بالغة النّص من منظور لغوي
دراسة يف مستويات التحليل اللغوي لقصيدة أبي فراس احلمداني
(يا حسرة ما أكاد أمحلها)
د .أماني سليمان داود*

د .حنان إبراهيم العمايرة**

الملخص
النص من منظور لغوي ،وذلك من
يجتهد هذا البحث في إبراز بالغة ّ
خالل تأمل مستويات التحليل اللغوي ،الذي يقتضي ربط اللفظ بالمعنى والدال
بالمدلول .ويستند البحث من الناحية المنهجية إلى تراث منهجي مميز في التراث
العربي ،وخصوصاً عند عبدالقاهر الجرجاني وحازم القرطاجني ،وهو اتجاه حي
ّ
عززته الدراسات البالغية واألسلوبية واللغوية الحديثة بتطبيقات متنوعة.
واختار البحث لغايات تحليلية تطبيقية قصيدة أبي فراس الحمداني المعروفة
(الروميات) وهي التي مطلعها( :يا حسرة ما أكاد أحملها) ،وذلك بقراءتها في
باسم
ّ
مستوياتها اللغوية المتعددة؛ باستخدام أدوات إجرائية تبدأ من تأمل الجزئيات اللغوية
ال -وصوالً إلى الدالالت الكبرى التي
المكونة للنص األدبي -وصفًا وتفكيكًا وتحلي ً

ويتأمل البحث اختيارات الشاعر :الصوتية
يحملها النص في سياقه الخاص.
ّ
وجه إليه
والتركيبة والداللية التي أوصل عبرها رسالته ومعاناته للمتلقي الداخلي الذي ّ
القصيدة ،واستحثّه على بذل الجهد إلخراجه من األسر والقيد.

* أستاذ مساعد /قسم اللغة العربية ،جامعة البترا.
** أستاذ مساعد /قسم اللغة العربية جامعة البلقاء التطبيقية /كلية السلط ،المملكة األردنية الهاشمية.
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Text Rhetoric from A linguistical Perspective
Study in the levels of linguistic analysis in a poem for Abu
Firas al-Hamdani
abstract
This research strives to highlight the eloquence of the text from a
linguistical perspective through the reflection of the linguistic
analysis levels, which requires linking the word with the meaning
and signifier. The research is based on the methodology to
systematically distinctive heritage in the Arab heritage, especially
for “Abdul Qaher Jorjani” and “Hazem Al Qartajanni” which are a
trend reinforced by special rhetorical, stylistic and linguistic studies
of modern applications and varied extensions.
For analytical purposes, this research chose a very impressive
poem of Abu Firas Al Hamdani poems (known as Romaat), which
starts its opening lines by “Oh I Can’t almost carry it”, and then
read it in the multi-linguistic levels; using procedural tools starting
from the linguistic particles consisting of the text of literary - a
description, dismantling and analysis - up to the major significance
of the text in its context.
The research mediates the poet’s acoustic, semantic and structure
choices in which he delivers his message and his suffering to the
recipient which he writes the poem for.
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التمهيد
أبو فراس الحمداني

()1

هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي ،ولد

عام 230هـ في الموصل ألم رومية ،وتيتّم من جهة األب في سن الثالثة بعدما قتل
والده على يد عمه ،فنشأ في مواطن الحمدانيين في ظل ابن عمه وزوج أخته
(علي) المعروف ب ـ(سيف الدولة الحمداني) ،حيث رّباه و ّأدبه وعّلمه الفروسية،
ّ
ط أنظار الكتّاب والفالسفة واللغويين
عاش في أوج مجد حلب حيث كانت مح ّ
"حران"
والشعراء ،إلى جوار الحياة الحافلة بالحروب .قّلده سيف الدولة "منبج" و ّ
وأعمالهما؛ فكان عليه أن يتحمل مسؤولية مضاعفة ،فمنبج حصن حصين لحلب،
وعليه أن يدفع عنها هجمات القبائل المحيطة بها ،وحمالت الروم الغازية .ظل أبو
فراس يعيش بين الحرب والشعر والجد والهزل إلى عام 251هـ ،حيث كمنت له
مفرزة بيزنطية تحت حصون "منبج" وهو عائد من الصيد ،ليباغته الروم فيقع أسي اًر
بعد مقاومة ،وينقاد إلى حصن "خرشنة" ،لينقل بعدها إلى القسطنطينية ،وفي أسره

(الروميات) المشهورة.
الذي دام بضع سنوات نظم أبو فراس قصائده
ّ

( )1انظر :ديوان أبي فراس الحمداني ،رواية ابن خالويه ،تحقيق سامي الدهان ،بيروت،1411 ،
ص  .10_1ومن المراجع الحديثة انظر في :عبدالجليل عبدالمهدي ،أبو فراس الحمداني حياته
وشعره ،مكتبة األقصى ،عمان .1491 ،وكذلك :يوسف بكار ،عصر أبي فراس الحمداني ،مؤسسة
عبدالعزيز سعود البابطين ،الكويت.3000 ،
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وقد قيل إن سيف الدولة الحمداني أبى أن يفك أسره مفرداً ،رغم إلحاحه

ورجائه ،رغبة أن يكون الفداء ألسرى المسلمين كافة( ،)2وتحرر أبو فراس في
مبادلة تمت بين أسرى المسلمين وأسرى الروم" :ففي اليوم األول من شهر رجب
سنة 355هـ ،خرج أبو فراس بثالثة آالف أسير إلى خرشنة ،ووصل إليها سيف
الدولة بأسراه فدفع ستمئة ألف دينار رومية ،وتم الفداء بعد أربع سنوات"( .)3ومع
ذلك تظل "مسألة أسر أبي فراس من المسائل المهمة في حياته وحياة الدولة
الحمدانية معاً ،وهي من المسائل الجدلية التي اختلف فيها القدماء وما زالت حتى

الساعة ،واختالف المحدثين ال يخرج في إطاره عن اختالف القدماء ،بل هو امتداد

له وانبجاس عنه"( .)4ولكن هذا الخالف على قدمه واستم ارره ال يمس –في نظرنا-
جوهر القضية وال حقيقتها ،وإنما يكاد ينحصر في االختالف حول سنة األسر
وحول مالبساته وحول أسباب تأخر فداء أبي فراس وإطالقه ،وهي مسائل تاريخية
تمس الجوهر المؤثر في شاعرية أبي فراس وما أنشأه من قصائد
مهمة ،ولكنها ال ّ
ّأرخت تلك التجربة القاسية.
( )2القاضي التنوخي ،نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ،طبعة مرغليوث ،لندن،1921 ،
ورجح تفسي ًار لفؤاد أفرام البستاني ملخصه أن
ص .112_110وقد عني يوسف بكار بهذه المسألة ّ
الحقبة التي أسر فيها أبو فراس لم تكن من العهود الزاهرة في بالط حلب ،فقد قوي الروم وتقدم

جيشهم ،حتى سقطت حلب أو كادت في أيديهم ،فهي حقبة تراجع مقارنة مع ما سبقها قبل أسر أبي
فراس .يضاف إلى ذلك اعتالل صحة سيف الدولة نفسه وقد انتهى ذلك بموته سنة 356هـ بعيد
افتداء األسرى ومن بينهم أبو فراس .ومن الطبيعي أن هذه الصعوبات لم تكن تبلغ أبا فراس .انظر:
يوسف بكار ،عصر أبي فراس الحمداني ،ص .74عن فؤاد أفرام البستاني ،أبو فراس الحمداني
(الروائع) ،ص(هـ ،و).
( )3ديوان أبي فراس الحمداني ،تحقيق سامي الدهان ،ص( 14من توطئة المحقق).
( )4يوسف بكار ،عصر أبي فراس الحمداني ،ص.71

302

ومن تلك القصائد المميزة قصيدة مطلعها (يا حسرة ما أكاد أحملها) تتبدى
فيها أحاسيس أبي فراس العالية وانفعاالته الصريحة بين الغضب والرجاء والعتب
والتعاطف والمحبة ،وقد نظم هذه القصيدة بوصفها رسالة إلى سيف الدولة ،حين
علم بعّلة أمه وكان مقيداً بخرشنة ،وقد قيد البطارقة وهم من الروم المسجونين
بميافارقين /في حلب(.)5

قراءة القصيدة يف مستوياتها اللغوية:
يعد اإلبالغ /اإلخبار الوظيفة األساسية للغة ،فإذا حملت اللغة من األبعاد
الفنية والجمالية ما يعلو بها عن مستوى اللغة العادية ،تضاعفت الوظيفة اللغوية
وغدت إلى جوار دورها اإلبالغي /اإلخباري حامل ًة لدور جمالي تأثيري.

ويعمل التحليل اللغوي على تفكيك النص -بوصفه ظاهرة لغوية -إلى

العناصر األساسية التي يتألف منها ،حيث تنتمي الظاهرة اللغوية إلى مجموعة من
المستويات التي تتوزع بين ما هو صوتي وتركيبي وداللي ،وجميعها تتصل في
تكوينها ،وتتالزم في إنتاج معناها ،فيتحقق -عبر هذا التحليل -فهم النص فهماً

جل أبعاده.
عميقاً في ّ
ففي المستوى الصوتي يمكن الوقوف عند اإليقاع في القصيدة حيث يشير

إلى عدد من دالالتها السطحية والعميقة ،فيبدو صدى لمعناها ،ويكشف الصراع
داخل بنيتها ،فهو ليس مجرد إشارة بسيطة ذات داللة وحيدة متفق عليها ،بل هو

( )5إذ "لما طال األمر على والدته ،خرجت من منبج إلى حلب ،وراسلت سيف الدولة ،ووافق ذلك
أن البطارقة قيدوا بحلب ،فقيد أبو فراس بخرشنة ،ورأت األمر قد عظم فاعتّلت من الحسرة ،فبلغ ذلك
أبا فراس ،فكتب إلى سيف الدولة" فكتب بهذه القصيدة .انظر :ديوان أبي فراس الحمداني ،تحقيق
سامي الدهان ،الجزء الثاني ،ص.330_329
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مركب ،يتألف من إشارات شعرية عديدة؛ أيقونية أو تصويرية متعددة
نظام إشاري ّ

الدالالت مكثّفة المعاني من ناحية ،وال تؤدي معانيها بشكل مباشر من ناحية

أخرى( .)6ويؤكد شارل بالي أن" :ثمة إمكانيات تعبيرية كامنة في المادة الصوتية.

ونقصد بالمادة الصوتية كل ما يحدث إحساسات عضلية سمعية وهي األصوات
المتميزة وما يتألف منها ،وتعاقب الرّنات المختلفة للحركات واإليقاع والشدة وطول
األصوات والتكرار وتجانس األصوات المتحركة والساكنة ،والسكنات ...إلخ ،هذه
التأثيرات الصوتية تظل كامنة في اللغة العادية ،حيث تكون داللة الكلمات التي
تتألف منها ،والظالل الوجدانية لهذه الكلمات ،بمعزل عن قيم األصوات نفسها ،أو
مضادة لهذه القيم ،ولكنها تنفجر حيثما يقع التوافق من هذه الناحية"(.)7

ويعد المستوى التركيبي عنص اًر أساسياً في الظاهرة اللغوية ،وفيه يتم نظم

الكالم وتنضيده لتشكيل الخطاب األدبي ،ويعتني المستوى التركيبي بتركيب
"الكلمات في الخطاب من مستويين؛ حضوري وغيابي ،فهي تتوزع سياقياً على

امتداد خطي ،ويكون لتجاورها تأثير داللي وصوتي وتركيبي ،وهو ما يدخلها في
عالقات ركنية ،وهي أيضاً تتوزع غيابياً في شكل تداعيات للكلمات المنتمية لنفس

الجدول الداللي ،فتدخل إذن في عالقة جدلية أو استبدالية"( .)8فالمستوى التركيبي
يعمل على ربط وحدات النظام اللغوي وعناصره بعضها ببعض؛ حيث يبنى بذلك
الكالم وتتضح به المعاني والدالالت.
( )6انظر :د .سيد بحراوي ،العروض وإيقاع الشعر العربي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة،
 ،1993ص.136 ،135
( )7علم األسلوب وعلم اللغة العام ،مقالة لشارل بالي ،ضمن كتاب :اتجاهات البحث األسلوبي:
دراسات أسلوبية اختيار وترجمة وإضافة ،شكري محمد عيان ،دار العلوم للطباعة والنشر ،الرياض،
 ،1985ص.32
( )8عبدالسالم المسدي ،األسلوبية واألسلوب ،ط ،2الدار العربية للكتاب ،تونس ،1982 ،ص.84
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وفي التراث العربي ،وضع عبدالقاهر الجرجاني (ت471هـ) ،خالصة
مهمة لما أنتجه التفكير العربي في سياق تناول تركيب الجملة وتأليفها مما يتمثل
في (نظرية النظم) ،يقول" :واعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي
يقتضيه علم النحو ،وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت ،فال
تزيغ عنها ،وتحفظ الرسوم التي رسمت لك ،فال يخ ّل بشيء منها ،وذلك ّأنا ال نعلم
شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجه كل باب وفروقه.)9("...
نعبر عنها بأداة اللغة ،ال
أما في المستوى الداللي؛ فإن الداللة التي ّ
تنفصل عن اللغة التي تحملها ،وإذا كان ميدان الداللة هو اللغة ،فإن ميادين

الدرس اللغوي ستغدو ميادين للدرس الداللي؛ فيمكننا التحدث عن الداللة الصوتية،
كما يمكننا التحدث عن الداللة الصرفية ،كما يمكننا التحدث عن الداللة التركيبية
التي هي جملة العالقات بين المفاهيم في الجملة ،وعن داللة عالقات الجمل
تعد الرابط بين أجزاء الخطاب في الكالم ،وبين أجزاء النص
بعضها ببعض والتي ّ
في األدب( .)10ففي الداللة ندرس العالقة الرابطة بين الدال والمدلول وندرس
المعنى ومعنى المعنى بتعبير الجرجاني.
تعد
وبشكل عام فإن المستويات اللغوية التي تو ّ
ظف في تحليل النصّ ،
مؤكدة أدبيته ،وبين اللغة التي أنتج
أدوات إجرائية تربط بين النص بوصفه أدباً ّ

النص بها ،بحيث يتقاربان ويمتزجان ويتكامالن ،بما يجعل الفصل بينهما أشبه
بالفصل بين الجسد والروح.

( )9عبدالقاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،تصحيح وتعليق :محمد رشيد رضا ،دار المعرفة ،بيروت،
 ،1981ص.64
( )10انظر :د .منذر عياشي ،اللسانيات والداللة ،ط ،1مركز اإلنماء الحضاري ،حلب،1996 ،
ص.62 ،61
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وفي الوقوف عند قصيدة أبي فراس الحمداني أعمد إلى مواجهة القصيدة،
يمكن من وصف نص القصيدة وتقييم
ومحاولة اإلفادة من أدوات التحليل على نحو ّ
بنائها من جهة ،ومن ثم محاولة تفسير بالغتها عبر تجاوز النسق الجمالي

الداخلي للقصيدة إلى وضعها في العالم -كما يرى إدوارد سعيد( -)11من جهة ثانية
فقصيدة الحمداني هذه على وجه التخصيص ال تستمد كينونتها من انتمائها إلى
الشعر بوصفه جنساً أدبياً وحسب ،أو من سياقها النصي الداخلي وإمكانياتها
البالغية واللغوية ،بل من دنيويتها ووضعها في العالم؛ أي من وضعها في سياق

ارتباطها بمنتجها أبي فراس -ابن الدولة الحمدانية أو إمارة بني حمدان في حلب-
تعرض الشاعر لألسر ،وما
وهو سياق ذو تداعيات مختلفة ،أدى في ما أدى إليه ّ
تبع ذلك من أحوال تكشف عنها القصيدة .فالسياق الداللي الخارجي يتراءى بشكل
جلي في القصيدة ،ذلك أن "الدنيوية والظرفية ومنزلة النص كحدث له خصوصيته
الحسية فضالً عن احتماله التاريخي ،أشياء كلها محط االعتبار ،بأنها مندمجة في
النص ،وأنها جزء ال يتج أز من قدرة النص على إنتاج المعنى وتوصيله .وهذا يعني

أن النص له موقع محدد يضع فيه القيود على المؤول وتأويله ال ألن الموقع مخبوء
ضمن النص كس ّر ،بل على األرجح ألن الموقع موجود على نفس مستوى
الخصوصية السطحية كالموضوع النصي نفسه"(.)12

( )11انظر :إدوارد سعيد ،العالم والنص والناقد ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،ترجمة عبدالكريم
محفوظ ،2000 ،ص 34وما بعدها .يقول إدوارد سعيد":إن الشيء األساسي هو أن النصوص لها
طرق في الوجود بحيث أنها حتى في أسمى شكل لها تبقى دائماً فريسة الوقوع في شراك الظرف
والزمان والمكان والمجتمع ،وباختصار فهي في الدنيا ولذلك فإنها دنيوية" ص.34
( )12إدوارد سعيد ،العالم والنص والناقد ،ص.39

306

وفي بحثي هذا أجمع بين النص ومنتجه على نحو يشبه تعليق العمل
األدبي بصاحبه؛ على هدي من رؤية سبتزر الذي "يبحث عن روح الكاتب أو
الشاعر في لغته ،على ما تظهر في الخصائص التي يخرج فيها عن المعايير
اللغوية الشائعة ويتجاوزها ،بحيث يلوح منها الطريق التاريخي الذي يختطه ،والتغير
الطارئ عليه من روح العصر والثقافة في الصورة اللغوية الجديدة .ومن هذه الجهة
كان البحث عنده من قبيل البحث السيكولوجي اللغوي ،يتبلور معه المضمون
الروحي في الصورة ،فكأنه يرجع إلى ما يقتضيه مذهب كروتشه وكارل فوسلر من
إيجاد العالقة الوثيقة بين اإلدراك الفطري وأحوال النفس من جهة ،ثم الخصائص
اللغوية للكاتب ومسلكه الروحي من جهة أخرى"(.)13
واختيار قراءة هذه القصيدة من جوانبها :الصوتية والتركيبية والداللية يلقي
الضوء على ما في القصيدة من غنى إيقاعي وموسيقي ،وما فيها من أساليب
المحملة بالدراما العالية ،واإليحاءات
تركيبية وبالغية ،فضالً عن األبعاد الداللية
ّ
اإلنسانية المؤثرة ،ولعل الباحث في هذا النوع من القراءة يسعى إلى التقاط طريقة
فضلها من بين
الشاعر في بناء قصيدته ،وإلى إبراز االختيارات اللغوية التي ّ
األساليب اللغوية المتاحة أو الممكنة ،وتأليفه بينها على نحو يجعل من تكرارها
سمة بنائية لغوية في القصيدة .فالسمة اللغوية هي" :أية وحدة من وحدات نظام
اللغة ككل ،المعجمية منها والداللية والقواعدية والصوتية والشكلية ...فالتحليل
اللغوي يتناول وصف السمات اللغوية وصفاً دقيقاً"(.)14

( )13لطفي عبدالبديع ،التركيب اللغوي لألدب ،دار المريخ للنشر ،الرياض ،1989 ،ص.144
( )14حسن غزالة ،األسلوبية والتأويل والتعليم ،سلسلة كتاب الرياض ،مؤسسة اليمامة الصحفية،
ديسمبر 1419هـ ،1998-ص.60 ،59
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بناء القصيدة:
نظر للطبيعة االنفعالية الجوهرية للقصيدة فإن بناءها يرتكز على الدفقة
و اً

العاطفية ،ويمكن توزيع مواقف القصيدة أو موجاتها وفقاً لذلك الدفق االنفعالي،
على النحو التالي:

أوالا :الوحدة األولى :األبيات من ()14-1

تشكل المدخل الدرامي ،وهي أقرب إلى وحدة داللية ابتدائية تحضر فيها

شخصيات القصيدة كلها:
 األبيات من ( )5-1صورة األم الحزينة المتألمة
 األبيات من ( )8-6صوت األم وكالمها
 األبيات من ( )10-9صوت الشاعر يخاطب الركبان لمراسلة أمه
 األبيات من ( )14-11صيغة الرسالة التي يحملها الشاعر للركبان
ثاني ا :الوحدة الثانية :األبيات من ()45-15

تشكل وحدة داللية ثانية؛ يتوجه الشاعر فيها بكليته إلى سيف الدولة في

محاورة معه ،ووصف ،ونداء واستعطاف ورسم صورته الذاتية مقارنة مع
صورة المخاطب (سيف الدولة).
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ويمكن تمثيل بنية القصيدة وفق هذا التصور على النحو اآلتي:
القصيدة

مدخل درامي

جوهر القصيدة (رسالة القصيدة)

14-1

45-15

أوالا :المستوى الصوتي ()phonetics level

بنيت القصيدة على بحر (المنسرح)( ،)15وهو بحر ثنائي التفعيلة يتألف من

تفعيلتي( :مستفعلن مفعوالت) ،ويأتي على النحو التالي:
مستفعلن مفعوالت مستفعلن

مستفعلن مفعوالت مستفعلن

والمنسرح بحر غير مألوف االستعمال ،إذ قليالً ما يستخدمه الشعراء؛ يقول

إبراهيم أنيس" :حين نق أر قصائده ال نكاد نشعر بانسجام في موسيقاه ،ويخيل إلينا
( )15وقد سمي منسرحاً "النسراحه وسهولته" وفق ما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (انظر :ابن
رشيق القيرواني (456ه) ،العمدة في صناعة الشعر ونقده ،تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد،
مطبعة السعادة ،مصر ،1955 ،الجزء األول ،ص ،)136والنسراحه مما يلزم أضرابه وأجناسه .وقد
طراد الكالم على بعضه اضطراب
وصفه حازم القرطاجني باالضطراب والتقلقل" :أما المنسرح ففي ا ّ
وتقلقل ،وإن كان الكالم فيه جزالً" (انظر :حازم القرطاجني (684ه) ،منهاج البلغاء وسراج األدباء،
تحقيق محمد الحبيب بن خوجة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،1981 ،ص.)168
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أن الوزن مضطرب بعض االضطراب ،وقد هجره المحدثون وأغلب الظن أنه
سينقرض من الشعر في مستقبل األيام ،أما القدماء فقد نظموا منه على قلة أيضاً،
وإن كثرت قصائده في عصور العباسيين وتنوع وزنه بعض التنوع"(.)16

رويها ،فهو يشترك
أما قافية القصيدة ،فبنيت على حرف (الالم) الذي ّ
يعد ّ
ويتكرر في أواخر أبياتها على مسافات ثابتة محققاً قيمة
في قوافي القصيدة كلها،
ّ

إيقاعية عالية خصوصاً مع ثبات مجيء الالم سابقة للهاء(هاء الوصل) في جميع

القوافي ،ومجيء المقطع الطويل (صوت األلف) الذي يمتد الصوت عند النطق به
بما يتواءم مع دالالت القصيدة (أولها ،معللها ،تشعلها ،تقلقلها ،تمهلها ،)...فهو
من الحركات الطويلة التي يحتاج النطق بها زمناً أطول من نطق الحركات

يعزز نداء الشاعر المستمر بما في هذا النداء من ألم وتوجع
القصيرة ،مما ّ
وحنين( .)17ولعل هذا الوصل المفتوح (آ) يمتاز عند نطقه بانعدام "أنواع

االعتراضات أو العقبات من طريق الهواء ،وينشأ عن انعدام االعتراضات أن ينعدم
وجود أي احتكاك يصاحب النطق"

()18

فتسمع من بعيد بوضوح أكثر مما يسمع

غيرها من األصوات (كالضمة والكسرة) ،مما ينسجم مع فكرة التنبيه والنداء وإبالغ
الرسالة والتأثير.
فتبدو القافية بمكوناتها (الالم تليها هاء الوصل ومن ثم ألف اإلطالق :لها)
تعبير مؤثّ اًر عن ضيق وتعب ولهاث عال ال يكف وال يتوقف .إذ "يتخذ الفم عند
اً
()19

النطق بالهاء وضعاً يشبه الوضع الذي يتخذه عند النطق بأصوات اللين"

التي

( )16إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ط ،3مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،1975 ،ص.95-94
( )17انظر :كمال بشر ،علم اللغة العام– األصوات العربية ،مكتبة الشباب ،القاهرة ،ص.80
( )18سعد مصلوح ،دراسة السمع والكالم ،ط ،1عالم الكتب ،القاهرة ،2000 ،ص.213
( )19إبراهيم أنيس ،األصوات اللغوية ،ط ،5مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،1979 ،ص.88
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تحتاج إلى نفس عميق يشي بالتأوه .فاختيار الشاعر لهذه القافية يعد اختيا اًر ممي اًز،

فالهاء أيضاً "صوت رخو مهموس ،عند النطق به يظل المزمار منبسطاً دون أن

يتحرك الوتران الصوتيان ،ولكن اندفاع الهواء يحدث نوعاً من الحفيف يسمع في

أقصى الحلق أو داخل المزمار"( .)20وقد أضفى تناثر حرف الهاء في القوافي ،وفي

حشو األبيات( :أحملها ،أحشاءها ،الهموم ،جاهدة ،هل ،لها ،هذه ،نعلها،
أيسرها )...جناسات صوتية وإيقاعية حّققت للقصيدة تماسكاً صوتياً وداللياً ّبيناً.

ويمكن أيضاً تأمل ألفاظ القوافي –على نحو مخصوص -لنجد أنها تتوزع

بين أسماء وأفعال مضارعة ،وقد بلغت القوافي االسمية تسع عشرة قافية ،وزادت
عليها قافية األفعال فبلغت ستاً وعشرين قافية .ولعل هذا التنويع يمثل بعض

اختيارات الشاعر المرتبطة بما يأمل التعبير عنه ،سواء بثبوتية األلم في األسماء

التي تخلو من الزمن ،أو في دالالت األلم الواضحة التي تحملها األفعال المضارعة
بحد ذاتها،
المعبرة عن زمن مستمر في الحاضر والمستقبل؛ إذ إن كلمة القافية ّ
ّ
مدعاة النتباه المتلقي كونها تنهي جملة /بيتاً وتختمها بضربة إيقاعية واضحة.
ويمكن الخروج بمجموعة مالحظات بتأمل توزيع كلمات القوافي بين األسماء

واألفعال:
أوالا :تغلب القوافي التي تنتمي إلى األفعال المضارعة على تلك التي تنتمي إلى

القوافي األسماء ،ما يشير إلى أن حال الشاعر تمور بالحركة واألحداث واقعاً
ومجا اًز وانفعاالً وأفكا اًر ،ال سكون وال استقرار فيها ،إال االستقرار في األلم والحزن.

ثانيا :دالالت معظم القوافي األفعال تستبطن حالة من القلق والتوتر؛ ففيها
االشتعال والقلقلة والذهول واإلقفال والبذل والزلزلة والجهل واإلهمال...

( )20إبراهيم أنيس ،المرجع نفسه ،ص.88
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ثالثا :يتكرر الفعالن :أحملها /يقفلها في أكثر من بيت واحد مع اختالف طفيف

في مرجعية الضمير (يحملها /أحملها /محملها)( ،يقفلها /تقفلها) ،وفي التكرار

تأكيد وتركيز على الداللة التي يرمي إليها الشاعر.
رابعا :تغلب صيغة التفضيل (أفعل) على القوافي االسمية ،فيما يؤكد المقارنة التي

ي قيمها الشاعر بين سيف الدولة وسواه ،مثل :أطولها ،أثقلها ،أقتلها ،أمثلها ،أكملها،
أجملها ،أنولها ،أفضلها.
ظواهر صوتية أخرى (اإليقاع الداخلي):
المد ،حيث يقول:
وبتأمل بعض األبيات نجد برو اًز لحرف ّ
آخره ـا مزعـ ـ ـ ـج ،وأوله ـ ـا
يا حسرًة ما أكاد أحمله ـ ـ ـ ـا،
عليل ـ ـ ـ ـة بالش ـ ـ ـ ـ ـآم مفـ ـ ـ ـ ـ ـردة،

تمسك أحشاءها على حرق

بات بأيدي العدا معّللها

تطفئها والهمـ ـ ـوم تشعلها

وهو ما ينسحب على األبيات الخمسة واألربعين على نحو الفت .حيث
نجد تك ار اًر كمياً لوحدة صوتية هي صوت المد الذي يتألف من صامت وصائت

المد
طويل (ب  ،)-وخصوصاً األلف حيث يعدها ابن جني "أوسع حروف ّ
()21
"أمدهن صوتاً ،وأنداهن ،وأشدهن
وألينها"  ،وهي مقارنة مع حرفي الواو والياء ّ

ومعبر ،تنسجم فيه ألف
إبعاداً وأنآهن"( ،)22ما يجعل القصيدة تحفل بإيقاع موح
ّ
تقدم
المد في ثنايا األبيات ،فالقافية كما ّ
اإلطالق في القافية مع هذه الكثافة في ّ
تتجاوب مع أصوات اللين داخل األبيات وتتناسق وتتعاضد مع الرغبة بالنداء أو

( )21ابن جني ،أبو الفتح عثمان (ت 392ه) ،الخصائص ،تحقيق :محمد علي النجار ،ط ،4دار
الشؤون الثقافية ،بغداد ،1990 ،ص.157
( )22المرجع نفسه ،ص.157
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نوع من النغمة الموسيقية
المخاطبة عن بعد ،فلحرف المد وظيفة فنية صوتية ت ّ
للفظة أو الجملة لمرونتها وسعة إمكانياتها الصوتية ،مما يضفي موسيقى خاصة
ذات تأثير نفسي يحققه عادة اللحن الموسيقي ،فكأن القصيدة برمتها صرخة
أمتا
استغاثة عالية تتماوج على لسان الشاعر ( ّ
مرة) يخاطب وينادي فيها أمه( :يا ّ
أمتا هذه مواردنا) ،أو ينادي سيف الدولة بشكل مباشر( :يا
هذه منازلنا ...يا ّ

سيداً ،...يا واسع الدار ،...يا راكب الخيل ،...يا منفق المال ،)...وعلى لسان أمه

(مرة ثانية) حيث يظهر صوتها تقول( :يا من رأى لي بحصن خرشنة ...يا من
رأى لي الدروب شامخة ...يا من رأى لي القيود موثقة) .وكأنما يحاول الشاعر أن
يجد لهذا النداء صدى لدى سيف الدولة ،فيتأثر لحاله ويسرع إلغاثته -بدل هذه
المماطلة -ويفك أسره .ويعضد هذا المعنى ما سنالحظه عند دراسة أسلوب النداء
في المستوى التركيبي.

ثانيا :المستوى التركيبي ))structure level

يعد المستوى التركيبي أحد المستويات التي تتألف منها اللغة ،ففيه يتم نظم
الكالم وترتيبه لتشكيل الخطاب األدبي ،حيث يتوقف الدارس عند الخيارات
يتضمن أبعاداً داللية
التركيبية التي هيمنت على القصيدة ،إذ "كل تركيب أسلوبي
ّ
ويتقصده المنشئ عن وعي
تخصه ،وأن أي تغيير في بنية التركيب ...يكون بهدف
ّ
ّ
وإدراك ،وال يمكن أن تظهر خاصية أسلوبية في التركيب دون قصد ،فمهما كان

التغيير طفيفاً في التركيب فإنه يأتي استجابة لنسق ،ويتطلبه السياق"(.)23

وفي المستوى التركيبي "تنشأ الداللة التركيبية من ائتالف العناصر الداللية الجزئية

(المصرفات والكلمات) بعضها مع بعض ،ووضعها وفقاً للمناويل اللغوية المألوفة
ّ
( )23نور الدين السد ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،الجزء األول ،دار هومة ،الجزائر،1997 ،
ص.172
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في اللغة .وتعد الجملة الوحدة الداللية الكبرى ،وعندما تستخدم الجملة في سياق ما
تصبح قولة ،ونظ اًر الرتباط القولة بالسياق ،فإن معناها أغنى من معنى الجملة.
فإذا أريد دراسة القولة دراسة نحوية بمعزل عن االعتبارات التخاطبية ،فينبغي أن

نقدر ما حذف منها حتى يمكن إرجاعها إلى منوال الجملة الذي تمثله تلك
القولة"(.)24
نقيم في المستوى التركيبي عالقة بين علم النحو وعلم المعاني؛ فقد اعتبر
تصور
السكاكي "العالقة بين النحو والمعاني عالقة يتمم فيها الثاني األول .وهو
ّ
طية وإما على االحتواء .ونقصد
يفترض ضرباً من العالقة المبنية إما على الخ ّ

بالخطية أن يكون ما ينتج عن التحليل النحوي للقول مدخالً يبدأ منه التحليل

المعنوي على صورة تجعل مرحلة المعالجة النحوية سابقة زمنياً واعتبارياً لمرحلة

المعالجة البالغية المعنوية ...أما االحتواء فنقصد به أن يكون علم المعاني محتوياً

لنتائج التحليل النحوي ما دام الجامع بين المعالجتين هو التركيب الذي ينظر
النحوي في كيفيته وينظر البالغي في خواصه"(.)25

ويمكن قراءة البنية التركيبية في قصيدة أبي فراس من ناحية بالغية/
داللية ،ومن ناحية نحوية؛ فالجملة في العربية في جانبها البالغي /الداللي تنقسم
إلى جملة خبرية وأخرى إنشائية ،والثانية منهما أي اإلنشائية -وهي ما يهمنا هنا-
تقترب من كونها شكالً تواصلياً بين المرسل والمتلقي فهي ال تحمل خب اًر يراد

إبالغه أو إيصاله أو نقله وإنما تحمل استفسا اًر أو توجيهاً وأم اًر أو نهياً خصوصاً

( )24د .محمد يونس علي ،المعنى وظالل المعنى :أنظمة الداللة في العربية ،دار المدار
اإلسالمي ،ط ،2بيروت ،ص.419
( )25شكري المبخوت ،االستدالل البالغي ،ط ،1دار المعرفة للنشر ،تونس ،2006 ،ص.99
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وتهمنا جملة اإلنشاء الطلبي حين تخرج
منها ما ينتمي إلى اإلنشاء الطلبي(،)26
ّ
إلى معان مجازية بالغية وال تحتفظ بداللة وضعها األساسية أو الحقيقية ،بل
وزع بين استنهاض
ظل ما يرمي الشاعر إليه من تأثير معاني مجازي ًة تت ّ
تكتسب في ّ
همة ،وتعبير عن دهشة واستنكار ووجع وأنين.
أما الجملة في العربية من ناحية نحوية فتنقسم في األصل إلى اسمية
وفعلية ،ولوحظ في القصيدة في بناء الجملة وتركيبها أن اختيارات الشاعر وقعت
على الجملة االسمية التي غلب ظهورها في متن األبيات ،على خالف القوافي التي
غلب ختامها باألفعال قليالً –كما ّبينا في المستوى الصوتي -إضافة إلى ذلك نجد
برو اًز للجملة الشرطية.
وفيما يلي نتأمل المستوى التركيبي من ناحية إجرائية في :أسلوب النداء

واالستفهام والجملة الشرطية ،غير أننا سنعالج في أثنائها توظيف الشاعر لغيرها
من األساليب والجمل؛ كتركيب اإلضافة والجمل االسمية والجملة المعترضة والتقديم
والتأخير ،في محاولة لإلشارة بأن الداللة الكبرى للقصيدة هي نتاج تفاعل األساليب
مع بعضها ،وتداخلها وتمازجها ،وتعاضدها على نحو شمولي ال جزئي ،فتحصيل
الداللة بأبعادها المختلفة ال يتأتى من تأمل أسلوب منفرد /مستقل من األساليب
التركيبية.

( )26من المعروف أن الجملة اإلنشائية في اللغة العربية تنقسم إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي،
والطلبي يتألف من النداء واالستفهام واألمر والنهي والتمني ،بينما اإلنشاء غير الطلبي فيشتمل على
القسم والتعجب والمدح والذم ،ولتفصيل ذلك يمكن النظر في :أحمد الهاشمي ،جواهر البالغة في
المعاني والبيان والبديع ،دار إحياء التراث ،بيروت ،ص 75وما بعدها.
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أسلوب النداء:
يعني النداء "طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب (أنادي)
المنقول من الخبر إلى اإلنشاء"( .)27ووفق تكرار هذا األسلوب في قصيدة أبي
نعده ملمحاً بار اًز أو سمة تركيبية في القصيدة ،إذ ورد في اثني
فراس يمكن أن ّ
يشكل أكثر من ربع أبيات القصيدة ،ولم يستخدم من أدوات النداء
عشر بيتاً ،مما ّ

إال حرف النداء (يا) ،فكان حضور هذه األداة حضو اًر مركزياً بال منازع ،و(يا) أداة
نداء للبعيد ،غير أن الشاعر استخدمها بمرونة عالية ،فجعل البعيد قريباً ،والقريب

وحملها تأثيرها الخاص
بعيداً في تنويع وثراء انفعالي وداللي أغنى القصيدة
ّ
ودالالتها التي ابتعدت عن أصلها اللغوي التقريري ،واقتربت من دالالت يفهمها
المتلقي حين يقارب النص قراءة وتأمالً.

وتتوزع النداءات في شكلها األوضح على ثالث مناطق :صوت األم

وكالمها ومساءلتها الركبان عن ولدها ،وقد أغنى هذا الصوت القصيدة ببعد درامي
يوجه الخطاب ألمه ،ثم
مؤثّر ،ثم صوت الشاعر المأسور يخاطب الركبان ،ثم ّ
توجيه الخطاب إلى سيف الدولة حتى آخر القصيدة حيث يأتي النداء متفرقاً في

أبيات متباعدة أحياناً أو تعلو الدفقة الشعرية الندائية فتتوالى تراكيب النداء في
أبيات متتابعة يفتتحها الشاعر بحرف النداء (يا).

وإلى جانب كثرة تردد تراكيب النداء في القصيدة ،فإن افتتاح القصيدة بهذا
األسلوب أمر ذو داللة في مطلع القصيدة:
آخرها مزعج ،وأولها!

يا حسرًة ما أكاد أحملها
فالمنادى( :حسرة) ،ليس ذاتاً وال إنساناً ينادى على وجه الحقيقة ،وإنما هو العدول

الشعري من الحقيقة إلى المجاز ،فالحسرة معنى عاطفي ،وحالة داخلية من حاالت
( )27أحمد الهاشمي ،جواهر البالغة ،ط ،2دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ص.105
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الشاعر ،فهي في الداخل وليس الخارج ،فالقارئ أو المتلقي منذ لحظة البداية مع

يعبر عن األلم الداخلي وعن وجع الشاعر،
صيغة من النداء المفارق الذي ّ
حمل هذه الحسرة (ما أكاد أحملها) ،فكأنه
خصوصاً مع ما تالها من نفي إلمكانية ت ّ
يرى أن هناك حسرة محتملة وأخرى غير محتملة ،فهو مطلع يتناسب مع ما أراد

الشاعر توصيفه من أحواله ،وما أراد أن يقدمه من صورة ألمه المتألمة ،وهو
وزع تفاصيل الصورة المؤثرة
صل في األبيات األولى بعد المطلع ،حيث ّ
توصيف مف ّ
في خمسة أبيات ،كان الخامس منها يصور األم المتلهفة ،التي تسائل الركبان عن
أخبار ابنها األسير ،حيث تتالحق نداءاتها على نحو تركيبي مخصوص:
تسأل ّ
عنا الركبان ،جاهدةً
يا من رأى لي بحصن خرشنة
يا من رأى لي الدروب شامخ ًة
يا من رأى لي القيود موثق ًة

بـ ـأدمـ ـ ـع مـ ـا تكـ ـ ـ ـاد تمهـ ـله ـ ـ ـ ـ ـا (البيت )5
أسد شر ًى ،في القيود أرجلها (البيت )6
دون لق ـ ـاء الحبيـ ـب أطولهـ ـ ـا (البيت )7
على حبي ـ ـب الف ـ ـ ـ ـؤاد أثقله ـ ـا (البيت )8

نلحظ تكرار شكل بنائي واحد (يا  +من  +رأى  +لي) يتأّلف من أداة

النداء (يا) يليها (من) ،وهو اسم موصول بمعنى الذي ،يؤتى به لربط الكالم

ويستخدم للعاقل ،يليه فعل ماض (رأى) يرتبط في صورته األولى بالبصر والرؤية
يتعمق في سياق القصيدة ليغدو عاب اًر للحواس األخرى (سمع،
البصرية ،ولعله
ّ
أحس) ،يليه (لي) وهي شبه جملة مؤلفة من جار ومجرور تعود على
ّ

المخاطب/المنادي/األم .والتكرار بحد ذاته يشير إلى التأكيد والتشديد واإلصرار

والرغبة العميقة بمعرفة أي خبر عن االبن المأسور/أسد الشرى/الحبيب/حبيب
الفؤاد ،ويعطي طاقة صوتية إيقاعية مفعمة باألنين ،فهذا االختيار الذي جاء على
وجه مخصوص من الحروف واألفعال واألسماء يشي بحالة انفعالية عالية التأثير،
عل األلم يخفت ويخف.
فالحزين أو الموجوع يكرر عبارات بعينها ّ
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تلي هذا التركيب نداءات متتالية يظهر فيها صوت الشاعر المأسور
يخاطب أمه على النحو التالي:
يا أيهـ ـ ـا الراكب ـان هـ ـ ـل لكما

في حمل نجوى يخف محملها

(البيت )9

قوال لها ،إن وعت مقالكما،

وإن ذكـ ـ ـ ـري لهـ ـ ـ ـا ليذه ـ ـ ـ ـله ـ ـ ـ ـا

(البيت )10

ي ـ ـا أمتـ ـ ـ ـا ،هـ ـ ـ ـ ـ ـذه منازلن ـ ـ ـا

نتركهـ ـ ـ ـا تـ ـ ـ ـ ـ ـارًة ونن ـ ـ ـ ـ ـزلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
نعله ـ ـ ـ ـ ـا تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارًة ،وننـ ـ ـ ـهلـ ـه ـ ـ ـ ـا

(البيت )11

يـ ـ ـا أمت ـ ـ ـا ،هـ ـ ـ ـ ـذه مواردنـ ـ ـا

(البيت )12

ففي البيتين األول والثاني من هذه األبيات الثالثة :يا أيها الراكبان ...قوال لها...
نالحظ اختيار الشاعر نداء راكبين اثنين ،مستنداً إلى تراث أقدم في

استيقاف الشعراء لصاحبين اثنين ،فامرؤ القيس (ت565م) يوقف صاحبيه ملتمساً

مساندتهما في البكاء على األطالل ،في مطلع معّلقته المشهورة(:)28

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط الّلوى بين الدخول فحومل

ومالك بن الريب (ت56ه) يوقف صاحبيه ،حين دنا موته وهو بعيد عن قومه
وبالده ،في قوله(:)29
فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزال
أقيمـ ـ ـا علي اليـ ـ ـ ـ ـوم أو بعض ليلـ ـ ـ ـة

برابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إّني مقيـ ـ ـ ـم ليالي ـ ـ ـا

وال تعجالني قد تبين شانيا

ويكرر الشاعر بعد أداة النداء المنادى (أمتا) يليها جملة اسمية تبدأ باسم
اإلشارة (هذه)( ،يا أمتا هذه ،)...ويكرر استعمال هذا النمط مرتين في بيتين
متتابعين ،وفي المد المتأتي من ربط (أ ّم) ،بالتاء واأللف ما يؤكد وجع الشاعر
وشوقه وحنينه ألمه التي تمثل األمن والسكينة والوطن الذي بعدت شقته عنه.

( )28بدوي طبانة ،معّلقات العرب ،دار الثقافة ،ط ،3بيروت ،1974 ،ص.104
( )29أبو علي القالي ،كتاب ذيل األمالي والنوادر ،دار الجيل ،ط ،2بيروت ،1987 ،ص.136
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ويلجأ الشاعر باختياره (يا أمتا) ،إلى استعمال نادر في النداء وهو الجمع بين ياء
المتكلم وتاء التأنيث المفتوحة؛ بالقول :يا أمتا ،يا أبتا.
بل لعل النداء على هذا النحو يتجاوز الداللة المألوفة من النداء إلى
تصوير حالة من الندب واالستغاثة ،يبحث فيها النادب عن خالص ومخّلص يأخذ

أم إلى :يا أمتا ،زيادة
بيده وبيد من يندبه مما هما فيه ،ففي زيادة التركيب :من :يا ّ
في المعنى ،فالشاعر يعبر فيه عن الحاجة إلى األم وحاجة األم له ،فهي زيادة
عاطفية مضاعفة تتناسب مع إحساسه الفادح بألم األسر والحاجة إلى األم والوطن،
وحاجة أمه وموطنه إليه.
ثم يتوجه الشاعر بعد ذلك إلى مخاطبة سيف الدولة مستخدماً النداء في

بدايات األبيات:

يا سيداً ،ما تعد مكرم ًة،

الدار؛ كيف توسعها؟
يا واسع ّ
يا ناعم الثوب! كيف تبدله؟

إال وفي راحتيه أكملها

(البيت )15

ونحن في صخرة نزلزلها (البيت )29

ثيابنا الصوف ما ن ّبدلها (البيت )30
يا راكب الخيل! لو بصرت بنا ،نحمل أقيادنا ،وننقلها! (البيت )31

يا منفق المال ،ال يريد به

إال المعالي التي يؤثّلها (البيت )43

وعدا النداء األول من هذه التراكيب الذي استخدم فيه الشاعر منادى نكرة غير
سيداً) ،نالحظ استخدامه للمنادى المضاف ،حيث يسمي الشاعر
مقصودة (يا ّ
المنادى (سيف الدولة) على التوالي بـ( :واسع الدار ،ناعم الثوب ،راكب الخيل،
منفق المال) ،في مضافات كلها اسم فاعل من الناحية الصرفية ،وكلها في الداللة
الدعة ،بالمقارنة مع حال الشاعر البائس التي يصرح بها
تشي بالرخاء والراحة و ّ
حيناً ويلمح إليها حيناً آخر.
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ويعتمد الشاعر على تركيب اإلضافة –متداخالً مع النداء أو مستقالً عنه-

بوصفه سبيالً لتوليد المعنى والداللة عن طريق الربط بين األلفاظ المتجاورة ،وما

تتيحه من نفاذ إلى التفاصيل والجزئيات التي ال تمنحها الكلمة المفردة أحياناً ،وما

تبنيه من عالقات غير متوقعة بين األسماء ،واإلضافة كثي اًر ما تعطي وصفاً دقيقاً

تحدد أو تخصص.
لما يراد توصيفه ،أو ّ
نالحظ إذن أن موقف النداء موقف واضح في القصيدة ،يعززه التماثل

الصوتي المتأتّي من المقاطع الطويلة في األبيات ،مما يقدم إيقاعاً صوتياً وامتداداً
بمقاطع مساوية للنداء ،في محاولة ألن يسمع الشاعر صوته ويوصل رسالته.
أسلوب االستفهام
يعد أسلوب االستفهام في بعده المجازي أسلوباً ثرياً للتعبير عن انفعاالت

متعددة ،تنضاف إلى التعابير اللغوية األخرى فتغني الداللة التي يرمي إليها
الشاعر ،ذلك أن االستفهام المجازي يعدل عن داللة الرغبة بالقيام برد فعل أو
إجابة من متلق مباشر ،إلى حشد عواطف الدهشة والتعجب ،أو االستنكار

والرفض ،أو الوجع والحزن ،أو الرجاء وااللتماس والعتب ،ولعل جل تعابير
االستفهام في القصيدة تنضوي تحت هذا الباب كما سنرى في القصيدة.

واالستفهام أو السؤال من "أكثر التراكيب اللغوية الفنية استدعاء للمثيرات
عند المتلقي ،فهو يمارس إثارة الدهشة الناجمة عن قطع رتابة التلقي المستكين،
ورضوخ المتلقي لخمول وطأة استقبال التراكيب الجاهزة ،ويمارس فعل المفاجأة التي
تنتهك جمود التوقع لتنشأ جدلية حيوية حركية بين المبدع والمتلقي عبر تركيب
السؤال ،ذلك الذي يجعل المتلقي فاعالً أصيالً في التجربة اإلبداعية بما تتضمنه
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()30
بحق أحد األساليب التي
من جدلية ال تزول بين المبدع والمتلقي"  ،فاالستفهام ّ
تدخل في نطاق الدرس األسلوبي ،فإذا كان االستفهام في معناه األصلي معنى من

المعاني يطلب فيه المرسل من المتلقي أو المتكلم من السامع أن يعلمه بما لم يكن
معلوماً عنده من قبل( .)31فإنه يتأثر في كثير من األحيان بالموقف واالنفعال

والمرسل والمتلقي بحيث تخرج داللته عن التركيب ذاته ويكتسب منها داللة جديدة

مجازية بالغية يتطلبها السياق.
وفي قصيدة أبي فراس يرد االستفهام في سياق وصف حال أمه التي قلقل
جواً ومأموالً ،ويأتي تعبير االستفهام
فراقه سكينتها ،فغدت الطمأنينة أم اًر بعيداً مر ّ
ب ـ(أين) هنا تعبي اًر حا اًر عن بعد ما تتمناه هذه األم وتنتظره ،وكأن (أين) هنا قريبة

الداللة من اسم الفعل (هيهات) الذي يأتي بمعنى (بعد).
إذا اطمأنت _ وأين ؟ _ أو هدأت؛

عنت لها ذكرى تقلقلها(البيت )4

وباستخدام الشاعر تعبير االستفهام (هل لكما) ،يلتمس الشاعر من الراكبين
يكنه من حنين ،عل بالها يسكن أو يهدأ:
العابرين باتجاه الوالدة أن يحمال لها ما ّ
في حمل نجوى ،يخف محملها؟ (البيت )9
يا أيها الراكبان ،هل لكما،
وفي سياق خطاب الشاعر لسيف الدولة ،يستميل قلبه بذكر أمه التي
جاءت األمير مستجيرة ،فلم يستجب لها ،ويمكن مالحظة ذلك في عدد من األبيات
التي جاءت في سياق خطابي واحد ،وفي ترتيب متوال أشبه بدفعة انفعالية وجدانية
واحدة ،ويمكن القول إن االستفهام في مواطنه المتفرقة جاء بمعناه المجازي ،أقرب
إلى سبيل موارب لّلوم والتعنيف والتقريع ،وهو ما ال يستطيع الشاعر مواجهة سيف
( )30عيد بلبع ،أسلوبية السؤال :رؤية في التنظير البالغي ،دار الوفاء ،القاهرة ،ط،1999 ،1
ص.77
( )31انظر :عبدالفتاح عثمان ،دراسات في المعاني والبديع ،مكتبة الناشر ،حلوان ،1982 ،ص.89
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يصرح به ،بل األجدى أن يوصله مستفهماً بأسلوب بالغي
الدولة به ،وال يحسن أن ّ
يقوي رسالته اإلنسانية وهي تسريع إطالقه وفدائه يقول:
موارب ،لعل ذلك ّ

بأي عذر ،رددت واله ًة
ّ
جاءتك ،تمتاح رد واحدها،

عليك ،دون الورى معولها؟

(البيت )21

ينتظر الناس كيف تقفلها؟

(البيت )22

تلك الموّدات ،كيف تهملها؟

تلك المواعيد ،كيف تغفلها

(البيت )25

تلك العقود ،التي عقدت لنا،

كيف وقد أحكمت تحّللها؟

(البيت )26

أين المعالي ،التي عرفت بها،
يا واسع الدار ،كيف توسعها؟

تقولها ،دائماً ،وتفعلها؟

ونحن في صخرة نزلزلها!

(البيت )29

يا ناعم الثوب ،كيف تبدله؟

الصوف ما نبّدلها!
ثيابنا ّ

(البيـت)30

طعها
أرحامنا منك :لم تق ّ

صلها؟
ولم تزل ،دائباً ،تو ّ

(البيت )27
(البيت )28

ففي قوله:
عليك ،دون الورى معولها؟ (البيت )21

بأي عذر ،رددت واله ًة
ّ
فك قيد
حد التقريع؛ إذ كيف ّ
نجد عتباً ربما يبلغ ّ
يرد األمير طلب ّأم جاءته ترجو ّ
ولدها واسترداد وحيدها ،وال يستجيب لها .فال ينتظر الشاعر أن يقدم له األمير
أعذا اًر لما فعل ،فليس من مألوف العادة أن يقدم األعلى رتبة تبري اًر لألدنى ،ولذلك

يخرج االستفهام إلى معنى مجازي يفيد العتب ،بهدف الضغط على األمير وجدانياً

ليتخذ عمالً أو فعالً لمصلحة الشاعر األسير .وهو ما يتأكد في قول الشاعر:
جاءتك ،تمتاح رد واحدها

ينتظر الناس كيف تقفلها؟ (البيت )22

وكذلك في باقي االستفهامات يبدي الشاعر استغرابه واستنكاره ودهشته من
إهمال سيف الدولة ألمره ،ونسيانه حبل المودة الذي كان يربطهما ،والمواعيد التي
ضربت بينهما ،والصالت التي كانت تجمعهما كيف يفكها بعد أن كانت روابط
متينة متماسكة ،وكان من عهد سيف الدولة وصلها الدائم .يقول:
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تلك المودات ،كيف تهملها؟

تلك المواعيد ،كيف تغفلها (البيت )25

تلك العقود ،التي عقدت لنا،

كيف وقد أحكمت تحّللها؟ (البيت )26

طعها
أرحامنا منك :لم تق ّ

صلها؟
ولم تزل ،دائباً ،تو ّ

(البيت )27

يكرر الشاعر أداة االستتفهام (كيف) التي تستخدم لتعيين الحال

للتنكر لما
وتوضيحها ،فتكرارها تأكيد على رغبة الشاعر بمعرفة دوافع سيف الدولة ّ

كان بينهما من مودات وعقود وصالت ،كما يحقق التقديم والتأخير في هذه األبيات

داللة االستفهام؛ إذ يؤخر الجمل االستفهامية التي يفترض تقديمها ،ويقدم أسماء
(بمثابة المبتدأ من الجمل االسمية) تركز على داللة المرحلة التي ارتبطت بكل ما
هو جميل ،وافتتح بعض هذه الجمل منها باسم اإلشارة للبعيد (تلك) ،في إشارة إلى

أنها لم تعد قريبة وبما يلمح إلى مقارنة بين ماض مشرق وحاضر أليم .فاألصل في
التركيب أن يقول :كيف تهمل تلك المودات؟ كيف تحلل تلك العقود؟ لم تقطع
أرحامنا منك؟ وهو بانزياحه التركيبي -عبر التقديم والتأخير -هذا يبرز حاجة
نفسية في داخله ،ويؤكد على مرحلة معينة من حياته ،ويلقي الضوء عليها.

ويكرر الشاعر استعمال أداة االستفهام (كيف) في أبيات الحقة يتداخل
ّ
فيها االستفهام مع النداء ،مما يجعلها أداة مركزية ،بل أداة مفتاحية في المستوى
التركيبي الخاص بأسلوب االستفهام في القصيدة ،وهو يتّبع فيها نهج التقديم
يقدم جملة النداء ،ما يشير إلى تركيزه هذه المرة على المنادى
والتأخير أيضاً ،ف ّ

المخاطب وهو سيف الدولة ،وتأكيده على ضرورة تعيينه للحال الذي آل إليه ،حيث
يقول:
يا واسع الدار؛ كيف توسعها؟!

ونحن في صخرة نزلزلها (البيت )29

نبدلها (البيت )30
يا ناعم الثوب ،كيف تبدله؟
الصوف ما ّ
ثيابنا ّ
فهذان البيتان يبدآن بأداة النداء (يا) المت ّلو بمنادى (اسم فاعل) يشير إلى رغد

العيش الذي يحياه سيف الدولة بالمقارنة مع الشاعر الذي يعاني الضائقة ،ويلبس
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األمير ناعم الثياب بينما يلبس الشاعر الصوف الخشن ،يعزز ذلك كثافة الدالالت
نبدلها) ،ويلي المنادى
المتطابقة في البيت (ناعم الثوب /ثيابنا الصوف ،تبدله /ما ّ

يحمله الشاعر طاقة التعبير عن دهشته
في كال البيتين استفهام يبدأ بكيفّ ،
واستنكاره من رضى سيف الدولة برغد العيش وواسع البيوت بينما الشاعر يعيش

يضمنه شكالً من أشكال االستعطاف.
في سجن يحاول أن يخرج منه ،كما
ّ
وتتداخل النداءات بين استنكار ودهشة وعتب في كثير من األبيات التي
تحتوي على أسلوب االستفهام؛ ينادي الشاعر طالباً التفات المنادى ثم يستفهم منه

محمالً استفهامه معاني بالغية إضافية ،مما يجذب المتلقي ويتطلب
عن شيء
ّ
حضوره ووعيه الدائمين الستيعاب هذا النمط المتميز من التراكيب التي تؤجج

الداللة وتكثفها.
وفي البيتين السابقين تعود الجملة االسمية للظهور في شطريهما الثاني،

أيضاً في محاولة للوصف ،مما يؤكد ركون الشاعر إلى الجملة االسمية بما فيها

من ثبات للزمن واختياره لها بوصفها نمطاً قاد اًر على التعبير عما في ذهنه من
صور أساسية ترسم حالتيه األولى زمن الحرية ،والثانية زمن السجن والقيد ،فتبدو

الجملة االسمية تركيباً الفتاً في القصيدة ،خصوصاً الجملة االسمية البسيطة المؤلّفة
يتحور إال في
من مبتدأ وخبر ،إذ لم يلحظ انتقال هذا الشكل البسيط ولم يتغير أو ّ
يعبر بهذا النمط األساسي عن حالة استقرار للداللة ،وثبات على
حاالت قليلة ،فيما ّ
رؤية واحدة غير متغيرة دون حاجة إلى المواربة لإلمساك بها ،كأنما الشاعر يقيم
ثالثية تركيبية تجمع على نحو واضح بين أسلوب النداء وأسلوب االستفهام
والجملة االسمية.
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ومن المعروف أن االسم "يخلو من الزمن ويصلح للداللة على عدم تجدد
الحدث وإعطائه لوناً من الثبات"( ،)32فيلجأ الشاعر إليه عند مواقف الوصف ،أو

التوصيف والتثبيت .وينوع في األسماء التي اختارها مبتدأ لجمله االسمية؛ فمنها ما

جاء اسم إشارة للقريب ،خصوصاً عند حديثه عن الوطن بمنازله وموارده ،فكأنما

األوطان -ولو بعدت الشقة بينها وبين أبنائها -تظل قريبة من القلب والوجدان،
أمه تقّلب أحواله ،معاتباً فيها سيف
وذلك حين يقول بعد النداء بـ(يا ّ
أمتا) مخففاً عن ّ
الدولة:
يا أ ّمتا ،هذه منازلنا
يا أ ّمتا ،هذه مواردنا

نتركها تارًة ،وننزلها
نعلها تارًة ،وننهلها

(البيت )11
(البيت )12

وفي نمط آخر يبدأ جملته االسمية باسم اإلشارة (تلك) ،للبعيد في محاولة

للتذكير بأشياء بعيدة كانت تربط بين الشاعر وسيف الدولة ،فيستحضرها بقصد
إثارة انفعاله ومعاتبته (كما في األبيات  26 ،25المشار إليهما سابقاً).
ويستخدم الشاعر همزة االستفهام في قوله:

أينبري دونك ،الكرام لها

وأنت قمقامها ،وأحملها (البيت )36

فسيف الدولة هو المستغاث به ،وهو أولى بفتح باب المكرمات .ويحتمل
االستفهام هنا أن يخرج إلى معنيين بالغيين :فإما أن يخرج إلى معنى النفي؛ إذ
ينفي أن يكون بمقدور من هم دون سيف الدولة اإلفراج عن همه ،وكشف غمته،
وإما أن يخرج إلى معنى التقرير؛ ولعل التقرير هنا أبلغ في العتاب؛ ألن الشاعر
يريد إدانة سيف الدولة ،فمهما كان جوابه هو مدان بنظره؛ إذا كانت اإلجابة (نعم)
ففي هذا إهانة لسيف الدولة ،وإذا كانت (ال) فماذا ينتظر!.
( )32د .أحمد درويش ،دراسة األسلوب بين المعاصرة والتراث ،دار غريب ،القاهرة،1998 ،
ص.153
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ويبدأ الشطر الثاني من هذا البيت ( )36بالضمير المنفصل للمخاطب
يعزز بروز واجهتين متقابلتين
المفرد (أنت) الذي يشار به إلى سيف الدولة ،مما ّ
تمثل األولى منهما سيف الدولة الذي يتمظهر في الضمير (أنت) وغيره من
الضمائر المتصلة التي تشير إلى المخاطب ،وتمثّل الثانية منهما الشاعر الذي

يتمظهر في الضمير المنفصل الذي يشير إلى المتكلم (نحن) (.)33

فيقيم الشاعر بما ورد من أنماط من التركيب جدالً بين النداء واالستفهام

بوصفهما ركنين متالزمين يوجب األول منهما وجود الثاني ،تنضاف إليهما الجمل

االسمية ،ولعل ذلك يكون سبيالً لوصول الرسالة التي أرادها الشاعر بتأثير نفسي
وجمالي خاص.

ومن أنماط االستفهام أيضاً استعمال الشاعر أداة االستفهام (أين):

أين المعالي التي عرفت بها،

تقولها دائماً ،وتفعلها؟ (البيت )28

فأداة االستفهام (أين) ترد هنا على نحو من التودد والتقرب والمديح ،فيشير إليه
بكونه صاحب المكارم والمعالي ،حيث عرف بأنه إذا قال فعل ،ثم يكرر (أين)
طن عن نفاد صبره تجاه سيف الدولة،
مرتين في البيت التالي ،في تعبير حازم مب ّ
وتقريره بأنه أحق الناس بإعمال سيف الدولة سلطته إلنقاذه ،يقول:
نحن أحق الورى ب أرفته،

عنا؟ وأين معدلها؟ (البيت )42
فأين ّ

( )33وتكثر الجمل من هذا النمط في متن القصيدة ،ومن أمثلة ذلك الجمل االسمية التي تبدأ
بضمير المخاطب المنفصل (أنت) ،تقابلها جمل اسمية تبدأ بضمير المتكلم المنفصل (نحن) ،وفيها
يمدح الشاعر سيف الدولة مديحًا صريحًا ويعلي من شأنه:
أنت سماء ،ونحن أنجمها

أنت بالد ،ونحن أجبلها (البيت )19

أنت سحاب ،ونحن وابله

أنت يمين ،ونحن أنملها (البيت )20
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لغوياً منزاحاً عن
نجد مما تقدم أن االستفهام في هذه القصيدة حضر بوصفه تركيباً ّ
المعتاد والمألوف ،وعدل عن المعتاد من التراكيب ،وقطع رتابة التلقي ،ودفع إلى
التفكير والتأمل في المعاني والدالالت الجديدة التي حملها في ظل سياق القصيدة
وتركيبها.
اجلملة الشرطية
للجملة الشرطية منزلة مهمة بين أنماط الجملة العربية ،وتتميز بأنها
"صيغة فعلية مستقلة تخالف باقي الصيغ في داللة الفعل على الحدث والزمن ،أما
الفعل في جملة الشرط فهو غير تام الداللة ،ألن حدوثه معّلق ،فجملة الشرط تقوم

على تعليق وحدتين إسناديتين ،وغالباً ما تكون الوحدة األولى سبباً للثانية ،أو

المركبات في اللغة
مرتبطة بها ...ولذلك تعد جملة الشرط صنفاً من أصناف قيود
ّ
العربية؛ أي العالقة التي تربط طرفي الشرط هي عالقة تقييدية ،فما يسميه النحاة

شرطاً هو في المعنى سبب لوجود الجزاء ،فالشرط اللفظي هو سبب معنوي"(.)34

وتقوم الجملة الشرطية على وجود أركان ثالثة ،هي :أداة الشرط التي تؤدي وظيفة

الربط والتعليق ،وفعل الشرط الذي يشكل ركناً معّلقاً عليه ،وجواب الشرط وهو ركن

معّلق (أي يترتب عليه الفعل) .وتعد الجملة الشرطية جملة مستقلة ،وإن تأّلفت من

جملتين تعتمد إحداهما على األخرى لتغدو جملة واحدة ،وهي ليست جزءاً من
الجمل اإلنشائية بأية حال ،لذلك يأتي فعل الشرط فيها خبرياً.

ويالحظ في قصيدة أبي فراس الحمداني ظهور تمثيالت غير قليلة ألسلوب

الشرط ،فهو اختيار ينقل الجملة من البساطة إلى التركيب ،ويجعل حصول أمر
معين مرهوناً بحصول أمر آخر ،وتحقق أمر يتطلب التزام الشرط .فكل جملة
( )34د .إبراهيم البب وهند سليم خيربك ،الجملة الشرطية في شعر ابن الدمينة ،بحث منشور في
مجلة تشرين ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،مجلد  ،32العدد  ،2010 ،1ص.190
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شرطية تتكون من وحدتين لغويتين تتبع إحداهما األخرى وتعتمد عليها ،فالثانية هي
خالصة األولى والنتيجة المترتبة عليها ،وبالتالي يتوّفر الشرط على طاقات مفتوحة

تعد
للقول ،وعلى القابلية للتوسع الداللي .والوظيفة الشرطية عند بعض الباحثين ّ
"من ضمن القضايا األسلوبية التي أثارت اهتمام الدرسين النحوي والبالغي في
سياق الجمل المركبة"( ،)35فالجملة الشرطية أشبه بالجملة اإلقناعية ،لذا تستخدم
بوصفها نوعاً أو أسلوباً من أساليب الحجاج اللغوية في التراكيب البالغية والنحوية

فالشق األول منها يشكل تمهيداً وبسطاً للرؤية
التي يستعان بها في الخطاب،
ّ
يشكل النتيجة التي بني
المرغوب إيصالها ،وركيزة إلقناع المتلقي .والشق الثاني ّ
عليها ذلك التمهيد ،فاختيار الشاعر يغدو اختيا اًر متوائماً مع طبيعة الرسالة التي

يريد إبالغها ،وتحقيق تأثيرها في المتلّقي.

ظف الشاعر من أسماء الشرط وأدواته( :إن ،وإذا ،ولو) حيث تالها
وقد و ّ

دل الماضي فيها على المستقبل أي أشار إلى
جميعها في التركيب فعل ماض ،وقد ّ
تأمل توظيف الشاعر ألسماء الشرط
االستم اررية ،وليس الزمن المنقضي ،ويمكن ّ
وأدواته على النحو التالي:

(إن) وهي من أسماء الشرط الجازمة ،وليس له وظيفة
استخدم الشاعر ْ
نحوية في التركيب الشرطي إال ربط طرفي الشرط ،وتعليق أحدهما على اآلخر،

فهي دوماً على حالة واحدة ال تفارق المجازاة( .)36وقد استخدمها الشاعر في خمسة
أبيات ،ففي قوله:

قوال لها إن وعت مقالكما

إن ذكري لها ليذهلها( :البيت )10
وّ

كنوني ،اللغة الشعرية :دراسة في شعر حميد سعيد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،ط،1
( )35محمد ّ

بغداد ،1997 ،ص.168

( )36انظر :د .إبراهيم البب وهند سليم خيربك ،المرجع السابق ،ص.191
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تأتي الجملة الشرطية في موقع الجملة المعترضة ،بعد فعل األمر (قوال)،
موجه إلى الراكبين ليحمال مقول القول (الرسالة) إلى والدة الشاعر في
واألمر ّ
األبيات األربعة التالية ،واالعتراض هنا بجملة شرطية يشير إلى مكنونات الشاعر
فيوضحها ،ويخصصها ،وتتكرر الجمل المعترضة في مواقع كثيرة في
النفسية،
ّ
القصيدة مما يجعل منها عالمة في بنية القصيدة ،وسبيالً لكسر توقع المتلقي

المنتظر ،فهنا يتوقع المتلقي أن تأتي أوامر الشاعر تباعاً بعد فعل األمر (قوال)،

حيث يحصل إبطاء في إرسال األوامر بوقفة اعتراضية ،تحمل شرطاً يعلق عليه

جواب الشرط وهو الفعل المقدم (قوال) ،فتغدو الجملة الشرطية على هذا النحو( :إن
وعت مقالكما قوال لها وإن ذكري لها ليذهلها :يا أمتا هذه منازلنا ...إلى آخر

األبيات األربعة التالية) ،حيث يلجأ الشاعر إلى التقديم والتأخير ،مؤكداً بتقديمه
فعل جواب الشرط ،على أهمية نقل رسالته والتشديد على ضمان وصولها ألمه إن

اطمأن الراكبان (حامال الرسالة) إلى وعي أمه لهذه الرسالة ،فكأن الشاعر يدرك
ّ
حال أمه التي شاقها بعده ،وأمرضها ،فغدت متعبة جسداً وعقالً -إذ العقل موطن
اإلدراك -وبالتالي أصابه الريب من قدرتها على استقبال أخباره الحزينة ،وفي ذلك

يعمق داللة األلم واألسى في هذه األبيات.
ما ّ
وفي قوله:
إن عادت األسد عاد أشبلها (البيت )18

إن بني الع ّم لست تخلفهم؛
يلجأ إلى استخدام الفعل (عاد) مرتين بوصفه فعل شرط (معّلق عليه) مرة،

وفعل جواب شرط (معّلق) ثانية ،مؤكداً بذلك على داللة العودة فاصالً بين نوعيه

باختالف فاعلهما ،ففاعل فعل الشرط هو (األسد) ويعود على سيف الدولة بوصفه

الحر الذي يملك زمام األمر ،ويمتلك إمكانية فداء الشاعر ،وفاعل
صاحب السلطة ّ
جواب الشرط هو (أشبلها) في إحالة ذكية من الشاعر لإليهام بضعفه وتبعيته ،فهو
مقيد بال سلطة ،وال يملك إمكانية تحرير نفسه ،وفي اإلتيان بالجملة الشرطية
هنا ّ
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إن بني العم لست تخلفهم ،المبدوء
على هذا النحو وفي الشطر الثاني بعد قولهّ :
حمية
بحرف التوكيد ّ
(إن) ،ونفي (الخلف) باستخدام (ليس) دعوة ذكية الستنهاض ّ

وهمته لتحريره بجامع العمومة والدم المشترك ،وكأنما باستخدامه
سيف الدولةّ ،
الشرط على هذا النحو من التركيب واالختيارات المعجمية يلزم ضمناً عودة الشبل
بعودة األسد إلى العرين.

أما في قوله:
إن كنت لم تبذل الفداء لها

فلم أزل ،في رضاك ،أبذلها (البيت )24

فيأتي الشرط وجوابه على نحو تقابلي( :إن كنت لم تبذل ،فلم أزل أبذلها)؛
فيغدو (البذل) هنا مركز المعنى ومراد التركيب الشرطي ،فإن لم يبذل األول (أي
قصر سيف الدولة عن الوصول بالبذل إلى غايته) فإن الثاني (الشاعر) سيواصل
ّ
مركب بدقة يصور الشاعر إنساناً معطاء ،باذالً الفداء ،إيجابياً ،ال
بذله ،وهو شرط ّ

حدة العبارة ،بإدخال شبه الجملة
يرد على التقصير بالتقصير .ويتخفف الشاعر من ّ
ّ
(في رضاك) في جواب الشرط على شكل الجملة المعترضة ،منعاً الستثارة غضب

يلمح بمسايرة الشاعر لصاحبه وتودده له رغم غضبه وألمه
سيف الدولة ،وهو مما ّ
الداخلي ،وهو يحاول كسب جانبه رغب ًة في نيل رضاه وبالتالي االستجابة لمطلب

فدائه .والشرط هنا لم يأت فيه جواب الشرط مسبباً عن فعل الشرط ،بل مرتبطاً معه

ارتباطاً تالزمياً.

وفي قوله :وأنت _إن عن حادث جلل_

قلبها المرتجى ،وحولها (البيت )37

يوظف الجملة الشرطية مرة أخرى على شكل الجملة المعترضة ،بين جزأي
الجملة االسمية :المبتدأ (أنت) ،والخبر (قلبها) ،مستثم اًر التقديم والتأخير ،للتأكيد
على مركزية حضور سيف الدولة الممثل بضمير المخاطب (أنت) ،فإذا أعدنا

ترتيب الجملة ،تغدو على النحو( :إن عن حادث جلل فأنت قلبها المرتجى)،
يحركها كيفما
فالشاعر يتالعب في تراكيبه ،ويجعل من جمله الشرطية جمالً مرنةّ ،
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شاء ،فيقدم فيها ويؤخر ،ما يجعلها في خدمة الداللة ،ويخرجها من مجرد التركيب
النحوي على مستوى الجملة المفردة ،لتبدو تركيباً حيوياً يتطلبه السياق ويتطلع إليه

المعنى.

ويستخدم الشاعر (إذا) وهي من أدوات الشرط غير الجازمة ،وتعد ظرفاً

وتتضمن معنى الشرط ،وتعمل على الربط بين جملتي
لما يستقبل من الزمان،
ّ
الشرط وجوابه( .)37ففي قوله:
عنت لها ذكرى تقلقلها (البيت )4

إذا اطمأنت _وأين؟_ أو هدأت

يكرر الشاعر أسلوب الفصل بين فعل الشرط وجواب الشرط ،كما فعل في
يحملها داللة
جمل شرطية متعددة ،فهنا يلجأ الستخدام أداة االستفهام (أين؟) التي ّ
االستبعاد ،ويجعلها تفصل بين فعل الشرط (اطمأنت) ،وجملة جواب الشرط التي
(عنت لها ذكرى تقلقلها) فهو يستفيد من الشرط هنا لرسم صورة
تحمل داللة مقابلة ّ
أن
متقّلبة لحال أمه التي ال تستقر ،بل تتأرجح بين طمأنينة وقلقلة مع تأكيده على ّ

االطمئنان في حالة أمه غير متحقق على وجهه التام.

وفي مثالين من أنماط جمله الشرطية ،تمتد جملة الشرط في بيتين
متتابعين ،يرد في األول منهما فعل الشرط ،ويأتي في الثاني جوابه ،وفي هذا
التوزيع تزداد المساحة التي يتمكن فيها الشاعر من تقديم صورة تفصيلية لسيف
الدولة مستخدماً فيها ضمير الجماعة تميي اًز لذاته وتذكي اًر بموقعها غير القابل
للمحو أو التقليل ،وما يتضمن ذلك من عتاب شديد لألمير في الوقت ذاته.
وفي المثال األول يستخدم أداة الشرط (إذا):
إذا رأينا أولى الكرام بها
لم يبق في الناس أم ًة عرفت

يضيعها ،جاهداً ،ويهملها (البيت )40

إال وفضل األمير يشملها (البيت )41

( )37انظر :د .إبراهيم البب وهند سليم خيربك ،المرجع نفسه ،ص.193
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وفي المثال الثاني ،يستخدم أداة الشرط (لو) وهي من أدوات الشرط غير
تعد حرف امتناع المتناع ،أي امتناع الثاني المتناع األول ،وتفيد تعليق
الجازمة ،و ّ
الجواب على الشرط في الماضي( .)38حيث يقول:
يا راكب الخيل ،لو بصرت بنا،

نحمل أقيادنا ،وننقلها

(البيت )31

فارق فيك الجمال أجملها (البيت )32

أريت في الض ّر أوجهاً كرمت
فـ(لو) هنا ستعمل في ظاهر الداللة على نقض الشق الثاني من الجملة
الشرطية ،أي أن راكب الخيل (سيف الدولة) لن ينظر لحال الشاعر وبالتالي لن
يرى وجهه الذي غدا بعد ألقه شاحباً بائساً ،ووفق ما نتوقع من أن الجمل الشرطية

جاءت عند الشاعر حاملة لما يستقبل من الزمان ،ال ما انقضى منه ،فإن الشاعر
طف فيبصر حالته التي آل إليها.
هنا يلتمس من سيف الدولة أن يتل ّ

يالحظ في األسلوب الشرطي في األبيات السابقة أنها جاءت أقرب إلى

االرتباط التالزمي ،إذ لم يكن جواب الشرط مسبباً عن الشرط أو متوّقفاً عليه ،بل

جاء مالزماً للشرط ،وبالتالي فإن اختيار الشاعر لتركيب الشرط على هذا النحو

كان محكوماً للسياق والظرف الذي صحب الشرط على مستوى النص بأجمعه ،ال

الجملة الواحدة ،ويمكن القول إن جملة الشرط لم تأت في القصيدة
محسناً تركيبياً
ّ
بقصد التنويع أو المصادفة ،بل حضرت بوصفها ضرورة في السياق الداللي،

ولذلك عمقت المعنى ،وأوصلت حدة االنفعال التي حملها الشاعر ،فقد استوعبت
تدّفقه االنفعالي ،ونقلت جانباً من رسالته ومطالبه ،فكانت جملة معقدة مركبة،

عبرت عن الحالة المركبة لنفسية الشاعر ،وموقفه من أسره ،وانفعاله الشديد بما آل

إليه أمره.
( )38انظر :د .إبراهيم البب وهند سليم خيربك ،المرجع نفسه ،ص.194
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ثالثاً :املستوى الداللي ()semantics level

درسنا المستويات اللغوية المتعلقة بشكل النص /مبناه (صوتاً وتركيباً) مع

ما تحمله من دالالت جزئية على مستوى األبيات ،وال بد من وقفة ملية عند
المستوى الداللي في القصيدة بوصفها نصاً واحداً متكامالً؛ ذلك أن المبنى ال يمكن

شدد عبدالقاهر الجرجاني (471ه) على
بأية حال أن ينفصل عن المعنى .وقد ّ
يتصور أن يصعب مرام اللفظ بسبب المعنى،
هذا التالزم ،ومن ذلك قوله" :وكيف
ّ
وأنت إن أردت الحق ال تطلب اللفظ بحال ،وإنما تطلب المعنى ،وإذا ظفرت

بالمعنى فاللفظ معك وإزاء نظرك؟ وإنما كان يتصور أن يصعب مرام اللفظ على
حدة ،وذلك محال"(.)39
أن "المفهوم الشائع للداللة مصدره الداللة المأخوذة من
ومن المعروف ّ
تنصب على الكلمة باعتبارها وحدة للنظام اللغوي،
المعاجم ،وهي في جوهرها
ّ
والداللة التي تعنينا هي داللة الكالم الذي يتعاطاه القائلون والمخاطبون"( ،)40وكما

الحظنا فإن المعنى المعجمي ال ينفصل عن المعنى التركيبي أو النحوي أو
الصوتي ،لذا فإن دراستنا للمستوى الصوتي والتركيبي اآلنفين لم ينفصال عن
إشارات إلى الدالالت التي انبثقت عن اختيارات الشاعر الصوتية والتركيبية،
فالمعنى المعجمي هو مجموع المعنيين :المعجمي والتركيبي ،أو المعجمي
والصوتي ،ومن المعروف أن المعجم الشعري يتجاوز الدالالت األصلية أو الحقيقية
التي وجدت في أصل اللغة (المعنى األساسي) إلى دالالت مجازية مشتّقة من
( )39عبدالقاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،تصحيح وتعليق محمد رشيد رضا ،دار المعرفة ،بيروت،
 ،1981ص.50_49
( )40د .لطفي عبدالبديع ،التركيب اللغوي لألدب ،دار المريخ للنشر ،الرياض ،1989 ،ص.76
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الجذر اللغوي ومنزاحة عنه لمتطلبات السياق (المعنى السياقي) ،وبالتالي تحمل
طاقات إيحائية يتم التقاطها من النظر الكلي للظواهر اللغوية مع بعضها ،فالظواهر
تترابط وال تأتي منفصلة أو مستقلة؛ فالظواهر الصوتية تتكامل دالالتها بتفاعلها مع
األساليب التركيبية المختلفة ،وهذه بدورها تترابط مع وظيفتي الترادف والتضاد في
المستوى الداللي ،واللتين تشكالن المحورين األبرزين والسمتين البالغيتين اللتين
يمكن أن نرسم بهما اللوحة الداللية لقصيدة الحمداني .وقد ظهر الترادف بوضوح
في القصيدة فحملت الكثير من األلفاظ معاني متشابهة أو متقاربة أو ذات صلة
ببعضها مما يؤكد المعاني والدالالت التي رغب الشاعر في ترسيخها ،محّققة وقعاً

خاصاً .كما ظهر التضاد بوضوح كذلك ،فأورد الشاعر كثي اًر من الكلمات التي

يقوي الصورة ويضاعف المعنى المراد.
برزت معانيها عند إيراده أضدادها ،والضد ّ
التضاد:

تعد مسائل المطابقة والمقابلة ،من أبرز المسائل التي درست في البالغة
المحسنات البديعية ،ووقف عندها ابن حازم القرطاجني
العربية واستقرت في مباحث
ّ
في منهاج البلغاء مبر اًز العالقة بين اللفظ والمعنى قائالً" :فإذا أردت أن تقارن بين

المعاني وتجعل بعضها بإزاء بعض وتناظر بينها ،فانظر مأخذاً يمكنك معه أن

يكون المعنى الواحد وتوقعه في حيزين ،فيكون له في كليهما فائدة .فتناظر بين
موقع المعنى في هذا الحيز وموقعه في الحيز اآلخر ،فيكون من اقتران التماثل .أو

مأخذاً فيه اقتران المعنى بما يناسبه ،فيكون هذا من اقتران المناسبة .أو مأخذاً
يصلح فيه اقتران المعنى بمضاده؛ فيكون هذا مطابقة أو مقابلة"(.)41

( )41حازم القرطاجني (ت ،)684منهاج البلغاء وسراج األدباء ،1981 ،شرح وتحقيق محمد
الحبيب بن الخوجة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،1981 ،ص.15 ،14
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وتنطوي القصيدة موضع درسنا على ثنائيات يقرن فيها الشاعر المعنى
بمضاده باستخدام الطباق على وجه الخصوص؛ إذ بدت ظاهرة في قصيدته بما
يجعلها ركيزة أساسية اختارها الشاعر لتقديم وجهين متقابلين يرسم من خاللهما
صورتين :صورة الشاعر (المرسل) وهي (صورة أسير مبعد مقيد) ،وصورة األمير
(المتلّقي أو المرسل إليه) ،وهي (صورة سيف الدولة الحر المرّفه).

وتتناثر الكلمات التي تحمل معاني متعاكسة في معظم أبيات القصيدة،

وأكثر مواضع الطباق ترد متقاربة في الشطر أو البيت الواحد ،مما يجعل التضاد
حدة وتأثي اًر ،ويمكن رصد ذلك بما يظهر الطباق كاختيار واع من الشاعر
أكثر ّ
يحمله الصور المتعاكسة والمتخالفة والمتضادة .ويمكن تأمل أبيات مختارة تظهر
ّ
فيها هذه الدالالت:

آخرها /أولها (البيت :)1

يا حسرًة ما أكاد أحمله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا،

آخرهـ ـ ـ ـ ـا مزعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ،وأوله ـ ـ ـ ـا

تطفئها /تشعلها (البيت :)3

تمسك أحشاءها ،على ح ـ ـرق تطفئه ـ ـ ـا ،والهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم تشعلها

نتركها /ننزلها (البيت :)11

يـ ـ ـ ـ ـا أ ّمت ـ ـ ـا ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذه منازلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نـ ـ ـتـ ـ ـ ـركه ـ ـ ـا تـ ـ ـ ـ ـارًة ،ونن ـ ـزلهـ ـ ـ ـا

أيسرها /أقتلها (البيت :)13

أس ـ ـ ـ ـ ـلمنا قومن ـ ـ ـ ـ ـ ـا إلى نـ ـ ـ ـ ـوب أيسرها في القل ـ ـ ـ ـوب أقتلهـ ـ ـ ـ ـا

تقولها /تفعلها (البيت :)28

أين المعالي التي عرفـت بها ،تقوله ـ ـ ـ ـا دائمـ ـ ـ ـ ـًا ،وتفعلهـ ـ ـ ـ ـا؟

تعرفها /تجهلها (البيت :)33
معلها /يعللها (البيت :)34

قد أثر الده ـ ـ ـ ـر في محاسنها ،تعرفهـ ـ ـ ـا تـ ـ ـ ـ ـارًة  ،وتجهلهـ ـ ـ ـ ـا

ف ـ ـ ـال تكلنا فيه ـ ـ ـ ـ ـ ـا إلى أحـ ـ ـ ـ ـ ـد معلهـ ـ ـ ـ ـا محسـ ـ ـ ـ ـ ـن يعّللهـ ـ ـ ـ ـ ـا

تظهر األمثلة السابقة توظيف الشاعر أسلوب الطباق على نحو
مخصوص ،فقد ركز كل كلمتين بينهما عالقة طباق في أعجاز أبياته ،تحضر
تعد نقطة
األولى في أول الشطر والثانية في آخره ،أي في موقع القافية التي ّ
تنبيهية بارزة في الشعر العربي .ومما يلفت في هذه االستعماالت تقارب التراكيب
الصرفية ،وارتباطها جميعاً بضمير (ها) أي بصوتي الهاء واأللف ،كما توازنت في
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مواقعها إذ جاءت على أبعاد متساوية مما حقق إيقاعية عالية انضافت إلى كثافة
الداللة وتأثيرها المأمول.
تصور
وتبدو هذه الطباقات طباقات تام ًة ،حادة غير متدرجة ،وال متداخلةّ ،

بوضوح حالتين متقابلين محددتين ال ثالث لهما ،أو حالة نفسية انفعالية مترددة

يكف
متقّلبة متأرجحة بين وجهين متناقضين ،فالحسرة التي يحملها الشاعر ال ّ
أمه إن أمسكت
ألمها ،فإزعاجها مستمر في أولها وآخرها ،والحرقة التي تمأل قلب ّ

قليالً ،تعود الهموم إلى إشعالها ثانية ،واألوطان تارة ينزل بها الشاعر ،وتارة يبتعد

أشدها وأقتلها ...إلخ ،وهكذا
عنها ،وأبسط المصائب وأيسرها في قلب الشاعر هي ّ

متضادين ،يعليان من صوت األنين في
تتناوب الحاالت والمشاعر بين أمرين
ّ
القصيدة ،ويشددان على صور محددة للشاعر وأمه وسيف الدولة.

ويعزز الشاعر ما أشرنا إليه بحزمة ثانية من الطباقات ،ولكن بترتيب
ّ
مغاير أو مختلف عن اللون األول ،إذ ال يلتزم فيها ما التزم به من مواقع ورودها
ومن توافق صيغها الصرفية .ومن هذه األمثلة:
يأسها /مؤملها (البيت :)23

مؤملهـ ـ ــا
س ـ ــمحت مني بمهجـ ـ ـ ـ ــة كرمـ ـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ـت_على يأس ـ ــها_ ّ

أحكمت /تحللها (البيت :)26

تلك العق ـ ـ ـ ـ ــود ،التي عقدت لنـ ـ ـ ــا ،كيف -وقد أحكمت -تحّللهـ ــا؟

عليلة /معلل (البيت :)2

عليلـ ـ ـ ـ ـ ــة ،بالش ـ ـ ـ ـ ـ ــآم مفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردة ،بات ،بأي ـ ـ ــدي العدا ،معّللهـ ـ ـ ـ ــا

اطمأنت (هدأت) /تقلقلها

إذا اطمأنت _وأين؟_ أو هدأت؛

عّن ـ ـ ــت له ـ ـ ـ ــا ذكـ ـ ــرى تقلقله ـ ـ ــا

يـ ـ ــا ناعم الثوب كي ــف تبدل ـ ـ ـ ـ ــه؟

نبدله ـ ـ ـ ــا
الصوف م ـ ـ ـ ــا ّ
ثيابـ ـ ــنا ّ

ال يقب ـ ـ ــل هللا قب ـ ــل فرض ـ ـ ــك ذا،

نافل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًة عنـ ـ ـ ـ ــده تنّفلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

(البيت :)4
نا اااعم الثا ااوب /ثيابنا ااا الصا ااو
(البيت :)30
فرضك /نافلة (البيت :)45

336

فنجد الطباقات في األبيات السابقة قد توزعت من غير انتظام بين
الشطرين ،كما اختلفت الكلمات التي تجمعها عالقة الطباق في بناها الصرفية:
(فعل ماض /أحكمت ،مع فعل مضارع /تحللها) أو (صفة مشبهة /عليل ،مع اسم
فاعل /معّللها) أو (مصدر /فرضك ،مع اسم فاعل /نافلة) ...وغيرها ،كما جاء من
الطباق ما ينطوي تحت طباق السلب( :تبدله /ما نبدلها).

تركزت أكثر الطباقات لرسم مقارنة حادة بين حال الشاعر من جهة،
وقد ّ

وحال األمير ،مبر اًز الصورتين المتناقضتين اللتين تمثالن التضاد بين األسر

والحرية والذل والكرامة والحياة الرغدة والمعيشة القاسية ...وجاء كل ذلك في تضاد

معجمي قصدي أثرى القصيدة بعميق الدالالت ،وأعال التوتر فيها ،وحقق الجذب
والتشويق للمتلقي والتفاعل مع القصيدة ومحتواها الدرامي.
الرتادف
حين يدرس النص في مستواه الداللي؛ فإن االعتناء بالترادف يتجّلى

بوصفه شكالً من أشكال التكرار المعنوي الداللي؛ إذ يتكرر المعنى أو ما يقاربه أو
ينتمي إلى حقله مع اإلتيان بلفظ جديد ،ففي الترادف تدل ألفاظ أو كلمات عدة

مسمى واحد وداللة واحدة( ،)42ويفسر الترادف وفق النص الذي يرد
مختلفة على ّ
فيه ،فهو محكوم به ويفهم في ظله.
ال مختلفة
ويرى الدكتور محمد يونس علي" :أننا كثي اًر ما نستعمل دو ّ
عدها مترادفة ،بل إن كالً
لمدلول نظنه واحداً ،وال يعني ذلك أن هذه الدوال يمكن ّ
( )42انظر :الجرجاني ،علي بن محمد الشريف (ت 816ه) ،التعريفات ،مكتبة لبنان ،بيروت،
 ،1969ص .210السيوطي ،عبدالرحمن جالل الدين ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،تحقيق
محمد جاد المولى وآخرين ،المكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت ،1987 ،ج ،1ص 402وما بعدها.
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ال
منها يعكس وجهة نظر معينة قد تخفي وراءها نية مبيتة ...وهكذا تختلف الدو ّ
دون اختالف المدلول بحسب الظاهر ،ولكن هذا كله من منطلق النظر إلى
المدلول في واقع األمر ،أي في ما هو خارج اللغة ،ولكن ما ينبغي أن ينظر إليه
هو أن االختالف بين الدوال إنما يكون الختالف المدلوالت في واقع األمر ،أي
عندما تكون غير متوافقة في الخارج ،أو الختالف نظرنا إليها وإن كانت واحدة في
الخارج ،ولذلك ينبغي لنا أن ننظر إلى األلفاظ إما على أنها تبين لنا األشياء في
ذاتها أو على أنها تبين لنا وجهة نظرنا إلى تلك األشياء"( .)43وكذلك يربط د.
صالح الدين صالح حسنين الترادف بالداللة ،وهذا يعني" :عدم التطابق في
تقل مكونات المعنى
مكونات المعنى؛ فقد تزيد مكونات المعنى لوحدة معجمية ،وقد ّ
في وحدة أخرى"(.)44
ويمكن تأمل الترادف بدرجاته المختلفة في هذه القصيدة من خالل األمثلة التالية:
اطمأنت _وأين؟_ أو هدأت عنت لهـ ـا ذكرى تقلقلهـ ـ ـ ـا
إذا
ّ
يا من رأى لي الدروب شامخ ًة دون لقاء الحبيب أطولها

(البيت ) 4
(البيت ) 7

ال تتيمم ،والماء تدركه غيـ ـ ـرك

يرضى الصغـ ـ ـ ـرى ويقبلهـا (البيت )17

تلك الم ـ ـودات ،كيـ ـف تهمله ـ ـ ـا

تلك المواعيد ،كيف تغفلها (البيت )25

ردى بالفضل أفضل ـ ـه؛
منك ت ـ ـ ّ
إذا رأين ـ ـ ـا أولى الك ـ ـ ـ ـرام بهـ ـ ـا

من ـ ـك أفاد النـ ـ ـ ـوال أنولهـ ـ ـا (البيت )38
يضيعها جاهداً ،ويهمل ـ ـ ـ ـه (البيت )40

( )43د .محمد يونس علي ،المعنى وظالل المعنى :أنظمة الداللة في العربية ،دار المدار
اإلسالمي ،ط ،2بيروت ،2007 ،ص.39
( )44د .صالح الدين صالح حسنين ،الداللة والنحو ،مكتبة اآلداب ،ط ،1القاهرة،2005 ،
ص.102 ،101
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حيث نلمس خيطاً داللياً يتقارب ويتباعد –في معظمها -ضمن درجات معنوية

متنوعة بين كل كلمتين مترادفتين؛ فالطمأنينة والهدوء ينتميان إلى بيئة نفسية
واحدة ،فتحيل كل منهما إلى األخرى فيما يمكن تسميته بالترادف اإلحالي ،والشموخ
ينطوي على علو وارتفاع مما يجعل كلمة (شامخة) تتقارب مع كلمة (أطولها) على
نحو يشي بالترادف اإلشاري ،والرضى والقبول من سياق واحد يمكن اعتباره ترادفاً

تاماً ،وفي اإلهمال واإلغفال تالق كبير في المعنى ،ومثل ذلك يقال فيما بين

تلمس معنى
الثنائيات التالية :بالفضل /النوال ،يضيعها /يهملها .فالشاعر كأنما ي ّ
موحداً يحاول التعبير عنه
محدداً عبر أزواج من الكلمات في كل مرة ،فيكرر معنى ّ
ببدائل متتابعة لعله يقبض على ذلك المعنى أو يتأتى له التعبير عنه بأقصى

درجات الدقة والقوة.
بني التضاد والرتادف:
تنتمي الحقول الداللية إلى العالقات الرأسية االستبدالية ،حيث يمكن تأمل
العالقة بين الكلمة والكلمات التي تشترك معها في حقل داللي معين ،لتحديد
المعنى الذي تحمله.
والحقول الداللية تحقق انسجام النص ،وتناغم دالالته ومعانيه ،وال يمكن تشكيل
الكمي لأللفاظ التي تنطوي تحت رؤية واحدة أو
الحقل الداللي إال بتحقق البعد ّ
داللة متقاربة شكلت معجماً خاصاً بذاكرة الشاعر ،وبعد كيفي تتضح عبره كيفية
انتظام هذه األلفاظ في نسق لغوي اختاره الشاعر إليصال دالالته وتحقيق تأثيره.

ويعرف أحمد مختار عمر الحقل الداللي أو الحقل المعجمي بأنه:
ّ
()45
"مجموعة من الكلمات ترتبط داللتها ،وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها" .
( )45أحمد مختار عمر ،علم الداللة ،ط ،4عالم الكتب ،القاهرة ،1993 ،ص.79
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وهي عملية توزيع وتصنيف يقوم على الداللة المعجمية للكلمات ،دون إغفال
السياق عند دراسة هذه الكلمات .وعادة ما تكشف الحقول الداللية عن وجوه الشبه
واالختالف بين الكلمات التي تنطوي تحت حقل داللي واحد ،كما تساعد على
وضع محددات االختيار التي يتطلبها المحمول في كل موضوع.
ويمكن تكوين صورة كلية /شمولية تجمع التضاد والترادف على مستوى
القصيدة كلها بشكل حقلين دالليين معجميين متقابلين ،على النحو التالي:

أوالا :حقل األلم والعذاب والتحسر والوجع والوحدة ،وينطوي تحته الشاعر األسير
ووالدته:

أ_ على مستوى المفردات :حسرة /عليلة /مفردة /حرق /الهموم /تقلقلها /جاهدة/
بأدمع /القيود (تكررت بضع مرات) /أثقلها /نوب /أقتلها /يأسها /أقيادنا /الضر/
معلها /يقفلها /حادث...

ب_ على مستوى العبارات والتراكيب :ما أكاد أحملها /آخرها مزعج وأولها /بات

بأيدي العدا معللها /تمسك أحشاءها /على حرق تطفئها /الهموم تشعلها /عنت لها

ذكرى تقلقلها /تسأل عنا الركبان جاهدة /في القيود أرجلها /أسلمنا قومنا إلى نوب/
أيسرها في القلوب أقتلها /نحن في صخرة /ثيابنا الصوف ما نبدلها /نحمل أقيادنا
وننقلها (وكل عبارة هنا ترسم لنا صورة مشهدية حركية بليغة مؤثّرة لأللم والمعاناة).
ثانيا :حقل الراحة والنعيم والدعة ،وينطوي تحته سيف الدولة التي وجهت إليه

القصيدة /الرسالة /االستغاثة :واسع الدار ،ناعم الثوب ،راكب الخيل ،المستغاث،
أنت قمقامها ،أحملها ،قلبها المرتجى ،بالفضل أفضلها ،أفاد النوال أنولها ،الرجاء،
فضل األمير ،منفق المال ،مكرمة ،باب مكرمة ،أنت سماء ،أنت بالد ،أنت
سحاب ،أنت يمين ،مؤمل ،المعالي ،محسن ،أولي الكرام ،فضل األمير...
المتأمل فيما احتواه هذان الحقالن الدالليان من ألفاظ وتراكيب يلحظ
و ّ
بسهولة التقابل والتضاد في الحالين اللذين يمثلهما كل من أبي فراس الحمداني
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األسير وأمه من جانب ،وسيف الدولة الحمداني من جانب آخر ،ما يؤكد الصورة
المتعاكسة التي قدمتها القصيدة لكل منهما بشكل تفصيلي ،وما يضيء تلك البنى
برمته.
األساسية التي ّ
تشكل عليها النص الشعري ّ
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اخلامتة
وقف هذا البحث عند دراسة أحد النصوص المهمة في الشعر العباسي،
وهو نص قصيدة أبي فراس الحمداني في األسر ،ومطلعها( :يا حسرًة ما أكاد
أحملها) ،وهي من النصوص المركزية التي اشتهر بها أبو فراس ،حيث جاءت
محملة بدفقات شعورية مكثّفة اختزلت تجربة األسر والسجن التي ذاق الشاعر
ّ
م اررتها ومآسيها ،فجاءت قصيدته أشبه برسالة إلى أمه ،وإلى سيف الدولة
الحمداني ،واصفاً حالته البائسة وتطلعه إلى الحرية واالنطالق.

وتأسيساً على أهمية النص بنيت أهمية البحث ذاته ،فقد تكفل بتحليل

النص من منظور لغوي ،متأمالً في مستويات التحليل اللغوي الثالثة :الصوتية
والتركيبية والداللية ،نافذاً إلى جملة المالحظ والتأمالت والعالقات التي شكلت

عمود النص ،بدءاً من مالحظة الوحدات اللغوية الصغيرة وانتهاء إلى تبين

الدالالت الكلية التي حملها النص.

والبحث على هذا النحو دراسة لغوية تطبيقية خالصة ،تتفحص في
اختيارات أبي فراس الصوتية والتركيبية والداللية في سبيل تبين بالغة القصيدة من
منظور لغوي أسلوبي ،تابع البحث تشكيل لقطاته وتفكيك جزئياته؛ ابتغاء الوفاء
بحق الدراسة اللغوية التي تحيط بالنص األدبي من أقطاره كافة ،بما أفضى إلى
معب اًر عن معاناته ،ومتواصالً
إنارة الموقف العام الذي كان أبو فراس يتحرك فيه ّ

مع األمير سيف الدولة من أجل افتدائه وتخليصه من األسر الذي لم يعد يطيقه.

وقد اتبع البحث منهجاً علمياً قائماً على المالحظة والرصد والموازنة

والتعليل والتحليل ،مما يحقق إطاللة جديدة على القصيدة في مستوييها الداخلي
التبصر في جزئياتها وبنيتها الكلية.
والخارجي تضمن مزيداً من
ّ
وقد كشف البحث عن مجموعة مميزات تأسست عليها القصيدة في
المستويات الصوتية والتركيبية والداللية ،حيث وجد الباحث أنها ساهمت في إعالء
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صوت المعاناة عند الشاعر وإيصال ندائه؛ الستنهاض همة سيف الدولة لفدائه
وتحريره .كما عكست صورة األم المنكوبة ،وبينت صو اًر متقابلة تتأرجح بين الحرية
واألسر ،والنعيم والعذاب.

ولعل أبرز المالمح اللغوية التي كشفت عنها الدراسة:
أوالا :ارتكاز الشاعر في المستوى الصوتي على القافية وأصوات اللين؛

وأبرزها األلف التي تناسقت مع ألف اإلطالق الممتدة على قوافي القصيدة جميعها.

ثاني ا :اعتماد الشاعر في المستوى التركيبي على بعض أنماط الجمل؛

كالجملة الشرطية ،وعلى بعض األساليب اإلنشائية؛ ومن أهمها :أسلوبا النداء،
واالستفهام البالغيين؛ فضالً عن التراكيب التي تناثرت في ثنايا القصيدة ،كبروز

الجملة االسمية ،والجملة المعترضة ،وتراكيب اإلضافة.

ثالثا :اهتمام الشاعر في المستوى الداللي بظاهرتي الترادف والطباق،

وإثراؤه القصيدة بمعجم من األلفاظ والعبارات التي يمكن أن تنطوي بسهولة تحت
حقلين هما :حقل األلفاظ الدالة على الراحة والدعة ،وحقل األلفاظ الدالة على القيد
واأللم والتوجع.
وقد ساهمت هذه المالمح اللغوية جميعها في خلق التماسك واالنسجام في
القصيدة؛ حيث تناغمت على نحو أوصل الداللة وحقق التأثير.
ملحق بنص القصيدة(:)46
.1
.2
.3

يا حسرًة ما أكاد أحمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـا
عليل ـ ـ ـ ـ ـ ـة بالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـآم مف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـردة
تمس ـ ـك أحشاءها على ح ـ ـ ـ ـ ـ ـرق

آخـ ـ ـ ـ ـرها مزع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج وأوله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
بات بأيدي الع ـ ـ ـ ـ ـ ـدى معّلله ـ ـ ـ ـ ـ ـا
تطفئهـ ـ ـ ـ ـا والهم ـ ـ ـ ـ ـ ـوم تشعله ـ ـ ـ ـ ـ ـا

 _46ديوان أبي فراس الحمداني( ،رواية ابن خالويه) ،تحقيق سامي الدهان ،الجزء الثاني ،المعهد
الفرنسي بدمشق ،بيروت ،1944 ،ص.334_330
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.4

إذا اطمأنت وأيـ ـ ـن أو ه ـ ـ ـ ـ ـ ـدأت

عنت له ـ ـ ـ ـ ـ ـا ذكـ ـ ـ ـ ـ ـرى تقلقله ـ ـ ـ ـ ـا

.5

تسأل عّنا الركب ـ ـ ـ ـ ـ ـان جاه ـ ـ ـ ـ ـ ـد ًة
يا من رأى لي بحصن خرشنة

بأدم ـ ـ ـ ـ ـ ـع ماتك ـ ـ ـ ـ ـ ـاد تمهلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.7

يا من رأى لي الدروب شامخ ًة

.6
.8

يا من رأى لي القيود موثق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًة

أسد شر ًى في القي ـ ـ ـ ـ ـ ـود أرجلها
دون لقاء الحبي ـ ـ ـ ـ ـ ـب أطوله ـ ـ ـ ـ ـا
على حبي ـ ـ ـ ـ ـب الفـ ـ ـ ـؤاد أثقله ـ ـ ـ ـ ـا
في حمل نجوى يخف محملها

.9

يا أيها الراكبان ه ـ ـ ـ ـ ـ ـل لكم ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.10

قوال لها إن وع ـ ـ ـ ـ ـ ـت مقالكما

وإن ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـري له ـ ـ ـ ـ ـ ـا ليذهله ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.11

يا أمت ـ ـ ـ ـ ـ ـا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـذه منازلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.12

يا أمت ـ ـ ـ ـ ـ ـا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـذه مواردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.13

أسلمنا قومن ـ ـ ـ ـ ـ ـا إلى ن ـ ـ ـ ـ ـ ـوب

نتركه ـ ـ ـ ـ ـ ـا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـارًة ونن ـ ـ ـ ـ ـ ـزله ـ ـ ـ ـ ـ ـا
نعله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـارًة وننهله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

أيسرها في القل ـ ـ ـ ـ ـ ـوب أقتله ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.14
.15

واستبدلوا بعدنا رجـ ـ ـال وغى
ً
يا سّيداً ما تع ـ ـ ـ ـ ـ ـد مكرم ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ي ـ ـ ـ ـود أدنى ع ـ ـ ـ ـ ـ ـالي أمثله ـ ـ ـ ـ ـ ـا
إ ّال وفي راحتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه أكمله ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.16

ليست تنال القيود من قدمي

.17

ال تتيمم والم ـ ـ ـ ـ ـ ـاء تدركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

وفي اتّباعي رضاك أحمله ـ ـ ـ ـ ـ ـا
غيرك يرضى الصغرى ويقبلها

.18
.19

إن بني الع ّم لسـ ـ ـت تخلفهـ ـم
أنت سماء ونحن أنجمه ـ ـ ـ ـ ـ ـا

إن عادت األسد عاد أش ـ ـ ـ ـ ـ ـبلها
أنت ب ـ ـ ـ ـ ـالد ونح ـ ـ ـ ـ ـ ـن أجبله ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.20

أن ـت سحاب ونحن وابل ـ ـ ـ ـ ـ ـه

أنـ ـ ـ ـ ـت يمين ونح ـ ـ ـ ـ ـ ـن أنمله ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.21

بأ ّي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـذر رددت والهـ ـ ـ ـ ـ ًة
جاءتك تمتاح رد واحده ـ ـ ـ ـ ـ ـا

ينتظ ـ ـ ـ ـ ـ ـر الناس كيف تقفله ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.22
.23

سمحت مّني بمهجة كرمت
إن كنت لم تبذل الفداء لها

.25

تلك الموّدات كي ـف تهمله ـا
تلك العقود التي عقدت لنـا

.24
.26

علي ـ ـ ـ ـ ـ ـك دون الـورى معوله ـ ـ ـ ـ ـ ـا

أن ـ ـ ـ ـ ـ ـت على يأس ـ ـ ـها مؤمله ـ ـ ـ ـ ـ ـا
فلم أزل في رضـ ـ ـ ـ ـ ـاك أبذله ـ ـ ـ ـ ـ ـا
تلك المواعيد كي ـ ـ ـ ـ ـ ـف تغفله ـ ـ ـ ـ ـ ـا
كيف وق ـد أحكم ـ ـ ـ ـ ـ ـت تحّلله ـ ـ ـ ـ ـ ـا
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.27

طعه ـ ـ ـ ـ ـ ـا
أرحامنا منك لم تق ّ

صله ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـم ت ـزل دائب ـ ـ ـ ـ ـ ـاً تو ّ

.28

أين المعالي التي عرفت بها

.29

يا واسع الدار كيف توسعها

تقوله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دائمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً وتفعلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ونح ـ ـ ـ ـ ـ ـن في صخرة نزلزله ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.30

يا ناعم الثوب كيف تبدل ـ ـ ـ ـ ـه

.31

يا راكب الخيل لو بصرت بنا

ثيابن ـ ـ ـ ـا الص ـ ـ ـ ـ ـ ـوف مانبّدله ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.32

أريت في الض ّر أوجهاً كرمت
قد أثر الده ـ ـ ـ ـ ـ ـر في محاسنها

.34

فال تكلنـ ـ ـ ـ ـ ـا فيه ـ ـ ـ ـ ـ ـا إلى أحـ ـ ـ ـد

.35

ال يفتح الناس باب مكرم ـ ـ ـ ـ ـ ـة

تعرفهـ ـ ـ ـ ـا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـارًة وتجهلـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـا
معله ـ ـ ـ ـ ـ ـا محس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـناً يعّلله ـ ـ ـ ـ ـ ـا

صاحبهـ ـ ـ ـ ـا المستغاث يقفلهـ ـ ـ ـ ـا

.36

أينبري دون ـ ـك الك ـ ـ ـ ـ ـ ـرام له ـ ـ ـ ـ ـ ـا

وأنـ ـ ـ ـ ـ ـت قمقامهـ ـ ـ ـ ـا وأحملهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.37

وأنت إن ع ـ ـ ـن حادث جلـ ـ ـ ـ ـ ـل

قلبهـ ـ ـ ـ ـ ـا المرتـ ـ ـ ـ ـجى وحولهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.38
.40

منك ترّدى بالفضل أفضلهـ ـ ـ ـا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـإن س ـألنا سواك عارف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًة

من ـ ـ ـ ـ ـ ـك أفـ ـ ـ ـ ـاد النوال أنوله ـ ـ ـ ـ ـ ـا

إذا أرينـ ـا أولى الكـ ـ ـرام به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

.41

لم يبق في الناس أمة عرفت

.42

نحن أحق ال ـ ـ ـ ـ ـ ـورى برأفت ـ ـ ـ ـ ـ ـه

.43

يا منفق الم ـ ـ ـ ـ ـ ـال ال يريد ب ـ ـ ـه

.44

أصبحت تشري مكارماً فضالً

.33

.39

.45

اليقبل َللا قبـ ـ ـ ـل فرض ـ ـ ـ ـ ـ ـك ذا

نحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل أقيادن ـ ـ ـ ـ ـ ـا وننقلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

ف ـ ـ ـ ـ ـارق فيك الجمال أجمله ـ ـ ـ ـ ـ ـا

فبعـ ـ ـ ـ ـد قط ـع الرجـ ـ ـ ـ ـاء نسألهـ ـا
يضيعهـ ـ ـ ـ ـا جاهـ ـ ـ ـ ـداً ويهمله ـ ـ ـ ـ ـا

إ ّال وفضـ ـ ـ ـ ـل األميـ ـ ـ ـ ـر يشملها

فأيـ ـ ـن عّنـ ـ ـ ـ ـا وأيـ ـ ـ ـ ـن معدله ـ ـ ـ ـ ـ ـا
إ ّال المعـ ـ ـ ـ ـالي التـ ـ ـ ـ ـي يؤثّلهـ ـ ـ ـ ـ ـا
فداؤنـ ـ ـ ـ ـا قد علمـ ـ ـ ـ ـت أفضلهـ ـ ـا
نـ ـ ـ ـ ـافل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًة عن ـ ـ ـ ـ ـ ـده تنفـ ـ ـ ـ ـله ـ ـ ـ ـ ـ ـا
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مصطلحُ التّشبيه التّمثيليّ /دراسةٌ تأصيليّ ٌة
د .زكريّا قصّاب*
امللخّص
يحاولُ ُهذا ُالبحث ُتحديدُ ُمصطلح ُ(التُشبيه ُالتُمثيليُ) ُعند ُالقدماءُ
والمحدثين؛ ُوذلك ُبسبب ُما ُأصابه ُمن ُاضطرابُ ُعلى ُمر ُالعصورُ ،أدى ُإلىُ
خلطهُ ُبغيرهُمنُ ُالمصطلحاتُُ ,وإلىُسوءُفهمُ ُفيُضبطُمحدداتهُعلىُنحوُ ُجامعُُ
مانعُُ .ولما ُكان ُالحال ُكذلكُ ،لم ُيكنُ ُمنُ ُالمستغرب ُأن ُيجدُ ُالدارس ُرأياً ُمختلفاًُ

لدى ُالبالغيُين ُالُذينُ ُتفاوتت ُجهودهم؛ ُبحسب ُثقافتهمُ ،وتحصيلهم ُالعلميُ،
وتوجههمُالدينيُ ُ .وكانُلز ًُ
اماُعلىُالدُارسُاستقراءُالمصطلحُفيُأماتُالكتبُالُتيُ

ل ُإلىُمرلل ُالنج ُوالتتمالُعندُالجرجانيُ،ثمُ
اهتمتُبالدرسُالبالغيُُ ،ووصوًُ

مرلل ُالشروحُلدىُالمتأخرينُ.ولماُتفاوتتُسبلُالبالغيينُالمحدثينُفيُالنقلُعنُ
القدماءُ،رأيتُأل ُأذكرُإل ُمنُكانُلديهُرأيُ ُمتميزُُ ،أوُمُنُ ُنقلُبعضُاآلراءُمنُ

دونُتحقيقُُ.ولعلُالغرضُالنهائيُلهذاُالبحثُهوُالوصولُإلىُتعريفُُجامعُُمانعُُ
لهذاُالمصطلحُ،وتبيانُطرقُالبالغيُينُفيُتطبيقهُُُُُُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
نُ-تلي ُالعلومُاإلسالمي .
*ُجامع ُأفيو ُ
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term of pictorial simile (original study)
term of pictorial simile (original study)

Dr.zakaria kassab - Turky- Afyon kocatepe
Dr.zakaria kassab - Turky- Afyon kocatepe
Abstract
Abstract
This article attempts to determin a term of pictorial simile(original
This article attempts to determin a term of pictorial simile(original
study),because it has been surrounded with confusion all along,
study),because it has been surrounded with confusion all along,
something which has made it over lap with other term with it s own
something which has made it over lap with other term with it s own
determinats.In view of this, it is not strnage for researchers to
determinats.In view of this, it is not strnage for researchers to
come upon a variety of views about this term,These views are
come upon a variety of views about this term,These views are
offered by rhetoricians who differ in terms of their efforts,cultural
offered by rhetoricians who differ in terms of their efforts,cultural
background
academic
qualifications
and
religious
background
academic
qualifications
and
religious
orientations.These views lead to a stage of maturity and
orientations.These views lead to a stage of maturity and
culmination as in AL jurjani,a stage of explication as in recent
culmination as in AL jurjani,a stage of explication as in recent
rhetoricians. since most modern rhetoricians just developed what
rhetoricians. since most modern rhetoricians just developed what
was propounded by their predecessors,I have decided to mention
was propounded by their predecessors,I have decided to mention
only those who have outstading views or those who went astray
only those who have outstading views or those who went astray
and rebroduced views without checking.It is hoped that the
and rebroduced views without checking.It is hoped that the
ultimate aim of this article is to reach a definitive understanding for
ultimate aim of this article is to reach a definitive understanding for
this term,and to now how stylist of rhetoricians to do it.
this term,and to now how stylist of rhetoricians to do it.

ُ
ُ
ُ
ُ
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متهيد
لُ-تداخلُُمُصُطُلُحُُ(تمثيلُ)ُمُعُغيرهُمُنُُالمصطلحاتُُفيُاللغ :
أوًُ
ِ
المصطلح المتد ِ
ِ
ضبطه ،والّلغ ُة
وسائل
اخ ِل مع غيرِه وسيل ٌة من
إن تحديد
ّ
ِ ُ
الش ِ
تمثيل َّ
نطلق في هذا الباب؛ إذ جاء في تهذيب الّلغة( :ويكون
يء
الم ُ
ُ
هي ُ
بالش ِ
َّ
تشبيها ِب ِه)(ُ.)1وفيُالمقاييس(ُ:الميمُوالثاءُوالالمُأصلُُصحيحُُيدلُعلىُ
يء
ً

مناظرة ُالشيء ُللشيءُ .وهذا ُمُثلُ ُهذاُ ،أيُُ :نظيره) (ُ .) 2وذكرُ ُأنُ(ُ :الشين ُوالباءُ
لون
والهاءُأصلُ ُوالدُ ُيدلُ ُعلىُتشابهُالشُ ُ
اُووصفا)(ُ .)3وفيُاللسانُ:
ً
يء ُوتشاتُلُهُ ُ ً

ُتداخال ُفي ُمصطلحي ُ(تمثيلُ)ُ
ًُ
(التشبيهُ :التمثيل) (ُ .) 4فنجد ُفي ُهذه ُالنُصوص

و(تشبيهُ)ُ،ويعودُذلكُإلى ُاشتراتهماُفيُالدلل ُاألصلي ُ ،وهيُوضعُشيءُ ُبإزاءُ

شيءُ ُآخرُ ،أو ُقياس ُأمرُ ُبأمرُ ُآخرُ ،على ُسبيل ُتحديد ُما ُهو ُمشتركُ ُبينُ
الطرفينُ .ويتأتد ُهذا ُالتداخل ُفي ُالمصطلحينُ ُعند ُاللغويُينُ ُالذين ُعنُوا ُبتحديدُ
ُتحديدا ُجعلوا ُفيه ُدلل ُ(المشابه )ُ ،لكونهاُ
الدلل ُالصطاللي ُللمصطلحين
ً

ُسببا ُلستخدام ُألدهما ُفي ُموضع ُاآلخرُ ،فيقولُ
مشترك ًُ ُفي ُالمصطلحينًُ ،
إلىُذلكُذهبُالكفويُ
ُ
الخوارزمي ُ(387ه)(ُ :التشبيهُ:تمثيلُالشيءُبالشيء)(ُ .)5و

(1094ه)ُ،فجعلُدلل ُالتُمثيلُأعمُ ُمنُدلل ُالتُشبيهُ ،فقال(ُ :التُشبيهُفيُاللُغ ُ:
وكانُالراغب ُ(502ه) ُجعل ُ(المثل)ُبمعنىُالمشابه ُلغيرهُفيُ
ُ
التُمثيلُمطلًُقا)(ُ .)6
( )1تهذيب الّلغةُ:محمُدُبنُألمدُاألزهريُُ(370ه)ُ,مادةُ(مثل).
( )2مقاييس اللغةُ:ألمدُبنُفارسُ(395ه)ُ،مادةُ(مثل).
السابقُ:مادُةُ(شبه).
(ّ )3

( )4لسان العربُ:محمُدُبنُمكرمُ(711ه)ُ،مادُةُ(مثل).
( )5مفاتيح العلومُ:محمُدُبنُألمدُالخوارزمي.94ُ،
( )6الكّلّياتُ:أيُوبُبنُموسىُالحسينيُُالكفويُُ،مادُةُ(شبه)ُ.
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ل)ُأيجاُمعُ
ًُ
معنىُمنُالمعانيُ(أعمُُاأللفاظُالموضوع ُللمشابه )(ُ.)7ويتداخلُ(المث
ُ
ً
مصطلح ُ( ُتمثيلُ) ُفي ُدلل ُالمشابه ُالسُابق ُ ُ ،وبعجهم ُيخلط ُفي ُالدُلل ُ
فالراغب ُاألصفهاني ُيعرف ُالمُثُلُ ُبأنُه(ُ :عبارةُ ُعن ُقولُ ُفيُ
الصطالليُ ُلهماُ ُ ،
لُفيُشيءُُآخرُُبينهماُمشابه ُُ،ليبينُُألدُهماُاآلخرُويصورهُ,نحوُ
شيءُُ،يشبهُُقوًُ

قولهم(ُ:الصُيفُضُيُعتُاللبنُ)ُ،وقوله(ُ:مُثُلُُالذينُلُمُلُواُالتُورُاة)ُاآلي ُ،أيُهمُفيُ
جهلهمُبمجمون ُلقائقُالتُوراةُكالحمارُفيُجهلهُبماُعلىُظهرهُمنُاألسفار)(ُ.)8
ُضرب ُمنُ
ُ
ُاألول ُ(مُثُلُ) ُوالشُاهد ُالثُاني ُ(تشبيهُ ُتمثيليُ)ُ ،والمُثلُ ُهو
فالشُاهد ُ
شبيهُعموماُ.ويُستفادُممُاُ
ًُ
الُستعارةُالتُمثيليُ ُ ُ،وماُذكرهُمنُلدُ ُللمثلُيدخلُفيهُالتُ

ُالرئيسي ُالُتي ُتجيز ُاستعمالُ ُألدُ ُهذهُ
سبق ُأنُ داللة ُالمشابهة ُهي ُالدُلل ُ
المصطلحات ُفي ُموضع ُاآلخرُ .والسؤال ُهناُ :ألُ ُيوجد ُفي ُمتن ُالُلغ ُدللتُُ
جديدة ُتميزُمصطلحُالتشبيهُ
أخرىُيمكنهاُتحييدهُوتمييزه؟ ُلُيعدمُ ُالبالثُدللتُ ُ
ً

التمثيليُ ُمن ُغيره ُمن ُالمصطلحاتُ ،ولعل ُأهمُها ُدلل ُ(التُصوير)ُ ،فقد ُجاء ُفيُ

غيرهُُ ،والتُمثالُُ
نتصابُ ،والمُمُثُلُ ُالمُصُُور ُعلى ُمثالُ ُ ُ
ُ
المفردات(ُ :أُصُلُ ُالمُثُولُ ُالُ
الشُيءُ ُالمُصُُورُ)(ُ،)9وفيُالُلسان(ُ :التُمثالُُ:الصُورةُُ،ومثلُ ُلهُ ُالشُيءُُ:صورهُ ُلتُىُ
ن ُبمعناهُ
تأنُه ُينظرُ ُإليه) (ُ .) 10و(التُصوير) ُهنا ُمصطلحُ ُفنيُ ُاستعمله ُالُلغويو ُ
النُقدي ُالمعاصرُ ،وهذا ُتدل ُعليه ُاألداةُ(تأن) ُالُتي ُتفيد ُضرباً ُمن ُالشُك ُيجعلُ

الصُورة ُالممثل ُليست ُصورًة ُطبقُ ُاألصلُُ ،لكنُها ُصورةُ ُمعدل ُُ ،يُعُادُ ُفيها ُإنتاجُ

( )7المفردات في غريب القرآنُ:الحسينُبنُمحمُدُالراغبُاألصفهانيُ،مادُةُ(مثل).
فن ال ّتشبيه)ُلعليُالجنديُ،إذُإنهُ
( )8المفرداتُ:مادةُ(مُثُلُ)ُ.وانظرُلدىُالبالغيينُالمعاصرينُ( ّ
خلطُبينُمصطلحيُمثلُوتمثيلُ,ج.20,2
( )9مادُةُ(مُثُلُ).
( )10الّلسانُ:مادُةُ(مُثُلُ).
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األصلُ ُعلىُنحو ُتحسبهُكأنُهُ ُهُوُُ .وهوُمُلُمُحُ ُفنُيُ ُمهمُ ُالتقطهُ ُاللُغويونُُ،ووظفهُ
بعض ُالبالغيُينُ ُفي ُتحديدهم ُللمصطلحُ .وإذا ُما ُعلمنا ُأن ُمصطلحي ُ(تصويرُ)ُ
و(تخييلُ) ُيتعاورانُ ُالدُلل ُ ُذاتُهاُ ،فيقال(ُ :تخيلتهُ ُفتخيلُ ُلُيُ ،كُمُا ُتقولُُ :تصورتُهُُ
ُ()11
ُأتيداُ ،وتميزه ُمن ُغيره ُمنُ
فُتُصُُورُ) ُ ،فإنُنا ُنكونُ ُقد ُأدركنا ُبُعُدُهُ ُالفنُيُ ُإدر ً
اتا ً

فجال ُعن ُدللته ُاألساسيُ ُ
المصطلحاتُ ,لذا ُبرز ُ(التُمثيل) ُعلى ُأنه ُيحتويُ ُ ً

(المشابه )ُ،دلل ً ُأخرىُ ُهي ُ(التُصوير)ُأو(التُخييل)ُ،وهوُماُيفتقدهُ(التُشبيه)ُ،أوُ
ى.
نُفيهُعلىُلدُماُيكونُفيُ(التُمثيل)ُعلىُنحوُُماُسنر ُ
ماُلُيكو ُ

( )11الّلسانُ:مادُةُ(خُيُلُ).
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العرض
داخل فًًًًًي مصًًًًًطلح (تمثيًًًًًل) وغيًًًًًره ِمًًًًًن المصًًًًًطلحات نًًًًًد
ً
ثانيًًًًًا– ال ّتًًًًً ُ
البالغيين:
ّ
ن ُاألوائلُ ,إذُ
نجدُلجوراُلهذاُالمصطلحُفيماُكتبهُالبالغيُو ُ
ًُ
منُالنُادرُأنُ ُ

الفراء ُ(207ه) ُيستعمل ُمصطلح ُ(مُثُلُ) ُبمعنى ُ(التُمثيل) ُأو ُ(الُستعارةُ
ىُ ُ
نر ُ
التُمثيليُ )ُ ،فيقول ُعن ُقوله ُتعالى((ُ :ذلكُ ُمُثُلُهُم ُفي ُالتُورُاة)) ُ–الحجراتُ:29ُ -
(...وهو ُمُثُلُ ُضربه ُهللا ُعز ُوجل ُللنبي ُصلى ُهللا ُعليهُ ،إذ ُخرج ُولدهُ ،ثم ُقواهُ
بأصحابهُ،كماُقوىُالحبُ ُبماُنبتُمنها)(ُ .)12كذلكُفعلُأبوُعبيدةُ(210ه)ُ ،فهوُ
مجازه ُمُجازُُ
يقول ُعن ُقوله ُتعالى((ُ :فُأُتُى ُبنيانُهُم ُمن ُالقواعد)) ُ-النحل ُُ (ُ :-26
ُشيئا ُقالوا ُهذا ُالكالمُ ،وهوُ
المُثُلُ ُوالتُشبيهُُ ،والقواعدُُ :األساسُُ .إذا ُاُسُتأصلوا ًُ

ُ،ومُنُ ُقولهُُ:
مُثُلُ)(ُ .)13وهوُيقصدُمنُقوله(ُ :مجازُ ُالمُثلُ ُوالتُشبيه)ُدلل ُ ُالمشابه ُ ُ
(هوُمُثُلُ)ُالتُمثيلُأوُمجازُُالتُمثيلُ(ُ،)14علىُماُنصُعليهُفيُموضعُُآخرُُ,فيقولُُ
عن ُقوله ُتعالى((ُ :على ُشُفُا ُجرفُ ُهارُ)) ُ–التوب ُ(ُ -109ومجازُ ُاآلي ُ ُمجازُ
ُأساسا ُمُنُ ُالبناء ُالُذي ُبنوه ُعلى ُالكفرُ
ًُ
التُمثيلُ ,ألن ُما ُبنوه ُعلى ُالتُقوى ُأثبت

والنُفاق ُفهو ُعلى ُشفا ُجُُرفُُ ،وهو ُما ُيجرف ُمن ُسيول ُاألودي ُفال ُيُثُبُتُ ُالبناءُُ
عليه) (ُ .) 15ويستفاد ُمن ُقوله(ُ :مجاز ُالتُمثيل) ُما ُيعرف ُبالستعارة ُالتُمثيليُ ُعندُ

المتأخُرينُ ُمُنُ ُالبالغيُينُُ .ونجدُ ُمثلُ ُذلك ُلدى ُالجالظ ُ(255ه) ُالُذي ُيستخدمُ
مصطلح ُ(مُثُلُ) ُبمعنى ُ(الستعارة ُالتُمثيليُ )ُ ،فيذهب ُإلى ُأنُ ُقول ُالشاعر(ُ :هُمُ
يادُالفراءُ،ج.69ُ،3
ُ
( )12معاني القرآنُ:يحيىُبنُز
( )13مجاز القرآنُ:معمرُبنُالمثنُىُ،ج.359ُ،1
( )14فمجازُالمثلُ،والمثلُ،ومجازُالتمثيلُ،يعنيُ:الستعارةُالتُمثيليُ ُعنده.
( )15مجاز القرآنُ:ج.269ُ،1
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الرواةُالبديع)(ُ.)17
ساعدُ ُالدُهرُ ُالُذيُيتقىُبهُ)((ُ)16إنُماُهوُمُثُلُُ،وهذاُالُذيُيسمُيهُ ُ ُ

وقد ُيكون ُالتُطور ُالالُفت ُفي ُهذا ُالسُياق ُلدث ُعلى ُيد ُقدام ُ(337ه)ُ ،الذيُ

ُمعنىُ ،فيجعُ
ُ
عرفهُ ،فقال(ُ :أنُ ُيريد ُالشُاعر ُإشارًُة ُإلى
ُو ُ
استعمل ُمصطلح ُتمثيل ُ
ً
علىُمعنى ُآخرُ،وذلكُالمعنىُاآلخرُوالكالمُمنبئانُ ُعماُأرادُأنُيشيرُ
ُ
تالماُيدلُ ُ
ًُ
ً
يفا ُللمثل ُولالستعارة ُوللكناي ُ ،فهيُ
ن ُتعر ًُ
إليه) (ُ .) 18وهذا ُالكالم ُيصلُح ُأن ُيكو ُ

ُعلىُمعنى ُآخرُ ُ،ويكونُبينُالمعنيينُأوُالكالميينُ
ُ
جميعهاُيوضعُفيهاُكالمُ ُليدل
ً
عالق ُ ُيُتوصُل ُبها ُإلى ُمراد ُالمتكلمُ .وبعبارةُ ُموجزةُ ُيمكن ُالقولُ :إنُ ُمراد ُقدام ُ
(المعنى)ُو(معنىُالمعنى)ُ ،وهذاُيقعُتحتهُأنواعُ ُبالغيُ ُ ُمتعددةُُ .فالُيمكنُالوثوقُ
بماُجاءُبهُقدام ُهناُ،ولُبماُجاءُبهُالعسكريُ ُ(383ه) ُأو ُ(395ه)ُالُذيُنقلُ
تالمُقدام ُوشواهدهُ،لكنهُاستبدلُبمصطلحُ(تمثيلُ)ُمصطلحُ ُ(مماثل ُ)(ُ.)19كذلكُ

ُأولًُ،
ابن ُرشيقُ ُ(456ه) ُفي ُلده ُللتُمثيل ُدركُُ ،فجعله ُمن ُضروب ُالُستعارة ُ

ُشيئاُ
يبا ُمن ُتعريف ُقدام ُ ،فقال(ُ :أنُ ُتمثل ًُ
فأخرجه ُمن ُليز ُالتُشبيهُ ،وعرفه ُقر ًُ

بشيءُفيهُإشارةُُمنه)(ُ،)20فأدخلُفيهُالُستعارةُالتُمثيليُ ُوالمثلُوالكناي ُ،وتأتدُذلكُ
باألمثل ُالُتيُأتىُبهاُ(ُ.)21والتُحولُالحقيقيُُفيُفهمُالمصطلحُوتحديدهُلمُينجزُإلُُ

علىُيدُعبدُالقاهرُالجرجانيُ ُ(471ه)ُ ،إذُماُفتئُينبهُعلىُأنُ ُمحاسنُ ُالكالمُ

أقطاباُتدورُعليهاُ
تكون ُبحسبُماُفيهُمنُ(تشبيهُ) ُو(تمثيلُ)ُو(استعارةُ)ُ،لكونها ُ ًُ
بنُرمُيلُ ُوقبلهُُ:
( )16البيتُلألشهبُُ ُ

اؤهُمُُُُُُُُُُهمُالقومُُكلُالقومُُيُاُأمُخُالدُُ
ُُُُُُُوإنُاأللُىُلُانُتُُبُفل ُدُمُ ُ
ُُُُُُهُمُساعدُالدُهرُُالُذيُيتقىُبهُُُُُُُُُ ُومُاُخُيرُُكُفُُلُتنوءُُبُسُاعُدُ

( )17البيان وال ّتبيينُ:عمروُبنُبحرُالجُالظُ،جُ.55ُ،4

الشعرُ:قدام ُبنُجعفر.158ُ،
( )18نقد ّ
الصنا تين ،الكتابة والشعرُ:الحسنُبنُعبدُهللاُالعسكريُُ.353ُ،
( )19كتاب ّ

الشعر ونقدهُ:الحسنُبنُرشيقُُالقيروانيُُ،ج.450ُ،1
( )20العمدة في صنا ة ّ
( )21انظرُالسُابقُ،جُ450ُ،1فماُبعدُ.
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ُ،فإذاُكانُصحيحاُأنُهاُ
ًُ
المعانيُفيُمتصرفاتها(ُ.)22وهذاُيجعلُلكلُُدللتهُالخاص

تلتقيُفيُالجمل ُ،فإنُهاُتتباينُلدىُالتُفصيل(ُ.)23وقدُسبقُأنُذكرتُ ُأن ُالُلغويُينُُ
توصلوا ُإلى ُأنُ ُ(المشابه ) ُالدلل ُ ُالُتي ُتجمع ُالتُشبيه ُوالتُمثيلُ ،ولما ُكانتُ

شبيهُأيجاُ،دخلتُفيُذلكُ.أما ُ(التُصوير)ُ ،لكونه ُدلل ًُُ
ًُ
الستعارةُمبني ًُ ُعلىُالتُ
تميز(التُمثيل)ُ،فيراهُعبدالقاهرُوسيل ًُُفني ًُُتزيدُمنُقيم ُالمعنىُ،وترفعُمنُقدره

(ُ)24

لكنُهُ–خالًُفاُللُغويُينُُ-يجعلُلهذهُالدلل ُخصوصي ًُُفيُ(التُمثيل)ُبالنسب ُإلىُغيرهُ
من ُاألنواع ُالتي ُقد ُتتداخل ُمعهُ ،فيقول(ُ :وذلك ُأنُك ُبالتُمثيل في ُلكم ُمن ُيرىُ

الدةُ،إلُُأنُهُيراهاُتارًُةُفيُالمرآُةُ،وتارًُةُعلىُظاهرُاألمرُ،وأمُاُفيُالتُشبيهُ
صورًُةُو ًُ

الصُريحُ،فإنُكُترىُصورتينُعلىُالحقيق )(ُ .)25فهوُينطلقُمنُالدُلل ُالُلغويُ ُفيُ
فهمهُللمصطلحُ،إلُ ُأنهُيعممُدلل ُالتُصويرُفيه ُ–تماُعممُدلل ُالمشابه ُبجعلُ
تشبيهاُ ،وليس ُكلُ ُتشبيهُ ُ ًُ
تلُ ُتمثيلُ ُ ًُ
تمثيال (ُ –ُ ) 26لتشمل ُ(التُشبيه) ُو(التُمثيل)ُ

و(الستعارة)ُ،معُخصوصي ُلهاُفيُ(التُمثيل)ُلُتتأتُىُفيُسواُهُ ،فأنتُترىُفيهُ

الدةُ ،بشكلين ُمختلفينُ ،فالتُمثيل ُ(ل ُيُحجركُ ُأوصافُ ُاألصل ُعلىُ
صورًُة ُو ًُ

التُحقيقُوالتُعيينُُ ،وإنُماُيُخيلُإليكُأنُهُيُحجركُذلك)ُ(ُ .)27وكأنهُيريدُأنُيجعلُ–

خالًُفا ُللغويُينُ– ُالتُصويرُ ُعلى ُضربينُُ ،ضربُ ُيكون ُبال ُتخييلُُ ،وضربُ ُيكونُ
ُ،فاألولُميدانه ُ(التُشبيه)ُوالثُاني ُميدانه ُ(التُمثيل)ُ .وقدُألسنُابنُمعصومُ
ُ
بتخييلُ

( )22انظرُأسرار البالغةُ:عبدُالقاهرُالجرجانيُ.27ُ،
( )23انظرُالسُابقُُ.28ُ،

( )24انظرُالسُابق.119ُ،26ُ،

(ُ)25أسرار البالغة.236ُ،

( )26انظر أسرار البالغة.95ُ،

ُ،وجعلُدلل ُالتُصويرُتعمُالتُشبيهُوالتُمثيلُ.وفيُُ،119عطفُُُ
(ُ)27السُابقُ.237ُ،وانظرُ 131ُ،

(التُصوير)ُعلى ُ(التُمثيل) ُمن ُباب ُعطفُالعام ُعلى ُالخاصُُ ،فالتُمثيل ُتصويرُ ُخاصُ ُيقومُعلىُ

التُخييلُ.
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مباشرُ ،ففسرُ
طا ُ ًُا
(1120ه) ُلين ُربط ُبين ُمصطلحي ُ(تمثيلُ) ُو(تصويرُ)ُرب ً
التُمثيلُبالتُصويرُفيُبديعيتهُ :طُُربُتُ ُفيُالبعدُ ُمُنُ ُتمثيلُ ُقُُربُهُمُُ/والمرءُ ُقُدُ ُتُُزدُهُيُهُُ

لذُةُ ُالحُلمُ ُفقال(ُ :والتُمثيلُهناُبمعنىُ :التُصويرُ،مور ًُ
ى ُبهُعنُاسمُالنُوعُ.قالُفيُ
ُتمثيالُ :صوره ُلتى ُكأنه ُينظر ُإليهُ .والمعنىُ :أنه ُطرب ُمنُ
ًُ
القاموسُ :مثله ُله

تصوير ُقرب ُألبابه ُفي ُلال ُالبعدُ ،كأنه ُصور ُلنفسه ُقربهمُ ،فلحقته ُلذلك ُخف ُُ

سرتهُ،ثمُمثلُلالهُهذهُبحالُاإلنسانُالنُائمُالُذيُتستخفهُلذةُاأللالمُفيطربُلهاُ.
وأخرجُالتُمثيلُمخرجُالمثلُالسُائر)(ُ .)28ولُريبُأن ُدلل ُالتُخييلُلاضرةُ ُفيُهذاُ
خييلُ.واتتمالُ
ُ
التُعريفُفي ُقوله(ُ :صورهُكأنه)ُ،وذلك ُألنُ ُ(تأنُ)ُتفيدُاإليهامُوالتُ
تصورُعبدُالقاهرُلهذاُالمصطلحُ،يتطلب ُمحدداتُ ُأخرىُلجبطهُ،بعجهاُيتُصلُ
بدلل ُالمشابه ُوالتُصوير ُوالتُخييلُ ،نحو ُأنُ ُتكون ُالدُلل ُالنُاتج ُتحتاج ُإلىُ
تأويلُ ،وذلك ُأنها ُل ُتكون
ُموجودة ُعلى ُنحو ُصريحُ ُفي ُالطُرفينُ ،فهي ُمتخيل ُُ،
ً

ألنُهاُلُمباشرةُ ُول ُصريح ُُ،وإذاُكانتُكذلكُفالُبد ُأنُتكون ُعقليُ ًُُ ،ألنُ ُالدُلل ُ

الحسي ُصريح ُ ُومباشرةُُ ،فال ُتأويل ُفيها ُول ُتخييلُ ،فنراه ُيقول(ُ :المشابهاتُ

المتأول الُتيُينتزعهاُالعقلُمنُالشُيءُللشُيءُ،لُتكونُفيُلدُالمشابهاتُاألصليُ ُ
الظُاهرةُ،بلُالشُبهُالعقليُُكأنُالشُيءُبهُيكون ًُ
ُشبيهاُبالمشبه)(ُ.)29فهوُيقصدُكأنهُ

المشبهُ،ولكنهُليسُهوُعلىُالتُحقيقُ.ومنُأجلُذلكُلرصُعبدُالقاهرُعلىُنعتُ

تلم ُالتُشبيه ُبـ(الظاهر ُأو ُالصريح) (ُ ،) 30وعلى ُتأتيد ُأن ُالدلل ُفي ُ(التُشبيه)ُ
تفاوتتُ،وهيُفيُ(التُمثيل)ُتسعى ُإلىُإثارةُالمخيل ُ،وجعلُ
ُ
غرضهاُالمبالغ ُ ،وإن ُ
فيُإعادةُإنتاجهاُأيجاُ،وذلكُعنُطريقُ
ًُ
المتلقيُطرًُفاُلُفيُتلقيُالدُلل ُفقطُ،بلُ
الربيع في أنواع البديعُ:السُيدُعليُصدرُالدُينُبنُمعصومُالمدنيُُ،ج.201ُ،3
( )28أنوار ّ
( )29أسرار البالغة.100ُ،

( )30انظرُالسُابق.236ُ،225ُ،108ُ،
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إعادة ُتمثل ُالصورة ُالمتخيل ُ ،والحال ُالشعوريُ ُالمتعلق ُبها (ُ .) 31وهذا ُيقتجيُ

التُفاعلُبينُالصُورتينُ،لُأنُتبقىُكل ُصورةُ ُمستقلُ ًُ ُعنُاألخرىُُ ،فيكون ُالشُبهُ

في ُ(التُمثيل) ُ-تما ُيقول(ُ -مأخوًُذا ُمن ُعدُة ُأمور ُيجمع ُبعجها ُإلى ُبعضُُ ،ثمُُ

يُستخرج ُمن ُمجموعها ُالشُبهُ ،فيكون ُسبيله ُسبيلُ ُالشيئين ُيُمزج ُألدهما ُباآلخرُ،
لتى ُتحدث ُصورةُُ ،غير ُما ُكان ُلهما ُفي ُلال ُاإلفرادُ ،ل ُسبيل ُالشيئين ُيُجمعُ
بينهما ُوتحفظ ُصورتهما) (ُ .) 32ومقصوده ُهنا ُفي ُالجمل ُاألخيرة ُالشُبه ُالعقليُُ
شبيهُعموماُ .والمثالُالذيُعُنيُبهُعبدالقاهر ُهناُ،
ًُ
المنتزعُمنُشيءُ ُوالدُُ،أو ُالتُ

لتوضيح ُهذه ُالفكرةُ ،وتداوله ُالبالغيُون ُمن ُبعدهُ ،هو ُقوله ُتعالى((ُ :مُثُلُ ُالُذينُُ

أسفار))ُ-الجمع ُُ-5فالشُبهُمنتزعُُ
لُمُلُواُالتُورُاةُثمُلمُُيُحُمُلُوهُاُكُمُثُلُُالحُمُارُُيحملُُ ًُا
من ُلمل ُالحمارُ ،وأنُ ُيكون ُالمحمول ُهو ُاألسفارُ ،وألُ ُيكون ُلهذا ُالحمل ُأيُ

فائدةُُ،سوىُالكُد ُوالتُعبُ ،وهذاُيتجحُفيُقوله(ُ :الشُبهُمنتزعُمنُألوالُالحمارُ،
وهوُأنهُيحملُاألسفارُالتيُهيُأوعي ُالعلومُومستودعُثمرُالعقولُ،ثم ُلُيحسُُ

بماُفيهاُولُيشعرُبمجمونهاُ،ولُيفرق ُبينهاُوبينُسائرُاأللمالُالتيُليستُمنُ

العلمُفيُشيءُُ،ولُمنُالدُلل ُعليهُبسبيلُُ،فليسُلهُمماُيحملُلظُُسوىُأنُهُيثقلُ
عليهُ،ويُكُدُُجنبيهُُ،فهوُكماُترىُمقتجىُأمورُُمجموع ُُ،ونتيج ُُألشياءُُأُلفُتُُوقُُرنُ

بعجُهاُإلىُبعضُ)(ُ.)33فإنتاجُالدُلل ُفيُاآلي ُالكريم ُاستندُإلىُعدُةُأمُورُ؛ُمنهاُ
حدة ُعلىُنحو ُلُينفكُ
ماُيتعلق ُببناءُالجمل ُوفقُترتيبُ ُمعيُنُ ُيجعلُعناصرهاُمت ًُ

ألدُها ُمنُ ُاآلخرُ ،إذ ُلو ُغيرنا ُتركيب ُالجمل ُ ،فقلنا ُمثال(ُ :هم ُكالحمار ُفي ُأنُهُ
ُشيئاُ ،ألنُ ُالحمل ُلينئذ ُلُيكون ُمقترًُناُبالجهلُ ،والصورةُ
يُحمُلُ ُويُجهُلُ) ُلم ُيكن ًُ
( )31انظرُالسُابق.102ُ،
( )32السُابق.101ُ،
( )33أسرار البالغة.101ُ،
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يُنظر ُإليها ُمن ُخالل ُكلُ ُعنصرُ ُعلى ُلدةُُ ،وليس ُعبرُ ُالمجموعُ ،فتنتفي ُدلل ُ
التُمثيلُفيُالشُاهدُ.ومنهاُماُلهُعالق ُ ُبمقصديُ ُالمتكلُمُالتيُتريدُتوصيلُدلل ُُ
محددةُُ،دون ُغيرهاُ.فليسُالمرادُفيُاآلي ُالكريم ُأنُ ُتكون ُالصُورةُعلىُلقيقتهاُ

فيُكلُ ُطرفُُ،وأنُ ُيشبهُاليهودُبالحمارُفيُلملهُمرًُةُ،وفيُجهلهُُأخرىُ،بلُأنُ
تينُمعاُصورةُ ُجديدةُ ُهي ُ(الذم ُبالشُقاءُفيُشيءُ ُيتعلقُبهُغرضُُ
ًُ
تنت ُمنُالصور

جليلُ ُوفائدةُ ُشريف ُُ،معُلرمانُذلكُالغرضُ ،وعدمُالوصولُإلىُتلكُالفائدة)(ُ.)34
والصُورةُالثُاني ُتخييلُ ُلألولىُ،وليستُ ُمجردُ ُمبالغ ُ ُفيُالوصف(ُ.)35ومنهاُما ُلهُ
صل ُ ُبالمتلقيُ ,فاللُذةُفيُالتُمثيلُتكون ُمجاعف ًُ ُبالنسب ُإلىُالتشبيهُ ،إذ ُ(تحصلُ

مذاق ُ ُلو ُفرضُتُ ُلصولها ُلك ُفي ُتلك ُاألشياء ُمن ُغير ُامتزاجُُ ،فرضُتُ ُما ُلُ
يكون)(ُ.)36ولماُكانُالمتلقيُهوُ(المؤول)ُ،وهوُالطُرفُالمشاركُفيُإنتاجُالدُلل ُ،
بينُعبدالقاهرُلهُكيفُيمكنُأنُيخلُبالمغزىُمنُالتُشبيه؟ُوذلكُإذاُلمُيراعُُُنظامُ
ن ُالنُات ُ
الجملُ ،واأللفاظ ُفي ُتتباعهاُ ،أو ُلمُ ُينظرُ ُإلى ُمقصديُ ُالمبدع (ُ ،)37فكو ُ
سليماُلبدُ ُفيه ُمنُمراعاةُكل ُذلكُ.وانتهىُعبدالقاهرُإلىُتعريفُ ُللتُمثيلُ
الدُلليُ ُ ًُ

لُيمكنُوصفهُبأنُهُجامعُُمانعُُ،ألنُهُلمُيكنُُغرضُهُإجمالُ ُماُفصلهُ،بلُالتُفريقُ
بين ُالستعارة ُوالتُمثيلُ ،فقال(ُ :قد ُمجى ُفي ُالستعارةُ ،أن ُلدها ُأنُ ُيك ُونُ ُللُفظُ

اللُغويُ ُأصلُُ،ثمُ ُيُنقلُعنُذلكُاألصلُعلىُالشُرطُالمتقدمُ.وهذاُالحد ُلُيجيءُ
ُوتمثيالُ ،وهوُ
ًُ
في ُالُذي ُتقدم ُمن معنى ُالتُمثيلُ ،من ُأنه ُاألصل ُفي ُكونه ًُ
ُمثال

التشبيه ُالمنتزع ُمن ُمجموع ُأمورُُ ،والُذي ُل ُيُحصله ُلك ُإل ُجمل ُ ُمن ُالكالم ُأوُ

( )34أسرار البالغة.110ُ،102ُ،
( )35انظرُالسُابقُ،239ُ،222ُ،فماُبعد.
( )36أسرار البالغة.102ُ،
( )37انظر السّابق.111ُ،109ُ،105ُ،103ُ،
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أتثرُ،ألنُكُقدُتجدُاأللفاظُفيُالجملُالتيُيُعقدُمنهاُجاري ً ُعلىُأصولهاُولقائقهاُ

في ُاللغ ) (ُ.) 38فالستعارة ُشأنها ُشأن ُالتُشبيه ُقد ُتكون
ُتمثيالُ ،وقد ُتكون ُغيرُ
ًُ
تمثيال ُل ُبدُ ُفيها ُأن ُتتحقُق ُلها ُشروط ُالتُمثيل ُأو ُشروط ُالتُشبيهُ
تمثيلُُ ُ ،وكونها ُ ًُ

عموماُ .وقدُأوجزهاُعبدالقاهرُبأن ُالدلل ُفيهاُيجبُأنُتكون ُمنتزع ًُ ُمنُ
التُمثيليُ ُ ًُ

متعددُُ،وذلكُبأنُتكونُمبني ًُُعلىُجمل ُُمنُالكالمُأوُأتثرُُ،وأنُتكونُاأللفاظُفيُ

معظمهاُجاري ًُُعلىُأصلهاُ .أماُإذاُخرجُالُلفظُعلىُأصلُوضعهُفيُالُلغ ُوجبتُُ

الُستعارةُ ،وامتنع ُالتمثيلُ ُ ،ومقصديُ ُالمتكلم ُلها ُالقول ُالفصل ُفي ُتحديد ُالنُات ُ
الدُلليُُ،إنُكانُالمرادُُالدُلل ُُالمفردةُُأوُُالدُلل ُُالمركب ُُ،أيُُ:الستعارةُأوُالتُمثيلُ،
وهذا ُيظهرُمن ُقوله(ُ :وإذا ُلم ُتمكن ُنسب ُالشبهُ ُإلىُالشُيء ُعلى ُالنفرادُ ،وكانُ

مركُبا ُمنُ ُلاله ُمعُ ُغيرهُ ،فليس ُالُسم ُبمستعارُُ ،ولكن ُمجموع ُالكالم ُمثلُ) (ُ.)39
والشُاهدُالمتداولُفيُهذاُالسُياقُلدىُالبالغيُينُ ُالمثلُالمعروف ُ(بلغنيُأنُكُتُقدمُ
ر ًُ
جال ُوتؤخر ُأخرىُ ،فإذا ُأتاكُ ُكتابي ُهذا ُفاعتمدُ ُعلى ُأيهما ُشُئتُ ُوالسُالم)(ُ.)40
فمقصدُالمتكلمُيتجهُإلىُدلل ُالترددُبينُاألمرينُ،وترجيحُالرأيُفيهماُ،ولُيتصورُ

التردد ُوالترجيح ُفي ُالشُيء ُالوالد ُ(فلو ُجهدت ُوهمُك ُأن ُتتصور ُلقولك(ُ :تقدمُ
وفائدة ُما ُلمُ ُتقلُ(ُ :وتؤخُر ُأخرى) ُأو ُتنوهُ ُفي ُقلبكُ ،كلفتُ ُنفسكُ
ًُ
ُمعنى ُ
ُ
جال)
ر ًُ
ً
شط ًُ
طا)(ُ.)41و(المُثُل)ُو(التُمثيلُ)ُو(المُمُاثل )ُكلُهاُألفاظُُلهاُالدُلل ُنفسهاُعندُعبدُ

القاهرُ ،فهذا ُالنُحو ُمن ُالكالم ُيمكن ُتسميته ُ
ُبأي ُمن ُاأللفاظ ُالسابق (ُ ،) 42ألنُ

(ُ)38أسرار البالغة.238ُ،
( )39السّابق.260 ،
( )40خبرُهذهُالمقال ُفيُالبيان والتبيين،ج.301ُ،302ُ،1
( )41أسرار البالغة.112ُ،
( )42السُابق.113ُ،
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الدلل ُاللغوي ُوالدةُ ُفيهاُ ،والعالق ُبين ُالمثل ُبمعناه ُالصطاللي ُالمعروفُ
مثالُ،
والتمثيلُ ،هي ُعالق ُعمومُ ُوخصوصُُ ،فكل ُمثلُ ُتمثيلُُ ،وليس ُكلُ ُتمثيلُ ُ ًُ

فالتُمثيل ُيكون
ُتشبيها ُتمثيليُاُ ُ ،ويكون ُاستعارًُة ُتمثيليُ ًُُ ،أمُا ُالمثل ُفال ُيكون ُإلُُ
ًُ

استعارًُة ُتمثيليُ ًُُ.فالجرجانيُ ُيستخدم ُألد ُالمصطلحين ُفي ُموضع ُاآلخرُ ،فيقولُ:

(واعلمُأنُ ُ(المثل)ُقدُيجربُبجملُ ُلُبد ُفيهاُمنُأنُيتقدمهاُمذكورُ ُيكون ُمشب ًُهاُ
بهُ ،ولُيمكنُلذفُالمشبُهُبهُوالقتصار ُعلىُذكرُالمشبه)(ُ .)43ومعلومُ ُأنُ ُهذاُ

الجربُمنُالكالمُالذيُيُذكرُفيهُالطرفانُهوُمنُقبيلُالتُشبيهُالتمثيليُُ،فبانُأنُُ
قصدهُبهُ(التُمثيل)ُ .ومماُطريقهُطريقُالمثلُأو ُالتُمثيلُإلُ ُأنهُقدُيخفىُ،فيشتبهُ
بالستعارةُ،لعتباراتُ ُدينيُ ُُ ،قدُتجعلُالقارئُيُسرعُإلىُاستنتاجُدلل ُ ُتخرجهُمنُ
الحرجُالدُينيُ ُالُذيُقدُتسببهُ ،اآليات ُالتيُفيهاُتشبيه ُهللُعز ُوجل ُبالمخلوقين ُمنُ
البشرُ،نحوُتلكُالتيُذكرتُفيهاُاليدُواليمينُوالقبج ُ،وهناُيقولُعبدالقاهر(ُ:فأماُ
ًُ
ماُتكون ُ(اليد)ُفيهُللقدرةُعلىُسبيلُالتُلويحُبالمثلُدون ُالتصريحُ،لتىُتر
ىُكثيراُ
من ُالناس ُيطلق ُالقولُ :إنها ُبمعنى ُالقدرةُ ،ويجريها ُمجرى ُاللفظ ُيقع ُلمعنيينُُ،
تقوله ُتعالى((ُ :والسمواتُ ُمُطويُاتُ ُبيمينهُ))ُ-الزمرُ –67وإذا ُتأمُلت ُعلمت ُأنهُ
جميعا ُقبجتُه)) ُ-
على ُطريق ُالمثلُ .كذلك ُفي ُقوله ُعز ُوجل ُ((واألرضُ ُ ًُ

الزمرُ -67وهذاُمنهمُتفسيرُعلىُالجمل ُ،وقصدُإلىُنفيُالجارل ُبسرع ُُ،خوًُفاُ

على ُالسُامع ُمن ُخطراتُ ُتقع ُللجهال ُوأهل ُالتُشبيهُ ،جل ُهللا ُوتعالى ُعن ُشبهُ
المخلوقينُُ ،ولم ُيقصدوا ُإلى ُبيان ُالطريق ُوالجه ُالتي ُمنها ُيحصل ُعلى ُالقدرةُ

والقوةُ .وإذا ُتأمُلت ُعلمت ُأنُه ُعلى ُطريق ُالمثلُ ..ُ ..ُ ..فمعنى ُ(القبج )ُ–وهللاُ
أعلم– ُأنُ ُمُثُلُ ُاألرضُ ُفيُتصرفهاُتحتُ ُأمرُهللاُوقدرتهُ،وأنُهُلُيشذ ُشيءُ ُممُاُ
فيهاُعنُسلطانهُعز ُوجل ُمُثُلُ ُالشُيءُ ُيكون ُفيُقبج ُاآلخذُلهُمُنُاُوالجامعُيدهُ
 43أسرارُالبالغ .113ُ،
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عليه) (ُ .) 44وقد ُتفرد ُعبدالقاهر ُفي ُدراسته ُللتُشبيه ُوالتُمثيل ُبماللظ ُ ُتبدو ُعلىُ
درج ُ ُكبيرةُ ُمنُاألهميُ ُ،وهيُطريق ُ ُالعكسُُ،لُتستقيمُفيُالتُمثيلُعلىُلدهاُفيُ
التُشبيهُ،ألنُهُليسُالمرادُُإثباتُُأنُألدُالطرفينُهوُاآلخرُ،علىُلدُقولُالشُاعرُ
ُوبُدُاُالصُباحُكأنُغرتُهُُُُُُُُُُوجُهُالخليف ُُلُينُُيمُتُدُحُ(ُُ)45
إنُما ُالقصد ُمن ُالتُشبيه ُلينئذ ُما ُتقدم ُمن ُاأللكام ُالمتأول ُمن ُطريقُ
المقتجىُ،علىُلدُقولهُُ:
وكأنُالنُجومُُبينُُدجُاهُاُُُُُُُُسُنُنُلُحُُبُينُهُنُُاُبُتُ ـ ـ ـ ـ ـ ـدُاعُ(ُ)46
فاألول ُمبنيُ ُعلى ُالمبالغ ُ ،والثاني ُمبنيُ ُعلى ُالتُخييلُ ،لذا ُيقولُ
ُ
عبدالقاهر(ُ :وإذاُكانُاألمرُكذلكُ،علمتُ ُأنُ ُطريق ُ ُالعكسُلُتجيءُ ُفيُالتُمثيلُ
على ُلدها ُفي ُالتُشبيه ُالصُريحُ ،وأنُها ُإذا ُسُلُكُتُ ُفيه ُكان ُمبنيُا ُعلى ُضربُ ُمنُ
ًُ
اُظاهراُ،ويبعدُعنهُبُعُ ًُد
ًُ
ًُ
جُعنُالظاهرُخروج
التُأولُوالتُخيلُيخر
اُشديدا)(ُ .)47وماُ

يؤخذ ُعلى ُالجرجانيُ ُفي ُدراسته ُالسُابق ُأنُه ُلم ُيعرف ُمصطلح ُالتُمثيل ُوالتُشبيهُ

التُمثيليُُعلىُنحوُُجامعُُمانعُُ،فُغُدُتُُمر ًُ
اُخصباُللعلماءُمنُبعدهُ،يجتهدونُفيُ
ًُ
تع

ُجديداُ ،سوى ُأنُهم ُوسعوا ُميدانُ
ًُ
فهمها ُوتفسير ُالمراد ُمنهاُ ،وقلما ُأضافوا ُشيئا

جعلهُيكادُيقتربُألياناُمنُمصطلحُالتُشبيهُ،وذلكُيعودُإلىُ
ًُ
المصطلحُ،إلىُلدُ ُ
( )44السّابق.359ُ،358ُ،
محقق أسرار البالغة.223ُ،
نقال ن ّ
( )45البيتُلمحمُدُبنُوهيبُ،يقولهُفيُالمأمونً ُ،
نقال
( )46منُأبياتُ ُللقاضيُالتُنوخيُفيُيتيم ُالدهرُ ،جً ُ،310ُ ،2
.225
( )47أسرار البالغةُ.226ُ،
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محقق أسرار البالغةُ،
ن ّ

ليناُ،وإلىُأنُهُكانُفيُدراستهُللتُمثيلُينطلقُمنُمقدماتُُ
غموضُعبارةُالجرجانيُُ ًُ

عامُ ُُ ،قد ُتُفهم ُاألمثل ُالواردة ُفيها ُعلى ُغير ُوجههاُ ،فيتوهم ُأنها ُمن ُالتُمثيلُ،
ومقصودُذلكُالعالمُالفذ ُضربُأمثل ُ ُعلىُتلكُالمقدماتُ،كماُفيُدرسهُللتشبيهُ

الُذي ُيحتاج ُإلى ُتأويلُ ،والُذي ُل ُيحتاج ُإلى ُتأويلُ ،والتُشبيه ُالعقليُ ُالمنتزع ُمنُ
شيءُُوالدُُ،وغيره(ُ،)48لُأنُهذهُاألمثل ُهيُمنُقبيلُالتُمثيلُ.وهوُماُسأبينهُفيماُ

بعدُ .وممن ُاتهم ُبأنه ُل ُيفرق ُبين ُمصطلحي ُ(التُشبيه) ُو(التُمثيل) ُالعالم ُالجليلُ
الزمخشر ُ
ُ
ي ُ(538ه) ُفقد ُذكر ُالحسن ُبن ُعثمان ُالمفتي ُ(1095ه) ُأن ُصالبُ

الكشاف ُيجعل ُ(التُمثيل ُمرادًُفا ُللتُشبيه) (ُ ،) 49وإلى ُذلك ُذهب ُكلُ ُمن ُالدسوقيُُ
(1230ه) ُوالبنانيُ ُ(القرن ُالثالث ُالهجري)

(50

)ُ ،ومن ُالمعاصرين ُمحققاُ

ُمختلفا ُكاإلنبابيُُ
الكشُاف (ُ ،) 51ودُ .ألمد ُهنداوي ُهالل (ُُ ،) 52ورأى ُآخرونُ ُرًأيا
ً

ُوالسُعد ُالتفتازاني ُ(793ه)ُ
(1313ه) ُالذي ُنقل ُعنُ ُالقطب ُالشُيرازيُ ُ(710ه) ُ
فيُلواشيهماُعلىُالكشافُ،أنُمرادهُبالتُمثيلُالُستعارةُالتُمثيليُ (ُ.)53والتُحقيقُفيُ

( )48انظرُالسُابق.101,ُ93ُ،
( )49خالصة المعانيُُ:الحسنُبنُعثمانُالمفتيُ.ُ355،
السعد لى تلخيص المفتاح للقزوينيُ:محمُدُبنُعرف ُ
( )50انظرُحاشية ّ
الدسوقي لى مختصر ّ
ّ
ُ.وانظر ُتجريدُالعالُم ُالبنانيُعلىُمختصرُالعالُم ُ
الدُسوقيُ،ضمنُشروحُالتلخيصُ،جُ 432ُ ،3
السُعدُعلىُتلخيصُالمفتاحُلإلمامُالخطيبُالقزوينيُُُ:مصطفىُبنُمحمُدُالبنانيُُ،ج.184ُ،ُ2
الكشاف ن حقائق غوامض ال ّتنزيل و يون األقاويل في وجوه ال ّتأويلُ:محمودُبنُعمرُ
( )51انظر ّ

جارُهللاُالزمخشريُُ،تحقيقُالشيخُعادلُعبدُالموجودُ،والشيخُعليُمعوضُ،جُ.120ُ،1
ُ

تفصيليةُ،دُ.ألمدُهنداويُ
بالغية
الرازي :دراسة
( )52انظرُالمباحث
ّ
ّ
ّ
البيانية في تفسير الفخر ّ
الرازيُلُيفرقون ُبينُ
ُمنُالزمخشريُ ُوالقاضيُعبدُالجبارُوابنُقتيب ُو ُ
ُ
هاللُ،وقدُذهبُإلىُأن ُكالُ
التُشبيهُوالتُمثيلُ.ُ108ُ،
الصّبانُ:محمُدُاإلنبابي.475ُ،446ُ،445ُ،
( )53انظر حاشية الشيخ اإلنباني لى رسالة ّ
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ذلك ُهو ُما ُذكره ُالسُعد ُومن ُمعه ُعلى ُالعمومُ ،ألن ُبعض ُالمواضع ُقد ُتُشكلُ،
المصطلحينُمعاُ،وهوُفيُموضعُ ُوالدُ ُنبهُعليهُدُ.محمدُأبوُ
ًُ
لسيماُاستخدامه ُ

الزمخشر ُ
موسىُ،وبنىُعليهُلكمهُفيُأنُ ُ ُ
ي ُلُيفرق ُبينُالمصطلحينُ،وقالُ :هذاُ

دليل ُل ُيتطرق ُإليه ُاللتمال (ُ ،) 54وذلك ُفي ُقوله ُتعالى(ُ :إن ُأنكرُ ُاألصواتُُ
لصوتُ ُالحُميرُ)ُ -لقمان ُُ -19فيقول ُ
ُالزمخشريُ(ُ :فتشبيه ُالرافعينُ ُأصواتهمُ
بالحميرُ ،وتمثيل ُأصواتهم ُبالنهاقُ ،ثمُ ُإخالء ُالكالم ُمن ُلفظ ُالتُشبيهُ ،وإخراجهُ
اُلميراُوصوتهمُنُهُاًُقاُ،مبالغ ُُشديدةُُفيُالذمُوالتهجينُ،
ًُ
مخرجُالستعارةُ،وأنُُجُعُلُو

وإفراطُ ُفي ُالتثبيط ُعن ُرفعُ ُالصوت) (ُ .) 55وأعتقد ُأنُ ُهذا ُالشُاهد ُقد ُيتطرق ُإليهُ

اللتمال ُ– ُوهللا ُأعلم– ُألن ُالزمخشريُ ُذكر ُبعد ُهذا ُالكالم ُما ُيدل ُعلى ُذلكُ،
نُ
فقال(ُ:والحمارُمُثُلُُفيُالذُمُالبليغُوالشتيم ُ،وكذلكُنُهُاقُه)(ُ.)56ولُيمكنُُأنُُيكو ُ

مقصدُهُمنُ(المُثُلُ)ُالتُشبيهُُ ،ألنُهُيكون ُلينئذ ُوقعُفيُالتُكرارُ،ولعلُ ُمرادهُ– ُوهللاُ
أعلم ُ– ُوهو ُالمعروف ُبتقليبه ُالعبارة ُعلى ُأتثرُ ُمن ُوجه ُ– ُأن ُاآلي ُتحتمل ُأنُ
تكون ُمنُبابُالتُشبيهُ،أيُ(المشابه )ُفيُالطرفينُعلىُأنهاُاستعارةُ ُمفردةُُ ،إذاُ
ائهاُمنفردةُ،وتحتمل ُأنُتكون ُمنُبابُالمثلُأوُالتُمثيلُإذاُنظرناُ
ًُ
نظرناُإلىُأجز

إليها ُبمجموعهاُ .ويجري ُهذا ُالمجرى ُفي ُتفتيقه ُاألوجه ُالمتعدُدة ُللتُركيب ُالوالدُ،
وتأويلهُبطرقُُمختلف ُُ،ماُقالهُعندُقولهُتعالى(ُ:ختمُهللاُعلىُقلوبهمُوعلىُسمعهمُ

وعلىُأبصارهمُغشاوةُولهمُعذابُ ُعظيمُ) ُ-البقرةُ(ُ-7قلتُُ :لُختمُ ُولُتغطي ُثمُُ
علىُالحقيق ُ،وإنُماُهوُمنُبابُالمجازُ،ويُحتملُأنُيكون ُمنُكالُنوعيهُ،وهماُ

( )54انظر البالغة القرآنيّة في تفسير ّ
مخشري وأثرها في الدّراسات البالغيّة :مح ّمد أبو
الز
ّ
موسى.403 ،402 ،
الكشافُ،ج.18ُ،5
(ّ )55
( )56السُابقُنفسه.
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الستعارة ُوالتمثيلُ ،أما ُالستعارة ُفأن ُتُجعل ُقلوبهمُ ,ألن ُالحق ُل ُينفذ ُإليهاُ ،ولُ
يخلص ُإلى ُضمائرها ُمن ُقبل ُإعراضهم ُعنه ُواستكبارهم ُعن ُقبوله ُواعتقادهُ،
وأسماعُهم ُألنُها ُتمجه ُوتنبو ُعن ُاإلصغاء ُإليهُ ،وتعافُ ُاستماعه ُكأنها ُمستوثقُُ
منهاُبالختمُ،وأبصارهمُألنهاُلُتجتليُآياتُهللاُالمعروض ُ،ودلئلهُالمنصوب ُكماُ
تجتليهاُأعينُالمعتبرينُالمستبصرينُ،كأنماُغُطيُعليهاُولجبتُ،ولُيلُبينهاُوبينُ
اإلدراكُ .وأما ُالتُمثيلُ ،فأنُ ُتمثلُليث ُلمُيستنفعواُبها ُفي ُاألغراض ُالديني ُالتيُ
تلفوها ُوخُلقوا ُمن ُأجلها ُبأشياءُ ُضرب ُلجابُ ُبينها ُوبين ُالستنفاع ُبها ُبالختمُ
ُمثالُ،
والتغطي ُ .ويجوز ُأن ُتجرب ُالجمل ُكما ُهيُ ،وهي ُختم ُهللا ُعلى ُقلوبهم ًُ

ارتُ ُبه ُالعنقاءُُ ،إذا ُأطالُ ُالغيب ُ ،وليسُ
تقولهمُ :سالُ ُبه ُالواديُ ،إذا ُهلكُ ،وط ُ
للواديُول ُللعنقاءُعملُ ُفيُهالتهُولُفيُطولُغيبته؛ُوإنماُهوُتمثيلُمثلتُلالهُ
طارتُبهُالعنقاء؛ُ
فيُهالتهُبحالُمُنُُسالُبهُالوادي؛ُوفيُطولُغيبتهُبحالُمُنُُ ُ
فكذلكُمثلتُلالُقلوبهمُفيماُكانتُعليهُمُنُ ُالتُجافيُعنُالحقُ ُبحالُقلوبُ ُختمُ
هللا ُعليها) (ُ .) 57فهذه ُثالث ُلالتُ ُاستنبطها ُمن ُهذه ُاآلي ُ ،في ُكلُ ُلال ُ ُتأويلُُ
مختلفُ ُعن ُاألخرىُ ،ألنُ ُالمنظور ُمختلفُُ ،فإذا ُما ُنظرنا ُإلى ُكلُ ُعنصرُ ُعلىُ
مفردةُ،وإذاُماُنظرناُإلىُالعناصرُمجتمع ًُُ،فالنُات ُ
لدةُُ،فالنُات ُسيكون ُاستعارًُة ُ ًُ

سيكون
ُمثالُ .لكنُربماُيتوهمُ
ُتمثيالُ،وإذاُماُنظرناُإلىُاآلي ُكلُهاُ،فالنُات ُسيكون ًُ
ًُ

أن ُهذهُالطريق ُتستقيمُفيُكل ُعبارةُ ُ ،وذلكُلُيكونُُ ،ألن ُالتُأويلُلُبد ُأنُيراعيُ
طاُ .ولقيق ُالتُمثيل ُلم ُيكشفُ
مقتجيات ُالسُياق ُومقصدي ُالمتكلمُ ،وإل ُكان ُشط ًُ

عنهاُالزمخشريُ ُإل ُمنُالجانبُاللغويُُ،أماُمنُجه ُالصطالحُفالُنجدُماُيدلُ
عليهُصرال ً ُعندهُ،والظاهرُمنُاألمثل ُالتيُذكرهاُأنُالتمثيلُضربُُمنُالمجازُ،
الكشافُ،ج.167ُ،165ُ،1
()57
ّ
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يجم ُالستعارةُالتمثيلي ُوالتُشبيهُالتمثيلي ُوالمثلُوالستعارةُالتمثيلي ُالتخييلي ُ،منُ
دون ُالتشبيهُالصريحُوالمتعددُوالستعارةُالمفردةُ،وهذاُيؤخذُعلىُالعمومُ,ألنهُفيُ
بعض ُالمواضع ُتكون ُعبارةُ ُالزمخشريُ ُملبس ًُُ ،ومصطلحاته ُمتداخل ًُ ُعلى ُنحوُُ

ُفجال ُعن ُعقيدته ُالديني ُالعتزالي ُالتي ُجعلته ُينحوُ
ًُ
يصعب ُفيه ُتحديد ُمراده،

منحى ُخاصُا ُفي ُتفسير ُبعض ُاآليات ُالقرآني ُالتي ُفيها ُتمثيلُ ُأو ُضرب ُمثلُُ,
ُ
ً
فالمعروفُأن ُالمعتزل ُيؤولون ُاآلياتُالتيُفيهاُتشبيهُُهللُعز ُوجل ُبالمخلوقينُ ُمنُ
الرؤياُإلىُغيرُذلكُمنُالصُفاتُ،وذلكُعنُ
عبادهُ،منُنحوُاليدُوالقبج ُوالكالمُو ُ
طريق ُالنتقال ُمن ُاللفظ ُإلى ُلزمهُ ،كذلك ُما ُيتصل ُبمقاول ُغير ُالعقالءُ ،أماُ
الزمخشري ُفجاء ُبفكرةُ ُجديدةُُ ،لعلها ُتكون ُأقرب ُإلى ُعقائد ُأهل ُالسن ُممن ُلُ
يادة ُعلىُإق اررهُبهذاُالنوعُمنُمجازُ
يأخذون ُبالتأويلُمنهاُإلىُالمعتزل ُ ،هيُأنهُز ً

التُمثيلُالذيُميدانهُالمحققاتُ–تماُيصرحُ-فإنهُيرىُأنُبناءُالتُمثيلُعلىُالمحالُ

يكونُمنُقبيلُالتخييل(ُ)58الذيُهوُضربُُمنُالتمثيلُ،لُبطريقُالمجازُ،وبغرضُ
التُصويرُ .من ُذلك ُما ُذكره ُعند ُقوله ُتعالى(ُ :ثُمُ ُاُسُتُُوى ُإلى ُالسُماء ُوهيُ ُدُخانُُ
ُطوعا ُأوُ ُكرًُها ُقالتُا ُأُتُينُا ُطُائُعُينُ) ُ-السجدة ُُ -11فقالُ:
ًُ
فقالُ ُلهُا ُولألرضُ ُاُئُتُيُا

(ومعنى ُأمر ُالسُماء ُواألرض ُباإلتيان ُوامتثالهماُ :أراد ُتكوينهما ُفلمُ ُيمتنعُا ُعليهُ،
ووجدتا ُكما ُأرادُهُمُاُ ،وكانتا ُفي ُذلك ُكالمأمور ُالمطيعُ ،إذا ُورد ُعليه ُفعلُ ُاألمرُ
ُ
المُطُاعُ ،وهو ُمن ُالمجاز ُالذي ُيسمى ُالتُمثيلُ .ويجوز ُأن ُيكون
ًُ
ُتخييالُ ،ويبنىُ

األمرُفيهُعلىُأن ُهللاُتعالىُكلمُالسماءُواألرضُوقالُلهماُ :اُئُتيُاُشُئُتُماُذلكُأوُ
أُبُيتُمُاهُ ،فقالتاُ :أتينا ُعلى ُالطُوع ُل ُعلى ُالكرهُ .والغرض ُتصوير ُأثر ُقدرته ُفيُ
المقدورات ُل ُغيرُ ،من ُغير ُأن ُيحقق ًُ
ُشيئا ُمن ُالخطاب ُوالجواب)(ُ.)59فهو ُلماُ
الكشافُ،ج.103،320ُ،5
( )58انظر ّ
( )59السُابقُ،ج.371ُ،5
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هُغيرهُ ،وإذاُكانُمجاز ُالتُمثيلُعندُ
عطفُ(التخييل)ُعلى ُ(مجازُالتمثيل)ُعُلمُأن ُ
الجرجانيُ ُيخيل ُالدُلل ُبطريق ُالمجازُ ،فإنُ ُالتُمثيل ُالتُخييليُ ُعند ُ
ُالزمخشريُُ
يخيلهاُ،إذاُكانتُمبني ًُُعلىُالمُحالُ،فالُينظرُفيهاُإلىُجه ُُلقيق ُُأوجه ُمجازُُ،

أيُُ :يؤخذُكماُهوُ،ويُتركُللمتلقيُتخيلهُ.وهذاُمنُأبدعُماُقيلُفيُهذاُالسياقُ،
وأبعده ُعن ُالتكلفُ .فالتخييل ُعند ُالزمخشريُ ُتمثيلُ ُخاصُُ ،ألنه ُتمثيلُ ُبالمحالُ.
ومنُجاءُبعدُهذينُالعالمينُ،أعنيُالجرجانيُوالزمخشري
ُ،لمُيزدُشيئاُيُعتدُبهُفيُ
ًُ

تعميماُ،فمنُدلل ُالتُخصيصُماُذهبُإليهُ
تخصيصاُلهاُ،أوُ ًُ
ًُ
دلل ُالمصطلحُ،إلُ
عاُ
شبيهُمتىُكانُوجههُوصفاُغيرُلقيقيُُ،وكانُمنتزًُ
ًُ
السكاتي(626ه)ُمنُأنُُ(الت
منُعدةُأمُورُُ،خُص ُباسمُالتُمثيل)(ُُ .)60والمرادُبالوصفُغيرُالحقيقيُ ُأنُيكونُ
وهميُاُ ،والوهميُ ُأخص ُمن ُالعقليُُ ،ألنهُل ُوجود ُلهيئته ُول ُلجميع ُمادُتُهُ ُإل ُفيُ
الوهمُ ،وهذاُأنسبُلدلل ُالتُخييلُ ،ألن ُالشيءُكلماُكانُأبعدُفيُالوهمُكانُأبعدُ
لُ.وذلكُيجعلُميدانُالمصطلحُمحدوداُ ،واألمثل ُالتيُمثلُلهاُالسُكاتيُُ
ًُ
فيُالتخي

فيُالوهميُُ،هيُنفسهاُالتيُمثلُلهاُالجرجانيُ ُفيُالعقليُ.ويجافُإلىُذلكُ ،أنُ
ماُهوُوصفُُغيرُلقيقيُ ُيلتبسُفيُكثيرُ ُمنُالمواضعُبالعقليُ ُالحقيقيُُ–ُلسبُ
السُكاتيُ ُنفسه (ُ -ُ ) 61فهذا ُيُظهر ُصعوب ُ ُصنيعهُ ،وبُعُدُ ُشُأوُ ُطريقتهُُ .ويبقىُ
القزوينيُ(739ه)ُومعظمُمنُجاءُبعدهُمُنُ ُشراحُالتُلخيصُمنُأبرزُالذينُأتدواُ
دلل ُالتعميمُ ،وذلك ُبإدخال ُالتشبيه ُالمركُب ُفي ُالتشبيه ُالتمثيليُ (ُ .) 62وهو ُعندُ
ُكانُوجهُالشبهُفيهُعقلياُ.أوُبإدخالُالتشبيهُالصُريحُ
ًُ
التحقيقُلُيدخلُفيهُإل ُإن

فيهُ ،كما ُصرح ُالتفتازاني ُ(793ه) ُبأن ُتشبيهُ ُالثُريا ُبالعنقود ُالمنور ُتمثيلُ ُعندُ

( )60مفتاح العلومُ:يوسفُبنُمحمُدُبنُعليُالسُكاتيُُ.455،
( )61انظرُالسُابق.458ُ،
( )62انظر اإليضاح في لوم البالغةُ:محمُدُبنُسعدُالدُينُالخطيبُالقزوينيُ.249,253،
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الجمهورُ ،وليس ُبتمثيلُ ُعند ُالسُكاتيُُ ،وهذا ُوهمُ ُمنهُ ،مثلما ُذكر ُالمحقق ُالسيدُ
الشريفُ(816ه)ُ ،ألنهُفهمُعبارةُالقزوينيُ ُعلىُغيرُوجههاُفيُأن ُوجهُالشبهُ
منتزعُ ُمنُمتعددُُ،أن ُالمقصودُبالنتزاعُهنا ُكونهُمركُ ًُباُمنُمتعددُ ُهوُأجزاؤهُ ،لُ

أنه ُمنتزعُ ُمن ُمتعددُ ُفي ُطرفي ُالتُشبيه (ُ.) 63وتابعه ُفي ُذلك ُكلُ ُمُنُ ُالمغربيُُ

(1110ه)ُوالدسوقيُُ(1230ه)(ُ.)64
وقد ُانسرب ُهذا ُالفهمُ ،أو ُبعجُه ُإلى ُالمحدثينُ ُمن ُالبالغيُينُُ ،فتابعواُ
القزوينيُ(ُ،)65أو ُتابعواُالتفتازانيُومنُشاتلهُمنُالشراح(ُ .)66وزعمُبعجهمُاآلخرُ
أن ُالمفردُالعقليُيدخلُفيُمفهومُالتُمثيلُعندُالجرجانيُ(ُ،)67وقدُبينتُأسبابُهذاُ
الداُمنهمُتوقفُعندُ
الوهمُفيُدراستيُللمصطلحُعنده(ُ .)68ومنُالنُادرُأنُتجدُو ًُ

المطولُ:سعدُالدينُمسعودُبنُعمرُالتُفتازانيُالهرويُُ.339ُ،
( )63انظرُكتاب
ّ

المطولُ:عليُبنُمحمدُالسُيدُالحسينيُ.338ُ،
ُُُوانظرُلاشي ُالسُيدُالشُريفُعلىُكتابُُ ُ
( )64انظرُمواهب الف ّتاح في شرح تلخيص المفتاحُ:لبنُيعقوبُالمغربيُُ،جُ.432ُ،3وانظرُ
لاشي ُالدسوقي ُعلى ُشرح ُالسعدُ :الدسوقيُ ،جُ ،432ُ ،3دار ُاإلرشاد ُاإلسالميُ ،بيروت ُ(ضمنُ
شروحُالتلخيص)ُُ.
( )65انظر ُجواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ُُ :السُيد ُألمد ُالهاشميُُ .227ُ ،وأسرارُ
البيانُ:عليُمحمدُالعماريُ.86ُ،وعلمُالمعانيُوالبيانُوالبديعُ:دُ.عبدُالعزيزُعتيقُ.280ُ،
( )66انظرُأساليب البيان في القرآنُ:سيدُجعفرُالحسينيُُ.ُ330ُ،
البالغية
( )67انظرُفيُذلكُ:عبدُالقاهرُالجرجانيُ ،بالغته ونقدهُ،132ُ،ومعجم المصطلحات
ّ

وتطورهاُ:ُ333ُ،دُ.ألمدُمطلوبُُ.والقرآنُوالصورةُالبياني ُ:دُ.عبدُالقادرُلسينُ.ُ40ُ،
( )68انظرُالصفح ُرقمُ(ُ)12منُهذاُالبحث.
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ما ُجاء ُبه ُالقدماء ُبالنُقد ُوالتُحليل(ُ ،)69أو ُباتباع ُطريقتهم ُفي ُاإلجراء ُوالتُطبيقُ.
ولعل ُذلك ُيعود ُإلى ُصعوب ُطريقتهم-لسيما ُالجرجانيُ ُو ُالزمخشر ُ
يُ -التيُلبدُ
إلتقانهاُمنُموهب ُُ،ودراي ُُبعلومُُمتعددةُُ.
ثالثًا -حمدّداتُ التّشبيه التّمثيليّ وتعريفه:
وربُما ُيكون ُمن ُالمفيد ُبعد ُهذا ُالعرض ُللمصطلح ُوتطورهُ ،تبيين ُأهمُ
تحديداُيجعلهُ
المحدداتُالتيُيمكنُعلىُأساسهاُتحديدُمصطلحُ(التُشبيهُالتُمثيليُ)ُ ً

لُإلىُتعريفُُلهُ،يأخذُبالحسبانُفهمهُ
لُيتداخلُمعُغيرهُمنُالمصطلحاتُ،ووصوًُ

النظري ُوالتطبيقيُ ُ ،ودللته ُالُلغوي ُ ،لسيُما ُفي ُمرلل ُنججه ُواتتمالهُ .ويمكنُ

إيجاز ُهذهُالمحدداتُفيُثالث ُ :أولهاُالمحددُالدُلليُُ :فالدُلل ُفيهُيجبُأنُتكونُ
عقلي ًُُ ،ل ُبغرض ُالمبالغ ُفي ُالوصفُ ،بل ُالتخييلُ .وثانيها ُالمحدد ُالتُركيبيُُ:

فيجبُأنُيكونُمركُباُفيُطرفيهُمنُعنصرينُأوُأتثرُ،وأنُيكونُالمشبهُبهُمبنيُاُ

على ُجمل ُأو ُأتثر ُفيهُ .وثالثها ُالمحدد ُالسُياقيُُ :الُذي ُيأخذ ُبالحسبان ُأطرافُ
التُصالُالثُالث ُ:المتكلم ُوالنُصُوالمتلقيُ :المتكلم ُمنُليثُمقصديتهُ،والنُصُمنُ
جه ُعالقاته ُوارتباطاتهُ ،والمتلقي ُمن ُجانب ُقدرته ُعلى ُالوصول ُإلى ُالنُات ُ
الدُلليُُالُذيُقدُيختلفُمنُناقدُُإلىُآخرُ،بحسبُالثُقاف ُوالمعتقدُ.وهذاُالمحددُلُ
يخصُالتشبيهُالتمثيليُولدهُ،لكنُلجورهُأتثرُفيهُ،وفيماُيتعلقُبهُمنُأنواعُُ،منُ
ًُ
نحوُ :المُثُلُ ،والستعارةُالتُمثيليُ ُ ،والتُ
مثيلُعموماُ ،ألنُهُلبد ُفيهُمنُتخيلُالدُلل ُ

التي ُأنتجها ُالمبدعُ ،واستحجارها ُبكلُ ُما ُفيها ُمن ُأفكارُ ُومواقف ُومشاعرُ

العربية في ثوبها الجديدُ،علمُالبيانُ:دُ.بكريُالشيخُأمينُ،وقدُذهبُإلىُأنُُ
( )69انظرُالبالغة
ّ

لناُأنُنُحلُُكلم ُ(مركبُ)ُمُحلُُكلم ُ(متعددُ)ُفيُتعريفُالتُشبيهُالتُمثيليُُ،ألنُُالمركبُجزءُُوالدُُلُ
يتجزُ،بينماُالمتعددُيمكنُتجزئتهُوتفصيله.ُ38ُ،
أ
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وألاسيسُ،وعوالمُمرئيُ ُُوغيرُمرئيُ ُُ،ومحقُق ُُوغيرُمحقُق ُُ،ثمُربطهاُبالسُياقُالُذيُ
تردُفيهُ،للوصولُإلىُالغرضُ .أمُاُالتُعريفُالمقترحُلمصطلحُ(التُشبيهُالتُمثيليُ)ُ
فهو(ُ :أنهُتشبيهُ ُعقليُ ُتخييليُ ُمركبُ ُمنُعدةُأمورُ ُفيُطرفيهُ،ومبنيُ ُفيُطرفهُ
الثُانيُعلىُجمل ُُأوُأتثرُ)ُ.فهذاُالتُعريفُيخرجُمنهُالتُشبيهُالصُريحُبأنواعهُكلهاُ،
أيُُ:المفردُالحسيُُ،والمفردُالعقليُُ،والمركُبُالحسيُُالُذيُمنهُبيتُبشارُالمشهورُ
الُذيُتوهمُبعضُالبالغيُينُأنُهُمنُالتُمثيلُ،وليسُمنهُ:
ىُكواتُبُه(ُ)70
هاو ُ
قُ ُرُؤوسُناُُُُُُُُوأسيافناُليلُُتُ ُ
ُُُكأنُمثارُُالنُقعُفو ُ
ُُفالتُشبيه ُموضوع ُعلى ُأن ُيريك ُالهيئ ُالتي ُترى ُعليها ُالُنقع ُالمظلمُ،

السيوفُفيُأثنائهُتبرق ُوتُومُضُوتعلوُوتنخفضُ ،وترىُلهاُلركاتُ ُمنُجهاتُُ
ُ
و
مختلف ُ ُكما ُيوجبه ُالحال ُلين ُيحمى ُالجالدُ .ول ُجرم ُأن ُالمقصود ُتشبيه ُالنُقعُ
والسُيوفُفيهُ،بالُليلُالمتهاويُكواتبهُ،لُتشبيهُالُليلُبالنُقعُمنُجانبُ،والسُيوفُ
بالكواتبُمنُجانبُ،ويتأتُدُهذاُالحكمُمنُتركيبُالجمل ُ،فالواوُبمعنىُ(مع)ُ،ولوُ
قصد ُتشبيه ُكلُ ُعنصرُ ُبما ُيقابله ُعلى ُالنفرادُ ،لقال(ُ :ليلُ ُوكواتب)ُ ،ومع ُذلكُ
فالبيت ُليس ُمن ُقبيل ُالتُمثيلُ ،ألن ُالدُلل ُفيه ُلسي ُُ .والمتعدد ُالذي ُهو ُعكسُ
المركُبُ ،ألن ُالمراد ُفيهُتشبيهُكل ُعنصرُ ُعلىُلدةُ ُبماُيقابلهُ،والشُاهدُالمتداولُ
هناُقولُامرئُالقيسُُُ:
ًُ
تأنُقلوبُالطير ًُ
ُرطب
اُويابساُُُُُُُُُُلدىُوكرهاُالعنابُُوالحشفُُالبُالُي(ُ)71

( )70هوُفيُديوانهُ،انظرُاألسرارُ174ُ،وُ194وُ.198

( )71هوُفيُديوانهُ،انظرُاألسرار.192ُ،
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ادُاجتماعاُفيُمكانُفقطُ،
ًُ
صالُ،وإنُماُأر
فهوُلمُيقصدُإلىُأنُيجعلُبينُالشُيئينُاتُ ًُ

ُالرطب ُمن ُالقلوب ُعنابُُ ،وكأنُ
والدُليل ُأنُك ُلو ُعدلت ُالتُركيبُ ،فقلت(ُ :تأن ُ

اليابسُُلشفُُبالُ)ُفإنُكُتجدُالفائدةُنفسهاُ،وليسُكذلكُالحكمُفيُالمركُباتُ.
أماُالستعارةُالتُمثيليُ ُ،والمُثُلُ،والستعارةُالتمثيليُ ُالتُخييليُ ُ-وهذهُاألنواعُ
تلها ُتمثيلُُ -فالبد ُأن ُيتحقُق ُفيها ُما ُيتحقق ُفي ُالتُشبيه ُالتُمثيليُُ ،ماعدا ُوجودُ
ًُ
الطر
فينُمعاُ،أعنيُ:المشبهُوالمشبهُبهُُُ.
بقيُأنُأشيرُإلىُمسأل ُمهم ُ،لعلهاُتخففُمنُكثرةُالمصطلحاتُالتيُ
عنيُبهاُبعضُالبالغيين ُأن ُماُاصطلحُعلىُتسميتهُبالتشبيهُالجمنيُ(ُ)72عندهمُ
إنماُهوُضرب ُمنُالتمثيلُأوُالتشبيهُالتمثيلي ُعندُالجرجاني ُوالسكاتي ُوغيرهماُ،
لذف ُمنه ُاألداُةُ ،وصيغ ُبطريق ُالتلميح ُدون ُالتصريحُ ,وبأسلوب ُالمنطق ُالذيُ
يحاولُتثبيتُالفكرةُالمرادةُفيُالذهنُ،وذلكُبإسنادهاُإلىُصورةُلسي ُتوضحهاُ
وتجليُغامجهاُ.وماُكانُمنُهذاُالجنسُقولُابنُالمعتزُ:
ُُُُُُُُُُُُُاصبرُعلىُمجضُالحـ ـ ـ ـ ــسوُُُُُُُُُُُدُفإنُصبركُقاتلهُُ
ُُُُُُُُُُُُُفالنارُتأتلُنفسهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاُُُُُُُُُُإنُلمُتجدُماُتأتلهُ(ُ)73
وذلكُألن ُ(تشبيهُ ُالحسود ُإذاُصبرُعليهُوسكتُعنهُ،وتركُغيظهُيترددُ
هاُبعجاُ ،مماُلاجتهُإلىُالتأولُ
فيهُبالنارُالتيُلُتمد ُبالحطبُلتىُيأتلُبعج
ً
ظاهرةُبين )(ُ.)74

 72انظرُجواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع.239ُ،
 73ديوان ابن المعتزُ،نقالُعنُمحققُأسرارُالبالغ ُ.96ُ،
 74أسرار البالغةُ.97ُ،وانظرُمفتاحُالعلوم.346ُ،
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اخلامتة
مماُسبقُيمكنُإيجازُالنتائ ُاآلتي ُُ:
ُ -1دلل ُ ُ(المشابه )ُفيُمصطلحات(ُتشبيهُ)ُو(تمثيلُ)ُو(مثلُ)ُوماُشاتلهاُهيُ
ألدُأسبابُاستعمالُألدهاُفيُمكانُُاآلخرُعندُاللغويينُوبعضُالبالغيينُ.
ُ -2أما ُالسبب ُالثانيُ ،فيتعلق ُبوضع ُالمصطلحُ ،وما ُتبعه ُمن ُاضطراب ُلدىُ
مثيلُتصويراُ
البالغيينُالمتقدمينُ،ثم ُمرلل ُالستقرارُلدىُالجرجانيُُ ،الذيُعد ُالت
ً
خاصاُطريقُهُالتخييلُُ.
ً
ُ -3ربط ُمصطلح ُ(تمثيلُ) ُبدللت ُجديدة ُمن ُنحو(ُ :تصوير) ُو(تخييل) ُكانُ
السبيلُلتمييزهُمنُ(التشبيه)ُوغيرهُمنُالمصطلحاتُنحو(ُ:الستعارةُالمفردة)ُعندُ
الجرجانيُوبعضُالبالغيينُ.
ُ -4اجتهاد ُبعضُالبالغيين ُفيُفهمُعبارةُالجرجانيُعلىُغيرُوجههاُ ،أوُبقصدُ
التُسهيلُعلىُالمتعلمينُالسبب ُاألساسي ُفيُتداخلُ(التمثيل)ُمعُغيرهُفيُالدرسُ
البالغيُُُ.
ابتداء ُمنُ
ُ -5انتهى ُالبحث ُإلى ُوضع ُمحددات ُللتشبيه ُالتمثيلي ُوتعريف ُلهً ُ ،
اللغ ُ ،ومن ُمقولت ُالبالغيينُ ،وطرقهم ُفي ُفهم ُالعبارةُ ،وتقليبها ُفي ُوجوههاُ

المختلف ُ.ثمُفرقُبينهُوُأنواعُالتشبيهُوالستعارةُالتيُيمكنُأنُتلبسُعلىُالمتلقيُ،
وُبينُصلتهُالوثيق ُبالتشبيهُالجمنيُالذيُهوُضربُمنهُُُ.
ُ
ُ
378

ثبت املصادر واملراجع
 -1القرآن الكريم.
 -2أساليب البيان في القرآنُ:سيُدُجعفرُالحسينيُُ،و ازرةُالثقاف ُ،طهرانُ.
 -3أسرار البالغةُ :عبد ُالقاهر ُالجرجانيُُ ،قرأه ُوعلق ُعليهُ :محمود ُمحمُدُ
شاترُ،مطبع ُالمدنيُ،جدةُ.1991،
 -4أسرار البيانُ:عليُمحمدُالعماريُ،القاهرةُ.1966ُ،
الربيع في أنواع البديع ُُ :لبن ُمعصومُ ،لقُقه ُوترجم ُلشعرائهُ:
 -5أنوار ّ
شاترُهاديُشكرُ،العراقُ.1969ُ،
 -6اإليضاح في لوم البالغةُ:القزوينيُُ،دارُالكتبُالعلمي ُ،بيروتُ.
 -7البالغة العربية في ثوبها الجديدُ،علمُالبيانُ:دُ.بكريُالشيخُأمينُ،دارُ
العلمُللماليينُ،بيروتُ،طُ.ُ1982ُ،1

الزمخشرّيُ :محمُدُأبوُموسىُ،مكتب ُوهب ُ،
 -8البالغة القرآنية في تفسير ّ
القاهرةُ.1988ُ،

 -9البيان وال ّتبيينُ:الجالظُ،تحقيقُوشرحُعبدُالسُالمُهارونُ،دارُالجيلُ،
بيروت.

ُ -10تجريد البناني لى مختصر السعد لى تلخيص المفتاح للقزوينيُ:
البنانيُ،مطبع ُمحمُدُعليُصبيحُ،مصرُُ.
ُ-11تهذيب اّللغةُ:األزهريُ،لقُقهُوقدمُلهُ:عبدالسالمُهارونُ،راجعهُ:محمدُ
عليُالنجارُ،القاهرةُُ.

ُ-12جواهر البالغةُ:السُيدُألمدُالهاشميُ،دارُالفكرُ،دمشقُُ.ُ1994ُ،
الصًًًًبانُ:محم ـ ـدُاإلنبـ ــابيُ،المطبع ـ ـ ُ
ُ-13حاشًًًًية اإلنبًًًًابي لًًًًى رسًًًًالة ّ
األميريُ ُ،القاهرةُُ.
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السعد لى تلخيص المفتاح للقزوينيُ:
الد
ُ-14حاشية ّ
سوقي لى مختصر ّ
ّ
الدُسوقيُ،دارُاإلرشادُاإلسالميُ،بيروتُُ.
المطولُ :عليُ ُبن ُمحمُد ُالسُيدُ،
لى كتاب
ّ

الشريف
السيد ّ
ُ -15حاشية ّ
المكتب ُاألزهري ُللتراثُ،القاهرةُُُ.

ُ -16خالصة المعانيُ :المفتيُ ،تحقيق ُودراس ُ :دُ .عبدالقادر ُلسينُ ،دارُ
العتصامُ،القاهرةُُُ.
 ُ -17بد القاهر الجرجاني ،بالغته ونقده ُُ :دُ .ألمد ُمطلوبُ ،وكال ُ
المطبوعاتُ،الكويتُُُ.
 ُ-18لم المعاني والبيان والبديعُ:دُ.عبدالعزيزُعتيقُ،جامع ُللبُُُ.
ُ -19العمدة في صنا ة الشعر ونقدهُ :لبن ُرشيق ُالقيروانيُ ,تحقيقُ :دُ.
النبويُعبدُالوالدُشعالنُ،طُ،1القاهرةُُ.2000ُ،
فن ال ّتشبيهُ:عليُالجنديُ،مكتب ُالنهج ُ،مصرُ،طُ.1952ُ,1
ّ ُ-20
الصنا تين ،الكتابة والشعرُ :العسكريُُ ،تحقيقُ :علي ُمحمدُ
ُ -21كتاب ّ
البجاويُ،محمُدُأبوُالفجلُإبراهيمُ،المكتب ُالعصري ُ،بيروتُُ.
المطول في شرح تلخيص المفتاح ُُ :سعد ُالدين ُمسعودُ
ُ -22كتاب
ّ
التفتازانيُ،المكتب ُاألزهريُ ُللتراثُ،القاهرةُُ.
الكشاف
ّ ُ -23

ن حقائق غوامض التنزيل و يون األقاويل في وجوه

التأويلُ :جار ُهللا ُ
ُالزمخشريُُ ،تحقيق ُوتعليق ُودراس ُ :الشيخ ُعادل ُعبدُ
الموجودُوعليُمعوضُ،مكتب ُالعبيكانُ،الرياضُ.

ُ:ألبيُالبقاءُالكفويُ،
ُ
ُ -24الكّلياتُ،معجمُفيُالمصطلحاتُوالفروق ُالُلغوي
ُالرسال ُ ،بيروتُ،
تحقيقُ :دُ .عدنان ُدرويش ُومحمد ُالمصريُ ،مؤسُس ُ

طُُُ.1993ُ،2
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ُ-25لسان العربُ:لبنُمنظورُ،دارُصادرُ،بيروتُُ.

البيانية في تفسير الفخر الرازيُ :دُ .ألمدُهنداويُهاللُُ،
ُ -26المباحث
ّ
مكتب ُوهب ُ،القاهرةُُُ.
ُ -27مجاز القرآنُ :ألبي ُعبيدةُ ،عارضه ُبأصول ُوعلق ُعليهُ :دُ .فؤادُ
سزكينُ،مكتب ُالخانجيُ،القاهرةُُُ.
ُ -28معاني القرآنُ :الفراءُ ،تحقيقُ :ألمد ُنجاتي ُومحمد ُعلي ُالنجارُ،
القاهرةُ.1955ُ،
البالغية وتطورهاُ:دُ.ألمدُمطلوبُ،مكتب ُلبنانُُ،
ُ-29معجم المصطلحات
ّ
بيروتُُُ.
ُ-30مفاتيح العلومُ:الخوارزميُ،تحقيقُ:فانُفلوتنُ،القاهرةُُ.
السكاكيُ ،تحقيقُ :دُ .عبد ُالحميد ُهنداويُ ،دار ُالكتبُ
ُ -31مفتاح العلوم:
ّ ّ
العلمي ُ،بيروتُُ.
ُ:الراغبُاألصفهانيُ،مطبع ُالبابيُالحلبيُ،
ُ-32المفردات في غريب القرآن ُ
القاهرةُُ.
ُ -33مقاييس اللغةُ :لبن ُفارسُ ،راجعه ُوعلق ُعليهُ :أنس ُالشاميُ ،دارُ
الحديثُ،القاهرةُُ.
ُ -34مواهب الف ّتاح في شرح تلخيص المفتاحُ :ابن ُيعقوب ُالمغربيُ ,دارُ
اإلرشادُاإلسالميُ،بيروتُُ.

ُ-35نقد الشعر :قدامة بن جعفرُ،تحقيقُكمالُمصطفىُ ،مكتب ُالخانجيُ،
القاهرةُ،طُُ.1963ُ،3
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16-Khulaṣat al- Mʿānī, al- Muftī, tahqīq wa deraset, Dr. ʿbd alQader Husaīn, (al-Qāherah: Dar-al Iʿtṣām)
17-ʿbd al-Qāhir al-Gurganī balāghatuhu wa naqduhu, Ahmad
maṭlūb, (alKūait: ūakalet al- Maṭbūʿāt)
18-ʿlm al- mʿānī

wa al-baīān wa al- badīʿ, Dr, ʿbd al- ʿazīz

ʿatīq(ḥalab: al-Jāmeʿah)
19-Alʿumdah fī ṣenāʿt al- shʿr wa naqdeh, Ibn Rashīq al-Qaīraūanī,
tahqīq, Dr, al-Nabaūī ʿbd al-ūaḥed Shʿlān(al-Qāherah:2000)

384

Al-Maṣāder wa al-Marājiʿ
1-AL-Quraān al-Karīm
2-Asālīb al-bayān fī al-Qurān, Saīīid Jaʿfar al-husaīnī, (Ṭahrān:
ūizarāt al-Thaqāfah)
3-Asrar al-balāghah, ʿbd Al-Qāhir al-Gurganī, qraahu waʿllaqa
alīhi, Maḥmūd Muḥammad Shaker, (Jūddah: Maṭpaʿat al-Madanī
1991)
4-Asrar al-baīan, Ali Mūhammad al-ʿmmāri, (alQāherah1966)
5-Anwar al-rrabiʿ fi ʿlm al-badīʿ, Ibn Maʿṣūm al-Madanī, ḥaqqaqahu
wa tarjam lishuʿarāahi, Shākir hādi Shukir, (al-ʿirāk1996)
6-AlIīḍāḥ fīʿulūm al-balāghah, al-Qazūini, (Baīrūt:Dar -al Kutub
alʿlmīiah)
7-Al-Balāghah al-ʿrabīiah fī thaūbeha al-jadīd, ʿlm al-Baīān, Dr,
Bakri al-Shikh amīn, (Baīrūt: Dār al-ʿlm leal-malāīin1982)
8-Al-Balāghah al-Qraānīiah fī Tafsīr al- Zamakhsharī, Muḥammad
Abū Mūsā, (al-Qāherah: Maktabat wahbah 1982)
9-Al-Baīan wa al-Tabīin, al-Jāḥez, tahqīq wa sharḥ, ʿbd al- Salām
Harūn,(Baīrūt:Dar- alJīl)
10- Tajrīd al-Bananīʿlā Mkhtaṣar al-saʿed ʿlā Talkhīṣ al-Meftāḥ
leal-Qazūinī, al-Banānī(meṣer: Maktabat, Muḥammad ʿlī ṣubiḥ)

385

