬بٍلى وة
فىبلى ىعط ىس ٍ
ت ىشٍيبىا يف إًال بًأ ٍ
صلىبيوا ى
يى ٍم ى
كقاؿ ا﵁-عز كجل ﴿ :-أ َْم لَ ُه ْم ُسلَّ ٌم يَ ْستَ ِمعُو َن فِ ِيو ﴾ ( ،)274أم :عليو" (.)275

( )271الكامل.37/1 :
( )272ا٤بقتضب.139/4 :
( )273سورة طو :اآلية.71

( )274سورة الطور :اآلية.38
( )275الكامل 98/97/3 :كينظر ا٤بقتضب.678-677/6 :
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ففي اآلية األكىل" :شبو ٛبكن ا٤بصلوب ُب ا١بذع بتمكن الشيء ا٤بوعي ُب كعائو"(،)276
ٍب استعّب لفظ "ُب" ٥بذا ا٤بعُب على سبيل االستعارة التبعية ،كذلك أف حقيقة الصلب يكوف
على جذكع النخل ال فيها .قاؿ أبو عبيدة" :إ٭با ىو على جذكع النخل"( .)277كمثلو صلب
العبدم ُب جذع ٬بلة ُب البيت.
كقد جاء الصلب على ا٢بقيقة ُب قوؿ ا٤بربد " :كيركم أف شاعرا لبِب أمية قاؿ معارضا
للشيعة ُب تسميتهم زيدا ا٤بهدم:
()278
ً
ً
ب"
صلىٍبػنىا لى يك ٍم ىزيٍ ندا ىعلىى ًج ٍذ ًع ى٬بٍلى وة
ىكىملٍ نىػىر ىم ٍهديا ىعلىى ا١ب ٍذ ًع يي ٍ
ى
صلى ي

كُب اآلية الثانية نابت"ُب " مناب "على" لوجود العبلقة بْب ا٢برفْب .ىذا على اجملاز.
كلكن ال داعي إليو ما أمكن ا٢بمل على ا٢بقيقة.
كأشار ا٤بربد إىل االستعارة العنادية ُب مواضع من كتابو الكامل قاؿ" :كالسليم :ا٤بلسوع،
كقيل لو :سليم على جهة التفاؤؿ ،كما يقاؿ للمهلكة :مفازة ،كللغراب :األعور .على الطّبة منو
؛ لصحة بصره" (.)279
فهذه األمثلة منها ما يراد بو التفاؤؿ ،أك التطّب ،ككل مستعمل ُب ضد معناه بعد تنزيل
التضاد ،أك التناقض منزلة التناسب .كىذا ما رآه أئمة اللغة كما جرل عليو العرؼ.
كما أشار إىل االستعارة التهكمية ،فقد ناظر بْب قوؿ الشاعر :
ىًٙبيةه بػيػنػهم ضر ً
يع
ت ى٥بىا ًٖبىٍي ول
ك ىخٍي ول قى ٍد ىدلىىف ٍ
ىٍ ى ي ٍ ى ٍ ه
ب ىكج ه
كبْب أمثلة من االستعارة التهكمية الٍب أكردىا مستقاة من الكبلـ ا١بارم كقو٥بم":إ٭با شفاء
زيد السيف ،كإ٭با ٙبيتو الشتم ،أم ىذا الذم قد أقامو مقاـ التحية كمقاـ الشفاء"(.)280
كُب "الكامل" أمثلة كثّبة لبلستعارة التمثيلية مشفوعة بالبياف .كقد أخذىا عن ا٤بربد كثّب

( )276الكشاؼ.546/2 :
(٦ )277باز القرآف.234/2 :
( )278الكامل.12/4 :
()279
()280

ا٤بصدر نفسو ،164/3, 110/1 :كينظر اإليضاح.132/3 :
ا٤بقتضب.64/ 6:
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من العلماء .فقد ركل قوؿ الشماخ ٲبدح "عرابة"(:)281
إً ىىل ا٣بيػر ً
ات يمٍنػ ىق ًط ىع ال ىق ًري ًن
ت ىعىرابىةى األ ٍىك ًس مي يى ٍس يمو
ىرأىيٍ ي
ىٍ ى
ً
اى ػ ػ ػا ىعرابىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةي بًاليىػ ًػمػ ػ ً
ْب
ت لً ىم ٍج ػ ػ ود
إً ىذا ىم ػػا ىرايىػ ػةه يرفػ ىػع ٍ
تىػلىق ى ى

ٍب قاؿ" :قولو" :تلقاىا عرابة باليمْب" قاؿ أصحاب ا٤بعاين  :معناه :بالقوة .ك قالوا مثل
ات بِيَ ِمينِ ِو ﴾ (.)283( " )282
ذلك ُب قولو تعاىلَ ﴿ :و َّ
ات َمطْ ِويَّ ٌ
الس َم َاو ُ

حكى ا٤بربد عن أصحاب ا٤بعاين "تفسّب اليمْب بالقوة ُب كل من اآلية الكرٲبة ،كالبيت؛
فاجملاز ُب اللفظ ا٤بفرد .كلكن ا٤بعُب ُب كل منهما على ما تؤديو الصورة الَبكيبية من ا٤بعُب
كالتصوير ،كىو ال يكوف إال ٗبجموع الكبلـ"(.)284
فالشماخ يصور"عرابة" ُب حرصو على ا٤ببادرة إىل سبل اجملد بكل ما أكٌب من قوة ،كماؿ
كغّب ذلك بتلقيو الشيء باليمْب.
كاآلية الكرٲبة تشّب إىل عظمة ا﵁ -سبحانو -كقدرتو ،كصنعو يوـ القيامة ُب السماكات
ضتُوُ ي وم ال ِْقيامةِ
كاألرض .قاؿ تعاىل ﴿ :وما قَ َدروا اللَّ وَ ح َّق قَ ْد ِر ِه و ْالَر ُ ِ
َ ْ
ض َجم ًيعا قَ ْب َ َ ْ َ َ َ
َ
ََ ُ
()285
ات بِيَ ِمينِ ِو﴾
ات بِيَ ِمينِ ِو ﴾
 .فا٤براد باجملازٝ :بلة ﴿ َو َّ
َو َّ
ات َمطْ ِويَّ ٌ
ات َمطْ ِويَّ ٌ
الس َم َاو ُ
الس َم َاو ُ
ال لفظ "ٲبْب" كحده ،ككذا البيت الثاين ُب قوؿ عرابة.
ك اإلماـ عبد القاىر ذكر ما قالو ا٤بربدٍ ،ب بْب أف ا٤بعُب ُب ا٤بثالْب على التمثيل ا٤بستفاد
من ٝبلة الكبلـ ( .)286ك يبْب أف ٧بصوؿ ا٤بعُب على القدرة ،كأننا نصّب إليها من طريق التأكيل

كا٤بثل "فكأف ا٤بعُب -كا﵁ أعلم -أنو -عز كجل -ٱبلق فيها صفة الطي حٌب تيرل كالكتاب
ا٤بطوم بيمْب الواحد منكم .كخص اليمْب لتكوف أعلى كأفخم للمثل"(.)287
()281

ديوانو :ص 335كا٤بربد ترؾ بيتا بْب البيتْب كىو :أفى ىاد ٧بام ندا ىكأىفى ىاد ٦بٍ ندا

()286

ينظر أسرار الببلغة :ص6;6-6;5
ا٤بصدر نفسو :ص6;6

و
ضن ً
ْب
س كجامد ٢ب وز ى
فىػلىٍي ى

قاؿ ا٤بربد" :ككاف سبب ا رتفاع عرابة أنو قدـ من سفر ،فجمعو الطريق ،كالشماخ بن ضرار ا٤برم؛ فتحدثا؛ فقاؿ لو عرابة :ما الذم
أقدمك ا٤بدينة؟ قاؿ :قدمت ألمتار منها ،فمؤل عرابة ركاحلو بيرا كٛبرا ،كأٙبفو بغّب ذلك .فقاؿ الشماخ األبيات" الكامل.128/1 :
( )282سورة الزمر :اآلية.67
( )283الكامل.129/1 :
( )284أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل :ص.6=9
( )285سورة الزمر :اآلية.67
()287
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إف االستعارة التمثيلية إذا شاعت صارت مثبل ،كقد كردت معظم األمثاؿ ُب "الكامل"
متناثرة ،كصنيع ا٤بربد ٫بوىا ٱبتلف(.)288
إف ا٤بربد كإف مل ٱبص االستعارة بباب مستقل كما فعل مع التشبيو ،كإف كانت دراستو
٥با غّب منتظمة إال أف جهده ا٤ببذكؿ فيها فتح الباب أماـ العلماء من بعده كي يتعمقوا
كيوضحوىا.
فيدرسوهنا كيبيٌنوا أنواعها ٌ

المبحث الثالث :الكناية

لقد عرفها الشيخ عبد القاىر ا١برجاين بقولو" :ا٤براد بالكناية ىا ىنا :أف يريد ا٤بتكلم

بثبات معُب من ا٤بعاين ،فبل يذكره باللفظ ا٤بوضوع لو ُب اللغة ،كلكن ٯبيء إىل معُب ىو تاليو
كردفو ُب الوجود؛ فيوصل إليو ،كٯبعلو دليبل عليو" (.)289
الكناية عند المبرد:

دراسات ا٤بربد ا٤بتناثرة للكناية إثراء ٤بباحثها ،ك إمداد للصورة البيانية بفيض من األمثلة
مشفوعة بالشرح كالبياف ،سواء منها ما كرد ُب اختياراتو األدبية ،أك جاء منفردا ،أك على سبيل
االستطراد .ك قد أدخل بعضها ٙبت لفظ اجملاز ،أم :الطريق إىل فهم ا٤بعُب أيا كاف.
يقوؿ ا٤بربد" :فمجاز الطغاـ عند العرب :من ال عقل لو كال معرفة عنده" ( )290كما
()291
أطلق على بعضها لفظ :ا٤بثل ،ففي بيانو لقوؿ الشاعر:
ً
ً
ضي ًة األ ٍىعنى ً
ً
ً
ت بًأ ٍىزفىا ًر
اؽ ىملٍ ىًٯب يدكا
اح ٍ
يح ا ًإل ىماء إًذىا ىر ى
ط ىو ياؿ أىنٍ ى
رى
يقوؿ" :قولو :طواؿ أنضية األعناؽ" كضربو مثبل ،كإ٭با أراد :طواؿ األعناؽ"( )292كأطلق
لفظ كناية على الضمّب ،ففي قوؿ السعدم بن ٧بلٌم (:)293
ً ً
ابن ىٞب ًاؿ
أىالى فىػ نٌب ًم ٍن بىًِب ذيبٍػيىا ىف ىٍٰب ًمليًِب
س ىٍٰبمليًِب إال ي
ىكلىٍي ى

()288
()289
()290
()291
()292
()293

ينظر الباب األكؿ فصل ببلغة الشعر ك النثر.
دالئل اإلعجاز :ص.430
الكامل.62/1 :
ا٤بصدر نفسو.54/1 :
ا٤بصدر نفسو.57/1 :
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يعيب اتصاؿ الضمّب باسم الفاعل ُب "حاملِب" فيقوؿ" :كأنشد بعضهم" :كليس
حاملِب إال ابن ٞباؿ" ىذا ال ٯبوز ُب الكبلـ؛ ألنو إذا نوف االسم مل يتصل بو ا٤بضمر؛ ألف
ا٤بضمر ال يقوـ بنفسو ،كال يقع التنوين ىا ىنا ،ألنو لو كقع النفصل ا٤بضمر .كعلى ىذا قوؿ
ك ﴾ (.)295(")294
ا﵁ تعاىل ﴿ :إِنَّا ُمنَ ُّج َ
وك َوأ َْىلَ َ

كما أطلق الكناية على بعض أمثلة التورية ،فقد أتبع قوؿ عمر بن أيب ربيعة (:)296
من ٪ب ًم الثيريىا طلوعي".
ى
"حا ىف ٍ
()297
.
بقولو" :كناية ،كإ٭با يريد :الثريا بنت علي".
كاعتد ا٤بربد ٗبنهج العرب؛ ففي بيانو لقوؿ علي-كرـ ا﵁ كجهو" :كيا عقوؿ ربٌات
ا٢بجاؿ" – يقوؿ "ينسبهم إىل ضعف النساء ،كىو السائد ُب كبلـ العرب" (.)298
كيقوؿ" :العرب تقوؿ :ما ٱبفى ذلك على األسود كاألٞبر ،يريد العريب
ك العجمي"(.)299
كيقوؿ" :ك ا٤بكنوف :ا٤بصوف .يقاؿ :كننت الشيء إذا صنتو ،ك أكننتو :إذا أخفيتو .فهذا
ا٤بعركؼ" ( .)300قاؿ ا﵁ –تبارؾ كتعاىل ﴿ :أ َْو أَ ْكنَنتُ ْم ِفي أَن ُف ِس ُك ْم ﴾ ( ،)301كقد يقاؿ "أم
أخفيتو" ( )302فلفظ "كُب" كمشتقاتو يدؿ على ىذا ا٤بعُب.
أ-أغراض الكناية:

يقوؿ ا٤بربد ُب كتابو الكامل" ،كالكبلـ ٯبرم على ضركب فمنو ما يكوف ُب األصل

لنفسو ،كمنو ما يكُب عنو بغّبه ،كمنو ما يقع مثبل فيكوف أبلغ ُب الوصف"(.)303
()294

سورة العنكبوت :اآلية.33
الكامل .:4/5:

()302

الكامل.678/6 :
ا٤بصدر نفسو.290/2 :

()295

( )296ديواف عمر بن أيب ربيعة :ص.5=4
( )297الكامل.234/2 :
()298ا٤بصدر نفسو.26/1 :
()299ا٤بصدر نفسو.61/2 :
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فالكناية عنده إذا ضرب من ضركب الكبلـ الذم ال يقصد بو معاين ألفاظو كإ٭با يكُب بو عن
غّبه.
كمل يقف ا٤بربد عند ىذا ا٢بد أعِب أنو مل يقف هبا عند اعتبارىا ضربا من ضركب الكبلـ
الذم تكوف الداللة فيو غّب مباشرة ،بل قسمها إىل ثبلثة أقساـ كلعلها ىي ا﵀اكلة األكىل
لتقسيمها .يقوؿ ا٤بربد" :كالكناية تقع على ثبلثة أضرب :أحدىا التعمية كالتغطية كقوؿ النابغة
ا١بعدم (:)304
ا﵁ خ ًفي ً
أى ٍكُب بغى ًّب ً
ات يك مل يم ٍكتىتى ًم.
ا٠ب ىها كقى ٍد ىعلً ىم
ى ٍ
ي ى

كقاؿ ذك الرمة ( )305اسَباحة إىل التصريح من الكناية:
بًًو أىتىػغىُب بً ًٍ
ً
أً
ا٠ب ىه ػ ػ ػ ػا ىغٍيػىر يم ٍع ىجػ ػ ػ ًم
ىج ًل أىن ًِب
يح ي
ب ا٤ب ىكا ىف ال ىق ٍفىر م ٍن أ ٍ
كقاؿ أحد القرشيْب كىو ٧بمد بن ٭بّب الثقفي:
الس ًر أى ٍف قى ٍد فىضحتىًِب كقى ٍد يٕبت بً ًٍ
ا٠بي ًُب الن ًس ً
يب ىكىماتى ٍك ًِب" (.)306
ت ًُب م
كقى ٍد أ ٍىر ىسلى ٍ
ى ٍى
ىٍ
فالكناية ُب ىذا الضرب قائمة عنده على السَب كعدـ التصريح ،أكن بغّب ا٠بها" غّب
معجم" ٕبت با٠بي ُب الن ًس ً
يب كما تكِب".
أما الضرب الثاين من ضركب الكناية فلو معاين أقول كأحسن عند ا٤بربد يقوؿ ُب ذلك:
" كيكوف من الكناية كذاؾ أحسنها الرغبة عن اللفظ ا٣بسيس ا٤بفحش إىل ما يدؿ على معناه
من غّبه.
اء ﴾ ( ،)307كا٤ببلمسة ُب قوؿ أىل ا٤بدينة
ِّس َ
...ك قاؿ عز كجل ﴿ :أ َْو َال َم ْستُ ُم الن َ
مالك كأصحابو غّب كناية إ٭با ىو اللمس بعينو.
ككذلك قو٥بم ُب قضاء ا٢باجة :جاء فبلف من الغائط ...كقاؿ ا﵁ جل كعز ُب ا٤بسيح
ِ
ام ﴾ ( ،)308كإ٭با ىو كناية عن قضاء
بن مرًن كأمو "صلى ا﵁ عليهما "َ ﴿ :كانَا يَأْ ُك َالن الطَّ َع َ

ا٢باجة.
()304
()305
()306
()307
()308

ديواف النابغة ا١بعدم :ص;.59
ديواف ذم الرمة :ص.;-:
الكامل.290/2 :
سورة ا٤بائدة :اآلية.6
سورة ا٤بائدة :اآلية.75
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كقاؿ ﴿ :وقَالُوا لِجلُ ِ
ود ِى ْم لِ َم َش ِهدتُّ ْم َعلَْي نَا ﴾ ( )309كإ٭با ىي كناية عن الفركج"(.)310
ُ
َ

إف ا٤بربد عد ىذا الضرب من أحسن ضركب الكناية ألنو ٲبثل عنده سَب اللفظ ا٣بسيس
إىل معُب يدؿ عليو ،كىذا ُب حد ذاتو ٲبثل عندنا ٧باكلة من ا٤بربد ُب دراسة أسلوب الكناية
دراسة تقوـ على ا٤بوازنة بْب أساليبها.

كا٤بربد ىنا يشّب إىل قضية كبّبة كمهمة ُب درس الكناية ،كذلك ُب خبلفو مع ا٤بالكيو
حوؿ مبلمسة النساء ُب اآلية الكرٲبة ،إذ يورد رأم ا٤بالكية الذم يعترب ا٤ببلمسة حقيقة،
كىي عنده كناية ،كلعل ىذا ا٣ببلؼ ىو أكؿ بذرة حوؿ موضوع الكناية أىو حقيقة ،أـ
٦باز ،أـ حالة كسطى ،كما أنو يشّب إىل حقيقة جوىرية انتهى إليها ا٤بتأخركف كعدكىا
أصل الفركؽ ،كىي أف الكناية ٯبوز فيها إرادة ا٤بعُب ا٢بقيقي ٖببلؼ اجملاز الذم ال ٯبوز
فيو ذلك.
كالثالث من أضرب الكناية عند ا٤بربد" التفخيم كالتعظيم "كمنو اشتقت الكنية كىي أف
يعظم الرجل أف يدعى با٠بو ككقعت ُب الكبلـ على ضربْب" :كقعت ُب الصيب على جهة
التفاؤؿ بأف يكوف لو كلد كيدعى بولده كناية عن ا٠بو ،كُب الكبّب أف ينادل باسم كلده صيانة
ال٠بو كإ٭با يقاؿ كُب بكذا عن كذا أم ترؾ كذا إىل كذا لبعض ما ذكرناه "(.)311
كىذا الضرب أيضا يقوـ على ا٤بفهوـ اللغوم كىو الكنية كيعِب ذاؾ سَب االسم كإخفاؤه،
سواء كانت الكنية للصغّب ،أـ للكبّب كىو مشتق من الكناية .كنقوؿ إف ا٤بربد مل يشر إىل
الكناية فحسب كلكنو سلك هبا طرقا متعددة ،حاكؿ فيها ا٤بوازنة بْب أساليبها بْب حسن
كأحسن ،كما حاكؿ تقسمها إىل أضرب ٨بتلفة.
إف ىذه األضرب الٍب ذكرىا ا٤بربد مل يدخل كاحد منها ُب األقساـ الٍب اصطلح عليها
الببلغيوف ،كلكنها تعترب ضمن أغراض الكناية أك السياقات الٍب يعا١بها أسلوب الكناية ،كىذا
كلو يعد تطورا ملحوظا ُب دراسة الكناية عند ا٤بربد .كإذا رغبنا ُب كضع عنواف لكل ضرب من
ىذه األضرب الثبلثة الٍب ذكرىا ا٤بربد ألمكننا القوؿ " بأف الضرب األكؿ الذم جاء للتعمية
()309
()310
()311

سورة فصلت :اآلية21
الكامل.292-291/6 :
ا٤بصدر نفسو.292/2 :
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كالتغطية إ٭با ىو نوع من الكناية اللغوية ،كالضرب الثاين الذم نلحظ فيو العدكؿ عن اللفظ
ا٣بسيس إىل غّبه ٩با يدؿ على معناه إ٭با ىو نوع من الكناية االصطبلحية ،أما الضرب الثالث
الذم اشتقت منو الكنية فهو كناية من باب التسمية كال أكثر من ذلك" (.)312

ك ا٤بربد إف مل يكن قد عرؼ الكناية تعريفا اصطبلحيا كمل يفرؽ بينها كبْب التعريض،
لكنو ببل شك أكؿ من حاكؿ تقسيمها.

ب-أقسامها:
كثرت دراسات الكناية كتنوعت ُب كامل ا٤بربد ،كسأبينها على ما آؿ إليو ا٢باؿ ُب
الدرس الببلغي:

أوال :الكناية التي يطلب بها صفة:
كىي أف يصرح با٤بوصوؼ كال يصرح بالصفة الٍب يراد نسبتها إليو ،كلكن نذكر صفة
تستلزمها كتدؿ عليها .ك من أمثلتها عند ا٤بربد:
نستهل ذلك با٢بديث الشريف :قاؿ رسوؿ ا﵁ " :أال أخربكم بأحبكم إيل ،كأقربكم
مِب ٦بالس يوـ القيامة؟ أحاسنكم أخبلقا .ا٤بوطئوف أكنافا .الذم يألفوف كييؤلفوف .أال أخربكم
بأبغضكم إيل ،كأبعدكم مِب ٦بالس يوـ القيامة؟ الثرثاركف ا٤بتفيهقوف" (ٍ )313ب بْب بعض معانيو
كمنها قولو:
""ا٤بوطئوف أكنافا" مثل ،كحقيقتو :أف التوطئة ىي :التذليل كالتمهيد .يقاؿ :دابة ىك ًط هئ ،يا فٌب.
كىو الذم ال ٰبرؾ راكبو ُب مسّبه ...فأراد القائل بقولو" :موطأ األكناؼ" أف ناحيتو يتمكن
فيها صاحبها غّب يم ٍؤ نذل ،كال ناب بو موضعو ...كتأكيل األكناؼ :ا١بوانب"(.)314
فهذا كناية عن التواضع ،كلْب ا١بانب .يقوؿ ابن منظور" :رجل موطأ األكناؼ إذا كاف
سهبل دمثا كرٲبا ،ينزؿ بو األضياؼ؛ فيقريهم"(.)315
كمن ذلك قولو" :ك٩با يؤثر من حكيم األخبار .كبارع اآلداب ما يحدثنا بو عن عبد
الرٞبن بن عوؼ ،كىو أنو قاؿ :دخلت يوما على أيب بكر الصديق-رٞبو ا﵁ ُ ،-ب علتو الٍب
()312
()313
()314
()315

أثر النحاة ُب الدرس الببلغي  :ص.214
مسند اإلماـ أٞبد ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،دار صادر ،بّبكت ،ط57=< ،6ىػ.194 /8 :369/6 :
الكامل.40/1 :
لساف العرب ،مادة كطأ.777/59 :
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مات فيها ،فقلت لو :أراؾ بارئا يا خليفة رسوؿ ا﵁ ،فقاؿ :أما إين على ذلك لشديد الوجع،
ك٤با لقيت منكم يا معشر ا٤بهاجرين أشد علي من كجعي .إين كليت أموركم خّبكم ُب نفسي؛
فكلكم كرـ أنفو أف يكوف لو األمر من دكنو.)316( "...
ٍب بْب ذلك قائبل":كقولو" :فكلكم كرـ أنفو" يقوؿ :امتؤل من ذلك غضبا ،كذكر أنفو
دكف السائر كما يقاؿ :فبلف شامخ بأنفو .يريد :رافع .كىذا يكوف من الغضب ،كما قاؿ
اج إً ىذا ىما أىنٍػ يفوي ىكًرىما"
الشاعر:
"كالى يػي ىه ي
ى
أم :ال يكلم عند الغضب ،كيقاؿ للمائل برأسو كربا :متشاكس ،كثاين عطفو ،كثاين
جيده ،إ٭با ىذا كلو من الكربياء .قاؿ ا﵁ –عز كجل﴿ :-ثَانِي ِعط ِْف ِو لِي ِ
ض َّل َعن َسبِ ِ
يل اللَّ ِو﴾
ُ
َ
(.)318(" )317
قوؿ اإلماـ "فكلكم كرـ أنفو" كناية عن امتبلء جسمو بالغضب .كخص األنف بالذكر
ألنو موضع األنفة كالكرب ،فكما يقاؿ مشخ بأنفو ،ككرـ فبلف بأنفو تورٲبا إذا مشخ بأنفو ك٘برب قاؿ
الز٨بشرم( :ت528ىػ)"" :كرـ أنفو" كناية عن إفراط الغيظ؛ ألنو يردؼ االغتياظ الشديد أف يرـ

أنف ا٤بغتاظ ،كينتفخ منخراه" (.)319
كأما قولو" :فبلف شامخ بأنفو" فهو كناية عن التكرب .كاستطرد ا٤بربد بذكر كنايات أخرل
٩باثلة .فميل الرأس ،كثِب العطف ،ككذلك ا١بيد تدؿ كلها على الكرب كالتيو.
كأما "متشاكس" فإف مادة (شوس) كمشتقاهتا تدؿ على ذلك أيضا .يقوؿ ابن منظور:

(ت711ىػ) "الشوس بالتحريك :النظر ٗبؤخر العْب تكربا كتغيظا ،كيكوف من الكرب كالتيو
كالغضب" (.)320
كأما قولو تعاىل﴿ :ثَانِ َي ِعط ِْف ِو ﴾ فقد استدؿ بو على ىذا ا٤بعُب ُب غّب موضع .فهو
يقوؿ" :كالعًطف :ما انثُب من العنق .قاؿ تعاىل ﴿ :ثَانِ َي ِعط ِْف ِو ﴾"(.)321
()316
()317
()318
()319
()320
()321
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كعندما أكرد أبو العباس قوؿ الشاعر:
ً
ً
اؽ ا ًإلبً ٍل
ض يل
أىقي ي
اج أ ٍىعنى ى
وؿ ىكا٥بىٍو ىجاءي ٛبىٍشي ىكال يف ى
قىطى ىعت األ ٍ
ىح ىد ي
أشار إىل الكناية بقولو" :كال يفضل :مشية فيها اختياؿ ،كأف مشيتها ٚبرج من خطامها؛

فتفضل عليو .ك األصل ُب ذلك أف ٲبشي الرجل كقد أفضل من إزاره...كإ٭با يفعل ذلك من
()322
ا٣بيبلء".

ك ىو يورد أمثلة أخرل للكرب كمظاىره ،فكبلـ ا٤بربد يشد بعضو بعضا ،كيضفي
على ا٤بعُب ألوانا كظبلال ،فّبسم الصورة كاضحة ا٤بعامل ،فقد أكرد مقطوعة لشاعر ٲبدح قوما
من أىل ا٢بّبة كمنها قولو(:)323
ً
يص ىكأىنو إً ىذا ما سر ً ً
ض ىف ً ً
يق
ىمعًي يك يل فى ٍ
ى ىى ٍ
ت فيو ا٤بيىد ياـ فىن ي
اض ال ىقم ً ي
ٍب قاؿ" :يريد أف قميصو ذك فضوؿ" كإ ٭با يقصد إىل ما فيو من ا٣بيبلء كيقاؿ :إف
(.)324
تأكيل قوؿ رسوؿ ا﵁ " :فضل اإلزار ُب النار" .إ٭با أراد معُب ا٣بيبلء"
كمن الكناية عن الشيء ك ضده" :كا٤بختار من الشعر األكؿ قولو:
ًمن النػ ىف ًر البً ً ً
الرجاى يؿ حلٍ ىقةى الب ً
اب قىػ ٍع ىق يعوا
اعتزٍكا
ىاب م
ين إًذىا ى
ىك ى
ى ى
يض الذ ى
ى
يرد.
ٱبرب ٔببللتهم كمعرفتهم بأقدارىم ،كثقتهم بأف مثلهم ال ٌ
كقد قاؿ جرير للتٌيم خبلؼ ىذا ،كىو قولو:
ً ()325
ً
ت ىش ىوا ًربػي يه ٍم ىعلىى األىبٍواب"
ود يى ٍم
ضر ا٤بلي ى
احتى ى
نيت ىف ٍ
وؾ يكفي ى
قىػ ٍوهـ إ ىذا ٍ
ي
البيت األكؿ كناية عن العزة ،كالثاين كناية عن ا٤بهانة.
كمن الكناية عن الصفة قوؿ متمم بن نويرة يرثي أخاه:
اف الع ًشي ً
ً ً
ات أ ٍىرىك ىعا"
"فىػ نٌب ىغ ًٍّب مٍبطى ى
يقوؿ "إ٭با أراد :أنو ال يستعجل بالعشاء؛ النتظار ضيفو" ( )326فهذا كناية عن الكرـ.

()322

()323
()324
()325
()326

الكامل.6<</6 :
ا٤بصدرنفسو،41/1 :
ا٤بصدرنفسو.42-41/1 :
ا٤بصدر نفسو.182/1 :
ا٤بصدر نفسو.153/3 :
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ك٩با احتمل بالكناية غرضْب قوؿ الشاعر (.)327
()328
ىٲبييرك ىف بالد ٍىنى ػ ػ ػ ػا ًخفافا ًعيىػػابػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يه ٍم
ً
اس يجل أ ييموًرًى ٍم
ىعلىى ح ى
ْب أى ٍ٥بي الن ى

كىٱبٍر ٍجن م ًن ىدا ًرين ئٍبر ا٢بىقائً ً
ب
ى ي ى
ى ى
ا٤باؿ نىػ ٍد ىؿ الثػ ػ ػ ػ ػ ىعالً ً
ب
فىػنى ٍدالن يزىريٍ يق ى

()329

يقوؿ ا٤بربد" ":ٲبركف بالدىنا خفافا عياهبم" يعِب :قوما ٘بارا .كقد قالوا :إ٭با ذكر لصوصا .كاألكؿ
أثبت .كذلك أف "دارين" سوؽ من أسواؽ العرب .كقولؤ" :بر ا٢بقائب" يقوؿ :عظاـ "(.)330
كقاؿ ُب موضع آخر" :الدىنا .من ببلد بِب ٛبيم" (.)331
فالشاعر يصف ٘بارا ،أك لصوصا ،كيقوؿ األكؿ أف" :دارين" من أسواؽ العرب كما قاؿ
ا٤بربد.
كخطأه ا٤برصفي حيث قاؿ" :يعِب قوما ٘بارا ،كقد قالوا ...قد علمت أنو يريد بِب
األزرؽ ال غّب ،كذلك أف "دارين " ...يريد :إثبات ما زعم أهنم ٘بار على أف "دارين" ليست
سوقا كما كىم ،كإ٭با ىي فيرضة ( )332ٯبلب إليها ا٤بسك ،كقد أضيف إليها ،فقيل :مسك
دارين"( .)333فا٤بعُب على ا٢بالْب :امتبلء ا٢بقائب ،كىو كناية عن النشاط ،كالعمل الدؤكب.
كمن األمثاؿ ما أريد بو الكناية .فا٤بربد يورد قوؿ الراعي ُب الصيٌب" :ا٤بطر"(:)334
ت أ ٍىد ىر ًاجي.
يكىل فىأ ٍ
استى ٍمىرٍر ي
ىخ ٍذ ي
ى٠بى ىع ًِب أ ى
ت بػيٍرىدم ىك ٍ
٤بىا ىد ىعا الد ٍع ىوىة األ ى

()327

()328

الكامل.184/1 :
عياهبم :العيبة :كعاء من أدـ يكوف فيها ا٤بتاع .ك١بمع :عياب كعيب كالعيبة :ما ٯبعل فيها الثياب...كالعرب تكِب عن الصدكر كالقلوب

حر متاعو ،كصوف ثيابو ،كيكتم ُب صدره أخص أسراره الٍب ال
الٍب ٙبُب على الضمائر ا٤بخفاة بالعباب .كذلك أف الرجل إ٭با يضع ُب عيبتو ٌ

ٰبب شيوعها؛ فسميت الصدكر كالقلوب عيابا ،تشبيها بعياب الثياب ،اللساف (عيب)490/9 :
( )329دارين :قاؿ ياقوت :دارين ،فرضة بالبحرين ،ٯبلب إليها ا٤بسك من ا ٥بند .كالنسبة إليها :دارم..كُب كتاب سيف :عن ا٤بسلمْب

اقتحموا إىل دارين البحر مع العبلء بن ا٢بضرمي" ،أجازكا ذلك ا٣بليج بإذف ا﵁ ٝبيعا ٲبشوف على مثل رملة ميثاء ،فوقها ماء يغمرىا أخفاؼ
اإلبل ،كأف ما بْب الساحل كدارين مسّبة يوـ كليلة ،لسفر البحر ُب بعض ا٢باالت ،فتحت أياـ أيب بكر-رضي ا﵁ عنو -سنة 12ىػ معجم
البلداف.229/2 :
( )330الكامل.185/1 :
( )331ا٤بصدرنفسو.55/2 :
( )332الفرضة :مشرب ا٤باء ،أك مرفأ السفينة ،االقتضاب" ،85/1 :كفرضة النهر :ثلمتو الٍب منها يستقى" اللساف( :فرض).233/10 :
()333
()334

رغبة اآلمل.219/2 :
ديواف الراعي النمّبم :ص.29
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ٍب يقوؿ" :كقولو" :استمررت أدراجي" أم :فرجعت من حيث جئت .تقوؿ العرب ( :)335رجع
()336
عوده على بدئو" ( .)337فهذه كنايات عن خيبة
فبلف أدراجو ،كرجع ُب حافرتو
 ،كرجع ي
ا٤بسعى.
ثانيا :الكناية التي يطلب بها موصوف:
ك ىي أال يصرح با٤بوصوؼ ا٤بكِب عنو ،كلكن يذكر مكانو صفة أكصفات خاصة تدؿ
بالتايل عليو .ك إذا كاف يراد بالكناية :اإلخفاء كالسَب ،فمن شرط الصفة أف ال تكوف كاشفة،
كإال فما فائدة الكناية؟
كىذا يفاد من قوؿ ا٤بربد" :ك ركم أف عمر بن عبد ا﵁ بن أيب ربيعة قاؿ شعرا ،ككتب بو
إىل امرأة ٧برمة ٕبضرة ابن أيب عتيق ،كىو:
ً
علىى ً و
ً ً
صٌرىما
استىطٍلً ىعا لىنىا
أىلما بً ىذات ا٣بىاؿ فى ٍ
الع ٍهد بىاؽ يكيد ىىا أ ٍىـ تى ى
ى ى
ً
ت أى ٍف تىػيىم ىمػ ػا
ىجنىبًيػ ػ ػ ػػٌةه
بًنىا ىكبً يك ٍم قىػ ٍد خ ٍف ي
كقي ػوالى ى٥بىا :إًف ا٥بػىػ ىول أ ٍ
قاؿ :فقاؿ لو ابن أيب عتيق :ماذا تريد إىل امرأة مسلمة ٧برمة تكتب إليها ٗبثل ىذا
الشعر ! قاؿ :فلما كاف بعد يم ىديٍ ىدةو قاؿ لو ابن أيب ربيعة :أعلمت أف ا١بواب جاء من عند ذلك
اإلنساف؟ فقاؿ لو :ما ىو؟ قاؿ كتبت (:)338
ً ً
يت ىكيك ٍن لىوي ىكت ىاما
ك بًا٥بىىول ى٭ب ناما
أٍ
يض ى
ىض ىحى قى ًر ي
فىاقٍص ٍد يىد ى
()339
ك ٍاعلىم بًأىف ا٣ب ى ً
ك ىكقى ىامػا"
الع يد يك ًبو ىعلىٍي ى
ى
اؿ ح ى
ْب ذى ىك ٍرتىوي
قىػ ىع ىدا ى
ى ٍ
"ا٣باؿ" صفة خاصة بإنسانة ،كىي معركفة ُب ٦بتمعها هبذه الصفة ،فا٣باؿ من الصفات
النادرة .فإذا كُب بو فقد دؿ على صاحبو .كإذا فما فائدة الكناية ؟؛ كلذا انتهز العدك ىذا الشعر
فرصة سا٫بة للقيل كالقاؿ ،كالتشنيع ُب كل مكاف .كىذا يفاد من قولو" :قعد العدك بو عليك
كقاما".

()335
()336
()337
()338
()339

ُب ٦بمع األمثاؿ" 37/2 :رجعت أدراجي ،رجعت عودم على بدئي".
يضرب للراجع إىل عادتو السوء٦ .بمع األمثاؿ.62/2 :
الكامل.284/2 :
البيت غّب موجود ُب الديواف.
الكامل.291-290/1 :
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كمن األمثلة قولو سبحانو كتعاىل﴿ :وقَالُوا لِجلُ ِ
ود ِى ْم لِ َم َش ِهدتُّ ْم َعلَْي نَا﴾( .)340فقد
ُ
َ
أتبعو ا٤بربد بقولو" :كناية عن الفركج" )341(.كأكرد ا٤بربد ىذا ُب موضع آخر (.)342
كقد ٌردد الشهاب ا٣بفاجي ا٤بعُب بْب ا٢بقيقة ،كاجملاز ا٤برسل ،كالكناية .حيث قاؿ:

"ا١بلود .قيل :ا٤براد هبا الظاىر ،كقيل :ا١بوارح ،كقيل :كىو كناية عن الفركج" ( )343كىو مأخوذ
من كبلـ الز٨بشرم (.)344
ك من األمثلة قوؿ ا٤بربد" :كقوؿ العرب :ما ٱبفى ذلك على األسود كاألٞبر .يريد :العريب
كالعجمي ،...ك من ذلك قوؿ األشعث بن قيس لعلي بن أيب طالب –رٞبو ا﵁ -كأتاه يتخطى
رقاب الناس ك علي على ا٤بنرب فقاؿ :يا أمّب ا٤بؤمنْب غلبتنا ىذه ا٢بمراء على قربك"(.)345
كيقوؿ ُب موضع آخر" :العرب تقوؿ :ما ٱبفى ذلك على األسود كاألٞبر ،أم العريب
كالعجمي ،كيسموف ا٤بوايل كسائر العجم :ا٢بمراء"(.)346
جاء ُب لساف العربٞ( :بر) "األٞبر :الذىب ،كاألبيض :الفضة ،كالذىب كنوز الركـ.
ألنو الغالب على نقودىم ،كقيل :أراد العرب كالعجم ٝبعهم ا﵁ على دينو كملتو"(.)347
ك من ذلك ما جاء ٖبطبة ا٢بجاج ألىل العراؽ ،قاؿ" :يا أىل العراؽ ،كيا أىل
الشقاؽ...يا بِب اللكيعة ،كعبيد العصا ،كأكالد اإلماء ،إين أل٠بع تكبّبا ما يراد ا﵁ بو ،إ٭با يراد
بو الشيطاف ."...قاؿ ا٤بربد" :كقولو :بنو اللكيعة" يريد اللئيمة" (.)348
كىو يريد ما جاء ُب قولو" :كقولو" :بنو اللكيعة" فهي اللئيمة ،كيقاؿ ُب النداء للئيم :يا
ليكع ،لؤلنثى يا لىكاع؛ ألنو موضع معرفة ..كقد جاء ُب ا٢بديث" :ال تقوـ الساعة حٌب يلي أمر

()340

سورة فصلت :اآلية.65

()347

لساف العرب( ،مادة ٞبر).75;/7:
الكامل.271, 270/1 :

( )341الكامل ،131/2 :ك قاؿ ذلك ُب .292/2 :
( )342ينظر الكامل.292/2 :
( )343حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم ،الشهاب البيضاكم ،طبعو مصر ادياف علوـ الدين ٨ ،بطوط،دط،دت 396/7:
()344ينظر الكشاؼ.554/8 :
( )345الكامل.:6-:5/6 :
( )346ا٤بصدر نفسو.152/2 :
()348
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الناس ليكع بن ليكع" ( .)349فهذا كناية عن اللئيم بن اللئيم ،كىي صفة ذـ .كقد فسرت بأهنا:
العبيد كالسفلة ،ك ا٢بمق.
كقد يراد با١بملة الكناية عن موصوؼ ،كببعضها الكناية عن صفة كمن ذلك ما جاء ُب
قوؿ األحنف بن قيس" :ال تزاؿ العرب عربا ما لبست العمائم ،كتقلدت السيوؼ ،كمل تعد
ا٢بلم ذالٌ ،كال التواىب فيما بينها ضعة"(.)350
"مالبست العمائم" كناية عن مدكامة العرب االستعداد للحرب ،كذلك أف العرب ال
تلبسها ،كإ٭با تكِب هبا عن بيضات السبلح ،ىذا إىل جانب أهنا كردت مقَبنة بتقليد السيوؼ.
يقوؿ :ا٤برصفي ُب تعليقو على قوـ سحيم:
الع ىم ىامةى تىػ ٍع ًرفي ًوين
ابن ىجبلى ىكطىبلعي الثػنىايىا
ىم ىٌب أ ى
ىض يع ى
أىنىا ي
"أضع العمامة العرب تكِب بالعمامة عن بيضة السبلح ،يقوؿ مٌب أضعها على رأسي
تعرفوف مكانٍب ُب ا٢برب ،كال كضعها عن الرأس ُب حاؿ السلم" (.)351
ك األصل ُب العمامة :ا٢بقيقة؛ فا٢بجاج ُب خطبتو ألىل العراؽ أراد ذلك ،كما أراد
بوضع العمامة حسرىا عن كجهو؛ فالكلمة ال ٲبنع أف يكتنفها جانبا من ا٢بقيقة ،ككناية؛ ألف
قرينتها ال ٛبنع ذلك.
كمن ذلك ما كُب بو عن ا٤برأة ،يقوؿ ا٤بربد" :كالعرب تكِب بالنعجة عن ا٤برأة ،كبالشاة،
َخي لَو تِسع وتِسعو َن نَعجةً ولِي نَعجةٌ و ِ
قاؿ ا﵁ -تبارؾ كتعاىل ﴿ -إِ َّن ىٰ َذا أ ِ
ال
اح َدةٌ فَ َق َ
َ
ُ ْ ٌ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ َ
أَ ْك ِفلْنِيها و َع َّزنِي فِي ال ِ
ْخطَ ِ
اب﴾ (.)352
َ َ
()353
كقاؿ األعشى:
ًً
ًً
ت ىحبةن قىػ ٍلبً ىها ىك ًط ىح ًا٥بىا
ىصٍب ي
فىػىرىمٍي ي
ت ىغ ٍفلىةى ىعٍينو ىع ٍن ىشاتو فىأ ى
()354
يريد ا٤برأة"
()349
()350
()351
()352
()353
()354

الكامل ,261 ،260/1 :كقد كرد ا٢بديث ُب مسند اإلماـ أٞبد.258/2 :
ا٤بصدر نفسو.179/1 :
رغبة اآلمل.38/3 :
سورة ص :اآلية.23
ديواف األعشى :ص;.6
الكامل. 240/2-283/1 :
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فقد ذكر أف منهج العرب الكناية عن ا٤برأة بالنعجة كالشاة كالبقرة الوحشية ،كىذا على
عمومو جائز ُب كبلـ العرب.
ثالثا :الكناية التي يطلب بها نسبة.

ك ىي أف يصرح با٤بوصوؼ كبالصفة ،كيقصد بإثباهتا لشيء الكناية عن إثباهتا
للموصوؼ هبا .فا٤بربد يذكر خرب إقصاء ىشاـ بن عبد ا٤بلك أليب النجم؛ ألنو مل يراع ا٤بقاـ
حْب أنشده:
كع ٍ ً
ىح ىو ًاؿ*
*ك
صار ى
ْب األ ٍ
ت ى
الشمس قى ٍد ى
ي
حْب ذىب بو الركم عن الفكر ُب عْب ىشاـٍ ،ب أرؽ ذات ليلة ،فطلب من حاجبو
عربيا فصيحا ٰبادثو؛ فأحضر لو أبا النجم فلما حضر قاؿ لو :أين تكوف منذ أقصيناؾ؟ قاؿ:
ٕبيث ألفتِب رسلك .قاؿ :فمن كاف أبو مثواؾ؟ قاؿ :رجلْب أتغذل عند أحدٮبا ،كأتعشى عند
اآلخر (.)355
كقاؿ ُب موضع آخر" :كيقاؿ لرب البيت كربة البيت اللذين ينزؿ هبما الضيف :ىي أـ
مثواه ،كىو أبو مثواه ،كأنشد أبو عبيدة:
ً
إًف ال ىك ًرًنى علىى ًعبلتًًو يى ىس يع
ت ًهبىا
م ٍن أيمـ ىمثٍػ ىول ىك ًرًًن قى ٍد نىػىزلٍ ي
كُب كتاب ا﵁ -عز كجل ﴿ -أَ ْك ِرِمي َمثْ َواهُ ﴾ ( .)356معناه عند العرب .إضافتو"(.)357
ً ً
ت
ٍب زاد ذلك شرحا عند قوؿ عمراف بن حطاف :يىا ىرٍك يح ىك ٍم م ٍن أىخي ىمثٍػ ىول نىػىزلٍ ي
ً ً ()358
بو
فهو يقوؿ" :يقاؿ :ىذا أبو مثوام ،كلؤلنثى ىذه أـ مثوام .ك منزؿ اإلضافة كما
أشبهها :ا٤بثول .ككذلك قاؿ ا٤بفسركف ُب قوؿ ا﵁ عز كجل﴿ :أَ ْك ِرِمي َمثْ َواهُ﴾ .أم

إضافتو"(.)359

()355
()356
()357
()358
()359

ينظر الكامل.94/3 :
سورة يوسف :اآلية.21
الكامل٦ ،101/3 :باز القرآف.304/1 :
الشطر الثاين قولو" :قد ظن ظنك من ٢بم كغساف" الكامل.170/3 :
الكامل.5;6/7 :
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كلمة "مثول" اسم مكاف ٗبعُب موضع الثواء أم :اإلقامة أك نزكؿ الضيف .كأما "أبو
مثول" ك"أـ مثول" فهما كنايتاف عن صاحيب مكاف اإلضافة .فإذا اتصف ا٤بثول بالكرـ فهو
كناية عن نسبة الكرـ بطريق اللزكـ ٤بن ينزؿ فيو ،كذلك أف ا٤بكاف ال ينتفع بشيء .يقوؿ ابن

عطية (ت  546ىػ) ُب آية سورة يوسف" :اإلكراـ إ٭با ىو لذم ا٤بثول" (.)360
كركل ا٤بربد قوؿ قتٌاؿ الكبلٌيب (:)361
اضح وة لًو ً
ً
ً
ً
اض ًح ا٣بى مد ىٍٰب ًمي ىح ٍوىزىة ا١بىا ًر
م ىك ى
الى أ ٍىرض يع الد ٍىر إال ثى ٍد ى
ى
ٍب قاؿ قولوٰ" :بمي حوزة ا١بار؛ أم :ما ٰبوزه يقاؿ :فبلف مانع ٢بوزتو .أم صار ُب

حيزه" ( . )362فإذا ٞبيت حوزة ا١بار فقد ٞبى ا١بار نفسو بطريق اللزكـ .كىو أبلغ ُب التعبّب من
التصريح ٕبمايتو ،ألف الكناية تفيد أف ا١بار كما ٰبوزه موضع ا٢بماية.
ك يذكر ا٤بربد أف "أبا زيد أنشد إبراىيم بن ىشاـ كإىل ا٤بدينة:
*يا ابن ًى ىش واـ يا أىخا ً
الكىرًاـ*
ى ى
ى ى
()363
.
فقاؿ إبراىيم :كإ٭با أنا أخوىم ككأين لست منهم ! ٍب أمر بو فضرب بالسياط"
قولو" :يا أخا الكراـ" كناية عن نسبو ،كىي تفيد أف الكرـ غّب متأصل ُب ىشاـ ،فقد
يكوف ا٤ببلزـ للكراـ غّب كرًن ،كا٤بصاّب ىي الٍب ٝبعت بينهم .ك لكن األخوة ُب ىذا ا٤بقاـ ال
تعِب سول الكرـ بقرينة ا٤بدح ،غّب أف ىذا ٩با ال يواجو بو ا٤بلوؾ كاألمراء .فلكل مقاـ مقاؿ،
كلذا عرض الشاعر نفسو للعقاب.
كيتبْب ىذا ٗبا جاء ُب "ا٤بثل السائر" ُب مدح إنساف ""أنت من القوـ الكراـ" أم :لك
ُب ىذا الفعل سابقة ،كأنت حقيق بو ،كلست دخيبل فيو" (.)364

()360
()361
()362
()363
()364

﵀رر الوجيز.231/3 :
الكامل. 54/1:
ا٤بصدر نفسو. 56/1:
ا٤بصدر نفسو.187/1 :
ا٤بثل السائر.:5/7 :
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إشارة إلى التعريض:

قرف التعريض بالكناية ُب كثّب من كتب الَباث ()365؛ إذ ٮبا يتفقاف ُب اإلخفاء كالسَب .كقد
فرؽ ا﵀ققوف بينهما بوجوه أٮبها (:)366
أوال  :الكناية تقع ُب األلفاظ ا٤بفردة،ك الَباكيب.أما التعريض فإنو ٤با كانت داللتو بالقرينة
اختص بالَباكيب.

ثانيا  :التعريض أكثر خفاء من الكناية .كالسبب أف داللتها من األلفاظ ،أما التعريض فإف داللتو
بالقرينة ،كفيها نوع خفاء.
ثالثا :التعريض يكوف ُب كل من ا٢بقيقة كاجملاز كالكناية ،فهو أكسع استعماال من الكناية.

مل يبْب أبو العباس ا٤براد بالتعريض ،كلكن كرد من أمثلتو ُب الكامل:
"ككاف قيس بن سعد شجاعا ،جوادا ،سيدا .كجاءتو عجوز قد كانت تألفو ،فقاؿ ٥با :كيف
حالك؟ فقالت :ما ُب بيٍب يج يرذ .فقاؿ :ما أحسن ما سألت .أما ك ا﵁ ألكثرف جرذاف بيتك"
( . )367فقد عرضت ٕباجاهتا دكف تصريح ،كبطريقو فهمهما "قيس" كلذا أجاهبا إىل ما أرادت.
كالقرينة ما فهم من حا٥با كإلقاء ىذه العبارة إىل جواد كرًن.
ك أخّب ،فدراسات الكناية ُب "الكامل" كثّبة غّب أهنا متناثرة ،كقد أضفى عليها ا٤بربد
الكثّب من بيانو ،كلذا كاف الكتاب مقصدا لعلماء الببلغة.

( )365ينظر :الصناعتْب 381 :كإعجاز القرآف ،98 :كا٤بثل السائر.56/3 :
()366

ينظر :اإليضاح ،186/3 :كشركح التلخيص.264/4 :

( )367الكامل.116/2 :
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الفصل الثالث
علم البديع

306

انفصم انثانث > عهى انبديع

انباب انثاَي> عهٕو انبالغت

علم البديع يعتِب بوجوه ٙبسْب الكبلـ "بعد رعاية تطبيقو على مقتضى ا٢باؿ،
ك كضوح الداللة"(،)1
المبحث الول :المحسنات البديعية المعنوية:
يرجع استعماؿ ا﵀سنات البديعية ا٤بعنوية إىل ٙبسْب ا٤بعُب أكال كبالذات ،كإف كاف بعضها
قد يفيد ٙبسْب اللفظ أيضا .ك من بْب ا﵀سنات البديعية ا٤بعنوية الٌب ذكرىا ا٤بربد:

الطباق:

كيسمى التطبيق ،كا٤بطابقة ،كالتضاد.
الطباؽ عند علماء الببلغة ىو" :ا١بمع بْب ا٤بتضادين ،أم بْب معنيْب متقابلْب ُب
ا١بملة ،أم مطلق تناُب بْب ا٤بعنيْب"(.)2
الطباؽ عند ا٤بربد :لقد ذكر ا٤بربد ا٤بعُب اللغوم للطباؽ عندما أكرد مقدـ الربيع بن زياد
ا٢بارثي على عمر بن ا٣بطاب ( )فقاؿ:
"قاؿ الربيع بن زياد ا٢بارثي :كنت عامبل أليب موسى األشعرم على البحرين ،فكتب إليو
عمر بن ا٣بطاب -رٞبو ا﵁ -يأمره بالقدكـ عليو ىو كعمالو ،كأف يستخلفوا ٝبيعا ،قاؿ :فلما
قدمنا أتيت "يرفأ" فقلت :يا يرفأ .مسَبشد كابن سبيل .أم ا٥بيئات أحب إىل أمّب ا٤بؤمنْب أف
يرل فيها عمالو؟ فأكمأ إيل با٣بشونة ،فاٚبذت خفْب مطارقْب كلبست جبة صوؼ ،كلثت
عمامٍب على رأسي"(ٍ .)3ب أخذ ا٤بربد ُب تفسّبه فقاؿ :كقولو" :خفْب مطارقْب" :تأكيلو:
مطبقْب ،يقاؿ طارقت أىل إذا أطبقتها ،كمن قاؿ :طرقت ،أك أطرقت فقد أخطأ"( .)4فهذه
مطابقة با٤بعُب اللغوم ،ألهنا ُب ا﵀سوس.
ككرد ُب كامل ا٤بربد قوؿ الفرزدؽ(:)5
ض ًُب الشب ً
اب ىكأىنوي
ب يىػٍنػ ىه ي
ى
ىكالشٍي ي

ً
يح ًٔبىانًبىػٍي ًو نػى ىه يار
لىٍي هل يىص ي
كمل يبْب ىذا الطباؽ .ك ا٤بعُب أنو طابق بْب الشيب كالشبابٍ ،ب بْب :ليل كهنار.

()1
()2
()3

اإليضاح.6/8 :
ا٤بصدر نفسو.8/8 :
الكامل.597-596/5 :

( )4ا٤بصدر نفسو.59:/5 :
( )5ا٤بصدر نفسو ،6=/5 :كالبيت بديواف الفرزدؽ :ص767
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كقاؿ ابن أيب عبينة:
اح يىػ ٍوـه ىعلىى ح ػ ػ ػ ػىي ىكالى ابٍػتىك ػ ػػىىرا
إًال ىرأىل ًعٍبػىرنة فيً ًو إً ٍف ٍاعتىىرباى
ىما ىر ى
ىحٌب تيػ ىؤثػمىر ًُب قىػ ٍووـ ٥بىاى أىثىػ ػ ػ ػىرا
ت
صىرىم ٍ
ىكالى أىتى ٍ
ت ىس ى
اعةه ًُب الد ٍى ًر فىانٍ ى
كعلق ا٤بربد قائبل" :فانصرفت أشبو للمطابقة ،كا٤بشهور فانصرمت"(.)6

المقابلة:

ىي أف " يؤتى ٗبعنيْب متوافقْب ،أك معاف متوافقةٍ ،ب ٗبا يقابلها على الَبتيب ،كا٤براد
بالتوافق خبلؼ التقابل"(.)7
كمن أمثلتها ما جاء ُب الكامل" :قاؿ رسوؿ ا﵁  لؤلنصار ُب كبلـ جرل :إنكم
لتكثركف عند الفزع ،كتقلوف عند الطمع .كالفزع ُب كبلـ العرب على كجهْب:
أحدٮبا :ما تستعملو العامة تريد بو :الذعر ،كاآلخر ،االستنجاد كاالستصراخ"(.)8
ك يقوؿ" :كقاؿ رجل للشعيب كبلما أقذع فيو؛ فقاؿ الشعيب :إف كنت صادقا فغفر ا﵁

يل ،كإف كنت كاذبا فغفر ا﵁ لك"(.)9
ا٤بقابلة ُب ا٢بديث الشريف بْب تكثركف ،كتقلوف ،كبْب :عند الفزع ،كعند الطمع ،كا٤بقاـ
مقاـ خبلؼ بْب الشعيب كصاحبو فا٤بقابلة بْب قولو :صادقا ،ككاذبا ،كحرؼ البلـ من" :يل"
ك"لك" بينهما تضاد ،باعتبار متعلقهما ،كمن ٍب كانت ا٤بقابلة بْب قولو :صادقا ككاذبا ،ك"يل"
ك"لك".

مراعاة النظير:
قاؿ ا٣بطيب" :كتسمى التناسب ك االئتبلؼ ،كالتوفيق أيضا كىي :أف ٯبمع ُب الكبلـ
بْب أمر كما يناسبو ،ال بالتضاد"(.)10

()6
()7
()8

الكامل.58/6 :
اإليضاح.57/8 :
الكامل.7/5 :

( )9ا٤بصدر نفسو.9/6 :
( )10اإليضاح.5:/8 :
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فا٤بعُب على التآلف كالتوافق ُب النظم بغّب التضاد" ،فبل يكوف فيو تكلف ،أك كلمة
نافرة ،أك شاذة ،ككاف القدماء يدركوف ىذا بسليقتهم كيراعونو ُب كبلمهم ،كلذا أثُب العلماء
على من راعى التناسب ُب كبلمو ،كما كجهوا سهاـ النقد ٤بن مل تسعفو موىبتو ٗبراعاتو؛ فجاء

كبلمو مفككا ،متنافرا ،ال تبلؤـ بْب أجزائو كال تناسب"( ،)11كمن أمثلتو ما جاء ُب الكامل:
"كحدثت أف الكميت بن زيد أنشد نصيبا ،فاستمع لو ،فكاف فيما أنشده(:)12
ً
ً
ي
ب
ورا يمنىػع ىمةن
بيً ن
ىكقى ٍد ىرأىيٍناى هباى يح ن
ضا تى ىك ىام ىل في ىها الدؿ ىكالشنى ي
فثِب "نصيب" خنصره ،فقاؿ لو الكميت :ما تصنع؟ فقاؿ :أحصى خطأؾ .تباعدت ُب
ي
ب" ...
قولك" :تكامل فيها الدؿ كالشنى ي
ي
ب".
قاؿ أبو العباس :كالذم عابو نصيب من قولو" :تكامل فيو الدؿ الشنى ي
قبيح جدا .كذلك أف الكبلـ مل ٯبر على نظم ،كال كقع إىل جانب الكلمة ما يشاكلها،
كأكؿ ما ٰبتاج إليو القوؿ :أف ينظم على نسق ،كأف يوضع على رسم ا٤بشاكلة"(.)13
فالكميت "ٝبع بْب شيئْب متباعدين ،كٮبا الدؿ كىو الشكل كا٢ببلكة كحسن ا٥بيئة،
كالشنب كىو :برد األسناف ،كتطرؽ عليو بذلك بعض العيب"( .)14كىو عدـ التناسب بْب
الكلمتْب ُب النظم.
كيرينا ا٤بربد الفرؽ بْب نوعْب ٨بتلفْب من النظم ،أحدٮبا ركعي فيو التناسب ،كالثاين مل
يراع فيو ذلك؛ فهو يتبع النص السابق بقولو:
"خربت أف عمر بن ١بأ قاؿ البن عم لو :أنا أشعر أمنك ،قاؿ لو :ككيف؟ قاؿ ألين
أقوؿ البيت كأخاه ،كأنت تقوؿ البيت كابن عمو ،كأنشد عمرك بن ٕبر:
ً
ً ً ً ً ً
ىك ًش ٍع ور ىكبىػ ٍع ًر ال ىكٍب ً
يل
ش فىػر ىؽ بىػٍيػنىوي
ل ىسا هف ىدعي ُب ال ىقريض ىدخ ي
كبعر الكبش يقع متفرقا"(.)15

()11
()12
()13
()14
()15

أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل :ص.7:7
ديواف الكميت بن زيد األسدم :ص.7:
الكامل.59=/6 :
أمايل ا٤برتضىٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،دار إحياء الكتب العربية ،ط57;7 ،5ق5=98/ـ.699-698/6 :
الكامل ،5:5-5:4/6 :كينظر :البياف كالتبيْب.64:/5 :
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فقد عد شعر "عمر بن ١بأ" مثبل للنظم ا١بيد ،ألنو متبلئم ،متناسب الكلم ،كما عد
شعر ابن عمو مثاال للنظم الردمء؛ إذ ال تناسب بْب أجزائو ،كأكرد ا٤بربد شاىدا للنوع الثاين
البيت الذم أنشده "عمرك بن ٕبر" فهو يصف شعرا مفكك األجزاء كلذا شبهو ببعر الكبش،
فهو يقع مفرقا حيثما كاف كاتفق ،كذلك أف قائل ىذا الشعر ليس من أىلو.

ومما يلحق بمراعاة النظير :إيهام التناسب :كىو" :أف ٯبمع بْب معنيْب غّب متناسبْب

بلفظْب يكوف ٥بما معنياف متناسباف كإف مل يكونا مقصودين"(.)16
كقد أكرد ا٤بربد قوؿ عمر بن أيب ربيعة ُب "القتوؿ"(.)17
ً
ىع ىد ىد الن ٍج ًم كا٢بصى كالتػير ً
اب.
ت بىػ ىهنرا
يٍب قىاليوا يٙببيػ ىها؟ قيػلٍ ي
ى ىى ى ى
كبْب ا٤براد بالنجم بقولو" :فيو قوالف"(:)18
أحدٮبا :أنو أراد بالنجم :النجوـ ،ككضع الواحد ُب موضع ا١بمع؛ ألنو للجنس .
كالوجو اآلخر( :)19أف يكوف ما ٪بم من النبت ،كىو ما مل يقم على ساؽ" .ك الشجر :ما يقوـ
على ساؽ ،ك"اليقطْب"( :)20ما انتشر على كجو األرض"(.)21
الشجر يسج َد ِ
ٍ
قاؿ ا﵁ تعاىلَّ ﴿ :
ان﴾ (.)22
س َوالْ َق َم ُر بِ ُح ْسبَان (٘) َوالن ْ
َّج ُم َو َّ َ ُ َ ْ ُ
الش ْم ُ

النجم مناسب للشمس كالقمر ،ألهنا كواكب ٠باكية٥ .بذا ٠بي إيهاـ التناسب.
فمراعاة التناسب من أسباب حسن النظم كجودتو ،كبذلك تَبابط ا٤بعاين كتتبلءـ ،كىو
أمر دعا إليو علماء الببلغة كأرجعوا إليو الكثّب من مزايا النظم كببلغتو.
كتبدك صلة ىذا اللوف البديعي ٗبباحث النظم" ،فمن مل يواتو الطبع ،أك تسعفو ا٤بلكة
على صوغ الكبلـ ا٤بتناسب األجزاء فإف ا٤بعاين تتأىب عليو .أما إذا قسرىا ُب مواقعها فإهنا

()16
()17
()18
()19
()20
()21
()22

مواىب الفتاح ،ضمن (شركح التلخيص).748/8 :
الكامل.685/6 :ك البيت ُب ديواف عمر بن أيب ربيعة :ص.867
ا٤بصدر نفسو.68:/6 :
ىذا تفسّب ثعلب ُب ٦بالس ثعلب ،شرح عبد السبلـ ىاركف ،دار ا٤بعارؼ ،ط5844 ،8ىػ5=<4/ـ.85= :
أكرده تتمة للفائدة ،لتكتمل األنواع ،كاليقطْب ،إشارة إىل قولو تعاىل ﴿ :كأىنبىٍتػنىا ىعلىٍي ًو ىش ىجرةن من يىػ ٍق ًط و
ْب ﴾ (الصافات.)58: :
ى
ى
كىو ا٤بفركش على األرض كالقثاء ،كالبطيخ ك٫بوٮبا ،حاشية الصاكم على تفسّب ا١ببللْب.597/8 :
سورة الرٞبن :اآليتاف.:-9
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تتجاكر دكف مؤاخاة؛ فيبدك الكبلـ مهمل النسج ،مفكك الَبكيب ،كمن ٍب يتعرض صاحبو
لسهاـ النقد"(.)23
االستطراد:

عرفو ا٣بطيب بأنو" :االن تقاؿ من معُب إىل معُب آخر متصل بو ،مل يقصد بذكر األكؿ
التوصل إىل ذكر الثاين"(.)24
ككرد من أمثلتو قوؿ إسحاؽ ا٤بوصلي:
فى ىما ىذر قىػ ٍر يف الش ٍم ً
س ىح ىٌب ىكأىنناى ًم ىن العً مي ىٍ٫ب ًكي أى ٍٞبى ىد بٍ ًن ًى ىش ًاـ(.)25
كصف إسحاؽ نفسو كصحبو بالتعب كالعجزٍ ،ب استطرد بذكر "أٞبد بن ىشاـ" فجعلو
على سبيل التشبيو أصبل ٤با ذكر.
كقد أكرده ابن ا٤بعتز(()26ت  296ىػ) شاىدا ٢بسن ا٣بركج من معُب إىل معُب.
المشاكلة:

ُب اصطبلح الببلغيْب ىي" :ذكر الشيء بلفظ غّبه ،لوقوعو ُب صحبتو ٙبقيقا أك
تقديرا"( .)27كقد كردت ا٤بشاكلة عند ا٤بربد.
 فمن كركدىا با٤بعُب اللغوم ما جاء ُب قوؿ ا٤بربد:قاؿ أبو العباس" :ىذه أشعار اخَبناىا من أشعار ا٤بولدين حكيمة مستحسنةٰ ،بتاج إليها
للتمثل ،ألهنا أشكل بالدىر"(.)28
قولو" :أشكل" يعِب :أشبو ،كقاؿ" :يقاؿ :ىذا أكرب من ىذا ،إذا شاكلو ُب باب
كاحد"( .)29يعِب :إذا شاهبو كماثلو.

( )23أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل :ص.7::
( )24اإليضاح.68/8 :
( )25الكامل ،96/7 :كينظر الصناعتْب :ص.75:
( )26ينظر البديع ،تصنيف عبد ا﵁ بن ا٤بعتز (ت  6=:ىػ) اعتُب بنشره كتعليق ا٤بقدمة كالفهارس أغناطيوس كراتشقو فكسي ،دار ا٤بسّبة،
ط57== ،6ىػ 5=;=/ـ :ص.:6
( )27اإليضاح.66/8 :
( )28الكامل.7/6 :
( )29ا٤بصدر نفسو.74;/6 :
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 كقد قصد ا٤بربد با٤بشاكلة أيضا التناسب ُب النظم ،كالتبلؤـ ُب األلفاظ مع السياؽ ،فهي"ا٤بشاكلة الفنية" ٗبعناىا العاـ .كقد أكضحها بتطبيقها على الشاىد ،فيحكي "أنشد الكميت
بن يزيد نصيبا ،فاستمع لو ،فكاف فيما أنشده:
بيضا ،تكامل غيها الدؿ كالشنب.
كقد رأينا هبا حوارا منعمة
فثُب نصيب خنصره ،فقاؿ لو الكميت :ما تصنع؟ فقاؿ :احصي خطأؾ ،تباعدت ُب
قولك "تكامل فيها الدؿ كالشنب  ،"...كيعلق ا٤بربد" :كالذم عابو نصيب من قولو" :تكامل
فيها الذؿ كالشنب" قبيح جدا ،كذلك أف الكبلـ مل ٯبر على نظم ،كال كقع إىل جانب الكلمة
كما يشكلها ،كأكؿ ما ٰبتاج إليو القوؿ ،أف ينظم على نسق ،كأف يوضع على رسم
ا٤بشاكلة"(.)30
 أما ا٤بشاكلة ٗبعناىا الببلغي فقد فهمها ا٤بربد حْب اعترب آية ﴿فَ َم ِن ا ْعتَ َد ٰى َعلَْي ُك ْم فَا ْعتَ ُدواَعلَْي ِو بِ ِمثْ ِل َما ا ْعتَ َد ٰى َعلَْي ُك ْم﴾ (٩ .)31با اتفق لفظو ك اختلف معناه ،فمعُب ﴿فاعتدكا عليو﴾:

"اقتصوا منو ،ٲبزج اللفظ يلفظ ما قبلو ،كقوؿ العرب :ا١بزاء با١بزاء ،كاألكؿ ليس ٔبزاء ،كتقوؿ:
فعلت بفبلف مثل ما فعل يب ،أم اقتصصت منو ،كاألكؿ بدأ ظلما  ،كا٤بكافئ إ٭با أخذ حقو،
فالفعبلف متساكياف ،كا٤بخرجاف متبايناف ،إذ كاف األكؿ ظا٤با ،كمثلو ﴿ َو َج َزاءُ َسيِّئَ ٍة َسيِّئَةٌ
ِّمثْ لُ َها﴾ ( ، )32كالثانية ليست سيئة تكتب على صاحبها ،كلكنها مثلها ُب ا٤بكركه ألف الثاين
ئ بِ ِه ْم﴾ ( .)33كقاؿ﴿ :فَيَ ْس َخ ُرو َن
يقتص .كمثلو﴿ :إِنَّ َما نَ ْح ُن ُم ْستَ ْه ِزئُو َن (ٗٔ) اللَّ وُ يَ ْستَ ْه ِز ُ
ِم ْن ُهم َس ِخ َر اللَّ وُ ِم ْن ُه ْم﴾ ( .)34كقاؿَ ﴿ :ويَ ْم ُك ُرو َن َويَ ْم ُك ُر اللَّ وُ﴾ (٤ .)35با ذكرت من أكجو
الكبلـ كإ٭با مكرىم كاستهزاؤىم كسخرىم معصية ﵁ تعاىل كتوثب على أكليائو ،كمكر ا﵁
كاستهزاؤه كسخره عذاب ٥بم كتنكيل"(.)36

()30
()31
()32
()33
()34

الكامل.5:4/6 :
سورة البقرة :اآلية.5=8
سورة الشورل :اآلية.84
سورة البقرة.59-58 :
سورة التوبة :اآلية=;.

( )35سورة ألنفاؿ :اآلية.74
( )36ما اتفق لفظو كاختلف معناه من القرآف اجمليد ،ا٤بربد :ص.58-57
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 -3ككردت ا٤بشاكلة ٗبعناىا الببلغي أيضا ُب قوؿ ا٤بربد لبيت كعب ابن جعيل(:)37
إًذىا ما رمونىا رميػنىاىم كًدن ً
ضونىا
اى ٍم مثٍ ىل ىما يػي ٍق ًر ي
ى ىى ٍ ىى ٍ ي ٍ ى ي

فقد علق بقولو" :يقوؿ :جزيناىم ،كقاؿ ا٤بفسركف ُب قولو عز كجل﴿ :مالِ ِ
ك يَ ْوِم
َ
الدِّي ِن﴾ ( ،)38قالوا :يوـ ا١بزاء كا٢بساب ،كمن أمثلة العرب" :كما تدين تداف"( .)39كأنشد أبو

عبيدة(:)40

ً
ك ا ٍعلىم كأىي ًقن أىف ملٍ ىك ى ً
ً
ين تي ىدا يف"(.)41
ى ٍ ىٍ ٍ ي
ك ىزائ هل ىك ٍاعلى ٍم بأىف ىك ىما تىد ي
عرب الشاعر عن رمي األعداء ٥بم ،أم االعتداء عليهم بالقرض؛ ألنو يرد على ا٤بقرض،
كىذا على سبيل ا الستعارة العنادية التهكمية٤ ،با بْب طرفيها من التضاد ،فالقرض خّب كمنفعة،
كالرمي شر كمضرة .كقولوً :
"دناىم" ىو ا٤براد بقولو :رميناىم.
كأما ا٤بثل" :كما تدين تداف" فمعناه :كما تفعل ٘بازم ،فقد عرب عن ا١بزاء بلفظ
"تداف"؛ لوقوعو ُب صحبة "تى ًدين" على سبيل ا٤بشاكلة كىي ىنا ٙبقيقية.
كاستشهد ا٣بطيب هبذا ا٤بثل ُب اجملاز ا٤برسل( )42لعبلقة "ا٤بسببية" ٗبعُب تسمية السبب
كىو الفعل باسم مسببو "تدين" فبعض األمثلة دائرة بْب ا٤بشاكلة ،كاجملاز ا٤برسل.

اإلرصاد أو التسهيم:

عرفو ا٣بطيب بقولو ىو "أف ٯبعل قبل العجز من الفقرة أك البيت ما يدؿ على العجز إذا
َّ ِ ِ
ِ
س ُه ْم يَظْلِ ُمو َن﴾.)43(".
عرؼ الركل كقولو تعاىلَ ﴿ :وَما َكا َن الل وُ ليَظْل َم ُه ْم َولَٰكن َكانُوا أَن ُف َ
كمن أمثلة اإلرصاد( )44ما ركاه ا٤بربد ُب "باب التشبيو".

( )37الكامل.76;/5 :
( )38سورة الفاٙبة :اآلية.8
(٦ )39بمع األمثاؿ للميداين ، 87/6 :كفسره بقولو" :يعُب كما تعمل ٘بازم ،إف حسنا فحسن ،كإف سيئا فسيء  ،"...ينظر :اللساف:
(دين).8:4/8:
( )40من قولو" :كقاؿ ا٤بفسركف  " ...من أيب عبيدة ُب ٦باز القرآف ،67/5 :كا٤بربد يقصد با٤بفسرين :علماء اللغة.
( )41الكامل.76</5 :
( )42ينظر اإليضاح.=;/7 :

 سورة العنكبوت :اآلية .84
( )43اإليضاح.85/8 :
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"كيركل أف جريرا دخل على الوليد كابن الرقاع العاملي عنده ينشده القصيدة الٍب يقوؿ
فيها:

ىغلىب ا٤بساميًح ً
ضبلى ً
يد ى٠باحةن كىك ىفى قيػريش الٍمع ً
ت ىك ىس ىاد ىىا
ىٍ ى ي ٍ
ى ىى ى ى
الول ي ى ى ى
قاؿ جرير :فحسدتو على أبيات منها ،حٌب أنشد ُب صفة الظبية:
*تيػ ٍزًجي أى ىغ ىن ىكأى ىف إًبٍػىرةى ىرٍكقً ًو*
قاؿ :فقلت ُب نفسي :كقع كا﵁ ،ما يقدر أف يقوؿ ،أك يشبو بو ،قاؿ :فقاؿ:
اب ًم ىن الد ىكاةً ًم ىد ىاد ىىا".
ص ى
"قىػلى هم أى ى

قاؿ :فما قدرت حسدا لو أف أقيم حٌب انصرفت"(.)45
ىذا ما قالو ا٤بربد.
ككرد ُب بعض الركايات ما يدؿ على أف جريرا عندما ٠بع أكؿ ىذا الرجز فطن إىل آخره،
فأنشده كما قاؿ "عدل"( .)46كىو من توادر ا٣بواطر ،فهو ينبئ عن الفطنة كالَبقب لسّب النظم
كائتبلفو ،فكأف خاطر السامع ٯبيش ُب فكر القائل.
التورية:

كتسمى اإليهاـ ك التخييل كالتوجيو ،كىي ُب االصطبلح :أف يطلق لفظ لو معنياف:
قريب كبعيد ،كيراد البعيد :بداللة قرينة ترشد على ىذا ا٤بعُب(.)47
كقد كرد ُب الكامل أمثلة للتورية ،كبعض التعليقات عليها ،كلكن ا٤بربد خلط بْب
أمثلتها ،كأمثلة الكناية كالسبب أف كليهما يعتمد على اإلخفاء كالسَب .فقد أكرد شعرا لعمر بن
أيب ربيعة بدأه بقولو(:)48
ً
ت ًش ٍع ًرم ىىل أىقيولى ٍن لًرٍك و
ب بًىف ػ ػ ػ ىبلة يى ٍم لى ىديٍػ ىها ىى يجػوعي
لىٍي ى
ٍ
ى
طىالىػ ػ ػ ػ ػما عرستم فى ً
ً
استىقليػ ػ ػ ػ ػ ػوا ىحا ىف م ٍن ىٍ٪ب ًم الثيػىريا طيليوعي
ى ى ٍي ي ٍ
( )44ك٠باه قدامة التوشيح ،كتابعو ُب ىذه التسمية كل من أيب ىبلؿ كابن أيب اإلصبع كابن حجة ا٢بموم .ينظر :نقد الشعر :ص;،5:
كالصناعًب :ص;= ،7كٙبرير التحبّب :ص< ، 66كخزانة األدب كغاية األرب ،لتقي الدين أيب بكر علي ا٤بعركؼ باين حجة ا٢بموم ،شركح
عصاـ شعيتو ،دار ا٥ببلؿ بّبكت ،ط666/5 :.5=<; ،5
( )45الكامل.585/7 :
( )46ينظر العمدة ،67/6 :كٙبرير التحبّب :ص=. 66
()47
()48

ينظر ألواف من البديع (ٙبرير كتأصيل) ،عبد ا﵁ عليوه حسن ،طبعة دار األرقم بالزقازيق :ص<=.
ديواف عمر بن أيب ربيعة :ص.5=4
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ٍب قاؿ" :قولو" :حاف من ٪بم الثريا طلوع" كناية ،كإ٭با يريد" :الثريا" بنت علي بن عبد
ا﵁ بن ا٢بارث بن أمية األصغر ،كىم العببلت ...ككانت "الثريا" موصوفة با١بماؿ ،كتزكجها
سهيل بن عبد الرٞبن بن عوؼ الزىرم ،فنقلها إىل مصر ،فقاؿ عمر يضرب ٥بما ا٤بثل
بالكوكبْب:

أىػيها ا٤بٍن ًكح الثيريا س ًهيًػ ػ ػ ػ ػ نبل عمرىؾ اللو ،ىكيف يػلٍتى ًقي ً
اف
ٍ ى ى ى
ى
ى ي ي
ى ٍي
ً ()49
ً
استىػ ىق ػ ػ ػ ػ ىل ىٲبىاف" .
استىػ ىقل ٍ
ت ىك يسهيل إذا ٍ
ى ىي ىشاميىة إً ىذا ىما ٍ
التورية ُب لفظي" :الثريا" ك"سهيل" الكوكباف ا٤بشهوراف كقد كرل هبما عن الزكجْب:

"الثريا بنت علي" ك"سهيل بن عبد الرٞبن" كىذا يوىم أف الشاعر يريد النجمْب ا٤بشهورين
كذلك أف "الثريا" من منازؿ القمر الشامية ،كسهيبل من النجوـ اليمانية كىو يريد :صاحبو
"الثريا".
ك فائدة التورية أف الشاعر يستطيع معها اإلنكار مٌب أراد( .)50كالتورية ٦بردة ،حيث مل
تقَبف ٗبا يبلئم ا٤بعُب القريب ،كقد قرنت ٗبا يبلئم ا٤بعُب البعيد ،كىو "ا٤بنكح" فهو ليس من
صفات الكواكب.
كجعلها بدر الدين بن مالك (ت  686ىػ) مرشحة ،ألف كبل من "الثريا" ك"سهيل" رشح
صاحبو للتورية ،فقول لفظ الثريا على إيهاـ القصد بسهيل إىل الكوكب ا٤بعركؼ كلفظ سهيل
على إيهاـ القصد بالثريا إىل ا٤بنزلة ا٤بشهورة ليكوف أحدٮبا مشاليا كاآلخر جنوبيا ،كمراد الشاعر
إ٭با ىو الثريا صاحبتو الشامية الدار كالقبيلة .ألهنا من بِب أمية األصغر بن عبد مشس كسهيل
اليماين الدار ال القبيلة ،فتم لو ما أراد من اإلنكار على من ٝبع بينهما بألطف كجو (.)51
كقاؿ السيوطي هبذا ُب كتابو :عقود ا١بماف ُب ا٤بعاين كالبياف(.)52
كجاء ُب "الكامل" قوؿ الشاعر(:)53
 عبلة اسم ،ك قاؿ ا١بوىرم :اسم جارية .كالعببلت بالتحريك :بطن من بِب أمية الصغرل من قريش نسبوا إىل أمهم عبلة ،إحدل نساء بِب
ٛبيم .،اللساف مادة(عبل).6:/ =:
( )49الكامل.679-678/6 :ك البيتاف ُب ديواف عمر بن أيب ربيعة  :ص6:
( )50ينظر ٙبرير التحبّب :ص< ،76كألواف من البديع :ص.549
( )51ينظر ا٤بصباح ُب ا٤بعاين كالبياف كالبديع ،بدر الدين بن مالك ،حققو كشرحو حسِب عبد ا١بليل يوسف ،مكتبة اآلداب مصر،دط ،دت:
ص. 6:6
( )52ينظر عقود ا١بماف ُب ا٤بعاين كالبياف :ص.115
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وس ى
لى ٍو أىف قى ٍ
ف يكلوي
صىرىؾ يىا ابٍ ىن يي ي
ىكأىتىػ ػ ى
ف يى ٍستىعًّبيىؾ إًبٍػ ػ ػ ػ ػراةن
وسػ ػ ي
اؾ يي ػ ي
كمل يعلق ا٤بربد بشيء.

إًبر ي ً
يق ًهبىا فًنىاءي ا٤بٍن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًزًؿ
ض
ي
هى
ى
ً
يصوي ىملٍ تىػ ٍف ىع ًل
لًيى ًخي ى
ط قد قىم ى

كالبيتاف فيهما التورية ،كا٤ببالغة ُب ا٥بجاء ،حيث بالغ الشاعر ُب كصف مهجوـ بالبخل،
فلو كاف ٲبتلك إبرا يضيق هبا بيتو ،كجاء أبوه يوسف يستعّبه إبرة كاحدة ما أعطى إياه اإلبرة،
كمن كاف ىذا شأنو فهو غارؽ ُب البخل ،فالشاعر يورل بقميص يوسف للقدكد(.)54
فقولو "قد قميصو" يبلئم ا٤بعُب القريب الذم كرل بو عن ا٤بعُب البعيد الذم أراده ،كىو
ذـ "ابن يوسف" ا٤بهجو ،كا٤بعاصر لو ،كلذا كانت التورية مرشحة.
كقاؿ ا٤بربد( :)55كقيل للممسك عن الطعاـ :صائم لثباتو على ذلك ،كيقاؿ :صاـ
النهار :إذا قامت الشمس  ....كقاؿ النابغة(:)56
خيل ًصياـ كخيل ىغيػر صائًمةو
ك اللي يج ىما.
الع ىج ً
اج ىك ىخٍي هل تىػ ٍعلى ي
ىٍٙب ى
ت ى
ىٍ ه ى ه ى ىٍ ه ٍي ى ى
ك اللي يج ىما " عن
يقوؿ ابن حجة" :أراد بالصياـ ىهنا :القياـ ،ككرل بقولو " :تىػ ٍعلى ي
الصياـ"(.)57
فببلغة التورية تعتمد على اإليهاـ كالتعمية ،كىذا يستدعي طوؿ التأمل للوصوؿ إىل
ا٤بعُب ا٤براد ،كجدير ٗبن ينطق بالتورية أف يبتعد عن التكلف كالصنعة ،كإال صارت تعمية للمعُب،
ال ٧بسنا بديعيا.
كيقوؿ ا٤بربد آخر كتاب "الكامل"" :كنذكر آيات من القرآف الكرًن رٗبا غلط ُب ٦بازىا
ك لِتَ ُكو َن لِ َم ْن
يك بِبَ َدنِ َ
النحويوف" .ك٩با قالو" :كُب القرآف ُب ٨باطبة فرعوف﴿ :فَالْيَ ْو َم نُنَ ِّج َ

( )53الكامل.</7 :
( )54ينظر :الصبغ البديعي ُب اللغة العربية ،أٞبد موسى ،دار الكتاب العريب للطباعة كالنشر57<< ،ىػ 5=:= /ـ :ص  ،8<8كالقدكد:
يصوُ ِمن ُدبُ ٍر َوأَلْ َفيَا َسيِّ َد َىا لَ َدى الْبَ ِ
ك ُسوءًا إَِّال أَن
اب َوقَد ْ
اب قَال ْ
َت َما َج َزاءُ َم ْن أ ََرا َد بِأَ ْىلِ َ
إشارة إىل قولو تعاىلَ ﴿ :و ْ
َّت قَ ِم َ
استَبَ َقا الْبَ َ
يسجن أَو َع َذ ِ
يم ﴾ سورة يوسف :اآلية.69
ٌ
ُْ ََ ْ
اب أَل ٌ
( )55الكامل.;=/7 :
()56
()57

ديواف النابغة الذبياين :ص.5:5
خزانة األدب ،86/6 :كينظر البديع ُب نقد الشعر :ص .:4
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ك آيَةً﴾ . فلي س معُب "ننجيك" ٬بلصك ،لكن نلقيك على ٪بوة من األرض "ببدنك":
َخلْ َف َ
بدرعك ،يدؿ على ذلك "لتكوف ٤بن خلفك آية""(.)58
ىذا القوؿ الكرًن من اآليات الٍب تبْب هناية فرعوف كجنوده كما حل هبم من الغرؽ ،كأف
فرعوف ما كاف لينفعو النطق بالتوحيد ،كقد نزؿ هبم البأس.

ك ابن أيب اإلصبع ا٤بصرم جعل ىذه اآلية من شواىد التورية فقاؿ" :كمن ذلك
ك آيَةً﴾على رأم من رأل
ك لِتَ ُكو َن لِ َم ْن َخلْ َف َ
يك بِبَ َدنِ َ
أيضا قولو عز كجل﴿ :فَالْيَ ْو َم نُنَ ِّج َ
أف البدف ىنا :الدرع ،فإف البدف يطلق على ا١بسد ،كعلى الدرع ،كىو هبذا التفسّب ُب
الظاىر قد استع ملو ٗبعُب ا١بسم ،كأٮبل معُب الدرع ،كمراده ما أٮبل ،ال معُب ما استعمل،
فإف ٪باة فرعوف بعد الغرؽ بدرعو أعجب آية من خركجو ٦بردا"( .)59فالباء على ىذا ُب

ك" للمصاحبة.
قولو "بًبى ىدنً ى
الجمع:

كىو "أف ٯبمع بْب شيئْب أك أشياء ُب حكم كاحد ،كقولو تعاىل﴿ :ال َْم ُ
ال َوالْبَ نُو َن ِزينَةُ
ْحيَاةِ ُّ
الدنْيَا﴾.)60(". 
ال َ
كقد كرد ُب "الكامل"( :)61ا٢بديث الشريف" :من كاف آمنا ُب سربو ،معاَب ُب بدنو،
عنده قوت يومو فكأ٭با حيزت لو الدنيا ٕبذافّبىا"(.)62
فقد بْب الرسوؿ ُ ب إٯباز مفهوـ السعادة ،كٝبع بْب ىذه الثبلثة ُب شيء كاحد،
تطمح لو األنظار ،كىو حيازة الدنيا ٕبذافّبىا ،كتلك سعادة نفسية ،كراحة جسدية.

 سورة يونس :اآلية.=6
( )58الكامل.56<-56;/8 :
( )59بديع القرآف ،ابن أيب اإلصبع ا٤بصرمٙ ،بقيق حفِب شرؼ ،دار النهضة ،مصر ،دط ،دت.546 :
 سورة الكهف :اآلية.8:
( )60اإليضاح.7:/8 :

( )61الكامل.59</5 :
()62سلسلة األحاديث الصحيحة رقم < 84</9: 675كقد كرد هبذا اللفظ" :من أصبح منكم معاُب  "...كركاية ا٤بربد هبا خبلؼ بسّب.
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اللف والنشر:
كىو "ذكر متعدد على جهة التفصيل أك اإلٝباؿٍ ،ب ذكر ما لكل كاحد من غّب تعيْب،
ثقة بأف السامع يرده إليو"(.)63
ك ا٤بربد قد بينو با٤بثاؿ كالتوضيح ُب موضعْب:
 -1ففي أكؿ "باب التشبيو"( ،)64يذكر استحساف الركاة بيت امرئ القيس:
لى ىدل كٍك ًرىىا اىلٍعن ً
ف البى ًايل.
وب الط ًٍّب ىرطٍبنا ىكيىابً نسا
اب ىكا٢بى ىش ي
ي
ىكأىف قهػلي ى
ى
ألف فيو تشبيها ك كذلك اللف كالنشر ا٤برتب؛ فقولو "العناب" يرجع إىل" :رطبا" كقولو:
"ا٢بشف البايل" يرجع إىل "يابسا" كٮبا بياف ٤با ذكر أكال .فالنشر على ترتيب اللف.
ك يدلل ا٤بربد على مزية االختصار ،فيتبع ما سبق بقولو عز كجلَ ﴿" :وِمن َّر ْح َمتِ ِو َج َع َل
ضلِ ِو﴾ . علما بأف ا٤بخاطبْب يعلموف كقت
َّه َار لِتَ ْس ُكنُوا فِ ِيو َولِتَْبتَ غُوا ِمن فَ ْ
لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالن َ
السكوف ،ككقت االكتساب"( .)65فاللف كالنشر يعتمد على قرينة حالية ،كىي" :علم
ا٤بخاطبْب".
 -2كعقد بابا لذكر بعض أقواؿ ا٢بكماء جاء فيو:
"ك قاؿ عبيد ا﵁ بن عبد ا﵁ بن عتبة ،ما أحسن ا٢بسنات ُب آثار السيئات كأقبح
السيئات ُب آثار ا٢بسنات .ك أقبح من ذا ،كأحسن من ذاؾ :السيئات ُب آثار السيئات،
كا٢بسنات ُب آثار ا٢بسنات.
كالعرب تلف ا٣بربين ا٤بختلفْبٍ ،ب ترمي بتفسّبىا ٝبلة ثقة [بأف] السامع يرد إىل كل
ِ
ِ
َّه َار لِتَ ْس ُكنُوا فِ ِيو َولِتَْبتَ غُوا ِمن
خربه ،كقاؿ عز كجلَ ﴿ :ومن َّر ْح َمتِو َج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالن َ
ضلِ ِو﴾.)66( ".
فَ ْ

()63
()64

اإليضاح.78/8 :
الكامل.76/7 :

 سورة القصص :اآلية.;7
( )65الكامل.76/7 :
( )66ا٤بصدر نفسو.56<-56;/5 :
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ُب قوؿ عبيد ا﵁ "تعجب كمفاضلة بْب ا٢بسن كالقبح ُب ا١بمع بْب ا٢بسنات
كالسيئات ،أك انفراد أحدٮبا بالفعل ،كقد أكرد ىذا ا٣برب بطريق اللف كالنشر على جهة
التفصيل ،كلكن النشر كرد على غّب ترتيب اللف.
فقد لف أكال بقولو" :ما أحسن ا٢بسنات ُب آثار السيئات ،كأقبح السيئات ُب آثار
ا٢بسنات" ٍب أتبع بالنشر ،ففسر الثاين ُب اللف باألكؿ ُب النشر ،كالعكس ،فقولو" :كأقبح من
ذا  "...يعود على ما ذكر قبلو ،كقولو" :كأحسن من ذاؾ  "...يعود على قولو" :ما أحسن
ا٢بسنات ُب آثار السيئات"(.)67
كأما اآلية الكرٲبة فإف النشر فيها على ترتيب اللف .كقد أشار إىل ىذا أبو عبيدة (ت
 210ىػ) بقولو٦" :بازه :لتسكنوا ُب الليل كلتبتغوا ُب النهار من فضل ا﵁"(.)68
كقد كاف ا٤بربد ذا بصّبة ُب ٙبديد ىذا اللوف البديعي ،كعنو أخذ العلماء ىذا اللوف
الببلغي كإف مل يشّبكا إليو.
يقوؿ باحث معاصر" :أما حديث ا٤بربد عن اللف كالنشر فلعلو أكؿ حديث كصل إلينا،
فنحن ال نعرؼ عنو شيئا من قبل ،ال عند سيبويو كال غّب سيبويو ،حٌب هناية القرف الثالث
ا٥بجرم على يد ا٤بربد ،فقد كاف حديثو شافيا ٕبيث مل يضف ا٤بتأخركف إىل جوىره شيئا
مذكورا"( .)69فكيف يكوف ىذا صحيحا ك أبو عبيدة أشار إىل اللف كالنشر ببياف ا٤براد ُب
اآلية الكرٲبة.
ك يقوؿ" :كمن يقارف بْب ما قالو ا٤بربد ،كما ذكره ا٣بطيب يرل أف ا٤بربد كاف أكثر
إيضاحا من ا٣بطيب كما ىو ظاىر ُب تعليق كل منهما على اآلية"(.)70
التقسيم:

عرفو أبو ىبلؿ بقولو" :أف تقسم الكبلـ قسمة مستويةٙ ،بتوم على ٝبيع أنواعو ،كال

ٱبرج منها جنس من أجناسو"(.)71
()67
()68
()69
()70
()71

أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل :ص.7<4
٦باز القرآف.554/6 :
أثر النحاة ُب البحث الببلغي :ص.776
ا٤برجع نفسو.65< :
الصناعتْب.794 :
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كقاؿ ا٣بطيب" :ىو ذكر متعددٍ ،ب إضافة ما لكل إليو على التعيْب"(.)72
ك مل يذكر ا٤بربد ىذا اللوف الببلغي ،كلكن كرد ُب الكامل()73أف رسوؿ ا﵁  قاؿ:
"يقوؿ ابن آدـ ،مايل مايل ،كى ل لك من مالك إال ما أكلت فأمضيت ،أك أكلت فأفنيت ،أك

لبست فأبليت"( .)74فقد استوَب الرسوؿ " بأكجز عبارة ،كبأسلوب القصر كجوه إنفاؽ ا٤باؿ
الٍب تعود على ابن آدـ بالنفع ُب الدنيا كاآلخرة.كضرب  اإلنفاؽ ُب ا٤بأكل كا٤بلبس مثبل
لوجوه ا٤بنافع الطيبة ُب الدنيا"(.)75
كذكر ا٤بربد أف "أعرابيا كقف على حلقة ا٢بسن؛ فقاؿ :رحم ا﵁ من تصدؽ من فضل أك

آسى من كفاؼ أك آثر من قوت .فقاؿ ا٢بسن ما ترؾ ألحد عذرا"( .)76ك قد أتبع أبو ىبلؿ
(ت  395ىػ) ىذا ا٣برب بقولو" :فانصرؼ األعرايب ٖبّب كثّب ،كىذا يدؿ على حسن بديهة
األعرايب كفصاحتو ،فقد استوَب أصناؼ الناس هبذه الكلمات"(.)77
التجريد:

ىو عند الببلغيْب" :أف ينتزع من أمر ذم صفة أمر آخر مثلو ُب تلك الصفة ،مبالغة ُب

كما٥با فيو"(.)78
كالتجريد عرفناه عند سيبويو حْب قاؿ" :كلو قاؿ أما أبوؾ فلو أب لكاف على قولو فلك
بو أب أك فيو أب ،كإ٭با يريد بقولو فيو أب٦ :برل األب على سعى الكبلـ"(ٍ .)79ب سكت عنو
النحاة قرنا كامبل حٌب رأيناه مرة أخرل ُب الكامل للمربد.
فقد ركل ا٤بربد ُب "الكامل" شعرا لقتاؿ الكبليب ،كمنو "قولو:
لًو ً
ضع الدىر إًال ثى ٍدم ك ً
اض ًح ا٣بى مد ىٍٰب ًمي ىح ٍوىزىة ا١بىا ًر
اض ىح وة
ىى
ى
الى أىٍر ى ي ٍ ى
()72

اإليضاح.7</8 :

()78

اإليضاح.88/8 :
الكتاب.5=9/5 :

( )73الكامل.7;;/5 :
( )74ا١بامع الصحيح ك ىو سنن الَبميذم ،أليب عيسى ٧بمد بن عيسى بن سورةٙ ،بقيق ك شرح أٞبد ٧بمد شاكر ،مطبعة مصطفى البايب
ا٢بليب ،ط57=< ،6ىػ5=;</ـ ،باب ما جاء ُب الزىادة ُب الدنيا برقم9;6/8: 2342
( )75أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل .7<5:
( )76الكامل.7;;/5 :
( )77الصناعتْب :ص.795
()79
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كقاؿ ُب بيانو" :قولو* :ال أرضع الدىر إال ثدم كاضحة* .يقوؿ :إ٭با ترضعِب أمي،
كليست غّب كرٲبة ،كما قاؿ األعشى(:)80
ياى ىخٍيػىر ىم ٍن يػىٍرىك
ب ىكأٍسان بً ىك م
ب ا٤ب ًطي ىكالى
ف ىم ٍن ىًٖببلى
يى ٍشىر ي
ي
ى
يقوؿ :إ٭با تشرب بكفك ،كليس ببخيل  ،...كقولو :كاضحة أم خالصة ُب نسبها،
كليست بأمة"(.)81
قولو" :كليست غّب كرٲبة" يفيد أف أمو كرٲبة؛ ألف نفي النفي إثبات ،فقد جرد الشاعر
بطريق اللزكـ أما كرٲبة ترضعو ،كىذه ليست سول أمو ،كاستشهد على ذلك ببيت األعشى.
قاؿ الدسوقي (ت  1230ىػ) ُب بيت األعشى" :كا٢باصل أف الشاعر قد جرد كرٲبا آخر
من ا٤بخاطب ،ككُب عن شربو بكفو ا٤بستلزـ لو بنفي الشرب بكف البخيل ،كال منافاة.)82( "...
فالتجريد ىنا بطريق الكناية ،كال منافاة بينهما.
كيبدك أف التجريد يفاد أكال ٍب الكناية ،ألهنا من ا٤بعاين الثانوية ،يقوؿ السيوطي( :ت
 911ىػ)٤" :با نفى الشرب بكف البخيل فقد أثبت لو الشرب بكف كرًن ،كمعلوـ أنو يشرب
بكف نفسو ،فهو إذف ذلك الكرًن كىذا أدؽ أمثلة التجريد"(.)83
كٙبليل ابن قتيبة (ت  276ىػ) للبيت يدؿ على ىذا ا﵀سن البديعي كإف كاف مل يسمو،
فقد بْب ا٤براد بقولو" :يريد أف كل شارب يشرب بكفو ،كىذا ليس ببخيل ،فيشرب بكف من
ٖبل ،كىو معُب لطيف"(.)84
كُب نفس ا٤بقطوعة يقوؿ الشاعر:
ً ً و ًً
ي ػ ػاى لىيتى ًِب كا٤بُب لىيست بًنػ ػاىفًعػةو
ص ًن أىٍك لً ىسي ػ ػ ػ ػا ًر
ٍ ى يى ٍ ى ٍ
٤باىلك أىٍك ٢ب ٍ
ى
ً
ًطو ياؿ أىنٍ ً
ً
ت بًأىٍزفاى ًر
ضيى ًة األى ٍعناى ًؽ ىملٍ ىًٯب يدكا
اح ٍ
يح ا ًإل ىماء إًذاى ىر ى
رى
ى
ً
يقوؿ ا٤بربد" :قولو" :بأزفار" فالزفر :ا٢ب ٍمل ،كيضرب مثبل للرجل ،فيقاؿ إنو يلزفىر .أم:
ٞباؿ لؤلثقاؿ  ...قاؿ أبو قحافة أعشى باىلة(:)85
()80
()81
()82
()83
()84

ديواف األعشى :ص.5;5
الكامل.9:-98/5 :
حاشية الدسوقي ضمن (شركح التلخيص) ،799/8 :
عقود ا١بماف.56/6 :
الشعر كالشعراء ،البن قتيبةٙ ،بقيق أٞبد ٧بمد شاكر ،دار ا٤بعارؼ.:=/5 :
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أى يخو ر ىغائً و
يىأٍ ىىب الظيبلىىمةى ًمٍنوي النػ ٍوفى يل ال ًزفٍػ ير
ب يػي ٍعطيً ىها ىكيى ٍسأى ي٥بىا
ى
كإ٭با يريده بعينو ،كقولك :لئن لقيت فبلنا ليلقينك منو األسد ،كقولو"النوفل" من قولو:
إنو لذك فضل كنوافل"(.)86
فقد كرد التجريد ُب بيت األعشى ،كُب ا٤بثاؿ الذم بعده على سبيل االستطراد لبياف
معُب "زفر" ُب بيت "قتاؿ" السابق .فاألعشى جرد من ا٤برثى سيدا آخرٞ ،باال لؤلثقاؿ ،كما
قاؿ ا٤بربد "كالتجريد باألداة "من" الداخلة على ا٤بنتزع منو ،كىي تفيد االبتداء؛ ألف ا٤بنتزع منو
مبدؤه كنشأتو من ا٤بنتزع منو الذم ىو مدخوؿ "من""(.)87
قاؿ الشيخ عبد القاىر" :ا٤بعُب على أنو النوفل الزفر ،كليس النوفل الزفر باسم ١بنس غّب
جنس ا٤بمدكح كاألسد ،فيقاؿ :إنو شبو ا٤بمدكح بو ،كإ٭با ىو صفة كقولك :ىو الشجاع ،كىو
السيد ،كىو النهاض بأعباء السيادة"(.)88
كمن أمثلتو ما جاء ُب قوؿ ا٤بربد" :كشهد أعرايب عند معاكية بشهادة ،فقاؿ لو معاكية:
كذبت؛ فقاؿ األعرايب :الكاذب متزمل ُب ثيابك ،فقاؿ معاكية :ىذا جزاء من عجل"(.)89
ُب ق وؿ األعرايب" :الكاذب متزمل ُب ثيابك" كل من الكناية كالتجريد ،حيث تلطف ُب
كصف "معاكية" بالكذب دكف أف يصرح .كذلك أنو جرد من معاكية شخصا آخر متزمبل ُب
ثيابو ،ك٤با كانت الثياب ال ٰبل فيها إال صاحبها كاف ىذا كصفا ٤بعاكية بالكذب بالتجريد الذم
طريقو "الكناية" عن النسبة .فهو ُب ىذا على حد قوؿ األعشى السابق.
كتبدك مهارة األعرايب ،كذكاؤه ُب ىذا الرد؛ فقد أصاب غرضو دكف أف تثبت عليو هتمة،
ففي استطاعتو أف يتربأ من التبعة ،فيقوؿ إنو عُب شخصا آخر غّب معاكية.
ك تبدك ىذه الفائدة فيما ذكره ضياء الدين بن األثّب(ت;:7ىػ) من فائدٌب التجريد.قاؿ:
"كقد تأملتو فوجدت لو فائدتْب إحداٮبا أبلغ من األخرل.

( )85ديواف األعشى :ك البيت غّب موجود ُب الديواف.
( )86الكامل.9;-98/5 :
( )87مواىب الفتاح.8=/8 :
()88
()89

أسرار الببلغة :ص.5=:
الكامل.655/6 :
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فاألكىل :طلب التوسع ُب الكبلـ ،فإنو إذا كاف ظاىره خطابا لغّبؾ ،كباطنو خطابا لنفسك ،فإف
ذلك من باب التوسع ،كأظن أنو شيء اختصت بو اللغة العربية ،دكف غّبىا من اللغات.
كالفائدة الثانية :كىي األبلغ كذاؾ أنو يتمكن ا٤بخاطب من إجراء األكصاؼ ا٤بقصودة من مدح
أك غّبه على نفسو ،إذ يكوف ٨باطبا هبا غّبه ،ليكوف أعذر كأبرأ من العهدة فيما يقولو غّب
٧بجور عليو"(.)90
تأكيد المدح بما يشبو الذم:

كىو ضرباف(:)91
أفضلهما :أف يستثِب من صفة ذـ منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخو٥با فيها كقوؿ النابغة
الذبياين(:)92
هبًًن فيلوهؿ ًم ٍن قًر ًاع ال ىكتاىئً ً
ب
ب فيً ًه ٍم ىغٍيػىر أىف يسييوفىػ يه ٍم
ىكالى ىعٍي ى
ي
ى
كالثاين :أف يثبت لشيء صفة مدح ،كيعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرل ،كقوؿ النيب
" : أنا أفصح العرب بيد أين من قريش".

ك قد كرد قوؿ النابغة ُب موضعْب من "الكامل"(:)93
أك٥بما :أف ا٤بربد يقوؿ ُب بْب لبيد(:)94
م ٍد ًمن ىٯبليو بًأىطٍر و
اؼ ال يذرل دنىس األ ً
ضً
ب األىفى ٍل
الع ٍ
ي ه ٍ
ى ى ٍ
ىس يؤؽ بً ى
ى
ى
 ...كجعلو "أفل" لكثرة ما يقارع بو ا٢بركب ،كما قاؿ النابغة:
كالى ىعٍيب فيً ًهم ىغٍيػر أىف يسييوفىػ يهم هبًًن فيلوهؿ ًم ٍن قًر ًاع ال ىكتاىئً ً
ب
ٍ
ى
ي
ى
ى ٍ ى
كثانيهماُ :ب قولو" :كيركل أف عركة بن الزبّب سأؿ عبد ا٤بلك أف يرد عليو سيف أخيو عبد ا﵁
ابن الزبّب ،فأخرجو إليو ُب سيوؼ منتضاة ،فأخذه عركة من بينها ،فقاؿ لو عبد ا٤بلك :مب
عرفتو؟ فقاؿٗ :با قاؿ النابغة" :البيت""(.)95
()90
()91
()92
()93

ا٤بثل السائر.5:7/6 :
اإليضاح.9</8 :
ديواف النابغة الذبياين :ص.76
الكامل.95-94/5 :

( )94ديواف لبيد بن ربيعة :ص=.58
( )95الكامل.78:/5 :
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فقد نفى الشاعر عنهم أكال ٝبيع العيوب ٍب أتى بأداة استثناء "غّب" كىي توىم السامع
أف الشاعر سيذكر عيبا ،كلكنو أثبت بعدىا صفة مدح ،كىي تثلم سيفهم من كثرة مضاربتهم
ا١بيوش ،فكاف ىذا تأكيدا للمدح ٗبا يشبو الذـ؛ ألف ا٤بستثُب من أدلة الشجاعة كا٢بمية ،فكأف

ُب ا٤بعُب تعليق على ا﵀اؿ(.)96
تجاىل العارف:

ك ىو "أف يسأؿ ا٤بتكلم عن شيء ما سؤاؿ من ال يعرفو ،لغرض ببلغي"( ،)97ك٠باه
السكاكي" :سوؽ ا٤بعلوـ مساؽ غّبه ،لنكتة؛ كالتوبيخ ُب قوؿ ا٣بارجية:
ً ()98
ك ملى ىٍ٘بىز ٍع ىعلىى ابٍ ًن طى ًريف"
ك يموًرقان ىكأىن ى
ابوًر ىمالى ى
أىياى ىش ىجىر ا٣بى ي
ككرد ُب الكامل قوؿ ذم الرمة(:)99
كبػْب النػقا ًء آأىنٍت أىـ أييـ س ً
ً
امل؟(.)100
ْب يج ىبل ًج ول
ىىٍى ى
الو ٍع ىساء بىػ ٍ ى
ى ٍ ى
فىػيىا ظىبيةى ى
فهو مع إفادتو للتشبيو الضمِب فيو كذلك ٘باىل بأف ا٤برئي "ظبية" إلفادة أف قائلو صار
ال يفرؽ بْب الظبية ،ك"أـ سامل" كذلك للتحّب ُب ا٢بب.
المبالغة:
ىي عند علماء الببلغة" :أف يدعى لوصف ما بلوغو ُب الشدة أك الضعف حدا مستحيبل
أك مستعبدا؛ لئبل يظن أنو غّب متناه ُب الشدة أك الضعف كتنحصر ُب التبليغ كاإلغراؽ
كالغلو"(.)101
ك ا٤بربد ال ٰببذىا ،كال سيما النوع الثالث منها ،كىو "الغلو" فهو يؤثر ا٢بقيقة كالصدؽ
مع جودة النظم.
يقوؿ ُب ذلك" :كأحسن الشعر ما قارب فيو القائل إذا شبو ،كأحسن منو ما أصاب بو
ا٢بقيقة ،كنبو فيو بفطنتو على ما ٱبفى عن غّبه ،كساقو برصف قول ،كاختصار قريب"(.)102
( )96ينظر اإليضاح.9</8 :
( )97اإليضاح.::/8 :
( )98مفتاح العلوـ :ص;.86
( )99ديواف ذم الرمة :ص.6;7
( )100الكامل.99/7 :
()101
()102

اإليضاح ،8;/8 :كينظر شركح التلخيص.69</8 :
الكامل.6=8/5 :
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كقد كافقو على رأيو ىذا ابن رشيق ككصفو با٢بذؽ قاؿ" :كقد قاؿ أحد ا٢بذاؽ خّب الكبلـ
ا٢بقائق ،فإف مل تكن فما قارهبا ك ناسبها ،كأنشد ا٤بربد قوؿ األعشى(:)103
ً
فىػلىو أىف ما أىبػ ىق ً
ود ىىا
ْب م مِب يم ىعل هق بً يعود يٜبى ًاـ ىما تىأىكىد عي ي
ٍ ى ٍ ٍى

فقاؿ :ىذا متجاكز كأحسن الشعر ما قارب فيو القائل إذ شبو كأحسن منو ما أصاب
للحقيقة فيو"(.)104
ل قد عقد ا٤بربد بابا ركل فيو الكثّب من أمثلة ا٤ببالغة ،كبدأىا بقولو" :قاؿ أبو العباس:
كىذا باب من تكاذيب األعراب"( .)105كأكرد فيو فيضا من األخبار ،كمنها ما يستحيل عادة،
كال يصدقو ُب ذلك الزمن عقل ،كىذه بعض األمثلة:

قاؿ ا٤بربد" :حدثِب سليماف بن عبد ا﵁ عن أيب العميثل موىل العباس بن ٧بمد :تكاذب

أعرابياف ،فقاؿ أحدٮبا :خرجت مرة على فرس يل ،فإذا أنا بظلمة شديدة ،فيممتها حٌب
كصلت إليها ،فإذا قطع من الليل مل تنتو فمازلت أٞبل بفرسي عليها حٌب أنبهتها(،)106
فأ٪بابت ،فقاؿ اآلخر:
لقد رميت ظبيا مرة بسهم فعدؿ الظيب ٲبنة ،فعدؿ السهم خلفو ،فتياسر الظيب ،فتياسر
السهم خلفوٍ ،ب عبل الظيب ،فعبل السهم خلفو ،فا٫بدر عليو حٌب أخذه"(.)107
الكذب ظاىر ُب ىذا ا٣برب ،فاألعرايب األكؿ أغار على قطع من ظلمة الليل ،كٞبل
عليها بفرسو حٌب انتبهت ،فاستجابت كزالت عن موضعها .فقد جعل الظلمة ٩با ٰبس
كيستجيب ٍب استعّب ذلك ٥باٍ ،ب حذؼ كرمز إليو بشيء من لوازمو ،كىو "أنبو" مضافا إىل
الضمّب ،غّب أف ما قالو األعرايب ال يقدر عليو إال ا﵁ سبحانو.
أما الثاين فإنو جعل سهمو يتبع الظيب أينما توجو :عبل أك نزؿ ،أك ذىب ٲبينة كيسرة
حٌب أصابو ،فلم يفلت منو.

()103
()104
()105
()106
()107

البيت غّب موجود ُب الديواف.
العمدة.:5/6 :
الكامل.5=</6 :
قاؿ ابن منظور :نبهو كأنبهو من النوـ ،فتنبو كانتبو من نومو" :كاستيقظ" اللساف ،مادة (نبو).6</58 :
الكامل.644/6 :
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كقاؿ ا٤بربد" :كتزعم الركاة أف عركة بن عتبة بن جعفر بن كبلب قاؿ لبِب ا١بوف الكنديْب
يوـ جبلة :إف يل عليكما حقا لرحلٍب ككفادٌب ،فدعوين أنذر قومي من موضعي ىذا ،فقالوا:
شأنك ،فصرخ بقومو بعد أف قاال لو :شأنك ،فأ٠بعهم على مسّبة ليلة"(.)108
كمن ذلك ما ٰبكوف ُب خرب "لقماف بن عاد" فإهنم يصفوف أف جارية لو سئلت ما بقي
من بصره لدخولو ُب السن؟ فقالت " :كا﵁ لقد ضعف بصره ،كلقد بقيت منو بقية ،إنو ليفصل
بْب أثر األنثى كالذكر من الذر إذا دب على الصفاُ .ب أشياء تشاكل ىذا من الكذب"(.)109
فهذا غلو ،ككذب من جهات شٌب ،كىو غُب عن البياف.

كمن أمثلة ا٤ببالغة قوؿ مهلهل بن ربيعة(:)110
يح أى ًٍ٠ب ىع ىم ٍن ًٕبى ٍج ً
صليًل البً ً
يض تػي ٍقىرعي بًال يذ يكوًر
ر
فىػلى ٍوالى م
ى
الر ي
ى
فقد أفرط ُب ا٤ببالغة ،فلوال الريح لسمع صليل السيوؼ باليمامة كقد كانت حرهبم
با١بزيرة ،كبْب ا٤بوضعْب عشرة أياـ.
كقاؿ أبو عبيد ا﵁ ا٤برزباين (ت  384ىػ)" :كقالوا :ىذا خطأ ككذب من أجل أف بْب
موضع الوقعة الٍب ذكرىا ،كبْب حجر مسافة بعيدة جدا"(.)111
كمنها قوؿ أيب الطمحاف القيِب(:)112
دجى الليل حٌب نظم ا١بزع ثاقبو
أضاءت ٥بم أحساهبم ككجوىهم
فإضاءة األحساب كالوجوه على ىذه ا٢باؿ استعارة تصرٰبية أك مكنية كىذا بعيد ُب
العقل كالعادة.
كمنها قوؿ عمراف بن حطاف الدكسي(:)113
فكذاؾ ٦بزأة بن ثو ر كاف أشجع من أسامة
ففي البيت التشبيو الضمِب كالغلو أيضا.
()108
()109
()110
()111
()112
()113

الكامل.644/6 :
ا٤بصدر نفسو.64;/6 :
ا٤بصدر نفسو.648/6 :
ا٤بوشح :ص.=:
الكامل ،56=/8 :كينظر :ا٤بوشح.=: :
الكامل ،64;/6 :كينظر :ا٤بصباح لبدر الدين بن مالك.765 :
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كيورد ا٤بربد أبياتا لقيس بن معاذ ،كمنها(:)114
أىالى إً٭بىا ىغادر ً
ك ص ندل أىيػنىما تى ٍذى ًً
ت ياى أيـ ماىلً ً
الريح يى ٍذ ىى ً
ب
ىٍ
ب بو م ي
ى ٍى ى ي
()115
كيقوؿ" :ىذا البيت من أعجب ما قيل ُب النحافة" .جعل جسمو من السقم صدل
صوت تذىب بو الريح أينما تذىب.
كمن أمثلة الغلو قوؿ كثّب(:)116
صيبةو
وؿ ى٥با ياى عيز يك يل م ً
إًذاى يكطم
ت
ف
ػ
ن
ال
ا
٥ب
ا
م
و
ػ
ي
ت
ن
ى
ٍ
ى
س ىذل ٍ
ٍ
أىقي ي ى ى
ى
ن
ى
ى
ي
ٍ
ي
يقوؿ ا٤بربد" :ككاف عبد ا٤بلك بن مركاف يقوؿ :لو كاف قاؿ ىذا البيت ُب صفة ا٢برب

لكاف أشعر الناس"(.)117
كمن شواىد اإلغراؽ ما جاء ُب قوؿ ا٤بربد:
قاؿ األخطل يعّب جريرا(:)118
ً
هم بي ًويل ىعلىى النا ًر.
ؼ ىكلٍبىػ يه يم
ىضيىا ى
استىػنٍبى ىح األ ٍ
قىػ ٍوهـ إً ىذا ٍ
قىاليوا أليم ٍ
"فيقاؿ :إف جريرا توجع من ىذا البيت ،كقاؿ ٝبع هبذه الكلمة ضركبا من ا٥بجاء
كالشتم ،منها :البخل الفاحش ،كمنها :عقوؽ األـ ُب ابتذا٥با ،دكف غّبىا ،كمنها تقدير الفناء،
كمنها السوءة الٍب ذكرىا من الوالدة"(.)119
ك زادنا ضياء الدين بن األثّب من ا٤ببالغات :أف ىذا التصرؼ ٖببل با٢بطب ،كأنو يؤذف
بأف ال خادـ ٥بم ،كفيو إيذاف ببخلهم با٤باء(.)120
ك ٩با يعد من التبليغ ما أكرده ا٤بربد من قوؿ بن الركمي(:)121
إًبػرا ي ً
ضي يق ًهباى فًناىءي ا٤بٍن ػ ػ ػ ػ ػ ًزًؿ
ف ٩بيٍتى ول
صىرىؾ ياى ابٍ ىن ييو يس
لى ٍو أىف قى
ى
ٍ
ى
ى
ن
ى
()114
()115
()116
()117
()118
()119
()120

ديواف قيس :ص;.،54
الكامل.6=7/5 :
ديواف كثّب :ص;4
الكامل.768/5 :
ديواف األخطل :ص.5::
الكامل.86/8 :
ينظر كفاية الطالب ُب نقد كبلـ الشاعر كالكاتب ،البن األثّبٙ ،بقيق النبوم عبد الواحد شعبلف ،الزىراء لئلعبلـ العريب ،ط،5

5859ىػ 5==8 /ـ :ص.547
( )121البيتاف غّب موجوداف ُب الديواف.
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ط قىد قى ًم ً
يص ًو ىملٍ تىػ ٍف ىع ًل
لًيىخيً ى
ف يى ٍستىعًيػ ػ ػ ػ ػ ػ يرىؾ إًب ػ ػ ػ ػ ػػٍىرةن
ىكأىتاى ىؾ ييو يس ي
كا٤بثاؿ من شواىد التورية أيضا ،كمع أف الشاعر بالغ ُب كصف مهجوه إىل ىذا ا٢بد ،إذ
ال قيمة لئلبرة ،فهو ي ضن هبا على من؟ فهذا كإف كاف مستبعدا إال أنو ٩بكن عقبل كعادة فهو

من التبليغ(.)122
فا٤ببالغة باب كاسع كشواىدىا كثّبة ،ك٥با صلة ٗبباحث ا٤بعاين كالبياف كالبديع ،كاألسرار
الببلغية ال يزاحم بعضها بعضا.

االلتفات:

لقد بْب ا٤بربد االلتفات كنوعو ُب مواضع من كتابو "الكامل" فقاؿ مثبل بعد أف أكرد
مقطوعة لؤلعشى ٲبدح ىوذة بن علي ،كيذـ ا٢بارث بن كعلة" :كأما قولو(:)123
كأىمتػع ًِب علىى الع ىشا بًوليً ىدةو
ك ياى يىوذى ىح ًام ىدا
ت ًٖبىٍوّب ًمنٍ ى
فىأيبٍ ي
ى ٍى ى ى ى ى
()124
فإنو كاف يتحدث عنوٍ ،ب أقبل عليو ٱباطبو ،كترؾ تلك ا٤بخاطبة"  ،كفسر ا٤بربد
سبب استخداـ الشاعر ٥بذا األسلوب ُب الكبلـ بقولو" :العرب تَبؾ ٨باطبة الغائب إىل ٨باطبة

الشاىد ،ك٨باطبة الشاىد إىل ٨باطبة الغائب"(.)125
كأكرد ٦بموعة أخرل من األمثلة فقاؿ" :كقاؿ عنَبة :
ىشطىت مزار ً ً
ىع ًسرا ىعلىي ًطبلىب ً
ك ابٍػنىةى ىٍ٧بىرًـ
ت
ىصبى ىح ٍ
العاشق ى
ْب فىأ ٍ
ٍ ىى ي ى
ي
ن
فكاف ٰبدث عنها ٍب خاطبها"(.)126

فااللتفات ُب ىذا البيت من الغيبة إىل ا٣بطاب .قاؿ ابن األنبارم" :الزائركف :األعداء
يزأركف عليو من أجلها ،ك أصلو من زئّب األسد...يعِب شطت عبلة مزار العاشقْب ،أم بعدت
من مزارىم ،كاسم "أصبحت" مضمر فيو ،كلفظ "عسر" خرب "أصبحت" كالطبلب :مرتفع ٗبعُب
عسّب.
( )122ينظر الفنوف البديعة ُب دائرة البحث الببلغي ،فوزم السيد عبد ربو ،مكتبة ا٢بسيِب اإلسبلمية584< ،ىػ 5=<< /ـ.557 :
( )123ديواف األعشى :ص.:9
( )124الكامل.66/7 :
( )125ا٤بصدر نفسو.66/7 :



()126

ديواف عنَبة :ص.<4
الكامل.66/7 :
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فإف قاؿ قائل :كيف قاؿ" :حلت بأف الزائرين -ركاية ثانية للبيت -فذكرىا غائبوٍ ،ب
قاؿ" :طبلبك ابنة ٧برـ" فخاطبها؟ قيل لو :العرب ترجع من الغيبة إىل ا٣بطاب ،كمن ا٣بطاب
إىل الغيبة"(.)127
كقاؿ ا٤بربد" :كمثل ذلك قوؿ جرير:
ىص ىم ٍم ىن أ ٍىـ قى يد ىـ ا٤ب ىدل فىػبىلًينىا؟
أ
ب ىح ًزينىػ ػ ػا
ىما لًلٍ ىمنىا ًزًؿ ىال يً٘بيػ ػ ػ
ى
ي
فًإ ىذا أىرٍد ىف ًسول ىىو ًاؾ ع ً
صينىا.
الع ىو ًاذ ىؿ يىػبىتى ًد ٍر ىف ىم ىبل ىم ًٍب
ى ىى ي
ىكتىػىرل ى
ى
قاؿ أكال الرجلٍ ،ب قاؿ :سول ىواؾ ،كقاؿ آخر:
ً
ك ىكالً ًدم ىك ىسىرا ىة قىػ ٍوًمي ىكىم ػ ػ ػ ػ ػ ًايل إًنىػ ػ ػ ػ ػوي ًمٍن ػ ػ ػ ػوي أىتىػ ػ ػ ػ ًاين
ف ندل لى ى
على ٙبويل ا٤بخاطبة"(.)128
كأكرد مقطوعة لذم الرمة ٲبدح ببلال جاء فيها(:)129
ً
ً ً
ص ٍر ىف بىا ًزياى
وسى تىػىرل ال ىق ٍوىـ ىح ٍولىوي ىكأىنػ يه يم الك ٍرىكا يف أىبٍ ى
م ٍن آؿ أىًيب يم ى
ك قاؿ ا٤بربد" :كقولو* :من آؿ أيب موسى ترل القوـ حولو* فقاؿ" :ترل" كمل يقل :ترين،
ككانت ا٤بخاطبة أكال المرأة ،أال تراه يقوؿ:
صوىم وة
أيىر ًاج يع فيً ىها يىا ابٍػنىةى ا٣بىًٍّب قاى ًضياى
ىكماى يكٍن ي
ت يم ٍذ أىبٍ ى
ص ٍر ًتِب ًُب يخ ي
ٍب حوؿ ا٤بخاطبة إىل رجل ،كالعرب تفعل ذلك"(.)130
من خبلؿ ىذه األمثلة نبلحظ أف ا٤بربد تفطن لبللتفات كأنواعو ،كأنو ليس غريبا عن
َّى إِذَا ُكنتُم فِي الْ ُفل ِ
يح
ْك َو َج َريْ َن بِ ِهم بِ ِر ٍ
العرب ،إال أنو حينما ٕبثو ُب قولو تعاىلَ ﴿ :حت ٰ
ْ
طَيِّبَ ٍة﴾( ،)131رأل أف ا٤بخاطبة كانت لؤلمة ٍب انصرفت إىل النيب  إخبارا عنهم( .)132كا٤بفهوـ
ُب اآلية أف ا٣بطاب موجو إىل الناس أكال بطريق ا٣بطاب ٍب أخرب عنهم بطريق الغيبة ،فااللتفات
َّى إِذَا ُكنتُ ْم ﴾
ُب قولو ﴿ َو َج َريْ َن بِ ِهم ﴾ كليس كما زعم ا٤بربد ،بأف االلتفات ُب قولو ﴿ َحت ٰ
()127

شرح القصائد السبع الطواؿ :ص==.6

()131

سورة يونس :اآلية.66
ينظر الكامل.9:/6-66/7 :

 ديواف جرير :ص. 8;:
( )128الكامل.9;/6 :
( - )129ديواف ذم الرمة :ص.6=4
( )130الكامل.9:/6 :
()132
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باعتبار أف ا٣بطاب كاف موجها إىل األمة ٍب انصرؼ إىل الرسوؿ  ،كهبذا استحق ا٤بربد نقد
ا٤برصفي البلذع فهو يعقب عليو بقولو" :كىذا ىذياف من أيب العباس ،كغفلة عن سياؽ اآلية،
َّ ِ
سيِّ ُر ُك ْم فِي الْبَ ِّر
كإ٭با ا٣بطاب فيها للناس ال للنيب عليو السبلـ ،قاؿ تعاىلُ ﴿ :ى َو الذي يُ َ
َوالْبَ ْح ِر ﴾ ٍب صرؼ ذلك ا٣بطاب إىل الغيبة ،فقاؿ ﴿ َو َج َريْ َن بِ ِهم ﴾ كأنو يريد أف يؤكد حا٥بم

٤بن بعدىم ،فيستنكركه كيستقبحوه"(.)133
قاؿ الز٨بشرم مبينا سر االلتفات كنوعو ُب ىذه اآلية "فإف قلت :ما فائدة صرؼ
الكبلـ عن ا٣بطاب إىل الغيبة؟ قلت :ا٤ببالغة كأنو يذكر لغّبىم حا٥بم ليعجبهم منها ،كيستدعي
منهم اإلنكار كالتقبيح"(.)134
كببلغة ىذا االلتفات تكمن ُب أهنم ٤با كانوا ُب مقاـ ا٢بضور كا٤بشاىدة خوطبوا فلما
جرت هبم السفن كابتعدكا الزـ ىذا أف يتحدث عنهم بطريق الغيبة.
كرأم ا٤بربد ُب االلتفات بصفة عامة ٯبرم على ما كاف مستقرا عليو منذ كتاب سيبويو.

السلوب الحكيم:
ك من صور البديع أسلوب ا٢بكيم ،كقد عرفوه بقو٥بم" :تلقى ا٤بخاطب بغّب ما يَبقب
ٕبمل كبلمو على خبلؼ مراده تنبيها على أنو األكىل بالقصد،أك تلقى السائل بغّب ما يتطلب
بتنزيل سؤالو منزلة غّبه ،تنبيها على أنو األكىل ٕبالو أك ا٤بهم لو .)135( "...
لقد ذكر ا٤بربد أمثلة كثّبة ٥بذا اللوف الببلغي ،غّب أنو مل يهتد إىل تسميتو ،كمل يشرح
أمثلتو؛ فهو يقوؿ" :كيركل أف ضيفا نزؿ با٢بطيئة ،كىو يرعى غنما لو ،كُب يده عصا ،فقاؿ
الضيف :يا راعي الغنم ما عندؾ؟ فأكمأ إليو ا٢بطيئة بعصاه ،كقاؿ :عجراء من سلم ،فقاؿ
الرجل :إين ضيف ،فقاؿ ا٢بطيئة :للضيفاف أعددهتا"( .)136كمعُب ،عجراء من سلم :عصا من
شجرة العضاة كفيها عقد؛ ليكوف أ٤بها شديد.

()133
()134
()135
()136

رغبة األمل.5<;/8 :
الكشاؼ.675/6 :
اإليضاح.5:4/5 :
الكامل.59=/7 :

330

انفصم انثانث > عهى انبديع

انباب انثاَي> عهٕو انبالغت

كقاؿ" :قاؿ عثماف بن عفاف ( )لعامر بن عبد قيس العنربم ،كرآه ظاىر األعرابية:يا
أعرايب :أين ربك؟ فقاؿ با٤برصاد"( .)137فقد أجابو بغّب ما يَبقب ،تنبيها على أنو األكىل بالقصد
كا٢بفظ.
ك يركل عن األصمعي قولو" :ىجم علي شهر رمضاف كأنا ٗبكة؛ فخرجت إىل الطائف
ألصوـ هبا ،ىربا من حر مكة ،فلقيِب أعرايب فقلت لو :أين تريد؟ فقاؿ :أريد ىذا البلد ا٤ببارؾ
ألصوـ ىذا الشهر ا٤ببارؾ فيو ،فقلت لو :أما ٚباؼ ا٢بر؟ فقاؿ :من ا٢بر أفر"( .)138أم :أنِب
أرجو بالصوـ على ىذه ا٢باؿ أف أفر من حر جهنم.
كىذا الكبلـ نظّب كبلـ الربيع بن خيثم ،فإف رجبل قاؿ لو" :كقد صلى ليلة حٌب أصبح
أتعبت نفسك ،فقاؿ :راحتها أطلب :إف أفره العبيد أكيسهم"( .)139فقد أشفق الرجل على
الربيع من التعب ،كلكن الربيع يطلب هبذا التعب راحة نفسو ُب اآلخرة.
كنظّب ىذا الكبلـ " قوؿ ركح بن حاًب بن قبيصة بن ا٤بهلب ،نظر إليو رجل كاقفا بباب
ا٤بنصور ُب الشمس ،فقاؿ :قد طاؿ كقوفك ُب الشمس فقاؿ ركح :ليطوؿ كقوُب ُب
الظل"( .)140فقد أجيب السائل ُب ىذه األمثلة بغّب ما يتوقع ،لغرض من األغراض كالتنبيو إىل
ما ىو مهم ،لصرؼ ا٥بمة إىل ا﵁ ،أك لتوجيو ٮبة السائل إىل األفضل ثوابا.
فليس الغرض باألسلوب ا٢بكيم التعمية كاإليهاـ ،كلكن لفت ٦برل كبلـ السائل أك
ا٤بخاطب إىل غرض أىم يتفق ك ا٤بقاـ.

المبحث الثاني :المحسنات البديعية اللفظية:

يرج ع استعماؿ ا﵀سنات البديعية اللفظية إىل ٙبسْب اللفظ أصبل ،كإف تبع ذلك ٙبسْب
ا٤بعُب ألف ا٤بعُب إف عرب عنو بلفظ حسن استتبع ذلك زيادة ُب ٙبسْب ا٤بعُب.
الجناس:

ىو التجنيس كالتجانس كاجملانسة ككلها مشتق من ا١بنس.
()137الكامل.=;/5 :
( )138ا٤بصدر نفسو.646/5 :

( )139ا٤بصدر نفسو ،646/5 :كينظر رسالة الببلغة:ص.<9
( )140ا٤بصدر نفسو ،646/5 :كرسالة الببلغة:ص.<:
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لقد تعرض ا٤بربد للجناس كإف مل يسمو با٠بو ،قاؿ" :كقد يكوف اللفظ كاحدا كيدؿ على
اسم كفعل؛ ٫بو قولك :زيد على ا١ببل يا فٌب ،كزيد عبل ا١ببل ،فيكوف (عبل) فعبل كيكوف حرفا
خافضا .كا٤بعُب قريب.
كمن كبلمهم اختبلؼ اللفظْب الختبلؼ ا٤بعنيْب ،كاختبلؼ اللفظْب كا٤بعُب كاحد،
كاتفاؽ اللفظْب كاختبلؼ ا٤بعنيْب  ...كأما اتفاؽ اللفظْب كاختبلؼ ا٤بعنيْب فقولك :ضربت
مثبل ،كضربت زيدا ،كضربت ُب األرض إذا أبعدت ،ككذلك كجدت تكوف من كجداف الضالة،
ك تكوف ُب معُب علمت؛ كقولك كجدت زيدا كرٲبا ،كُب معُب ا٤بوجدة٫ ،بو كجدت على

زيد"(.)141
كللمربد كتاب ٠باه "ما اتفق لفظو كاختلف معناه من القرآف اجمليد" استهلو بقولو" :ىذه
حركؼ ألفناىا من كتاب ا﵁ عز كجل ،متفقة األلفاظ٨ ،بتلفة ا٤بعاين ،متقاربة ُب القوؿ٨ ،بتلفة
ُب ا٣برب على ما يوجد ُب كبلـ العرب"(.)142
كقدـ لنا ٦بموعة من األلفاظ من جنس كاحد كٚبتلف معُبٍ .ب قدـ لنا نصيحة ذكية
منو لكل من تسوؿ لو نفسو استخداـ ا١بناس ُب كبلمو قاؿ" :ككل من آثر أف يقوؿ ما ٰبتمل
معنيْب فواجب عليو أف يضع على ما يقصد لو دليبل ،ألف الكبلـ كضع للفائدة كالبياف"(.)143
ك أتبع ا٤بربد ىذا الكبلـ بأمثلة للجناس ُب القرآف الكرًن .قاؿ" :فمما اتفق لفظو
ك اختلف معناه :قولو تعاىل( ﴿:إَِّال أ ََمانِ َّي َوإِ ْن ُى ْم إَِّال يَظُنُّو َن ﴾ . ىذا ٤بن شكٍ .ب قاؿ:
َّ ِ
ين يَظُنُّو َن أَنَّ ُهم ُّم َالقُو َربِّ ِه ْم ﴾  . فهذا يقْب ،ألهنم لو مل يكونوا مستيقنْب لكانوا
﴿ الذ َ
ضبلال كشكاكا ُب توحيد ا﵁ تعاىل.
ٍ ِ
سابِيَ ْو ﴾ ، أم أيقنت كمثلو
كمثلو ُب اليقْب قوؿ ا٤بؤمن ﴿ :إِنِّي ظَنَ ُ
نت أَنِّي ُم َالق ح َ

( )141ا٤بقتضب.8:/5 :
( )142ما اتفق لفظو كاختلف معناه من القرآف اجمليد :،ص;.8
( )143ا٤بصدر نفسو :ص.96
 سورة البقرة :اآلية<;.
 سورة البقرة :اآلية .8:
 سورة ا٢باقة :اآلية.64
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وىا ﴾ . أم أيقنوا"(.)144
قولو تعاىل ﴿ :فَظَنُّوا أَنَّ ُهم ُّم َواقِ ُع َ

كمن ا١بناس الناقص ركل ا٤بربد مقطوعة لعبيد بن العرندس الكبليب يصف قوما نزؿ هبم
كأك٥با(:)145
اس ىم ٍك يرىم وة أىبٍناىءي أىيٍ ىسا ًر
ىىيًنيو يف لىيًنيو يف أىيٍ ىس هار ىذ يكك يي ٍس ور
ىسو ي

فبْب قولو" :ىينوف" ك"لينوف" جناس ناقص ،كيسمى جناسا الحقا؛ ألف االختبلؼ بْب
اللفظْب ُب ا٢برؼ األكؿ فقط ،كٮبا غّب متقاربْب ُب ا٤بخرج.
ك ا١بناس عموما يكوف ببلغة إذا جاء فيض ا٣باطر ،كعفو البديهة ،ال تعمد فيو كال
تكلف ،فيزداف بو اللفظ ،كيطمئن لو القلب ،كمن ٍب يكوف ٧بسنا بديعيا.

السجع:

ُب كتاب "الكامل" إشارة إىل تعريف السجع ،كبياف معناه ،ككذلك بعض أمثلتو.
قاؿ ا٤بربد" :كالسجع من الكبلـ :أف تأتلف أكاخره على نسق كما تأتلف القواُب ،كىو ُب

البهائم مواالة الصوت .قاؿ ابن الدمينة(.)146
ض النباى ً
ت ًم ىن الرنٍ ًد"(.)147
ض ىحى
ت ىكٍرقاىءي ًُبى ىرٍكنى ًق ال ي
ىعلىى فًنى ون ىغ م
أىأى ٍف ىس ىج ىع ٍ
فقد بْب أف السجع موضعو النثر ،كفيو تتفق القرينتاف ُب الركم ،كما تتفق القواُب ُب
الشعر ،كما بْب أصلو اللغوم كاستشهد بقوؿ ابن الدمينة ،ففي ىديل ا٢بماـ ترجيع كتطريب،
ىدؿ على جهة كاحدة ...
"كسجع ا٢بماـ
يقوؿ ابن منظور (ت  711ىػ):
سجعان :ى
تسجع ٍ
ي
ى
ً
ا٢بمامة :مواالة صوهتا على طريق كاحد"( .)148كركل ا٤بربد قوؿ ابن الرقيات(:)149
سجع
ك ي
ً
اطْب كال يسي ػ ػ ػو ي ً
ً
ً
ص ابٍ ىن ىد ٍكىمةى ىما تيػو حػي الشيى ي ى ي
ىكالذم نػىغ ى
ؼ ظ ىمػ ػ ػ ػاءي
ف ص ٍلتنا ك ًُب ال م ً
ً ً
اح العًػ ػ ػ ػ ػىر ى
اؽ يى ٍ
ض ًربي ػ يه ػ ػ ػ ػ ػ ٍم بالسٍي ى ى
فىأىبىػ ػ ػ ػ ػ ى
ضىراب غبلىءي
 سورة الكهف :اآلية .97
( )144ما اتفق لفظو كاختلف معناه :ص 97كما بعدىا.
( )145الكامل.;</5 :
( )146ىو عبيد ا﵁ بن عبد ا﵁ ،كىو من خثعم ك الدمينة أمو ،الشعر كالشعراء :ص.75
( )147الكامل.684/6 :
()148
()149

لساف العرب ،مادة (سجع) 5<4/: :
ديواف عبيد ا﵁ بن قيس الرقيات ٙ،بقيق كشرح ٧بمد يوسف ٪بم،دار صادر بّبكت،دط ،دت :ص.=4
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كأتبعو بقولو" :فإ٭با يريد بابن دكمة :ا٤بختار بن أيب عبيد الثقفي .كالذم نغصو يمصعب
بن الزبّب ،ككاف ا٤بختار ال يوقف لو على مذىب .كاف خارجيا ٍب صار زبّبياٍ ،ب ثار رافضيا ُب
ظاىره.
كقولو" :ما توحي الشياطْب" فإف ا٤بختار كاف يدعى أنو ييلهم ضربا من السجاعة ألمور
ٰبتاؿ فيوقعها ،فيقوؿ للناس :ىذا من عند ا﵁ عز كجل .فمن ذلك قولو ذات يوـ:
تكوفٍ ،ب ي
"لت نزلن من السماء نار دٮباء ،فلتحرقن دار أ٠باء ،فذكر ذلك أل٠باء بن خارجة ،فقاؿ :أقد
سجع أيب إسحاؽ ىو كا﵁ ٧برؽ دارم .فَبكو كالدار ،كىرب من الكوفة.
ك قاؿ ُب بعض سجعو :أما كالذم شرع األدياف ،كجنب األكثاف ،ككره العصياف ألقتلن
أزد عماف ،كجل قيس غيبلف ،ك ٛبميا أكلياء الشيطاف ،حاشا النجيب ظبياف ،فكاف النجيب
ظبياف يقوؿ :مل أزؿ ُب عمر ا٤بختار أتقلب آمنا"(.)150
ىذا كذب كافَباء من ا٤بختار ،فقد أقسم بوقوع أشياء ال ٲبلك منها شيئا.
ك التكلف يبدك كاضحا ُب ىذا السجع ،فقد اجتلبت كلمة "دٮباء" لتوازف كلمة:
"أ٠باء" ،كٝبلة "حاشا النجيب ظبياف" قلقة ُب مكاهنا.
كالسجع ا٤بتكلف "بعيد عن الببلغة ،كقائلو يتخذ منو سبيبل إىل تعمية ا٤بعاين ك خفائها،
ككذا صرؼ االنتباه إىل الزخرؼ اللفظي ،كىذا على حساب ا٤بعُب .ك يكثر ىذا ٖباصة ُب
سجع السحرة كالكهاف فقد تفننوا فيو فتنة للسامع ،كصرفا عن مضموف كبلمهم ،كتقييدا
٢بكمهم ،كإ٥باء ٥بم عن تتبع ما يلقوف إليهم من أخبار"(.)151
فالسجع يكوف من البديع "إذا طلبو ا٤بعُب ،كاستدعاه ،كساؽ ٫بوه ،كحٌب ال تبتغي بو
بديبل ،كال ٘بد عنو حوال"(.)152
لزوم ما ال يلزم:

ك ىو "أف ٯبيء قبل حرؼ الركم كما ُب معناه من الفاصلة ما ليس ببلزـ ُب مذىب
السجع"(.)153
( )150الكامل.6:9-6:8/6 :
( )151أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل :ص849
()152
()153

أسرار الببلغة :ص.547
اإليضاح.546/8 :
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كمل يذكره ا٤بربد ،كلكن كرد ُب كاملو قوؿ الشاعر(:)154
أىي ػ ػ ػ ػ ًادم ىمل ٛبيٍنىن كإً ٍف ًىي جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلػ ً
ت
ت ىمنًيتًػ ػي
اخ ػ ػ ػ ػ ٍ
ىسػ ػ ػأى ٍش يك ير ىع ٍمنرا ىما تىػىر ى
ى ى ٍ ٍى ى ى
وب الغًُب عن صديًًقوً
كالى مظٍ ًهر الش ٍكول إً ىذا النػعل ىزلػ ً
فىٌب ىغٍيػر ىٍ٧بج ً
ت
ى ىٍ ى
ن ي ي
ى
ى ي ى
ٍي
فىػ ىكانىت قى ىذل عيػنىػي ًو حٌب ى٘ب ػ ػ ػ ػ ػ ػلػ ً
ت
ث ىٱبٍ ىفػ ػى ىمكاى يهناى
ىرأىل يخل ًٍب ًم ٍن ىحٍي ي
ىٍ ٍ ى ى
ٍ
فقد التزـ البلـ ا٤بشددة ا٤بسبوقة بالفتحة قبل الركم ،كىو لوف من التكلف ال داعي إليو،
كقد أكثر منو أبو العبلء ا٤بعرم.
كقد أكرد ا٣بطيب ىذا ا٤بثاؿ ُب اإليضاح ٥بذا الفن البديعي.
ويلحق بعلم البديع :السرقات الدبية:
فطن العرب منذ عهد مبكر إىل التجديد كالتقليد كفرقوا بْب االبتداع كاإلتباع ككضعوا
لذلك قواعد كأصوال .كالسرقات قدٲبة ُب األدب العريب كقد كجدت بْب شعراء ا١باىلية ،كفطن
النقاد كالشعراء إليها ك٢بظوا مظاىرىا بْب امرئ القيس كطرفة بن العبد ،كبْب األعشى كالنابغة
الذبياين ،كبْب أكس بن حجر كزىّب بن أيب سلمى ،ككاف حساف بن ثابت يعتز بكبلمو كينفي

عن معانيو األخذ كاإلغارة ،قاؿ(:)155
يعىراءى ىما نىطىهقوا بى ٍل ىال يػي ىوافً يق ًش ٍع يريى ٍم ًش ٍع ًرم
ىال أ ٍ
ىس ًر يؽ الش ى
ككانت السرقة من موضوع ا٤ببلحاة بْب جرير كالفرزدؽ ،كل ادعى أف صاحبو يأخذ منو.
كاألخذ كالسرقة ُب ىذا ا٤بقاـ لفظاف ٗبعُب كاحد ،كقد تلطف القدماء ُب ىذا التصرؼ
األديب ،فعربكا عنو كثّبا بلفظ "األخذ".

 -السرقات الدبية عند المبرد :أما ا٤بربد فإنو عرب عن السرقات األدبية بكل من :األخذ،

كالسرقة ككاف لركايتو لؤلدب أثر كبّب ُب إيراد كثّب من األمثلة ُب ا٤بوضع الواحد ،كىذه ٭باذج
منها.
يركل ا٤بربد قصيدة لرجل يكُب أبا ٨بزكـ ،كمنها قولو(:)156
ف ًمنا ك ً
لىو ىكا ىف ًُب األىلٍ ً
اح هد فى ىد ىع ٍوا
س؟ ىخا ى٥بي يم إًياهي يىػ ٍعنيوناى
ىم ٍن فىا ًر ه
ٍ
ى
()154
()155
()156

الكامل.658/5 :
ديواف حساف :ص.54:
الكامل.555/5 :
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ٍب يتبعو بقولو:
"مأخوذ من قوؿ طرفة(:)157
ً
ت أىن ًِب
إً ىذا ال ىق ٍو يـ قىاليوا :ىم ٍن فىػ نٌب؟ خ ٍل ي

كمن قوؿ متمم بن نويرة:
إًذىا ال ىقوـ قاليوا :من فىػٌب؟ لًعظيًمةو
ٍي
ىٍ ن ى ى
ً
ً
الرٍكًع
كيقوؿ" :كقولو* :إناى لىنىػ ٍرخ ي
ص يىػ ٍوىـ ى
األجدع -أبو مسركؽ بن األجدع الفقيو:
ً
ت نً ٍس ىوا يف ىٮبى ىذا ىف أىن ًِب
لىىق ٍد ىعل ىم ٍ
ىكأىبٍ يذ يؿ ًُب ا٥بىٍي ىج ًاء ىك ٍج ًهي ىكإًن ًِب

ً
يت فىػلى ٍم أى ٍك ىس ٍل كملى أىتىػبىػل ًد
يعن ي
ً
ي
ٌب
فى ىما يكل يه يم يي ٍد ىعى ،ىكلىكنوي ال ىف ى
أىنٍػ يف ىسناى* أخذه من قوؿ ا٥بمذاين -كىو
ى٥بن ىغ ىدا ىة الػ ػ ػركًع ىغيػر خػ ػ ػ ػ ػ يذ ً
كؿ
ٍ ٍي ى
ي
لىو ًُب ًسول ا٥بيج ًاء ىغيػر ب يذ ً
كؿ
ي
ى ىٍ ى ٍ ي ى

كمن القتٌاؿ الكبليب حيث يقوؿ:
ً
ً
الكراـ بػنيو كًبلى ً
ب
ْب بىًِب قي ىشيػٍور
أىناى ابٍ ين األى ٍكىرم ى
ىكأى ٍخ ىوًايل ى ي ى
نػيع ًرض للطمع ً
للسباى ً
ب"(.)158
اف إًذىا التىػ ىقٍينػىا
ض م
يك يج ن
وىا الى تيػ ىعمر ي
ٍ ي ى
ك٩با ىو من النسخ كاالنتحاؿ( ،)159كعده العلماء من السرقة ا٤بذمومة ما جاء ُب قوؿ

ا٤بربد:

"كدخل عبد ا﵁ بن الزبّب يوما على معاكية :فقاؿ :ا٠بع أبياتا قلتهن -ككاف كاجدا
عليو -فقاؿ معاكية :ىات ،فأنشده:
ً
إً ىذا أىنٍت لىػ ػ ػم تيػنٍ ً
صً
ً ً ًً
ف أى ىخ ى
ى ٍ
اؾ ىك ىج ٍدتػىوي ىعلىى طىىرؼ ا٥ب ٍجىراف إ ٍف ىكا ىف يىػ ٍعقػ ػ ػ ػ ػلي
ً ً
ً
ضيموي إً ىذا ىمل ي يكن ىعن ىش ٍفرةً السٍي ً
ف ىم ٍز ىح يل
ب ىحد السٍيف م ٍن أى ٍف تي ى
ىكيػىٍرىك ي
ٍى ٍ ٍ ى
فقاؿ لو معاكية :لقد شعرت بعدنا يا أبا بكرٍ :ب مل ينشب معاكية أف دخل عليو معن
بن أكس ا٤بزين؛ فقاؿ لو :أقلت بعدنا شيئا؟ قاؿ :نعم فأنشده:
لىعمرىؾ ما أىد ًرم كإً مين ىأل ً
كج يل ىعلىى أىيمنػ ػ ػ ػاى تىػ ٍع ػ ػ ػ ػ يدك ا٤بنًيةي أىك يؿ
ى ٍي ى ٍ ى
ى
()157

ديواف طرفة بن العبد :ص.68

 صدر بيت كمن القصيدة ،كعجزه" :كلو نساـ هبا ُب األمن أغلينا".
( )158الكامل.559-558/5 :

( )159النسخ كاالنتحاؿ ىو "أف يؤخذ ا٤بعُب كلو إما مع اللفظ كلو أك بعضو كإما كحده فإف كاف ا٤بأخوذ كلو من غّب تغيّب لنظمو فهو مذموـ
مردكد ألنو سرقة ٧بضة" ،اإليضاح.554/8 :
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حٌب صار إىل األبيات الٍب أنشدىا ابن الزبّب؛ فقاؿ لو معاكية :يا أبا بكر ،أما ذكرت
آنفا أف ىذا الشعر لك؟ قاؿ :أنا أصلحت معانيو ،كىو ألف الشعر ،كىو بعد ظئرل ،فما قاؿ
"مىزيٍػنىةى""(.)160
من شيء فهو يل ،ككاف عبد ا﵁ بن الزبّب مسَبضعا ُب ي

فقد اتفق كل من عبد ا﵁ ،كمعن ُب إنشاد البيتْب مع سبق معن ،كلذا كاف ىذا من عبد
ا﵁ نسخا كانتحاال ،كقد استشهد ا٣بطيب القزكيِب( ،)161للنسخ هبذه الركاية.
كيصرح ا٤بربد بلفظ السرقة كيشّب إىل خفائها بالتصرؼ ُب النظم ،فهو يورد مقطوعة أليب
العتاىية ،كيتبعها بقولو" :ككاف إ٠باعيل بن القاسم ال يكاد ٱبلي شعره ٩با تقدـ من األخبار

كاآلثار ،فينظم ذلك الكبلـ ا٤بشهور ،كيتناكلو أقرب متناكؿ ،كيسرقو أخفى سرقة ،فقولو:
ك ىحيا" إ٭با أخذه من قوؿ ا٤بوبذ -قاضي قضاهتم -لقباذ ا٤بلك
ت اليىػ ٍوىـ أ ٍىك ىع ي
ظ ًمنٍ ى
"فىأىنٍ ى
حْب مات؛ فإنو قاؿ ُب ذلك الوقت :كاف ا٤بلك أمس أنطق منو اليوـ ،كىو اليوـ أكعظ منو
أمس ،كأخذ قولو:
ً
ص ا٤ب ٍو
ص
قى ٍد لى ىع ٍم ًرم ىح ىكٍي
ت ىك ىحرٍكتًِب ٥بىا ىك ىس ىكٍنتاى
ت ًيل غي
ى
ى
ي
ى
من قوؿ نادب اإلسكندر؛ فإنو ٤با مات بكى من ٕبضرتو ،فقاؿ ناد بو :حركنا
بسكونو"(.)162
ك ىحيا " من
ت اليىػ ٍوىـ أ ٍىك ىع ي
ظ ًمٍن ى
كقد نفى ا٤برصفي أف يكوف أبو العتاىية قد أخذ " فىأىنٍ ى
قوؿ ا٤بوبذ لقباذ ا٤بلك حْب مات حيث قاؿ" :كذب أبو العباس كإ٭با أخذه من كبلـ الفبلسفة
٤با حضركا تابوت اإلسكندر كقد أخرج ليدفن فقاؿ بعضهم كاف ا٤بلك أمس أىيب منو اليوـ
كىو اليوـ أكعظ منو أمس كقاؿ آخر سكنت حركة ا٤بلك ُب لذاتو كقد حركنا اليوـ ُب سكونو
جزعا لفقده كىذاف ا٤بعنياف ٮبا اللذاف ذكرٮبا ُب شعره فأما قباذ بن فّبكز ابن يزدجرد فليس لو
من أثر جليل كال عمل ٝبيل يستحق عليو حسن الذكر لقد استحل الفركج كىتك ا٢بزاـ اتباعا
٤بزدؾ الزنديق الذم ظهر ُب أيامو حٌب لفظتو خاصة ٩بلكتو كنعت عليو عامة دكلتو"(.)163
()160
()161

الكامل656-655/6 :
ينظر اإليضاح.554/8 :

 صدره" :ككانت ُب حياتك يل عظات" ،ينظر ديواف أيب العتاىية :ص.8=6
( )162الكامل.55/6 :
( )163رغبة اآلمل.556/8 :
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كيتبع ا٤بربد ىذا ٗبقطوعة طويلة إل٠باعيل بن القاسم ،كيبْب ا٤براد هبا؛ فيقوؿ" :أما
قولو(:)164
يىا ىع ىجبنا لًلن ً
ص يركا
اس لى ٍو فىك يركا
اسبيوا أىنٍػ يف ىس يه ٍم أىبٍ ى
ىك ىح ى
ً
يك حسنىك ًمن قىبً ً
ً
يحك ،كمن قوؿ لقماف البنو :يا
ٍ
فمأخوذ من قو٥بم :الفكرة مرآةه تير ى ى ى
بِب ال ينبغي لعاقل أف ٱبلي نفسو من أربعة أكقات؛ فوقت منها يناجي فيو ربو ،ككقت ٰباسب
فيو نفسو ،ككقت يكسب فيو ٤بعاشو ،ككقت ٱبلي فيو بْب نفسو كبْب لذهتا؛ ليستعْب بذلك
على سائر األكقات .كقولو(:)165
فىًإ٭باى الػ ػ يدنٍػيىا ى٥بػيػ ٍم ىم ٍعبػىير
ىك ىعبىػ يركا ال يدنٍػيىا إً ىىل ىغ ًٍّبىىا
تعمرىا"( ،)166إىل غّب
مأخوذ من قوؿ ا٢بسن :اجعل الدنيا كالقنطرة٘ ،بوز عليها كال ي
ذلك من األمثلة.
فا٤بربد أكرد الشواىد الكثّبة لؤلخذ كالسرقة ،كأشار إىل مهارة البعض ُب إخفاء ما سرؽ
بالتصرؼ .إما ُب الصياغة أك اإلٯباز ،أك بالزيادة ا٤بفيدة( .)167ك ٘باكز مرحلة السرقات بْب
الشعر ك الشعر إىل السرقات بْب الشعر ك النثر.
كالسرقة داء أديب قدًن ،كلذا نبو ابن قتيبة كا٤بربد كغّبٮبا على الكثّب منها ُب أشعار
ا١باىلية ،كدرسا ٥با األمثلة ،كذكرا الكثّب من مسائلهاٍ ،ب غدت بعد مبحثا ىاما لو قوانينو
كأصولو على يد اآلمدم (ت  370ىػ) كمن جاء بعده من علماء النقد كالببلغة.
كيتصل بالسرقات :االقتباس كالتضمْب ،كالعقد ،كا٢بل كالتلميح.
أكال :االقتباس :االقتباس ىو" :أف يضمن الكبلـ شيئا من القرآف أك ا٢بديث ال على أنو

()168
منو"  ،كمثالو قوؿ ا٢بجاج متوعدا أىل العراؽ ُب خطبتو ..." :فإنكم لكأىل ﴿ قَ ْريَةً

( )164ديواف أيب العتاىية :ص<;.5
( )165الكامل .55/6:
( )166ا٤بصدر نفسو.57-56/5 :
()167
()168

ينظر مثبل الكامل.58/6 :
اإليضاح.5<6/8 :
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َّ ِ
َكانَ ْ ِ
َّ ِ
يها ِر ْزقُ َها رغَ ًدا ِّمن ُك ِّل م َك ٍ
ان فَ َك َفر ْ ِ
اس
ت آمنَةً ُّمط َْمئِنَّةً يَأْتِ َ
َ
َ
ت بأَنْ ُع ِم الل و فَأَذَاقَ َها الل وُ لبَ َ
َ
الْجوِع وال َ ِ
صنَ ُعو َن ﴾ (.)170( ")169
ْخ ْوف بِ َما َكانُوا يَ ْ
ُ َ
فقد ضمن كبلمو معظم آية سورة النحل  ،من قولو تعاىل﴿ :قرية كانت آمنة ،﴾ ....
دكف أف ينبو على ذلك.
ثانيا :العقد" :كىو أف ينظم نثر ،ال على طريق االقتباس"( .)171كقد كردت لو أمثلة منها قوؿ
*كأنت اليوـ أكعظ منك حيا*.
أيب العتاىية:
كقاؿ ا٤بربد" :كأنا أحسب أف قوؿ القائل:
الرج ًاؿ ىذكك العي ً
ب ىعلىى ىعٍي ً
ت بًظى ٍه ًر ىغٍي و
وب
ىكأى ٍجىرأي ىم ٍن ىرأىيٍ ي
ب م ى ي يي

إ٭با أخذه من كبلـ ا٤بستورد ،قاؿ رجل للمستورد :أريد أف أرل رجبل عيابا ،قاؿ :التمسو
بفضل معايب فيو"( .)172فقد عقد بنظمو كبلـ ا٤بستورد.
ثالثا :التلميح" :كىو أف يشار إىل قصة ،أك شعر من غّب ذكره"(.)173

كقد كرد ُب الكامل" :قاؿ الفرزدؽ البن ىبّبة حْب نقب لو السجن ،كىرب ،فسار ٙبت
األرض ىو ابنو حٌب نفدا(.)174
ك ٨بىٍػىر نجػ ػ ػا
ض قىػ ػ ٍد يسػ ػد ظى ٍه ػ يػرىػىا
ىكىملٍ يىػٍب ػ ػ ىػق إًال بىطٍنيػ ىه ػ ػا لىػ ػ ى
ىك ٤بػ ػ ػا ىرأىيٍػ ػ ى
ت األ ٍىر ى
دعػ ػ ػػوت ال ػ ػ ً
ث ظيليمػ ػ و
ثىػ ػ ػول ًُب ثىػ ػ ىػبل و
ػات فىفػىر ىجا
س بػى ٍعػ ػ ػ ػ ىد ىمػا
ن
و
ػ
ػ
ي
اه
اد
ػ
ػ
ن
م
ذ
ي
ى
ى
ىى ٍ ى
ي
ي
ى
ى
ي
ً
ً
فىأىصبحت ىٍٙبت األىر ً ً
ْب أ ٍىد١بىا
ت لىٍيػلىةن
ىكىما ىس ىار ىس ػ ػا ور مثٍػلىػ ػ ىها ح ى
ض قى ٍد س ٍر ى
ٍى ٍ ى ى ٍ
ً
يب ًمن ً
آؿ أ ٍىع ىو ىجا
ك طىػ ػ ػبلىقىػ ػ ػ ػةن
ت ىكلى ٍػم يى ٍػمني ٍن ىعلىٍي ػ ػ ى
ىخىر ٍجػ ػ ػ ى
س ىول ىربً ىذ التق ًر ً ٍ
فقاؿ ابن ىبّبة :ما رأيت أشرؼ من الفرزدؽ ،ىجاين أمّبا كمدحِب أسّبا.
قولو" :حيث أد١با" .تقوؿ "أد١بت ،إذا سرا ُب أكؿ الليل ،كأد١بت :إذا سرت
ُب آخر السحر"(.)175
()169
()170
()171
()172
()173
()174
()175

سورة النحل :اآلية556
الكامل.7<5/5 :
اإليضاح ،57</8 :ينظر البديع ُب نقد الشعر :ص=.69
الكامل.67</7 :
اإليضاح ،586/8 :كاإلشارات كالتنبيهات :ص.764
ديواف الفرزدؽ :ص.554
الكامل.<</7 :
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فهذا إشارة إىل قصة يونس عليو السبلـ عندما ألقى ُب البحر ،فالتقمو ا٢بوت فكاف ُب
ثبلث ظلمات" :قاؿ ابن مسعود :ظلمة بطن ا٢بوت ،كظلمة البحر ،كظلمة الليل"(ٍ ،)176ب
فرج ا﵁ عنو بسبب تسبيحو كىو ُب بطن ا٢بوت ،فألقاه ا٢بوت بأرض ليس هبا نبت كال بناء
كىو ضعيف البدف ،كأنبت ا﵁ عليو شجرة من يقطْب.
من كل ما تقدـ يتضح الدكر الذم قاـ بو ا٤بربد ُب بناء الببلغة ك إثراء مباحثها ،فرغم
أف ا٤بربد رجل ٫بو بالدرجة األكىل إالٌ أنو مل ٰبصر نشاطو العلمي ُب ٦باؿ النحو فقط بل نراه
يتجاكزه إىل ٦باؿ األدب ك الببلغة .ك ال شك أف ما بذلو من جهود علمية ُب ىذا اجملاؿ كاف
لو أثر قوم ُب تاريخ الببلغة العربية.

( )176تفسّب القرآف العظيم ،البن كثّب ،دار الشعب ،القاىرة ،اجمللد ا٣بامس :ص ،7:5كاجمللد السابع:ص ،77كا﵀ور الوجيز ُب تفسّب
الكتاب العزيز.=:/8 :
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الفصل الرابع
المبرد بين التأثر والتأثير
ّ
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المبحث الول  :تأثر المبرد بغيره من العلماء:
لقد تأثر ا٤بربد بغّبه من العلماء؛ فقد كانت لو قراءات كثّبة ،كما كانت لو ٦بالس
ك٧بادثات مع العلماء كالركاة؛ فهو ُب مواضع كثّبة من الكامل يقوؿ" :حدثِب أبو عثماف

ا١باحظ"( ،)1كيقوؿ" :حدثِب العباس بن الفرج الرياشي"( .)2كما ٰبدثنا كثّبا عن لقاءاتو العلمية
مع الناهبْب من علماء عصره ،كُب مقدمتهم :أبو عبيدة ،كاألصمعي ،كثعلب ،كا٤بازين ،كالتوزم
.)3( ..
ك يَبدد ُب الكامل قولو" :كقاؿ ا٤بفسركف" ،ك"قاؿ أعل العلم" ،ك"ذكر أىل العلم"(.)4
ك ىذا النشاط العلمي ُب التحصيل كالتثبت ُب الركاية كاف لو أثره ُب الثقة با٤بربد ،فهو
ٱبربنا عن دراية كركاية .كسأشّب إىل أبرز من تأثر هبم ُب ميداف الببلغة:

أوال :سيبويو (ت 180ى ):

عقد سيبويو ُب الكتاب "باب ا٢بكاية الٍب ال تغّب فيها األ٠باء عن حا٥با ُب الكبلـ"،
كذكر قوؿ العرب ُب رجل يسمى "تأبط شرا" "ىذا تأبط شرا .كقالوا :ىذا برؽ ٫بره ...فهذا كلو
ِ
ين﴾ (.)5
ْح ْم ُد لِلَّ ِو َر ِّ
يَبؾ على حالو ،كعلى ىذا تقوؿ :بدأت بػ ﴿ال َ
ب ال َْعالَم َ
كقاؿ الشاعر:
كج ٍدناى ًُب كًتى ً
اب بىُب ىٛبًي وم
ىى

أى ىح يق ا٣بىٍي ًل بًالرٍك ً
ض ا٤ب ىع يار
ى
كذلك ألنو حكى" :أحق ا٣بيل بالركض ا٤بعار" فكذلك ىذه الضركب إذا كانت أ٠باء
 .)6( "...كقد أكرد ا٤بربد ىذا بتصرؼ ك اختصار ُب "الكامل" مع االستشهاد باآلية الكرٲبة
كالبيت(.)7

( )1الكامل ،7/6 :كينظر ا٤بصدر نفسو.;6/7 ،599/6 ،5=6/5 :
( )2ا٤بصدر نفسو.8/6 :
( )3ينظر الكامل :أبو عبيدة ،667 ،5;5/7 ،75= ،65/5 :كاألصمعي ،=8/7 ،:= ،8;/5 :كثعلب ،;< ،74/5 :كا٤بازين:
 ،8;/5كالتوزم.659 ،8;/5 :
( )4الكامل.:7/7 ،76< ،677/5 :
( )5سورة الفاٙبة :اآلية.6
()6
()7

الكتاب.76;-769/7 :
ينظر الكامل.97/6 :
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كيذىب سيبويو إىل أف ا٢بذؼ يكوف لبلتساع ،فيقوؿ" :ك٩با جاء على االتساع
ِ
ِ
يها﴾ ( .)8إ٭با يريد:
يها َوالْعِ َير الَّتِي أَقْبَ لْنَا ف َ
اسأ َِل الْ َق ْريَةَ الَّتِي ُكنَّا ف َ
كاالختصار قولو تعاىلَ ﴿ :و ْ
أىل القرية؛ فاختصر ،كعمل الفعل ُب القرية كما كاف عامبل ُب األىل لو كاف ىاىنا  ...كمثل

ذلك ُب كبلمهم" :بنو فبلف يطؤىم الطريق "يريد :أىل الطريق"( .)9كىذه العبارة ٪بد صداىا
عند ا٤بربد ُب الكامل( .)10كغّب ذلك كثّب ،فقد تردد ذكر سيبويو ُب الكامل( .)11كما انتفع
ا٤بربد بآرائو كثّبا كإف مل يشر إليو.
ثانيا :الفراء (ت 207ى ):

كاف أليب زكريا ٰبٓب بن زياد بن عبد ا﵁ الفراء أثره الواضح عند ا٤بربد؛ فالفراء يقوؿ ُب
ِ
ِّ ِ
ِ ٍ ِ
ين﴾ (" :)12حدثُب عمرك بن أيب ا٤بقداـ عن
قولو تعاىلَ ﴿ :و ْ
سا َن ص ْدق في ْالخ ِر َ
اج َعل لي ل َ

ا٢بكم عن ٦باىد قاؿ" :ثناء حسنا""( ،)13كيقوؿ ا٤بربد" :قاؿ ا٤بفسركف  ...أريد باللساف :الثناء
ا٢بسن؛ فإنو يبقى طويبلٖ ،ببلؼ اللساف"(.)14
صلِّبَ نَّ ُك ْم فِي ُج ُذوِع النَّ ْخ ِل ﴾ (" )15يصلح "على"
كيقوؿ الفراء ُب قولو تعاىلَ ﴿ :وَلُ َ

ٗبعُب "ُب" كإ٭با صلحت "ُب"؛ ألنو يرفع ُب ا٣بشية ُب طو٥با ،فصلحت "ُب" كصلحت "على"
ألنو يرفع فيها ،فيصّب "عليها""(. )16فيفيد ا٤بربد من ىذا التعليل ،فيقوؿ" :كحركؼ ا٣بفض
ينوب بعضها عن بعض إذا كقع ا٢برفاف ُب معُب ُب بعض ا٤بواضع"(.)17

()8
()9
()10
()11
()12
()13
()14
()15
()16
()17

سورة يوسف :اآلية.<6
الكتاب.656/5 :
ينظر الكامل.595/5 :
ينظر الكامل.7/8 ،5=6 ،;5 ،64/6 ،7:8/5 :
سورة الشعراء :ص.<8
معاىن القرآف.<;/6 :
الكامل.7<5/6 :
سورة طو :اآلية.;5
معاين القرآف.<:/6 :
الكامل.=;/7 :
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ت أَ ْعنَاقُ ُه ْم لَ َها
ك يذكر الفراء كجوىا ُب ا٤براد بلفظ "أعناؽ" من قولو تعاىل﴿ :فَظَلَّ ْ
ِِ
ين﴾ ( .)18فيكوف ٥بذه الوجوه صدل عند ا٤بربد( .)19ك ا٤بتأمل ُب الكتابْب ٯبد مظاىر
َخاضع َ
تأثر ا٤بربد كثّبا بالفراء.

ثالثا :أبو عبيدة (ت  210ى ):
لقد تأثر ا٤بربد ُب كاملو بأيب عبيدة ُب كتابو "٦باز القرآف"؛ ك قد صرح كثّبا باألخذ عنو،
كما أشار إليو ضمن علماء اللغة بقولو" :كقاؿ ا٤بفسركف" كجاراه كذلك ُب إطبلؽ كلمة "٦باز"
على معناىا اللغوم ،كتصرؼ ا٤بربد أحيانا ُب النقل عن أيب عبيدة ،كإليك ىذه األمثلة:
 -يقوؿ أبو عبيدة ُب قولو تعاىل﴿ :أَ ْك ِر ِمي َمثْ َواهُ﴾ (" .)20أم مقامو الذم ثواه ،كمنو

قو٥بم :ىي أـ مثول ،كىو أبو مثول إذا كنت ضيقا عليهم"( .)21فيورده ا٤بربد بتصرؼ يسّب(.)22
()23

 كُب قولو تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها ال ُْم َّزِّم ُل﴾التاء ،فثقلت .ا٤بتزمل عند العرب :ا٤بلتف بثيابو"( ،)24كيقوؿ ا٤بربد" :كىو ا٤بتزمل بثيابو .كالتاء
يقوؿ أبو عبيدة٦" :بازىا :ا٤بتزمل .أدغمت

مدغمة ُب الزام"(.)25
كيتأ ثر ا٤بربد بأيب عبيدة ُب نيابة حركؼ ا٣بفض بعضها عن بعض غّب أف ا٤بربد يزيد
ا٤بعُب كضوحا ك بيانا(.)26
27
ك أكرد ا٤بربد بيت األعشى:
نػى ىفى الذـ ىعن ً
ىك ىجابًيى ًة ال ىشٍيخ العًىراقً مي تىػ ٍف ىه يق.
آؿ ا٤ب ىحل ًق ىج ٍفنىةي
ٍ
ي
()28
كأتبعو بقولو" :ىكذا ُب ركاية أيب عبيدة"  .كىو يعِب" :الشيخ" با٣باء ا٤بعجمة.
()18
()19
()20
()21
()22
()23
()24
()25
()26

سورة الشعراء :اآلية.8
ينظر معاين القرآف ،5;7/6 :كالكامل.585/6 :
سورة يوسف :اآلية.65
٦باز القرآف.748/6 :
ينظر الكامل.546/7 :
ا٤بزٌمل :اآلية.5
سورة ٌ
٦باز القرآف.6;7/6 :
الكامل.75=/5 :
ينظر ٦باز القرآف ،67/5 :كالكامل.76</5 :

( )27ديواف األعشى :ص.669
( )28الكامل.<:/7 :
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ِ ِ
 كيقوؿ أبو عبيدة ُب قولو تعاىل﴿ :و ِعن َد ُىم قَ ِض
اص َر ُ
ين (َ )ٗ٨كأَنَّ ُه َّن بَ ْي ٌ
ات الطَّ ْرف ع ٌ
ْ
َ
29
مصوف كل لؤلؤ أك بيض أك متاع صنتو فهو مكنوف ،ككل
َّم ْكنُو ٌن﴾ " ":بيض مكنوف" أم :ي
شيء أضمرتو ُب نفسك فقد أكننتو ،قاؿ أبو دىبل:
()30
ً ً
ت ًم ٍن ىج ٍوىى ور ىم ٍكنيو يف"
ىكًى ىي ىزٍىىراءي ًمثٍ يل ليٍؤليىؤةً الغىوا
ص م ىيز ٍ
كقد نقلو ا٤بربد مع شرح يسّب(.)31
ِ
ال ِّمن حمٍإ َّمسنُ ٍ
صل َ ٍ
ون﴾ ( .)32يقوؿ أبو عبيدة" ":الصلصاؿ":
 ُب قولو تعاىل﴿ :من َْص ْ َ َ ْ
فسمعت لو صلصلة  ...ككل شيء لو
الطْب اليابس الذم مل تصبو نار؛ فإذا نقرتو صل؛ ي

صلصلة :صوت فهو صلصاؿ سول الطْب .قاؿ األعشى:33
ً 34
ىط ىكع ٍد ًك ا٤بصلٍ ً
ً
ص ًل ا١بىواؿ"
يس تىػ ٍع يدك إً ىذا ىمس ىها الس ٍو
ى يى
ىعٍن ىَب ي
فيفسر ا٤بربد "ا٤بصلصل" ُب بيت األعشى بقولو" :قاؿ ا٤بفسركف ُب قولو عز كجل ﴿ ِمن
ال ِّمن حمٍإ َّمسنُ ٍ
ْص ٍ
ون ﴾ قالوا :ىو الطْب الذم قد جف ،فإذا قرعو شيء كاف لو
صل َ
َ
ْ ََ ْ
صليل.35"...
فتأثر ا٤بربد كثّب ُب الكامل بأيب عبيدة.
رابعا :الصمعي (ت  216ى ):

كاف ا٤بربد معجبا باألصمعي فقد تأثر بو ُب مواضع كثّبة كمن ذلك قولو" :قاؿ
األصمعي"" ،كأنشد األصمعي" كحدثُب الزيادل قاؿ٠ :بعت األصمعي .كما نقده ا٤بربد بقولو:
"زعم األصمعي" كبقولو" زعم األصمعي كغّبه من أىل العلم" .كغّب ذلك كثّب.

( )29سورة الصافات :اآليتاف<8=- 8
(٦ )30باز القرآف.5;4/6 :
( )31ينظر الكامل.6=:/5 :
( )32سورة ا٢بجر :اآلية77
( )33ديواف األعشى :ص;.4
(٦ )34باز القرآف794/5 :

( )35الكامل 544/7:
( )36ينظر على الَبتيب الكامل.;9 ،:/8 ،7: ،58=/7 ،64</6 :
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خامسا :الجاحظ (ت 255ى ):
درة من درر البياف
كاف لشيخ البياف أثره البالغ عند ا٤بربد ،فكتاب "البياف كالتبيْب" ٌ
العريب ،كلو أٮبيتو ُب علوـ اللغة كاألدب كقد أفاد منو ا٤بفكركف كالباحثوف ُب شٌب العصور .ككاف
ا٤بربد ُب مقدمة ىؤالء ،فهو يذكر ا١باحظ كثّبا كينقل عنو ،كأحيانا ينقل عبارتو بتصرؼ ،كإليك
ىذه األمثلة:
افتتح ا١باحظ كتابو بذـ التكلف ،كالعي كا٢بصرٍ ،ب تكلم عن البياف ،كأثُب عليو ،كعلى
أصحابو ،كقد أمل أبو العباس بشيء من ذلك ُب أكائل كتابو كلكن مع اختبلؼ الطريقة
كا٤بنهج(.)37
ك كرد ُب الكامل أف العرب كأىل ا٢بكمة من العجم ٘بعل كل دليل قوال .كركل عن
بعض ا٢بكماء :أيتها األرض :من شق أهنارؾ ،كغرس أشجارؾ ،كجُب ٜبارؾ... ،؟ٍ ،ب أكرد
شواىد أخرل دالة على ا٤براد ،ك إف مل يكن ٜبة كبلـ.
كا٤بربد يعُب هبذا ما ذكره ا١باحظ عن بعض الشعراء ،كغّبىم من العرب ،ككذا ما ركاه

ا١باحظ عن "الفضل بن عيسى الرقاشى" ُب غّب موضع من كتابو ُب ىذا ا٤بعُب(.)38
ك نظر ا١باحظ للشعراء كا٣بطباء نظرة ٧بايدة ،فلم يتعصب للقدماء ،كمل يقلل من شأف
ا﵀دثْب ،كلذا كثر استشهاده بأشعار ا٤بطبوعْب من ا٤بولدين .كىو القائل" :كا٤بطبوعْب على
الشعر من ا٤بولدين بشار العقيلي ،كالسيد ا٢بمّبم ،كأبو العتاىية ،كابن عينية  ...كبشار

أطبعهم ،ككاف العتايب ٰبذك حذك بشار ُب البديع ،كمل يكن من ا٤بولدين أصوب بديعا من بشار
كابن ىرمة"(.)39
ك سار ا٤بربد على هنج ا١باحظ ،فذكر أنو ال يتعصب لقدًن ،كيهضم حق ٧بدث(.)40
كلذا أثُب على كثّب من ا﵀دثْب١ ،بودة النظم .ك تطبيقا ٥بذا ا٤بنهج فإنو ذكر ُب "باب التشبيو"
ٖباصة أمثلة كثّبة ٨بتارة من أشعارىم.
()37
()38
()39
()40

ينظر البياف كالتبيْب ،59-7/5 :كالكامل.:-8/5 :
ينظر الكامل ،=5 ،=4/6 :كالبياف كالتبيْب ،<5/5 :كما بعدىا.74< :
البياف كالتبيْب.94/5 :
ينظر الكامل.578-76/7 ،6=-6;/5 :
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سادسا :أبو العباس ثعلب (ت  291ى ):
ك كاف إلماـ الكوفيْب؛ أٞبد بن ٰبٓب (ثعلب) أثر ُب دراسة التشبيو عند ا٤بربد ففي
"٦بالس العلماء" للزجاجي ٦بلسْب لثعلب .أحدٮبا مع ا٤بربد ،كاآلخر مع ٧بمد بن سبلـ
ا١بمحى.
كُب اجمللس الثاين يركم ثعلب أنو ذىب إىل "٧بمد بن سبلـ" ٤با قدـ البصرة ليقرأ عليو
األشعار كاألخبار الٍب يركيها؛ فلما عرفو ٌبره كأكرموٍ ،ب سألو عن ثبلثة أبيات ،منها قوؿ
علقمة(:)41
وً
م يغل ى٥بىا
صا النػ ٍه ًد م
ذيك فىػٍيئىة م ٍن نىػ ىول قيػرا ىف ىم ٍع يجوـي
يسبلءىةي ىك ىع ى
ككانت إجابة " ثعلب" مستفيضة كشافية ،ألهنا تدؿ على خربة باللغة كاألدب ،كدراية با٢بياة،
كقد انتفع هبا العلماء( ،)42كُب مقدمتهم "ا٤بربد" كذلك ُب شرح ىذا البيت ،ككذا ُب تعليقو على
بيت الشماخ ُب صفة الفرس(:)43
نىػول ال ىقس ً
ت ىع ٍن ىج ًروًن يملى ٍجلى وج.
يم ًف يج ا٢بىىو ًامي ىع ٍن ني يسوور ىكأىنػ ىها
ب تىػر ٍ
ٍ
ى
"فقاؿ لو ثعلب :يعُب فرسا شبهها بشوؾ النخلة ،إلرىاؼ صدرىا ،كٛباـ عجزىا
هدل"
ككذلك خلفة الشوؾ .يقوؿ :خلقتها خلقة الشوكة ،كىذا يستحب ُب اإلناث "كعصا النٌ ٌ
أم :كأهنا عصا نبع ،الندماجها كمبلستها ...كإ٭با شبو النسور بالنول ألهنا صبلب ،كأهنا ال
ٛبس األرض.)44( "... ،
كإذا قورف قوؿ ا٤بربد" :شبهها بالشوكة من شوؾ النخل ،ألف الفرس األنثى ٰبمد منها أف
يدؽ صدرىا"(ٗ . )45با ذكره "ثعلب" تبْب مدل ىذا التأثر ،غّب أف "ا٤بربد" نقل عن صاحبو
باختصار.

( )41ديواف علقمة :ص=.8
( )42ينظر األمايل أليب على القاىل.696/6 :
( )43ديواف الشماخ :ص.=6
(٦ )44بالس العلماء ،أليب القاسم عبد الرٞبن بن إسحاؽ الزجاجيٙ ،بقيق عبد السبلـ ىاركف ،مكتبة ا٣با٪بي القاىرة،ط،7
5864ىػ5===/ـ :ص  ،;7-;6كالكامل.556-554/7 :
( )45الكامل.556/7:
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لقد كاف إلماـ الكوفيْب منزلتو العلمية كقد تتلمذ عليو الكثّب من أىل العلم ،كما كاف
بينو ،كبْب "ا٤بربد" الكثّب من ا٤بناظرات ،كلذا تأثر كل منهما بصاحبو غّب أف ا٤بربد كاف تأثره
بثعلب أكثر.
فا٤بربد انتفع بدراسات العلماء كاألخذ عنهم ،كلكنو ٔبهوده ا٤بخلصة ،كفكره الثاقب قدـ
لنا ىذه الدراسات القيمة ُب البياف العريب.

المبحث الثاني :تأثير المبرد فيمن بعده من العلماء:

كاف للمربد أثره الواضح فيمن بعده من لغويْب كأدباء كمفسرين ،فكثّبا ما صرح ىؤالء

العلماء بالنقل عنو ،كاستشهدكا بآرائو.
ف قد كضعوا أمامهم أمثلة ا٤بربد كٙبليبلتو ،كتأملوا ما أضفاه على بعضها من صفات
كمقارنات ،كمن ٍب كاف التطور العلمي بالبياف العريب ،فتعددت مباحثو ككثرت مسائلو .كقد غدا
"للتشبيو" ٖباصة على يديو أٮبيتو العلمية ُب التصوير البياين ،كسأعرض ألبرز من تأثركا با٤بربد.
أوال :ابن المعتز (ت  296ى ):

تتلمذ عبد ا﵁ ابن ا٤بعتز على يد ا٤بربد ُب األدب كالعربية(" .)46ككاف ا٤بربد ٯبيئو كثّبا
كيقيم عنده إذا خرج من عند القاضي ا٠باعيل بن إسحاؽ لقرب داره من دار ابن ا٤بعتز ،ككاف
للمربد ٦بلس ُب مسجده ،ككانت بينهما مناقشات كثّبة ُب األدب كالشعر كالنقد"(.)47
كرغم أف ابن ا٤بعتز "قد تأثر ُب كتابو "البديع" بأستاذه ثعلب كبكتابو "قواعد الشعر"
كسار على هنجو ُب العرض كذكر األمثلة لبعض األلواف البديعية كدراستها :كالتشبيو كاالستعارة
كاإلفراط كلطافة ا٤بعُب كحسن ا٣بركج  .)48( "...إال أنِب الحظت عند تصفحي لباب التشبيو ُب
كتابو "البديع" أنو استخدـ ا٤بصطلحات نفسها الٍب استعملها ا٤بربد ُب الكامل من ذلك قولو:
"كمن التشبيو ا٢بسن"( .)49ك"كمن أحسن التشبيهات"( .)50أك "كمن التشبيهات العجيبة"(.)51
()46
()47
()48
()49
()50
()51

ينظر تاريخ بغداد :ص.5=9/54
ابن ا٤بعتز كتراثو ُب األدب كالنقد كالبياف٧ ،بمد عبد ا٤بنعم خفاجي ،دار ا١بيل بّبكت ،ط5855 ،6ىػ 5==5 -ـ :ص.;;-;:
ا٤برجع نفسو :ص.9=4
البديع :ص<.:
ا٤بصدر نفسو :ص<.:
ا٤بصدر نفسو :ص=.:
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قد تكوف ىذه ا٤بصطلحات منتشرة ُب ذلك العهد كمل يكن للمربد السبق ُب ذكرىا كال
البن ا٤بعتز أخذىا عنو ،لكنِب أحببت أف أنوة هبذه ا٤ببلحظة.

ثانيا :الزجاج (ت  316ى ):

تأثر الزجاج ُب كتابو "معاين القرآف كإعرابو" با٤بربد ،كأيكرد ىنا عبارة تأثر فيها الزجاج
بكل من أيب عبيدة ،كا٤بربد ،ففي بيانو ٤بعُب "إعصار"( )52يقوؿ" :اإلعصار الريح الٍب هتب من
األرض كالعمود إىل ٫بو السماء .ك ىي الٍب يسميها الناس الزكبعة ،كىي ريح شديدة ال يقاؿ:
*إف كنت رٰبا فقد القيت إعصارا*"(.)53
إهنا إعصار حٌب هتب بشدة قاؿ الشاعر:
ثالثا :قدامة بن جعفر (ت  337ى ):

لقد أفاد قدامة بن جعفر ُب حديثو عن معُب التشبيو ٩با سبق أف قالو ا٤بربد كما قالو ابن
طباطبا (ت  320ىػ) ،مع احتفاظو بشخصيتو كاستقبلؿ تفكّبه ُب اختيار الصيغة ا٤ببلئمة من
كجهة نظره ،كاختيار الشواىد الشعرية ،كا٢بديث عن كيفية تصرؼ الشعراء ُب التشبيو ك ما إىل
ذلك ،كلعلنا نتبْب كجو إفادتو من ا٤بربد كابن طباطبا إذا اقتبسنا تصور كل منهما للتشبيو ٍب
أعقبناٮبا ٗبا قالو ىو:
قاؿ ا٤بربد" :كاعلم أف للتشبيو حدا ،ألف األشياء تشابو من كجوه ،كتباين من كجوه ،فإ٭با
ينظر إىل التشبيو من أين كقع ،فإذا شبو الوجو بالشمس كالقمر فإ٭با يراد بو الضياء كالركنق ،كال
يراد بو العظم كاإلحراؽ"(.)54
كقاؿ ابن طباطبا" :كالتشبيهات على ضركب ٨بتلفة ،فمنها تشبيو الشيء بالشيء صورة
كىيئة ،كمنها تشبيو بو معُب ،كمنها تشبيو بو حركة كبطئا كسرعة ،كمنها تشبيو بو لونا ،كمنها
تشبيهو بو صوتا .ك رٗبا امتزجت ىذه ا٤بعاين بعضها ببعض ،فإذا اتفق ُب الشيء ا٤بشبو معنياف
أك ثبلثة معاف من ىذه األكصاؼ قوم التشبيو كتأكد الصدؽ فيو ،كحسن الشعر بو ،للشواىد
الكثّبة ا٤بؤيدة لو"(.)55
( )52لفظة مأخوذة من سورة البقرة :اآلية.66:
()53
السرم (ت 755ق) ،شرح ك ٙبقيق عبد ا١بليل عبده شليب ،عامل الكتب بّبكت،
معاين القرآف كإعرابو ،الزجاج أيب إسحاؽ إبراىيم بن ٌ
ط584< ،5ق5=<</ـ ،78=/5 :كالكامل.75=/5 :
()54
()55

الكامل96/7:
عيار الشعر :ص.67
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أما قدامة فقاؿ" :إنو من األمور ا٤بعلومة أف الشيء ال يشبو بنفسو كال بغّبه من كل
ا١بهات إذ كاف الشيئاف إذا تشاهبا من ٝبيع الوجوه ،كمل يقع بينهما تغاير ألبتو اٙبدا ،فصار
االثناف كاحدا ،فبقي أف يكوف التشبيو إ٭با يقع بْب شيئْب بينهما اشَباؾ ُب معاف تعمهما
كيوصفاف هبا ،كافَباؽ ُب أشياء ينفرد كل كاحد منهما عن صاحبو بصفتها .كإذا كاف األمر
كذلك فأحسن التشبيو ىو ما كقع بْب الشيئْب اشَباكهما ُب الصفات أكثر من انفرادٮبا
فيهما ،حٌب يدىن هبما إىل حاؿ االٙباد"(.)56
إف نص قدامة يتضمن فكرتْب أك٥بما أف األمرين اللذين يعقد التشبيو بينهما البد أف
يكوف بينهما اتفاؽ ُب بعض الوجوه أك الصفات ،كاختبلؼ ُب أخرل كىذه الفكرة تضمنها
كبلـ ا٤بربد .كالفكرة الثانية أنو كلما كثرت مواضع االشَباؾ بْب طرُب التشبيو زاد ذلك ُب
حسنو ،كىذه الفكرة تبدك صرٰبة ُب عبارة ابن طباطبا .كال يناؿ كل ذلك بالطبع من جهد
قدامة الكبّب ُب بلورة كثّب من الصور الببلغية(.)57
كما نلحظ تأثر قدامة با٤بربد عندما ٙبدث عن التشبيو ُب كتابو نقد النثر ،إذ عقد لو
بابا فيو كعرفو تعريفا يعيد إىل األذىاف ما سبق قولو ُب كتاب الكامل للمربد حيث قاؿ" :كأما
التشبيو فهو من أشرؼ كبلـ العرب كفيو تكوف الفطنة كالرباعة عندىم ،ككلما كاف ا٤بشبو منهم
ُب تشبيهو ألطف ،كاف بالشعر أعرؼ ،ككلما كاف با٤بعُب أسبق ،كاف با٢بذؽ أليق"(.)58
كقسمو إىل قسمْب :تشبيو ظاىرم كتشبيو معنوم ،فقاؿ" :كالتشبيو ينقسم قسمْب:
تشبيو لؤلشيا ء ُب ظواىرىا كألواهنا كأقدارىا كما شبهوا اللوف با٣بمر ،كالقد بالغصن ككما شبو
ا﵁ النساء ُب رقة ألواهنن بالياقوت ،كُب نقاء أبشارىن بالبيض"( .)59كاستشهد بقولو تعاىل:

ض َم ْكنُو ٌن﴾ ،كبقوؿ الشاعر:
"﴿ َكأَ ُنه َّن بَ ْي ٌ
ًً
ظ لىٍيػليوي ىكًمػ ػ ػ ػ ػ يد
اجتىبلى يىن قىػٍي ه
ض نىػ ىع واـ ًُب ىمبلىحف ىها إًذاى ٍ
ىكأىف بىػٍي ى
كقوؿ آخر:
وش ً
أىياى ًشبو لىيػلىى الى تيػر ً
ً ً
يق
اعػ ػ ػ ػي فىًإن ًِب لى ى
ٍى ٍ
صد ي
الو يح ً ى
ك اليىػ ٍوىـ م ٍن بىػ ٍْب ي
ى
()56
()57
()58
()59

نقد الشعر أليب الفرج قدامة بن جعفرٙ ،بقيق كتعليق ٧بمد عبد ا٤بنعم خفاجي ،دار الكتب العلمية ،بّبكت لبناف ،ط ،5دت :ص=.54
ينظر البحث الببلغي عند العرب تأصيل كتقدًن لشفيع السيد ،دار الفكر العريب ،ط585: ،6ىػ 5==:-ـ :ص.=7
نقد النثر أليب الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادم ،دار الكتب العلمي ،بّبكت ،لبناف ،ط5846 ،5ىػ 5=<6-ـ :ص<.9
نقد النثر :ص<.9
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يدىاى خبلى أىف عظٍم الس ً
اؽ ًمٍن ً
ك ىدقيً ػ ػ ػ ػ يق"
يد ًؾ ًج ي
فىػ ىعٍيناى ًؾ ىعٍيناىىاى ىكًج ي
ى
ى ى
كىذا التفسّب للتشبيو الظاىرم قريب من قوؿ ا٤بربد ،كشاىده األكؿ ىو نفس شاىد
()60

ا٤بربد.

أما القسم الثاين منو فهو تشبيو ُب ا٤بعاين" ،كتشبيو الشجاع باألسد ،كا١بواد بالبحر،
كا٢بسن الوجو بالبدر ،ككما شبو ا﵁ أعماؿ الكافرين ُب تبلشيها مع ظنهم أهنا حاصلة ٥بم
بالسراب الذم إذا دخلو الظمآف الذم قد كعد نفسو بو مل ٯبده شيئا .ككما شبو من ال ينتفع
با٤بوعظة باألصم الذم ال يسمع ما ٱباطب بو .كشبو من ظل عن طريق ا٥بدل باألعمى الذم

ال يبصر ما بْب يديو"(.)61
كأدرج قدامة بن جعفر ضمن ىذا النوع من التشبيو بيتا للنابغة الذبياين كاف ا٤بربد قد
كضعو ضمن التشبيو العجيب كىو قولو:
فىًإنك ىكاللي ًل ً
ك ىك ًاس يع(.)62
الذم يى ىو يم ٍد ًركًي ىكإً ٍف ًخلٍ
ت أىف ا٤بٍنتىأىل ىعٍن ى
ي
ى ٍ
ي
ككبلـ قدامة عن تفاكت درجات "حسن التشبيو" ،ككذا عن كجوه التصرؼ فيو ،ككذا
ذكره للتشبيو "ا١بيد" ىذا كلو مستفاد من دراسة ا٤بربد ُب "باب التشبيو"(.)63
ك٩با ٰبسب لقدامة أنو بْب أسبابا لبعض األحكاـ الٍب أطلقها ا٤بربد؛ فقدامة يورد قوؿ
الشماخ ُب ناقتو ا٥بزيلة من السّب(:)64
ت ً
فىػ ىقربت مبػراةن ىكأىف ضليوعهاى ًمن ا٤باى ًس ًخياى ً
الق ًس ٌى ا٤ب ىؤتٌراى
ي ى
ٌ
ى
ٍ ي يٍ ى
القسى ا٤بوترة
ٍب يقوؿ" :كقد أحسن الشماخ ُب ىذا التشبيو من قبل اجتماع األضبلع ،ك ٌ
ُب الشكل ،كالتوتر ُب األعصاب كاألكتار ،كمل يورد إال الشكل فقط ،كقد أتى على ما فيو"(،)65
كقد اقتصر ا٤بربد على كصفو بأنو "من باب التشبيو العجيب" .إىل غّب ذلك من مظاىر التأثر.

()60
()61
()62
()63

نقد النثر :ص<.9
ا٤بصدر نفسو :ص=.9
ا٤بصدر نفسو :ص=.9
ينظر نقد الشعر :ص ،567الكامل ،76/7 :كما بعدىا.

( )64ديواف الشماخ :ص.577
( )65نقد الشعر :ص ،56:ك ينظر الكامل.85/7 :
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رابعا :أبو عبد اهلل المرزباني (ت  384ى ):

كتاب "ا٤بوشح" أليب عبيد ا﵁ ا٤برزباين ًس ًجل ك و
اؼ ٤با أخذه أىل العلم على الشعراء
قدٲبهم كحديثهم .فقد ذكر ُب كتابو كثّبا من ا٤بآخذ ،لكل شاعر على حدة ،ككاف التأثر فيو

با٤بربد كاضحا ،فقد صرح كثّبا بالنقل عنو ،كأغفل اإلشارة إليو أحيانا .كىذه بعض األمثلة:
"أخربين ٧بمد بن األزىر قاؿ :حدثنا ٧بمد بن يزيد النحول قاؿ :أحسن الشعر ما قارب
فيو القائل إذا شبو ،كأحسن منو ما أصاب بو ا٢بقيقة ،كنبو بفطنتو على ما ٱبفى على غّبه،
كساقو برصف قول ،كاختصار قريب ،كعدؿ فيو عن اإلفراط .)66( "...
كيقوؿ ..." :حدثنا ٧بمد بن األزىر قاؿ :حدثنا ٧بمد بن يزيد النحول قاؿ :قد يقع
اإلٲباء إىل الشيء فيغُب عند ذكم األلباب عن كشفو كما قيل :﵀ة دالة  ،...فمما كقع كاإلٲباء
قوؿ الفرزدؽ(:)67
كقىضى علىي ى ً ً
اب اليمٍنػىزيؿ
وت بًنى ٍس ًج ىها
ت ىعلىٍي ى
ى
ضىربى ٍ
العٍن ىكبي ي
ى ى ىٍ
ك بًو الكتى ي
ك ى
فتأكيل ىذا :أف بيت جرير ُب العرب كالبيت الواىي الضعيف"(.)68
كيقوؿ" :أخربين ٧بمد بن األزىر قاؿ :حدثنا ٧بمد بن يزيد النحوم قاؿ :حدثِب عمارة
بن عقيل قاؿ٤ :با بلغ الوليد قوؿ جرير(:)69
ً
ً
ت ىساقى يك يم إً ىيل قى ًطينىا.
ىى ىذا ابٍ ين ىع ممي ًُب ًد ىم ٍش ىق ىخلًي ىفةن
لى ٍو شٍئ ي
قاؿ الوليد :أما كا﵁ لو قاؿ" :لو شاء ساقكم" لفعلت ذلك .كلكنو قاؿ" :لو شئت"؛

فجعلُب شرطيا لو"(.)70
كا٤بعُب :أف جريرا خرج على ا٤بألوؼ ُب ا٢بديث عن ا٣بليفة ،كمل يراع مقتضى ا٢باؿ،
كلذا أصلح الوليد لو عبارتو.

( )66ا٤بوشح ،74= :كالكامل.7=8/5 :
( )67ديواف الفرزدؽ:ص.8=4
( )68ا٤بوشح ،576 :كالكامل.6;/5 :
()69
()70

ديواف جرير :ص;;.8
ا٤بوشح ،5:4 :كالكامل.5:5/7 :
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خامسا  :الرماني (ت  386ى ):

ِ ِ
ص ِ
اص
يظهر أثر ا٤بربد ُب الرماين عند عقده ا٤بقارنة بْب قولو تعاىلَ ﴿ :ولَ ُك ْم في الْق َ
َحيَاةٌ ﴾ كبْب قو٥بم" :القتل أنفى للقتل" كىي مقارنة سبقو إليها ا٤بربد ُب كتابو الببلغة .غّب أف
ا٤بربد ذكر فرقا كاحدا كىو أف اآلية أكثر فائدة من العبارة ،لكن الرماين أضاؼ إىل ىذا الفرؽ
ثبلثة فركؽ أخرل كىي "أف اآلية أكجز ُب العبارة ،كأبعد من الكلفة بتكرير ا١بملة ،كأحسن
تأليفا با٢بركؼ ا٤بتبلئمة"( .)71فأعطى للمقارنة ٦باال أكسع كأبعادا أمشل ٩با أعطاىا ا٤بربد ،كقد
نقل ىذه ا٤بقارنة ٕبذافّبىا ككجوىها األربعة أبو ىبلؿ العسكرم( .)72كابن سناف ا٣بفاجي(.)73

كما ٙبدث الرماين عن فصاحة الكبلـ .كما ٯبب أف يراعي ُب الفصاحة من خلو
الكبلـ من التعقيد كاإلشكاؿ الذم يؤدم إىل إغبلؽ ا٤بعُب ،كإيهامو على السامع فيخرجو من
٦باؿ الفصاحة ،كيدخلو ُب دائرة العجمة ٤با فيو من سوء العبارة ،كفساد النظم .كقد استشهد
بالبيت الذم ذكره ا٤بربد قبلو بنحو أكثر من قرف كىو قوؿ الفرزدؽ:
ىكىما ًمثٍػليوي ًُب النا ًس إًال ٩بيىلكان أى يبو أيم ًو ىحػ ػ ػ ػي أى يبوهي ييقػ ػاى ًربػي ػ ٍو
سادسا  :الباقالني( :ت  403ى ):
لقد عقد ا٤بربد مقارنة بْب القرآف كالشعر للتدليل على بياف إعجاز القرآف ،ككاف ٥بذه
ا٤بقارنة أثر كبّب على الباقبلين ٩با جعلو يعقد بابا عظيم الشأف جليل ا٣بطر تقارب صفحاتو
ا٤بائة ،ليبْب أف فصاحة القرآف تفضل فصاحة كل نظم ،كتتقدـ ببلغتو ُب كل قوؿ ،كيعمد ُب
ىذه ا٤بقارنة إىل شعراء أٝبع النقاد على عظم شأهنم ،كرفعة أقدارىم فيختار شاعرا من العصر
ا١باىلي كامرئ القيس ،كشاعرا من العصر العباسي كالبحَبمٍ ،ب ٱبتار قصيدة لكل منهما
متفقا على كرب ٧بلها ،كصحة نظمها ،كجودة ببلغتها ،كرشاقة معانيها ،كإٝباعهم على إبداع
صاحبها فيها ،فيبْب ما ٚبللها من نقص كفضوؿ ،كما هبا من تعسف كتكلف ،كما فيها من مزج
بْب الكبلـ الرفيع كالوضيعٍ ،ب يبْب فضل القرآف عليها ،كتناىيو ُب الببلغةٍ ،ب نراه يصدر حكما

()71
()72
()73

النكت :ص.;5
ينظر الصناعتْب :ص.5;9
ينظر سر الفصاحة :ص.68:-689
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هنائيا "بأف الذم يعارض القرآف بشعر امرئ القيس ألضل من ٞبار باىلة ،كأٞبق من
ىبنقة"(.)74
كإذا كاف ا٤بربد قد الحظ اتفاؽ ا٤بعُب بْب اآلية القرآنية كالبيت أك البيتْب من الشعر ،فإنو
بذلك كاف أقرب إىل ا٤بقارنة الصحيحة من الباقبلين الذم مل يتقيد باتفاؽ ا٤بعُب ُب موضوع
ا٤بقارنة ،كإ٭با يعوؿ على ما ُب القرآف من نظم عجيب ،كما ُب الشعر من هتافت كبّب ،كإف مل
يكن بينهما جهة اتفاؽ ُب ا٤بعُب ،كإ٭با يسوؽ الرباىْب على رفعة األكؿ ،كسقوط الثاين٩ ،با ٯبعل
كبلمو أقرب إىل العموـ كالشموؿ منو إىل ا٣بصوص كالتحديد.
سابعا  :الثعالبي( :ت  430ى ):
لقد تأثر الثعاليب ٗبا أكرد ا٤بربد ُب اجملاز ،فرغم ما ُب ٦باز ا٤بربد ُب ضحالة فكرية كفنية،
إال أف الثعاليب حْب عقد فصبل ُب اجملاز نقل عن ا٤بربد كمل ينقل عن ابن قتيبة(.)75
ثامنا :ابن السيد البطليوسي (ت  444ى ):

تأثر البطليوسي ُب كتابو "االقتضاب ُب شرح أدب ال يكتاىب" كثّبا با٤بربد ،كذكره كثّبا
عند النقل من الكامل .كقد أثُب عليو بقولو" :كأبو العباس من أئمة اللغة با٢بفظ كالضبط"(.)76
يقوؿ البطليوسي ":كأنشد أبو العباس ا٤بربد:
و
ً
صابػي ىها
وؿ لًثىػ ٍوور ىكيى ىو ىٍٰبلً يق ٤ب ًٌب
أىقي ي
بً ىع ٍق ىفاءى ىم ٍريدكد ىعلىٍيهاى ن ى
م
يعُب "ا٤بوسى""( .)77كىذا البيت أكؿ مقطوعة ُب "الكامل" ليزيد بن الطثرية كالسبب أنو
كاف ًغزال ،كتكرر أخذه من إبل أخيو "ثور" دكف علمو .فقاؿ ىذه ا٤بقطوعة.
كشرح البطليوسي لقوؿ عوؼ بن عطية:
ً ً
ً
ًد يىػت ًخ يذ ال ىفأٍ ٍَ ير فً ًيو ىمغاىىرا
الوليًػ
ى٥باى ىحافنر مثٍ يل قىػ ٍعب ى

( )74إعجاز القرآف :ص.655
( )75ينظر فقو اللغة كسر العربية ،أليب منصور الثعاليب ،حققو كرتبو ككضع فهارسو مصطفى السقا كإبراىيم األبيارم كعبد ا٢بفيظ شليب ،دار
الفكر :ص7:5
( )76االقتضاب ُب شرح أدب الكتاب ،أليب ٧بمد عبد ا﵁ بن ٧بمد بن السيد البطليوسيٙ ،بقيق مصطفى السقا ك حامد عبد اجمليد ،طبعة
دار الكتب ا٤بصرية5==: ،ـ ،القسم األكؿ :ص;،7
( )77االقتضاب ،القسم الثاين ،== :ك ينظر الكامل.5;;/6 :
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ك بيانو أف "ىذا من ا٤بمكن ،الذم ٱبرجو العرب ٨برج الواجب .كا٤براد أف الفأر لو فعل
ذلك ألمكنو"( .)78ىذا مستمد من شرح ا٤بربد للبيت ،كا٢بديث عن ا٤بربد يطالع القارئ كثّبا ُب
"االقتضاب"(.)79
تاسعا :ابن رشيق القيرواني (ت  466ى ):
تأثر ا٢بسن بن رشيق ُب كتابو" :العمدة ُب ٧باسن الشعر كآدابو كنقده" با٤بربد ُب كتابو:
"الكامل" .كإليك األمثلة:
يؤثر ا٤بربد الصدؽ كاالعتداؿ ،كال ٰببذ الغلو كاإلفراط ،كلذا استطرد ُب "باب التشبيو"
فذكر أمثلة من "تكاذيب األعراب" كختمها بعبارة سجل فيها ضوابط ٢بسن التشبيو.
كجاء "ابن رشيق" فحذا حذكه؛ فقاؿ ُب "باب الغلو":
"كأنشد ا٤بربد لؤلعشى:
ً
فىػلىو أىف ما أىبػ ىق ً
ود ىىا
ْب م مُب يم ىعل هق بً يعود يٜبى واـ ىما تىأىكىد عي ي
ٍ ى ٍ ٍى
فقاؿ" :ىذا متجاكز ،كأحسن الشعر ما قارب فيو القائل إذا شبو ،كأحسن منو ما

أصاب ا٢بقيقة فيو .انقضى كبلمو"(.)80
كيورد ابن رشيق أمثلة لكل من "التشبيو ا٢بسن ،كالتشبيو ا٤بليح ،كالتشبيو ا٤بصيب،
كاألشد إصابة"( ،)81كىذا مع بياف العلل كاألسباب .كإذا رجعنا إىل كامل ا٤بربد كجدنا ىذه
األسباب(.)82
كُب "باب اإلشارة" تصرؼ ابن رشيق ُب عبارة ا٤بربد ،فقاؿ" :ك٩با جاء من اإلشارة على
معُب التشبيو قوؿ الراجز يصف لبنا ٩بذكقا:
ً و
ب قى ٍط*.
* ىجاءيكا ٗبى ٍذؽ ىى ٍل ىرأىيٍ ى
ت ال مذئٍ ى

( )78االقتضاب القسم الثالث :ص< ،55كينظر ص 85منو.
( )79ينظر على سبيل ا٤بثاؿ :االقتضاب ،;;/6 :كالكامل ،7:5/7 :كاالقتضاب ،5:9/7 :كالكامل ،696/5 :كاالقتضاب،:7/7 :
كالكامل.554/7 :
( )80العمدة ،:5/6 :كالكامل.6=8/5 :
()81
()82

العمدة ،745 ،744 ،6== ،6=</5 :الكامل ،7:/7 :كما بعدىا.
ينظر العمدة ،746-6=8/5 :كالكامل 76/7 :كما بعدىا.
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فإ٭با أشار إىل لونو؛ ألف ا٤باء غلب عليو ،فصار كلوف الذئب"( .)83كىذه عبارة ا٤بربد
بتصرؼ يسّب.
كٱبتصر ابن رشيق الضرب الثالث من أضرب الكنايةٍ ،ب يقوؿ" :قاؿ ا٤بربد كغّبه:

الكناية على ثبلثة أكجو .ىذا الذم ذكرتو آنفا أحدىا ،كالثاين .)84( "...
كيطالعك ُب العمدة تأثر ابن رشيق كثّبا با٤بربد ُب الكامل.

عاشرا :اإلمام عبد القاىر الجرجاني (ت  471ى ):

تأثر عبد القاىر ُب كتابو "أسرار الببلغة" كثّبا با٤بربد ُب كتاب "الكامل"؛ فقد صرح
بذلك كما أشار إليو ُب بعض ا٤بواضع .كيتبْب ىذا باألمثلة التالية:
عند حديثو عن التشبيو حيث تناكؿ بعض األبيات الٍب ذكرىا ا٤بربد ،من ىذه األبيات
قوؿ امرئ القيس ا٤بشهور:
ف البى ًايل.
اب ىكا٢بى ىش ى
العن ي
وب الط ًٍّب ىرطٍبنا ىكياىبً نسا لى ىدل ىكٍك ًرىىا ي
ىكأىف قيػلي ى
كاف موقف عبد القاىر من البيت ُب جوىره موقف ا٤بربد ،لكن عبد القاىر كاف بأسلوبو
التحليلي ،كدراستو ا٤بقاربة أكثر كضوحا ،كأبعد غورا كإدراكا ألسرار البياف.
فهو يشارؾ ا٤بربد اإلعجاب بو لكنو ال يسرؼ ُب تقديره ألف عبد القاىر مل يكن "ٱبلع
قيمة كبّبة على األبيات الٍب تتواىل فيها التشبيهات ك٘بتمع معا دكف أف يتشكل منها بناء
مركب"( ،)85دليل ذلك قولو ..." :مل يقصد إىل أف ٯبعل بْب الشيئْب اتصاال كإ٭با اجتماعا ُب
مكاف فقط .كيف كال يكوف ٤بضامة الرطب من القلوب إىل اليابس ىيئة يقصد ذكرىا ،أك يعُب
بأمرىا ،كما يكوف ذلك لتباشّب الصبح ُب أثناء الظلماء ،ككوف الشقيقة على قامتها ا٣بضراء،
فيؤدم ذلك الشبو ا٢باصل من مداخلة أحد ا٤بذكورين اآلخر كاتصالو بو اجتماع ا٢بشف البايل
كالعناب كيف كال فائدة ألف ترل العناب مع ا٢بشف أكثر من كوهنما ُب مكاف كاحد أك أف
اليابسة من القلوب كانت ٦بموعة من ناحية كالرطبة كذلك ُب ناحية أخرل لكاف التشبيو ٕبالو.

()83
()84
()85

العمدة ،747/6 :كالكامل.58=/7 :
العمدة ،757/6 :كالكامل.6=4/6 :
التفكّب الببلغي عند العرب :ص<.65
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كذلك لو فرقت التشبيو ىهما فقلت كأف الرطب من القلوب عناب ككأف اليابس حشف باؿ مل
تر أحد التشبيهْب موقوفا ُب الفائدة على اآلخر"(.)86
أما الفضيلة الٍب ٯبدىا عبد القاىر ُب بيت امرئ القيس فيوجزىا ُب قولو" :كإذ قد
عرفت ىذه التفاصيل فاعلم أف ما كاف من الَبكيب ُب الصورة بيت امرئ القيس فإ٭با يستحق
الفضيلة من حيث اختصار اللفظ كحسن الَبتيب فيو ال ألف للجمع فائدة ُب عْب التشبيو"(.)87
إف ىذا الفهم للتشبيو يكشف عن نظرة أنضج من فهم ا٤بربد .كال شك أهنا نابعة من
مفهوـ النظم عند عبد القاىر ،كمتصلة بتفرقتو ا﵀ددة بْب كقوع التشبيو ُب الصفة نفسها ،كبْب
كقوعو ُب حكم ٥با كمقتضى ،كىذا جانباف مل يكن ا٤بربد يعيهما جيدا .ك مع ذلك فإف فهم
عبد القاىر للتشبيو "يقوـ أساسا على فكرة اإلصابة األساسية عند ا٤بربد ،إذ بدكف اإلصابة ال
ٲبكن أف يصح التشبيو ،ال ُب الصفة -باعتبارىا األسبق ُب التصور -كال ُب حكمها أك
مقتضاىا"(.)88
كما كقف عبد القاىر ا١برجاين أماـ تشبيهات ا٤بصلوب الٍب ذكرىا ا٤بربد كىي قوؿ
الشاعر:
ً
ً
ىل تىػ ٍوًدي ًع يم ٍرىٙبى ًل
ىكأىنوي ىعاش هق قى ٍد ىمد ى
ص ٍف ىحتىوي يىػ ٍوىـ ى
الوىد ًاع إ ى
اس فً ًيو ليوثػىتيو مو ً
أىٍك قىائً هم ًم ٍن نػي ىع ً
اص نل لًتى ىمطم ًيو ًم ىن ال ىك ىسػ ًل
ي يى
كعدىا من لطيف جنس "التشبيو من ىيئات ا٢بركة كالسكوف" لكثرة ما ُب البيتْب من
التفصيل(.)89
ك عقد عبد القاىر فصبل للموازنة بْب التشبيو كالتمثيل ،كذكر فيو أف التشبيو يكثر فيو
جعل الفرع أصبل ،كاألصل فرعا ،كاستشهد بأمثلة يكثر فيها "قلب التشبيو" ٍب قاؿ:
"كيشبو الظليم ُب حركة جناحيو مع إرساؿ ٥بما با٣بباء ا٤بقوض .أنشد أبو العباس
لعلقمة(:)90
()86
()87
()88
()89
()90

أسرار الببلغة :ص.598
أسرار الببلغة :ص.599- 598
الصورة الفنية م الَباث النقدم كالببلغي  :ص=65
ينظر أسرار الببلغة :ص.594
ديواف علقمة :ص.85

357

انفصم انزابع > انًبزد بيٍ انخأثز ٔانخأثيز

انباب انثاَي> عهٕو انبالغت

صعل ىكأىف جنىاحي ًو كج ٍؤجؤه بػيت أىطىافى ً
وـ.
ٍ
ى ى ٍ ى ي ي ىه ىٍ ي
ت بًو ىخ ٍرقىاءى ىم ٍه يج ي
ىٍ ه
اشَبط أف يتعاطى تقويضو خرقاء؛ ليكوف أشد لتفاكت حركاتو ،كخركج اضطرابو عن
الوزف"(.)91
فعبد القاىر يعُب بأيب العباس ا٤بربد ،فهو الذم أكرد ىذا البيت ُب "باب التشبيو" كعلق
بقولو" :الصعل :الصغّب الرأس .ا٣برقاء :الٍب ال ٙبسن شيئا؛ فهي تفسد ما عرضت لو"(.)92
ك قاؿ عبد القاىر" :كيشبو التشبيو ُب البيت قوؿ اآلخر ،كىو مذكور معو ُب الكتب:
()93
ف اليز مط تًسعً ً
صلًبيوا ًُب ىخ م
ط"
صم
ٍ ى
ْب مٍنػ يه ٍم ي
صفاً مثٍ ىل ى
ىملٍ أىىر ى

ٍب بْب بأسلوبو التحليلي الدقيق ما امتاز بو كل عن اآلخر من استقصاء ُب الوصف
كالذم بسببو كاف التماثل بْب طرُب التشبيو؛ فقولو" :كىو مذكور معو ُب الكتب" .يعُب الكتب
الٍب ألفت قبل عبد القاىر ،كىو ٖباصة إشارة إىل "الكامل" ا٤بربد ،فما قرأت اقَباف ىذين
التشبيهْب قبل ذلك ُب الكتب إال ُب كتاب الكامل.
كمن ذلك حديث "عبد الرٞبن" عندما رجع إىل أبيو "حساف" رضي ا﵁ عنهما ،كىو
صيب ،يبكي كيقوؿ :لسعُب طائر ،..فقاؿ حساف :قاؿ ابُب الشعر كرب الكعبة.
ىذا ا٣برب ُب الكامل( ،)94كلكن عبد القاىر بْب ببلغة الصيب ُب دقة كصف الطائر،
فكأف قولو شعر.
كحديث عبد القاىر عن "استطراؼ التشبيو كسبب حسنو ٍ ،"...ب استشهاده بقوؿ
عدل بن الرقاع:
تىػزًجى أى ىغ ين ىكأىف إًبػرىة ركقًوً
اب ًم ىن الد ىكاةً ًم ىد ىاد ىىا
ٍ
ص ى
قىػلى هم أى ى
ٍى ىٍ
فإف أصل ىذه الفكرة قد استمدىا من ا٤بربد( ،)95غّب أف مهارة عبد القاىر ُب التحليل
كالتعليل جعلتو يربز ما ُب ىذا النص من حسن كطرافة.

( )91أسرار الببلغة :ص.5;7
( )92الكامل.79/7 :
( )93أسرار الببلغة :ص ،594كالكامل.6:7/5 :
()94
()95

ينظر الكامل ،6:7/5 :كالكامل.7=/6 :
ينظر الكامل ،585/7 :كأسرار الببلغة.56: :
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ات بِيَ ِمينِ ِو ﴾ (،)96
كيقف عبد القاىر طويبل عند قولو تعاىلَ ﴿ :و َّ
ات َمطْ ِويَّ ٌ
الس َم َاو ُ

كقوؿ الشماخ(:)97
ً
ت ٤بً ٍج ود
إً ىذا ىما ىرايىةن يرف ىع ٍ

اىػ ػا ىعرابىةي بًاليى ًمػ ػ ً
ْب
تىػلىق ى ى

ليبْب أف ا٤بعُب ُب كل منهما على التمثيل ا٤بستفاد من ٦بموع الكبلـ ،ال من لفظ "ٲبْب"
فقطٍ .ب ٰبكى كبلـ ا٤بربد عن أصحاب ا٤بعاين بقولو:
" ...فأما ما تكوف اليد فيو للقدرة على سبيل التلويح با٤بثل ،دكف التصريح حٌب ترل

كثّبا من الناس يطلق الق وؿ أهنا ٗبعُب القدرة ،كٯبريها ٦برل اللفظ يقع ٤بعنيْب ،كقولو تعاىل﴿ :
ات بِيَ ِمينِ ِو ﴾ .تراىم يطلقوف أف اليمْب ٗبعُب القدرة ،كيصلوف إليو قوؿ
َو َّ
ات َمطْ ِويَّ ٌ
الس َم َاو ُ

الشماخ:

إًذىا ما رايةن رفًعت ٤بًج و
اىا ىعرابىةي بًاليى ًمػ ػ ػ ً
ْب
ق
ل
ػ
ت
د
ى
ى
ى
ى ىى ي ى ٍ ٍ
ى
كما فعل أبو العباس ُب "الكامل"؛ فإنو أنشد البيت ٍب قاؿ" :قاؿ أصحاب ا٤بعاين:
ات بِيَ ِمينِ ِو ﴾ ( ،)98كىذا
معناه بالقوة ،كقالوا مثل ذلك ُب قولو تعاىلَ ﴿ :و َّ
ات َمطْ ِويَّ ٌ
الس َم َاو ُ

منهم تفسّب على ا١بملة .)99( "...
ىذا إال أف عبد القاىر قد انتفع ٗبا ردده ا٤بربد من إشارات ببلغية كالٍب لقيت الكثّب من
تأمبلتو ،كأىم ىذه اإلشارات الٍب صدرت عن ا٤بربد ك الٍب تنبو ٥با عبد القاىر ا١برجاين تلك
الٍب كردت عند إجابتو عن سؤاؿ الكندم( ،)100حيث ركل األنبارم أنو قاؿ" :ركب الكندم
ا٤بتفلسف إىل أيب العباس كقاؿ لو :إنِب ألجد ُب كبلـ العرب حشوا ،فقاؿ لو أبو العباسُ :ب
أم موضع كجدت ذلك؟ فقاؿ :أجد العرب يقولوف :عبد ا﵁ قائمٍ ،ب يقولوف إف عبد ا﵁ قائم،
ٍب يقولوف :إف عبد ا﵁ لقائم ،فاأللفاظ متكررة كا٤بعُب كاحد ،فقاؿ أبو العباس :بل ا٤بعاين ٨بتلفة
الختبلؼ األلفاظ ،فقو٥بم :عبد ا﵁ قائم :إخبار عن قيامو ،كقو٥بم :إف عبد ا﵁ قائم :جواب
()96
()97
()98
()99

سورة الزمر :اآلية;.:
ديواف الشماخ :ص.77:
انتهى كبلـ ا٤بربد.56=/5 :
أسرار الببلغة ،6;6-6;5 :كالكامل.56= ،56</5 :

( )100ىو أبو يوسف يعقوب بن إسحاؽ الكندم ،كلد عاـ =<5ىػ <47 /ـُ ،ب الكوفة كتوُب عاـ 6:4ىػ <;7 /ـ ،ينظر األعبلـ:
.679/9
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عن سؤاؿ سائل ،كقو٥بم :إف عبد ا﵁ لقائم :جواب عن إنكار منكر قيامو ،فقلت تكررت
األلفاظ لتكرر ا٤بعاين .قاؿ فما أحار ا٤بتفلسف جوابا"(.)101
ٛبعن عبد القاىر ُب اإلجابة كتبِب فكرة ا٤بربد الٍب تقوؿ :ا٤بعاين ٨بتلفة الختبلؼ األلفاظ
"كغاص ُب أحشائها ،كاستنزؼ كل النتائج الٍب تسمح باستخبلصها ،كانتهى ُب دراستو لعبلقة
اللفظ با٤بعُب"(.)102
ك كضع عبد القاىر ما قالو ا٤بربد ُب باب اللفظ كالنظم كبْب الفركؽ الدقيقة الٍب خفيت
على الفيلسوؼ الكندم ،كفطن إليها ا٤بربد النحوم(.)103
فحلل قوؿ ا٤بربد" :فقو٥بم :عبد ا﵁ قائم :إخبار عن قيامو ،كقو٥بم :إف عبد ا﵁ قائم،
جواب عن سؤاؿ سائل  ،كقو٥بم :إف عبد ا﵁ لقائم :جواب عن إنكار منكر قيامو ،فقلت
تكررت األلفاظ لتكرار ا٤بعاين" ُب كتابو دالئل اإلعجاز ضمن فصل ٠باه" :إف كمواقعها" ،بدأه
بقولو" :كإذا كاف الكندم يذىب ىذا عليو حٌب يركب فيو ركوب مستفهم أك معَبض ،فما
ظنك بالعامة ،كمن ىو ُب عداد العامة ،كمن ال ٱبطر شبو ىذا ببالو؟"(.)104
ك٪بد عبد القاىر ا١برجاين تارة يلقي اللوـ على الكندم ألنو مل يتفهم الفرؽ بْب ا١بمل
( .)105كتارة أخرل يعطى للكندم عذرا (.)106
كينتقل عبد القاىر بعد ذلك لتوضيح قوؿ ا٤بربد فيقوؿ" :فأما الذم ذكر عن أيب
العباس ،من جعلو ٥با جواب سائل إذا كانت كحدىا ،كجواب منكر إذا كاف معها البلـ فالذم
يدؿ على أف ٥با أصبل ُب ا١بواب ،أنا رأيناىم قد ألزموىا ا١بملة من ا٤ببتدأ كا٣برب إذا كانت
جوابا للقسم٫ ،بو" :كا﵁ إف زيدا منطلق" كامتنعوا من أف يقولوا :كا﵁ زيد منطلقٍ .ب إنا إذا
استقرينا الكبلـ كجدنا األمر بينا ُب الكثّب من مواقعها ،أنو يقصد هبا إىل ا١بواب كقولو تعاىل:

()101
()102
()103
()104
()105
()106

دالئل اإلعجاز :ص.759
التفكّب الببلغي :ص=.79
ينظر أثر النحاة ُب البحث الببلغي :ص.656
دالئل اإلعجاز :ص.759
ينظر دالئل اإلعجاز :ص.759
ينظر دالئل اإلعجاز :ص=.75

360

انفصم انزابع > انًبزد بيٍ انخأثز ٔانخأثيز

انباب انثاَي> عهٕو انبالغت

ك َعن ِذي الْ َق ْرنَ ْي ِن قُ ْل َسأَتْ لُو َعلَْي ُكم ِّم ْنوُ ِذ ْك ًرا (ٖ )٨إِنَّا َم َّكنَّا لَوُ فِي ْالَ ْر ِ
ض
﴿ َويَ ْسأَلُونَ َ
َوآتَ ْي نَاهُ ِمن ُك ِّل َش ْي ٍء َسبَبًا ﴾ (.)108(".)107

كيعود عبد القاىر إىل األصل ُب ذكر "إف" ُب الكبلـ فيقوؿٍ" :ب إف األصل الذم ينبغي
أف يكوف عليو البناء ،ىو الذم دكف ُب الكتب ،من أهنا للتأكيد ،كإذا كاف قد ثبت ذلك ،فإذا
كاف ا٣برب بأمر ليس للمخاطب ظن ُب خبلفو البتة ،كال يكوف قد عقد ُب نفسو أف الذم تزعم
أنو كائن غّب كائن ،كأف الذم تزعم أنو مل يكن كائن فأنت ال ٙبتاج ىناؾ إىل "إف""(.)109
كبْب حاجة الكبلـ إىل "إف" إذا كاف ا٤بتلقي يظن خبلؼ ما تقوؿٍ ،ب ذكر عبد القاىر
كجو ا٢بسن ُب استعماؿ "إف" فقاؿ" :كلذلك تراىا تزداد حسنا إذا كاف ا٣برب بأمر يبعد مثلو ُب
الظن ،كلشيء قد جرت عادة الناس ٖببلفو ،كقوؿ أيب نواس:
ك بًاليىأٍ ًس ًم ىن الن ً
ك ًُب اليىا ًس
اس
إًف ًغ ىُب نىػ ٍف ًس ى
ىعلىٍي ى
أما إذا كانت "إف" ج واب سائل فيشَبط عبد القاىر أف يكوف للسائل ظن ُب ا٤بسؤكؿ
عنو على خبلؼ ما أنت ٘بيبو بو.)110( .
كإذا ٝبع بينهما كبْب البلـ ٫بو" :إف عبد ا﵁ لقائم للكبلـ مع ا٤بنكر فجيد ألنو إذا كاف
الكبلـ مع ا٤بنكر كانت ا٢باجة إىل التأكيد أشد كذلك أحوج ما تكوف إىل الزيادة ُب تثبيت
خربؾ إذا كاف ىناؾ من يدفعو كينكر صحتو إال أنو ينبغي أف يعلم أنو كما يكوف لئلنكار قد
كاف من السامع فإنو يكوف لئلنكار يعلم أك يرل أنو يكوف من السامعْب .كٝبلة األمر أنك ال
تقوؿ :إنو لكذلك :حٌب تريد أف تضع كبلمك كضع من يزع فيو عن اإلنكار"(.)111
كىكذا يتضح لنا أف عبد القاىر ا١برجاين قد تأثر با٤بربد ك استفاد من خربتو العلمية.

()107

سورة الكهف :اآلية.<8-<7
دالئل اإلعجاز :ص.768-767
ا٤بصدر نفسو :ص .769

()110

ينظر دالئل اإلعجاز :ص .76:
دالئل اإلعجاز :ص ;.76

()108
()109

 ديواف أيب نواس :ص= 75كالبيت بتمامو كلفظو
إف الغُب ،ككٰبكُ ،ب اليأس.
عليك باليأس من الناس

()111
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حادي عشر :الزمخشري (ت  528ى ):
تأثر اإلماـ ٧بمود بن عمر الز٨بشرم كثّبا با٤بربد ،فقد نقل عنو خصوصا ُب كتابو:
"الفائق ُب غريب ا٢بديث" .كىذه بعض األمثلة:
ً
ً ً
ً ً
ً
س يػى ٍوىـ
أكرد الز٨بشرم ا٢بديث الشريف" :أىالى أي ٍخربييك ٍم بأى ىحبم يك ٍم إ ىيل ىكأىقٍػىرب يك ٍم م مِب ى٦بىال ى
ً
القياىىم ًةٍ ، "...ب قاؿ:
"قاؿ ا٤بربد :قو٥بم :فبلف موطأ األكناؼ .أم أف ناحيتو يتمكن فيها صاحبو ،غّب
مؤذل ،كال ناب بو موضعو"(.)112
كذكر قوؿ أيب بكر الصديق لعبد الرٞبن بن عوؼ ،رضي ا﵁ عنهما "أما إين لشديد
الوجع ،ك٤با لقيت منكم يا معشر ا٤بهاجرين أشد على من كجعي ٍ ،"...ب شرح بعض ا٤بفردات
مسَبشدا با٤بربد ،فقاؿ" :األذريب :منسوب إىل "أذربيجاف" ،كركل :األذرل .البحر :األمر
العظيم .كقاؿ ا٤بربد فيمن ركاه :البحر .ضرب ذلك مثبل لغمزات الدنيا ،كٙبيّبىا أىلها(.)113
كقاؿ الز٨بشرم ":قاؿ ا٤بربد :الزعانف .أصلها أجنحة السمك؛ فقيل لؤلدعياء :زعانف؛
ألهنم التصقوا بالصميم ،كما التصق تلك األجنحة بعظم السمك.
كقد كرد ىذا ُب الكامل عند قوؿ جرير:
"ىل أنتم غّب أك ش و
اب زعانفو" "(.)114
كتأثر الز٨بشرم ُب تفسّبه "الكشاؼ" با٤بربد كثّبا ،ففي قولو تعاىل عن السماء كاألرض:
ِِ
ين ﴾( .)115يقوؿ ا٤بربد" :مل يكن كبلـ ،إ٭با فعل عز كجل ما أراد؛ فوجد.
﴿ قَالَتَا أَتَ ْي نَا طَائع َ
قاؿ الراجز:
ض ىكقاى ىؿ ً
ت بىطًٍِب
قطِب ىم ٍهبلن يرىكيٍ ندا قى ٍد ىمؤلٍ ي
قى ٍد ىخنى ىق ا٢بى ٍو ي
كمل يكن كبلـ ،إ٭با كجد ذلك فيو"(.)116

()112
()113
()114

الفائق ،:</8 :كالكامل.8/5 :
الفائق ،==/5 :كالكامل.54-;/5 :
الفائق ،5<5 ،555/5 :كالكامل.:4/6 :

( )115سورة فصلت :اآلية.55
( )116الكامل .=5/6 :
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كيقوؿ الز٨بشرم " :كمعُب أمر السماء كاألرض باإلتياف كامتثا٥بما :أنو أراد تكوينهما فلم
ٲبتنعا عليو ،ككجدتا كما أرادٮبا ،ككانتا ُب ذلك كا٤بأمور ا٤بطيع إذا كرد عليو فعل األمر ا٤بطاع،
كىو من اجملاز الذم يسمى التمثيل .)117( "...
ت
شأْ نُنَ ِّز ْل َعلَْي ِهم ِّم َن َّ
الس َم ِاء آيَةً فَظَلَّ ْ
كيقوؿ الز٨بشرم ُب قولو تعاىل ﴿ :إِن نَّ َ
ِِ
ين ﴾ (" :)118فإف قلت :كيف صح ٦بيء "خاضعْب" خربا عن األعناؽ؟
أَ ْعنَاقُ ُه ْم لَ َها َخاضع َ
قلت :أصل الكبلـ :فظلوا ٥با خاضعْب ،فأقحمت األعناؽ لبياف موضع ا٣بضوع ،كترؾ الكبلـ
على أصلو كقولو :ذىبت أىل اليمامة ،كأف األىل غّب مذكور  .)119( "...كىذه عبارة
ا٤بربد()120مع تصرؼ يسّب .فالز٨بشرم يستظهر ثاين الرأيْب اللذين كردا بالكامل.
ككانت عبارة ا٤بربد ،كٗبا حوت من لفظ "أقحمت" مع عدـ لياقتها ُب النظم القرآين
كبيانو ا٤بعجز قد نقلها الز٨بشرمٍ ،ب كاف ٥با بعد صدل عند كثّب من ا٤بفسرين ،كأيب حياف
التوحيدم( ،)121ك اإلماـ الرازم( ،)122كاأللوسي( ،)123كالقاضي البيضاكم( ،)124ك الشيخ

زادة(.)125
كبالتأمل يتبْب أف ىؤالء العلماء متأثركف با٤بربد تأثرا غّب مباشر إما عن طريق الز٨بشرم،
أك القاضي البيضاكم كالكاتبْب عليو.
ثاني عشر :ضياء الدين بن الثير (ت  637ى ):

كمن أعبلـ الببلغة ُب القرف السابع ا٥بجرم أبو الفتح نصر ا﵁ بن أيب الكرـ ٧بمد بن
عبد الكرًن بن عبد الواحد الشيباين ،ا٤بعركؼ بابن األثّب ا١بزرم .كمن مؤلفاتو" :كفاية الطالب
ُب نقد كبلـ الشاعر كالكاتب" كسأكرد مثالْب لتأثر صاحبو ُب ىذا الكتاب با٤بربد:
( )117الكشاؼ .549/8 :
( )118سورة الشعراء :اآلية.48

( )119الكشاؼ .889/7 :
( )120ينظر الكامل.=4،=5/6 :
( )121ينظر تفسّب البحر ا﵀يط.9/; :
( )122ينظر تفسّب الفخر الرازم ا٤بشتهر بالتفسّب الكبّب ك مفاتيح الغيب ،اإلماـ ٧بمد الرازم فخر الدين (988ق:48-ق) ،دار الفكر
بّبكت ،ط5845 ،5ق5=<5/ـ.55=/68 :
( )123ينظر ركح ا٤بعاين.:4/5= :
()124
()125

ينظر حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب القاضي البيضاكم.7/; :
ينظر حاشية ٧بي الدين شيخ زادة على تفسّب البيضاكم.8:9/7 :
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 -1يقوؿ ابن األثّب ُب "باب الغلو"":كخّب الكبلـ ا٢بقائق ،فإف مل يكن فما قارهبا ،كأنشد ا٤بربد:
ً
ً ً
ود ىىا
فىػلى ٍو أىف ماى أىبٍػ ىقٍيت م مِب يم ىعل يق بً يعود يٜبى ًاـ ماى تىأىكىد عي ي
فقاؿ" :ىذا متجاكز ،كأحسن الشعر ما قارب فيو القائل إذا شبو ،كأحسن منو ما
أصاب بو ا٢بقيقة"(.)126
 -2كيركل ُب "باب االخَباع" أبياتا أليب نواس ،كمنها قولو(:)127
ً
ً
ت أى ٍف أىىر ىاىا ىكأى ٍف أى يشم الن ًسيماى.
ىكبيػىر ىحظمى مٍنهاى إً ىذا ى ىي ىد ىار ٍ
ٍب يتبعها بقولو" :ذكر ا٤بربد أنو مل يسبق إىل ىذا ا٤بعُب"(.)128
ثالث عشر :القرطبي المفسر (ت  671ى ):
ك٩بن تأثر من ا٤بفسرين با٤بربد اإلماـ القرطيب ُب كتابو "ا١بامع ألحكاـ القرآف الكرًن".
فقد نقل عنو كثّبا ،كىذه بعض األمثلة:
ُب قوؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :م ْه ِطعِين م ْقنِعِي رء ِوس ِه ْم ﴾ ( .)129يقوؿ "أقنع :إذا رفع رأسو،
َ ُ
ُ
ُُ

كأقنع إذا طأطأ رأسو دال كخضوعا" .كاآلية ٧بتملة الوجهْب ،كقالو ا٤بربد"(.)130
كُب قولو تعاىل ﴿ :ثَانِ َي ِعط ِْف ِو ﴾( ،)131يقوؿ القرطيب" :كقاؿ ا٤بربد :العطف :ما انثُبمن العنق  ...أم معرض عن ا٢بق ُب جدالو ،كموؿ عن النظر ُب كبلمو"( .)132كىو ُب تفسّب
القرطيب.
كمظاىر التأثر با٤بربد تطالعك كثّبا ُب تفسّب اإلماـ القرطيب.
رابع عشر :ابن منظور (ت  711ى ):
ك كاف للمربد أثره الواضح عند ابن منظور؛ فقد نقل عنو ُب "لساف العرب" كثّبا ،كما
تصرؼ أحيانا ُب عبارتو ،كسأكرد ىذه األمثلة:
( )126كفاية الطالب :ص; ،67كالكامل.6=8/5 :
( )127ديواف أيب نواس :ص.769
( )128كفاية الطالب :ص ،575كالكامل.584/7 :
( )129سورة إبراىيم :من اآلية.87
()130
تضمنو من السنٌة ك آم الفرقاف ،أليب عبد ا﵁ ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر القرطيبٙ ،بقيق عبد ا﵁ بن
ا١بامع ألحكاـ القرآف ك ا٤ببْب ٤با ٌ
عبد ا﵀سن الَبكي ،مؤسسة الرسالة ،ط586; ،5ىػ644:/ـ ،54=/56 :كالكامل.567/7 :
()131
()132

سورة ا٢بج :اآلية=4
ا١بامع ألحكاـ القرآف الكرًن ،76</58 :كالكامل.748 ،54/5 :
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 من أمثلة التشبيو عند ا٤بربد ،قوؿ ٝبيل بن معمر:ما صاب ًمن نىابً ًل قى ىذفىت بًػ ػ ػوً
ٍ
ى ى ى ٍ
لىوي ًم ٍن ىخ ىو ًاُب الن ٍس ًر يحم نىظىائًهر

يى هد ك ٩بيىر العي ٍق ىدتىػ ٍ ً
ْب ىكثػيًػ ػ ػ ػ يق
ى
ً ً
يق
ص هل ىكنى ٍ
ىكنى ٍ
ص ًل الزاعًيب فىن ي

يقوؿ ابن منظور" :ك الزاعبية :رماح منسوبة إىل زاعب ،رجل أك بلد  ،...كقاؿ ا٤بربد:
تنسب إىل رجل من ا٣بزرج ،يقاؿ لو :زاعب؛ كاف يعمل األسنة ،كيقاؿ :سناف زاعيب .كقاؿ
األصمعي الزاعيب الذم إذا يىز كأف كعوبو ٯبرل بعضها ُب بعض ُب بعض للينو ،)133( "...
كىي عبارة ا٤بربد ،بتصرؼ يسّب.

 كيقوؿ :كُب حديث أيب بكر " فكلكم كرـ أنفو على أف يكوف لو األمر من دكنو" .أم:امتؤل ،كانتفخ من ذلك غضبا .)134( "...
ك قد تصرؼ ابن منظور ُب ىذه العبارة؛ فهو يقوؿ :كقولو "فكلكم كرـ أنفو" .يقوؿ:
امتؤل من ذلك غضبا".
خامس عشر :الخطيب القزويني (ت  739ى ):

ك تأثر ا٣بطيب ُب "اإليضاح" ٗبا كتبو ا٤بربد ،بدا ذلك ُب حديثو عن التعقيد اللفظي،
كُب باب التشبيو ،ككذا ُب :اللف كالنشر غّب أف بياف ا٤بربد ٥بذا ا﵀سن البديعي كاف أكضح
معُب ،كأسهل مأخذا .كانتفع ا٣بطيب كثّبا ُب "السرقات" (ٗ )135با جاء ُب الكامل.
كيعد ا٣بطيب القزكيِب من الببلغيْب الذين استفادكا من ٙبليل عبد القاىر ا١برجاين
١بواب ا٤بربد ،إذ خصص فصبل ُب كتابو "اإليضاح ُب علوـ الببلغة" للحديث عن "أحواؿ
اإلسناد ا٣بربم" بدأه با٢بديث عن فائدة ا٣برب كالزـ فائدة ا٣برب ٍب انتقل إىل أضرب ا٣برب.
ك بعد أف شرحها أكد لنا كبلمو بالعودة إىل ا٤بربد ككأنو يثبت لنا أف جواب ا٤بربد ىو
األصل الذم أخذ منو ىذه ا٤بعلومات فيقوؿ" :كيؤكد ما ذكرناه جواب أيب العباس للكندم عن
قولو :إين أجد ُب كبلـ العرب حشوا ،يقولوف" :عبد ا﵁ قائم" ك"إف عبد ا﵁ قائم" ك"إف عبد

()133
()134
()135

لساف العرب ،مادة (زعب) ،86/: :كالكامل.6=8/5 :
لساف العرب ،مادة كرـ  ،6</59:كالكامل ،54/5 :كانظر مادة سعد ،6:8/::كحسد ،5:;/7:كالكامل.</5 :
ينظر اإليضاح ،8;8 - 86= /8 :كالكامل.656/7 ،55/6 :
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ا﵁ لقائم" كا٤بعُب كاحد ،بأف قاؿ :بل ا٤بعاين ٨بتلفة :فػ "عبد ا﵁ قائم" إخبار عن قيامو ،ك"إف
عبد ا﵁ قائم" جواب عن سؤاؿ سائل ،ك"إف عبد ا﵁ قائم" جواب عن إنكار منكر"(.)136
ٍب يقدـ القزكيِب مسميات ٥بذه األنواع من ا٣برب كيسمى النوع األكؿ من ا٣برب ابتدائيا،
كالثاين طلبيا ،كالثالث إنكاريا ،كإخراج الكبلـ على ىذه الوجوه إخراجا على مقتضى
الظاىر(.)137
سادس عشر :عبد القادر البغدادي (ت  1093ى ):

من أىم مؤلفاتو "خزانة األدب كلب لباب لساف العرب" ،ككاف كتاب "الكامل" من
الكتب الٍب رجع البغدادم إليها كأفاد منها ُب "خزانة األدب" كإليك ىذه األمثلة:
 ُب بياف نصب خرب "كاف" كما عطف عليو ُب قوؿ الراجز:*قى ًاد ىمةن أىٍك قىػلى نما ي٧بىرفىا*
يقوؿ البغدادم" :كقد أجيب عن نصب ا٣برب بأجوبة  ...قاؿ ا٤بربد ُب الكامل:
"حدثت أف العماين الراجز أنشد ُب صفة الفرس" :كأف أذنبيو  ،"...كالراجز كإف كاف ٢بن فقد
أحسن التشبيو"(.)138
 -كُب قوؿ الراجز:

ً و
ب قى ي
ط*
* ىجاءيكا ٗبى ٍذؽ ىى ٍل ىرأىيٍ ى
ت ال مذئٍ ى
يبْب البغدادم ا٤بعُب اللغوم ،ككذا التشبيوٍ .ب يقوؿ:

قاؿ ا٤بربد ُب "الكامل"" :العرب ٚبتصر التشبيو ،كرٗبا أكمأت بو إٲباء" .قاؿ أحد الرجاز.
ً ً
ت أى ٍس ىعػ ػى بىػٍيػنىػ يه ػ ػ ٍم ىكالٍتىبًػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ػحسػ ػا ىف ىكًم ٍع ػ ػىزاةه تىئًػ ػ ػ ػ ػ ي
ط
ط
ىما ًزلٍػ ػ ػ ي
بٍتناى ب ى
ً و
ب قى ي
ط
اختىػلىػط
ٌب إً ىذا ىجن الظبلى يـ ىك ٍ
ىجاءيكا ٗبى ٍذؽ ىى ٍل ىرأىيٍ ى
ت ال مذئٍ ى
ىح ى
ك اللنب إذا اختلط با٤باء ضرب إىل الغربة"(.)139

()136
()137
()138
()139

اإليضاح.89/5 :
ينظر اإليضاح.85/5 :
خزانة األدب ،67=-67; /54 :كالكامل.85/7 :
خزانة األدب ،54=/6 :كالكامل.58=/7 :
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ك أكتفي هبذا القدر من تأثّب ا٤بربد ُب العلماء ك ا٤بفكرين ُب علوـ اللغة العربية ك آداهبا،
ك قل أف ٘بد أحدا مل يرجع إىل كتبو ليستضيء من بيانو ،ك يهتدم بأفكاره ،ك ينتفع بأمثلتو ،أك
ينهل من مواعظو.

367

اندرص انبالغي عُد انًبزد

خاحًت

الخاتمة

368

اندرص انبالغي عُد انًبزد

خاحًت

لقد توصلت بعد استقرائي ٤بدخل البحث كبابيو إىل النتائج التالية :
يعترب ا٤بربد أحد علماء الببلغة العربية إضافة إىل أنو عامل من علماء النحو ا٤بعركفْب.الفصحاء عند ا٤بربد ىم الذين نشأكا ُب بيئة فصيحة كاكتسبوا ملكة العربية ال بالتلقْب بلبنشأهتم ُب تلك البيئة.
 ا٤بربد من العلماء األكائل الذين أطلقوا مصطلح الببلغة على مصنفاهتم ،حيث أنو كتب مدكنةبعنواف "الببلغة".
ٙبوؿ ا٤بربد ٗبفهوـ الببلغة ٙبوال كبّبا حْب قصر داللتو على صفات العبارة الفنية كخصائصفن القوؿ.
ا٤بربد يقرر أف حسن النظم على مستول تعليق الكلمة ٗبا ٯباكرىا من الكلمات كال ريب أفىذه الفكرة كاف ٥با نصيب معترب ُب نظرية النظم الٍب طورىا اإلماـ عبد القاىر.
اىتم ا٤بربد باإلٯباز ك اعتربه حذقا ُب الكبلـ ،فاإلٯباز ٰبتاج إىل تأمل كتفكر ليظهر عليو أثر
 ٌالصنعة الببلغية.
ا٤بربد ينظر بعْب اإلنصاؼ إىل الشعر قدٲبو كحديثو ،ألف الشعر ا١بيد ليس لو عصر ،كليسمقتصرا على جيل دكف جيل.
ميٌز الرثاء عن ٝبيع األغراض األخرل إذ خصص لو كتابا مستقبل ىو" التعازم كا٤براثي" كماخصص لو أبوابا ُب كتابيو " الكامل" ك "الفاضل".
كضع ا٤بربد مقاييس اعتمد عليها من أجل ٙبديد جيد الشعر من رديئو. إف ا٤بربد ال ٰبيل إىل الضركرة إال إذا كانت موافقة أصبل من أصوؿ العربية ،ألف ا١بائز ُبالضركرة عنده ،إ٭با ىو الرجوع إىل األصل ال ا٣بركج عنو.
 إف ا٤بربد عندما تناكؿ ببلغة الشعر كالنثر كببلغة ا٢بديث النبوم كالقرآف الكرًن ،تناك٥بمبطريقتو ا٣باصة ،فلم يقم بتعريف تلك الببلغات بل قاـ بعملية ا٤بفاضلة بينها.
ِ ِ
ص ِ
اص َحيَاةٌ يَا أُولِي
 يعد ا٤بربد أكؿ من فتح باب ا٤بوازنة بْب قولو تعاىل ﴿ َولَ ُك ْم في الْق َْالَلْبَ ِ
اب ﴾ كقوؿ العرب "القتل أنفى للقتل".

اىتدل ا٤بربد إىل ٨بتلف ا٤بعاين الٍب يؤديها ا٣برب الواحد إف اختلف جواره اللغوم .ك بذلكيكوف قد فتح بابا جديدا للببلغيْب ُب علم ا٤بعاين كا٤بتمثل ُب أضرب ا٣برب.
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خاحًت

 إف أبرز ٦بهود شخصي بذلو ا٤بربد فيما يتعلق بالببلغة العربية ذلك الباب الطريف الذم عقدهكمؤصبل ،ذلك ألف ا٤بربد استخدـ االستقراء ُب استنباط التشبيو ،كمل
مؤسسا
للتشبيو ٌ
ٌ
فعد فيو ٌ
يعتمد على من سبقو ،كاعتمد على ا١بانب التطبيقي أكثر من اعتماده على ا١بانب النظرم،
فكانت شواىده ذخرا ٤بن جاء بعده.
أكرد ا٤بربد من أمثلة التشبيو ما يزيد على ا٤بائة مثاؿ ،ك ىذه األمثلة ك ٙبليلها كانت ثركة ٤بنكتب بعده ُب ىذا الباب.
كاف ا٤بربد أكؿ من اىتدل إىل ما ٠باه "التشبيو ا١بامع" ك ىو ما عرؼ بعد "بتشبيو ا١بمع"،كما كاف بيانو للتشبيو البعيد صدل عند ا٤بتأخرين ُب االىتداء إىل "التشبيو ا٤بردكد".
بْب على ضوء ا٤بثاؿ مفهوـ "اللف ك النشر" ك عنو أخذ العلماء ىذه الصورة البديعية.كاف ألمثلة التجريد الٌب ركاىا ا٤بربد ك بْب مدلو٥با أثر عند العلماء من بعده.الفراء ،ك أبو عبيدة
 تأثٌر ا٤بربد بعدد من العلماء الذين سبقوه ك ُب مقدمتهم سيبويو ،ك ٌك ا١باحظ  ،كغّبىم .ك إف آثار ىؤالء العلماء ٪بد ٥با ظبلٌ ُب كتابو الكامل.
أثٌر ا٤بربد فيمن بعده من اللٌغويْب ،ك األدباء ،ك ا٤بفسرين...ك كثّبا ما صرح ىؤالء العلماءبذلك أمثاؿ قدامة بن جعفر ،ك ا٤برزباين ،ك عبد القاىر ا١برجاين ،كالز٨بشرم كغّبىم.
تأسيسا على ما سبق ال أحسبِب أبتعد كثّبا عن جادة الصواب إف قلت إف ا٤بربد ترؾ
بصمات عميقة ُب الدرس الببلغي ا٤بتكئ على ذكؽ رفيع ،كحس مرىف ،كٙبليل أديب يتسم
عربت عن عمق ثقافة الرجل ،كأبانت عن مدل رسوخ قدمو ُب ٦باؿ العلوـ عامة،
بصحة ٝبالية ٌ
كالعلوـ الببلغية ا٣باصة.
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الفهارس
 فهرس اليات القرآنية. فهرس الحاديث النبوية الشريفة. -فهرس الموضوعات.
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رقم اآلية الصفحة

اآلية

طٕرة انفاححت

ِ
ين﴾
ْح ْم ُد لِلَّ ِو َر ِّ
﴿ال َ
ب ال َْعالَم َ
﴿مالِ ِ
ك يَ ْوِم الدِّي ِن﴾
َ
ِّ
ض ِ
ين﴾
﴿غَْي ِر ال َْم ْغ ُ
وب َعلَْي ِه ْم َوَال الضَّال َ

46

786

48

757

;4

55

طٕرة انبقزة

﴿ الم (ٔ) َٰذلِ َ ِ
اب﴾
ك الْكتَ ُ
ئ بِ ِه ْم﴾
﴿إِنَّ َما نَ ْح ُن ُم ْستَ ْه ِزئُو َن (ٗٔ) اللَّ وُ يَ ْستَ ْه ِز ُ
﴿ أَتَ ْج َع ُل فِ َيها َمن يُ ْف ِس ُد فِ َيها﴾
﴿ إِنِّي ج ِ
اع ٌل فِي ْال َْر ِ
ض َخلِي َفةً﴾
َ
َّ ِ
ين يَظُنُّو َن أَنَّ ُهم ُّم َالقُو َربِّ ِه ْم ﴾
﴿ الذ َ
َّ
ك﴾
ض َوَال بِ ْك ٌر َع َوا ٌن بَ ْي َن ٰذَلِ َ
﴿ال فَا ِر ٌ
﴿ إَِّال أ ََمانِ َّي َوإِ ْن ُى ْم إَِّال يَظُنُّو َن ﴾
﴿ فَ َال تَ ُموتُ َّن إَِّال َوأَنتُم ُّم ْسلِ ُمو َن﴾
ات ِّمن َّربِّ ِه ْم َوَر ْح َمةٌ﴾
﴿صلَ َو ٌ
َ
َّ ِ
ين َك َف ُروا َك َمثَ ِل الَّ ِذي يَ ْن ِع ُق بِ َما َال يَ ْس َم ُع ﴾
﴿ َوَمثَ ُل الذ َ
ِ
آم َن بِاللَّ ِو ﴾
﴿ولَٰك َّن الْبِ َّر َم ْن َ
َ
ِ ِ
اص َحيَاةٌ يَا أُولِي ْالَلْبَ ِ
ص ِ
اب ﴾
﴿ َولَ ُك ْم في الْق َ
﴿إِن تَر َك َخْي را الْو ِ
صيَّةُ﴾
ً َ
َ
ضا أ َْو َعلَ ٰى َس َف ٍر﴾..
﴿ فَ َمن َكا َن ِمن ُكم َّم ِري ً
﴿ فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم َّ
ص ْموُ ﴾
الش ْه َر فَ لْيَ ُ
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﴿فَ َم ِن ا ْعتَ َد ٰى َعلَْي ُك ْم فَا ْعتَ ُدوا َعلَْي ِو بِ ِمثْ ِل َما ا ْعتَ َد ٰى َعلَْي ُك ْم﴾
ك َع ِن ال َْم ِح ِ
يض﴾
﴿ َويَ ْسأَلُونَ َ
ِ
ث لَّ ُك ْم﴾
سا ُؤُك ْم َح ْر ٌ
﴿ن َ
ِ
َّ ِ
ص َن بِأَن ُف ِس ِه َّن ﴾
اجا يَتَ َربَّ ْ
ين يُتَ َوفَّ ْو َن من ُك ْم َويَ َذ ُرو َن أَ ْزَو ً
﴿ َوالذ َ
﴿ أ َْو أَ ْكنَنتُ ْم فِي أَن ُف ِس ُك ْم ﴾
ت فِئَةً َكثِير ًة بِِإ ْذ ِن اللَّ ِو واللَّ وُ َم َع َّ ِ
ين﴾
﴿ َكم ِّمن فِئَ ٍة قَلِيلَ ٍة غَلََب ْ
الصاب ِر َ
َ
َ
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طٕرة آل عًزاٌ

﴿واسج ِدي وار َك ِعي مع َّ ِ ِ
ين﴾
َ ُْ َْ
ََ
الراكع َ
َّ ِ
يمانِ ُك ْم ﴾
اس َود ْ
َّت ُو ُج ُ
ين ْ
وى ُه ْم أَ َك َف ْرتُم بَ ْع َد إِ َ
﴿فَأ ََّما الذ َ
ت لِلن ِ
َّاس﴾
﴿ ُكنتُ ْم َخْي َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
﴿ فَبِ َما َر ْح َم ٍة ﴾
الشيطَا ُن ي َخ ِّو ُ ِ
ِٰ
اءهُ﴾
﴿إِنَّ َما َذل ُك ُم َّ ْ ُ
ف أ َْوليَ َ
َّ ِ
ضلِ ِو ُى َو َخْي ًرا لَّ ُهم﴾
اى ُم اللَّ وُ ِمن فَ ْ
ين يَ ْب َخلُو َن بِ َما آتَ ُ
سبَ َّن الذ َ
﴿ َوَال يَ ْح َ
ِ
السماو ِ
ات َوا ْلَ ْر ِ
ت َىٰ َذا
ض َربَّنَا َما َخلَ ْق َ
﴿ َويَتَ َف َّك ُرو َن في َخل ِْق َّ َ َ
بِ
اطالً﴾
َ
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180
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طٕرة انُظاء

ِ
َّ ِ
ام﴾
اءلُو َن بِو وال َْر َح َ
سَ
﴿ َو اتَّ َقوا اهللَ الذي تَ َ
﴿وِلَب وي ِو لِ ُك ِّل و ِ
س﴾
اح ٍد ِّمْن ُه َما ُّ
َ ََ ْ
َ
الس ُد ُ
ض َعْن ُه ْم َو ِعظ ُْه ْم َوقُل لَّ ُه ْم فِي أَن ُف ِس ِه ْم قَ ْوًال بَلِيغًا ﴾
﴿فَأَ ْع ِر ْ
﴿فَبِما نَ ْق ِ
ض ِهم ِّميثَاقَ ُه ْم﴾
َ
﴿ وإِن ِّمن أ َْى ِل ال ِ
ْكتَ ِ
اب إَِّال لَيُ ْؤِمنَ َّن بِ ِو قَ ْب َل َم ْوتِِو﴾
َ ْ
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طٕرة انًائدة

اء ﴾
ِّس َ
﴿ أ َْو َال َم ْستُ ُم الن َ
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اىم َّ ِ
ار َعن قَ ْولِ ِه ُم﴾
الربَّانيُّو َن َو ْالَ ْحبَ ُ
﴿لَ ْوَال يَ ْن َه ُ ُ
ص ُّموا َكثِ ٌير ِّمْن ُه ْم﴾
﴿ ثُ َّم َع ُموا َو َ
ِ
ام ﴾
﴿ َكانَا يَأْ ُك َالن الطَّ َع َ
اد فَ يَ َنت ِق ُم اللَّ وُ ِمْنوُ﴾
﴿ َوَم ْن َع َ
﴿ يَ ْح ُك ُم بِ ِو ذَ َوا َع ْد ٍل ِّمن ُك ْم﴾
َّاس اتَّ ِخ ُذونِي وأ ُِّمي إِلَٰ َهْي ِن ِمن ُد ِ
ْت لِلن ِ
ون اللَّ ِو ﴾
َنت قُل َ
﴿أَأ َ
َ َ
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طٕرة األَعاو

اء َعلَْي ِهم ِّم ْد َر ًارا﴾
﴿وأ َْر َسلْنَا َّ
َ
الس َم َ
ِ
ِ
ِ
ين إَِّال ُمبَ ِّ
ين﴾
ين َوُمنذ ِر َ
ش ِر َ
﴿وَما نُ ْرس ُل ال ُْم ْر َسل َ
َ
﴿ثُ َّم ذَر ُىم فِي َخو ِ
ض ِه ْم يَل َْعبُو َن﴾
ْ
ْ ْ
ورا يَ ْم ِشي بِ ِو فِي
﴿ أ ََوَمن َكا َن َمْيتًا فَأ ْ
َحيَ ْي نَاهُ َو َج َعلْنَا لَوُ نُ ً
الن ِ
َّاس﴾
ِ
ِ ِ
ين قَ ْت َل أَوالَ ِد ِى ْم ُش َر َكا ُؤ ُى ْم ﴾
﴿ َزيَّ َن ل َكثي ٍر ِّم َن ال ُْم ْش ِرك َ
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طٕرة األعزاف

ِ
ال فَبِما أَ ْغوي تَنِي َلَقْ ع َد َّن لَ ُهم ِ
يم ﴾
ص َراطَ َ
﴿قَ َ َ َ ْ
ُ
ْ
ك ال ُْم ْستَق َ
﴿و ُىم بِ ْال ِخ َر ِة َكافِ ُرو َن﴾
َ
ِِ
ين﴾
﴿إِ َّن لَنَا َل ْ
َج ًرا إِن ُكنَّا نَ ْح ُن الْغَالب َ
وس ٰى قَ ْوَموُ﴾
ار ُم َ
﴿وا ْختَ َ
َ
ض َع ِن ال ِ ِ
﴿ ُخ ِذ الْع ْفو وأْمر بِالْعر ِ
ين﴾
ف َوأَ ْع ِر ْ
َ
َ َ َ ُ ْ ُْ
ْجاىل َ

5:

193

89

182

557

182

599

192

==5

25

طٕرة األَفال

﴿ َويَ ْم ُك ُرو َن َويَ ْم ُك ُر اللَّ وُ﴾
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﴿فَ يَ ْس َخ ُرو َن ِمْن ُهم َس ِخ َر اللَّ وُ ِمْن ُه ْم﴾
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ِ
ِ
ضو ٍ
س
ان َخْي ٌر أَم َّم ْن أ َّ
﴿ أَفَ َم ْن أ َّ
س بُْن يَانَوُ َعلَ ٰى تَ ْق َو ٰى م َن اللَّ و َوِر ْ َ
َس َ
َس َ
ٍ
ف ىا ٍر فَانْ ه ِ ِ ِ
َّم َواللَّ وُ َال يَ ْه ِدي
بُْن يَانَوُ َعلَ ٰى َش َفا ُج ُر َ
ََ
ار بو في نَا ِر َج َهن َ
ِِ
ين﴾
الْ َق ْوَم الظَّالم َ

=54
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طٕرة يَٕض

َّى إِذَا ُكنتُم فِي الْ ُفل ِ
يح طَيِّبَ ٍة﴾
ْك َو َج َريْ َن بِ ِهم بِ ِر ٍ
﴿ َحت ٰ
ْ
﴿بَ ْل َك َّذبُوا بِ َما لَ ْم يُ ِحيطُوا بِ ِعل ِْم ِو َولَ َّما يَأْتِِه ْم تَأْ ِويلُوُ﴾
﴿فَأ ْ ِ
اء ُك ْم ﴾
َجمعُوا أ َْم َر ُك ْم َو ُش َر َك َ
ان سبِ َّ ِ
ِ
ين َال يَ ْعلَ ُمو َن ﴾
يل الذ َ
َ
﴿وَال تَتَّب َع ِّ َ َ
ك آيَةً﴾
ك لِتَ ُكو َن لِ َم ْن َخ ْل َف َ
يك بِبَ َدنِ َ
﴿فَالْيَ ْوَم نُنَ ِّج َ
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طٕرة ْٕد

﴿ َىل يستَ ِوي ِ
ان َمثَ ًال﴾
َْْ َ

68
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طٕرة يٕطف

َنزلْنَاهُ قُ ْرآنًا َع َربِيِّا لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن ﴾
﴿ إِنَّا أ َ

46

163

ِ
ِِ
ش َر َك ْوَكبًا َو َّ
ين﴾
َح َد َع َ
﴿ َرأَيْ ُ
تأَ
س َوالْ َق َم َر َرأَيْ تُ ُه ْم لي َساجد َ
الش ْم َ

48

=4

65

747-788

﴿أَ ْك ِر ِمي َمثْ َواهُ﴾
اي﴾
﴿ إِنَّوُ َربِّي أ ْ
س َن َمثْ َو َ
َح َ
يصوُ ِمن ُدبُ ٍر َوأَلْ َفيَا َسيِّ َد َىا لَ َدى الْبَ ِ
اب
اب َوقَ َّد ْ
﴿ َو ْ
ت قَ ِم َ
استَبَ َقا الْبَ َ
ك سوءا إَِّال أَن يسجن أَو َع َذ ِ
ت ما جزاء من أَر َ ِ ِ
يم
ٌ
ُْ ََ ْ
اب أَل ٌ
قَالَ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ
اد بأ َْىل َ ُ ً
﴾
﴿ إِنِّي أَرانِي أَ ْع ِ
ص ُر َخ ْم ًرا ﴾
َ
لر ْؤيَا تَ ْعبُ ُرو َن﴾
﴿إِن ُكنتُ ْم لِ ُّ
اسأ َِل الْ َق ْريَةَ الَّتِي ُكنَّا فِ َيها َوال ِْع َير الَّتِي أَقْ بَ لْنَا فِ َيها﴾
﴿ َو ْ
376

67

69

7:
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87

189

<6

-787-199
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اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

طٕرة انزّعد

﴿ إَِّال َكب ِ
اس ِط َك َّفْي ِو إِلَى ال َْم ِاء لِيَْب لُ َغ فَاهُ﴾
َ
ال أَو قُطِّع ْ ِ
َن قُرآنًا سيِّ ر ْ ِ ِ
ض أ َْو ُكلِّ َم بِ ِو
ت بِو ْال َْر ُ
ت بِو الْجبَ ُ ْ َ
َ
﴿ولَ ْو أ َّ ْ ُ َ
ال َْم ْوتَ ٰى بَل لِّلَّ ِو ْال َْم ُر َج ِم ًيعا﴾

58

26

75

197

طٕرة إبزاْيى

﴿ فَ َردُّوا أَيْ ِديَ ُه ْم فِي أَفْ َو ِاى ِه ْم﴾
﴿ م ْه ِط ِعين م ْقنِ ِعي رء ِ
وس ِه ْم ﴾
ُ َُ
ُُ
ف َو ْع ِد ِه ُر ُسلَوُ ﴾
سبَ َّن اللَّ وَ ُم ْخلِ َ
﴿ فَالَ تَ ْح َ

=4

14

87

7:8

;8

28

طٕرة انحجز

﴿ذَ ْر ُى ْم يَأْ ُكلُوا َويَتَ َمتَّعُوا﴾
ِ
ال ِّمن حمٍإ َّمسنُ ٍ
صل َ ٍ
ون﴾
﴿ من َ
ْص ْ َ َ ْ
﴿ م ْه ِط ِعين م ْقنِ ِعي رء ِ
وس ِه ْم ﴾
ُ َُ
ُُ

03

207

77

789

87

7:8

طٕرة انُحم

ك ِّ
الذ ْك َر لِتُبَ يِّ َن لِلن ِ
َّاس َما نُ ِّز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن
َنزلْنَا إِلَْي َ
﴿ َوأ َ
﴾

44

155

﴿ ي ْخر ِ
اب ﴾
ج من بُطُونِ َها َش َر ٌ
َ ُُ

=:

20

ت ِ
آمنَةً ُّمطْمئِنَّةً يأْتِ َيها ِر ْزقُ َها رغَ ًدا ِّمن ُك ِّل م َك ٍ
ان
﴿ قَ ْريَةً َكانَ ْ
َ
َ َ
َ
ت بِأَنْ ع ِم اللَّ ِو فَأَذَاقَ ها اللَّ و لِباس الْجوِع والْ َخو ِ
ف بِ َما َكانُوا
فَ َك َف َر ْ ُ
َ ُ َ َ ُ َ ْ
صنَ عُو َن ﴾
يَ ْ

556

=77

طٕرة اإلطزاء

ف الْمم ِ
ف ال ِ ِ
﴿إِذًا َّلذَقْ نَ َ ِ
ات﴾
اك ض ْع َ َ
ْحيَاة َوض ْع َ َ َ
﴿ قُل لَّْو أَنتُ ْم تَ ْملِ ُكو َن َخ َزائِ َن َر ْح َم ِة َربِّي ﴾

طٕرة انكٓف
377

;9

26

100

195

اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

﴿لِنَ علَم أ ُّ ِ
ص ٰى﴾
َي الْح ْزبَ ْي ِن أ ْ
َح َ
ْ َ

﴿فَ لْيَنظُْر أَيُّ َها أَ ْزَك ٰى طَ َع ًاما﴾
شي ٍء إِنِّي فَ ِ
ِ
ك غَ ًدا﴾
اع ٌل َٰذلِ َ
َ
﴿وَال تَ ُقولَ َّن ل َ ْ
﴿ ثَالَ َ ِ ٍ ِ ِ
ين﴾
ث مائَة سن َ
ِ
اء فَ لْيَ ْك ُف ْر﴾
اء فَ لْيُ ْؤمن َوَمن َش َ
﴿فَ َمن َش َ
ْحيَ ِاة ُّ
الدنْ يَا﴾
﴿ال َْم ُ
ال َوالْبَ نُو َن ِزينَةُ ال َ
ِ
وىا ﴾
﴿ فَظَنُّوا أَنَّ ُهم ُّم َواقعُ َ
ك َعن ِذي الْ َق ْرنَ ْي ِن قُ ْل َسأَتْ لُو َعلَْي ُكم ِّمْنوُ ِذ ْك ًرا (ٖ )٨إِنَّا
﴿ َويَ ْسأَلُونَ َ
َم َّكنَّا لَوُ فِي ْال َْر ِ
ض َوآتَ ْي نَاهُ ِمن ُك ِّل َش ْي ٍء َسبَبًا ﴾

12

213

19

213

23

182

25

114

29
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;75

97

777
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7:5

طٕرة يزيى

﴿وتُ ِ
نذ َر بِ ِو قَ ْوًما لُّ ِّدا﴾
َ

;=

586

طٕرة طّ

﴿ال تَ ْفتَ روا َعلَى اللَّ ِو َك ِذبًا فَ يُ ْس ِحتَ ُكم بِ َع َذ ٍ
اب﴾
َ ُ
ُصلِّبَ نَّ ُك ْم فِي ُج ُذوِع النَّ ْخ ِل ﴾
﴿ َوَل َ
ضبِي﴾
﴿وَال تَطْغَ ْوا فِ ِيو فَ يَ ِح َّل َعلَْي ُك ْم غَ َ
َ
َنزلْنَاهُ قُ ْرآنًا َع َربِيِّا ﴾
﴿ َوَك َٰذلِ َ
كأَ

:5

208

;5

=<-6
787

<5

208

557

163

طٕرة األَبياء

ف بِالْح ِّق َعلَى الْب ِ
ِ
اط ِل فَ يَ ْد َمغُوُ فَِإذَا ُى َو َز ِاى ٌق﴾
َ
﴿بَ ْل نَ ْقذ ُ َ

<5

569

طٕرة انح ّح

﴿ثَانِي ِعط ِْف ِو لِي ِ
ض َّل َعن َسبِ ِ
يل اللَّ ِو﴾
ُ
َ
﴿فَ ُكلُوا ِمْن َها َوأَط ِْع ُموا الْ َقانِ َع﴾
ِ
الص ُدوِر ﴾
وب الَّتِي فِي ُّ
﴿ فَِإنَّ َها َال تَ ْع َمى ْالَبْ َ
ار َولَٰكن تَ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
صُ
َن اللَّ و أَنز َل ِمن َّ ِ
ض َّرةً﴾
ض ُم ْخ َ
اء فَ تُ ْ
صبِ ُح ْال َْر ُ
﴿أَلَ ْم تَ َر أ َّ َ َ َ
الس َماء َم ً
378
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;=-6
7:8

7:

39

8:

167

:7

219

اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

طٕرة انًؤيٌُٕ

ِ
ِ
ُّم َوُكنتُ ْم تُ َرابًا َو ِعظَ ًاما أَنَّ ُكم ُّم ْخ َر ُجو َن﴾
﴿أَيَع ُد ُك ْم أَنَّ ُك ْم إِذَا مت ْ

79

181

طٕرة انُٕر

ات بِأَن ُف ِس ِه ْم َخْي ًرا﴾
﴿لَّْوَال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ ظَ َّن ال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
َن اللَّ و رء ٌ ِ
﴿ ولَوالَ فَ ْ َّ ِ
يم﴾
َْ
وف َّرح ٌ
ض ُل الل و َعلَْي ُك ْم َوَر ْح َمتُوُ َوأ َّ َ َ ُ
﴿إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َر َاىا﴾
ج ِم ْن ِخ َاللِ ِو ﴾
﴿ فَ تَ َرى ال َْو ْد َق يَ ْخ ُر ُ
﴿واللَّ وُ َخلَ َق ُك َّل َدابٍَّة ِّمن َّم ٍاء فَ ِمْن ُهم َّمن يَ ْم ِشي َعلَ ٰى بَطْنِ ِو﴾
َ
﴿وِمْن ُهم َّمن يَ ْم ِشي َعلَ ٰى أ َْربَ ٍع﴾
َ

56

202

64

26

84

223

87

<;6

89

226

89

226

طٕرة انشعزاء

ِِ
ين
شأْ نُنَ ِّز ْل َعلَْي ِهم ِّم َن َّ
الس َم ِاء آيَةً فَظَلَّ ْ
﴿ إِن نَّ َ
ت أَ ْعنَاقُ ُه ْم لَ َها َخاضع َ
﴾
ِ
ِّ ِ
ِ ٍ ِ
ين ﴾
﴿ َو ْ
سا َن ص ْدق في ْالخ ِر َ
اج َعل لي ل َ
﴿إَِّال َعج ً ِ
ِ
ين﴾
ُ
وزا في الْغَاب ِر َ
﴿بِلِس ٍ
ان َع َربِ ٍّي ُّمبِي ٍن ﴾
َ

48

-788
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<8

-787
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5;5

226

5=9

36

طٕرة انًُم

ف لَ ُكم﴾
س ٰى أَن يَ ُكو َن َر ِد َ
﴿قُ ْل َع َ
َّهار مْب ِ
ص ًرا﴾
﴿والن َ َ ُ
َ
﴿ وتَرى ال ِ
الس َح ِ
اب ﴾
ْجبَ َ
سبُ َها َج ِام َد ًة َو ِى َي تَ ُم ُّر َم َّر َّ
ََ
ال تَ ْح َ

;6

190

<:

56

<<

6:9

طٕرة انقصض

ِ
ِ
ار لِتَ ْس ُكنُوا فِ ِيو َولِتَْبتَ غُوا ِمن
﴿ َومن َّر ْح َمتِو َج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالن َ
َّه َ
ضلِ ِو﴾
فَ ْ
صبَ ِة أُولِي الْ ُق َّوِة﴾
﴿ما إِ َّن َم َفاتِ َحوُ لَتَ نُوءُ بِالْعُ ْ
َ
379

;7

<75

;:

224

اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

طٕرة انعُكبٕث

الس ِفينَ ِة﴾
اب َّ
َنجْي نَاهُ َوأ ْ
َص َح َ
﴿فَأ َ
ك﴾
﴿ إِنَّا ُمنَ ُّج َ
وك َوأ َْىلَ َ
َّ ِ ِ
ِ
س ُه ْم يَظْلِ ُمو َن﴾
﴿ َوَما َكا َن الل وُ ليَظْل َم ُه ْم َولَٰكن َكانُوا أَن ُف َ
ون اللَّ ِو أَولِياء َكمثَ ِل الْعن َكب ِ
﴿مثَل الَّ ِذين اتَّ َخ ُذوا ِمن ُد ِ
ت
وت اتَّ َخ َذ ْ
ََْ َ َ ُ
َ ُ َ
بَ ْيتًا﴾
ِ
﴿وإِ َّن َّ
ْحيَ َوا ُن﴾
الد َار ْالخ َرةَ لَ ِه َي ال َ
َ

59

187

77

6=7

84

757

85

29

:8

55

طٕرة انظجدة

﴿الم (ٔ) تَن ِزيل ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
ين (ٕ) أ َْم
ب فِ ِيو ِمن َّر ِّ
ب ال َْعالَم َ
اب َال َريْ َ
ُ
يَ ُقولُو َن افْ تَ َراهُ﴾
﴿أ َْم يَ ُقولُو َن افْ تَ َراهُ﴾
س َن ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ َقوُ﴾
﴿أ ْ
َح َ

6-5

215

47

215

;4

54

طٕرة األحشاب

يك﴾
﴿وَما يُ ْد ِر َ
َ

:7

218

طٕرة طبأ

ِ
اسي ٍ
ِ ٍ
ْج َوا ِ
ات﴾
ب َوقُ ُدوٍر َّر َ
﴿ َوج َفان َكال َ

57

50-170

َّها ِر﴾
﴿بَ ْل َم ْك ُر اللَّْي ِل َوالن َ

77

6;6-200

ول لِل َْم َالئِ َك ِة أ ََىُٰؤَال ِء إِيَّا ُك ْم َكانُوا
ش ُر ُى ْم َج ِم ًيعا ثُ َّم يَ ُق ُ
﴿ َويَ ْوَم يَ ْح ُ
يَ ْعبُ ُدو َن﴾

84

54

طٕرة فاطز

شى اللَّ وَ ِمن ِعب ِ
اد ِه الْعُلَ َماءُ﴾
﴿إِنَّ َما يَ ْخ َ
ْ َ
380

<6

205

اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

﴿ما تَ َر َك َعلَ ٰى ظَ ْه ِر َىا ِمن َدابٍَّة﴾
َ

89

194

طٕرة انصافاث

﴿ أَإِ َذا ِمْت نَا َوُكنَّا تُ َرابًا َو ِعظَ ًاما أَإِنَّا لَ َمْب عُوثُو َن ( )ٔٙأ ََوآبَا ُؤنَا
ْال ََّولُو َن﴾
ِ ِ
﴿و ِعن َد ُىم قَ ِ
ض َّم ْكنُو ٌن﴾
اص َر ُ
ين (َ )ٗ٨كأَنَّ ُه َّن بَ ْي ٌ
ات الطَّْرف ع ٌ
ْ
َ
ض َّم ْكنُو ٌن ﴾
﴿ َكأَنَّ ُه َّن بَ ْي ٌ
الشي ِ
اطي ِن ﴾
وس َّ َ
﴿ طَلْعُ َها َكأَنَّوُ ُرءُ ُ
ِ
ين ﴾
﴿ َس َال ٌم َعلَ ٰى إِ ْل يَاس َ

5;-5:

217

<8=-8

789

=8

6:6

:9

8-19-71

574

227

طٕرة ص

َخي لَو تِسع وتِسعو َن نَعجةً ولِي نَعجةٌ و ِ
﴿ إِ َّن ىٰ َذا أ ِ
ال
اح َدةٌ فَ َق َ
َ
ُ ْ ٌ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ َ
أَ ْك ِفلْنِيها و َع َّزنِي فِي ال ِ
ْخطَ ِ
اب﴾
َ َ
ت بِال ِ
ْح َجا ِ
ب﴾
ت ُح َّ
َّى تَ َو َار ْ
ب ال َ
َحبَْب ُ
ْخْي ِر َعن ِذ ْك ِر َربِّي َحت ٰ
﴿إِنِّي أ ْ
ض َم ْكنُو ٌن﴾
َنه َّن بَ ْي ٌ
﴿ َكأ ُ
ار﴾
اى ْم ِس ْخ ِريِّا أ َْم َزاغَ ْ
﴿أَتَّ َخ ْذنَ ُ
ت َعْن ُه ُم ْالَبْ َ
صُ

67

746

76

194

=8

262

:7

216-229

طٕرة انشيز

ِ ِِ ِ
َّ ِ
اء َما نَ ْعبُ ُد ُى ْم إَِّال لِيُ َق ِّربُونَا إِلَى اللَّ ِو
﴿والذ َ
َ
ين اتَّ َخ ُذوا من ُدونو أ َْوليَ َ
ُزلْ َف ٰى﴾
ف َّمْبنِيَّةٌ﴾
ف ِّمن فَ ْوقِ َها غَُر ٌ
﴿غَُر ٌ
﴿أَلَي ِ
ِّ
ين﴾
ْمتَ َكِّب ِر َ
َّم َمثْ ًوى لل ُ
س في َج َهن َ
ْ َ
ات بِيَ ِمينِ ِو ﴾
﴿ َو َّ
ات َمطْ ِويَّ ٌ
الس َم َاو ُ

47

201

64

51

:4

214

;:

6=5

طٕرة فصّهج

ِِ
ِ
ين ﴾
﴿ ائْتيَا طَْو ًعا أ َْو َك ْر ًىا قَالَتَا أَتَ ْي نَا طَائع َ
﴿وقَالُوا لِجلُ ِ
ود ِى ْم لِ َم َش ِهدتُّ ْم َعلَْي نَا﴾
ُ
َ
381

55

7:6-29

65

-745
6=9

اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

﴿ا ْع َملُوا َما ِشْئتُ ْم﴾

84

28-207218

طٕرة انشٕرٖ

س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ﴾
﴿لَْي َ
يك﴾
﴿وَما يُ ْد ِر َ
َ
﴿ َو َج َزاءُ َسيِّئَ ٍة َسيِّئَةٌ ِّمثْ لُ َها﴾

55

181

;5

218

84

756

طٕرة انشخزف

﴿أَِم اتَّ َخ َذ ِم َّما ي ْخلُ ُق ب نَ ٍ
ات﴾
َ َ
﴿ َولَن يَن َف َع ُكم الْيَ ْوَم إِذ ظَّلَ ْمتُ ْم أَنَّ ُك ْم فِي ال َْع َذ ِ
اب ُم ْشتَ ِر ُكو َن﴾
ُ
﴿بل ُىم قَ وٌم َخ ِ
ص ُمو َن﴾
َْ ْ ْ
ِ
ِِ
ين﴾
﴿وَما ظَلَ ْمنَ ُ
اى ْم َولَٰكن َكانُوا ُى ُم الظَّالم َ
َ

5:

215

=7

169

<9

586

;:

182

طٕرة اندخاٌ

﴿أَ ُى ْم َخْي ٌر أ َْم قَ ْو ُم تُبَّ ٍع ﴾

;7

216

طٕرة يحًد

ِ ِ
ِ
اء﴾
﴿فَإ َّما َمنِّا بَ ْع ُد َوإ َّما ف َد ً
ِ َّ ِ
الرقَ ِ
اب﴾
ب ِّ
ين َك َف ُروا فَ َ
ض ْر َ
﴿فَِإ َذا لَقيتُ ُم الذ َ
ش ُّدوا ال َْوثَا َق ﴾
وى ْم فَ ُ
﴿ َحت ٰ
َّى إِذَا أَثْ َخنتُ ُم ُ
﴿ أَفَ َمن َكا َن َعلَ ٰى بَيِّ نَ ٍة ِّمن َّربِِّو َك َمن ُزيِّ َن لَوُ ُسوءُ َع َملِ ِو َواتَّبَ عُوا
اء ُىم ﴾
أ َْى َو َ

48

232-207

48

194

48

195

58

;<6

طٕرة انفخح

ْس َش ِد ٍ
﴿ستُ ْد َع ْو َن إِلَ ٰى قَ ْوٍم أُولِي بَأ ٍ
يد تُ َقاتِلُونَ ُه ْم أ َْو يُ ْسلِ ُمو َن﴾
َ

5:

230

طٕرة انحجزاث

ب أَح ُد ُكم أَن يأْ ُكل لَحم أ ِ
ِ
َخ ِيو َمْيتًا فَ َك ِر ْىتُ ُموهُ ﴾
﴿أَيُح ُّ َ ْ َ َ ْ َ

طٕرة ان ّذارياث

382

56

64

اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

ِ
اصو َن﴾
﴿قُت َل الْ َخ َّر ُ

54

28

طٕرة انطٕر

﴿ أَفَ ِس ْح ٌر َىٰ َذا ﴾
﴿ أ َْم لَ ُه ْم ُسلَّ ٌم يَ ْستَ ِمعُو َن فِ ِيو ﴾

59

10

<7

=<6

طٕرة انقًز

شعا أَبصار ُىم ي ْخرجو َن ِمن ْالَج َد ِ
اث﴾
َ ْ
﴿ ُخ َّ ً ْ َ ُ ْ َ ُ ُ

;4

186

طٕرة انزحًٍ

الشجر يسج َد ِ
الشمس والْ َقمر بِحسب ٍ
ان﴾
ان (٘) َوالن ْ
َّج ُم َو َّ َ ُ َ ْ ُ
﴿ َّ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ
وت َوال َْم ْر َجا ُن ﴾
﴿ َكأَنَّ ُه َّن الْيَاقُ ُ

:-9

754

<9

6:8

طٕرة انٕاقعت

ال اللُّ ْؤلُ ِؤ الْم ْكنُ ِ
﴿ َكأ َْمثَ ِ
ون ﴾
َ

﴿ىٰ َذا نُ ُزلُ ُه ْم يَ ْوَم الدِّي ِن﴾
َ
َنزلْتُ ُموهُ ِم َن ال ُْم ْز ِن أ َْم نَ ْح ُن ال ُْمن ِزلُو َن﴾
﴿ أَأَنتُ ْم أ َ

67

6:8

9:

21

=:

6:8

طٕرة انحديد

﴿ولََق ْد أَرسلْنَا نُ ِ ِ
يم﴾
ً
َ َْ
وحا َوإبْ َراى َ

6:

188

طٕرة انجًعت

﴿ مثَل الَّ ِذين ح ِّملُوا التَّ ورا َة ثُ َّم لَم يح ِملُوىا َكمثَ ِل ال ِ
ْح َما ِر يَ ْح ِم ُل
َ ُ َ ُ
َْ
ْ َْ َ َ
ارا﴾
أْ
َس َف ً

49

29-168246

طٕرة انًُافقٌٕ

ك لَرسولُوُ واللَّ وُ ي ْشه ُد إِ َّن الْمنَافِ ِقين لَ َك ِ
اذبُو َن﴾
﴿واللَّ وُ يَ ْعلَ ُم إِنَّ َ َ ُ َ َ َ
ُ َ
َ

45

181

طٕرة انخغابٍ

﴿ى َو الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم فَ ِمن ُك ْم َكافِ ٌر َوِمن ُكم ُّم ْؤِم ٌن َواللَّ وُ بِ َما تَ ْع َملُو َن
ُ
بِ
ص ٌير ﴾
َ

طٕرة انخحزيى
383

46

187

اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

ات ربِّها وُكتبِ ِو وَكانَ ْ ِ
ِِ
﴿وص َّدقَ ْ ِ ِ ِ
ين﴾
َ َ
ت م َن الْ َقانت َ
ت ب َكل َم َ َ َ ُ َ

56

226

طٕرة انًهك

َصبَ َح َما ُؤُك ْم غَ ْوًرا﴾
﴿إِ ْن أ ْ

74

6;8

طٕرة انقهى

َج ًرا﴾
﴿أ َْم تَ ْسأَلُ ُه ْم أ ْ

46

215

طٕرة انحاقت

ْحاقَّةُ﴾
﴿وَما أَ ْد َر َ
اك َما ال َ
َ
ٍ ِ
سابِيَ ْو ﴾
﴿ إِنِّي ظَنَ ُ
نت أَنِّي ُم َالق ح َ
ِ
ش ٍة َّر ِ
اضيَ ٍة﴾
﴿عي َ

47

202218

64

776

65

6;5

طٕرة انًشيم

﴿يَا أَيُّ َها ال ُْم َّزِّم ُل﴾
﴿ يَا أَيُّ َها ال ُْم َّزِّم ُل (ٔ) قُ ِم اللَّْي َل إَِّال قَلِ ًيال ﴾
ِ
ِ
ِ
َج ًرا﴾
﴿تَج ُدوهُ عن َد اللَّ و ُى َو َخْي ًرا َوأَ ْعظَ َم أ ْ

45

788

6-5

<;6

64

182

طٕرة انًدثز

اك﴾
﴿وَما أَ ْد َر َ
َ

;6

218

طٕرة انقيايت

ك فَأ َْولَ ٰى ﴾
ب إِلَ ٰى أ َْىلِ ِو يَتَ َمطَّ ٰى (ٖٖ) أ َْولَ ٰى لَ َ
﴿ ثُ َّم ذَ َى َ
ك فَأ َْولَ ٰى ﴾
﴿ أ َْولَ ٰى لَ َ

78-77

5:

78

=4

طٕرة اإلَظاٌ

اإل ِ ِ
ين ِّم َن َّ
ورا﴾
َ
نسان ح ٌ
الد ْى ِر لَ ْم يَ ُكن َشْيئً َّام ْذ ُك ً
﴿ى ْل أَتَ ٰى َعلَى ِْ َ
ِ ِ
ِ
اء﴾
﴿فَإ َّما َمنِّا بَ ْع ُد َوإ َّما ف َد ً
ِ ِ
ِ
ورا﴾
﴿وَال تُط ْع مْن ُه ْم آث ًما أ َْو َك ُف ً
َ

طٕرة انًزطالث

384

45

211

47

207232

68

209

اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

﴿والْمرسالَ ِ
ت عُ ْرفًا ﴾
َ ُْ َ
اك﴾
﴿وَما أَ ْد َر َ
َ

45

30

58

218

طٕرة انُبأ

ار َم َعا ًشا﴾
﴿و َج َعلْنَا الن َ
َّه َ
َ

55

6;:

طٕرة انُاسعاث

اىا﴾
﴿أَأَنتُ ْم أَ َش ُّد َخ ْل ًقا أَِم َّ
الس َماءُ بَنَ َ
ِ
اىا ﴾
ض بَ ْع َد ٰذَلِ َ
اء َىا َوَم ْر َع َ
ك َد َح َ
﴿ َو ْال َْر َ
اىا (ٖٓ) أَ ْخ َر َج مْن َها َم َ

;6

216229

75-74

172

طٕرة عبض

يك﴾
﴿وَما يُ ْد ِر َ
َ

47

218

طٕرة انخكٕيز

َي َذ ٍ
ت﴾
ت ( )٨بِأ ِّ
نب قُتِلَ ْ
ودةُ ُسئِ َل ْ
﴿وإِ َذا ال َْم ْوءُ َ
َ

<=-

6;4

طٕرة االَفطار

اك﴾
﴿وَما أَ ْد َر َ
َ

;5<-5

218

طٕرة انًطففيٍ

َّ ِ
ين إِ َذا ا ْكتَالُوا َعلَى الن ِ
َّاس يَ ْستَ ْوفُو َن﴾
﴿الذ َ
وى ْم يُ ْخ ِس ُرو َن ﴾
وى ْم أَو َّوَزنُ ُ
﴿وإِذَا َكالُ ُ
َ

46

198

47

192198

طٕرة انشًض

الش ْم ِ
﴿و َّ
اىا﴾
س َو ُ
ض َح َ
َ

45

191

طٕرة انضحٗ

ِ
يم فَ َال تَ ْق َه ْر﴾
﴿فَأ ََّما الْيَت َ

=4

234

طٕرة انشنشنت

﴿وأَ ْخرج ِ
ض أَثْ َقالَ َها﴾
ت ْال َْر ُ
َ ََ

46

6;:

طٕرة انعادياث

ش ِدي ٌد﴾
﴿وإِنَّوُ لِ ُح ِّ
ب الْ َخْي ِر لَ َ
َ
385

<4

223

اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

الص ُدوِر (ٓٔ)
ص َل َما فِي ُّ
﴿أَفَ َال يَ ْعلَ ُم إِ َذا بُ ْعثِ َر َما فِي الْ ُقبُوِر(َ )٩و ُح ِّ
إِ َّن َربَّ ُهم بِ ِه ْم يَ ْوَمئِ ٍذ لَّ َخبِ ٌير﴾

=55-4

181

طٕرة انقارعت

اك﴾
﴿وَما أَ ْد َر َ
َ

54 ،7

218

طٕرة اإلخالص

الص َم ُد ﴾
َح ٌد اللَّ وُ َّ
﴿ قُ ْل ُى َو اللَّ وُ أ َ

386

6-5

558

اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

فهرس الحاديث
النبوية الشريفة

387

اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

الصفحة

الحديث
أدبِب ريب فأحسن تأدييب

598

أعربوا ُب كبلمكم تعربوا ُب كتاب ا﵁.

5:7

إقامة حد بأرض خّب ألىلها من مطر أربعْب صباحا.

5;9

إيل كأبعدكم مِب ٦بالس يوـ القيامة؟ الثرثاركف ا٤بتفيهقوف.
أال أخربكم بأبغضكم ٌ

=59

أال أخربكم بأحبكم إيل ،كأقربكم مِب ٦بالس يوـ القيامة؟ أحاسنكم أخبلقا.
ا٤بوطئوف أكنافا .الذم يألفوف كييؤلفوف .أال أخربكم بأبغضكم إيل ،كأبعدكم مِب
٦بالس يوـ القيامة؟ الثرثاركف ا٤بتفيهقوف.

6=8

أنا ا١بفنة الغراء.

6:9

أنا أفصح العرب بيد أين من قريش.

<767 - 75

إنكم لتكثركف عند الفزع ،كتقلوف عند الطمع.

<5:7- 74

إف ا﵁ يعاقب العاقل ٗبا يعاقب بو ا١باىل.

5:7

إف من الشعر ٢بكمة  ،كإف من البياف لسحرا.

<7

إف ا٤بهاجرين قالوا :يا رسوؿ ا﵁ إف األنصار قد فضلونا بأهنم أككا كنصركا ،كفعلوا،
ك فعلوا ،قاؿ النيب عليو السبلـ :أتعرفوف ذلك ٥بم؟ قالوا :نعم قاؿ" :فإف ذاؾ".

5:

أكتيت جوامع الكلم.

5:4

بيد أين من قريش كنشأت ُب بِب بكر بن سعد بن ىوازف.

598

فضل اإلزار ُب النار.

292

كفى بالسبلمة داء.

=59

كفى با٤بوت كاعظا.

5:5

كم دكف لسانك من حجاب فقاؿ :شفتام كأسناين .فقاؿ لو :إف ا﵁ يكره
االنبعاؽ ُب الكبلـ ،فنضر ا﵁ كجو رجل أكجز كبلمو كاقتصر على حاجتو.

5:4

ألف ٲبتلئ جوؼ أحدكم قيحا حٌب يريو خّبه من أف ٲبتلئ شعرا.

<8

ال تقوـ الساعة حٌب يلي أمر الناس ليكع بن ليكع.

<=6

388

اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

اللهم اسقنا سقيا نافعا.

;5

ما كاف رسوؿ ا﵁ يسرد كسردكم ىذا ،كلكنو كاف يتكلم بكبلـ بْب فصلٰ ،بفظو
من جلس إليو.

599

من كاف آمنا ُب سربو ،معاَب ُب بدنو ،عنده قوت يومو فكأ٭با حيزت لو الدنيا
ٕبذافّبىا"

757-756

قاؿ الرسوؿ ١برير بن عبد ا﵁ البجلي" :يا جرير إذا قلت فأكجز ،كإذا بلغت
حاجتك ،فبل تتكلف"

=59

يقوؿ ابن آدـ ،مايل مايل ،كىل لك من مالك إال ما أكلت فأمضيت ،أك أكلت
فأفنيت ،أك لبست فأبليت".

389

75=- 759

اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

قائمة المصادر و المراجع

390

اندرص انبالغي عُد انًبزد

انفٓارص

قائمة المصادر و المراجع
 القرآف الكرًن. .5ابن ا٤بعتز كتراثو ُب األدب كالنقد كالبياف ٧ ،بمد عبد ا٤بنعم خفاجي ،دار ا١بيل بّبكت،
ط5855 ،6ىػ 5==5/ـ.
 .6أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل ،مصطفى السيد جرب ،مكتبة اآلداب ،القاىرة
،ط586< ،5ىػ644;/ـ.
 .7اإلتقاف ُب علوـ القرآف ،للحافظ أيب الفضل جبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي،
ٙبقيق مركز الدراسات القرآنية ،دط ،دت.
 .8أثر القرآف ُب تطور النقد العريب إىل آخر القرف الرابع ا٥بجرم٧ ،بمد زغلوؿ سبلـ ،مكتبة
الشباب ،ط57;6 ،5ىػ5=96/ـ.
 .9أثر النحاة ُب الدرس الببلغي ،عبد القادر حسْب ،دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع،
القاىرة5==< ،ـ.
 .:إحياء النحو ،إبراىيم مصطفى ،مطبعة ١بنة التأليف كالَبٝبة كالنشر ،القاىرة5=9= ،ـ* .
;- .أسرار الببلغة ُب علم البياف ،تأليف اإلماـ عبد القاىر ا١برجاينٙ ،بقيق ٧بمد االسكندراين
ك د.ـ.مسعود ،دار الكتاب العريب ،ط585< ،6ىػ5==</ـ.
<- .األسس ا١بمالية ُب النقد العريب ،عز الدين إ٠باعيل ،دار الفكر العريب ،ط5=;8 ،7ـ*.
= .اإلشارات ك التنبيهات ُب علم الببلغة٧ ،بمد بن علي بن ٧بمدٙ ،بقيق عبد القادر حسْب،
دار هنضة مصر.5=;; ،
 .54األصمعيات ،لؤلصمعيٙ ،بقيق أٞبد ٧بمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف ،دار ا٤بعارؼ،
ط. 5
 .55األصوؿ ُب النحو ،ابن السراج (ت 75:ىػ)ٙ ،بقيق عبد ا٢بسْب الفتلي ،مؤسسة
الرسالة ،بّبكت ،ط5849 ،7ىػ5=<9 /ـ.
 .56إعجاز القرآف ،أبو بكر ٧بمد بن الطيب الباقبلينٙ ،بقيق السيد أٞبد صقر ،دار ا٤بعارؼ
ٗبصر ،ط5=;; ،8ـ.
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 .57إعجاز القرآف كالببلغة النبوية ،مصطفى صادؽ الرافعي ،مكتبة رحاب ا١بزائر ،ط،7
5=:7ـ.
 .58أعبلـ النساء ُب عا٤بي العرب ك اإلسبلـ ،عمر رضا كحالة ،مؤسسة الرسالة ،دت ،دط.
 .59األغاين أليب فرج األصبهاين ،طبعة دار الكتب اامصرية ،دت.
 .5:االقتضاب ُب شرح أدب الكتاب ،أليب ٧بمد عبد ا﵁ بن ٧بمد بن السيد البطليوسي،
ٙبقيق مصطفى السقا ك حامد عبد اجمليد ،طبعة دار الكتب ا٤بصرية5==: ،ـ.
; .5ألواف من البديع (ٙبرير كتأصيل) ،عبد ا﵁ عليوه حسن ،طبعة دار األرقم بالزقازيق.
< .5األمايل ،أليب علي القايل ،القاىرة5788 ،ىػ 5=6: /ـ.
= .5األمايل ُب ا٤بشكبلت القرآنية كا٢بكم كاألحاديث النبوية ،لئلماـ أيب القاسم عبد الرٞبن
بن القاسم الزجاج ،دار الكتاب العريب بّبكت ،دط ،دت.
 .64أمايل ا٤برتضىٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،دار إحياء الكتب العربية ،ط57;7 ،5
ىػ 5=98 /ـ.
 .65إنباه الركاة على أنباه النحاة ،القفطي (ت :8:ىػ)ٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم،
دار الكتب ا٤بصرية  ،القاىرة57=7 -57;4 ،ىػ5=;7-5=94/ـ.
 .66أنوار التنزيل ك أسرار التأكيل ا٤بسمى تفسّب البيضاكم ،للقاضي ناصر الدين أيب سعيد
عبد ا﵁ بن عمر بن ٧بمد الشّبازم البيضاكم (ت;=5ىػ) ،حققو ك علق عليو ك خرج
أحاديثو ك ضبط نصو ٧بمد صبحي بن حسن حبلؽ ك ٧بمود أٞبد األطرش ،دار الرشيد
دمشق ،ط5865 ،5ىػ6444/ـ.
 .67اإليضاح للخطيب القزكيِب ُب ا٤بعاين ك البياف ك البديع ،عبد ا٤بتعاؿ صعيدم ،ا٤بطبعة
ا﵀مودية باألزىر مصر5797 ،ىػ5=79/ـ.
 .68البحث الببلغي عند العرب ،أٞبد مطلوب ،دار ا٢برية للطباعة ،بغداد5846 ،ىػ/
5=<6ـ.
 .69البحث الببلغي عند العرب تأصيل كتقدًن لشفيع السيد ،دار الفكر العريب ،ط،6
585:ىػ 5==:-ـ.
 .6:البحر ا﵀يط ،أليب حياف ،دار الفكر ،ط1403 ،2ىػ1983 ،ـ.
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; .6البديع ،تصنيف عبد ا﵁ بن ا٤بعتز (ت  6=:ىػ) اعتُب بنشره كتعليق ا٤بقدمة كالفهارس
أغناطيوس كراتشقو فكسي ،دار ا٤بسّبة ،ط57== ،6ىػ 5=;=/ـ.
< .6البديع ُب نقد الشعر ،أسامة بن منقذٙ ،بقق أٞبد أٞبد بدكم كحامد عبد اجمليد ك
مراجعة إبراىيم مصطفى ،طبعة مصطفى ا٢بليب ،دت.
= .6بديع القرآف ،ابن أيب اإلصبع ا٤بصرمٙ ،بقيق حفِب شرؼ ،دار النهضة ،مصر ،دط،
دت.
 .74الربىاف ُب علوـ القرآف ،بدر الدين ٧بمد بن عبد ا﵁ الزركشيٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل
إبراىيم ،مكتبة دار الَباث56;: ،ىػ5=9; /ـ.
 .75الربىاف ُب كجوه البياف ،ابن كىب الكاتبٙ ،بقيق حنفي ٧بمد شرؼ ،مكتبة الشباب
با٤بنّبة 5=:= ،ـ.
 .76بغية الوعاء ُب طبقات اللغويْب كالنحاة ،ا١ببلؿ السيوطي (ت =55ىػ)ٙ ،بقيق ٧بمد
أبو الفضل إبراىيم ،مطبعة عيسى البايب ا٢بليب ،مصر ،ط57<9-57<8 ،5ىػ-5=:8/
 5=:9ـ.
 .77الببلغة ،أيب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد ،حققها كقدـ ٥با ككضع فهارسها رمضاف عبد
التواب ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط5849 ،6ىػ 5=<9 /ـ.
 .78الببلغة االصطبلحية ،عبده عبد العزيز قليقلة ،دار الفكر العريب القاىرة ،ط5856 ،7ىػ
5==6 /
 .79الببلغة تطور كتاريخ ،شوقي ضيف ،دار ا٤بعارؼ ،مصر ،ط=5=:9 ،ـ.
- .7:الببلغة العربية بْب التقليد كالتجديد٧ ،بمد عبد ا٤بنعم خفاجي كعبد العزيز شرؼ ،دار
ا١بيل ،بّبكت ،ط5،5==6ـ.
; .7الببلغة العربية ُب دكر نشأهتا ،سيد فوفل ،مطبعة االعتماد ،القاىرة5=8< ،ـ.
< .7الببلغة ك التطبيق ،أٞبد مطلوب ككماؿ حسن البصّب ،كزارة التعليم العايل كالبحث
العلمي ا١بمهورية العراقية ،ط1402 ،1ىػ1982 /ـ.
= .7البياف ُب غريب إعراب القرآف ،أليب الربكات بن األنبارمٙ ،بقيق طو عبد ا٢بميد طو
ك مصطفى السقا ،ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب5844 ،ىػ5=<4/ـ.
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 .84ا لبياف ك التبيْب ،أبو عثماف عمرك بن ا١باحظٙ ،بقيق كشرح عبد السبلـ ٧بمد ىاركف،
مكتبة ا٣با٪بي القاىرة ،ط;585< ،ىػ 5==< /ـ.
 .85تأكيل ٨بتلف ا٢بديث ،ابن قتيبةٙ ،بقيق ٧بمد زىرم النجار ،نشر مكتبة الكليات
األزىرية5=:: ،ـ.
 .86تأكيل مشكل القرآف ،ابن قتيبةٙ ،بقيق أٞبد صقر ،طبع ا٢بليب5=98 ،ـ.
 .87تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف ،دار ا٤بعارؼ ،ط.5=:7 ،55
 .88تاريخ األدب العريب ُب ا٢باضر ،إبراىيم علي آيب ا٣بشب ،ا٤بكتبة ا٤بصرية العامة،
ط 5==6 ،8ـ.
 .89تاريخ النقد األديب كالببلغة حٌب أكاخر القرف الرابع ا٥بجرم٧ ،بمد زغلوؿ سبلـ ،ط،3
منشأة ا٤بعارؼ اإلسكندرية.
 .8:التبياف ُب إعراب القرآف ،أليب البقاء عبد الو ابن ا٢بسْب العكربمٙ ،بقيق سعد كرًٌن
الف ٌقي ،دار اليقْب ،ط5866 ،5ىػ6445/ـ.
;- .8التبياف ُب علم البياف ،البن الزملكاين كماؿ الدين عبد الواحدٙ ،بقيق أٞبد مطلوب
كخدٯبة ا٢بديثي ،مطبعة العاين ،بغداد ،ط5=;8 ،5ـ.
<ٙ .8برير التحبّب ،البن أيب اإلصبع ا٤بصرمٙ ،بقيق حنفي ٧بمد شرؼ١ ،بنة إحياء الَباث
اإلسبلمي ،القاىرة57<7 ،ىػ.
= .8التعازم كا٤براثي ،أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد ،حققو كقدـ لو ٧بمد الديباجي  ،دار
صادر بّبكت ط5846 ،6ىػ5==6/ـ.
 .94التعريفات ،علي بن ٧بمد الشريف ا١برجاين ،مكتبة لبناف ،بّبكت ،طبعة جديدة،
5=<9ـ.
 .95تفسّب البحر ا﵀يط ،﵀مد بن يوسف الشهّب بأيب حياف األندلسي ا٤بتوَب سنة ;89ىػ،
دراسة ك ٙبقيق ك تعليق عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود ك علي ٧بمد معوض ،قرظو عبد ا٢بي
الفرماكم ،دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ،ط5857 ،5ىػ5==7/ـ.
 .96تفسّب التحرير كالتنوير ،الشيخ ٧بمد الطاىر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر ،ط،5
5=<8ـ.
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 .97تفسّب الطربم جامع البياف عن تأكيل آم القرآف ،أليب جعفر ٧بمد بن جرير الطربم
(668ىػ754-ىػ)ٙ ،بقيق عبد ا﵁ ابن عبد ا﵀سن الَبكي ،مركز البحوث ك الدراسات العربية
ك اإلسبلمية ،ط5866 ،5ىػ6445/ـ.
 .98تفسّب غريب القرآف ،ابن قتيبةٙ ،بقيق السيد أٞبد صقر ،دار الكتب العلمية بّبكت،
<;=5ـ.
 .99تفسّب الفخر الرازم ا٤بشتهر بالتفسّب الكبّب ك مفاتيح الغيب ،لئلماـ ٧بمد الرازم فخر
الدين ،دار الفكر ،بّبكت،ط5845 ،5ىػ5=<5/ـ.
 .9:تفسّب القرآف ا٢بكيم٧ ،بمد رشيد رضا ،مطبعة ا٤بنار ٗبصر ،ط578: ،5ىػ.
; .9تفسّب القرآف العظيم ،البن كثّب ،دار الشعب ،القاىرة.
< .9التفكّب الببلغي عند العربٞ ،بادم صمود ،منشورات ا١بامعة التونسية ،دط،
5=<5ـ.
= .9تلخيص البياف ُب ٦بازات القرآف ،الشريف الرضيٙ ،بقيق ك تقدًن علي ٧بمود مقلد ،دار
مكتبة ا٢بياة بّبكت لبناف ،دط ،دت.
 .:4ا١بامع الصحيح ك ىو سنن الَبميذم ،أليب عيسى ٧بمد بن عيسى بن سورةٙ ،:بقيق
ك شرح أٞبد ٧بمد شاكر  ،مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب ،ط57=< ،6ىػ5=;</ـ.
تضمنو من السنٌة ك آم الفرقاف ،أليب عبد ا﵁ ٧بمد
- .:5ا١بامع ألحكاـ القرآف ك ا٤ببْب ٤با ٌ
بن أٞبد بن أيب بكر القرطيبٙ ،بقيق عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن الَبكي ،مؤسسة الرسالة ،ط،5
;586ىػ644:/ـ.
 .:6ا١بامع ألحكاـ القرآف أليب عبد ا﵁ ٧بمد بن أٞبد األنصارم القرطيب ،اعتُب بو كصححو
الشيخ ىشاـ ٠بّب البخارم ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت،لبناف ،ط5866 ،5ىػ/
6445ـ.
ٝ- .:7باليات األسلوب الصورة الفنية ُب األدب العريب ،فايز الداية ،دار الفكر ا٤بعاصر،
ط5868 ،6ىػ 6447 /ـ.
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 .:8ا١بماف ُب تشبيهات القرآف ،عبد ا﵁ بن ا٢بسْب بن ناقيا البغدادم (ت 8<9ىػ) ٙبقيق
٧بمود حسن أبو ناجي الشيباين ،مركز الصف اإللكَبكين جدة السعودية ،ط،5
;584ىػ5=<;/ـ.
ٝ- .:9بهرة أشعار العريب  ،القرشي أبو زيد ٧بمد بن أيب ا٣بطاب ٙ ،بقيق ٧بمد علي ا٥بامشي
 ،دمشق  ،دار القلم ،ط5=<: ،6ـ.
ٝ .::بهرة األمثاؿ ،الشيخ األديب أيب ىبلؿ العسكرم ،ح ٌققو ك علٌق حواشيو ك كضع
فه ارسو ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ك عبد اجمليد قطامش ،دار ا١بيل بّبكت ك دار الفكر للنشر،
ط584< ،6ىػ5=<</ـ.
; .:جواىر الببلغة ،أٞبد ا٥بامشي ،قرأه ك قدـ لو ٰبٓب مراد ،مؤسسة ٨بتار للنشر ،ط،6
;586ىػ644:/ـ.
< .:حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم ،الشهاب البيضاكم ،طبعو مصر ادياف
علوـ الدين ٨ ،بطوط ،دط ،دت.
= .:حاشية ٧بي الدين شيخ زاده على تفسّب القاضي البيضاكم ،ضبطو ك صححو ك خرج
آياتو ٧بمد عبد القادر شاىْب ،دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ،ط585= ،5ىػ5===/ـ.
 .;4حجج النبوة ،ضمن ٦بموع رسائل ا١باحظٙ ،بقيق ك شرح عبد السبلـ ىاركف ،دار ا١بيل
بّبكت ،ط5855 ،5ىػ5==5/ـ.
 .;5ا٢بديث النبوم مصطلحو ببلغتو كتبو٧ ،بمد الصباغ ،كتب ا٤بكتب اإلسبلمي،
5845ىػ5=<5/ـ.
 .;6ا٢بيواف للجاحظٙ ،بقيق عبد السبلـ ىاركف ،طبعة ا٢بليب ،ط579: ،5ىػ.
 .;7خزانة األدب ك غاية األرب ،لتقي الدين أيب بكر علي ا٤بعركؼ باين حجة ا٢بمودم،
شركح عصاـ شعيتو ،دار ا٥ببلؿ بّبكت ،ط.5=<; ،5
 .;8ا٣بصائص ،أليب الفتح عثماف بن جِبٙ ،بقيق ٧بمد علي النجار ،دار الكتاب العريب،
بّبكت ،دت.
 .;9الدراسات األسلوبية ُب الَباث العرب ،عبد ا٢بكيم حساف عمر584= ،ىػ.
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 .;:دالئل اإلعجاز ،عبد القاىر ا١برجاين  ،علق عليو٧ ،بمود ٧بمد شاكر ،مكتبة ا٣با٪بي،
القاىرة.
;; .ديواف ابن الركمي ،شرح أٞبد حسن بسج ،دار الكتب العلمية بّبكت لبناف ،ط،7
5867ىػ6446 /ـ.
<; .ديواف أيب الشمقمقٝ ،بعو كحققو كشرحو كاضح ٧بمد ٞبد ،دار الكتب العلمية بّبكت
لبناف ،ط5859 ،5ىػ5==9/ـ.
=; .ديواف أيب العتاىية ،دار بّبكت للطباعة كالنشر ،بّبكت 584:،ىػ5=<:/ـ .
 .<4ديواف أيب نواس ،اسكندر أصاؼ ،طبع با٤بطبعة العمومية ،مصر ،ط 5<=< ،5ـ.
 .<5ديواف األخطل ،شرحو ك صنف قوافيو ك قدـ لو مهدم ٧بمد ناصر الدين ،دار الكتب
العلمية بّبكت لبناف ،ط5858 ،6ىػ5==8/ـ.
 .<6ديواف األعشى الكبّب ميموف قيس ،شرح كتعليق ٧بمد ٧بمد حسْب ،مكتبة األدب
با١بماميز ،ا٤بطبعة النموذجية( ،دط)( ،دت).
 .<7ديواف امرئ القيس ،ضبطو كصححو مصطفى عبد الشاُب ،دار الكتب العلمية ،بّبكت،
لبناف ،ط5869 ، 9ىػ6448/ـ.
 .<8ديواف بشار بن برد ،شرح ك تكميل ٧بمد الطاىر ابن عاشور ،مطبعة ١بنة التأليف
ك الَبٝبة ك النشر بالقاىرة57;: ،ىػ5=9;/ـ.
 .<9ديواف جرير ،دار بّبكت للطباعة كالنشر584: ،ىػ 5=<: /ـ.
 .<:ديواف حساف بن ثابت األنصارم ،شرحو :أ.عبد مهنٌا ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،ط6
 5858ىػ5==8/ـ.
;< .ديواف ا٢بطيئة ،بركاية ك شرح ابن السكيت ،دراسة ك تبويب مفيد ٧بمد قميحة ،دار
الكتب العلمية ،بّبكت لبناف ،ط5857 ،5ىػ5==7/ـ.
<< .ديواف ا٢بطيئةٙ ،بقيق نعماف طو ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ،القاىرة ،ط،5
<;57ىػ.
=< .ديواف ٞبيد بن ثور ا٥ببليل ،صنعة عبد العزيز ا٤بيمِب  ،مطبعة دار الكتب ا٤بصرية ،القاىرة
ط57;5 ،5ىػ5=95/ـ.
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طماس ،دار ا٤بعرفة بّبكت لبناف ،ط،6
 .=4ديواف ا٣بنساء ،شرح معانيو ك مفرداتو ٞبدك ٌ
5869ىػ6448/ـ.
 .=5ديواف ذم الرمة ،قدـ لو كشرحو أٞبد حسن سبج ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،لبناف،
ط5859 ،5ىػ5==9/ـ.
 .=6ديواف الراعي النمّبمٝ ،بعو كحققو راينهرت فايربت ،ا٤بعهد األ٤باين لؤلٕباث الشرفية،
بّبكت لبناف 5845 ،ىػ 5=<4 /ـ.
 .=7ديواف زىّب ابن أيب سلمى ،شرحو كقدـ لو علي حسن فاعور ،دار الكتب العلمية،
بّبكت ،لبناف ،ط584< ،5ىػ5=<</ـ.
 .=8ديواف الشماخ بن ضرار الذبياين ،حققو كشرحو صبلح الدين ا٥بادم ،دار ا٤بعارؼ ٗبصر،
ط57<< ، 5ىػ5=:</ـ.
 .=9ديواف طرفة بن العبد ،شرحو كقدـ لو مهدم ٧بمد ناصر الدين ،دار الكتب العلمية
بّبكت ،لبناف ،دط ،دت.
 .=:ديواف العباس بن األحنف ،شرح ك تعليق عاتكة ا٣برزجي ،مطبعة دار الكتب ا٤بصرية،
القاىرة57;7 ،ىػ5=98/ـ.
;= .ديواف عبيد ا﵁ بن قيس الرقيات ٙ،بقيق كشرح ٧بمد يوسف ٪بم ،دار صادر بّبكت،
دط ،دت.
<= .ديواف العجاج ،ركاية عبد ا٤بلك بن قريب األصمعي ك شرحوٙ ،بقيق عبد ا٢بفيظ
السطلي ،مكتبة أطلس ،دمشق5=;5 ،ـ.
قدـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو حنٌا نصر
== .ديواف علقمة الفحل ،األعلم الشنتمرمٌ ،
ا٢بٍب، ،دار الكتاب العريب ،بّبكت ،ط5858 ،5ىػ5==7/ـ.
 .544ديواف عنَبة ،مطبعة اآلداب لصاحبها أمْب ا٣بورم ،بّبكت ،ط5<=7 ،8ـ.
 .545ديواف الفرزدؽ ،شرحو كضبطو كقدـ لو علي فاعور ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،لبناف،
ط584; ،5ىػ 5=<;/ـ.
 .546ديواف كثّب عزةٝ ،بعو كشرحو إحساف عباس ،دار الثقافة ،بّبكت ،لبناف57=5،
ىػ5=;5،ـ.
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 .547ديواف كعب بن مالك األنصارم ،دراسة كٙبقيق سامي مكي العاين ،منشورات مكتبة
النهضة بغداد ،مطبعة ا٤بعارؼ ،بغداد ،ط57<: ،5ىػ5===/ـ.
 .548ديواف الكميت بن زيد األسدمٝ ،بع ك شرح ك ٙبقيق ٧بمد نبيل طريفي ،دار صادر
بّبكت ،ط5864 ،5ىػ6444/ـ.
 .549ديواف لبيد بن ربيعة العامرم ،دار صادر بّبكت ،دط ،دت.
 .54:ديواف النابغة ا١بعدمٝ ،بعو ك حققو ك شرحو كاضح الصمد ،دار صادر بّبكت ،ط،5
<==.5
; .54ديواف النابغة الذبياين ،شرح عبٌاس عبد الساتر ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،ط7
585:ىػ5==:/ـ.
< .54ديواف النمر بن تولب العكليٝ ،بع كشرح كٙبقيق ٧بمد نبيل طريفي ،دار صادر بّبكت،
ط6444 ،5ـ.
= .54ديواف ا٥بذيليْب ،الدار القومية للطباعة كالنشر القاىرة57<9 ،ىػ 5=:9/ـ.
 .554الرسالة ا٤بوضحة ُب ذكر سرقات أيب الطيب ا٤بتنيب كساقط شعرهٙ ،بقيق ٧بمد يوسف
٪بم ،دار بّبكت للطباعة ك النشر1385 ،ىػ 1965/ـ.
 .555رغبة اآلمل من كتاب الكامل ،سيد بن علي ا٤برصفي ،الفاركؽ ا٢بديثة للطباعة كالنشر
القاىرة ،دط ،دت.
 .556ركح اإلسبلـ ،تعريب عمر الدايركم ،دار العلم ،بّبكت ،ط5=;9 ،7ـ.
 .557ركح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم ك السبع ا٤بثاين ،للعبلمة أيب الفضل شهاب الدين
السيد ٧بمود األلوسي البغدادم ا٤بتوُب سنة 56;4ىػ ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت لبناف،
دط ،دت.
 .558رياض الصا٢بْب ،أبو زكريا ٰبي بن شرؼ النوكم الدمشقي ،مؤسسة الرسالة ،ط،:
;584ىػ5=<: /ـ.
 .559سر الفصاحة ،ابن سناف ا٣بفاجي ،شرح كتصحيح ،عبد ا٤بتعاؿ الصعيدم ،مكتبة صبيح
القاىرة57<= ،ىػ.
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 .55:سلسلة األحاديث الصحيحة٧ ،بمد ناصر الدين األلباين ،مكتبة ا٤بعارؼ للنشر ك التوزيع
الرياض ،ط584: ،6ىػ.
; .55سلسلة األحاديث الضعيفة ك ا٤بوضوعة٧ ،بمد ناصر الدين األلباين ،مكتبة ا٤بعارؼ
الرياض ،ط5856 ،5ىػ5==6/ـ.
< .55شرح أبيات مغِب اللبيب ،صنفو عبد القادر بن عمر البغدادم ،حققو عبد العزيز رباح
ك أٞبد يوسف دقاؽ ،دار ا٤بأموف للَباث دمشق ،ط57=< ،5ىػ5=<4/ـ.
= .55شرح ديواف أيب ٛباـ ا٣بطيب التربيزم ،قدمو ككضع ىوامشو كفهارسو راجي األ٠بر ،دار
الكتاب العريب ط5858 ،6ىػ5==8 /ـ.
 .564شرح ديواف ا٢بماسة أليب ٛباـ ،أيب علي أٞبد بن ٧بمد بن ا٢بسن ا٤برزكقي  ،علق عليو
ك كتب حواشيو ٘برم الشيخ ،كضع فهارسو العامة إبراىيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية
بّبكت لبناف ،ط5868 ،5ىػ 6447/ـ .
 .565شرح ديواف عمر بن أيب ربيعة ا٤بخزكمي ،تأليف ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد ،مطبعة
السعادة ٗبصر ،ط57;5 ،5ىػ5=96/ـ.
 .566شرح القصائد السبع الطواؿ ا١باىليات ،ابن األنبارمٙ ،بقيق عبد السبلـ ىاركف ،دار
ا٤بعارؼ ،ط.8
 .567شرح القصائد العشر ،ا٣بطيب التربيزم (ت 946ى)ٙ ،بقيق فخر الدين قباكة ،دار
اآلفاؽ ا١بديد ،بّبكت ،ط5844 ،8ى5=<4/ـ.
 .568شرح ا٤بفصل للز٨بشرم٤ ،بوفق الدين أيب البقاء يعيش بن علي بن يعيش ا٤بوصلي ا٤بتوَب
سنة:87ىػ ،قدـ لو ك كضع حواشيو ك فهارسو إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية بّبكت
لبناف ،ط5866 ،5ىػ 6445/ـ.
 .569شركح التلخيص :كىي ٨بتصر العبلمة سعد الدين التفتازاين على تلخيص ا٤بفتاح
للخطيب القزكيِب كمواىب الفتاح ُب شرح تلخيص ا٤بفتاح البن يعقوب ا٤بغريب كعركس األفراح
ُب شرح تلخيص ا٤بفتاح لبهاء الدين السبكي ،كقد كضع با٥بامش "كتاب اإليضاح ٤بؤلف
التلخيص جعلو كالشرح لو كحاشية الدسوقي شرح للسعد ،دار الكتب العلمية ،بّبكت ،لبناف،
دط ،دت.
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- .56:شعر ابن ميادةٝ ،بعو كحققو حنا ٝبيل حداد ،راجعة كأشرؼ على طباعهة قدرم
ا٢بكيم ،مطبوعات ٦بمع اللغة العربية بدمشق5846 ،ىػ 5=<6 /ـ.
; .56شعر دعبل بن علي ا٣بزاعي ،صنعة عبد الكرًن األشَب ،مطبوعات ٦بمع اللغة العربية
بدمشق ،ط5846 ،6ىػ5=<7/ـ.
< .56شعر مركاف بن أيب حفصةٝ ،بعو ك حققو ك قدـ لو حسْب عطواف ،دار ا٤بعارؼ القاىرة،
ط،7دت.
= .56الشعر ك الشعراء ،ابن قتيبةٙ ،بقيق أٞبد شاكر ،دار ا٤بعارؼ57;; ،ىػ5=9</ـ.
- .574شعراء أمويوف ،نورم ٞبودم القيسي ،مكتبة النهضة العربية ،بّبكت،
5849ىػ5=<9/ـ.
 .575الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى ،القاضي عياض ،دار السعادة ،ا٤بطبعة العثمانية،
5756ىػ.
 .576الصاحيب ُب فقو اللغة العربية ك مسائلها ك سنن العرب ُب كبلمها ،أليب ا٢بسْب أٞبد بن
فارس بن زكريا ،علق عليو ك كضع حواشيو أٞبد حسن بسج ،دار الكتب العلمية بّبكت
لبناف ،ط585< ،5ىػ5==;/ـ.
 .577الصبغ البديعي ُب اللغة العربية ،أٞبد موسى ،دار الكتاب العريب للطباعة كالنشر،
<<57ىػ 5=:= /ـ
 .578الصناعتْب ،الكتابة كالشعر ،أيب ىبلؿ ا٢بسن بن عبد ا﵁ بن سهل العسكرمٙ ،بقيق
علي ٧بمد البجاكم ،ك٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،دار إحياء الكتب العربية ،ط57;5 ،5ىػ /
5=96ـ.
 .579الصورة األدبية ،مصطفى ناصف ،دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزيع ،لبناف ،ط،7
5=<7ـ.
 .57:الصورة الببلغية عند العرب عبد القاىر ا١برجاين " منهجا كتطبيقا" ،أٞبد علي دٮباف،
ط6444 ،6ـ.
; .57الصورة الفنية ُب الَباث النقدم ك الببلغي عند العرب ،جابر عصفور ،ا٤بركز الثقاُب
العريب ،ط5==6 ،7ـ.
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< .57الصورة الفنية ُب ا٢بديث النبوم ،أٞبد ياسوؼ ،تقريظ ٧بمد سعيد رمضاف البوطي،
كعصاـ قصبجي ،تقدًن نور الدين عمر ،دار ا٤بكتيب ،ط586; ،6ىػ644: /ـ.
= .57ضحى اإلسبلـ ،أٞبد أمْب ،مطبعة االعتماد ،القاىرة ،دت ،دط.
 .584ضركرة الشعر ،أبو سعيد السّباُب (ت <7:ىػ )ٙ ،بقيق الدكتور رمضاف عبد التواب،
دار النهضة العربية ،بّبكت ،ط5849 ،5ى5=<9/ـ.
 .585الضركرة الشعرية دراسة أسلوبية ،السيد إبراىيم ٧بمد ،دار األندلس ،ط،6
5845ىػ5=<5/ـ.
 .586الضركرة الشعرية دراسة لغوية نقدية ،عبد الوىاب ٧بمد علي العدكاين ،مطبعة جامعة
ا٤بوصل 5854ىػ5==4/ـ.
 .587طبقات فحوؿ الشعراء ﵀مد بن سبلـ ا١بمحيٙ ،بقيق ٧بمود ٧بمد شاكر ،مطبعة ا٤بدين
القاىرة5=96 ،ـ.
 .588طبقات النحويْب كاللغويْب ،للزبيدم األندلسيٙ ،بقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،دار
ا٤بعرفة ،ط5=;= ،5ـ.
 .589الظاىرة الداللية عند علماء العربية القدامى حٌب هناية القرف الرابع ا٥بجرم ،صبلح الدين
زراؿ ،منشورات االختبلؼ ،ا١بزائر ،ط586= ،5ىػ 644< /ـ.
 .58:الظاىرة القرآنية ،مالك بن نيب ،ترٝبة عبد الصبور شاىْب ،بّبكت ،ط5=:< ،7ـ.
; .58عشرة شعراء مقلوف ،صنعة حاًب الضامن ،مطابع دار ا٢بكمة ،ا٤بوصل،
5855ى5==5/ـ.
< .58العقد الفريد ،أٞبد بن ٧بمد ابن عبد ربٌو األندلسيٙ ،بقيق عبد اجمليد الَبحيِب ،دار
الكتب العلمية ،بّبكت لبناف،ط5848 ،5ىػ5=<7/ـ.
= .58علم ا٤بعاين دراسة ببلغية كنقدية ٤بسائل ا٤بعاين ،بسيوين عبد الفتاح فيود ،مؤسسة ا٤بختار
القاىرة ،ط5869 ،6ىػ6448/ـ.
 .594علم ا٤بعاين ك البياف كالبديع ،عبد العزيز عتيق ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر بّبكت.
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 .595العمدة ُب ٧باسن الشعر كآدابو كنقده ،أليب ا٢بسن بن رشيق ،القّبكاين األزدم ،حققو
كفصلو كعلق على حواشيو ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد ،دار ا١بيل ،ط5845 ،9ىػ /
5=<5ـ.
 .596عيار الشعر ٧بمد بن أٞبد ابن طباطبا العلوم(=76ق)ٙ ،بقيق كتعليق ٧بمد زغلوؿ
سبلـ ،منشأة دار ا٤بعارؼ باإلسكندرية ،ط ،7دت.
 .597الفائق ُب غريب ا٢بديث ،جار ا﵁ ٧بمود بن عمر الز٨بشرمٙ ،بقيق علي ٧بمد البجاكم
ك ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ،مطبعة عيسى البايب ا٢بليب ك شركاه ،ط ،6دت.
 .598الفاضل أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربدٙ ،بقيق عبد العزيز ا٤بيهِب ،دار الكتب ا٤بصرية ،
القاىرة ،ط57;9 ، 6ىػ 5=9:/ـ .
 .599فن التشبيو ،علي ا١بندم ،ط1368 ،2ىػ1966 /ـ ،القاىرة.
- .59:الفن كمذاىبو ُب النثر العريب ،شوقي ضيف ،مكتبة الدراسات األدبية ،دار ا٤بعارؼ،
ط= ،دت.
; .59الفنوف البديعة ُب دائرة البحث الببلغي ،فوزم السيد عبد ربو ،مكتبة ا٢بسيِب اإلسبلمية:
<584ىػ 5=<< /ـ.
< .59فنوف النثر ُب األدب العباسي٧ ،بمود عبد الرحيم صاّب ،دار جريو عماف ط،6
6449ـ.
= .59الفهرست٧ ،بمد إسحاؽ الندًن ،حققو كقدـ لو مصطفى الشوٲبي ،دار التونسية للنشر،
ط584: ،5ىػ5=<9 /ـ.
 .5:4الفوائد ا٤بشوؽ إىل علوـ القرآف كعلم البياف ،ابن قيم ا١بوزيةٙ ،بقيق ٝباعة من العلماء،
دار الكتب العلمية ،بّبكت ،ط5847 ،5ق.
ُ .5:5ب ا٢بديث النبوم الشريف ،الشيخ مصطفى الزرقا ،ترٝبة ك ٙبقيق ٦بد مكي ،دار
البشائر اإلسبلمية ،ط644= ،7ـ.
 .5:6القاموس ا﵀يط٧ ،بمد يعقوب الفّبكز أبادمٙ ،بقيق مكتبة ٙبقيق الَباث ُب مؤسسة
الرسالة ،بإشراؼ ٧بمد نعيم العرقسوسي ،بّبكت ،ط584; ،6ىػ5=<;/ـ.
 .5:7القزاز القّبكاين حياتو كآثاره ،ا٤بنجي الكعيب  ،تونس <<57ىػ5=:</ـ.
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 .5:8قضايا كمواقف ُب الَباث الببلغي ،عبد الواحد عبلـ ،مكتبة الشباب ،دط ،دت.
قدـ لو ك علٌق عليو رمضاف عبد
 .5:9قواعد الشعر أليب العباس أٞبد بن ٰبٓب ثعلب ،حققو ك ٌ
التواب ،مكتبة ا٣با٪بي بالقاىرة ،ط5==9 ،6ـ.
 .5::الكامل أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد ،عارضو بأصولو كعلق عليو ٧بمد أبو الفضل
إبراىيم ،دار هنضة مصر للطبع كالنشر.
٧بمد
; .5:الكتاب ،سيبويو أيب بشر عمرك بن عثماف بن قنربٙ ،بقيق ك شرح عبد السبلـ ٌ
ىاركف،دار ا١بيل بّبكت،ط،5دت.
< .5:الكشاؼ عن حقائق التنزيل ك عيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل ،أيب القاسم جار ا﵁
٧بمود بن عمر الز٨بشرم ا٣بوارزمي ،شرحو ك ضبطو ك راجعو يوسف ا٢بمادم ،مكتبة مصر،
دط ،دت.
= .5:كفاية الطالب ُب نقد كبلـ الشاعر كالكاتب ،البن األثّبٙ ،بقيق النبوم عبد الواحد
شعبلف ،الزىراء لئلعبلـ العريب ،ط5859 ،5ىػ 5==8 /ـ.
 .5;4لساف العرب البن منظور(:74ىػ;55/ىػ)،طبعة جديدة مصححة كمنقحة اعتُب
بتصحيحها :أمْب ٧بمد عبد الوىاب ك٧بمد الصادؽ العبيدم ،دار إحياء الَباث العريب،
بّبكت لبناف،ط585= ،7ىػ 5===/ـ.
 .5;5لطائف ا٤بعاينُ ،ب ضوء النظم القرآين ،عبد ا﵁ ٧بمد سليماف ا٥بنداكم ،مطبعة األمانة،
دط ،دت.
 .5;6ما اتفق لفظو كاختلف معناه من القرآف اجمليد ،أيب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد النحوم،
دراسة كشرح كٙبقيق أٞبد ٧بمد سليماف أبو رعد ٔبامعة الكويت ،ط584= ،5
ىػ5=<</ـ.
 .5;7ما ٯبوز للشاعر ُب الضركرة ،القزاز القّبكاين (ت 866ىػ)ٙ ،بقيق رمضاف عبد التواب
كصبلح الدين ا٥بادم ،مطبعة ا٤بدين ،القاىرة5846 ،ىػ5=<6/ـ.
 .5;8ا٤بثل السائر ،ضياء الدين بن األثّبٙ ،بقيق أٞبد ا٢بوُب ك بدكم طبانة ،دار الرفاعي،
الرياض،ط5847 ،6ىػ.
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٦ .5;9باز القرآف ،أبو عبيدة معمر بن ا٤بثُبٙ ،بقق ٧بمد فؤاد سركْب ،نشر الفا٪بي ،ط،5
57;8ىػ 5=98 /ـ.
 .5;:اجملازات النبوية ،الشريف الرضىٙ ،بقيق ٧بمود مصطفى ،القاىرة579: ،ىػ.
;;٦ .5بالس ثعلب ،شرح عبد السبلـ ىاركف ،دار ا٤بعارؼ،ط5844 ،8ىػ5=<4/ـ.
<;٦ .5بالس العلماء ،أليب القاسم عبد الرٞبن بن إسحاؽ الزجاجيٙ ،بقيق عبد السبلـ
ىاركف ،مكتبة ا٣با٪بي القاىرة،ط5864 ،7ىػ5===/ـ.
=;٦ .5بمع األمثاؿ ،الفضل أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن إبراىيم النيسابورم ا٤بيداين حققو
كفصلو كضبط غوانيو كعلق حواشيو ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد 57;8ىػ5=99 /ـ
 .5<4ا﵀تسب ،ابن جِب (ت 7=6ىػ)ٙ ،بقيق علي النجدم ناصف كآخرين ،دار سزكْب
للطباعة ،اسطنبوؿ ،ط584: ،6ىػ5=<:/ـ.
 .5<5ا﵀رر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز ،البن عطية األندلسيٙ ،بقيق عبد السبلـ عبد
الشاُب ،درا الكتب العلمية ،بّبكت ،دط ،دت.
 .5<6ا٤بختصر ُب تاريخ الببلغة ،عبد القادر حسْب ،دار الشركؽ ،ط5846 ،5ىػ/
5=<6ـ.
 .5<7ا٤بذكر كا٤بؤنث ،ا٤بربدٙ ،بقيق رمضاف عبد التواب كصبلح الدين ا٥بادم ،القاىرة،
5=;4ـ.
 .5<8ا٤بزىر ُب علوـ اللٌغة ك أنواعها ،عبد الرٞبن جبلؿ الدين السيوطي ،شرحو كضبطو
كصححو ك عنوف موضوعاتو ك علق حواشيو ٧بمد أٞبد جاد ا٤بوىل بك ك ٧بمد أبو الفضل
إبراىيم ك علي ٧بمد البجاكم ،مكتبة دار الَباث القاىرة ،ط ،7دت.
 .5<9مسند اإلماـ أٞبد ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،دار صادر ،بّبكت ،ط57=< ،6ىػ.
 .5<:ا٤بصباح ُب ا٤بعاين كالبياف كالبديع ،بدر الدين بن مالك ،حققو كشرحو حسِب عبد ا١بليل
يوسف ،مكتبة اآلداب مصر،دط ،دت.
;< .5مصطلحات نقدية ُب الَباث األديب العريب٧ ،بمد عزاـ ،كزارة الثقافة ،دمشق5==9 ،ـ.
<< .5معاين القرآف ،أليب زكريا ٰبٓب بن زياد الفراء ا٤بتوَب سنة ;64ىػ ،عامل الكتب بّبكت،
ط5847 ،7ىػ5=<7/ـ.
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السرم (ت755ق) ،شرح ك ٙبقيق
=< .5معاين القرآف كإعرابو ،الزجاج أيب إسحاؽ إبراىيم بن ٌ
عبد ا١بليل عبده شليب ،عامل الكتب بّبكت ،ط584< ،5ق5=<</ـ.
 .5=4معجم األدباء ،ياقوت ا٢بموم (ت :6:ىػ) ،ط ،7دار الفكر5844 ،ىػ5=<4/ـ.
 .5=5معجم األدباء ا٤بعركؼ باإلرشاد األديب إىل معرفة األديب ،شهاب الدين ياقوت بن عبد
ا﵁ ا٢بموم الركمي البغدادم ،ط ،5دت.
 .5=6معجم ا٤بصطلحات الببلغية ك تطورىا ،أٞبد مطلوب ،مكتبة لبناف ،ط644; ،6ـ.
 .5=7ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ ا٢بديث النبوم ،رتبو ك نظمو لفيف من ا٤بستشرقْب ك نشره
أ.ل .كنستك ،مكتبة برلْب5=7: ،ـ.
 .5=8ا٤بغُب ُب أبواب التوحيد كالعدؿ ،أبو ا٢بسن عبد ا١ببار ،أسد آبادم ،قوـ نصو أبو بكر
٧بمد بن الطيب الباقبلينٙ ،بقيق السيد صقر ،دار ا٤بعارؼ ٗبصر5=:7 ،ـ.
 .5=9مغُب اللبيب عن كتب األعاريب ،البن ىشاـ األنصارمٙ ،بقيق ك شرح عبد اللطيف
٧بمد ا٣بطيب ،السلسلة الَباثية 5865 ،ىػ6444/ـ.
 .5=:ا٤بفاضلة بْب النظم كالنثر كأشكاؿ التداخل بينهما ُب العصر العباسي  ،بوتبيا ا٢بسن،
ا٤بطبعة كالوراقة الوطنية ،مراكش  ،ط6446 ،5ـ.
;= .5مفتاح العلوـ ،أليب يعقوب يوسف بن أيب بكر ٧بمد بن علي السكاكي ا٤بتوُب سنة
:6:ىػ ،دار الكتب العلمية ،دط ،دت.
<= .5مقاييس الببلغة بْب األدباء كالعلماء ،حامد صاّب خلف الربيعي ،معهد البحوث العلمية
ك إحياء الَباث اإلسبلمي ،مكة ا٤بكرمة 585:ىػ 5==:/ـ.
== .5ا٤بقتضب ،أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربدٙ ،بقيق ٧بمد عبد ا٣بالق عضيمة ،عامل
الكتب ،بّبكت ،دت ،دط.
 .644ا٤بقدمة ،ابن خلدكف ،عبد الرٞبن بن ٧بمد ،دار ا١بيل ،بّبكت ،دط ،دت.
 .645من أسرار العربية  ،األ٪بلو ا٤بصرية القاىرة ،ط5=;9 ،9ـ.
 .646من أسرار اللغة ،إبراىيم أنيس ،مطبعة األ٪بلو ،ط5=;< ،:ـ.
 .647منهاج البلغاء كسراج األدباء ،حازـ القرطاجِبٙ ،بقيق ٧بمد ا٢ببيب بن خوجة ،دار
الغرب اإلسبلمي ،بّبكت ،ط5=<5 ،6ـ.
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 .648موارد البصائر لفوائد الضرائر ،ابن عبد ا٢بليم (ت <557ىػ )ٙ ،بقيق حازـ سعيد يونس
دار عمار ،عماف ،ط5864 ،5ى6444/ـ.
 .649ا٤بوازنة بْب شعر أيب ٛباـ كالبحَبم ،أيب القاسم ا٢بسن بن بشر اآلمدم ،دراسة كٙبقيق
عبد ا﵁ ٞبد ٧بارب ،مكتبة ا٣با٪بي ،القاىرة ،ط5854 ،5ىػ 5==4 /ـ.
 .64:ا٤بوشح ُب مآخذ العلماء على الشعراء ،أيب عبيد ا﵁ ٧بمد بن عمراف ا٤برزباين 7<8ىػ،
ا٤بطبعة السلفية ،بالقاىرة5787 ،ىػ.
; .64النبأ العظيم٧ ،بمد عبد ا﵁ دراز ،مكتبة السعادة =; 57ىػ.
< .64النثر الفِب القدًن ،عمر عركة ،دار القصبة ا١بزائر ،ط 6444، 5ـ.
=- .64نشأة الكتابة الفنية ُب األدب العريب ،حسْب نصار ،مكتبة الثقافة الدينية مصر ،ط،5
6446ـ.
 .654النظريات اللسانية كالببلغية كاألدبية عند ا١باحظ من خبلؿ "البياف كالتبيْب"٧ ،بمد
الصغّب بناين ،ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية ،طبعة .5==8
 .655النقائض بْب جرير كالفرزدؽ ،أبو عبيدة ،تصحيح الصاكم ،مطبعة الصاكم 5797 ،ىػ
5=79 /ـ.
 .656النقد األديب ا٢بديث ،غنيمي ،ىبلؿ ،دار العودة بّبكت لبناف5=<6،ـ.
 .657نقد الشعر ،قدامة بن جعفرٙ ،بقيق كماؿ مصطفى ،مكتبة ا٣با٪بي بالقاىرة ،ط،7
دت.
 .658نقد الشعر أليب الفرج قدامة بن جعفرٙ ،بقيق كتعليق ٧بمد عبد ا٤بنعم خفاجي ،دار
الكتب العلمية ،بّبكت لبناف ،ط.5
 .659نقد الشعر بْب قتيبة كابن طباطبا العلوم ،عبد السبلـ عبد ا٢بفيظ عبد العاؿ ،مطبعة دار
القرآف ،دط ،دت.
 .65:نقد النثر ،أليب الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادم ،حققو ك علق حواشيو طو
حسْب بك ك عبد ا٢بميد العبادم ،ا٤بطبعة األمّبية بببلؽ5=85 ،ـ.
; .65نقد النثر أليب الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادم ،دار الكتب العلمي ،بّبكت،
لبناف ،ط5846 ،5ىػ 5=<6-ـ.
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< .65نكت االنتصار لنقل القرآف ،دراسة كٙبقيق ٧بمد زغلوؿ سبلـ ،منشأة ا٤بعارؼ،
اإلسكندرية القاىرة ،دط5=;5 ،ـ.
= .65النكت ُب إعجاز القرآف ،أبو ا٢بسن علي بن عيسى الرماين ،ضمن ثبلث رسائل ُب
إعجاز القرآف للرماين ك ا٣بطايب ك عبد القاىر ا١برجاينٙ ،بقيق ٧بمد خلف ا﵁ ك٧بمد زغلوؿ
سبلـ ،دار ا٤بعارؼ ٗبصر ،ط.5=;: ،7
 .664النكت ُب تفسّب كتاب سيبويو ،األعلم الشنتمرمٙ ،بقيق زىّب عبد ا﵀سن سلطاف، ،
الكويت ،ط584; ،5ىػ5=<;/ـ.
- .665هناية اإلٯباز ُب دراية اإلعجاز ،فخر الدين الرازمٙ ،بقيق بكرم شيخ أمْب ،دار العلم
للمبليْب ،ط.5،5=<9
 .666الوساطة بْب ا٤بتنيب كخصومو ،القاضي علي بن عبد العزيز ا١برجاينٙ ،بقيق ٧بمد أبو
الفضل إبراىيم كعلي البجاكم ،دار القلم ،بّبكت57<: ،ىػ.
 .667ال وسيط ُب األدب العريب كتارٱبو ،أٞبد السكندرم كمصطفى عناين ،دار ا٤بعارؼ ،ط
; ،5دت.
 .668كفيات األعياف كأبناء أبناء الزماف البن فلكافٙ ،بقيق ٧بي الدين ،مكتبة النهضة ا٤بصرية،
دت.
الدوريات:

 .669صور البياف ُب تفسّب الز٨بشرم ،رسالة دكتوراه من إعداد عبد ا١بليل مصطفاكم،
إشراؼ الزبّب دراقي 5865 ،ىػ  5866 -ىػ 6444 /ـ – 6445ـ.
 .66:مفهوـ ا٣بياؿ ك كظيفتو م النقد القدًن ك الببلغة – رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه ُب
النقد كالببلغة ،جامعة أـ القرل من إعداد فاطمة سعيد أٞبد ٞبداف5854 ،ىػ5=<=/ـ.
; .66نظرية الضركرة ُب كتاب سيبويو ،الدكتور ٧بمد خّب ا٢بلواين٦ ،بلة ٦بمع اللغة العربية ُب
دمشق ،مج .99
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الدرس البالغي عند المبرد: الملخص

 فقد عرض لنا،٭بو الببلغة ك تطورىا
بربد اللٌغوم٤ا
ٌ
ٌ يع ٌد
ٌ بساٮبْب ُب٤النحوم أحد ا

بادة الٌب بعد تصنيفها ضمن علوـ الببلغة الثبلث بيٌنت لنا١ا
ٌ ُب مؤلٌفاتو آراءه الببلغية

.بشهورين٤بربد عامل من علماء الببلغة إضافة إىل أنو عامل من علماء النحو ا٤ا
ٌ أف
. البديع، البياف،بعاين٤ علم ا، الفصاحة، الببلغة،بربد٤ا
ٌ :الكلمات المفتاحية

Résumé :L’étude de la rhétoriqueTypique d'El Mubarrad
El Mubarrad, linguiste et grammairien d’une grande réputation,
est l'un des contributeurs à l'établissement et au développement de
la rhétorique de la langue arabe. En effet, dans ses œuvres, il
exposa ses opinions rhétoriques brillants. Ces opinions, et après les
avoir classés parmi les trois sciences de la rhétorique, ont prouvé
qu'El Mubarrad, en plus d'être un grammairien tres connu, il est
également l'un des piliers de la rhétorique arabe.
Mots-clés:El Mubarrad, la rhétorique, l'éloquence, la sémantique,
figures de style.
Abstract: AlMubarrad's Typical Rhetorical Lesson
El Mubarrad, famous linguist and grammarian, is one of the
contributors to the establishment and development of the rhetoric
of Arabic language. Indeed, in his works, he exhibited his rich
rhetorical opinions. These views, which after its classification
among the three rhetorical sciences, proved that Al-Mubarrad,
besides being an eminent grammarian, he was also one of the
pillars of the Arab rhetoric.
Keywords:Al Mubarrad, rhetoric, eloquence, semantics, figures of
speech.
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