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ب�صم ال الرحمن الرحيم

احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.
وبعد، زمالءنا املعلمني، وزميالتنا املعلمات، واأبناءنا الطلبة. 

ن�صع بني اأيديكم كتاب )البالغة العربّية والنقد الأدبّي( لل�صف احلادي ع�رص، الذي ياأتي من�صجًما مع 
فل�صفة الرتبية والتعليم، وتنفيًذا خلطة تطوير التعليم . وقد تناولنا يف الكتاب مو�صوَعي: البالغة، والنقد، 

يف كلٍّ من ف�صليه: الأّول، والثاين؛ لأّنهما يتناغمان مًعا يف العديد من الغايات والنتاجات املر�صومة. 
و�رصنا يف تاأليف الكتاب �صرًيا �َصِل�ًصا، اإذ تناولنا يف البالغة العربّية ن�صاأتها وتطّورها باإيجاز، واأ�صهر 
حناها  البالغّية وو�صّ املفاهيم  بع�ض  جّلينا  ثّم  البالغة،  علم  اأق�صام  على  وموؤلّفاتهم، وعّرجنا  البالغّيني 
وفّرقنا بينها، اإلى اأن و�صلنا اإلى املاّدة التطبيقّية التي تخت�ّض بالق�صم الأّول من اأق�صام البالغة وهو علم 
البيان، وما يندرج حتته من: الت�صبيه، وال�صتعارة، واملجاز املر�َصل، والكناية. وقد حر�صنا يف اأثناء تناولها 
ي �صمات املفهوم كّلما  على تو�صيح املفهوم البالغّي باأمثلة �صهلة قريبة من الطلبة، واأ�رصكناهم يف تق�صّ
تكون  اأن  وراعينا  فهمهم،  لتعزيز  التطبيقية؛  التدريبات  اإلى  عَمدنا  ثّم  لذلك،  مواتية  الفر�صة  وجدنا 
لغتهم،  لت�صقل  وحديِثِه  قدمِيِه  واملنثور  واملنظوم  ال�رصيف  واحلديث  الكرمي  القراآن  من  متنّوعة  اأمثلتها 

وت�صمَو بذائقتهم.
اأما النقد الأدبّي فتناولنا ن�صاأته وتطّوره باإيجاز، واأ�صهر النُّّقاد العرب وموؤلّفاتهم، وك�صفنا عن عنا�رص 
العمل الأدبّي، ثّم ا�صتعر�صنا النقد يف ع�صور ثالثة: اجلاهلّي، و�صدر الإ�صالم، والأموّي، وجَهدنا يف اأن 
ده املحكومنِي  يكون منهجنا يف كّل ع�رص مّت�صًقا مع الع�رص الذي يليه، مع بقاء خ�صو�صّية كل ع�رص وَتَفرُّ
بطبيعة احلياة والبيئة فيه؛ وذلك لي�صهل على الطلبة حت�ّص�ض التطّور الذي طراأ على النقد الأدبّي يف كّل 
ع�رص وامل�صتجّدات التي مازته من غريه، واأتينا بالأمثلة التي تّت�صح بها الق�صية النقديّة؛ هادفني من كّل 
ذلك اإلى تنمية حا�ّصة النقد لدى الطلبة، وتكوين الروؤية النقدّية لديهم، ثّم طرحنا الأ�صئلة الهادفة اّلتي 

يقي�ض الطلبة بها فهمهم ويعملوا فيها فكرهم، مع انتباهنا اإلى تفعيل اجلانب التطبيقي.
َي  ِلُتْغِنِ املتناَولة؛  باملو�صوعات  ارتباًطا وثيًقا  اأردناها خفيفة مرتبطة  اأن�صطة  الكتاب  اأوردنا يف  وقد 

معلومات الطلبة، وتثري لديهم حّب الطالع والبحث. 
والَ ن�صاأل اأن نكون قد ُوفِّقنا يف و�صع  كتاب يحّقق الغاية الّتي ُو�صع من اأجلها. راجنَي زمالَءنا 

املعلِّمني واأولياَء الأمور تزويدنا باأيَّة مالحظات تغني الكتاب وت�صهم يف حت�صينه.
واˆ و› التوفيق

المقّدمة
احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.احلمد ل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على النبي الأمني.
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نشأة البالغة العربية وتطورها

كان العرب يف الع�رص اجلاهلي اأهل ف�صاحة وبيان، وكانوا اإذا نَب≠ منهم �صاعر اأو خطيب احتَفْوا 
به وجعلوه عميًدا لهم، وهذا يعني اأن طبيعة احلياة لديهم كانت ذات �صلة خا�صة باللغة وبالغتها. 
هم الكالم  دُّ ومل يكن حّب البالغة مق�صوًرا على فئة خا�صة منهم، واإنا كان طْبع العرب كاّفة، َي�صُ
واأ�ص�ض  ومعايري  علمية  اأ�صول  ذو  بالغي  در�ض  لديهم  يكن  فلم  بفطرتهم،  يعرفونه  وهم  البلي≠، 
ثابتة، اإنا متثلت معرفتهم الكالَم البليَ≠ من خالل املحاَكمات النقدية التي كانت جتري يف املحافل 
مون تعليقاتهم ومالحظاتهم املوجزة  والأ�صواق الأدبية ول �صيما �صوق ُعكاظ، حيث يبدي املحكَّ
تتّبعنا  واإْن  علمية،  وتعريفات  م�صطلحات  ا�صتخدام  غري  من  الأدب  فنون  من  ي�صمعون  ما  على 
هذه الأحكام وجدنا اأنها اأحكام قليلة قيا�ًصا مبا قيل من �صعر ونث، واأن اأكثها خاٍل من التعليل اأو 
التف�صري الذي يوؤيده، واأما القليل املعلَّل من تلك الأحكام فقد توزعت ِعَلُله بني معاٍن اأُعِجب بها 

�صاحب احلكم، اأو قيمة ُخُلقية كان الف�صل لل�صاعر ب�صببها.
و�صمع العرب اآيات الكتاب املبني فدِه�صوا مبا ت�صمنته من اأ�صاليب البالغة، وحاروا يف تعليل 
ده�صتم واإعجابهم، ول �صّك يف اأن اأهل اللغة واأرباب البالغة قد �صمعوا لغة من لغتهم، ولكنهم 
مل ي�صمعوا من قبُل ِمْثَلها يف نث ناثر اأو �صعر �صاعر، ولعل هذا ما ميثله قول الوليد بن الُمغيرة حني 
ٍد كالًما ، ما هو من كالمِ الإن�ِض  �صمع القراآن الكرمي واأُعِجب ببالغته: '' واِل لقد �صمعُت من حممَّ
ول من كالِم اجِلّن، واإّن له َلَحالوًة، واإّن عليه لَطالوًة، واإن اأْعاله َلُمثِمٌر، واإّن اأ�صفَله َلُمْغِدٌق '' )1(.  
ولعل يف حتّدي القراآن الكرمي العرَب لأن ياأتوا مبثله دلياًل وا�صًحا على اأنهم كانوا ذوي معرفة 

رفيعة بالبالغة، واإن كان ذلك - مثلما �صلف – على نحو فطري. 
ول يكاد الأمر يختلف يف �صدر الإ�صالم، اإذ ظلت معرفة العرب البالغَة ثقافًة تلقائية فطرية 

)1( احلاكم يف امل�صتدَرك، ج9، �ض486. 

البالغة العربّية

ّ
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، ل تتعدى - يف الأغلب - املالحظات البالغية النقدية املوَجزة التي ُتعلَّق على ما  على نحو عامٍّ
ُي�صَمع من ن�صو�ض نثيّة واأ�صعار. 

ويف ع�رص بني اأَُمّية ازدهرت امل�صائل البالغية على نحو وا�صح لأ�صباب كثرية منها: ا�صتقرارهم 
يف املدن والأم�صار، وُرِقّي حياتهم العقلية، و�صاعدت الأ�صواق الأدبّية - ول �صيما �صوق الِمْرَبد- 
على الهتمام باملالحظات البيانية، و�صجعت على ما ُي�صِبه املناَظرات، ولكن هذه املالحظات - 

مع ازدهارها - مل تْرَق اإلى �صورة العلم الوا�صح املعالم.  
وال�صعر،  النث  تطّور  ب�صبب  كبرًيا  ات�صاًعا  البالغية  املالحظات  ات�صعت  العبا�صي  الع�رص  ويف 
 Üالعر واختالط  وُنقول،  ترجمات  من  الفكر  Qوافد   ´ tوتنو واحل†صاQية،  العقلية   Iاحليا  Qوت£ّو
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 
اأُلَِّفت حوله، منها: كتاب )معاين القراآن( للَفّراء )207هـ(، وكتاب  كتب التف�صري والكتب التي 
تتخذ  بداأت  بذلك  العربية  البالغة  اأن  اأي  املثّنى )209هـ(،  بن  َمْعَمر  عبيدة  لأبي  القراآن(  )جماز 
يف  خمتلفة  البالغة  علوم  يف  كثرية  اأخرى  كتب  اأُلَِّفت  ثم  وقواعد.  اأ�صول  له  الذي  العلم  �صورة 
للجاحظ  والتبيني(  )البيان  اأهمها:  مــــــن  والتحليل،  العر�ض  وطرائق  والغاية  واملنهج  املحتوى 
جعفر)337هـ(،  بن  لُقدامة  عر(  ال�صِّ و)َنْقد  )296هـ(،  املعتز  بن  لعبدال  و)البديع(  )255هـ(، 
ّماين )386هـ(، وواحدة للخطابي )388هـ(،  وثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن الكرمي: واحدة للرُّ
واأخرى لعبد القاهر اجلرجاين )471هـ(، وكتاب ) اإعجاز القراآن ( لأبي بكر الباِقاّلين )403هـ(، 
)ِمفتاح  وكتاب   ، )471هـ(  اجلرجاين  القاهر  لعبد  البالغة(  و)اأ�رصار  الإعجاز(  )دلئل  وكتابا: 
عت يف اإطار فهم  ّكاكي )626هـ(. وُيالَحظ اأن هذه امل�صنَّفات - يف اأغلبها – ُو�صِ العلوم( لل�صَّ
العظيم. والذي  الكتاب  فيه؛ خدمة لهذا  الكرمي ومعرفة م�صامينه وبيان مظاهر الإعجاز  القراآن 
على  اأ�صبحت  البالغية  املو�صوعات  اأن  يدرك  الهجري  اخلام�ض  القرن  نهاية  حتى  البالغة  يتتبع 

درجة من الن�صج، واأن البالغة اجتهت نحو التقنني والتاآلف بني العلم والذوق. 
ويجدر القول باأن البالغة العربية ظلت قبل القرن ال�صاد�ض الهجري جزًءا من النقد، اإلى اأن 
ّكاكي علًما م�صتقالًّ وا�صح املعالم والأ�صول والقواعد، قائًما على  اأ�صبحت بعد ذلك على يد ال�صَّ

التبويب والتق�صيم وال�صياغة يف حدود وتعريفات . 
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التقويم

مني، وَدَعْوا  اأما دار�صو البالغة يف الع�رص احلديث فقد اهتموا بدرا�صة موؤلَّفات البالغيني املتقدِّ
اإلى جتديد الدر�ض البالغي، من خالل عر�صه يف اإطار معا�رص، ومن هوؤلء: اأمني الُخولي يف كتابه 
)فّن القول(، واأحمد ال�صايب يف كتابه )الأ�صلوب(، واأحمد مطلوب يف كتابه )مناهج بالغية(، 

وغريهم.  
وبا�صتقراء اآراء الّدعاة اإلى جتديد البالغة يف الع�رص احلديث جندهم  يتجهون يف درا�صتها اإلى 

الآتي:
1 - اإدراك اجلمال الأدبي والقدرة على التعبري الرائع . 

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

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

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

3 - بنيِّ  يف نقاط FQي�صة مالمح البالغة العربية يف الع�رش ا÷اهلي.
ر الدر�ض البالغي العربي يف الع�رص العبا�صي. ح اأثر الهتمام بفهم القراآن الكرمي يف تطوُّ و�صِّ  - 4

5 - ملاذا ازدهرت امل�صائل البالغية يف الع�رص الأموي؟ 

ٌر وتاريٌخ ( ل�صوقي �صيف، واكتب تقريًرا موَجًزا عن نظرة اجلاحظ  عد اإلى كتاب ) البالغة تطوُّ
اإلى الألفاظ واملعاين، وناق�صه مع زمالئك.

نشاط
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البالغة والفصاحة

املوؤلفون  تعّر�ض  وقد  الف�صاحة،  مفهوم  اأهمها  املفاهيم  من  مبجموعة  البالغة  مفهوم  ارتبط 
الأوائل يف علم البالغة لهذين املفهومني.

املعنى �صهل  الف�صيح ا�صطالًحا هو ما كان وا�صح  البيان. والكالم  اللغة هي  والف�صاحة يف 
ْبك، جتري كل كلمة فيه على القيا�ض ال�رصيف. وللكالم الف�صيح �رشوط منها:   اللفظ جيد ال�صَّ

1 - خلو�ض اللفظة من تنافر احلروف؛ فال تكون ثقيلة على الل�صان. 
2 - خلو�صها من الغرابة؛ فال تكون وح�صيَّة غام�صة املعنى حتتاج اإلى البحث يف كتب اللغة لفهم 

معناها.
راٌت( يف قول امرئ الَقْي�ض وا�صًفا �َصْعر حمبوبته:  ومن اأمثلة خمالفة هذين ال�رصطني كلمة )ُم�ْصَت�ْشِ

رات: ُمرتِفعات. )1( ُم�ْصَت�ْشِ
عر. )2( الِعقا�ض: جمع َعقي�صة، وهي الُخ�صلة املجموعة من ال�صَّ

َجز. )3( هو اأبو النَّجم الف�صل بن ُقدامة العجلي، �صاعر اأموي ا�صُتِهر بنظم اأ�صعاره على بحر الرَّ

راٌت)1( اإلى الُعــال لُّ الِعقا�ُض)2( يف ُمَثنًّى َوُمْر�َصــِلَغـداِئُرُه ُم�ْصَت�ْشِ َت�صِ

ات�صاقها مع القيا�س اللغوي يف العربية، ومن اأمثلة خمالفة هذا ال�رشط لفظة )الأَْجَلل( يف قول   - 3
اأبي النَّْجم بن ُقدامة)3(:

الأَْجَلــِل الَعــِلــيِّ  ِلِ  ِلالَحْمــــــُد  الأوَّ الَقــدمِي  الَفــْرِد  الواِحــِد 

فقد ا�صطره الوزن اإلى فك الإدغام فقال: )الأَْجَلل( بدًل من )الأََجّل(. 
خلو�صه من التعقيد، ومن اأمثلة خمالفة هذا ال�رشط قول الَفَرزَدق مادًحا:  - 4

ُمَلَّــًكا ّل  اإِ �ِض  لّنا ا ِمْثُلُه يف  ُبــْهوما  بوُه   ُيقاِر اأَ ِه  َحـيٌّ    مِّ اأُ بو   اأَ
ففي البيت تقدمي وتاأخري اأ�صَهما يف غمو�ض املعنى.

�صالمته من الكلمات ذات احلروف املت�صابهة؛ ملا ي�صببه تتابع هذه الكلمات من تنافر وثقل   - 5
على الل�صان وال�صمع مًعا، ومن اأمثلة خمالفة هذا ال�رشط قول ال�صاعر:

ــْفــٍر ــَمــكــاٍن  َق ــُر َحـــــْرٍب  ِب ــْب َقْبــــُرَوَق ٍب  َحـْر َقْبِر  َب  ُقْر وَلْي�َض 
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نشاط

التقويم

َدت؛ ما  القاف، والراء، والباء، وتردَّ فيها حروف:  َت�صاّم كلمات تكررت  التنافر من  ون�صاأ 
يوؤدي اإلى تعثُّ النطق بها.

 Öفيه للكلمات، ومن اأمثلة خمالفة هذا ال�رشط قول اأبي ال£ّي ÜرغوŸا Òغ Q6 - �صالمته من التكرا
املتنّبي: 

ــْعَفُه ــْعُف �صِ ــْعُف َحّتى َيْبُلَ≠ ال�صِّ ْعِف َبْل ِمْثُلُه اأَْلُفول ال�صِّ ْعِف ال�صِّ ْعُف �صِ ول �صِ

ْعف( اأ�صهم يف غمو�ض املعنى. ول يخفى اأن تكرار كلمة )ال�صِّ
اأما البالغة فهي يف اللغة من )َبَلَ≠( مبعنى الو�صول والنتهاء. ويف ال�صطالح هي تاأدية املعنى 
وا�صًحا بعبارة �صحيحة ف�صيحة لها يف النف�ض اأََثٌر، مع �رصورة ُمنا�َصبة كل كالم للَمقام الذي ُيقال 

فيه وللمخاَطب )املتلّقي(.
اأن الف�صاحة مق�صورة على و�صف  – من خالل ما �صلف -  والفرق بني الف�صاحة والبالغة 
الألفاظ، اأي ال�صكل الظاهري للكلمات والرتاكيب، والبالغة تكون و�صًفا للن�ض بُكلِّيَِّتِه، اإذ اإن من 
�رصوطها – مثلما اأو�صحنا – ترك الأََثر يف نف�ض املتلّقي ومواَفَقة مقت�صى حال املوقف واملخاَطب، 
، ولي�س كلt كالمm ف�صيحm بليًغا.   lف�صيح m≠بلي mكالم sكل sعنى مًعا، وبهذا فاإنŸتباط بال�صكل واQولهذا ا

عد اإلى كتاÜ ) الإي†صاì يف علوم البالغة ( للَقزوينّي، وهات �صواهد وقع فيها خماَلَفة �رشوط 
الكالم الف�صيح ، وبنيِّ �رشط الف�صاحة الذي خالفه كلt �صاهد.

1 - اPكر KالKة من �رشوط ف�صاحة  الكالم، ‡ثِّاًل Ãثال واحد يîال∞ كل �رشط منها.
2 - بنيِّ مفهوم كل من: البالغة، والف�صاحة، لغًة وا�صطالًحا.

ح املق�صود بعبارة '' كّل كالٍم بليٍ≠ ف�صيٌح، ولي�ض كلُّ كالٍم ف�صيٍح بليًغا ''. 3 - و�صِّ
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أقسام علم البالغة

ا�صتوت البالغة العربية يف الع�رص العبا�صي – مثلما �صلف - علًما م�صتقالًّ وا�صح املعالم، وقد 
بت اإلى علوم ثالثة: ت�صعَّ

علم البيان  - 1
َنْف�ض املتلّقي.  ُتعَرف به الطرق املختلفة لأداء املعنى الواحد حتى يكون وا�صًحا وموؤثًِّرا يف 

وينح�رص البيان يف اأق�صام هي: الت�صبيه، وال�صتعارة، واملجاز املر�َصل، والكناية.
علم املعاين  - 2

 ُتعَرف به  اأحوال اللفظ العربي التي بها ُيطاِبق مقت�صى احلال. ومنه: اخلرب والإن�صاء، والتقدمي 
ل. ل والَو�صْ كر، والإيجاز والإطناب، والَف�صْ والتاأخري، واحلذف والذِّ

علم البديع   - 3
ُتعَرف به وجوه حت�صني الكالم وتزيينه. وهو ق�صمان: الأول معنوي يكون فيه التح�صني  راجًعا 

اإلى املعنى، والآخر لفظي يكون التح�صني فيه راجًعا اإلى اللَّفظ.
و�صنتعر�ض يف ما ياأتي من درو�ض اإلى اأق�صام علم البيان ب�صيء من التف�صيل. اأّما ِعْلما: املعاين، 

ّف الثاين ع�رص باإذن ال.  فهما يف ال�صّ والبديع، ف�صتتعرَّ
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علم البيان

عرفَت اأّن علم البيان هو العلم الذي ُتعَرف به الطرق املختلفة لأداء املعنى الواحد حتى يكون 
املر�َصل،  واملجاز  وال�صتعارة،  الت�صبيه،  اأق�صام:  يف  وينح�رص  املتلّقي.  َنْف�ض  يف  وموؤثًِّرا  وا�صًحا 

والكناية. و�صنقف على هذه الأبواب لنتعرف كالًّ منها.

التشبيه

مفهوم الت�صبيه   - 1
ف راأي �صيخ حكيم: باب َي�صِ قال اأحد ال�صَّ

قَِّة َراأُي الَحكيِم َكالميزاِن في الدِّ
يف املثال اأراد القائل اأن ُيظهر اأن )راأي احلكيم( دقيق، ولتقريب هذا املعنى اإلى ذهن ال�صامع 
َبَحَث عن �صيء تكون فيه �صفة )الّدّقة( َجلّية ظاهرة، فاأتى بـ )امليزان( املعروف لدى اجلميع 

بِدقَّته، واأ�رصك )راأي احلكيم( و)امليزان( يف �صفة )الّدّقة(، رابًطا بينهما بحرف )الكاف(.  
وانظر يف قول اأحد النُّّقاد ي�صف اأديًبا:

ْهَد َحاَوًة  َحديُث الأَديِب يُ�ْصِبُه ال�صَّ
ْهد( يف  ف )حديث الأديب( بـ )احلالوة(، فعرّب عن ذلك باأن اأ�رصكه مع )ال�صَّ وهنا اأراد الناقد اأن َي�صِ
ْهد( هو الفعل )ُي�ْصِبه(.  اكة بني )احلديث وال�صَّ هذه ال�صفة، م�رصًِّحا بها، م�صتخدًما لفًظا لإقامة ال�رصَّ

ل قول اأُمٍّ �صافر ولدها: ثم تاأمَّ
ها َوا�ْصِتعاِلها َقلبي ِمْثُل النّاِر يف َحرِّ

دقيًقا،  و�صًفا  اإليه  و�صوقها  ولدها  فراق  على  �صدة حزنها  ت�صف  اأن  اأرادت  الأم  اأن  تالحظ 
ت عن ذلك باأن اأ�رصكت ) قلبها ( مع )النار( يف �صفَتي: ) الَحّر، وال�صتعال (، م�صتخِدمة  فعربَّ

ال�صم )ِمْثل( للتعبري عن تلك ال�رصاكة.

الت�صبيه: هو اإ�رصا∑ �صيÄن يف �صفة اأو اأكÌ باأداة تربط بينهما. 
نستنتج أّن
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نشاط

عد اإلى ديوان )ال�صوقّيات( لأحمد �صوقي، وا�صتخرج منه ثالثة اأبيات وقع يف كل منها ت�صبيه، 
ده. وحدِّ

اأركان الت�صبيه   - 2
ل قول اأحدهم ل�صديقه الذي عاَتَبه ب�صّدة: لنتعرف اأركان الت�صبيه هيا بنا نتاأمَّ

ْيِف ِحّدًة ِعتابَُك َكال�صَّ
حرف  هو  بينهما  برابط  )احِلّدة(،  �صفة  يف  )ال�صيف(  مع  )العتاب(  اأُ�رِصك  املثال  هذا  ففي 
لأن  به؛  امل�صبَّه  هو  و)ال�صيف(  بـ)ال�صيف(،  اأُحِلق  لأنه  امل�صبَّه؛  هو  فـ)العتاب(  )الكاف(، 
َبه، اإذ اإنها هي ال�صفة امل�صرتكة بني امل�صبَّه  )العتاب( اأُحِلق به، اأما �صفة )احِلّدة( فهي وجه ال�صَّ
وحرف  امل�صبَّه،  يف  منها  به  امل�صبَّه  يف  واأظهر  اأقوى  )احِلّدة(  �صفة  اأن  ووا�صح  به.  وامل�صبَّه 

ت به.  )الكاف( هو اأداة الت�صبيه؛ لأن امل�صاَبَهة تـمَّ
والأداة يف املثال ال�صابق حرف. وقد تكون ا�صًما كاأن نقول: 

ًة ْيِف ِحدَّ ِعتابَُك ِمْثُل ال�صَّ
وقد تكون اأداة الت�صبيه فعاًل كاأن نقول: 

ًة ْيَف ِحدَّ ِعتابَُك يُ�ْصِبُه ال�صَّ
والآن تعال ننظر يف قول ال�صاعر متحّدًثا عن نف�صه: 

��فاًء �صَ ��ْيُت  َر�صِ اإِْن  َكالْ�م��اِء  لَهيب��ااأَن��ا  ُكْن��ُت  �َص��َخْطُت  م��ا  واإِذا 

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

د امل�صبَّه وامل�صبَّه به يف البيت.  - حدِّ
- ما ال�صفة امل�صرتكة ) وجه ال�صبه ( بني امل�صبَّه وامل�صبَّه به؟ 

- اأكانت ال�صفة امل�صرتكة اأقوى واأظَهَر يف امل�صبَّه اأم يف امل�صبَّه به؟
- ما الأداة التي ا�صتخدمها ال�صاعر ِلَعقد امل�صاَبهة؟  
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التقويم

اأركان الت�صبيه اأربعة هي:
1 -.Ìامل�صبَّه:  ما اأُحِلق )اأُ�رِص∑( بغري√ يف �صفة اأو اأك
2 -.Ìامل�صبَّه به: ما اأُحِلق )اأُ�رِص∑( غرُي√ به يف �صفة اأو اأك
وجه ال�صبه: ال�صفة ) ال�صفات ( التي ا�صت∑ بها امل�صبَّه وامل�صبَّه به، وتكون يف امل�صبَّه به اأقوى واأظَهَر.- 3
اأداة الت�صبيه: كّل لفß ت�ّمت به امل�صابَهة، ويكون حرًفا اأو ا�صًما اأو فعًا.    - 4

1 - هات اأفعاًل اأخرى ميكن ا�صتخدامها اأدوات للت�صبيه غري الفعل )ُي�ْصِبه(. 
2 - عنيِّ اأركان الت�صبيه يف كّل مثال من الأمثلة الآتية:

اأ   -  قال تعالى يف حال َقْوِم عاٍد حني اأَر�صَل عليهم الّريَح:
} ]�صورة احلاقة: اآية 7[ }      

ب-  قال ال�صاعر:
ــياًء الإْظــالِمَكــْم ُوجــوٍه ِمْثــِل النَّهــاِر �صِ يف  كاللْيــِل  ِلُنفو�ــضٍ 

جـ-  قال ال�صاعر:
ــباِحَكاأَنَّ اأَْخالَقــَك فـــــــــــي ُلْطِفها ال�صَّ َن�صــيُم  فيــــــــها  ٍة  َوِرقَّ
لِّ يف ُمالَزَمتي.  ديٌق كالظِّ د  -  يل �صَ
فاًء. هـ -  َوْجُه الَكرمِي ُي�ْصِبُه النَّدى �صَ

اأق�صام الت�صبيه   - 3
الت�صبيه. واعلم  َبه، واأداة  ال�صَّ اأربعة هي: امل�صبَّه، وامل�صبَّه به، ووجه  الت�صبيه  اأركان  اأن  عرفَت 
اأن هذه الأركان لي�صت مت�صاوية يف اأهميتها، ولتتاأكد من ذلك تاأّمل بعناية الأمثلة الآتية التي 

ميكننا اأن نعرّب بها عن �صجاعة جعفر الطّيار، ر�صي ال عنه:
جاَعِة    َجْعَفرl كاأَ�َصٍد يف ال�صَّ

      َجْعَفرl كاأَ�َصٍد 

نستنتج أّن
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جاَعِة        َجْعَفرl اأَ�َصدl يف ال�صَّ
 lاأَ�َصد lَجْعفر    

اإن تتبَّعنا الأمثلة ال�صابقة وجدنا اأن امل�صبَّه )جعفر( وامل�صبَّه به )اأ�صد( قد ُذِكرا يف الأمثلة جميعها، 
بخالف اأداة الت�صبيه )الكاف( ووجه ال�صبه )ال�صجاعة(، الّلذيِن ُذِكر كل منهما حيًنا وُحِذف 

حيًنا اآخر.
ولأن اأمثلة الت�صبيه جميعها ت�صرتك يف وجود امل�صبَّه وامل�صبَّه به، وهما ما ل يجوز حذفه يف 
تَبًعا  �صيكون  الت�صبيه  اأق�صام  بني  التمايز  فاإن  وعليه،  الت�صبيه.  َطَريَف  يا  �ُصمِّ فقد  الت�صبيه،  باب 

َبه من ِذْكر اأو حْذف على التف�صيل الآتي: لالأداة ووجه ال�صَّ
اأ  -  يكون الت�صبيه من حيث الأداة:

1 .   ُمر�َصاًل: اإذا ُذِكرت فيه اأداة الت�صبيه. وُي�صّمى ُمر�َصاًل لأن الأداة ُتر�َصل )ُتذَكر( �رصاحة.
ًدا لأن املق�صود هنا اأن امل�صبَّه يكاد  ًدا: اإذا ُحِذفت منه اأداة الت�صبيه. وُي�صّمى ُموؤكَّ ُموؤكَّ  . 2

يكون هو نف�صه امل�صبَّه به.
بَه: ب-  يكون الت�صبيه من حيث وجه ال�صَّ

اًل،  اًل لأن وجه ال�صبه يكون مبيًَّنا وُمف�صَّ اًل: اإذا ُذِكر فيه وجه ال�صبه. وُي�صّمى ُمف�صَّ ُمف�صَّ  . 1
اأي اأن امل�صاَبهة بني امل�صبَّه وامل�صبَّه به تكون يف ال�صفة اأو ال�صفات املذكورة دون غريها.
جُمَماًل: اإذا ُحِذف منه وجه ال�صبه. وُي�صّمى جُمَماًل لأن وجه ال�صبه ُيجَمل من غري ِذكر،   . 2

ول تكون امل�صاَبهة يف �صفة واحدة بل  مبجمل ال�صفات التي يت�صف بها امل�صبَّه به.

نستنتج أّن
ا�صُطِلí على  منهما; ولذلك  اأي  الت�صبيه ل يجوز حذف  اأ�صا�صيان يف  به ركنان  وامل�صبَّه  امل�صبَّه   - 1

ت�صميتهما )طريَف الت�صبيه(.
اأداة الت�صبيه ووجه ال�صبه ركنان غري اأ�صا�صين يف الت�صبيه يجوز حذف اأي منهما، اأو حذفهما مًعا.  - 2
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لكن اإذا قلنا: 
لَْيلى كالَقَمِر 

نكون قد اأر�صلنا الأداة )الكاف( لإقامة امل�صاَبهة بني ليلى والقمر، وحَذْفنا وجه ال�صبه )الُح�ْصن(
لنبنيِّ اأن ليلى ل متاثل القمر يف �صفة حمددة، واإنا يف ُمجَمل ال�صفات؛ كالو�صاءة، واجلمال، فالت�صبيه 

هنا ُمر�َصل ُمجَمل.    
واإذا قلنا:

لَْيلى َقَمرl يف الُح�ْصِن
لنا وجه  د اأن ليلى تكاد تكون القمر نف�صه يف الُح�ْصن، وبيّنّا وف�صّ فاإننا نكون قد حذفنا الأداة لنوؤكِّ

ل.   د ُمف�صَّ ال�صبه )الُح�ْصن( لنبنيِّ اأن الت�صابه بينهما يف �صفة الُح�ْصن دون غريها، فالت�صبيه هنا ُموؤكَّ
واإذا قلنا: 

lلَْيلى َقَمر
د ت�صاوي ليلى والقمر يف ُمجَمل ال�صفات، فالت�صبيه هنا  نكون قد حذفنا الأداة ووجه ال�صبه لنوؤكِّ

د ُمجَمل )بلي≠(. ُموؤكَّ

نستنتج أّن
الت�صبيه يُق�َصم من حيث اأداة الت�صبيه ووجه ال�صبه مًعا اأربعة اأق�صام هي:

ل( : ما ُذِكر فيه اأداة الت�صبيه ووجه ال�صبه.  1 - الت�صبيه التاّم )الُمر�َصل الُمف�صَّ
2 - الت�صبيه الُمر�َصل الُمْجَمل: ما ُذِكرت فيه اأداة الت�صبيه وُحِذف منه وجه ال�صبه. 

ل: ما ُحِذفت منه اأداة الت�صبيه وُذِكر فيه وجه ال�صبه.  د الُمف�صَّ 3 - الت�صبيه الُموؤكَّ
د الُمجَمل (: ما ُحِذف منه اأداة الت�صبيه ووجه ال�صبه.  4 - الت�صبيه البلي≠ ) الُموؤكَّ

ولبيان اأق�صام الت�صبيه من ناحية الأداة ووجه ال�صبه مًعا تاأّمل ما ياأتي:
لَْيلى كالَقَمِر ُح�ْصنًا

لعلك تالحظ اأن الأداة )الكاف( قد اأُْر�ِصَلت لعقد امل�صاَبَهة بني ليلى والقمر، واأن وجه ال�صبه )الُح�ْصن(  
ل )تاّم(. ل؛ لبيان اأن امل�صاَبَهة يف �صفة الُح�ْصن دون غريها، فالت�صبيه هنا ُمر�َصل ُمف�صَّ قد ُف�صِّ
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التقويم

1 - بيِّن اأق�صام الت�صبيه يف الأمثلة الآتية من حيث اأداة الت�صبيه ووجه ال�صبه مًعا: 
} ]�صورة ي�ض: اآية 39[ اأ   -  قال تعالى:{

ْت. رْيِ يف الأُْلفِة اإِذا اأَِن�صَ ب-  الُقلوُب كالطَّ
ياٌء''. رُب �صِ جـ-  قاَل َعَليِه ال�صالُة وال�صالُم: ''ال�صَّ

الِم. د  -  العاِلُم �رِصاٌج يف الِهداَيِة َوَتبديِد الظَّ
هـ -  اأَنَت كاللْيِث يف الإْقداِم.

اًل:  ًدا ُمف�صَّ 2 - الت�صبيه الآتي تاّم، اجعله مّرة بليًغا، ومّرة ُمر�َصاًل جُمَماًل، ومّرة ُموؤكَّ
الـُمَعلُِّم كالنَّْبِع يف الَعطاِء.

اأنواع الت�صبيه   - 4
)الُمفَرد والتمثيلي(

ف اأٍب لدموع طفلته: لننظر يف و�صْ
لِّ ِرقًَّة ُدموُع ِطْفَلتي َكالطَّ

ّل وهو الندى اخلفيف من حيث الرقة وال�صفافية، فكل من:  فالأب بذلك �َصبََّه دموع ابنته بالطَّ
ّل(، ووجه ال�صبه )الرقة وال�صفافية( ميثل معنى ُمفَرًدا. امل�صبَّه )دموع البنة(، وامل�صبَّه به )الطَّ

ا يف و�صف اأمٍّ لَخدِّ طفلتها: ولننظر اأي�صً
َخدُّ ِطْفَلتي َكالُْجلَّناِر ُحْمَرًة

الحمرار، فكل من:  ّمان من حيث  الرُّ َزْهر  بالُجلَّنار وهو  �صبََّهت خّد طفلتها  بذلك  فالأم 
ا. امل�صبَّه )خّد الطفلة(، وامل�صبَّه به )الُجلَّنار(، ووجه ال�صبه )الحمرار( معنى مفرد اأي�صً

اأما يف قول ال�صاعر ي�صف فتاة تبكي:               
ه��ا َخ��دِّ َعل�������ى  م��وَع  ال��دُّ ُج��لَّ��ن��اِرَك����اأَنَّ  َعل��������ى   xَط���ل بَ��ِق��يَّ��ُة 

اخلّد وحده  ُي�صبِّه  اأن  ول  الأب،  فعل  كما  ّل  بالطَّ َوْحدها  الدموع  ي�صبِّه  اأن  ال�صاعر  ُيِرد  فلم 

)1(

)1( الُعرجون: ِعْذق النخل الذي يحِمُل الّتمر.            
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التقويم

نة من الت�صبيهني مًعا، ف�صبَّه �صورة الدموع  بالُجلَّنار كما فعلت الأّم، واإنا اأراد ال�صورة املكوَّ
ّمان الأحمر. ون�صتطيع اأن ننتزع  ّل يالم�ض زهر الرُّ وهي ت�صيل على خد الفتاة ب�صورة بقايا الطَّ
)ن�صتخل�ض( وجه ال�صبه من �صورَتي: امل�صبَّه، وامل�صبَّه به، َفَنخُل�ض اإلى اأن وجه ال�صبه هو �صورة 

�صيء �صّفاف ي�صيل على �صيء اأحمر، وهذا هو الت�صبيه التمثيلي.

ًحا:  1 - ميِّز الت�صبيه املفَرد من التمثيلي يف ما ياأتي، مو�صِّ

اأ   -  قال تعالى:{  } ]�صورة الرحمن: اآية 24[
ب-  قال تعالى:{

                                        }  ]�صورة البقرة: اآية 261[     
جـ-  قال ب�ّصار بن ُبْرد:

نا واأ�صــياَفنا ليــٌل َتهــاوى َكواِكُبــْهكاأنَّ ُمثاَر النَّْقِع )3( فـــوَق روؤو�صِ

د  -  قال اأبو بكر اخلطيب:
ِبُخْطَبٍة ال�صــاِمعنَي  ُقلوَب  َهُر الَمْبثوُث َواللوؤُْلوؤُ النَّْثُرَبَهْرَت  ِهَي الزَّ

هـ -  يقال:
َغِر َكالنَّْق�ِض يف اْلَحَجِر الِعْلُم يف ال�صِّ

و  -  قال ابن �َصْهل الإ�صبيلي:
يا�ــضِ َتخاُلُه اَوالنَّْهــُر ما َبـْيــَن الرِّ �َصــْيًفا َتَعلََّق يف ِنجــاٍد )4( اأَْخ�رصَ

)1()2(

نستنتج أّن
من اأنواع الت�صبيه:

1 - الت�صبيه املفَرد: هو ما كان طرفا الت�صبيه فيه مفرَديِن، ووجه ال�صبه مفرًدا )لي�ص �صورة(. 
2 - الت�صبيه التمثيلي: هو ما كان طرفا الت�صبيه فيه �صورتِن، ووجه ال�صبه �صورة ُمنتَزعة منهما. 

ُفن. )1( الَجواري: ال�صُّ
)3( النَّْقع: الُغبار.

)2( الأعالم: الجبال.
)4( ِنجاد: ِحمالة ال�صيف.



19

الة وال�ّصالم: "ال�ّصاعي على الأَرملِة وامِل�صكنِي كاملجاهِد يف �صبيِل ال". ز   -  قال عليه ال�صّ

ح  -  قال خليل ُمطران:
ى يف الَجماَعِة َطْرَفُه ــبــاِح َجمــالَواأَداَر ِك�ــرصْ َكال�صَّ َفتــاًة  َفَراأى 

ط  -  قال اأبو فرا�س الëَْمدانّي:
واِحــــَدٌة الَم�صــيِب  َبــْدِء  ُل  ــَعِراأَوَّ ُت�ْصــِعُل ما جــاَوَرْت ِمَن ال�صَّ

َتْبــَدوؤُُه الَعظيــِم  الَحريــِق  َِرِمْثــُل  ال�ــرصَّ ــغــرَيُة  �صَ ــْوٍل  �صَ ُل  اأَوَّ

ف نْهًرا: 2 - قال ابن َخفاَجة ي�صِ
َبْطحـــاِء  فـــي  �صـــاَل  نْهــٌر  اأَ�ْصهى ُوروًدا ِمن َلمى )1( الَح�صناِءِل 

كاأّنــه ــواِر  ال�صِّ ِمثـــَل  ــٌف  �َصــمــاِءُمَتَعطِّ ــرُّ  جَمَ َيْكُنُفـــه  ْهــُر  والزَّ

ـــفُّ مُبقلــٍة زرقـاِءوَغَدْت حَتُفُّ به الُغ�صــوُن كاأّنها ُهـــْدٌب )2( حَتُ

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

نة لل�صورة الُكلِّّية يف البيت وفق اجلدول الآتي: ع عنا�رص ال�صورة املكوِّ 1 . وزِّ

عن�رص ال�صورة املقاِبل له يف )امل�صبَّه به(  عن�رص ال�صورة يف )امل�صبَّه(

2 . بنيِّ التَّ�صبيه التمثيلي يف البيت.

مو�ض. َفِة.              )2( الُهْدب: الرُّ نة يف ال�صَّ ْمرة امل�صَتْح�صَ )1( اللَّمى: ال�صُّ

اأن�صئ فقرة يف مو�صوع تختاره حتتوي على ت�صبيهات ُمْفَردة ومتثيلية.
نشاط
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ّدبي د األ َّنقْ تعريف ال

النَّْقد لغة : اإبراز ال�صيء وُبروُزه، ومتييز الدراهم وتبيني جيِّدها ورديئها و�صحيحها وزائفها.
والنقد ا�صطالًحا : حتليل الن�صو�ض الأدبية ملعرفة حما�صنها وم�صاوئها، ثّم معرفة الو�صائل التي 

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

ْقد ا�دبّي النَّ

ّدبي د األ َّنقْ وظائف ال

ّدبي شروط الناقد األ

يت�صح لنا من تعريف النقد الأدبي اأّن من وظائفه:
التي تكون ملالحظاتها  املوهبة  قه وحتليله واحلكَم عليه، من خالل  الأدبي وتذوُّ الن�ض  قراءَة   -1

قيمة وا�صحة يف تقدير َجْودته.
تقدير الأثر الأدبي للن�ض يف َنْف�ض املتلّقي.  -2

لة بني الأدباء من خالل املوازنة بني اأعمالهم الأدبية. املفا�صَ  -3
الن�ض من جمال وقيمة، وما قد  الناقد هو مراآة تعك�ض ما يف  اإن  اإذ  وبالنقد يزدهر الأدب، 

َيعرتيه من نق�ض.

اأن  من  بّد  فال  ال�صëيح،   ºواحلك الإن�صا±  له  ليتي�رّش  فيه؛  توافرها  من  بد  ل  �رشوط  للناقد   
اأدبية  ذائقٌة  البديهة، ولديه  ثقافة وا�صعة، و�رصيع  الأدب، وذا  �ًصا يف  ، ومتمرِّ النظر  ثاقب  يكون: 
َلف والـَخَلف، اإ�صافة اإلى  ِلًعا على  اآثار ال�صَّ عالية، وقادًرا على امل�صاركة العاطفية مع الأديب، ومطَّ

املو�صوعية والبعد عن التحّيز اأو التع�صب.
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عد اإلى مادة )نقد( يف معجم )ل�صان الَعَرب( لبن منظور، واكتب عدًدا من املعاين اللغوية التي 
تفيدها، ثم اعر�صها على زمالئك . 

التقويم

ف النقد الأدبي ا�صطالًحا.  1 - عرِّ
2 - بنيِّ ال�صلة بني معنى النقد يف ال�صطالح ومعناه اللغوّي. 

ح من خالل املقولة الآتية َعالقة الناقد بالأدب:  3 - و�صِّ

'' اإن َعالقة الناقد بالأدب مثل َعالقة الب�صتايّن باأ�صجار الورد، ُيبِعد عنها ما لي�ض منها، وينّقيها 
من الأَْو�صاب، ويعالج ما يف بع�صها من ِعَلل، ويربز جمالها، فاإذا هي مراأى ي�رّص الناظرين''.

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

نشاط



22

ّدبي عناصر العمل األ
يتكون الأدب بفنونه جميعها من خم�صة عنا�رص اأ�صا�صية، هي: العاطفة، والأفكار، وال�صورة، 
والإيقاع، واللغة. وهذا يعني اأن العمل الأدبي كي يكون قادًرا على اأداء مهمته الإبداعية ل بد من 

َتوافر هذه العنا�رص فيه، وت�صافرها مًعا يف بنائه.
ولكنَّ توافر هذه العنا�رص يف الأدب ل يكون على درجة واحدة، وهذا الختالف يف الدرجة 

راجع اإلى طبيعة كل فّن من فنون الأدب. 

هي جمموعة الأحا�صي�ض وامل�صاعر التي تنتاب الأديب حني مير بتجِربة ما، واقعية اأو متخيَّلة، 
اإلى القارئ مل�صاركته يف جتِربته والتفاعل معه. وحتليل  اإي�صالها  ُبْغية  اأن يعرّب عنها باللغة  ويحاول 
العاطفة ونقدها يف الن�ض يكونان بالبحث عن مدى تاأثريها يف نف�ض املتلقي، وما حُتِدثه من م�صاعر 

الُحّب اأو الُكْره اأو احلزن اأو ال�رصور اأو غري ذلك. 
وللعاطفة مقايي�ض، اأهمها:

دق الفني ال�صّ  -1
اأي قدرة العمل الأدبي على اإقناع املتلّقي ب�صدق م�صاعر الأديب كما يعربِّ عنها الن�ض، اإلى حد 

ي�صعر معه املتلّقي باأنه هو �صاحب العمل الأدبي، واأن هذا ما كان يريد هو نف�صه التعبري عنه.
التاأثري  -2

ته يف الإيحاء، ومن اأمثلة العاطفة املوؤثِّرة ما  اأي قدرة الن�ض على التاأثري يف نف�ض املتلقي، وقوَّ
يف قول املتنّبي يف احلّمى التي اأَ�صاَبْته:

الـّظـــالِمَوزاِئَرتــــي كــــــــاأنَّ بهــا َحيـــاًء يف  اإّل  َتــزوُر  َفـَلْي�ــضَ 
َفعاَفْتـهــا )3( وبـاَتْت يف ِعظـاميَبَذْلُت َلها اْلَمطاِرَف )1( والَح�صايا )2(
ال�ّصـــقــاِمَي�صــيُق اجِلْلــُد َعــْن َنْف�صــي وَعْنها ِباأْنـــواِع  ــُعــــُه  َفتو�صِ

العاطفة

داء. )1( الَمطاِرف: جمع ُمْطَرف، وهو الرِّ
ّية، وهي الِفرا�ض المح�صّو. )2( الَح�صايا: جمع َح�صِ

)3( عافْتها: كرَهتها.
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هي روؤية الأديب املتمثلة مبجموعة املعاين والإيحاءات التي ي�صعى اإلى التعبري عنها من خالل 
ن�صه الأدبي. وهي ما يهدف الناقد اإلى حتليله وتذّوقه وبيان مدى تاأثريه يف النف�ض. والروؤية يف 
العمل الأدبي ل تقت�رص يف دللتها على مقولة الأديب الأ�صا�صية بل تتعدى ذلك اإلى اخللفية املعرفية 

والثقافية والجتماعية.
وتوجد جمموعة من املقايي�ض ميكن  للناقد  اأن يحكم  من خاللها على اأفكار العمل الأدبي، منها:

مّو  ال�صُّ  -1
اأي اأن ُت�صِهم الروؤى والأفكار يف رفع َقْدر الإن�صان، وحثه على جتاوز اأو�صاعه الراهنة والتطلع 
ُتثار العواطف  اأف�صل. والأدب الرفيع �رصطه اأن تكون روحه �صامية جديرة باأن  اإلى اأو�صاع 

لأجلها، واأن َتر�َصخ  يف الذهن. ومن اأمثلة ذلك قول الُحَطْيئة:
ل َيذَهُب الُعرُف َبنَي اِل والّنا�ِضَمْن َيْفَعِل الَخْيــَر ل َيعَدم َجواِزَيُه

ال�صحة   -2
فالأفكار ال�صحيحة هي التي نرت�صيها وَنْقبلها يف اإطار العمل الأدبي، فال تخرج على حدود 
الُعْرف اأو الدين اأو املنطق. ومن اأمثلة ما ا�صُتقِبح من الأفكار قول ابن هانئ الأندل�صي مادًحا 

الُمِعّز لدين ال الفاطمي:
ــْئَت ل مــا �صــاَءِت الأَْقداُر َفاْحُكــْم َفاأَْنَت الواِحــــُد الَقّهاُرما �صِ

النَّْظم   -3
اأي  تقدمي الأفكار �صمن الن�ض الأدبي على نحو ل ُي�صعر بتناق�ض اأو َح�ْصو اأو ت�صتت فيها، 

ويكون الن�ض الأدبي كّله متما�صًكا من حيث ت�صل�صل الأفكار وتنظيمها.

األفكار
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الصورة

اإليقاع

اأفكاره   عن  التعبري  يف  اخليال  الأديب  توظيف  ومتّثل   الأدبي،  العمل  عنا�رص  اأبرز  من  وهي 
واأحا�صي�صه ليزيَد العمل الأدبي تاأثرًيا . فاخليال عامل مهم من عوامل الإثارة الفنية، ويعتمد على  
مبداأ اأ�صا�صي هو  حتليل عنا�رص احلياة واإعادة تركيبها يف �صورة جديدة. ومن اأمثلة ال�صورة الأدبية 

املوِحَية ما يف قول ب�ّصار بن ُبْرد:

ها ذاِئُبــْهَغَدْونا له وال�ّصْم�ُض يف ِخْدِر)1(  اأُمِّ َيْجــِر  مل  ــلُّ  والطَّ ُتطاِلُعنــا 
باملقابلة بني عنا�رص  رين  اإلى احلرب مبكِّ اأن يعربِّ عن فكرة خروجه وقومه  يريد  فال�صاعر هنا 
احلقيقة: الُغُدّو، وال�صم�ض يف ابتداء ال�رصوق، وعنا�رص اخليال: اخِلْدر، والفتاة، ف�صّور ال�صم�ض يف 
ابتداء �رصوقها وكاأنها فتاة تنظر با�صتحياء من ِخدر اأّمها، يف لوحة متخيَّلة اأبدعها ال�صاعر بنف�صه.  

ويعتمد جناح ال�صورة الأدبية  يف معايري النقد الأدبي على توافر مقايي�ض عديدة، منها : ان�صجام 
ال�صورة، واإيحاوؤها، وابتكارها باأن تكون طريفة غري م�صتهَلكـة يف ال�صتخـدام الأدبي )اأي غري 
تبيُّن  املتلقي  على  لي�صهل  الغمو�ض؛  يف  اإغراقها  بعدم  و�صوحها  اإلى  اإ�صافة  كثرًيا(،  م�صتخدمة 

عنا�رصها ودللتها. 

وهو النغمة التي تنتج عن توافر العوامل املو�صيقية من: وزن، وقافية، وحركة الأ�صوات وتاآلفها 
وتنا�صقها ومدى قدرتها على اإبراز املعاين التي  ي�صعى الأديب اإلى التعبري عنها، كما يف قول اخلن�صاء 

ْخر: يف رثاء اأخيها �صَ
الِعمــاِد)2( َرفيــُع  النِّجــاِد  �َصــتا)3(َطويــُل  مــا  اإذا  مــاِد  الرَّ َكثــرُي 

)1( الِخْدر: مكان اإقامة املراأة يف البيت.
)2( الِعماد: اخل�صبة التي تقوم عليها اخليمة، واملق�صود علّو املنزلة.

)3( �َصتا: اأقام باملكان �صتاًء.
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التقويم

اللغة

وهي الأداة التي ُت�صاÆ بها عنا�رص العمل الأدبي  من: عاطفة، واأفكار، و�صورة، واإيقاع .
ذلك  ومن  خا�صة،  عناية  الأديب  لغة  والُمحَدثون   القدامى  والدار�صون  النُّقاد  اأَْولى  وقد 

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

فال تخرج على قواعد اللغة النحوية اأو ال�رصفية.   
2- التَّنا�صب 

واملكانة  الثقايف،  امل�صتوى  من:  املخاَطب  حال  مقت�صى  الأدبي  العمل  لغة  ُتراعَي  اأن  وهو 
الجتماعية، وغري ذلك. 

َي وان�صغَل. )1( �َصال: َن�صِ
)2( اأ�صا: عالَج وداوى.

)3( ُم�صَتطار: مذعور ومفزوع كاأنه �صيطري من �صدة �صوقه.
)4( َجْر�ض: ال�صوت ال�صعيف، اأو جزء من الليل.

1 - َعالَم يعتمد جناح ال�صورة يف معيار النقد الأدبي؟ 
2 - بنيِّ املخالفة النحوّية يف قول ال�صاعر م�صطفى وهبي الّتّل:

ْت َلها النَّْف�ُض َتْنِزُعِبَنْف�صــــي واأَْهلــي اأَْفَتديهــا َمواِطًنــا َمدى الُعْمِر ما اْنَفكَّ
ح هذه العبارة يف �صوء درا�صتك عن�رص اللغة. 3 - يقال: '' لكلِّ َمقاٍم َمقاٌل''، و�صِّ

4 - يقول �صوقي يف احلنني اإلى الوطن وهو يف الُغربة:
َ َهْل �َصال)1( الَقْلُب َعْنها مـاُن الُمـوؤَ �ّصــي؟و�َصــال ِم�رصْ اأَْو اأَ�صــا)2( ُجْرَحُه الزَّ
َعَلْيـــه اللَّيـــــايل  ِت  َمــرَّ ُتَقـ�ّصــيُكلَّمـــا  اللَّيالــــي  يف  َوالَعْهــُد  َرقَّ 
َرنَّــْت الَبواِخــُر  اإذا    )3( ْيــِل اأَْو َعــَوْت َبْعـــَد َجْر�ِض)4(ُم�ْصـــَتطاٌر  َل اللَّ اأوَّ
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ْفِن َفْطٌن)1( لوِع  لل�صُّ )3(راِهٌب يف ال�صُّ بَنْق�ــضِ �صــاَعُهنَّ  ُثــْرَن)2(  ُكلَّمــا 
ح العاطفة يف هذه الأبيات. اأ   -  و�صِّ

ب-  كيف وّظف ال�صاعر الإيقاع يف اإظهار حّبه ال�صديد لوطنه؟
5 - قال َجرير يف رثاء زوجته:

ُيزاُرلول احلَيــــــاُء َلهاَجني ا�ْصـــــِتْعباُر واحلبيـــُب  قْبــَرِك  وَلــــُزْرُت 
ــغاُرَولَّْهـــِت َقْلبـــــَي اإذ َعَلْتنــي َكْبــَرٌة َبنيِك �صِ وَذوو التَّماِئم)4( ِمن 
اأَراِك ُك�صــيِت اأَجَمــَل َمنَظٍر وَوقـــاُروَلَقد  �َصــكينٌة  الَجمــاِل  ومــَع 
ا�صــَتقَبْلَتـها اإذا  َطيَِّبـــــــٌة  َخـــّواُرَوالّريــُح  ول  َدِن�ــضٌ  ل  والِعْر�ــضُ 
وا ّلـــى املالِئـــكـــُة اّلذين ُتُخريِّ َعليــــِك والأْبــراُر�صَ ــاِلحـوَن  وال�صّ

اأ   - ناق�ض اأفكار الن�ض من حيث: ال�صمو، وال�صحة، والنَّظم.
ة عن جتِربة اإن�صانية، بنيِّ مدى �صدق العاطفة وتاأثريها يف َنْف�ض  ب- جاءت الأبيات معربِّ

املتلّقي.

)1( َفْطن: ُمدِرك لتحّركات ال�صفن.
)2( ُثْرَن: حتّركت ال�صفن للرحيل.

)3( َنْق�ض: �صوت الناقو�ض، واملق�صود دّقات القلب املت�صارعة.
)4( ذوو التمائم: كناية عن الأبناء ال�صغار.

بنيِّ الت�صوير واخليال يف قول املتنّبي ماِدًحا:  

ِهْم ــخوُرها ل ُتوِرُقوَعِجبُت ِمن اأْر�ٍض �َصحاُب اأَُكفِّ ـن َفْوِقها و�صُ ـِ مـ

نشاط
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فون منهم اإّنا  خني اأّن الع�رص اجلاهلي يخلو من النقد الأدبي، والُمن�صِ يرى بع�ض النُّّقاد واملوؤرِّ
ه من النقد املنهجي مبعايريه التحليلية العلمية، وهذا ما اأ�رصنا اإليه يف فاحتة احلديث  يق�صدون ُخُلوَّ
عن ن�صاأة البالغة العربية وتطورها، فاملحاَكمات النقدية التي اأ�رصنا اإليها هناك هــي –يف الأ�صل– 
مالحظات نقدية ُعلِّقت على فنون الأدب امل�صموعة اآنذاك، اأي اأن النقد يف الع�رص اجلاهلي اإنا هو 
مالحظات ُعلِّقت على ما ُي�صَمع من فنون الأدب من غري ا�صتخدام امل�صطلحات الّثابتة اأو العتماد 

على معايري علمية وا�صحة. 
والنقد الأدبي يف الع�رص اجلاهلي على ب�صاطته واإيجازه وقّلة تعليل اأحكامه َنْقد منا�صب لبيئته، 

متوافق معها، م�صتجيب ملتطلباتها، موؤدٍّ ملهمته يف الرتقاء بالأدب. 

األنماط النقدية في البيئة الجاهلية 

الع�رص اجلاهلي- على  النقد الأدبي يف  اإلينا من ناذج  العميق واملتاأيّن يف ما و�صل  التاأّمل  اإّن 
قّلتها وب�صاطتها- يعطينا نظرة اإجمالية وفكرة عامة عّما كان عليه النقد الأدبي اآنذاك، فهو يظهر 

يف ثالثة اأوجه:
النمط الأّول ) النقد الذاتي (

د به نْقد ال�صاعر ل�صعره وتهذيبه له. ولعل اأبرز نوذج ميّثل هذا النوع هو ال�صاعر ُزهري  وُيق�صَ
ابن اأبي �ُصلمى، الذي كان ي�صتغرق يف تهذيب �صعره واإعادة النظر فيه َحْوًل كاماًل قبل اأن يخرج 
ي  يت الق�صائد التي ُتْنَظم وفق هذا الّنمط بالَحْولّيات و�ُصمِّ على النا�ض بق�صيدته، ولهذا ال�صبب �ُصمِّ

عر.  اأ�صحابها بَعبيد ال�صِّ
 النمط الثاين ) النقد اخلا�ص (

بياين،  وهو النقد الذي ن�صاأ بني طائفة خا�صة من ال�صعراء والأدباء. واأبرز �صاهد هنا هو الناِبغة الذُّ
ب له َخيمة من اأََدٍم)1( حمراء يف �صوق ُعكاظ،  فقد كان �صاعًرا وناقًدا، وّما ُيروى عنه اأّنه كانت ُتن�صَ
اإليه فيها �صعراء العرب َيعر�صون عليه اأ�صعارهم، ومن ذلك اأن الأع�صى وح�ّصان بن ثابت  يجتمع 

)1(  الأََدم: اجِلْلد.

ّ ّ

ّّمالمح النقد األدبي في العصر الجاهلي
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واخلن�صاء حتاكموا لديه، فقال للخن�صاء: '' واِل لول اأنَّ اأبا ب�صري )الأَع�صى( اأن�صَدين قبَلِك لقلُت: 
مها على ح�صان.  اإنِك اأَ�ْصَعُر اجِلنِّ والإن�ِض ''، ما يعني اأنه قّدم الأع�صى عليها، وقدَّ

النمط الثالث ) النقد العام (
واملق�صود به التعليقات التي كانت ت�صدر عن جماهري العرب وعامتهم. فالعرب اأهل بالغة وف�صاحة 
وبيان، وكانوا يتذّوقون الأدب بفطرتهم و�َصِجيَّتهم، وكانوا �صغوفني بال�صعر خا�صة، اإذ كانوا ي�صتمعون 
اإلى ال�صاعر اجلاهلي وي�صتعيدون يف ح�رصته ما ين�صده ِمراًرا، ويطلبون منه املزيد، واإذا رحل حتدثوا عنه 

ب بع�صهم عليه موؤِْثًرا �صعراء قبيلته.  ب بع�صهم له، وَتَع�صَّ وعن �صعره ورَوْوه وتناقلوه، فَتَع�صَّ

النقد الجاهلي و عناصر العمل األدبي

تناول النقد يف الع�رص اجلاهلي بع�ض عنا�رص العمل الأدبي ول �صيما اللغة والأفكار، ومن اأمثلة 
ذلك ما ياأتي:

نَْقد اللغة: فقد اأُِخذ على َلبيد بن َربيعة ت�صكيُنه الفعَل امل�صارع )َيْعَتِلق( يف قوله:

ـــها اأَْو  َيْعَتِلْق  َبْع�َض النُّفو�ِض ِحماُمها )1(َتــّراُك  اأَْمِكَنــٍة  اإِذا  َلــْم   اأَْر�صَ
ه الرفع، فال يجوز عطفه؛  اإذ جزَم الفعل )َيْعَتِلق( من باب َعطفه على الفعل املجزوم ) اأَْر�َض ( وحقُّ

ل�صتئناف املعنى.
عره ول  بياين اأّنه كان ُيْقوي)2( يف �صِ ا يف الع�رص اجلاهلي ما يروى عن الناِبغة الذُّ ومن نقد اللغة اأي�صً

يتفّطن لذلك، كقوله:
ُمــَزّوِداأَِمــْن اآِل َميَّــَة راِئـــــــٌح اأَو ُمْغَتدي وغــرَي  زاٍد  ذا  َعْجـــالَن 
نــا الُغــراُب الأَ�ْصـــَوُدَزَعـــَم الَبــوارُح اأّن رحَلَتنــا َغــًدا َ َوِبــذاَك َخربَّ

ب )املدينة املنّورة( اأرادوا اأن ُي�صِعروه باإْقوائه، فَعَمدوا اإلى جارية وطلبوا اإليها  فلّما قِدم على اأهل َيْثِ
عره، وتفّطن لإْقوائه، فاأ�صلحه بقوله: اإن�صاَد البيتني ال�صالفني مراٍت عدة، فاأح�ّض النابغة بُن�صوز يف �صِ

َوِبذاَك َتْنعاُب الُغراِب الأَ�ْصوِد

)1( احِلمام: املوت.
ِوّي يف بيت اأو اأكث. )2( الإْقواء: اختالف حركة الرَّ

ّ
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ْنَعٌة، وَرَحْلُت َعنها واأَنا اأَ�ْصَعُر الّنا�ِض''. ْعري �صَ ولهذا ال�صبب كان النابغة يقول: '' َقِدْمُت احِلجاَز ويف �صِ
نقد الأفكار: عرفَت اأن من مقايي�ض نقد الأفكار �صّحَتها، وذلك باأن تكون مواِفقة حلدود الُعْرف 
ب ) املدينة املنّورة ( فمالأ له َعَرابة  والدين واملنطق. وهنا ُيروى عن ال�ّصماخ بن �رصار اأنه قِدم َيْثِ

ا ومتًرا، فمدحه ال�صّماخ، فلما و�صل اإلى قوله: ّي - اأحد اأ�رصاف الأَْو�ض – راحلته ُبرًّ الأَْو�صِ
َرْحـلـــي وَحَمْلــِت  َبَلّْغِتنــي  َعَراَبــــَة، فا�ْصـــَرِقي ِبــَدِم الَوتـــنِياإِذا 

عاب عليه اأَُحْيحة بن الُجالح ذلك وقال له: ''ِبْئ�َض الُمجازاُة جازْيَتها''؛ لأنه  يريد اأن يجازَي ناقته 
على ح�صن �صنيعها بَنْحرها، فال�صاعر هنا خرج على حدود الُعْرف واملنطق. 

للنقد الأدبي يف الع�رص اجلاهلي خ�صائ�ض مازْته من النقد يف الع�صور الأخرى، ومن ذلك: 
النطباعية  -1

د بها اأن َيعتِمد النقد على َذْوق الناقد و�صالمة �صليقته، من غري اعتماد اأ�صول اأو اأ�ص�ض  وُيق�صَ
علمية وا�صحة اأو ا�صتخدام م�صطلحات ثابتة.

اجلزئية  -2
اأجزائه  كّل  ومدقًِّقا يف  الأدبية جميعها،  عنا�رصه  باحًثا يف  كّله  الأدبي  العمل  يتتبع  ل  فالنقد 
الأغلب -  – يف  متناوًل  واللفظتني  اللفظة  اأو على  والبيتني  البيت  يقت�رص على  بل  وجوانبه، 

عن�رًصا ما من عنا�رص العمل الأدبي.
قّلة التعليل  -3

اأي اأّن الناقد اجلاهلي كان ُي�صِدر اأحكامه بال�صتح�صان اأو ال�صتهجان من غري اأن ُيلِزم نف�صه 
بتعليل هذه الأحكام.

الإيجاز  -4
ونعني به اأّن الناقد كثرًيا ما كان يوِرد حكمه النقدي بعبارة موَجزة ُيفَهم منها ما ُيراد من غري 

�رصح اأو تف�صيل.

ّخصائص النقد األدبي في العصر الجاهلي
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نشاط

التقويم

Õَ - 1 ترّد على من يزعم اأن الع�رص اجلاهلي َخال من النقد الأدبي؟ 
2 - اذكر ثالًثا من خ�صائ�ض النقد الأدبي يف الع�رص اجلاهلي.

3 - هات مثاًل على النقد اجلاهلي لأفكار الن�ض.
بياين:  َه اإلى قول النابغة الذُّ 4- ما النقد الذي ُوجِّ

ُمــَزّوِداأَِمــْن اآِل َميَّــَة راِئـــــــٌح اأَو ُمْغَتدي وغــرَي  زاٍد  ذا  َعْجـــالَن 
نــا الُغــراُب الأَ�ْصـــَوُدَزَعـــَم الَبــوارُح اأّن رحَلَتنــا َغــًدا َ َوِبــذاَك َخربَّ

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

 êا يف اإن†صاÒًKتاأ Ìة ا÷اهلية، اأّي الأ‰اط ترا√ اأكÄلالأ‰اط النقدية يف البي ∂Fمن خالل ا�صتقرا
الن�ض الأدبي؟ علِّل ذلك.
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الفصل الدراسّي
الثاني
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االستعارة

ل بّد قبل احلديث عن ال�صتعارة من اأن نتفّهم املجاز؛ لأّن يف فهمه ما ُيعني على فهم ال�صتعارة.
ف �صيف الدولة احلمدايّن وقد راآه يحمل ح�صاًما يف جّو ماطر: انظر يف قول املتنّبي ي�صِ

wß�������َح ِم��ْن��َك  يَ���ْوٍم  ُك��لَّ  ُع��ج��اِبِلَعْيِنَي  اأَْم�������ٍر  ِم���ْن���ُه يف   ُ َ–َ������ريَّ

ُح�صاٍم َع��ل��ى  ُ�����ص��اِم  احل ذا  �َصحاِبح��م��الَ��ُة  َعلى  حاِب  ال�صَّ ذا  َوَمْوِقُع 

فاملتنبي يتعّجب من منظر ي�صاهده، اإذ يرى كما يبدو من البيت الثاين ُح�صاًما يحمل ُح�صاًما، 
لفظة  ا�صتخدم  املتنّبي  اأّن  الأّول وجدنا  ال�صطر  النظر يف  دّققنا  واإذا  �َصحاب،  على  مُيِطر  و�صحاًبا 
)ح�صام( الأولى  لتدّل على )ال�صيف(، وهو املعنى احلقيقّي لتلك اللفظة، يف حني ا�صتخدم لفظة 
املتنّبي  اأّن  اأي  اللفظة،  لتلك  الدولة(، وهو معنى غري حقيقّي  لتدّل على )�صيف  الثانية   )ح�صام( 
ا�صتخدم اللفظة يف  معنى جمازّي. واإذا اأعمْلنا النظر يف ال�صطر الثاين وجدنا اأّن املتنّبي ا�صتخدم لفظة 
)�صحاب( الأولى  لتدّل على )الغيوم(، وهو املعنى احلقيقّي لتلك اللفظة، يف حني ا�صتخدم لفظة 

)�صحاب( الثانية  لتدّل على )�صيف الدولة(، فهو معنى جمازّي. 
 

عت له. احلقيقة: ا�صتخدام الكلمة Ãعناها الأ�صيل الذي ُو�صِ
عت له. املجاز: ا�صتخدام الكلمة يف معنى غري املعنى الذي ُو�صِ

وقد يتبادر اإلى الذهن �صوؤال:  ما الَعالقة التي ترِبط املعنى احلقيقّي باملعنى املجازّي؟ وجنيب 
عن هذا ال�صوؤال بالبحث عن الَعالقة بني )احل�صام( و)�صيف الدولة( يف املثال ال�صابق ، والَعالقة 
بني )ال�صحاب( و)�صيف الدولة(، ون�صتطيع اأن نتبنّي اأّن ال�صاعر اإنا اأراد اأن ي�صبِّـه )�صيف الـدولـة( 

البالغة العربّية

نستنتج أّن
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بـ )ال�صيف(؛ لقوة �صيف الدولة، كما اأراد اأن ي�صبِّهه بـ )ال�صحاب(؛ جلوده وكَرمه، وبذلك تكون 
الَعالقة بني املعنى احلقيقّي واملعنى املجازّي قائمة على امل�صابَهة.

واإذا ا�صتجلينا طريَف الت�صبيه يف بيت املتنّبي وجدنا اأن املتنّبي �صّبه )�صيف الدولة( بـ )احل�صام(، 
فامل�صبَّه هو )�صيف الدولة( وامل�صبَّه به هو )احل�صام(، اإّل اأّن امل�صبَّه )�صيف الدولة( غري مذكور يف 
البيت، وكذلك �صّبه املتنّبي )�صيف الدولة( بـ )ال�صحاب(، فامل�صبَّه هو )�صيف الدولة( وامل�صبَّه به هو 
)ال�صحاب(، اإّل اأن امل�صبَّه غري مذكور يف البيت. ففي كال املثالني ُحِذف طرف من طريَف الت�صبيه 

وهو امل�صبَّه، وحْذُف اأّي من طريَف الت�صبيه ُيَعدُّ ا�صتعارة.
والآن لُننِعم النظر يف ال�صتعارتني الآتيتني: 

- قال تعالى عن مو�صى، عليه ال�صالم: 
]�صورة الأعراف: اآية 154[  {    }         

ْحبة ال�ّصوء:  ر اآَخَر من �صُ - قال اأَحدهم ُيحذِّ
lل تُ�صاِحْب َمن يف َقْلِبِه َمَر�ص

�ُصبِّه  فقد  )زال(،  مبعنى  ا�صتخداًما جمازيًّا  ا�صُتخِدمت  )�َصَكَت(  اأن كلمة  الكرمية جند  الآية  يف 
اأّن امل�صبَّه )زوال الغ�صب( غري مذكور يف الآية، ودّل عليه  اإّل  )زوال الغ�صب(  بـ )ال�صكوت(، 
كلمة )الغ�صب(، فالغ�صب يزول ول َي�صكت، وبذلك تكون كلمة )الغ�صب( دلياًل لفظيًّا )قرينة( 
اأن كلمة )َمَر�ض( ا�صُتخِدمت  على امتناع املعنى احلقيقي لكلمة )�َصَكَت(. ويف املثال الثاين جند 
ا مبعنى )�رّص(، فقد �ُصبِّه )الـَمَر�ض(  بـ )ال�رّص(، اإّل اأّن امل�صبَّه )ال�رّص( غري مذكور  ا�صتخداًما جمازيًّا اأي�صً
يف املثال، ودّل عليه معرفتنا ب�صياق املوقف الذي ُذِكر فيه القول، وهذا دليل معنوي )قرينة( على 

امتناع املعنى احلقيقي لكلمة )َمَر�ض(.
ح القرينة املانعة من اإرادة املعنى احلقيقي يف ال�صتعارة الواردة يف بيت  يف �صوء ما �صبق، و�صِّ

املتنبي ال�صابق، مبيًِّنا نوعها. 

ا لعاقة امل�صابَهة، مع قرينة لفظية اأو معنوية “نع من  ع له اأَ�صْ ال�صتعارة: لفß ا�صتُعِمل يف غري ما ُو�صِ
اإرادة املعنى احلقيقي. وال�صتعارة نوع من املجاز.

نستنتج أّن
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التقويم

من أنواع االستعارة
دعنا ننظر يف قول اأحمد �صوقي يف رثاء ال�صهيد عمر املختار:

ِبالَف��ا ُد  الُْمَج��رَّ ��ْيُف  ال�صَّ اأيُّه��ا  ماِن َم�صاَءي��ا  ��يوَف َعلى الزَّ يَْك�ص��و ال�صُّ
اإن املق�صود بـ )ال�صيف( هو )عمر املختار(، فـ )ال�صيف( اإذن لي�ض �صيًفا حقيقيًّا، وذلك بقرينة 

ا�صتخداًما  ا�صُتخِدمت  التي  الكلمة   ا�صتخداًما حقيقيًّا من  ا�صُتخِدمت  التي  الكلمة  ميِّز   -1
جمازيًّا، مع بيان القرينة املانعة من اإرادة املعنى احلقيقي، يف ما حتته خط يف ما ياأتي: 

الة وال�ّصالم:" ُبِنَي الإ�صالُم على َخْم�ضٍ: �صهادِة اأْن ل اإلَه اإل ال ُ واأنَّ  اأ   -  قال عليه ال�صّ
، و�صوِم رم�صاَن". حممًدا ر�صوُل ال، واإقاِم ال�صالِة، واإيتاِء الزكاِة، واحلجِّ

ب-  قال املتنّبي يف مدح �صيف الدولة:
وَم َعْنُهم وَيوًما ِبجوٍد َتطُرُد الَفقَر واْلَجْدباَفَيْوًمــا ِبَخْيٍل َتْطُرُد الــرُّ

ف َجَماًل: جـ-  قال اأبو متّام َي�صِ
و�ِض َينَهلُّ �صــاِكُبْهَرَعْتُه الَفيــايف َبْعَدمــا كاَن ِحْقَبًة       َرعاها وماُء الرَّ

ح ال�صتعارة يف ما حتته خط يف كل ما ياأتي مبّيًنا القرينة ونوعها: و�صِّ  -2 
} ]�صورة اإبراهيم: اآية 1[ اأ   -  قال تعالى:{

ب-  قال ابن ُزَرْيق الَبْغدادّي:
اأَ�ْصَتْوِدُع الَ فــي َبْغـداَد لـي َقَمًرا            ِباْلَكْرِخ )1( مْن َفَلِك الأَْزراِر)2(َمْطَلُعُه

جـ-  قال املتنّبي:
حـي والَهـوى والَقواِفيـا ولِكنs ِبالُف�ْص£اِط َبْحـًرا اأََزْرُتـُه)3(           َحيـاتـي وُن�صْ

الِم. ٌل يف تخلي�ِض الَب�رَصيَِّة من الظَّ د -  للُعَلماِء َف�صْ

لَّة يف بغداد.)1( الَكْرخ: اجلانب الغربي من بغداد. ْيتُه و�صانْدتُه.)2(  َفَلك الأزرار: حَمَ )3(  اأََزْرتُه: قوَّ
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�صّبه  قد  �صوقي  يكون  وبذلك  ال�صيوف(،  )يك�صو  وهي  احلقيقي،  املعنى  اإرادة  من  مَنعت  لفظية 
)عمر املختار( بـ)ال�صيف(، غري اأن امل�صبَّه غري مذكور يف البيت، واكتفى �صوقي بالت�رصيح بامل�صبَّه 

به )ال�صيف(. وال�صتعارة التي ُيحَذف فيها امل�صبَّه وي�رصَّح بامل�صبَّه به ت�صّمى ال�صتعارة الت�رصيحية. 
والآن تاأمل قول ال�صاعر َحْيدر حممود يتغّنى مبدينة جر�ض الأثرية:

تَْنِط����������ُق تَ��َزْل  لَ������ْم  تَْعِبُقِحجاَرتُه��ا  �������������������ذى  ِبال�صَّ واأَْرجاوؤُها 

فقد �صّبه ال�صاعر )احلجارة( بـ)الإن�صان(، ودّلنا على ذلك القرينة اللفظية )َتنِطق( املخت�صة بالإن�صان، 
فذَكر امل�صبَّه )احلجارة(، وحذف امل�صبَّه به، اإل اأنه كّنى عنه ب�صيء من َلوازمه وهو كلمة )َتنِطق(. وال�صتعارة 

التي ُيذَكر فيها امل�صبَّه وُيحَذف فيها امل�صبَّه به وُيكّنى عنه ب�صيء من لوازمه ُت�صّمى ال�صتعارة الَمْكنيّة.
فال�صتعارة  ُذِكر  فاإن  به،  امل�صبَّه  هو  ال�صتعارة  نوع  حتديد  يف  الفي�صل  اأن  لحظت  ولعلك 

ت�رصيحية واإن ُحِذف فال�صتعارة َمْكنّية. 
اأما النوع التايل من ال�صتعارة ف�صنعر�صه من خالل قول اأحدهم يخاطب ولًدا لي�ض له �صفات 

نة: اأبيه الَح�صَ
النّاُر تَُخلُِّف َرماًدا

فهذه العبارة يف معناها احلقيقي تدل على اأن النار بعد اأن تنطفئ ترتك خْلفها َرماًدا، لكن القائل 
نة حني ُينِجب َوَلًدا ل  مل يرد هذا املعنى، بل ا�صتخدم العبارة لُي�صبِّه حال الأب ذي ال�صفات الَح�صَ
يتحلى بتلك ال�صفات بحال النار التي ُتخلِّف رماًدا، ودلّنا على ذلك قرينة معنوية ُيظهرها �صياق 
املوقف منعت من اإيراد املعنى احلقيقي. ولعلك تبّينت اأن ال�صتعارة هنا وقعت يف الرتكيب كاماًل 
اأو ال�صتعارة  بَعْينها كما هو الأمر يف ال�صتعارة الت�رصيحية  ''الناُر ُتخلُِّف رماًدا''، ولي�ض يف لفظة 
الَمْكنّية. وُي�صّمى هذا النوع ال�صتعارة التمثيلية، وهي تقع اأكث ما تقع يف الأمثال واحِلَكم والأقوال 

املاأثورة.
والآن َتبنّي نوع ال�صتعارة يف كل من الأمثلة الآتية من خالل الإجابة عن الأ�صئلة التي تليها:  

ْيب الُهَذِلّي: قال اأبو ُذوؤَ  -1
واإِذا ال�َم�ِنيَّ��ُة اأَنْ�َص�بَ�ْت اأَْظ�ف�����������اَرها           اأَلْ�َف�ْي��َت ُك��لَّ تَميَم���ٍة)1( ل تَ�ْن�َف�������ُع

 .ّ )1( مَتيمة: ما ُيعلَُّق يف العنق ظنًّا اأّنه َيدفُع ال�رصُّ
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اأ   -  بنيِّ الت�صبيه الذي اأقامه ال�صاعر.
ب-  اأّي طريَف الت�صبيه ُحِذف يف قول ال�صاعر؟ 

جـ-  ما نوع ال�صتعارة يف البيت؟

قال الُحَطْيئة لعمر بن اخلطاب ملتم�ًصا منه العفو رحمًة باأبنائه:  -2
ِل)2( ل ماءl ول �َصَجُر م��اذا تَق�������وُل لأَْف��راñٍ ِب��ذي َم���َرñٍ)1(            ُزْغِب الَحوا�صِ

اأ   -  بنيِّ الت�صبيه يف البيت ال�صابق.
ب-  اأّي طريَف الت�صبيه ُحِذف؟

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

ُيقال ملن يعمل العمل بال طائل:  -3
اأَنَْت تَْنُفُخ يف َحديٍد باِرٍد

اأ   -  Õ �ُصبِّهت حال من يعمل العمل بال طائل؟
ب-  ما القرينة التي منعت من اإيراد املعنى احلقيقي؟

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

)1( ذي َمَرخ: ا�صم واٍد.
غر اأبنائه و�صدة حاجتهم اإلى الُمعيل. ل: كناية عن �صِ )2( ُزْغب الَحوا�صِ

نستنتج أّن

من اأنواع ال�صتعارة:
ال�صتعارة الت�رصيحية: وهي التي يُذَكر فيها امل�صبَّه به �رصاحة.  -1

ال�صتعارة الَمْكنيّة: وهي التي يُحَذف فيها امل�صبَّه به ويُكنّى عنه ب�صيء من لَوازمه.  -2
ع له اأ�صًا مع قرينة معنوية “نع من اإيراد  ال�صتعارة التمثيلية: وهي تركيب يُ�صتخَدم يف غري ما ُو�صِ  -3

املعنى الأ�صيل.
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ف�ائ������دة
ميكن عّد بع�ض الأمثلة ا�صتعارة ت�رصيحية اأو َمْكنية وفق اجلهة التي ُينَظر منها اإلى املثال. 

وللتو�صيح اإليك املثال الآتي:
ف َق�رًصا: قال الُبحرتّي َي�صِ

وعانََق��ْت الَْف�ص��اَء  َجواِنبُ��ُه  الُمْمِط��ِر َم��اأَْت  ��حاِب  ال�صَّ ِقَط��َع  �رُصُفاتُ��ُه 
ة( �رُصُفات الق�رص لل�صحاب  فبالنظر اإلى املثال من جهة لفظة )عاَنَقْت( جند اأن ال�صاعر قد �صبَّه )ُمالَم�صَ

بـ )الِعناق(، فيكون بذلك قد حذف امل�صبَّه و�رصَّح بامل�صبَّه به على �صبيل ال�صتعارة الت�رصيحية. 
وبالنظر اإلى املثال من جهة لفظة )�رُصُفات( جند اأن ال�صاعر قد �صبَّه )�رُصُفات الق�رص( املالِم�صة 
للغيم بـ)الإن�صان( الذي يعانق اآخر، فيكون بذلك قد ذكر امل�صبَّه، وحذف امل�صبَّه به واأبقى على 

�صيء من َلوازمه )عاَنَق( على �صبيل ال�صتعارة الَمْكنية.

)1( ير�صُف يف الأغالل: مقيٌَّد حمدود احلركة.

1-  بنيِّ ال�صتعارة ونوعها يف ما حتته خط يف كل من الأمثلة الآتية: 
ما ورد يف الَمواعظ: اأ   - 

ُه ِباإِْبعاِدها عن �َصَهواِتها َرِحَم الُ اْمَراأً َلَجَم َنف�صَ
قيل يف رثاء كبري َقْوم:  ب- 

نيا اإلى َهَلٍك َي�صرُي َفاإِْن َيْهِلْك َفُكلُّ َعموِد َقوٍم               ِمَن الدُّ
قال حممود دروي�ض خُماطًبا وطنه ِفَل�صطني: جـ- 

                            اأَيُّها النَّ�رْصُ اّلذي َيْر�صُف يف الأَغالِل ِمن دوِن �َصَبْب
ٍن. اأََطلَّ َعَلْينا الفجُر ِبوجٍه َح�صَ د  - 

يقال ملن يريد اخلري من غري اأن يتخذ اأ�صبابه: هـ - 
ْوِك الِعَنَب ِنَي ِمَن ال�صَّ اأَْنَت ُتريُد اأْن جَتْ

)1(
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ها ت�رصيحية اأو َمْكنية، حلِّلها على الوجهني مبّيًنا امل�صبَّه وامل�صبَّه به: يف كّل ّما ياأتي ا�صتعارة ميكن َعدُّ  -2
 اأ   -  قال تعالى: {    } ]�صورة ي�ض: اآية 37[

ه يف �صبيلِ ال كّلما  ٌك بِعنان َفَر�صِ الة وال�ّصالم:"خرُي الّنا�ض  َرُجٌل م�صِ ب - قال عليه ال�صّ
َع َهْيَعًة  طاَر لها ". �َصِمِ

اقرِتْح موقًفا منا�صًبا ُي�صتخَدم فيه كل مثال من الأمثلة الآتية:  -3
. اآِخُر الّدواِء الّكيُّ  اأ   - 

َة الَحْبِل. الَمْلدوÆُ َيخاُف َجرَّ  ب- 
كاَد الُمريُب اأْن َيقوَل: ُخذوين. جـ- 

اقراأ الأبياِت الآتية لأحمد �صوقي يف و�صف غدير ماء، ثم اأجب عن الأ�صئلة التي تليها:   -4

وَلــَقــْد َتـُمــرُّ َعـلـى الَغـديـــِر َتخـاُلــــُه         والنَّْبَت ِمراآًة زَهــــــــــْت باإِطــــــــــــاِر
ْت علــــــى اأَوتـاِر ـِل َمـْوُجــــُه وَجـــريـــُرُه          َكاأَناِمـــــــــٍل َمـــــــرَّ ـل�صُ ُحـْلـُو التَّ�صَ
ْت �َصــواعــُد مـاِئـــــــــِه وتاألَّـَقــْت          فيـهـا الَجـواهــُر ِمـن َح�صـًى وِجماِر)2( ُمــدَّ
ـلَّـٍة)3( ُمبـَتـلَّــٍة          َمْن�صوجـــــــــٍة من �ُصند�ٍض)4( وُن�صاِر)5( َيـْنـ�صـاُب فـــــــي ُمـْخـ�صَ

بنّي ما ورد يف الأبيات ال�صابقة من ت�صبيهات، ذاكًرا نوعها. اأ   - 
ح ما ورد يف الأبيات من ا�صتعارات، ذاكًرا نوعها. و�صِّ ب- 
�صف الغدير بلغتك اخلا�صة، م�صتعيًنا مب�صامني الأبيات. جـ- 

)1( َهْيَعًة: كّل ما ُيفِزُع الإن�صاَن من �صوٍت اأو فاح�صٍة ُت�صاُع.
)2( ِجمار: جمُع َجْمرة، وهي احل�صاة ال�صغرية.

لٍَّة: اأ�صابها الّندى. )3( خُمْ�صَ
نُد�ض: احلرير الرقيق. )4( ال�صُّ

)5( النُّ�صار: الذَهب.

)1(



39

امل�صاَبهة.  الَعالقة على  فيه  تقوم  املجاز  نوع من  ال�صتعارة  اأن  املجاز، وعرفت  معنى  عرفَت 
ح مفهوم املجاز الُمر�َصل، واختالفه عن ال�صتعارة. والآن نو�صِّ

تدبَّر قوله تعالى: 
{  } ]�صورة امللك: اآية 5[

اإن املق�صود بكلمة )َم�صابيح( يف الآية الكرمية هو )النجوم(، وبذلك تكون اكت�صبت معنى 
جمازيًّا بقرينة لفظية هي كلمة )ال�صماء( يف الآية؛ لأن ما تتزين به ال�صماء هو النجوم، واأنت تعلم 
ا اأن الَعالقة بني )م�صابيح( و )النجوم( هي امل�صاَبهة؛ اإذ �ُصبِّهت النجوم بامل�صابيح على �صبيل  اأي�صً

ال�صتعارة.
 والآن تعال ُننِعم النظر يف قول جرير ُمفتِخًرا:

َقْوٍم ِباأَر�ِص  م��������اُء  ال�صَّ نََزَل  ِغ�صابااإذا  كان���������وا  َواإِْن  َرَعْيناُ√ 

اإن املق�صود بكلمة )ال�صماء( يف البيت هو )الَمَطر(، وبذلك تكون كلمة )ال�صماء( اكت�صبت 
معنى جمازيًّا بقرينة لفظية هي كلمة )َنَزَل( يف البيت؛ لأن ال�صماء ل تنزل باأر�ض، بل الذي ينزل هو 
املطر. واإذا بحثنا عن الَعالقة التي ترِبط )ال�صماء( بـ )املطر( اأدركنا اأنها لي�صت امل�صاَبهة. واملجاز 
املجاز الُمر�َصل،  الَعالقة فيه بني املعنى احلقيقي واملعنى املجازي على غري امل�صاَبهة هو  الذي تقوم 

ل من الت�صبيه، اأي اأُخِلَي منه. ي ُمر�َصاًل لأنه اأُر�صِ و�ُصمِّ

المجاز المرسل

املجاز الُمر�َصل: نوع من املجاز تقوم فيه الَعاقة بن املعنى احلقيقي واملعنى املجازي على غري امل�صابَهة، 
مع قرينة “نع من اإرادة املعنى احلقيقي.

نستنتج أّن
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عرفَت اأن الَعالقة يف املجاز الُمر�َصل بني املعنى احلقيقي واملعنى املجازي تقوم على غري امل�صاَبهة، فاإذا 
كانت كذلك، فَعالَم تقوم اإًذا؟ لالإجابة عن هذا ال�صوؤال دْعنا ننظر يف قول امِرئ الَقْي�ض خُماِطًبا حمبوبته: 

قاِتل��ي ُحبَّ��ِك  اأنَّ  ِمنّ��ي   ∑ِ واأَنَّ��ِك َمْهم��ا تَاأُْم��ري الَقل��َب يَْفَع��ِلاأََغ��رَّ

لعلك تدرك اأن حمبوبة ال�صاعر مل تكن تاأمر َقْلبه حتديًدا، بل كانت تاأمر ال�صاعر ذاته، وبذلك 
يكون )القلب( قد ورد مبعنى جمازي، فاملق�صود هو )ال�صاعر(، واإن بحثت عن الَعالقة بني )القلب( 

عالقات المجاز المرسل

بنيِّ املجاز الذي َعالقته امل�صاَبهة واملجاز الذي َعالقته غري امل�صاَبهة، ونوع املجاز )ا�صتعارة اأو 
جماز ُمر�َصل( يف ما حتته خط يف كّل ما ياأتي:

| ]�صورة غافر: اآية 13[  قال تعالى: {  -1
- على العطاء: هاتِ املوؤمننَي- ر�صَي الُ  عنهنَّ الة وال�ّصالم يف حثِّ اأُمَّ قال عليه ال�صّ  -2

       " اأَ�رصُعُكنُّ حلاًقا بي اأطوُلُكنَّ يًدا " .

ل َتُكْن اأُُذًنا َتَتقبَُّل ُكلَّ ِو�صايٍة.   -3
هاٍم: قال اأحدهم لرامي �صِ  -4

اْرِم الأَْعداَء ِبالَمْوِت
َراأَيُت ِجباًل مَتُْخُر يف الِبحاِر.  -5

قال ال�صاعر:  -6
ْن جــاَرْت َعَليَّ َعزيَزٌة ّنوا َعَليَّ ِكراُمِبــالدي واإِ وَقــــــــــــْومي واإِْن �صَ

قال عبد احلميد الكاتب:   -7
ْتُه ِبناِبها  ْنيا حَمْفوفًة ِباْلَمكاِرِه، َفَمْن �صاَعَدُه الَحظُّ فيها �َصَكَن اإَِلْيها، َوَمْن َع�صَّ ''اإنَّ الَ َجَعَل الدُّ

ها �صاِخًطا َعَلْيها''. َذمَّ
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املذكور يف البيت واملعنى املراد وهو)ال�صاعر( عرفَت اأنها عالقة اجلزء بالُكل. واملجاز الذي ُيذَكر 
فيه اجلزء ويراد به الُكل هو جماز ُمر�َصل َعالقته اجلزئية.

ولتتبني املجاز الُمر�َصل الذي َعالقته الُكلِّيَّة تاأمل قول املتنّبي الآتي، ثم اأجب عن الأ�صئلة التي تليه:
َورائ��ي          َف��ا   َ ِم���رصْ ِباأَر���صِ  تَُخ��بُّ ِب����������َي الَمِط��يُّ ول اأَمام��ياأََقْم��ُت 

- اأَُيخرِبنا املتنّبي باأنه اأقام باأر�ِض ِم�رَص كلِّها اأم اأنه اأقام بجزء من اأر�ِض ِم�رص؟
اأم  امل�صاَبهة  املجازي على  )اأر�ِض ِم�رص( واملعنى  املعنى احلقيقي لرتكيب  الَعالقة بني  اأََتقوُم   -

على غري امل�صاَبهة؟
- ما الَعالقة بني املعنى احلقيقي لرتكيب )اأر�ِض ِم�رص( واملعنى املجازي ؟

- ماذا ن�صّمي هذا النوع من الَعالقة؟

من عاقات املجاز الُمر�َصل:
اجلزئية: اإذا ُذِكر )اجلزء( واأُريَد )الُكّل(.
الُكلِّيّة: اإذا ُذِكر )الُكّل( واأُريَد )اجلزء(.

ولتتعرف املزيد من عالقات املجاز الُمر�َصل تاأمل قوله تعالى:
)1(} ]�صورة العلق: اآية 17[  }

لعلك اأدركت اأن الكافر يدعو من َيُحلُّ بالّنادي ول يدعو الّنادي لأنه جماد، وبذلك يكون 
)الّنادي( قد ورد يف الآية الكرمية مبعنى جمازي، فاملق�صود هو )من َيُحّل بالّنادي(، واإذا بحثت عن 
. واملجاز  الَمَحلِّ باحلالِّ اأنها َعالقة  املراد عرفت  )الّنادي( املذكور يف الآية، واملعنى  الَعالقة بني 

الذي ُيذَكر فيه الَمَحّل وُيراد به احلالُّ فيه هو جماز ُمر�َصل َعالقته الَمَحلِّيِّة.
التي  الأ�صئلـة  اأجـب عـن  ثـم  الآتـي،  املثال  تاأمـل  احلالِّيَّة  الذي َعالقته  الُمر�َصل  ولتتبني املجاز 

تليه:
يَ�ْصهُر ِرجاُل الأَْجهَزِة الأَمِنيَِّة ِليَعي�َص الُمواِطنوَن يف اأَماٍن

)1( الّنادي: جَمِل�ض القوم. 

نستنتج أّن
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ّل الأَمان(؟ - اأَاأُريَد من معنى املثال اأّن املواطنني يعي�صون يف )اأمان( اأم يف )حَمَ
- اإًذا، ما املق�صود بكلمة )اأمان( يف املثال؟

اأََتقوُم الَعالقة بني املعنى احلقيقي لكلمة )اأمان( واملعنى املجازي على امل�صاَبهة اأم على غري   -
امل�صاَبهة؟

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

من عاقات املجاز الُمر�َصل:
.) ( واأُريَد )احلالُّ الَمَحلِّيّة: اإذا ُذِكر )الَمَحلُّ
  .) ( واأُريَد )الَمَحلُّ الحالِّيّة: اإذا ُذِكر )احلالُّ

بنيِّ املجاز الُمر�َصل وَعالقته يف ما حتته خط يف كل ما ياأتي:   
       اأ   - قال تعالى: {    | ]�صورة النفطار: اآية 13[

قال َمْعن بن اأَْو�ض: ب- 
ـــْوٍم        ـــلَّ َي ــَة ُك ــاي م ــرِّ ـــُمـــُه ال ــايناأَُعـــلِّ ــُدُه َرم ــاِع ــص ــّمــا ا�ــصــَتــدَّ � ــَل َف
ــَقــوايف       ــَم ال ــْظ ــْمــُتــُه َن ـــْم َعــلَّ َفَلّما قــاَل قــاِفيـــــًة َهجانـــــــيوَك

قال عليه ال�صالة وال�صالم:  جـ- 
ْت َعْيناُه''              '' �َصبَعٌة ُيِظلُُّهم الُ ِبِظلِِّه َيْوَم ل ِظلَّ اإل ِظلُُّه ...َوَرُجٌل َذَكَر الَ خاِلًيا َففا�صَ

قال املتنّبي: د - 
           ٌ َقْي�ــرصَ َففيهــا  ُرومٍ  يف  َحــلَّ  ُتبَّــُعاإْن  َففيهــا  ُعــْرٍب  َحــلَّ يف  اأَو 

قال ال�صاعر : هـ - 
اإذا َلْم اأُذْد َعْن ُحقوٍق ِلْلِعراِق َفَمْن َيذوُد؟

نستنتج أّن
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ْبُت ماَء َزْمَزَم. �رَصِ و  - 
 : قال اأبو الَفْتح الُب�ْصِتيُّ ز  - 

لى الّنا�ِض َت�ْصَتْعِبْد ُقلوَبُهُم                 ْن اإِ َفطاَلما ا�ْصــَتْعَبَد الإْن�صاَن اإِْح�صاُناأَْح�صِ

َهداُء يف َرْحَمِة اِل خاِلدوَن. ال�صُّ ح - 

وا�صتكمال لتبنيُّ عالقات املجاز الُمر�َصل تعال بنا نتدار�ض املثال الآتي:
- يقال ملن ُيكِث من �صنع املعروف: 

ْت اأياديَك الَورى)1( َعمَّ

لعلَك اأدركت اأن اأيادي �صاِنع املعروف مل َتُعمَّ الَورى، بل الذي َعمَّ الَورى اأُعطياته، وبذلك 
عن  بحثت  واإذا  )الأُعطيات(،  هو  املق�صود  فاملعنى  جمازي،  مبعنى  وردت  قد  )اأيادي(  تكون 
َبب  الَعالقة بني )اأيادي( املذكورة يف املثال واملعنى املراد وهو)الأُعطيات( وجدت اأنها َعالقة ال�صَّ
بَّب هو جماز  َبب ويراد به الُم�صَ بَّب، فالأيادي �َصَبب الأُعطيات. واملجاز الذي ُيذَكر فيه ال�صَّ بالُم�صَ

بَبية. ُمر�َصل َعالقته ال�صَّ
اأجب عن  ثم  الآتية،  الآية  تعالى يف  قوله  تدّبر  الُم�َصبَِّبيّة  َعالقته  الذي  الُمر�َصل  املجاز  ولتتبني 

الأ�صئلة التي تلي:

{  } ]�صورة الن�صاء: اآية 10[

ًما(؟ اأَاأُريَد من معنى الآية اأّن �صاِلبي حقوق اليتامى ياأكلون )ناًرا( اأم )طعاًما حُمرَّ  -
اأَتقوُم الَعالقة بني املعنى احلقيقي لكلمة )ناًرا( واملعنى املجازي على امل�صاَبهة اأم على غري   -

امل�صاَبهة؟
ما الَعالقة بني املعنى احلقيقي لكلمة )ناًرا( واملعنى املجازي ؟  -

ماذا ُي�صّمى هذا النوع من الَعالقة؟  -
)1( الَورى: الَخْلق. 
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من عاقات املجاز الُمر�َصل:
بَب( واأُريَد )الُم�َصبَّب(. بَبيّة: اإذا ُذِكر )ال�صَّ ال�صَّ

بَب(. الُم�َصبَِّبيّة: اإذا ُذِكر )الُم�َصبَّب( واأُريَد )ال�صَّ

م ما تبّقى من َعالقات املجاز الُمر�َصل اأَنِعم النظر يف املثال الآتي: ولنتمِّ
 ُيقال: 

يّوَن الُقطَن الَّذي يُْنِتجونَُه يَلبَ�ُص املِ�رصْ

من الوا�صح اأن امل�رصيني ل َيلَب�صون الُقطن، بل َيلَب�صون املالب�ض امل�صنوعة من الُقطن، وبذلك يكون 
)الُقطن( قد ورد مبعنى جمازي، فاملعنى املراد هو )اللِّبا�ض(، واإن بحثَت عن الَعالقة بني )الُقطن( املذكور 
واملعنى املراد )اللِّبا�ض( عرفَت اأن الَعالقة اأُقيمت على اعتبار احلالة التي كان عليها اللِّبا�ض قبل ت�صنيعه. 

واملجاز الذي ياأتي فيه املعنى املراد على اعتبار ما كاَن هو جماز ُمر�َصل َعالقته اعتبار ما كاَن.
ولتتبني املجاز الُمر�َصل الذي َعالقته اعتبار ما �صيكوُن تاأمل املثال الآتي، ثم اأجب عن الأ�صئلة 

التي تليه:

تَِلُد الأُرُدنيّاُت ُجنوًدا اأَوفياَء

اأَاأُريَد من معنى املثال اأّن اأبناء الأردنيات يوَلدون جنوًدا اأم اأنهم �صيكونون جنوًدا؟  -
اأََتقوُم الَعالقة بني املعنى احلقيقي لكلمة )جنوًدا( واملعنى املجازي على امل�صاَبهة اأم على غري   -

امل�صاَبهة؟
ما الَعالقة بني املعنى احلقيقي لكلمة )جنوًدا( واملعنى املجازي؟  -

ماذا ُي�صّمى هذا النوع من الَعالقة؟  -

نستنتج أّن
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من عاقات املجاز الُمر�َصل:
اعتبار ما كاَن: اإذا ُذِكر لفßُ ال�صيء باعتبار ما كاَن عليه.

اعتبار ما �صيكوُن: اإذا ُذِكر لفßُ ال�صيء باعتبار ما �صيكوُن عليه. 

بنيِّ املجاز الُمر�َصل وَعالقته يف ما حتته خط يف كّل مّما ياأتي:   -1
قال تعالى على ل�صان نوح، عليه ال�صالم: اأ   - 

{  } ]�صورة نوح: اآية 27[

ّية من القيادة اإمداَدُه بقّوٍة. طلب قائد ال�رصَّ ب- 
يقاُل ملْن رزَقُه الُ مولودًة:  جـ- 

اإّنها عرو�ٌض جميلٌة

َرَعِت الَغَنُم الَمَطَر. د  - 
: يقال للمتكربِّ هـ- 

اُب؟ كيَف لَك اأْن تتكرّبَ اأيُّها الرتُّ
قال عبد اجلّبار بن َحْمدي�ض: و  - 

اإيّن ـــَر  ـــْح ـــَب ال ـــــــــُب  اأَْرَك ــْبل  ــاِط ــع ــَم ـــُه ال ـــْن اأَخــــــاُف ِم
�َصاأوِقُد ناًرا. ز  -  

ح -  كاَن ِل�صاُن الَخطيِب َف�صيًحا.

نستنتج أّن
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قال اإيِلّيا اأبو ما�صي يف الإن�صان: ط - 
ــَي الّطــنُي �صــاَعًة اأَنَّــُه طيـــــ وَعْرَبــْدمَن�صِ ِتيًهــا  َف�صــاَل  َحقــرٌي  ٌن 

2- اجعل كالًّ من الكلمات الآتية جماًزا ُمر�َصاًل يف جملة وفق العالقة املبيَّنة اإزاء كل منها:
َعنْي )اجلزئية( اأ   - 

لِّية( اجلامعة )حَمَ ب- 
بَِّبيَّة( زق )ُم�صَ جـ- الرِّ

ُغالم )اعتبار ما �صيكوُن( د  - 
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كثرًيا ما تعِر�ض لنا عبارة ل ناأخذها مبعناها اللغوي امل�صَتفاد من اللفظ، واإنا ن�صتدّل بها على 
معنى اآخر؛ لأّن قائلها اأراد اأن يوِمئ بعبارته اإلى ذلك املعنى الآخر الذي يرافق معناها اللغوي يف 

لفظها.
عني يف توزيع ال�صدقات: ولتو�صيح ذلك لننظر يف قول اأحد املتطوِّ

�صوَن الأْر�َص كاَن النّا�ُص يف ِتْلَك البُْقَعِة يَْفَتِ

�صوَن الأْر�َض(، ومعنى ذلك اأنهم يجل�صون  ع عن حالة النا�ض، فذكر اأنهم )َيْفرَتِ لقد عربَّ املتطوِّ
�صوَن  على الأر�ض متَِّخذيَن ترابها ِفرا�ًصا، ولكنه ق�صد معنى اآخر غري هذا املعنى؛ فاأطلق اللفظ )َيْفرَتِ
الأْر�َض( ليَُكنَِّي به عن معنى يكون ُمالِزما للمعنى اللغوي وهو )الفقر(. اإذ جند اأن َثّمة َعالقة بني 
َفَمْن ل ميلك  �صوَن الأْر�َض( ُيالِزم املعنى املراد منه وهو)الفقر(،  ـِ )َيْفرَتِ ل املعنيني، فاملعنى اللغوي 
الِفرا�ض هو حتًما فقري. غري اأن املعنى اللغوي يبقى جائًزا، فمن غري الُم�صتبَعد اأن النا�ض يف املثال 

يفرت�صوَن الأر�َض على احلقيقة.
ف الذي اأُحيَل اإلى التقاعد: ثم ِلُننِعم النظر يف قول اأحدهم عن زميله املوظَّ

ِة َعَمِلِه نَظيَف اليَِد َظلَّ زميلي َطواَل ُمدَّ

اأن يده نقّية خالية من  اللفظ  اللغوي لهذا  اليد(، واملعنى  بـ )نظيَف  القائل زميله  فقد و�صف 
الأو�صاخ، اإل اأنه من الوا�صح اأن القائل مل يكن يق�صد هذا املعنى حتديًدا، بل اأَطلَق الرتكيب )نظيَف 
اليد( ِليَُكنَِّي به عن معنى اآخر هو )الأمانة(. وجند اأن املعنى اللغوي لـ)نظيَف اليد( يالزم املعنى املراد 

)الأمانة(، مع اأن املعنى اللغوي يبقى جائًزا.
وُي�صّمى املعنى اللغوي )الُمَكّنى(، يف حني ُي�صّمى املعنى املراد )الُمَكّنى عنه(.

الكناية
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الكناية: لفlß اأُطِلَق واأُريَد به لِزم معنا√، مع جواز اإيراد الُمَكنّى.
الكناية تتكون من:

الُمَكنّى: وهو املعنى الُمطَلق غري املراد.  -1
الُمَكنّى عنه: وهو املعنى املراد )املق�صود(.  -2

ًحا الـُمَكّنى والـُمَكّنى عنه: بنيِّ الكناية يف ما حتته خط يف ما ياأتي مو�صِّ
اأ   - قال تعالى: {  | 

]�صورة الإ�رصاء: اآية 29[

نوَن اأَْطوُل الّنا�ِض اأَعناًقا يوَم القيامِة". الة وال�ّصالم:" املوؤذِّ ب -  قال عليه ال�صّ
جـ - قال ِب�صارة اخلوِرّي )الأخطل ال�صغري(:

ــــنْيِ ــــَب احلــــاِج ــــا عــــاِقــــَد  ي اللَُّجنْيِ  الَجبيِن  َعلــــــــــى 

ًل: قال ُعَمر بن اأبي َربيعة متغزِّ د  - 
ِلَنوَفٍل اإِّما  الُقْرِط)1(  ُمَبعيَدُة َمْهوى  وها�صِ �َصْم�ٍض  َعْبُد  ّما  واإِ اأَبوها 

نستنتج أّن

)1( الُقرط: ما ُيعلsق يف �صëمة الأPُن من PهÖ اأو ف†صة اأو نëوهما.
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م الكناية باعتبار الُمَكّنى عنه ثالثة اأق�صام نتناولها يف الأمثلة الآتية:  ُتق�صَ
•  قال َح�ّصان بن ثابت الأن�صارّي يف املدح:

��ْوَن َح��تّ��ى م��ا تَ��ِه��رُّ ِك��ابُ��ُه��م          الُمقِبِليُ��ْغ�����صَ ��واِد  ال�����صَّ َع��ِن  يَ�ْصاأَلوَن  ل 

ف مدوِحيِه ب�صفة )الكَرم(،  يف جملة )ما تِهرُّ ِكالُبهم( كناية عن �صفة، اإذ اأراد ال�صاعر اأن ي�صِ
فكّنى بهذه اجلملة عن �صفة تالزمها، واملق�صود اأن كالب القوم ل تنبح لأنها اأَِلَفت كثَة القادمني 
ْيف، ما يدل على كَرم اأ�صحابها، فالُمَكّنى عنه اإًذا �صفة هي )الكَرم(. والكناية التي ياأتي فيها  وال�صَّ

الُمَكّنى عنه �صفة يكون نوعها )كناية عن �صفة(.
•  قال ال�صاعر:

��اِرب��َن ِب��ُك��لِّ اأَب��يَ�����َص ِم�����ْخ��َذٍم وال��ّط��اِع��ن��َن َم�����ج��اِم��َع الأ���ص��غ��اِنال�����صّ

يف تركيب )َمـجاِمَع الأ�صغاِن( كناية عن مو�صوف، اإذ ل يخفى هنا اأن ال�صاعر يتحدث عن 
)القلب(، فكّنى عنه برتكيب )َمـجاِمَع الأ�صغاِن(؛ لأن القلب مكان الُكره واحلقد يف الإن�صان، 
فالُمَكّنى عنه مو�صوف هو )القلب(. والكناية التي ياأتي فيها الُمَكّنى عنه مو�صوًفا يكون نوعها 

)كناية عن مو�صوف(.

•  ُيقال يف املدح:

الَمْجُد بَْنَ ثَْوبَْيَك، والَكَرُم ِمْلَء بُرَديَْك

 يف جملة )املجُد بنَي َثوَبيَك( كناية عن ِن�صبة، اإذ اأراد القائل اأن ي�صف مدوَحه باملجد، فعدل 
عن ن�صبة املجد اإلى املمدوح مبا�رصة، ون�صَبه اإلى ما له ات�صال باملمدوح وهو )َثْوَبيه(، فالُمَكّنى عنه 

هو )ن�صبة �صفة املجد اإلى املمدوح(. 
ا، اإذ اأراد القائل اأن ي�صف مدوحه بالكَرم،  ويف جملة )الكَرُم ِمْلَء ُبرَدْيَك( كناية عن ن�صبة اأي�صً
)ُبْرَديه(،  وهو  باملمدوح  ات�صال  له  ما  اإلى  ون�صَبه  مبا�رصة،  املمدوح  اإلى  الكرم  ن�صبة  عن  فَعَدل 

أنواع الكناية
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فالُمَكّنى عنه هو )ن�صبة �صفة الكرم اإلى املمدوح(. والكناية التي ياأتي فيها الُمَكّنى عنه ن�صبة �صفة 
يكون نوعها )كناية عن ن�صبة(.

الكناية تُق�َصم باعتبار الُمَكنّى عنه ثاثة اأنواع:
الكناية عن �صفة: اإذا كان الُمَكنّى عنه �صفة.  -1

الكناية عن مو�صوف: اإذا كان الُمَكنّى عنه مو�صوًفا.  -2
ال�صفة،  ب�صاحب هذ√  ات�صال  له  اإلى �صيء  ال�صفة  ن�صبة  الُمَكنّى عنه  اإذا كان  ن�صبة:  الكناية عن   -3

والأ�صل فيها اأن تُن�َصب اإلى �صاحبها. 

بنيِّ الكناية ونوعها يف ما حتته خّط يف الأمثلة الآتية:   -1
اأ   - قال تعالى: {  | ]�صورة الرحمن: اآية 56[

الة وال�ّصالم يف املوت:" اأَْكِثوا ِذْكَر هاِدم اللَّّذاِت ".  ب -  قال عليه ال�صّ
جـ -  قال ال�صاعر: 

ــــُه ــــُع ِظــــلَّ ــــَب ــــت ــــُن َي ــــْم ــــُي ــْهال ِركــاِب فــي  َيْم�صي  ــْجــُد  ــَم وال

ُع الَع�صا َعْن عاِتِقِه. د    - فالٌن ل َي�صَ

هـ   - قال ال�صاعر:

ْق�ِض)2( �رَصُّ َدبيِب الِل)1( الرُّ        وَدبَّـْت َلها فـي َمـْوِطِن احِلـلِم ِعلٌَّة           َلها َكال�صِّ

ّل، وهي احلّية ِمن اأخبث احلّيات.  الل: جمع �صِ )1( ال�صِّ
طة ب�صواد وبيا�ض.   )2( الّرق�ض: جمع َرْق�صاء، وهي احلّية املنقَّ

نستنتج أّن
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ْين بن الحمام الَفزارّي)1(: قال الُح�صَ و   - 

ما َفَل�ْصنا َعلى الأَْعقاِب ُتْدمى ُكلوُمنا)2(      ولِكْن َعلى اأَْقداِمنا َتْقُطـُر الدَّ

ز   - قال اأحمد �صوقي:

بابا ــلوِع َدٌم وَلـْحـٌم          ُهما الواهي الَّذي َثَكَل ال�صَّ َولـــي َبْيـــَن ال�صُّ

ح  - َحلَّ الَعْدُل يف َعباَءِة اْبِن الَخّطاِب.

ًل: ط  -  قال امروؤ القي�س ُمتغزِّ

ِل حى َلـْم َتْنَتِطْق َعـْن َتَف�صُّ ها         َنوؤُوُم ال�صُّ حي َفتيُت امِل�ْصِك َفْوَق ِفرا�صِ َوُت�صْ
ي  -  قال اإبراهيم طوقان يف ق�صيدته ن�صيد الـُبـراق: 

با)4( َدُم الَعَربيِّ اإِْن اأَبى)3(            َيْجري َعلى َحدِّ الظُّ
با                ِفـــدى الـُبـراِق والـَحــَرْم نــا اأَْن َنْغ�صَ وَحقُّ

بنيِّ اأنواع البيان التي در�صَتها يف ما حتته خّط يف الن�ض الآتي:  -2
قال م�صطفى �صادق الرافعّي يف الّدفاع عن ال�صاعر امِرئ القي�ض:

عر العربي ُيبنيَّ به الناق�ُض والوايف. وقد َعَر�ض  َبِقَي امُروؤ القي�ض كامليزاِن املن�صوِب يف ال�صِّ
الباِقاّلين يف كتابه طويلَة امرئ القي�ض، فانتقَد منها اأبياًتا كثرية؛ ليدلَّ بذلك على اأن اأَْجَوَد 
ها، فرِكَب يف ذلك راأ�َصه، فاأ�صاَب واأخطاأَ، وملا  عر ل ميتنع من اأمرا�ض الب�رصية وَنْق�صِ �صِ
'' قال:  ِخباوؤُها  ُيراُم  ِخْدٍر ل  ة  '' وَبْي�صَ القي�ض يف احلديث عن حمبوبِتِه:  امِرئ  انتقَد قوَل 
نة، ولكّن امَراأَ القي�ض مل َي�صِبق اإليها بل هي دائرٌة يف اأَْفواه الَعَرب'' . وهل  ''وهذه كلمٌة َح�صَ
كان الباِقاّلين– الذي عا�ض يف القرن الرابع الهجري- َي�صَمُع من اأَْفواِه الَعَرب يف ع�رِص 

امِرئ القي�ض؟ 
)1( �صاعر جاهلي.                                            )2( ُكلوم: َجْمع َكْلم، وهو الُجرح.

َبة، وهوَحّد ال�ّصيف. ل والخ�صوع.                    )4( الّظبا: َجْمع الظُّ )3( اأَبى: رف�َض الذُّ

با دُم العربيِّ اإْن اأبى يجري على حّد الظُّ
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مل يختلف النقد الأدبي كثرًيا يف هذا الع�رص عّما كان عليه يف الع�رص اجلاهلي، اإذ ظّل على �صكل 
مالحظات اأقرب اإلى النقد النطباعّي واجلزئية والإيجاز وعدم ا�صتخدام امل�صطلحات الثابتة على 
نحو ما كان يف الع�رص اجلاهلي، واإن برزت اإلى حد ما خ�صي�صة التعليل والعناية بالتجِربة الإميانية 

يف الأدب والنقد.
اأثار القراآن الكرمي يف نفو�ض العرب ت�صاوؤلت مهمة حول �رصورة التمييز بني التجِربة  فلقد 
اجلمالية والتجِربة الإميانية، واأن التجِربة الإميانية هي املن�صودة عند الأديب والناقد، ويتمثل ذلك 
ِن الكالِم، وقبيُحُه  ُنه كَح�صَ عُر مبنزلِة الكالِم، َفَح�صَ '' ال�صِّ يف قول الر�صول، �صّلى ال عليه و�صّلم: 
ُمواِفًقا للحق  – ما كان  – �صلى ال عليه و�صّلم  الر�صول  عر اجليد لدى  فال�صِّ  ،)1( الكالِم''  كقبيِح 
ًدا القيم العليا ومبادئ اخللق القومي والف�صيلة، اأي بعبارة النقد الأدبي  وتعاليم الدين الإ�صالمّي موؤكِّ
بن  َكْعب  بق�صيدة   – و�صّلم  عليه  ال  �صّلى   – الر�صول  اأُعِجب  ثم  ومن  الأفكار،  ب�صّحة  متّيز  ما 
ه الإ�صالم من قيم اجلاهلية، وكان  ُزَهري)بانت �صعاد( للتزامها القيَم الإ�صالمية وُبعدها عما مل ُيِقرَّ

من �صّدة اإعجابه بها اأنه َخَلَع على َكْعب ُبْرَدَته حني اأن�صده الق�صيدة.
وكذا كان اخللفاء الّرا�صدون وَمن عا�رَصهم من ال�صحابة، فقد ُعنوا مبوافقة ال�صعر لقيم احلق 
والف�صيلة وموافقة التعاليم الإ�صالمية، اأي الهتمام ب�صّحة الأفكار، ولكنهم اأ�صافوا التفاتهم اإلى 
م  العنا�رص الأخرى، مثل: اللغة، والإيقاع، والعاطفة، وال�صورة، فاأبو بكر – ر�صي ال عنه – ُيقدِّ
عره وعذوبته، اأي َجْودة لغته و�صالمة اإيقاعه. وعمر – ر�صي ال عنه –  بياين لُح�ْصن �صِ الناِبغة الذُّ
يَّ الَكالم،  َيحُكم لزهري باأنه �صاعر ال�صعراء، ثم َي�صفع حكمه باأ�صبابه، وهي: '' اأنه كان ل يتَِّبـع حو�صِ
ول ُيعاِظل)2( يف املنطق، ول يقول اإّل ما َيعرف، ول مَيدح الرجل اإّل مبا فيه''، ومعنى هذا اأنه كان 

)1( �صحيح اجلامع. 
)2( املعاظلة: التعقيد والت�صعيب. 

ْقد ا�دبّي النَّ
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التقويم

1 - اأّي عنا�رص العمل الأدبي َتراها يف الأحكام النقدية لدى عمر، ر�صي ال عنه؟ مثِّل على ذلك. 
2 - قال َح�ّصان بن ثابت: 

قائُلــُه اأَنــَت  َبيــٍت  ــَن  اأَح�صَ ــَدقاواإنَّ  َبيــٌت ُيقــاُل اإذا اأَن�صــْدَتُه: �صَ
بنيِّ املعيار النقدي الذي ي�صري اإليه َح�ّصان يف البيت.
ح حال النقد الأدبي يف ع�رص �صدر الإ�صالم.   3 - و�صِّ

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

واِزْن بني حال النقد الأدبّي يف الع�رص اجلاهلي وحاَلُه يف ع�رص �صدر الإ�صالم، ثم ناق�ض زمالءك 
لت اإليه. يف ما تو�صّ

ُيوؤِثر التنا�صب يف اللغة الأدبية، والإيحاء والو�صوح يف ال�صورة، اإ�صافة اإلى اأنه َيُعّد �صدق العاطفة 
ل كذلك �صعر  و�صحة الأفكار يف ال�صعر اأ�صاًل من اأ�صول النقد . وعثمان – ر�صي ال عنه – يف�صِّ

د قول زهري: ُزَهري ِلما يتجّلى فيه من �صحة الأفكار؛ لذا، كان ُيردِّ
واإِْن خاَلها َتْخفى َعلى الّنا�ِض ُتعَلِموَمْهما َتُكْن ِعْنــَد اْمِرى ِمْن َخليَقٍة 

وكذلك جند لالإمام علي – ر�صي ال عنه – كلمًة نقدية َتِنمُّ عن ذوقه الأدبي، فقد ق�صى لأمِرئ 
واأ�صبَقهم  ناِدَرًة،  اأح�صَنهم  القي�ض(  امَراأَ   ( ''راأيُته  يقول:  اإذ  ال�صعراء،  مه على غريه من  بتقدُّ القي�ض 
باِدَرًة، واأّنه مل َيُقْل ِلرغبٍة ول رهبٍة''، وهذا لأنه �صبق ال�صعراء اإلى املعاين املبتَكرة، وكان اأح�صنهم 

بديهة  وابتكاًرا يف طرائق ال�صعراء، واأكثهم َجْودة يف الأفكار وال�صور.

من اأهم خ�صائ�ض النقد الأدبي يف ع�رص �صدر الإ�صالم ما ياأتي:
احلر�ض على التجِربة الإميانية يف الأدب والنقد.  -1

تعليل احلكم النقدي وتف�صريه.  -2

خصائص النقد األدبي في عصر صدر اإلسالم

نشاط
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معايير النقد األدبي في العصر األموي

تطور النقد الأدبي يف الع�رص الأموي يف بع�ض نواحيه عّما كان عليه يف الع�رص اجلاهلّي وع�رص 
النقد  من  �صيًئا  دت  ج�صَّ التي  النقدية  املظاهر  بع�ض  الع�رص  هذا  خالل  برزت  اإذ  الإ�صالم،  �صدر 
ن يف كل بيئة  املنهجي، وقد جتلى ذلك يف بيئات ثالث، هي: احلجاز، والعراق، وال�صام، حيث َتلوَّ

بلون خا�ض َتَبًعا لظروف احلياة الجتماعية وال�صيا�صية والقت�صادية التي اأحاطت بها.

النقد األدبي في الحجاز

ازدادت اأهمية منطقة احلجاز ومكانتها يف الع�رص الأموي، فقد اأ�صبحت ِخزانة لالأموال التي 
ُجمعت خالل الفتوحات الإ�صالمية، واأدى هذا اإلى اإِثراء الكثري من اأعيان العرب وا�صتقرارهم؛ 
فظهرت اجلواري، و�صاع الغناء، واكت�صى الن�ض الأدبي – اإزاء ذلك – بُحّلة جديدة، واقتفى اأثَره 
يف ذلك النقُد الأدبي، الذي �صعى فيه النُّقاد م�صًعى برَزْت فيه مظاهر نقدية مّيزت البيئة احلجازية، 

ومن ذلك:
تعليل املوازنات النقدية   -1

:ٌ َقّيات، فلما اأن�صد ُكثريِّ ومن ذلك ُمواَزنة عبد ال ابن اأبي عتيق بني ُكَثريِّ َعّزة وابن َقْي�ض الرُّ
اأَماَنتي  وُخــنَّ  ميعــادي  وَلْي�ــضَ ِلَمــْن خــاَن الأَماَنــَة ِديــُنواأَْخَلْفــَن 

ه و�صاَح، وقال: َب َنْف�صَ قال له ابُن اأبي عتيق: اأََعلى الأمانِة َتِبْعَتها؟ فانكفَّ ُكثريِّ وا�صَتغ�صَ
لِّــِه  ــفاَء الــُودِّ َيــْوَم حَمِ ُديــوُنَكَذْبــــــَن �صَ َوْعُدُهــنَّ  َمــْن  واأَْنَكْدَننــي 

ِحْبَتهّن؟ ذلك وال اأَْمَلُح لهّن، واإنا يو�صْفَن  ْين �صَ فالتفَت اإليه ابُن اأبي عتيق فقال: َوْيَلَك! اأََوِللدَّ
َقّيات كان اأَ�ْصَعَر منَك، اأما �صمعَت  بالبخل والمتناع، ولي�ض بالوفاء بالأمانة. �صيُِّدك ابن قي�ض الرُّ

قوله:
َكــَذَبــــْت  َثــْت  َحـــدَّ اإِْن  والَّتـــي يف َوْعــِدهــــــا َخــَلُج )1(والَّتــي 

)1( َخَلُج الوعِد: الكذُب فيه.
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ال�رصقات الأدبية  -2
بداأ احلديث عن ال�رصقات ال�صعرية منذ الع�رص اجلاهلي، لكّن اخلو�ض يف هذه الظاهرة والهتمام 
بها انت�رص يف البيئة احلجازية يف الع�رص الأموي ب�صورة وا�صحة، ومن ذلك اأن الَفَرْزَدق لِقي 

ُب العرب حني تقول: ْخر، اأنَت اأَْن�صَ ًا، فقال له: يا اأبا �صَ ُكثريِّ
َفَكاأّنــا ِذْكَرهــا  ِلأَْن�صــى  �َصــبيِلاأُريــُد  ِبــُكلِّ  َلْيلــى  لـــي  مَتَثَّــُل 

�ض)1( لُكثريِّ ب�رصقته من َجميل ُبثينة حني قال: وهنا اأراد الَفَرْزَدق اأن ُيَعرِّ

َفَكاأّنــا ِذْكَرهــا  ِلأَْن�صــى  �ــضُ يل َلْيلــى َعلــى ُكلِّ َمْرَقِباأُريــُد  َتَعرَّ
: واأنَت يا اأبا فرا�ض اأَْفَخُر النا�ِض حني تقول: فقال له ُكَثريِّ

َواإِْن َنْحَن اأَْوَماأْنــا اإِلى الّنا�ِض َوقَّفواَترى النا�َض اإذا ما �رِصْنا َي�صريوَن َخْلَفنا
ده يف املدينة. ه �رَصَقه الَفَرْزَدق من َجميل حينما �صمعه ُين�صِ فهذا البيت َنْف�صُ

َعْر�ص املقايي�ص النقدية  -3
نراه  عتيق، حيث  اأبي  كاْبِن  النقدية  مقايي�صهم  َيعِر�صون  الذين  النُّقاد  من  الع�رص  هذا  ظهر يف 
يعِر�ض يف َنْقده العاطفَة بع�ض املقايي�ض، فالعاطفة ال�صادقة يف َنَظره هي ما تنبعث من اأ�صباب 
�صحيحة غري زائفة اأو ُمفَتَعلة، وعلى ال�صاعر اأن يكون اأميًنا مع نف�صه وعواطفه حتى ُيقنِع ال�صامع 

ب�صدق هذه العواطف، ومن اأمثلة ذلك اأنه لّما �صمع ابُن اأبي عتيق قول عمَر ابن اأبي ربيعة:
ٍة )3( َوَهى)4( َغرُبهــا)5( َفْلَياأِْتنا ُنْبِكِه َغداَوَمن كاَن حَمْزوًنا باإِْهراِق )2( َعرْبَ

يت وقال له: ُقْم بنا اإلى عمر، َفَم�صيا اإليه، فقال له ابن اأبي   اأخذ ابُن اأبي عتيق معه خالًدا اخِلرِّ
َفْلَياأِْتنا   '' اأبي عتيق: قوُلك:  عتيق: قد جئناَك ِلَموِعِدك، قال عمر: واأَّي موعٍد بيننا؟ قال ابن 

ُنْبِكه َغًدا ''، قد جئناَك، وال ل َنرْبَح اأو تبكَي اإن كنَت �صادًقا يف قولك.

�ض له بالقول: اأَْوَماأَ اإلى ما يريد ومل ُي�رصِّح به. )1( َعرَّ
)2( اإِْهراق الدمع: اإ�صالته على اخلدود.

)3( الَعربة: قطرة الدمع.
ُعَف. )4( َوهى: �صَ

)5( الَغْرب: َم�صيل الّدمع.
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تعميم احلكم النقدي  -4
فنجد كثرًيا من النُّقاد ُي�صِدرون اأحكاما نقدية عامة ِبَحّق بع�ض ال�صعراء؛ لإجادتهم يف بع�ض 
اأغرا�صهم ال�صعرية، فيجعلونهم اأَ�ْصَعَر النا�ض يف تلك الأغرا�ض، ومن اأمثلة ذلك تعميم حكم 

ابن اأبي عتيق حني �َصِمَع ُكَثريِّ َعّزة يقول:
ِبَقليــِلوَل�ْصــُت ِبرا�ٍض ِمْن َخليل ِبناِئٍل )1( َلــُه  اأَْر�صـــى  ول  َقـليــٍل 

فقال له: هذا َكالُم ُمكاِفى لي�َض بعا�صٍق، الُقَر�صّيان اأَ�ْصَعُر منَك، حيث يقول ابُن ربيعة:
الـُمَهّنــاَلْيــَت َحّظــي َكَلْحَظِة الَعْيـــِن ِمْنها الَقليــُل  ِمْنهـــا  وَكثيـــٌر 

قّيات اإذ يقول: وقي�ض الرُّ
َتْهـُجرينــا ل  ــُكم  ِبَعْي�صِ وَمّنينا )2( الـُمنـى ُثـــّم اْمـُطلينا )3(ُرَقـــيَّ 

َقّيات على ُكثريِّ من بيٍت واحد. م ابن ربيعة وقي�ض الرُّ فُيالَحظ اأن اأبا عتيق يقدِّ
النقد النِّ�ْصوّي  -5

ناقدة، وقد  اأديبة  �ُصَكْينة بنت احل�صني، فقد كانت  الأدبي  للنقد  رن  دَّ َت�صَ اللواتي  اأ�صهر  ومن 
َد ال�صعراء واأهل  منحها ال تعالى ف�صاحة الل�صان واأدب احلديث، وجمال�صها الأدبية كانت َمق�صِ
ثم  َعّزة،  وُكَثريِّ  وَجرير  الَفَرْزَدق  من  �صمعْت  اإنها  نقدها  اأمثلة  ومن  مكان،  كل  من  الأدب 

َدها: انتهت اإلى َجميل ُبثينة فاأن�صَ
َب�صا�َصــٌة َبْيَنُهــنَّ  َحديــٍث  �َصــهيـُدِلــُكلِّ  َبيَنُهــــنَّ  َقتيــــٍل  وُكـــلُّ 

مَت وَعَفْفَت، اأنَت الذي جعلَت قتيَلنا �صهيًدا، وحديَثنا َب�صا�صة، اأنَت اأَ�ْصَعُرهم. فقالت: اأْغَزْلَت وَكرَّ
عر، اإذ َمّر بها ال�صاعر النَُّمرْيّي  ْقَن ال�صِّ ا عائ�صة بنت َطْلحة، وهي من اللواتي َتذوَّ ومنهّن اأي�صً

يوًما فاأن�صد بني يديها:
ْت َع ِم�ْصًكا َبْطُن َنْعماَن اأْن َم�صَ وَّ َعِطــراِتَت�صَ ِن�ْصــَوٍة  يف  َزْيَنــٌب  ِبــِه 

ْفَت اإل َكَرًما وطيًبا وُتًقى وديًنا. فقالت: واِل ما قلَت اإل جمياًل، ول َو�صَ
)1( النائل: ما ُينال وُيدَرك.

)2( َمنِّينا: اجعلينا نتمّنى.
)3( اْمُطلينا: من الُمماطَلة بالوفاء وتاأخريه.
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ا على الوزن العرو�صي. )1( ُتْقَراأ بهمزة و�صل حر�صً
ب البيت لنف�صه ) َينتِحله( ُرْغم اأَْنف �صاحبه. )2( مق�صود ذلك اأن الَفَرْزَدق اأُعِجب ببيت ابن َمّيادة، فاأراد اأن َين�صُ

اختلف الأدب يف بيئة العراق عما كان عليه يف احلجاز، فهو يف العراق ي�صبه اإلى حد كبري 
الأدب اجلاهلي يف م�صامينه واأ�صاليبه، ويعود ذلك اإلى عامل الع�صبية الَقَبلية التي عادت اإلى الظهور 
ي: الفخر، والهجاء، وقد  من جديد، فقد كانت اأبرز مو�صوعات الأدب يف العراق �صمن َغَر�صَ

لَزَم النقَد الأدبيَّ جمموعٌة من املظاهر النقدية التي ظهرت يف هذه البيئة، ومن ذلك:
�صعراء النقائ�ص  -1

عرهم،  ب�صِ النا�ض  فاأُولَِع  والأخطل،  وَجرير  الَفَرْزَدق  اأ�صهرهم  ومن  النقائ�ض  �صعراء  ظهر 
و�صارت لهم �صوق يجتمعون فيها ُت�صّمى �صوق امِلرَبد، وهي ت�صبه �صوق ُعكاظ يف اجلاهلية، 

حيث َيِفُد اإليها النا�ض من كل اجلهات، ويجتمع فيها ال�صعراء يتنا�صدون الأ�صعار.
عر َجرير  ا، فقد اتفق الَفَرْزَدق والأَخَطل مًعا على اأن �صِ وقد َنَقَد �صعراء النقائ�ض بع�صهم بع�صً

اأكث �صيوًعا بني النا�ض من �صعرهما.
ويروى عن جرير اأن ابنه ِعْكِرمة قال: قلُت لأبي: يا اأََبِت، َمن اأَ�ْصَعُر النا�ض؟ فقال: اجلاهلية 
تريُد اأم الإ�صالم؟ قلُت: اأخربين عن اجلاهلية، قال: �صاعُر اجلاهلية ُزهرٌي، قلُت: َفالإ�صالُم؟ قال: 
عر الَفَرْزَدُق، قلُت: فالأخطُل؟ قال: ُيجيُد �صفَة امللوك وي�صيب نعَت اخلمِر، قلُت:  َنْبَعة ال�صِّ
ال�صعر حتى  ينابيَع  ر  اأنه فجَّ اأي  َبْحًرا،  عر  ال�صِّ َبَحْرُت  فاإين  َدْعني،  لنف�صَك؟ قال:  فما تركَت 

�صارت كالبحر عمًقا وات�صاًعا.
ال�رصقات ال�صعرية  -2

د: ومن ذلك اأن الَفَرْزَدَق َمرَّ باْبِن َمّيادَة وهو ُين�صِ
)1( َجميــَع الّنا�ِض كانوا ِبَرْبَوٍة وِجْئــُت ِبَجّدي ظاِلــٍم واْبِن ظاِلِمَلَو اأَنَّ
ــَعًة َلنا اأَْقداِمنــا ِباْلَجماِجِمَلَظلَّــْت ِرقــاُب الّنا�ِض خا�صِ �ُصــجوًدا َعلى 

ها، فقال ابن َمّيادة: ُخْذه، ل  َك من َقرْبِ نَّ اأُمَّ فقال الَفَرْزَدق: اأَما واِل َلَتَدَعنَُّه يل)2(، اأو لأَْنُب�صَ
بارَك ال لَك فيه.

النقد األدبي في بيئة العراق 
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يا�صي يقول: اإنَّ الَفَرْزَدق كان يقول: خرُي ال�رصقِة ما ل يجب فيه الَقْطُع، واملق�صود  وكان الرِّ
عر. �رصقة ال�صِّ
ف�صاد املعاين  -3

ة، قوَله  مَّ عاَب النُّقاد على �صعراء العراق ف�صاَد بع�ض معانيهم، فقد عابوا على ال�صاعر ذي الرُّ
ف ناَقِته: يف َو�صْ

ها ِبالكوِر َجاِنَحًة ــغي اإذا �َصــدَّ َحّتى اإِذا ما ا�ْصَتوى يف َغْرِزها)1( َتِثُبُت�صْ
َع  ْحَل، حتى اإذا َو�صَ دَّ عليها الرَّ غي كاأنها ت�صتمع اإلى حركة َمن يريد اأن َي�صُ واملعنى اأن الناقة ُت�صْ
�صمعه  وقد  احلركة.  و�رصعة  بالَفطانة  ي�صفها  اأن  يريد  قائمًة،  َوَثَبت  الَغْرز  ِرْجَله يف  �صاحُبها 

َك الّراعي:  ُجُل، األ قلَت كما قاَل عمُّ َع واِل الرَّ ِ د هذا البيَت فقال: �رصُ اأعرابي ُين�صِ
مــــــا للزِّ هــــــا  َخــدَّ ــَعـــٍة  َعـــُر )3(َووا�صِ ِم )2( فاخلـــدُّ مْنهــــا له اأَ�صْ
كـــو الرُّ قبــــَل  املــرَء  َتْعَجــِل  ـــــُرول  اأَْب�صَ بُرْكَبِتهـــــا  وْهــــَي  ِب 

واملق�صود و�صف الناقة مبا ينبغي اأن يكون فيها من الهدوء وال�صكون حلظة ركوبها؛ لئال توؤذَي 
راكَبها.

�صيوع النقد اللغوي  -4
َكُثَ َنْقد النحاة يف العراق لل�صعراء، وقد قام نقدهم على اأ�ص�ض مو�صوعية علمية ُلغوية، وكان 
عره. فقد ُذِكر اأن  َِمّي اأكَث علماء هذا اجليل نقًدا للَفَرْزَدق يف �صِ عبد ال بن اأبي اإ�صحاق الَح�رصْ

د يف مديحه َيزيَد بَن عبد الـَمِلك:  عبد ال بن اأبي اإ�صحاق ملا �صمع الَفَرْزَدق ُين�صِ
َت�رصُبنا ال�ّصــاِم  �صــماَل  ٍب )4( َكَنديِف الُقْطِن َمنثوِرُم�ْصــَتْقِبلنَي  ِبحا�صِ
ها  ِريِر )6(علــــــــى َعماِئِمنــا ُيلقى واأَْرُحُلنا َعلى َزواحَف ُتْزَجى )5( ُمخُّ

ْفع، وكذلَك قيا�ُض النحو يف هذا املو�صع.   قاَل: اأَ�َصاأَْت، اإنا هي )ِريُر( بالرَّ
ْحل. )1( الَغْرز: ِركاب الرَّ

مام: َحْلقة تو�صع يف اأَْنف الناقة اأو البعري. )2( الزِّ
عر: هو الذي به َمْيل. )3( الَخدُّ الأَ�صْ

ب: الّريح ال�صديدة. )4( احلا�صِ
)5( ُتْزجى: ُتْدَفع.

ير: الذائب الفا�صد من الُهزال. )6( الرِّ
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النقد األدبي في بيئة الشام 

ازدهرت احلركة النقدية يف َبالط اخللفاء الأمويني؛ لأن دم�صق كانت عا�صمة اخلالفة الأموية 
يتذّوقون  حاء،  ُف�صَ اأَْقحاًحا  َعَرًبا  اأمية  بنو  وكان  اجلهات،  كل  من  الـَمّداحون  ال�صعراء  اإليها  َيِفُد 

عر، وُيعَجبون به، وُيكاِفئون ال�صعراء على َجيِّده.  ال�صِّ
وكان الغالب على اأدب ال�صام املْدح الالئق باأ�صحاب الق�صور، وكان ال�صعراء الـُموالون للخلفاء 
هم ال�صعراء الُفحول: الَفَرْزَدق، والأخطل، وَجرير،  الأمويني اأكث من �صعراء اأي حزب اآخر، واأَهمُّ
ْخر الُهَذِلّي. وقد  ْيبايّن، واأبي �صَ اإ�صافة اإلى اأَْع�صى ربيعة، وعدّي بن الّرقاع العاملّي، والنابغة ال�صَّ
َعة اإحاطتهم  اأدى الإكثار من املدح اإلى الإكثار ِمن نْقده، وكان اأكث النقد من اخللفاء والأمراء؛ ِل�صَ
باللغة والأدب، وملعرفتهم الوثيقة مبحا�صن الكالم، واأ�صهر هوؤلء عبد املِلك بن مروان، الذي ُيَعّد 
َل يف ال�صام، اإذ كان يحّب ال�صعر، ويعقد املجال�َض احلافلَة بال�صعراء والأدباء. وقد متثلت  الناقَد الأوَّ

احلركة النقدية يف بيئة ال�صام مبجموعة من الظواهر النقدية، ومن ذلك:
نقد الأفكار  -1

َعّزَة،  يف  قلَت  ما  بع�َض  دين  اأَن�صِ له:  فقال  يوًما،  َعّزة   َ ُكَثريِّ مروان  بن  املِلك  عبُد  َد  ا�صتن�صَ اإذ 
َده حتى اإذا اأتى على: فاأن�صَ

ــْت ثمَّ هابْت وِهْبُتها َخليــُقَهَمْمُت وَهمَّ بالَحيــــاِء  ومْثِلــي  َحيــــاًء 
ْدَتنيه َلَحَرْمُتَك جائزَتَك، قال: ِلَم يا اأمرَي املوؤمنني؟  قاَل له عبد املِلك: اأما واِل لول َبيٌت اأَْن�صَ
ْكَتها معَك يف الَهْيبة، ثم ا�صتاأَْثْرَت باحلياء دوَنها، قال: فاأّي بيت َعَفوَت فيه يا  قال: لأنَك �رَصِ

اأمري املوؤمنني؟ قال: قوُلك:
ــواها اأُريــُد ِبهـــــا �صِ َيهيــُمَدُعــــوين ل  فيَمــْن  هاِئًمــــا  َدعــــوين 

نقد ال�صورة  -2
 ُيروى اأن الأخطل دخَل على عبد املِلك بن مروان يوًما، فقال: يا اأمرَي املوؤمنني، قد اْمَتَدْحُتَك، 

ْعرك. بُِّهني بالـَحيَّة والأَ�َصد فال حاجَة يل ب�صِ فقال: اإن كنَت ُت�صَ
ده  ّي الهوى، فاأن�صَ َقّيات بعد اأن اأعطاه الأمان، وقد كان من َقْبُل ُزَبرْيِ ودخَل عليه ابن قي�ض الرُّ
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مادًحا، حتى اإذا قال:
اأَبــو اأَبــوُه  الَّــذي  الأََغــرَّ  اْلعـا�ِض َعَلْيِه اْلَوقـــــاُر والـُحُجُب )1(اإّن 
َمْفِرِقــِه َفــوَق  الّتــاُج  َهــُبَيْعَتــِدُل  الذَّ َكاأّنــــُه  َجبيــــٍن  َعلـــــى 

قال له عبد املِلك م�صتنِكًرا: يابَن َقْي�ض، َتـْمدُحني بالّتاج كاأين من الَعَجم، وتقول يف ُم�صَعب 
بري: ابن الزُّ

اِل ِمــن  ــهاٌب  �صِ ُم�صــعٌب  ْلمـــاُءاإنــا  الظَّ َوْجِهــِه  َعــْن  جتلَّــْت 

نقد الَقوايف  -3
َقّيات وقد اأَن�صَد عبَد املِلك: ومّما ِعيَب من القوايف قول ابن َقْي�ض الرُّ

قـــــْد باملديَنــِة  الَحــواِدَث  اأَْوَجْعَننــي وَقَرْعــَن)2( َمْرَوِتَيــْه )3(اإنَّ 
)5(وَجَبْبَننــي )4( َجــبَّ ال�ّصــناِم َفَلــْم َمناِكِبَيــْه  يف  ري�صـــًـا  ْكــَن  َيرْتُ

فقاَل له عبد املِلك: اأح�صنَت، اإّل اأنَك ما اأََجْدَت فى َقوافيَك.
نقد الَخطابة  -4

د بن الأَ�صَعث َخَطَب بالِمْرَبد ِعند ظهور اأمر الَحّجاج عليه،  حمن بَن حممَّ ومن ذلك اأّن عبَد الرَّ
فقال: '' اأَّيها النا�ُض، اإّنه مل َيْبَق من َعُدّوكم اإِّل كما َيبقى من َذَنب الَوَزَغة )6(''، ف�صمعه َرَجٌل من بني 
رْي بن َكْعب، فقال: َقبََّحُه الُ من َخطيب، فما هكذا يكون الرتغيب والرتهيب، ياأمُر اأ�صحاَبُه  ُق�صَ

هم. دَّ من عزائمهم، ويدعوهم اإلى احلذر من َعُدوِّ هم، والأ�صل اأن َي�صُ بقّلة الحرتا�ض من َعُدوِّ
اإثارة الروح النقدية بن ال�صعراء  -5

�صاع يف بيئة ال�صام َبثُّ الروح النقدية بني ال�صعراء ل �صيما يف جمال�ض اخللفاء، فقد ُرِوَي عن 
ا يف جمل�صه، ومن ذلك اأنه دعا  هم بع�صً الوليد بن عبد املِلك اأنه كان َيَدُع ال�صعراء ينقد بع�صُ

)1( الُحُجب: َحَفظة يحيطون به.
َْبَن. )2( َقَرْعَن: �رصَ

)3( الَمْرَوتاِن: مثّنى َمْرو، وهما َحَجراِن اأبي�صاِن ُيقَدحان.
)4( َجبَّ ال�صيَء: ا�صتاأ�صله واأزاله.

ِد والَكِتف. َمُع َعْظمِ الَع�صُ )5( اْلَمْنِكُب: جَمْ
)6( الَوَزَغة: ُدَويَبة ُت�صّمى )اأبو ُبَرْي�ض(.
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التقويم

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

ح ذلك. 3 - كان للخلفاء الأمويني اأثر وا�صح يف ازدهار النقد الأدبي يف ال�صام، و�صِّ
4 - يف راأيك، كيف يكون لختالف ظروف احلياة الجتماعية وال�صيا�صية والقت�صادية بني 

ن النقد الأدبي الأموي؟ البيئات الأموية اأََثٌر يف تلوُّ
َلْت �ُصَكينة بنت احل�صني جميَل ُبَثينة على كل من: الَفَرْزَدق، وَجرير،  ح ما ياأتي: َف�صَّ 5 - و�صِّ

وُكَثريِّ َعّزة، وذلك يف قوله:
َب�صا�َصــٌة َبْيَنُهــنَّ  َحديــٍث  �َصــهيُدِلــُكلِّ  َبيَنُهــنَّ  َقتيــٍل  وُكلُّ 

عد اإلى ال�صبكة العاملية للمعلومات، وهات �صواهد نقدية اأخرى متثِّل بيئات النقد يف الع�رص الأموي. 

َد  م، فا�صتن�صَ َعِدّي بن اأبي الّرقاع وُكَثريِّ َعّزة اإلى جمل�صه، وكان على ِعلم مبا بينهما من َتخا�صُ
َده: َعِديًّا، فاأن�صَ

ًمــا فاْعتاَدهــا يــاَر َتَوهُّ ِمن بعِد ما �َصــِمَل الِبلى اأَْبالَدها )1(َعــَرَف الدِّ
حتى اأتى على قوله:

ْجَمــُع َبيَنهــا ــناَدها )2(وَق�صــيدٍة َقــْد ِبــتُّ اأَ َم َمْيَلهــا و�صِ اأَُقــوِّ حّتــى 
َمها.  ناد، فتحتاَج اإلى اأن ُتَقوِّ : لو كنَت َمْطبوًعا اأو ف�صيًحا مل تاأِت فيها بَمْيل ول �صِ فقال له ُكَثريِّ

 : ثم اأن�صَد َعِديٌّ
َعــن ِعْلــِم واِحــَدٍة ِلَكــي اأَْزداَدهاوَعِلْمــُت حّتــى مــا اأُ�صــاِئُل عاِلًما

غار  ي�صاألَك عن �صِ باأْن  املوؤمنني،  اأمرُي  َفْلَيْمَتِحْنَك  البيت احلرام،  َكَذبَت وربِّ   : ُكَثريِّ له  فقال 
الأمور دون ِكبارها؛ حتى َيتبنّي َجْهَلَك.

)1( اأَْبالدها: اآثارها.
ناُد: عيب من عيوب القافية. )2( ال�صِّ

نشاط
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