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أحمد اهلل و أشكره، ف إنني ما كنت بالغة ما بلغت  
 إال بفضلو وجوده و كرمو .

لجزيل إلى أستاذي الف اضل   ثم  أتوجو بالشكر ا
الذي قبل    « عبد الجليل مصطف اوي »األستاذ الدكتور  

اإلشراف على رسالتي بصدر رحب .وأسأل اهلل تعالى أن  
 يجزل لو األجر في الدارين.

كما أتوجو بالتقدير الصادق ألعضاء لجنة المناقشة، 
لنقصيا،         التفضليا بمراجعة ىذه الدراسة، استدراك

 في تكميل ف ائدتيا.ف ليم جميعا عميق التقدير.  إسياما  و
 



                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 إلى روح والدي الذي حبّبني في العلم

                                  رحمو اهلل برحمتو الواسعة  
ي عمرىافإلى أمي الغالية أطال اهلل         

 

 إلى زوجي و أوالدي:

 عبد الرحيم، محمد زين العابدين عبد الرزاق،

ني و لو بكلمة طيبةإلى كل من ساعد  
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 الذم  ا٢بمدال فوز إال ُب طاعتو، ك ال عز إال ُب التذلل لعظمتو، ك  بسم ا الذم      
 أساليبها ُب اكم كتابو فأنزؿ لساف، أشرؼ العربية جعلك  مسلم، كلٌ  على فريضة العلم جعل

 صحابتوك  األ٦باد آلو علىك  حجة أبلغهمك  ٥بجة العرب أفصح على  السبلـك  الصبلةك  ا٢بساف،
 ىعل ألسنتهم استقامت ٩بن لؤلعاجم حببوىاك  اآلفاؽ ُب التنزيل لغة نشركاك  الببلد فتحوا الذين
 .بالضاد النطق
 ا٘باىها طائفة لكل فكاف الببلغة، تاريخ صنع ُب متعددة طوائف أسهمت لقدف بعد أما      
 متضافرة كانت ما بقدر متنافرة، متضاربة اال٘باىات ىذه تكن كمل ا٣باص، مشرهباك  ا٤بعْب،

 كضع ٧باكلة ىو كاحد، ل٦بر  ُب تصبٌ  النهاية ُب لكنهاك  ٨بتلفة قنوات ُب تسّب ،متبلزمة
 . األديب النص ىعل ا٢بكم ُب هبا دمتهت  كاضحة، أسس ىعل الببلغية القواعد

 الدرس تطوير ُب ىاما دكرا لعبت الٍب النحاة طائفة أذكر ا٤بتعددة الطوائف ىذه من     
 (.ى285ت ) با٤بربٌد ا٤بعركؼ األزدم النحوم يزيد بن د٧بم:  النحاة ىؤالء منك  الببلغي،

 حيث معاصريو نفوس ُب عظيمة مكانة ٲبتلك فهو البصرة، أئمة أبرز من كاحدا ا٤بربٌد كاف     
 .بعده البصرم النحو على األمْب نفسو يعد جعلو عظيما تأثرا سيبويو بكتاب تأثر

  معرفتو قواعد باقي عن أٮبية يقل ال عنده الببلغي ا١بانب أف إال بالنحو ا٤بربد اىتماـ كرغم     
 اتفق ما"ك "يثكا٤برا التعازم"ك "الفاضل"ك" ا٤بقتضب"ك "الكامل:" مؤلفاتو خبلؿ من كذلك
 عبد رمضاف الدكتور حققو الذم "لببلغة"ا كتابو كلو ذلك يعضد . "معناه كاختلف لفظو

ببلغة  ك الشعر ببلغة بْب الفرؽ تقصى فيو ك .الببلغة مفهـو على ا٤بربٌد فقد كقف فيو .التواب
 . الكرًن القرآف ببلغةك  ا٢بديث كببلغة ا٤بنثور الكبلـ
 كتابو باستثاءالتقوًن ك  كالتحليل بالدرس ٙبظ مل كلكنها الببلغة استغرقت مؤلفات كىي     

 .عتاستط ما حقو بعض إعطائوك  الببلغي ٦بهوده إبرازل الرغبة لدم ُب ؛ ك ىو ما قوٌ الكامل
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 كثّبترافقت معو   بل ا٤بتخصص التأليف حدكد عند يقف مل ا٤بربٌد لدل الببلغي فالبحث      
 جديرة مباحث كىي ؛األدبيةك   الٌلغوية كتبو تضاعيف عرب تناثرت الٍب الببلغية اللفتات من

 . ا٤بناقشةك  بالعرض
 ا٤بعنية وؤلفاتم من العديد يعكسو الذم ك ا٤بربٌد عند الببلغي ا١بانب أٮبية تظهر ىنا من       

  .بالتناكؿ قمْب بالتحليل حرم بالدرس حقيق كىو بالببلغة،
 عند الببلغي  ا١بانب إبراز إىل جاىدة "الدرس الببلغي عند ا٤بربد" الدراسة ىذه تسعى      
 :منها عدة تساؤالت على ٘بيب أف ٙباكؿ كما ا٤بربٌد

 ؟ مؤلفاتو ُب الببلغة علـو ا٤بربٌد على أم ٫بو يتناكؿ
 ؟ فيها مصادره ا، كمالٍب عا١بها الببلغة مسائل أبرز ما

 بوصفو ا٤بربٌد عند الببلغي ا١بانب بعرضها مفيدة علمية مادة تقدـ أف الدراسة ىذه تطمحك     
 بطريقتو للناس ٱبرجهاك  يستوعبها أف استطاع كفّبة ببلغية مادة يديو بْب اجتمعت ا٫بويٌ  الغويٌ 

 . ا٣باصة
 من جانباالتقوًن  ك بالتحليل منها بعض ُب تناكلت الدراسات من ٔبملة ا٤بربٌد حظي دكق     

 كىي"  ا٤بربٌد عند النحوم التفكّب:"مثل النحوم أك غوماللٌ  ا١بانب فيها ٫بو ٛبيزه جوانب
 لشمرما عبود سيد فاضل عليالطالب  هبا تقدـٔبامعة ا٤بوصل  دكتوراهال شهادة لنيل أطركحة
  .إبراىيم توفيق الدين ٧بيكتور الد  بإشراؼ

 كتاب البحث جوانب من ٔبانب مساس ك٥با ا٤بربٌد تناكلت الٍب الدراسات أبرز من كلعل     
 إىل وفي عمد الذم جرب، السيد مصطفىللدكتور "  الكامل كتابو ُب كالببلغة ا٤بربٌد العباس أبو"

 كتاب ُب كالنقد الببلغة" كتابك  ،"الكامل" ا٤بربد كتاب من الببلغة موضوعات بعض انتقاء
 ُب كالنقدية الببلغية ا٤بعايّب" ككتاب السوداين، السيد إ٠باعيل رفعت لدكتورل "للمربٌد الكامل
 .الشيخ ٞبدأ سيد علي الكرًن عبد ساميللدكتور "  للمربد الكامل كتاب
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وؼ على الوق يل يتسن لمف الكتب باقيأما  ك عليو، اطلعت فقد األكؿ الكتاب أما      
  .مضامينها

 مشولية نظرة إلقاء ٙباكؿ أهنافهي  سابقاهتا، عنإذا كاف من مزية لدراستنا، فيما أعلم،  ك      
 ُب مؤلفاتو ا٤بختلفة. ا٤بربٌد عند ةيلببلغعلى ا١بوانب ا

 .   خاٛبةك  كبابْب مدخل على الدراسة ىذه احتوت فقد ،الغاية ىذه ُب سبيل بلوغ ك    
حيث تعرضت باختصار إىل الببلغة ُب  ا٤بربد قبل الببلغي الدرس فيو فتناكلت ،ا٤بدخل أما   

أكائل الٌلغويْب الذين ٕبثوا ككتبوا  إىلك  ،كُب عصر بِب أمية ،كُب العصر اإلسبلمي ،العصر ا١باىلي
أبو عثماف  ك   ،ى(208اإلماـ أبو عبيدة معمر بن ا٤بثُب البصرم )ت مثلأمورا تتعلق بالببلغة 

 .ىػ( 276العامل ا١بليل ابن قتيبة )ت ك . ق(669)تبن ٕبر ا١باحظ عمرك
 :فصوؿ ثبلثة ك قد جاء ُب ، ا٤بربد عند كالفصاحة للببلغة األكؿ الباب كخصصت  

على مبحثْب، ٙبدثت مصطلحا الفصاحة كالببلغة عند ا٤بربد"  ا٤بعنوف " اشتمل الفصل األكؿ   
"كل عريب مل تتغّب لغتو فصيح . فا٤بربد يرل أفا٤بربد ُب ا٤ببحث األكؿ عن مفهـو الفصاحة عند

 مشلت الكلمة ا٤بفردة كالكبلـ ا٤بركب كا٤بتكلم. ك الفصاحة عنده على مذىب قومو". 
ة كاشتمل ا٤ببحث الثاين على مفهـو الببلغة عنده. فا٤بربد كإف مل يأت ٔبديد إال أنو قصر دالل   

   .خصائص فن القوؿعلى صفات العبارة الفنية ك  ىذا ا٤بصطلح
". درست ُب ا٤ببحث األكؿ ببلغة عند ا٤بربد ك النثر ببلغة الشعر"كخٌصصت الفصل الثاين ؿ   

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

كٰبذؼ منها الفضوؿ، كا٤بقاربة ُب التشبيو،  كإصابة ا٢بقيقة،  كالفطنة بالغوامض، كالرصف 
 .البعد عن التكلف، كقرب ا٤بأخذ، كا٤بعُب البديعو القوم كاالختصار القريب،
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الفِب كل أنواع النثر   مؤلفاتو إىل ببلغة النثر ألف ا٤بربد ٝبع ُب ُب ا٤ببحث الثاين تعرضت ك   
"ىذا كتاب ألفناه ٯبمع ضركبا من اآلداب، مابْب كبلـ  و الكاملحيث قاؿ ُب مقدمة كتاب

 منثور، كشعر مرصوؼ، كمثل سائر، كموعظة بالغة، كاختيار من خطبة شريفة، كرسالة بليغة".
. كا٤بربد حْب "ا٤بفاضلة بْب الشعر كالنثر"عنونتو ب ثٍب ختمت ىذا الفصل ٗببحث ثال    

 رسالتو بْب ا٤بنثور كا٤بنظـو قاـ ٗبوازنة أيضا بينهما كذلك ٕبملهما على نفس ا٤بعُب  فاضل ُب
 كقدـ لنا أمثلة.   

لببلغة ا٢بديث النبوم الشريف كالقرآف الكرًن حيث بدأت بالتنويو  كأفردت الفصل الثالث   
كببلغة   الكرًن لرسوؿببلغة اكببلغتو ٍب تعرضت إىل ا٤بوازنة الٍب أقامها ا٤بربد بْب   بفصاحتو

 الشعر كالنثر  ُب مدكنتو "الببلغة". 
أقاـ ا٤بربد موازنة تطبيقية  فقد بعد ذلك انتقلت للحديث عن فصاحة  القرآف الكرًن كببلغتو.   

جاء هبذه ا٤بوازنة من أجل إثبات مساٮبتو ىو أيضا ُب الدفاع  بْب ببلغة القرآف كالكبلـ ا٤بنثور ك
 فعل قبلو الفراء كأبو عبيدة كا١باحظ كابن قتيبة.عن نظم القرآف كما 

 عا١بتهاك  ،مباحثها على وقفتف ،ا٤بربد ُب كتب الببلغية لمادةل فيو عرضتف الثاين الباب أما   
 أربعة على الباب اشتمل قد ك. لو كتنظيما للوصف تسهيبل الببلغة لعلم ا٤بتأخرين تقسيم كفق

 :فصوؿ
 كا٢بذؼ بأنواعو ،ا٤بعاين شرحا ك ٙبليبل: ا٣برب ك أغراضو لمعٗبباحث  األكؿ الفصل صتخا    

  ك طرقو، ك األساليب اإلنشائية، ك القلب، ك التغليب، ك الفصل ك الوصل،  ك أسلوب القصر
    ك اإلٯباز ك اإلطناب ك ا٤بساكاة. 

      ربدشرحا ك ٙبليبل: التشبيو ك أقسامو عند ا٤ب البياف علم ٗبباحث الثاين الفصلك اختص    
االستعارة، -اجملاز بأنواعو: اجملاز العقلي ك عبلقاتو، اجملاز الٌلغوم: اجملاز ا٤برسل ك عبلقاتو ك

 ك أقسامها.   الكناية
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اسنات البديعية  ك : اسنات البديعية ا٤بعنويةالبديع علممباحث الثالث  الفصلك عاِب     
 .اللفظية

ك قد قسمتو إىل مبحثْب، ا٤ببحث  ".التأثّب ك التأثر بْب ربدا٤ب"، فتناكؿ الرابع الفصلأما      
األكؿ عنونتو  بتأثر ا٤بربد بغّبه من العلماء. ك أبرز من تأثر هبم ُب ميداف الببلغة: سيبويو )ت 

ا١باحظ  -ىػ( 216األصمعي )ت  -ىػ( 210أبو عبيدة )ت  -ىػ(207الفراء )ت  -ىػ(180
 ىػ(. 291أبو العباس ثعلب )ت  -ىػ(255)ت 
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 
قدامة بن جعفر )ت  -ىػ( 316الزجاج )ت  -ىػ( 296ك أبرز من تأثركا با٤بربد: ابن ا٤بعتز )ت 

 403الباقبلين: )ت  -ىػ( 386الرماين )ت  -ىػ( 384أبو عبد ا ا٤برزباين )ت  -ىػ( 337
ابن رشيق القّبكاين )ت  -ىػ( 444ابن السيد البطليوسي )ت  -ىػ( 430الثعاليب: )ت  -ىػ(

لدين ضياء ا -ىػ( 528الز٨بشرم )ت  -ىػ( 471اإلماـ عبد القاىر ا١برجاين )ت  -ىػ( 466
ا٣بطيب  -ىػ( 711ابن منظور )ت  -ىػ( 671القرطيب ا٤بفسر )ت  -ىػ( 637بن األثّب )ت 

 ىػ(. 1093عبد القادر البغدادم )ت  -ىػ( 739القزكيِب )ت 
 .ا٤بتوصل إليها البحث نتائج أىم ضٌمت اٛبةك ذيلت البحث ٖب

 القرآف بببلغة األكؿ الباب ُب حديثي أبتدئ أف يب األجدر من كاف أنو البعض يرل قد     
 ا٤بربد بَبتيب التزمت لكِب النثر،ك  الشعر ببلغة بعدٮبا  ثانيا، ا٢بديث ببلغة ٍب أكال الكرًن

 .ٙبليلي ك عرضي ُب أمينة أكوف حٌب" الببلغة" رسالتو ُب كمنهجيتو
ات أما الصعوبات الٍب اعَبضتِب فتتمثل ُب كوف مسائل الببلغة ك قضاياىا متناثرة ُب مؤلف     

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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 بو تتبعت يالتارٱب فا٤بنهج الوصفي، ك التارٱبي ْبا٤بنهج كل ما تقدـ ُب اعتمدتقد  ك    
 بعلم الصلة ذات القضايا عن فللحديث الوصفي ا٤بنهج أما .ا٤بربد عصر إىل ظهورىا منذ الببلغة
 .ا٤بربد عند الببلغة

ك من أىم ا٤بؤلفات الٍب ساعدتِب على القياـ هبذه الدراسة:  كتاب البياف ك التبيْب للجاحظ،    
اف ك البديع، ك كتاب الكشاؼ للز٨بشرم ك ك كتاب اإليضاح للخطيب القزكيِب ُب ا٤بعاين ك البي

حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم باإلضافة إىل ٦بموعة من ا٤براجع منها كتاب 
أثر النحاة ُب مقاييس الببلغة بْب األدباء كالعلماء للدكتور حامد صاّب خلف الربيعي، ك كتاب 

 للدكتور  عبد القادر حسْب. الدرس الببلغي
أف أشكر اللجنة ا٤بناقشة على جهودىا ا٤ببذكلة ُب التدليل على إال سعِب ُب األخّب ي ك ال   

 يقيِب مع العمل ىذا ُب كفقت قد أكوف أف عز ك جل ا أخطاء القلم ك شطط الفكر، سائلة 
، ك ا اجتهدتك  قاربت أين ذلك ُب كعذرم بشرية ٠بة العثرةك  إنسانية صفة النقص أف ا٤بطلق

 ٥بادم لكل خّب.ا٤بوفق ك ا
 
 
 
 

        حدك كىيبة بن                                                                  
 ـ2013 مارس 22 :تلمساف
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بية قبل ا٤بربد ٯبد أف العرب بلغوا ُب إف الباحث حْب يتلمس البذكر األكىل للببلغة العر  
ُب الببلغة درجة  كصلواا١باىلية مرتبة رفيعة ُب الببلغة كالبياف، كمن أكرب الدالئل على أهنم 

كحجتو الدالة على نبوتو القرآف، حيث دعاىم إىل   الرسولعالية رفيعة أف كانت معجزة 
ببل شك دعوة تدؿ بوضوح على ٛبكنهم معارضتو، كٙبداىم بأف يأتوا ُب ببلغتو الباىرة، كىي 

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  
الببلغة، كذلك أف ىذه ا٤ببلحظات كاألحكاـ النقدية أفادت ٝباعة  رظهو أىم العوامل ُب 

العلماء فأحالوىا قوانْب كأصوال، كدكنوىا ُب فصوؿ ٨بتلطة بالنقد حينا، كمنفصلة أحيانا حٌب  
 كانت أساسا صا٢با لتكوين قواعد ببلغية قامت بوظيفتها فيما بعد.

كىو كما نعلم أفصح  - ٧بمدا  كاف ذلك ُب العصر ا١باىلي، فلما أرسل ا نبيو 
ىي القرآف الكرًن  يةىاديا كبشّبا كداعيا إىل ا بإذنو كسراجا منّبا، أيده ٗبعجزة بيان -العرب

 الذم كاف لو تأثّبا عظيما ُب نشأة الببلغة كتطويرىا.
٠بع منو "لدليل على ذلك فقد   رسول اهللكقصة الوليد بن ا٤بغّبة عندما ذىب إىل  
بْب ىذا الرجل  لوعاد إىل قومو بوجو غّب الوجو الذم ذىب بو كقاؿ ٥بم: خك القرآف،  شيئا من

كبْب ما ىو فيو. ك٤با سألوه قاؿ: "كا لقد ٠بعت من ٧بمد آنفا كبلما ما ىو من كبلـ اإلنس 
كا إف لو ٢ببلكة، كإف عليو لطبلكة، كإف أعبله ٤بثمر، كإف أسفلو ٤بغدؽ،  نكال من كبلـ ا١ب

 .(1)"و يعلو كال يعلى عليو، كُب ركاية: كما ىو بقوؿ بشركإن
تعطينا ىذه القصة صورة صادقة عما كاف يفعلو القرآف الكرًن ُب نفوس العرب عندما   

كانوا يسمعوف شيئا منو، كما ذلك إال ٤با فيو، ٔبانب ا٤بعُب كا٤بضموف من ببلغة كفصاحة بلغا 
 حد اإلعجاز.

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

                                                 
(1)

 .=ص  ـ:9:=5، =وقي ضيف، دار ا٤بعارؼ مصر، طالببلغة تطور كتاريخ، ش  
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أراد أف يكتب إىل أىل فارس كتب إليهم ٗبا ٲبكن ترٝبتو فسهل األلفاظ غاية التسهيل 
لكن ٤با أراد أف يكتب إىل  العربية ... كحٌب ال ٱبفى منها شيء على من لو أدىن معرفة ب

قـو من العرب فخم اللفظ ٤با عرؼ من فضل قوهتم على فهمو كعادهتم لسماع مثلو كذلك 
  .(2)مثل كتابو لوائل بن حجر ا٢بضرم

بكر  بوفأُب الببلغة كالبياف سار ا٣بلفاء الراشدكف من بعده،  ًنالرسوؿ الكر كعلى هنج  
الشعراء، كيركل أنو كاف يفضل النابغة كيقدمو على غّبه من كاف يفاضل بْب    الصديق

 .(3)الشعراء كيقوؿ: "ىو أحسنهم شعرا، كأعذهبم ٕبرا، كأبعدىم قعرا"
 السابق أنو يتحدث عن الببلغة بأسلوب بليغ. بكر نبلحظ من أسلوب أيب 
كاف ىو أيضا يفاضل بْب الشعراء، ككاف يفضل زىّب بن   عمر بن الخطابكىذا  

. ككاف (4)يب سلمى، ألنو ال يعاظل ُب الكبلـ، كال يتتبع حوشيو، كال ٲبدح الرجل إال ٗبا ىو فيوأ
  يوجو الشعراء ُب القوؿ، كيد٥بم على مواطن الصواب، حٌب قاؿ لو ا٢بطيئة: "أنت كا يا

 .(5)أمّب ا٤بؤمنْب أعلم مِب ٗبذاىب الشعر"
ريب غببلغة عنده: ٘بنب التعقيد، كترؾ اليتضح من كبلـ عمر ُب الشعر كالشعراء أف ال 

 كالوحشي، كالبعد عن ا٤ببالغة كالكذب.
فكاف من أنصار السهولة ُب التعبّب فعرؼ الببلغة بأهنا: "إيضاح  كرم اهلل وجهو  عليّ أما  

 .(6)وار ا١بهاالت، بأسهل ما يكوف من العبارات"ا٤بلتبسات، ككشف عي 
ُب العصر اإلسبلمي األكؿ عصر صدر اإلسبلـ مل ٩با تقدـ نستطيع القوؿ بأف الببلغة  

، كمل توض مصطلحات ألف الصحابة كالتابعْب كانوا يعرفوف القواعد الببلغية  ٥با عيدكف ٥با علـو

                                                 
(2)

ىػ / >585، ;، أبو عثماف عمرك بن ا١باحظ، ٙبقيق كشرح عبد السبلـ ٧بمد ىاركف، مكتبة ا٣با٪بي القاىرة، طالبياف ك التبيْب ينظر  
 .5/795  :ـ>==5

(3)
م، حققو كفصلو كعلق على حواشيو ٧بمد ٧بي الدين عبد العمدة ُب ٧باسن الشعر كآدابو كنقده، أليب ا٢بسن بن رشيق القّبكاين األزد  

 .9=/5ـ: 5>=5ىػ / 5845، 9ا٢بميد، دار ا١بيل، ط
(4)

 .>=/5ا٤بصدر نفسو:  ينظر  
(5)

 . 4;5/ 5ا٤بصدر نفسو:   
(6)

و الفضل إبراىيم، دار الصناعتْب: الكتابة كالشعر، أيب ىبلؿ ا٢بسن بن عبد ا بن سهل العسكرم، ٙبقيق علي ٧بمد البجاكم ك٧بمد أب  
 .96-95ـ: 96=5ىػ / 5;57، 5إحياء الكتب العربية، ط
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كالٍب كانوا يعتمدكف عليها ُب ٛبييز الكبلـ ا١بيد من الردمء  ،الٍب يقـو عليها إنشاء الكبلـ الفِب
 لك مل ٰبتاجوا إىل تدكينها.ألهنا كانت مركوزة ُب طبائعهم لذ

كُب عصر بِب أمية كثرت ا٤ببلحظات النقدية كثرة عظيمة عملت فيها بواعث كأسباب   
كثّبة منها ٙبضر العرب كاستقرارىم ُب ا٤بدف كاألمصار، كازدىار العلـو كرقيها ٩با أدل إىل رقي 

م السياسية، كالعقائدية، ا٢بياة العقلية لؤلمة اإلسبلمية، حيث أخذكا يتجادلوف ُب ٝبيع شؤكهن
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.
ف ُب ميداف الكتابة كاألدب، ككاف ٥بما ُب اف بارز اف كبّب اذا العصر علمكقد ظهر ُب ى 

 "ابن المقفع".و عبد الحميد الكاتب"٦باؿ الببلغة فضل ال ينكر ٮبا: "
فكاف زعيم الكتاب ُب عصره، كصاحب مذىب منفرد ُب الببلغة  عبد الحميدا أمٌ  

يداف األدب الفسيح، كأكؿ من عُب كالبياف، كىو أكؿ من خطا بالنثر الفِب خطوة كاسعة إىل م
فائقة، ككانت طريقتو ُب الكتابة مدرسة سار عليها  عةباسنات اللفظية كاستعملها برقة كبرا

د ا٢بميد، كختمت بابن بت الكتابة بعأالكتاب من بعده إىل عهد ابن العميد، كلذا قيل: )بد
 العميد(.

ُب كتابتو إىل  دلفارسية ٩با جعلو يعمفقد تأثر بالثقافة األجنبية ا ابن المقفعأما  ك 
 ب كاإلطناب كالتحليل كالتفريع.اإلسها

مل "كلعلو أكؿ من شرح الببلغة كفسرىا تفسّبا فنيا إىل حد ما، قاؿ إسحق بن حساف:  
 يفسر الببلغة تفسّب ابن ا٤بقفع أحد قط. سئل: ما الببلغة؟ قاؿ: الببلغة اسم جامع ٤بعاف ٘برل

ك ُب االستماع، كمنها ما يكوف ُب اإلشارة، ت، ك منها ما يكوف ها السكو منُب كجوه كثّبة..ف
االحتجاج، كمنها ما يكوف جوابا كمنها ما يكوف  ُب كمنها ما يكوفمنها ما يكوف ُب ا٢بديث، 

ابتداء، كمنها ما يكوف شعرا، كمنها ما يكوف سجعا كخطبا كمنها ما يكوف رسائل. فعامة ما 
لوحي فيها كاإلشارة إىل ا٤بعُب، كاإلٯباز ىو الببلغة، فأما ا٣بطب بْب يكوف ُب ىذه األبواب ا

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 
 .(7) "عرفت قافيتو

ك أف الببلغة عند ابن ا٤بقفع ىي: اإلٯباز ُب موضعو كاإلطناب ُب يتلخص لنا من ذل 
ىكذا ٲبكن القوؿ أف ك  .موضعو، كا٤بعرفة بسياسة القوؿ، كا٤بطابقة بْب الكبلـ كمقتضى ا٢باؿ

 نشأت عند ابن ا٤بقفع. للببلغة بذرة التعريف االصطبلحي
لببلغية تزدىر ازدىارا عظيما كال نكاد نصل إىل العصر العباسي حٌب أخذت ا٤ببلحظات ا       

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 

٣بطابة كا٤بناظرة كإحكاـ األدلة غويْب كالنحاة، كعنيت األخرل باباللغة كالشعر كىي طائفة اللٌ 
 كىي طائفة علماء الكبلـ.

  أخذ علماء الكبلـ يشتغلوف باألٕباث الببلغية فظهرت على أيديهم أكليات 
الذين انتهت   كاحدا من ىؤالء ا٤بتكلمْب بشر بن المعتمركاف  ك. الببلغية االصطبلحات

ُب  توكصحيف ،ل نافذ كذكؽ حساسيتمتع بثقافة كاسعة، كعق ،إليهم زعامة ا٤بعتزلة ببغداد
  .(8) كأسس صناعة البيافملالببلغة مشهورة حاكؿ فيها أف يوضح معا

صحيفة على كثّب من األسس الٍب أصبحت بعده من أىم مصادر اللقد احتوت ىذه  
 :(9)من أىم النقاط الٍب احتوهتا ىذه الصحيفة ك .ا٤بتأخرينالببلغيْب 

ٱبتار الوقت ا٤بناسب لئلبداع، أم  يإىل ا٤ببدع ك بدأ بشر صحيفتو بتوجيو النصحي 
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 

الذم ال يَبؾ النفس على  اإلكراهإىل التكلف ك  ،ةا٤بكابدة كاجملاىدة كا٤بطاكلة الٍب تفضي، ال ٧بال
 طبيعتها فيما تأتيو من التعبّب عن مكنوناهتا كخباياىا.

                                                 
(7)

 . 5=/5 البياف ك التبيْب:  
(8)

 .:57-5/579صحيفة بشر ُب البياف كالتبيْب:  ينظر  
(9)

ىػ /  5866 -ىػ  5865صور البياف ُب تفسّب الز٨بشرم، رسالة دكتوراه من إعداد عبد ا١بليل مصطفاكم، إشراؼ الزبّب دراقي،   
 .:-9ـ: ص 6445 –ـ 6444
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فس البد أف تكوف مثل ا١بدكؿ الذم يسيل بيسر كسهولة، يقوؿ: "خذ من نفسك فالنٌ  
جوىرا، كأشرؼ حسبا،  ـساعة نشاطك كفراغ بالك كإجابتها إياؾ، فإف قليل تلك الساعة أكر 

لى ُب الصدكر، كأسلم من فاحش ا٣بطاء، كأجلب لكل عْب كغرة، ححسن من األ٠باع، كأكأ
من لفظ شريف كمعُب بديع، كاعلم أف ذلك أجدل عليك ٩با يعطيك يومك األطوؿ بالكد 

 .(10)كا٤بطاكلة كاجملاىدة، كبالتكلف كا٤بعاكدة"
ة جبا٤بعُب كضركرة ا٤بزاك ة ُب الدرس الببلغي، كىي عبلقة اللفظ ؽ إىل مسألة ىامٌ تطرٌ يٍب  

    ر، ك التعقيد ك الغموض، ألٌف ذلك مفسدة للمعُب نصح ا٤ببدع باالبتعاد عن التوعٌ يا، فمبينه
يسلمك إىل التعقيد، كالتعقيد ىو الذم  ك اللفظ معا. يقوؿ:"ك إيٌاؾ ك التوٌعر، فإٌف التوٌعر

لو لفظا كرٲبا، فإف حق ا٤بعُب  يستهلك معانيك، كيشْب ألفاظك. كمن أراغ معُب كرٲبا فليتلمس
 .(11)نهما"ٮبا كيهجٌ دهما أف تصوهنما عما يفسالشريف اللفظ الشريف، كمن حقٌ 

ها، كمن ا٤بعاين بفا٤بنزلة األكىل الٍب ينبغي للمبدع التماسها ىي أف ٱبتار من األلفاظ أنس 
عناؾ ظاىرا أكشفها، "فإف أكىل الثبلث أف يكوف لفظك رشيقا عذبا، كفخما سهبل، كيكوف م

 .(12)مكشوفا، كقريبا معركفا"
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 
من الكبلـ كذلك ُب نظره ىو كالبليغ التاـ ىو الذم يستطيع أف ٱباطب كل فئة ٗبا يناسبها 

 مناط الصواب كا٤بنفعة.
على  ؼبوضاعة العامة "كإ٭با مدار الشر  عفا٤بعُب ال يشرؼ بشرؼ ا٣باصة، أك يتض 

الصواب كإحراز ا٤بنفعة، مع موافقة ا٢باؿ، كما ٯبب لكل مقاـ من ا٤بقاؿ ... فإف أمكنك أف 
دارؾ على نفسك إىل أف تفهم تبلغ من بياف لسانك، كببلغة قلمك، كلطف مداخلك، كاقت

العامة معاين ا٣باصة، كتكسوىا األلفاظ الواسطة الٍب ال تلطف عن الدٮباء، كال ٘بفو عن 
 .(13)األكفاء، فأنت البليغ التاـ"

                                                 
(10)

 .:57-5/579البياف كالتبيْب:   
(11)

 .:5/57ا٤بصدر نفسو:   
(12)

 .:5/57ا٤بصدر نفسو:   
(13)

 .;57-:5/57ا٤بصدر نفسو:   
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ٍب ينتقل بشر با٤ببدع إىل ا٤بنزلة الثانية، كىي منزلة من يتعاطى صنعة األدب، كلكن نفسو  
فينصحو باالنصراؼ عن اإلبداع، دكف أف يكوف ىذا كطبيعتو ال تطاكعو ُب أكؿ كىلة، 

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 

راكزىا، فتغدك مضطربة قلقة كمتنافرة ٩با إنزاؿ الكلمات ُب غّب أكطاهنا، كالقواُب ُب غّب م
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 

 .(14)على عرؽ"
طبائعهم، كتأىب عليهم القوؿ، كاستعصى على  شٌحتن زلة األخّبة، فهي منزلة مػأما ا٤بن 

نفوسهم اإلبداع، كجفت ُب نفوسهم كقرائحهم أزىار الكبلـ، كىؤالء من ا٣بّب ٥بم التحوؿ إىل 
ؿ من ىذه الصناعة إىل أشهى زلة الثالثة أف تتحوٌ ػيركف ُب نفوسهم ميبل إليو، يقوؿ: "فا٤بن فنٌ 

كالشيء ال  ،و، كمل تنازع إليو إال كبينكما نسبهمل تشتك ها عليك، فإنٌ الصناعات إليك، كأخفٌ 
 .(15)إال إىل ما يشاكلو" ٰبنٌ 

الببلغة تقتضي من ا٤بتكلم أف يعرؼ أقدار ا٤بعاين، كأف يوازف  أفٌ  ٱبلص بشر إىل ك 
 من ذاؾ بينهما كبْب أقدار ا٤بستمعْب "فيجعل لكل طبقة من ذلك كبلما، كلكل حالة

 .(16)مقاما"
 تلف، كاألحواؿ تتباين، كا٤بستمعوف فئات كطبقات كلكل موضوع ما يناسبوفا٤بعاين ٚب 

 عن مْب، كما أنو إف عرٌب ب ألفاظ ا٤بتكلٌ ما ٘بنٌ يقوؿ: "فإف كاف ا٣بطيب متكلٌ  من األلفاظ،
مْب، إذ  شيء من صناعة الكبلـ كاصفا أك ٦بيبا أك سائبل، كاف أكىل األلفاظ بو ألفاظ ا٤بتكلٌ 

 .(17)كهبا أشغف" أفهم، كإىل تلك األلفاظ أميل، كإليها أحنٌ  كانوا لتلك العبارات
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)
 .>5/57البياف ك التبيْب:   

(15)
 >5/57ا٤بصدر نفسو:  

(16)
 .=57->5/57ا٤بصدر نفسو:   

(17)
 .=5/57ا٤بصدر نفسو:   
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ىػ،  255كمات ا١باحظ سنة  ى210سنة كمات قبلو بنحو ٟبس كأربعْب سنة، فإف بشرا مات 
 .(18)كال نعلم قبل بشر من تعرض لوضع ىذه األسس، فلو أ٠بيناه مؤسس علم الببلغة مل نبعده

مل يؤيد ما ذىب إليو أٞبد  كقد كضع سيد نوفل صحيفة بشر ُب إطارىا الصحيح، ك 
دة كي ٫بكم ٔبأمْب . فقاؿ: "كلكِب ال أستطيع أف أذىب مذىب األستاذ أٞبد أمْب ... فل

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 

القرآف ا٤بعلمْب لتبلميذىم، كتوجيهات عبد ا٢بميد الكاتب كسهيل بن ىركف ككتابيو: معاين 
كا٣بطب ُب التوحيد كالعدؿ، كغّبٮبا من الكتب الٍب مل تصلنا، فتاريخ الببلغة مليء باجملهوالت، 

و... فالقوؿ بأف ئكالقوؿ بأف فبلنا مؤسس علم الببلغة ال يقول أم باحث على ٙبمل عب
اف ا١باحظ مل ينضج كقت ىذا القوؿ ليس لو ما يثبتو كٖباصة أف ىذا القوؿ جاء ُب كتاب البي

 .(19)كالتبيْب كىو من آخر مؤلفات ا١باحظ"
أبو الذين ٕبثوا ككتبوا أمورا تتعلق بالببلغة ُب ىذا العصر اإلماـ  الٌلغويْبكمن أكائل  

(، كاف من أكسع أىل البصرة علما باللغة ى208)ت (20)عبيدة معمر بن المثنى البصري
 آف.كاألدب كالنحو كأخبارىا كأيامها، كقد ألف كتاب ٦باز القر 

كيتضح سبب تأليفو ٥بذا الكتاب ما جاء ُب كتاب كفيات األعياف ما نصو: "كقاؿ أبو  
بيع إىل البصرة ُب ا٣بركج إليو، فقدمت إليو، ككنت أخرب ٖبربه، ل بن الرٌ ضالف إيلٌ عبيدة: أرسل 

ُب ٦بلس طويل عريض فيو بساط كاحد قد مؤله، كُب صدره فرش  وف يل، فدخلت عليو، كىذفأ
ك حكض مت عليو بالوزارة، فردٌ ، كىو جالس على الفراش، فسلٌ بكرسيٌ  عليها إالٌ  ىال يرتقعالية 

ب كلو ىيأة حسنة، فأجلسو إىل جانيب، كقاؿ لو: أتعرؼ الكتاٌ  ...، ٍب دخل رجل ُب زمٌ  إيلٌ 
مة أىل البصرة أقدمناه لنستفيد من علمو، فدعا لو فقاؿ: ىذا أبو عبيدة عبلٌ  ،ىذا؟ فقاؿ: ال

كقاؿ: كنت إليك مشتاقا، كقد سئلت عن مسألة، أفتأذف  كقرظو لفعلو ىذا، ٍب التفت إيلٌ  الرجل
َياِطيِن ﴾  طَْلُعَها َكأَنَُّو رُ  ﴿ يل أف أعرفك؟ قلت ىات، فقاؿ: قاؿ ا تعاىل: . كإ٭با (21) ُءوُس الشَّ

                                                 
(18)

 .5/585ينظر ضحى اإلسبلـ، أٞبد أمْب، مطبعة االعتماد، القاىرة، دت، دط:   
(19)

 .=>->>ـ: ص  >8=5الببلغة العربية ُب دكر نشأهتا، سيد نوفل، مطبعة االعتماد، القاىرة،   
(20)

 .;5/78 موىل تيم بن مرة كمل يكن ُب األرض خارجي كال ٝباعي أعلم ٔبميع العلم منو: ينظر البياف كالتبيْب:  
(21)

 .9:سورة الصافات: اآلية  
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 العرب على قدر  م اا كلٌ ٗبا قد عرؼ مثلو، كىذا مل يعرؼ، قاؿ: فقلت: إ٭ب يقع الوعد كاإليعاد
 :(22)كبلمهم، أما ٠بعت قوؿ امرئ القيس

  كى  لِبيً تي قٍ يػى أى 
ى
 .ؿً واى غٍ أى  بً ياى نٍ أى كى   ؽه رٍ زي  ةه نى نوي سٍ مى كى  يعً اجً ضى مي  ُبي رى شٍ ا٤ب

ل ذلك، ضكاف أمر الغوؿ يهو٥بم أكعدكا بو، فاستحسن الف  ، ك٤باٌ كىم مل يركا الغوؿ قطٌ  
ـ أف أضع كتابا ُب القرآف ٤بثل ىذا كأشباىو، ك٤با كاستحسنو السائل، كأزمعت عند ذلك اليو 

ٰبتاج إليو من علمو، ك٤با رجعت إىل البصرة عملت كتايب الذم ٠بيتو "اجملاز" كسألت عن الرجل 
 .(23)فقيل يل: ىو من كتاب الوزير كجلساتو"

كقد ٛبكن أبو عبيدة ُب كتابو ىذا من الكشف عن بعض ا٤بسائل الببلغية، تعترب مهمة  
 ك قد ٣ٌبصتها فيما يلي: ،تكوين الببلغة التعليمية، ألهنا ٛبثل الطور األكؿ ُب نشأهتاُب 

إلٯباز، كبْب أنو من مذاىب العرب ُب كبلمها، يفعلونو قصد على اتعرؼ أبو عبيدة  : اإليجاز
 التخفيف، كيشَبط فيو علم السامع بو.

رُ  ﴿ يقوؿ ُب قولو تعاىل  ب ََّنا َما َخَلْقَت َىٰ َذا   ِض رَ   رْ ْلَ َماَواِت َواوَن ِفي َخْلِق السَّ   َويَ تَ َفكَّ
:"العرب ٚبتصر الكبلـ ليخففوه لعلم ا٤بستمع بتمامو، فكأنو ُب ٛباـ القوؿ: (24) ﴾الً بَاطِ 

 .(25)كيقولوف: ربنا ما خلقت ىذا باطبل"

 ر للتوكيد قاؿقوؿ: "كمن ٦باز ا٤بكرٌ يذكره من غّب تسمية كبْب بعض أغراضو،   :اإلطناب
ْمَس َواْلَقَمرَ    أَْيُت َأَحَد َعَشرَ   ﴿رَ       قاؿ . أعاد الرؤية ك(26) أَيْ تُ ُهْم ِلي َساِجِديَن﴾  رَ   َكوَْكًبا َوالشَّ

 .(28). أعاد اللفظ"(27)  َأْوَلٰى َلَك َفَأْوَلٰى ﴾ ﴿ 

                                                 
(22)

 .569ـ:ص 6448ىػ/5869، 9ديواف امرئ القيس، ضبطو كصححو مصطفى عبد الشاُب، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف،ط  
(23)

 .768-8/767كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف البن فلكاف، ٙبقيق ٧بي الدين، مكتبة النهضة ا٤بصرية، دت:   
(24)

 .5=5رة آؿ عمراف: اآليةسو   
(25)

 .5/555ـ: 98=5ىػ / 8;57، ٦5باز القرآف، أبو عبيدة معمر بن ا٤بثُب، ٙبقيق ٧بمد فؤاد سزكْب، نشر ا٣با٪بي، ط  
(26)

 .48سورة يوسف: اآلية  
(27)

 .78سورة القيامة: اآلية  
(28)

 .٦5/56باز القرآف،:   
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كيكشف عن أسلوب التقدًن كالتأخّب بدكف تعليل، كلكنو ينص على أنو   :التأخير لتقديم وا
 :(29) ﴿َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُو﴾ ب من مذاىب العرب ُب كبلمها، يقوؿ ُب قولو تعاىلمذى

  ٦بازه: أحسن خلق كل شيء كالعرب تفعل ىذا يقدموف كيؤخركف ..."
 :(30)كقاؿ الراعي

 بً با  دى  ؿً حاى دٍ أى  لىى عى  ناى يٍ قى تػى لٍ اً  ـى وٍ يػى  هاى تى جى هٍ بػى كى  ىاى ياى ناى ثى  دان نٍ ىً  ف  أى كى   
ب كىو اسم مكاف أك اؿ دباٌ حي أدمكاف ٠بم  :بثنايا ىند كهبجة ىند، دباٌ  أفٌ أم ك 

  .(31)"رجل
كاف أسلوب االستفهاـ من األساليب الٍب كقف عندىا أبو عبيدة كالحظ خركجها  :االستفهام

 عن معانيها ا٢بقيقية.
لى لفظ جاءت ع" :(32) أََتْجَعُل ِفيَها َمن يُ ْفِسُد ِفيَها﴾ ﴿ يقوؿ ُب قولو تعاىل 

   ِض َخِليَفًة﴾  ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْلَرْ  ﴿االستفهاـ، كا٤ببلئكة مل تستفهم رهبا، كقد قاؿ تبارؾ كتعاىل
 لكن معناىا معُب اإلٯباب: أم أنك ستفعل. . ك(33)

كتقوؿ كأنت تضرب الغبلـ على الذنب: ألست الفاعل كذا؟ ليس باستفهاـ كلكن  
 .(34)"تقرير

ُىْم َجِميًعا ثُمَّ يَ ُقوُل لِْلَماَلِئَكِة َأَىٰ ُؤاَلِء ِإيَّاُكْم َكانُوا   يَ ْوَم َيْحُشرُ وَ  ﴿ كُب قولو تعاىل 
 .(36)"خبار كالتقرير٦باز األلف ىا ىنا ٦باز اإلٯباب كاإل" :(35)يَ ْعُبُدوَن﴾

    .(38)"ليس باستفهاـ بل ىو توعد":(37) ﴾ َىٰ َذا  َأَفِسْحرٌ  ﴿ كُب قولو تعاىل 

                                                 
(29)

 .;4سورة السجدة: اآلية  
(30)

 .56ـ: ص4>=5ىػ /  5845مّبم، ٝبعو كحققو راينهرت فايربت، ا٤بعهد األ٤باين لؤلٕباث الشرفية، بّبكت لبناف، ديواف الراعي الن  
(31)

 .575-٦6/574باز القرآف:   
(32)

 ا.74سورة البقرة: اآلية   
(33)

 .74سورة البقرة: اآلية   
(34)

 .:7-٦5/79باز القرآف:   
(35)

 .84سورة سبأ: اآلية   
(36)

 .6/594 ٦باز القرآف:  
(37)

 .59سورة الطور: اآلية   
(38)

 .٦6/675باز القرآف:   
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َىْل َيْسَتِويَاِن  ﴿ تعاىل و)ىل( كالحظ خركجها عن االستفهاـ، يقوؿ ُب قولذكر األداة  ك 
ىنا موضع  كليس موضع "ىل" ىا ىنا موضع االستفهاـ كلكن موضعها ىا" :(39) َمَثاًل﴾

 .(40)اإلٯباب أنو ال يستوياف، كموضع تقرير كٚبيّب: أف ىذا ليس كذلك"
عبيدة استعماؿ ا٤باضي مكاف ا٤بضارع كقد الحظ أبو   :استعمال الماضي مكان المضارع

 كمل يذكر الغرض من ىذا االستعماؿ كلكنو بْب أنو من مذاىب العرب ُب كبلمها.
و ٦بازات فيو، فمجازه رفع ألنٌ " :(41)َوَمْن َعاَد فَ َينَتِقُم اللَّ ُو ِمْنُو﴾ ﴿ يقوؿ ُب قولو تعاىل 

 قعنب بن أـ صاحب: فمن عاد فإف ا ينتقم منو، كعاد: ُب موضع يعود، قاؿ 

                  انوي ذً أى  مٍ ىي دى نٍ عً  ءو سوي بً  تي رٍ كً ذي  فٍ إً كى         حان رى فػى  ا هباى ركي طاى  ةن يبى ا رً عوي مى سٍ يى  فٍ إً  
 .(42)"استمعوا أم

يرل أبو عبيدة أف بعض ا٢بركؼ قد تزاد ُب القرآف الكرًن، لتتميم  :حروف الزوائد 
الِّيَن﴾  ﴿َغْيرِ  ىلالكبلـ كتوكيده، يقوؿ ُب قولو تعا ٦بازىا: غّب " :(43)اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

. (44)"م الكبلـ، كا٤بعُب إلقاؤىاػ"ال" من حركؼ الزكائد لتتمي ا٤بغضوب عليهم كالضالْب، ك
ارَ اىلػو تعػقول وؿ ُبػكيق  َة َلِهَي اْلَحيَ َواُن﴾  ِخرَ اْل   ﴿َوِإنَّ الدَّ

ىي  ٦بازه: الدار اآلخرة": (45)
 كالبلـ تزاد للتوكيد قاؿ الشاعر:ا٢بيواف، 

"وٍ بى قػى الرى  مً ظٍ عى بً  مً حٍ الل   نى مً  تػىٍرضىى  بىوٍ رى هٍ شى  وزه جي عى لى  سً يٍ لى ا٢بي  ـي أي 
(46). 

 كلعل أبا عبيدة كاف يقصد من كصف ىذه ا٢بركؼ بالزيادة ُب القرآف أهنا كذلك من  
، فإف الببلغة تقتضيها لتؤدم دكرىا ُب النظم، ، أما من ناحية النظم القرآين(47)الناحية اإلعرابية

 فتؤكد داللتو أك تتمها.
                                                 

(39)
 .68سورة ىود: اآلية   

(40)
 .;>٦5/6باز القرآف:   

(41)
 .9=سورة ا٤بائدة: اآلية   

(42)
 .;;5-:;٦5/5باز القرآف:   

(43)
 .;4سورة فاٙبة الكتاب: اآلية   

(44)
 .:6-٦5/69باز القرآف:   

(45)
 .8:سورة العنكبوت: اآلية   

(46)
 .;٦6/55باز القرآف:   

(47)
 .:56ـ: ص4:=5ىػ / =;57ينظر النبأ العظيم، ٧بمد عبد ا دراز، مكتبة السعادة   
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َهارَ تعرض لو من غّب تسمية، يقوؿ ُب قولو تعاىل :المجاز العقلي "٦بازه : (48)ا﴾  ُمْبِصرً   ﴿َوالن َّ
٦باز ما كاف العمل كالفعل فيو لغّبه أم يبصر فيو، أال ترل أف البصر إ٭با ىو ُب النهار كالنهار ال 

 .(49)يم فيو قالوا: ليلو نائم كهناره صائم"نصر، كما أف النـو ُب الليل كال يناـ الليل فإذا يب
لقد اسَبعت الصور التشبيهية نظر أيب عبيدة خاصة ُب كتابو "النقائض بْب جرير : التشبيو

كالفرزدؽ" كليس بعجيب فالتشبيو يشكل ا١بماؿ الرئيسي للشعر العريب القدًن. فَباه يوضح 
 بو بو ككجو الشبو حينما علق على قوؿ البعيث:ا٤بش

 ماى دٌ ٚبىى  دٍ ا قى ىى ري دٍ  صى اين ٠بىى  حي ناى جى         اى هن  أى كى   بلن عٍ نػى كى  حى لٍ ا طى صى ى عى قى لٍ أى فى   
. (50)و راع كأف سبلحو عصا، كشبو نعلو ٔبناح ٠باين ُب دفئها كصغرىا"يريد أنٌ "بقولو:  

 :(51)كيقوؿ ُب قوؿ جرير
 امى ل  كى تى  فٍ أى  تٍ مى جى عٍ تػى اسٍ ى فى لى البً  اىاى ٧بىى   ةو امى ٞبىى  يشي رً  ارً الد   ـى سوي ري  ف  أى كى   
 .(52)، الختبلؼ لوهنا"ةشبو الدار بريش ٞبام" 
 . (53)   ٌث لَُّكْم﴾  ﴿ِنَساؤُُكْم َحرْ يذكره ُب كتاب "٦باز القرآف" فيقوؿ ُب قولو تعاىل ك 

  ل يقوؿ ُب قولو تعاىلثيلتشبيو أك تشبيو التمل" كيقصد بو اػ. كيذكر "التمثي(54)"تشبيو كناية ك"
َيانَُو َعَلٰى تَ ْقَوٰى ِمَن اللَّ ِو َورِ  ﴿ َس بُ ن ْ رٌ   َأَفَمْن َأسَّ َيانَُو َعَلٰى َشَفا ُجرُ   ْضَواٍن َخي ْ َس بُ ن ْ ٍف   َأم مَّْن َأسَّ

: "٦باز التمثيل، ألف ما (55) لظَّاِلِميَن﴾َواللَّ ُو اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم ا َجَهنَّمَ   ِبِو ِفي نَارِ   َفانْ َهارَ   َىارٍ 
بنوه على التقول أثبت أساسا من البناء الذم بنوه على الكفر كالنفاؽ فهو على شفا جرؼ، 

 .(56)كىو ما ٯبرؼ من سيوؿ األكدية فبل يثبت البناء عليو"

                                                 
(48)

 .:>سورة النمل: اآلية   
(49)

 .:=/٦6باز القرآف:   
(50)

 .5/86ـ: 79=5ىػ /  5797النقائض بْب جرير كالفرزدؽ، أبو عبيدة، تصحيح الصاكم، مطبعة الصاكم،   
(51)

 .889ـ:ص:>=5ىػ / :584ديواف جرير، دار بّبكت للطباعة كالنشر،   
(52)

 .5/99النقائض بْب جرير كالفرزدؽ:   
(53)

 .667سورة البقرة: اآلية   
(54)

 .7;/٦5باز القرآف:   
(55)

 .=54سورة التوبة: اآلية   
(56)

 .=:٦5/6باز القرآف:   
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قد ل عرؼ أبو عبيدة كلمة "٦باز" كجعلها جزءا من عنواف كتابو: "٦باز القرآف".ك :المجاز
جعلها مناظرة لكلمة "النحو"، كمن (57)اختلف الباحثوف ُب تفسّب ىذه الكلمة عنده، فبعضهم

من جعل كلمة "٦باز" تعرب عن مدلوؿ  (58)ٍب اعترب كتاب "٦باز القرآف" كتابا ُب النحو، كمنهم
 كلمة تفسّب كحسب الكتاب كتابا ُب التفسّب.

تاب الذم كاف من أجل مسألة ببلغية كأما علماء الببلغة استنادا إىل سبب تأليف الك 
٦باز" با٤بعُب االصطبلحي "تتصل بالتشبيو ككوف ا٤بشبو بو معلوما أك ٦بهوال، فقد فسركا كلمة :

 .(59)ا٤بعركؼ لدل علماء الببلغة كاعتربكا الكتاب كتابا ُب البياف كأكؿ كتاب ألف فيو
من كلمة "٦باز" فهو أعم من كلمة كا٢بق أف "اجملاز" عند أيب عبيدة يراد بو: ا٤بعُب العاـ  

 "معُب" أك "تفسّب" أك "بياف كجو اإلعراب"، أك "اجملاز االصطبلحي الببلغي ا٤بعركؼ".
على ا٤بعُب االصطبلحي ا٤بعركؼ عند علماء الببلغة  "كقد أطلق أبو عبيدة كلمة "٦باز 

َماَء َعَلْيِهم   ﴿َوَأرْ ا٤بتأخرين، فقاؿ ُب قولو تعاىل : "٦باز السماء ىا ىنا (60)ا﴾  ارً   مِّْدرَ َسْلَنا السَّ
 أخذتكم ٦باز ا٤بطر، يقاؿ، مازلنا ُب ٠باء أم ُب مطر، كما زلنا نطأ السماء، أم أثر ا٤بطر، كأينٌ 

 كاضح أف ىذا ا٤بثاؿ من اجملاز ا٤برسل. . ك(61)ىذه السماء؟"
أف ىذا النقل كثّب يرل أبو عبيدة أف االستعارة نقل كلمة إىل مكاف كلمة أخرل، ك   :االستعارة

 :(62)ُب كبلـ العرب، يقوؿ معلقا على قوؿ الفرزدؽ ١برير
 اؿً اآلجى كى   نى قٍ سى يي  اءً سى النم  وذى عي        تٍ دى غى  ذٍ إً  يمو ٛبىً  نٍ مً  ري ثػى كٍ أى  ـه وٍ قػى  الى 

 "قولو: عوذ النساء: ىن البلٌب معهن أكالدىن، كاألصل ُب عوذ: ُب اإلبل الٍب معها  
 .(63)رب إىل النساء، كىذا من ا٤بستعار، كقد تفعل ذلك العرب كثّبا"أكالدىا، فنقلتو الع

                                                 
(57)

 .56-55: ص=9=5لتأليف كالَبٝبة كالنشر، القاىرة، ينظر إحياء النحو، إبراىيم مصطفى، مطبعة ١بنة ا  
(58)

 .49ىػ: ص:579ينظر اجملازات النبوية، الشريف الرضى، ٙبقيق ٧بمود مصطفى، القاىرة،   
(59)

 .=66، دت: ص;5ينظر الوسيط ُب األدب العريب كتارٱبو، أٞبد السكندرم كمصطفى عناين، دار ا٤بعارؼ، ط   
(60)

 .:4سورة األنعاـ: اآلية   
(61)

 .:>٦5/5باز القرآف:   
(62)

 .9=8ـ: ص;>=5ىػ /;584، 5ديواف الفرزدؽ، شرحو كضبطو كقدـ لو علي فاعور، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، ط  
(63)

 .5/6:6النقائض بن جرير كالفرزدؽ:   



 انًبزد               انًدخم<                                                                                                    اندرص انبالغي قبم 

 14 

ككبلمو ال ٱبلو من اإلشارة إىل أركاف االستعارة، فنراه يكشف لنا عن اللفظ "ا٤بستعار"  
 :(64)فيقوؿ معلقا على قوؿ الفرزدؽ هبجو جريرا

  نى ابٍ  ياى   
ى
 ارً صى قً  اؿً عى ل الفى دى لى  ْبى قً ب  سى ٗبي         يػػػػػػنػً تى يػٍ ارى ا جى مى ػػػنػ  إً  ةً غى راى ػػػػػػػا٤ب

 آرػػػٍسػاألى  ةى ػػػػػػػػػػػنى مٍ دً كى  يم كً الر   حى زي نػي         كا ذي خي أٍ يى لً  يم شً العً  ىلى إً  ْبى سً بً ا٢باى كى   
ار كاحدىا سؤر مهموز، قاؿ: كدمنة ىا ىنا طْب كما بقي ُب أسفل البئر، اآلس ك"قاؿ  

بْب  . ك(65)صل الدمنة ٦بتمع البعر كالرماد كمصب اللنب"كىو ُب ىذا ا٤بوضع مستعار، كأ
 :(66)"ا٤بستعار لو" بقولو بعد قوؿ جرير

  نً عى  هي د  رى فػى  افي ىى الرم  ٍْبً قى لٍ لً  د  مي  دٍ قى لى 
ى
 ؼي رً قٍ مي  ةى رى يػٍ فى قػي  نٍ مً  ؽه رٍ عً  دً جٍ ا٤ب

يريد ربو مثبل ىا ىنا ض"قاؿ األصمعي ا٤بقرؼ من الدكاب الذم أحد أبويو يرذكف، كإ٭با  
 .(67)أف أحد أبويو ليس بعريب، كاألصل للدكاب فاستعاره للناس، قاؿ كالعرب تفعل ىذا"

عرؼ أبو عبيدة االستعارة التمثيلية كلكنو مل يسمها هبذا االسم بل أطلق عليها كلمة ك  
 :(68)"مثل". من ذلك تعليقو على قوؿ جرير

 يلً غاى مى  ل  كي   تي وٍ لى غى  ظً فاى ا٢بً  دى نٍ عً   مٍ ىً وً لٍ غى لً  ةي ماى الري  طى سى ا بى ذى ، إً ينم إً 
كقولو: غلوت ىو من غاالين فغلوتو يقوؿ نظرنا أينا أبعد غلوة سهم، كإ٭با ىذا "بقولو:  

 .(69)مثل للتفاخر كذكر األياـ كالنعم كاأليادم"
دُّوا أَْيِديَ ُهْم ِفي   فَ رَ  ﴿ ض للمثل ُب كتابو "٦باز القرآف" فيقوؿ ُب قولو تعاىلر كقد تع 

: "٦بازه ٦باز ا٤بثل، كموضعو موضع كفوا عما أمركا بقولو من ا٢بق، كمل يؤمنوا بو (70)اِىِهْم﴾َأفْ وَ 
 .(71)كمل يسلموا كيقاؿ: رد يده ُب فمو، أم أمسك إذا مل ٯبب"

                                                 
(64)

 .754-=74ديواف الفرزدؽ: ص  
(65)

 .6/75النقائض:   
(66)

 .;=6ديواف جرير: ص  
(67)

 .4>6-=;6/6ئض: النقا  
(68)

 .8;7ديواف جرير: ص  
(69)

 .6/47النقائض:   
(70)

 .=4سورة إبراىيم: اآلية  
(71)

 .:77-٦5/779باز القرآف:   
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يظهر أف أبا عبيدة كجد ُب كلمة "٦باز" ما يغِب عن االستعارة، ألهنما مل يتميزا عن  
 خر.بعضهما كمل ٰبددا إال ُب كقت متأ

"٦باز القرآف"، كيطلقها على األسلوب الذم ك ينص عليها كثّبا ُب كتابيو "النقائض"  :الكناية
 ة.ػغوياية اللٌ ػعرؼ عند الببلغيْب باسم الكن

 .(73)"كناية كتشبيو": (72) ﴾ ٌث لَُّكمْ   ﴿ ِنَساؤُُكْم َحرْ  اىلػو تعػفيقوؿ ُب قول 
 :(74)كُب النقائض يقوؿ معلقا على قوؿ الفرزدؽ 

 لً عٍ النػ   ةً ل  زى  نٍ عى  افى يى فٍ سي  ِبً بى  كدي دي جي            وً بً  تٍ لى عى  ؿم زى ا٤بً  احيً ضى  لىى عى  ٍبً بٍ ثػى كى 
ا٤بزؿ: األملس الزلق يزلق فيو. فيقوؿ أنا  الضاحي الظاىر البارز ك "ثبت: ثبات على ا٤بكاف، ك 

هم، كيقاؿ: ُب مثل ىذا ا٤بكاف ثابت علت بو: أم ارتفعت جدكد بِب سفياف: أم حظوظ
 .(75)جدكدىم: آباؤىم، عن زلة النعل. أم: عن أف تزؿ نعا٥بم كجعل النعل كناية عن القدـ"

وا َكِثيرٌ  ﴿ كقد يطلق الكناية على "الضمّب" فَباه يقوؿ ُب شرحو لآلية    ثُمَّ َعُموا َوَصمُّ
ُهْم﴾  ذم بعد الفعل :"٦بازه على كجهْب: أحدٮبا أف بعض العرب يظهركف كناية االسم ال(76)مِّن ْ

 . فهو يطلق الكناية على عبلمة ا١بمع كما ترل.(77)كقوؿ أيب عمرك ا٥بذيل: أكلوين الرباغيث"
ا كشف أبو عبيدة كذكره كثّبا أسلوب "االلتفات" كعده من اجملاز، يقوؿ: "كمن ٩بك   :االلتفات

ِلَك اْلِكَتاُب﴾ (ٔ)الم  ﴿ تعاىل ٦باز ما جاءت ٨باطبتو ٨باطبة الغائب كمعناىا للشاىد، قاؿ  ذَٰ

 .(79)" ، ٦بازه: أمل ىذا القرآف(78)
  

 

                                                 
(72)

 .667سورة البقرة: اآلية  
(73)

 .7;/٦5باز القرآف:   
(74)

 مل أجد البيت ُب الديواف.  
(75)

 .5/568النقائض:   
(76)

 .5;سورة ا٤بائدة: اآلية  
(77)

 .8;5/5القرآف: ٦باز   
(78)

 .6-5سورة البقرة: اآلية  
٦5/55باز القرآف:    (
79(

 

http://tanzil.net/#2:1
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ثُمَّ  ﴿ يقوؿ أيضا: "كمن ٦باز ما جاء خربه عن غائب ٍب خوطب الشاىد، قاؿ ك         
 .(81)."(80) َأْوَلٰى َلَك َفَأْوَلٰى ﴾ (ٖٖ)َذَىَب ِإَلٰى َأْىِلِو يَ َتَمطَّٰى 

ىذه ىي اللبنات األكىل الٍب كضعها أبو عبيدة ُب صرح الببلغة العربية كىي كما ترل  
فخرا أنو كجو  وخالية من التحديدات، كالتعليبلت كالتقسيمات الببلغية ا٤بعركفة، كلكن يكفي

، كلعلو كاف يعتقد أف هبماعر العريب، كالتمرس الدارسْب كاألدباء، لدراسة القرآف الكرًن، كالش
 ذلك يؤدم إىل تكوين الذكؽ األديب السليم.

 أبولعنا على الطريق شيخ العربية كإمامها كعلم القرف الثالث ا٥بجرم اعبيدة يط كبعد أيب        
يْب" "البياف كالتب يو. فقد ترؾ لنا ثركة ضخمة من أٜبنها كتاب(82)عثمان عمرو بن بحر الجاحظ

 ك"ا٢بيواف".
التبيْب تعرض ا١باحظ ٤بوضوعات البياف كالفصاحة كالببلغة، كمل يكن ألحد  ُب البياف ك       

من ىذه األلفاظ مدلوؿ خاص ٲبيز كبل منها عن اآلخر، كعرؼ الببلغة عند األمم ا٤بختلفة من 
ك١بلجة، كلثغة، . كذكر عيوب اللساف من ٛبتمة، كفأفأة، (83)فرس كركماف كيوناف كىنود كعرب

 .(84)كلكنة، كحبسة
مطابقة الكبلـ ٤بقتضى ا٢باؿ الذم ىو الببلغة كلها عند   ا١باحظ قد عرؼك  

 .(85)ا٤بتأخرين، كأّب على طلب ٙبققو ُب الكبلـ ُب أكثر من موضع
قد ظهرت على لسانو بعض ا٤بسائل الببلغية أثناء رده على الطعن الذم كجو إىل  ك 

كمسائل الببلغة الٍب تعرض  .حيث الحظ أثر الصور الببلغية ُب الكبلـبعض الصور الببلغية 
 ٥با ا١باحظ نوجزىا باختصار فيما يلي:

                                                 
(80)

 .78-77سورة القيامة:   
(81)

 .٦5/55باز القرآف:   
(82)

ىو أبو عثماف بن ٕبر بن ٧ببوب، الكتاين، الليثي، ا٤بعركؼ با١باحظ البصرم العامل ا٤بشهور صاحب التصانيف ُب كل فن ...، كإليو   
عركفة با١باحظية من ا٤بعتزلة ككاف تلميذ أيب إسحاؽ إبراىيم بن سيار البلخي ا٤بعركؼ بالنظاـ ا٤بتكلم ا٤بشهور، كفيات األعياف: تنسب الفرقة ا٤ب

7/584. 
(83)

 .559-:=->>/5ينظر البياف كالتبيْب:   
(84)

 .5/78ينظر ا٤بصدر نفسو:   
(85)

 .:57-7=-;>/5ينظر ا٤بصدر نفسو:   

http://tanzil.net/#75:33
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عرؼ ا١باحظ اإلٯباز بنوعيو: إٯباز ا٢بذؼ، كإٯباز القصر. أما إٯباز ا٢بذؼ فقد  :اإليجاز
و أمثلة كثّبة منها: باب من كبلـ ٧بذكؼ" كذكر ل"فتح لو بابا ُب كتابو "البياف كالتبيْب"  بعنواف 

"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

 .(86)كر كمكافأة"شد: إف ذاؾ يير 
: لو من غّب تسمية، فقد علق على قوؿ اإلماـ علي كأما إٯباز القصر فقد تعرض  

فلو مل نقف من ىذا الكتاب إال على ىذه الكلمة لوجدناىا ": وقولبٰبسن ما قيمة كل امرئ 
لة عن الكفاية، كغّب مقصرة عن الغاية كأحسن ضة مغنية، بل لوجدناىا فائ٦بز  ك ية كافيةفشا

 .(87) الكبلـ ما كاف قليلو يغنيك عن كثّبه ..."
عرؼ ا١باحظ اإلطناب كحدد لو ا٢باؿ كا٤بقاـ الذم يستدعيو، يقوؿ: "كٝبلة القوؿ  :اإلطناب

ُب الَبداد أنو ليس فيو حد ينتهي إليو، كال يؤتى على كصفو، كإ٭با ذلك على قدر ا٤بستمعْب 
ذكر قصة موسى كىود، كىاركف رٌدد  كمن ٰبضره من العواـ كا٣بواص، كقد رأينا ا عز كجل

ككذلك ذكر ا١بنة كالنار، كأمور كثّبة، ألنو خاطب ٝبيع  ب، كإبراىيم كلوط، كعاد كٜبود.كشعي
األمم من العرب كأصناؼ العجم، كأكثرىم غيب غافل، أك معاند مشغوؿ الفكر ساىي 

 .(88)القلب"
قد كقف أماـ نوع من أنواع اإلطناب ك٠باه: إصابة ا٤بقدار، كا٤بتأخركف يسمونو  ك 

 :(89)وؿ: "كقاؿ طرفة ُب ا٤بقدار كإصابتو"االحَباس"، يق
 ميً هٍ تػى  ةه ٲبى دً كى  عً بيً الر   بي وٍ صى  ىاى دً سً فٍ مي  رى يػٍ غى  ؾً رى ياى ى دً قى سى فى 

 ُب دعائو: ل ضار، كقاؿ النيب ضطلب الغيث على قدر ا٢باجة، ألف الفا 

                                                 
(86)

 .>;6/6البياف كالتبيْب:   
(87)

 .7>/5ا٤بصدر نفسو:   
(88)

 .5/549ا٤بصدر نفسو:   
(89)

، كالبيت كرد ُب الديواف =;ديواف طرفة بن العبد، شرحو كقدـ لو مهدم ٧بمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية بّبكت، لبناف،دت:ص  
 بلفظو كٛبامو:

 تػىٍهمًي.صىٍوبى الغىماىـً كى ًدٲبىةه  فىسىقىى ًببلىدىًؾ، غىيػٍرى ميٍفًسًدىاى 
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لتمر ُب كا ءباف الزراعات، كرٗبا جاإ"اللهم اسقنا سقيا نافعا" ألف ا٤بطر رٗبا جاء ُب غّب  
 .(90) " البيادر، كرٗبا كاف ُب الكثرة ٦باكزا ٤بقدار ا٢باجة.ُبا١برف، كالطعاـ 

هاب سكإذا جاكز الكبلـ مقدار ا٢باجة، كمل يقف عند منتهى البغية ٠باه ا١باحظ اإل 
ا بدعوات، نابن عمر عندما قيل لو: لو دعوت ا ل"ككرىو كمل يرتضو كيركم بصدد ذلك قوؿ 

رٞبنا كعافنا كارزقنا، فقاؿ لو رجل: لو زدتنا يا أبا عبد الرٞبن فقاؿ: نعوذ ا من فقاؿ: اللهم ا
 .(91)هاب"ساإل

قيل للفارسي: ما الببلغة؟ قاؿ: "عرفو ا١باحظ كجعلو الببلغة كلها، قاؿ:   :الوصل الفصل و
 .(92)"الوصل معرفة الفصل ك

اإليهاـ، كقد ذكر مثاال قد الحظ موطنا من مواطن الوصل كىو كماؿ االنقطاع مع  ك 
فقاؿ: أتبيع الثوب؟ فقاؿ ال عافاؾ ا. "لذلك كىو قوؿ أيب بكر كقد مر برجل كمعو ثوب، 

 .(93)قل: ال كعافاؾ ا" علمتم لو كنتم تعلموف.لقد : فقاؿ أبو بكر 
ُهَما ﴿َوِلَبَ َوْيِو ِلُكلِّ َوا كيتعرض ا١باحظ للتغليب ُب القرآف فيقوؿ ُب اآلية  :ليبغالت ِحٍد مِّن ْ

ُدُس﴾ ّب كحراء "جببلف ب٠بْب كما قالوا: "ثبّبين" كٮبا ثكأهنم ٯبمعوف على أنبو اال". (94) السُّ
ألكىل أقدـ، كليس ذلك بالواجب فقد قالوا امتقاببلف ٗبكة "كالبصرتْب أم البصرة كالكوفة ك 

 .(95)"العمرين، كأبو بكر فوؽ عمر
ُب التعبّب الفِب، كقد كقف ا١باحظ  ا٤بتميزالٍب ٥با دكرىا  التشبيو من الصور البيانية، :التشبيو

 :(96)أركانو فهو يعلق على قوؿ امرئ القيس حأمامو كثّبا ككض
 لً ظى نٍ حى  في قً ناى  يم ا٢بى  تً راى ل ٠بىي دى لى  الوي م  ٙبىى  ـى وٍ يػى  ٍْبً البػى  ةي داى غى  ينم أى كى 

                                                 
(90)

 .>5/66البياف كالتبيْب:   
(91)

 .:=5-9=5/5ا٤بصدر نفسو:   
(92)

 .>>/5ا٤بصدر نفسو:   
(93)

 .5/6:5ا٤بصدر نفسو:   
(94)

 .55سورة النساء: اآلية   
(95)

 .7/694ىػ: :579، 5ا٢بيواف للجاحظ، ٙبقيق عبد السبلـ ىاركف، طبعة ا٢بليب، ط  
(96)

 .555ديواف امرئ القيس: ص  
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و نفسو بناقف بٌ بقولو: "ٱبرب عن بكائو، كيصف دركر دمعتو ُب أثر ا٢بموؿ، فش 
 .(97)ا٢بنظل"
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، 
فلو كاف شيء من ا٢بيواف  ا﴾  رً َيْحِمُل َأْسَفا  ﴿َكَمَثِل اْلِحَمارِ كضرب بو ا٤بثل ُب ا١بهل، فقاؿ 

 .(98)أجهل ٗبا ُب بطوف األسفار من ا٢بمار، لضرب ا بو ا٤بثل"
كما الحظ أف الشيء ال يشبو بغّبه من ٝبيع ا١بهات يقوؿ: "كقد يشبو الشعراء  

كالعلماء كالبلغاء اإلنساف بالقمر كالشمس، كبالغيث كالبحر، كباألسد كبالسيف، كبا٢بية 
 .(99)ٱبرجونو هبذه ا٤بعاين إىل حد اإلنساف"كبالنجم، كال 

، كقد قاـ بالكشف عن ا٤بشبو بو (100)كحكى إعجاب القـو بتشبيهات امرئ القيس 
يات الٍب كانت ىدفا للطعن من جهة ا٤بلحدين منها قولو تعاىل ﴿طَْلُعَها َكأَنَّوُ  ككجو الشبو ُب اآلو

َياِطيِن﴾  رُ  يطانا قط على صورة، كلكن ٤با كاف ا تعاىل . فقاؿ: "كليس أف رأكا ش(101)ُءوُس الشَّ
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 

م على خبلؼ طبائع ٝبيع األمم، كىذا التأكيل ا ُب طباع األكلْب كاآلخرين كعند ٝبيع األم
 .(102)أشبو من قوؿ من زعم من ا٤بفسرين أف رؤكس الشياطْب نبات ينبت باليمن"

فا١باحظ يرل أف إدراؾ ا٤بشبو بو ال يتوقف على اإلدراؾ بشيء من ا٢بواس ا٣بمس  
 الناس لو. الظاىرة فحسب بل أيضا على ثبوتو ُب اإلدراؾ عن طريق العادة كالعرؼ كتناقل

                                                 
(97)

 .=٢6/57بيواف: ا  
(98)

 .6/699ا٤بصدر نفسو:   
(99)

 .5/655ا٤بصدر نفسو:   
(100)

 .7/97ينظر البياف ك التبيْب:   
(101)

 .9:سورة الصافات: اآلية  
(102)

 .84-=8/7ا٢بيواف:   
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يرل أف السر الببلغي ُب إيراد التشبيو على ىذه الصورة إ٭با ىو للتخويف كالتفزيع،  ك 
ا٤بشبو بو، كقد جرل على  باحألف ىذا األسلوب قد خوطب بو قـو قد استقر ُب نفوسهم استق

 لساهنم استعمالو، فهذا ٯبرل ٦برل إدراكهم لو بطريق ا٢بواس.
عن اجملاز ا٤بقابل للحقيقة، كالذم عده مفخر العرب ُب  ٙبدث ا١باحظ :المجاز اللغوي

 كىو أيضا من فضائلهم  ،(103)ّبية الٍب ساٮبت ُب اتساع اللغةبلغتهم، كذكر أنو من األلواف التع
 .(104)صور إقدامهم على الكبلـ ثقة ُب مستمعيهم كفهمهم عنهم ك

ألكل ا٤بعركؼ، كإذا قالوا كمن أمثلتو قولو: "كإذا قالوا أكلو األسد فإ٭با يذىبوف إىل ا 
أَُيِحبُّ َأَحدُُكْم ﴿اللذغ كالعض فقط، كقد قاؿ ا عز كجل  أكلو األسود فإ٭با يعنوف النهش ك

 ، ككذلك قوؿ دٮباف النهرم:(105) ﴾ ْىُتُموهُ   َأن يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيًتا َفَكرِ 
 لٍ كى أى كى  مٍ هً يٍ لى عى  ري ىٍ الد   بى رً شى        الوي كى أى  اسو نى أي  نٍ عى  ِبً تى لٍ أى سى 

. فاألكل ُب قولو: "أكلو األسد" حقيقي، أما ُب (106)فهذا كلو ٨بتلف، كىذا كلو ٦باز" 
 األمثلة األخرل فاألكل على اختبلؼ أنواعو ٦بازم كما ذكر.

، قاؿ: (107) اٌب ﴾  ُج ِمن ُبطُوِنَها َشرَ   َيْخرُ  ﴿ تفسّب قولو تعاىل من ذلك قولو ُب ك 
كإ٭با ىو شيء ٰبوؿ با٤باء شرابا أك با٤باء نبيذا، فسماه كما ترل شرابا،  "فالعسل ليس بشراب،

كبلـ العرب أف يقولوا: جاءت السماء بأمر عظيم،   ُب قد جاء إذا كاف ٯبيء منو الشراب. ك
 كقد قاؿ الشاعر:
 اباى ضى ا غً نوي كاى   فٍ إً ، كى هي ناى يٍ عى رى   ـو وٍ قػى  ضً رٍ أى بً  ءي اى مالس   طى قى ا سى ذى إً 

. كىذا ا٤بثاؿ ىو من اجملاز (108)أف السماء تسقط" م يرعوف السماء، كفزعموا أهن 
 ا٤برسل.

                                                 
(103)

 .9/869ينظر ا٢بيواف:   
(104)

 .9/76ينظر ا٤بصدر نفسو:   
(105)

 .56سورة ا٢بجرات: اآلية  
(106)

 .>=-;=/9ا٢بيواف:   
(107)

 .=:سورة النحل: اآلية  
(108)

 .9/869ا٢بيواف:   
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من األمثلة السابقة يتضح أف اجملاز عند ا١باحظ مقابل للحقيقة، كأف ا٢بقيقة ُب مفهومو  
أف اجملاز عنده ىو "استعماؿ اللفظ ُب غّب ما  كماتعِب "استعماؿ اللفظ فيما كضع لو أصبل"،  

 ."كضع لو
امو"، كرد ذلك قاالستعارة عند ا١باحظ ىي: "تسمية الشيء باسم غّبه إذا قاـ م :ارةاالستع

 ُب تعليقو على البيت الثالث من األبيات التالية:
 اى ػػػػػػػػػػػػػػػىاى ػػػػػػ٧بى  مو لى ػػػػػػػقى بً  ماى ػػػػػػػػػػػػػن  أى كى  اى ػػػػػػػىببلى  ىاى رى ػػػػػي  غى  دٍ قى  ري داى  ياى   
 اى ػػػػىناى غٍ مي  لىى عى  ىاى اى ػػػػػػػػس٩بيٍ  ر  كى كى   اى ػػػػىناى بى  نٍ مى  افي رى مٍ عي  اهى بػى ر  خى أى   
 ىاى ناى يٍ عى  هاى اصً رى عً  لىى ي عى كً بٍ تػى  ىاى شاى غٍ تػى  ةه بى حاى سى  تٍ قى فً طى كى   
كطفقت، يعِب ظلت، تبكي على عراصها عيناىا، عيناىا ىا ىنا "حيث قاؿ:  

االستعارة، كتسمية الشيء باسم غّبه،  للسحاب، كجعل ا٤بطر بكاء من السحاب على طريق
 .(109)إذا قاـ مقامو"

ٍب يذكر أمثلة من القرآف الكرًن، كيعلق عليها ٗبا يؤكد ىذا التفسّب كيقويو، يقوؿ مثبل ُب  
يِن﴾تعليقو على قولو تعاىل  : "كالعذاب ال يكوف نزال، كلكن ٤با قاـ (110) ﴿َىٰ َذا نُ ُزلُُهْم يَ ْوَم الدِّ

 .(111)موضع النعيم لغّبىم، ٠بي با٠بو"العذاب ٥بم ُب 
إف تعريف ا١باحظ لبلستعارة بأهنا تسمية الشيء باسم غّبه إذا قاـ مقامو يعترب ااكلة  

األكىل ُب تاريخ تعريف االستعارة لذلك مل يكن مانعا جامعا، فهو ال ٲبنع اجملاز ا٤برسل ألنو ىو 
السامع، كما يدخل غّب االستعارة فيها،  أيضا: تسمية الشيء باسم غّبه ثقة من القائل بفهم

 .(112)كجدناىا ٨بتلطة با٤بثل كالتشبيو كالبدؿ كاالشتقاؽ كاجملاز
قد عرؼ ا١باحظ االستعارة التمثيلية كمثل ٥با كأطلق عليها كلمة "ا٤بثل" يقوؿ:  ك 

 :(113) "كيذكركف نارا أخرل، كىي على طريق ا٤بثل ال على طريق ا٢بقيقة ٫بو قوؿ ابن ميادة

                                                 
(109)

 .5/597البياف كالتبيْب:   
(110)

 .:9سورة الواقعة: اآلية  
(111)

 .5/597البياف كالتبيْب:   
(112)

 .7;8/6 – 9/577 – ;6-9/69 – =>8/6ينظر ا٢بيواف:   
(113)

رم ا٢بكيم، مطبوعات ٦بمع اللغة العربية بدمشق، شعر ابن ميادة، ٝبعو كحققو حنا ٝبيل حداد، راجعو كأشرؼ على طباعتو قد  
 .>7ـ: ص6>=5ىػ / 5846
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  يبي صً ل يي رى خٍ أي كى  عو فى دٍ مي  لم كي   ري ناى  ره : ناى اهي ارى نى كى 
ي
 .(114)"ىاى ّبي عً سى  ْبى مً رً جٍ ا٤ب

كردت الكناية عند ا١باحظ ٗبعناىا العاـ كىو التعبّب عن ا٤بعُب تلميحا ال تصرٰبا.  :الكناية
 .(115)يفهم ذلك من قولو: "رب كناية تريب على إفصاح"

كيستدعيها ا٤بقاـ يقوؿ: "كلكل ضرب من ا٢بديث  لكنو يشَبط ٥با أف تطلبها ا٢باؿ ك 
 االسَبساؿ ُب  ضرب من اللفظ... كاإلفصاح ُب موضع اإلفصاح، كالكناية ُب موضع الكناية، ك

 .(116)موضع االسَبساؿ"
. كأحيانا يستعملو ُب (117)غويةكلفظ الكناية يأٌب ُب تعبّب ا١باحظ ٗبعُب الكناية اللٌ  

ي ا٤بعركؼ، يقوؿ: "كإذا قالوا فبلف مقتصد فتلك كناية عن الداللة على االصطبلح الببلغ
 .(118)البخل، كإذا قالوا للعامل مستقص فتلك كناية عن ا١بور"

يقَبف مصطلح التعريض عند ا١باحظ بالكناية، ٩با يدؿ على أنو أدرؾ العبلقة ا٤بوجودة  ك 
لعارفْب بأسرار الكبلـ بينهما، جاء ذلك ُب أثناء ركايتو ٣بطبة أطاؿ فيها رجل، فقيل ألحد ا

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 

 .(119)اإلفصاح كالكشف"
الٍب قد يتطلبها ا٤بعُب للتعبّب عنو فالكناية عند ا١باحظ معدكدة من األساليب الببلغية  

 كال ٯبوز إال فيها، كأف العدكؿ عنها إىل صريح اللفظ ُب ا٤بواطن الٍب تتطلبها أمر ٨بل بالببلغة.
     وف النثر كالشعر كمن حديث ػعرض لو ا١باحظ كثّبا كمثل لو بأمثلة من عي :السجع

وؿ ػالرس
120). 

                                                 
(114)

 .9/577ا٢بيواف:   
(115)

 .;/6البياف كالتبيْب:   
(116)

 .=7/7ا٢بيواف:   
(117)

 .4>6/6ينظر ا٢بيواف:   
(118)

 .5/6:7البياف كالتبيْب:   
(119)

 .;5/55ا٤بصدر نفسو:   
(120)

 .>84-8>5/6ينظر ا٤بصدر نفسو:   
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كم ما قيل لعبد الصمد بن الفضل بن دكر السجع ُب الكبلـ البليغ فّب  حكما كض 
عيسى الرقاشي: "مل تؤثر السجع على ا٤بنثور، كتلـز نفسك القواُب كإقامة الوزف؟ قاؿ عبد 

اىد لقل خبلُب عليك، كلكِب أريد الغائب ٠باع الشٌ إالٌ الصمد: إف كبلمي لو كنت ال آمل فيو 
ة بالتقييد كبقلٌ  لسماعو أنشط، كىو أحقٌ ر، فا٢بفظ إليو أسرع، كاآلذاف باىن كالغاكا٢باضر، كالرٌ 

د ا٤بوزكف، فلم مت بو من جيٌ د ا٤بنثور، أكثر ٩با تكلٌ ب، كما تكلمت بو العرب من جيٌ التغلٌ 
 .(121)ٰبفظ من ا٤بنثور عشره كال ضاع من ا٤بوزكف عشره"

 كقف ا١باحظ أماـ أسلوب حسن التقسيم كركل عن عمر بن ا٣بطاب  :حسن التقسيم
فلما انتهوا إىل "ككاف لشعره مقدما  -حينما أنشدكه شعرا لزىّب-لم الناس بالشعر ككاف عنده أع

 قولو:
 ءي بلى جى  كٍ أى  اره فى نً  كٍ أى  ْبه ٲبىً       ثه بلى ثى  وي عي طى قٍ مى  ق  ا٢بى  ف  إً كى 

 قاؿ عمر كا٤بتعجب من علمو با٢بقوؽ كتفصيلو بينها، كإقامتو أقسامها: 
 ءي بلى جى  كٍ أى  اره فى نً  كٍ أى  ْبه ٲبىً       ثه بلى ثى  وي عي طى قٍ مى  ق  ا٢بى  ف  إً كى 

يرددكف البيت من التعجب، كأنشدكه قصيدة عبدة بن الطيب الطويلة الٍب على البلـ،  
 فلما بلغ ا٤بنشد قولو:

ى كى 
 لي ميً أٍ تى كى  ؽه فاى شٍ إً كى  ح  شي  شي يٍ العى كى        وي كي ًر دٍ يي  سى يٍ لى  ءو يٍ شى لً  عو ساى  ءي رٍ ا٤ب

 كإشفاؽ كتأميل قاؿ عمر متعجبا: كالعيش شح 
 .(122)"يعجبهم من حسن ما قسم كفصل 

يبغض اإلغراؽ، كمذىبو االعتداؿ ُب القوؿ. يقوؿ بصدد ىذا:  ، كيكره ا١باحظ الغلوٌ  :الغلوّ 
ُب هتذيب األلفاظ، كشغلك ُب  ك، كال ٘بعل ٮبٌ كالوحشيٌ  "فالقصد ُب ذلك أف ٘بتنب السوقيٌ 

ة للوعورة، كخركج من سبيل بغ، كُب التوسط ٦بانالتخلص إىل غرائب ا٤بعاين، كُب االقتصاد ببل
كبلمك ما بْب ا٤بقصر كالغايل، فإنك تسلم من انة عند   نليك من ال ٰباسب نفسو ... ك

 .(123)العلماء كمن فتنة الشيطاف"

                                                 
(121)

 .;>5/6ياف كالتبيْب: الب  
(122)

 .685-684-=5/67ا٤بصدر نفسو:   
(123)

 .5/699ا٤بصدر نفسو:   
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 .(124)كما تكره التقصّب"  ٍب يقوؿ: "ككانوا يقولوف: أكره الغلوٌ  
ر "أف خطباء السلف الطيب، كأىل البياف من عرفو ا١باحظ كإف مل يسمو فقد ذك :االقتباس

يد: البَباء مجالتابعْب بإحساف، ما زالوا يسموف ا٣بطبة الٍب مل تبدأ بالتحميد كتستفتح بالت
يقوؿ: "ككانوا  . ك(125)، الشوىاء"كيسموف الٍب مل توشح بالقرآف، كتزين بالصبلة على النيب 

م من القرآف، فإف ذلك ٩با آبلـ يـو ا١بمع أف يكوف ُب ا٣بطب يـو ا٢بفل، كُب الك يستحسنوف
 .(126)يورث الكبلـ البهاء، كالوقار، كالرقة، كسلس ا٤بوقع"

 أقصر فيها مل كٰبكى عن عمراف بن حطاف قولو: "خطبت عند زياد خطبة ظننت أينٌ  
عن غاية، كمل أدع لطاعن علة، فمررت ببعض اجملالس فسمعت شيخا يقوؿ: ىذا الفٌب أخطب 

 .(127)اف ُب خطبتو شيء من القرآف"العرب لو ك
كاضح من ىذا النقل أف االقتباس كاف لو قيمة ُب نظر العرب كأنو ٩با يكسب الكبلـ  

 ٝباال.
٭با اختار أسلوب إكالواقع أف ا١باحظ مل ٱبَب ُب كتابتو أسلوب التعريف كالتحديد، ك  

صوص األدبية كيشرحها األديب البليغ الذم ينطلق مع عقلو كذكقو كفطرتو، فكاف يستعرض الن
مستهدفا الوصوؿ إىل مواطن ا١بماؿ فيها مستعينا على ذلك بالشواىد الكثّبة من القرآف الكرًن 

 كمن كبلـ العرب.
ف ا١باحظ قد أمل ُب كتاباتو الصور البيانية ا٤بختلفة، "إكُب ذلك يقوؿ شوقي ضيف:  

ديدات، فقد كاف مشغوال بإيراد كبكثّب من فنوف البديع، غّب أنو مل يسق ذلك ُب تعريفات كٙب
 .(128) "النماذج الببلغية، كقلما عُب بتوضيح داللة ا٤بثاؿ على القاعدة الببلغية الٍب يقررىا

على أف عزكؼ ا١باحظ عن ا٤بصطلحات كالتعريفات مل ٲبنع من جاءكا بعده من  
 ت.الكتاب أف يستخرجوا من كتاباتو عن الببلغة كثّبا من االصطبلحات كالتعريفا

                                                 
(124)

 .:5/55البياف كالتبيْب:   
(125)

 .:/6ا٤بصدر نفسو:   
(126)

 .>5/55ا٤بصدر نفسو:   
(127)

 .:/6ا٤بصدر نفسو:   
(128)

 .:9الببلغة تطور كتاريخ: ص  
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كقد ظلت كتابات ا١باحظ كمبلحظاتو ُب البياف كالببلغة معينا ال "ضيف: شوقي يقوؿ  
 .(129) "ياؿ التالية بكثّب من قواعدٮبا، كل يستمد منها حسب قدرتو الذىنيةجينفذ ٤بد األ

    . (130)ابن قتيبةكمن الذين كاف ٥بم باع ال ينكر ُب التأليف الببلغي العامل ا١بليل  
احب كتاب "تأكيل مشكل القرآف" ... فهذا الكتاب قد أكىل الببلغة عناية  ىػ( ص 276)ت 

كبّبة كإف كاف صاحبو قد ألفو أصبل للرد على الطاعنْب ُب ببلغة القرآف، الذين اتبعوا ما تشابو 
 منو ابتغاء الفتنة كابتغاء تأكيلو.

 ا أبوابا، منها:كقد ٙبدث ابن قتيبة ُب ىذا الكتاب عن كثّب من فنوف الببلغة كعقد ٥ب 
 عرؼ ابن قتيبة اإلٯباز بنوعيو: إٯباز ا٢بذؼ، كإٯباز القصر. :اإليجاز
از القصر فقد تعرض لو ُب صدر كتابو "مشكل القرآف" من غّب تسمية عندما ٯبأما إ 

 .(131)كصف النظم القرآين بأنو "ٝبع الكثّب من معانيو ُب القليل من لفظو"
آف الكـر كمن كبلـ العرب، يقوؿ: "فإف شئت أف ك٠باه االختصار كمثل لو من القر  

. كيف (132) ْض َعِن اْلَجاِىِليَن﴾  ِف َوَأْعرِ   بِاْلُعرْ   ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمرْ  تعرؼ ذلك فتدبر قولو تعاىل:
 .(133) ٝبع لو هبذا الكبلـ كل خلق عظيم ..."

 كمن أمثلتو ُب كبلـ العرب قوؿ الشاعر: 
 اى ٭بى زٍ أى كى  يدان بً و عى عي دٍ تى  ةن مى و  سى مي  هاى تى بٍ سً ٢بى  ةه رى فوي صٍ عي  اى هن  أى  وٍ لى كى 

 .(134)ة ٢بسبتها من جنك خيبل تدعو ىاتْب القبيلتْب"ر يقوؿ: "لو طارت عصفو  
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: 

                                                 
(129)

 .;9الببلغة تطور كتاريخ: ص  
(130)

د عبد ا بن مسلم بن قتيبة الدينورم كقيل: ا٤بركزم، النحوم اللغوم ... كاف فاضبل ثقة ... كتصانيفو كلها مفيدة، كفيات ىو أبو ٧بم  
 .:6/68األعياف: 

(131)
 .48ـ: ص98=5تأكيل مشكل القرآف، ابن قتيبة، ٙبقيق أٞبد صقر، طبع ا٢بليب،   

(132)
 .==5سورة األعراؼ: اآلية  

(133)
 .48: صتأكيل مشكل القرآف 

(134)
 .;4ا٤بصدر نفسو: ص  
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من ذلك: "أف ٙبذؼ ا٤بضاؼ كتقيم ا٤بضاؼ إليو مقامو ك٘بعل الفعل لو، كقولو تعاىل:  
. أم ضعف عذاب ا٢بياة كضعف (135) َذقْ َناَك ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت﴾لَّ ﴿ِإًذا 

 .ماتعذاب ا٤ب
 :(136)قاؿ ا٥بذيل 

 طً طاى القى  ةً رى صً راى الص   سً رٍ ا٣بى  نى مً            رو ٟبىٍ  تي نوي حاى  ناى نى يػٍ ي بػى شً ٲبىٍ 
 .(137)أراد صاحب حانوت ٟبر، فأقاـ ا٢بانوت مقامو" 
كقولو: "كمن ذلك أف توقع الفعل على شيئْب كىو ألحدٮبا، كتضمر لآلخر فعلو،  

 . أم كادعوا شركاءكم.(138) ﴾ َكاءَُكمْ   ُكْم َوُشرَ   ﴿َفَأْجِمُعوا َأْمرَ 
 قاؿ الشاعر:  

 ان ٧بٍ ري كى  فان يٍ سى  دان لم قى تػى مي   ىغى  الوى ُب  كً جي كٍ زى  تي يٍ أى رى كى 
 .(139)أم متقلدا سيفا، كحامبل ر٧با" 
كمن ذلك أف يأٌب بالكبلـ مبنيا على أف لو جوابا، فيحذؼ ا١بواب اختصارا لعلم  

 ِحيٌم﴾  ُءوٌف رَّ   اللَّ َو رَ ْحَمُتُو َوَأنَّ   َفْضُل اللَّ ِو َعَلْيُكْم َورَ  الَ َوَلوْ  ﴿ ا٤بخاطب بو، كقولو تعاىل
(140) . 

 .(141)لعذبكم، فحذؼ""أراد: 
ُلَغ َفاُه﴾ ﴿ كٯبعل من االختصار قولو تعاىل  . أراد: (142 ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّْيِو ِإَلى اْلَماِء لَِيب ْ

ال ٯبد منو شيئا:  ما تعاط"كباسط كفيو إىل ا٤باء ليقبض عليو فيبلغو فاه... كالعرب تقوؿ: ٤بن 
 .(143)لقابض على ا٤باء"ىو كا

                                                 
(135)

 .9;سورة اإلسراء: اآلية  
(136)

 ـ: البيت غّب موجود ُب الديواف.9:=5ىػ /9>57ديواف ا٥بذيليْب، الدار القومية للطباعة كالنشر القاىرة،   
(137)

 .5:7-5:6تأكيل مشكل القرآف: ص  
(138)

 . 5;سورة يونس: اآلية  
(139)

 .5:9-5:8تأكيل مشكل القرآف: ص  
(140)

 .64سورة النور: اآلية  
(141)

 .::5تأكيل مشكل القرآف: ص  
(142)

 .58سورة الرعد: اآلية  
(143)

 .7;5تأكيل مشكل القرآف: ص  
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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.

لكنو يشَبط إلٯباز ا٢بذؼ أف يكوف معلوما لدل السامع، كإال ٱبل ا٢بذؼ با٤بعُب  ك        
 ف يكوف ُب الكبلـ ما يدؿ عليو.ا٤براد، كما يشَبط أ

عرفو ابن قتيبة، كتعرض لبعض صوره، كذلك ُب الباب الذم عقده ُب كتابو "تأكيل  :اإلطناب
 مشكل القرآف" ٙبت عنواف "باب تكرار الكبلـ كالزيادة فيو".

يرل أف ظاىرة التكرار موجودة ُب القرآف الكرًن، ألنو نزؿ بلغة العرب كعلى مذاىبهم  ك 
من مذاىبهم التكرار: إرادة التوكيد كاإلفهاـ، كما أف من مذاىبهم االختصار:  القوؿ. "كُب فن 

إرادة التخفيف كاإلٯباز، ألف افتتاف ا٤بتكلم كا٣بطيب ُب الفنوف كخركجو عن شيء إىل شيء 
 .(144)أحسن من اقتصاره ُب ا٤بقاـ على فن كاحد"

مة ٰبدد لو ا٤بقاـ كالغرض الذم يستدعيو فابن قتيبة إذ ٯبيز التكرار ُب البياف العريب بعا 
التعبّب عن ا٤بعُب بعبارة زائدة ٕبيث ٙبقق الزيادة  -بعد كقوعو ُب موقعو-فكأف اإلطناب عنده

فائدة، فإف كانت الزيادة ُب اللفظ لغّب فائدة فقد خرج األسلوب عن مراتب الببلغة كمل يكن 
 ب ُب الكبلـ.طويبل أك حشوا ككبلٮبا عيتإطنابا بل كاف الزائد 

فتح ابن قتيبة ُب كتابو "تأكيل مشكل القرآف" بابا "للمقلوب" بدأه با٢بديث عن  :المقلوب
استعماؿ اللفظ ُب معُب لفظ آخر لعبلقة التضاد بينهما ألغراض ببلغية اقتضاىا األسلوب 

 .(146)، أك االستهزاء(145)التفاؤؿ فقد يكوف الغرض التطّب ك كا٤بقاـ.
 ب إرادة أحد ا٤بعنيْب من ألفاظ األضداد يقوؿ: "كمن ذلك أف يسمى ٯبعل من ا٤بقلو  ك 

، كسياؽ (147)ح، صرًن، كالليل: صرًن"با٤بتضاداف، باسم كاحد كاألصل كاحد، فيقاؿ للص
 الكبلـ ىو الذم ٰبدد ا٤بعُب ا٤براد.

                                                 
(144)

 .6>5تأكيل مشكل القرآف : ص  
(145)

 .586ينظر ا٤بصدر نفسو: ص  
(146)

 ينظر ا٤بصدر نفسو ك الصفحة نفسها.  
(147)

 .587تأكيل مشكل القرآف: ص  
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كٯبعل من ا٤بقلوب: التقدًن كالتأخّب كىو ال ينهج فيو منهجا ببلغيا بل يصرؼ ٮبو إىل  
ياف صحة األسلوب، يقوؿ: "كمن ا٤بقلوب: أف يقدـ ما يوضحو التأخّب، كيؤخر ما يوضحو ب

. أم ٨بلف رسلو (148)  ﴾ ُسَلوُ   َتْحَسَبنَّ اللَّ َو ُمْخِلَف َوْعِدِه رُ  الَ فَ  ﴿ التقدًن كقوؿ ا تعاىل:
كعده، ألف اإلخبلؼ قد يقع بالوعد كما يقع بالرسل، فتقوؿ: أخلفت الوعد، كأخلفت 

 .(149)الرسل"
فتح لو بابا ُب كتابو "تأكيل مشكل القرآف". كٝبع ٙبتو فنونا من  :مخالفة ظاىر اللفظ معناه

 التعبّب جاءت على خبلؼ مقتضى الظاىر، منها: 
: كجلٌ  زٌ استعماؿ ا٣برب ُب اإلنشاء كيكوف للدعاء على جهة الذـ ال يراد بو الوقوع، كقولو ع -

فيقاؿ: قاتلو ا  وكقد يراد بو التعجب من إصابة الرجل ُب منطق"... (150) اُصوَن﴾  ﴿قُِتَل اْلَخرَّ 
 .(151)ما أحسن ما قاؿ"

كمنو خركج االستفهاـ عن حقيقتو فيكوف للتقرير، يقوؿ: "كمنو أف يأٌب الكبلـ على  مذىب  -
  ٰ َهْيِن ِمن ُدوِن ﴿أَأَنَت قُ ْلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذوِني َوأُمَِّي ِإلَ االستفهاـ كىو تقرير، كقولو سبحانو 

 .(153)"(152)  ﴾ اللَّ وِ 
يعد منو صيغة األمر كخركجها عن حقيقتها، يقوؿ: "كمنو أف يأٌب الكبلـ على لفظ األمر  ك -

 .(155)."(154) ﴿اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم﴾كىو هتديد، كقولو: 
ل،  بك مستقمن باب ٨بالفة ظاىر اللفظ معناه "أف يأٌب الفعل على بنية ا٤باضي كىو دائم أ ك -

رَ كقولو تعاىل:   .(157). أم أنتم خّب أمة"(156) َجْت لِلنَّاِس﴾  ُأمٍَّة ُأْخرِ   ﴿ُكنُتْم َخي ْ

                                                 
(148)

 .;8: اآليةسورة إبراىيم  
(149)

 .>58تأكيل مشكل القرآف: ص  
(150)

 .54سورة الذاريات: اآلية  
(151)

 .658-657تأكيل مشكل القرآف: ص  
(152)

 .:55سورة ا٤بائدة: اآلية  
(153)

 .:65-659تأكيل مشكل القرآف: ص  
(154)

 .84سورة فصلت: اآلية   
(155)

 .;65-:65تأكيل مشكل القرآف: ص  
(156)

 .554سورة آؿ عمراف: اآلية  
(157)

 .;66تأكيل مشكل القرآف: ص  
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ْورَ  ﴿ تعرض لو ابن قتيبة، فقاؿ ُب قولو تعاىل :التمثيل التشبيو و     ُلوا الت َّ اَة   َمَثُل الَِّذيَن ُحمِّ
 .(159)أم شبههم با٢بمار"". (158)  ا﴾  ْسَفارً َيْحِمُل أَ   ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَىا َكَمَثِل اْلِحَمارِ 

 يقاؿ ىذا مثل الشيء كمثلو، كما يقاؿ، شبو الشيء كشبهو، "ا٤بثل عنده ٗبعُب الشبو،  ك 

 .(160)﴿َمَثُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِن اللَّ ِو َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اتََّخَذْت بَ ْيًتا﴾قاؿ ا تعاىل 
 .(161)"ن كفركا شبو العنكبوتأم شبو الذي

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 

 .(162)على أسباب: منها اإلصابة ُب التشبيو"
يبة ُب فهم اجملاز فأطلقو على ٝبيع فنوف الكبلـ يقوؿ: "كللعرب اجملازات قت نتوسع اب :المجاز

ُب الكبلـ، كمعناىا طرؽ القوؿ كمآخذه، ففيها االستعارة كالتمثيل كالقلب، كالتقدًن، كالتأخّب، 
كالتعريض، كاإلفصاح، كالكناية كاإليضاح، ك٨باطبة  ،كا٢بذؼ، كالتكرار، كاإلخفاء، كاإلظهار

ة ا١بميع، كا١بميع خطاب الواحد، كالواحد كا١بميع خطاب االثنْب، كالقصد بلفظ الواحد ٨باطب
، كبلفظ العمـو ٤بعُب ا٣بصوص، مع أشياء كثّبة" .كما استعملو (163)ا٣بصوص ٤بعُب العمـو

 با٤بعُب ا٤بقابل للحقيقة.
الوف ُب اجملاز كابن قتيبة ٩بن يقولوف باجملاز ُب القرآف الكرًن إال أنو ٱبالف ا٤بعتزلة الذين يغ 

كيتوسعوف فيو ُب قوؿ ا ككبلمو، يقوؿ: "كذىب قـو ُ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 

َنا طَائِِعيَن ﴾ ًىا َقالََتا  اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكرْ  ﴿ قولو للسماء كاألرض: : مل يقل ا كمل (164) أَتَ ي ْ
 .(165)يقوال، ككيف ٱباطب معدكما؟ كإ٭با ىذا عبارة: لكوناٮبا فكانتا"

                                                 
(158)

 .49سورة ا١بمعة: اآلية  
(159)

 .>;7تأكيل مشكل القرآف: ص  
(160)

 .85سورة العنكبوت: اآلية  
(161)

 .>;7تأكيل مشكل القرآف: ص  
(162)

 .8>/5ـ: >9=5ىػ/ 1377  الشعر كالشعراء، ابن قتيبة، ٙبقيق أٞبد شاكر، طبع دار ا٤بعارؼ،  
(163)

 .:5ف: صتأكيل مشكل القرآ  
(164)

 .55سورة فصلت: اآلية  
(165)

 .=;->;تأكيل مشكل القرآف: ص  
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ْب على اللغة العربية كالقرآف الكرًن باجملاز، عنابن قتيبة إىل الرد على الطا ٍب انتقل 
الكذب، كالقرآف منزه عنو كالقائلْب بعدـ جواز اجملاز ُب أسلوب القرآف كشبههم أف اجملاز أخ 

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 

 .(166) نقوؿ: نبت البقل، كطالت الشجرة ..."
اجملاز الذم فتحو ُب كتابو تأكيل مشكل القرآف بتوضيح أف اجملاز أعم ختم باب  ك قد 

 .(167)من االستعارة يقوؿ: "كنبدأ بباب االستعارة ألف أكثر اجملاز يقع فيها"
عقد ابن قتيبة بابا لبلستعارة ُب كتابو "تأكيل مشكل القرآف" بدأه بتعريفها فقاؿ:  :االستعارة

اف الكلمة إذا كاف، ا٤بسمى هبا بسبب من األخرل، أك "فالعرب تستعّب الكلمة فتضعها مك
 .(168)٦باكرا ٥با مشاكبل"

ٍب مضى ٲبثل لبلستعارة فقاؿ: "كيقولوف: ضحكت األرض: إذا أنبتت، ألهنا تبدم عن  
كاضح أف العبلقة بْب  . ك(169)ق عن الزىر كما يفَب الضاحك عن الثغر"تحسن النبات كتتف

 اإلنبات كالضحك ا٤بشاهبة.
ابن قتيبة باالستعارة خطوات: فهو قد كضح ا٤بستعار لو كا٤بستعار منو، يقوؿ  د خطاق ك 

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورً  ﴿ ُب قولو تعاىل : "أم  (170) ا َيْمِشي ِبِو ِفي النَّاِس﴾  َأَوَمن َكاَن َمْيًتا َفَأْحيَ ي ْ
اف الكفر، كا٢بياة مكاف ديناه كجعلنا لو إٲبانا يهتدل بو ... فاستعار ا٤بوت مكهكاف كافرا ف

 .(171)ا٥بداية كالنور مكاف اإلٲباف"
ِت الَ سَ   ﴿َواْلُمرْ  كأحيانا يعلق على بعض األمثلة ٗبا يشّب إىل ا١بامع فيقوؿ ُب قولو تعاىل        

يعُب ا٤ببلئكة، يريد: أهنا متتابعة يتلو بعضها بعضا ٗبا ترسل بو من أمور ا عز " (172) ًفا﴾  ُعرْ 

                                                 
(166)

 .544-=تأكيل مشكل القرآف: ص   
(167)

 .545ا٤بصدر نفسو: ص  
(168)

 .546ا٤بصدر نفسو: ص  
(169)

 .546ا٤بصدر نفسو: ص  
(170)

 .566سورة األنعاـ: اآلية  
(171)

 .:54تأكيل مشكل القرآف: ص  
(172)

 .45سورة ا٤برسبلت: اآلية  
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ا من عرؼ الفرس، ألنو سطر مستو بعضو ُب إثر بعض فاستعّب للقـو يتبع كجل كأصل ىذ
 .(173)بعضهم بعضا"

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 

ر لفقده، كبكتو الريح كالربؽ كالسماء كاألرض يريدكف ا٤ببالغة ُب كصف الشمس لو، ككسف القم
. فالغرض من االستعارة عنده ا٤ببالغة ُب ا٤بعُب ا٤بؤدل (174)ا٤بصيبة بو، كأهنا قد مشلت كعمت"

 هبا.
 تعرض ابن قتيبة للكناية، كىي عنده أنواع، ك٥با مواضع: :لكنايةا

ت راسلتو أك  ند ُب الداللة عليو إذا أية، لتز أف تكُب عن اسم الرجل باألبو  "فمنها - 
الكنية، ألهنا تدؿ على ا٢بنكة بكتبت إليو، إذ كانت األ٠باء قد تتفق، أك لتعظمو ُب ا٤بخاطبة 

 .(175)" كٚبرب عن االكتهاؿ
كعرفها با٤بعُب الببلغي ا٤بعركؼ يقوؿ: "ككبلـ العرب، إٲباء كإشارة، كتشبيو يقولوف: - 

كالنجاد ٞبائل السيف، كىو مل يتقلد سيفا قط، كإ٭با يريدكف: أنو طويل "فبلف طويل النجاد" 
 .(176)القامة"

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  

   .(177)يقولوف: ال ٰبسن التعريض إال ثلبا"كاف يكاشف ُب كل شيء، ك 
كاف ٥با   استفاد منها ا٤بربد ك ، كىي جهود قيمةقبل ا٤بربد الببلغية العلماءهود جذه بعض ى      

 م ُب بناء صرح الببلغة العربية.ياألثر العظ

   
                                                 

(173)
 .:56تأكيل مشكل القرآف: ص  

(174)
 .;56ا٤بصدر نفسو: ص  

(175)
 .==5ا٤بصدر نفسو: ص  

(176)
 .5:8-5:7ـ: ص::=5تأكيل ٨بتلف ا٢بديث، ابن قتيبة، ٙبقيق ٧بمد زىرم النجار، نشر مكتبة الكليات األزىرية،   

(177)
 .;64-:64تأكيل مشكل القرآف: ص  
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 الفصاحة المبحث الول:
 أوال: تعريف الفصاحة:

ُب اصطبلح الببلغيْب ا٤بتأخرين صفة توصف هبا الكلمة كالكبلـ كا٤بتكلم "كىي  الفصاحة        
كُب الكبلـ خلوصو من ضعف  ،ك٨بالفة القياس ،كالغرابة ،ُب ا٤بفرد خلوصو من تنافر ا٢بركؼ

ات مع فصاحتها ... كُب ا٤بتكلم ملكة يقتدر هبا على التعبّب عن ا٤بقصود كتنافر الكلم ،التأليف
 .(1)بلفظ فصيح"

 الفصاحة: و (2)المبرد ثانيا:
م كأخذت الفصاحة تضيق مُب القرف الثالث، عصر ا٤بربد، اختلط العرب بغّبىم من األ 

كانو على اللغة كٚبرج شيئا فشيئا من ا٢بواضر، كبقيت البوادم ىي ا٤بكاف الذم حافظ فيو س
الفصيحة، ك٥بذا صار الفصيح السليقي ُب القرف الثالث ىو األعرايب ُب غالب األحياف، كصارت 

 صفة البدكم ا١بلف.لصفة الفصيح من فصحاء العرب مساكية عند "ا٤بولدين" 
كلقد تابع ا٤بربد شيخو سيبويو ُب استعمالو للفظة العرب عند حديثو عن الفصحاء كالٍب  

هبا الذين نشأكا ُب بيئة فصيحة كاكتسبوا ملكة العربية ال بالتلقْب بل بنشأهتم ُب تلك  كاف يعِب
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:  

 على ما ذكرت لك كأكثرىم  ة. "ىذا إنشاد بعضهم ... كىو الرداء(3) "كمن كبلـ العرب ..."
 
 

                                                 
(1)

 .ىو ٧بمد  8;5ـ: ص9>=5رجاين، مكتبة لبناف، بّبكت، طبعة جديدة، التعريفات، علي بن ٧بمد الشريف ا١ب  
نة ىو ٧بمد بن يزيد بن عبد األكرب أبو العباس، الثمايل األزدم البصرم ا٤بعركؼ با٤بربٌد النحوم. كلد ُب يـو االثنْب غداة عيد األضحى س(   2) 

الفهرست، ق ُب خبلفة ا٤بعتضد. ينظر 9>6ُب شواؿ ك قيل ذم القعدة سنة ق بالبصرة ك نشأ فيها ٍب غادرىا إىل بغداد أين توُب ك ذلك 654
معجم األدباء . ك ::6-6:9: ـ9>=5ىػ/ :584، ٧5بمد إسحاؽ الندًن ،حققو كقدـ لو مصطفى الشوٲبي، دار التونسية للنشر، ط

 586/;: ، دت5كمي البغدادم، طا٤بعركؼ باإلرشاد األديب إىل معرفة األديب، شهاب الدين ياقوت بن عبد ا ا٢بموم الر 
(3)

 .=8/56ا٤بقتضب، أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد، ٙبقيق ٧بمد عبد ا٣بالق عضيمة، عامل الكتب، بّبكت، دت، دط:   
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 .(6)العرب تَبؾ ٨باطبة..."" ك.(5) ..."كبلـ العرب من . كىم يعُب هبا العرب. "ك(4) ينشد ..."
األعرايب" الٍب كانت مشهورة ُب "كما استخدـ ا٤بربد باإلضافة إىل لفظة "العرب" لفظة  

حٌب  ﴾اتوَ مَ السَّ  رِ اطِ فَ ﴿كنت أدرم ما ما   منها قولو: "ك .كقتو كتدؿ على الفصيح السليقي
. كقاؿ أيضا: "قلت ألعرايب فصيح (7)شأهتا"٠بعت أعرابيا ينازع ُب بئر فقاؿ: "أنا فطرهتا، يريد أن

ختصاره قوؿ أعرايب من بِب  اقاؿ: "ك٩با يستحسن لفظو، كيستغرب معناه، كٰبمد  . ك(8) ..."
. كهبذا القوؿ يؤكد لنا ا٤بربد (9)كبلب... فأخرجو لفصاحتو كعلمو ٔبوىر الكبلـ أحسن ا٤بخرج"

الذين يعيشوف ُب ا٢بضر، كلقد   بأكلئكة أف األعراب كانوا على قدر أكرب من الفصاحة مقارن
كرر ىذه ا٤ببلحظة عدة مرات منها قولو: "ك٩با يستحسن كيستجاد قوؿ أعرايب من بِب سعد بن 

 .(10) زيد ...
ة الٍب ال يعرفها غّب اللغويْب كالنحويْب ييقصد ا٤بربد من األقواؿ السبلمة اللغوية السليق ك 

توم عليها الفصاحة كمصطلح لغوم ٫بوم عند األكائل كىي من أىم الوحدات الداللية الٍب ٙب
 من النحاة.

: "كل عريب مل تتغّب لغتو فصيح على مذىب بقولوعرؼ ا٤بربد الشخص الفصيح ك قد  
 ريبدك لنا ىذا التحديد على جانب كبّب من ا٤بوضوعية، إذ استطاع ا٤بربد أف ٰبص . ك(11)قومو"

أهنا من صفات غّب الفصيح إذ ال  رسنة بعضهم كقر أصابت العربية ُب أل الٍبىذه التحوالت 
ُب ىذا تنتمي إىل اللغة الٍب يعرفها ىؤالء الذين ٠بوا بفصحاء العرب كالذين ترضى عربيتهم 

 اجملتمع بالذات.

                                                 
(4)

 .6/68ا٤بقتضب:   
(5)

 .6/585ضة مصر للطبع كالنشر:  الكامل أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد، عارضو بأصولو كعلق عليو ٧بمد أبو الفضل إبراىيم، دار هن  
(6)

 . 7/66ا٤بصدر نفسو:   
(7)

 558ـ: ص  :9=5ىػ /9;57، 6الفاضل أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد، ٙبقيق عبد العزيز ا٤بيمِب، دار الكتب ا٤بصرية، القاىرة، ط  
(8)

 . 558ا٤بصدر نفسو: ص  
(9)

 .5/76الكامل:   
(10)

 .5/79ا٤بصدر نفسو:   
(11)

 .557ضل: صالفا  
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كاستعمل ا٤بربد اسم التفضيل "أفصح" مرات قبلئل منها قولو: "إ٭با يقاؿ بنو فبلف أفصح  
. (12)قريش على أف القرآف نزؿ بكل لغات العرب" القرآف كلغة من بْب فبلف أم أشبو لغة بلغة

فبل شك أف ا٤بربد كاف يعترب لغة القرآف كأبْب لغة كأسلمها بالنسبة إىل اللساف العريب تصديقا ٤با 
. أم أف أغلب العرب الفصحاء كانوا (13) ِبيٍّ مُِّبيٍن ﴾  بِِلَساٍن َعرَ ﴿قالو سبحانو ُب كتابو العزيز: 

 ى فهم معانيو.قادرين عل
: "حدثِب الرياشي عن األصمعي قاؿ: قلت لعيسى بن عمر: أنا أفصح من ا٤بربدكقاؿ  

 معد بن عدناف، قاؿ يل: ٘باكزت، فأنا أفصح منك، فقلت: كيف ينشد ىذا البيت:
 .ارً ظ  لني لً  فى أٍ دى بى  ْبى حً  اآلفى فى   ارن تػي سى تى  وهى جي الوي  ن  ني كٍ يى  ن  كي   دٍ قى 

: بدأف، فقلت لو: مل تصب، ألنو يقاؿ بدا يبدكا، كبدأ الشيء يبدؤه ين؟ فقاؿ يلدأك ب 
 .(14)ف"كٍ دى ب حْباستأنفو، كالصواب "ك  أنشأهإذا 

ا كىي: "كحدثِب من ال أخص من أصحابن كحكي ركاية أخرل جاءت فيها لفظة أفصح 
 عن األصمعي عن شعبة عن قتادة، قاؿ: قاؿ معاكية يوما: من أفصح الناس؟ فقاـ رجل من

العراؽ، تيامنوا عن كشكشة ٛبيم، كتياسركا عن كسكسة  تيةالسماط فقاؿ: قـو تباعدكا عن فرا
مانية ٞبّب، فقاؿ لو معاكية: من أكالئك؟ فقاؿ: طي مٍ ضاعة، كال طي قبكر، ليس فيهم غمغمة 

 ـكجر  ، قاؿ األصمعي:ـقومي يا أمّب ا٤بؤمنْب، فقاؿ لو معاكية: من أنت؟ قاؿ: أنا رجل من جر 
 .(15)"فصحاء الناسمن 

 قاؿ حدثِب نصر بن علي بن عبد ا عن يبكما قاؿ: "حدثِب ىاركف بن عبد ا ا٤بهل 
 .(16)د السراة"ز أبيو، ككاف أبوه قرين سيبويو قاؿ ٠بعت ا٣بليل بن أٞبد يقوؿ: أفصح الناس أ

راة كبنو سكقاؿ: "ككنا نسمع أصحابنا يقولوف: أفصح الناس ٛبيم كقيس كأزد ال 
 .(17)ة"عذر 

                                                 
(12)

 .557الفاضل: ص  
(13)

 9=5سورة الشعراء: اآلية  
(14)

 .556الفاضل: ص  
(15)

 .6/667الكامل:   
(16)

 .557الفاضل: ص  
(17)

 .557ا٤بصدر نفسو: ص  
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 .(18)ر أفصح منهم".. رأيت قوما من أزاد السراة مل أكقاؿ: ". 
 .(19) : "ما رأيت أفصح منك..."  لرسوؿ اركل عن عمر بن ا٣بطاب قاؿ  ك 
ٍب بعد ذكر ىذه األقواؿ شرح ا٤بربد رأيو ُب الفصيح فقاؿ: "كل عريب مل تتغّب لغتو  

 .(20)فصيح على مذىب قومو"
لفظ الفصاحة با٤بتكلم تارة، فقد قاؿ: "ككاف أبو ٧بلم من أفصح من ككاف ا٤بربد يقرف  

. كقاؿ: "العريب (22). كقاؿ أيضا: "كيركل أف ابنة ا٣بس كانت بليغة فصيحة"(21)رأيت لسانا"
باللفظ تارة أخرل ألف ُب ىذا القرف ٙبوؿ لفظ الفصيح  . ك(23) الفصيح الفطن اللقن..."

لم بسبب ظهور اللحن بعد اختبلط العرب بغّبىم، فكاف ليطلق على اللفظ زيادة على ا٤بتك
البد على العلماء من ٛبييز الكبلـ الفصيح من غّبه... لذا قاؿ ا٤بربد: "...ىذا كبلـ فصيح 

 .(25)فهذا كبلـ فصيح" :". كقاؿ(24)جدا"
يوخو شكالبد أف نذكر أف ا٤بربد مل ٰبصر الفصاحة ُب السبلمة اللغوية السليقية كما فعل  

حيث حول كتابو الكامل على ٦بموعة من ا٤بقاييس  ة الببلغية حويوف بل ٘باكزىا إىل الفصاحالن
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 

 لكبلـ ا٤بركب كا٤بتكلم.ا٤بفردة كا
س ا٤بعُب، يركل عنو إبراىيم بن كا٤ببلحظ أيضا أف ا٤بربد كاف يصف اللفظ بالفصاحة كلي 

كىذه القصيدة مل يأت " قاؿ: ٍب يمد بن عرفة النحوم أنو أنشد قصيدة أليب شراعة القيس٧ب
فالفصاحة ىنا . (26)تغرب كإ٭با قصدنا فيها الكبلـ الفصيح كا٤بعاين الواضحة"سفيها معُب م

                                                 
(18)

 .557الفاضل: ص  
(19)

 .557ا٤بصدر نفسو: ص  
(20)

 .557ا٤بصدر نفسو: ص  
(21)

 558ا٤بصدر نفسو: ص  
(22)

 .558ا٤بصدر نفسو: ص  
(23)

 .7/76الكامل:   
(24)

 .=5/9ا٤بصدر نفسو:   
(25)

 .5/77ا٤بصدر نفسو:   
ىػ                          5787ىػ، ا٤بطبعة السلفية، بالقاىرة، 8>7ا٤بوشح ُب مآخذ العلماء على الشعراء، أيب عبيد ا ٧بمد بن عمراف ا٤برزباين  (26)

 .=75:ص 
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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:
إف من شركط فصاحة الكلمة أف تكوف جارية على العرؼ  العريب  مخالفة القياس: 1-

غّب شاذة كيدخل ُب ىذا القسم كل ما ينكره أىل اللغة كيرده علماء النحو من الصحيح 
 التصرؼ الفاسد ُب الكلمة. 

لقد أخذ ا٤بربد على الشعراء بعض ا٤بآخذ فيما ٱبص كزف الكلمة ك٨بالفتها للقياس 
 :(27)ا٤بتواضع عليو، منها قوؿ الفرزدؽ

 .ارً صى بٍ األى  سى اكً وى اب نػى قى الرم  عى ض  خي  مهي تػى يػٍ أى يد رى زً ا يى كٍ أى رى  اؿي جى ا الرم ذى إً كى 
يقوؿ ا٤بربد: "كُب ىذا البيت شيء يستطرفو النحويوف كىو أهنم ال ٯبمعوف ما كاف من 

قواتل ... كمل  ك يلتبس با٤بؤنث، ال يقولوف ضارب كضوارب، كقاتل فاعل نعتا على فواعل لئبل
ف ىذا ٩با ال يستعمل ُب النساء على حرفْب أحدٮبا قو٥بم ُب ٝبع فارس فوارس ألإال يأت ذا 

ركه على أصلو لكثرة االستعماؿ ألنو جمنوا اللبس، يقولوف ُب ا٤بثل ىو ىالك ُب ا٥بوالك، فأأف
مثل، فلما احتاج الفرزدؽ للضركرة أجراه على أصلو فقاؿ نواكس األبصار كال يكوف مثل ىذا 

 .(28)أبدا إال ُب الضركرة"
س من باب الضركرة ٍب خرج للضركرة كجها كىو أنو كقد عد سيبويو قوؿ الفرزدؽ نواك 

 .(29)جعلها من باب التأنيث على تقدير ٝباعة الرجاؿ، فقاؿ ألنك تقوؿ ىي الرجاؿ
عبد الواحد عبلـ ينظر إىل بيت الفرزدؽ ىذا نظرة فنية كيقوؿ: "فإف من الباحث كلكن  
فضبل على أف ىذا القياس  أال  نقيد الشاعر على كجو ا٣بصوص بضركرة اتباع القياس األفضل

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 

ا٤بمدكح يصبحوف  اما رأك  إىل ذلك قصدا، فهؤالء الرجاؿ إذا نواكس لنرل أف الفرزدؽ رٗبا قصد
                                                 

(27)
 ::6ديواف الفرزدؽ: ص  

(28)
 >6/9الكامل:   

(29)
، دت           5ينظر الكتاب، سيبويو أيب بشر عمرك بن عثماف بن قنرب، ٙبقيق ك شرح عبد السبلـ ٧بٌمد ىاركف، دار ا١بيل بّبكت، ط  

7 /:77 . 
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 ُب حاؿ من الذلة كا٣بنوع أك كما عرب عنهم خضع الرقاب كنواكس األبصار كتلك حاؿ تعَبم
 .(30)النساء حْب يرين رجاال "

كال ٲبكن قبوؿ تعليل الباحث عبلـ كلو أراد الشاعر ذلك ألفصح عنو كما كقع فيو  
 .اهبم خضع كأبصارىم نواكسالشاعر إما أف يكوف من باب الضركرة أك أنو أراد رق

 كذكر ا٤بربد أف ٧بمد بن يسّب أخطأ ُب قولو: 
  ةي رى ثػٍ كى    الى ُبى الغو  وعى ني القي  إف     ةو عى  دى ُب  ؽي زٍ  الرم اين تى أى  تي عٍ نػى قػى  وٍ لى  كى 

ى
 اؿً ا٤ب

َها ﴿"ألف القنوع إ٭با ىو السؤاؿ كالقانع السائل، قاؿ ا تبارؾ كتعاىل:   َفُكُلوا ِمن ْ
. فا٤بعَب الذم يتعرض كال يسأؿ، يقاؿ قنع يقنع قنوعا إذا سأؿ، (31)﴾ وا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَ رَّ َوَأْطِعمُ 

 .(32)ٝبيعا" عه انً كقى ًنعه فهو قى  ةن اعى نى قػى  عى نو فهو قانع ال غّب، كإذا رضي قيل: قى 
، كما (33)"ي بالقسم ضدضالقنوع السؤاؿ كالتذلل كالر ": ايط لكننا ٪بد ُب القاموس ك 

 عتربىا فصيحة.نقبلها ك ن نا٥بذه الكلمة أصل صحيح ُب ىذا االستعماؿ فإن داـ
كيركم ا٤بزرباين أف ا٤بربد قاؿ: "كاف أبو العتاىية مع اقتداره ُب قوؿ الشعر كسهولتو عليو  

 :  (34)ن ُب شعره ... فمما أخطأ فيو قولوحيل ككافيكثر عثاره، كتصاب سقطاتو 
 وم فتيبلسي الشيء ال  كلرٗبا سئل البخيل 

 .(35)ألف الصواب ال يتساكل، ألنو من ساكاه يساكيو"
يسوم لغة نادرة كما أف ىناؾ من يرجح أف تكوف ىذه "كلكنو قد كرد ُب اللساف أف  

، كالذم يظهر يل أنو ليس ىناؾ (36)"اللغة أىل ا٢بجاز ُب يساكم، كإف كاف كثّبكف أنكركىا
كمل يستشهدكا على ذلك بشواىد قوية، لذلك أرل  مستند قوم ٤با ذىب إليو الذين عدكىا لغة،

                                                 
(30)

 .:7قضايا كمواقف ُب الَباث الببلغي، عبد الواحد عبلـ، مكتبة الشباب، دط، دت: ص  
(31)

 .:7سورة ا٢بج: اآلية  
(32)

 .==6ص ا٤بوشح:  
(33)

القاموس ايط، ٧بمد يعقوب الفّبكز آبادم، ٙبقيق مكتبة ٙبقيق الَباث ُب مؤسسة الرسالة، بإشراؼ ٧بمد نعيم العرقسوسي، بّبكت،   
 . :9;ـ : ص;>=5ىػ/;584، 6ط

(34)
 ف.ك البيت مل أجده ُب الديوا ـ،:>=5ىػ/ :584دار بّبكت للطباعة كالنشر، بّبكت، ، ديواف أيب العتاىية  

(35)
 .6:6ص  ا٤بوشح:  

(36)
ىػ(،طبعة جديدة مصححة كمنقحة اعتُب بتصحيحها أمْب ٧بمد عبد الوىاب ك٧بمد الصادؽ 55;ىػ/74:لساف العرب، البن منظور)  

 .888/:ـ مادة سول: ===5ىػ/=585، 7العبيدم، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت لبناف، ط
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أك استعمل كلمة من كبلـ العامة رٗبا ألف أبا  العتاىية قد استعمل كلمة من غّب الفصيح، أبا أف
 زؿ بو لفظا كمعُب.نالعتاىية كاف ينزؿ ٗبعاين شعره إىل العامة كثّبا كىنا 

 تشويو بنية الكلمة وسوء استعمالها: 2-
ة الكلمة كصيغتها نذكر نزكؿ فصاحة علي بن جهم عند يكُب ٦باؿ بن لكلمة:تشويو بنية ا -أ

ا٤بربد ككاف يعده من الفصحاء إذ ٠بعو ُب ٦بلس ٧بمد بن عيسى بن عبد الرٞباف الكاتب يقوؿ 
ظنِب مأزكر ُب قعودم، فقاؿ ا٤بربد: نقص ُب عيِب كإ٭با ىو أك  شيءإنو بلغِب "عند انصرافو: 

 .(37)"موزكر
            إين قد قلت شعرا قاؿ أنشدنيو، فقاؿ:  "زرباين عن ا٤بربد أف رجبل قاؿ ألخيو:كيركم ا٤ب

 *ىل تعرؼ الدار بالقفيننا*
ردئ قاؿ:  جقاؿ أخوه: الدار ذكرهتا الشعراء، كالقفيننا لعلو موضع، كأنو على ذلك ٠ب 
 .(38)"رئالب فقاؿ أخوه: عتق ما أملك أف زدت آخر إف مل أطرحك ُب .فأحزينناأبكيننا 
 كال أرل ُب مثل ىذا الشعر، إذ صح أف نسميو شعرا، إال عيا كعدـ فصاحة. 

 سوء استعمالها: -ب
اعتُب ا٤بربد عناية شديدة ٗببلءمة األلفاظ، حٌب لّبىف ٠بعو ٤با يقع غّب متبلئم، فقد  

 ذكر أبياتا البن أيب عينة، جاء فيها ىذا البيت:
 راػػػػػػػػػػثى ا أى ٥بى  ـو وٍ ػػػػػػػػ قى ُب  ٍؤثًري ػػػػػػػػػػػػػتي  ٌب  حى       تٍ مى رى صى اني فى  رً ىٍ د   الُب  ةه اعى سى  تٍ تى أى  الى  كى   
. كأنو يقوؿ إف )انصرؼ( (39) "فانصرفت أشبو للمطابقة، كا٤بشهور انصرمت"ٍب قاؿ:  

 ىي الٍب تقابل )أتى(، كىذه رىافة حس، كقد كاف األكائل ينبهوف إىل مثل ىذا.
لصوت دكر ُب فصاحة ا٤بتكلم، فقد تنبو ا٤بربد ٥بذا األمر حيث قاؿ: "الصوت ك٤با كاف ل 

 .(40)نس بو"أنس ٤بن أالرائع 
كالصوت قد تستلذ النفس ٠باعو كقد تكرىو، فإذا سلم من الصفّب مثبل، كاف فوؽ  

كخطب ا١بمحي، ككاف منزكع إحدل "ه الصفّب، مثاؿ ذلك قوؿ ا٤بربد: ر الكبلـ الذم يعتو 
                                                 

(37)
 .789ص ا٤بوشح:  

(38)
 .4;9ا٤بصدر نفسو: ص  

(39)
 .6/58الكامل:   

(40)
 .6/5:9ا٤بصدر نفسو:   
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رد عليو زيد بن علي بن ا٢بسْب  فإذا تكلم، كأجاد ا٣بطبة، ككانت لنكاح،  فر، ككاف يصنيتْبلثا
كبلما جيدا، إال أنو فضلو بتمكْب ا٢بركؼ كحسن ٨بارج الكبلـ، فقاؿ عبد ا بن معاكية بن 

 عبد ا بن جعفر يذكر ذلك:
"ري كى تػينٍ  الى  ةه يى زٍ مً  كى لً ذى بً  وي لى ػػػػػػػػفى  اهى كفػي ر حي  ًبى  ا كى هى جي ارً ٨بىى  تٍ ح  صى 

(41). 
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 
ُب السمع بأف ٛبج من الكراىة  ك خلوصو ٩با ذكر ىياللغوم ٍب يردؼ ذلك بقولو: "كقيل 

رة فإف اللفظ من قبيل األصوات كالكلمة كيتربأ من ٠باعها كما يتربأ من ٠باع األصوات ا٤بن
 .(42)كاألصوات منها ما تستلذ النفس ٠باعو، كمنها ما تكره ٠باعو"

ككاف العرب القدماء ٰببذكف الصوت اجملهور على غّبه، كالشواىد الٍب أكردىا ا٤بربد ُب  
 ّبة منها:ىذا الباب كث

 "كأما قوؿ الشاعر: 
  جً فى رٍ  العى  ُب ىبى الد   كً ز نٍ كى     م هي يتػى قً ا لى ا مى ذى إً  رو دٍ  بى ًِب بى  يثي دً حى 

ي
 بً ارً قى تػى ا٤ب

، كلكنو كصفهم بضؤكلة األصوات كسرعة الكبلـ "فليس كقولو: "كشعر كبعر الكبش 
 كالذم ٰبمد ا١بهارة كالفخامة. .كإدخاؿ بعضو ُب بعض

 اؿ ٲبدح الرشيد:كأنشدت لرجل ق 
 .(43)"مً غى النػ   ّبي هً جى  اءً كى الري  ّبي هً جى  سً طاى العي  ّبي هً جى  ـً بلى الك ّبي هً جى 

ألٮبية الصوت كأثره ُب السامع يورد ا٤بربد أمثلة تبْب أثره رغم أف السامع قد ال يفهم  ك 
 ا٤بعُب ا٤بقصود فيقوؿ:

 :(44)قاؿ ٞبيد بن ثور يصف ٞبامة 

                                                 
(41)

 .9=5-8=7/5الكامل:   
(42)

شركح التلخيص، كىي ٨بتصر العبلمة سعد الدين التفتازاين على تلخيص ا٤بفتاح للخطيب القزكيِب كمواىب الفتاح ُب شرح تلخيص   
هاء الدين السبكي، كقد كضع با٥بامش "كتاب اإليضاح ٤بؤلف التلخيص ا٤بفتاح البن يعقوب ا٤بغريب كعركس األفراح ُب شرح تلخيص ا٤بفتاح لب

 .=>/5جعلو كالشرح لو كحاشية الدسوقي شرح للسعد، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، دط، دت:  
(43)

  6/5:7: الكامل 
 .;6ـ:95=5ىػ/5;57 ،5ية، طديواف ٞبيد بن ثور ا٥ببليل، صنعة عبد العزيز ا٤بيمِب، القاىرة، مطبعة دار الكتب ا٤بصر  (44)
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 امى ا فى هى قً طً نٍ ٗبى  رٍ غى فٍ تػى  ملى ا كى يحن صً فى   اىى اؤي نى غً  وفي كي  يى ىن  ا أى ٥بىى  تي بٍ جى عى 
 امى جى عٍ أى  تي وٍ صى  وي اقى شى  يا  بً رى عى  الى كى  ٧بىٍزيكننا لىوي ًمٍثلي صىٍوهًتىا     أرى  مٍ لى فػى 

                     و كقولو:حقولو: "مل تفغر ٗبنطقها فما، يقوؿ كمل تفتح، يقاؿ: فغراه، إذا فت

 .*قو صوت أعجماكال عربيا شا*
نت لو، كيركل بعض نيقوؿ: مل أفهم ما قالت، كلكِب استحسنت صوهتا كاستحزنتو، فح 

الصا٢بْب كاف يسمع الفارسية تنوح كال يدرم ما تقوؿ، فيبكيو ذلك كيرققو، كيذكر بو غّب ما 
 قصدت لو.

ما ىو، راساف بالفارسية فلم يدر ٖبع غناء ثت أف بعض ادثْب ٠بكما قاؿ أيضا: كحد 
 :(46)، فقاؿ ُب ذلك(45)"غّب أنو شوقو لشحاه كحسنو

 ااىى رى ػػػػػػػػى كى ضى مى ا كى ىى ريكري ػػػػػسي  ـى اى ػػػػػقأى   تٍ ابى طى  كى  حىسينىتٍ  ةن لى يػٍ لى  شىكىٍرتيكى 
 :فصاحة المتكلم

كوف تفصاحة ا٤بتكلم ملكة يقتدر هبا صاحبها على التعبّب عن ا٤بقصود بلفظ فصيح، ك  
 لتعبّب مبلزمة لو كراسخة فيو.ىذه القدرة على ا

إنو "تكتسب ملكة الفصاحة عن طريق التمرس كالتدريب، جاء عن ا٤بربد أنو قاؿ:  ك 
. رٗبا كاف يقصد "إذا كثر تقليب اللساف "(47)يقاؿ: إف اللساف إذا كثرت حركتو، رقت عذبتو

ثِب أبو عثماف . كركل عن ا١باحظ ُب ىذا ا٤بعُب قوال: "حد(48)رقت جوانبو كالنت عذبتو"
ا١باحظ قاؿ: قاؿ يل ٧بمد ا١بهم: ٤با كانت أياـ الزط أدمنت الفكر، كأمسكت عن القوؿ، 

 .(49)ُب لساين"  فأصابتِب حبسة
                                                 

:7/56الكامل: ( 
45 ( 

 8==5ىػ/5858، 6ا٣بطيب التربيزم، قدمو ككضع ىوامشو كفهارسو راجي األ٠بر، دار الكتاب العريب، طشرح ديواف أيب ٛباـ،  (46)
 ;:6:صـ:


٢بديثة للطباعة كالنشر القاىرة ، دط، عذبتو: بالتحريك طرفو الدقيق: رغبة اآلمل من كتاب الكامل، سيد بن علي ا٤برصفي ،الفاركؽ ا  

 ، >8/56دت:
(47)

، كُب موضع آخر من الكامل نسب القوؿ إىل ابن ا٤بقفع حيث قاؿ: "كقاؿ ابن ا٤بقفع:"إذا كثر تقليب اللساف رقت 6/64الكامل:   
 6/666جوانبو كالنت عذبتو" الكامل:  

(48)
 .222/2الكامل:   


 .=5/7، كينظر البياف كالتبيْب: 6/665الكامل: حبسة/ تعذر الكبلـ عند إرادتو،   
(49)

 .6/64الكامل:   
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كُب موضع آخر من الكامل كردت ىذه الركاية بصياغة أخرل: "كزعم عمرك بن ا١باحظ  
زط فاعَبتِب حبسة ُب لساين، كىذا عن ٧بمد بن ا١بهم قاؿ: أقبلت على الفكر ُب أياـ ٧باربة ال

التمرين على  إىل يكوف ألف اللساف ٰبتاج إىل التمرين على القوؿ، حٌب ٱبف لو، كما ٙبتاج اليد
العمل، كالرجل إىل التمرين على ا٤بشي، ككما يعانيو موثر القوس كرافع ا٢بجر، ليصلب كيشتد، 

 قاؿ الراجز:
 .(50)"ؽٍ رى أى كى  م  ىى كى  يسو بً ٙبىٍ  وؿً طي  نٍ مً   قٍ طى ا نى ذى ا إً فن فى لى  يوً فً  ف  أى كى 

 كقاؿ أيضا: "كقاؿ رجل من األعراب يذكر آخر منهم: 
 .(51) "ؽٍ رى أى كى  م  ىى كى  يسو بً ٙبىٍ  وؿً طي  نٍ مً  قٍ طى ا نى ذى إً  افن فى لى  يوً فً  ف  أى كى   
: "إنك كمن الركايات الٍب ركاىا أيضا ا٤بربد ُب ىذا الصدد قوؿ رجل ٣بالد بن صفواف 

ربْب: أحدٮبا فيما ال تغِب فيو القلة، كاآلخر لتمرين اللساف، فإف حبسو ضتكثر، فقاؿ: أكثر لل
. كقوؿ آخر ٣بالد جاء فيو: "فإ٭با اللساف عضو إذا مرنتو مرف، كإذا أٮبلتو " (52)يورث العقلة

ل إذا حار، كاليد الٍب ٚبشنها با٤بمارسة، كالبدف الذم تقويو برفع ا٢بجر كما أشبهو، كالرج
. كقاؿ العتايب: "إذا حبس اللساف عن االستعماؿ اشتدت عليو ٨بارج (53)عودت ا٤بشي مشت"

 .(54)ا٢بركؼ"
ة من أٮبية كربل ُب تفوؽ ا٣بطباء كالبلغاء كبركز بكل ىذه الركايات تدؿ على ما للدر  

 أدهبم على ىيأة تسمح بتصنيفهم ُب طبقات كمنازؿ.
ين كقعوا من "البياف" ُب أعلى مرتبة ألكؿ عهدىم بو كا١باحظ أستاذ ا٤بربد ذكر أف الذ 

ا "أياـ الرياضة" هشواذ تتأكد بوجودىم القاعدة، فأماـ كل كاتب كبليغ طريق طويلة مفتتح

                                                 
(50)

 .222/2الكامل:   


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

 .6/64الكامل:   


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


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

 .6/64الكامل:   
(53)

 .6/666ا٤بصدر نفسو:   
(54)

 .6/666ا٤بصدر نفسو:   
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نعت "البليغ  اؾإذ ذ حقكطرفها يـو يتوقع كتستجيب لو ا٤بعاين كيتمكن من األلفاظ، فيست
لتلك ا٤بقامات كاف مستثقبل  وال كىو ُب أكؿ تكلفيركا خطيبا قط بلديا إ لوالتاـ": "كيقاؿ إهنم 
كتستجيب لو ا٤بعاين كيتمكن من األلفاظ، إال شيب  حكلها، إىل أف يتوق  تومستصلفا أياـ رياض

، فإنو كاف قد ابتدأ ٕببلكة كرشاقة، كسهولة كعذكبة، فلم يزؿ يزداد حٌب صار ُب كل شيبةبن 
 .(55)بكثّبه" قعاء ا٤بصاموقف يبلغ بقليل الكبلـ ما ال يبلغو ا٣بطب

من اآلفات  ذكر وكأثر ا١باحظ ُب ا٤بربد كاضح عند ا٢بديث عن آفات اللساف حيث أن 
أشار إليها ا٤بربد عند كقد  .ةغاحة ُب الكبلـ اللثصالٍب تعَبض اللساف فتبعد صاحبو عن الف

ذلك أنو  كاف من األعاجيب "ك أنو  حيث ركل عنو  ءصل بن عطااحديثو عن فصاحة ا٣بطيب ك 
. فكاف ٱبلص كبلمو من الراء، كال يفطن بذلك القتداره كسهولة كاف ألثغ قبيح اللثغة ُب الراء

ألفاظو، ففي ذلك يقوؿ شاعر من ا٤بعتزلة، ٲبدحو بإطالتو ا٣بطب كاجتنابو الراء، على كثرة 
 ترددىا ُب الكبلـ، حٌب كأهنا ليست فيو:

 .وي لي اطً بى  ق  ا٢بى  بي لً غٍ يػى  يبو طً خى  لم كي لً   عي امً قى كى  كؼً ري ا٢بي  اؿً بدى إً بً  يمه لً عى     
 كقاؿ آخر: 
 رً عٍ شم لٍ لً  اؿى تى  احٍ ٌب  حى  اءى الر   فى الى خى كى          وً ػفً ري ػػػػػػصى  تى ا ُب حن مٍ قى  ر  ػػػػػػػػػي الب لي عى ٯبىٍ كى   
 .(56)"رً طى ػػػػػػا٤ب نى ا مً اقن فشٍ إً  ثً يٍ غى الٍ بً  اذى عى فػى           وي لي جً عٍ يػى  ؿي وٍ القى " كى ارن طى "مى  قٍ طً يي  ملىٍ كى   
واصل بن عطاء الجتنابو حرؼ الراء "كاجتناب ا٢بركؼ بكلشدة إعجاب ا٤بربد  
ألنو يتطلب مقدرة عالية، حكى ا٤بربد عنو قولو عندما ذكر بشارا: "أما ٥بذا  ،(57)شديد"

لغالية لبعثت إليو من األعمى ا٤بكِب بأيب معاذ من يقتلو أما كا لوال أف الغيلة خلق من أخبلؽ ا
 .(58)يبعج بطنو على مضجعو، ٍب ال يكوف إال سدكسيا أك عقيليا"

                                                 
(55)

 .577-5/556البياف كالتبيْب:   
  :6/665اللثغة: أف يعدؿ ٕبرؼ إىل حرؼ، الكامل للمربد. 
 حظ ُب بياتو أف اللثغة ُب الراء يعرض ٥با أربعة أحرؼ فمنهم من ٯبعلها ياء يقوؿ ُب عمرك عمي كمنهم من قبيح اللثعة ُب الراء: ذكر ا١با

 ٯبعلها غينا فيقوؿ عمغ كمنهم من ٯبعلها ذاال فيقوؿ عمذ كمنهم من ٯبعلها ظاء فيقوؿ عمظ ، فأما اللثغة الٍب كانت تعرض لواصل بن عطاء
 .79-78ك 5/58البياف كالتبيْب للجاحظ:  ينظر صويرىا سبيل يريد أهنا كانت شنيعة جدا.كسليماف بن يزيد الشاعر فليس إىل ت

(56)
 .7=7/5الكامل:   

(57)
 .8=7/5ا٤بصدر نفسو:   

(58)
 .:5/5ا٤بصدر نفسو كينظر البياف كالتبيْب:   
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٘بنبو للراء ُب ىذا القوؿ قائبل: فقاؿ: "ىذا األعمى كمل يقل بشارا، كال ابن  ا٤بربدٌ  كشرح 
كمل من أخبلؽ الغالية كمل يقل ا٤بغّبية كال ا٤بنصورية، كقاؿ: لبعثت إليو،  برد، كال الضرير، كقاؿ:

يقل: ألرسلت إليو، كقاؿ: على مضجعو، كمل يقل: على فراشو، كال مرقده، كقاؿ: يبعج، كمل يقل 
 إليهم، كذكر بُب سدكس، ألنو كاف نازال ىليبقر، كذكر بُب عقيل، ألف بشارا كاف يتوا

 .(59)فيهم"
  .ةأفألساف ٮبا التمتمة كالفالكما ذكر ا٤بربد آفتْب قد يصيباف  
  :"كقاؿ آخر أيضا 

 .(60)"ـً بلى ط الكى قً سى  ب  ٧بيً  الى كى      اـو تى ٛبىٍ  الى كى  اءو فى أٍ فى بً  سى يٍ لى 
بلج بلج: "يقاؿ للعيي: ١بجكالرجل إذا ردد الكلمة حٌب يصلها بأخرل ٠باه ا٤بربد الل 

   (61)".كقد يكوف من اآلفة تعَبم اللساف
أسبابو ككسائلو، كخاصة إذا كاف  كالعرب كانت إذا رغبت ُب ٙبقيق شيء اٚبذت لو        

َبطوا ُب الفصيح أف تكوف آالتو ا٤بؤدية للكبلـ شا٤برغوب ُب ٙبقيقو ىو الببلغة كالبياف فقد ا
بسة، من ذلك أننا ٪بد ة كالفأفأة كالتمتمة، كاللجلجة كا٢بغخالية من كل عيب خاصة اللث

األسناف ُب البياف كُب الكبلـ، ا١باحظ ٱبصص فقرات طويلة من كتابو )البياف كالتبيْب( ألثر 
يقوؿ: "قاؿ سهل بن ىاركف: لو عرؼ الز٪بي فرط حاجتو إىل ثناياه ُب إقامة ا٢بركؼ، كتكميل 

 .(62)آلة البياف ٤با نزع ثناياه"
إف معرفة العرب للعيوب اللسانية كعدىم ٥با منذ عصر مبكر يدؿ على أهنم عرفوا جيد     

وا قبيحو كعيوبو، كميزكا بْب الرفيع السامي من الكبلـ كالرذؿ الكبلـ، كعرفوا خصائصو، كما عرف
كلقد سبق ا٤بربد ُب معرفة ىذه  .، ككاف لكل كبلـ عندىم طبقة كلكل ميزة أك عيب اسماجملفوي 

 العيوب كشرحها أستاذه ا١باحظ الذم أكىل التلفظ أٮبية كربل ُب كتابو البياف كالتبيْب.
                                                 

(59)
 8=7/5الكامل:  
 .البيت منسوب ُب البياف كالتبيْب إىل أبو الزحف 

  6/7كُب البياف كالتبيْب: تتعتع اللساف ُب الفاء، فهو فأفأة:  6/665دد ُب الفاء، الكامل للمربد: الفأفأة: الَب<. 
  :6/7كُب البياف كالتبيْب: إذا تتعتع اللساف ُب التاء فهو التمتاـ: 6/665التمتمة: الَبدد ُب التاء، الكامل للمربد;. 

(60)
 .6/666الكامل:   

(61)
 .5/58ا٤بصدر نفسو:   

(62)
 .=:/5البياف كالتبيْب:   
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 شروط فصاحة الكالم:
 أليف:ضعف الت 1-

، (63)الببلغيْب ا٤بتأخرين قد عدك ما خالف القاعدة النحوية ا٤بشهورة ٨ببل بالفصاحةإف       
 كٗبا أف ا٤بربد ٫بوم بالدرجة األكىل فقد تنبو لعثرات الشعراء النحوية كأشار إليها.

 :(64)د عن قوؿ حساف بن ثابتيقوؿ ا٤بربٌ  
 امى عً طٍ مي  ـى وٍ اليػى  هي دى ى ٦بىٍ قى أبػٍ  اسً الن   نى مً           ادن احً كى  ـى وٍ اليػى  دي لي ا ٱبىٍ دن ٦بىٍ  افى كى   وٍ لى فػى 

"كىذا البيت ردمء عند أىل العربية، كىو أنو قدـ ا٤بكُب على الظاىر كمثلو رٗبا جاز ُب  
 .(65)الضركرة"
 :كنقل عن ا٤بربد قولو: "كاف أبو نواس ٢بانة فمن ذلك قولو  
  الى كى   ؿً كى رٍ ١بًى  وفى كي تى  ال  ا أى ىى ري ا ضى مى فى   

ي
 ادو يى زً  الى كى  بو عٍ  كى ين زٍ ا٤ب

 ُب  ٫بوه٢بن ُب ٚبفيفو ياء النسب ُب قوؿ: "ا٤بزين" ُب حشو الشعر، كإ٭با ٯبوز ىذا ك  

 .(66)القواُب"
 :(67)كعاب ا٤بربد قوؿ أيب العتاىية 
 تي ػنٍ ا كي مى ػػػػػػػػػثي يٍ ا حى يدن زً يى  رىفٍ كي شٍ ألى   اػػػػػػػػػهًبى  اتً ػػػػػػػػصى اقً الر  كى  ِبن مً  بم رى  اي كى   
 تي لٍ ا قػي مى  ؽى وٍ فػى  يدو زً يى  لي ضٍ فى كى  ال  إً   وي حي دى مٍ ا ألى ئن يٍ شى  وً لً ضٍ  فى ُب  تٍ لٍ ا قػي مى   
 .(68)زحاؼ قبيح"بألنو "صرؼ يزيد ُب موضعْب لومل يصرفو فيهما الستقاـ الشعر  

            و: أنشدين سليماف بن عبد ا بن طاىر لنفس"كركل األخفش عن ا٤بربد أنو قاؿ: 
 .*كقد مضت يل عشركناف ثنتاف*

 .(69)فقلت لو يا أمّب ا٤بؤمنْب ىذا ٢بن ألف إعرابا ال يدخل على إعراب" 
                                                 

(63)
 .:6: ص6==5ىػ/5856،  7ينظر الببلغة االصطبلحية، عبده قليقلة، دار الفكر العريب، القاىرة، ط  

(64)
 679: صـ8==5ىػ/ 5858،دار الكتب العلمية،بّبكت،  6األنصارم، شرحو أ.عبد مهٌنا،طديواف حساف بن ثابت   

(65)
 .8>ا٤بوشح: ص   
  74: صـ>=>5،طبع با٤بطبعة العمومية،مصر، 5اسكندر أصاؼ،ط نواس، ديواف أيب. 

(66)
  .>:ا٤بوشح: ص   

(67)
 .548ديواف أيب العتاىية: ص   

(68)
 .6:6ا٤بوشح: ص   

(69)
 .;79ا٤بصدر نفسو: ص   
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 إف ىذا من العي كضعف الفصاحة، إذ ال داعي ٥بذا، فلو قاؿ: أربعوف لكاف أكىل. 
 خلو الكالم من التعقيد: 2-

اللة على ا٤بعُب ٣بلل كاقع ُب نظمو كتركيبو خفي الد"ىو أف يكوف الكبلـ  التعقيد اللفظي: -أ
  ٕبيث ال يكوف ترتيب األلفاظ على كفق ترتيب ا٤بعاين بسبب تقدًن أك تأخّب، أك فصل أك

 .(70)"حذؼ أك ٫بو ذلك ٩با يَبتب عليو صعوبة فهم ا٤بعُب ا٤براد
نعجب إف لَبتيب الكلمات ُب ا١بملة أثرا كبّبا جدا ُب فهم ا٤بعُب ككضوحو، لذلك ال  

 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.
أكؿ من عاب التعقيد اللفظي، كذلك عندما أثُب على زىّب بقولو:  ركؽ ككاف الفا 

 .(71) "كاف ال يعاظل بْب القوؿ ..."
، إال أين أرجح رأم كإف كاف العلماء اختلفوا ُب تفسّب معُب ا٤بعاظلة ُب قوؿ عمر  

الكبلـ من ذىب إىل أف ا٤براد هبا سوء ترتيب الكبلـ كقوؿ األمدم عن ا٤بعاظلة: "ىي مداخلة 
 .(72)بعضو ُب بعض، كركوب بعضو لبعض، كقولك: تعاظل ا١براد، كتعاظلت الكبلب"

كأشهر بيت يستشهد بو ُب ىذا ا٤بضمار ما كرد ُب الكامل، حيث يقوؿ فيو ا٤بربد:  
 :ح الضركرة، كأىجن األلفاظ، كأبعد ا٤بعاين قولو: يعِب الفرزدؽب"كمن أق

 .وٍ بي ارً قى يػي  وهي بي أى  ي  حى  وً مم و أي بي أى     اكى ل  ٩بيى  ال  إً  اسً  الن  ُب  وي لي ثػٍ ا مً مى كى 
بن إ٠باعيل بن ىشاـ بن ا٤بغّبة بن عبد ا بن عمر  مدح هبذا الشعر إبراىيم بن ىشاـ 

، ك ىو خاؿ ىشاـ بن عبد ا٤بلك، فقاؿ: *كما مثلو ُب الناس إال ٩بلكا* يعِب با٤بملك  بن ٨بزـك
ذا ا٤بمدكح، كلو كاف ىذا الكبلـ على كجهو لكاف قبيحا، ىشاما، أبو أـ ذلك ا٤بملك أبو ى

ككاف يكوف إذا كضع الكبلـ ُب موضعو أف يقوؿ: كما مثلو ُب الناس حي يقاربو إال ٩بلك، أبو 
                                                 

(70)
 .;6الببلغة االصطبلحية: ص  

(71)
 .7:/5ـ: 96=5مطبعة ا٤بدين القاىرة،  طبقات فحوؿ الشعراء مد بن سبلـ ا١بمحي، ٙبقيق ٧بمود ٧بمد شاكر،  

(72)
ا٤بوازنة بْب شعر أيب ٛباـ كالبحَبم، أيب القاسم ا٢بسن بن بشر اآلمدم، دراسة كٙبقيق عبد ا ٞبد ٧بارب، مكتبة ا٣با٪بي، القاىرة،   

 .7=5/6ـ: 4==5 -ىػ 5854، 5ط
  .البيت غّب موجود ُب الديواف 
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ا٤بمدكح، فدؿ على أنو خالو هبذا اللفظ البعيد، كىجنو ٗبا أكقع فيو من أـ ىذا ا٤بملك أبو ىذا 
 الشعر مل ٯبتمع ُب صدر رجل كاحد مع قولو حيث يقوؿ:ف ىذا أالتقدًن كالتأخّب، حٌب ك

 ـي ر  ػػػػػصى تى يػى  مٍ ىي دي  كي ِبم مً  ادى ا كى مى كى  لائً كى  نً بٍ  رو كٍ بى  دي كي  ِبم مً  ـى ر  صى تى   
 مي عى فٍ يػى ا فػى نى اإلً  ري طٍ القى  ؤلي ٲبىٍ  دٍ قى كى  اهى ػػػػػػػكنى ري قً تى ٰبىٍ  كى يًِب تً أٍ تى  صي ارً وى قػى   
 ٤بن يقوؿ:ككأنو مل يقع ذلك الكبلـ  
 اري ػػػػػػهى نػى  وً يٍ بً انً ًٔبى  يحي صً يى  له ػػػػػيٍ لى    وي ن  أى كى   ادً وى  الس  ُب  ضي هى نػٍ يػى  بي يٍ الش  كى   
 .(73)فهذا أكضح معُب، كأقرب مآخذ" 
فا٤بربد الحظ ما ُب البيت من تعقيد سببو ما فيو من تقدًن كتأخّب كانفصاؿ الكبلـ  

، كالنعت منفصل عن ا٤بنعوت، كا٤بستثُب مل يعقب بعضو عنم بعض، فا٤ببتدأ منفصل عن ا٣برب
ا٤بستثُب منو، كل ىذا كاضح من كبلـ ا٤بربد حْب كضع الكبلـ ُب موضعو، كفسر معُب البيت ٗبا 

  .يقتضيو مراد الشاعر
 لقد أصبح ىذا البيت متداكال لدل ا٤بتأخرين كلما ٙبدثوا عن التعقيد اللفظي. ك 

خفي الداللة على ا٤بعُب ا٤براد ٣بلل ُب انتقاؿ "ف الكبلـ ىو أف يكو  التعقيد المعنوي: -ب
الذىن من ا٤بعُب األكؿ ا٤بفهـو من اللفظ لغة، إىل ا٤بعُب الثاين ا٤بقصود، ٕبيث يكوف إدراؾ ا٤بعُب 
الثاين من األكؿ بعيدا عن الفهم ٰبتاج إىل تكلف، بسبب استعماؿ اللفظ ُب معُب ٨بالف 

 .(74)"للمعُب األكؿ
ا٤بربد بْب ىذا النوع من الكبلـ ا٤بعقد الغامض، كبْب الكبلـ ا٤ببسوط الواضح، كقد فرؽ  

 : (75)الببلغة وباف ا٤بشهور ُب كتنكيعقد ُب ذلك مقارنة بْب بيت العباس بن األح
 ادى مى جى تى لً  وعى مى الدي  امى نى يػٍ عى  بي كي سٍ تى كى     وابي رى قٍ تػى لً  مي كي نٍ عى  ارً الد   دى عٍ بػي  بي لي طٍ أى سى 
 . (76)َبب فأكسب ما يطوؿ بو مقامي معكم، كقريب منكم"غبقولو: "أ كالذم يشرحو

                                                 
(73)

 .=6->5/6الكامل:    
(74)

 .>6لببلغة االصطبلحية: صا   
(75)

 .:54ـ: ص98=5ىػ/7;57ديواف العباس بن األحنف، شرح ك تعليق عاتكة ا٣برزجي، مطبعة دار الكتب ا٤بصرية، القاىرة،    
(76)

ىػ / 5849، 6الببلغة، أيب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد، حققها كقدـ ٥با ككضع فهارسها رمضاف عبد التواب، مكتبة الثقافة الدينية، ط  
 .9ـ: ص9>=5
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، كىو كاقف على باب ا٤بنصور ُب الشمس، فقاؿ ليطوؿ ةميصكبْب قوؿ "ركح بن ق 
  كانكشاؼفهذا كبلـ مكشوؼ كاضح  "، كيعقب ا٤بربد على ذلك بقولو: (77)كقوُب ُب الظل"

 .(78)كبلـ الربيع"
ـ الربيع ُب ا٢بسن كا١بماؿ، كإنو أفضل من الكبلـ فهو يشبو الكبلـ الواضح بكبل 

ف شيئا من الغموض، ألف نالغامض ا٤بعقد ألم سبب كاف، فا٤بربد يرل ُب بيت عباس بن األح
الشاعر "مل يوفق ُب أداء ا٤بعُب الذم أراده من ىذا اللفظ على كجو صحيح، ذلك أنو أراد أف 

أخطأ ُب األخرل، كتوضيح ذلك ىو أنو كُب يكُب عما قصده بكنايتْب، أصاب ُب إحداٮبا، ك 
بسكب الدموع عما يوجبو فراؽ األحبة من ا٢بزف كالكمد، كىذا صواب: لسرعة فهم ا٢بزف من 

 سكب الدموع، ٍب كُب عما يوجبو اجتماع مشلو بأحبتو من السركر كاالبتهاج.
ما من نقوؿ: كُب عن ذلك ٔبمود عينيو، كىذا خطأ: فجمود العينْب إ٭با ىو جفافه 

لهما بالدمع كقت ا٢باجة إليو، الما أراداه من ٖبالدمع عند الدافع إليو، أم أف ٝبودٮبا إ٭با ىو 
 .(79)السركر"
فا٤بربد إذف قد ٙبدث عما ٠بى فيما بعد بالتعقيد ا٤بعنوم كالتعقيد اللفظي، كالبيتاف  

غة عند ا٤بتأخرين كأف اللذاف ساقهما ُب ىذا الصدد ٮبا البيتاف اللذاف يَبدداف ُب كتب الببل
 األدب العريب كلو قد خبل من أمثلة التعقيد بسقيو، كمل يكن فيو غّب ىذين البيتْب فحسب.

 مواطن الفصاحة: ثالثا:
أثناء حديث ا٤بربد عن الفصاحة كشف عن العصبية القبلية: "كحدثِب ىاركف بن عبد ا  

ككاف أبوه قرين سيبويو، قاؿ ٠بعت ا٣بليل ا٤بهليب، قاؿ حدثِب نصر بن علي بن عبد ا عن أبيو 
 .(80)"ةبن أٞبد يقوؿ: أفصح الناس أزد السرا

                                                 


ىػ فاستمر إىل أف مات فيها 5;5ركح بن حاًب بن قبيصة بن ا٤بهلب األزدم، أمّب من األجواد ا٤بمدكحْب، كاله الرشيد على القّبكاف سنة   
، ينظر األعبلـ: 5=;ىػ/ 8;5سنة   .7/78ـ، كاف موصوفا بالعلم كالشجاعة كا٢بـز

(77)
 .:>الببلغة للمربد: ص   

(78)
 .:>ر نفسو: ص ا٤بصد  

(79)
 .=6->6الببلغة االصطبلحية: ص   

(80)
 .557الفاضل: ص   
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كال ٱبلو ىذا الكبلـ من عصبية قبلية فا٤بربد أصلو أزدم ٲبُب، كحٌب ُب كبلمو عن مواطن  
ي قاؿ: عالفصاحة ٪بد إشارة إىل األزد يقوؿ: "كحدثِب ىاركف عن نصر بن علي بن األصم

لية ٛبيم، قاؿ: ككنا نسمع ان العبلء يقوؿ: أفصح الناس سافلة قريش كع٠بعت أبا عمرك ب
 .(81)أصحابنا يقولوف: أفصح الناس ٛبيم كقيس كأزد السراة كبنو عذرة"

كعرض أمرا أراه غريبا، ىذا األمر مؤداه إىل أف ىناؾ قرينة بْب الفصاحة ُب الكبلـ  
امشي قاؿ: رأيت قوما من أزد السراة مل أر كالتأنق ُب اللباس، قاؿ: "كحدثِب علي بن القاسم ا٥ب

غة، قلت ألحدىم: ما ٞبلك على لبس ا٤بصبغ؟ قاؿ: بأفصح منهم، ككانوا يلبسوف الثياب ا٤بص
 .(82)ابتغاء ا٢بسن"

فهل ىناؾ عبلقة بْب الفصاحة ُب الكبلـ كالتأنق ُب اللباس؟ أـ أف ابتغاء ا١بماؿ ُب  
داء؟ إهنا لفتة ذكية من ا٤بربد للكبلـ عن ا١بماؿ ُب ا١بوىر الكبلـ ينعكس أثره على التأنق ُب الر 

كالشكل، كإف كاف ا١باحظ قد ٙبدث قبلو عن ٠بت ا٣بطب كىيئتو، كأثر ذلك ُب إقناع السامع 
 كالتأثّب فيو.

     كيفية األداء  من مقتضيات الفصاحة االلتزاـ بالنموذج القرشي ُب مستول ا٤بعجم كك  
 النطق. ك

نموذجو األ٠بى "القرآف"، كعلى قدر ٦باراة الكبلـ أللفاظو يكوف حظو من أما ا٤بعجم ف
الفصاحة كالببلغة، كاالرتكاز على فكرة اجملاراة يقلل من أٮبية ارتباط الفصاحة با٤بكاف كقرب 

دؿ على ذلك ىذه الركاية: "قاؿ أىل مكة مد بن ا٤بناذر الشاعر: يا٤بتكلم من مهبط الوحي، 
أىل البصرة لغة فصيحة، إ٭با الفصاحة لنا أىل مكة. فقاؿ ابن مناذر: أما ليست لكم معاشر 

ى األلفاظ للقرآف كأكثرىا لو موافقة، فضعوا القرآف بعد ىذا حيث شئتم، أنتم كألفاظنا فأح
تسموف القدر برمة، ك٘بمعوف الربمة على براـ، ك٫بن نقوؿ قدر ك٪بمعها على قدكر، كقاؿ ا عز 

كأنتم تسموف البيت إذا كاف فوؽ البيت  ، ﴾اِسَياتٍ   رَّ   َكاْلَجَواِب َوُقُدورٍ َوِجَفاٍن  ﴿كجل: 

                                                 
(81)

 .557الفاضل: ص   
(82)

 .557ا٤بصدر نفسو: ص    


 .57سورة سبأ: اآلية     



ل<                                                               ّٔ                 انفصم األٔل <يصطهحا انفصاحت ٔانبالغت عُد انًبزدانباب األ

 51 

ة، ك٘بمعوف ىذا االسم على عبليل، ك٫بن نسميو غرفة ك٘بمعها على غرفات كغرؼ كقاؿ ا عليٌ 
 .. "(83) ﴾ٌف مَّْبِنيَّةٌ   ٌف مِّن فَ ْوِقَها ُغرَ   ُغرَ ﴿تبارؾ كتعاىل: 

 ةش" عرفت بببلغة ا٤بنطق حٌب غدت مضرب األمثاؿ ُب جهار "قري فإفأما األداء  
مة غالصوت كحبلكة النغمة، فكانوا إذا أرادكا اإلشارة إىل فصاحة خطيب قالوا: أشبو قريش ن

زد على ذلك أف طريقتها ُب اللفظ خالية من الشوائب الٍب علقت بنطق بعض  كجهارة )فبلف(.
 ناس.أىلها أفصح ال عدٌ  القبائل األخرل كلذلك

 أثر البيئة في الفصاحة:رابعا:
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، 
للساف لغة لو، شريطة أف يكوف فكل كلد يستطيع أف يكتسب لساف أم قـو حٌب يصبح ىذا ا

 ذلك فور كالدتو كأف يعيش فيهم طويبل.
ده يعَبؼ بأف كل من نطق ٪بكا٤بربد مل يعد الفصيح ىو ذلك العريب األصيل فقط، بل  

جرير  رقح"العربية بالشكل الصحيح كتعاطي الشعر ىو فصيح دليلنا على ذلك أنو حينما 
 :(84)باألخطل قاؿ فيهاُب قصيدة هتكم فيها  نجعرضا من شأف الز 

 .االى وى خٍ أى  مي هي نػٍ مً  ـي رى كٍ أى  جي نٍ الز  فى  بو لً غٍ  تػى ُب  ةن كلى ؤي خى  نبى  لي طٍ تى  الى   
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:
 االى طى بٍ ا أى حن جً احى جى  ٍبى   تى الىقػىيٍ   مٍ هً فم  صى ُب  مٍ هي قػىٍيتػى الى  وٍ لى  جي نٍ الز  كى   
 .(85)"االى قى عً ا كى بن اجً حى  فٍ ازً وى يػي  ملىٍ  فٍ إً          مٍ هي بػ  سى  بو يٍ لى  كي ًِب بى  بً لٍ كى   اؿي ا بى مى   
 بكلمات ا٤بدح التالية: كلكي ٰبقر رياح جريرا، مدح ُب قصيدتو خصمو 
 .(86)االى يى جٍ ا األى ا٥بيى نى تػى  سى يٍ لى فػى  تٍ الى طى  ةه يى ادً عى  ةه رى خٍ صى  ؽى دى زٍ رى الفى  ف  إً   

                                                 


 .64سورة الزمر: اآلية    
(83)

 .=5->5/5البياف كالتبيْب:   
(84   )

 7:7ص ديواف جرير: 
(85)

 .6/667الكامل:    
(86)

 .9=6/6در نفسو: ا٤بص   
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. رغم أنو عاب عليو (87)كقد كصف ا٤بربد رياح بن سنيح الز٪بي فقاؿ: "ككاف فصيحا" 
. لكن (88)األجياؿ كعلت فليس تنا٥با" تتأليفو  للكبلـ، ألف التأليف الطبيعي يقضي: "طال

غّب العريب، إذ كجده يعيب على الفرزدؽ أيضا ا٤بربد مل يرجع ىذه الظاىرة إىل أصل الشاعر 
، كيذكر ٧باسنو كلما سنحت الفرصة لذلك، (89)رداءة التأليف مع ذلك كاف يفضلو على جرير

من ذلك ما ركاه الركاة أنو قاؿ: "الفرزدؽ ٯبيء بالبيت كأخيو، كجرير ٯبيء بالبيت كابن 
 .(90)عمو"

، عاشقا ااكرة"كثّب  د بأنو كاففو ا٤بربٌ كىا ىو ذا عبيد ا بن زياد كايل العراؽ يص 
ع الكلمة ا١بيدة عرج ٠بللكبلـ ا١بيد، مستحسنا للصواب منو، ال يزاؿ يبحث عن عذره، فإذا 

قاؿ لرجل مرة، كاهتمو برأم ا٣بوارج:  ، يرتضخ لغة فارسية، ك عليها ... ككاف مع ىذا ألكن
"  -كيدؿ االسم على أف أصلها غّب عريب -، ألنو عاش مع أمو مرجانة(91)أىركدم منذ اليـو

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 

سيوفكم، ٩با دعا ابن مفرغ الشاعر أف  وا(لي األرض، كأمر ا١بنود يوما فقاؿ ٥بم: افتحوا )أم سي 
 يسخر منو بقولو:

 اعً ػػػػػيى لض  لً  ؾى رً مٍ أى  لي كي كى  تى عٍ ضى أى   يدو عً بى  نٍ مً  كى فى يػٍ سى  تى حٍ تى فػى  ـى وٍ يػى كى 
 .(92)"ى زيادا، الذم كاف خطيبا مفوىا، أف يصلح من لساف ابنوصكيركل أف معاكية أك  

هده، فعبيد ا رغم أف أصلو عريب إال أف حياتو فالبيئة تؤثر ُب الفرد حٌب إف حاكؿ ج        
  مع زكج أـ فارسي غّبت من ٥بجتو رغم حبو للعربية.

( كىو ابن ألحد أسارل العرب من مدينة ميساف، 110كقدٲبا ٛبلك ا٢بسن البصرم )ت  
ة، ال ٯبدكف غضاضة ُب أف بليعوف كأيب عمرك بن العبلء كرؤ ضأزمة العربية، ٕبيث كاف رجاؿ 

                                                 
(87)

 9=6/6الكامل:   
(88)

 9=6/6ا٤بصدر نفسو:   
(89)

 9=6/6ا٤بصدر نفسو: ينظر   
(90)

 .565ا٤بوشح: ص  
   :6/665اللكنة: أف يتعرض على الكبلـ اللغة األعجمية، الكامل. 

(91)
 .=69->7/69الكامل:   

(92)
 .5/9ـ: :6=5ىػ/ 5788األمايل أليب علي القايل، القاىرة،   
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ه إىل جانب ا٢بجاج، ككاف تبلميذه اجملتهدكف يكتبوف عبارات أستاذىم، ال ٤با ٙبتويو من يضعو 
 .(93)علم فحسب، بل لصياغتها اللغوية كذلك

كإذا كانت البادية من حيث ىي موطن العريب الفصيح ال من حيث ىي بادية كانت  
ا من ا٣بارج، فإذا اللغة العربية مرتعا للسليقة العربية، كمنبعا نقيا للفصاحة السليمة ٩با قد يشوهب

رل على لسانو، بغّب أف يراعي إعراهبا كال أف يتكلف فيها التحسْب كالتدبيج، فإذا قدر لو أف ٘ب
تو، قغادر ذلك الوسط، كخالط غّب الفصحاء ُب لغتو أسرعت إليو العجمة كا٣بطأ، كذىبت سلي

 ككاف لسانو مطاكعا لو على النطق بأم حرؼ، كبأم لفظ.
٤بربد أكد لنا صحة ىذه النظرية عندما أكرد لنا كاقعة جرت للحجاج: "نظر ا٢بجاج كا 

فإذا جل من خرج مع عبد الرٞبن، من الفقهاء كغّبىم من ا٤بوايل، فأحب أف يزيلهم عن موضع 
، كٱبلطهم بأىل القرل كاألنباط، فقاؿ إ٭با ا٤بوايل علوج، كإ٭با أكٌب هبم من كاآلدابالفصاحة 
اىم أكىل هبم، فأمر بتسيّبىم من األمصار كإقرار العرب هبا، كأمر أف ينقش على يد  القرل، فقر 

كل إنساف منهم اسم قريتو، كطالت كاليتو، فتوالد القـو ىناؾ، فخبثت لغات أكالدىم، 
كفسدت طبائعهم، فلما قاـ سليماف بن عبد ا٤بلك أخرج من كاف ُب سجن ا٢بجاج من 

يـو كاحد ٜبانْب ألفا، كرد ا٤بنقوشْب، فرجعوا ُب صورة األنباط،  ا٤بظلومْب، فيقاؿ إنو أخرج ُب
 ففي ذلك يقوؿ الراجز:

 لٍ ظً كى  ن  كى   نٍ مً  اجي ج  ٢بى اا هى جى رى خٍ أى   لٍ ػػػػػبً اإلً  ؽي وٍ ا سى مى  رً دٍ تى  ملى  ةه يى ارً جى   
 . (94)"لٍ لى جى  دو لى  جى ُب  اؾً ف  كى   تٍ شى قً ا ني مى          لٍ ٝبىى  ني ابٍ ا كى رن اضً حى  ره دٍ بى  افى كى   وٍ لى   
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، 
أك يطابق ُب  .(95)غويْب كيردىا عليهمكمنهم من سيخصها بتأليف كامل يستعرض فيو أراء اللٌ 

 .(96)بْب الببلغة الداللة بينها ك
 

                                                 
(93)

 .88-6/56 – 687-=64-=5/55ينظر الكامل:   
(94)

 .;=/6الكامل:   
(95)

 :;ىػ: ص=>57ينظر سر الفصاحة، ابن سناف ا٣بفاجي، شرح كتصحيح عبد ا٤بتعاؿ الصعيدم، مكتبة صبيح القاىرة،   
(96)

 :7 - 79: صىرة، علق عليو، ٧بمود ٧بمد شاكر، مكتبة ا٣با٪بي، القاينظر دالئل اإلعجاز، عبد القاىر ا١برجاين  
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 عند المبرد البالغةمصطلح  الثاني: المبحث
 : مفهوم البالغة:أوال

٤بقتضى  تومطابقفهي  ببلغة الكبلـك أما "ُب تعريف الببلغة:  اإليضاحيقوؿ صاحب  
تنكّب يباين ال فمقاـ  ،٨بتلف فإف مقامات الكبلـ متفاكتة ك مقتضى ا٢باؿ ،ا٢باؿ مع فصاحتو

ك مقاـ  ،التأخّبالتقدًن يباين مقاـ  ك مقاـ ،ك مقاـ اإلطبلؽ يباين مقاـ التقييد ،التعريف مقاـ
كمقاـ الفصل يباين مقاـ الوصل،  ،ك مقاـ القصر يباين مقاـ خبلفو ،الذكر يباين مقاـ ا٢بذؼ
ك كذا ، طاب الغيبخ يباين، ككذا خطاب الذكي اإلطناب ك ا٤بساكاةكمقاـ اإلٯباز يباين مقاـ 

كارتفاع شأف الكبلـ ُب ا٢بسن كالقبوؿ ٗبطابقتو لبلعتبار  ...لكل كلمة مع صاحبتها مقاـ
 .(97)الَبكيب" عند راجعة إىل اللفظ باعتبار إفادتو ا٤بعُب صفة فالببلغة ...ا٤بناسب

 البالغة عند المبرد:مصطلح ثانيا:
اسع يشمل ا٤بتكلم كا٤بخاطب كالنص، كانت مرتبطة ٗبفهـو ك   عصر ا٤بربدف الببلغة ُب إ 

ذا اال٘باه ا٤بربد الذم كإف مل يأت ىٍب بدأ اال٘باه ٫بو خصائصها ا٤بتعلقة بالنص الفِب، كقد مثل 
ٔبديد إال أنو استطاع أف يتحوؿ ٗبفهـو الببلغة ٙبوال كبّبا حْب قصر داللتو على صفات العبارة 

إحاطة القوؿ با٤بعُب، كاختيار الكبلـ كحسن الفنية كخصائص فن القوؿ، فقاؿ: "حق الببلغة 
النظم حٌب تكوف الكلمة مقاربة أختها، كمعاضدة شكلها، كأف يقرب هبا البعيد، كٰبذؼ منها 

 .(98)الفضوؿ"
كا٤بتصفح ٥بذا التعريف يبلحظ أف ا٤بربد "مل يبتدع أم طرؼ من أطرافو فجميعها  

البياف كالتبيْب بوجو خاص إال أف الطريف ُب  موجودة بلفظو أك ٗبعناه ُب ا٤بؤلفات السابقة كُب
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 

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

                                                 
 ـ:79=5ىػ/5797اإليضاح للخطيب القزكيِب ُب ا٤بعاين ك البياف ك البديع، عبد ا٤بتعاؿ صعيدم، ا٤بطبعة امودية باألزىر مصر،   (97)
 5/6:-6;. 
(98)

 .5>الببلغة للمربد: ص  
(99)

 .345ـ: ص5>=5التفكّب الببلغي عند العرب، ٞبادم صمود، منشورات ا١بامعة التونسية، دط،  
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لفت بينها كونت مفهوما للببلغة ا٢بقة كما آكىذا التعريف اشتمل على عناصر إذا ت 
 رآىا ا٤بربد، كىذه العناصر ىي:

 إحاطة القول بالمعنى: 1-
إف كظيفة الكبلـ األساسية ىي الفهم كاإلفهاـ، كلقد أدرؾ القدماء ذلك، فقد جاء عن  

 .(100)ال يدؿ على معناؾ، كال يشّب إىل مغزاؾ" ابن ا٤بقفع قولو: " ال خّب ُب كبلـ
كإف مل ٰبط القوؿ با٤بعُب فقد الكبلـ مطلبا أساسيا فيو، ككي تتم ىذه اإلحاطة ٯبب  

غوية الٍب ٙبتل ٧بل األساس ُب كل عملية تواصل لغوم مهما كاف واميس اللٌ نٌ راعاة ٝبلة من الم
، كمبلءمة الكبلـ للمتلقيكمبلءمة الكبلـ  مستواىا، كىذه النواميس ىي: مبلءمة اللفظ للمعُب،

 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  
ر بن ا٤بعتمر كجعل ٥با نصيب األسد من الوصايا الٍب ضمنها كانت من أبرز ٠باتو، كتلقفها بش

مكاهنا ُب ثنايا تصور شامل للعمل األديب، ٍب تلقفها ا١باحظ كمن بعده  خذصحيفتو، كبدأت تأ
 ا٤بربد.

اللفظ  مبلءمة اللفظ للمعُب: ال ٲبكن إيصاؿ ا٤بعُب ا٤براد إىل السامع إال إذا انتقينا -أ   
لذا قاؿ بشر بن ا٤بعتمر: "فمن أراغ معُب  كرٲبا فليلتمس لو لفظا كرٲبا، فإف  ا٤بناسب ٥بذا ا٤بعُب،

، (101)حق ا٤بعُب الشريف اللفظ الشريف، كمن حقهما أف تصوهنما عما يفسدٮبا كيهجنهما"
ل إليها وص٭با يفيد اإلبانة عن األغراض القائمة ُب النفوس الٍب ال ٲبكن التإكذلك ألف "الكبلـ 

تاجة إىل ما يعرب عنها، فما كاف أقرب ُب تصويرىا، كأظهر ُب كشفها للفهم بأنفسها كىي ٧ب
الغائب عنها، ككاف مع ذلك أحكم ُب اإلبانة عن ا٤براد، كأشد ٙبقيقا ُب اإليضاح عن ا٤بطلب 

 .(102)كأعجب ُب كضعو، كأرشق ُب تصرفو، كأبرع ُب نظمو، كاف أكىل كأحق بأف يكوف شريفا"

                                                 
(100)

 .:5/55البياف كالتبيْب:    
(101)

 .:5/57ا٤بصدر نفسو:   
(102)

 . =55ـ: ص;;=5، 8إعجاز القرآف، أبو بكر ٧بمد بن الطيب الباقبلين، ٙبقيق السيد أٞبد صقر، دار ا٤بعارؼ ٗبصر، ط  
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سبو كال ينوب فيو غّبىا عنها، لذلك "ترل أف ا تبارؾ كتعاىل فكل سياؽ لو ألفاظ تنا 
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 

ع االنتقاـ كالعامة كأكثر ا٣باصة ال يفصلوف بْب ذكر ا٤بطر كبْب ذكر القرآف يلفظ بو إال ُب موض
 .(103)الغيث"
قدرة األديب تظهر ُب مدل ك ، على ىذا فإف لكل لفظة موقعا ٧بددا ُب أداء ا٤بعاين ك 

  حذقو ُب اختيار البلئق با٤بعُب من األلفاظ.
ب من ا٢بديث اللفظ الغرض ا٤بقصود من الكبلـ ألف "لكل ضر  بلئميكما ٯبب أف  

 .(104)ضرب من اللفظ، كلكل نوع من ا٤بعاين نوع من األ٠باء "
على األديب كي تتحقق لو اللياقة ُب  يأنواع كما أف األغراض أنواع لذا ينبغ فاأللفاظ 

 التعبّب أف يراعي اختيار اللفظ ا٤بناسب للغرض ا٤براد.
 : قاؿ: "٩با يعاب بو أبو ٛباـ قولو ٩با اختل فيو ىذا ا٤ببدأ ما ركاه ا٤بربد عن أيب ٛباـ حيث ك

 مً ػػػػػػػيجً رى  افو طى يٍ شى ها بً ًجلي ارى مى   ىل  غى تػى  ْبى حً  وي نٍ مً  بي رٍ ا٢بى تػيثػىف ى  
 .(105)فجعل ا٤بمدكح ىو الشيطاف الرجيم" 
إف ا٤ببلءمة بْب اللفظ كا٤بعُب احتلت مكانة مرموقة ُب ا٤بوركث الببلغي، كإف مل يفصل  

إال أننا نظن أنو كاف على دراية تامة هبا عندما عرب بقولو: "إحاطة القوؿ ا٤بربد القوؿ فيها 
با٤بعُب" كيف ال كقد تتلمذ على يدم ا١باحظ كاطلع على صحيفة بشر كىضم كل ما جاء قبلو 

 من مؤلفات.
القدماء من الببلغيْب على ضركرة مراعاة ا٤بتكلم  لناد :كا٤بتلقيا٤ببلءمة بْب الكبلـ  -ب   

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

                                                 
(103)

 .5/64البياف ك التبيْب:   
(104)

 .=7/7ا٢بيواف:   


 >;/6شرح ديواف أيب ٛباـ:     
(105)

 .:74وشح: ص ا٤ب  
(106)

 .7=/5البياف ك التبيْب:   
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غوم كمنزلتو ُب العلم، بينما اللٌ يشّب ٗبقدار الطاقة إىل زاد ا٤بخاطب  ا١باحظ يبدك أف ك 
 السلطاف.ة" إىل رتبتيو ُب السلم االجتماعي كحظو من ا١باه ك ليشّب بػ "أقدار ا٤بنز 

. ألف الناس (107)يشَبط ُب ا٤بتكلم أف "يكوف ُب قواه فضل التصرؼ ُب كل طبقة" ك 
أنفسهم طبقات ، كا٤بطلوب من األديب أف يكوف ملما إ٤باما كافيا بطبقات الكبلـ ٕبيث "ال 

  .(108)يكلم سيد األمة بكبلـ األمة، كال ا٤بلوؾ بكبلـ السوقة"
ا هبا، كلكل قـو ألفاظ تغلب عليهم كيعربكف هبا، فيا خاصمعر أم أف لكل طبقة معجما  

كلكل فن من فنوف القوؿ ألفاظ تسود، كيؤثر التعبّب ٗبا فيو، كنوادر ا٤بولدين مثبل تتطلب نوعا 
 .عنها تنألخاصا من األلفاظ ال ٯبوز أف 

على ا٤بتكلم أف يراعي ا٢بالة النفسية ٤بخاطبيو، كمدل حرصهم على االستماع منو، ك  
د ا بن مسعود: "حدث الناس ما حدجوؾ بأبصارىم، كأذنوا لك بأ٠باعهم، ك٢بظوؾ قاؿ عب

 .(109)بأبصارىم، كإذا رأيت منهم فَبة فأمسك"
حيث قاؿ:  جيدا دليلنا على ذلك ما جاء ُب كتابو الفاضل ركا٤بربد كاف يعي ىذا األم 

أخذه عنا، كينشره يبو من  "كقد أردنا أف نصل كتابنا ٗبا شرطناه على أنفسنا من ذكر ما ينتفع
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 

 .(110)ستماع"ا٢بكماء، أنو قاؿ: من أطاؿ ا٢بديث عرض أصحابو للسآمة كسوء اال
كما قاؿ ُب كتابو الكامل: "كىذا باب اشَبطنا أف ٬برج فيو من حزف إىل سهل، كمن  

 .(111)جد إىل ىزؿ، ليسَبيح إليو القارئ، كيدفع من مستمعو ا٤ببلؿ"
قاؿ أيضا: "نذكر ُب ىذا الباب من كل شيء شيئا، ليكوف فيو اسَباحة للقارئ،  ك 

 ستطراؼ، ك٬بلط ما فيو من ا١بد بشيء يسّب من ا٥بزؿ، كانتقاؿ بنفي ا٤بلل، ٢بسن موقع اال
 

                                                 
(107)

 .6=/5البياف ك التبيْب:   
(108)

 .6=/5ا٤بصدر نفسو:   
(109)

 .5/548ا٤بصدر نفسو:   
(110)

 .==الفاضل: ص   
(111)

 .7/7الكامل:   
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 .(112)"ليسَبيح إليو القلب كتسكن إليو النفس
كباإلضافة إىل ىذه العناصر الضركرية الٍب ٯبب االنتباه إليها عند عملية التواصل، برز  

ألف  مظهر آخر من مظاىر مبلءمة الكبلـ للمتلقي أال كىو مبلءمة الكبلـ ٤با ينتظره ا٤بتلقي،
ٰبقق لو البغية، كألف ا٤بتلقى ينتظر  شيئا جديدا للمتلقي مل يلق قبوال كمل دثالكبلـ إذا مل ٰب

عرُب، كلعل ىذا ىو ا٤ببدأ الذم انطلق منو دائما من الكبلـ شيئا جديدا يضيفو إىل رصيده ا٤ب
 ا٤بربد ُب الرد على اعَباض الكندم الذم رغم أف ُب الكبلـ حشوا.

ركب الكندم ا٤بتفلسف إىل أيب العباس كقاؿ لو: "إين "ارم أنو قاؿ: بألنفقد ركل ابن ا 
ألجد ُب كبلـ العرب حشوا، فقاؿ لو أبو العباس: ُب أم موضع كجدت ذلك؟ فقاؿ: أجد 
العرب يقولوف: "عبد ا قائم"، ٍب يقولوف: "إف عبد ا قائم ٍب يقولوف: "إف عبد ا لقائم"، 

ُب كاحد، فقاؿ أبو العباس بل ا٤بعاين ٨بتلفة الختبلؼ األلفاظ، فقو٥بم: فاأللفاظ متكررة كا٤بع
"عبد ا قائم"، إخبار عن قيامو، كقو٥بم: "إف عبد ا قائم"، جواب عن سؤاؿ سائل، كقولو: 

 .(113)"إف عبد ا لقائم"، جواب عن إنكار منكر قيامو، فقد تكررت األلفاظ لتكرر ا٤بعاين"
 يعدؿ كبلمو كفق حاؿ ا٤بخاطب كنوع الفائدة الٍب ينتظرىا. فا٤بتكلم عليو أف 

ال أحد يشك ُب قدرة السلف على كضع اليد على أدؽ  :ا٤ببلءمة بْب الكبلـ كا٤بقاـ -ج
خصائص اللغة األدبية فضبل عن أبرزىا كمبلءمة الكبلـ للمقاـ، فقد عرفت منذ العصر ا١باىلي 

 (115)، كقوؿ الشاعر(114)"لكل مقاـ مقاؿ"كالدليل على ذلك ا٤بثل ا١باىلي ا٤بشهور 
  اؾى دى ىى  ي  لى عى  نٍ ن  ٙبىى   

ى
 االى قى مى  اـو قى مى  لم كي لً  ف  إً فى   يكي لً ا٤ب

إف مبلءمة الكبلـ مع ا٤بقاـ عند الببلغيْب القدماء يقصد بو تكييف الكبلـ مع ا٤بقاـ  
ببلغيا ُب ظل من حيث الكيف أم اإلٯباز كاإلطناب، ككاف كل من اإلٯباز كاإلطناب مظهرا 

  .مقولٍب "ا٤بقاـ" ك"ا٤بقاؿ"

                                                 
(112)

 .:>6-9>6/6الكامل:    
(113)

 .759دالئل اإلعجاز: ص   
(114)

ن إبراىيم النيسابورم ا٤بيداين، حققو كفصلو كضبط غوانيو كعلق حواشيو ٧بمد ٧بي الدين ٦بمع األمثاؿ، الفضل أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد ب  
 .5/645كا٤بثل موجود ُب كتاب ا٢بيواف للجاحظ:  :7/56ـ: 99=5ىػ/ 8;57عبد ا٢بميد، 

(115)
 .666: ص5، طىػ>;57، ديواف ا٢بطيئة، ٙبقيق نعماف طو، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب، القاىرة، 6=6/5الكامل:   
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فعندما يقتضي ا٤بقاـ اإلٯباز فالببلغة ُب أف يأٌب الكبلـ موجزا، كعندما يقتضي اإلطناب  
"من باب اإلٯباز، كقد  فالببلغة ُب أف يأٌب الكبلـ مطنبا، فقد يكوف االتساع فيو أم الكبلـ

 .(116)با٤بواقف كا٤بقامات" يكوف الكبلـ قصّبا، كمع ذلك يعد مطنبا، فالعربة
قاؿ ا٤بربد ُب صدر كتابو الكامل: "من كبلـ العرب االختصار ا٤بفهم، كاإلطناب  
 .(118). كقاؿ أيضا: "فإف اإلكثار سرؼ، كما أف التقصّب عجز"(117)ا٤بفخم"
كلعل أكؿ من كضع ا٤ببلءمة بْب الكبلـ كا٤بقاـ كمقياس ببلغي ُب صيغتها النهائية ىو  

عي، كما أف اإلطناب ببلغة كالتطويل عي  ك حْب قاؿ: "اإلٯباز ببلغة كالتقصّبالرماين، كذل
... فإف لكل كاحد من اإلٯباز كاإلطناب موضعا يكوف بو أكىل من اآلخر، ألف ا٢باجة إليو 

 .(119)أشد، كاالىتماـ بو أعظم"
للمعُب، كخبلصة القوؿ إف الكبلـ إذا جاء مراعيا ٥بذه األحواؿ كلها، من مبلءمة اللفظ  

          ، (120)، كالكبلـ للمقاـ، "كاف قمينا ٕبسن ا٤بوقع كبانتفاع ا٤بستمع"للمتلقيكالكبلـ 
كٙبققت كظيفة الكبلـ الٍب يتوخاىا ا٤بتكلم كينتظره السامع كىي الفهم كاإلفهاـ، لذا ٪بد ا٤بربد 

سامع من سوء إفهاـ يورد قوال للعتايب كىو "قيل للعتايب، ما أقرب الببلغة؟ قاؿ: أال يؤتى ال
 .(121)القائل كال يؤتى القائل من سوء فهم السامع"

 كاف ما أقرب يبكالذم يلفت االنتباه ُب ىذا القوؿ أف السؤاؿ الذم طرح على العتا 
الببلغة؟ كمل يكن ما الببلغة؟ كىذا يدؿ على أف إحاطة القوؿ با٤بعُب أمر قرب من الببلغة كليس 

ربد يأٌب هبذا القوؿ دكف التعليق عليو القتناعو أف اإلحاطة عنصر لذا كجدنا ا٤ب ،اهالببلغة كل
 أساس ُب الببلغة كليس الببلغة بأكملها.

                                                 
(116)

 .>8الببلغة تطور كتاريخ: ص   
(117)

 .;5/5الكامل:    
(118)

 .==الفاضل: ص    
(119)

ىػ(، ضمن ثبلث رسائل ُب إعجاز القرآف للرماين            :>7-ىػ:=6النكت ُب إعجاز القرآف، أبو ا٢بسن علي بن عيسى الرماين)  
 .=;->;ـ: ص:;=5، 7 ك٧بمد زغلوؿ سبلـ، دار ا٤بعارؼ ٗبصر، طك ا٣بطايب ك عبد القاىر ا١برجاين، ٙبقيق ٧بمد خلف ا

(120)
 .>/6البياف كالتبيْب:   

(121)
 .;8/56الكامل:    
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كا٤بربد استفاد من آراء أستاذه ا١باحظ فقرف إحاطة القوؿ با٤بعُب ُب تعريفو للببلغة  
اضدة ٗبقاييس أخرل ىي "اختيار الكبلـ كحسن النظم حٌب تكوف الكلمة مقاربة أختها كمع

 .(122)شكلها، كأف يقرب هبا البعيد، كٰبذؼ منها الفضوؿ"
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 
١بماؿ، كذلك يقتضي من األديب مزيدا من التأنق وز قدرا من ا٢بسن كاالبليغ فبلبد أف ٰب

ا٤بألوؼ  حيز التجويد كالَبتيب، ألف ذلك ىو مناط الببلغة كبو يرقى الكبلـ منك كا٤ببالغة، 
 .(123)الذم ال يتفيأ سول اإلفهاـ إىل مدارج ا١بماؿ الببلغي ا٤بؤثر"

ألنو قد يفهم ا٤بعُب  ىذا ما عرب عنو الرماين حْب قاؿ: "كليست الببلغة إفهاـ ا٤بعُب، ك 
 .(124)"ييمتكلماف أحدٮبا بليغ، كاآلخر ع

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 

ك٘بارهبم إىل إعماؿ الفكر كالركية كالذكؽ كا٣بياؿ كالعاطفة  العرب الذين يلجؤكف لنقل معانيهم
ُ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.
 م:اختيار الكال 2-

لقد أدرؾ الببلغيوف األدباء أٮبية االختيار كمبدأ ببلغي، كأكدكا على ضركرة مراعاتو  
ـ( ُب تعريفو للببلغة: "ٚبّب اللفظ ُب 144 -ىػ 80عند صياغة نص، قاؿ عمرك بن عبيد )

. كقاؿ (126)آلة الببلغة عند ا١باحظ أف يكوف الكبلـ "متخّب اللفظ" . ك(125)حسن إفهاـ"

                                                 
(122)

 .5>الببلغة للمربد: ص   
(123)

مقاييس الببلغة بْب األدباء كالعلماء، حامد صاّب خلف الربيعي، معهد البحوث العلمية ك إحياء الَباث اإلسبلمي، مكة ا٤بكرمة   
 .5;ـ: ص:==5ىػ/ :585

(124)
 .9;النكت ُب إعجاز القرآف: ص  

(125)
 .5/558البياف كالتبيْب:   

(126)
 .6=/5ا٤بصدر نفسو:   
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شيخ إىل استحساف ا٤بعُب، كا٤بعاين مطركحة على الطريق ... كإ٭با الشأف ُب أيضا: "كذىب ال
من أدلة ببلغة البلغاء عنده أهنم "ٚبّبكا تلك األلفاظ لتلك  . ك(127)إقامة الوزف، كٚبّب اللفظ"

 .(129) . كقاؿ ا٤بربد: "حق الببلغة إحاطة القوؿ با٤بعُب كاختيار الكبلـ ..."(128)ا٤بعاين"
ة تتفاضل من حيث الصفات النوعية، كحكمها كما يقوؿ ابن األثّب يغو فا٤بفردات اللٌ  

. لذا فإف أشق ما يلقاه األديب ُب (130)"حكم الآللئ ا٤ببددة، فإهنا تتخّب كتنتقى قبل النظم"
ّب اللفظ أف يضع كل لفظ ُب موقعو البلئق بو، كىذا ما ذىب إليو أبو ىبلؿ العسكرم عندما ٚب

. انطبلقا من أف "ٚبّب األلفاظ كإبداؿ بعضها من (131)ٚبّب اللفظ" قاؿ: "مدار الببلغة على
 .(132)كىو من أحسن نعوتو كأزين صفاتو" الكبلـاـ ئبعض يوجب الت

كمبدأ االختيار ُب كل عمل أديب "تنتفى معو العفوية كاالعتباط ألنو يؤكد على عملية  
ك العمل، كىذا ىو لب ا٤بشاهبة بْب الوعي التاـ ُب انتقاء الوسائل كالوجوه الٍب ترفع من قدر ذل

فن األدب كغّبه من الفنوف كالصناعات األخرل ألف ا٤ببدع ُب كل منها يعمد إىل االختيار 
 .(133)الواعي للمواد كاألدكات كاألشكاؿ، ليكوف ما يأٌب بو ٝبيبل"

لذا فا٤بتكلم ٯبب أف يكوف عارفا بوجوه تصاريف الكبلـ حٌب يتمكن من اختيار ألفاظو  
كوه بالركاية ذ ة كا٤براف ك بىذا ال يتم إال للبلغاء كاألبيناء ٩بن جبلوا على طبع أديب قوموه بالدر ك 

 لعيوف األدب. 
غوية كما ينبغي أف تكوف عليو من حسن االختيار كلقد عِب الببلغيوف بالصياغة اللٌ  

 كالَبتيب الذم ٯبعل من لغة األدب لغة ذات تشكيل ٝبايل خاص.

                                                 
(127 )

 .7/575ا٢بيواف:   
(128)

 .=5/57البياف كالتبيْب:   
(129)

 .5>الببلغة للمربد: ص  
(130)

 .5/689ىػ: 5847، 6ار الرفاعي الرياض،طا٤بثل السائر، ضياء الدين بن األثّب، ٙبقيق أٞبد ا٢بوُب ك بدكم طبانة، د  
(131)

 .76: صالصناعتْب   
(132)

 .=59ا٤بصدر نفسو: ص  
(133)

 .577مقاييس الببلغة بْب األدباء كالعلماء: ص  
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غنية ٗبفرداهتا، ىذا الغُب جعلنا أحيانا نتوىم أف ىناؾ مفردات تؤدم نفس  اللغة العربيةف 
)ظننت "ذلك قولك  مثلا٤بعُب، لكن عند التحقيق تربز فركقا دقيقة ٛبيز إحداٮبا عن األخرل 

 .(134)" كحسبت( ك)كقعدت، كجلست( ك)ذراع، كساعد( ك)أنف، كمرسن(
موقعا كمكانا ٧بددا ُب أداء ا٤بعاين، كعلى ىذا فقد فطن الببلغيوف إىل أف لكل لفظة  

 و ُب اختيار البلئق با٤بعُب من األلفاظ.قكقدرة األديب تربز ُب مدل حذ
ائدة فنية إذا ضمت إىل غّبىا، كإال فالعدكؿ عنها فالبد أف تكوف للكلمة كما أنو         

دل استعما٥با إىل أحسن من اإلتياف هبا، من ىنا فقد امتدح الببلغيوف الظواىر الببلغية إذا أ
. كما قاؿ ا٤بربد، (135)ىا إذا خلت من الفائدة "ألف الكبلـ كضع للفائدة كالبياف"ذمو فائدة، ك 

كمن ىذه الظواىر الببلغية تلك الٍب تومئ مسمياهتا بأف ىناؾ عنصرا لغويا زائدا ُب السياؽ  
يتضمن لفتة أف  ا١بناس، فمرجع ا٢بسن ُب بلكبعض اسنات البديعية كمنها التجنيس مث

ذىنية، كأف يضيف إىل السياؽ معُب ال ٰبصل بدكنو، ليكوف ذا قيمة ُب نقل الصورة إىل ا٤بتلقي، 
قوؿ اإلماـ عبد القاىر: "فإنك ال تستحسن ٘بانس اللفظتْب إال إذا كاف موقع معنييهما من ي

 .(136)العقل موقعا ٞبيدا، كمل يكن مرمى ا١بامع بينهما مرمى بعيدا"
تيار ٲبس أيضا الَبكيب إال أف االختيار ُب ىذا ا٤بستول ال يكوف بْب كمبدأ االخ 

البدائل، كإ٭با يقـو على قدرة األديب ُب اختيار "ا٣بصائص التعبّبية ا٤بتاحة لو ما يراه كافيا 
غوية ا٤بختارة ىي الٍب تكوف ا٤ببلمح الٍب ٲبتاز هبا بأغراضو ا١بمالية، كىذه ا٣بصائص اللٌ 

، هاظيمكتننظم ا٤بعاين بأشار إىل ىذا النوع من االختيار ا١باحظ كعرب عنو . كقد (137)أسلوبو"
. كما شاكل ذلك كيبدك أف ا٤بربد استفاد ٩با قالو ا١باحظ، لذا فقد أشار (138)كتأليفها كتنسيقها

  .عند تعريفو للببلغة إىل "اختيار الكبلـ"

                                                 
(134)

أبو  ما اتفق لفظو كاختلف معناه من القرآف اجمليد، أيب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد النحوم، دراسة ك شرح ك ٙبقيق أٞبد ٧بمد سليماف   
 .;8ـ: ص>>=5ىػ/=584، 5رعد ٔبامعة الكويت، ط

(135)
 .96ما اتفق لفظو ك اختلف معناه: ص  

(136)
، 6أسرار الببلغة ُب علم البياف، تأليف اإلماـ عبد القاىر ا١برجاين، ٙبقيق ٧بمد االسكندراين ك د.ـ.مسعود، دار الكتاب العريب، ط  

 .:4ـ: ص>==5ىػ/>585
(137)

 .49ىػ: ص=584 الَباث العريب، عبد ا٢بكيم حساف عمر، الدراسات األسلوبية ُب  
(138)

 .7/74البياف كالتبيْب: ينظر   
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البدائل ا٤بختلفة، كإ٭با يعِب كخبلصة القوؿ أف االختيار ُب الكبلـ ال يعِب االختيار بْب  
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 

التعبّب، كىذا ما سندرسو بإذف ا ُب د لبلحظها تنبهو إىل كل تلك الفركؽ ُب يمن القرآف اجمل
 باب علم ا٤بعاين.

 حسن النظم: 3-
شاعت فكرة النظم منذ القرف الثاين ا٥بجرم، حيث ساىم ٦بموعة من األدباء كالعلماء  
الدراسة، كاكتملت على يد  كأبالتصريح  افكرة سواء أكاف ذلك باإلشارة إليهال ىذه ُب تطور

 من أىم ا٤بقاييس النقدية ُب تراثنا. ىيت نظرية متكاملة، ك عبد القاىر ا١برجاين، فأصبح
 النظم عند المبرد:

يرل ا٤بربد أف الببلغة تكوف ُب حسن النظم حيث يقوؿ: "حق الببلغة إحاطة القوؿ  
 با٤بعُب، كاختيار الكبلـ، كحسن النظم".

تيب حسن تر  -كما يبدك-كلفظة النظم الواردة ُب ىذا التعريف يقصد هبا ا٤بربد  
الكلمات ُب ا١بملة بعد أف يتم اختيارىا، إذ أننا مل نصادؼ فيما قرأنا من مؤلفات ا٤بربد تعريفا 

 .عند تعليقو على بعض األبيات دكف شرح أك تفصيل ا، بل أشار إليهاصرٰبا ٥ب
: "ككاف إ٠باعيل بن القاسم ال يكاد ٱبلى شعره ٩با تقدـ من األخبار من ذاؾ قولو 

 .(139)" ...ذلك الكبلـ ا٤بشهور، كيتناكلو أقرب متناكؿكاألثار، فينظم 
"كمن تشبيههم ا٤بتجاكز ا١بيد النظم ما قد ذكرناه كىو قوؿ أيب الطمحاف  كقاؿ أيضا: 
 القيِب:

"وٍ بي اقً ثى  عي ٍز ا١بى  مى ظى  نى ٌب  حى  لً يٍ ى الل  جى دي  مٍ هي وىي جي كي كى  مٍ هي ابػي سى حٍ أى  مٍ ٥بىي  تٍ اءى ضى أى  
(140). 

  .ُب ىذا البيت ٘باكز كمبالغة إال أنو كصفو ٔبودة نظم ألفاظو فرغم أف ا٤بربد رأل 
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)
 .6/55الكامل:    

(140)
 .=7/56ا٤بصدر نفسو:    
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. (141)كاستواء نظمو ُب غاية ما يستحسن"االستحساف، ٍب جعل ١بودة ألفاظو، كحسن رصفو، 
 :(142)قوؿ النابغة يعِب حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرك الفزازم

 وحي ني جي  اؿي بى ا١بً كى  نو صٍ ًٕبً  فى يٍ ككى     مٍ هي وسي في  نػي ٌب أٍ تى  ٍبي   نه صٍ حً  وفى ولي قي يػى   
  ظً فى لٍ تػى  ملىٍ كى   

ى
 يحي حً صى  ًني دً األى كى  اءً مى الس   وـي ٪بيي     ؿٍ زي تػى  ملىٍ كى  وري ػػػػػبي ى القي تى وٍ ا٤ب

 وحي ػػػػػػػني يػى  وى ىي كى  يم ا٢بى  مي دً نى  ل  ظى فى      وي ػػػػػػيي عٍ نػى  ػاءى جى  ػم  ثي  لو ػػػػػػػيلً ا قى من ػػػػػػػػػػػػػػػعى فػى   
تبلـؤ ُب األبيات بعضها الىو التبلـؤ بْب الكلمات ك  -كما يبدك- كاالستواء ُب النظم 

اف  كيعُب بو "انسجاـ ا٢بركؼ ُب بنية الكلمة، كانسجاـ كىذا ما ٠باه ا١باحظ باالقَب  ،مع بعض
الكلمات ُب السياؽ، كىو السبيل إىل ٙبقيق التجانس كالتناغم الصوٌب، فما توافر لو ذلك من 

  .(143)الكبلـ فهو ا٤بتآلف ا١بيد كما افتقر إليو فهو ا٤بتنافر الردمء"
و كٝبالو الذم ال يكوف إال كفق أما إذا غاب التبلـؤ كالَبتيب ُب الكبلـ فقد النظم حسن 

التئاـ كاٙباد أجزائو كالَبابط الذم تتجسد فيو الرباعة ُب البياف ا٤بؤثر، كمن ذلك قوؿ أيب البيداء 
 الرياحي:
 يلي خً دى  يضً رً  القى ُب  ي  عً دى  افي سى لً     وي نى يػٍ بػى  ؽى ر  فػى  شً بٍ الكى  رً عٍ بػى كى   رعٍ شً كى   
"كأما قولو "كبعر الكبش" فإ٭با ذىب إىل أف  ا١باحظ على ىذا البيت قائبل: لقكقد ع 

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 

مواتية سلسة النظاـ خفيفة على اللساف، حٌب  اللساف كتكده، كاألخرل تراىا سهلة لينة، كرطبة 
 .(144)كأف البيت بأسره كلمة كاحدة، كحٌب كأف الكلمة بأسرىا حرؼ كاحد"

 بعر: "ك وقولبأما ا٤بربد فقد علق على نفس البيت بعد أف ٠بعو من أستاذه ا١باحظ  
ع: تركت من ذلك قوؿ بنت حطيئة لو ٤با نزؿ ُب بيت بِب كليب بن يربو فالكبش يقع متفرقا، 

                                                 
(141)

 .=7/56الكامل:    
(142)

 >58: صـ:==5ىػ/:585، دار الكتب العلمية، بّبكت،  7، شرح عٌباس عبد الساتر،طديواف النابغة الذبياين   
(143)

 . 8>5مقاييس الببلغة بْب األدباء كالعلماء: ص   
(144)

 ;:/5البياف كالتبيْب:    
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، قاؿ: كا٤بعُب ُب ذلك أف قائل ىذا البيت أراد أف شالثركة كالعدد، كنزلت ُب بِب كليب بعر الكب
 .(145)شعر الذم ىجاه ٨بتلف ا٤بعاين غّب جار على نظم كال مشاكلة"

قاؿ ١بأ أف عمر بن "ُب موقف شبيو بالسابق، فقد أخرب ا٤بربد  ركىذه ا٤ببلحظة تتكر  
منك، قاؿ لو، ككيف؟ قاؿ: ألين أقوؿ البيت كأخاه كأنت تقوؿ البيت  البن عم لو: أنا أشعر

. فقد ضرب شعر "عمر بن ١بأ" مثبل للنظم ا١بيد، لتبلؤمو كذلك ناشئ عن (146)كابن عمو"
 األناة كالركية، كما ضرب شعر بن عمو مثاال للنظم الردمء، كلذا شبهو ببعر الكبش، ألنو يقع

ٯبيء بالبيت كأخيو  ؽالفرزدالفرزدؽ على جرير كيقوؿ: " د يفضلككاف ا٤برب  .متفرقا، كيفما اتفق
 .(147)كجرير يأٌب بالبيت كابن عمو"

مل يصل إىل مرتبة الشرح كالتفسّب  لكنوكاضح ٩با سبق أف ا٤بربد أحس بركعة النظم  ك 
 كالتعليل.

 حتى تكون الكلمة مقاربة أختها ومعاضدة شكلها: 4-
جزء من تعريفو بينها ا٤بربد باستعماؿ عبارات تؤكد ٯبرم حسن النظم إىل غايات ىي  

على اللحمة بْب األجزاء، كالتناسب بْب الوحدات ُب نطاؽ البيئة العامة: "حٌب تكوف الكلمة 
قسمها إىل قسمْب كي يتضح لنا نمقاربة أختها كمعاضدة شكلها" كالستنطاؽ ىذه العبارات، 

 مقصود ا٤بربد منها:
 بة أختها:حتى تكون الكلمة مقار  أ-

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 

 ...(149)، ا٤بشاكلة(148)عدد من ا٤بسميات أٮبها: التناسب
ف" تعد صورة اكالٍب أطلق عليها ا١باحظ مصطلح "القر  كا٤ببلءمة بْب الكلمة كالكلمة، 

من الصور األربع للمبلءمة أال كىي: ا٤ببلءمة بْب اللفظ كا٤بعُب، كا٤ببلءمة بْب الكلمة كالكلمة، 
                                                 

(145 )
 .7:7-7:6ا٤بوشح: ص  

(146)
 .:5/64، كينظر البياف كالتبيْب: 6/5:4الكامل:   

(147)
 .565ا٤بوشح: ص  

(148)
 .7=/7ا٢بيواف: ينظر   

(149)
 .6/5:4الكامل: ينظر   
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كا٤ببلءمة بْب الكبلـ كا٤بستمع، كا٤ببلءمة بْب الكبلـ كا٢باؿ أك ا٤بقاـ، كإف كانت كل ىذه الصور 
الثانية ُب ىذا ا٤بقاـ إدراكا  ة٤بعُب إال أف ا٤بربد أّب على إعادة الصور تدخل ضمن إحاطة القوؿ با

منو أهنا الصورة األساسية الٍب بدكهنا يفقد النص حسن نظمو، كأف الصور األخرل ال تتم ٥با 
 توفت الصورة الثانية كٛبت ببلغتها.اسالفائدة إال إذا 

ياغة على مستول التقاء الكلمات بناحية من نواحي الص"كىذا النوع من ا٤ببلءمة يهتم  
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 

 .(150)اء"البلئق هبا، كىو من أىم ٠بات ا١بودة ُب الكبلـ الذم يعتد هبا البلغ
كلقد تنبو القدماء إىل أٮبية ىذا النوع من ا٤ببلءمة كحكموا على الشعر من خبللو، ركل  

 م: "فأنشدكنا بعض ما ال تتباين ألفاظو، كال تتنافر أجزاؤه فقالوا: قاؿ الثقفي:٥با١باحظ قو 
 دي ضي عى  وي لى  تٍ سى يٍ م لى ذً ال   يلى لً الذ   ف  إً          وي تى مى بلى ظي  ؾٍ رً دٍ يي  دً ضي ا عى ذى  افى كى   نٍ مى   
 دي دى ػػػػػػػػػػػعى  وي ل لى رى تػٍ أى  فٍ إً  يمي الضً  قي نى أٍ يى كى   هي ػري ػػػػػاصً نى  ل  ػػػػػػػػػػػػػػػا قى ا مى ذى إً  اهي دى يى  وبي نٍ تػى   
... كقاؿ أبو نوفل بن سامل لرؤية بن العجاج: يا أبا ا١بحاؼ، مت إذا شئت، قاؿ:  

جزا أعجبِب قاؿ: إنو يقوؿ، لو كاف لقولو قراف ... ككيف ذاؾ؟ قاؿ: رأيت عقبة بن رؤبة ينشد ر 
 كأنشد ابن األعرايب.

 اادى ا زى مى فى  الن وٍ حى  وي حى ق  نػى  افى كى   دٍ قى   وي لى  افى رى قً  ا الى رن عٍ شً  سي ري دٍ يى  اتى بى كى   
 .(151)... فهذا ُب اقَباف األلفاظ" 
خصوصية يربز ا١باحظ أٮبية انتقاء األلفاظ الٍب تكوف معها  ه األمثلةُب ضوء ىذ 

"إذا كاف الشعر  قولو:ب، ذلك ما عرب عنو ا٤بتلقيا٤ببلءمة ا٤بعنوية مظهرا ٝباليا يسهم ُب إمتاع 
كرىا، ككانت ألفاظ البيت من الشعر ال يقع بعضها ٩باثبل لبعض كاف بينها من التنافر ما تمس

كاف على   مرضيا موافقا، بْب أكالد العبلت، كإذا كانت الكلمة ليس موقعها إىل جنب أختها
 .(152) اللساف عند إنشاد ذلك الشعر مؤكنة ..."

                                                 
(150)

 .5=7اء: صمقاييس الببلغة بْب  األدباء كالعلم  
(151)

 .>:-;:/5البياف كالتبيْب:   
(152)

 .::/5ا٤بصدر نفسو:   
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ك٩با ال شك فيو أف كضع اللفظ ُب موضعو، كإدراؾ الفرؽ بينو كبْب ما يقاربو ُب معناه        
ا١بمايل للغة عند ا٤ببدع، كقدرة ا٤بربد من ىذه الناحية  سأمر لو قيمتو، فهو دليل على ا٢ب

ف الكميت بن زيد أنشد نصيبا فاستمع لو، فكاف فيما : "حدثت أقولوكاضحة جدا، تظهر ُب 
 أنشده:

 بًيضنا تىكىامىلى فًيهىا الٌدؿي كىالش نىبي  كىقىٍد رىأىيٍػنىا هًبىا حىوىرنا مينػىعىم ةن 
فثُب نصيبا خنصره، فقاؿ لو الكميت: ما تصنع؟ فقاؿ: أحصي خطأؾ، تباعدت ُب  

 : (153)اؿ ذك الرمةقولك، تكامل فيها الدؿ كالشنب، ىبل قلت كما ق
 بي ػػػػػػػػػػػػػػكىُب اللمثىاًث كىُب أىنٍػيىاهًبىا شىنى  وىةه لىعىسي   لىٍميىاءي ُب شىفىتػىيٍػهىا حي   
نب" قبيح جدا، كذلك أف الكبلـ مل كالشٌ  كالذم عابو نصيب من قولو: "تكامل الدؿٌ  

ج إليو القوؿ أف ينظم على ٯبر على نظم، كال كقع إىل جانب الكلمة ما يشاكلها، كأكؿ ما ٰبتا 
كىو ما يكوف من ٘بُب ابوب، ال  . كذلك ألف الدؿٌ (154)نسق، أك يوضع على رسم ا٤بشاكلة"

يناسب الشنب كىو ماء كرقة كعذكبة األسناف، فهما لفظتاف ال يتناسباف بتقارب معنييهما كال 
 بتضادٮبا.

على مستول تعليق الكلمة ٗبا كاضح من ىذا القوؿ أف ا٤بربد يقرر أف حسن النظم         
ٯباكرىا من الكلمات كال ريب أف ىذه الفكرة كاف ٥با نصيب معترب ُب نظرية النظم الٍب طورىا 

كيبُب بعضها  ،حٌب يعلق بعضها ببعض ،اإلماـ عبد القاىر إذ أف "ال نظم ُب الكلم كال ترتيب
 .(155)على بعض، ك٘بعل ىذه بسبب من تلك"

ه من الفنوف، يقتضي من األديب الدقة كاختيار الكلمات كمعرفة إف نظم الكبلـ فن كغّب  
 مواقعها ككيفية التأليف بينها، ككلما كاف األديب أكثر دراية كعناية بفنو كاف عملو أكثر ٝباال.

 معاضدة شكلها: -ب
كيقصد هبا ا٤بربد حسب ما نظن التناسب، كىو من أىم ا٤بقاييس ا١بمالية ُب فن  

٧باكلة لتحقيق قدر من التنسيق بْب مكونات النص األديب، " الببلغة ىو األدب، كالتناسب ُب

                                                 
(153)

 56ـ: ص9==5ىػ/1415، 5لبناف، ط -ديواف ذم الرمة، قدـ لو كشرحو أٞبد حسن سبج، دار الكتب العلمية، بّبكت  
 .6/5:4الكامل:   (154)
(155)

 .99دالئل اإلعجاز: ص  
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على مستول ا٤بفردات، كالعبلقات البنائية الٍب تشكل الَباكيب ُب إطار بنية فنية ٙبقق التواصل 
. ألف (156)من قيم كقضايا" ، كااللتقاء النفسي ا٤بتجاكب حوؿ النص كما يثّبهكا٤بتلقيبْب ا٤ببدع 
ب ٰبقق عنصر اإليقاع ُب العمل األديب، كذلك من أبرز ٠باتو الفنية، كبو يكوف مبدأ التناس

 العمل أكثر إمتاعا كتأثّبا ُب ا٤بتلقى.
كمقياس التناسب يتحقق ٗبراعاة الظواىر الببلغية البديعية أثناء الصياغة، ٯبمع الشيء  

كمنو ما يكوف بْب ا٤بعاين،  إىل ما يناسبو من نوعو، لذا فإف التناسب منو ما يكوف بْب األلفاظ،
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 

إال بعد تشوؽ، كال كذلك ا٤بباين، النفس يعرض ٥با عند الشعور بشيء يطلع إىل مناسبة فبل يرد 
 .(157)فلذلك يقبح ذكر الشيء مع مباينو ُب ا٤بعُب ا٤بذكور فيو"

كمن أىم الظواىر الببلغية الٍب يتحقق هبا مقياس التناسب بْب األلفاظ، تناسب  
اللفظتْب من حيث الصيغة، كالَبصيع، كالتصريع، كالتجانس، كاللف كالنشر، كالسجع، 

 دار.كالتناسب ُب ا٤بق
: ا٤بطابقة كا٤بقابلة ىي أما الظواىر الببلغية الٍب يتحقق هبا مقياس التناسب بْب ا٤بعاين 

 لو، اإلغراؽ، كغّبىا كثّب.لغا٤ببالغة، ا
الببلغيوف القدماء إىل ضركرة التناسب بْب ا٤بعاين كالتناسب بْب األلفاظ،  تنبو كلقد 

على مستول اإلبداع، كعلى  وٚبذكه مقياسا يراعونكأدركوا القيمة الببلغية لو ُب النص األديب، كا
 مستول النقد.

ىافة ٠بعو لكل ما يقع غّب متناسب، فقد ذكر أبياتا ر  د أثبت عنايتو بالتناسب، كا٤بربٌ  ك 
 البن أيب عيينة، جاء فيها ىذا البيت:

 ارى ػػػػػػػػػػثى ا أى ٥بىى  ـو وٍ قػى  ُب  رى ػػػػػػثً ؤٍ  تػي ٌب  حى   تٍ مى رى صى انٍ فى  رً ىٍ  الد  ُب  ةه اعى سى  تٍ تى أى  الى كى   

                                                 
(156)

 .89: ص;>=5أة ا٤بعارؼ باإلسكندرية، ُب البنية كالداللة، سعد أبو الرضا، منش  
(157)

ىػ: 5847، 5الفوائد ا٤بشوؽ إىل علـو القرآف كعلم البياف، ابن قيم ا١بوزية، ٙبقيق ٝباعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بّبكت، ط  
 .;57ص
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. كأنو يقوؿ إف "انصرفت" (158)ٍب قاؿ: "فانصرفت أشبو للمطابقة، كا٤بشهور انصرمت" 
ىي الٍب تقابل "أتى"، كىذه رىافة حس، كقد كاف األكائل ينتبهوف إىل مثل ىذا كقوؿ ا١باحظ: 

 .(159)"فالشيء ال ٰبن إال إىل ما يشاكلو"
لتناسب ُب ىذا البيت قبيحا كما اعتربه ا٤بربد فقاؿ: "أما إذا  قد اعترب ابن سناف عدـ ا ك 

 .(160)كاف معنيا الكلمتْب غّب متناسبْب ال على التقارب كال على التضاد فإف ذلك يقبح"
فالتناسب إذا من أىم الوسائل الٍب يتوصل هبا إىل التأثّب ُب ا٤بتلقي نظرا ٤با يضفيو على  

 يْب الصوٌب كالداليل.النص من أبعاد ٝبالية على ا٤بستو 
 تقريب البعيد: 5-

استخداـ الصورة الفنية  -ُب أغلب الظن -(161)البعيد" هبا : "أف يقربصد ا٤بربد بقولويق 
عند التعبّب عن األفكار اجملردة، كهبذا يكوف ا٤بربد قد انتقل ُب تعريفو للببلغة من البنية ا٣بارجية 

الببلغة كما قاؿ أبو ىبلؿ العسكرم ىي: "من بلوغ  غوية إىل البنية الداخلية، ألفللرسالة اللٌ 
القصد كالغاية، إذ ىي كل ما تبلغ بو ا٤بعُب ذىن سامعك فتمكنو ُب نفسو كتمكنو ُب نفسك، 

 .(162)مع صورة مقبولة أك معرض حسن"
عربكف عن أفكارىم تعبّبا مباشرا يتوقف عند ا٢بدكد الدنيا لئلفهاـ، يفالبشر العاديوف          

قو ُب ىذه األفكار من صياغة قاألديب فيعرب عن أفكاره تعبّبا متميزا عن طريق ما ٰبأما 
 ..كىذا ا٤بعُب أدركو ا٤بربد (163)خاصة، تتجاكز مرتبة اإلفهاـ إىل مرتبة التأثّب

 الصورة عند المبرد:-
 مى كانوا يدركوف قيمة الصورة الفنية ُب األدب عموما كُب الشعر بوجواإف الببلغيْب القد 

ُب أكربا ُب "خاص، إال أف مصطلح "الصورة" مل يكن كاردا عندىم، حيث ظهر ىذا ا٤بصطلح 
                                                 

(158)
 .6/58الكامل:   

(159)
 .>5/57البياف كالتبيْب:   

(160)
 .6=5سر الفصاحة: ص  

(161)
اية ُب التجريد ال ٙبيل على شيء مضبوط خارجها، لذلك ٲبكن أف ٙبصل على معاف شٌب، كتؤكؿ بطرؽ ٨بتلفة، كتضبط "ىي عبارة غ  

لو ذا كظيفة الفن اللغوم من خبل٥با با٤بقابلة القائمة بْب طرفيها ك٧بصل ىذه ا٤بقابلة أف يصبح اجملهوؿ معلوما كاسوس مدركا كما ال شكل 
 .:78عن حدكده"، التفكّب الببلغي عند العرب: ص شكل مضبوط ٰبيط بو كيبْب

(162)
 .54الصناعتْب: ص  

(163)
   766-765ـ : ص6==5، 7ينظر الصورة الفنية ُب الَباث النقدم كالببلغي عند العرب، جابر عصفور، ، ا٤بركز الثقاُب العريب، ط  
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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 

ة التأثر ٗبصطلحات النقد الغريب، كاالجتهاد ُب ترٝبتها، فإف االىتماـ با٤بشكبلت الٍب يشّب كطأ
 .(164)إليها ا٤بصطلح قدًن يرجع إىل بدايات الوعي با٣بصائص النوعية للفن األديب"

كا٤بتأمل ُب تراثنا العريب القدًن يرل بوضوح األٮبية الٍب أكالىا الببلغيوف للصورة كذلك  
ٙبليلهم الببلغي للسور القرآنية، كللشعر كالشاعر كا٣بصائص الٍب يتميز هبا كل من خبلؿ 

إ٭با "منهما، حٌب أهنم أشاركا إىل جذر مصطلح الصورة، كالذم جاء ُب قوؿ ا١باحظ ا٤بشهور 
 .(165) الشعر صناعة كضرب من النسج كجنس من التصوير ..."

نيا كلكنو اقتبس لفظة التصوير إال أف ا١باحظ مل يقصد إىل جعل التصوير مصطلحا ف 
ُب صياغة األلفاظ ا٤بعربة عن  يتمثل ىذا ا٤بدلوؿ الذىِب ،ٗبدلو٥با ا٢بسي ليوضح بو مدلوال ذىنيا

 ا٤بعاين صياغة دقيقة، ٕبيث ٚبرج ا٤بعاين ُب معرض حسن.
اية نكا٤بربد ابن عصره، تناكؿ ُب مؤلفاتو كل كسائل تكوين الصورة من تشبيو كاستعارة كك 

إليو إٲباء حْب قاؿ: "كالكبلـ ٯبرم على  مأ٦باز لكن دكف أف يلفظ مصطلح الصورة إ٭با أك ك 
ضركب فمنو ما يكوف ُب األصل لنفسو كمنو ما يكُب عنو بغّبه كمنو ما يقع مثبل فيكوف أبلغ ُب 

 .(166)الوصف"
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

ُب صورة "هبا حقيقة األشياء، كيقدـ هبا فكرتو  اا٢بس كاالنفعاؿ على اختيار الوسيلة الٍب ٯبلو 
 .(167)مقبولة كمعرض حسن"

                                                 
(164)

 .>4الصورة الفنية ُب الَباث النقدم كالببلغي: ص  
(165)

 .7/575ا٢بيواف:   
(166)

 .4=6/6الكامل:   
(167)

 .=5الصناعتْب: ص  
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فقد تكوف ىناؾ ضركرة ملحة الستعماؿ الكناية أك االستعماؿ اجملازم للكلمة ٕبيث ال  
التعبّب األصيل، ال يغِب "ىو تغِب العبارة ا٢بقيقية ُب نفس ا٤بوضوع، كُب ىذه ا٢بالة يكوف اجملاز 

غناءه ُب رسم الصورة ا٤برادة سواه، كُب ىذا ال يكوف اجملاز ٘باكزا للحقيقة، كإ٭با يكوف ىو 
   .(168)الطريق للوقوؼ على صورة الفكرة كالشعور اللذين يراد التعبّب عنهما"

 : ألمرين ك ذلك كلقد ركز ا٤بربد على الصورة التشبيهية بوجو خاص 
ألف "التشبيو جار كثّب ُب كبلـ العرب حٌب لو قاؿ قائل: ىو أكثر كبلمهم مل  الأو       
. لذلك كانت لشواىد ا٤بربد ُب التشبيو من الكثرة كالتنوع ٩با يدؿ على صحة ىذه (169)يبعد"

ك٥بذا قيل عن  -حٌب أف شواىده كانت مادة لكثّب من الدارسْب للصورة فيما بعد-ا٤بقولة 
. (170)طبق ٝبيع ا٤بتكلمْب من العرب كالعجم عليو كمل يستغِب أحد منهم عنو"التشبيو أنو: "ما أ

 . (171)قيل أيضا: "أنو ٩با اتفق العقبلء على شرؼ قدرة كفخامة أمره ُب فن الببلغة" ك
فقد قاؿ عنو الرماين: ، ة ٙبقيقا ٤ببدأ "تقريب البعيد"يألف التشبيو ىو أكثر الصور الفن ثانيا      

. كقاؿ (172)راج األغمض إىل األظهر بأداة التشبيو مع حسن التأليف"خليغ إ"كالتشبيو الب
 .(173)العسكرم: "كالتشبيو يزيد ا٤بعُب كضوحا كيكسبو تأكيدا"

 ككانت دراسة ا٤بربد للصورة التشبيهية ترتكز على دعامتْب ٮبا: 
 رب ُب بناء الصورة.عالعرؼ اللغوم لل -
التبلـؤ بْب طرفيها، فكل الصور الٍب اختارىا  يتمثل ُب كالدعامة الثانية ىي أف ٝباؿ الصورة -

، لذلك قيل أف ا٤بربد تقريبا كانت مادهتا ٩با يقع ٙبت ا٢بواس كيشَبؾ ُب إدراكها عامة الناس
، لكن ىذا ال يعِب أنو مل ٲبيز الصورة األخرل دليلنا على ذلك ما (174)ٲبثل ا٤بنهج العريب اافظ

َياِطيِن ﴾  ﴿طَْلُعَها َكأَنَُّو رُ :  حوؿ قولو  تعاىل ذكره حوؿ ا٣ببلؼ الذم أثّب . (175) ُءوُس الشَّ
                                                 

(168)
 9=8ـ: ص6>=5النقد األديب ا٢بديث، غنيمي ىبلؿ، دار العودة بّبكت لبناف،   

(169)
 .7=/7الكامل:   

(170)
 .6:9الصناعتْب: ص  

(171)
 .:=7/6شركح التلخيص:   

(172)
 .5>النكت: ص  

(173)
 .6:9الصناعتْب: ص   

(174)
 .:8: ص7>=5، 7، لبناف، طعناصف، دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزي ينظر الصورة األدبية، مصطفى  

(175)
 .9:سورة الصافات: اآلية  
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قد اعتادكا أف تقدـ ٥بم الصورة ُب قالب ٧بدد فكسبب ا٣ببلؼ كالطعن ىو ا٣بركج عن ا٤بعتاد، 
يكوف فيو ا٤بشبو بو ٧بسوسا معلوما، فظنوا بذلك أهنم قد كجدكا بغيتهم، كأصابوا دليبل على 

ا٤بربد الرد عليهم مقتديا بأستاذه ا١باحظ فقاؿ: "كقد اعَبض معَبض من طعنهم، كقد توىل 
الشياطْب مل نرىا،  سكرؤك ا١بهلة ا٤بلحدين، ُب ىذه اآلية، فقاؿ: إ٭با ٲبثل الغائب با٢باضر، 

بُوا ِبَما َلْم ﴿فكيف يقع التمثيل هبا، كىؤالء ُب ىذا القوؿ كما قاؿ ا جل كعز:  َبْل َكذَّ
ا يَأْتِِهْم تَْأِويُلوُ ُيِحيطُوا ِبعِ   كىذه اآلية قد جاء تفسّبىا على ضربْب:. (176)﴾ْلِمِو َوَلمَّ

أحدٮبا أف شجرا يقاؿ لو األسًب، منكر الصورة يقاؿ لثمره: رؤكس الشياطْب كىو الذم  
ر يسمى جزعم األصمعي أف ىذا الش.. *٘بيد ُب أسًب سود أسافلو*ذكره النابغة ُب قولو: 

.  الصـو
شٌنع صورة -جل كعز ذكره–اآلخر كىو الذم يسبق إىل القلب: أف ا  القوؿ ك 

كاف ذلك أبلغ من ا٤بعاينة. ٍب مٌثل ىذه الشجرة ٗبا تنفر منو كل فالشياطْب ُب قلوب العباد 
تشبيو ٜبرة شجرة الزقـو برؤكس الشياطْب ُب البشاعة، كقبح -كا أعلم-. فا٤براد(177)نفس" 

 كبيانا لعاقبة أىلو. ا٤بنظر تنفّبا من الشرؾ،
جزء من تكوين التجربة الشعورية عند األديب، كىي ملمح من "الصورة التشبيهية ف 

مبلح العمل األديب الفِب، كقد تنوعت ُب أشكاؿ كقوالب تطاكع رغبة الفناف ُب التعبّب، كتنتقل 
ره ُب معو ُب نظرتو السريعة، أك ُب تأملو الطويل، كتكوف عونا لو ُب كشف مكنونات صد

غوم كيشذب تداخلها، ككذلك الشأف ُب تلفت ال القصائد ا٤بتأنية الٍب يعيد فيها التشكيل اللٌ 
 .(178)يكاد يهدأ عن ٲبْب كمشاؿ كإىل ىذا الطرؼ كذاؾ البعيد"

الصورة فهما ضيقا منطقيا يضطره إىل البحث عن أكجو التشابو،  مل يفهم ٤بربداك  
 أعمق من ٦برد إدراؾ التشابو بْب طرفيها أك ومها عنده "مفهكالتناسب مع الواقع ا٣بارجي، بل 

 .(179)"ا١بمع بْب ا٤بتباعدات، فا٤بسألة إذا مسألة حذؽ ُب رسم الصورة ال يتهيأ لكل فرد
                                                 

(176)
 .=7سورة يونس: اآلية   

 .  39/3الكامل:   (177)
(178)

 .8=ـ: ص 6447ىػ /5868، 6ٝباليات األسلوب، الصورة الفنية ُب األدب العريب، دار الفكر ا٤بعاصر، ط   

 ك كظيفتو م النقد القدًن ك الببلغة، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه ُب النقد ك الببلغة، جامعة أـ القرل، من ياؿمفهـو ا٣ب   ( =;5)
778ـ:  ص=>=5ىػ/5854إعداد فاطمة سعيد أٞبد ٞبداف،     
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 هبا للتزيْب كلكنها تعد عنصرا مهما ُب الشعر ٌبكالصورة عند ا٤بربد ليست حلية تالية يؤ  
"كاألديب ا٢بق ىو من ٲبلك القدرة على مل  لشعوريةألف ا٤ببدع يقدـ لنا من خبل٥با ٘بربتو ا

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 

 اجملاز كالتشبيو كاالستعارة كالرمز كسائر األساليب الفنية للصورة عامل اإلنساف كآفاقو لذا يفزع إىل
 .(180)كللَبكيب ا١بمايل، ككذلك اإليقاع الذم يعطي أبعادا داخلية"

لو ىذا فا٤بربد يقوؿ: "كالتشبيو كثّب، كىو باب كأنو ال أثر لو، كإ٭با ذكرنا منو شيئا لئبل ٱب 
الصورة معُب من معاين الشعر كركحو، فهي . فهو يعترب (181)الكتاب من شيء من ا٤بعاين"

األفعاؿ كاألشياء كما ىي  الناس ك القادرة عن التعبّب عن إحساس الشاعر كهبا يستطيع أف يرسم
ُب نفسو كىذا قد يتطلب منو "أف ٯبعلها أكرب أحيانا كبلوف آخر أحيانا، كقادرة على السّب ُب 

 ٦باؿ يتسع كيستجيب إىل رغبتو كىو ال ٲبلك آفاؽ أبعد مرات كىكذا ٱبرج من إطار ادكد إىل
ك قريبا كيذىب إىل ا٤باضي سائبل قربا كٯبنح إىل غدإال الكلمة كسيلة، فيستحضر هبا البعيد لي

 .(182)ا٤بستقبل متشوقا"
٩با سبق نستنتج أف الصورة من القضايا األكىل الٍب درست ُب الَباث الببلغي كالنقدم،  

لقد تناكؿ علماء الببلغة با٢بديث ا٤بسهب الوسائل الٍب تؤدل هبا كإف مل يشر إىل مفهومها، ف
الصورة كبينوا أنواعها كأٮبيتها كعبلقتها بالشاعرية من حيث جودة الصورة كاألثر الذم ٙبدثو ُب 

"تصوير" ُب مقابل أنواع ببلغية معينة، ىي ك ، بل إننا ٪بدىم استعملوا لفظٍب "صورة"ا٤بتلقي
كالكناية، كما كاف للصورة ٦باؿ آخر غّب الدراسات الببلغية كا٤بوازنة بْب االستعارة كالتشبيو 

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)

 .;7ٝباليات األسلوب: ص   
(181)

 .7/596الكامل:    
(182)

 .6;ٝباليات األسلوب: ص   
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 حذف الفضول: 6-
ككاف  و،تفاء العرب باإلٯباز، فقد كانوا يفضلونإف من يتصفح تراثنا العريب يبلحظ اح 

البليغ عندىم ىو من يصيب الغاية بقليل من اللفظ، كبذلك ارتبط مفهـو الببلغة عندىم 
 باإلٯباز، بل قد بلغ هبم األمر إىل أف جعلوا الببلغة ىي اإلٯباز.

و معاكية: قاؿ معاكية لصحار العبدم: "ما تعدكف الببلغة فيكم؟ قاؿ: اإلٯباز، قاؿ ل 
. كقاؿ معاكية لعمرك بن (183)كما اإلٯباز؟ قاؿ صحار: أف ٘بيب فبل تبطئ، كتقوؿ فبل ٚبطئ"

. كسئل بعض (184)من أبلغ الناس؟ فقاؿ: من اقتصر على اإلٯباز، كتنكب الفضوؿ""العاص: 
 قيل ألحدىم: "ما . ك(185)إشباع ا٤بعُب" ة اللفظ، كعالبلغاء: ما الببلغة؟ فقاؿ: "الببلغة إجا

. (187). كقاؿ ابن ا٤بقفع: "اإلٯباز ىو الببلغة"(186)الببلغة؟ فقاؿ: إصابة ا٤بعُب كحسن اإلٯباز"
كقاؿ ا٤بربد: "حق الببلغة إحاطة القوؿ با٤بعُب ... كأف يقرب هبا البعيد كٰبذؼ منها 

 .(188)الفضوؿ"
ؿ أ"سغّبىا تبْب فضيلة اإلٯباز كتعلق العرب بو، فما ىو اإلٯباز؟  ك كل ىذه األقواؿ 

 . (189)تقريب البعيد" أعرايب ا٤بفضل: ما اإلٯباز عندؾ؟ قاؿ: حذؼ الفضوؿ، ك
كانوا ٰبرصوف على اإلٯباز كل ا٢برص كٰببذكنو ُب الشعر كالنثر على السواء، العرب   ك 

نوا يستعملونو ُب التفضيل بْب الشعراء من ذلك ما أكرده ا٤بربد، فقد قاؿ: "قاؿ كاك 
 : (190)األعشى

 اّبى بً العى  يوً فً  تٍ قى رى قػٍ رى  فً يٍ الص  بً  سً   كري ػػػػػالعى  اءً دى رً  دى ػرٍ بى  دي ري ػػػػٍ بتى كى 

                                                 
(183)

 .:=/5: البياف كالتبيْب  
(184)

 .5/687العمدة:   
(185)

 .5/686ا٤بصدر نفسو:   
(186)

 .5/686ا٤بصدر نفسو:   
(187)

 .:5/68ا٤بصدر نفسو:   
(188)

 .5>الببلغة للمربد: ص  
(189)

 .;=/5البياف كالتبيْب:   
(190)

 9=: صوذجية، دط، دتالكبّب ميموف قيس، شرح كتعليق ٧بمد ٧بمد حسْب، مكتبة األدب با١بماميز، ا٤بطبعة النم ديواف األعشى  
 كقد كرد فيو بغّب ىذا اللفظ كاللفظ بتمامو:

 ًس رىقٍػرىقىٍت بًالص ٍيًف ًفيًو العىًبّبىا             كىتػىبػٍريدى بىػٍردى رًدىاءى العىػريك                   
رًيرىاػعي نػيبىاحىا هًبىا              كىتىٍسخيني لىيػٍلىةى الى يىٍستىًطيػ                     الكىٍلبي ًإال  ىى



ل<                                                               ّٔ                 انفصم األٔل <يصطهحا انفصاحت ٔانبالغت عُد انًبزدانباب األ

 75 

 ايرى رً ىى  ال  إً  بي لٍ الكى  حى بى نٍ يػى  فٍ أى           ػعي  يػطً تى سٍ يى  الى  ةى لى يػٍ لى  ني خي سٍ تى كى 
كطوؿ بو ا٣بطاب،  ْبفتقبل ىذا الكبلـ كاستحسن، ٍب قيل ُب عيبو: إنو أتى بو ُب بيت 

 :(191)طرفو كأجود منو قوؿ
 ر  قي بً  اءى جى  فٍ إً  ظً يٍ القى  يكى عً كى           نو اخً سى  ر  ًٕبى  دى رٍ البػى  دي ري طٍ تى  

 كقيل ىذا أٝبع كأخصر. 
 :(192)كعيب على طرفة قولو 

 ري ػمً طً وف كى مي أى  ل  ػوا كي ػبي ىى كى     وابي رً ا شى ا مى ذى إً فى  يلو غً  دي سٍ أى 
 رٍ زي األى  ابى ذ  ىي  ضى رٍ األى  وفى في حى لٍ يػى         مهبًً  كً سٍ ا٤بً  قي بى وا عى احي رى  ٍبي      

 :(193)فقد قيل: إ٭با يهب ىؤالء القـو إذا تغّبت عقو٥بم، كإ٭با ا١بيد ما قاؿ عنَبة 
 مً ػلً كٍ يي  ملىٍ  ره افً ي كى ضً رٍ عً ، كى ايل مى          ػكه لً هٍ تػى سٍ ػي مي نم نػ  إً فى  تي بٍ رً ا شى ذى إً فى 
 يمً ري كى تى ي كى لً ائً مشىى  تً مٍ لً ا عى مى كى كى  لدى نى  نٍ عى  ري صم قى ا أي مى فى  تي وٍ حى ا صى ذى إً كى 

لم عرضو، ٍب قالوا: ىو حسن ٝبيل، ثمن الشراب ما ي فخرب أف جوده باؽ، كأف ال يبلغ 
 :(194)إال أنو أتى بو ُب بيتْب، ىبل قاؿ كما قاؿ امرؤ القيس

 رى كً ا سى ذى إً ا كى حى ا صى ذى ا إً ذى  لى ائً نى كى         اذى  اءى فى كى ا كى ذى  ر  بػى ا كى ذى  ةى احى ٠بىى 
 .(195)فهذا معُب كثّب" 
، كقاؿ: "قاؿ معاكية (196)ت إليو إٲباء"أكقاؿ: "كالعرب ٚبتصر ُب التشبيو كرٗبا أكم 

 لعباس بن صحار العبدم: ما أقرب االختصار؟ فقاؿ: ة دالة، كقيل: خّب الكبلـ ما 
 .(197)أغُب اختصاره عن إكثاره"

                                                 
(191)

 ، كقد كرد بغّب ىذا اللفظ كاللفظ بتمامو: 85ديواف طرفة: ص  
 كىًعيكى القىٍيًظ ًإٍف جىاءى ًبقير    تىٍطريدي القير  ٕبىر  صىاًدؽو                      

(192)
 .99 ص  ا٤بصدر نفسو:  

(193)
 .6>ـ: ص7=>5، 8كت، طديواف عنَبة، مطبعة اآلداب لصاحبها أمْب ا٣بورم، بّب   

(194)
 .545ديواف امرئ القيس: ص  

(195)
 .8>-7>-6>الببلغة للمربد: ص  

(196)
 .=7/58الكامل:   

(197)
 .6/757ا٤بصدر نفسو:   
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على معاكية كالوفود عنده  اين دخل: "حدثت أف صربة بن شيماف ا٢بدٌ أيضا قاؿك  
مقاؿ، ك٫بن  عاؿ، كلسنا ٕبيم فً  فتكلموا فأكثركا، فقاـ "صربة" فقاؿ: يا أمّب ا٤بؤمنْب إنا حيي 

 .(198)"بأدىن فعالنا عند أحسن مقا٥بم، فقاؿ: صدقت
ا٤بقاـ، فأكجز، فقد تكلمت الوفود  عمل يعلق ا٤بربد على ا٣برب، كيفاد منو أف "صربة" را  

 يؤثركف اإلٯباز، كيركنو فضيلة. سلـو أف الرؤساء كمن ككل إليهم أمور الناكأكثرت، كمع
 .(199)قاؿ: "كقد أثُب األصمعي على أعرايب خطب فبلغ ُب إٯباز" ك 
 كا٤بربد نفسو كاف يستحسن اإلٯباز كيعيب اإلطالة، فقد فضل قوؿ حبيب ابن أكس  
 :(200)الطائي

 قي فً شٍ يي  الى  حه اصً نى  بً ائً جى العى  نى مً لى   وي ن  إً كى  افي مى الز   حى صى نى  دٍ قى م لى رً مٍ عى   
 :(201)على قوؿ ابن أيب عيينة 
 ارى بػى تى اعٍ  فٍ إً  يوً فً  ةن رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ ل عً أى رى  ال  إً     ارى ػػػػػػػػػػػػػػػكى تى ابػٍ  الى كى  ي  ى حى لى عى  ـه وٍ يػى  احى رى  ماى   
 ارى ػػػػػػػػػثى ا أى ٥بىى  ـو وٍ  قػى ُب  رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثً ؤٍ  تػي ٌب  حى     تٍ مى رى صى انٍ فى  رً ىٍ  الد  ُب  ةه اعى سى  تٍ تى أى  الى كى   
ـى ػػػػػػػػػػي  األى ػي كى الً ػػػػػػػػػػػػػيى الل   ف  إً     ارى بػى ا٣بى  مً تي كٍ تى  ا ملىٍ هى سً في نػٍ أى  ٍّبً غى  نٍ عى     ػاهى سى ػػػػػػػػػػػػػػػػفي نػٍ أى  ا
، إال أنو جاء بو ُب ثبلث أبيات، كلكن فإذا كاف ابن أيب عيينة سبق الطائي إىل ا٤بعُب 

 قاؿ ا٤بربد: "فأخذ ىذا ا٤بعُب حبيب بن أكس الطائي .الطائي اختصره فأتى بو ُب بيت كاحد

 .(202)كٝبعو ُب ألفاظ بسّبة ... كىكذا يفعل ا٢باذؽ بالكبلـ" 
أثر اإلٯباز ٰبتاج إىل تأمل كتفكر ليظهر عليو ف ،ُب الكبلـ اإلٯباز حذقااعترب ا٤بربد  

كوف موطن حسن كٝباؿ ُب الكبلـ، فالعرب من عادهتم ببلغيا حذؼ تالصنعة الببلغية الٍب 
، ألف ُب حذفو إثارة كلفتة للمخاطب ليشارؾ ٗبا يعلم ُب إٛباـ الكبلـ، كىذه ا٤بزية  ا٤بعلـو
يفتقدىا الكبلـ لو ذكر اذكؼ، لكن ىذا ا٢بذؼ ال ٯبب أف يؤدم إىل التقصّب، قاؿ ا٤بربد: 

                                                 
(198)

 .;=/5الكامل:   
(199)

 .>8/54ا٤بصدر نفسو:   
(200)

 البيت غّب موجود م شرح الديواف   
(201)

 .6/58الكامل:   
(202)

 .6/58ا٤بصدر نفسو:   
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. أم أف قلة األلفاظ قد تكوف بسبب العجز (203)فإف اإلكثار سرؼ، كما أف التقصّب عجز""
ذؼ األساسي من األلفاظ بدؿ أف ٰبال بسبب البحث عن األحسن فيجد ا٤بتكلم نفسو 

 ٰبذؼ الفضوؿ فقط منها.
رغم أف اإلٯباز كاف ىو ا٤بفضل عند العرب إال أهنم مل يشَبطوه ُب كل األحواؿ، قاؿ  ك 

بن  . كقاؿ: "قاؿ رجل ٣بالد(204)من كبلـ العرب االختصار ا٤بفهم، كاإلطناب ا٤بفخم""ربد: ا٤ب
 .(205) صفواف: إنك لتكثر، فقاؿ: أكثر لضربْب: أحدٮبا فيما ال تغِب فيو القلة ..."

ُب استحساف اإلٯباز حٌب خرجوا عن جادة  ىذا يدؿ على أف ا٤بربد مل يكن ٩بن بالغوا 
 أف ىناؾ مقاـ لئلٯباز كمواضع تطلب التفصيل الذم يسمى اإلطناب. الصواب بل كاف يعلم

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، 

من  تألف"تعريف الذم رأل الباحث ٞبادم صمود أنو . ىذا ال(206)كٰبذؼ منها الفضوؿ"
ا٤بدلوؿ، كقد بلور ىذه العبلقة بمستويات تقـو على التدرج: أك٥با لغوم عاـ يتصل بعبلقة الداؿ 

ُب لفظة )إحاطة( كفيها معُب ااصرة كاالحتواء، أما ا٤بستول الثاين فيتصل ٖبصائص الداؿ 
التأكيد على مفهـو االختيار كممارسة من اختصاص ذاتو، كقد أبرزىا بطريقة غّب مباشرة ب

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 

 .(207) كاالستبداؿ إىل ٧بور التوزيع..."
بلح الدين زراؿ تعريف ا٤بربد للببلغة كتفسّب الباحث ٞبادم صمود كيشرح الباحث ص 

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 

غوم، أما ا٤برتبة الثانية غويْب الركيزة األساسية ُب بناء التصور اللٌ ظر اللٌ ا٤بعجمي الذم يعد ُب ن

                                                 
(203)

 .==لفاضل: صا  
(204)

 .;5/5الكامل:   
(205)

 .6/64ا٤بصدر نفسو:   
(206)

 .5>الببلغة: ص  
(207)

 .789التفكّب الببلغي عند العرب: ص  
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مة ٤بقاـ )كأف يقرب هبا البعيد كٰبذؼ منها الفضوؿ(، كٙبرم ءفهي قضية اختيار الكلمات ٤ببل
ا٤بعُب ا٤بعجمي كحسن اختيار الكبلـ يتولد عنو ا٤برتبة الثالثة كىي النظم أك الَبكيب، كإف مل 

غويْب الذين ساٮبوا هبذه النظرة ُب إخراج د أكؿ من اخَبع ىذا التقسيم، فإنو من اللٌ يكن ا٤برب 
 .(208)من اجملاؿ الضيق إىل اجملاؿ الواسع ا٣باص بربط األثر األديب بعا٤بو ا٣بارجي" اللغة

فاختيار الكبلـ "أرل أف ا٤بربد ُب تعريفو ىذا للببلغة قد أشار إىل علـو الببلغة الثبلثة  
 "تدخل ضمن علم ا٤بعاين، "كحٌب تكوف الكلمة مقاربة أختها معاضدة شكلها "النظمكحسن 

لم تكن ىذه التقسيمات ا الصور البيانية، كإنضمن علم البديع، ك"أف يقرب هبا البعيد" يقصد هب
 .ىذا التعريفقد ظهرت بعد إال أين أظن أف بذكرىا قد اشتمل عليها 

أك   يق اللساف، يتحدث على سجيتو دكف عناءكالبليغ عند ا٤بربد ىو من يكوف طل 
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 

 .(209)مرنتو مرف، كإذا أٮبلتو خار"
ّب األلفاظ، كا٤ببلءمة بينها كبْب ا٤بعاين مع حسن ا٤بربد تعِب: ٚبفالببلغة عند   

 النظم كمطابقة الكبلـ ٤بقتضى ا٢باؿ.
كلقد تأثر الببلغيوف بتعريف ا٤بربد للببلغة، منهم ابن كىب الذم عرفها بقولو: "القوؿ        

 .(210) "ايط با٤بعُب ا٤بقصود، مع اختيار الكبلـ، كحسن النظاـ كفصاحة اللساف
 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 

 

                                                 
(208)

ىػ/ =586، 5الظاىرة الداللية عند علماء العربية القدامى حٌب هناية القرف الرابع ا٥بجرم، صبلح الدين زراؿ، منشورات االختبلؼ، ط  
 .558ـ، ا١بزائر: ص >644

(209)
 .6/64الكامل:   

 ـ:=:=5ٙبقيق حنفي ٧بمد شرؼ، مكتبة الشباب با٤بنّبة، الربىاف ُب كجوه البياف، أبو ا٢بسْب إسحاؽ بن إبراىيم بن كىب الكاتب،  ( 210)
  .  5:7ص
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النص، دكف أف تسفر عن كجهها، كتشارؾ مشاركة فعالة ُب إضفاء السمات األدبية كالفنية على 
 .(211)أك يكوف ٥با األكلوية ُب توفّب ا١بماؿ كا٢بسن ُب الفن القويل"

كا٤بربد امتاز بإحساس دقيق مكنو من تلمس بعض ا١بوانب اإليقاعية ُب مفهـو 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 

 .(212)رب هبا البعيد، كٰبذؼ منها الفضوؿ"يق
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 
كاالنسجاـ، كال يتم ذلك إال ٕبسن  ذلك التفاعل العضوم الذم يقـو على الوحدة كالتبلـؤ

التأليف كالنظم، كاختيار األلفاظ على أساس التناسق بْب الوحدات، كالتبلحم بْب األجزاء إىل 
درجة التماسك كالتعاضد ُب نطاؽ البنية العامة للنص، كما أف اإلحاطة كاالحتواء، ٙبتاجاف إىل 

د الذم يربز جانب ا٤بقابلة بْب البعيد كالقريب، العناية با١بوانب اإليقاعية ا٤بعنوية بتقريب البعي
كالواضح كالغامض ... كٕبذؼ الفضوؿ الذم يربز مبدأ )إصابة ا٤بقدار( الذم يقـو على 

 .(213)ا٤بعُب" التناسب كالتوازم بْب اللفظ ك
كما تفطن ا٤بربد إىل ا٤بفاىيم اإليقاعية الٍب يتعانق فيها ا٤بثبت مع ا٤بغيب كاللفظ مع  
كاإلٲباء كالتلويح حْب قاؿ: "... االختصار ا٤بفهم، كاإلطناب ا٤بفخم، كقد يقع اإلٲباء  اإلشارة

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) فت عليو جنبتا الكبلـ غطت على عوراتو ..."انعط
.  

                                                 
(211)

 .=8ـ: ص8;=5، 7األسس ا١بمالية ُب النقد العريب، عز الدين إ٠باعيل، دار الفكر العريب، ط  
(212)

 .5>ة للمربد: صالببلغ  
(213)

 .99األسس ا١بمالية: ص  
(214)

 .;5/5الكامل:   
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إذا كاف الَبكيب اللغوم من ا٤بنظور الشكلي ا٣بارجي يعتمد االرتباطات النحوية  ك          
كسيلة منطقية للتأليف بْب سلسلة ا٤بتواليات اللفظية فإف السياؽ التأليفي الذم تسديو القيم 

ير باستظهار ا٤بكنونات االنفعالية الباطنية الٍب يؤاؿ إليها اإليقاعية للمتواليات الصوتية ىو ا١بد
 ُب ا٤بقاصد الداللية.

إذا كانت الدراسات النقدية تشرح كٙبلل طبيعة ببلغات العرب، ككيفيات حصوؿ  ك 
االنفعاؿ هبا، كأساليب تأليف عباراهتا ا٤بستجدة ا٤بتجددة، فا٣بطاب األديب ُب أليق أحوالو قد 

اكتا، كقد يأٌب سلسا مستويا مستحوذا على أسباب األرٰبية كالغبطة كباقي يأٌب مضطربا متف
قد ٙبملو العبارة األسلوبية خبلؿ مضامّبىا السياقية  ا٤بنشئأسباب االبتهاج كااللتذاذ، غّب أف 

التوقيعية اإللزامية فتأٌب ُب عباراتو األساليب العويصة ا٤بستغلة، إال أف ىذا ليس مطبا بالغ 
ألف جهات ا٣بطاب ٰبتمل بعضها بعضا فتَبافد القيم الببلغية كالتوقيعية، من ذلك اإلشكاؿ، 

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 

 ية الفنية كا١بمالية للخطاب.تشخيص ا٥بو 
أحسب أف ا٤بربد الذم كاف من بْب ا٤بؤسسْب ٥بوية ا٣بطاب األديب، قد احتمل ىذا  ك 

ا٤بسار، فتصور الفضاءات الٍب ٲبكن أف تفضي إليها سّبكرة اإلبداع العريب حْب قاؿ: "كالتشبيو 
 .(215) كثّب، كىو باب كأنو ال آخر لو ..."

ي عند ا٤بربد حْب جعل ميزاف التفاضل بْب الشعر كالنثر، إذا ما يتأكد اال٘باه اإليقاع ك 
تساكيا ُب ببلغتهما، ما ينتظم الشعر من كزف كقافية، ترتفع هبما كتّبة النظاـ اإليقاعي فيزداد 

 .(216)الكبلـ بذلك حسنا كهباء، كيكوف أشد فاعلية كتأثّبا
لنص األديب كقد تنبو ٥بذا األمر هبذا نقوؿ أف لئليقاع أٮبية كبّبة ُب إظهار ٝبالية ا ك 

 القدماء كمن بينهم ا٤بربد.
  

                                                 
(215)

 .7/596الكامل:   
(216)

 .5>ينظر الببلغة للمربد: ص   
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 المبحث الول: بالغة الشعر
 :أوال: مفهوم الشعر

كقد  ،دائوأ لغتو ك ـ تصور عن الشعر كمفهومو كيكالنقاد العرب تقد الببلغيوفحاكؿ 
الوزف كالقافية بوصفهما ٩بيزين  زفرب  ،جناس القوؿأيزه عن غّبه من يٛب لة ُبظهرت تلك ااك 

 .(1)ف الشعر "قوؿ موزكف مقفى يدؿ على معُب"أكثر تعريفاهتم ألذلك ترل  .أساسيْب للشعر
 (2)"تاج إىل البناء كالعركض كالقواُبف ٱبلو من الوزف كالقافية فهو " ٰبأفالشعر ال ٲبكن  

بائن عن ا٤بنثور الذم يستعملو الناس ُب ٨باطباهتم ...كنظمو معلـو كىو "كبلـ منظـو 
لذا فأكؿ خاصية يتميز هبا الشعر ىي أنو مقيد بإيقاع الوزف كالقافية كىذا يتطلب ، (3)٧بدكد"

 إمكانيات كبراعة كمهارة .
ؼ ا٤بسمى شعرا ...كزاد و صر الشعر بقولو :" الكبلـ ا٤ب فكا٤بربد كسابقيو كمعاصريو يص 

ر الفِب ٛباما ُب ببلغة القوؿ كٝبالو لكنو ٱبتلف عنو نثفالشعر عنده ىو كبلـ كال، (4)زنا كقافية "ك 
على الشطرين باإلضافة إىل ٛبيزه بالوزف  اعتمادهيقصد بذلك  فاو رصم ٌبيأإذ أنو  ،ُب الشكل

 كالقافية.
 ريرب كليس من شك ُب أف تركيز الضوء على كل من خاصٍب الوزف كالقافية ىو الذم 

إفراد  ،كركنْب أساسْب ُب تعريفو   لتاإفراد كل من ىاتْب ا٣باصيتْب من خواص الشعر اللتْب دخ
كل منهما بعلم مستقل يقـو على دراستهما أقصد علم العركض كعلم القافية أك القواُب فا٤بربد 

  .(5)كتابا آخر ىو كتاب العركضك  ألف كتابا خاصا هبا ٠باه كتاب القواُب
 ة الشعرثانيا: أىمي

، كأكثر فنوف القوؿ ىيمنة على التاريخ األديب عند العرب ؿالشعر فن العربية األك  
ُب تاريخ اإلنسانية  ؼخصوصا ُب عصورىا األكىل: لسهولة حفظو كتداكلو، ك" قل أف نصاد

                                                 
 .:>6كسر الفصاحة البن سناف خفاجة: ص  ;5: ص7نقد الشعر لقدامة بن جعفر، ٙبقيق كماؿ مصطفى مكتبة ا٣با٪بي بالقاىرة، ط ( 1)
 .:5/9طبقات فحوؿ الشعراء:  ( 2)
 .85: ص7عيار الشعر البن طباطبا العلوم، ٙبقيق كتعليق ٧بمد زغلوؿ سبلـ، منشأه ا٤بعارؼ باإلسكندرية، ط ( 3)
 .5>الببلغة للمربد: ص  ( 4)
 .>:6ينظر الفهرست: ص ( 5)
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بأدهبم اىتماـ العرب بشعرىم، كال ٭بطا ُب العيش داخل الشعر أغلب  اىتمو االطويل قوما 
 .(6)ل ما كقع ُب ا٢بياة العربية"مستوياتو مث

م كثقافتهم هتابيئكيعد الشعر كثيقة ٲبكن االعتماد عليها ُب التعرؼ على أحواؿ العرب ك  
 .(8)ديواف العرب""ىو  ك (7)صح منو"أكتارٱبهم، فهو " علم قـو مل يكن ٥بم علم 

ىا كمستودع كديواف أخبار  ،قاؿ ابن قتيبة فيو:" الشعر معدف علم العرب، كسفر كبلمها 
يـو  العدؿكا٣بناؽ اجوز على مفاخرىا، كالشاىد  ،ثرىاآكالسور ا٤بضركب على م ،أيامها
 .(9)ا٢بجة" ةا٢بج ك ،النفار

كبالشعر عرب العرب عن ٨بتلف العواطف كاألحاسيس الٍب ٚبا١بهم كعن طريقو كانوا   
  .يدلوهنم على حسن الشيمأخبلقهم ك  فيهم كيغرسوف ،يؤثركف ُب غّبىم كٰبملوهنم على ا٢بماس

كاستشهد بو ُب  حٌب أنو مؤل مؤلفاتو بو -كسابقيو كمعاصريو  –تم ا٤بربد بالشعر اىكلقد  
يب الشعر كالشعراء منها يتثُب  كتقييمو لو جاء بأقواؿ الرسوؿ  اىتماموكلشدة  .كل موضع

شياخنا أف رسوؿ ا ركل لنا أ"ما ركاه عن أيب الفضل العباس بن الفرج الرياشي أنو قاؿ لو: 
كيثيب عليو قائلو. ٍب يركل أف  ،كيستنشده من أىلو ،عليو الصبلة كالسبلـ كاف يستحسن الشعر

 . (10)شاعرا أنشده مدحا ُب ا كمدحا فيو، فأثابو على مدحو ا كمل يثبو على مدحو لو"
 " كاف يستحسن: كركل ا٤بربد أف الرسوؿ   

 لي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى ٧بىىالىة زىائً  مو ػػػػػػػػػكىكيلي نىعًي   بىاًطلي مىا خىبلى ا شيء أىالى كيلي 
 .(11)البياف لسحرا" من ككاف يقوؿ: إف من الشعر ٢بكمة ، كإف 
أنشد الرسوؿ  "أنو  لك ر ككاف ي ا٤بربد أف حساف بن ثابت كاف شاعر الرسوؿ  ناكأخرب  
 يقوؿ فيها: كلمة  

اىىتيوي تػيٍنًجيكى بًا٣بىربىً كىانىٍت بي   يىاته ميبػىيػ نىةه آلىٍو ملىٍ تىكيٍن ًفيًو   دى

                                                 
 .67التفكّب الببلغي عند العرب: ص ( 6)
 .5/66طبقات فحوؿ الشعراء:  ( 7)
 .54الفاضل: ص ( 8)
 .567-566ر بْب ابن قتيبة كابن طباطبا العلوم، لعبد السبلـ عبد ا٢بفيظ عبد العاؿ، مطبعة دار القرآف، دت، دط : صنقد الشع ( 9)
 .=4الفاضل: ص ( 10)
 .=4ا٤بصدر نفسو: ص ( 11)
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 .(12)ثاب حسانا كدعا لو"أك  ب بذلك عجفأ
مل ٯبر الشعر قط على لسانو بل كاف يتمثل بالشطر الواحد  كذكر ا٤بربد أف الرسوؿ         

ا أليب بكر قوؿ طرفو:" كيأتيك من مل تزكد باألخبار"..كقاؿ يومبفقط، منو أنو "كاف يتمثل 
 ك عيينة؟رٞبة ا عليو: كيف قاؿ العباس بن مرداس: أ٘بعل ذىيب كذىب العبيد بْب األقرع 

  .(13) "!: بْب عيينو كاألقرع، قاؿ أليس ٮبا سواء--فقاؿ أبو بكر: يا رسوؿ ا 
" ألف ٲبتلئ جوؼ أحدكم قيحا حٌب يريو خّبه من أف ٲبتلئ شعرا"  أما قوؿ الرسوؿ 

 .(14)ا٤بربد أف عائشة رٞبها ا كانت تفسر ىذا القوؿ ب: يعِب ا٥بجاء منو"فقد قاؿ 
الشعر أكثر  اا٤بربد عن معاكية أنو قاؿ: " اجعلو  لرك لتبياف أٮبية الشعر عند العرب ك 

ٮبكم كأكثر آدابكم فإف فيو مآثر أسبلفكم كمواضع إرشادكم فلقد رأيتِب يـو ا٥برير كقد عزمت 
 ين إال قوؿ ابن اإلطنابة األنصارم:على الفرار فما يرد

 ًن الرىبًيحً ػػػكىأٍخًذم ا٢بىٍمدى بًالث مى     بلىئػي ػػػػػػػػًٍب كىأىبىػى بً ػػػػػػػأىبىٍتً يل ًعف      
ٍكريكًه نػىٍفًسي          

ى
ًشيػحً ػػػػػػػػػٍريب ىىامىةى البىطى ضى كى            كىًإٍجشىاًمي عىلىى ا٤ب

ي
 ًل ا٤ب

 .(15)ٙبيٍمىًدم أىك تىٍسَبىًًٰبي" مىكىاىنكً     كىقػىٍويل كيل مىا جىشىأىٍت كىجىاشىتٍ            
يبْب معاكية تأثّب الشعر ُب النفس، كذلك أنو كاد أف يلوذ بالفرار يـو صدفْب         

كما رده عن ذلك إال تلك األبيات تذكرىا فبعثت ُب نفسو ا٢بماس كأىبت فيو ا٢بمية كذلك 
  الذم ٰبدثو ُب النفس.بسبب التأثّب

 ما علمت كلدؾ ؟ قاؿ الفرائض قاؿ:"كمثل ذلك قوؿ ا٤بنتجع لرجل من األشراؼ: 
 .(16)ذلك علم ا٤بوايل ال أبا لك عٌلمهم الرجز فإنو يهرث أشداقهم" 
كىذا يعِب أف الشعر يسهم مع التعاليم الدينية ُب تربية النشء باإلضافة إىل تقدٲبو ٥با  

كإال ٤با أدخلو مربو ا١بيل األكؿ ضمن فركع ا٤بعرفة الٍب ينبغي تعليمها ألبناء  ،نوعا من ا٤بعرفة

                                                 
 .54-=4الفاضل : ص ( 12)
 =4صا٤بصدر نفسو:  ( 13)
 .57ا٤بصدر نفسو: ص ( 14)
 .>:/8الكامل : ( 15)
 .5:/6ا٤بصدر نفسو:  ( 16)
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على حد قوؿ عمر بن  (17)ا٤بسلمْب فقد " كاف الشعر علم قـو مل يكن ٥بم علم أصح منو"
 .ا٣بطاب 

ف على العرب كأكرد آكما أشار ا٤بربد إىل دكر الشعر ُب شرح ما غمض من ألفاظ القر 
 .(18)ُب ذلك أمثلة

كخصص بابا ُب كتابو الفاضل للشعر حٌب أنو تكلم عن شعراء مغمورين داخل ا٢بركة  
 .(19)األدبية ُب بغداد

ي ا١باىلية ا٤بشهورة ثٝبع فيو مرا ا٤براثيك  كما خصص بابا من الشعر ُب كتابو التعازم 
من " لننزؿ هبا ، ك فسر ترتيبو لؤلشعار هبذا الشكل فقاؿ:كشعر اإلسبلـ من قدًن ك٧بدث

خشونة أشعار القدماء إىل لطف ا٤بولدين ٤بشاكلو الدىر كصبلحة القوؿ لنمضي من ذلك 
 .(20)شيئا"

حيث يركم  رقيمة الشعر تكمن ُب بقائو على طوؿ الدىر، كقد تنبو القدماء ٥بذا األم ك        
ا فقاؿ أحد بل كدنانّب كدراىم كثيابإبا٤بربد أف " نصيبا امتدح عبد ا بن جعفر فأعطاه خيبل ك 

 ،من حضر: أمثل ىذا األسود يعطي ىذا ا٤باؿ؟ فقاؿ: أما إنو لئن كاف أسود إف شعره ألبيض
 يفُب، كما الذم أعطيناه؟ إ٭با أعطيناه ماال ،أكثر ٩با ناؿ ٗبا قاؿكإف مدحو لعريب، كلقد استحق 

 .(21)كمدٰبا يركل" ،كأعطانا ثناء يبقى ،كمطايا تنفى ى،ثيابا تبل ك
ا ما ركل عن معاكية أنو قاؿ لرجل" من كلد قيس بن معد يكرب: ما أعطى مثل ىذ ك 

 .(22)بل كأشياء أنسيتها، قاؿ: لكنو أعطاه ما ال ينسى"باألعشى حْب مدحو؟ فقاؿ ثيابا كإ ؾأبو 
 تكما أف الشعر ال يبقى على حاؿ كاحدة إ٭با يتغّب بتغيّب العصر كىذه مبلحظة تردد 

 خَبناىا من أشعار ا٤بولدين حكيمة اشعار أمنها قولو: " ىذه  ،اهبُب كتب ا٤بربد لوعيو التاـ 
 

                                                 
 .5/68:طبقات فحوؿ الشعراء  ( 17)
 .54ينظر الفاضل: ص ( 18)
 كما بعدىا. ;7كما بعدىا، ص 67ينظر ا٤بصدر نفسو: ص:  ( 19)
ـ: ص 6==5ىػ/5846، 6ي أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد حققو كقدـ لو ٧بمد الديباجي، دار صادر بّبكت، طثالتعازم كا٤برا ( 20)

596. 
 .78-77الفاضل: ص ( 21)
 .78ا٤بصدر نفسو: ص ( 22)
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 .(23) شكل للدىر..."أمستحسنة ٰبتاج إليها للتمثيل ألهنا 
ألف الشعر ا١بيد ليس لو  ،ينظر بعْب اإلنصاؼ إىل الشعر قدٲبو كحديثو ا٤بربد ٥بذا كجدنا 

 كليس مقتصرا على جيل دكف جيل.  ،عصر
 ثالثا: أغراض الشعر:

أغراض الشعر العريب ىي تلك ا٤بوضوعات الٍب يتناك٥با الشعر كالوصف كا٤بدح كا٥بجاء  
 شعار العرب منذ القدًن.أكحوؿ ىذه األغراض تدكر  ،كالفخر كالغزؿ، كالرثاء كغّبىا

ككجدنا ٝبيع  ،كا٤بربد شأنو شأف ٝبيع األدباء كالنقاد مؤل مؤلفاتو بكل شعر استحسنو 
، (27)، كالوصف(26)، كالفخر(25)كا٥بجاء، (24)ة ُب كتبو كا٤بدحثو ا٤بعركفة مبث ألغراضا

 .(29)، كالرثاء(28)كالغزؿ
إذ  إال أف ا٤بتتبع ٥بذه األغراض ُب كتبو يبلحظ أنو ميز الرثاء عن ٝبيع األغراض األخرل 

 (30)و " الكامل"يبا ُب كتاباو بأ لو خصص لو كتابا مستقبل ىو" التعازم كا٤براثي" كما خصص
مستعرضا ا٤بشهور من ا٤براثي قدٲبها كحديثها ذاكرا أراءه ُب تطبيقاتو على  ،(31)الفاضل"ك 

 النصوص الٍب يذكرىا أك ٰبللها.
األداء ُب العفوية ك  رض يتميز بالصدؽغا٤بربد بالرثاء لكوف ىذا ال اىتماـرٗبا يرجع  ك

ة التوىج فإذا ذلك ألف عاطفة الشاعر البدكية الفطرية كانت شديد ،من األغراض هأكثر من غّب 
 لتسح كتفيض. هااستحث كلما جٌفت الدموع من عينيو  كالدنيا عويبل  ؤلمك حزف بكى ك٫بب 

يرل ا٤بربد أف أحسن الشعر ما ٝبع غرضي الرثاء كا٤بدح قاؿ: " فأحسن الشعر ما خلط ك 
كا٤بدح البارع اعتذار من  ،تفرجاالتوجع ا٤بوجع ألنو ٯبمع بفضيلة ، تكاء شكا بتفجع،مدحا 

                                                 
 .6/47الكامل:  ( 23)
 .6/5:7>77-:>6-658-5>5-=6-=;-;;-=8-5/85 -9-8-7/7ينظر الكامل:  ( 24)
 .5:7->59-;59-7>-7;-=:-:6-69-7/54—>9-=8->5/8ينظر ا٤بصدر نفسو :  ( 25)
 .6:4-;58-555-5:-98-=5/8-7/5:7ينظر ا٤بصدر نفسو :  ( 26)
 .>6/56-7;7-594->;/5ينظر ا٤بصدر نفسو:  ( 27)
 .7=6-5>6->:-5/94ينظر ا٤بصدر نفسو:  ( 28)
 ...647-646-74-=6->=/7...>;6-;;6-6/85...665-=65-655-8>-::/5ينظر ا٤بصدر نفسو:  ( 29)
 .6;-8/8ينظر الكامل:  ( 30)
 .>: – =9الفاضل: صينظر  ( 31)
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ـ صحيح ك٥بجة معربة كنظم غّب كبلبنظم ذلك  إذا كقعالتفجع باستحقاؽ ا٤برثي ك  إفراط
علم اقوؿ ا٣بنساء " ك بذا النوع من الشعر ٥بكمثل  .(32)هو الغاية من كبلـ ا٤بخلوقْب"فمتفاكت 

 :(33)قوؿتأف قوؿ ا٣بنساء من أٝبل الكبلـ حيث 
نىانىا كىسىيي كىًإف  صىٍخرنا لىوىلىيػي   اري صىٍخرنا ًإذىا نىٍشتيوا لىنىح   كىًإف   دي

اةي بًوً  كىًإف  صىٍخرنا لىتىأىًب ي            اري ػػػػػػػػػػػػػػػػًو نى ػػسً  رىأٍ ُب  وي عىلىمه ػػػػػػكىأىن    ا٥بيدى
 الينالو "موضعا للسؤدد كمعنيا بأمر العشّبة لقو٥با:  فجعلتو: "  كعادتو   ٍب شرح البيتْب 

 "، ٍب قالت:" كإف صخرا لتأمل ا٥بداة بوالشتوةك  ٫بارا ُب كقت اإلقتاركسيدنا " كجوادا مفضبل 
سو نارا أفلم تقتصر على ذلك حٌب جعلت ُب ر  ،مة ٍب جعلتو علما كالعلم ا١ببلئفجعلتو إماـ األ

 .(34)ة ُب الكـر كنار على علم ا٥بداية"ر شه
شعر ا٤بعرب بصدؽ ألنو ال (35)الشباب كما استحسن األشعار الٍب تتحدث عن الشيب ك     

 عن ٘بربة قائلة.
ينشد الصدؽ عند  ألنونستخلص ٩با سبق أف ا٤بربد فضل الرثاء على سائر األغراض         

كالكذب كتلبس  تزع عنها ثوب النفاؽنكالنفس ا٢بزينة الٍب تعاين آالـ الفراؽ ي ،اختياره للشعر
 ثوب الصدؽ.

 الصنعة: ين الموىبة وب رابعا: الشعر
كتذليل الصعاب الٍب  ،ورهأمو على قضاء حوائجو كصرؼ ين اٚبذ لكل ما يعإف العريب 

ك٤با كاف الشعر كسيلة من كسائل قضاء تلك  .هنا التيسّب كالتسهيلأتواجهو صناعات من ش
صناعة ككاف يعلم كباقي الصناعات: " كللشعر صناعة كثقافة يعرفها أىل  هفقد اٚبذ ،ا٢بوائج

كمنها ما  ،كمنها ما تثقفو األذف ،منها ما تثقفو العْب :كالصناعات ،صناؼ العلمأالعلم كسائر 
 .(36)تثقفو اليد، كمنها ما يثقفو اللساف"

                                                 
 .596التعازم ك ا٤براثي: ص ( 32)
 .:8ـ: ص6448ىػ/5869، 6فرداتو ٞبدك طٌماس، دار ا٤بعرفة بّبكت لبناف، طديواف ا٣بنساء، شرح معانيو ك م ( 33)
 .597-596التعازم ك ا٤براثي: ص ( 34)
 .;; - >:ك الفاضل: ص >65-:5/65ينظر الكامل: ( 35)
 .5/49طبقات فحوؿ الشعراء :  ( 36)
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إذ لقي  ؛و بْب باقي الصناعاتتكقوؿ ابن سبلـ ىذا يربز مدل مكانة الشعر كحظو  
من  كثوابتالشعر عناية كاىتماما كبّبين ليتمثل مرتبة الصناعات الثمينة القائمة على أصوؿ 

اجملتمع القبلي آنذاؾ. يقوؿ ا١باحظ ُب ىذا الشأف:" فإ٭با الشعر  ُب ة فعال ه كأداةإبراز هنا أش
 .(37)"س من التصويرجنك  ،النسج صناعة، ك ضرب من

كثّب ٩بن لو علم كدراية بو كبقواعده أف يبدع   تعسر علىفلماذا  ،صناعةإذا كاف الشعر  ك 
 .ىمبن ا٤بقفع كغّب صمعي كااألك  فيو؟ مثل ا٣بليل بن أٞبد

كلكنهم مع ذلك مل ٛبكنهم  ،العارفْب بفنوف الشعر كنقده ا٢بذاؽفهناؾ من األدباء  
كليس أدؿ على ذلك  ،بداع الفِببيات شعرية ٲبكن أف تعد ُب عداد اإلأقوؿ  من معرفتهم تلك

حتاج إىل فهذا ا٤بربد يقوؿ: " ال أ ،م من ىم ُب ٦باؿ الشعر كنقدهىهبذا العجز ك  اعَبافهممن 
لة مشكلة إال أ ٱبتلج ُب نفسو مسا٤بخلوقْبكصف نفسي لعلم الناس يب أنو ليس أحد من 

 ،ال ٱبفي علي مشتبو من الشعر ،كحافظ كدارس ،كمتعلم ،فأنا عامل ،عدين ٥باأك  ،ليقيِب هبا
أك التماس  ةكرٗبا احتجت إىل االعتذار من فلت ،كا٣بطب كالرسائل ،كالكبلـ ا٤بنثور ،كالنحو

حاجة فأجعل ا٤بعُب الذم أقصده نصب عيِب ، ٍب ال أجد سبيبل إىل التعبّب عنو بيد كال لساف 
"(38). 

معرفة علمية أك ا٤بعرفة الفنية الشعرية  شيءىذه ا٤بعرفة الٍب كصفها ا٤بربد ىي قبل كل  
 كغّب الفنية، صولوأ ك أحكاموك مذاىبو  ؛كنستخلص منو أهنا معرفة ترتبط بالنشاط اإلبداعي

ذلك ٩با يتطلبو اإلبداع الذم ال ٲبكن ٩بارستو إال مٌب كاف ا٤برء قد حباه ا تلك ا٤بوىبة الٍب 
كىكذا فالشعر ال يتعلم " ألف اآللة الٍب يتوصل هبا غّب مقدكرة  ،خص هبا بعضا من خلقو

  .(40)٩با ٯببل عليو اإلنساف كمن مواىب الرٞباف "" بل ىي (39)٤بخلوؽ"
ألهنا السمة الرئيسية الٍب  ،ىي الٍب اشَبطها بشر بن ا٤بعتمر ُب ا٤ببدع كا٤بوىبة الشعرية 

عن قدرات كاستعدادات لدل  أٛبيز ا٤ببدع عن غّبه، كما أف اإلبداع الشعرم نسق ٝبايل ينش
ف من مل تكن فيو ىذه ا٤بوىبة كاف من أكيصل اىتماـ بشر هبذا السمة إىل القوؿ  ب ،ا٤ببدع

                                                 
 .7/576ا٢بيواف:  (37)
 .5;5الصناعتْب:  ( 38)
 .8>سر الفصاحة : ص ( 39)
 .;84ق: ص7>57لتجبّب البن أيب اإلصبع ا٤بصرم، ٙبقيق حنفي ٧بمد شرؼ، ١بنة إحياء الَباث اإلسبلمي، القاىرة، ٙبرير ا ( 40)
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كأف يتحوؿ عن  ،٧باكلتو تلك إىل عمل آخر يكوف أقرب إىل طبعوأف ينصرؼ عن  لواألفضل 
 .(41)عليو هاخفأشهى الصناعات إليو ك أ إىل  ىذه الصناعة

نو كحي أأما ا١باحظ فقد أرجع اإلبداع الفِب عند العرب ُب كتابو البياف كالتبيْب إىل  
كليست ىناؾ معاناة كال  ،ككأنو إ٥باـ ،كار٘باؿ ةديهبللعرب فإ٭با ىو  شيءقاؿ: " كل  .كإ٥باـ

 .(42) "...كال استعانة  ،كال إجابة فكرة ،مكابدة
 :(43)كقد قاؿ الشاعر 

ىٍرءى كىىيوى خىًطيبي          ًلسىانيوي  يي بىكً كىقىٍد يػىٍقًرضي الشمٍعرى ال
 كىتًعي القىوىًاُب ا٤ب

 .(44)اه"رضأكالذم ٯبيئِب ال  ،رضاه ال ٯبيئِبأبن ا٤بقفع ُب ذلك فقاؿ:" الذم كقيل ال
إىل أف قوؿ الشعر موىبة كإ٥باـ كتكشف عن  أٮبيتها ألهنا تشّب االستشهادات٥بذه  

ف الشاعر غّب قادر على قرض الشعر دكف أف تكوف تلك أكىو  ،صحاهباأعجيب بْب  اتفاؽ
كمل يكن مهيئا نفسيا لقرض الشعر  ،لو موىبة نمل تك من أك باألحرل ،القوة قد سيطرت عليو

كأف الشاعر  ،كىذا يعِب أف الشعر ليس صناعة ،اجزا عن إبداع عمل فِب متكاملبل إنو يظل ع
 بل ٲبتاز ٗبا خصو ا من موىبة كإ٥باـ. ،ليس صانعا كغّبه من البارعْب كا٢بذاؽ فحسب

 احتاج٥بذا كجدنا ا٤بربد يقوؿ إنو عامل عارؼ  لكن ىذه ا٤بعرفة مل تفعل لو شيئا عندما  
بل ىي داخلة  ،رفة ٖبصائص اإلبداع لن تكوف سابقة للنشاط اإلبداعيكىكذا فإف ا٤بع ،إليها

كىذا الضم بْب ا٤بعرفة كا٤بوىبة ٲبيز ا٤بعرفة العلمية  ،فيو مشَبكة كإياه ُب إنتاج العمل اإلبداعي
كذلك ألف اإلبداع ليس ٦برد تطبيق لقوانْب نظرية كمعرفة ا٤ببدع ٗبا  ،ٛبيزا جذريا عن ا٤بوىبة

بل ىي هناية العملية الٍب هتدؼ إىل أف تنتج عمبل  ،بدأ منها العمل الشعرم أصبلليست بداية ي
 قتيبة ُب شعر ا٣بليل بن أٞبد: ابنم أسوؽ ر نكيكفينا ُب ىذا الصدد أف  ،متكامبل

اًئكى أىٍكقىعٍ  فىًطرٍ  ًإف  ا٣بىًليطى تىصىد ٍع   ًبدى
اًمعً  ارو ًحسىافجىو لىٍوالى  ىدى

 أىٍربىعٍ  حيوري ا٤ب
 زىعٍ بىابي كىبػىوٍ ءيك الر     اػػػػػػػػػػػػػ٠ٍبى أى البىًنًْب كى  أىـي 

                                                 
 .>57-5/579ينظر الرسالة الكاملة ُب البياف كالتبيْب للجاحظ :  ( 41)
 .>7/6البياف كالتبيْب : ( 42)
 .=5/64ا٤بصدر نفسو:  ( 43)
 .>5/64ا٤بصدر نفسو :  ( 44)
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ا لىكى أىٍكدىعٍ  ٍرحىللر اًحًل الىقيٍلتي لً   ًإذىا بىدى
 .(45)الصنعة" ردمءتيبة: " كىذا الشعر بْب التكلف ق بنيقوؿ  

 :(46)كما أكرد ا٤بربد بيتْب للخليل مل يعلق عليهما
 كىاًفره بًال ًذم قىضىٍتوي الكىوىاًكبٍ      مى أىينم ػػػػػػػػػاليمنجم  ِبم بًٍلغىا ع  أى       

يهىٍيًمًن كىاجً      عىامًله أىف  مىا يىكيوفي كىمىاكىا      
 بٍ ػػػػػػػػػػفى ٍٖبنىمو ًمنى ا٤ب

 شعارأهنا ٠بة ٩بيزة يتسم هبا إليس خاصة بشعر ا٣بليل بن أٞبد بل  يبةتبن ق مبلحظةك  
من فلتة أك التماس  االعتذاررٗبا احتجت إىل ك د ال يعد منهم فقولو: " كا٤برب  ،كثّب من العلماء

كال لساف "  ،دأجد سبيبل إىل التعبّب عنو بي ال ٍب ،قصده نصب عيِبأجعل ا٤بعُب الذم أحاجة ف
يركم  ٤برزباين ُب معجم الشعراءذا ا ىو حواؿ. فهامل تصادفو ُب كل األ حالة مر هبا لكنها

 زدم النحوم ا٤بعركؼ با٤بربد: ذكرالعباس األ أبومد بن يزيد بن األكرب ٧ب" :يقوؿ حكاية للمربد
٠بح راحة أكجها مِب ؟ قاؿ : فقلت كال  حسنأيت أر أ: يا بصرم  لو دخل إىل ا٤بتوكل فقاؿ أنو

 ٍب ٘باسرت فقلت:
 ابً ػػػػػٍرتيى اكىالى  ليىًمْبً ا ًلشىك  ُب     هىاػيػػػػػػػقً ت  أى ٍرتي ًٕبىٍفلىةو الى ػػػػػػػػػػػجىهى               
 ايب ػػػػػػػػػػػػػػػػػًْب كىالى أيحى ػػػػ٠ٍبىحي رىاحىتى أى كى     كى أىٍحسىني ا٣بيلىفىاًء كىٍجهنابًأىن                
 بً نى عىاصىاؾى يػىٍهًومً ُب تػىبىامى كى     دناميًطيعيكى األىٍعلىى جيديك  كىأىف               

 .(47)ُب حسن طبعك كبديهتك " ٝبلتأك  .فقاؿ يل: أحسنت 
خاصة  ،فاستحساف ا٤بتوكل شعر ا٤بربد يدؿ على أف ا٤بربد كاف متمكنا من قوؿ الشعر 

كمل "كأف ا٣بلفاء ُب العصر العباسي كانوا على دراية بالشعر كنقده كقاؿ الزبيدم يصف ا٤بربد: 
عليهم بفطنتو كصحة ربائو إصحابو ك أ ٗبذىبيكن أبو العباس ٧بمد يزيد على رياستو كتفرده 

شعار أم نفسو بو كلو رسل ذلك كال يعَبم إليو كال يحمتخلفا ُب قوؿ الشعر ككاف ال ينت ،قرٰبتو
 .(48)كثّبة"

                                                 
 .4;/5ك الشعراء:  الشعر ( 45)
 .6/59الكامل :  ( 46)
 .=88معجم الشعراء للمرزباين: ص ( 47)
 .556: ص=;=5، 5طبقات النحويْب كاللغويْب، للزبيدم األندلسي، ٙبقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم،  دار ا٤بعرفة، ط ( 48)
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من كجهو ما مل يقدر على سَبه  رأيتكقاؿ ا٤بربد: " ٤با توفيت كالدة القاضي ا٠باعيل  
 نشدتو أفسلمت عليو ٍب  ا،كقد كاف ال يسلو  ،ككاف كل يعزيو

ًبي فىسىاءى  مىافً ٍمرًم لىًئٍن عىاؿى رىيبي الز  لىعى   وٍ ػػػػػػػػػػػػػبى لىقىٍد غىاؿى نػىٍفسنا حى
يًصيبىةي يػيٍنًسي اوى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىلىًكن  ًعٍلًمي ٗبىاً ُب الث  

يًصيبى  ًب ًعٍندى ا٤ب
 ػوٍ ا٤ب

 الكآبةتلك  عنو كزالت ،ة ككتبو ٍب انبسطافتفهم كبلمي كاستحسنو كدعا بدك  
 .(49)"كا١بزع

قوؿ الشعر بككاف على علم  ذكاقةنستخلص من الشواىد السابقة أف  ا٤بربد كاف شاعرا  
س ا٤بدرسة البصرية كقل أف ٯبتمع ىذاف  أكإبداعو كمع ذلك كاف عا٤با ُب النحو حٌب عْب على ر 
 الصفتاف ُب شخص كاحد ) عامل كشاعر( إال ما ندر.

 :خامسا: مقاييس بالغة الشعر
ا٤بربد مقاييس اعتمد عليها من أجل ٙبديد جيد الشعر من رديئو. ك ىذه  كضع         

 ا٤بقاييس ىي: 
حٌب تكوف الكلمة مقاربة  ؛كاختيار الكبلـ، كحسن النظم ،" إحاطة القوؿ با٤بعُب (5 

ىذا ُب  لفإف استو  ،كٰبذؼ منها الفضوؿ ،كمعاضدة شكلها، كأف يقرب هبا البعيد ،أختها
 .(50)فلم يفضل أحد القسمْب صاحبو" ؛صوؼ ا٤بسمى " شعرا"ر كالكبلـ ا٤ب ،رالكبلـ ا٤بنثو 

 فكل ىذه ا٤بقاييس الٍب ذكرىا ا٤بربد إذا توفرت ُب الشعر عد الشعر بليغا  
   صاب بو ا٢بقيقةأكأحسن منو ما  ،أحسن الشعر ما قارب فيو القائل إذا شبو " ك( 6           

 .(51) ".رصف قوم كاختصار قريببكساقو  ،ن غّبهنبو فيو بفطنتو على ما ٱبفي ع ك
 ىذا التعريف للشعر ا٢بسن عند ا٤بربد على ا٤بقاييس التالية:  اشتمللقد  

 المقاربة في التشبيو: -أ
لقد ربط ا٤بربد جودة الشعر با٤بقاربة ُب التشبيو ألف التشبيو ىو أكثر الصور الببلغية  

" أكثر األنواع الببلغية للصورة اىتماما  -كا٤بربد منهم-غويْب فهو عند اللٌ  ،إيثارا عند العرب

                                                 
 .:57-579/:معجم األدباء:  ( 49)
 األكؿ ا٤ببحث الثاين من ىذا الباب. يس ُب الفصلكينظر شرح ىذه ا٤بقاي 5>الببلغة للمربد: ص (50)
 .8=5/6الكامل: ( 51)
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 ،بط ا٤بنطقي بْب الطرفْباالٍب تقـو بدكر الر  ،كالسبب ُب ذلك أف أداة التشبيو ،اىهمنتبالكجذبا 
د التشبيو ُب الشعر رك إضافة إىل كثرة ك  ،٘بعل التشبيو أكؿ ما يلفت انتباه ا٤بتلقي للشعر

 .(52)ا١باىلي"
عر كبْب االش بْبذلك ألف ىناؾ ربطا  ،معيار براعة الشاعر كمهارتوكاف التشبيو  ك 

زنبور فجاء أباه يبكي فقاؿ لو:  والرٞبن بن حساف لسع عبد أف ل" يرك  .على التشبيو ةقدر ال
 .(53)قاؿ: قلت كا الشعر" ةنو ملتف ُب بردم حرب أمالك؟ فقاؿ : لسعِب طائر ك

 يعتربكف التشبيو ىو الشعر نفسو.فهذه الركاية تدؿ على أف العرب كانوا  
وؼ التشبيو سواء ٩با نبابا طويبل ُب كتابو الكامل ٝبع فيو ص للتشبيو خصص ا٤بربدقد  ك 

 كرد عند القدماء أك ادثْب.
صوؿ الشعر، كجعل لو نفس األٮبية الٍب ٰبتلها ا٤بدح كالرثاء أصبل من أه ثعلب كما عدٌ  

 .(54)كا٥بجاء كالغزؿ ُب الشعر
شرؼ كبلـ العرب، كفيو تكوف الفطنة أابن كىب فكاف يرل أف التشبيو ىو" من أما  

 .(55)كاف بالشعر أعرؼ"  ،تشبيهو ألطفُب  ككلما كاف ا٤بشبو منهم  ،كالرباعة عندىم
كذلك ألف التشبيو "  ،(56)تشبيها" توحسن طبقأنو ألخر " آما قدـ شاعر على  كثّباك  

كأطاؿ التأمل  ،حسن النظرأهو ال يقع إال ٤بن ف ،(57)ى"من أصعب أنواع الشعر، كأبعدىا متعاط
 .ك لعْب الناظر العادمتبد ال درؾ العبلقات ا٣بفية بْب األشياء الٍبأف

ا٤بقاربة ُب التشبيو الٍب ركز عليها ا٤بربد عند حديثو عن أحسن الشعر معناىا أف يكوف  ك 
فأصدقو ما ال "،٥بذه الصبلتكحسن التقدير  ،القائل متفطنا ٤با بْب األشياء من الصبلت

كأحسنو ما أكقع بْب شيئْب اشَباكهما ُب الصفات أكثر من انفرادٮبا ليبْب  ،العكس عند ينتقض

                                                 
 .759ـ: ص6444، 6الصورة الببلغية عند العرب عبد القاىر ا١برجاين " منهجا كتطبيقا"، أٞبد علي دٮباف، ط ( 52)
 .6:8-5/6:7الكامل: ( 53)
، 6و ك عٌلق عليو رمضاف عبد التواب، مكتبة ا٣با٪بي بالقاىرة، طينظر قواعد الشعر أليب العباس أٞبد بن ٰبٓب ثعلب، حققو ك قٌدـ ل ( 54)

 .77ـ: ص9==5
 .574الربىاف ُب كجوه البياف: ص (55)
 .5/99طبقات فحوؿ الشعراء:  (56)
 .:6/76العمدة:  (57)
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ألنو  ،ملكها لوأشهر صفات ا٤بشبو بو ك أإال أف يكوف ا٤بطلوب من التشبيو  ،كجو الشبو ببل كلفة
 .(58)االلتباس"ك  حينئذ يدؿ على نفسو كٰبميو من الغموض

عاِب ا٤بسألة من زاكية ببلغية أك بيانية مكتفيا بذكر  صاحبومن ىذا القوؿ أف  كاضح 
ككجو الشبو ٧بجوبا  ،حٌب ال يكوف التشبيو غامضا ،ا٤بشبو بوب ا٤بشبو القوانْب الٍب ٙبكم عبلقة

كقد نص عليها ا١برجاين ُب الوساطة عندما اعترب  ،معركفة كمشركطة ُب التشبيو أموركىذه 
 بو با٤بشبو بو ُب الصفات عيبا يصيب مقياس ا٤بقاربة ُب التشبيو.اختبلؼ ا٤بش

التشبيو ُب ا٤بقاربة على قاعدة التجاكز غّب ا٤بفرط بْب سياقْب منفعلْب ٘بمع  ـيقو ك  
بينهما أداة ملفوظة أك ملحوظة كىي فاصل ٰبافظ على التوازف بْب الطرفْب كيقرب الطرؼ 

لرابطة أف تضيف بعض ا٤بعاين من الطرؼ الثاين إىل كٲبكن ٥بذه ا ،األكؿ من الطرؼ الثاين
 -ُب ىذا الوضع-فالتشبيو " .غوممع أصوؿ االستعماؿ اللٌ  تنسجمالطرؼ األكؿ بعملية بسيطة 

يقـو على ٢بظ نوع من النسبة ا٤بنطقية بْب األطراؼ ا٤بقارنة أكثر ٩با يقـو على ما ٲبكن أف 
عاالت كا٤بواقف اإلنسانية الٍب يتشكل منها نسيج نسميو بالتناسب النفسي الذم ينبع من االنف

ر القدماء التشبيو ٤با فيو من نقل لبعض األشياء ا٤بعنوية البعيدة إىل ثآلذلك  (59)"التجربة الشعرية
 صور حسية قريبة من الواقع.

      تعترب قاعدة ا٤بقاربة عند القدماء كاجملسدة ُب التشبيو ٠بة من ٠بات النبوغ كالتفوؽ  
  .البتكارا ك

غّب أف  ،داةالعتبارات ٨بتلفة كالطرفْب كا١بامع كاأل ،كلقاعدة ا٤بقاربة دكاعي كأقساـ 
خر كاف سطحيا مل قساـ كاف معلما يهتدم بو إىل مواطن ا١بماؿ، كبعضها اآلبعض ىذه األ

 يف بالغرض ا١بمايل ا٤بطلوب.
ابة كاإلص"شبيو: اإلصابة كا٤بقاربة ُب التيقوؿ جابر عصفور ُب معرض حديثو عن  

كا٤بقاربة ُب التشبيو مصطلحاف ٲبكن أف يدرجا ٙبت ما نسميو التناسب ا٤بنطقي بْب أطراؼ 
 .(60)التشبيو، ألهنما يرتبطاف ُب النهاية ٗبدل التوافق الشكلي بْب األطراؼ"

                                                 
لشيخ، كضع فهارسو   العامة شرح ديواف ا٢بماسة أليب ٛباـ، أيب علي أٞبد بن ٧بمد بن ا٢بسن ا٤برزكقي، علق عليو ك كتب حواشيو ٘برم ا( 58)

 .54-=5/4ـ: 6447ىػ/5868، 5إبراىيم مشس الدين، دار الكتب العلمية بّبكت لبناف، ط
 .7;5الصورة الفنية ُب الَباث النقدم: ص (59)
 .9>5: ص ا٤برجع نفسو (60)
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كعموما فإف قاعدة ا٤بقاربة ُب ظل ا٤بوركث القدًن ال تعدكا أف تكوف كجو مقارنة كمقاربة  
 ،أم عامل ا٢بقيقة حيث ينتفي أك ٱبتفي ا٣بياؿ ؛كصورة أخرل ُب الواقع ، صورة ُب الذىنبْب

  .ما أك فكرم انفعايلُب موقف  ةاللغثارة يشكلها ا٤ببدع من إفهي كشف ك 
الكامل أنو مل يكثر من الشواىد حوؿ التشبيو ا٤بقارب  وكما الحظناه على ا٤بربد ُب كتاب 

 ،تم بو كما كاف األمر ُب التشبيو ا٤بفرط بعكس ما كاف متوقعهو مل يكما أن  ،بل اكتفى بالقليل
 مفهـو الصورة عنده أعمق من ٦برد إدراؾ التشابو بْب طرفيها أك ا١بمع بْب ا٤بتباعدات. أف ٗبعُب

كمقياس " التشبيو ا٤بقارب" الذم ذكره ا٤بربد عد فيما بعد كخاصة عند ا٤برزكقي عنصرا  
 من عناصر عمود الشعر.

 إصابة الحقيقة -ب
ألف هبا يتم  ،عناصر الٍب تربز هبا ٝباليات ا٤بعُب الشعرمالمهما من  عنصرا اإلصابةتعد  

كالرفق كالتخلص  ؽكىم ٲبدحوف ا٢بذ" :قاؿ ا١باحظ .ٙبقيق الغاية ا٤بثلى ُب التصوير كالوصف
٢بق ُب إذا أصاب ا ،صاب ا٥بدؼأإىل حبات القلوب كإىل إصابة عيوف ا٤بعاين كيقولوف: 

فبلف كأصاب القرطاس، إذا كاف أجود إصابة من األكؿ، فإف قالوا:  سكيقولوف : قرط ،ا١بملة
 .(61)اب عْب القرطاس فهو الذم ليس فوقو أحد"صأرمى فأصاب الغرة، ك 

اإلصابة  اري" كع زها اإلصابة أمر يدركو الذكاء كحسن التميينيكٙبقيق الغاية ا٤بثلى الٍب تع 
ر صوؽ يتعسٌ لوؽ مازجا ُب اللٌ عاه صادقا ُب النفما كجد ،كحسن التمييزُب الوصف الذكاء 

 .(62)" فذاؾ سيماء اإلصابة ،ا٣بركج عنو كالتربؤ منو
كنظاـ اللغة  ،اإلصابة تعِب ٔبوانب كثّبة ُب ا٤بعُب الشعرم فهناؾ اإلصابة ُب البناء ك 

األكىل ُب ىذا السياؽ ىو اإلصابة كلكن الذم يهمنا بالدرجة  ،كاإلصابة ُب اختيار الوزف كالقافية
 كطريقة تصويرىا. ،األشياء إىلأم فن النظر  ،ا٤بعاينُب 

فمن اإلصابة لعيوف ا٤بعاين أف تكوف معاين الشاعر الئقة بغرضو الذم يقوؿ فيو مؤسسة  
نوع من الفطنة ٗببلبسات ا٤بوقف، فبل تنسيو دقة النظر إىل األشياء ا٢بفاظ على مبادئ  على

مدح فيها أبو يزيد عبد ا بن طاىر" قاؿ أبو العباس:  بأبياتمن ذلك إعجاب ا٤بربد  .اللياقة

                                                 
 .;5/58البياف كالتبيْب:  ( 61)
 .5/55شرح ديواف ا٢بماسة:  ( 62)
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مراء لشاعر من أىل الرم يكُب أبا يزيد شيئا يقولو لعبد ا بن طاىر أحسن فيو أنشدين أحد األ
 :ص، كقصد با٤بدح إىل معدنو كاختاره ألىلوفصاب الأك 

ًنيئنا عىلىيكى الت ا ا        نً ػػػُب شىاذى مىٍهرى كىدىٍع غيٍمدىافى لًٍليىمى          اجي ميٍرتىًفقن ٍشرىٍب ىى
ٍلًك تػىٍلبى       

ي
 كىاٍبنى ًذم يػىزىفً  ًمٍن ىىٍوذىةى ٍبنى عىًليٌ   سيوي ػػػػػػػػػػػفىأٍنتى أىٍكىلى بًتىاًج ا٤ب

 (63)".كإف كانت ا٤بلوؾ كلها تلبس التاج ُب ذلك الدىر ،فأحسن الَبتيب جدا 
 أنشد مود بن مركاف بن أيب حفصة: " حيثو ا٤بربد التناقض ُب الكبلـ ك٩با عاب 

ً ُب الكىذ    ػػمي ػػػػػػػػػػػػػػني يػى لىةه ًفيمىٍن يل ًحلى   اًب ًحيلىوٍ كىلىٍيسى
 وٍ ػلى ػػػػػػػػلىًٍب ًفيًو قىًليػػػػػػػػػػػػػػيحدي فى       مىٍن كىافى يىٍكًذبي مىا يػيرىدً                     

ٍب قاؿ " فحيلٍب  "كليس ُب الكذاب حيلة"كقد ناقض ىذا الشاعر ألنو قاؿ:  اؿ:ق ك 
  .(64)" فيو قليلة"
اإلصابة الٍب فرضت على  فكرة  فقد كصف ىذا الشعر بالتناقض حرصا على ٙبقيق        

 .(65)ككاف ا٢بكم على ا٤بعُب لذاتو ال لفنية التعبّب ،الشعر من ا٣بارج
للتودد  ةالنسيب كالغزؿ أف تكوف األلفاظ عذبة رقيقة مظهر  صابة ُب معاينمن اإل ك 

بن  دأخربين إبراىيم بن ٧بمد بن عرفة عن ٧بم "حكى ا٤برزباين عن ا٤بربد قاؿ: .اللوعة كالوجد ك
 :(66)د النحوم. قاؿ: قد عابوا على العباس بن األحنف إدخالو ُب الغزؿ ىذا البيتيزي

 ة أىٍك ًعٍجلً ف الى تػىفيوتيوا ٗبيٍهجىًٍب    مىصىالًيتى قػىٍوًمي ًمٍن حىًنيفىًإٍف تػىٍقتػيليوين                  
 (67) قولو: عيب عن الفرزدؽ كما

 يمً وا دى بي لى ف طى إً  ًِب  بى  كً يٍ لى ى عى شى خٍ أى    ًِب ن  إً  ةى امى ن سى بٍ  ةى يى اجً نى  تى خٍ ا أي يى 
قاؿ كما قاؿ  بلىطلب الثارات، بكاالحتجاج  العبلت ما للمتغزؿ كذكر أكالد  كقالوا: 

 جرير:

                                                 
 .6/68الكامل:  (63)
 .795-794ح: صا٤بوش ( 64)
 .>;/6شرح ديواف أيب ٛباـ: ص ينظر  ( 65)
 . ك قد كرد بغّب ىذا اللفظ ك اللفظ بتمامو:=64ص ديواف العباس بن األحنف: ( 66)

ًنيفىةى أىٍك ًعٍجلً   كى لىٍو كيٍنتيٍم ٩ب ٍن يػيقىادي لىمىا كىنىٍت    مىصاىلًيتي قػىٍوًمي ًمٍن حى
 .994ديواف الفرزدؽ: ص ( 67)
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 .(68)ا"نى بلى تٍ قػى  ْبى يً ٰبيٍ  ملىٍ ٍبي  ا نى نػى لٍ تػى قػى 
د الركاة ٘بحدثنا ٧بمد بن يزيد النحوم قاؿ: مل "يب األزىر قاؿ أركل عن ٧بمد بن  ك       

 كمن يفهم جواىر الكبلـ لبيت نصيب ىذا مذىبا حسنا:
ٍعًدىىا حىييتي كىًإف أىميتٍ  مي ًىيأى   مي هًبىا بػىٍعًدميهً يى  ا مىٍن ذاحيٍزنن فػىوىا  ًبدى

ليكم  عفلو كاف  :فقاؿ عبد ا٤بلك ،د ا٤بلك ذلك ١بلسائو فكل عابوبقاؿ كقد ذكر ع 
 قوؿ البيت األكسط الذم أخره:أكيف كنتم قائلْب ؟فقاؿ رجل منهم كنت 

 يهيم هبا بعدم" " فواحزلنا من ذا
 أمّب ا٤بؤمنْبكيف كنت قائبل يا ٩با قاؿ، فقيل لو: ف أسوأ فقاؿ عبد ا٤بلك: ما قلت كا

 أقوؿ:؟ قاؿ:كنت 
بيكيٍم نػىٍفًسي حىيىاٌب فىإف أىميتٍ  بػىٍعًدم" ًذم خيل ةو لً  فىبلى صىلىحىٍت دىٍعده       ٙبًي

(69). 
مل تقف اإلصابة ُب ا٤بعُب الشعرم عند عبلقة اإلنساف بأخيو اإلنساف بل قد ترامى ك 

كا٢بفاظ على النموذج الذم ارتضاه  ا٢بيواف،حٌب مع  الذكؽ الرفيعك  اللياقة ئمبادا٢برص على 
كأجود موصوؼ ما  ،فالشاعر اجمليد ىو الذم يصف ىذا النموذج على ما ىو عليو ،العريب ٥با

 سلفا. ةانطبقت عليو الصفة ا٤بقرر 
 :(70)وتعلى الشماخ قولو ُب كصف ناقفقد عاب بعض الركاة   

ـً الوىتًي ًِب، كىٞبىىٍلًت رىٍحًليًإذىا بػىل ٍغتً   نً ػػػػػػػعىرىابىةى فىاٍشرًًقي ًبدى
 .ا مع استغنائو عنهافقد كاف ينبغي أف ينظر ٥ب

فالشماخ  ،كىذا الدعاء ال يعِب حقيقة الدعاء بقدر ما يرمي إىل غاية يرجو ٙبقيقها     
النظر ُب صّبكرة  فعاإمك  ،مدال ُب دعائو على ناقتو ٱبفي قيمة ال تدرؾ إال ببذؿ ا١بهد

كقد أدرؾ ا٤بربد ىذا ا٣ببئ الذم يومئ إليو بيت  ،ُب كحركتو ُب الفكر الشعرما٤بع
 الشماخ فقاؿ:

                                                 
 .5=6ح: صا٤بوش( 68)
 .4=5ا٤بصدر نفسو: ص ( 69)
ك قد كرد البيت بغّب ىذا اللفظ  767ديواف الشماخ بن ضرار الذبياين، حققو ك شرحو صبلح الدين ا٥بادم، دار ا٤بعارؼ ٗبصر، دت: ص( 70)

 ك اللفظ بتمامو :
ـً                    الوىًتْبً  إذا بػىل ٍغًتًِب كى حىطىٍطًت رىٍحًلي    عىرىابىة فىاٍشرًًقي ًبدى
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 حسن كل اإلحساف ُب قولو:أ" كقد 
ـً الوىًتْبً رى عى  ٍغتىًِب كىٞبىىٍلًت رىٍحًليًإذىا بػىل    ابىةى، فىاٍشرًًقي ًبدى

 .(71)رحل إىل غّبه"أيقوؿ لست أحتاج إىل أف 
أصبح إذ  ،على فكرة اإلصابة ُب معاين الشعر كاف كاضحا ك٩با سبق يتضح أف ا٢برص

كنقلو األمْب ٢بقائق الكوف كا٢بياة،  ،ةفيٝباؿ الشعر ُب كفائو بأعراؼ الواقع، كمطابقتو العر 
 كتساكت معاين الشعر مع األفكار ا٤بتداكلة.

  .وتعريفبة ا٢بقيقة الٍب ذكرىا ا٤بربد ُب كفكرة إصابة عيوف ا٤بعاين يفهم منها إصا
 كا٢بقيقة قد يقصد هبا أمراف:

 .ا٢بقيقة ٗبعُب الصدؽ ضد الكذب 1)
 .لوغ( ا٢بقيقة الٍب ٛبثل الواقع ضد ا٤ببالغة كاإلفراط كال2
كذلك أهنم   ،فاألمر األكؿ مثلو رجاؿ عصر النبوة كا٣بلفاء الراشدين كبعض التابعْب -

كتعاليم  ٗبا يتفق ٍبمع الفتاجمل ذلك كانوا يرجعوف ُب ا٢بكم على األفعاؿ كاألقواؿ ُب
بعض األقواؿ ا٤بنسوبة إىل رسوؿ ا ك ربطوا بْب الشعر كبْب الصدؽ، ف ،الدين اإلسبلمي

 ركل أنو ٠بع بيتا يقوؿ فيو أحد الشعراء أف سيفو ُب "فقد  .كيفهم منها اشَباط ذل
 (72)": ىل كاف كما قاؿ؟ ا٤بعركة كاف يقتل ُب ذىابو ك٦بيئو فقاؿ 

فحْب استمع إىل قوؿ  --أحدا اىتٌم هبذا ا٤بقياس كعمر ابن ا٣بطابك ال ٪بد 
 :(73)ا٢بطيئة

يػٍري مىٍوًقدً  يػٍرى نىارو، ًعٍندىىىا خى ٍد خى  مىٌبى تأتًًو، تػىٍعشيو إىل ضىٍوًء نىارًًه            ٘بًى
ك على ىذا األساس فضل زىّبا جاعبل -–قاؿ: كذب، بل تلك نار موسى نيب ا 

 .(74)و "ال ٲبدح الرجل إال ٗبا فيو "من فضائلو أن

                                                 
 .=5/56الكامل: ( 71)
 .5:/6دت:  ،طبعة دار الكتب ا٤بصريةاألغاين أليب فرج األصبهاين،  ( 72)
ىػ 5857، 5بركاية ك شرح ابن السكيت، دراسة ك تبويب مفيد ٧بمد قميحة، دار الكتب العلمية، بّبكت لبناف، ط ديواف ا٢بطيئة ( 73)
 57ـ: ص7==5/
 .7:/5طبقات فحوؿ الشعراء: ( 74)
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ك يظهر ذلك ُب  ك ال كذب فيو، كقد كاف ا٤بربد من ا٤بعجبْب بالشعر الذم يوافق ا٢بق
 بيات منها:أو على قتعلي

يًو ًمنى ا٣بى  كىسىاًقطىةو          ًموً أ النىاًس بػىٍعدى اٍبًن ُب كىكيلي فىٌبن              لً بٍ ًإٍحدىل يىدى
 لً ػػخٍ تػيعىدي ًمنى الن  كىالى ًظلى ًإالى أىٍف           اػػػػلىةه الىجىُبى ٥بى جىاًؿ ٬بىٍ ٍعضي الرم كىبػى            

 (75)قاؿ : " كىذا من جيد الكبلـ لصحة معناه، كألنو كافق حقا" ك
كما أف ىناؾ من رجاؿ العلم من نظر إىل الشعر على أنو ٯبب أف يكوف صورة صادقة 

الحتكاـ إىل العقل ألف ارتبطت ٝباليات ا٤بخيلة بالقرب من الواقع ك فا ،٤با ٯبرم ُب الواقع
الصدؽ ٗبعناه ا٣بارجي ىو مطابقة الكبلـ للواقع ا٣بارجي بكل تفاصيلو كىو ما يقابل كلمة  

ك مل تكذب ُب الشعر نعمراف بن حطاب قالت لو: " أما زعمت أ امرأةكذب. ركل ا٤بربد أف 
 لقائل:فعلت؟ قالت: أنت ا أكى  قاؿ: قط

 سىامىوأي ٍشجىعى ًمنى أى ركىاىف  فػىهينىاؾى ٦بىٍزىأىةي بن ثػىوٍ 
سد األة بن ثور فتح مدينة ك أت ٦بز رأي ماقاؿ: فقاؿ: أ سدمن األ أشجعرجل "  أيكوف

 .(76)ال يفتح مدينة"
كيغدك  ،شياء ٗبوجبها ُب الشعر ىي صورىا ُب الواقعا٢بقيقة تصبح صور األ ةصابإف

فالشعر عطاء  ،كىذا أمر يطمس جانبا من ٧باسن الشعر ،يا ٤با ىو كائنالشعر نقبل فوتوغراف
دعاء شياء على ما ىي عليو فحسب بل مبناه على اال٨بيلة ال ٲبكن أف ٰبصر ُب كصف األ

 فطن من الناظم ا٤بدعي.تمن خبل٥با يتضح ال ،كإضفاء قيم جديدة على ا٤بوصوفات
فالنقاد كإف كانوا يدركوف قيمتو ُب  ،اىلوإف الصدؽ ٗبعناه ا٤بعتاد أمر ينبغي أال نتج 

كىو ا٤بعُب  ،ا٤بألوؼهنم يستعملوف "الصدؽ" ٗبعُب ٨بالف عن ا٤بعُب أإال  ،العمل الشعرم
التجربة أك  صدؽ كىو ،خرآا٣بارجي لكلمة " صدؽ" فكثّبا ما يَبؾ ىذا ا٤بعُب كٰبل ٧بلو معُب 

و على التعبّب عن دقائق ٘بربتو كيقصد بو صدؽ الشاعر كأمانتو كقدرت ،الصدؽ الشعورم
 .اتفاقهاتفاؽ ىذه التجربة مع حرفية الواقع ا٣بارجي أك عدـ اصرؼ النظر عن بالداخلية، 

                                                 
 .>5التعازم ك ا٤براثي: ص ( 75)
 .>7/56الكامل:  ( 76)
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ثر ُب عملية اإلبداع الشعرم ، لذلك أحس ابن قتيبة ٗبا للصدؽ الداخلي من أكلقد  
ألف   النسيبُب صحاب النسيب ٝبيعاأقدـ ٝبيبل عليو كعلى "ك ،فاضل بْب نسيب ٝبيل ككثّب

(77)ة ككاف كثّب يتقوؿ كمل يكن عاشقا"بابٝبيبل كاف صادؽ الص
. 

كعرؼ أف العاطفة إذا كانت حقيقة  ،لقد أدرؾ أف ا٢بب ينبوع ىذا اللوف من الشعر ك 
 ثرت ُب الشعر فجعلتو قويا مؤثرا.أصادقة 
فقد ركل  ي ٤با فيها من صدؽ العاطفةثكما أف ا٤بربد أكثر ُب مؤلفاتو من شعر ا٤برا 

صيب بو بالبصرة كىو ألو  ابناات إلبراىيم بن مهدم يرثى حقصيدة طويلة مشلت سبع صف
كشعره ىذا يستحق أف ": ك قاؿ فيها ،كاليها ككاف فيما يؤثر عنو يستحق أف يرثى كأف يوصف

كأنو إذا ٠بع علم أنو  ،كشرؼ قائلو ،كصحة معناه ،يبكي القلوب، كيستنزؿ الدموع ٢بسن لفظو
 .(78)ية صادقة"عن ن

ي، ككاف رجبل من أىل العلم كا٤بعرفة يرثى سيب ناظرة السدك كقاؿ أيضا ُب قصيدة أل 
كبلـ موجع ٱبرج عن نية صادقة من ينىبء أنو   فصيح عريب أهنا جاءت " بكبلـ :ىلهاأالبصرة ك 

كال إسراؼ ُب قولو كٛبحل يتجاكز بو  ،ألفاظ رجل ال عجز يقعد بو عن بلوغ ا٢باجة
 .(79)القدر"

ألخت عمرك ذم الكلب  ابياتأ٪بد ا٤بربد يستحسن  ،ثياباب ا٤بر  ،ُب الباب نفسو ك 
 كُب ىذه القصيدة من حر الكبلـ كصادؽ ا٤بدح قو٥با: "ترثيو فيها 

 ي الكىبلىالى ًبوىٍجنىاءى حىٍرؼو تىشىك   ولىةن ػػػػػػػػػػػػػػػرؽو ٘بىىاكىٍزتى ٦بىٍهي خى كى 
 ي اللىيًل ًفيًو ا٥بىبلىالى جى كىكيٍنتى دي  بًًو مشىٍسيوي  هىارى ػػػػػػػػػػػٍنتى النى كي فى 
 واالى ػػػػػػػػػػػػػػاةى كىيػيٍعًطي النى ػى يػىزيـي الكيم       فىمىا بػىلىغىٍت مىٍدحىًٍب الىٍمرًئو           
 رًهى اػًإذىا كى    رىاًت ا٢بيريكبً غيمٍ كىيػىٍنًزـي ُب          

ي
 (80)االى"زى ػػػػػػػػػػػػػػػػً ًجميوفى النٌ حٍ ٤ب

كلنا أف نتساءؿ بعد ىذا ىل ينبغي لكي تكوف التجربة الشعرية صادقة أف تكوف ٩با قد 
 خر ىل ينبغي أف تكوف ٘بربة كاقعية؟ آمر بو ا٤ببدع فعبل أك ٗبعُب 

                                                 
 .6/989الشعر ك الشعراء:  ( 77)
 .=59-597التعازم ك ا٤براثي: ص (78)
 .6>6ا٤بصدر نفسو: ص ( 79)
 .4:الفاضل: ص ( 80)
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٪باح الشاعر ُب التعبّب عن ىذه التجربة أك تلك يكوف نتيجة اشَباؾ بْب ا٣بياؿ إف 
 ادثفأحسن ما يقدمو  ، متكاملِب٥با ا٤ببدع ليتم لو إخراج بناء فٍب ا١بهود الٍب يبذ ،كاالنفعاؿ

لذا لن تكوف ىناؾ ٘بربة فنية  ،كعليو بعد ذلك أف ٱبتار كيؤلف ،للمبدع أف يقَبح عليو فحسب
فليس بالضركرة أف ٲبر ا٤ببدع  ،بالنسبة للمبدع الذم يعرؼ كيف يلتقطها كيفيد منها إال ،صادقة

ٗبا  يتأثر انفعالوفالشاعر ٕبساسيتو كحدة  ،أف يبلحظها ٙبدث ُب الواقعكال  ،بالتجربة فعبل
  .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 
فإننا ال نستطيع أف نصفو بالكذب مٌب ما أدل ىذه  ،كلكن نظرا ألف الشاعر يقدـ ٘بربتو ىو

 كعلى ذلك فإف الشعر يوصف بالصدؽ الداخلي كال يوصف بالكذب. ،كصدؽ بأمانةالتجربة 
ا٤ببالغة  ك .األمر الثاين جاءت فيو ا٢بقيقة مقابلة للمبالغة كاإلفراط ُب قوؿ الشعرك  - 

عرؼ هبذا االسم االصطبلحي عند الببلغيْب كلكنها مل ت عرفها الشعر العريب منذ العهد ا١باىلي
النقدية. غّب أف ا٤ببالغة ُب ك  كما ىو ا٢باؿ ُب كثّب من ا٤بصطلحات الببلغية  ،إال ُب عهد متأخر

ىلي يغلب عليو ابْب الشاعر كا٤بتلقي ألف الشعر ا١ب ا٤بألوؼالشعر ا١باىلي مل تتجاكزؾ ا٢بد 
  .قعية كالوضوح ُب معظمواالو 

الببلغيوف ا٤ببالغة كحبذكىا ُب األشعار كذلك ألف  دألموم كالعباسي استجاُب العصر اك  
 .ٝبالية ال ٰبققها االقتصاد هاا٤ببالغة ٙبقق في

على ىذا فاإلصابة ُب  ك .الواقع الصلة بْب الشعر ك انقطاعلغة ال يعِب اعلى أف إيثار ا٤بب 
ُب الوصف فيخرج با٤بوصوؼ عما  فبل يبالغ الشاعر ،شياءُب كصف األ االعتداؿا٤ببالغة تعِب 

 ُب تصويره فيفقد الشعر قيمتو. االقتصادىو عليو كيبالغ ُب  يقبلو العقل، كال يصوره على ما
ألف  شياء فا٤ببالغة كاإلفراط ىي طريقة العرب ُب كبلمها لتبلغ الغاية ا٤بثلى ُب كصف األ 

ذلك لتوسعها ُب  زجو تصر كتأف تبالغ ُب الوصف كالذـ كما من شأهنا أف ٚب العرب من شأهنا
  .(81)الكبلـ كاقتدارىا عليو

ىو كائن إىل رؤية ما ينبغي أف  ىكذا فالشعر ا١بيد ىو الذم يتجاكز تسجيل ما ك       
 .يكوف

                                                 
 .597ينظر الربىاف ُب كجوه البياف: ص  (81)
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ثا بضركرة مطابقة الفن القويل بالظن با٤ببالغة كالتشبيو ا٤بتجاكز، متش ءيسبدا  فكا٤بربد كإ       
 قولو: فيو راطفن اإلمقل ُب قولو " ك يقع قريبا منها على األف أللحقيق ا٤بوضوعية أك 

 دى عيويديىىامىا تىأىك   اـو ًبعيوًد ٜبيى  قه  ميعىل  ًمُبم  مىا أىبٍػقىٍيتً  فػىلىٍو أىف  
    الثماـ: نبت ضعيف، كاحدتو ٜبامة، ك ىذا متجاكز كقوؿ القائل:

 ا *هى امي مى زً  ّبى طً تى  فٍ أى  نٍ ا مً هى عي نػى ٲبىٍ  * كى 
كنبو فيو  ،الشعر ما قارب فيو القائل إذا شبو، كأحسن منو ما أصاب بو ا٢بقيقة كأحسن

إال أننا كجدناه يورد (82)".كساقو يرصف قوم كاختصار قريب ،بفطنتو على ما ٱبفي عن غّبه
كاإلفراط عند ا٤بربد ليس مرتبط بقيمة ا٤بعُب  .عدىا من التشبيو ا٤بفرط الٌبشعار ٦بموعة من األ

كما أف ىذا اإلحساس يثار من خبلؿ األفعاؿ   ،و مرتبط بكيفية التأدية كعرضواجملرد كلكن
٧بسوس كقد سبقو  شيءوؿ هبا ا٤بعُب إىل حها الشاعر بواسطة اللغة الٍب يت٠بٍب ير لكا٢بركات ا

ق كما عابو منها كاف متصبل ضياؽ ببعضها غاية الضك  ،ا١باحظ فاستحسن بعض ا٤ببالغات
 بالعقيدة.

قوؿ بكر بن النطاح " اكزتجعليها بلفظو " ا٤بفرط ا٤ب ا٤بربد لٍب جاء تعليقكمن األشعار ا
  :(83)ٲبدح أبا ذلف القاسم ابن عيسى

 رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػىٍ ًمنى الد   ٍغرىل أىجىلي تيوي الصي كىٮًب    اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًىى ػػػػػػهىى ًلًكبى ػػػػػػػػالى ميٍنتى  لىوي ٮًبىمه           
 أىٍندىل ًمنى البىٍحرً  البػىري  رى صىاعىلىى الربم     اػوًدىى ػػػػػػػػػػػػلىو أىفى ًمٍعشىارى جي  وي رىاحىةه لى     

 رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ ًمنى العي  ارىزىهي كىافى ا٢بيًليٌ ػػػػػكىبى        قى اً ُب مىٍسًك فىاًرسً لٍ خى  كلىو أىف            
ا٤بفرط" ا٤ببالغ فيو، "كثّب أف مراده من التشبيو   غّبه ك  لىذا ا٤بثمن الواضح من خبلؿ 

عليو الببلغة العربية ُب جانب كبّب من جوانبها، كيظهر ذلك ُب بنيت كىذا ىو األساس الذم 
 .(84)د إليو إال لضرب من ا٤ببالغة"متعريفهم  للتشبيو كما استقر ا٤بتأخرين منهم، فإنو " ال يع

                                                 
 .8=5/6الكامل:  ( 82)
 .>56/ 7ا٤بصدر نفسو: ( 83)
 .;=5/7: ا٤بثل السائر ( 84)
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اقع ليس عيبا إذا جاء ضمن سياؽ تآزره فيو تلك الصورة التجاكز ُب الصورة ٢بدكد الو 
لتربز ا٤بعُب الذىِب الذم يشعر بو الشاعر ُب صورة ٧بسوسة، كذلك من خبلؿ  ،مع بقية عناصره

 .٦بموع الطرفْب، كما بينهما من مناسبة كمبلءمة
إ٭با  ،كُب ىذه ا٢باؿ ال يفهم من عبارة ا٤بربد " مفرط متجاكز" أنو ٩با يعاب ُب الشعر

يرثي فيها سليماف بن عبد  ،يف القواُبر بيات لعأالعكس صحيح، يرشدنا إىل ذلك تعليقو على 
 يذكر عمر بن عبد العزيز جاء فيها:ك ا٤بلك، 

 وي  حىق  أىٍعظىمى رىيبم  اٍمرًئو قػىبػٍرى  ا فػىرىكىل كىدىقىوي ذىاؾى سىقىى ًكٍدقن 
 .(85)، كىذا ردمء ُب ا٤بعُب ليس ٗببالغ"ةن كاحد ةن قى دٍ يريد كى  وي قى دٍ قاؿ ا٤بربد:" كقاؿ قـو كى 

ٗبقارنة مع شواىد التشبيو  بيضا كثرة الشواىد الٍب ساقها ٥بذا الضر أك٩با يؤكد ذلك 
فإهنا مل تتجاكز استعماؿ العرب ُب  ،ا٤بقارب، كىي كإف كانت من التشبيو ا٤بفرط ا٤بتجاكز

 الذكؽ العاـ. يألفو ٩با كىي بذلك ،تشبيهاهتا
فليست من الكذب ُب شيء، كالكذب  ،ذا جاءت من ا٤بفرط ا٤بتجاكزف الصورة إإ

كقد أعجب ا٤بربد بصورة النابغة ُب رثاء حصن بن  ؟فكيف يكوف ٧بل إعجاب ،عيب كمذمة
حذيفة، كعبارتو صرٰبة ىنا حيث يقوؿ: " كمن عجيب التشبيو ُب إفراط غّب أنو خرج ُب كبلـ 

إىل باب االستحساف، ٍب جعل ١بودة ألفاظو  فخرج من االحتماؿ جليل، بو رجل ِبجيد كع
 .(86)كحسن رصفو كاستواء نظمو ُب غاية ما يستحسن"

إعجابو على ُب غاية ما يستحسن " تنص ،كبلـ جيد   ،فالكلمات " عجيب التشبيو
إ٭با ىناؾ قيود ال بد منها ُب  ،جاب ال يكوف مطلقاعهبذا النوع من الصور ، كلكن ىذا اإل

فالتجاكز كاإلفراط ال يرفع كل صورة يقع  ،ذا ا٤ببلغ من اإلعجاب عند ا٤بربدالصورة حٌب تبلغ ى
كفيها من جودة األلفاظ ما  ،فيها إىل درجة ا١بودة ما مل يكن ُب صياغة فنية تصور ا٤بعُب كتؤديو

 ٯبعلها من جيد الشعر كُب غاية ما يستحسن.

                                                 
 .7>6/6الكامل:  ( 85)
 .=7/56ا٤بصدر نفسو:  ( 86)
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ا٤بربد  والحظما  ذلك ٤ببالغة إف اإلفراط ال يعد كذبا كإ٭با ىو : قوؿ صادؽ موشى بزينة ا
 .(87)كسايره ُب ذلك حاـز القرطاجِب أٲبا إعجاب بوكأعجب 

 الفطنة بالغوامض: -ج
لقد ربط ا٤بربد بْب الشاعرية  .قاؿ ا٤بربد: " كنبو فيو بفطنتو على ما ٱبفي عن غّبه" 

قدرة الشاعر على مصطلح يشّب إىل " كاالبتكارك بْب الشاعرية كاالبتكار.  ،كالقدرة على التشبيو
قدرة الشاعر على  -ُب جانب من جوانبو –كىو يعِب  ،جديد مل يسبق إليو شيءالتوصل إىل 

تكوين تشبيهات أك ٦بازات جديدة أك ما يسمونو با٤بعُب ا٤ببتكر، أك ا٤بخَبع، أك النادر أك 
 .(88)أك ا٤ببتدع" ،الغريب

الشاعر  ةأف جانبا كبّبا من براع كإذا راجعنا أحكاـ ا٤بربد على الشعر كالشعراء، كجدنا 
قو على أبيات ذكرىا عبد يمن ذلك تعل ،إىل قدرتو على اإلتياف ٗبعُب جديد مبتكر أساسايرد 

  :(89)ا٤بلك بن مركاف لعبدة بن الطيب كىي
ا   

ى
نىا ًظل   ٤ب ىرىاًجيػػػػػػحٍ كىفىارى لًٍلقىوـً بًالل         ةو ػٍحًذيى أ نػىزىٍلنىا نىصىبػٍ

 لي ػػػػػػػػػًم ا٤ب
 وؿي ٍأكيػرى الغىٍليي ًمٍنوي فػىهيوى مى مىا غىيػ         ا يػيٍؤنًيًو طىاًٖبيوي كىأىٍشقىري مى  ده رٍ كى  

 لي ػػػػػػػػػػػػاًديػػػػػػػػا مىنى ػػػػػػػػػػػػأًلىٍيًدينى  ن  ػي أىٍعرىافىه           ةو مى و  ميسى  دو تى قيٍمنىا ًإىلى جيرٍ ٜبي  
فإنو ٝبع  ،القيس ئمر ا تخذ ما ُب ىذه األبيات من بيحيث قاؿ ا٤بربد عنها: " كإ٭با أ

 :(90)ُب ىذه األبيات ُب بيت كاحد مع فضل التقدًن ما
 (91)"بً ًإذىا ٫بىٍني قيٍمنىا عىٍن ًشوىاًء ميضىه   أىكيف نىابًأىٍعرىاًؼ ا١بًياًد  شه ٭بىى 

ابتكاره فلوال لطيف ا٤بعاين كاجتهاده فيها ك  ،فامرؤ القيس قدـ على غّبه من الشعراء
كلكاف كسائر شعراء أىل زمانو، إذ ليست لو  ،كإقبالو عليها ٤با تقدـ على غّبه ،ك٘بديداتو

كإ٭با  ،أللفاظهمكال ألفاظو من ا١بزالة كالقوة ما ليس  ،فصاحة توصف بالزيادة على فصاحتهم

                                                 
: ـ5>=5، 6منهاج البلغاء كسراج األدباء، حاـز القرطاجِب، ٙبقيق ٧بمد ا٢ببيب بن خوجة، دار الغرب اإلسبلمي، بّبكت، طينظر  ( 87)

 .9;ص
 .:54الصورة الفنية ُب الَباث النقدم : ص ( 88)
 .:6/58الكامل:  ( 89)
 .;7صرئ القيس :ديواف ام ( 90)
 .;6/58الكامل:  (91)
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أكؿ من شبو  فقالوا : ىو ،كاف ُب إتيانو با٤بعاين مبتدئا كمل يكن ٧بتذيا  بأنوٲبو قدُب ت احتجوا
كقاؿ كذا،  ،كابد، كأكؿ من قاؿ: كذاكذكر الوحش كالطّب كأكؿ من قاؿ: قيد األ اا٣بيل بالعص

 فهل ىذا التقدًن إال ٤بعانيو.
 ا نصيب مدح فيها سليماف بن عبد ا٤بلك: ىنشدأبيات أكقاؿ ا٤بربد عن  

 اًربي ػػػػػػػػػػػػقػىفىا ذىاًت أىٍكشىًاؿ كىمىٍوالىؾى قى       ٍم ػهي ػػػػػػػػػػػصىاًدرًينى لىقىٍيتي  أىقيوؿي لًرىٍكبو          
بػم          بي ػافى طىالً ًل كىد  ػػػػػػػػػػػػػػٍعريكًفًو ًمٍن أىىٍ مى لً            ًِب ريكين عىٍن سيلىٍيمىافى إًن  ًقفيوا خى
 ثٍػنىٍت عىلىٍيكى ا٢بىقىاًئبأى سىكىتيوا  كىلىوٍ            ًذم أىٍنتى أىٍىليوي ا بًالٌ وٍ نػى فػىعىاجيوا فىأىثػٍ                

 .(92)كىذا ُب باب ا٤بدح حسن كمتجاكز كمبتدع مل يسبق إليو""
 بيات أليب نواس كىي:أكما علق على 

ـى ًإال     اػوـً لىومى هىا الرىاًئحىاًف بًالل  أىيػي        ا يدى
يمى  الى أىذيكؽي ا٤ب  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمشًى

ىبلىـً ًفيهىا ًإمى تىالىًِب بً        
ـه ػػػػػػػػػػػػػا٤ب  اػػػػػػػػػػػٍستىًقيمى الى أىرىلً يل ًخبلىفىوي مي    ا

 لىٍستي ًإالى عىلىى ا٢بىًديًث نىًدٲبىا   فىاٍصرًفىاىىا ًإىلى ًسوىام فىًإين        
 .(93)ليو أحد"إقائبل: " فهذا ا٤بعُب مل يسبق  

كُب إتيانو  ،تمثل ُب قدراتو اإلبتكارية ا٣باصةفا٣باصية النوعية للشاعر ا١بيد عند ا٤بربد ت
 .يد الدقيق الذم مل يسبق إليو أحددبا٤بعُب ا١ب

 :القريب واالختصارالرصف القوي  -د
 الرصف القوي: (3

ف قوم فقد سبقو ا١باحظ إىل ىذا برصحسن الشعر ىو ما سيق أا كاف ا٤بربد يرل أف ذإ 
فتعلم بذلك أنو قد أفرغ  ،سهل ا٤بخارج ،م األجزاءحيتو متبلأا٤بعُب بقولو: " أجود الشعر ما ر 

 .(94)سبك سبكا كاحدا فهو ٯبرم على اللساف كما ٯبرم الدىاف" ك إفراغا كاحدا،
ة ٞبكالرصف القوم عند ا٤بربد ىو أف تكوف األلفاظ جزلة كأف تكوف العبارة فخمة كمتبل 

 .قوة كالرصانةاألجزاء فا٤بربد بصرم، كذكؽ البصريْب ٲبيل إىل ا١بزالة كال

                                                 
 .8>5/5الكامل:  ( 92)
 7/584ا٤بصدر نفسو:  (93)
 .;:/5البياف كالتبيْب : ( 94)
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ال تكوف مؤثرة كشاعرية إال عن  ندهفاللفظة ع ،كمصطلح الرصف يقصد بو ا٤بربد" النظم"       
ُب القصيدة كليست لعبلقتها بالعامل ا٣بارجي فاأللفاظ ال تؤثر  لاألخر  ظطريق ارتباطها باأللفا

 طار فِب معرب.ُب النفوس إال ٗبا ٙبملو من دالالت خاصة يستطيع الشاعر أف يقدمها ُب إ
قولو: "... فمن ألفاظ العرب البينة القريبة ا٤بفهمة، ا٢بسنة  أمثلة حسن الرصفمن ك         

 :الوصف، ا١بميلة الرصف قوؿ ا٢بطيئة
 .(95)ًإىلى مىالًًو الى تىٍأتًًو ًبشىًفيًع" كىذىاؾى فىٌبن ًإٍف تىٍأتًًو ُب صىًنيعىةو   

 ن أىل الرم يكُب أبا يزيد كٮبا:بينما ٪بده يعلق على بيتْب لشاعر م
ًنيئنا عىلىٍيكى الت اج ميٍرتىًفقنا    ُب شىاذى ًمٍهرى كىدىٍع غيٍمدىافى لًٍليىمىنً      اٍشرىٍب ىى
 ًمٍن ىىٍوذىةى ٍبني عىًلي  كىاٍبني ًذم يػىزىًف.     ػوي ػػػػػػػػػتػىٍلبىسي  ا٤بٍلكً فىأىٍنتى أىٍكىلى بًتىاًج   
 .(96)اب الفص ... فأحسن الَبتيب جدا"بقولو: "أحسن فيو كأص 
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.

من كلمات  (97)د لكل معُب ما يليق بو"بن طباطبا الشاعر إىل أف " يعالذا فقد دعا  
. كهبذا يكوف (98)عدىا متعلقا هبا مفتقرا إليها"بكيكوف ما  ،كأف " تقتضي كل كلمة ما بعدىا

إ٭با قيمتو تتمثل ُب االنسجاـ كالتبلحم مع بقية العناصر  الشكل ليس بذم قيمة ُب ذاتو ك
ا٤بشيدة كاألبنية الوثيقة الباقية على من ىنا كانت القصائد " بعضها كالقصور  ،ا٤بكونة للقصيدة

 .(99)مر الدىور"
كانسجاـ تاـ ٕبيث تؤلف  ،فالشعر ا١بيد ىو ما كانت عبارتو تبُب ُب ٛباسك كقوة التحاـ 

 ،تأليفا فيو عبلقات كترابط بْب أحرؼ الكلمة الواحدة من حيث انسجاـ األصوات من جهة

                                                 


 :56ص : ديواف ا٢بطيئة   
(95)

 .=7/56الكامل:   
(96)

 .6/68ا٤بصدر نفسو:   
 .=4عيار الشعر: ص  (97)
 .657ا٤بصدر نفسو: ص ( 98)
 .55ا٤بصدر نفسو: ص ( 99)
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كإنشاء عبلقات بْب ا١بمل.  ،خرلكمن حيث الكلمات كا١بمل بعضها مع بعض من جهة أ
 يقصده ا٤بربد بقوة الرصف. ما كلعل ىذا
كمصطلح الرصف استخدمو العسكرم حيث بْب لنا الرصف ا٢بسن من الرصف السيئ  

كال يستعمل فيها  ،فقاؿ: " كحسن الرصف أف توضع األلفاظ ُب مواضعها كٛبكن ُب أماكنها
ذفا ال يفسد الكبلـ، كال يعمى ا٤بعُب، كيضم كل لفظة إال ح ،التقدًن كالتأخّب، كا٢بذؼ كالزيادة

كسوء الرصف تقدًن ما ينبغي تأخّبه منها كصرفها عن  ،هاقكتضاؼ إىل لف ،منها إىل شكلها
 .(100)ك٨بالفة االستعماؿ ُب نظمها" ،كتغيّب صيغتها ،كجوىها
كٯبعل حسن  ،العسكرم يتحدث ُب ىذا النص عن " الرصف" أم النظمأبو ىبلؿ ف 

لنظم أف تأٌب الدكاؿ ا٤بكونة ألم تركيب على النسق ا٤بعهود ٫بويا، كااللتزاـ بالقواعد الَبكيبية ا
ا٤بقررة كال يستعمل فيها أم تقدًن أك تأخّب أك حذؼ أك زيادة إال بشركط معينة ك٩بيزات خاصة 

. 
ما  كبياف ،" الرصف" لدقة ا٤بصطلح ُب داللتو على نظم الكبلـ اختار مصطلح ا٤بربد ك 

فوضع األلفاظ مواضعها كما يقتضي الَبتيب ا٤بثايل للجملة ىو  .ٰبتاجو ىذا الرصف من جهد
 حسن الرصف.

 االختصار القريب: (2
ىو اإلٯباز، كقد قاؿ عنو العباس بن صحار  فاالختصار .يريد بو ا٤بربد اإلٯباز ا٤بفيد 

 ؟ االختصاررب معاكية: ما أق  حينما سألو (101)دم : " ىو اللمحة الدالة "بالع
فقد اىتموا بالعبارة ا٤بوجزة كالكبلـ ا٤بختصر  ،من أبرز أساليب العرب"كىذا األسلوب        

 .(102)ليسهل حفظو كيكوف تأثّبه ُب النفوس عظيما"
 إليومأت ا: " ٚبتصر ُب التشبيو كرٗبا أك هنأكاإلٯباز إىل درجة  االختصار بكالعرب ٙب 

 .(104)ـ ما أغُب اختصاره عن إكثاره"لذا قيل:" خّب الكبل (103)إٲباء"

                                                 
 .=:5تْب: صالصناع ( 100)
 .6/757الكامل:  (101)
 .:8ـ: ص;644، 6معجم ا٤بصطلحات الببلغية ك تطورىا، أٞبد مطلوب، مكتبة لبناف، ط ( 102)
 .=7/58الكامل:  ( 103)
 .6/757ا٤بصدر نفسو:  ( 104)
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قد بلغ بالعرب حبهم لئلٯباز إىل درجة الغموض ُب ا٤بعُب حيث يركم ا٤بربد " أف عبد  ك 
فإنك سامل   -أما بعد -ا٤بلك بن مركاف كتب إىل ا٢بجاج بن يوسف " بسم ا الرٞباف الرحيم

ّب؟ فقاؿ :  مّبة : ما يسهر األفقاؿ لو ابن ىب ،ورؽ لذلك ليلتأشكل على ا٢بجاج ك أكالسبلـ" ف
 ،أعلمتك معناه فمايل عندؾ؟ قاؿ كالية خرساف فًإفمّب ا٤بؤمنْب فيو كذا، قاؿ: أ إيلٌ  كتاب كتبو

 : أخذه من قوؿ القائل:  عمر فقرأ عليو الكتاب، فقاؿ
 كىًجٍلدىةي بىْبى العىًْب كىاألىٍنًف سىامًلي  ييًديريكنىًِب عىن سىاملًً كىأيًديريىيٍم 

 .(105)اله خراساف"فو 
كالذم يطالع  ،احتفى بو ا٤بربد كجعلو إحدل الفضائل الكربل ُب الكبلـ كاالختصار 

كقد عقد ُب أكائل كتابو الكامل بابا ذكر فيو  ا٤بربد،٨بتاراتو يلحظ ىذا التقدير لئلٯباز ُب نفس 
كثر أد أنو ر ٯبظكلكن الذم ٲبعن الن ،طناب ا٤بفخمكاإل ،ا٤بفهم االختصاربعض ما للعرب من 

ستاذه أكما نبلحظ أنو على مذىب   ،اهيستحسن ىاكقف عند ، كاالختصار شواىد من
  .ٯبب أف يكوف مفهما االختصارا١باحظ من أف 

كٰبمد اختصاره قوؿ أعرايب من بِب   ،كيستغرب معناه ،: " ك٩با يستحسن لفظوا٤بربد قاؿ 
 كبلب: 
ٍ يػىٍغرىٍض فىًإينم           افً ػػػػػػػػػػػػػًإىلى أىٍىًل ا٢ًبمىى غىرضى  ًٕبىٍجرو    نىاقىًٍب  كى فىمىٍن يىكي ملى

 الًذم لىوالى األىسىى لىقىضىاين  كىأيٍخًفي    ا ًمٍن صىبىابىةو فػىتيٍبًدم مىا هًبى  ني ٙبىً 
 (106)يريد: لقضى علي، فأخرجو لفصاحتو كعلمو ٔبوىر الكبلـ أحسن ٨برج" 
 كقاؿ:" قاؿ أيب عينة: 

 رىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىأىل ًعبػٍرىًة ًفيًو ًإذىا ًإٍعتىبى  ًإال             ػػػػػػػػػرىابٍػتىكى اً رىاحى يػىٍوـه عىلىى حىي كىالى  مىا             
ً ُب قىوـً ٥بىاى اىثى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػيؤىثً  حىٌب     ٍىًر فىاٍنصىرىمىتكىالى أىتىٍت سىاعىةهً ُب الد                رىاػػػػػػػػػػػػػػػػػرى

ـى ي كىاألي  ػالً ػػػػػيى ًإفى الل               عىٍن غىًّب أىنٍػفيًسهىا ملىٍ تىٍكتيًم ا٣بىبػىرىا   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍػفيسى أى ا
 خذ ىذا ا٤بعُب حبيب بن أكس الطائي كٝبعو ُب ألفاظ يسّبة فقاؿ: أف 

ىٍن العىجىاًئًب نىاًصحه الى ييٍشًفقي   وي ن  إً مىافي كى عىٍمرًم لىقىٍد نىصىحى الز  
 ٤ب

                                                 
 .95الفاضل: ص ( 105)
 .5/76الكامل: (106)
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ا، كىكذا يفعل ا٢باذؽ ففزاد بقولو:" ناصح ال يشفق" على قوؿ ابن أيب عيينة شيئا طري
 .(107)بالكبلـ"
يب عيينة ُب بيت كاحد عده ا٤بربد من ا٢بذؽ ُب الكبلـ أم أماـ أبيات تفاختصار أيب ال 

 الذكاء كالنباىة.
 :(108)القيس مرئا ببيت كيستشهد على ذلك ،فضل الشموؿ كاإلٯبازكيبْب ا٤بربد         

 ذىا ًإذىا صىحىا كىًإذىا سىًكرٍ  لى كىنىائً   ذىا كىكىفىاءى ذىار  بً ٠بىىاحىةى ذىا كى 
كما كصف ا٤بمدكح بأنو استمر   ،فامرؤ القيس قد ٝبع ُب ىذا البيت الواحد أكصافا كثّبة       

 :(109)كا٤بربد يفضل ىذا البيت على قوؿ عنَبةُب جوده ُب حالٍب الصحو كالسكر، 
 مً ػػػػػػػػلى كٍ يى  ملى  ره افً ي كى ضً رٍ عً  كى ايل مى  كه ػػػػػػػػػػػػػلً ػهٍ تػى سٍ  مي ًِب ػػػػػػػػػػػػػن  إً فى  تي بٍ رً ا شى ذى إً فى  
 يمً ري كى تى ي كى لً ائً مشىى  تً مٍ لً ا عى مى كى كى  لدى نى  نٍ عى  ري قصم ا أى مى فى  تي وٍ حى ا صى ذى إً كى  

 ى ا٤بعُب ُب بيتْب أتنو أطنب ُب قولو فأء القيس السابق غّب لمر ابلف معُب بيت ألف البيتْب ٰبم
 .(110)دكف األكؿ الٍب اتصف باإلٯباز ةفاستحق منزل

لتقارب  هكر ذ عند مقارنتو بْب ا٤بنثور كا٤بنظـو قاؿ : " ك٩با أ االختصاركقد حبذ ا٤بربد         
خذه أفهذا قريب  .دـ أبا حيا، ٤بعرؽ لو ُب ا٤بوتآ يعد بينو كبْب ءن المر امعانيو قوؿ" ا٢بسن" إف 

 .(111)لبيد" من قوؿ
 كىاًئلي كى تيٍسًليكى القيريكفى األى لىعىل    فىإٍف  أىٍنتى ملى يػىنػٍفىٍعكى ًعٍلميكى فىاٍعتىربٍ 

 واًذؿي ػػػػػكى العى زًعٍ ػػػػػػكىديكفى معد فػىٍلتى     دناٍد ًمنى ديكًف عىٍدنىافى كىالًػػػػػًإٍف ملى ٘بىً ػػػػفى           
كتفضيلو  لبلختصاركىكذا يظهر حب ا٤بربد ، (112)ر، ككبلـ " ليبد" أكزف"صككبلـ" ا٢بسن" أخ
 .ُب ٝبيع فنوف القوؿ

                                                 
 .6/58الكامل:  (107)
 .9;ديواف امرئ القيس: ص( 108)
 .6>ديواف عنَبة: ص (109)
 .8>ينظر الببلغة للمربد: ص  (110)
 كالبيتْب قد كردا بغّب ىذا اللفظ، ك اللفظ بتمامو: 575بن ربيعة العامرم، دار صادر بّبكت، دط، دت: ص ديواف لبيد ( 111)

 األىكىائًلي فىًإٍف أىٍنتى ملٍى تٍصديٍقكى نػىٍفسيكى فىانٍػتىًسٍب               لىعىل كى تػىٍهًديكى القيريكفي                   
ٍد ًمٍن   ديكًف   عىٍدنىافى  بىاًقينا               كى  ديكفى مىعىد  فػىٍلتػىزىٍعكى العىوىاًذؿي                      فىًإٍف ملٍى ٘بًى

 .;>الببلغة للمربد: ص (112)
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 البعد عن التكلف: -
عن التكلف ُب الشعر فيقوؿ :" ك٩با يفضل  االبتعاديفضل ا٤بربد كسائر علماء عصره  
 م:ده من االستعانة قوؿ أيب حية النمّب من التكلف كسبلمتو من التزيد، كبع ولتخلص

 مي ػػػػػػػاًس رىًميػػػػػػػػػػرىاـً الكنى آعىًشيىةى             تػٍرى اً بػىٍيًِب كىبػىيٍػنػىهىامىٍتًِب كىسً رى     
 (113)"ضىاًؿ قىًدًني عىٍهًدم بًالنم  كىلىًكن    اهػػػػػػػػتي رىمىٍتًِب رىٍميى لىوٍ يىوـو  أىالى ريب           

. فالوضوح ضد (114)بيتْب بعد أف يشرحهما بقولو: " فهذا كبلـ كاضح"العلى  كيعقب
كا٤بربد يقدـ من كاف  ،أما الوضوح فداللة على الطبع ،كالتعقيد يكوف بسبب التكلف ،التعقيد

كال شك أف الكد (115) ".كأبطأ معاسرة ،كأكثر تسمحا كأقل معاناة ،شد على الكبلـ اقتداراأ"
قبيل ا٢بركات الذىنية القائمة على التعمد ك٧باكلة  من ىي كا٤بعاكدة كا٤بعاناةكا٤بطاكلة كاجملاىدة 

 اإلتياف ٗبا ال تستجيب لو طبيعة اإلنساف ٩با يدخل ُب عداد التكلف .
لتبيينهم فيو ما نزؿ بصاحبو من طوؿ  ليس بو خفاء على ذكم العلم " كالشعر ا٤بتكلف

كذلك  ،ما حاكؿ أف ٱبفي تلك الصنعةهنو مأل (116)كشدة العناء، كرشح ا١ببْب" ،التفكّب
 فإنو يبدك كاضحا. ،التكلف

 قرب المأخذ: -
 قوؿ ٨بيس بن أرطاة األعرجي: مأخذهقاؿ ا٤بربد: " كمن حسن الشعر كما يقرب  
: غىشىٍشتىًِب    لًيىٍحيى حىةن ًمِبم ػػػػػػػػػػػعىرىٍضتي نىًصي   ٍصحي ميري الني ك  فػىقىاؿى
 ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىٰبىٍيى طىاًىري األثٍػوىاًب بى   بي ٰبىٍيى أىًعيفى يب أىٍف أىكيو  مىا كى  
 ري ػػػػػػػػػػػػػاءى شى ػيػيقىاؿي عىلىيًوً ُب بػىٍقعى   ٍحيى ػيى  ي أىف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً كىلىًكٍن قىٍد اىتى  
 (117)"ري ػحي  ر  ػا٢بي  يػيعىابي عىلىيكى ًإف    شىٍيءو  ٘بىىنىٍب كيلي  :تي لىوي ػػػػػفػىقيلٍ  
 كيشرح لنا ا٤بربد سبب كصف ىذا الشعر بقرب ا٤بأخذ قائبل: " الكبلـ ليس فيو فضل  

 
                                                 

 .=5/6الكامل:  (113)
 .5/74ا٤بصدر نفسو: ( 114)
 .5>الببلغة للمربد : ص ( 115)
 .>>/5الشعر ك الشعراء:  (116)
 .5/87لكامل: ا ( 117)
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 .(118)عن معناه"
 المعنى البديع: -

ـ ا٤بغاالة كاإلسراؼ كا٤ببالغة دالذم يدؿ على حب العرب ٤بكاـر األخبلؽ كع كىو ا٤بعُب 
 :(119)ُب قولو وفمثاؿ ذلك ما عيب على طر  ،كا٣بركج عن ا٢بدكد ا٤بقبولة

 رٍ مً ػػػػػػػػػػػػػػػػأىميوًف كىطى  لي ػػػػػػػػػػػػىىبيوا كي  كى      واػػػػػػػفىًإذىا مىا شىرًبي  يلو غً  ٍسدي أى            
 فيوفى األىٍرضى ىيدىابى األىزيرٍ حً يػيلٍ      هًبًمٍ  كً رىاحيوا عىبىقى ا٤بًسٍ  ٍبي             

د إذا تغّبت عقو٥بم فقط، كأجود منو قوؿ ألنو قصر ُب ا٤بعُب ككصف القـو با١بو  
 :(120)عنَبة

 مً ػػػػػػمىايل كىًعٍرًض كىاًفره ملى ييٍكلى      كه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً ػًِب ميٍستػىهٍ فىًإن   فىًإذىا شىرًٍبتى       
 كىتىكىريًميكىكىمىا عىًلٍمًت مشىىائًًلي   فىمىا أىٍقصىر عىٍن نىدىل كىًإذىا صىحىوتي                    

 .(121)عرضو" يلثمفخرب أف جوده باؽ كأنو ال يبلغ من الشراب ما "قاؿ ا٤بربد:  
 أفك  فا٤بربد ككل عريب يرل ُب حسن ا٣بلق كالكـر شيمة على العريب أف يتصف هبا 

 يدكهنا ُب أشعاره.

 الضرورة الشعرية  سادسا:
، اط من الضركرات الشعرية كقضاياىاالكامل إىل أ٭بك  لقد أشار ا٤بربد ُب كتابيو : ا٤بقتضب     

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

ألف من العلماء ُب موضوع الضركرات ، يعد أكؿ من  لذاضركرة الشعر" كللمربد كتاب "      
كإف كاف الكتاب قد عصف بو الزمن ، فضاع فيما ضاع من تراث األمة اإلسبلمية ، كلوال 

لى إشارات عدد  من العلماء إىل ىذا الكتاب ما عرفناه ، ألننا مل نعثر بنقوالت منو ع كقوفنا
٤بباحث ا٣باصة بالضركرة ُب كتب فيما ألف من كتب مستقلة ُب ضركرة الشعر فيما بعد كال ُب ا

 النحو .
                                                 

 .5/87الكامل:  ( 118)
 .87ديواف طرفة بن العبد: ص ( 119)
 .6>ديواف عنَبة : ص (120)
 .8>الببلغة للمربد: ص  (121)
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، قد عُب (122) ...."" رأيت بعض من ذكر ضركرة الشعر ىػ( ُب قولو:863كلعل السّباُب )ت   
بعدئذ  هبذلك ا٤بربد ككتابو ضركرة الشعر ، الحتماؿ كقوفو عليو كنقلو منو ، ككاف قد صرح بذكر 

، (125)ىػ(646، كالقفطي )ت(124)ىػ(626، كياقوت ا٢بموم )ت(123)(ىػ833)تابن الندًن 
كبضياع ىذا ا٤بؤلف ضاعت قيمتو العلمية ، تاركة ، (127)، كآخركف(126)ىػ(199كالسيوطي )ت

 .(128)الريادة ُب إفراد الضركرة بتأليف مستقلك  لقيمتو التأرٱبية أف ٙبفظ ٤بؤلفو  فضل السبق
 مفهوم المبرد للضرورة : -1

نسجم مع تعريف ا١بمهور ٥با، بأهنا ٨بالفة الشاعر إف مفهـو ا٤بربد للضركرة الشعرية يكاد ي    
إىل  ُب رأينا ىذا ٤بقاييس اللغة كأصوؿ النحو، سواء أكاف لو عنها مندكحة أـ ال، مستندين

 األدلة اآلتية:

إف ا٤بربد مل يقيد جواز الضركرة ُب الشعر بأال تكوف أماـ الشاعر مندكحة للهرب من  أوال:
احتاج أجراه ببل توكيد الحتماؿ الشعر ما ال ٰبسن ُب  إذاالشاعر  الوقوع فيها ، فكاف يقوؿ: "

 .(130)"ر إىل صرؼ ماال ينصرؼ جاز لو ذلكك"اعلم أف الشاعر إذا اضط ، (129)الكبلـ "
 يها ركايات أخرل تلغي ضركراهتا ،استشهاده بأبيات شعرية كثّبة كقعت فيها ضركرات، كفثانيا: 

 : (131)الذبياين كسكوتو عنها ، كما ُب قوؿ النابغة
 دً أى  الث  ُب  اةً حى سٍ ا٤بً بً  ةً يدى لً الوى  بي رٍ ضى         هي دى بٌ لى كى  يوً اصً قى أى  وً يٍ لى عى  تٍ دٌ رى 

                                                 
ـ: 9>=5/ ى5849، 5ىػ (، ٙبقيق رمضاف عبد التواب، دار النهضة العربية، بّبكت، ط>:7ضركرة الشعر،  أبو سعيد السّباُب )ت ( 122)

 .548ص
 .>=الفهرست: صينظر  (123)
 .566/=5ـ: 4>=5ىػ/5844، 7ىػ(، دار الفكر، ط:6:معجم األدباء، ياقوت ا٢بموم )ت ينظر  (124)
-4;57ىػ(، ٙبقيق  ٧بمد أبوا الفضل إبراىيم، دار الكتب ا٤بصرية، القاىرة، :8:إنباه الركاة على أنباه النحاة، القفطي )ت  ينظر  (125)

 .7/696ـ : 7;=5-94=5ىػ/7=57
ىػ(، ٙبقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم، مطبعة عيسى البايب ا٢بليب، 55=ية الوعاء ُب طبقات اللغويْب كالنحاة، ا١ببلؿ السيوطي )ت بغ  (126)

 .4;5/6ـ : 9:=5-8:=5ىػ/9>57-8>57،  5مصر، ط
 .5:ينظر ما ذكره رمضاف عبد التواب ُب مقدمة ٙبقيقيو لكتاب الببلغة للمربد: ص (127)
 .659ـ: ص4==5ىػ/5854الشعرية دراسة لغوية نقدية، عبد الوىاب ٧بمد علي العدكاين، مطبعة جامعة ا٤بوصل، الضركرة ينظر  (128)
 .5/766الكامل: ( 129)
 7/798ا٤بقتضب:  (130)
 ديواف .مل أجد البيت ُب ال (131)
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فقد استشهد بو على إسكاف ا٤بنقوص ُب "أقاصيو " ضركرة ُب حالة النصب؛ ٞببل على "       
ىي "رٌدت بالبناء ك  د،رل ا٤بلغية للضركرة ُب ىذا الشاى، كأٮبل الركاية األخ(132)"الرفع كا١بر

الياء سكنت ألف الضمة فيها للمجهوؿ، ؼ"أقاصيو " على ىذه الركاية ُب موضع رفع، ك 
ىذه الركايات، فضبل عن ركايات الضركرة من غّب أف يردىا،   إىلرٗبا كاف يشّب  . ك(133)"ثقيلة

  :(134)كما فعل ُب قوؿ حساف
 اءه مى كى  له سى ا عى هى اجى زى مً  وفي كي يى         سو أٍ رى  تً يٍ بػى ًمٍن ً  ةن فى بلى سي  ف  أى كى 

فقد استشهد بو على اإلخبار با٤بعرفة "مزاجها " عن النكرة "عسل" ، كذكر أف ا٤بازين       
 .(135)"ء، كركاية ا٤بازين ملغية للضركرة،يريد: كفيو ما *اءي مى كى  بلن سى ا عى هى اجي زى مً  وفي كي ي* :كاف يركيو"

، ع الشاعر التخلص منو بسهولة كيسريكوف بوس إف من بْب الضركرات الٍب أكردىا ما ثالثا:  
  من ذلك استشهاده بتصرؼ لغوم يسّب ، تستبدؿ فيو حركة ٕبركة أخرل يعضدىا كجو ٫بوم ،

 :(136)وؿ ا٤بغّبة بن حبناءبق
 ا ٰبى َبىً سٍ أى فى  اؽً رى العً بً  قي ٢بٍى أى كى          يمو  ٛبىً ًِب بى  لً يل زً نٍ ؾ مى ري تػٍ أى سى                         

، ككاف بوسعو كضع (137)فقد أكرده شاىدا على نصب الفعل ا٤بضارع بعد الفاء ُب الواجب     
 .بالوزف إخبلؿُب موضع "فأسَبٰبا" فيخرج البيت من دائرة الضركرة من غّب  (138)"ألسَبٰبا "

، (139)"يستجاز فيها مايستجاز ُب الشعر، لكثرة االستعماؿ ٥با"كاف ا٤بربد يرل أف األمثاؿ  رابعا:
الضركرة عنده ىي ماال مندكحة  أفي غّب مقيدة بوزف كقافية كالشعر، فكيف ٲبكن أف يقاؿ  كى

 !للشاعر عنو ؟
 

                                                 
 . 7/65، كينظر الكامل: 8/65ا٤بقتضب:  ( 132)
ـ:  4>=5/ى5844، 8قيق فخر الدين قباكة، دار اآلفاؽ ا١بديد، بّبكت،  ط(، ٙبى946شرح القصائد العشر، ا٣بطيب التربيزم )ت  (133)

 .>88ص
 .>5ديواف حساف بن ثابت: ص (134)
 .6=-5=/8ا٤بقتضب:  (135)
 .7>/8ـ: 9>=5ىػ/5849شعراء أمويوف،  نورم ٞبودم القيسي، مكتبة النهضة العربية، بّبكت،  (136)
 .6/68ا٤بقتضب: ينظر  (137)
، 5ألعلم الشنتمرم ُب  النكت ُب تفسّب كتاب سيبويو، ٙبقيق  زىّب عبد اسن سلطاف، الكويت  طىي ركاية ذكرىا ا ( 138)

 .59;/5ـ: ;>=5ىػ/;584
 .8/6:5ا٤بقتضب:  (139)
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 موقف المبرد من الضرورة في الكالم : -2
إف عرض ىذه القضية مفيد جدا، ألف الضركرة ٧بصورة ُب أذىاف الدارسْب بوقوعها ُب الشعر    

 من أجناس الكبلـ العريب ، بيد أننا قدآخر م جنس كحده ، ٕبيث مل نعد نتوقع كقوعها ُب أ
إشارات إىل ىذه القضية الٍب ٲبكن أف نفرغ   –فيما كقعنا عليو من كبلمو  –كجدنا للمربد 

 كبلمنا عليها ُب مسألتْب ، ٮبا :
 ضرورات المثال :  -أ

واف التعبّب الفِب لقد أجاز ا٤بربد كقوع الضركرة ُب األمثاؿ ، على الرغم من أهنا لوف من أل     
االختيارم ، ال ٱبضع العتبارات الوزف كالقافية ، كال يوصف قائلو باالضطرار ، كلكن ٤با كثر 

 ك٥بذا كجدناه ٯبيز حذؼ "يا" من يف ، فجاز فيو ما جاز ُب الشعر ،استعمالو كاف موضع ٚبف
 مثاؿ يستجاز فيهاكاأل –: "كقالوا ُب مثل من األمثاؿ (140)النكرة كىو ٨بصوص بالشعر ، بقولو

 .(141)ما يستجاز ُب الشعر لكثرة االستعماؿ ٥با : افتد ٨بنوؽ ، كأصبح ليل كأطرؽ كرا "
كما أجاز أيضا ٝبع فاعل على فواعل، صفة ٤بذكر عاقل، كىو خاص بالشعر بقولو: "كقد       

كقع  ، ألنو مثل مستعمل، كاألمثاؿ ٘برم على لفظ كاحد، فلذلك(142)قالوا: ىالك ُب ا٥بوالك
 .(143)ىذا على أصلو "

 محاذرة القول بوقوع الضرورة في القرآن الكريم : -ب
 أف كل ما جاء ُب القرآف الكرًن على غّب القياس إىلكمعلـو عندنا أف معظم النحاة ٲبيل        

األصل ، ليس من باب الضركرة ، كمن ىنا فكل ضركرة ُب الشعر ٥با ما يقابلها أك ٲباثلها ُب ك 
 ، كيبدك أف النحاة قد ٛبسكوا هبذا ا٢بذر لسببْب : (144)لكرًن تبطل أف تعد ضركرةالقرآف ا

 الضركرة.. التخلص من القوؿ ٗبماثلة القرآف للشعر، كمن ٍب ٘بنب اشَباكهما ُب حكم 9
القصور عن التعبّب بصورة سليمة، فلـز من ىذا تنزيو  ك  . إف الضركرة ٙبمل ُب أذىاهنم العجز2

كتعاىل عن كل ما يوىم ذلك، تبعا للموقف العاـ الذم يلزمنا بو االعتقاد  كبلـ ا سبحانو
                                                 

 .8/6:5ا٤بقتضب:  ( 140)
 .;=9 -=5/99، ٦6/79بمع األمثاؿ:  (141)
 ، ك مل ٪بده ُب كتب األمثاؿ.;59/55لساف العرب )ىلك(:  (142)
 .>6/9، كالكامل :  4>7/6ك ينظر =٤6/65بقتضب: ا (143)
 كما بعدىا. :76،  كينظر  ضرائر الشعر: ص597ـ : ص>:=5ىػ/>>57القزاز القّبكاين حياتو كآثاره،  ا٤بنجي الكعيب ، تونس ينظر  (144)
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كُب كل ما يتصل بو ، لذا فقد أنكر ا٤بربد  –عز كجل  -ا٤بطلق بتماـ صفاتو ككما٥با ، ُب ذاتو 
كقد ٞبلو التزاـ ىذا  (145)كقوع الضركرة ُب القرآف ، ألف القرآف "إ٭با ٰبمل على أشرؼ ا٤بذاىب"

 اٚباذ ا٤بواقف اآلتية:ا٤بذىب على 
ٔبر  (146)﴾اَلْرَحامَ و  َو ات ََّقوا اهلَل الَِّذي َتَساَءلُوَن ِبوِ ﴿:ىػ( 956ٚبطئة قراءة ٞبزة)ت  :أوال

 :(148)، كما قاؿ(147)"بقولو" كىذا ٩با ال ٯبوز اال أف يضطر اليو شاعر األرحاـ ،كىي سبعية،
 بً جى عى  نٍ مً  ـً اي  األى كى  كى ا بً مى فى  بٍ ىى اذٍ فى  ا       نى مي تي شٍ تى ا كى ونى جي هٍ تػى  تى بٍ ر  قػى  ـى وٍ اليػى فى 

باإلضافة، بقولو: "كىذا خطأ ُب الكبلـ  (149) ﴾َث ِمائٍَة ِسِنينَ الَ ثَ  ﴿كٚبطئة قراءتو األخرل : 
غّب جائز ، كإ٭با ٯبوز مثلو ُب الشعر للضركرة ، كجوازه ُب الشعر أنا ٫بملو على ا٤بعُب ، ألنو ُب 

الشعر أف تفرد كأنت تريد ا١بماعة ، إذا كاف ُب الكبلـ دليل على  ا٤بعُب ٝباعة ، كقد جاز ُب
 : (151)، فمن ذلك قولو(150)"ا١بمع

 يصي ٟبىً  نه مى زى  مٍ كي انى مى زى  ف  إً فى    وا   يشي عً تى  مٍ كي نً طٍ بى  فً صٍ  نً وا ُب لي كي 
ٕبذؼ  (152)﴾ُقْل ُىَو اللَّ ُو َأَحٌد اللَّ ُو الصََّمُد  ﴿ىػ(: 954تضعيف قراءة أيب عمرك )ت  ثانيا:

التنوين من )أحد( ، كترجيح القراءة ا٤بتواترة بالتنوين ، ألنو كجد أف حذؼ التنوين كما كرد ُب 
 .(153) !"؟ركرةالشعر ضركرة ، فكيف يقوؿ ٗبجيئو ُب القرآف ، كالقرآف "ليس ٗبوضع ض

 : (154)الكبلـ ضركرة ، فقوؿ هنشل بن حرمإبطالو أف يكوف رفع االسم بتأكيل معُب ُب ثالثا: 
 حي ائً وى الط   يحي طً ا تي ٩ب   طه بً تى ٨بيٍ كى                ةو ومى صي ٣ًبي  عه اًر ضى  يدي زً يى  كى بٍ يي لً 

                                                 
 .=7/7الكامل:  ( 145)
 .5اآلية سورة النساء: (146)
 .=7/7الكامل:  (147)
عمرك بن معد يكرب ُب  ديواف عمرك بن معد يكرب،  صنعة ىاشم الطعاف، مطبعة  كمل ينسبو. كنسب اىل 7>6/7الكتاب:  ( 148)

 .9>5ـ : ا٤بلحقات 4;=5ىػ/4=57ا١بمهورية، بغداد 
 .69سورة الكهف:  اآلية  ( 149)
 .5;6/5ا٤بقتضب:  ( 150)
 .5/654ىو ُب الكتاب:  (151)
 .6-5سورة اإلخبلص: اآليتاف  ( 152)
 .;>5/6الكامل :  ( 153)
 .554ـ: ص 5==5/ى5855راء مقلوف، صنعة حاًب الضامن، مطابع دار ا٢بكمة ا٤بوصل، عشرة شع ( 154)
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"٨بتبط" با٤بعُب، ألنو ٤با قاؿ: ك كالشاىد فيو : رفع "يزيد " على أنو نائب فاعل، كرفع "ضارع"
،  (155)السّباُب  ليبك، علم أف لو باكيا، يبكيو ضارعا ٣بصومتو ك٨بتبط: ضركرة عند أيب سعيد

ا٤بربد  كاختيار عند (157) ىػ( 9983كابن عبد ا٢بليم )ت  (156) ىػ( 492كالقزاز القّبكاين )ت 
ِكيَن قَ ْتَل   مَِّن اْلُمْشرِ   زَيََّن ِلَكِثيرٍ ﴿جمليء ما ٲباثلو ُب القرآف الكرًن ُب قراءة بعض الناس :  (158)

دىم، ٍب الكبلـ، فقاؿ: شركاؤىم على ا٤بعُب، ألنو ٤با قاؿ: قتل أكال (159) ﴾ َكاُؤُىمْ   ِدِىْم ُشرَ الَ َأو 
 علم أف ٥بذا التزيْب مزينا، فا٤بعُب: زينو شركاؤىم.

 : وجو الضرورة عند المبرد. 8
إال كىم ٰباكلوف  إليوٰبتمل الشعر: " كليس شيء يضطركف  ب مااإف ُب قوؿ سيبويو ُب ب     

فيها من كجو ٚبرج عليو حٌب ال تنسب  ضركرة الشعرية البدالتأكيدا على أف  (160)بو كجها "
إىل الغلط أك اللحن ، ككوهنا رخصة ال يعِب أف الشاعر يستعملها ببل حدكد ، كإال عد خارجا 

 عن سنن العربية. 
 إف" كقولو (161)"ال ٘بوز اللحن " إهناكحْب يعرض ا٤بربد رأيو ُب الضركرة الشعرية بقولو:     

نو مل يفد من عبارة سيبويو إفادة نصية ، غّب إ. ف(162)"صو٥باأ إىلاضطر رد األشياء  إذاالشاعر 
، إذ البد للضركرة من صلة تربطها  (163)أنو أكد ذلك ا٤ببدأ ا٤بعيارم بعبارات متقاربة معو

، كا٤بتتبع للضركرات الٍب (164)الصلة ىي ا٤بعركفة ب"كجو الضركرة " أك " علتها "  كىذه بالكبلـ 
 نده ال ٚبرج من أحد أمرين :ذكرىا ا٤بربد ٯبد أف كجودىا ع

                                                 
 .646ضركرة الشعر: صينظر  ( 155)
ىػ(، ٙبقيق رمضاف عبد التواب كصبلح الدين ا٥بادم، مطبعة ا٤بدين، القاىرة، 866ما ٯبوز للشاعر ُب الضركرة، القزاز القّبكاين )ت  ينظر  (156)

 .;>5ـ: ص6>=5ىػ/5846
 ى5864، 5ىػ (، ٙبقيق حاـز سعيد يونس، دار عمار، عماف، ط>557موارد البصائر لفوائد الضرائر، ابن عبد ا٢بليم )ت  ينظر  (157)
 .:86ـ: ص 6444/
 .6>6-5>7/6ا٤بقتضب:  ينظر(158)
سزكْب للطباعة،  ىػ(، ٙبقيق علي النجدم ناصف كآخرين ، دار6=7، كينظر اتسب،  ابن جِب )ت  ;57سورة األنعاـ: اآلية ( 159)

 .=5/66ـ: :>=5ىػ/ :584،  6اسطنبوؿ،  ط
 .5/76الكتاب:  ( 160)
 .7/798ا٤بقتضب:  (161)
 .586-5/585ا٤بقتضب: (162)
 .>>5ينظر الضركرة الشعرية دراسة لغوية نقدية: ص (163)
 .94سيبويو كالضركرة الشعرية: ص ينظر ( 164)
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، كصارت قاعدتو الٍب (165)ىل أصو٥با، فقد ترددت ىذه الفكرة كثّبا ُب كبلموإ: رد األشياء أوال
د ىذا ر  راضط إذاأف الشاعر  مثل قولو: "كاعلم .يعاِب فيها ما يعرض لو من مسائل الضركرات

  .(166)"أصلو إىلالباب 
 إذا كانت موافقة أصبل من أصوؿ العربية، ألف ا١بائز ُب إف ا٤بربد ال ٰبيل إىل الضركرة إال     

 .(167)األصل ال ا٣بركج عنو إىلالضركرة عنده، إ٭با ىو الرجوع 
التشابو بْب ظاىرتْب ، كيعد ا٣بليل صاحب ىذه الفكرة ، فهو رأل أف الشاعر حْب  ثانيا:

أف ينيب بنية  إىلا أم تركيب من الَباكيب ، فاف االستغراؽ النفسي يسوقو أحيان إىليضطر 
فهي تقـو على تداعي الصيغ  –ف ٛبت ُب جو من االستغراؽ إك  –مناب بنية ، كىذه العملية 

 .(168)كتفاعلها
فأما : إياؾ الضرب، فبل ٯبوز ُب الكبلـ، كما ال ٯبوز : إياؾ زيدا، ":  كمن أمثلتو قولو       

، كبالتشابو علل ا٤بربد أيضا (169)ا "فاف اضطر شاعر جاز ،ألنو يشبهو للضركرة بقولو : أف تقرب
خركج "سول كسواء " عن الظرفية ،بقولو: " كقد اضطر الشاعر فجعلو ا٠با ، ألف معناه معُب 

 : (171)، كذلك قولو(170)""غّب " فحمل عليو
 كً ائً وى سى لً  وً لً ىٍ أى  نٍ مً  تٍ دى صى ا قى مى كى    جيلم اليىمىامىًة نىاقىًٍب   نٍ عى  في انى ٘بىى 
 :(172)كرة األصل عنده ثبلثة أموركقد ترتبت على ف

خالف األصوؿ ٩با يقع ُب الشعر ليس من باب الضركرة، كإ٭با ىو من  أف ما الول:          
األصل، كما  إىلباب اللحن، كىذا ال ٯبوز ُب العربية شعرا أك كبلما، فالضركرة إ٭با ىي رجوع 

ترؾ صرؼ  إىلف اضطر إ"ك  ف قولو:إخالف األصل يدخل ُب دائرة مستول اللحن، كمن ىنا ف

                                                 
 .7/798، 586-585 - =5/57، ك ا٤بقتضب: >6/9 -:5/69ينظر على سبيل ا٤بثاؿ ال ا٢بصر الكامل:  (165)
 .586-5/585ا٤بقتضب:  ( 166)
ـ: 5>=5ىػ/5845، 6، ك ينظر الضركرة الشعرية دراسة أسلوبية، السيد إبراىيم ٧بمد، دار األندلس، ط7/798ا٤بصدر نفسو:  ينظر(167)

 .>>5، ك الضركرة  الشعرية دراسة لغوية نقدية: ص75ص
 .574-=5/56:  99سيبويو، ٧بمد خّب ا٢بلواين، ٦بلة ٦بمع اللغة العربية ُب دمشق، مج نظرية الضركرة ُب كتاب  (168)
 .7/657ا٤بقتضب:  ( 169)
 .=8/78ا٤بصدر نفسو:  ( 170)
 =>ىو األعشى ، ينظر ديواف األعشى: ص ( 171)
 .;7-77الضركرة الشعرية دراسة أسلوبية : ص (172)
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ما ينصرؼ مل ٯبز لو ذلك ، كذلك ألف الضركرة ال ٘بوز اللحن، كإ٭با ٯبوز فيها أف ترد الشيء 
ا٣بطأ، ىو ك  ىو تأكيد على أف ا٢بد بْب الضركرةإ٭با  (173)إىل ما كاف لو قبل دخوؿ العلة "

بدؿ نظاما بآخر ٯبارم يست إ٭باالوجو الذم ٚبرج عليو ضركرة الشاعر، ألف الشاعر ُب ضركرتو 
 .(174)مقاييس العربية ، ُب حْب أف ا٣بطأ ما خرج عن ا٤ببادئ األساسية للغة

ا ، كإف مل يرد بو ٠باع ،  األصل ُب الضركرة جوازا مطلق إىلأنو أجاز الرجوع  الثاني:       
،  (175)"األصل ، فيقوؿ : مبيوع إىلاضطر شاعر جاز لو  أف يرد مبيعا كٝبيع بابو  إذا: "كقولو

 :(176)كما قاؿ علمقة بن عبده
 وـي يي غٍ مى  الرميحي  وً يٍ لى عى  اذً ذر  ـي وٍ يػى         وي جى ي  ىى كى  اتو ضى يٍ بػى  رى ك  ذى  تى ٌب  حى 

اعتبار الضركرة بابا من أبواب معرفة األصل، مثاؿ ذلك قولو: "قد ٯبيء ُب الباب  الثالث:     
ليدؿ على أصل الباب  غّب ذلك، ا٢برؼ كا٢برفاف على أصو٥بما، كإف كاف االستعماؿ على

كقولو: " فأما دـ ىو فعل، ك٩با يدلك على أنو فعل أف الشاعر ٤با اضطر فأخرجو على ، (177)"
 :(179)، فقاؿ(178)"أصلو، كرد ما ذىب منو جاء بو متحركا

 ْبً قً اليى  ربىً ا٣بى بً  افً يى مٍ ل الد  رى جى   عىلىى حىجىرو ذيًٕبٍنىا       افػىلىٍوا أىن  
 لضرورات عند المبرد:تصنيف ا 4-

. أكؿ من صنف الضركرات الشعرية تصنيفا منهجيا (180) ىػ(316يعد ابن السراج )ت  
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 

                                                 
 .7/798ا٤بقتضب:  (173)
 .5;5اسة لغوية نقدية: صينظر الضركرة الشعرية در  (174)
 .5/545ا٤بقتضب:  ( 175)
 5858، 5دار الكتاب العريب، بّبكت، ط، األعلم الشنتمرم، قٌدـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو حٌنا نصر ا٢بٍب، ديواف علقمة الفحل ( 176)

 .=7: صـ7==5ىػ/
 >=/6ا٤بقتضب:   ( 177)
 7/597 ->6/67، كينظر 5/675ا٤بصدر نفسو:  ( 178)
ب العبدم،  ٙبقيق حسن كامل الصّبُب، ٦بلة معهد ا٤بخطوطات العربية، جامعة الدكؿ العربية، اجمللد السادس عشر، القاىرة ىو ا٤بثق ( 179)

 .7>6ـ: ص5;=5ىػ/5=57
(180)

ـ: 9>=5ىػ/ 5849، 7ىػ(، ٙبقيق عبد ا٢بسْب الفتلي، مؤسسة الرسالة، بّبكت، ط:75األصوؿ ُب النحو، ابن السراج )ت   
7/897. 
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التأخّب، كاإلبداؿ، كتغيّب كجو من اإلعراب إىل كجو عن طريق التشبيو، كتأنيث ا٤بذكر، كتذكّب ك 
 .(181) ا٤بؤنث"

أما ا٤بربد فإف دراستو للضركرة الشعرية قد خلت من أم تصنيف للمظاىر العامة ٥با ُب      
يامو مفهوما أ٭باطها كمستوياهتا، كيعزل سبب ذلك إىل أف الضركرة مل تكن مستقرة بعد ُب أ

كمصطلحا كتقسيما، كلكننا بعد النظر ُب شتات شواىده كآرائو كتعليقاتو ُب الضركرة الشعرية 
 ٲبكننا أف ٫بصرىا ُب أربعة أنواع، ىي:

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

 .(184)الصحيح
. كتنوين (186)تنوين ا٤بنادل ا٤ببِب .ك(185)كتتضمن: صرؼ ما ال ينصرؼ لحرف:زيادة ا -ب

. كإثبات النوف ُب اسم الفاعل (188)٦بيء )سبحاف( منونا مفردا . ك(187)العلم ا٤بوصوؼ بابن
. كإشباع (190). كإثبات النوف ُب )مائتْب(، كنصب التمييز هبا(189)ُب حاؿ اتصاؿ الضمّب بو

إثبات  .ك(192)ة ُب ا٤بوضع الذم ٯبب فيو حذفو ُب سعة الكبلـ. كإثبات فرحة العل(191)ا٢بركة

                                                 
(181)

 .78كرة الشعر: صضر   
 .354/3، 99/2، 252، 200، 171، 142 141/1-، كا٤بقتضب: 161/2كامل: ال ( 182)
 .55/4، -162 161/2ا٤بصدر نفسو:  ( 183)
 .22/4، 354/3، 142/1، كا٤بقتضب: 44/4-45ا٤بصدر نفسو:  (184)
 .354/3، -143 142/1، كا٤بقتضب: 255، 89/1الكامل:  (185)
 .224، -215 213/4ا٤بقتضب:  (186)
 .314/2ا٤بصدر نفسو:  (187)
 .217/3-218ا٤بصدر نفسو:  (188)
 .364/1الكامل:  (189)
 .168/2-169ا٤بقتضب: ( 190)
 .  258/2، كا٤بقتضب :146/2، 253/1الكامل:  ( 191)
 ..354/3، 44/1ا٤بقتضب: ( 192)
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. كيرد البلـ اذكفة إىل (194). كإثبات ٮبزة )أفعل( ُب بعض تصاريفها(193)ألف )أنا( ُب الوصل
 .(196). كرد كاك )مفعوؿ( من الفعل األجوؼ اليائي(195)الكلمة

دخوؿ )يا(  . ك(197)كتتضمن: دخوؿ الواك العاطفة على حركؼ العطف زيادة الكلمة: -ج
. كزيادة ا٥بمزة قبل (199)اقَباف خرب: كاد، ككرب، كلعل بأف . ك(198)البلـ على األلف ك

 .(201). كالتوكيد بالنوف ُب غّب موضعو(200)ىل
 الثاني: ضرورات النقص:

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

. كقصر (205). كحذؼ )ما( من: إما(204)كيتضمن: حذؼ التنوين الحرف: نقص -ب
. كٚبفف ا٤بشدد ُب (207).كحذؼ الياء كالواك الواقعتْب صلة لضمّب الغائب(206)ا٤بمدكد
 .(210)كحذؼ الزكائد ُب التصغّب أك ا١بمع .(209). كحذؼ ا٤بيم من فم(208)القواُب

 

                                                 
 :.37/2الكامل:  ( 193)
 .97/2ا٤بقتضب:  ( 194)
 .153/3، 238/2، 231/1ا٤بصدر نفسو:  ( 195)
 .101/1ا٤بصدر نفسو:  ( 196)
 .121موارد البصائر: ص  ( 197)
 .-243 241/4ا٤بقتضب:  ( 198)
 .74/3-75، كا٤بقتضب: 38/2، 195/1-196الكامل:  ( 199)
 .291/3، 44/1ا٤بقتضب:  ( 200)
 .14/3-15ا٤بصدر نفسو:  ( 201)
 .251/3الكامل:  ( 202)
 .21/4-22، كا٤بقتضب: 21/3الكامل:  ( 203)
 .312/2-٤314بقتضب: ، كا251/1الكامل:  ( 204)
 .28/3، كا٤بقتضب: 289/1الكامل:  ( 205)
 .351-352، 171/3، 250، 216/1-217الكامل :  ( 206)
 .266-267، 38/1-39ا٤بقتضب:  ( 207)
 .9/4الكامل:  ( 208)
 .240/1ا٤بقتضب:  ( 209)
 .180/4ا٤بصدر نفسو:  ( 210)
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. كالعطف ببل (211)كف إعادة ا١باركيتضمن: العطف على ا٤بضمر اجملركر د نقص الكلمة: -ج

. كحذؼ نوف (213). كحذؼ العاطف بعد: إياؾ(212)فاصل على الضمّب ا٤برفوع ا٤بتصل كا٤بستَب
. كحذؼ الفاء (216). حذؼ ٮبزة االستفهاـ(215). خرب عسى بغّب: أف(214)الوقاية من: ليت

ة . كاستعماؿ الكلمة ا٣باص(218). كحذؼ: يا من اسم ا١بنس ا٤بعْب(217)من جواب الشرط
 .(219)للنداء ُب غّب النداء

 التأخير: الثالث: ضرورات التقديم و
. كالفصل (220)ا١بملة  الفصل بْب ا٤بضاؼ كا٤بضاؼ إليو بالظرؼ كا١بار كاجملركر ك      

. تقدًن (222)الفصل بْب األلف كالبلـ كاالسم كبْب )قلما( الفعل . ك(221)ٛبييزه بْب العدد ك
. كتقدًن االسم على الفعل بعد أداة االستفهاـ غّب (223)على الفعل بعد أداة الشرط االسم
.(225). كتقدًن النعت على ا٤بنعوت(224)ا٥بمزة  

.(226)كضع الكبلـ ُب غّب موضعو  
 
 

                                                 
 .39/3الكامل:  ( 211)
 .322/1: ا٤بصدر نفسو ( 212)

7/657ا٤بقتضب: ( 
213(

  
 .250/1: ا٤بصدر نفسو ( 214)
 .69/3-70، كا٤بقتضب: 196/1الكامل:  ( 215)
 .294/3-295، كا٤بقتضب: 244/2-245، 177/3-178الكامل:  ( 216)
 .71/2-73، كا٤بقتضب :133/1-134الكامل:  ( 217)
 .259/4-260ا٤بقتضب:  ( 218)
 .238/4، كا٤بقتضب: 301/3-302، 261/1لكامل: ا ( 219)
 .376/4-377، 61/3-62ا٤بقتضب:  ( 220)
 .55/3-56: ا٤بصدر نفسو ( 221)
 .94/2، 84/1: ا٤بصدر نفسو ( 222)
 .75/2: ا٤بصدر نفسو ( 223)
 .75/2: ا٤بصدر نفسو ( 224)
 :.232/2الكامل:  ( 225)
 .28/1: ا٤بصدر نفسو ( 226)
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 الرابع: ضرورات اإلبدال:
. كإبداؿ ا٥بمزة من (227)كيتضمن: إبداؿ ا٥بمزة ياء أك ألفا إبدال الحرف من الحرف: -أ

 .(229)لصحاح. كإبداؿ الياء من ا٢بركؼ ا(228)الياء
 .(230)كيتضمن: كضع الواحد موضع ا١بمع إبدال الكلمة من الكلمة: -ب
. كاإلخبار (232)تأنيث ا٤بذكر . ك(231)كيتضمن: تذكّب ا٤بؤنث إبدال الحكم من الحكم: -ج

استعماؿ الكاؼ  . ك(234). كالعطف على معمويل عاملْب ٨بتلفْب(233)با٤بعرفة عن النكرة
. كنصب ا٤بضارع بعد الفاء ُب غّب األجوبة (236)ة. كخركج الكلمة عن الظرفي(235)ا٠با

. كإضافة اثنْب إىل (239)ا١بـز بػ: إذا . ك(238). كجـز الفعل ا٤بضارع ٞببل على ا٤بعُب(237)الثمانية
 . (240)اسم ا١بنس

. كإجراء: فعل ُب ا١بمع ُب ذكات الواك ٦برل (241)كٝبع: فاعل صفة ٤بذكر عاقل على: فواعل
 .(242)السامل

لو ندرؾ أف لغة الشعر تقتضي خصائص ٫بوية  كصرفية كداللية ، كىي كبعد ىذا ك      
خصائص تفرضها طبيعة التجربة الشعورية الٍب ينفعل هبا ا٤ببدع ٗبا فيها من توتر كجيشاف ، كال 

                                                 
 .;:5-::5/5كا٤بقتضب:  545-==/6لكامل :ا ( 227)
 .141، 139/1ا٤بقتضب:  ( 228)
 .;68-:5/68ا٤بصدر نفسو:  ( 229)
 .172/2-174ا٤بصدر نفسو:  ( 230)
، 148/2، كا٤بقتضب: 122ـ: ص1970ا٤بذكر كا٤بؤنث، ا٤بربد، ٙبقيق الدكتور رمضاف عبد التواب كصبلح الدين ا٥بادم، القاىرة،  ( 231)

349/3. 
 .148/2، كا٤بقتضب: 108-109ا٤بذكر كا٤بؤنث: ص ( 232)
 .91/4-94ا٤بقتضب:  ( 233)
 .195/4، كا٤بقتضب: 99/3 ،287/1الكامل:  ( 234)
 .350، 140/4-142ا٤بقتضب:  ( 235)
 .349-350، 245/4ا٤بصدر نفسو:  (236)
 .23/2-24ا٤بصدر نفسو:  ( 237)
 .132/1-133ا٤بصدر نفسو:  ( 238)
 .56/2-57ا٤بصدر نفسو:  ( 239)
 .156/2ا٤بصدر نفسو:  ( 240)
 .218/2-219، 120/1، كا٤بقتضب: 388/3-389، 58/2الكامل:  ( 241)
 .199/2، 132، 29/1ا٤بقتضب:   (242)
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فهذا أمر ال يصح  ،أعرافهاك  ع هبا عن قوانْب اللغةز يعِب أف لغة الشعر تستقل ٖبصائص ذاتية تن
"كلسنا نزعم أف  ،أنيس إبراىيمْب لغة الشعر كقوانْب اللغة عبلقة متينة. يقوؿ اعتباره ،فالعبلقة ب

الشاعر كالطائر  إفللشعر نظاما خاصا ُب ترتيب كلمات ٲبت لنظاـ النثر بأم صلة ، بل نقوؿ 
الطليق ٰبلق ُب السماء ا٣بياؿ كينشد ا٢برية ، ُب الفن، فبل يسمح لقيود اللغة أف تلزمو حدا 

ا سنحت لو الفرص ، فهو ُب أثناء معداه ، بل يلتمس التخلص من تلك القيود كلمعينا ال يت
قدر ما نظمو ال يكاد يفكر ُب قيود التعابّب إال بقدر ما ٚبدـ تلك التعابّب أغراضو الفنية ، كي

(243) تعْب على الفهم كاإلفهاـ."  
"كالشعر موضع  :يقوؿ -مثبل–كقد أدرؾ القدماء كثّبا من تلك ا٣بصائص، فابن جُب       

، كٙباؿ فيو ا٤بثل عن أكضاع أبنيتواضطرار، كموقف اعتذار، ككثّبا ما ٰبرؼ فيو الكلم عن 
  .(244)صيغها ألجلو "

يثهم عن الضركرة الشعرية بكل ما ٙبويو من خصائص ٫بوية كصرفية كداللية إال كما حد      
ىذا العدكؿ من قيم ٝبالية كأسرار  إٲباهنم العميق هبا ينطوم عليو ك لوعيهم ٖبصائص ىذه اللغة.

 .ببلغية
 بالغة النثر لمبحث الثاني:ا

إىل درجة كبّبة من  كصل ك -طواؿ القرف األكؿ للهجرة  -لقد كاف النثر ُب البداية شفهيا       
مظاىر ىذا اإلتقاف نذكر:ا٣بطابة، كاألمثاؿ، كا٢بكم كالوصايا، كالكتابة،  أىم من ك اإلتقاف.

 .لتوقيعات، كا٤بناظرات، كالنثر القصصيكالرسائل، كا
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، 
                                                                        .                                                            (245)"بليغة رسالة ك ة،فسائر، كموعظة بالغة، كاختيار من خطبة شري كمثل

  :مقتطفات ٤با كرد ُب مؤلفات ا٤بربد من فنوف النثر يا يلمفيك 
 

                                                 
784-=77ـ: ص9;=5، 9من أسرار العربية ، األ٪بلو ا٤بصرية القاىرة،  ط (
243(

  
 .>>7/5ا٣بصائص، أليب الفتح عثماف بن جِب، ٙبقيق ٧بمد علي النجار، دار الكتاب العريب، بّبكت، دت،  ( 244)
 5/46الكامل: ( 245)
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 :المنثور الكالم أوال :
رل فيها عبلمة على يثورا اختاره لتميزه ٗبقاييس كاف كبلما من  وٝبع ا٤بربد ُب مؤلفات 

 الببلغة.من أىم ىذه ا٤بقاييس:
"قاؿ قائل للربيع بن خثيم عندما رئي من اجتهاده كإغراقو ُب العبادة، كاهنماكو  قاؿ: اإليجاز:-

فهذا كبلـ ٧بيط  .طلبأراحتها  :فقاؿ؛ ُب الصـو كالصبلة كسائر سبل ا٣بّب :قتلت نفسك
 (246) ".فضل فيو عنوال  ،با٤بعُب

: قد و كاقف على باب ا٤بنصور ُب الشمسكى، لركح بن حاًب بن قبيصة قاؿ:"كقيلالوضوح: -
فقاؿ:ليطوؿ كقوُب ُب الظل.فهذا كبلـ مكشوؼ كاضح، كانكشاؼ   !طاؿ كقوفك ُب الشمس 

   (247) ".كبلـ الربيع
ىل الطائف إرجت كركل عن األصمعي أنو قاؿ: " ىجم علي شهر رمضاف كأنا ٗبكة فخ 

ا٤ببارؾ فقاؿ :أريد ىذا البلد  ؟عرايب فقلت لو:أين تريدأألصـو هبا ىربا من حر مكة فلقيِب 
 (248)".من ا٢بر أفر فقاؿ: ؟ألصـو ىذا الشهر ا٤ببارؾ فيو .أما ٚباؼ ا٢بر

 ببلغة القوؿ ككضوحو كإٯبازه . إىل رفانظ 
 الخطابة : ثانيا :

ياف، كازدىر على أيدم العرب باىلية كلوف من ألواف اللقد عرؼ ىذا اللوف الفِب ُب ا١ب
 (249) ازدىارا كبّبا، كا٣بطابة ُب ترتيب أجزائها أقرب إىل ا٤بنطق منها إىل الشعر.

 حق قدرىا. ىاكا٣بطابة رسالة نبيلة، تستجيب للمنطق، كتتأثر بو بسحر الببلغة كتقدر 

(250) 
ب الٍب اتسمت باإلٯباز كالوضوح ا٣بطب الٍب أعجب هبا ا٤بربد كدكهنا ىي تلك ا٣بط ك

 على كماؿ ا٤بعُب كحسن ا٤ببُب. تبا٤بوضوع، كاحتو اـ كاإل٤ب

                                                 
 9>الببلغة للمربد: ص  ( 246)
 :>و: صا٤بصدر نفس ( 247)
 5/646الكامل: ( 248)
 =5ـ: ص6444، 5ينظر النثر الفِب القدًن، عمر عركة، دار القصبة ا١بزائر، ط  (249)
 .549ـ: ص6==5، 8ينظر تاريخ األدب العريب ُب ا٢باضر، إبراىيم علي آيب ا٣بشب، ا٤بكتبة ا٤بصرية العامة، ط ( 250)
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ُب تزكٯبو   لرسوؿ اطالب بن عبد ا٤بطلب ألقاىا حْب خطب  أليبخطبة  منها
خدٯبة بنت خويلد رٞبة ا عليها، قاؿ:"ا٢بمد  الذم جعلنا من ذرية إبراىيم كزرع 

٧بمد بن عبد  فٍب إ ؛ا، كجعلنا ا٢بكاـ على الناسجدا حراما، كبيتا ٧بجو كجعل لنا بل،إ٠باعيل
رجح عليو برا كفضبل، ككرما كعقبل، ك٦بدا  إالا، ابن أخي، من ال يوازف بو فٌب من قريش 

فإ٭با ا٤باؿ ظل زائل كعارية مسَبجعة، كلو ُب خدٯبة بنت خويلد  ؛ل  كنببل، كإف كاف ُب ا٤باؿ قي 
 (251) ".مثل ذلك، كما أحببتم من الصداؽ فعلي   رغبة، ك٥با فيو

 (252)قاؿ ا٤بربد:"كىذه ا٣بطبة من أقصد خطب ا١باىلية ".
 ل القصّبة .  متظهر معامل اإلٯباز ُب ىذه ا٣بطبة باستعماؿ ا١ب

كما ذكر ا٤بربد خطبة ليزيد بن أيب سفياف الٍب استخدـ فيها نسيجا ٨بتلفا من ا٣بطب 
 تجر أعليو، فاستأنف ف تجر أربية ا٤بيالة إىل األمثاؿ، فقد"رقي ا٤بنرب فتكلم فالٍب تفرضها العقلية الع

اؿ عنتم إىل أمّب فأعليو، فقطع ا٣بطبة،  فقاؿ :سيجعل ا بعد عسر يسرا، كبعد عي بيانا، ك 
ىن ٨برجاٌب من الشاـ  :فقاؿ ،فبلغ كبلمو عمرك بن العاص  .أحوج منكم إىل أمّب قواؿ

 (253) ".استحسانا لكبلمو
فيزيد كاف يعلم أف إطالة ا٣بطبة ال ٲبكنها بأم حاؿ من األحواؿ معا١بة حرج ا٤بوقف 

فكاف االلتفاؼ على ا٣بطبة باقتصاره على ثبلث ٝبل  ،الذم سببو ار٘باج ا٤بنرب أكثر من مرة
 خّب حل ٤بعا١بة ا٤بوقف.

من ىذه  ، قاؿ:"ك٩با يؤثر كمن ا٣بطب الٍب أعجب هبا ا٤بربد خطبة لعمر بن ا٣بطاب
قاؿ :مل أر أقل  تيبحدثِب الع .ُب أكؿ خطبة خطبهااآلداب كيقدـ قوؿ عمر بن ا٣بطاب 

 كصلى على نبيو ٧بمد  ،أىلو ىو ثِب عليو كأٞبد ا ك –كال أكثر ُب ا٤بعُب  ،ظمنها ُب اللف
 ٍب قاؿ :

 كا ما فيكم أحد أقول عندم من الضعيف حٌب آخذ ا٢بق لو، كال إنو ،الناسأيها 
 (254) أضعف عندم من القوم حٌب آخذ ا٢بق منو."

                                                 
 8/8، ك الكامل: >54ص الفاضل: ( 251)
 .8/8الكامل:  ( 252)
 .;5/6ا٤بصدر نفسو:  ( 253)
 5/56ا٤بصدر نفسو: ( 254)



ل ّٔ  بالغت انشعز ٔانُثز<  انثاَيانفصم                                                               انبالغت عُد انًبزد <انباب األ

 125 

"كإ٭با حسن ىذا  لعملو:  الذم أعجب ا٤بربد ُب ىذه ا٣بطبة ىو موافقة قوؿ عمر  ك
كعمر بن  (255)القوؿ مع ما يستحقو من قبل االختيار، هبا عضده بو من الفعل ا٤بشاكل لو".

ة رفيعة من الببلغة كالفصاحة حٌب بتا٣بطاب كاف بيانو ُب مقدار عقلو قوة كسدادا، إذ كاف ُب مر 
 .(256)شاء ويستطيع أف ٱبرج الضاد من أم شدقي كاف  قالوا إنو

كمل يذكرىا ُب   للرسوؿكال ندرم ٤باذا مل يأخذ ا٤بربد بعْب االعتبار خطبة الوداع 
 مؤلفاتو رغم أهنا تطرح قضية الببلغة صيغة كمضمونا.  

 ٧بورين:ُب مؤلفاتو يبلحظ أهنا كانت تدكر على  الٍب أثبتها ا٤بربدإف الناظر ُب ا٣بطب 
ديِب سخرت ٗبقتضاه ا٣بطب للدعوة إىل التوحيد كاإلٲباف بالعبث،  المحور الول-

كتقرير حجة ا ُب عقوؿ ا٤بكلفْب ، كُب ىذا اور تدخل خطب ا٣بلفاء الراشدين الذين كانوا 
بياف القرآف بَبغيب كترىيب كبياف إذ سرل ُب نفوسهم  ،"ُب الذركة من الفصاحة كالببلغة

 . (257)كتسرب ىذا البياف إىل أجزاء نفوسهم كأخذ ٗبجامع قلوهبم" ،الرسوؿ ٗبواعظو كتشريعاتو
 الرسوؿ نذكر منها خطبة أبو بكر الصديق حْب اضطرب الناس كماجوا بعد موت 

لواـز ا٣بطبة ُب  كىذه االفتتاحية أصبحت من -ا٤بنرب، فحمد ا ككربه كصلى على نبيو  صعد
ٍب أقبل على الناس فقاؿ :"أيها الناس، من كاف يعبد ٧بمد فإف ٧بمدا قد مات، كمن   -اإلسبلـ 

ف كثر أعداؤكم، كقل عددكم، ركب الشيطاف أكاف يعبد ا فإف ا حي ال ٲبوت.أيها الناس، أ
ره ا٤بشركوف .قولو ا٢بق، كا ليظهرف ا ىذا الدين على األدياف كلها كلو ك !منكم ىذا ا٤بركب
َكم مِّن ﴿، ك(258)﴾َبْل نَ ْقِذُف بِاْلَحقِّ َعَلى الَْباِطِل فَ َيْدَمُغُو َفِإَذا ُىَو زَاِىقٌ ﴿ككعده الصدؽ، 

اِبرِ  ًة بِِإْذِن اللَّ وِ   ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيرَ  كا أيها الناس، لو أفردت . (259)﴾ينَ   َواللَّ ُو َمَع الصَّ
ا أيها الناس  ك جهاده حٌب أبلي بنفسي عذرا أك أقتل قتبل. ن ٝبيعكم ١باىدهتم ُب ا حقم

 (260) كاستعنت عليهم ا كىو خّب معْب." ،لو منعوين عقاال ١باىدهتم عليو

                                                 
 5/56 الكامل: ( 255)
 7:/5ينظر البياف كالتبيْب:  ( 256)
 .6/565ـ :7:=5، 55تاريخ األدب العريب ، شوقي ضيف، دار ا٤بعارؼ، ط ( 257)
 >5سورة األنبياء: اآلية  ( 258)
 =68سورة البقرة: اآلية  ( 259)
 5=5/7الكامل : ( 260)
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تأثره هبدل القرآف الكرًن كرسولو تأثرا استحوذ على كل نفسو، "فهذه ا٣بطبة تدؿ على 
استشعر من معاين اإلسبلـ كقيمو الركحية،...كتدؿ داللة  االسيل، ٗب ذا لسانو يتدفق تدفقفإ

 (261) ".دؽ حسوكص يقظتوكاضحة على شدة شكيمتو ُب الدين ك 
أهنا مل تشتمل  -– يب بكر الصديقك كاضح من ىذه ا٣بطبة الٍب اختارىا ا٤بربد أل

 كأهنا جاءت بكبلـ فصيح جزؿ كاضح الداللة، متخّب اللفظ. ،على السجع
تقوا ا الذم إف قلتم ٠بع كإف ا ،خطبة علي بن أيب طالب الٍب جاء فيها: " أيها الناسك 

                (262)".تم أخذكممكإف أق ،كبادركا ا٤بوت الذم إف ىربتم منو أدرككم ،اضمرًب علم
يؤثٌر ُب ك  لب ألباب سامعيوكاف ٱبك  ه،ر باغا٤بعركؼ عن علي أنو كاف خطيبان مفوىان ال يشق ك 
 فوسهم تأثّبان عميقان.ن

إقرار نظاـ ا٢بكم ك  سياسي، استعملت فيو ا٣بطبة لبسط النفوذ والمحور الثاني
بْب البعد الديِب  جكىذا اور متداخل مع السابق ألف ا٣بطيب كثّبا ما ٲبز ،بالَبغيب كالَبىيب 

خطبة أثبتها  ال تكاد ٚبلواك  ،كالبعد السياسي، كيدعو إىل ا٤بذىب عن طريق ا٤بوعظة كاإلشادة
 خطبة كاف لصاحبها دكر سياسي ُب الدكلة اإلسبلمية من ىذا ا١بانب.من ىذه ا٣بطبك  ا٤بربد

ا٢بجاج بن يوسف حْب قدـ أمّبا على العراؽ فصعد ا٤بنرب كقاؿ :"يا أىل الكوفة، إين ألرل 
للحى رؤكسا قد أينعت كحاف قطافها، كإين لصاحبها، ككأين أنظر إىل الدماء بْب العمائم كا

جانيب كتغماز التْب .كلقد فررت عن  زا يقعقع يل بالشنآف، كال يغمم...إين كا يا أىل العراؽ، 
ضربنكم  ضرب غرائب  اإلبل ، أل ك منكم حـز السلمة،حز ذكاء، كفتشت عن ٘بربة ...كا أل

فأذاقها  ا غدا من كل مكاف، فكفرت بأنعمر فإنكم كأىل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
 ال أىم إال أمضيت ،ك  ا ما أقوؿ إال كفيت ،ك  ا لباس ا١بوع كا٣بوؼ ٗبا كانوا يصنعوف. كإين

على طريق ا٢بق أك ألدعن لكل رجل منكم شغبل ُب  نم...أما كا لتسقي فريتال أخلق إال ك 
 .(263) جسده."

 :(264)كقد افتتح ىذه ا٣بطبة ببيت شعر       
                                                 

 6/566العريب :تاريخ األدب  ( 261)
 4>5/7الكامل:  ( 262)
 6>7-5>5/7:ا٤بصدر نفسو (263)
 4>5/7ا٤بصدر نفسو:  ( 264)
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 الًعمىامىةى تػىٍعرًفيوين  عً ضى أمىٌبى  عي الثػىنىايىاطىبل   ٍبنى جىبلى كى اأىنىا 
فهي تصور أيضا فصاحتو كببلغتو  ،كإف كانت ىذه ا٣بطبة تصور سياسة ا٢بجاج 

ككأ٭با ٯبعلو فاٙبة موسيقية لو كىي فاٙبة يتبدل  ،إذ اٚبذه مقدمة لكبلمو ،كحفظو للشعر الغريب
. حٌب يغرب (265)كملبسو ،ثيابوُب بل أيضا  ،بُب لغتو فحسال  كدبفيها كيطلب التشبو بال
د إىل طائفة من الصور مراب فقد عغكمل يكتف هبذا الضرب من اإل .على السامعْب كيركعهم

ويل ُب هيلو إىل اإلغراب  كالتٗبكلعل ٩با يتصل  .الغربية، كىي تَباكم ُب ا٣بطبة تراكما شديدا
فبل يكاد يسمع، ٍب يتزيد ُب  ،تكلم ركيدا ا٤بنربمنطقو ما ركاه ا٤بربد من أنو" كاف إذا صعد 

 .(266)".الكبلـ حٌب ٱبرج يده من مطرفو كيزجر الزجرة فيفزع هبا أقصى من ُب ا٤بسجد
و كُب صوتو كُب لفظو كما ٰبوم من شعر تخطاب أثناءكمعُب ذلك أنو كاف ُب مظهره  

طرافها، أ٣بطابة من ٝبيع ُب ا ويل على السامعْب ، كٰباكؿ أف ٰبكم صنعتوهكصور نادرة يريد الت
كا١بهر بو حٌب ٱبلب القلوب. ككاف يتحامى السجع،  توة اليد كُب ا٥بمس بصو ر شاإحٌب ُب 

 .االستعارات ك كيبتكر الصور كالتشبيهات
كلقد كاف الذركة ُب الببلغة ُب عصره، حٌب ليقوؿ عنو مالك بن دينار: "رٗبا ٠بعت  

فيقع ُب نفسي أهنم يظلمونو كأنو  ،اؽ كما صنع هبما صنع بو أىل العر م ا٢بجاج ٱبطب، كيذكر
الكامل  و. كرٗبا ىذا ما جعل ا٤بربد يذكره كثّبا ُب كتاب(267)"صادؽ لبيانو كحسن ٚبلصو با٢بجج

 رسائلو. كيدكف خطبو ك
مل يوضح لنا  فةا٤ببلحظ أف ا٤بربد حْب بث ُب مؤلفاتو ىذه ا٣بطب الٍب عدىا شري ك

ُب بعض  ذكرهالٍب اعتمد عليها عند اختياره ما عدا اإلٯباز الذم  سبب االختيار كال ا٤بقاييس
 ا٤بواضع.

دكف تقدًن مواطن الببلغة فيها، رٗبا  (268)شرح ا٣بطب شرحا لغويابا نياحلقد قاـ أ ك
ألنو لغوم بالدرجة األكىل كألنو مل يكن ىناؾ من داع لتبياف مواطن الببلغة ُب ىذه ا٣بطب ألنو 

 لك العصر كال داعي لشرحو.أمر كاف معركفا ُب ذ
                                                 

 .>6/74ينظر البياف كالتبيْب:  ( 265)
 4>5/7الكامل: ( 266)
 .8=5/7البياف كالتبيْب:  ( 267)
 7>7-6>5/7ينظر الكامل: ( 268)



ل ّٔ  بالغت انشعز ٔانُثز<  انثاَيانفصم                                                               انبالغت عُد انًبزد <انباب األ

 128 

سليما فهو يتبع أستاذه أداء كاىتماـ ا٤بربد بببلغة ا٣بطب جعلو يركز على أداءىا  
كيضع مواصفات مضبوطة ينبغي أف تتوفر ُب ا٣بطيب ليبلغ درجة الكماؿ ٖبلوه من  ،ا١باحظ

ت ىذه ا٢بواجز كقف ،كإذا كاف فيو نقص من ا٤بقاييس الٍب اعتمدىا .ك ا٣بيليقية العيوب ا٣بلقية
 دكنو فلم تدعو يبلغ درجة البلغاء كال يصنف ضمنهم.

ْب كازف بْب ا٤بنظـو حالكبلـ، دكف بطء كمعاناة حيث قاؿ القدرة على من ذلك  
رة أ معاسأبطك  كأقل معاناة ،كأكثر تسمحا ،اقتداراشد على الكبلـ أ أيهما: " فينظر رو ثكا٤بن

اف حيث كانت البلغاء كما نسه من عيب الصفّب كٛباـ األسبلمة األفواك  (269) ".فيعلم أنو ا٤بقدـ
ا١بمحي خطب خطبة ، فأحسنها كأجادىا،  من ذلك أف"فقاؿ ا٤بربد تتفقد ما ىو أقل من ىذا 

فأجابو  زيد بن علي بن ا٢بسْب بكبلـ ُب كزف   ،ككاف يصفر إذا تكلم ،فرؽ ثنيتيوككاف بْب 
فقاؿ عبد ا بن  ؛الصفّببالسبلمة من ذلك  غّب أنو تقدمو ُب السمع ،كحسن نظامو ،كبلمو

 معاكية بن عبد ا بن جعفر":
" عىًديديىىا ٍت قػىوىاًدحيهىا كىًب  قػىل    (270)فػىلىوي ًبذىاؾى مىزيىة الى تػيٍنكىري

ىي: " أف يدخل ُب الكبلـ ما ال حاجة للمستمع إليو  كاالستعانة، االستعانةكالبعد عن  
كنحو ما   ،ر، أك ليتذكر بو ما بعده إذ كاف ُب كبلـ منثورعشليصحح بو نظما إف كاف ُب 

نت ؟ كما أشبو ىذا، كرٗبا أين أتسمعو ُب كثّب من كبلـ العامة ألست تسمع؟ أفهمت ؟ 
 .(271)عو كمس ٢بيتو، كغّب ذلك من بدنو،كرٗبا تنحنح"صبإفتل ب يتشاغل العي

عض خطب ا٣بلفاء بعد تصفح ا٣بطب الواردة ُب مؤلفات ا٤بربد الحظت أنو ٝبع ب 
الراشدين ككذا بعض خطب بِب أمية كمل يشر إىل خطب العصر العباسي الذم كاف يعيش فيو 

 ننا كجدناه عند ذكر الشعر ٯبمع بْب شعر القدماء كشعر ادثْب.أرغم 
 الرسائل: ثالثا:

 (272)رسائل بليغة"" بأهنافها صاختار ا٤بربد ٦بموعة من الرسائل كدكهنا ُب مؤلفاتو كك  

 كثّبة ال يفعل بل يكتفي بشرح مضموهنا شرحا لغويا.  أحايْبكُب  ،يو فيهاأككاف أحيانا يعطي ر 
                                                 

 .5>الببلغة للمربد: ص ( 269)
 .6>-5>ا٤بصدر نفسو: ص ( 270)
 .75-5/74الكامل: ( 271)
 .5/46ا٤بصدر نفسو:  ( 272)
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الرسائل الٍب ٝبعها كانت للخلفاء الراشدين: عمر بن ا٣بطاب، كعثماف بن عفاف  ك 
 كعلي بن أيب طالب رضي ا عنهم.

التنميق بل إببلغ  ٛبيزت رسائلهم باستخداـ العبارات الواضحة، إذ مل يكن القصد منها 
فقد كاف حسبهم أف يؤتوا أغراضهم ُب  ،م ضرب من ضركب التزيْبأأفكارىم دكف استخداـ 

 .(273)زلغة جزلة متينة يغلب عليها اإلٯبا
كمن ذلك " :ا٤بربد، قاؿ --بْب ىذه الرسائل رسالة عمر بن ا٣بطاب من نذكر 

فيها ٝبل األحكاـ كاختصرىا بأجود كىي الٍب ٝبع  ،شعرمرسالتو ُب القضاء إىل أيب موسى األ
كال ظامل عن حدكدىا  ،كجعل الناس بعده يتخذكهنا إماما، كال ٯبد ٧بق عنها معدال ،الكبلـ
 كىي : ،٧بيصا

بن ا٣بطاب أمّب ا٤بؤمنْب إىل عبد ا ابن  عمر بسم ا الرٞبن الرحيم، من عبد ا 
 ،فافهم إذا أدىل إليك ،كسنة متبعة ،ةفإف القضاء فريضة ٧بكم ،أما بعد ،سبلـ عليك .قيس

على كاليمْب  ،عىدٌ اة على من نالبي...آس بْب الناس بوجهك .لو نفاذ فإنو ال ينفع تكلم ٕبق ال
ك قضاء نٌ ٲبنعال  .أك حـر حبلال،كالصلح جائز بْب ا٤بسلمْب، إال صلحا أحل حراما  ،من أنكر

فإف ا٢بق قدًن  ،ف ترجع إىل ا٢بقأ ،ت فيو لرشدؾيكىد ،و اليـو فراجعت فيو عقلكنقضي
، كالتنكر ك  كإياؾ...كمراجعة ا٢بق خّب من التمادم ُب الباطل الغلق كالضجر، كالتأذم با٣بصـو

ٰبسن بو الدخر فمن صحت  ك ،فإف ا٢بق ُب مواطن ا٢بق ليعظم ا بو األجر ،عند ا٣بصومات
 .(274)بلـ "الس ك...كأقبل على نفسو كفاه ا ما بينو كبْب الناس ،نيتو

ُب سياسة  تولتضمنها كصايا لوال ىذه الرسالة خّب ما أثر عن عمر بن ا٣بطاب  
هنا جاءت ٨بتصرة بأحسن األلفاظ أالناس كمعاملتهم بإحساف. كىذا ما أعجب ا٤بربد إضافة إىل 

 أكضحها. ك
أما "إىل علي كـر ا كجهو  حْب أحيط بو فقاؿ:  –  -ككتب عثماف بن عفاف 
كطمع ُب من ال يدفع  ،، ك٘باكز األمر يب قدرهٍْب يػى بػٍ ىب، كبلغ ا٢بزاـ الطي ز نو قد جاكز ا٤باء البعد: فإ

 عن نفسو.

                                                 
 :54، دت: ص =ينظر الفن كمذاىبو ُب النثر العريب، شوقي ضيف، مكتبة الدراسات األدبية دار ا٤بعارؼ، ط ( 273)
 .58-57-5/56الكامل:  ( 274)
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 ػػػػػػػػػػالى فىاٍدرًكٍ إً   آًكلو  مىٍأكيوالن فىكيٍن خىيػٍرى  ٍف كيٍنتي فىإً 
ى
 (275)"ؽً ا  أيمىز  ػػػػػػػػػػػػػػػػًِب كى٤ب

ليئة باألمثاؿ ىذه الرسالة ا٤بوجزة ا٤ب اف ا٤بربد لئلٯباز جعلو ٱبتار لعثمحب يبدك أف  
من  كثّبة شرحها ا٤بربد شرحا لغويا كبْب مقصود عثماف بن عفاف   الٍب تنم عن معاف

 .(276)قولو
ُب عهد علي كـر ا كجهو كثرت ا٢باجة ٕبكم ا٢بركب إىل مكاتبات ٨بتلفة بينو كبْب  

 جاء فيها:كتب علي رسالة كجهها إىل معاكية   اا٣بارجْب عنو ك٩ب
بسم ا الرٞبن الرحيم . من علي بن أيب طالب إىل معاكية بن صخر، أما بعد : فإنو " 

كقاده فاتبعو  ،ليس لو بصر يهديو، كال قائد يرشده، دعا ا٥بول فأجابو امرئأتاين منك كتاب 
ن من ا٤بهاجري بلفسد عليك بيعٍب خطيئٍب ُب عثماف. كلعمرم ما كنت إال رجأزعمت أنك إ٭با 

كما كاف ا ليجمعهم على ضبلؿ كال ليضرهبم  ،صدركاأصدرت كما أك  ،أكردت كما أكردكا
 .مىعبال

نت رجل من بِب أمية، كبنو عثماف أكىل ٗبطالبة دمو، فإف أإ٭با  فما أنت كعثماف ،كبعد 
 .(277) ا دخل فيو ا٤بسلموف..."مفادخل في ،قول على ذلكأزعمت أنك 

كاضحة الداللة، ال  تفجاء ،صاحبها التنميق كالتزيْب خىيتو ضح أف ىذه الرسالة مل كا 
 ىا كا٥بدؼ ظاىر.ءغريب فيها كال تصنع كالغرض بائن من كرا

 ،عبد ا٤بلك بن مركاف ،لوالة كخلفاء بِب أمية: ا٢بجاج بن يوسف ئلكما دكف ا٤بربد رسا 
بن عبد ا بن جعفر  د ا بن معاكيةبيب سفياف، ٧بمد بن عبد ا بن ا٢بسن، عأمعاكية بن 

 كغّبىم.
لرسائل الفَبة السابقة كلكن تصل ُب النهاية إىل ئل العصر األموم " فيها استمرار رساك  

فليست لغتها بلغة ا٣بطاب العادم، كلكنها لغة  ،طور يغاير أكائل الفَبة األكىل مغايرة تامة
 كيق، كإ٭با ىو نوع من التز الذىن كدمهذبة ٦بملة، كلكن رغم ىذا التهذيب ال تصل إىل مرحلة  

 .(278)التزكيق منذ أكاخر الصدر األكؿ من اإلسبلـ" أكقد بد ،كالتجويد
                                                 

 .;5/5الكامل:  ( 275)
 .>5-;5/5ينظر الكامل:  ( 276)
 775-5/774الكامل:  ( 277)
 .:;/6ـ:  2002، 5دب العريب، حسْب نصار، مكتبة الثقافة الدينية مصر، طنشأة الكتابة الفنية ُب األ ( 278)
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بلغِب أف "من الرسائل الٍب ذكرىا ا٤بربد رسالة كتبها ا٢بجاج إىل عبد ا٤بلك بن مركاف:  
ز معهم فأفو  ليتِب كنت تو قـو فقاؿ: يغفر ا لنا كلكم، فياتأمّب ا٤بؤمنْب عطس عطسة فشم

 .(279)فوزا عظيما"
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 
 ةهة إىل عبد ا٤بلك بن مركاف " كمعركؼ أنو كاف صنيعيز عن غّبىا من الرسائل ألهنا موجتتم

ا كتب ككاف إذ ،يرفع من أمره حٌب كاله العراؽ كخراساف كما زاؿ ،فهو الذم أظهرهعبد ا٤بلك، 
 .(280)ّبه"نق ما استطاع ُب تعبأإليو ت

 كىاىو ذا ا٤بربد يعطينا ٭بوذجا أخر لرسائل ا٢بجاج يظهر فيها ما عرؼ عنو من قوة 
ما بعد فإف بشرا رٞبو ا " ٍب كتب ا٢بجاج إىل ا٤بهلب : أىي من الرسائل السياسيةك  شدةك 

، ا١بد ُب قتاؿ عدكؾ، كأراؾ غناءه عنك، كأنا أريك حاجٍب إليك، فأرين كاستكره نفسو علي
يل من من ك ك  كمن كاف عندم  ،كمن خفتو على ا٤بعصية ٩بن قبلك فاقتلو، فإنِب قاتل من قبلي

 .(281)"يً مً بالسم  يم مً ، كالس  خذ الويل بالويلم آل أف ر أد فإين ،ىرب عنك فاعلمِب مكانو
، إليك، عنك :ننا نبلحظ استخداـ ا٢بجاجأرغم ا٢بدة الظاىرة ُب ىذه الرسالة إال  

بل لعل ذلك إ٭با كاف  ،كمل يكن ا٢بجاج يعمد إىل السجع ُب كتبو كرسائلو دائما"عدكؾ، قلبك 
كاف يتخلص نو  أأما الكثرة فتخلو من السجع. كليس معُب ىذا  ،ُب القلة كُب ا٢بْب بعد ا٢بْب

ككاف يتخذ إليو اإلغراب ُب  ،فقد كاف يسعى إىل ٙبقيق ذلك دائما ،من ٧باكلة التأنق كالتنميق
 االستعاراتك  و من الصورحينا يتخذ ما سبق أف الحظناه ُب خطابتك  ،اللفظ حينا

 .(282)الطريفة"
ا٢بكم: ا كتاب الكامل رسالة معاكية إىل مركاف بن كمن الرسائل االجتماعية الٍب زخرهب 

مّب أكىو كايل ا٤بدينة : أما بعد، فإف  ،ّبيوف أف معاكية كتب إىل مركاف بن ا٢بكمبكٙبدث الز "

                                                 
 6/554الكامل:  ( 279)
 6/8:5تاريخ األدب العريب: ( 280)
 >:7/7الكامل: ( 281)
 .>54الفن كمذاىبو ُب النثر العريب: ص ( 282)
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فإذا كرد عليك كتايب ىذا فاخطب  ،محكيسل السخيمة، كيصل الر  ،ا٤بؤمنْب أحب أف يرد األلفة
 .(283)صداؽ"إىل عبد ا بن جعفر ابنتو أـ كلثـو على يزيد بن أمّب ا٤بؤمنْب، كارغب لو ُب ال

عتُب صاحبها عناية شديدة باختيار األلفاظ كتنسيقها مع دقة التعبّب اىذه الرسالة  
 ك٘بليتو عن ا٤بعُب.

م ا٤بربد رسالة عبد ا بن معاكية بن عبد ا بن أكالرسائل الٍب اتسمت بالببلغة ُب ر  
ربد: " كىذه رسالة رسالة الشخصية الٍب انتشرت ُب العصر األموم، قاؿ ا٤بالجعفر ا٤بعركؼ ب

فإنا استحسنا ألفاظها كاستغربنا معانيها، ككقفنا على إببلغ غطائها كىي رسالة عبد ا  ،نذكرىا
 بن معاكية بن عبد ا بن جعفر من ا٢ببس إىل أيب مسلم:

 بسم ا الرٞبن الرحيم: 
ودع عد: فإنك مستبعليو، أما  ؼمن األسّب ُب يديو، بغّب ذنب إليو، كال خبل  

كدائع، كموىل صنائع، فاذكر القصاص، كاطلب ا٣ببلص، كأنبو للفكر قلبك، كاتق ا ربك، 
ؽ ما سلفت، غّب الؽ ما خلفت، كفقك ا فإنك ال ،ثر ما يلقاؾ غدا على ما ال يلقاؾ أبداآك 

 .(284)ا يوليك"م ؾ شكراتآ٤با ينجيك، ك 
حسن اللفظ كغرابة ا٤بعُب  ا٤بقاييس الٍب جعلت ا٤بربد يعجب هبذه الرسالة ىي: إف 

كيف ال كىذه الرسالة ىي من تأليف رجل عرؼ أنو كاف" لسنا   .كاشتما٥با على عظات بليغة
الرسالة على قصرىا تصور مهارتو  . ك(285)الكلم كيصوغو صياغة باىرة" ؾبليغا يعرؼ كيف ٰبو 

ة رغبة ُب التأثّب ُب أيب انية كقدرتو على التعبّب ا٤بوجز السريع مع طبلكة اللفظ كحسن الديباجبيال
 مسلم من أجل إطبلؽ سراحو.

ا٤بربد للرسائل الٍب ضمنها كتابو الكامل مل يكن مقصورا فقط على تلك  اختيارإف  
يضا يورد بعض الرسائل ا٤بطولة الٍب دارت بْب ا٤بنصور أالرسائل الٍب ٛبيزت باإلٯباز بل ٪بده 

صبح " ظاىرة جديدة مل يكن يعرفها العرب ُب أكبْب ٧بمد بن عبد ا بن ا٢بسن ألف الطوؿ 
أدهبم إذ كانوا يوجزكف...أما منذ ىذا العصر فقد استمرت ظاىرة اإلٯباز ُب الشعر، بينما حلت 

                                                 
 >7/64الكامل:  ( 283)
 .>9الفاضل: ص  ( 284)
 6/8:8تاريخ األدب العريب : ( 285)
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صابو أ٧بلها ظاىرة معاكسة ُب النثر، كىي ظاىرة ال شك ُب أهنا كليدة التطور العقلي الذم 
ياسية كأف يفصلوا ُب معانيها ضركبا ٨بتلفة من رائهم السآوف أف يبسطوا طيعالعرب، فإذا ىم يست

 .(286)التفصيل"
كية االر  :ليفقد ق"كا٤بربد حْب ذكر ىذه الرسائل أكرد ما ٯبوز ذكره كأمسك عن الباقي  

 .(287)ْب"ٛبأحد الشا

كخبلصة القوؿ إف ا٤بربد عندما ٝبع ُب مؤلفو الكامل ىذه الرسالة البليغة كالٍب صدرت  
قاـ ٗبساٮبة عظيمة ٛبثلت ُب اافظة على تاريخ الدكلة  ،هدىم كاشتهركامن بلغاء عرفوا ُب ع

حيث يعد الكامل من ىذه الناحية مصدرا  ،اإلسبلمية ُب عصورىا األكىل كخاصة ُب عصر الفًب
 من مصادر التاريخ العريب اإلسبلمي.

 المثال: رابعا:
تقريبا  مميادينهىا ُب كل ف العرب قد اعتنوا باألمثاؿ عناية قل نظّبىا، فقد أقحمو إ 
ضرب من ضركب حياهتم مثل يلهج بو، كبلغت عناية اللغويْب مدل ٩بيزا عن لكل فكاف 
فأخذكا منها الشواىد  ،اللغة الصافية إىل حد كبّب سدة إليهم كاف ٯبنسبألف ا٤بثل بال ،سواىم

 .اللغوم بنائهم ساسها شاىقاتأا١بمة كبنوا على 
من الكبلـ، الذم يتميز ٖبصائص كمقومات، ٘بعلو جنسا من األجناس فا٤بثل ىو " الفن        

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 

ة قيل فيها ا٤بثل، كيضرب ُب ا٢بوادث ا٤بشاهبة ٥با .فهو فن أديب نثرم ذك أبعاد عن حادثة أك قص
شيوعو خفتو  بداللية معنوية متعددة انتشرت على األلسن لو مورد كلو مضرب كمن أسبا

كحسن العبارة، عمق ما فيو من حكمة الستخبلص العرب، إصابة للغرض ا٤بنشود منو، ا٢باجة 
 .(288)العامة كألخبلؽ الشعوب" إليو كصدؽ ٛبثيلو للحياة

                                                 
 .:54مذاىبو ُب النثر العريب: صالفن ك  ( 286)
 .8/557الكامل: ( 287)
 94ـ : ص 6449، 6فنوف النثر ُب األدب العباسي، ٧بمود عبد الرحيم صاّب، دار جريو عماف، ط ( 288)
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عرض أراء بعض أىل اللغة كاألدب، با٤بيداين مقدمة كتابو " ٦بمع األمثاؿ"  أقد بدل 
قوؿ سائر يشبو بو  كىو ،من ا٤بثاؿ ا٤بربد الذم يقوؿ: " ا٤بثل مأخوذمستهبل ىذا العرض برأم 

شبو الصورة أمعناه  انتصبذا باألكؿ، كاألصل فيو التشبيو فقو٥بم: ) مثل بْب يديو ( إحاؿ الثاين 
ة ، " فبلف أمثل من فبلف" أم أشبو ٗبا لو من الفضل. كا٤بثاؿ القصاص لتشبيو حاؿ ا٤بنتصب

ا٤بقتص منو ٕباؿ األكؿ، فحقيقة ا٤بثل ما جعل كالعلم للتشبيو ٕباؿ األكؿ...فمواعيد عرقوب 
 .(289)علم لكل ما يصح من ا٤بواعيد"

سقاط ٘بربة سابقة على ٘بربة حالية، إف ا٤بثل يقـو على يرل ا٤بربد حسب ىذا التعريف أ 
صل فيو التشبيو، كا٤بربد لغوم متعلق بالتشبيو كثّبا إىل درجة أنو خصص لو بابا مستقبل ُب كاأل

ا٥با من عبلقة بالتشبيو ٤بحها ر ـ لنا ٦بموعة منها كيشدٌ تفي باألمثاؿ كيقلذا كجدناه ٰب ،الكامل
  عد عماد الببلغة عنده.باإلٯباز الذم ي التصافهاك 

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

 . (290)عنو بغّبه، كمنو ما يقع مثبل، فيكوف أبلغ ُب الوصف"
تاج وظيفة فنية تتمثل ُب اإلسهاـ ُب إنببلغ صور الوصف عند ا٤بربد ألنو يقـو أا٤بثل إذا  

كنقصد  .تضمينو ا٤بعارؼ القيمة التارٱبية كالرمزية للنص ك هالداللة كتفعيلها، فضبل عن إثراء
كبالفاعلية كوهنا عنصرا قادرا على التأثّب ُب ا٤بتلقي كإيصاؿ  ،باإلنتاج أف ٱبرج بالصورة الٍب عليها

ا استلهاـ هنية ُب أكتكمن ٝبالية التوظيف الفِب للصورة ا٤بثل ،الداللة كتكثيفها بصورة أفضل
 فنية داخل بنية فنية أخرل. نيةلب استلهاـلتعبّب تصويرم، 

كأعطاىا ما تستحق من االىتماـ ألهنا ُب نظره  ،لقد ٝبع ا٤بربد بعض األمثاؿ ُب مؤلفاتو 
لفناه قاؿ ُب مقدمة الكامل: " ىذا كتاب أ .ا٣بطابة كالرسائلك  تتميز بببلغة القوؿ مثل الشعر

 .(291) "...ما بْب كبلـ منثور، كشعر موصوؼ كمثل سائر ،بادن اآلمع ضركبا مٯب

                                                 
 :4-٦6/49بمع األمثاؿ:  ( 289)
 4=6/6ا٤بصدر نفسو:  ( 290)
 5/46الكامل: ( 291)
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ب ادل: " ك٫بن خاٛبو كتابنا ىذا بباب يشتمل على فنوف من اآلضكقاؿ ُب خاٛبة الفا 
ضيف إىل نك ،شعار الذم يشاكل بعضها بعضا كيتضمن بعض ما نستحسنو من األخبار كاأل

 .(292)كبا ا٢بوؿ كالقوة"،عار ا٤بوزكنة ذلك من العظات ا٤بوجزة كاألمثاؿ السائرة، كاألش
كمن األمثاؿ الٍب ٝبعها ا٤بربد ُب مؤلفاتو كشرحها: قاؿ: " كمن أمثا٥بم : رب عجلة  

كتأكيلو أف الرجل يعمل العمل فبل ٰبكمو لبلستعجاؿ بو، فيحتاج إىل أف يعود  .هتب ريثا
 .(293) ".كراث عليو أمره إذا تأخر ،فينقصو ٍب يستأنف كالريث اإلبطاء

غلبها مل تكن أا٤ببلحظ على ىذا ا٤بثل أنو ٰبوم طباقا بْب " عجلة كريثا " فاألمثاؿ  ك 
 ٚبلو من ٧بسن ببلغي.

، كتقوؿ العرب ٤بن يطلب "نوؽمن أمثاؿ العرب." ىو أعز من بيض األ اؿ: " كقك  
د يوجد بيضها، " كذاؾ أهنا تبيض ُب رؤكس ا١بباؿ، فبل يكاؽاألمر العسّب: " سألتِب بيض األنو 

الذكر من ا٣بيل. د مطلبو كعسره . فإف سألو ٧باال قاؿ: " سألتِب األبلق العقوؽ" كإ٭با ىو بعل
 .(294)"بلق ا٢بقوؽ ٧باؿإذا ٞبلت فامتؤل بطنها، فاأل كيقاؿ: فرس عقوؽ،

أم كمن  :تتمثل ُب التشبيوبيانية رائعة كيعد ىذا ا٤بثل من األمثاؿ الٍب جاءت ُب صورة  
 .يطلب ااؿيبغي ك 

 كما عرض علينا ا٤بربد ا٤بثل ا٢بوارم قاؿ: 
ح: ما معُب قو٥بم ُب ا٤بثل " كاد العركس أف يفص ألعرايب" كحدثِب علي بن القاسم قاؿ: قلت 

 .(295)٤با كاد ذاؾ؟ قاؿ: ألف األكفاء ٱبدموهنا ُب تلك ا٢باؿ" تكوف أمّبا"
كمن أمثا٥بم. ركل ذلك " ك قولو:سطورة، من ذلتكلم عن ا٤بثل الدائر ُب نطاؽ األ ك 

لِب؟ فقالت لو سل، قاؿ ٥با: كاد ألك أك تسأسأا٣بس فقاؿ ٥با: البنةبو عبيدة أف إبليس تصور أ

                                                 
 .544الفاضل: ص ( 292)


 8=٦5/6بمع األمثاؿ:   
 .5/649امل:الك ( 293)


 6/88ا٤بصدر نفسو:   
 5;6/6ا٤بصدر نفسو:  ( 294)


 >٦6/59بمع األمثاؿ:   
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قالت: ) كاد ا٤بنتعل أف يكوف راكبا( قاؿ ٥با:   ،فقاؿ ٥با: كاد،*( ،فقالت )كاد النعاـ أف يطّب
 .(296) "..،قالت: ) كاد العركس يكوف أمّبا(،كاد 
يقتصر على بياف ا٤بعُب كمن ذلك قولو: "كمن أمثاؿ ك ا٤بربد عند دراستو للمثل قد         

مل ". كقولو: "من أمثل العرب: (297) "العرب: "من عٌز بٌز"، كتأكيلو: من غلب استلب
يذىب من مالك ما كعظك". يقوؿ: إذا ذىب من مالك شيء فحذرؾ أف ٰبل بك مثلو، 

 . (298)فتأديبو إياؾ عوض من ذىابو" 
ككثّب ما يبْب معُب ا٤بثل، كمضربو فيقوؿ: "كمن أمثاؿ العرب: "إنو ليسري حسونا ُب  

ارتغاء" كمعُب ذلك، أنو يوٮبك أنو يأخذ بفيو تلك ا١بلدة من اللنب، ليصلحو لك، كإ٭با 
ىو ٰبسو من ٙبتها. يضرب ىذا ا٤بثل ٤بن يريك أنو يعينك، كإ٭با ٯبٌَب النفع إىل نفسو" 

(299) . 
ٍىر أىٍضريعىا* :(300)قوؿ أيب زيد األسلمي  ا٤بربدد كيور   ـى كىالدى  *كىحىلىٍبتي األىيىا
كيتبعو بقولو: "إنو مثل. يقاؿ للرجل اجملرب لؤلمور: فبلف قد حلب الدىر أشطره،  

 . (301)أم قد قاسى الشدة، كالرخاء، كتصرؼ ُب الفقر كالغُب" 
أف ا٢بسن نفى سابق ا٢باج، كأحيانا يذكر مورد ا٤بثل كمضربو. فيقوؿ: "كحدثت  

كقد أسرع، فجعل يومئ إليو بإصبعو فعل الغازلة، كىو يقوؿ: "خرقاء كجدت صوفا" كىذا 
 .(302)من أمثاؿ العرب. يضربونو للرجل األٞبق الذم ٯبد ماال كثّبا؛ فيعيث فيو" 

كقد يقتصر على مضربو، كمنو قولو: "كمن أمثاؿ العرب: "إف كنت رٰبا فقد القيت  
 .(303)ا". يضرب للرجل يكوف جلدا؛ فيصادؼ من ىو أجلد منو" إعصار 

                                                 
 559الفاضل: ص ( 296)
 .205/1نظر: "رب عجلة هتب ريثا"، ك"أف ترد ا٤باء ٗباء أكيس": ي ك، 148/1, 71/3: الكامل (297)
  .205/1نفسو:  ا٤بصدر (298)
  .91/1نفسو:  ا٤بصدر (299)
  .188/1نفسو:  ا٤بصدر (300)
 .192/1نفسو:  ا٤بصدر(301)
 .418/1، كيضرب للذم يفسد مالو، ٦بمع األمثاؿ: 243/1نفسو:  ا٤بصدر (302)
 .319نفسو:  ا٤بصدر (303)
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كقد يورد ا٤بثل شعرا ٍب يقرنو بآخر؛ توضيحا لو؛ فقد أكرد شعرا ٢بارثة ابن بدر ُب        
 : (304)رثاء زياد، كمنو قولو 

 يهاى األىعىاصّبي فً  تٍ خى فى كأى٭بىىا نػى  ليوميهم النىاسي بػىٍعدؾى قىٍد خىفىٍت حي 
، كاإلعصار فيما ذكر ٍب يقوؿ ُب ال  شطر الثاين": ىذا مثل، كإ٭با يراد : خفة ا٢بلـو

 . (306)ريح هتب بشدة فيما بْب السماء كاألرض"  (305)أبو عبيدة: 
قد يقرف ا٤بربد مثلْب فأكثر، التفاقهما ُب ا٤بضرب فقد أكرد قوؿ الفضل ابن  ك 

 .(307)جعفر
ػػػػػػأىنٍػتيػ يىا كيزىرىاءى السيٍلطىاف  اقىٍافٍ ػػػػػػػػػٍم كىآؿي خى

بػىٍعض مىا رىكىيٍػنى   ُب سىالفىات األىٍزمىػافٍ  ػاػػكى
افٍ  اءه كىالى كىصيدلػػػػػمى   مىٍرعنى كىالى كىالسٍعدى

ٍب أتبعو بقولو: "كىذه األمثاؿ ثبلثة منها قو٥بم:" مرعي كال كالسعداف"، ك"فٌب كال   
كغّبه أفضل  كمالك" ك"ماء كال كصدل". تضرب ىذه األمثاؿ للشيء الذم فيو فضل

 .(308)" منو
كما ٛبتاز بإٯباز لفظها كٝباؿ عبارهتا   ،ٛبتاز األمثاؿ السابقة بوضوح أفكارىا كدقتها 

كىي تكوف ُب مضرهبا استعارة " ٛبثيلية"  ،ككثّب من األمثاؿ يتسم بركعة التشبيو كدقة التعبّب
 حيث استعّب ا٤بثل من مورده للمضرب كىو ا٤بوقف ا١بديد.

صور الشخصية العربية ا١بماعية كتعرب عن الذكؽ اللغوم ا١بماعي، كتنقل مستول تك ىي       
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 

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

 الحكم: خامسا:
من خبلؿ  ،الٍب تعتمد على البساطة ،ظلت ا٢بكم عند العرب ٛبثل الفطرة السليمة 

ها الدكلة ضكقامت على أنقا ،إىل أف سقطت الدكلة األموية ،نظرهتم إىل فلسفة ا٢بياة ك٘بارهبا
عندئذ " انتشرت حركة النقل، كشاعت الثقافات العا٤بية بْب العرب،  ػ ،ى576العباسية سنة 

كراح العرب ينقلوف  ،كاهناؿ العلماء على كل علم يتدارسونو كيقعدكنو، شاع التفكّب الفلسفي
 .(309)كأمثا٥بم..."  مكيضيفوهنا إىل حكمه، ا٢بكم كاألمثاؿ من ا٥بنود كالفرس كاليوناف 

با٢بكم كحاكلوا ٝبعها ُب مؤلفاهتم قاؿ: " ٍب نذكر من   اىتمواكا٤بربد من األدباء الذين  
 .     (310)كبلـ ا٢بكماء كأمثا٥بم كآداهبم صدرا"

ككثرة ، كثرة الضحك تذىب ا٥بيبة: (311)ف بن قيسنكمن ا٢بكم الٍب أعجب هبا: " قاؿ األح
 .(312)شيئا عرؼ بو" ح تذىب ا٤بركءة ، كمن لـزز ا٤ب

ككتماف الفاقة، ، ككتماف الصدقة، كنوز ا١بنة: كتماف ا٤بصيبة  من ككاف يقاؿ: " أربع 
 .(313) ".ككتماف الوجع

كمن أقواؿ ا٢بكماء، قوؿ علي بن أيب طالب كـر ا كجهو لؤلشعث بن قيس: " إف  
 .(314)".رجور، كإف جزعت جرل عليك القدر كأنت موزك أصربت جرل عليك القدر كأنت م

ففرقوا بْب ا٢بكمتْب يكن ، كللقلوب ملبل ، ذاف ٦بة إف لآل"كقاؿ أردشّب بن بابك:  
 .(315)"ذلك استحماما

                                                 
 .6=5ـ: ص9==5مصطلحات نقدية ُب الَباث األديب العريب، ٧بمد عزاـ، كزارة الثقافة، دمشق،  (309)
 .:5/8الكامل:  ( 310)
ا٥بيئة تقتحمو العْب ا٠بو صخر، كقيل الصنهاؾ، من بِب سعد إحدل عشائر ٛبيم لقب باألحنف ٢بنيف كاف ُب رجليو ٝبيعا، ككاف دميم  ( 311)

كلكنو كاف ٯبمع خصاؿ السيادة كالشرؼ من حنكة كحلم كحـز كمرؤة كدقة بالنفس كمصارحة بالرأم مع حسن البياف كذالقة اللساف . تاريخ 
 .875األدب العريب، شوقي ضيف: ص

 ;5/8الكامل: ( 312)
 .6/85ا٤بصدر نفسو:  ( 313)
 8/47ا٤بصدر نفسو:  ( 314)
 .:>6/6ا٤بصدر نفسو:  ( 315)
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ْب ذكر ىذه ا٢بكم كاف يدرؾ أٮبيتها ُب حياة اإلنساف كثقافتو كأدبو. كقد عرب حكا٤بربد  
يف إىل عن ىذه القيمة للحكم أبو ىبلؿ العسكرم حيث قاؿ: " إين ما رأيت حاجة الشر 

ا٢بكمة كا٤بثل كالكلمة ب اللساف بعد سبلمتو من اللحن، كحاجتو إىل الشاىد ك من أد شيء
كحبلكة ُب ، كيكسبو قبوال، كٯبعل لو قدرا ُب النفوس ، ف ذلك يزيد ا٤بنطق تفخيما السائرة فإ

 .(316)" ...الصدكر
ق ا٢بياة كقد حرصت العرب على ا٢بكمة كا٤بثل، كمالت إليهما، ألهنما ٲبثبلف منط 
كيعللوف ، بكاالستيعا، كيفسركف طريقة الفهم كفلسفتها الفطرية، هبما ٰبللوف الواقع ،البسيطة

 مناحيها.  شٌبكيصوركف ا٢بياة ُب  ،منهج التفكّب
ا ظاىرتْب بْب دفٍب كتابو الكامل التصافهما بلغة ككجدناٮب، ىتم ا٤بربد بكليهماالذا  

 موجزة سهلة الفهم بليغة ا٤بعُب.
 الوصايا: دسا:سا

هنا أالوصية نوع من أنواع األدب ا٢بي الرفيع، تنتقي ألفاظها انتقاء ٩بتازا، كتعرؼ ب 
خر ما يقدمو آخبلصة موجزة عن حياة اإلنساف ا٤بليئة بالتجارب كا٣بربة كا٢بنكة كا٤براس، كىي 

ا من حلو كمر، خترب ا٢بياة بكل ما فيه، بعد أف اا٤برء إىل أبنائو كذكيو ُب حياتو أك هنايتها
كاقتناء ئب، ااألفراد كا١بماعات كىو فعل الرغ كللوصية ىدؼ تربوم ترمي إليو يتصل ٕبياة

كالتبصر ُب العواقب كالَبكم عند ا٢بوادث، كيكثر ذلك من ا٢بكماء كالكهاف لعامة  ،دماا
 .(317)كمن اآلباء لؤلبناء لصاّب خّبىم، الناس

ايا يؤثر كالدراسة قاؿ: "كنذكر كص يا ا١بديرة بالتأملكقد حفظ لنا ا٤بربد ٭باذج من الوصا 
نفسها غّب أ كقد ٪بَب إىل. كالطبائع امودة  اآلداببعضها عن أىل الدين كبعضها عن أىل 

 .(318) ذلك من سائر الوصايا"

                                                 
ٝبهرة األمثاؿ،الشيخ األديب أيب ىبلؿ العسكرم، حٌققو ك عٌلق حواشيو ك كضع فهارسو ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ك عبد اجمليد قطامش،  ( 316)

 5/48ـ : >>=5ىػ/>584،  6دار ا١بيل بّبكت ك دار الفكر للنشر، ط
 .65ينظر النثر الفِب القدًن: ص  ( 317)
 .:55التعازم ك ا٤براثي: ص  ( 318)
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غشية ٍب  اعَبتو"٤با ضرب ٍب دخل منزلو  -كـر ا كجهو– فهذا علي بن أيب طالب 
. كالزىد ُب الدنيا،  ةخر صيكما بتقول ا كالرغبة ُب اآل٢بسْب، فقاؿ : أك ، فدعا ا٢بسن كافاؽ أ

 .(319)"ككونا للظامل خصما، كللمظلـو عونا ،اعمبل ا٣بّب، كال تأسفا على شيء فاتكما منها
فهذه الوصية جاءت موجزة تكاد تكوف مكتفية با١بملة األكىل" أكصيكما بتقول ا"  

 كضوح الفكرة كقصر ا١بمل. اتسمت بسهولة اللفظ ك ك تفسّبا ٥با.من كبلـ إ٭با كاف  تبله كما
كتب إىل ، ا قيل لو: يا أمّب ا٤بؤمنْب ة٤با حضر عمر بن عبد العزيز الوفا"كركل ا٤بربد أنو  

. ٍب أمر ألعلم أنو من بِب مركافإين عبد ا٤بلك فأكصيو باألمة ) خّبا( فقاؿ: كمب أكصو؟  بن يزيد
الصرعة بعد الغفلة فبل تقاؿ العثرة. كال تقدر على ، يا يزيد، ق اد فاتٌ بالكتاب إليو: أما بع

 .(320) "كتقدـ على من يعذرؾ ) كالسبلـ( ،تَبؾ ما تَبؾ ٤بن ال ٰبمدؾ، الرجعة
فهذه الوصية القصّبة جدا ما كاف ٥با أف تكوف أصبل، لوال أهنا قيلت ٙبت الطلب،  

بن عبد العزيز بعدـ جدكاىا، يدؿ على ذلك قولو: كلعل السبب ُب ذلك يعود إىل اقتناع عمر 
موهنا كجدناىا ال تتعدل ضكإذا ما ألقينا نظرة على م "،كمب أكصيو؟ إين ألعلم أنو من بِب مركاف"

رة كعدـ القدرة على ا٢بفاظ ثكاحد ىو الغفلة، ذلك أف ما ذكر بعده من الع رالتحذير من خط
 نفا.ذكور آة، إ٭با ىو نتيجة للخطر ا٤بعلى خط الرجع

قاعدة  هاٚباذٍب يتم تعميم ا٤بخصوص ليتم  ،كقد تكوف الوصية مرتبطة بظرؼ معْب 
حياتية عامة، مثلما كرد ُب كصية أيب عبيدة بن ا١براح ٤با طعن كدعا من حضره من ا٤بسلمْب 

شهر  اكصومو ، الزكاة  كآتواإف قبلتموىا مل تزالوا ٖبّب: أقيموا الصبلة كصية فقاؿ: " إين أكصيكم 
كال تلهيكم  ،كاعتمركا، كتواصلوا، كانصحوا ألمرائكم كال تغشوىم ارمضاف، كتصدقوا كحجو 

ىذا الذم  من أف يصّب إىل مثل مصرعي داف لو بلو عمر ألف حوؿ ما ك اءن مر االدنيا، فإف 
كيسهم أطوعهم لربو، كأعملهم ليـو أك  ،فهم ميتوف، إف ا كتب ا٤بوت على بِب آدـ .تركف

 .(321) بن جبل صل بالناس" ليكم كرٞبة ا كبركاتو. يا معاذكالسبلـ ع .ميعاده

                                                 
 7/668الكامل: ( 319)
 =56التعازم ك ا٤براثي:  ص ( 320)
 .566ا٤بصدر نفسو: ص  ( 321)



ل ّٔ  بالغت انشعز ٔانُثز<  انثاَيانفصم                                                               انبالغت عُد انًبزد <انباب األ

 141 

أبو عبيدة ُب ىذه الوصية ا٤بسلمْب إىل االلتزاـ بأركاف اإلسبلـ كتطبيقها كما  ىدع 
ذكرىم با٤بوت الذم ىو مآؿ كل إنساف. كالوصية جاءت متماسكة العرل كاألطراؼ قوية 

 .ا٤بتلقيكلغتها قريبة إىل ذىن  ،أسلوب متْب العبارةبعيدة ا٤بعُب كالقصد، كصيغت ب ،السبك
من ذلك كصية أيب بكر  . كقد تأٌب الوصية طويلة كذلك حسب السبب الذم أكجدىا 
 .(322)لعمر بن ا٣بطاب رٞبو ا حْب استخلفو الصديق 
أشار ا٤بربد إىل الوصايا الٍب تأٌب ُب الشعر حيث ذكر بيتْب ٢بساف بن ثابت يوصي  ك 

 .(323)امرأتو فيهما
 اػػػػادىىى ػػػػػػػػػظىليوـى العىًشّبىًة حىس     يػًكحً فىبلى تػىنٍ  فىًإمىا ىىلىٍكتي 

ٍيوً     أىٍعرىًاضهىا بى لٍ ثػى  ٦بىٍدىهي يػىرىل   ٍن سىادىىىامى كىيػىبٍػغىضي  ،لىدى
كاضح من البيتْب أف حساف يوصى امرأتو أف ال تتزكج بعده رجل يبغض عشّبتو  

 كيكرىها.
ثر ُب السامعْب ٗبا فيها من معاف صادقة كأسلوب راؽ أربد ما للوصية من لقد عرؼ ا٤ب 

 فجمع بعضها ُب مؤلفاتو كحفظ بذلك تراثنا العريب من الزكاؿ.
 المناظرات: ا:ابعس

 المناظرات: المبرد و- 
نقل لنا ا٤بربد ُب كتابو الكامل أخبار ا٣بوارج، كدعم تلك األخبار ٗبناظرات كقعت بينهم  
. كما عرض لنا مناظرة أىل (324)د ا بن عباس كعلى بن أيب طالب كـر ا كجهوكبْب عب

 .(325)النخيلة البن عباس
ليناظرىم:  -كـر ا كجهو–كىذه مناظرة عبد ا بن عباس للخوارج ٤با كجهو علي  

دين  فلما حكم ُب ،قاؿ ٥بم: ما الذم نقمتم على أمّب ا٤بؤمنْب؟ قالوا: قد كاف للمؤمنْب أمّبا"
عباس: ما ينبغي ٤بؤمن مل يشب  ابنا خرج من اإلٲباف، فليتب بعد إقراره بالكفر نعد لو فقاؿ 

كجل قد أمرنا  قالوا: إنو قد حكم، قاؿ: إف ا عز إٲبانو شك أف يقر على نفسو بالكفر
                                                 

 .;55-:55ص  :ينظر التعازم ك ا٤براثي ( 322)
 :;ك البيتْب ُب الديواف: ص 5/655الكامل: ( 323)
 5>7/5ينظر الكامل:  ( 324)
 7>7/6ينظر ا٤بصدر نفسو:  ( 325)
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ُب إمامة قد كيف ف ()﴾َيْحُكُم ِبِو َذَوا َعْدٍل مِّنُكمْ  ﴿:كجل فقاؿ عز، م ُب قتل صيديبالتحك
   قالوا: إنو قد حكم عليو فلم يرض، فقاؿ : إف ا٢بكومة كاإلمامة، ف أشكلت على ا٤بسلمْب 

مٌب فسق اإلماـ كجبت معصيتو، ككذلك ا٢بكماف ٤با خالفا نبذت أقاكيلهما فقاؿ بعضهم ك 
 :يهمكجل ف قاؿ ا عز الذين لبعض: ال ٘بعلوا احتجاج قريش حجة عليكم، فإف ىذا من القـو

ا  َوتُنِذرَ ﴿ كجل: كقاؿ عز.()﴾َبْل ُىْم قَ ْوٌم َخِصُمونَ ﴿  ."(326)﴾ِبِو قَ ْوًما لُّدِّ
تبدك ىذه ا٤بناظرة ككأهنا حوار، كحاكؿ كل طرؼ من ىذا ا٢بوار إثبات رأيو من خبلؿ  

 خر.األدلة كىي " اآليات القرآنية " كمل تنتو ىذه ا٤بناظرة باعَباؼ أم من طرفيها بالغلبة لآل
ا٤بربد حْب عرض علينا ىذه ا٤بناظرات أطلعنا على فن من فنوف القوؿ كانت لو أٮبية  ك 

كا٤بربد عامل لغة بالدرجة األكىل لذا اىتم بكل صنوؼ القوؿ  ،كدكر كبّب ُب تلك الفَبة الزمنية
 كاستعماؿ اللغة.

 عات:يالتوق ثامنا:
 تبطت نشأهتا كازدىارىا بتطور الكتابة. عات فنا أدبيا من فنوف النثر العريب، ار يتعد التوق 

ما يرد إليو من الرسائل تتضمن  على التوقيع عبارة بليغة موجزة مقنعة، يكتبها ا٣بليفة أك الوزير ك
ية قرآنية، أك حديثا نبويا، أك بيت آالتوقيع قد يكوف  ك. لة أك شكول أك طلبأقضية أك مس

َبط أف يكوف مبلئما للحالة أك القضية الٍب كقع يش أك قوال سائرا. ك ،شعر، أك حكمة، أك مثبل
 فيها، فهو مرتبط بفن توجيو ا٤بعامبلت الر٠بية ُب اإلدارة ا٢بديثة.

 التوقيعات: المبرد و -
ك٩بن ، ار الببلغة يانعة ٜبسبلت أقبلمهم أفًب ا٤بوقعوف ك٘بلت على اُب العصر العباسي  

ا٤بربد كركل عنو ٦بموعة من التوقيعات منها:  بلغ الغاية ُب ذلك جعفر الربمكي الذم أعجب بو
فإما  ،كقل حامدكؾ، قد كثر شاكوؾ  ،ة عاملهم فوقع ُب قصتهم: يا ىذايرفع قـو إليو شك"

 (327) ".عدلت كإما اعتزلت
                                                 

.9=سورة ا٤بائدة: اآلية   
   


    >9اآلية سورة الزخرؼ:  

;=سورة مرًن : اآلية


  
 .7/5:9الكامل :  ( 326)
 .5/745ا٤بصدر نفسو: ( 327)
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سليمة الَبكيب دقيقة  ،كا٤ببلحظ على ىذه التوقيعة أهنا جاءت مسجوعة، موجزة 
 كول.الش ُب الفكرة، مركزة، ٙبمل رأم كاتبها

شتط فيهما يطلب اكتب إىل جعفر بن ٰبيي: إف صاحب الطريق قد منها أيضا: " ك 
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 

كىكذا تظهر فطرة العرب  .(328)كال يستظهر عليها"، ا٢بركب يستظهر ٥با عدكه، فإف نفقات 
عاهتم، حٌب أف جعفر يالٍب ٛبيل إىل اإلٯباز الذم ظهر جليا كاضحا ُب أمثا٥بم كحكمهم ٍب توق

 .(329) ".بن ٰبي قاؿ لكتابو: " إذ قدرًب أف تكوف كتبكم كلها توقيعات فافعلوا

أم أستاذه ا١باحظ فقاؿ، " كزعم بر بن ٰبيي  كلقد استشهد ا٤بربد على ببلغة جعفر 
 ".امة بن أشرس النمّبم: ما رأيت رجبل أبلغ من جعفر بن ٰبي كا٤بأموفٜبا١باحظ قاؿ: قاؿ 

(330). 
لتوقيعات قيمة أدبية لذا التفت إليها ا٤بربد كمل يهملها ففيها اإلٯباز الذم ٰببذه، كذا لإف  

 لفاظ كاألثر ُب النفس.ة ُب األجكالقوة ا٤بختل، السمو ُب ا٤بعُب
 .النثر المفاضلة بين الشعر و: لمبحث الثالثا

لقدامى كثّبا من اموضوع ا٤بفاضلة بْب الشعر كالنثر من القضايا الٍب أكالىا العرب إف  
عنايتهم، كخٌصوىا ٗبزيد من اىتمامهم. كىي قضية ظهرت جذكرىا منذ العصر ا١باىلي، فقد 

ن العبلء قولو: "كاف الشاعر ُب ا١باىلية يقٌدـ على ا٣بطيب نقل لنا ا١باحظ عن أيب عمرك ب
شأهنم، كيهٌوؿ على عدٌكىم كمن  ملفرط حاجتهم إىل الشعر الذم يقٌيد عليهم مآثرىم، كيفخٌ 

عزاىم، كيهيب من فرساهنم، كٱبٌوؼ من كثرة عددىم، كيهاهبم شاعر غّبىم فّباقب شاعرىم، 
شعر مكسبة، كرحلوا إىل السوقة، كتسرعوا إىل أعراض فلٌما كثر الشعر كالشعراء، كاٚبذكا ال

الناس، صار ا٣بطيب عندىم فوؽ الشاعر، كلذلك قاؿ األٌكؿ: الشعر أدىن مركءة السرم، 
 .(331)كأسرل مركءة الديِب"

                                                 
 5/745الكامل: ( 328)
 5/745ا٤بصدر نفسو: ( 329)
 5/745ا٤بصدر نفسو:  ( 330)
 .5/68البياف كالتبيْب :  ( 331)
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من ىذا النص ٲبكننا القوؿ أٌف ا٤بفاضلة بدأت ُب العصر ا١باىلي، لكن ىذه ا٤بفاضلة  
أسس فنية خالصة بل قامت على أسس موضوعية أخبلقية بالنظر  بْب الشعر كالنثر مل تقم على

ا على التعبّب عن االلتزاـ با٤ببادئ الٍب يقيمها الناس مإىل دكر كل منهما ُب اجملتمع كمدل قدرهت
 ا.ُب رؤيتهم لدكرٮب

كبعد نزكؿ القرآف الذم قاـ بالتقليل من شأف الشعر كالشعراء نزؿ الشعر رتبة، خاصة  
الكرًن جاء بطريقة نثرية ٩با جعل االىتماـ بالنثر يأخذ أٮبية كاىتماما أكثر من ذم  كأٌف القرآف

 قبل.
ىذا ما أعطى النثر أٮبية ، كا٘بهت الطاقات اإلبداعية ٫بوه، إذ تبٌْب أٌف ىذا النثر قادر  

على أف يقـو باألغراض الٍب كاف يقـو هبا الشعر ، بل إنٌو يزيد على ذلك حٌب كصل درجة 
جاز ، فتحٌوؿ الناس من دىشتهم بالشعر كقٌوة تأثّبه ُب نفوسهم إىل نص جديد أقول اإلع

كأكثر تأثّبا، كىو نص مقٌدس مؤٌكد بالوحي ، كلذا فإٌف التحوؿ ٫بو النثر نتيجة طبيعية ، كاف 
كُب موقف الرسوؿ  كالصحابة من الشعر  ،األكرب فيها األثرلئلسبلـ كنزكؿ القرآف الكرًن 

ا يدٌؿ عل كجود صراع بْب أنصار الشعر كأنصار النثر، فمنهم من فٌضل الشعر ، كالشعراء م
ككل ذلك ُب  (332)كمنهم من فٌضل النثر ، كعقدكا األبواب كالفصوؿ لفضائل الشعر كمنافعو

 .(333)سياؽ ا٤بفاضلة بينهما
 كُب العصر األموم انتشرت الكتابة كبدأت تأخذ شيئا فشيئا مكاف الشعر، كقوم تأثّبىا 

  على ا٢بياة العامة.
فكثر الكٌتاب ا٤بختٌصوف كتطٌورت الكتابة اإلنشائية ُب العصر العباسي تطٌورا ملحوظا،         

 الذكؽ عنواف النثر فصار ، كاألمراء ا٣بلفاء لدل كحظوة مكانة كأخذكا ،كزاٞبوا الشعراء كنافسوىم
 .(334)كاالىتماـ االستخداـ حيث من العربية الثقافة ُب األديب

                                                 
 :ـ1986، 2علي ا٥بامشي، دمشق، دار القلم، ط ينظر مثبل  ٝبهرة أشعار العريب، القرشي أبو زيد ٧بمد بن أيب ا٣بطاب، ٙبقيق ٧بمد ( 332)

 كما بعدىا. :58ص 
، 1ينظر ا٤بفاضلة بْب النظم كالنثر كأشكاؿ التداخل بينهما ُب العصر العباسي، بوتبيا ا٢بسن، ا٤بطبعة كالوراقة الوطنية، مراكش، ط ( 333)

 .4;-=: : صـ2002
 .>ص :هما ُب العصر العباسيا٤بفاضلة بْب النظم كالنثر كأشكاؿ التداخل بينينظر  ( 334)
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 بينها يعد فلم ذلك، ُب زادت حٌب الشعر أٮبية يوازم جديدا منحى تأخذ الكتابة بدأت ك 
 أساليب ا٤بتأخركف استعمل "كقد خلدكف: ابن يقوؿ كالوزف. الشكل ُب إالٌ  اختبلؼ أم الشعر بْب

 راض،األغ يدم بْب النسيب كتقدًن ية،فالتق كالتزاـ األسجاع كثرة من ا٤بنثور، ُب كموازينو الشعر
 .(335)الوزف" ُب إالٌ  يتفٌوقا كمل كفٌنو، الشعر باب من تأملتو إذا ا٤بنثور ىذا كصار

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 

 سهبل إال من حيث الوزف، كمن صور ىذا التداخل:بينهما 
 .(336)ا١بمع بْب الشعر كالنثر ُب الرسالة الواحدة -

 .(337)النثر ٧باكالت الشعراء كالكتاب ا١بمع بْب فِب النظم ك -
 .(338)السرقات -
 .(339)ا٤بعاين تبادؿ األغراض ك -
 .(340)األساليب تبادؿ األلفاظ ك -

تابة كمنافستها للشعر، اشتد ا١بدؿ حوؿ قضية كُب ىذا العصر، كبسبب تنامي الك 
، ٩با جعلو ا٤بفاضلة بْب الشعر كالنثر، كيبدك أف ىذه ا٤بسألة شغلت باؿ أٞبد بن الواثق

يستفسر عنها من عامل جليل كا٤بربد حيث بعث لو رسالة جاء فيها: "أطاؿ ا بقاءؾ، كأداـ 
لغ، أببلغو الشعر، أـ ببلغة ا٣بطب، كالكبلـ عزؾ، أحببت أعزؾ ا أف أعلم، أم الببلغتْب أب

 .(341)ا٤بنثور كالسجع؟ كأيتهما عندؾ أعزؾ ا أبلغ؟ عرفِب ذلك إف شاء ا"

                                                 
 .86:ص  ، دط، دت:ا٤بقدمة، ابن خلدكف عبد الرٞبن بن ٧بمد، دار ا١بيل، بّبكت ( 335)
(336)

 .=5->5 : صينظر ا٤بفاضلة بْب النظم كالنثر كأشكاؿ التداخل بينهما ُب العصر العباسي  
(337)

 .96- 89/ 5ينظر البياف كالتبيْب:   
(338)

 .:7/58 – 6/49 -6/56ينظر الكامل:   
(339)

 .8/54ينظر ا٤بثل السائر البن األثّب:   
(340)

، 5األندلسي، ٙبقيق عبد اجمليد الَبحيِب، دار الكتب العلمية، بّبكت لبناف، ط وابن عبد ربٌ تأليف أٞبد بن ٧بمد ينظر العقد الفريد   
 .ك ما بعدىا 8/694: ـ7>=5ىػ/5848


 .;;9/7ركف بن ٧بمد ا٤بعتصم، ينظر العقد الفريد: ابو جعفر ى، كالواثق أا٤بعتصم ىو ابن ا٣بليفة العباسي  
(341)

 4>: صالببلغة للمربد  
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عن الببلغتْب، ُب  -أعزؾ ا-فكتب إليو ا٤بربد: "أطاؿ ا بقاءؾ، كأداـ عزؾ، سألت  
، كأحق أف تكوف على الكماؿ الشعر ا٤بوصوؼ، كالكبلـ ا٤بنثور، أيتهما أكىل بأف تكوف ا٤بقدمة

 مشتملة؟
ككل ذلك، فأنت ذركتو  .من مسائل العقبلء الفضبلء -أعزؾ ا -الذم سألت عنو ك 

 .كضعكك، كأعبلؾ كال صامو فزادؾ ا، كال نقنكس
ا١بواب فيما سألت: أف حق الببلغة إحاطة القوؿ با٤بعُب، كاختيار الكبلـ، كحسن  

ربة أختها، كمعاضدة شكلها، كأف يقرب هبا البعيد، كٰبذؼ منها النظم، حٌب تكوف الكلمة مقا
 الفضوؿ.
فإف استول ىذا ُب الكبلـ ا٤بنثور، كالكبلـ ا٤برصوؼ، ا٤بسمى "شعرا"، فلم يفضل أحد  

ألنو أتى ٗبثل ما أتى بو صاحبو، كزاد كزنا  ؛القسمْب صاحبو، فصاحب الكبلـ ا٤برصوؼ أٞبد
كرة، كالقافية تضطر إىل ا٢بيلة. كبقيت بينهما كاحدة، ليست ٩با كقافية، كالوزف ٰبمل على الضر 

توجد عند استماع الكبلـ اقتدارا، كأكثر تسمحا، كأقل معاناة كأبطأ معاسرة، فيعلم أنو 
 .(342)ا٤بقدـ"

إف أكؿ ما يلفت االنتباه ُب ىذه الرسالة ىو "ا١بهد الواضح ُب ٚبطيط اإلجابة كإرساءىا  
ة جزئية، كيبدك ىذا اجملهود ُب االنطبلؽ من تعريف الببلغة، حٌب على أصل ثابت كلو بصف

 . حيث يبْب لنا ا٤برجعية الببلغية ا٤بشَبكة بينهما.(343)يعتمد ا٢بكم على مقياس كاضح"
فالببلغة عنده "علم يسعى إىل تسطّب قوانْب عامة للجودة منفصلة ُب أغلب جوانبها،  

الببلغة علم بقوانْب تسعى إىل ٧باصرة ضوابط جودة عن الشكل األديب كمستلزماتو النوعية، ف
أم إذا كجدت الببلغة  .(344)الكبلـ بصرؼ النظر عن القالب الذم نفرغ فيو ذلك الكبلـ"

ٗبفهومها الذم قدمو ُب أكؿ كبلمو ُب الشعر أك النثر كانا بليغْب كمل يفضل أحدٮبا على اآلخر، 
 صرؼ النظر عن القالب ا٣بارجي للنص.كهبذا يكوف قد ربط مفهـو الببلغة با٤بضموف ب

                                                 
(342)

 .5>-4>: صالببلغة للمربد  
(343)

 .788: صالتفكّب الببلغي عند العرب  
(344)

 .:78 : صا٤برجع نفسو  
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ذكر ا٤بربد جانبا آخر مشَبكا بْب الشاعر كالناثر كىو من كاف "أقدر على ا٤بعا١بة  ك 
الفنية، كسلس ُب اختيار اللفظ كا٤بعُب، فتجود قرٰبتو با٤بعاين، كتسرع بديهتو باأللفاظ كاف ىو 

: "فينظر أيهما أشد على الكبلـ . يقوؿ(345)األرجح ُب كفة الببلغة، كا٤بقدـ عند البلغاء"
يعُب بذلك أيضا  . ك(346)اقتدارا، كأكثر تسمحا، كأقل معاناة كأبطأ معاسرة، فيعلم أنو ا٤بقدـ"

عدـ التكلف، فالبليغ عنده من كاف ٰبسن الكبلـ كيقدر عليو دكف بذؿ جهد يوصلو إىل 
 ا٤بعاناة كمن ٍب إىل التكلف.

، كالٍب على إثرىا فضل ا٤بربد ا٤بنظـو تظهر ُب أما نقاط االختبلؼ بْب ا٤بنثور كا٤ب  نظـو
ألنو أتى ٗبثل ما أتى بو صاحبو، كزاد كزنا كقافية،  ؛قولو: "فصاحب الكبلـ ا٤برصوؼ أٞبد

. فا٤بربد يرل فضل الشعر البليغ على (347)كالوزف ٰبمل على الضركرة، كالقافية تضطر إىل ا٢بيلة"
٦باىدة بسبب الوزف كالقافية، فالشاعر يبذؿ قدرا من ا١بهد النثر البليغ "٤با ُب الشعر من عنت ك 

لو الوزف، كىو جهد يبذؿ ُب الشكل تضطره إليو ا٤بعا١بة الشعرية،  ىحٌب تلْب لو القافية، كيتأت
كقد يستعصي عليو الوزف، كٙبرؾ بو القافية، فيبقى مسهدا، كرٗبا يقضي الوقت الطويل، كالصورة 

ومة ُب خيالو، كلكنو يعجز عن نظم بيت كاحد ُب قصيدة طويلة، فمن الٍب يود التعبّب عنها مرس
 .(348)ىذه الزاكية كحدىا كاف الشاعر أحق با٢بمد من الناثر عند ا٤بربد"

بذلك يظل الوزف كمقتضياتو ا٤بوسيقية مرجعا أساسا ُب ا٤بفاضلة بْب النظم كالنثر عند  ك 
ع هبا، بع الثقافة األدبية كاللغوية الٍب تشا٤بربد، فالشعر أفضل عنده بسببو ككل ذلك ينسجم م

 كانقطع لدراستها كتدريسها.
كذلك ٕبملهما  ماا٤بربد حْب فاضل ُب رسالتو بْب ا٤بنثور كا٤بنظـو قاـ ٗبوازنة أيضا بينه ك 

على نفس ا٤بعُب قاؿ: "فأما الكبلـ ا٤بنثور كا٤بوزكف، فسأخربؾ ما جاء منهما ُب معُب، كفضل 
 .(349)ا أكال على صاحبو"أحدٮبا ٗبا ر٠بن

                                                 
(345)

 .648صـ: 1998زيع، القاىرة، ، دار غريب للطباعة كالنشر كالتو ، عبد القادر حسْب، أثر النحاة ُب الدرس الببلغي  
(346)

 .5>: صالببلغة للمربد  
(347)

 .5>ا٤بصدر نفسو: ص  
(348)

 .648-647أثر النحاة ُب الدرس الببلغي: ص  
(349)

 .9>: صالببلغة للمربد  
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ي من اجتهاده كإغراقو ُب العبادة، ئكقدـ لنا أمثلة: "قاؿ قائل: للربيع بن خثيم عندما ر  
فهذا كبلـ  .لت نفسك، فقاؿ راحتها أطلبقتكاهنماكو ُب الصـو كالصبلة كسائر سبل ا٣بّب: 

 ٧بيط با٤بعُب، ال فضل فيو عنو.
 كقاؿ أحد الشعراء ألىلو ُب ىذا ا٤بعُب: 
 ادى مى جٍ تى لً  وعى مي الدي  امى نى يػٍ عى  بي كي سٍ كتى  وابي رى قٍ تػى لً  مٍ كي نٍ مً  ارً الد   دى عٍ بػي  بي لي طٍ أى سى   
 .(350)قريب منكم" غَبب فأكسب ما يطوؿ بو مقامي معكم، كأيقوؿ: 

 .(351)كازف بْب القولْب فقاؿ: "فهذا أحسن، كاألكؿ أكضح" ٍب 
ة با٤بعُب إال أنو كصف البيت فهو كإف أعجب بقوؿ الربيع ككصفو بالوضوح كاإلحاط 

 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،  

 فهذا كبلـ مكشوؼ كاضح، كانكشاؼ كبلـ الربيع. .فقاؿ: ليطوؿ كقوُب ُب الظل
 ُب ىذا ا٤بعُب كأحسن قوؿ: أيب ٛباـ حبيب بن أكس الطائي:كأملح ما جاء  
 اعً مى تً اجٍ  ةى يى اعً دى  افى كى فى  ل  ظى أى  اؽي َبى افٍ  مٍ كى   يبً حً الن   ةى فى لً آأى   
َى  ال  إً  تً باى كٍ األى  ةي حى رٍ فػى  تٍ سى يٍ لى كى     اعً دى الوى  حً رى تػى  لىى عى  وؼو قي كٍ مًل
 .(352)فهذا مليح حسن كاألصل ما ذكرنا" 
ترتبت عن ىذه ا٤بوازنة تدكر حوؿ كضوح ا٤بعُب كحسنو "كٮبا مقياساف  فاألحكاـ الٍب 

٨بتلفاف أك٥بما عقلي يقـو 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 

 .(353)نتيجة فهم خاص ٥با"
كمن األمثلة الٍب ذكرىا ا٤بربد أيضا لتقارب معانيها قوؿ ا٢بسن: "إف امرءا ال يعد بينو  

 :ؽ لو ُب ا٤بوت، فهذا قريب أخذه من قوؿ لبيدر عكبْب آدـ أباحيا، ٤ب
 لي ػػػػػػػػػائً كى األى  كفي ري القي  يكى لً سٍ تي  كى ل  عى لى  ربٍ تى اعٍ فى  كى مي لٍ عً  كى عٍ فى نػٍ مل يػى  تى نٍ أى  فٍ إً فى   

                                                 
(350)

 .9>: صالببلغة للمربد  
(351)

 .9>ا٤بصدر نفسو: ص  
(352)

 .:>ا٤بصدر نفسو: ص  
(353)

 .>78 : صالتفكّب الببلغي عند العرب  
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 .(354)"ؿي اذً وى العى  كى عٍ زى تػى لٍ فػى  دو عٍ مى  كفى دي كى  ادن الً كى  افى نى دٍ عى  كفً دي  نٍ مً  دٍ ٘بىً مل  فٍ إً فى   
كعلق ا٤بربد على كبلـ ا٢بسن كقوؿ لبيد بقولو: "ككبلـ ا٢بسن أخصر، ككبلـ لبيد أكزف،  

 امرئ القيس: كأكؿ ىذا ا٤بعُب قوؿ

 ايب سى تً انٍ كى  بي ارً جى الت   يِبً فً كٍ يى سى          ي ػػػػػػػػنػم إً ي فى تػً لى اذً عى  ـً وٍ ػػػػػػػػػػػػػالل   ضي عٍ بػى فػى   
 ذى ىى كى   كقيً ري عي  تٍ جى شى ل كى رى الثػ   ؽً رٍ  عً ىلى إً   

ى
 .(355)"يبً باى شى  ِبً بي لً سٍ يى  تي وٍ ا ا٤ب

عن ا٤بوازنة الثانية تدكر حوؿ: شكل ا١بنس األديب حيث أف  تاألحكاـ الٍب ترتبأما  
 ا، كا٢بكم الثاين ىو تفضيل السبق إىل ا٤بعُب.ا٤بربد يفضل قوؿ لبيد ألنو جاء موزكن

مفاضلة بْب  -أعزؾ ا-كُب هناية ىذه ا٤بوازنة قاؿ ا٤بربد: "فهذا كبلـ عريب ٧بض، كىذا  
. أم أف الشعر كالنثر من كبلـ البشر لذا ٯبوز ا٤بفاضلة بينهما أما ما (356)األشكاؿ كالنظراء"

فبل ٲبكننا أف نفاضل بينهما كبْب كبلـ الناس  ًنكالقرآف الكر  عدا ذلك من كبلـ الرسوؿ 
 ألهنما يفوقاف كل قوؿ ببلغة كبيانا.

كيفما كاف األمر فإف ا٤بفاضلة بْب النظم كالنثر عند ا٤بربد جاءت على شكل جواب  ك 
 موجز جامع مؤسس على مقاييس ثبلثة ىي القيمة الببلغية كالوزف كسرعة البديهة.

ـ الشعر على النثر، كالٍب ىي مواقف أمبلىا ُب ٦بملها كقد تعددت ا٤بواقف الٍب تقد 
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 

 (.ىػ679ىيم ا٤بوصلي )ت من ٰبرمو كينقضو" إلسحاؽ بن إبرا
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 
أصحاب ىذا اال٘باه النثر على النظم، كجد الظركؼ ا٤بوضوعية كالثقافية كالتارٱبية ا٤بناسبة، ككاف 

أقول حجة كأكثر قوة على اإلقناع، كذلك بسبب ما صار لو النثر، فقد ازدادت أٮبية الكتاب 
ُب ٝبيع ٦باالت ا٢بياة، كأخذكا يزاٞبوف الشعراء، ُب أغراضهم كأدكارىم، لذلك فإف ىذه 

                                                 
(354)

 .;>: صالببلغة للمربد  
(355)

 .;>ا٤بصدر نفسو: ص  
(356)

 .;>ا٤بصدر نفسو: ص  
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دباء، كاألكسع ا٤بفاضلة مل تر النور إال ُب القرف الثالث ا٥بجرم أم بعد أف صار النثر فن األ
 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 
الكرٲبة، كعلى ّبة، كا٤بعاين ا٤بنتخبة، كعلى ا٤بخارج السهلة، كالديباجة خإال على األلفاظ ا٤بت

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 

 .(357)على مدافن األلفاظ، كأشارت إىل حسن ا٤بعاين"
 انتصر كل كاحد منهما إىل جنس من جنسي القوؿ ظهركإىل جانب ا٤بوقفْب الذم  

، رأل أصحابو أف لكل كاحد منهما موقف ثالث حاكؿ التوفيق بينهما، ك كاف موقفا كسطا
كميزاتو، كمن الذين كقفوا ىذا ا٤بوقف: القاضي على بن عبد العزيز ا١برجاين  خصائصو

بلطف عن األغراض، كقاؿ: "إف  ىػ(، حيث دعا إىل مراعاة األلفاظ كاألساليب كالتعبّب366)
 . (358)ىذا ال ٱبتص بالشعر دكف النثر"

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 

النصراؼ عن مبدأ ا٤بفاضلة كبدؿ ذلك النظر إىل ا٣بطاب اإلشكاؿ ٲبكن أف يتأٌب عن طريق ا
 ذاتو لفهمو، كتذكقو من الداخل عرب تلمس آليات بنائو. دٌ ُب ح

                                                 
(357)

 .8/68البياف كالتبيْب:   
الوساطة بْب ا٤بتنيب كخصومو، القاضي علي بن عبد العزيز ا١برجاين، ٙبقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم كعلي البجاكم، دار القلم،  (358)

 68ىػ: ص:>57بّبكت، 
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 الفصل الثالث:
 القرآنو  بالغة الحديث
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 المبحث الول: بالغة الحديث النبوي الشريف:
 : فصاحتو  أوال :

قحاح، كالبلغاء الفصحاء، ُب دكلة  يتيما فقّبا، ُب مكة بْب العرب األ  ٧بمدكلد  
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 

اكزىم إىل أفق أعلى، قد فاقهم فيو، ك٘ب  ٧بمداالعرب قد بلغوا الذركة ُب فن القوؿ فإف 
رأيتو من كل  الرسوؿ  بقولو: "فإذا جاء قوؿ الرسوؿكمكانة أ٠بى. كقد عرب ا٤بربد عن فصاحة 

 .(1)منطق بائنا، كعلى كل قوؿ عاليا، كلكل لفظ قاىرا"
فا تعاىل اصطفاه لوحيو، كاختاره لبيانو، كاختصو لكتابو العزيز الذم جعلو ا ملكا  

كاف "ال يتكلف القوؿ، كال يقصد إىل تزيينو، كال يبغي إليو   فالرسوؿ. على دكلة الكبلـ
كسيلة من كسائل الصنعة، كال ٯباكز بو مقدار اإلببلغ ُب ا٤بعُب الذم يريده، ٍب ال يعرض لو ُب 
ذلك سقط كال استكراه؛ كال تستزلو الفجاءة. كما يبده من أغراض الكبلـ عن األسلوب الرائع، 

يب كالطريقة اكمة، ٕبيث ال ٯبد النظر إىل كبلمو طريقا يتصفح منو صاعدا كعن النمط الغر 
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، 

 .(2)ُب كل ذلك من كراء الغاية" كاجمليء
كُب معرض اإلشادة بأدب النبوة، كأسرار ا٢بديث النبوم، يقوؿ القاضي عياض:"أف     
كاف ٰبمل سبلسة طبع، كبراعة منزح، كإٯباز مقطع، كنصاعة لفظ، ك جزالة قوؿ،   الرسوؿ 

العرب، فكاف كصحة معاف، كقلة تكلف، كأكٌب جوامع الكلم، كخص بدائع ا٢بكم كعلم ألسنة 
ٱباطب كل أمة منها بلساهنا، كٰباكرىا بلغتها، كيباريها ُب منزع ببلغتها حٌب كاف كثّب من 

 .(3)"أصحابو يسألونو ُب غّب موطن عن شرح كبلمو، كتفسّب قولو
 

                                                 
(1)

 .;>للمربد: ص الببلغة  
(2)

 .6>6إعجاز القرآف كالببلغة النبوية: ص  
 4;/5ىػ:5756، القاضي عياض، دار السعادة، ا٤بطبعة العثمانية، الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى (3)
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مل تعرؼ عنو فصاحة قبل البعثة النبوية، ككاف مساكيا ألقرانو من العرب  فالرسوؿ        
ز باألمانة كالعفة كالصدؽ كما ىو معركؼ كاشتهر هبذا كمل يعرؼ بعلو الفصحاء، بل امتا

 .الببلغة
٥بذه الفصاحة، أنو تقلب ُب أفصح العرب فمولده ُب بِب  كتعود عوامل اكتسابو  

ىاشم، كأخوالو ُب بِب زىرة، كرضاعتو ُب سعد بن بكر ُب البادية حيث ا٥بواء النقي، فتعلم اللغة 
قية خالصة من ا٢بواضر، كاكتسب صفاء الذىن، كرىافة ا٢بس، كعمق العربية من منبعها ن

التأمل كما كاف من عادة أشراؼ العرب أف يلتمسوا ا٤براضع ألبنائهم ُب البوادم ليكوف أصح 
 .(4)للبدف، كأصفى للعقل، كأقـو للساف

أف عمر بن ا٣بطاب قاؿ لو: "ما رأيت أفصح منك، قاؿ: بيد أين  حيث يركم عنو  
 .(5)ريش كنشأت ُب بِب بكر بن سعد بن ىوازف"من ق
حْب قدـ أحد الوفود عليو قائبل: "يا  سيدنا علي كـر ا كجهو كحديثو للرسوؿ  ك        

رسوؿ ا، ٫بن بنو أب كاحد، كنراؾ تكلم كفود العرب ٗبا ال نفهم أكثره"، فيجيب ا٤بصطفى 
فمعُب كلمة أدب كما نعتقد مل يقصد هبا  .(6)قائبل: "أدبِب ريب فأحسن تأدييب" ا٤بختار 

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.
بأسلوب  األمر األىم الذم مكن لفصاحتو أف تنمو كتقول، كيشتد أسرىا تأثره ك  

 القرآف الكرًن.
للحديث حيث أف فصاحتو  قد يدخل ضمن قوؿ ا٤بربد "من كل منطق بائنا" أداؤه  
  مل تكن مقصورة على "جودة األسلوب، كعمق ا٤بعُب، بل ٘باكزت ذلك إىل األداء، فكاف
 فمو ٝبيعو إذا تكلم، كال يقتصر على ٙبريك الشفتْب ضليع الفم، يستعمل 
 

                                                 
(4)

 .97ـ: ص5>=5ىػ/ 5845ينظر ا٢بديث النبوم، مصطلحو ببلغتو، كتبو، ٧بمد الصباغ، كتب ا٤بكتب اإلسبلمي،   
(5)

 557ص الفاضل:  
(6)

 .;:ا٢بديث النبوم، مصطلحو ببلغتو ككتبو: ص  
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: "ككاف جهّب الصوت، حسن النغمة " ُب كصفها لو . قالت "أـ معبد(7)فحسب"
"(8). 

يسرد ا٢بديث سردا ال يرىق ا٤بستمع إليو "كٯبعلو يلهث خلف العبارات  ككاف         
 كالركية، فيقع الكبلـ ُب العقل كالقلب، ، بل انتهج عليو الصبلة كالسبلـ هنج التأيناكمفهومه

كيتمكن السامع من استيعابو كحفظو، ككأنو كاف يوقع على النفس إيقاعا، كيشد النفس 
 . ك ُب ىذا تقوؿ عائشة رضي ا عنها: "ما كاف رسوؿ ا (9)"كيستحوذ عليها با٥بدكء

. ككاف (10)جلس إليو"يسرد كسردكم ىذا، كلكنو كاف يتكلم بكبلـ بْب فصل، ٰبفظو من 
 لشخصية الرسوؿ ا١بذابة أثر كبّب ُب كوف األداء قد بلغ الذركة.

ا٤بنفرد. جاء عن  كٲبكن أف يكوف ا٤بربد قد قصد بقولو "من كل منطق بائنا" أسلوبو         
الرافعي أنو قاؿ: "إنو أسلوب منفرد ُب ىذه اللغة قد باف من غّبه بأسباب طبيعية فيو،كأف ما 

و من ببلغة الناس ُب الكلمات القليلة، كا١بمل ا٤بقتضية، ال يشبهو ُب العبارات ا٤ببسوطة، أشبه
كال يستوم لو الشبو مع ذلك ُب كل قليل كال ُب كل )مقتضب( حٌب يقع التنظّب بْب األسلوبْب 

 .(11)على الكفاية، كحٌب ٲبيل ا٢بكم إىل ا١بـز بأف بعض ذلك كبعضو: ببلغة كنسقا كبيانا"
كحديثو فاؽ ببلغة العرب الفصحاء، كباف عنهم كظهر جليا  أف منطق الرسوؿ أم  

 لكل بليغ عامل بألواف القوؿ كأشكالو.
 ثانيا: بالغتو:

من بْب آالؼ الفصحاء من قومو ليعجزىم بفصاحة القرآف  ٧بمدا لقد اختار ا  
لِتُبَ يَِّن   نَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكرَ َوأَ  كككل إليو أف يفسر كتابو كيبْب كحيو حْب قاؿ ُب ٧بكم آياتو ﴿

                                                 
(7)

 .:9ا٢بديث النبوم، مصطلحو ببلغتو ككتبو: ص  


أـ معبد ا٣بزاعية: من ربات الفصاحة كالببلغة، ينظر: "أعبلـ النساء ُب عا٤بي العرب ك اإلسبلـ"، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، دت،   
 .6:/9دط: 

(8)
 .;5ُب النحو العريب: ص  ا٢بديث النبوم  

(9)
الصورة الفنية ُب ا٢بديث النبوم، أٞبد ياسوؼ، تقريظ األستاذ ٧بمد سعيد رمضاف البوطي، كعصاـ قصبجي، تقدًن نور الدين عمر، دار   

 .99ـ: ص:644ىػ/ ;586، 6ا٤بكتيب، ط
(10)

 .6/896ـ: :7=5نشره أ.ل. كنستك، مكتبة برلْب،  ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ ا٢بديث النبوم، رتبو ك نظمو لفيف من ا٤بستشرقْب ك  

  )11  768: ص إعجاز القرآف (
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رُ  .إىل غّب ذلك من اآليات الٍب تنطق ٗبهمة (12) ﴾وَن   لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َولََعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ
   الرسوؿ ُب اإلببلغ كالتبيْب كا٥بداية، فإذا علم أف ىذا التبيْب كاف لقـو يتصاكلوف بالبياف     

لفصاحة فبلبد أف يكوف الذم يتوىل ىدايتهم من الظلمات إىل النور بالربىاف ك يتفارعوف با
 كا٤بنطق أشدىم عارضة ك أقواىم حجة.

كتفوقها على ببلغة العرب الفصحاء بعد أف   الرسوؿك لقد ٙبدث ا٤بربد عن ببلغة  
بلـ منثور من كازف ُب رسالتو بْب أبيات من الشعر ٙبمل ا٤بعُب نفسو، ٍب بْب أبيات من الشعر كك

 .(13)بالببلغة العالية فقاؿ: "كعلى كل قوؿ عاليا"  النيبنفس ا٤بعُب. فوصف قوؿ 
كحديثو فاؽ ببلغة العرب الفصحاء، كباف عنهم كظهر جليا   الرسوؿأم أف منطق  

 لكل بليغ عامل بألواف القوؿ كأشكالو.
مدد رباين فقاؿ تعاىل: ك لقد ٙبدث القرآف الكرًن عن ميزة الببلغة النبوية الٍب ىي  

ُهْم َوِعْظُهْم َوُقل لَُّهْم ِفي أَنُفِسِهْم قَ ْواًل بَِليًغا  َفَأْعرِ ﴿ كذكر ٧بمد رشيد رضا ُب  .(14)﴾ ْض َعن ْ
بالقدرة على الكبلـ البليغ، كتفويض أمر الوعظ،  تفسّب ىذه اآلية: "كُب اآلية شهادة للنيب 

ثّبه باختبلؼ أفهاـ ا٤بخاطبْب، كىي شهادة لو با٢بكمة كالقوؿ البليغ إليو، ألف الكبلـ ٱبتلف تأ
 .(15)ككضع الكبلـ ُب موضعو"

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، 

يكوف مثمرا، كالثمر بعد متفاكت ُب أشجار الببلغة نضجا كماء كحبلكة ككثرة، كما فيبلغ أف 
أٜبرت من ذلك ببلغة عربية ما أٜبرتو ببلغة السماء ُب القرآف الكرًن، ٍب ببلغة األرض ُب كبلمو 

 "(16)كالناس بعد ذلك أٝبعوف حيث طاركا أك كقعوا. 
تفع فوقو ُب ٦باؿ األدب الرفيع إال كتاب ا فا٢بديث النبوم ُب الذركة من البياف، كال ير  

 ببلغة كفصاحة كركعة.
                                                 

(12)
 .88النحل:  سورة  

(13)
 .;>الببلغة للمربد: ص  

 .7:النساء: اآلية سورةا   14)
(15)

 .64ىػ: ص:578، 5تفسّب القرآف ا٢بكيم، ٧بمد رشيد رضا، مطبعة ا٤بنار ٗبصر، ط  
(16)

 .>76ية: صإعجاز القرآف كالببلغة النبو   
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 وبالغة الشعر و النثر: الموازنة بين بالغة الرسول  ثالثا:
كبْب ببلغة الشعر كالنثر فقاؿ: "فمن ذلك   الرسوؿلقد كازف ا٤بربد بْب ركعة منطق  

، ىا كاحد، كقاؿ رسوؿ ا أهنم قالوا ُب باب تصرؼ الزماف، كتصـر اآلجاؿ، أقاكيل معنا
فتفهم مسافة ما بْب الكبلمْب، كاتضاح األقاكيل عن قولو عليو السبلـ، كإف كانت غايات من 

 .(17)قوؿ غّبه"
تصـر اآلجاؿ، ككبلـ العرب  ُب باب تصرؼ الزماف، ك الرسوؿ أم أف بْب كبلـ  

ف قولو عليو السبلـ حٌب الفصحاء من شعراء كغّبىم مسافة كبوف شاسع. فكل ما قيل يبقى دك 
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 

. كُب (18)واز كاإلمكاف"إمكاف كقوعها، كخرجت بذلك من حد االستحالة كاالمتناع إىل حد ا١ب
 ىذا ا٤بضمار ضرب ا٤بربد أمثلة لتأكيد قولو كترسيخو، حيث قاؿ:

 :(19) قاؿ لبيد بن ربيعة 
 فىأىالىنػىهىا اإًلٍصبىاحي كىاإًلٍمسىاءي    ػزو ػػػػػػػػػػػكىانىٍت قػىنىاٌب الى تىًليػني لًغىامً   
ا    ًِب فىًإذىا الس بلىمىةي دىاءي.لًييًصح      كىدىعىٍوتي رىيبم بًالس بلىمىًة جىاًىدن
 .(20)ك شرح ىذه األبيات كعادتو ُب تناكؿ ا٤بادة الٌلغوية فقاؿ: "يقوؿ قربِب من أجلي" 

 :(21)ٍب أكرد بيتْب آخرين للنمر بن تولب ُب نفس ا٤بعُب
 يػىٍفعىلي فىكىٍيفى تػيرىل طيوؿي الس بلىمىًة          يىسيري الفىٌبى طيوؿى الس بلىمىًة كىالًغُبى   

ػةو        ـى الًقيى ػػػػػػػػػػػػػػػيػىني        يػىوىدي الفىٌبى بػىٍعدى اٍعًتدىاؿو كىًصح  ػػػػػػػػوءي ًإذىا رىا ـى كىٰبيٍمى  لي ػػػػػػػا

                                                 
(17)

 .>>الببلغة للمربد: ص  
(18)

 :59ٙبرير التحيّب: ص  
(19)

 .665ديواف لبيد: ص  
(20)

 .>>الببلغة للمربد: ص  
(21)

. كُب الديواف 545-544ـ: ص6444، 5ديواف النمر بن تولب العكلي، ٝبع كشرح كٙبقيق ٧بمد نبيل طريفي، دار صادر بّبكت، ط  
 كرد البيت الثاين قبل األكؿ.
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أم: "إف اإلنساف بعد اعتداؿ قامتو كصحتو ُب زمن الشباب يكوف غاية أمنيتو ُب  
ٲبسك بيده حٌب ينهض، يقاؿ: ناء ينوء:  الشيخوخة أف يقدر على القياـ ٗبشقة، كٰبمل، أم:

 .(22)إذا قاـ مثقبل"
 :(23) كمثلو قوؿ شاعر آخر ىو ٞبيد بن ثور 
 كىحىٍسبيكى دىاءن أىٍف تىًصح  كىيىٍسلىمىا أىرىل بىصىرًم قىٍد خىانىًِب بػىٍعدى ًصح ةو   
ػًإذىا طىلى  لىػةن ػػػػػػػػػػػػػػػكىالى يػىٍلبىٍث العىٍصرىاًف يػىٍومنا كىلىيٍ     مىاػػػػػػػػػػػػػػبىا أىٍف ييٍدرًكىا مىا تػىيىم 
 "  .(24)البيت األكؿ "يريد أف الصحة كالسبلمة تؤديو إىل ا٥بـر
أما البيت الثاين فيقصد بو: "على بعد فاتِب صاحيب، أم تداركها من الظعن ُب  

 .(25)ظبلـ"
 :(26)كقاؿ غّبه 

اءي ال ًذم ىيوى قىاتًليوي.٪بىىاكىبً  ًإذىا بىل  ًمٍن دىاءو بًو ظىن  أىن وي   ًو الد 
 :(27)كقاؿ أبو حية النمرم 
ىغىانًيىا  

 اػػػػػػلىًبٍسنى البػىلىى ٩ب ا لىًبٍسنى الل يىالًيى         أىالى حىيي ًمٍن أٍجًل ا٢بىبًيًب ا٤ب
ىٍرءي يى   

لىػةه ػػػػػػػػػػػػػػًإذىا مىا تػىقىاضىى ا٤ب  الى ٲبىىلي التػ قىاًضيىا تقىاضىاهي شىٍيءه          ٍوـه كىلىيػٍ
 :(28)كقوؿ عنَبة 
ـى ًمٍن زىمىاين       فىمىا أىٍكىىى ًمرىاسي ا٢بىٍرًب ريٍكًِب     كىلىًكٍن مىا تػىقىادى
ٍب أردؼ ىذه األشعار بقوؿ أليب ا٢بسن ُب نفس ا٤بعُب: "قيل ألعرايب: مات فبلف  

 .(29) أصح ما يكو؛ فقاؿ: أك صحيح من ُب عنقو ا٤بوت!"
                                                 

(22)
شرح أبيات مغِب اللبيب، صنفو عبد القادر بن عمر البغدادم، حققو عبد العزيز رباح ك أٞبد يوسف دقاؽ، دار ا٤بأموف للَباث دمشق،   

 .787/;: ـ4>=5ىػ/>=57، 5ط
(23)

 ، كقد كرد البيت األكؿ فيو بغّب ىذا اللفظ، كاللفظ بتمامو:>-;ديواف ٞبيد بن ثور ا٥ببليل: ص  
كىيٍسلىمىا ٍد رىابىًِب بػىٍعدى ًحد ةو أىرىل بىصىرًم قى   كىحىٍسبيكى دىاءي أىٍف تيٍصًح ى

(24)
 .;4ديواف ٞبيد بن ثور: ص  

(25)
 .>4ا٤بصدر نفسو: ص   

(26)
 .=>الببلغة للمربد: ص  

(27)
 .>5/65الكامل:   

(28)
 مل أجده ُب الديواف.  

(29)
 .=>الببلغة للمربد: ص   
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نتج ا٤بربد بعد ذكر ىذه الباقة من األشعار كالكبلـ ا٤بنثور قاعدة نقدية كاف قد تنبو است 
٦بمل، كالفضل  ٥با من قبلو ككضعها من بعده ركيزة لتقييم كبلـ العرب كىي: "فكل ىؤالء ٧بسن

 .(30)منهم ألكزهنم كبلما، كأسبقهم إىل ا٤بعُب"
: "كفى بالسبلمة ت ا عليوصلواٍب التفت إىل ىذه األشعار ك مكانتها كقولو  

"كفى بالسبلمة داء"؟ فانظر إىل   رسوؿ ا. كقاؿ: "كلكن أين ىذا كلو من قوؿ (31)داء"
ىذا الكبلـ، الذم ال زيادة فيو كال نقصاف، ال يطوؿ ا٤بعُب، كال يقصر عنو، كانظر إىل فخامتو 

 .(32)كجزالتو"
ألداء ُب الكبلـ تأسيا بالقرآف كاف يؤثر اإلٯباز على غّبه من ضركب ا   فالرسوؿ 

الكرًن، يشهد على ىذا قولو ١برير بن عبد ا البجلي "يا جرير إذا قلت فأكجز، كإذا بلغت 
، ككاف ٰبارب الثرثرة فيما ٰبارب من اآلفات، كيراىا مضرة الببلغة (33)حاجتك، فبل تتكلف"

ضكم إيٌل كأبعدكم مِب ٦بالس ُب القوؿ، كمدعاة الشغب ُب العمل، حٌب قاؿ: "أال أخربكم بأبغ
ُب ىذا ا٢بديث "يريد الصدؽ   الرسوؿ. كا٤بربد يرل أف (34)يـو القيامة؟ الثرثاركف ا٤بتفيهقوف"

 .(35)ُب ا٤بنطق كالقصد، كترؾ ما ال ٰبتاج إليو"
فقالت: "كل ا٤بنطق فصل، ال نزر، كال ىذر، كأف  كقد كصفت "أـ معبد الرسوؿ       

 .(36)"منطقو خرازات، نظمن
: "كم دكف لسانك من حجاب فقاؿ:  النيب، فقاؿ لو  النيبقد تكلم رجل عند  ك     

شفتام كأسناين. فقاؿ لو: إف ا يكره االنبعاؽ ُب الكبلـ، فنضر ا كجو رجل أكجز كبلمو 
 .(37)كاقتصر على حاجتو"

                                                 
(30)

 .4=الببلغة للمربد: ص   
(31)

 .4=84ـ:رقم6==5ىػ/5856، 5األحاديث الضعيفة ك ا٤بوضوعة، ٧بمد ناصر الدين األلباين، مكتبة ا٤بعارؼ الرياض، ط سلسلة  
كنستغرب أمر استشهاد ا٤بربد هبذا ا٢بديث الضعيف السند إلثبات ببلغة ا٢بديث النبوم رغم كجود العديد من األحاديث ا٤بوجزة الصحيحة 

 السند.
(32)

  .>6، كينظر الصناعتْب أليب ىبلؿ العسكرم: ص4=الببلغة للمربد: ص  
(33)

 .:/5الكامل:   
(34)

 .5/8الببلغة للمربد:   
(35)

 .:/5ا٤بصدر نفسو:   
(36)

 .>/5الشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى:   
(37)

 685/ 5العمدة ُب ٧باسن الشعر كآدابو كنقده:   
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رت كما كصفو ا١باحظ ىو "الكبلـ الذم قل عدد حركفو، ككث   الرسوؿفكبلـ  
. كىو كما كصفو ا١باحظ أيضا ُب موضع آخر (38)معانيو، كجل عن الصنعة، كنزه عن التكلف"

من البياف كالتبيْب قائبل "مل يسمع الناس بكبلـ قط أًب نفعا كال أقصد لفظا كال أعدؿ كزنا كال 
أٝبل مذىبا كال أكـر مطلبا كال أحسن موقعا كال أسهل ٨برجا كال أفصح معُب كال أبْب ُب 

. ككصفو ا٤بربد قائبل: "ىذا الكبلـ ال زيادة فيو كال تقصاف ال يطوؿ " (39)حول من كبلمو ف
 ا٤بعُب، كال يقصر عنو، كانظر إىل فخامة كجزالتو".

 ميزتا أسلوب ا٢بديث النبوم كٮبا الفخامة كا١بزالة، ْبفقد فطن ا٤بربد إىل الصفتْب اللت       
ال تنافسها جزالة ُب متانة الَبكيب، كفخامة اإليقاع، كعدـ جزالة ال يفارقها الوضوح كالبياف، ك 

 االبتذاؿ. 
"أكتيت جوامع الكلم" فالكلم: ٝبع كلمة، كا١بوامع: ٝبع جامعة،   النيبكقد قاؿ  

كا١بامعة: اسم فاعلة من ٝبعت فهي جامعة، كما يقاؿ ُب ا٤بذكر: ٝبع فهو جامع، كا٤براد 
 .(40)عاين"بذلك أنو "أكٌب الكلم ا١بوامع للم

كجوامع الكلم ىي "ىذا النوع من اإلٯباز الذم يكتفى فيو بألفاظ قليلة لكن سليمة من   
كل حذؼ، لبلوغ أمشل ا٤بعاين كأبعدىا  تصورا ُب ا٣بواطر كاألذىاف، ٕبيث ال يبقى ألحد بعد 
إطبلقها األمل ُب إحراز أقل منها لفظا كال أكثر منها معُب، فهي حقائق عليا ُب شكلها 

 .(41)كمضموهنا"
لعل اإلٯباز الذم يبدك كاضحا ُب أسلوب ا٢بديث النبوم يتفق ك٠بات أسلوب النثر  ك         

فما أثر عن العرب ا١باىليْب من أساليب النثر ُب   الرسوؿالعريب ُب الفَبة الٍب ظهر فيها 
 ٨بتلف فنونو من حكم ككصايا كأمثاؿ ٛبيز باإلٯباز أيضا.

 ها لئلطالة فكاف يطيل الكبلـ، فأبو سعيد ا٣بذرم "ركل أنو إف رأل كج كلكنو  
خطب بعد العصر فقاؿ: إف الدنيا حلوة خضرة كإف ا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوف، 

                                                 
(38)

 .;6/5البياف كالتبيْب:   
(39)

 .>6/5ا٤بصدر نفسو:   
(40)

 .5/96أك  :6/55ثل السائر ُب أدب الكاتب كالشاعر البن األثّب: ا٤ب  
ة النظريات اللسانية كالببلغية كاألدبية عند ا١باحظ. من خبلؿ "البياف كالتبيْب"،  ٧بمد الصغّب بناين، ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية، طبع( 41)

 =:6ـ: ص8==5
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فاتقوا الدنيا كاتقوا النساء، فإف أكؿ فتنة بِب إسرائيل كانت ُب النساء. قاؿ أبو سعيد كمل يزؿ 
. إال أف قلة كبلمو كانت (42) ٞبرة على أطراؼ السعف"ٱبطب حٌب مل يبق من الشمس إال

 األغلب ك األعم.
"كفى بالسبلمة داء" كالٍب استشهد هبا ا٤بربد إلظهار ببلغتو   النيبك من جوامع كلم  
  حيث قاؿ عنها "فأم كبلـ أكعظ، أك زجر ُب القلب أكقر؟ إف ىذا الكبلـ ليجل عن أف

أف الرجل إذا طالت  . كىذا ا٢بديث النبوم معناه القريب(43)يبلغو كصف، أك ٰبيط بكنهو قوؿ"
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 

كالفرح كٝبيع ملذات ا٢بياة كمتعها، أفليس ىذا داء ال دكاء يقع ٙبت بصره من دكاعي السركر 
 (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  
كوف السبلمة داء؟ كما نقوؿ إىل االستفهاـ االستنكارم، إذ نستطيع أف نقوؿ أكال يكفي أف ت

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  
برمء من التنافر كالتناقض كاالختبلؼ "كقد  . فكبلمو (45)د منو جانب"تفوتو ناحية كال ين

بلغت ا٤بعاين النبوية من اإلحكاـ كاالنسجاـ كالتسلسل مبلغا عظيما ٯبعل جزئيات معاين 
، فكل جزئية من ا٤بعُب متممة اا٢بديث الواحد مَبابطة ٧ببوكة يشد بعضها إىل بعض ٛباسكا متين

 .(46)دىا"٤با قبلها، ٩بهدة ٤با بع

                                                 
(42)

 .9;ـ: ص:>=5ىػ / ;584، :شقي، مؤسسة الرسالة، طرياض الصا٢بْب، أيب زكريا ٰبي بن شرؼ النوكم الدم  
(43)

 .4=الببلغة للمربد: ص   
(44)

-=4ـ: ص 6==5،  5ينظر الببلغة العربية بْب التقليد كالتجديد، ٧بمد عبد ا٤بنعم خفاجي كعبد العزيز شرؼ، دار ا١بيل، بّبكت، ط  
54. 

(45)
 .5:ا٤بصدر نفسو: ص   

(46)
 .6:-5:، كتبو: صا٢بديث النبوم، مصطلحو، ببلغتو  
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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

القارئ، ٛ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 

 .(47)كٰبياه"
كمعُب ىذا ا٢بديث يهز النفس ك الوجداف ىزا عنيفا، كيؤثر فيو كيتغلغل ُب أعماؽ  
كلذا فإف أثر ا٢بديث مستمر. خاصة إذا عرفنا أف ا٢بديث ٰبمل موسيقى حلوة رائعة النفس، 

لو "قدرة كبّبة على اختيار الكلمات ذكات   فالرسوؿعذبة تنساب ُب الكلمة ا٢بديثية، 
اإليقاع ا٤بوسيقي ابب، ٕبيث يتوافر لكل كلمة منها أمراف اثناف ٥بما أٮبية كربل ُب إعطاء 

 .(48)ىا ا٢بلوة ٮبا: التعاطف بْب ا٤بعُب كاللفظ، كاالنسجاـ ُب إيقاع ا٢بركؼ."الكلمة موسيقا
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  
اضحة بينو، كال يدع ا٢بديث جانبا من الفكرة مهما دؽ دكف أف يسلط عليو األنوار ٦بردة ك 

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 اليـو على بعضها كما تزاؿ األياـ ا٤بقبلة ٙبمل  

 .(49)وافقاتكثّبا من ىذه ا٤ب
الشريف أفضل مدرسة تعلمنا ببلغة اللغة العربية ُب   الرسوؿكىكذا يكوف حديث  

أجود صورىا، ٥بذا 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 

ا٢بديث من ٦باؿ االستشهاد فيو بعض ا١بور كا٣بطأ فعدؿ عن ىذا ا٣بطأ،حيث استبعاد 

                                                 
(47)

 7:ا٢بديث النبوم، مصطلحو، ببلغتو، كتبو: ص  
(48)

 .6=-5=ا٤برجع نفسو: ص  
(49)

 4:ينظر ا٤برجع نفسو: ص  
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لؤلنصار ُب كبلـ   رسوؿ اجاء فيو:" قاؿ   للرسوؿكجدناه يفتتح كتابو الكامل ٕبديث 
كما بدأ كبلمو ُب كتابو الفاضل  .(50) جرل: إنكم لتكثركف عند الفزع، كتقلوف عند الطمع"

       كجل خلق خلقو لعبادتو، كأمرىم بطاعتو كهناىم عما حرمو...إف ا عز :"ٕبديث لو 
ك أبعدىم ٩با حرمو، كهنى عنو: العلماء كذك العقل كالفضل من خلقو، فإنو يركل أف رسوؿ ا 

 "(51) قاؿ:" إف ا يعاقب العاقل ٗبا يعاقب بو ا١باىل.   
أيو كتوثيق قولو من ذلك أنو ٤با ٙبدث لتعزيز ر   الرسوؿككاف ا٤بربد يعتمد على حديث         

 عن رأيو ُب النحو كاللغة كأهنما أفضل العلـو بعد القرآف الكرًن استشهد ٕبديث رسوؿ ا 
 .(52)أعربوا ُب كبلمكم تعربوا م كتاب ا" :"فقاؿ، قاؿ 

 للحديث النبوم الشريف أٮبية قصول ُب الدين اإلسبلمي كُب حياة ا٤بسلم، ككاف        
على كعي كامل هبذا ُب كل حْب لذا كانوا حريصْب على  -رضي ا عنهم-الصحابة الكراـ

ككل عمل أك حركة من حركاتو، ألهنم كانوا   الرسوؿالتقاط كل كلمة ٚبرج من بْب شفٍب 
 يعلموف أف سر سعادة الدنيا كاآلخرة موجود ضمنها.

 بالغة القرآن :الثانيالمبحث 
 :توفصاحأوال : 

كعاش فيو، كاف أرقى عصور العرب من حيث  عصر الذم بعث فيو ٧بمد إف ال 
الفصاحة كالببلغة، ككاف ىذا العصر موفور ا٢بظ، بارز ا٤بكانة، ٗبا امتاز بو من فطاحل الشعراء 

 كمصاقع ا٣بطباء الذين إذا قالوا ىزكا القلوب كاستولوا على ا٤بشاعر كاألحاسيس.
: "بلغ العرب ُب عقد القرآف مبلغا من الفصاحة مل قاؿ ا٤برحـو مصطفى صادؽ الرافعي 

يعرؼ ُب تارٱبهم من قبل، فإف كل ما نتج عنهم قبل ىذا التاريخ كاف أدكارا من نشوء اللغة 
كآخذىم ُب ىذا السمت ما جعل الكلمة  ...طرادىا على سنن االجتماعا كهتذيبها كتنقيحها ك

                                                 
 .5/7الكامل: ( 50)
 45: صالفاضل ( 51)
 48صا٤بصدر نفسو:  ( 52)
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كال يعَبضها تناكر ُب اللغة، فقامت فيهم نافذة ُب أكثرىا ال يصدىا اختبلؼ من اللساف، 
 .(53)بذلك دكلة الكبلـ كلكنها بقيت ببل ملك، حٌب جاءىم القرآف"

، كقد شاع بْب (54)كالقرآف الكرًن نزؿ بلغة العرب كلهم، كٛبثلت فيو معظم ٥بجاهتم 
يات أنو الناس كالعلماء قدٲبا كحديثا أف القرآف نزؿ بلغة قريش، كالقرآف نفسو يقوؿ بصريح اآل

 .(55) ﴾ بِيِّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ   آنًا َعرَ   ِإنَّا أَنَزْلَناُه قُ رْ  ﴿بلساف العرب كبكل لغاهتم، قاؿ تعاىل: 
ِلَك أَنَزْلَناُه قُ رْ  ﴿كقاؿ:   .(56) ﴾ بِيِّا  آنًا َعرَ   وََكذَٰ

ل فقط، كاسم العرب يتناكؿ ٝبيع القبائ اف قريش، كالعرب ليسوا قريشاسلكمل يقل ب 
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 

نو كصف . كما أ(57)أم أشبو لغة بلغة القرآف كلغة قريش على أف القرآف نزؿ بكل لغات العرب"
. كقاؿ أيضا: "كالقرآف إ٭با (58)كالقرآف ٧بيط ٔبميع اللغات الفصيحة""القرآف بالفصاحة فقاؿ: 

 .(59)ٰبمل على أشرؼ ا٤بذاىب"
 ؼ ذكرىا ا٤بربد تبياف "أف القرآف كإف خرج عن مألو ٍبالغرض من ىذه األقواؿ ال ك         

تل حجر الزاكية من كل ااكالت كىذه قناعة ٙب .الكبلـ فهو ليس خارجا عن أساليب العرب
 .(60)الببلغية الٍب كاف القرآف منشأىا"

فاللفظة ُب القرآف الكرًن بلغت أرقى درجات الفصاحة حيث ٝبعت بْب الفخامة  
كبلوغها ىذه الدرجة من الفصاحة إ٭با تأٌب ١بمعها بْب ضدين الفخامة كالعذكبة، كال  .كالعذكبة

 ؛تضادينكا٤با النسق العجيب "كٮبا على االنفراد ُب نعوهتما  يكاداف ٯبتمعاف ُب بياف على ىذ

                                                 
(53)

 .;59ص ـ:7:=5، 7إعجاز القرآف كالببلغة النبوية، مصطفى صادؽ الرافعي،مكتبة رحاب ا١بزائر، ط  
(54)

ينظر ا٤بزىر ُب علـو الٌلغة ك أنواعها،عبد الرٞبن جبلؿ الدين السيوطي، شرحو كضبطو كصححو ك عنوف موضوعاتو ك علق حواشيو ٧بمد   
 .5/655، دت: 7أٞبد جاد ا٤بوىل بك ك ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ك علي ٧بمد البجاكم، مكتبة دار الَباث القاىرة، ط

(55)
 .46ةاآليسورة يوسف:   

(56)
 .557اآليةسورة طو:   

(57)
 557ص الفاضل:  

(58)
 .;=/7الكامل:   

(59)
 .=7/7ا٤بصدر نفسو:   

(60)
 .774التفكّب الببلغي عند العرب: ص  
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مرين ُب ألف العذكبة نتاج السهولة، كا١بزالة كا٤بتانة تعا١باف نوعا من الوعورة، فكاف اجتماع األ
 .(61)خص هبا القرآف" ةنظمو مع نبو كل كاحد منهما على اآلخر فضيل

إال ُب موقعها، كخلت من التنافر،  امتازت اللفظة القرآنية بالدقة، فكانت ال تقع ك 
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 

ألهنا نتائج العقوؿ،كدالئل  ؛مر ُب معاناهتا أشدر ا٥بْب "فاألمكالتنامي ُب ببلغة ا٤بعاين ليس باأل
فهي متناسقة منسجمة، كاضحة، ال ٚبفى على أحد، مع ىذا   .(62)األفهاـ، كبنات األفكار"

كإ٭با يكوف الكبلـ فصيحا ١بزالة "فهي تتكشف لكل إنساف على قدر إدراكو كحسن نظره 
 .(63)لفظو، كحسن معناه"

 الذم حضيت بو ىذه ا٤بعاين الشريفة ضمن ٥با اإلببلغ كاإلفهاـ. كىذا الصنع البديع 
ال يتفاكت كال "ألنو  كحسن الَبكيب كهبذا فقد ٝبع القرآف بْب فصاحة اللفظ كصحة ا٤بعُب   

ورىا تألنو نتاج نفس إنسانية يع ؛. فالتفاكت كاال٫بطاط ٩با يعَبم كبلـ البشر(64)يتباين"
نظم القرآف الكرًن من خصائص النفس اإلنسانية، فكاف  بلخاىا القوة، ك٥بذا شالضعف، كتغ
 اؿ اإلالىي ا٤بنزه عن النقص.كمدليبل على ال

 بالغتو:  ثانيا:
القرآف الكرًن ىو معجزة اإلسبلـ الكربل "إذ مل يبلغ أم كتاب ديِب أك دنيوم ما بلغو  

ن عظمة ا كجبللو من ركعة البياف كالببلغة كمس ا٤بشاعر كأسر القلوب سواء حْب يتحدث ع
ك آخرهتم أك يصور ٥بم الثواب ك العقاب ك الفردكس  أك حْب يشرع للناس ما بو صبلح معاشهم

                                                 
(61)

 :6ىػ(، ضمن ثبلث رسائل ُب إعجاز القرآف: ص>>7-ىػ=75بياف إعجاز القرآف، أليب سليماف ٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم ا٣بطايب )  
(62)

 .:7ر نفسو: صا٤بصد  
(63)

ا٤بغُب ُب أبواب التوحيد كالعدؿ، أبو ا٢بسن عبد ا١ببار، أسد آبادم، قـو نصو  أبو بكر ٧بمد بن الطيب الباقبلين، ٙبقيق السيد صقر،   
 ;=5/ :5ـ : 7:=5دار ا٤بعارؼ ٗبصر، 

(64)
 :7إعجاز القرآف: ص  
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من أنباء الرسل كاألكلْب ما فيو عربة كمزدجر للمؤمنْب، فقد نزؿ ُب  ك ا١بحيم، أك يقص عليهم
 .(65)أسلوب ال يبارل ُب قوة إقناعو كببلغة تركيبو"

كا٤بتأملْب فيو منذ نزكلو فالفراء مثبل الحظ ذلك النسق  هاءىشت قرٌ كببلغتو العالية أد 
الصوٌب ُب القرآف كحاكؿ أف يتتبعو كأدرؾ الركابط بْب الكلمات كانسجاـ النغم، كتوافق الفواصل 

 -رؤكس اآليات-كرأل النظم القرآين ٱبتار ما يتفق كا٤بقاطع أك الفواصل .ُب آخر اآليات
 .(66)اـ ُب آيات السورةكينسجم مع ا٤بوسيقى الع

بصرؼ النظر عما ٰبويو  -كا١باحظ بعده كاف يرل أف اإلعجاز متصل بالنظم كحده 
"ألف رجبل من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم ك بلغائهم سورة كاحدة، -القرآف من ا٤بعاين

   (67) مثلها"عن  ة أك قصّبة، لتبْب لو ُب نظامها ك ٨برجها، ك ُب لفظها ك طبعها، أنو عاجزلطوي
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  
بعجيب النظم عن حيل ا٤بتكلمْب، كجعلو متلوا ال ٲبل على طوؿ  أبانو، ك الكائدينأطماع 

التبلكة، كمسموعا ال ٛبجو اآلذاف، كغضا ال ٱبلق على كثرة الرد، كعجيبا ال تنقضي 
 .(68)عجائبو"
كحاكؿ ا٤بربد أف يصف ركعة كبياف القرآف الكرًن كما فعل سابقوه كمعاصركه، فأتى  

مر القرآف أاستوعب فيو ما ذكر حولو كرد فيو على الطاعنْب فقاؿ: "فإذا جاء  يف جامعر بتع
أال ترل أف ا جعلو ا٢بجة كالبياف،  ؛نظرت إىل الشيء الذم ىو أكحد، كالقوؿ الذم ىو منبت

 .(69)كالداعي كالربىاف، كإ٭با كضع السراج للبصّب ا٤بتخبئ، ال لؤلعمى كا٤بتعامي"

                                                 
(65)

 .88الفن كمذاىبو ُب النثر العريب: ص  
(66)

: ـ96=5ىػ/6;57، 5االعريب إىل آخر القرف الرابع ا٥بجرم، ٧بمد زغلوؿ سبلـ، مكتبة الشباب، ط رآف ُب تطور النقدينظر أثر الق  
 63-62ص

(67)
 =7/66ـ: 5==5ىػ/5855، 5حجج النبوة، ضمن ٦بموع رسائل ا١باحظ، ٙبقيق ك شرح عبد السبلـ ىاركف، دار ا١بيل بّبكت، ط  

(68)
 .47تأكيل مشكل القرآف: ص  

(69)
 .4=الببلغة للمربد: ص  
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و: "الشيء الذم ىو أكحد، كالقوؿ الذم ىو منبت" إىل أف ببلغة إف ا٤بربد يشّب ُب قول 
القرآف الكرًن ال مثيل ٥با فقد فاقت ببلغة الشعراء كا٣بطباء إىل درجة أف العرب الفصحاء الذين 

فالقرآف كبلـ فريد من  .بلغوا النهاية ُب حسن القوؿ كبراعة الكبلـ، عجزكا على أف يأتوا ٗبثلو
الكبلـ الٍب درسها ا٤بربد، فهو نسيج كحده، كصورة ذاتو، فبل ىو شعر، كال نوعو مقارنة بأنواع 

كما أنو كصفو بالقوؿ ا٤بنبت أم حسبما نظن القوؿ اآلٌب   .ىو نثر كال ىو سجع، كإهنا ىو قرآف
 الكبلـ كبلـ ا تعاىل. من األصل كاألصل ُب

فيو ىذه ا٤بعجزة اإلالىية الٍب كنبلحظ ُب تعريف ا٤بربد للقرآف أنو طرح سؤاال تقريريا يبْب  
فقاؿ: "أال ترل أف ا جعلو ا٢بجة كالبياف، كالداعي كالربىاف"  خص هبا ا تعاىل رسولو 

هبا الرسوؿ الكرًن قريشا كبْب ٥بم هبا أنو رسوؿ ا ا٤ببعوث  دفالقرآف الكرًن ىو ا٢بجة الٍب ضح
 إليهم.

 باألملالقرآف قائبل: "ىذه ا٤بقاطع ا٤بفعمة كقد كتب أحد ا٤بستشرقْب ُب ىذا الوجو عن  
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 

كقد اٚبذ ذلك دليبل على  . كل آية ككل نغمليخرسهم بتفوقو عليهم، ككاف يظهر ىذا التفوؽ ُب
 .(70)إعجاز قرآنو كصدؽ رسالتو"

كُب ىذا الصدد يقوؿ ٧بمد عبد ا الدراز: "كمضى عصر القرآف كالتحدم قائم،  
عده، كُب البادية كأطرافها أقواـ مل ٚبتلط أنساهبم، بليجرب كل امرئ نفسو كجاء العصر الذم 

 لو استطاعوا أف يأتوا على الدين من أساسو،  سليقتهم، كفيهم منكمل تنحرؼ ألسنتهم، كمل تتغّب
مر القرآف على ما عجز عنو أكائلهم لفعلوا، كلكنهم ذلت أعناقهم لو أكيثبتوا أهنم قادركف من 

اعهم من قبل، ٍب مضت تلك القركف، يخاضعْب، كحيل بينهم كبْب ما يشتهوف، كما فعل بأش
غّب أف ىؤالء الذين جاءكا من بعد أشد عجزا، كأقل طمعا ُب  ككرث اللغة عن أىلها الوارثوف،

ىذا ا٤بطلب العزيز، فكانت شهادهتم على أنفسهم مضافة إىل شهادة التاريخ على أسبلفهم، 
  .(71)ككاف برىاف اإلعجاز قائما أمامهم"

                                                 
(70)

 .6>7ـ: ص9;=5، 7ركح اإلسبلـ، تعريب عمر الدايركم، دار العلم، بّبكت، ط  
(71)

 .>;النبأ العظيم: ص  
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د ة الواحد، دعى بو الناس كافة إىل عبافالقرآف الكرًن برىاف على نبوة الرسوؿ الكرًن  
الدياف، كاالبتعاد عن عبادة األكثاف، ٥بذا كاف سبب نزكؿ الوحي بالقرآف ليخرج الناس من 
الظلمات إىل النور، ىذا ما جعل ا٤بربد يشبو القرآف بالسراج فيقوؿ: "إ٭با كضع السراج للبصّب 

َولَٰ ِكن   ْبَصارُ َفِإن ََّها اَل تَ ْعَمى اْلَ  ﴿ :. مصداقا لقولو تعاىل(72)ا٤بستضيء، ال لؤلعمى كا٤بتعامي"
ُدورِ  : "كا ؿفها ىو الوليد بن ا٤بغّبة يصف القرآف فيقو  .(73)﴾  تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ

من ٧بمد كبلما ما ىو من كبلـ اإلنس ك ال ا١بن، ك إف لو ٢ببلكة، ك عليو لطبلكة،  لقد ٠بعت
 ،ى كيكفر ٗبا جاء بو الرسوؿ ا٤بصطفى. كمع ذلك يتعام(74)مر كإف أسفلو ٤بغدؽ"ثأعبله ٤ب ك إف

فا٤بشركوف مل ٯبرؤ أحد منهم على أف يصف القرآف بالنقص، حٌب عندما قالوا إنو شعر، كسحر، 
 ككهانة، كأساطّب، فقد كصفوه بقوة التأثّب.

و بأيضا القرآف بالسراج فقاؿ: إنو "سراج ال ٱب -من بعد ا٤بربد– كقد كصف الزركشي 
هبرت ببلغتو العقوؿ، كظهرت  .ر ال يدرؾ غورهٕبوره كسناؤه، ك ند ضياؤه، كشهاب ال ٱبم

ن سكتقارف ُب ا٢ب ،فصاحتو على كل مقوؿ، كتضافر إٯبازه كإعجازه، كتظاىرت حقيقتو ك٦بازه
 .(75)كحوت كل البياف جوامعو كبدائعو" ،مطالعو كمقاطعو

إذ إليو  انتبو العلم، ا٤بربد مل يكتف بوصف ببلغة القرآف بل جعلو أفضل ما قصد ُبك         
 ا٤بعرفة ٗبا حٌل فيو من حبللوك  يقوؿ: "كأفضل ما قصد بو من العلـو كتاب ا جٌل ذكره،

 ( 76)، كأحكامو، كإعراب لفظو، كتفسّب غريبو".حراموك 
 بالغة الشعر:و  الموازنة بين بالغة القرآنثالثا : 

تبياف ركعة بيانو كازف ا٤بربد بْب قوؿ ك  لتوضيح تفوؽ ببلغة القرآف على ببلغة البشر و         
ال ك  ُب كصف قـو ٰبملوف الشعرقاؿ أحد الشعراء "ك آيات من القرآف، فقاؿ  أحد الشعراء

 :ؿ، فقاكتقدـ كبلـ كثّب من ا٤بخلوقْب فيو،قوالن أجاد  يفهمونو،

                                                 
(72)

  4=الببلغة للمربد: ص 
(73)

 .:8سورة ا٢بج: اآلية  
 .88الفن كمذاىبو ُب النثر العريب: ص(  74)
(75)

ىػ/ :;56عبد ا الزركشي، ٙبقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم، مكتبة دار الَباث، الربىاف ُب علـو القرآف، بدر الدين ٧بمد بن   
 .8-5/7ـ:;9=5

.48الفاضل: ص(  76(
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 رً ػاعً ػػػػػػػػػػٍلًم األىبى ػػػىىا إال  كىعً دً ػػػػزىكىاًملي ًلؤلىٍشعىاًر الى ًعٍلمى ًعٍندىىيٍم     ًٔبًي                  
ا      بًأىٍكسىاًقًو أىٍك رىاحى مىا ُب الغىرىائً          (77) "رً لعىٍمريؾى مىا يىٍدرًم البىًعّبي ًإٍذ غىدى

ْورَ  ﴿ؿ ا تعاىل اكق  ُلوا الت َّ ْحِمُل يَ   اَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَىا َكَمَثِل اْلِحَمارِ   َمَثُل الَِّذيَن ُحمِّ
ّب الشاعر بقولو: "فهيهات ىذا بكعرب عن الفرؽ الشاسع بْب التعبّب القرآين كتع .(78)﴾ ا  َأْسَفارً 

 .(79)من قوؿ ا تعاىل"
مرين ُب إٯباز بليغ، حيث شبو ىؤالء الذين يضيعوف العلم فقد ٝبع سبحانو بْب األ 

أسفارا كال يدرم ما هبا، يسّب با٢بمار الذم ٰبمل  -اعتمادا على ركايتو -ٕبفظو دكف دراية بو
هبا لينقلها من مكاف إىل آخر غّب منتفع ٗبا فيها كال ملم بو فحالو كحاؿ ىؤالء الذين ال 

 يعملوف ٗبا علموه كال ينتفعوف بو.
ثرىا يظهر ُب النفس حٌب أٗبا ألف ببلغة القرآف ر كا٤بربد مل يستطع شرح ما توصل إليو،  

رفة بو، كما أف ألفاظ القرآف ٥با عذكبة ُب السمع كىشاشة ُب ال يلتبس على ذكم العلم كا٤بع
كإ٭با يقـو "إال أف من بعده ٛبكن من ذلك فا٣بطايب مثبل يقوؿ:   .النفس يصعب تفسّبىا

الكبلـ هبذه األشياء الثبلثة: لفظ حامل، كمعُب بو قائم، كرباط لو ناظم، كإذا تأملت القرآف 
ؼ كالفضيلة حٌب ال ترل شيئا من األلفاظ أفصح كال كجدت ىذه األمور منو ُب غاية الشر 

أجزؿ كال أعذب من ألفاظو، كال نرل نظما أحسن تأليفا كأشد تبلؤما كتشاكبل من نظمو، كأما 
الَبقي إىل  ا٤بعاين فبل خفاء على ذم عقل أهنا ىي الٍب تشهد ٥با العقوؿ بالتقدـ ُب أبواهبا. ك

 .(80)أعلى درجات الفضل من نعوهتا كصفاهتا"
ألنو جاء بأفصح األلفاظ ُب أحسن نظم  ؛كيقوؿ أيضا: "كاعلم أف القرآف إ٭با صار معجزا     

 .(81)التأليف مضمنا أصح ا٤بعاين"

                                                 
.4=الببلغة للمربد: ص(  77(

  
(78)

 .9ا١بمعة: اآلية سورة 
 .5=الببلغة للمربد: ص (79)
(80)

 .68بياف إعجاز القرآف: ص  
(81)

 .:7ا٤بصدر نفسو: ص  
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كما علل ا٣بطايب سبب ببلغة القرآف كعلوىا فوؽ كل الببلغات بقولو: "فحازت  
نواعها شعبة، خذت من كل نوع من أأببلغات القرآف من كل قسم من ىذه األقساـ حصة، ك 

 .(82)" .فامتزج ٥با بامتزاج ىذه األكصاؼ ٭بط من الكبلـ ٯبمع بْب صفٍب الفخامة كالعذكبة
من ىنا نبلحظ أف ا٣بطايب ٛبكن إىل حد كبّب من استنباط ذلك الفارؽ الذم ٲبيز  ك 

 ن كصفها.الببلغة القرآنية عن الببلغة البشرية كالٍب أحس هبا القدماء كا٤بربد لكنهم مل يتمكنوا م
صل ا٤بربد موازنتو بْب القرآف كالشعر فأتى ببيتْب مشهورين للخنساء ترثى فيهما أخاىا اك  

 :(83)صخرا
 يسً فٍ نػى  تي لٍ تػى قى لى  مٍ واهنًً خٍ ى إً لى عى    ػيلً وٍ ػػػػػػػػػػػػحى  يػنى اكً البى  ةي رى ثػٍ كى   الى وٍ لى كى 
 يسم أى الت  بً  وي نٍ عى  سى فٍ ػػػػػػػػػػم الن  زم عى أي     ػنٍ كً لى ي كى خً أى  لى ثٍ مً  وفى كي بٍ ا يػى مى كى 

َوَلن يَنَفَعُكُم اْليَ ْوَم ِإذ ظََّلْمُتْم أَنَُّكْم ِفي اْلَعَذاِب ﴿قولو تعاىل للمشَبكْب  ك 
. مع شرح معُب اآلية بقولو: "أم ما نزؿ بكم أجل من أف يقع معو التأسي، (84) ﴾ُكونَ   ُمْشَترِ 

 .(85)كنظر بعض إىل بعض"

أسبابا موضوعية كمل يضع يدنا على خصائص فنية، ٥بذا التفصيل كتلك  ربدا٤ب كمل يقدـ لنا        
 ا٤بوازنات، كإ٭با اعتمد على إحساسو الصادؽ كعلى ذكقو الصاُب.

كقد أدرؾ أبو ىبلؿ ما للشاىد القرآين من ركعة ٗبقارنتو بالنصوص الشعرية كالنثرية،  
 فنوف القوؿ فيو، فيقارف مثبل بْب التشبيو ُب لذلك أكثر من اإلشارة إليو، كإيراده، ٍب ا٤بقارنة بْب

رْ   َواْلَقَمرَ ﴿قولو تعاىل  . كبْب قوؿ ابن (86) ﴾ُجوِن اْلَقِديمِ   نَاُه َمَناِزَل َحتَّٰى َعاَد َكاْلُعرْ   َقدَّ
 :(87)الركمي

 .وفً جي رٍ عي  صً خٍ  شى ُب  بلن جً ال نى رى  يػي ٌب  حى       وي بي ائً وى م نػى ارً الس   رً مى ى القى لى  عى ٌب أٍ تى   
 .(88)كيعلق على ذلك بقولو: "كأين يقع ىذا من لفظ القرآف؟!" 

                                                 
(82)

 .68-67ص بياف إعجاز القرآف:  
(83)

 6;ديواف ا٣بنساء :ص  
(84)

 .=7سورة الزخرؼ: اآلية  
(85)

 .5=الببلغة للمربد: ص  
(86)

  =7سورة يس: اآلية  
(87)

 ==7/ 7ـ:  6446ىػ/ 5867، 7ديواف ابن الركمي، شرح أٞبد حسن بسج، دار الكتب العلمية بّبكت لبناف، ط  
(88)

 9>5الصناعتْب: ص  
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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  
ها كيسبقها من شعر، فهو عكس ما ىو مشاىد ُب القرآف من فصلت عن أختها، أك عما يتبع

أف كل آية ذات نسق كامل، كببلغة ال مثيل ٥با، كمعاف ساحرة ال ٱبتلف ُب ذلك كجيزىا 
يعرب مالك بن نيب عن ىذه الفكرة بأسلوبو ا٣باص فيقوؿ: "تتميز اللغة ا١باىلية  ك .كطويلها

بالتعبّبات اجملازية الٍب تستعّب عناصرىا من ك  ن شعر،ُب شكل أبيات م بالتعبّب ا٤بوسيقي ا٤بوزكف
اللغة   ببل سحاب، كصحراء ببل حدكد... كقد جاء القرآف فطول بعبقريتو ا٣باصة ىذه ٠باء

ا١بملة، ىي جديدة اختار القرآف للتعبّب عن ىذه الفكرة صورة ك  كيما يعرب عن فكرة عا٤بية،
، كإف ظل نسقو باقيا، إذ ىي ٙبررت من الوزف فاآلية القرآنية قد أقصت شعر البادية جانبا

 .(89)فحسب، فاتسع ٦با٥با"
كقد قاـ الباقبلين أيضا ٗبوازنة بْب القرآف كالشعر العريب ُب أزىى عصوره، فأثبت أف نظم  

. كأنو (90)القرآف "ليس لو مثاؿ ٰبتذم عليو، كال إماـ يقتدم بو، كال يصح كقوع مثلو اتفاقا"
أنو كبلـ ا الذم جاء ك  .(91)متخصص، كقبيل عن النظّب متخلص" أسلوب "جنس متميز، ك

البارد ،ٖببلؼ ك  ك النادر الضعة،ك  كالرفعة التكلف،ك  خبل من التفاكت كالسهولة مستويا مطردا،
 عدـ االستواء.ك  نتاج النفوس االنسانية فإف مبناه على التفاكت

عجاز كنفي االعتقاد القائل بأف ُب كإذا كانت موازنة الباقبلين بغرض االنتصار لفكرة اإل 
. على (92) ﴾ اِسَياتٍ   رَّ   َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوُقُدورٍ  ﴿القرآف ما ىو على كزف الشعر كقولو تعاىل: 

إظهار أف القرآف أبلغ من  -عتقدنعلى ما -أنو من الرمل، فإف ا٤بربد كاف الغرض من موازنتو 
 ليس أكثر غرابة من بقية أجناس األدب األخرل، ك ىو فالشعر ليس سرا من األسرار، ،الشعر

                                                 
(89)

 675ـ: ص>:=5، 7بن نيب، ترٝبة عبد الصبور شاىْب، بّبكت، ط الظاىرة القرآنية، مالك  
(90)

 .556إعجاز القرآف: ص  
(91)

 .=59ا٤بصدر نفسو: ص  
(92)

 .57سبأ: اآلية سورة  
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مع ذلك فقد توىم بعضهم أف الشعر من شأنو أف يولد تأثّبا يشبو األثر الذم ٰبدثو القرآف 
 . (93)مولعْب بالببلغات ك قد ضلل مثل ىذا الظن أناسا موكلْب با٣بطابات، الكرًن،

ناقص ُب معرفة الببلغة الذم "يعرب إٌف القرآف الكرًن ال ٲبكن أف يشتبو بغّبه إاٌل عند ال 
، (94)"عقلوعن نقصو، كيدؿ على عجزه، كيبٌْب عن جهلو، كيصرح بسخافة فهمو، كركاكة 

 كالناقص ُب معرفة الببلغة لن تضيف لو تلك ا٤بوازنة جديد يطمح إليو.
كإذا كاف القرآف الكرًن قد بلغ ُب ببلغتو حٌد اإلعجاز ، ككاف لو نسقو ا٣باص ُب بناء  

 للغتو، فبل يعِب أف ٚبضع لغة الشعر لذلك النسق، فلغة القرآف ٥با خصوصيتها بوصفها لغة ىد
كبياف، تعُب باإلببلغ كاإلمتاع معا، كهتدؼ إىل إفهاـ ٝبيع الطبقات، فإٌف لغة الشعر ٥با أيضا 

طب العقوؿ خصوصيتها الٍب ٗبقتضاىا هتدؼ إىل اإلمتاع أٌكال ٍبٌ اإلفهاـ ثانيا، كتلك لغة بياف ٚبا
 كالقلوب معا، أٌما ىذه فهي نتاج ٨بيلة كخطاهبا موجو إىل القلوب كا٤بشاعر.

على أٌف بعض الببلغيْب مل يقف عند ىذا ا٢بٌد الذم أخضعت ٗبقتضاىا لغة الشعر للغة  
ض الببلغيْب من ذـ الشعر عاإلعجاز القرآين، باعتبار ىذه اللغة عنواف الفصاحة، فقد اٚبذ ب

 ا لبلنتصار لفكرة اإلعجاز.العريب منهج
 الموازنة بين نظم القرآن والكالم المنثور: رابعا :
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 
،  ُب أردشّب بن بابك""تقل إىل ا٤بوازنة بْب النثر كالقرآف الكرًن فقاؿ: "قاؿ: الكرًن كالشعر ان

. كشرح ا٤بربد ىذا القوؿ: "إذا قتل القاتل (95)"عهده: "كقد قاؿ األكلوف منا: القتل أقل للقتل"
. ٍب علق عليو: "فهذا أحسن الكبلـ من كبلـ مثلو، كقد (96)غّبه من التعرض للقتل" امتنع

قوؿ آخر اعَبض فيو على األكؿ: "كلو اعَبض ب. ٍب جاء ا٤بربد (97)الفهم ما يعِب" اضطره لعلم
معَبض فقاؿ: من القتل ما يهيج القتل، كيبعث عليو، لكاف ذلك لو، كإف مل يكن ما قصد لو 

                                                 
9;7/6: حجج النبوة، ضمن ٦بموع رسائل ا١باحظينظر  (
93(

  
 .569ص :إعجاز القرآف (94)
 . 6=الببلغة للمربد: ص (95)
(96)

 6=ا٤بصدر نفسو:   
(97)

 6=ا٤بصدر نفسو:   



ل ّٔ  بالغت انحديث ٔانقزآٌ<  انثانثانفصم                                                           انبالغت عُد انًبزد <انباب األ

 172 

. أم أف القوؿ الثاين ٲبكن أف يكوف صحيحا لكنو ال يعادؿ القوؿ األكؿ "القتل أقل (98)القائل"
عُب، ٍب أتى ا٤بربد بآية قرآنية ٙبمل معُب القوؿ األكؿ كال ٲبكن معارضتها: "فإذا جاء للقتل" ُب ا٤ب

، جاء ما ال اعَباض عليو،  ﴾ َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأوِلي اْلَْلَبابِ  ﴿ قولو عز كجل:
لذم ليس كمثلو خطر ثاف، فتبارؾ ا ا ﴾ يَا ُأوِلي اْلَْلَبابِ  ﴿كال معارضة لو، كقولو: 

 .(99)شيء"
فحب ا٤بربد لئلٯباز جعلو يعجب بقوؿ بعضهم: "القتل أقل للقتل"، لكن إعجابو باآلية  

أكرب، إال أنو مل يفصل أكجو ا٤بفاضلة بْب اآلية ككبلـ  كاف ﴾ َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياةٌ  ﴿
تعاىل خاطب ا٤بكلفْب حٌب  خطر ثاف" أم أف ا" ﴾ يَا ُأوِلي اْلَْلَبابِ  ﴿العرب، كقولو: 

 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 
ارتدع من يهم بالقتل فلم يقتل خوفا على نفسو أف يقتل فكاف ُب ذلك الدـ إذا أقيد منو، 

. كا١باحظ حاد عنها كشرح آية أخرل أظهر فيها ببلغة اإلٯباز ُب القرآف الكرًن (100)حياة"
ِلَك َدَحاَىا   َواْلَرْ  ﴿كىي قولو تعاىل:  َها َماَءَىا َوَمرْ   َأْخرَ  (ٖٓ)َض بَ ْعَد ذَٰ . (101) ﴾ َعاَىا  َج ِمن ْ

َج   َأْخرَ  ﴿على ا٤باء كالكؤل كاتطب، فجمع بقولو:  ا٤بدائنفقاؿ: "قالت ا٢بكماء: إ٭با تبُب 
َها َماَءَىا َوَمرْ   .(102) "﴾ َعاَىا  ِمن ْ

كلقد حاكؿ فصحاء العرب أف يأتوا ٔبملة كاحدة ٙبوم من ا٤بعاين ما ىو موجود ُب اآلية  
"فقاؿ بعضهم ُب ا٤بعُب الباعث على تقليل القتل ظلما أك : ﴾ َلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياةٌ وَ  ﴿

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

                                                 
(98)

 6=الببلغة للمربد:   


 .=;5سورة البقرة: اآلية   
(99)

 .6=الببلغة للمربد: ص  
(100)

 6;ـ: ص >;=5تفسّب غريب القرآف، ابن قتيبة، ٙبقيق السيد أٞبد صقر، دار الكتب العلمية، بّبكت،   
(101)

 75-74سورة النازعات: اآليتاف   
(102)

 .7/75البياف كالتبيْب:   

http://tanzil.net/#79:30
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. كظهرت ٥بم فضيلة (103)للقتل" فأعجب ا١بميع بإٯباز ىذه العبارة ُب إٯبازىا" أنفى"القتل 
 ة على سائر كبلـ العرب.اآلي

كإف مل يفصل ا٤بربد ُب أكجو ا٤بفاضلة بْب اآلية كقوؿ العرب إال أنو فتح الباب أماـ  
ل استنباط ىذه األكجو كاقفْب على ما ُب اآلية من اإلعجاز تارة كما ُب جالببلغيْب بعده من أ

ضح يوازف بْب قوؿ قو٥بم من القصور أخرل، فهذا الرماين بنظره الثاقب كحسو ا١بمايل الوا
ل" كاآلية الكرٲبة كيقوؿ: "كقد استحسن الناس من اإلٯباز قو٥بم "القتل تللق أنفىالعرب "القتل 

للقتل" كبينو كبْب لفظ القرآف تفاكت ُب الببلغة كاإلٯباز، كذلك يظهر ُب أربعة أكجو: أنو  أنفى
لة، كأحسن تأليفا با٢بركؼ أكثر ُب الفائدة كأكجز ُب العبارة كأبعد من الكلفة بتكرير ا١بم

 .(104)ا٤بتبلئمة"
كيزيد الرازم كجوىا ثبلثة فوؽ ىذه األربعة: أك٥با أف قو٥بم بو تناقض إذ جعل حقيقة  

للقتل ظلما، فيصّب   أنفىإ٭با يصح إذا خصص فقيل: القتل قصاصا  الشيء منافية لنفسو... ك
ل ظلما ألنو قتل بل ألنو قصاص، تقكبلما طويبل. كالوجو الثاين: أف القتل قصاصا ال ينفي ال

األشياء للقتل  أنفىكالثالث: أف دافع صدكر القتل عن اإلنساف ىو صارؼ قوم بداخلو فليس 
 .(105)ىو القتل
بن ٧بمد ا١برجاين ببلغة اآلية كما هبا من الفضل على قوؿ العرب كيرجع  يكيتناكؿ عل 

 .(106)ّبا ابتكار عما قيل قبلوذلك الفضل إىل ٜبانية أكجو ُب اآلية ليس هبا ٝبيعا كث
كتتسع دائرة التفاضل الستخراج كنة ىذه اآلية كما ٙبملو من إٯباز حٌب أننا ٪بد  

 .(107)الزركشي يصل هبذه ا٤بفاضلة إىل عشرين كجها
القرآف كبْب ما قالو الناس ُب  آياتأما عبد القاىر ا١برجاين فّبل أف ا٤بوازنة بْب بعض  

كما قالو بعضهم  ﴾ َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياةٌ  ﴿س اآلية السابقة معناىا خطأ، كعمد إىل نف
من أهنا ٙبمل معُب قوؿ أحدىم )قتل البعض إحياء للجميع( كقاؿ "فإنو كإف كاف قد جرت 

                                                 
(103)

 .=58->58لطائف ا٤بعاين، ُب ضوء النظم القرآين، عبد ا ٧بمد سليماف ا٥بنداكم، مطبعة األمانة، دط، دت: ص  
(104)

 ;;النكت ُب إعجاز القرآف أليب ا٢بسن علي بن عيسى الرماين: ص  
(105)

 =78ـ: ص9>=5، 5للمبليْب، ط ينظر هناية اإلٯباز ُب دراية اإلعجاز، فخر الدين الرازم، ٙبقيق بكرم شيخ أمْب، دار العلم  
(106)

 :58ـ: ص;;=5ينظر اإلشارات كالتنبيهات  ُب علم الببلغة، ٧بمد بن علي بن ٧بمد، ٙبقيق عبد القادر حسْب، دار هنضة مصر،   
(107)

 669-7/666ينظر الربىاف ُب علـو القرآف:   
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عادة الناس بأف يقوؿ ُب مثل ىذا: "إهنما عبارتاف معربٮبا كاحد" فليس ىذا القوؿ قوال ٲبكن 
 .(108)قل شك أف ليس ا٤بفهـو من أحد الكبلمْب ا٤بفهـو من آخر"األخذ بظاىره، أك يقع لعا

إف ىذه ا٤بوازنة كانت بْب كبلـ ا تعاىل ككبلـ البشر، ككيف ٲبكن لكبلـ البشر أف  
مل يرؽ إىل ببلغة القرآف الكرًن ألف   رسوؿ ايبلغ كبلـ ا تعاىل إذا كاف حٌب حديث 

أسلوب ا٢بديث ُب طريقة البياف العريب، فبينهما شقة الفرؽ عظيم جدا بْب أسلوب القرآف ك "
كاسعة، ال يشبو أحدٮبا اآلخر لدل أىل البصر باللغة كأساليبها كبا٤بأثور ا٤بألوؼ من بياهنا قدٲبو 

سلوب ا٤بعتاد للعرب ُب التخاطب كإف كاف قد ارتقى ُب األكحديثو ... فا٢بديث جاء على 
رجة عالية، أما القرآف فهو أسلوب مبتكر ال شبيو لو فيما سلم البياف كاإلٯباز كالببلغة إىل د

 .(109)يعرؼ من كبلـ العرب"
  َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأوِلي اْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم  ﴿فانظر الفرؽ بْب قولو تعاىل  
ُقوَن  . (110): "إقامة حد بأرض خّب ألىلها من مطر أربعْب صباحا" رسوؿ اكقوؿ  ﴾تَ ت َّ

"أسلوب التخاطب ا٤بألوؼ بْب العرب، الذم ٲبتاز بأنو من جوامع   الرسوؿفأسلوب حديث 
الكلم كمن حكيم البياف، كفصيح اللغة، كإنو العقل الناطق بأبلغ تعبّب معتاد كأكجزه، أما أسلوب 

ق القرآف فيتجلى فيو األسلوب الذم مل يعهد لو مثيل كال يشبهو شيء من كبلـ العرب ُب طرائ
 .(111)مناىج خطابو" ك بيانو

إف ا٤بربد كاف يدرؾ مدل إعجاز القرآف بببلغتو ألنو عاش ُب عصر كانت الدراسات  
 فألف عدة كتب حوؿ القرآف منها:"كتاب معاين القرآف حوؿ إعجاز القرآف كببلغتو ُب أكجها

 سورة ُب معاين القرآف إىل كتاب إعراب القرآف...كتاب ا٢بركؼ.يعرؼ بالكتاب التاـ..ك 
 .(112)"ت معانيو ُب القرآففاختلك  طو...كتاب ما اتفقت ألفاظو

                                                 
(108)

 6:5دالئل اإلعجاز: ص  
(109)

-9;ـ: ص =644، 7صطفى الزرقا، ترٝبة ك ٙبقيق ٦بد مكي، دار البشائر اإلسبلمية، طُب ا٢بديث النبوم الشريف، تأليف الشيخ م  
;<. 

(110)
 .675رقم 5ىػ:ج:584، 6سلسلة األحاديث الصحيحة، ٧بمد ناصر الدين األلباين، مكتبة ا٤بعارؼ للنشر ك التوزيع الرياض، ط  

(111)
 .5>-4>ُب ا٢بديث النبوم: ص  

 .>:6-;:6: صالفهرست ( 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 

 .٥با بكلمات كاضحةىذه النفوس تفسّبا 
كا٤بربد جاء هبذه ا٤بوازنة من أجل إثبات مساٮبتو ىو أيضا ُب الدفاع عن نظم القرآف كما  

كا١باحظ كابن قتيبة ، فقد قاؿ الناس: "ىو كزف الشعر، أك قريب  ةكأبو عبيد فعل قبلو الفراء
ها بعضهم على نفظ نوه من كٮبهم شعرا، كرأل آخركف التزامو الفاصلة على ركم أحيانا،ظمنو، ف

مثاؿ القصيدة حْب تلتـز قافية بعينها، كحاكؿ آخركف من ناحية أخرل أف يوجدكا تشاهبا بْب 
بعض الكهاف العرب من كبلـ مسجوع، فظنوه من ذلك  ةلسنأنظم القرآف كما كاف ٯبرل على 

ف ًب . لذلك انربل العلماء يدرسونو كيقارنوف كزنو مع كزف الشعر بعد أ(113)الوادم سجعا"
 بأنو ليس بشعر كال سجع. اؾضبطو بالعركض كالقواُب كالتفعيبلت فتأكدكا حينئذ

                                                 
(113)

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

. ككاف حده لعلم ا٤بعاين أكثر دقة كأقرب معُب، ألف ا٤بسائل الببلغية (1)يطابق مقتفى ا٢باؿ"
الٍب تبحث ُب ىذا العلم تتصل بالَباكيب كما يقع بْب ا١بمل من تقدًن كتأخّب، كحذؼ كذكر، 

، كقد تابعو ُب ىذا ا٤بنهج الببلغيوف كحصر كقصر، كفصل ككصل، كغّب ذلك من ا٤بسائل
 .(2)ا٤بتأخركف كالشراح كا٤بلخصوف

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 

قتضب كالكامل، كالٍب ساعدت على ظهور ىذا العلم كبركزه ظهرت ُب مؤلفاتو كأٮبها ا٤ب
 لبلحقْب. كىذا ما سنلحظو بعوف ا ُب ىذا الفصل.

 المبحث الول: الخبر:
بدأ ىذا النوع يدخل  . ك(4)، كفعل مثلو الفراء(3)ذكر سيبويو ا٣برب مقابل االستفهاـ 

عرؼ ا٣برب قائبل: "ا٣برب ما جاز  الدراسات الببلغية كيأخذ صورة ٧بدكدة على يد ا٤بربد الذم
. أم أف ا٣برب يكوف لو كاقع خارجي من ٍب يوصف بالصدؽ (5)على قائلو التصديق كالتكذيب"

 أك الكذب حسب مطابقتو ٥بذا الواقع أك عدمها.
رضاف: فإف قصد إفادة ا٤بخاطب ا٢بكم يسمى: فائدة ا٣برب، كإف قصد إعبلـ غللخرب  ك 

 .(6)مو فهو يسمى الـز فائدة ا٣بربا٤بخاطب با٢بكم الذم يعل
فاالبتداء ٫بو قولك: زيد، "لقد أشار ا٤بربد ُب كتابو ا٤بقتضب إىل فائدة ا٣برب حيث قاؿ:  

ح صليتوقع ما ٚبربه بو عنو فإذا قلت )منطلق( أك ما أشبهو،  ؛فإذا ذكرتو فإ٭با تذكره للسامع

                                                 
(1)

 5/598شركح التلخيص :  
(2)

 .=4ص ـ:6>=5ىػ / 5846ينظر البحث الببلغي عند العرب، أٞبد مطلوب، دار ا٢برية للطباعة، بغداد،   
(3)

 .579-578-=5/55ينظر الكتاب:   
(4)

-5/779ـ: 7>=5ىػ/5847، 7ىػ، عامل الكتب بّبكت، ط;64ينظر معاين القرآف، أليب زكريا ٰبٓب بن زياد الفراء ا٤بتوَب سنة   
6/<8-<9-798. 

(5)
 .=>/7ا٤بقتضب:   

(6)
 .85-84/ 5ينظر اإليضاح:   
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كاف يعرؼ زيدا كما تعرفو، كلوال ذلك مل   معُب الكبلـ، ككانت الفائدة للسامع ُب ا٣برب، ألنو قد
ل ما ٚبربه بو عنو، هتقل لو زيد، كلكنت قائبل لو: رجل يقاؿ لو زيد. فلما كاف يعرؼ زيدا، كٯب

قاؿ: "أال أنك لو قلت: كاف رجل قائما، ككاف إنساف ظريفا  . ك(7)أفدت ا٣برب، فصح الكبلـ"
و قد كاف، كأنو ٩با يكوف، كإ٭با كضع ا٣برب للفائدة. مل تفد هبذا ا٤بعُب، ألف ىذا ٩با يعلم الناس أن

فإذا قلت: كاف عبد ا، فقد ألقيت إىل السامع ا٠با يعرفو، فهو يتوقع ما ٚبربه عنو، ككذلك لو 
ملها من األكصاؼ، ١باز أف ٚبرب عنها، ككاف فيها حينئذ فائدة، ٙبقربت النكرة من ا٤بعرفة ٗبا 

كذلك ألف ىذا  .ف فارسا، ككاف رجل من أىل البصرة شجاعا٫بو قولك: كاف رجل من بِب فبل
التجوز أال يكوف، أك يكوف فبل يعلم. فلذلك ذكرنا أف االسم ا٤بعركؼ ىو الذم لو ىذا 

 . (8)ا٤بوضع"
كعند حديثو عن "قد" قاؿ: "أما )قد( فأصلها أف تكوف ٨باطبة لقـو يتوقعوف ا٣برب، فإذا  

بلـ ابتداء على غّب أمر كاف بينك كبينو، أك أمر تعلم أنو ال قلت: قد جاء زيد مل تضع ىذا الك
 .(9)فإف أدخلت البلـ على )قد( فإ٭با تدخلها على ىذا الوجو" .يتوقعو

ليتوقع  ؛كقاؿ ُب موضع آخر: "فاالبتداء ٫بو قولك: زيد. فإذا ذكرتو فإننا تذكره للسامع 
ُب الكبلـ، ككانت الفائدة للسامع ُب ما ٚبربه بو عنو فإذا قلت )منطلق( أك ما أشبهو صح مع

ألنو قد كاف يعرؼ زيدا كما تعرفو، كلوال ذلك مل تقل لو زيد، كلكنت قائبل لو: رجل  ؛ا٣برب
ألف  ؛يقاؿ لو زيد فلما كاف يعرؼ زيدا، كٯبهل ما ٚبربه بو عنو، أفدتو ا٣برب، فصح الكبلـ

نتها ٗبا يصلح حدث معُب، كاستغُب اللفظة الواحدة من االسم كالفعل ال تفيد شيئا، كإذا قر 
 .(10)الكبلـ"
فقد ركل ابن األنبارم عن الكندم ا٤بتفلسف أنو "ركب  ؛كقد تنبو ا٤بربد إىل تنوع ا٣برب 

ُب أم موضع  :إىل أيب العباس كقاؿ لو: إين ألجد ُب كبلـ العرب حشوا، فقاؿ لو أبو العباس
، ٍب يقولوف: إف عبد ا قائم، ٍب يقولوف: كجدت ذلك؟ فقاؿ: أجد العرب يقولوف عبد ا قائم

فقاؿ أبو العباس: بل ا٤بعاين ٨بتلفة الختبلؼ  .إف عبد ا لقائم: فاأللفاظ متكررة كا٤بعُب كاحد
                                                 

(7)
 .:8/56ا٤بقتضب:   

(8)
 .>>/8ا٤بصدر نفسو:   

(9)
 .6/779ا٤بصدر نفسو:   

 .:8/56ا٤بصدر نفسو:  (10)
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األلفاظ. فقو٥بم عبد ا قائم إخبار عن قيامو، كقو٥بم: إف عبد ا قائم جواب عن سؤاؿ 
عن إنكار منكر قيامو، فقد تكررت األلفاظ لتكرر سائل، كقو٥بم: إف عبد ا لقائم: جواب 

 .(11)ا٤بعاين فما حار الفيلسوؼ جوابا"
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 
ه اللغوم كما تنبهوا إىل "ضركرة أف يكوف ا٤بتكلم عا٤با بأحواؿ ا٤بخاطبْب، خبّبا بنفسياهتم جوار 

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 

 .(12)إنكاره"
كبذلك فتح ا٤بربد هبذه ا٤ببلحظة للببلغيْب فصبل من فصوؿ علم ا٤بعاين أطلقوا عليو  

ضرب ا٣برب ك٠بوا ا٣برب األكؿ ُب سؤاؿ الكندم كإجابة ا٤بربد: ابتدائيا، كالثاين طلبيا، كالثالث أ
 .(13)إنكاريا

كمن مؤكدات ا٣برب الٍب ذكرىا ا٤بربد حركؼ الزيادة فقاؿ: "ُب "ما" تدخل على ضربْب  
 .(14)أحدٮبا: أف تكوف زائدة للتوكيد فبل يتغّب الكبلـ هبا عن عمل كال معُب"

قاؿ ُب موضع آخر: "كقد تقع )ما( زائدة مؤكدة ال ٱبل طرحها با٤بعُب، كقوؿ ا عز ك  
 . "(15)﴿فَِبَما نَ ْقِضِهم مِّيثَاقَ ُهْم﴾، ككذلك:  ﴾ ْحَمةٍ   ﴿ فَِبَما رَ كجل 

                                                 
(11)

 .686دالئل اإلعجاز: ص   
(12)

-:7ـ: ص6448ىػ/5869، 6بلغية كنقدية ٤بسائل ا٤بعاين، بسيوين عبد الفتاح فيود، مؤسسة ا٤بختار القاىرة، طعلم ا٤بعاين دراسة ب  
7;. 

(13)
 .:5/8ينظر اإليضاح:   

(14)
 .6/98ا٤بقتضب:   


 .=59آؿ عمراف:   


 .599سورة النساء:   
(15)

 .>5/8ا٤بقتضب:   
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 -إذا أتاؾ -( مكررة": "كذلك قولك: قد علمت أف زيداكقاؿ ُب باب "من أبواب )أف   
سيكرمك فكررت الثانية  -إذا أتاؾ -ك قد أردت: قد علمت أف زيداكذلك أن .أنو سيكرمك

﴿أَيَِعدُُكْم أَنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم توكيدا. كلست تريد هبا إال ما أردت باألكىل، فمن ذلك قولو عز كجل: 
 .(16)ة". فهذا أحسن األقاكيل عندم ُب ىذه اآلي ُجوَن﴾  ابًا َوِعظَاًما أَنَُّكم مُّْخرَ   وَُكنُتْم تُ رَ 
( ا٣بفيفتْب فيذكر كجو تكوف فيو أف ا٣بفيفة ُب الكبلـ فيقوؿ: ( ك)إفٍ أما ُب باب )أفٍ  

كا أف لو فعلت ك  "ككجو رابع: أف تكوف زائدة مؤكدة، كذلك قولك: ٤با أف جاء زيد قمت،
 .(17)ألكرمتك"

 :(18)من حركؼ الزيادة الٍب ذكرىا ا٤بربد الكاؼ مثل قوؿ الشاعر ك 
 كىابٍػِبىٍ قىًبيصىةى أىٍف أىًغيبى كىيىٍشهىدا خىارىجىة ا٤بكىلمًف نػىٍفسىوي ًإال  كى   
."(19)﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾ىا ُب قوؿ ا جل كعز دالكاؼ زائدة مؤكدة كتوكي" 
كما ٙبدث ا٤بربد عن الـ االبتداء ُب باب ")إف( إذا دخلت البلـ ُب خربىا" كقاؿ  

أضاؼ: "كذلك قولك: أشهد أف زيدا منطلق،  . ك(20) التوكيد"عنها: "فلما كاف معناىا ُب
كأعلم أف زيدا خّب منك. فإذا أدخلت البلـ قلت: أشهد إف زيدا ٣بّب منك، كأعلم إف زيدا 

 ﴾نَ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُو  ُسولُُو َواللَّ ُو َيْشَهُد ِإنَّ   ﴿َواللَّ ُو يَ ْعَلُم إِنََّك َلرَ  ٤بنطلق. قاؿ ا عز كجل:

)فإذا أدخلت البلـ قلت:  .كما تقوؿ: أعلم زيدا خّبا منك  ؛. فلوال البلـ مل يكن إال )أف
ُدورِ (٩) َما ِفي اْلُقُبورِ   ﴿َأَفاَل يَ ْعَلُم ِإَذا بُ ْعِثرَ كقاؿ:  .أعلم لزيد خّب منك َل َما ِفي الصُّ   َوُحصِّ

ُب موضع ثالث قاؿ عند  . ك(21). فهذا ٦باز البلـ" ﴾  ب َُّهم ِبِهْم يَ ْوَمِئٍذ لََّخِبيرٌ   ِإنَّ رَ  (ٔٓ)

                                                 


 .79سورة ا٤بؤمنوف: اآلية  
(16)

 .:6/79ا٤بقتضب:   
(17)

 .=5/8كينظر:  6/7:6ا٤بصدر نفسو:   
(18)

 675ديواف األعشى : ص  


 .55سورة الشورل: اآلية  
(19)

 .>8/85ا٤بقتضب:   
(20)

 .6/878ا٤بصدر نفسو:   


 45سورة ا٤بنافقوف: اآلية  


 .55-=سورة العاديات:   
(21)

 .6/789ا٤بقتضب:   

http://tanzil.net/#100:9
http://tanzil.net/#100:10


لانفصم                                                                               انثاَي< عهٕو انبالغتانباب  ّٔ  عهى انًعاَي<  األ

 182 

حديثو عن إف: "إف نصبت هبا مل ٙبتج إىل البلـ إال أف تدخلها توكيدا كما تقوؿ: إف زيدا 
 .(22)٤بنطلق"
أيضا عند ا٤بربد ضمّب الفصل قاؿ: "كنظّب تكرير )أف( ىا ىنا  كمن مؤكدات ا٣برب     

، ٫بنعن: ىو، ك  و. كقاؿ أيضا عند حديث"(23) وَن﴾  ِة َكاِفرُ   ﴿َوُىم بِاْلِخرَ قولو تبارؾ كتعاىل: 
﴿َوَما ظََلْمَناُىْم َولَٰ ِكن َكانُوا ُىُم  :توكيدىا ُب القرآف قولو من ا جاءمكىم كما أشبو ذلك: "فم

﴿َتِجُدوُه ِعنَد اللَّ ِو . كقاؿ:  ا ِإن ُكنَّا َنْحُن اْلغَالِِبيَن﴾  ﴿ِإنَّ لََنا َلَْجرً . كقاؿ:  اِلِميَن﴾الظَّ 
رً  كإ٭با زيدت ُب ىذا ا٤بوضع، ألهنا معرفة، فبل ٯبوز أف تؤكد ." (24)ا﴾  ا َوَأْعَظَم َأْجرً   ُىَو َخي ْ

٠بْب ال يستغُب أحدٮبا عن اآلخر: ٫بو اسم كاف كخربىا، إال ا٤بعرفة، كال تكوف زائدة إال بْب ا
 أك مفعويل ظننت كعلمت كأشبو ذلك، كاالبتداء كا٣برب، كباب )إف(.

هبذا يكوف ا٤بربد قد بْب لنا ا٤بواضع الٍب تكوف فيها ضمائر الفصل زائدة مؤكدة.  ك          
ألهنا إذا  مؤكدة كوف زائدةألنو ىناؾ مواضع أخرل قد تأٌب فيها ضمائر الفصل كلكن ال ت

حذفت فسد الكبلـ، منها ما ذكره ا٤بربد: "كلو قلت، كاف زيد أنت خّب منو، أك: كاف زيد أنت 
. ألف من شرط ضمّب الفصل أف يطابق ما قبلو ؼ ا٣بطاب كالغيبة (25)صاحبو مل ٯبر إال الرفع"

مل تأت هبما: اضرب، كال كالتكلم. كنوين التوكيد ا٣بفيفة كالثقيلة، قاؿ: "كذلك قولك إذا 
تضرب، فإذا أتيت هبا قلت: اضربن زيدا، كال تضربن زيدا، كإف شئت ثقلت النوف، كإف شئت 

كىي إذا خففت موكدة، كإذا ثقلت فهي أشد توكيدا، كإف شئت مل تأت هبا فقلت:  .خففتها
ِلَك َغًدا﴾ ﴿َواَل تَ ُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعلٌ اضرب، كال تضرب، قاؿ ا عز كجل:     . ذَٰ

                                                 
(22)

 .6/7:7ا٤بقتضب:   


 89اآلية سورة األعراؼ:  
(23)

 .:6/79ا٤بقتضب:   


 .:;سورة الزخرؼ: اآلية  


 .557سورة األعراؼ: اآلية  


 .64سورة ا٤بزمل: اآلية  
(24)

 .549-8/548ا٤بقتضب:   
(25)

 .8/549ا٤بصدر نفسو:   


 .67سورة الكهف: اآلية   
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َفاَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم ) ﴿. كقاؿ: ﴿َواَل تَ تَِّبَعانِّ َسِبيَل الَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن ﴾كقاؿ: 
 . مُّْسِلُموَن﴾

 كقاؿ الشاعر ُب ا٣بفيفة: 
ا"ٍف سىٍهمنا حىًديدن ذى كىالى تىٍأخي  فىًإي اؾى كىاًلميتىاًت الى تػىٍقرىبػىنػمهىا    .(26)ا لًتػىٍفًصدى
 فاد من ا٣برب ٗبعونة ا٢باؿ أغراض كثّبة ذكر ا٤بربد بعضها:تقد  ك 

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

 .(27)كإ٭با كاف كذلك لعلم السامع أنك ال ٚبرب عن ا عز كجل، كإ٭با تسألو"
( ُب ختاـ دعائو لعلي كـر ا كجهو: "مل يزؿ أمّب ا٤بؤمنْب كقاؿ ا٢بسن البصرم ) 

أال ٛبضي قدما  علي رٞبو ا يتعرفو النصر، كيساعده الظفر حٌب حكم، فلم ٙبكم كا٢بق معك
 حق ال أبالك كأنت على

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: 

 .(28)انظر ُب أمر رعيتك ال أبالك"
اء، أك إىانة ا٤بخاطب، كلكنها قولو: "ال أبالك" ٝبلة خربية منفية، كىي توىم الدع 

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.

 : قاؿ ا٤بربد معلقا على قوؿ الشاعر:التهكم -
ٍعًيكي  كى  ىٍرجيوكيٍم عىلىى بيٍطًء سى  كىمىا ُب بيطيوًف ا٢بىاًمبلىًت رىجىاءي. مٍ ًإينم ألى

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  


 .576سورة البقرة: اآلية  
(26)

 .7/56قتضب: ا٤ب  
(27)

 .6/576ا٤بصدر نفسو:   
(28)

 .:7/65الكامل:   
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 أال تراه يقوؿ: 
بػمري مىٍن الىقػىٍيتي أىٍف قىٍد كىفػى     .(29)ٍخرًبيكفى أىسىاءيكا"ًشٍئتي قىاؿى ا٤ب كىلىوٍ   ٍيتيمٍ أيخى

: قاؿ ا٤بربد كىو يتحدث عن االستفهاـ اإلنكارم: "كمن كبلـ العرب: االستفهام اإلنكاري -
ككذلك إف مل تستفهم كأخربت قلت: ٛبيميا مرة علم ا كقيسيا  أٛبيميا مرة كقيسيا أخرل

 .(30)أخرل، أم تنتقل"
، الغرض منو اإلنكار ربمرة، علم ا، كقيسيا أخرل" خ فقولو: "كذلك...قلت: ٛبيميا 

 حيث ال يستقر على مبدأ، أك قبيلة ينتمي إليها. ؛على ا٤بخاطب
 يقصد كثّبا: : قاؿ ا٤بربد: "كا٤بختار من الشعر األكؿ قولوالذم المدح و -

 لىقىةى البىاًب قػىٍعقىعيواكىىىابى الرمجىاؿي حى  ًمنى النػ فىًر الًبيًض ال ًذينى ًإذىا اٍعتػىزىٍكا  
 متهم بأف مثلهم ال يرد. كقد قاؿ جرير للتيثق ٱبرب ٔببللتهم كمعرفتهم بأقدارىم، ك 

 :خبلؼ ىذا، كىو قولو
يليوؾى كيفيو   

 .(31)نػييػمفىٍت شىوىارًبػيهيٍم عىلىى األىبٍػوىاًب"  ىيٍم دي قػىٍوـه ًإذىا اٍحتىضىرى ا٤ب
 اين الذـ، ال ٦برد اإلخبار.فالغرض من األكؿ ا٤بدح، كمن الث 

: قد ٱبرج ا٣برب إىل معُب القسم، قاؿ ا٤بربد: "كما أف قولك: علم ا ألقومن إ٭با القسم -
 (32).ظ. رزؽ ا، كمعناه القسم، ألنك ُب قولك: )علم( مستشهد"فلفظو ل

 التأخير: المبحث الثاني: التقديم و
ااسن، كاسع التصرؼ، بعيد الغاية، ال يقوؿ عبد القاىر: "ىو باب كثّب الفوائد، جم  

يزاؿ يفَب لك عن بديعو، كيفضي بك إىل لطيفو، كال تزاؿ ترل شعرا يركقك مسمعو، كيلطف 

                                                 
(29)

 .6>-5>/5الكامل:   
(30)

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


 ـ،مل أجده ُب الديواف.5;=5ىػ،5=57ديواف كثّب عزة، ٝبعو كشرحو إحساف عباس، دار الثقافة بّبكت، لبناف،  


 ، كقد كرد البيت ُب الديواف كاآلٌب: 96جرير: ص ديواف  
يليوؾي كيفيودىىيٍم   نػيتػمفىٍت شىوىارًبػيهيٍم عىلىى األىبٍػوىابً                         

 قػىٍوـه ًإذىا احىضىرى ا٤ب
(31)

 .6>5/5الكامل:   
(32)

 .6/576ا٤بقتضب:   
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لديك موقعو، ٍب تنظر فتجد سبب أف راقك، كلطف عندؾ، أف قدـ فيو شيء كحوؿ اللفظ من 
 .(33)مكانو إىل مكاف"

ف ا٤بقدـ كا٤بؤخر دكف ذكر الدكاعي كاألسرار، ككاف العلماء قبل عبد القاىر يكتفوف ببيا 
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.
يكوف الكبلـ موضحا فيقوؿ: "أال ترل أنك يشَبط ا٤بربد ُب كقوع التقدًن كالتأخّب أف  

كقعت أإذا قلت: ظننت زيدا أخاؾ، فإ٭با يقع الشك ُب األخوة، فإف قلت ظننت أخاؾ زيدا، 
الشك ُب التسمية، كإ٭با يصلح التقدًن كالتأخّب إذا كاف الكبلـ موضحا عن ا٤بعُب، ٫بو: ضرب 

كاف ا٤بفعوؿ الثاين ٩با يصح موضعو، إف   زيدا عمركا، ألنك تعلم باإلعراب الفاعل كا٤بفعوؿ، فإف
 .(34)قدمتو فتقدٲبو حسن، ٫بو قولك: ظننت ُب الدار زيدا، كعلمت خلفك زيدا"

فالتقدًن كالتأخّب عند ا٤بربد يأتياف لتحرير ا٤بعُب كضبط الداللة فلو أخطأ اإلنساف فيهما  
لت األفهاـ عند التماس كض ،الختلطت ا٤بعاين ُب الَباكيب، كالتبست الدالالت ُب األساليب

.  ا٢بقيقة، كتاىت العقوؿ ُب البحث عن ا٤بفهـو
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 

را( فيكوف )عمركا( ا٤بدفوع، فإف قدمت ضمّبه صار ىو القابض ا٤بسألة: )أعطيت/ زيدا عم
؛ كالدافع عند السامع، فالوجو ُب ىذا كُب كل مسألة يدخلها اللبس أف يقر الشيء ُب موضعو

كضرب زيدا  .كإ٭با ٯبوز التقدًن كالتأخّب فيما ال يشكل. تقوؿ: ضرب زيد عمرا .ليزكؿ اللبس
 .(35)عمرك، ألف اإلعراب مبْب"

ربد يشّب ىنا إىل ضركرة ضبط الكلمات باإلعراب كي يتضح ا٤بقدـ من ا٤بؤخر كال فا٤ب 
 يلتبس ا٤بعُب على السامع.

                                                 
(33)

 .7;دالئل اإلعجاز: ص  
(34)

 .:=-9=/7ا٤بقتضب:   
(35)

 .>7/55ر نفسو: ا٤بصد  



لانفصم                                                                               انثاَي< عهٕو انبالغتانباب  ّٔ  عهى انًعاَي<  األ

 186 

ألف )أما(  ؛كقاؿ أيضا: "أال ترل أنك تقوؿ: أما زيدا فاضرب، فإف قدمت الفعل مل ٯبز
ء، فهذا ال يتصل بو فعل، كإ٭با حد الفعل أف يكوف بعد الفا ؛ُب معُب: مهما يكن من شيء

 .(36)كلكنك تقدـ االسم، ليسد مسد اذكؼ الذم ىذا معناه، كيعمل فيو ما بعده"
 -ؿاعندنا على تقدًن ا٢ب-كٙبدث ا٤بربد عن تقدًن ا٢باؿ فقاؿ: "كقوؿ ا عز كجل 

ًعا أَْبَصارُ كا أعلم، كذلك:   .ُجوَن ِمَن اْلَْجَداِث﴾  ُىْم َيْخرُ   ﴿ُخشَّ
ٍ يػىرىين ميٍزبً   ككذلك ىذا البيت:  ا ٱبىٍطري مىا ملى ًمي رىتىعٍ      دن  كىًإذىا ٱبىٍليو لىوي ٢بٍى
 .(37)قاؿ الشاعر: ضىاًحكنا مىا قػىبػ ٍلتػيهىا ًحْبى قىاليوا   نػىقىضيوا صىك هىا، كىريد ٍت عىلىي ا" ... ك 
قاؿ ا٤بربد على ذلك أمثلة مصنوعة كقو٥بم: "ضاربا عمرا رأيت زيدا، كأنت تريد رؤية  ك 

 .(38)لعْب، كشاٛبا أخاه أقبل عبد ا"ا
بالقرآف كبالشعر على صحة ما يقوؿ دكف لفت إىل سر ببلغي كراء ىذا  يستشهدفا٤بربد  
 التقدًن.
كعندما يرل ا٤بربد أف ا٢باؿ قد جاء متقدما كما ُب القرآف كالشعر العريب القدًن، فإنو  

لى عاملها "فإذا كاف العامل ُب ا٢باؿ يطمئن إىل صحة كضع القاعدة الٍب ٘بيز تقدًن ا٢باؿ ع
لتصرؼ العامل فيها، فقلت: جاء زيد راكبا، كراكبا جار زيد،  ؛فعبل صلح تقدٲبها كتأخّبىا

 .(39) كجاء راكبا زيد ..."
 و فيوكمن ٍب فإف ا٤بربد ٯبيز تقدًن ا٢باؿ مستشهدا بالقرآف كالشعر ك ىذا الرأم ٱبالف 

ال "ذا التقدًن نوعا من الفوضى الٍب ال تقبلها لغة منظمة إذ الباحث إبراىيم أنيس الذم يعد ى
ضاضة من تقدًن ا٢باؿ أك تأخّبىا ُب غّب ىذين األسلوبْب، أسلوب اإلضافة مثل غيرل النحاة 

رِ   ِسُل اْلُمرْ   ﴿َوَما نُ رْ أعجبِب كجو ىند مسفرة، كأسلوب ا٢بصر ٫بو  يَن   َسِليَن ِإالَّ ُمَبشِّ
يفهم من كبلمهم أف أم تركيب من تراكيب التقدًن كالتأخّب ُب ا٢باؿ جائز  . بل(40)يَن﴾  َوُمنِذرِ 

                                                 
(36)

 .;7/6ا٤بقتضب:   


 .;4سورة القمر: اآلية  
(37)

 .4;5-=:8/5ا٤بقتضب:   
(38)

 .4;8/5ا٤بصدر نفسو:   
(39)

 .8/744ا٤بصدر نفسو:   
 .>8سورة األنعاـ: اآلية ( 40)
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يعقب على ذلك بقولو: "كلعمرم تلك ىي الفوضى الٍب ال تقبلها لغة  . ك(41) "ال غبار عليو
. ٍب يزعم أنو استقرأ ٝبيع (42)كلغتنا العربية" من اللغات فضبل عن لغة منظمة دقيقة النظاـ

ها مثبل كاحدا يؤيد ما يزعمو النحاة من تقدًن ا٢باؿ، بين القرآف الكرًن فلم يرا٢باالت ا٤بنفردة ُب 
كيستشهد على صحة ما يراه ٖبمس عشرة آية من القرآف التـز فيها تأخّب ا٢باؿ عن صاحبها 

 .(43)كعاملها معا
 :(44)كركل ا٤بربد أبياتا للصلتاف العبدم كمنها قولو 

ٍسًلميوفى 
ي
يًقنىا كىالن يبً   فىًمل تػينىا أىنػ نىا ا٤ب  عىلىى ًديًن ًصدم

كالعرب تفعل ىذا، فهو ُب الواك جائز، أف النيب".  على دين صديقنا ك"كقولو: "ٍب قاؿ:  
 .(45)تبدأ بالشيء كا٤بقدـ غّبه"

ٍب ذكر أمثلة للعطف بالواك دكف ذكر معُب ببلغي، ٍب عاد فذكر ىذه األمثلة ُب موضع  
حركؼ العطف، قاؿ: "... فإف العرب إذا كاف العطف بالواك آخر مع بياف الفرؽ بْب بعض 

َواللَّ ُو   َوِمنُكم مُّْؤِمنٌ   ﴿ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمنُكْم َكاِفرٌ قدمت كأخرت، قاؿ ا تبارؾ كتعاىل: 
لو كاف بػ "ٍب" أك . ك  اِكِعيَن﴾  َكِعي َمَع الرَّ   ﴿َواْسُجِدي َوارْ . قاؿ:  ﴾  ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيرٌ 

 .(46)بػ "الفاء" مل يصلح إال تقدًن ا٤بقدـ ٍب يليو كاحد فواحد"
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، كمعلـو أهنا ٤بطلق ا١بمع ٖببلؼ 
ىػ(: "كاك العطف،  911قاؿ السيوطي )ت  .فإنو ٯبب معهما مراعاة الَبتيب ،"الفاء" أك "ٍب"

ِفيَنِة﴾كىي ٤بطلق ا١بمع، فتعطف الشيء على مصاحبو ٫بو:  َناُه َوَأْصَحاَب السَّ .  ﴿َفأَنَجي ْ

                                                 
(41)

 .778ـ: ص>;=5، :من أسرار اللغة، إبراىيم أنيس، مطبعة األ٪بلو، ط  
(42)

 .778من أسرار اللغة: ص  
(43)

 .779ينظر من أسرار اللغة: ص  
(44)

 .7>7/5الكامل:   
(45)

 .9;7/5ا٤بصدر نفسو:   


 .46سورة التغابن: اآلية  


 .87سورة آؿ عمراف: اآلية  
(46)

 .>6/5الكامل:   


 .59سورة العنكبوت: اآلية  
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اٌت مِّن ﴿َصَلوَ مرادفو: على ....كالشيء  اِىيَم﴾  َسْلَنا نُوًحا َوإِبْ رَ   ﴿َولََقْد َأرْ كعلى سابقو ٫بو 
 ..(47) ْحَمٌة﴾  بِِّهْم َورَ   رَّ 

 ا ضكُب التحرير كالتنوير أف تقدًن الكافر ُب اآلية األكىل ألنو "ىو ا٤بقصود بالكبلـ تعري 
 .(48)تصرٰبا" ك

 كركل ا٤بربد قوؿ ٧بكاف السعدم: 
ًبيبىةه  ًإيلى ًإٍف كىانىٍت  كىلىٍستي كى    نٍػيىا ًإذى          حى  ا مىا تػىوىل تً بًبىاؾو عىلىى الدي
حبيبة،  يلإعلى الدنيا كإف كانت  ؾو ٍب قاؿ: "إ٭با ىو تقدًن كتأخّب، أراد: كلست ببا 

 كلوال ىذا التقدير مل ٯبز أف يضمر قبل الذكر، كمثلو:
 تػىٍلقىا الس مىاحىةى ًمٍنوي كىالن دىل خيليقنا  ًإٍف تػىٍلقى يػىٍومنا عىلىى ًعبل تًًو ىىرًمىا  
 اف:ككذلك قوؿ حس 
 بنا ُب بػيٍرتيًن األىسىدً شأىٍك كىافى ميٍنتى           قىٍد ثىكىلىٍت أيميوي مىٍن كيٍنتي كىاًحديهي   
 .(49) "يقوؿ من كنت كاحدة قد ثكلت أمو 
على الدنيا، كإف كانت إىل حبيبة  ؾالتقدًن كالتأخّب ُب البيت بْب ٝبلٍب: كلست ببا 

بب بالسبب، كذلك أف حب الشيء يستدعي البكاء عليو كبينهما ارتباط ُب ا٤بعُب، ارتباط ا٤بس
جعل  زعند زكالو أك توقع ذلك، فهما كا١بملة الواحدة...كتقدير التقدًن كالتأخّب ىو الذم جو 

اسم كاف ضمّبا مستَبا فيها، كعائدا على "الدنيا"، كذلك أف مرجع الضمّب كإف كاف مؤخرا ُب 
: أف عود الضمّب على متأخر لفظا الذكر إال أف رتبتو التقدًن، كلذا جاز ا إلضمار، كمن ا٤بعلـو

 .(50)كرتبة ٩بنوع
 :(51)كيركم ا٤بربد مقطوعة لعركة بن الورد، كمنها قولو 

                                                 


 .:6سورة ا٢بديد: اآلية  


 .;59سورة البقرة: اآلية  
(47)

ف ُب علـو القرآف، للحافظ أيب الفضل جبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي، ٙبقيق مركز الدراسات القرآنية، دط دت: اإلتقا  
8/5656. 

(48)
 .28/6:6ـ: 8>=5، 5تفسّب التحرير كالتنوير، الشيخ ٧بمد الطاىر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، ط  

(49)
 .644-==5/5الكامل:   

(50)
 .>5/5يضاح: ينظر اإل  

(51)
 .5/576الكامل:   
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يٍنتى  كىًإٍف بػىعيديكا الى يىٍأمىنيوفى اٍقَبىابىوي 
 رً ػػػػػػػػػظً ػػتىشىويؼى أىٍىًل الغىاًئًب ا٤ب

ًني ةى يػىٍلقىهى ف  ا كىًإٍف يىٍستػىٍغًن يػىٍومنا فىأىٍجًدرً  اذىًلكى ًإٍف يػىٍلقى الػمى يدن  ٞبًى
 يهتم هبم. دالضمّب ُب: "كإف بعدكا" للفقراء، ألنو كا 
ال يأمنوف  ؛أراد .يقوؿ ا٤بربد: "كقولو: "كإف بعدكا ال يأمنوف اقَبابو" على التقدًن كالتأخّب 

 ازاة ماضيا، كما قاؿ زىّباقَبابو كإف بعدكا، كىذا حسن ُب اإلعراب إذا كاف الفعل األكؿ ُب اجمل

: 
: الى غىاًئبه مىايل كالى حىًرـي  ًإٍف أىتىاهي خىًليله يػىٍوـى مىٍسأىلىةو  كى   يػىقيوؿي

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:

 إًن كى ًإٍف ييٍصرىٍع أىخيوؾى تيٍصرىعي  ا أىقٍػرىعي ٍبني حىاًبسو يىا أىقٍػرىعي    يى 
أراد سيبويو، إنك تصرع إف يصرع أخوؾ، كىو عندم على قولو: إف يصرع أخوؾ فأنت  

 .(52)تصرع يا فٌب"
التقدًن ُب بيت عركة ىو: "كإف بعدكا" كىي ٝبلة شرطية كقعت حاال كفعلها ماض،  

كحسن أف يكوف فعل اجملازاة مرفوعا إذا كاف فعل الشرط ماضيا، كما سبق ُب بيت  كىذا جائز،
 ألف الكتاب ُب اللغة كاألدب. ؛زىّب، كقد اسَبسل ا٤بربد ُب ىذه ا٤بسألة ٫بويا

كتقدًن ا٤بفعوؿ جائز عند أمن اللبس، كا٤بربد يبْب ذلك عند بياف اتصاؿ الفعل بالبلـ،  
 يب ا٢بماة كأهبٍب عليها".فهو يورد قوؿ أيب النجم: "س

كذيب، فمن ٍب كصلها بػ "على    ٍب يقوؿ: "إ٭با يريد اهبتيها، فوضع "اهبٍب" ُب موضع: ا  
ألهنا الـ اإلضافة، تقوؿ: لزيد ضربت" ك"لعمرك أكرمت"  ؛الذم يستعمل ُب صلة الفعل البلـ ك

رل الفعل ٦برل ا٤بصدر، كا٤بعُب: عمرا أكرمت، كإ٭با تقديره: إكرامي لعمر، كضريب لزيد، فأج
ألف الفعل إ٭با ٯبيء كقد عملت البلـ، كما قاؿ ا  .كأحسن ما يكوف ذلك إذا تقدـ ا٤بفعوؿ

ف أخر ا٤بفعوؿ فهو عريب حسن، كالقرآف ٧بيط إ ك وَن﴾  ْؤيَا تَ ْعبُ رُ   ﴿ِإن ُكنُتْم لِلرُّ جل كعز: 

                                                 


 .559ـ: ص>>=5ىػ/>584، 5شرحو كقدـ لو علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بّبكت لبناف، ط ديواف زىّب ابن أيب سلمى،  
(52)

 .578-5/577الكامل:   


 .87سورة يوسف: اآلية  
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ِدَف   ﴿ُقْل َعَسٰى َأن َيُكوَن رَ اؤه: ٔبميع اللغات الفصيحة... كالنحويوف يقولوف ُب قولو جل ثن
 .(53). إ٭با ىو ردفكم" َلُكم﴾

مع أف األصل التأخّب،  افقد بْب ا٤بربد أف تقدًن ا٤بفعوؿ ُب اللغة "عريب حسن" يعُب جائز  
 كالفعل ا٤بتعدل قد يتصل بالبلـ فا١بار كاجملركر ُب ٧بل ا٤بفعوؿ معُب.

 ا٤بفعوؿ بو فقاؿ: "كلو قلت: غبلمو كاف زيد كُب موضع ُب ا٤بقتضب بْب جواز تقدًن 
كاف جيدا أف تنصب الغبلـ بيضرب، ألنو كل ما جاز أف يتقدـ من األخبار جاز ،يضرب 

 .(54)تقدًن مفعولو"
أنت  . ك(55)عبد ا، كظريفاف أخواؾ، كحساف قومك" لكتقوؿ على ىذا: "غبلـ  ك 

 مؤخر على خربه.تريد كبل من )عبد ا( ك)أخواؾ( ك)قومك( مبتدأ 
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 
، مفردا ٦برل الفعل ُب ٝبيع أحوالو من العمل، فالتقدًن كالتأخّب ُب الفعل، كما كاف خربا لؤلكؿ

. ذلك "أف كل ما جاز أف يتقدـ من األخبار جاز تقدًن (56)أك مع غّبه، فمجراىا كاحد"
 .(57)مفعولو"
نبلحظ أنو قد غلبت الدراسة النحوية على ىذا ا٤ببحث  من خبلؿ ىذه اآلراء للمربد   

 ببلغية من كراء التقدًن كالتأخّب.فبل ٪بد أثرا لؤلسرار ال
 
 
 
 

                                                 


 .6;سورة النمل: اآلية  
(53)

 .;=/7الكامل:   
(54)

 .8/545ا٤بقتضب:   
(55)

 .;8/56ا٤بصدر نفسو:   
(56)

 .:8/59ا٤بصدر نفسو:   
(57)

 .8/545ا٤بصدر نفسو:   
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 :المبحث الثالث: الحذف
ا٢بذؼ من أدؽ طرؽ التعبّب، يدرؾ منزلتو من أكٌب حظا من البياف، ككاف من ذكم  

ىػ( يقوؿ فيو: "كىو باب دقيق ا٤بسلك،  471البصر بصناعة الكبلـ، فاإلماـ عبد القاىر )ت 
لطيف ا٤بأخذ، عجيب األمر، شبيو بالسحر، فإنك ترل ترؾ الذكر أفصح من الذكر، كالصمت 

فادة أك ٘بدؾ أنطق ما يكوف إذا مل تنطق، كأًب ما يكوف بيانا إذا مل ن اإلفادة أزيد لئلع
 . فللحذؼ سحره كمكانتو ُب الببلغة.(58)تنب"

 .ا٢بذؼ يتوقف على أمرين: القرينة الدالة على اذكؼ، كالغرض ا٤برجح للحذؼ ك 
ىذا عدا  ،كا٤بسند إليو، كمتعلقات الفعل ،كا٢بذؼ عند الببلغيْب يتناكؿ كبل من: ا٤بسند

 ا٢برؼ، أك ا٢برفْب من الكلمة كما أثر عن القدماء.
 كسنبْب ما تناثر من ىذه األنواع ُب مؤلفات ا٤بربد. 

الٍب جاءت  "قاؿ ا٤بربد: "كٯبوز ُب الشعر حذؼ ألف االستفهاـ، ألف "أـ حذف الحرف: 1-
 بعدىا تدؿ عليها، قاؿ ابن أيب ربيعة:

 ًبسىٍبعو رىمىٍْبى ا١بىٍمرى أىـٍ بًثىمىافو  ٍنتي دىارًينا لىعىٍمريؾى مىا أىٍدرًم كىًإٍف كي   
 .(59)يريد: أبسبع؟" 
ل ا٢بذؼ )أـ( ا٤بعادلة، إذ ىي تقع ُب حيز يكالشاىد: حذؼ ٮبزة االستفهاـ، كدل 

 االستفهاـ ا٤براد بو التصور.
ْمِس َوُضَحاَىا﴿ؿ ُب موضع آخر متحدثا عن القسم: "فأما قولو: و كيق  فإ٭با .  ﴾َوالشَّ

اَىا﴿كقع القسم على قولو:  كحذفت البلـ لطوؿ القصة، ألف للكبلـ إذا  ﴾َقْد َأفْ َلَح َمن زَكَّ
. فالغرض من حذؼ البلـ ُب ىذه اآلية حسب ا٤بربد ىو اإلٯباز (60)طاؿ كاف ا٢بذؼ أٝبل"

 .(61)كقد كافقو على ذلك األلوسي

                                                 
(58)

 .:58دالئل اإلعجاز: ص  
(59)

 .6/79، كا٤بقتضب: 6/688، كينظر الكامل: 8=7/6، كا٤بقتضب: ;;7/5الكامل:   


 .45سورة الشمس: اآلية  
(60)

 .;6/77ا٤بقتضب:   
(61)

سّب القرآف العظيم ك السبع ا٤بثاين، للعبلمة أيب الفضل شهاب الدين السيد ٧بمود األلوسي البغدادم ا٤بتوُب سنة ركح ا٤بعاين ُب تفينظر   
 .74/587ىػ، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت لبناف، دط، دت: 4;56
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. كيذكر (62). أم: من قومو" ﴾وُ ُموَسٰى قَ ْومَ   َواْخَتارَ ﴿ؿ أيضا: "قاؿ عز كجل: و كيق 
ا٤بربد  عن سيبويو أف ىذه ىي طريقة العرب فيقوؿ: "كمن العرب من يقوؿ: "ا ألفعلن" كذلك 

 .(63)ينوكنو" مفجاز حيث كثر ُب كبلمهم، كحذفوه ٚبفيفا، كى ؛ر، كإياه نولأنو أراد حرؼ ا١ب
"كاعلم أف من العرب من  كلكن ا٤بربد ال يوافقو ُب ا٤بقتضب على ذلك، فهو يقوؿ: 

ركؼ ُب اللغة، كال عكليس ىذا ٔبيد ُب القياس، كال م .يقوؿ: ا ألفعلن، يريد الواك، فيحذفها
ألف حرؼ  ؛كإ٭با ذكرناه ألنو شيء قد قيل، كليس ٔبائز عندم .جائز عند كثّب من النحويْب

 .(64)ا١بر ال ٰبذؼ كيعمل إال بعوض"
د "ا٤بقتضب" فإف ا٤بربد يرل بعد ىذا ا٢بذؼ من ٤با كاف "الكامل" قد ألف بع ك 

الببلغة، كيضرب لو األمثلة، كالشواىد الكثّبة، فهو يقوؿ: "ك٩با يستحسن لفظو، كيستغرب 
 معناه كٰبمد اختصاره قوؿ أعرايب من بِب كبلب:

ٍ يػىٍعًرٍض فىًإينم كىنىاقىًٍب     افً ػرًضى ػػػػمىى غى ػػػػػػػػػػًٕبىٍجرو ًإىلى أىٍىًل ا٢بً          فىمىٍن يىكي ملى
ني فػىتيٍبًدم مىا هًبىا ًمٍن صىبى     كىأيٍخًفى ال ًذم لىٍوالى األىسىى لىقىضىاين   ةو ػػػػػػابى ػٙبًى
قاؿ ا عز  ؛يريد لقضى علي، فأخرجو لفصاحتو كعلمو ٔبوىر الكبلـ أحسن ٨برج 
. كا٤بعُب إذا كالوا ٥بم، أك كزنوا ٥بم ... كمن  ﴾وَن   َوِإَذا َكالُوُىْم َأو وَّزَنُوُىْم ُيْخِسرُ ﴿كجل: 

 : ذلك قوؿ الفرزدؽ
 كىجيودنا ًإذىا ىىب  الرميىاحي الز عىازًعي    كىًمن ا ال ًذم اٍخًتّبى الرمجىاؿي ٠بىىاحىةن   
 .(65)أم من الرجاؿ، فهذا من الكبلـ الفصيح" 

 

                                                 


 .599سورة األعراؼ: اآلية  
(62)

 .5/76، كالكامل: 8/774-786-6/765ا٤بقتضب:   
(63)

 .6/588الكتاب:   
(64)

 .:6/77ا٤بقتضب:   


 .47سورة ا٤بطففْب: اآلية  


 ك قد كرد ُب الديواف كاآلٌب: 7:4ديواف الفرزدؽ: ص  
يػٍرنا ًإذىا ىىب  الرميىاحي الز عىازًعي        كىًمن ا ال ًذم اٍخًتّبى الرمجىاؿي ٠بىىاحىةن              كىخى

(65)
 .5/76الكامل:   



لانفصم                                                                               انثاَي< عهٕو انبالغتانباب  ّٔ  عهى انًعاَي<  األ

 193 

افاؾ ا، فلم يضمر حرؼ كيقوؿ: "ككاف يقاؿ لرؤبة: كيف أصبحت؟ فيقوؿ: خّب ع 
 .(66)ا٣بفض كلكنو حذؼ لكثرة االستعماؿ"

ىػ( يرل الببلغة ُب حذؼ حرؼ ا١بر، كأف ا٢بذؼ عريق ُب  406كالشريف الرضى )ت  
َقاَل فَِبَما َأْغَويْ َتِني َلَقْ ُعَدنَّ َلُهْم ﴿أصوؿ العربية فهو حْب يتعرض لقولو تعاىل حاكيا عن إيليس 

كا٢بذؼ ىهنا  .ا٤براد ألقعدف ٥بم على صراطك ا٤بستقيم . يقوؿ: "ك(67) ﴾َتِقيَم اَطَك اْلُمسْ   ِصرَ 
 .(68)ُب أصوؿ العربية" ؼالفصاحة كأعر  ُب أبلغ

كيشّب ا٤بربد إىل حذؼ ا٢برؼ استخفافا فيقوؿ: "ك٩با حذؼ استخفافا ألف ما ظهر  
، كبِب ا٥بجيم، كبِب العنرب: دليل عليو قو٥بم ُب كل قبيلة تظهر فيها الـ ا٤بعرفة، مثل بِب ا٢بارث

بلهجيم، فيحذفوف النوف لقرهبا من البلـ، ألهنم يكرىوف التضعيف، فإف كاف مثل  ىو بلعنرب، ك
بِب النجار، كالنمر، كالقيم مل ٰبذفوا، لئبل ٯبمعوا عليو علتْب: اإلدغاـ، كا٢بذؼ كيقولوف: 

 قاؿ:علماء بنو فبلف، يريدكف: على ا٤باء فيحذفوف الـ على، كما 
كىلىًكٍن طىفىٍت عىٍلمىاًء قػيٍلفىةي خىاًلًد" كىمىا سيًبقى القىٍيًسيي ًمٍن ضيٍعًف ًحيلىةو   

(69). 
ا٤بربد كإف مل يوضح لنا السّب الببلغي من كراء حذؼ ا٢بركؼ إال أف إشارتو إىل الرغبة  ك 

 ُب اإلٯباز كالتخفيف أعاف ا٤بتأخرين ُب إٯباد األسرار الببلغية من ا٢بذؼ.
 حذف الفاعل: 2-

إال أننا ٪بده ُب  (70)يرفض ا٤بربد حذؼ الفاعل ُب مواضع كثّبة من كتابو ا٤بقتضب 
 :(71)الكامل ٯبيزه، فيقوؿ عند شرحو لبيت شعر

 ٍبي  تىدىاىنى فىسىًمٍعنىا صىٍعقىوي           الىحى سىحىابه فػىرىأىيٍػنىا بػىٍرقىوي 

                                                 
(66)

 .6=/6الكامل:   
   :5سورة األعراؼ: اآلية( 67)
(68)

 >:تلخيص البياف ُب ٦بازات القرآف، الشريف الرضي، ٙبقيق ك تقدًن علي ٧بمود مقلد، دار مكتبة ا٢بياة بّبكت لبناف، دط، دت: ص  
(69)

 .==7/6،ك ينظر الكامل :  5/695ا٤بقتضب:   
=5/5ينظر ا٤بقتضب :   (
70( 

(71)
 .>;6/6الكامل:   
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فالفاعل كا٤بذكور، ألف ا٤بعُب عليو، كنظّبه "قولو: "الح سحاب"، إ٭با معناه: أالحو ا،  
. كمل  ﴾ْت بِاْلِحَجابِ   بِّي َحتَّٰى تَ َوارَ   رَ   َعن ِذْكرِ   إِنِّي َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيرِ ﴿قولو جل كعز: 

 .(72). كمل يذكر األرض" ﴾َىا ِمن َدابَّةٍ   َك َعَلٰى َظْهرِ   َما تَ رَ ﴿يذكر الشمس، ككذلك: 
إلذاف  آلية األكىل: حٌب توارت الشمس، كحذفت لظهورىا، ظهورا تاما، كفا٤براد ُب ا 

 ة كاالختفاء، ككأف إسقاطها من العبارة ينبئ بالغركب كاالختفاء.اا٢بذؼ با٤بوار 
 حذف الفعل: 3-

أجاز ا٤بربد حذؼ الفعل فقاؿ: "كقد ٰبذؼ الفعل ُب التكرير كُب العطف كذلك قولك:  
ؿ على الفعل دف يا فٌب، فإ٭با حذؼ الفعل لئلطالة كالتكرير، ك رأسك كا٢بائط، كرأسو كالسي

كمن أمثاؿ العرب: "رأسك كالسيف" كمن أمثا٥بم: "أىلك  .اذكؼ ٗبا يشاىد من ا٢باؿ
 قد دؿ ىذا على أنو يريد: بادر أىلك كالليل. . ك كالليل"

 .(73)لسيف"كاألكؿ على أنو: نح رأسك من السيف، كتقدير ُب الفعل: اتق رأسك كا 
قد أشار ا٤بربد ُب ىذا النص إىل الغرض من حذؼ الفعل كىو التكرير كاإلطالة كما ك  

 شار إىل ضركرة كجود قرينة تدؿ على اذكؼ كترشد إليو.أ
كُب موضع آخر يبْب ا٤بربد أف الغرض من حذؼ الفعل االستغناء، قاؿ: "كنظّب ىذا  

إذا رأيت رجبل قد  -٫بو قولك -ن عن ذكرهالفعل الذم يضمر إذا علمت أف السامع مستغ
القرطاس كا، أم: أصاب القرطاس، أك رأيت قوما يتوقعوف  :سدد سهما فسمعت صوتا

 .(74)ا٥ببلؿ، ٍب ٠بعت تكبّبا قلت: ا٥ببلؿ كا، أم: رأك ا٥ببلؿ"
.. األمر ال .ُب الكامل كردت عدة أمثلة ٢بذؼ الفعل منها قولو: "تقوؿ ضربا زيدا ك 

در على الفعل ا٤بضمر، قاؿ صف إال يفعل، فكاف الفعل فيو أقول، فلذلك أضمرتو، كدؿ ا٤بيكو 
، فكاف ُب موضع "أضربوا" حٌب   ﴾َقابِ   َب الرِّ   وا َفَضرْ   َفِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفرُ ﴿ ا عز كجل:

                                                 


 .76يةسورة ص: اآل  


 .89سورة فاطر: اآلية  
(72)

 .6>6/6الكامل:   


 .٦5/96بمع األمثاؿ:   
(73)

 .7/659ا٤بقتضب:   
(74)

 .>6/75، كينظر ا٤بصدر نفسو: =8/6ا٤بصدر نفسو:   


  48سورة ٧بمد: اآلية  
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ٰى ِإَذا أَْثَخنُتُموُىْم َحتَّ  ﴿كأف القائل قاؿ: فاضربوا، أال ترل أنو ذكر بعده الفعل ٧بضا ُب قولو 
وا اْلَوثَاَق   .".(75) ﴾َفُشدُّ

فقد ذكر ا٤بربد الفعل اذكؼ، كنص على دليل ا٢بذؼ، كىو أف األمر ال يكوف إال  
 يدؿ عليو با٤بصدر كما دؿ عليو بالفعل ا٤بذكور: "أثخن". ؛بفعل

أك  ،إال الفعل مضمرا"لو" ال يليها  "كمن ذكر الفعل، كحذفو ما جاء ُب قوؿ ا٤بربد: 
ألهنا تشارؾ حركؼ ا١بزاء ُب ابتداء الفعل كجوابو، تقوؿ: لو جئتِب ألعطيتك، فهذا ىو  ؛مظهرا

، كا٤بعُب  ﴾بِّي   ْحَمِة رَ   ُقل لَّْو أَنُتْم َتْمِلُكوَن َخَزاِئَن رَ  ﴿ظهور الفعل، كإضماره قولو عز كجل: 
 "أنتم"، ك٤با أضمر ظهر بعده ما يفسره، كمن مثلو: لو ٛبلكوف أنتم فهذا الذم رفع -كا أعلم-

جىعىٍلتي ٥بىيٍم فػىٍوؽى العىرىاًنًْب مىٍيسىمىا" كىلىٍو غىيػٍرى أىٍخوىايل أىرىاديكا نىًقيصىًٍب   
(76). 

األداة "لو" ٨بتصة بالدخوؿ على الفعل، فإذا مل يوجد كاف مقدرا، فالضمّب، "أنتم"  
 أبدؿ من الضمّب ا٤بتصل كىو كاك ا١بماعة: ٍبفحذؼ فاعل لفعل ٧بذكؼ يفسره ما بعده، 

كالغرض منو  .فدليل ا٢بذؼ كجود ا٤بفٌسر إذ األصل :لو ٛبلكوف ٛبلكوف، الضمّب ا٤بنفصل،
االختصاص، كأف الناس ىم ا٤بختصوف بالشح ا٤بتبالغ، كذلك ألف الفعل األكؿ ٤با سقط ألجل 

 ا٤بفسر يرز الكبلـ ُب صورة ا٤ببتدأ كا٣برب.
 ذف المبتدأ:ح 4-

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.

كا، أم ىذا  ؿفمن ذلك أف ترل ٝباعة يتوقعوف ا٥ببلؾ، فقاؿ قائل منهم: ا٥ببل 
 .(77)ا٥ببلؾ"
: "كاستعمل ىذا فكثر، حٌب حذؼ فقاؿ كامل نفس ا٤بثاؿالمن ُب موضع  كرذ  ك 

استخفافا، لعلم السامع ٗبا يريد القائل كقولك: "ا٥ببلؾ كا، أم ىذا ا٥ببلؾ، كأغُب عن قولو: 
                                                 


 48سورة ٧بمد: اآلية   
(75)

 .>;5/5الكامل:   


 .544سورة اإلسراء: اآلية  
(76)

 .=;6->;5/6كامل: ال  
(77)

 .=8/56ا٤بقتضب:   
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. فقد أشار إىل اذكؼ، كقرينتو، كسر ا٢بذؼ، كىو قولو (78)"ىذا" كالقصد كاإلشارة"
نا يفضل ا٣بفة على ىـ كعبء ا٢بديث، كمن استخفافا، فا٢بذؼ ىو التخفيف من ثقل الكبل

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   
را، يريدكف، كاف الكذب، كقاؿ ا عز شف: من كذب كاف كذكرؾ إياه، أال ترل أهنم يقولو 

رً  ﴿كجل:  ، ألف  ﴾ا لَُّهم   َواَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن ِبَما آتَاُىُم اللَّ ُو ِمن َفْضِلِو ُىَو َخي ْ
 .(79) ا٤بعُب: البخل ىو خّبا ٥بم، فدؿ عليو بقولو )يبخلوف("

 :(80)كذكر قوؿ عمراف بن حطاف 
مىا ًمنٍػهيمىا ًإال  ييسىري بًًنٍسبىةو  ك    نػىفىرو  تػيقىرمبيًِب ًمٍنوي كىًإٍف كىافى ذىا َى
َوِإن مِّْن  ﴿معناه: كما منهما كاحد، فحذؼ لعلم ا٤بخاطب، قاؿ عز كجل: "ٍب قاؿ:  

. ففي اآلية (81)ما"، كإف من أحد كمعُب "إف" معُب  َأْىِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيُ ْؤِمَننَّ ِبِو قَ ْبَل َمْوتِِو﴾
قاؿ أبو حياف ُب  .تقدير ا٤ببتدأ أحد، كذلك أف ا١بار كاجملركر خرب مقدـ، كىو ٰبتاج إىل مبتدأ

 منكما أحد  :مقامو، التقدير ةف"إف" ىنا نافية، كا٤بخرب عنو ٧بذكؼ، قامت ص "اآلية الكرٲبة:
 .(82)أىل الكتاب"

َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن  ﴿ تفسّب اآلية التالية: كمن أمثلة حذؼ ا٤ببتدأ أيضا عند ا٤بربد قولو ُب 
. ٍب (83)أزكاجهم يَببصن بأنفسهن""، كا٤بعُب:  ﴾بَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ   وَن َأْزَواًجا يَ تَ رَ   ِمنُكْم َوَيَذرُ 

 قوؿ الشاعر:  منوقاؿ: "فهذا كثّب، 
                                                 

(78)
 .6=/6الكامل:   


 .4>5سورة آؿ عمراف: اآلية  
(79)

 .:6/57ا٤بقتضب:   
(80)

 .:;7/5الكامل:   


 .=59سورة النساء: اآلية  
(81)

 .6>، كينظر ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص=;7/5الكامل:   
(82)

ىػ، دراسة ك ٙبقيق ك تعليق عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود 89;هّب بأيب حياف األندلسي ا٤بتوَب سنة تفسّب البحر ايط، مد بن يوسف الش  
 ;7/84ـ: 7==5ىػ/5857، 5ك علي ٧بمد معوض، قرظو عبد ا٢بي الفرماكم، دار الكتب العلمية بّبكت لبناف، ط


 .678سورة البقرة: اآلية  
(83)

 .7>-6>ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص  
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 ل أىبٍػتىًغي العىٍيشى أىٍكدىحي.أىميوتي كىأيٍخرى   كىمىا الد ٍىري ًإال  تىارىتىاًف فىًمنػٍهيمىا
. فموضع ا٢بذؼ ُب البيت أف ا٤براد: كما (84)كمن كبلمهم: ما منهما مات حٌب رأيتو"

أموت فيها كتارة أخرل أبتغي، أما ُب كبلـ العرب فا٤براد: ما  ةالدىر إال تارتاف، فمنهما تار 
 منهما أحد مات حٌب رأيتو.

عو كضركرة كجود قرينة دالة عليو، إال أنو مل يظهر ا٤بربد كإف بْب لنا ا٢بذؼ كسبب كقو  ك
 لنا السر ا١بمايل فيو.

 :جواب الشرطحذف  5-
معركؼ جيد، كاستدؿ على ذلك بقولو تعاىل:  جواب الشرطذكر ا٤بربد أف حذؼ  

رَ   َوَلْو َأنَّ قُ رْ ﴿   َبل لِّلَّ ِو اْلَْمرُ  اْلَمْوَتىٰ  ُض َأْو ُكلَِّم ِبوِ   ْت ِبِو اْلِجَباُل َأْو ُقطَِّعْت بِِو اْلَرْ   آنًا ُسي ِّ
كقاؿ: "مل يأت ٖبرب لعلم ا٤بخاطب كمثل ىذا الكبلـ كثّب، كال ٯبوز ا٢بذؼ  .(85)﴾َجِميًعا

 .(86)حٌب يكوف اذكؼ معلوما ٗبا يدؿ عليو من متقدـ خرب أك مشاىدة حاؿ"
كاختلف معناه اذكؼ ُب اآلية ُب كتابو ما اتفق لفظو  جواب الشرط يفسر ا٤بربد ك 

قائبل: "كالذم يعرب عنو ٕبذؼ ا٣برب، تقديره، كما يقوؿ نقبل عن ا٤بفسرين، )لكاف ىذا 
 .(87)"(القرآف

 الخبر: حذف -:
من حذؼ ا٣برب قاؿ ا٤بربد: "كيقوؿ القائل: أما بقي لكم أحد فإف الناس ألب  ك 

 .(88)عليكم، فتقوؿ: إف زيدا، كإف عمرا، أم: لنا"
 :(89)قاؿ األعشى 
 كىًإف  ُب الس فىًر ًإٍذ مىضىى مىهىبلن   ًإف  ٧بىىبل  كىًإف  ميٍرٙبىىبلن   

                                                 
(84)

 .7>ا اتفق لفظو كاختلف معناه: صم  
(85)

 .75سورة الرعد: اآلية  
(86)

 .5>/6ا٤بقتضب:   
(87)

 .9;ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص  
(88)

 .8/574ا٤بقتضب:   
(89)

 .677ديواف األعشى:ص   
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. ألف القصد إف لنا ٧ببل ُب الدنيا كإف لنا (90)"يريد: إف لنا، فحذؼ لعلم السامع" 
مرٙببل عنها إىل اآلخرة، ك٧ببل مرٙببل مصدراف ميمياف ٗبعُب ا٢بلوؿ كاالرٙباؿ، كالسفر: اسم ٝبع 

سافرين، كا٤براد هبم ُب البيت: ا٤بوتى، كا٤بهل: مصدر ٗبعُب اإلمهاؿ كطوؿ الغيبة، كا٤بعُب: ٗبعُب ا٤ب
إف ُب غيبة ا٤بوتى طوال كبعدا، ألهنم مضوا مضيا ال رجوع معو إىل الدنيا. فالشاعر يصف 

ها بزكاؿ الدنيا قد انعكست سالسرعة ا٣باطفة ُب ا٢بلوؿ كاالرٙباؿ ككأف ىذه السرعة الٍب ٰب
من الكلمات، ألف سياؽ ا٤بعُب ُب البيت طي كإضمار كاختصار،  اى عبارتو فطول فيها كثّب عل

 طفو ارٙباؿ، كارٙباؿ دائم كسفر ال أكبة ٥بم.ٱبحلوؿ 
 كما مثل ا٤بربد ٥بذا النوع من ا٢بذؼ بقوؿ النابغة: 

 .نعي خىٍلفى رًٍجلىٍيًو ًبشى قى يػيقىعٍ  كىأىن كى ًمٍن ًٝبىاًؿ بىًِب أىقٍػيىشو 
كقاؿ: "خلف رجليو، كمل يذكر أكال ما ترجع ا٤باء إليو، كلكنو دؿ عليو بقولو: من ٝباؿ  

 .(91)أقيش: يريد كأنك ٝبل" بِب

 حذف المفعول:- ;
ا٤بعُب إذا ". يقوؿ ا٤بربد: (92) ﴾ونَ   َوِإَذا َكالُوُىْم َأو وَّزَنُوُىْم ُيْخِسرُ ﴿كما ُب قولو تعاىل  

 ﴾الَِّذيَن ِإَذا اْكَتالُوا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوُفونَ ﴿)رل أف أكؿ اآلية: وا ٥بم، أك كزنوا ٥بم، أال تلكا
 . اذكؼ ىنا ضمّب الغائبْب(94). فهؤالء أخذكا منهم ٍب أعطوىم"(93)

ىو ضمّب مفعوؿ متصل، كالتقدير: كالوا "أحدٮبا:  ؛قاؿ أبو البقاء: ُب "ىم" كجهاف
أم كالوىم  :ا٢برؼ أخرل، كا٤بفعوؿ ىنا ٧بذكؼكب ،٥بم، كقيل ىذا الفعل يتعدل بنفسو تارة

 .(95)" الطعاـ

                                                 
(90)

 .8/574، كينظر ا٤بقتضب: :;ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص  
(91)

 .5>تلف معناه: ص، ما اتفق لفظو كاخ=6/57ا٤بقتضب:   
(92)

 .47سورة ا٤بطففْب: اآلية  
(93)

 .46سورة ا٤بطففْب: اآلية  
(94)

 .5/76الكامل:   
(95)

ـ: 6445ىػ/5866، 5التبياف ُب إعراب القرآف، أليب البقاء عبد الو ابن ا٢بسْب العكربم، ٙبقيق سعد كرًٌن الفٌقي، دار اليقْب، ط  
6/;;9. 
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ُف ﴿من حذؼ ا٤بفعوؿ األكؿ ما جاء ُب قولو تعاىل:  ك  ْيطَاُن ُيَخوِّ ِلُكُم الشَّ ِإنََّما ذَٰ
. (97). يقوؿ: "٦باز اآلية أف ا٤بفعوؿ األكؿ ٧بذكؼ، كمعناه ٱبوفكم من أكلياءه"(96) ﴾َأْولَِياَءهُ 

 فكم شر أكليائو، بأف يعظمهم ُب قلوهبم.ٱبو  :التقدير على ىذا
 حذف المضاف: - >

على ما  بلٙبدث ا٤بربد عن اإلٯباز با٢بذؼ كأف مسوغو "إذا كاف فيما يبقى دلي 
٤با  "قاؿ:  . ك(99) ﴾ يََة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها َواْلِعيرَ   َواْسَأِل اْلَقرْ ﴿. كمثل لذلك يقولو تعاىل: (98)يلقى"

. أم أف ا٤بقصود أىل (100) يسأالف كال ٯبيباف علم أف ا٤بطلوب غّبٮبا"كانت القرية كالعّب ال
إىل شهرة السرقة كذيوعها "القرية كأصحاب العّب، فحذؼ ا٤بضاؼ ُب ا٤بوضعْب، كحذفو يشّب 

ككأهنم يريدكف: أف أمر سرقتو قد اشتهر كذاع إىل حد أنك لو سألت ا١بمادات ألجابت، كلو 
 .(101)"سألت ا٢بيوانات لنطقت كأخربت

كذكر ا٤بربد نفس اآلية ُب موضع من الكامل كشرحها قائبل: "نصب ألنو كاف، كاسأؿ  
أشار ُب نفس ا٤بوضع إىل مثاؿ آخر مثلها كىو: "كتقوؿ: بنو فبلف يطؤىم ك ، (102)أىل القرية"

 .(103)تريد أىل الطريق، فحذفت "أىل" فرفعت "الطريق"، ألنو ُب موضع مرفوع" .الطريق
االختصار... كمنو ُب كتاب ا جل ثناؤه  : "من سنن العرب ا٢بذؼ كقاؿ ابن فارس 

 .(104)أراد أىلها" ﴾يََة   َواْسَأِل اْلَقرْ  ﴿
: ك   منو ما جاء ُب قوؿ كثّب عندما حبس ٧بمد بن ا٢بنفية ُب سجن عاـر
 عىاًرـً بىٍل العىاًئدي اىبيوسي ُب ًسٍجًن   ائًده ػػعى   ٚبىىيػ ٍر مىٍن الى قػىٍيتى أىن كى   
ٍصطىفىى كىاٍبني عىمموً   

ي
  فىك اؾي أىٍعنىاًؽ كى  كى          كىًصيي الن يبً ا٤ب

ى
.ػػػغقىاًضي ا٤ب  ارًـً

                                                 
(96)

 .9;5سورة آؿ عمراف: اآلية  
(97)

 .;8/56الكامل:   
(98)

 .;;ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص  
(99)

 .6>سورة يوسف: اآلية  
(100)

 .;;ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص  
(101)

 .==7علم ا٤بعاين: ص  
(102)

 .5/595الكامل:   
(103)

 .5/595ا٤بصدر نفسو:   
(104)

 ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكريا، علق عليو ك كضع حواشيو الصاحيب ُب فقو اللغة العربية ك مسائلها ك سنن العرب ُب كبلمها، أليب  
 .:59ـ: ص;==5ىػ/>585، 5أٞبد حسن بسج، دار الكتب العلمية بّبكت لبناف، ط
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م ا٤بضاؼ إليو ُب ىذا الباب مقاـ يقاؿ ا٤بربد: "أراد: ابن كصي النيب، كالعرب تق 
 .(105)ا٤بضاؼ"
وا َكَمَثِل الَِّذي   َثُل الَِّذيَن َكَفرُ َومَ  ﴿من أمثلة حذؼ ا٤بضاؼ عند ا٤بربد قوؿ ا تعاىل:  ك 

. كمعناه عنده: "أف الذين كفركا يتشبهوف با٤بنعوؽ بو، كىي الشاء، (106) ﴾يَ ْنِعُق ِبَما اَل َيْسَمُع 
كأنتم كمن ينعق هبا، فتأكيل الكبلـ: مثل الذين كفركا كمثلكم، أك مثلكم كمثل الذين كفركا،  

 .(107)كنداء، فاختصر كحذؼ" كمثل الناعق ٗبا ال يسمع إال دعاء
كقد كافق ابن األنبارم ما ذىب إليو ا٤بربد ُب تفسّب ىذه اآلية كما يوجد فيها من  

 :(108)اختصار حيث يقوؿ: ُب تقدير اآلية كجهاف
كمثل الذم ينعق ٗبا ال يسمع إال مثل داعي الذين كفركا   أحدٮبا: أف يكوف التقدير:         

 ا٤بضاؼ إليو مقامو.كأقاـ  ،فحذؼ ا٤بضاؼ دعاء،
فحذؼ  دعاء الذين كفركا كمثل دعاء الذم ينعق،الثاين: أف يكوف التقدير فيو: مثل  ك 

  كأقاـ ا٤بضاؼ إليو فيهما مقاـ ا٤بضاؼ. ْبا٤بضاؼ ُب ا٤بوضع
ا٤بتأمل ُب الوجهْب يرل فيهما اختصارا يدخل ُب باب ٨بتصرات القرآف الكرًن الذم  ك 

كالوجو األكؿ يطابق ما ذىب إليو ا٤بربد، فليس الفرؽ بينو كبْب رأل ا٤بربد يتحدث عنو ا٤بربد ىنا، 
 إال كضع "داعي" بدال من "ناعق".

من أمثلة حذؼ ا٤بضاؼ أيضا قولو: "كمثلو ُب ا٢بذؼ كاالختصار: ما من أياـ أحب  ك 
اـ تقدير االختصار ىنا: كما من أي . ك(109)إىل ا تعاىل فيها الصـو من عشر ذم ا٢بجة"

 أحب إىل ا تعاىل فيها الصـو من صـو عشر ذم ا٢بجة.
 
 

                                                 
(105)

 .7/648الكامل:   
(106)

 .5;5سورة البقرة: اآلية  
(107)

 .4>ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص  
(108)

كات بن األنبارم، ٙبقيق طو عبد ا٢بميد طو ك مصطفى السقا، ا٥بيئة ا٤بصرية العامة ينظر البياف ُب غريب إعراب القرآف، أليب الرب   
 .:5/57ـ: 4>=5ىػ/5844للكتاب، 

(109)
 .5>ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص  
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  حذف المضاف إليو:- =
َهارِ   َبْل َمْكرُ  ﴿ كما ُب قولو تعاىل:        -اذكؼ بقولو: "ا٤بعُب . قدر (110) ﴾  اللَّْيِل َوالن َّ

 .(111) "النهار بل مكركم ُب الليل ك -كا أعلم
َمْن آَمَن   َولَٰ ِكنَّ اْلِبرَّ ﴿ؼ إليو كما ُب قولو تعاىل: فقد يَبدد ا٢بذؼ بْب ا٤بضاؼ كا٤بضا 

من آمن، كجائز أف يكوف لكن ذا بر . يقوؿ ا٤بربد: "... فجائز أف يكوف ا٤بعُب: (112) ﴾بِاللَّ ِو 
 .(113)الرب من آمن با، كا٤بعُب يؤكؿ إىل شيء كاحد"

 و.فعلى التقدير األكؿ ا٢بذؼ للمضاؼ، كعلى الثاين ا٤بضاؼ إلي 
 حذف الموصوف:- 54

يقوؿ أكثر العرب: ىذه "حكى ا٤بربد عن العرب أنواع الرياح، كأهنا تكوف نعوتا فقاؿ:  
ورا كسائر الرياح نعوتا قاؿ بور، فتجعل جنوبا كمشاال، كدبريح جنوب، كريح مشاؿ، كريح د

 .(114)األعشى
 بيورىا.تىصىادىؼى بًالل ٍيًل رٰبنا دى  ٥بىىا زىٍجله كىحىًفيًف ا٢بىصىا  
ٍب  .كُب البيت كصفت الريح بالدبور .ُب قوؿ العرب أضيفت ا٤بوصوفات إىل صفاهتا 

عن ذكر الريح. كىذا ما يؤكد  قاؿ: "كيقاؿ ُب أكثر العرب: ىبت جنوبا، كىبت مشاال، فيستغِب
 .ألف ا٢باؿ إ٭با باهبا أف تقع فيما يكوف كصفا قاؿ جرير ؛أهنا نعوت

حيورىانىا" ي  قو شىرٍ  الٍبًعٍندى الص فىاًة       مٍ كي ذًٍكرىل مىا ذىكىرىتٍ االن فى مًشى ىىب ٍت   
(115). 

 
 
 

                                                 
(110)

 .77سورة سبأ:  اآلية  
(111)

 .>5/65كالكامل:  775-8-7/549ا٤بقتضب:   
(112)

 .;;5سورة البقرة:  اآلية  
(113)

 .;>5/6الكامل:   
(114)

 كالبيت بلفظو كٛبامو: ==ديواف األعشى الكبّب: ص  
ًفيًف ا٢بىصىا               ًد صىادىؼى بًالل ٍيًل رٰبنا دىبيورىا ٥بىىا جىرىسه كىحى


 .7=8ديواف جرير: ص  
(115)

 .4:/7الكامل:   
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 حذف الجملة:- 55
، قدر (116) ﴾ُتم بَ ْعَد ِإيَماِنُكْم   َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُىُهْم َأَكَفرْ ﴿ُب قولو تعاىل:  

َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدونِِو َأْولَِياَء ﴿جل: فيقاؿ ٥بم، كما قدره ُب قولو عز ك "اذكؼ بقولو: ا٤بربد 
 .(118)"، بقولو: أم: كيقولوف(117) ﴾بُونَا ِإَلى اللَّ ِو زُْلَفىٰ   َما نَ ْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُ َقرِّ 

"لوال" الٍب تقع ُب  "يقوؿ ا٤بربد: .كٙبذؼ ا١بملة مع "لوال" الٍب يفاد منها التحضيض 
لَّْواَل ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ﴿قولو: معُب: "ىبل" للتحضيض كمن ذلك 

رً  َهاُىُم الرَّ ﴿، أم ىبل، كقولو عز كجل: (119) ﴾ا  بِأَنُفِسِهْم َخي ْ َعن   بَّانِيُّوَن َواْلَْحَبارُ   َلْواَل يَ ن ْ
 .(121)"مضمرا ألهنا لؤلمر كالتحضيض مظهرا، أك ؛، فهذه ال يليها إال الفعل(120) ﴾قَ ْوِلِهمُ 

"أنو استسقى على ا٤بنرب فسقي،  ن النيب عمن أمثلة ا٢بذؼ أيضا عند ا٤بربد ما ركاه  ك 
 فقاؿ: يا أبا طالباه لو رأيت ابن أخيك إذ تقوؿ:

ـي ًبوىٍجًهوً *  *كىأىبٍػيىضه ييٍستىٍسقىى الغىمىا
 .(122)كمل يقل لرأيت ما يسرؾ" 
قاؿ:  . ك(123) ﴾اَك َما اْلَحاقَّةُ   َما َأْدرَ وَ ﴿كمثل ٢بذؼ جواب االستفهاـ بقولو تعاىل:  

ك٦باز ىذا عند أىل النظر حذؼ ا٣برب لعلم ا٤بخاطب، يريد تعظيم  ."كمل يقع بعد ذلك تفسّب
 . (124)األمر كقولك: لو رأيت فبلنا، كُب يده السيف، أم لرأيت بارعا، فاستغُب عن ذلك"

 أنو كاف ُب أحايْب كثّبة يظهر خبلصة القوؿ أف ا٤بربد درس ا٢بذؼ دراسة ٫بوية إال ك 
 لنا السر من كراء ا٢بذؼ فيقوؿ: "فكل ما كاف معلوما ُب القوؿ جاريا عند الناس فحذفو جائز 

 

                                                 
(116)

 .:54سورة آؿ عمراف: اآلية  
(117)

 .47سورة الزمر: اآلية  
(118)

 .>;5/7الكامل:   
(119)

 .56سورة النور: اآلية  
(120)

 .7:سورة ا٤بائدة: اآلية  
(121)

 .>;5/6الكامل:   
(122)

 .9;-8;ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص  
(123)

 .47سورة ا٢باقة: اآلية  
(124)

 .58ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص  
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 .(126). ك"إ٭با ٙبذؼ إذا علم ا٤بخاطب ما تعُب"(125)لعلم ا٤بخاطب فعلى ىذا فأجره"
بطو إياه بوجود فَبكيز ا٤بربد على ضركرة علم ا٤بخاطب أك السامع باللفظ اذكؼ كر  

 .لو عبلقة بالببلغة أكثر من النحودليل على ا٢بذؼ أمر 
 المبحث الرابع: أسلوب القصر:

 .(127)بطريق ٨بصوص" أمر بآخرٚبصيص "القصر ُب الببلغة ىو:  
أشار ا٤بربد إىل القصر كطرقو كإف مل يسمو، فمن طرؽ القصر الٍب درسها ُب كتابو  

 ا٤بقتضب:
 النفي واالستثناء:  1-

قاؿ ُب االستثناء: "كاالستثناء على كجهْب: أحدٮبا أف يكوف الكبلـ ٧بموال على ما          
إال زيدا، كما  تكذلك قولك: ما جاءين إال زيد، كما ضرب .كاف عليو قبل دخوؿ االستثناء

فإ٭با ٯبرم ىذا على قولك: جاءين زيد، كرأيت زيدا، كمررت بزيد، كتكوف  .مررت إال بزيد
ألنك إذا قلت: جاءين زيد فقد  ؛٧بمولة على أفعا٥با كإ٭با احتجت إىل النفي كاالستثناءاأل٠باء 

، ككذلك ٝبيع ٦بيئوفإذا قلت: ما جاءين إال زيد، نفيت اجمليء كلو إال  .ٯبوز أف يكوف معو غّبه
 .االستثناء يكوف إذا كاف أمر ينكره ا٤بخاطب كيشك فيو ك . فالقصر بالنفي(128)ما ذكرنا"

٫بو: ما جاءين أحد  ؛كقاؿ ُب النفي: "كعلى ىذا ٦برل النفي، كإف كاف األجود فيو غّبه       
كذلك ألنك ٥با قلت: جاءين القـو كقع عند السامع أف زيدا  .كما مررت بأحد إال زيد .إال زيد

ستثُب فيمن جاءين زيدا، أ زيدا، ك ُبفيهم، فلما قلت: إال زيدا، كانت )إال( بدال من قولك: أع
 .(129)كانت بدال من الفعل"ف

من خبلؿ ىذين النصْب نبلحظ أف ا٤بربد اىتم بغرض ا٤بتكلم من استعماؿ النفي  
حاؿ ا٤بخاطب الٍب  ك كاالستثناء كىي التخصيص كمنع اللبس "قد ٰبوذ أف يكوف معو غّبه".

                                                 
(125)

 .7/698ا٤بقتضب:   
(126)

 .8/574ا٤بصدر نفسو:   
(127)

 ;59ـ: ص:644ىػ/;586، 6قرأه ك قدـ لو ٰبٓب مراد، مؤسسة ٨بتار للنشر، ط جواىر الببلغة، أٞبد ا٥بامشي،  
(128)

 .=>8/7ا٤بقتضب:   
(129)

 .4=8/7ا٤بصدر نفسو:   
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الستثناء كقف عليها ا٤بتكلم "كقع عند السامع أف زيدا فيهم"، كىذه النظرة إىل أسلوب النفي كا
 ىي نظرة ببلغية أكثر منها ٫بوية.

 العطف بال وبل ولكن: 2-
كيشَبط لداللتها "" صا٢بة لكل أنواع القصر، كا٤بقصور عليو هبا ىو ا٤بقابل ٤با بعدىا ال"       

مفردا كأال يتقدمها نفي أك هني كأال يكوف ما بعدىا داخبل  هبا على القصر أف يكوف ا٤بعطوؼ
 .(130)"ُب عمـو ما قبلها

قاؿ فيها ا٤بربد: "كمنها )ال(، كىي تقع إلخراج الثاين ٩با دخل فيو األكؿ، كذلك قولك:  
القصر ببل يكوف ُب قصر القلب كقصر  . ك(131)"ضربت زيدا ال عمرا، كمررت برجل ال امرأة

ُب إثبات  دداإلفراد كالتعيْب أم حسب اعتقاد ا٤بخاطب من شركة، أك عكس حكمك، أك الَب 
 احد بعينو.ا٢بكم لو 
إذا كليها مفرد، كقدمها نفي أك هني، ألهنا ُب ىذه ا٢باؿ تقرر حكم "" تفيد القصر بلك" 

 .(132)"ما قبلها كتثبت ضده ٤با بعدىا فتتضمن النفي كاإلثبات كذلك عماد القصر
: ٫بو قولك: ضربت زيدا بل للثاين اإلضراب عن األكؿ، كاإلثبات"معناىا عند ا٤بربد:  ك 

 .(133)"ين عبد ا بل أخوه، كما جاءين رجل بل امرأةعمرا، كجاء
إف تقدمها أمر أك إٯباب فهي ٘بعل ما قبلها كا٤بسكوت عنو فبل  كجاء ُب ا٤بغُب: "ك 

إف تقدمها نفي أك هني فهي لتقرير ما قبلها على  ك .ٰبكم عليو بشيء كإثبات ا٢بكم ٤با بعدىا
كوف ناقلة معُب النفي كالنهي إىل ما أجاز ا٤بربد أف ت ك اىحالتو كجعل ضده ٤با بعد

 .(134)بعدىا..."
عرفها ا٤بربد: "كمنها  . ك(135)"إذا سبقها نفي أك هني ككليها مفرد"" تفيد القصر لكن" ك 

لكن كىي لبلستدراؾ بعد النفي. كال ٯبوز أف تدخل بعد كاجب إال لَبؾ قصة إىل قصة أخرل 
                                                 

(130)
 .689علم ا٤بعاين: ص  

(131)
 .5/55ا٤بقتضب:   

(132)
 .:68علم ا٤بعاين: ص  

(133)
 .5/56ا٤بقتضب:   

قيق ك شرح عبد اللطيف ٧بمد ا٣بطيب، السلسلة الَباثية مغُب اللبيب عن كتب األعاريب، البن ىشاـ األنصارم، ٙب( 134)
 .>>5-;>6/5ـ: 6444ىػ/5865

(135)
 .;68علم ا٤بعاين: ص   



لانفصم                                                                               انثاَي< عهٕو انبالغتانباب  ّٔ  عهى انًعاَي<  األ

 205 

ت، كما جاءين زيد لكن عمرك، كما مررت ٫بو قولك: جاءين زيد لكن عبد ا مل يأ ؛تامة
 . (136)"كلو قلت مررت بأخيك لكن عمرك مل ٯبز .دكؾعبأخيك لكن 

. كقاؿ ُب موضع آخر: (137)منعت "ما" "إف" عملها" .: قاؿ ا٤بربد: "إ٭با زيد أخوؾإنما 3-
زيد "كما تدخل )ما( على )إف( الثقيلة، فتمنعها عملها، كتردىا إىل االبتداء ُب قولك: إ٭با 

موضوع إ٭با أهنا ٘بيء ٣برب ال ف. ".(138) ﴾ِإنََّما َيْخَشى اللَّ َو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ﴿أخوؾ ك
ل ذلك كيدفع صحتو، هٯبهلو ا٤بخاطب، كال يدفع صحتو، فقولك إ٭با زيد أخوؾ ال تقولو ٤بن ٯب

 ألخ.إال أنك تريد أف تنبو للذم ٯبب عليو من حق ا ،كلكن ٤بن يعلمو كيقر بو
ف طريقة من طرؽ كقد عد الببلغيوف بعد ا٤بربد إ٭با كا٤بكونة من "إف" ك"ما" الكافة إل 

"حيث قصر خشية  ﴾ِإنََّما َيْخَشى اللَّ َو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ﴿فقالوا ُب شرح قولو تعاىل:  .القصر
تعاىل، بل قد يكوف غّب  ا على العلماء قصرا حقيقيا غّب ٙبقيقي، ألف غّب العلماء ٱبشوف ا

العامل أشد خشية  من العامل، كلكنو مل يعتد بذلك، ألف ا٤بقاـ مقاـ حث على العلم كالنظر 
   .(139)كالتأمل ُب عجيب صنع ا"

 التقديم: 4-
من طرؽ القصر "التقدًن" كىو باب كاسع من أسلوب الببلغة، قاؿ ا٤بربد ُب شرح  ك 

 بيت شعر:
 كىملى يىكي ًإال  غىالًبنا مىيمته يػىٍقرًل       ٍقًوم الكىًئْبى ًعظىاميوي ًبقىرٍبً اٍمرًئو تػى 

 .(140)"كقولو: "كمل يك إال غالبا ميت يقرل" فإنو نصب غالبا ألنو استثناء، مقدـ" 
كقاؿ أيضا: "فإذا قدمت ا٤بستثُب بطل البدؿ، ألنو ليس قبلو شيء يبدؿ منو، فلم يكن  

 لك ذقوؿ: ما جاءين إال أباؾ أحد، ك ما مررت إال أباؾ بأحد. ك كاالستثناء، فت فيو إال كجو
 

                                                 
(136)

 .5/56ا٤بقتضب:   
(137)

 .6/98ا٤بصدر نفسو:   


 .>6سورة فاطر: اآلية  
(138)

 .6/7:7ا٤بقتضب:   
(139)

 .>69علم ا٤بعاين: ص  
(140)

 .=>->>/6الكامل:   
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 :عب بن مالك األنصارم لرسوؿ اه األشعار، قاؿ كذكى  تنشد
نىا ًفيكى لىٍيسى لىنىا    ًإال  السيييوؼى كىأىٍطرىاؼى القىنىا كىزىري          الن اسي أىٍلبه عىلىيػٍ
 :يت بن زيدمكقاؿ الك 

. كىمىايل ًإال  مىٍشعىبى العقي    ًإال  آؿ آؿ أىٍٞبىدى ًشيعىةه  فىمىا يل   مىٍشعىبه
 .(141)ال يكوف إال ىذا" 

ا يكوف ا٤بربد قد أشار إىل بعض طرؽ القصر ك درسهم دراسة أقرب إىل النحو ذك ىك      
 ه ال ٲبكن االستهانة هبا ُب ٦باؿ الببلغة.ذمنها إىل الببلغة. إال أف دراستو ى

 ث الخامس: الساليب اإلنشائية:المبح
 .(142)الكذب" اإلنشاء ىو: "قوؿ ال ٰبتمل الصدؽ ك 
سنحاكؿ ُب ىذا ا٤ببحث أف ينقسم اإلنشاء إىل نوعْب: إنشاء طليب ك إنشاء غّب طليب.  

 ٪بمع مصطلحات اإلنشاء الٍب ذكرىا ا٤بربد ُب مؤلفاتو. 
كقت الطلب كيشمل أساليب األمر  اإلنشاء الطليب: كىو ما يستدعي مطلوبا غّب حاصل    

 كالنهي كالتمِب كاالستفهاـ كالنداء .
  :المر أوال:

: "ىو طلب حصوؿ الفعل من ا٤بخاطب على كجو ىو ُب االصطبلح مراأل        
 ، أك كما يقاؿ من األعلى إىل األدىن.(143)االستعبلء"

ياؽ الكبلـ، كنغمة تناكؿ ا٤بربد ىذا ا٤بصطلح دكف أف يعرفو، كٙبدث عنو من خبلؿ س 
 تكلم ُب إلقاء ا١بملة، كبْب ا٤بعاين الكثّبة الٍب ٱبرج فيها األمر عن معناه األصلي كىي: ا٤ب

                                                 


 ىػ:>57، 5الك األنصارم، دراسة كٙبقيق سامي مكي العاين، منشورات مكتبة النهضة، مطبعة ا٤بعارؼ، بغداد، طديواف كعب بن م 
 =64ـ: ص===5/


ـ، ك البيت مل 6444ىػ/5864، 5ديواف الكميت بن زيد األسدم، ٝبع ك شرح ك ٙبقيق ٧بمد نبيل طريفي، دار صادر بّبكت، ط  

 أجده ُب الديواف. 
(141)

 .4=/6الكامل:   
(142)

 .::5/5شركح التخليص:   
(143)

 .=:ص جواىر الببلغة:  



لانفصم                                                                               انثاَي< عهٕو انبالغتانباب  ّٔ  عهى انًعاَي<  األ

 207 

فقاؿ: "كقد يكوف ٥با  "أك"نص ا٤بربد على معُب اإلباحة عند حديثو عن  :المر لإلباحة -أ
ا٤بسجد أك  تئا كذلك قولك: جالس ا٢بسن أك ابن سّبين، ك .موضع آخر، معناه: اإلباحة

السوؽ: أم قد آذنت لك ُب ٦بالسة ىذا الضرب من الناس، كُب إتياف ىذا الضرب من 
. فليس ا٤براد ىنا طلب الفعل استعبلء، كلكن ٤با كاف السامع يتوىم عدـ جواز (144)ا٤بواضع"

ة، ا١بمع بْب ٦بالسة ا٢بسن كابن سّبين، أباح ا٤بتكلم لو ٦بالسة أيهما شاء، فاألمر يفيد اإلباح
 حيث يبيح للسامع أف ٯبالس أحد العا٤بْب أك كليهما أك ال ٯبالس، كليس ملزما لو بفعل شيء.

ظل مثاؿ "جالس ا٢بسن أك ابن سّبين" يدكر ُب كتب الببلغة عن الكبلـ على  ك 
 خركج األمر لئلباحة.

ؿ: اضرب ذكره ا٤بربد عند شرحو ٤بعُب "إما" فقاؿ: "ككذلك كقوعها للتخيّب، تقو  التخيير: -ب
كما كاف ذلك ُب )أك(. كنظّبه   ؛إما عبد ا، كإما خالدا، فاألمر مل يشك كلكنو خّب ا٤بأمور

ِبيَل ِإمَّا َشاِكرً ﴿قوؿ ا عز كجل:  َفِإمَّا َمنِّا بَ ْعُد ﴿ . ككقولو: ﴾ا  ا َوِإمَّا َكُفورً   ِإنَّا َىَديْ َناُه السَّ
 .".(145) ﴾َوِإمَّا ِفَداءً 

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

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

ُعوا  َذرْ ﴿كما قاؿ ا٤بربد: "كأما قولو عز كجل:   الوعيد، ، فعلى ا١بواب فإف  ﴾ُىْم يَْأُكُلوا َويَ َتَمت َّ
 قاؿ قائل: فأمر ا بذلك ليخوضوا كيلعبوا؟

 ، ﴾اْعَمُلوا َما ِشْئُتمْ ﴿قيل: ٨برجو من ا عز كجل على الوعيد، كما قاؿ عز كجل:  
 

                                                 
(144)

 .5/55ا٤بقتضب:   


 .47سورة اإلنساف: اآلية  


 .48سورة ٧بمد: اآلية  
(145)

 .5/55ا٤بقتضب:   


 .47سورة ا٢بجر: اآلية  


 .84سورة فصلت: اآلية  
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 . ﴾ َشاَء فَ ْلَيْكُفرْ َفَمن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمن َوَمن ﴿
، فإنو ليس ٔبواب، كلكن ا٤بعُب: ﴾ُىْم ِفي َخْوِضِهْم يَ ْلَعُبونَ   ثُمَّ َذرْ ﴿أما قولو:  

 .(146)ذرىم العبْب، أم ذرىم ُب حاؿ لعبهم"
اعترب ا٤بربد الدعاء معُب من معاف األمر فقاؿ: "كاعلم أف الدعاء ٗبنزلة األمر...  الدعاء: -د

ل: دعاء كطلب للمعُب ألنك تأمر من ىو دكنك، كتطلب إىل من أنت دكنو، كذلك كإ٭با قي
 .(147)قولك: ليغفر ا لزيد، كتقوؿ: اللهم اغفر يل، كما تقوؿ: اضرب عمرا"

قيل  ...، كاكقاؿ ُب موضع آخر: "كالدعاء، ٯبرم ٦برل األمر ... كإ٭با ٠بي ىذا أمر  
لك قولك ُب الطلب: اللهم اغفر يل، كال يقطع ا لآلخر طلب للمعُب، فأما اللفظ فواحد، كذ

ككذلك لو قلت للخليفة:  .كال تقل: أمرت ا .فإ٭با تقوؿ سألت ا .يد زيد. كليغفر ٣بالد
 .(148)انظر ُب أمرم، أنصفِب / لقلت: سألتو، كمل تقل: أمرتو"

 : النهي ثانيا :
الستعبلء كاإللزاـ، كلو ىو طلب الكف عن الفعل على كجو ا"ُب االصطبلح: النهي  

 .(149)صيغة كاحدة كىي ا٤بضارع ا٤بسبوؽ بػ "ال" الناىية ا١بازمة"
، تستفاد من سياؽ الكبلـ لخر أكقد ٚبرج ىذه الصيغة عن معناىا األصلي إىل معاف  

 كقرائن األحواؿ كالدعاء، كالتمِب كالتوبيخ كالتهديد ...
اؿ: "كالنهي مثل: ال تأتِب فأكرمك، كقولو كا٤بربد كإف مل يعرؼ النهي إال أنو مثل لو فق 

َواَل َتْطَغْوا ﴿، ككقولو عز كجل:  ﴾وا َعَلى اللَّ ِو َكِذبًا فَ ُيْسِحَتُكم ِبَعَذابٍ   ﴿اَل تَ ْفتَ رُ عز كجل: 
 ."(150) ﴾ِفيِو فَ َيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِبي

                                                 


 .=6سورة الكهف: اآلية   


 .5=ية سورة األنعاـ: اآل  
(146)

 .:>/6ا٤بقتضب:   
(147)

 .6/576ا٤بصدر نفسو:   
(148)

 .;:6/6، كينظر: 6/88ا٤بصدر نفسو:   
(149)

 .8;جواىر الببلغة: ص  


 5:سورة طو: اآلية  


 .5>سورة طو: اآلية  
(150)

 .6/59ا٤بقتضب:   
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 فاآليتاف فيهما هني يراد بو التهديد كا أعلم. 
النهي الذم ٱبرج إىل معُب الدعاء فقاؿ: "كاعلم أف الطلب من النهي ٗبنزلتو  كبْب ا٤بربد 

أال ترل أنك ال تقوؿ: هنيت من فوؽ  ؛من األمر، ٯبرل على لفظو كما جرل على لفظ األمر
صنع ا لعمرك، فا٤بخرج كاحد، يكلكن طلبت إليو، كذلك قولك: ال يقطع ا يد فبلف، كال 

 .(151)كا٤بعُب ٨بتلف"
بعد  كقد أكرد ا٤بربد ُب "الكامل" قوؿ عبد ا بن ركاحة األنصارم ٤با أمره رسوؿ ا  

 :(152)زيد كجعفر على جيش مؤتة، كىو
 اءً ػػػػػػمىًسّبىةى أىٍربىعو بػىٍعدى ا٢ًبسى  ًليػػػػػػػػػػػػػػًت رىحٍ ػػػًإذىا بػىل ٍغًتًِب كىٞبىىلٍ   
ٍأنىًك فىانٍػعى    ـ  فىشى  الى أىٍرًجٍع ًإىلى أىٍىًلي كىرىاًئيكى  ًمي كىخىبلىًؾ ذى
  .ا٣بطاب ُب "بلغتِب كٞبلت" للناقة 
فقولو: "ال يعِب  ؛قاؿ ا٤بربد: "كقولو: "كال أرجع إىل أىلي كرائي" ٦بزـك ألنو دعاء" 

ا١بازمة، كمعناه: اللهم ال أرجع، كما تقوؿ: زيد ال تغفر لو، فهذا الدعاء ينجـز ٗبا ينجـز بو 
 .(153)كما تقوؿ: زيد ليقم، كزيد ال يربح"األمر كالنهي،  

فالغرض من قوؿ الشاعر حسب ا٤بربد "كال أرجع" ىو الدعاء، كا٤بعُب: اللهم ال أرجع  
 فالفعل ٦بزـك بػ "ال" الناىية.

قاؿ  .كقد ٱبرج النهي عن معناه األصلي إىل معُب آخر ببلغي كىو النصح كاإلرشاد 
أم ال تأت ىذا الضرب من  .أت زيدا أك عمرا أك خالداا٤بربد: "فإذا هنيت عن ىذا قلت: ال ت

ُهْم آِثًما َأْو َكُفورً ﴿الناس، كما قاؿ ا عز كجل:  . فاآلية يفيد فيها ".(154) ﴾ا  َواَل ُتِطْع ِمن ْ
 اإلرشاد كا أعلم. النهي النصح ك

ا ىو إٍب كقد قاؿ الز٨بشرم ُب تفسّب ىذه اآلية: "قلت: معناه: كال تطع منهم راكبا ٤ب 
ألف عتبة   ؛داعيا لك إليو، أك فاعبل ٤با ىو كفر داعيا لك إليو ... كقيل اآلٍب عتبة كالكفور الوليد

                                                 
(151)

 .6/579ا٤بقتضب:   
(152)

 .=5/56الكامل:   
(153)

 .5/574ا٤بصدر نفسو:   


 .68ة اإلنساف: اآليةسور   
(154)

 .7/745ا٤بقتضب:   
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 ؛كاف ركابا للمآٍب متعاطيا ألنواع الفسوؽ، ككاف الوليد غالبا ُب الكفر شديد الشكيمة ُب العتو
عن طاعتهما ٝبيعا؟ قلت:  "أك" كال تطع أحدٮبا، فهبل جيء بالواك ليكونا هنيا  فإف قلت: معُب

لو قيل كال تطعهما جاز أف يطيع أحدٮبا، كإذا قيل ال تطع أحدٮبا علم أف الناىي عن طاعة 
 .(155)أحدٮبا عن طاعتهما ٝبيعا أهنى"

 االستفهام: ثالثا :
: طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل، كىو االستخبار الذم قالوا ىو االستفهاـ 

 794. كقاؿ فيو الزركشي )(156)س عند ا٤بستخرب، كىو ٗبعُب االستفهاـ"فيو: "طلب خرب ما لي
إدراكو، أك طلب التصديق بْب  . أم طلب تصوره ك(157)ىػ( "كىو طلب خرب ما ليس عندؾ"

 طرُب النسبة.
اد من ا٢باؿ، كيعْب عليها سياؽ الكبلـ فككثّبا ما يراد باالستفهاـ معاف ببلغية ت 

كٲبكن  م، كم، كيف، أين، أىن، مٌب، أياف.باب، كىل، ما، من، أكأدكاتو: ا٥بمزة، كىي أـ ال
 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.

التصديق فقط، كىو حرؼ "ىل"، كال يكوف لو ٧بل من اإلعراب القسم الثاين: ما يستفهم عن 
 ُ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: 
ا١بملة ا٤بسند أك ا٤بسند إليو، أك أحد  ن، أم، ما، أـ، مٌب، أين، كالتصور ىو إدراؾ أحد أجزاءمى 

 ا٤بتعلقات.
 :عند المبرد بيان ما يتعلق بكل منها أدوات االستفهام و - أ

لقد شرح ا٤بربد ىذه األدكات ُب حديثو عن االستفهاـ، كٲبكن توضيح ذلك ٕبسب  
  األقساـ السالفة الذكر، منها:

                                                 
(155)

عن حقائق التنزيل ك عيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل، أيب القاسم جار ا ٧بمود بن عمر الز٨بشرم ا٣بوارزمي، شرحو ك ضبطو  الكشاؼ  
 . 8/965ك راجعو يوسف ا٢بمادم، مكتبة مصر، دط، دت:  

(156)
 .578الصاحيب: ص  

(157)
 6/326ـ القرآف: الربىاف م علو   
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تدخل على  "االستفهاـ كلها، ألهنا  القسم األكؿ: تعرض ٥بمزة االستفهاـ الٍب تعد أصل أدكات
، كذكر أف ىذه األداة ٚبتص عن سائر األدكات ٔبواز حذفها، كتقديرىا (158)كل ضرب منو"

ألف  ؛قاؿ: "كٯبوز حذؼ ألف االستفهاـ .إذا جاءت بعدىا )أـ( خاصةذىنيا لداللة النظم، ك 
 : (159)"أـ" الٍب جاءت بعدىا تدؿ عليها، قاؿ ابن ربيعة

 ًبسىٍبعو رىمىٍْبى ا١بىٍمرى أىـٍ بًثىمىافو         مىا أىٍدرًم كىًإٍف كيٍنتي دىارًينا لىعىٍمريؾى   
 .(160)يريد: أبسبع" 

 :(161) فأما قوؿ األخطل
بػىٍتكى عىيٍػنيكى   أىـٍ رىأىٍيتى ًبوىاًسطو       غىلىسى الظ بلىـً ًمنى الر بىاًب خىياالى  ،كىذى

 فيكوف على ضربْب :
 .(162)عينك ،فحذؼ األلف ٯبوز أف يكوف : أكذبتك

. (163)كما ذكر أهنا ٙبتمل تقدًن االسم ٫بو قولك: "أزيد قاـ؟ ألهنا أصل االستفهاـ" 
 بينما بقية أدكات االستفهاـ ال يصلح فيهن إال تقدًن الفعل.

 ٫بو قولك: ىل جاء زيد؟، كتكوف ٗبنزلة )قد("القسم الثاين: "ىل" ذكر ا٤بربد أهنا لبلستفهاـ، 
نَساِن ِحيٌن مِّنَ ﴿كجل:  ُب قولو عز  ْىرِ  َىْل أََتٰى َعَلى اإْلِ ، ".(164)﴾ا  مَّْذُكورً َلْم َيُكن َشْيًئا  الدَّ

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

                                                 
(158)

 .6/97ا٤بقتضب:   
ـ: 96=5ىػ/5;57، 5شرح ديواف عمر بن أيب ربيعة ا٤بخزكمي، تأليف ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد، مطبعة السعادة ٗبصر، ط( 159)

 .ك قد كرد بغّب ىذا اللفظ.ك اللفظ بتمامو:>69ص
به    بوسىٍبعو             ـٍ بًثىمىافو    فػىوىاو مىا أىٍدروم كى إوين  ٢بىىاسو  رىمىٍيتي ا١بىٍمرى أى

(160)
 .>;7/5الكامل:   

ـ 8==5ىػ/ 5858، 6ديواف األخطل، شرحو ك صنف قوافيو ك قدـ لو مهدم ٧بمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية بّبكت لبناف، ط ( 161)
 .689: ص
9=7/6ا٤بقتضب :  (
162(

  
 .8;/6ا٤بصدر نفسو:  (163)


 .45سورة اإلنساف: اآلية  
(164)

 .5/87ا٤بقتضب:   
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٨باطبا، كالعرب تقوؿ: كم أتى عليك من الدىر مل تكن فيو شيئا كال إنسانا، أم: ٩بن تفكر فيو 
 .(165)كٱبطر على الباب، كإف كاف ثابتا موجودا"

٫بو قولك: أـ ىل فعلت؟ كإف احتاج الشاعر إىل أف " ؛كتدخل عليها حركؼ االستفهاـ 
 لف فعل كما قاؿ:يلزمها األ

ٍفًح القيفم ًذم األىكىًم؟   نىاتً سى يػىٍربيوعى ًبًشد  سىاًئٍل فػىوىارً   .(166)"أىىىٍل رىأىٍكنىا ًبسى
 القسم الثالث: ٲبثل بقية أدكات االستفهاـ منها:

أـ: "فأما )أـ( فبل تكوف إال استفهاما، كتقع من االستفهاـ ُب موضعْب: أحدٮبا أف تقع عديلة 
لدار أـ عمرك؟ ككذلك: أأعطيت زيدا أـ كذلك قولك: أزيد ُب ا .األلف على معُب )أم(

حرمتو؟ فليس جواب ىذا )ال(، كال )نعم(، كما أنو إذا قاؿ: أيهما لقيت؟ أك أم األمرين فعلت 
 .(167) "مل يكن جواب ىذا )ال( كال )نعم(...

أف تكوف منقطعة ٩با قبلها، خربا كاف أك استفهاما. كذلك قولك فيما  "ا٤بوضع الثاين  ك 
ىذا لزيد أـ عمرك يا فٌب، كذلك أنك نظرت إىل شخص، فتوٮبتو زيدا. فقلت كاف خربا: إف 

على ما سبق إليك. ٍ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 

 .(168)"بعد )أـ( مظنوف مشكوؾ فيو
اعلم أف )كم( اسم يقع على العدد ك٥با موضعاف: تكوف خربا، " : قاؿ ا٤بربد ُب"كم":مك

كم غبلما لك؟  كذلك قولك: كم رجبل عندؾ؟ ك .كتكوف استفهاما، فمجراىا ٦برل عدد منوف
تريد: أعشركف غبلما أـ ثبلثوف، كما أشبو ذلك ... إال أنو ٯبوز لك ُب )كم( أف تفصل بينها 

إ٭با جاز ذلك فيها  يو بالظرؼ فتقوؿ: كم لك غبلما؟ ككم عندؾ جارية؟ ككبْب ما عملت ف
 .(169)"ألنو جعل عوضا ٤با منعتو من التمكن

                                                 
(165)

 .6=5ـ: ص5;=5نكت االنتصار لنقل القرآف، دراسة كٙبقيق ٧بمد زغلوؿ سبلـ، منشأة ا٤بعارؼ، اإلسكندرية القاىرة، دط،   
(166)

 .5/88ا٤بقتضب:   
(167)

 .:>7/6ا٤بصدر نفسو:   
(168)

 .=>6->>7/6ا٤بصدر نفسو:   
(169)

 .7/99ا٤بصدر نفسو:  
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 .تقوؿ: قد علمت أيهما ُب الدار .ُب كل موضعو تدخل فيو أـ مع األلف ة)أم( داخل"أٌم: ك
لِنَ ْعَلَم َأيُّ ﴿. كقاؿ: (170) ﴾اًماأَي َُّها َأزَْكٰى َطعَ   فَ ْلَينُظرْ ﴿قاؿ ا عز كجل:  .تريد: أذا أـ ذا

 . ألف ا٤بعُب: أذا أـ ذا؟ كعلى ذلك قوؿ الشاعر:(171) ﴾اْلِحْزبَ ْيِن َأْحَصىٰ 
 .(172)"أىسىاعىةى ٫بىٍسو ًجٍئتىوي أىـٍ بًأىٍسعيدً  سىوىاءه عىلىٍيًو أىم  ًحْبو أىتػىٍيتىوي   
تكوف إال على ذلك ُب كقاؿ ا٤بربد أيضا: "اعلم أف )أيا( تقع على شيء ىي بعضو، ال  

ككذلك قولك: أم إخوتك زيد؟ فقد علمت أف زيدا أحدٮبا، كمل تدر أيهما  .االستفهاـ
"ك اعلم أنو إذا ذكر شيء من غّب اآلدميْب، كقعت عليو أم ك قاؿ ُب موضع آخر: .(173)"ىو

 .(174)ع على اآلدميْب ألهنا عامة"قكما ت
ال تقوؿ ُب جواب من قاؿ أيضا عنها: "ك . (175)"إ٭با ىي ٤با يعقل خاصة حيث كقعت"من: 

 .(176)"عندؾ؟ فرس كال متاع، إ٭با تقوؿ: زيد أك ىند
أال ترل أنك تقوؿ: ما ". (177)"سؤاؿ عن ذات غّب اآلدميْب، كعن صفات اآلدميْب"ما: كىي 

      . (178)"عندؾ؟ فتقوؿ: فرس، أك ٞبار، ىذا إال أف تقوؿ رجل فتخرجو إىل باب األجناس
دميْب الٍب تقع عليها )ما( فهي ٫بو قولك: عندم زيد فأقوؿ: كما زيد؟ فيكوف الصفات لآل ك"

 .(179)"جوابو" طويل، أك قصّب، أك شريف، أك كضيع
 .(180)"إ٭با ىي سؤاؿ عن ا٤بكاف ال يقع إال عليو"أين: 
 .(181)"سؤاؿ عن الزماف"مٌب: 

                                                 
(170)

 .=5الكهف: اآلية  
(171)

 .56لكهف:  اآليةا  
(172)

 .>>7/6ا٤بقتضب:   
(173)

 .8=6/6ا٤بقتضب:   
(174)

 .6/749ا٤بصدر نفسو:   
(175)

 .7:/7ا٤بصدر نفسو:   
(176)

 .:=6/6ا٤بصدر نفسو:   
(177)

 .8>8/5-5/85-7:/7ا٤بصدر نفسو:   
(178)

 .5/85ا٤بصدر نفسو:   
(179)

 .9>8/5-5=6/6ا٤بصدر نفسو:   
 .=>7/6ا٤بصدر نفسو:   ( 180)
(181)

 .=>7/6صدر نفسو: ا٤ب  
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 .(182)"سؤاؿ عن ا٢باؿ"كيف: 
 أخرى: خروج االستفهام عن أصل داللتو إلى معان -ب

يشار إليها بو، فقد ٱبرج االستفهاـ عن أصل داللتو إىل معاف أخرل لطلب اإلفهاـ،  ك 
 كقد تنبو ا٤بربد إىل ىذه ا٤بعاين، كذكرىا ُب دراستو:

ٙبدث ا٤بربد عن ٮبزة االستفهاـ كقاؿ أهنا تتخطى االستفهاـ إىل التقرير،  استفهام التقرير: -
قاؿ أيضا: "أال ترل أنك تقوؿ: أما زيد  . ك(183)تِب فأكرمتك"كمثل لو: "فالتقرير قولك: أما جئ

أَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثْ ًوى ﴿. كُب موضع آخر ذكر قولو تعاىل: (184)ُب الدار على التقرير"
 . كقوؿ الشاعر:(185) ﴾ينَ   لِّْلُمَتَكبِّرِ 
ىطىايىا  

يػٍرى مىٍن رىًكبى ا٤ب  وفى رىاحً كىأىٍندىل العىالىًمْبى بيطي     أىلىٍستيٍم خى
 .(186)ٍب قاؿ: "كأنت تعلم أنو مل يستفهم، كلكن قررىم بأهنم كذلك كأنو قد ثبت ٥بم" 
 :(187)كمثلو قوؿ كثّب 
يبو ًمٍن خيزىاعىةى أىٍزىىرىا أىلىٍيسى أىيب بًالن ٍضًر أىـٍ لىٍيسى كىاًلًدم    ًلكيلم ٪بًى
تقرير ُب اللفظ  كإ٭با أخرجو ٨برج ال ."ترؾ استفهاـ األكؿ، كماؿ إىل الثاين 

 .(188)كاالستخبار"
 أكرد ا٤بربد مقطوعة لعبد ا بن معاكية بن جعفر بن أيب طالب ُب مؤلفو الكامل  ك 
 :(189)مطلعها
ٍيئنا  رىأىٍيتي فيضىٍيبلن    ا  ميلىفىفنا كىافى شى  اػػػػػػلًيى   فىكىشىفىوي الت ٍمًحيصي حىٌب  بىدى
 فىًإٍف عىرىضىٍت أىيٍػقىٍنتي أىٍف الى أىخىالًيىا حىاجىةه أىأىٍنتى أىًخي مىا ملىٍ تىكيٍن يل   

                                                 
(182)

 .=>7/6ا٤بقتضب:   
(183)

 .6/97ا٤بصدر نفسو:   
(184)

 .=>7/6ا٤بصدر نفسو:   
(185)

 .4:سورة الزمر: اآلية  
(186)

 .=:كينظر ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص 6=7/6ا٤بقتضب:   
(187)

 . ك قد كرد البيت بغّب ىذا اللفظ، ك اللفظ بتمامو:84ديواف كثّب: ص  
رىاأىلى               ـٍ لىٍيسى ًإٍخوىٌب    ًبكيلم ىىج افو ًمٍن بىًِب الن ٍضًر أىٍزىى  ٍيسى أىيبو بًالص ٍلًت أى

(188)
 .=:، كينظر ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص7=7/6ا٤بقتضب:   

(189)
 .5/656الكامل:   
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كليس استفهاـ، كلكن  (190)تقرير *أأنت أخي ما مل تكن يل حاجة.*ٍب قاؿ: "كقولو:  
 .(191)معناه: أىن قد بلوتك تظهر اإلخاء فإذا بدت ا٢باجة مل أنل من إخائك شيئا"

أَْم  (ٕ)بِّ اْلَعاَلِميَن   ْيَب ِفيِو ِمن رَّ   تَنزِيُل اْلِكَتاِب اَل رَ  (ٔ)الم ﴿كقوؿ ا عز كجل:  
. كما كاف مثلو، ٫بو قولو عز كجل: (193) ﴾ا  َأْم َتْسأَُلُهْم َأْجرً ﴿كقولو:  .(192) ﴾اهُ   يَ ُقولُوَن افْ تَ رَ 

ا َيْخُلُق بَ َناتٍ َأِم اتََّخَذ مِ ﴿ . "فإف ذلك ليس على جهة االستفهاـ، ألف ا٤بستخرب غّب (194) ﴾مَّ
عامل، إ٭با يتوقع ا١بواب فيعلم بو، كا عز كجل منفي عنو ذلك. كإ٭با ٚبرج ىذه ا٢بركؼ ُب 

 .(195)القرآف ٨برج التوبيخ كالتقرير، كلكنها لتكرير توبيخ بعد توبيخ عليهم"
 :استفهام التوبيخ -

 ﴾أَأَنَت قُ ْلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذوِني َوأُمَِّي ِإلَٰ َهْيِن ِمن ُدوِن اللَّ وِ ﴿ثاؿ ذلك قولو عز كجل: م 
 .(197): "إ٭با ىو توبيخ كليس استفهاـ، كىو جل كعز لعامل بأف عيسى مل يقلو"ا٤بربد . قاؿ(196)

م، كأهنم قالوا، فنبو . "على التوبيخ ٥ب(198) ﴾اهُ   َأْم يَ ُقولُوَن افْ تَ رَ ﴿ك٦باز قولو تعاىل:  
كترؾ خربا إىل خرب ال على جهة اإلضراب كلكن على جهة  .الرسوؿ كا٤بسلمْب على إفكهم

 .(199)كأمر بعد أمر للَبغيب كالَبىيب كا أعلم" .تكرير خرب بعد خرب: كما يقع أمر بعد زجر
ليس  كما يقوؿ ا٤بعاقب للمعاقب: ألست الفاعل كذا؟ أتذكر يـو كذا ما فعلت كذا؟ 

 ليعلم ذلك من قبلو، كلكن لتوبيخو ٗبا فعل.
  

                                                 

   
7/59اآلمل :  تقرير: ىو أف ٫بمل ا٤بخاطب على االعَباؼ. كاف ذلك ُب اإلثبات أك م النفي. رغبة (
190(

  

(191)
 .5/657الكامل:   

(192)
 .6-5سورة السجدة: اآليتاف  

(193)
 .:8سورة القلم: اآلية  

(194)
 .:5سورة الزخرؼ: اآلية   

(195)
 .6=7/6ا٤بقتضب:   

(196)
 .:55سورة ا٤بائدة: اآلية   

(197)
 .5/657الكامل:   

(198)
 .47سورة السجدة: اآلية  

(199)
 .6=7/6ا٤بقتضب:   

http://tanzil.net/#32:1
http://tanzil.net/#32:2


لانفصم                                                                               انثاَي< عهٕو انبالغتانباب  ّٔ  عهى انًعاَي<  األ

 216 

لغّب صاحب الذنب احتجاجا على الذنب كتوبيخا لو: أما قاؿ لك ىذا ذنب؟ أما "قد يقاؿ  ك
تعرؼ من ىذا مثل ما أعرؼ؟ أأنت قلت ٥بذا ما ذكره عنك؟ على علم السائل أنو مل يقل،  

 .(200)"لك من حكاه عنوليوبخ بذ ﴾أَأَنَت قُ ْلَت لِلنَّاسِ ﴿كقولو تعاىل: 
ُهُم   أَتََّخْذنَاُىْم ِسْخرِ ﴿كمثاؿ استفهاـ التوبيخ قوؿ ا عز كجل:   يِّا َأْم زَاَغْت َعن ْ
َماُء بَ َناَىا﴿. كقولو: (201) ﴾ اْلَْبَصارُ  رٌ ﴿. كمثلو: (202) (أَأَنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا أَِم السَّ أَْم   َأُىْم َخي ْ

د: "فخرج ىذا ٨برج التوقيف كالتوبيخ، ك٨برجو من الناس يكوف . قاؿ ا٤برب (203) ﴾ قَ ْوُم تُ بَّعٍ 
 .(204)استفهاما كيكوف توبيخا"

رٌ ﴿يوافقو ابن يعيش فيقوؿ عن اآلية:  ك  "فهو من الناس استفهاـ  ﴾َأْم قَ ْوُم تُ بَّعٍ   َأُىْم َخي ْ
هم إ٭با كال خّب ُب كاحد من ،كمن القدًن سبحانو توقيف كتوبيخ للمشركْب خرج ٨برج االستفهاـ

 .(205)عوا هبذا على ىذه الطريقة فاعلم"فز ىو على ادعائهم أف ىناؾ خّبا، ف
قاؿ ا٤بربد أيضا: "كتقوؿ: يا زيد أسكوتا كالناس يتكلموف توٖبو بذلك كقد كقع منو  ك 

 .(206)السكوت"
 استفهام اإلنكار: -

منكرا ٤با ىو أقياما كقد قعد الناس، مل تقل ىذا سائبل، كلكن قلتو موٖبا "كذلك قولك:  
كما أف ؛ألف الفعل إ٭با يضمر إذا دؿ عليو داؿ ؛عليو، كلوال داللة ا٢باؿ على ذلك ٯبز اإلضمار

 االسم ال يضمر حٌب يذكر، كإ٭با رأيتو ُب حاؿ قياـ ُب كقت ٯبب فيو غّبه، فقلت لو منكرا.
كارا على . فإ٭با قاؿ إن*أطربا كأنت قنسرم*كمثلو: أقعودا كقد سار الناس، كما قاؿ:  

 .(207)نفسو الطرب كىو على غّب حينو"

                                                 
(200)

 .>:و كاختلف معناه: صما اتفق لفظ  
(201)

 .7:سورة ص: اآلية  
(202)

 .;6سورة النازعات: اآلية  
(203)

 .;7سورة الدخاف: اآلية  
(204)

 .;>6-:>7/6ا٤بقتضب:   
(205)

ىػ، قدـ لو ك كضع حواشيو      ك 87:شرح ا٤بفصل للز٨بشرم، ٤بوفق الدين أيب البقاء يعيش بن علي بن يعيش ا٤بوصلي ا٤بتوَب سنة  
 .;9/5ـ : 6445ىػ/5866، 5ل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية بّبكت لبناف، طفهارسو إمي

(206)
 .=>7/6ا٤بقتضب:   

(207)
 .>66-7/6:8ا٤بصدر نفسو:   
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 كمثل لو ا٤بربد أيضا يقوؿ الشاعر: 
. أىُب الوىالىًئًم أىٍكالىدان ًلوىاًحدىةو  ىحىاًفًل أىٍكالىدنا ًلًعبل تو

 كىُب ا٤ب
ٍب قاؿ: "العبلت، ٠بيت ألف الواحدة تعل بعد صاحبتها، كىو من العلل: كىو الشرب  

 ولوف ُب ىذه ا٢باالت.الثاين أم ٱبتلفوف كيتح
كمن كبلـ العرب: أٛبيميا مرة كقيسيا أخرل؟ ... أم أتنتقل؟ كمن ٍب قاؿ لو زفر بن  

 .(208)ا٢بارث أزديا مرة، كأكزاعيا أخرل"
ا٤بعُب على اإلنكار، فالشاعر ينكر عليهم عدـ االستقرار كالثبات على حالة كاحدة ُب  

اين على شخص انتسابو مرة إىل ٛبيم كأخرل إىل "قيس" الوالئم كاافل، كما ينكر ُب ا٤بثاؿ الث
 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         

فقولك )سواء علي( ٚبرب أف أبايل أقبلت أـ أدبرت، كليت شعرم أزيد ُب الدار أـ عمرك؟ 
 إلٯباهبا التسوية. ؛األمرين عندؾ كاحد، فأدخلت حركؼ االستفهاـ ىا ىنا

أال ترل أنك إذا قلت: أزيد ُب الدار أـ عمرك، أهنما ُب علمك مستوياف، فهذه  
ألهنما قد استويا عند السامع كما  ؛مضارعة، ك٥بذا تقوؿ: قد علمت أزيد ُب الدار أـ عمرك

 .(209)كالف ُب علمك"استول األ
كقد علمت أزيد ُب الدار أـ  .التسوية: ليت شعرم أقاـ زيد أـ قعد يقوؿ أيضا: "ك ك 
 .(210)عمرك"

 استفهام التعجب واإلنكار: -
َنا وَُكنَّا تُ رَ  ﴿ اإلنكار. فقوؿ ا٤بشركْب فأما التعجب كقاؿ ا٤بربد: "  ابًا َوِعظَاًما أَإِنَّا   أَِإَذا ِمت ْ

ُعوثُونَ   .(212)"(211) ﴾َأَوآبَاُؤنَا اْلَوَّلُونَ  (ٙٔ) َلَمب ْ
                                                 

(208)
 .8;7/5الكامل:   

(209)
 .>>6-;>7/6ا٤بقتضب:   

(210)
 .6/97ا٤بصدر نفسو:   

(211)
 .;5-:5سورة الصافات: اآليتاف  

(212)
 .>7/74ا٤بقتضب:   

http://tanzil.net/#37:16
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 : استفهام الوعيد -
رٌ   َأَفَمن يُ ْلَقٰى ِفي النَّارِ ﴿تعاىل:  وقولبمثل لو   . (213) ﴾َأم مَّن يَْأِتي آِمًنا يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ   َخي ْ

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

 ىو: قاؿ ا٤بربد: "كاعلم أف ىذا البيت ينشد على ثبلثة أكجو، ك 
 فىٍدعىاءى قىٍد حىلىبىٍت عىلىي  ًعيشىارًم.    كىٍم عىٌمة لىكى يىا جىرًيري كىخىالىة  

 .(215)؟ فعلى االستفهاـ"لذا قلت: كم عمةن  ... ك
فا٤بربد يرل أف )كم( استفهامية ُب البيت كتوجيو ذلك بأف االستفهاـ ليس على معناه  

يقوؿ: أخربين عن عدد عماتك جرير فكأف  .ا٢بقيقي، كلكنو على سبيل التهكم كالسخرية
 كخاالتك البلٌب حلنب على عشارم، فقد ذىب على عددىا.

لتبيْب، ا االستفهاـ فوقع مع أحدٮبا ك٩با جاء ُب القرآف على ىيئتْب ُب" استفهام التعظيم: -
 كمل يقع مع اآلخر، على أف ٱبرج االستفهاـ فيهما ٝبيعا ٨برج للتقرير كالتعظيم، قولو تعاىل:

 .(218)"(217) ﴾يكَ   َوَما يُْدرِ ﴿ك .(216) ﴾اكَ   َوَما َأْدرَ ﴿ 
و: كقد جاء في لي" إىل "معاكية" رضي ا عنهماذكر ا٤بربد كتاب "ع استفهام التحقير: -

عثماف؟ إ٭با أنت رجل من بِب أمة كبنو عثماف أكىل ٗبطالبة دمو". ٍب قاؿ:  "كبعد، فما أنت ك
ألنو عطف ا٠با ظاىرا على اسم مضمر  ؛"كأما قولو: "فما أنت كعثماف؟ فالرفع فيو الوجو

ل فيحمل على ا٤بفعوؿ، فكأنو قاؿ: فما أنت كما عثماف؟ عمنفصل، كأجراه ٦براه، كليس ىاىنا ف
 .(219)معناه: لست منو ُب شيء" ا تقديره ُب العربية، كىذ

( يقلل من أمر "معاكية" كيبْب لو أف فالغرض ىنا: التقليل كالتحقّب، كذلك أف عليا ) 
 أمر "عثماف" ال يعنيو، فهناؾ من يهتموف بدـ عثماف كيطالبوف بو.

                                                 
(213)

 .84ت: اآليةصورة فصل  
(214)

 .6=7/6ا٤بقتضب:   
(215)

 .>7/9ا٤بصدر نفسو:   
(216)

 .54-7، القارعة: اآليتاف>5-;5، االنفطار: اآليتاف58، ا٤برسبلت: اآلية;6، ا٤بدثر: اآلية47ا٢باقة: اآلية  
(217)

 .47، عبس: اآلية;5، الشورل: اآلية7:سورة األحزاب: اآلية  
(218)

 .7;ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص  
(219)

 .5/777الكامل:   
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َماِء َماًء فَ ُتْصِبُح َأنَّ اللَّ   أََلْم تَ رَ ﴿مثل لو بقولو تعاىل:  استفهام التنبيو: -  َو أَنَزَل ِمَن السَّ
أمل ﴿ألف ا٤بعُب ُب قولو:  ؛ألنو ليس ٔبواب ؛قاؿ: "فهذا ىو الوجو . ك(220) ﴾ةً   ُض ُمْخَضرَّ   اْلَرْ 

كليس كقولو: أمل تأت زيدا  .إ٭با ىو: انتبو كانظر. أنزؿ ا من السماء ماء فكاف كذا ككذا ﴾تر
 .(221)كليس اخضرار األرض كاقعا من أجل رؤيتك" .باإلتياف ألف اإلكراـ مل يقع ؛فليكرمك
لتوقفو أنو على  :السعادة أحب إليك أـ الشقاء" ٍب قاؿ"قوؿ الرجل: "بمثل لو أيضا  ك 

 . فهنا استفهاـ للتنبيو على كقوع الرجل ُب ا٣بطأ.(222)خطأ كعلى ما يصّبه إىل الشقاء"
يبْب ا٤براد منها كىي: التقرير كما يوحي بو فا٤بربد يورد الكثّب من أساليب االستفهاـ، ك  

 من التوبيخ، كلئلنكار كيتضمن التوبيخ، كالتعجب كالتحقّب.
 النداء:  رابعا :
النداء ىو طلب اإلقباؿ ٕبرؼ نائب مناب كلمة: "أدعو"، كحركؼ النداء ىي: ا٥بمزة،  

ه األدكات نوعاف: ما كأم، كيا، كآ، كأل، كأيا، كىيا، ككا، كأكثرىا استعماال ىي "يا". كىذ
 .(223)ينادل بو القريب كىو ا٥بمزة كأم، كما ينادل بو البعيد كىو بقية األدكات

يرل ا٤بربد أنو "إذا كاف صاحبها قريبا منك أك بعيدا ناديتو بػ )يا(: تقوؿ يا زيد، كيا أيا  ك 
 فبلف.

 ألهنما ٥بذا الصوت.أما )أيا( ك)ىيا( فبل يكوناف إال للنائم، كا٤بستثقل كا٤بَباخي عنك  ك 
، كأضاؼ قائبل: (224)كتقع )كا( ُب الندبة، كفيما مددت بو صوتك،كما ٛبده بالندبة" 

"كاعلم أف للنداء أ٠باء ٱبص هبا، فمنها قو٥بم، يا ىناه أقبل، كال يكوف ذلك ُب غّب النداء، ألنو  
 .(225)ابة للنداء"نك

ن السياؽ كقرائن أحوالو، كقد ذكر كيأٌب أسلوب النداء مفيدا ٤بعاف ببلغية كثّبة تفهم م 
 ا٤بربد بعض ىذه األغراض كىي:

                                                 
(220)

 .7:سورة ا٢بج: اآلية  
(221)

 .6/64ا٤بقتضب:   
(222)

 .6=7/6ا٤بصدر نفسو:   
(223)

 .774-=76ينظر علم ا٤بعاين: ص  
(224)

 .679-8/677ا٤بقتضب:   
(225)

 .8/679ا٤بصدر نفسو:   
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قد مثل لو ا٤بربد بػ: "اللهم  . ك(226)"ذكر اسم ظاىر بعد ضمّب لبيانو": ىو االختصاص -
اغفر لنا أيتها العصابة". كشرح االختصاص ُب ىذا ا٤بثاؿ: "فأجركا حرؼ النداء على العصابة 

الذم ُب النداء، كإ٭با حق النداء أف تعطف بو ا٤بخاطب ألف فيها االختصاص  ؛كليست مدعوة
أك تسألو، أك غّب ذلك ٩با توقعو إليو، فهو ٨بتص من غّبه ُب قولك:  ،عليك، ٍب ٚبربه، أك تأمره

 يا زيد، كيا رجل.
كلكنك اختصصتها من  ؛فأنت مل تدع العصابة .فإذا قلت: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة 

 دعو، فجرل عليها اسم النداء، أعِب )أيتها(، ٤بساكاهتا إياه ُب االختصاص غّبىا، كما ٚبتص ا٤ب
الرجل،  لرجل، كال ٯبوز أف تقوؿ: يا أيهاعلى ىذا تقوؿ: على ا٤بضارب الوضيعة أيها ا ك 

 .(227)ألنك ال تنبو إنسانا إ٭با ٚبتص ك)يا( إ٭با ىي زجر كتنبيو" ؛كال يا أيتها العصابة
 ؛نا أيتها العصابة "أم اللهم اغفر ٤با ٨بصوصْب من بْب العصائبفقو٥بم: "اللهم اغفر ل 

كلذا ال ٯبوز  ؛إذ مل يرد بو إال ما دؿ عليو ضمّب ا٤بتكلم السابق ؛فصورتو صورة النداء كليس بو
 إظهار حرؼ النداء فيو.

يا  تقوؿ: .يقوؿ ا٤بربد: "فإذا دعوت شيئا على جهة االستغاثة فالبلـ معو مفتوحة االستغاثة: -
صاح: يا   -رٞبو ا-للناس، كيا ، كُب ا٢بديث: ٤با طعن العلج، أك العبد عمر 

 .(228)للمسلمْب"
 من أمثلتها ُب الشعر ذكر ا٤بربد بعض األبيات ىي: ك 
 :(229)قاؿ ا٢بارث بن خالد 

 ٍهًي طىرىبنايػىنػٍفىكي يػىبػٍعىثي يل بػىٍعدى النػ      ياى لىلرمجىاًؿ لًيػىٍوـً األىٍرًبعىاًء، أىم ا
 قاؿ آخر: 
ىسىاًعي يىا لىقىٍوـً مىٍن للنػيهىى كى   

 يىا لىقىٍوًمي مىٍن لًلن دىل كىالس مىاًح؟  ا٤ب
 اًح.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىأىيب ا٢بىٍشرىًج الفىٌبى الوىض    احً ػػػػػػػػػػػرًيىػػػػػػػػػػلى  ػا ػػػػػػػػيى  يػىا لىعىط اًفنىا كى   
  

                                                 
(226)

 .777جواىر الببلغة: ص  
(227)

 .==6-=>7/6ا٤بقتضب:   
(228)

 .5;7/6ل: ، كالكام:8/69ا٤بصدر نفسو:   
(229)

 .;69-:8/69ا٤بصدر نفسو:   
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 :(230)كقاؿ آخر
يطىاعً   نػ فىًِب الويشىاةي فىأىٍزعىجيوين تىكى 

 .فػىيىا لىلن اًس لًٍلوىاًش ا٤ب
فيما مددت بو "، كتقع عند ا٤بربد (231)"نداء ا٤بتوجع منو أك ا٤بتفجع عليو"كىي  الندبة: -

. كال ٯبوز أف ٙبذؼ منها العبلمة كىي )يا( ك)كا( "ألف الندبة (232)ده ُب الندبة"ٛبصوتك: كما 
من مل ٯبعل للندبة عبلمة جعلها ٗبنزلة الندابة ". ألنو (233)ع كمد الصوت"إلظهار التفج

 .(234)الصحيح"
ط ا٤بربد "أف ال تندب نكرة كال مبهما كال نعتا... ألف الندبة عذر للتفجع، كهبا يشَب  ك 

 .(235)الو أمر عظيم، ككقع ُب خطب جسيم"نٱبرب ا٤بتكلم أنو قد 
-لت: كامن حفر زمزماه، كا أمّب ا٤بؤمنيناه قلو  كمثل لذلك ُب موضع آخر فقاؿ: "ك 

 .ألنك مل تدؿ على ا٤بندكب ؛ألنك قد نذبت معركفْب، كلو قلت: كا أمّباه مل ٯبز ؛كاف جيدا
تدؿ عليو  لن ألنك إ٭با ندبت ا٠با معركفا باإلشارة إليو، ك ؛ ٯبزمل-ككذلك لو قلت: كا ىذاه

و، أك شيء من أ٠بائو يعرؼ بو يكوف عذرا كإ٭با تتفجع لو باسم أك إضافة ٘بمع علي .بإضافة
 .(236)إذا كاف ا٤بندكب معركفا بذلك" ه.للتفجع، كقولك: كاسيد العربا

 التعجب: -
 قاؿ ا٤بربد ُب بيت شعر للصلتاف: 
 أىيىا شىاًعرنا الى شىاًعرى اليػىٍوـى ًمثٍػلىوي     جىرًيره كىلىًكٍن ُب كيلىٍيبو تػىوىاضيعي.  
كذلك أنو لو ناداه كاف قد نادل  .ىذا ليس نداء من أجل ا٤بعُب "فكاف ا٣بليل يزعم أف 

منكورا، ككاف كل من أجابو ٩بن لو ىذا االسم فهو الذم نادل، كقولك: إذا جاء رجل 
قاؿ: فكيف يكوف نكرة  .فأعلمِب، فإ٭با أخربتو بأف يعلمك إذا جاء كاحد ٩بن لو ىذه البنية

٦بازاه أنو قاؿ: )يا(، فنبو، ٍب قاؿ: عليكم شاعرا ال  كلكن .كىو يقصد إىل كاحد بعينو، فيفضلو
                                                 

(230)
 .5;7/6الكامل:   

(231)
 .778علم ا٤بعاين: ص  

(232)
 .8/677ا٤بقتضب:   

(233)
 .>:8/6ا٤بصدر نفسو:  

 .6;8/6ا٤بصدر نفسو:  (234)
(235
 .>:8/6ا٤بصدر نفسو:   
 .9;8/6ا٤بصدر نفسو : (236)
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٤با فيو من ا٤بعُب، كاللفظ على  ؛شاعر اليـو مثلو كفيو معُب التعجب كأنو قاؿ: حسبك بو شاعرا
 . (237)ما شرحت لك"

 .(238)كقاؿ ُب الكامل: "على معُب قولو: فللو دره شاعرا" 
كا٤بنادل ٧بذكؼ، كا٤بعُب يا فالشاعر نصب شاعرا بإضمار فعل على معُب التعجب  

 ىؤالء أك يا قـو عليكم شاعرا أك حسبكم بو شاعرا.
عدم ابن عم عمرك القنا، ككاف ٯبب سكقد جاء ُب الكامل: "ككاف العبلء بن مطرؼ ال 

، فضحك عمرك كقاؿ متمثبل:  أف يلقاه ُب تلك ا٢بركب مبارزة، فلحقو عمرك القنا كىو منهـز
ٍعًد. لىًقيطه  ٛبىىنا ين لًيػىٍلقىاينً   أىعىاـً لىكى اٍبنى صىٍعصىعىةى ٍبنى سى

قولو:  ككاف عمرك القنا يكُب أيضا أبا ا٤بصدل ... ك ٍب صاح بو: انج أبا ا٤بصدل 
"أعاـ لك" يريد يا عامر، فرخم، كإ٭با يريد ا٢بي تعجبا، أم لكم أعجب من ٛبنيو 

 . فالنداء ُب البيت الغرض منو التعجب."(239)للقائي
 ث السادس: القلب:المبح
عرؼ الببلغيوف القلب فقالوا: "ىو أف ٯبعل أحد أجزاء الكبلـ مكاف اآلخر، كاآلخر  
  . (240)كل منهما لآلخر"  حكم على كجو يثبت كؿاألمكاف 

فهذا جرل على  ،كقد أثر عن سيبويو أنو لسعة الكبلـ قاؿ: "أما قولو أدخل فوه ا٢بجر        
ه ا٢بجر، كما قاؿ: أدخلت ُب رأسي القلنسوة، كا١بيد: أدخلت د أدخل فايسعة الكبلـ، كا١ب

 ُب القلنسوة رأسي، قاؿ الشاعر:
 ًخلى دٍ مي هاى تػىرىل الثػ ٍورى فيً   

سىائًريهي باىًد ًإىلى الش ٍمًس أىٍٝبىعي" ك الًظلم رىٍأسىوي  
(241). 

كبلـ فيو كمع ىذا فسيبويو يرد القلب، كيرل أنو بعيد عن ا١بودة حيث يقوؿ: "فوجو ال 
 .(242)ىذا كراىية االنفصاؿ"

                                                 
(237)

 .:65-8/659ا٤بقتضب:   
(238)

 .;7/69الكامل:   
(239)

 .;7/69نفسو:  ا٤بصدر  
(240)

 .;>8-:>5/8شركح التلخيص:  مواىب الفتاح ضمن 
(241)

 .6=/5الكتاب:   
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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: 
ا  رىأىل أىالى 

ى
ٍفًح ناىزًليوا قىطىرًيان. فػىر  عىٍبدي العىزًيًز ٤ب  ييطىاؿي بًالس 

 كيركل: 
 كىاٍبنى داىكيدى ناىزالن قىطىرًيان   عىٍبدي العىزًيًز ًإٍذ رىاءى عًيسىى  فػىر  

كلكنو قلب، فقدـ األلف، كأخر ا٥بمزة...  ،قولو: "إذ راء عيسى" األصل: رأم": قاؿٍب  
. كالقلب بْب "راء" (243)كالقلب كثّب ُب كبلـ العرب، كسنذكر منو شيئا ُب موضعو إف شاء ا"

 عو علم الصرؼ.ك"رأل" لغوم، كموض
َوِإنَُّو ِلُحبِّ ﴿كقاؿ ُب موضع آخر "كقاؿ ا٤بفسركف كالنحويوف ُب قوؿ ا عز كجل:  

َك   ِإن تَ رَ ﴿أم لشديد من أجل حب ا٣بّب كا٣بّب ىنا: ا٤باؿ من قولو تعاىل  .﴾َلَشِديدٌ   اْلَخْيرِ 
رً  كا أعلم، إنو لبخيل من أجل حبو قولو "لشديد" أم: لبخيل، كالتقدير،  ك . ﴾ا اْلَوِصيَّةُ   َخي ْ

        أم مل يقرب من رؤيتها، ".  ﴾اَىا  َج َيَدُه َلْم َيَكْد يَ رَ   ِإَذا َأْخرَ ﴿: تعاىل يقوؿ ك .(244)للماؿ"
٤بربد متأثر بأيب عبيدة حيث علق بقولو: "خرج ٨برج: مل ا، ك (245)مل يرىا، كمل يكد" ؛إيضاحو ك

كىو أبلغ ُب نفي الرؤية   .يرل نفي ا٤بقاربة مرة، كالرؤية مرة أخرل. فأبو عبيدة (246)يرىا كمل يكد"
. ذلك أف ٝبلة جواب الشرط منفية، كلذا قدرىا أبو عبيدة ُب ا٤بعُب (247)كما ذىب عبد القاىر

 مقاربة الشيء فقد نفى الشيء من أصلو، فيكوف أبلغ من نفيو. ىٔبملتْب، كمعلـو أنو إذا نف
  

                                                                                                                                                 
(242)

 .>5/5ا٤بصدر نفسو:   
(243)

 .7/7:4الكامل:   


 .>سورة العاديات: اآلية  


 .4>5سورة البقرة: اآلية  
(244)

 .5/7:4الكامل:   


 .84سورة النور: اآلية  
(245)

 9=5/5الكامل:   
(246)

 .;:/6قرآف: ٦باز ال  
(247)

 .9;ينظر دالئل اإلعجاز: ص  
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 :(248)بن تولبكأكرد ا٤بربد بيت النمر 
كىٰبيٍمىلي   دي الفىٌبى بػىٍعدى اٍعًتداىؿو كىًصح ةو ري يػى     يىنويءي ًإذاى راىـى الًقياـى ى
َما ِإنَّ ﴿قاؿ ا تعاىل:  .ٍب قاؿ: "قولو: "ينوء إذا راـ القياـ" يقوؿ: ينهض ُب تثاقل 

ةِ   .(249)ح "يالعصبة تنوء با٤بفات . كا٤بعُب أف ﴾َمَفاِتَحُو لَتَ ُنوُء بِاْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَّ
 إىل ىذه اآلية كيبْب ما فيها من القلب فيقوؿ: ا٤بربد كيعود 
 : نزؿ بو ذئب فأضافوقد  كقاؿ الفرزدؽ ك 
 رىفػىٍعتي لًناىرًم مىٍوًىنان فىأىتىاين  كىماى كاىفى صىاًحبان  ،كىأىٍطلىسى عىسا ؿو   
"من ا٤بقلوب، إ٭با أراد: رفعت لو نارم كيذكر ا٤بقطوعة ٍب يقوؿ: "قولو: "رفعت لنارم  

َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ﴿كالكبلـ إذا مل يدخلو لبس جاز القلب لبلختصار، قاؿ ا عز كجل:  َوآتَ ي ْ
ةِ  ؛ أم تستقل هبا ُب ثقل، ك من  حيبا٤بفات. كالعصبة تنوء ﴾ِإنَّ َمَفاِتَحُو لَتَ ُنوُء بِاْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَّ

... كيركل أف يونس بن حبيب قاؿ أليب ا٢بسن عجيزهتاإف فبلنة لتنوء هبا  كبلـ العرب:
 الكسائي: كيف تنشد بيت الفرزدؽ؟ فأنشده:

اةى أىحىل ٍت الٍبًن أىٍصرىـى طىٍعنىة   .  غىدى  حيصىٍْبو عىبًيطاىًت الس داىًئًف كىا٣بىٍمري
فقاؿ لو  .لت لو ا٣بمرفحمل ا٣بمر على ا٤بعُب، أراد: كح . الكبلـًب فقاؿ الكسائي... 

كلكن الفرزدؽ أنشدنيو على القلب، فنصب الطعنة كرفع العبيطات  يونس: ما أحسن ما قلت
كا٣بمر على كصفنا من القلب، كالذم ذىب إليو الكسائي أحسن ُب ٧بض العربية، كإف كاف 

 .(250)إنشاد الفرزدؽ جيدا"
معناه، لكنو يطلق لفظ التحويل  كيفسر ا٤بربد نفس اآلية ُب كتابو ما اتفق لفظو كاختلف 

بدؿ مصطلح القلب فيقوؿ: "ك٩با ُب القرآف ٩با ٯبيء مثلو ُب كبلـ العرب من التحويل، كقولو: 
َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُو لَتَ ُنوُء بِاْلُعْصَبةِ ﴿ . كإ٭با العصبة تنوء با٤بفاتيح، كمن كبلـ ﴾َوآتَ ي ْ

                                                 
(248)

 544ديواف النمر بن تولب: ص  


 .:;سورة القصص: اآلية  
(249)

 .;5/65الكامل:   


 >6:ديواف الفرزدؽ: ص  
(250)

 .7;7/7، كينظر تفسّب اآلية ُب الكامل: 5;7-4;5/7الكامل:   
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ف ُب كيقولوف: أدخلت القلنسوة ُب رأسي، كأدخلت ا٣ب .ا عجيزهتاالعرب: إف فبلنة لتنوء هب
 .(251)كإ٭با يكوف مثل ىذا فيما ال يكوف فيو لبس كال إشكاؿ كال كىم" .رجلي

فقد ذكركا أف الفعل )تنوء( من  ؛كليس ما قالو عن مفهـو التحويل ُب اآلية متفق عليو 
ثقلو فسقط، كقيل معناه: تنهض ٔبهد األضداد ألف معناه تثقل، يقاؿ: ناء بو ا٢بمل إذا أ

يقاؿ: ناء با٢بمل إذا هنض بو ٔبهد كمشقة، كا٤برأة تنوء هبا عجيزهتا: أم تثقلها، كىي  ؛كمشقة
ُب اآلية: ىل تنوء ا٤بفاتيح  كتساءلوا .تنوء بعجيزهتا كما ينوء البعّب ٕبملو: أم تنهض هبا مثقلة

ُب ا٤بعُب الثاين من ٙبويل الفعل إىل  تنبهوا إىل ما  بالعصبة، أـ العصبة ىي الٌب تنوء با٤بفاتح؟ ك
 .(252)ا٤بفاتح على سبيل القلب

ألنو تأكيل موافق لظاىر  ؛كذكر الطربم أف ا٤بعُب األكؿ ُب تأكيل اآلية أكىل بالصواب 
كذلك إذا كجو إىل أف معناه إف مفاٙبو تثقل  ؛التنزيل، ك٤با فيو من الداللة على كثرة كنوز قاركف

 .(253)ألنو قد تنهض العصبة بالقليل من ا٤بفاتيح كبالكثّب ؛ة كٛبيلهاالعصب
ا٣ببلصة أف قوؿ ا٤بربد: "كالقلب كثّب ُب كبلـ العرب" ٍب إيراده األمثلة الكثّبة يدؿ  ك 

لبلختصار". ال يسلم لو،  ؛إذا مل يدخلو لبس جاز القلب الكبلـعلى أنو جائز، غّب أف قولو: "ك 
 إذ الكبلـ ا٤بقلوب ال اختصار فيو. ؛للقلب، كىذا ما مل يقل بو أحد فقد جعل االختصار غرضا

 المبحث السابع: التغليب:
كىو "إعطاء أحد ا٤بصطحبْب، أك ا٤بتشاكلْب حكم اآلخر ٯبعلو موافقا لو، كإجراء  

. فقد (254)ا٤بختلفْب ٦برل ا٤بتفقْب، كىو ٯبرم ُب أنواع من ا٤بعاين كأساليب من الكبلـ كثّبة"
٤بخاطب على الغائب، كا٤بذكر على ا٤بؤنث، كالعاقل على غّب العاقل، كا٤بفرد على يغلب ا

كأمثلتو عند ا٤بربد كثّبة، فقد كرد ُب ا٤بقتضب قولو: "تقوؿ ُب )من (: من يأتِب  ا٤بركب، كىكذا.
 فإف أردت هبا غّب ذلك مل يكن. .آتو، فبل يكوف ذلك إال ٤با يعقل

                                                 
(251)

 .8>ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص  
(252)

 .>>7/6اف ُب علـو القرآف للزركشي: ينظر الربى  
(253)

ىػ(، ٙبقيق عبد ا ابن عبد 754-ىػ668ينظر تفسّب الطربم جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، أليب جعفر ٧بمد بن جرير الطربم )  
 .=75/>5ـ: 6445ىػ/5866، 5اسن الَبكي، مركز البحوث ك الدراسات العربية ك اإلسبلمية، ط

(254)
 .7/746 علـو القرآف: الربىاف ُب  
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ُهم مَّن  َواللَّ ُو َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة مِّن مَّاءٍ ﴿عز كجل: فقد قاؿ ا "فإف قاؿ قائل:   َفِمن ْ
ُهم مَّن يَْمِشي َعَلٰى َأرْ ﴿. فهذا لغّب اآلدميْب، ككذلك  ﴾َيْمِشي َعَلٰى َبْطِنوِ  .  ﴾بَعٍ   َوِمن ْ
إذا ، ك ﴾كا خلق كل دابة من ماء﴿قولوبألنو قد خلط مع اآلدميْب غّبىم  ؛قيل: إ٭با جاز ىذا

ألف ا٤بتكلم يبْب بو ما  ؛جرل على أحدٮبا ما ىو لآلخر إذا كاف ُب مثل معناه فوراكاختلط ا٤بذ 
 ُب اآلخر كإف كاف لفظو ٨بالفا، فمن ذلك قوؿ الشاعر:

ٍرو كىًإٍقط*  *شىرا بى أىٍلباىفو كىٛبى
فالتمر كاإلقط ال يقاؿ فيهما: شربا، كلكن أدخلهما مع ما يشرب فجرل ا 

 .(255)كاحدا"
كمن أمثلتو ُب الكامل قوؿ ا٤بربد ُب إحدل النساء "ككانت من اجملتهدات من ا٣بوارج 

ألنك تريد رجاال كنساء ىي أحدىم،   ؛كلو قرأت: من اجملتهدين، كأنت تعِب امرأة كاف أفصح
َقْت ِبَكِلَماِت رَ ﴿كما قاؿ ا عز كجل:  ، كقاؿ جل ﴾ينَ ب َِّها وَُكتُِبِو وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِتِ   َوَصدَّ

 ."(256) ﴾ينَ   ِإالَّ َعُجوزًا ِفي اْلغَاِبرِ ﴿ثناؤه: 
كقد عدت "مرًن" رضي ا ضمن الذكور بطريق التغليب، إشعارا بأف ٥با ما للقانتْب من 

ا٤براد بالعجوز ُب  . ك(257)صبلح الدين، كصبلح التقول، فطاعتها مل تقل شأنا عن طاعتهم
، فلحقها من  ؛" عليو السبلـاآلية الثانية: امرأة "لوط فقد كانت امرأة سوء، راضية بفعل القـو

ا٤بوت كالعذاب ما ٢بقهم، فقولو تعاىل: )من الغاربْب( ٔبمع ا٤بذكر السامل إشعارا بأهنا منهم 
 . كا أعلم.(258)كىي ُب العذاب معهم

                                                 


 .89سورة النور: اآلية  


 .89سورة النور: اآلية  
(255)

 .6/669كينظر:  95-6/94ا٤بقتضب:   


 .56سورة التحرًن: اآلية  


 .5;5سورة الشعراء: اآلية  
(256)

 .;7/68الكامل:   
(257)

 .6/95ينظر عركس األفراح ضمن شركح التلخيص:   
(258)

زيل ك أسرار التأكيل ا٤بسمى تفسّب البيضاكم، للقاضي ناصر الدين أيب سعيد عبد ا بن عمر بن ٧بمد الشّبازم ينظر أنوار التن  
ىػ(، حققو ك علق عليو ك خرج أحاديثو ك ضبط نصو ٧بمد صبحي بن حسن حبلؽ ك ٧بمود أٞبد األطرش، دار الرشيد 5=;البيضاكم )ت

 .=;6/5ـ: 6444ىػ/5865، 5دمشق، ط
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 :(259)كذكر ا٤بربد قوؿ الفرزدؽ 
ٍيًوً رىىيً     ًلغاىرىٍم مىعىد  يػىٍوـى ضىٍرًب ا١بىماىًجمً   نىةن كىًمنا  اٌلًذم أىٍعطىى يىدى
اى ػػػػػػػعىًشي ةى ساىؿى ا٤بًٍربىداىًف كً     عىجاىجىةى مىٍوتو بًالسييويؼو الص واىًرـً   بلىٮبي
كالعرب  .يريد: ا٤بربد، كما يليو ٩با جرل ٦براه .ٍب قاؿ: "قولو: عشية ساؿ ا٤بربداف كبلٮبا 

 ريا ُب باب كاحد، قاؿ الفرزدؽ:تفعل ىذا ُب الشيئْب إذا ج
 لىناى قىمىرىاىاى كىالنيجيوـي الٌطواىًلعي   أىخىٍذناى ًبآفاىًؽ الس ماىًء عىلىٍيكيمي   
ألهنما قد اجتمعا ُب قولك: "النّباف"، كغلب االسم ا٤بذكر، كإ٭با  ؛يريد: الشمس، القمر 

إف قاؿ قائل: إ٭با ىو عمر بن يؤثر ُب مثل ىذا ا٣بفة، كقالوا: "العمراف" أليب بكر، كعمر ف
رٞبة ا -ادكا بعلي بن أيب طالب نا٣بطاب، كعمر بن عبد العزيز، مل يصب، ألف أىل ا١بمل 

 أعطنا سنة العمرين. -عليو
فإف قاؿ قائل: فلم مل يقولوا: أبوم بكر، كأبو بكر أفضلهما؟ فؤلف عمر اسم مفرد،  

 .(260)كإ٭با طلبوا ا٣بفة"
٣بفة ُب كل شيء حٌب ُب ا١بمع بْب ا٤بتناسبْب، لذا نرل ا٤بربد يركز فالعرب كانت تنشد ا 

 ."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: 
 ييضًيءي كىالى مشىٍسه كىالى قىمىري  ٪بىٍمه      مٍ ػػػػػكىماى لًتػىٍغًلبى ًإٍف عىديكا مىساىعيًػهً   
 كىالعيمىرىيػًٍن: أىبوي بىٍكرو كىالى عيمىري      ماى كاىفى يػيٍرضًي رىسويؿى اً ًفٍعليهيمٍ   
 ىكذا أنشدنو، كقاؿ آخر: 

 *قيٍديًن ًمٍن نىٍصًر ا٣بيبػىٍيبػىٍْبً قيٍدينً *
      راء: ػرأ بعض القػ، كقكإ٭با أبو خبيب: عبد ا .يريد: عبد ا، كمصعبا ابِب الزبّب 

، فجمعهم على لفظ "إلياس". كمن ذا قوؿ العرب: ا٤بسامعة، (261)﴾ َساَلٌم َعَلٰى ِإْل يَاِسينَ  ﴿
 .(262)"فجمعهم على اسم األب ؛كا٤بهالبة، كا٤بناذرة

                                                 
(259)

 64:ف الفرزدؽ:صديوا  
(260)

 .5/586الكامل:   
 .574سورة الصافات: اآلية ( 261)
(262)

 .5/587الكامل:   
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كلذا  -على آلو السبلـ-ىي على تغليب "إلياس"  ﴾سالم على آل ياسين﴿فقراءة:  
مذكر سامل ليشملهم، قاؿ أبو حياف: "قرأ زيد بن علي كنافع كابن عامر ٝبع لفظ "إلياس" ٝبع 

اسم إللياس ... كقرأ باقي  (ياسْب)مفصولة ُب ا٤بصحف، ك (آؿ)آؿ ياسْب" كزعموا أف  ى"عل
لياسْب ٝبع ا٤بنسوبْب إىل إلياس معو، فسلم إأم:  ." هبمزة مكسورةْبعلى إلياس"السبعة 

من كاف اتبعو على الدين، ككل كاحد ٩بن نسب إليو كأنو قومو  ؿ على أفدعليهم، كىذا ي
كما قالوا:   ،حرؼ العلة الذم للجمع فحذفت اللتقائهما كفيو، "إلياس" فلما ٝبعت خففت 

 .(263)ا٤بهلبوف" ك ،ا٣ببيبوفك األشعركف، 
فا٤بربد بْب التغليب باألمثلة كالشرح ككاف كبلمو شافيا، كُب التغليب إيثار: خفة اللفظ،  

ا اإلفراد على الَبكيب، كفيو إٯباز كاختصار، كتنويو ٗبن غلب ا٠بو، ككذلك معُب النسب، ككذ
فيقاؿ ا٤بناذرة بتغليب النعماف بن ا٤بنذر على سائر قومو رجاال كنساء، كال ٱبفي أف النسب ىنا 

 غّب قياسي كما ىو موضح ُب علم الصرؼ.
 الوصل: المبحث الثامن: الفصل و

إحدل ٦باالت علم ا٤بعاين، كتكتسي أٮبية بالغة ُب دراسات  ظاىرة الفصل كالوصل 
 بأٮبيتها الكثّب من العلماء. هالببلغة، كقد نوٌ 

، أما (264)الفصل اصطبلحا معناه أف نفصل بْب ٝبلتْب، كيكوف ذلك يَبؾ العاطف 
 . (265)الوصل فهو أف يصل بْب ا١بملتْب بأحد حركؼ النسق

صطلحْب دكف أف يعرفهما، كعقد ُب مؤلفو كشيخ البصريْب ا٤بربد ذكر ىذين ا٤ب 
"ا٤بقتضب" بابا ٢بركؼ العطف كمعانيها، كعرض فيو لدالالت متنوعة ألدكات الربط كالعطف 

 مثل: "الواك"، ك"الفاء"، ك"ٍب"، ك"أك"، ك"ال"، كغّبىا.
ٗبا أف حركؼ العطف جزء مهم ُب ظاىرة الفصل كالوصل، سأبْب معانيها األصلية  ك 
 عند ا٤بربد:كالثانوية 

  

                                                 
(263)

 .>79/;تفسّب البحر ايط:   
(264)

 .666ينظر دالئل اإلعجاز: ص  
(265)

 666ينظر ا٤بصدرنفسو: ص  
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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 
. كىي (266) ال مردكدا"ا٤بوضع الصاّب من حيث الوضع، كثانيها فائدتو، كثالثها كجو كونو مقبوال

 األمور الٍب حاكؿ الببلغيوف تلمسها داخل النصوص.
قد كانت للمربد بصمة جليلة ُب ىذا األمر حيث أنو عقد بابا ُب كتابو ا٤بقتضب ٠باه  ك 

 معاين حركؼ العطف بْب فيو حركؼ العطف كىي عنده عشرة:
 : تأٌب ُب الكبلـ على ضربْب، فتكوف متصلة كمنقطعة.أم 1-
ا٤بتصلة: ٠بيت كذلك ألف ما بعدىا متصل ٗبا قبلها، كا٤بربد مل يشر إىل ىذا ا٤بصطلح، لكننا  أـ
ستشفو من خبلؿ حديثو عن أـ ا٤بنقطعة. ك)أـ( تكوف متصلة عند ا٤بربد بعد ألف االستفهاـ، ن

 .(267)كتكوف معادلة ٥بذه األلف، ٫بو أزيد ُب الدار أـ عمرك؟ ككذلك: أأعطيت زيدا أـ حرمتو؟
ُهُم   أَتََّخْذنَاُىْم ِسْخرِ ﴿ :. قولو تعاىل(268)من أمثلة )أـ( ُب ىذا القسم ك  يِّا َأْم زَاَغْت َعن ْ
َماُء بَ َناَىا﴿. كقولو: (269) ﴾ اْلَْبَصارُ   .(270) ﴾أَأَنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم السَّ
 أف األمرين "أف ٚبرب عند ا٤بربد كمعُب التسوية .كتأٌب )أـ( تارة عاطفة بعد ٮبزة التسوية 

كما أبايل أقبلت أـ أدبرت، كليت  .. ٫بو: "سواء علي أذىبت أـ جئت(271)عندؾ كاحد"
 . فأنت ٚبرب أف األمرين عندؾ سواء.(272)شعرم أزيد ُب الدار أـ عمركا؟"

كال ك قاؿ:"، (273)"تأٌب أـ منقطعة بعد ا٣برب كاالستفهاـ ٝبيعاكرىا ا٤بربد فقاؿ: "ذ أـ ا٤بنقطعة: 
، (275)"ألف ما بعدىا قائم بنفسو غّب متعلق ٗبا قبلو"، ك٠بيت با٤بنقطعة (274) ")أم( تكوف ٗبنزلة

                                                 
(266)

، أليب يعقوب يوسف بن أيب بكر ٧بمد بن علي السكاكي ا٤بتوُب سنة     .579ػ، دار الكتب العلمية، دط، دت: صى:6:مفتاح العلـو
(267)

 .:>6/6ينظر ا٤بقتضب:   
(268)

 .;>7/6ينظر ا٤بصدر نفسو:   
(269)

 .7:سورة ص: اآلية  
(270)

 .;6سورة النازعات: اآلية  
(271)

 .;>7/6ا٤بقتضب:   
(272)

 .;>7/6ا٤بصدر نفسو:   
(273)

 .6>7/5، كينظر الكتاب: >>7/6ا٤بصدر نفسو:   
(274)

 8=7/6ا٤بصدر نفسو:   
(275)

 .5/88مغُب اللبيب:   
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. فهي تأٌب على معُب بل "إال أف ما يقع بعد )بل( يقْب كما (276)"اإلضراب ال يفارقها"كألف 
زيدا ناسيا غالطا، ٍب تذكر أك  بتيقع بعد )أـ( مظنوف مشكوؾ فيو، كذلك أنك تقوؿ: ضر 

عمرا مستدركا مثبتا للثاين، تاركا لؤلكؿ فػ )بل( ٚبرج من غلط إىل استثبات، تنبو، فتقوؿ: بل 
 .(277)كمن نسياف إىل ذكر، ك)أـ( معها ظن أك استفهاـ، كإضراب عما كاف قبلو"

، ٫بو قولو تعاىل: (278): تعد )أك( من حركؼ العطف ألهنا ٘برل ما بعدىا على ما قبلهاأو 2-
أم يكوف ىذا، أك ": (279) ﴾ِلي بَْأٍس َشِديٍد تُ َقاتُِلونَ ُهْم َأْو ُيْسِلُمونَ َسُتْدَعْوَن ِإَلٰى قَ ْوٍم ُأو ﴿

 .(280)"يكوف ىذا
 ك)أك( تفيد معاف ذكر ا٤بربد بعضها كىي: 

، كل السمك، (281)"ىذا إذا شك .كجاءين رجل أك امرأة .أتيت زيدا أك عمرا"الشك ٫بو:  -أ
 أك اشرب اللنب: أم ال ٘بمع بينهما.

 .(282)"سِب ثوبابلأاخَب أحد األمرين مثل: أعطِب دينارا، أك "م التخيّب: أ -ب
كذلك قولك: جالس ا٢بسن أك ابن سّبين، كأتت ا٤بسجد أك السوؽ: أم قد "اإلباحة:  -ج
 .(283)"ذنت لك ُب ٦بالسة ىذا الضرب من الناس، كُب إتياف ىذا الضرب ا٤بواضعأ
ُب الواك من اإلشراؾ على أهنا ٚبص ما ال يتسع هبا الباب، فيدخلها ا٤بعُب الذم "اإلشراؾ:  -د

 .(284)"ٚبضو الواك
را. ماإلضراب عن األكؿ كاإلثبات للثاين: ٫بو قولك: ضربت زيدا، بل ع": معناىا بل 3-

 .(285)"كجاءين عبد ا، بل أخوه، كما جاءين رجل بل امرأة

                                                 
(276)

 .=>7/6مغُب اللبيب:  
(277)

 .=>7/6ا٤بصدر نفسو:   
(278)

 .>6/6 ا٤بقتضب: ينظر  
 :5سورة الفتح: اآلية  (279)
(280)

 .>6/6ا٤بقتضب:   
(281)

 7/745-5/54نفسو:  ا٤بصدر  
(282)

 .7/745ك 5/54ا٤بصدر نفسو:   
(283)

 . 5/55ا٤بصدر نفسو:    
(284)

 .7/745ا٤بصدر نفسو:   
(285)

 .5/56ا٤بصدر نفسو:   
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لى قولو يصح:"ما زيد ك أجاز ا٤بربد أف تكوف ناقلة معُب النفي ك النهي إىل ما بعدىا، كع     
 .(286)ف ا٤بعُبلقائما بل قاعدا"، ك "بل قاعده"، ك ٱبت

 .أطوؿ ٩با ُب الفاء  ٗبهلة ىلي أف ا١بملة الثانية ٙبصل بعد األك ح: من حركؼ العطف، تو ثم 4-
. كىي تعطف ا١بمل كما تصل بْب (287)مثل: ضرب زيدا ٍب عمرا، كأتيت البيت ٍب ا٤بسجد

 ا٤بفردات.
ىا ا، ألف معن(288)ٌب( تكوف حرؼ عطف، فتشرؾ بْب ا٤بعطوفْب لفظا كمعُب: إف )ححتى 5-

فالرأس  .فهي تصل ما بعدىا ٗبا قبلها، ٫بو: أكلت السمكة حٌب رأسها"ة، يُب ٝبيع الكبلـ الغا
. لذا فإف من شركط معطوفها أف يكوف بعض ا٤بعطوؼ عليو أك  (289) "قد دخل ُب األكل...

 كبعضو.
: ىي ُب كل األحواؿ تضم الشيء إىل الشيء مثل الواك، غّب أف ىذا الضم يأٌب معها الفاء 6-

 . فالربط كالَبتيب ال يفارقاهنا.(290)متسقا بعضو ُب إثر بعض

: إف )لكن( إذا عطفت ٝبلة على ٝبلة يشَبط أف يكونا ٨بتلفْب ُب ا٤بعُب أم ُب لكن 7-
. (291) يأت. كما مررت بأخيك لكن عدكؾ"اإلٯباب كالنفي ٫بو: "جاءين زيد لكن عبد ا مل

 فإذا مل يقع نفي مل ٯبز العطف بػ )لكن(.
ذلك قولك: ضربت زيدا ال عمرا،  ك": كىي تقع إلخراج الثاين ٩با دخل فيو األكؿ. ال 8-

 .(292)"كمررت برجل ال امرأة
 :(293) ٗبنزلة أك ك٥با معنيافرب: ىي ُب ا٣بإما 9-
 : جاءين إما زيد كإما عمرك: أم أحدٮبا.إما تبتدئ هبا شاكا كذلك قولك -

                                                 
 .>>6/5ينظر مغِب اللبيب: ( 286)
(287)

 .5/54ينظر ا٤بقتضب:   
(288)

 .>5/7ينظر ا٤بقتضب:   
(289)

 .6/87ا٤بقتضب:   
(290)

 .;8/55. كينظر الكتاب: 5/54ينظر ا٤بقتضب:   
(291)

 .5/54ا٤بقتضب:   
(292)

 .5/55ا٤بصدر نفسو:   
(293)

 .5/55ا٤بصدر نفسو:   
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  ؛مر مل يشك كلكنو خّب ا٤بأمورفاآل .إما للتخيّب كقولك: اضرب إما عبد ا كإما خالدا ك -
 .كما كاف ذلك ُب )أك(

ِبيَل ِإمَّا َشاِكرً ﴿كنظّبه قوؿ ا عز كجل:  ا َفِإمَّ ﴿. ككقولو: (294) ﴾ا  ا َوِإمَّا َكُفورً   إِنَّا َىَديْ َناُه السَّ
 .(295) ﴾َمنِّا بَ ْعُد َوِإمَّا ِفَداءً 

لكثرة دكراهنا ُب النصوص العربية، كلعل السر ُب   : تعد الواك أصل حركؼ العطفالواو 10-
عراب كا٢بكم، ُب حْب أف بقية ذلك أهنا ال تدؿ على أكثر من اإلشراؾ بْب ا٤بتعاطفْب ُب اإل

 (296) ا٢بركؼ توجب زيادة ُب ا٤بعُب.
فيما دخل فيو األكؿ، كليس فيها دليل على أيهما كاف  : "إشراؾ الثاينفالواك معناىا 

كمررت بالكوفة كالبصرة، فجائز أف تكوف البصرة أكال، كما  .٫بو قولك: جاءين زيد كعمرك ؛أكال
. (298)السجود بعد الركوع" . ك(297) ﴾اِكِعينَ   َكِعي َمَع الرَّ   َواْسُجِدي َوارْ ﴿قاؿ ا عز كجل: 

 .(299)"ا١بمع بْب الشيئْب كتتصل بقولك: كلكم"معناىا أم أف الواك 
الواك العاطفة بْب ا١بمل: تصل الواك، كغّبىا من حركؼ العطف، بْب ا٤بفردات كا١بمل  

مل يكن إال ". فإذا أردت بالثاين ما أردت باألكؿ من اإلجراء على ا٢برؼ (300)على حد سواء
 .(301)"تقوؿ: أريد أف تأتيِب كتكرمِب .منسوقا عليو

تناكؿ ا٤بربد الفصل كالوصل من خبلؿ حديثو عن كاك االبتداء، كمٌب يتحتم كجودىا ُب        
أك معرفة كفيها ضمّب يتصل بالكبلـ السابق،  ةكر نالكبلـ كمٌب ٯبوز، فإذا كقعت ا١بملة بعد 

ذكر الضمّب الذم يربط الكبلـ بعضو ببعض بفذكر الواك حينئذ ليس حتما ُب الكبلـ اكتفاء 
قوؿ مررت برجل زيد خّب منو، كجاءين عبد ا أبوه يكلمو، بغّب الواك، كإف شئت قلت، "فت

                                                 
(294)

 .47اآلية سورة اإلنساف:  
(295)

 .48سورة ٧بمد: اآلية  
(296)

 .:9/4ينظر شرح ا٤بفصل للز٨بشرم:   
(297)

 .87سورة آؿ عمراف: اآلية  
(298)

 .5/54ا٤بقتضب:   
(299)

 .6;7/6-:6/6ا٤بصدر نفسو:   
(300)

 ;9/4ينظر شرح ا٤بفصل:   
(301)

 .6/77ا٤بقتضب:   
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اؿ إال على قطع كزيد خّب منو، كأبوه يكلمو بالواك، فإذا قلت مررت يزيد عمرك ُب الدار، فهو ٧ب
 .(302)زيد كعمرك ُب الدار"بجعلتو كبلما كاحدا قلت: مررت  فخرب كاستئناؼ آخر، فإ

وسط تبارة األخّبة من كبلـ ا٤بربد أنو يتحدث عن كماؿ االنقطاع، كعن الكاضح من الع 
زيد عمرك ُب الدار "فإذا  ببْب الكمالْب، كما ٠بي عند ا٤بتأخرين من الببلغيْب، فقولو: "مررت 

زيد كبْب كجود عمرك ُب الدار صلة ما، فبلبد من ذكر الواك، للربط بْب بكاف بْب ا٤بركر 
لكبلـ متصبل بعضو ببعض، كبغّب ذكر الواك يبدك الكبلـ مستحيبل كال ا١بملتْب حٌب يبدك ا

أما  .معُب لو، كذكر الواك ُب مثل ىذا ا٤بقاـ ىو ما يسمى بالتوسط بْب الكمالْب عند الببلغيْب
طبلؽ بْب مركر زيد، كبْب كجود عمرك ُب الدار، كإ٭با قاؿ القائل إذا مل يكن ٜبة صلة على اإل

الكبلـ، كاستأنف كبلما جديدا، فبلبد من حذؼ الواك، لعدـ الصلة بْب  مررت بزيد، ٍب قطع
 ا١بملتْب، كىذا ما يسمى ُب عرؼ الببلغيْب بكماؿ االنقطاع.

ِلكَ   ٌض َواَل ِبْكرٌ   الَّ َفارِ ﴿كقاؿ ا٤بربد ُب تفسّب قولو تعاىل:   . "كقوؿ (303) ﴾َعَواٌن بَ ْيَن ذَٰ
 ﴾عواف بْب ذلك﴿الكبلـ، ٍب استأنف فقاؿ:  ىو ٛباـ ﴾ال فارض كال بكر﴿ا عز كجل 

 .(304) "ة، كالبكر الصغّبنكالفارض ىا ىنا ا٤بس
 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  

لزملكاين: "يصح لك ما قالو أبو العباس ُب "إف زيدا مقدر، كنستشف ذلك ٩با ذكره ابن ا
فأتيا فرعوف فقوال إنا رسوؿ ﴿منطلق" إنو جواب عن سؤاؿ ٦بيئو ُب جواب القسم، كُب التنزيل 

 .(305)كأنو قيل: فإذا قاؿ لكما ما شأهنا فقوال ذلك"  ﴾رب العا٤بْب
كمل تكن لو مساٮبة خبلصة القوؿ إف ا٤بربد درس ظاىرة الفصل كالوصل دراسة ٫بوية،  ك 

 ببلغية إال عند دراستو ٤بعاين حركؼ العطف.
 

                                                 
(302)

 .8/569ا٤بقتضب:   
(303)

 .>:سورة البقرة: اآلية  
(304)

 .==5/5ل: الكام  
(305)

    ،5ط  التبياف ُب علم البياف، البن الزملكاين كماؿ الدين عبد الواحد، ٙبقيق أٞبد مطلوب كخدٯبة ا٢بديثي، مطبعة العاين، بغداد،  
 .7:ـ: ص8;=5
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 المساواة: المبحث التاسع: اإليجاز واإلطناب و
اختصار بعض ألفاظ ا٤بعاين ليأٌب الكبلـ كجيزا من " ُب االصطبلح ىو اإلٯباز أوال: اإليجاز:

 .(306)غّب حذؼ لبعض االسم، كال عدكؿ عن لفظ ا٤بعُب الذم كضع لو"
 نوعاف:ىو  ك 

إٯباز القصر: كىو "أف تتضمن األلفاظ القليلة معاف كثّبة، دكف حذؼ شيء من  1-
 .(307)الَبكيب"
. منها: (308)قد أكرد ا٤بربد ُب مؤلفاتو العديد من األمثلة الٍب تدخل ضمن ىذا ا٤ببحث ك 

َفاَل  َفَأمَّا اْلَيِتيمَ ﴿"إذا قلت، أما زيد فمنطلق. مهما يكن من شيء فزيد منطلق، ككذلك: 
 ؛ىذا من إٯباز القصر . ك(310)ىي: مهما يكن من شيء فبل تقهر اليتيم" . إ٭با (309) ﴾ تَ ْقَهرْ 

ألنو أريد بكل من اآلية الكرٲبة كا٤بثاؿ معُب أكثر من اللفظ، فكلمة: أما حرؼ بسيط فيو معُب 
 الشرط كالتفصيل كالتوكيد.

اـ، معناه: ما ا٣برب؟ كما فهي حرؼ استفه"كمن اإلٯباز االستفهاـ بكلمة "مهيم"؟  
د الرٞبن بن برأل بع األمر؟ فهو داؿ على ذلك ٧بذكؼ ا٣برب، كُب ا٢بديث أف رسوؿ ا 

فقاؿ: أكمل كلو  .عوؼ درع خلوؽ، طيب، فقاؿ: "مهيم"؟ فقاؿ: تزكجت يا رسوؿ ا
 .. فقو٥بم: "مهيم" اختصار ١بملة ا٠بية ىي: ما ا٣برب، كىو من إٯباز ا٢بذؼ(311)بشاة"

إٯباز ا٢بذؼ: كىو كل كلمة تسقط من العبارة، كتكوف مفهومة من سياؽ الكبلـ فتدخل  2-
ُب إٯباز ا٢بذؼ، كاذكؼ إما: جزء ٝبلة، أك ٝبلة، أك كلمة مفردة ... كقد بينت ذلك ُب 

 مبحث ا٢بذؼ.
 
 

                                                 
(306)

 .=5/89ٙبرير التحيّب:   
(307)

 .4>5الصناعتْب: ص  
(308)

 ينظر الباب األكؿ: الفصل الثاين.  
(309)

 .=4يةسورة الضحى: اآل  
(310)

 .>>5/6الكامل:   
(311)

 .:7/79ا٤بصدر نفسو:   
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 ثانيا: اإلطناب:
عُب ا٤بعشوؽ بكبلـ ٗبطلوب ٤باىو "أداء ا٤بقصود بأكثر من العبارة ا٤بتعارفة كأف ٱبرب  

كقيل: .طويل، ألف كثرة الكبلـ عند ا٤بطلوب مقصودة، فإف كثرة الكبلـ توجب كثرة النظر
 .(312)"اإلطناب أف يكوف اللفظ زائدا على أصل ا٤براد

فا١باحظ يبْب  .لئلطناب مواطنو، كما أف لئلٯباز مواضعو، كلكل موقعو من الببلغة 
يع خطب العرب من أىل ا٤بدر كالوبر كا٢بضر على ضربْب: منهج العرب ُب ا٣بطابة بقولو: "ٝب

 .(313)ر، كلكل ذلك مكاف يليق بو، كموضع ٰبسن فيو"امنها الطواؿ، كمنها القص
جاء ُب نقد النثر قوؿ جعفر بن ٰبي: "إذا كاف اإلكثار أبلغ كاف اإلٯباز تقصّبا، كإذا   ك 

 عرب ُب القوؿ.. ىذا منهج ال(314)كاف اإلٯباز كافيا كاف اإلكثار ىذرا"
قد أشار إليو ا٤بربد بقولو: "من كبلـ العرب االختصار ا٤بفهم، كاإلطناب  ك 
 . كقد نبو علماء الببلغة على أف زيادة اللفظ البد أف تكوف لفائدة.(315)ا٤بفخم"
كلئلطناب صور كثّبة مثل: البياف بعد اإلهباـ، كالتوشيح، كاالعَباض ... فمن البياف بعد  

كىو ٛباـ ". (316) ﴾ ٌض َواَل ِبْكرٌ   الَّ َفارِ ﴿٤بربد ُب قوؿ ا عز كجل ُب كتابو العزيز: اإلهباـ قوؿ ا
ِلكَ ﴿الكبلـ، ٍب استأنف، فقاؿ:  . كصفت البقرة أكال بأهنا: "ال فارض كال (317) "﴾َعَواٌن بَ ْيَن ذَٰ

فهذا من  ؛كبْب بأهنا "عواف" فتم ا٤براد من الوصف حبكر" كُب ىذا النوع من اإلهباـ، ٍب كض
 "البياف بعد اإلهباـ".

يض بغباكة بِب إسرائيل كاحتياجهم إىل تكثّب التوصيف حٌب ال يَبؾ ٥بم ر فائدتو: التع ك 
 .(318) ٦باال إلعادة السؤاؿ

                                                 
(312)

 .=6التعريفات: ص  
(313)

 .;/6البياف كالتبيْب:   
(314)

نقد النثر، أليب الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادم، حققو ك علق حواشيو طو حسْب بك ك عبد ا٢بميد العبادم، ا٤بطبعة األمّبية   
 .=54ـ : ص85=5بببلؽ، 

(315)
 .;5/6ل: الكام  

(316)
 .>:سورة البقرة: اآلية  

(317)
 .==5/5الكامل:   

(318)
 .5/995تفسّب التحرير كالتنوير:  ينظر  
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لقد عِب ا٤بربد باإلٯباز، كأكرد ما أثر فيو عن العلماء، كما أكرد لو الكثّب من األمثلة،  
 كأما اإلطناب فلم أجد لو سول صورة البياف بعد اإلهباـ.فهو ٲبيل إىل اإلٯباز كاالختصار، 

 ثالثا: المساواة:
ُب االصطبلح: "أف تكوف ا٤بعاين بقدر األلفاظ كاأللفاظ بقدر ا٤بعاين، ال يزيد بعضها  

 .(319)على بعض"
عرض ا١باحظ للمساكاة كقاؿ: "حق ا٤بعُب أف يكوف االسم لو طبقا كتلك ا٢باؿ ٥با  

 .(320)لو ال فاضبل كال مفضوال" كفقا، كيكوف االسم
 كلقد أ٤بح ٥با ا٤بربد دكف أف يذكرىا حْب علق على أبيات منها: 
: غىشىٍشتىًِب كىالنيٍصحي ميري   عىرىٍضتي نىًصيحىةن ًمِبم لًيىٍحييى     فىقاىؿى
 ... ري ػػػػػػػػػػػطاىًىري األىٍثواىًب بى  ٰبىٍٓبى   كى   ٓبى كىماى يًب أىٍف أىكيوفى أىًعيبي ٰبىٍ   
. أم أف ألفاظو قوالب ٤بعانيو ال يزيد (321)ل عن معناه"ضكقاؿ: "فهذا كبلـ ليس فيو ف 

 بعضها على بعض.
كخبلصة القوؿ إف اىتماـ ا٤بربد باإلٯباز كاف كاضحا ُب مؤلفاتو أما اإلطناب كا٤بساكاة  

وا ٲبيلوف فكانت نظرتو إليها ليست ذا باؿ ألف اإلٯباز من أىم خصائص لغة العرب، فقد كان
 بسليقة إىل األلفاظ القليلة الٍب ٙبتوم على ألواف من ا٤بعاين ا٤بختلفة كالكثّبة.

                                                 
(319)

 .9>5الصناعتْب: ص  
(320)

 .7=/5البياف كالتبيْب:   
(321)

 .5/87الكامل:   
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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      
ا٣بطأ ُب مطابقة الكبلـ لتماـ ا٤براد كاالستعارة كالكناية كغّبىا "ليحَبز بالوقوؼ على ذلك 

 ،(1)منو"
 :التشبيو: المبحث الول

التشبيو فن من فنوف التعبّب ا١بميل ا٤بؤثر تعتمده النفوس البشرية بالفطرة حْب يدعوىا إىل      
فرسخوا  (3)، كا٤بعاصركف (2)ذلك غرض أك آخر من أغراضو الٍب رصدىا الببلغيوف القدامى 

آفاقو الرحبة الٍب اتسعت لفئات األمة كطبقاهتا ُب ٙبقيق مآرهبم الفكرية ٖبصوبتها كغناىا 
 .(4)كخلجاهتم الشعورية كمقاصدىم اليومية 

ك التشبيو قبل ا٤بربد كاف موزعا ُب كتب السابقْب، يصادفنا خبلؿ حديث ا٤بؤلف عن      
ؿ ُب التشبيو، أك موضوع بعينو قد يكوف بعيدا كل البعد عن التشبيو، فيستطرد منو إىل مثا

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.
يث عنو، بدأه بقولو: "كىذا باب طريف ك٤با جاء ا٤بربد أفرد لو بابا مستقبل أطاؿ فيو ا٢بد    

نصل بو ىذا الباب، ا١بامع الذم ذكرناه كىو بعض ما مٌر للعرب من التشبيو ا٤بصيب كادثْب 
 .(5)بعدىم" 

من استقراء ا٤بربد للنماذج الشعرية الكثّبة استخلص معلومات نظرية تدكر حوؿ ٧بورين    
 أساسيْب: حد التشبيو كأقسامو:

 
 

                                                 
(1)

: ص     .:>مفتاح العلـو
(2)

 . 186/2 : ينظر اإليضاح 
 . 218ـ، القاىرة: ص1966ىػ، 1368، 2علي ا١بندم، ط ينظر فن التشبيو، (3)
 /ىػ1402 ،1ط ،كزارة التعليم العايل كالبحث العلمي ا١بمهورية العراقية أٞبد مطلوب ككماؿ حسن البصّب، الببلغة ك التطبيق،ينظر  (4)

  .311ص :ـ1982
 . 40/2: الكامل (5)
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 :لتشبيوحد ا: أوال
حاكؿ ا٤بربد أف يقدـ لنا حدا للتشبيو فقاؿ: "كاعلم أف للتشبيو حدا، فاألشياء تشابو من  

كجوه، كتتباين من كجوه، فإ٭با يينظىري إىل التشبيو من أين كقع، فإذا شٌبو بالشمس فإ٭با يراد: 
 .(6)الضياء كالركنق، كال ييراد العظم كاإلحراؽ"

ف الشيء ال يشبو الشيء ُب ٝبيع حاالتو، كإ٭با يشبهو كُب موضع من ا٤بقتضب قاؿ: "أل 
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  
فإف قلت ىذا مثيل ىذا كقد قدمت ٫بوا ٩با ذكرنا علم أنك حقرتو من حيث حقرت  .التشبيو

 .  (7)ا٤بشبو بو با٤بعُب يصلح اللفظ كيفسد" 
ما عرؼ بعد عند علماء  من خبلؿ ىذين التعريفْب نبلحظ أف ا٤بربد عُب ٕبد التشبيو 

 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  

دة كابن قتيبة، كإ٭با اعتمد على استقراءاتو ُب الشعر العريب، كٝبع كسيبويو كالفراء، كأيب عبي
الشواىد الشعرية الٍب ٙبقق لو إفراد باب بأكملو ُب موضوع كاحد. فكاف أكؿ من قسم التشبيو 

 ىي :ك  إىل أقساـ عديدة
يقوؿ ا٤بربد: "كالعرب تشبو على أربعة أضرب؛ فتشبيو مفرط، كتشبيو مصيب، كتشبيو         

 .(8) "ارب، كتشبيو بعيد ٰبتاج إىل التفسّب، كال يقـو بنفسو كىو أخشن الكبلـمق

                                                 
 .52/3الكامل:  (6)
 . 274/2ا٤بقتضب:  (7)
 .128/3الكامل:  (8)
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لقد قٌدـ لنا ا٤بربد ٦بموعة من األكصاؼ للتشبيو ، كلكنو أراد أف ينبو إىل أف ىذه        
األضرب ىي أصوؿ التشبيو الٍب يدكر ُب فلكها كل ما ٘بود بو قرائح الشعراء كا٤بتكلمْب من 

 كسأبْب ىذه األضرب: األغراض. تشبيهات ُب شٌب
: ىو التشبيو "ا٤ببالغ فيو، أك ا٤ببالغ ُب الصفة الٍب ٘بمع بْب ا٤بشٌبو كا٤بشبو التشبيو المفرط-   

 . (10)أك ٗبعُب آخر "ىو التشبيو الذم يتجاكز ا٢بدكد، كيتخطى ما تعارؼ الناس عليو"  (9)بو" 
إدراؾ ىذا اإلفراط كاإلعجاب بو، كقد أيد   كحاسة ا٤بربد الفنية كذكقو األديب ٥بما أثر ُب 

كالشيء ا٥باـ ُب نظر ا٤بربد ىو اإلقناع الفِب الذم  .كبلمو بنصوص من أدب القدماء كادثْب
. كالشاعر هبذا اإلقناع الفِب (11)يتمكن فيو الشاعر ٗبلكاتو ا٣بيالية من تربير الصورة، كإقناعنا هبا 

 قي يسلم هبا، كيعرؼ قدرىا.ٲبٌكن للصورة األدبية، كٯبعل ا٤بتل
 .(13): كمن التشبيو ا٤بتجاكز ا٤بفرط قوؿ ا٣بنساء (12)يقوؿ ا٤بربٌد  

. كىًإف  صىٍخران لىتىٍأًبىي ا٥بيداةي بًوً   كىأىن وي عىلىمه ُب رىٍأًسًو ناري
 :(14)كمن ىذا الضرب قوؿ العٌجاج  

 *تقض ى البازم إذا البازمي كىسرٍ *
 .(15)ا أراد سرعتها كالتقضي: االنقضاض، كإ٭ب

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 

يو، ليزيد بانقضاض البازم، كزاد ُب ا٤بشبو بو شرطا ىو قولو: "إذا البازمي كسر" أم ضم جناح
 .(16)انقضاضو"

                                                 
 .269عاين ك البياف كالبديع، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر بّبكت: صعلم ا٤ب (9)
  .67ـ،: ص6>=5ىػ/1402، 1ط دار الشركؽ،ا٤بختصر ُب تاريخ الببلغة، عبد القاىر حسْب،   (10)
 .2/3ينظر أثر النحاة ُب البحث الببلغي:  (11)
  .46/3الكامل:  (12)
 .:8ديواف ا٣بنساء: ص (13)
 . 5/86ـ: 5;=5مكتبة أطلس، دمشق،  ديواف العجاج، ركاية عبد ا٤بلك بن قريب األصمعي ك شرحو، ٙبقيق عبد ا٢بفيظ السطلي، (14)
  .47/3الكامل:  (15)
 .685ـ: ص;644ىػ/>586، 5ط أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل، مصطفى السيد جرب، مكتبة اآلداب، القاىرة، ( 16)
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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  

 .(17)"كالبحر، كللشجاع: ىو كاألسد كللشريف: ٠با حٌب بلغ النجم
إلفراط ُب التشبيو كل من: التشبيو ا٤بقلوب ٔبعل ا٤بشبو بو مكاف ا٤بشبو، فقد ضم إىل ا 

كالعكس؛ للمبالغة، ككذا: التشبيو الضمِب الذم يفهم من النص، دكف التصريح بو. يقوؿ: "فمن 
 :(18)اإلفراط ُب السرعة قوؿ ذم الريمة 

ـه ُب سواًد الل ٍيًل مينػٍ  ةو كأىن و كوكبه ُب إًٍثر ًعٍفريى   قىًضبي ميسو 
. فهو يشبو ثورا كيل (19)"يقاؿ: عفريت، كًعٍفرية ُب معُب كاحد. كالتاء ُب "عفريت" زائدة

منهزما، من كبلب صيد بالكوكب ُب سرعتو كبياضو، كانقضاض الكوكب أسرع، كلذا كاف 
 التشبيو متجاكزا.

قوؿ أيب كلكن ا٤بربد ٱبلط بْب التشبيو ا٤بفرط، كغّبه من أساليب البياف، فمما مثل بو 
 : (20)الطمحاف القيِب

م ككيجيوىيهم  ديجىي الليًل حٌب نظ م ا١بزٍع ثاًقبيو أىضىاءىٍت ٥بىيٍم أىٍحسىاهبي
 فهو من االستعارة ا٤بكنية. ٯبعل األحساب كالوجوه من ا٤بصابيح.

 :(21)كما مثل بقوؿ أيب بكر بن النطٌاح 
 رً ػػػػػػىٍ الدى  نى ػػػػلي مً جى ل أى رى ٮًب تيوي الصيغٍ  ك      اػػػػػػػػػػػرًىػى اى ػػػػػػػبكً ى لً هى تػى نٍ  مي مه الى ٮًبى  وي لى 
 البىٍحرً  نى ل مً دى نٍ الربي أى  افى كى  رػى ى البلى عى       وًدىاشىارى جي ف ًمعٍ ٍو أى ةه لى حى راى  وي لى 

كبالتايل فهي أدخل ُب ا٣بياؿ لذا قاؿ عنها من  (22)فالصورة ىنا أدخل ُب ا٤ببالغة  
 "ا٤بفرط اجملاكز" .

                                                 
 .>7/56كامل: ال ( 17)
 كالضمّب ُب "كأنو" راجع إىل "أزىر" ُب بيت قبلو، كىو: ، =5ديواف ذم الرمة: ص (18)

 كأنو حْب يعػػػلو عاقرران ٥ببي     كالح أٍزىرى معركؼه بًنيقػٍبىًتًو             
  ىاجىٍت لو جيو عه زيرؽه ٨بصرةه     شوازبه الحها التغريثي كا١بىٍنبي           

 .107/3مل: الكا (19)
 .=7/56نفسو:  ا٤بصدر ( 20)
 .128/3نفسو:  ا٤بصدر (21)
  .47/3ينظر اإليضاح:  (22)
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كمن شعر ادثْب ا٤بفرط ا٤بتجاكز ذكر ا٤بربد أبياتا، "قاؿ بعض ادثْب ُب رجل يهجوه         
 : (24)، كالشعر أليب الشمقمق (23) "كا٤بهجو داكد بن بكر ككاف كيل األىواز

قىػػػػػػػػػػكىلى     سو   ػػكىلىوي ٢ًبٍيةي تػىيٍػ          رو ػػػػػػػػػاري نىسػػػػوي ًمنػٍ
 خىالىطىٍت نىٍكهىةى صىٍقرً     نىٍكهةي لىٍيػثو    كلىوي         

إف اإلفراط ُب التشبيو ال يعد كذبا كإ٭با ىو قوؿ صادؽ موشى بزينة ا٤ببالغة، تلك الٍب  
 (26) .، كما سايره ُب ذلك حاـز القرطاجِب(25)الحظها ا٤بربد كأعجب هبا أٲبا إعجاب 

ألنو ٰبقق صفات "صيب من أىم أقساـ التشبيو التشبيو ا٤ب يعترب ا٤بربد :التشبيو المصيب -    
 .(27)ا٣بارجية لعناصر ا٤بشاهبة، كيقـو على لياقة عقلية كاضحة" التطليق بْب األطراؼ

ككاف كجو الشبو مفيدا للتماثل بْب طرُب التشبيو.  (28)كىو ما يتفق الناس على صدقو  
فهو على النقيض من التشبيو  كىذا النوع يتسم بالصدؽ كاالعتداؿ، كٙبقيق الغرض دكف إفراط،

 ا٤بفرط، كلذا عٌقب الزجاجي على قوؿ الشاعر: 
 فًة الذيبابً الً سى  لً ثٍ ّبو مً صً قى       كىيػىٍوـو ًعٍندى دىاًر أيب نيعيمو 

 .(29)بقولو: "كأنا أقوؿ: إف ىذا هناية ُب اإلفراط، كخركج عن حدكد التشبيو ا٤بصيب"

ليو بقولو: "كأحسن الشعر ما قارب فيو القائل إذا كا٤بربد يؤثر التشبيو ا٤بصيب، كينبو ع 
شب و، كأحسن منو ما أصاب بو ا٢بقيقة، كنٌبو فيو بفطنتو على ما ٱبفى عن غّبه، كساقو بوصف 

 .(30)قوم، كاختصار قريب"

                                                 
 . 51/3الكامل:  (23)
 .44ـ:ص  /1995ىػ1415 ،1ديواف أيب الشمقمق، ٝبعو كحققو كشرحو كاضح ٧بمد ٞبد، دار الكتب العلمية، بّبكت لبناف، ط (24)
  .66-67ينظر ا٤بختصر ُب تاريخ الببلغة: ص  (25)
  .75ينظر منهاج البلغاء: ص  (26)
 .214الصورة الفنية ُب الَباث النقدم الببلغي: ص (27)
 215ينظر أثر النحاة ُب البحث الببلغي: ص (28)
ت، األمايل ُب ا٤بشكبلت القرآنية كا٢بكم كاألحاديث النبوية، لئلماـ أيب القاسم عبد الرٞبن بن القاسم الزجاج، دار الكتاب العريب بّبك  (29)

 . 123دط، دت: ص
 .294/1الكامل:  (30)
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كترؾ ىذا التحديد "كلكنو مل ٰبدد كبل من التشبيو ا٤بصيب، كا٤بقارب ٙبديدا دقيقا،  
ب، كاكتفاء بالداللة اللغوية، كإشارتو الذكية إىل ا٤براد ببعض اعتمادا على منهج العر 

 .(31)"التشبيهات
كيطالعنا التشبيو ا٤بصيب ُب الكامل كثّبا، كقد بدأ بو ا٤بربد "باب التشبيو" فقاؿ: "كىذا  

باب طريف نصل بو ىذا الباب ا١بامع الذم ذكرناه، كىو بعض ما مٌر للعرب من التشبيو 
بعدىم، فأحسن ما جاء بإٝباع الركاة ما مر المرئ القيس ُب كبلـ ٨بتصر  ا٤بصيب، كللمحدثْب

   (33)كىو قولو: (32) .أم بيت كاحد من تشبيو شيء ُب حالتْب ٨بتلفتْب بشيئْب ٨بتلفْب"
 .ايل ا٢بىشىفي البى ا العين ابي كى ٍكرًىى ل كى دى لى   سان بً ياى بان كى طٍ بى الط ًّب رى و ف  قػيلي أى كى 

الغرض من أسباب إصابة ىذا ىو ار ُب إيراد ىذين التشبيهْب مع الوفاء با٤بعِب فاالختص         
 التشبيو، كلذا أثِب عليو الركاة كما قاؿ ا٤بربد.

 الشيباين للحجاج: "ك٩با مثل بو ا٤بربد قوؿ  
 حىٍي طىائرً ناى  جى قػىٍلبيكى ُب  افى بىٍل كى       الوىغىى ةو ُب الى زى  غى ىلى بل  بػىرىٍزتى إً ىى 

 .(34) "ذا ٯبوز أف يكوف ُب ا٣بفقاف، كُب الذىاب البتةفه 
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.
 : (35)كقريب من ىذا ما تضمنو البيت الذم ركاه ا٤بربد كىو  

 أىصىابى ٞبىىامىةن ُب يػىٍوـً غىٍْبو        خىاًفيىٍبىٍ عيقىابو ينم بػىٍْبى كىأى 
حيث صور الشاعر نفسو كقد سيطر عليو اليأس با٢بمامة الٍب أكقعها القدر ُب ٨بلب  

 عقاب ُب يوـو غائمو.
 : (36)القصيدة من التشبيو ا٤بصيب قولو لذم الٌرمة ٍب قاؿ: "كُب ىذه أبياتاذكر ا٤بربد  ك 

                                                 
 .687أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل: ص (31)
  .32/3الكامل:  (32)
 .=56ديواف امرئ القيس: ص (33)
 .38/3الكامل:  (34)
  .84/3نفسو:  ينظر ا٤بصدر (35)
 ظ. ك اللفظ بتمامو:، كقد كرد بغّب ىذا اللف56كالبيت بديواف ذم الرمة: ص 41/3نفسو:  ا٤بصدر(36)

أىنػ هىا ًفض ةه قىٍد مىٌسهىا ذىىىبي                  ، صىٍفراىءي ًُب نػىعىجو      كى    كىٍحبلىءي ُب بػىرىجو
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 بي ىى ا ذى س هى مى  دٍ ةه قى ضى فً  هناى أى كى          جو عى  نػى اءي ُب  دىعىجو صىٍفرى اءي ُب ضى يٍ بػى 
 كمل يعلق عليو. 

ذا الرمة كاف من أنصار مدرسة  حينما أشار إىل أفىػ( 392ابن جِب )ت بينما علق عليو      
ككذلك ا٢بكاية عن ذم الرمة ": فقاؿالصنعة مثل زىّب، كابن أيب حفصة صاحيب ا٢بوليات... 

أجبل حوال، ال يدرم ما يقوؿ إىل أف مرت بو  *بػىرىج اءي ُب  دىعىجو صىٍفرى اءي ُب ضى يٍ بػى  * :أنو ٤با قاؿ
 (37)*"كأهنا فضة قد مس ها ذىب*ًصينية فضة، قد أشربت ذىبان فقاؿ:      

شبو بياضها ا٤بشوب بصفرة بفضة مٌسها يسّب من الذىب. كفيو نوع من التفصيل الذم  
 ر كالتأمل.ٰبتاج إىل الفك

 ٍب نرجع إىل التشبيو ا٤بصيب. "كنعود إىل ا٤بربد حيث يقوؿ: 
 :( 38)قاؿ امرؤ القيس ُب طوؿ الليل  

 ؿو ٍندى  صيمم جى ىلى ًس ًكت اًف إً راى مٍ أى بً        هاى مي  مىصىاٌقٍت ُب يا عيلً الثػيرى  فى أى كى 
ـٌ: ا٤بقاـ...كقاؿ ُب ثبات ال فهذا ُب ثبات الليل كإقامتو. ك   ليل: ا٤بصا

 لً بي ذٍ يى د ٍت بً اًر الفىٍتًل شي ًبكيلم ميغى       ومىوي ف  ٪بيي أى لو كى يٍ لى  نٍ كى مً يىا لى فػى 
 .(39) "ا٤بغار: الشديد الفتل...كيذبل: جبل بعينو

البيتاف ُب ا٢بديث عن طوؿ الليل كثباتو." ففي األكؿ جعلت الثريا كأهنا عقلت ٔبباؿ   
نده ال تتحرؾ، كُب الثاين صورت النجـو ُب ثباهتا كأهنا كتاف، مشدكدة إىل حجارة صيٌم، فهي ع

 .(40)مشدكدة ٔبباؿ ٧بكمة الفتل إىل جبل"
التشبيو فيهما مصيب؛ ألف فيو تصويرا دقيقا لكل من ا٣بائف كا٤بهمـو ك٫بوٮبا  ك 

 فالشاعر يشعر بثقل الليل كطولو.
  

                                                 
 .324/1ا٣بصائص:  (37)
ار ا٤بعارؼ، . ك ينظر. شرح القصائد السبع الطواؿ ا١باىليات، ابن األنبارم، ٙبقيق عبد السبلـ ىاركف، د;55ديواف امرلء القيس: ص (38)

 .79: ص8ط
 .113/3الكامل:  (39)
 .>68أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل: ص ( 40)
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و كال ٰبتاج إىل تفسّب أك ىو ذلك التشبيو الصريح الذم يقـو بنفس :التشيو المقارب -   
 .(41)الوضوح  تأكيل، ألنو ظاىر مكشوؼ يتسم بالبساطة ك

أم ىو ما تقارب فيو طرفا التشبيو، فكاف كاضحا ال ٰبتاج إىل تبيْب. كىذا التقارب ُب  
 حسنا. الصفة يعطي التشبيو جودة ك

عقبة "ل بو قوؿ ك٩با مث (42)"كأحسن التشبيو ما قارب فيو القائل إذا شبو"يقوؿ ا٤بربد:  
 نػىوىل القىٍسبً كى   وره سي ني  يو    وىاشً لىوي بػىٍْبى حى        العنزم ُب صفة فرس:

 .(43)كقد أتبعو بقولو: "فهذا تشبيو مقاربه جدا" 
شبهت النسور بالتمر اليابس ا١باؼ ُب الشكل كا٢بجم كالصبلبة، كنعتو بأنو "مقارب  

 .جدا" تنبيها إىل ما بْب طرفيو من تقارب شديد
، (44)كقد عٌد ا٤بربد بيتا لذم الرمة بأنو "من حلو التشبيو كقريبو، كصريح الكبلـ كبليغو"  

 :  (45)من التشبيو ا٤بقارب: كلكنو من التشبيو ا٤بقلوب  -عنده-فهو
 مىاتي ا٢بىنىاًدسي ظيلي جىل لىٍتوي ال كى قىدٍ      ل قىطىٍعتيوي ارى اًؾ العىذى رى كٍ أى كىرىٍملو كى 

شواىد ابن جِب  ُب "باب غلبة الفركع على األصوؿ" كذكر أنو ال ٯبيء شيء ىو أكؿ         
ُب ىذا ا٤بعُب إال كالغرض منو ا٤ببالغة. قاؿ: "أىفىبلى تػىرىل ذا الريمة كيف جعل األصل فرعا كالفرع 
أصبل. كذلك أف العادة كالعرؼ ُب ٫بو ىذا أف تشٌبو أعجاز النساء يكثباف األنقاء...فػىقىلىبى ذك 

ٌرمة العادة كالعرؼ ُب ىذا، فشٌبو كثباف األنقاء بأعجاز النساء. كىذا كأنو ٱبرج ٨برج ا٤ببالغة، ال
أم قد ثبت ىذا ا٤بوضع ُب ىذا ا٤بعُب ألعجاز النساء كصار كأنو األصل فيو ، حٌب شب و بو  

  (46)كثباف األنقاء". 
بيو ٩با يعرفو كل أحد ألف ذا الضرب من التش٥بمن ا٤ببلحظ أف األمثلة الٍب ذكرىا ا٤بربد  

 طرفيو ما يقع ٙبت البصر ُب تلك البيئة.

                                                 
 ;:: ص ُب تاريخ الببلغة ينظر ا٤بختصر (41)
  557/ 7الكامل:   (42)
  557/ 7نفسو:  ا٤بصدر (43)
 .  109/3نفسو:  ا٤بصدر (44)
 .:58ديواف ذم الرمة: ص (45)
 .745-5/744ا٣بصائص:  (46)
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ال يقـو بنفسو، كىو أخشن فسره ا٤بربد بأنو "ٰبتاج إىل التفسّب، ك  :التشبيو البعيد -
 ىذا النوع مردكد؛ إذ ال يعلم ا٤براد منو إال بتفسّب، كىو نوعاف:  ك .(47)الكبلـ"

ئل معِب ال يتبادر إىل الذىن عند ذكر ا٤بشبو بو كمثل لو إذا شبو ٗبوجود، كقصد القا األكؿ:    
 بقوؿ الشاعر:

. ًٞبى ين أى اًر كى  الدى ُب  ناى أى  ذٍ إً  انًناى ّبى تي جً خٍ  أي ًِب تٍ أى رى  وٍ ٍل لى بى   اري
عز –ٍب أتبعو بقولو: "فإ٭با أراد الصحة. فهذا بعيد؛ ألف السامع إ٭با يستدؿ عليو بغّبه، كقاؿ ا 

: ، كالسمفر: الكتاب: كقاؿ(48) ﴾   ا  َيْحِمُل َأْسَفارً   َكَمَثِل اْلِحَمارِ  ﴿الواضح: كىذا البْب  -كجل
ْورَ  ﴿ ُلوا الت َّ ُب أهنم تعاموا عنها، كأضربوا عن ﴾  اَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَىا َكَمَثِل اْلِحَمارِ   َمَثُل الَِّذيَن ُحمِّ

 الكتب كال يعلم ما فيها. حدكدىا، كأمرىا، كهنيها حٌب صاركا كا٢بمار الذم ٰبمل
كىجا مركاف بن سليماف بن ٰبي بن أيب حفصة قوما ركاة الشعر بأهنم ال يعلموف ما ىو  

 على كثرة استكثراىم ركايتو؛ فقاؿ:
 ػرً ػػػػػػػػػػػاعً ػػى بػال  كىًعٍلًم األى ا إً ًدىى ًٔبىيم     دىىيمٍ  ًعٍلمى ًعنٍ اًر الى ٍشعى ؤٍلى لي لً امً زىكى   
 (49) "رىائًرً  الغى ا ُب رىاحى مى  كٍ أى  اًقوً ٍكسى أى بً          ادى غى  ذاى ّبي إً عً ٍدرًم البى ا يى ريؾى مى مٍ عى لى          

شبو الشاعر نفسو با٢بمار على إطبلقو. قاؿ ا٤بربد: "فإ٭با أراد الصحة؛ فهذا بعيد"؛ "إذ  
التشبيو ٕبمار ال قرينة تدؿ عليو، كإ٭با يفهم ذلك بقرينة خارجية. فا٤بتبادر ُب العرؼ عند 

الوحش ىو: الغباء، كالببلدة كالببلىة، ال الصحة كما عِب الشاعر. فالتشبيو على ىذا يوقع ُب 
 .(50)ا٢بّبة؛ كلذا كاف بعيدا"

ٍب إف  تعليق ا٤بربد تضمن تفسّبا طريفا لئلبعاد ُب قولو: "ألف الس اًمعى إ٭با يستدؿ عليو    
ؾ ا٤بعُب حيث تفسر اللغة باللغة كيقـو االستعماؿ بغّبه"كىو يشّب إىل "كجو من كجوه إدرا

الدارج مقاـ العبلمة الراشدة ُب ا٤بعُب. فكأنو تتكوف لدل اإلنساف ٗبفعوؿ الزمن، ردكد فعل 

                                                 
كىذا غّب التشبيو البعيد الغريب الذم ٰبتاج إىل فضل تأمل كفكر، ٣بفاء كجو الشبو أكؿ األمر إما لكثرة  576->7/56الكامل:  (47)

  .6;/7التفصيل، أك لندكر حضور ا٤بشبو بو ُب الذىن عند حضور ا٤بشبو؛ لبعد ا٤بناسب بينهما. ينظر اإليضاح: 
  .5سورة ا١بمعة: اآلية (48)
،دت: ص 7، كالبيتاف من: شعر مركاف بن أيب حفصة، ٝبعو ك حققو ك قدـ لو حسْب عطواف، دار ا٤بعارؼ القاىرة، ط132/3ل:الكام (49)

58. 
 .694أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل : ص ( 50)
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معينة تبادر هبا، مٌب كقع ا٤بنبو، إىل معُب دكف معُب آخر، فإذا خرج مستعمل تلك العبارة عن 
إذا تعلق األمر باألمثاؿ ا٤بشَبكة الشائعة مثل ا٤بثاؿ  ا٤بعُب اللصيق هبا يكوف أبعد، كالسيما

 .(51)السابق" 
قد  ؟ ك! : إذا مل يكن للمشبو بو كاقع، فإذا شبو ٗبا مل يقع فكيف يتصور ا٤بعُبالثاين ك 

نبو ا٤بربد على ذلك بقولو: "كقد كقع على ألسن الناس من التشبيو ا٤بستحسن عندىم، كعن 
، فالتشبيو إذا كاف عن (52)رأة بعْب الظبية، أك البقرة الوحشية..." أصل أخذكه أف يشبهوا عن ا٤ب

 أصل كاف مستحسنا، كإال كاف بعيدا كمردكدا.
 كركم ا٤بربد نقد نيصيب للكميت ُب أبيات، فقاؿ: "ٍب أنشده ُب أخرل: 

 أىرىاًجيزي أىٍسلىمى تػىٍهجيو ًغفارىا كىأىف  الغيطىاًمطى ًمٍن جىٍرًيهىا
 .(53)ما ىجت أسلم ًغفاران قط؛ فاستحيا الكميت؛ فسكت"  فقاؿ لو نصيب: 
فبل  ! كسبب النقد أف الكميت شبو ٗبا ال كاقع لو؛ فيكوف التشبيو قياسا على ٦بهوؿ 

 يتبْب ا٤براد.
فجعل األراجيز الٍب شبهها ُب لغطها كالتفافها بصوت غلياف القدر "يقوؿ ا١باحظ:  

 نو ال يعلم ا٤براد منو.فالتشبيو بعيد أل (54)ألسلم دكف غفار" 
لق ا٤بربد على كثّب من التشبيهات أكصافا، فهو يصف بعض ا التقسيم أطذباإلضافة إىل ى       

التشبيهات با٢بسن، كبعضها اآلخر با١بودة، كبعضا ثالثا با٤ببلحة، كرابعا باالستطراؼ، كما 
فاشتق من الوصف كصف بعضها بصفات: امود، كالعجيب، كا٤بطٌرد... كمل يكتف هبذا؛ 

"تشبيو حسن" ك"تشبيو مستحسن"  الواحد أكصافا، كٗبعُب آخر جعل الوصف دراجات، فقاؿ:
"حسن ك كأحسن التشبيو، بل ككوف صفة من صفتْب؛ فقاؿ: "تشبيو قاصد صحيح"،

 مستطرؼ"، ك"التشبيو ا٢بسن الذم نستطرفو" كقاؿ: "كمن أحسن التشبيو كمليحو".

                                                 
 .366-367التفكّب الببلغي عند العرب: ص  (51)
  .132/ 7الكامل: (52)
 .160/2نفسو:  ا٤بصدر (53)
  .224/2البياف كالتبيْب:  (54)
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ؼ كردت ُب "الكامل" على غّب نظاـ كترتيب، كالسبب أف إف األمثلة ٥بذه األكصا 
الكتاب مل يؤلف خالصا للببلغة كإ٭با ىو اختيارات أدبية، ٍب شرح ٤با يراه ا٤بربد من مفرداهتا 

 اللغوية، كبياف للمستغلق من ا٤بعاين.ك ىذه دراسة لبعض تلك التشبيهات:  
 ؛كيبدك ىذا كاضحا ُب التشبيوتتفاكت درجات النظم ُب ا٢بسن؛  :(55)التشبيو الحسن-

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 

  .(56)التشبيو على غّب الصورة ا٤بعهودة
شعر ما قارب فيو القائل إذا شب و، كأحسن منو ما أصاب بو يقوؿ ا٤بربد: "كأحسن ال        

 .(57)ا٢بقيقة، كنبو بفطنتو على ما ٱبفى عن غّبه، كساقو بوصف قوم، كاختصار قريب"
ما مر المرئ القيس ُب كبلـ  ةكيقوؿ ُب أكؿ باب التشبيو: "فأحسن ما جاء بإٝباع الركا 

 : (58)تلفتْب بشيئْب ٨بتلفْب كىو قولوأم بيت كاحد من تشبيو شيء ُب حالتْب ٨ب .٨بتصر
 لىدىل كىٍكرًىىا العيٌنابي كا٢بىشىفي البايل.      كىأىف  قػيليوبى الطًّب رطبان كيابسان 

فإف اعَبض معَبض فقاؿ: فهبل فصل، فقاؿ: كأنو رطب العيٌناب، ككأنو  .فهذا مفهـو ا٤بعُب
وؿ مفهوما، كيرل ما بعد ذلك من قيل لو: العريب الفصيح اللقن يرمي بالق ! يابس ا٢بشب

  (59)التكرير ًعيا..."
فاالختصار ىنا أف الشاعر ذكر لقلوب الطّب تشبيهْب بأداة كاحدة كي ال يقع التكرير، 

 صف قوم، كنظم بديع.ر كأكرد ىذا ُب 
 :(60)كمن أمثلتو قوؿ زىّب 

 فىنىا مل ٰبيىط ًم.حىبي ال وً نػىزىٍلنى بً    اتى الًعٍهًن ُب كيلم مىٍنزًؿو أىف  فػيتى كى 

                                                 
-557-:8-7/85يدرس ُب ىذا ا٤ببحث: التشبيو ا٢بسن كمشتقاتو مثل: أحسن التشبيو، كتشبيو مستحسن لبلطبلع ينظر الكامل:  (55)

586-58<-595-86-577-8:. 
 .=64ينظر أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل : ص  ( 56)
 .8=5/6الكامل:  (57)
 .=56: صرئ القيسديواف ام (58)
  .  31/3:الكامل (59)
 .549أيب سلمى: ص نديواف زىّب ب (60)
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يقوؿ ا٤بربد: "الفنا: شجر بعينو يثمر ٜبرا أٞبر، ٍب يتفرؽ ُب ىيئة الن بق الصغار. فهذا من 
 . (61)أحسن التشبيو" 

ا٤بشبو: فيتات العهن، كا٤بشبو بو: حب الفنا. كقد كصف بقيد ٙبقق بو التماثل. كىو 
و لوف آخر غّب ا٢بمرة. فحسن قولو: "مل ٰبطم". كذلك أف: "حب الفنا" إذا كيسر ظهر ل

فقد شبو ما تفتت من العهن الذم علق على ا٥بودج إذا نزلن منو  التشبيو بسبب ىذه الزيادة.
 منزال ٕبب الفنا.

 : (62)كيقوؿ ا٤بربد: "كمن التشبيو ا٤بستحسن قوؿ علقمة بن عىبدة 
ـي ًبًسبىا الكت  فى مي  ؼو   رى ى شى لى عى  يٍبه م ظى يقىهي رً بٍ إً  ف  أى كى   ـي .ثوي لٍ مى  افً د 

 .(63)"فهذا حسن جدا 
جعلو على شرؼ ألف ذلك ٩با يزيد ُب  ُب طوؿ عنقو كإشرافو. ك"شبو اإلبريق بظيب 

فقولو: "على شرؼ" قيد يتحقق بو كجو الشبو كىو من أسباب حسن  (64)"طوؿ عنقو للناظر
 التشبيو.

 الفرس: كجاء ُب الكامل: "كحدثت أف العماين الراجز أنشد الرشيد ُب صفة 
 ر فاى ا ٧بيى قىاًدمىةن أك قػىل من      كىأىف  أيذينػىٍيًو إذىا تىشىو فىا

فعلم القـو كلهم أنو قد ٢بن، كمل يهتد منهم أحد إلصبلح البيت إال الرشيد؛ فإنو قاؿ  
  *ٚباؿ أذنيو إذا تشوفا*   قل: لو:

 .(65)"كالراجز كإف كاف ٢بن فقد أحسن التشبيو  

، فزاد صفة تقارب هبا التشبيو؛ (66)راجز كل د ذكر التحريف ُب القلم فسبب ا٢بسن أف ال 
"إذ يندر عادة حضور ا٤بشبو بو عند حضور ىذا ا٤بشبو، كمعلـو أف األداة )كأف( تفيد ٙبقيق 
التشبيو كتأكيده، ٖببلؼ "ٚباؿ" فإهنا تفيد الظن، أك الشك. كأما اللحن ففي اإلعراب؛ ألف 

                                                 
 .6=/7الكامل: (61)
 .:8ديواف علقمة بن عبدة الفحل: ص (62)
 .42/3الكامل: (63)
ليب، دت: البديع ُب نقد الشعر، أسامة بن منقذ، ٙبقيق أٞبد أٞبد بدكم كحامد عبد اجمليد ك مراجعة إبراىيم مصطفى، طبعو مصطفى ا٢ب (64)

 .179ص
 .47/7، ك رغبة األمل: 141/3الكامل:  (65)
(66)

  .264/1ينظر العمدة:  
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. كقد راعى الراجز ُب كل من "ا٤بشبو" (67)كما عطف عليو" "العماين" نصب خرب "كأف"
 ك"ا٤بشبو بو" شرطا لتحقيق كجو الشبو، كهبما اكتسب التشبيو صفة ا٢بسن. 

 كمن التشبيو ا٢بسن الذم نستطرفو قولو:"كأتبع ا٤بربد ىذا البيت بقولو:  
ا ارًمإذا اٍعتػىرىٍضتىها العىٍْبي صى  تػىعىاطيكىهىا كىف  كىأىف  بػىنىاهنى  (68)"في مىدى

 كمل يعلق بشيء. 
كسبب االستطراؼ ندكر حضور  .فقد شبهت البناف ُب الدقة كاالستواء بأسناف ا٤بشط 

 ا٤بشبو بو ُب الذىن عند حضور ا٤بشبو، لبعد ا٤بناسبة بينهما.
قاؿ ا٤بربد ُب موضع آخر: " كقد كقع على ألسنة الناس من التشبيو ا٤بستحسن عندىم، ك        
أصل أخذكه: أف يشبهوا عْب ا٤برأة، كالرجل بعْب الظيب، أك البقرة الوحشية، كاألنف ٕبد كعن 

السيف، كالفم با٣باًب، كالشعر بالعناقيد، كالعنق بإبريق فضة...فهذا كبلـ جارم على 
 .(69)األلسن"

 كقاؿ: "كمن التشبيو ا٢بسن قوؿ جرير ُب صفة ا٣بيل:
ا ا بًبػىوىاًئًن األشطافً  يىٍشتفنى للن ظًر البىعًيًد كأ٭ب   إزاهني

قولو: "يشتفن" ك"يتشو ٍفن" ُ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: 
ييبْبي للميعرًب"  صىًهيبلن  كىيىٍصهىلي ُب جىٍوًؼ الط ًومم 

(70)  
تبعد حبا٥با عن جوانبها. كىذا يدؿ على سعة "فقولو: "تبْب أشطاهنا عن نواحيها" أم 

أجواؼ ا٣بيل عند صهيلها. ككذا ا٢باؿ ُب بيت النابغة فهو يصف سعة أجوافها. فكأف جوؼ 
للمعرب" أنو إذا الواحد منها عند الصهيل بئر، كبو يعرؼ ا٣بيل أنو عريب؛ فا٤براد بقولو: "ييبْب 

 .(71) "نو عريبأ٠بع صاحب ا٣بيل العراب صوتو علم 

                                                 
 .656أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل: ص  ( 67)
 .141/3الكامل:  (68)
 .133/3نفسو:  ا٤بصدر (69)
 .46/3نفسو:  ا٤بصدر (70)
 .36/4ا٣بصائص:  (71)
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 : (72)كقاؿ ا٤بربد: "كمن حسن التشبيو قوؿ عنَبة 
يٍحتىًطب.     غىادىٍرفى نىٍضلىةى ُب مىعتػىرىؾو 

 ٯبىيري األًسن ةى كا٤ب
كجو الشبو:  . ك(73)يقوؿ: طعن كغودرت الرماح فيو؛ فظل ٯبرىا كأنو حامل حطب" 
 .ياء تزيد من آالمو فالتشبيو مركبهد الذم يعاين من أشحاؿ اجمل

إف التشبيو ا١بيد ىو ا٤بظهر العملي لقدرات الشاعر الذىنية ا٣باصة ال تتوافر  :التشبيو الجيد- 
-كيدرؾ -أكثر ٩با يعرفوف-فيمن حولو من البشر العاديْب، كىي قدرات ٛبكنو من أف يعرؼ

  .(74)ْب األشياء العبلقات الكامنة ب-أكثر ٩با يدركوف
 الشعراءك من أعجب ا٤بربد بكثّب من التشبيهات، ككصفها با١بودة ، كركعة التصوير؛ 

أبو الذين عٌدىم ا٤بربٌد ذكم فطنة مٌكنتهم من قوؿ الشعر الذم ٰبتوم على التشبيو ا١بٌيد 
 : و"كُب ىذا الشعر من التشبيو ا١بيد قول :نواس.قاؿ

 اى ػفلى ػػػػحى  كٍ يػن  أى هً تى نٍ يػى لً  ماى سػى قى        هي ربي تيخٍ سى  كٍ أى  ؾى ادى ؤى فػي  بػمرٍ خى       
 .(75) "فاى رى صى انىوي انٍ ًعنى  تى فٍ رى ا صى ذى إً فى         ػوي بي اكً رى  تى نٍ ره أى هٍ ظى  بي ٢بٍي اى                

فقولو: "ا٢بب ظهر" من التشبيو البليغ الداؿ على االدعاء ا٤بفضي إىل ا٤ببالغة، كفيو من  
 :(76)كيقوؿ: كمن التشبيو ا١بيد قولو  ال ٱبفى. ا١بودة ما

 التىٍحًكيمىا ني يم زى مي يػي دً عى قػى     انػٍهى مً  نٍ يم أيزى  اى  ٗبً ينم أى كى فى     
كاف سبب ىذا الشعر أف ا٣بليفة تشدد عليو ُب شرب ا٣بمر، كحبسو من أجل ذلك  ك 

 حبسا طويبل. 
ه مع االمتناع عنها ٕباؿ القعدم كالتشبيو مركب؛ "فقد شبو الشاعر حالو ُب تزيينها لغّب 

 كال ٲبضي إىل القتاؿ ككجو الشبو: -رضي ا عنهما-الذم يرل التحكيم بْب علٌي؛ كمعاكية
 .(77)حاؿ من يرل الشيء لغّبه، كال يراه لنفسو"

                                                 
 .57ديواف عنَبة بن شداد: ص (72)
 :7/8لكامل :ا  (73)
 .131ينظر الصورة الفنية ُب الَباث النقدم ك الببلغي: ص (74)
 .142/3الكامل:  (75)
 .769ديواف أيب نواس: ص (76)
 .665أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل :  (77)
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سبب ا١بودة عقد الشبو بْب شيئْب ال ٱبطر اجتماعهما على الباؿ عادة، كيبدك أف  ك
قائبل:  ه األبياتذعلى ى أيضا عند ا٤بربد السبق إىل ا٤بعُب ألنو علق من أسباب جودة التشبيو

 .(78)فهذا ا٤بعُب مل يسبق إليو أحد" "
 :(79)كيورد ا٤بربد للتشبيو ا١بيد قوؿ ا٢بسن بن ىانئ 

 جىرىاًد . كى  دىىبى   بلى جػٍ رً  مٍ هي نػ  أى كى         دىارًهً  بتػىرىل الن اسى أىفٍػوىاجنا ًإىلى بىا    
 اىًد.ػػصًٕبى  تٍ رى بيوكً  بً قاى رً  ـي وٍ يػى كى           م الًغُبى ذً بػً  ّبً قً ًؽ الفى اى ـه إل٢بٍ وٍ يػى فػى   

. يعِب: أف الذين يقصدكف دار ا٤بمدكح كالدميب ُب أصغر النملا١براد قبل أف يطّب الدميب: 
 .ركاالنتشاالكثرة، كا٢بركة، 

، فهو يتفق ك :التشبيو المحمود - ُب ا٤بعُب مع كل من التشبيو  ىو الذم بْب طرفيو تبلـؤ
ا٢بسن كا١بيد. كقد كرد ىذا التشبيو ُب الكامل مرة كاحدة. قاؿ ا٤بربد: "كمن التشبيو امود قوؿ 

 الشاعر:
 يػرً ثػً ي كى ػػػػػػًػػبأى  ني ػػػػٍػابو دىاكيدى كى ػػػيػبأى   ػوً ػػٍػيلى عػى  نينٍ ػػػٍػػٲبى  ملىٍ  قي اً ػػػػػػيلً ػى ط   
 الصيخيورً  رى ذى حى  هاى فى رٍ بي طى لً تػيقى   ت ماءو نٍ بً  ِبىٍ يػٍ عى  اجى ج   ا٢بى الى كى    

. قاؿ ا١باحظ: (80)"عيِب بنت ماء" على الذـٌ "كنصب  ىذا غاية ُب صفة ا١ببافك  
إماـ بن أقـر النمّبم: ككاف ا٢بجاج  ؿ، منسلق األجفاف، كلذلك قا(81)كاف ا٢بجاج أخيفش "

سو، فلما خرج قاؿ: "البيتْب"؛ ألف طّب ا٤باء ال جعلو على بعض شرط أباف بن مركاف، ٍب حب
 .(82)"يكوف أبدا إال منسلق األجفاف 

شبو الشاعر عيِب ا٢بجاج عند ا٣بوؼ كا٢بذر بعْب طائر ا٤باء إذا رأل الصقر ك٫بوه.  
 مصور ٢باؿ ا٤بشبو. فكاف ٧بمودا. فالشبيو دقيق، ك

                                                 
 .140/3الكامل: (78)
 8;، كالبيتاف بديواف أيب نواس: ص36/7، كرغبة اآلمل:140/3نفسو:  ا٤بصدر (79)
 .154/6، كرغبة اآلمل: 38/3نفسو:  ا٤بصدر (80)
ا٣بفش: ضعف البصر، كضيق ُب العْب. كقيل: صغر ُب العْب خلقو. ك قيل: ىو فساد ُب جفن العْب، كاٞبرار تضيق لو العيوف من غّب  (81)

 .8/597لساف )خفش(:كجع كال قيرح...كُب كتاب عبد ا٤بلك إىل ا٢بجاج: قاتلك ا. أخيفش العْب. ىو تصغّب األخفش. ال
 .386/1البياف كالتبيْب:  (82)
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التهويل. قاؿ ا٤بربد:  عيد عن اإلفراط كىو ا٤بعتدؿ ا٤بستقيم الب ك :التشبيو القاصد الصحيح - 
 :(83)"كمن التشبيو القاصد الصحيح قوؿ النابغة 

، ُب غىٍّبً كيٍنًهوً                   عي ػػػػػػأىتىاين كىديكين رىاًكٍس فىالض وىاجً             كىًعيدي أىيب قىابيوسى
 ًمنى الريٍقًش ُب أىنٍػيىاهًباى السيمي نىاًقعي              لىةي ػػػػػػػػػػػػػػاكىرىٍتنًػي ضىئًيػػػػػتي كىأىينم سى ػػفىبً         

 عي ػػػػػػػػػػػاقً ػػػػ٢بىٍلى النمساًء فًػي يىدٍيًو قػىعىػ     هاػػػػػػييسىه دي ًمٍن لىٍيًل التىمىاـً سىًليميػ       
 ػعي ػػػػػػػػػػػطىوران تيراًجػ وي طىٍوران كػػػػػػػػػتيٍطًلقي      ها         ػػػػػػتػىنىاذىٍرىىا الر اقيوفى ًمٍن سيوء ٠بيم         

 .              قوؿ آخر"مثلو ك  (  84) "فهذه صفة ا٣بائف ا٤بهمـو
ٍطل قً   تىًبيتي ا٥بيميوـي الط ارًقاتي يػىعيٍدنىِب

ي
 كىمىا تػىٍعَبىًم األىٍكصىابي رىٍأسى ا٤ب

 .*طلقو طورا كطورا تراجعت*  ا٤بطلق ىو الذم ذكره النابغة ُب قولو: ك
كذلك أف ا٤بنهوش إذا أّب  الوجع بو تارة، كأمسك عنو تارة فقد قارب أف يوءس من بػيٍرئًًو،  

كإ٭با ذىكىرى خٍوفوي من الٌنعماف كما يعَبيو من لوعة ُب أثر لوعة، كالفَبة بينهما كا٣بائف ال يناـ إال 
 غرارنا، فلذلك شبو با٤بلدكغ ا٤بسٌهد.

ألهنم كانوا يعلقوف حلى النساء على ا٤بلدكغ، * ٢بًىلي النساء ُب يديو قعاقعي * كقولو:  
ٍء؛ ألنو يسمع تقعقعها، فيمنعو النـو فبل يناـ، فيدب السم  كيزعموف أف ذلك من أسباب الربي

 .(85)فيو، كييسٌهدي لذلك" 
سٌهد ُ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 
ىو خوفو من ا٤بلك، كىي ُب نفس الوقت تبْب ما كاف ك  معربة أًب تعبّب عما قصده الشاعر،

 يفعلو بعض العرب ُب ذلك ا٢بْب.
رم على الصورة ا٤بطردة كذلك بأف يكوف ىو أف ٯب"عٌرفو أٞبد مطلوب فقاؿ:: التشبيو المّطرد-

 . (86)ك البياف" أك اإليضاح أا٤بشبو بو أدخل ُب ا٤بعُب ا١بامع بينو كبْب ا٤بشبو إما بالكرب 

                                                 
  ، كىي ُب مدح النعماف بن ا٤بنذر، كاالعتذار إليو. 98الذبياين: ص  األبيات بديواف النابغة (83)
 .130/3الكامل: (84)
 .130/3-131نفسو:  ا٤بصدر (85)
 .787معجم ا٤بصطلحات الببلغية ك تطورىا: ص (86)
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       عاداهتم  كىو ا٤بشهور بْب العرب، ا١بارم على ألسنتهم؛ ألنو يعرب عن طباعهم ك 
 ونو ُب الطبيعة ايطة هبم، فصورألفالسيما ما ي على ما تقع عليو أنظارىم ك تقاليدىم، ك ك

             ك من أمثلتو عند ا٤بربداألشياء تتوارد على خواطرىم؛ كلذا كقع التشبيو هبا ُب كبلمهم كثّبا،  ىذه
: "كيقاؿ للخطيب: كأف لسانو مربد، فهذا ا١بارم ُب الكبلـ، كما يقاؿ للطويل: كأنو رمح، قاؿ

: كأنو غيصن  .(87)ٙبت بارح" كيقاؿ للمهتز للكـر
: "كمن التشبيو ا٤بطرد على ألسنة العرب ما ذكركا ُب سّب الناقة كحركة قوائمها، قاؿ ولو قك      

 الراجز: 
 كىقىٍد مىدىٍدنىا بىاعىهىا للسيوؽً  كىأىنػ هىا لىيػٍلىةي ًغبم األىٍزرىًؽ  

 "خىٍرقىاءي بػىٍْبى السيل مىٍْبً تػىٍرتىًقي"
 .(88)ا يعِب موضعا كأحسبو ماء" قولو: "ليلة غب األزرؽ" إ٭ب

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:  
 رً ػػػػػػػػػفٍ عى  نٍ لى عى ػػػػػػػئً بلى ٍت خػػى قى ميفىج عةو الى           ةو ػػػػػػػػػػػػػػػػًذي  ا بى ػػػػػػأىف  ًذرىاعىٍيػهىا ًذرىاعىػػػػػػػػػػػػػػػػكى   
 مرً فٍ ا تػى مى ًن كى يٍ دى اليى م بً يػىٍفرً  ءى يٍ  شى بلى فى           هاى يثً دً  حى ُب  غىترى فٍ تػى اسٍ  ك اى ٍعنى ٥بى ٠بىً   

. كصفها بأهنا بًذي ة، كقد كلو قيل: إف ىذا من أبلغ ما قيل ُب ىذا الوصف ما كاف ذلك بعيدا
فيًجعىٍت ٗبا أي٠بًٍعىٍت، كنيل منها، كلقيٍت خبلئلها بعد زماف. كتلك الشكول كامنة فيها، كأصغْب 

 . (89)٥با فتسٌمعن. كالفرل: الشق" 
 كالتشبيو يصور ىيئة سرعة حركة اليدين، كاضطراهبما ٲبنة كيسرة، كصعودا كىبوطا. 
 : (90)كمن األمثلة قوؿ امرئ القيس  

 ٍذؼي أىٍعسىرىاا حى ليهى جٍ لىٍتوي رً ٪بىى  ذاى إً         ف  ا٢بىصىى ًمٍن خىٍلًفهىا كىأىمىاًمهىاأى كى    
ٍركً  لى ػػف  صىًليأى كى               

ى
هي ػػػػػػػػػي شتى  ْبى حً  ا٤ب  وؼو يػيٍنتىًقػٍدف بػىعىبػٍقىراػػػػػػػػػػػزيي صىليلي    دي

                                                 
 .134/3ك تطورىا: معجم ا٤بصطلحات الببلغية  ( 87)
 . 102/3الكامل:  (88)
 .106,105/3نفسو:  ا٤بصدر (89)
 . 7:ديواف امرئ القيس: ص (90)
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د أنو يذىب على غّب قصد. كقولو "صليل زيوؼ" يقوؿ ا٤بربد: "قولو: حذؼ أعسرا: يري 
 .(91)يقاؿ إف الزائف شديد الصوت صافيو" 

إذا سارت الناقة فرقت ا٢بصى إىل كل جهة، لشدة سّبىا. شبو "قاؿ شارح ديوانو:  
صوت ا٢بجارة إذ رمت هبا، ككقوع بعضها على بعض بصوت الدراىم الزيوؼ إذا انتقدىا 

ؼ: الرديئة. كاحدىا زائف..كإ٭با خصها؛ ألف صوهتا أشد من صوت الص ٍّبؼ، كقلبتها. كالزيو 
 .(92)غّبىا؛ لكثرة ٫باسها" 

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 

 ٙبقيقا للتماثل ُب الصوت.  -الزيوؼ-كُب الثاين راعى صوت النقد .غّب انتظاـ
كصف ىذا النوع بالعجيب لكونو مركبا، أك ألف أحد طرفيو اتصف بقيد  :التشبيو العجيب -

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

 : (93)من ٛبثيل امرئ القيس العجيب يقوؿ ا٤بربد: "ك  
 كأرحيلنا ا١بيزعي الذم مل ييثق بً      كأىف  عييوفى الوٍحًش حٍوؿى ًخبائًنا

 :(94)كمن ذلك قولو 
 تػىعىريض أثناء الًوشاًح ا٤بفص لً               إذا ما الثيريا ُب السماًء تعر ضىتٍ 

ال ٗبا يقارب سهولة ىذه ٤بعُب، ك قد أكثركا ُب الثريا فلم يأتوا ٗبا يقارب ىذا ا 
 .(95)األلفاظ"
ُ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" 
 

                                                 
 .;54-:7/54الكامل:  (91)
 .64ديواف امرئ القيس: ص(92)
 .;7نفسو: ص ا٤بصدر (93)
 .558نفسو: ص ا٤بصدر (94)
 .33/3الكامل:  (95)
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 .(96)"اإليغاؿ" ا يسمى: ذٝبلة يتم هبا ا٤بعُب، كفائدهتا ٙبقيق التشبيو، كى
 ىو:  كُب البيت الثاين: "إذا" معموؿ قولو: "٘باكزت" ُب البيت الذم قبلو ك 

 ًليٍقتى عىلىي  ًحراًص لىٍو ييشريف مى   رً شى عٍ اؿى مى وى ىٍ أى ا كى اسن رى حٍ ٘بىىاكىٍزتي أى 
يقوؿ: ٘باكزتي ىذه األىواؿ كاألحراس حْب تصو بت الثريا للمغيب كذلك أف الثريا  

 أك٥با، فإذا أرادت ا٤بغيب تعرضت. أم أرتك عيرضها، أم ناحيتها.تستقبلك ب
كا٤بفصل الذم جعل بْب كل خرزتْب فيو "فشبهها بالوشاح ا٤بفٌصل إذا تلقاؾ بناحيتو.  

شبو اجتماع كواكب الثريا، كدنو بعضها من بعض "ىػ(: 502. كقاؿ التربيزم )ت (97)"لؤلؤ 
. كزيادة "ا٤بفصل" إيغاؿ، كبو يتحقق التشبيو كىو سبب (98)"بالوشاح ا٤بنظم بالودع ا٤بفصل بينو 

أف الثريا ال "كصفو بالعجيب. ككبل التشبيهْب صحيح، ككجو نقده إىل الشطر األكؿ. كىو: 
تتعرض، كإ٭با تتعرض ا١بوزاء؛ فذكر الثريا على الغلط كما قاؿ اآلخر: كأٞبر عاد، كإ٭با ىو:  

 أف الشاعر عِب هبا ا١بوزاء.أك . (99) "كىو عاقر الناقة ،كأٞبر ٜبود
 : (100)و قوؿ النابغة يكيقوؿ ا٤بربد: كمن أعجب التشب 

يٍنتىأم عٍنكى كاًسعي       فًإن كى كالل ٍيًل الذم ىيوى ميدركي
 كإٍف ًخٍلتي أف  ا٤ب

 كقولو: 
دي هبا أٍيدو إًلٍيكى نوازًعي  خىطىاًطيفي حيٍجًن ُب ًحباؿو متينةو   ٛبي

النعماف بالليل ُب كصولو إىل أم مكاف، كلذا فإنو لن يفلت منو  ُب البيت األكؿ: شبو 
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)داء كالوحوش. ككثرة ٮبومو، كتوقع األع

                                                 
 .137/3اإليضاح:  كىو ختم الكبلـ ٗبا يفيد نكتة يتم ا٤بعُب بدكهنا، (96)
    ;55: صديواف امرئ القيس (97)
 .25شرح القصائد العشر: ص (98)
 .111/1الشعر ك الشعراء:  (99)
 .:9ديواف النابغة الذبياين: ص (100)
 .;9- :9: صفديواالينظر  (101)
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ككجو ابن قتيبة نقدا إىل البيت الثاين؛ فقاؿ: "رأيت علماءنا يستجيدكف معناه، كلست  
ٌد هبا،  أرل ألفاظو جيادا، كال مبينة ٤بعناه؛ ألنو أراد: أنت ُب قدرتك علي  كخطاطيف عيقف ٲبي

دي بتلك ا٣بطاطيف، كعلى أين لست أرل ا٤بعُب جيدا"   . (102)كأنا كدلو ٛبي
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. 
 : (103)من التشبيو ا٤بليح عند ا٤بربد قوؿ الراجز  :التشبيو العجيب -

ٍمعي أىٍف يىًكفىاكىقى         ككأف  سىٍلمىى إٍذ تػيوىدمعينىا  ٍد اٍشرىأىب  الد 
 حىٌبى عىقىٍدفى بػػأذنًًو شيتػيفىا  رىشىأ تػىوىاصىٍْبى الًقيىافي بًوً 

كيقوؿ ُب موضع آخر: "كمن مليح التشبيو للمحدثْب قوؿ عبد الٌصمد بن ا٤بعذؿ ُب  
 صفة العقرب: 
 وي ػػػػػػػػػر ا تػيٍرجعيػػػػػػػػػػػػػػػر ا كمى ػػػػػػػػػػػػتػيٍزًحليوي مى   وي      ػػػػػػػػػػػ تيطػػًٍلعي ْبى ػػػػػػػػػػػػػًن حً ػػػػػػػػػٍ تػيرٍبزي كىالقىٍرني                

نػىعيوي ػػػػػػػػػػػػػػػأٍعصىلي خط اره تىل       ُب ًمٍثًل صىٍدًر الس ٍبًت خىٍلقه تػيٍفًظعيوي                        وحي شى
 (104)"ما ال يىٍصنػىعيوي ال تىٍصنىعي الر ٍقشاء       وي ًو ًمبػٍعىضي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسيٍبجىًة فيأىٍسوىدي ك                     

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:

 أطوؿي أعمار مثلها يوـي         ةو ػػػػػة ٨بػر قػػػيأتيكى ُب جيب   
"مي ػػػػعىلىى قىًميصو كىأىن وي غي        كطيلسافو كاآلؿ يلبسيوي        

(105) 
 مزرية لرجل رقيق ا٢باؿ، رث ا٥بيئة، فشبو أكالن: رسم الشاعر صورة

الطيلساف الذم يلبسو بالسراب ُب ا٣بداع كسرعة الزكاؿ. كثانيا: القميص بالغيم ُب 
 ا٣بفة، كسرعة الزكاؿ.

                                                 
 .78/1 ,171الشعراء:  الشعر ك (102)
 .    142/3الكامل: (103)
  .150/3نفسو:  ا٤بصدر (104)
 . 151/3و: نفس ا٤بصدر (105)
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 أقوؿ: إف ُب ا٤ببلحة معُب ا٢بسن، كلكن الشاعر قصد التفكو كالسخرية فهو على حدٌ  ك
ٯباز كاالختصار جعلتهم ٱبتصركف حٌب ُب التشبيو، إف حب العرب لئل :التشبيو المختصر-

كاإلٲباء إىل التشبيو ٗبعُب  (106)قاؿ ا٤بربٌد: "كالعرب ٚبتصر ُب التشبيو، كرٗبا أكمأت إليو إٲباء" 
 من ٍب فإنو ٰبتاج إىل فكر كفضل تأمل. ك  إيراده ٨بتصرا كعلى غّب الصور ا٤بعهودة،

 ال كاحدا فقاؿ:"قاؿ أحد الريجاز: كأكرد ا٤بربد ٥بذا النوع من التشبيو مثا 
نى     طي ػػػػػػا ًٕبىس اف كًمٍعزاهي تىئً ػػػػػػػػػػػبًتػٍنى            طٍ ػػػػػػػػػػػػأٍلتىب ك هيمػػػػػػػػػػمىازًٍلتي أىٍسعى بػىيػٍ
 ! جىاءيكا ٗبٍذؽو ىىٍل رىأٍيتى الذيئب قىطٌٍ       ـي ٱبىٍتىًلطٍ حىٌب  إذا كىادى الظ بل           

  (107)"يقوؿ ُب لوف الذئب، كاللنب إذا جهد كخلط با٤باء ضرب إىل الغيرٍبة  
كا٤براد ىنا تشبيو اللنب ا٤بختلط با٤باء ُب الغربة كالكدكرة بلوف الذئب، قاؿ ابن رشيق: 

 .(108)"إ٭با أشار إىل تشبيو لونو؛ ألف ا٤باء غلب عليو: فصار كلوف الذىب" 
ياراتو ألساليب التشبيو، فهو يدرؾ ٕباستو البيانية إف لذكؽ ا٤بربد أثر كاضح ُب اخت 

 التشبيو.ا٣بصوصيات الٍب هبا تتفاكت درجات 
 :(109)كقاؿ ا٤بربد "كمن حسن تشبيو ادثْب قوؿ بشار  الجامع:التشبيو -

 ىىاريكتى يػىنٍػفيثي ًسٍحران.  اػػػػػػػػػاهًنى سػى ػػػػػػػتى لً ػػػٍػػػف  ٙبى أى ػػػػػػككىػ    
ايى مىا ٝبىىعىٍت عىلىٍيًو ثً  ٚبىىاؿي كى     را.طػٍ عً  ا كى ػػػػنػػبىى فيػثي ذى نػٍ يػى   اهبى

كىذا "التشبيو ا١بامع"، كنظّبه ُب ٝبع شيئْب ٤بعنيْب ما ذكرت لك من قوؿ مسلم بن  
  (110)"كىأىف ُب سٍرًجو بدرا كًضٍرغامان"  الوليد:  

كإىل ا٤بربد  (111)١بمع" كا٤بربد ٠باه: "التشبيو ا١بامع" كىو الذم عرؼ بعد بػ"تشبيو ا
فائدتو أنو يبْب با٤بثاؿ الواحد الكثّب من  يرجع الفضل ُب تسمية ىذا النوع مقَبنا با٤بثاؿ. ك

 أحواؿ ا٤بوصوؼ، ففيو فضيلة اإلٯباز.
                                                 

 .  149/3الكامل: (106)
  .149/3ا٤بصدر نفسو: (107)
  .303/1العمدة:  (108)
ىػ :;57ديواف بشار بن برد، شرح ك تكميل ٧بمد الطاىر ابن عاشور، مطبعة ١بنة التأليف ك الَبٝبة ك النشر بالقاىرة، (109)
 .كالبيت غّب موجود ُب الديوافـ.;9=5/
 .148/3الكامل:  (110)
 ، 54/3تبار تعدد طرفيو، أك أحدٮبا أربعة أنواع: ملفوؼ، كمفركؽ، كتسوية، كٝبع، ينظر اإليضاح: التشبيو باع (111)
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ىػ( إىل ىذا النوع من التشبيو بقولو: "كشبو زىّب امرأة ُب 276كقد أ٤بح ابن قتيبة )ت 
 د، فقاؿ: الشعر بثبلثة أكصاؼ ُب بيت كاح

 اءي ا الظ بى هى ٍت فيً هى اكى شى ػوًر كى     البيحػي  ر  دي ا كى هن بػى ا شى هى ًت اٍلمى عى زى ناى تى 
معُب: شاكهت: شاهبت. قاؿ ثعلب: أراد: فيها شبو من البقر ُب العيوف، كمن الدر ُب 

 .(112)الصفاء، كمن الظباء بطوؿ العنق" 
 :تشبيهات المحدثين

أنو سيصل ىذا الباب ا١بامع ٗبا ذكر قبل من  ذكر ا٤بربد ُب أكؿ "باب التشبيو" 
كما ذكره يتفق مع ما ذىب إليو من أنو ال فضل لقدًن  (113)تشبيهات العرب كادثْب بعدىم 

كلذا كجدنا ُب الكامل كثّبا من تشبيهات  (114)كلكن ييعطى كل  ما يستحق""على ٧بدث 
 السخف أحيانا أخرل.بلحة أحيانا كبادثْب مشفوعة بصفات ا٢بسن كا١بودة كا٤ب

 :تشبيو المحدثين المستطرف 1)

قرب هناية "باب التشبيو" يفي ا٤بربد ٗبا كعد فيقوؿ: "ٍب نذكر بعد ىذا طرائف من تشبيو  
 .(115)ادثْب كمبلحاهتم، فقد شرطناه ُب أكؿ الباب إف شاء ا" 

كاتساع مذىبو،  قاؿ ا٤بربد: "ك من أكثرىم تشبيها؛ التساعو ُب القوؿ، ككثرة تفننو، 
فهو أكثر ادثْب تشبيها؛ كلذا أكرد لو ثبلثة عشر تشبيها، فمنها قولو   (116)ا٢بسن بن ىانئ" 
 : (117)ُب كصف السفينة

نػى بيًنيىٍت عىلىى قىدىرو كىالى    ـى بػىيػٍ ػءى  واحً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمٍن أىلٍػػػّبو كى طىبػىقىاًف ًمٍن قً  ا     ػػػػػػػػهى
ا كى فىكىأى    ػ هن  ػػػػػػػػػا٣بىيٍ  كى        اػػػػػػػا٤باىءي يػىٍنطىحي صىٍدرىى  ػبل حً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيرىانىةي ُب يىًد اٍلمى
 احً ػػػاٍصًطفىاًؽ جىنى ك  يػىٍهًوم ًبصىٍوتو   جىٍوفه ًمنى الًعٍقبىاًف يػىٍبتىًدري الديجىى                   

                                                 
 .139/1-140الشعر كالشعراء:  (112)
 .32/3ينظر الكامل:  (113)
 .28/1ا٤بصدر نفسو:  (114)
  .134/3نفسو:  ا٤بصدر(115)
 .  134/3نفسو:  ا٤بصدر(116)
  .143/3ا٤بصدر نفسو:  (117)
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اء؛ فتحدث أصواتا ٚبتلف ارتفاعا كا٬بفاضا بعقباف بيض، شبهت السفينة كىي تشق عباب ا٤ب
 تنقض بأصواهتا كأجنحتها؛ ال ترىب الظلمة. ككجو الشبو: السيطرة كالقوة.

  (118)كقولو:  
 ابي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػىػػتر ؾى ميغٍ ػػػػػػػػػ ضى الى ًدم كى ػػػػػػػػػًعنٍ    اشيوفى ًمٍن ريتٍػبىةو    كى الوى ط  حى  ماى          
 واػػػػػػػي م عىًلمذً ػػػػػػػػالٍندم بً ػػػػػػػػػٍيكى عً لى عى    ػواػػػػػػػػميػلى عٍ يػى  ملىٍ ٍوا كى ػػػػػػىػػنثٍ أى  ماى ػػػػػػػىػػنٌ أى ػػىػػػك        

شبهت كشايتهم كغيبتهم للممدكح دكف أف يعلموا بالثناء عليو، فقد أحسنوا إليو من حيث 
 قصدكا الضرر بو.

 ة ا٢بسن ىذه: كُب قصيد"كمنها قولو:  
 بي أٍ  دى يل  كى نٍ ا مً ذى هى تى فػى ًجئٍ       ًجئأى  إٍف ملىٍ ًت كى أٍ تى  ٍف ًجٍئتى ملىٍ إً 
  ابي ذى كى - ا٤بًيعىادً بي ُب ذً كٍ تى       الى  تى ػنٍ ػػػػػػػػػػػي كػف ٍ إً كى -تى نٍ ا أى ػػػػػػػػػى ٭بى أى ػىػك

لتفكو كالذـ، . أم ظاىره ىزؿ كلكنو ُب كاقع األمر جٌد، قصد بو ا(119)كىذا كبلـ طريف"
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  

 .(120)من التشبيو ا١بامع 
تب الببلغة كالنقد؛ ألهنا من بديع ا٤بركب ا٢بسي. من تشبيهات ادثْب ما تناقلتو كك  

حيث لوحظ فيها من القيود ما جعلها موضع االستشهاد كا٤بقارنة، فمنها  قوؿ دعبل بن علي  
 :(121)ُب صفة ا٤بصلوب

 ط   خى وا ُب صيًلبي  مٍ هي نػٍ مً  ْبى عً ًتسٍ      فم الزيطً لى صى ثٍ ف ا مً رى صى أى  ملىٍ   
 ػػػػػػػػػ ًجٍذعً ُب  أن وي ػػػػىػػػػػػػػػػك    طم الشى و بً ٍذعي اؿو جً لم عى كي   نٍ مً   

ي
 ػتط  شػٍ و ا٤ب

                                                 
 .145/3كالكامل:   =77اس: صديواف أيب نو (118)
 .144/3، كينظر مثاال آخر: 147/3 :الكامل (119)
 .148/3ينظر ا٤بصدر نفسو:  (120)
. =;5ـ: ص7>=5ىػ/5846، 6شعر  دعبل بن علي ا٣بزاعي، صنعة عبد الكرًن األشَب، مطبوعات ٦بمع اللغة العربية بدمشق، ط (121)

هم كاف رئيسهم يقاؿ لو: ٧بمد بن عثماف. غلبوا على طريق البصرة، كعاثوا، كأخذكا الغبٌلت، الزيط: جبل أسود من الٌسند، ك ا٤براد: ٝباعة من
ىػ فقتل منهم ُب ا٤بعركة ثبلٜبائة رجل، كأسر ٟبسمائة رجل،: الكامل البن 219كأخافوا السبيل، فوجو ا٤بعتصم "عجيف بن عنبسة" ٢برهبم سنة 

 .443األثّب، اجمللد السادس: ص
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 (122)طم ػػػػػػػػػػػػػػػمل يىغًػػكى  ـى وٍ النػ   رى امى خى  دٍ ػػػػػػػقى     طميمى د  ُب التى و نيعاسو جى ػػػػخي أى   
 :(123)كقوؿ األخطل ُب صفة مصلوب 

 يًع ميٍرًٙبػلً دً  تػىوٍ ىلى وىداًع إً يػىٍوـى ال تىوي حى فٍ د  صى مى  دٍ اًشقه قى عى  أىن وي كى 
 ػلً سى الكى  نى مً  يوً مىطً له لًتى اصً ميوى  وي تي وثػى لي  يوً اسو فً نػيعى  نٍ مً  مه ائً قى  كٍ أى 

 ُب قوؿ األخطل تشبيهاف:
شٌبو ا٤بصلوب أكال بالعاشق يـو كداع ٧ببوبو، فهو يقف ُب سكوف،حاؿ كونو مادا 

صلوب:سكوف كاستقرار أعضاء، كامتداد صفحة عنقو،باسطا ذراعيو.ك ىذه ا٥بيئة ٪بدىا ُب ا٤ب
 جسم.

كشبهو ثانيا بقائم من نعاس، مواصل التمطيم بسبب الكسل، كُب كبل التشبيهْب تفصيل 
يكوف بو التقارب بْب طرُب التشبيو. كموضع التفصيل الشرط األخّب؛ فقولو: "مواصل لتمطيو" 

 قيد يبْب استدامة التمطي، كقولو: "من الكسل" بياف لسببو.
قولو: فكبعد أف بْب ىذا عبد القاىر قارف بْب ىذا القيد، كالقيد ُب قوؿ "دعبل" فقاؿ: "

جٌد ُب التمٌطي" شرط يتم التشبيو كما أف قولو: "مواصل" كذلك إال أف ُب اشَباط ا٤بواصلة من 
ت، ُب الوق ذلك ذاؾ أنو ٯبوز أف يبالغ كٯبتهد كٯبد ُب ٛبطيو ٍب يدع الفائدة ما ليس ُب ىذا. ك

 كيعود إىل ا٢باؿ الٍب يكوف عليها ُب السبلمة ٩با يدعو إىل التمدد...
إف كاف كأنو ٰباكؿ أف يرينا ىذه الزيادة فهو فأما قولو بعد: "قد خامر النـو كمل يًغط" 

من حيث يقاؿ: إنو إذا أخذه النعاس؛ فتمطي ٍب خامر النـو فإف ا٥بيئة ا٢باصلة من جٌده ُب 
ببالغ مبلغ قولو: "مواصل لتمطيو" كتقييده من بعد بأنو "من الكسل"  تبقى لو فليس ،التمطي

 . (124)كاحتياطو قبل بقولو: فيو لوثتو" 
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.
 

                                                 
 .>7/58الكامل: (122)
  .49/3الكامل:  ينظر .مل أجد البيتْب ُب الديواف (123)
 .595-594أسرار الببلغة: ص (124)
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 :شبيو سخيفت
رغم إعجاب ا٤بربد بأيب نواس كاستشهاده بتشبيهاتو كلما سنحت لو الفرصة، إال أننا  

كىي  (125)كجدناه ينقد أبياتا لو كيصفها بأهنا "من التشبيو غاية على سخف كبلـ ادثْب" 
 : (126)قولو  ُب كصف ا٣بمر

ىٍستى ػػػػػفىإذا مى 
بىػػػػػػػا ٤ب ٍنىعي     اءه ػػػػػػػهىا فػىهى  الل ٍمسى مىا تيبًيحي العييونىا ٛبى

 هىا ا٤بػػكنوناى ػػػػػػػػػابى ػػػػػػتػىبػٍق ى ليػبى  ك    دىرىسى الد ٍىري مىا ٙبىىت مى ًمنػٍهىا
ا كلي شىٍيءو فىهً   اػػػػػػػػػػػره أىٍف يىكيونىػػػػػػػػػػػػػػػػػيػىتىمىُب  ٨بيىي      يى ًبٍكره كأهن 

 اػػػػػهىا أٍيدينى ػػػػاته بػيريكجي ػػػػػػػػجىارًي    هين  ٪بييوـه ػػػػػػػػػػػػػػػػُب كيؤيكسو كىأىن  
نىا          طىاًلعىتو مىعى   اػػػػػػػػػا غىرىٍبنى يػىٍغريٍبنى فًينى ػػػًإذىا مى ػفى  السيقىاًة عىلىيػٍ

كيبدك أف اعَباض ا٤بربد على ىذه ا٤بقطوعة "اعَباضا ًفٍقًهيان..من اختبلؼ ُب الفكر بْب  
 فهو ال يقبل قوؿ الشاعر، "كأهنا كل شيء يتمُب ٨بيػ ره أف يكوف" كرؤية ا٤بربد تنطلق من الرجلْب

ىذا الفكر السلفي ا٤بؤمن بثوابت ال تتغّب، كا٤بوقن بتفوؽ السلف كٚبلف ا٣بلف، كإنكار كل 
 .(127) "جديد مبتدع كالنظر إليو نظر الشك كالريبة

ذكاء  كفطنة ٤بواقع ا٢بسن، ككذا ٤بواضع إف دراسة ا٤بربد ألساليب التشبيو تدؿ على  
 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 

       من ىذه التشبيهات: كالببلغة الكثّب من أمثلة ىذا النوع كالسيما تشبيهات القرآف الكرًن.النقد 
فإذا شبو الوجو بالشمس كالقمر فإ٭با يراد بو الضياء كالركنق، كال يراد بو العظم "قولو:         

ب تشبو النساء ببيض ، كالعر (128) ﴾ َكأَن َُّهنَّ بَ ْيٌض مَّْكُنونٌ  ﴿قاؿ ا عز كجل :  .كاإلحراؽ
 : (129)كرقة لونو، قاؿ الراعي  ركنقوالنعاـ، تريد 

                                                 
 .48/3الكامل:  (125)
 .=77ديواف أيب نواس: ص (126)
  .377، منشأة ا٤بعارؼ اإلسكندرية: ص3تاريخ النقد األديب كالببلغة حٌب أكاخر القرف الرابع ا٥بجرم، ٧بمد زغلوؿ سبلـ، ط (127)
 . =8: اآليةصافاتسورة ال (128)
 .99ديواف الراعي: ص (129)
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 (130)ا اٍجتىبلىىين  قػىٍيظه لىيػٍليوي كىًمدي" ًإذى  ا  هى كىأىف  بػىٍيضى نىعاـو ُب مىبلًحفً 
فا٤بربد ُب ىذا ا٤بثاؿ ذكر أف منهج العرب تشبيو النساء ببيض النعاـ، كأشار إىل كجو  

كالٍب  .﴾ َكأَن َُّهنَّ بَ ْيٌض مَّْكُنونٌ   ﴿ قو، كرقة لونو" كاستشهد بآية قرآنية:الشبو بقولو: "تريد ركن
قاؿ فيها الز٨بشرم: "شبههن ببيض النعاـ ا٤بكنوف ُب األداحي، كهبا تشبو العرب النساء، 

أما البيت الذم أكرده للراعي فإف الشاعر يشبو فيو النساء  ،(131)كتسميهن: بيضات ا٣بدكر" 
 دكرىن ُب ا٤ببلحف ُب الليل الشديد ا٢بر ببيض النعاـ ُب الركنق كالبهاء.إذا برزف من خ

كيرينا ابن ناقيا البغدادم فضل تشبيهات القرآف على غّبىا عند دراستو آلية الصافات   
كقد تناقل الشعراء  .و كركنقوئصفا ُبشبههن بالبيض ٢بسنو  فيقوؿ: "كجاء ُب التفسّب أنو تعاىل

 العبادم:ىذا التشبيو؛ فقاؿ 
 كىالبػىٍيًض ُب الر ٍكًض زىٍىريهي ميستنّبي        كٍ ارًيًب أى حى كىديمىى العىاًج ُب اٍلمى 

كقد استحسن ىذا البيت ٝباعة من أصحاب ا٤بعاين، كذكركا فيو أنو شبو ألواف الثياب  
لو، كجعل البيض ُب الركض ليكوف أحسن  .كصفرتو ،كٞبرتو رهالٍب عليهن بألواف نور الرياض كزى

 ككذلك قالت األكسية:
 بػػيضي ُب ا٢بٍىدائق ا٣بيٍضرً     أىٍحسىني األىٍشياء القيصيور اؿ

إال أنو مل يوصف البيض ُب ىذا الباب بأحسن، كال أٝبع ٤بعاين الوصف ٩با نطق بو  
    قصتنالتنزيل: فإف لفظو: "مكنوف" متضمنة معُب السبلمة كا٣بلوص من ٝبيع العوارض الٍب 

ثار الشعراء من تشبيو النساء بالبيض ككصفو ٗبا كعلى إ كشف هباءه...كتاضو، ك شْب بيت ك
شبيو القرآف، كال قدركا على نقل لفظو من ىذا تيدؿ على حاؿ ا٤بشبو بو فما أتوا بببلغة 

 .(132)أىٍصدركا...."أكردكا ك  أقصركا ك ا٤بكاف، كقد أطالوا ك
 د كمل يضع ٥با صفة من صفاتو ا٤بعهودة:من تشبيهات القرآف الكرًن الٍب أكردىا ا٤برب  ك 

                                                 
 . 52/3الكامل:  (130)
  =7/66 الكشاؼ: (131)
ىػ(، ٙبقيق ٧بمود حسن أبو ناجي الشيباين، مركز الصف 485ا١بماف ُب تشبيهات القرآف، عبد ا بن ا٢بسْب بن ناقيا البغدادم )ت  (132)

 . 6=5-5=5ـ: ص;>=5ىػ/;584، 5اإللكَبكين جدة السعودية، ط
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َكَأْمثَاِل  ﴿، كقاؿ تبارؾ كتعاىل: (133) ﴾َجاُن   َكأَن َُّهنَّ اْلَياُقوُت َواْلَمرْ  ﴿"قاؿ ا عز كجل: 
أٍكننتيوي، إذا  ك .، كا٤بكنوف: ا٤بصوف، يقاؿ: كننت الشيء، إذا صيٍنتوي (134) ﴾ اللُّْؤلُِؤ اْلَمْكُنونِ 

 .(135)ؼ..." أخفيتوي، فهذا ا٤بعرك 
تشبيو ا٢بور العْب بالياقوت ُب " ﴾َجاُن   اْلَمرْ  َكأَن َُّهنَّ اْلَياُقوُت وَ  ﴿فا٤براد بقولو تعاىل:  

 . (136)إمبلسو، كشفوفو، كبا٤برجاف ُب إمبلسو، كٝباؿ منظره"
يد كونو فقد شبو ا٢بور العْب باللؤلؤ يق ﴾ َكَأْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ اْلَمْكُنونِ  ﴿أما ُب قولو تعاىل:  

يقوؿ بن ناقيا: "كأمثاؿ  .مكنونا، فلهذا القيد دخل ُب ٙبقيق الشبو من التؤللؤ كالصفاء كا٢بسن
     كنو مل يغّبه الزماف كاختبلؼ أحواؿ االستعماؿ، كإ٭با عِب بقولو: لالدر ٱبرج من صدفو ك 

       فاللؤلؤ فيو الصفاء  و؛ئن كصفاء الدٌر كتؤللىتؤللؤ  أم: أف صفاءىن ك ﴾َكَأْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ   ﴿
 .(137) ك ا٥بدكء ك النقاء، ك ىو أحجار كرٲبة من شأهنا أف تصاف  ك ٰبرص عليها."

فهذه اآليات الكرٲبة تبْب بعض صفات حور العْب، كىي صفات فائقة ُب ا٢بسن  
  .كا١بماؿ، كلكل تشبيو أثره ُب توضيح تلك الصورة البيانية

 يو الذم مل يورد لو ا٤بربد كصفا قاؿ:كمن أمثلة ىذا النوع من التشب 

 : (138)"قاؿ جرير 
 فيواػػػػػػػػػػـ  عىٍمرو فوؽى ما كىصى أي  ٍكاإال  رىأى  مىا اٍستػىٍوصىفى الن اسي ًمٍن شيءو يػىريكقػيهيٍم   

.  ةي         ػػػػػػػػػػػػػػر اءي رائحػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه غى ػػػػػػػػػػػػػػػػػهىا ميٍزنى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأن  كى   أٍك دير ةه مىا يػيوىارًم ضىٍوءىا الص دىؼي
زنة: السحابة البيضاء خاصة، كٝبعها: ميزف قاؿ ا 

ي
أَأَنُتْم أَنَزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن  :﴿-جل كعز–ا٤ب

 :(140)قاؿ األعشى  .فا٤برأة تشبو بالسحابة لتهاديها، كسهولة مٌرىا( 139)  ﴾َأْم َنْحُن اْلُمنزِلُونَ 
 مىري الس حابىًة ال رىٍيثه كال عىًجلي          كىأىف  ًمٍشيىتىها ًمٍن بػىٍيًت جىارىهًتا

                                                 
 .  58سورة الرٞبن: اآلية(133)
 . 23سورة الواقعة: اآلية(134)
 .  55/3الكامل: (135)
 .  234/5ارر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز، البن عطية األندلسي، ٙبقيق عبد السبلـ عبد الشاُب، درا الكتب العلمية، بّبكت: (136)
 .696ا١بماف ُب تشبيهات القرآف: ص(137)
 .  749ديواف جرير: ص (138)
 . 69سورة الواقعة: اآلية (139)
 .99ديواف األعشى الكبّب: ص (140)
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: اإلبطاء فه . كإف خفى ذلك ػػػػػا ا٣بفة فهي كأسرع مػػػػػػػػػػفأم .ذا ما تلحق العْب منهاػػػػػػػػػالر يثي ار 
  َمرَّ   ى اْلِجَباَل َتْحَسبُ َها َجاِمَدًة َوِىَي َتُمرُّ  َوتَ رَ  ﴿:-لػػػػػػػػعزكج-اؿ اػػػػػػػػػػػػػػػػػعلى البصر. ق

َحابِ    (142).(141)﴾ السَّ
أما جرير فقد بالغ ُب كصف زكجتو؛ فهي عنده فوؽ الوصف حيث شبهها بالسحابة  

 ضوءىا الصدؼ. لالبيضاء، كبالدرة ا٤بتؤللئة الٍب ال يوار 
ْب مع السرعة لذا عٌلق ا٤بربد كالل ُب السهولة كاألعشى يشبو مشية ىريرة ٗبر السحابة 

بقولو:" فأما ا٣بفة ىي كأسرع مار" كقاؿ ُب موضع آخر: "فا٤برأة تشبو بالسحابة لتهاديها، 
كيبْب التهادم بقولو:"يهدٌن بعضها بعضا ُب مشيتها، كمشية البقرة  (143)كسهولة مرىا" 

  .(144)تستحسن" 
قاؿ فقد  ة وىي تمر مر السحاب﴾﴿ وترى الجبال تحسبها جامدكأما قولو تعاىل:         

ٝبلة حالية، أم ٙبسبها ُب رأم العْب ثابتة  ﴾كىي ٛبر مٌر السحاب﴿"ىػ(: 754أبو حياف)ت
تشبيو مركرىا ٗبر السحاب. قيل ُب كوهنا ٛبر مرا حثيثا كما ٲبر  مقيمة ُب أماكنها كىي سائرة. ك

كقيل: شبو مركرىا  ...تبْب حركتهاال تكاد  تالسحاب. كىكذا األجراـ ا٤بتكاثرة العدد إذا ٙبرك
ٗبر السحاب ُب كوهنا تسّب سّبا كسطا كما قاؿ األعشى: )كأف مشيتها...( البيت، كحسباف 

؛ فليس لو ثبوت ذىن ُب الفكر ُب ذلك  .الرائي للجباؿ جامدة مع مركرىا قيل: ٥بوؿ ذلك اليـو
 .(145)اليـو حٌب يتحقق كوهنا ليست ٔبامدة"

 : (147)ؿ عمر بن أيب ربيعة قو  (146)كيورد ا٤بربد 
ى تػىعىس ٍفنى رىٍمبلى . أىقٍػبػىلىٍت كزيٍىره تػىهىادىل قػيٍلتي إذٍ  ًنعاًج ا٤ببلى  كى

 يَبكن ا١بلد من األرض، كٲبشْب ُب الرماؿ؛  ."شبو ىؤالء النسوة ببقر الوحوشك معناه:  
 

                                                 
 . 88سورة النمل: اآلية (141)
 .. 53/3-54الكامل: (142)
 .53/3نفسو:  ا٤بصدر(143)
 .243/2ا٤بصدر نفسو: (144)
 .100/7ـ:1983ىػ، 1403، 2البحر ايط، أليب حياف، دار الفكر، ط (145)
 .322/1الكامل:  (146)
  .4=8: ص ربيعةديواف عمر بن أيب  (147)
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 .(148)ز قوائمهن، فبل يقدرف على اإلسراع" غر فت
 :(149)كيورد قوؿ الراجز  

ا القى يىا   كطيريؽه ًمثلى ميبلًء النمساجٍ  رىاءي كالٌلٍيلي الٌساجٍ مٍ حىب ذى
حيث شبو الراجز "خيوط الطرؽ كقد سطع نور القمر عليها ٖبيوط مبلءة بيضاء قد  

 ، ككجو الشبو: اجتماع خيوط مستطيلة المعة على سطح شيء آخر.(150)نسجت" 
أم الٍب ٯبتمع الناس عليها "، 151ة الغراء": " كأنا ا١بفنكذكر ا٤بربد قوؿ الرسوؿ          

فا٤براد: تشبيو ا١بفنة الٍب يقدـ فيها الطعاـ ُب السعة كاالمتبلء با٢بوض ،(152)"كييدعوف إليها 
الذم ٲبؤل با٤باء لئلبل، أك تشبيهها ُب االمتبلء كالتواصل ٔبابية النهر الذم ال ينقطع مدده. كىو 

 من التشبيهات ا٢بسية.

الشريف من التشبيو البليغ، القتصاره على طرُب التشبيو، فيكوف ا٤براد: أف شبو فا٢بديث       
 .(153)نفسو با١بفنة الغراء "كىي البيضاء من الدسم، نعتا لو بأنو مضياؼ مطعاـ"  الرسوؿ 
كيبْب ا٤بربد أركاف التشبيو على الطريقة ا٤بألوفة عندما أكرد قوؿ حساف بن ثابت يهجو  

 :(154)لتميمي ميساًفع بن عياض ا
 أىٍك عىٍبًد مشىٍسو أىٍك أىٍصحىاًب اللموا الصميدً   لىٍو كيٍنتى ًمٍن ىىاًشمو أىٍك ًمٍن بىًِب أىسىدو          
ٍ تػىٍهػػػً دىريؾى                 أىٍك ًمٍن بىًِب نػىٍوفىلو أك رىىًط ميط لًػبً          ًدمػػػػػػػػػػػػػػػًٍديػػػػػػػػػػػػميٍم بًتىهػػػػػػػػػػملى

 دً ػػػػػػًف ا٣بٍضًر ا١بىبلًعيػػػػػػػػأىٍك ًمٍن بىًِب خىلىػػ         أىٍك ُب الس رىارىًة ًمٍن تػىٍيمو رىًضيتي هًبًمٍ       
 يقوؿ: "كقولو: ا٣بضر ا١ببلعيد: يقاؿ فيو قوالف:  

 دىم أحدٮبا: أنو يريد سواد جلودىم، فهذا ىو القوؿ األكؿ...كقاؿ آخركف: شبههم ُب جو 
 

                                                 
 . 162/3رغبة اآلمل: (148)
 . 283/1الكامل: (149)
 .203/3 رغبة اآلمل: (150)

5/795ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ ا٢بديث النبوم: 
151

  
 . 60/3الكامل:  (152)
ة عيسى البايب الفائق ُب غريب ا٢بديث، جار ا ٧بمود بن عمر الز٨بشرم، ٙبقيق علي ٧بمد البجاكم ك ٧بمد أبو الفضل إبراىيم، مطبع (153)

 . 5/664، دت: 6ا٢بليب ك شركاه، ط
 . 8>ديواف حساف بن ثابت: ص (154)
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 .(155)بالبحور"
أنو يريد سواد جلودىم فهو كناية عن موصوؼ، كىو أهنم عرب  ىو أما القوؿ األكؿ ك        

 خلص. كذلك أف ا٤براد با٣بضر ىنا: السواد، كا١ببلعيد، شديدك السواد. 
العريب  يدكيقوؿ ُب موضع آخر: "كقوؿ العرب: ما ٱبفى ذلك على األسود كاألٞبر، ير         

 كىو كناية عن العرب كالعجم. (156)جمي" كالع
أمثلة ىذا النوع من التشبيو الذم مل يضعو ا٤بربد ضمن أنواع التشبيو ا٤بوصوفة كثّبة  ك 

.  كىي من القرآف الكرًن كا٢بديث النبوم، كمن كبلـ العرب ا٤بنثور كا٤بنظـو
 (157) :كأخّبا ٲبكن القوؿ أف ا٤بربد تعامل مع أقساـ التشبيو من زاكيتْب      

زاكية النعوت كاألحكاـ ا٤بوظفة إلبراز ا٤بفعوؿ ا١بمايل، كحظو من ا٢بسن كفضل تشبيو على -أ
فمن التشبيهات العجيب، كا٤بصيب  .آخر ُب ذلك، كُب الكامل من ىذه األشياء الكثّب

 كا٢بسن، كا١بيد، كا٤بليح...
التشبيو كأنواعو، كلكنو  كيبدك أف ا٤بربد كاف مولعا باإلكثار من األ٠باء الٍب يطلقها على 

مل يكن دقيقا ُب إطبلؽ ىذه ا٤بسميات ا٤بختلفة، إذ أننا ال نبلحظ فركقا جوىرية بْب كثّب من 
ىذه األلواف، ٩با ٯبعلنا نظن أنو مل يكن يقصد من كراء ىذا اإلفراط ُب التسمية إال التنويع ُب 

 بينها.األ٠باء، دكف أف يتعدل ذلك جوىر ا٤بسميات، حيث ال اختبلؼ 
لتقسيم على أساس ثابت، كنظرية االزاكية الثانية أدؽ من األكىل، كأكثر صرامة، ألهنا تركز -ب

مسبقة عن عبلقة الفن ٗبوضوعو، كالصورة ٗبثا٥با. فالتشبيو يقع من القصد الذم عقد من أجلو 
ما أف إا" ك ما أف يقع قريبا منو كيسمى "مقاربإما أف يصيبو فيسمى "مصيبا" ك إاؿ، فُب أربعة ٦ب

 ما يتجاكز ا٢بد فيسمى "مفرطا".إيبتعد كيسمى "بعيدا" ك 
كلئن مل يبتدع ا٤بربد ىذه األقساـ ابتداعا، فهو أكؿ من ٝبعها ُب حٌيز كاحد كخص كل  

كٲبكن أف ٪بـز بأف  قسم بشواىد شعرية تعْب على بلورة ا٤بعُب ا٤براد ُب ا٤بصطلح ا٤بستعمل.
ربد، ىي أكَب ما كصلنا عن الببلغة العربية. كلذلك سيتبٌُب أقساـ التشبيو كنعوتو، عند ا٤ب

                                                 
 . 253/1الكامل:  (155)
 . 62/2 نفسو: ا٤بصدر (156)
  .365ينظر التفكّب الببلغي عند العرب: ص (157)
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الببلغيوف آراءه كلن يطٌوركىا إال من جهة الفركع با٤ببالغة ُب التقسيم أك توليدىا كإضافة الشواىد 
من ا٤بنظـو كا٤بنثور كلن يقفوا هبا عند حدكد التشبيو، بل سوؼ يستعملوهنا ُب معا١بة كل الصور 

سيما االستعارة، مع أهنم سيخركجوف اإلفراط عن حدكد التشبيو الضٌيقة ا٤بتولدة عنو كال
              كيصيغوف منو قضية عامة من قضايا التعبّب األديب.

 :المجاز: المبحث الثاني
 الكبلـ كل منهما إما حقيقة أك ٦باز.ك  الكلمة 
 :الحقيقة والمجاز عند المبرد-  

 :الحقيقة-أ
د حديثو عن أضرب الكبلـ فقاؿ: "كالكبلـ ٯبرم على ضركب: عرؼ ا٤بربد ا٢بقيقة عن 

 .(159)، كقاؿ: "كالكبلـ يكوف لو أصل" (158)فمنو ما يكوف ُب األصل لنفسو" 
فا٤بربد عرب عن ا٢بقيقة هبذا القوؿ، كىي عبارة أبلغ من مصطلح " ا٢بقيقة" ُب التعبّب  

لتجردىا من كل ا٤بعاين ا٤بنطقية عن ا٤بعُب ا٢بقيقي كأقرب منو إىل الوصف اللغوم ا٤بوضوعي 
كاألخبلقية الٍب تبلبس مصطلح ا٢بقيقة، باإلضافة إىل ذلك تكشف عن الفرؽ ا١بوىرم بْب 

فمن الكبلـ ما ال يتجاكز معناه ذاتو كال يشّب إىل شيء خارج عنو  كعما يدؿ  .أصناؼ التعبّب
تم بواسطة العبلمة ا٤بوضوعة لو فإدراؾ ا٤بعُب يتم بدكف كاسطة أك على األصح ي .عليو أصل اللغة

 .(160)فالعبلقة بينو كبْب قصد قائلو تطابق عبلقة لفظو ٗبعناه  .ُب اللغة
 : المجاز-ب

أم  (161) إف ا٤بتتبع للفظة "٦باز" ُب مؤلفات ا٤بربد يبلحظ أنو يستعملها مرادفة للتفسّب 
يب عبيدة كغّبٮبا. يوضح بنفس ا٤بعُب الذم كردت فيو ُب معاين القرآف للفراء ك٦باز القرآف أل

   :كٲبثل بقولو تعاىل (162)ذلك قولو: " كنذكر آيات من القرآف رٗبا غلط ُب ٦بازىا النحويوف" 

                                                 
 .290/2الكامل:  (158)
 .46/1ا٤بقتضب:  (159)
 .352ينظر التفكّب الببلغي عند العرب: ص (160)
 .8;-5;-;:-4:ك ما اتفق لفظو كاختلف معناه من القرآف اجمليد:-7:4-;74-4;/7-5;6/5قتضب:ينظر ا٤ب ( 161)
 .127/4الكامل:  (162)
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ْهرَ   ﴿ ْيطَاُن ُيَخوُِّف  كبقولو عز كجل﴿ (163) ﴾ فَ ْلَيُصْموُ   َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ ِلُكُم الشَّ ِإنََّما ذَٰ
ة األكىل: "ك٦باز اآلية فمن كاف منكم شاىدا بلده ُب الشهر ٍب يقوؿ عن اآلي (164) ﴾َأْولَِياَءُه 

ما ك (.165)كاف شاىدا ُب شهر رمضاف فليصمو"  فليصمو كالتقدير "فمن شهد منكم" أم فمن
إف تابعو عليو ك  ك اإلقامة بالبلد غّب مسلم بو، ذىب إليو ا٤بربد من تفسّب الشهادة با٢بضور،

 .(166) جار ا الز٨بشرم ُب تفسّب الكشاؼ
ْهرَ  ذىب ٝبهور ا٤بفسرين أف ا٤براد من الشهادة ُب قولو تعاىل ﴿ك            َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

لو ُب ا٤بسألة ك  نص على ذلك القرطيب -ال عدـ السفر -يعِب ا٥ببلؿ-رؤية الشهر﴾  فَ ْلَيُصْموُ 
َفَمن   ﴿ اىل :بل ىذه اآلية ُب قولو تعقىو األرجح ألف حكم ا٤بسافر تقدـ ك (167)ٕبث مستفيض
 .(168) ..﴾ يًضا َأْو َعَلٰى َسَفرٍ   َكاَن ِمنُكم مَّرِ 

 . (169)ذكؼ، كمعناه ٱبوفكم من أكليائو"أما اآلية الثانية: "فمجازىا أف ا٤بفعوؿ األكؿ ٧ب        
أما اجملاز ٗبعناه الببلغي فقد أشار إليو ا٤بربد دكف أف يفرد لو بابا أك يسميو با٠بو  

ؼ أك يقصد إليو قصدا، كإ٭با يذكره استطرادا كتنوعا ألغراض ا٢بديث كما االصطبلحي ا٤بعرك 
فقد أكمأ إليو بلفظة االتساع حيث قاؿ: "كالكبلـ يكوف لو  .ىي عادة ا٤بتقدمْب من العلماء

 . (170)أصل ٍب يتسع فيو فيما شاكل أصلو" 
 المجاز العقلي:أوال : 
اد الفعل، أك معناه إىل مبلبس لو، غّب ما عرؼ ا٣بطيب القزكيِب اجملاز العقلي بأنو: "إسن 

 .(171)ىو لو بتأكؿ"

                                                 
 .185سورة البقرة: اآلية (163)
  .175آؿ عمراف: اآلية (164)
  .>56-;8/56الكامل: (165)
 .;5/64ينظر الكشاؼ: ( 166)
دار إحياء  اعتُب بو كصححو الشيخ ىشاـ ٠بّب البخارم، د األنصارم القرطيب،ا١بامع ألحكاـ القرآف أليب عبد ا ٧بمد بن أٞب ينظر (;59)

5:ـ: ص.6445ىػ/5866، 5، طلبناف بّبكت، العريب، الَباث   
 . 8>5البقرة: اآلية ( 168)
  .127/4الكامل:  (169)
  .46/1ا٤بقتضب: (170)
 .:5/9اإليضاح: ( 171)
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شيخنا ا٤بربد قدـ جهدا كاضحا ُب ىذا ا٤ببحث الشائك كإف مل يسمو كمل يبْب  ك 
 ضمن ٚبرٯبات ا٤بتأخرين: عبلقاتو، كسوؼ أكرد أمثلة توضح مساٮباتو دارسة إياىا

 :(172)قوؿ عنَبة منما أكرده  اجملاز العقلي كالعبلقة السببية: فمن ذلك 1-
ـى ًمٍن زىمىاين ك   فىمىا أىٍكىىى ًمرىاسي ا٢بىٍرًب ريٍكًِب      .(173)لىًكٍن مىا تػىقىد 
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" 
ىسىاًمًع ملىٍ تىكينٍ   

ىبلىًغمً  سىقىتػٍهىا خيريكؽه ُب ا٤ب
 ًعبلىطنا كىالى ٨بىٍبيوطىةن ُب ا٤ب

يقوؿ: علم أرباب ا٤باء ٤بن ىي: فسقاىا ما ٠بعوه من ذكر أصحاهبا، لعزىم كمنعتهم،  
 .(174)العبلط: كسم ُب العنق، كا٣بباط ُب الوجو" كمل ٙبتج أف "تكوف هبا ٠بة"، ك

 قلي والعالقة الفاعلية:المجاز الع2-
 .(175) ﴾بَِأيِّ َذنٍب قُِتَلتْ  (٨)َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت ﴿فسر ا٤بربد قولو تعاىل:  
. كىو تفسّب قريب من تفسّب األلوسي، (176)بقولو: "إ٭با تسأؿ تبكيتا ٤بن فعل ذلك هبا" 

 للمجهوؿ "سئلت" إىل ضمّب ا٤بوءكدة كىي لن تسأؿ بل كائدىا ىو الذم فإسناد الفعل ا٤ببِب
يسأؿ كاإلسناد ٦بازم عبلقتو الفاعلية كتظهر لنا فائدة التجاكز ىنا ُب قوؿ األلوسي بأف 

 .(177)تبكيتو"ُب كإسقاطو عن درجة ا٣بطاب كا٤ببالغة  "ا٤بوءكدة تسأؿ دكف الوائد
 ر عمره حْب تعلق بأستار الكعبة، كعاىد ا أال كقاؿ ا٤بربد: "كالفرزدؽ يقوؿ ُب آخ 

 

                                                 
 ،ك قد كرد ُب الٌديواف كالتايل:4=ديواف عنَبة: ص( 172)

 كالى كىصىلىٍت ًإيلى  يىدي الز مىافً            فىمىا أىٍكىىى ًمرىاسي ا٢بىٍرًب ريٍكًِب            
 .>5/65الكامل: ( 173)

   ديواف البيت مل أجده ُب ال 
 .7;/5الكامل: (174)
 .=->سورة التكوير: اآليتاف (175)
 .9>/6الكامل: (176)
 .74/97بع ا٤بثاين: ركح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم كالس(177)

http://tanzil.net/#81:8
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 :يكذب، كال يشتم مسلما
ـً ػػػػػػػػػػا كمقىػػػػػػػػػػػػػػلىبػىٍْبى رًتىاًج قىاًئمن ػػػػي كىإًن نًػي        ٍدتي رىبمػػػػػػػػػػػرىين عىاىى ػػػػػػػأىالى تى     ا
 الى خىارًجنا مىٍن ُب  زيكري كىبلىـً كى  عىلىى حىٍلفىةو الى أىٍشتيمي الد ٍىرى ميٍسًلمنا  

قولو: "كال خارجا" إ٭با كضع اسم الفاعل ُب موضع ا٤بصدر، كأراد: ال أشيم الدىر  ... ك
 .(178)مسلما، كال ٱبرج خركجا من ُب زكر كبلـ، ألنو على ذا أقسم"

 المجاز العقلي والعالقة المفعولية:3-
"عيشة فيها  . معناه:(179) ﴾اِضَيةٍ   رَّ  ِعيَشةٍ ﴿قاؿ ا٤بربد ُب تفسّب قولو تعاىل:  

ألف ذلك  ،. كىذا ما ذكره الطرباين حيث قاؿ: "فوصفت العيشة بالرضا كىي مرضية(180)رضا"
وؿ فع٤بدح كالذـ ... فيوجهوف الفعل إليو كىو ُب األصل ما ُب كالعرب تفعل ذلك ،مدح للعيشة

ىي الفرع تؤكد رضا صاحبها ك ىو العيشة ك ك إثبات  الرضا إىل  الذـ ٤با يراد من ا٤بدح ك
 .(181)" اإلسناد توكيدا لشدة االرتباط بْب العيشة ك صاحبها ىذا٪بد ُب  ذلكاألصل ك فوؽ 

كالببلغيوف يشرحوف ىذه العبلقة بقو٥بم: "ففاعل راضية ضمّب يرجع إىل العيشة كالعيشة  
ىل العيشة لتلبسو هبا مرضية ال راضية، إذ األصل: ُب عيشة رضى صاحبها هبا، فأسند الرضا إ

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 

كانت مبنية على التنافر ما كٰببها ُب عيشة دائمة باقية، ألهنا مبنية على اآللفة كابة، كلو  
 .(182)دامت"

                                                 
كقد كرد البيت ُب الديواف كاآلٌب:=97ديواف الفرزدؽ: ص ، 

ـً              أىملٍى تػىرىين عىاىىٍدتي رىبمػي كىًإن نًػي                               لىبػىٍْبى رًتىاجو قىاًئمه كميػػقىػا
 كىالى خىارًجنا مىٍن ُب  سيوءي كىبلىـً  د ٍىرى ميٍسلًػمناعىلىى قىسىمو الى أىٍشتيمي ال                             

 .5/564الكامل :(178)
 .65سورة ا٢باقة: اآلية(179)
 .7/5:7ا٤بقتضب: (180)
 .67/677ا تفسّب الطربم: (181)
 .97علم ا٤بعاين: ص(182)
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.الوجو : "كلكٌن الرٌب بًري (183) ﴾َمْن آَمَن بِاللَّ وِ   َولَٰ ِكنَّ اْلِبرَّ ﴿قاؿ ا٤بربد ُب قولو تعاىل:  ك 
إسنادا  "الرب"فقد أسند "من آمن" إىل  184ٯبوز أف يوضع الرٌب ُب موضع البار "ك  من آمن با.

 ف من آمن فاعل كالرب مفعوؿ لو.٦بازيا لعبلقة ا٤بفعولية، أل
 المجاز العقلي والعالقة الزمانية:4-

قاؿ ا٤بربد: "كمن أمثاؿ العرب إذا طاؿ عمر الرجل أف يقولوا: "لقد أكل الدىر عليو  
 :، إ٭با يريدكف أنو أكل ىو كشرب دىرا طويبل، قاؿ ا١بعدمكشرب"

 .*أكل الدىر عليهم كشرب*
كليلك قائم، أم أنت قائم ُب ىذا كصائم ُب ذاؾ، كما كالعرب تقوؿ: هنارؾ صائم،  

َهارِ   َبْل َمْكرُ ﴿قاؿ ا عز كجل:  ، كا٤بعُب كا أعلم: بل مكركم ُب الليل ﴾ اللَّْيِل َوالن َّ
 :كالنهار، كقاؿ جرير

ًطيم  لىقىٍد ليٍمًتنىا يىا أيـ  غىٍيبلىفى ُب السيرىل  
ى
 .(185)بًنىاًئًم" كى٭بًٍت، كىمىا لىٍيلي ا٤ب

َهارِ   َبْل َمْكرُ ﴿كقاؿ ُب ا٤بقتضب: "فأما قوؿ ا عز كجل:    -فإف تأكيلو ﴾ اللَّْيِل َوالن َّ
كما تقوؿ: رأيت بناء   ؛بل مكركم ُب الليل كالنهار، فأضيف ا٤بصدر إىل ا٤بفعوؿ -كا أعلم

 . قاؿ الشاعر:دارؾ جيدا، فأضافت البناء إىل الدار، كإ٭با البناء فعل الباين ..
ًطيم بًنىائًمً  لىقىٍد ليٍمًتنىا يىا أيـ  غىٍيبلىفى ُب السيرىل  

ى
 كى٭بًٍت، كىمىا لىٍيلي ا٤ب

 .(186)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 

، كإ٭با الذم يفعل ذلك اإلنساف.النهار  ، كالليل ال يقـو  ال يصـو

                                                 
 .;;5سورة البقرة: اآلية(183)

675-7/674ا٤بقتضب: 
184 
  :٦5بمع األمثاؿ/:=. 

77يةسورة سبأ: اآل. 
898ديواف جرير: ص 

 .=65->5/65الكامل:  (185)
 .8/775-7/549ا٤بقتضب:  (186)
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كُب بيت جرير أسند "نائم" إىل الضمّب ا٤بستَب كالذم ىو ُب ا٤بعُب عائد على "ليل  
ا٤بطي"، كالليل ليس فاعبل للنـو كلكنو زماف يناـ فيو النائموف، ككذا أسند "مكر" إىل "الليل" ُب 

 بغية الوصوؿ إىل ا٤بطلوب، كالليل ال يتأتى منو ذلك.اآلية، كا٤بكر: ا٢بيلة كا٣بديعة، 
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  
صائم كليلك قائم، ٍب تضيف إىل الليل كالنهار، كىو ُب  ألف العرب تقوؿ: هنارؾ ؛كالفاعلْب

.كيقوؿ (187)ا٤بعُب لآلدميْب، كما تقوؿ: ناـ ليلك، كعـز األمر ... فهذا ٩با يعرؼ معناه"
الشريف الرضى أف "سر ٝباؿ ىذا التعبّب أم إضافة ا٤بكر إىل الليل كالنهار أف فيو زيادة فائدة 

 .(188)متصبل غّب منقطع ُب الليل كالنهار" كىي داللة الكبلـ على أف مكرىم كاف
 كيورد ا٤بربد مقطوعة لزيد بن حبناء كمنها قولو: 
 دنا كىٲبيًٍسي لىيػٍلىوي غىيػٍرى نىاًئمً ًجبل فػىلىٍيسى ٗبيٍهدو مىٍن يىكيوفي نػىهىاريهي   
ٍب يقوؿ: "قولو: من يكوف هناره جبلدا، كٲبسي ليلو غّب نائم. يريد: ٲبسي كىو ُب ليلو،  

كوف ىو ُب هناره، كلكنو جعل الفعل لليل كالنهار على السعة ... كلو قاؿ: "من يكوف هناره كي
جبلدا كٲبسي ليلو غّب نائم" لكاف جيدا، كذاؾ أنو أراد من يكوف هناره ٯبالد جبلدا، كما تقوؿ: 

 ت ضربا، تريد تسّب سّبا، كتضرب ضربا، فأضمر لعلم ا٤بخاطب أنو النإ٭با أنت سّبا، كإ٭با أ
يكوف ىو سّبا، كلو رفعو على أف ٯبعل ا١ببلد ُب موضع اجملالد على قولو: أنت سّب، أم أنت 

 .(189)جائز"
كقد اشتمل ىذا النص على أكثر من مثاؿ، كاحتماالت لئلعراب، يتبعها بعض أسرار  

ئف النظم، كىذا شأف ا٤بربد، فإنو ال ينسى ثقافتو اللغوية كالنحوية كما توحي بو من أسرار كلطا
 بيانية، كا٤بربد ذكر ٝبلتْب كسأبينها:

                                                 
 .6/6:7معاين القرآف:  (187)
 .;:6تلخيص البياف ُب ٦بازات القرآف: ص (188)
 .855-=7/84الكامل:  (189)
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فاجملاز ُب إسناد  عُب أكال بأف هناره ٯبالد جبلدا."من يكوف هناره جبلدا" بْب ا٤ب :ا١بملة األكىل
"ٯبالد" إىل ضمّبه ا٤بستَب العائد على "هناره"، كفيو كذلك إٯباز با٢بذؼ، كلو رفع فقيل: هناره 

 ة ا٠بية.جبلد، أم ٦بالد، كاف اجملاز ُب ٝبل
"كٲبسي ليلو غّب نائم": ليلو غّب نائم ٝبلة ا٠بية ُب ٧بل نصب خرب ٲبسي، كاجملاز  :ا١بملة الثانية

 ُب إسناد "نائم" ا٤بنفي إىل ضمّبه العائد على الليل، كذلك على السعة أم اجملاز كما قاؿ.
 كيقوؿ ا٤بربد ُب قوؿ الشاعر أبو كبّب ا٥بذيل: 
 كىٍرىنا، كىعىٍقدي ًنطىاًقهىا ملىٍ ٰبيٍلىلً  لىةو مىٍزءيكدىةو ٞبىىلىٍت بًًو ُب لىيػٍ   
"مزءكدة: ذات زءد، كىو الفزع، فمن نصب "مزءكدة" فإ٭با أراد ا٤برأة، كمن خفض فإنو  

 .(190)أراد الليلة، كجعل الليلة ذات فزع، ألنو يفزع فيها"
 المجاز العقلي والعالقة المصدرية:5-

ما حكاه ا٤بربد بقولو: "كيقاؿ: سرل ٮبي كىم ا٤برء كمن إسناد الفعل إىل ا٤بصدر  
 .(191)يسرم"

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  
، كيقاؿ: رجل عدؿ، أم عادؿ، كيـو غم أم غاـ، ﴾ا  َغْورً  ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكمْ ﴿عز كجل: 

. كيدؿ على ا٤ببالغة ُب كقوع ا٢بدث. كقد الحظ ذلك ابن جِب فقاؿ: (192)كىذا كثّب جدا"
 .(193)"فإ٭با ساغ ذلك ألنو أراد ا٤ببالغة"

 لقيط بن زرارة:"كمن مثل ىذا قوؿ  
ا، كىالًعنىاؽي كىالنػ ٍوـي    شٍ  شىت افى ىىذى

ى
ٍكـي كىا٤ب  رىبي البىارًدي، كىالظملي الد 

                                                 
 .5/579الكامل:  (190)
 .8=5/5نفسو:  ا٤بصدر(191)

 74سورة ا٤بلك: اآلية. 
 .565-5/564الكامل:  (192)
 .>7/5ا٣بصائص:  (193)
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 .(194)"يريد: الدائم 
 :(195)كقوؿ ا٣بنساء

 اره ػػػػػػػػػػاؿه كىًإٍدبىػػػػػػػػػػتػىٍرتىعي مىا رىتػىعىٍت حىٌب  ًإذىا مىا اد كىرىٍت    فىًإ٭ب ىا ًىيى ًإقٍػبىػ  
ها اإلقباؿ قاؿ ا٤بربد ُب شرح ىذا البيت: "أم ذاؾ إقباؿ كإدبار، كيكوف على أنو جعل 

 .(196)كاإلدبار لكثرة ذلك منها"
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 
 ﴾َمْن آَمَن بِاللَّ وِ   َولَٰ ِكنَّ اْلِبرَّ ﴿كجل: ا٤بضاؼ كأقامت ا٤بضاؼ إليو مقامو، كما قاؿ ا عز 

، كا٤بعُب با فجائز أف يكوف ا٤بعُب بر من آمن با، كجائز أف يكوف كلكن ذا الرب من آمن
 .(197)يؤكؿ إىل شيء كاحد"

كيقوؿ الشيخ عبد القاىر ُب ٘بليو اجملاز العقلي ُب ىذا البيت: "ك٩با طريق اجملاز فيو  
كذلك أهنا مل ترد باإلقباؿ كاإلدبار غّب معناٮبا فتكوف قد  –البيت  –نساء ا٢بكم قوؿ ا٣ب

٘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 

ف يعد ىذا على اإلطبلؽ معد ما حذؼ منو ا٤بضاؼ كأقيم ا٤بضاؼ إليو مقامو ليس بالوجو أ
 :(198)، كمثل قوؿ النابغة ا١بعدم﴾يَةَ   َواْسَأِل اْلَقرْ ﴿مثل قولو عز كجل: 

 خىبلىلىتيوي كىأىيب مىٍرحىبً  كىكىٍيفى تػيوىاًصلي مىٍن أىٍصبىحىتٍ 
 كقوؿ األعرايب: 
ـى رىاًحلىًٍب ًعنىاقن     غيبػٍرىؾى بًالًعنىاؽً  كىمىا ًىيى كىٍيبى  احىسىٍبتى بػىغىا

                                                 
 .8/749ا٤بقتضب:  (194)
 ك قد كرد البيت ُب الديواف كالتايل:،:8ديواف ا٣بنساء: ص( 195)

 تػىٍرتىعي مىا رىتػىعىٍت حىٌب  ًإذىا اد كىرىٍت    فىًإ٭ب ىا ًىيى ًإقٍػبىػاؿه كىًإٍدبىػاري                                 
 .675-7/674ا٤بقتضب:  (196)
 .;>5/6الكامل:  (197)
 .=7ـ: ص>==5، 5ديواف النابغة ا١بعدم، ٝبعو ك حققو ك شرحو كاضح الصمد، دار صادر بّبكت، ط (198)
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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 اذكؼ من ٫بو اآلية كالبيتْب ُب سبيل ما ٰبذؼ من 

تدأ إذا دؿ الدليل عليو إىل سائر ما إذا يراد ُب ا٤بعُب، كمثل أف ٰبذؼ خرب ا٤ببتدأ أك ا٤بب اللفظ ك
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 

 .(199)يعزؿ الببلغة عن سلطاهنا"شيء مغسوؿ، كإىل كبلـ عامي مرذكؿ. كإىل شيء 
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 
ىذه ا٤ببالغة، كفقدت حبلكة اإلسناد ا٢بقيقي، فقلت: "فإ٭با ىي ذات إقباؿ كإدبار"، ضاعت 

الشعر، كما تضع أيضا كتفقد إذا أكلت ا٤بصدر باسم الفاعل فقلت: فإ٭با ىي مقبلة 
 .(200)كمدبرة"
كيبدك أف الشيخ عبد القاىر كاف يقصد ا٤بربد حْب قاؿ: "كإف كنا نراىا يذكركنو حيث  

 بيت ا٣بنساء". يذكركف حذؼ ا٤بضاؼ". كقد خالفو الرأم حْب قاؿ: "كليس األمر كذلك ُب
َهارَ ﴿كيدخل ضمن العبلقة ا٤بصدرية قوؿ ا٤بربد: "فأما قوؿ ا عز كجل:     َوَجَعْلَنا الن َّ

كاف أحد ف. أم ا٢بيض ﴾َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ  ﴿ فمعناه : عيشا، ٍب قاؿ :.﴾َمَعاًشا
 .(201) اآلخر على )مفًعل(" ك (مفعىل)ا٤بصدرين على 

 عقلي والعالقة المكانية:المجاز ال6-
قاؿ ا٤بفسركف: ". (202) ﴾ُض أَثْ َقاَلَها  َجِت اْلَرْ   َوَأْخرَ ﴿ك٩با قالو ا٤بربد ُب قولو تعاىل:  
 .(203)ا٤بوتى"

                                                 
 .6=6دالئل اإلعجاز: ص (199)
 .5:علم ا٤بعاين: ص (200)

 


 .55سورة النبأ: اآلية  


 .666سورة البقرة: اآلية 
 .567-6/566ا٤بقتضب: (201)
 .46سورة الزلزلة: اآلية(202)
 .8/94الكامل: (203)
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"كىي مكاف لؤلثقاؿ، كاألصل: كأخرج ا  كيرل الببلغيوف أف اإلخراج أسند إىل األرض 
، كشدة قذؼ  ويل كمنها أثقا٥با، كيفيد ىذا التجوز ُب اإلسناد: الته التفظيع من شأف ذلك اليـو

 .(204)األرض كإلقائها ما بداخلها من األثقاؿ، ككأهنا ىي الٍب ٚبرج كتقذؼ تلك األثقاؿ"

  :المجاز اللغويثانيا : 
  :المجاز المرسل 1) 
ىو ٦باز تكوف العبلقة فيو غّب ا٤بشاهبة "ك٠بي مرسبل إلرسالو عن التقييد بعبلقة  

 .(205)جريانو ُب عدة من العبلقات "  ا٤بشاهبة، فصحٌ 
قد تناكؿ ا٤بربد أشهر عبلقات اجملاز ا٤برسل، ككردت عنده غالبا مشفوعة بالبياف،  ك 

كمل يذكر تسمية ٥بذا اجملاز، كإ٭با ىي تسمية ا٤بتأخرين غّب  .كأحيانا باإلشارة إىل العبلقة كالقرينة
د عليها ا٤بتأخركف ُب تسمية ىذا اجملاز، أف دراسات ا٤بربد كانت أصبل من األصوؿ الٍب اعتم

 كٙبديد معا٤بو.
  :كسأتناكؿ ىذه الدراسات مشفوعة بعبلقات اجملاز ا٤برسل على ما ذكره ا٤بتأخركف 

أم ذكر السبب كإرادة ا٤بسبب، كمن أمثلتو أف ا٤بربد ركل قوؿ أيب ا٢بسن  العالقة السببية:  1-
 األخفش: 

ثػىٍتكى نػىٍفسيكى بًالوىفى   عً ػػػػلي اإًلٍصبى ػػػػػػػائنةي ميغً ػػػػلًٍلغىٍدًر خ اًء كىملىٍ تىكيٍن حىد 
ٍب قاؿ: "اإلصبع أفصح ما يقاؿ...موضعها ىاىنا: اليد. يقاؿ: لفبلف عليك يد، كلفبلف عليك 

 .(206)إصبيع، ككل جيد، كإ٭با يعِب ىاىنا: النعمة" 
قتو السببية، كُب كبلـ فاستعماؿ كل من : "يد" ك"إصبع" ُب النعمة ٦باز مرسل، عبل 

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 

 : (207)يدا".كيورد ا٤بربد قوؿ امرئ القيس 
 لً ػػػػادو ميزىم  ػػػػػجى يكىًبّبي أينىاسو ُب بً  ًقوً دٍ أىفىًانًْب كً كىأىف  أىبىاىنا ُب 
                                                 

 .;9علم ا٤بعاين: ص(204)
  .29/4: ضمن شرح التلخيصمواىب ا٤بفتاح  (205)
  .7:5-=5/79الكامل:  (206)
 ،25: ص ديواف امرئ القيس (207)
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ٍب يقوؿ: "أباف: جبل، كٮبا أباناف: أباف األسود، كأباف األبيض...قولو: "ُب أفانْب  
ُج   ى اْلَوْدَق َيْخرُ   فَ تَ رَ  ﴿:-تبارؾ كتعاىل–كدقو" يريد: ضركبا من كدقو، كالوٍدؽ: ا٤بطر، قاؿ ا 

 : عامر بن جوين الطائي، كقاؿ (208) ﴾ ِلوِ ِمْن ِخاَل 
 كىالى أىٍرضى أىبٍػقىلى إًبٍػقىا٥بىىا  فىبلى ميٍزنىةه كىًدقىٍت كىٍدقػىهىا

 كىًبّبي أينىاسو ُب ًٔبىادو ميزىم لً 
  ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ  (ٔ)يَا أَي َُّها اْلُمزَّمُِّل  :﴿-تبارؾ كتعاىل–يريد متزمبل بثيابو. قاؿ ا  

كىو ا٤بتزمل بثيابو. كالتاء مدغمة ُب الزام، كإ٭با كصف امرؤ القيس الغيث؛ فقاؿ  (209) ﴾ َقِلياًل 
: أراد أف ا٤بطر قد خنق ا١ببل،   صار لو كاللباس على الشيخ ا٤بتزمل.فقـو

ٮبا حسن. كذكر إ٭با أراد: ما كساه ا٤بطر من خضرة النبت، ككبل (210)كقاؿ آخركف  
 .(211)الودؽ؛ ألف تلك ا٣بضرة من عملو" 

فقد ذكر ا٤بربد معنيْب أك٥بما على التشبيو، كأشار بالثاين إىل اجملاز ا٤برسل مع اإلشارة إىل  
 ألف تلك ا٣بضرة من عملو"."نوع العبلقة بقولو: 

لراجز يصف تسمية السبب باسم ا٤بسبب، فقد أكرد ا٤بربد قوؿ ا: أم العالقة المسببية 2-
 غنما: 

م ًمٍن رىبىابًًو  ٍسًبى
ي
 أىٍسًنمىةي اآلبىاًؿ ُب سىحىابًوً  أىقٍػبىلى ُب ا٤ب

ٍب قاؿ:" أراد أف السحاب ينبت ما تأكلو اإلبل، فتصّب شحومها ُب أسنمتها. كالرٌباب:  
 . أراد باألسنمة: ا٤بطر؛ ألنو سبب ٭بوىا.(212)سحاب دكين ا٤بعظم من السحاب" 

 :(213)امل  أف رجبل رفع عقّبتو ليسمع جرير بن عبد ا البجلي كجاء ُب الك 
ىػىػ     تىطىاكىؿى لىٍيًلي كىاٍعتػىرىٍتًِب كىسىاًكًسي  سً ػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػاًت البى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآلتو بالَبي

ىعىاًطسً بًًتلكى ال ًٍب ًفي     ػػةه ػػػػػػػػػ  وادثي ٝبى ػػػػػػػػأىتىاين جىرًيره كا٢ب
 هىا اٍجًتدىاعي ا٤ب

                                                 
 .43اآلية سورة النور: (208)
 .1-2سورة ا٤بزمل: اآليتاف (209)
   ;54يريد قوؿ أبا نصر ُب شرح القصائد السبع الطواؿ: ص  (210)
  .5=-4=/7الكامل:  (211)
  .91/3-92نفسو:  ا٤بصدر(212)
 .  325/1ا٤بصدر نفسو: (213)

http://tanzil.net/#73:1
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 كمل يعلق ا٤بربد.
ىػ(: "كأصلو أف رجبل قطعت إحدل رجليو، فرفعها ككضعها  392يقوؿ ابن جِب )ت 

على األخرل ٍب صرخ بأرفع صوتو؛ فقاؿ الناس: "رفع عقّبتو" فقيل لكل من رفع صوتو : "رفع 
 .(214)عقّبتو" 
لعقر )٦باز مرسل(، كعندما نقل ٯبمع بينهما بأف اعتبار رفع الصوت مسبب عن ا ك 

 ىذا إىل معُب مشابو يكوف مثبل.
 : -عز كجل–أم تسمية الشيء باسم ما يؤكؿ إليو. قاؿ ا٤بربد: "كقولو  :اعتبار ما سيكون 3-
فا٣بمر ال  (216)أم أعصر عنبا؛ فيصّب إىل ىذه ا٢باؿ"  (215) ﴾ ا  َخْمرً   اِني َأْعِصرُ   ِإنِّي َأرَ  ﴿

فقد ٠بي العنب باسم ا٢باؿ الذم   العنب ُب بعض األحواؿ إىل ٟبر.تعصر، كإ٭با يؤكؿ عصّب
 .ا٤بسمى يؤكؿ إليوسيحدث، 

 : أم تسمية ا٢باؿ باسم ٧بلو، ٤با بينهما من ا٤ببلبسة.المحلية 4- 
ا٤بربد يذكر أنو ٲبكن االستغناء عن ا٤بضاؼ با٤بضاؼ إليو، ٍب يقوؿ: "إذا حذفت ا٤بضاؼ  ك    

تبارؾ –بينو، كقاـ ما أضيف إليو مقامو ُب اإلعراب. من ذلك قوؿ ا استغُب بأف الظاىر ي
، نصبت ألنو كاف: كاسأؿ أىل القرية " ( 217) ﴾ يََة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها  َواْسَأِل اْلَقرْ  ﴿ :-كتعاىل

. ففي كبلـ ا٤بربد (219)". ا٤براد بالقرية: "مصر أم أرسل إىل أىلها؛ فسلهم عن كنو القصة (218)
 ىل اجملاز ا٤برسل، كأف ا٢بذؼ قياسي مٌب كجدت القرينة كىي ىنا حالية.إشارة إ
 كركل قوؿ مهلهل يرثي أخاه كليبا؛ فقاؿ:  -

 ككاف كليب إذا جلس مل يرفع ٕبضرتو صوت، كمل يستب بفنائو اثناف:"
ىعىاًشًر كيلمًهمٍ  

جٍ       ذىىىبى ا٣بًيىاري ًمنى ا٤ب
ى
 (220)"ًلسي كىاٍستىب  بػىٍعدىؾى يىا كيلىٍيبي ا٤ب

 كمل يعلق بشيء. فاجمللس أريد بو أىلو بعبلقة الية.   
                                                 

 .6/1ا٣بصائص:  (214)
  .36سورة يوسف:اآلية (215)
 .92/3الكامل:  (216)
  .82سورة يوسف: اآلية (217)
 .140/2-151/1الكامل:   (218)
 =>6/8الكشاؼ:  (219)
  .317/1الكامل:  (220)
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 –ُب قولو  (221)أم تسمية الشيء باسم آلتو. قاؿ ا٤بربد: "كقاؿ ا٤بفسركف  :اللية 5- 
 (222)﴾ ينَ   َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْلِخرِ  : ﴿-صلوات ا عليو-عن إبراىيم -جلٌ عز ك 

باللساف: الثناء ا٢بسن؛ فإنو يبقى طويبل، ٖببلؼ اللساف، كىو آلة ، أريد (223)"أم ثناء حسن
 الثناء  كعلى ىذا ٝبهور علماء البياف. 

ىػ( 691كمن العلماء من جعل ىذه العبلقة: السببية، أك ا١بزئية؛ فالقاضي البيضاكم )ت 
كلذلك ما من  ؛أتبع اآلية الكرٲبة بقولو: "جاىا كحسن صيت ُب الدنيا، يبقى أثره إىل يـو الدين

.  كا٤بتبادر من (224)أصل ديِب"  دمثنوف عليو. أك صادقا من ذريٍب ٯبد ،أمة إال كىم ٧ببوف لو
 معُب اآلية الكرٲبة، كالذم عليو ٝبهور العلماء أف العبلقة اآللية.

 : (225)ا٤بنتشر بن كىب الباىلي كمطلعها  ل ا٤بربد قصيدة ألعشى باىلة يرثيكرك  
 الى سىخىري ك  ًمٍن عىلي الى عىجىبه ًمنٍػهىا          افه الى أيسىري هًبىاًإينم أىتػىٍتًِب ًلسى 

يػٍرىافى ذىا حى           وي ػػتي ميٍرتىًفقنا لىلن ٍجًم أىٍرقػيبي ػػػػػفىبً   ػذىري ػػػعي ا٢بىػػػػٍو يػىنٍػفى ػػػذىرو لى ػػػحى
ساف. فيمن ذكر قولو: "إين أتتِب لساف". يقاؿ: ىو اللساف، كىي الل"ٍب قاؿ ُب الشرح:  

. فاللساف  (226)فجمعو ألسنة. كمن أنث قاؿ: لساف كألسن، كأراد باللساف ىا ىنا: الرسالة" 
 القرينة أتتِب. ٦باز عن الرسالة؛ ألنو ٲبليها. ك

: أم ذكر الشيء باسم ٦باكره، ٤با بينهما من الصلة، كمن أمثلتها أف ا٤بربد ركل لمجاورةا 6-
 أك٥با: مقطوعة البن ٭بّب الثقفي، ك 

 ًبًذم الزًمم ا١بىًميًل ًمنى األىثىاثً     واػػػػػػػػػػأىشىاقػىٍتكى الظ عىاًئني يػىٍوـى بىاني 
ينػىق ى

 أىم  اٍحًتثىػاثً  ًإذىا كىزًنىػػػػػػػػػتٍ  ٙبىيثي     ظىعىاًئني أيٍسًلكىٍت نػىٍقبى ا٤ب

                                                 
 .381/2ف: ، كمعاين القرآ87/2يعِب هبم علماء اللغة، ٦باز القرآف:  (221)
  .84سورة الشعراء: اآلية (222)
  .378/1الكامل:  (223)
حاشية ٧بي الدين شيخ زاده على تفسّب القاضي البيضاكم، ضبطو ك صححو ك خرج آياتو ٧بمد عبد القادر شاىْب، دار الكتب العلمية  (224)

  :78-789/:ـ:===5ىػ/ =585، 5بّبكت لبناف، ط
 خالد بن ربيعة بن زيد بن عمرك...بن قيس غيبلف، كقيل : ىو من عامر بن عوؼ بن ثعلبة بن ىو عامر بن ا٢بارث بن رباح بن أيب (225)

)ىامش(. كقد ذكر ا٤بربد قدرا كبّبا   87: ، 5كائل، األصمعيات، لؤلصمعي، ٙبقيق أٞبد ٧بمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف، دار ا٤بعارؼ، ط
   .65/4من القصيدة ُب الكامل: 

 >5/77ك ا٤بذكر ك ا٤بؤنث: 66/1-67الكامل:  (226)
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ىم يريدكف: مظعونا ٍب قاؿ: "قولو: الظعائن. كاحدهتا ظعينة، كإ٭با قيل للمرأة ظعينة ك  
 . (227)هبا، ٍب استعمل ىذا ككثر حٌب قيل للمرأة ا٤بقيمة ظعينة" 

فليس ٜبة شبو بْب ا٤برأة كا٥بودج، كلكن ٤با كاف ُب السفر ٦باكرة صح إطبلؽ "ظعينة"  
 على ا٤برأة، ٍب اتسع فيو ككثر حٌب قيل للمرأة ا٤بقيمة ظعينة. 

ىلو، يقاؿ: فبلف راكية أىلو إذا كاف يستقي كمن األمثلة قوؿ ا٤بربد: "ركل استقى أل 
٩با ٰبمل ا٤باء،  هفالراكية ُب األصل للبعّب ك٫بو  (228)ألىلو، كالٍب على البعّب كا٢بمار: مزادة" 

  كإطبلقها على ا٤بزادة ك٫بوىا ٦باز مرسل.
؛ ألهنا تق        ع على كيقوؿ ا٤بربد : "الًعطف: ما انثُب من العنق...كيقاؿ لؤلردية: العيطيفي

 فاجملاكرة سوغت إطبلؽ العطف عليها. (229)ذلك ا٤بوضع" 
 كركل ا٤بربد قوؿ أعرايب:  

 ارنا الى يبلي سليميهىاقى وا عي اقي سى تى   تػىرىل القوـى ًمنػٍهىا ميٍطرًقْبى كىأى٭ب ىا 
ٍب قاؿ ُب الشرح: "قولو: "تساقوا عقارا" يريد: كأهنم سكارل ٤با نا٥بم من ا٢بجة  

 .(230)ن أ٠باء ا٣بمر، كإ٭با ٠بيت عقارا ٤بعاقرهتا الدف" كالعقار: اسم م
 فعلى ىذا التفسّب العبلقة: اجملاكرة كٯبوز أف تكوف السببية. 
 : أم تسمية الشيء باسم كلو. كمن أمثلتها أف ا٤بربد ركل قوؿ الشاعر: الكلية 7- 

ـي ػػػػػػػًهمي لًلئى ػػػػػػػٍ زاده ٲبيىني عىلىي ًإف  ال ًذينى يىسيوغي ُب أىٍعنىاًقًهمٍ   ا
. كنقده (231)يسوغ ُب أعناقهم" يريد: حلوقهم؛ ألف العنق ٰبيط با٢بلق" "قولو "ٍب قاؿ: 

"ا٤برصفي" بقولو: "ىذه ركاية أيب العباس كقد تكلف ٥با. كالركاية على ما أنشده أئمة اللغة: 
 .*إف الذين يسوغ ُب أحبلقهم* 

 . (232)كالكثّب حلوؽ" أحبلؽ،  مستشهدين بو على أف يقاؿ: حلق ك 

                                                 
 .239/2الكامل:  (227)
  .218/3نفسو:  ا٤بصدر(228)
  .304/2نفسو:  ا٤بصدر(229)
  5/554نفسو:  ا٤بصدر(230)
  .59/1نفسو:  ا٤بصدر(231)
  .196/1رغبة األمل:  (232)
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تكوف األعناؽ ٦بازا عن ا٢بلوؽ، بعبلقة الكلية. كعلى ما ركاه أئمة ا٤بربد فعلى ركاية  
 اللغة: األحبلؽ حقيقة لغوية. 

قاؿ:  --كىي تسمية الشيء باسم جزئو، ففي شرح ا٤بربد ٣بطبة الصديق الجزئية: 8-
فو دكف السائر كما يقاؿ: فبلف شامخ كقوؿ: "كـر أنفو" يقوؿ: امتؤل من ذلك غضبا، كذكر أن"

. فالغضب ٲبؤل ا١بسم كلكن ظهوره ُب األنف (233)بأنفو. يريد: رافع، كىذا يكوف من الغضب"
 أكثر؛ كلذا قاؿ ا٤بربد: "دكف السائر" فلؤلنف أٮبية ُب ىذا ا٤بقاـ، كىذا ما جعلو موضع الذكر.

 : (234)منها قولو كيورد ا٤بربد مقطوعة ١برير ٲبدح ىشاـ بن عبد ا٤بلك، ك  
 كىًفٍعًل الوىاًلًد الر ؤيكًؼ الر ًحيمً           يػىرىل لًٍلميٍسلًمْبى عىلٍيكى حىق ا

نىػاػػػػػػػػضي السمًنْبى تىعػػػػًإذىا بػىعٍ  ـى فقد أىيب اليىتًيػمً ػػػػكى           رقػىتػٍ  فىى األىيٍػتىا
 كُب بيانو لقوؿ جرير: 
 *إذا بعض السنْب تعرفتنا*  
تعرفت" مع فاعلو الضمّب ا٤بستَب العائد على "بعض"؛ "يذكر سبب تأنيث الفعل فإنو  

ألنو قصد بو لفظ "السنْب" كيورد لو شاىدا ىو تأنيث الفعل "شرقت" مع فاعلو كىو "صدر" 
 : (235)ُب قوؿ األعشى 

.كىمىا شىرًقىٍت صىٍدري القىنىاًة مً        وي ًذم قىٍد أىذىٍعتى ًؿ ال  كىتىٍشرىؽى بالقىوٍ   نى الد ـً
يقوؿ: "ألف صدر القناة قناة، كمن كبلـ العرب:...ذىبت بعض أصابعو" ألف بعض األصابع ك 

 . (236)إصبع" 
فعلى ىذا يكوف كل من "بعض" ك"صدر" ُب البيتْب ٦بازا مرسبل، عبلقتو ا١بزئية. كأكرد  

 ا٤بربد ُب ىذا ا٤بوضع أمثلة أخرل من الشعر
"كاألجود أف يكوف ا٣برب ُب ا٤بعُب عن ا٤بضاؼ إليو؛  :ا٤بربدكٜبة قوؿ أجود منو، قاؿ  

 َأْعَناقُ ُهمْ  َفظَلَّتْ  ﴿ -عز كجل–فأقحم ا٤بضاؼ توكيدا؛ ألنو خارج عن ا٤بعُب. كُب كتاب ا 

                                                 
  .1/.101الكامل:  (233)
  بيتا.  ، كعددىا أربع كعشركف506، كاألبيات من قصيدة بديوانو: 139/2نفسو:  ا٤بصدر(234)
 .567ديواف األعشى: ص (235)
  .141/2الكامل:  (236)
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إ٭با ا٤بعُب: فظلوا ٥با خاضعْب. كا٣بضوع بْب ُب األعناؽ؛ فأخرب عنهم؛  (237)َخاِضِعيَن﴾  َلَها
أبو زيد األنصارم يقوؿ: أعناقهم: ٝباعاهتم. تقوؿ: جاءين عنق  ككاف فأقحم األعناؽ توكيدا.

 . (238)من الناس، كاألكؿ قوؿ عامة النحويْب" 
كقيل: أراد باألعناؽ "كعلى ىذا تكوف "أعناؽ" ٦بازا عن أصحاهبا.يقوؿ ابن منظور:  

، ك تىنا: الرقاب كقولك: ذل ؽ أعناقهم...كجاء با٣برب على أصحاب األعنا لو رقاب القـو
 . (239)ألنو إذا خضع عنقو فقد خضع" 

َفظَلَّْت َأْعَناقُ ُهْم  ﴿ "أما قولو: قاؿ: ك كقد ذكر ا٤بربد ُب "ا٤بقتضب" ىذه اآلية الكرٲبة 
أتاين عنق من  من قولك: أحدٮبا أنو أراد بأعناقهم ٝباعاهتم، ففيو قوالف،﴾ َلَها َخاِضِعينَ 

 فسرين ،ك ىو رأم أيب زيد األنصارم .إىل ىذا كاف يذىب بعض ا٤ب ك أم ٝباعة. الناس،
 فإنو أضاؼ األعناؽ إليهم، فيما أعلم، ك أكثر أىل التفسّب، كأما ما عليو ٝباعة أىل النحو،   

من ذلك قوؿ الناس:ذلت ك  ألف خضوعهم ٖبضوع األعناؽ؛ٍب جعل ا٣برب عنهم ك يريد الرقاب،
 (240) عنقي لفبلف،ذلت رقبٍب  لك."

 :االستعارة 2)  
تعارة أٮبية كبّبة ُب العمل األديب؛ ٤با تنطوم عليو من كظائف تكسب ا٤بعُب لبلس 

 قيمة ٝبالية، إىل جانب قيمتها التعبّبية.
عبد القاىر ا١برجاين فقاؿ: " االستعارة ُب ا١بملة أف يكوف لفظ األصل ُب  هاعٌرفك قد         

ٍب يستعملو الشاعر أك غّب  الوضع اللغوم معركفا تدؿ الشواىد على أنو اختص بو حْب كضع،
 .(241) غّب الـز فيكوف ىناؾ كالعارية"الشاعر ُب غّب ذلك األصل، كينقلو إليو نقبل

 
 
 

                                                 
  ،. 4سورة الشعراء: اآلية (237)
 .141/2الكامل:   (238)
 785/= :مادة )عنق( ،لساف العرب  (239)
 .198-199 /8ا٤بقتضب :   (240)
 .   75أسرار الببلغة: ص  (241)
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  :االستعارة عند المبرد-
  :ذكر ا٤بربد االستعارة ٗبعناىا اللغوم ُب أمثلة حللها 
ىشاـ بن  قاؿ: " حدثِب التوزم قاؿ: دخل سامل بن عبد ا بن عمر بن ا٣بطاب على       

قاؿ: إهنا  ! عبد ا٤بلك كعليو عمامة ٚبالفها؛ فقاؿ لو ىشاـ: كأف العمامة ليست من الثياب
 .(242)مستعارة. قاؿ لو: كم سنيك؟ قاؿ: ستوف سنة "

ي ثكيذكر ُب موضع آخر أف "ضابئ بن ا٢بار    كهكاف استعار من قـو كلبا؛ فأعار   "الربٝبي
 .(243)إياه، ٍب طلبوه منو 

ىنا معناىا لغوم عرُب، كىي أصل لبلستعارة با٤بعُب البياين، كقد ربط ابن فاالستعارة  
 . (244)األثّب بْب ا٤بعنيْب، كزاد ا٤بعُب كضوحا  

 كتبدك الصلة قوية بْب ا٤بعنيْب: فاجملازم من لواـز ا٢بقيقي ا٤بدلوؿ عليو هبذا اللفظ.  
د أشار إليها فقاؿ:"ك العرب تستعّب كقد عرفت االستعارة عند ا٤بربد ٗبعناىا الببلغي، فق        

 (246) ، كبْب منهج العرب فيها عند شرحو لقوؿ الراعي  ُب ا٤بطر: (245)بعض لبعض"
اػػػػػػةه حىٌب  ٚبىىو نى ػػػا لىيػٍلى ػػػػػػػمىهى يىا نػيعٍ   دىاعو دىعىا ُب فػيريكًع الصيٍبًح شىح اجً      هى

ا  دىعىا الٌدٍعوىةى األيكىلى فىأى٠بىعىًِب  
ى
 أىخىٍذتي بػيٍردىم  كىاٍستىٍمرىٍرتي أٍدرىاًجي       ٤ب

كأصلو للبغل، كالعرب تستعّب  ؛الصوت ةشٌحاج" إ٭با ىو استعارة ُب شد"يقوؿ: "قولو  
 : (248)، قاؿ جرير 247من بعض لبعض"

يوي رىابى ٗبىا كىرًىٍ ًإف  الغ
 (249)ًج حاى ائمي التمشٍ دى  بًنػىوىل األًحب ةً  لىعه تي ٤ب

 بْب استعارة "شحاج" للصبح، كأشار إىل ا١بامع، كىو "ُب شدة الصوت".فقد         

                                                 
 .170/2الكامل:   (242)
 .387/1ينظر الكامل:   (243)
 .77/2ائر: ينظر ا٤بثل الس  (244)

.8>5/6الكامل:  ( 245(  
  .29ديواف الراعي النمّبم: ص  (246)

8>5/6الكامل:   
247

  
         .7;ف جرير: صديوا  (248)
  .481-482الكامل:   (249)
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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 

 . (250)ل الشحاج صفة غالبة للحمار" ا٢بمار كالغراب، حٌب إف بعضهم جع
الشيحاجي بالضم: صوت البغل كا٢بمار كالغراب إذا  كيؤيده قوؿ ابن منظور: "الشحيج ك 
 . (251)أسٌن" 

 :(252)بنو سوادة اكأكرد ا٤بربد قوؿ جرير يرثي  
ا سىوادىةي ٯبىٍليو ميٍقلىٌبىٍ ٢ًبمو  ىرٍكىًب العىايل  بىازو  ىىذى

 ييصىٍرًصري فػىٍوؽى ا٤ب
يصرصر" يعِب: يصوت. يقاؿ: صرصر البازم، كالصقر، كما كاف من " قاؿ:" قولو: ٍب 

سباع الطّب. كيقاؿ: صرصر العصفور. كأحسبو مستعارا؛ ألف األصل فيو: أف يستعمل ُب 
  (253) ا١بوارح من الطّب. قاؿ جرير:

 *قىطىا جيونىا بىازو ييصىٍرًصري بًالس ٍهىبى *
 *باىزو ييصىٍعًصعي*  ك أنشد ُب عمارة:              
 .(254)كىو أصح. قاؿ أبو ا٢بسن: "يصعصع" كىو الصواب. كىكذا كقع ُب كتابو"  
شبو جرير ُب البيت األكؿ ابنو بالبازم. أم: ىو باز. ٍب استعار لو: "يصرصر" ٗبعُب  

. كىو ُب األصل لبعض الطيور...ٍب استشهد بقوؿ جرير الثاين؛ ىذا (255)يصدر صوتا متقطعا 
ه ا٤بربد. كلكن تعقبو ا٤برصفي؛ فبْب أف "صرصر" حقيقة ُب كبل األمرين فقد علق على قوؿ ما رآ

ا٤بربد:"كأحسبو مستعارا"؛ بقولو: "ليس كما حسب، بل ىو ُب كلها حقيقة. تقوؿ: صر 
 .(256)ا١بندب، كالبازم، كصر القلم، كالباب كذلك صريرا: صو ت"  العصفور، ك

                                                 
 .=7/58رغبة اآلمل:   (250)
  86/;شحج(: اللساف، مادة)  (251)
  .430ديواف جرير: ص  (252)
 كالبيت كامبل:من قصيدة لو يهجو التيم.   5>8ديوانو: ص  (253)

ا أضر  هبا، 
ى
اًديها، ٤ب  بازو ييصعصعي بالس هبىا قىطان جيونا كىأف  حى

 كالضمّب ُب حاديها يعود على "العيس" ُب بيت قبلو.
  .221/1-222الكامل:   (254)
 .65/1قالوا:  صر ا١بندب؛ فقطعوه ٤با ىنالك من تقطيع". ا٣بصائص:  "  (255)
 .30/3رغبة اآلمل:   (256)
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 قاتو رأياف: ك لعلماء اللغة ُب "صٌر" كمشت
األكؿ: أنو حقيقة ُب أصوات بعض الطيور كاإلنساف كا١بماد. كقد أكرد ابن منظور لو 

 .(257)شاىدا من القرآف الكرًن، كآخر من كبلـ العرب
 كالصقر. كالقائل هبذا الرأم قليل. (258)الثاين: أنو خاص بالبازم

 األكؿ فقاؿ فا٤بربد نظر إىل ىذا الرأم؛ فقاؿ باالستعارة، كا٤برصفي نظر إىل
 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: 

 لًنىاًئحىةو ُب شىٍجًوىىا ميتػىلىو مىا تػىغىن ٍت عىلىى غيٍصنو ًعشىاءن فػىلىٍم تىدىعٍ 
تٍ  لى ػػػػػػػػػوي الػػرميًإذىا حىر كى  تػىغىػن ٍت عىلىٍيًو مىاًئبلن كىميقىو مىا ةن ػػػػػػػػػػػػحي أىٍك مىاؿى مىيػٍ

  ، ٍب يقوؿ: "كيقاؿ للحمامة: تغنت، كناحت. كذلك أنو صوت حسن غّب مفهـو
 .(259)فيشبو مرة هبذا، كمرة هبذا" 

فالشاعر استعار كقولو: "يشبو..." إشارة إىل أف االستعارة تبُب على التشبيو.  
"تغنت" من اإلنساف للحمامة، ٔبامع التطريب ُب كل، كعلى ىذا ٰبمل قوؿ ابن منظور: 

 .(260)"كل من رفع صوتو، ككااله فصوتو عند العرب غناء" 
كأشار ا٤بربد إىل االستعارة التصرٰبية األصلية عند بيانو لرسالة علي بن أيب طالب يرد على        
 كأك٥با قولو:  -مارضي ا عنه–معاكية 

ًبٍسًم اً الر ٍٞبىًن الر ًحيًم 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 فاتٌبعو. ٍب 

 شرع ُب شرحها، ك٩با قالو: 

                                                 
 766/; :)صرصر( ، مادةاف العربلس  (257)
 .319ص فقو اللغة كصحاح العربية: ( 258)
 ، كما بعدىا.124/3الكامل:  (259)
 10/135 :)غنا( ، مادةلساف العرب (260)
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 معناه: يقوده، كا٥بادم ىو الذم يتقدـ؛ فيدؿ. ككقولو: "ليس لو بصر يهديو" ف" 
قولو: "دعاه ا٥بول" فا٥بول من  ا٢بادم الذم يتأخر فيسوؽ. كالعنق يسمى ا٥بادم؛ لتقدمو...ك

  (262) "(261) َأْىَواَءُىم﴾ َوات َّبَ ُعوا : ﴿-عز كجل–ىويت مقصور" قاؿ ا 
 البصر ٥بذا ا٤بعُب. كلفظ فقد جعل العقل ُب داللتو على ا٢بق مشبها بالبصر. ٍب استعّب 

 "يهديو" قرينة. فاالستعارة تصرٰبية أصلية.
كشبو ا٥بول كىو معنوم با٤بأمور ا٤بطيع اجمليب، ٍب حذؼ ا٤بشبو بو، كرمز إليو بشيء من  

 لوازمو كىو اإلجابة، ٍب اشتق منو"أجاب" فاالستعارة مكنية.
ا الكبلـ ا٤بتفاكت ُب درجات كمن التصرٰبية األصلية ذكر األخ، كالعم إذا أريد هبم 

 النظم. كذلك أهنما كضعا لآلدميْب.
ربت أف عمر بن ١بأ قاؿ البن عم لو: أنا أشعر منك قاؿ لو: ككيف؟ يقوؿ ا٤بربد:" كخي  

 .(263)قاؿ: ألين أقوؿ بالبيت كأخاه، كأنت تقوؿ البيت كابن عمو" 
 :(264)ىو  كمن استعارة الفعل ما أنشده نصيب ُب مدح سليماف ك 

 ٍوالىؾى قىاًربي ػػػػػػًقفىا ذىاًت أىٍك شىاؿو كىمى          مٍ ػػػػػػاًدرًينى لىًقيتػيهي ػػػػػػػأىقيوؿي لًرىٍكبو صى 
بػمريكين عىٍن سيلىٍيمىافى   بي ػػػػػػػًل كىد افى طىالًػػػػػػػػًلمىٍعريكًفًو ًمٍن أىىٍ           ًِب ػػػإًن   ًقفيوا خى

 كىلىٍو سىكىتيوا أىثٍػنىٍت عىلىٍيكى ا٢بىقىاًئبي          أىٍنتى أىٍىليوي  وا فىأىثٍػنػىٍوا بًال ًذمفػىعىاجي 
كأما قوؿ نصيب: "كلو سكتوا أثنت عليك ا٢بقائب"، فإ٭با يريد أهنم "يقوؿ ا٤بربد:  

، فليس (265)يرجعوف ٩بلوءة حقائبهم من رفده؛ فقد أثنت عليو ا٢بقائب من قبل أف يقولوا" 
 . كإ٭با امتبلؤىا دليل على كثر العطاء.للحقائب ألسن؛ فتثِب، أك تذـ

شبو امتبلء ا٢بقائب بثناء ا٤بادح ٔبامع الداللة ُب كل، ٍب استعّب الثناء ٥بذا ا٤بعُب، كاشتق  
 أثنت" ٗبعُب: دلت على سبيل االستعارة األصلية التبعية."منو: 

                                                 
ن رَّ  ﴿قاؿ ا تعاىل:   (261) َنٍة مِّ   (.14اآلية: )سورة ٧بمد:  ﴾ مبِِّو َكَمن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو َوات َّبَ ُعوا َأْىَواَءىُ   َأَفَمن َكاَن َعَلٰى بَ ي ِّ
  ، كما بعدىا.330/1الكامل:   (262)
  .160/2نفسو:  ا٤بصدر (263)
   .184/1-187نفسو:  ا٤بصدر (264)
 .187/1نفسو:  ا٤بصدر (265)
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ىذا ا٤بعُب  لح ما قيل ُبمكأشار ا٤بربد إىل االستعارة دكف أف يصرح هبا حْب قاؿ: "كأ 
 :(266)كأجوده قوؿ امرئ القيس 

 كىقىٍد أىٍغتىًدم كىالط يػٍري ُب كيكنىاهًتىا    ٗبيٍنجىرًدو قػىٍيًد األىكىاًبًد ىىٍيكىلً 
 .(267)فجعلو للوحش كالقيد"  

ىػ( يقوؿ فيو: "أال ترل إىل قوؿ امرئ القيس كقد 288كالبيت نفسو عند ا٢باٛبي )ت      
ا...كىذا النوع من االستعارة يسمى اإلرداؼ، كىو أف يريد الشاعر أغتدل كالطّب ُب ككناهت

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" 

رعة كأنو جواد إذا أرسلتو على الصيد كاف كالقيد ٥با كذلك أنو أراد كصف الفرس بالس
ككانت كا٤بقيدة لو، كذلك سبقو كميعة إحضاره، يتبعهما أف تكوف األكابد كا٤بقيدة لو، 

 قيد األكابد" أبلغ كأحسن. كحقيقة "قيد األكابد" مانع األكابد كحابسها. "ك
الرىاف". كقيل: النواظر قيد كقيل"قيد ا٤بتْب" لؤلسّب، كقيل ُب كصف الفرس "قيد        

  .(268)ا٣بواطر كقيد العيوف، ككل ذلك تركيب على لفظ الفرس" 
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 
فهذا ضرب كالضرب الثاين الذم يسميو النحويوف فعل  .فعبل على ا٢بقيقة شيئامل ي

 .  (269)ا٤بطاكعة"
لكننا ٪بد ا٤بربد ُب بعض األحياف ٱبلط بْب االستعارة كالتشبيو قاؿ: "كمن تشبيههم 

 ا٤بتجاكز ا١بيد النظم ما قد ذكرناه، كىو قوؿ أيب الٌطمحاف القيِب:
 (270)"ديجىى الل ٍيًل حىٌب  نىظىمى ا١بىزٍعي ثىاًقبيوي  ٍم كىكيجيوىيهيمٍ أىضىاءىٍت ٥بىيٍم أىٍحسىابػيهي 

                                                 
 .>55ديواف امرئ  القيس: ص (266)
 .109/3الكامل:  (267)
 ىػ1385النشر،  ك  مد يوسف ٪بم، دار بّبكت للطباعةيق ٧بالرسالة ا٤بوضحة ُب ذكر سرقات أيب الطيب ا٤بتنيب كساقط شعره، ٙبق  (268)
 .92ـ: 1965/
 >>7/5: ا٤بقتضب  (269)
 .129/3الكامل:   (270)
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 كمعلـو أف إضاءة األحساب استعارة ال تشبيو.
ككاف ا٤بربد ٩بن مهدكا للقوؿ باالستعارة ُب ا٢برؼ فهو يرينا ُب مثالْب متجاكرين  

 استعماؿ ا٢برؼ ُب حقيقتو، ٍب ُب ٦بازه باعتباره متعلقة، يقوؿ:
م: فبلف على الدابة، كعلى ا١ببل. أم فوؽ كل كاحد منهما. ٍب تقوؿ: فبلف عليو "قو٥ب 

 .(271)ريد: أف الدين قد عبله كقهره"يدين ٛبثيبل، ككذلك: ركبو دين، كإ٭با 
ا٢برؼ "على" يفيد االستعبلء كىو على ا٢بقيقة ُب ا٤بثالْب: فبلف على الدابة، كعلى  
ن، كركبو دين فهما من االستعارة التبعية؛ ألف االستعبلء ىنا أما ُب قولو: فبلف عليو دي ا١ببل. ك

شبو ٛبكن الدين من ا٤بدين، كقهره لو، كعدـ براءة ذمتو منو إال بقضائو، شبو براكب  ٦بازم.
دابة ك٫بوىا. ٍب استعّبت على من معناه األصلي لتدؿ على ىذا ا٤بعُب على سبيل االستعارة 

 التبيعة ُب ا٢برؼ.
موضع من ا٤بقتضب، "كقد يتسع القوؿ ُب ىذه ا٢بركؼ، كإف كاف ما بدأنا بو  قاؿ ُب      

األصل، ٫بو قولك: زيد ينظر ُب العلم، فصّبت العلم ٗبنزلة ا٤بتضم ن، كإ٭با ىذا كقولك: قد 
 .(272)دخل عبد ا ُب العلم، كخرج ٩با ٲبلك" 

النظم. فا٢برؼ يبدؿ من آخر كيبْب ا٤بربد ا٤بعُب األصلي للحرؼ، ٍب ا٤بعُب ا٤براد بو ُب  
بشرط، كىو "إذا كقع ا٢برفاف ُب معُب ُب بعض ا٤بواضع". كىذا إشارة إىل العبلقة الٍب تصحح 

 االستعارة ُب ا٢برؼ ا٤بستعار، فهو يقوؿ: 
حركؼ ا٣بفض يبدؿ بعضها من بعض إذا كقع ا٢برفاف ُب معُب ُب بعض ا٤بواضع.  "ك 
أم "على"، كلكن ا١بذكع  (273) ﴾بَ نَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل َوَلَُصلِّ  : ﴿-جل ذكره–قاؿ ا 

 إذا أحاطت دخلت "ُب" ألهنا للوعاء. يقاؿ: فبلف ُب الٌنخل. أم: قد أحاط بو. قاؿ الشاعر:
ٍيبىافي ًإال  بًأىٍجذىعىا  ىيٍم صىلىبيوا العىٍبًدم  ُب ًجٍذًع ٬بىٍلىةو   فىبلى عىًطسىٍت شى

 . (275)، أم: عليو" (274) ﴾ َأْم َلُهْم ُسلٌَّم َيْسَتِمُعوَن ِفيوِ  ﴿: -عز كجل-كقاؿ ا 
                                                 

 .37/1الكامل:  (271)
 .139/4ا٤بقتضب:  (272)
 . 71: اآليةسورة طو (273)
 .38سورة الطور: اآلية (274)
 .678-6/677كينظر ا٤بقتضب:  98/97/3الكامل:  (275)
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، (276)ذع بتمكن الشيء ا٤بوعي ُب كعائو"ففي اآلية األكىل: "شبو ٛبكن ا٤بصلوب ُب ا١ب 
ذلك أف حقيقة الصلب يكوف ك  ٍب استعّب لفظ "ُب" ٥بذا ا٤بعُب على سبيل االستعارة التبعية،

. كمثلو صلب (277)عبيدة: "إ٭با ىو على جذكع النخل"أبو على جذكع النخل ال فيها. قاؿ 
 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: 

ا عىلىى ًجٍذًع ٬بىٍلىةو  نىا لىكيٍم زىٍيدن ٍ نػىرى مىٍهدً   صىلىبػٍ  (278)"ي ا عىلىى ا١ًبٍذًع ييٍصلىبي كىملى
كُب اآلية الثانية نابت"ُب " مناب "على" لوجود العبلقة بْب ا٢برفْب. ىذا على اجملاز.  

 كلكن ال داعي إليو ما أمكن ا٢بمل على ا٢بقيقة. 
قاؿ: "كالسليم: ا٤بلسوع،  الكامل كأشار ا٤بربد إىل االستعارة العنادية ُب مواضع من كتابو 

و: سليم على جهة التفاؤؿ، كما يقاؿ للمهلكة: مفازة، كللغراب: األعور. على الطّبة منو كقيل ل
 .(279)؛ لصحة بصره" 

فهذه األمثلة منها ما يراد بو التفاؤؿ، أك التطّب، ككل مستعمل ُب ضد معناه بعد تنزيل  
 رؼ.التضاد، أك التناقض منزلة التناسب. كىذا ما رآه أئمة اللغة كما جرل عليو الع

 كما أشار إىل االستعارة التهكمية، فقد ناظر بْب قوؿ الشاعر :         
ي ةه بػىيػٍنػىهيٍم ضىٍربه كىًجيعه ك   خىٍيلو قىٍد دىلىفىٍت ٥بىىا ًٖبىٍيلو      ٙبًى

بْب أمثلة من االستعارة التهكمية الٍب أكردىا مستقاة من الكبلـ ا١بارم كقو٥بم:"إ٭با شفاء ك    
 .(280)"مقاـ الشفاءك  ٙبيتو الشتم، أم ىذا الذم قد أقامو مقاـ التحيةإ٭با ك  زيد السيف،

 كُب "الكامل" أمثلة كثّبة لبلستعارة التمثيلية مشفوعة بالبياف. كقد أخذىا عن ا٤بربد كثّب  
 
 

                                                 
  .546/2الكشاؼ:  (276)
  .٦234/2باز القرآف:   (277)
 .12/4الكامل:   (278)
 .132/3، كينظر اإليضاح: 110/1 ,164/3نفسو:  ا٤بصدر  (279)
 .64/ 6ا٤بقتضب: ( 280)
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 : (281)من العلماء. فقد ركل قوؿ الشماخ  ٲبدح "عرابة"
 رىاًت مينػٍقىًطعى القىرًينً ًإىلى ا٣بىيػٍ    رىأىٍيتي عىرىابىةى األىٍكًسيم يىٍسميو

 ْبً ػػػةي بًاليىػػمً ػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىرىابى ػػػػػػتػىلىق اىى     دو ػػػػػفًػػعىٍت ًلمىجٍ ًإذىا مىػػػا رىايىػػػةه ري 
قالوا مثل  قولو: "تلقاىا عرابة باليمْب" قاؿ أصحاب ا٤بعاين : معناه: بالقوة. ك"ٍب قاؿ:  

 . (283)"  (282) ﴾ َماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنوِ َوالسَّ   ذلك ُب قولو تعاىل: ﴿
تفسّب اليمْب بالقوة ُب كل من اآلية الكرٲبة، كالبيت؛ "حكى ا٤بربد عن أصحاب ا٤بعاين  

فاجملاز ُب اللفظ ا٤بفرد. كلكن ا٤بعُب ُب كل منهما على ما تؤديو الصورة الَبكيبية من ا٤بعُب 
 .(284)"كبلـكالتصوير، كىو ال يكوف إال ٗبجموع ال

فالشماخ يصور"عرابة" ُب حرصو على ا٤ببادرة إىل سبل اجملد بكل ما أكٌب من قوة، كماؿ  
 كغّب ذلك بتلقيو الشيء باليمْب.

كقدرتو، كصنعو يـو القيامة ُب السماكات  -سبحانو-كاآلية الكرٲبة تشّب إىل عظمة ا  
ُض َجِميًعا قَ ْبَضُتُو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة   ِه َواْلَرْ   َقْدرِ وا اللَّ َو َحقَّ   َوَما َقَدرُ  ﴿ كاألرض. قاؿ تعاىل:

َماَواُت َمْطوِيَّاٌت بَِيِميِنوِ  َماَواتُ  . فا٤براد باجملاز: ٝبلة ﴿(285) ﴾ َوالسَّ  بَِيِميِنِو﴾ َمْطِويَّاتٌ  َوالسَّ
 ال لفظ "ٲبْب" كحده، ككذا البيت الثاين ُب قوؿ عرابة.

قالو ا٤بربد، ٍب بْب أف ا٤بعُب ُب ا٤بثالْب على التمثيل ا٤بستفاد  اإلماـ عبد القاىر ذكر ما ك 
يبْب أف ٧بصوؿ ا٤بعُب على القدرة، كأننا نصّب إليها من طريق التأكيل ك  .(286)من ٝبلة الكبلـ 

ٱبلق فيها صفة الطي حٌب تيرل كالكتاب  -عز كجل-أنو  -كا أعلم-كا٤بثل "فكأف ا٤بعُب 
 . (287)م. كخص اليمْب لتكوف أعلى كأفخم للمثل"كا٤بطوم بيمْب الواحد من

                                                 
ا كىأىفىادى ٦ٍبدنا 335ديوانو: ص  (281)  فػىلىٍيسى كجامدو ٢بزو ضىنْبً  كا٤بربد ترؾ بيتا بْب البيتْب كىو: أفىادى ٧بامدن

رتفاع عرابة أنو قدـ من سفر، فجمعو الطريق، كالشماخ بن ضرار ا٤برم؛ فتحدثا؛ فقاؿ لو عرابة: ما الذم قاؿ ا٤بربد: "ككاف سبب ا 
 .128/1أقدمك ا٤بدينة؟ قاؿ: قدمت ألمتار منها، فمؤل عرابة ركاحلو بيرا كٛبرا، كأٙبفو بغّب ذلك. فقاؿ الشماخ األبيات" الكامل: 

 .67سورة الزمر: اآلية  (282)
 .129/1الكامل:   (283)
 .9=6أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل: ص  (284)
  .67سورة الزمر: اآلية  (285)
  6;6-5;6ينظر أسرار الببلغة: ص  (286)
  6;6ا٤بصدر نفسو: ص  (287)
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إف االستعارة التمثيلية إذا شاعت صارت مثبل، كقد كردت معظم األمثاؿ ُب "الكامل"  
 .(288)متناثرة، كصنيع ا٤بربد ٫بوىا ٱبتلف

إف ا٤بربد كإف مل ٱبص االستعارة بباب مستقل كما فعل مع التشبيو، كإف كانت دراستو  
 أف جهده ا٤ببذكؿ فيها فتح الباب أماـ العلماء من بعده كي يتعمقوا ٥با غّب منتظمة إال

                                                  ا كيبيٌنوا أنواعها كيوٌضحوىا.وهنفيدرس
 الكناية: المبحث الثالث

كلم لقد عرفها الشيخ عبد القاىر ا١برجاين بقولو: "ا٤براد بالكناية ىا ىنا: أف يريد ا٤بت 
بثبات معُب من ا٤بعاين، فبل يذكره باللفظ ا٤بوضوع لو ُب اللغة، كلكن ٯبيء إىل معُب ىو تاليو 

 . (289)كردفو ُب الوجود؛ فيوصل إليو، كٯبعلو دليبل عليو" 
 : الكناية عند المبرد 

ة إمداد للصورة البيانية بفيض من األمثل دراسات ا٤بربد ا٤بتناثرة للكناية إثراء ٤بباحثها، ك 
مشفوعة بالشرح كالبياف، سواء منها ما كرد ُب اختياراتو األدبية، أك جاء منفردا، أك على سبيل 

 قد أدخل بعضها ٙبت لفظ اجملاز، أم: الطريق إىل فهم ا٤بعُب أيا كاف. ك االستطراد.
كما   (290)يقوؿ ا٤بربد: "فمجاز الطغاـ عند العرب: من ال عقل لو كال معرفة عنده"  

  (291)ضها لفظ: ا٤بثل، ففي بيانو لقوؿ الشاعر: أطلق على بع
ديكا  رًيحى اإًلمىاًء ًإذىا رىاحىٍت بًأىٍزفىارً        ًطوىاؿي أىٍنًضيىًة األىٍعنىاًؽ ملىٍ ٯبًى

كأطلق  (292)يقوؿ: "قولو: طواؿ أنضية األعناؽ" كضربو مثبل، كإ٭با أراد: طواؿ األعناؽ" 
 :(293)ن ٧بٌلم لفظ كناية على الضمّب، ففي قوؿ السعدم ب
 كىلىٍيسى ٰبىًٍمليًِب ًإال  ابني ٞبى اؿً        أىالى فػىٌبن ًمٍن بىًِب ذيبٍػيىافى ٰبىًٍمليًِب 

                                                 
 ينظر الباب األكؿ فصل ببلغة الشعر ك النثر.  (288)
 .430صدالئل اإلعجاز:    (289)
 .62/1الكامل:    (290)
  .54/1فسو: ن ا٤بصدر   (291)
 .57/1ا٤بصدر نفسو:    (292)
 .363/1ا٤بصدر نفسو:    (293)
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كليس "يعيب اتصاؿ الضمّب باسم الفاعل ُب "حاملِب" فيقوؿ: "كأنشد بعضهم:  
؛ ألف ىذا ال ٯبوز ُب الكبلـ؛ ألنو إذا نوف االسم مل يتصل بو ا٤بضمر "حاملِب إال ابن ٞباؿ

كعلى ىذا قوؿ  .ال يقع التنوين ىا ىنا، ألنو لو كقع النفصل ا٤بضمرك  ا٤بضمر ال يقـو بنفسو،
وَك َوَأْىَلكَ ﴿ ا تعاىل:   .(295)"(294) ﴾ ِإنَّا ُمَنجُّ

 : (296)كما أطلق الكناية على بعض أمثلة التورية، فقد أتبع قوؿ عمر بن أيب ربيعة  
 ريىا طلوعي"."حىافى مٍن  ٪بًم الثي              
 .(297) "بقولو: "كناية،  كإ٭با يريد: الثريا بنت علي. 
كـر ا كجهو: "كيا عقوؿ ربٌات -كاعتد ا٤بربد ٗبنهج العرب؛ ففي بيانو لقوؿ علي 

 .(298)يقوؿ "ينسبهم إىل ضعف النساء، كىو السائد ُب كبلـ العرب"  –ا٢بجاؿ" 
                   يريد العريب كاألٞبر، تقوؿ: ما ٱبفى ذلك على األسود "العربكيقوؿ:  

 . (299)العجمي" ك
أكننتو: إذا أخفيتو. فهذا  ا٤بكنوف: ا٤بصوف. يقاؿ: كننت الشيء إذا صنتو، ك كيقوؿ: "ك 

أم "، كقد يقاؿ (301) ﴾ َأْو َأْكَننُتْم ِفي أَنُفِسُكمْ  ﴿تبارؾ كتعاىل: –. قاؿ ا (300)ا٤بعركؼ" 
 تقاتو يدؿ على ىذا ا٤بعُب. فلفظ "كُب" كمش (302)أخفيتو" 

 : أغراض الكناية-أ
يقوؿ ا٤بربد ُب كتابو الكامل، "كالكبلـ ٯبرم على ضركب فمنو ما يكوف ُب األصل         

.           (303)لنفسو، كمنو ما يكُب عنو بغّبه، كمنو ما يقع مثبل فيكوف أبلغ ُب الوصف"

                                                 
 .33سورة العنكبوت: اآلية  (294)
 .4:/5الكامل :  ( 295)
 . 4=5ديواف عمر بن أيب ربيعة: ص  (296)
   .234/2الكامل:  (297)
 . 26/1نفسو:  ا٤بصدر(298)
 .61/2نفسو:  ا٤بصدر(299)
 .234/2ا٤بصدر نفسو :  (300)
 .235اآليةسورة البقرة:  (301)
 . 6/678الكامل:   (302)
 .290/2ا٤بصدر نفسو:   (303)
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قصد بو معاين ألفاظو كإ٭با يكُب بو عن فالكناية عنده إذا ضرب من ضركب الكبلـ الذم ال ي
 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 ااكلة األكىل 

أضرب: أحدىا التعمية كالتغطية كقوؿ النابغة  يقوؿ ا٤بربد: "كالكناية تقع على ثبلثة لتقسيمها.
 : (304)ا١بعدم 

ًفي اًت كيلم ميٍكتىتىًم. ُبى أىكٍ   بغىٍّبً ا٠ًبهىا كقىٍدعىًلمى           اي خى
 اسَباحة إىل التصريح من الكناية:  (305)كقاؿ ذك الرمة  

 مً ػػػػػا غىيػٍرى ميٍعجى ػػػػػػػػهى بًًو أىتػىغىُب  بًا٠بًٍ  كىافى القىٍفرى ًمٍن أىٍجًل أىن ًِب أيًحبي ا٤ب
 كقاؿ أحد القرشيْب كىو ٧بمد بن ٭بّب الثقفي:  

 .(306) "كقىٍد أىٍرسىلىٍت ُب السمًر أىٍف قىٍد فىضىٍحتىًِب    كىقىٍد ٕبيٍتى بًا٠بًٍي ُب الن ًسيًب كىمىاتىٍكًِب 
ّب ا٠بها" غّب فالكناية ُب ىذا الضرب قائمة عنده على السَب كعدـ التصريح، أكن بغ 

 كما تكِب".  الن ًسيبً معجم" ٕبت با٠بي ُب 
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. 

، كا٤ببلمسة ُب قوؿ أىل ا٤بدينة (307) ﴾ ْسُتُم النَِّساءَ َأْو اَلمَ  ﴿قاؿ عز كجل: ...ك  
 مالك كأصحابو غّب كناية إ٭با ىو اللمس بعينو. 

كقاؿ ا جل كعز ُب ا٤بسيح  ...ككذلك قو٥بم ُب قضاء ا٢باجة: جاء فبلف من الغائط  
ىو كناية عن قضاء  ، كإ٭با(308) ﴾ َكانَا يَْأُكاَلِن الطََّعامَ  ﴿بن مرًن كأمو "صلى ا عليهما ": 

 ا٢باجة. 
                                                 

 .;59ديواف النابغة ا١بعدم: ص  (304)
 .;-:ص ديواف ذم الرمة:  (305)
 . 290/2الكامل:   (306)
 .6سورة ا٤بائدة: اآلية  (307)
 .75سورة ا٤بائدة: اآلية  (308)
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َنا ﴿كقاؿ:    .(310)"كإ٭با ىي كناية عن الفركج (309) ﴾ َوقَالُوا ِلُجُلوِدِىْم ِلَم َشِهدتُّْم َعَلي ْ
إف ا٤بربد عد ىذا الضرب من أحسن ضركب الكناية ألنو ٲبثل عنده سَب اللفظ ا٣بسيس  

الكناية  أسلوب ٤بربد ُب دراسةإىل معُب يدؿ عليو، كىذا ُب حد ذاتو ٲبثل عندنا ٧باكلة من ا
 دراسة تقـو 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، 

عل ىذا ا٣ببلؼ ىو أكؿ بذرة حوؿ موضوع الكناية أىو حقيقة، أـ كىي عنده كناية، كل
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.
ند ا٤بربد" التفخيم كالتعظيم "كمنو اشتقت الكنية كىي أف كالثالث من أضرب الكناية ع 

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 

 . (311)"كذا إىل كذا لبعض ما ذكرناه ال٠بو كإ٭با يقاؿ كُب بكذا عن كذا أم ترؾ  
كىذا الضرب أيضا يقـو على ا٤بفهـو اللغوم كىو الكنية كيعِب ذاؾ سَب االسم كإخفاؤه،  

كنقوؿ إف ا٤بربد مل يشر إىل  .سواء كانت الكنية للصغّب، أـ للكبّب كىو مشتق من الكناية
بْب أساليبها بْب حسن  الكناية فحسب كلكنو سلك هبا طرقا متعددة، حاكؿ فيها ا٤بوازنة

 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  
ة الكناية عند ا٤بربد.  كإذا رغبنا ُب كضع عنواف لكل ضرب من كلو يعد تطورا ملحوظا ُب دراس

ىذه األضرب الثبلثة الٍب ذكرىا ا٤بربد ألمكننا القوؿ " بأف الضرب األكؿ الذم جاء للتعمية 

                                                 
     21سورة فصلت: اآلية  (309)
 .291-6/292: الكامل  (310)
 .292/2نفسو:  ا٤بصدر  (311)
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كالتغطية إ٭با ىو نوع من الكناية اللغوية، كالضرب الثاين الذم نلحظ فيو العدكؿ عن اللفظ 
معناه إ٭با ىو نوع من الكناية االصطبلحية، أما الضرب الثالث  ا٣بسيس إىل غّبه ٩با يدؿ على

 . (312)الذم اشتقت منو الكنية فهو كناية من باب التسمية كال أكثر من ذلك" 
ك ا٤بربد إف مل يكن قد عرؼ الكناية تعريفا اصطبلحيا كمل يفرؽ بينها كبْب التعريض،  

 لكنو ببل شك أكؿ من حاكؿ تقسيمها.
 :    أقسامها-ب

كثرت دراسات الكناية كتنوعت ُب كامل ا٤بربد، كسأبينها على ما آؿ إليو ا٢باؿ ُب  
 الدرس الببلغي: 

  :الكناية التي يطلب بها صفة: أوال
كىي أف يصرح با٤بوصوؼ كال يصرح بالصفة الٍب يراد نسبتها إليو، كلكن نذكر صفة  

 ك من أمثلتها عند ا٤بربد:  تستلزمها كتدؿ عليها.
: "أال أخربكم بأحبكم إيل، كأقربكم نستهل ذلك با٢بديث الشريف: قاؿ رسوؿ ا       

أال أخربكم  .الذم يألفوف كييؤلفوف .ا٤بوطئوف أكنافا .مِب ٦بالس يـو القيامة؟ أحاسنكم أخبلقا
ٍب بْب بعض معانيو  (313)بأبغضكم إيل، كأبعدكم مِب ٦بالس يـو القيامة؟ الثرثاركف ا٤بتفيهقوف" 

 ا قولو: كمنه
 ."ا٤بوطئوف أكنافا" مثل، كحقيقتو: أف التوطئة ىي: التذليل كالتمهيد. يقاؿ: دابة كىًطئه، يا فٌب"

فأراد القائل بقولو: "موطأ األكناؼ" أف ناحيتو يتمكن  ...كىو الذم ال ٰبرؾ راكبو ُب مسّبه
 . (314)"كتأكيل األكناؼ: ا١بوانب ...، كال ناب بو موضعولذن ؤٍ فيها صاحبها غّب مي 

بن منظور: "رجل موطأ األكناؼ إذا كاف افهذا كناية عن التواضع، كلْب ا١بانب. يقوؿ  
 .(315)سهبل دمثا كرٲبا، ينزؿ بو األضياؼ؛ فيقريهم"

كمن ذلك قولو: "ك٩با يؤثر من حكيم األخبار. كبارع اآلداب ما حيدثنا بو عن عبد  
، ُب علتو الٍب  -رٞبو ا -كر الصديقالرٞبن بن عوؼ، كىو أنو قاؿ: دخلت يوما على أيب ب

                                                 
 .214: ص أثر النحاة ُب  الدرس الببلغي  (312)
 .194/ 8: 6/369ىػ: >=57، 6مسند اإلماـ أٞبد، ا٤بكتب اإلسبلمي، دار صادر، بّبكت، ط  (313)
 .40/1الكامل:   (314)
 .  59/777كطأ:  لساف العرب، مادة  (315)
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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؛ 

 . (316) "فكلكم كـر أنفو أف يكوف لو األمر من دكنو...
ٍب بْب ذلك قائبل:"كقولو: "فكلكم كـر أنفو" يقوؿ: امتؤل من ذلك غضبا، كذكر أنفو  

يريد: رافع. كىذا يكوف من الغضب، كما قاؿ  .دكف السائر كما يقاؿ: فبلف شامخ بأنفو
 "كىالى يػيهىاجي ًإذىا مىا أىنٍػفيوي كىرًمىا"                     الشاعر: 
كربا: متشاكس، كثاين عطفو، كثاين   برأسو للمائل أم: ال يكلم عند الغضب، كيقاؿ 

 ﴾ثَاِنَي ِعْطِفِو لُِيِضلَّ َعن َسِبيِل اللَّ وِ ﴿: -عز كجل–جيده، إ٭با ىذا كلو من الكربياء. قاؿ ا 
(317) "(318) . 

كخص األنف بالذكر  .قوؿ اإلماـ "فكلكم كـر أنفو"  كناية عن امتبلء جسمو بالغضب 
، فكما يقاؿ مشخ بأنفو، ككـر فبلف بأنفو تورٲبا إذا مشخ بأنفو ك٘برب قاؿ ألنو موضع األنفة كالكرب

"كـر أنفو" كناية عن إفراط الغيظ؛ ألنو يردؼ االغتياظ الشديد أف يـر "ىػ(: 528الز٨بشرم: )ت
 . (319)أنف ا٤بغتاظ، كينتفخ منخراه" 

د بذكر كنايات أخرل كأما قولو: "فبلف شامخ بأنفو" فهو كناية عن التكرب. كاستطرد ا٤برب  
 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:  
كيكوف من الكرب كالتيو  ،ىػ( "الشوس بالتحريك: النظر ٗبؤخر العْب تكربا كتغيظا711)ت

 . (320)كالغضب" 
فقد استدؿ بو على ىذا ا٤بعُب ُب غّب موضع. فهو  ﴿ثَاِنَي ِعْطِفِو ﴾كأما قولو تعاىل:  
 .(321)"﴿ ثَاِنَي ِعْطِفِو ﴾كالًعطف: ما انثُب من العنق. قاؿ تعاىل: "يقوؿ: 

                                                 
  .06/1-07الكامل:   (316)
  .9سورة ا٢بج: اآلية   (317)
  . 10/1 الكامل:  (318)
(319)   :) (: 9/1الفائق )كـر  .4>59/6كينظر اللساف )كـر
 . :67/;لساف العرب، مادة )شوس(:   (320)
  .304/2الكامل:   (321)
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 كعندما أكرد أبو العباس قوؿ الشاعر:  
 دىاجي أىٍعنىاؽى اإًلًبلٍ قىطىعىًت األىحٍ       أىقيوؿي كىا٥بىٍوجىاءي ٛبىًٍشي كىالفيضىلي 

ضل: مشية فيها اختياؿ، كأف مشيتها ٚبرج من خطامها؛ أشار إىل الكناية بقولو: "كالفي  
األصل ُب ذلك أف ٲبشي الرجل كقد أفضل من إزاره...كإ٭با يفعل ذلك من  ك .فتفضل عليو

  (322) "ا٣بيبلء.
يشد بعضو بعضا، كيضفي ىو يورد أمثلة أخرل للكرب كمظاىره، فكبلـ ا٤بربد  ك        

على ا٤بعُب ألوانا كظبلال، فّبسم الصورة كاضحة ا٤بعامل، فقد أكرد مقطوعة لشاعر ٲبدح قوما 
 : (323)من أىل ا٢بّبة كمنها قولو

أىن وي  ـي فىًنيقي  مىًعي كيلي فىٍضفىاًض القىًميًص كى ا يدى
 ًإذىا مىا سىرىٍت ًفيًو ا٤ب

٭با يقصد إىل ما فيو من ا٣بيبلء كيقاؿ: إف ٍب قاؿ: "يريد أف قميصو ذك فضوؿ" كإ 
 (.324): "فضل اإلزار ُب النار". إ٭با أراد معُب ا٣بيبلء" تأكيل قوؿ رسوؿ ا 

 ضده: "كا٤بختار من الشعر األكؿ قولو:  كمن الكناية عن الشيء ك 
 قػىٍعقىعيوا كىىابى الرمجاىؿي حىٍلقىةى البىابً  ًمنى النػ فىًر الًبيًض الًذينى ًإذىا اعتزىٍكا

 ٱبرب ٔببللتهم كمعرفتهم بأقدارىم، كثقتهم بأف مثلهم ال يرٌد.  
 كقد قاؿ جرير للٌتيم خبلؼ ىذا، كىو قولو:  

يليوؾى كيفيودىىيمٍ 
 (325)نيًتفىٍت شىوىارًبػيهيٍم عىلىى األىٍبواًب"       قػىٍوـه إذىا اٍحتىضىر ا٤ب

 ٤بهانة. كناية عن العزة، كالثاين كناية عن ا  األكؿ البيت 
 كمن الكناية عن الصفة قوؿ متمم بن نويرة يرثي أخاه:  

 "فػىٌبن غىٍّبً ًمٍبطىاًف العىًشي اًت أىٍركىعىا"
. (326)يقوؿ "إ٭با أراد: أنو ال يستعجل بالعشاء؛ النتظار ضيفو"    فهذا كناية عن الكـر

 
                                                 

 .>>6/6الكامل:   (322)
 ،41/1ا٤بصدرنفسو: (323)
 .41/1-42ا٤بصدرنفسو:   (324)
 . 182/1نفسو:  ا٤بصدر  (325)
 .153/3ا٤بصدر نفسو:   (326)
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 . (327)ك٩با احتمل بالكناية غرضْب قوؿ الشاعر 
ٍىنى   هيٍم ػػػػػػػػػػػػػػػا ًخفافا ًعيىػػابي ػػػػػػػػٲبىيريكفى بالد 

كىٱبىٍريٍجنى مًن دىارًينى  ٔبيٍرى ا٢بىقاًئبً        (328)
 (329) 

 عىاًلًب ػػػػػػػفػىنىٍدالن زيرىٍيقي ا٤باؿى نىػٍدؿى الث ػػ          عىلىى ًحْبى أى٥ٍبي الن اسى جيل  أيميورًًىمٍ  
م" يعِب: قوما ٘بارا. كقد قالوا: إ٭با ذكر لصوصا. كاألكؿ "ٲبركف بالدىنا خفافا عياهب "يقوؿ ا٤بربد:

. (330)"أثبت. كذلك أف "دارين" سوؽ من أسواؽ العرب. كقولو: "ٔبر ا٢بقائب" يقوؿ: عظاـ 
 . (331) "الدىنا. من ببلد بِب ٛبيم"كقاؿ ُب موضع آخر: 

كما قاؿ األكؿ أف: "دارين" من أسواؽ العرب   ؿفالشاعر يصف ٘بارا، أك لصوصا، كيقو  
 ا٤بربد. 

قد علمت أنو يريد بِب  .: "يعِب قوما ٘بارا، كقد قالوا..كخطأه ا٤برصفي حيث قاؿ 
األزرؽ ال غّب، كذلك أف "دارين... " يريد: إثبات ما زعم أهنم ٘بار على أف "دارين" ليست 

ٯبلب إليها ا٤بسك، كقد أضيف إليها، فقيل: مسك  (332)سوقا كما كىم، كإ٭با ىي فيرضة 
 . فا٤بعُب على ا٢بالْب: امتبلء ا٢بقائب، كىو كناية عن النشاط، كالعمل الدؤكب. (333)رين"دا

 : (334)كمن األمثاؿ ما أريد بو الكناية. فا٤بربد يورد قوؿ الراعي  ُب الصٌيب: "ا٤بطر"     
ا  دىعىا الد ٍعوىةى األيكىلى فىأى٠ٍبىعىًِب     أىخىٍذتي بػيٍردىم  كىاٍستىٍمرىٍرتي 

ى
 أىٍدرىاًجي.٤ب

                                                 
 .184/1 :الكامل  (327)
(328)

عياهبم: العيبة: كعاء من أدـ يكوف فيها ا٤بتاع. ك١بمع: عياب كعيب كالعيبة: ما ٯبعل فيها الثياب...كالعرب تكِب عن الصدكر كالقلوب  
 الٍب ٙبُب على الضمائر ا٤بخفاة بالعباب. كذلك أف الرجل إ٭با يضع ُب عيبتو حٌر متاعو، كصوف ثيابو، كيكتم ُب صدره أخص أسراره الٍب ال

 9/490 :ب شيوعها؛ فسميت الصدكر كالقلوب عيابا، تشبيها بعياب الثياب، اللساف )عيب(ٰب
دارين: قاؿ  ياقوت: دارين، فرضة بالبحرين، ٯبلب إليها ا٤بسك من ا ٥بند. كالنسبة إليها: دارم..كُب كتاب سيف: عن ا٤بسلمْب   (329)

ك ا٣بليج بإذف ا ٝبيعا ٲبشوف على مثل رملة ميثاء، فوقها ماء يغمرىا أخفاؼ اقتحموا إىل دارين البحر مع العبلء بن ا٢بضرمي، "أجازكا ذل
ىػ معجم 12سنة  -رضي ا عنو-اإلبل، كأف ما بْب الساحل كدارين مسّبة يـو كليلة، لسفر البحر ُب بعض ا٢باالت، فتحت أياـ أيب بكر

  .229/2البلداف: 
  .185/1الكامل:   (330)
  .55/2ا٤بصدرنفسو:   (331)
 .10/233: ، "كفرضة النهر: ثلمتو الٍب منها يستقى" اللساف: )فرض(85/1ضاب: الفرضة: مشرب ا٤باء، أك مرفأ السفينة، االقت  (332)
  .219/2رغبة اآلمل:   (333)
 . 29ص :ديواف الراعي النمّبم  (334)
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: رجع (335)كقولو: "استمررت أدراجي" أم: فرجعت من حيث جئت. تقوؿ العرب "ٍب يقوؿ: 
. فهذه كنايات عن خيبة (337)، كرجع عوديه على بدئو" (336)فبلف أدراجو، كرجع ُب حافرتو 

  ا٤بسعى. 
  :الكناية التي يطلب بها موصوف: ثانيا

ة أكصفات خاصة تدؿ ذكر مكانو صفىي أال يصرح با٤بوصوؼ ا٤بكِب عنو، كلكن ي ك 
د بالكناية: اإلخفاء كالسَب، فمن شرط الصفة أف ال تكوف كاشفة، اإذا كاف ير  ك بالتايل عليو.

 كإال فما فائدة الكناية؟ 
ركم أف عمر بن عبد ا بن أيب ربيعة قاؿ شعرا، ككتب بو  كىذا يفاد من قوؿ ا٤بربد: "ك 

 تيق، كىو: إىل امرأة ٧برمة ٕبضرة ابن أيب ع
اًت ا٣بىاًؿ فىاٍستىٍطًلعىا لىنىا   عىلىى العىٍهًد بىاؽو كيديىىا أىـٍ تىصىٌرمىا   أىًلم ا ًبذى
 اػػػبًنىا كىًبكيٍم قىػٍد ًخٍفتي أىٍف تػىيىم مى    ةه ػػػػػػػػػٌ وىل أىٍجنىًبيػػػوالى ٥بىىا: ًإف  ا٥بى ػػػكقي  

مرأة مسلمة ٧برمة تكتب إليها ٗبثل ىذا قاؿ: فقاؿ لو ابن أيب عتيق: ماذا تريد إىل ا 
قاؿ لو ابن أيب ربيعة: أعلمت أف ا١بواب جاء من عند ذلك  ةو دى يٍ دى قاؿ: فلما كاف بعد مي  ! الشعر

 :(338)اإلنساف؟ فقاؿ لو: ما ىو؟ قاؿ كتبت 
 فىاٍقًصٍد ىيًديتى كىكيٍن لىوي كىت امىا أىٍضحىى قىرًيضيكى بًا٥بىوىل ٭بى امنا             
ا العىديكي بًو عىلىٍيكى كىقىامىػا" كىاٍعلىٍم بًأىف  ا٣بىاؿى ًحْبى ذىكىٍرتىوي                 (339)قػىعىدى

"ا٣باؿ" صفة خاصة بإنسانة، كىي معركفة ُب ٦بتمعها هبذه الصفة، فا٣باؿ من الصفات  
العدك ىذا الشعر  النادرة. فإذا كُب بو فقد دؿ على صاحبو. كإذا فما فائدة الكناية ؟؛ كلذا انتهز

فرصة سا٫بة للقيل كالقاؿ، كالتشنيع ُب كل مكاف. كىذا يفاد من قولو: "قعد العدك بو عليك 
   .كقاما"

                                                 
 "رجعت أدراجي، رجعت عودم على بدئي". 37/2ُب ٦بمع األمثاؿ:   (335)
 .62/2إىل عادتو السوء. ٦بمع األمثاؿ:  يضرب للراجع  (336)
 . 284/2الكامل:   (337)
 البيت غّب موجود ُب الديواف.  (338)
 .290/1-291الكامل:   (339)
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َنا﴿كمن األمثلة قولو سبحانو كتعاىل:   . فقد (340)﴾َوَقالُوا ِلُجُلوِدِىْم ِلَم َشِهدتُّْم َعَلي ْ
 .(342)٤بربد ىذا ُب موضع آخر كأكرد ا    (341).بقولو: "كناية عن الفركج" ا٤بربد أتبعو

كقد رٌدد الشهاب ا٣بفاجي ا٤بعُب بْب ا٢بقيقة، كاجملاز ا٤برسل،  كالكناية. حيث قاؿ:  
كىو مأخوذ  (343) ""ا١بلود. قيل: ا٤براد هبا الظاىر، كقيل: ا١بوارح، كقيل: كىو كناية عن الفركج

 . (344)من كبلـ الز٨بشرم 
ب: ما ٱبفى ذلك على األسود كاألٞبر. يريد: العريب من األمثلة قوؿ ا٤بربد: "كقوؿ العر  ك 

كأتاه يتخطى  -رٞبو ا–من ذلك قوؿ األشعث بن قيس لعلي بن أيب طالب  كالعجمي...، ك
 .(345)ْب غلبتنا ىذه ا٢بمراء على قربك"علي على ا٤بنرب فقاؿ: يا أمّب ا٤بؤمن رقاب الناس ك

على األسود كاألٞبر، أم العريب  العرب تقوؿ: ما ٱبفى ذلك"كيقوؿ ُب موضع آخر:  
 .(346)كالعجمي، كيسموف ا٤بوايل كسائر العجم: ا٢بمراء"

 . جاء ُب لساف العرب: )ٞبر( "األٞبر: الذىب، كاألبيض: الفضة، كالذىب كنوز الرـك
 .(347)كملتو"ألنو الغالب على نقودىم، كقيل: أراد العرب كالعجم ٝبعهم ا على دينو  
طبة ا٢بجاج ألىل العراؽ، قاؿ: "يا أىل العراؽ، كيا أىل من ذلك ما جاء ٖب ك 

الشقاؽ...يا بِب اللكيعة، كعبيد العصا، كأكالد اإلماء، إين أل٠بع تكبّبا ما يراد ا بو، إ٭با يراد 
 . (348)بو الشيطاف...". قاؿ ا٤بربد: "كقولو: بنو اللكيعة" يريد اللئيمة" 

و اللكيعة" فهي اللئيمة، كيقاؿ ُب النداء للئيم: يا كىو يريد ما جاء ُب قولو: "كقولو: "بن 
ليكع، لؤلنثى يا لىكاع؛ ألنو موضع معرفة.. كقد جاء ُب ا٢بديث: "ال تقـو الساعة حٌب يلي أمر 

                                                 
 .65سورة فصلت: اآلية ( 340)
 . 292/2، ك قاؿ ذلك ُب : 131/2الكامل:   (341)
 .292/2ينظر الكامل:   (342)
 396/7 : شهاب البيضاكم، طبعو مصر ادياف علـو الدين ، ٨بطوط،دط،دتعلى تفسّب البيضاكم، ال حاشية الشهاب ا٣بفاجي (343)
 .8/554نظر الكشاؼ: ي(344)
 .6:-5:/6الكامل:   (345)
 .152/2نفسو:  ا٤بصدر  (346)
 .;7/75لساف العرب، )مادة ٞبر(:  (347)
 .270/1 ,271الكامل:   (348)
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. فهذا كناية عن اللئيم بن اللئيم، كىي صفة ذـ. كقد فسرت بأهنا: (349)الناس ليكع بن ليكع" 
 ا٢بمق. العبيد كالسفلة، ك

د با١بملة الكناية عن موصوؼ، كببعضها الكناية عن صفة كمن ذلك ما جاء ُب كقد يرا 
قوؿ األحنف بن قيس: "ال تزاؿ العرب عربا ما لبست العمائم، كتقلدت السيوؼ، كمل تعد 

 . (350)ا٢بلم ذالٌ، كال التواىب فيما بينها ضعة"
ف العرب ال "مالبست العمائم" كناية عن مدكامة العرب االستعداد للحرب، كذلك أ 

 تلبسها، كإ٭با تكِب هبا عن بيضات السبلح، ىذا إىل جانب أهنا كردت مقَبنة بتقليد السيوؼ.
 يقوؿ: ا٤برصفي ُب تعليقو على قـو سحيم:  

 مىٌبى أىضىعي العىمىامىةى تػىٍعرًفيوين  أىنىا ابني جىبلى كىطىبل عي الثػ نىايىا
السبلح، يقوؿ مٌب أضعها على رأسي "أضع العمامة العرب تكِب بالعمامة عن بيضة  

 .(351)تعرفوف مكانٍب ُب ا٢برب، كال كضعها عن الرأس ُب حاؿ السلم" 
األصل ُب العمامة: ا٢بقيقة؛ فا٢بجاج ُب خطبتو ألىل العراؽ أراد ذلك، كما أراد  ك 

 بوضع العمامة حسرىا عن كجهو؛ فالكلمة ال ٲبنع أف يكتنفها جانبا من ا٢بقيقة، ككناية؛ ألف
 قرينتها ال ٛبنع ذلك. 

"كالعرب تكِب بالنعجة عن ا٤برأة، كبالشاة،  كمن ذلك ما كُب بو عن ا٤برأة، يقوؿ ا٤بربد: 
ِإنَّ َىٰ َذا َأِخي َلُو ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نَ ْعَجًة َوِلَي نَ ْعَجٌة َواِحَدٌة فَ َقاَل ﴿  -تبارؾ كتعاىل-قاؿ ا 

 .(352) ﴾ابِ َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني ِفي اْلِخطَ 
 ( 353)كقاؿ األعشى:

 حىب ةن قػىٍلًبهىا كىًطحىا٥ًبىا فىأىصىٍبتي  عىٍيًنًو عىٍن شىاتًوً فػىرىمىٍيتي غىٍفلىةى 
  (354)يريد ا٤برأة" 

                                                 
  .258/2, كقد كرد ا٢بديث ُب مسند اإلماـ أٞبد: 261، 260/1الكامل:   (349)
 .179/1نفسو:  ا٤بصدر  (350)
  . 38/3رغبة اآلمل:   (351)
 .23سورة ص: اآلية  (352)
  .;6ديواف األعشى: ص  (353)
  .240/2 -283/1الكامل:   (354)
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فقد ذكر أف منهج العرب الكناية عن ا٤برأة بالنعجة كالشاة كالبقرة الوحشية، كىذا على  
  عمومو جائز ُب كبلـ العرب. 

 . لتي يطلب بها نسبةالكناية ا: ثالثا
ىي أف يصرح با٤بوصوؼ كبالصفة، كيقصد بإثباهتا لشيء الكناية عن إثباهتا  ك 

للموصوؼ هبا. فا٤بربد يذكر خرب إقصاء ىشاـ بن عبد ا٤بلك أليب النجم؛ ألنو مل يراع ا٤بقاـ 
 حْب أنشده: 

 *كالشمسي قىٍد صارىتى كعىٍْبً األىٍحوىاؿً *
ر ُب عْب ىشاـ، ٍب أرؽ ذات ليلة، فطلب من حاجبو حْب ذىب بو الركم عن الفك 

عربيا فصيحا ٰبادثو؛ فأحضر لو أبا النجم فلما حضر قاؿ لو: أين تكوف منذ أقصيناؾ؟ قاؿ: 
مثواؾ؟ قاؿ: رجلْب أتغذل عند أحدٮبا، كأتعشى عند  وٕبيث ألفتِب رسلك. قاؿ: فمن كاف أب

 . (355)اآلخر 
يت كربة البيت اللذين ينزؿ هبما الضيف: ىي أـ كقاؿ ُب موضع آخر: "كيقاؿ لرب الب 

 مثواه، كىو أبو مثواه، كأنشد أبو عبيدة: 
 ًإف  الكىرًنى علىى ًعبل تًًو يىسىعي       ًمٍن أيـم مىثٍػوىل كىرًًًن قىٍد نػىزىٍلتي هًبىا

 .(357). معناه عند العرب. إضافتو"(356) ﴾ َأْكرِِمي َمثْ َواهُ  ﴿ -عز كجل-كُب كتاب ا  
       ٍب زاد ذلك شرحا عند قوؿ عمراف بن حطاف: يىا رىٍكحي كىٍم ًمٍن أىًخي مىثٍػوىل نػىزىٍلتي  

  (358)بًًو 
منزؿ اإلضافة كما  فهو يقوؿ: "يقاؿ: ىذا أبو مثوام، كلؤلنثى ىذه أـ مثوام. ك 

 . أم﴾َأْكرِِمي َمثْ َواهُ ﴿أشبهها: ا٤بثول. ككذلك قاؿ ا٤بفسركف ُب قوؿ ا عز كجل: 
 . (359)إضافتو"

                                                 
  .94/3ينظر الكامل:   (355)
 .21سورة يوسف: اآلية  (356)
 .304/1، ٦باز القرآف: 101/3الكامل:   (357)
 .170/3من ٢بم كغساف" الكامل: الشطر الثاين قولو: "قد ظن ظنك   (358)
 . 6;7/5الكامل:   (359)
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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 بالكـر فهو  

ن كناية عن نسبة الكـر بطريق اللزـك ٤بن ينزؿ فيو، كذلك أف ا٤بكاف ال ينتفع بشيء. يقوؿ اب
 .  (360)ىػ( ُب آية سورة يوسف: "اإلكراـ إ٭با ىو لذم ا٤بثول"  546عطية )ت 

 :(361)كركل ا٤بربد قوؿ قٌتاؿ الكبٌليب  
 ًلوىاًضًح ا٣بىدم ٰبىًٍمي حىٍوزىةى ا١بىارً       الى أىٍرًضعي الد ٍىر ًإال  ثىٍدمى كىاًضحىةو 

ف مانع ٢بوزتو. أم صار ُب ٍب قاؿ قولو: "ٰبمي حوزة ا١بار؛ أم: ما ٰبوزه يقاؿ: فبل 
. كىو أبلغ ُب التعبّب من (362)حيزه"  . فإذا ٞبيت حوزة ا١بار فقد ٞبى ا١بار نفسو بطريق اللزـك

 التصريح ٕبمايتو، ألف الكناية تفيد أف ا١بار كما ٰبوزه موضع ا٢بماية.
 أبا زيد أنشد إبراىيم بن ىشاـ كإىل ا٤بدينة:"يذكر ا٤بربد أف  ك 

ـً يىا ابنى ًىشى *  *اـو يىا أىخىا الًكرىا
 . (363) "ٍب أمر بو فضرب بالسياط ! فقاؿ إبراىيم: كإ٭با أنا أخوىم ككأين لست منهم 
قولو: "يا أخا الكراـ" كناية عن نسبو، كىي تفيد أف الكـر غّب متأصل ُب ىشاـ، فقد  

 ىذا ا٤بقاـ ال لكن األخوة ُب يكوف ا٤ببلـز للكراـ غّب كرًن، كا٤بصاّب ىي الٍب ٝبعت بينهم. ك
فلكل مقاـ مقاؿ،  تعِب سول الكـر بقرينة ا٤بدح، غّب أف ىذا ٩با ال يواجو بو ا٤بلوؾ كاألمراء.

 كلذا عرض الشاعر نفسو للعقاب. 
"أنت من القـو الكراـ" أم: لك "كيتبْب ىذا ٗبا جاء ُب "ا٤بثل السائر" ُب مدح إنساف  

 . (364)خيبل فيو" ُب ىذا الفعل سابقة، كأنت حقيق بو، كلست د
 
 
 

                                                 
  .231/3رر الوجيز:   (360)
 .  54/1الكامل:  (361)
  . 56/1ا٤بصدر نفسو:  (362)
  .187/1ا٤بصدر نفسو:   (363)
  . 5:/7ا٤بثل السائر:   (364)
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 :إشارة إلى التعريض
؛ إذ ٮبا يتفقاف ُب اإلخفاء كالسَب. كقد (365)قرف التعريض بالكناية ُب كثّب من كتب الَباث  

 : (366)فرؽ اققوف بينهما بوجوه أٮبها 
: الكناية تقع ُب األلفاظ ا٤بفردة،ك الَباكيب.أما التعريض فإنو ٤با كانت داللتو بالقرينة أوال

 بالَباكيب.  اختص
: التعريض أكثر خفاء من الكناية. كالسبب أف داللتها من األلفاظ، أما التعريض فإف داللتو ثانيا

 بالقرينة، كفيها نوع خفاء.
 : التعريض يكوف ُب كل من ا٢بقيقة كاجملاز كالكناية، فهو أكسع استعماال من الكناية.ثالثا

 كرد من أمثلتو ُب الكامل:مل يبْب أبو العباس ا٤براد بالتعريض، كلكن  
"ككاف قيس بن سعد شجاعا، جوادا، سيدا. كجاءتو عجوز قد كانت تألفو، فقاؿ ٥با: كيف 

ا ألكثرف جرذاف بيتك"  حالك؟ فقالت: ما ُب بيٍب جيريذ. فقاؿ: ما أحسن ما سألت. أما ك
ىل ما أرادت. . فقد عرضت ٕباجاهتا دكف تصريح، كبطريقو فهمهما "قيس" كلذا أجاهبا إ (367)

 كالقرينة ما فهم من حا٥با كإلقاء ىذه العبارة إىل جواد كرًن. 
أخّب، فدراسات الكناية ُب "الكامل" كثّبة غّب أهنا متناثرة، كقد أضفى عليها ا٤بربد  ك 

 الكثّب من بيانو، كلذا كاف الكتاب مقصدا لعلماء الببلغة. 

                                                 
(365)

 .56/3، كا٤بثل السائر: 98كإعجاز القرآف:  381ينظر: الصناعتْب:  
(366)

  .264/4، كشركح التلخيص: 186/3ح: ينظر: اإليضا  
  . 116/2الكامل:  (367)
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       يع يعتِب بوجوه ٙبسْب الكبلـ "بعد رعاية تطبيقو على مقتضى ا٢باؿ، علم البد     
 ،(1)كضوح الداللة" ك

 :: المحسنات البديعية المعنويةالمبحث الول
يرجع استعماؿ اسنات البديعية ا٤بعنوية إىل ٙبسْب ا٤بعُب أكال كبالذات، كإف كاف بعضها     

 كرىا ا٤بربد:ذ الٌب  اسنات البديعية ا٤بعنوية  ك من بْب  قد يفيد ٙبسْب اللفظ أيضا.
 الطباق:

 كيسمى التطبيق، كا٤بطابقة، كالتضاد.     
الطباؽ عند علماء الببلغة ىو: "ا١بمع بْب ا٤بتضادين، أم بْب معنيْب متقابلْب ُب        

 .(2)ا١بملة، أم مطلق تناُب بْب ا٤بعنيْب"
ربد ا٤بعُب اللغوم للطباؽ عندما أكرد مقدـ الربيع بن زياد الطباؽ عند ا٤بربد: لقد ذكر ا٤ب       

 ( فقاؿ:ا٢بارثي على عمر بن ا٣بطاب )
"قاؿ الربيع بن زياد ا٢بارثي: كنت عامبل أليب موسى األشعرم على البحرين، فكتب إليو  

لما يأمره بالقدـك عليو ىو كعمالو، كأف يستخلفوا ٝبيعا، قاؿ: ف -رٞبو ا-عمر بن ا٣بطاب 
فقلت: يا يرفأ. مسَبشد كابن سبيل. أم ا٥بيئات أحب إىل أمّب ا٤بؤمنْب أف  قدمنا أتيت "يرفأ"

يرل فيها عمالو؟ فأكمأ إيل با٣بشونة، فاٚبذت خفْب مطارقْب كلبست جبة صوؼ، كلثت 
. ٍب أخذ ا٤بربد ُب تفسّبه فقاؿ: كقولو: "خفْب مطارقْب": تأكيلو: (3)عمامٍب على رأسي"

. فهذه (4)يقاؿ طارقت أىل إذا أطبقتها، كمن قاؿ: طرقت، أك أطرقت فقد أخطأ" مطبقْب،
 مطابقة با٤بعُب اللغوم، ألهنا ُب اسوس.

 :(5)قوؿ الفرزدؽ ككرد ُب كامل ا٤بربد 
 اري هى نػى  وً يٍ بػى انً ًٔبى  يحي صً يى  له يٍ لى  وي ن  أى كى   ابً بى الش   ُبً  ضي هى نػٍ يػى  بي يٍ الش  كى 

 ا٤بعُب أنو طابق بْب الشيب كالشباب، ٍب بْب: ليل كهنار. ك .كمل يبْب ىذا الطباؽ 
                                                 

(1)
 .8/6اإليضاح:   

(2)
 .8/8ا٤بصدر نفسو:   

(3)
 .597-5/596الكامل:   

(4)
 .:5/59ا٤بصدر نفسو:  

(5)
 767، كالبيت بديواف الفرزدؽ: ص=5/6ا٤بصدر نفسو:  
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    كقاؿ ابن أيب عبينة:

 اى ربى تى اعٍ  فٍ إً  وً فيً  ةن رى بػٍ ل عً أى رى  ال  إً     ارى ػى ػػػػػػكتى ابػٍ  الى كى  ي  ػى ػػػػػػػػى حلى عى  ـه وٍ يػى  احى ا رى مى   
  ارى ػػػػػػػػثى أى  اى ٥بى  ـو وٍ  قػى ُب  رى ثػم ؤى  تػي ٌب  حى    تٍ مى رى صى انٍ فى  رً ىٍ الد   ُبً  ةه اعى سى  تٍ تى أى  الى كى   

 .(6)كعلق ا٤بربد قائبل: "فانصرفت أشبو للمطابقة، كا٤بشهور فانصرمت"
  :المقابلة

يؤتى ٗبعنيْب متوافقْب، أك معاف متوافقة، ٍب ٗبا يقابلها على الَبتيب، كا٤براد "ىي أف       
 .(7)"بالتوافق خبلؼ التقابل

لؤلنصار ُب كبلـ جرل: إنكم  قاؿ رسوؿ ا "كامل: كمن أمثلتها ما جاء ُب ال 
 لتكثركف عند الفزع، كتقلوف عند الطمع. كالفزع ُب كبلـ العرب على كجهْب:

 .(8)االستنجاد كاالستصراخ" ،أحدٮبا: ما تستعملو العامة تريد بو: الذعر، كاآلخر
صادقا فغفر ا فقاؿ الشعيب: إف كنت  ؛يقوؿ: "كقاؿ رجل للشعيب كبلما أقذع فيو ك 

 .(9)يل، كإف كنت كاذبا فغفر ا لك"
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" 
كمن ٍب كانت ا٤بقابلة بْب قولو: صادقا ككاذبا، ك"يل" ك"لك" بينهما تضاد، باعتبار متعلقهما، 

 ك"لك".
 مراعاة النظير:

االئتبلؼ، كالتوفيق أيضا كىي: أف ٯبمع ُب الكبلـ  قاؿ ا٣بطيب: "كتسمى التناسب ك 
 .(10)بْب أمر كما يناسبو، ال بالتضاد"

                                                 
(6)

 .6/58الكامل:   
(7)

 .8/57اإليضاح:   
(8)

 .5/7الكامل:   
(9)

 .6/9ا٤بصدر نفسو:  
 .:8/5اإليضاح:  (10)
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أك كلمة  فا٤بعُب على التآلف كالتوافق ُب النظم بغّب التضاد، "فبل يكوف فيو تكلف، 
نافرة، أك شاذة، ككاف القدماء يدركوف ىذا بسليقتهم كيراعونو ُب كبلمهم، كلذا أثُب العلماء 

فجاء   ؛على من راعى التناسب ُب كبلمو، كما كجهوا سهاـ النقد ٤بن مل تسعفو موىبتو ٗبراعاتو
 ُب الكامل: ، كمن أمثلتو ما جاء(11)كبلمو مفككا، متنافرا، ال تبلـؤ بْب أجزائو كال تناسب"

 :(12)"كحدثت أف الكميت بن زيد أنشد نصيبا، فاستمع لو، فكاف فيما أنشده 
 بي نى الش  كى  ؿي ا الد  هى فيً  لى امى كى ا تى ضن بيً  ةن مى ع  نػى ا مي ورن حي  اى هبً  ناى يٍ أى رى  دٍ قى كى 

خنصره، فقاؿ لو الكميت: ما تصنع؟ فقاؿ: أحصى خطأؾ. تباعدت ُب  "نصيب"فثِب  
 " ...بي نى كالش   ؿي الد   قولك: "تكامل فيها

 ".بي نى الش   ؿي "تكامل فيو الد   قاؿ أبو العباس: كالذم عابو نصيب من قولو: 
قبيح جدا. كذلك أف الكبلـ مل ٯبر على نظم، كال كقع إىل جانب الكلمة ما يشاكلها،  

 .(13)كأكؿ ما ٰبتاج إليو القوؿ: أف ينظم على نسق، كأف يوضع على رسم ا٤بشاكلة"
ت "ٝبع بْب شيئْب متباعدين، كٮبا الدؿ كىو الشكل كا٢ببلكة كحسن ا٥بيئة، ميكفال 

. كىو عدـ التناسب بْب (14)كالشنب كىو: برد األسناف، كتطرؽ عليو بذلك بعض العيب"
 الكلمتْب ُب النظم.

كيرينا ا٤بربد الفرؽ بْب نوعْب ٨بتلفْب من النظم، أحدٮبا ركعي فيو التناسب، كالثاين مل  
 فهو يتبع النص السابق بقولو: ؛فيو ذلك يراع

"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:

 يلي خً دى  يضً رً  القى ُب  ي  عً دى  افه سى لً   وي نى يػٍ بػى  ؽى ر  فػى  شً بٍ الكى  رً عٍ بػى كى   رو عٍ شً كى   
 .(15)"كبعر الكبش يقع متفرقا 

                                                 
 .7:7أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل: ص ( 11)
 .:7ديواف الكميت بن زيد األسدم:  ص ( 12)
(13)

 .=6/59الكامل:   
(14)

 .699-6/698ـ: 98=5ق/7;57، 5أمايل ا٤برتضى، ٙبقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية، ط  
 .:5/64، كينظر: البياف كالتبيْب: 5:5-6/5:4لكامل: ا  (15)
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فقد عد شعر "عمر بن ١بأ" مثبل للنظم ا١بيد، ألنو متبلئم، متناسب الكلم، كما عد  
إذ ال تناسب بْب أجزائو، كأكرد ا٤بربد شاىدا للنوع الثاين  ؛شعر ابن عمو مثاال للنظم الردمء

لذا شبهو ببعر الكبش، البيت الذم أنشده "عمرك بن ٕبر" فهو يصف شعرا مفكك األجزاء ك 
  فهو يقع مفرقا حيثما كاف كاتفق، كذلك أف قائل ىذا الشعر ليس من أىلو.

أف ٯبمع بْب معنيْب غّب متناسبْب "كىو:  :إيهام التناسبومما يلحق بمراعاة النظير: 
 .(16)"بلفظْب يكوف ٥بما معنياف متناسباف كإف مل يكونا مقصودين

 .(17)يب ربيعة ُب "القتوؿ"كقد أكرد ا٤بربد قوؿ عمر بن أ 
بػيهىا؟ قػيٍلتي بػىهىرنا  عىدىدى الن ٍجًم كىا٢بىصىى كىالتػيرىاًب. ٍبي  قىاليوا ٙبًي

 :(18)كبْب ا٤براد بالنجم بقولو: "فيو قوالف" 
، ككضع الواحد ُب موضع ا١بمع  ألنو للجنس . ؛أحدٮبا: أنو أراد بالنجم: النجـو

الشجر: ما يقـو  ك"ن النبت، كىو ما مل يقم على ساؽ. : أف يكوف ما ٪بم م(19)كالوجو اآلخر
 .(21)": ما انتشر على كجو األرض(20)على ساؽ، ك"اليقطْب"

ْمُس َواْلَقَمرُ ﴿قاؿ ا تعاىل:   َجرُ  (٘)ِبُحْسَباٍن   الشَّ  .(22) ﴾َيْسُجَدانِ   َوالنَّْجُم َوالشَّ
 ألهنا كواكب ٠باكية. ٥بذا ٠بي إيهاـ التناسب.  ،القمرك  سب للشمسالنجم منا
فمراعاة التناسب من أسباب حسن النظم كجودتو، كبذلك تَبابط ا٤بعاين كتتبلءـ، كىو  

 أمر دعا إليو علماء الببلغة كأرجعوا إليو الكثّب من مزايا النظم كببلغتو.
من مل يواتو الطبع، أك تسعفو ا٤بلكة ف"كتبدك صلة ىذا اللوف البديعي ٗبباحث النظم،  

على صوغ الكبلـ ا٤بتناسب األجزاء فإف ا٤بعاين تتأىب عليو. أما إذا قسرىا ُب مواقعها فإهنا 

                                                 
(16)

 .8/748مواىب الفتاح، ضمن )شركح التلخيص(:   
(17)

 .867.ك البيت ُب ديواف عمر بن أيب ربيعة :ص6/685الكامل:   
(18)

 .:6/68ا٤بصدر نفسو:   
(19)

 .=85ـ: 4>=5ىػ/5844، 8ىذا تفسّب ثعلب ُب ٦بالس ثعلب، شرح عبد السبلـ ىاركف، دار ا٤بعارؼ، ط  
(20)

 (.:58)الصافات:  ةن ممن يػىٍقًطْبو ﴾  كىأىنبىتػٍنىا عىلىٍيًو شىجىرى  ﴿أكرده تتمة للفائدة، لتكتمل األنواع، كاليقطْب، إشارة إىل قولو تعاىل:   
(21)

 .8/597كىو ا٤بفركش على األرض كالقثاء، كالبطيخ ك٫بوٮبا، حاشية الصاكم على تفسّب ا١ببللْب:   
(22)

 .:-9سورة الرٞبن: اآليتاف  

http://tanzil.net/#55:5
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كمن ٍب يتعرض صاحبو  فيبدك الكبلـ مهمل النسج، مفكك الَبكيب، ؛تتجاكر دكف مؤاخاة
 .(23)"لسهاـ النقد
  االستطراد:

تقاؿ من معُب إىل معُب آخر متصل بو، مل يقصد بذكر األكؿ عرفو ا٣بطيب بأنو: "االن     
 .(24)التوصل إىل ذكر الثاين"

 ككرد من أمثلتو قوؿ إسحاؽ ا٤بوصلي:
 .(25)اـً شى ىً  نً بٍ  دى ٍٞبى ي أى كً ٫بىٍ  يم العً  نى مً    ناى ن  أى  كى ٌبى حى  سً مٍ الش   في رٍ قػى  ر  ذى  فىمىا

بذكر "أٞبد بن ىشاـ" فجعلو  كصف إسحاؽ نفسو كصحبو بالتعب كالعجز، ٍب استطرد 
 على سبيل التشبيو أصبل ٤با ذكر.

 ىػ( شاىدا ٢بسن ا٣بركج من معُب إىل معُب. 296)ت (26)كقد أكرده ابن ا٤بعتز 
 المشاكلة:

ُب اصطبلح الببلغيْب ىي: "ذكر الشيء بلفظ غّبه، لوقوعو ُب صحبتو ٙبقيقا أك  
 كقد كردت ا٤بشاكلة عند ا٤بربد. .(27)تقديرا"

 فمن كركدىا با٤بعُب اللغوم ما جاء ُب قوؿ ا٤بربد: -
قاؿ أبو العباس: "ىذه أشعار اخَبناىا من أشعار ا٤بولدين حكيمة مستحسنة، ٰبتاج إليها 

 .(28)للتمثل، ألهنا أشكل بالدىر"
قولو: "أشكل" يعِب: أشبو، كقاؿ: "يقاؿ: ىذا أكرب من ىذا، إذا شاكلو ُب باب  

 و كماثلو.. يعِب: إذا شاهب(29)كاحد"

                                                 
 .::7أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل: ص ( 23)
(24)

 .8/68اإليضاح:   
(25)

 .:75، كينظر الصناعتْب: ص7/96الكامل:   
(26)

، دار ا٤بسّبة، ىػ( اعتُب بنشره كتعليق ا٤بقدمة كالفهارس أغناطيوس كراتشقو فكسي :=6البديع، تصنيف عبد ا بن ا٤بعتز )ت ينظر   
 .6:ـ: ص=;=5ىػ /==57، 6ط

(27)
 .8/66اإليضاح:   

(28)
 .6/7الكامل:   

(29)
 .;6/74ا٤بصدر نفسو:  
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كقد قصد ا٤بربد با٤بشاكلة أيضا التناسب ُب النظم، كالتبلـؤ ُ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:
 ، تكامل غيها الدؿ كالشنب.بيضا 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 
كلمة فيها الذؿ كالشنب" قبيح جدا، كذلك أف الكبلـ مل ٯبر على نظم، كال كقع إىل جانب ال

كما يشكلها، كأكؿ ما ٰبتاج إليو القوؿ، أف ينظم على نسق، كأف يوضع على رسم 
 .(30)ا٤بشاكلة"

َفَمِن اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا ﴿أما ا٤بشاكلة ٗبعناىا الببلغي فقد فهمها ا٤بربد حْب اعترب آية  -
: ﴾فاعتدكا عليو﴿اختلف معناه، فمعُب  ك . ٩با اتفق لفظو(31) ﴾َعَلْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدٰى َعَلْيُكمْ 

"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، 

َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ﴿األكؿ ظا٤با، كمثلو  فالفعبلف متساكياف، كا٤بخرجاف متبايناف، إذ كاف
، كالثانية ليست سيئة تكتب على صاحبها، كلكنها مثلها ُب ا٤بكركه ألف الثاين (32) ﴾مِّثْ ُلَها

وَن   فَ َيْسَخرُ ﴿. كقاؿ: (33) ﴾ِبِهمْ  اللَّ ُو َيْستَ ْهِزئُ  (ٗٔ)إِنََّما َنْحُن ُمْستَ ْهزِئُوَن ﴿يقتص. كمثلو: 
ُهم ُهمْ   َسِخرَ  ِمن ْ . ٤با ذكرت من أكجو (35) ﴾اللَّ وُ   وَن َوَيْمُكرُ   َويَْمُكرُ ﴿. كقاؿ: (34) ﴾اللَّ ُو ِمن ْ

ب على أكليائو، كمكر ا ثالكبلـ كإ٭با مكرىم كاستهزاؤىم كسخرىم معصية  تعاىل كتو 
 .(36)كاستهزاؤه كسخره عذاب ٥بم كتنكيل"

                                                 
(30)

 .6/5:4الكامل:   
(31)

 .8=5سورة البقرة: اآلية  
(32)

 .84سورة الشورل: اآلية  
(33)

 .59-58سورة البقرة:   
(34)

 .=;سورة التوبة: اآلية  
(35)

 .74سورة ألنفاؿ: اآلية 
(36)

 .58-57ما اتفق لفظو كاختلف معناه من القرآف اجمليد، ا٤بربد: ص  

http://tanzil.net/#2:14
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 :(37)ككردت ا٤بشاكلة ٗبعناىا الببلغي أيضا ُب قوؿ ا٤بربد لبيت كعب ابن جعيل 3-
 اونى ضي رً قٍ ا يػي مى  لى ثٍ مً  مٍ اىي ن  دً كى  مٍ اىي نى يػٍ مى ا رى نى وٍ مى ا رى ا مى ذى إً 

َماِلِك يَ ْوِم ﴿فقد علق بقولو: "يقوؿ: جزيناىم، كقاؿ ا٤بفسركف ُب قولو عز كجل:  
ينِ  . كأنشد أبو (39)١بزاء كا٢بساب، كمن أمثلة العرب: "كما تدين تداف"، قالوا: يـو ا(38) ﴾الدِّ
 :(40)عبيدة

 .(41)"افي دى تي  يني دً ا تى مى كى   ف  أى بً  مٍ لى اعٍ كى  له ائً زى  كى كى لٍ مي  ف  أى  نٍ قً يٍ أى كى  مٍ لى عٍ ا كى 
ألنو يرد على ا٤بقرض،  ؛أم االعتداء عليهم بالقرض عرب الشاعر عن رمي األعداء ٥بم، 

الستعارة العنادية التهكمية، ٤با بْب طرفيها من التضاد، فالقرض خّب كمنفعة، كىذا على سبيل ا
 ناىم" ىو ا٤براد بقولو: رميناىم.كالرمي شر كمضرة. كقولو: "دً 

كأما ا٤بثل: "كما تدين تداف" فمعناه: كما تفعل ٘بازم، فقد عرب عن ا١بزاء بلفظ  
 ة كىي ىنا ٙبقيقية.ين" على سبيل ا٤بشاكلدً لوقوعو ُب صحبة "تى  ؛"تداف"

لعبلقة "ا٤بسببية" ٗبعُب تسمية السبب  (42)كاستشهد ا٣بطيب هبذا ا٤بثل ُب اجملاز ا٤برسل 
 كىو الفعل باسم مسببو "تدين" فبعض األمثلة دائرة بْب ا٤بشاكلة، كاجملاز ا٤برسل.

 اإلرصاد أو التسهيم:
يت ما يدؿ على العجز إذا أف ٯبعل قبل العجز من الفقرة أك الب"ىو عرفو ا٣بطيب بقولو  

 .."(43)﴾َوَما َكاَن اللَّ ُو لَِيْظِلَمُهْم َولَٰ ِكن َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ ﴿عرؼ الركل كقولو تعاىل: 
 ما ركاه ا٤بربد ُب "باب التشبيو". (44)كمن أمثلة اإلرصاد 

                                                 
(37)

 .;5/76الكامل:   
(38)

 .8سورة الفاٙبة: اآلية  
(39)

، كفسره بقولو: "يعُب كما تعمل ٘بازم، إف حسنا فحسن، كإف سيئا فسيء ..."، ينظر: اللساف: ٦6/87بمع األمثاؿ للميداين:  
 .8/8:4)دين(:

(40)
 ، كا٤بربد يقصد با٤بفسرين: علماء اللغة.5/67اؿ ا٤بفسركف ... " من أيب عبيدة ُب ٦باز القرآف: من قولو: "كق  

(41)
 .>5/76الكامل:   

(42)
 .;=/7ينظر اإليضاح:   
  84سورة العنكبوت: اآلية. 

(43)
 .8/85اإليضاح:   
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قصيدة الٍب يقوؿ "كيركل أف جريرا دخل على الوليد كابن الرقاع العاملي عنده ينشده ال 
 فيها:

  بى لى غى 
ى
 اىى ادى سى كى  تً بلى ضً عٍ مي الٍ  شى يٍ رى ى قػي فى كى كى  ةن احى ٠بىى  يدي لً الوى  حى اميً سى ا٤ب

 قاؿ جرير: فحسدتو على أبيات منها، حٌب أنشد ُب صفة الظبية: 
 *وً قً كٍ رى  ةى رى بػٍ إً  فى أى كى   نى غى ي أى جً زٍ *تػي    
 أك يشبو بو، قاؿ: فقاؿ:قاؿ: فقلت ُب نفسي: كقع كا، ما يقدر أف يقوؿ،  
 ا".ىى ادى دى مً  اةً كى الد   نى مً  ابى صى أى  مه لى "قػى          
 .(45)قاؿ: فما قدرت حسدا لو أف أقيم حٌب انصرفت" 
 ىذا ما قالو ا٤بربد. 
ككرد ُب بعض الركايات ما يدؿ على أف جريرا عندما ٠بع أكؿ ىذا الرجز فطن إىل آخره،  

توادر ا٣بواطر، فهو ينبئ عن الفطنة كالَبقب لسّب النظم  . كىو من(46)فأنشده كما قاؿ "عدل"
 كائتبلفو، فكأف خاطر السامع ٯبيش ُب فكر القائل.

 التورية: 
: أف يطلق لفظ لو معنياف: ُب االصطبلح التخييل كالتوجيو، كىي كتسمى اإليهاـ ك 

 .(47)قريب كبعيد، كيراد البعيد: بداللة قرينة ترشد على ىذا ا٤بعُب
د ُب الكامل أمثلة للتورية، كبعض التعليقات عليها، كلكن ا٤بربد خلط بْب كقد كر  

أمثلتها، كأمثلة الكناية كالسبب أف كليهما يعتمد على اإلخفاء كالسَب. فقد أكرد شعرا لعمر بن 
 :(48)أيب ربيعة بدأه بقولو

يٍػهى ػػػػػػػًبفى    لًرىٍكبو  لىٍيتى ًشٍعرًم ىىٍل أىقيولىنٍ    ًة ىيٍم لىدى  وعي ػا ىىجي بلى
 وعي لي ا طي ي  رى الثػي  مً ٪بىٍ  نٍ مً  افى حى  واػػػػػػػػػػػػلي قً تى اسٍ فى  مي تي سٍ ر  ا عى مى ػػػػػػػػػػالى طى   

                                                                                                                                                 
، ;:5اإلصبع كابن حجة ا٢بموم. ينظر: نقد الشعر: صك٠باه قدامة التوشيح، كتابعو ُب ىذه التسمية كل من أيب ىبلؿ كابن أيب  ( 44)

، كخزانة األدب كغاية األرب، لتقي الدين أيب بكر علي ا٤بعركؼ باين حجة ا٢بموم، شركح >66، كٙبرير التحبّب: ص;=7كالصناعًب:  ص
 5/666.: ;>=5، 5عصاـ شعيتو، دار ا٥ببلؿ بّبكت، ط

(45)
 .7/585الكامل:   

(46)
 . =66كٙبرير التحبّب: ص ،6/67ينظر العمدة:   

(47)
 .>=ينظر ألواف من البديع )ٙبرير كتأصيل(، عبد ا عليوه حسن، طبعة دار األرقم بالزقازيق: ص  

(48)
 .4=5ديواف عمر بن أيب ربيعة: ص  
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كناية، كإ٭با يريد: "الثريا" بنت علي بن عبد  ٍب قاؿ: "قولو: "حاف من ٪بم الثريا طلوع" 
موصوفة با١بماؿ، كتزكجها .. ككانت "الثريا" .ا بن ا٢بارث بن أمية األصغر، كىم العببلت

سهيل بن عبد الرٞبن بن عوؼ الزىرم، فنقلها إىل مصر، فقاؿ عمر يضرب ٥بما ا٤بثل 
 بالكوكبْب:

ًهيً    ٍنًكحي الثيري ا سى
ي
 عىٍمريؾى الل و، كىٍيفى يػىٍلتىًقيىافً  بلن ػػػػػػػػػػأىيػيهىا ا٤ب

لى ٲبىىاًف"ػػػػػػػػػقى كىسيهيل إذا اٍستػى  ًىيى شىاميىة ًإذىا مىا اٍستػىقىل تٍ   
(49). 

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 

ىو يريد: صاحبو كذلك أف "الثريا" من منازؿ القمر الشامية، كسهيبل من النجـو اليمانية ك 
 "الثريا".
. كالتورية ٦بردة، حيث مل (50)فائدة التورية أف الشاعر يستطيع معها اإلنكار مٌب أراد ك 

تقَبف ٗبا يبلئم ا٤بعُب القريب، كقد قرنت ٗبا يبلئم ا٤بعُب البعيد، كىو "ا٤بنكح" فهو ليس من 
 صفات الكواكب.

ف كبل من "الثريا" ك"سهيل" رشح ىػ( مرشحة، أل 686كجعلها بدر الدين بن مالك )ت  
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 

ا من بِب أمية األصغر بن عبد مشس كسهيل إ٭با ىو الثريا صاحبتو الشامية الدار كالقبيلة. ألهن
 .(51) اليماين الدار ال القبيلة، فتم لو ما أراد من اإلنكار على من ٝبع بينهما بألطف كجو

 .(52)كقاؿ السيوطي هبذا ُب كتابو: عقود ا١بماف ُب ا٤بعاين كالبياف 
 :(53)كجاء ُب "الكامل" قوؿ الشاعر        

                                                 
  هم عبلة، إحدل نساء بِب عبلة اسم، ك قاؿ ا١بوىرم: اسم جارية. كالعببلت بالتحريك: بطن من بِب أمية الصغرل من قريش نسبوا إىل أم

 .:6/ =ٛبيم،. اللساف  مادة)عبل(:
(49)

 :6.ك البيتاف ُب ديواف عمر بن أيب ربيعة : ص679-6/678الكامل:   
(50)

 .549، كألواف من البديع: ص>76ينظر ٙبرير التحبّب: ص  
(51)

عبد ا١بليل يوسف، مكتبة اآلداب مصر،دط، دت: ينظر ا٤بصباح ُب ا٤بعاين كالبياف كالبديع، بدر الدين بن مالك، حققو كشرحو حسِب   
 . 6:6ص

 .115ص عقود ا١بماف ُب ا٤بعاين كالبياف:ينظر   (52)
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  اءي نى ا فً هًبى  يقي ضً يى  بره إً    وي ل  كي   فى وسي يي  نى ا ابٍ يى  ؾى رى صٍ قى  ف  أى  وٍ لى   
ى
 ؿً زً ػػػػػػػػػػػػػػنٍ ا٤ب

 لً عى فٍ تػى  ملىٍ  وي يصى مً قى  قد   يطى خً يى لً   ةن ار ػػػػػػػػػبٍ إً  ؾى ّبي عً تى سٍ يى  في ػػػوسي ػػػيي  اؾى ػػػتى أى كى   
 كمل يعلق ا٤بربد بشيء. 
اعر ُب كصف مهجـو بالبخل، التورية، كا٤ببالغة ُب ا٥بجاء، حيث بالغ الش فيهما كالبيتاف 

كاف ٲبتلك إبرا يضيق هبا بيتو، كجاء أبوه يوسف يستعّبه إبرة كاحدة ما أعطى إياه اإلبرة،   لوف
 .(54)كمن كاف ىذا شأنو فهو غارؽ ُب البخل، فالشاعر يورل بقميص يوسف للقدكد

أراده، كىو  فقولو "قد قميصو" يبلئم ا٤بعُب القريب الذم كرل بو عن ا٤بعُب البعيد الذم 
 ذـ "ابن يوسف" ا٤بهجو، كا٤بعاصر لو، كلذا كانت التورية مرشحة.

: كقيل للممسك عن الطعاـ: صائم لثباتو على ذلك، كيقاؿ: صاـ (55)كقاؿ ا٤بربد 
 :(56)النهار: إذا قامت الشمس .... كقاؿ النابغة

ـه كىخىٍيله     الليجيمىا. كي لى تػىعٍ  له خىيٍ ٙبىٍتى العىجىاًج كى   غىيػٍري صىاًئمىةو  خىٍيله ًصيىا
" عن الليجيمىا  كي لى تػىعٍ  يقوؿ ابن حجة: "أراد بالصياـ ىهنا: القياـ، ككرل بقولو: " 
 .(57)"الصياـ

فببلغة التورية تعتمد على اإليهاـ كالتعمية، كىذا يستدعي طوؿ التأمل للوصوؿ إىل  
لصنعة، كإال صارت تعمية للمعُب، ا٤بعُب ا٤براد، كجدير ٗبن ينطق بالتورية أف يبتعد عن التكلف كا

 ال ٧بسنا بديعيا.
"كنذكر آيات من القرآف الكرًن رٗبا غلط ُب ٦بازىا  كيقوؿ ا٤بربد آخر كتاب "الكامل": 

يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن ﴿النحويوف". ك٩با قالو: "كُب القرآف ُب ٨باطبة فرعوف:  َفاْليَ ْوَم نُ َنجِّ

                                                                                                                                                 
(53)

 .>/7الكامل:   
(54)

، كالقدكد: 8>8ـ: ص =:=5ىػ / >>57ينظر: الصبغ البديعي ُب اللغة العربية، أٞبد موسى، دار الكتاب العريب للطباعة كالنشر،   
ْت َقِميَصُو ِمن ُدبُرٍ ﴿ إشارة إىل قولو تعاىل: اَد بَِأْىِلَك ُسوًءا ِإالَّ َأن   قَاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأرَ   َوأَْلَفَيا َسيَِّدَىا َلَدى اْلَبابِ   َواْسَتبَ َقا اْلَباَب َوَقدَّ

 .69سورة يوسف: اآلية ﴾ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب أَلِيٌم 
(55)

 .=;/7الكامل:   
(56)

 .5:5: صديواف النابغة الذبياين  
(57)

 .4:، كينظر البديع ُب نقد الشعر: ص 6/86خزانة األدب:   
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س معُب "ننجيك" ٬بلصك، لكن نلقيك على ٪بوة من األرض "ببدنك": فلي . ﴾َخْلَفَك آيَةً 
 .(58)"بدرعك، يدؿ على ذلك "لتكوف ٤بن خلفك آية"

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.

يب اإلصبع ا٤بصرم جعل ىذه اآلية من شواىد التورية فقاؿ: "كمن ذلك ك ابن أ        
يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيَةً ﴿أيضا قولو عز كجل:  على رأم من رأل ﴾َفاْليَ ْوَم نُ َنجِّ

أف البدف ىنا: الدرع، فإف البدف يطلق على ا١بسد، كعلى الدرع، كىو هبذا التفسّب ُب 
ملو ٗبعُب ا١بسم، كأٮبل معُب الدرع، كمراده ما أٮبل، ال معُب ما استعمل، الظاىر قد استع

ُب  ىذا. فالباء على (59)فإف ٪باة فرعوف بعد الغرؽ بدرعو أعجب آية من خركجو ٦بردا"
 " للمصاحبة.بًبىدىًنكى قولو "

 الجمع:
بَ ُنوَن زِيَنُة اْلَماُل َوالْ ﴿كىو "أف ٯبمع بْب شيئْب أك أشياء ُب حكم كاحد، كقولو تعاىل:  

نْ َيا  .."(60) ﴾اْلَحَياِة الدُّ
 : ا٢بديث الشريف: "من كاف آمنا ُب سربو، معاَب ُب بدنو، (61)كقد كرد ُب "الكامل" 

 .(62)عنده قوت يومو فكأ٭با حيزت لو الدنيا ٕبذافّبىا"
ُب إٯباز مفهـو السعادة، كٝبع بْب ىذه الثبلثة ُب شيء كاحد،  فقد بْب الرسوؿ  

 طمح لو األنظار، كىو حيازة الدنيا ٕبذافّبىا، كتلك سعادة نفسية، كراحة جسدية.ت
 
 

                                                 
 6=سورة يونس: اآلية. 

(58)
 .>56-;8/56الكامل:   

(59)
 .546بديع القرآف، ابن أيب اإلصبع ا٤بصرم، ٙبقيق حفِب شرؼ، دار النهضة، مصر، دط، دت:   
 8سورة الكهف: اآلية:. 

(60)
 .:8/7اإليضاح:   

(61)
 .>5/59: الكامل  

 كقد كرد هبذا اللفظ: "من أصبح منكم معاُب ..." كركاية ا٤بربد هبا خبلؼ بسّب. >9/84: >675سلسلة األحاديث الصحيحة رقم  (62)
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  اللف والنشر:   
كىو "ذكر متعدد على جهة التفصيل أك اإلٝباؿ، ٍب ذكر ما لكل كاحد من غّب تعيْب،        

 .(63)ثقة بأف السامع يرده إليو"
 :ا٤بربد قد بينو با٤بثاؿ كالتوضيح ُب موضعْب ك      

 ، يذكر استحساف الركاة بيت امرئ القيس: (64)ففي أكؿ "باب التشبيو" 1-
 لىدىل كىٍكرًىىا اىٍلعين اًب كىا٢بىشىفي البىايل. كىأىف  قػهليوبى الط ٍّبً رىٍطبنا كىيىاًبسنا     
فقولو "العناب" يرجع إىل: "رطبا" كقولو:  ؛ألف فيو تشبيها ك كذلك اللف كالنشر ا٤برتب 
 البايل" يرجع إىل "يابسا" كٮبا بياف ٤با ذكر أكال. فالنشر على ترتيب اللف. "ا٢بشف
ْحَمِتِو َجَعَل   َوِمن رَّ ﴿"يدلل ا٤بربد على مزية االختصار، فيتبع ما سبق بقولو عز كجل:  ك 

َهارَ  ٤بخاطبْب يعلموف كقت علما بأف ا . ﴾لَِتْسُكُنوا ِفيِو َولَِتْبتَ ُغوا ِمن َفْضِلوِ   َلُكُم اللَّْيَل َوالن َّ
. فاللف كالنشر يعتمد على قرينة حالية، كىي: "علم (65)السكوف، ككقت االكتساب"

 ا٤بخاطبْب".
 كعقد بابا لذكر بعض أقواؿ ا٢بكماء جاء فيو:  2-

قاؿ عبيد ا بن عبد ا بن عتبة، ما أحسن ا٢بسنات ُب آثار السيئات كأقبح  "ك 
قبح من ذا، كأحسن من ذاؾ: السيئات ُب آثار السيئات، أ السيئات ُب آثار ا٢بسنات. ك

 كا٢بسنات ُب آثار ا٢بسنات.
كالعرب تلف ا٣بربين ا٤بختلفْب، ٍب ترمي بتفسّبىا ٝبلة ثقة ]بأف[ السامع يرد إىل كل  

َهارَ   َوِمن رَّ ﴿خربه، كقاؿ عز كجل:  َتْبتَ ُغوا ِمن لَِتْسُكُنوا ِفيِو َولِ   ْحَمِتِو َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالن َّ
 .(66) ".﴾َفْضِلوِ 

                                                 
(63)

 .8/78اإليضاح:   
(64)

 .7/76الكامل:   
 7;سورة القصص: اآلية. 

(65)
 .7/76الكامل:   

(66)
 .>56-;5/56ا٤بصدر نفسو:   
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تعجب كمفاضلة بْب ا٢بسن كالقبح ُب ا١بمع بْب ا٢بسنات "ُب قوؿ عبيد ا  
كالسيئات، أك انفراد أحدٮبا بالفعل، كقد أكرد ىذا ا٣برب بطريق اللف كالنشر على جهة 

 التفصيل، كلكن النشر كرد على غّب ترتيب اللف.
ا٢بسنات ُب آثار السيئات، كأقبح السيئات ُب آثار فقد لف أكال بقولو: "ما أحسن  

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 

 .(67)ا٢بسنات ُب آثار السيئات"
لكرٲبة فإف النشر فيها على ترتيب اللف. كقد أشار إىل ىذا أبو عبيدة )ت كأما اآلية ا 

 .(68)ىػ( بقولو: "٦بازه: لتسكنوا ُب الليل كلتبتغوا ُب النهار من فضل ا" 210
د ىذا اللوف البديعي، كعنو أخذ العلماء ىذا اللوف يكقد كاف ا٤بربد ذا بصّبة ُب ٙبد         

 يو.الببلغي كإف مل يشّبكا إل
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 

عبيدة أشار إىل اللف كالنشر ببياف ا٤براد ُب  وأب صحيحا ك ىذايف يكوف فك .(69)مذكورا"
 اآلية الكرٲبة.

يقوؿ: "كمن يقارف بْب ما قالو ا٤بربد، كما ذكره ا٣بطيب يرل أف ا٤بربد كاف أكثر  ك 
 .(70)إيضاحا من ا٣بطيب كما ىو ظاىر ُب تعليق كل منهما على اآلية"

 التقسيم:
ف تقسم الكبلـ قسمة مستوية، ٙبتوم على ٝبيع أنواعو، كال أ"عرفو أبو ىبلؿ بقولو:  

 .(71)ٱبرج منها جنس من أجناسو"

                                                 
 .4>7ربد كالببلغة ُب كتابو الكامل: صأبو العباس ا٤ب ( 67)
(68)

 .٦6/554باز القرآف:   
(69)

 .776أثر النحاة ُب البحث الببلغي: ص  
(70)

 .>65ا٤برجع نفسو:   
(71)

 .794الصناعتْب:   
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 .(72)ىو ذكر متعدد، ٍب إضافة ما لكل إليو على التعيْب""كقاؿ ا٣بطيب:  
قاؿ:  أف رسوؿ ا (73)مل يذكر ا٤بربد ىذا اللوف الببلغي، كلكن كرد ُب الكامل ك 

ل لك من مالك إال ما أكلت فأمضيت، أك أكلت فأفنيت، أك "يقوؿ ابن آدـ، مايل مايل، كى
"بأكجز عبارة، كبأسلوب القصر كجوه إنفاؽ ا٤باؿ  . فقد استوَب الرسوؿ (74)لبست فأبليت"

اإلنفاؽ ُب ا٤بأكل كا٤بلبس مثبل  الٍب تعود على ابن آدـ بالنفع ُب الدنيا كاآلخرة.كضرب 
 .(75)لوجوه ا٤بنافع الطيبة ُب الدنيا"

فقاؿ: رحم ا من تصدؽ من فضل أك  ؛ا٢بسن ةأعرابيا كقف على حلق"كذكر ا٤بربد أف  
قد أتبع أبو ىبلؿ  . ك(76)"ثر من قوت. فقاؿ ا٢بسن ما ترؾ ألحد عذراآآسى من كفاؼ أك 

ىػ( ىذا ا٣برب بقولو: "فانصرؼ األعرايب ٖبّب كثّب، كىذا يدؿ على حسن بديهة  395)ت 
 .(77)استوَب أصناؼ الناس هبذه الكلمات" األعرايب كفصاحتو، فقد

 :التجريد
ىو عند الببلغيْب: "أف ينتزع من أمر ذم صفة أمر آخر مثلو ُب تلك الصفة، مبالغة ُب   

 .(78)كما٥با فيو"
كالتجريد عرفناه عند سيبويو حْب قاؿ: "كلو قاؿ أما أبوؾ فلو أب لكاف على قولو فلك  

. ٍب سكت عنو (79)فيو أب: ٦برل األب على سعى الكبلـ" بو أب أك فيو أب، كإ٭با يريد بقولو
 النحاة قرنا كامبل حٌب رأيناه مرة أخرل ُب الكامل للمربد.

 قولو:"فقد ركل ا٤بربد ُب "الكامل" شعرا لقتاؿ الكبليب، كمنو  
 ارً ا١بى  ةى زى وٍ ي حى مً ٰبىٍ  دم ا٣بى  حً اضً وى لً  ةو حى اضً كى  مى دٍ ثى  ال  إً  رى ىٍ الد   عي ضى رٍ أى  الى   

                                                 
(72)

 .>8/7اإليضاح:   
(73)

 .;;5/7الكامل:   
(74)

ٙبقيق ك شرح أٞبد ٧بمد شاكر، مطبعة مصطفى البايب ا١بامع الصحيح ك ىو سنن الَبميذم، أليب عيسى ٧بمد بن عيسى بن سورة،   
 6;8/9: 2342ـ، باب ما جاء ُب الزىادة ُب الدنيا برقم>;=5ىػ/>=57، 6ا٢بليب، ط

 .5>7أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل : (75)
(76)

 .;;5/7الكامل:   
(77)

 .795الصناعتْب: ص  
(78)

 .8/88اإليضاح:   
(79)

 .9=5/5الكتاب:   
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يقوؿ: إ٭با ترضعِب أمي،  .*ال أرضع الدىر إال ثدم كاضحة* "قولو: كقاؿ ُب بيانو: 
 :(80)كليست غّب كرٲبة، كما قاؿ األعشى

  بي كى ٍر يػى  نٍ مى  رى يػٍ خى  ياى   
ى
 بلى ٖبىً  نٍ مى  فم كى بً  سان أٍ كى   بي رى شٍ يى    الى كى  ي  طً ا٤ب

صة ُب نسبها، يقوؿ: إ٭با تشرب بكفك، كليس ببخيل ...، كقولو: كاضحة أم خال 
 .(81)كليست بأمة"

ألف نفي النفي إثبات، فقد جرد الشاعر  ؛قولو: "كليست غّب كرٲبة" يفيد أف أمو كرٲبة 
 بطريق اللزـك أما كرٲبة ترضعو، كىذه ليست سول أمو، كاستشهد على ذلك ببيت األعشى.

ا آخر كا٢باصل أف الشاعر قد جرد كرٲب" :ىػ( ُب بيت األعشى 1230قاؿ الدسوقي )ت  
. (82) من ا٤بخاطب، ككُب عن شربو بكفو ا٤بستلـز لو بنفي الشرب بكف البخيل، كال منافاة..."

 فالتجريد  ىنا بطريق الكناية، كال منافاة بينهما.
كيبدك أف التجريد يفاد أكال ٍب الكناية، ألهنا من ا٤بعاين الثانوية، يقوؿ السيوطي: )ت        

ف البخيل فقد أثبت لو الشرب بكف كرًن، كمعلـو أنو يشرب ىػ(: "٤با نفى الشرب بك 911
 .(83)بكف نفسو، فهو إذف ذلك الكرًن كىذا أدؽ أمثلة التجريد"

ىػ( للبيت يدؿ على ىذا اسن البديعي كإف كاف مل يسمو،  276كٙبليل ابن قتيبة )ت  
يشرب بكف من فقد بْب ا٤براد بقولو: "يريد أف كل شارب يشرب بكفو، كىذا ليس ببخيل، ف

 .(84)ٖبل، كىو معُب لطيف"
 كُب نفس ا٤بقطوعة يقوؿ الشاعر: 

ي كى  ِبً تى يٍ لى  اى ػػػػي
 ارً ػػػػػػػ  يػسى لً  كٍ أى  نً صٍ ٢بًً  كٍ أى  كو لً اى ٤بً          ػةو عى فً اى ػػػػنبً  تٍ سى يٍ لى  ُبى ا٤ب

 رً فاى زٍ أى بً  تٍ احى رى  ذاى إً  اءً مى اإلً  يحى رً    كا دي ٯبىً  ملىٍ  ؽً ناى عٍ األى  ةً يى ضً نٍ أى  اؿي وى طً  
. أم: رفى ل، كيضرب مثبل للرجل، فيقاؿ إنو لزي مٍ يقوؿ ا٤بربد: "قولو: "بأزفار" فالزفر: ا٢بً  

 :(85)قاؿ أبو قحافة أعشى باىلة ٞباؿ لؤلثقاؿ ...

                                                 
(80)

 .5;5ديواف األعشى: ص  
(81)

 .:9-5/98الكامل:   
(82)

 ، 8/799:  حاشية الدسوقي ضمن )شركح التلخيص(  
(83)

 .6/56عقود ا١بماف:   
(84)

 .=:/5الشعر كالشعراء، البن قتيبة، ٙبقيق أٞبد ٧بمد شاكر، دار ا٤بعارؼ:   
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 ري فػٍ الزً  لي فى وٍ النػ   وي نٍ مً  ةى مى بلى  الظي ىبى أٍ يى   ا٥بيى أى سٍ يى ا كى هى طيً عٍ يػي  بو ائً غى و رى خي أى   
، كقولك: لئن لقيت فبلنا ليلقينك منو األسد، كقولو"النوفل" من قولو: كإ٭با يريده بعينو 

 .(86)إنو لذك فضل كنوافل"
فقد كرد التجريد ُب بيت األعشى، كُب ا٤بثاؿ الذم بعده على سبيل االستطراد لبياف  

فاألعشى جرد من ا٤برثى سيدا آخر، ٞباال لؤلثقاؿ، كما  معُب "زفر" ُب بيت "قتاؿ" السابق.
ألف ا٤بنتزع منو  ؛ع منو، كىي تفيد االبتداءتز ا٤بربد "كالتجريد باألداة "من" الداخلة على ا٤بنقاؿ 

 .(87)"مبدؤه كنشأتو من ا٤بنتزع منو الذم ىو مدخوؿ "من"
قاؿ الشيخ عبد القاىر: "ا٤بعُب على أنو النوفل الزفر، كليس النوفل الزفر باسم ١بنس غّب  

و شبو ا٤بمدكح بو، كإ٭با ىو صفة كقولك: ىو الشجاع، كىو جنس ا٤بمدكح كاألسد، فيقاؿ: إن
 .(88)السيد، كىو النهاض بأعباء السيادة"

"كشهد أعرايب عند معاكية بشهادة، فقاؿ لو معاكية:   كمن أمثلتو ما جاء ُب قوؿ ا٤بربد: 
 .(89)فقاؿ األعرايب: الكاذب متزمل ُب ثيابك، فقاؿ معاكية: ىذا جزاء من عجل" ؛كذبت

وؿ األعرايب: "الكاذب متزمل ُب ثيابك" كل من الكناية كالتجريد، حيث تلطف ُب ُب ق 
كذلك أنو جرد من معاكية شخصا آخر متزمبل ُب  .كصف "معاكية" بالكذب دكف أف يصرح

ثيابو، ك٤با كانت الثياب ال ٰبل فيها إال صاحبها كاف ىذا كصفا ٤بعاكية بالكذب بالتجريد الذم 
 النسبة. فهو ُب ىذا على حد قوؿ األعشى السابق.طريقو "الكناية" عن 

فقد أصاب غرضو دكف أف تثبت عليو هتمة،  ؛كتبدك مهارة األعرايب، كذكاؤه ُب ىذا الرد 
 ففي استطاعتو أف يتربأ من التبعة، فيقوؿ إنو عُب شخصا آخر غّب معاكية.   

 فائدٌب التجريد.قاؿ: ىػ( من;7:ك تبدك ىذه الفائدة فيما ذكره ضياء الدين بن األثّب)ت
 "كقد تأملتو فوجدت لو فائدتْب إحداٮبا أبلغ من األخرل. 

                                                                                                                                                 
 ديواف األعشى: ك البيت غّب موجود ُب الديواف. (85)
(86)

 .;9-5/98الكامل:   
(87)

 .=8/8مواىب الفتاح:   
(88)

 .:=5أسرار الببلغة: ص  
(89)

 .6/655الكامل:   
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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.

كىي األبلغ كذاؾ أنو يتمكن ا٤بخاطب من إجراء األكصاؼ ا٤بقصودة من مدح  كالفائدة الثانية:
أك غّبه على نفسو، إذ يكوف ٨باطبا هبا غّبه، ليكوف أعذر كأبرأ من العهدة فيما يقولو غّب 

   .(90)٧بجور عليو"
 ح بما يشبو الذم:د تأكيد الم

 :(91)كىو ضرباف 
 صفة مدح بتقدير دخو٥با فيها كقوؿ النابغة  أفضلهما: أف يستثِب من صفة ذـ منفية عن الشيء

 :(92)الذبياين
 بً ئً تاى الكى  اعً رى قً  نٍ مً  ؿه لوي في  ن  هبًً   مٍ هي وفػى يي سي  ف  أى  رى يػٍ غى  مٍ هً فيً  بى يٍ عى  الى كى   

كالثاين: أف يثبت لشيء صفة مدح، كيعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرل، كقوؿ النيب 
 ن قريش".: "أنا أفصح العرب بيد أين م 

 :(93)قد كرد قوؿ النابغة ُب موضعْب من "الكامل" ك 
 :(94)أك٥بما: أف ا٤بربد يقوؿ ُب بْب لبيد

 دىنىسى األىٍسؤيًؽ بًالعىٍضًب األىفىلٍ  ميٍدًمنه ٯبىٍليو بًأىٍطرىاؼو الذيرىل
 ... كجعلو "أفل" لكثرة ما يقارع بو ا٢بركب، كما قاؿ النابغة: 
 بً ئً تاى الكى  اعً رى قً  نٍ مً  ؿه لوي في  ن  هبًً     مٍ هي وفػى يي سي  ف  أى  رى يػٍ غى  مٍ هً فيً  بى يٍ عى  الى كى   

"كيركل أف عركة بن الزبّب سأؿ عبد ا٤بلك أف يرد عليو سيف أخيو عبد ا  كثانيهما: ُب قولو:
ابن الزبّب، فأخرجو إليو ُب سيوؼ منتضاة، فأخذه عركة من بينها، فقاؿ لو عبد ا٤بلك: مب 

 .(95)"قاؿ النابغة: "البيت"عرفتو؟ فقاؿ: ٗبا 

                                                 
(90)

 .6/5:7ا٤بثل السائر:   
(91)

 .>8/9اإليضاح:   
(92)

 .76ديواف النابغة الذبياين: ص  
(93)

 .95-5/94الكامل:   
(94)

 .=58ديواف لبيد بن ربيعة :ص  
(95)

 .:5/78الكامل:  
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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 

جاعة كا٢بمية، فكأف ألف ا٤بستثُب من أدلة الش ؛ا يشبو الذـٗبا١بيوش، فكاف ىذا تأكيدا للمدح 
 .(96)ُب ا٤بعُب تعليق على ااؿ

 تجاىل العارف:
، ك٠باه (97)"أف يسأؿ ا٤بتكلم عن شيء ما سؤاؿ من ال يعرفو، لغرض ببلغي"ىو  ك 

 كالتوبيخ ُب قوؿ ا٣بارجية:  ؛سوؽ ا٤بعلـو مساؽ غّبه، لنكتة"السكاكي: 
 (98)"يفً رً طى  نً ى ابٍ لى عى  عٍ زى ٘بىٍ  ملى  كى ن  أى كى  قان ورً مي  كى الى مى  رً ابوي ا٣بى  رى جى شى  ياى أى 

 :(99)ككرد ُب الكامل قوؿ ذم الرمة 
ًجلو يى فػى    ؟آ ءً كىبػىٍْبى النػ قىا  ا ظىبيةى الوىٍعسىاًء بػىٍْبى جيبلى  .(100)أىٍنتى أىـٍ أيـي سىاملًً
فهو مع إفادتو للتشبيو الضمِب فيو كذلك ٘باىل بأف ا٤برئي "ظبية" إلفادة أف قائلو صار  
 بْب الظبية، ك"أـ سامل" كذلك للتحّب ُب ا٢بب.ال يفرؽ 

  :المبالغة
بلوغو ُب الشدة أك الضعف حدا مستحيبل  ما ىي عند علماء الببلغة: "أف يدعى لوصف      

لئبل يظن أنو غّب متناه ُب الشدة أك الضعف كتنحصر ُب التبليغ كاإلغراؽ  ؛أك مستعبدا
 .(101)كالغلو"

ا النوع الثالث منها، كىو "الغلو" فهو يؤثر ا٢بقيقة كالصدؽ ك ا٤بربد ال ٰببذىا، كال سيم 
 مع جودة النظم.

يقوؿ ُب ذلك: "كأحسن الشعر ما قارب فيو القائل إذا شبو، كأحسن منو ما أصاب بو  
    . (102)ا٢بقيقة، كنبو فيو بفطنتو على ما ٱبفى عن غّبه، كساقو برصف قول، كاختصار قريب"

                                                 
(96)

 .>8/9ينظر اإليضاح:   
 .::/8اإليضاح: (  97)
(98)

: ص    .;86مفتاح العلـو
(99)

 .7;6ديواف ذم الرمة: ص  
(100)

 .7/99الكامل:   
(101)

 .>8/69، كينظر شركح التلخيص: ;8/8اإليضاح:   
(102)

 .8=5/6الكامل:   
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بن رشيق ككصفو با٢بذؽ قاؿ: "كقد قاؿ أحد ا٢بذاؽ خّب الكبلـ كقد كافقو على رأيو ىذا ا
 : (103)ناسبها، كأنشد ا٤بربد قوؿ األعشى ا٢بقائق، فإف مل تكن فما قارهبا  ك

 اىى ودي عي  دى ك  أى ا تى مى  اـً ٜبيى  ودً عي بً  قه ل  عى  مي ِبم مً  ٍْبى قى بػٍ أى ا مى  ف  أى  وٍ لى فػى   
القائل إذ شبو كأحسن منو ما أصاب فقاؿ: ىذا متجاكز كأحسن الشعر ما قارب فيو  

 .(104)للحقيقة فيو"
قد عقد ا٤بربد بابا ركل فيو الكثّب من أمثلة ا٤ببالغة، كبدأىا بقولو: "قاؿ أبو العباس: ل 

. كأكرد فيو فيضا من األخبار، كمنها ما يستحيل عادة، (105)كىذا باب من تكاذيب األعراب"
 مثلة:كال يصدقو ُب ذلك الزمن عقل، كىذه بعض األ

"حدثِب سليماف بن عبد ا عن أيب العميثل موىل العباس بن ٧بمد: تكاذب  :قاؿ ا٤بربد     
 أعرابياف، فقاؿ أحدٮبا: خرجت مرة على فرس يل، فإذا أنا بظلمة شديدة، فيممتها حٌب 

، (106)نبهتهاأكصلت إليها، فإذا قطع من الليل مل تنتو فمازلت أٞبل بفرسي عليها حٌب 
 فقاؿ اآلخر: فأ٪بابت،
لقد رميت ظبيا مرة بسهم فعدؿ الظيب ٲبنة، فعدؿ السهم خلفو، فتياسر الظيب، فتياسر  

 .(107)السهم خلفو، ٍب عبل الظيب، فعبل السهم خلفو، فا٫بدر عليو حٌب أخذه"
الكذب ظاىر ُب ىذا ا٣برب، فاألعرايب األكؿ أغار على قطع من ظلمة الليل، كٞبل  

فقد جعل الظلمة ٩با ٰبس  هت، فاستجابت كزالت عن موضعها.عليها بفرسو حٌب انتب
كيستجيب ٍب استعّب ذلك ٥با، ٍب حذؼ كرمز إليو بشيء من لوازمو، كىو "أنبو" مضافا إىل 

 الضمّب، غّب أف ما قالو األعرايب ال يقدر عليو إال ا سبحانو.
أك ذىب ٲبينة كيسرة  أما الثاين فإنو جعل سهمو يتبع الظيب أينما توجو: عبل أك نزؿ، 

 حٌب أصابو، فلم يفلت منو.

                                                 
 البيت غّب موجود ُب الديواف. ( 103)
(104)

 .5:/6العمدة:   
(105)

 .>=6/5الكامل:   
(106)

، فتنبو كانتبو من نومو: "كاستيقظ" اللسافقاؿ ابن منظور: نبهو ك     .>58/6)نبو(:  ، مادةأنبهو من النـو
(107)

 .6/644الكامل:   
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كتزعم الركاة أف عركة بن عتبة بن جعفر بن كبلب قاؿ لبِب ا١بوف الكنديْب "كقاؿ ا٤بربد:         
 يـو جبلة: إف يل عليكما حقا لرحلٍب ككفادٌب، فدعوين أنذر قومي من موضعي ىذا، فقالوا: 

 .(108)"٠بعهم على مسّبة ليلةأ، فشأنك، فصرخ بقومو بعد أف قاال لو: شأنك
كمن ذلك ما ٰبكوف ُب خرب "لقماف بن عاد" فإهنم يصفوف أف جارية لو سئلت ما بقي  

كا لقد ضعف بصره، كلقد بقيت منو بقية، إنو ليفصل "من بصره لدخولو ُب السن؟ فقالت: 
 .(109)ن الكذب"بْب أثر األنثى كالذكر من الذر إذا دب على الصفا. ُب أشياء تشاكل ىذا م

 فهذا غلو، ككذب من جهات شٌب، كىو غُب عن البياف.
 :(110)كمن أمثلة ا٤ببالغة قوؿ مهلهل بن ربيعة 
 ورً كي الذي بً  عي رى قٍ تػي  يضً البً  لى ليً صى  رً جٍ ًٕبى  نٍ مى  عى ٠بًٍ أى  يحي الرم  الى وٍ لى فػى   
رهبم فقد أفرط ُب ا٤ببالغة، فلوال الريح لسمع صليل السيوؼ باليمامة كقد كانت ح 

 با١بزيرة، كبْب ا٤بوضعْب عشرة أياـ.
كقالوا: ىذا خطأ ككذب من أجل أف بْب "ىػ(:  384كقاؿ أبو عبيد ا ا٤برزباين )ت  

 .(111)موضع الوقعة الٍب ذكرىا، كبْب حجر مسافة بعيدة جدا"
 :(112)كمنها قوؿ أيب الطمحاف القيِب

 ثاقبو دجى الليل حٌب نظم ا١بزع أضاءت ٥بم أحساهبم ككجوىهم  
فإضاءة األحساب كالوجوه على ىذه ا٢باؿ استعارة تصرٰبية أك مكنية كىذا بعيد ُب  

 العقل كالعادة.
 :(113)كمنها قوؿ عمراف بن حطاف الدكسي 
 ر كاف أشجع من أسامة فكذاؾ ٦بزأة بن ثو  
  ففي البيت التشبيو الضمِب كالغلو أيضا. 

                                                 
(108)

 .6/644الكامل:   
(109)

 .;6/64: ا٤بصدر نفسو  
(110)

 .6/648ا٤بصدر نفسو:   
(111)

 .:=ا٤بوشح: ص  
(112)

 .:=، كينظر: ا٤بوشح: =8/56الكامل:   
(113)

 .765لبدر الدين بن مالك:  ، كينظر: ا٤بصباح;6/64الكامل:   
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 :(114)كيورد ا٤بربد أبياتا لقيس بن معاذ، كمنها
 بً ىى ذٍ يى  يحي الرم  وً بً  بي ىى ذٍ ا تى مى نى يػٍ أى  لدن صى  كً لً ماى  ـ  أي  ياى  تً رٍ ادى ا غى ٭ب ى إً  الى أى 

.جعل جسمو من السقم صدل (115)كيقوؿ: "ىذا البيت من أعجب ما قيل ُب النحافة" 
 صوت تذىب بو الريح أينما تذىب.

 :(116)كمن أمثلة الغلو قوؿ كثّب 
 تٍ ل  ذى  سي فٍ ا النػ  ا ٥بىى من وٍ يػى  تٍ نى طم كي  ذاى إً  ةو يبى صً مي  لي كي   زي عى  ا ياى ٥بىى  وؿي قي أى 

يقوؿ ا٤بربد: "ككاف عبد ا٤بلك بن مركاف يقوؿ: لو كاف قاؿ ىذا البيت ُب صفة ا٢برب  
 .(117)لكاف أشعر الناس"

 كمن شواىد اإلغراؽ ما جاء ُب قوؿ ا٤بربد: 
 :(118)يعّب جريرا قاؿ األخطل 
ٍلبػىهيمي ؼى  يىاقػىٍوـه ًإذىا اٍستػىٍنبىحى األىضٍ     قىاليوا أًليممهٍم بيويل عىلىى الن اًر. كى
"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، 
 .(119)ة"كمنها السوءة الٍب ذكرىا من الوالد

 زادنا ضياء الدين بن األثّب من ا٤ببالغات: أف ىذا التصرؼ ٖببل با٢بطب، كأنو يؤذف  ك 
 .(120)بأف ال خادـ ٥بم، كفيو إيذاف ببخلهم با٤باء

 :(121)٩با يعد من التبليغ ما أكرده ا٤بربد من قوؿ بن الركمي ك 
  ءي ناى فً  اى هبً قي يضً ا يى رن بػى إً  لو تى ٩بيٍ  فى سي يوي  نى ابٍ  ياى  ؾى رى صٍ قى  ف  أى  وٍ لى   

ى
 ؿً زً ػػػػػػػػػػػنٍ ا٤ب

                                                 
(114)

 ،.;54ديواف قيس: ص  
(115)

 .7=5/6الكامل:   
(116)

  4;ديواف كثّب: ص  
(117)

 .5/768الكامل:   
(118)

 .::5ديواف األخطل: ص  
(119)

 .8/86الكامل:   
(120)

، 5ء لئلعبلـ العريب، طينظر كفاية الطالب ُب نقد كبلـ الشاعر كالكاتب، البن األثّب، ٙبقيق النبوم عبد الواحد شعبلف، الزىرا  
 .547ـ: ص8==5ىػ / 5859

 البيتاف غّب موجوداف ُب الديواف. (121)
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 لً عى فٍ تػى  ملىٍ  وً يصً مً قى  د  قى  طى خيً يى لً          ةن رى ػػػػػػػػػػٍ ػبػإً  ؾى ري ػػػػػػػػػػػػيعً تى سٍ يى  في سي يوي  ؾى تاى أى كى   
كا٤بثاؿ من شواىد التورية أيضا، كمع أف الشاعر بالغ ُب كصف مهجوه إىل ىذا ا٢بد، إذ  

ضن هبا على من؟ فهذا كإف كاف مستبعدا إال أنو ٩بكن عقبل كعادة فهو ال قيمة لئلبرة، فهو ي
 .(122)من التبليغ

فا٤ببالغة باب كاسع كشواىدىا كثّبة، ك٥با صلة ٗبباحث ا٤بعاين كالبياف كالبديع، كاألسرار  
 الببلغية ال يزاحم بعضها بعضا.

 االلتفات:
لكامل" فقاؿ مثبل بعد أف أكرد لقد بْب ا٤بربد االلتفات كنوعو ُب مواضع من كتابو "ا 

 : (123)مقطوعة لؤلعشى ٲبدح ىوذة بن علي، كيذـ ا٢بارث بن كعلة: "كأما قولو
 ادى امً حى  وذى ىي  ياى  كى نٍ مً  ٍّبو ًٖبى  تي بٍ أي فى  ةو دى ليً وى ا بً شى ى العى لى عى  ِبً عى تػى مٍ أى كى   
ربد ، كفسر ا٤ب(124)فإنو كاف يتحدث عنو، ٍب أقبل عليو ٱباطبو، كترؾ تلك ا٤بخاطبة" 

سبب استخداـ الشاعر ٥بذا األسلوب ُب الكبلـ بقولو: "العرب تَبؾ ٨باطبة الغائب إىل ٨باطبة 
  .(125)الشاىد، ك٨باطبة الشاىد إىل ٨باطبة الغائب"

 : كأكرد ٦بموعة أخرل من األمثلة فقاؿ: "كقاؿ عنَبة    
 ـً رى ٧بىٍ  ابٍػنىةى  كً بي بلى طً  ي  لى رنا عى سً عى  فىأىٍصبىحىٍت   شىطىٍت مىزىاري العىاًشًقْبى 

 .(126)فكاف ٰبدث عنها ٍب خاطبها" 
قاؿ ابن األنبارم: "الزائركف: األعداء  .فااللتفات ُب ىذا البيت من الغيبة إىل ا٣بطاب 

يزأركف عليو من أجلها ،ك أصلو من زئّب األسد...يعِب شطت عبلة مزار العاشقْب ،أم بعدت 
فظ "عسر" خرب "أصبحت" كالطبلب: مرتفع ٗبعُب من مزارىم، كاسم "أصبحت" مضمر فيو، كل

 عسّب.

                                                 
(122)

 .557ـ: >>=5ىػ / >584ينظر الفنوف البديعة ُب دائرة البحث الببلغي، فوزم السيد عبد ربو، مكتبة ا٢بسيِب اإلسبلمية،   
 .9:ديواف األعشى: ص (123)
(124)

 .7/66الكامل:   
(125)

 .7/66ا٤بصدر نفسو:   
    4>ديواف عنَبة: ص. 

(126)
 .7/66الكامل:   
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فذكرىا غائبو، ٍب  -ركاية ثانية للبيت-فإف قاؿ قائل: كيف قاؿ: "حلت بأف الزائرين  
" فخاطبها؟ قيل لو: العرب ترجع من الغيبة إىل ا٣بطاب، كمن ا٣بطاب  قاؿ: "طبلبك ابنة ٧بـر

 .(127)إىل الغيبة"
 :ريركقاؿ ا٤بربد: "كمثل ذلك قوؿ ج 
يمىا لًٍلمىنىازًًؿ الى    ىدىل فػىبىلًينىا؟أىصىمى          اػػػػػػحىزًينى  بي ػػػػػػ٘بًي

ـى ا٤ب  ٍمنى أىـٍ قىدي
مىًٍب     عيًصينىا. اؾً ًإذىا أىرىٍدفى ًسوىل ىىوى ف  كىتػىرىل العىوىاًذؿى يػىبىتىًدٍرفى مىبلى
 قاؿ أكال الرجل، ٍب قاؿ: سول ىواؾ، كقاؿ آخر: 
 اين ػػػػػػػػػتى أى  وي ػػػػػػػػػنٍ مً  وي ػػػػػػػػػنى  إً ايل ػػػػػػػػػػػػمى كى  يمً وٍ قػى  اةى رى سى م كى دً الً كى  كى ل لى دن فً   
 .(128)على ٙبويل ا٤بخاطبة" 
 :(129)كأكرد مقطوعة لذم الرمة ٲبدح ببلال جاء فيها 
 ياى ازً بى  فى رٍ صى بٍ أى  افي كى رٍ الكً  مي هي نػ  أى كى  وي لى وٍ حى  ـى وٍ ل القى رى ى تػى وسى  مي يب أى  آؿً  نٍ مً   
فقاؿ: "ترل" كمل يقل: ترين، * من آؿ أيب موسى ترل القـو حولو*قولو: ك قاؿ ا٤بربد: " ك 

 ككانت ا٤بخاطبة أكال المرأة، أال تراه يقوؿ:
 ياى ضً قاى  ٍّبً ا٣بى  ةى نى بػٍ ا اا يى هى فيً  عي اجً رى أي   ةو مى صوي خي  ُبً  تًِب رٍ صى بٍ أى  ذٍ مي  تي نٍ كي   ماى كى   
 .(130)لعرب تفعل ذلك"ٍب حوؿ ا٤بخاطبة إىل رجل، كا 
من خبلؿ ىذه األمثلة نبلحظ أف ا٤بربد تفطن لبللتفات كأنواعو، كأنو ليس غريبا عن  

يٍح   ْيَن ِبِهم ِبرِ   َحتَّٰى ِإَذا ُكنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجرَ ﴿العرب، إال أنو حينما ٕبثو ُب قولو تعاىل: 
. كا٤بفهـو (132)إخبارا عنهم  النيب ، رأل أف ا٤بخاطبة كانت لؤلمة ٍب انصرفت إىل(131)﴾طَيَِّبةٍ 

ُب اآلية أف ا٣بطاب موجو إىل الناس أكال بطريق ا٣بطاب ٍب أخرب عنهم بطريق الغيبة، فااللتفات 
 ﴾َحتَّٰى ِإَذا ُكنُتْم  ﴿كليس كما زعم ا٤بربد، بأف االلتفات ُب قولو  ﴾ْيَن ِبِهم   َوَجرَ  ﴿ُب قولو 

                                                 
(127)

 .==6شرح القصائد السبع الطواؿ: ص  
 8ديواف جرير: ص;: . 

(128)
 .;6/9الكامل:   

 .4=6ديواف ذم الرمة: ص - ( 129)
(130)

 .:6/9الكامل:   
 .66سورة يونس: اآلية ( 131)
(132)

 .:6/9-7/66ينظر الكامل:   
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، كهبذا استحق ا٤بربد نقد مة ٍب انصرؼ إىل الرسوؿ باعتبار أف ا٣بطاب كاف موجها إىل األ
ا٤برصفي البلذع فهو يعقب عليو بقولو: "كىذا ىذياف من أيب العباس، كغفلة عن سياؽ اآلية، 

رُ  ﴿كإ٭با ا٣بطاب فيها للناس ال للنيب عليو السبلـ، قاؿ تعاىل:    ُكْم ِفي اْلبَ رِّ   ُىَو الَِّذي ُيَسي ِّ
كأنو يريد أف يؤكد حا٥بم   ﴾ْيَن ِبِهم   َوَجرَ  ﴿ذلك ا٣بطاب إىل الغيبة، فقاؿ  ٍب صرؼ ﴾  َواْلَبْحرِ 

 .(133)٤بن بعدىم، فيستنكركه كيستقبحوه"
قاؿ الز٨بشرم مبينا سر االلتفات كنوعو ُب ىذه اآلية "فإف قلت: ما فائدة صرؼ  

هم منها، كيستدعي الكبلـ عن ا٣بطاب إىل الغيبة؟ قلت: ا٤ببالغة كأنو يذكر لغّبىم حا٥بم ليعجب
 .(134)منهم اإلنكار كالتقبيح"

كببلغة ىذا االلتفات تكمن ُب أهنم ٤با كانوا ُب مقاـ ا٢بضور كا٤بشاىدة خوطبوا فلما  
 جرت هبم السفن كابتعدكا الـز ىذا أف يتحدث عنهم بطريق الغيبة.

 سيبويو. كرأم ا٤بربد ُب االلتفات بصفة عامة ٯبرم على ما كاف مستقرا عليو منذ كتاب 
  السلوب الحكيم:

من صور البديع أسلوب ا٢بكيم، كقد عرفوه بقو٥بم: "تلقى ا٤بخاطب بغّب ما يَبقب  ك        
ٕبمل كبلمو على خبلؼ مراده تنبيها على أنو األكىل بالقصد،أك تلقى السائل بغّب ما يتطلب 

 .(135) لو ..."بتنزيل سؤالو منزلة غّبه، تنبيها على أنو األكىل ٕبالو أك ا٤بهم 
لقد ذكر ا٤بربد أمثلة كثّبة ٥بذا اللوف الببلغي، غّب أنو مل يهتد إىل تسميتو، كمل يشرح  

فهو يقوؿ: "كيركل أف ضيفا نزؿ با٢بطيئة، كىو يرعى غنما لو، كُب يده عصا، فقاؿ  ؛أمثلتو
، فقاؿ الضيف: يا راعي الغنم ما عندؾ؟ فأكمأ  إليو ا٢بطيئة بعصاه، كقاؿ: عجراء من سلم

. كمعُب، عجراء من سلم: عصا من (136)الرجل: إين ضيف، فقاؿ ا٢بطيئة: للضيفاف أعددهتا"
 ليكوف أ٤بها شديد. ؛شجرة العضاة كفيها عقد

                                                 
(133)

 .;>8/5رغبة األمل:   
(134)

 .6/675الكشاؼ:   
(135)

 .5/5:4اإليضاح:   
(136)

 .=7/59الكامل:   
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( لعامر بن عبد قيس العنربم، كرآه ظاىر األعرابية:يا كقاؿ: "قاؿ عثماف بن عفاف ) 
ما يَبقب، تنبيها على أنو األكىل بالقصد  . فقد أجابو بغّب(137)"أعرايب: أين ربك؟ فقاؿ با٤برصاد

 كا٢بفظ.
فخرجت إىل الطائف  ؛ىجم علي شهر رمضاف كأنا ٗبكة"يركل عن األصمعي قولو:  ك 

ألصـو هبا، ىربا من حر مكة، فلقيِب أعرايب فقلت لو: أين تريد؟ فقاؿ: أريد ىذا البلد ا٤ببارؾ 
. أم: أنِب (138)ا٢بر؟ فقاؿ: من ا٢بر أفر"ألصـو ىذا الشهر ا٤ببارؾ فيو، فقلت لو: أما ٚباؼ 
 أرجو بالصـو على ىذه ا٢باؿ أف أفر من حر جهنم.

كقد صلى ليلة حٌب أصبح "كىذا الكبلـ نظّب كبلـ الربيع بن خيثم، فإف رجبل قاؿ لو:  
فقد أشفق الرجل على  .(139)"أتعبت نفسك، فقاؿ: راحتها أطلب: إف أفره العبيد أكيسهم

 كلكن الربيع يطلب هبذا التعب راحة نفسو ُب اآلخرة.الربيع من التعب، 
قوؿ ركح بن حاًب بن قبيصة بن ا٤بهلب، نظر إليو رجل كاقفا بباب "كنظّب ىذا الكبلـ  

ا٤بنصور ُب الشمس، فقاؿ: قد طاؿ كقوفك ُب الشمس فقاؿ ركح: ليطوؿ كقوُب ُب 
غرض من األغراض كالتنبيو إىل فقد أجيب السائل ُب ىذه األمثلة بغّب ما يتوقع، ل .(140)"الظل

 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  

 ا٤بقاـ. ا٤بخاطب إىل غرض أىم يتفق ك
 : المحسنات البديعية اللفظية: المبحث الثاني

ع استعماؿ اسنات البديعية اللفظية إىل ٙبسْب اللفظ أصبل، كإف تبع ذلك ٙبسْب يرج 
 ا٤بعُب ألف ا٤بعُب إف عرب عنو بلفظ حسن استتبع ذلك زيادة ُب ٙبسْب ا٤بعُب.

 : الجناس   
 ىو التجنيس كالتجانس كاجملانسة ككلها مشتق من ا١بنس.       

                                                 
 .;=/5الكامل: (137)
(138)

 .5/646ا٤بصدر نفسو:  
(139)

 .9>، كينظر رسالة الببلغة:ص5/646ا٤بصدر نفسو:  
(140)

 .:>، كرسالة الببلغة:ص5/646ا٤بصدر نفسو:  
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٠بو، قاؿ: "كقد يكوف اللفظ كاحدا كيدؿ على لقد تعرض ا٤بربد للجناس كإف مل يسمو با 
٫بو قولك: زيد على ا١ببل يا فٌب، كزيد عبل ا١ببل، فيكوف )عبل( فعبل كيكوف حرفا  ؛اسم كفعل

 خافضا. كا٤بعُب قريب.
كمن كبلمهم اختبلؼ اللفظْب الختبلؼ ا٤بعنيْب، كاختبلؼ اللفظْب كا٤بعُب كاحد،  

.. كأما اتفاؽ اللفظْب كاختبلؼ ا٤بعنيْب فقولك: ضربت كاتفاؽ اللفظْب كاختبلؼ ا٤بعنيْب .
مثبل، كضربت زيدا، كضربت ُب األرض إذا أبعدت، ككذلك كجدت تكوف من كجداف الضالة، 

كقولك كجدت زيدا كرٲبا، كُب معُب ا٤بوجدة، ٫بو كجدت على   ؛تكوف ُب معُب علمت ك
 .(141)زيد"

ه من القرآف اجمليد" استهلو بقولو: "ىذه كللمربد كتاب ٠باه "ما اتفق لفظو كاختلف معنا 
حركؼ ألفناىا من كتاب ا عز كجل، متفقة األلفاظ، ٨بتلفة ا٤بعاين، متقاربة ُب القوؿ، ٨بتلفة 

 .(142)ُب كبلـ العرب" دُب ا٣برب على ما يوج
ٍب قدـ لنا نصيحة ذكية  .كقدـ لنا ٦بموعة من األلفاظ من جنس كاحد كٚبتلف معُب 

سوؿ لو نفسو استخداـ ا١بناس ُب كبلمو قاؿ: "ككل من آثر أف يقوؿ ما ٰبتمل منو لكل من ت
 .(143)معنيْب فواجب عليو أف يضع على ما يقصد لو دليبل، ألف الكبلـ كضع للفائدة كالبياف"

      قاؿ: "فمما اتفق لفظو  .تبع ا٤بربد ىذا الكبلـ بأمثلة للجناس ُب القرآف الكرًنأ ك 
  ىذا ٤بن شك. ٍب قاؿ:  . ﴾ ِإالَّ َأَماِنيَّ َوِإْن ُىْم ِإالَّ َيظُنُّونَ :﴿ )و تعاىلاختلف معناه: قول ك

 ﴾ بِِّهمْ   الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَن َُّهم مُّاَلُقو رَ  ﴿
. فهذا يقْب، ألهنم لو مل يكونوا مستيقنْب لكانوا  

 ضبلال كشكاكا ُب توحيد ا تعاىل.
 ، أم أيقنت كمثلو  ﴾ ِإنِّي ظََننُت أَنِّي ُماَلٍق ِحَسابَِيوْ  ﴿ن: كمثلو ُب اليقْب قوؿ ا٤بؤم 

 

                                                 
(141)

 .:5/8ا٤بقتضب:   
(142)

 .;8يد،: صما اتفق لفظو كاختلف معناه من القرآف اجمل  
(143)

 .96ا٤بصدر نفسو: ص  
   سورة البقرة: اآلية;<. 

  8سورة البقرة: اآلية:. 
 64سورة ا٢باقة: اآلية. 
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 .(144). أم أيقنوا" ﴾ َفظَنُّوا أَن َُّهم مَُّواِقُعوَىا ﴿قولو تعاىل: 
 يصف قوما نزؿ هبم يبكمن ا١بناس الناقص ركل ا٤بربد مقطوعة لعبيد بن العرندس الكبل 

 : (145)كأك٥با
 ارً سى يٍ أى  ءي ناى بٍ أى  ةو مى ري كٍ مى  اسي و  سى   رو سٍ ك يي كي ذى  اره سى يٍ أى  في و ني يً لى  وفي ني يً ىى   
ألف االختبلؼ بْب  ؛فبْب قولو: "ىينوف" ك"لينوف" جناس ناقص، كيسمى جناسا الحقا 

 اللفظْب ُب ا٢برؼ األكؿ فقط، كٮبا غّب متقاربْب ُب ا٤بخرج.
يهة، ال تعمد فيو كال ا١بناس عموما يكوف ببلغة إذا جاء فيض ا٣باطر، كعفو البد ك 

 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   
 .(146)م مواالة الصوت. قاؿ ابن الدمينةالبهائ

 .(147)"دً نٍ الر   نى مً  تً اى النب  ضم غى  نو نى ى فً لى عى   ىحى الضي  قً ٍكنى رى  ى ُب  ءي قاى رٍ كى  تٍ عى جى سى  فٍ أى أى  
فقد بْب أف السجع موضعو النثر، كفيو تتفق القرينتاف ُب الركم، كما تتفق القواُب ُب  

ؿ ابن الدمينة، ففي ىديل ا٢بماـ ترجيع كتطريب، الشعر، كما بْب أصلو اللغوم كاستشهد بقو 
   على جهة كاحدة ...  : ىدؿى عان سجٍ  ا٢بماـ تسجعي  ىػ(: "كسجعى  711يقوؿ ابن منظور )ت 

 :(149)ربد قوؿ ابن الرقيات. كركل ا٤ب(148): مواالة صوهتا على طريق كاحد"ا٢بمامةً  سجعي  ك
 اءي ػػػػػػػػًظمى  ؼي و ػػػػػػالش يىاًطْبي كىالسييي  يػحً    وػػكىال ًذم نػىغ صى اٍبنى دىٍكمىةى مىا تي 

 ءي بلى غً الضمرىاب  ُب  كى  صىٍلتنا بًالس ٍيفً       مٍ ػػػػػػػػػػػهي ػػػيىٍضرًبي  رىاؽى ػػػػػػػػػػالعً  احى ػػػػػػػػػفىأىبىػ

                                                 
  97سورة الكهف: اآلية. 

(144)
 كما بعدىا. 97ما اتفق لفظو كاختلف معناه: ص  

(145)
 .>;/5الكامل:   

(146)
 .75ك الدمينة أمو، الشعر كالشعراء: ص ىو عبيد ا بن عبد ا، كىو من خثعم  

(147)
 .6/684الكامل:   

(148)
 4>5/:لساف العرب، مادة )سجع( :   

(149)
 .4=ديواف عبيد ا بن قيس الرقيات ،ٙبقيق كشرح ٧بمد يوسف ٪بم،دار صادر بّبكت،دط، دت: ص  
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صعب كأتبعو بقولو: "فإ٭با يريد بابن دكمة: ا٤بختار بن أيب عبيد الثقفي. كالذم نغصو مي  
بّب، ككاف ا٤بختار ال يوقف لو على مذىب. كاف خارجيا ٍب صار زبّبيا، ٍب ثار رافضيا ُب بن الز 

 ظاىره.
لهم ضربا من السجاعة ألمور كقولو: "ما توحي الشياطْب" فإف ا٤بختار كاف يدعى أنو يي  

:  .فيوقعها، فيقوؿ للناس: ىذا من عند ا عز كجل تكوف، ٍب ٰبتاؿي  فمن ذلك قولو ذات يـو
نزلن من السماء نار دٮباء، فلتحرقن دار أ٠باء، فذكر ذلك أل٠باء بن خارجة، فقاؿ: أقد "لت

 فَبكو كالدار، كىرب من الكوفة. .سجع أيب إسحاؽ ىو كا ٧برؽ دارم
قاؿ ُب بعض سجعو: أما كالذم شرع األدياف، كجنب األكثاف، ككره العصياف ألقتلن  ك 

كلياء الشيطاف، حاشا النجيب ظبياف، فكاف النجيب ٛبميا أ أزد عماف، كجل قيس غيبلف، ك
 .(150)ظبياف يقوؿ: مل أزؿ ُب عمر ا٤بختار أتقلب آمنا"

 ىذا كذب كافَباء من ا٤بختار، فقد أقسم بوقوع أشياء ال ٲبلك منها شيئا. 
التكلف يبدك كاضحا ُب ىذا السجع، فقد اجتلبت كلمة "دٮباء" لتوازف كلمة:  ك 

 ا النجيب ظبياف" قلقة ُب مكاهنا."أ٠باء"، كٝبلة "حاش
خفائها،  بعيد عن الببلغة، كقائلو يتخذ منو سبيبل إىل تعمية ا٤بعاين ك"كالسجع ا٤بتكلف  

يكثر ىذا ٖباصة ُب  ككذا صرؼ االنتباه إىل الزخرؼ اللفظي، كىذا على حساب ا٤بعُب. ك
كبلمهم، كتقييدا   سجع السحرة كالكهاف فقد تفننوا فيو فتنة للسامع، كصرفا عن مضموف

 .(151)"٢بكمهم، كإ٥باء ٥بم عن تتبع ما يلقوف إليهم من أخبار
فالسجع يكوف من البديع "إذا طلبو ا٤بعُب، كاستدعاه، كساؽ ٫بوه، كحٌب ال تبتغي بو  

 .(152)بديبل، كال ٘بد عنو حوال"
 لزوم ما ال يلزم:

س ببلـز ُب مذىب ىو "أف ٯبيء قبل حرؼ الركم كما ُب معناه من الفاصلة ما لي ك 
 .(153)السجع"

                                                 
 (150)

 .6:9-6/6:8الكامل:   
 849ص أبو العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل: ( 151)
(152)

 .547أسرار الببلغة: ص  
(153)

 .8/546اإليضاح:   
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 :(154)كمل يذكره ا٤بربد، كلكن كرد ُب كاملو قوؿ الشاعر 
 تً ػل  ػػػػػػػػػػػػػػجى  يى ىً  فٍ إً كى  نٍ نى ٛبيٍ  ملىٍ  مى ادً ػػػػػػػػيى أى      يػػػتً ي  نً مى  تٍ ػػػػػػػػاخى رى ا تػى ا مى رن مٍ عى  ري كي شٍ أى ػػػػػسى   
 تً ػل  زى  لي عٍ ا النػ  ذى ل إً وى كٍ الش   رى هً ظٍ مي  الى كى     وً قً ديً صى  نٍ عى  ُبى الغً  وبً جي ٧بىٍ  ري يػٍ غى  ٌبن فى   
 تً ػل  ػػػػػػػػػػػػػػػ ٘بىى ٌب  حى  وً يٍ نػى يػٍ ل عى ذى قى  تٍ انى كى ػفى     اى هني كاى ى مى ػػػفى ٱبىٍ  ثي يٍ حى  نٍ  مً ًٍب ل  ل خي أى رى   
، فقد التـز 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  

يب كقد كجدت بْب شعراء ا١باىلية، كفطن كالسرقات قدٲبة ُب األدب العر  .لذلك قواعد كأصوال
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 

 :(155)عن معانيو األخذ كاإلغارة، قاؿ
 بىٍل الى يػيوىاًفقي ًشٍعريىيٍم ًشٍعرًم   شيعىرىاءى مىا نىطىقهوا الى أىٍسرًؽي ال

 ع ا٤ببلحاة بْب جرير كالفرزدؽ، كل ادعى أف صاحبو يأخذ منو.و ككانت السرقة من موض 
كاألخذ كالسرقة ُب ىذا ا٤بقاـ لفظاف ٗبعُب كاحد، كقد تلطف القدماء ُب ىذا التصرؼ  

 خذ".األديب، فعربكا عنو كثّبا بلفظ "األ
أما ا٤بربد فإنو عرب عن السرقات األدبية بكل من: األخذ،  السرقات الدبية عند المبرد: -

كالسرقة ككاف لركايتو لؤلدب أثر كبّب ُب إيراد كثّب من األمثلة ُب ا٤بوضع الواحد، كىذه ٭باذج 
 منها.

، كمنها قولو يركل ا٤بربد قصيدة   :(156)لرجل يكُب أبا ٨بزـك
 وناى ني عٍ يػى  اهي ي  إً  مي ا٥بىي خى  ؟سه ارً فى  نٍ مى  اوٍ عى دى فى  ده احً كى  نا  مً  فً لٍ األى  ُب  افى كى   وٍ لى   

                                                 
(154)

 .5/658الكامل:   
(155)

 .:54ديواف حساف: ص  
(156)

 .5/555الكامل:   
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 ٍب يتبعو بقولو: 
 :(157)"مأخوذ من قوؿ طرفة 
؟ ًخٍلتي أىن ًِب اًإذىا القىٍوـي قىاليو     فػىلىٍم أىٍكسىٍل كملى أىتػىبػىل دً عيًنيتي  : مىٍن فػىٌبن
 كمن قوؿ متمم بن نويرة: 
؟ لً ًإذىا القىٍوـي     ٌبى الفى  وي ن  كً لى ى، كى عى دٍ يي  مي هي لي ا كي مى فى  ةو مى ظيً عى قاليوا: مىٍن فػىٌبن
كىو -أخذه من قوؿ ا٥بمذاين  *ناى سى في نػٍ أى  عً كٍ الرى  ـى وٍ يػى  صي خً نػىرٍ لى  ناى إً *كيقوؿ: "كقولو:  
 أبو مسركؽ بن األجدع الفقيو: -األجدع
 كؿً ذي ػػػػػػػػػخى  ري يػٍ غى  عً كٍ ر  ػػػػػال اةى دى غى  ن  ٥بىي         ًِب ن  أى  افى ذى ٮبىى  افي وى سٍ نً  تٍ مى لً عى  دٍ قى لى   
 كؿً ذي بى  ري يػٍ غى  اءً جى يٍ ل ا٥بى وى  سً ُب  وي لى         ًِب ن  إً ي كى هً جٍ كى  اءً جى يٍ  ا٥بى ُب  ؿي ذي بٍ أى كى   
 كمن القٌتاؿ الكبليب حيث يقوؿ: 
 بً بلى و كً ني بػى  ـي ارى  الكً ايل وى خٍ أى كى   رو يػٍ شى  قي ًِب بى  ْبى مً رى كٍ األى  ني ابٍ  ناى أى   
 .(158)"بً باى للسم  ضي رم عى تػي  ا الى وىن جي كي   انػى يٍ قى ا التػى ذى إً  افً عى للطم  ضي رً عٍ نػي   
، كعده العلماء من السرقة ا٤بذمومة ما جاء ُب قوؿ (159)ك٩با ىو من النسخ كاالنتحاؿ 

 ا٤بربد:
ا ككاف كاجد-"كدخل عبد ا بن الزبّب يوما على معاكية: فقاؿ: ا٠بع أبياتا قلتهن  

 فقاؿ معاكية: ىات، فأنشده: -عليو
 لي ػػػػػػػػػػقً عٍ يػى  افى كى   فٍ إً  افً رى جٍ ا٥بً  ؼً رى ى طى لى عى  وي تػى دٍ جى كى  اؾى خى أى  فً صً نٍ تػي  مٍ ػػػػػػلى  تى نٍ ا أى ذى إً 
 لي حى زٍ مى  فً يٍ الس   ةً رى فٍ شى  نٍ عى  نٍ كي يى  ا ملىٍ ذى إً  وي يمى ضً تي  فٍ أى  نٍ مً  فً يٍ الس   د  حى  بي كى ٍر يػى كى 

لقد شعرت بعدنا يا أبا بكر: ٍب مل ينشب معاكية أف دخل عليو معن  فقاؿ لو معاكية: 
 فقاؿ لو: أقلت بعدنا شيئا؟ قاؿ: نعم فأنشده: ؛بن أكس ا٤بزين

 دي ػػػػػػػػػعٍ تػى  اى ػػػػػػػنيم ى أى لى عى  لي كجً ألى  ينم إً م كى رً دٍ ا أى مى  ؾى ري مٍ عى لى 
ى
 ؿي ك  أى  ةي ي  نً ك ا٤ب

                                                 
(157)

 .68ديواف طرفة بن العبد: ص  
 ."صدر بيت كمن القصيدة، كعجزه: "كلو نساـ هبا ُب األمن أغلينا 

(158)
 .559-5/558الكامل:   

(159)
ىو "أف يؤخذ ا٤بعُب كلو إما مع اللفظ كلو أك بعضو كإما كحده فإف كاف ا٤بأخوذ كلو من غّب تغيّب لنظمو فهو مذمـو النسخ كاالنتحاؿ   

 .8/554مردكد ألنو سرقة ٧بضة"، اإليضاح: 
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فقاؿ لو معاكية: يا أبا بكر، أما ذكرت  ؛الزبّب حٌب صار إىل األبيات الٍب أنشدىا ابن 
آنفا أف ىذا الشعر لك؟ قاؿ: أنا أصلحت معانيو، كىو ألف الشعر، كىو بعد ظئرل، فما قاؿ 

""ةى نى يػٍ زى من شيء فهو يل، ككاف عبد ا بن الزبّب مسَبضعا ُب "مي 
(160). 

كلذا كاف ىذا من عبد فقد اتفق كل من عبد ا، كمعن ُب إنشاد البيتْب مع سبق معن،  
 ، للنسخ هبذه الركاية.(161)ا نسخا كانتحاال، كقد استشهد ا٣بطيب القزكيِب

كيصرح ا٤بربد بلفظ السرقة كيشّب إىل خفائها بالتصرؼ ُب النظم، فهو يورد مقطوعة أليب  
بار العتاىية، كيتبعها بقولو: "ككاف إ٠باعيل بن القاسم ال يكاد ٱبلي شعره ٩با تقدـ من األخ

 لو:أخفى سرقة، فقو  وكاآلثار، فينظم ذلك الكبلـ ا٤بشهور، كيتناكلو أقرب متناكؿ، كيسرق
لقباذ ا٤بلك  -قاضي قضاهتم -إ٭با أخذه من قوؿ ا٤بوبذ ًمٍنكى حىي ا" "فىأىٍنتى اليػىٍوـى أىٍكعىظي  

، كىو اليـو أ ؛حْب مات كعظ منو فإنو قاؿ ُب ذلك الوقت: كاف ا٤بلك أمس أنطق منو اليـو
 أمس، كأخذ قولو:

  صي صى  غي يل  تى يٍ كى م حى رً مٍ عى لى  دٍ قى   
ى
 تاى نٍ كى سى ا كى ِب ٥بى تً كٍ ر  حى كى  تً  وٍ ا٤ب

من ٕبضرتو، فقاؿ ناد بو: حركنا  ىفإنو ٤با مات بك ؛من قوؿ نادب اإلسكندر 
 .(162)بسكونو"
" من ًمٍنكى حىي ا  فىأىٍنتى اليػىٍوـى أىٍكعىظي  كقد نفى ا٤برصفي أف يكوف أبو العتاىية قد أخذ " 

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 اليـو 

ـ ُب سكونو لذاتو كقد حركنا اليو  ُب كىو اليـو أكعظ منو أمس كقاؿ آخر سكنت حركة ا٤بلك
جزعا لفقده كىذاف ا٤بعنياف ٮبا اللذاف ذكرٮبا ُب شعره فأما قباذ بن فّبكز ابن يزدجرد فليس لو 

ـ اتباعا امن أثر جليل كال عمل ٝبيل يستحق عليو حسن الذكر لقد استحل الفركج كىتك ا٢بز 
 .(163)و"٤بزدؾ الزنديق الذم ظهر ُب أيامو حٌب لفظتو خاصة ٩بلكتو كنعت عليو عامة دكلت

                                                 
(160)

  656-6/655الكامل:   
(161)

 .8/554اإليضاح: ينظر   
 :6=8ص صدره: "ككانت ُب حياتك يل عظات"، ينظر ديواف أيب العتاىية. 

(162)
 .6/55الكامل:   

(163)
 .8/556رغبة اآلمل:   
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فيقوؿ: "أما  ؛كيتبع ا٤بربد ىذا ٗبقطوعة طويلة إل٠باعيل بن القاسم، كيبْب ا٤براد هبا 
 :(164)قولو

بنا لًلن اًس لىٍو فىك ريكا  كىحىاسىبيوا أىنٍػفيسىهيٍم أىٍبصىريكا يىا عىجى
ا ك، كمن قوؿ لقماف البنو: ييحً بً قى  نٍ ك مً نى سى حى  يكى رً تي  مرآةه  ةكر فمأخوذ من قو٥بم: الفً  

فوقت منها يناجي فيو ربو، ككقت ٰباسب  ؛بِب ال ينبغي لعاقل أف ٱبلي نفسو من أربعة أكقات
ليستعْب بذلك  ؛فيو نفسو، ككقت يكسب فيو ٤بعاشو، ككقت ٱبلي فيو بْب نفسو كبْب لذهتا

 :(165)كقولو .على سائر األكقات
 ري ػى بعٍ مى  مٍ ػػػا ٥بىي يى نػٍ دي ػػػال اى ٭ب  إً فى    اىى ّبًٍ  غى ىلى ا إً يى نػٍ كا الدي ري بػى عى كى 

، إىل غّب (166)رىا"مأخوذ من قوؿ ا٢بسن: اجعل الدنيا كالقنطرة، ٘بوز عليها كال تعمي  
   .ذلك من األمثلة

فا٤بربد أكرد الشواىد الكثّبة لؤلخذ كالسرقة، كأشار إىل مهارة البعض ُب إخفاء ما سرؽ  
ك ٘باكز مرحلة السرقات بْب  .(167)دةبالتصرؼ. إما ُب الصياغة أك اإلٯباز، أك بالزيادة ا٤بفي

 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 مسائلها، ٍب غدت بعد مبحثا ىاما لو قوانينو 
 ىػ( كمن جاء بعده من علماء النقد كالببلغة. 370كأصولو على يد اآلمدم )ت 

 كيتصل بالسرقات: االقتباس كالتضمْب، كالعقد، كا٢بل كالتلميح. 
أف يضمن الكبلـ شيئا من القرآف أك ا٢بديث ال على أنو "أكال: االقتباس: االقتباس ىو: 

يًَة    قَ رْ  ﴿"... فإنكم لكأىل  ُب خطبتو:، كمثالو قوؿ ا٢بجاج متوعدا أىل العراؽ (168)"منو

                                                 
 .>;5ديواف أيب العتاىية: ص (164)
 .6/55الكامل : ( 165)
(166)

 .57-5/56ا٤بصدر نفسو:   
(167)

 .6/58ينظر مثبل الكامل:   
(168)

 .6>8/5اإليضاح:   
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ْت بِأَنْ ُعِم اللَّ ِو َفَأَذاقَ َها اللَّ ُو لَِباَس   َغًدا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفرَ   ْزقُ َها رَ   َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة يَأْتِيَها رِ 
  .(170) "(169) ﴾اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكانُوا َيْصنَ ُعوَن 

، : ﴿قرية كانت آمنة .... ﴾، من قولو تعاىل سورة النحل معظم آية فقد ضمن كبلمو 
 دكف أف ينبو على ذلك.

. كقد كردت لو أمثلة منها قوؿ (171)"كىو أف ينظم نثر، ال على طريق االقتباس"ثانيا: العقد: 
 .*كأنت اليـو أكعظ منك حيا*  أيب العتاىية:

 كقاؿ ا٤بربد: "كأنا أحسب أف قوؿ القائل: 
 وبً يي ك العي كي ذى  اؿً جى الرم  بً يٍ ى عى لى عى  بو يٍ غى  رً هٍ ظى بً  تي يٍ أى رى  نٍ مى  أي رى جٍ أى كى 

إ٭با أخذه من كبلـ ا٤بستورد، قاؿ رجل للمستورد: أريد أف أرل رجبل عيابا، قاؿ: التمسو  
 . فقد عقد بنظمو كبلـ ا٤بستورد.(172)"بفضل معايب فيو

 .(173)"ّب ذكرهكىو أف يشار إىل قصة، أك شعر من غ"ثالثا: التلميح: 
كقد كرد ُب الكامل: "قاؿ الفرزدؽ البن ىبّبة حْب نقب لو السجن، كىرب، فسار ٙبت  

 .(174)األرض ىو ابنو حٌب نفدا
ٍ ػػػريىػىا        د  ظىهٍ ػػػٍد سي ػػػتى األىٍرضى قى ػػػرىأىيٍ  اػػػػػ٤ب   كى            اػػػػػرىجن ػكى ٨بىٍ ػػػػا لى ػػػػهى يػىٍبػػػػػقى ًإال  بىٍطنػي كىملى
ثو وىل ُب ثى ػػػػػػػثى         دىمىػاػػػػػػػػونيسي بػىعٍ ػػػػػادىاهي يي ػػػػًذم نى ػػػػٍوتى ال ػػػػػػدىعى    ار جى ػى ففى  ػػػػاتو ظيليمى  ػػػػػبلى
 اهىا ًحْبى أىٍد١بى ػػػػارو ًمثٍػلى ػػػػكىمىا سىارى سى        ٙبىٍتى األىٍرًض قىٍد ًسٍرتى لىيػٍلىةن  فىأىٍصبىٍحتى  
 ًسوىل رىًبذى الت قرًيًب ًمٍن آًؿ أىٍعوىجىا       ةن ػػػػػػػػبلىقىػػػػػػػكى طى ػػػػػتى كىلىػٍم يىػٍمنيٍن عىلىيٍ ػػػػػرىجٍ خى  
 فقاؿ ابن ىبّبة: ما رأيت أشرؼ من الفرزدؽ، ىجاين أمّبا كمدحِب أسّبا. 
 تقولو: "حيث أد١با". تقوؿ "أد١بت، إذا سرا ُب أكؿ الليل، كأد١بت: إذا سر  

 .(175)ُب آخر السحر" 
                                                 

 556سورة النحل: اآلية ( 169)
(170)

 .5>5/7الكامل:   
(171)

 .=69 نقد الشعر: ص، ينظر البديع ُب>8/57اإليضاح:   
(172)

 .>7/67الكامل:   
(173)

 .764، كاإلشارات كالتنبيهات: ص8/586اإليضاح:   
 .554ديواف الفرزدؽ: ص ( 174)
(175)

 .>>/7الكامل:   
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فهذا إشارة إىل قصة يونس عليو السبلـ عندما ألقى ُب البحر، فالتقمو ا٢بوت فكاف ُب  
، ٍب (176)ثبلث ظلمات: "قاؿ ابن مسعود: ظلمة بطن ا٢بوت، كظلمة البحر، كظلمة الليل"

ناء فرج ا عنو بسبب تسبيحو كىو ُب بطن ا٢بوت، فألقاه ا٢بوت بأرض ليس هبا نبت كال ب
 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         
بل نراه أف ا٤بربد رجل ٫بو بالدرجة األكىل إاٌل أنو مل ٰبصر نشاطو العلمي ُب ٦باؿ النحو فقط 

لببلغة. ك ال شك أف ما بذلو من جهود علمية ُب ىذا اجملاؿ كاف يتجاكزه إىل ٦باؿ األدب ك ا
  لو أثر قوم ُب تاريخ الببلغة العربية.

                                                 
(176)

، كاور الوجيز ُب تفسّب 77، كاجمللد السابع:ص7:5تفسّب القرآف العظيم، البن كثّب، دار الشعب، القاىرة، اجمللد ا٣بامس: ص  
 .:=/8لكتاب العزيز: ا
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 الفصل الرابع 
 المبّرد بين التأثر والتأثير
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 المبحث الول : تأثر المبرد بغيره من العلماء:
كانت لو ٦بالس   فقد كانت لو قراءات كثّبة، كما ؛قد تأثر ا٤بربد بغّبه من العلماءل 

فهو ُب مواضع كثّبة من الكامل يقوؿ: "حدثِب أبو عثماف  ؛ك٧بادثات مع العلماء كالركاة
قاءاتو العلمية ل. كما ٰبدثنا كثّبا عن (2)، كيقوؿ: "حدثِب العباس بن الفرج الرياشي"(1)ا١باحظ"

ا٤بازين، كالتوزم مع الناهبْب من علماء عصره، كُب مقدمتهم: أبو عبيدة، كاألصمعي، كثعلب، ك 
.. (3). 

 .(4)يَبدد ُب الكامل قولو: "كقاؿ ا٤بفسركف"، ك"قاؿ أعل العلم"، ك"ذكر أىل العلم" ك 
ىذا النشاط العلمي ُب التحصيل كالتثبت ُب الركاية كاف لو أثره ُب الثقة با٤بربد، فهو  ك 

 غة:كسأشّب إىل أبرز من تأثر هبم ُب ميداف الببل .ٱبربنا عن دراية كركاية
 ى (:180أوال: سيبويو )ت 

عقد سيبويو ُب الكتاب "باب ا٢بكاية الٍب ال تغّب فيها األ٠باء عن حا٥با ُب الكبلـ"،  
ىذا تأبط شرا. كقالوا: ىذا برؽ ٫بره... فهذا كلو "قوؿ العرب ُب رجل يسمى "تأبط شرا"  ركذك

 .(5) بِّ اْلَعاَلِميَن﴾  اْلَحْمُد لِلَّ ِو رَ ﴿يَبؾ على حالو، كعلى ىذا تقوؿ: بدأت بػ 
 كقاؿ الشاعر: 
  ضً كٍ الر  بً  لً يٍ ا٣بى  قي حى أى  يمو ُب ٛبىً بى  ابً تى كً   ُبً  ناى دٍ جى كى   

ى
 اري عى ا٤ب

كذلك ألنو حكى: "أحق ا٣بيل بالركض ا٤بعار" فكذلك ىذه الضركب إذا كانت أ٠باء  
هاد باآلية الكرٲبة اختصار ُب "الكامل" مع االستش ىذا بتصرؼ ك . كقد أكرد ا٤بربد(6) ..."

 .(7)كالبيت

                                                 
(1)

 .6;/7، 6/599، 6=5/5، كينظر ا٤بصدر نفسو: 6/7الكامل:   
(2)

 .6/8ا٤بصدر نفسو:   
(3)

، كا٤بازين: >;، 5/74، كثعلب: 8=/7، =:، ;5/8، كاألصمعي: 667، 5;7/5، =75، 5/65ينظر الكامل: أبو عبيدة:   
 .659، ;5/8، كالتوزم: ;5/8

(4)
 .7:/7، >76، 5/677الكامل:   

(5)
 .6سورة الفاٙبة: اآلية  

(6)
 .;76-7/769الكتاب:   

(7)
 .6/97ينظر الكامل:   
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كيذىب سيبويو إىل أف ا٢بذؼ يكوف لبلتساع، فيقوؿ: "ك٩با جاء على االتساع  
. إ٭با يريد: (8) ﴾الَِّتي َأقْ بَ ْلَنا ِفيَها  يََة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها َواْلِعيرَ   َواْسَأِل اْلَقرْ ﴿كاالختصار قولو تعاىل: 

 القرية كما كاف عامبل ُب األىل لو كاف ىاىنا ... كمثل فاختصر، كعمل الفعل ُب ؛أىل القرية
. كىذه العبارة ٪بد صداىا (9)ذلك ُب كبلمهم: "بنو فبلف يطؤىم الطريق "يريد: أىل الطريق"

. كما انتفع (11). كغّب ذلك كثّب، فقد تردد ذكر سيبويو ُب الكامل(10)عند ا٤بربد ُب الكامل
 و.بآرائو كثّبا كإف مل يشر إلي ا٤بربد

 ى (:207ثانيا: الفراء )ت 
فالفراء يقوؿ ُب  ؛كاف أليب زكريا ٰبٓب بن زياد بن عبد ا الفراء أثره الواضح عند ا٤بربد 

حدثُب عمرك بن أيب ا٤بقداـ عن ": (12) ﴾ينَ   َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْلِخرِ ﴿قولو تعاىل: 
ربد: "قاؿ ا٤بفسركف ... أريد باللساف: الثناء ، كيقوؿ ا٤ب(13)"ا٢بكم عن ٦باىد قاؿ: "ثناء حسنا"

 .(14)فإنو يبقى طويبل، ٖببلؼ اللساف" ؛ا٢بسن
يصلح "على" " (15) ﴾َوَلَُصلِّبَ نَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل ﴿كيقوؿ الفراء ُب قولو تعاىل:  
ى" " كصلحت "علُبألنو يرفع ُب ا٣بشية ُب طو٥با، فصلحت " ؛"ُب" كإ٭با صلحت "ُبٗبعُب "

د ا٤بربد من ىذا التعليل، فيقوؿ: "كحركؼ ا٣بفض يفيف. (16)"ألنو يرفع فيها، فيصّب "عليها"
 .(17)ينوب بعضها عن بعض إذا كقع ا٢برفاف ُب معُب ُب بعض ا٤بواضع"

                                                 
(8)

 .6>سورة يوسف: اآلية  
(9)

 .5/656الكتاب:   
(10)

 .5/595ينظر الكامل:   
(11)

 . 8/7، 6=5، 5;، 6/64، 5/7:8الكامل: ينظر   
(12)

 .8>سورة الشعراء: ص  
(13)

 .;>/6معاىن القرآف:   
(14)

 .5>6/7ل: الكام  
(15)

 .5;سورة طو: اآلية  
(16)

 .:>/6معاين القرآف:   
(17)

 .;=/7الكامل:   
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َفظَلَّْت َأْعَناقُ ُهْم َلَها ﴿يذكر الفراء كجوىا ُب ا٤براد بلفظ "أعناؽ" من قولو تعاىل:  ك 
ا٤بتأمل ُب الكتابْب ٯبد مظاىر  . ك(19)فيكوف ٥بذه الوجوه صدل عند ا٤بربد. (18) ﴾َخاِضِعينَ 

 تأثر ا٤بربد كثّبا بالفراء.
 ى (: 210ثالثا: أبو عبيدة )ت 

قد صرح كثّبا باألخذ عنو، ك  ؛"٦باز القرآف" كتابو  قد تأثر ا٤بربد ُب كاملو بأيب عبيدة ُبل       
"كقاؿ ا٤بفسركف" كجاراه كذلك ُب إطبلؽ كلمة "٦باز" كما أشار إليو ضمن علماء اللغة بقولو: 

 على معناىا اللغوم، كتصرؼ ا٤بربد أحيانا ُب النقل عن أيب عبيدة، كإليك ىذه األمثلة:
. "أم مقامو الذم ثواه، كمنو (20) ﴾ِمي َمثْ َواهُ   َأْكرِ ﴿يقوؿ أبو عبيدة ُب قولو تعاىل:  - 

 .(22). فيورده ا٤بربد بتصرؼ يسّب(21)ضيقا عليهم" قو٥بم: ىي أـ مثول، كىو أبو مثول إذا كنت
ا٤بتزمل. أدغمت "٦بازىا: يقوؿ أبو عبيدة:  (23)﴾يَا أَي َُّها اْلُمزَّمِّلُ ﴿كُب قولو تعاىل:  - 

يقوؿ ا٤بربد: "كىو ا٤بتزمل بثيابو. كالتاء ك ، (24)التاء، فثقلت. ا٤بتزمل عند العرب: ا٤بلتف بثيابو"
 .(25)مدغمة ُب الزام"

ثر ا٤بربد بأيب عبيدة ُب نيابة حركؼ ا٣بفض بعضها عن بعض غّب أف ا٤بربد يزيد كيتأ 
 .(26)بيانا ا٤بعُب كضوحا ك

 27:أكرد ا٤بربد بيت األعشى ك 
ٍفنىةي    يحىل ًق جى

ـ  عىٍن آًؿ ا٤ب  الًعرىاًقيم تػىٍفهىقي. خيٍ شى كىجىابًيىًة ال  نػىفىى الذ 
  .. كىو يعِب: "الشيخ" با٣باء ا٤بعجمة(28)"كأتبعو بقولو: "ىكذا ُب ركاية أيب عبيدة 

                                                 
(18)

 .8سورة الشعراء: اآلية  
(19)

 .6/585، كالكامل: 7;6/5معاين القرآف: ينظر   
(20)

 .65سورة يوسف: اآلية  
(21)

 .٦6/748باز القرآف:   
(22)

 .7/546الكامل: ينظر   
 .5سورة ا٤بٌزٌمل: اآلية ( 23)
(24)

 .7;٦6/6باز القرآف:   
(25)

 .=5/75الكامل:   
(26)

 .>5/76، كالكامل: 5/67ينظر ٦باز القرآف:   
.669ص )27( ديواف األعشى: 

  
(28)

 .:>/7الكامل:   
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َكأَن َُّهنَّ بَ ْيٌض   (٨ٗ)ِف ِعيٌن   اُت الطَّرْ   ﴿َوِعنَدُىْم َقاِصرَ  يقوؿ أبو عبيدة ُب قولو تعاىل:ك   -  
هو مكنوف، ككل وف كل لؤلؤ أك بيض أك متاع صنتو ف"بيض مكنوف" أم: مصي  ":29مَّْكُنوٌن﴾

 شيء أضمرتو ُب نفسك فقد أكننتو، قاؿ أبو دىبل:
 (30)في"و ني كٍ مى  رو ىى وٍ جى  نٍ مً  تٍ يزى مً  صً  او  الغى  ةً ؤى لي ؤٍ لي  لي ثٍ مً  اءي رى ىٍ زى  يى ىً كى 

 .(31)كقد نقلو ا٤بربد مع شرح يسّب 
لصاؿ": "الص ". يقوؿ أبو عبيدة:(32) ﴾ِمن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنونٍ ﴿ُب قولو تعاىل:  -

معت لو صلصلة ... ككل شيء لو فسي  ؛فإذا نقرتو صل ؛الطْب اليابس الذم مل تصبو نار
 :33صلصلة: صوت فهو صلصاؿ سول الطْب. قاؿ األعشى

ًيسي تػىٍعديك ًإذىا مىس هىا الس وٍ    يصىٍلًصًل ا١بىو اؿً   طى   عىٍنَبى
 34"كىعىٍدًك ا٤ب

ِمن ﴿: "قاؿ ا٤بفسركف ُب قولو عز كجل فيفسر ا٤بربد "ا٤بصلصل" ُب بيت األعشى بقولو 
قالوا: ىو الطْب الذم قد جف، فإذا قرعو شيء كاف لو  ﴾ َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنونٍ 

 .35صليل..."
 فتأثر ا٤بربد كثّب ُب الكامل بأيب عبيدة.         

 ى (: 216رابعا: الصمعي )ت 
كثّبة كمن ذلك قولو: "قاؿ باألصمعي فقد تأثر بو ُب مواضع   معجبا ا٤بربدكاف  

كما نقده ا٤بربد بقولو:   .األصمعي"، "كأنشد األصمعي" كحدثُب الزيادل قاؿ: ٠بعت األصمعي
 (36) " زعم األصمعي كغّبه من أىل العلم". كغّب ذلك كثّب.وقولب"زعم األصمعي" ك 

 
 

                                                 
=8-  >8سورة الصافات: اآليتاف  (
29(

  
(30)

 .4;٦6/5باز القرآف:   
(31)

 .:=5/6الكامل: ينظر   
(32)

 77سورة ا٢بجر: اآلية  
.;4ص   

األعشى: ديواف  ( 33(
  

٦5/794باز القرآف:  (
34(

  
7/544لكامل :ا (
35(

  
(36)

 .9;، :/8، :7، =7/58، >6/64ينظر على الَبتيب الكامل:  

http://tanzil.net/#37:48
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 ى (:255: الجاحظ )ت خامسا
"البياف كالتبيْب" درٌة من درر البياف كاف لشيخ البياف أثره البالغ عند ا٤بربد، فكتاب  

ككاف  .العريب، كلو أٮبيتو ُب علـو اللغة كاألدب كقد أفاد منو ا٤بفكركف كالباحثوف ُب شٌب العصور
ا٤بربد ُب مقدمة ىؤالء، فهو يذكر ا١باحظ كثّبا كينقل عنو، كأحيانا ينقل عبارتو بتصرؼ، كإليك 

 ىذه األمثلة:
تكلم عن البياف، كأثُب عليو، كعلى  ٍبلتكلف، كالعي كا٢بصر، افتتح ا١باحظ كتابو بذـ ا 

أصحابو، كقد أمل أبو العباس بشيء من ذلك ُب أكائل كتابو كلكن مع اختبلؼ الطريقة 
 .(37)كا٤بنهج

أف العرب كأىل ا٢بكمة من العجم ٘بعل كل دليل قوال. كركل عن  كرد ُب الكامل ك 
رؾ، كغرس أشجارؾ، كجُب ٜبارؾ، ...؟، ٍب أكرد بعض ا٢بكماء: أيتها األرض: من شق أهنا

 إف مل يكن ٜبة كبلـ. شواىد أخرل دالة على ا٤براد، ك
كا٤بربد يعُب هبذا ما ذكره ا١باحظ عن بعض الشعراء، كغّبىم من العرب، ككذا ما ركاه  

 .(38)ا١باحظ عن "الفضل بن عيسى الرقاشى" ُب غّب موضع من كتابو ُب ىذا ا٤بعُب
فلم يتعصب للقدماء، كمل يقلل من شأف  ،للشعراء كا٣بطباء نظرة ٧بايدة احظنظر ا١ب ك 

ادثْب، كلذا كثر استشهاده بأشعار ا٤بطبوعْب من ا٤بولدين. كىو القائل: "كا٤بطبوعْب على 
الشعر من ا٤بولدين بشار العقيلي، كالسيد ا٢بمّبم، كأبو العتاىية، كابن عينية ... كبشار 

ايب ٰبذك حذك بشار ُب البديع، كمل يكن من ا٤بولدين أصوب بديعا من بشار أطبعهم، ككاف العت
 .(39)مة"ر كابن ى

. (40)سار ا٤بربد على هنج ا١باحظ، فذكر أنو ال يتعصب لقدًن، كيهضم حق ٧بدث ك 
تطبيقا ٥بذا ا٤بنهج فإنو ذكر ُب "باب التشبيو"  كلذا أثُب على كثّب من ادثْب، ١بودة النظم. ك

 ثلة كثّبة ٨بتارة من أشعارىم.ٖباصة أم
 

                                                 
(37)

 .:-5/8، كالكامل: 59-5/7ينظر البياف كالتبيْب:   
(38)

 .>74، كما بعدىا: 5>/5، كالبياف كالتبيْب: 5=، 4=/6ينظر الكامل:   
(39)

 .5/94البياف كالتبيْب:   
(40)

 .578-7/76، =6-;5/6الكامل: ينظر   
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 ى (: 291: أبو العباس ثعلب )ت سادسا
أٞبد بن ٰبٓب )ثعلب( أثر ُب دراسة التشبيو عند ا٤بربد ففي  ؛كاف إلماـ الكوفيْب ك 

"٦بالس العلماء" للزجاجي ٦بلسْب لثعلب. أحدٮبا مع ا٤بربد، كاآلخر مع ٧بمد بن سبلـ 
 ا١بمحى.
علب أنو ذىب إىل "٧بمد بن سبلـ" ٤با قدـ البصرة ليقرأ عليو كُب اجمللس الثاين يركم ث 

ه كأكرمو، ٍب سألو عن ثبلثة أبيات، منها قوؿ فلما عرفو برٌ  ؛األشعار كاألخبار الٍب يركيها
 :(41)علقمة

 ذيك فػىٍيئىةو ًمٍن نػىوىل قػير افى مىٍعجيوـي   ءىةي كىعىصىا النػ ٍهًدمم غيل  ٥بىىابل  سي   
ثعلب" مستفيضة كشافية، ألهنا تدؿ على خربة باللغة كاألدب، كدراية با٢بياة، ككانت إجابة "

، كُب مقدمتهم "ا٤بربد" كذلك ُب شرح ىذا البيت، ككذا ُب تعليقو على (42)كقد انتفع هبا العلماء
 :(43)بيت الشماخ ُب صفة الفرس

 .جو لى جٍ لى مي  ًنو رً جى  نٍ عى  تٍ ر  تػى ًب سٍ ل القى وى نػى       اهى نػ  أى كى   ورو سي ني  نٍ عى  يامً وى ا٢بى  جي فً مي   
كٛباـ عجزىا  ،إلرىاؼ صدرىا ،شبهها بشوؾ النخلة فرسا فقاؿ لو ثعلب: يعُب"         

" هدلٌ ككذلك خلفة الشوؾ. يقوؿ: خلقتها خلقة الشوكة، كىذا يستحب ُب اإلناث "كعصا النٌ 
ألهنا صبلب، كأهنا ال أم: كأهنا عصا نبع، الندماجها كمبلستها... كإ٭با شبو النسور بالنول 

 .(44) "ٛبس األرض، ...

كإذا قورف قوؿ ا٤بربد: "شبهها بالشوكة من شوؾ النخل، ألف الفرس األنثى ٰبمد منها أف  
. ٗبا ذكره "ثعلب" تبْب مدل ىذا التأثر، غّب أف "ا٤بربد" نقل عن صاحبو (45)يدؽ صدرىا"

 باختصار.
 

                                                 
 .=8ديواف علقمة: ص (41)
(42)

 .6/696ينظر األمايل أليب على القاىل:   
 .6=ديواف الشماخ :ص (43)
(44)

، ٦7بالس العلماء، أليب القاسم عبد الرٞبن بن إسحاؽ الزجاجي، ٙبقيق عبد السبلـ ىاركف، مكتبة ا٣با٪بي القاىرة،ط  
 .556-7/554، كالكامل: 7;-6;ـ: ص ===5ىػ/5864

 .7/556الكامل: ( 45)
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د تتلمذ عليو الكثّب من أىل العلم، كما كاف قد كاف إلماـ الكوفيْب منزلتو العلمية كقل 
بينو، كبْب "ا٤بربد" الكثّب من ا٤بناظرات، كلذا تأثر كل منهما بصاحبو غّب أف ا٤بربد كاف تأثره 

 بثعلب أكثر.
الثاقب قدـ  هانتفع بدراسات العلماء كاألخذ عنهم، كلكنو ٔبهوده ا٤بخلصة، كفكر فا٤بربد  

 لبياف العريب. لنا ىذه الدراسات القيمة ُب ا
 المبحث الثاني: تأثير المبرد فيمن بعده من العلماء:

أثره الواضح فيمن بعده من لغويْب كأدباء كمفسرين، فكثّبا ما صرح ىؤالء  للمربدكاف  
 العلماء بالنقل عنو، كاستشهدكا بآرائو.

فات قد كضعوا أمامهم أمثلة ا٤بربد كٙبليبلتو، كتأملوا ما أضفاه على بعضها من صف 
كقد غدا  .كمقارنات، كمن ٍب كاف التطور العلمي بالبياف العريب، فتعددت مباحثو ككثرت مسائلو

 شبيو" ٖباصة على يديو أٮبيتو العلمية ُب التصوير البياين، كسأعرض ألبرز من تأثركا با٤بربد.ت"لل
 ى (: 296أوال: ابن المعتز )ت 

. "ككاف ا٤بربد ٯبيئو كثّبا (46)األدب كالعربيةتتلمذ عبد ا ابن ا٤بعتز على يد ا٤بربد ُب  
كيقيم عنده إذا خرج من عند القاضي ا٠باعيل بن إسحاؽ لقرب داره من دار ابن ا٤بعتز، ككاف 

 .(47)للمربد ٦بلس ُب مسجده، ككانت بينهما مناقشات كثّبة ُب األدب كالشعر كالنقد"
قواعد الشعر" "اذه ثعلب كبكتابو كرغم أف ابن ا٤بعتز "قد تأثر ُب كتابو "البديع" بأست 

كسار على هنجو ُب العرض كذكر األمثلة لبعض األلواف البديعية كدراستها: كالتشبيو كاالستعارة 
. إال أنِب الحظت عند تصفحي لباب التشبيو ُب  (48) كاإلفراط كلطافة ا٤بعُب كحسن ا٣بركج ..."

ملها ا٤بربد ُب الكامل من ذلك قولو: كتابو "البديع" أنو استخدـ ا٤بصطلحات نفسها الٍب استع
 .(51). أك "كمن التشبيهات العجيبة"(50)"كمن أحسن التشبيهات"ك .(49)"كمن التشبيو ا٢بسن"

                                                 
(46)

 .9=54/5ينظر تاريخ بغداد: ص  
(47)

 .;;-:;ـ: ص5==5 -ىػ 5855، 6ابن ا٤بعتز كتراثو ُب األدب كالنقد كالبياف، ٧بمد عبد ا٤بنعم خفاجي، دار ا١بيل بّبكت، ط  
(48)

 .4=9ا٤برجع نفسو: ص  
(49)

 .>:البديع: ص  
(50)

 .>:ا٤بصدر نفسو: ص  
(51)

 .=: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. 

 ى (: 316ا: الزجاج )ت ثاني
كرد ىنا عبارة تأثر فيها الزجاج تأثر الزجاج ُب كتابو "معاين القرآف كإعرابو" با٤بربد، كأي  

يقوؿ: "اإلعصار الريح الٍب هتب من  (52)بكل من أيب عبيدة، كا٤بربد، ففي بيانو ٤بعُب "إعصار"
ة، كىي ريح شديدة ال يقاؿ: ىي الٍب يسميها الناس الزكبع األرض كالعمود إىل ٫بو السماء. ك

 .(53)"*إف كنت رٰبا فقد القيت إعصارا* إهنا إعصار حٌب هتب بشدة قاؿ الشاعر:
 ى (: 337ثالثا: قدامة بن جعفر )ت 

لقد أفاد قدامة بن جعفر ُب حديثو عن معُب التشبيو ٩با سبق أف قالو ا٤بربد كما قالو ابن  
ستقبلؿ تفكّبه ُب اختيار الصيغة ا٤ببلئمة من ىػ(، مع احتفاظو بشخصيتو كا 320طباطبا )ت 

إىل ما  كجهة نظره، كاختيار الشواىد الشعرية، كا٢بديث عن كيفية تصرؼ الشعراء ُب التشبيو ك
ذلك، كلعلنا نتبْب كجو إفادتو من ا٤بربد كابن طباطبا إذا اقتبسنا تصور كل منهما للتشبيو ٍب 

 أعقبناٮبا ٗبا قالو ىو:
علم أف للتشبيو حدا، ألف األشياء تشابو من كجوه، كتباين من كجوه، فإ٭با قاؿ ا٤بربد: "كا 

ينظر إىل التشبيو من أين كقع، فإذا شبو الوجو بالشمس كالقمر فإ٭با يراد بو الضياء كالركنق، كال 
 .(54)يراد بو العظم كاإلحراؽ"

لشيء صورة كقاؿ ابن طباطبا: "كالتشبيهات على ضركب ٨بتلفة، فمنها تشبيو الشيء با 
كمنها  ،كىيئة، كمنها تشبيو بو معُب، كمنها تشبيو بو حركة كبطئا كسرعة، كمنها تشبيو بو لونا

رٗبا امتزجت ىذه ا٤بعاين بعضها ببعض، فإذا اتفق ُب الشيء ا٤بشبو معنياف  تشبيهو بو صوتا. ك
، للشواىد أك ثبلثة معاف من ىذه األكصاؼ قوم التشبيو كتأكد الصدؽ فيو، كحسن الشعر بو

 .(55)الكثّبة ا٤بؤيدة لو"
                                                 

(52)
 .:66لفظة مأخوذة من سورة البقرة: اآلية  

(53)
ق(، شرح ك ٙبقيق عبد ا١بليل عبده شليب، عامل الكتب بّبكت، 755معاين القرآف كإعرابو، الزجاج أيب إسحاؽ إبراىيم بن الٌسرم )ت  

 .=5/75، كالكامل: =5/78ـ: >>=5ق/>584، 5ط
(54)

 7/96الكامل:  
(55)

 .67الشعر: صعيار   
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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 

بينهما اشَباؾ ُب معاف تعمهما  االثناف كاحدا، فبقي أف يكوف التشبيو إ٭با يقع بْب شيئْب
كإذا كاف األمر   .كيوصفاف هبا، كافَباؽ ُب أشياء ينفرد كل كاحد منهما عن صاحبو بصفتها

كذلك فأحسن التشبيو ىو ما كقع بْب الشيئْب اشَباكهما ُب الصفات أكثر من انفرادٮبا 
 . (56)فيهما، حٌب يدىن هبما إىل حاؿ االٙباد"

تْب أك٥بما أف األمرين اللذين يعقد التشبيو بينهما البد أف إف نص قدامة يتضمن فكر  
يكوف بينهما اتفاؽ ُب بعض الوجوه أك الصفات، كاختبلؼ ُب أخرل كىذه الفكرة تضمنها  

كالفكرة الثانية أنو كلما كثرت مواضع االشَباؾ بْب طرُب التشبيو زاد ذلك ُب  .كبلـ ا٤بربد
كال يناؿ كل ذلك بالطبع من جهد  .رة ابن طباطباحسنو، كىذه الفكرة تبدك صرٰبة ُب عبا

 .(57)قدامة الكبّب ُب بلورة كثّب من الصور الببلغية
كما نلحظ تأثر قدامة با٤بربد عندما ٙبدث عن التشبيو ُب كتابو نقد النثر، إذ عقد لو  

"كأما  بابا فيو كعرفو تعريفا يعيد إىل األذىاف ما سبق قولو ُب كتاب الكامل للمربد حيث قاؿ:
التشبيو فهو من أشرؼ كبلـ العرب كفيو تكوف الفطنة كالرباعة عندىم، ككلما كاف ا٤بشبو منهم 

 .(58)ُب تشبيهو ألطف، كاف بالشعر أعرؼ، ككلما كاف با٤بعُب أسبق، كاف با٢بذؽ أليق"
كقسمو إىل قسمْب: تشبيو ظاىرم كتشبيو معنوم، فقاؿ: "كالتشبيو ينقسم قسمْب:  

ء ُب ظواىرىا كألواهنا كأقدارىا كما شبهوا اللوف با٣بمر، كالقد بالغصن ككما شبو تشبيو لؤلشيا
. كاستشهد بقولو تعاىل: (59)ا النساء ُب رقة ألواهنن بالياقوت، كُب نقاء أبشارىن بالبيض"

 ، كبقوؿ الشاعر:﴾ونٌ نُ كْ مَ  ضٌ يْ ب َ  نَّ نهُ أَ ﴿كَ "
 دي ػػػػػػػػػمً كى  وي لي يػٍ لى  ظه يٍ قػى  ن  ىي بلى تى اجٍ  ذاى إً  اهى فً حً بلى  مى ُب  اـو عى نػى  ضى يٍ بػى  ف  أى كى 

 كقوؿ آخر: 
 يقي دً صى  وشً حي الوي  ٍْبً بػى  نٍ مً  ـى وٍ اليػى  كى لى      ِبً ن  إً ي فى ػػػػػػػاعً رى تػي  ى الى لى يػٍ لى  وى بٍ شً  ياى أى   

                                                 
(56)

 .=54: ص، دت5نقد الشعر أليب الفرج قدامة بن جعفر، ٙبقيق كتعليق ٧بمد عبد ا٤بنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بّبكت لبناف، ط  
(57)

 .7=ـ: ص:==5-ىػ :585، 6ينظر البحث الببلغي عند العرب تأصيل كتقدًن لشفيع السيد، دار الفكر العريب، ط  
(58)

 .>9ـ: ص6>=5-ىػ 5846، 5الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادم، دار الكتب العلمي، بّبكت، لبناف، ط نقد النثر أليب  
(59)

 .>9نقد النثر: ص  
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"قي ػػػػػػػػقيً دى  كً نٍ مً  اؽً الس   مى ظٍ عى  ف  أى  بلى خى     ىاى يدي جً  ؾً يدي جً كى  ىاى ناى يٍ عى  ؾً ناى يٍ عى فػى   
(60) 

كىذا التفسّب للتشبيو الظاىرم قريب من قوؿ ا٤بربد، كشاىده األكؿ ىو نفس شاىد  
 ا٤بربد.

كتشبيو الشجاع باألسد، كا١بواد بالبحر، "أما القسم الثاين منو فهو تشبيو ُب ا٤بعاين،  
كا٢بسن الوجو بالبدر، ككما شبو ا أعماؿ الكافرين ُب تبلشيها مع ظنهم أهنا حاصلة ٥بم 

ككما شبو من ال ينتفع  .السراب الذم إذا دخلو الظمآف الذم قد كعد نفسو بو مل ٯبده شيئاب
كشبو من ظل عن طريق ا٥بدل باألعمى الذم  .با٤بوعظة باألصم الذم ال يسمع ما ٱباطب بو

 .(61)ال يبصر ما بْب يديو"
كاف ا٤بربد قد كأدرج قدامة بن جعفر ضمن ىذا النوع من التشبيو بيتا للنابغة الذبياين   

 كضعو ضمن التشبيو العجيب كىو قولو:
  ف  أى  تي لٍ خً  فٍ إً كى     يكً ًر دٍ مي  وى م ىي الذً  لً يٍ الل  كى   كى ن  إً فى   

ي
عي اسً كى  كى نٍ ل عى أى تى نٍ ا٤ب

(62). 
ككبلـ قدامة عن تفاكت درجات "حسن التشبيو"، ككذا عن كجوه التصرؼ فيو، ككذا  

 .(63)من دراسة ا٤بربد ُب "باب التشبيو"ذكره للتشبيو "ا١بيد" ىذا كلو مستفاد 
فقدامة يورد قوؿ  ؛ك٩با ٰبسب لقدامة أنو بْب أسبابا لبعض األحكاـ الٍب أطلقها ا٤بربد 

 :(64)الشماخ ُب ناقتو ا٥بزيلة من السّب
 تٌراى ؤى ٌى ا٤بسً القً  تً ٌياى خً سً ا٤باى  نى مً  هاى وعى لي ضي  ف  أى كى   اةن رى بػٍ مي  تي بٍ ر  قى فػى 

ا٤بوترة  ن الشماخ ُب ىذا التشبيو من قبل اجتماع األضبلع، كالقسىٌ ٍب يقوؿ: "كقد أحس 
، (65)ُب الشكل، كالتوتر ُب األعصاب كاألكتار، كمل يورد إال الشكل فقط، كقد أتى على ما فيو"

 كقد اقتصر ا٤بربد على كصفو بأنو "من باب التشبيو العجيب". إىل غّب ذلك من مظاىر التأثر.
 

                                                 
(60)

 .>9نقد النثر: ص  
(61)

 .=9ا٤بصدر نفسو: ص  
(62)

 .=9ا٤بصدر نفسو: ص  
(63)

 ، كما بعدىا.7/76، الكامل: 567نقد الشعر:  صينظر   
 .577ديواف الشماخ: ص (64)
(65)

 .7/85، ك ينظر الكامل: :56نقد الشعر: ص  
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 ى (: 384المرزباني )ت رابعا: أبو عبد اهلل 
٤با أخذه أىل العلم على  الشعراء  ل كاؼو جً كتاب "ا٤بوشح" أليب عبيد ا ا٤برزباين سً  

قدٲبهم كحديثهم. فقد ذكر ُب كتابو كثّبا من ا٤بآخذ، لكل شاعر على حدة، ككاف التأثر فيو 
 كىذه بعض األمثلة: با٤بربد كاضحا، فقد صرح كثّبا بالنقل عنو، كأغفل اإلشارة إليو أحيانا.

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، 

 .(66) كساقو برصف قول، كاختصار قريب، كعدؿ فيو عن اإلفراط ..."
"... حدثنا ٧بمد بن األزىر قاؿ: حدثنا ٧بمد بن يزيد النحول قاؿ: قد يقع كيقوؿ:        

اإلٲباء إىل الشيء فيغُب عند ذكم األلباب عن كشفو كما قيل: ة دالة ...، فمما كقع كاإلٲباء 
 :(67)قوؿ الفرزدؽ

 منػٍزىؿي كىقىضىى عىلىٍيكى بًًو الًكتىابي الي  ضىرىبىٍت عىلىٍيكى العىٍنكىبيوتي بًنىٍسًجهىا  
 .(68)فتأكيل ىذا: أف بيت جرير ُب العرب كالبيت الواىي الضعيف" 
أخربين ٧بمد بن األزىر قاؿ: حدثنا ٧بمد بن يزيد النحوم قاؿ: حدثِب عمارة "كيقوؿ:  

 :(69)بن عقيل قاؿ: ٤با بلغ الوليد قوؿ جرير
ا اًٍبني عىممي ُب ًدمىشٍ                    سىاقىكيمي ًإيلى  قىًطينىا. ٍو ًشٍئتي قى خىًليفىةن        لى ىىذى

 ؛قاؿ الوليد: أما كا لو قاؿ: "لو شاء ساقكم" لفعلت ذلك. كلكنو قاؿ: "لو شئت" 
 .(70)"فجعلُب شرطيا لو

كا٤بعُب: أف جريرا خرج على ا٤بألوؼ ُب ا٢بديث عن ا٣بليفة، كمل يراع مقتضى ا٢باؿ،  
 كلذا أصلح الوليد لو عبارتو.

  
 

                                                 
(66)

 .8=5/7، كالكامل: =74ا٤بوشح:   
 .4=8ديواف الفرزدؽ:ص (67)
(68)

 .;5/6، كالكامل: 576ا٤بوشح:   
 .;;8ديواف جرير: ص ( 69)
(70)

 .7/5:5، كالكامل: 5:4ا٤بوشح:   
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 ى (: 386الرماني )ت خامسا : 
 َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص  ﴿يظهر أثر ا٤بربد ُب الرماين عند عقده ا٤بقارنة بْب قولو تعاىل:  

غّب أف  .كبْب قو٥بم: "القتل أنفى للقتل" كىي مقارنة سبقو إليها ا٤بربد ُب كتابو الببلغة ﴾ َحَياةٌ 
بارة، لكن الرماين أضاؼ إىل ىذا الفرؽ ا٤بربد ذكر فرقا كاحدا كىو أف اآلية أكثر فائدة من الع

ثبلثة فركؽ أخرل كىي "أف اآلية أكجز ُب العبارة، كأبعد من الكلفة بتكرير ا١بملة، كأحسن 
. فأعطى للمقارنة ٦باال أكسع كأبعادا أمشل ٩با أعطاىا ا٤بربد، كقد (71)تأليفا با٢بركؼ ا٤بتبلئمة"

 .(73)ا٣بفاجي ف. كابن سنا(72)أبو ىبلؿ العسكرمنقل ىذه ا٤بقارنة ٕبذافّبىا ككجوىها األربعة 
كما ٯبب أف يراعي ُب الفصاحة من خلو  .كما ٙبدث الرماين عن فصاحة الكبلـ 

كإيهامو على السامع فيخرجو من  ،الكبلـ من التعقيد كاإلشكاؿ الذم يؤدم إىل إغبلؽ ا٤بعُب
كقد استشهد  .، كفساد النظم٦باؿ الفصاحة، كيدخلو ُب دائرة العجمة ٤با فيو من سوء العبارة

 ا٤بربد قبلو بنحو أكثر من قرف كىو قوؿ الفرزدؽ: هبالبيت الذم ذكر 
 وٍ ػػػبي رً اى ػػػقيي  هي بوي أى  ي  ػػػػػػػحى  وً مم أي  بوي أى  كان ل  ٩بيى  ال  إً  سً  النا  ُب  وي لي ثػٍ ا مً مى كى 

 ى (: 403سادسا : الباقالني: )ت 
شعر للتدليل على بياف إعجاز القرآف، ككاف ٥بذه لقد عقد ا٤بربد مقارنة بْب القرآف كال 

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 

شأهنم، كرفعة أقدارىم فيختار شاعرا من العصر  ىذه ا٤بقارنة إىل شعراء أٝبع النقاد على عظم
ا١باىلي كامرئ القيس، كشاعرا من العصر العباسي كالبحَبم، ٍب ٱبتار قصيدة لكل منهما 
متفقا على كرب ٧بلها، كصحة نظمها، كجودة ببلغتها، كرشاقة معانيها، كإٝباعهم على إبداع 

ا من تعسف كتكلف، كما فيها من مزج صاحبها فيها، فيبْب ما ٚبللها من نقص كفضوؿ، كما هب
بْب الكبلـ الرفيع كالوضيع، ٍب يبْب فضل القرآف عليها، كتناىيو ُب الببلغة، ٍب نراه يصدر حكما 

                                                 
(71)

 .5;النكت: ص  
(72)

 .9;5ينظر الصناعتْب: ص  
(73)

 .:68-689حة: صينظر سر الفصا  
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هنائيا "بأف الذم يعارض القرآف بشعر امرئ القيس ألضل من ٞبار باىلة، كأٞبق من 
 .(74)ىبنقة"

ة القرآنية كالبيت أك البيتْب من الشعر، فإنو كإذا كاف ا٤بربد قد الحظ اتفاؽ ا٤بعُب بْب اآلي 
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 

ؽ الرباىْب على رفعة األكؿ، كسقوط الثاين، ٩با ٯبعل  يكن بينهما جهة اتفاؽ ُب ا٤بعُب، كإ٭با يسو 
 كبلمو أقرب إىل العمـو كالشموؿ منو إىل ا٣بصوص كالتحديد.

 ى (: 430سابعا : الثعالبي: )ت 
لقد تأثر الثعاليب ٗبا أكرد ا٤بربد ُب اجملاز، فرغم ما ُب ٦باز ا٤بربد ُب ضحالة فكرية كفنية،  

 .(75) اجملاز نقل عن ا٤بربد كمل ينقل عن ابن قتيبةإال أف الثعاليب حْب عقد فصبل ُب
 ى (: 444ابن السيد البطليوسي )ت  ثامنا:

ب" كثّبا با٤بربد، كذكره كثّبا تاى تأثر البطليوسي ُب كتابو "االقتضاب ُب شرح أدب الكي  
. (76)كقد أثُب عليو بقولو: "كأبو العباس من أئمة اللغة با٢بفظ كالضبط" عند النقل من الكامل.

 كأنشد أبو العباس ا٤بربد: "يقوؿ البطليوسي:
 اهى ابػي صى نً  هاى يٍ لى عى  كدو دي رٍ مى  اءى فى قٍ عى بً  ٌبً ٤بم  قي لً ٰبىٍ  وى ىي كى  رو وٍ ثػى لً  وؿي قي أى 

. كىذا البيت أكؿ مقطوعة ُب "الكامل" ليزيد بن الطثرية كالسبب أنو  (77)"يعُب "ا٤بوسى" 
 لمو. فقاؿ ىذه ا٤بقطوعة.زال، كتكرر أخذه من إبل أخيو "ثور" دكف عكاف غً 

 كشرح البطليوسي لقوؿ عوؼ بن عطية: 
ٍَ الفى  ذي خً ت  يػى ًد    ػليً الوى  بً عٍ قػى  لي ثٍ مً  رن افً حى  اى ٥بى     ارى غاى مى  يوً فً  ري ٍأ

                                                 
(74)

 .655إعجاز القرآف: ص  
(75)

ينظر فقو اللغة كسر العربية، أليب منصور الثعاليب، حققو كرتبو ككضع فهارسو مصطفى السقا كإبراىيم األبيارم كعبد ا٢بفيظ شليب، دار  
  7:5الفكر: ص

(76)
سي، ٙبقيق مصطفى السقا ك حامد عبد اجمليد، طبعة االقتضاب ُب شرح أدب الكتاب، أليب ٧بمد عبد ا بن ٧بمد بن السيد البطليو   

 ، ;7ـ، القسم األكؿ: ص:==5دار الكتب ا٤بصرية، 
(77)

 .;;6/5، ك ينظر الكامل: ==االقتضاب، القسم الثاين:   
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كا٤براد أف الفأر لو فعل  .بيانو أف "ىذا من ا٤بمكن، الذم ٱبرجو العرب ٨برج الواجب ك 
د للبيت، كا٢بديث عن ا٤بربد يطالع القارئ كثّبا ُب . ىذا مستمد من شرح ا٤برب (78)"ذلك ألمكنو
 .(79)"االقتضاب"

 ى (: 466: ابن رشيق القيرواني )ت تاسعا
تأثر ا٢بسن بن رشيق ُب كتابو: "العمدة ُب ٧باسن الشعر كآدابو كنقده" با٤بربد ُب كتابو:  

 "الكامل". كإليك األمثلة:
و كاإلفراط، كلذا استطرد ُب "باب التشبيو" يؤثر ا٤بربد الصدؽ كاالعتداؿ، كال ٰببذ الغل 

 فذكر أمثلة من "تكاذيب األعراب" كختمها بعبارة سجل فيها ضوابط ٢بسن التشبيو.
 فقاؿ ُب "باب الغلو": ؛كجاء "ابن رشيق" فحذا حذكه 
 "كأنشد ا٤بربد لؤلعشى: 

 اىى ودي عي  دى ك  أى ا تى مى  اـو ٜبيى  دً ًبعيو  قه ل  عى  مي ُبم مً  ٍْبى قى بػٍ ا أى مى  ف  أى  وٍ لى فػى 
 فقاؿ: "ىذا متجاكز، كأحسن الشعر ما قارب فيو القائل إذا شبو، كأحسن منو ما 

 .(80)أصاب ا٢بقيقة فيو. انقضى كبلمو"
كيورد ابن رشيق أمثلة لكل من "التشبيو ا٢بسن، كالتشبيو ا٤بليح، كالتشبيو ا٤بصيب،  

عنا إىل كامل  ا٤بربد كجدنا ىذه ، كىذا مع بياف العلل كاألسباب. كإذا رج(81)كاألشد إصابة"
 .(82)األسباب
كُب "باب اإلشارة" تصرؼ ابن رشيق ُب عبارة ا٤بربد، فقاؿ: "ك٩با جاء من اإلشارة على  

 معُب التشبيو قوؿ الراجز يصف لبنا ٩بذكقا:
 .*طٍ قى  بى ئٍ الذم تى يٍ أى رى  لٍ ىى  ؽو ذٍ كا ٗبى اءي جى *

                                                 
(78)

 منو. 85، كينظر ص>55االقتضاب القسم الثالث: ص  
(79)

، 7:/7، كاالقتضاب: 5/696، كالكامل: 7/5:9القتضاب: ، كا7/7:5، كالكامل: ;;/6ينظر على سبيل ا٤بثاؿ: االقتضاب:   
 .7/554كالكامل: 

(80)
 .8=5/6، كالكامل: 5:/6العمدة:   

(81)
 ، كما بعدىا.:7/7، الكامل: 745، 744، ==6، >=5/6العمدة:   

(82)
 كما بعدىا. 7/76، كالكامل: 746-8=5/6العمدة: ينظر   
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. كىذه عبارة ا٤بربد (83)فصار كلوف الذئب"ألف ا٤باء غلب عليو،  ؛فإ٭با أشار إىل لونو 
 بتصرؼ يسّب.

كٱبتصر ابن رشيق الضرب الثالث من أضرب الكناية، ٍب يقوؿ: "قاؿ ا٤بربد كغّبه:  
 .(84) الكناية على ثبلثة أكجو. ىذا الذم ذكرتو آنفا أحدىا، كالثاين ..."

 كيطالعك ُب العمدة تأثر ابن رشيق كثّبا با٤بربد ُب الكامل. 
 ى (: 471: اإلمام عبد القاىر الجرجاني )ت راعاش

فقد صرح  ؛تأثر عبد القاىر ُب كتابو "أسرار الببلغة" كثّبا با٤بربد ُب كتاب "الكامل" 
 كيتبْب ىذا باألمثلة التالية: .بذلك كما أشار إليو ُب بعض ا٤بواضع

ذه األبيات عند حديثو عن التشبيو حيث تناكؿ بعض األبيات الٍب ذكرىا ا٤بربد، من ى 
 امرئ القيس ا٤بشهور: قوؿ

 .ايل البى  فى شى ا٢بى كى  ابي ن  ا العي ىى رً كٍ ل كى دى لى    اسن بً ياى ا كى بن طٍ رى  ٍّبً الط   وبى لي قػي  ف  أى كى 
كاف موقف عبد القاىر من البيت ُب جوىره موقف ا٤بربد، لكن عبد القاىر كاف بأسلوبو  

 را كإدراكا ألسرار البياف.التحليلي، كدراستو ا٤بقاربة أكثر كضوحا، كأبعد غو 
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 
ال كإ٭با اجتماعا ُب ، دليل ذلك قولو: "... مل يقصد إىل أف ٯبعل بْب الشيئْب اتصا(85)مركب"

مكاف فقط. كيف كال يكوف ٤بضامة الرطب من القلوب إىل اليابس ىيئة يقصد ذكرىا، أك يعُب 
 الصبح ُب أثناء الظلماء، ككوف الشقيقة على قامتها ا٣بضراء، ّببأمرىا، كما يكوف ذلك لتباش

اع ا٢بشف البايل فيؤدم ذلك الشبو ا٢باصل من مداخلة أحد ا٤بذكورين اآلخر كاتصالو بو اجتم
كالعناب كيف كال فائدة ألف ترل العناب مع ا٢بشف أكثر من كوهنما ُب مكاف كاحد أك أف 

الو. ٕباليابسة من القلوب كانت ٦بموعة من ناحية كالرطبة كذلك ُب ناحية أخرل لكاف التشبيو 

                                                 
(83)

 .=7/58، كالكامل: 6/747العمدة:   
(84)

 .4=6/6، كالكامل: 6/757لعمدة: ا  
(85)

 .>65التفكّب الببلغي عند العرب: ص  
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ؿ مل كذلك لو فرقت التشبيو ىهما فقلت كأف الرطب من القلوب عناب ككأف اليابس حشف با
 .(86)تر أحد التشبيهْب موقوفا ُب الفائدة على اآلخر"

"كإذ قد  أما الفضيلة الٍب ٯبدىا عبد القاىر ُب بيت امرئ القيس فيوجزىا ُب قولو: 
عرفت ىذه التفاصيل فاعلم أف ما كاف من الَبكيب ُب الصورة بيت امرئ القيس فإ٭با يستحق 

 .(87)فيو ال ألف للجمع فائدة ُب عْب التشبيو"الفضيلة من حيث اختصار اللفظ كحسن الَبتيب 
إف ىذا الفهم للتشبيو يكشف عن نظرة أنضج من فهم ا٤بربد. كال شك أهنا نابعة من  

بْب كقوع التشبيو ُب الصفة نفسها، كبْب  ةادد تومفهـو النظم عند عبد القاىر، كمتصلة بتفرق
مع ذلك فإف فهم  د يعيهما جيدا. ككقوعو ُب حكم ٥با كمقتضى، كىذا جانباف مل يكن ا٤برب 

عبد القاىر للتشبيو "يقـو أساسا على فكرة اإلصابة األساسية عند ا٤بربد، إذ بدكف اإلصابة ال 
كال ُب حكمها أك  -باعتبارىا األسبق ُب التصور-ٲبكن أف يصح التشبيو، ال ُب الصفة 

 .(88)مقتضاىا"
صلوب الٍب ذكرىا ا٤بربد كىي قوؿ كما كقف عبد القاىر ا١برجاين أماـ تشبيهات ا٤ب 
 الشاعر:
 لً ٙبىى رٍ مي  يعً دً وٍ تػى  ىلى إً  اعً دى الوى  ـى وٍ يػى  وي تى حى فٍ صى  د  مى  دٍ قى  قه اشً عى  وي ن  أى كى   
 لً ػسى الكى  نى مً  يوً طم مى تى لً  لن اصً وى مي  وي تي ثػى و لي  يوً فً  اسً عى نػي  نٍ مً  مه ائً قى  كٍ أى   
كوف" لكثرة ما ُب البيتْب من كعدىا من لطيف جنس "التشبيو من ىيئات ا٢بركة كالس 
 .(89)التفصيل

عقد عبد القاىر فصبل للموازنة بْب التشبيو كالتمثيل، كذكر فيو أف التشبيو يكثر فيو  ك        
 جعل الفرع أصبل، كاألصل فرعا، كاستشهد بأمثلة يكثر فيها "قلب التشبيو" ٍب قاؿ:

ء ا٤بقوض. أنشد أبو العباس "كيشبو الظليم ُب حركة جناحيو مع إرساؿ ٥بما با٣ببا 
 :(90)لعلقمة

                                                 
(86)

 .598أسرار الببلغة: ص  
(87)

 .599- 598أسرار الببلغة: ص  
(88)

  =65الصورة الفنية م الَباث النقدم كالببلغي : ص  
 .594ينظر أسرار الببلغة: ص   (89)
 .85ديواف علقمة: ص  (90)
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ٍيًو كىجيٍؤجيؤىهه     بػىٍيتي أىطىافىٍت بًًو خىٍرقىاءى مىٍهجيوـي.  صىٍعله كىأىف  جىنىاحى
ليكوف أشد لتفاكت حركاتو، كخركج اضطرابو عن  ؛اشَبط أف يتعاطى تقويضو خرقاء 

 .(91)الوزف"
كرد ىذا البيت ُب "باب التشبيو" كعلق فهو الذم أ ا٤بربد،أيب العباس بفعبد القاىر يعُب  

 .(92)فهي تفسد ما عرضت لو" ؛بقولو: "الصعل: الصغّب الرأس. ا٣برقاء: الٍب ال ٙبسن شيئا
 : "كيشبو التشبيو ُب البيت قوؿ اآلخر، كىو مذكور معو ُب الكتب:عبد القاىر قاؿ ك 
"طم  خى وا ُب بي لً صي  مٍ هي نػٍ مً  ْبى عً سٍ تً  طم الزي  فم صى  لى مثٍ ا ً ف  صى  رى أى  ملىٍ   

(93) 
ٍب بْب بأسلوبو التحليلي الدقيق ما امتاز بو كل عن اآلخر من استقصاء ُب الوصف  

فقولو: "كىو مذكور معو ُب الكتب". يعُب الكتب  ؛كالذم بسببو كاف التماثل بْب طرُب التشبيو
ف ىذين ااقَب  الٍب ألفت قبل عبد القاىر، كىو ٖباصة إشارة إىل "الكامل" ا٤بربد، فما قرأت

 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.
صف الطائر، ك يب ُب دقة ، كلكن عبد القاىر بْب ببلغة الص(94)ىذا ا٣برب ُب الكامل 

 فكأف قولو شعر.
كحديث عبد القاىر عن "استطراؼ التشبيو كسبب حسنو ..."، ٍب استشهاده بقوؿ  

 عدل بن الرقاع:
 اىى ادى دى مً  اةً كى الد   نى مً  ابى صى أى  مه لى قػى  وً قً كٍ رى  ةى رى بػٍ إً  ف  أى كى   ني غى ى أى جً زٍ تػى   
 أف مهارة عبد القاىر ُب التحليل ، غّب(95)فإف أصل ىذه الفكرة قد استمدىا من ا٤بربد 

 كالتعليل جعلتو يربز ما ُب ىذا النص من حسن كطرافة.
  

                                                 
 .7;5أسرار الببلغة: ص (91)
(92)

 .7/79الكامل:   
(93)

 .5/6:7، كالكامل: 594أسرار الببلغة: ص  
(94)

 .=6/7، كالكامل: 5/6:7الكامل: ينظر   
(95)

 .:56، كأسرار الببلغة: 7/585ينظر الكامل:   
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َماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنوِ  ﴿كيقف عبد القاىر طويبل عند قولو تعاىل:           ،(96) ﴾ َوالسَّ

 :(97)كقوؿ الشماخ 
 ْبً ػػػبىةي بًاليىمً ا عىرىاػػػتػىلىق اىى   ريًفعىٍت ٤بًٍجدو  ةن ًإذىا مىا رىايى   
ليبْب أف ا٤بعُب ُب كل منهما على التمثيل ا٤بستفاد من ٦بموع الكبلـ، ال من لفظ "ٲبْب"  

 عن أصحاب ا٤بعاين بقولو: ا٤بربدفقط. ٍب ٰبكى كبلـ 
"... فأما ما تكوف اليد فيو للقدرة على سبيل التلويح با٤بثل، دكف التصريح حٌب ترل   

 ﴿وؿ أهنا ٗبعُب القدرة، كٯبريها ٦برل اللفظ يقع ٤بعنيْب، كقولو تعاىل: كثّبا من الناس يطلق الق
َماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنوِ  تراىم يطلقوف أف اليمْب ٗبعُب القدرة، كيصلوف إليو قوؿ  ﴾. َوالسَّ

 الشماخ:
 ْبً ػػػػػتػىلىق اىىا عىرىابىةي بًاليىمً   ريًفعىٍت ٤بًٍجدو  ةن ًإذىا مىا رىايى   
فإنو أنشد البيت ٍب قاؿ: "قاؿ أصحاب ا٤بعاين:  ؛فعل أبو العباس ُب "الكامل"كما  

َماَواُت َمْطوِيَّاٌت بَِيِميِنوِ  ﴿معناه بالقوة، كقالوا مثل ذلك ُب قولو تعاىل:  ، كىذا (98) ﴾ َوالسَّ
 .(99) منهم تفسّب على ا١بملة ..."

ارات ببلغية كالٍب لقيت الكثّب من أف عبد القاىر قد انتفع ٗبا ردده ا٤بربد من إش الىذا إ 
تنبو ٥با عبد القاىر ا١برجاين تلك  ك الٍب صدرت عن ا٤بربد تأمبلتو، كأىم ىذه اإلشارات الٍب

، حيث ركل األنبارم أنو قاؿ: "ركب الكندم (100)الٍب كردت عند إجابتو عن سؤاؿ الكندم
شوا، فقاؿ لو أبو العباس: ُب ا٤بتفلسف إىل أيب العباس كقاؿ لو: إنِب ألجد ُب كبلـ العرب ح

م، ٍب يقولوف إف عبد ا قائم، ئأم موضع كجدت ذلك؟ فقاؿ: أجد العرب يقولوف: عبد ا قا
ٍب يقولوف: إف عبد ا لقائم، فاأللفاظ متكررة كا٤بعُب كاحد، فقاؿ أبو العباس: بل ا٤بعاين ٨بتلفة 

قيامو، كقو٥بم: إف عبد ا قائم: جواب  الختبلؼ األلفاظ، فقو٥بم: عبد ا قائم: إخبار عن

                                                 
(96)

 .;:سورة الزمر: اآلية  
 .:77ديواف الشماخ: ص ( 97)
(98)

 .=5/56: ا٤بربدانتهى كبلـ   
(99)

 .=56، >5/56، كالكامل: 6;6-5;6أسرار الببلغة:   
(100)

ـ، ينظر األعبلـ: 7;>ىػ / 6:4ـ، ُب الكوفة كتوُب عاـ 47>ىػ / =>5ىو أبو يوسف يعقوب بن إسحاؽ الكندم، كلد عاـ   
9/679. 
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عن سؤاؿ سائل، كقو٥بم: إف عبد ا لقائم: جواب عن إنكار منكر قيامو، فقلت تكررت 
 .(101)األلفاظ لتكرر ا٤بعاين. قاؿ فما أحار ا٤بتفلسف جوابا"

لفاظ ٛبعن عبد القاىر ُب اإلجابة كتبِب فكرة ا٤بربد الٍب تقوؿ: ا٤بعاين ٨بتلفة الختبلؼ األ 
"كغاص ُب أحشائها، كاستنزؼ كل النتائج الٍب تسمح باستخبلصها، كانتهى ُب دراستو لعبلقة 

 .(102)اللفظ با٤بعُب"
كضع عبد القاىر ما قالو ا٤بربد ُب باب اللفظ كالنظم كبْب الفركؽ الدقيقة الٍب خفيت  ك 

 .(103)على الفيلسوؼ الكندم، كفطن إليها ا٤بربد النحوم
: "فقو٥بم: عبد ا قائم: إخبار عن قيامو، كقو٥بم: إف عبد ا قائم، فحلل قوؿ ا٤بربد 

قو٥بم :إف عبد ا لقائم: جواب عن إنكار منكر قيامو، فقلت ك  جواب عن سؤاؿ سائل ،
، بدأه "إف كمواقعها"تكررت األلفاظ لتكرار ا٤بعاين" ُب كتابو دالئل اإلعجاز ضمن فصل ٠باه: 

فما  ،يذىب ىذا عليو حٌب يركب فيو ركوب مستفهم أك معَبض بقولو: "كإذا كاف الكندم
 .(104)"؟كمن ال ٱبطر شبو ىذا ببالو ،كمن ىو ُب عداد العامة ،ظنك بالعامة

تارة يلقي اللـو على الكندم ألنو مل يتفهم الفرؽ بْب ا١بمل  ك٪بد عبد القاىر ا١برجاين 
 .(106). كتارة أخرل يعطى للكندم عذرا (105)

القاىر بعد ذلك لتوضيح قوؿ ا٤بربد فيقوؿ: "فأما الذم ذكر عن أيب كينتقل عبد   
كجواب منكر إذا كاف معها البلـ فالذم  ،من جعلو ٥با جواب سائل إذا كانت كحدىا ،العباس

أنا رأيناىم قد ألزموىا ا١بملة من ا٤ببتدأ كا٣برب إذا كانت  ،يدؿ على أف ٥با أصبل ُب ا١بواب
ٍب إنا إذا  .إف زيدا منطلق" كامتنعوا من أف يقولوا: كا زيد منطلق "كا :٫بو ،جوابا للقسم

 أنو يقصد هبا إىل ا١بواب كقولو تعاىل: ،استقرينا الكبلـ كجدنا األمر بينا ُب الكثّب من مواقعها

                                                 
(101)

 .759دالئل اإلعجاز: ص  
(102)

 .=79التفكّب الببلغي: ص  
(103)

 .656ينظر أثر النحاة ُب البحث الببلغي: ص  
(104)

 .759از: صدالئل اإلعج  
(105)

 .759دالئل اإلعجاز :ص ينظر  
(106)

 .=75دالئل اإلعجاز :ص ينظر  
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نَّا لَُو ِفي اْلَرْ  (٨ٖ)ا   ُقْل َسأَتْ ُلو َعَلْيُكم مِّْنُو ِذْكرً  نَ ْينِ   َوَيْسأَلُوَنَك َعن ِذي اْلَقرْ  ﴿ ِض   إِنَّا َمكَّ
َناُه ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسَبًبا   .(108)."(107) ﴾َوآتَ ي ْ

كيعود عبد القاىر إىل األصل ُب ذكر "إف" ُب الكبلـ فيقوؿ: "ٍب إف األصل الذم ينبغي  
فإذا   ،كإذا كاف قد ثبت ذلك ،للتأكيدمن أهنا  ،ىو الذم دكف ُب الكتب ،أف يكوف عليو البناء

كال يكوف قد عقد ُب نفسو أف الذم تزعم  ة،لبتاكاف ا٣برب بأمر ليس للمخاطب ظن ُب خبلفو 
 .(109)"كأف الذم تزعم أنو مل يكن كائن فأنت ال ٙبتاج ىناؾ إىل "إف" ،أنو كائن غّب كائن

قوؿ، ٍب ذكر عبد القاىر كبْب حاجة الكبلـ إىل "إف" إذا كاف ا٤بتلقي يظن خبلؼ ما ت 
كجو ا٢بسن ُب استعماؿ "إف" فقاؿ: "كلذلك تراىا تزداد حسنا إذا كاف ا٣برب بأمر يبعد مثلو ُب 

 :كقوؿ أيب نواس  ،شيء قد جرت عادة الناس ٖببلفولك  ،الظن
 سً ا اليى ُب  كى سً فٍ  نػى ُبى غً  ف  إً    اسً الن   نى مً  سً أٍ اليى بً  كى يٍ لى عى 

واب سائل فيشَبط عبد القاىر أف يكوف للسائل ظن ُب ا٤بسؤكؿ أما إذا كانت "إف" ج 
 .(110)عنو على خبلؼ ما أنت ٘بيبو بو. 

إف عبد ا لقائم للكبلـ مع ا٤بنكر فجيد ألنو إذا كاف "كإذا ٝبع بينهما كبْب البلـ ٫بو:  
تثبيت الكبلـ مع ا٤بنكر كانت ا٢باجة إىل التأكيد أشد كذلك أحوج ما تكوف إىل الزيادة ُب 

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 

 .(111)"تقوؿ: إنو لكذلك: حٌب تريد أف تضع كبلمك كضع من يزع فيو عن اإلنكار
 عبد القاىر ا١برجاين قد تأثر با٤بربد ك استفاد من خربتو العلمية. لنا أف يتضحكىكذا  

 
 

                                                 
(107)

 .8>-7>سورة الكهف: اآلية  
(108)

 .768-767دالئل اإلعجاز :ص  
(109)

 .769ا٤بصدر نفسو :ص   


 كالبيت بتمامو كلفظو =75ديواف أيب نواس: ص  
 إف الغُب، ككٰبك، ُب اليأس.  عليك باليأس من الناس 

(110)
 .:76ينظر دالئل اإلعجاز: ص   

(111)
 .;76دالئل اإلعجاز: ص   

http://tanzil.net/#18:83
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 ى (: 528: الزمخشري )ت حادي عشر
تأثر اإلماـ ٧بمود بن عمر الز٨بشرم كثّبا با٤بربد، فقد نقل عنو خصوصا ُب كتابو:  

 "الفائق ُب غريب ا٢بديث". كىذه بعض األمثلة:
 ـى وٍ يػى  سى الً  ٦بىى ِبم مً  مٍ كي بً رى قػٍ أى كى  يلى  إً  مٍ كي بم حى أى بً  مٍ كي ربي خٍ أي  الى أى أكرد الز٨بشرم ا٢بديث الشريف: " 

 ، ٍب قاؿ: ..."ةً مى ياى القً 
"قاؿ ا٤بربد: قو٥بم: فبلف موطأ األكناؼ. أم أف ناحيتو يتمكن فيها صاحبو، غّب  

 .(112)مؤذل، كال ناب بو موضعو"
ي ا عنهما "أما إين لشديد كذكر قوؿ أيب بكر الصديق لعبد الرٞبن بن عوؼ، رض 

الوجع، ك٤با لقيت منكم يا معشر ا٤بهاجرين أشد على من كجعي ..."، ٍب شرح بعض ا٤بفردات 
البحر: األمر  .مسَبشدا با٤بربد، فقاؿ: "األذريب: منسوب إىل "أذربيجاف"، كركل: األذرل

 .(113)، كٙبيّبىا أىلهاالعظيم. كقاؿ ا٤بربد فيمن ركاه: البحر. ضرب ذلك مثبل لغمزات الدنيا
 ؛فقيل لؤلدعياء: زعانف ؛قاؿ ا٤بربد: الزعانف. أصلها أجنحة السمك "كقاؿ الز٨بشرم: 

 ألهنم التصقوا بالصميم، كما التصق تلك األجنحة بعظم السمك.
 كقد كرد ىذا ُب الكامل عند قوؿ جرير: 
 .(114)" زعانفو" ابو ش"ىل أنتم غّب أك   
"الكشاؼ" با٤بربد كثّبا، ففي قولو تعاىل عن السماء كاألرض:  كتأثر الز٨بشرم ُب تفسّبه 

َنا طَائِِعيَن  ﴿ فوجد.  ؛مل يكن كبلـ، إ٭با فعل عز كجل ما أراد"يقوؿ ا٤بربد: . (115)﴾َقالََتا أَتَ ي ْ
 قاؿ الراجز:

 ًِب طٍ بى  تي ؤلٍ مى  دٍ ا قى دن يٍ كى ري  بلن هٍ مى  قطًِب  ؿى قاى كى  ضي وٍ ا٢بى  قى نى خى  دٍ قى 
 .(116)٭با كجد ذلك فيو"كمل يكن كبلـ، إ 

                                                 
(112)

 .5/8، كالكامل: >:/8الفائق:   
(113)

 .54-;/5، كالكامل: ==/5الفائق:   
(114)

 .4:/6، كالكامل: 5>5، 5/555الفائق:   
 .55سورة فصلت: اآلية ( 115)
 .5=/6الكامل :  (116)
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كمعُب أمر السماء كاألرض باإلتياف كامتثا٥بما: أنو أراد تكوينهما فلم "كيقوؿ الز٨بشرم:  
كما أرادٮبا، ككانتا ُب ذلك كا٤بأمور ا٤بطيع إذا كرد عليو فعل األمر ا٤بطاع،  تاٲبتنعا عليو، ككجد

 .(117) كىو من اجملاز الذم يسمى التمثيل ..."
َماِء آيًَة َفظَلَّْت  ﴿م ُب قولو تعاىل: كيقوؿ الز٨بشر   ِإن نََّشْأ نُ نَ زِّْل َعَلْيِهم مَِّن السَّ

: "فإف قلت: كيف صح ٦بيء "خاضعْب" خربا عن األعناؽ؟ (118) ﴾َأْعَناقُ ُهْم َلَها َخاِضِعيَن 
قلت: أصل الكبلـ: فظلوا ٥با خاضعْب، فأقحمت األعناؽ لبياف موضع ا٣بضوع، كترؾ الكبلـ 

. كىذه عبارة (119) صلو كقولو: ذىبت أىل اليمامة، كأف األىل غّب مذكور ..."على أ
 مع تصرؼ يسّب. فالز٨بشرم يستظهر ثاين الرأيْب اللذين كردا بالكامل.(120)ا٤بربد

ككانت عبارة ا٤بربد، كٗبا حوت من لفظ "أقحمت" مع عدـ لياقتها ُب النظم القرآين  
كأيب حياف كاف ٥با بعد صدل عند كثّب من ا٤بفسرين،    كبيانو ا٤بعجز قد نقلها الز٨بشرم، ٍب

، ك الشيخ (124)، كالقاضي البيضاكم(123)، كاأللوسي(122)، ك اإلماـ الرازم(121)التوحيدم
 .(125)زادة

كبالتأمل يتبْب أف ىؤالء العلماء متأثركف با٤بربد تأثرا غّب مباشر إما عن طريق الز٨بشرم،  
 أك القاضي البيضاكم كالكاتبْب عليو.

 ى (: 637: ضياء الدين بن الثير )ت اني عشرث
كمن أعبلـ الببلغة ُب القرف السابع ا٥بجرم أبو الفتح نصر ا بن أيب الكـر ٧بمد بن  

عبد الكرًن بن عبد الواحد الشيباين، ا٤بعركؼ بابن األثّب ا١بزرم. كمن مؤلفاتو: "كفاية الطالب 
 لتأثر صاحبو ُب ىذا الكتاب با٤بربد:ُب نقد كبلـ الشاعر كالكاتب" كسأكرد مثالْب 

                                                 
 .8/549الكشاؼ :  (117)
 .48سورة الشعراء: اآلية (118)
 .7/889الكشاؼ :  ( 119)
 .5=،4=/6الكامل:   ينظر (120)
(121)

 .9/;ينظر تفسّب البحر ايط:   
(122)

ق(، دار الفكر 48:-ق988تفسّب الفخر الرازم ا٤بشتهر بالتفسّب الكبّب ك مفاتيح الغيب، اإلماـ ٧بمد الرازم فخر الدين ) ينظر 
 .  =68/55ـ: 5>=5ق/5845، 5بّبكت، ط

(123)
 .4:/=5: ينظر ركح ا٤بعاين  

(124)
 .7/;ينظر حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب القاضي البيضاكم:   

(125)
 .7/8:9ينظر حاشية ٧بي الدين شيخ زادة على تفسّب البيضاكم:   
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 كخّب الكبلـ ا٢بقائق، فإف مل يكن فما قارهبا، كأنشد ا٤بربد:"يقوؿ ابن األثّب ُب "باب الغلو": 1-
 اىى ودي عي  دى ك  أى تى  ماى  اـً ٜبيى  ودً عي بً  قي ل  عى  مي ِبم مً  تً يٍ قى بػٍ أى  ماى  ف  أى  وٍ لى فػى 

القائل إذا شبو، كأحسن منو ما فقاؿ: "ىذا متجاكز، كأحسن الشعر ما قارب فيو  
 .(126)"أصاب بو ا٢بقيقة

 :(127)كيركل ُب "باب االخَباع" أبياتا أليب نواس، كمنها قولو 2-
 .يماى سً الن   م  شي أى  فٍ أى ا كى اىى رى أى  فٍ أى    تٍ ارى دى  يى ا ىً ذى إً  هاى نٍ ى مً ظم حى  رى بػي كى 

 .(128)ٍب يتبعها بقولو: "ذكر ا٤بربد أنو مل يسبق إىل ىذا ا٤بعُب" 
 ى (: 671: القرطبي المفسر )ت ثالث عشر

ُب كتابو "ا١بامع ألحكاـ القرآف الكرًن".  ك٩بن تأثر من ا٤بفسرين با٤بربد اإلماـ القرطيب 
 فقد نقل عنو كثّبا، كىذه بعض األمثلة:

و، . يقوؿ "أقنع: إذا رفع رأس(129) ﴾ ُءوِسِهمْ   ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعي رُ  ﴿ُب قوؿ ا تعاىل: -        
   .(130)"كأقنع إذا طأطأ رأسو دال كخضوعا". كاآلية ٧بتملة الوجهْب، كقالو ا٤بربد

ما انثُب  كقاؿ ا٤بربد: العطف:" يقوؿ القرطيب:، (131)﴾ ثَاِنَي ِعْطِفوِ  ﴿كُب قولو تعاىل: - 
. كىو ُب تفسّب (132)أم معرض عن ا٢بق ُب جدالو، كموؿ عن النظر ُب كبلمو" من العنق ...

 القرطيب.
 كمظاىر التأثر با٤بربد تطالعك كثّبا ُب تفسّب اإلماـ القرطيب. 

 ى (: 711: ابن منظور )ت رابع عشر
فقد نقل عنو ُب "لساف العرب" كثّبا، كما  ؛كاف للمربد أثره الواضح عند ابن منظور ك 

 تصرؼ أحيانا ُب عبارتو، كسأكرد ىذه األمثلة:
                                                 

(126)
 .8=5/6، كالكامل: ;67كفاية الطالب: ص   

 .769ديواف أيب نواس: ص (127)
(128)

 .7/584، كالكامل: 575كفاية الطالب: ص   
(129)

 .87اىيم: من اآليةسورة إبر   
(130)

 بن ا١بامع ألحكاـ القرآف ك ا٤ببْب ٤با تضٌمنو من السٌنة ك آم الفرقاف، أليب عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر القرطيب، ٙبقيق عبد ا  
 .7/567، كالكامل: =56/54ـ: :644ىػ/;586، 5عبد اسن الَبكي، مؤسسة الرسالة، ط

 =4سورة ا٢بج: اآلية ( 131)
(132)

 .748، 5/54، كالكامل: >58/76ا١بامع ألحكاـ القرآف الكرًن:   
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 ن معمر:من أمثلة التشبيو عند ا٤بربد، قوؿ ٝبيل ب -
 قي ػػػػػػػػيً ػثكى  ٍْبً تػى دى قٍ العي  ر  ٩بيى  كى  ده يى   وً ػػػػػػبً  تٍ فى ذى قى  لً ابً نى  نٍ مً  ابى ا صى مى   
 يقي نً  فى يب اعً الز   لً صٍ نى كى   له صٍ نى كى          ره ائً ظى نى  م  حي  رً سٍ  الن  اُب وى خى  نٍ مً  وي لى   
د ...، كقاؿ ا٤بربد: رجل أك بل ،الزاعبية: رماح منسوبة إىل زاعب ك"يقوؿ ابن منظور:  

كاف يعمل األسنة، كيقاؿ: سناف زاعيب. كقاؿ ؛  يقاؿ لو: زاعب ،جزر تنسب إىل رجل من ا٣ب
، (133) بعض ُب بعض للينو ..." ُبز كأف كعوبو ٯبرل بعضها األصمعي الزاعيب الذم إذا ىي 

 كىي عبارة ا٤بربد، بتصرؼ يسّب.
ى أف يكوف لو األمر من دكنو". أم: "فكلكم كـر أنفو عل كيقوؿ: كُب حديث أيب بكر  -

 .(134) امتؤل، كانتفخ من ذلك غضبا ..."
فهو يقوؿ: كقولو "فكلكم كـر أنفو". يقوؿ:  ؛ ىذه العبارةُبقد تصرؼ ابن منظور  ك 

 امتؤل من ذلك غضبا".
 ى (: 739الخطيب القزويني )ت  :عشر خامس 

ك ُب حديثو عن التعقيد اللفظي، تأثر ا٣بطيب ُب "اإليضاح" ٗبا كتبو ا٤بربد، بدا ذل ك 
كُب باب التشبيو، ككذا ُب: اللف كالنشر غّب أف بياف ا٤بربد ٥بذا اسن البديعي كاف أكضح 

 ٗبا جاء ُب الكامل. (135) "معُب، كأسهل مأخذا. كانتفع ا٣بطيب كثّبا ُب "السرقات
قاىر ا١برجاين كيعد ا٣بطيب القزكيِب من الببلغيْب الذين استفادكا من ٙبليل عبد ال 

١بواب ا٤بربد، إذ خصص فصبل ُب كتابو "اإليضاح ُب علـو الببلغة" للحديث عن "أحواؿ 
 اإلسناد ا٣بربم" بدأه با٢بديث عن فائدة ا٣برب كالـز فائدة ا٣برب ٍب انتقل إىل أضرب ا٣برب. 

د ىو بعد أف شرحها أكد لنا كبلمو بالعودة إىل ا٤بربد ككأنو يثبت لنا أف جواب ا٤برب  ك 
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)

 .8=5/6، كالكامل: 86/:لساف العرب، مادة )زعب(:   
(134)

 .>/5، كالكامل: ;:7/5، كحسد:6:8/:، كانظر مادة سعد:5/54، كالكامل: >59/6لساف العرب، مادة كـر :  
(135)

 .7/656، 6/55، كالكامل: 8;8 - =86/ 8ينظر اإليضاح:   
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ن قيامو، ك"إف ا لقائم" كا٤بعُب كاحد، بأف قاؿ: بل ا٤بعاين ٨بتلفة: فػ "عبد ا قائم" إخبار ع
 .(136)عبد ا قائم" جواب عن سؤاؿ سائل، ك"إف عبد ا قائم" جواب عن إنكار منكر"

ٍ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 

  .(137)ظاىرال
 ى (: 1093عبد القادر البغدادي )ت عشر:  سادس

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: -
 *افى ر  ا ٧بيى من لى قػى  كٍ أى  ةن مى ادً قى *                  
كقد أجيب عن نصب ا٣برب بأجوبة ... قاؿ ا٤بربد ُب الكامل: "يقوؿ البغدادم:  

"حدثت أف العماين الراجز أنشد ُب صفة الفرس: "كأف أذنبيو ..."، كالراجز كإف كاف ٢بن فقد 
 .(138)"أحسن التشبيو

  كُب قوؿ الراجز: -
 *طي قى  بى ئٍ الذم  تى يٍ أى رى  لٍ ىى  ؽو ذٍ كا ٗبى اءي جى *          
 يبْب البغدادم ا٤بعُب اللغوم، ككذا التشبيو. ٍب يقوؿ: 
 قاؿ ا٤بربد ُب "الكامل": "العرب ٚبتصر التشبيو، كرٗبا أكمأت بو إٲباء". قاؿ أحد الرجاز. 
 طي ػػػػػػػػػػػبً تى الٍ كى  مٍ ػػػػهي نػى ػيٍ ى بػى ػػػعى سٍ أى  تي ػػػػػلٍ ا زً مى      طي ػػػػػػػػػػئً تى  اةه زى ػػػػػعٍ مً كى  فى ا  ػػػسػحى بً  ناى تٍ بً    
 طي قى  بى ئٍ الذم  تى يٍ أى رى  لٍ ىى  ؽو ذٍ كا ٗبى اءي جى     طلىػتػى اخٍ كى  ـي بلى الظ   ن  ا جى ذى إً  ٌبى حى   
 .(139)"اللنب إذا اختلط با٤باء ضرب إىل الغربة ك 

                                                 
(136)

 .5/89اإليضاح:   
(137)

 .5/85ينظر اإليضاح:   
(138)

 .7/85، كالكامل: =67-;67/ 54خزانة األدب:   
(139)

 .=7/58، كالكامل: =6/54خزانة األدب:   
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 ك ا٤بفكرين ُب علـو اللغة العربية ك آداهبا، ك أكتفي هبذا القدر من تأثّب ا٤بربد  ُب العلماء      
ك قل أف ٘بد أحدا مل يرجع إىل كتبو ليستضيء من بيانو، ك يهتدم بأفكاره، ك ينتفع بأمثلتو، أك 

 ينهل من مواعظو.
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     : التالية النتائج إىل كبابيو البحث ٤بدخل استقرائي بعد لقد توصلت    
 .ا٤بعركفْب النحو علماء من عامل أنو إىل إضافة العربية الببلغة علماء أحد ا٤بربد يعترب-
الذين نشأكا ُب بيئة فصيحة كاكتسبوا ملكة العربية ال بالتلقْب بل  عند ا٤بربد ىمالفصحاء -

 .بنشأهتم ُب تلك البيئة
  حيث أنو كتب مدكنة ،مصنفاهتم على الببلغة مصطلح أطلقوا الذين األكائل العلماء من ا٤بربد -

 ."الببلغة" بعنواف
ٗبفهـو الببلغة ٙبوال كبّبا حْب قصر داللتو على صفات العبارة الفنية كخصائص  ا٤بربد ٙبوؿ-

 .فن القوؿ
ا٤بربد يقرر أف حسن النظم على مستول تعليق الكلمة ٗبا ٯباكرىا من الكلمات كال ريب أف -

 .النظم الٍب طورىا اإلماـ عبد القاىرمعترب ُب نظرية  بىذه الفكرة كاف ٥با نصي
اإلٯباز ٰبتاج إىل تأمل كتفكر ليظهر عليو أثر ف ُب الكبلـ، ااىتٌم ا٤بربد باإلٯباز ك اعتربه حذق -

 .الصنعة الببلغية
كليس  ،ألف الشعر ا١بيد ليس لو عصر ،ينظر بعْب اإلنصاؼ إىل الشعر قدٲبو كحديثو ا٤بربد-

 مقتصرا على جيل دكف جيل.
ز الرثاء عن ٝبيع األغراض األخرل إذ خصص لو كتابا مستقبل ىو" التعازم كا٤براثي" كما يٌ م-

 ".الفاضل"ك  "و " الكامليأبوابا ُب كتاب لو خصص
 ا٤بربد مقاييس اعتمد عليها من أجل ٙبديد جيد الشعر من رديئو. كضع-
ؿ العربية، ألف ا١بائز ُب إف ا٤بربد ال ٰبيل إىل الضركرة إال إذا كانت موافقة أصبل من أصو  -

 .الضركرة عنده، إ٭با ىو الرجوع إىل األصل ال ا٣بركج عنو
 تناك٥بم الكرًن، كالقرآف النبوم ا٢بديث كببلغة كالنثر الشعر ببلغة تناكؿ عندما ا٤بربد إف -

 .بينها ا٤بفاضلة بعملية قاـ بل الببلغات تلك بتعريف يقم فلم ا٣باصة، بطريقتو
َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأوِلي  ﴿ تعاىل قولو بْب ا٤بوازنة باب فتح من ؿأك  ا٤بربد يعد -

 ".للقتل أنفى القتل" العرب كقوؿ ﴾ اْلَْلَبابِ 
ك بذلك  .٨بتلف ا٤بعاين الٍب يؤديها ا٣برب الواحد إف اختلف جواره اللغومإىل اىتدل ا٤بربد -

 .ا٣برب أضرب ُب كا٤بتمثل ٤بعاينا علم ُب للببلغيْب جديدا بابا فتحيكوف قد 
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 عقده الذم الطريف الباب ذلك العربية بالببلغة يتعلق فيما ا٤بربد بذلو شخصي ٦بهود أبرز إف -
 كمل التشبيو، استنباط ُب االستقراء استخدـ ا٤بربد ألف ذلك كمؤٌصبل، مؤٌسسا فيو فعدٌ  للتشبيو
 النظرم، ا١بانب على اعتماده من ثرأك التطبيقي ا١بانب على كاعتمد سبقو، من على يعتمد

 .بعده جاء ٤بن خراذ شواىده فكانت
ليلها كانت ثركة ٤بن  أكرد ا٤بربد من أمثلة التشبيو ما يزيد على ا٤بائة مثاؿ، ك ىذه األمثلة ك ٙب-

 كتب بعده ُب ىذا الباب.
يو ا١بمع"،  كاف ا٤بربد أكؿ من اىتدل إىل ما ٠باه "التشبيو ا١بامع" ك ىو ما عرؼ بعد "بتشب-

 كما كاف بيانو للتشبيو البعيد صدل عند ا٤بتأخرين ُب االىتداء إىل "التشبيو ا٤بردكد".

 ىذه الصورة البديعية. بْب على ضوء ا٤بثاؿ مفهـو "اللف ك النشر" ك عنو أخذ العلماء-
 العلماء من بعده.كاف ألمثلة التجريد الٌب ركاىا ا٤بربد ك بْب مدلو٥با أثر عند -
       عبيدة أبو ك ُب مقدمتهم سيبويو، ك الفرٌاء، ك سبقوه الذين العلماء من بعدد ا٤بربد رتأثٌ  -
 الكامل. والعلماء ٪بد ٥با ظبلٌ ُب كتابك إف آثار ىؤالء  .كغّبىم ، ا١باحظ ك
غويْب، ك األدباء، ك ا٤بفسرين...ك كثّبا ما صرح ىؤالء العلماء اللٌ  من بعده فيمن ا٤بربد رأثٌ -

 .غّبىمك  الز٨بشرمك  ا١برجاين، القاىر عبد كا٤برزباين،  ك قدامة بن جعفر، أمثاؿبذلك  
 ترؾ ا٤بربد إف قلت إف الصواب جادة عن كثّبا أبتعد أحسبِب ال سبق ما على تأسيسا        
 يتسم أديب كٙبليل مرىف، كحس رفيع، ذكؽ على ا٤بتكئ الببلغي الدرس ُب عميقة بصمات

 عامة، العلـو ٦باؿ ُب مودق رسوخ مدل عن كأبانت الرجل، ثقافة عمق عن عرٌبت ٝبالية بصحة
 . ا٣باصة الببلغية كالعلـو
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 الصفحة رقم اآلية اآلية

 طٕرة انفاححت

 786 46 بِّ اْلَعاَلِميَن﴾  ِو رَ اْلَحْمُد ِللَّ ﴿

ينِ ﴿  757 48 ﴾َماِلِك يَ ْوِم الدِّ

 55 ;4 اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِّيَن﴾  ﴿َغْيرِ 

 طٕرة انبقزة

ِلَك اْلِكَتاُب﴾ (ٔ)الم  ﴿  15 46-45 ذَٰ

ْهزِئُونَ ﴿ ْهِزُئ ِبِهمْ  (ٗٔ) ِإنََّما َنْحُن ُمْست َ  756 59-58 ﴾اللَّ ُو َيْست َ

 54 74 ﴿ َأَتْجَعُل ِفيَها َمن يُ ْفِسُد ِفيَها﴾

 54 74 ِض َخِليَفًة﴾  ﴿ ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْلَرْ 

 776 :8 ﴾ بِِّهمْ   الَِّذيَن َيظُنُّوَن َأن َُّهم مُّاَلُقو رَ  ﴿

ِلكَ   ٌض َواَل ِبْكرٌ    َفارِ ﴿الَّ   235-233 >: ﴾َعَواٌن بَ ْيَن ذَٰ

 776 >; ﴾ ِإالَّ َأَماِنيَّ َوِإْن ُىْم ِإالَّ َيظُنُّونَ ﴿ 

 183 576 َفاَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن﴾ ﴿

 188 ;59 ْحَمٌة﴾  بِِّهْم َورَ   ﴿َصَلَواٌت مِّن رَّ 

 200 5;5 وا َكَمَثِل الَِّذي يَ ْنِعُق ِبَما اَل َيْسَمُع ﴾  َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفرُ  ﴿

 6;6-201 ;;5 َمْن آَمَن بِاللَّ ِو ﴾  ﴿َولَٰ ِكنَّ اْلِبرَّ 

 =;5 ﴾ َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأوِلي اْلَْلَبابِ  ﴿
172- 

7;< 

رً   ﴿ِإن تَ رَ   223 4>5 ﴾ا اْلَوِصيَّةُ   َك َخي ْ

 =:6 8>5 ..﴾ يًضا َأْو َعَلٰى َسَفرٍ   نُكم مَّرِ َفَمن َكاَن مِ  ﴿

ْهرَ   ﴿  =:6 9>5 ﴾ فَ ْلَيُصْموُ   َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

http://tanzil.net/#2:1
http://tanzil.net/#2:14
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 756 8=5 ﴾َفَمِن اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدٰى َعَلْيُكمْ ﴿

 :;6 666 ﴾َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ  ﴿

 59-56 667 ٌث لَُّكْم﴾  َحرْ  ﴿ِنَساؤُُكمْ 

َوف َّْوَن ِمنُكْم َوَيَذرُ  ﴿ رَ   َوالَِّذيَن يُ ت َ  196 678 بَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ ﴾  وَن َأْزَواًجا يَ ت َ

 7=6 679 ﴾ َأْو َأْكَننُتْم ِفي َأنُفِسُكمْ  ﴿

 569 =68 ﴾ينَ    ُو َمَع الصَّاِبرِ َواللَّ  ًة بِِإْذِن اللَّ وِ   َكم مِّن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيرَ ﴿

 طٕرة آل عًزاٌ

 232-187 43 اِكِعيَن﴾  َكِعي َمَع الرَّ   ﴿َواْسُجِدي َوارْ 

 201 106 ُتم بَ ْعَد ِإيَماِنُكْم ﴾  ﴿َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُىُهْم َأَكَفرْ 

رَ   28 554 َجْت ِللنَّاِس﴾  أُمٍَّة ُأْخرِ   ﴿ُكنُتْم َخي ْ

 180 159 ﴾ ْحَمةٍ   ا رَ ﴿ فَِبمَ 

ُف َأْولَِياَءُه﴾ ْيطَاُن ُيَخوِّ ِلُكُم الشَّ  175 ﴿ِإنََّما ذَٰ
198-

6:= 

رً  ﴿  196 180 ا لَُّهم﴾  َواَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن ِبَما آتَاُىُم اللَّ ُو ِمن َفْضِلِو ُىَو َخي ْ

رُ  َفكَّ ب ََّنا َما َخَلْقَت َىٰ َذا   ِض رَ   رْ ْلَ وَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َوا  ﴿ َويَ ت َ
 ﴾الً بَاطِ 

5=5 4= 

 طٕرة انُظاء

 558 45 ﴾َو ات ََّقوا اهلَل الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو واَلْرَحامَ ﴿

ُدُس﴾ ُهَما السُّ  18 55 ﴿َوِلَبَ َوْيِو ِلُكلِّ َواِحٍد مِّن ْ

ُهْم َوِعْظُهْم َوُقل لَُّهْم ِفي َأنُفِسهِ   َفَأْعرِ ﴿  155 63 ﴾ ْم قَ ْواًل بَِليًغاْض َعن ْ

 180 155 ﴿فَِبَما نَ ْقِضِهم مِّيثَاقَ ُهْم﴾

 196 159 َوِإن مِّْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيُ ْؤِمَننَّ ِبِو قَ ْبَل َمْوتِِو﴾ ﴿

 طٕرة انًائدة

 8=6 06 ﴾ َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساءَ  ﴿
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َهاُىُم الرَّ   202 7: َعن قَ ْوِلِهُم﴾  ْحَبارُ بَّانِيُّوَن َواْلَ   ﴿َلْواَل يَ ن ْ

وا َكِثيرٌ  ﴿ ُهْم﴾  ثُمَّ َعُموا َوَصمُّ  15 5; مِّن ْ

 8=6 9; ﴾ َكانَا يَْأُكاَلِن الطََّعامَ  ﴿

 55 9= ﴿ َوَمْن َعاَد فَ َينَتِقُم اللَّ ُو ِمْنُو﴾

 586 9= ﴾َيْحُكُم ِبِو َذَوا َعْدٍل مِّنُكمْ ﴿ 

َي ِإلَٰ َهْيِن ِمن ُدوِن اللَّ وِ ﴿أَأَنَت قُ ْلَت ِللنَّاِس اتَّ   215-28 :55 ﴾ ِخُذوِني َوأُمِّ

 طٕرة األَعاو

َماَء َعَلْيِهم مِّْدرَ   ﴿َوَأرْ   57 :4 ا﴾  ارً   َسْلَنا السَّ

رِ   ِسُل اْلُمرْ   ﴿َوَما نُ رْ   186 >8 يَن﴾  يَن َوُمنِذرِ   َسِليَن ِإالَّ ُمَبشِّ

 208 5= وَن﴾ُىْم ِفي َخْوِضِهْم يَ ْلَعبُ   ﴿ثُمَّ َذرْ 

َناُه َوَجَعْلَنا َلُو نُورً  ﴿ ي ْ  ا َيْمِشي ِبِو ِفي  َأَوَمن َكاَن َمْيًتا َفَأْحي َ
 النَّاِس﴾

566 30 

 559 ;57 ﴾ َكاُؤُىمْ   ِدِىْم ُشرَ الَ ِكيَن قَ ْتَل َأو   مَِّن اْلُمْشرِ   زَيََّن ِلَكِثيرٍ ﴿

 طٕرة األعزاف

ُعَدنَّ   193 :5 اَطَك اْلُمْسَتِقيَم ﴾  َلُهْم ِصرَ  ﴿َقاَل فَِبَما َأْغَويْ َتِني َلَق ْ

 182 89 وَن﴾  ِة َكاِفرُ   ﴿َوُىم بِاْلِخرَ 

 182 557 ا ِإن ُكنَّا َنْحُن اْلَغالِِبيَن﴾  ﴿ِإنَّ لََنا َلَْجرً 

 192 599 ُموَسٰى قَ ْوَمُو﴾  ﴿َواْخَتارَ 

 25 ==5 ِىِليَن﴾ْض َعِن اْلَجا  ِف َوَأْعرِ   بِاْلُعرْ   ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمرْ 

 طٕرة األَفال

 756 74 ﴾اللَّ وُ   وَن َوَيْمُكرُ   َوَيْمُكرُ ﴿

 طٕرة انخٕبت

ُهم  فَ َيْسَخرُ ﴿ ُهمْ   َسِخرَ  وَن ِمن ْ  756 =; ﴾اللَّ ُو ِمن ْ



 اندرص انبالغي عُد انًبزد                                                                                                    انفٓارص

 

 376 

َيانَُو َعَلٰى تَ ْقَوٰى ِمَن اللَّ ِو َورِ  َس بُ ن ْ رٌ   ﴿ َأَفَمْن َأسَّ َس   ْضَواٍن َخي ْ َأم مَّْن َأسَّ
َيا َواللَّ ُو اَل يَ ْهِدي  َجَهنَّمَ   ِبِو ِفي نَارِ   َفانْ َهارَ   ٍف َىارٍ   نَُو َعَلٰى َشَفا ُجرُ بُ ن ْ

 اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن﴾
54= 12 

 طٕرة يَٕض

 =76 66 ﴾يٍح طَيَِّبةٍ   ْيَن ِبِهم بِرِ   َحتَّٰى ِإَذا ُكنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجرَ ﴿

بُوا ِبَما َلْم ُيِحيطُو ﴿ ا يَْأتِِهْم تَْأِويُلوُ َبْل َكذَّ  72 =7 ﴾ا ِبِعْلِمِو َوَلمَّ

 26 5; ﴾ َكاءَُكمْ   ُكْم َوُشرَ   ﴿َفَأْجِمُعوا َأْمرَ 

 183 => ﴿َواَل تَ تَِّبَعانِّ َسِبيَل الَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن ﴾

يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيَةً ﴿ ْوَم نُ َنجِّ  :75 6= ﴾َفاْلي َ

 طٕرة ْٕد

 55 68 ﴿ َىْل َيْسَتِويَاِن َمَثاًل﴾

 طٕرة يٕطف

 163 46 ﴾ بِيِّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ   آنًا َعرَ   ِإنَّا أَنَزْلَناُه قُ رْ  ﴿

ْمَس َواْلَقَمرَ    َأْيُت َأَحَد َعَشرَ   رَ  ﴿  =4 48 َأيْ تُ ُهْم ِلي َساِجِديَن﴾  رَ   َكوَْكًبا َوالشَّ

 747-788 65 ﴾ِمي َمثْ َواهُ   َأْكرِ ﴿

  67 ﴾ِإنَُّو رَبِّي َأْحَسَن َمثْ َوايَ  ﴿

ْت َقِميَصُو ِمن ُدبُرٍ ﴿ َقا اْلَباَب َوَقدَّ   َوَأْلَفَيا َسيَِّدَىا َلَدى اْلَبابِ   َواْسَتب َ
اَد بَِأْىِلَك ُسوًءا ِإالَّ َأن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب َألِيٌم   َقاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأرَ 

﴾ 
69  

 =;6 :7 ﴾ ا  َخْمرً   ِني َأْعِصرُ ا  ِإنِّي َأرَ  ﴿

 189 87 وَن﴾  ْؤيَا تَ ْعبُ رُ   ﴿ِإن ُكنُتْم ِللرُّ 

ْلَنا ِفيَها  يََة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها َواْلِعيرَ   َواْسَأِل اْلَقرْ ﴿ ب َ  6> ﴾الَِّتي َأق ْ
199-787-

6;= 
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 طٕرة انّزعد

ُلَغ َفاهُ  ﴿  26 58 ﴾ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّْيِو ِإَلى اْلَماِء لَِيب ْ

رَ   ﴿َوَلْو َأنَّ قُ رْ  ُض َأْو ُكلَِّم ِبِو   ْت ِبِو اْلِجَباُل َأْو ُقطَِّعْت ِبِو اْلَرْ   آنًا ُسي ِّ
 َجِميًعا﴾  َبل لِّلَّ ِو اْلَْمرُ  اْلَمْوَتىٰ 

75 197 

 طٕرة إبزاْيى

َواِىِهْم﴾  ﴿ فَ رَ   14 =4 دُّوا أَْيِديَ ُهْم ِفي َأف ْ

 7:8 87 ﴾ ُءوِسِهمْ   ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعي رُ  ﴿

 28 ;8 ﴾ ُسَلوُ   َتْحَسَبنَّ اللَّ َو ُمْخِلَف َوْعِدِه رُ  الَ ﴿ فَ 

 طٕرة انحجز

ُعوا﴾  ﴿َذرْ   207 03 ُىْم يَْأُكُلوا َويَ َتَمت َّ

 789 77 ﴾ِمن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنونٍ ﴿

 7:8 87 ﴾ ُءوِسِهمْ   ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعي رُ  ﴿

 طٕرة انُحم

رُ   أَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكرَ وَ  ﴿ َفكَّ يَِّن ِللنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َ وَن   لِتُب َ
﴾ 

44 155 

 20 =: اٌب ﴾  ُج ِمن بُطُونَِها َشرَ   َيْخرُ  ﴿

َغًدا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن   ْزقُ َها رَ   يًَة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِ   قَ رْ  ﴿
ْت بَِأنْ ُعِم اللَّ ِو َفَأَذاقَ َها اللَّ ُو لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكانُوا   َكَفرَ فَ 

ُعوَن   ﴾َيْصن َ
556 77= 

 طٕرة اإلطزاء

َناَك ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت﴾لَّ ﴿ِإًذا   26 9; َذق ْ

 195 100 ي ﴾بِّ   ْحَمِة رَ   ُقل لَّْو َأنُتْم َتْمِلُكوَن َخَزاِئَن رَ  ﴿

 طٕرة انكٓف
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ْعَلَم َأيُّ اْلِحْزبَ ْيِن َأْحَصىٰ   213 12 ﴾﴿لِن َ

 213 19 ﴾َأي َُّها َأزَْكٰى َطَعاًما  ﴿فَ ْلَينظُرْ 

ِلَك َغًدا﴾  182 23 ﴿َواَل تَ ُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل ذَٰ

 114 25 ﴾َث ِماَئٍة ِسِنينَ الَ ثَ ﴿ 

 208 29 ﴾  ن َشاَء فَ ْلَيْكُفرْ ﴿َفَمن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمن َومَ 

نْ َيا﴿ ُنوَن زِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ  ;75 :8 ﴾اْلَماُل َواْلب َ

 777 97 ﴾ َفظَنُّوا َأن َُّهم مَُّواِقُعوَىا ﴿

ِإنَّا  (٨ٖ)ا   ُقْل َسَأتْ ُلو َعَلْيُكم مِّْنُو ِذْكرً  نَ ْينِ   َوَيْسَأُلوَنَك َعن ِذي اْلَقرْ  ﴿
نَّا َلُو ِفي اْلَرْ  َناُه ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسَبًبا   َمكَّ  ﴾ِض َوآتَ ي ْ

<7-<8 7:5 

 طٕرة يزيى

ا  َوتُنِذرَ ﴿  586 ;= ﴾ِبِو قَ ْوًما لُّدِّ

 طٕرة طّ

رُ   208 5: وا َعَلى اللَّ ِو َكِذبًا فَ ُيْسِحَتُكم بَِعَذاٍب﴾  ﴿اَل تَ ْفت َ

نَّ ﴿  5; ﴾ُكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل َوَلَُصلِّب َ
6<=-

787 

 208 5> ﴿َواَل َتْطَغْوا ِفيِو فَ َيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِبي﴾

ِلَك أَنَزْلَناُه قُ رْ  ﴿  163 557 ﴾ بِيِّا  آنًا َعرَ   وََكذَٰ

 طٕرة األَبياء

 569 >5 ﴾َبْل نَ ْقِذُف بِاْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل فَ َيْدَمُغُو َفِإَذا ُىَو زَاِىقٌ ﴿

 طٕرة انححّ 

 =4 ﴾ثَاِنَي ِعْطِفِو لُِيِضلَّ َعن َسِبيِل اللَّ وِ ﴿
6=;-

7:8 

َها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنعَ ﴿  39 :7 ﴾َفُكُلوا ِمن ْ

 167 :8 ﴾  َولَٰ ِكن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ   َفِإن ََّها اَل تَ ْعَمى اْلَْبَصارُ  ﴿

َماِء َماًء فَ ُتْصِبُح اْلَرْ َأنَّ ال  ﴿َأَلْم تَ رَ   219 7: ﴾ةً   ُض ُمْخَضرَّ   لَّ َو َأنَزَل ِمَن السَّ

http://tanzil.net/#18:83
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 طٕرة انًؤيٌُٕ

 181 79 ُجوَن﴾  ابًا َوِعظَاًما َأنَُّكم مُّْخرَ   ﴿َأيَِعدُُكْم َأنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم وَُكنُتْم تُ رَ 

 طٕرة انُٕر

رً ﴿لَّْواَل ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنو   202 56 ا﴾  َن َواْلُمْؤِمَناُت بَِأنُفِسِهْم َخي ْ

 26 64 ِحيٌم﴾  ُءوٌف رَّ   ْحَمُتُو َوَأنَّ اللَّ َو رَ   َفْضُل اللَّ ِو َعَلْيُكْم َورَ  الَ َوَلوْ  ﴿

 223 84 ﴾اَىا  َج َيَدُه َلْم َيَكْد يَ رَ   ﴿ِإَذا َأْخرَ 

رَ  ﴿  >;6 87 ﴾ ُج ِمْن ِخاَلِلوِ   ى اْلَوْدَق َيْخرُ   فَ ت َ

ُهم مَّن َيْمِشي َعَلٰى َبْطِنوِ  ﴿َواللَّ ُو َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة مِّن مَّاءٍ   226 89 ﴾َفِمن ْ

ُهم مَّن َيْمِشي َعَلٰى َأرْ   226 89 ﴾َبعٍ   ﴿َوِمن ْ

 طٕرة انشعزاء

َماِء آيًَة َفظَلَّْت َأْعَناقُ ُهْم َلَها َخاِضعِ  ﴿ زِّْل َعَلْيِهم مَِّن السَّ يَن ِإن نََّشْأ نُ ن َ
﴾ 

48 
788-

6<7 

 8> ﴾ ينَ   َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْلِخرِ  ﴿
787-

6<4 

 226 5;5 ﴾ينَ   ﴿ِإالَّ َعُجوزًا ِفي اْلَغاِبرِ 

 36 9=5 ِبيٍّ مُِّبيٍن ﴾  بِِلَساٍن َعرَ ﴿

 طٕرة انًُم

 190 6; ِدَف َلُكم﴾  ﴿ُقْل َعَسٰى َأن َيُكوَن رَ 

َهارَ   56 :> ا﴾  ُمْبِصرً   ﴿َوالن َّ

َحابِ   َمرَّ   ى اْلِجَباَل َتْحَسبُ َها َجاِمَدًة َوِىَي َتُمرُّ   َوتَ رَ  ﴿  6:9 >> ﴾ السَّ

 طٕرة انقصض

َهارَ   َوِمن رَّ ﴿ ُغوا ِمن   ْحَمِتِو َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالن َّ لَِتْسُكُنوا ِفيِو َولَِتْبت َ
 ﴾َفْضِلوِ 

;7 75< 

ُنوُء بِالْ  ةِ ﴿َما ِإنَّ َمَفاِتَحُو لَت َ  224 :; ﴾ُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَّ
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 طٕرة انعُكبٕث

ِفيَنِة﴾ َناُه َوَأْصَحاَب السَّ  187 59 ﴿َفَأنَجي ْ

وَك َوَأْىَلكَ ﴿   7=6 77 ﴾ ِإنَّا ُمَنجُّ

 757 84 ﴾َوَما َكاَن اللَّ ُو لَِيْظِلَمُهْم َولَٰ ِكن َكانُوا َأنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ ﴿

وا ِمن ُدوِن اللَّ ِو َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اتََّخَذْت ﴿َمَثُل الَِّذيَن اتََّخذُ 
 بَ ْيًتا﴾

85 29 

ارَ  َواُن﴾  ِخرَ اْل   ﴿َوِإنَّ الدَّ  55 8: َة َلِهَي اْلَحي َ

 طٕرة انظجدة

َأْم  (ٕ)بِّ اْلَعاَلِميَن   ْيَب ِفيِو ِمن رَّ   تَنزِيُل اْلِكَتاِب اَل رَ  (ٔ)﴿الم 
رَ  ت َ  ﴾اهُ   يَ ُقوُلوَن اف ْ

5-6 215 

رَ  ت َ  215 47 ﴾اهُ   ﴿َأْم يَ ُقوُلوَن اف ْ

 54 ;4 ﴿َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُو﴾

 طٕرة األحشاب

 218 7: ﴾يكَ   ﴿َوَما يُْدرِ 

 طٕرة طبأ

 170-50 57 ﴾اِسَياتٍ   رَّ   ِب َوُقُدورٍ َوِجَفاٍن َكاْلَجَوا﴿

َهارِ   ﴿َبْل َمْكرُ   6;6-200 77 ﴾ اللَّْيِل َوالن َّ

ُىْم َجِميًعا ثُمَّ يَ ُقوُل ِلْلَماَلِئَكِة َأَىٰ ُؤاَلِء ِإيَّاُكْم َكانُوا   ﴿ َويَ ْوَم َيْحُشرُ 
 يَ ْعُبُدوَن﴾

84 54 

 طٕرة فاطز

 205 >6 ِه اْلُعَلَماُء﴾﴿ِإنََّما َيْخَشى اللَّ َو ِمْن ِعَبادِ 

http://tanzil.net/#32:1
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 194 89 َىا ِمن َدابٍَّة﴾  َك َعَلٰى َظْهرِ   ﴿َما تَ رَ 

 طٕرة انصافاث

َنا وَُكنَّا تُ رَ  ُعوثُوَن   ﴿ َأِإَذا ِمت ْ َأَوآبَاُؤنَا  (ٙٔ)ابًا َوِعظَاًما أَِإنَّا َلَمب ْ
 ﴾اْلَوَُّلونَ 

5:-5; 217 

 789 =8->8 َكَأن َُّهنَّ بَ ْيٌض مَّْكُنوٌن﴾  (٨ٗ)ِف ِعيٌن   اُت الطَّرْ   ﴿َوِعنَدُىْم َقاِصرَ 

 6:6 =8 ﴾ َكَأن َُّهنَّ بَ ْيٌض مَّْكُنونٌ  ﴿

َياِطيِن ﴾  ﴿ طَْلُعَها َكَأنَُّو رُ   71-19-8 9: ُءوُس الشَّ

 227 574 ﴾ ْل يَاِسينَ َساَلٌم َعَلٰى إِ  ﴿

 طٕرة ص

ِإنَّ َىٰ َذا َأِخي َلُو ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نَ ْعَجًة َوِلَي نَ ْعَجٌة َواِحَدٌة فَ َقاَل ﴿ 
 ﴾َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني ِفي اْلِخطَابِ 

67 746 

 194 76 ِب﴾ْت بِاْلِحَجا  بِّي َحتَّٰى تَ َوارَ   رَ   َعن ِذْكرِ   ﴿ِإنِّي َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيرِ 

 262 =8 ﴿َكَأنُهنَّ بَ ْيٌض َمْكُنوٌن﴾

ُهُم اْلَْبَصارُ   ﴿َأتََّخْذنَاُىْم ِسْخرِ   229-216 7: ﴾ يِّا َأْم زَاَغْت َعن ْ

 طٕرة انشيز

بُونَا ِإَلى اللَّ ِو   ﴿َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدونِِو َأْولَِياَء َما نَ ْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُ َقرِّ 
 زُْلَفٰى﴾

47 201 

 51 64 ﴾ٌف مَّْبِنيَّةٌ   ٌف مِّن فَ ْوِقَها ُغرَ   ُغرَ ﴿

 214 4: ﴾ينَ   ﴿َألَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثْ ًوى لِّْلُمَتَكبِّرِ 

 5=6 ;: ﴾ َوالسََّماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنوِ   ﴿

 طٕرة فّصهج

َنا طَائِِعيَن ﴾  اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكرْ  ﴿  7:6-29 55 ًىا َقالََتا َأتَ ي ْ

َنا﴿  65 ﴾َوَقالُوا ِلُجُلوِدِىْم ِلَم َشِهدتُّْم َعَلي ْ
745-

6=9 
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 84 ﴿اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم﴾
28-207-

218 

 طٕرة انشٕرٖ

 181 55 ﴿لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء﴾

 218 ;5 ﴾يكَ   ﴿َوَما يُْدرِ 

ثْ ُلَها﴿  756 84 ﴾َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ

 طٕرة انشخزف

ا َيْخُلُق بَ َناتٍ  ﴿َأمِ   215 :5 ﴾اتََّخَذ ِممَّ

ْوَم ِإذ ظََّلْمُتْم َأنَُّكْم ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَترِ ﴿  169 =7 ﴾ُكونَ   َوَلن يَنَفَعُكُم اْلي َ

 586 >9 ﴾َبْل ُىْم قَ ْوٌم َخِصُمونَ ﴿

 182 :; ﴿َوَما ظََلْمَناُىْم َولَٰ ِكن َكانُوا ُىُم الظَّاِلِميَن﴾

 طٕرة اندخاٌ

رٌ ﴿أَ   216 ;7 ﴾ َأْم قَ ْوُم تُ بَّعٍ   ُىْم َخي ْ

 طٕرة يحًد

 232-207 48 ﴾﴿َفِإمَّا َمنِّا بَ ْعُد َوِإمَّا ِفَداءً 

 194 48 قَاِب﴾  َب الرِّ   وا َفَضرْ   ﴿َفِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفرُ 

وا اْلَوثَاَق ﴾ ﴿  195 48 َحتَّٰى ِإَذا َأْثَخنُتُموُىْم َفُشدُّ

َنٍة مِّن رَّ َأَفَمن َكا ﴿ ُعوا   َن َعَلٰى بَ ي ِّ بِِّو َكَمن زُيَِّن َلُو ُسوُء َعَمِلِو َوات َّب َ
 ﴾ َأْىَواَءُىم

58 6<; 

 طٕرة انفخح

 230 :5 ﴾﴿َسُتْدَعْوَن ِإَلٰى قَ ْوٍم أُوِلي بَْأٍس َشِديٍد تُ َقاتُِلونَ ُهْم َأْو ُيْسِلُمونَ 

 طٕرة انحجزاث

 64 56 ﴾ ْىُتُموهُ   َل َلْحَم َأِخيِو َمْيًتا َفَكرِ ﴿َأُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأن يَْأكُ 

 طٕرة انّذارياث
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 28 54 اُصوَن﴾  ﴿قُِتَل اْلَخرَّ 

 طٕرة انطٕر

 10 59 ﴾ َىٰ َذا  ﴿ َأَفِسْحرٌ 

 =>6 >7 ﴾ َأْم َلُهْم ُسلٌَّم َيْسَتِمُعوَن ِفيوِ  ﴿

 طٕرة انقًز

ًعا أَْبَصارُ   186 ;4 َداِث﴾ُجوَن ِمَن اْلَجْ   ُىْم َيْخرُ   ﴿ُخشَّ

 طٕرة انزحًٍ

ْمُس َواْلَقَمرُ ﴿ َجرُ  (٘)ِبُحْسَباٍن   الشَّ  754 :-9 ﴾َيْسُجَدانِ   َوالنَّْجُم َوالشَّ

 6:8 >9 ﴾َجاُن   َكَأن َُّهنَّ اْلَياُقوُت َواْلَمرْ  ﴿

 طٕرة انٕاقعت

 6:8 67 ﴾ َمْكُنونِ َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ الْ  ﴿

يِن﴾  21 :9 ﴿َىٰ َذا نُ ُزلُُهْم يَ ْوَم الدِّ

 6:8 =: ﴾َأَأنُتْم أَنَزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن َأْم َنْحُن اْلُمنزِلُونَ  ﴿

 طٕرة انحديد

 188 :6 اِىيَم﴾  َسْلَنا نُوًحا َوِإبْ رَ   ﴿َوَلَقْد َأرْ 

 طٕرة انجًعت

ُلوا الت َّ  ﴿ َيْحِمُل   اَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَىا َكَمَثِل اْلِحَمارِ   ْورَ َمَثُل الَِّذيَن ُحمِّ
 ا﴾  َأْسَفارً 

49 
29-168-

246 

 طٕرة انًُافقٌٕ

 181 45 ُسولُُو َواللَّ ُو َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُوَن﴾  ﴿َواللَّ ُو يَ ْعَلُم ِإنََّك َلرَ 

 طٕرة انخغابٍ

َواللَّ ُو ِبَما تَ ْعَمُلوَن   َوِمنُكم مُّْؤِمنٌ   نُكْم َكاِفرٌ ﴿ُىَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفمِ 
 ﴾  َبِصيرٌ 

46 187 

 طٕرة انخحزيى
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َقْت ِبَكِلَماِت رَ   226 56 ﴾ب َِّها وَُكتُِبِو وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتينَ   ﴿َوَصدَّ

 طٕرة انًهك

 8;6 74 ﴾ا  ﴿ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْورً 

 طٕرة انقهى

 215 46 ﴾ا  ْسأَلُُهْم َأْجرً ﴿َأْم تَ 

 طٕرة انحاقت

 47 اَك َما اْلَحاقَُّة﴾  ﴿َوَما َأْدرَ 
202-

218 

 776 64 ﴾ ِإنِّي ظََننُت َأنِّي ُماَلٍق ِحَسابَِيوْ  ﴿

 5;6 65 ﴾اِضَيةٍ   ﴿ِعيَشٍة رَّ 

 طٕرة انًشيم

 788 45 ﴾يَا أَي َُّها اْلُمزَّمِّلُ ﴿

 >;6 6-5 ﴾ ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ َقِلياًل  (ٔ)يَا أَي َُّها اْلُمزَّمُِّل  ﴿

رً   182 64 ا﴾  ا َوَأْعَظَم َأْجرً   ﴿َتِجُدوُه ِعنَد اللَّ ِو ُىَو َخي ْ

 طٕرة انًدثز

 218 ;6 ﴾اكَ   ﴿َوَما َأْدرَ 

 طٕرة انقيايت

 :5 78-77 َأْوَلٰى َلَك َفَأْوَلٰى ﴾ (ٖٖ)﴿ ثُمَّ َذَىَب ِإَلٰى َأْىِلِو يَ َتَمطَّٰى 

 =4 78 ﴿ َأْوَلٰى َلَك َفَأْوَلٰى ﴾

 طٕرة اإلَظاٌ

ْىرِ  نَساِن ِحيٌن مَِّن الدَّ  211 45 ﴾ا  َلْم َيُكن َشْيًئامَّْذُكورً   ﴿َىْل َأَتٰى َعَلى اإْلِ

 47 ِإمَّا ِفَداًء﴾﴿َفِإمَّا َمنِّا بَ ْعُد وَ 
207-

232 

ُهْم آِثًما َأْو َكُفورً   209 68 ﴾ا  ﴿َواَل ُتِطْع ِمن ْ

 طٕرة انًزطالث
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 30 45 ًفا ﴾  ِت ُعرْ الَ سَ   ﴿َواْلُمرْ 

 218 58 ﴾اكَ   ﴿َوَما َأْدرَ 

 طٕرة انُبأ

َهارَ   :;6 55 ﴾َمَعاًشا  ﴿َوَجَعْلَنا الن َّ

 طٕرة انُاسعاث

َماءُ ﴿أَأَنُتْم َأَشدُّ َخْلقً   ;6 ﴾بَ َناَىا  ا َأِم السَّ
216-

229 

ِلَك َدَحاَىا   َواْلَرْ  ﴿ َها َماَءَىا َوَمرْ   َأْخرَ  (ٖٓ)َض بَ ْعَد ذَٰ  172 75-74 ﴾ َعاَىا  َج ِمن ْ

 طٕرة عبض

 218 47 ﴾يكَ   ﴿َوَما يُْدرِ 

 طٕرة انخكٕيز

 4;6 =-> ﴾بَِأيِّ َذنٍب قُِتَلتْ  (٨)ُة ُسِئَلْت ﴿َوِإَذا اْلَمْوُءودَ 

 طٕرة االَفطار

 218 >5-;5 ﴾اكَ   ﴿َوَما َأْدرَ 

 طٕرة انًطففيٍ

ْوُفوَن﴾  198 46 ﴿الَِّذيَن ِإَذا اْكَتالُوا َعَلى النَّاِس َيْست َ

 47 وَن ﴾  ُيْخِسرُ  ﴿َوِإَذا َكاُلوُىْم َأو وَّزَنُوُىمْ 
192-

198 

 طٕرة انشًض

ْمِس َوُضَحاَىا﴾  191 45 ﴿َوالشَّ

 طٕرة انضحٗ

 234 =4 ﴾ ﴿َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفاَل تَ ْقَهرْ 

 طٕرة انشنشنت

 :;6 46 ﴾ُض َأثْ َقاَلَها  َجِت اْلَرْ   ﴿َوَأْخرَ 

 طٕرة انعادياث

 223 >4 ﴾َلَشِديدٌ   ﴿َوِإنَُّو ِلُحبِّ اْلَخْيرِ 
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َل َما ِفي الصُُّدورِ (٩) َما ِفي اْلُقُبورِ   ﴿َأَفاَل يَ ْعَلُم ِإَذا بُ ْعِثرَ   (ٔٓ)  َوُحصِّ
 ﴾  ب َُّهم ِبِهْم يَ ْوَمِئٍذ لََّخِبيرٌ   ِإنَّ رَ 

4=-55 181 

 طٕرة انقارعت

 218 54، 7 ﴾اكَ   ﴿َوَما َأْدرَ 

 طٕرة اإلخالص

 558 6-5 ﴾ُقْل ُىَو اللَّ ُو َأَحٌد اللَّ ُو الصََّمُد ﴿ 
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 حاديثفهرس ال
 النبوية الشريفة
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 الصفحة الحديث
 598 أدبِب ريب فأحسن تأدييب 

 5:7 أعربوا ُب كبلمكم تعربوا ُب كتاب ا.

 9;5 ر أربعْب صباحا.إقامة حد بأرض خّب ألىلها من مط

 =59 أال أخربكم بأبغضكم إيٌل كأبعدكم مِب ٦بالس يـو القيامة؟ الثرثاركف ا٤بتفيهقوف.

أال أخربكم بأحبكم إيل، كأقربكم مِب ٦بالس يـو القيامة؟ أحاسنكم أخبلقا. 
ا٤بوطئوف أكنافا. الذم يألفوف كييؤلفوف. أال أخربكم بأبغضكم إيل، كأبعدكم مِب 

 ـ القيامة؟ الثرثاركف ا٤بتفيهقوف.٦بالس يو 
6=8 

 6:9 أنا ا١بفنة الغراء.

 767 - >75 أنا أفصح العرب بيد أين من قريش.

 5:7- >74  إنكم لتكثركف عند الفزع، كتقلوف عند الطمع.

 5:7 إف ا يعاقب العاقل ٗبا يعاقب بو ا١باىل.

 7> إف من الشعر ٢بكمة ، كإف من البياف لسحرا.

 هاجرين قالوا: يا رسوؿ ا إف األنصار قد فضلونا بأهنم أككا كنصركا، كفعلوا، إف ا٤ب
 :5 ك فعلوا، قاؿ النيب عليو السبلـ: أتعرفوف ذلك ٥بم؟ قالوا: نعم قاؿ: "فإف ذاؾ".

 5:4 أكتيت جوامع الكلم.

 598 بيد أين من قريش كنشأت ُب بِب بكر بن سعد بن ىوازف.

 292 فضل اإلزار ُب النار.

 =59 كفى بالسبلمة داء.

 5:5 كفى با٤بوت كاعظا.

كم دكف لسانك من حجاب فقاؿ: شفتام كأسناين. فقاؿ لو: إف ا يكره 
 5:4 االنبعاؽ ُب الكبلـ، فنضر ا كجو رجل أكجز كبلمو كاقتصر على حاجتو.

 8> ألف ٲبتلئ جوؼ أحدكم قيحا حٌب يريو خّبه من أف ٲبتلئ شعرا.

 >=6 الساعة حٌب يلي أمر الناس ليكع بن ليكع.ال تقـو 
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 ;5 اللهم اسقنا سقيا نافعا.

ما كاف رسوؿ ا يسرد كسردكم ىذا، كلكنو كاف يتكلم بكبلـ بْب فصل، ٰبفظو 
 599 من جلس إليو.

من كاف آمنا ُب سربو، معاَب ُب بدنو، عنده قوت يومو فكأ٭با حيزت لو الدنيا 
 ٕبذافّبىا"

756-757 

الرسوؿ ١برير بن عبد ا البجلي: "يا جرير إذا قلت فأكجز، كإذا بلغت  قاؿ
 =59 حاجتك، فبل تتكلف"

يقوؿ ابن آدـ، مايل مايل، كىل لك من مالك إال ما أكلت فأمضيت، أك أكلت 
 فأفنيت، أك لبست فأبليت".

759  -75= 
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 المراجعقائمة المصادر و 
 القرآف الكرًن. -
ابن ا٤بعتز كتراثو ُب األدب كالنقد كالبياف ، ٧بمد عبد ا٤بنعم خفاجي، دار ا١بيل بّبكت،  .5

  ـ.5==5/ىػ 5855، 6ط
العباس ا٤بربد كالببلغة ُب كتابو الكامل، مصطفى السيد جرب، مكتبة اآلداب، القاىرة أبو  .6

 ـ.;644ىػ/>586، 5،ط
لحافظ أيب الفضل جبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي، اإلتقاف ُب علـو القرآف، ل .7

 مركز الدراسات القرآنية، دط، دت. ٙبقيق
أثر القرآف ُب تطور النقد العريب إىل آخر القرف الرابع ا٥بجرم، ٧بمد زغلوؿ سبلـ، مكتبة  .8

 ـ.96=5ىػ/6;57، 5الشباب، ط
غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، دار  ْب،، عبد القادر حسأثر النحاة ُب الدرس الببلغي .9

 ـ. >==5القاىرة، 
 *ـ. =9=5إحياء النحو، إبراىيم مصطفى، مطبعة ١بنة التأليف كالَبٝبة كالنشر، القاىرة،  .:
أسرار الببلغة ُب علم البياف، تأليف اإلماـ عبد القاىر ا١برجاين، ٙبقيق ٧بمد االسكندراين - .;

 ـ.>==5ىػ/>585، 6ك د.ـ.مسعود، دار الكتاب العريب، ط
 *ـ.8;=5، 7األسس ا١بمالية ُب النقد العريب، عز الدين إ٠باعيل، دار الفكر العريب، ط- .>
اإلشارات ك التنبيهات ُب علم الببلغة، ٧بمد بن علي بن ٧بمد، ٙبقيق عبد القادر حسْب،  .=

 .;;=5دار هنضة مصر، 

ا٤بعارؼ، األصمعيات، لؤلصمعي، ٙبقيق أٞبد ٧بمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف، دار  .54
 . 5ط
ىػ(، ٙبقيق عبد ا٢بسْب الفتلي، مؤسسة :75األصوؿ ُب النحو، ابن السراج )ت  .55

 ـ.9>=5ىػ/ 5849، 7ط  الرسالة، بّبكت،
إعجاز القرآف، أبو بكر ٧بمد بن الطيب الباقبلين، ٙبقيق السيد أٞبد صقر، دار ا٤بعارؼ  .56

 ـ.;;=5، 8ٗبصر، ط
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، 7ادؽ الرافعي، مكتبة رحاب ا١بزائر، طإعجاز القرآف كالببلغة النبوية، مصطفى ص .57
 ـ.     7:=5

  أعبلـ النساء ُب عا٤بي العرب ك اإلسبلـ، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، دت، دط. .58

 .األغاين أليب فرج األصبهاين، طبعة دار الكتب اامصرية، دت .59
، االقتضاب ُب شرح أدب الكتاب، أليب ٧بمد عبد ا بن ٧بمد بن السيد البطليوسي .:5

 ـ.:==5ٙبقيق مصطفى السقا  ك حامد عبد اجمليد، طبعة دار الكتب ا٤بصرية، 

 .ألواف من البديع )ٙبرير كتأصيل(، عبد ا عليوه حسن، طبعة دار األرقم بالزقازيق .;5
 ـ.:6=5ىػ / 5788القاىرة،  ،أليب علي القايل ،األمايل .>5
لئلماـ أيب القاسم عبد الرٞبن األمايل ُب ا٤بشكبلت القرآنية كا٢بكم كاألحاديث النبوية،  .=5

 بن القاسم الزجاج، دار الكتاب العريب بّبكت، دط، دت. 
 7;57، 5طأمايل ا٤برتضى، ٙبقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية،  .64

 ـ.98=5ىػ / 
ىػ(، ٙبقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم، :8:إنباه الركاة على أنباه النحاة، القفطي )ت   .65

 ـ. 7;=5-94=5ىػ/7=57 -4;57الكتب ا٤بصرية ، القاىرة، دار 
أنوار التنزيل ك أسرار التأكيل ا٤بسمى تفسّب البيضاكم، للقاضي ناصر الدين أيب سعيد  .66

ىػ(، حققو ك علق عليو ك خرج 5=;عبد ا بن عمر بن ٧بمد الشّبازم البيضاكم )ت
د األطرش، دار الرشيد أحاديثو ك ضبط نصو ٧بمد صبحي بن حسن حبلؽ ك ٧بمود أٞب

 ـ.6444ىػ/5865، 5دمشق، ط
اإليضاح للخطيب القزكيِب ُب ا٤بعاين ك البياف ك البديع، عبد ا٤بتعاؿ صعيدم، ا٤بطبعة  .67

 ـ.79=5ىػ/5797امودية باألزىر مصر، 
ىػ/ 5846البحث الببلغي عند العرب، أٞبد مطلوب، دار ا٢برية للطباعة، بغداد،  .68

  ـ.6>=5

، 6عند العرب تأصيل كتقدًن لشفيع السيد، دار الفكر العريب، ط البحث الببلغي .69
 .ـ:==5-ىػ :585

 .ـ1983ىػ، 1403، 2البحر ايط، أليب حياف، دار الفكر، ط .:6
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ىػ( اعتُب بنشره كتعليق ا٤بقدمة كالفهارس  :=6البديع، تصنيف عبد ا بن ا٤بعتز )ت  .;6
 ـ. =;=5/ىػ ==57، 6أغناطيوس كراتشقو فكسي، دار ا٤بسّبة، ط

أٞبد أٞبد بدكم كحامد عبد اجمليد ك  البديع ُب نقد الشعر، أسامة بن منقذ، ٙبقق .>6
 مراجعة إبراىيم مصطفى، طبعة مصطفى ا٢بليب، دت. 

بديع القرآف، ابن أيب اإلصبع ا٤بصرم، ٙبقيق حفِب شرؼ، دار النهضة، مصر، دط،  .=6
 .دت
 الزركشي، ٙبقيق ٧بمد أبو الفضل الربىاف ُب علـو القرآف، بدر الدين ٧بمد بن عبد ا .74

 ـ.;9=5ىػ/ :;56إبراىيم، مكتبة دار الَباث، 

الربىاف ُب كجوه البياف، ابن كىب الكاتب، ٙبقيق حنفي ٧بمد شرؼ، مكتبة الشباب  .75
 ـ.      =:=5با٤بنّبة، 

ىػ(، ٙبقيق ٧بمد 55=بغية الوعاء ُب طبقات اللغويْب كالنحاة، ا١ببلؿ السيوطي )ت  .76
-8:=5ىػ/9>57-8>57 ،5ط إبراىيم، مطبعة عيسى البايب ا٢بليب، مصر، أبو الفضل

 ـ. 9:=5
الببلغة، أيب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد، حققها كقدـ ٥با ككضع فهارسها رمضاف عبد  .77

 ـ.9>=5ىػ / 5849، 6التواب، مكتبة الثقافة الدينية، ط
ىػ 5856، 7ريب القاىرة، طعالببلغة االصطبلحية، عبده عبد العزيز قليقلة، دار الفكر ال .78
 /5==6 
 ـ.     9:=5، =الببلغة تطور كتاريخ، شوقي ضيف، دار ا٤بعارؼ، مصر، ط .79
الببلغة العربية بْب التقليد كالتجديد،  ٧بمد عبد ا٤بنعم خفاجي كعبد العزيز شرؼ، دار - .:7

  ـ.6==5،5ط  ا١بيل، بّبكت،
  .ـ>8=5عتماد، القاىرة، الببلغة العربية ُب دكر نشأهتا، سيد فوفل، مطبعة اال .;7

أٞبد مطلوب ككماؿ حسن البصّب، كزارة التعليم العايل كالبحث  الببلغة ك التطبيق، .>7
      .ـ1982 /ىػ1402 ،1ط ،العلمي ا١بمهورية العراقية

   البياف ُب غريب إعراب القرآف، أليب الربكات بن األنبارم، ٙبقيق طو عبد ا٢بميد طو  .=7

  .ـ4>=5ىػ/5844صرية العامة للكتاب، ك مصطفى السقا، ا٥بيئة ا٤ب



 اندرص انبالغي عُد انًبزد                                                                                                    انفٓارص

 

 394 

لبياف ك التبيْب، أبو عثماف عمرك بن ا١باحظ، ٙبقيق كشرح عبد السبلـ ٧بمد ىاركف، ا .84
 ـ.>==5ىػ / >585، ;مكتبة ا٣با٪بي القاىرة، ط

تأكيل ٨بتلف ا٢بديث، ابن قتيبة، ٙبقيق ٧بمد زىرم النجار، نشر مكتبة الكليات  .85
 ـ. ::=5األزىرية، 

 ـ. 98=5كل القرآف، ابن قتيبة، ٙبقيق أٞبد صقر، طبع ا٢بليب، تأكيل مش .86
 .        7:=5، 55يب، شوقي ضيف، دار ا٤بعارؼ، طتاريخ األدب العر  .87
      تاريخ األدب العريب ُب ا٢باضر، إبراىيم علي آيب ا٣بشب، ا٤بكتبة ا٤بصرية العامة،  .88
 ـ. 6==5، 8 ط

، 3لقرف الرابع ا٥بجرم، ٧بمد زغلوؿ سبلـ، طتاريخ النقد األديب كالببلغة حٌب أكاخر ا  .89
 .منشأة ا٤بعارؼ اإلسكندرية

التبياف ُب إعراب القرآف، أليب البقاء عبد الو ابن ا٢بسْب العكربم، ٙبقيق سعد كرًٌن  .:8
 ـ.6445ىػ/5866، 5الفٌقي، دار اليقْب، ط

د مطلوب التبياف ُب علم البياف، البن الزملكاين كماؿ الدين عبد الواحد، ٙبقيق أٞب- .;8
 ـ.8;=5، 5كخدٯبة ا٢بديثي، مطبعة العاين، بغداد، ط

البن أيب اإلصبع ا٤بصرم، ٙبقيق حنفي ٧بمد شرؼ، ١بنة إحياء الَباث  ،بّبحٙبرير الت .>8
 ىػ.7>57اإلسبلمي، القاىرة، 

التعازم كا٤براثي، أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد، حققو كقدـ لو ٧بمد الديباجي ، دار  .=8
 ـ. 6==5ىػ/5846، 6ط صادر بّبكت

التعريفات، علي بن ٧بمد الشريف ا١برجاين، مكتبة لبناف، بّبكت، طبعة جديدة،  .94
 .ـ9>=5

ىػ، 89;٤بتوَب سنة تفسّب البحر ايط، مد بن يوسف الشهّب بأيب حياف األندلسي ا .95
ك تعليق عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود ك علي ٧بمد معوض، قرظو عبد ا٢بي  دراسة ك ٙبقيق

 ـ. 7==5ىػ/5857، 5رماكم، دار الكتب العلمية بّبكت لبناف، طالف
، 5تفسّب التحرير كالتنوير، الشيخ ٧بمد الطاىر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، ط .96

 ـ.8>=5
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تفسّب الطربم جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، أليب جعفر ٧بمد بن جرير الطربم  .97
سن الَبكي، مركز البحوث ك الدراسات العربية ىػ(، ٙبقيق عبد ا ابن عبد ا754-ىػ668)

 ـ.6445ىػ/5866، 5ك اإلسبلمية، ط
تفسّب غريب القرآف، ابن قتيبة، ٙبقيق السيد أٞبد صقر، دار الكتب العلمية بّبكت،  .98

 ـ. >;=5
تفسّب الفخر الرازم ا٤بشتهر بالتفسّب الكبّب ك مفاتيح الغيب، لئلماـ ٧بمد الرازم فخر  .99

 ـ.  5>=5ىػ/5845، 5فكر ،بّبكت،طالدين، دار ال
 ىػ.   :578، 5تفسّب القرآف ا٢بكيم، ٧بمد رشيد رضا، مطبعة ا٤بنار ٗبصر، ط .:9

 .تفسّب القرآف العظيم، البن كثّب، دار الشعب، القاىرة   .;9
التفكّب الببلغي عند العرب، ٞبادم صمود، منشورات ا١بامعة التونسية، دط،  .>9

 ـ.5>=5
قرآف، الشريف الرضي، ٙبقيق ك تقدًن علي ٧بمود مقلد، دار ص البياف ُب ٦بازات اللخيت .=9

  مكتبة ا٢بياة بّبكت لبناف، دط، دت.
  ا١بامع الصحيح ك ىو سنن الَبميذم، أليب عيسى ٧بمد بن عيسى بن سورة:، ٙبقيق  .4:

 .ـ>;=5ىػ/>=57، 6ك شرح أٞبد ٧بمد شاكر ، مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب، ط
٤ببْب ٤با تضٌمنو من السٌنة ك آم الفرقاف، أليب عبد ا ٧بمد ا١بامع ألحكاـ القرآف ك ا- .5:

، 5بن أٞبد بن أيب بكر القرطيب، ٙبقيق عبد ا بن عبد اسن الَبكي، مؤسسة الرسالة، ط
 ـ.:644ىػ/;586

اعتُب بو كصححو  ا١بامع ألحكاـ القرآف أليب عبد ا ٧بمد بن أٞبد األنصارم القرطيب، .6:
 ىػ/5866، 5، طبّبكت،لبناف العريب، دار إحياء الَباث لبخارم،الشيخ ىشاـ ٠بّب ا

 .ـ6445
الفكر ا٤بعاصر، دار ٝباليات األسلوب الصورة الفنية ُب األدب العريب، فايز الداية، - .7:
 ـ.6447ىػ / 5868، 6ط
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ىػ( ٙبقيق 9>8ا١بماف ُب تشبيهات القرآف، عبد ا بن ا٢بسْب بن ناقيا البغدادم )ت  .8:
، 5و ناجي الشيباين، مركز الصف اإللكَبكين جدة السعودية، طأب حسن ٧بمود

 ـ.;>=5ىػ/;584
أبو زيد ٧بمد بن أيب ا٣بطاب ، ٙبقيق ٧بمد علي ا٥بامشي  ٝبهرة أشعار العريب ، القرشي- .9:

 ـ.:>=5، 6، دمشق ، دار القلم، ط
ٝبهرة األمثاؿ، الشيخ األديب أيب ىبلؿ العسكرم، حٌققو ك عٌلق حواشيو ك كضع  .::
ارسو ٧بمد أبو الفضل إبراىيم ك عبد اجمليد قطامش، دار ا١بيل بّبكت ك دار الفكر للنشر، فه
 ـ.>>=5ىػ/>584، 6ط
، 6جواىر الببلغة، أٞبد ا٥بامشي، قرأه ك قدـ لو ٰبٓب مراد، مؤسسة ٨بتار للنشر، ط .;:

 ـ.:644ىػ/;586
صر ادياف حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم، الشهاب البيضاكم، طبعو م .>:

 ، دط، دت.علـو الدين ، ٨بطوط
حاشية ٧بي الدين شيخ زاده على تفسّب القاضي البيضاكم، ضبطو ك صححو ك خرج  .=:

 ـ.===5ىػ/=585 ،5آياتو ٧بمد عبد القادر شاىْب، دار الكتب العلمية بّبكت لبناف، ط
١بيل حجج النبوة، ضمن ٦بموع رسائل ا١باحظ، ٙبقيق ك شرح عبد السبلـ ىاركف، دار ا .4;

 ـ.5==5ىػ/5855، 5بّبكت، ط
ا٢بديث النبوم مصطلحو ببلغتو كتبو، ٧بمد الصباغ، كتب ا٤بكتب اإلسبلمي،  .5;

 ـ.   5>=5ىػ/5845
 ىػ.     :579، 5ا٢بيواف للجاحظ، ٙبقيق عبد السبلـ ىاركف، طبعة ا٢بليب، ط .6;
دم، غاية األرب، لتقي الدين أيب بكر علي ا٤بعركؼ باين حجة ا٢بمو  ك خزانة األدب .7;

 .;>=5، 5شركح عصاـ شعيتو، دار ا٥ببلؿ بّبكت، ط
أليب الفتح عثماف بن جِب، ٙبقيق ٧بمد علي النجار، دار الكتاب العريب،  ،ا٣بصائص .8;

 بّبكت، دت.
 ىػ.=584لدراسات األسلوبية ُب الَباث العرب، عبد ا٢بكيم حساف عمر، ا .9;
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مد شاكر، مكتبة ا٣با٪بي، دالئل اإلعجاز، عبد القاىر ا١برجاين ، علق عليو، ٧بمود ٧ب .:;
 القاىرة.

، 7ديواف ابن الركمي، شرح أٞبد حسن بسج، دار الكتب العلمية بّبكت لبناف، ط .;;
 ـ.  6446ىػ/ 5867

ديواف أيب الشمقمق، ٝبعو كحققو كشرحو كاضح ٧بمد ٞبد، دار الكتب العلمية بّبكت  .>;
 ـ.   9==5ىػ/5859، 5لبناف، ط

 .ـ :>=5ىػ/ :584طباعة كالنشر، بّبكت،ديواف أيب العتاىية، دار بّبكت لل .=;
 ـ.    >=>5، 5ديواف أيب نواس، اسكندر أصاؼ، طبع با٤بطبعة العمومية، مصر، ط .4>
ديواف األخطل، شرحو ك صنف قوافيو ك قدـ لو مهدم ٧بمد ناصر الدين، دار الكتب  .5>

 ـ. 8==5ىػ/5858، 6العلمية بّبكت لبناف، ط
كتعليق ٧بمد ٧بمد حسْب، مكتبة األدب ديواف األعشى الكبّب ميموف قيس، شرح  .6>

 با١بماميز، ا٤بطبعة النموذجية، )دط(، )دت(.   
ديواف امرئ القيس، ضبطو كصححو مصطفى عبد الشاُب، دار الكتب العلمية، بّبكت،  .7>

 ـ.  6448ىػ/5869،  9لبناف، ط

     ديواف بشار بن برد، شرح ك تكميل ٧بمد الطاىر ابن عاشور، مطبعة ١بنة التأليف  .8>

 ـ.   ;9=5ىػ/:;57ك الَبٝبة ك النشر بالقاىرة، 
 ـ. :>=5ىػ / :584ديواف جرير، دار بّبكت للطباعة كالنشر،  .9>

 6ط دار الكتب العلمية، بّبكت، ديواف حساف بن ثابت األنصارم، شرحو: أ.عبد مهٌنا، .:>
 ـ. 8==5ىػ/ 5858

مد قميحة، دار ، بركاية ك شرح ابن السكيت، دراسة ك تبويب مفيد ٧بديواف ا٢بطيئة .;>
 ـ.7==5ىػ/5857، 5الكتب العلمية، بّبكت لبناف، ط

، 5ديواف ا٢بطيئة، ٙبقيق نعماف طو، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب، القاىرة، ط .>>
  ىػ.>;57

  ديواف ٞبيد بن ثور ا٥ببليل، صنعة عبد العزيز ا٤بيمِب ، مطبعة دار الكتب ا٤بصرية، القاىرة .=>
 ـ.  95=5ىػ/5;57، 5ط



 اندرص انبالغي عُد انًبزد                                                                                                    انفٓارص

 

 398 

، 6اف ا٣بنساء، شرح معانيو ك مفرداتو ٞبدك طٌماس، دار ا٤بعرفة بّبكت لبناف، طديو  .4=
 ـ. 6448ىػ/5869

ديواف ذم الرمة، قدـ لو كشرحو أٞبد حسن سبج، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف،  .5=
 ـ. 9==5ىػ/5859، 5ط
الشرفية،  ديواف الراعي النمّبم، ٝبعو كحققو راينهرت فايربت، ا٤بعهد األ٤باين لؤلٕباث .6=

 ـ. 4>=5ىػ /  5845بّبكت لبناف، 
ديواف زىّب ابن أيب سلمى، شرحو كقدـ لو علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية،  .7=

 ـ.>>=5ىػ/>584 ،5بّبكت، لبناف، ط
ديواف الشماخ بن ضرار الذبياين، حققو كشرحو صبلح الدين ا٥بادم، دار ا٤بعارؼ ٗبصر،  .8=
 ـ. >:=5ىػ/>>57،  5ط
ن العبد، شرحو كقدـ لو مهدم ٧بمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية ديواف طرفة ب .9=

 بّبكت، لبناف، دط، دت.   
ديواف العباس بن األحنف، شرح ك تعليق عاتكة ا٣برزجي، مطبعة دار الكتب ا٤بصرية،  .:=

 ـ. 98=5ىػ/7;57القاىرة، 
كت، ديواف عبيد ا بن قيس الرقيات ،ٙبقيق كشرح ٧بمد يوسف ٪بم، دار صادر بّب  .;=

 دط، دت.
ديواف العجاج، ركاية عبد ا٤بلك بن قريب األصمعي ك شرحو، ٙبقيق عبد ا٢بفيظ  .>=

  ـ.5;=5مكتبة أطلس، دمشق،  السطلي،

األعلم الشنتمرم، قٌدـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو حٌنا نصر  ،ديواف علقمة الفحل   .==
                      .ـ7==5ىػ/5858، 5دار الكتاب العريب، بّبكت، ط، ا٢بٍب،
  ـ.7=>5، 8ديواف عنَبة، مطبعة اآلداب لصاحبها أمْب ا٣بورم، بّبكت، ط .544
ديواف الفرزدؽ، شرحو كضبطو كقدـ لو علي فاعور، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف،  .545

 ـ.;>=5ىػ /;584، 5ط
 5=57ديواف كثّب عزة، ٝبعو كشرحو إحساف عباس، دار الثقافة، بّبكت، لبناف، .546
 ـ.5;=5ىػ،
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اف كعب بن مالك األنصارم، دراسة كٙبقيق سامي مكي العاين، منشورات مكتبة ديو  .547
 ـ.===5ىػ/:>57، 5النهضة بغداد، مطبعة ا٤بعارؼ، بغداد، ط

ديواف الكميت بن زيد األسدم، ٝبع ك شرح ك ٙبقيق ٧بمد نبيل طريفي، دار صادر  .548
 ـ.6444ىػ/5864، 5بّبكت، ط

 ر بّبكت، دط، دت.بن ربيعة العامرم، دار صاد ديواف لبيد .549
، 5ديواف النابغة ا١بعدم، ٝبعو ك حققو ك شرحو كاضح الصمد، دار صادر بّبكت، ط .:54

5==<. 
 7ط، ديواف النابغة الذبياين، شرح عٌباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بّبكت .;54

 ـ.:==5ىػ/:585
ّبكت، ديواف النمر بن تولب العكلي، ٝبع كشرح كٙبقيق ٧بمد نبيل طريفي، دار صادر ب .>54

 ـ.6444، 5ط
 ـ.9:=5ىػ /9>57ديواف ا٥بذيليْب، الدار القومية للطباعة كالنشر القاىرة،  .=54

الرسالة ا٤بوضحة ُب ذكر سرقات أيب الطيب ا٤بتنيب كساقط شعره، ٙبقيق ٧بمد يوسف  .554
 .ـ1965/ ىػ1385النشر،  ك ٪بم، دار بّبكت للطباعة

الفاركؽ ا٢بديثة للطباعة كالنشر رغبة اآلمل من كتاب الكامل، سيد بن علي ا٤برصفي،  .555
 القاىرة، دط، دت.

 ـ.9;=5، 7ركح اإلسبلـ، تعريب عمر الدايركم، دار العلم، بّبكت، ط .556
ركح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم ك السبع ا٤بثاين، للعبلمة أيب الفضل شهاب الدين  .557

العريب، بّبكت لبناف،  ىػ، دار إحياء الَباث4;56السيد ٧بمود األلوسي البغدادم ا٤بتوُب سنة 
 دط، دت.

، :رياض الصا٢بْب، أبو زكريا ٰبي بن شرؼ النوكم الدمشقي، مؤسسة الرسالة، ط .558
 ـ.:>=5ىػ/ ;584

عبد ا٤بتعاؿ الصعيدم، مكتبة صبيح  ،ابن سناف ا٣بفاجي، شرح كتصحيح ،سر الفصاحة .559
 ىػ.=>57القاىرة، 
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مكتبة ا٤بعارؼ للنشر ك التوزيع  سلسلة األحاديث الصحيحة، ٧بمد ناصر الدين األلباين، .:55
 ىػ.:584، 6الرياض، ط

سلسلة األحاديث الضعيفة ك ا٤بوضوعة، ٧بمد ناصر الدين األلباين، مكتبة ا٤بعارؼ  .;55
 ـ.6==5ىػ/5856، 5الرياض، ط

 شرح أبيات مغِب اللبيب، صنفو عبد القادر بن عمر البغدادم، حققو عبد العزيز رباح  .>55
 ـ.4>=5ىػ/>=57، 5ط موف للَباث دمشق،ك أٞبد يوسف دقاؽ، دار ا٤بأ

شرح ديواف أيب ٛباـ ا٣بطيب التربيزم، قدمو ككضع ىوامشو كفهارسو راجي األ٠بر، دار  .=55
 ـ.8==5ىػ/ 5858، 6الكتاب العريب ط

 شرح ديواف ا٢بماسة أليب ٛباـ، أيب علي أٞبد بن ٧بمد بن ا٢بسن ا٤برزكقي ، علق عليو  .564
العامة إبراىيم مشس الدين، دار الكتب العلمية  هارسوب حواشيو ٘برم الشيخ، كضع فك كت

 ـ .6447ىػ /5868، 5بّبكت لبناف، ط
شرح ديواف عمر بن أيب ربيعة ا٤بخزكمي، تأليف ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد، مطبعة  .565

 ـ.96=5ىػ/5;57، 5السعادة ٗبصر، ط

ـ ىاركف، دار شرح القصائد السبع الطواؿ ا١باىليات، ابن األنبارم، ٙبقيق عبد السبل .566
 .8ا٤بعارؼ، ط

، ٙبقيق  فخر الدين قباكة،  دار ى(946شرح القصائد العشر، ا٣بطيب التربيزم )ت  .567
 ـ.4>=5ى/5844 ،8ط اآلفاؽ ا١بديد، بّبكت،

شرح ا٤بفصل للز٨بشرم، ٤بوفق الدين أيب البقاء يعيش بن علي بن يعيش ا٤بوصلي ا٤بتوَب  .568
و إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية بّبكت ىػ، قدـ لو ك كضع حواشيو ك فهارس87:سنة

 ـ. 6445ىػ /5866، 5لبناف، ط
شركح التلخيص: كىي ٨بتصر العبلمة سعد الدين التفتازاين على تلخيص ا٤بفتاح  .569

للخطيب القزكيِب كمواىب الفتاح ُب شرح تلخيص ا٤بفتاح البن يعقوب ا٤بغريب كعركس األفراح 
ن السبكي، كقد كضع با٥بامش "كتاب اإليضاح ٤بؤلف ُب شرح تلخيص ا٤بفتاح لبهاء الدي

التلخيص جعلو كالشرح لو كحاشية الدسوقي شرح للسعد، دار الكتب العلمية، بّبكت، لبناف، 
 دط، دت.
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شعر ابن ميادة، ٝبعو كحققو حنا ٝبيل حداد، راجعة كأشرؼ على طباعهة قدرم - .:56
 ـ.6>=5 ىػ /5846ا٢بكيم، مطبوعات ٦بمع اللغة العربية بدمشق، 

شعر  دعبل بن علي ا٣بزاعي، صنعة عبد الكرًن األشَب، مطبوعات ٦بمع اللغة العربية  .;56
 ـ.7>=5ىػ/5846، 6بدمشق، ط

شعر مركاف بن أيب حفصة، ٝبعو ك حققو ك قدـ لو حسْب عطواف، دار ا٤بعارؼ القاىرة،  .>56
 .،دت7ط

 ـ.>9=5ىػ/;;57الشعر ك الشعراء، ابن قتيبة، ٙبقيق أٞبد شاكر، دار ا٤بعارؼ،  .=56
شعراء أمويوف، نورم ٞبودم القيسي، مكتبة النهضة العربية، بّبكت، - .574

 ـ. 9>=5ىػ/5849
، القاضي عياض، دار السعادة، ا٤بطبعة العثمانية، لشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفىا .575

  .ىػ5756
الصاحيب ُب فقو اللغة العربية ك مسائلها ك سنن العرب ُب كبلمها، أليب ا٢بسْب أٞبد بن  .576

بن زكريا، علق عليو ك كضع حواشيو أٞبد حسن بسج، دار الكتب العلمية بّبكت فارس 
 ـ. ;==5ىػ/>585، 5لبناف، ط

الصبغ البديعي ُب اللغة العربية، أٞبد موسى، دار الكتاب العريب للطباعة كالنشر،  .577
 ـ =:=5ىػ / >>57

م، ٙبقيق الكتابة كالشعر، أيب ىبلؿ ا٢بسن بن عبد ا بن سهل العسكر  ،الصناعتْب .578
ىػ / 5;57، 5علي ٧بمد البجاكم، ك٧بمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية، ط

 ـ. 96=5
، 7، لبناف، طعالصورة األدبية، مصطفى ناصف، دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزي .579

 ـ.7>=5
اف، الصورة الببلغية عند العرب عبد القاىر ا١برجاين " منهجا كتطبيقا"، أٞبد علي دٮب .:57

 ـ. 6444، 6ط
الصورة الفنية ُب الَباث النقدم ك الببلغي عند العرب، جابر عصفور، ا٤بركز الثقاُب  .;57

 ـ. 6==5، 7العريب، ط
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الصورة الفنية ُب ا٢بديث النبوم، أٞبد ياسوؼ، تقريظ ٧بمد سعيد رمضاف البوطي،  .>57
   ـ. :644ىػ/ ;586، 6كعصاـ قصبجي، تقدًن نور الدين عمر، دار ا٤بكتيب، ط

  ضحى اإلسبلـ، أٞبد أمْب، مطبعة االعتماد، القاىرة، دت، دط. .=57
ىػ (، ٙبقيق الدكتور رمضاف عبد التواب،  >:7ضركرة الشعر،  أبو سعيد السّباُب )ت  .584

 ـ. 9>=5/ى5849، 5ط ، دار النهضة العربية، بّبكت
، 6ط الضركرة الشعرية دراسة أسلوبية، السيد إبراىيم ٧بمد، دار األندلس، .585

 ـ.     5>=5ىػ/5845
الضركرة الشعرية دراسة لغوية نقدية، عبد الوىاب ٧بمد علي العدكاين، مطبعة جامعة  .586

 ـ.4==5ىػ/5854ا٤بوصل 
طبقات فحوؿ الشعراء مد بن سبلـ ا١بمحي، ٙبقيق ٧بمود ٧بمد شاكر، مطبعة ا٤بدين  .587

 ـ.  96=5القاىرة، 
ق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم، دار للزبيدم األندلسي، ٙبقي ،طبقات النحويْب كاللغويْب .588

 ـ. =;=5، 5ا٤بعرفة، ط
الظاىرة الداللية عند علماء العربية القدامى حٌب هناية القرف الرابع ا٥بجرم، صبلح الدين  .589

 ـ. >644 /ىػ =586، 5زراؿ، منشورات االختبلؼ، ا١بزائر، ط
 ـ.  >:=5، 7الظاىرة القرآنية، مالك بن نيب، ترٝبة عبد الصبور شاىْب، بّبكت، ط .:58
حاًب الضامن، مطابع دار ا٢بكمة، ا٤بوصل،  عشرة شعراء مقلوف، صنعة .;58

 ـ.5==5/ى5855

األندلسي، ٙبقيق عبد اجمليد الَبحيِب، دار  وابن عبد ربٌ أٞبد بن ٧بمد  ،العقد الفريد .>58
 .ـ7>=5ىػ/5848، 5الكتب العلمية، بّبكت لبناف،ط

، بسيوين عبد الفتاح فيود، مؤسسة ا٤بختار علم ا٤بعاين دراسة ببلغية كنقدية ٤بسائل ا٤بعاين .=58
 ـ.6448ىػ/5869، 6القاىرة، ط

 .علم ا٤بعاين ك البياف كالبديع، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر بّبكت .594
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العمدة ُب ٧باسن الشعر كآدابو كنقده، أليب ا٢بسن بن رشيق، القّبكاين األزدم، حققو  .595
ىػ / 5845، ٧9بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد، دار ا١بيل، طكفصلو كعلق على حواشيو 

 ـ.5>=5
ق كتعليق ٧بمد زغلوؿ ي، ٙبقق(=76)ابن طباطبا العلوم٧بمد بن أٞبد عيار الشعر  .596

 ، دت.7سبلـ، منشأة دار ا٤بعارؼ باإلسكندرية، ط
الفائق ُب غريب ا٢بديث، جار ا ٧بمود بن عمر الز٨بشرم، ٙبقيق علي ٧بمد البجاكم   .597

 ، دت.٧6بمد أبو الفضل إبراىيم، مطبعة عيسى البايب ا٢بليب ك شركاه، ط ك
 الفاضل أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد، ٙبقيق عبد العزيز ا٤بيهِب، دار الكتب ا٤بصرية ، .598

 ـ . :9=5ىػ /9;57،  6القاىرة، ط

 .ـ، القاىرة1966 /ىػ1368، 2علي ا١بندم، ط فن التشبيو، .599
ثر العريب، شوقي ضيف، مكتبة الدراسات األدبية، دار ا٤بعارؼ، الفن كمذاىبو ُب الن- .:59

 ، دت.=ط

الفنوف البديعة ُب دائرة البحث الببلغي، فوزم السيد عبد ربو، مكتبة ا٢بسيِب اإلسبلمية:  .;59
 .ـ>>=5ىػ / >584

، 6فنوف النثر ُب األدب العباسي، ٧بمود عبد الرحيم صاّب، دار جريو عماف ط .>59
 ـ. 6449

مد إسحاؽ الندًن ،حققو كقدـ لو مصطفى الشوٲبي، دار التونسية للنشر، الفهرست، ٧ب  .=59
 ـ.9>=5ىػ/ :584، 5ط

الفوائد ا٤بشوؽ إىل علـو القرآف كعلم البياف، ابن قيم ا١بوزية، ٙبقيق ٝباعة من العلماء،  .5:4
  ق.5847، 5دار الكتب العلمية، بّبكت، ط

ة ك ٙبقيق ٦بد مكي، دار ترٝب ،ُب ا٢بديث النبوم الشريف، الشيخ مصطفى الزرقا .5:5
 ـ.=644، 7البشائر اإلسبلمية، ط

٧بمد يعقوب الفّبكز أبادم، ٙبقيق مكتبة ٙبقيق الَباث ُب مؤسسة  ،القاموس ايط .5:6
 ـ.;>=5ىػ/;584، 6الرسالة، بإشراؼ ٧بمد نعيم العرقسوسي،  بّبكت، ط

 ـ.>:=5ىػ/>>57القزاز القّبكاين حياتو كآثاره،  ا٤بنجي الكعيب ، تونس  .5:7
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 قضايا كمواقف ُب الَباث الببلغي، عبد الواحد عبلـ، مكتبة الشباب، دط، دت.    .5:8
قواعد الشعر أليب العباس أٞبد بن ٰبٓب ثعلب، حققو ك قٌدـ لو ك عٌلق عليو رمضاف عبد  .5:9

 ـ. 9==5، 6التواب، مكتبة ا٣با٪بي بالقاىرة، ط

لق عليو ٧بمد أبو الفضل الكامل أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد، عارضو بأصولو كع .::5
  إبراىيم، دار هنضة مصر للطبع كالنشر.

الكتاب، سيبويو أيب بشر عمرك بن عثماف بن قنرب، ٙبقيق ك شرح عبد السبلـ ٧بٌمد  .;:5
 ،دت.          5ىاركف،دار ا١بيل بّبكت،ط

عن حقائق التنزيل ك عيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل، أيب القاسم جار ا  الكشاؼ .>:5
بن عمر الز٨بشرم ا٣بوارزمي، شرحو ك ضبطو ك راجعو يوسف ا٢بمادم، مكتبة مصر،  ٧بمود

 دط، دت. 
كفاية الطالب ُب نقد كبلـ الشاعر كالكاتب، البن األثّب، ٙبقيق النبوم عبد الواحد  .=:5

 ـ. 8==5ىػ / 5859، 5شعبلف، الزىراء لئلعبلـ العريب، ط
ة مصححة كمنقحة اعتُب ىػ(،طبعة جديد55;ىػ/74:لساف العرب البن منظور) .4;5

بتصحيحها: أمْب ٧بمد عبد الوىاب ك٧بمد الصادؽ العبيدم، دار إحياء الَباث العريب، 
 ـ.===5ىػ /=585، 7طبّبكت لبناف،

لطائف ا٤بعاين، ُب ضوء النظم القرآين، عبد ا ٧بمد سليماف ا٥بنداكم، مطبعة األمانة،  .5;5
 دط، دت.  

آف اجمليد، أيب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد النحوم، ما اتفق لفظو كاختلف معناه من القر  .6;5
 =584، 5كٙبقيق أٞبد ٧بمد سليماف أبو رعد ٔبامعة الكويت، ط دراسة كشرح

 ـ.>>=5ىػ/
ىػ(، ٙبقيق رمضاف عبد التواب 866ما ٯبوز للشاعر ُب الضركرة، القزاز القّبكاين )ت  .7;5

 ـ.6>=5ىػ/5846كصبلح الدين ا٥بادم، مطبعة ا٤بدين، القاىرة، 

، ا٤بثل السائر، ضياء الدين بن األثّب، ٙبقيق أٞبد ا٢بوُب ك بدكم طبانة، دار الرفاعي .8;5
 ىػ.5847، 6الرياض،ط
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، ٦5باز القرآف، أبو عبيدة معمر بن ا٤بثُب، ٙبقق ٧بمد فؤاد سركْب، نشر الفا٪بي، ط .9;5
 ـ.98=5ىػ / 8;57

  .ىػ:579 ،رةالقاى اجملازات النبوية، الشريف الرضى، ٙبقيق ٧بمود مصطفى، .:;5

 .ـ4>=5ىػ/5844، ٦8بالس ثعلب، شرح عبد السبلـ ىاركف، دار ا٤بعارؼ،ط .;;5

٦بالس العلماء، أليب القاسم عبد الرٞبن بن إسحاؽ الزجاجي، ٙبقيق عبد السبلـ  .>;5
 .ـ===5ىػ/5864، 7ىاركف، مكتبة ا٣با٪بي القاىرة،ط

ورم ا٤بيداين حققو ٦بمع األمثاؿ، الفضل أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن إبراىيم النيساب .=;5
 ـ99=5ىػ/ 8;57الدين عبد ا٢بميد  كفصلو كضبط غوانيو كعلق حواشيو ٧بمد ٧بي

ىػ(، ٙبقيق علي النجدم ناصف كآخرين، دار سزكْب 6=7اتسب، ابن جِب )ت  .4>5
 ـ.:>=5ىػ/:584، 6ط للطباعة ،اسطنبوؿ،

عبد السبلـ عبد ارر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز، البن عطية األندلسي، ٙبقيق  .5>5
 الشاُب، درا الكتب العلمية، بّبكت، دط، دت.

  /ىػ5846، 5ا٤بختصر ُب تاريخ الببلغة، عبد القادر حسْب، دار الشركؽ، ط .6>5
 ـ.6>=5

ا٤بربد، ٙبقيق رمضاف عبد التواب كصبلح الدين ا٥بادم، القاىرة،  ،ا٤بذكر كا٤بؤنث .7>5
 ـ.   4;=5

لرٞبن جبلؿ الدين السيوطي، شرحو كضبطو ا٤بزىر ُب علـو الٌلغة ك أنواعها، عبد ا .8>5
كصححو ك عنوف موضوعاتو ك علق حواشيو ٧بمد أٞبد جاد ا٤بوىل بك ك ٧بمد أبو الفضل 

 ، دت.7إبراىيم ك علي ٧بمد البجاكم، مكتبة دار الَباث القاىرة، ط
 ىػ.       >=57، 6مسند اإلماـ أٞبد، ا٤بكتب اإلسبلمي، دار صادر، بّبكت، ط .9>5
ا٤بعاين كالبياف كالبديع، بدر الدين بن مالك، حققو كشرحو حسِب عبد ا١بليل  ا٤بصباح ُب .:>5

  .يوسف، مكتبة اآلداب مصر،دط، دت
  ـ.9==5مصطلحات نقدية ُب الَباث األديب العريب، ٧بمد عزاـ، كزارة الثقافة، دمشق،  .;>5

ب بّبكت، ىػ، عامل الكت;64معاين القرآف، أليب زكريا ٰبٓب بن زياد الفراء ا٤بتوَب سنة  .>>5
  ـ.7>=5ىػ/5847، 7ط
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ق(، شرح ك ٙبقيق 755معاين القرآف كإعرابو، الزجاج أيب إسحاؽ إبراىيم بن الٌسرم )ت .=>5
 .ـ>>=5ق/>584، 5عبد ا١بليل عبده شليب، عامل الكتب بّبكت، ط

 .ـ4>=5ىػ/5844، دار الفكر، 7ىػ(، ط:6:معجم األدباء، ياقوت ا٢بموم )ت  .4=5
شاد األديب إىل معرفة األديب، شهاب الدين ياقوت بن عبد معجم األدباء ا٤بعركؼ باإلر  .5=5

 ، دت.5ا ا٢بموم الركمي البغدادم، ط

 ـ. ;644، 6ط معجم ا٤بصطلحات الببلغية ك تطورىا، أٞبد مطلوب، مكتبة لبناف، .6=5
ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ ا٢بديث النبوم، رتبو ك نظمو لفيف من ا٤بستشرقْب ك نشره  .7=5

 ـ.  :7=5لْب، أ.ل. كنستك، مكتبة بر 
ا٤بغُب ُب أبواب التوحيد كالعدؿ، أبو ا٢بسن عبد ا١ببار، أسد آبادم، قـو نصو  أبو بكر  .8=5

 ـ.7:=٧5بمد بن الطيب الباقبلين، ٙبقيق السيد صقر، دار ا٤بعارؼ ٗبصر، 
مغُب اللبيب عن كتب األعاريب، البن ىشاـ األنصارم، ٙبقيق ك شرح عبد اللطيف  .9=5

 ـ. 6444ىػ/ 5865الَباثية، ٧بمد ا٣بطيب، السلسلة 
ا٤بفاضلة بْب النظم كالنثر كأشكاؿ التداخل بينهما ُب العصر العباسي ، بوتبيا ا٢بسن،  .:=5

  ـ.6446، 5ا٤بطبعة كالوراقة الوطنية، مراكش ، ط

، أليب يعقوب يوسف بن أيب بكر ٧بمد بن علي السكاكي ا٤بتوُب سنة  .;=5 مفتاح العلـو
  .دتىػ، دار الكتب العلمية، دط، :6:
مقاييس الببلغة بْب األدباء كالعلماء، حامد صاّب خلف الربيعي، معهد البحوث العلمية  .>=5

 ـ.:==5/ىػ :585ك إحياء الَباث اإلسبلمي، مكة ا٤بكرمة  

ا٤بقتضب، أليب العباس ٧بمد بن يزيد ا٤بربد، ٙبقيق ٧بمد عبد ا٣بالق عضيمة، عامل  .==5
 الكتب، بّبكت، دت، دط.

 .، دط، دتعبد الرٞبن بن ٧بمد، دار ا١بيل، بّبكتا٤بقدمة، ابن خلدكف،  .644

  .ـ9;=5، 9من أسرار العربية ، األ٪بلو ا٤بصرية القاىرة،  ط .645
 ـ. >;=5، :من أسرار اللغة، إبراىيم أنيس، مطبعة األ٪بلو، ط .646
منهاج البلغاء كسراج األدباء، حاـز القرطاجِب، ٙبقيق ٧بمد ا٢ببيب بن خوجة، دار  .647

 ـ.5>=5، 6ت، طالغرب اإلسبلمي، بّبك 
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ىػ (، ٙبقيق حاـز سعيد يونس  >557موارد البصائر لفوائد الضرائر، ابن عبد ا٢بليم )ت  .648
 ـ.6444/ى5864، 5دار عمار، عماف، ط

ا٤بوازنة بْب شعر أيب ٛباـ كالبحَبم، أيب القاسم ا٢بسن بن بشر اآلمدم، دراسة كٙبقيق  .649
 ـ.4==5 /ىػ 5854، 5عبد ا ٞبد ٧بارب، مكتبة ا٣با٪بي، القاىرة، ط

ىػ، 8>7ا٤بوشح ُب مآخذ العلماء على الشعراء، أيب عبيد ا ٧بمد بن عمراف ا٤برزباين  .:64
 ىػ.5787ا٤بطبعة السلفية، بالقاىرة، 

          ىػ. =;57ز، مكتبة السعادة النبأ العظيم، ٧بمد عبد ا درا .;64
 ـ.  6444، 5النثر الفِب القدًن، عمر عركة، دار القصبة ا١بزائر، ط .>64
، 5نشأة الكتابة الفنية ُب األدب العريب، حسْب نصار،  مكتبة الثقافة الدينية مصر، ط- .=64

 ـ.6446
النظريات اللسانية كالببلغية كاألدبية عند ا١باحظ من خبلؿ "البياف كالتبيْب"،  ٧بمد  .654

 . 8==5الصغّب بناين، ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية، طبعة 
ىػ  5797عبيدة، تصحيح الصاكم، مطبعة الصاكم،  النقائض بْب جرير كالفرزدؽ، أبو .655

 .ـ79=5/ 

  ـ.6>=5النقد األديب ا٢بديث، غنيمي، ىبلؿ، دار العودة بّبكت لبناف،  .656

، 7قدامة بن جعفر، ٙبقيق كماؿ مصطفى، مكتبة ا٣با٪بي بالقاىرة، ط ،نقد الشعر .657
 دت.

نعم خفاجي، دار نقد الشعر أليب الفرج قدامة بن جعفر، ٙبقيق كتعليق ٧بمد عبد ا٤ب .658
 . 5الكتب العلمية، بّبكت لبناف، ط

نقد الشعر بْب قتيبة كابن طباطبا العلوم، عبد السبلـ عبد ا٢بفيظ عبد العاؿ، مطبعة دار  .659
  القرآف، دط، دت.

نقد النثر، أليب الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادم، حققو ك علق حواشيو طو  .:65
  ـ.85=5بعة األمّبية بببلؽ، حسْب بك ك عبد ا٢بميد العبادم، ا٤بط

نقد النثر أليب الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادم، دار الكتب العلمي، بّبكت،  .;65
 .ـ6>=5-ىػ 5846، 5لبناف، ط
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نكت االنتصار لنقل القرآف، دراسة كٙبقيق ٧بمد زغلوؿ سبلـ، منشأة ا٤بعارؼ،  .>65
 ـ.5;=5اإلسكندرية القاىرة، دط، 

أبو ا٢بسن علي بن عيسى الرماين، ضمن ثبلث رسائل ُب النكت ُب إعجاز القرآف،  .=65
إعجاز القرآف للرماين  ك ا٣بطايب ك عبد القاىر ا١برجاين، ٙبقيق ٧بمد خلف ا ك٧بمد زغلوؿ 

 .:;=5، 7سبلـ، دار ا٤بعارؼ ٗبصر، ط
النكت ُب تفسّب كتاب سيبويو، األعلم الشنتمرم، ٙبقيق زىّب عبد اسن سلطاف، ،  .664

 ـ.;>=5ىػ/;584،   5ط ، الكويت
هناية اإلٯباز ُب دراية اإلعجاز، فخر الدين الرازم، ٙبقيق بكرم شيخ أمْب، دار العلم - .665

 . 9>=5،5ط  للمبليْب،
الوساطة بْب ا٤بتنيب كخصومو، القاضي علي بن عبد العزيز ا١برجاين، ٙبقيق ٧بمد أبو  .666

 ىػ.:>57الفضل إبراىيم كعلي البجاكم، دار القلم، بّبكت، 
وسيط ُب األدب العريب كتارٱبو، أٞبد السكندرم كمصطفى عناين، دار ا٤بعارؼ، ط ال .667
 ، دت.         ;5
، كفيات األعياف كأبناء أبناء الزماف البن فلكاف، ٙبقيق ٧بي الدين، مكتبة النهضة ا٤بصرية .668
 .دت

 :الدوريات
فاكم، صور البياف ُب تفسّب الز٨بشرم، رسالة دكتوراه من إعداد عبد ا١بليل مصط .669

 ـ.6445 –ـ 6444ىػ /  5866 -ىػ  5865إشراؼ الزبّب دراقي، 
مة لنيل درجة دكتوراه ُب رسالة مقد –ك كظيفتو م النقد القدًن ك الببلغة  مفهـو ا٣بياؿ .:66

 ـ.=>=5ىػ/5854 من إعداد فاطمة سعيد أٞبد ٞبداف،النقد كالببلغة، جامعة أـ القرل 
ر ٧بمد خّب ا٢بلواين، ٦بلة ٦بمع اللغة العربية ُب نظرية الضركرة ُب كتاب سيبويو، الدكتو  .;66

 .99دمشق، مج 
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 الدرس البالغي عند المبردالملخص :

فقد عرض لنا  ك تطورىا، يعٌد ا٤بربٌد الٌلغوم النحوٌم أحد ا٤بساٮبْب ُب ٭بٌو الببلغة   
ُب مؤلٌفاتو آراءه الببلغية ا١باٌدة الٌب بعد تصنيفها ضمن علـو الببلغة الثبلث بٌينت لنا 

 .ببلغة إضافة إىل أنو عامل من علماء النحو ا٤بشهورينأف ا٤بربٌد عامل من علماء ال
 .البديع البياف، ا٤بعاين، علم الفصاحة، الببلغة، ا٤بربٌد،: 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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