
  األلوان البديعية في شعر شاعر مسالتة )المبروك محمد التفوح(                        محّكمة "علَّمه الَبيان" مجّلة علمّية
 من خالل ديوانه                                                                                           

 

 

   

 ( 275الصفحة )  م 2021ديسمبر  هـ/1443 ربيع اآلخر/  لثثاالعدد ال

 األلوان البديعية في شعر شاعر مسالتة 
 من خالل ديوانه   المبروك محمد التفوح

 سالم عياد العرق أ.                                        
 مسالتة  /كلية العلوم الشرعية /  محاضر مساعد / البالغة واألدب 

Salemayad76@gmail.com 
 

 مقدمة: 
تتردد كثيًرا صيغة "بديع" في كتب التراث النقدي والبالغي بمعنى الجديد والطريف، وهي تشير في المعاجم   

 العربية إلى الجديد أو الغريب أو المخترع. 
والبديع هو أحد أقسام البالغة العربية الثالثة التي قسمت على يد أبي يعقوب يوسف الّسكاكي المتوفى سنة   

هـ، عندما ذكر في الثلث األخير من كتابه "المفتاح": المعاني ثم البيان ثم جعل البديع تابعًا لهذين العلمين، 656
علوم المعاني والبيان والبديع" جعل علم البديع علمًا وعندما جاء بدر الدين بن مالك صاحب كتاب "المصباح في  

 مستقاًل بذاته.
ه، في كتابه "البديع"، ثم جاء 296وأول من وضع أصوله ودّون قواعده عبد هللا بن المعتز المتوفى سنة   

بو هالل ه، فألف كتابه "نقد الشعر أو نقد النثر"، وقد تأثر بذلك أ337من بعده قدامة بن جعفر الكاتب المتوفى  
 العسكري وابن رشيق القيرواني وغيره ممن كتب وألف في هذا العلم.

 والبديع في اصطالح البالغيين: هو علم ُيْعرف به وجوه تحسين الكالم بعد رعاية المطابقة ووضوح الداللة. 
السابقة  والكالم عن هذا العلم يطول ولكننا لسنا بصدد ذكر أصالة هذا العلم، واشتمال الشعر في العصور  

 على المحسنات البديعية؛ ولكن ال يخلو شعر من المحسنات البديعية سواء كانت لفظية أو معنوية. 
وكنت أتنمى دائمًا أال أقع في خطأ اختياري للموضوع أو أن أكون مثل من يجري خلف سراب بقيعة حتى إذا جاءه 

 . لم يجده شيئًا، وكما يقولون: َمْن أحسن االبتداء أحسن االنتهاء
لذلك اخترت موضوعًا يتناول دراسة المحسنات البديعية في شعر شاعر معاصر من مدينة مسالتة بها ولد سنة 

، الذي صدر له ديوان شعر المبروك محمد التفوحم، وشاعرنا هو:  2010م وبها ترعرع وتعلم وتوفي سنة  1935
مجموعة من القصائد تنوعت أغراضها  م، وقد حوى هذا الديوان2015أخرجه األستاذ نصر مفتاح آغا موسى سنة  

:) األلوان البديعية في شعر شاعر مسالتة المبروك بين الفخر والمدح والغزل والسياسة وغيرها، وسمته بعنوان
 محمد التفوح من خالل ديوانه (.

 وكان سبب اختياري لهذا الموضوع أسباب عدة أهمها:  

mailto:Salemayad76@gmail.com
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مجاله   - البالغي من  الدرس  نقل  في  الشعرية  االسهام  النصوص  التطبيقي على  المجال  إلى  النظري 
 المعاصرة. 

 عجابي الفائق بالشعر والشعراء وشغفي بالبالغة العربية بعلومها الثالثة. إ  -
أن كثيرًا من شعرائنا المعاصرين لم يحضوا بدراسة أشعارهم حيث إن الشعر لغة غامضة ذات أبعاد  -

ل في أعماقها ليبين للقراء ثراء تلك األساليب واحتوائها جميلة تحتاج إلى من يستكشف جمالياتها ويتغلغ
 على الصور البالغية المختلفة.

 لدراسات حول هذا الموضوع فال توجد دراسة مرتبطة بهذا الديوان ال من الناحية البالغية وال النقدية. ا عنأما 
 : وقد تطلبت طبيعة البحث تقسيمه على قسمين

 سنات اللفظية األول: اختص بدراسة المحالقسم 
 الثاني: اختص بدراسة المحسنات المعنوية القسم و 

 وقد اخترت منهجًا وصفًيا تحليليًا يتناسب مع طبيعة البحث وسرت على منواله.
 وإن كانت األخرى فمن تقصيري. ، هذا وما وفقت فيه فمن هللا رب العالمين   
 

 أواًل : المحسنات اللفظية
 االْقِتباس  

 . 1باءِ االْقِتباُس في اللُّغِة : مصَدُر " اقَتبَس " إذا أَخَذ من ُمعَظم النَّاِر َشيئًا، وذلَك المأُخوُذ " َقَبَس " بفتِح القاِف وال
فقد عرَّفُه الَحلبي فَقاَل : هو أن ُيضمََّن الَكالُم َشيئًا مَن الُقرآِن، أو الحديِث، وال ُينبَّه َعليِه للِعلِم    وفي االصطالِح :

 .2به 
َة الَحَموي إلى ثالَثِة أقَساٍم : ) َمحُموٍد َمقُبوٍل ( ويُكوُن في الُخطِب واَلمواعِظ، والُعهوِد، وَمدحِ   مُه ابُن َحجَّ  وقد قسَّ

 ى هللا عليه وسلم . النبي صل 
َفاِت، والِقَصِص، وغيِرها، و) َمردوٍد مرذوٍل ( وهذا القسُم على ُجزئيِن :   و) مباٍح مبذوٍل ( ويكوُن في الَغَزِل، والصِّ

 . 3إحداُهما ما َنَسبُه هللا تعالى إلى َنفسِه، وثانيهما تضميُن آيٍة كريمٍة في َمعَرِض َهَزٍل أو ُسْخفٍ 
 ِشْعِر َشاعِرنا من اقِتباٍس، َقوُلُه ِبُمناَسبِة إحَدى الِقَمِم الَعربيَِّة من بحر ]الكامل[: وممَّا َورَد في 

 
، ومحمد الرازي: مختار الصحاح ، تحقيق محمود خاطر ، مكتبة   167، صــ  6" ، دار صادر، بيروت ، مادة " قبس "ج 1لسان العرب ، ط"  ابن منظور : 1

 . 217م ،باب " الفاء " صـــ  1995لبنان ، بيروت ، 

م ،  1992ة أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية، بيروت ، مراجع 1ط املعجم املفصل في علوم البالغة " البديع والبيان واملعاني "  إنعام عكاوي :  2

 . 194صـ 

 . 109  -108صـ     3م ، ج 1996، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، 4، طالبالغة العربية في ثوبها الجديدبكري أمين :  3
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ربْت عليهم ِذلٌَّة فَتَجمَّع وا     في قمٍَّة َمهزومٍة ال َتنفع    4ض 
ا من قوله تعالى : )   لَُّة َأۡيَن َما ثُِقُفوا (ُضِرَبۡت فقوُله : " ُضربْت عليهم ِذلٌَّة " اقتباٌس مع َتغييٍر يسيٍر جدًّ ، 5َعَلۡيِهُم ٱلذِّ

 وهو من االقتباِس المحُموِد المقُبوِل المَباِح، الَّذي ال يَتعَّرُض ِلذاِت هللا َتَعالى، وال في َمعَرِض الَهزِل والُسْخِف. 
ًة كما ُتضفي عليِه ُحسًنا، وجمااًل، إذ وَما من ريٍب في أنَّ ألفاَظ الُقرآِن الُمقَتبسِة أو الحديِث تزيُد الكالَم بالغًة، وقو  

ياِء الالَِّمِع، والنُّوِر اُلمشِرِق، واُلمتكلُِّم عندَما َيقَتبُس َيْبِني كاَلمُه على االلِتَئاِم والتَّ  الُحِم، َوبَهذا َيبُدو  تبُدو وَسَطُه كالضِّ
 .  6كالُمُه َقويًّا بليًغا 

عُ  بِط بين األَدِب والِقيمُة الَفنيَُّة لالقِتباِس التَّوسُّ  في اللُّغِة، والظَّرافُة، واالستمتاُع، والتقويُة لألسلوِب واَلمهارُة في الرَّ
 .  7والُقرآِن والَحديِث، والتَّوشيُح بالُصَوِر الَبالِغيَِّة، وإْظهاُر َعبَقريِة األِديبِ 

يِن الرَّازي من َتزييِن ِنظاِم الكالِم   ُه اإلماُم َفخُر الدِّ  8وَتفِخيِم َشأنِه عنَد إدَراِج كِلمٍة مَن الُقرآِن أو إدراِج آَيٍة  وَقْد عدَّ
 

 التَّْضِمين  
 .9التَّضِميُن في اللُّغِة : َجْعُل شيٍء  ِضمَن آَخر 

عُر َشيئًا من ِشْعِر اآلَخرين، مع التَّْنبيِه َعليِه إن لْم َيُكْن   مْشُهورًا عند الُبلَغاِء ...  وفي االْصطالِح: ُهو أْن ُيضمََّن الشِّ
 . 10وَأْحَسُن التَّضميِن ما َزاَد على األْصِل ِبُنكتٍة، كالتَّوريِة، والتَّْشبيهِ 

بل َيكوُن من َكالِم آَخر غيِرِهَما ، كما أنَّه ال    والتَّْضِميُن يخَتلُف عن االقتباِس، بأنُه ال يُكوُن من الُقرآِن والَحديِث ،
ةً  ْعِر َخاصَّ  . 11يُكوُن في النَّْثِر، بل في الشِّ

يِن ابُن َتميٍم عن لسَ  ُروَن بالتَّضِميِن َوَلعًا باِلغًا ، حتَّى َلقد عبَّر أَحُدُهم وْهَو ُمجيُر الدِّ  اِن َحاِلهم َفَقاَل: وَقْد ُأوِلَع الُمتأخِّ
 َوَلْم َأْزُجــْر عِن التَّْضِمـــيِن َطــْيـِري           ـــالــُع كـــــُـلَّ ديــــــواٍن أَراهُ      ُأطـَـ 

ُن ُكلَّ َبيٍت ِفيِه َمعنى      12َفِشعِري ِنْصُفُه ِمْن ِشْعِر َغْيِري            ُأَضمِّ

 
 .28صـ  ، طرابلس     ليبيا : ديوان شاعر مسالته، تحقيق : نصر مفتاح آغا موس ى، دار الحكمة  املبروك محمد التفوح 4
 .112سورة آل عمران اآلية :  5
 .     268صـ ، م 1998 السعودية، ، دار املعالم الثقافية،2علم البديع دراسة تاريخية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديع، ط : بسيوني فيود 6
 .197صـم، 2001، مراجعة علي رمضان الجربي منشورات إلجا، مالطا،  1ط ،علم البديعل دراسة تحليلية البالغة التطبيقيةمحمد الجربي :  7
   173م، صــ  2004، دار صادر، بيروت، 1في دراية اإلعجاز، تحقيق : نصر هللا حاجي، طنهاية اإليجاز فخر الدين الرازي :  8
  257، صــ  13ابن منظور : لسان العرب ، مادة " ضمن " ج9

 .  218 صـ م  2002، كتب حواشيه ياسين األيوبي، املكتبة العصرية بيروت، لبنان ،  1طـــ ،في املعاني والبيان والبديع يص املفتاحتلخالخطيب القزويني :  10

 .  270علم البديع دراسة تاريخية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديع صـ : بسيوني فيود 3 
 . 115البالغة العربية في ثوبها الجديد صـ بكري أمين :  12
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ال ُتجِدي   –في رأيه    –في أحِد َقراراِت الِقمِم الَعربيَِّة الَّتي    وممَّا َجاء في ِشْعِر َشاِعِرَنا من مثِل هذا اأُلسُلوِب قوُلهُ 
 من بحر ]البسيط[:  

 13َعّدوه  ِحبًرا كَما َقال وا َعَلى َوَرِق     أْخَنى عليِه الَِّذي أْخَنى عَلى ل َبدِ 
 من َقِصيدٍة مشُهورٍة ُعدَّت مَن الُمعلَّقاِت فَقد ضمََّن بيَته شطًرا من بيِت النَّابغِة الُذبَياني مع َتغيير َيسيٍر ، وهذا الَبيتُ 

اعُر :    الَِّذي يُقوُل فيها الشَّ
 14أْضَحْت خالًء وأضَحى أهُلها احتَملوا    أخَنى عليها الَّذي أخَنى على ُلَبدِ 

َعُث فيِه الحَياَة، والَحركَة، وُيبرُز ولهَذا اأُلسُلوِب قيمٌة َبالغيٌة، َفهو ُيؤكُِّد اَلمعنى، وُيوضُح الِفكرَة، وُيثري اأُلسُلوَب، وَيب
بِط بيَن اأُلدَباِء في ُأسُلوٍب شيٍِّق، وِعبارٍة ُمحَكمٍة، وَنظٍم َجميلٍ   . 15َبراعَة األديِب، وُقدرَتُه على التَّعبيِر، والرَّ

 وجاء التَّضميُن في قوِل الشاعِر يمدُح نبيَنا ملسو هيلع هللا ىلص من بحر ]الوافر[: 
 16َرِكَب الَمطاَيا             وباأَلْقَصى إَمام  األنبَياءِ م َحمَّد  َخير  مْن  

اعُر ِشعَرُه من بيٍت لجريٍر مع تغييٍر َيسيٍر يقوُل فيه:    فقد ضمََّن الشَّ
 ؟17َرِكَب الَمطايا، ... َوَأْنَدى العاَلِمْيَن بطوَن راحِ َمْن  َخْيَر َأَلْسُتْم  

وم  َما اَل َيْلَزم   ل ز 
جعِ وهو أْن     ِويِّ أو َما في مْعناُه من الَفاِصلِة َما َلْيَس ِبالزٍم في السَّ  .18َيِجيَئ َقْبَل َحْرِف الرَّ

وهو ُمصطلٌح ُأطلَق في اأَلصِل على َنهِج أبي الَعالِء الَمعرِّي الَّذي َعَمَد في ديواٍن ِشْعِريٍّ َمشُهوٍر بهذا االسِم إلى 
ويِّ َحرفًا آَخر ال َضرورَة َمبدِئية اللِتزامِه التَزاِم َما اَل َتفِرُض َقواعُد ال نَّظِم والتَّأليِف الِتزاُمُه كأْن َيلَتزَم مثاًل مع َحرِف الرَّ

َد النَّظَم على َقواِفي ُحروِف الهجاِء في ُمعَظمَها وفي ُمخَتلِف َحاالِت اإلعراِب أو كأن يَتوخَّى النَّظَم   أو كأن يَتقصَّ
عريِة كَما فعَل في َقَصائَد ديوانِه المعُروِف بلُزوِم ما ال َيلزُم أو اللُّزوميات من ُمعَظِم الُبُحوِر ال  . 19شِّ

 ومن َشواِهدِه من ِشعِر َشاعِرَنا قوُلُه من بحر ]الوافر[: 
 َفَسلبيَّات  َهَذا الَعْصِر َصارْت            َكَداٍء في ع روِق النشِئ َتسِري   

َها والــكــ لُّ َيــــَـــْدِري َوأمَّـت نــا ال               َعـــريـــــقـَـة  ِمــْن َقــِديـــٍم                لهــــَـا َتــاريـخ 
 لــَــَنا ِقـَيــــــــٌم وأخـــْـــــــــــــــــــــالٌق َوِديــــــٌن                وِرْثَناَها عِن األْجَداِد َبكــِري              

 
 .27الديوان صـ 13
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 20اِطري إْن َصحَّ َقْوِلي             وإْن زلَّ اللِّسان  َفذاَك ع ذِري فتلَك َخو    
وي في تلك األبيات هو   ويِّ ألن حرف الرَّ اعِر حركة موحدة قبَل َحرِف الرَّ ابقِة ُهو التزاُم الشَّ اهُد في اأَلبياِت السَّ فالشَّ

اعر التزَم حركَة السكوِن في كلِّ األبيا ِت  وهذا االلتزاُم ليس بالزٍم، وقد جاء عفَو الَخاطِر بال حرف " الرَّاء " والشَّ
نعِة أو التَّ   كلُِّف. تكلٍف وال تعمٍل وكان المعَنى هَو الَّذي يُقوُد إليِه وَيستدعيِه وليَس الَعكُس، َولذا ال َتَرى َعليِه أَثرًا للصَّ

 
دِر " ِز على الصَّ  التَّصدير  أو " ردُّ الَعج 
يء : َصَرفه وأرَجَعهُ   . 21َرّد َيُردُّ َرًدا عن الشَّ

ريِن أو الُمتجانَسيِن أو الُملحقيِن بهما في أوِل الفقرِة واآلَخُر  وفي اصِطالِح البالغيين:" أن ُيجعَل أحُد اللفظيِن المكرَّ
راِن: هما المتَِّفقاِن في اللَّفِظ والَمعنى والُمت َجاِنساِن ُهما الُمتشابهاِن في اللَّفِظ دوَن المعنى في آخرَها"، فاللَّفظاِن المكرَّ

 .22فهما اللَّفَظاِن اللَّذاِن َيجَمُعُهما االشِتَقاُق أو ِشبُههُ  –أي بالُمَتجانَسْيِن  –وأمَّا الُملَحقاِن بِهَما  
عِر أْن َيكوَن أحُدُهما في آِخِر البْيِت واآلَخُر في َصدِر الِمصراِع اأَلوِل أو    . 23َحْشِوِه أو آخِرِه أو َصدِر الثَّاِني وفي الشِّ

 وممَّا ورَد في ِشعِر َشاِعِرَنا قوُلُه في إحدى َقَصائدِه من بحر ]الكامل[:  
 24ال َتعَجُبوا إْن ُقلُت أنِّي ُمغَرُم         وأَنا الَّذي بالَعاِمريَِّة ُمْغَرم

ابِق على َسبيِل التَّصديِر ، فاللَّفُظ األوُل المرُدوُد عليهِ  رْت في الَبيِت السَّ اهُد في كِلَمِة " ُمغَرُم " فقد َتكرَّ وَقَع في   فالشَّ
راِن متَّفقْيِن في اللَّ  فِظ والَمعنى، آخِر الِمصراِع اأَلوِل، وهَذا التَّصديُر من النَّوِع األوِل الَّذي َيُكوُن فيه اللَّفظاِن المكرَّ

 وَترِجُع بالَغُة هذا الَفنِّ إلى أمريِن :  
 ِدالَلُتُه على َتأكيِد الَمعاِني وَتقِريِرها .  –َأوُلُهما 
ِل الَكالِم على آِخرِه وارِتباِط آِخِرِه بَأوِلهِ  –وَثاِنيها   .25ِداللُة أوَّ

 
 : الِجَناس
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الجنُس ، الضرُب من كلِّ شيٍء " ُيقاُل هذا ُيجانُس هذا أْي ُيشاكُلُه ، وفالٌن ُيجانُس البَهائَم وال   الِجَناُس لغًة :
 . 26ُيجانُس النَّاَس إذا لْم يكْن لُه تميز واَل عقل

يِه َبعُض الُمؤلِّفيَن ) التَّجاُنس ، أو التَّجنيس ، أو الُمجاَنسة (    وُيَسمِّ
 . 27) الطباَق ( ولْم يأُخْذ بتسميتِه ِسواه  وسمَّاُه ُقدامُة بُن جعفرُ 

 .28: ُهَو أْن يتَّفَق اللَّفظاِن في النُّطِق وَيخَتلَفا في الَمعنى وفي االصطالح
 وينَقِسُم الِجَناُس إلى قسميِن : ِجناٌس تامٌّ ، وِجناٌس غيُر تامٍّ  

  وترِتيبَها وعَدِدَها وَحَركاِتها  فالجناُس التَّامُّ هو أْن تتَّفَق فيِه الكلمَتاِن في نوِع الحُروفِ 
 .29والِجناُس غيُر التَّامِّ هو أْن َتخَتلَف الكلمَتاِن في نوِع الُحروِف أو في الَعدِد أو الَحركاِت أو التَّرتيبِ 

" فإن اخَتلفِت الكِلَمتاِن في َنوِع الُحروِف كان الِجناُس ناقًصا وَقد جاَء َهذا النَّوُع في قوِل َشاعِرنا ُمفَتخرًا ِبمِدينتِه  
ًبا بمْن َقِدُموا َعليَها ُضُيوًفا من بحر ]الوافر[:  مسالتة " وُمَرحِّ

 .30ا َساٍم وحامِ َمناَرت نا ِبكم َتزه وا افِتَخاًرا           بمْن فِي أرِضنَ 
اهُد ُهو ُوروُد الِجناِس بيَن كلمتْي " ساٍم ، وحاٍم  " وقْد اخَتلفِت الكلَمتاِن في حرٍف واحٍد وهو مَن الِجَناِس النَّاقِ  ِص والشَّ

يِن والحاِء ( َأْطلَق عليِه الَبالِغيُّوَن اسَم الجناِس الالَّحِق .  ، وِلَتباُعِد مَخارِج الُحروِف بين ) السِّ
وقْد َتختلِف الكلَمتاِن في أعداِد الُحروِف واالختالُف قد يكوُن بزيادِة حرٍف أو أكثَر وهذه الزيادُة قد تقُع في أوِل الكلمِة 

 . 31وقد تقُع في وَسِطَها أو في آِخِرَها 
ن م مَن في السِّ  ن بحر ]الكامل[: وقْد ورَد هذا النوُع في قوِل شاعرَنا متهكًِّما من حاِل الَعجائِز عندَما يتقدَّ

 32سرُّ الَبالِء على الِعباِد َعَجائز          والَقول  في َحاِل الَعَجائِز َجائز  
اعَر قد َجاَنَس بين كلَمتْي ) عجائُز ، وجائُز ( وقد اختلفِت الكلَمَتاِن في َعددِ    فعنَد تأمُِّلنا لهذا الَبيِت ُنالِحُظ أن الشَّ

ال عِن  األوَلى  وزادِت  َأطلَق الُحروِف  وقد   ، الُحُروِف  بقيَِّة  في  مَعها  واتَّفقْت  الَعيِن  َحرُف  وهو  واِحٍد  ِبَحرٍف  ثَّانيِة 
البالِغيُّوَن على هذا النَِّوع اسَم           ) الجناُس المرُدوف ( وهو الَّذي تكوُن فيه الزيادُة بحرٍف واحٍد في أوِل 

 .33الكلمةِ 
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 االشتقاِق ( وهو أن َيجمَع اللَّفظيِن االشتقاُق بأْن َيرِجَع اللَّفظاِن إلى أصٍل َواحٍد وألحَق الَبالغيُّوَن بالجناِس ) جناَس 
ريِف كثي ٌر منُه ، في اللُّغِة وهذا النَّوُع من الِجناِس يكُثُر في كالِم الُقدماِء شعِرِه ونثِرِه وفي النَّْظِم الَكريِم والَحديِث الشَّ

ُثوا عِن الِجناِس وَفِطُنوا لَشواِهِدهِ وهو الَّذي َلفـََت نظَر الُعلماءِ   .34 األوائِل الَّذين َتحدَّ
 وممَّا ورَد في شْعِر شاعِرنا َقُوُله من بحر ]البسيط[:  

َياَر وَتخل ق    .35َكْم َقاَل َقاِئل ك ْم َتَعاَلْوا نكتِفي       في ق وٍَّة َتحِمي الدِّ
اهُد في البيَت هَو جناُس االشتقاِق بين كلمتْي " قَال   وقائُلكم " فِكلَتا الكلمتيِن َترجعاِن إلى أْصٍل واحٍد وهو "   –فالشَّ
 .القوُل " وهذا ما ُيسمَّى بجناِس االشتقاِق عنَد الَبالغيين  

 
 حسن االبتداء

ْمَع َفِإْن َكاَن  َقاَل أَْهُل اْلَبَياِن ِمَن اْلَباَلَغِة ُحْسُن ااِلْبِتَداءِ  ُل َما َيْقَرُع السَّ ِل اْلَكاَلِم أِلَنَُّه َأوَّ  َوُهَو َأْن َيَتَأنََّق الُمتكلُِّم ِفي َأوَّ
اِمُع َعَلى اْلَكاَلِم َوَوَعاُه َوِإالَّ أَْعَرَض عنه ولو َكاَن اْلَباِقي ِفي ِنَهاَيِة اْلُحْسِن فَ  ًرا َأْقَبَل السَّ ُيْؤَتى ِفيِه ِبَأْعَذِب  َيْنَبِغي َأْن  ُمَحرَّ

ِه َمْعًنى َوَأْوَضِحِه َوَأْخاَلُه مِ  َن التَّْعِقيِد َوالتَّْقِديِم َوالتَّْأِخيِر اْلُمْلِبِس اللَّْفِظ َوَأْجَزِلِه َوَأَرقِِّه َوَأْسَلِسِه َوَأْحَسِنِه َنْظًما َوَسْبًكا َوَأَصحِّ
 .36َأِو الَِّذي اَل ُيَناِسبُ 

عقيِد إذا اْنَتَقى الُمتكلُم البتداِء كالمِه األلفاَظ العذبَة الخاليَة من الثقِل والتنافِر ، وتخيَر النظَم األجوَد ، البعيَد عن الت
َيقَبَل   بالُحسن وكان ذلَك داعيًا إلى أن  ابتداُؤه عندئٍذ  بالمعنى الصحيِح المطابِق لمقَتضى الحال، ُوصَف  ، وأتى 

إلى ج َينِفُر منه  الُمخاَطُب  المخاَطب  ابتداًء حسنًا فإن  يبتدئ  لم  إذا  أمَّا  وَيِعَيُه،  إليِه ويتأمُله  ميِع كالِمِه فُيصِغي 
 .37وُيعِرُض عن َجِميِع َكالِمِه وَيرُفُضُه ، ولو كاَن في َغايِة الُحسِن والَبالَغةِ 
 فر[: فمن االبتداءات الحسنِة في َقول شاعرنا في مدينته مسالتة من بحر ]الوا

 38ِباَلٌد قد َحَباَها هللا  عْطًفا       َفنعَم الج ود  مْن َفيِض الَعَطاءِ 
اعُر كالَمُه بَما ُيالئُم َحاَل الَفخِر وَأْطلَق َلْفَظ " ِبالٌد " الَّذي َيُدوُر َحوَلُه المْقُصوُد والَغَرُض  الَّذي ُيريُدُه   فقد ابتدأ الشَّ

اِعُر، وهو من األْلفاِظ السَّ  هلِة الَعذبِة، ثم أَتى على ذكِر صفاِت هذه البلدِة التي حَباَها هللُا ِمن َفضِلِه َتْحفيَظ ِكتاِبِه الشَّ
 الَعزيِز واْشِتَهاِرها بالُجوِد وُحسِن الَعطاِء .
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 براعة االستهالل 
ُيوطي َتعريفًا ِلبراعِة االستهالِل َفَقال : ُهو أْن َيشتِمَل َأوُل الَكالِم عل ى َما ُيناِسُب الحاَل المَتكلََّم فيِه، وُيشيُر أورَد السُّ

  39إلى َما سيَق الكالُم ألجلهِ 
أجلِه فيكوَن االبتداُء مشعرًا  الكالُم من  إلى ما سيَق  فيِه إشارٌة  يكوَن  بأن  المقصوَد  ناسَب  وأحسُن االبتداءاِت ما 

 . 40بالمقصوِد، وُمْنِبًئا ِبه 
 ومن ذلَك قوُل شاِعرَنا واصفًا معارَك الِجَهاِد وَتضِحياِت اآلَباِء واألْجَداِد من بحر ]الوافر[: 

 41ِبَيْوِم الَهاني َنحَتفُل اعتَزازًا      وَيوُم الَهاِني ِمْن ِذْكَرى الُخُلودِ 
ٍر بالمقصوِد منه، ففيه إشارٌة ال َتخفى على فقد استهلَّ الشاعُر قصيدَتُه بذكِر ما ُيشعُر ِبما ِسيَق الكالُم ألجلِه، وإشعا

ا  ُمتأمٍل، وِتكراُر اللَّفِظ مرتين لتأكيِد الفكرِة في األذهاِن، وأنَّ ِذكرى معركِة اآلباِء واألجداِد رمٌز للتضحيِة والفداِء لهذ 
 الوطِن اِلمعطاِء 

ِة االسِتهالِل، الَّذي ُهَو أَخصُّ من ُحسِن االبتداِء كما فتصديُر الكالِم، واالبتداُء بعبارِة " بيوِم الهاِني " ُهو ِمن َبَراعَ 
ماَء الزَّكيَة، واألرواحَ  َم فيَها آباُؤَنا وأجداُدَنا الدِّ يوطي، فالكالُم يدوُر حوَل معركٍة تاريخيٍَّة مشهورٍة، قدَّ  الطَّاهرَة، ذكَر السُّ

اعُر، ويصُفُه في تلَك ا  لَمعَركِة .وكانت إشارًة إلى ما سيُقوُلُه الشَّ
 

 حسن االنتهاء 
المتكلُم كالمُه بختاٍم َحسٍن،   أطلَق عليه علماُء البالغِة مسمَّى براعِة المقطِع، أو براعِة الختاِم، وهو أن يختمَ   

ويتمُّ  42إذ هَو آخُر ما َيطُرُق األسماَع أو يقُع عليه نظُر القارئ فُيحسُن فيه بأن يكوَن بمثابِة أطيِب لقمٍة في آِخِر الطَّعامِ 
حسَن االنتهاِء بمراعاِة ما ُروعَي في حسِن االبتداِء من تخيُّر األلفاِظ والنظِم الجيِد وصحِة المعنى ومطابقتِه لمقتَضى  

امُع ويرتسُم في ذهنِه من المعاني واألفكاِر والصوِر، ولهذا ُختمْت 43الحالِ  ؛ ألن حسَن االنتهاِء هو آخُر ما يعيُه السَّ
د أذهاَن القراِء وتستقرَّ في أفكارهم  كثيٌر من ُسوَ  ِر الُقرآِن بالتَّسبيِح والتَّحميِد والتَّكبيِر والتنزيِه هلِل ربِّ العالمين لَتشُّ

 .44وعواطفِهم 

 
 363، صــ  3جعبد الرحمن السيوطي : اإلتقان في علوم القرآن ،  39
 . 256علم البديع دراسة تاريخية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديع صـ : بسيوني فيود 40
 .20الديوان صـ 41
   563، صــ 2عبد الرحمن امليداني : البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، ج 42
 .  274لبديع صـعلم البديع دراسة تاريخية وفنية ألصول البالغة ومسائل ا : بسيوني فيود 43
 .  230علم البديع صـ ل دراسة تحليلية البالغة التطبيقيةمحمد الجربي :  44
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ُر فيها على هْدِم بيِتِه )  لغرض التطوير  ومما َبَرَع فيه شاعُرنا واختاَر انتهاًء حَسًنا لقصيدِتِه قوُله في قصيدٍة يتحسَّ
 ( قائاًل من بحر ]الكامل[: 

عيف  وأنَت خير  َنصيرِ                45َيا َمْن َعليِه االتِّكال  َمع ونت ك          وأَنا الضَّ
َره وشكواهُ من ذلك القرار الَّذي اقتضى هدَم مجموعٍة من البيوِت فقد اخَتَتَم ا لقصيدَة ختمًا حسنًا بعد أن أظهر تحسُّ

اعر بانتهاء قصيدِتِه وأنَّها وَصل ْت الَّتي من بينها بيُته الَّذي هو َمْسَقُط رأِسِه ولُه فيه ذكرياُت طفولِتِه، وقد أشعَرنا الشَّ
عيُف وأنَت خيُر إلى َمحطَِّتها األِخيرة، واخ َتاَر األلَفاَظ الُموحيَة بذلَك االنتَهاِء في َنْظٍم َجِميٍل عندَما َقال: ) وأَنا الضَّ

 نصيٍر (.   
 

 : التلميح
 .  46التلميُح لغًة : من َلَمَح ِإَلْيِه َيْلَمُح َلْمًحا َوَأْلَمَح: اختلَس النَّظَر ، وقيل َلَمَح : َنَظرَ 

( فقال هو : أْن ُيشاَر في فحوى الكالِم إلى َمَثٍل سائٍر ، أو شعٍر نادٍر ،  به ) نهاية اإليجاز  وعرَّفُه الرَّازي في كتا 
 . 47أو قصٍة مشهورٍة من غيِر أن َيذُكَرهُ 

ٍة أو شِ  عريَِّة قائاًل في التَّلخيِص:" وأمَّا التَّلميُح فهو أن ُيشاَر إلى قصَّ رقاِت الشِّ ُه الَقزويني مْن باِب السَّ عٍر من  وعدَّ
  . 48غيِر ذكرِه " 

عِر ،  ِة والشِّ عيدي عند َشرحِه لعبارِة الَقزويني قال:" أْي ذكُر واحٍد من القصَّ ومثِلهما اإلشارُة    وأمَّا عبد اُلمتعال الصَّ
 .  49إلى حديٍث أو آيٍة أو َمَثٍل أو َمسألٍة علميٍَّة " 

ُن البديعيُّ في شعِر شاعِرنا فقال في إحَدى قصائِدِه من بحر ]الوافر[:    وقد جاء هذا الُمَحسِّ
ل ودِ   50وَخير  الِبرِّ عاجل ه  ليأِتي                بخيٍر والجهاد  هو الخ 

اعُر إلى الَمثِل الَمشهوِر عند الَعرِب ) َخيُر الِبرِّ َعاجلُه ( فأَتى الكالُم وكأنَّه ُيشاُر إليِه إشارًة دوَن ذكٍر فَقد أَشاَر الشَّ 
 ليزداَد اللَّفُظ ُحسنًا والمعَنى ُوضوحًا . 

 وكذلَك أشاَر إلى َمَثٍل آَخَر معروٍف عندما قال من بحر ]البسيط[:  
ِب  يل  قد َبَلَغ الزُّبى يتدفَّق  عاٌر عليك م يا بقيََّة َيْعر   . 51      فالسَّ

 
 .41الديوان صـ  45
   584، صــــ 2(، ج ) ملحمادة:   ،لسان العربابن منظور :  46
    173في دراية اإلعجاز، صــ نهاية اإليجاز فخر الدين الرازي :  47
 . 220صـ  في املعاني والبيان والبديع تلخيص املفتاح الخطيب القزويني : 48
ــ  4عبد املتعال الصعيدي : بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح في علوم البالغة ج  49  . 700صـــ
 . 18الديوان صـ  50
 .  13صـ صدر السابق امل 51
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اعُر وإنَّما اخَتار التلميَح إليه ...  وكذ  لك فعبارُة " فالسيُل قد بلَغ الزُّبى " فيها إشارٌة إلى َمَثٍل عربيٍّ لم يذُكْرُه الشَّ
اعِر من بحر ]الوافر[:    التَّلميُح في قوِل الشَّ

رَّ عن َشْعِب الِعراقِ  دُّ الشَّ  52َفَمْن منَّا وقد ِصرَنا غ َثاًء        َيص 
اعِر ) وقد ِصرَنا ُغثاًء ( فيه إَشارٌة إلى َحديِث النَّبي صلَّى هللُا عليِه وَسلَّم حيَن سألهُ فالشَّ   اهُد في البيِت هو َقوُل الشَّ

نعِة 53..«ْيلِ َسائٌل : ».. َوِمْن ِقلٍَّة َنْحُن َيْوَمِئٍذ؟ َقاَل: »َبْل َأْنُتْم َيْوَمِئٍذ َكِثيٌر، َوَلِكنَُّكْم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ  ، والطَّبُع وعَدُم الصَّ
اعِر.  ظاِهراِن في شعِر الشَّ

 
 العكس والتبديل

ِلهِ   . 54العكُس لغًة : ردُّ آِخر الكالِم إلى أوَّ
 وقد اختلَف الُعلماُء في َتسميِة َهذا اللَّون َفمنهم مْن سمَّاه الَعكَس أو الَمعكوَس  وبعُضهم سمَّاُه التبديَل وبعُضهم َسمَّاه 

لَب وبعُضهم فرََّق بين َشواهدِه وأمثَلتِه فَجعَل بعَضَها   ) عكًسا وتبدياًل ( وبعَضها قلًبا ومنهم من َجعلُه جارًيا  القَ 
دورِ  باِق ومنهم من جَعَلُه َضربًا من ُضروِب التَّجنيِس ، ومنهم من جعلُه من باِب ردِّ األعجاِز على الصُّ  . 55َمجرى الطِّ

رُ  ُم ُجزًءا من الكالِم وُنؤخِّ ُر" أي أنَنا ُنقدِّ م جزٌء من الكالِم ثمَّ يؤخَّ  ُجزًءا وقد عرَّفُه الخطيُب القزوينى قائاًل : " أن ُيقدَّ
مَنا  ُر ما قدَّ رَنا وُنؤخِّ مُّ ما أخَّ  .56، ثم نعِكُس فُنقدِّ

م عليه فال َيُكوُن من الَعكِس والتَّبديِل قوُله وقد علََّق َصاحُب ُبغيُة اإليضاِح على َهذا التَّعريِف فقاَل :   أْي على َما ُقدِّ
دِر والبدَّ أن َيكوَن الُجزُء كلمًة    57تعالى: }َوَتْخَشى النَّاَس َوَّللاَُّ َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه {  ، بل هو من ردِّ الَعجِز على الصُّ

 . 58فَيخُرج َتقديُم الُحروفِ 
 ديعي عنَد َشاِعِرنا َقوُله من بحر ]الوافر[:  ومن َشواهِد هذا اللَّوِن البَ 

َواِب  َواِب أل وم  َنْفِسي         وَلْوم  النَّْفِس ِمْن َعْيِن الصَّ  59َرأيت  ِمَن الصَّ

 
 .  28صـ  صدر السابقامل 52
53  

َ
ِم، برقم: الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب املالحم، َباٌب ِفي ت

َ
ال ِسأ

أ
ى اإل

َ
َمِم َعل

ُ أ
 (.111/ 4، سنن أبي داود ) – 4297َداِعي األ

 188. ومحمد الرازي : مختار الصحاح ،باب          " العين" صـــ  144، صــ  6(، ج ) عكسمادة:   ،لسان العربابن منظور :  54
 . 167سائل البديع صـ علم البديع دراسة تاريخية وفنية ألصول البالغة وم : بسيوني فيود 55
 179صـ. في املعاني والبيان والبديع تلخيص املفتاح الخطيب القزويني : 56
 . 37سورة األحزاب، اآلية :   57
 .   592ج صـ4عبد املتعال الصعيدي : بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح في علوم البالغة  58
                                      . 47الديوان صـ  59
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طِر األوِل وهو من العكِس والتَّبِديلِ  طِر الثَّاني على الشَّ  فال َيخَفى على ِذي َعقٍل وِحّسٍ َبالغيٍّ رُجوُع الكالِم في الشَّ
طِر اأَلوِل وهَو مْن َبابِ  طِر الثَّاني عَبارٌة عن ُجمَلتيِن معُكوَستْيِن عن الشَّ  التَّفنُِّن  عنَد ُعلَماِء الَبالَغِة ، فالَكالُم في الشَّ

 في األَساليِب وإْضفاِء الُحسِن والَجَماِل على الَكالِم ُدوَن َتكلٍُّف وال َتَصنٍُّع . 
 

 الرجوع 
ه الرجوُع لغًة :  يُء عنُه أو إليِه : صَرَفُه وردَّ  .60من رَجَع يرِجُع رُجوعًا : انصَرَف ، وعاَد الشَّ

َفُه ابُن المعتزِّ في كَتابِه الَبديع بقوِلِه: وهو أن يقوَل شيًئا ويرِجُع عنُه    .61وقد عرَّ
ابِق    . 62بالنَّقِض لُنكَتةٍ وعرَّفُه الخطيُب القزويني في التَّلخيِص فقال: هو الَعوُد إلى الكالِم السَّ

ِد كونِه َغَلًطا ، فال يكو  ُن  وأضاَف صاحُب الُبغيِة مَعلًِّقا على هذا التَّعِريِف بقوِلِه : واحُترَز بهذا الَعْوِد بنقِضِه لمجرَّ
ر أو نحُوُهما ، ول كن هِذه الُنكتُة ال توِجُبُه  من الَبديِع ؛ ألنَُّه ال ُحسن فيِه ، وُنكتُة الرُّجوِع إمَّا إظهاُر التحيُّر أو التحسُّ

نًا فيكوُن من علِم البديِع ال علَم المعاِني   .  63في الَبالغِة وإنَّما هي َشرٌط في كونِه محسَّ
باَب من بحر ]الوافر[:  ُن في َقوِل شاعِرنا مخاطًبا الشَّ  وَقْد وَرَد هذا الُمَحسِّ

كاَرى      ِبال َخمٍر    64ولكن بالَعَناءِ َتراه م َيعبث وَن وه م س 
باِب وُهم َيعَبُثون وَيلعُبون غير ُمباليَن وال ُمستشِعرين بما َيدوُر حولُهم وغير ُمهتمِّ  اعُر حاَل َبعِض الشَّ ين  لمَّا َرأى الشَّ

كاَرى ( ثم َتدارَك كالَمُه وَرَجَع عنُه  في قوِلِه : " بِ  ال خمٍر " ورجَع عنُه بمستقَبلِهم وُمستقَبل أمَّتهم وَصَفُهم بــــــ ) السُّ
َيخَفى عليَنا ما فيِه من   بأفَعالِهم وال  لُنكتٍة بالغيٍة  مبالغًة في توبيِخهم واالستهانِة  بالنَّقِض ال لكونِه غَلطًا ولكن 

 االحتراِس، وهللا أعلم.   
 

 ثانيًا: المحسنات المعنوية 
َباق  (   ) الطِّ

يء ِوفَق هذا وِوفاُقه وِطباُقه   :  الطباق  في اللَُّغة يئين إذا َجعلُتُهما على َحذٍو َواحٍد وأزلقُتُهما ، وهذا الشَّ طابْقُت بيَن الشَّ
 .               65وِطْبُقه وطبيُقه وُمطبقه وَقالبه بَمعنى َواحدٍ 

 
 114، صــــ  8) رجع (، جمادة:   ،لسان العربابن منظور :  60
 .  154صـ  م ، 1990، تحقيق : محمد عبد املنعم خفاجي ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ،  1عبد هللا بن املعتز : البديع ، طـــ  61
 .  180صـ  ني والبيان والبديعفي املعا تلخيص املفتاح الخطيب القزويني : 62
 594، صــ  4عبد املتعال الصعيدي : بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح في علوم البالغة ج  63
 . 44الديوان صـ  64
 . 1/163، والرازي، مختار الصحاح باب: الطاء ج10/209ابن منظور: لسان العرب، مادة ) طبق ( ج 65
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ى " الطباُق والتَّكافُؤ والتَّضاُد " : هو الَجمُع بين المَتَضادين أي معَنيين مَتقابلين في الُجملة وُيسم  وفي االْصطالحِ 
 . 66وُيشترُط في الَمعنيين أن َيكوَن َبينُهما َتناٍف وَلو من بعِض الوجوهِ 

 ويكوُن بيَن اْسميِن ، أو ِفعليِن ، أو بين َحرفيِن أو َيكوَن بين َنوعيِن ُمختلفيِن أي : ) بين اسٍم وفعٍل ( مثاًل . 
 :والطباق  َضربانِ 

اِن إيَجابًا وَسلباً  إيجاٍب طباق   دَّ  .:  وهو َما لم َيختلْف فيِه الضِّ
 . 67وهو أن ُيْجَمَع في الَكالِم بين الثُّبوِت واالنتَفاءِ  :وِطباق  َسلٍب 

باُق في ِشعِر َشاِعرنَا وهو مَن النَّوِع األوِل في قولِه من بحر ]الوافر[:   وقد وَرد الطِّ
بُّوا للِجهاِد ففيِه عزٌّ   68َحياَة الذ لِّ يا ع رب  َسِئْمَنا      فه 

اعُر بيَن اسَمْيِن في َكالٍم َواحٍد ) عز ، وذل ( ، وُهما ُمتَضادان ِليزداَد الكالُم َجمااًل وَرونقًا ، فالضدُّ   فَقد َجمَع الشَّ
دُّ ،  وهذا النَّوُع من ِطباِق اإليجاِب ، الَّذي ال َيختلُف فيِه الضِّ   داِن َسلبًا وإيَجابًا . ُيْظهُر ُحسَنُه الضِّ

باُق بين ِفعليِن ومنه قوُل شاِعرَنا من بحر ]الكامل[:    وقد َيكوُن الطِّ
 69في َنْظم شعٍر قد ن صيب ون خطئ        لكنَّ قوَل الفصِل ال يتجزَّأ  

اعُر بين ِفعليِن وَجَمَع بيَنُهَما في َكاَلٍم َواحٍد ) ُنِصيُب وُنْخِطُئ (   وهذا النَّوُع من طباِق اإليجاِب أيضًا، فقد َطابَق الشَّ
اعِر من بحر ]الكامل[:    وِمْن هذا النَّوِع الُموَجُب الَّذي َيكوُن بين ِفعليِن َقوُل الشَّ

 70الَمال  في َعصِر الَجهاَلِة َينفع          َصار الوِضيع  بِه َيح طُّ وَيرَفع  
اعرَ  باِق لَيكُسو الَكالَم َبَهاًء   -ُدون تكلٍُّف    -فُنالحُظ أنَّ الشَّ قد َجَمَع بين ) َيُحطُّ وَيرَفُع ( ، وهذا الَجمُع ُيعَرُف بالطِّ

 وَجَمااًل ، وَيزَداد الَمعَنى ُوُضوحًا .
 بالتَّواُفِق خالَف التَقابِل ، وقد جعَل الَقزويني  وقد ُيؤَتى بمعنييِن أو أكثَر ثمَّ ُيؤَتى بما ُيقابُل ذلَك على التَّرتيِب والُمرادُ 

باِق ولم َيجعْلُه ِقسمًا ُمسَتقالًّ بذاِتِه    وذلك مثل قول َشاِعِرنا من بحر ]الكامل[: 71هذا الِقسَم مما َيدخُل في َباِب الطِّ
 72في كثرٍة مهزومٍة ي رَثى َلَها     ِمنَّا الَكالم  ومْنهم األفعال  

اعُر قد قابَل بين معنيين في كالٍم واِحٍد وكان هذا التَّقابُل بين ) منَّا الكالُم ، ومنهم األفعاُل ( فــ )  منَّا ( يقاب  لُه فالشَّ
)  منهم ( و )  الكالُم ( ُيقابلُه )  األفعال ( وهي من الُمقابلة الجيدِة التي جرْت مْجرى الطَّبع ولم تأِت متكلَّفًة 
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 176في املعاني والبيان والبديع ، صــ   تلخيص املفتاح الخطيب القزويني : 67
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اعُر ي عبُر عن حال ُأمتِه الِّتي َصارت ضعيفًة مهزومًة ليَس لهم إال الكالَم الَّذي ال ُيفيد شيئًا في الَموازين بعد والشَّ
يادِة  .  أْن كانت في موقِع الُقوِة والسِّ

يِن فقط أمَّا الُمقابلُة فتكوُن غالًبا ب باِق والُمقابلِة وهو أنَّ الطباَق يجمُع بين ضدَّ الجمِع بين أكثَر وهناك فرٌق بين الطِّ
باُق ال يكوُن إال باألضداِد ، أمَّا الُمقابلُة فتكوُن باألضداِد وبغيِرها ولكنَّها باألضداِد تكوُن أعلى ُرتب  ًة من اثنيِن ، والطِّ

  73وأعظَم موِقعاً 
 
 
 
 

 الَمْذهب  الَكالِمي 
 . 74أن ُيورَد المتكلُِّم حجًة لما يدَّعيِه على َطريِق أهِل الكالِم   عرَّفُه الَقزويني قائاًل :

ه أحَد الُفُنون الخْمسِة األَساسيةِ  للَبديِع   وأوُل َمن أشاَر إَلى هذا اللَّون مَن الَكالِم هو الَجاحُظ ، ثمَّ ابن الُمعَتز الَّذي َعدَّ
َدا َمفُهوَمُه بل أَشاَرا إلى    75أمثلِتِه فقط ، ولكنَّهَما لم ُيحدِّ

 .وممَّا َوَرد في ِشعر َشاعِرَنا مثل هذا اللَّون قوُلُه ُمخاِطبًا األمََّة العربيََّة من بحر ]البسيط[: 
 وِلتعــْـَلموا بعــَد العــراِق َجميع ــك م        سَيطالـ ك م َهـذا اللَّئيم  األْحَمـق                 
بَث الَعدوِّ وَدقِّق وا وَتذكَّروا الق دَس                روا خ  ريَف وما َجَرى       وتَبصَّ   76الشَّ

اعَر قد ادَّعى َدْعَوى أْن َسيَطاَل العدوُّ َجِميَع األمِة العربيِة واإل ابقيِن َنجُد أنَّ الشَّ ْسالميِة بعَد فِعْند َتَأمِل الَبْيتيِن السَّ
ِة َدعواه على َطريقِة المتكلِّميَن عْندَما ُيوِرُدوَن الُحَجَج الَعْقليََّة  نكبِة الِعراِق ، ثم التمَس دلياًل ُمقنعًا ِلُيَبر  هَن على ِصحَّ

ريِف من قِ  ُروا ما َجرى بالُقدِس الشَّ ِة دْعواُهم فأوَرَدَها في الَبيِت الثَّاني َناِصحًا لُهم أن َيتذكَّ َبِل لُيدللوا بها على ِصحَّ
رَض وانَتهُكوا الِعرَض ودنَُّسوا الُمعتقداِت ، وهذا ما ُيسمَّى بالَمذهِب الَكالِمي عند اليُهوِد األنجاِس عندما احتلُّوا األ

 الَبالِغيين . 
 

 : التورية أو "  اإليهام "
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  77: مصدُر وريَت الخَبَر توريًة إذا َسترَته وأْظهرَت غيَرهُ  التورية لغةً 
هي أن َيذُكَر الُمتكلُم َلفظًا مفَردًا له َمعنيان أحُدهَما َقريٌب َظاهٌر غيُر مراٍد ، واآلخُر بعيٌد خفيٌّ وهو    :  واصطالحاً 

 .  78الُمراُد بَقرينةٍ 
حُة ، والُمَبيَّنُة ، والُمهيَّأُة .   وللتَّوريِة أربَعُة أقَساٍم : الُمَجرَّدُة ، والُمَرشَّ

  بالزٍم من لوازِم الَمعنى الَقريِب أو البعيِد  فالمجرَّدة : هي التي لم تقترنْ 
حُة : هي التي اقترنْت بالزٍم من لوازِم المعنى الَقريِب   والمرشَّ

 والمبيَّنُة : هي التي اقترنْت بالزٍم من لوازِم الَمعنى الَبعيِد 
  79والمهيَّأُة : هي التي ال َتقُع التَّوريُة فيها إاّل ِبلفٍظ قبلَها أو بعدَها 

ولة من بحر ]الوافر[:   وقد وَردت التَّوريُة  في قوِل َشاعِرنا في َقِصيدٍة يهُجو فيها َأَحَد المْسُؤوِليَن في الدَّ
دُّ على الَقديِم  80فإْن كاَن الزَّمان  عليَّ ولَّى     فعْندي ما َأر 

هنِ  اعُر لفظًا له َمعنَيان وهو " القديم " فالمعنى األوُل هو ِصفُة الزََّمان ويُكوُن  قريبًا مَتباِدرًا إلى الذِّ  وهو  فَقد ذكَر الشَّ
اعُر وأخفاُه و  هِن وهذا المعنى هو الَّذي أراَدُه الشَّ َورَّاه  غيُر ُمراٍد ، أمَّا الَمعنى الثَّاني فهو َبعيٌد غيُر ُمتباِدٍر إلى الذِّ
ا َه إليِه اللَّوَم عندَما أثاَر َحفيَظَة الشَّ اعُر أن يهجَوُه ويوجِّ خِص الذي أراَد الشَّ عِر خلَف المعنى الَقريِب وهو َلَقٌب للشَّ

اعَر .   بُمعاملِتِه التي لم ُترضي الشَّ
حٌة ؛ ألنَّها اقَترنْت ِبالِزٍم من َلواِزِم الَمعَنى الَقري  ِب وهو " الزَّماُن "    وهذه التَّوريُة مرشَّ

  
 تأكيد  الذَّم بما ي شِبه  الَمْدحَ   

يِء ِصفَة ذمٍّ بَتقديِر دخوِلها فيها ، كَقولَك :  ويأتي على َضربيِن : األوُل أن ُيستثَنى مْن ِصَفِة مْدٍح منفيٍَّة عِن الشَّ
 فالٌن ال خيَر فيِه إالَّ أنَُّه ُيِسيُء إلى َمْن ُيْحِسُن إليِه  

يِء ِصفُة ذمٍّ وُيعقََّب ِبأذاِة استثناٍء َتليَها ِصَفُة ذمٍّ أْخَرى َله كقولك : والثَّ   اِني : أْن ُيثَبَت للشَّ
  81) ُفالن فاسٌق إاَل أنَّه جاهٌل ( 

ُن الَبِديعي في ِشْعِر َشاِعِرَنا مْن قصيدٍة في ذمِّ ُغَزاِة العَراِق قائاًل من بحر ]الوافر  [: وقد ورَد هذا الُمَحسِّ

 
 386، صــ  15ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) ورى ( ، ج 77
 300في املعاني والبيان والبديع صـجواهر البالغة السيد الهاشمي :  78
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َقاقِ  ود       وَلْيَس َلك ْم ِسَوى َزْرِع الشِّ  82َمَعاَذ هللِا َلْيَس َلك ْم ع ه 
قاِق " ؛ ألنَّ هذا   فقد استثنى الشاعُر من صفِة مدٍح منفيٍة وهي " ليس لكم عهوٌد " صفَة ذمٍّ أخَرى وهي  " زرُع الشِّ

اعُر صفَة المدِح المنفيِة وأتى بـ ) ِسـوى ( الِتي ُتفيُد اال ُن َيقوُم على المفاَجئِة والمباَغتِة ، فلمَّا ذَكَر الشَّ ستثناَء الُمحسِّ
امُع بو  امُع أنه سيذكُر لهم صفَة َمدٍح لم تدخْل في النَّفِي الَسابِق فتفاَجأ السَّ جوِد صفِة ذمٍّ أخَرى بعَد أذاِة توهَّم السَّ

قاِق ( ُمبالغًة في ذمِّهم وأنَّ ليَس لُهم ما ُيمَدُحوَن به بْل ليَس لُهم  ِصَفُة َمدٍح ألبتَّة .    االستثناِء وهي ) زرُع الشِّ
 

 التَّجـريـــد  
َرُه ، وَجرَّ  التَّجِريد  لغةً  َدُه َقشَّ ِدُه َجْرًدا ، أو جرَّ يَء يجرِّ َعَر " :" جرَّد الشَّ ُدُه َجْرًدا َنَزَع عنُه الشَّ  .  83َد الِجْلَد ُيَجرِّ

: عرَّفُه ابُن األثيِر قائاًل " إْخالُص الِخطاِب لَغيِرِك وأنَت ُتريُد بِه نفَسَك ال الُمخاَطَب نفَسُه   وفي اصطالح البالغيين
"84  

 وتكُمُن بالَغُة التَّجريِد فيما يلي : 
فِة في المنتَزِع منُه فقد َبلَغ في االتِّصاِف بها مبلغًا عظيمًا إلى درجِة أن صاَر ُيفِضي بها المبالغُة في وُجوِد الصِّ  -

 على غيِرِه . 
إثارُة الخياِل وتنشيُط األذهاِن وتنبيُه العقوِل لما في أساليبه من تصوير وتخييٍل ومن تنويع وتلوين في الصياغة   -
  85ومثل هذا الكالم يقع في النفس موقعه ؛ ألن من شأن العقول التي ُأوِقظْت وُنبِّهْت أن ُتصِغي بعنايةٍ  ،

ن وأحيَل على  اعِر بعد أن تقدَّمت به السَّ ويأتي التَّجريُد بعدِة طُرٍق منها : ُمَخاطبُة اإلنساِن نفَسه ومن ذلك قوُل الشَّ
ة عقوٍد من العَطاِء من بحر ]الكامل[:  التقاعد ولم َيلتِفْت إليه أحٌد بعد   عدَّ

 86وانظ ر لَحِالك أين أنَت فَما َمَضى ؟            َيْبَقى َحديثًا َعابرًا ال ي قبل  
ورِة نرى أنَّ الَغرَض من   اعُر من نفِسِه شخصًا آخَر ، وأَخذ ُيخاطُبه ِبقوله : ) وانظر ( وفي هذه الصُّ فقد جرَّد الشَّ

كيُن المتكلِّم من إجراِء األوصاِف المقصودِة من مدٍح أو غيره على نفسِه إذ يكوُن ُمخاطبًا بها غيَرُه التَّجريد هو تم
، وفي    87فيكوُن ذلك أعذَر له ، وقد يفيُد هذا األسلوب التشبيَه الضمنيِّ أو االلتفاَت وأحيانًا ال يفيد تشبيهًا وال التفاتاً 

 ِة إلى الخطاِب .البيت السابق أفاد االلتفاَت من الغيب 
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ِط حرٍف من الُحروف أو غيِرها ، ومن ذلك قوُل شاِعِرَنا   ياق والَقرائن من غيِر توسُّ وقد يكوُن التجريُد ُمستفادًا من السِّ
 من بحر ]الكامل[:  

 
راِء َتعلَّلوا   88فهَو الج حود  ِبعيِنِه المتناِكرة      للم خِلصين وِباله 

ِلِصيَن " أي الُمعلِّميَن وهو أحُدُهم على َسِبيِل التَّجريِد ، إذ اْنَتَزَع من َنْفسِه ِصفَة " اإلخالِص فقد عَنى الَشاعُر بـ " الُمخ
فِة.   " ُمبالغًة في اتَصاِفِه بتلَك الصِّ

 
 الــم ــبـاَلـــغــة  

  89َبَلَغ الَشْيَء َيْبُلُغ ُبُلوًغا ، َوَصَل َواْنَتَهى  َجاَء في لَساِن الَعرِب :
ا ُمسَتحياًل أو ُمسَتْبَعًدا  وفي اصِطاَلِح الَبالِغيين عِف حدَّ ة أو الضَّ دَّ َعى لَوْصٍف ُبلوَغُه في الشِّ  . 90: أن ُيدَّ

ٍة مْنها : ) اإلفَراُط   فِة ، والُغلوُّ ، واإلْغراُق ، واإليَغاُل وقد أطلَق ُعَلماُء البالغِة على هذا الفنَّ تْسمياٍت عدَّ في الصِّ
 .  91.....  وغيُرها  ( 

 وهي على َثالثِة أقساٍم ) َتبليٍغ ، وإغراٍق ، وُغلوٍّ ( . 
يِء بما هو مقُبوٌل َعقاًل وَعادًة    فالتبليُغ : هو اإلفراُط في وْصِف الشَّ

يِء بما هو َمْقبوٌل َعقاًل وَمرُفوٌض َعادًة  واإلغراُق :  هو اإلفراُط في وْصِف الشَّ
يِء بما ُهو َمرُفوٌض َعقاًل وَعادةً    92والغلوُّ : هو اإلْفراُط في وْصِف الشَّ

اعِر " عبد الُمولى الَبغداِدي  رحمهما هللا تعالى  –فالُمبالغُة الَمقُبولُة وَردْت في ِشعِر شاِعِرَنا من َقِصيدٍة في َمدِح الشَّ
 " وذلك في ُأمسَيٍة شعريٍة بمدينِة َمِساّلتة  فقال من بحر ]الوافر[:   -

عَر دفًعا وارتَقاء        وَعمَّ حديث ه كلَّ الِبقاعِ   93َوأْعَطى الشِّ
فقد بالغ الشاعر في وصف شاعرية الممدوح حتى عم حديثه كل بقاع األرض وهذا ممكن عقاًل وعادًة إذ يجوز 

 قاًل أن يصَل اإلنساُن إلى تلَك الشهرِة وليس ممتنعًا عادًة وإن كان بعيدًا ع
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حة نحو ) كاد ، أو لو ( وشاهد ذلك عندما قال الشاعُر  ُبها إلى الصِّ وتكون الُمَبالغُة َمقبولًة إذا اقترَن لفُظها بما يقرِّ
 في مدح العامريَِّة وأهِلها من بحر ]الكامل[: 

ها َيتكلَّم فه                  94َي الَجمال  ِبكلِّ َما في أرِضها       حتى َيكاد  َجماد 
اذ وادَّعى شيئًا زائدًا عن المعَنى في شْطره الثاني وهو أنَّ جماَد تلَك القبيلِة  فقد وَصَف الشاعُر العامريََّة بالجماِل األخَّ

حِة والُقُبوِل . كاد أْن يتكلَّم وهذا من المبالغِة الَمقبولِة القتراِنها بلفظ َبها إلى الصِّ  " كاد " الَّذي قرَّ
وتكون المبالغُة مقُبولًة أيضًا إذا اقترَن لفُظَها بـ " لو " كقول شاعرنا في مدح الزيدي العراقي لما لَطم وْجَه الَّرئيس 

 األمريكي بِحذاِئه الطَّاهر قائاًل من بحر ]الوافر[:
 95َلَحاَك هللا  يا وْجَه الَبهيِم    َفلو َنَطَق الِحذاء  لَقاَل تبًّا    

وُرُه عقٌل وال ُيقرُُّه الُعرُف والَعادُة ، بُه من اإلمكان وَصاَر   فُنْطُق الحذاِء أمٌر ُمستحيٌل وُمباَلٌغ فيه وال َيَتصَّ والَّذي قرَّ
مقُبواًل هو اقِتَراُن لفظِه بـ " لو " وهو حرُف امتناٍع المتناع ، فَصاَر من الُمَباَلغِة المقُبولِة ، وال َيخَفى علينا ما في 

 البيِت من التَّخييِل الَّذي زاَد اللَّفَظ َجمااًل والَمعنى ُوُضوحًا . 
 

 َتجاه ل الَعارفِ 
فه     96: ) سوُق المعلوِم مساَق المجهوِل لنكتٍة بالغيٍة كالمبالغِة في المدِح أو الذمِّ أو التوبيِخ (  الَبالغيون بأنَّه  عرَّ

اكي بًا مع أساليب القرآن الكريم وتنزيهًا هلل    وقد عدل السكَّ عن تلك   –عز وجل    –عن َتسِميِته " تجاهل العارف " َتَأدُّ
  97اللفظِة " تجاهل " وإنَّما سمَّاه " َسوَق المعلوِم َمَساَق     الَمجهوِل "

د الُنكُت واألْسراُر الَبالغيِة التي من أجِلها ُيساُق الَمعلوم مساَق غيِر   المعلوِم مثل التَّحقيِر والتَّقريِر والتَّعريِض وتَتعدَّ
م والهجاِء والمبالغِة في المدِح والثناِء    والتَّوبيِخ والمبالغِة في الذِّ

 وِمما وَرَد في ِشعِر َشاعِرنا في ُمناسبٍة َطريفٍة عندما ُدعي إلى وْجبِة َغذاٍء في َأَحِد الَمطاعِم من بحر ]الوافر[: 
ـوع  وانَتصَف الّنهار   َدخلن                ا َمطعَم المنصور لمَّا           َلـواَنا الج 

ونا بمْشـويٍّ َرهيٍف           فـَـال أدري أِعـجـٌل أم ِحمـار                    98فَجاء 
ِه . فالطَّ  َم إليه ُمباَلغًة في ذمِّ رافُة واضحٌة في هذين الَبيتين وهذا فقد ساَق الشاعُر َكالَمه ُمتَجاهاًل َنوَع اللَّحِم الَّذي ُقدِّ

اعر ومعروٌف به بيَن أْقراِنه    ما كان يْمتاُز به الشَّ
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 : اإلرَصاد  أو التَّسهيم  

ِوي    وهو أْن ُيجعَل قبَل الَعجِز من الفقرِة أو البيِت ما َيُدلُّ على الَعُجِز إذا ُعـرَف الرَّ
 .99وُيسمَّى َأْيضًا الَتوشيِح ، والتَّبين  

ِرِه وَتكمن َبالغُة اإلرصاِد في داللِتِه َعلى آِخِر الَكالِم قبَل الوُصوِل إليِه فالكالُم الَجيِّد ما دلَّْت َمواِرُدُه َعلى َمصاد
مرَتبطًا   وَكَشَف أوُلُه َعلى آِخِرِه حتَّى قاَل الُخَبراُء بفنَّ القوِل : " البالغُة أْن يكوَن أوُل كالِمِه داالًّ على آِخِرِه وآخُرهُ 

طَر الثَّاني كلَّ  عراِء ونقاِد الكالِم وكيف كانوا ُيدركوَن الشَّ ه بأوِلِه ... " وَتحِكي لَنا كُتُب التراِث حكاياٍت عن فطنِة الشُّ
  100وليس القافيَة وحَدها بمجَّرد َسماِع الشطِر األوِل مَن البيتِ 

ي الكالِم  وذلك في مْطلِع قصيدٍة يفَخُر فيَها بالتَّعليِم  وعند استقراِئنا لديواِن شاعِرنا وجدَنا هذا التحسيَن ف  
 وأهِلِه من بحر ]الوافر[: 

 101َدخلت  ِرحاَبكم َأسَعى احِتَساَبا              وَقد َعطَّرت  بالِمْسِك الّثـَِيـاَبا 
فقد دل أول كالمه على آخره فلما قال الشاعر : ) دخلُت رحاَبكم أْسعى   فالشاهُد في هذا البيِت اإلرَصاُد أو التَّسهيمُ 

طِر الثَّاِني ال ُبد  احتَسابا (  في الشطر األول وأتى في الشطر الثاني ) وقد عطَّرُت بالِمسِك ( دلَّ على أنَّ َقافيَة الشَّ
 أْن َتكوَن ) الثيابا ( ال َمحاَلة .

 :   وكذلَك في َقولِه من بحر ]الوافر[
 102َجزاك م َخالق  األجَياِل َخيرًا      وعند هللا َتلقوَن التَّوابا 

اعِر : " وعند هللا تلقون  "  سيدرك السامع   أن  القافية هي كلمة ) التوابا (   –ال محالة    -فعند َسماِع قوِل الشَّ
ابَق دلَّ عليها    ويتعرَّف على الَقافيِة ألنَّ الكالَم السَّ

 
 راد  به الجدُّ الهزل  الَّذي ي  

ه فُيخرَج ذلَك َمخرَج الُمجون    وهو أن َيقصَد المتكلُم مدَح إنساٍن أو ذمِّ
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وذلك كقوِل أبي ُدالمة لما خَرَج في جنازِة ابنة عمِّ المنصوِر، جلَس على القبِر ينَتظُر ُمواَراِتها فقاَل لُه المنُصوُر : 
  103ل لُه : ابنَة عمِّ أِميِر الُمؤِمنين ما أعددَت لِهذِه الُحفرِة يا أَبا ُدالَمَة ؟ فقا

وتكمن بالغُة هذا األسلوِب في أنَّ الهزَل إذا صاَر طريقًا للجدَّ كان أبلَغ وأقَوى في تصويِر المعَنى وإبراِزه من أن 
 . 104ُيقصَد إلى الجدِّ رأسًا  

رِب قوُل شاعِرنا يهُجو َلئيمًا من بحر ]الوافر[:  ومن هذا الضَّ
َباعِ أَلم   َتْنظ ْر إلى اِلمْرآة َيْومًا                ِلَتعَرَف مْن تك ون  ِمَن السِّ

باعِ  ـباَع َلها َخـالٌق                وأنَت الوحش  في ق بِح الطِّ  105ولكنَّ السِّ
اعُر  في صورٍة هزليٍة يشبِّه الشاعُر الشخَص المْذُموَم بحيواٍن مفترٍس في قبِح طبِعِه وانعداِم رحمتهِ  ، ثم يستدرُك الشَّ

َباِع صفاِت الوفاِء واإلخالِص التي لم يكْن   في مباَلَغٍة لطيفٍة ليفضَل السباَع عليه في بعِض صفاِتها وأنَّ ِلِتْلَك السِّ
دقُة التشبيِه  للَمهجوِّ نصيٌب مْنها ، وإذا صاَر الهزُل طريقًا للجدِّ كان أوجَع وأبلَغ في اإلقذاِع واإليالِم ، وال َيخَفى علينا  

 البليِغ في قوِلِه  : ) وأنَت الوحُش ( ليحذَف األذاَة ووجَه الشبِه مبالغًة في ذمِّه وسوِء طبعِه . 
 
 

ـهـَــكُّــم  الـتَــّ
م لغةً    106: االستهزاُء، ُيقاُل : َتَهّكَم ِبَنا أي َزَرى علْينا وَعَبَث بنا  التَّهكُّ

يُقوُل َصاحُب التَّحبيِر :" اإلثباُت بلفِظ الِبشارِة في َموَضِع اإلْنذاِر والَوعِد في َمكاِن الوعيِد والَمدِح   وفي االْصطالحِ 
ِر اْلُمَناِفِقيَن ِبَأنَّ َلُهْم َعَذاًبا أَ  كِر الَحكيِم َقوُل هللِا تعاَلى: ﴿ َبشِّ  .108"107ِليًما﴾ في َمعرِض االْستهزاِء، وِمثاُلُه من الذِّ

رِب َقوُل َشاعِرَنا بعد أْن َيئَس من انِتظاِر َلحظِة التَّكريِم واالعِتراِف بالَفضِل ِمن ِقَبِل الَمسئوِلينَ  َبعد أْن   َومْن َهَذا الضَّ
 أْفنى ُعُمَرُه في الَبذِل والَعَطاِء وَقد ُأِحيَل َعلى التََّقاُعد من بحر ]الكامل[:

ل    109أبشْر فباب  الخيِر دوَنَك م قَفل          َيا َمْن على التَّكريِم باَت ي عوِّ
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يَن ال  فقوُله : ) َأبشْر ( هَو َعلى َسبيِل التََّهكُّم الَّذي َظاهرُه جدٌّ وَباطنُه هزٌل َفهو َيسخُر مْن ُأولئَك الَمْسئوِليَن الَّذ 
 التَّكريِم فهو َبعيُد المَناِل . َيهتمُّوَن ِبإعطاِء أصحاِب الحقوِق ُحقوَقهم وأنَّه ال أَمَل لُه في انتظاِر ذلَك 

ِم وُأْسلوِب " الَهزل الَّذي ُيراُد به الجدُّ " فالتَّهكُم َظاهرُه جدُّ وَباطنُه تهكُّم ومز  اٌح ، والهزُل وُهناك فرٌق بْين ُأسلوِب التَّهكُّ
 . 110، فاألسلوبان متناقضان الِذي ُيراُد به الجدُّ ظاهرُه هزٌل وُمزاٌح والمقصوُد منُه معنى َصحيٌح وأْمٌر َجاٌد 

 
 الخاتمة

 لشعر  شاعر معاصر إلى عدة نتائج أهمها: -المتواضعة–نخلص من خالل دراستنا  
 أن الشاعر قد حاكى مجموعة من الشعراء في عصور مختلفة نهل من تراثهم الشعري واألدبي . -1
كثير من الثقافات، ودلنا على  بينت هذه الدراسة مدى اتساع رؤية الشاعر وموهبته األدبية وانفتاحه على   -2

 ذلك تعدد األغراض الشعرية في ديوانه بين الفخر والمدح والغزل ... وغيرها من األغراض األخرى. 
كثرة المحسنات البديعية وتنوعها يدل على اكتساب الشاعر األداة الفنية والتعبيرية التي جعلت شعره يتسم   -3

 بالجمال والروعة .
إلى نتيجة مؤداها أن هذا الشاعر قد خاض تجربة شعرية مميزة في مجال الشعر   وفي النهاية يمكن الوصول -4

خاصة واألدب عامة، وأن تلك األلوان البديعية الواردة في شعره ليست للزخرفة الشكلية فحسب؛ بل هي من 
 األمور التي اقتضاها المقام واستدعاها الحال. 
وين شعرائنا المعاصرين وأعمالهم الشعرية واألدبية ومحاولة ويوصي الباحث األساتذة المتخصصين باالهتمام بدوا

 تفسير الظواهر النقدية واستخراج الصور البالغية ليستفيد من تلك الدراسات طالب العلم ومتذوقي الشعر واألدب. 
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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