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هلذا الكتاب قيمة مهمة وفائدة كبرية فحافظي عليه واجعيل نظافته تشهد
عىل حسن سلوكك معه ...
إذا مل حتتفظي هبذا الكتاب يف مكتبتك اخلاصة يف آخر العام لالستفادة
فاجعيل مكتبة مدرستك حتتفظ به ...

حقوق الطبع والنرش حمفوظة
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موقع اإلدارة العامة للمناهج
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مـقــــــــدمـــة
الحمد ل ّله رب العالمين ،والصـالة والسـالم عـلى سيد المرســلين،
محمد بن عبدال ّله ،المبعوث رحمة للعالمين.

وبعد  :فهذا هو كتابنا الثاني في النقد والبالغة ،نضعه بين أيدي
وحصلت
المدرسات والطالبات ،بعد أن وضح للطالبة مفهوم البالغة،
َّ
عدد ًا من أهم مسائلها في كتابنا األول .وبهذا الكتاب الثاني يتم منهاج
البالغة ،وتبدأ الطالبة في التعرف إلى النقد .وقد حرصنا على أن نوضح
لها العالقة بينهما وعرفناها بأهم معالم تاريخ البالغة والنقد في ثقافتنا
العربية ،واخترنا لها عدد ًا من النصوص التي تمثل نشأتهما وتطورهما،
وذ َّيلنا كل نص بأسئلة تساعد الطالبة على استيعابه وإدراك دالالته.
وراعينا في هذا الكتاب ـ كما راعينا في سابقه ـ أن نتخ َّير أجود ما
في تراثنا الحافل بالدراسات البالغية والنقدية ،وأن نعرض هذا الذي
اخترناه في معرض يحبب إلى الطالبة هذا الفرع من فروع اللغة العربية،
ويشجعها على االستزادة منه .فالبالغة والنقد يصقالن ملكة األدب،
ويهيئان الناشئة لتذوق الشعر الرائع ،والنثر المحكم ،ويمهدان لها سبيل
القول والكتابة؛ إن أرادت أن تتكلم فتصيب ،وأن تكتب فتبلغ بقلمها
حاجة نفسها.

وال ّله نسـأل أن يـنـفـع بهذا الكـتـاب كــما نفع بأخــيه ،إنه سـميع
مجـيــب الدعـــاء.


المـؤلـفــــون

أو ً
ال
تطــبــيـــــقات عىل منــهـــج الســــنة األوىل

()1

استخرجي ما تجدينه في األبيات التالية من التشبيهات  :اذكري أركانها ،وبيني نوعها ورأيك في
كل تشبيه على حدة ،ثم في التشبيهات مجتمعة :

قال أحمد شوقي( أ ) :
راب���ض���ات  ،كأ َّنهم
ك��أ َّن��ا ُأ س����و ٌد
ٌ

ِ
قطيع بأقصى السهل َح ْي ُ
ب
ران ُم ْذ ئ ُ
ٌ

ك���أن ال��ق��ن��ا دون ال��خ��ي��ام نواز الً
َّ

ب
قطائع ُتع َطى األم�� َن
ط��ور ا و ُت ْس َل ُ
ُ
ً
ُ
ُب
ج���داول ُتجريها
ال��ظ�لام و َي ْسك ُ
ُ

َّ
ـق
ك��أن خيام الجيش في السهل أ ْيـنُ ٌ
ٍ
َّ
موائجا
س��اك��ن��ات
ك���أن ال��س��راي��ا
ً

( )1

نواشز فوضى في دجى الليل ُش َّز ب

َّ
بحر إل��ى النجم صاعد
ك��أن الدجى ٌ
َّ
ك���أن ال��م��ن��اي��ا ف��ي ضمير ظالمه

()2

الم َت َض ِّر ُب
ك��أن ال��س��راي��ا َم ْ
��و ُج�� ُه ُ

ب
همو ٌم بها فا ض ا
لم َح َّج ُ
لضمير ا ُ
ُ
ب
��ح��كً��ا وه��ي ُن َّح ُ
ت��راه�� َّن فيها ُض َّ

َ
صهيل ا لخيل ن���ا ٍع ُم َب ِّش ٌر
ك���أ َّن
َّ
ُ����ر ًا وسيم ًة
ك���أن وج���و َه الخيل غ ّ

ٍ
ب
د ر ا ر ُّي
��ع فبه ُث َّق ُ
ل��ي��ل ُط�� َّل ٌ
ِ
ِ
هب
��ه��د ا و َت ْل ُ
َمجا م ُر في ا لظلما ء َت ْ
( )3

َّ
���ر ًا من الوغى
ك��أن
َ
أن��وف الخيل َح ّ
َّ
ن���داء الجيش م��ن ك��ل جانب
ك���أن
َ

()2

ري��اح في الدجى َت َت َذ َّأ ُب
دوي
ٍ
ُّ

( )4

استخرجي من النصوص اآلتية ما تجدينه من ألوان البيان التي َعر ْفتِها في العام الماضي ،وبيني
نوعها ،ورأيك فيما أحدثته في المعنى من الناحية الجمالية :
( أ ) شاعر مصري ،يعد أعظم شعراء العصر الحديث ،وكان له إمارة الشعر ،توفي سنة 1932م.
وش َّزب  :متفرقة.
				
أذأب القطيع  :فزع من الذئب.
( )2األين ُُق  :جمع ناقة ،ونواشز  :مرتفعةُ ،
(َ )1
الريح  :أي يختلف هبوبها.
(َ )4ت َتذَ َّأ ُب
( )3الدراري  :النجوم المضيئة .وثقب النجم  :أي صار مضي ًئا.
ُ



( أ ) قال أبو الفتح البستي( أ ) :

َ
���د ْد
يديك بحبل ال ّله ُمعتصم ًا
ْ
واش ُ
ِ
عواقبه
يحصد في
من ي��زرع الشر
ْ

َ��س ٍ
َّ
جابره
ف���إن ال��دي��ن
��ر
ُ
وك���ل ك ْ

(ب) قال مسلم بن الوليد يمدح أحد القواد(ب) :
الموت في ِ
ِ
يد ِه
وشهاب
يغشى الوغى
ُ
دم���اء الناكثي َن به
السيوف
يكسو
َ
َ
ِ
يزيد فما في الدين من َأ َو ٍد
��م
ُ
ا ْس�� َل ْ

ُ
أركان
ف��إن�� ُه ال��رك�� ُن إن خ��ان��ت��ك
ن���دام��� ًة ،ول��ح��ص ِ
��د ال����زرع إ َب ُ
ان
ْ
ِ
ِ
َ��س ِ
��ن��اة ال��دي��ن ُج ُ
��ر َق
بران
وم��ا ل��ك ْ
بالش َع ِل
يرمي
ال��ف��وارس واألب��ط��ال ُّ
َ

ُ
ال��ه��ام تيجان القنا ُّ
ويجعل
الذ ُب ِل
َ
ِ
الم ْل ِك من َخ َل ِل
إذا سل ْمت وما في ُ

(جـ) قال كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه(جـ) :
���و َر ُة الجهل أطلقت
حليم إذا ما َس ْ
ٌ

��ل ل��م ُي�� ْق ِ
إذا َح َّ
��ص المح َّل َة َب ْي َته
ُ
��ش��ي��ان بيتِ ِه
حبيب إل��ى ال��خ�لان ِغ
ٌ
يبيت ال��ن��دى ي��ا أم عمرو ضجي َعه
ُ

وب
ُح َبى الشيب للنفس
ِ
اللجوج َغ ُل ُ
ولكنه

األدن���ى

ُ
بحيث

تنوب
ُ

()1
()2

ُ
أديب
ش��ب وه��و
جميل المحيا
ُ
َّ
ِ
()3
وب
إذا لم يكن في المنقيات َح ُل ُ

( أ ) علي بن محمد  :نشأ بخراسان ،وكان شاعر ًا مجيد ًا بديع الصنعة ،توفي في نهاية القرن الرابع الهجري.
(ب) هو  :يزيد بن مزيد الشيباني ،أحد قواد الخليفة هارون الرشيد ،أما مسلم  :فهو شاعر عباسي متقدم ،مدح الخليفة الرشيد والبرامكة
وتوفي سنة . 208
(جـ) شاعر إسالمي جيد الرثاء.
( )1السورة  :الشدة .والحبى جمع حبوة وهي ما يشد به العرب أرجلهم إلى ظهورهم عند الجلوس للراحة.
( )2تنوب  :أي تقع النوائب.
( )3المنقيات  :اإلبل السمان.



( د ) قال البحتري( أ ) يصف الشيب :

ِ
الشيـ
���م��� ًة
أل����م ب��ه��ا َّ
َّ
ورأت ل َّ

��ت من ُظ ْلم ٍة في ُش ِ
ُب َف ِ
روق
��ري�� َع ْ
َ
غ��ي��ر ِ
أنيق
أن��ي��ق ال���ري���اض
ْر ُت
َ
َ

ٍ
��ه��ى ب��غ��ي��ر نجوم
أي
ل��ي��ل َي�� ْب َ
ُّ

ِ
ٍ
����روق ؟
���دى بغير ُب
وس��ح��اب َي���نْ َ

و َل��ع��م��ري ل���وال األق��اح��ي ألبصـ

ل���م ُي َح َّج ْر
وس����وا ُد ال��ع��ي��ون ل��و
ْ

()3

ب��ب��ي��اض م���ا ك���ان بالم ْوم ِ
ٍ
وق
َ ُ

ّبيني األنواع البديعية التي سبق أن درستها فيما يأتي من النصوص ،موضحة رأيك في قيمتها الفنية:
( أ ) قال الحريري(ب) :

أغرس األيادي في أرض األعادي.
ال أعطي زماني من ُيخْ ِفر ِذمامي( ،)1وال
ُ

(ب) قال أبو تمام(جـ) :

ِ
���غ���ار َم ف��ي األق����وام وه��ي َمغانِ ُم
َم
ـــد َعى ُحـقــو ُقه
ولم أر كالمعــروف ُت ْ
(جـ) قال ﷺ « :ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدهما  :اللهم ِ
أعط ُمنفق ًا
َخ َلف ًا ،ويقول اآلخر  :اللهم ِ
أعط ممسك ًا تلف ًا» .متفق عليه.

( د ) قال الشاعر :
ٍ
أشجارها
وق���ف���ت
وري������اض
ْ
ُ
طالعت أوراقها شـمـــس الـضــحى

��م�� ُة الصبح إل ْيها
��م َّ
��س َ
��ش��ت َن ْ
َو َت َ

الـو ْر ُق عـلـيــها
بـعــد أن َو َّقــعــت ُ

( أ ) أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي ،شاعر عباسي مطبوع من أعظم شعراء القرن الثالث توفي سنة 283هـ.
(ب) أبو عبدال ّله محمد القاسم ،صاحب المقامات المشهورة ،توفي بالبصرة سنة 510هـ.
(جـ) أوس بن حبيب الطائي من فحول الشعراء في القرن الثالث الهجري توفي سنة 231هـ.
( )1أي ينقض عهدي.



(هـ) قال الله تعالى ﴿ :

﴾ «سورة الليل».

()4

َب ِّيني اإلنشاء وأنواعه والخبر وأضربه فيما يأتي :

( أ ) قال المتنبي( أ ) :

إن��ي أصاحب حلمي وه��و بي ك َِر ٌم
وال أق��ي��م ع��ل��ى م����ال ِ
أذ ُّل به

وال أصاحب ِ
حلمي وه��و بي ُج ُب ُن
ُّ
وال
أل����ذ ب��م��ا ع��رض��ي ب��ه َد ِر ُن

لعمـرك ما ضـاقــت بالد بأهـــلــهـا

َ
تضيق
أخ��ل�اق ال���رج���ال
ول��ك�� َّن
ُ

(ب) قال الشاعر :

(جـ) قال قطري بن
الفجاءة(ب) :
َ

فصـــبر ًا في مجــــال المـــوت صــبر ًا

الصمة بن عبدالله(جـ) :
( د ) قال
ّ

ف��م��ا َن�� ْي ُ
��ل ال��خ��ل��ود بِ ُم ْس َت َطا ِع

ِ
ِ
وم ْن َح َّ
ـــمى
ـــل بالح َ
قفا َو ِّدعا نجـد ًا َ

ٍ
لنـــجــد عنـــدنا ْ
و َق َّـل
ــــو َّدعا
أن ُي َ

ال َتــنْـــ َه عن ُخـ ُل ٍ
وتأتي مثــــله
ــــق
َ

َ
عظيم
فعـــلت
علـــيك إذا
عــار
َ
ُ
ٌ

(هـ) قال الشاعر :

( أ ) أبو الطيب أحمد بن الحسين أشهر شعراء القرن الرابع الهجري ،ولد بالكوفة ،وقضى شبابه في الشام ،ولزم زمن ًا بالط سيف الدولة
الحمداني في حلب ،توفي سنة 354هـ.
(ب) أحد رؤوس الخوارج ،فارس وشاعر مشهور.
(جـ) شاعر غ َِز ٌل من شعراء الدولة األموية ،كان عفيفا في شعره.



(و) قال المتنبي :

ِ
والســرى
َم ْن
للمـحـافل والجـحـافـل ُّ

()5

ِ
ب��ف��ق��د َك َن��� ِّي���ر ًا ال يط ُلع
���د ْت
َف��� َق َ

بيني األلوان البيانية في النصوص اآلتية مع ِ
إبداء رأيك في قيمتها الجمالية :
َ ِّ

(أ) قال الفرزدق( أ ) يمدح :

إلى د ْل ِوك الكُـبرى ِع َظام ِد ِ
الئها
َ
ُ

وأنت امرؤ من آل شــيـبان َتســـ َت ِ
ــقي
ْ
ُ

لكم أ ْثــ َل ٌة منها خرجــتـــم ،وظـ ُّلــها

عليكم وفيـــكم َن ْبـ ُتها في َثرائها

(ب) قال الغزال األندلسي(ب) :

َ��رت ُت َح ِّس ُن لي س��وا َد ِخضابي
ب��ك ْ
ٍ
ِ
لواصف
ضاب
ما
الشيب عندي والخ ُ
ُ

ٍ
���ت بضباب
إال
ك��ش��م��س ُج��� ِّل��� َل ْ

ِ
المشيب فإنما
���ح
ال ُتنكري َو َض َ

ه���و زه����رة األف���ه���ام واأللباب

الصبا
ال ث��م َي ْق َش ُعها
تخ َفى قلي ً
ِّ
(جـ) قال المتنبي يتغزل :

َّ
ف���ك���أن ذاك أع���ادن���ي لِشبابي
فيصير م��ا ُس���تِ���رت ب��ه لِ َذهاب

خــريد ٌة لو رأتها الشـمــس ما طلـعت

قضيب ال��ب��ان ل��م َي ِم ِ
س
ول��و رآه���ا
ُ

ُـرتِـه
بدر الدجــى في صــحـن غ َّ
يلوح ُ

الموت في الهيجاء ْ
إن َح َمال
ويحـمل
َ

(د) وقال يمدح :

( أ ) أحد الشعراء الثالثة الفحول في العصر األموي  :الفرزدق وجرير واألخطل ،وكانت بينهم نقائض مشهورة.
(ب) من أشهر شعراء األندلس في القرن الثالث ،كان ُي َش َّبه بالبحتري في رقة شعره.
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(هـ) قال ابن سراج( أ ) :

ِ
تحــف ْل بمــوقــعــهـا
الصـــنائع ال
ُب َّث
َ
ُ
فالغيث ليـــس يبـالي أينــما انســـكبت

ٍ
َ
اإلحــــسان أو َك َفرا
َـر
ِمن
آم��ل شـك َ
��رب�� ًا ك��ان أو َح َجرا
منه
الغمائم ُت ْ
ُ

( و ) قال ابن خفاجة(ب) وفي وصف قوس :
ـف ثم ُتـرســـل تـــار ًة
عوجــاء ُتـ ْعـــ َط ُ
ُ

والـسـهم منـــهـا خــارج
وإذا انحـــنت
ُ

( ز ) قال المتنبي :

تنساب
ف��ك��أن��م��ا ه���ي َح��� َّي��� ٌة
ُ
ِ
ُ
هاب
ال��ه�لال
فهي
َّ
ان��ق��ض منه ش ُ

ولـو بـــرز ِ
إلي شــخــصـ ًا
الـح
ـــمـام َّ
ُ

��ر َم�� ْف ِ
��ر ِق��ه ُحسامي
َّ
ل��خ��ض َ
��ب َش�� ْع َ

األمـ
رب��م��ا ك���ان ل��ي غ���دي ف���إذا ْ

ـ��س رم���ا ٌد ت���ذروه ُه
ياح
الر ِ
ُ
ُ
���وج ِّ

(ح) قال محمد حسن فقي(جـ) :

ف���إذا ب��ي ب��ع��د ال��ت��ع�� ُّث��ر ف��ي ال َق ْيـ

وإذا ب��ال��ح��ي��اة ب��ع��د انهزامي

راح
ال��رض��ا
ش��دي��د
ـ��د
الس ِ
ُ
ُ
طليق َّ
ِّ
َ������ر ٍة ف���ي كفاحي
َ������ر ًة ب��ع��د ك
ك
َّ
َّ

ت��ت��ج�� َّل��ى ب��وج��ه��ه��ا فأراها

األشباح
َش�� َب��ح��ا م��ث��ل��ن��ا م���ن
ِ

َّ
��م��ك َه ِّمي
ال َت��خَ �� ْف��ن��ي،
ف���إن َه َّ

وال���ج���راح ال��ت��ي تسيل جراحي
َ

واجهتني حيرى وقالت  :أتخشاني

ِ
جناح
ري����ش
غ��ي��ر
وم����ا أن����ت
ِ
ُ

(أ) من كبار أدباء األندلس وشعرائها ،توفي سنة 489هـ .
(ب) من مشاهير شعراء األندلس في القرنين الخامس والسادس ،اشتهر بإجادة الوصف.
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()6

ِّبيني الخبر ،واإلنشاء ،ونوع كل منهما ،والمعنى البالغي الذي يدل عليه :

( أ ) قال ال ّله تعالى ﴿ :

﴾ «البقرة .»24

(ب) وقال تعالى ﴿ :
﴾ «البقرة».
(جـ) قال الفرزدق :

أعــز الـنـــاس قــومــ ًا و ُأســـر ًة
ألست
ُ
َّ

جانب ؟
وأمنعــهم ج��ار ًا إذا ِضـيم
ُ

ــــــدت لـي
ـــام قــد ُع
َ
يقـــولـون يا َع ُ

ليـت شعـــري ب��م��اذا تعـو ُد !
فيا
َ

(هـ) قال طاهر زمخشري( أ ) :
ْ
هل ِج ْئ َت يضحك في أيامك ال َق َد ُر

عيد ليس ل��ه ف��ي مهجتي
أث��ر ؟
ي��ا ُ
ُ

كنت أدف ُعها
ُّأم الهمو ِم التي ق��د
ُ

��ر ؟
الح ْ
َ
��ت ومنك على درب��ي لها إ َب ُ

(د) قال شوقي :

لـقــد كـنــــت لي أمـســـــي ما لم ُأ ِر ْد

هل جئت تحمل لي اآلم��ال باسم ًة

ُّأم ال��س��راب ال��ذي ق��د كنت أحسبه
( أ ) شاعر سعودي معاصر توفي حديثاً.
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فهل أن��ت ل��ي الـيـوم م��ا ال ُأري���د ؟

فر ؟
الس ُ
كما أري��د فيخلو للهوى َّ
ٌ
ب���رق م��ا ل��ه َم��ط��ر ؟
لنفسي
ِر ًّي����ا
َ

()7

ّبيني األنواع البديعية فيما يأتي من النصوص موضحة رأيك في قيمتها الفنية :

( أ ) قال الفرزدق يمدح نصر بن سيار( أ ) :

ــــدف( )1لـه
إذا ما أبـى
أبـت خـنْ
ٌ
نـصـر ْ
ٌ

��ز م��ن َنصر إذا خ��اف ِ
ناص َر ُه
وق��د َع َّ َ ْ ْ ٌ

ٍ
كترث
غير ُم
عنِّي َ

ستهام القلب ذا ُح َرق
تركتني ُم
َ

وال��س�� ْق��م أوص��ى بي
للضنى
لكنه َّ
ُّ
ِ
وأوصاب
وت��ب��اري��ح
ج���وي
أخ���ا
ٍ
ً

وم��ا وج���دت ل��ذي��ذ ال��ن��وم بعدك ُُم

ٍ
حنظل في الطعم أوصاب
إال َجني

(ب) قال القاضي عياض(ب) :
��م��ل
ي��ام�� ْن َت َ
َ
��ح َّ

()2

الدجى َس َه ًرا
أراق��ب النجم في ُجنْح ُّ

(جـ) وقال شاعر أندلسي يصف مدينة َب َلنْسية :
كـأن بـ َلــنْــــــســـيــ َة ِ
ـــــــــب
كـاع
ٌ
َّ َ

إذا جــئــ َتـها ســـتـرت نــفــســــــهـا

( د ) قال ابن حمديس(جـ) يمدح :
ٍ
ــتــــوف فالـذبــاب بـها
ريـاض ُح
لهم
ُ

(هـ) قال المتنبي يمدح :
فاللـيـل حـيـن َق ِ
أبــيــض
ـت فـيــها
ـد ْم َ
ٌ

راص���د للنجم أو صابي
كأنني
ٌ

()3

األخضر
��ـ��ن��دس
ال��س
وملبســـها
ُ
ُ
ُّ
تظهر
ب��أك��م��ام��ه��ا ف���ه���ي ال
ُ

وه ُم في الهوادي كلما اقتحموا
ْ
يش ُ
ــد ُ
��ت عنها أسو ُد
والصـبح منذ رح�� ْل َ

( أ ) آخر ُوالة بني أمية على خراسان.
(ب) ِعياض بن موسى السبتي  :إمام أهل الحديث في المغرب ،كان من أعظم الناس معرف ًة بكالم العرب وأنسابهم ،توفي سنة 544هـ.
(جـ) هو عبدالجبار بن أبي بكر ،شاعر مبدع ،ولد في صقلية ،ثم رحل إلى األندلس ومدح المعتمد بن عباد ،توفي سنة 537هـ.
( )3الصائبة  :هم عبدة النجوم.
( )2رحل		.
		
( )1اسم قبيلة الممدوح.
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ثاني ًا
فـي عـــــلـــم املـــــعــــــانـي
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أثر علم املعاين يف بالغة الكالم
عرفت يف دراستك بالسنة األوىل ،أن البالغة تنقسم إىل علوم ثالثة  :املعاين والبيان والبديع ،وأن
موضوع علم املعاين  :دراسة خصائص الرتاكيب اللغوية ،من حيث داللتها عىل املعنى ،وهو يرشدنا
إىل اختيار الرتكيب اللغوي املناسب للموقف ،ونعني باملوقف  :موقف املتكلم أو الكاتب من السامع
أو القارىء ،واملوضوع الذي ُيساق فيه احلديث أو النص املكتوب شعر ًا كان أم نثر ًا .كام نعني بالرتكيب
اللغوي  :نوع اجلملة ،وأنواع الكلامت التي ترتكب منها ،وطريقة تركيبها .فقد عرفت من دراستك ،أن
اجلملة االسمية ُتستخدم يف غري ما ُتستخدم فيه اجلملة الفعلية ،وأن اجلملة نوعان  :خربية وإنشائية ،وأن
للجمل اخلربية أغراض ًا خمتلفة ،كام أن للجمل اإلنشائية أساليب متنوعة وأغراض ًا متباينة خترج عن املعنى
احلقيقي الذي تؤديه األساليب اإلنشائية.

ويمكننا أن نقول بعبارة أخرى  :إن غاية علم املعاين ،إرشادك إىل الطريقة التي مت ِّكنُك من جعل الصورة
اللفظية أقرب ما تكون داللة عىل الفكرة التي ختطر يف ذهنك .فحني نفكر يف معنى نريد أن ُنعبرِّ به عن خرب
وقع يف املايض ،أو واقع يف احلارض ،أو سيحدث يف املستقبل ،نستخدم يف كل حالة صورة تعبريية ختتلف
عن األخرى ،والبد أننا سنراعي ذلك أيض ًا بالنسبة ملن تلقي عليه اخلرب من ناحية درجة استعداده لتصديق
ما يسمعه أو تكذيبه .كذلك األمر حني نريد أن نعرب عن معنى نريد االستفهام عنه ،أو األمر به ،أو النهي
عنه ،أو التعجب منه ،فإننا نستخدم يف ذلك صور ًا تعبريية خمتلفة هي أقرب ما تكون داللة عىل املعنى الذي
خطر لنا .وسنجد كل صورنا التعبريية ـ عادة ـ خاضعة يف تركيبها لرتتيب لغوي معني ،ترشدنا إليه فطرتنا
يف استخدام اللغة العربية ،ودراستنا علم النحو؛ الذي يرشدنا إىل وظيفة كل لفظ عىل حدة يف اجلملة ،وما
يلحق باأللفاظ من العالمات الدالة عىل تعلقها بغريها يف تلك اجلملة ،كذلك حيدد لنا تراكيب اجلمل من
حيث صحتها وفسادها ،وشيوعها وندرهتا .فهو يقرر مثال أن للجمل االسمية ركنني أساسيني  :أوهلام
املبتدأ وثانيهام اخلرب ،وللجمل الفعلية ركنني ال تتم اجلمل إال هبام  :أوهلام الفعل وثانيهام الفاعل.
15

وعلم املعاين يف إرشاده لنا إىل اختيار الرتكيب اللغوي املناسب للموقف ،ال خيرج عام رسمه علم
النحو لصحة الكالم ،ولكنه يفرض علينا ـ لغرض يستدعيه املوقف ـ أن نقدم أو نؤخر ركن ًا أو آخر،
وأن نذكره أو نحذفه .فعلم املعاين ـ كام ترين ـ وثيق الصلة بعلم النحو ،إذ يلتقيان يف االهتامم بدراسة
خصائص الرتاكيب اللغوية ،ولكن علم املعاين هيتم يف دراسته بداللة هذه الرتاكيب عىل املعاين املناسبة
لكل موقف ،وهو من أجل ذلك ال يقترص عىل البحث يف كل مجلة مفردة عىل حدة ،ولكنه يمد نطاق
بحثه يف الرتكيب اللغوي املناسب للموقف؛ إىل عالقة كل مجلة باألخرى ،وإىل النص كله؛ بوصفه تعبري ًا
متصال عن موقف واحد له معنى كيل عام ،وهلذا يرشدنا ـ مثال ـ إىل طريقة اإلجياز أو اإلطناب يف اجلملة
املفردة ،ويف النص بوصفه مجلة واحدة ،ويرشدنا إىل الطريقة املثىل لفصل اجلمل يف النص بعضها عن
بعض ،أو وصلها حسبام يقتضيه املوقف ووفق ًا للمعاين املتقررة يف نفوسنا.
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الـذكـــــــــــــر والــحـــــــــــــذف
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أ ــــ ذكــــر املـســـــــــند واملـســــــــند إلـيـه
نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :
 2ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [آل عمران].
﴾ [يس].

 3ـ قال عمرو بن كلثوم( أ ) :
ِ
����د َع ِ
ال��ق��ب��ائ ُ
��ل��م
��ل ِم��� ْن َم َع ٍّد
و َق ْ
ِ
��م َ
��ون إذا قدرنا
ب��أ َّن��ا
ال��م�� ْط��ع ُ
ُ
وأ َّن������ا ال��م��ان��ع��ون ل��م��ا أردنا

 4ـ قال محمد حسن فقي :

إذا ُق���ب���ب بِ��أب�� َط ِ
��ح��ه��ا ُبنِينا
ْ
َ ٌ

ال��م��ه��ل��ك��ون إذا اب ُت ِلينا
وأ َّن����ا
ُ
وأ َّن�����ا ال���ن���ازل���ون ب��ح��ي��ث ِشينا

ش����اء ب���أن ي��ك��ون مثاب ًة
وال��� ّل���ه
َ

ِ
ِ
وهضاب
���ف���او ٍز
���اء ب��ي��ن َم
ش���م َ
َّ
����ر ٍق و َت ِ
باب
ل��ل��ن��اس ب��ع��د َت���� َف ُّ

ش����اء ل��م��ص��ط��ف��اه مكانة
وال��� ّل���ه
َ

َج��� َّل���ت ب��رف��ع��ت��ه��ا ع��ل��ى اآلراب

ش����اء ب����� َأ ْن ي��ك��ون منار ًة
ال��� ّل���ه
َ

ش���اء ب���أن ت��ك��ون شريع ًة
وال��� ّل���ه
َ

( أ ) شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات.
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س��م��ح��اء دع��و ُت��ه م���دى األحقاب
َ

نـظــرة حتـلـيـلـية :
بالسنة األوىل أن أساس املعنى يف اجلملة اخلربية أو اإلنشائ ّية هو ما نسميه
عرفت يف دروس البالغة َّ
باإلسناد ،وهو يقوم يف اجلملة االسمية عىل ركنني أساسيني  :املبتدأ واخلرب ،ويف اجلملة الفعلية عىل :
الفعل والفاعل ،والركن األول يف اجلملة االسمية وهو املبتدأ خمرب عنه ،وكذلك الفاعل يف اجلملة الفعلية،
ال منها املسند إليه ،وكأننا أسندنا اخلرب للمبتدأ يف اجلملة االسمية ،والفعل للفاعل يف
وهلذا نسمي ك ً
اجلملة الفعلية .أما الركن الثاين الذي أسندناه وهو اخلرب يف اجلملة االسمية ،والفعل يف اجلملة الفعلية
فهو خمرب به ونسميه املسند ،ومن الطبيعي أال تفيد اجلملة معنى كامال إال بذكر الطرفني  :املسند واملسند
إليه ،غري أننا نحس يف الرتاكيب اللغوية التي نستخدمها يف حياتنا العادية ،أو التي نقرؤها يف النصوص
النثرية والشعرية بأن ذكر املسند أو املسند إليه يف بعض اجلمل ليس رضوري ًا ،وأننا لو تركناه ملا حدث
أدنى التباس يف املعنى املقصود ،إذ نجد يف اجلملة نفسها أو يف سابقتها ما يدل عىل ما يمكن تركه سواء
أكان املسند أم املسند إليه.
وملا كان األصل يف التعبري أن يكون بالقدر الذي يتطلبه املعنى دون زيادة ،فاإلبقاء عىل املسند أو
املسند إليه حني يمكن االستغناء عن أهيام ـ رضورة بالغية يستدعيها املوقف.

ولو أننا تأملنا النامذج السابقة لوجدنا يف املثال األول أن معنى قوله سبحانه وتعاىل  :إن مجاعة من أهل
الكتاب وهم اليهود الذين كانوا حول مدينة الرسول ﷺ عىل عهده حيرفون كالم اللهّ لتظنوا أنه من وحيه
وتنزيله ،وما ذلك الذي لووا به َألسنتهم فحرفوه وأحدثوه من كتاب اللهّ ،وهم يزعمون أن ما لووا به
َألسنتهم من التحريف والكذب والباطل فأحلقوه يف كتاب اللهّ من عند اللهّ ومما أنزله ـ جل شأنه ـ عىل أحد
أنبيائه ،ولكنه يف احلقيقة مما أحدثوه بأنفسهم افرتاء عىل اللهّ ،وهم يتعمدون قول الكذب عىل اللهّ مع علمهم
سوء ما يفعلون .ففي هذه اآلية خيص اللهّ ـ تبارك وتعاىل ـ بالذكر مجاعة من أهل الكتاب ،ويركز عىل فعل
َ

سيىء يقومون به ـ وهو حتريف ما أنزل اللهّ ـ ،ثم حماولتهم إقناع الناس بأن ما حرفوه هو من عند اللهّ .ويثري
ـ جل وعال ـ انتباهنا إىل كذهبم ،ونفي حتريفهم عن كتاب اللهّ وما أنزله .وكانت وسيلة القرآن الكريم
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إىل تأكيد معان بعينها ،ونفي أخرى يف هذه اآلية ،وتقرير ذلك كله يف أذهاننا االعتامد عىل ذكر املسند إليه
أكثر من مرة ،مع إمكان االستغناء عنه ،لوال هذه الرضورة البالغية وهي تأكيد املعنى وإقراره يف نفوسنا
﴾ نعلم أن الضمري
وأذهاننا .ففي قوله تعاىل ﴿ :
لووا به ألسنتهم؛ أي التحريف الذي أحدثوه .ولن حيدث يف أذهاننا أي لبس يف املعنى
(هو) عائد إىل ما َ
املقصود لو حذفنا املسند إليه وهو الضمري ،ولكن ذكره يف كل مجلة من اآلية أطلعنا بوضوح عىل حماولة
ا ُمل ِض ِّلني تأكيد نسبة التحريف إىل ما أنزله اهلل ،ونبهنا بقوة إىل نفي التحريف عام أنزله تبارك وتعاىل.
ونرى يف املثال الثاين يف اجلواب عىل السؤال  :من حييى العظام وهي رميم ؟ ذكر ًا للفعل (حيييها) وهو
املسند مع إمكان تركه ،ويكون جواب السؤال  :اللهّ ،أو الذي أنشأها أول مرة ،ويف القرآن الكريم آيات
كثرية ُترك فيها املسند وهو الفعل يف جواب السؤال ،وهذا أمر طبيعي لوجود ما يدل عليه يف السؤال
﴾ .وترك الفعل يف جواب السؤال مألوف يف
نفسه ،وهو الفعل ذاته كام نرى يف اآلية الكريمة ﴿
كالمنا العادي ،فحني تسمع مدرسك يسأل  :من غاب أمس ؟ فتجيبه  :حممد .ومفهوم أنك تعني  :غاب
حممد .فام الغاية إذن من ذكر الفعل يف اآلية الكريمة ؟ لو أنك تأملت يف سؤال مدرسك لوجدت أنه هيتم
بمعرفة املسند إليه وهو الفاعل أي الذي غاب ،أما املسند ـ وهو الفعل نفسه ـ فهو مفهوم من السياق
وال داعي لذكره ،أما السؤال يف اآلية الكريمة فهو صادر ممن يشك يف الفعل والفاعل عىل السواء ،ويريد
االستفسار عنهام مع ًا ،فذكر الفعل هنا رضورة بالغية مؤكدة إلثبات معجزة اإلحياء والقدرة عىل بث
احلياة يف العظام بعد أن صارت رميامً ،ثم إثبات هذه القدرة للهّ وإسناد املعجزة إليه ،بدليل عدم اكتفاء اآلية
بالقول :حيييها اللهّ ،بل (حيييها الذي أنشأها أول مرة) أي خالقها ابتداء قبل أن تكون موجودة أصالً.
ونرى يف املثال الثالث الشاعر اجلاهيل عمرو بن كلثوم يف مقام الفخر بقبيلته ،فهم كرماء يقدمون
ما عندهم من طعام لضيوفهم ،وهم أبطال حرب قادرون عىل إهالك أعدائهم ،وهم أقوياء بحيث
شاءوا ـ أن يمنعوا القبائل األخرى من النزول يف أرض للرعي ،أو لورود املاء .أما قبيلته
يستطيعون ـ لو ُ
فهي تنزل حيث تشاء ،ال يقدر أحد عىل منعها.
وإذا تأملت األبيات وجدت أن الشاعر ذكر املسند إليه (وهو الضمري اسم أن) أربع مرات ،وكان
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يمكنه االكتفاء بذكره يف املرة األوىل فيقول  :بأ َّنا املطعمون واملهلكون واملانعون والنازلون .ولك َّن إرصاره
عىل ذكره رضورة اقتضاها مقام الفخر بنسبة هذه األعامل إىل قومه .ولو أنك رجعت إىل ُم َعلقة الشاعر
التي أوردنا منها هذه األبيات لوجدت أنه استعان بذكر املسند إليه يف مقام الفخر بقبيلته يف مواضع كثرية
أخرى غري التي ذكرناها.

ونرى يف املثال الرابع الشاعر حممد حسن فقي يمدح الرسول صلوات اللهّ عليه هبذه األبيات فيقول
إن اللهّ ـ ّ
جل وعال ـ قد شاء أن يكون رسوله من بني العرب ،خيرج من جزيرهتم ليكون هداية للعاملني،
وأن جيتمع شمل العرب باإلسالم عىل يديه ،بعد أن كانوا قبائل متفرقة متنابذة ،وأن تكون دعوة اإلسالم
التي ُأرسل هبا حممد ﷺ هي الرشيعة التي ارتضاها اللهّ للبرش عىل مدى األزمان ،وأن َي ْبلغ الرسول
صلوات اللهّ عليه مكانة رفيعة عند اللهّ ،ويف قلوب ماليني املسلمني تفوق كل غاية .ونجد الشاعر يكرر
شاء اللهّ
املسند إليه ـ وهو لفظ اجلاللة ـ يف كل بيت ،إظهار ًا لتعظيم قدر الرسول صلوات اللهّ عليه ،فقد َ
له كل ذلك وال راد ملشيئته ،ولوال الرغبة يف إظهار التعظيم التي نحسها واضحة يف أبيات الشاعر الكتفى
بذكر لفظ اجلاللة يف البيت األول دون بقية األبيات.
ومن النامذج السابقة يتبني لنا أن ذكر املسند واملسند إليه مع ًا يف اجلمل االسمية والفعلية هو األصل يف
الرتكيب اللغوي ،ولكننا نرى يف بعض الرتاكيب أن ذكر أحدمها ليس رضوري ًا ـ لوجود ما يدل عليه يف
سواء أكان املسند أم املسند إليه ـ ليضيف
حالة تركه ـ وعىل الرغم من ذلك يبقى ما يمكن االستغناء عنه ـ
َ

إىل املعنى قيمة مجالية  :كإيضاحه وتقريره يف ذهن املخاطب ،أو إظهار الفخر ،أو التلذذ ،أو التعظيم ،أو
التعنيف والتقريع ،أو غري ذلك من املعاين التي يمكنك إدراكها.
وهناك مواقف تصادفك يف حياتك العامة توجب عليك ذكر املسند واملسند إليه يف كل مجلة ـ مع
إمكان حذف أحدمها لوجود ما يدل عليه ـ وذلك حني تشكني يف ذكاء سامعك ،أو حني ُتدعني للشهادة
يف قضية ،أو عندما تكتبني صك ًا أو ُيكتب لك ،دفع ًا للبس وأخذ ًا باحليطة ومنع ًا لإلنكار.
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
في األمثلة اآلتية مواضع ذكر فيها المسند أو المسند إليه ،وضحيها مع بيان سبب الذكر وما أحدثه
في المعنى من جمال :

 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :
											

 2ـ وقال تعالى ﴿ :
											
 3ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾

[النحـل]

﴾

[البقـرة]

﴾ [طـــه]

 4ـ قال أحمد شوقي :

ج��ن��اح اس��ت��ذرى( )1به
ال��ح��ق خلف
ٍ
ُّ
ِ
ُ
ال��ح��ري��ة ال��ق��ان��ي ،له
ه��ي��ك��ل
ه��و
ِ
ُ
ب��ال��راح��ات أو
األع���زال
ه��و م��ا بنى

 5ـ قال ابن الرومي( أ ) :

وم ِ
ناح
���د السلطان َخ�� ْل��ف َج ِ
���راش ُ
َ
للهياكل م��ن فِ
ِ
����دى
م��ا
وأضاح
ِ
ً

باألرواح
ال��ش��ه��داء
ه��و م��ا ب��ن��ى
ِ
ُ

الم َـر َّجـــــــَى للتــي ُر ْمـــ ُتــــها
أنــت ُ

أن���ت ال��م��رج��ى لِ�� َّل��ت��ي ِخ ْف ُتها

التــــراب وال الـطـــي َن
أنا ال أعــــرف
َ

��م��ن��ي م��ن األرض ُج ْح ُر
وال َض َّ
ٍ
���ف���اء و ُط ْه ُر
س��م��اء ل��ه��ا َص
ف��ي
ٌ

 6ـ قال محمد بن علي السنوسي(ب) :

ُ
يــعــيــــش ويحـــيـا
أنا من عـــــال ٍم

( أ ) من شعراء العصر العباسي ،عاش في القرن الثالث الهجري ،واشتهر بدقة التصوير وطول النفس.
( )1استذرى  :استظل.
				
(ب) شاعر سعودي معاصر.
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 7ـ قال حسان بن ثابت( أ ) :

م��ت��ى ُت��س��أل��ي ع��ن��ا ُت��نَ�� ِّب��ي بأننا
��ق��ور َمصالِ ٌت
وأ َّن����ا ع��ران��ي�� ٌن ُص
ٌ
ونحن إذا ل��م ُي�� ْب ِ
أمرهم
��رم ال��ن��اس َ

ونحن إذا ما الحرب ح َّ ِ
رارها
ُ ُ
��ل ص ُ
م���ام القائدين إل��ى الوغى
نكون ِز
َ

 8ـ قال ابن الدمينة(ب) :

بي نــ ْعـــسـ ٌة
ألس َتـــغْـــشي ومـا َ
وإني ْ
ِ
ألرضـكم
الســحاب
وإني ألسـتــسـقي
َ

 9ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

����ز ُم َق َّد ِم
ك�����رام وأ َّن�����ا أه���ل ِع ٍّ
ٌ
���ز ق��ن��ا ًة َم�� ْت��نُ��ه��ا ل��م ُي َو َّص ِم
���ه ُّ
َن ُ

ن��ك��ون على أم��ر م��ن ال��ح��ق ُم ْب َر ِم
الحالَّب بالموت والد ِم
وجادت على َ
إذا ال�� َف ِ
��ش ُ
ع��دي��د ل��م يتقد ِم
ال��ر
��ل
ُ
ِّ
ِ
���م َخيا ُل ِك
وم���ا ذاك إال أن ُي���ل َّ
ويعجبني م��ا أح��س�� َن ال�� ّل�� ُه حا َل ِك
﴾ [المائدة ]4 :

( أ ) شاعر مخضرم ،متقدم اإلسالم ،أصبح شاعر الرسول ﷺ ،وكان ير ُّد عن اإلسالم بشعره عادية الكفار.
(ب) عبدال ّله بن عبيدال ّله مجيد في الغزل عاش في القرن الثاني الهجري.
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ب ـــ حذف املسند واملسند إليه
نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :
 2ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [البقرة .]18 :
﴾ [التوبة .]3 :
﴾ [لقمان .]25 :

 3ـ وقال تعالى ﴿ :
 4ـ قال حاتم الطائي( أ ) :

ُ
الـتراث عن الفـــتــى
أمـاوي ال ُيـغْــنِي
َّ

َ
الص ْد ُر
إذا َح ْش َر َج ْت يوم ًا
وض��اق بها َّ

ُيغـــار عليــنا واتــرين َفيــــشــتــــ َفى

بنا إن ُأ ِصـبـنا أو ُن ِغــيـر على ِو ْتر

الصمة(ب) :
 5ـ وقال ُد َر ْي ُد بن
َّ

الدهــر شـــطـرين بيننا
كذاك قـــســمنا
َ

 6ـ وقال حسن قرشي(جـ) :
ِ
ْ
َ������ر ٌد ِم
غ
������ل ُء ِص���ب���ا ُه األ ْغ َي ِد

ش����اع����ر ي���ف���ت��� ُّن ف����ي أنغامه
ٌ
ِ
م��������ار ٌد ف����ي َفنِّه
ع���ب���ق���ري
ٌّ

فما ينقضي إال ونحـن على شطر

ِ
���م���راح ال َي ِد
س���اط���ع
ُ
ال���غ���رة م ْ
َّ
ال����در ك��ال��زه��ر النَّ ِدي
وي��ص��وغ
َّ
�����و ُج المعبد
��ه��ب و َف
لمسة
ُّ
ْ
ال��ش ْ

( أ ) شاعر جاهلي من أشهر أجواد العرب.
(ب) فارس شجاع من قبيلة هوازن عاش فترة طويلة وأدرك اإلسالم ولم يسلم ،وقد قتل يوم حنين.
(جـ) شاعر سعودي معاصر.
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نـظــرة حتـلـيـلـية :
عرفت من الدرس السابق إمكان االستغناء عن املسند أو املسند إليه لوجود ما يدل عليه دون إهبام
أو لبس ،وأن ذكر أهيام يف هذه احلالة ـ مع أنه األصل يقتيض البحث عن القيمة الفنية التي ُأضيفت إىل

سواء أكان املسند أم
املعنى بسبب التمسك بالذكر .أما إذا ُوجدت القرينة التي تدل عىل ما يمكن حذفه
َ
املسند إليه ،ومل تكن هناك رضورة بالغية تستدعي التمسك بذكر أهيام ،فاحلذف يف هذه احلالة ْأوىل مراعا ًة
للجامل الفني يف التعبري.
وإذا تأملنا النـمــــوذج األول وجــدنا اآليــة الكـــريمـــة تتحدث عن املنـــافـقــني بوضــوح
ال لبس فيه ،فقد سبقتها آيات تدل عليهم إذ تقول ﴿ :

﴾ فتكرار ذكر املسند إليه وهو املبتدأ سواء أكان االسم الظاهر وهو قولنا :
(املنافقون) أم اسم اإلشارة (أولئك) ال رضورة له من الناحية البالغية يف قوله ( :صم بكم عمي) إلدراكنا
إياه ألول وهلة ،بل إنك جتدين يف حذفه قيمة مجالية أفاد منها املعنى وهي تأكيد ذم املنافقني وحتقريهم ألن
التعبري عىل هذه الصورة يشعر بأن اخلرب انطبق متام االنطباق عىل املخرب عنه حتى أغنى عن ذكره.

لل ورسوله بريئان من املرشكني الذين ظلوا عىل
وترين يف النموذج الثاين أن اآلية الكريمة تفيد أن ا هّ
ضالهلم وأبوا اإلقرار بوحدانية اللهّ ودعوة اإلسالم ،وقد أفادت اآلية املعنى يف مجلتني اسميتني  :األوىل
بريء منهم) .فكأن املسند يف
بريء من املرشكني) والثانية معطوفة عىل األوىل وهي (ورسوله
(أن اللهّ
ٌ
ٌ
اجلملة الثانية وهو اخلرب حذف لوجود قرينة قوية تدل عليه وهو اخلرب يف اجلملة األوىل ،وتكراره ال معنى
له ،فاحلذف هنا مقصود به االختصار واإلجياز .ومعنى اآلية ال ُيوجد جماال لذي برص وفهم ألن يعطف
و(رسوله) عىل املرشكني ألن املعنى عندئذ ينايف العقل متام ًا.
(م ْن خلق الســموات واألرض)
وترين يف النمــوذج الثالث سؤاال طرحـتــه اآلية الكريمــة وهو َ
ويشـبـه إىل حــد كــبري الســـؤال الذي تضمنـته اآلية األخــرى التي حلـلـناها يف الدرس السـابق
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(من حييي العظام وهي رميم) .وقد ذكرنا لك من قبل أن اجلواب عن مثل هذه األسئلة ال يتضمن عادة
ذكر املسند ـ وهو الفعل ـ لوجود ما يدل عليه يف السؤال نفسه ،فإذا ذكر الفعل ـ كام بينا يف الدرس
السابق ـ كان ذلك بسبب زيادة يف املعــنى ،وإذا ُحــذف كام أمجل يف التعبــري منع ًا لتكــرار ذكـر
الفعل ،وطلب ًا لإلجياز ،فلم يرد يف اآلية  :ليقولن خلقها اللهّ ،بل ورد  :ليقــولن اللهّ ،وهكذا الشأن دائ ًام
يف جـواب من يسأل.
ويقول حاتم الطائي يف املثال الرابع خماطب ًا زوجته  :إن املال ال يغني عن اإلنسان شيئ ًا إذا انتهى أجله،
وترين الشاعر يف الشطر الثاين مل يذكر فاعل (حرشجت) وهي النفس ،ألن اختصاص احلرشجة وضيق
تاء التأنيث التي أحلقت
الصدر منوط هبا ،وبذلك تتعني لنا متام ًا وال ينرصف ذهننا إىل غريها .كام أن َ
بالفعل زادتنا تأكيد ًا بأن النفس هي املقصودة ،فحذف الفاعل هنا مل يتم ملجرد االختصار بل إلظهار
تع ُّينه ،فهو ليس مضمر ًا ألنه مل يتقدم له ظاهر يفرسه وإنام دلت القرينة احلالية عليه.

ولو تأملنا كالمنا العادي وما نقرؤه من نصوص يف الشعر والنثر لوجدنا أن الفاعل يحُ ذف عادة
الكهرباء) وال ندري َم ْن الذي قطعها ،أو للعلم به ولكننا ال نريد
لعدم العلم به ،كام لو قلنا ُ ( :قطِ َعت
ُ
أن نكشف عنه لسبب من األسباب .وحيدث ذلك دائ ًام حني ُيبنى الفعل للمجهول كام نتبني يف املثال
اخلامس الذي يصف فيه الشاعر اجلاهيل دريد بن الصمة حياة العرب يف جاهليتهم قبل أن يرشق عليهم
نور اإلسالم فيقول إهنم يف حرب مستمرة  :مرة هيامجهم أعداؤهم إلدراك ثأرهم وأخرى هم هيامجون
أعداءهم بسبب الثأر أيض ًا .ونرى الشاعر حيذف املسند إليه ـ وهو الفاعل ـ يف ثالثة مواضع من البيت
َ
األول حني يستخدم األفعال املبنية للمجهول ( ُيغار) و( ُيشتفى) و( ُأصبنا) .وهو ال جيهل الفاعل احلقيقي

ولكنه ال يرغب يف حتديد قبيلة بعينها وإنام يريد التكثري من األعداء الذين يغريون عليهم ويشتفون منهم
ويصيبوهنم .ولو ذكر الفاعل احلقيقي لضـاع املعـنى املقصـود كـذلك نراه يف البيت الثـاين حيـذف املسـند
إليه ـ وهو فاعل ينقيض ـ اكتفاء بالضمري املسترت يف الفعل لوجود قرينة قوية تدل عليه دون غريه وهو
الدهر ،فالذكر هنا زيادة غري مستحبة لتكرر اللفظ دون وجود غاية مجالية.
وحييي الشاعر السعودي املعارص حسن قريش يف املثال السادس ذكرى الشاعر التونيس أيب القاسم
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الشايب فيمدحه هبذه األبيات ،ونراه يقول  :غرد ،شاعر ،عبقري ،مارد .وكل لفظ منها خرب ملبتدأ حمذوف
تقديره (هو) ،فلامذا حذف الشاعر املسند إليه ـ وهو املبتدأ ـ يف األبيات الثالثة ؟
من الواضح أن املقصود هو التعظيم ،وكأن املمدوح متعينِّ بحيث ال ينرصف الذهن إىل غريه .ومن
عادة الشعراء العرب يف مدحيهم ـ منذ العصور القديمة ـ أن يفعلوا ذلك ،فهم يأتون باخلرب املبني عىل
املبتدأ املحذوف حني يذكرون املمدوح فيقولون  :فتى من صفته كذا أو قوم من صفتهم كيت وكيت.

ويتبني لنا من هذه النامذج أن حذف املسند أو املسند إليه فيام نستخدمه من الرتاكيب اللغوية أجدى
عىل مجال التعبري من ذكره إذا ُوجدت يف الكالم قرينة تدل عىل املحذوف بحيث يدركه الذهن ألول
وهلة .وحذف املسند إليه يف هذه احلالة يفيد أغراض ًا كثرية تزيد املعنى قوة ومجاال .فقد رأينا يف األمثلة
السابقة أنه أفاد تأكيد الذم أو املدح أو ادعاء تع ُّينه ،أو تكثري الفائدة منه ،أو إلدراك فضيلة اإلجياز يف
التعبري .وهو يفيد أغراض ًا أخرى كثرية ندركها يف حياتنا اليومية .فكثري ًا ما نحذف املبتدأ لضيق املقام

بسبب املرض فأنت حتبني من يسألك  :كيف أنت ؟ فتقولني  :مريضة ،وال تقولني  :أنا مريضة ،كذلك
عند التنبيه عىل خطر حني تصيحني  :حريق ! أو النتهاز فرصة حني نقول للصائد  :غزال ! أو ليتيرس لك
اإلنكار لو قلت يف ذم شخص مثال  :كاذب ،دون أن حتددي اسمه.
كذلك نحذف املسند إذا كان خرب ًا لالختصار وعدم التكرار ،كام رأينا يف النموذج الثاين ،أو لضيق
املقام حني نقول  :خرجت فإذا النار .فاملفاجأة متنعنا من ذكر اخلرب وتقديره (مشتعلة).

ال لتجنب تكراره ،وطلب ًا لالختصار كام رأينا يف النموذج الثالث وأغراض
وحيذف املسند إذا كان فع ً
حذف املسند أو املسند إليه كثرية ،ال سبيل إىل حرصها ،وما قدمناه من أمثلة يفتح لك طرق إدراكها،
وتذوق ما هبا من مجال فني.
وتعيني مواضعها،
ّ
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
في األمثلة اآلتية مواضع حذف فيها المسند أو المسند إليه ،وضحيها مع بيان سبب الحذف وما
أحدثه في المعنى من جمال :
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :
 2ـ وقال تعالى ﴿ :
 3ـ وقال تعالى ﴿ :
 4ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [سبأ .]31 :

﴾ [القيامة .]26 :

 5ـ قال قيس بن الخطيم( أ ) :

﴾ [سبأ .]34 :

﴾ [يوسف .]35 :

نــحــن بــما عــنـــدنا وأنــت بـــما

ٍ
مختلف
وال�������رأي
راض
ع���ن���دك
ُ
ُ

ومـن َي ُ
ـك أمســـى بالمديـنــة َر ْحـ ُلـ ُه

َريب
ف���إن���ي و َق����� َّي
�����ار ب���ه���ا َلغ ُ
ٌ

ــهـم
قــوم إذا أكـلـوا أخــفـوا حـديـ َث ُ

ِ
والدار
واس��ت��وث��ق��وا م��ن ِرت���اج ال��ب��اب

ــم يلـطم وجــهـ ُه
سـريـع إلى ابـن ال َع ِّ

ول��ي��س إل���ى داع����ي ال���نَّ���دى بِسري ِع

ضابيء البرجمي(ب) :
 6ـ قال
ُ
 7ـ قال الشاعر :

 8ـ قال األقيشر(جـ) :

( أ ) شاعر جاهلي ،أدرك اإلسالم ومات قبل الهجرة وله أشعار جيدة في الحماسة.
(ب) شاعر من القرن األول للهجرة كان شديد الهجاء .وهذا البيت من قصيدة قالها وهو محبوس في المدينة المنورة في زمن عثمان بن
عفان ـ رضي ال ّله عنه ـ.
(جـ) هو  :المغيرة بن عبدال ّله لقب باألقيشر لحمرة وجهه ،عاش في القرن األول للهجرة.
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 9ـ قال األعشى( أ ) :

ال َّ
َّ
ال
وإن ُم
ـــــر َت َحــــــ ً
إن َم َحــــــــ ًّ
ْ

الـســ َف ِ
َّ
ال
ـــهــ َ
ـر إ ْذ َم َ
ـــضـــوا َم َ
وإن فـي َّ

ـت ْ
بأن رأت
َــو ْي َ
ــمــ َّيـ ُة قد غ َ
قالـت ُس َ

ت����ن����اوب م���ا َل���ن���ا ووفودا
َح��� ًّق���ا
َ

()1

 10ـ قال شاعر يخاطب زوجته وقد المته على الجود :

ٌ
م�����ال ع��ن��دن��ا موجودا
م���ا دام

َـــي لعـــمـــــرك ال أزال أعــــوده
غ ٌّ

 11ـ قال الشاعر :

فــتــى
حــنــظــلي ما تـزال ِركــا ُبــه
ٌّ

ِ
ٍ
���ر منكر ًا
ت���ج���و ُد ب��م��ع��روف و ُت���ن���ك ُ

غـــالم رمــاه ال ّله بالخـــير ُمــ ْقـــبِال
ٌ

ل��ه ِس ِ
��ي��اء
��ي��م
ٌ

الــش ِ
المـــ َعـــ َّلى
ــرف ُ
هم َحــ ُّلوا من َّ َ
ُ

ِ
��س ِ
شاؤوا
��ب العشيرة حيث
ُ
وم���ن َح َ

 12ـ قال الشاعر :

()2

 13ـ قال الشاعر :

ال َت
��ش��ق على ال َب َص ْر
ُّ

دم���اؤه���م ِم��� َن ال��كَ�� َل ِ
فاء
��ب ِّ
ُ
الش ُ

ُبــــنـــا ُة مـــكـــارم وأســا ُة كَــ ْلــ ِم

()3

 14ـ قال عمر بن أبي ربيعة(ب) :

ب��ال��ك��انِ��س�� َّي��ة

دار لمــــيـــ َة إذ أهـــلي وأهـــلــهـم
ٌ

()4

ن��رع��ى ال�� َّل��ه��و والغزال

( أ ) ميمون بن قيس الشاعر الجاهلي الكبير من أصحاب المعلقات.
(ب) شاعر من العصر األموي اشتهر بالغزل الرقيق.
( )1محل ومرتحل  :مصدران ميميان بمعنى حلول وارتحال والمعنى  :الحلول في الدنيا واالرتحال إلى اآلخرة.
( )2أي حسن وعالمة واضحة.
( )3من أوهام العرب في الجاهلية أن اإلنسان إذا عضه كلب يعالج بدم يقطر من أصبع رجل شريف.
( )4اسم مكان.
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 15ـ قـال كُـ َثـ ِّي ُـر َع َّـز َة ( أ ) :

كريم يؤول الراغـــبــــــون بـــبــابــــه
ٌ

���ز ِل المواهب
إل��ى واس��ع ال��م��ع��روف َج ْ

أبي لمــا يـأبـى ذوو الحـــزم والـ ُّتـــقــى
ٌّ

ٌ
َف
����د ب���األم���ر فاعله
���ع���ول إذا م���ا َج َّ

 16ـ قال مروان بن أبي حفصة(ب) :

ٍ
م��وط��ن إال ع��ل��ى ال��ح��ق حامله
ل���دى

الـرضـا
السـخْ ُط مـنـه وال ِّ
تروك الهوى ال ُّ
 17ـ قال القطامي(جـ) :

���ب م���ا استطاعا
��ه��ى َ
وه��� َّي َ
إ ًذا َل��نَ َ

حلـــــــيــم
أمــــور لــو تـــالفـــاهــا
ٌ

( أ ) كثير بن عبدالرحمن من شعراء الطبقة األولى في اإلسالميين ،اشتهر بغزله في عزة.
(ب) ولد باليمامة وقدم بغداد أيام المهدي والرشيد ومدحهما ،وله قصائد جيدة في المديح والرثاء.
(جـ) عمير بن شي ِم  :شاعر غزل كان من نصارى بني تغلب في العراق ،توفي سنة 130هـ.
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حـ ــــ حـــــذف املفــعــــــــــول بـه
نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :
 2ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [البقرة .]245 :

﴾ [يس .]43 :

 3ـ قال الرسول ﷺ ُّ :
«كل أمتي يدخلون الجنة إال َم ْن أ َبى» [رواه البخاري عن أبي هريرة].
 4ـ قال أبو العتاهية( أ ) :

عـــواقـــــــب الدنـــيــا
تركـــــت
إني
ُ
َ

ف���ت���رك���ت م���ا أه�����وى ل��م��ا أخشى
ُ

َ
الجــــود بــين الـــنــــاس ُو ٌد
وخـــــ ْير ُ
ِ
ور ٍد
ـــم َ
ـــت بــخــــير ْ
متـى أعـــطى َنع ْ

الودو ُد
وأك������رم م���ن
ي��ص��اف��ح��ك َ
ُ
ُ

 5ـ وقال طاهر زمخشري :

ع���ذوب���ت���ه

نـظــرة حتـلـيـلـية :

����ر ُة
����س َّ
ال����م َ
َ

والجدو ُد
َ

عرفت فيما سبق دواعي ذكر أحد ركني اإلسناد الذي يقوم عليه المعنى في الجملة الخبرية
واإلنشائية عندما يجوز لنا حذفه ،كما عرفت دواعي حذفه عندما ال ي ِ
خ ُّل ذلك بالمعنى ،بل يكون في
ُ
الحذف زيادة في المعنى وإضفاء قيمة جمالية عليه.
وال يقتصر الذكر والحذف على ركني اإلسناد في الجملة ،فأنت تعلمين من دروس النحو أن للفعل
( أ ) أبو إسحاق اسماعيل بن القاسم من شعراء القرن الثاني الهجري اشتهر بشعره في الزهد توفي سنة 211هـ.
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متعلقات هي معموالته كالمفاعيل وما يشبهها من حال وتمييز واستثناء ،وأهم المتعلقات المفعول
به للفعل المتعدي الذي يحتاج إلى مفعول به أو أكثر .ومن الطبيعي حين نستخدم فعال متعدي ًا في
الجملة أن نذكر مفعوله فنقول  :أعطاني أبي جائزة لتفوقي .فالفعل أعطى هنا له مفعوالن « :أنت» الذي
والشيء الذي أعطاه لك أبوك وهو «الجائزة» .ولكننا حين نتأمل ما نقرؤه من شعر ونثر وما
ُأعطيت،
ُ
نتكلمه في أحاديثنا العادية نجد أن المفعول به للفعل المتعدي قد يحذف وال ي ِ
خ ُّل ذلك بالمعنى ،وال
ُ
ُ
يمنع فهمنا الغاية المقصودة للتعبير اللغوي ،بل نجد الحذف دائم ًا يزيد المعنى قوة ووضوح ًا وجماالً،
ويلفت نظرنا إلى أمور ما كنا نستطيع إدراكها إذا ذكر المفعول به.

وإذا تأملنا النموذج األول وجدنا أن معنى قوله َّ
جل وعال يف آياته الكريمة  :من هذا الذي ينفق يف
يقوي فقري ًا أراد اجلهاد يف سبيل اللهّ .وذلك هو القرض احلسن الذي يقرض
سبيل اللهّ فيعني ضعيف ًا ،أو ِّ
العبد ربه .وسوف جيزيه اللهّ عىل قرضه أضعاف ًا مضاعفة .ثم يقول سبحانه إنه وحده يقبض الرزق أي
يشاء منهم .فكأن مفعويل يقبض ويبسط ـ ومها
يشاء من خلقه ،ويبسطه أي يوسعه عىل من ُ
يض ِّيقه عمن ُ
كلمة (الرزق) ـ حمذوفان ،فام وجه اجلامل البالغي يف حذفهام ؟ إن املفعول به هنا معلوم أنه ليس للفعلني
يف اآلية الكريمة مفعول به سواه ،بدليل ما سبق من الكالم ،فحذفه يلفت القارئ لفت ًا قوي ًا إىل إثبات
الفعل للفاعل بحيث تتجه األذهان إليه وتنحرص األفكار فيه .فإثبات فعل (القبض) و(البسط) ونسبتهام
إىل اللهّ سبحانه مقصود لذاته ،حتى يبني للناس كافة أنه حني يستقرضهم فلخريهم ،ألنه قادر عىل أن يعني
الغني البخيل لعقابه ،وكأن الفعل املتعدي
الفقري والضعيف دون وساطة البرش ،وقادر عىل كف يده عن
ِّ
هنا نزل منزلة الالزم.

ونرى يف النموذج الثاين الفعل (نشأ) جمزوم ًا وقد حذف مفعوله .واملعنى املفهوم من اآلية  :إن نشأ
إغراقهم نغرقهم ،فلامذا حذف املفعول به من اآلية ؟ نالحظ دائ ًام أن فعل املشيئة واإلرادة إذا وقع رشط ًا
فاجلواب يدل عليه ويبينه بحيث ال خيتلف اثنان يف أن املفعول به املحذوف يف اآلية هو (إغراقهم) ألن
جواب الرشط هو (نغرقهم) .وكذلك األمر يف قوله تعاىل ( :فلو شاء هلداكم أمجعني) ال خيتلف اثنان يف

أن املفعول به املحذوف (هدايتكم) .وحذف املفعول به يف مثل هذين النموذجني حييط املعنى بنوع من
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اإلهبام جيعل القارىء أو السامع متشوق ًا إىل معرفة مفعول املشيئة ،ثم يأيت جواب الرشط فيوضحه له
ويدله عىل ما ُأهبم عليه.
ٍ
ٍ
حينئذ ال حيذف كام يف
بيشء غريب غري معهود فإن املفعول به
وإذا كان فعل املشيئة واإلرادة متعلق ًا
قول الشاعر أيب يعقوب اخلريمي( أ ).
ولو شــئـت أن أبكـــي دمـ ًا لبـكـيـ ُتـ ُه

أوسع
ع��ل��ي��ه ول���ك��� ْن س��اح��ة ال��ص�بر
ُ
البكاء بالدم
فالشاعر يف رثائه يستخدم فعل املشيئة رشط ًا ،ولكنه َع َّلق به شيئ ًا غريب ًا غري معهود وهو
ُ
دون الدمع ،وهلذا أثبت املفعول به (أن أبكي دم ًا) ومل حيذفه ،ألن جواب الرشط (لبكيته) ال يمكن أن
يوضح املفعول به املقصود غري العادي ،فذكر املفعول به هنا واجب ليتقرر معناه يف نفس السامع.

لل عليه ،يستخدم الفعل (أبى) وقد حذف مفعوله،
ونرى يف النموذج الثالث أن الرسول صلوات ا هّ
وواضح أن معنى احلديث الرشيف  :كل املسلمني يدخلون اجلنة إال من َأبى دخوهلا .فاملفعول به معلوم
لسبق الفعل (يدخلون) وحذفه اختصار ًا يضفي عىل التعبري مجاال ،كام أنه يثري االنتباه إىل الفعل (أ َبى)،
وم ْن ِم َن املسلمني يأ َبى أن يدخل اجلنة ؟ فيقول الرسول ﷺ َمل ْن سأله َ :م ْن أطاعني دخل
ليسأل السامع َ :
لل عليه
وم ْن عصاين فقد أ َبى .فمفهوم الفعل (أ َبى) موضوع أسايس أراد الرسول ـ صلوات ا هّ
اجلنةَ ،

وسالمه ـ أن يلفت النظر إليه ،ألن اإلباء مرتبط بارتكاب املعايص ،وهلذا حذف املفعول به حتى ال يرتدد
الذهن بني الفعل ومفعوله ،وألن املفعول به معلوم ظاهر أيض ًا.
﴾
وليس الشأن كذلك يف قوله تعاىل ﴿ :
ألنه لو قال ( :فأبني) دون أن يذكر املفعول به ،الجته الذهن إىل إبائهن ما ُعرض عليهن معصي ًة منهن ـ
حاشا للهّ ـ فكان البد من ذكر املفعول به يف اآلية حتى يتبني أهنن أبني محل األمانة إشفاق ًا منها ،فالفعل
ليس مطلوب ًا لذاته ولكن مع مفعوله.
ويقول أبو العتاهية يف النموذج الرابع أنه ترك ملذات الدنيا ومالهيها ،ال ألنه يكرهها ،بل خلوفه من
عذاب اللهّ يوم القيامة .وقد استخدم الفعلني (أهوى) و(أخشى) دون أن يذكر مفعوليهام ،والشك عندنا

( أ ) أبو يعقوب بن حسان الخريمي ،شاعر مجيد من القرن الثاني الهجري.
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يف أنه يريد أن يقول  :تركت ما أهواه ملا أخشاه ،والضمري مفعول أهواه يشري إىل ملذات الدنيا التي عرب
عنها الشاعر بكلمة (عواقب) فرتك املفعول به هنا اختصار مجيل .أما الضمري مفعول أخشاه فهو يشري
إىل عذاب اللهّ دون وجود ما يدل عليه يف البيت ،ولكن حذف املفعول به ادعى تع ُّينه بحيث ال ينرصف
ذهننا إىل يشء غريه.
ونرى الشاعر طاهر زخمرشي يف النموذج اخلامس يقول إن الود إذا شاع بني الناس فهو خري أنواع
عطاءه لك يعقب سعادة ورسور ًا.
الكرم ،وإن الودود هو خري من تتخذه صديق ًا ألن
َ
ونرى الشاعر قد استخدم الفعل (أعطى) وهو كام نعلم حيتاج إىل مفعولني دون أن يذكر مفعوليه :
أعطى من ؟ وماذا أعطى ؟ واملفهوم من املعنى أن الشاعر يريد أن يقول  :متى أعطاك وده ،نعمت بخري ورد،
ولكنه بحذف املفعولني أفاد التعميم ،وكأنه أراد َّ
أن الودود يعطيك ويعطي غريك من أصدقائه والقريبني منه
وده وحمبته وعطفه وبره ،إىل غري ذلك من املعاين التي يمكن أن نتخيلها من وراء املفعول به املحذوف.
ومن النامذج السابقة يتبني لنا أن حذف املفعول به من اجلملة حيث ال رضورة لذكره ،يكسب
التعبري قوة ومجاالً ،ويفيد من املعاين ما ال يفيدها ذكره ،فقد رأينا من األمثلة أن احلذف أفاد اإليضاح
التعي ،وإثارة االنتباه ،وإثبات الفعل للفاعل ،وتوجيه
بعد اإلهبام ،واالختصار ،والتعميم ،وادعاء
نُّ
الذهن إىل الفعل ،إىل ما سوى ذلك من أغراض يمكنك أن تتب َّينيها بنفسك بتحليل اجلمل إلدراك القيمة
ِ
البالغية بسبب حذف املفعول به فيها .فإذا
قرأت مثال قول السيدة عائشة ريض اللهّ عنها يف حديثها عن
ِ
أدركت أن املفعول به املحذوف
رأيت منه»
معارشهتا للرسول صلوات اللهّ عليه « :واللهّ ما رأى مني وال ُ
يف املوضعني بعد الفعل (أرى) هو العورة وأن الغرض من حذف املفعول به هنا استهجان ذكره .كذلك
يمكنك أن تتبيني يف بعض األقوال أن حذف املفعول به يكون أحيان ًا لتعمد إخفائه ،أو إلمكان إنكاره،
ويف بعض األحيان يشارك حذف املفعول به يف إحداث حلية شكلية ،ونعني هبا االنسجام املوسيقي يف
﴾ أي وما قالك،
العبارة ،كمراعاة الفاصلة يف قوله تعاىل ﴿ :
فحذف املفعول به لغرضني  :مراعاة النسق املوسيقي ،وهذه ناحية شكلية ،وجتنب وقوع فعل الكراهية
عىل الضمري العائد إىل الرسول صلوات اللهّ عليه ،وهذه ناحية معنوية دقيقة تشري إىل تكريم اللهّ تبارك
وتعاىل لرسوله األمني.
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
عيني مواضع حذف المفعول به في النصوص اآلتية ،وبيني رأيك في األسباب البالغية التي دعت
ّ

إلى هذا الحذف :

 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

﴾ [النجم].
﴾ [الزمر .]9 :

 2ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [األنعام .]35 :

 3ـ وقال تعالى ﴿ :
 4ـ وقال تعالى ﴿ :
 5ـ وقال تعالى ﴿ :
 6ـ وقال تعالى ﴿ :
 7ـ وقال تعالى ﴿ :
 8ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [القصص .]24 ، 23 :
﴾ [الشورى .]24 :
﴾ [األنعام .]39 :
﴾ [يونس .]25 :
﴾ [األعراف .]143 :

 9ـ قال البحتري :

ٍ
وكم ُذ ْدت عني ِمن َت
حــــادث
حـــام ِل
ُ

�����ز ْز َن إل���ى ال َع ْظ ِم
وس
������و َر ِة أي����ا ٍم َح َ
ْ
َ

قد طلبــنا فلم نجــــد لـك في الســـؤ

َد ِد والــمـــجــــــد والــمــــكـارم َمــ َثـال

 10ـ وقال أيض ًا :
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 11ـ قال طف ْيل ال َغنَ ِوي( أ ) :

ج��زى ال ّله عنا جعفر ًا حين ُأزلقت

ب��ن��ا َن��ع��ل��ن��ا ف��ي ال��واط��ئ��ي��ن فز َّل ِ
ت
ْ
ُت�لاق��ي ال���ذي ال َق����وه منا لم َّل ِ
ت
ُْ
ح���ج���رات أدف����أت فأظ َّل ِ
ٍ
ت
إل���ى

ي��ا م��وط��ن األح����رار إن��ك َم ْوطِ ٌن

الجبابر عند ب��اب��ك ُخ َّشع ًا
تقف
ُ

��م�� ُّل��ون��ا ول���و أن ُأ َّمنا
أب���وا أن َي َ

ه��م

خلطونا

بالنفوس

 12ـ قال محمد حسن فقي :

وألجؤوا
ُ

ُ
أم�ل�اك السماء وأ ْن َج َب ْت
نصر ْت َك

���ز وأخضعا
أرب���اض غابك َم�� ْن أ َع َّ
ُ

لحسن شعره ،وهو من أوصف الشعراء للخيل.
( أ ) شاعر جاهلي كان ُيقال له المح ِّبر ُ
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القــــــصـــر

أ ـ طــــرق القــــــصــر وطـــــرفــاه

نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

﴾ [المائدة .]75 :

ٍ
امرىء ما نوى» [متفق عليه].
 2ـ قال الرسول ﷺ « :إنما األعمال بالنيات وإنما لكل
 3ـ قال المتنبي :

العـــزائم
قدر أهــل العــزم تأتي
على ْ
ُ

المكارم
وت��أت��ي ع��ل��ى ق���در ال���ك���رام
ُ

ِ
ــب االســم
ما تــز َّيــ َّن بالذي ُيكْـــس ُ

ُم����ج����ون���� ًا

 4ـ قال طاهر زمخشري :

وب����ه����رج���� ًا

وغرور ًا

بل تحـــ َّلـ ْين بالــذي يجــعــل الـــد

ِ
��ح
ور ِج��ن��ان�� ًا
��ص��ن��ات ُبدور ًا
وال��م ْ
ُ

ـــــيـــــد األشــا
الص
َ
ما ُينـــجـــب ِّ

ِص ِ
يد

 5ـ قال محمد حسن فقي :

ِو َس

ل��ل��م�لاح��م

����ر
غ���� ْي ُ

ِ
تأملت النماذج السابقة وجدت أن كال منها يخصص أمر ًا بآخر ويقصره عليه ،فاآلية الكريمة
إذا

تفيد أن المسيح عليه السالم مقصور على كونه رسوال مثله في ذلك مثل الرسل الذين سبقوه ،فهو من

علو ًا كبير ًا.
البشر إذن وليس ابن ال ّله كما يدعي النصارى ،تعالى ال ّله ّ

وترين في النموذج الثاني أن الرسول صلوات ال ّله عليه أفاد تخصيص األعمال بالنيات ،وتخصيص
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ما يحدث لإلنسان من خير أو شر بما يضمره في نفسه ،فكأنه قصر أعمال اإلنسان على نواياه دون

غيرها ،فإذا انتوى اإلنسان فعل خير ولم يعقب عمله خير ًا فالحكم في ذلك مرجعه إلى نيته ،وقد أراد

الرسول صلوات ال ّله وسالمه عليه بتخصيص العمل بالنية تنبيهنا إلى أهمية تطهير نفوسنا ،وأن ال ّله َّ
جل
وعال عليم ببواطن نفوس البشر.

ونرى المتنبي في النموذج الثالث يقول إن العزائم تأتي على قدر أهل العزم ،والمكارم تأتي على

قدر الكرام ،وهو يعني أن األفعال مرتبطة بهمم أصحابها وقدراتهم ،فالعزائم إذن مقصورة على قدر
أهل العزم ،والمكارم مرتبطة بقدر الكرام.

كذلك نرى طاهر زمخشري في النموذج الرابع يتحدث عن الفتيات السعوديات الالئي سعين

إلى رحاب العلم والثقافة فقال  :إنهن ما تح َّلين بقشور الحضارة الزائفة وبهرجها وغرورها ،ولكنهن
يتل َّقين العلم لصالح دينهن ودنياهن ،ويتع َّلمن ما يجعل من بيوتهن جنات ،ومن أنفسهن مصدر إشعاع
وهداية ،وهذا المعنى هو ما أراد الشاعر تخصيصه ليبين لنا فضل العلم على الفتاة في إطار الدين

والمثل اإلسالمية.

الصيد وحدهم ـ أي األشراف الكرام ـ
وفي النموذج الخامس يخص الشاعر محمد حسن فقي ِّ

الصيد أمثالهم الذين يظهرون البطولة واإلقدام في المالحم والحروب.
بإنجاب ِّ

وأسلوب التخصيص الذي رأيته في النماذج السابقة وهو تخصيص أمر بآخر وقصره عليه يسمى

ال َق ْصر ،و َق َص َر في اللغة بمعنى َح َب َس ،فالمقصود (بقصر المعنى أو حبسه) (تخصيصه).

ولعلك الحظت من النماذج السابقة استخدام أكثر من وسيلة إلفادة التخصيص أو القصر .ففي

اآلية الكريمة نجد في الجملة األولى أداة النفي (ما) وأداة االستثناء (إال) ،ونجد في الحديث الشريف

أن وسيلة القصر أو التخصيص في الجملتين (إنما) .أما في بيت المتنبي فنالحظ تقديمه عبارة (على
قدر أهل العزم) في الشطر األول على الفعل (تأتي) وحقها التأخير ألنها متعلقة بالفعل ،فكأن وسيلة

القصر هنا تقديم ما حقه التأخير.
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وفي النموذج الرابع نجد الشاعر أفاد التخصيص باستخدام أداة النفي (ما) وحرف العطف (بل)،

أما النموذج الخامس فوسيلة التخصيص أو القصر فيه هي نفسها التي الحظناها في اآلية الكريمة في

المثال األول إال أنه استخدم أداة االستثناء (غير) مع أداة النفي (ما) التي سبقتها.
ومن النماذج السابقة يتبين لك أن طرق القصر أربع(: )1

النفي واالستثناء ،إنما ،العطف بال أو بل أو لكن( ،)2تقديم ما حقه التأخير ،كتقديم الخبر على

المبتدأ أو بعض معموالت الفعل عليه.

ولعلك الحظت في النماذج السابقة وجود طرفين في أسلوب القصر مقصور ،ومقصور عليه.

فالمقصور في اآلية المسيح ابن مريم والمقصور عليه رسول.

وفي حديث الرسول ﷺ المقصور في الجملة األولى األعمال والمقصور عليه النيات ،وفي الجملة
ٍ
امرىء والمقصور عليه ما نوى .أما في بيت المتنبي فالمقصور العزائم والمقصور
الثانية المقصور كل

عليه قدر أهل العزم .ونجد المقصور في بيتي طاهر زمخشري قوله ( :تح َّلين) والمقصور عليه (بالذي
الصيد
يجعل الدور جنان ًا والمحصنات بدور ًا) .أما النموذج األخير فالمقصور فيه هو قوله ( :ينجب ِّ
(الصيد).
األشاوس) والمقصور عليه ِّ :

ٍ
شيء
ومن الطبيعي أن ندرك في كل تعبير ما الشيء الذي أردنا قصره أي تخصيصه ،وعلى أي

قصرناه .ويستخدم أسلوب القصر في تأكيد المعنى وكأنه رد على نفي الوصف عن الموصوف أو
نحس في
ادعاء اشتراك غيره معه في هذا الوصف ،وكلما كان النفي صريح ًا كان التأكيد أقوى ،ولهذا ُّ

استخدام النفي واالستثناء وسيلة لرد اإلنكار الشديد.

( )1توجد طرق أخرى مثل التصريح بلفظ (وحده) أو (ال غير) أو (فقط) ،ومثل استخدام ضمير الفصل في قولك  :محمد هو األمين،
وغير ذلك ولكنا اقتصرنا على ذكر الطرق المعروفة الخاصة بالقصر.
( )2في العطف بال يتقدم اإلثبات فتقول  :محمد كاتب ال شاعر ،أما في العطف بلكن وبل فينبغي تقديم النفي كما في النموذج الرابع
الذي قدمناه .
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ومن السهل أن ندرك مكان المقصور والمقصور عليه لو تتبعنا المعنى في كل تعبير .ففي الطريقة

األولى من طرق القصر يكون المقصور بعد أداة النفي ،والمقصور عليه بعد أداة االستثناء .كذلك

األمر في العطف بلكن وبل يكون المقصور عليه بعدهما ويكون المقصور بعد أداة النفي .في حين أن
ِ
قولك  :محمد كريم ال بخيل ،فالمقصور
العطف بال يجعل المقصور عليه مقابال لما بعدها ،كما في

هو محمد ،والمقصور عليه كريم ألنه مقابل بخيل.

المقدم والمقصور المتعلق به.
وفي حالة التقديم يكون المقصور عليه هو
ّ
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
َع ِّيني طرفي القصر وطريقته فيما يأتي :

 1ـ قال أحمد شوقي :

ِ
الحـــرب إال عــــما ُدها
شــهــداء
وما
ُ

األح���ي���اء ف��ي��ه��ا َوطنَّ ُبوا
وإن َش�� َّي��د
ُ

 2ـ قال ابن الدمينة :

ِ
أحــقــ ًا عباد ال ّله ْ
صـــادر ًا
لســــت
أن
ُ

وال

ُ
يـدرك
ال
ــد َفــطِــ ٌن
َ
المـجــد إال َســ ِّي ٌ

ي��ش��ق ع��ل��ى ال���س���ادات َف َّع ُال
ل��م��ا
ُّ

واألب الـــقــا
والـــد
إنـــــما أنـــت
ٌ
ُ

طِ
ِ
واص�����ل األوالد
�����ع أح���ن���ى م���ن
ُ

ِّ
حــــي
لـكــــل
عمــر َك ما الحــيــا ُة
َل
ٍّ
ُ

ِ
عذاب
ال���ش���ب���اب س����وى
ف��ق��د
إذا
َ
َ

 3ـ قال المتنبي :
 4ـ وقال أيض ًا :

 5ـ قال ابن الرومي :

 6ـ قال شاعر أندلسي في وصف قصيدة له :
ِ
عمــرها
الدهــر في طـــول
وما هي إال
ُ

وارد ًا

ْ
وإن ل��م

 7ـ قال فوزي المعلوف( أ ) يصف قلبه :

إال

ع���ل���ي
َّ

قيب
َر ُ

ِ
واألصائ ُل
يك ْن فيها الضحى

وقبح
����س���� ٌن
ُ
ووض������وح وف���ي���ه ُح ْ
وال��ص��ف��اء ف��ي ال�� َع�� ْي��ش َل ْم ُح
ل��م��ح�� ًة
ُ

معـــرض للرســــوم فيـه غمــــوض

الصـــــــفاء علـيــــه
إنـما تلـمـــــح
َ

( أ ) شاعر من لبنان من شعراء العصر الحديث كان قد هاجر إلى الواليات المتحدة.
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 8ـ قال إيليا أبو ماضي( أ ) مخاطب ًا البحر :

		

فيـــك مــثــلي أيـهـا الجــــ َّبـ

		

إنــما أنـــــــت بـــال عــــقـ

		

ور ْم ُل
أص�������داف
ـ�����ار
ٌ
َ
ُ
ٍل َولِ����ي ف��ي األرض ُّ
ظل
ٍ
ب��ح��ر ُ
عقل
ـ���ل َولِ�����ي ي���ا
ُ

إنـــــما أنـــت بـــــــــال ظـ

 9ـ قال الشاعر :

ِ
تـذهـب
واألخــال ََّء
أرى األرض تبـقـى
ُ

إلى ال ّله أشــكـو ال إلى الــنـاس أنـني

 10ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :
 11ـ وقال تعالى ﴿ :
 12ـ وقال تعالى ﴿ :
 13ـ وقال تعالى ﴿ :
 14ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [الكافرون .]6 :

﴾ [هود .]88 :

﴾ [النجم .]39 :

﴾ [الرعد .]40 :

( أ ) شاعر من لبنان من شعراء العصر الحديث ،كان قد هاجر إلى أمريكا.
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﴾ [التوبة .]93 :

ب ـ القــصـــــــر بحــســــب أنــواعـــــه
نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

﴾ [النحل .]77 :

ثت أل َت ِّم َم صالح األخالق».
 2ـ قال الرسول ﷺ « :إنما ُب ِع ُ
[أخرجه البخاري في األدب والمفرد والبيهقي وابن سعد].
							
 3ـ جاء في األمثال  :إياك أعني واسمعي يا جارة.
 4ـ قال ابن الرومي :

رقـاب الـنـاس ِم ْن ِمــنَ ٍ
ِ
ــن
أمـوا ُلـ ُه في

ال��خ��زائ��ن ِم�� ْن َع�� ْي ٍ
ِ
��ن وم��ن َن َش ِ
ال ف��ي
ب

دنــيــاي لـي َو َطــنـ ًا
ــت
ما
أصــبـح ْ
َ
َ

ُ
الو َط ُن
ح��ي��ث
ب��ل
دارك ِع���نْ
���دي َ
َ
ُ

 5ـ وقال أيض ًا في رثاء ولده :
نـظــرة حتـلـيـلـية :

ِ
عرفت من الدرس السابق معنى أسلوب القصر وطرقه ومتى يحسن استخدامه ،كما عرفت أنه
يقوم على طرفين  :المقصور والمقصور عليه ،وإذا نظرت في النماذج التي أمامك لتع ِّيني مواضع
طرفي القصر في كل منها فستجدين أن اآلية الكريمة استخدمت النفي واالستثناء ،فالمقصور هو أمر
الساعة والمقصور عليه كونها كلمح البصر .كما استخدم الحديث الشريف (إنما) فالمقصور ( ُبعثت)
والمقصور عليه (كونه متمم ًا لمكارم األخالق).
أما المثل في النموذج الثالث فقد استخدم ـ كما ترين ـ أسلوب تقديم ما حقه التأخير في قوله  :إياك
أعني ،وأصل التعبير  :أعني إياك ،فالمقصور عليه إياك والمقصور أعني.
واستخدم ابن الرومي في المثال الرابع العطف بال ،فالمقصور أمواله والمقصور عليه كونها في
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رقاب الناس ،واستخدم في المثال الخامس النفي والعطف ببل ،فالمقصور الوطن والمقصور عليه الدار
التي انتقل إليها ولده وهي قبره .وإذا تأملت النماذج السابقة وجدت أن القصر ينقسم بحسب أنواعه
إلى نوعين ظاهرين  :األول  :قصر ا لموصوف على الصفة ،والثاني  :قصر الصفة على الموصوف،
ونعني بالصفة  :الصفة المعنوية أي المعنى الذي يقوم بغيره ،وهي أعم من الصفة المعروفة لنا في
دروس النحو ،ولذلك تشمل الصفة المعنوية الفعل ونحوه.
ومعنى قصر الصفة على الموصوف أن الصفة ال تتعدى الموصوف إلى موصوف غيره ،فهي
مختصة به ،مقصورة عليه .أما قصر الموصوف على الصفة فمعناه أن الموصوف ال يفارق الصفة
المثبتة له إلى غيرها.
ولنعد إلى النماذج لنرى إلى أي نوع ينتمي كل منها :
في اآلية الكريمة قصر الموصوف وهو أمر الساعة على الصفة وهي لمح البصر ،وفي الحديث
الشريف قصر الرسول ﷺ بعثته وهي الموصوف على إتمام مكارم األخالق وهي الصفة.
وفي المثل قصر الصفة وهي العناية على الموصوف إياك.
أما ابن الرومي في بيته األول فقد قصر الموصوف وهي األموال على الصفة وهي كونها في رقاب الناس.
ونراه في بيته الثاني يقصر الموصوف وهو الوطن على الصفة وهي كونه قد أصبح حيث يقيم ولده.
ِ
ضوء هذا التقسيم ألسلوب القصر بحسب طرفيه أن ترجعي إلى النماذج التي مرت
وتستطيعين في
بك في الدرس السابق لتري إلى أي نوع ينتمي كل نموذج منها  :قصر الصفة على الموصوف ،أو قصر
الموصوف على الصفة ،ولتسألي نفسك بعد ذلك  :ما الفرق بين النوعين ،وما تأثير هذا الفرق في بالغة
الكالم وإصابة المعنى المراد ؟ إنك إذا قلت  :ما محمد إال كاتب ،قصرت محمد ًا على مهنة الكتابة،
أي قصرت الموصوف على صفة بعينها ،وكان استخدامك هذا التعبير للرد على َم ْن اعتقد أن محمد ًا
شاعر وكاتب ،فأردت أن تبيني له أن الموصوف وهو محمد يقتصر على صفة واحدة وهي الكتابة.
أما إذا استخدمت أسلوب قصر الصفة على الموصوف فستقولين  :ال كاتب إال محمد .وسترين
هنا أن المعنى تغير تمام ًا ،الغاية التي قصدتِها من هذا التعبير .فأنت هنا تقصرين صفة الكتابة على
محمد وهو الموصوف ،ويكون ذلك رد ًا على من اعتقد أن غير محمد يشترك معه في هذه الصفة،
وأردت أن تنفي ذلك االعتقاد وتقصري الكتابة على محمد وحده.
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
ال من المقصور والمقصور عليه فيما يأتي :
ِّبيني نوع القصر بحسب طرفيه وطريقته وعيني ك ً

 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

﴾ [الفاتحة].

﴾ [العنكبوت .]49

 2ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [الحجر .]85

 3ـ وقال تعالى ﴿ :

 4ـ قال الرسول ﷺ « :ال ي ِ
ح ُّل المرأة أن تسافر ثالث ًا إال معها ذو محرم منها»[ .رواه مسلم].
َ

 5ـ وقال عليه الصالة والسالم « :إنما الناس ٍ
كإبل مائة ال تجد فيها راحل ًة(.»)1
[أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه].
							
 6ـ وقال عليه الصالة والسالم « :إنما بعثني ال ّله ُمب ِّلغ ًا ولم يبعثني ُم َت َعنِّت ًا»[ .أخرجه الترمذي].
 7ـ قال دريد بن الصمة :
ومـا أنـا إال ِمــ ْن ِ
َــــو ْت
غـز َّيـــ َة إن غ َ

���د غ ِ
َ���ز َّي��� ُة ْأر ُش ِد
���ر ُش ْ
َ���و ْي ُ
غ َ
���ت وإن َت ْ

إذا افتـخرت سـعد بن ذبــيــان لم يجد
فال خـــير في ِ
العـــيدان إالَّ ِصـــال ُبها

س���وى م��ا ابتنينا م��ا
ت��ع��د فخُ ورها
ُّ
ِ
قورها
وال ن��اه��ض��ات ال��ط��ي��ر إالَّ ُص ُ

		
الـدهــر إالَّ من ُرواة قـصـــائـدي
وما َّ

قلت ش��ع��ر ًا أصبح
إذا
ه��ر ُمنْ ِشدا
َّ
ُ
ال��د ُ

الـــذائد الحــامي ِّ
َّ
الـذمــار وإ َّنــما
أنا

ي���داف���ع ع��ن أح��س��ابِ��ه��م أن���ا أو مثلي
ُ

 8ـ قال شبيب بن البرصاء( أ ) :

 9ـ قال المتنبي :

 10ـ قال الفرزدق :

( أ ) شبيب بن يزيد شاعر مجيد من القرن األول للهجرة.
( )1الراحلة  :البعير القوي على األسفار .والمعنى أن المرضي من الناس قليل بينهم كقلة الراحلة في اإلبل.
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جـ ـ القرص بحسب احلقيقة والواقع
نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

﴾ [األنعام .]59 :

 2ـ قال تعالى ﴿ :
									
 3ـ قال لبيد بن ربيعة :
وضـــوئ ِ
ِ
���ح���ور رم�����اد ًا ب��ع��د إ ْذ ه��و ساطِ ُع
َي
ـه
كالشــهاب
وما
المـــرء إال ِّ
ُ
ُ
 4ـ قال حسان بن ثابت :

﴾
[آل عمران .]144 :

ِ
ِ
يـعـــر ُضــ ُه
المــرء
ـب
وإنما ِّ
ـعر ُل ُّ
الش ُ

ِ
المجالس ْ
��س�� ًا وإن ُح ُم َقا
على
إن كَ�� ْي َ

المـنـــــبر فـــرســـــا َن ُه
لـو ُخــــ ِّي َر
ُ

ُ���م فارسا
م����ا اخ����ت����ار إال م���ن���ك ُ

الح ْم َي ِري( أ ) :
الس ِّيد َ
 5ـ قال َّ
نـظــرة حتـلـيـلـية :

عرفنا من الدرس السابق أن أسلوب القصر ينقسم بحسب طرفيه المقصور عليه إلى  :قصر الصفة
على الموصوف ،أو قصر الموصوف على الصفة .ولو تأملت النماذج التي نعرضها عليك اآلن في
ضوء الحقيقة والواقع لوجدت أن قوله تعالى في اآلية الكريمة يعني أن  :العلم بأسرار الغيب مقصور
على ال ّله سبحانه وتعالى بحيث ال يتجاوز إلى غيره ،وهذه حقيقة الشك فيها ،ولهذا نقول إن أسلوب
( أ ) هو  :إسماعيل بن محمد من شعراء القرن الثاني الهجري كان يتشيع ويهجو األمويين.
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قصرا حقيق ًيا .أما اآلية الثانية فالتخصيص فيها أن محمدا ﷺ
القصر هنا قصر صفة على موصوف ً
ٍ
شيء آخر يمكن أن يتصف به،
رسول ،ولكن ليس معنى هذا التخصيص أنه ال يتجاوز الرسالة إلى
فكونه رسوالً يؤكد كونه َب َشر ًا ال م َلك ًا ولكنه ال ينفي صفات أخرى يمكن أن تضاف إليه ككونه عرب ًّيا،
قرش ًّيا ،أم ًّيا ...إلخ.
فالقصر هنا ليس حقيق ًيا ألننا قصرنا الموصوف على صفة يمكن أن يجتمع معها غيرها ،فالمقصور
ٍ
شيء آخر معين وهي صفة الرسالة المتضمنة صفة البشرية
مختص بالمقصور عليه بحسب اإلضافة إلى
والتي ال تمنع أن تجتمع معها صفات أخرى .واإلضافة تكون بحسب اعتقاد المخاطب فإذا قلت  :ما
المتنّبي إال شاعر ِ
فأنت تقولين ذلك لمن يعتقد اتصافه بالشعر والكتابة مع ًا ،أو بالكتابة دون الشعر ،أو لمن
تحددي له واحدة منهما .ولهذا نسمي هذا النوع من القصر إضاف ًيا.
كان متر ِّدد ًا بين الصفتين فأردت أن ِّ
ونجد في المثال الثالث َّ
مقصور على كونه مثل الشهاب ،ربما تراه مشرق ًا ساطع ًا ،ثم ال
أن المرء
ٌ
ِ
أتم ما يكون صحة وقوة.
يلبث أن يحترق ويتحول إلى رماد ،وكذلك اإلنسان ربما وافته َمن َّيته وهو ُّ
ونوع هذا القصر باعتبار طرفيه ـ كما ترين ـ قصر موصوف على صفة ،فإذا نظرنا إليه من ناحية الحقيقة
والواقع وجدناه قصر ًا إضافي ًا ألن تخصيص المرء بكونه كالشهاب ليس أمر ًا حقيقيا بحيث ال يتعدى

الموصوف هذه الصفة إلى غيرها.

ِ
المرء فقصر موصوف ًا
لب
كذلك األمر بالنسبة إلى قول حسان بن ثابت فقد قصر الشعر على كونه َّ
على صفة قصر ًا إضافي ًا ،ألن الشعر كما يم ِّثل في قول حسان عقل المرء وفكره ،يم ِّثل عند غيره شعوره
وحسه ،أو روحه ،أو وجدانه ،فالموصوف مختص بالمقصور عليه باإلضافة إلى صفة بعينها وبحسب
اعتقاد المخاطب.

وفي المثال األخير نجد الشاعر يقصر صفة على موصوف ،فالمنبر لن يختار فارس ًا إالَّ منهم إذا ُترك
له مجال االختيار ،والقصر هنا ـ كما هو واضح ـ ليس حقيقي ًا باعتبار الواقع ،فالمنبر لن يختار فارس ًا
منهم وال من غيرهم ،إذ يستحيل أن يحدث ذلك ،ولكن الشاعر أوهمنا بهذا القصر اإلضافي بإمكان
تحقيق ذلك.
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ولع َّلنا الحظنا من األمثلة السابقة أن األول منها كان ـ باعتبار طرفيه ـ قصر صفة على موصوف،
قصرا حقيق ًيا.
وكان ـ باعتبار الحقيقة والواقع ـ ً
أما األمثلة الثالثة األخرى فكانت قصر موصوف على صفة وكان القصر فيها إضافي ًا .كذلك كان
المثال األخير قصر صفة على موصوف وكان القـصـر فـيـه إضـافـ ًيا.

والقصر الحقيقي يكثر في َق ْص ِر الصفة على الموصوف ،ويندر في قصر الموصوف على الصفة،
بينما يأتي القصر اإلضافي كثيرا في َق ْصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة ،وهو
يرتبط إلى حد كبير بالقدرة على التخييل واإليهام وتقريب غير الممكن والبعيد بحيث يصير ممكن ًا
مرت بنا ،وهو مجال رحيب يبدع فيه الشعراء وال ُك َّتاب ويظهرون
وقريب ًا ،كما نرى في األمثلة التي ّ
به قدرتهم على التخييل والتصوير.
وهكذا نرى أن القصر ينقسم بحسب الحقيقة والواقع إلى قسمين :

قـصـر حـقـيـقي  :وفيه يختص المقصور بالمقصور عليه من ناحية الحـقـيقة والواقـع فال يتـعداه
إلى غيره قط.
وقصـر إضـافي  :وفيه يختص المقصور بالمقصور عليه عن طريق اإلضافة إلى صفة بعينها أو
موصوف بعينه بحسب اعتقاد المخاطب.
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تدريب ومناقشة
مرين قلمك عىل كتابة مجل تتضمن ما يأيت :
أوالً ِّ :

 1ـ قصر موصوف على صفة يكون طريق القصر فيها العطف ببل.
 2ـ قصر موصوف على صفة يكون القصر فيها إضافي ًا.

 3ـ قصر صفة على موصوف يكون القصر فيها حقيقي ًا.
 4ـ قصر صفة على موصوف يكون القصر فيها إضافي ًا.

ثانيا َ :ب ِّيني في األمثلة اآلتية نوع القصر من حيث طرفاه ،ومن حيث الواقع مبين ًة ما فيها من جمال
فني وقيمة بالغية :

 1ـ قال اللهّ تعاىل ﴿ :
											

 2ـ وقال تعاىل ﴿ :
												
 3ـ وقال تعاىل ﴿ :
 4ـ وقال تعاىل ﴿:

﴾ [املائدة].

﴾
[األنعام].

﴾
[املائدة].

﴾ [األنعام].

﴾ [األعراف .]42 :

 5ـ وقال تعاىل ﴿ :

 6ـ قال أبو العتاهية :

ُ
ُ
		
العـيـــش حــلــــو ًا كـ َّلـه
يكــون
ما

ٌ
وح ٌ
ُ
����ه
إن���م���ا
زون
ال��ع��ي��ش ُس ُ
����ول ُ
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 7ـ قال حسن قرشي :

ِ
آفاقه
ال���ش���اع���ر ف����ي
إن���م���ا
ُ
ِ
س���ام��� َق��� ٌة ُم ِ
دوح������� ٌة
ور َق ٌة
ْ

ُّ
وظ�����ل األ َب ِد
ال���ح���ق
ص��ي��ح�� ُة
ِّ
والرغ َِد
ب��ال��ج��ن��ى
ت��ت��ح�� َّل��ى
َ
َّ
ِ
األسعد
ل��ؤل��ؤي�� ًا ِم���ن ُض���ح���ا ُه

ل��س��ت ت��ص��ح��ب إال
ك��ن��ت
ول��ئ��ن
َ
َ

ص��اح��ب��ا ال َت ِ
����ز ُّل م��ا ع���اش ن ْع ُل ْه
���وج���د ِم ْث ُل ْه
ب��ال��ذي ال ي��ك��اد ُي َ
ن���ب وي��ك��ف��ي��ه ِم���ن أخ��ي��ه أق ُّل ْه
َ

ومــنـــار يــمـــ ُ
أل الـدنــيـــا َســنــى
ٌ

 8ـ قال مطيع بن إياس( أ ) :

ِ
ت���ج���د ُه ول���و
ال
���د َت وأ َّنى
ج���ه ْ
ْ

ي��غ��ف��ر َّ
الذ
إن��م��ا ص��اح��ب��ي ال���ذي
ُ

 9ـ قال ُحميد بن ثور(ب) :

َ
الـشــوق إالَّ حــمــام ٌة
وما هــاج هــذا

َ
���ر َح��� ًة وتر ُّنما
����ت
َد َع ْ
���ر َت ْ
س���اق ُح ٍّ

ِ
أه��وائ��ه��م ،فرقا ُب ُه ْم
عكفوا على
م��ج��ده��م إال س��ع��ار َخ ٍ
العة
م��ا
ُ ُ
ُ
ُ

���ر ِر ِ
قاب
م���ا ت��ن��ح��ن��ي إال لِ َ
���ش ِّ
ِ
شراب
خ��م��ار
ْأو َوح�� ُي��ه��م إال
ُ

 10ـ قال محمد حسن فقي :

ث���م���ار منافع
ْ����ره����م إال
ُ
أو َوك ُ

( أ ) شاعر عباسي من القرن الثاني الهجري له شعر رقيق في الغزل والوصف.
(ب) شاعر مخضرم َح ُس َن إسالمه وهو من المجيدين في الجاهلية واإلسالم.
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ق���ش���ور ُل ِ
باب
أو ع��ل��م��ه��م إال
ُ

التــقــديم والتــأخـــــري

أ ــــ تـعـــــريـــف

نـــــمــــــــــاذج
1ـقالال ّلهتعالى﴿:
 2ـ قال طاهر زمخشري :
ِ
خيوط األصيل في ِمغْزل الفتنـ
ِم�� ْن
ن��س��ج ِ
ِ
��ه
وع��ل��ى
����و َّر ِد طاقا
ال����م َ
ُ
ُ
ال���ف���ت���ون بشاشا
وب���أ ْف���واه���ه
 3ـ قال الشاعر :

ُّ
����ن����اء
وال��ش��ك ب�� َّي��ن ل��ي َع
فقد
ً

نـظــرة حتـلـيـلـية :

﴾ [الذاريات].
ِ
ِ
ح��اك��ت ل��ه��ا
ـ���ة
ال��م��ح��اس�� ُن ثوبا
ْ

اح يختال َس ْحبا
��و ُ
ٌت ش��ذاه��ا ال�� َف َّ
ٌت ت��ه��ادت ب��ه��ا دالالً و ُع ْجبا
ِ
����ر ٌد
بِ َ
���و ْش���ك فراقـهـم ُص َ

()1

يصيح
ُ

يف كل لغة من لغات البرش نسق معني يف ترتيب الكالم يلتزمه الك َّتاب فيام يكتبونه واملتكلمون يف
أحاديثهم ويرتبط بالتسلسل املنطقي والتدرج الذهني .فمن املعروف مثال يف لغتنا العربية أن جييء املبتدأ
وبعده اخلرب ،والفعل وبعده الفاعل ،وأن يتأخر املفعول عن الفاعل .وهذا النسق املنظم يعتمد عىل املنطق
السليم وحسن اإلدراك ،ولكن ما نفكر فيه أحيان ًا ال يتم هبذا الرتتيب الطبيعي ،بل حيدث فيه تقديم
وتأخري يرتبطان عادة بام يف أذهاننا من اهتاممات ،وبام يف إدراكنا من ميل إىل التعبري عن إحساس نريد أن

ننقله لآلخرين بصورة مقنعة مؤثرة.
( )1طائر صغير.
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أنك ِ
فلو ِ
كنت تفكرين مثال يف أبيك الذي سافر ،ثم رأيته قد عاد ،لوجدت نفسك تقولني  :أيب عاد،
دون أن تقويل  :عاد أيب ،والسبب يف ذلك انرصاف ذهنك إىل أبيك وانحصار اهتاممك يف شخصه ،مع أن
الفعل (عاد) مرتبط به متاما ،ولك َّن أمهيته أصبحت الحقة.

وتأخيرا بتغير إدراكنا لألمور ،وبما يكون في أنفسنا من رغبات.
تقديما
وهكذا يرتبط تغيير نسق الكالم
ً
ً

وتتبني قدرة أصحاب البالغة والبيان حني يستخدمون هذه الغاية املعنوية للتقديم والتأخري يف حتقيق
هدف آخر وهو روعة موسيقى العبارة واكتامل مجاهلا الفني ،ومراعاة التناسق بني العبارات مجي ًعا.

ولو تأملنا املثال األول وهي اآليات البينات لوجدناها تعتمد عىل أسلوب التقديم والتأخري اعتما ًدا
كبيرا حيقق الغايتني  :املعنوية والشكلية .فإذا وضعنا اآليات يف نسقها العادي قلنا  :كانوا هيجعون قليال
ً
من الليل ويتسغفرون باألسحار ،وحق يف أمواهلم للسائل واملحروم ،وآيات يف األرض ويف أنفسكم
للموقنني ،ورزقكم وما توعدون يف السامء .فالشك أنك ستجدين روعة اآليات قد نقصت إىل حد بعيد،
وستفتقدين ألول وهلة التناغم الرائع يف نسق األسلوب ،فإذا تأملت املعاين بعيدا عن هذه القيمة اجلاملية
وجدت أهنا فقدت قدرا من إحكامها وقوهتا بِر ّدها إىل النسق العادي ،مما يؤكد لك أن التقديم والتأخري
ليسا حلية زخرفية ،وال جمرد رغبة تتم بغري هدف أو قصد ،بل مها غاية بالغية وقيمة مجالية.
وإذا كان للتقديم والتأخري دورمها الكبري يف النثر ،فالبد أن يكون دورمها أكرب يف الشعر بحكم قيود
الوزن والقافية واضطرار الشاعر إىل تقديم كلمة وتأخري أخرى حفاظ ًا عىل سالمة الوزن وحتقيق ًا لصحته.

فإذا تأملت أبيات طاهر زخمرشي وأعدت صياغتها يف النسق الطبيعي املعتاد قلت يف البيت األول :
حاكت املحاسن ثوب ًا هلا يف مغزل الفتنة من خيوط األصيل .وقلت يف الثاين  :وطاقات عىل نسجه املورد
خيتال شذاها الفواح سحبا .وقلت يف الثالث  :وبشاشات بأفواهه الفتون هتادت دالالً وعجب ًا هبا.
والشك أنك سرتين ألول وهلة أن األبيات قد فقدت موسيقاها ،وأنك جنيت عىل مجال املعاين ودقة
التعبري .ولو أنك تأملت فيام أحدثته من تغيري الستبان لك أن الشاعر ال يقدم ويؤخر خضوعا ملقتضيات
الوزن فحسب ،وإال كان جمرد ناظم ال حياة يف شعره ،وال قيمة لفنه ،ولكنه يعرب عن إدراك معني لألمور،
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ويصور ما بنفسه من رغبات ،وال بأس بعد ذلك أن تلتئم هذه الغاية املعنوية مع أي قيمة شكلية أخرى
كتحقيق سالمة الوزن ،أو مراعاة املوسيقى الداخلية ،أو غري ذلك ،مما يدلنا عىل أن التقديم والتأخري يف
الشعر مثلهام يف النثر يتامن بإدراك ووعي ،وهيدفان إىل قوة املعنى وصدق التعبري ومجال العبارة.
يتراءى لنا تقديمه بغض
ومن الطبيعي أن تكون هناك ضوابط للتقديم والتأخير بحيث ال نقدم ما َ

النظر عن الهدف أو القـيـمـة الفـنِّـ َّيـة ،أو نؤخر ما نرى تأخيره دون إدراك ألسباب هذا التأخير .والبد
أن نعلم أن هناك كلمات البد أن تقدم وال يجوز تأخيرها على اإلطالق كحروف االستفهام والنفي
مثال ،وهناك أشياء البد من تأخيرها وال يجوز تقديمها بأي حال مثل الصلة والمضاف إليه وتوابع
األسماء وغير ذلك .وإذا لم نكن على علم بضوابط التقديم والتأخير فسنفعل مثل هذا الشاعر صاحب
بغض النظر عما يجب وما ال يجب في التقديم والتأخير ،فهو
المثال الثالث الذي أراد أن يقيم وزن بيته ِّ
يريد أن يقول  :فقد يصيح صرد بوشك فراقهم و َبـ ّين الشك لي عناء .وإذا كان من حقه أن يقدم االسم
(الشك) على الفعل ( َبـ ّين) ،فليس من حقه أن يقدم (بوشك فراقهم) وهو معمول (يصيح) ويفصل
بينه وبين الفعل بالمسند إليه (صرد) مما جعل البيت مضطرب ًا سقيم ًا .وستعرفين في دروسك القادمة
ضوابط التقديم والتأخير حتى ال تقعي في مثل ما وقع فيه هذا الشاعر.
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
َب ِّيني رأيك فيما أحدثه التقديم والتأخير من أثر في المعنى في كل نص مما يأتي :

 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

											
 2ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾
[التغابن].

﴾ [النحل].

 3ـ قال الكميت بن زيد( أ ) :

ب�����أي ك���ت���اب أم ب���أي���ة ُسنَّة
ِّ
ل���ي إالَّ آل أح��م��د شيع ٌة
ف��م��ا
َ
أري����ب رج����االً م��ن��ه��م وتري ُبني
ُ

ع��ل��ي وتحسب
ت��رى ُح�� َّب��ه��م ع���ار ًا
َّ
ال��ح��ق مذهب
وم��ا ل��ي إالَّ م��ذه��ب
ِّ
َخ
�ل�ائ���ق م��م��ا أح��دث��وه�� َّن ْأريب
ُ

 4ـ قال أحمد شوقي في مدح الرسول صلوات ال ّله وسالمه عليه :
ي��ا
أف��ص��ح الناطقين ال��ض��ا َد قاطب ًة
َ
َح َّليت ِم�� ْن َع�� َط ٍ
��ل( )1جيد البيان به
ٍ
ق����ول ك���ري��� ٍم أن���ت قائله
ب��ك��ل

ِ
ال��ذائ��ق ال َف ِه ِم
الش ْه ُد عند
حدي ُثك َّ
��س ِ
��ن ُمنت َظ ِم
ف��ي ك��ل ُمنْ َتشر ف��ي ُح ْ
القلوب وتحيي َم ِّي َت ِ
اله َم ِم
ُتحيي
َ

 5ـ قال زياد بن أبيه(ب) في خطبة له « :أ ّيها الناس إ َّنا أصبحنا لكم ساس َة ،وعنكم ذادة ،نسوسكم
السمع والطاعة فيما أحببنا،
بسلطان ال ّله الذي أعطانا ونذود عنكم بفيء ال ّله الذي َخ َّولنا ،فلنا عليكم َّ
ولكم علينا العدل ،واإلنصاف فيما ولينا».
			
( أ ) شاعر أموي كان يتشيع.
( )1عطلت المرأة عطال  :إذا لم يكن عليها حلي.

(ب) من أشهر خطباء العصر األموي ووالته.
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ب ـ تقديم املسند االسمي عىل املسند إليه
نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :
 2ـ وقال تعالى ﴿ :
 3ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [مريم .]46 :

﴾ [األنبياء .]97 :

﴾ [الغاشية].

 4ـ قال الشاعر :

ُ
والشباب
��م��ال
وال��ج
ال��وق��ت
ُ
ُ
َ

		
إيـــــاب
ثـــالثـــ ٌة لـيــس لهــا
ُ
نـظــرة حتـلـيـلـية :

عرفنا من دراستنا لقواعد اللغة أن األصل في المسند االسمي (الخبر) أن يتأخر عن المسند إليه
ال فاألصل أن يتقدم على الفاعل .وعرفت من الدرس السابق أننا ال
(المبتدأ) ،أما إذا كان المسند فع ً
نلتزم في أحيان كثيرة الترتيب الطبيعي للجملة نتيجة إدراك ذهني معين ،ولتحقيق غاية بالغية.

ولو أننا تأملنا المثال األول لوجدنا أن ال ّله تبارك وتعالى يخبر عن يوم الحساب ويصف لنا حال
الذين كفروا ولم يدخل اإليمان في قلوبهم ،وكيف أن الفزع استولى عليهم من هول ما يرونه من
كبيرا من روعة التصوير وتسجيل مشاعر
العذاب في هذا اليوم العظيم ،وقد بلغت اآلية الكريمة ً
حدا ً
ال أمام أعينهم.
الكفار الذين وجدوا ما ُأنذروا به من قبل ماث ً
وقد استخدمت اآلية الكريمة أسلوب التقديم والتأخير لتصوير هذا المشهد بكل ما فيه من مشاعر

الرهبة والفزع ،فلم تقل  :فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة ،طبقا للترتيب الطبيعي في الجملة ،ألن
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األبصار هنا مبتدأ وشاخصة خبرها ،ولكن ُق ِّدم الخبر ألن الشخوص في حد ذاته يعبر عن رهبة الموقف
خاصة بأبصار الذين
تمام التعبير ،فتقديمه يلفت النظر إلى ما هم فيه من رعب ،ويبين أن هذه الحالة ّ
كفروا دون غيرهم .وقدمت اآلية الكريمة الضمير (هي) لزيادة جذب االنتباه إلى صورة الشخوص
وتخصيصه بأبصار الذين كفروا.
وفي المثال الثاني كان مقتضى ترتيب الجملة في اآلية قوله  :أأنت راغب عن آلهتي يا إبراهيم ؟
ولكن الخبر تقدم على المبتدأ ألن االهتمام منصرف إليه ،فالسؤال يتوجه أصال من والد إبراهيم عليه
السالم لالستفسار عن حقيقة انصراف ابنه عن األصنام التي يعبدونها ويتخذونها آلهة ،وهو يحمل
بهذه الصورة معنى التعجب واإلنكار ،ولو أن اآلية الكريمة لم تستخدم أسلوب التقديم والتأخير لما
أدت معنى التعجب واإلنكار ألول وهلة كما نحسه ،ولما ب َّينت إظهار االهتمام بانصراف إبراهيم عليه
السالم عن عبادة األصنام.
َّ

ونرى اآلية الكريمة يف املثال الثالث تقدم اخلرب (وهو اجلار واملجرور) عىل املبتدأ مرتني فتقول :
إن إلينا إياهبم ،بدال من  :إن إياهبم إلينا .وتقول  :ثم إن علينا حساهبم ،بدال من  :إن حساهبم علينا.
واملقصود بتقديم اجلار واملجرور هنا إسناد الكالم الواقع بعده إىل صاحب اجلار واملجرور دون غريه،
فاللهّ ـ جل وعال ـ وحده هو الذي يعود إليه البرش ،وهو الذي حياسبهم .ولو مل تقدم اآلية اجلار واملجرور،
ملا ظهر االختصاص هبذه الصورة القاطعة التي تنفي أن يكون للهّ رشيك يف هذين األمرين.
وإنك جتدين يف القرآن الكريم آيات كثرية جتري عىل هذا النسق ،فتقدم اجلار واملجرور أو الظرف
للداللة عىل االختصاص ،وأن األمور التي هي منسوبة إىل اللهّ تعاىل مقصورة عليه دون غريه .وقد
سبق لنا أن رأينا أن تقديم ما حقــه التأخري طريقـة من طـرق القصـــر .ومن اآليــات الدالة عىل
﴾ [القصص .]88 :
﴾ [القيامة  .]12 :وقوله ﴿ :
ذلك قوله تعاىل ﴿ :
﴾ [الـتــغـابـن .]1 :وقــولـه :
﴾ [هــود  .]88 :وقـولـه ﴿ :
وقـولـه ﴿ :
﴿

﴾ [القـمـر .]48 :
56

ونرى في المثال األخير أن الشاعر يقول  :الوقت والجمال والشباب ثالثة أمور ال تعود إذا انقضت،
ولكننا نراه قدم الخبر (ثالثة) ليجعلنا نتساءل عن كنه هذه الثالثة التي يصفها بأنها ال تعود ،فهو إذن
لنتشوق إلى معرفته ،وكثيرا ما يستخدم األدباء أسلوب التقديم والتأخير ألجل هذه
يتعمد تأخير المبتدأ
َّ
الغاية ،وخاصة في مجال القصة المسرحية ،بل نراهم نقلوا التقديم والتأخير من العبارة إلى الموضوع
بصفة عامة ،فالكاتب يقدم ويؤخر في عرض األحداث والشخصيات اجتذاب ًا النتباه القارئ وتشويقا له
لمتابعة األحداث ،وإحكام ًا ِ
لبناء القصة أو المسرحية.
ومن األمثلة التي قدمناها يتبين لنا أن تقديم المسند (الخبر) اسما كان أو شبه جملة (ظرفا أو جار ًا
ومجرور ًا) يحدث لتخصيصه بالمسند إليه ،أو االهتمام به والرغبة فيه ،أو للتشويق ،أو إلثارة االنتباه،
أو غير ذلك من األغراض التي تستبين ِ
لك من تحليل روائع اآلثار األدبية.
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
ّبيني األغراض البالغية التي اقتضت تقديم المسند االسمي على المسند إليه فيما يأتي :

 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

﴾ [النحل .]52 :

﴾ [الصافات].

 2ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [البقرة].

 3ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [الحديد .]5 :

 4ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [القيامة].

 5ـ وقال تعالى ﴿ :
 6ـ وقال تعالى ﴿ :
 7ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [الحديد .]20 :

 8ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [التغابن .]1 :

 9ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [الحشر .]2 :

 10ـ قال محمد بن علي السنوسي :

الطـــــير في ُربـــاهــا وال
نحـــســد
ُ
َ
شـــــــقي
الـســــــنَـا فـــؤا ٌد
َ
ٌّ
ووراء َّ

 11ـ قال حسن قرشي :

﴾ [البقرة .]283 :

���د ِ
يد
الغ ِّر ُ
ن��ع��ل��م م����اذا ُي���ك���ابِ ُ
ُ

سعيد
ال���دج���ى ف������ؤا ٌد
ووراء
ُ
ُّ
َ

ِ
ٍ
ِ
الشعور
ج���ي���اش���ة
م��ه��ج��ة
ِم����� ْن
ِ
ِ
ٍ
العبير
����ل����وة
ري�������اض ُح
وم�����ن

ِ
األثير
ي����م����وج ف����ي
م����ن ن���غ��� ٍم
ُ
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������د ج���م ِ
ٍ
ِ
ِ
الزئير
���ة
غ�����اب ُأ ْس
م���ن
َ َّ

ِ
ِ
والنسور
وك������ور ال���نَّ���ج���م
وم����ن

ِ
والزفير
ال����ري����ح
����ه����اث
ِ
وم����ن ُل َ
ِ
المسحور
ال����ج����دول
وم����ن خ��ري��ر
ْ
ِ
ِ
الهدير
ل��ط��م��ة ال���م���وجِ ،م���� َن
م���ن
������ج ال َّتنُّور
ِم���� َن ال�� َّل��ظ��ى ،م���ن َو َه
ِ

ن��س��ي��ج ش���ع���ري وص�����دى شعوري
ُ
 12ـ قال حسان بن ثابت :
ِ
مــم ال ُمــنــتــــهى لِكـــبــارها
له ه ٌ
 13ـ قال أبو العالء المعري( أ ) :
ٍ
وكالنـار الحــيـــا ُة ِ
ِ
مـــاد
فــمــــ ْن َر

ِ
ِ
ُّ
الدهر
أج���ل ِم��� َن
ال��ص��غ��رى
��م�� ُت�� ُه ُّ
وه َّ
ِ
�����ره�����ا وأو ُل����ه����ا ُد ُ
خان
أواخ ُ

 14ـ قال محمد بن وهيب الحميري(ب) يمدح الخليفة المعتصم :
إس��ح َ
��اق وال َق َم ُر
شمس الضحى وأب��و
ــشـرق الدنـيـا ببــهـجـــتِـها
ثالثـ ٌة ُت ْ
َ
ُ

( أ ) أحمد بن عبدال ّله بن سليمان ،شاعر فيلسوفُ ،ولد في معرة النعمان وتوفي سنة 449هـ.
(ب) من شعراء العصر العباسي المشهورين بالمديح.

59

جـ ــــ تقديم املسند الفعيل عىل املسند إليه
نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال اللهّ تعاىل ﴿ :
 2ـ وقال تعاىل ﴿ :
 3ـ وقال تعاىل ﴿ :
 4ـ وقال تعاىل ﴿ :

﴾ [احلج .]46 :
﴾ [القصص .]20 :

﴾ [آل عمران .]137 :

﴾ [الصافات .]95 :

 5ـ قال الشاعر :
ِ
ِ
األيـــام
وجــهــك
بغــر ِة
ــد ْت
ســع َ
ُ
َّ

وت���ز َّي
األعوام
���ن���ت ب��ب��ق��ائ��ك
ْ
ُ

نـظــرة حتـلـيـلـية :

رأينا يف الدرس السابق كيف أن املسند (اخلرب) إذا كان اس ًام أوظرف ًا قد يتقدم عىل املسند إليه (املبتدأ)
لغاية بالغية تفيد املعنى قوة وإحكام ًا ووضوح ًا ،فإن كان املسند (اخلرب) فعال وقدمناه فهل يضيف ذلك
التقديم قيمة للمعنى ؟ وما الفرق بني تقديم الفعل وتأخريه ؟ صحيح أن اجلملة إذا تقدم الفعل ستصري
فعلية ،ويصبح املبتدأ فاعالً ،ولكننا ننظر يف األثر البالغي للتقديم والتأخري يف اإلسناد بصفة عامة ،فاملسند
إليه ـ كام نعلم من دروسنا السابقة ـ املبتدأ أو الفاعل ،واملسند اخلرب أو الفعل.
ولإلجابة عىل تساؤلنا ننظر فيام لدينا من النامذج فنرى تقديم الفعل يف قوله تعاىل ( :فإهنا ال تعمى
األبصار) ولو ُأ ِّخر لقيل  :فإن األبصار ال تعمى .والفرق بني اجلملتني أن األوىل تفيد القوة يف نفي الفعل
فالشك قد حييط
بتقديمه ،وكأن هذا النفي مما ال ُي َش ُّك فيه وال ُينكر بحال ،أما يف اجلملة التي تبدأ باالسم َّ
بالفعل ويصبح موضع اإلنكار ،ونالحظ هذا الفرق حني خترب مثال عن رجل من عادته أن خيرج كل يوم
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فيقول  :قد خرج ،وال جتد أنفسنا مضطرين إىل القول  :فالن قد خرج ،أو هو قد خرج ،ألن فعل اخلروج
أمر الشك فيه وغري منكر.
شك وإنكار بالنسبة لتلك ِ
تقدم (خلت) ليقطع كل ٍ
العـ َبـر التي
وكذلك األمر يف اآلية الثانية فقد َّ
سلفت حني َّ
لضعف القصد
كذب قوم آخرون
(السنَن) ُ
أنبياءهم َعبرْ التاريخ .فلو أن اآلية قدمت االسم ُّ
َ

من رضب املوعظة واالعتبار بتقديم أمثلة للمكذبني ،فسبق الفعل هنا تأكيد له يف حالة اإلثبات ،كام كان
سبقه يف اآلية السالفة تأكيد ًا لنفيه.
(جاء) ،عىل املسند إليه النكرة (رجل) ،وسنالحظ دائ ًام
ونرى يف املثال الثالث تقدم املسند ،وهو الفعل
َ
أنه كلام جاء املسند إليه (الفاعل) نكرة تقدم الفعل ،ألن احلدث الذي يتضمنه الفعل هو موضع االهتامم
والقصد ،أما الفاعل النكرة فليس مقصود ًا أبدا ،وال يتوجه إليه أي اهتامم ،فمجيء رجل هو املقصود أ ّي ًا كان
هذا الرجل ،وكذلك األمر عندما تقول  :قال قائل ،فاملقصود القول ،وليس شخص القائل ،ولو أن اآلية
جاء ،فإن ذهننا سينرصف يف احلال إىل االسم  :ملاذا ُق ِّدم مع أنه نكرة ؟
الكريمة قدمت االسم وقالت  :رجل َ
جاء وليس امرأة ،أو أنه رجل واحد وليس اثنني أو ثالثة.
ويف هذه احلالة يكون املقصود أن رج ً
ال َ
ونرى االستفهام يف اآلية الرابعة يتوجه إىل الفعل مبارشة (أتعبدون) ومل يقل  :أأنتم تعبدون .والفرق
بني اجلملتني أن الشك يف األوىل متجه إىل الفعل نفسه ،والغرض من االستفهام اإلنكار والتعجب من
عبادة األصنام ،وهذا هو املعنى الذي قصدت إليه اآلية بتقديم الفعل ،أما إذا توجه االستفهام إىل االسم
(أأنتم تعبدون) كان الشك يف الفاعلني أنفسهم ،أهم املخاطبون الذين تعنيهم اآلية أم غريهم .وما إىل
هذا قصدت اآلية فالتهمة ثابتة عليهم ما يف ذلك شك ،ولكن التعجب واإلنكار من سوء فعلهم وهو
عبادة األصنام التي ينحتوهنا بأيدهيم.
(س ِع َدت) بام يتضمنه من إحياء بالبهجة والرسور،
أما يف املثال اخلامس فنرى الشاعر قدم الفعل َ
قدم االسم وقال  :األيام سعدت ،ألنقص إىل حد كبري
ليشعر السامع بالتفاؤل ألول وهلة ،ولو أنه َّ
الشعور بالتفاؤل الذي أحدثه تقديم الفعل.
وهكذا يمكنك كلام وجدت مسند ًا فعال متقدما عىل املسند إليه أن تتبيني الغاية التي أرادها القائل،
وهل أفاد املعنى املقصود قوة ومجاالً أو أنه اتبع املألوف املعتاد من الكالم.
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
ِّبيني األغراض البالغية التي اقتضت تقديم المسند (الفعل) وتأخير المسند إليه فيما يأتي :
﴾ [املؤمنون .]2 ، 1 :

 1ـ قال اللهّ تعاىل ﴿ :

﴾ [يس .]7 :

 2ـ وقال تعاىل ﴿ :

﴾ [اجلمعة .]1 :

 3ـ وقال تعاىل ﴿ :
 4ـ وقال تعاىل ﴿ :
 5ـ وقال تعاىل ﴿ :

﴾ [البقرة .]242 :
﴾ [األنعام .]115 :

 6ـ وقال تعاىل ﴿ :
 7ـ وقال تعاىل ﴿ :

﴾ [التوبة .]9 :
﴾ [الشعراء .]13 :

 8ـ وقال تعاىل ﴿ :
 9ـ وقال تعاىل ﴿ :

﴾ [الشعراء .]21 : 18 :
﴾ [القمر .]1 :
﴾ [غافر .]28 :

 10ـ وقال تعاىل ﴿ :
 11ـ قال أمحد شوقي :

أراد الـ ّلـــ ُه بالـفـــــــقـراء بِ
ـــــرا
ًّ

وب����األي����ت����ام

فـما َحـــرم الم ِ
ـد َجــنَـى يــديـه
ـج َّ
َ َ ُ

ح��� ًّب���ا

وارتبابا

()1

المصابا
ال��ش��ق��ي وال
ن��س��ي
وال
ُ
َّ
َ

( )1ارتب الصبي ارتبابا  :أي رباه حتى أدرك.
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 12ـ قال محمد حسن فقي يخاطب مكة :
ِ
والسـحـ
ما ُتـبـالـيـ َن بـالـرشــاقــة ِّ

ِ
ـ�����ر

ســجــد ْت عـنـده المــعاني فـما َثـ
َ
ـد في ركـابك ُمخـتـا
ومـشـى الخُ ـ ْل ُ

 13ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

ـ����م
َّ

ورشيق
س����اح����ر
ف��م��ع��ن��اك
ُ
ٌ
ٌ
ج��ل��ي��ل ِس������واه ْأو َمرموق

العتيق
ال���ج���دي���د م���ن��� ُه
ي���م���د
ال
ُ
َ
ُّ

﴾ [النمل .]39 :
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د ــــ تقديم املسند إليه عىل املسند الفعيل
نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

﴾ [آل عمران .]40 :

 2ـ قال المتنبي :

م���ت ف��ي ال��ق��ل��ب نارا
���ر ُ
وال أن���ا ْ
أض َ

أسـقــمــت جســــمــي بـه
ومـا أنـا
ُ

 3ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

 4ـ قالت َع ْمر ُة الخثعمية :
المـجــد أحـسـن لِبـ ٍ
ِ
ْسـة
يلـبـسان
همـا
َ
َ َ
 5ـ قال المتنبي :

غَـ ْيري ِ
ِ
ينــخـــدع
النـاس
بأكثر هــذا
ُ

﴾ [آل عمران .]78 :

اس��ط��اع��ا عليه كالهما
شحيحان م��ا ْ
ْ
��دث��وا َش ُجعوا
إن قاتلوا َج ُبنوا أو َح َّ

نـظــرة حتـلـيـلـية :

رأينا في الدرس السابق أمثلة على تقدم المسند (الفعل) ،وما أفاده التقديم من قوة التعبير عن
المعنى الذي يرمي إليه القائل.

وفي هذه المجموعة من األمثلة نرى تأخر المسند سواء أكان فعال أم اسما وتقدم المسند إليه.
وراء تقديم المسند إليه وتأخير المسند ،وإلى ذلك أشرنا في الدرس
والبد أن تكون هناك قيمة بالغية َ
السابق عندما واز َّنا بين تقديم المسند (الفعل) وتأخيره .فإذا بحثنا عن هذه القيمة البالغية في األمثلة
وجدنا أن اآلية األولى تقدم المسند إليه ـ وهو لفظ الجاللة ـ على الفعل ،ولم تقل  :كذلك يفعل ال ّله
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يشاء ،ألن القصد متجه إلى الفاعل ،وتقديمه يعني أن الفعل مخصوص بذلك الفاعل وحده ،فال ّله ـ
ما ُ
َّ
جل وعال ـ وحده دون غيره يفعل ما يشاء .فكأن تقديم المسند إليه هنا يقطع كل شك في تفرد الفاعل
ِ
بأداء هذا الفعل.

ومثلما يفيد تقديم المسند إليه تخصيصه بالفعل في اإلثبات ،كذلك يحقق الفائدة نفسها في النفي،
فلو قلت  :ما أنا أكلت التفاحة ،بتقديم المسند إليه ،كان المقصود أنك تنفي نفي ًا قاطع ًا أن تكون أنت
آكل التفاحة .فالقصد بتقديم المسند إليه نفي الفعل عنه نفي ًا تام ًا ،أما إذا قدمت الفعل وقلت  :ما أكلت
التفاحة ،فأنت عندئذ تنفي الفعل الواقع بالتفاحة ،ويتجه المعنى إلى كونك أكلت شيئ ًا آخر غير التفاحة.
وترى ذلك واضح ًا في المثال الثاني ،فقد قدم المتنبي المسند إليه ليفيد تخصيصه بنفي الخبر الفعلي
عنه ،فليس هو الذي أسقم جسمه ،وال أضرم النار في قلبه ،ولكن من المؤكد أن شخص ًا آخر فعل
ذلك.

وكذلك األمر أيض ًا في االستفهام ،فلو سألك سائل  :أأكلت التفاحة ؟ اتجه الذهن إلى أن السائل
قدم المسند إليه فقال  :أأنت أكلت التفاحة ؟ كان معنى
يشك في الفعل وأنه يريد أن يستفهم عنه .ولو َّ
ذلك أن شكه يتجه إلى الفاعل نفسه ال إلى الفعل.
ويفيد تقديم المسند إليه في االستفهام أحيان ًا إنكار صدور الفعل عن الفاعل إما احتقار ًا له واستخفاف ًا
به كقولك  :أأنت تمنعني ؟ أو تعظيم ًا له وتنويه ًا به كقولك  :أهو يظلم الناس ؟
وترين في اآلية الكريمة في المثال الثالث أن المسند إليه وهو الضمير (هم) قد تقدم على الفعل
للتأكيد وتستطيعين إدراك ذلك لو حجبت المسند إليه وقلت  :ويقولون على ال ّله الكذب ويعلمون.
فتقديم المسند إليه أكد علم الكفار بأن ما يقولونه افتراء على ال ّله.
ولو أننا عدنا إلى مواضع ذكر المسند إليه في درس الذكر والحذف لوجدنا أن ذكر المسند
يجيء في صورة مختلفة ،فقد يأتي في مقام الوعد
إليه بتقديمه يفيد التأكيد ح ًّقا ،وأن هذا التأكيد
ُ
والضمان كأن تقولين ألحد  :أنا أكفلك أو يأتي في مقام الفخر كقول الشاعر  :نحن في الم ْش ِ
تاة ندعو
َ
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ِ
الشتاء العصيب الذي يحرص الناس فيه على
الج َف َلى ،أي أنهم يدعون أناس ًا كثيرين للطعام في وقت
َ
ما لديهم من زاد ُم َّدخر .وقد يأتي أيض ًا في مقام المدح ،كما ترين في المثال الرابع الذي ترثي فيه
فهما يسعيان إلدراك المجد ،باذل ْين الجهد في
الشاعرة ولديها وتخلع عليهما أجمل صفات المديح ُ
سبيله حتى يفخرا برونقه وبهائه في عيون الناس ،وحتى يتردد ذكرهما في كل مكان .وهما يحرصان
ِ
بالمجد ،بل قدما نفسيهما فداء له.
أشد الحرص على ارتباطهما
قدم المسند إليه (غيري) على المسند الفعلي (ينخدع) إلفادة
ونرى في المثال األخير أن المتنبي َّ
تقوية الحكم ،فكأنه يقول  :غيري ينخدع وأنا ال أنخدع .وإذا تتبعنا استخدام لفظي ( َغير) و ِ
(م ْثل) ـ في
ْ
َّ ْ
غير تعريض ـ فسنجد أنهما يقدمان دائم ًا على الفعل ،ألن المعنى فيهما ال يستقيم إال بتقديمهما إلفادة
تقوية الحكم.
وهكذا ترين أن تقديم المسند إليه إنما يكون لغرض بالغي يفيد المعنى قوة ،ويتالءم مع ما في
نفوسنا من رغبة في صدق التعبير .فنحن تارة نريد تخصيص الفاعل بالفعل ،وأخرى نهدف إلى تأكيد
اإلسناد ،أو الفخر ،أو المدح ،أو التشويق إلى الخبر ،أو إفادة التخصيص ـ كما رأينا في الدرس السابق
جاء.
ـ في مثال  :رجل َ

وراء تقديم المسند إليه ،يمكن إدراكها من تحليل نماذجها،
وهناك أغراض أخرى كثيرة تكون َ
الس ْع ُد في بيتك .ويمكن أن نعكس ذلك فيكون الغرض إظهار التشاؤم.
كإظهار التفاؤل في قولي لك َّ :
ومثل إفادة التعميم كقولك  :كل إنسان لم يقم .ألنك نفيت القيام عن كل واحد ،ولو قلت  :لم يقم كل
إنسان ،كان نفي ًا للقيام عن جملة األفراد دون كل واحد منهم ،إلى غير ذلك من أغراض كثيرة يسهل
عليك إدراكها.

66

أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
َب ّيني األغراض البالغية التي اقتضت تقديم (املسند إليه) وتأخري (املسند الفعيل) يف النصوص اآلتية :

لل تعاىل ﴿ :
 1ـ قال ا هّ

﴾ [الصافات .]96 :

﴾ [يس .]40 :

 2ـ وقال تعاىل ﴿ :
 3ـ وقال تعاىل ﴿ :

											

 4ـ وقال تعاىل ﴿ :

﴾ [الكهف .]33 :

 5ـ وقال تعاىل ﴿ :

﴾ [النور .]45 :

 6ـ وقال تعاىل ﴿ :

﴾
[البقرة .]268 :

﴾ [العنكبوت .]62 :

 7ـ قال أمحد شوقي :

ِ
��ط��م��ع��ك��م بِ��� َف���ر ِ
ع��ن��ه َو ُي
ط لِيانِه
ُ
ْ

بأس ِ
بشـــد ِة ِ
ُ
ـــه
اللـيــث يـدفــ ُعـكم
َّ

()1

 8ـ ويقول أيض ًا :

ٍ
ُّ
مسـافــر ســيـــؤوب يـــومـ ًا
وكـل

إذا

 9ـ ويقول أيض ًا :

المـنـكـسـرات الـ ُّظــبـا
ظِــبــاؤه
ُ

ُر ِزق

ال���س�ل�ام��� َة

واإليابا

�����ب ف����ي ُل ِّبه
ي��غ��ل��ب��ن ذا ال����� ُّل
ِّ

()2

( )1ليانه بمعنى لينه.
( )2جمع ظبة وهي حد السيف.
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 10ـ قال محمد حسن فقي يصف جمال الطبيعة في لبـنان :
ب��ع��ض�� ُه بعـ
ي��ع��ش��ق
���س��� ُن
ُ
ُ
ُ
ال���ح ْ
ت���ع���ص���ف ُث
وال����ري����ح
������م ت ْأ
ُ
َّ

وال���س���ح���ب ُت��نْ ِ
��ش��ن��ا بِ َط ٍّل
��ع ُ

 11ـ قال الشاعر :

ـ���ض��� ًا
َذ ُن

ث�����م

وي���س���خ���ر

ل��ل��ن��س��ي�� ِم

ْ
ب�����أن

����م����نَ����ا
َ
ت����ده ُ

ِ
بالعواذ ْل
ُي ِ
غازل
بِوابِل

المـعـاقـب
غـيري َجـنَـى وأنا
فـيـــكـم
ُ
ُ

المتند ِم
ف��ك��أن��ن��ي َس��� َّب���ا َب��� ُة
ِّ

مـثـ ُل َ
ــوبِــه
الح ْ
ــز َن عـن َص ْ
ـك ُيــ ْثــني ُ

وي��س��ت��ر ُّد ال���دم���ع ِم���� ْن غ َْربِ ِه

 12ـ قال المتنبي :

68

هـ ــــ تقديم معموالت الفعل
نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال اللهّ تعاىل ﴿ :
 2ـ وقال تعاىل ﴿ :

﴾ [األنعام .]14 :

 3ـ قال عمرو بن كلثوم :

﴾ [األعراف .]197 :
ِ
���ر ل���ه
ال��ج��ب��اب��ر ساجدينا
ُ
ت���خ ُّ

رضـــيـع
الفــطـــــام لـنــا
إذا بـلــغ
ٌ
َ

﴾ [القمر .]7 :

 4ـ قال اللهّ تعاىل ﴿ :
 5ـ قال الشاعر :

أ َنـ ْفــسـ ًا َتــطِ
ــيــب بِـنَــ ْي ِ
المــنـى
ُ
ـل ُ

وداع���ي ال��م��نُ ِ
��ون ُي��ن��ادي ِجهارا
َ

نـظــرة حتـلـيـلـية :

رأينا في الدروس السابقة كيف يتقدم المسند والمسند إليه وكيف يتأخران ،والمعاني البالغية التي
تتحقق بهذا التقديم والتأخير.

وفي هذه المجموعة من األمثلة التي أمامنا نرى مواضع أخرى من الكالم ،من المألوف تأخيرها
في الجملة إذا رتبناها ترتيب ًا عادي ًا ،ولكنها مقدمة لغاية بالغية .فنرى في المثال األول أن اآلية الكريمة
قدمت المفعول به وهو لفظ (غير) على الفعل ،وكان النسق الطبيعي للتعبير أن تقول  :أأتخذ غير ال ّله

ولي ًا ،ألن الفعل هو األصل ،ومن حقه أن يتقدم ،ولكن الغرض من تقديم المفعول هنا في االستفهام أن
يتوجه اإلنكار إلى كونه قد وقع عليه الفعل.
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ونرى في اآلية الثانية المفعول به يتقدم على الفعل أيض ًا في قوله تعالى ( :وال أ ْن ُفسهم ينصرون)
بدال من قوله  :وال ينصرون أنفسهم .والغرض من تقديم المفعول به هنا نفي نصرهم أنفسهم ،وبالتالي
نفي نصرهم غيرهم بل نفي أنهم يملكون ألنفسهم أو لغيرهم شيئ ًا ،ولو قدم الفعل النصرف النفي إليه
فأصبح المعنى  :ال ينصرون أنفسهم ولكن قد يملكون ألنفسهم شيئ ًا آخر ،أو ربما ينصرون غيرهم.

وتقديم المفعول به على عامله يفيد التخصيص غالب ًا كما يتضح في قوله تعالى ( :إياك نعبد وإياك
نستعين) فالمعنى نخصك بالعبادة ،وال نعبد غيرك ،ونخصك باالستعانة وال نستعين غيرك .وكما في
(والقمر َق َّدرناه منازل) [يس  ]39 :فلم يقل  :وقدرنا القمر منازل ،ألنه أراد أن يخص
قوله تعالى :
َ
القمر بتلك المنازل بوصفه أداة توقيت للناس ،وكذلك نرى في قوله تعالى ( :إللى ال ّله ُتحشرون) أفاد
التقديم التخصيص فالمعنى  :إلى ال ّله ُتحشرون ال إلى غيره.
وقد يكون تقديم المفعول به ألغراض أخرى يمكننا أن ندركها بحسب مواضعها لنرى أثر التقديم
في المعنى .وقد رأينا في اآليتين اللتين حللناهما كيف أن تقديم المفعول به في األولى قد وجه اإلنكار
إلى كونه قد وقع عليه الفعل ،وكيف أن تقديم المفعول به في الثانية قد أفاد نفي وقوع الفعل على المفعول
نفي ًا قاطع ًا.
ونرى في المثال الثالث الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم يقدم المفعول به (الفطام) على الفاعل
(رضيع) إلفادة االهتمام وإثارة االنتباه إلى ما في البيت من مبالغة في الفخر .وتقديم المفعول به على
الفاعل يفيد االهتمام غالب ًا(.)1
كذلك يكون تقديم المفعول به لرد الخطأ في تعيين من تقصد إليه قصد ًا حين تقولين  :سعاد
عرفت .فالمعنى أنك عرفت سعاد وليس شخص ًا آخر يتوهمه سامعك وتقديم المفعول به على الفعل
ُ
هنا أفاد التأكيد أيض ًا.

( )1هناك مواضع عرفتِها في دروس النحو يتقدم فيها المفعول به على الفاعل وجوب ًا إذا كان الفاعل محصور ًا بإنما أو بإال ،أو إذا كان
المفعول به ضمير ًا متصال والفاعل اسم ًا ظاهراً ،أو إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول .ولكننا نعني بتقديم المفعول به على
الفاعل غير هذه المواضع.
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وسنجد في آيات القرآن الكريم وفي أشعار العرب قديمها وحديثها أمثلة كثيرة على تقديم المفعول
وراء األغراض البالغية المختلفة التي يحققها هذا التقديم ،وهي ال تهدف
به ،وفيها مجال فسيح للبحث َ
دائم ًا إلى قوة المعنى وتوجيهه وجهة جديدة فحسب ،بل تحقق في بعض األحــيان غــاية جمالـية في
﴾[طـــه  ]67 :وقـوله
تــوازن الكالم من حيث موسيـقاه كـما في قـوله تعـالى ﴿ :
﴾ [الحاقة  30 :ـ  .]32ولكن رعــايــة
تـعـالى﴿ :
الـتــوازن الموسيـــقي تأتي دائم ًا إلى جانب الغاية الجـــمالية للمعنــى .ومثلما يتقدم المفعول به ـ
كما رأيت في األمثلة السابقة ـ تتقدم متعلقات الفعل األخرى مثل الحال والتمييز واالستثناء لألغراض
نفسها التي يتقدم المفـعــول به لتحـقـيــقها.
وفي المثال الرابع نجد الحال متقدم ًا في اآلية الكريمة لبيان االهتمام به .فهي تصور حال
الكافرين وقد خرجوا من قبورهم يوم الحساب خاشعي األبصار .وقد هدفت اآلية إلى تصوير حال
الضوء على الحال
خشوع أبصارهم للتأثير في قلوب السامعين وضرب العبرة والعظة ،فسلطت
َ
بتقديمه قبل الفعل.

ونرى الشاعر في المثال األخير يقدم التمييز على الفعل ،فبدال من أن يقول  :أتطيب نفس ًا بنيل
المنى ،قال  :أنفس ًا تطيب .والغرض من ذلك كما هو واضح ـ اإلنكار والتعجب ،فهو يتساءل  :كيف
معرض للموت في أي لحظة.
تطيب نفسك بنيل كل ما تدعوك إليه هذه النفس األمارة بالسوء وأنت َّ
ومن األمثلة السابقة يتبين لنا أن تقديم متعلقات الفعل كالمفاعيل وشبهها من حال وتمييز واستثناء
مثل تقديم المسند والمسند إليه إنما يكون ألغراض بالغية يمكنك إدراكها في ضوء ما درسته.
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
َب ّيني األغراض البالغية التي اقتضت تقديم (المفعول به) أو (شبهه) فيما يأتي من النصوص :

 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :
 2ـ وقال تعالى ﴿ :
 3ـ وقال تعالى ﴿ :
 4ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [النحل .]52 :

﴾ [النساء .]95 :

﴾ [النعكبوت .]40 :

﴾ [الزمر .]8 :

﴾ [الزمر .]66 :

 5ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [الزمر .]64 :

 6ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [يس .]12 :

 7ـ وقال تعالى ﴿ :

 8ـ قال بشار بن برد( أ ) :

يخاف المنايا ْ
ـت صـاحــبــي
ُ
إن َت َـر َّحــ ْل ُ

 9ـ قال أحمد شوقي :

ك����أن ال��م��ن��اي��ا ف��ي ال��م��ق��ا ِم ُت ِ
َّ
ناس ُبه
ِ
ال���س���م���اء

ِ
مــقـــاديــــــره
ــــر
َو َقـــى
َ
األرض َش َّ

���ط���ي���ف
َل
ُ

العيـش يومــي َع ِ
ُ
ــد ْمـــ ُتـــ ُه
عـلي
ــر
َّ
َأم َّ

تأوبا
وال أش��ت��ه��ي ل��ي��ل��ي إذا م���ا َّ

ُ
أقـــول جــنــــى الهــــوى
ُظــ ْلــــم ًا

م ْق َل ِ
تاك
ُ

 10ـ وقال أيض ًا :
 11ـ وقال أيض ًا :

ل����م

ِ
�����ن
�����ج
َي
ْ

إال

ورحما ُنها

( أ ) شاعر عبايس من القرن الثاين اهلجري قىض شطر ًا من حياته يف عهد الدولة األموية وهو رأس الشعراء املحدثني تويف سنة 167هـ.
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أ ــــ الــــوصـــــل

الـــوصـــل والــفـــــصــل

()1

نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

﴾ [االنفطار].

 2ـ وقال تعالى ﴿ :
 3ـ وقال تعالى ﴿ :

		
 4ـ قال بشار بن برد :

﴾ [البقرة .]83 :

﴾ [الغاشية].
ِ
ُ
و ُت
���رار َمثــالِ ُبه
����درك م�� ْن َن َّ
��ج��ى ال���ف ُ

بِ ْض ٍ
رب َي ُذ ُ
طـعـمـ ُه
المـوت َم ْن ذاق
وق
َ
َ

 5ـ قال المتنبي :
ٍ
ســابح
ســرج
الـدنى
ــز
ٍ
مـكان في ُّ
أ َع ُّ
ُ

ٍ
كتاب
ج��ل��ي��س ف���ي ال���زم���ان
وخ���ي���ر
ُ
ُ

 6ـ قال أبو العتاهية :
ْ
اخ ِز ْن لِسا َنك بالسـكوت عـن الخَ ـــنـا

ِ
األقــوال
عواقـــب
واحـــذر علــيـك
َ
ْ

األمـيـر.
 7ـ سأل أمير نائبه عن شيء فقال  :ال ،وأ َّيـد ال ّله
َ
نـظــرة حتـلـيـلـية :

لو تأملنا اآلية الكريمة يف املثال األول لوجدناها تتألف من مجلتني  :األوىل  :إن (األبرار) لفي نعيم،
( )1اعتاد علماء البالغة تقديم الفصل على الوصل ورأينا أن الوصل أولى بالتقديم.
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والثانية  :إن الفجار (لفي) جحيم .ومها مجلتان خربيتان لفظا ومعنى( ،)1كل منهام مستقلة عن األخرى،
ولكن هناك صلة واضحة بني املعنيني فيهام عن طريق التقابل ،فاألبرار يف اجلنة ،والفجار يف النار ،وهلذا
عطفت اجلملة الثانية عىل األوىل بالواو .ونسمي هذا العطف وصالً .فالوصل إذن معناه عطف مجلة عىل
أخرى بالواو خاصة ،ألن العطف بالواو حيتاج إىل دقة يف اإلدراك وحسن الفهم لكوهنا تدل عىل مطلق
الفاء مثال عىل الرتتيب مع التعقيب يف مثل قولك  :دخل فسلم وجلس
اجلمع واالشرتاك ،بينام تدل ُ
فتكلم .وتدل ( ُث َّم) عىل الرتتيب مع الرتاخي يف مثل قولك  :نام مساء ثم استيقظ صباح ًا .فاستخدم الفاء
و ُث َّم ـ كام ترين ـ حمدد متام ًا ،أما استخدام الواو يف الوصل بني اجلمل أو عدم استخدامها للفصل بينها فأمر
حيتاج إىل دقة الفهم وحسن اإلدراك ،وهلذا قيل قدي ًام يف تعريف البالغة إهنا معرفة الفصل من الوصل.

وما من شك يف أن القيمة اجلاملية للمعنى ترتبط إىل حد كبري بإدراكنا الصحيح للمواضع التي ينبغي
لنا فيها أن نصل أو نفصل بني اجلمل ،ألننا إذا وصلنا بني اجلمل يف مواضع ينبغي الفصل فيها ،أو فصلنا
بني مجل كان ينبغي لنا أن نصل بينها ،فإننا نسلب املعنى قيمته ،وال نصل به إىل الغاية التي نريدها منه.
وقياس ًا عىل وصل اجلملتني اخلربيتني لفظ ًا ومعنى اللتني يوجد بينهام تناسب يمكن وصل اجلملتني
﴾ [التوبة .]82 :
اإلنشائيتني لفظ ًا ومعنى ،كقوله تعاىل ﴿ :

وترين يف اآلية الثانية من النامذج مجلتني إنشائيتني معنى ال لفظ ًا ،ولكن وصل بينهام ألن العربة يف
إنشاء هو املعنى ،فقوله ( :ال تعبدون) بمعنى  :ال تعبدوا ،وقوله ( :إحسان ًا)
االتفاق بني اجلملتني خرب ًا أو
ً
بمعنى  :أحسنوا.
ويف املثال الثالث ترين أربع مجل موصولة يف اآلية الكريمة ،ربام ظن الناظر إليها ألول وهلة عدم
وجود تناسب بني اإلبل والسامء وبينها وبني اجلبال واألرض ،ولكن ملا كان اخلطاب مع العرب فهو
يطابق ما يف خميلتهم من حيث مناسبة هذه األشياء بعضها لبعض ،فاإلبل رأس املنافع عندهم ،تلزم

( )1قد تكون هناك جملة خبرية لفظا إنشائية معنى أو إنشائية لفظا خبرية معنى ،ومثال األولى قولك آلخر  :بارك ال ّله فيك ،ومثال الثانية
قولك لصاحبك  :من قال لك ال تخرج ؟ ألن معناها  :ما قلت لك إال أن تخرج.
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والسامء لسقيها ،وهي التي حتملهم إىل اجلبال التي يأوون إليها ويتحصنون هبا ،فصور
األرض لرعيها،
ُ
هذه األشياء ماثلة متناسبة يف أذهان العرب من أهل الوبر وهم الغالبية والكثرة ،وال يوجد بينها أي
انفصال أو عدم تناسب ،بل عىل العكس يوجد بينها جامع مشرتك .والتناسب بني اجلملتني ،أو األمر
املشرتك اجلامع بينهام رشط رضوري للوصل ويمكنك أن تتأكدي من أمهية هذا الرشط لو تأملت بيت
أيب متام الذي يقول فيه :
َصـبِ ٌـر(َّ )1
َـريـم
وأن أبـا الـحــسـيـن ك
ُ

عـــالم َّ
		
أن الـنَّــوى
ال والــذي هـــو
ٌ

فستجدين أن اجلملتني اللتني وصل بينهام متفقتان خرب ًا ،ولكن ال توجد بينهام أي مناسبة جتمع بني
مرارة البعاد وكرم املمدوح أيب احلسني.

وإذا تأملت بيت بشار بن برد يف املثال الرابع وجدت أن للجملة األوىل موضع ًا من اإلعراب ،وهي
قوله ( :يذوق املوت من ذاق طعمه) ألهنا صفة للنكرة قبلها (رضب) وقد وصل الشاعر بني اجلملة
الثانية وهي قوله ( :تدرك من نجى الفرار مثالبه) وبني اجلملة األوىل ألنه أراد إرشاك اجلملة الثانية مع
األوىل يف احلُكْم اإلعرايب .وكل مجلتني ُق ِص َد إرشاك الثانية منهام يف احلكم اإلعرايب لألوىل ـ مثل كوهنا
خرب مبتدأ ،أو حاال ،أو صفة ،أو نحو ذلك ـ وجب الوصل بينهام.
وترين يف بيت املتنبي يف املثال اخلامس مجلتني متحدتني خرب ًا ،متناسبتني يف املعنى ،وليس هناك ما

يدعو للفصل بينهام ،وهلذا وصلت الثانية باألوىل وكذلك الشأن يف بيت أيب العتاهية إذ جتدين يف مجلتني
إنشاء ،مناسبتني يف املعنى ،وال موجب للفصل بينهام ،فالبد إذن من وصلهام.
متحدتني،
ً

أما املثال السابع فهو يتألف من مجلتني  :األوىل  :ال ،التي تقوم يف هذا املوضع مقام مجلة خربية تقديرها
(ال حاجة يل) ،واجلملة الثانية خربية لفظ ًا ولكنها إنشائية معنى ،والعربة ـ كام قلنا ـ باملعنى .فاملفروض أالّ
لل األمري،
يكون هناك وصل بني اجلملتني بسبب اختالفهام ،ولكن إذا فصل بينهام املتكلم وقال  :ال أيد ا هّ
أليقن األمري أن القائل يدعو عليه يف حني أنه قصد الدعاء له .ولذلك وجب االستغناء عن الفصل بينهام.
( )1أي  :مــر.

75

وإنشاء من ناحية املعنى وكان ترك الوصل
وهكذا ينبغي الوصل دائ ًام بني كل مجلتني اختلفتا خرب ًا
ً
بينهام يؤدي عكس املفهوم املقصود.

ويتبني لنا مما سبق أن الوصل بني مجلتني (أو أكثر) معناه العطف بالواو ،وأنه البد من استخدام
إنشاء (والعربة باملعنى دون اللفظ) ،وكانت بينهام مناسبة ،ومل يكن
الوصل إذا اتفقت اجلملتان خرب ًا أو
ً
احلكم اإلعرايب.
هناك ما يوجب الفصل بينهام .وينبغي الوصل أيض ًا بني اجلملتني إذا قصد إرشاكهام يف ُ
وإنشاء ،وأدى الفصل بينهام خالف املعنى املقصود.
أو إذا اختلفت اجلملتان خرب ًا
ً
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
أوالً  :في كل آية مما يأتي جمـلـتان وصلـت إحـداهــما باألخـرى بيـني الجملتـين واشـرحـي
سـبب الوصل بينهما :
1ـ﴿
2ـ﴿

﴾ [البقرة .]286 :
﴾ [مريم .]4 :
﴾ [األعراف .]199 :

3ـ﴿
4ـ﴿
5ـ﴿

﴾ [غافر].
﴾ [البقرة .]222 :

ثاني ًا  :بيني مواضع الوصل فيما يأتي ووضحي السبب في كل مثال وأثر ذلك في جماله الفني :

 1ـ قال ﷺ « :من كان يؤمن بال ّله واليوم اآلخر فليحسن إلى جاره ،ومن كان يؤمن بال ّله واليوم
اآلخر فليكرم ضيفه» [للشيخان والنسائي وابن ماجه].
 2ـ وقال ﷺ « :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» [للشيخان والنسائي].

(أ)
الغي غ ًّيا فأجتنبه ،وأرني الهدى هدى
 3ـ خطب الحجاج بن يوسف الثقفي فقال  :اللهم أرني َّ
ُّ
فأضل ضالالً بعيد ًا.
فأ َّتبعه ،وال تكلني إلى نفسي

 4ـ قال الصمة بن عبدال ّله :

بنفـسي َ
الـربـا
األرض ما
تلـك
ُ
َ
أطـيـب ُّ
َ

والمتر ّبعا
ال��م��ص��ط��اف
وم���ا أح��س�� َن
َ
ُ

( أ ) من أشهر خطباء العرب في العصر األموي وكان من الوالة البارزين.
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 5ـ قال حسان بن ثابت :

ِ
ُ
للـمـال ْ
فـأكـســـ ُبـــه
إن ْأودى
أحـتــال
َ

ول��س��ت ِ
رض إن ْأودى بِم ِ
للع ِ
حتال
ُ
ُ

ِ
ال��ح��ج��از َم��رح��ى فقد عا
س��م��اء
ي��ا
َ

ِ
ال���زم���ان ف��ي ُعنفوانِ ْه
ش��ب��اب
َد
ُ

علي السنوسي :
 6ـ قال محمد بن ّ

ِ
ُ
ال��ن��ور إشعا
م��ش��ارق
واس��ت��ع��ا َد ْت

��ت أش��ع�� ُة ال��ض��اد ف��ي الشر
وت��ج�� َّل ْ

أض����اء ال���وج���و َد م��ن أركانه
ع��� ًا
َ
وش����ع ال���ج�ل�ال ف���ي لمعانه
ِق
َّ

ثالث ًا َ :م ِّرني قلمك على كتابة ما يأتي :

 1ـ مثال لجملتين موصول بينهما بقصد إشراكهما في الحكم اإلعرابي.
 2ـ مثال لجملتين موصول بينهما مع اختالفهما خبر ًا وإنشاء.
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ب ــــ الفصل  :كامل االنقطاع
نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

﴾ [نوح .]10 :

 2ـ تقولين لزميلتك في المدرسة  :سافر أبي في عمل ،أعانه ال ّله.
 3ـ جاء في ِ
الحكَم  :رأس الحكمة مخافة ال ّله ،الحسود ال يسود.
َ
 4ـ قال أبو العتاهية :

ســـبـــحـان من ال شــيء يـع ِ
ــد ُلــ ُه
َ ْ
َ َ ْ

ك���م م���ن ب��ص��ي��ر ق��ل�� ُب��ه أ ْع َمى

نـظــرة حتـلـيـلـية :
عرفنا من الدرس السابق أن الوصل معناه عطف مجلة عىل أخرى بالواو .ومن اليسري علينا أن ندرك
أن الفصل نقيض الوصل ،أي أن معناه ترك العطف بني اجلملتني.
وملا كنا قد عرفنا املواضع التي تقتيض رضورة الوصل فينبغي لنا أن نعرف املواضع التي تقتيض
رضورة الفصل ،لنصيب املعاين التي نريدها ونحقق هلا الوضوح واجلامل والقوة.

ولو تأملنا اآلية الكريمة يف املثال األول لوجدنا أهنا تتألف من مجلتني ،األوىل « :استغفروا ربكم»
والثانية « :إنه كان غفار ًا» .وملا كنا قد عرفنا من الدرس السابق أننا ال نستطيع أن نصل بني مجلتني إال
إنشاء لفظ ًا ومعنى ،مع وجود تناسب بينهام ،أو كان ترك الوصل بينهام يؤدي
إذا كانتا متحدتني خرب ًا أو
ً
عكس املعنى املقصود ،فلهذا ينبغي الفصل بني اجلملتني يف هذه اآلية ألن اجلملة األوىل إنشائية والثانية
خربية وال موجب لوصلهام.
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أما يف املثال الثاين فأنت تقولني لزميلتك باملدرسة  :سافر أيب يف عمل ،وهذه مجلة خربية لفظ ًا ومعنى،
ثم تتبعينها بجملة أخرى دعائية فتقولني أعانه اللهّ ،وهي مجلة خربية لفظ ًا إنشائية معنى ،كام عرفنا من
الدرس السابق ،وهلذا وجب عليك أن تفصيل بني اجلملتني الختالفهام من ناحية اخلرب واإلنشاء معنى.
والذي أوجب عليك هذا الفصل أيض ًا عدم وجود ما يوهم خالف املعنى الذي تقصده .بعكس ما رأيت
يف قول نائب األمري يف الدرس السابق  :ال وأيدك اللهّ ،الذي اضطر فيه إىل الوصل.

وترين يف املثال الثالث حكمتني متعاقبتني ،ليس هناك ما جيمع بينهام من ناحية املعنى ،فاحلكمة األوىل
تويص اإلنسان بخوف اللهّ يف كل ما يفعله حتى ال يقع يف خطأ يستوجب غضب اللهّ عليه وعقوبته ،ولو
فعل اإلنسان ذلك لبلغ الغاية يف احلكمة والتعقل .أما احلكمة الثانية فهي تعظ اإلنسان بأالَّ يكون حاسد ًا
لغريه ،ناظر ًا إىل ما يف أيدي الناس ،وإىل ما يصيبهم من اخلري ،ألنه إن فعل ذلك ركبه اهلم وأهلاه عن
التفكري يف نفسه وما ينبغي أن يصيبه من النعمة .فكل حكمة إذن تؤدي معنى مستقال عن معنى احلكمة
األخرى ،وهلذا وجب الفصل بني اجلملتني ،وقد سبق لك أن عرفت من الدرس السابق رضورة وجود
تناسب يف املعنى بني اجلملتني املوصولتني ،عن طريق التامثل ،أو االشرتاك ،أو التضاد ،فأنت تستطيعني
أن َتصيل فتقولني كان جرير شاعر ًا واحلجاج خطيب ًا ،ولكنك ال تستطيعني الوصل إن قلت  :كان جرير
قصري ًا واحلجاج خطيب ًا ،النعدام التناسب يف املعنى بني اجلملتني .فالفصل إذن رضورة يف حالة عدم
وجود تناسب يف املعنى بني اجلمل املتعاقبة.

كذلك األمر بالنسبة لبيت أيب العتاهية الذي يتألف من مجلتني ال جامع بينهام ،األوىل  :سبحان من ال
يشء يعدله .أي أسبح اللهّ الذي ال يوازيه يشء يف الوجود ،والثانية  :كم من بصري قلبه أعمى ،أي أن كثري ًا من
املبرصين الذين سلمت عيوهنم من اآلفات عاجزون عن الرؤية بقلوهبم ،تنقصهم البصرية واإلدراك ألهنم
بعيدون عن اهلداية واإليامن .فاملعنيان ـ كام ترين ـ ال توجد صلة بينهام وهلذا وجب الفصل يف هذا املوضع.
ويمكنك أن تتبيني من هذه األمثلة أن الفصل الذي تم بني اجلُمل سببه االنقطاع الكامل فيام بينهام
وإنشاء معنى فقط ،أو لعدم
وإنشاء ،لفظ ًا ومعنى ،أو اختالفهام خرب ًا
من ناحية اختالف اجلمتلني خرب ًا
ً
ً
وجود جامع بينهام وهلذا نقول إن الفصل تم يف هذه اجلمل بسبب كامل االنقطاع.
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
أوالً ِّ :بيني مواضع الفصل فيما يأتي ووضحي السبب في كل مثال وأثر ذلك في جماله الفني :
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

											
﴾ [الشعراء].
 2ـ وقال تعالى ﴿ :
 3ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾

[األنبياء].

﴾ [المؤمنون].

 4ـ قال المتنبي :

بعــد رؤيــتِ ِ
ــه
ال تطــلــ َبـــ َّن كريــم ًا
َ

َّ
��م ي���د ًا ُختِ ُموا
ال���ك���رام
إن
ُ
ب��أس��خ��اه ْ
َ

ٌ
َ
يريـــك َســـنـ ًا
إقبــال
ال يعجــبــنَّك

ِ
َّ
إن ال��خ��م��و َد َل
الضر ِم
��ع��م��ري غ��اي�� ُة َّ

ِ
القــرون ُأديـل( )1مـنــهـا
ــشـــ ِّيــ َبـ َة
ُم َ

ال���ج���و شابا
ق��رن��ه��ا ف���ي
أل����م
ِّ
ت����ر ْ
َ
ْ

ٍ
لـهــو وعـ ْن لـعــب
ال تــر َّفــع َع ْن
َهـ َّ

َّ
بالصغ َِر
ال��ض��غ��ائ��ر ُت��غ��ري النفس
إن
ِّ
َ

ِ
لــك ْ
َ
األعـــذار
تـــلـــوم ولي مـ َن
أن
َ

ِ
َّ
ق������د ٌر م���� َن
إن ال���ه���وى
األقدار
َ

 5ـ قال أبو العالء المعري :

 6ـ قال أحمد شوقي في وصف الشمس :
 7ـ وقال أيض ًا :
 8ـ وقال أيض ًا :

( )1أدال ال ّله فالن ًا من فالن  :أي نزع الدولة من الثاني وحولها لألول.
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 9ـ وقال أيض ًا :

ِ
السـيف ناحـيـ ًة
القـدس َخ ِّـل
فـاتـح
يا
َ
َ
ِ
َ
الـتــــاج َّ
بــاه
إن لـه
المــلــوك بهــذا
ِ

ك���ان ْ
َ
ب��ل خشبا
الصليب ح��دي��د ًا
ليس
ُ

ِ
ِ
الشمس ال في الماس منتسب ًا
جوهر
في

ثانيا َ :م ِّرني قلمك على كتابة ما يأتي :

مثال لجملتين مفصول بينهما لكمال االنقطاع.
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جـ ـــ الفصل  :كامل االتصال وشبهه
نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال اللهّ تعاىل ﴿ :
											
السعدي( أ ) :
 2ـ قال ابن نباتة َّ
لـم ُيـبـق جـــو ُدك لـي شــيـئـ ًا ُأ َؤ ِّمـله

﴾
[لقامن .]7 :

تركتني
أص��ح��ب ال��دن��ي��ا ب�لا َأم ِل
ُ

﴾ [األعراف .]141 :

 3ـ قال اللهّ تعاىل ﴿:

﴾ [يس].

 4ـ وقال تعاىل ﴿ :

 5ـ قال النابغة الذبياين(ب) يرثي أخ ًا له :

ـب الخليلين َن ْأ ُي األرض بـيـنهما
حـس ُ
ْ

ه���ذا عليها وه���ذا تحتها بالي

﴾ [يوسف .]53 :

 6ـ قال اللهّ تعاىل ﴿ :

نـظــرة حتـلـيـلـية :
عرفنا من الدرس السابق ،أن كمال االنقطاع بين الجملتين يوجب الفصل بينهما ،وإذا تأملت
الجمل فيها منفصلة أيض ًا ،ولكن ليس بسبب
هذه المجموعة من النماذج التي أمامك وجدت أن ُ
كمال االنقطاع بينها.
( أ ) هو  :أبو نصر عبدالعزيز من شعراء القرن الرابع الهجري المجيدين.
(ب) هو  :زياد بن معاوية الذبياني شاعر جاهلي مشهور كان يحكم بين الشعراء في سوق عكاظ ،مات قبل اإلسالم.
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انظري قوله تعالى في المثال األول  :كأن لم يسمعها ،كأن في ُأذنيه وقر ًا ،تجدي الجملتين منفصلتين
ولكن بينهما اتصال كامل ،ألن معنى الجملة الثانية هو نفسه معنى الجملة األولى ،فكأن الجملة الثانية
تأكيد لمعنى األولى وتقرير له حتى يوقن السامع بأن المعنى الذي تبادر إليه في الجملة األولى صحيح
ال شبهة فيه .ونرى الشاعر في المثال الثاني يقول لممدوحه إن كرمه الذي أغدقه على الشاعر قد حقق
له كل ما يتمناه ،فلم يبق لديه أمل واحد دون أن يتحقق .ثم يقول في الجملة الثانية إنه يعيش دون
أن يأمل في شيء ألن كل آماله تحققت .والبد ِ
أنك الحظت وجود اتصال كامل بين الجملتين ،وأن
الجملة الثانية بمثابة التأكيد اللفظي لمعنى الجملة األولى ،وأن المقصود به إقناع السامع بصدق المعنى
الذي تبادر إليه في الجملة األولى ،ومن أجل هذا تم فصل الجملتين.
سـوء العذاب»،
وتفصل اآليـة الكريمة في المثال الثالث بين جملتين  :األولى « :يسومونكم
َ
والثــانيـة « :يقتلون أبناءكم» .وهنا ال نجد الجملة الثانية مؤكدة لألولى كما رأينا في المثالين السابقين،
بل نجدها بدال منها  :فالجملة األولى تذكر لنا أن آل فرعون قد أذاقوا بني إسرائيل العذاب ،ولكنها لم
لتفصل لنا ما أجملته األولى .وتدلنا على نوع من العذاب ،وهو
تبين نوع العذاب ،فأتت الجملة الثانية ِّ
قتل أطفال بني إسرائيل .فكأن الجملة الثانية بالنسبة لألولى (بدل بعض من كل) فبينهما لهذا السبب
اتصال كامل في المعنى وهنا يجب الفصل.

وإذا تأملت اآلية الكريمة في المثال الرابع وجدت األمر فيها كسابقتها .ففي الجملة األولى يأمر
يفصل القول في وصف
ال ّله تعالى باتباع المرسلين الذين يبعثهم في كل زمان لهداية الناس ،ولكنه لم ِّ
المرسلين الذين يجب على الناس اتباعهم ،بل فعل ذلك في الجملة الثانية إذ قال َّ
جل وعال  :اتبعوا
المرسلين الذين ال يطلبون أجر ًا على إبالغ رسالة ال ّله إلى الناس ،وهم على هدى من ربهم .فالجملة
الثانية ـ كما ترين ـ (بدل اشتمال من األولى) ،فهي أوفى منها بتأدية المعنى لحمل المخاطبين على
اتباع المرسلين .وبسبب هذا االتصال الكامل في معناهما فصل بينهما.
ونرى في المثال الخامس النابغة الذبياني يرثي أخاه فيقول في الجملة األولى  :يكفي الصاحبين
من العذاب ُبعد ما بينهما من األرض .ولعلك تحسين في هذا المعنى غموض ًا وإبهام ًا أحسهما الشاعر
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الخفاء واإلبهام فقال  :إنه يقصد ب ُبعد
نفسه فأتى بالجملة الثانية لتكون بيان ًا لألولى وإيضاح ًا يزيل
َ
ما بينهما من األرض أن أخاه الذي مات أصبح رميم ًا بالي ًا في بطن األرض ،وأن الشاعر يحيا فوق
ظهر األرض ،فكأن األرض نفسها صارت حاجز ًا منيع ًا بينهما .ولما كانت الجملة الثانية بيان ًا وإيضاح ًا
لألولى ،فبينهما إذن كمال اتصال ُيلزمنا الفصل بينهما.

من هذه النماذج الخمسة التي مرت بنا يتبين لنا أن الفصل بين الجملتين ضروري إذا كان بينهما
كمال اتصال ،فتكون الجملة الثانية مؤكدة لألولى ،أو بدال منها ،أو بيان ًا لها .وإنما يوجب كمال االتصال
الفصل بين الجملتين ألن معناه وجود مناسبة قوية بينهما حتى لكأن إحداهما األخرى ،فلو وصلنا بين
الجملتين وعطفنا الثانية على األولى ألشبه ذلك عطف الشيء على نفسه.
برئ نفسي)
ولو تأملت المثال األخير لوجدت قوله تعالى يتألف من جملتين  :األولى ( :وما ُأ ُ
جاء على لسان امرأة العزيز وهي تعترف على نفسها بتهمة كيدها ليوسف عليه السالم .ولو
وهذا القول َ
سكتت القائلة عند هذا الحد ألثارت سؤاالً في نفس من يسمعها  :وهل النفس تأمر صاحبها بالسوء؟
فكأنها حين استأنفت كالمها قائلة « :إن النفس ألمارة بالسوء» أجابت عن سؤال محتمل يربط بين
المعنى في الجملتين وال يوجد في هذا النوع كمال اتصال ،بل شبه كمال اتصال ،ألن الجواب في
الجملة الثانية عن سؤال تثيرة الجملة األولى يجعلهما بمنزلة المتصلتين تمام االتصال وإن لم يوح
ظاهرهما بذلك ،فلو أنك قلت لي  :أكرمت محمد ًا ،محمد جدير باإلكرام ،لكنت تبادرين بجواب عن
سؤال متوقع لي  :ولماذا خصصت محمد ًا باإلكرام .والمقصود بهذا النوع ـ وهو شبه كمال االتصال ـ
تنبيه السامع على موقع الجواب وإعفاؤه من السؤال.
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أوالً ِّ :بيني مواضع الفصل فيام يأيت ووضحي السبب يف كل مثال وأثر ذلك يف مجال املعنى :
 1ـ قال اللهّ تعاىل ﴿ :

﴾ [الرعد .]2 :

 3ـ وقال تعاىل ﴿ :

﴾ [اإلرساء .]81 :

 2ـ وقال تعاىل ﴿ :

﴾ [يوسف .]31 :

﴾ [األنفال .]40 :

 4ـ وقال تعاىل ﴿ :

 5ـ وقال تعاىل ﴿ :
											
﴾ [املائدة .]64 :
 6ـ وقال تعاىل ﴿ :
 7ـ وقال تعاىل ﴿ :
 8ـ وقال تعاىل ﴿ :

﴾
[األنفال .]31 :

﴾ [طه  74 :ـ .]75

﴾ [القمر .]19 :

 9ـ قال النابغة الذبياين :

ٍ
ولـســت
		
تـلــمـه
بمـسـتـبق أخــ ًا ال
َ
ُّ

ٍ
ِ
َّ
المهذ ُب
ال��رج��ال
أي
على َش�� َع��ثُّ ،

		
تـزعــم أنــنـــي
ـــد ِّوي ثـم
ــو ُّد َع ُ
َت َ
ُ

ِ
لعاز ُب
ال�����رأي ع��ن��ك
ص��دي�� ُق��ك إن
َ

		
ولـســت بـخـابـئ أبــد ًا طــعـــامـ ًا

ح�������ذار غ����د ل���ك���ل غ����د طعام

 10ـ قال الشاعر :

 11ـ قال أوس بن حجر( أ ) :

( أ ) من فحول شعراء الجاهلية وكان زهير بن أبي سلمى راويته.
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 12ـ قال المتنبي :

��ج��م��ه��ا عودي
أن����ا ال�����ذي ط����ال َع ْ

إن ُنـيــوب الـزمــان تـعـــرفــنــي

ثاني ًا َ :م ِّرني قلمك على كتابة ما يأتي :

 1ـ مثال لجملتين مفصول بينهما لكمال االتصال.

 2ـ مثال لجملتين مفصول بينهما لشبه كمال االتصال.
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اإلجيــــاز واإلطــنــــاب

أ ـ تــعــــريــــف

نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

 2ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [البقرة .]164 :

﴾ [الزخرف .]71 :

 3ـ قال الرسول ﷺ « :إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما العبد يطلبه أجله».
[أخرجه الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل].
							

 4ـ وقال ﷺ « :إن العبد ال ُيكتب في المسلمين حتى تسلم الناس من يده ولسانه وال ُي َع ُّد من
ِ
ِ
ذار
المؤمنين حتى يأمن أخـوه بـوائِـ َقـه،
الم َّتقين حتى يدع ما ال بأس به ح َ
وجاره بوادره ،وال ينال درجة ُ
ُ
ما به البأس».
 5ـ كتب أحمد حسن الزيات( أ ) يرثي إبراهيم عبدالقادر المازني(ب) « :لقد كان َر ُج َل َو ْح ِد ِه في طراز

والتفرد في الحياة والعمل والفكر والعبارة معناها في
عيشه ونظام عمله ونمط تفكيره وأسلوب كالمه
ُّ
دنيا األدب الشخصية الممتازة التي ال يغني عن وجودها وجود ،وال يجزي عن جهدها جهود ،وال
َي ْس ُه ُل من فقدها ِع َوض ،فإذا ُأضيف إلى ذلك أن المازني كان أحد الكتاب العشرة الذين يكتبون لغتهم
عن علم ،ويفهمون أدبها عن فِ ْقه ،ويعالجون بيانها عن َط ْبع ،وأن هؤالء العشرة ال َب َـررة متى خلت
العجالن م ْن يحمل عنهم
أمكنتهم في األجل القريب أو البعيد فلن يخلفهم في هذا الزمن الثائر الحائر ْ
(أ) أحمد حسن الزيات  :أديب مصري معاصر كان يصدر مجلة «الرسالة» األدبية الواسعة االنتشار.
(ب) إبراهيم المازني  :كاتب وشاعر مصري معاصر أصدر عديد ًا من الكتب في الدراسات األدبية وله قصص وأشعار معروفة.
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أمانة البيان ،ويبلغ بعدهم رسال َة األدب ،أدركنا فداحة الخَ ْطب الذي نزل باألمة العربية يوم توفي هذا
الكاتب العظيم».
 6ـ قيل ألعرابية مات ابنها  :ما أحسن عزاءك عن ابنك ؟ فقالت  :إن مصيبته آمنتني من المصائب بعده.
نـظــرة حتـلـيـلـية :
عرفت من دراستك أن البالغة هي تأدية املعنى يف أوضح صورة وأمجلها وأصدقها تعبري ًا عن
ِ
خواطرك ومشاعرك وموقفك من املوضوع الذي تكتبني أو تتكلمني فيه ،ومن القارئ أو السامع أيض ًا.

ومن الطبيعي أن تؤدي املعنى الذي تريدين التعبري عنه يف مجلة واحدة أو عدة مجل مستخدمة قدر ًا
من األلفاظ الزم ًا لتأدية املعنى دون زيادة أو نقص.
وكذلك يفعل األديب حني يكتب يف أي لون من فنون النثر ،أو حني ينظم قصيدة إن كان شاعر ًا.
ولكن املواقف ختتلف اختالف ًا واضح ًا فيام بينها ،فقد حيس األديب رغبة قوية يف التعبري املخترص املوجز،
أو تنثال عليه اخلواطر وتتدفق مشاعره فيعرب يف استفاضة عام حيسه .وقد يفرض املوقف ما يستدعي
قضاء وقت طويل أو ربام تكون لدهيم القدرة عىل
اإلجياز الشديد ،أو يرى أمامه سامعني ال يطيقون
َ
فهم التلميح دون الترصيح ،وهو عندئذ مضطر إىل التعبري املوجز القصري عن كل ما يريد أن يقولهَّ .أما

إذا انفسح أمامه الوقت واملجال وأحس أن سامعيه أو قارئيه يرغبون يف معرفة التفصيالت والدقائق
ٍ
حينئذ باالسرتسال والبيان والتوضيح والرشح واإلسهاب يف
فيام خيوض فيه من حديث ،فهو مطالب
الوصف والتحليل.
وقد يكون للطبيعة املركوزة يف كل إنسان قدر من التوجيه إىل هذا املنحى أو ذاك يف التعبري من
حيث اإلجياز واإلسهاب ،فنحن نعلم مثال ـ من تاريخ أدبنا العريب القديم ـ أن الشاعر العبايس ابن
الرومي كان مولع ًا بالتطويل والتفصيل ،ونعرف يف أدبنا العريب احلديث أن الدكتور طه حسني يميل
إىل ذلك يف كتاباته.
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وقد تفرض طبيعة النوع األدبي اتجاه ًا إلى اإليجاز أو اإلطناب( ،)1كما نرى في الرواية
واألقصوصة مثال  :فكاتب الرواية يستطيع أن يصف بإسهاب منظر ًا أو شخصية ،ولكن طبيعة فن
ُ
األقصوصة تفرض عليه اإليجاز الشديد في وصف المناظر والشخصيات ،وأن يكون وصفه مرتبط ًا
ارتباط ًا وثيق ًا بالحدث وبناء القصة.
ولعلك أدركت من كالمنا أن اإليجاز أو اإلطناب مسألة نسبية محضة ،فما تظنين ُه أنت إيجاز ًا قد
ألمح فيه بعض الزيادة ،أو ترين فيه أنت هذه الزيادة إذا قسته بمقياس نص آخر .وليست هناك قاعدة
ثابتة يمكن أن نبني عليها المعنى الواحد فنقول  :لكي يتم أداء هذا المعنى ينبغي أن ُيوضع في ثالث
أو أربع أو خمس كلمات مثال ،أو في جملة أو جملتين أو ثالث ،أو في صفحة أو صفحتين وكل ما
يمكننا أن نقوله أن هذا األديب أدى المعنى في وضوح دون نقص أو زيادة بمعنى أنه لم يضطر إلى
حذف كلمة ُت ِ
خ ُّل بالمعنى أو تكرير أخرى ال لزوم لها ،ولم يأت بكلمة تغني عنها سواها ،ولم يدخل
في كالمه جملة اعتراضية يمكن االستغناء عنها ،وهكذا.
وال ينبغي أن تفهمي من ذلك أن الحذف أو الزيادة أو التكرار أو الجمل االعتراضية ُت ِ
خ ُّل بالجمال

األدبي أو تفسد المعاني ،بل األمر على العكس من ذلك إذا اس ُتخدمت في مجاالتها المحددة التي
ستعرفينها في دروسك القادمة.
وهذه النامذج التي بني يديك تعطيك فكرة واضحة عن حقيقة اإلجياز واإلطناب ومدى ما فيهام من
مجال إذا حققا أداء املعنى فيام يستدعيه املوقف.

ففي اآلية األوىل يريد اللهّ جل وعال أن هيدي الناس إىل وجوده بالنظر يف تدبريه للكون من حوهلم،
شاء اإلجياز لكانت اآلية  :انظروا ما َخ َل ْق ُت يف الكون لعلكم تعقلون .ولكنه أراد أن
ولو أنه ـ جل وعال ـ َ
يثري انتباه البرش ألمور قد يروهنا طبيعية من حوهلم لكثرة ما ألفوها ولكنها من تدبري خالق عظيم ،وهلذا
كان البد من هذا التفصيل .فقد خلق اللهّ السموات واألرض وجعل الليل والنهار متعاقبينْ  ،وخلق

( )1هذه هي التسمية المتعارف عليها لمعنى التقصير والتطويل ،واإليجاز هو التقصير .أما اإلطناب فأصله مأخوذ من قول العرب :
أطنب بالمكان إذا طال مقامه فيه ،والفرس المطنب الذي طال متنه ،وسمي حبل الخيمة طنبا لطوله.
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البحر متخر فيه السفن التي حتمل الناس واألقوات من مكان إىل مكان ،وهو الذي ينزل املطر من السامء
فيحيي به األرض ،وهو الذي يسخر السحاب لتحمل الغيث ويجُ ري الرياح بأمره ،وخيلق الدواب لنفع
البرش ،ففي اآلية تفصيل ـ كام ترين ـ بالقياس إىل املعنى اإلمجايل .ولكن لو شاء اللهّ ـ َّ
جل وعال ـ أن يزيد
ال يثري انتباهنا أشد ما يكون االنتباه
ال لتوقفت اآلية عند كل جزئية لتشبعها تفصي ً
املعنى إطناب ًا وتفصي ً
إىل عظمة اخلالق .ونجد تفصيل هذه اجلــزئيات بالفعل يف مواضــع أخــرى من القرآن الكريم ،كـام
﴾ [لقامن  ]10 :فلم يكتف هنا بخلق السموات
يف قوله تعاىل ﴿ :
واألرض وإنام خلقها بصفة خمصوصة تظهر عظمته .وكام يف قوله تعاىل يف موضع آخر :
﴾ [يس  ]40 :فلم يكتف بالقول باختالف الليل
﴿
والنهار ،وإنام زادنا علــام بالنــظام الرائع الذي وضعه ـ َّ
جل وعال ـ حلـركة الشمس والقمر وتعاقب
الليل والنهار.
ٍ
ِ
ٍ
ـعـان
ـم
كـثرية يمكن أن ُتكتب فيها صفحات
وترين يف املثال الثاين وصف ًا للجنة فيه تركيز شـديد ل َ
وصفحات ،ففي اجلنة كل ما تشتهيه األنفس وتلذه األعني وأصحاهبا فيها خالدون .إجياز رائع يستثري
خيال املؤمن والكافر عىل السواء ،فيزيد املؤمن إيامن ًا بام سوف يلقاه من نعيم مقيم ،ويستميل قلب الكافر
شاء املؤمن والكافر أن
وعقله ليلحـــق بــام قد يفـــوته من هذا النعيــم لو أقــام عىل كفــره .فإذا َ
يستزيدا من تفصيالت هذا النعيم املقيـم يف اجلنة تكفلت هلام بذلك آيـات وآيات ،من ذلك قوله تعاىل :
﴿

﴾ [حممد .]15 :

وكقوله تعاىل ﴿ :
﴾ [الغاشية  10 :ـ .]13
وكقولهتعاىل﴿:
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﴾
[الواقعة  15 :ـ .]23

وترين يف املثال الثالث قول الرسول ﷺ إن الرزق ُم َق َّدر لكل إنسان البد أن يناله ،وقد أكد الرسول
صلوات اللهّ عليه حتمية حصول اإلنسان عىل رزقه املقدر هبذه الصورة املقنعة وهي إدراك املوت لإلنسان
وضح الرسول عليه الصالة والسالم
يف الوقت واملكان ا ُمل َق َّدر ْين له .وهبذه اجلمل ذات األلفاظ املعدودة َّ
رأي اإلسالم يف موضوع يمكن أن يشغل صفحات كثرية يف حتليله وتفصيله.
بصورة جلية حاسمة َ

بينام نجده ﷺ يف املثال الرابع يبني حقيقة املسلم وما جيب أن يكون عليه من خلق سمح ،ومعاملة
كريمة للناس ،ونفس أب ّية تنأى به عن مواطن الشبهات ،فال يوجز ألن هذا املوطن ال ينفعه اإلجياز ،بل
ُي َف ِّصل ويطنب كام ترين ،فال يكتفي بأن يقول إن املسلم م ْن سلم الناس منه ،بل حيدد سالمة الناس من
أذى فعله وقوله (يده ولسان) ،وأمن أخيه املسلم وجاره ـ أ ًّيا كان معتقده ـ رشه وغضبه ،وأن ينأى بنفسه
عام به شبهة خوف ًا من الوقوع يف املعصية.

ويتضمن املثال اخلامس رثاء أديب ألديب فمن الطبيعي أن يستدعي املوقف وصف ًا تفصيلي ًا لفكر
األديب الراحل وشخصيته وأسلوبه وخسارة األدب العريب بفقده ،وال يكفي يف هذا الوقت قط مجلة
عابرة موجزة تعرب عن لوعة أو أمل.
بينام نجد املثال السادس يتضمن هذه اجلملة املوجزة التي تعرب عن لوعة أم لفقد ولدها حني سئلت:
هونت عليها كل مصائب احلياة التي أتت بعد ذلك ،أو التي
«كيف صربت عىل فقده فقالت إن املصيبة فيه َّ
سوف تأيت ،ألن املصيبة فيه أعظم من أي يشء قبلها أو بعدها .وقد عبرَّ ت هذه اجلملة املوجزة عن معان
كثرية جتيش يف قلب األم ،ومل يكن من املمكن أن تطيل يف التعبري عنها ألن موقف ال ُّثكل ال جيعل األم يف
حالة نفسية متكنها من اإلطالة والتفصيل.
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لما وجه الخليفة المأمون قائده طاهر بن الحسين في عسكر لِ َح ْرب عيسى بن ماهان قتله وهزم
عسكره واستولى على جنده ،ثم كتب طاهر إلى الخليفة يخبره بذلك فقال « :كتابي إلى أمير المؤمنين
ورأس عيسى بن ماهان بين يدي ،وخاتمه في يدي ،وعسكره
متصرف تحت أمري والسالم».
َّ

وهذا الكتاب مثال رائع لإلجياز ،وقد تناوله ابن األثري( أ ) فأعاد كتابته عىل طريقة اإلطناب فقال :
«صدر الكتاب وقد ُنرصنا بالفئة القليلة عىل الفئة الكثرية ،وانقلبنا باليد املألى والعني القريرة ،وكان
انتصاره بحد أمري املؤمنني ال بحد نصلهِ ،
وجيء برأس
ور ْجله،
َ
واجل ُّد أغنى عن اجليش وإن كثر إمداد خيله َ
عيسى بن ماهان وهو عىل جسد غري جسده ،وليس له قدم تسعى وال يد فيقال يبطش بيده .ولقد طال وطو ُله
ِ
ـصر شأنه ،وحسدت الضباع الطري عىل مكاهنا منه وهو غري حمسود عىل مكانه ،وأحرض خامته وهو
ُمؤذن بق َ
اخلاتم الذي كان األمر جيري عىل نقش أسطره ،وكان يرجو أن ُي َص ِّدر كتاب الفتح بختمه ،فحال ورود املنية
دون مصدره ،وكذلك البغي مرتعه وبيل ومرصعه جليل ،وسيفه وإن مىض فإنه عند الرضب كليل .وقد
نطق الفأل بأن اخلاتم والرأس ُمبشرِّ ان باحلصول عىل خاتم امللك ورأسه ،وهذا الفتح أساس ملا ُيستقبل بناؤه
البناء إال عىل أساسه ،والعساكر التي كانت عىل أمري املؤمنني حرب ًا صارت له سلامً ،وأعطته البيعة
وال يستقر ُ
عل ًام بفضله ،وليس َمن بايع تقليد ًا كمن بايع ِع ْلم ًا ،وهم اآلن مُصرَ َّ فون حتت األوامر ُم ْم َتحنُون بكشف
لل باستفتاح املقالد واستيطاء املنابر.
الرسائر ،يطيفون باللواء الذي خصه ا هّ
رست طالئع الرعب قبل الطالئع يف قلوب
رست خطوات القلم يف أثناء القرطاس ،فكذلك
وكام
ْ
ْ
الناس ،وليس يف البالد ما يغلق بمشيئة اللهّ باب ًا ،وال حيرس نقاب ًا ،وعىل اللهّ متام النعمة التي افتتحها ،وإجابة
أمري املؤمنني إىل مقرتحاته التي اقرتحها».
قارين بني صورة الرسالة يف حالة اإلجياز وصورهتا يف حالة اإلطناب مبينة رأيك يف تفضيل صورة
منهام أو كليهام والسبب يف ذلك.
( أ ) أبو الفتح ضياء الدين نصر ال ّله بن محمد الشيباني المعروف بابن األثير من أبرز النقاد والبالغيين في القرن السابع الهجري.
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ب ـ إجيـــــاز ِ
ـــصــــر
الـق َ
نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

﴾ [األعراف .]54 :

 2ـ قال عليه الصالة والسالم « :الطمع فقر والقناعة غنى».

 3ـ قال األحنف بن قيس( أ )  :ال تكون َّن عىل اإلساءة أقوى منك عىل اإلحسان ،وال إىل البخل أرسع منك
إىل الندى ،واعلم أن لك من دنياك ما أصلحت به مثواك ،فأنفق يف حق وال تكون َّن خاز ًنا لغريك.
 4ـ قال أبو العتاهية :

		

الــد
َن ْـل ما بـدا لـك أن تـنـال مـن ُّ

نـظــرة حتـلـيـلـية :

ال����م����وت ِ
َّ
آخ ُر ُه
ف�����إن
ن��ي��ا
َ

عرفنا من الدرس السابق أن اإليجاز أمر نسبي وإن كنَّا نستطيع أن ندركه بتحقيق المعنى واضح ًا
ال في عبارة أو عبارات موجزة .وكلما أثارت العبارة الموجزة في عقولنا معاني وأفكار ًا كثيرة فهي
جمي ً
جديرة بأن ُتمدح لبراعة اإليجاز فيها وتمكن صاحبها من البالغة.

﴾ لوجدنا عبارة قصيرة تتألف من كلمات
ولو تأملنا قوله تعالى في المثال األول ﴿ :
معدودة ،ولكنها تثير في عقولنا معاني كثيرة واسعة تتعلق بوحدانية ال ّله وتفرده وقدرته ،وأنه وحده
المسيطر على هذا الكون العظيم بكل ما فيه من بشر ونبات وحيوان وجماد ،بل كل ذرة في هذا الكون
وحكْمه .بيده الصحة والمرض ،والحياة والممات ،بيده وجود هذا الكون وزواله،
خاضعة لمشيئة ال ّله ُ
( أ ) هو  :من سادات التابعين ،عرف بالحلم والفصاحة وكان عزيز ًا في قومه ،توفي سنة 67هـ.
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شاء لنا الجوع والعطش أمسك عنا الغيث
شاء لنا الخير اهتدينا ،وإن كتب علينا الشقاء ضللنا ،إن َ
إن َ
شاء لنا الدمار سلط علينا البراكين والزالزل والرياح واألنهار والبحار ،وإن
وأهلك الزرع والضرع ،أو َ
شاء لنا َخ ْفض العيش أغدق علينا من نِعمه باطن ًا وظاهر ًا .ويمكننا أن نسترسل طويال في تفصيل معاني
َ
تلك اآلية الموجزة ،وحبذا لو مرنت قلمك على كتابة كل ما يخطر بذهنك من معان تثيرها هذه اآلية،
لتدركي بنفسك روعة اإليجاز فيها ،وتتبيني كيف استطاعت األلفاظ القليلة أن تثير كل هذه المعاني.
كذلك لو تأملت قول الرسول صلوات ال ّله عليه في المثال الثاني لوجدته يتألف من جملتين
موصولتين ،في كل منهما كلمتان ،ولكن هذه الكلمات األربع تقدح في أذهاننا معاني متكاثرة :
فاإلنسان الذي ُجبِل على الطمع ال يستطيع أن يشبع قط ،فهو دائم ًا َن ِه ٌم يطلب المزيد من الجاه أو المال
أو القوة ،أو أي شيء آخر يدعوه طمعه إليه .ومن هنا ال يحس السعادة قط ،ألنه يشعر دائما بالقلة وأنه
حد ًا لمطامعه وشهوات نفسه ،فالقليل يكفيه ويشعره بالسعادة
محتاج إلى المزيد .أما القانع الذي يضع ّ
ٍ
شيء هو في غنى عنه،
ويوحي له بالغنى ،وهو دائم ًا في حالة رضاء ،ولهذا ال يستذل نفسه في طلب
ماء وجهه ويهدر كرامته في سبيل نيل المزيد مما ال يحتاج إليه في الواقع.
بعكس الطامع الذي يريق َ
فالغنى إذن ليس هو ما لدى اإلنسان من َع َرض الدنيا ،ولكنه غنى النفس ورضاها ،والفقر ليس قلة ما
بيد اإلنسان من عرض الحياة الفانية ولكنه في الحقيقة فقر النفس وشعورها بالنَّهم والجوع.
وترين األحنف بن قيس في المثال الثالث يورد عبارات موجزة متالحقة ،في كل منها معان كثيرة
رائعة ،يعظ بها اإلنسان ويرسم له طريق األخالق الفاضلة والمثل العليا للحياة .فهو يطلب إلى المرء
أن يكون قوي ًا في اإلحسان إلى الناس ال في اإلساءة إليهم ،وأن يسارع بالكرم والبذل ال بالمنع والبخل.
ويقول إن اإلنسان ال يستطيع أن يأخذ من دنياه إال ما يحتاج إليه في معيشته وهو أقل القليل ،ولهذا ال
يجب أن يكدس األموال في خزائنه فيموت وينتفع بها غيره ،بل يجب أن ينفقها في وجوه البر والخير.
والشك أن كل عبارة في كالم األحنف تثير معاني عديدة تتصل بالتجربة اإلنسانية والنظرة العميقة
إلى الحياة والتأمل في أحوال البشر .فالبد أن يسأل اإلنسان نفسه  :إذا كانت الحياة قصيرة مهما تطل
سنواتها ،فلماذا ال يستمتع بحياته في هدوء دون اإلساءة إلى الناس والعدوان عليهم ،لماذا ال يقدم
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الخير واإلحسان ما دام ذلك في استطاعته .ولكن هل تعني مسالمة الناس أن يكون اإلنسان ضعيف ًا غير
قادر على رد اإلساءة من عدو أو رفع الظلم عن نفسه ؟ كال ،لم يقصد األحنف ذلك في عبارته ،ولكنه
يطلب تقديم اإلحسان على اإلساءة ،والخير على الشر .كذلك ينبغي أن يكون اإلنسان كريم ًا يبذل
ما عنده لمن يحتاج إليه وال يقبض يده عن المحتاجين ،فالكرم صفة أصيلة في العربي منذ الجاهلية،
وقد حض عليها اإلسالم فصارت من صفات المسلم ،وكان الرسول صلوات ال ّله عليه قدوة في ذلك،
والكرم يرفع صاحبه ويحوطه بحب الناس ورعايتهم ،أما البخل فهو يحط من قيمة صاحبهَ ،و ُين ّفر
ويكدس األموال الهائلة ويقتني الدور والضياع الواسعة ،هل يحتاج
الناس منه ،ولماذا يبخل اإلنسان
ِّ
إلى كل ذلك في حياته اليومية  :لطعامه وشرابه وملبسه وسكناه وسائر ضروراته ؟ إن القليل مما بيد
اإلنسان يكفيه لذلك كله ،فلماذا الحرص على جمع المال وهو يعلم بأن حياته قصيرة ؟ وأن المال
الذي أنفق عمره في جمعه سيؤول إلى سواه ليستمتع به دونه .وكأن هذا البخيل أنفق عمره ليكون خازن ًا
لماله الذي سوف يأخذه غيره سهال ميسور ًا.
وترين مثل هذه المعاني الغزيرة في بيت أبي العتاهية الذي يتوجه به إلى اإلنسان حيث كان يعظه
ويذكره بحقيقة نفسه فيقول له  :نل أيها اإلنسان كل ما ترغب في نيله من هذه الدنيا  :المال ،الدور،
الضياع ،الجاه ،المنصب ،النفوذ ،القوة ،السلطان ،ولكن ما مصيرك أيها اإلنسان وأنت تملك كل هذه
األشياء ؟ هل أنت مخلد ؟ أنت تنسى أيها اإلنسان أن مصيرك هو الموت ،وأنك سوف ُتلقى في حفرة
ٍ
شيء ،فلماذا
ضيقة من األرض تحت الثرى ،ولن تأخذ معك ـ من كل ما أملت فيه وحصلت عليه ـ أي
إذن تعصي ال ّله في سبيل إدراك أمور عارضة لن تفيدك في حياتك األخرى وهي الخالدة الباقية ؟
فيوجه بك إلى النعيم بدل العذاب والجحيم ؟
ولماذا ال َّ
تدخر العمل الصالح الذي ينفعك َّ
ونتبين من هذه األمثلة أن اإليجاز يعني جمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة صادقة التعبير قوية
اإليحاء ،دالة على ما تحتها من معان ،ونسمي هذا النوع من اإليجاز ِق َصر ألنه يعتمد ـ كما ترين ـ على
ِ
الجمل مع وضوح داللتها على المعاني الكثيرة التي تتضمنها.
ق َصر ُ
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أوالً  :من فنون النثر التي درستها في تاريخ األدب العباسي فن ال َّتوقيعات ،وهو يمتاز باإليجاز الجميل،
السر في جمالها :
َب ِّيني رأيك في التوقيعات اآلتية موضحة َّ
 1ـ كتب سلمة بن قتيبة إلى الخليفة المهدي يسأله أن يأذن في تقبيل يده فوقع  :يا ابن قتيبة إ َّنا
نصونك عنها ،ونصونها عن غيرك.
ؤمر عليكم.
 2ـ شكا أهل ا لكوفة واليهم إلى الخليفة المنصور فو َّقع بقوله  :كما تكونون ُي َّ
وجاءه من عامله على حمص كتاب فيه خطأ فو َّقع  :استبدل بكاتبك وإال اس ُتبدل بك.
3ـ
َ
 4ـ ووقع الخليفة هارون الرشيد إلى صاحب خراسان  :داو جرحك ال ي َّتسع.
 5ـ ووقع في قصة البرامكة  :أنبتتهم الطاعة وحصدتهم المعصية.
ثاني ًا  :وضحي رأيك في القيمة الفنية لإليجاز في النصوص اآلتية :
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :
 2ـ وقال تعالى ﴿ :
 3ـ وقال تعالى ﴿ :

 4ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [البقرة .]179 :

﴾ [األعراف .]199 :

﴾ [عبس  17 :ـ .]23

﴾ [الطور .]21 :

 5ـ قال ﷺ « :ال َضرر وال ِضرار في اإلسالم».

الر ْكب».
 6ـ وقال عليه الصالة والسالم « :الضعيف أمير َّ
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ثالث ًا  :في األبيات اآلتية إيجاز ِق َصر ،انثريها مبينة ما فيها من معان غزيرة تظهر لك بالتأمل ،ووضحي
رأيك في جمالها :
 1ـ قال أبو ذؤيب الهذلي( أ ) :

والنَّـفــس راغـــبــــة إذا َرغَّــ ْبــــ َتـها

ٍ
ق��ل��ي��ل تقنَ ُع
������ر ُّد إل����ى
وإذا ُت
َ

نهــزت مع الغُــواة بــدلــوهــم
ولقــد
ُ
وبلـغــت مــا بـلــغَ امــرؤ بـشــبـابِ ِ
ــه
ُ

���ر َح اللهو حيث أساموا
��م ُ
��ت َس ْ
وأس ْ
َ

 2ـ قال الحسن بن هانئ(ب) :

السموءل بن عادياء(جـ) :
 3ـ قال
ْ

ـمـها
وإن هو لم يحـمل على النـفـس َضــ ْي َ

 4ـ قال أبو تمام :

ام
ف���إذا ع��ص��ار ُة ك��ل ذاك أ َث ُ

()1

ِ
ُ
ال��ث��ن��اء
فليس إل��ى ح��س�� ُن
سبيل

()2

ٍ
مظــلومـة لم ُتـــظـل ِم
فعجـبت مـن
ُ

نفــسـك طـالبــ ًا إنــصــا َفها
وظلمــت
َ
َ

()3

( أ ) هو  :خويلد بن خالد ،جاهلي إسالمي جيد الشعر مات بنوه الخمسة في وباء فرثاهم بقصيدة مشهورة.
(ب) يعرف باسم أبي نواس ،وهو أحد المطبوعين من شعراء القرن الثاني مات في خالفة األمين سنة 199هـ.
(جـ) شاعر قديم في الجاهلية ،كان يهوديا و ُيضرب به المثل في الوفاء.
( )1نهز بالدلو أي ضرب بها في الماء .والغواة  :العابثون المنحرفون .وأسام  :أي أرعى ،والمعنى أنه شارك الغواة في كل ما ينصرفون
إليه من لهو وعبث فلم يكتسب شيئا إال اإلثم.
( )2حمل على النفس ضيمها  :أي حملها كثير ًا من المكاره والعناء ،كالشجاعة في الحرب ،واحتمال المشاق ،والحلم ،والصبر في وقت
الشدة ،والبذل والعطاء في وقت العسرة ،وهذه األمور كلها هي التي أكسبته حمد الناس وثناءهم عليه.
( )3يقول إنك أكرهت نفسك على تحمل األمور الشاقة وبهذا ظلمتها ،ولكنك في الوقت نفسه أنصفتها؛ ألنك لو لم تفعل ذلك لما نلت
ما أنت فيه من مجد وجاه يكسبانك الذكر الجميل.
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جـ ـ إجيـــــــاز احلــــــذف
نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :
 2ـ وقال تعالى ﴿ :
 3ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [يوسف .]82 :

﴾ [اإلسراء .]59 :

 4ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [النور .]20 :

﴾ [البقرة .]60 :

 5ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [القصص  24 :ـ .]25

 6ـ قال الحارث بن ِح ِّل َزة ال َي ْشكُري( أ ) :
ُ
ــر في ظِـــــال
والــعـــيـــش َخــــ ْي ٌ

�����و ِك
ِل ال�����نَّ
ْ

()1

ِ
َ
كدا
���م���ن
ع����اش َّ
م َّ

نـظــرة حتـلـيـلـية :
عرفت في الدرس السابق نوع ًا من اإليجاز تحتاجين في إدراكه إلى تأمل ونظر من ناحية ما تثيره
جمله القصيرة من معان غزيرة ،وستعرفين من األمثلة نوع ًا آخر من اإليجاز يعتمد على الحذف؛
والحذف لون من ألوان البالغة سبق أن درسته وأدركت ما يضفيه على التعبير من جمال.
ترين في المثال األول قوله تعالى ( :واسأل القرية) وهو يعني بطبيعة الحال أهل القرية وتستطيعين

			
( أ ) شاعر جاهلي من شعراء المعلقات.
( )1أي األحمق.
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أن تدركي ذلك في سياق المعنى ،فليس من المعقول أن ُتسأل القرية ولكن ُي ْسأل أهلها ،فكأن جزء ًا من
الجملة قد حذف وهو لفظ (أهل).
﴾ ومن المؤكد أنه لم يرد الناقة
وكذلك نرى في المثال الثاني قوله تعالى ﴿ :
إذ ال معنى لوصفها بالبصر ،وإنما أراد (آية مبصرة) أي معجزة واضحة فالموصوف هنا محذوف وهو
ُي ْدرك أيض ًا من سياق المعنى.

وهذا ما نحسه في المثال الثالث إذ نجد جواب لوال محذوف ًا ،والتقدير فيه  :لعجل لكم العذاب
والتقول بما لم يكن ،ألن اآلية نزلت َع ِقب حديث اإلفك .والدليل على تقدير هذا
بسبب افتراء الكذب
ّ
﴾.
الجواب أن ال ّله ـ جل وعال ـ لم يعاجلهم بالعقوبة فقال ﴿ :
جزء من الجملة ،ولو عدت إلى درس الحذف
وفي األمثلة الثالثة رأيت مواضع ُح ِذف فيها
ٌ
لوجدت في أمثلته مواضع كثيرة إليجاز الحذف ،فقد ُي َ
حذف الفعل ،أو الفاعل ،أو المبتدأ أو الخبر ،أو
المفعول به .كما يحذف لإليجاز أيضا بعض الحروف مثل ال( ،)1أو الموصوف أو الصفة ،أو المضاف،
أو المعطوف مع حرف العطف ،أو األجوبة كجواب لوال ،ولما وأما ،وإذا ،ولو ،وال َقسم.

ومثلما يعتمد اإليجاز على حذف جزء من الجملة ـ كما رأينا في األمثلة السابقة ـ يعتمد أيض ًا على
حذف جملة بأكملها ،ونقصد بالجملة الكالم المستقل الذي ال يكون جزء ًا من كالم آخر ويكون ذلك
دائم ًا في القصص العتمادها على حيوية األسلوب وقدرته على تصوير األحداث والحركة .ونرى ذلك
واضح ًا في المثال الــرابـع ،ففي اآليـة التـي تـحــكي قـصـة مـوسـى علـيـه الـسـالم قـال تعـالى:
﴾ ..فانفجرت مـنه اثنتا عشرة عين ًا ،ونحس هنا أن الجملـة المحـذوفـة
﴿
تقـديـرها (فضـربـه بها).
ونجد في سورة القصص أمثلة كثيرة على حذف الجمل ،وقد أوردنا لك في المثال الخامس آيات
منها في قصة موسى عليه السالم لتتبيني كيف أن القصة اعتمدت على اإليجاز بالحذف في حيوية

( )1كما في قوله تعالى ﴿ :

﴾ أراد  :ال تفتأ ،ومعناها ال تزال.
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إلي من ٍ
خير
األسلوب وتصوير حركة األحداث .فبعد أن قال موسى عليه السالم ِّ :
(رب إ ِّني لما أنزلت َّ
ٍ
نقدر في الحكاية «فذهبتا إلى أبيهما وقصتا عليه ما فعله موسى ،فأكبر مسـاعدته البنـتيه
فقير) ال بد أن ِّ
﴾.
وأرسـل إليه» ﴿
ولعلك الحظت في كل األمثلة السابقة أن إيجاز الحذف سواء أكان المحذوف جزء ًا من جملة

أم جملة كاملة أم عدة جمل ال يعني على اإلطالق إبهام المعنى وغموضه .فإيجاز الحذف مثل إيجاز
ِ
الق َصر نستخدمهما ألداء المعنى في صورة مشرقة جميلة ،فإذا وجدنا مثاال يعتمد على إيجاز الحذف
ويقصر في أداء المعنى في وضوح وجمال حكمنا عليه بالتقصير والفساد.
ِّ

وإذا تأملت المثال السادس ونثرت ما قاله الشاعر وجدته يقول  :إن العيش في ظل الحمق خير
غـامـضا ،والسبب في ذلك
ال
من العيش في تعب .ومن المؤكد أن هذا المعنى يبدو لك مضطر ًبا مخـت ً
ً
أن الشاعر حذف كثيرا في سبيل اإليجاز ولكن دون أن يراعي وضوح الفكرة التي أراد أن يعبر عنها.
والمعنى الذي يقصده أن العيش المر َّفه في ظالل الجهل والحمق خير من العيش الشاق في ظالل
العقل ،إال أنه َق َّصر في إدراك المعنى بعبارته الموجزة ،وبذلك سلب اإليجاز قيمته البالغية.

ونستخدم إيجاز الحذف في كثير من العبارات التي نتداولها في حياتنا اليومية ،فنحن عندما نشرع
ِ ()1
بالرفاء
في عمل نقول  :بسم ال ّله الرحمن الرحيم .والمراد باسم ال ّله أفعل كذا ،وتقول لمن أعرس َّ :
والبنين ،ومعناه بالرفاء والبنين أعرست .ونستخدم دائم ًا جملة (ال ّله أكبر) وتقديرها  :ال ّله أكبر من كل
شكرا ،وتقديرها  :أشكرك شكر ًا ،إلى غير ذلك من العبارات التي
شيء .وتقول لمن َق َّدم إليك معروف ًا ً :
أصبح الحذف فيها صورة ثابتة ألنها ُتقال في مواطن تقتضي اإليجاز.

( )1الرفاء  :أي االلتئام والوفاق.
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
في النصوص اآلتية إيجاز حذفَ ،ب ِّيني مواضــعه وتقــدير ما حـــذف منها ،وأثر اإليجــاز في
قــوة المعـــاني وجمــالهـا :
لل تعاىل ﴿ :
 1ـ قال ا هّ
 2ـ وقال تعاىل ﴿ :
 3ـ وقال تعاىل ﴿ :
 4ـ وقال تعاىل ﴿ :
 5ـ وقال تعاىل ﴿ :
 6ـ وقال تعاىل ﴿ :

﴾ [يوسف .]85 :

﴾ [فاطر .]4 :

﴾ [ص .]52 :

﴾ [الرعد .]31 :

﴾ [النور .]10 :

﴾ [األنبياء .]96 :

 7ـ وقال تعاىل ﴿ :
										
 8ـ قال المتنبي :
الــزمـان بــنـوه في َشـبــيـبـتِ ِ
َ
ـه
أتـــى
الهر ِم
ف��س��ره��م وأت���ي���ن���ا ُه ع��ل��ى
َ
َّ
 9ـ قال البحتري :

﴾
[القصص .]23 :

ٍ
اخـضــرار من الـ ِّلـبـاس عـلى أصـ
في

ي��خ��ت��ال ف���ي ص��ب��ي��غ ِ
َ��ة َو ْر ِ
ُ
س
ـ�� َف��ر
َ

فقــلــت يـمـيــ َن ال ّله أبــرح قـاعــدا
ُ

ل��د ْي َ
وأوصالي
ول��و َق�� َّط��ع��وا رأس���ي َ
��ك ْ

 10ـ قال امرؤ القيس( أ ) :

( أ ) رأس شعراء اجلاهلية ،ينتمي إىل ملوك كندة ،صاحب املعلقة املشهورة ،والكثري من الشعر الرائع ،تويف نحو سنة  80قبل اهلجرة.
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د ــــ اإلطــنـــــــــاب
نـــــمــــــــــاذج
1ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

﴾ [األحزاب .]4 :

 2ـ قال علي الجارم( أ ) :
َشــي ِ
ـــكـاء علـيــهــــما
ئان ما ِعيــب الـ ُب
ْ
ُ

األلاَّ ِ
��ح�� َب�� ُة ُ
ِ
ف
��د
َف�� ْق ُ
وص ْ
ال��ش��ب��اب ُ

 4ـ وقال تعالى ﴿ :

﴾ [آل عمران .]84 :

 3ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

 5ـ قال ُعكَّاش ُة بن ِ
عبد الصمد(ب) :

��م ل��و تجدين َو ْج���دي والذي
أ ُن�� َع�� ْي ُ
عت
َأ
ن��ع��ي��م س��ي��دت��ي ،عليك تق َّط ْ
ُ
أن��ع��ي��م م�� َّث�� َل ِ
��ي��ام لِ ُمقلتي
ال��ه
��ك
ُ
ُ
ُ َ

 6ـ قال ُك َث ِّير يمدح الخليفة عمر بن عبدالعزيز :
ال��م�� ْل ُ
��ك ع��ف��و ًا ول��م يكن
فلما أت��اك ُ
تركت ال��ذي يفنى وإن ك��ان ُم ْؤنِق ًا
َ

( أ ) شاعر مصري من العصر الحديث توفي سنة 1949م.
(ب) شاعر غزل من العصر العباسي كان عفيف ًا في شعره.
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﴾ [آل عمران .]104 :

ِ
بكيت ِم��� َن ال���ذي َأبكاني
أل�� َق��ى،
ِ
ال��ح��س��رات واألحزان
نفسي م��ن
ِ
َّ
ك����ل مكان
أل����ق����اك
ف��ك��أن��ن��ي

لِ
ِ
��ط��ال��ب دن��ي��ا ب��ع��ده م��ن َت َك ُّل ِم

وآث����رت م��ا يبقى ب���رأي ُم َص ِّمم
َ

 7ـ قال ابن الرومي :

وما الحـــســـب المـــوروث (ال َد َّر َد ُّره)

 8ـ قال ال ّله تعالى ﴿ :

ٍ
ب
��ح�� َت
��س��ب إال ب��آخ��ر ُم ْك َت َس ْ
��م ْ
بِ ُ
﴾ [األنبياء]

نـظــرة حتـلـيـلـية :
عرفت من درس سابق أن اإلطناب بصفة عامة يعني العناية بالتفصيالت واإلسهاب في الشرح
والتوضيح وأنه نقيض اإليجاز بمعناه العام.

وقد أصبح يسير ًا عليك بهذا المقياس الكلي أن تفرقي بين نصين أحدهما موجز واآلخر فيه
إطناب.
وقد عرفت في درس سابق أن اإليجاز نوعان  :األول  :إيجاز ِق َصر وهو ما يمكنك إدراكه ألول
وهلة لقلة ألفاظ عبارته التي تتضمن معاني كثيرة ،والثاني  :إيجاز َح ْذف وله مواضع بعينها تدل على
ِ
هديناك إلى معظمها.
اإليجاز وقد

كذلك الشأن في اإلطناب فأنت تستطيعين أن تدركيه بمجرد النظر كلما وجدت استفاضة في شرح
المعنى واهتمام ًا بذكر تفصيالته ،ولكن هناك مواضع لإلطناب ال تستبين لك إال بأدلة واضحة تثبتين بها
االستغناء عنها لوال أن الموقف استدعى وجودها لفائدة المعنى.
وجود زيادة في الكالم ،كان يمكن
ُ
وينبغي أن تدركي أن هذه الزيادة إذا لم تحقق فائدة للمعنى فهي تطويل سخيف وحشو ال مبرر له،
ال يستحق أن نسميه إطناب ًا ،ألن اإلطناب كما عرفت أسلوب بالغي يحقق المتعة والفائدة.
وإذا تأملت المثال األول وجدت أن ال ّله َّ
جل وعال يقول  :إنه لم يخلق لإلنسان قلبين بل جعل له
قلب ًا واحد ًا ،وقد أراد ـ جل وعال ـ بهذا المعنى الحسي أن يقول  :كما أن ذلك ال يكون فمحال أيضا
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علي َك َظ ْه ِر ُأ ِّمي ،ومحال أيض ًا أن يصير االبن بالتبني ابن ًا
أن تصير الزوجة ُأ ًّما إذا قال لها زوجها أنت َّ
حقيقي ًا .وللمبالغة في إنكار أن يكون لإلنسان قلبان قال تعالى ( :في جوفه) وهي زيادة في الجملة ألن
القلب ال يكون إال في الجوف .واستخدام هذه الزيادة ،أو بمعنى آخر استخدام أسلوب اإلطناب في
اآلية أفاد المعنى قوة المبالغة في اإلنكار.

ونستخدم كثيرا أسلوب اإلطناب لتحقيق المبالغة حين نقول  :رأيته بعيني ،وسمعته ب ُأذني للمبالغة
في تأكيد ما رأيته وما سمعته.
ويقول الشاعر في المثال الثاني إن بكاء اإلنسان ال ُيعاب عليه في موضعين وكان بوسع الشاعر أن
ابتداء ،ولكنه أشار إليهما هذه اإلشارة المبهمة ثم أوضح لنا قصده بأن قال
يسمي هذين الموضعين
ً
إن اإلنسان ال ُيعاب بكاؤه على شبابه الضائع وعلى فقده من يألف صحبتهم من األهل واألصدقاء
األوفياء ،فكأن اإلطناب هنا قد أفاد اإليضاح بعد اإلبهام.

تأملت المثال الثالث وجدت أن ال ّله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين بأن يكونوا دعاة خير والخير
وإذا ّ
الشر معنى عام يمكن أن يتضمن مختلف الرذائل.
معنى عام يمكن أن نضع تحته كل الفضائل ،كما أن َّ
على أن اآلية الكريمة َّفرعت من الخير معنيين خاصين هما  :األمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر .ولما
كانت كلمة الخير تشملهما ،لهذا كان اإلتيان بهذين المعنيين الخاصين إطناب ًا يفيد ذكر الخاص بعد
العام للتنبيه على ما في هذا الخاص من مزايا ،حتى لكأنه شيء آخر ليس من جنس العام.
وترين في المثال الرابع نقيض ًا للمثال السابق من ناحية الغاية من اإلطناب فيه فاآلية الكريمة
تخص بالذكر موسى وعيسى عليهما السالم ،ثم تذكر النبيين بعدهما .وموسى وعيسى عليهما السالم
يدخالن في جملة النبيين ،فكأن ذكر النبيين في اآلية إطناب يفيد ذكر العام بعد الخاص والغرض من
هذا اإلطناب إفادة الشمول مع العناية بالخاص لذكره مرتين ،مرة على وجه الخصوص ،وأخرى داخل
اللفظ العام.
وترين في المثال الخامس الشاعر العباسي ُعكَّاشة بن عبدالصمد يتغزل في محبوبته ُنع ْيم فيكرر
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اسمها في كل بيت مع أنه لو ذكرها مرة واحدة ألدركنا في بقية األبيات أنه يوجه خطابه إليها ولكنه استخدم
اإلطناب بالتكرار إلظهار التحسر واأللم ،فقد شغفته نعيم ُحب ًا ،ولكنه لم يجد في هذا الحب إال الحسرة
والدمع واأللم.
و ُيستخدم أسلوب اإلطناب بالتكرار ألغراض كثيرة أخرى كتقرير المعنى في نفوس السامعين أو

للفخر ،أو للتهديد ،أو النصح والعظة ،أو غير ذلك مما يمكن إدراكه من سياق المعنى كلما وجدت
إطناب ًا بتكرار لفظ واحد أو عدة ألفاظ.

وفي المثال السادس يمدح الشاعر األموي ُك َث ِّير بن عبدالرحمن الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز
فيقول له  :إنه حين تس َّلم الخالفة ترك َع َر َض الدنيا وجاهها ،ألنه يعلم زوالها ،وآثر أن يعمل آلخرته.
الم ْلك»
وترين في البيت األول أن الشاعر ع َّبر عن وصول عمر بن عبدالعزيز إلى الخالفة بقوله « :أتاك ُ
الم ْلك قد أتاه بعد أن سعى إليه وجاهد في سبيله ،ولكن الشاعر يسارع
وقد يظن السامع أو القارئ أن ُ
بالقول «عفوا» ليبين أن عمر لم يسع للخالفة قط ،بل أتته مصادفة ،ونسمي هذا النوع من اإلطناب
احتراس ًا ،ألن كلمة (عفوا) دفعت توهما لم يقصده الشاعر وتجدين في البيت الثاني موضع ًا آخر
لإلطناب باالحتراس وهو قوله ( :وإن كان مؤنق ًا) ألنه يدفع توهما بأن الذي يفنى كان جديرا بالترك
لخلوه من الجمال والبهجة والمتعة .وهذا يغير المعنى الذي يقصده الشاعر الذي يريد إظهار قوة
عزيمة الخليفة الزاهد عمر بتركه ملذات الدنيا على الرغم من جمالها.

الح َسب الذي يرثه اإلنسان ال ُيحمد لصاحبه إال إذا َع َّززه
ويقول ابن الرومي في المثال السابع  :إن َ
باكتساب حسب جديد .ولعلك الحظت أنه أتى في أثناء الكالم بين كالمين متصلين في المعنى (وما
دره) ويقصد بها
الحسب الموروث  ..بمحتسب) بجملة ال محل لها من اإلعراب وهي قوله ( :ال َد َّر ُّ
الذم ،ولما كانت هذه الجملة معترضة في وسط الكالم سمي هذا النوع من اإلطناب اعتراضا .والجمل
االعتراضية لها معـان كثيرة بحسب موضعها من السياق ،كالدعاء مثال حين تسـتخدم جـملة ـ رعاك
رءوف رحيم.
ال ّله ـ في وسط كالمك ،وكالتنزيه حينما تقول  :إن ال ّله ـ سبحانه ـ ُ
تأملت اآلية في المثال األخير وجدت أنها تتألف من ثالث جمل يخاطب ال ّله سبحانه وتعالى
وإذا ّ
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في أوالها رسوله ﷺ فيقول  :وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ،وتعني اآلية  :أنك يا محمد من البشر،
ٌ
إنسان بعدك  :ثم يقول ال ّله سبحانه وتعالى في
أحد من البشر قبلك ،ومن الطبيعي أال ُيخَ َّلد
ولم ُيخَ َّلد ٌ
الجملة الثانية « :أفإن مت فهم الخالدون» ،ومعنى اآلية  :وهل يمكن أن ُيخَ َّلد الكافرون إذا أدركك
الموت.

وأنت ترين أن الجملة الثانية تشتمل على معنى الجملة األولى ألنها تؤيد استحالة خلود الكافرين
الستحالة خلود البشر .وما دامت الجملة الثانية تشتمل على معنى الجملة األولى ففيها إطناب نسميه
إطناب َت ْذييل ألننا أعقبنا الجملة األولى بجملة أخرى تشتمل على معناها.

﴾ وجدت فيها
وإذا نظرت إلى الجملة الثالثة في اآلية وهي قوله تعالى ﴿ :
أيض ًا إطناب ًا بالتذييل ألنها تتضمن المعنى الذي سبقها ،ولكننا نالحظ فرق ًا ُمهم ًا بين الجملتين الثانية
والثالثة ،فالثانية تشتمل على معنى الجملة األولى حق ًا ،ولكننا إذا فصلناها عن الجملة األولى لم ُيفهم
الغرض منها ،فهي إذن غير مستقلة بمعناها ،ولهذا نقول عن هذا اإلطناب بالتذييل أنه ال يجري مجرى
المثل ،بينما نجد الجملة الثالثة تشتمل على المعنى نفسه ،ولكنها مستقلة بمعناها بحيث ُيفهم الغرض
منها مباشرة ،ولهذا نقول عن هذا اإلطناب بالتذييل إنه يجري مجرى المثل.
ولعلك أدركت من األمثلة السابقة أن اإلطناب يعني زيادة ألفاظ في الجملة تحقق فائدة في المعنى،
وأننا نستطيع أن نتب ّينه في مواضع كثيرة مثل اإليضاح بعد اإلبهام ،وذكر الخاص بعد العام ،أو ذكر العام
بعد الخاص ،والتكرار ،واالحتراس ،واالعتراض ،والتذييل ،وكذلك وضحت لنا أغراض كثيرة له
كالمبالغة ،والتوضيح ،وبيان االهتمام ،ودفع التوهم ،والتأكيد ،وغير ذلك مما تفيده أنواعه المختلفة.
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
أوالً َ :ب ِّيني مواقع اإلطناب وأنواعه والغرض منه فيما يأتي من اآليات :
1ـ﴿
2ـ ﴿

3ـ﴿
4ـ﴿
5ـ﴿

﴾ [القدر .]4 :

﴾ [االنفطار  17 :ـ .]18

7ـ﴿

﴾ [النحل .]57 :

8ـ﴿
 10ـ ﴿

﴾ [سبأ .]17 :

﴾ [البقرة .]238 :

6ـ﴿

9ـ﴿

﴾ [نوح .]28 :

﴾ [طه .]120 :

﴾ [الحجر .]66 :

﴾ [الشعراء  132 :ـ .]133

﴾ [الشرح  5 :ـ .]6

ثاني ًا َ :ب ِّيني مواقع اإلطناب وأنواعه والغرض منه فيما يأتي من األبيات :

 1ـ قال محمد حسن فقي :
ــســـمـي ما أنـثــــنـي
إن هــــذا َق َ

َّ
إن ه�����ذا َق َسمي
دون ح���ق���ي

 2ـ قال طرفة بن العبد( أ ) :
مـفــس ِ
ِ
		
ـــدها
غــير
ديـارك
َ
فـســقى َ

ص������وب ال��رب��ي��ع ِ
ودي���م��� ٌة َت ْه ِمي
َ
ْ ُ
ّ

( أ ) شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات من فحول الشعراء ،قتله عمرو بن هند لهجائه إياه.
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 3ـ قال المتنبي :

ــــد ُت نـفــســي في ذراك َم َحــ َّبــــ ًة
و َقـ َّي ْ

وج���د اإلح��س��ان ق�� ْي��د ًا تق ّيدا
وم���ن
َ
َ

تــشـرب ِمــرار ًا عـلى ال َق َ
ــذى
أنـت لم
إذا َ
ْ

ِ
ِ
ال��ن��اس تصفو َمشار ُب ْه
وأي
طم ْئ َت
ُّ

 4ـ قال بشار بن برد :

 5ـ قال زهير بن أبي سلمى( أ ) :

سئمت تكالـيــف الحـيـاة ومــن يـعــش
ُ

َ
ب��ال��ك َي ْس َأ ِم
����والً ال َأ
ثمانين َح ْ

ثالث ًا  :عودي إلى النماذج التي قدمناها في درس الوصل والفصل ،وتأملي المجموعة التي تحقق
فيها الفصل بسبب كمال االتصال ،والبد أنها ســوف تســـترعي انتـباهك ألن في كل مثـال منها نوعـ ًا
من اإلطنـاب ـ َب ِّـيـني نـوعـه في كل مثـال وقيمـتـه الجــمالية.

( أ ) أحد الثالثة المقدمين على سائر شعراء الجاهلية ،له معلقة يذم فيها الحرب ويدعو إلى السالم ،توفي قبل ظهور اإلسالم.
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ثــالـــثـــ ًا
فـي عــلـــــم الــــبــــــيـــــــــــان

االستعارة التمثيلية
نـــــمــــــــــاذج
 1ـ قال المتنبي :

ِ
اللــيــــث بـــارز ًة
ــيــوب
رأيــت ُن
إذا
َ
َ

َ
ف�ل�ا ت��ظ��نَّ�� َّن َّ
يبتسم
ال��ل��ي��ث
أن
ُ

الــرمـــــاية َّ
كــل يـــــوم
ــــمــه ِّ
ُأعـ ِّل ُ

س���اع���ده رماني
ف��ل��م��ا اش���ت���د
ُ

الجـــــرح ُر َّم علـى فـــســـــاد
إذا مــا
ُ

ُ
إه���م���ال الطبيب
ت��ب�� َّي��ن ف��ي��ه

راجــح الـوزن ٍ
راس
ــر
هكذا
ُ
َّ
الــصـــخْ ُ

ِ
��ل ال���وزن ِ
ش��ائ ُ
َّ
هاب
ال����ذ ُّر
وك���ذا

 2ـ قال معن بن أوس( أ ) :
 3ـ قال البحتري :

 4ـ قال ابن الرومي :

ٍ
ـوة.
ـو ٌة ،ولكل جــواد كَـ ْب َ
 5ـ جاء في المثل  :لكل صـار ٍم َنـ ْب َ
نـظــرة حتـلـيـلـية :

عرفت من دراستك في العام الماضي أن المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما ُوضع له
ٍ
قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي ،وأن العالقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي
لعالقة مع
قد تكون المشابهة وقد تكون غيرها ،والقرينة إما لفظية أو حالية.
( أ ) شاعر جاهلي ينتسب إلى قبيلة مزينة ،كان جيد الشعر وقد أدرك اإلسالم.
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كذلك عرفت من دراستك السابقة أن االستعارة من المجاز اللغوي وأنها تشبيه ُحذف أحد طرفيه،
ولهذا تكون عالقتها المشابهة دائما.
فإذا قلنا االستعارة التمثيلية ،فإننا نعني أنها مجاز مركَّب منتزع من أمور متعددة ،ألن تشبيه التمثيل
ـ كما عرفت أيض ًا ـ يبعد عن التشبيه الظاهر الصريح وال يحصل إال من جملة من الكالم .وهذا المجاز

المركب استعمل في غير ما ُوضع له لعالقة المشابهة مع قرينة حالية ُتفهم من السياق مانعة من إرادة
المعنى األصلي.
ولو تأملت النماذج السابقة لوجدت أن كال منها يتصل بمناسبة خاصة وحالة بعينها يرتبط بها
ارتباط ًا وثيق ًا بحيث يصبح النموذج ومناسبته كطرفي التشبيه ال تتم المشابهة إال بهما.
وليس من الضروري قط أن تعرفي مناسبة معينة يرتبط بها كل مثال ،فمعناه يفرض عليك المناسبة
التي يمكنك أن تربطيه بها .فالمتنبي في المثال األول يقول  :إذا رأيت األسد فاغر الفم بارز األنياب
مقضي عليك .وهذا المعنى تشبهين به
فينبغي أال تظني أنه يبتسم لك ،ألنه إذا وقع لك هذا الظن فأنت
ٌّ
حال عدو لك يكشر عن أنيابه ولو ظننته يضحك لك الفترسك .عندئذ يكون استعمال األسد في مثل
مجازا ،وقد ُنقل التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل االستعارة ،والعالقة بين
هذه الحال
ً
الطرفين المشابهة وهي ظهور األنياب لغير الضحك والقرينة حالية.

يتوسم فيه معاونته
فإذا نظرت في المثال الثاني وجدت الشاعر يقول إنه يع ِّلم الرماية بالسهام لمن َّ
والوقوف إلى جانبه ،ولكن ما إن أتقن هذا الجاحد الرماية حتى أصاب معلمه .ويقال هذا المعنى
لمشابهته حال من يأخذ بيد إنسان ويعلمه أمورا تنفعه في حياته ،فال يلبث أن ينقلب عليه مستخدما ما
تعلمه في الكيد لولي نعمته.
وباستخدامك بيت معن بن أوس في الحالة التي تضاهيه ترين أنك أمام طرفي تشبيه يجمع بينهما
كفر النعمة ومجازاة الخير بالشر ،وقد استعيرت الصورة المركبة الدالة على المشبه به للمشبه.
ويقول البحتري في المثال الثالث َّ
إن الجرح إذا التأم دون تطهير فهو يعني أن الطبيب الذي يعالجه
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ِ
وأنت ترددين بيت البحتري لمشابهته حاال تصدفينها مثل حالة أعمال مختلة
قد أهمل في أداء واجبه
ذات نتائج سيئة ينكر المشرف عليها مسئوليته عنها ،فالجامع بين الحالين إذن هو ظهور اآلثار السيئة
ِ
نقلت التركيب الدال
نتيجة اإلهمال وتكونين باستخدامك بيت البحتري في الحالة التي صادفتك قد
على المشبه به للمشبه على سبيل االستعارة التمثيلية.

الهباء
ونرى ابن الرومي في المثال الرابع يقول إن الصخر راسخ على األرض لثقل وزنه بينما نجد
َ
الذي يتألف من ذرات يتطاير في الهواء لخفة وزنه ،وقد استخدم ابن الرومي هذا المعنى ليشبه به حال
الجهالء تلك المناصب بوسائل غير
ذوي الفضل والعلم الذين ال ينالون المناصب العالية ،بينما ينال
ُ
كريمة .وأنت ترين أن الجامع بين الحالين الرسوخ والعلو لثقل الوزن وخفته وقد استعار ابن الرومي
الصورة المركبة الدالة على المشبه به للمشبه.
وانظري يف املثلني املشهورين  :لكل صارم نبوة ،ولكل جواد كبوة جتدي أنك تستعينني يف تصوير
حال من يقع يف خطأ بالرغم منه يف الوقت الذي كان ُيعرف فيه بالتزام الصواب دائامً ،فهو إذن كالسيف
تعود اجلري والسبق ،ربام
القاطع ربام يأيت عليه يوم فينبو ويعجز عن القطع ،أو هو كاجلواد األصيل الذي َّ
أتى عليه يوم فتعثر فكل مثل إذ ًا استعارة متثيلية الستعارة الصورة املركبة للمشبه به ونقلها إىل املشبه.

فاالستعارة التمثيلية ـ كما ترين ـ تركيب مجازي استعمل في غير معناه الحقيقي ،والعالقة بين
معناه المجازي ومعناه الحقيقي المشابهة ،وكل من المشبه والمشبه به في االستعارة التمثيلية صورة
ٍ
أجزاء متعددة ،ومن الطبيعي أن ُيحذف المشبه وتنقل صورة المشبه به إليه ،ومن
مركبة تتألف من
الطبيعي أيض ًا أن تكون القرينة المانعة من إرادة المعنى األصلي في االستعارة التمثيلية حالية.
ولعلك الحظت من نماذج االستعارة التمثيلية أنها تصلح أن تكون أمثاال ،والحقيقة إن كل استعارة
تحولت إلى َم َثل يشيع بين الناس ويرددونه كلما صادفتهم حال مماثلة له،
تمثيلية إذا كثر استعمالها ّ
تقدم
كقولهم  :أنت تنفخ في رماد ،في تشبيه حال من يبذل جهده في غير طائل ،وقولهم  :إني أراك ِّ
ِّ
وتؤخر أخرى ،في تشبيه حال المتردد الذي ال يجزم أمره .وفي استطاعتك أن تنظري في األمثال
رجال
ْ
العربية المأثورة لتري ما فيها من استعارات تمثيلية رائعة تستحق التحليل والمناقشة.
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
أوالً  :اذكري ِّ
لكل بيت من األبيات اآلتية حاال يستشهد به فيها ،و َب ِّيني رأيك في جمال ما به من
استعارة تمثيلية :
 1ـ قال الشاعر :

فـــصـــدقـــوها
قـــالــت َحــــذا ِم
إذا
ِّ
ْ

َ
َّ
ف����إن
ال���ق���ول م���ا ق��ال��ت َحذا ِم

ٍ
ومـــن ُ
مــريــــض
ــــر
يــك ذا فـــم ُم ٍّ

الزالال
�����را ب���ه
ْ
ال���م���اء ُّ
َ
ي��ج��د ُم ًّ

ـــد
ــم ٌ
ُ
والبـــيــت ال ُيــ ْبــ َتــنى إال لـه َع َ

ِ
�����ر َس أوتا ُد
وال ع���م���ا َد إذا ل��م ُت ْ

إذا جاء مــوســى وألــقـــى الــعـــصـا

والساحر
ال��س��ح��ر
ف��ق��د ب��ط��ل
ُ
ُ

ٍ
جــــل
ـــــر
والبــــد للـــــــماء مــن ِم
َّ
ْ

ع��ل��ى ال��ن��ار ُم���و َق���د ًة أن َي ُفورا

ِ
بــاز ُه
الضــرغــام
ومن يجــعـل
للصـــيد َ
َ

ال���ب���ازي ف��ي��م��ا تص َّيدا
��د ُه
ت��ص�� َّي َ
ُّ

ــاب دون الخُ ْل ِ
لو كان في الـنَّ ِ
ــه ٌة
ـق َمــنْــ َب َ

تساو ِ
ت ُ
الر َت ِ
ُ
ُّ
ب
وال��ذ
س��د
األ ُ
َ
ؤب��ان في ُّ

 2ـ قال المتنبي :

 3ـ قال األفوه األودي( أ ) :
 4ـ قال الشاعر :
 5ـ وقال آخر :

 6ـ قال المتنبي :

 7ـ قال أحمد شوقي :

( أ ) شاعر جاهلي قديم من مذحج.
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 8ـ قال الشاعر :

ِ
ـســها
إن األفــاعــي وإن النــت َمــالم ُ

ع��ن��د ال��ت��ق�� ُّل��ب ف��ي أن��ي��اب��ه��ا ال َعطب

ثاني ًا  :افرضي حاال تكون ُم َش َّب ًها مالئم ًا لكل من االستعارات التمثيلية اآلتية :
الرماء ُتم ُ
			
أل الكنائن.
 1ـ قبل ِّ

 2ـ إن البعوضة ُت ْدمي مقلة األسد.
 4ـ المورد العذب كثير الزحام.

				
الزبى.
 3ـ بلغ السيل ُّ

 6ـ ال يحمد السوق إال من ربح.

		
 5ـ إن ال ُبغاث بأرضنا يستنسر(.)1

الدر ُق َّدام الخنازير.
 8ـ ال تنثر َّ

			
 7ـ أنت ترقم على الماء.

 10ـ رب رمية من غير رام.

		
يضر السحاب نبح الكالب.
 9ـ ال ُّ

ثالث ًا  :جربي قلمك في كتابة استعارات تمثيلية تضربينها لمن :
			
األقوياء وهو ضعيف.
 1ـ ينازل
َ
 2ـ يتهاون في عمله ثم يندم.

			
 3ـ يصاحب األشرار فيؤذونه.
يقصر في أداء واجبه ويرجو النجاح.
 4ـ ِّ

رابع ًا  :اكتبي مثاال لكل من التشبيه الضمني والتشبيه التمثيلي واالستعارة التمثيلية ووضحي الفروق
بينها ،وأثر كل منها في جمال المعنى.

( )1البغاث  :ضعاف الطير ،ويستنسر أي يصير كالنسر.
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املجـــــــــاز املرســـــل
نـــــمــــــــــاذج
﴾ [البقرة .]19 :

 1ـ قال اللهّ تعاىل ﴿ :

 2ـ قال ابن الرومي :

ُ
والغــيــث ُمـــكــ ٍْد
تجـــود َبــنــا ُنــه

ع���زم���ه وال��س��ي��ف ناب
وي��م��ض��ي
ُ

وليسـت أيادي النــاس عنــدي غنـيـم ًة

ٍ
األس ِر
أش���د م��ن
ي���د ع��ن��دي
ور َّب
ُّ
ْ
ُ

 3ـ قال الشاعر :

لل تعاىل ﴿ :
 4ـ قال ا هّ
											
 5ـ وقال تعاىل ﴿ :
 6ـ قال أحمد شوقي :

﴾
[النساء .]10 :

﴾ [طه  74 :ـ .]75

ٍ
مــيـــة
الــنـــســـاء نــشــ ْأ َن في ُأ
وإذا
ُ

 7ـ قال اللهّ تعاىل ﴿ :
 8ـ وقال تعاىل ﴿ :

ِ
ُ
ال��رج��ال َج��ه��ال�� ًة ُ
وخموال
����ع
َرض َ

﴾ [العلق  17 :ـ .]18

 9ـ قال الشاعر :

كــفـــى بالمـــرء عــيـــبــ ًا أن تــــراه
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﴾ [آل عمران .]107 :

ل����ه وج������ ٌه ول���ي���س ل����ه لِسان

نـظــرة حتـلـيـلـية :
عرفت من دراستك السابقة أن المجاز اللغوي لفظ مستعمل في غير ما ُوضع له لعالقة بين المعنى
الحقيقي والمجازي قد تكون المشابهة أو غيرها ،وأنه ال بد من وجود قرينة في المجاز اللغوي مانعة
من إرادة المعنى األصلي.

ثم عرفت أن العالقة بين المعنى الحقيقي والمجازي هي المشابهة في االستعارة ،فإذا كانت غير
سنعرفك بأهم ما
المشابهة فهي نوع آخر من المجاز ترين أمثلته أمامك اآلن .وله عالقات متعددة
ّ
يستخدم منها في الكتابة واألشعار.

تأملي المثال األول وهو قوله تعالى في وصف الكافرين بأنهم لفرط ما هم فيه من الكفر والحذر
من القتل أصبحوا كأنهم في عاصفة هوجاء مظلمة تنهال فيها الصواعق ،فهم يجعلون أصابعهم في
المدوي وخوف ًا من الموت .ولعلك أدركت أن اإلنسان إذا أراد أن يسد
آذانهم اتقاء لصوت الصواعق
ِّ
أذنيه فهو ال يستطيع أن يضع إصبعه كلها في ُأذنه بل طرفها فقط ،فالمجاز إذن في كلمة (األصابع) وقد
استخدمت اآلية (الكل) لتعبر به عن (الجزء) ،فعالقة المجاز إذن الكلية والقرينة حالية.
ثم تأملي بيت ابن الرومي وانظري أي ألفاظه استعمل في غير معناه الحقيقي .يقول ابن الرومي
إن ممدوحه يبذل كرمه في وقت الشدة عندما يشح الغيث ،ويشتد عزمه حتى إذا ّ
كل سيفه وأصبح غير
قاطع .ولعلك الحظت أن الشاعر َع َّبر عن كرم ممدوحه بقوله ( :تجود بنانه) والبنان ـ كما تعلمين ـ هي
أطراف األصابع ،والشك أنه يقصد كف ممدوحه بأكملها التي تقدم العطاء ،وال يعني أطراف أصابعها
فقط ،فكأن الشاعر استخدم هنا لفظ (بنانه) استخدام ًا مجازي ًا إذ َع َّبر بالجزء عن الكل ،فعالقة المجاز
هنا الجزئية والقرينة حالية.
أما في المثال الثالث فالشاعر يقول إن أيادي الناس عنده ليست غنيمة وإنه يعظم هذه األيادي
ِ
فيبقى أثرها شديد الوقع على نفسه ،وكأنها أقوى من األسر .والبد ِ
أدركت أن المجاز في قوله
أنك
ْ
األيادي ويعني بها ِ
المنَن والمعروف الذي يقدمه الناس إليه .والعالقة بين المعنى الحقيقي والمجازي
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هنا أن اليد التي تقدم ِ
المنَّة والمعروف والعطاء ،فهي السبب إذن ولهذا تكون عالقة المجاز هنا السببية،
والقرينة على أنه لم يرد المعنى األصلي لكلمة األيادي قوله ( :ليست غنيمة) ويعني الشاعر أنه ال
طالب بر ّد
يعد ما يقدمه الناس إليه من معروف غنيمة يأخذها بالقوة بل يشعر بأنه مدين ألصحابهاُ ،م ٌ
معروفهم.
وإذا تأملنا المثال الرابع وجدنا أن ال ّله تبارك وتعالى يصف الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم ًا بغير
حق بأنهم سوف يأكلون في بطونهم نار ًا حين يبعثون يوم القيامة ولعلك الحظت أن اآلية الكريمة
استخدمت لفظ (النار) في مقابل أكل أموال اليتامى بغير الحق ،باعتبار أن هذا الفعل الذميم يسبب
لفاعله هذا العذاب الفظيع في اآلخرة وهو أكل النار .فاستخدام لفظ النار هنا استخدام مجازي عالقته
الم َس َّببِ َّية ألن أكل النار يوم القيامة َتس َّبب عن أكل أموال اليتامى ظلم ًا في الدنيا.
ُ

وتأملي المثال الخامس وهو قوله تعالى إن الذي سوف يأتيه مجرم ًا يوم القيامة سيكون جزاؤه
جهنم ُي َّ
عذب فيها ،والذي يأتيه مؤمن ًا قد عمل الصالحات في دنياه سيكون جزاؤه الجنة .فسوف يثير
انتباهك ـ بالشك ـ أن المجرم والمؤمن صفتان كانتا لهذا اإلنسان أو ذاك قبل موته ثم َب ْعثه أي في حياته
الدنيا ،ففيهما مجاز إذن عالقته اعتبار ما كان.

تسيء إلى
ولو نظرت في المثال السادس قول الشاعر أحمد شوقي إن المرأة إذا لم تتعلم فإنها
ُ
أطفالها إذ يرضعون منها الجهل والتكاسل ،لوجدته بحيث على تعلم الفتاة لتكون مستنيرة قادرة على
ِ
حسن توجيه أوالدها وتعليمهم وتهذيبهم وبث روح اإلقدام والطموح في نفوسهم .والبد ِ
توقفت
أنك
الحقيقي وإنما استخدمت مجاز ًا فالرجال ال يرضعون من
أمام كلمة (الرجال) ألنها لم تؤد معناها
َّ
ُأمهاتهم ،بل األطفال فكأن شوقي يريد أن يقول إن أطفال األمس سيصيرون رجال اليوم ،فالعالقة إذن
بين المعنى الحقيقي والمجازي هي اعتبار ما سيكون ،والقرينة على أن الشاعر لم يرد المعنى األصلي
لكلمة الرجال قوله ( :رضع).
ومعنى قول ال ّله تبارك وتعالى في المثال السابع في مجال االستخفاف بأمر اإلنسان ذي الطغيان :
فليدع قومه ليتقوى بهم وينصروه ،أما نحن فسندعو الزبانية ـ وهم مالئكة العذاب ـ حتى يعلم من يغلب
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حزبنا أو حزبه .ونظنك الحظت استخدامنا لفظ (قومه) في أثناء الشرح بدال من (ناديه) التي وردت
في اآلية ،فما العالقة بينهما حتى جعلناهما بمعنى واحد ؟ إن النادي هو مكان االجتماع ،فاللفظ إذن
استخدمته اآلية مجاز ًا والمعنى الحقيقي المقصود به قومه الذين يجتمعون في هذا النادي .والعالقة
بين المعنيين الحقيقي والمجازي ـ كما هو واضح لك اآلن ـ المحلية ،إذ أتى بلفظ المحل وقصد من
يحل فيه ،والقرينة هنا لفظية وهي قوله (فليدع) ألن الدعوة تكون للناس ال لألمكنة.

ويقول ال ّله تبارك وتعالى في المثال الثامن إن المؤمنين الصادقين الذين حسنت أعمالهم في الدنيا
ِ
الحظت أن اآلية لم تذكر الجنة ولكن عبرت عنها برحمة ال ّله،
سيدخلون الجنة خالدين فيها .ولعلك قد
فرحمة ال ّله إذن مجاز أريد بها الجنة ألن الرحمة حا َّل ٌة فيها ،فالعالقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي
هي الحالية أي أنه أراد المحل ولكنه استخدم في الداللة عليه لفظ الحال.

ثم تجدين في المثال األخير أن الشاعر يقول َّ
إن من العيوب التي ال ُتغتفر لإلنسان أن يكون حسن
الوجه بهي المنظر ولكن ال يسير له في الناس ذكر حسن ،لخلوه من السجايا والمحامد التي تجعل
ذكره باقي ًا .ونظنك الحظت أن الشاعر قد ع َّبر عن الذكر الباقي بقوله ( :وليس له لسان) ألن اللسان هو
آلة الذكر الحسن ،فالمجاز واقع فيه ،ألنه لم يرد آلة الذكر وهي (اللسان) ،بل أراد الذكر نفسه ،فالعالقة
هنا بين المعنيين الحقيقي والمجازي اآللية أي تسمية الشيء باسم آلته.
ومن األمثلة السابقة يتبين لك أن هذا النوع من المجاز اللغوي له عالقات كثيرة ليست المشابهة

الم ْر َسل لعدم تقيده بعالقة واحدة ـ كـما رأيت ـ بل له عدة عالقات
من بينها .وهو يسمى المجاز ُ
والمسبـبية ،واعتـبار ما كان واعـتبار ما يكـون،
ذكرنا لك منها  :الجــزئية والكلــية ،والسببـية ُ
والمحـلية والحـالية ،ثم اآلليـة.
ِ
ولعلك الحظت أ َّننا نحدد عالقة المجاز المرسل بالنظر إلى اللفظ المستعمل في غير معناه ال

المس َّبب كانت العالقة السببية ،وإذا اس ُتعمل المحل
إلى المعنى المراد ،فإذا استعمل السبب وأريد ُ
و ُأريد الحال كانت العالقة المحلية ،وهكذا ..أما القرينة المانعة من إرادة المعنى األصلي في المجاز
المرسل ،فهي ـ كما رأيت ـ إما لفظية أو حالية تفهم من السياق.
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أمثلة أخرى للمناقشة والتحليل
أوالً َ :ع ِّيني موضع المجاز المرسل وعالقته في كل آية مما يأتي :

1ـ﴿
2ـ﴿

3ـ﴿
4ـ﴿
5ـ﴿
6ـ﴿
7ـ﴿
8ـ﴿
9ـ﴿

 10ـ ﴿

﴾ [البقرة .]185 :

﴾ [البقرة .]43 :

﴾ [الصافات .]101 :

﴾ [الشعراء .]84 :

﴾ [البقرة .]178 :

﴾ [يوسف .]36 :

﴾ [البلد .]13 :

﴾ [يوسف .]82 :

﴾ [البقرة .]194 :

﴾ [المزمل .]2 ، 1 :

ثاني ًا َ :ب ِّيني موضع المجاز المرسل وعالقته في كل نص مما يأتي مع بيان رأيك في قيمته الفنية :

 1ـ قال أبو فراس الحمداني( أ ) :
َ
ــــرا
الجـــ ْي
ولكـم َب َعـــ ْثـــنَــا َ
ـــــش َج َّ
 2ـ وقال الشاعر :
الـســـمــاء بـأرض قـــــــوم
إذا نــــزل
ُ

ر ًا

ْ
وإن ك���ان���وا غضابا
رع���ي���ن���اه

( أ ) الحارث بن سعيد بن حمدان ،ابن عم سيف الدولة ،شاعر مجيد توفي سنة 357هـ.
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وأرس����ل����ن����ا

ال ُعيو َنا

 3ـ قال عنترة العبسي( أ ) :

األصــم ثــيـا َبــه
بالرمــح
ْت
ِ
فشـكَـك ُ
ِّ

ل��ي��س
ال��ك��ري��م ع��ل��ى ال��ق��ن��ا بِ ُم َح َّر ِم
َ
ُ

ُ
ــر
الم
الم ِّ
ــشـارك في ُ
خــير إخـوانـك ُ
ــر َك في الحــي
الـذي إن شــهـدت َس َّ

ُ
���ر أ ْينَا
ال���ش���ري���ك ف���ي
وأي����� َن
ال���م ِّ
ُ
���ت ك����ان ُأ ْذن������ا َوع ْينا
وإن ِغ��� ْب َ

ـئــت أن الـنــار بـعــدك ُأ ِ
ـــد ْت
ُنـ ِّب
وق َ
ُ

المجلس
ك��ل��ي��ب
���ت���ب ب��ع��دك ي��ا
واس
ُ
ُ
َّ
ْ

حـد الـ ُّظـبـات نــفــوســُنا
تسيل على ِّ

ُ
تسيل
ول��ي��س��ت ع��ل��ى غ��ي��ر ال�� ُّظ��ب��ات

ومـــا مــن ٍ
يـد إال يـد الله فـــوقــهـا

وال ظ���ال��� ٍم إال س�� ُي��ب��ل��ى بأ ْظ َل ِم

ِ
عـــلي يــــد ًا
فامــــض ال َت ْمــنُــــ ْن
َّ

َم���نُّ���ك
ال���م���ع���روف ِم����� ْن ك ََد ِره
َ

 4ـ قال بشار بن برد :

 5ـ قال مهلهل بن ربيعة(ب) :

الس َم ْوأل بن عادياء :
 6ـ قال َّ
 7ـ قال الشاعر :

 8ـ قال الحسن بن هانئ :

 9ـ قال الحسين بن مطير(جـ) :
ِ
ــمــا عـلى َمــ ْع ٍ
ــن و ُقــوال لقـــبره
أل َّ

س��ق��ت��ك ال���غ���وادي م��رب��ع�� ًا ث��م مربع ًا

أنـا الـذي نــظــر األعــمـى إلى أدبـي

وأس��م��ع��ت ك��ل��م��ات��ي َم���ن ب��ه َص َم ُم

 10ـ قال المتنبي :

( أ ) شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات اشتهر بفروسيته.
(ب) عدي بن ربيعة التغلبي أخو كليب وائل ،شاعر جاهلي أخباره مشهورة في حرب البسوس.
(جـ) شاعر بدوي من القرن الثاني الهجري أدرك الدولتين األموية والعباسية واشتهر بمرثيته لمعن بن زائدة توفي سنة 169هـ.
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ثالث ًا َ :م ِّرني قلمك على ما يأتي :

 1ـ ضعي كل كلمة مما يأيت يف مجلتني بحيث تكون مرة جماز ًا مرسال ،وأخرى جماز ًا باالستعارة :
الرمح ـ الرزق ـ الناصية.

 2ـ اسـتخدمي كل كلمة مما يأتي مجاز ًا مرسال للعالقة المثبتة أمامها :
( أ ) القطن
(ب) النار

 :اعتبار ما كان.

 :اعتبار ما يكون.

(جـ) البحر  :الكلية.

( د ) كلمة

 :الجزئية.

122

الــــفــــــــهـــــــــــــرس

الـمــــــوضـــــــــــــــــــــــــــــوع

مـقــدمـة
أوالً تطبيقات على منهج السنة األولى

ثاني ًا  :في علم المعاني
ـ أثر علم المعاني في بالغة الكالم
ـ الذكر والحذف
أ ـ ذكر المسند والمسند إليه
ب ـ حذف المسند والمسند إليه
جـ ـ حذف المفعول معه
ـ الـقـصــر
أ ـ طرق القصر وطرفاه
ب ـ القصر بحسب أنواعه
جـ ـ القصر بحسب الحقيقة والواقع
ـ التـقـديـم والتأخـير
أ ـ تعريف
ب ـ تقديم المسند االسمي على المسند إليه
جـ ـ تقديم المسند الفعلي على المسند إليه
د ـ تقديم المسند إليه على المسند الفعلي
هـ ـ تقديم معموالت الفعل
ـ الوصـل والفصـل
أ ـ الوصل
ب ـ الفصل  :كمال االنقطاع
جـ ـ الفصل  :كمال االتصال وشبهه
ـ اإليجاز واإلطناب
أ ـ تعريف
ب ـ إيجاز القصر
جـ ـ إيجاز الحذف
د ـ اإلطناب
ثالث ًا  :في علم ال َب َيان
ـ االستعارة التمثيلية
المرسل
ـ المجاز
َ
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