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احلمد ل رب العاملني ،وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.
وبعد ،زمالءنا املعلمني ،وزميالتنا املعلمات ،واأبناءنا الطلبة.
من�صجما مع
أدبي) لل�صف احلادي ع�رص ،الذي ياأتي
ن�صع بني اأيديكم كتاب (البالغة
ً
ّ
العربية والنقد ال ّ
ً
مو�صوعي :البالغة ،والنقد،
وتنفيذا خلطة تطوير التعليم  .وقد تناولنا يف الكتاب
فل�صفة الرتبية والتعليم،
َ
يف ٍّ
معا يف العديد من الغايات والنتاجات املر�صومة.
كل من ف�صليه :ال ّأول ،والثاين؛ لأ ّنهما يتناغمان ً
وتطورها باإيجاز ،واأ�صهر
العربية ن�صاأتها
�صريا َ�ص ِل ً�صا ،اإذ تناولنا يف البالغة
و�رصنا يف تاأليف الكتاب ً
ّ
ّ
وو�صحناها
البالغية
ثم ج ّلينا بع�ض املفاهيم
ّ
وعرجنا على اأق�صام علم البالغةّ ،
ّ
ّ
البالغيني وموؤلّفاتهمّ ،
تخت�ض بالق�صم ال ّأول من اأق�صام البالغة وهو علم
التطبيقية التي
وفرقنا بينها ،اإلى اأن و�صلنا اإلى املا ّدة
ّ
ّ
ّ
املر�صل ،والكناية .وقد حر�صنا يف اأثناء تناولها
البيان ،وما يندرج حتته من :الت�صبيه ،وال�صتعارة ،واملجاز َ
تق�صي �صمات املفهوم ك ّلما
على تو�صيح املفهوم
البالغي باأمثلة �صهلة قريبة من الطلبة ،واأ�رصكناهم يف ّ
ّ
عمدنا اإلى التدريبات التطبيقية؛ لتعزيز فهمهم ،وراعينا اأن تكون
ثم َ
وجدنا الفر�صة مواتية لذلكّ ،
متنوعة من القراآن الكرمي واحلديث ال�رصيف واملنظوم واملنثور قد ِمي ِه وحدي ِث ِه لت�صقل لغتهم،
اأمثلتها ّ
وت�صمو بذائقتهم.
َ
وتطوره باإيجاز ،واأ�صهر ال ُّن ّقاد العرب وموؤ ّلفاتهم ،وك�صفنا عن عنا�رص
أدبي فتناولنا ن�صاأته
ّ
اأما النقد ال ّ
وجهدنا يف اأن
ثم ا�صتعر�صنا النقد يف ع�صور ثالثة:
اجلاهلي ،و�صدر الإ�صالم ،وال ّ
أمويَ ،
أدبيّ ،
ّ
العمل ال ّ
يكون منهجنا يف ّ
خ�صو�صية كل ع�رص و َت َف ُّرده املحكومنيِ
كل ع�رص م ّت�ص ًقا مع الع�رص الذي يليه ،مع بقاء
ّ
أدبي يف ّ
كل
حت�ص�ض
ّ
بطبيعة احلياة والبيئة فيه؛ وذلك لي�صهل على الطلبة ّ
التطور الذي طراأ على النقد ال ّ
النقدية؛ هادفني من ّ
كل
وامل�صتجدات التي مازته من غريه ،واأتينا بالأمثلة التي ت ّت�صح بها الق�صية
ع�رص
ّ
ّ
ثم طرحنا الأ�صئلة الهادفة ا ّلتي
حا�صة النقد لدى الطلبة ،وتكوين الروؤية
ّ
ذلك اإلى تنمية ّ
النقدية لديهمّ ،
يقي�ض الطلبة بها فهمهم ويعملوا فيها فكرهم ،مع انتباهنا اإلى تفعيل اجلانب التطبيقي.
ً
املتناولة؛ ِل ُت ْغ ِن َي
ارتباطا وثي ًقا باملو�صوعات
وقد اأوردنا يف الكتاب اأن�صطة اأردناها خفيفة مرتبطة
َ
حب الطالع والبحث.
معلومات الطلبة ،وتثري لديهم ّ
زمالءنا
ني
والَ ن�صاأل اأن نكون قد ُوفِّقنا يف و�صع كتاب يح ّقق الغاية ا ّلتي ُو�صع من اأجلها .راج َ
َ
أولياء الأمور تزويدنا با َّأية مالحظات تغني الكتاب وت�صهم يف حت�صينه.
املع ِّلمني وا َ

واˆ و‹ التوفيق

اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﻔﺼﻞ
ّ
اول
ّ
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اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ
وﺗﻄورها
نشﺄة البالغة العربية
ّ
كان العرب يف الع�رص اجلاهلي اأهل ف�صاحة وبيان ،وكانوا اإذا َنب≠ منهم �صاعر اأو خطيب احت َف ْوا

عميدا لهم ،وهذا يعني اأن طبيعة احلياة لديهم كانت ذات �صلة خا�صة باللغة وبالغتها.
به وجعلوه
ً
طبع العرب كافّةَ ،ي ُ�ص ُّدهم الكالم
حب البالغة
ومل يكن ّ
ً
مق�صورا على فئة خا�صة منهم ،واإنا كان ْ

البلي≠ ،وهم يعرفونه بفطرتهم ،فلم يكن لديهم در�ض بالغي ذو اأ�صول علمية ومعايري واأ�ص�ض

َ
املحاكمات النقدية التي كانت جتري يف املحافل
البلي≠ من خالل
الكالم
ثابتة ،اإنا متثلت معرفتهم
َ
َ
َّ
املحكمون تعليقاتهم ومالحظاتهم املوجزة
والأ�صواق الأدبية ول �صيما �صوق ُعكاظ ،حيث يبدي

تتبعنا
على ما ي�صمعون من فنون الأدب من غري ا�صتخدام م�صطلحات وتعريفات علمية ،وا ْإن ّ

قيا�صا مبا قيل من �صعر ونث ،واأن اأكثها ٍ
خال من التعليل اأو
هذه الأحكام وجدنا اأنها اأحكام قليلة ً
التف�صري الذي يوؤيده ،واأما القليل املع َّلل من تلك الأحكام فقد توزعت ِع َل ُله بني ٍ
معان ُاأ ِ
عجب بها

�صاحب احلكم ،اأو قيمة ُخ ُلقية كان الف�صل لل�صاعر ب�صببها.
و�صمع العرب اآيات الكتاب املبني ِ
فده�صوا مبا ت�صمنته من اأ�صاليب البالغة ،وحاروا يف تعليل

ده�صتم واإعجابهم ،ول ّ
�صك يف اأن اأهل اللغة واأرباب البالغة قد �صمعوا لغة من لغتهم ،ولكنهم
مل ي�صمعوا من ُ
المغيرة حني
قبل ِم ْث َلها يف نث ناثر اأو �صعر �صاعر ،ولعل هذا ما ميثله قول الوليد بن ُ
عجب ببالغته ' :وا ِ
�صمع القراآن الكرمي و ُاأ ِ
إن�ض
ل لقد
كالما  ،ما هو من كالم ِ ال ِ
ُ
حمم ٍد ً
�صمعت من َّ

اجل ّن ،وا ّإن له َل َحالوةً ،وا ّإن عليه َ
كالم ِ
لطالوةً ،واإن ا ْأعاله َل ُم ِثم ٌر ،وا ّإن اأ�صف َله َل ُم ْغ ِدقٌ ' (.)1
ول من ِ
العرب لأن ياأتوا مبثله ً
وا�صحا على اأنهم كانوا ذوي معرفة
دليال
حتدي القراآن الكرمي
ولعل يف ّ
َ
ً

رفيعة بالبالغة ،واإن كان ذلك  -مثلما �صلف – على نحو فطري.

ول يكاد الأمر يختلف يف �صدر الإ�صالم ،اإذ ظلت معرفة العرب البالغ َة ثقاف ًة تلقائية فطرية

امل�صتدرك ،ج� ،9ض.486
( )1احلاكم يف
َ
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املوجزة التي ُتع َّلق على ما
على نحو ٍّ
عام ،ل تتعدى  -يف الأغلب  -املالحظات البالغية النقدية َ

نثية واأ�صعار.
�صمع من ن�صو�ض ّ
ُي َ
ويف ع�رص بني ُاأ َم ّية ازدهرت امل�صائل البالغية على نحو وا�صح لأ�صباب كثرية منها :ا�صتقرارهم
أدبية  -ول �صيما �صوق ِ
الم ْر َبد-
يف املدن والأم�صارُ ،
ور ِق ّي حياتهم العقلية ،و�صاعدت الأ�صواق ال ّ
على الهتمام باملالحظات البيانية ،و�صجعت على ما ُي�صبِه َ
املناظرات ،ولكن هذه املالحظات -
مع ازدهارها  -مل ْتر َق اإلى �صورة العلم الوا�صح املعالم.

تطور النث وال�صعر،
ويف الع�رص العبا�صي ات�صعت املالحظات البالغية
ً
ات�صاعا ً
كبريا ب�صبب ّ
وتنو´ Qوافد الفكر من ترجمات و ُنقول ،واختالط العرÜ
وت£و Qاحليا Iالعقلية واحل†صاQيةt ،
ّ
بغريهم من الأجنا�ض كالفر�ض والهنود بدخول كثري من الأقوام يف الإ�صالم .وقد انتهى ذلك اإلى

بدء الت�صنيف يف علوم البالغة ،واأخذت بع�ض م�صائل البالغة وامل�صطلحات تظهر اأول مرة يف
كتب التف�صري والكتب التي ُاألِّ َفت حوله ،منها :كتاب (معاين القراآن) لل َف ّراء (207هـ) ،وكتاب
(جماز القراآن) لأبي عبيدة َم ْع َمر بن املث ّنى (209هـ) ،اأي اأن البالغة العربية بذلك بداأت تتخذ
�صورة العلم الذي له اأ�صول وقواعد .ثم اأُلِّ َفت كتب اأخرى كثرية يف علوم البالغة خمتلفة يف

املحتوى واملنهج والغاية وطرائق العر�ض والتحليل ،مــــــن اأهمها( :البيان والتبيني) للجاحظ
ال�صعر) ل ُقدامة بن جعفر(337هـ)،
(255هـ) ،و(البديع) لعبدال بن املعتز (296هـ) ،و( َن ْقد ِّ

للر ّماين (386هـ) ،وواحدة للخطابي (388هـ)،
وثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن الكرمي :واحدة ُّ
واأخرى لعبد القاهر اجلرجاين (471هـ) ،وكتاب ( اإعجاز القراآن ) لأبي بكر البا ِق ّالين (403هـ)،

وكتابا( :دلئل الإعجاز) و(اأ�رصار البالغة) لعبد القاهر اجلرجاين (471هـ)  ،وكتاب ِ
(مفتاح
الحظ اأن هذه امل�ص َّنفات  -يف اأغلبها – ُو ِ�صعت يف اإطار فهم
وي َ
لل�ص ّكاكي (626هـ)ُ .
العلوم) َّ

القراآن الكرمي ومعرفة م�صامينه وبيان مظاهر الإعجاز فيه؛ خدمة لهذا الكتاب العظيم .والذي
يتتبع البالغة حتى نهاية القرن اخلام�ض الهجري يدرك اأن املو�صوعات البالغية اأ�صبحت على

درجة من الن�صج ،واأن البالغة اجتهت نحو التقنني والتاآلف بني العلم والذوق.

جزءا من النقد ،اإلى اأن
ويجدر القول باأن البالغة العربية ظلت قبل القرن ال�صاد�ض الهجري ً
قائما على
علما
ًّ
م�صتقال وا�صح املعالم والأ�صول والقواعدً ،
ال�ص ّكاكي ً
اأ�صبحت بعد ذلك على يد َّ

التبويب والتق�صيم وال�صياغة يف حدود وتعريفات .
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املتقدمني ،و َد َع ْوا
اأما دار�صو البالغة يف الع�رص احلديث فقد اهتموا بدرا�صة موؤ َّلفات البالغيني
ِّ

الخولي يف كتابه
اإلى جتديد الدر�ض البالغي ،من خالل عر�صه يف اإطار معا�رص ،ومن هوؤلء :اأمني ُ

(فن القول) ،واأحمد ال�صايب يف كتابه (الأ�صلوب) ،واأحمد مطلوب يف كتابه (مناهج بالغية)،
ّ
وغريهم.

الدعاة اإلى جتديد البالغة يف الع�رص احلديث جندهم يتجهون يف درا�صتها اإلى
وبا�صتقراء اآراء ّ

الآتي:

 - 1اإدراك اجلمال الأدبي والقدرة على التعبري الرائع .

 - 2اإعادة تنظيم البالغة على اأ�ص�ض تت�صل بالذوق والفن واجلمال والتاأثري.
النف�صية.
 - 3ال�صتعانة مبا ينا�صب مباحث البالغة من الدرا�صات
ّ

 - 4اإدخال درا�صة الأ�صلوب وعنا�رصه واأنواعه يف البحث البالغي.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
 - 1اذكر خم�صة من امل�ص َّنفات التي تناولت علم البالغة يف الع�رص العبا�صي.
 - 2ما اأهم مظاهر التجديد يف البالغة العربية يف الع�رص احلديث؟

ِّ - 3بني يف نقاط FQي�صة مالمح البالغة العربية يف الع�رش ا÷اهلي.
تطور الدر�ض البالغي العربي يف الع�رص العبا�صي.
ِّ - 4
و�صح اأثر الهتمام بفهم القراآن الكرمي يف ُّ
 - 5ملاذا ازدهرت امل�صائل البالغية يف الع�رص الأموي؟

ﻧﺸﺎط
موج ًزا عن نظرة اجلاحظ
وتاريخ ) ل�صوقي �صيف ،واكتب
تطو ٌر
ٌ
تقريرا َ
عد اإلى كتاب ( البالغة ُّ
ً

اإلى الألفاظ واملعاين ،وناق�صه مع زمالئك.
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البالغة والفصاحة
تعر�ض امل�ؤلفون
ارتبط مفهوم البالغة مبجموعة من املفاهيم �أهمها مفهوم الف�صاحة ،وقد ّ
الأوائل يف علم البالغة لهذين املفهومني.
ا�صطالحا هو ما كان وا�ضح املعنى �سهل
والف�صاحة يف اللغة هي البيان .والكالم الف�صيح
ً
ال�س ْبك ،جتري كل كلمة فيه على القيا�س ال�رصيف .وللكالم الف�صيح �رشوط منها:
اللفظ جيد َّ
- 1خلو�ص اللفظة من تنافر احلروف؛ فال تكون ثقيلة على الل�سان.

وح�شية غام�ضة املعنى حتتاج �إلى البحث يف كتب اللغة لفهم
 - 2خلو�صها من الغرابة؛ فال تكون
َّ
معناها.

رات) يف قول امرئ الق َْي�س وا�صفًا َ�ش ْعر حمبوبته:
ومن �أمثلة خمالفة هذين ال�رشطني كلمة ( ُم ْ�س َت زْ ِ
�ش ٌ
()1
العــال
غَ ـدا ِئ ُر ُه ُم ْ�س َت زْ�ش ٌ
ِرات �إلى ُ

َت ِ�ض ُّل ِ
ــل
قا�ص( )2يف ُم َث ًّنى َو ُم ْر َ�س ِ
الع ُ

 - 3ات�ساقها مع القيا�س اللغوي يف العربية ،ومن �أمثلة خمالفة هذا ال�رشط لفظة (الأَ ْج َلل) يف قول
�أبي ال َّن ْجم بن قُدامة(:)3

الواح ِ
ِ
ل َ ِ
ــــ��د هلِ ِ
��ر ِد ال َق��د ِمي ال َّأو ِل
��ل
��ي الأَ ْج َل ِ
الح ْم ُ
َ
��د ال َف ْ
العــل ِّ
فقد ا�ضطره الوزن �إلى فك الإدغام فقال( :الأَ ْج َلل) اً
بدل من (الأَ َج ّل).

مادحا:
 - 4خلو�صه من التعقيد ،ومن �أمثلة خمالفة هذا ال�رشط قول الف ََرز َدق ً
ا�س � إِ ّال مُ َم َّل ً
   يقارِ ُب�� ْه
��كا
وما ِم ْث ُل ُه يف ال ّن ِ
ـي �   أَ ُ
�أَ بو �  أُ ِّم ِه َ
بوه ُ
  ح ٌّ
أ�سهما يف غمو�ض املعنى.
ففي البيت تقدمي وت�أخري � َ

� - 5سالمته من الكلمات ذات احلروف املت�شابهة؛ ملا ي�سببه تتابع هذه الكلمات من تنافر وثقل
على الل�سان وال�سمع م ًعا ،ومن �أمثلة خمالفة هذا ال�رشط قول ال�شاعر:
ٍ
ــ��ر
ْ��ر
ِ��م
��ك��ان  قَ��ف ٍ
��ـ��ر ٍب  ب َ
و َل ْي َ
�س ق ُْر َب ق َْب ِر َح ْـر ٍب ق َْب ُ
َوق َْ��ب ُ
��ر َح ْ

(ُ )1م ْ�س َت زْ�شِراتُ :م ِ
رتفعات.
(ِ )2
ال�شعر.
العقا�ص :جمع َعقي�صة ،وهي ُ
الخ�صلة املجموعة من َّ
الر َجز.
( )3هو �أبو ال َّنجم الف�ضل بن قُدامة العجلي� ،شاعر �أموي ا�ش ُتهِ ر بنظم �أ�شعاره على بحر َّ
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�صام كلمات تكررت فيها حروف :القاف ،والراء ،والباء ،وتر َّد َدت؛ ما
ون�صاأ التنافر من َت ّ

تعث النطق بها.
يوؤدي اإلى ُّ

ال£يÖ
�- 6صالمته من التكرا Qغ ÒاŸرغو Üفيه للكلمات ،ومن اأمثلة خمالفة هذا ال�رشط قول اأبي ّ
املتنبي:
ّ

ف
ال�ص ْع ِف َب ْل ِم ْث ُل ُه اأَ ْل ُ
ول ِ�ص ْع ُ
ف ِ�ص ْع ِف ِّ

ــع َف ُه
ــع ُ
ــع ُ
ف َح ّتى َي ْب ُل≠َ ِّ
ول ِّ
ف ِ�ص ْ
ال�ص ْ
ال�ص ْ

(ال�ص ْعف) اأ�صهم يف غمو�ض املعنى.
ول يخفى اأن تكرار كلمة ِّ

(ب َل َ≠) مبعنى الو�صول والنتهاء .ويف ال�صطالح هي تاأدية املعنى
اأما البالغة فهي يف اللغة من َ
للمقام الذي ُيقال
ً
وا�صحا بعبارة �صحيحة ف�صيحة لها يف النف�ض اأَ َث ٌر ،مع �رصورة ُم َ
نا�صبة كل كالم َ
َ
وللمخاطب (املتل ّقي).
فيه

والفرق بني الف�صاحة والبالغة – من خالل ما �صلف  -اأن الف�صاحة مق�صورة على و�صف
الألفاظ ،اأي ال�صكل الظاهري للكلمات والرتاكيب ،والبالغة تكون و�ص ًفا للن�ض ُ
بكل َِّّي ِت ِه ،اإذ اإن من
َ
واملخاطب،
�رصوطها – مثلما اأو�صحنا – ترك الأَ َثر يف نف�ض املتل ّقي وموا َف َقة مقت�صى حال املوقف

ف�صيح ،ولي�س t
معا ،وبهذا فا sإن s
ف�صيح بلي ًغا.
كالم
بلي≠
كل m
كل m
m
كالم m
ولهذا اQتباط بال�صكل واŸعنى ً
l

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
 - 1اPكر KالKة من �رشوط ف�صاحة الكالمِّ ‡ ،ث ً
ال Ãثال واحد يîال∞ كل �رشط منها.
وا�صطالحا.
ِّ - 2بني مفهوم كل من :البالغة ،والف�صاحة ،لغ ًة
ً

ف�صيح ،ولي�ض ُّ
و�صح املق�صود بعبارة ' ّ
ف�صيح بلي ًغا ''.
كالم
بلي≠
ِّ - 3
كل ٍ
كل ٍ
ٍ
كالم ٍ
ٌ

ﻧﺸﺎط
َزويني ،وهات �صواهد وقع فيها خما َلفَة �رشوط
عد اإلى كتا ( Üالإي†صا ìيف علوم البالغة ) للق
ّ

وبني �رشط الف�صاحة الذي خالفه ك tل �صاهد.
الكالم الف�صيح ِّ ،
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أقسام علم البالغة
علما م�ستقلاًّ وا�ضح املعالم ,وقد
ا�ستوت البالغة العربية يف الع�رص العبا�سي – مثلما �سلف ً -
ت�شعبت �إلى علوم ثالثة:
َّ

 - 1علم البيان

وا�ضحا وم�ؤ ِّث ًرا يف َنفْ�س املتلقّي.
ُعرف به الطرق املختلفة لأداء املعنى الواحد حتى يكون
ً
ت َ

املر�سل ،والكناية.
وينح�رص البيان يف �أق�سام هي :الت�شبيه ،واال�ستعارة ،واملجاز َ

 - 2علم املعاين

ُعرف به �أحوال اللفظ العربي التي بها ُيطابِق مقت�ضى احلال .ومنه :اخلرب والإن�شاء ،والتقدمي
ت َ
والت�أخري ,واحلذف ِّ
والو ْ�صل.
والذكر ,والإيجاز والإطناب ,والف ْ
َ�صل َ

 - 3علم البديع

ُعرف به وجوه حت�سني الكالم وتزيينه .وهو ق�سمان :الأول معنوي يكون فيه التح�سني راج ًعا
ت َ
�إلى املعنى ,والآخر لفظي يكون التح�سني فيه راج ًعا �إلى ال َّلفظ.
و�سنتعر�ض يف ما ي�أتي من درو�س �إلى �أق�سام علم البيان ب�شيء من التف�صيلّ � .أما ِع ْلما :املعاين،
ف الثاين ع�رش ب�إذن اهلل.
والبديع،
ال�ص ّ
ف�ستتعرفهما يف ّ
َّ

11

علم البياﻥ
عرف به الطرق املختلفة لأداء املعنى الواحد حتى يكون
َ
عرفت ا ّأن علم البيان هو العلم الذي ُت َ

املر�صل،
وا�صحا وموؤ ِّث ًرا يف َن ْف�ض املتل ّقي .وينح�رص يف اأق�صام :الت�صبيه ،وال�صتعارة ،واملجاز
ً
َ
كال منها.
والكناية .و�صنقف على هذه الأبواب لنتعرف ًّ

الﺘشبيﻪ
 - 1مفهوم الت�صبيه

ال�صباب َي ِ�صف راأي �صيخ حكيم:
قال اأحد َّ

ِ
َالميزان في ال ِّدقَّ ِة
كيم ك
الح ِ
َرا ُأي َ

يف املثال اأراد القائل اأن ُيظهر اأن (راأي احلكيم) دقيق ،ولتقريب هذا املعنى اإلى ذهن ال�صامع
(الد ّقة) َج ّلية ظاهرة ،فاأتى بـ (امليزان) املعروف لدى اجلميع
َب َح َث عن �صيء تكون فيه �صفة ّ
(الد ّقة)ً ،
رابطا بينهما بحرف (الكاف).
ِبد َّقته ،واأ�رصك (راأي احلكيم) و(امليزان) يف �صفة ّ

أديبا:
وانظر يف قول اأحد ال ُّن ّقاد ي�صف ا ً
ديث ا َلأ ِ
او ًة
َح ُ
ديب يُ ْ�ص ِب ُه َّ
ال�ص ْه َد َح َ
(ال�ص ْهد) يف
فعرب عن ذلك باأن اأ�رصكه مع َّ
وهنا اأراد الناقد اأن َي ِ�صف (حديث الأديب) بـ (احلالوة)ّ ،
م�صتخدما ً
وال�ص ْهد) هو الفعل ُ(ي ْ�صبِه).
م�رص ًحا بها،
ال�رصاكة بني (احلديث َّ
لفظا لإقامة َّ
ً
هذه ال�صفةِّ ،
ثم تا َّأمل قول اأُ ٍّم �صافر ولدها:
ا�ص ِتعا ِلها
قَلبي ِم ْثلُ النّا ِر يف َح ِّرها َو ْ

تالحظ اأن الأم اأرادت اأن ت�صف �صدة حزنها على فراق ولدها و�صوقها اإليه و�ص ًفا دقي ًقا،
ِ
م�صتخدمة
الح ّر ،وال�صتعال )،
فعربت عن ذلك باأن اأ�رصكت ( قلبها ) مع (النار) يف �صف َتيَ ( :
َّ
ال�صم ِ
(م ْثل) للتعبري عن تلك ال�رصاكة.
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن

الت�صبيه :هو اإ�رصا∑ �صيÄن يف �صفة اأو اأك Ìباأداة تربط بينهما.
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ﻧﺸﺎط
(ال�صوقيات) لأحمد �صوقي ،وا�صتخرج منه ثالثة اأبيات وقع يف كل منها ت�صبيه،
عد اإلى ديوان
ّ

وحدده.
ِّ

 - 2اأركان الت�صبيه

ب�صدة:
لنتعرف اأركان الت�صبيه هيا بنا نتا َّأمل قول اأحدهم ل�صديقه الذي عا َت َبه ّ
َال�ص ْي ِف ِح ّد ًة
ِعتابُ َك ك َّ

ففي هذا املثال ُاأ�رصِك (العتاب) مع (ال�صيف) يف �صفة ِ
(احل ّدة) ،برابط بينهما هو حرف
امل�صبه به؛ لأن
امل�صبه؛ لأنه اأُ ِحلق بـ(ال�صيف) ،و(ال�صيف) هو
(الكاف) ،فـ(العتاب) هو
َّ
َّ
(العتاب) اأُ ِحلق به ،اأما �صفة ِ
امل�صبه
(احل ّدة) فهي وجه َّ
ال�ص َبه ،اإذ اإنها هي ال�صفة امل�صرتكة بني َّ

وامل�صبه به .ووا�صح اأن �صفة ِ
امل�صبه ،وحرف
امل�صبه به منها يف
(احل ّدة) اأقوى واأظهر يف
َّ
َّ
َّ
تـمت به.
(الكاف) هو اأداة الت�صبيه؛ لأن
َ
امل�صاب َهة َّ

ا�صما كاأن نقول:
والأداة يف املثال ال�صابق حرف .وقد تكون ً
ال�ص ْي ِف ِح َّد ًة
ِعتابُ َك ِم ْثلُ َّ
وقد تكون اأداة الت�صبيه ً
فعال كاأن نقول:
ال�ص ْي َف ِح َّد ًة
ِعتابُ َك يُ ْ�ص ِب ُه َّ
متحد ًثا عن نف�صه:
والآن تعال ننظر يف قول ال�صاعر
ّ
��فاء
��ي ُت َ�ص ً
اأَن��ا كَالْ�م��ا ِء اإ ِْن َر ِ�ص ْ

��ت لَهيب��ا
واإِذا م��ا َ�ص َ
��خطْ ُت ك ُْن ُ

أ�رص َك (نف�صه) مع (املاء) يف �صفة (ال�صفاء) ،برابط بينهما
ل �صك يف اأنك عرفت اأن ال�صاعر ا َ
هو حرف (الكاف) .

وامل�صبه به يف البيت.
امل�صبه
 َِّّ
حدد َّ

وامل�صبه به؟
امل�صبه
َّ
 -ما ال�صفة امل�صرتكة ( وجه ال�صبه ) بني َّ

امل�صبه به؟
 اأكانت ال�صفة امل�صرتكة اأقوى وا َامل�صبه اأم يف َّ
أظه َر يف َّ
امل�صابهة؟
 ما الأداة التي ا�صتخدمها ال�صاعر ِل َعقدَ
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ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن
اأركان الت�صبيه اأربعة هي:
 -1امل�صبَّه :ما اأُ ِحلق (اأُ�رصِ∑) بغري√ يف �صفة اأو اأك.Ì
ِ
غري√ به يف �صفة اأو اأك.Ì
 -2امل�صبَّه به :ما اأُحلق (اأُ�رصِ∑) ُ
 -3وجه ال�صبه :ال�صفة ( ال�صفات ) التي ا�صت∑ بها امل�صبَّه وامل�صبَّه به ،وتكون يف امل�صبَّه به اأقوى واأظ َه َر.
ا�صما اأو ً
فعا.
ت�مت به امل�صابَهة ،ويكون حر ًفا اأو ً
 -4اأداة الت�صبيه :كلّ لفّ ß

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
 - 1هات اأفعا ًل اأخرى ميكن ا�صتخدامها اأدوات للت�صبيه غري الفعل ُ(ي ْ�صبِه).
عني اأركان الت�صبيه يف ّ
كل مثال من الأمثلة الآتية:
ِّ - 2
اأ  -قال تعالى يف حال َق ْو ِم ٍ
عاد حني اأَ َ
يح:
الر َ
ر�صل عليهم ّ
{ [�صورة احلاقة :اآية ]7
}
ب -قال ال�صاعر:
ــياء
ــم ُوجــو ٍه ِم ْث ِ
ــل ال َّنهــارِ ِ�ص ً
َك ْ

ــالم
فو�ــض
ِل ُن ٍ
كاللي ِ
ــل يف ال ْإظ ِ
ْ

جـ -قال ال�صاعر:
َكاأَ َّن َاأ ْخال َق َ
ــك فـــــــــــي ُل ْط ِفها

ــباح
ال�ص ِ
�صــيم َّ
َورِ َّق ٍة فيــــــــها َن ُ

ديق ِّ
كالظ ِّل يف ُمال َز َمتي.
د  -يل َ�ص ٌ
هـ َ -و ْج ُه َ
فاء.
الكر ِمي ُي ْ�ص ِب ُه ال َّندى َ�ص ً

 - 3اأق�صام الت�صبيه

ال�ص َبه ،واأداة الت�صبيه .واعلم
امل�صبه،
وامل�صبه به ،ووجه َّ
َ
َّ
عرفت اأن اأركان الت�صبيه اأربعة هيَّ :

اأن هذه الأركان لي�صت مت�صاوية يف اأهميتها ،ولتتاأكد من ذلك تا ّأمل بعناية الأمثلة الآتية التي
الطيار ،ر�صي ال عنه:
ميكننا اأن ّ
نعرب بها عن �صجاعة جعفر ّ
ال�صجا َع ِة
َج ْع َف lر كاأَ َ�ص ٍد يف َّ
َج ْع َف lر كاأَ َ�ص ٍد
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ال�صجا َع ِة
َج ْع َف lر اأَ َ�ص lد يف َّ
فر َاأ َ�ص lد
َج ْع l

وامل�صبه به (اأ�صد) قد ذ ُِكرا يف الأمثلة جميعها،
امل�صبه (جعفر)
َّ
تتبعنا الأمثلة ال�صابقة وجدنا اأن َّ
اإن َّ
وح ِذف
بخالف اأداة الت�صبيه (الكاف) ووجه ال�صبه (ال�صجاعة) ،ال ّل ِ
ذين ذ ُِكر كل منهما حي ًنا ُ
حي ًنا اآخر.

وامل�صبه به ،وهما ما ل يجوز حذفه يف
امل�صبه
َّ
ولأن اأمثلة الت�صبيه جميعها ت�صرتك يف وجود َّ

باب الت�صبيه ،فقد ُ�ص ِّميا َط َر َيف الت�صبيه .وعليه ،فاإن التمايز بني اأق�صام الت�صبيه �صيكون َتب ًعا
ال�ص َبه من ِذكْ ر اأو حذْ ف على التف�صيل الآتي:
لالأداة ووجه َّ

اأ  -يكون الت�صبيه من حيث الأداة:
ر�صل ( ُت َ
ذكر) �رصاحة.
ر�ص ًال :اإذا ذ ُِكرت فيه اأداة الت�صبيهُ .
ر�ص ًال لأن الأداة ُت َ
�صمى ُم َ
ُ . 1م َ
وي ّ
امل�صبه يكاد
ُ . 2موؤكَّ ًدا :اإذا ُح ِذفت منه اأداة الت�صبيهُ .
وي ّ
�صمى ُموؤكَّ ًدا لأن املق�صود هنا اأن َّ
امل�صبه به.
يكون هو نف�صه َّ
ال�صبَه:
ب -يكون الت�صبيه من حيث وجه َّ
ف�ص ًال،
وم َّ
�صمى ُم َّ
ُ . 1م َّ
ف�ص ًال :اإذا ذ ُِكر فيه وجه ال�صبهُ .
مبي ًنا ُ
وي ّ
ف�ص ًال لأن وجه ال�صبه يكون َّ
وامل�صبه به تكون يف ال�صفة اأو ال�صفات املذكورة دون غريها.
امل�صبه
اأي اأن
َ
َّ
امل�صابهة بني َّ
جمل من غري ِذكر،
ُ . 2جم َم ًال :اإذا ُح ِذف منه وجه ال�صبهُ .
�صمى ُجم َم ًال لأن وجه ال�صبه ُي َ
وي ّ
امل�صبه به.
ول تكون
َ
امل�صابهة يف �صفة واحدة بل مبجمل ال�صفات التي يت�صف بها َّ

ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن
 - 1امل�صبَّه وامل�صبَّه به ركنان اأ�صا�صيان يف الت�صبيه ل يجوز حذف اأي منهما; ولذلك ا�صطُ ِل íعلى
(طريف الت�صبيه).
ت�صميتهما َ

معا.
 - 2اأداة الت�صبيه ووجه ال�صبه ركنان غري اأ�صا�صين يف الت�صبيه يجوز حذف اأي منهما ،اأو حذفهما ً
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معا تا ّأمل ما ياأتي:
ولبيان اأق�صام الت�صبيه من ناحية الأداة ووجه ال�صبه ً

ل َْيلى كال َق َم ِر ُح ْ�صنًا
(الح ْ�صن)
لعلك تالحظ اأن الأداة (الكاف) قد اأُ ْر ِ�ص َلت لعقد
امل�صاب َهة بني ليلى والقمر ،واأن وجه ال�صبه ُ
َ
ف�صل (تا ّم).
قد ف ُِّ�صل؛ لبيان اأن
ر�صل ُم َّ
الح ْ�صن دون غريها ،فالت�صبيه هنا ُم َ
امل�صاب َهة يف �صفة ُ
َ

لكن اإذا قلنا:

ل َْيلى كال َق َم ِر

َ
(الح ْ�صن)
امل�صابهة بني ليلى والقمر،
نكون قد اأر�صلنا الأداة (الكاف) لإقامة
وحذ ْفنا وجه ال�صبه ُ
َ

جمل ال�صفات؛ كالو�صاءة ،واجلمال ،فالت�صبيه
ِّ
لنبني اأن ليلى ل متاثل القمر يف �صفة حمددة ،واإنا يف ُم َ
جمل.
هنا ُم َ
ر�صل ُم َ

واإذا قلنا:

الح ْ�صنِ
ل َْيلى ق ََم lر يف ُ

وف�صلنا وجه
الح ْ�صن ،وبيّنّا ّ
فاإننا نكون قد حذفنا الأداة لنوؤكِّد اأن ليلى تكاد تكون القمر نف�صه يف ُ

ف�صل.
(الح ْ�صن) ِّ
الح ْ�صن دون غريها ،فالت�صبيه هنا ُموؤكَّد ُم َّ
لنبني اأن الت�صابه بينهما يف �صفة ُ
ال�صبه ُ

واإذا قلنا:

ل َْيلى ق ََم lر
جمل ال�صفات ،فالت�صبيه هنا
نكون قد حذفنا الأداة ووجه ال�صبه لنوؤكِّد ت�صاوي ليلى والقمر يف ُم َ
جمل (بلي≠).
ُموؤكَّد ُم َ

ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن
معا اأربعة اأق�صام هي:
ق�صم من حيث اأداة الت�صبيه ووجه ال�صبه ً
الت�صبيه يُ َ
ف�صل)  :ما ُذ ِكر فيه اأداة الت�صبيه ووجه ال�صبه.
الم َّ
 - 1الت�صبيه ّ
(الم َ
ر�صل ُ
التام ُ

وح ِذف منه وجه ال�صبه.
الم ْج َمل :ما ُذ ِكرت فيه اأداة الت�صبيه ُ
الم َ
ر�صل ُ
 - 2الت�صبيه ُ
ف�صل :ما ُح ِذفت منه اأداة الت�صبيه و ُذ ِكر فيه وجه ال�صبه.
الم َّ
الموؤكَّد ُ
 - 3الت�صبيه ُ
جمل ) :ما ُح ِذف منه اأداة الت�صبيه ووجه ال�صبه.
الم َ
الموؤكَّد ُ
 - 4الت�صبيه البلي≠ ( ُ
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
معا:
ِّ - 1بين اأق�صام الت�صبيه يف الأمثلة الآتية من حيث اأداة الت�صبيه ووجه ال�صبه ً
()1

اأ  -قال تعالى}:

{ [�صورة ي�ض :اآية ]39

كالط ْ ِري يف الأُ ْل ِ
لوب َّ
فة اإِذا اأَ ِن َ�ص ْت.
ب -ال ُق ُ
جـَ -
ياء''.
قال َع َل ِيه ال�صال ُة
ُ
وال�صالمَّ ' :
'ال�ص ُرب ِ�ص ٌ
داي ِة َو َت ِ
بديد َّ
الم.
الظ ِ
اج يف الهِ َ
د  -العا ِل ُم ِ�رص ٌ
دام.
كاللي ِث يف الإ ْق ِ
هـ َ -اأ َ
نت ْ
ف�صالً:
 - 2الت�صبيه الآتي ّ
ومرة ُموؤكَّ ًدا ُم َّ
ومرة ُم َ
ر�ص ًال ُجم َم ًالّ ،
مرة بلي ًغاّ ،
تام ،اجعله ّ
العطا ِء.
الـم َع ِّل ُم كال َّن ْب ِع يف َ
ُ

 - 4اأنواع الت�صبيه

فرد والتمثيلي)
ُ
(الم َ

و�صف ا ٍأب لدموع طفلته:
لننظر يف ْ

موع ِط ْفلَتي كَالطَّ ِّل ِرقَّ ًة
ُد ُ
فالأب بذلك َ�ص َّب َه دموع ابنته بالطَّ لّ وهو الندى اخلفيف من حيث الرقة وال�صفافية ،فكل من:
فر ًدا.
امل�صبه (دموع البنة)،
وامل�صبه به (الطَّ لّ ) ،ووجه ال�صبه (الرقة وال�صفافية) ميثل معنى ُم َ
َّ
َّ
لخ ِّد طفلتها:
أي�صا يف و�صف ا ٍّأم َ
ولننظر ا ً
َخ ُّد ِط ْفلَتي كَال ُْجلَّنا ِر ُح ْم َر ًة

الر ّمان من حيث الحمرار ،فكل من:
�صب َهت ّ
خد طفلتها ُ
فالأم بذلك َّ
بالجلَّنار وهو َز ْهر ُّ
أي�صا.
(خد الطفلة)،
(الجلَّنار) ،ووجه ال�صبه (الحمرار) معنى مفرد ا ً
امل�صبه ّ
وامل�صبه به ُ
َّ
َّ
اأما يف قول ال�صاعر ي�صف فتاة تبكي:

م��وع َعل�������ى َخ� ِّده��ا
َك���� أاَ َّن ال�� ُّد َ

َ���ل َعل��������ى ُج � َّل��ن��ا ِر
بَ�� ِق��يَّ�� ُة ط x

اخلد وحده
�صبه ّ
ي�صبه الدموع َو ْحدها بالطَّ لّ كما فعل الأب ،ول اأن ُي ِّ
فلم ُيرِ د ال�صاعر اأن ِّ
العرجونِ :عذْ ق النخل الذي ِ
يحم ُل ال ّتمر.
(ُ )1
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ف�صبه �صورة الدموع
بالج َّلنار كما فعلت ال ّأم ،واإنا اأراد ال�صورة
ُ
املكونة من الت�صبيهني ً
َّ
معاَّ ،

وهي ت�صيل على خد الفتاة ب�صورة بقايا َّ
الر ّمان الأحمر .ون�صتطيع اأن ننتزع
الط ّل يالم�ض زهر ُّ

وامل�صبه بهَ ،ف َنخ ُل�ض اإلى اأن وجه ال�صبه هو �صورة
امل�صبه،
َّ
(ن�صتخل�ض) وجه ال�صبه من �صور َتيَّ :

�صيء �ص ّفاف ي�صيل على �صيء اأحمر ،وهذا هو الت�صبيه التمثيلي.
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن
من اأنواع الت�صبيه:

املفرد :هو ما كان طرفا الت�صبيه فيه مفر َدينِ  ،ووجه ال�صبه مفر ًدا (لي�ص �صورة).
 - 1الت�صبيه َ

 - 2الت�صبيه التمثيلي :هو ما كان طرفا الت�صبيه فيه �صورتنِ ،ووجه ال�صبه �صورة ُمنت َزعة منهما.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
مو�ص ًحا:
املفرد من التمثيلي يف ما ياأتيِّ ،
ِّ - 1
ميز الت�صبيه َ
اأ  -قال تعالى}:

()2

()1

ب -قال تعالى}:

{

ب�صار بن ُب ْرد:
جـ -قال ّ

{ [�صورة الرحمن :اآية ]24
[�صورة البقرة :اآية ]261

()3
فـــوق رو ِ
ثار ال َّن ْق ِع
ؤو�صنا
َ
كا َّأن ُم َ

ليــل َتهــاوى َك ِ
واأ�صــيافَنا ٌ
واك ُبــ ْه

د  -قال اأبو بكر اخلطيب:
ِ
ني ِب ُخ ْط َب ٍة
ُلوب
ال�صــامع َ
َب َه ْر َت ق َ

ثوث َوالل ْوؤ ُل ُوؤ ال َّن ْث ُر
الم ْب ُ
ِه َي َّ
الز َه ُر َ

هـ  -يقال:

ِ
ال�ص َغرِ َكال َّن ْق ِ�ض يف ا ْل َح َجرِ
الع ْل ُم يف ِّ
و  -قال ابن َ�ص ْهل الإ�صبيلي:

ــي ًفا َت َع َّل َق يف ِن ٍ
جــاد ( )4اأَ ْخ َ�رصا
َ�ص ْ

يا�ــض َتخا ُل ُه
الر ِ
ــر ما َب ْـي َ
َوال َّن ْه ُ
ــن ِّ

ال�ص ُفن.
(َ )1
الجواريُّ :
( )3ال َّن ْقع :ال ُغبار.

( )2الأعالم :الجبال.
(ِ )4نجادِ :حمالة ال�صيف.
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ِ
"ال�صاعي على الأَ ِ
رملة وا ِمل�صكنيِ
�صبيل ال".
كاملجاهد يف ِ
ز  -قال عليه ّ
وال�صالمّ :
ال�صالة ّ
ح  -قال خليل ُمطران:
ماع ِة َط ْر َف ُه
الج َ
�ــرصى يف َ
َواأَ َ
دار ِك ْ

ــبــاح َجمــال
ال�ص
ِ
ف ََراأى فَتــا ًة َك َّ

داني:
ط  -قال اأبو فرا�س َ
الْ ëم ّ
�صــيب ِ
ِ
ــــد ٌة
الم
واح َ
اأَ َّو ُل َب ْ
ــد ِء َ

ُت ْ�ص ِ
ــع ُل ما
ــعرِ
جــاو َر ْت ِم َن َّ
َ
ال�ص َ

ِم ْث ُ
الح ِ
ــدوؤُ ُه
ظيــم َت ْب َ
الع ِ
ــل َ
ريــق َ

ال�ــرصرِ
ــغــري ُة
ــو ٍل َ�ص
َ
َّ َ
اأَ َّو ُل َ�ص ْ

فاجة ِ
نه ًرا:
ي�صف ْ
 - 2قال ابن َخ َ
ِ
َ
�صـــال فـــي َب ْطحـــا ِء
ــر
ل ْ
نه ٌ

()1
الح�صنا ِء
اأَ ْ�صهى ُورو ًدا ِمن َلمى
َ

ْ
ــر َ�صــمــا ِء
َّ
والز ْه ُ
ــر َيك ُن ُفـــه َ َجم ُّ
ـــف ُمبقلــ ٍة زرقـا ِء
ب (ُ َ )2حت ُّ
ُه ْ
ـــد ٌ

ــف ِم َ
ال�صــوارِ كاأ ّنــه
ُم َت َع ِّط ٌ
ثـــل ِّ

�صــون كاأ ّنها
ف به ال ُغ
ُ
وغَ َد ْت َ ُحت ُّ

و�صحهما.
اأ  -يف البيت الثاين نوعان من الت�صبيهِّ ،
ب -يف البيت الثالث ت�صبيه متثيلي:

املكونة لل�صورة ُ
الك ِّل ّية يف البيت وفق اجلدول الآتي:
 . 1و ِّزع عنا�رص ال�صورة
ِّ
(امل�صبه به)
عن�رص ال�صورة املقا ِبل له يف
َّ

(امل�صبه)
عن�رص ال�صورة يف
َّ

ِّ . 2بني ال َّت�صبيه التمثيلي يف البيت.

ﻧﺸﺎط
اأن�صئ فقرة يف مو�صوع تختاره حتتوي على ت�صبيهات ُم ْف َردة ومتثيلية.
ال�ص َف ِة.
ال�ص ْمرة امل�ص َت ْح َ�صنة يف َّ
( )1ال َّلمىُّ :

الرمو�ض.
(ُ )2
اله ْدبُّ :
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ادﺑﻲ
اﻟ ﱠﻨ ْﻘﺪ
ّ
ﺗعريﻒ ال ﱠ ﹾ
دبي
نقد األ ّ
جيدها ورديئها و�صحيحها وزائفها.
ال َّن ْقد لغة  :اإبراز ال�صيء ُ
وبرو ُزه ،ومتييز الدراهم وتبيني ِّ

ثم معرفة الو�صائل التي
والنقد
ً
ا�صطالحا  :حتليل الن�صو�ض الأدبية ملعرفة حما�صنها وم�صاوئهاّ ،

تتيح لنا تقييم تلك الن�صو�ض الأدبية وموازنتها بغريها ،ثم احلكم عليها.

وﻇائﻒ ال ﱠ ﹾ
دبي
نقد األ ّ
يت�صح لنا من تعريف النقد الأدبي ا ّأن من وظائفه:

واحلكم عليه ،من خالل املوهبة التي تكون ملالحظاتها
وتذوقه وحتليله
 -1قراء َة الن�ض الأدبي
ُّ
َ
قيمة وا�صحة يف تقدير َج ْودته.

 -2تقدير الأثر الأدبي للن�ض يف َن ْف�ض املتل ّقي.

املفا�صلة بني الأدباء من خالل املوازنة بني اأعمالهم الأدبية.
-3
َ

وبالنقد يزدهر الأدب ،اإذ اإن الناقد هو مراآة تعك�ض ما يف الن�ض من جمال وقيمة ،وما قد
َيعرتيه من نق�ض.

دبي
ﺷروط الناقد األ ّ
بد من اأن
للناقد �رشوط ل بد من توافرها فيه؛
ليتي�رش له الإن�صا ±واحلك ºال�صëيح ،فال ّ
ّ

ومتمر ً�صا يف الأدب ،وذا ثقافة وا�صعة ،و�رصيع البديهة ،ولديه ذائق ٌة اأدبية
يكون :ثاقب النظر ،
ِّ
وقادرا على امل�صاركة العاطفية مع الأديبَّ ،
والـخ َلف ،اإ�صافة اإلى
ال�ص َلف
عالية،
َ
ً
ومط ِل ًعا على اآثار َّ

التحيز اأو التع�صب.
املو�صوعية والبعد عن
ّ
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ا�صطالحا.
عرف النقد الأدبي
ً
ِّ - 1

اللغوي.
ِّ - 2بني ال�صلة بني معنى النقد يف ال�صطالح ومعناه
ّ
و�صح من خالل املقولة الآتية َعالقة الناقد بالأدب:
ِّ - 3
الب�صتاين باأ�صجار الوردُ ،ي ِبعد عنها ما لي�ض منها ،وين ّقيها
' اإن َعالقة الناقد بالأدب مثل َعالقة
ّ
من ا َ
ي�رص الناظرين''.
لأ ْو�صاب ،ويعالج ما يف بع�صها من ِع َلل ،ويربز جمالها ،فاإذا هي مراأى ّ

 - 4يرى النقاد اأن النقد عملية اإبداع ،ناق�ض مع زمالئك م�صمون هذه العبارة.

ﻧﺸﺎط
الع َرب) لبن منظور ،واكتب عد ًدا من املعاين اللغوية التي
عد اإلى مادة (نقد) يف معجم (ل�صان َ

تفيدها ،ثم اعر�صها على زمالئك .
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دبي
عناصر العمل األ ّ
يتكون الأدب بفنونه جميعها من خم�سة عنا�رص �أ�سا�سية ,هي :العاطفة ,والأفكار ,وال�صورة,
قادرا على �أداء مهمته الإبداعية ال بد من
والإيقاع ,واللغة .وهذا يعني �أن العمل الأدبي كي يكون ً
معا يف بنائه.
َتوافر هذه العنا�رص فيه ,وت�ضافرها ً
ولكن توافر هذه العنا�رص يف الأدب ال يكون على درجة واحدة ,وهذا االختالف يف الدرجة
َّ
فن من فنون الأدب.
راجع �إلى طبيعة كل ّ

العاطفة
متخيلة,
هي جمموعة الأحا�سي�س وامل�شاعر التي تنتاب الأديب حني مير بتجرِ بة ما ,واقعية �أو
َّ
ويحاول �أن يعبرّ عنها باللغة ُب ْغية �إي�صالها �إلى القارئ مل�شاركته يف جترِ بته والتفاعل معه .وحتليل
العاطفة ونقدها يف الن�ص يكونان بالبحث عن مدى ت�أثريها يف نف�س املتلقي ،وما تحُ ِدثه من م�شاعر
الح ّب �أو ُ
الك ْره �أو احلزن �أو ال�رسور �أو غري ذلك.
ُ
وللعاطفة مقايي�س� ,أهمها:
ال�صدق الفني
ّ -1
�أي قدرة العمل الأدبي على �إقناع املتل ّقي ب�صدق م�شاعر الأديب كما يعبرِّ عنها الن�ص� ,إلى حد
ي�شعر معه املتل ّقي ب�أنه هو �صاحب العمل الأدبي ,و�أن هذا ما كان يريد هو نف�سه التعبري عنه.
 -2الت�أثري
وقوته يف الإيحاء ،ومن �أمثلة العاطفة امل�ؤ ِّثرة ما
�أي قدرة الن�ص على الت�أثري يف نف�س املتلقيَّ ،
�صاب ْته:
احلمى التي �أَ َ
املتنبي يف ّ
يف قول ّ
��زور �إ ّال يف ّ
ـ�لام
يـ��اء
الـظ ِ
َوزا ِئ َرتــ��ي كــــــ��� َّأن به��ا َح ً
���س َت ُ
فَـ َل ْي َ
َ ()1
والح�شايا
َب َذ ْل ُت َلهاا ْل َمطارِ ف
َ

()2

�ض��يق ِ
وع ْنها
َي
اجل ْل ُ
ُ
��ن َن ْف�س��ي َ
��د َع ْ

الرداء.
(َ )1
المطارِ ف :جمع ُم ْط َرف ،وهو ِّ
الح�شايا :جمع َح ِ�ش ّية ،وهي ِ
المح�شو.
الفرا�ش
(َ )2
ّ
كرهتها.
( )3عاف ْتهاَ :

فَعا َف ْتـه��ا ( )3وبـا َت ْت يف ِعظـامي
ف ِ
��ـقــام
ال�س
ِ
��عــــ ُه ِب�أ ْن ِ
َتو�س ُ
ـ��واع ّ
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األفكار
هي ر�ؤية الأديب املتمثلة مبجموعة املعاين والإيحاءات التي ي�سعى �إلى التعبري عنها من خالل

وتذوقه وبيان مدى ت�أثريه يف النف�س .والر�ؤية يف
ن�صه الأدبي .وهي مما يهدف الناقد �إلى حتليله
ّ
العمل الأدبي ال تقت�رص يف داللتها على مقولة الأديب الأ�سا�سية بل تتعدى ذلك �إلى اخللفية املعرفية
والثقافية واالجتماعية.

وتوجد جمموعة من املقايي�س ميكن للناقد �أن يحكم من خاللها على �أفكار العمل الأدبي ،منها:

مو
ال�س ّ
ُّ -1
�أي �أن ُت�سهِ م الر�ؤى والأفكار يف رفع َق ْدر الإن�سان ,وحثه على جتاوز �أو�ضاعه الراهنة والتطلع
�إلى �أو�ضاع �أف�ضل .والأدب الرفيع �رشطه �أن تكون روحه �سامية جديرة ب�أن ُتثار العواطف
الح َط ْيئة:
ر�سخ يف الذهن .ومن �أمثلة ذلك قول ُ
لأجلها ,و�أن َت َ
عدم َجوازِ َي ُه
َم ْن َي ْف َع ِل َ
��ر ال َي َ
الخ ْي َ

ني ا ِ
الع ُ
ا�س
هلل وال ّن ِ
رف َب َ
ال َي َ
ذه ُب ُ

 -2ال�صحة

فالأفكار ال�صحيحة هي التي نرت�ضيها و َن ْقبلها يف �إطار العمل الأدبي ،فال تخرج على حدود

مادحا
الع ْرف �أو الدين �أو املنطق .ومن �أمثلة ما ا�س ُتقبِح من الأفكار قول ابن هانئ الأندل�سي
ً
ُ
الم ِع ّز لدين اهلل الفاطمي:
ُ
دار
ما ِ�ش�� ْئ َت ال م��ا
َ
�ش��اء ِت الأَ ْق ُ

ف ْ ُ
ِ
ار
��م َف�أَ ْن َت
الواح ُ
ــ��د ال َق ّه ُ
َاحك ْ

 -3النَّظْ م

�أي تقدمي الأفكار �ضمن الن�ص الأدبي على نحو ال ُي�شعر بتناق�ض �أو َح ْ�شو �أو ت�شتت فيها,
ً
متما�سكا من حيث ت�سل�سل الأفكار وتنظيمها.
ويكون الن�ص الأدبي ك ّله
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الصورة
وهي من �أبرز عنا�رص العمل الأدبي ,ومت ّثل توظيف الأديب اخليال يف التعبري عن �أفكاره

أثريا  .فاخليال عامل مهم من عوامل الإثارة الفنية ،ويعتمد على
و�أحا�سي�سه َ
ليزيد العمل الأدبي ت� ً
مبد أ� �أ�سا�سي هو حتليل عنا�رص احلياة و�إعادة تركيبها يف �صورة جديدة .ومن �أمثلة ال�صورة الأدبية
ِ
ب�شار بن ُب ْرد:
املوح َية ما يف قول ّ

ُتطا ِل ُعن��ا َّ
والط ُّ
��ل مل َي ْج�� ِر ذا ِئ ُب�� ْه
�س يف ِخ ْدرِ (� )1أُ ِّمها
غَ َد ْونا له ّ
وال�ش ْم ُ
فال�شاعر هنا يريد �أن يعبرِّ عن فكرة خروجه وقومه �إلى احلرب ِّ
مبكرين باملقابلة بني عنا�رص
احلقيقة :ال ُغ ُد ّو ،وال�شم�س يف ابتداء ال�رشوق ،وعنا�رص اخليالِ :
ف�صور ال�شم�س يف
اخل ْدر ،والفتاةّ ،
متخيلة �أبدعها ال�شاعر بنف�سه.
ابتداء �رشوقها وك�أنها فتاة تنظر با�ستحياء من ِخدر � ّأمها ،يف لوحة
َّ

ويعتمد جناح ال�صورة الأدبية يف معايري النقد الأدبي على توافر مقايي�س عديدة ,منها  :ان�سجام

ال�صورة ،و�إيحا�ؤها ,وابتكارها ب�أن تكون طريفة غري م�سته َلكـة يف اال�ستخـدام الأدبي (�أي غري
تبين
م�ستخدمة ً
كثريا)� ,إ�ضافة �إلى و�ضوحها بعدم �إغراقها يف الغمو�ض؛ لي�سهل على املتلقي ُّ
عنا�رصها وداللتها.

اإليقاع
وهو النغمة التي تنتج عن توافر العوامل املو�سيقية من :وزن ،وقافية ،وحركة الأ�صوات وت�آلفها

وتنا�سقها ومدى قدرتها على �إبراز املعاين التي ي�سعى الأديب �إلى التعبري عنها ,كما يف قول اخلن�ساء
يف رثاء �أخيها َ�ص ْخر:

في��ع ِ
وي��ل ال ِّن ِ
َط ُ
العم��اد
ج��اد َر ُ

ِ ()2

الر ِ
م��اد �إذا م��ا َ�ش��تا
َك ُ
ث�ير َّ

()3

(ِ )1
الخ ْدر :مكان �إقامة املر�أة يف البيت.
(ِ )2
علو املنزلة.
العماد :اخل�شبة التي تقوم عليها اخليمة ،واملق�صود ّ
�شتاء.
(�َ )3شتا� :أقام باملكان ً
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اللﻐة
وهي الأداة التي ُت�صا Æبها عنا�رص العمل الأدبي من :عاطفة ،واأفكار ،و�صورة ،واإيقاع .
حدثون لغة الأديب عناية خا�صة ،ومن ذلك
والم َ
وقد اأَ ْولى ال ُّنقاد والدار�صون القدامى ُ

اهتمامهم مبجموعة من املقايي�ض التي يجب توافرها فيها ،ومنها:
 -1ال�صامة

فال تخرج على قواعد اللغة النحوية اأو ال�رصفية.

 -2التَّنا�صب
َ
املخاطب من :امل�صتوى الثقايف ،واملكانة
راعي لغة العمل الأدبي مقت�صى حال
وهو اأن ُت َ
الجتماعية ،وغري ذلك.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
الم يعتمد جناح ال�صورة يف معيار النقد الأدبي؟
َ - 1ع َ

النحوية يف قول ال�صاعر م�صطفى وهبي ال ّت ّل:
ِّ - 2بني املخالفة
ّ

ِب َن ْف�صــــي واأَ ْهلــي َاأ ْف َتديهــا َم ِ
واط ًنــا
�ض َت ْنزِ ُع
َمدى ُ
الع ْمرِ ما ا ْن َف َّك ْت َلها ال َّن ْف ُ
قام َم ٌ
 - 3يقالِّ ' :
و�صح هذه العبارة يف �صوء درا�صتك عن�رص اللغة.
قال''ِّ ،
لكل َم ٍ
 - 4يقول �صوقي يف احلنني اإلى الوطن وهو يف ال ُغربة:
�رص َهلْ َ�صال( )1ال َق ْل ُب َع ْنها
َ
و�صــال ِم ْ َ
ــر ِت ال َّليـــــايل َع َل ْيـــه
ُك َّلمـــا َم َّ
()3
الب ِ
ــت
ــر َر َّن ْ
ُم ْ�صـــ َت ٌ
طار اإذا َ
واخ ُ

()2
المـوؤَ ّ�صــي؟
الز ُ
اأَ ْو اأَ�صــا ُج ْر َح ُه َّ
مـان ُ

ـ�صــي
الع ْه ُ
َر َّق َو َ
ــد يف ال َّليالــــي ُت َق ّ
()4
ـــد َج ْر ِ�ض
ا َّأو َل ال َّل ْي ِ
ــو ْت َب ْع َ
ــل اأَ ْو َع َ

َ
وان�صغل.
(�َ )1صالَ :ن ِ�ص َي
عالج وداوى.
( )2اأ�صاَ :
(ُ )3م�ص َتطار :مذعور ومفزوع كاأنه �صيطري من �صدة �صوقه.
(َ )4ج ْر�ض :ال�صوت ال�صعيف ،اأو جزء من الليل.
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ِ
لل�ص ْف ِن ف َْط ٌن
ب يف ُّ
ال�ص ِ
راه ٌ
لوع ُّ

()1

و�صح العاطفة يف هذه الأبيات.
اأ ِّ -

ــر َن
ُك َّلمــا ُث ْ

()2

�ــض
�صــاع ُه َّن ب َن ْق ِ
َ

()3

ب -كيف ّ
حبه ال�صديد لوطنه؟
وظف ال�صاعر الإيقاع يف اإظهار ّ

 - 5قال َجرير يف رثاء زوجته:

بار
يــــــاء َل َ
ُ
هاجني ْ
ا�صـــــ ِت ْع ُ
لول احل َ
َو َّل ْه ِ
ــر ٌة
بـــــي اإذ َع َل ْتنــي َك ْب َ
ـــت َق ْل َ
و َل َقد اأَ ِ
ِ
ــل َم َ
جم َ
راك ُك
نظرٍ
�صــيت اأَ َ
قب ْل َتـها
الر ُ
يــح َط ِّي َبـــــــ ٌة اإذا ا�صــ َت َ
َو ّ

َ�ص ّلـــى املال ِئـــكـــ ُة ا ّلذين ُت ُخ ِّريوا

زار
ــر ِك
و َل ُ
ُ
واحلبيـــب ُي ُ
ــــز ْر ُت ْقب َ
وذَوو ال َّتما ِئم(ِ )4من َب ِ
ــغار
نيك ِ�ص ُ
الج ِ
قـــار
ومــع َ
َ
مــال َ�صــكين ٌة َ
وو ُ
ِ
ـــو ُار
والع ْر ُ
�ــض ول َخ ّ
�ــض ل َد ِن ٌ
ِ
ــرار
حـون َع
وال�صــا ِل
َ
ّ
ليــــك وال ْأب ُ

اأ  -ناق�ض اأفكار الن�ض من حيث :ال�صمو ،وال�صحة ،وال َّنظم.

معربة عن جترِ بة اإن�صانيةِّ ،بني مدى �صدق العاطفة وتاأثريها يف َن ْف�ض
ب -جاءت الأبيات ِّ
املتل ّقي.

ﻧﺸﺎط
املتنبي ِ
ماد ًحا:
ِّبني الت�صوير واخليال يف قول ّ
حاب اأَ ُك ِّفهِ ْم
بت ِمن ا ْأر ٍ
وع ِج ُ
َ
�ض َ�ص ُ

ــخورها ل ُتورِ ُق
و�ص
مـ ِــن ف َْو ِقها ُ
ُ

لتحركات ال�صفن.
( )1ف َْطنُ :مدرِ ك ّ
حتركت ال�صفن للرحيل.
(ُ )2ث ْر َنّ :
(َ )3ن ْق�ض� :صوت الناقو�ض ،واملق�صود دقّات القلب املت�صارعة.
( )4ذوو التمائم :كناية عن الأبناء ال�صغار.
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الجاهلي
األدبي في العصر
مالمح النقد
ّ
ّ
والم ِ
ن�صفون منهم �إنمّ ا
يرى بع�ض ال ُّن ّقاد وامل� ِّؤرخني � ّأن الع�رص اجلاهلي يخلو من النقد الأدبيُ ،
يق�صدون ُخ ُل َّوه من النقد املنهجي مبعايريه التحليلية العلمية ،وهذا ما �أ�رشنا �إليه يف فاحتة احلديث
َ
فاملحاكمات النقدية التي �أ�رشنا �إليها هناك هــي –يف الأ�صل–
عن ن�ش�أة البالغة العربية وتطورها،
مالحظات نقدية ُع ِّلقت على فنون الأدب امل�سموعة �آنذاك� ،أي �أن النقد يف الع�رص اجلاهلي �إمنا هو
�سمع من فنون الأدب من غري ا�ستخدام امل�صطلحات ال ّثابتة �أو االعتماد
مالحظات ُع ِّلقت على ما ُي َ
على معايري علمية وا�ضحة.
والنقد الأدبي يف الع�رص اجلاهلي على ب�ساطته و�إيجازه وق ّلة تعليل �أحكامه َن ْقد منا�سب لبيئته،
متوافق معها ،م�ستجيب ملتطلباتها ،م�ؤ ٍّد ملهمته يف االرتقاء بالأدب.

الجاهلية
النقدية في البيئة
األنماط
ّ
ّ
� ّإن الت� ّأمل العميق واملت أ�نيّ يف ما و�صل �إلينا من مناذج النقد الأدبي يف الع�رص اجلاهلي -على
عما كان عليه النقد الأدبي �آنذاك ،فهو يظهر
ق ّلتها وب�ساطتها -يعطينا نظرة �إجمالية وفكرة عامة ّ
يف ثالثة �أوجه:

النمط ال ّأول ( النقد الذاتي )

ق�صد به ن ْقد ال�شاعر ل�شعره وتهذيبه له .ولعل �أبرز منوذج مي ّثل هذا النوع هو ال�شاعر ُزهري
وي َ
ُ
ابن �أبي ُ�سلمى ،الذي كان ي�ستغرق يف تهذيب �شعره و�إعادة النظر فيه َح ْو اًل كاملاً قبل �أن يخرج
و�س ِّمي
على النا�س بق�صيدته ،ولهذا ال�سبب ُ�س ِّميت الق�صائد التي ُت ْن َظم وفق هذا ال ّنمط َ
بالح ْو ّليات ُ
ال�شعر.
�أ�صحابها َبعبيد ِّ

النمط الثاين ( النقد اخلا�ص )

وهو النقد الذي ن� أش� بني طائفة خا�صة من ال�شعراء والأدباء .و�أبرز �شاهد هنا هو النا ِبغة ُّ
الذبياين،
�شاعرا
فقد كان
ن�صب له َخيمة من �أَ َد ٍم( )1حمراء يف �سوق ُعكاظ،
ً
وناقدا ،و ّمما ُيروى عنه �أ ّنه كانت ُت َ
ً
وح�سان بن ثابت
يجتمع �إليه فيها �شعراء العرب َيعر�ضون عليه �أ�شعارهم ،ومن ذلك �أن الأع�شى
ّ

( )1الأَ َدم :اجلِ ْلد.
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واخلن�ساء حتاكموا لديه ،فقال للخن�ساء ' :وا ِ
لقلت:
هلل لوال � َّأن �أبا ب�صري (الأَع�شى) � َ
أن�شدين قب َل ِك ُ
� ِ
إنك �أَ ْ�ش َع ُر ِ
وقدمها على ح�سان.
اجل ِّن وال ِ
إن�س '' ،ما يعني �أنه ّ
قدم الأع�شى عليهاَّ ،

النمط الثالث ( النقد العام )

واملق�صود به التعليقات التي كانت ت�صدر عن جماهري العرب وعامتهم .فالعرب �أهل بالغة وف�صاحة

و�س ِج َّيتهم ،وكانوا �شغوفني بال�شعر خا�صة� ،إذ كانوا ي�ستمعون
وبيان ،وكانوا ّ
يتذوقون الأدب بفطرتهم َ
رارا ،ويطلبون منه املزيد ،و�إذا رحل حتدثوا عنه
�إلى ال�شاعر اجلاهلي وي�ستعيدون يف ح�رضته ما ين�شده ِم ً
ورو ْوه وتناقلوه ،ف َت َع َّ�صب بع�ضهم له ،وت ََع َّ�صب بع�ضهم عليه م ْ�ؤ ِث ًرا �شعراء قبيلته.
وعن �شعره َ

األدبي
النقد الجاهلي و عناصر العمل
ّ
تناول النقد يف الع�رص اجلاهلي بع�ض عنا�رص العمل الأدبي وال �سيما اللغة والأفكار ،ومن �أمثلة
ذلك ما ي�أتي:
َ
الفعل امل�ضارع َ(ي ْع َت ِلق) يف قوله:
نَ ْقد اللغة :فقد �أُ ِخذ على َلبيد بن َربيعة ت�سكي ُنه

��ر ُ
ــم � أَ ْر َ�ض��ـها
اك � أَ ْم ِك َن�� ٍة � إِذا َل ْ
َت ّ
�ض ) وح ُّقه الرفع ،فال يجوز عطفه؛
جزم الفعل َ(ي ْع َت ِلق) من باب َعطفه على الفعل املجزوم ( �أَ ْر َ
�إذ َ
ال�ستئناف املعنى.
أي�ضا يف الع�رص اجلاهلي ما يروى عن النا ِبغة ُّ
الذبياين أ� ّنه كان ُي ْقوي( )2يف ِ�شعره وال
ومن نقد اللغة � ً
مامها
�ض ال ُّن ِ
�أَ ْو َي ْع َت ِل ْق َب ْع َ
فو�س ِح ُ

()1

ّ
يتفطن لذلك ،كقوله:

ـــــ��ح �أَو ُم ْغ َتدي
��ن � ِآل َم َّي�� َة را ِئ
ٌ
�أَ ِم ْ

��دا
الب
��وارح � ّأن رح َل َتن��ا غَ ً
ُ
َز َع َ
ـ��م َ

ـ�لان ذا ٍ
��ز ّو ِد
زاد
َع ْج َ
وغ�ير ُم َ
َ
��راب ا َ
َو ِب َ
��ـو ُد
��ذاك َخبرَّ َ ن��ا ال ُغ ُ
لأ ْ�س َ

املنورة) �أرادوا �أن ُي ِ
فلما ِ
فع َمدوا �إلى جارية وطلبوا �إليها
�شعروه ب�إ ْقوائهَ ،
قدم على �أهل َي رْثِب (املدينة ّ
ّ
�إن�شا َد البيتني ال�سالفني ٍ
أح�س النابغة ب ُن�شوز يف ِ�شعرهّ ،
وتفطن لإ ْقوائه ،ف�أ�صلحه بقوله:
مرات عدة ،ف� ّ
راب الأَ ْ�س ِ
َو ِب َ
عاب ال ُغ ِ
ود
ذاك َت ْن ُ
(ِ )1
احلمام :املوت.
الروِ ّي يف بيت �أو �أكرث.
( )2الإ ْقواء :اختالف حركة َّ
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ولهذا ال�سبب كان النابغة يقول ' :ق َِد ْم ُت ِ
ا�س''.
ور َح ْل ُت َعنها و�أَنا �أَ ْ�ش َع ُر ال ّن ِ
احلجا َز ويف ِ�ش ْعري َ�ص ْن َع ٌةَ ،
الع ْرف
نقد الأفكار:
َ
عرفت �أن من مقايي�س نقد الأفكار ّ
�صح َتها ،وذلك ب�أن تكون موا ِفقة حلدود ُ
ال�شماخ بن �رضار �أنه ِ
ل له َع َرابة
املنورة ) فم أ
والدين واملنطق .وهنا ُيروى عن ّ
قدم َي رْثِب ( املدينة ّ
َ
َ
ال�شماخ ،فلما و�صل �إلى قوله:
ومترا ،فمدحه ّ
الأ ْو ِ�س ّي � -أحد �أ�رشاف الأ ْو�س – راحلته ُب ًّرا ً
وح َم ْل ِ
الوتـ�ينِ
��ت َر ْحـلـ��ي
َع َر َابــ�� َةْ ،
��ـر ِقي ِب َ
�إِذا َب َّل ْغ ِتن��ي َ
ــد ِم َ
فا�ش َ

يجازي ناقته
جازي َتها''؛ لأنه يريد �أن
المجازا ُة
َ
عاب عليه �أُ َح ْيحة بن ُ
ْ
�س ُ
الجالح ذلك وقال لهِ ' :ب ْئ َ
الع ْرف واملنطق.
على ح�سن �صنيعها ب َن ْحرها ،فال�شاعر هنا خرج على حدود ُ

األدبي في العصر الجاهلي
خصائص النقد
ّ
للنقد الأدبي يف الع�رص اجلاهلي خ�صائ�ص ماز ْته من النقد يف الع�صور الأخرى ،ومن ذلك:

 -1االنطباعية

ق�صد بها �أن َي ِ
عتمد النقد على ذ َْوق الناقد و�سالمة �سليقته ،من غري اعتماد �أ�صول �أو �أ�س�س
وي َ
ُ
علمية وا�ضحة �أو ا�ستخدام م�صطلحات ثابتة.

 -2اجلزئية

فالنقد ال يتتبع العمل الأدبي ك ّله باح ًثا يف عنا�رصه الأدبية جميعها ،ومد ِّققًا يف ّ
كل �أجزائه

اً
متناول – يف الأغلب -
وجوانبه ،بل يقت�رص على البيت والبيتني �أو على اللفظة واللفظتني
عن�رصا ما من عنا�رص العمل الأدبي.
ً

 -3قلّة التعليل

�أي � ّأن الناقد اجلاهلي كان ُي ِ
�صدر �أحكامه باال�ستح�سان �أو اال�ستهجان من غري �أن ُيلزِ م نف�سه

بتعليل هذه الأحكام.

 -4الإيجاز

فهم منها ما ُيراد من غري
موجزة ُي َ
كثريا ما كان يورِ د حكمه النقدي بعبارة َ
ونعني به � ّأن الناقد ً
�رشح �أو تف�صيل.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
 Õَ - 1تر ّد على من يزعم اأن الع�رص اجلاهلي َخال من النقد الأدبي؟
 - 2اذكر ثال ًثا من خ�صائ�ض النقد الأدبي يف الع�رص اجلاهلي.
 - 3هات ً
مثال على النقد اجلاهلي لأفكار الن�ض.
 -4ما النقد الذي ُو ِّج َه اإلى قول النابغة ُّ
الذبياين:
ـــــــح اأَو ُم ْغ َتدي
ــن ا ِآل َم َّيــ َة را ِئ
ٌ
اأَ ِم ْ

ــدا
الب
ــوارح ا ّأن رح َل َتنــا غَ ً
ُ
َز َع َ
ـــم َ

ـــالن ذا ٍ
ــز ّو ِد
زاد
َع ْج َ
وغــري ُم َ
َ
ــراب ا َ
َو ِب َ
ـــو ُد
ــذاك َخ َّ َربنــا ال ُغ ُ
لأ ْ�ص َ

و�صح باإيéاز الأ‰اط النقدية يف البيÄة ا÷اهلية.
ِّ - 5

ﻧﺸﺎط
أÒKا يف اإن†صاê
من خالل ا�صتقرا ∂Fلالأ‰اط النقدية يف البيÄة ا÷اهلية ،ا ّأي الأ‰اط ترا√ اأك Ìتا ً
الن�ض الأدبي؟ ع ِّلل ذلك.
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اﻟﺪراﺳﻲ
اﻟﻔﺼﻞ
ّ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
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اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ
اﻻﺳﺘعارة
نتفهم املجاز؛ ل ّأن يف فهمه ما ُيعني على فهم ال�صتعارة.
ل ّ
بد قبل احلديث عن ال�صتعارة من اأن ّ
املتنبي ِ
جو ماطر:
ين وقد راآه يحمل
ي�صف �صيف الدولة احلمدا ّ
ً
ح�صاما يف ّ
انظر يف قول ّ

�ك َح�������wß
��و ٍم ِم� ْ�ن� َ
ِل َع ْي ِن َي ُك��لَّ يَ� ْ
ح��م��الَ� ُة ذا احل�ُ����ص��ا ِم َع��ل��ى ُح�صا ٍم

ِ
��ج��اب
���ن��� ُه يف اأَ ْم������� ٍر ُع
�����ري ِم ْ
َ–َ� َّ ُ
ِ
حاب َعلى َ�ص ِ
ال�ص ِ
حاب
َو َم ْوق ُع ذا َّ

�صاما،
فاملتنبي ّ
�صاما يحمل ُح ً
يتعجب من منظر ي�صاهده ،اإذ يرى كما يبدو من البيت الثاين ُح ً
املتنبي ا�صتخدم لفظة
ً
و�صحابا ُمي ِطر على َ�صحاب ،واإذا د ّققنا النظر يف ال�صطر ال ّأول وجدنا ا ّأن ّ

ّ
احلقيقي لتلك اللفظة ،يف حني ا�صتخدم لفظة
لتدل على (ال�صيف) ،وهو املعنى
(ح�صام) الأولى
ّ
ّ
املتنبي
لتدل على (�صيف الدولة) ،وهو معنى غري
(ح�صام) الثانية
حقيقي لتلك اللفظة ،اأي ا ّأن ّ
ّ

املتنبي ا�صتخدم لفظة
ا�صتخدم اللفظة يف معنى
ّ
جمازي .واإذا اأعم ْلنا النظر يف ال�صطر الثاين وجدنا ا ّأن ّ
ّ
احلقيقي لتلك اللفظة ،يف حني ا�صتخدم لفظة
لتدل على (الغيوم) ،وهو املعنى
(�صحاب) الأولى
ّ
ّ
جمازي.
لتدل على (�صيف الدولة) ،فهو معنى
(�صحاب) الثانية
ّ
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن
احلقيقة :ا�صتخدام الكلمة Ãعناها الأ�صيل الذي ُو ِ�صعت له.
املجاز :ا�صتخدام الكلمة يف معنى غري املعنى الذي ُو ِ�صعت له.
املجازي؟ وجنيب
احلقيقي باملعنى
العالقة التي تر ِبط املعنى
ّ
وقد يتبادر اإلى الذهن �صوؤال :ما َ
ّ

والعالقة
العالقة بني (احل�صام) و(�صيف الدولة) يف املثال ال�صابق َ ،
عن هذا ال�صوؤال بالبحث عن َ
ي�صبـه (�صيف الـدولـة)
بني (ال�صحاب) و(�صيف الدولة) ،ون�صتطيع اأن ّ
نتبني ا ّأن ال�صاعر اإنا اأراد اأن ِّ
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وكرمه ،وبذلك تكون
بـ (ال�صيف)؛ لقوة �صيف الدولة ،كما اأراد اأن ِّ
ي�صبهه بـ (ال�صحاب)؛ جلوده َ

املجازي قائمة على امل�صابَهة.
احلقيقي واملعنى
العالقة بني املعنى
ّ
َ
ّ
�صبه (�صيف الدولة) بـ (احل�صام)،
واإذا ا�صتجلينا َ
املتنبي ّ
املتنبي وجدنا اأن ّ
طريف الت�صبيه يف بيت ّ

امل�صبه (�صيف الدولة) غري مذكور يف
فامل�صبه هو (�صيف الدولة)
وامل�صبه به هو (احل�صام) ،ا ّإل ا ّأن َّ
َّ
َّ

وامل�صبه به هو
فامل�صبه هو (�صيف الدولة)
املتنبي (�صيف الدولة) بـ (ال�صحاب)،
�صبه ّ
البيت ،وكذلك ّ
َّ
َّ
طريف الت�صبيه
امل�صبه غري مذكور يف البيت .ففي كال املثالني ُح ِذف طرف من َ
(ال�صحاب) ،ا ّإل اأن َّ
امل�صبه ،وحذْ ُ
طريف الت�صبيه ُي َع ُّد ا�صتعارة.
ف ا ّأي من َ
وهو َّ
والآن ل ُن ِنعم النظر يف ال�صتعارتني الآتيتني:
 -قال تعالى عن مو�صى ،عليه ال�صالم:

{

}

 قال اأَحدهم ُي ِّال�صوء:
حذر ا َآخ َر من ُ�ص ْحبة ّ
ل تُ ِ
�ص
�صاح ْب َمن يف َق ْل ِب ِه َم َر l
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(�ص َك َت) ا�ص ُت ِ
جمازيا مبعنى (زال) ،فقد ُ�ص ِّبه
ا�صتخداما
خدمت
ًّ
ً
يف الآية الكرمية جند اأن كلمة َ
امل�صبه (زوال الغ�صب) غري مذكور يف الآيةّ ،
ودل عليه
(زوال الغ�صب) بـ (ال�صكوت) ،ا ّإل ا ّأن َّ

كلمة (الغ�صب) ،فالغ�صب يزول ول َي�صكت ،وبذلك تكون كلمة (الغ�صب) ً
لفظيا (قرينة)
دليال ًّ
(م َر�ض) ا�ص ُت ِ
خدمت
(�ص َك َت) .ويف املثال الثاين جند اأن كلمة َ
على امتناع املعنى احلقيقي لكلمة َ

(ال�رص) غري مذكور
امل�صبه ّ
(الـم َر�ض) بـ ّ
جمازيا ا ً
ا�صتخداما ًّ
ً
(�رص) ،فقد ُ�ص ِّبه َ
أي�صا مبعنى ّ
(ال�رص) ،ا ّإل ا ّأن َّ
يف املثالّ ،
ودل عليه معرفتنا ب�صياق املوقف الذي ذ ُِكر فيه القول ،وهذا دليل معنوي (قرينة) على
(م َر�ض).
امتناع املعنى احلقيقي لكلمة َ

و�صح القرينة املانعة من اإرادة املعنى احلقيقي يف ال�صتعارة الواردة يف بيت
يف �صوء ما �صبقِّ ،

مبي ًنا نوعها.
املتنبي ال�صابقِّ ،
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن
ال�صتعارة :لف ßا�صتُ ِ
عمل يف غري ما ُو ِ�صع له اأَ ْ�صا لعاقة امل�صابَهة ،مع قرينة لفظية اأو معنوية “نع من
اإرادة املعنى احلقيقي .وال�صتعارة نوع من املجاز.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
حقيقيا من الكلمة التي ا�ص ُت ِ
ميز الكلمة التي ا�ص ُت ِ
ا�صتخداما
خدمت
ا�صتخداما
خدمت
ً
ً
ِّ -1
ًّ
جمازيا ،مع بيان القرينة املانعة من اإرادة املعنى احلقيقي ،يف ما حتته خط يف ما ياأتي:
ًّ

ِ
�صهادة ا ْأن ل اإل َه اإل ال ُ وا َّأن
إ�صالم على َخ ْم�ضٍ:
وال�صالمُ ":ب ِن َي ال ُ
اأ  -قال عليه ّ
ال�صالة ّ
ِ
ِ
ُ
رم�صان".
و�صوم
واحلج،
الزكاة،
ال�صالة ،واإيتا ِء
إقام
حممدا
َ
ً
ِ
ر�صول ال ،وا ِ
ِّ
املتنبي يف مدح �صيف الدولة:
ب -قال ّ
وم َع ْن ُهم
الــر َ
ف ََي ْو ًمــا ِب َخ ْي ٍل َت ْط ُر ُد ُّ

جـ -قال اأبو متّام َي ِ�صف َج َمالً:

وما ِب ٍ
قر وا ْل َج ْدبا
َ
وي ً
طر ُد ال َف َ
جود َت ُ
ِ
�صــاك ُب ْه
و�ض َي َنه ُّل
الر ِ
َرعاها ُ
وماء َّ

كان ِح ْق َب ًة
َر َع ْت ُه ال َفيــايف َب ْع َدمــا َ

مبي ًنا القرينة ونوعها:
ِّ -2
و�صح ال�صتعارة يف ما حتته خط يف كل ما ياأتي ّ
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اأ  -قال تعالى}:

دادي:
الب ْغ ّ
ب -قال ابن ُز َر ْيق َ
اأَ ْ�ص َت ْو ِد ُع ال َ فــي َب ْغـدا َد لـي َق َم ًرا

()1
ِبا ْل َك ْر ِخ
من َف َل ِك الأَ ْزرارِ (َ )2م ْط َل ُع ُه
ْ

املتنبي:
جـ -قال ّ
()3
ِ
ولك sن ِبال ُف ْ�ص ِ
£اط َب ْح ًـرا اأَ َز ْر ُتـ ُه

والهـوى وال َقوا ِفيـا
َحيـاتـي و ُن ْ�صحـي َ

الب َ�رص َّي ِة من َّ
الم.
للع َلما ِء ف َْ�ص ٌل يف
ِ
الظ ِ
دُ -
تخلي�ض َ

مﻦ أنواع اﻻﺳﺘعارة
دعنا ننظر يف قول اأحمد �صوقي يف رثاء ال�صهيد عمر املختار:
��يوف َعلى ال َّز ِ
ال�ص َ
�صاء
��ر ُد ِبال َف��ا
مان َم َ
يَ ْك�ص��و ُّ
ي��ا اأيُّه��ا َّ
ال�ص ْ
��ي ُف ال ُْم َج َّ

حقيقيا ،وذلك بقرينة
اإن املق�صود بـ (ال�صيف) هو (عمر املختار) ،فـ (ال�صيف) اإذن لي�ض �صي ًفا
ًّ

(َ )1
الك ْرخ :اجلانب الغربي من بغدادَ )2( .ف َلك الأزرارَ َ :حم َّلة يف بغداد.
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و�صاندت ُه.
قو ْيت ُه
ْ
( )3اأَ َز ْرت ُهَّ :

�شبه
لفظية م َنعت من �إرادة املعنى احلقيقي ،وهي (يك�سو ال�سيوف) ،وبذلك يكون �شوقي قد ّ

بامل�شبه
امل�شبه غري مذكور يف البيت ،واكتفى �شوقي بالت�رصيح
َّ
(عمر املختار) بـ(ال�سيف) ،غري �أن َّ
به (ال�سيف) .واال�ستعارة التي ُي َ
ت�سمى اال�ستعارة الت�رصيحية.
وي�رصح
امل�شبه
َّ
بامل�شبه به ّ
َّ
حذف فيها َّ
والآن ت�أمل قول ال�شاعر َح ْيدر حممود يتغ ّنى مبدينة جر�ش الأثرية:
ــــــــ��ق
َــــ��م تَ�� َزلْ تَ ْن ِط
ُ
ِح َ
جارتُه��ا ل ْ

ال�شـــــــــــــــــــذى تَ ْع ِب ُق
و�أَ ْرجا�ؤُها ِب َّ

�شبه ال�شاعر (احلجارة) بـ(الإن�سان) ،ود ّلنا على ذلك القرينة اللفظية (ت َِنطق) املخت�صة بالإن�سان،
فقد ّ
َ
امل�شبه به� ،إال �أنه ك ّنى عنه ب�شيء من َلوازمه وهو كلمة (ت َِنطق) .واال�ستعارة
امل�شبه (احلجارة) ،وحذف َّ
فذكر َّ
وي َ
التي ُي َ
الم ْكنيّة.
امل�شبه به ُ
امل�شبه ُ
ُ�سمى اال�ستعارة َ
ويك ّنى عنه ب�شيء من لوازمه ت ّ
حذف فيها َّ
ذكر فيها َّ
امل�شبه به ،ف�إن ذ ُِكر فاال�ستعارة
ولعلك الحظت �أن الفي�صل يف حتديد نوع اال�ستعارة هو
َّ

ت�رصيحية و�إن ُح ِذف فاال�ستعارة َم ْك ّنية.

ولدا لي�س له �صفات
�أما النوع التايل من اال�ستعارة ف�سنعر�ضه من خالل قول �أحدهم يخاطب ً

الح َ�سنة:
�أبيه َ

النّ ُار تُ َخل ُِّف َرما ًدا

فهذه العبارة يف معناها احلقيقي تدل على �أن النار بعد �أن تنطفئ ترتك خ ْلفها َرما ًدا ،لكن القائل
الح َ�سنة حني ُي ِ
نجب َو َل ًدا ال
�شبه حال الأب ذي ال�صفات َ
مل يرد هذا املعنى ،بل ا�ستخدم العبارة ُلي ِّ

يتحلى بتلك ال�صفات بحال النار التي ُتخ ِّلف رما ًدا ،ودلّنا على ذلك قرينة معنوية ُيظهرها �سياق

تبينت �أن اال�ستعارة هنا وقعت يف الرتكيب كام ً
ال
املوقف منعت من �إيراد املعنى احلقيقي .ولعلك ّ

ف رما ًدا'' ،ولي�س يف لفظة َبع ْينها كما هو الأمر يف اال�ستعارة الت�رصيحية �أو اال�ستعارة
'النار ُتخ ِّل ُ
' ُ
�سمى هذا النوع اال�ستعارة التمثيلية ،وهي تقع �أكرث ما تقع يف الأمثال ِ
واحل َكم والأقوال
الم ْك ّنيةُ .
َ
وي ّ
امل�أثورة.

والآن َتبينّ نوع اال�ستعارة يف كل من الأمثلة الآتية من خالل الإجابة عن الأ�سئلة التي تليها:
اله َذ ِل ّي:
 -1قال �أبو ُذ َ�ؤ ْيب ُ
()1
ـت �أَظْ
ـفـــــــــــارها
ـــــــع
�أَلْـ َف ْـي َ
الـمـ ِنيَّــ ُة �أَنْ َ�شـبَ ْ
ميمـــ ٍة ال تَ ْـنـ َف ُ
َ
ــت ُكــلَّ تَ َ
و�إِذا َ

دفع ال�ضرُّ ّ.
) )1تمَ يمة :ما ُيع َّل ُق يف العنق ظ ًّنا �أ ّنه َي ُ
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اأ ِّ -بني الت�صبيه الذي اأقامه ال�صاعر.
طريف الت�صبيه ُح ِذف يف قول ال�صاعر؟
ب -ا ّأي َ
جـ -ما نوع ال�صتعارة يف البيت؟

ملتم�صا منه العفو رحم ًة باأبنائه:
الح َط ْيئة لعمر بن اخلطاب
 -2قال ُ
ً
���ر ٍñ
م��اذا تَق�������ولُ لأَف ٍ
ْ��راِ ñب��ذي َم َ

ِ ()2
الح
ماء ول َ�ص َج ُر
ُز ْغ ِب َ
وا�ص ِل ل l

()1

اأ ِّ -بني الت�صبيه يف البيت ال�صابق.
طريف الت�صبيه ُح ِذف؟
ب -ا ّأي َ

�صمى هذا النوع من ال�صتعارة؟
جـ -ماذا ُي ّ

ُ -3يقال ملن يعمل العمل بال طائل:

اأَنْ َت تَ ْن ُف ُخ يف َح ٍ
ديد با ِر ٍد

اأ �ُ Õ -ص ِّبهت حال من يعمل العمل بال طائل؟

ب -ما القرينة التي منعت من اإيراد املعنى احلقيقي؟
�صمى هذا النوع من ال�صتعارة؟
جـ -ماذا ُي ّ
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن

من اأنواع ال�صتعارة:
 -1ال�صتعارة الت�رصيحية :وهي التي يُذكَر فيها امل�صبَّه به �رصاحة.
الم ْكنيّة :وهي التي يُحذَف فيها امل�صبَّه به ويُكنّى عنه ب�صيء من لَوازمه.
 -2ال�صتعارة َ
أ�صا مع قرينة معنوية “نع من اإيراد
 -3ال�صتعارة التمثيلية :وهي تركيب يُ�صتخ َدم يف غري ما ُو ِ�صع له ا ً
املعنى الأ�صيل.

( )1ذي َم َرخ :ا�صم ٍ
واد.
الح ِ
المعيل.
(ُ )2زغْ ب َ
وا�صل :كناية عن ِ�صغر اأبنائه و�صدة حاجتهم اإلى ُ
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ف�ائ������دة

عد بع�ض الأمثلة ا�صتعارة ت�رصيحية اأو َم ْكنية وفق اجلهة التي ُي َ
نظر منها اإلى املثال.
ميكن ّ
وللتو�صيح اإليك املثال الآتي:
�رصا:
الب
ّ
حرتي َي ِ�صف َق ً
قال ُ

ال�ص ِ
��ت
الم ْم ِط��رِ
�ص��اء وعانَ َق ْ
ُ�رصُفاتُ�� ُه ِقطَ َ
َم��اأَ ْت َجوا ِنبُ�� ُه الْ َف َ
��حاب ُ
��ع َّ
�رصفات الق�رص لل�صحاب
فبالنظر اإلى املثال من جهة لفظة (عا َنق ْ
(م َ
�صبه ُ
الم َ�صة) ُ ُ
َت) جند اأن ال�صاعر قد َّ
بـ ِ
بامل�صبه به على �صبيل ال�صتعارة الت�رصيحية.
و�رصح
امل�صبه
َّ
َّ
(العناق) ،فيكون بذلك قد حذف َّ
ِ
املالم�صة
(�رصفات الق�رص)
�صبه ُ ُ
وبالنظر اإلى املثال من جهة لفظة ُ ُ
(�رصفات) جند اأن ال�صاعر قد َّ

امل�صبه به واأبقى على
امل�صبه ،وحذف
للغيم بـ(الإن�صان) الذي يعانق اآخر ،فيكون بذلك قد ذكر
َّ
َّ
الم ْكنية.
�صيء من َلوازمه (عا َن َق) على �صبيل ال�صتعارة َ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ِّ -1بني ال�صتعارة ونوعها يف ما حتته خط يف كل من الأمثلة الآتية:

المواعظ:
اأ  -ما ورد يف َ
ف�ص ُه ِباإ ِْب ِ
عادها عن َ�ص َهوا ِتها
َر ِح َم ال ُ ْام َراأً َل َج َم َن َ
ب -قيل يف رثاء كبري َق ْوم:
َفاإ ِْن َي ْه ِل ْك ف َُك ُّل َع ِ
وم
مود َق ٍ

�صري
ِم َن ُّ
الدنيا اإلى َه َل ٍك َي ُ

اطبا وطنه ِف َل�صطني:
جـ -قال حممود دروي�ض ُخم ً

()1

غالل ِمن ِ
�صف يف الأَ ِ
دون َ�ص َب ْب
�رص ا ّلذي َي ْر ُ
اأَ ُّيها ال َّن ْ ُ
الفجر ِبوج ٍه َح َ�ص ٍن.
د  -اأَ َط َّل َع َل ْينا
ُ
هـ  -يقال ملن يريد اخلري من غري اأن يتخذ اأ�صبابه:

ال�ص ْو ِك ِ
الع َن َب
ريد ا ْأن َ ْجت ِن َي ِم َن َّ
اأَ ْن َت ُت ُ

مقي ٌد حمدود احلركة.
()1
ُ
ير�صف يف الأغاللَّ :
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ْ
 -2يف ّ
وامل�صبه به:
امل�صبه
كل مّا ياأتي ا�صتعارة ميكن َع ُّدها ت�رصيحية اأو َمكنية ،ح ِّللها على الوجهني ّ
َّ
مبي ًنا َّ

اأ  -قال تعالى} :
{ [�صورة ي�ض :اآية ]37
الم":خري ال ّنا�ض َر ُج ٌل ِ
م�ص ٌ
ك ِبعنان ف ََر ِ�صه يف �صبيل ِ ال ك ّلما
وال�ص
ب  -قال عليه ّ
ُ
ال�صالة ّ
()1
طار لها ".
َ�ص ِم َع َه ْي َع ًة َ

�صتخدم فيه كل مثال من الأمثلة الآتية:
منا�صبا ُي
 -3اقرت ِْح موق ًفا
َ
ً
الدوا ِء ّ
الك ُّي.
اأ  -ا ِآخ ُر ّ
دوَ Æي ُ
الم ْل ُ
الح ْب ِل.
خاف َج َّر َة َ
بَ -
ريب ا ْأن َي َ
قولُ :خذوين.
الم ُ
جـ -كا َد ُ
 -4اقراأ ال ِ
أبيات الآتية لأحمد �صوقي يف و�صف غدير ماء ،ثم اأجب عن الأ�صئلة التي تليها:
ــــــــــت باإِطــــــــــــارِ
زه
وال َّن ْب َت ِمراآ ًة َ
ْ
َكاأَ ِ
ـــــــر ْت علــــــى اأَوتـارِ
ـــــــــل َم
نام
ٍ
َّ
()2
ُ ِ
�صـى ِ
وجمارِ
الج
فيـهـا َ
ـواهــر مـن َح ً
()5
ند�ض( )4و ُن�صارِ
َم ْن�صوجـــــــــ ٍة من ُ�ص ٍ

ــر َعـلـى ال َغـديـــرِ َتخـا ُلــــ ُه
و َلــ َق ْ
ــد َت ُـم ُّ
ـــريـــر ُه
وج
ـل�ص ِـل َم ْـو ُجــــ ُه َ
ُحـ ْل ُـو ال َّت َ�ص ُ
ُ
ِ
ــت
ــواعــد مـا ِئ
ــد ْت َ�ص
ُ
ُم َّ
ـــــــــه وتاأ َّلـ َق ْ

ـ�صـ َّلـ ٍة(ُ )3مبـ َتـ َّلــ ٍة
َيـ ْن
ـخ َ
ـ�صـاب فـــــــي ُم ْ
ُ

ذاكرا نوعها.
اأ ّ -بني ما ورد يف الأبيات ال�صابقة من ت�صبيهاتً ،
ذاكرا نوعها.
بِّ -
و�صح ما ورد يف الأبيات من ا�صتعاراتً ،

جـ� -صف الغدير بلغتك اخلا�صة ،م�صتعي ًنا مب�صامني الأبيات.

ٍ
�صاع.
إن�صان من
(َ )1ه ْي َع ًة :كلّ ما ُيفزِ ُع ال َ
�صوت اأو فاح�ص ٍة ُت ُ
جمع َج ْمرة ،وهي احل�صاة ال�صغرية.
(ِ )2جمار:
ُ
(ْ ُ )3خم َ�ص َّل ٍة :اأ�صابها ال ّندى.
ند�ض :احلرير الرقيق.
ال�ص ُ
(ُّ )4
الذهب.
( )5ال ُّن�صارَ :
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المجاز المرﺳل
امل�صابهة.
العالقة على
َ
َ
عرفت معنى املجاز ،وعرفت اأن ال�صتعارة نوع من املجاز تقوم فيه َ

ر�صل ،واختالفه عن ال�صتعارة.
والآن ِّ
الم َ
نو�صح مفهوم املجاز ُ
تدبر قوله تعالى:
َّ

{ [�صورة امللك :اآية ]5

}

(م�صابيح) يف الآية الكرمية هو (النجوم) ،وبذلك تكون اكت�صبت معنى
اإن املق�صود بكلمة َ

جمازيا بقرينة لفظية هي كلمة (ال�صماء) يف الآية؛ لأن ما تتزين به ال�صماء هو النجوم ،واأنت تعلم
ًّ

امل�صابهة؛ اإذ ُ�ص ِّبهت النجوم بامل�صابيح على �صبيل
العالقة بني (م�صابيح) و (النجوم) هي
ا ً
َ
أي�صا اأن َ
ال�صتعارة.

والآن تعال ُن ِنعم النظر يف قول جرير ُم ِ
فتخ ًرا:
ر�ص ق َْو ٍم
ال�ص
م��������اء ِب َاأ ِ
ُ
اإذا نَ َزلَ َّ

َر َع ْينا ُ√ َواإ ِْن كان���������وا ِغ�صابا

(الم َطر) ،وبذلك تكون كلمة (ال�صماء) اكت�صبت
اإن املق�صود بكلمة (ال�صماء) يف البيت هو َ
جمازيا بقرينة لفظية هي كلمة ( َن َز َل) يف البيت؛ لأن ال�صماء ل تنزل باأر�ض ،بل الذي ينزل هو
معنى ًّ

امل�صابهة .واملجاز
العالقة التي تر ِبط (ال�صماء) بـ (املطر) اأدركنا اأنها لي�صت
َ
املطر .واإذا بحثنا عن َ

ر�صل،
العالقة فيه بني املعنى احلقيقي واملعنى املجازي على غري
الم َ
َ
الذي تقوم َ
امل�صابهة هو املجاز ُ
ر�ص ًال لأنه اأُ ِ
ر�صل من الت�صبيه ،اأي اأُخ ِل َي منه.
و�ص ِّمي ُم َ
ُ
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن
العاقة بن املعنى احلقيقي واملعنى املجازي على غري امل�صابَهة،
ر�صل :نوع من املجاز تقوم فيه َ
الم َ
املجاز ُ

مع قرينة “نع من اإرادة املعنى احلقيقي.
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اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
امل�صابهة ،ونوع املجاز (ا�صتعارة اأو
امل�صابهة واملجاز الذي َعالقته غري
ِّبني املجاز الذي َعالقته
َ
َ
ر�صل) يف ما حتته خط يف ّ
كل ما ياأتي:
جماز ُم َ

 -1قال تعالى} :

| [�صورة غافر :اآية ]13

عنهن -على العطاء:
ني-
وال�صالم يف ِّ
حث اأُ َّمهات ِ املوؤمن َ
 -2قال عليه ّ
َّ
ر�صي ال ُ
ال�صالة ّ
َ
يدا " .
�رصع ُك ُّن حلاقًا بي اأطو ُل ُك َّن ً
" اأَ ُ
ُ ُ
قب ُل ُك َّل وِ �صاي ٍة.
 -3ل َتك ْن اأ ُذ ًنا َت َت َّ
هام:
 -4قال اأحدهم لرامي ِ�ص ٍ

يت ِجبا ًل متَ ْ ُخ ُر يف البِحارِ .
َ -5راأَ ُ

ار ِم الأَ ْعداء ِبالمو ِ
ت
ْ
َ َ ْ

 -6قال ال�صاعر:
زيز ٌة
ِبــالدي و ِاإ ْن
جــار ْت َع َل َّي َع َ
َ

رام
و َق
ــــــــــــومي واإ ِْن َ�ص ّنوا َع َل َّي ِك ُ
ْ

 -7قال عبد احلميد الكاتب:

الح ُّظ فيها َ�ص َك َن اإِ َل ْيهاَ ،و َم ْن َع َّ�ص ْت ُه ِبنا ِبها
'ا َّإن ال َ َج َع َل ُّ
الد ْنيا َ ْحمفوف ًة ِبا ْل َمكارِ ِه ،ف ََم ْن َ
�صاع َد ُه َ
ذ ََّمها ِ
�صاخ ًطا َع َل ْيها''.

عالقاﺕ المجاز المرﺳل
امل�صابهة ،فاإذا
ر�صل بني املعنى احلقيقي واملعنى املجازي تقوم على غري
َ
َ
عرفت اأن َ
الم َ
العالقة يف املجاز ُ
دعنا ننظر يف قول امرِ ئ الق َْي�ض ُخم ِاط ًبا حمبوبته:
كانت كذلكَ ،فعال َم تقوم اإ ًذا؟ لالإجابة عن هذا ال�صوؤال ْ
��ر ِ∑ ِمنّ��ي اأ َّن ُحبَّ ِ
��ك قا ِتل��ي
اأَ َغ َّ

واأَنَّ ِ
��ل
ل��ب يَ ْف َع ِ
��ك َم ْهم��ا تَاأْ ُم��ري ال َق َ

حتديدا ،بل كانت تاأمر ال�صاعر ذاته ،وبذلك
لعلك تدرك اأن حمبوبة ال�صاعر مل تكن تاأمر َق ْلبه
ً

العالقة بني (القلب)
يكون (القلب) قد ورد مبعنى جمازي ،فاملق�صود هو (ال�صاعر) ،واإن بحثت عن َ
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عرفت اأنها عالقة اجلزء ُ
بالكل .واملجاز الذي ُي َ
ذكر
املذكور يف البيت واملعنى املراد وهو(ال�صاعر)
َ
فيه اجلزء ويراد به ُ
ر�صل َعالقته اجلزئية.
الكل هو جماز ُم َ
ر�صل الذي َعالقته ُ
املتنبي الآتي ،ثم اأجب عن الأ�صئلة التي تليه:
الم َ
ولتتبني املجاز ُ
الكلِّيَّة تاأمل قول ّ
���رصَ فَ��ا َورائ��ي
��ت ِباأَ ِ
اأَق َْم ُ
ر���ص ِم ْ

��ي ول اأَمام��ي
��ب ِب
تَ ُخ ُّ
����������ي َ
الم ِط ُّ
َ

 اأَ ُي ِأر�ض ِم�رص؟
�رص ك ِّلها اأم اأنه اأقام بجزء من ا ِ
املتنبي باأنه اأقام با ِ
أر�ض ِم َ
خربنا ّ

امل�صابهة اأم
أر�ض ِم�رص) واملعنى املجازي على
العالقة بني املعنى احلقيقي لرتكيب (ا ِ
 اأَ َت َُ
قوم َ
امل�صابهة؟
على غري
َ

أر�ض ِم�رص) واملعنى املجازي ؟
العالقة بني املعنى احلقيقي لرتكيب (ا ِ
 ما َالعالقة؟
ن�صمي هذا النوع من َ
 ماذا ّﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن
ر�صل:
الم َ
من عاقات املجاز ُ
اجلزئية :اإذا ُذ ِكر (اجلزء) واأُري َد ُ
(الكلّ ).
الكلِّيّة :اإذا ُذ ِكر ُ
ُ
(الكلّ ) واأُري َد (اجلزء).

ر�صل تاأمل قوله تعالى:
الم َ
ولتتعرف املزيد من عالقات املجاز ُ
}

(�[ {)1صورة العلق :اآية ]17

لعلك اأدركت اأن الكافر يدعو من َي ُح ُّل بال ّنادي ول يدعو ال ّنادي لأنه جماد ،وبذلك يكون

(ال ّنادي) قد ورد يف الآية الكرمية مبعنى جمازي ،فاملق�صود هو (من َي ُح ّل بال ّنادي) ،واإذا بحثت عن
ِّ
باحلال .واملجاز
الم َح ِّل
َ
العالقة بني (ال ّنادي) املذكور يف الآية ،واملعنى املراد عرفت اأنها َعالقة َ
ُّ
الذي ُي َ
الم َحلِّيّ ِة.
ويراد به
الم َح ّل ُ
احلال فيه هو جماز ُم َ
ر�صل َعالقته َ
ذكر فيه َ

ر�صل الذي َعالقته احلالِّيَّة تاأمـل املثال الآتـي ،ثـم اأجـب عـن الأ�صئلـة التي
الم َ
ولتتبني املجاز ُ

تليه:

الم ِ
نون يف اأَ ٍ
مان
واط َ
هر رِجالُ الأَ ْجه َز ِة الأَم ِنيَّ ِة ِليَ َ
عي�ص ُ
يَ ْ�ص ُ

( )1ال ّناديَ :جم ِل�ض القوم.
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(حم ّل الأَمان)؟
ريد من معنى املثال ا ّأن املواطنني يعي�صون يف (اأمان) اأم يف َ َ
 -اأَاأُ َ

 اإذًا ،ما املق�صود بكلمة (اأمان) يف املثال؟امل�صابهة اأم على غري
العالقة بني املعنى احلقيقي لكلمة (اأمان) واملعنى املجازي على
 اأَ َت َُ
قوم َ
امل�صابهة؟
َ

العالقة بني املعنى احلقيقي لكلمة (اأمان) واملعنى املجازي؟
 ما َالعالقة؟
ن�صمي هذا النوع من َ
 -ماذا ّ

ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن
ر�صل:
الم َ
من عاقات املجاز ُ
(الم َحلُّ ) واأُري َد (احلالُّ ).
الم َحلِّيّة :اإذا ُذ ِكر َ
َ
(الم َحلُّ ).
الحالِّيّة :اإذا ُذ ِكر (احلالُّ ) واأُري َد َ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
وعالقته يف ما حتته خط يف كل ما ياأتي:
ر�صل َ
الم َ
ِّبني املجاز ُ
اأ  -قال تعالى} :

| [�صورة النفطار :اآية ]13

ب -قال َم ْعن بن اأَ ْو�ض:

َف ـ َلــمــا ا�ــص ـ َتـ َّـد �ــصـ ِ
ـاعـ ُـد ُه َرمــاين
ّ

الــرمــايــ َة ُك َّ
ـــو ٍم
اأُ َعـــ ِّلـ ُ
ـــل َي ْ
ــمـــ ُه ِّ

قــال ِ
َف َل ّما َ
قــافيـــــ ًة َهجانـــــــي

ـــم َع ـ َّلـ ْـم ـ ُت ـ ُه َنـ ْ
َ
ـظـ َـم ال ـ َقــوايف
وك ْ

جـ -قال عليه ال�صالة وال�صالم:

ناه '
...و َر ُج ٌل ذ ََك َر ال َ خا ِل ًيا ف َ
َفا�ص ْت َع ْي ُ
' َ�ص َبع ٌة ُي ِظ ُّل ُهم ال ُ ِب ِظ ِّل ِه َي ْو َم ل ِظ َّل اإل ِظ ُّل ُه َ

املتنبي:
د  -قال ّ

اأَو َح َّ
ــع
ــر ٍب فَفيهــا ُت َّب ُ
ــل يف ُع ْ

ا ْإن َح َّ
ــل يف ُروم ٍ فَفيهــا َق ْي َ
�ــرصٌ

هـ  -قال ال�صاعر :

قوق ِل ْل ِع ِ
اإذا َل ْم اأ ُذ ْد َع ْن ُح ٍ
راق ف ََم ْن َيذو ُد؟
42

ماء َز ْم َز َم.
و � -شرَ ِْب ُت َ

الب ْ�س ِت ُّي:
ز  -قال �أبو ال َف ْتح ُ

لوب ُه ُم
�أَ ْح ِ�س ْن ِ�إلى ال ّن ِ
ا�س َت ْ�س َت ْعب ِْد ُق َ

�سان
�سان �إ ِْح ُ
ا�س�� َت ْع َب َد الإ ْن َ
فَطا َلما ْ

داء يف َر ْح َم ِة ا ِ
دون.
هلل خا ِل َ
ح ُّ -
ال�ش َه ُ

ر�سل تعال بنا نتدار�س املثال الآتي:
الم َ
وا�ستكماال لتبينُّ عالقات املجاز ُ
 يقال ملن ُي رِكث من �صنع املعروف:
الورى
َع َّم ْت � َ
أياديك َ

()1

َ
الورى �أُعطياته ،وبذلك
الورى ،بل الذي َع َّم َ
لعلك �أدركت �أن �أيادي �صا ِنع املعروف مل َت ُع َّم َ
تكون (�أيادي) قد وردت مبعنى جمازي ،فاملعنى املق�صود هو (ا ُ
لأعطيات) ،و�إذا بحثت عن

ال�س َبب
َ
العالقة بني (�أيادي) املذكورة يف املثال واملعنى املراد وهو(الأُعطيات) وجدت �أنها َعالقة َّ
بالم َ�سبب ،فالأيادي َ�سبب ا ُ
لأعطيات .واملجاز الذي ُي َ
الم َ�س َّبب هو جماز
ال�س َبب ويراد به ُ
ذكر فيه َّ
َ
ُ َّ
ال�سبَبية.
ُم َ
ر�سل َعالقته َّ
تدبر قوله تعالى يف الآية الآتية ،ثم �أجب عن
الم َ�سبَّ ِبيّة ّ
الم َ
ر�سل الذي َعالقته ُ
ولتتبني املجاز ُ
الأ�سئلة التي تلي:
{ [�سورة الن�ساء� :آية ]10

}

(طعاما محُ َّر ًما)؟
(نارا) �أم
	�أَ�أُ ًَ
ريد من معنى الآية � ّأن �سا ِلبي حقوق اليتامى ي�أكلون ً
امل�شابهة �أم على غري
(نارا) واملعنى املجازي على
	�أَ َُ
تقوم َ
العالقة بني املعنى احلقيقي لكلمة ً
امل�شابهة؟
َ
(نارا) واملعنى املجازي ؟
 ما َالعالقة بني املعنى احلقيقي لكلمة ً
العالقة؟
�سمى هذا النوع من َ
 -ماذا ُي ّ

الخ ْلق.
الورىَ :
(َ )1
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ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن
ر�صل:
الم َ
من عاقات املجاز ُ
(الم َ�صبَّب).
(ال�صبَب) واأُري َد ُ
ال�صبَبيّة :اإذا ُذ ِكر َّ
َّ
(ال�صبَب).
الم َ�صبَّ ِبيّة :اإذا ُذ ِكر ُ
ُ
(الم َ�صبَّب) و ُاأري َد َّ
ر�صل اأَ ِنعم النظر يف املثال الآتي:
الم َ
ولنتمم ما تب ّقى من َعالقات املجاز ُ
ِّ
ُيقال:

طن الَّذي يُ ْن ِتجونَ ُه
�ص املِ ْ�رصيّ َ
ون ال ُق َ
يَلبَ ُ

من الوا�صح اأن امل�رصيني ل َي َلب�صون القُطن ،بل َي َلب�صون املالب�ض امل�صنوعة من القُطن ،وبذلك يكون
العالقة بني (القُطن) املذكور
(القُطن) قد ورد مبعنى جمازي ،فاملعنى املراد هو (ال ِّلبا�ض) ،واإن
َ
بحثت عن َ
العالقة ُاأقيمت على اعتبار احلالة التي كان عليها ال ِّلبا�ض قبل ت�صنيعه.
واملعنى املراد (ال ِّلبا�ض)
َ
عرفت اأن َ
ر�صل َعالقته اعتبار ما كا َن.
واملجاز الذي ياأتي فيه املعنى املراد على اعتبار ما كانَ هو جماز ُم َ

�صيكون تاأمل املثال الآتي ،ثم اأجب عن الأ�صئلة
ر�صل الذي َعالقته اعتبار ما
ُ
الم َ
ولتتبني املجاز ُ

التي تليه:

وفياء
تَ ِل ُد الأُر ُدنيّ ُ
ات ُجنو ًدا اأَ َ

ريد من معنى املثال ا ّأن اأبناء الأردنيات يو َلدون جنو ًدا اأم اأنهم �صيكونون جنو ًدا؟
 -اأَاأُ َ

امل�صابهة اأم على غري
العالقة بني املعنى احلقيقي لكلمة (جنو ًدا) واملعنى املجازي على
 اأَ َت َُ
قوم َ
امل�صابهة؟
َ

العالقة بني املعنى احلقيقي لكلمة (جنو ًدا) واملعنى املجازي؟
 ما َالعالقة؟
�صمى هذا النوع من َ
 -ماذا ُي ّ
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ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن
ر�صل:
الم َ
من عاقات املجاز ُ
كان عليه.
كان :اإذا ُذ ِكر لف ُßال�صيء باعتبار ما َ
اعتبار ما َ

�صيكون عليه.
�صيكون :اإذا ُذ ِكر لف ُßال�صيء باعتبار ما
اعتبار ما
ُ
ُ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
وعالقته يف ما حتته خط يف ّ
مما ياأتي:
ر�صل َ
الم َ
ِّ -1بني املجاز ُ
كل ّ
اأ  -قال تعالى على ل�صان نوح ،عليه ال�صالم:

{ [�صورة نوح :اآية ]27

}
بقو ٍة.
ال�رص ّية من القيادة اإمدا َد ُه ّ
ب -طلب قائد َّ
جـُ -
ملن رز َق ُه ال ُ مولودةً:
يقال ْ

عرو�ض جميل ٌة
اإ ّنها
ٌ
الم َط َر.
د َ -ر َع ِت ال َغ َن ُم َ
للمتكرب:
هـ -يقال
ِّ

كيف َ
اب؟
َ
تتكرب ا ُّأيها ُّ
الرت ُ
لك ا ْأن ّ َ

اجلبار بن َح ْمدي�ض:
و  -قال عبد ّ

اأَ
الــم ِ
ُ
ــب
ــعــاط ْ
خــــــاف ِمـــ ْنـــ ُه َ

ـــر ا ّإين
ل اأَ ْر َك
الـــب ْ
ُ
ـــــــــب َ
ـــح َ
نارا.
ز �َ -صاأو ِق ُد ً
الخ ِ
َ�صيحا.
كان ِل ُ
حَ -
�صان َ
طيب ف ً
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ط  -قال �إي ِل ّيا �أبو ما�ضي يف الإن�سان:

ِ
َ
��ي ّ
��د
ق�ير ف
�ين
وع ْر َب ْ
الط ُ
يه��ا َ
َ
َ�ص��ال ِت ً
�س��اع ًة �أَ َّن�� ُه طيــ��ـ م ٌن َح ٌ
َن�س َ

 -2اجعل كلاًّ
�أ َ -عينْ

املبينة �إزاء كل منها:
من الكلمات الآتية جما ًزا ُم َ
ر�سلاً يف جملة وفق العالقة َّ
(اجلزئية)

ب -اجلامعة (محَ َ ِّلية)
(م َ�س َّبب َِّية)
الرزق ُ
جـِّ -

�سيكون)
د  -غُ الم (اعتبار ما
ُ
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الكناية
ّ
ن�ستدل بها على
كثريا ما تعرِ �ض لنا عبارة ال ن�أخذها مبعناها اللغوي امل�س َتفاد من اللفظ ،و�إمنا
ً
معنى �آخر؛ ل ّأن قائلها �أراد �أن ِ
يومئ بعبارته �إلى ذلك املعنى الآخر الذي يرافق معناها اللغوي يف
لفظها.

املتطوعني يف توزيع ال�صدقات:
ولتو�ضيح ذلك لننظر يف قول �أحد
ِّ
�ض
ا�س يف ِتل َْك البُ ْق َع ِة يَ ْف رَت َ
َ
ِ�شون ال ْأر َ
كان النّ ُ

�ض) ،ومعنى ذلك �أنهم يجل�سون
َ
املتطوع عن حالة النا�س ،فذكر �أنهم َ(يفْترَ
ِ�شون ال ْأر َ
لقد عبرَّ
ِّ
ِ�شون
َ
را�شا ،ولكنه ق�صد معنى �آخر غري هذا املعنى؛ ف�أطلق اللفظ َ(يفْترَ
ذين ترابها ِف ً
على الأر�ض م َّت ِخ َ

�ض) ليُ َكنِّ َي به عن معنى يكون ُمالزِ ما للمعنى اللغوي وهو (الفقر)� .إذ جند �أن َث ّمة َعالقة بني
ال ْأر َ
�ض) ُيالزِ م املعنى املراد منه وهو(الفقر) ،ف ََم ْن ال ميلك
َ
املعنيني ،فاملعنى اللغوي ل ِـ َ(يفْترَ
ِ�شون ال ْأر َ

ِ
�ستبعد �أن النا�س يف املثال
حتما فقري .غري �أن املعنى اللغوي يبقى
ً
الم َ
الفرا�ش هو ً
جائزا ،فمن غري ُ
أر�ض على احلقيقة.
َ
يفرت�شون ال َ

ثم ِل ُن ِنعم النظر يف قول �أحدهم عن زميله َّ
املوظف الذي �أُ َ
حيل �إلى التقاعد:
ظيف اليَ ِد
َظلَّ زميلي طَوالَ ُم َّد ِة َع َم ِل ِه نَ َ

نقية خالية من
فقد و�صف القائل زميله بـ
َ
(نظيف اليد) ،واملعنى اللغوي لهذا اللفظ �أن يده ّ
(نظيف
طلق الرتكيب
الأو�ساخ� ،إال �أنه من الوا�ضح �أن القائل مل يكن يق�صد هذا املعنى
َ
ً
حتديدا ،بل َ�أ َ
لـ(نظيف اليد) يالزم املعنى املراد
اليد) ِليُ َكنِّ َي به عن معنى �آخر هو (الأمانة) .وجند �أن املعنى اللغوي
َ
جائزا.
(الأمانة) ،مع �أن املعنى اللغوي يبقى ً

(الم َك ّنى عنه).
ُ
�سمى املعنى املراد ُ
�سمى املعنى اللغوي ُ
(الم َك ّنى) ،يف حني ُي ّ
وي ّ
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ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن
الم َكنّى.
الكناية :لف lßاأُط ِل َق واأُري َد به لزِم معنا√ ،مع جواز اإيراد ُ
الكناية تتكون من:
المطلَق غري املراد.
الم َكنّى :وهو املعنى ُ
ُ -1

الم َكنّى عنه :وهو املعنى املراد (املق�صود).
ُ -2

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
والـم َك ّنى عنه:
ِّبني الكناية يف ما حتته خط يف ما ياأتي ِّ
الـم َك ّنى ُ
مو�ص ًحا ُ
اأ  -قال تعالى} :

|
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ِّنون اأَ ْط ُ
ِ
القيامة".
يوم
وال�صالم ":املوؤذ َ
ول ال ّن ِ
ا�ض اأَعناقًا َ
ب  -قال عليه ّ
ال�صالة ّ
جـ  -قال ِب�صارة اخلورِ ّي (الأخطل ال�صغري):
ــــد احلـ ِ
ـــبـ ْ ِ
َعلــــــــــى
ـــني
يــــا عــــا ِق َ
ـــاجـ َ
متغز ًل:
د  -قال ُع َمر بن اأبي َربيعة ِّ

عيد ُة َم ْهوى ال ُق ْر ِط( )1اإ ِّما ِل َنوف ٍَل
َب َ

بين
الج ِ
َ

ال ُّل َج ْ ِ
ني

ِ
وها�ص ُم
اأَبوها و ِاإ ّما َع ْب ُد َ�ص ْم ٍ�ض

( )1القُرط :ما ُيع sلق يف �صëمة الأُPن من Pه Öاأو ف†صة اأو نëوهما.
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أنواع الكناية
الم َك ّنى عنه ثالثة �أق�سام نتناولها يف الأمثلة الآتية:
ق�سم الكناية باعتبار ُ
ُت َ

أن�صاري يف املدح:
• قال َح ّ�سان بن ثابت ال
ّ
يُ� ْغ��� َ��ش� ْ�و َن َح��تّ��ى م��ا تَ � ِه� ُّ�ر ِك�لابُ� ُ�ه��م

المق ِب ِل
ال يَ ْ�س�أَ َ
لون َع��نِ ال��� َّ��س��وا ِد ُ

ِ
البهم) كناية عن �صفة� ،إذ �أراد ال�شاعر �أن ِ
(الكرم)،
ممدوح ِيه ب�صفة
ي�صف
يف جملة (ما تهِ ُّر ِك ُ
َ
فك ّنى بهذه اجلملة عن �صفة تالزمها ،واملق�صود �أن كالب القوم ال تنبح لأنها �أَ ِل َفت كرث َة القادمني
(الكرم) .والكناية التي ي�أتي فيها
فالم َك ّنى عنه �إذًا �صفة هي
َّ
كرم �أ�صحابهاُ ،
َ
وال�ض ْيف ،ما يدل على َ
الم َك ّنى عنه �صفة يكون نوعها (كناية عن �صفة).
ُ
• قال ال�شاعر:

�خ� َذ ٍم
ن ِب� ُ�ك��لِّ �أَب��يَ���� َ�ض ِم��ـ� ْ
ال��� ّ��ض��ارِب�ي َ

وال � ّط� ِ
ن َم��ـ��ج��ا ِم� َ�ع الأ���ض��غ� ِ
�ان
�اع��ن�ي َ

يف تركيب (م ِ
ِ
أ�ضغان) كناية عن مو�صوف� ،إذ ال يخفى هنا �أن ال�شاعر يتحدث عن
ـجام َع ال
َ
(القلب) ،فك ّنى عنه برتكيب (م ِ
أ�ضغان)؛ لأن القلب مكان ُ
ِ
الكره واحلقد يف الإن�سان،
ـجام َع ال
َ
الم َك ّنى عنه مو�صوفًا يكون نوعها
فالم َك ّنى عنه مو�صوف هو (القلب) .والكناية التي ي�أتي فيها ُ
ُ
(كناية عن مو�صوف).
• ُيقال يف املدح:

الم ْج ُد بَينْ َ ثَ ْوبَ ْي َكَ ،
والك َر ُم ِملْ َء بُر َديْ َك
َ

وب َ
ممدوحه باملجد ،فعدل
يك) كناية عن ِن�سبة� ،إذ �أراد القائل �أن ي�صف
يف جملة
ُ
(املجد ب َ
َ
ني َث َ
فالم َك ّنى عنه
عن ن�سبة املجد �إلى املمدوح مبا�رشة،
ون�سبه �إلى ما له ات�صال باملمدوح وهو ( َث ْو َبيه)ُ ،
َ
هو (ن�سبة �صفة املجد �إلى املمدوح).

بالكرم،
أي�ضا� ،إذ �أراد القائل �أن ي�صف ممدوحه
ويف جملة
(الكر ُم ِملْ َء ُبر َد ْي َك) كناية عن ن�سبة � ً
َ
َ

(ب ْر َديه)،
فع َدل عن ن�سبة الكرم �إلى املمدوح مبا�رشة،
ون�سبه �إلى ما له ات�صال باملمدوح وهو ُ
َ
َ
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الم َك ّنى عنه ن�صبة �صفة
فالم َك ّنى عنه هو (ن�صبة �صفة الكرم اإلى املمدوح) .والكناية التي ياأتي فيها ُ
ُ

يكون نوعها (كناية عن ن�صبة).
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أن

الم َكنّى عنه ثاثة اأنواع:
ق�صم باعتبار ُ
الكناية تُ َ
الم َكنّى عنه �صفة.
 -1الكناية عن �صفة :اإذا كان ُ

الم َكنّى عنه مو�صوفًا.
 -2الكناية عن مو�صوف :اإذا كان ُ
الم َكنّى عنه ن�صبة ال�صفة اإلى �صيء له ات�صال ب�صاحب هذ√ ال�صفة،
 -3الكناية عن ن�صبة :اإذا كان ُ
ن�صب اإلى �صاحبها.
والأ�صل فيها اأن تُ َ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ِّ -1بني الكناية ونوعها يف ما حتته ّ
خط يف الأمثلة الآتية:
اأ  -قال تعالى} :
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وال�صالم يف املوت ":اأَ ْك ِثوا ِذ ْك َر ِ
هادم ال َّل ّذ ِ
ات ".
ب  -قال عليه ّ
ال�صالة ّ
جـ  -قال ال�صاعر:

ـجـ ُـد َي ْم�صي فــي ِركــا ِب ـ ْه
والـ َـمـ ْ

ـــع ِظــــ َّلــــ ُه
ـــبـ ُ
ــــم ُ
الــــي ْ
ــــن َيــــتـ َ
ُ
الع�صا َع ْن عا ِت ِق ِه.
د ٌ -
فالن ل َي َ�ص ُع َ
هـ  -قال ال�صاعر:
ـت َلها فـي َمـو ِط ِن ِ
ـلم ِع َّل ٌة
احل ِ
و َد َّب ْ
ْ

احليات.
(ِّ )1
احلية ِمن اأخبث ّ
ال�صالل :جمع ِ�صلّ  ،وهي ّ
احلية املن َّقطة ب�صواد وبيا�ض.
الرق�ض :جمع َر ْق�صاء ،وهي ّ
(ّ )2
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()2
ِ ()1
�رص َد ِ
ال�صالل
بيب
َلها َك ِّ
الر ْق ِ�ض َ ُّ
ُّ

زاري(:)1
الح َ�ص ْين بن الحمام ال َف ّ
و  -قال ُ
َف َل ْ�سنا َعلى الأَ ْع ِ
لومنا
قاب ُت ْدمى ُك ُ

()2

ولك ْن َعلى �أَ ْق ِ
ِ
الدما
دامنا َت ْق ُط ُـر َّ

ز  -قال �أحمد �شوقي:
ال�شبابا
ُهما الواهي ا َّلذي َث َك َل َّ

ـم
ـــن ُّ
ال�ض ِ
َولـــي َب ْي َ
ــلوع َد ٌم و َل ْ
ـح ٌ
الخ ّط ِ
اب.
باء ِة ْاب ِن َ
ح َ -ح َّل َ
الع ْد ُل يف َع َ
تغزالً:
ط  -قال امر�ؤ القي�س ُم ِّ

َتيت ا ِمل ْ�س ِك ف َْو َق ِف ِ
ـن َت َف ُّ�ض ِل
را�شها
وم ُّ
َو ُت ْ�ضحي ف ُ
َن ُ�ؤ ُ
ال�ضحى َل ْـم َت ْن َت ِط ْق َع ْ
الـبـراق:
ي  -قال �إبراهيم طوقان يف ق�صيدته ن�شيد ُ
بي �إ ِْن �أَبى
َد ُم َ
الع َر ِّ

()3

وح ُّقنــا �أَ ْن َن ْغ َ�ضبا
َ

َي ْجري َعلى َح ِّد ُّ
الظبا

()4

الـب ِ
ــر ْم
ـراق َ
ِفـــدى ُ
والـح َ

 -2بينِّ �أنواع البيان التي در�س َتها يف ما حتته ّ
خط يف الن�ص الآتي:
الدفاع عن ال�شاعر امرِ ئ القي�س:
قال م�صطفى �صادق
الرافعي يف ّ
ّ
ِ
ِ
الناق�ص والوايف .وقد َع َر�ض
ال�شعر العربي ُيبينَّ به
كامليزان
امر�ؤ القي�س
املن�صوب يف ِّ
ُ
َب ِق َي ُ
فانتقد منها �أبيا ًتا كثرية؛ َّ
ليدل بذلك على �أن �أَ ْج َو َد
البا ِقلاّ ين يف كتابه طويل َة امرئ القي�س،
َ
ِ�شعر ال ميتنع من �أمرا�ض الب�رشية و َن ْق ِ�صهاِ ،
أ�صاب و�أخط�أَ ،وملا
فرك َب يف ذلك ر� َأ�سه ،ف� َ

انتقد َ
رام ِخبا�ؤُها ' قال:
َ
وب ْي َ�ضة ِخ ْد ٍر ال ُي ُ
قول امرِ ئ القي�س يف احلديث عن حمبوب ِت ِهَ ' :
الع َرب '  .وهل
''وهذه كلم ٌة َح َ�سنة،
امر�أَ القي�س مل َي�سبِق �إليها بل هي دائر ٌة يف �أَ ْفواه َ
ّ
ولكن َ
�سم ُع من �أَ ْف ِ
الع َرب يف ع� ِرص
واه َ
كان البا ِقلاّ ين– الذي عا�ش يف القرن الرابع الهجريَ -ي َ
امرِ ئ القي�س؟

(� )1شاعر جاهلي.

رف�ض ُّ
الذل والخ�ضوع.
(� )3أَبىَ :

الجرح.
(ُ )2كلومَ :ج ْمع َك ْلم ،وهو ُ
الظباَ :ج ْمع ُّ
(ّ )4
ال�سيف.
الظ َبة،
َ
وهوح ّد ّ
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ادﺑﻲ
اﻟ ﱠﻨ ْﻘﺪ
ّ
معايير النقد األدبي في عصر صدر اإلﺳالم
عما كان عليه يف الع�رص اجلاهلي ،اإذ ّ
ظل على �صكل
مل يختلف النقد الأدبي ً
كثريا يف هذا الع�رص ّ

النطباعي واجلزئية والإيجاز وعدم ا�صتخدام امل�صطلحات الثابتة على
مالحظات اأقرب اإلى النقد
ّ

نحو ما كان يف الع�رص اجلاهلي ،واإن برزت اإلى حد ما خ�صي�صة التعليل والعناية بالتجرِ بة الإميانية

يف الأدب والنقد.

فلقد اأثار القراآن الكرمي يف نفو�ض العرب ت�صاوؤلت مهمة حول �رصورة التمييز بني التجرِ بة

اجلمالية والتجرِ بة الإميانية ،واأن التجرِ بة الإميانية هي املن�صودة عند الأديب والناقد ،ويتمثل ذلك
ِ
وقبيح ُه
الكالم،
كح َ�ص ِن
مبنزلة
عر
يف قول الر�صول� ،ص ّلى ال عليه و�ص ّلمِّ ' :
ِ
ِ
ُ
الكالم ،ف ََح َ�ص ُنه َ
ال�ص ُ
كقبيح
فال�صعر اجليد لدى الر�صول – �صلى ال عليه و�ص ّلم – ما كان ُموا ِف ًقا للحق
الكالم ' (ِّ ،)1
ِ
ِ

إ�صالمي مو ِّؤك ًدا القيم العليا ومبادئ اخللق القومي والف�صيلة ،اأي بعبارة النقد الأدبي
وتعاليم الدين ال
ّ
ب�صحة الأفكار ،ومن ثم ُاأ ِ
عجب الر�صول – �ص ّلى ال عليه و�ص ّلم – بق�صيدة َك ْعب بن
متيز
ّ
ما ّ
وبعدها عما مل ُي ِق َّره الإ�صالم من قيم اجلاهلية ،وكان
القيم الإ�صالمية ُ
ُز َهري(بانت �صعاد) للتزامها َ
�صدة اإعجابه بها اأنه َخ َل َع على َك ْعب ُب ْر َد َته حني اأن�صده الق�صيدة.
من ّ

عا�رصهم من ال�صحابة ،فقد ُعنوا مبوافقة ال�صعر لقيم احلق
ومن
الرا�صدون َ
َ
وكذا كان اخللفاء ّ

ب�صحة الأفكار ،ولكنهم اأ�صافوا التفاتهم اإلى
والف�صيلة وموافقة التعاليم الإ�صالمية ،اأي الهتمام
ّ

قدم
العنا�رص الأخرى ،مثل :اللغة ،والإيقاع ،والعاطفة ،وال�صورة ،فاأبو بكر – ر�صي ال عنه – ُي ِّ
النا ِبغة ُّ
لح ْ�صن ِ�صعره وعذوبته ،اأي َج ْودة لغته و�صالمة اإيقاعه .وعمر – ر�صي ال عنه –
الذبياين ُ
حو�صي َ
حكم لزهري باأنه �صاعر ال�صعراء ،ثم َي�صفع حكمه باأ�صبابه ،وهي ' :اأنه كان ل ي َّت ِبـع ِ
َي ُ
الكالم،
َّ
ول ُي ِ
عاظل( )2يف املنطق ،ول يقول ا ّإل ما َيعرف ،ول َميدح الرجل ا ّإل مبا فيه'' ،ومعنى هذا اأنه كان
(� )1صحيح اجلامع.
( )2املعاظلة :التعقيد والت�صعيب.
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ُيوؤ ِثر التنا�صب يف اللغة الأدبية ،والإيحاء والو�صوح يف ال�صورة ،اإ�صافة اإلى اأنه َي ُع ّد �صدق العاطفة

و�صحة الأفكار يف ال�صعر اأ�ص ً
يف�صل كذلك �صعر
ال من اأ�صول النقد  .وعثمان – ر�صي ال عنه – ِّ
ُز َهري ِلما يتج ّلى فيه من �صحة الأفكار؛ لذا ،كان ُير ِّدد قول زهري:

ــد ْامرِ ى ِم ْن َخلي َق ٍة
وم ْهما َت ُك ْن ِع ْن َ
َ

ا�ض ُتع َل ِم
واإ ِْن خا َلها َت ْخفى َعلى ال ّن ِ

وكذلك جند لالإمام علي – ر�صي ال عنه – كلم ًة نقدية َت ِن ُّم عن ذوقه الأدبي ،فقد ق�صى لأمرِ ئ
امر َاأ القي�ض) اأح�ص َنهم ِ
ناد َرةً ،واأ�صب َقهم
القي�ض ُّ
بتقدمه على غريه من ال�صعراء ،اإذ يقول'' :راأي ُته ( َ
باد َرةً ،واأ ّنه مل َي ُقلْ ِلرغب ٍة ول رهب ٍة'' ،وهذا لأنه �صبق ال�صعراء اإلى املعاين َ
ِ
املبتكرة ،وكان اأح�صنهم
وابتكارا يف طرائق ال�صعراء ،واأكثهم َج ْودة يف الأفكار وال�صور.
بديهة
ً

خصائص النقد األدبي في عصر صدر اإلﺳالم
من اأهم خ�صائ�ض النقد الأدبي يف ع�رص �صدر الإ�صالم ما ياأتي:

 -1احلر�ض على التجرِ بة الإميانية يف الأدب والنقد.
 -2تعليل احلكم النقدي وتف�صريه.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
 - 1ا ّأي عنا�رص العمل الأدبي تَراها يف الأحكام النقدية لدى عمر ،ر�صي ال عنه؟ م ِّثل على ذلك.
 - 2قال َح ّ�صان بن ثابت:
ــن َب ٍ
يــت ُي ُ
ــدقا
نــت قائ ُلــ ُه
ن�صــد َت ُه�َ :ص َ
قــال اإذا اأَ ْ
َب ٌ
يــت اأَ َ
ح�ص َ
وا َّإن اأَ َ
ِّبني املعيار النقدي الذي ي�صري اإليه َح ّ�صان يف البيت.
و�صح حال النقد الأدبي يف ع�رص �صدر الإ�صالم.
ِّ - 3

 - 4ع ِّلل :بروز خ�صي�صة التعليل يف النقد الأدبي يف ع�رص �صدر الإ�صالم.

ﻧﺸﺎط
أدبي يف الع�رص اجلاهلي وحا َل ُه يف ع�رص �صدر الإ�صالم ،ثم ناق�ض زمالءك
وازِ ْن بني حال النقد ال ّ
تو�صلت اإليه.
يف ما ّ
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معايير النقد األدبي في العصر األموي
اجلاهلي وع�رص
عما كان عليه يف الع�رص
تطور النقد الأدبي يف الع�رص الأموي يف بع�ض نواحيه ّ
ّ

ج�سدت �شي ًئا من النقد
�صدر الإ�سالم� ،إذ برزت خالل هذا الع�رص بع�ض املظاهر النقدية التي َّ

لون يف كل بيئة
املنهجي ،وقد جتلى ذلك يف بيئات ثالث ،هي :احلجاز ،والعراق ،وال�شام ،حيث َت َّ
بلون خا�ص َت َب ًعا لظروف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية التي �أحاطت بها.

النقد األدبي في الحجاز
ازدادت �أهمية منطقة احلجاز ومكانتها يف الع�رص الأموي ،فقد �أ�صبحت ِخزانة للأموال التي

ُجمعت خالل الفتوحات الإ�سالمية ،و�أدى هذا �إلى �إِثراء الكثري من �أعيان العرب وا�ستقرارهم؛
بح ّلة جديدة ،واقتفى � َأثره
فظهرت اجلواري ،و�شاع الغناء ،واكت�سى الن�ص الأدبي – �إزاء ذلك – ُ

ميزت البيئة احلجازية،
يف ذلك ُ
النقد الأدبي ،الذي �سعى فيه ال ُّنقاد ً
م�سعى بر َز ْت فيه مظاهر نقدية ّ
ومن ذلك:

 -1تعليل املوازنات النقدية

الر َق ّيات ،فلما �أن�شد ُكثيرِّ ٌ:
ومن ذلك ُموا َزنة عبد اهلل ابن �أبي عتيق بني ُك َثيرِّ َع ّزة وابن َق ْي�س ُّ
ي��ن
��ن
��ن َ�أما َنتي
َ
��ن ميع��ادي ُ
خ��ان الأَما َن�� َة ِد ُ
و�أَ ْخ َل ْف َ
وخ َّ
���س ِل َم ْ
و َل ْي َ
ابن �أبي عتيق� :أَ َعلى ال ِ
و�صاح ،وقال:
غ�ض َب َن ْف َ�سه
أمانة َتب ِْع َتها؟
َّ
فانكف ُكثيرِّ وا�س َت َ
قال له ُ
َ
��و َم محَ ِ ِّل ِ
ي��ون
��ه
��ن ُد ُ
َك َذ ْب َ
��ن َو ْع ُد ُه َّ
ــــ��ن َ�ص َ
و�أَ ْن َك ْد َنن��ي َم ْ
��فاء ُ
ال��و ِّد َي ْ

لهن ،و�إمنا يو�ص ْف َن
ابن �أبي عتيق فقالَ :و ْي َل َك! �أَ َو ِل َّ
َ
فالتفت �إليه ُ
هن؟ ذلك واهلل �أَ ْم َل ُح ّ
لد ْين َ�ص ِح ْب َت ّ
الر َق ّيات كان �أَ ْ�ش َع َر َ
�سمعت
منك� ،أما
َ
بالبخل واالمتناع ،ولي�س بالوفاء بالأمانةِّ .
�سي ُدك ابن قي�س ُّ
قوله:

��ت َك َ
ــ��ت
وا َّلت��ي �إ ِْن َح َّ
ــذ َب ْ
ـــد َث ْ

وا َّلتـ��ي يف َو ْع ِ
ــدهــــ��ا َخــ َل ُج

ِ
الكذب فيه.
الوعد:
(َ )1خ َل ُج
ُ
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()1

 -2ال�رسقات الأدبية

لكن اخلو�ض يف هذه الظاهرة واالهتمام
بد أ� احلديث عن ال�رسقات ال�شعرية منذ الع�رص اجلاهليّ ،
بها انت�رش يف البيئة احلجازية يف الع�رص الأموي ب�صورة وا�ضحة ،ومن ذلك �أن ال َف َر ْز َدق ِلقي
أنت �أَ ْن َ�س ُب العرب حني تقول:
ُكثيرِّ ً ا ،فقال له :يا �أبا َ�ص ْخرَ � ،
��ل لـ��ي َليل��ى ِب ُ
تمَ َ َّث ُ
��بيل
لَ ْن�س��ى ِذكْ َره��ا ف ََك�أنمّ��ا
ري��د ِ أ
��ك ِّل َ�س ِ
�أُ ُ
ْ
وهنا �أراد ال َفر ْز َدق �أن ُي َعر�ض(ُ )1
لكثيرِّ ب�رسقته من َجميل ُبثينة حني قال:
َ
ِّ
ري��د ِ أَ
ل ْن�س��ى ِذكْ َره��ا ف ََك�أنمّ��ا
ُ�أ ُ
النا�س حني تقول:
أنت يا �أبا فرا�س �أَ ْف َخ ُر ِ
فقال له ُك َثيرِّ  :و� َ

���ض يل َل ْيل��ى َعل��ى ُك ِّل َم ْر َق ِب
َت َع َّر ُ

�سريون َخ ْل َفنا
النا�س �إذا ما �سرِ ْنا َي
َ
َترى َ

ا�س َو َّقفوا
َو�إ ِْن َن ْح َن �أَ ْو َم�أْن��ا �إِلى ال ّن ِ

�رس َقه ال َف َر ْز َدق من َجميل حينما �سمعه ُي ِ
ن�شده يف املدينة.
فهذا البيت َن ْف ُ�سه َ

َ -3ع ْر�ض املقايي�س النقدية

كاب ِن �أبي عتيق ،حيث نراه
ظهر يف هذا الع�رص من ال ُّنقاد الذين َيعرِ �ضون مقايي�سهم النقدية ْ
يعرِ �ض يف َن ْقده العاطف َة بع�ض املقايي�س ،فالعاطفة ال�صادقة يف َن َظره هي ما تنبعث من �أ�سباب
�صحيحة غري زائفة �أو ُمف َت َعلة ،وعلى ال�شاعر �أن يكون �أمي ًنا مع نف�سه وعواطفه حتى ُيقنِع ال�سامع
عمر ابن �أبي ربيعة:
ب�صدق هذه العواطف ،ومن �أمثلة ذلك �أنه ّلما �سمع ُ
ابن �أبي عتيق قول َ
ٍ ()3

كان محَ ْ زو ًنا ب�إ ِْه ِ
راق (َ )2عبرْ َ ة
َو َمن َ

()4
ربه��ا(َ )5ف ْل َي�أْ ِتنا ُن ْب ِك ِه غَ دا
َو َهى غَ ُ

خالدا ِ
اخل ِّريت وقال لهُ :ق ْم بنا �إلى عمر ،ف ََم�ضيا �إليه ،فقال له ابن �أبي
ابن �أبي عتيق معه
ً
�أخذ ُ
ٍ
جئناك ِل َم ِ
َ
موعد بيننا؟ قال ابن �أبي عتيق :قو ُلكَ ' :ف ْل َي�أْ ِتنا
وع ِدك ،قال عمر :و�أَ ّي
عتيق :قد
َ
كنت �صادقًا يف قولك.
جئناك ،واهلل ال َنبرْ َ ح �أو
ُن ْب ِكه غَ ًدا '' ،قد
تبكي �إن َ
َ

�رصح به.
(َ )1ع َّر�ض له بالقول� :أَ ْو َم�أَ �إلى ما يريد ومل ُي ِّ
(� )2إ ِْهراق الدمع� :إ�سالته على اخلدود.
العربة :قطرة الدمع.
(َ )3
ف.
(َ )4وهى�َ :ض ُع َ
الدمع.
( )5ال َغ ْربَ :م�سيل ّ
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 -4تعميم احلكم النقدي

كثريا من ال ُّنقاد ُي ِ
�صدرون �أحكاما نقدية عامة ِب َح ّق بع�ض ال�شعراء؛ لإجادتهم يف بع�ض
فنجد ً
�أغرا�ضهم ال�شعرية ،فيجعلونهم �أَ ْ�ش َع َر النا�س يف تلك الأغرا�ض ،ومن �أمثلة ذلك تعميم حكم
ابن �أبي عتيق حني َ�س ِم َع ُك َثيرِّ َع ّزة يقول:
ِ ِ ()1
لي��ل
را�ض ِم ْن َخليل بنائ ٍل
��ت ِب ٍ
َق ٍ
ـلي��ل وال �أَ ْر�ض��ـى َل�� ُه ِب َق ِ
و َل ْ�س ُ
�شيان �أَ ْ�ش َع ُر َ
ابن ربيعة:
فقال له :هذا َك ُ
منك ،حيث يقول ُ
الم ُمكا ِفى َ
لي�س بعا�شقٍ  ،ال ُق َر ّ
ـ��ن ِم ْنها
الع ْي ِ
َل ْي َ
��ت َح ّظ��ي َك َل ْح َظ ِة َ

الر ّقيات �إذ يقول:
وقي�س ُّ
ُر َقـ��ي ِب َعي ِ�ش ُ
ـجرين��ا
��كم ال َت ْه ُ
ْ
َّ

ثيـ��ر ِم ْنهـ��ا ال َق ُ
َ
الـم َه ّن��ا
لي��ل ُ
وك ٌ

()2
ـ��م ْام ُ
ـطلينا
وم ّنينا
َ
ُ
الـمنـى ُث ّ

()3

الر َق ّيات على ُكثيرِّ من ٍ
بيت واحد.
الحظ �أن �أبا عتيق ِّ
ُفي َ
يقدم ابن ربيعة وقي�س ُّ

وي
 -5النقد النِّ ْ�س ّ

ومن �أ�شهر اللواتي َت َ�ص َّدرن للنقد الأدبي ُ�س َك ْينة بنت احل�سني ،فقد كانت �أديبة ناقدة ،وقد
منحها اهلل تعالى ف�صاحة الل�سان و�أدب احلديث ،وجمال�سها الأدبية كانت َم ِ
ق�ص َد ال�شعراء و�أهل

وجرير ُ
وك َثيرِّ َع ّزة ،ثم
الأدب من كل مكان ،ومن �أمثلة نقدها �إنها
ْ
�سمعت من ال َف َر ْز َدق َ
أن�ش َدها:
انتهت �إلى َجميل ُبثينة ف� َ

ِل ُ
��ك ِّل َح ٍ
وك ُّ
ُ
��هيـد
�شا�ش�� ٌة
ـ��ل َق ٍ
��ن َب َ
ــ��ن َ�ش ُ
تيــ��ل َبي َن ُه َّ
دي��ث َب ْي َن ُه َّ
فقالت� :أغْ َز ْل َت َ
أنت �أَ ْ�ش َع ُرهم.
أنت الذي
جعلت قتي َلنا ً
�شهيدا ،وحدي َثنا َب�شا�شةَ � ،
َ
وع َف ْف َتَ � ،
وك َّر َ
مت َ
ال�شعر� ،إذ َم ّر بها ال�شاعر ال ُّن َميرْ ّي
ذو ْق َن ِّ
ومنهن � ً
أي�ضا عائ�شة بنت َط ْلحة ،وهي من اللواتي َت َّ
ّ
يوما ف�أن�شد بني يديها:
ً

ِب ِ
��و ٍة َع ِط ِ
��رات
مان � ْأن َم َ�ش ْت
َت َ�ض َّو َع ِم ْ�س ًكا َب ْط ُن َن ْع َ
��ه َز ْي َن ٌ
��ب يف ِن ْ�س َ
فقالت :وا ِ
وطيبا و ُت ًقى ودي ًنا.
هلل ما َ
قلت �إال جميلاً  ،وال َو َ�ص ْف َت �إال َك َر ًما ً

درك.
( )1النائل :ما ُينال ُ
وي َ
(َ )2م ِّنينا :اجعلينا نتم ّنى.
المماط َلة بالوفاء وت�أخريه.
(ْ )3ام ُطلينا :من ُ

56

النقد األدبي في بيئة العراق
اختلف الأدب يف بيئة العراق عما كان عليه يف احلجاز ،فهو يف العراق ي�شبه �إلى حد كبري

الأدب اجلاهلي يف م�ضامينه و�أ�ساليبه ،ويعود ذلك �إلى عامل الع�صبية ال َق َبلية التي عادت �إلى الظهور

من جديد ،فقد كانت �أبرز مو�ضوعات الأدب يف العراق �ضمن غَ َر َ�ضي :الفخر ،والهجاء ،وقد
أدبي جمموع ٌة من املظاهر النقدية التي ظهرت يف هذه البيئة ،ومن ذلك:
ال َز َم َ
النقد ال َّ

� -1شعراء النقائ�ض

وجرير والأخطل ،ف�أُول ِ َع النا�س ِ
ب�شعرهم،
ظهر �شعراء النقائ�ض ومن �أ�شهرهم ال َف َر ْز َدق َ
ربد ،وهي ت�شبه �سوق ُعكاظ يف اجلاهلية،
�سمى �سوق ا ِمل َ
و�صارت لهم �سوق يجتمعون فيها ُت ّ
حيث َي ِف ُد �إليها النا�س من كل اجلهات ،ويجتمع فيها ال�شعراء يتنا�شدون الأ�شعار.
بع�ضا ،فقد اتفق ال َف َر ْز َدق والأَ َ
معا على �أن ِ�شعر َجرير
وقد َن َق َد �شعراء النقائ�ض بع�ضهم ً
خطل ً
�شيوعا بني النا�س من �شعرهما.
�أكرث
ً
قلت لأبي :يا �أَ َب ِتَ ،من �أَ ْ�ش َع ُر النا�س؟ فقال :اجلاهلية
ويروى عن جرير �أن ابنه ِع ْكرِ مة قالُ :
إ�سالم؟ قال:
قلت� :أخربين عن اجلاهلية ،قال:
ُ
هريُ ،
تريد �أم الإ�سالم؟ ُ
قلت :فَال ُ
�شاعر اجلاهلية ُز ٌ
ُ
قلت :فال ُ
قلت:
َن ْب َعة ِّ
أخطل؟ قالُ :ي ُ
نعت اخلمرِ ُ ،
جيد �صف َة امللوك وي�صيب َ
ال�شعر ال َف َر ْز َد ُقُ ،

َ
ينابيع ال�شعر حتى
فجر
تركت
فما
لنف�سك؟ قالَ :د ْعني ،ف�إين َب َح ْر ُت ِّ
َ
َ
ال�شعر َب ْح ًرا� ،أي �أنه َّ
وات�ساعا.
�صارت كالبحر عم ًقا
ً

 -2ال�رسقات ال�شعرية

باب ِن َم ّياد َة وهو ُي ِ
ن�شد:
ومن ذلك �أن ال َف َر ْز َد َق َم َّر ْ

()1
ا�س كانوا ِب َر ْب َو ٍة
مي��ع ال ّن ِ
َل َو �أَ َّن َج َ

ا�س ِ
��ع ًة َلنا
ق��اب ال ّن ِ
َل َظ َّل ْ
��ت رِ ُ
خا�ض َ

ِ
واب ِن ظا ِل ِم
��ت ِب َج ّدي ظا ِل ٍ
وج ْئ ُ
��م ْ
ُ�س��جو ًدا َعلى �أَ ْق ِ
دامن��ا ِبا ْل َج ِ
ماج ِم

فقال ال َف َر ْز َدق� :أَما وا ِ
هلل َل َت َد َع َّن ُه يل(� ،)2أو لأَ ْن ُب َ�ش َّن �أُ َّم َك من َقبرْ ِها ،فقال ابن َم ّيادةُ :خذْ ه ،ال
َ
بارك اهلل َ
لك فيه.
حر�صا على الوزن العرو�ضي.
(ُ )1ت ْق َر�أ بهمزة و�صل
ً
ن�سب البيت لنف�سه ( َي ِ
( )2مق�صود ذلك �أن ال َف َر ْز َدق �أُ ِ
نتحله) ُرغْ م �أَ ْنف �صاحبه.
عجب ببيت ابن َم ّيادة ،ف�أراد �أن َي ُ
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ِ
ال�رسقة ما ال يجب فيه ال َق ْط ُع ،واملق�صود
خري
الريا�شي يقولَّ � :إن ال َف َر ْز َدق كان يقولُ :
وكان ِّ
ال�شعر.
�رسقة ِّ

 -3ف�ساد املعاين

الر َّمة ,قو َله
َ
عاب ال ُّنقاد على �شعراء العراق ف�سا َد بع�ض معانيهم ،فقد عابوا على ال�شاعر ذي ُّ
يف َو ْ�صف نا َق ِته:
��دها ِبالكورِ َجا ِن َح ًة
ُت ْ�ص��غي �إذا َ�ش َّ

ا�س َتوى يف غَ ْرزِ ها(َ )1ت ِث ُب
َح ّتى �إِذا ما ْ

الر ْح َل ،حتى �إذا َو َ�ض َع
واملعنى �أن الناقة ُت ْ�صغي ك�أنها ت�ستمع �إلى حركة َمن يريد �أن َي ُ�ش َّد عليها َّ
�صاحبها رِ ْج َله يف ال َغ ْرز َو َث َبت قائم ًة ،يريد �أن ي�صفها بال َفطانة و�رسعة احلركة .وقد �سمعه
ُ
�أعرابي ُي ِ
البيت فقال� :صرُ َِع وا ِ
قلت كما َ
الراعي:
الر ُج ُل� ،أال َ
ن�شد هذا َ
قال ُّ
عم َك ّ
هلل َّ
()3
()2
َ
َو ِ
ـــر
ِم
للزمــــ��ا
ُّ
��عـــ ٍة َخ َّ
ــدهــــ��ا ِّ
وا�ض َ
فاخلـــد م ْنهــــا له �أ ْ�ص َع ُ
َ
َ
��ـــر
الركـ��و
امل��رء
��ل
وال َت ْع َج ِ
ِب ْ
َ
ــ��ي ُبركْ َب ِتهـــ��ا �أ ْب َ�ص ُ
قبــ��ل ُّ
وه َ

ؤذي
واملق�صود و�صف الناقة مبا ينبغي �أن يكون فيها من الهدوء وال�سكون حلظة ركوبها؛ لئال ت� َ
راكبها.
َ

� -4شيوع النقد اللغوي

َك رُ َث َن ْقد النحاة يف العراق لل�شعراء ،وقد قام نقدهم على �أ�س�س مو�ضوعية علمية ُلغوية ،وكان
نقدا لل َف َر ْز َدق يف ِ�شعره .فقد ذ ُِكر �أن
الح�ضرْ َ ِم ّي �أك َرث علماء هذا اجليل ً
عبد اهلل بن �أبي �إ�سحاق َ
عبد اهلل بن �أبي �إ�سحاق ملا �سمع ال َف َر ْز َدق ُي ِ
الـم ِلك:
ن�شد يف مديحه َي َ
زيد َ
بن عبد َ

َ
�رضبنا
ني
�ش��مال ّ
ال�ش ِ
ُم ْ�س�� َت ْقبِل َ
��ام َت ُ
علــــــــى َعما ِئ ِمن��ا ُيلقى و�أَ ْر ُح ُلنا

ِب ِ
حا�ص ٍب (َ )4ك َن ِ
ديف ال ُق ْط ِن َمنثورِ
َعلى َز
واحف ُت ْز َجى (ُ )5م ُّخها رِ يرِ
َ

()6

َ َ ْ
َ
قيا�س النحو يف هذا املو�ضع.
بالر ْفع،
وكذلك ُ
قال� :أ َ�س�أ َت� ،إمنا هي (رِ ُير) َّ

الر ْحل.
( )1ال َغ ْرز :رِ كاب َّ
الزمامَ :ح ْلقة تو�ضع يف �أَ ْنف الناقة �أو البعري.
(ِّ )2
الخ ُّد الأَ ْ�صعر :هو الذي به َم ْيل.
(َ )3
ِ
الريح ال�شديدة.
()4
احلا�صبّ :
(ُ )5ت ْزجىُ :ت ْدفَع.
الهزال.
الرير :الذائب الفا�سد من ُ
(ِّ )6
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النقد األدبي في بيئة الشام
ازدهرت احلركة النقدية يف َبالط اخللفاء الأمويني؛ لأن دم�شق كانت عا�صمة اخلالفة الأموية
يتذوقون
الـم ّداحون من كل اجلهات ،وكان بنو �أمية َع َر ًبا �أَ ْق ً
حاحا ف َُ�صحاءّ ،
َي ِف ُد �إليها ال�شعراء َ
ويكا ِفئون ال�شعراء على َج ِّيده.
ِّ
وي َ
عجبون بهُ ،
ال�شعرُ ،
الـموالون للخلفاء
وكان الغالب على �أدب ال�شام ْ
املدح الالئق ب�أ�صحاب الق�صور ،وكان ال�شعراء ُ
وجرير،
همهم ال�شعراء ال ُفحول :ال َف َر ْز َدق ،والأخطلَ ،
الأمويني �أكرث من �شعراء �أي حزب �آخر ،و�أَ ُّ
اله َذ ِل ّي .وقد
الرقاع
�إ�ضافة �إلى �أَ ْع�شى ربيعة،
العاملي ،والنابغة َّ
ّ
باين ،و�أبي َ�ص ْخر ُ
وعدي بن ّ
ّ
ال�ش ْي ّ
�أدى الإكثار من املدح �إلى الإكثار ِمن ن ْقده ،وكان �أكرث النقد من اخللفاء والأمراء؛ ِل َ�س َعة �إحاطتهم
باللغة والأدب ،وملعرفتهم الوثيقة مبحا�سن الكالم ،و�أ�شهر ه�ؤالء عبد امل ِلك بن مروان ،الذي ُي َع ّد
املجال�س احلافل َة بال�شعراء والأدباء .وقد متثلت
يحب ال�شعر ،ويعقد
َ
الناقد ال َّأو َل يف ال�شام� ،إذ كان ّ
َ
احلركة النقدية يف بيئة ال�شام مبجموعة من الظواهر النقدية ،ومن ذلك:

 -1نقد الأفكار

يوما ،فقال له� :أَ ِ
قلت يف َع ّزةَ،
�إذ
َ
ن�شدين َ
ا�ستن�ش َد ُ
بع�ض ما َ
عبد امل ِلك بن مروان ُك َثيرِّ َ َع ّزة ً
أن�ش َده حتى �إذا �أتى على:
ف� َ
هابت ِ
لي��ق
وه ْب ُتها
ثم
بالحيــ��ا ِء َخ ُ
َه َم ْم ُت َ
ْ
وه َّم ْ
يــ��اء وم ْث ِل��ي َ
َح ً
��ت َّ

قال له عبد امل ِلك� :أما وا ِ
َ
أمري امل�ؤمنني؟
هلل لوال َب ٌ
يت �أَ ْن َ�ش ْد َتنيه َل َح َر ْم ُت َك جائز َت َك ،قالِ :ل َم يا � َ
أنك �شرَ ِكْ َتها َ
قال :ل َ
وت فيه يا
اله ْيبة ،ثم ا�ست�أْ َث ْر َت باحلياء دو َنها ،قال :ف� ّأي بيت َع َف َ
معك يف َ
�أمري امل�ؤمنني؟ قال :قو ُلك:
هي��م
ري��د ِبهـــ��ا ِ�س��واها
َد ُعــ��وين ال �أُ ُ
فيم ْ
َدعــ��وين ها ِئ ًمــ��ا َ
��ن َي ُ

 -2نقد ال�صورة

ُيروى �أن الأخطل َ
أمري امل�ؤمنني ،قد ْام َت َد ْح ُت َك،
دخل على عبد امل ِلك بن مروان ً
يوما ،فقال :يا � َ
بالـح َّية والأَ َ�سد فال حاج َة يل ِ
ب�ش ْعرك.
فقال� :إن َ
كنت ُت َ�ش ِّب ُهني َ
َ
أن�شده
ِي الهوى ،ف� َ
الر َق ّيات بعد �أن �أعطاه الأمان ،وقد كان من َق ْب ُل ُز َبيرْ ّ
ودخل عليه ابن قي�س ُّ
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مادحا ،حتى �إذا قال:
ً
َ
ب��وه �أَب��و
��ر ا َّل��ذي �أَ ُ
� ّإن الأغَ َّ
َ��وق َم ْفرِ ِق ِ
َي ْع َت ِ
��ه
��اج ف َ
��د ُل ال ّت ُ

والـح ُج ُب
عـا�ص َع َل ْي ِها ْل َو
ا ْل ِ
قـــــار ُ
ُ
بيــ��ن َك�أ ّنــ�� ُه َّ
��ب
َعلـــ��ى َج ٍ
الذ َه ُ

الزبري:
ابن ُّ
��هاب ِم��ن ا ِ
هلل
�ص��عب ِ�ش
�إمن��ا ُم
ٌ
ٌ

��ن َو ْجهِ ِ
��ه َّ
مـ��اء
جت َّل ْ
الظ ْل ُ
��ت َع ْ

()1

ِ
�صعب
قال له عبد امل ِلك
يابن َق ْي�سَ ،ت ْـم ُ
الع َجم ،وتقول يف ُم َ
دحني بال ّتاج ك�أين من َ
م�ستنك ًراَ :

 -3نقد ال َقوايف

عبد امل ِلك:
ن�شد َ
الر َق ّيات وقد �أَ َ
ومما ِع َ
ّ
يب من القوايف قول ابن َق ْي�س ُّ
()3
��واد َث باملدي َن ِ
الح ِ
��ن(َ )2م ْر َو ِت َي�� ْه
قـــ��د
��ة
ْ
� َّإن َ
�أَ ْو َج ْع َنن��ي و َق َر ْع َ
()5
()4
��ن ري�ش��ــا يف َم ِ
��م
ناكب َِي�� ْه
وج َب ْب َنن��ي
ال�س ِ
َ
َيترْ ُ كْ َ
َج َّ
��ب ّ
��نام َف َل ْ
ً
َ
َ
أح�سنت � ،اّإل � َ
وافيك.
أنك ما َ�أ َج ْد َت فى َق
فقال له عبد امل ِلك� :
َ

الخطابة
 -4نقد َ

�شعث َخ َط َب ِ
الح ّجاج عليه،
ومن ذلك � ّأن َ
بالم ْر َبد ِعند ظهور �أمر َ
حممد بن الأَ َ
الرحمن َ
بن َّ
عبد َّ
الو َزغَ ة ( ،'')6ف�سمعه َر َج ٌل من بني
فقال� ' :أَ ّيها ُ
النا�س� ،إ ّنه مل َي ْب َق من َع ُد ّوكم �إ اِّل كما َيبقى من َذ َنب َ

أ�صحاب ُه
أمر �
َ
ق َُ�شيرْ بن َك ْعب ،فقال :ق ََّب َح ُه اهلل ُ من َخطيب ،فما هكذا يكون الرتغيب والرتهيب ،ي� ُ
بق ّلة االحرتا�س من َع ُد ِّوهم ،والأ�صل �أن َي ُ�ش َّد من عزائمهم ،ويدعوهم �إلى احلذر من َع ُد ِّوهم.

� -5إثارة الروح النقدية بني ال�شعراء

�شاع يف بيئة ال�شام َب ُّث الروح النقدية بني ال�شعراء ال �سيما يف جمال�س اخللفاء ،فقد ُروِ َي عن
بع�ضا يف جمل�سه ،ومن ذلك �أنه دعا
بع�ضهم ً
الوليد بن عبد امل ِلك �أنه كان َي َد ُع ال�شعراء ينقد ُ

الح ُجبَ :ح َفظة يحيطون به.
(ُ )1
( )2ق ََر ْع َن� :ضرَ َ ْب َن.
ِ
تان :مث ّنى َم ْرو ،وهما َح َج ِ
الم ْر َو ِ
قدحان.
ران �
أبي�ضان ُي َ
(َ )3
ال�شيء :ا�ست�أ�صله و�أزاله.
(َ )4ج َّب
َ
ِ
الع ُ�ض ِد َ
والك ِتف.
( )5ا ْل َم ْنك ُب :مجَ ْ َم ُع َع ْظم ِ َ
�سمى (�أبو ُب َر ْي�ص).
(َ )6
الو َز َغةُ :د َو َيبة ُت ّ
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الرقاع ُ
فا�صتن�ص َد
خا�صم،
َ
وك َث ِّري َع ّزة اإلى جمل�صه ،وكان على ِعلم مبا بينهما من َت ُ
َع ِد ّي بن اأبي ّ
أن�ص َده:
َع ِد ًّيا ،فا َ
()1
ِمن ِ
بعد ما َ�ص ِ
ــر َ
ــم َل البِلى اأَ ْبال َدها
فاعتا َدهــا
ف ِّ
يــار َت َو ُّه ًمــا ْ
الد َ
َع َ
حتى اأتى على قوله:
()2
ــو َم َم ْي َلهــا ِ
و�صــنا َدها
ــع َبي َنهــا
و َق�صــيد ٍة َق ْ
ــد ِب ُّ
ــت َاأ ْج َم ُ
ح ّتــى ُاأ َق ِّ
فتحتاج اإلى اأن ُت َق ِّو َمها.
بم ْيل ول ِ�صناد،
بوعا اأو
فقال له ُك َث ِّري :لو َ
كنت َم ْط ً
ً
َ
ف�صيحا مل تا ِأت فيها َ
أن�صد َع ِد ٌّي:
ثم ا َ
ــم ِ
ــد ٍة ِل َكــي اأَ ْزدا َدها
ــت ح ّتــى مــا اأُ�صــا ِئ ُل عا ِل ًما
واح َ
وع ِل ْم ُ
َعــن ِع ْل ِ
َ

أمري املوؤمنني ،با ْأن ي�صا َ
ألك عن ِ�صغار
بت
فقال له ُك َث ِّريَ :ك َذ َ
ِّ
ورب البيت احلرامَ ،ف ْل َي ْم َت ِح ْن َك ا ُ
تبني َج ْه َل َك.
الأمور دون ِكبارها؛ حتى َي ّ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

عر�ض املقايي�ض النقدية ،م ِّثل على هذه الظاهرة.
ِ - 1من مظاهر النقد يف احلجاز ْ
 - 2كيف اأ�صهم �صعراء النقائ�ض يف تطوير احلركة النقدية يف العراق؟

و�صح ذلك.
 - 3كان للخلفاء الأمويني اأثر وا�صح يف ازدهار النقد الأدبي يف ال�صامِّ ،

 - 4يف راأيك ،كيف يكون لختالف ظروف احلياة الجتماعية وال�صيا�صية والقت�صادية بني
تلون النقد الأدبي الأموي؟
البيئات الأموية اأَ َث ٌر يف ُّ
َ
وجرير،
و�صح ما ياأتي :ف ََّ�ص َل ْت ُ�ص َكينة بنت احل�صني
ِّ - 5
جميل ُب َثينة على كل من :ال َف َر ْز َدقَ ،
ُ
وك َث ِّري َع ّزة ،وذلك يف قوله:
ِل ُ
ــك ِّل َح ٍ
ُ
ــهيد
�صا�صــ ٌة
وك ُّل َق ٍ
ــن َب َ
ــن َ�ص ُ
تيــل َبي َن ُه َّ
ديــث َب ْي َن ُه َّ

ﻧﺸﺎط
عد اإلى ال�صبكة العاملية للمعلومات ،وهات �صواهد نقدية اأخرى مت ِّثل بيئات النقد يف الع�رص الأموي.
( )1اأَ ْبالدها :اآثارها.
ال�صنا ُد :عيب من عيوب القافية.
(ِّ )2
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