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  ١

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  المقدمة

ب  د  ربَّ ْمالحَ  لین حبی ّید المرس ى س الم عل الة والس المین والص ھ االع ل
  .وصحبھ المنتجبین  الطّیبین الطاھرین  ھل بیتوآبي القاسم محمد أالعالمین 

  …ا بعد مّ أ
ّ تَ ي تَ ذة الروافد البالغة التطبیقیّ  نْ نھج البالغة مِ  نَّ إف ھ مباحث الجل بالغة ى فی
  . )ص( واسالیب الفصاحة بعد كالم هللا تعالى وكالم رسول هللا جمیعھا 

ت  ُ كان ي أ ونَ  نْ أمنیت ھ ،فتحقّ  تك ة وبالغت ج البالغ ي نھ تي ف دما دراس ت عن ق
ُ  إلى شارأ ة بالغّیأستاذي المشرف بدراسة أ ان حد شروح نھج البالغة من وجھ ة فك

وم  ي الموس دین ا(بحث ال ال ة لكم ج البالغ رح نھ ي ش ـ ٦٧٩ت (لبحران ة ) ھ دراس
  ).بالغیة 

ھ حد الشروح أز ھذا الشرح بكونھ وقد تمیّ  ة وكون الملیئة بالمالحظات البالغی
د عرض الشرح الوحید الذي قدَّ  م فیھ مؤلفھ مقدمة بالغیة تجاوزت ستین صفحة وق

ة  وكونھ لم توجد لھ دراسة خاصة  من خاللھا معظم المباحث البالغیة ، من الوجھ
  .غیة البال

ىوقد قسمت دراستي  ي  عل ة ،تكلمت ف ة فصول وخاتم د وثالث ة وتمھی مقدم
د  ىالتمھی ذه وم عل ي ومشایخھ وتالمی دین البحران ال ال ھ نھج البالغة وعن كم ؤلفات

  .شرحھ لنھج البالغة  منھجھ في  مالمح ،فضال عن الوقوف عند اھم 
ت ف ل اوتناول اني (مباحث  الولي الفص م المع ث وتضمن خمس) عل ة مباح

ي  ث االول ف اء المبح اء ( ،ج ر واالنش ي) الخب اني ف اء الث اخیر(،وج دیم والت ) التق
اب(،وجاء الثالث في  ذكر واالیجاز واالطن ي ) الحذف وال ع ف اسلوب (،وجاء الراب

  ).الفصل والوصل (،وجاء الخامس في ) القصر 
،جاء  وتضمن اربعة مباحث)علم البیان (مباحث  الثانيوتناولت في الفصل  

ي ) المجاز ( المبحث االول في  اني ف ) التشبیھ ( بقسمیھ المرسل والعقلي ،وجاء الث
ي  ث ف اء الثال ھ ،وج ددة وأغراض یماتھ المتع تعارة ( وتقس اء ) االس امھا ،وج واقس

  .وأقسامھا ) الكنایة( الرابع في 
ي  ث مبحث ي الفصل الثال ت ف دیع (وتناول م الب ي ) عل ، جاء المبحث االول ف

  ).المحسنات المعنویة (،وجاء الثاني في ) محسنات اللفظیة ال(
  .وجاءت الخاتمة في اھم النتائج التي توصل الیھا الباحث 

ذه  ي ھ ود الشارح ف ى دراسة جھ ذه الدراسة عل ي مباحث ھ دت ف د اعتم وق
ھ  اقش من اراء سابقیھ وتعلیقات ا ن ار وم ا من افك ا عرض فیھ المباحث من خالل م

ین  موازنةعلیھا ،فضال عن  اھج البالغی ع من ة م ي المباحث البالغی نھج الشارح ف م
اء شرحھ  ا الشارح اثن االخرین ،فضال عن الوقوف عند االفكار البالغیة التي ذكرھ
ي شرحھ من اجل  ولم یذكرھا في مقدمتھ ،وذلك لسعة المجال الذي وجده الشارح ف

اول  ھ تن ام كالم بث افكاره البالغیة وذلك الن ا ) ع  (كالم االم ي ثنای ھ ف ّ الشرح  كل
  .االمر الذي لم نجده في مقدمتھ العتماده على االیجاز فیھا 
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  ٢

ن  لوب الشارح م م اس ا صعوبة فھ دة منھ ث صعوبات ع ت الباح د واجھ وق
ة الوالقراءة االولى ،وذلك العتماد الشارح على االیجاز في منھجھ  ي المقدم سیما ف

ة المفصلة  دعاني الى قراءة الشرح مرات عدة من مما  ار البالغی اجل اخراج االفك
من االفكار الموجزة ،فضال عن ذلك فان ھناك صعوبة اخرى تمثلت بقلة الدراسات 
ي  التي تناولت كمال الدین البحراني وشرحھ االمر الذي دعاني الى اعتماد الشرح ف

  .اغلب االحیان للوقوف عند الشارح وافكاره البالغیة 
من المصادر والمراجع القدیمة والحدیثة اھمھا  یركثاعتمدت ھذه الدراسة ال

نھایة االیجاز  في (لعبد القاھر الجرجاني ، و) دالئل االعجاز ( و ) اسرار البالغة (
للسكاكي ،فضال عن ) مفتاح العلوم ( لفخر الدین الرازي ، و) درایة االعجاز 

اني في خطب الحرب االداء البی(الرسائل الجامعیة التي تناولت نھج البالغة ومنھا 
التصویر الفني في خطب االمام علي ( لنجالء عبد الحسین ، و) في نھج البالغة 

لعباس علي حسین الفحام ، وذلك لتعرض ھذه الدراسات للفنون ) علیھ السالم 
  .البالغیة الموجودة في نھج البالغة 

لحمد وبعد ھذا فانني قد بذلت ما بوسعي فان اصبت فالحمد  وان زللت فا
  .لمن ال یزل

 ً مشحن حردان الدلیمي ( البد لي من شكر استاذي المشرف الدكتور وأخیرا
لما اعطاني من توجیھات وتصویبات منذ مناقشة موضوع الرسالة الى خروجھا ) 

في ھذه الصورة ،داعیا من الباري عز وجل ان یدیمھ ذخرا من اجل خدمة لغة 
تذتي في قسم اللغة العربیة لجھودھم القران بجمیع موضوعاتھا ،كما اشكر اسا

  .المباركة ،وهللا ولي التوفیق 
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  ٣

  التمھید
ة البحراني   النهج ومنهجیّ

  :نھج البالغة 
ي  ریف الرض عھ الش م وض ـ ٤٠٦ت (اس ھ ) ھ ع فی ذي جم اب ال ى الكت عل

ات في جمیع فنونھ ،ومتشعب) ع (المختار من كالم امیر المؤمنین علي بن ابي طالب 
ة اقطاب  ى ثالث دور عل ود والرسائل : غصونھ ،وجعلھ ی واعظ ،والعھ الخطب والم

  .)١(سواء قبل الخالفة ام بعدھا ) ع  (،والحكم واالداب ،وفیھا تصویر لحیاة االمام 
دة  د عب ول الشیخ محم اب یق ا للكت ذا االسم عنوان م : (( وفي وصف ھ ال اعل

یس  ھ ،ول اه من ى معن ة عل د اسما الیق بالدالل اب ،بازی ذا الكت ي وسعي ان اصف ھ ف
علیھ اسمھ ،وال ان اتي بشيء في بیان مزیتھ فوق ما اتى بھ صاحب االمتیاز  ادلّ مم
(()٢(.  

ار ادرة یعد نھج البالغة من االث ة او الن ة  المھم ھ من ناحی ا نظرت الی اذا م ف
النساني وجدتھ من االثار التي تقل نظائرھا في التراث ا. الشكل او ناحیة المضمون 

على ضخامة ھذا التراث فضال عن كونھ سراجا في ناحیة التاریخ كالقمر في وسط 
  ) ٣(السماء 
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انیده : ظ)١( ة واس ج البالغ ادر نھ رف : مص ف االش ي النج اء ف ة القض یني ، مطبع راء الحس د الزھ عب

ي  ٩٥/ ١:م ١٩٦٦–ھـ ١٣٨٦، ١،ط ة ف ة واللغوی ب البالغی ،وروائع البیان في خطاب االمام الجوان
ي ، .د:  )ع( ب بیان امیر المؤمنین علي بن ابي طال راث العرب اء الت ادي ،دار احی د الھ رمضان عب

  .٩٦:م٢٠٠٢–ھـ ١،١٤٢٣طلبنان، –بیروت 
ة )٢( ج البالغ ھ وطب: نھ ى تحقیق رف عل ده ،اش د عب یخ محم رح الش ھ ش ل : ع ید االھ ز س د العزی عب

  .١١/ ١: ،منشورات مكتبة التحریر 
للطباعة والنشر ) ع(السید محمد مھدي شمس الدین ،دار الزھراء :دراسات في نھج البالغة : ظ)٣(

،وقواعد البالغة على ضوء الكتاب  ١٠:م ١٩٧٢–ھـ ٢،١٣٩٢طلبنان ، –والتوزیع ،بیروت 
  .٢٢:ھـ ١٤٢٢،  ١ قم ،ط–مكتبة اھل البیت ،ایران  :الناشر ایة هللا مصطفى النوراني ،: والسنة 

  
  
  
  

ـ  الم ل ھ ك ت ان ا عرف ذا اذا م ا ھ یس غریب اریخ (( ول ي الت دة ف یة فری شخص
ر  ا الكثی اء عنھ االنساني على مختلف المستویات وقد كتب العلماء والمفكرون واالدب

ا  ان فضال عن فصاحتھ  )١())،وفي مجاالت العطاء االنساني جمیعھ د ك ھ فق وبالغت
د رسول هللا  اء بع ام الفصحاء وسید البلغ ھ  )ص( علیھ السالم ام د وصف كالم وق

دون كالم الخالق وفوق كالم المخلوق ، وكتاب نھج البالغة ((الفصحاء والبلغاء بانھ 
ھ اال هللا  ائق حكمت ھ ودق درك احد مغزى بالغت ب وال ی ذا المطل ى ھ وى حجة عل اق

  .)٢())ورسولھ 
م (( في ) ع (م فاالما ا عل ي م وق وف االدب كما ھو االمام في ما اثبت من حق

 –فیھ )ع (لالمام ُعرى البالغة وقد اشتدت  )٣()))نھج البالغة (وھدى،وایتھ في ذلك 
ي  فھو بحر ال ینزف وال یدرك غوره ، –أي نھج البالغة  ھ الخطاب ف د سخر ل وق
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  ٤

را القاء المواعظ البلیغة التي تحمل الحجج البالغة رك اث ارئ ، وتت ،وتھز السامع والق
  .)٤(عظیما في النفس

ھ السالم( وبالغة االمام  ى النصوص الواسعة ) علی ي نھجھ ال تقتصر عل ف
ھ  ة ُكیْ قِ ) (ع (وانما تدخل حتى في السطر الواحد ، ففي قول ا یحسن  لّ م ) امرىء م

دناھا شافیة لو لم نقــــف من ھذا الكتاب اال على ھذه الكل(( یقول الجاحـــظ  ة لوج م
ة  كافیة ، ومجزئة مغنیة ، بل لوجدناھا فاضلة عن الكفایة ، وغیر مقصرة عن الغای

  واحسن الكـالم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي )١(  ام عل اء ) ع (االم ي القض ھ ف روت : ومنھج دیر ، بی ة الغ ال ، مطبع اس الم ل عب ان  –فاض لبن
  ٥: ١٩٩٩–ھـ ١،١٤١٩ط،

لم(منتھى االمال في تواریخ النبي واالل )٢( یھم وس ي ، مؤسسة النشر : )صلى هللا عل اس القم الشیخ عب
  .٢٩٩/ ١:ھـ ٥،١٤٢٢طقم ، –االسالمي ، ایران 

  .٧،٨:م ١٩٧٥–ھـ ١٣٩٥جورج جرداق ،دار الشروق ، بیروت ،: روائع نھج البالغة )٣ (
ول هللا :  ظ )٤( یرة رس ھ  )ص( س ل بیت الم(واھ یھم الس ر ) عل الیف ونش بالغ ،ط: ، ت ة ال ، ٣مؤسس

  .٦٧٢/ ١: م ٢٠٠٣–ھـ ١٤٢٤
  
  

د البسھ  ان عز وجل ق ي ظاھر لفظھ ، وك ما كان قلیلھ یغنیك عن كثیره ، ومعناه ف
  .)١())من الجاللة ،وغشاه من نور الحكمة على حسب نیة صاحبھ وتقوى قائلھ 

ة ) ع (فضال عن ذلك فان اسلوب االمام  اظ العربی یتجلى لك بالثروة من االلف
ي  ات ف ازات والكنای ا ، والمج ا ومجازھ ا ، وحقیقتھ ذكرھا ومؤنثھ ا وم ي مفردھ ف
معرض انیق وقالب بدیع ، واالیجاز الدقیق مع االطناب في مقامھ ، ویظھر ذلك في 

ا لیكون  ر منھ ظ الكثی ھ فقره ، وسجعاتھ الفریدة ، والتي یجمل بكل ادیب ان یحف بیان
اق  ى طب اس ال از من جن ي نمط ممت ة ف لیم، والمحسنات البدیعی ي الس وین العرب التك
ھ اھل  ا یدرك اع مم ال االیق ب وعكس ،والجرس والموسیقى وجم وترصیع والى قل

  )٢(.الذوق الفني 
ام  ى االم نھج ال ھ ) ع(وقد وقع البعض في التشكیك في صحة نسبة ال او كون

احثون  )٣(التشكیكات  من وضع جامعھ الرضي وغیرھا من اء والب ف العلم ، وقد وق
ي  ام عل ى االم نھج ال عند ھذه التشكیكات وعند الشبھات الدائرة حول صحة نسبة ال

دائرة ) ع( ع التشكیكات والشبھات ال ذه التشكیكات ورد اخرون جمی ورد بعضھم ھ
ي  ام عل ى االم ، فضال عن ان بعضھم حاول ان  )٤() ع(حول صحة نسبة النھج ال

  ؤكد دفاعھ عن صحة ی
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥القاھرة ، ط –مكتبة الخانجي : ابو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ، الناشر : البیان والتبین )١(

في الكتاب ) (موسوعة االمام علي بن ابي طالب:، وینظر  ٨٣/ ١:م ١٩٨٥–ھـ ١٤٠٥،
محمد كاظم الطباطبائي ومحمود الطباطبائي ، دار : محمد الریشھري ، بمساعدة : تاریخ والسنة وال

  .٢٧٩/ ١٠م: ھـ ١٤٢١، ١قم ،ط –الحدیث ،ایران 
  .٢٧٤/ ١٠م) :(،وموسوعة االمام علي  ١٠٥-١/١٠٤: مصادر نھج البالغة :  ظ)٢(
اني : ظ)٣( د الث لطان بایزی اب الس ي وكت د عل ف ، الم: عھ ة المقتط د مجل  -٢٥١:م ١٩١٣،)٤٢(جل

المي ٢٥٢ ر االس ي العص اریخ االدب العرب ر ، . د: ،وت ارف ، مص یف ، دار المع وقي ض ش
  .١٢٨:م  ٩،١٩٦٣ط
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  ٥

ي :شرح نھج البالغة :ظ) ٤( ثم البحران ن می ي ب ـ٦٧٩ت(لكمال الدین میثم بن عل مؤسسة : ، الناشر ) ھ
ران ، ر ، طھ ـ ١٣٧٨النص ة وا ٨٥– ١/٨٣:ھ ج البالغ ادر نھ انیده ،ومص  ٢٢٢– ١/١٢٧:س

ام  ي خطاب االم ان ف راس  ١٠٩ -١٠٤: وروائع البی ي نب ام عل راس ،واالم اني ، :ومت لیمان كت س
  .٢٠٠:السید ھاشم شبر :الناشر 

ي  ام عل ي ذكرت كالم االم ساعة ) ع ( نسبة النھج من خالل عرض المصادر الت
  ) ١( القائھ وقبل جمع النھج وفي عصر جمعھ وما بعده 

ي  وفي ھذین ام عل ) ع(الدفاعین داللة قاطعة على صحة نسبة النھج الى االم
،كما اننا نشیر ھنا الى انھ ال اختالف على ان كتاب نھج البالغة ھو صنعة الشریف 
ارة ھي  الرضي أي جمع نصوصھ ووثقھا فال شك في ذلك ، ولكن النصوص المخت

الكثیر من االدلة التاریخیة ویتوافر على ذلك ) علیھ السالم(كلھا من كالم االمام علي 
  .)٢(والنصیة والعقلیة التي اسھب في ایرادھا الباحثون 

وقد اراد بعض الكتاب ان یخلق من ھذه الحقیقة الظاھرة مشكلة ُیصاغ حولھا 
ً لطمس وضوحھا ،عسى ان تتحول تلك الشكوك بتعاقب  على تعاقب العصور شكوكا

ك  العصور الى امر واقع في اذھان الناس ،ولكن ا تكشف تل امانة العلم والبحث دائم
ة  ج البالغ اب نھ ث كت ى ،حی ا االول ى فطرتھ ا ال ود بھ ة وتع ي الحقیق الشكوك وتجل

ة  ةصنع ة التاریخی ت االدل ذي اثبت ار نصوصھ من الكالم ال الشریف الرضي واخت
ي  ام عل ى االم ة نسبتھا ال ل الشك ) ع (والنصیة والعقلی ا ال یقب ل الشریف . بم فعم

ي  ذین الرض عریة ال امیع الش دواوین والمج ناع ال ھ ص وم ب ذي یق ل ال ل العم ھ مث فی
  .جمعوا اشعارالشعراء الكبار في دواوین حفظتھا وصارت تتداول على مر التاریخ

ھ الشروح  ت علی د توال ة صاحبھ فق اب نھج البالغة واھمی ونظرا الھمیة كت
ا  أىالتي ر یفھم من خاللھ ارئ ل ياصحابھا فیھا نقطة ضوء للق ام عل )  ع (كالم االم

د ) شرح نھج البالغة ( ومن ابرز ھذه الشروح في بالغتھ  عاليال ي الحدی ن اب ( الب
  .   ) ٣( لكمال الدین البحراني ) شرح نھج البالغة ( و ) ھـ  ٦٥٦ت 

  وقـد ذكـــر الذین احصـــوا شروح نھج البالغة شرح كمال الدین البحراني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٢-٣٦: وغریب نھج البالغة  ٩٢-١/٤٨:مصادر نھج البالغة : ظ )١(
ج البالغة : ظ )٢( ام  ٢٢٢-١٢٧:مصادر نھ ي خطاب االم ان ف ع البی ي ١٠٩-١٠٤:،وروائ ام عل ،واالم

  .٦٢-٣٦:، وغریب نھج البالغة ٢٠٠:نبراس ومرتاس 
   ٢٧٢ـ  ٢٧١/  ١:  مصادر نھج البالغة: ظ )  ٣( 
  .)٢(،وھو الشرح الكبیر الذي كشف بھ حقائق نھج البالغة ) ١()ھـ٦٧٩ت(

  كمال الدین میثم البحراني 
ق  الم المحق ي الع ي البحران ن المعل ثم ب ن می ي ب ن عل ثم ب دین می ال ال و كم ھ

ي  )٣(والفیلسوف المتبحر  دین البحران ال ال ة لكم ،وقد اھمل اصحاب التراجم الترجم
،واالقرب والدتھ قبل عام  ولد ذكروا سنة والدتھ وال في أي مكان من البحرینولم ی

  .)٤( المّدة خمس وثالثین وستمائة لوفاة احد مشایخھ في تلك 
  .مشایخھ وتالمیذه 

المحقق صاحب : من مشایخھ  ابو القاسم جعفر بن الحسن الھذلي الحلي المعروف ب
و السعادات اسعد شرائع االسالم وغ: التصانیف القیمة منھا  ا ،ومن مشایخھ اب یرھ

بن عبد القاھر بن اسعد االصفھاني ،وكمال الدین علي بن سلیمان البحراني صاحب 
  .)٥()االشارات (كتاب 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرح نھج البالغة لكمال الدین البحراني دراسة بالغیة ــــــــــــ
  

  ٦

ل (( ومن الراوین عنھ نصیر الدین محمد بن محمد بن الحسن الطوسي إذ  قی
ة ،  ي الحكم دین الطوسي ف ى نصیر ال ذ نصیر ان كمال الدین بن میثم تلمذ عل وتلم

ھ  ي الفق ثم ف ن می ى اب دین عل ور  )٦())ال و منص دین اب ال ال ھ جم راوین عن ن ال ،وم
ر  ي الخی ن اب رة ،واب انیف الكثی احب التص ـالمة ص روف بالعـــ ي المع ن الحل الحس

  اللیثي الواسطي ،والسید الشریف 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي  ٩٨:،وروائع البیان في خطب االمام  ٢٧٢-١/٢٧١: صادر نھج البالغة م: ظ)١( ي ف ،والتصویر الفن
ي  ام عل ة ) : ع (خطب االم ة التربی س كلی ى مجل ا ال دم بھ الة تق ام ، رس ي حسین الفح اس عل عب

  .١:م ١٩٩٩–ھـ ١٤٢٠بنات ، جامعة الكوفة ،لل
  ز:مقدمة مؤسسة النصر لشرح نھج البالغة للبحراني :ظ)٢(
  .،ومقدمة مؤسسة النصر لشرح نھج البالغة ٢٧١/ ١:مصادر نھج البالغة : ظ  )٣(
  .ي ـ ید :مقدمة مؤسسة النصر لشرح نھج البالغة للبحراني : ظ)٤(
  .ي : المصدر نفسھ : ظ)٥(
  . ٢/٢٧٢:مصادر نھج البالغة )٦(

ن طاو د ب ي الفضائل احم وس غیاث الدین ابو المظفر عبد الكریم بن جمال الدین اب
  )١(.المتوفى سنة ثالث وتسعین وستمائة 

  
  :مؤلفاتھ 

دّ  ا ناشر شرحھ لكمال الدین البحراني مؤلفات ع ا  )٢(ة عرض معظمھ ،اھمھ
  .ویقال لھ اصول البالغة ایضا وھو مطبوع ) تجرید البالغة (شرح نھج البالغة ،و

ا ر ه آوبعد ھذا یمكن االشارة الى ان سبب شرح البحراني لنھج البالغة ھو م
ائق  )٣(من تشوق عالء الدین عطا ملك ابن بھاء الدین محمد الجویني  ى كشف حق ال

ام  اب ) ع(كتاب نھج البالغة ، من خالل شرحھ جمیع كالم االم ذا الكت ي ھ وارد ف ال
)٤(.  

  :وفاتھ 
توفي كمال الدین البحراني في البحرین ،ودفن في مقبرة جده المعلي في قریة 

  .)٥(ھـ ٦٧٩وكانت وفاتھ عام ) ھلتا(
  

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .یا :مقدمة مؤسسة النصر لشرح نھج البالغة للبحراني : ظ)١(
  .ح : المصدر نفسھ : ظ )٢(
  .ز: المصدر نفسُھ : ظ )٣( 

داد  ة بغ ھ حكوم وض الی ویني ،ف د الج اء محم ن بھ ك اب ا مل دین عط الء ال و ع و(ھ نة )  ھوالك س
نة ) اباقا (ھـ وبقى علیھا من بعده في سلطنة ٦٦١ ى س ي اسوء حال ٦٧٥ال ان  ف ـ ، وك ى ھ ان ال

ا واستخلفھ اخوه  ات باباق ودار (م نة ) نك ا ٦٨١س ا ثانی ھ حكومتھ داد وفوض الی ى بغ اده ال ـ فاع ھ
  .ولما یكمل السنة توفي 

  .ز :نھج البالغة ، ومقدمة مؤسسة النصر لشرح ١/٢٧٢:مصادر نھج البالغة : ظ)٤(
ة : ظ )٥( ج البالغ ر لشرح نھ ة مؤسسة النص ة أ: مقدم ذخیرة التراثی ت :،وال دي ،بی ي الخال ن عریب حس

  .١/٣٩٥:م ٢٠٠٣الحكمة،بغداد ،
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  ٧

  
  :منھجھ 

ھ مالحظة مالمح  المتصفح لشرح نھج البالغة لكمال الدین البحراني یمكن ل
  :نھج البالغة ،ومنھا  منھج الشارح في مقدمتھ البالغیة وفي شرحھ لنصوص

  : التلخیص .١
ي  أمن خالل مقدمتھ البالغیة یمكن مالحظة ان الشارح یلج ى التلخیص ف ال

رازي  دین ال ر ال ل فخ ن قب ھ م دأ ب د ب یص ق ذا التلخ ة ،وھ ون البالغی رض الفن ع
ابي ) نھایة االیجاز في درایة االعجاز ( إذ لخص الرازي في كتابھ ) ھـ ٦٠٦ت( كت

اھر ال د الق اني عب ـ ٤٧١ت (جرج ة ) ھ رار البالغ از واس ل االعج ان  )١(دالئ ،فك
اھر  د الق اثره بعب ة ت ارئ مالحظ ن للق رازي أي یمك اب ال ا لكت ي ملخص البحران

  .والرازي بوضوح فضال عن المناقشات التي یعرضھا حول اقوالھم 
  :مفھوم البالغة والفصاحة ،وعالقة البالغة بالفصاحة .٢

ة سار یمكن من خالل مقدمة ال ة مالحظة عدة خطوات منھجی شارح البالغی
ة  أعلیھا الشارح لعرض مادتھ البالغیة ضمنھا ،فسرعان ما تراه یبد ة البالغی المقدم

وم  داء بعرض مفھ ات متنوعة ،واالبت ي الفصاحة والبالغة عارضا تعریف بمقدمة ف
ابقین والب ین الس م البالغی ا معظ ار علیھ ة س ة خطوة منھجی احثین الفصاحة والبالغ

  .)٢(المحدثین 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   –ھـ ١،١٤٠٢طعبد القادر حسین ،دار الشروق ، القاھرة ،.د: المختصر في تاریخ البالغة : ظ )١(
  .١٩٩:م ١٩٨٢

ق : كتاب الصناعتین الكتابة والشعر : ظ )٢( و ھالل العسكري ،تحقی د عل:اب د البجاوي ، ومحم ي محم
اھرة ، ة الق ب العربی اء الكت راھیم ، دار احی ل اب و الفض ـ ١،١٣٧١طاب ل  ٩-٦:م ١٩٥٢–ھ ، والمث

اعر  ب والش ي ادب الكات ائر ف ق :الس ر ،تحقی ن االثی ة :اب د ، مكتب د الحمی دین عب ي ال د محی محم
ي واوالده،مصر ، ابي الحلب ـ ١٣٥٨مصطفى الب ي البالغة ،وفصول  ٧١– ١/٦٤:م  ١٩٣٩–ھ : ف

ان ،ط:محمد بركات حمدي ابو علي،الناشر. د ع عم ـ ١٤٠٣، ١دار الفكر للنشر والتوزی م ١٩٨٣–ھ
دھا ، ٢٥: ا بع ان  وم الیب البی م اس روت.د:وعل ة والنشر ، بی وت ، دار االصالة للطباع  -غازي یم

ان، ـ ١،١٤٠٣طلبن ا .٧٣-١٩:م ١٩٨٣ھ ا وافنانھ ة فنونھ اني ( والبالغ م المع ن . د) :عل ل حس فض
  . ٧٧-١٣:م١٩٨٩–ھـ ٢،١٤٠٩طاالردن، –عباس ،دار الفرقان للنشر والتوزیع ، عمان 

ة الكالم  د طبیع الوقوف عن واختتم ھذه المقدمة الخاصة بالفصاحة والبالغة ب
ط  ان ووس ا طرف رة ولھ ب كثی د مرات ب المفی رى ان للتركی ة إذ ی ب للبالغ المرك

ب  ك التركی ع ذل ى ھو ان یق ا ھو اشد ،والطرف االعل ع ان یوجد م ى وجھ یمتن عل
ق  ھ تحق ھ معجز وب ا یلی ذا الطرف وم ى وھ ك المعن ادة ذل ي اف تناسبا واعتداال منھ ف

ى  ا الطرف االدن ات ،ام ردات والمركب ي المف والبالغة والفصاحة ف ى  فھ ع عل یجم
یس  ذا الطرف ل ى وھ وجھ لو صار اقل تناسبا منھ لخرج عن كونھ مفیدا لذلك المعن

  .)٢(، وقد ذكر السكاكي ھذین الطرفین)١(غة في شيء من البال
  

  :علوم البالغة .٣
لكنھ لم یعرفھما او ) البیان (وعلم ) المعاني (ذكر الشارح مصطلحي علم 

یحدد موضوعاتھما وھو بھذا متاثر بما فعلھ الرازي في نھایة االیجاز إذ ینقل 
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  ٨

ذي یتصور بالصور الخبر ھو ال(( الشارح قول الرازي وھو یتحدث عن الخبر 
  . )٣())الكثیرة وتظھر فیھ الدقائق العجیبة واالسرار الغریبة من علم المعاني والبیان 

ارة  وب ان عب د مطل ان (( ویرى الدكتور احم اني والبی م المع د )) من عل عن
رازي  ارح  –ال ورة  –والش ة بص و البالغ ام وھ ى ع ا اال معن م منھ ة ال یفھ غامض
    والشارح –ھا الرازيیلااصة التي حصرھا السكاكي فلم یشر ا معانیھا الخمّ أعامة ، 

   – وكان المعاني عنده     -
  

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٢٠:شرح نھج البالغة :ظ)١(
عبد .د:  ابو یعقوب یوسف بن محمد بن علي السكاكي ،حققھ وقدم لھ وفھرسھ: مفتاح العلوم : ظ)٢(

لالستزادة ،  ٥٢٦:م ٢٠٠٠–ھـ ١،١٤٢٠طلبنان ، –الحمید ھنداوي ،دار الكتب العلمیة ،بیروت 
احمد مطلوب ،مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد .د:معجم المصطلحات البالغیة :ینظر 

  .٦٣:،وقواعد البالغة  ١/٤٠٥:م ١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣،
الشریف فخر الدین : م البالغة وبیان اعجاز القران نھایة االیجاز في درایة االعجاز في علو)٣(

باسم محمد :االثر البالغي في التفسیر الكبیر :،وینظر  ٣٦:الرازي ،مطبعة االداب والمؤید القاھرة 
–ھـ ١٤٢٤ابراھیم عبد هللا الفھد، اطروحة تقدم بھا الى كلیة االداب ،الجامعة المستنصریة ، 

  .١/٢٧: ، وشرح نھج البالغة ٨: م ٢٠٠٣
  .)١(یراد فان البالغة  –وعند الشارح 

ة الن  ان وثیق م البی ویمكن توجیھ ذلك باعتبار ان الصلة بین علم المعاني وعل
ة الكالم لمقتضى الحال  سیما الكلیھما یحترز بالوقوف علیھما عن الخطا في مطابق

ان البالغة بمرجعی ر ب د اق ا ان السكاكي ق ا ادركن ا اذا م ا –ھ اني والبی ا  –ن المع مم
ى  )٢(الكالم حلة التزیین ویرقیھ اعلى درجات التحسین  یكسو ، وقد اشار السبكي ال

ھ  ان بقول اني والبی اني (( التداخل بین علمي المع واب المع اب من اب ان ب م البی ان عل
  .)٣())وفصل من فصولھ وانما افرد كما یفرد علم الفرائض عن الفقھ 

اني والبیان ال یعني عدم ادراك الشارح معظم لصلة بین علمي المعاوادراك الشارح 
مباحث هذین العلمین فقد ادرك الشارح معظم هذه المباحث اال انه لم یحدد مكان كل 
مبحث من علمي المعاني والبیان بشكل دقیق وهو بهذا متاثر بعبد القاهر الجرجاني الذي 

خر انفصال علم البدیع ، هذا من جهة ومن جهة اخرى ونظرا لتا)٤(لم یفصل بین العلمین 
جاء عرض الشارح فنون علم  )٥() هـ ٦٨٦ت(بن مالك اكعلم مستقل الى عصر بدر الدین 

  .البدیع ضمن عرضه مباحث العلمین المتقدمین 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : م ١٩٨٠–ھـ ١٤٠٠لطباعة ،بغداد ،احمد مطلوب ،دار الحریة ل.د: دراسات بالغیة ونقدیة :  ظ)١(
الي والبحث .احمد مطلوب ،ود.د: ، والبالغة والتطبیق ٤٥ یم الع ة وزارة التعل حسن البصیر ،طبع

  .٩٢:م ١٩٩٩–ھـ ١٤٢٠، ٢العلمي ،ط
  .٥٦:،ودراسات بالغیة  ٥٣٢:مفتاح العلوم : ظ)٢(
في كتاب شروح التلخیص  مطبوع(بھاء الدین السبكي :عروس االفراح في شرح تلخیص المفتاح )٣(

 :(١/٢٦١ .  
ا :ظ )٤( ا وافنانھ ة فنونھ دیع (البالغ ان والب م البی ر . د) : عل ان للنش اس ،دار الفرق ن عب ل حس فض

  .٢٧١:م  ١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧، ١االردن ،ط -والتوزیع ، عمان
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  ٩

ھ: ظ)٥( در نفس ان  ٧٥-٧٤: المص م البی ر . د:،وعل ة ،مص اق العربی ق ،دار االف ز عتی د العزی عب
  .٢٩:م ٢٠٠٤–ھـ ١٤٢٤،

  
  
  
  : االسلوب التعلیمي والذوقي في عرض المباحث البالغیة .٤

ة  ة من جھ ة تعلیمی ة طریق كانت طریقة الشارح في عرض المباحث البالغی
ة اصحاب المدرسة  ى من طریق ة االول وذوقیة من جھة اخرى ،وقد اقتربت الطریق

ـ  ة ب ذه المدرس حاب ھ ي اص ث یعتن ة حی یم التحد(( الكالمی ات والتقس د والتعریف ی
ة من  )١())المنطقي  واالھتمام بكون التعریف جامعا مانعا  ة الذوقی رب الطریق ،وتقت

م یحدد مباحث  )٢(طریقة اصحاب المدرسة االدبیة التي عرف بھا الشارح ، ث ل حی
اول  ة من خالل تن ة واالدبی كل علم بشكل مستقل فضال عن عنایتھ بالشواھد القرانی

  .الغیة المباحث الب
الطریقتین الى تاثره بعبد القاھر الجرجاني فقد  اتینویمكن رد اتباع الشارح ھ

یمیل مرة الى المدرسة الكالمیة في كتابھ دالئل االعجاز ،ویتجھ (( كان عبد القاھر 
  .)٣())الى المدرسة االدبیة في كتابھ اسرار البالغة 

اس تعنای.٥ ى اس ة عل ث البالغ یم مباح ل ( ة بتقس دمات الجم ،والمق
  ) ،واالبواب،والفصول

د  ة ح ي المقدم ین عرض ف عرض الشارح ھذه المباحث من خالل مقدمة وجملت
  .البالغة والفصاحة ،وموضوع علم الفصاحة والبالغة 

الى مقدمة وبابین ،وقال في ) التي جعلھا في المفردات ( وقسم الجملة االولى 
ب (المقدمة  ان  )ان االشیاء في الوجود اربع مرات ي االعی ا ف ا وتحققھ االول وجودھ

ث  ذھن ،والثال ي ال ا ف اني وجودھ ي الو،الث ا ف ذھن ، لجودھ ي ال ا ف ى م دال عل ظ ال ف
  .الرابع وجودھا في الكتابة الدالة على ما باللفظ 

ظ ( وتناول في الباب االول  ث ھو لف ) في المحاسن العائدة الى اللفظ من حی
روف اد الح ـق االول باح لین یتعلــ د  فص ة وق ـات المركب اني بالكلمــ ـق الث ،ویتعلـــ

  تضمن االخیر 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥:دراسات بالغیة )١( 
  .١٥:المختصر في تاریخ البالغة : ظ)٢(
  .٢٣:دراسات بالغیة )٣(

ة ابحاث جاء نوعین،جاء احدھما فیما یكفي في تحققھ اعتبار حال كلمتین وفیھ ا ربع
یس وانواعھ وھي  ي التجن زدوج ،المشوش ، ( االول ف ل ،الم اقص ،المزی ام ،الن الت

روق  رف ،المف ارع والمط حف،المقرون ، المض تقاق ) المص ي االش اني ف اء الث وج
ا  د تضمن اآلخر وھو م ب ، وق ي القل والثالث في رد العجز على الصدر والرابع ف

ھ  ین وفی ن كلمت د م ى ازی اج ال ھ یحت جع وانواع ي الس اء االول ف اث ج ة ابح ( ثالث
وازن  رف ،المت وازي ،المط ي ) المت ث ف زدوج والثال مین الم ي تض اني ف اء الث وج

  .الترصیع 
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  ١٠

اب  ذا الب ي ھ اول ف وجعل في الباب الثاني الداللة الوضعیة والمعنویة ،وقد تن
ي  ل االول ف ر (خمسة فصول جع اني ) الخب ل الث ة والمجاز ( وجع ل و) الحقیق جع

  ).الكنایة (وجعل الخامس ) االستعارة ( وجعل الرابع ) التشبیھ (الثالث 
ا ) النظم (فضال عن ما تقدم فقد عرض الشارح  د جعلھ ة وق ة الثانی في الجمل

ي  اء االول ف ي خمسة فصول ج نظم (ف ة ال ي ) حقیق اني ف نظم (، والث ام ال ، )  اقس
ي  ث ف اخیر (والثال دیم والت ي )التق ع ف ل ا(،والراب ل والوص ي )لفص امس ف ، والخ

    ).الحذف واالضمار واإلیجاز (
  :وعي الشارح باركان العملیة االبداعیة .٦

ة  ة االبداعی ان العملی ھ الرك ل وعی ھ ،تمث ي مقدمت ة ف ذكر الشارح مسالة مھم
ي ( نص والمتلق ئ وال دّ ،و) المنش ل  ع ویم العم ن تق ً لحس ا ان اساس ذه االرك م ھ فھ

ة  االبداعي ،لذلك نجده قد ون البالغة المختلف ھ فن ي مقدمت ف یكون  )١(عرض ف وكی
ا  )٢(الكالم بلیغا وحسنا  ،كل ذلك لیوفر للناقد معاییر واسسا یستند علیھا ویرجع الیھ

ل الشرح  ة قب ذه المقدم ذلك یكون وضع ھ غ ،ل ر بلی غ ام غی و بلی في تقویم الكالم اھ
ي  ام عل وص االم ة نص ھ عن بالغ ف فی ذي كش ال مقص) ع(ال ً عم الل . ودا ن خ فم

دما یجد  المقدمة یفھم القارئ اصول بالغة الكالم كیف تكون ومن خالل الشرح عن
  .قد استوفت ھذه االصول البالغیة یدرك مدى بالغتھا ) ع(ان نصوص االمام علي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٠-١/٤:شرح نھج البالغة :ظ)١(
  .٢١-١/١٩:المصدر نفسھ :ظ)٢(

ي ) المنشئ(كذلك نجده عرض الركن االول  ام عل ین ) ع (عندما تحدث عن االم وب
  .)١(خصائصھ النفسیة والعقلیة التي اھلتھ النتاج ھذه النصوص البلیغة 

وعي  رض الشارح في مسالة اخرى خصائص ع ذلك وفضال عن الجنس الن
نص  ھ ال ي الی ذي ینتم ة ( ال امھا و) الخطب ائص اقس ة وخص ة الخطاب ین حقیق ب

ي یضمھا )٢(ومحسنات الخطابة ة الت ر النصوص النثری ك الن اكث ى ذل ،وقد قصد ال
  .خطبالنھج البالغة ھي 

  .عنایة الشارح بمباحث تفسیر االیات القرآنیة .٧
ا  ات او لورودھ ذه االی كانت عنایة الشارح بھذه المباحث بسبب استشھاده بھ

  .او لبیان مدى اثر البالغة القرآنیة على البالغة العلویة ) ع (في كالم االمام 
  

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة:ظ)١( ج البالغ رح نھ ي .٨٩-١/٧٥: ش ام عل ائص االم م خص ارح معظ تعرض الش ا ) ع (اس ،ومنھ

ام  ائل االم ا فض اول فیھ د تن انیة وق ائل االنس ة ) ع (الفض ائلھ الالحق ان فض ارج وبی ن الخ ھ م ب
ھ لصدور  ة ، فضال عن تناول ھ العلمی ى قوت ة وال ھ النظری النفسانیة وھي ان تكون بالنسبة الى قوت

  ) .ع (الكرامات عن االمام 
راد ان . ٧٥– ١/٦٠:المصدر نفسھ :ظ )٢( ا ی ور فیم ن للجمھ اع الممك ا االقن ف فیھ الخطابة صناعة یتكل

  .یصدقوا بھ 
ع المغار ام ان جمی ذه االقس ن ھ د م ل واح اجرة ولك افرة ومش اورة ومن ة مش ة ثالث ات الخطابی ض
ھ .غرض خاص  ل لنفع ي ان یفع ي ینبغ ر الفالن ي االم اما المشورة فھي مخاطبة یراد بھا االقناع ف

دح  ي م اع ف ا االقن راد بھ ة ی افرة فمخاطب ا المن ل لضرره ،وام ي ان یفع ي ال ینبغ ر الفالن وان االم
یلتھ او  يء بفض م او ش كایة ظل ي ش اع ف ا االقن راد بھ ة  ی اجرة فمخاطب ا المش تھ ،وام ھ بنقیص ذم
  .اعتذار بانھ ال ظلم
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  ١١

ا  ب ،ام ة الخطی ب او بھیئ ق بالترتی ا ان تتعل اظ وام ق بااللف ا تتعل ة ام نة للخطاب ور المحس ان االم
ك ،وان یراع ر ركی ذبا غی ظ فصیحا ع ون اللف ان شروط ھي ان یك ر الشارح ثم ى االولى فقد ذك

اطین بحشو  ین الرب ا ب تمام الرباطات وھي الحروف الذي یقتضي ذكرھا ان تكرر ، ان ال یباعد م
تعارة  بیھ واالس زین بالتش اخیر ، ان ی دیم والت ن التق ھ م ا ،ان یراعى حق دخیل ینسى الوصلة بینھم

ى ق المعن ھ تروی ل من ل الحاص ـة بالتخیی ا االستعانـ تعارة ھیھن بیھ واالس دة التش ون فائ ھ  وتك فان
د  ي الشعر فق ت اصال ف ة وان كان تعارة والمخیل اظ المس ھ وااللف ا ال یحصل بدون ھ رونق یحصل ل
ة  د والتثنی ظ الواح ى لف ازیر ، وان یراع ة كاالب ي الخطاب ون ف العرض فیك ب ب تعملھا الخطی یس
ون ذا  ل أي ان یك زین بالمفاص از ، وان ی ظ باالیج زین اللف د ی ث ،وق ذكیر والتانی ع والت والجم

  .صاریع وتسجیع ووزن ما ال الوزن الحقیقيم
  :تفصیل البحث في الفنون البالغیة تباین عنایة الشارح ب.٨

ي  رة نجده یعتن ة فم ون البالغی ي الفن تباینت عنایة الشارح بتفصیل البحث ف
ي  وجز ف ھ ،وی ھ وامثلت ھ وقیمت ین مفھوم ة فیب ون البالغی د الفن بتفصیل الشرح في اح

ل من بحث فن آخر سواء في ت ى قلی رك مفھومھ او ترك بیان قیمتھ او االقتصار عل
امثلتھ دون شرح ،وقد كثر ھذا الملمح في فنون علم البدیع ویمكن توجیھ ھذا  بسبب 

  .علم البدیع واتباع الشارح طریقة االیجاز في منھجھ    فنون عدد سعة
  
  .دفاع الشارح عن النھج .٩

واردة ض الشبھات ال ي رد بع ع الشارح ف ز  داف د رك ج البالغة ،وق حول نھ
ام  ار االم ذه القضیة ) ع  (الشارح في دفاعھ عن شبھة اخب اقش ھ د ن ات وق بالمغیب

ل  )١(نقاشا مستطردا ا ب مما یؤكد للقارئ ان الشارح لم یسلك التلخیص واالیجاز دائم
دفاع  ذا ال یما ان ھ ك ، س ى ذل ا ال ة م ت اھمی ا دع تطراد اذا م ى االس ا ال د یلج ق

  .یدفع شبھة مھمة من الشبھات التي دارت حول نھج البالغة المستطرد 
  

  طریقة التاویل .١٠
ي  ة طریقت ن مالحظ ي یمك ن ف ددة م ا متع ي ثنای ل بوضوح ف دال والتاوی الج

ى  صفحات الشرح التي قدمھا الشارح ،فطریقتھ الجدال من دون ان یزیغ او یفزع ال
ى الحق ،و التي ھي احسن ما یوجب ارضاء الغرور ،واسدال الستار عل الجدال ب

ھ  ا ال مجال فی ى فیم ل حت د التاوی ا یسلط ی ى الحق،وكثیرا م وغ ال اقصر طریق للبل
  .)٢(للتاویل 

  
  

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٧– ١/٢٠٤:،ومصادر نھج البالغة  ٨٥– ١/٨٣:شرح نھج البالغة :ظ)١(
  .ط:صر لشرح نھج البالغة مقدمة مؤسسة الن:ظ)٢(
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  ١٢

  االولالفصل  
  علم المعاني

  مقدمة  
  .الخبر واالنشاء  :المبحث االول  

  .التقديم والتاخير  :المبحث الثاني  
  .الحذف والذكر وااليجاز واالطناب:المبحث الثالث  
  .اسلوب القصر:المبحث الرابع  

  . الفصل والوصل:المبحث الخامس  
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  ١٣

  االولالفصل 
   معانيعلم ال

ع  ا م ة الكلمات من خالل عالقتھ ى بمزی ھ یعن ي كون م ف تكمن اھمیة ھذا العل
د  ا عب ة بینھ ك االھمی ا ،وتل ة  بمفردھ ة الكلم ب ،ال من خالل مزی بعضھا في التركی

ا ال یعترضھ (( القاھر الجرجاني بقولھ  ى نفسك علمت علم ك اذا رجعت ال اعلم ان
ى الشك ان ال نظم في الكلم وال ترتیب حت ى بعضھا عل بعض ویبن ق بعضھا ب ى یعل

  .)١())بعض وتجعل ھذه بسبب من تلك
اھر ) النظم(یرى الباحثون ان اصل علم المعاني نظریة  د الق التي وضعھا عب

اعلم ان لیس  النظم اال ان تضع كالمك : (( ،الذي عرف  النظم بقولھ )٢ (الجرجاني 
ال  الوضع الذي یقتضیھ علم النحو وتعمل على قوانینھ وتعرف مناھجھ التي نھجت ف

ل الشارح )٣ ())تزیغ عنھا فتحفظ الرسوم التي رسمت لك فال تخل بشيء منھا  ، ونق
  . )٤ (ھذا القول في تعریف النظم 

د  ون عن ف البالغی نظم وق ة ال اھر لنظری د الق ذي وضعھ عب وبھذا االساس ال
د  نھج عب اثر بم ذه ھذه النظریة وما تحویھ من اسس ومباحث ،وممن ت ي ھ اھر ف الق

نظم اقساما  ل لل ث جع رازي حی دین ال ذي )٥ (النظریة فخر ال ،فضال عن الشارح ال
  جعل للنظم اقساما في 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٨:دالئل االعجاز )١ ( 
اریخ :ظ)٢ ( ور وت ة تط ر ،.د:البالغ ارف بمص یف ،دار المع وقي ض  ١٨٩-١٦٩م، ١٩٦٥، ٦/طش

ا  ا وافنانھ ة فنونھ اني (،والبالغ م المع اني٧٤):عل م المع اق .د:، وعل ق ،دار االف ز عتی د العزی عب
  .١٩:م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤العربیة ، القاھرة،

  .١١٧:دالئل االعجاز )٣ (
  .١/٤٧:شرح نھج البالغة :ظ)٤ (
ا ١١٠:نھایة االیجاز :ظ)٥ ( رازي بالغی دین ال دي:،وفخر ال اھر مھ ھالل ،منشورات وزارة االعالم  م

  .١٨٣-١٤٥:م ١٩٧٧-ھـ١٣٧٩،بغداد ،)٤٩(في الجمھوریة العراقیة ،سلسلة كتب التراث 
  

البعض : (( قولھ  ق بعضھا ب ا ان تتعل دا فام ا واح ان الجمل الكثیرة اذا نظمت نظم
ي  –غیر متعلقة  –، فان كان الثاني واّما أن التتعلق ر ف ى فك نظم ال ك ال م یحتج ذل ل

ي ول عل ھ ق ل ) : ع(استخراجھ ،مثال ى من الجھ ل والداء اعی ال اعود من العق ال م
اني  ان الث التقوى  ،وان ك رم ك دبیر ،وال ك ل كالت ا  –،وال عق ت  –متعلق ا كان فكلم

اجزاء الكالم اشد ارتباطا كان ادخل في الفصاحة ولیس لھ قانون یحفظ لمجیئھ على 
د )١())وجوه شتى  ذا یكون الشارح ق ف  ،وبھ ي تعری رازي ف اھر وال د الق اثر  بعب ت

  .النظم وتسمیتھ وبیان اھمیتھ وتقسیمھ 
م  ى مباحث عل وقبل عرض تفصیالت مباحث ھذا الفصل البد من االشارة ال
المعاني التي عرضھا الشارح في اطار موضوع النظم فضال عن مبحث الخبر الذي 

  : قبل علمي المعاني والبیان ،وھي  عرضھ
  .نشاء الخبر واال.١
  .التقدیم والتاخیر .٢
  .الحذف والذكر ،االیجاز واالطناب . ٣
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  ١٤

  .اسلوب القصر.٤
  .الفصل  والوصل.٥
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٤٧:شرح نھج البالغة )١( 

  المبحث االول
  )الخبر واالنشاء(

  .)١(الخبر :اوال
  .)٢(لقائلھ انھ صادق  فیما قال او كاذب  ىھو القول الذي یقتض

ة  ي طبیع ل بالغي ف نھج ك ة تعكس م ات متنوع ون تعریف ھ البالغی د عرف وق
ھ عن منھجھ الفلسفي  د فی م یبتع ا ل رازي تعریف ھ ال د عرف تناول مباحث البالغة ،فق

القول المقتضي بتصریحھ نسبة معلوم بالنفي او (( ،إذ یقول )٣(والعقائدي في البحث 
ع : ثبات ومن حده اال ذب ،واق المحتمل التصدیق والتكذیب المحدودین بالصدق والك

رتین  دور م ي ال اھیم )٤())ف اء عرض السكاكي لمف ر ج وم الخب ذه السعة لمفھ ، وبھ
ا  دا معین م یضع ح ھ ل ھ وناقشھا اال ان ر وكذب السابقین وارائھم في مسالة صدق الخب

اھیم ك المف د عرضھ لتل ول بع ر إذ یق ي نك للخب ى : ((  تف ھ عل ن التنبی در  م ذا الق بھ
  .  )٥())استغناء الخبر والطلب عن التعریف 

  
  .اراء الشارح في مبحث الخبر 

اط رئیسیة  ر من خالل ثالث نق تتمثل جھود الشارح في بحث موضوع الخب
  :ھي 

  .مناقشتھ اراء سابقیھ في مفھوم الخبر .١
دم ال ر المتق وم الخب د وضعھ مفھ ي حاول الشارح بع ذكر ،ان یوسع الكالم ف

ھ ان  دم بقول ر المتق وم الخب رازي بمفھ ك ال ھ ش الل عرض ن خ ك م دق (( ذل الص
ي  ر المطابق وف ھ الخب دق ان ي الص ال ف الخبر إذ یق ا اال ب ن تعریفھم ذب ال یمك والك

  الكذب انھ الخبر غیر
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قدم ھذا المبحث الن الشارح قدمھ على غیره من مباحث علم المعاني )١(
  .١/٢٨:شرح نھج البالغة )٢(
  .٦٠:االثر البالغي في التفسیر الكبیر:ظ)٣(
  .٣٧:نھایة االیجاز )٤(
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  ١٥

  .٢٥٣:مفتاح العلوم )٥(
ا دور  ر بھ ابق،وتعریف الخب د )١())المط ة اح ارح اجاب رض الش ، وع

ھ  المتاخرین في زمانھ نصیر ان الصدق : (( الدین الطوسي على كالم الرازي بقول
ا  والكذب من االغراض الذاتیة للخبر فتعریفھ بھما رسمي اورد تفسیرا لالسم وتعیین
ب  ح بحس يء الواض ك دورا ،الن الش ون ذل ات وال یك ایر المركب ین س ن ب اه م لمعن

غراضھ الذاتیة ھیتھ ربما یكون ملتبسا في بعض بغیره ویكون ما یشتمل علیھ من اام
ا یكون  اس وانم ا عن االلتب ا عاری ا یجري مجراھ ا مم الغنیة عن التعریف او غیرھ

يء وھ ذلك الش ان ب ى البی رة ال ا مفتق راض  ایض ك االغ ت تل و كان ا اھدورا ل ا انم ن
د  ین بع م یتع ھ ل ھ اشتباه الن ات فی یحتاج الى تعیین صنف واحد  من اصناف المركب

،وبعد ھذین الغرضین یعرض الشارح كالمھ  )٢())اه ولیس في الصدق والكذب اشتب
ع (( بقولھ  و وق انا نعني بالخبر التركیب الذي یشتمل حد الصدق والكذب علیھ كما ل

ف االنسان : اشتباه في معنى الحیوان فیمكننا ان نقول ي تعری ع ف ا یق ھ م ي ب ا  نعن ان
ون دورا  نس وال یك ع الج ر  )٣())موق ر للخب ا اخ ل تعریف م ینق ھ ،ث ول : (( بقول الق

اة جزء  ات ،واماتسمیة النح النفي او االثب ر ب ى ام ر ال ناد ام المقتضي بصریحھ اس
  .)٤())الخبر خبرا فمجاز 

ى الصدق  ومن نصوص الشارح المتقدمة في ھذه المسالة ادرك الشارح معن
ا  ذب  –او الكذب اللذین یطلقان على خبر واخر وكونھم انعین  –أي الصدق والك م

م یجعل الاه في الخبر وقطعاللكل اشتب شتباه وعدم الحاجة بعد ھذا القطع الى البیان ل
دور  ان موجود لل لة االشتباه یلغي كل مك دور إذ القطع بسلس لة ( وقوعا لل أي سلس

  بعد ھذا) االشتباه في الخبر 
  
  
  
   

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٢٨:البالغة شرح نھج )١(
  .١/٢٨:المصدر نفسھ )٢(
  .١/٢٨:المصدر نفسھ )٣(
  .١/٢٨:المصدر نفسھ )٤(

ة  ن كلم ذب ،وم دق والك الل الص ن خ ل(القطع م ي ) افض ارح ف ا الش ي اختارھ الت
ق الشارح  رازي وعدم تعلی دین ال دین الطوسي لكالم فخر ال ة نصیر ال مقدمة اجاب

ة  ة على اجابة الطوسي ومفھومھ یعكس موافق راي من جھ ذا ال ھ لھ الشارح وادراك
وم  م یخرج عن المفھ ر ل وم الخب ا اخر لمفھ ة عرض الشارح تعریف ،ومن جھة ثانی

ع من خالل لفظة  ذي یق اس ال دفع االلتب ة حاول ان ی ة ثالث ر (المتقدم ،ومن جھ الخب
وم ) ى المفھ ارة اخرى عل دل ت التي تدل تارة على الجزء المتمم لجملة من الجمل وت

ق ) الخبر (الذي یقال بھ صدق او كذب ،فاطالق لفظة  الواسع في المعنى االول تطل
ر  ذا االخی ل اذ ان ھ م الك زء باس میة الج اب تس ن ب ازا م ا مج ل  –كونھ  –أي الك

  .موجود في المعنى الثاني 
  .)١(لیس بھذا االختصار الوجیز  ھُ نَّ أوالفرق المتقدم قد ذكره عبد القاھر اال 
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  ١٦

  .ر باالسماء واالخبار باالفعال الفرق بین االخبا.٢
اھر الجرجاني وفخر  د الق اثره بعب تناول الشارح ھذا الموضوع من خالل ت

ھ  )٢(الدین الرازي  ذلك … : ((،بقول ین دون االسم فل ان المع ان الفعل مشعر بالزم
ر  ق غی ظھر الفرق بین االخبار بھ واالخبار باالسم فانك اذا قصدت  باالخبار المطل

الى المشعر با ھ تع ر باالسم كقول ھِ (لزمان وجب ان تخب ٌط ِذَراَعْی ُبُھْم َباِس یس  )٣()َوَكلْ إذ ل
الغرض اال اثبات البسط لذراعي الكلب فاما تعریف زمان ذلك فغیر مقصود فاما ان 

الى  ھ تع ل كقول الٍِق (قصدت االشعار بزمان ذلك الثبوت فالصالح لھ ھو الفع ْن َخ ْل ِم َھ
ِ َیرْ  ْرِض َغْیُر هللاَّ َماِء َواْألَ ُُكْم ِمَن السَّ ي  نَّ إف )٤()ُزق ا ف ھ معطی ا یتحصل بكون تمام المقصود انم

  .)٥( ))كل حین واوان ال بمجرد كونھ معطیا
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٢:دالئل االعجاز :ظ)١(
  .٦٥:ي في التفسیر الكبیر ،واالثر البالغ١٨٢:المصدر نفسھ :ظ)٢(
الى )٣( ال تع ھِ  :(ق ٌط ِذَراَعْی ُبُھْم َباِس َماِل َوَكلْ یِن َوَذاَت الشِّ َیِم ُبُھْم َذاَت الْ ِّ وٌد َوُنَقل ُ ْم ُرق ً َوُھ ا ْیَقاظ َ ُبُھْم أ  َوَتْحَس

ً َوَلُملِْئَت ِمْنھُ  ْیَت ِمْنُھْم فَِرارا َّ َلْعَت َعَلْیِھْم َلَول َوِصیِد َلِو اطَّ ً ِبالْ   ) ١٨:الكھف) (ْم ُرْعبا
الى )٤( ال تع َماِء  :(ق َن السَّ ُُكْم ِم ْرُزق ِ َی ُر هللاَّ الٍِق َغْی ْن َخ ْل ِم ْیُكْم َھ ِ َعَل َت هللاَّ ُروا ِنْعَم اُس اْذُك ا النَّ یَُّھ َ ا أ َی

نَّى ُتْؤَفُكونَ  َ ِالَّ ُھَو َفأ َلَھ إ ِ ْرِض ال إ   ) ٣:فاطر) (َواْألَ
  .١/٢٩:شرح نھج البالغة )٥(

ھ بشكل مفصل من خالل وف ات الشارح ل ضال عن ذلك الفرق جاءت تطبیق
بیان الشارح الوقت الذي یكون فیھ االخبار بالفعل ویتضح ذلك من خالل تعلیقھ على 

ل ) : ((ع(قول االمام  ي من ك فما راعني اال والناس كعرف الضبع الي ،ینثالون عل
ا  )١())جانب ان(( إذ یقول ان موقع ینثالون ام ر ث ي او  خب دأ او حال عن راعن للمبت

ان  ل عثم د مقت ة بع ھ للبیع اس علی ى وصف ازدحام  الن ي واالشارة ال ي ال العامل ف
(()٢(.  

ى  دل عل ة ی ة الزمانی ع الدالل ر باالسم م ران الخب فضال عن ذلك فان عدم اقت
فرقھ عن االخبار بالفعل الذي یقترن بتلك الداللة ویتضح عدم اقتران االخبار باالسم 

رق )٣(الداللة الزمانیة من خالل مواضع وروده من الشرح  مع ق الف ،فالشارح طب
ل  ن الفع د زم الل تحدی ن خ ح م كل واض م بش ار باالس ل واالخب ار بالفع ین االخب ب

  .المخبر بھ وعدم تحدید زمن االسم المخبر بھ 
  

  .تعریف الخبر ومعانیھ .٣
دا و ة المبت ي جمل ین تناول الشارح اجتماع الذات والصفة ف رق ب ر ،والف الخب

ذا  الخبر غیر المعرف والخبر المعرف وكون االول مطلقا والثاني  منحصر وھو بھ
ذات )٤(متاثرا بافكار عبد القاھر  ى اجتمعت ال ھ مت ر ان دا والخب م المبت ي حك ،یقول ف

ي  ر ف ا ان یكون االم م ام ة ث ى بالخبری ة والصفة اول ى بالمبتدئی ذات اول والصفة فال
ذلك او  ظ ك العكس،واالولاللف   ب

ك ((  ر كقول ي الخب ق ( اما ان ال یدخل الم التعریف ف د منطل وت ) زی د ثب ك یفی وذل
  مطلق 

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣(،باب الخطب  ١/٢٥٠:شرح نھج البالغة )١(
  .١/٢٦٤:المصدر نفسھ )٢(
  .٢/٤٠٣، ١/٢٠٥:المصدر نفسھ :ظ)٣(
  .١٤٩:،وحسن التوسل١٨٧-١٨٦:دالئل االعجاز :ظ)٤(
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  ١٧

ك ) : (ھـ٤٧١ت(الجرجاني عبد القادر یقول  ق :اذا قیل ل د المنطل ى :زی ا عل ان معلوم ذي ك صار ال
وا ضمیر المسمى .جھة الجواز معلوما على جھة الوجوب  ذا الوجوب ادخل د ھ م ارادوا  تاكی ثم انھ

و الم د ھ الوا زی ق فصال بین الجزئین فق ان … نطل دا ث اتي بمبت ر جاز ان ت واذا … اذا انكرت الخب
ي … عرفت لم یجز ذلك  ھ ف رى ل م ت ى الجنس ث ى معن ر عل ي الخب الم ف ف وال واعلم انك تجد االل

ك ) احدھما(ذلك وجوھا  ك قول ة وذل د : (ان تقصر جنس المعنى على المخبر عنھ لقصدك المبالغ زی
  ).ھو الجواد وعمرو ھو الشجاع 

  
ف االنطال ق لزید من غیر ان یفید دوام ذلك الثبوت او انقطاعھ او یدخلھ الم التعری
ر ) زید ھو المنطلق(او ) زید المنطلق (كقولك  د انحصار المخب ر یفی فالالم في الخب

ین  دت وجود انطالق مع ا اذا اعتق د كم ا ان یكون الم العھ م ام ھ ث ر عن ي الخب ھ ف ب
ق(فاذا قلت  ولكن ال تعلم ان المنطلق زید او  عمرو ت ان صاحب ) زید المنطل عنی

ة  ف الطبیع ا لتعری د ،وام ي زی ك االنطالق ف د انحصر ذل د فق ذلك االنطالق ھو زی
ك  ھ كقول ى حقیقت رك الكالم عل م ھو للحصر ان امكن ت فیفھم من وصفھ الحصر ث

ك ) زید ھو الوفي( ة كقول ى المبالغ ل الكالم عل ره واال حم را غی إذ لم تظن باحد خی
  .)١())…،المتناع حصر الحقیقة فیھ)ھو العالم وھو الشجاع زید (

فذاك یقال ان اعتقد ) المنطلق زید(كقولك ((اما اذا اخرت الذات عن الصفة 
ً انطلق ولكن ال یعلم شخصھ فیقال لھ  أي الذي تعتقد ) المنطلق زید(معتقد ان انسانا

ف بما ال یعرف لھ انطالقھ ھو زید ثم الضابط ان االخبار یجب ان یكون عما یعر
(()٢(.  

م  ا ل ر معرف م وع الخب ار وق فضال عن ذلك فقد لوحظ راي للشارح في انك
دم  وع لع ذا الوق اره ھ ن خالل انك ك م ین وذل ن الشرطین الالحق ھ شرط م وفر فی یت

ام  ول االم ى ق ھ عل ك من خالل تعلیق د الشرطین ویتضح ذل ) : ع(احتوائھ على اح
ً غَ ،وَ  ارَ مَ ضْ المِ  مَ وْ یَ الْ  نَّ إوَ  َالَ أ(( ھ  )٣())اقَ بَ السِّ دا رى ان السباق یمكن ان یكون ل ،إذ ی

موضع النصب النھ اسم ان أي وان غدا السباق ،واما رفعھ فال وجھ لھ اال ان یكون 
ي اجازة كون  ول الشارحین ف ا ق مبتدا خبره غدا ویكون اسم ان ضمیر الشان ،وام

الن الحكم بشيء على شيء  ((  السباق خبر ان فھو فاسد بحسب راي الشارح،وذلك
ال  ا یق ون : اما بمعنى انھ ھو ھو كم ا یسمیھ المنطقی االنسان ھو الضحاك ،وھو م

الجسم ابیض أي : حمل المواطاة ،او على ان المحكوم علیھ ذو المحكوم بھ كما یقال 
وال واحد من المعنیین بحاصل في الحكم .وھو ما یسمونھ حمل االشتقاق .ذو بیاض 

  .ق على غد بالسبا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٩:شرح نھج البالغة )١( 
  .٣١٥:مفتاح العلوم : ،وظ ١/٢٩:المصدر نفسھ )٢(
  ) .٢٧(،باب الخطب  ٢/٣٩:شرح نھج البالغة ) ٣(

  
اف ذف المض دیر ح ى تق م اال عل ر ان ،اللھ ون خب ع ان یك ة  فیمتن واقام

ي : المضاف الیھ مقامھ ر ف ت السباق لكن ال یكون السباق ھو الخب دا وق أي وان غ
  .)١())الحقیقة 

ام  دات االم ار ) ع(فضال عن ذلك فقد عرض الشارح بعض تقیی بعض االخب
ام  ول االم ى ق ھ عل د ویتضح من خالل تعلیق المعرفة وبیان الشارح سبب ذلك التقیی

ي) ع( افیة ف فحات االض ي الص ا  ف د هللا ومنھ ِ َھیْ لَ عَ  رُ اھِ الظَّ وَ ُھ((توحی  ھِ انِ طَ لْ ُسا ب
ھ  )٢())ھتِمَ ظَ عَ وَ  ار بقول ام اش ول ان االم و(إذ یق ى ) ھ ض ((ال ي مح ي ھ ھ الت ھویت
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  ١٨

ة  ارات الخارج ة اال باالعتب ك الھوی ف تل ن تعری م یك ا ل الوجود الحق الواجب، ولم
ا ان الظھور أي غالب: عنھا اشار الى تعریفھا بكونھ ظاھرا علیھ ا ك ا ،ولم اھرا لھ ا ق

  .یحتمل الظھور الحسي ال جرم قیده بسلطانھ وعظمتھ
تیالء  ھ  واس ل بمجرد ملك ا حسیا ب ورا مكانی یس ظھ ا ل ان ظھوره علیھ إذ ك

  .)٣())قدرتھ وعظمة سلطانھ 
  

و  ازي ھ رض مج ى غ ر ال ارح خروج الخب دم ادرك الش ا تق ن م وفضال ع
ھ وقد قدر ذلك االمر ا )٤() االمر( لذي خرج الیھ الخبر ویتضح ذلك من خالل تعلیق

ام ول االم ى ق َ فَ ) : ((ع(عل ھ  )٥())ھِ ِسفْ نَ لِ  ھِ ِسفْ نَ  نْ ِم ؤٌ رُ اْم ذَ َخأ ول ان ي (( إذ یق ر ف ام
ذ المرء من نفسھ :صورة الخبر  ي :أي فلیاخ اد والنصب ف أي بعض نفسھ باالجتھ

ة ،ویجوز ان العبادة فانھما یھزالن البدن ویاخذان من النفس لذاتھا  ومشتھیاتھا البدنی
  .)٦())یرید بالنفس ھنا الشخص واالخذ منھ ظاھر

ة  ومما تقدم من ادراك الشارح لحقیقة مكان الخبر المعرف من العبارة واھمی
تقیید الخبر اذا اقتضى المقام تقییده وخروج الخبر الى اغراض مجازیة ،یمكن القول 

  .ثر اتساعا من مقدمتھ الموجزة ان تطبیقات الشارح في الخبر قد جاءت اك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٣:شرح نھج البالغة ) ١(
  .في التوحید ) ٢٢٨(،باب الخطب  ٤/١٤٨:المصدر نفسھ) ٢(
  .٤/١٧٥:المصدر نفسھ ) ٣(
  .١١٩:البالغة والتطبیق :ظ)٤(
ة )٥( ج البالغ رح نھ اب ا ٤/٣٢٦:ش ب ،ب ل ) ٢٣٧(لخط ي مھ رص ف ام الف ر باغتن ة واالم ي الموعظ ف

  .الدنیا 
  .٤/٣٢٧:المصدر نفسھ )٦(

  
  :االنشاء :ثانیا

وجھ الحصر ان الكالم اما خبرا او انشاء ،النھ اما ان ((ھو قسیم الخبر ،الن 
اني  ر ،الث ا خارج ،االول الخب ھ او ال یكون لھ یكون لنسبتھ خارج تطابقھ او التطابق

  .)١())االنشاء
و  ر ،فھ وم الخب ل لمفھ ل الصدق (( فمفھوم االنشاء مقاب ذي ال یحتم الكالم ال

ھ او  ارجي یطابق ع خ ھ واق ق ب ل النط ھ قب دلول لفظ یس لم ھ ل ھ ،الن ذب لذات والك
  .)٢())الیطابقھ

ب :واالنشاء ضربان  ر طل ب ،وغی ر (( ،واالول یستدعي  )٣(طل ا غی مطلوب
  .)٤()))وھو المقصود بالنظر ھھنا(صل ،حاصل وقت الطلب ،المتناع تحصیل الحا

ددة  ھ اسالیب متع ا ول ا ال یستدعي مطلوب والثاني االنشاء غیر الطلبي وھو م
  .)٥(منھا صیغ المدح والذم ،التعجب ،القسم ،الرجاء ،صیغ العقود 

البالغیون باسالیب االنشاء غیر الطلبي ،لقلة االغراض المتعلقة بھا  ىوال یعن
ا ا االصلیة ،والن معظمھا اخب ت عن معانیھ و .ر نقل ھ فھ ون ب ذي یعن ا االنشاء ال ام

  .)٦(الطلبي لما فیھ من تفنن في القول 
وقد خلت مقدمة الشارح من التعرض لتعریفات االنشاء واقسامھ لكنھ عرض 
اخیر ،اال ان  دیم والت من خاللھا بعض اغراض االستفھام في معرض حدیثھ عن التق

ا من خالل تطبیقاتھ السالیب االنشاء الطلبي اثناء الشرح ھذا ال یعني عدم ادراكھ لھ
.  

ر ھو  ى ان االم ي عل ي دراستھم السالیب االنشاء الطلب احثون ف لقد اتفق الب
  .)٧(االسلوب االول ،والنھي االسلوب الثاني ،واالستفھام االسلوب الثالث 
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  ١٩
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  .١/١٣:االیضاح )١( 
  .٥٧:) عتیق (  ،وعلم المعاني ١/٣٣٢:معجم المصطلحات البالغیة :ظ)٢(
  .١/٣٣٢:،ومعجم المصطلحات البالغیة  ١/١٣٠:، واالیضاح ٤١٥-٤١٤:مفتاح العلوم :ظ)٣(
  .١/١٣٠:االیضاح )٤(
  .٧٥:،وجواھر البالغة  ٣٣٤-١/٣٣٢:معجم المصطلحات البالغیة :ظ)٥(
  .٣٣٤/ ١:معجم المصطلحات البالغیة :ظ)٦(
ة البصرة ،.د:علم المعاني :ظ)٧( ة جامع ، وجواھر البالغة  ١٠٦-٨٨:م ١٩٨٥قصي سالم علوان ،طبع

اني  ١٠٢-٧٧: م المع ق(،وعل اني  ٩٥-٦٢) :عتی م المع وم .د:،وعل ھ ،دار العل د نحل ود احم محم
  .١٠١-٧٤:م ١٩٩٠–ھـ ١،١٤١٠لبنان ،ط –العربیة ،بیروت 

  
  :االمر :اوال

زام  د  )١(ھو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجھ االستعالء واالل ،وق
كثر استعمال افعال االمر في نھج البالغة والتي توحي بالروح القیادیة للخطیب ،في 
لمین  ام المس و ام ب ھ ذا الخطی ان ھ اذا ك ھ ،ف ي خطبت ا ف ي یتناولھ یع الت المواض

اج وخلیفتھم وقائدھم في الحرب والسلم ،وم ھ یحت ا فان وجھھم في امور الحیاة جمیعھ
  .)٢(الى االوامر في اغلب خطبھ اكثر من اسلوب اخر 

ا  ة منھ راض مجازی ى اغ ر ال لوب االم رج اس ح :ویخ النص
  .)٣(واالرشاد،االعتبار،االلتماس ،الدعاء ،التمني ،االھانة ، التعجیز 

جدت فیھا ویتضح جھد الشارح في ھذا االسلوب من خالل تطبیقاتھ التي و
التي یخرج الیھا اسلوب ) النصح واالرشاد ،االعتبار(معرفة الشارح الغراض 

  .االمر 
ي  ام عل ول االم ى ق وا ذُ ُخ… ) : ((ع(ومن ھذه التطبیقات تعلیق الشارح عل

،إذ یقول مدركا غرض النصح واالرشاد  )٤())ِم َال سْ ْإل ا يَ اصِ وَ وا قَ وطُ حُ ،وَ  اِم یّ ْألَ ا لَ ھَ مَ 
ا : (( طلح الغرض بدون تحدید مص ام عنھم وفسحتھا عم ل االی ام مھ م باغتن امر لھ

ینبغي ان یعلموا فیھا ویدبروه في احوالھم على وفق االراء الصالحة ،وكذلك امرھم 
ده  ان ی ) ع(بحیاطة قواصي االسالم وھي اطراف العراق والحجاز والجزیرة وما ك

  .)٥())من البالد 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وم :ظ)١( اح العل ة ،و ٤٢٨ـ ٤١٥:مفت واھر البالغ اني ٧٧:ج م المع ق(،وعل اني ٦٢):عتی م المع ،وعل
وان .د: الم عل اني ٨٨:قصي س م المع ھ .د:،وعل د نحل ود احم الیب  ٨٤:محم ي ضوء اس اني ف ،والمع

  .١٦٩:م ٣،١٩٧٨عبد الفتاح الشین ،دار المعارف ،مصر ،ط.د:القران 
ج البالغة أ:ظ)٢( ي نھ ب ف الیب الطل ة : س ى كلی ا ال دمت بھ الة تق ریم الشرع ،رس ار ك د الجب ة عب عدوی

  .٧٠:م٢٠٠٠–ھـ ١٤٢١التربیة ،جامعة بابل ،
ة .د:سالیب الطلب عند النحویین والبالغیین ،وأ ٤٢٨: مفتاح العلوم :ظ)٣( قیس اسماعیل االوسي ،جامع

ة ، ت الحكم داد ،بی ـ ١٤٠٢بغ اني ٢١٣-٢٠٦:م ١٩٨٢–ھ م المع وان.د:، وعل الم عل ي س -٨٨: قص
  .٧٩-٧٨:،وجواھر البالغة  ١٢٩-١٢٤:،والبالغة والتطبیق  ٦٩-٦٤):عتیق(،وعلم المعاني  ٩٢

  .التخییر ،االباحة ،التھدید ،التسویة ،االكرام ،االمتنان :ھناك اغراض اخرى 
ة )٤( ج البالغ رح نھ ة :،وظ٤/٣٢٩:ش ج البالغ ة  ٤١٧:نھ ج البالغ روح نھ فوة ش اب ٥٨٠:،وص ، ب

  .في شان الحكمین ،وذم اھل الشام )٢٣٨(الخطب 
  .٤/٣٢٩: شرح نھج البالغة )٥(

ي  ام عل ول االم ى ق ھ عل ا تعلیق ُ ) : ((ع(ومنھ َإوا رُ ُظنْ ا يا ِى َمل  ِه◌ِ ِذ◌ِ ھ فِ
ى .یقول ان قولھ انظروا ،إذ  )١())ِر بْ كِ الْ  ِع والِ طَ  عدْ قَ وَ  ِر خْ فَ الْ  ِم اجِ وَ نَ  ِع مْ قَ  نْ ال مِ عَ األفْ  ال

ره  ر : (( اخ ار(ام ال ) باعتب ذه األفع ي ھ ا ف اة : م الة والزك ي الص ع ف ي تق أي الت
دي واالرجل   رائم الجوارح وھي االی ائق الوجوه والصاق ك والصیام من تعفیر عت
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دا  ولحوق البطون بالمتون الى غیر ذلك من االفعال المستلزمة للتواضع والتذلل تاكی
  .)٢())اوال من كون ھذه العبادات حارسة لعباد هللا عن رذیلة الكبر لما قرره 

راض  ان االغ ى بی لوب عل ذا االس ث ھ ي بح ارح ف د الش ر جھ م یقتص ول
المجازیة بل تعداه الى تحلیل صیغة ھذا االسلوب وبیان داللتھا فیرى ان مجيء فعل 

ح ھذا من االمر بصیغة الماضي تزید النص بالغة وتخرجھ في احسن صورة ویتض
 ھُ تَ بَ وْ تَ  مَ دّ قَ ،وَ  ھُ سَ فْ نَ  حَ صَ نَ  ھُ بَّ رَ  دٌ بْ ى عَ قَ اتَّ فَ ) : ((ع(خالل تعلیق الشارح على قول االمام 

د  )٣())ھُ تَ وَ ھْ شَ  بَ لَ غَ ،وَ  ر ق ة عن (( اذ یقول ان ھذه االوام ظ الماضي خالی وردت بلف
التقوى تفسیر  االمر ب ي احسن صورة ،ف ى ف ك المعن ر العطف وھي بالغة تری لالم

الى  ال تع ا ق الزاد كم َوى(ب ْق اِد التَّ زَّ َر ال ِنَّ َخْی إ ُدوا َف َزوَّ ر  )٤()َوَت نفس ام یحة ال ر بنص واالم
  .)٥())…بالنظرة في مصالحھا 

  

  :النھي :ثانیا 
،وھو من اسالیب  )٦(ھو طلب الكف عن الفعل على وجھ االستعالء وااللزام 

ي ا دة تعرف الطلب المشھورة بخروجھ عن المعنى الحقیق ة عدی ى اغراض مجازی ل
  .من سیاق الكالم 

ي ،  دعاء ،االلتماس ،التمن ومن ھذه االغراض النصح واالرشاد ،التحذیر ،ال
  .)٧(االباحة ،التھدید 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .امرھم باالعتبار بحال الماضین في :الفصل الثالث )٢٣٤(،باب الخطب ٤/٢٦٩:شرح نھج البالغة)١(
  .٤/٢٨٦المصدر نفسھ ) ٢( 
  .في التنفیر عن الدنیا والترغیب في االخرة )٦١(،باب الخطب  ٢/١٦٢المصدر نفسھ )٣(
ي الْ :(قال تعالى ) ٤( وَق َوال ِجَداَل فِ ُُس َث َوال ف جَّ َفال َرَف َح یِھنَّ الْ َرَض فِ ْن َف ُوَماٌت َفَم ُھٌر َمْعل ْش َ َحجُّ أ جِّ الْ َح

ولِي اْألَ  ُ ُوِن َیا أ ق ْقَوى َواتَّ اِد التَّ ِنَّ َخْیَر الزَّ ُدوا َفإ ُ َوَتَزوَّ ُوا ِمْن َخْیٍر َیْعَلْمُھ هللاَّ َبابِ َوَما َتْفَعل   ) ١٩٧:البقرة) (لْ
  .١٦٦-٢/١٦٥:شرح نھج البالغة )٥(
ة  ٨٢:،وجواھر البالغة  ٣/٢٨٤:الطراز :ظ)٦( اني  ٣/٣٤٤:،ومعجم المصطلحات البالغی م المع ،وعل

  .٧٠) :عتیق(
اح :ظ)٧( ین  ١/١٤٥:االیض ویین والبالغی د النح ب عن الیب الطل واھر  ٤٨٩-٤٨٤:،واس ،وج

اني  ٨٤-٨٣:البالغة ق (،وعلم المع اني ٧٤-٧٠) :عتی م المع ة .د:، وعل د نحل ود احم ، ٩١-٨٨:محم
ة ،ا:ھناك اغراض اخرى  ان العاقب د ،بی یس ،التھدی ر ،التیئ وبیخ ،التحقی ع الت اس ،المن ة ،االئتن لكراھ

  .،التھییج وااللھاب ،التسلیة والوعید ،التادیب ،االلتماس ،الیاس ،التسویة ،االھانة
ویتمثل جھد الشارح في ھذا االسلوب من خالل التطبیق على غرضي 

بدون تعریف وبھذا یجسد ) النھي(وذكره مصطلح ) النصح واالرشاد ،والكراھة(
الذي یقوم على النصوص ال المنھج التعلیمي الذي یقوم ) في شرحھ (المنھج الذوقي 

  .على الحدود والتقسیمات 
ي  ام عل ول االم ى ق ھ عل دمان من خالل تعلیق   ) :ع(ویتضح الغرضان المتق

)) ُ ِ مَ یكُ وِصأ َ ،وَ  ى هللاِ وَ ْقتَ ا ب دُّ َیغِ بْ  تَ َال   نْ أ ْ تَ  الَ ا ،وَ َمكُ تْ غَ بَ  نْ إا وَ یَ نْ ا ال َا عَ فَ َسأ  اھنْ مِ  ءٍ يْ ى َشل
ھ ) ع(، اذ یقول ان االمام )١())امَ كُ نْ عَ  يَ وِ زُ  ا السالم(اوصى ولدی ـ ) علیھم ان ال (( ب

ا  ي فیھم د الحقیق وازم الزھ یاسفا على ما قبض وغیب عنھما من خیراتھا وھو من ل
ي  )٢()) ام عل تعمال االم ارع ) ع(،واس ل المض فا ( للفع ـ ) ال تاس بوق ب ال (المس

  .)٣(حھ لھما جاء في ارشاده ونص) الناھیة
ام  ول االم ى ق ھ عل ك تعلیق ن ذل ال ع َعَ  فْ َخ) : ((ع(فض دُّ ِسفْ ى نَ ل ا یَ نْ ك ال

ول )٤())على حالٍ  تأمنھا َال ،وَ رَ روُ غَ الْ  دركا غرض التحذیر  –، اذ یق ام  –م ان االم ب
ا (( نسب الغرور الى الدنیا ) ع(علي النھا سبب مادي لھ ،وان الیامنھا على حال لم

ا  )٥())لغفلة عن االخرة تستلزم ذلك من ا ر فیھ ات اخرى للشارح ذك اك تطبیق ،وھن
  .)٦(مصطلح النھي یمكن مالحظتھا في مواضعھا من الشرح 
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ى االغراض  ق عل ي التطبی ولم یكتف جھد الشارح في بحث اسلوب النھي ف
فقط ،بل راى ان النھي عن الالزم یستلزم النھي عن الملزوم ویتضح ھذا من خالل 
ى ھ عل   تعلیق

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٨١:،وصفوة شروح نھج البالغة  ٤٩٣:نھج البالغة :،وظ ٥/١١٩:شرح نھج البالغة )١(
  .٥/١٢١: شرح نھج البالغة )٢(
  .٨٤:اسالیب الطلب في نھج البالغة :ظ)٣(
ة )٤( ج البالغ رح نھ ة :،وظ ٥/١٩٢:ش ج البالغ ة  ٥٢٤:نھ ج البالغ روح نھ فوة ش اب  ٧١٩:،وص ،ب

  .كالم لھ وصى بھ شریح بن ھانىء لما جعلھ على مقدمتھ الى الشام ) ٥٥(الكتب 
  .١٩٣-٥/١٩٢: شرح نھج البالغة )٥(
  .٣٠٣-٣٠٠،٣٠٢-٢/٢٩٩، ٢٨٧-١/٢٨٦:المصدر نفسھ : ظ)٦(

ام ول االم ِتَ اعْ ) : (( ع(ق ِعتَ ا ،وال یَ ھَ اعَ َضأن بَمروا ِب ِ ن َرْ ب ،اذ  )١())ا َھاعَ طَ أن َمم ُْكب
أي انقاد :ان ال یجعلوا انفسھم  عبرة لمن اطاعھا (( قد امرھم بـ ) ع(یقول ان االمام 

ي  دخلوا ف یھم ان ی راد نھ للتقوى ودخل فیھا او اطاع موجبھا فحذف المضاف ،والم
ار  زمرة من اضاعھا فیكونوا عبرة لمن اطاعھا فنھى عن الزم االضاعة وھو اعتب

یھم .م بھم غیرھ ة عن نھ ھ كنای رھم اال ان ة بغی ت متعلق ك النھي وان كان وصورة ذل
عما یستلزم عبرة الغیر بھم وھو اضاعة التقوى الن النھي عن الالزم یستلزم النھي 

ول لمن تنصحھ ك : عن الملزوم ،وھذا كما تق اس من ا : ال یضحك الن ل م أي ال تفع
  .)٢())یستلزم ذلك ویوجبھ منھم 

ي النھي تكون من خالل وفضال عن م ا تقدم فان الشارح یرى ان المبالغة ف
ك من  ا النھي ویتضح ذل رد فیھ النھي المطلق الذي یكون من خالل العبارات التي ی

 َال وَ  الُ جبَ الِ  ولُ زُ تَ ) : (((البنھ  محمد بن الحنفیة ) ع(خالل تعلیقھ على قول االمام 
ام  )٣())لْ زُ َت ول ان االم ھ نھ) : (( ع(اذ یق ك بقول ھ ذل د علی زوال واك ن ال اه اوال ع

تزول  الجبال وال تزل ،والكالم في صورة شرطیة متصلة محرفة تقدیرھا لو زالت 
ال  دیر زوال الجب ى تق ھ عل الجبال ال تزل وھو نھي عن الزوال مطلقا الن النھي عن

ي الن ة ف ھ المبالغ ى اذ القصد ب ق اال ول ھي مستلزم للنھي عنھ على تقدیر اخر بطری
(()٤(.  

  :االستفھام :ثالثا
اداة خاصة  ل ب ا من قب ل الشارح )٥(ھو طلب العلم بشيء لم یكن معلوم ،ونق

  .)٧()) االستفھام طلب فھم الشيء(( ،بقولھ ان  )٦(مفھوم االستفھام من الرازي 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھ واقتصاص احوال ) ٢٣٣(،باب الخطب  ٤/٢١٢:غة شرح نھج البال)١(  الى وتنزیھ د هللا تع ي تحمی ف
  ).صلى هللا علیھ والھ وسلم(الناس عند انبعاث رسول هللا 

  .٤/٢٢٣:المصدر نفسھ )٢(
ة ) (من كالم لھ ) ١١(،باب الخطب  ١/٢٨٦:المصدر نفسھ) ٣( ة ) (البنھ محمد بن الحنفی ا اعطاه رای لم

  .الجمل 
  .١/٢٨٧:در نفسھ المص)٤(
اني  ٨٤:جواھر البالغة ،و ١٢٩:نھایة االیجاز :ظ)٥( ق(،وعلم المع اني  ٧٤) :عتی م المع قصي .د:،وعل

  .٩٥:سالم علوان 
  .١٥٣-١٥٢:،وفخر الدین الرازي بالغیا  ١٢٩:نھایة االیجاز :ظ)٦(
  .١/٥٤:شرح نھج البالغة )٧(

معنى واحد تارة وفي  ولالستفھام ادوات عدیدة ومتنوعة یستخدم كل منھا في
ا(للتصدیق ،و) ھل (معان عدة تارة اخرى ومنھا  ) من(للسؤال عن الجنس ،و)  م

ر ) أي(للسؤال عن الجنس من ذوي العلم و ي ام د المشتركین ف للسؤال عما یمیز اح
  .)١(للسؤال عن العدد) كم(یعمھما و
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ا  دة منھ ة عدی راض مجازی ى اغ تفھام ال رج االس ار ،والتقری:ویخ ر االنك
ع  ھ ،والتقری د ،والتنبی ر ،والوعی ر ،والتحقی ت ،والتكثی ھ ،والتبكی ،والتعجب،والتنبی

  .)٢(،والتوبیخ
وقد وجدت جھد الشارح في ھذا االسلوب اكثر اتساعا من جھده في بحث 
االسلوبین المتقدمین فقد عرفھ وذكر بعض اغراضھ في مقدمتھ االمر الذي لم یفعلھ 

ال عن سعة تطبیقاتھ في اغراض االستفھام المجازیة مع االسلوبین المتقدمین ،فض
  .وعدم اقتصارھا على االغراض التي ذكرھا في المقدمة 

ھ  ي مقدمت ر ف ار ،والتقری ق االول  )٣(كذلك ذكر غرضي االنك ،وحاول تطبی
ي ) االنكار(  نَّ إوَ  تُ ْنبُ جَ  الَ وَ  تُ فْ عَ ا َضَم) : ((ع(من خالل تعلیقھ على قول االمام عل
ِ سِ مَ  ِنْ جَ  نْ ِم قُّ َحالْ  جَ رُ ْخى یَ تَّحَ  لَ اِطالبَ  نَّ بَ قُ نْ  َألَ ا فَ ھَ لِ ثْ مِ ذا لِ ھَ  یري ُلِ ي وِ الِ َم ھِ ب  )٤())ِش یْ رَ ق

ریش :،یقول ان قولھ  ا : (( مالي ولق نھم مم ھ وبی ا بین ار لم ى سبیل االنك استفھام عل
ھ  ي حرب ك  )٥())یوجب االختالف وجحد فضیلتھ ،وحسم العذارھم ف ،فضال عن ذل

قد طبق الشارح غرض التقریر في تطبیق یمكن مالحظتھ في موضعھ من الشرح ف
)٦(.  
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  .٤٢٤-٤١٩:مفتاح العلوم :ظ)١(

ان ،و:ھناك معاني لحروف اخرى  ى(كیف للسؤال عن الحال ،این للسؤال عن المك ارة) ان  تستعمل ت
  .فھما للسؤال عن الزمان ) ایان(،و) متى(،واما ) من این(واخرى بمعنى ) كیف(بمعنى 

العلوم :ظ)٢( ین ،و ٤٢٦ـ  ٤٢٤: مفتاح ویین والبالغی د النح ب عن الیب الطل ة  ٤٦٠-٤٢١:اس ، والبالغ
ق  اني  ١٣٨-١٣٢:والتطبی م المع ق (،وعل اني  ٩٣-٨١):عتی م المع وان .د:،وعل الم عل ي س قص

ة ،وج ١٠٢-٩٧: اني  ٩٦-٩٣:واھر البالغ م المع ھ .د:وعل د نحل ود احم ر  ١٠١-٩٦:محم ،واالث
  .١٨٨– ١٨٢:،والمعاني في ضوء اسالیب القران  ٨٠-٧٤:البالغي في التفسیر الكبیر 

ي  رى ھ راض اخ اك اغ تبعاد : ھن تبطاء ،االس تھكم ،االس ر، ال یم ،التحقی ي ،التعظ ي ،التمن النف
  .شویق ،االمر ،النھي ،العرض ،التخصیص ،االرشاد ،وغیرھا ،التسویة ،الوعید ،التھویل ،الت

  .١/٥١:شرح نھج البالغة :ظ)٣(
ج البالغة :،وظ ٢/٧١:المصدر نفسھ )٤( ج البالغة  ٦٧-٦٦:نھ فوة شروح نھ اب  ١٠٣-١٠٢:،وص ،ب

  .عند خروجھ لقتال اھل البصرة ) ٣٢(الكتب 
  .١٧-٤/١٦:المصدر نفسھ :ظ)٦( .٢/٧٥: شرح نھج البالغة )٥(

ھ فھي ااما االغر ي تطبیقات ا متعدض التي اضافھا الشارح ف استفھام (دة منھ
ق  ي التطبی ره ف ھ ذك ة  لكن ي المقدم ره ف على سبیل التعجب فعلى الرغم من ترك ذك

ي  ام عل ول االم ى ق ھ عل الل تعلیق ن خ ََی) : ((ع(م ً رَ مَ  ھُ ا ل ا  دِ َقلَ … ،  هُدَ َعبْ أا َم ام
ِ فَ أ!!  یدٍ عِ بَ  انٍ كَ مَ  نْ مِ  مْ وھُ شُ اوَ نَ تَ ،وَ  ٍر كَ دَّ مُ  أيَّ  مْ ھُ نْ فوا مِ لَ خْ تَ سْ أ َ آع اِر صَ مَ ب َ  ونَ رُ َخفْ یَ  مْ ھِ ئِ با  مْ أ
 ِ َ  مْ ھُ نْ ون مِ عُ جِ تَ رْ یَ ! ؟ ونَ رُ اثَ كَ تَ ى یَ كَ لْ ھَ الْ  یدِ دِ عَ ب ً سَ جْ أ ،قائال  )١())تْ نَ كَ سَ  اتٍ كَ رَ حَ ،وَ  تْ وَ خَ  ادا

ك ا((أي مدكر: ان قولھ  ھ استفھام على سبیل التعجب من ذل ي احسن افادت دكر  ف لم
و  ھ وھ ون ب ا ینتفع ركتھم م د أي ت ان بعی ن مك ي االبصار ،وتناوشوھم م ر الول للعب
المدكر من جھة  االعتبار بھ وتناولوھم من جھة بعیدة ،والذي تناولوه ھو افتخار كل 

منھم بابھ وقبیلتھ ،ومكاثرتھ بالماضین من قومھ الذین ھم بعد الموت ابعد الناس عنھ  
ان او ا ار ف ك االعتب د عن ذل ان البعی ى بالمك ھ ،وكن د الكماالت عن االتھم ابع لذین كم

ذلك االموات وكماالتھم في ابعد اعتبا اء ،ول ك رات عن االحیاء واالبن استفھم عن ذل
  .)٢())ابمصارع ابائھم یفخرون الى قولھ سكنت : استفھام انكار وتوبیخ فقال 

رى لال ا اخ اك اغراض ان ھن ك ف ن ذل ال ع ي وفض ارح ف ا الش تفھام ذكرھ س
ا  ق منھ ع التطبی وبیخ : مواض ع  والت بیل التقری ى س تفھام عل ى )٣(اس تفھام عل ، واس

،واستفھام  )٦(،واستفھام في معرض االستنكار  )٥(،واستفھام تنبیھ  )٤(سبیل االستكثار
ب  ار والتعج بیل االنك ى س ار  )٧(عل وبیخ وانك تفھام ت ارح  )٨(واس اول الش د ح   ،وق
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  ٢٣

ج البالغة  ٣٩١:نھج البالغة :، وظ٤/٥٥:شرح نھج البالغة )١( اب  ٥٤٥-٥٤٤:،وصفوة شروح نھ ،ب
ب  ھ) ٢١٢(الخط ھ قال الم ل ھ ) ع(ك د تالوت الى بع ھ تع اُثرُ (لقول َك اُكُم التَّ َھ لْ َ ُم *أ ى ُزْرُت َحتَّ

َمقَ    ) ٢ـ١:التكاثر)(اِبرَ الْ
  .٦٠-٤/٥٩:المصدر نفسھ )٢(
  .٧٧، ٧٥-٤/٧٤:المصدر نفسھ :ظ)٣(
  .١٦٠، ١٤٧-٤/١٤٦:المصدر نفسھ :ظ)٤(
  .٤٣٨-٤٣٧، ٤/٤٣٢، ٣٧٤، ٤/٣٧٠،٣٧٢:المصدر نفسھ :ظ)٥(
  .٤٦، ٥/٤١:المصدر نفسھ :ظ)٦(
  .٢٦٢-٢٦١، ١/٢٥٠:المصدر نفسھ :ظ)٧(
  .١٧-٤/١٦:المصدر نفسھ :ظ)٨(

ب الل م تقری ن خ یحھا م راض وتوض ذه االغ ة وازھ اغراض مماثل ا ب نتھ
وردت في ایات من القران الكریم وبیان جھة كل غرض من اغراض االستفھام فیھا 

.  
ین  ى االستفھام ان یب ھ عل ي بعض تطبیقات ھ حاول ف دم فان ا تق وفضال عن م

ك من خالل تعل ھ سبب عدم جواز االستفھام عن محل شيء ال محل لھ ویتضح ذل یق
 دْ قَ فَ )) ؟مَ الَ عَ (( الَ قَ   نْ مَ ،وَ  ھُ نَ مَّ ضَ  دْ قَ فَ )) ؟ یمَ فِ (( الَ قَ  نْ مَ … ) : ((ع(على قول االمام 

 َ ھ محل یتضمنھ ویصدق ((اذ یقول   )١())ھُ نْ ى مِ لَ خْ أ ان ل یم لك ھ بف لو صح السؤال من
م علیھ انھ فیھ صدق العرض بالمحل لكنھ یمتنع كونھ في محل فیمتنع السؤال عنھ بفی

یم استفھاما عن فبیان المالزمة ان مفھوم في لما كان موجودا في ما كان االستفھام ب
ھ  ھ فی مطلق المحل والظرف وال یصح االستفھام عن المحل لشيء اال اذا صح كون
زم ان  ھ فیل ھ فی ا ان یجب كون ان ام بیان بطالن التالي انھ لو صح كونھ في محل لك

ھ یكون محتاجا الى ذلك المحل والمحت م یجب حلول ذات وان ل اج الى الغیر ممكن بال
ھ واذا  فیھ جاز ان یستغني عنھ والغني في وجوده عن المحل یستحیل ان یعرض ل

  .)٢())استحال ان یكون في محل كان السؤال عنھ بفیم جھال 
اني  د ادرك مع ان الشارح ق ي اسلوب االستفھام ف دم ف ا تق ل م وفضال عن ك

ي مواضعھا من الشرح متعد ادوات االستفھام في تطبیقات ا ف  )٣(دة یمكن مالحظتھ
  .)٤(،ولم تخرج ھذه المعاني عن المعاني التي ذكرھا البالغیون 

وال شك ان كثرة تحلیالتھ وتطبیقاتھ على ھذه االغراض واالدوات في 
مواضعھا من الشرح یمثل اضافة مھمة في الجھد البالغي سواء في غزارة ھذه 

االمثلة والشواھد علیھا من خالل تتبعھا ورصدھا في نص  التحلیالت او في توفیر
  .ھو نھج البالغة ولغوي  وادبي غایة في الجودة والفن 

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١(، باب الخطب ١/١٠٦:شرح نھج البالغة )١( 
  .١/١٢٥:المصدر نفسھ )٢(
  . ٤٤٥،  ٤٣٥/ ٣٠٠،٤-٢/٢٩٩، ٢٦١-٢/٢٥٩، ٦٢-٦٠، ٢/٥٩:فسھ المصدر ن:ظ)٣(
  .٨١-٧٤) :عتیق(، وعلم المعاني  ٤٢٤-٤١٩:مفتاح العلوم :ظ)٤(

وفي الخبر واالنشاء یمكن القول ان الشارح لم یكتف بذكر مفھوم الخبر وانما 
ة ،ومن  ذا من جھ وم ھ ك المفھ ات ذل نقل بعض االراء وحاول مناقشتھا من اجل اثب

ر  جھة ین الخب ثانیة ادرك انواعا  من الفروقات الموجودة بین االخبار ،منھا الفرق ب
بمعناه الخاص والخبر بمعناه العام وقد لوحظ ھذا عند عبد القاھر الجرجاني ،فضال 
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  ٢٤

رق  ذا الف ي ھ اثر الشارح ف عن الفرق بین االخبار باالسماء واالخبار باالفعال وقد ت
را اني ، وال اھر الجرج د الق ة بعب ار المعرف روط االخب ارح ش رض الش ا ع زي ،كم

  .ومعانیھا ودواعي تعریفھا فضال عن اغراض الخبر المجازیة 
ي  اء الطلب الیب االنش م اس توعب معظ ة اس ة ثالث ن جھ ي ( وم ر ،والنھ االم

تفھام  ذه ) ،واالس ى ھ ارح عل ات الش الل تطبیق ن خ تیعاب م ك االس دت ذل د وج ،وق
في مقدمتھ سوى مفھوم االستفھام وبعض اغراضھ االسالیب ،اذ لم یعرض الشارح 

دت  ة وج ذه الجھ ن ھ اخیر ،وم دیم والت ي التق ھ ف رض كالم ي مع ك ف ة وذل المجازی
ذوقي من  نھج الشارح ال ى م ة وعل تطبیقات الشارح اكثر اتساعا من مقدمتھ من جھ

ي اسالیب  بعض االراء الخاصة ف ر (جھة اخرى فضال عن عرض الشارح ل االم
  ).الستفھام،والنھي ،وا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  )التقدیم والتاخیر(

باب كثیر الفوائد ،جم ((التقدیم والتاخیر من مباحث البالغة المھمة كونھ 
المحاسن،واسع التصرف ،بعید الغایة ،الیزال یفتر لك عن بدیعة ،ویفضي بك الى 

نظر فتجد لطیفة،وال تزال ترى شعرا یروقك مسمعھ ،ویلطف لدیك موقعھ ،ثم ت
 )١())سبب ان راقك ولطف عندك ان قدم فیھ شيء وحول اللفظ عن مكان الى مكان 

فھو من االسالیب البالغیة وقد اتوا بھ داللة على تمكنھم من الفصاحة وملكتھم في 
  .)٢(الكالم وانقیاده لھم ،ولھ في القلوب احسن موقع واعذب مذاق 

  
  .في فائدتھما ،وطبیعتھما 

فائدة التقدیم والتاخیر اثناء عرضھ حقیقة تقدیم اللفظ على غیره تناول الشارح 
ا  ي ذكرھ دة الت وقد جاء رایھ متاثرا بكالم عبد القاھر الجرجاني في ذلك ،ذاكرا الفائ

ھ  ا … : (( سیبویھ،في قول ره فام ى غی ظ عل دم اللف دتھما اذا ق ي فائ ون(ف ) ان ال یك
ذكر  على نیة التاخیر ولكن على ان ینقل الشيء من ھ ان ت م اخر ،مثال ى حك م ال حك

ارة وذاك  ذا ت دم ھ ر فتق ر خب دا واالخ ون مبت لح ان یك ا یص د منھم ل واح مین ك اس
قال سیبویھ عندما یذكر الفاعل والمفعول كانھم .اخرى ،كقولك زید المنطلق وعكسھ 
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  ٢٥

ھ اذا  انھم ،مثال ا یھم ان مع ى ، وان ك ھ اعن م ببیان م وھ ھ اھ م ببیان م وھ ھ اھ الذي بیان
الوا  ین ق ث ھو شخص مع ل (ارادوا االخبار عن قتل شخص خارجي ال من حی قت

د  ك ) الخارجي زی ار عن ذل ة وارادوا االخب ض الفضالء قبیح در عن بع ،واذا ص
قدموا اسمھ على فعلھ الن ذكره اوال ثم نسبة الفعل الیھ اوقع في النفوس من العكس 

  .)٣())فكان عند المخبر اھم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥:دالئل االعجاز )١( 
ق :البرھان في وجوه البیان :ظ)٢( وب ود.د:ابن وھب الكاتب ،تحقی د مطل ة .احم خدیجة الحدیثي ،مطبع

  .٣/٢٣٣:م ١،١٩٦٧العاني ،بغداد ،ط
  .١٣٧-١٣٥:دالئل االعجاز :،وظ ١/٥١:شرح نھج البالغة )٣(

وجدت في النص المتقدم ان التقدیم والتاخیر قد یكون   بلفظ ھو في النیة  وقد
كالفاعل  بعد الفعل والخبر بعد المبتدا ،وقد یكون كال اللفظین یصح ان مثل  مؤخرا 

ي اللفظة ذات  دیم یكون ف ذا التق ان ھ یكون احدھما مسندا ویكون االخر مسندا الیھ ف
اخیر ،االھمیة في المعنى المراد ایصالھ  دیم والت ي بحث التق د الشارح ف ل جھ ویتمث

  :باالتي 
  .التقدیم والتاخیر في االستفھام .١

بما ان االستفھام یتمیز بكونھ من االسالیب التي لھا الصدارة في الكالم جاءت 
ا من اغراض  ا یطرا علیھ عنایة الشارح بالعبارات التي تعقب حرف االستفھام وم

ل  ص الفع ة تخ ند(مجازی ل ا) المس ھ(و الفاع ند الی ذا ) المس ان بھ ھ وك ول ب او المفع
ول الشارح )١(متاثرا بعبد القاھر ب حرف (( ،ویتضح ذلك من خالل ق ذكور عقی الم

االستفھام اما الفعل او االسم فان كان االول كان ھو المشكوك في وجوده والمسؤول 
اء والشك ،فان السؤال واقع عن وجود ) زید داره ىابن(عن معرفتھ مثالھ قولك  البن

ك  ذه (في وجوده ،وان كان الثاني فالسؤال واقع عن تعیین الفاعل كقول ت ھ ت بنی أأن
ا ) الدار ا م ارة اخرى والحال فیھم ر ت ارة وللتقری ار ت د یجيء لالنك ،ثم االستفھام ق

الى  َبِنینَ (ذكرناه اما االنكار فكقولھ تع ْم ِبالْ ُك َفاُكْم َربُّ َْص َفأ َ بَ ( )٢()أ َطَفى الْ َْص ینَ أ َبِن اِت َعَلى الْ  )٣()َن
أأنت قلت : واالنكار ھیھنا للفعل فاذا قدم االسم كان االنكار للفاعل لمن انتحل شعرا 

الى  ھ تع دیر فكقول ا التق عر ،وام ذا الش ا(ھ ْھَلَھ َ ِرَق أ ا لُِتْغ َخَرْقَتَھ َ ِر () ٤()أ ًة ِبَغْی ً َزِكیَّ ا َت َنْفس َقَتلْ َ أ
دیم )) خرق والقتل علیھ تمھیدا لتوجھ اللوم الیھ فان المقصود تقریر ال )٥()َنْفسٍ  ا تق ام

د(قولك االسم فك ت زی ذي قتل ھ ) أأنت ال ل  فان ھ للقت ر لتعیین ى سبیل التقری سؤال عل
ال  ا كح ا ذكرن ول فیم ال المفع م ان ح   ،واعل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٧-١٣٩:از دالئل االعج:ظ)١(
ً :(قال تعالى )٢( ً َعِظیما ُوَن َقْوال ُول ُكْم َلَتق نَّ ِ ً إ َناثا ِ َمالِئَكِة إ َخَذ ِمَن الْ َبِنیَن َواتَّ ُكْم ِبالْ َْصَفاكُْم َربُّ َفأ َ   ) ٤٠:االسراء) (أ
   ١٥٣:الصافات)٣(
ا:(قال تعالى )٤( فِیَنِة َخَرَقَھا َق َذا َرِكَبا فِي السَّ ِ ً َفاْنَطَلَقا َحتَّى إ را ْم ِ ً إ ْیئا َت َش ْد ِجْئ ا َلَق ْھَلَھ َ ِرَق أ ا لُِتْغ َخَرْقَتَھ َ ) َل أ

  .)٧١:الكھف(
ً :(قال تعالى )٥( ْیئا َت َش ْد ِجْئ ٍس َلَق ِر َنْف ًة ِبَغْی ً َزِكیَّ ا َت َنْفس َقَتلْ َ اَل أ ُھ َق ً َفَقَتَل ا الم ُ َذا َلقَِیا غ ِ ً  َفاْنَطَلَقا َحتَّى إ را ) ُنْك

  ) ٧٤:الكھف(
  

قدمت المفعول توجھ االنكار الى كونھ بمثابة ان یوقع بھ مثل ھذا الفعل الفاعل فاذا 
ً  (ولذلك قدم في قولھ ِخُذ َولِّیا تَّ َ ِ أ َغْیَر هللاَّ َ ُْل أ ِ َتْدُعونَ (وقولھ )١()ق َغْیَر هللاَّ َ ا (وقولھ)٢()أ ً ِمنَّ َبَشرا َ أ

ِبُعھُ  ً َنتَّ   .)٤()))٣()َواِحدا
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  ٢٦

الشواھد التي استخدمھا الشارح في  ومن نص الشارح المتقدم یمكن القول ان
ذكر الفعل بعد االستفھام حینا والفاعل بعد االستفھام حینا اخرى ولم یذكر الشارح 

  .الفعل المضارع في شاھد 
ل  دم الفع اء تق وقد ذكر عبد القاھر الفعل المضارع وشواھده في االستفھام اثن

ذا الحال ی د دخول على الفاعل او  العكس فضال عن تصریحھ بان ھ ذلك عن كون ك
،وقد یبدو ذلك خلال في منھج الشارح ،اال ان ذكر الشارح )٥(االستفھام على المفعول 

دفع  شواھد الفعل المضارع في المفعول وقرب المعنى بالمفعول مع الفعل والفاعل ی
د  ة تعتم ون البالغی اول االسالیب والفن ي تن ة الشارح ف ذلك الظن ،السیما  ان طریق

  .في مقدمتھ ،ھذا من جھة  على االیجاز
ي  ا ف ط وانم ومن جھة اخرى فانھ لم یستفد من عبد القاھر بعرض االفكار فق
دة  د مسالة فائ وضع المنھج المخصص لھذه الفكر حیث جاء عرض ھذه المسالة بع
ذه  التقدیم والتاخیر بالفعل والفاعل والمفعول بعد االستفھام ضمن مسالة واحدة ،وھ

ا الشارح الطریقة التي ابتدع ي بھ ذلك عن ارىء ل دة للق د عدی اھر ذات فوائ ھا عبد الق
،الن عبد القاھر اول بالغي یعرض االسالیب النحویة من وجھة بالغیة ذوقیة ،إذ لم 
ان  الم ،فك ب الك ي تراكی الي ف ر الجم واطن الس و یبحث عن م د ،فھ ا اح یسبقھ الیھ

ون المت ھ ،اال بشيء لدراستھ اثر فعال فیمن بعده ،فلم یخرج البالغی ا قال اخرون عم
  .)٦(یسیر في بحث الجزئیات ،او زیادة بعض االشیاء الیسیرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مُ ( :قال تعالى)١( ْرِض َوُھَو ُیْطِع َماَواِت َواْألَ ً َفاِطِر السَّ ِخُذ َولِّیا تَّ َ ِ أ َغْیَر هللاَّ َ ُْل أ ْن  ق َ ْرُت أ ِم ُ ي أ نِّ ِ ْل إ ُ ُم ق َوال ُیْطَع

ُمْشِرِكینَ  ْسَلَم َوال َتُكوَننَّ ِمَن الْ َ َل َمْن أ وَّ َ ُكوَن أ َ   .)١٤:األنعام) (أ
الى )٢( ال تع ُتْم (ق ِْن ُكْن ْدُعوَن إ ِ َت َر هللاَّ َغْی َ اَعُة أ ْتُكُم السَّ َت َ ْو أ َ ِ أ اُكْم َعَذاُب هللاَّ َت َ ِْن أ َتُكْم إ ْی َ َرأ َ ْل أ ُ ق

  .)٤٠:األنعام)(اِدقِینَ صَ 
ً َلفِي َضالٍل َوُسُعٍر :(قال تعالى )٣( ذا ِ ا إ نَّ ِ ِبُعُھ إ ً َنتَّ ا َواِحدا ً ِمنَّ َبَشرا َ ُوا أ   ) ٢٤:القمر) (َفَقال
ة )٤(  ج البالغ رح نھ وم :،وظ٥٢-١/٥١:ش اح العل ن  ٣١٢،٣٢١، ٢٩٣-٢٩١:مفت   ،وحس

ل د ال.١٥٢-١٥٠:التوس ة عب ن طریق كاكي ع ة الس ت طریق دیم اختلف اء التق ث ج ارح ،حی اھر والش ق
ند  دیم المس ھ ،وتق ند الی اخیر المس ند وت دیم المس ي تق والتاخیر في االستفھام عند السكاكي ضمن فقرت

  .الیھ وتاخیر المسند 
  .١٤٦-١٤٢:دالئل االعجاز :ظ)٥(
ة :ظ)٦( ة العربی دیع(البالغ ان والب اني والبی ة.د) :المع ب للطباع ة دار الكت وب ،مؤسس د مطل  احم

  .١٣١:م١٩٩٨-ھـ١٤١٩والنشر،الطبعة الثالثة ،
د  ي اطار واح ب الموضوع ف ع جوان م جمی ارئ فھ ن للق ة یمك ذه الطریق وبھ

  .)١(،وھذا ماال یمكن حصولھ في طریقة السكاكي
  
  .التقدیم والتاخیر في حرف النفي .٢

ل  ل والفاع ن الفع ا م ة غالب ة المتكون درا الجمل ون متص ي یك رف النف ان ح
ھ والجار والمجرور ،وقد عرض الشارح التقدیم والتاخیر في ھذه الجملة والمفعول ب

ي )٢(بطریقة مقاربة لما عرضھ عبد القاھر في ھذه الجملة  ھ ف ك من قول ،ویتضح ذل
ى  ي عل رف النف ت ح ول اذا ادخل ي إذ یق رف النف ي ح اخیر ف دیم  والت ل ((التق الفع

د كنت قد نفیت فعال لم یثبت ا) ما ضربت زیدا(كقولك  نھ فعل ،الن نفیك لضرب زی
ى  دل عل ي الخاص ال ی عن نفسك ال یقتضي وقوع الضرب بھ وال نفیھ عنھ ،الن نف

ك  دا(نفي العام وال على ثبوتھ ،واذا ادخلتھ على االسم كقول ا ضربت زی ا ان م ) م فھ
من ذلك انھ وقع بھ الضرب وكان القصد نفي كونك انت الضارب ،والشاھد في ذلك 

  .)٣())الذوق السلیم
  

رق  ن الف ة ع دم االجاب از وع الة باالیج ذه المس ي ھ ارح ف د الش ل جھ ویتمث
اھر  الموجود بین النقطتین وترك االمر یدركھ الذوق السلیم في حین عرض  عبد الق
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  ٢٧

دیم  ى التق ة عل ذه الجمل ي ھ ر ف د اقتص ارح ق ان الش ك ف ن ذل ال ع رق ،فض ذا الف ھ
بھ والجار والمجرور من ھذه الجملة  والتاخیر بالفعل مع الفاعل ولم یعرض المفعول

ي عرض  ي حرف النف اخیر ف دیم والت ى التق ھ عل في مقدمتھ ،لكنھ من خالل تطبیقات
ع ي م رف النف ي ح اخیر ف دیم والت   التق

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وم :ظ)١( دیم و ٣١٢،٣٢١، ٢٩٣-٢٩١:مفتاح العل ریم ،والتق ران الك ي الق اخیر ف د عیسى :الت د احم حمی

  .٨:م ١،١٩٩٦العامري ،دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،العراق ،ط
د عیسى .یقول د ى :حمید احم ا عل ة بعثرھ د السكاكي بدراسة ممزق اخیر عن دیم والت د حظي التق ق

  .فصول مختلفة من صفحات كتابھ 
  . ١٥٠-١٤٧:دالئل االعجاز :ظ)٢(
  .١/٥٢:نھج البالغة شرح )٣(

ذا  ل والفاعل وبھ ي الفع المفعول بھ والجار والمجرور فضال عن التقدیم والتاخیر ف
ن  ة ،ویمك ارح البالغی ار الش م افك رض معظ اعا لع ر اتس ارح اكث رح الش ون ش یك
ي مواضع وروده من  ھ ف ع المفعول ب ي م ي حرف النف اخیر ف دیم والت مالحظة التق

رح  ي مو)١(الش ر ف ذلك االم ار وك ع الج ي م رف النف ي ح اخیر ف دیم والت ع التق اض
  .)٢(والمجرور 

  
  .التقدیم والتاخیر في الخبر المثبت والمنفي .٣

ا  اثره بم تناول الشارح التقدیم والتاخیر في الخبر المثبت والمنفي من خالل ت
ي  )٣(عرضھ عبد القاھر في ھذا المجال  ت والمنف ر المثب ي الخب ،والتقدیم والتاخیر ف

دم ھو ك ى الفاعل واذا ق ان القصد ال دم االسم ك اذا ق التقدیم والتاخیر في االستفھام ف
  .)٤(الفعل یكون القصد الى ذكر الفعل 

ومن خالل تطبیقات الشارح على التقدیم والتاخیر وجدت انھ قد فصل مسائلھ 
دیم  د عرض مواضع التق ا من الشرح فق ي مواضع ورودھ ك ف ویمكن مالحظة ذل

  .)٦(وفي الخبر المنفي  )٥(لخبر المثبت والتاخیر في ا
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥٧، ٢/٣٥٢، ٣٢٨، ٢/٣٢٣، ٢٩٦، ٢/٢٨٩:شرح نھج البالغة :ظ)١( 
  .٣٠٢-٣٠١، ٢/٢٩٩، ٢/٢٩٧، ٢٦-٢/٢٥:المصدر نفسھ :ظ)٢(
  .١٥٣-١٥٠:دالئل االعجاز )٣(

ي :قول عبد القاھر ی ھ ف ائم مثل دیم ق ي التق اعلم ان ھذا الذي بان لك في االستفھام والنفي من المعنى ف
  الخبر المثبت 

  .١٥٥-١٥٤:،وحسن التوسل  ١/٥٢:شرح نھج البالغة :ظ)٤(
  .١٠٩، ٢/١٠٧، ٨٦، ٢/٨٤: شرح نھج البالغة :ظ)٥(
  ٤/١٥، ٢٧٤– ٢/٢٧٣، ١٦٣، ٢/١٦١:المصدر نفسھ :ظ)٦(

  .م حرف السلب على العموم وتاخره عنھ تقدی.٤
د  اثره بعب اخره من خالل ت وم وت لب والعم دیم حرف الس عرض الشارح تق

ھ (( ،ویتضح ذلك في قولھ  )١(القاھر اخره عن وم وت في تقدیم حرف السلب على العم
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  ٢٨

كان ) ما افعل كل كذا (،اما االول فاذا قدمت حرف السلب على صیغة العموم فقلت 
وم  لبا للعم ن س م یك ل بعضھ ل ت وافع و قل ى ل ات الخاص حت ك ال ینقاضھ االثب وذل

فھم ) كل كذا ما افعلھ (تناقضا ،اما الثاني فاذا قدمت صیغة العموم على السلب فقلت 
ر  ذا یظھ ى ھ ي العرف ،وعل من عموم السلب وحینئذ یناقضھ قولك وافعل بعضھ ف

  :الفرق بین الرفع والنصب في قول ابي النجم 
  

ُ  تْ حَ بَ ْصأد َْق دَّ  اِر خَیالَ  مُّ أ   عي ت
  

يَّ    ً  عل ا َّ ذنب َ ھُ كل نِع أ مْ ل    ص
  

  .)٢())فان نصب كل یقتضي سلب العموم ورفعھ یقتضي عموم السلب 
وبھذا یكون الشارح قد عرض النوعین سلب العموم وعموم السلب وصفة 
 كل نوع ، حیث یصح باالول االستثناء من الفعل ویمتنع في الثاني ،وذلك لكونھ
یوقع المعنى بتناقض ،فضال عن ھذا فقد ذكر الشاھد الشعري الذي استشھد بھ عبد 
القاھر في الفرق بین النوعین المتقدمین وقد اوجز في تعلیقھ على ھذا الشاھد ایجازا 

) رفعھ یقتضي عموم السلب (و) نصب كل یقتضي سلب العموم (غیر مخل بقولھ 
ادراك تفصیالت تعلیق الشارح على  ،فمن خالل تعریفھ للنوعین یمكن للقارئ

الشاھد الشعري ،ومن ھذا فان الشارح قد لجا الى تحریك وعي القارئ في الربط 
  .بین ما یتقدم من الكالم وما یلحق بھ 

وكذلك ان جھد الشارح في بحث ھذا النوع من التقدیم والتاخیر یتضح من 
وات واالرض إذ یرى في ابتداء خلق السما) ع(خالل تعلیقھ على خطبة االمام 

مشتمال على (( ان الجزء االول منھا قد جاء ) ال الھ اال هللا (الشارح في عبارة 
  سلب كل ما عدا الحق سبحانھ
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٨-٢٧٠:دالئل االعجاز :ظ)١( 
  . ٥٣-١/٥٢:شرح نھج البالغة )٢(

لغسل درن كل شبھة لخاطر سواه ،وھو مقام التنزیھ والتخلیة حتى اذا انزح  مستلزما
ھ  ا اشتمل علی ور وجوده وھو م ة بن ھ استعد بجوده للتخلی كل ثان عن محل عرفان

  .)١())الجزء الثاني من ھذه الكلمة 
  مواضع حسن التقدیم والتاخیر 

ن ا غ م د للبلی ب الب ى المخاط غ ال الم البلی ال الك ل ایص ن اج ة م اع طریق تب
اخیر  دیم والت ة التق ق طریق ذه الطرائ ة ،ومن ھ ق االیصال المختلف مناسبة من طرائ
دیم  ین التق ي الكالم وب ،ولھذه الطریقة قسمان رئیسان في درجة الفرق بین االصل ف

  .والتاخیر حیث یعرف احدھما نتیجة االختالف الكبیر واالخر یدق بھ ھذا االختالق 
دیم ھذا من جھة ،ومن جھة ا ق التق ا طرائ ي تحسن بھ خرى فان االسباب الت

االعرف ،واالھم ،وصدارة الكالم ،والفاعل على ( والتاخیر المتنوعة موزعة ما بین 
  ).المفعوالت 

دیم  ام التق تیفاء اقس ي اس ارح ف ول الش الل ق ن خ ى م ة االول ح الجھ وتتض
اخیر ((والتاخیر  دیم والت ي التق را(اعلم انھ قد یختلف حال الكالم ف ا كثی د ) اختالف وق

ِجنَّ (كقولھ تعالى ) یدق الفرق بین تقدیم الكلمة وتاخیرھا( ِ ُشَرَكاَء الْ َّ ِ ُوا  دیم  )٢()َوَجَعل فبتق
ذم  رھم وال شركاء یفھم انھ ما كان ینبغي ان یكون لھ شریك ال من الجن وال من غی
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  ٢٩

م اال  ا انما توجھ الیھم الثباتھم شركاء ، اما لو قدم الجن لم یفھ دوا الجن وام م عب انھ
ادة الجن دون  یھم لعب انكار المعبود الثاني فغیر مفھوم منھ ویكون الذم انما توجھ عل

  .)٣())غیرھم ،فینبغي ان تلمح الفروق في تقدیم بعض الكالم على بعض وتاخیره 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٠٩:ھج البالغة شرح ن)١( 
اَلى عَ :(قال تعالى )٢( ْبَحاَنُھ َوَتَع ٍم ُس ِر ِعلْ اٍت ِبَغْی یَن َوَبَن ُھ َبِن وا َل ُ نَّ َوَخَلَقُھْم َوَخَرق ِج ِ ُشَرَكاَء الْ َّ ِ ُوا  ا َوَجَعل مَّ

ُونَ    ) ١٠٠:األنعام) (َیِصف
ة )٣( ج البالغ رح نھ ى اعج:،وظ ١/٥٣:ش ع عل ان المطل م البی ي عل ان ف ران التبی اني :از الق ن الزملك اب

ق وب ود.د:تحقی د مطل داد .احم اني ،بغ ة الع دیثي ،مطبع ة الح راق ،ط –خدیج ـ ١،١٣٨٣الع –ھ
  .١٠٦-١٠٥:م ١٩٦٤

الم  ي الك ل ف ین االص تالف ب مي االخ ارح قس رض الش ث ان ع رى الباح ی
رون  ذین ی ھ عن ال اھر الجرجاني واختالف د الق اثره بعب ت ت د اثب اخیر ق والتقدیم والت

ر ان (( كفایة في ان یقال في اللفظ  المتقدم انھ ال م ،من غی قدم للعنایة والن ذكره اھ
دیم  )١())یذكر من این تلك العنایة وبم كان اھم  ومن خالل عرض الشارح اھمیة التق

الوارد في االیة المتقدمة الذكر داللة واضحة على اختالف الشارح عن ھؤالء الناس 
.  
  

  .مواضع حسن التقدیم 
ان تكون الحاجة : (( ض الشارح عشرة مواضع لحسن التقدیم ھي االول عر

ِجنَّ (الى ذكره اتم والعلم بھ اھم كقولھ تعالى  ِ ُشَرَكاَء الْ َّ ِ ُوا  دیم الشركاء   )٢()َوَجَعل ان تق ف
الو اخر  ق الشریك بخالف م ى جعل مطل وبیخ عل  )٣())اولى الجل ان المقصود الت

ارُ (خیر الیق باتصال الكالم كقولھ تعالى ان یكون التا(( والثاني  وَھُھُم النَّ ى ُوُج  )٤()َوَتْغَش
  .)٥())فھذا الیق بما قبلھ وبما بعده من تاخیر المفعول 

ذا الجزء  ھ الن ھ والمالحظ ان الشارح قد اوجز شاھد ھذا الموضع ولم یكمل
ِحسَ (اشكل بما بعده وھو قولھ ((من الشاھد  َ َسِریُع الْ ِنَّ هللاَّ ھ وھو  )٦()ابِ إ ِنیَن (وبما قبل رَّ ُمَق
َفادِ  ي اْألَْص ریم  )٨()))٧()فِ ران الك ي الق ھ ف ول ب دیم المفع اء تق د ج ون (( وق ى ال یك حت

الل    اخ
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٧:دالئل االعجاز )١( 
ِ :(قال تعالى  )٢(  َّ ِ ُوا  ا َوَجَعل اَلى َعمَّ ْبَحاَنُھ َوَتَع ٍم ُس ِر ِعلْ ُوا َلُھ َبِنیَن َوَبَناٍت ِبَغْی نَّ َوَخَلَقُھْم َوَخَرق ِج ُشَرَكاَء الْ

ُونَ    ) ١٠٠:األنعام) (َیِصف
  ١٥٦:،وحسن التوسل  ٣٤٢:مفتاح العلوم :،وظ ١/٥٣:شرح نھج البالغة )٣(
ُُھْم ِمْن َقِطَراٍن َوَتْغشَ  :(قال تعالى )٤( ارُ َسَراِبیل   ) ٥٠:ابراھیم) (ى ُوُجوَھُھُم النَّ
  .١/٥٣:شرح نھج البالغة )٥(
ِحَسابِ ( :قال تعالى  )٦( َ َسِریُع الْ ِنَّ هللاَّ ُ ُكلَّ َنْفٍس َما َكَسَبْت إ   ) ٥١:ابراھیم) (لَِیْجِزَي هللاَّ
ِنیَن فِي اْألَْصَفادِ ( :قال تعالى  )٧( ُمْجِرِمیَن َیْوَمِئٍذ ُمَقرَّ   ) ٤٩:ابراھیم( )َوَتَرى الْ
  .١٥٧:حسن التوسل )٨(

الى  ھ تع ك قول ن ذل د م ق واح ى نس اتي عل ل االي لت ي فواص ب ف ى ((بالتناس َوَتْغَش
ارُ  دیم …  )١()ُوُجوَھُھُم النَّ اتي التق د ی ي نظم الكالم ،وق والفاصلة القرانیة تلعب دورا ف

ذكر  )٢())والتاخیر الجلھا  ھ ل الشارح لفظي ،واختصار الشارح للشاھد یمكن توجیھ
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  ٣٠

ده(و) قبلھ( ة المقصود ) بع ریم یمكن معرف ران الك ة من الق ومن خالل موضع االی
ھذا من  جھة ومن جھة اخرى فان الشارح كان یتبع االیجاز في عرض االسالیب .

  .البالغیة في مقدمتھ
  

ى (( الموضع الثالث ھو  دا عل دیم المبت اني كتق ان یكون االول اعرف من الث
بزید لتتوصل ) زید قائم(على الصفة فینبغي  ان تبتدئ في قولك  الخبر والموصوف

ى حدھا  ذ عل دة حینئ ع الفائ ا ال یعرف فتق ھ بم النفس بذكر ما یعرف الى االخبار عن
ره ((فضال عن ذلك فان تقدیم الفعل في االخبار یكون  )٣()) م(الجل ان ذك ،الن )اھ

ل ة ال ذات الفاعل  ب ة الفعلی ر الجمل ي  المقصود من ذك ر الحدث المخصوص ف ذك
دیم  االعرف   ال ان تق ذلك جاز ان یق ان ك ى الفاعل واذا ك الزمان المعین ونسبتھ ال
ر  ان ذك ا اذا ك ذكرھما وام ام ب ي االھتم یكون واجبا واذا كانت الكلمتان متساویتان ف

  .)٤())احدھما اھم كان تقدیمھ اولى 
ي  ر ف ع العاش ع الموض دم م ع المتق رتبط الموض ى تق(( وی ل عل دیم الفاع

المفعوالت وما في حكمھما النھما امور تلحق الفاعل بالنسبة الى فعلھ فكانت متاخرة 
  .)٥())عنھ

ة  م بصفة عام دیم االھ وقد ركز الشارح في المواضع االول والثالث  على تق
(( فضال عن االسباب الخاصة االخرى ،وقد وجد ھذا االمر في الموضع الرابع في 

  تقدیم الحروف 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارُ  :(قال تعالى  )١( ُُھْم ِمْن َقِطَراٍن َوَتْغَشى ُوُجوَھُھُم النَّ   )٥٠:ابراھیم) (َسَراِبیل
  .١١٤:التقدیم والتاخیر في القران الكریم )٢(
  . ١٥٧:سن التوسل ،وح ٣٤٢:مفتاح العلوم :،وظ ١/٥٣:شرح نھج البالغة )٣(

  .التي ذكرھا الشارح ) االول والثالث والعاشر(ذكر السكاكي بنص واحد المواضع   
  .١/٥٤: شرح نھج البالغة)٤(
  .٣٤٢:مفتاح العلوم :،وظ ١/٥٥:المصدر نفسھ )٥(

ي  ي والنھ تفھام والنف روف االس الم كح در الك ا ص ي لھ ارح  )١())الت رض الش ویع
ا (( بانھ  مفھوم االستفھام عند الرازي ة اضافیة إذا ادركھ طلب فھم الشيء وھو حال

ى معروضھا وجب ان  ا ال العقل انتقل منھا الى معروضھا واذا اوجب ان ینتقل منھ
ى معروضھا  دل عل ا ی ى االضافة فیلحق بم دل عل ا ی دم م ذلك فیق ظ ك یكون في اللف

ذه ال(( ،ویضیف الشارح علیھ بانھ یمكن  )٢٣()) دیم ھ حروف من ایضا ان یكون تق
ة ) اھم(باب ما كان  ة وھي المطلوب ان معقول ي والنھي مع ك ان لالستفھام والنف وذل

ى  من الجملة الداخلة علیھا بالذات فكانت اولى بتقدیم الذكر وكذلك االدوات الدالة عل
ا  ان واخواتھ الم ك زاء الك ین اج ب ب وال  النس ي … اح ا ھ دم ،الن معانیھ ا تق فانھ

د االول ودة  بالقص ا  المقص ة علیھ ل الداخل ن الجم ة  )٣())م ارح لفظ ر الش ن ذك وم
دیم وھو ) ایضا( ي التق ف السبب االول ف م ین في النص المتقدم وجدت ان الشارح ل

  .الصدارة في الكالم لكنھ اضاف الیھ سبب االھمیة 
ي  ة ف اره البالغی دم افك وفي مواضع حسن التقدیم المتقدمة وجدت الشارح یق

دیم  ي حدود  –مواضع حسن التق ة ف ذه الطریق م توجد ھ ددة ول اط المتع ة النق بطریق
رارا من  ھ م ا وجدت ا خالف م ل االعجاز وھن ھ دالئ ي كتاب اھر ف علمي عند عبد الق
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  ٣١

ف لدرجة  ا مختل كثرة تاثر الشارح بعبد القاھر فكرا ومنھجا اال ان منھج الشارح ھن
اط ) ا سیجيءكم(االول والثالث ،والثامن ،والعاشر (تفریق الشارح المواضع  ي نق ف

واع  ھ عن ان ي اطار كالم اربعة بینما جمع السكاكي ھذه المواضع في نص واحد ف
ل  ع الفع اخیر م دیم والت نھج  )٤(التق ن م دا  م ر تحدی ارح اكث نھج الش ان م ل ك ،فھ

السكاكي في ھذا المبحث ؟ االمر لیس كذلك ،النني وجدت السكاكي یذكر السبب في 
ھ ذكره عین ند وی دیم المس وع السبب الخاص  تق ى درجة وق ھ ال دیم المسند الی ي تق ف
  .)٥(بالتقدیم بصفحات متعددة 

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٢١، ٢٩٢-٢٩١:مفتاح العلوم :،وظ١/٥٤:شرح نھج البالغة )١( 
  .١٥٣-١٥٢:،وفخر الدین الرازي بالغیا  ١٢٨:نھایة االیجاز :،وظ ١/٥٤: شرح نھج البالغة )٢(
  .١/٥٤: شرح نھج البالغة ) ٣(
  .٣٤٢:مفتاح العلوم :ظ)٤(
  .٣٢١، ٣١٢، ٢٩٣-٢٩١المصدر نفسھ :ظ)٥(

ویمكن توجیھ منھج الشارح المتقدم بوصفھ وسیلة من اجل التعبیر عن بعض 
تقسیم لتحلیل االسباب الخاصة لتلك المواضع فضال عن االسباب العامة والتجا الى ال

االسباب الخاصة ویتضح ذلك من خالل الموضع االول والثالث والعاشر فضال عن 
دم (( الموضع الثامن وھو في  ابع ال یتق تقدیم االسماء المتبوعة على توابعھا ،الن الت

ره من اجل اخراج (وتكمن داللة االسباب الخاصة في  )١())متبوعة  الحاجة الى ذك
ة من  المعنى بصورة تامة في ى الجمل ي معن ة ف ر معرف الموضع االول ،واالول اكث

ى  امن ،والفاعل عل ي الث ى متبوعھ ف دم عل ابع ال یتق ث والت الثاني في الموضع  الثال
،ولجوء الشارح الى ھذا المنھج ھو من اجل عرض االسباب ) المفعول في العاشر 

  .الخاصة لتلك المواضع المتقدمة 
ار ى ان الش اني عل دلیل الث ة وال باب الخاص ان االس اط لبی ذه النق ح عرض ھ

ة (یظھر من خالل عرض الشارح السبب العام وھو  م ) االھمی ي عدة مواضع ول ف
ع  ي الموض ھ ف ا عرض د وانم ع واح ي موض بب ف ذا الس رض ھ ث (یع االول والثال

ي ) والرابع  ار  ان المخاطب ف رره ،باعتب ،وتركیز الشارح على ذكر االھم لھ ما یب
ة ضمن سیاق أي نص یكون  تركیزه على االھم قبل تركیزه على ذات االھمیة القلیل

ام  ھ االم ز علی ا رك ذا م ،  دُ ْعا بَ مَّأ) : ((ع(الكالم الموجھ لھذا المخاطب او ذاك ،وھ
ً ثِ كَ  كَ لِ ذَ  ھُ عَ نَ مَ  اهُوَ ھَ  فَ لَ تَ ا اخْ ذَ إ يَ الِ وَ الْ  نَّ إفَ   ظُ ْفحِ  كَ ْیلَ عَ  قِّ َحالْ  نَ ِم،وَ … ل، دْ َعالْ  نَ ِم یرا
َّ لَ عَ  ابُ سَ تِ االحْ ، وَ  كَ سِ فْ نَ  ِ  ةِ عیَّ ِر ى ال َّ  نَّ إ،فَ  كَ دِ ھْ جُ ب  نْ ِم  لُ َضافْ  كَ لِذَ  نْ ِم كَ ْیلَ إ لُ صِ ذي یَ ال
 َّ ِ  لُ صِ ي یَ ذِ ال ،إذ یقول عارضا سبب التقدیم من خالل احدى لطائف الفصل إذ  )٢())كَ ب
دم عن الصراط أي من زلة الق: نبھھ على ان من الحقوق الواجبة علیھ حفظ نفسھ ((

ھ  ده وطاقت ھ  بجھ ى رعیت اب عل م االحتس یم ،ث واء الجح ي س وع ف تقیم والوق المس
ھ .،واالخذ على ایدیھم في االمر بالمعروف والنھي عن المنكر  نفس الن ظ ال وقدم حف

ھ  رین بقول وب االم ى وج ھ عل م ،ونب ره : االھ ى اخ ذي ال ان ال   واراد ان  . ف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥٤:شرح نھج البالغة )١(
ھ )٢( در نفس ة :،وظ ٥/١٩٦:المص ج البالغ ة  ٥٢٦:نھ ج البالغ روح نھ فوة ش اب ٧٢٣-٧٢٢:،وص ، ب

  .الى االسود بن قطیبة صاحب جند حلوان ) ٥٨(الكتب 
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  ٣٢

ي االخرة بسبب لزومك صل الى نفسك من الكماالت والی لذيا ا ف الزم عنھ واب ال ث
ع  ع ودف ق من النف ى الخل ك واحسانك ال د ل ا یصل بع لالمرین المذكورین افضل مم

  .)١())الضرر
ا الموضع  دیم منھ ي حسن التق د عرضھا الشارح ف وھناك مواضع اخرى ق

و  امس وھ دیم (( الخ ل وتق د العق رف عن ي اع ھ ،الن الكل ى جزئیات ي عل دیم الكل تق
دیم االعرف )٢())ف اولىاالعر ي تق ،وھذا الموضع لھ اشتراك مع الموضع الثالث ف

اخرة  –اال ان الموضع الثالث جاءت بھ االشیاء المقدمة  والتي تكون اعرف من المت
ى الصفة  –عنھا  باعتبار اصلھا في الكالم ھكذا كالمبتدا على الخبر والموصوف عل

و وھو ما یختلف عن الموضع الخامس بكون االخی ي الكالم ول د باصلھ ف م یتقی ر ل
ث  ع الثال ي الموض ل ف ده االص ال تحدی ل كح ذا االص ارح ھ دد الش ذلك لح ان ك ك

ى الصلة (( والسابع الذي یكون في  دیم الموصول عل ھ كتق ى تمام اقص عل دیم الن تق
ذین )٣())،والمضاف على المضاف الیھ ،الن تمام الشيء ال یتقدم علیھ ،فضال عن ھ

ان ھ عین ف و الموض ادس وھ ع الس اك الموض دلول ((ن ى الم دلیل عل دیم ال  )٤())تق
ا ھو  ،والموضع التاسع في تقدیم المظھر على ضمیره ،الن الحاجة الى الضمیر انم
ل  ي  العق اللحاق امر من االمور بذي الضمیر وذلك یتاخر عن تحقق ذي الضمیر ف

  .)٥()ضرب زید غالمھ ،وقضى زید حاجتھ(فیجب كذلك في الوضع كقولك 
  

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٨ -٥/١٩٧:شرح نھج البالغة)١(
  .١٥٧:حسن التوسل :،وظ ١/٥٤:المصدر نفسھ ) ٢(
  .١/٥٤: شرح نھج البالغة )٣(
  .١٥٧:حسن التوسل :،وظ ١/٥٤:المصدر نفسھ )٤(
  .١/٥٤: شرح نھج البالغة :ظ)٥(

  حسن التاخیر مواضع
ي  د تفصیالتھ ف ذه المواضع من خالل اشارة  عرضھا بع اوجز الشارح ھ
ا  ك م ھ علمت من ذل ا یجب تقدیم مواضع حسن لتقدیم إذ یقول اذا علمت من ذلك م

اخیره  ب ت   .)١(یج
  

د ان  ولبیان المقصود من ایجاز الشارح المتقدم یمكنني القول ان الشارح یری
دم یقول انھ یحسن التاخیر في  ظ المق ل من اللف ة اق ي الجمل اللفظ الذي یكون مكانھ ف

ي  ا فصل ف الم كم ق باتصال الك اخیر الی ون الت ة ،او یك ام او االھمی ث االتم من حی
ى  ر والصفة عل اخیر الخب ذلك ت الموضع الثاني من مواضع حسن التقدیم ،ویحسن ك

على التوالي  كل من المبتدا او الموصوف لكون ھذین اكثر معرفة من الخبر والصفة
ي  ھ الصدارة ف ھ ل دم علی ظ المتق دما یكون اللف ذلك عن اخیر ك في الجملة ،ویحسن الت
الكالم واالھمیة ،فضال عن ذلك فان الجزیئات یحسن تاخیرھا بعد الكلیات والمدلول 
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  ٣٣

ر  ى المظھ ر عل وع وضمیر المظھ د المتب ابع بع اقص ،والت بعد الدلیل ،والتام بعد الن
ھذه التاخیرات بعد السبب العام الذي یتمثل بقلة االھمیة بالنسبة ،واالسباب الخاصة ل

دم  ظ المتق ة اللف ا  –الى اھمی ا من خالل االسباب الخاصة ذاتھ ي یمكن معرفتھ والت
لمواضع التقدیم فاللفظ المؤخر یكون تاخیره لكون المقدم سبب خاص یفتقد في اللفظ 

  .المراد تاخیره  المؤخر ،ولذلك یقدم المراد تقدیمھ ویؤخر االخر
  

  تطبیقات الشارح على التقدیم والتاخیر
ین مواضع حسن  جاءت تطبیقات الشارح في شرحھ نصوص نھج البالغة ب
ي  ك ف دیم ،ویتضح ذل ال ،واسباب التق د االجم اخیر التفصیل بع التقدیم والتاخیر ،وت

  .)٢(مواضع وروده من الشرح 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥٥:شرح نھج البالغة :ظ)١( 
  .٢٥٦، ٢٥٣-٥/٢٥٢، ٥/٢٥١، ١٧٩-٢/١٧٨:المصدر نفسھ : ظ)٢(
  

دیم  ى التفصیل(واھم ما في ھذه التطبیقات ھو تق ال عل ك ) االجم ویتضح ذل
ق السماوات واالرض ) ع(من خالل تعلیق الشارح  على قول االمام داء خل   :في ابت

ً وْ مَ  نَّ ھُ الَ فْ ُس لَ َع،جَ  ماواتٍ َس عَ بْ َس ھُ ْنى مِ وَّ َسفَ … (( ا ً فُ كْ مَ  ج ا ً قْ َس نَّ اھُ َیلْ عُ وَ  وف  فا
ً فُ حْ مَ  ا ِ َھنَ یَّ زَ  مَّ ُث… ،وظ  نَ یْ ا َبَم قَ َتفَ  مَّ ُث… ، بِ اقِوَ الثَّ  اءِ یَ ِض،وَ  بِ اِكوَ الكَ  ةِ یَنِز ا ب

َ  نَّ ھُ ألمَ  ،فَ َال عُ الْ  مواتِ الّسّ◌◌َ  ً ْط أ إذ یقول إذا قال القارئ لم اخر  )١())تھِ كِ ئِ َال مَ  نْ مِ  وارا
ا  ذكر فتق السموات واسكان مالئكتھ لھا عن ذكر اجزاء الشمس والقمر فیھا وتزیینھ

در ) ةجملّی(الى تسویة السموات اشارة ) ع(اشارتھ ((بالكواكب ،وذلك الن  ھ ق فكان
الى  ھ تع ھ بعض المفسرین لقول ا علی رة واحدة كم َ (اوال ان هللا خلق السماوات ك نَّ أ

 ً ا ا َرْتق ْرَض َكاَنَت َماَواِت َواْألَ رى  )٢()السَّ ا مج فالھن لجریانھم اھن وس ر علی م ذك ث
ا وھي الكواكب  ى بعض كماالتھ م اشار ال السطحین الداخل والخارج لتلك الكرة ،ث

ك اراد  د ذل م بع ة ،ث ر جمل مس والقم یل(والش ز ) التفص یلھا وتمیی ى تفص ار ال فاش
ب بعضھا عن بعض بالفتق ،واس م عق ة ث كان كل واحدة منھن مالء معینا من المالئك

دیم  ة ،والشك ان تق ك بتفصیل المالئك ال (ذل ذكر )االجم ي ال یل(ف ھ بالتفص ) وتعقیب
  .)٣())اولى في الفصاحة والبالغة في الخطابة من العكس 

ي  اخیر ف دیم والت ن التق ع حس ع ضمن مواض ذا الموض ذكر الشارح ھ م ی ول
ع من ً م جاما ن مقدمتھ،انس عھا م ي مواض ا ف ة ومباحثھ ون البالغ اول فن ي تن ھ ف ھج

  .الشرح وبشكل موسع السیما تلك التي اخل بذكرھا في مقدمتھ النظریة 
ھ    ي معرض تحلیل دیم ف د التق د عرض الشارح بعض فوائ ك فق فضال عن ذل

َعَ  دنَّ تَ شْ  تَ َال ) : ((ع(قول االمام  َوْ  جَ َال ،وَ  ةٌ رَّ ا َكھَ دَ ْعبَ  ةٌ رَّ َف مْ كُ یْ ل َمْ ا حَ ھَ دَ ْعبَ  ةٌ ل إذ  )٤())ةٌ ل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یقول ان

  .٣٠-٢٩:،وصفوة شروح نھج البالغة  ١٧:نھج البالغة :،وظ ١٣٢-١/١٣١:شرح نھج البالغة )١(
َماوَ :(قال تعالى ) )٢( َنَّ السَّ ُروا أ ِذیَن َكَف َّ َر ال َوَلْم َی َ اِء ُكلَّ أ َم َن الْ ا ِم َن ا َوَجَعلْ ً َفَفَتْقَناُھَم ا ا َرْتق ْرَض َكاَنَت اِت َواْألَ

َفال ُیْؤِمُنونَ  َ   .)٣٠:االنبیاء) (َشْيٍء َحيٍّ أ
  . ١٥٤-١/١٥٣:شرح نھج البالغة )٣(
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  ٣٤

ة :،وظ ٤/٣٨٦:المصدر نفسھ ) ٤( ج البالغ ج البالغة  ٤٣٦:نھ ب  ٦٠٦:،وصفوة شروح نھ اب الكت ،ب
  .لھ یقولھ الصحابھ عند الحرب كالم ) ١٦(

ھ  قولھ ال تشتدن    ة : الى قول رة من… ((حمل یكم ف ال تشتدن عل د ف ل ان یری  یحتم
م تكن اال عن  رة ل ب الف ت عقی ا كان رة لم ك الك ان تل یكم ف عدوكم بعدھا كرة منھ عل

ال ،الن مقصودة .قلوب مدخولة ونیات غیر صحیحة  وانما قدم الفرة في ھذا االحتم
ا ) تحقیر( ان ذكرھ م(تلك الكرة بذكر الفرة ،وك ھ ) اھ ذلك قول دمت ،وك ذلك ق وال :فل

  .)١())جولة بعدھا حملة
یاق  ي س ھ ف د اھمیت ف عن ارح وق ول ان الش ن الق اخیر یمك دیم والت ي التق وف
ان  اخیر وبی دیم والت ن التق ع حس م مواض رض معظ ن ع ال ع ة ،فض ث البالغ مباح

رح لم یتاثر تاثرا تاما بافكار سابقیھ في خصائص كل موضع واھمیتھ كذلك فان الشا
اره ومنھجھ  بحث ھذا الموضوع وانما تاثر في المواضع الذي یرى فیھا انسجام افك

  .،واما ما سوى ذلك فانھ یتناول كل فكرة بحسب نظرتھ الیھا ومنھجھ الذي یتبعھ 
ن  ع حس ن مواض ع م رض الموض ارح یع دت الش د وج ك فق ن ذل ال ع وفض

ر في شرحھ اال انھ لم یذكره في مقدمتھ وھذا یمثل احد مالمح منھجھ التقدیم والتاخی
  .الذي اعتمد فیھ على االیجاز في المقدمة وعلى التفصیل في الشرح 
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  .٤/٣٨٧:شرح نھج البالغة )١(

  المبحث الثالث
  )١() جاز واالطنابالحذف والذكر ،االی(

یتفاوت حجم االلفاظ الى المعاني وحجم المعاني الى االلفاظ من بلیغ الى اخر 
ما یعود الى حذف :ومن نص الى اخر ،وھذا التفاوت یحصل بطرائق متنوعة منھا 

كلمة من الكلمات ایا كان موقعھا من مسند او مسند الیھ او سوى ذلك ، ومنھا ما 
ة المستطاع حذفھا ،ومنھا ما یكون متضمنا للمعاني الكثیرة یعود الى ذكر تلك الكلم

باقل االلفاظ ،ومنھا ما یحتاج فیھ الى سعة االلفاظ على حساب المعنى المراد ایصالھ 
  .او توضیحھ او ما الى ذلك 
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  ٣٥

  الحذف والذكر 
،وقد  )٢(ھو ما یكون بحذف كلمة او جملة او اكثر مع قرینة تعین المحذوف :الحذف 
ھ یقتصر  ة السیاق علی على عمدة الكالم ویحذف منھ ما ھو فضلة او كالفضلة لدالل

)٣(.  
د سمت  نص ،وق ى ال وللحذف اھمیة بالغة في البالغة العربیة لتاثیره في معن

البالغة حسن االقتضاب ((ھذه االھمیة الى درجة جعل البالغة كلھا في الحذف ،الن 
نفس من التساءل ، ویعطي الحذف البالغة لل)٤())عند البداھة  ي ال ا یحرك ف كالم لم

  .)٥(بحثا عن تقدیر معنى المحذوف بداللة ما ھو مذكور 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا المبحث )١( ي ھ ذه الموضوعات ف ع ھ قبل الدخول في تفصیالت ھذا المبحث البد من االشارة ان جم
ا جاء لعالقة ال وم ،ام ى وجھ العم ذا عل ة اخرى ھ حذف بالذكر من جھة واالیجاز واالطناب من جھ

ر الحذف واالضمار  ث ذك ذا المبحث حی الخصوص فیكمن في االعتماد على منھج الشارح داخل ھ
ى  ھ عل والذكر واالیجاز في فصل واحد من مقدمتھ ،اما االطناب فقد اقتصر جھد الشارح في تطبیقات

  .بعض اغراضھ فقط 
  .١/٢٤٩:معجم المصطلحات البالغیة )٢(
دیع :ظ)٣( ق :الروض المریع في صناعة الب ددي ،تحقی اء المراكشي الع ن بن رضوان بشقرون ،دار :الب

  .١٤٦:م١٩٨٥المغرب ، –النشر المغربیة ،الدار البیضاء 
  .١/٨٨:البیان والتبین )٤(
  .١٩:االثر البالغي في التفسیر الكبیر للفخر الرازي:ظ)٥(

  اع الحذفانو
ا  ھ ،واضاف الیھ ي مقدمت دة من المحذوفات ف لقد عرض الشارح انواعا عدی

  .انواعا اخرى في الشرح 
  

  .حذف المفعول :اوال
وه من  دي وخل یكون حذف المفعول في قسمین ،منھا ما یعود الى الفعل المتع
ول  ھ مفع ذي ل دي ال ل المتع ى الفع ود ال ر یع ھ ،واالخ نص علی ن ان ی ول یمك مفع

ذین القسمین نتیجة  مقصود د عرض الشارح ھ ھ ،وق اال انھ یحذف لدلیل الحال علی
  .)١(لتاثره بعرض عبد القاھر لھما

ره مجرد نسبتھ  یحذف المفعول الن الفعل المتعدي قد یكون المقصود من ذك
ول  ى المفع ة ال دم الحاج ي ع دي ف ر المتع ال غی ھ ح ون حال ذ یك ل وحینئ ى الفاع ال

ع  فالن(والتعرض لھ كقولك  الى ) یحل ویعتقد ویامر وینھي ویضر وینف ھ تع : وقول
ونَ ( ِذیَن ال َیْعَلُم َّ وَن َوال ِذیَن َیْعَلُم َّ َتِوي ال ى  )٢()َھْل َیْس ره النسبة ال ي ذك ك ف ع ذل د یالحظ م وق

  .)٣(المفعول 
راض  ذف الغ ھ یح ول اال ان ر المفع ھ ذك ود ب ون المقص اني یك م الث والقس

د یقصدھا البلیغ او لداللة ا ثالث حاالت ق لحال علیھ ،والحذف في ھذا القسم یكون ب
ھ  ارح بقول ھا الش دھما (( عرض ین ،اح د غرض ذف الح ول یح ون :ان المفع ان یك

  :)٤(المقصود ذكره لكن یحذف الیھام التعظیم كقول البحتري 
  

یحّس جوُ َش   اهدَ ِع ظاده وغ
  

مع واع َی نْ أ   ر ویس   ))رى مبص
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  ٣٦

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٧٠-١٦٨:دالئل االعجاز :ظ)١( 
َتِوي :(قال تعالى )٢( ْل َیْس ْل َھ ُ ِھ ق َة َربِّ و َرْحَم َرَة َوَیْرُج َذُر اْآلِخ ً َیْح ا ً َوَقاِئم اِجدا ْیِل َس َّ ْن ُھَو َقاِنٌت آَناَء الل مَّ َ أ

ِذیَن ال َّ ِذیَن َیْعَلُموَن َوال َّ َبابِ  ال لْ ُو اْألَ ول ُ ُر أ َما َیَتَذكَّ نَّ ِ   ) ٩:الزمر) (َیْعَلُموَن إ
  .١/٥٦:شرح نھج البالغة :ظ)٣(
  .١/١٢٨:م ١٩٨٧-ھـ١،١٤٠٧لبنان ،ط –دار الكتب العلمیة ،بیروت :دیوان البحتري )٤(

ان المرئي والمسموع (( ویبین غرض الحذف في الشاھد من خالل ادراكھ بـ 
عینا فحذفھ ،واوھم بذلك ان كل ما یرى منھ ویسمع عظیم وانھ البد وان یكون شیئا م

ا  ن ھیھن داه ،وم یظ ع اده ،وتغ ة (فضیلة تشجو حس ك ) تحصل البالغ رز ذل و اب ول
ذكور  المفعول الم المعین لما حصل ذلك التعظیم الوھمي لتخصیص الذھن للتعظیم ب

  .)١())دون ما عداه
لى الغرض من الحذف فضال والمالحظ في تعلیق الشارح المتقدم تركیزه ع

ھ (عن سقوط ھذا الغرض عند الذكر ،الن  م البالغة ان ي حك من شرط المحذوف ف
ي الطالوة  ھ اوال ف ان علی ا ك ع م متى ظھر صار الكالم الى شيء غث ال یتناسب م

  .) ٢())والحسن 
ا ،وان ) :ع(ان یحذف للعلم بھ ،كقول علي :الثاني  ان اشنق لھا خرم أي انفھ

  .)٣(أي قیادھا تقحم أي المھالك اساس لھا 
ث  ھ :الثال یر كقول ریطة التفس ى ش مر عل د هللا (ان یض ت عب ي واكرم اكرمن

()٤(.  
ذلك  اھر ل د الق ر عب الرغم من ذك در المحذوف ب والمھم ھنا ان الشارح لم یق
،وھذا ال یعني عدم اعطاء الشارح االھمیة لتقدیر المحذوف اال انھ استغنى عن ذكر 

ا سیجيء  –الیجاز وما یؤكد ذلك ھو تقدیره للمحذوف في الشرح ذلك من اجل ا كم
-.  

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧-١/٥٦:شرح نھج البالغة )١(
  .٢/٨١:المثل السائر )٢(
  .١٧٠-١٦٩:دالئل االعجاز :،وظ ١/٥٧:شرح نھج البالغة )٣(
  .١٧٤:دالئل االعجاز :،وظ ١/٥٧: الغة شرح نھج الب)٤(

ى شریطة التفسیر:یقول عبد القاھر في ھذا الحذف  ذا الحذف االضمار عل ولھم .یسمى ھ ل ق ك مث : وذل
ي االول ) اكرمني عبد هللا واكرمت عبد هللا (اردت ) .اكرمني واكرمت عبد هللا (( ره ف ثم تركت ذك

  .استغناء بذكره في الثاني 
  

  دا حذف المبت:ثانیا
ما من اسم او فعل تجده قد حذف في موضع اال وانت تجد حذفھ ھناك احسن 

ھ  ى وانس من النطق ب نفس اول ي ال ذا حذف )١(من ذكره وترى اضماره ف ،ومن ھ
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  ٣٧

الى … (( المبتدا والخبر  ھ تع دا فكقول ا المبت ارة ام ا ت فقد ورد حذف كل واحد منھم
َناَھا( ْنَزلْ َ ٌ أ   .)٣()))٢()ُسوَرة
  

  الخبر  حذف:ثالثا
وامثالھ كثیر وقد حكم بحسن  )٤()َطاَعٌة َوَقْوٌل َمْعُروفٌ (اما حذف الخبر فكقولھ تعالى 

ي .)٥(ذلك البلغاء  در المحذوف ف م یق ول ان الشارح ل ن الق ر یمك وفي حذف المبتدا والخب
ا سیجيء –المبتدا والخبر ایجازا وقد قدر ذلك في الشرح  ة  -كم ة ،ومن جھ ذا من جھ ھ

ھ حذف المحذوف  اخرى فقد ون فی ذي یك و ال دا للحذف وھ عرض الشارح غرضا واح
ي  احسن من ذكره وقد اتبع في ذلك منھج عبد القاھر ولم یتبع منھج السكاكي بالتفصیل ف

ھ والمسند  ند  الی ن المس ل م ى ك ا )٦(ھذه االغراض ال ة ھن ي البالغ نھج الشارح ف ،الن م
  .منھج ذوقي ولیس منھجا یقوم على التحدید 

  
  

  :الذكر 
دا او  اذا لم یكن ھناك من مبرر او غرض من حذف ما یراد حذفھ من مفعول او مبت
ع النصوص  ة م ي المعامل ة ف ة الطبیعی خبر ما سوى ذلك فان البلیغ یلجا الى الطریق
ة اخرى  ة ،ومن جھ من خالل ذكر المفعول والمبتدا والخبر وغیر ذلك ھذا من جھ

ان الغرض فان ھناك غایات معینة تدعو البل یغ الى الذكر وعدم الحذف من اجل بی
ى  ان المعن ي بی ة ف ل لفظ ة ك الل اھمی ن خ الھ م راد ایص ى الم ن المعن ود م المنش

  .المطلوب 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٨:،ودالئل االعجاز  ١/٥٧:شرح نھج البالغة :ظ)١(
ُرونَ  :( قال تعالى)٢( ُكْم َتَذكَّ َّ َناٍت َلَعل َنا فِیَھا آَیاٍت َبیِّ ْنَزلْ َ َناَھا َوَفَرْضَناَھا َوأ ْنَزلْ َ ٌ أ   ) ١:النور) (ُسوَرة
  .١/٥٧:شرح نھج البالغة )٣(
ً َلُھمْ :(قال تعالى )٤( َ َلَكاَن َخْیرا ُوا هللاَّ ْمُر َفَلْو َصَدق َذا َعَزَم اْألَ ِ   ) ٢١:محمد) (َطاَعٌة َوَقْوٌل َمْعُروٌف َفإ
  .١/٥٧:شرح نھج البالغة :ظ)٥(
  .١٤٩-١٢١،١٤٨-١٢٠:مفتاح العلوم :ظ)٦(
  

  انواع الذكر ودواعیھ
  :للذكر عدة انواع ھي 

  .ذكر المفعول :اوال
 الشاعر ك اذا كان امرا عظیما بدیعا كقولیكون ذكر المفعول اولى وابلغ وذل

:  
  

َوَ  ً ِكبْ أ نْ أ تُ ئْ ِش وْ ل ا   ھُ لبكیُت ي دم
  

*    

  .)١(لما كان بكاء الدم امرا عجیبا كان ذكره اولى 
  

  .)٢(ذكر المبتدا :ثانیا
رحھ ،  ي ش ره ف ھ ذك ھ لكن ي مقدمت ھ ف دا ودواعی ر المبت ارح ذك ذكر الش م ی ل
ویتضح ذلك من خالل االغراض المعنویة التي ذكرھا لكل ذكر من اذكار المبتدا اال 

ذلك في مواضع وروده من الشرح انھ لم یحدد تسمیة الداعي بلفظھ ویمكن مالحظة 
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  ٣٨

اني اغراض االیضاح  ر مع د ذك ة  )٤(والتعظیم  )٣(فق ر  )٥(واالھان وتخصیص الخب
)٦(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لم أعثر على عجز البیت * 
  .١٧٥،١٧٧:دالئل االعجاز :،وظ١/٥٧:شرح نھج البالغة :ظ)١(
  .١١٩-١١٧:،وجواھر البالغة  ٢٦٨-٢٦٧:مفتاح العلوم :ظ)٢(

دا  ر المبت ى ذك غ ال اج البلی ھ (یحت ند الی ا ) المس دا منھ ر المبت ھ ذك ي من دة دواع تقتض ك لع ان :،وذل
امع،او  اوة الس ى غب ھ عل ھ او للتنبی راد تخصیص ھ ،والم ند الی ل مس ى ك بة ال ام النس ر ع ون الخب یك

  .او الن في ذكره تعظیما للمذكور ،او اھانة لھلزیادة االیضاح والتقریر ،
  .١/٥٢:شرح نھج البالغة :ظ)٣(
  .٤/١٨٣:المصدر نفسھ :ظ)٤(
  .٤/٤١٩:المصدر نفسھ :ظ)٥(
  .٥/١٧٨:المصدر نفسھ :ظ)٦(

  )١(ذكر الخبر :ثالثا
ي  ھا ف ھ عرض ھ لكن ي مقدمت ھ ف ر ودواعی ر الخب ارح ذك رض الش م یع ل

ي عرضھا لكل مواضعھا من الشرح ویتضح ذلك من خال ة الت ل االغراض المعنوی
ي  ك ف داعي بلفظھ ویمكن مالحظة ذل نوع من انواع الخبر اال انھ لم یحدد تسمیة ال

او  )٢( )الخبر(مواضع وروده من الشرح فقد ذكر معاني اغراض تعظیم المسند الیھ 
ة و )٤(او االیضاح والتقریر  )٣(اھانتھ  ة لمعرف ھ جمل د شبھت ب جھ او لكون الخبر ق
  .)٥(الشبھ 

وفي ذكر المبتدا والخبر یمكن القول ان الشارح قد وجد في شرحھ مجاال 
  .اوسع لتقدیم افكاره البالغیة 

  

  تطبیقات الشارح على الحذف 
  :یمكن عرض تطبیقات الشارح على الحذف من خالل تقسیمھا الى قسمین 

بل عرض انواعھا انواع الحذف التي لم یعرضھا الشارح في مقدمتھ ،: القسم االول
وذلك من خالل تعلیقھ على قول االمام علي ) حذف المفعولین (في الشرح ،منھا 

))) : ( … َلَّ كُ  رَ ذَ حَ الْ  نِ كِ ل  َ َ بَّ و رُ دَّ عُ الْ  انَّ ،فَ  ھِ حِ لْ صُ  دَ عْ بَ  كَ وِّ دُ عَ  نْ مِ  ِر حذَ ال   بَ ارَ قَ  ما
ِ  ْذ خُ ،فَ  لَ فَّ غَ تَ یَ لِ  ،إذ یقول معلقا على االمر  )٦())نِّ الظَّ  نَ سْ حُ  كَ ي ذلِ فِ  مْ ھِ اتَّ ،وَ  مْ ِز حَ الْ ب

في تحذیره من العدو بعد صلحھ ،وامره ان یاخذ (( بالغ ) ع(السابع عشر بان االمام 
  بالحزم ویتھم في

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٨-١٤٧:،وجواھر البالغة  ٣٠٨-٣٠٧:مفتاح العلوم :ظ)١(

ر  ر الخب ى ذك غ ال اج البلی ند(یحت ا ) المس ر ،منھ ر الخب ھ ذك ي من ي تقتض دة دواع ك لع ادة :،وذل لزی
ھ  ذكره ،او تعظیم ھ ب ند الی تقریر ،او التعریض بغباوة سامعك ،اواستلذاذه ،او قصد التعجب من المس

  .او اھانتھ ،او غیر ذلك 
  .١/٢٤٣:شرح نھج البالغة :ظ)٢(
  . ٤/٣٢٩، ٢/٥١، ٢/١٩، ١/٢٠٥: المصدر نفسھ:ظ)٣(
  . ١/٣٢٩، ١/٢٦٤:المصدر نفسھ :ظ)٤(
  .٢/٤٢:المصدر نفسھ :ظ)٥(
ھ )٦( در نفس ة :،وظ ٥/١٧٤:المص ج البالغ ة  ٥١٨:نھ ج البالغ روح نھ فوة ش اب  ٧١١-٧١٠:،وص ،ب

  .الى مالك االشتر ،الفصل الرابع ) ٥٢(الكتب 
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  ٣٩

  
لحھ  ن ص ا ع اه ینش ذي عس ھ ال ن ظن لح حس ھ ع. الص ذر ونب ك الح وب ذل ى وج ل

ھ  غراه  قول میره  ص لحھ : بض دوه بص ارب ع ل أي ق ارب لیتغف ا ق دو ربم ان الع ف
م .( في ذلك شواھد التجربة ) ع(لیطلب غفلتھ فیظفر بھ ،ولھ  ولین للعل وحذف المفع

  .)١())وكل من كان كذلك فواجب ان یحذر منھ : وتقدیر كبراه ) . بھما
ي من خ) حذف المفعول الثاني(ومنھا  ام عل ول االم ى ق ھ عل ) : ع(الل تعلیق

امن وھو  )٢()) اركَ ھَ ونَ  كَ لِ یْ ي لَ فِ  كَ نَ دَ بَ  نْ هللا مِ  عطِ إف… (( ان ((إذ یقول في االمر الث
اني : یعطي هللا من بدنھ في لیلھ ونھاره  ول الث ادة فحذف المفع م (أي طاعة وعب للعل

  . )٣())رینة ذكر البدنكون اللیل والنھار محلین لالفعال والق) والقرینة) .(بھ
رح  ن الش عھ م ي موض ھ ف ن مالحظت ر یمك ق اخ ذف تطبی ذا الح ذف  )٤(ولھ ،وبح

ي (( المفعولین وحذف المفعول الثاني ادرك الشارح  انھ لیس  لنتائج ھذا الحذف اعن
ى لطائف ال تحصى  حذف المفعول نھایة ،فانھ طریق الى ضروب من الصنعة وال

وذلك من ) حذف المضاف ( نیة فقد عرض الشارح ھذا من جھة،ومن جھة ثا )٥())
ي  ام عل اْأل َنأ… ) : ((ع(خالل تعلیقھ على قول االم  ةٌ رَ ْبعِ  مَ وَ َی،والْ  مْ كُ بُ احِ َص ِس مْ ا ب

ً َغ،وَ  مْ ُكلَ  ام  )٦())مْ كُ قُ اِر َفمُ  دا ول ان االم ى ) ع(،إذ یق د وص ود (( ق ا عم امرین ھم ب
ا ثم نعى نفسھ الیھم ، واشار الى و… االسالم  ا وتغیرھ ذكر تنقلھ ھ ب رة بحال جھ العب

ي  ة فف ان الثالث ي االزم   ف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/١٨١:شرح نھج البالغة) ١( 
ھ )٢( ج البالغة :،وظ ٥/١٧٢:المصدر نفس ة  ٥١٦:نھ ج البالغ روح نھ فوة ش ب  ٧٠٨:،وص اب الكت ،ب

  .ابع الفصل الر)٥٢(
  .٥/١٧٨: شرح نھج البالغة )٣(
  .١٧، ٥/١٣:المصدر نفسھ :ظ)٤(
  .١٧٤:دالئل االعجاز )٥(
ة )٦( ج البالغ رح نھ ة :،وظ ٤/٤٠٣:ش ج البالغ ة  ٤٤٢:نھ ج البالغ روح نھ فوة ش اب  ٦١٣:،وص ،ب

  .على سبیل الوصیة لما ضربھ ابن ملجم لعنھ هللا  )ع(من كالم لھ ) ٢٣(الكتب 
  

ان صاحبھم دار  الماضي ك ھ م داء وعلی ر االع جاعة وقھ القوة والش ھ ب ذي یعرفون ال
عبرة ،فحذف المضاف ) محل( أي : امور الدنیا والدین ،وفي الحاضر صار عبرة 

ن  )١()) عھا م ي مواض ا ف ن مالحظتھ ذف یمك ذا الح رى لھ ات اخ ارح تطبیق ،وللش
  .)٢(الشرح 

ل ذف الفع ھ ح الل تطبیقات ن خ ارح م رض الش دم ع ا تق ن م ال ع  وفض
  .)٥(،وحذف المنادى)٤(،وحذف الفاعل من خالل  بناء الفعل للمجھول )٣(

ى  انواع الحذف عل ومما تقدم من تطبیقات الشارح یمكن القول انھ لم یكتف ب
ا  ھ ومنھ االنواع التي عرضھا في مقدمتھ وانما عرض انواعا من الحذف في تطبیقات

ذف الفعل ،حذف الفاعل حذف المفعولین حذف المفعول الثاني ،حذف المضاف ،ح( 
ادى ذف المن ھ ) ،ح ى مقدمت ة عل ھ البالغی وق تطبیقات ى تف ذا عل ارح بھ د الش ویؤك

واع تعكس اتجاه  ذه االن البالغیة لكون االخیرة جاءت مختصرة ،فضال عن كون ھ



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرح نھج البالغة لكمال الدین البحراني دراسة بالغیة ــــــــــــ
  

  ٤٠

ره من السیاقات ((الشارح في البالغة  ي بحث سیاق الحذف وغی ین ف اتجاه البالغی
ي كان یرمي الى رصد االمكا ات ف ا من تطبیق تج عنھ ا ین ة وم نات التعبیریة في اللغ

وم  ي ال تق تم بالتنوعات الت الكالم االبداعي واالخباري على السواء وھي امكانات تھ
  .)٦())على اساس فردي وانما تھتم بالمحیط االسلوبي العام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤/٤٠٤:شرح نھج البالغة )١(
ھ :ظ)٢( در نفس  ٥/٣٢٧، ٤٠٣-٤/٤٠٢، ٣٩٧-٤/٣٩٤، ٢٢٨، ١٤٠،٤/٢١٣، ١٣٣، ١/١٣١:المص

،٥/٣٤٨ .  
  .١٦٤-١٦٢، ١٥٣– ٥/١٥٢، ١٧٢-١٧١، ١/١٦٩:المصدر نفسھ :ظ)٣(
ھ :ظ)٤( در نفس ة  ٣٠٣-١/٣٠٢:المص ج البالغ ي نھ ول ف ي للمجھ ة(،والمبن ة لغوی د ) :دراس راس عب ف

  .١٤-١٢:م ٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣،رسالة تقدم بھا الى كلیة التربیة ،جامعة بابل ، الكاظم حسن
  .٢/١٦٦، ٢/٣٦: شرح نھج البالغة :ظ)٥(
  .٢٤٥:م ١٩٨٤للكتاب ،المصریة  محمود عبد المطلب ،الھیئة .د:البالغة واالسلوبیة )٦(

  
اني ق الشارح : القسم الث د طب ھ ،لق ي مقدمت ي عرضھا الشارح ف ذف الت واع الح ان

ي ال َ ) : ((ع(محذوفات التي عرضھا في مقدمتھ ،منھا تعلیقھ على قول االمام عل ا َھیُّ أ
َّ وا َهللا قُ ،اتَّ  اسُ النَّ  َ  نْ إ،وَ  عَ مِ سَ  مْ تُ لْ قُ  نْ إي ذِ  ال درا المفعول  )١())مَ لِعَ  مْ تُ رْ مَ ضْ أ ول مق ،إذ یق

رغب ) : ((ع(المحذوف ومبینا الداعي لھذه الحكمة وكون المعنى ظاھر الن االمام 
ھ بضمیره  د وعلم ول العب ا یق ار سمعھ لم ھ باعتب یة من وى هللا والخش ي تق ذف . ف ح

ا  م بھم ولین للعل میركم : المفع م بض الكم وعل مع مق ات  )٢())أي س ارح تطبیق ،وللش
 )٣(اخرى في حذف المبتدا وحذف الخبر یمكن مالحظتھا في مواضعھا من الشرح 

  .ت،واھم ما فیھا ھو تقدیر الشارح للمحذوفا
ي  اھر ف د الق نھج عب ع م د اتب ول ان الشارح ق ن الق ذكر یمك ذف وال ي الح وف
عرض انواع الحذف ولم یتبع منھج السكاكي بسبب اعتماد منھج الشارح على الذوق 
واع المحذوفات  البالغي ھذا من جھة ، ومن جھة ثانیة فقد عرض الشارح بعض ان

ي ي بعض الشواھد الت ا عرض  في مقدمتھ ولم یقدر المحذوف ف ا بینم عرضھا فیھ
در  ة وق ي المقدم رت ف ي ذك واع الت ھ مضافة لالن ي تطبیقات ذف ف انواعا اخرى للح
المحذوفات في تطبیقاتھ وتعود ھذه الجھة الى طبیعة منھج مقدمة الشارح المختصر 

ام  ة ) ع(واعتماده على نصوص االم ة الموسعة ،ومن جھ اره البالغی ھ الفك ي بیان ف
ك ثالثة فقد ربط الشا ي ذل رح بین غرض الحذف وعدم ذكر المحذوف إذ بالذكر ینتف

  .الغرض 
  

  االیجاز واالطناب
قد یلجا البلیغ الى كثرة المعاني على حساب االلفاظ تارة ،وكثرة االلفاظ على 
ظ جاء  ى اللف ى ال ین نسبة المعن ة ب ى اساس العالق حساب المعاني تارة اخرى ،وعل

  .موضوع االیجاز واالطناب 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٨(،باب الحكم  ٥/٣٤٦:شرح نھج البالغة )١(
  .٥/٣٤٦:المصدر نفسھ )٢(
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  ٤١

  .٢٣٨-٣٢٩،٥/٢٣٧– ٤/٣٢٨:المصدر نفسھ :ظ)٣(
  

الحذف (وموضوع ) االیجاز واالطناب(ادرك السكاكي العالقة بین موضوع 
ي – ذكر –الط ذكر إذ  )وال ذف وال وع الح وع االول بموض ط الموض الل رب ن خ م

ول ان   یق
ا ،فمن احاط ((  ا اطناب الحاالت المقتضیة لطي  الجمل عن الكالم ایجازا ،وال طیھ

ى االیجاز  ان معن ى بی ا ،فلنقتصر عل بما قد سبق ،استغنى بذلك من بسط الكالم ھھن
انبین  ي الج ة ف دة امثل راده ع ى ای اب وعل ذف  ،)١())واالطن ین الح ة ب ذه العالق وھ

وع  ھ موض الل عرض ن خ ارح م د الش دتھا عن د وج اب ق از واالطن ذكر واالیج وال
  .االیجاز ضمن مبحث الحذف والذكر 

تغناء عنھُ  ن االس الم ال یمك ي الك ة ف ة بالغ اب اھمی ار واالطن ا ،الن َمولالیج
ا  االیجاز واالطناب یحتاج الیھما في جمیع الكالم وكل نوع منھ ،ولكل(( واحد منھم

ن  ھ ،فم ي مكان اب ف ى االطن ي موضعھ كالحاجة ال ى االیجاز ف موضع ،فالحاجة ال
تعمل  از ،واس ي موضع االیج اب ف تعمل االطن ك عن جھتھ،واس ي ذل دبیر ف ازال الت

  .)٢())االیجاز في موضع االطناب اخطا
  

  :االیجاز
رازي  دین ال اثره بفخر ال ى ت دل عل ول، )٣(عرف الشارح االیجاز بشكل ی : (( إذ یق

،ولم یخرج ھذا )٤())التعبیر عن الغرض باقل ما یمكن من الحروف  من غیر اخالل 
  .)٥(التعبیر بااللفاظ القلیلة عن المعاني الكثیرة : التعریف وغیره عن معنى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٨٧:مفتاح العلوم )١(
  .١٩٠:كتاب الصناعتین )٢(
  .١٤٥:نھایة االیجاز :ظ)٣(
  .١/٥٧:شرح نھج البالغة )٤(
نان :، وسر الفصاحة ٧٠:الرماني وجھوده البالغیة :ظ)٥( ن س ن سعید ب د ب ن محم د هللا ب د عب و محم اب

ي صبیح :الخفاجي الحلبي ،صححھ وعلق علیھ  د عل ة محم ة ومطبع ال الصعیدي ،مكتب عبد المتع
وم  ٢٠٧:م ١٩٥٣-ھـ١٣٧٢واوالده ، اني ٢٢٢:،وجواھر البالغة  ٣٨٨:،ومفتاح العل م المع ، وعل

  .١٤٧:عبد العزیز عتیق :
  انواع االیجاز

ا  وعین ھم ق ن ن طری الم ع ي الك از ف ون االیج از :یك ذف ،وایج از الح ایج
  .)١(القصر

  

  ایجاز الحذف :اوال
از وھو  اب االیج ي ب دخل ف ذف ی ر ان الح ن االثی ا یح(( ادرك اب ھ م ذف من

ى  اه عل ا زاد معن ى المحذوف ،وال یكون فیم المفرد والجملة لداللة فحوى الكالم عل
  .)٢())لفظھ

ا  د وجود م الفھم ،عن ارة ال یخل ب ویكون ایجاز الحذف بحذف شيء من العب
وذلك المحذوف اما حرفا ،او اسما .یدل على المحذوف ،من قرینة لفظیة ،او معنویة 
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  ٤٢

ً ،او جواب مضافا، او اسما مضافا ال یھ ،او اسما موصوفا او اسما صفة ،او شرطا
  .)٣(شرط ،او مسندا الیھ ،او متعلقا ،او جملة ،او جمال 

د  الى أن ولم اجد في مقدمة الشارح نصا محددا یشیر  ایجاز الحذف ھو اح
رك(انواع االیجاز ،لكنھ ذكر في شرحھ ان الحذف  د ) الت ھ عن ھو االیجاز یلجا الی

ام العلم بالمحذو ول االم ى ق ھ عل َ ) : ((ع(ف ویتضح ذلك من خالل تعلیق ِّ نّ أ  قَ رزْ ال
ُ ْط تَ  قٌ زْ ِر :  انِ قَ زْ ِر  ُ ْط یَ  قٌ زْ ِر ،وَ  ھُ بُ ل َ  نْ إ،فَ  كَ بُ ل َ تَ نْ أ َ  ھِ تِأتَ  مْ ل ام  )٤())اكَ َتأ ول ان االم ،إذ یق
مطلوب وطالب ،واراد بالرزق المطلوب ما لم الرزق الى قسمین ((قسم مطلق ) ع(

د من یجر في الق ضاء االلھي كونھ رزقا لھ،وبالطالب عما علم هللا انھ رزقھ وانھ الب
  .وصولھ الیھ 

ال ) ترك(و ھ ف ذي تطلب ا ال دیر فام ھ ایجازا ،والتق م ب بیان احكام القسمین للعل
ھ  تدركھ لكون القضاء االلھي لم یجربھ، وكل  ماال تدركھ فینبغي ان ال تحرص علی

ة یاتیك وان لم تاتھ ،وھي صغرى ضمیر تقدیر كبراه ،واما الذي یطلبك فانھ ال محال
ان:  ا ك ل م   وك
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  .١٧٥:كتاب الصناعتین :ظ)١( 
  .٢/٧٨:المثل السائر )٢(
  .٢٢٦-٢٢٤:جواھر البالغة :ظ)٣(
  .) (للحسن  )( وصیتھ) ٣١(،باب الكتب  ٥/٥٧:شرح نھج البالغة )٤(

ھ  ي طلب رص ف ي ان ال تح ة فینبغ ك ال محال ار  )١())اتی ا ان االفك ر لن ذا یظھ ،وبھ
ي  البالغیة التي ذكرھا في شرحھ اكثر اتساعا من افكاره التي ذكرھا في مقدمتھ والت

  .جاءت موجزة 
  

  ایجاز  القصر :ثانیا
ة  ان جم من مع ل متض ظ قلی اء بلف و االیت ذا الن)٢(ھ رض ھ د ع ن ،وق وع م

االیجاز ولم یسمھ بالقصر وذلك من خالل تعلیقھ على ابرز شاھد لھذا االیجاز وھو 
قَِصاِص َحَیاةٌ (قولھ تعالى  ولھم : ((إذ یقول  )٣()َوَلُكْم فِي الْ ل (قد كان المثل یضرب بق القت
ھ ) انفى للقتل  الى ان وردت ھذه االیة والترجیح لالیة ظاھر من وجھین ،احدھما ان

ل قصاصا ) اوجز( اني ان القت ة عشر ،الث ل اربع ا عشرة وحروف المث فان حروفھ
ر  ة غی ذه الجھ ھ قصاص وھ ث ان ن حی ل م ل ب ھ قت ث ان ن حی ً م ا ل ظلم ي القت الینف

ذكرھا  احثون  )٤())معتبرة في كالمھم ولھا ترجیحات اخر ال نطول ب ق الب د اتف ،وق
  .)٥(على ان االیجاز في االیة ھو ایجاز قصر 

  
  االطناب 
ھ نصا  )٦(و زیادة اللفظ على المعنى لفائدة ھ ي مقدمت ،ولم یعرض الشارح ف

  .لالطناب وتعریفھ واغراضھ ،وانما تحدث عن مباحثھ في شرحھ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٥٩:شرح نھج البالغة )١(
  .٣/٣١٧:الطراز :ینظر )٢(
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  ٤٣

ُونَ وَ :(قال تعالى )٣( ق ُكْم َتتَّ َّ َباِب َلَعل لْ ولِي اْألَ ُ ٌ َیا أ قَِصاِص َحَیاة   ) ١٧٩:البقرة) (َلُكْم فِي الْ
  .١/٥٧:شرح نھج البالغة )٤( 
  .١٨٢:،والبالغة والتطبیق  ١٤٨-١٤٧):عتیق(،وعلم المعاني  ٢٢٤:جواھر البالغة :ظ)٥(
  .٢٢٩:جواھر البالغة :ظ)٦(
  
  

  اغراض االطناب 
غ الى كثرة االلفاظ مع قلة المعنى البد ان یكون من وراء ذلك عندما یلجا البلی

ام  د  )١(اغراض متعددة ذكرھا البالغیون ،منھا االیضاح بعد االبھ ر الخاص بع وذك
راس : ،وھناك اغراض اخرى منھا )٣(وذكر العام بعد الخاص )٢(العام التتمیم واالحت

  .)٤(ووضع الظاھر مكان المضمر والتكریر 
شارح ھذه االغراض في مقدمتھ لكنھ ذكر بعضھا في شرحھ منھا ولم یذكر ال

ویمكن مالحظتھا في تطبیقات ) التفصیل بعد االجمال ،الخاص بعد العام ،التكریر (
  .الشارح على االیجاز واالطناب 

  
  تطبیقات الشارح على االیجاز واالطناب 

د ا تق ر الشارح الیجاز الحذف كم م عرضھ اھم ما في ھذه التطبیقات ھو ذك
  .،ھذا من جھة

واھدھا  ل ش اب وحل ن االطن دة م رض اغراضا عدی ھ ع ة فان ة ثانی ن جھ وم
  :،ومنھا 
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  .، ١/٢٢٨ومعجم المصطلحات البالغیة ،  ١٥٧) :عتیق(وعلم المعاني  ،١/١٩٥:االیضاح :ظ)١(
ى ھو مجيء الكال ي عل المعنى اذا الق ة واالخرى موضحة ،ف م في صورتین مختلفتین احدھما مبھم

ى  سبیل االجمال واالبھام تشوقت نفس السامع الى معرفتھ على سبیل التفصیل واالیضاح ،فتتوجھ ال
ھ  العلم ب ذة ب ما یرد بعد ذلك ،فاذا القي كذلك تمكن فیھا فضل تمكن ،وكان شعورھا بھ اتم او لتكلم الل

.  
  . ١٥٨) :عتیق (،وعلم المعاني  ٢٢٨:،وجواھر البالغة  ١/٩٧:االیضاح :ظ)٢(

ن  یس م ھ ل ى كان ى فضل الخاص حت الغرض البالغي من االطناب في ھذا الغرض ھو التنبیھ عل
  جنس العام 

  .١٥٨) :عتیق(،وعلم المعاني  ٢٢٨:جواھر البالغة :ظ)٣(
  .یؤتى بھ الفادة العموم مع العنایة بشان الخاص 

  .  ٥٠٤):علم المعاني (،والبالغة فنونھا وافنانھا  ٢٠٥، ١/٢٠٢:االیضاح :ظ)٤(
  
  ذكر التفصیل بعد االجمال .١

ام  ول االم ى ق ق الشارح عل  َال أ) : (((یتضح ھذا الغرض من خالل تعلی
َإ ونَ رُ ُظنْ یَ  ِ غِ ى َصل َا خَ ر َمی َ  فَ ْیكَ  قَ ل َ ،وَ  ھُ َقلْ خَ  مَ َكحْ أ َفَ ،وَ  ھُ یَبكِ رْ تَ  نَ َقتْ أ َ قَ ل  عَ مْ السَّ ھُ ل
ان  )١())رَ شَ بَ الْ وَ  مَ ْظ عَ الْ  ھُ ى لَ وَّ سَ ،وَ رَ صَ بَ الْ وَ  إذ یقول مبینا اھمیة االجمال قبل التفصیل ب

ب اذا ) : (( (االمام  قد احسن بھذا الترتیب والتدریج الحسن إذ من اداب الخطی
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  ٤٤

ي لیستعد  ول كل ال بق السامعون اراد القول في امر نبھ علیھ اوال وعلى سبیل االجم
  .)٢())ثم یشرع في تفصیلھ .بذلك لما یرید قولھ وبیانھ 

  

  ذكر الخاص بعد العام .٢
في صفات ) ع(یتضح ھذا الغرض من خالل تعلیق الشارح على قول االمام 

ِ سُ نِ أتَ ْسیَ  نَ كَ ال َس إْذ  دٌ حِّوَ تَ مُ  ھِ قِلْ خَ  نْ مِ  ھِ یْ لَ إ ورَ ظُ نْ ال مَ  ذإر یٌ صِ بَ ((هللا عز وجل  ال وَ  ھِ ب
ول ان  )٣())هِ دِ ْقفَ لِ  شُ حِ وْ تَ ْسیَ  ھ فاعل وبصیر (( ،إذ یق ى قول دة عل ة الزائ ود الثالث القی

ومتوحد في الفصول الثالثة مستلزمة للتنبیھ على عظمة هللا تعالى وذلك الن االوھام 
ى  د ال ى وجود المبصر والمتوح البشریة حاكمة بحاجة الفاعل الى االلة والبصیر ال

ت ذات هللا سبحانھ منزھة عن ان یكون في مقابلت ا كان ھ ،ولم رد عن ھ انف ھ انیس مثل
ذه ) ع(جمیع ذلك اراد  ذكر ھ ا ف ول علیھ ھ العق ھ بتنبی وھم ومعارضة احكام كسر ال

  .)٤())القیود الثالثة 
  

  التكریر .٣
ي  ام عل ول  االم ى ق ق الشارح عل ذا الغرض من خالل تعلی   ) :ع(یتضح ھ

)) ُ َ َبعِ  مْ یكُ وِصأ ِ  د هللاِ ا َ …  ى هللاِ وَ ْقتَ ب ً دَ م َعاكُ َصحْ أ ً دَ ُم مْ ُكلَ  فَ ظَّوَ وَ  دا  اٍر رَ ي َقفِ دا
  ،  )٥())ةِ رَ بْ خِ 
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  .في عجیب خلق اصناف من الحیوانات ) ٢٢٧(،باب الخطب  ٤/١٢٩:شرح نھج البالغة )١( 
  .١٣٣-٤/١٣٢:المصدر نفسھ )٢(
  ).١(،باب الخطب  ١/١٠٧:المصدر نفسھ )٤(
  .١/١٣٠: المصدر نفسھ )٥(
وى هللا :الغراء ،الفصل الثاني ) ٨٠(،باب الخطب  ٢/٢٣٣:المصدر نفسھ )٦( ى الوصیة  بتق مشتمل عل

  .واالنجذاب الیھ باعتبار امور 
ي  ام عل ا ان االم ول مبین ـ ) ع(إذ یق ار ب وى هللا واالعتب م (( اوصى بتق ف لھ توظی

ا  ال ،وانم م االج ھ  لھ دد،وھو كتوقیت رر(الم ذین ) ك د وھ اء والع ف االحص وص
ا  ات مع عدم تناھیھ الى بالجزئی ھ تع ر احاطت ا ینك الوصفین ایضا الن الوھم كثیرا م
ر  ي ام دح ف ت االجال لكل شخص شخص ویق نفس توقی ى ال ك مشبھا عل فیكون ذل

ق ب اد الخل ل اح ة لك ات الالزم اد العقوب الحة المع ال الص ن االعم ل ذرة م ب ك حس
فكررھما طردا للوھم وكسرا لحكمھ ،والن ذكر توقیت االجال من اشد الجواذب عن 

  .)١())الدنیا الى هللا 
وفي االیجاز واالطناب یمكن القول ان الشارح ادرك عالقة ھذا الموضوع 
ا بموضوع الحذف والذكر ،فضال عن ادراكھ قسمي االیجاز فقد تحدث عن احدھم

في مقدمتھ وتحدث عن االخر في شرحھ ھذا من جھة ،ومن جھة ثانیة فقد اخل 
الشارح بذكر االطناب واغراضھ في مقدمتھ اال انھ تدارك ذلك بذكر بعض اغراض 
االطناب مطبقة في شرحھ ،ومن ھذا وذاك یمكن القول ان الشارح قد وجد في 

تطع ان یبثھا في مقدمتھ بسبب شرحھ المجال الواسع لبث افكاره البالغیة الذي لم یس
  .اعتماده على االیجاز فیھا 
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  ٤٥
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  .٢/٢٣٥:شرح نھج البالغة )١(
  

  المبحث الرابع
  )اسلوب القصر(

تخصیص امر باخر بطریق مخصوص : عرف البالغیون القصر بانھ 
تكمن اھمیة اسلوب القصر بوصفھ اسلوبا من االسالیب النحویة ،ومن ھذا )١(

والبالغیة ،ولھ اثر واسع في تركیب الجملة ،وما یترك ھذا التركیب من تغییر في 
  .الداللة ضمن سیاق التعبیر البالغي

طلح  اص (ومص طلح ) االختص رادف لمص اني م اھر الجرج د الق د عب عن
،وقد تاثر الشارح  )٢() القصر(داللة على لل) االختصاص (إذ یستعمل لفظ ) القصر(

  .)٣( )المخصوص او التخصیص(بـ)القصر (بعبد القاھر فوجدتھ یسمي 
  

  طرائق اسلوب القصر
ا  ددة منھ ق متع ر طرائ تثناء : للقص ي واالس ف ،والنف ا ،والعط ر بانم القص

 ،وقد عرض الشارح)٤(،وتقدیم ما حقھ التاخیر حیث یكون المقصور علیھ ھو المقدم 
  :معظم ھذه الطرائق ،وھي 

ھ :انما .١ ل لشيء ونفی دھا ایجاب الفع ذي بع احدى طرائق القصر تفید في الكالم ال
ت  اذا قل ره ف د: (عن غی ا جاءني زی ون ) انم ي ان یك ك اردت ان تنف ھ ان ل من عق

  .)٥(الجائي غیره
  

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣/١٣٧:،ومعجم المصطلحات البالغیة  ١٢٤):عتیق(،وعلم المعاني  ١٧٩:وجواھر البالغة :ظ)١( 
  .٣٣٤-٣١١دالئل االعجاز :ظ)٢(
  .٦٠-١/٥٨:شرح نھج البالغة :ظ)٣(
  .١٢٢-١/١٢٠:،واالیضاح  ٤٠٤-٤٠٠:،ومفتاح العلوم  ٣٣٤-٣١١:دالئل االعجاز :ظ)٤(
  .٣١٨: دالئل االعجاز :ظ)٥(

  
  

ا رض الش د ع ي وق ة ف ج البالغ ن نھ واھد م ا ش ن خاللھ ة م ذه الطریق رح ھ
ى )انما (مقدمتھ ،ومثبتا معنى الحصر لـ  ذا المعن راي مشكك بھ من خالل مناقشتھ ل

في فائدة … : (( وذلك من خالل قولھ ) انما(وذاكرا مكان المخصوص بالحصر في 
ھ ق ا مثال وم منھ ي انما اتفق جمھور النحاة على انھا للحصر وھو المفھ : ) ع(ول عل
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  ٤٦

تین ھ مستور بین الدفّ ما ھو خطّ نّ إن آن وھذا القرآما حكمنا القرنّ إا لم نحكم الرجال ونّ إ
  .الحصر بھذه الصور ظاھر بما ینطق عنھ الرجال ،ومراده نّ إال ینطق بلسان و

الى : وقال بعضھم  ھ تع ا لیست للحصر محتجا بقول َذا (انھ ِ ِذیَن إ َّ ُمْؤِمُنوَن ال ا الْ َم نَّ ِ إ
وُبُھمْ  ُ ل ُ ْت ق ُ َوِجَل ھ  )١()ُذِكَر هللاَّ َوةٌ (وبقول ْخ ِ ُمْؤِمُنوَن إ ا الْ َم نَّ ِ م  )٢()إ ى ان من ل اع عل ع ان االجم م

  .)٣())یوجل من ذكر هللا قد یكون مؤمنا ،وان االخوة غیر منحصرة في المؤمنین 
ھ  راي بقول ذا ال ى ھ ة عن ضابن َّإ: ((وقد اجاب الشارح عل و الغفل ط منشا الشك ھ

ا ھو المخصوص  ب انم وارد عقی الحصر ،وضابطھ ان الجزء االخیر من الكالم ال
ك  و الموضوع كقول ان ھ واء ك ھ س م فی د(بحصر الحك ام زی ا ق ود ) انم ان المقص ف

الى ھ تع ول كقول و المحم ان ھ د أو ك ي زی ام ف ر القی ُُكمْ (حص ل ثْ ٌر ِم ا َبَش َن َ ا أ َم نَّ ِ ان  )٤()إ ف
ونفي كونھ غیر بشر ،واذا تبین ذلك ظھر انھا في المقصود حصر النبي في البشریة 

ھ یجوز ان یكون المقصود  ى فالن ي االول ا ف الصورتین المذكورتین تفید الحصر ام
من االیمان ھناك اقوى مراتبھ وھو االخالص ،وحینئذ یتبین ان المؤمنین منحصرین 

صفة االخوه في الوجلین من ذكر هللا ،واما في الثانیة فالن المؤمنین منحصرین في 
  .)٥())في الدین كما ھو المقصود ھیھنا 

ر ذا ال الل ھ ن خ ـ أوم ر ب ى الحص ول معن ا(ي ح ى ادراك ) انم تدل عل نس
ي  ل ف ى التاوی اد الشارح عل ة ،فضال عن اعتم ذه الطریق وم القصر بھ الشارح لمفھ

راي االول  ات ال ى الحصر (اثب ى معن دل عل ذي ی اني ) ال راي الث ى ال وترجیحھ عل
  ) .انما(بمعنى الحصر لـ المشكك 
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ْم  :(قال تعالى )١( َذا ُتلَِیْت َعَلْیِھْم آَیاُتُھ َزاَدْتُھ ِ ُوُبُھْم َوإ ل ُ ُ َوِجَلْت ق َذا ُذِكَر هللاَّ ِ ِذیَن إ َّ ُمْؤِمُنوَن ال َما الْ نَّ ِ ً َوَعَلىإ ا یَمان ِ  إ

ُونَ  ل ِھْم َیَتَوكَّ   .)٢:ألنفال) (َربِّ
ونَ  :(قال تعالى )٢( ْم ُتْرَحُم ُك َّ َ َلَعل وا هللاَّ ُ ق َوْیُكْم َواتَّ َخ َ ْیَن أ لُِحوا َب َْص ٌ َفأ َوة ْخ ِ ُمْؤِمُنوَن إ َما الْ نَّ ِ ) ١٠:الحجرات) (إ
  .١/٥٨:شرح نھج البالغة )٣(
ُُكمْ :(قال تعالى )٤( ل َنا َبَشٌر ِمثْ َ َما أ نَّ ِ ُْل إ ْل  ق َیْعَم ِھ َفلْ اَء َربِّ وا لَِق اَن َیْرُج ْن َك ٌد َفَم ٌھ َواِح َل ِ ْم إ َلُھُك ِ ا إ َم نَّ َ يَّ أ َِل ُیوَحى إ

 ً َحدا َ ِھ أ ً َوال ُیْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ ً َصالِحا   . )١١٠:الكھف) (َعَمال
  . ١٧٦:،وحسن التوسل  ٣٢٢-٣٢١:دالئل االعجاز :،وظ ٥٩– ١/٥٨:شرح نھج البالغة )٥(

  العاطفة: ال.٢
ھ … (( في سیاق حدیثھ عن انما ،بقولھ ) ال(عرض الشارح القصر بـ اعلم ان

وھو ) جاءني زید ال عمر ( قد یستعمل في مفھومھا عبارتان اخریان احدیھما قولك 
  .)١())اضعف منھا ،النھ حصر المجيء في زید بالنسبة الى من اخرجھ حرف النفي 

،كون المجيء ) انما(الحصر بـ  فھو یرى ضعف الحصر بھذه الطریقة عن
انما جاءني (محصورا في زید دون عمر فقط ال دون غیره فھي تختلف عندما تقول 

  .فقد حصرت المجيء بزید دون غیره ) زید
  ) ما ،اال(النفي واالستثناء .٣

ا (جاء الحدیث في القصر بھما في معرض حدیث الشارح عن الحصر بـ  انم
للطریقة الثانیة والثالثة من طرائق القصر ،ومثل للثانیة من خالل عبارتین ممثلتین ) 

ا ) ما جاءني اال زید(بقولك  ،وحصر مفھوم الطریقتین في الحصر والتخصیص كم
َمْرَتِني((: ،كقولھ تعالى  )٢(ھو الحال في مفھوم انما َ ِالَّ َما أ ُت َلُھْم إ لْ ُ   .)٣( ))َما ق

  

  ).ما،اال(و)انما(الفرق بین 
ـ تناول البالغیو ا(ن الفرق بین طریقة القصر ب ة ) انم ا ،اال(وطریق ك ) م وذل

ي كال ) ال(اثناء دخول  ى ف ى المعن ھ عل ا تترك ة كال الطریقتین وم ي جمل العاطفة ف



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرح نھج البالغة لكمال الدین البحراني دراسة بالغیة ــــــــــــ
  

  ٤٧

،وقد وجدت عرض الشارح ھذا الفرق بین الموضعین من خالل نقلھ  )٤(الموضعین 
ى راي احد سابقیھ ومحاولتھ رفع الرفض الموجود في الراي المنق ول من الرفض ال

  .عدم الحسن في الموضع الثاني وتوجیھھ ھذا الرفع باحتمال التوكید 
وقد جاء عرض الشارح لھذا الفرق بعد عرضھ للطرائق الثالثة المتقدمة ،إذ 

ول  ال (( یق ا فق ام بینھم رق االم االلتزام : ف ذكور ب ر الم ي غی ى نف ا عل ة انم ان دالل
ا واال  ة م   ،ودالل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٢٦-١/١٢٥:،واالیضاح  ٣١٨:دالئل االعجاز :،وظ ١/٥٩:شرح نھج البالغة )١( 
  .١٧٥:، وحسن التوسل  ١/٥٩:  شرح نھج البالغة :ظ)٢(
دُ :((قال تعالى )٣( ِن اْعُب َ ي ِبِھ أ َمْرَتِن َ ا أ ِالَّ َم ْم إ ُت َلُھ لْ ُ ُت َما ق ا ُدْم ً َم ِھیدا ْیِھْم َش ُت َعَل ْم َوُكْن ُك ي َوَربَّ َ َربِّ وا هللاَّ

ْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِھیدٌ  َ قِیَب َعَلْیِھْم َوأ ْنَت الرَّ َ ْیَتِني ُكْنَت أ ا َتَوفَّ   ) ١١٧:المائدة( ))فِیِھْم َفَلمَّ
  .١٧٤:،وحسن التوسل  ٤٠٥-٤٠٤:،ومفتاح العلوم  ٣٢٦:دالئل االعجاز :ظ)٤(

ال  ذلك یصح ان یق ا ول ة انم ك من دالل ي ذل على نفي الغیر بالمطابقة فكانت اقوى ف
  .)١())ان یقال ما زید اال قائم ال قاعد) وال یصح ) (انما زید قائم ال قاعد(

ھ  ة بقول ة الثانی ي الجمل وارد ف والمھم في ھذا ان الشارح لم یجزم باالمتناع ال
ة  ان صح: (( معلقا على الراي المنقول  ما ادعاه من عدم الصحة في الصورة الثانی

ة  ر المطابق ي الغی ى نف ة عل ا واال دال ع بكون م ك المن ل ذل انع ان یضع تعلی ان للم ك
ر  یة للحص ى اال المقتض ر ال ي الغی یة لنف رب ال المقتض ى ق بح ال ك الق ویصرف ذل

ان  ا فك د(وبعدھا عن انم ى ) التاكی ا عل ان بینھم ا حسنا لطول الزم ب انم ا ال ا(عقی ن
ا احسن) نسلم  ب انم ان عقی د وان ك ورد للتاكی د ی د  )٢())عدم الصحة ھیھنا بل ق ،فق

  .وجھ رفضھ لالمتناع الوارد في الجملة الثانیة باحتمال ارادة التوكید من ھذه الجملة 
  .في العبارات ،ومكان المقصور بالحصر والتخصیص ) ما واال(و)انما (احكام 

  :ما واال .١
ة تناول الشارح  ذه الطریق ا بھ احكام الجمل الفعلیة واالسمیة اللتین یقصر بھم

اھر والسكاكي من  د الق ھ سابقاه عب ق علی ا اتف ر مخل لم وذلك من خالل ایجاز غی
ى (( ،ویتضح ذلك من خالل قولھ  )٣(احكام في ھذه الجمل  ت عل ا واال اذا دخل ان م

دھا ،س ي اال بع ك الجملة كان المقصود بالحصر فیھ ھو ما یل ان مرفوعا كقول واء ك
ذا ان (،او منصوبا كقولك ) ما ضرب زیدا اال عمرو( ما ضرب زید اال عمرا ،وھك

ن  ا ع ول مع ل والمفع ثال الفاع اخر م ان ت ً ،ف ا اال او ظرف وب ح ان المنص ) اال(ك
ك  ا ایضا كقول ا یلیھ و م را(فالمقصود ھ دا عم ا ضرب اال زی دمت ) م و ق ذلك ل وك

ك المفعول على الفاعل فھو ال دا (مقصود ،وھكذا حكم المفعولین كقول م اكس اال زی ل
  .)٤())فالذي یلي اال ھو المخصوص بالتخصیص) جبة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٥٩:شرح نھج البالغة )١(
  .١/٥٩:المصدر نفسھ )٢(
  .٤٠٠،٤٠٩:اح العلوم ،ومفت ٣٢٥-٣٢٠،٣٢٣:دالئل االعجاز :ظ)٣(
  .٦٠-١/٥٩:شرح نھج البالغة )٤(

ـ  ن اال ف ھ ع ا اخرت ر فایھم دا والخب ي المبت ر ف ذا االم راد (( وھك و الم ھ
یص،كقولك  ائم(بالتخص د اال ق ا زی ائر ) م ام دون س ة القی یص ھیئ المراد تخص ف

  .)١())فھو تخصیص لزید دون غیره) ما القائم اال زید(االحوال او 
یراتھا یمكن ظالشارح على ھذه الطریقة من طرائق الحصر ونومن تطبیقات 
ي الم ھ ف د مالحظة رای ر) اال (حصور بع د یكون محصورا إذ ی ى ان المحصور ق

ى بحسب غلبة الظن  ولیس حصرا بش ھ عل ك من خالل تعلیق ق ویتضح ذل كل مطل
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  ٤٨

ً قْ وَ  یٍر ِر جَ لِ  تُّ قَّ وَ  دْ قَ ) : ((ع(قول االمام  ّ إ هُدَ عْ بَ  یمُ قِ ال یُ  تا ً دُ ْخمَ  ال ً اِصعَ  وْ أ وعا ، إذ )٢())یا
ر صحیح لجواز ان اذا قال القارئ ان حصر  –یقول  انعین غی ذین الم ي ھ ر ف جری

لم یقصد الحصر الیقیني ) : ((ع(ان االمام . یتخلف لمرض او موت او غرض اخر
م  ة ث رائن الحالی ارات والق ن االم ة الظن الناشىء م ا اراد الحصر بحسب غلب وانم

ھ  ر ) ع(كالم ك ام ان ذل الى ف ل هللا تع ن قب ي م طراریة الت باب االض ي االس یس ف ل
رو ة فاّم غمف ع االختیاری ا الموان ره ،وام ن ذك ھ ال یحس و من ب الظن ھ نھم وغال ا م

الخداع ،واما منھ وغالب الظن انھ العصیان إذ ال یتصور من مثل جریر وقد ارسل 
             یاري لنفسھ او لغیره اال ان یكونفي مثل ھذا االمر المھم ان یعدل عنھ الى شغل اخت

ى  )٣())عاصیا  ،وفي بیان الشارح مقدار الحصر في ھذا المحصور داللة اخرى عل
  .سعة شرح الشارح على مقدمتھ البالغیة الموجزة 

ان  ى المحصور من خالل ربطھ بمع ین الشارح المعن د ب ك فق فضال عن ذل
ام متقاربة من القران الكریم ویتضح ذلك  ول االم ال ) : ((ع(من خالل تعلیقھ على ق

ّ إ دٌ اِمحَ  دُ َمحْ یَ  ُال یَ ،وَ  ھُ بَّرَ  ال ام  )٤())ھُ َسفْ  نَ ّال إ مٌ الئِ مْ ل ول االم ول ان ق ) : (( ع(،إذ یق
ة  ل نعم دء ك ھ مب ره وان ى هللا دون غی تادیب لھم بالتنبیھ على قصر الحمد والثناء عل

ارة ھ االش بقت الی ا س د كم ا الحم تحق بھ د  یس نفس عن ى ال ة عل ر الالئم ى قص ،عل
ر سلطان  ھ من غی انحرافھا عن جھة القبلة الحقیقیة الى متابعة ابلیس وقبولھا لدعوت

  ،والى اصل ھاتین الكلمتین اشارة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٦٠:شرح نھج البالغة )١(
در نفس)٢( ب  ١١٠-٢/١٠٩:ھ المص اب الخط ھ ) ٤٢(،ب الم ل ن ك حابھ  )ع(م ھ اص ار علی د اش وق

  .باالستعداد للحرب بعد ارسالھ جریر بن عبد البجلي الى معاویة 
  .٢/١١٢:المصدر نفسھ ) ٣(
  .لما بویع بالمدینة ) ١٥(، الخطبة ١/٣٠٣:المصدر نفسھ )٤(

ِ ((القران الكریم  َن هللاَّ َنٍة َفِم ََصاَبَك ِمْن َحَس كَ َما أ ْن َنْفِس َئٍة َفِم یِّ ْن َس اَبَك ِم ََص ا أ فكل حسنة  )١()) َوَم
و  ده وشكره ،وكل سیئة اصابتھ من نفسھ فھ دء لحم ھ فھي مب اصابت العبد من رب

  .)٢())مبدء لالئمة نفسھ
ھ  ذي یجئ فی ین االسلوب البالغي ال د ب ان الشارح ق دم ف ا تق وفضال عن م

  .)٣(وروده من الشرح  المحصور ویمكن مالحظة ذلك في موضع

  :انما .٢
ا(ادرك الشارح الجمل التي یقصر فیھا بـ  اھر ) انم د الق اثره بعب من خالل ت

كاكي ـ)٤(والس ول ف ل والمفع ة الفاع ي حال ھ ف الل قول ن خ ك م ح ذل ا (( ، ویتض ایھم
د (اخرتھ عن صاحبھ فھو المقصود ایضا ،كقولك  ر زی فالمقصود ) انما ضرب عم

اءُ (ھ تعالى تخصیص زید ومنھ قول ُعَلَم َ ِمْن ِعَباِدِه الْ َما َیْخَشى هللاَّ نَّ ِ ان  )٥()إ ولو قدم العلماء لك
دا اذا  )٦())…المقصود تخصیص خشیة  ان المبت ر ف دا والخب ،وكذلك الحال في المبت

ِذُنو(تركتھ على حالھ فاالختصاص للخبر كقولھ تعالى ((  ْ ِذیَن َیْسَتأ َّ ِبیُل َعَلى ال َما السَّ نَّ ِ  )٧()َنكَ إ
الى  ھ تع یص كقول ار التخص ر ص ن الخب ھ ع ا : (وان اخرت َبالُغ َوَعَلْیَن َك الْ ا َعَلْی َم نَّ ِ َفإ

ابُ  ِحَس ادر  )٨()الْ ذا بحسب المتب دا ھ اني للمبت ي الث فان التخصیص في االول للخبر وف
  .)٩())الى المفھوم من ذوق العربیة 
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  ٤٩

ً :(قال تعالى )١( وال اِس َرُس َناَك لِلنَّ لْ ْرَس َ َك َوأ ْن َنْفِس َئٍة َفِم یِّ ْن َس اَبَك ِم ََص ِ َوَما أ ََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن هللاَّ َما أ
 ً ِھیدا ِ َش َّ ا ى ِب اء) (َوَكَف ة )٢) (٧٩:النس ج البالغ رح نھ ھ :ظ)٣.(١/٣٠٩:ش در نفس  ٢/١٣٧:المص

،١٤٠.  
  . ٤١٢:،ومفتاح العلوم  ٣٢٥-٣٢٤، ٣٢٢-٣٢١:دالئل االعجاز :ظ)٤(
ُعَلَم:(قال تعالى )٥( اِدِه الْ ْن ِعَب َ ِم ا َیْخَشى هللاَّ َم نَّ ِ َذلَِك إ ُھ َك َواُن لْ َ ٌف أ اِم ُمْخَتلِ ْنَع َوابِّ َواْألَ اِس َوالدَّ ِنَّ َوِمَن النَّ اُء إ

ُورٌ  َ َعِزیٌز َغف   ) ٢٨:فاطر) (هللاَّ
  .٤١٢:،ومفتاح العلوم  ٣٢٢-٣٢١:دالئل االعجاز :،وظ ١/٦٠:رح نھج البالغة ش)٦(
ُ :(قال تعالى )٧( َع هللاَّ ِف َوَطَب َخَوالِ َع الْ َْن َیُكوُنوا َم وا ِبأ ْغِنَیاُء َرُض َ ِذُنوَنَك َوُھْم أ ْ ِذیَن َیْسَتأ َّ ِبیُل َعَلى ال َما السَّ نَّ ِ  إ

ُوِبِھْم َفُھْم ال َیْعَلُمونَ  ل ُ   .) ٩٣:التوبة( )َعَلى ق
الى )٨( ال تع ابُ (ق ِحَس ا الْ َبالُغ َوَعَلْیَن َك الْ ا َعَلْی َم نَّ ِ َك َفإ َینَّ ْو َنَتَوفَّ َ ُدُھْم أ َنِع ِذي  َّ َض ال َك َبْع ا ُنِرَینَّ ِْن َم ) َوإ

  ) ٤٠:الرعد(
  .١٧٧-١٧٦:،وحسن التوسل  ٣٢٥-٣٢٤:دالئل االعجاز :،وظ١/٦٠:شرح نھج البالغة )٩(

د یالحظ في مسالة ا ین عب داخلي ب نھج ال ي الم ا ف ة فرق ر المتقدم دا والخب لمبت
اھر استشھد  القاھر والشارح فعلى الرغم من تاثر الشارح بعبد القاھر اال ان عبد الق

دأ ان یستشھد  لثانیةباالیة ا ي المبت التي ذكرھا الشارح للداللة على ان االختصاص ف
ى ان ة عل ا الشارح للدالل ي ذكرھ ى الت ة االول ر  باالی ي الخب ا  )١(االختصاص ف ،فم

رى  االیتین ؟ی ھاده ب ي استش اخیر ف دیم والت ذا التق ى ھ ارح ال ع الش ذي دف بب ال الس
دم  دا مق ة وھي ان المبت الباحث ان السبب وراء ذلك العرض ھو ذكر الحال الطبیعی
ى  على الخبر فاالختصاص یكون للخبر ،ثم ذكر الحالة الطارئة وھي الخبر مقدم عل

  .االختصاص یكون للمبتدا المبتدا ف
ھ  وحظ عنایت ذه االداة ل ومن خالل تطبیقات الشارح على عبارات الحصر بھ

ام  ول االم ى ق ھ عل ك من خالل تعلیق ): ع(بسبب الحصر في المحصور ویتضح ذل
َ این وَ ِر اجِ ھَ مُ لْ رى لِ وَ ما الشُّ نّ إ(( ً امَ مَ إ هُوُ مَّ سَ وَ  لٍ جُ ى رَ لَ وا عَ عُ مَ تَ جْ ن اْ إفَ  اِر صَ نْ أل  كَ ذلِ انَ كَ  ا
ً ِر  ِ  اس وحصر للشورى ) : ((ع(إذ یقول ان قول االمام  )٢())ضا تقدیر لكبرى القی

د  صلى هللا (واالجماع في المھاجرین واالنصار النھم اھل الحل والعقد من امة محم
ھ ) علیھ والھ وسلم  ى بیعت اعھم عل ام كاجتم م من االحك ى حك تھم عل ت كلم اذا اتفق ف

ؤمنین :ذلك اجماعا حقا ھو رضى هللا وتسمیتھ اماما كان  أي مرضي لھ ،وسبیل الم
ي  )٣(الذي یجب اتباعھ ھ ف ى سبب الحصر یمكن مالحظت ق اخر عل وللشارح تطبی

  .)٤(موضع وروده من الشرح
الشارح قد تاثر في المصطلح بعبد القاھر  نَّ أوفي اسلوب القصر یمكن القول 

ي الجرجاني من جھة ،ومن جھة اخرى ان منھجھ ا اھر ف د الق نھج عب ف عن م ختل
ق  عرض ھذا االسلوب ومن جھة ثالثة فان الشارح عرض بعض اراء سابقیھ وعل
ط  علیھا ورفض بعضھا وقد لوحظ توجیھھ للرفض ولیس االقتصار على الرفض فق
ر  ة إذ ذك اره البالغی ث افك ،ومن جھة رابعةفأنھ وجد في تطبیقاتھ المجال االوسع لب

ة وسبب  مقدار الحصر في(فیھا  المحصور وموقع المحصور من االسالیب البالغی
  .وھذا مما لم یعرضھ في مقدمتھ الموجزة ) الحصر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٢٥-٣٢٤:دالئل االعجاز :ظ)١(
  .الى معاویة ) ٦(، باب الكتب ٤/٣٥٢:شرح نھج البالغة )٢(
  . ٣٥٤-٤/٣٥٣:المصدر نفسھ )٣(
  .٦٠، ٥/٥٧:المصدر نفسھ :ظ)٤(
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  ٥٠

  المبحث الخامس
  )الفصل والوصل(

للفصل والوصل اثر في النصوص البلیغة لذلك جاءت عنایة البالغیین بھ من 
  .خالل بیان مفھومھ واھمیتھ ومواضعھ 

  

  الفصل والوصل 
ھ  ة الفصل )١(الوصل عطف بعض الجمل على بعض ،والفصل ترك ،ومعرف

اع (( الى والوصل یعود  ة ایق ى كیفی دي ال معرفة مواضع العطف واالستئناف والتھ
  .)٢())حروف العطف مواقعھا 

، وذلك من خالل نقلھ ما )٣(یعد الجاحظ من اوائل الذین تكلموا عنھ في كتبھم 
دما سئل  ا البالغة؟: (قالھ بعضھم عن ال ) م ة الفصل من الوصل : ((فق  )٤())معرف
  .لھا معظم الباحثین للداللة على اھمیة ھذا الموضوع  وكانت ھذه المقولة اداة نق

ن  وا ف ذین بحث ا ) الفصل والوصل(وجاء عبد القاھر لیكون  من اوائل ال بحث
،وجعل عبد القاھر العلم بـ  )٥(مفصال ،یقوم على التقسیم والتحدید والتعلیل والتحلیل 

ل( ل والوص و) الفص ام الص اتى التم ا ال یت ة ومم رار البالغ ن اس ھ  اال م اب فی
ي ذوق  ة ف ن المعرف ا م وا فن ة واوت ى البالغ وا عل وم طبع ص واال ق راب الخل االع

  .)٦(الكالم 
وقد عرض الشارح اھمیة ھذا الموضوع من خالل قولھ عن الفصل والوصل 

:  
  اذا سئل عن : و باب عظیم عند البلغاء ، ولذلك جعلھ بعضھم حد البالغة فقال …(( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣/١١٨:معجم المصطلحات البالغیة : ،وظ ١/١٤٧:االیضاح )١( 
  .١٥٨:حسن التوسل :،وظ ١/٥٥:شرح نھج البالغة )٢(
  .٣/١١٨:معجم المصطلحات البالغیة :ظ)٣(
  .١/٨٨:البیان والتبیین )٤(
ة :ظ)٥( الیب بالغی ة –احة الفص(اس اني  –البالغ ت .د) :المع ات الكوی ة المطبوع وب ،وكال د مطل احم

  .١٨٧:م ١٩٨٠ ١،ط
  .٢٢٣:دالئل االعجاز :ظ)٦(

ة  ھ مؤدی ون معرفت ھ وك ا ذاك اال لغموض ل ،م ل والوص ة الفص ا معرف ا انھ معناھ
م البالغة  ك ھو المقصود من عل نص عرض  )١())للمعاني كما ھي ،وذل ذا ال ،وبھ

الیھ سابقوه من اھمیة ھذا الموضوع وقد تاثر الشارح بعبد القاھر الشارح ما توصل 
ھ وھو المقصود من  في بیان سبب المقولة المتقدمة في ھذا الفن العتماد المعنى علی
ص  ى ن ز الشارح عل ین تركی ى یتب ى المعن ز عل ذا السبب والتركی ة وبھ م البالغ عل

ة  الشاھد ومعناه قبل تركیزه على القواعد والحدود،وذلك ھ  صاحب نظرة ذوقی لكون
  .في تعاملھ مع النصوص 

  

  فائدة العطف ومعاني حروفھ
ھ  ھ فمن ادوات فائدة العطف التشریك في الحكم بین المعطوف والمعطوف علی
ا  م فانھم اء وث ھ كالف ادة علی ى زی دل عل ا ی ا م الواو ،ومنھ در ك ذا الق ،ما ال یفید اال ھ
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  ٥١

د یدالن على التعقیب وان كانت ثم تختص بال ى التردی دل عل تراخي ،ومثل او فانھا ت
)٢(.  
  

  انواع العطف 
ل أان الكلمة قد ت تلف مع بعضھا لتكوین الجملة وھذه الجملة قد تاتلف مع جم

عطف : غیرھا لتكوین النص ،ومن ھذه العالقات تتكون ثالثة انواع من العطف ھي 
  .مفرد على مفرد ،وجملة على جملة ،وجمل على جمل 

ذه دت ھ د وج ل  وق ھم للفص یاق عرض ي س ین ف د البالغی واع عن االن
  :،وھي )٣(والوصل

  

  .في المفردات :اوال
  .)٤(وھو الذي یقتضي التشریك في االعراب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  .١٣٠:الیجاز ،ونھایة ا ١/٨٨:البیان والتبیین :، وظ١/٥٥:شرح نھج البالغة )١(
  .١/٥٥: شرح نھج البالغة :ظ)٢(
  .٥٦-١/٥٥:،وشرح نھج البالغة ١٣٠:جاز ی،ونھایة اال ٢٤٥-٢٢٣:دالئل االعجاز : ظ)٣(
  .١٣٠:، ونھایة االیجاز ٢٢٤-٢٢٣:،ودالئل االعجاز  ١/٥٥:شرح نھج البالغة : ظ)٤(
  

  في الجمل :ثانیا
ل خلقھ حسن وخلقھ قبیح مررت برج( ان كانت الجملة في قوة المفرد كقولك 

  .)١(كانت الشركة في االعراب ایضا حاصلة لكون الجملتین وصفین للنكرة ) 
  

  في عطف الجمل ) القطع والعطف(مواضع الفصل والوصل او 
َب * الم: (ان تكون احدى الجملتین تاكیدا لالخرى ،كقولھ تعالى : االول اُب ال َرْی ِكَت َذلَِك الْ

الول ، ،فقولھ ال ری )٢()فِیھِ  د ل ھ(ب تاكی د ) وال یجوز ادخال العاطف علی ،الن التاكی
  .)٣(یتعلق بالمؤكد لذاتھ فیستغني عن لفظ یدل على التعلق 

رك العاطف(ان الیكون بینھما مناسبة اصال ،وھیھنا :الثاني  ،الن العطف ) یجب  ت
  .)٤(یستلزم المناسبة فیلزمھ من عدمھا عدمھ 

ذاتيتصدق المناسبة ب(ان :الثالث  ذاتي یكون ) ینھما مع عدم التعلق ال ق ال ،الن التعل
ي القسم االول  رد –بجعل الجملتین ف وة المف ي ق ة ف ا  -أي الجمل ر (( (وھن یجب ذك

ا االول ) العاطف دا ام ین شیئین او شیئا واح ي الجملت ھ ف ثم اما ان یكون المخبر عن
ط  ا ا فق ر عنھ ین المخب ط او ب ا فق ر بھم ین المخب بة ب ا ،واالول فالمناس ا مع و بینھم

نظم (والثاني  ا ال ت ) یختل معھم ك اذا قل ة قصیر(الن ل والخلیف د طوی مع عدم ) زی
ة  ل (تعلق حدیث بحدیث الخلیف ت ) اخت و قل ذلك ل ل وعمرو شاعر(،وك د طوی ) زی

ین ان الواجب ) اختل( ة والشعر فتع ین طول القام دم المناسبة ب حصول (ایضا ،لع
ا) المناسبتین ك ،فاما ان ك دا كقول ا شیئا واح ھ فیھم ر عن ع (ن المخب فالن یضر وینف

ع (، النك اذا قلت )تعین دخول العاطف (ونحوه ) ویامر وینھي  اد )ھو یضر وینف اف
اھر الشارح )٥())العاطف انھ ھو الجامع لھا بخالف ما لو حذفتھ  د الق ، وقد سبق عب

اھر بعرض االختاللین المتقدمین وموضع عدم االختالل فضال عن ھ د الق ان عب ذا ف
، االمر الذي لم یرد عند الشارح )٦(قد اعطى بدیال لجملة االختالل بعد ذكر موضعھ 

.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٩-١٥٨:،وحسن التوسل  ٢٢٤:دالئل االعجاز :،وظ ١/٥٥:شرح نھج البالغة :ظ)١(
   ٢ـ١ :البقرة) ٢(
ة )٣( ج البالغ رح نھ از :،وظ ١/٥٥:ش ل االعج از ٢٢٧:دالئ ة  االیج وم  ١٣٠: ،ونھای اح العل ،ومفت

  .١٥٩:،وحسن التوسل  ١٤٠،١٤٥:،والتبیان في علم البیان ٣٦٠،٣٧٧:
  .٣٦٠:،ومفتاح العلوم  ٢٢٥:،ودالئل االعجاز  ١/٥٥: شرح نھج البالغة )٤(
  . ٥١-١/٥٥: شرح نھج البالغة )٥(
  ٢٢٦-٢٢٥: دالئل االعجاز : ظ)٦(
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  ٥٢

ي : یقول عبد القاھر  ھ ف ن المحدث عن ین بسبب م ي احدى الجملت ھ ف أنھ كما یجب ان یكون المحدث عن
ر عن  یض للخب ر او النق االخرى كذلك ینبغي ان یكون الخبر عن الثاني مما یجري مجرى الشبیھ والنظی

ین الشعر زید طویل وعمر شاعر كان خلفا النھ ال مش: االول فلو قلت  ة وب اكلة وال تعلق بین طول القام
ا ال  ر انھ ة االم و قصیر ، وجمل ة وعم ل القام د طوی ب وعمر شاعر وزی وانما الواجب ان یقال زید كات

ھ ،  ي االخرى ومضاما ل ى ف ان … تحيء حتى یكون المعنى في ھذه الجملة لفظا للمعن ھ اذا ك م ان واعل
ك  المخبر عنھ في الجملتین واحدا كقولنا ھو باه ذل ى واش أمر وینھ ع ویسىء ویحسن وی یقول ویفعك وینف

  .، ازداد معنى الجمع في الواو قوة وظھورا 
  

دیل عن  ر شاعر (وعدم عرض الشارح الشاھد الب ل وعم د طوی ي عدم ) زی الیعن
دم المناسبة ((.. اعترافھ بضرورة وجود البدیل ودلیل ھذا قولھ في النص المتقدم  لع

ة وا ول القام ین ط عر لب بتین … ش ول المناس ب حص رك  )١() )الواج ذا یت و بھ وھ
ذا یعطي  ا وھو بھ ا بشرط المناسبة بینھم ر بھم المجال للقارىء الختیار شیئین یخب

  .االجمال للقارىء ویترك لھ التفصیل ، العتماد الشارح على االیجاز 

  في عطف الجمل على الجمل :ثالثا
ل  ي مجموع جم ل اخرى ، یتمثل ھذا النوع من العطف ف ى مجموع جم عل

م ان مف((وقد وصفھ عبد القاھر بكونھ  ق ، اعل ول خاص دقی ل نظر ّمن من الق ا یق
  ) .٢())الناس فیھ من امر العطف

وقد عرض الشارح ھذا النوع من العطف بعد تقدیمھ للمسوغ الذي یجعل من 
اب جمعھا ببفي الشرط والجزاء لذلك یجوز  ا العطف جائزا ، الن الجمل تجمعذھ

: ، وتأثر بھ الشارح بقولھ  )٣(د عرض من  عبد القاھر قالعطف ، وھذا المسوغ 
أنھ كما یجوز ان یعطف جملة على جملة كذلك یجوز ان یعطف مجموع جمل ((.. 

على مجموع جمل اخر ، وبیان ذلك ظاھر في صورة الشرط والجزاء فأنھ قد یجعل 
ومن یشاقق الرسول من (عالى مجموع جملتین شرطا ومجموع اخرین جزاء كقولھ ت

فأذا  )٤()بعد ما تبین لھ الھدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولھ ما تولى ونصلھ جھنم
َجانِِب  :( ظھر ذلك في الشرط والجزاء ظھر مثلھ في العطف كقولھ تعالى ِ َوَما ُكْنَت ب

ْمَر َوَما ُكْنَت ِمَن ال َى ُموَسى اْألَ ل ِ ْذ َقَضْیَنا إ ِ ِيِّ إ َغْرب اِھِدیَن الْ َنا*شَّ ْ ْنَشأ َ ا أ َِكنَّ ً  َول ُُرونا ق
ْھِل َمْدَینَ  َ ً فِي أ ُعُمُر َوَما ُكْنَت َثاِویا ْیِھُم الْ َ ویبین الشارح ھذا العطف  ) ٥() َفَتَطاَوَل َعل

عطف على قولھ وما كنت من ) : (( وما كنت ثاویا (من خالل قولھ ان قولھ تعالى 
  عطفتھا على ما یلیھا لدخلت في حكم لكان قصار مع ما یتعلق بھا اذا لو ) الشاھدین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٥٦: شرح نھج البالغة )١(
  . ٢٤١: دالئل االعجاز )٢( 
  . ٢٤٤-٢٤٣: المصدر نفسھ )٣(
ُسوَل ِمْن َبْعِد َما:(قال تعالى )٤( َّى  َوَمْن ُیَشاقِِق الرَّ َول ا َت ِھ َم ِّ ْؤِمِنیَن ُنَول ُم ِبیِل الْ َر َس ِبْع َغْی َدى َوَیتَّ ُھ َتَبیََّن َلُھ الْ

 ً َم َوَساَءْت َمِصیرا   ) ١١٥:النساء) (َوُنْصلِِھ َجَھنَّ
ْمَر َوَما ُكْنَت ِمَن الشَّ  :(قال تعالى )٥( َلى ُموَسى اْألَ ِ ْذ َقَضْیَنا إ ِ َغْرِبيِّ إ ا *اِھِدیَن َوَما ُكْنَت ِبَجاِنِب الْ َوَلِكنَّ

ُو َعَلْیِھْم آَیاِتَنا  ْھِل َمْدَیَن َتْتل َ ً فِي أ ُعُمُر َوَما ُكْنَت َثاِویا َطاَوَل َعَلْیِھُم الْ ً َفَت َنا ُقُرونا ْ ْنَشأ َ ا أ ا ُكنَّ َوَلِكنَّ
  )  ٤٥ـ٤٤ القصص)(ُمْرِسلِینَ 

  
لشاھدین دون التقدیر لكنك ماكنت ثاویا وھو باطل ، ولو عطفتھا على ماكنت من ا

  )١())ولكنا انشانا لكان في ذلك ازالة لكن عن موضعھا وھو غیر جائز
  

  تطبیقات الشارح على الفصل والوصل 
ى  تملة عل ة مش ج البالغ وص نھ رحھ نص اء ش ارح اثن ات الش اءت تطبیق ج

رك العطف(مواضع الوصل ومعاني حروف الوصل ومواضع الفصل  ،ویتضح ) ت
  .یة ھذا من خالل التطبیقات االت



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرح نھج البالغة لكمال الدین البحراني دراسة بالغیة ــــــــــــ
  

  ٥٣

تطبیقات الشارح في مواضع العطف ومعاني حروفھ ،منھا تعلیقھ على قول االمام .١
َ ) : (((علي  َّ … ،  هُدُ مْ ي حَ اشِ فَ الْ  ِ  دُ مْ حَ لْ ا   وذلك بقولھ )٢())افَ عَ فَ  ھُ مُ لْ حِ  مَ ظُ ي عَ ذِ ال

الى … ((  ھ تع ا سمى امھال لما كان الحلم یستلزم العفو عن الجرائم والصفح عنھ
و للعبد و ذكر العف م ب ة الحل ذلك اردف وصفھ لعظم عدم مؤاخذتھ بجرائمھ عفوا فل

  .)٣())،وعطفھ بالفاء الستعقاب الملزوم الزمھ بال مھلة 
َ رَ ) : ((ع(ومنھا تعلیقھ على قول االمام علي  َ …  تُ یْ أ َ  نْ أ ِ  كَ ئَ دِ َتبْ أ  ابِ َتكِ  یِم لِعْ تَ ب

ِ وِ أتَ وَ  هللاِ  َ وَ  الِم االسْ  ِع رائِ شَ ، وَ  لھِ ی ُ ،وال  ھِ اِمرَ حَ وَ  ھِ لِ الَ حَ ،وَ  ھِ امِ كَ حْ أ َ زَ اوِ َجأ ىَ إ كَ ل  هِ ِر ْیغَ  ل
َ  مَّ ،ثُ  َ  تُ قْ فَ شْ أ ِ تَ لْ یَ  نْ أ َّ  لَ ثْ مِ  مْ ھِ ائِ رَ آوَ  مْ ھِ ائِ وَ ھْ أ نْ مِ  یھِ فِ  اسُ النَّ  فَ لَ تَ ا اخْ مَ  كَ یْ لَ عَ  سَ ب  سَ بَ تَ ي الْ ذِ ال
: ثم اشفقت : وقولھ . الى اخره .ورایت حیث عناني : ،إذ یقول ان قولھ  )٤())مْ ھِ یْ لَ عَ 

ى : عطف على رایت ((  ك ال ك وال اتجاوز ب ى ذل أي كنت رایت ان اقتصر بك عل
ره ي  )٥())غی ا ف ن مالحظتھ ع  یمك ذه المواض ي ھ رى ف ات اخ ارح   تطبیق ،وللش

  .)٦(مواضعھا من الشرح 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥٦:شرح نھج البالغة )١( 
  .في تمحید هللا وتنزیھھ ) ٢٣٣(،باب الخطب  ٤/٢١١:المصدر نفسھ )٢(
  .٤/٢١٦:المصدر نفسھ )٣(
ھ )٤( در نفس ة :،وظ ٥/١٣:المص ج البالغ ة ٤٥٩:نھ ج البالغ روح نھ فوة ش اب  ٦٣٨-٦٣٧:،وص ،ب

  ) .(البنھ االمام الحسن ) (وصیتھ ) ٣١(الكتب 
  .١٨– ٥/١٧: شرح نھج البالغة )٥( 
  .٧٠، ٥/٦٨، ٣٩– ٥/٣٧، ٢٠٦، ٤/٢٠٢، ٢٦٩-٢٦٨، ١/٢٥٠:المصدر نفسھ :ظ)٦(
ھ : تطبیقات الشارح على مواضع الفصل .٢ عرض الشارح ھذه المواضع في مقدمت

وحاول تطبیقھا في شرحھ ،واھم ھذه المواضع موضع تاكید الجملة للجملة السابقة 
ا ي علیھا ،ومنھا تعلیق الشارح على قول االم َ ) : ((ع(م عل َ …  ِ  دُ ْمحَ لْ ا َ  دُ ھَ ْشأ  نْ أ

َّ إ لھَ إال  ُ  ال ھ )١())هُرُ ْیغَ  الھٌ  ھُ عَ مَ  سَ یْ لَ   ھُ لَ  یكَ ِر ال شَ  هُدَ حْ وَ  هللا ول ان قول یس : ، إذ یق ل
  .  )٢())تاكید لمعنى التوحید وتقریر لمقتضاھا ((         معھ الھ غیره 

ام  ُ وَ ) : (( ع(ومنھا تعلیقھ على قول االم ْ تَ ْسمُ  هللا  عُ ِمتَ جْ ال تَ … ،  هُرَ كْ ُش مْ یكُ دِ أ
َ ا ،َم ةٌ یمَ لِ وَ وَ  ةٌ یمَ ِز عَ  َ ،وَ  ِم وْ َیالْ  ِم ائِ زَ َعلِ  مَ وْ النَّ ضَ َقنْ أ َى الظُّ َحمْ أ ،إذ  )٣())ِم َمھِ یر الْ اكِ ذَ َتلِ  مَ ل

((  اكد ذلك بقولھ) ع(بان االمام ) مة یْ لِ وَ ة وَ یمَ ِز عَ  عْ مِ تَ جْ التَ ) (ع(یقول في قول االمام 
ل . ما انقض النوم لعزائم الیوم  واصلھ ان االنسان یعزم في النھار على المسیر باللی

ثال لمن  لیقرب المنزل فاذا جاء اللیل نام الى الصباح فانتقض بذلك عزمھ فضربھ م
م  راده انك اءة والدعة ،وم یعزم على تحصیل االمور الكبار والسعي فیھا ثم یلزم االن

ھ وتعزمون مع ھذه الدعة وحب الرا ا تریدون م م تم لك اد ال ی حة من المتاعب والجھ
  .)٤())علیھ من تحصیل السعادة في الدنیا او االخرة 

ي  ذا الموضوع ف ر ھ ول ان الشارح ادرك اث وفي الفصل والوصل یمكن الق
ي  ا ھ اني كم ة للمع ھ مؤدی ون معرفت ار غموضھ وك ر باعتب ك االث ال ذل ة معل البالغ

م ن عل ود م و المقص ك ھ ف  وذل ع العط م مواض ھ معظ ن ادراك ال ع ة ،فض البالغ
د فوال ع عب ف م ارح اختل ان الش رى ف ة اخ ة،ومن جھ ن جھ ف م واع العط ل وان ص

ھا  ث عرض ل حی ل والوص ع الفص ة مواض الل خالص ن خ نھج م ي الم اھر  ف الق
د  ك الخالصة بع اھر تل د الق ا عرض عب ك المواضع بینم ل تفصیالت تل الشارح قب

ي تفصیالت تلك المواضع ف ھ ف اني حروف دة العطف ومع ع الشارح فائ ضال عن جم
في ) االعتراض(موضع واحد ، فضال عن عرض الشارح احد مواضع الفصل وھو 

  .مبحث اخر من مباحث البالغة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرح نھج البالغة لكمال الدین البحراني دراسة بالغیة ــــــــــــ
  

  ٥٤

اب الخطب  ١٠٦:،وصفوة شروح نھج البالغة  ٧٠:نھج البالغة :،وظ ٢/٨٤:شرح نھج البالغة )١(  ،ب
  .القاھا یوم التحكیم ) ٣٤(

  .٢/٨٥: شرح نھج البالغة )٢(
ھ )٣( در نفس ة : ،وظ ٣٣٥-٤/٣٣٤:المص ج البالغ ة  ٤١٩-٤١٨:نھ ج البالغ روح نھ فوة ش  ٥٨٣:،وص

  .یحث اصحابھ على الجھاد )علیھ السالم (من كالم لھ ) ٢٤٠(،باب الخطب 
  .٣٣٧-٤/٣٣٦: الغة شرح نھج الب)٤(

  الثانيالفصل  
  علم البيان

  
  مقدمة  

  .المجاز  : المبحث االول  
  .التشبيه  : المبحث الثاني  
  .االستعارة  :المبحث الثالث  
  .الكناية  :المبحث الرابع  
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  ٥٥

  الثانيالفصل 
  علم البیان

  
،وھو ایراد  )١(ھو احد علوم البالغة التي یرتبط ذكرھا بذكر البالغة العربیة 

  .)٢(المعنى الواحد بطرائق مختلفة ، بالزیادة في وضوح الداللة علیھ 
وقد یتبادر الى بعض االذھان ان العلوم الثالثة المعاني والبیان والبدیع قد نشأ 

،فاذا  )٣(كل واحد منھا مستقال عن االخر بمباحثھ ونظریاتھ ، ولكن الواقع غیر ذلك 
د ى عب ارئ مالحظة  ما طویت جھود العلماء السابقین ال اھر الجرجاني یمكن للق الق

  .عدم االستقالل في العلوم حتى عند عبد القاھر والالحقین بھ 
اني  اھر الجرج د الق ابي عب فحت كت ا تص اذا م از(ف ل االعج رار (و) دالئ اس

ة ووضع ) البالغة ترى ان الجرجاني استطاع ان یضع نظرة متكاملة للبالغة العربی
رة خاصةاالساس لعلمي المعاني والب  )٤(یان اال انھ لم یجعل لكل علم من العلمین دائ

ا او یحدد  م یعرفھم ھ ل ،وجاء بعده الرازي وذكر مصطلحي علم المعاني والبیان لكن
ھ  )٥(موضوعاتھما وم (كما تقدم ، وجاء السكاكي فوضع كتاب اح العل وھو اول ) مفت

واع من فصل موضوعات علمي المعاني والبیان كال على حدة  وجعل كث را من ان ی
دیع  د  –الب ا بع ت فیم ي عرف ا  –الت دیع علم م الب م یجعل عل اني ، ول م المع ة لعل تابع

  .)٦(خاصا مستقال عن علمي المعاني والبیان
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥:علم البیان :ظ)١(
  . ٤٣٧:مفتاح العلوم :ظ)٢(
  .٥:علم البیان :ظ)٣(
  .٧٤) : علم البیان والبدیع (البالغة فنونھا وافنانھا:ظ)٤(
  .٨:االثر البالغي في التفسیر الكبیر :ظ)٥(
  .٧٤):علم البیان والبدیع (البالغة فنونھا وافنانھا :ظ)٦(
  

م  ذكر مصطلحي عل وبعد الجرجاني والرازي والسكاكي جاء دور الشارح لی
ا  م یعرفھم ھ ل ان اال ان م البی اني وعل م المع ر معظ ھ ذك وعاتھما لكن دد موض او یح

دم  ى ، فع ظ والمعن ى اللف دة ال مباحث العلمین فضال عن ذكر معظم المحسنات العائ
اب  و لخص كت ھ فھ ي كتاب ق التلخیص ف ذ طری ن اتخ ذا طبیعي لم ة (الفصل ھ نھای

ة االعجاز  دم ) االیجاز في درای دمین فع اھر المتق د الق ابي عب ذا ھو تلخیص لكت وھ
ى صاحب تحدید الم اثیر عل ھ ت د ان یكون ل اب االصلي الب د صاحب الكت باحث عن

دیع( الكتاب التالي فضال عن ان العلم الثالث  م الب اني ) عل د فصل عن علمي المع ق
  .والبیان بعد الشارح 

ك  ن مال دین ب در ال اء ب د ج ـ ٦٨٦ت(وق ر ) ھ اح (، واختص كاكي ) مفت الس
ى اق م البالغة ال ة االن ،وعد ابن مالك اول من قس ان : سامھا المعروف اني والبی المع

  . )١(والبدیع 
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  ٥٦

المجاز والتشبیھ واالستعارة ( اما مباحث علم البیان التي تناولھا الشارح فھي 
  :وھذا ما سافصلھ في المباحث االربعة االتیة ) والكنایة 
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  .٢٩:، وعلم البیان  ٧٥-٧٤) :علم البیان والبدیع ( البالغة فنونھا وافنانھا :ظ)١(

  
  المبحث االول

  )المجاز(
یعد المجاز من االسالیب البالغیة الخاضعة للتطور ،وتاثرت دراستھ في           

العربیة ببواعث الدین االسالمي ، وافادت من الثقافات االخرى ،وكانت بدایة 
عامة ،ثم توضحت معالمھ االصطالحیة بشكل دقیق على ید عبد  دراستھ لغویة

: وعرفھ بقولھ ) المجاز(،الن عبد القاھر اول من حدد مصطلح )١(القاھر الجرجاني 
كل كلمة ارید بھا غیر ما وضعت لھ في وضع واضعھا لمالحظة بین الثاني (( 

  .)٢())واالول فھي مجاز 
ما افید بھ ((: ھو) ھـ ٦٥٦ت(ابي الحدید  واصلح ما قیل حد المجاز في مفھوم ابن

ما اصطلح علیھ في اصل تلك المواضعة التي وقع  غیر معنى مصطلح علیھ
التخاطب بھا لعالقة بینھ وبین االول ،وھذا القید االخیر یتم تحدید المجاز ، النھ لوال 

  .)٣())تلك العالقة لما كان مجازا من االول بل كان وضعا جدیدا 
ذا الحد  ولم یخرج حد د الشارح عن ھ رد عن ى  )٤(المجاز في المف ،وھو عل

  .)٥(قرب من تعریف االصولیین 
الم و ل االس ا قب ر م ى عص ذوره ال د ج ة تمت ي اللغ ع ف اب واس ـجاز ب المـ

ً على سیر العصور ،الن  المجاز من احسن (( متمثــــــــــال في الشعر والنثر ممتدا
ي ة الت ائل البیانی   الوس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة االداب : البحث البالغي عند االصولیین :ظ)١( س كلی ى مجل ا ال دم بھ د ،اطروحة تق ادي محم حسن ھ

  .١٧٣:م ٢٠٠٤–ھـ ١٤٢٥،الجامعة المستنصریة ،
ة )٢( ق : اسرار البالغ اني ،تحقی اھر الجرج د الق ام عب ة و ررتیـ ھ:للشیخ االم ارف ، ،مطبع زارة المع

  .٣٢٥:م ١٩٥٤استانبول،
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  ٥٧

د الحو.د:البن ابي الحدید ،قدم لھ وعلق علیھ :الفلك الدائر على المثل السائر )٣( ة .ي ودفاحم دوي طبان ب
  . ٧٨-٧٧:م ٢،١٩٨٤ط،منشورات دار الرفاعي ،الریاض ،

  .١/٣٠:شرح نھج البالغة :ظ)٤(
  .١٧٦:البحث البالغي عند االصولیین :ظ)٥(

ھا الطبیعة ،ال یضاح المعنى ،إذ بھ یخرج المعنى متصفا بصفة حسیة ،تكاد تھدي الی
ذا  –تعرضھ على عیان السامع  ى  –لھ ا ال شغفت العرب باستعمال المجاز ، لمیلھ

ي  ة ف ھ من الدق ا فی اظ ، ولم اني االلف االتساع في الكالم ، والى الداللة على كثرة مع
وا التعبیر ، فیحصل للنفس بھ سرور واریحیة  ى ات م ، حت ، والمر ما كثر في كالمھ

ومن ھنا فانھ یعطي االساس  )١())بھ بكل معنى رائق ،وزینوا بھ خطبھم واشعارھم 
  .لتقدیم الصورة بطریقة محسوسة امام السامع 

  
  .اسباب العدول من الحقیقة الى المجاز وأھمیتھ 

ة ھي االس ار ان الحقیق ي الكالم بما ان الحقیقة والمجاز یختلفان ،باعتب اس ف
ة  رك الحقیق از ویت ى المج ا ال د یلج تكلم ق ان الم الم ف ي الك ارئ ف و الط از ھ والمج

د والتشبیھ  اظ والتوكی ي استخدام االلف ا االتساع ف ة متنوعة منھ ، )٢(الغراض بالغی
  .)٣(وتاكید المعنى او ایضاحھ احیانا

غرضین ومن ھنا فان الشارح قد عرض دواعي التكلم بالمجاز وارجعھا الى 
رئیسین  ھما اما الجل اللفظ او المعنى ،واولھما یكون لجوھر اللفظ او الحوال 

اما االول فان یكون اللفظ الدال بالحقیقة ثقیال على اللسان اما لثقل (( عارضة لھ 
اجزائھ او لتنافر تركیبھ او لثقل وزنھ ویكون المجاز عذبا ،واما الثاني فان یكون 

  .)٤())للسجع واصناف البدیع دون الحقیقة المجاز صالحا للشعر او 
  

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیع )١( ان والب روت : جواھر البالغة في المعاني والبی ي ،بی راث العرب اء الت د الھاشمي ،دار احی  –احم

  .٢٩٠: ١٢لبنان ، ط
ائص :ظ)٢( ي :الخص ن جن ان ب تح عثم و الف ـ٣٩٣ت(اب ق ) ھ ؤون :،تحقی ار ،دار الش ي النج د عل محم

  .٤٤/ ٢:م ٤،١٩٩٠طالثقافیة، الھیاة المصریة العامة للكتاب ،
س :ابن ابي الحدید جھوده النقدیة والبالغیة :ظ)٣( ى مجل ا ال دم بھ تیر تق الة ماجس حامد ناصر عبود ،رس

  .١٢٦:م١٩٩٦–ھـ ١٤١٦كلیة االداب ،جامعة البصرة ،
  . ١/٣٢:غة شرح نھج البال)٤(

ي  یس ف یم ل از لتعظ د المج د یقص ى فق ل المعن ون الج ذي یك رض ال ا الغ ام
ال  ا یق ة كم امي (الحقیق س الس ى المجل الم عل ر ) س ا یعب ا كم ون فیھ ر یك او لتحقی

ك  ذكور كقول ال الم ة لح ا تقوی ان ام ادة بی ة او لزی ائط عن قضاء الحاج ت (بالغ رای
ي الشجاعة (لالنسان الشجاع فانھ اتم من قولك ) اسدا او ) رایت انسانا یشبھ االسد ف

،وبھذا وجدت  )١(تقویة لحال الذكر وھو المجاز الذي یذكر للتاكید او لتلطیف الكالم 
از  ى ، الن المج ظ والمعن ة للف اغراض متنوع از ب ة المج د ادرك اھمی ارح ق الش

اال یستوعبھ نفس ال(( اني المستحدثة م ي تطویر لداللة اللفظ وتحمیلھ من المع ظ ف لف
و  )٢())اصل وضعھ  دم خل استعمال المجاز (( مما یعطي للغة اتساعا ملحوظا ، لع

دل  ذا یع ھ ،ولھ من ان یكون للبالغة او التوسع في العبارة او الیضاح المعنى وتقریب
  .)٣())عن الحقیقة الیھ 
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  ٥٨

ان     ھ ف از واھمیت ى المج ة ال ن الحقیق دول م باب الع ن اس دم م ا تق وفضال عم
ض شرطا في المجاز الذي یؤتى بھ الجل المعنى وھو عدم ذكر المعنى الشارح یعر

ام (( تماما ،الن التعبیر  ة حصل تم ى سبیل الحقیق ھ عل دال علی اللفظ ال عن الشيء ب
ى  ت العل ة عرف العلم بھ فال تحصل اللذة القویة ،اما اذا عبر عنھا بلوازمھا الخارجی

مثال ھذا انك اذا قلت  )٤())النفسانیة  سبیل الكمال فتحصل الحالة المذكورة كالدغدغة
جاعتھ (  ي ش د ف بھ االس انا یش ت انس اني بت) رای د فصلت المع ا ممفق ا  نامھ الفاظھ

) ده سیف یرایت اسدا في ( الموضوعة لھا فلم یحصل من اللذة ما یحصل من قولك 
ل م ینتق ة كالشجاعة ث ھ البین اه ولوازم ظ االسد معن ا یتصور من لف ذھن ھیھن ان ال  ف

ال  ذلك االنتق بسبب القرینة الى مالحظة وجھ الشبھ في  االنسان الذي ھو الشجاعة ف
  ،وھذا االثر اشار الیھ ابن  )٥(ھو محل الدغدة واللذة النفسانیة 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٣-١/٣٢:شرح نھج البالغة :ظ)١(
ل:ظ)٢( ي المث ة ف ي  الصورة الفنی ة (القران ة نقدی ة  –دراس غیر ،دار .د) :بالغی ي الص ین عل د حس محم

  .١١٥ :١٩٨١الرشید ، بغداد ،
داد .د:علي بن خلف الكاتب ،تحقیق :موارد البیان )٣( ورد ،بغ ة الم حاتم صالح الضامن ،منشورات مجل

  .١٢١:م ١٩٨٨سنة ) ٣(،عدد ) ١٧(، مجلد 
  .١/٣٣:شرح نھج البالغة )٤(
  .١/٣٣: سھالمصدر نف:ظ)٥(

ھ الطبیعي (( االثیر بقولھ  ل السامع  عن خلق اعجب ما في العبارة المجازیة انھا تنق
ا  م بھ ان ، ویحك ا الجب جع بھ ل ،ویش ا البخی ا لیسمح بھ ى انھ ي بعض االحوال حت ف

الن داللة المفرد   )١())…الطائش المتسرع ، ویجد المخاطب بھا عند سماعھا نشوة 
ت اخرى  فالمجاز نقل للفظ عن مجالھ المالوف الى مجال تتسع لتدل على مدلوال(( 

الوف ر م اثر  )٢())اخر غی الوف وال تت ر الم اثر بالمجال غی نفس تت فضال عن ان ال
  .بالمجال المالوف 

  .طرائق فصل الحقیقة عن  المجاز 
ین  ة ب ذه العالق رع ،ومن ھ و الف ان الحقیقة ھي االصل في الكالم والمجاز ھ

 )٣٢(كان وقوف البالغیین عند طرائق  الفصل بین الحقیقة والمجاز  الحقیقة والمجاز
ا (( ، وقد ادرك الشارح ھذه الطرائق وذلك من خالل  التنصیص او االستدالل ، ام

ا ان : التنصیص فمن وجوه  ة وذاك مجاز ،وثانیھ ذا حقیق احدھا ان یقول الواضع ھ
  .)٤())یذكر واحد منھا،وثالثھا ان یذكر  خواصھما 

ھ وم الل قول از ( ن خ ة والمج واص الحقیق ر خ د ) ذك ارح ق دت ان الش وج
ة ھي من  ذه القرین ي المجاز ،وھ ي ف ى الحقیق ة من ارادة المعن ادرك القرینة المانع

  .خواص المجاز وعدمھا من خواص الحقیقة 
علما ان ھذه القرینة ھي من خواص المجاز التي درسھا البالغیون السابقون 

ون  ارح والالحق ل  )٥(للش ي فص ة ف ذه القرین ة ھ ى اھمی م عل ع معظمھ ث اجم ، حی
  الحقیقة عن

  
  .ــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٣: المثل السائر )١(
  .١٣٠:م ٣،١٩٧٢طابراھیم انیس ،مكتبة االنجلو المصریة ،مصر ،.د:دالئل االلفاظ )٢(
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  ٥٩

  .١٢٣:،وابن ابي الحدید وجھوده  ٨٢: الفلك الدائر: ظ)٣(
  .١/٣٣:بالغة شرح نھج ال)٤(
ة : ظ)٥( وم البالغ ي عل اح ف ق : االیض ق وتعلی ي ، تحقی ة :القزوین ة العربی ة اللغ اتذة كلی ن اس ة م لجن

اھرة  ة ،الق نة المحمدی ة الس ر ،مطبع امع االزھ واھر  ٣١٩، ٢٨٨-٢/٢٨٧، ٢/٢٦٨: بالج ،وج
  . ٢٩١-٢٩٠:البالغة 

ن ارادة ا ون م ذین ال یمنع ولیین ال ب االص ا الغل از خالف ي المج ین الحقیق لمعنی
  .)١(والمجازي

ین للمجاز  ھ ضمن نظرة البالغی ى دخول ل عل ة دلی وذكر الشارح ھذه القرین
ین  على الرغم من تقارب تعریفھ المجاز من تعریف االصولیین بھذا جمع الشارح ب

  .افكار البالغیین واالصولیین في المجاز 
  

  تطبیقات الشارح على ما تقدم 
  :اره المتقدمة في المجاز من خالل االتي حاول الشارح  تطبیق افك

ً دَ سَ  تْ بَ قَ عْ أ) : ((ع(قال االمام علي.١ ُ كُ لَ اتَ َق ما ْم مَ  دْ َقلَ !!  م هللا ِلْ قَ ْألُت ً یْ ي قَ ب ا  مْ نتُ حْ َش، وَ  ح
ً یْ ي غَ ِر دْ صَ  َ مام ھَ التْ  بَ غَ ي نُ ونِ مُ تُ عْ رَّ جَ وَ  ظا ً فَ نْ أ ا ا الغرض  )٢()) اس ول الشارح مطبق یق

ا ام النفسي للمجاز ب ن ) ع(ن االم ي قیحا : اراد م م قلب د مالت وغ . لق ى بل ارة ال اش
ع تقصیرھم وعدم طاعتھم   امرھم م الغایة في التالم الحاصل لھ من شدة االھتمام  ب

ة . الوامره  فعبر بالقیح عن الم قلبھ مجازا من باب اطالق اسم الغایة على ذي الغای
ق لفظ الشحن على فعلھم المؤلم لقلبھ وكذلك اطال. اذ كان غایة الم العضو ان یتقیح 

ھ  ذلك قول ین جسمین ،وك ي نسبة ب ة ف وني نغب : مجاز الن الشحن حقیق وجرعتم
ارة عن ادخال . أي جلبتم لي الھم وقتا فوقتا: التھمام انفاسا  ع عب مجاز الن التجری

ة  م من االالم البدنی زم الھ ا یل ى نفسھ وم م عل ان الھ ق وطری الماء او نحوه في الحل
ام  ھ ،ولالم روب وتجریع ان المش بھ طری نھم یش ك م رار ذل ھ ،وتك ى بدن ) (عل

م  دار من الھ ل مق ي ك ا ف مجاز في قولھ انفاسا وھو في الدرجة الثانیة استعمل ھیھن
ا ا فوقت حابھ وقت ل اص ن قب رد م ذي ی   ال

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٧٧:البحث البالغي عند االصولیین :ظ)١(
ج البالغة )٢( اب الخطب  ٢/٣٠:شرح نھ د ) ٢٦(،ب دي ق ن عوف الغام فیان ب ھ  ان س ث بلغ ا حی القاھ

اد  ین الجھ رق ب ان الف ن حسان البكري ببی ھ حسان ب ل عامل ار وقت ى االنب ة ال ل معاوی ورد في خی
  .وسائر العبادات 

م  )١( وھو درجة ثانیة من المجاز ان االل ظ المجاز لبی اثیر لف ، وبھذا ادرك الشارح ت
نفس  ي ال اثیرا ف ر ت ون اكث ة لیك ذه الخطب ي ھ دى  المخاطب ف ام (( الن ،ل ) ع(االم

دھا ، لیحسن   یتحرى دقة االلفاظ ھ ویؤك ل معانی ل لیكم ردد الجم كل ـف الوصف وی
  مجازاتھ

ق  )٢())عتملت في نفس االمام اتعبر عن حالة شعوریة ) ع( الن طبیعة المجاز تحقی
اره عنصرا من عناصر (( االبعاد  النفسیة  ھ باعتب التي یرمي الیھا المتكلم من خالل
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  ٦٠

ر  ا عنص ل معھ ة تحم ة المجازی ون الدالل ن ان تك د م ر اذ الب ر المباش ر غی التعبی
ى  ا ،حت تولي علیھ ي ،ویس اعر المتلق ذ بمش ذي یاخ اة ،ال ة ،والمفاج ار والدھش االبتك

ي یسودھا جو  )٣())اثارة االنفعال المناسبیتمكن من  من خالل الصورة المتقدمة الت
  .)٤(من الغضب وااللم 

ع  از بالوض ة المج ارح لحقیق م الش ث فھ د الباح د وج ك فق ن ذل ال ع فض
ام  وس الن االم ة ) (( (المحس ورة الملموس ر بالص ع یعب ن المواض ر م ي كثی ف

ی ة النفس ذھني او الحال ى ال ارىء المحسوسة عن المعن ي او الق ق صلة المتلق ة فتتوث
ي نفسھ  ؤاده ،وتتجاوب اصداؤھا ف ي ف ؤثر ف ھ ،وت ي ذھن الي تستقر ف بالمعنى وبالت
ي  ي او خف زى  واضح وجل ن مغ ا م ا فیھ رف م ا وشعورا  ویع ا احساس ئ بھ فیمتل

القیح ،والشحن ،والتجریع (وھذا ما وجدتھ في تعلیق الشارح على الفاظ ) ٥())مستور 
  .)،وانفاس 

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٩– ٢/٣٨:شرح نھج البالغة :ظ)١(
نجالء عبد الحسین علیوي الغزالي ،رسالة :االداء البیاني في خطب الحرب في نھج  البالغة )٢(

  .٢٧:م٢٠٠٢ماجستیر تقدمت بھا الى مجلس كلیة االداب ،جامعة الكوفة ،
ة االس)٣( ة العربی الیب البالغ یة الس ة .د:س النفس ة الجامعی ة المؤسس اجي ،مطبع د ن د الحمی د عب مجی

  .٢٠٨:م ١٩٨٤–ھـ ١،١٤٠٤طلبنان ، –للدراسات والنشر والتوزیع ،بیروت 
  .٤٠) :(التصویر الفني في خطب االمام :ظ)٤(
  .٣٨:االداء البیاني في خطب الجھاد )٥(
َ  مْ لَ فَ ) : ((ع(قال االمام علي . ٢ َ  الَ تَ قِ الْ إالَّ ي لِ رَ أ ول  )١())رَ فْ كُ الْ  وِ أ ى ق یبین الشارح معن

ع ان ) ع(االمام  المتقدم من خالل التساؤل عن وجھ الحصر في القتال والجحود م
ین احدھما ان الرسول  ك من وجھ ان ذل رى بی ترك القتال بدون الجحد ممكن ،وی

امرت ان اقاتل : الفھ ، لقولھ كان قد امره بقتال من خ) صلى هللا علیھ والھ وسلم (
ارقین  طین والم اكثین والقاس ن . الن الم م ر االس ھ ام ا علی ع م الھم م رك قت و ت فل

الوامر الرسول ال ) ع(الخطر لكان قد خالف امر الرسول وظاھر ان مخالفة مثلھ 
ل ان یكون  یتصور اال عن عدم اعتقاد حصتھا وذلك  جھد بھ وكفر ، الثاني یحتم

الجحود في التھاون بھذا االمر تعظیما لھ في نفوس السامعین وھو   قد تجوز بلفظ
  . )٢(من المجازات الشائعة 

وھل تعني  الكفر او التھاون فان ) الجحود ( فبغض النظر عن موضع كلمة 
( الشارح قد طبق في االحتمال الثاني الذي قدمھ لبیان غرض اللفظ المتجوز وھو 

السامعین وھذا االمر الوارد في  االحتمال الثاني  وذلك للتعظیم في نفوس) الجحود 
اولى من االحتمال االول ،لكون التھاون سببا طبیعیا للكفر فھل ھناك متھاون ھو 
حریص على ایمانھ ودینھ ؟ فتعظیم ھذا التھاون لدرجة الجحود امر طبیعي للتعریف 

اون الذي یؤدي بدوره باحد النتیجتین المبتغاة من ھذا الكالم وھي اما القتال او التھ
  .الى ضعف االیمان باكملھ 

ً مَ وْ وا قَ انُ كَ ) : ((ع(قال االمام .٣  لَ ْھأ نَ وْ رَ ، َی…ا ، َھلِ ھْ أ نْ وا ِمُسیْ لَ ا وَ یَ نْ ل الدُّ ھْ أ نْ مِ  ا
َ  تَ وْ مَ  ونَ مُ ظِّ عَ ا یُ یَ نْ الدُّ  َ  مْ ھُ ،وَ  مْ ھِ ادِ سَ جْ أ َ ظَ عْ إ دُّ شَ أ ً مَ ا ُ قُ  تِ وْ لمَ ◌ِ   ا َ  وبِ ل   .)٣())مْ ھِ ائِ یَ حْ أ

ام  ول االم ة للمجاز من خالل ق ة المعین ) (( (یقول الشارح مطبقا القرین
ائھم ، … الغرض الفرق بینھم وبین اھل الدنیا .یرون الى آخره  وب احی وانما قال قل
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د یكون مجازا  ة بموت االجساد ،وق ولم یقل قلوبھم،الن موت القلوب قد یكون حقیق
ة وھو موتھا بفقدان العلم ونور الحكمة م اء كالقرین ر االحی ان ذك اة اجسادھا فك ع حی

ظ  )٤())المعینة لمرادھبذلك الموت مجازا  ة لیكون اللف ،فقد قدر الشارح اختفاء القرین
  .بدونھما داال على الحقیقة او المجاز ، وبذكر القرینة یكون اللفظ فیھا مجازا فقط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة ) ١( ج البالغ رح نھ ب  ٢/١١٠:ش اب الخط ھ )٤٢(،ب الم ل ن ك حابھ ) (م ھ اص ار علی د اش وق

  .باالستعداد  لحرب بعد ارسالھ جریر بن عبد هللا البجلي الى معاویة 
  .١١٥– ٢/١١٤:المصدر نفسھ : ظ)٢(
  .صفة الزھاد وھذا الكالم في ) ٢٢١(،باب الخطب  ٤/١٠٧: المصدر نفسھ)٣(
  .٤/١٠٩:المصدر نفسھ )٤(

نص  )١())رُ مِ ضْ  یُ َال وَ  یدُ ِر یُ ) : ((ع(قال االمام علي .٤ ذا ال یقول الشارح معلقا على ھ
ن  ارات م ق ،باعتب ھ المحق ق والتنزی د المطل و التوحی ة وھ دار الخطب ھ لم د بیان بع

ا  لبیة ومنھ افیة والس فات االض الى تع(( الص ھ تع مر فارادت د وال یض ى یری ود ال
ھ  دء فعل اعتبار كونھ تعالى عالما بما في الفعل من الحكمة والمصلحة الذي ھو مب
،وال فرق في حقھ تعالى بین االرادة والداعي ،ولما كان المتعارف من االرادة انھا 
میل القلب نحو ما یتصور كونھ نافعا ولذیذا وذلك المیل من المضمرات المستكنة 

زه  في القلب ال جرم كان اطالق ا تن االرادة في حقھ یستلزم تصور االضمار ولم
ك  ان ذل سبحانھ عن االضمار ال جرم احترز عنھ في اطالق المرید علیھ تعالى فك
ذكور  ار الم ى مجازه وھو االعتب ھ ال ظ عن حقیقت االحتراز كالقرینة الصارفة للف

(()٢(.  
ي مواضع ورو ا ف ا وھناك تطبیقات اخرى الھمیة القرینة یمكن مالحظتھ دھ

  .وھي تؤكد مرة اخرى على مكان الشارح من البالغیین  )٣(من الشرح
ة  ومن التطبیقین الثالث والرابع یمكن القول ان الشارح قد طبق القرینة المانع
ى ان  دل عل ا ی ھ مم من ارادة المعنى الحقیقي بشكل اكثر تفصیال مما قدمھ في مقدمت

ي المق ي الشرح المجال الشارح لم یختصر جمیع مادتھ البالغیة ف ا وجد ف ة وانم دم
ابیر  ان تع رض بی ي مع ة ف ھ البالغی رض تحلیالت ة وع ھ البالغی دیم مادت ع لتق الواس

  ) .ع(االمام 
ى نص  ة عل اھیم المتقدم ق المف فضال عن ما تقدم فان الشارح حاول ان یطب
ھ  ى تذوق د عل ادبي بلیغ مما یدل على ان اسلوبھ في بحث البالغة اسلوب ذوقي یعتم

ام  )٤(نص الذي یدرسھ لل ذا شرحھ كالم االم  ورَ ُظنْ مَ  الَ  ْذ إر یٌ ِصبَ ) : ((ع(،ودلیل ھ
  نْ ھ ِمْیلَ إ

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .في التوحید ) ٢٢٨(،باب الخطب  ٤/١٤٨:شرح نھج البالغة) ١( 
  .٤/١٧٠: المصدر نفسھ)٢(
  .٤/٢٢٠، ١٢٧-٤/١٢٦،  ٢/٤٢:المصدر نفسھ :ظ)٣(
اریخ البالغة :ظ)٤( ي ت ة  ١٥-١٤: المختصر ف ة عربی ي بیئ ا ف م رجالھ د عاش معظ ة ق ة االدبی المدرس

دفین  ى ھ ون ال انوا یرم ھ :االول : ،وقد ك ة  مظاھر فصاحتھ وبالغت ران ومعرف دراسة بالغة الق
ل ال:،الثاني  ن یمث ر م ائھ ،وخی ل وانش ذوق الكالم الجمی ى ت ر القدرة عل ن االثی اني اب دف الث ت (ھ

ي ) الجامع الكبیر (و) المثل السائر (في كتابیھ )  ھـ ٦٣٧ ـ٦٧٩ت (،وكمال الدین میثم البحران ) ھ
  ) .اصول البالغة (في كتابھ 

ول  )١())ھِ قِلْ خَ  ن (( ، إذ یق ھ ع ر لتنزھ ة البص ھ آل ى ان ل یرا بمعن ھ بص یس كون ل
ة (ن بصیرا بمعنى انھ عالم ، الحواس وجب  العدول الى المجاز وھو ان یكو وقرین
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ھ بالنسبة ) ذلك  ر اضافي یلحق ذات قولھ اذ ال منظور الیھ من خلقھ ، الن البصر ام
الحس موجود  الى مبصر وھو امر یلحق ذاتھ ازال وابدا وال شيء من المبصرات ب

الیھ ازال لقیام البراھین العقلیة على حدوث العالم حتى یمكن ان یلحقھ النسبة بالقیاس 
  .)٢())فوجب ان ال یكون من حیث ھو ھو بصیرا بھذا المعنى

  
  :اقسام المجاز 

  .)٣(من المعلوم ان البالغیین قد قسموا المجاز الى لغوي وعقلي 
  :المجاز اللغوي :اوال 

ذي وقعت (( ھو مجاز من طریق اللغة الن  المتكلم قد جاز باللفظة اصلھا ال
ى غ ا عل ة واوقعھ ي اللغ داء ف ھ ابت بیھا ل ا تش ك ام ر ذل تعارة  –ی ا لصلة  –االس وام

  .)٤())… المجاز المرسل  –مالبسة بین ما نقلھا الیھ وما نقلھا  عنھ 
ومما تقدم فان المجاز اللغوي یقسم الى المجاز المرسل واالستعارة ،ونظرا 

ً وصفت لھا مبحثا الحقا بعد التشبیھ بلكثرة الكالم في االستعارة فقد افرد ا لھ  ھ اساسا
.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .یذكر فیھا ابتداء خلق السماء واالرض ،وخلق ادم )١(، الخطبة  ١/١٠٦: شرح نھج البالغة )١(
  ) .البصیر فعیل بمعنى فاعل من البصر .( ١/١٢٩:المصدر نفسھ )٢(
  .٤٧١:لعلوم ، ومفتاح ا٢٧٧-٢٧٦:اسرار البالغة : ظ)٣(
ة )٤( ة العربی ي البالغ از ف اة .د:المج دعوة ،حم امرائي ،دار ال الح الس دي ص وریا ،ط–مھ   ١س

  .٨٨،٨٩:م ١٩٧٤–ھـ ١٣٣٤
  

  .المجاز المرسل 
نھم سیبویھ  م یحددوا تسمیتھ وم ذكر العلماء بعض انواع ھذا المجاز لكنھم ل

ة  رد ) ھـ٢٧٦ت(والجاحظ وابن قتیب د عرف) ١()ھـ٢٨٥ت(والمب ھ المجاز  وق بكون
  .)٢(الذي تكون عالقتھ بین ما استعمل فیھ وما وضع لھ مالبسة غیر التشبیھ 
از  دم للمج ھ المتق ي تعریف ارح ف د الش از عن ذا المج د ورد ھ میة )٣(وق ، بتس

ذا المجاز  ذا المجاز  )٤(المجاز اللغوي التي ذكرھا عبد القاھر على ھ ا تسمیة ھ ،ام
  .)٥(تفریقھ بین المجاز المفرد وبین االستعارة بالمرسل فقد سماه السكاكي في 

  
  عالقات المجاز المرسل 

لقد وقف البالغیون عند عالقات عدیدة یقوم علیھا المجاز المرسل فقد ذكرھا 
  .)٦(البالغیون السابقون والمعاصرون 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد السالم محمد ھارون :ابو بشر عمر بن عثمان المعروف بسیبویھ ،تحقیق : كتاب سیبویھ:ظ) ١( 

. د: ابو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ، تحقیق :،والحیوان  ١/٢١٢:م ١٩٦٦–ھـ ١٣٨٥،القاھرة 
،وتاویل  ٥/٣٠٤، ١/١٨٢:م ١،١٩٨٦طیحیى الشامي ،منشورات دار ومكتبة الھالل ،بیروت ،

–ھـ ٣،١٤٠١طلبنان ،–احمد صقر ،المكتبة العلمیة ،بیروت :یق ابن قتیبة ،تحق:مشكل القران 
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محمد ابو : محمد بن یزید المبرد ،علق علیھ :،والكامل في اللغة واالدب  ١٣٦-١٣٥:م ١٩٨١
  .١/١٢٠:مصر  –الفضل ابراھیم ،دار الفكر العربي ،القاھرة 

اح :ظ)٢( ة ٢/٢٧٠:االیض واھر البالغ طلحات البالغ ٢٩٢:،وج م المص ا ،ومعج ة وتطورھ د .د:ی احم
  .٣/٢٠٥:م ١٩٨٧–ھـ ١٤٠٧مطلوب ،مطبعة المجمع العلمي العراقي ،

  .١/٣٠:شرح نھج البالغة :ظ)٣(
  .٢٧٧-٢٧٦:اسرار البالغة :ظ)٤(
  .٣٣٢:،والبالغة والتطبیق  ٢/٢٧٠:االیضاح :ظ)٥(
ائق االعجاز  ٢٧٥-٢/٢٧٠: االیضاح :ظ)٦( ن : ،والطراز المتضمن السرار البالغة وعلوم حق ى ب یحی

وي  زة العل ـ٧٤٩ت(حم ر ،) ھ ف ،مص ة المقتط ة  ٧٣-١/٦٩:م ١٩١٤،مطبع واھر البالغ ،وج
  .٣٣٦-٣٣٣:،والبالغة والتطبیق  ٢٩٦-٢٩٢:

  
  : ،منھا  )١(وقد ذكر الشارح معظم ھذه العالقات وسماھا اصناف المجاز 

  
  .التجوز باطالق السبب على المسبب .١

و تق ذي ھ م النظر ال ة وذلك كاطالق اس ى الرؤی ي عل ة نحو المرئ ب الحدق لی
  .)٢(نظرتھ أي رایتھ :المسببة منھ ،كقولك 

  :وقد حاول الشارح تطبیق ھذه العالقة من خالل
ارات من الصفات االضافیة ): ع(تعلیقھ على قول االمام. أ الى باعتب في تنزیھ هللا تع

ا  لبیة ومنھ روقٍ ب الَ  عُ مَ ْسیَ ((والس ى ھ )٣())وادوات خ ق عل ھ اذ یعل ول بادراك ذا الق
ام  ول االم ار من ق ة من خالل االعتب ذه العالق الرادة المعنى المجازي المتمثل في ھ

ا : یسمع بال خروق وادوات ) : ع( اداة ھي االذن والصماخات كم یس سمعھ ب أي ل
ي میسمح االنسان لتنزھھ تعالى عن االالت الجس ا ف ذا البرھان كافی ان ھ د ك انیة ،وق

م یكن منع اطالق السمیع  ھ ول ھ علی ا ورد االذن الشرعي باطالق الى لكن لم ھ تع علی
ا  م بالمسموعات اطالق و العل حملھ على ظاھره وحقیقتھ وجب صرفھ الى مجازه وھ

الى سمیعا .السم السبب على المسبب  ھ تع اذن كون م ف ان السمع من اسباب العل اذ ك
موعات  ھ بالمس ى علم ود ال دت )٤(یع ق وج ذا التطبی الل ھ ن خ ارح ، وم ة الش عنای

ام  ول االم ة بق اري عز ) ال خروق وادوات ) ( ع(باھمیة القرین زه الب ا یتن ي بھ والت
ي الشارح بضرورة  د عن ة اخرى فق وجل من السمع المادي ،ھذا من جھة ومن جھ
ون من  وجود فائدة من صرف اللفظ عن حقیقتھ الى مجازه وھذا ما اكد علیھ البالغی

ھ  ل الن ك ك(( قب ى اذا ورد علی ة وعل ق الحقیق ن طری اه ع ل معن وز ان یحم الم یج
  فان كان ال مزیة اال على طریق الحقیقة ،:طریق المجاز ،باختالف لفظھ فانظر 

  
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢-١/٣١:شرح نھج البالغة :ظ)١( 
  .١/٣١:المصدر نفسھ :ظ)٢(
  ).٢٢٨(،باب الخطب  ١٤٨-٤/١٤٧:نفسھ  المصدر)٣(
  .٤/١٧٠:المصدر نفسھ :ظ)٤(

  .)١())النھا ھي االصل والمجاز ھو الفرع ،وال یعدل من االصل الى الفرع اال لفائدة 
  

َ  كَ یْ دَ في َیا ِمَ  ظُ فْ حِ ) : ((ع(قال االمام علي .ب َإ بُّ َحأ َطَ  نْ ِم يَّ ل ي َیا َِم بِ ل  كَ ِر ْیغَ  دِ ف
ْ َیالْ  ةُ ارَ رَ َم،وَ  نَ  رٌ ْیخَ  ِس أ َالطَّ  م َإ بِ ل ا  )٢())اِس ى النَّل ا وموظف ول الشارح معلق ،یق
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  ٦٤

دنیا  ة ال الشعر لخدمة مبتغاه بعد  بیانھ ان الفصل جاء تنبیھا على ضرورة مفارق
ي  ام عل ب االم رة اذ  رت ى االخ ول ال الحكم ) ع(والوص یة ب ك الوص ى ذل عل

لفظ المرارة ) ع(االمام  المذكورة وذلك من خالل احد مواضع الوصیة فقد اطلق
ى  ا السم السبب عل ب اطالق على االلم الذي تجده النفس بسبب الیاس من المطال
ة  ؤال ورذیل ن ذل الس نفس ع رام ال ن اك تلزمھ م ا یس را لم ھ خی بب ، وكون المس

  :المھانة والیھ اشار الشاعر بقولھ 
  
  

رّ  اس م م الی ان طع ً وان ك ھ ا ذَّ أ       فان ؤال االراذلأو ل ن س ى م   )٣( حل
  

  
  

ر  ان افضلیة تعبی ان لبی ف للشعر ك اس (وھذا التوظی رارة  الی المستخدم ) م
  .وھو توظیف معنوي ) الطلب الى الناس ( بھذه العالقة من المجاز  على تعبیر 

  
ا من  ي مواضع ورودھ ا ف ة یمكن مالحظتھ ذه العالق ات اخرى لھ وھناك تطبیق

  .)٤(الشرح
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٦٣:المثل السائر )١( 
ي ) ٣١(،باب الكتب ٥/٤٢:شرح نھج البالغة )٢( ن عل ا السالم (وصیتھ لالمام الحسن ب ا ) علیھم ،كتبھ

  .الیھما بحاضرین منصرفا من صفین ،وھذا النص في الفصل التاسع 
  .٥/٤٨:المصدر نفسھ :ظ)٣(
  .٤/٣٣٢، ٤/٢٥٩،  ٦٤-٤/٦٣، ٢/٢٠٦ ،٢/١٧٣:المصدر نفسھ :ظ)٤(

ـ ھ .ج ؤول الی ا ی ة تسمیة الشيء باسم م ذه العالق ب (( ومن ھ ائي كتسمیتھم العن الغ
ام  )١())بالخمر ول االم ) ع(ویمكن مالحظة ھذه العالقة في تعلیق الشارح على ق

َ  لَ بْ قَ  ةَ صَ رْ الفُ  ِر ادِ بَ : ((   . )٢())ةً صَّ غُ  ونَ كُ تَ  نْ أ
ك یقول الشارح مدركا ھذ ة وذل ه العالقة في الفصل ذاتھ من الوصیة المتقدم

ا یستلزمھ  ا بم من خالل أمره بانتھاز الفرصة فیما ینبغي أن یفعل ، ونفره عن تركھ
ا  من األسف المغص ، واطلق اسم الغصة على الفرصة مجازا تسمیة للشيء باسم م

  .)٣(یؤول الیھ 
) الغص(رض من لفظة ومن ھذا التطبیق یمكن القول ان الشارح قد ذكر الغ

وھي المجاز وھذا امر ضروري في المجاز كما تقدم ھذا من جھة ومن جھة اخرى 
من خالل النص المتقدم ،ولم ) الشيء باسم ما یؤول الیھ  ( فقد اطلق الشارح تسمیة 

یذكر الشارح ھذه التسمیة في المقدمة وانما اكتفى بعدھا ضمن عالقة اطالق السبب 
وھذا ما یؤكد مرة اخرى على ان فكر الشارح البالغي لم ) الغائي(على المسبب بانھ 

  .یتحدد بالمقدمة البالغیة وانما تعدا ھذه المقدمة الى الشرح 
ة .٢ تسمیة الشيء باسم ضده كتسمیة العقاب بسبب الجریمة بالجزاء المختص بمقابل

  .)٤(االحسان بمثلھ 
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  ٦٥

ق الشارح ع ة من خالل تعلی ي ویمكن توضیح ھذه العالق ام عل ول االم ى ق ل
):(  

اُن ، ((  ا اْألِْنَس یَُّھ َ ا أ ِریِم …  َی َك اْلَك َربِّ ِ َك ب رَّ ا َغ زول  ..،َم ن ن دك م ا تع ي بم لھ
مك ام  )٥())البالءبجس تعمل االم د اس وب ، وق اء مطل ار باعط د اش رى ان الوع اذ ی

)  (الوعید مجازا اطالقا السم احد الضدین على االخر كتسمیة الوعد في مكان  
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٣١:شرح نھج البالغة)١( 
  ).علیھما السالم (م الحسن ماوصیتھ لال) ٣١(،باب الكتب  ٥/٤٢:المصدر نفسھ )٢(
  .٥/٥١:المصدر نفسھ: ظ)٣(
  .١/٣١:المصدر نفسھ )٤(
ھ قال) ٢١٤(،باب الخطب  ٧٥– ٤/٧٤:المصدر نفسھ )٥( د تالوت َك (ھ عن َك ِبَربِّ رَّ ا َغ اُن َم ا اْألِْنَس یَُّھ َ ا أ َی

َكِریِم    )٦:االنفطار( )الْ
ي مواضع  )١(السیئة جزاء  ا ف ة یمكن مالحظتھ ذه العالق ،وھناك تطبیقات اخرى لھ

  .)٢(ورودھا من الشرح 
ات  ذه العالق داد ھ ى تع ات عل ي بعض العالق ونظرا القتصار جھد الشارح ف

ظ وتطبیقھا اكت ا التجوز بلف ا ،ومنھ ات وتطبیقاتھ في باالشارة الى مواضع ھذه العالق
،والتجوز باطالق اسم الشيء على ما یشابھھ وھو االستعارة  )٣(المسبب على السبب 

 )٦(،  وتسمیة الكل باسم الجزء  )٥(،وتسمیة الجزء باسم الكل  )٤(كما سیجيء بیانھا 
القوة  ا ب ى م ھ ، )٧(،واطالق ما بالفعل عل د زوال المشتق من  )٨(واطالق المشتق بع

اوره  ى مج اور عل م المج الق اس ى  )٩(،واط ق عل م المتعل الق اس اط
  )١١(واطالق اسم الحقیقة العرفیة،)١٠(المتعلق

  
  .المجاز بسبب النقصان والزیادة .٣

ى  ا عل ظ م ادة لف نص او زی ا من ال ظ م یكون ھذا المجاز من خالل اسقاط لف
  .ھذا على االطالق وانما بشروط مخصوصة ذلك النص ،وال یكون 

  
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٠-٤/٧٩:شرح نھج البالغة:ظ)١(
  .٦٩-٢١٠،٥/٦٨-٤/٢٠٩:المصدر نفسھ :ظ)٢(
  .٥/٣١٩، ٤/٣٢٠، ١/٣١: المصدر نفسھ :ظ)٣(
  .١/٣١:المصدر نفسھ : ظ)٤(
  .٣١٢-٣١١، ٤/٣٠٦، ١/٣١:المصدر نفسھ : ظ)٥(
  . ٢٥٧-٢٥٦، ٢/٢٥٤، ١٢٠-١١٩، ٢/١١٧، ١/٣١:المصدر نفسھ : ظ)٦(
  .٣٥٣-٥/٣٥٢،  ٥/٣٣٤، ١/٣١:المصدر نفسھ :ظ)٧(
  .١/٣١:المصدر نفسھ :ظ)٨( 
  . ١/٣١: المصدر نفسھ :ظ)٩(
  .٢١٧-٥/٢١٦، ٥/٢١٤، ١٢٢-٥/١٢١ ،١٩٣-٤/١٩٢، ١/٣١:المصدر نفسھ :ظ)١٠(
  . ١/٣١:المصدر نفسھ :ظ)١١(
  ) الحذف(مجاز النقصان .أ

ھ )١(ادرك الشارح ھذا المجاز بعد ذكره  قول عبد القاھر الجرجاني  ، وتعلیق
ا عن : (( علیھ اذ یقول  قال االمام وتحقیقھ ان الكلمة كما انھا توصف بالمجاز لنقلھ
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  ٦٦

ھ  ة فی یس ھي بحقیق م ل ى حك ا ال ان لھ م ك معناھا فقد توصف بالمجاز لنقلھا عن حك
َقْرَیَة (عالى كقولھ ت َِل الْ ي أواس: ،والتقدیر  )٢( ) َواْسأ ذي یستحقھ ف ة وال ل اھل القری

ان  )٣() ))االصل الجر ،والنصب فیھا مجاز  دم ب (( ویعلق الشارح على النص المتق
ك  ة وعدمھا فان ذبھا والمطابق فیھ نظر ،الن االعراب ال یراعي فیھ صدق النسبة وك

ت ) لمست السماء ( لو قلت  دم ویستحق النصب كان ل المتق ھ للفع السماء مفعوال ب
ي نفسھا  حقیقة  وكذلك القریة ھیھنا تستحق النصب حقیقة بالمفعولیة اما ان النسبة ف
ي  از ف ھ مج ق ان ل الح ر  ب ث اخ ذاك بح ادقة ام ال  ف   ص

فان نسبة السؤال الى اھل القریة حقیقة فیكون الیھا مجاز ،وان ) التركیب والنسبة ( 
  .)٤())لنظر عن مباحث النحاة امكن ان یكون الحق ما قالھ االمام قطعنا ا

وقد اشترط عبد القاھر في مجاز الحذف ان یكون نقال في المعنى بعد الحذف  
ة اسم مجاز اذا تجوز بالشيء  ذه الكلم لكي توصف الكلمة بالمجاز ، وال تستحق ھ

  .)٥(موضعھ واصلھ 
  .مجاز الزیادة .ب

ى المجاز بشروط یكون ھذا المجاز بزیا دة ما تطرا على النص وتنقلھ من الحقیقة ال
ھ  روطھ بقول ین ش از وب ذا المج ھ  ھ ارح فھم رض الش د ع ة ،وق از : ((معین المج

دونھا وال  الحاصل بسبب الزیادة فالحق ان الزیادة ان غیرت معنى الكالم الذي یتم ب
اج   یحت

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٨٣:اسرار البالغة :ظ) ١(
الى)٢( ال تع ا  :(ق نَّ ِ ا َوإ ا فِیَھ َن ْقَبلْ َ ي أ ِت َّ َر ال ِعی ا َوالْ ا فِیَھ ي ُكنَّ ِت َّ َة ال َقْرَی َِل الْ أ َواْس

ُونَ    .)٨٢:یوسف)(َلَصاِدق
  .٣٢-١/٣١:شرح نھج البالغة )٣(
  .١/٣٢:المصدر نفسھ )٤(
  .٣٨٤-٣٨٣:اسرار البالغة :ظ)٥(

ا كق ھ الیھ الىفی ھ تع ْيءٌ ( :ول ِھ َش لِ ْیَس َكِمثْ ي )١() َل ل ف از حاص بة (فالمج ت ) النس اذ كان
ِ (:نسبة النفي الى من لیس لھ  ،وان لم تغیر كما في قولھ تعالى  َن هللاَّ لم  )٢()َفِبَما َرْحَمٍة ِم

  :وقد وجدت في النص عرض الشارح لنوعي الزیادة  )٣())یتصور المجاز ھیھنا 
ادة الزیادة ا:االول  ذه الزی ي النسبة اذ ان ھ لتي تغیر معنى الكالم فالمجاز یحصل ف

تغیر النسبة الى الشيء المراد ،وان النسبة الى شيء لیس لھ ھذه النسبة ھو من 
  .المجاز العقلي

  .)٤(فاذا كان في اسناد الفعل او بمعناه الى غیره فھو مجاز عقلي 
  .صل المجاز ان لم تغیر الزیادة معنى الكالم لم یح:الثاني 

  .قبل الشارح  )٥(وھذان النوعان من الزیادة قد ادركھما عبد القاھر 
م  الزیادة مجاز  ك الحك تزول  بھ الكلمة عن اصلھا جاز حینئذ ان یوصف ذل

ل مجاز ))  ءٌ يْ َش ھِ لِثْ مِ كَ  سَ یْ لَ ((او ما وقع بانھ مجاز ،كما في قولھ  ي المث ان الجر ف
ظ  الن اصلھ النصب والجر حكم عرض ر اللف ان ذك ادة الكاف ،واذا ك من اجل زی

ادة یصِ لم وحذفھ من الجملة سواء  ا(ر الكالم مجازا ،كما في زی الى )  م ھ تع ي قول ف
  ).فبما رحمة من هللا (



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرح نھج البالغة لكمال الدین البحراني دراسة بالغیة ــــــــــــ
  

  ٦٧

ذین  رض ھ د ع ارح ق ول ان الش ن الق ادة یمك ان والزی از النقص ي مج وف
ھ سمى مجاز النقصان ة اخرى فان ) الحذف( النوعین من المجاز من جھة ومن جھ

َقْرَیةَ (في االیة المتقدمة  َِل الْ مجازا في التركیب والنسبة أي احدى تسمیات  )٦() َواْسأ
  سیفصل الحقا  –المجاز العقلي 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْرِض َجَعَل َلُكْم ِمنْ ( :قال تعالى )١( َماَواِت َواْألَ ِھ  َفاِطُر السَّ ُكْم فِی ُ ْذَرأ ً َی ا ْزَواج َ اِم أ ْنَع َن اْألَ ً َوِم ا ْزَواج َ ُِسُكْم أ ْنف َ أ

َبِصیرُ  ِمیُع الْ لِِھ َشْيٌء َوُھَو السَّ   ) ١١:الشورى) (َلْیَس َكِمثْ
وا ِم (:قال تعالى)٢( ِب َالْنَفضُّ َقلْ یَظ الْ ً َغلِ َت َفّظا ِ لِْنَت َلُھْم َوَلْو ُكْن ْنُھْم َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن هللاَّ اْعُف َع َك َف ْن َحْولِ

ُمَتَوكِّ  َ ُیِحبُّ الْ ِنَّ هللاَّ ِ إ ْل َعَلى هللاَّ َذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ ِ ْمِر َفإ   ) ١٥٩:آل عمران) (لِینَ َواْسَتْغفِْر َلُھْم َوَشاِوْرُھْم فِي اْألَ
  .١/٣٢:شرح نھج البالغة )٣(
  .١٠٩:علم البیان :ظ)٤(
  .٣٨٤:اسرار البالغة :ظ)٥(
ُونَ  :(قال تعالى )٦( ا َلَصاِدق نَّ ِ َنا فِیَھا َوإ ْقَبلْ َ ِتي أ َّ ِعیَر ال ا فِیَھا َوالْ ِتي ُكنَّ َّ َقْرَیَة ال َِل الْ   .)٨٢:یوسف) (َواْسأ

ات من  ذه النسبة ھي احدى عالق خالل ادراكھ ان النسبة الى القریة لیس حقیقیة وھ
  ).أي العالقة المكانیة( المجاز العقلي 

ادة (ر ھنا ان ھذین المجازین ومن الجدیر بالذك ا ) النقصان والزی د ذكرھم ق
ي  الباحث ھنا وان كان لھما عالقة بالمجاز العقلي وتسمیاتھ نظرا لمنھجیة الشارح ف
عرض اقسام المجاز حیث ذكر ھذه العالقات جمیعا ضمن موضوع اصناف المجاز 

ع ان كان ھذا لغویا او عقلیا ،وبھذا المنھج یمكن القول ان الشار د جمی ح قد وقف عن
ھ  الؤم نظرت اقسام المجاز كمجاز ال عند اصناف المجاز كتسمیات وتحدید وھذا ما ی
ي  د درس عالقت اھر الجرجاني ق د الق ا وجدت ان عب الذوقیة الى البالغة سیما اذا م

ادة ( المجاز االخیرة مجاز  ادة ( بتسمیة ) النقصان والزی ال بتسمیة ) الحذف والزی
فالشارح ھنا وان ادرك مفھوم المجاز العقلي  –في ھذین المجازین  – المجاز العقلي

  ).النقصان والحذف( وعالقتھ المكانیة اال انھ عرضھا ضمن مجاز 
ومن ھذا العرض البرز اصناف المجاز عند الشارح البد من عرض المسالة 

  :االتیة 
   : ھا یلا اصناف من عالقات المجاز المرسل التي طبقھا الشارح ولم ینظر 

  
  :الحالیة .١

ة  ا من المالزم ا بینھم ق الشارح )١(یذكر لفظ الحال ویراد بھ المحل لم ،وطب
ُ قُ تَ ) :(( ع(ھذه العالقة بتعلیقھ على قول االمام  َ ، كَ  ارَ عَ  الْ َال وَ  ارَ النَّ   ونَ ول  ونَ دُ یْ ِر تُ  مْ كُ نَّ أ

 َ ً ھَ تِ انْ  ھِ ِھجْ ى وَ لَ عَ  مَ َال سْ إلوا ائُ كفِ تُ  نْ أ ا ھِ حِر لِ  اك ً قْ نَ وَ  یم ِ لمِ  ضا َّ ھِ اقِثَ ی ُ  ھُ عَ َضي وَ ذِ ،ال  مْ ُكلَ  هللا
ً رَ حَ  َ في ◌ِ  ما َ ،وَ  ھِ ضِ رْ أ ً مْ أ   .)٢())ھِ لقِ خَ  نَ یْ بَ  نا

) بالحذف (یقول الشارح مبینا المعنى والعالقة من خالل ربط علمي المعاني 
میثاقھ ما اخذ علیھم فیھ واسلموا من (( عن طریق بیان معنى ) بھذه العالقة(والبیان 

  جزئیاتھ وھي 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٥:،وجواھر البالغة  ٢/٢٧٥:االیضاح :ظ)١(
  ).٢٣٤(،الخطبة ٤/٢٩٠:شرح نھج البالغة )٢(
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  ٦٨

وانیین الشرعیة   ھ من الق ك . االیمان الصادق با ورسولھ وما جاء ب م وصف ذل ث
ا المیثاق بكون هللا تعالى قد  نعھم من كل عدو وامن ي ارضھ یم ا ف م حرم وضعھ لھ

بین خلقھ لمن دخلھ واراد محل امن فحذف المضاف او تجوز بلفظ االمن في المامن 
  .)١())اطالقا السم الحال على المحل

  :المحلیة .٢
ة  )٢(یذكر لفظ المحل ویراد بھ الحال  ذه العالق ،وقد فھمت ادراك الشارح لھ

ول االم ى ق ھ عل ي من تعلیق ِّ لَ َعجَ  ھُ انَ حَ بْ ُس هللاَ  نَّ إ(() : ع(ام عل ُالقُ  ءَ َال ِج ِر ذكْ ال  وبِ ل
ِ بُ حَ صْ تَ فاسْ … ، َ ي افِ ةٍ ظَ قَ یَ  وِر نُ وا ب َ ب ونَ رُ كِّ ذَ ُی ةِ دَ ئِاالفْ اع وَ مَ ْسألوا اِر َصبْ أل  )٣())هللاِ  اِم یَّأ

ھ ) ع(،من خالل بیان الشارح لمعنى قول  االمام  دة : فاستصحبوا الى قول ،اذ واالفئ
ة ) ع(یرى ان االمام  ھ ،وھي كنای دیھم لسبیل هللا بایام شرع في وصف حالھم في ھ

ل ان یكون  ام ،ویحتم ي االی ا ف م ،واصلھ انھ ة بالماضین من االم دائده النازل عن ش
  .)٤(مجازا  اطالقا السم المحل على الحال

ا  ین وغیرھم ذین العالقت ات  )٥(ومن ھ ان تطبیق ز راي الباحث ب ،یمكن تعزی
ى  ي جاءت مختصرة عل ھ الت الشارح اوسع في عرض االفكار البالغیة من تنظیرات

  .االبرز منھا 
د ادرك فضال    ول ان الشارح ق وفي جمیع عالقات المجاز المتقدمة یمكن الق

عن اھمیة القرینة المانعة من ارادة المعنى الحقیقي بالمجاز وعرضھ معظم المجاز 
ي العالق از ف ة المج د ادرك اھمی ام فق ة ،الن االم از ) ع(ات  المتقدم د وظف المج ق
  المرسل لخدمة افكاره ،الن المجاز 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤/٣٠٣:شرح نھج البالغة )١(
  .٢٩٥:،وجواھر البالغة  ٢/٢٧٥:االیضاح :ظ)٢(
ع عن (عند تالوة  قالھ) ٢١٣(، باب الخطب ٤/٦٦:شرح نھج البالغة )٣( یھم تجارة وال بی رجال ال تلھ

  )ذكر هللا 
  .٧٠-٤/٦٩:  المصدر نفسھ)٤(
  .٢٢٣، ٥/٢٢١، ٥/٤٥، ٣٨١-٤/٣٨٠، ٤/١٤١، ٤/٨٠:المصدر نفسھ :ظ)٥(

والي  ى الت ة عل ات االتی ق الشارح العالق ھ ،اسم ( قد طب ى قابل ول عل م المقب ھ ،اس ى غایت ة عل م الغای اس
  ).المفعول على المصدر ،اسم المصدر على المكان  المظروف على الظرف ،اسم

ھ  وم بان ا (( المرسل معل ر عم غ لیعب ب البلی دي االدی ین ی ب ینبسط ب ن متسع رح ف
ر  یستجد في حیاتھ من مدلوالت ولیجسد مشاعره وافكاره بال عائق من قید لغوي غی

س ال ة اس واھده الفنی م ش ذي ترس ي االصیل ال لوب العرب لیم واالس ذوق الس ر ال تعبی
  .)١())وسبیل التفنن 

  
  المجاز العقلي :ثانیا 

من االسالیب البالغیة التي تشیر الى البیان واالیجاز وااللفاظ ھنا لم تنقل عن 
الم  ي الك ب  ف ق التركی ن طری رف ع ن یع ھ ،لك وعة ازائ وي الموض ل اللغ االص

  .واالسناد وال عالقة لھ بااللفاظ 
ى المفعول او وقد تنوع مفھوم ھذا المجاز من مجاز  ل الفاعل ال ما یحول فع

ظ من )٢(غیر المفعول ل اللف د نق ف عن ى االصطالحي وعدم التعری ر المعن ، الى ذك
ل الجاحظ  ا فع ة كم ذا المجاز  )٣(موضوعھ الى اخر لغایة بالغی ة لھ ر امثل ى ذك ،ال

  .)٤(كما فعل ابن قتیبة والمبرد
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  ٦٩

م ا(( فالمجاز العقلي یعني  ا عن موضعھ ان كل جملة اخرجت الحك اد بھ لمف
از  ي مج اول فھ ن الت رب م ل لض ن العق ذا  )٥())م ارح لھ ف الش رج تعری م یخ ،ول

ذا  ن ھ از ع   المج
  .)٦(الحد 

  
  
  

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٣٦:البالغة والتطبیق )١( 
ق :مجاز القران :ظ)٢( ؤاد سزكین ،مؤسسة :ابو عبیدة ،تحقی د ف الة ،محم ـ ٢،١٤٠١طالرس م ١٩٨١–ھ

  .٧٦:القصص ) ما ات مفتاحھ لتنوء بالعصبة (، االیة ١٣-١/١٢:
  .٥/١٧٨:الحیوان :ظ)٣(
  .١/١٣٥:،والكامل في اللغة واالدب ٢٩٦:تاویل مشكل القران :ظ)٤(
  .٣٥٦:اسرار البالغة )٥(
  .١/٣٠:شرح نھج البالغة :ظ)٦(

ل كل جملة خرج الحكم المف: (المجاز في الجمل  ن التاوی ل بضرب م ي العق ا عن موضعھ ف اد بھ
َقاَلَھا(:فھو مجاز كقولھ تعالى  ثْ َ ْرُض أ ْخَرَجِت اْألَ َ   ) ٢:الزلزلة) (َوأ

از   وي والمج از اللغ ین المج ل ب ي الفص ل ف اني الفض اھر الجرج د الق ولعب
ي دراستھ دراسات  ان السبب ف رة ،وك ة كبی ي عنای ى المجاز العقل د اول ي ، فق العقل

  .)٣(وفصل عالقاتھ  )٢(،وقد حدد عبد القاھر طریق ھذا المجاز  )١(عمیقة
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ١٩٧٥–ھـ ١،١٣٩٥احمد مطلوب ،نشر دار البحوث العلمیة في الكویت ،ط.د:فنون بالغیة :ظ)١( 
الذي نسب خطأ ) مقدمة كتاب نقد النثر (بد القاھر ،والبیان  العربي من الجاحظ الى ع ٩٧-٩٦:

 ٢٩:م ١٩٨٢–ھـ ١٤٠٢لبنان ،–طھ حسین ،دار الكتب العلمیة  ،بیروت .د:لقدامى ابن جعفر 
  .١٨:،والمجاز في البالغة العربیة 

  .٢٨١:دالئل االعجاز :ظ)٢(
ى الكلم م یجري عل ط وتكون حدد عبد القاھر طریق ھذا المجاز وھو ان یكون التجوز في حك ة فق

ة وال  ر توری ن غی رادا م ھ وم ي نفس ودا ف ا مقص ون معناھ ا ،ویك ى ظاھرھ ة عل ة متروك الكلم
  ).فما ربحت تجارتھم (،وقولھ تعالى ) ائم وتجلي ھميقنھارك صائم ولیلك (تعریض ،مثل 

  . ٣٤٣-٣٤٢:اسرار البالغة :ظ)٣( 
الجملة بمجاز  او حقیقة ان  یقول عبد القاھر ینبغي ان تعلم من حقك اذا اردت ان تقضي في

احداھما ان تنظر الى ما وقع بھا من االثبات اھو في حقھ وموضعھ ام قد زال :تنظر الیھا من جھتین 
عن الموضع الذي ینبغي ان یكون فیھ ،ان تنظر الى المعنى المثبت اعني ما وقع علیھ االثبات كالحیاة 

اثابت ھو على الحقیقة ام قد عدل بھ ) ب هللا راسي اشا(والشیب في قولك ) احیا هللا زیدا (في قولك 
عنھا ،واذا مثل لك دخول المجاز على الجملة من الطریقین عرفت ثباتھا على الحقیقة منھا ،فمثال ما 

  :دخلھ المجاز من جھة االثبات دون المثبت قولھ 
  

  ـيمفارق راق ـام الفأیـب وشیَّ 
  

  وانشرن نفسي فوق حیث تكون   
  

      :وقولھ 
  اشاب الصغیر وافنى الكبیر

   
  كر الغداة ومر العشي   

  
  

المجاز واقع في اثبات الشیب فعال لالیام ولكر اللیالي وھو الذي ازیل عن موضعھ الذي ینبغي 
ان یكون فیھ ،الن من حق ھذا  االثبات  اعني اثبات الشیب فعال ان ال یكون اال من اسماء هللا تعالى 

 لغیر القدیم سبحانھ وقد وجھ في البیتین كما ترى الن االیام وكر اللیالي فلیس یصح وجود الشیب فعال
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  ٧٠

واما المثبت فلم یقع فیھ مجاز النھ الشیب وھو  –شیب وذلك ماال یثبت لھ فعل بوجھ ال شیب وال غیر 
  وھكذا اذا قلت. موجود كما ترى 

ت ألنَّ ا ات دون المثب ي االثب اؤَك ، فالمجاز ف ر وسرني لق ل سرني الخب و حاص و السرور وھ ت ھ لمثب
  .على حقیقتِھ 

ة  وع من المجاز وعالق ذا الن د وجدت ادراك الشارح لھ ت (وق ات دون المثب ) االثب
ان یستعمل كل واحد من (( ضمن عرضھ اقسام المجاز بقسم المجاز المركب وھو 

ال یكون مطابقا لما في الوجود ) التركیب (االلفاظ المفردة في موضعھ االصلي لكن 
َقاَلَھا(مثالھ قولھ تعالى ثْ َ ْرُض أ ْخَرَجِت اْألَ َ   :وقول الشاعر ،)١() َوأ

  
ر  ى الكبی غیر وافن اب الص   اش

  

ي    ر العش داة وم ر الغ   ك
  

  
الن نسبة االخراج الى االرض واال شابة الى كر الغداة )عقلي (وھذا المجاز 

ي وھو هللا  سبحانھ  ر من ومر العشي حكم عقلي عدل بھ عن الفاعل الحقیق ى غی ال
  .)٢())ھو لھ وھو االرض والغداة والعشي 

  
اھر  د الق د عب ع  )٣(وقد تجتمع العالقتان المتقدمتان عن ذا الجم د وجدت ھ ،وق

ا  ت  ٠عند الشارح من خالل المجاز المركب الذي تجتمع فیھما مع ات والمثب  –االثب
اني اكتحالي بطلعت(( بقولھ ممثال لھذا المجاز  ھ احی ك لمن تحب ي كقول ان لفظت ك ،ف

  .)٤())االحیاء واالكتحال  مع عدم المطابقة لما في نفس االمر ایضا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢:الزلزلة) ١(
  .٣١-١/٣٠:شرح نھج البالغة )٢(
  .٣٤٤:اسرار البالغة :ظ)٣(

ا قد یت: یقول عبد القاھر في اجتماع العالقتین  صور ان یدخل المجاز الجملة من الطریقین جمیع
ھ او  ل من ا ال یصح الفع ت فعال لم م یثب وذلك ان یشبھ معنى بمعنى وصفة بصفة فیستعار لھذه اسم تلك ث

ول الرجل لصاحبھ  ت مجاز ،كق ات والمثب ن االثب ل واحد م ي ك ي (فعل تلك الصفة فیكون ایضا ف احیتن
وه ، رتني ونح تني وس د انس ك ،یری ل رؤیت م جع اة اوال ث ة حی لة بالرؤی س والمسرة الحاص ل االن د جع فق

  .الرؤیة فاعلة تلك الحیاة 
  .١/٣١:شرح نھج البالغة )٤(

اھر  –االثبات دون المثبت  –علما ان العالقة االولى  د الق ي عدھا عب ھي الت
اذا قد تبین لك  المنھاج في … (( من المدركات بالعقل اذ یقول بخالصتھ للعالقتین 

ا ال ین ان ینتظمھم ت وب ي المثب ھ ف ین دخول ات وب ي االثب از ف ین دخول المج رق  ب ف
ل واذا  وعرفت الصورة في الجمیع فاعلم انھ اذا وقع في االثبات فھو متلقى من العق

  .)١())عرض في المثبت فھو متلقى من اللغة 
 –المثبت دون االثبات  –ومن ھنا وجدت عدم ذكر الشارح العالقة الثانیة 

ل منفرد باعتبارھا عائدة الى اللغة ،وبھذا یكون الشارح متاثرا بافكار عبد بشك
القاھر البالغیة ،وقد اعترف الشارح بھذا التاثیر في ختام عرضھ القسام المجاز بان 

  .)٢(ھذا العرض ھو تلخیص عبد القاھر 
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ھومّ  ر فاعل ى غی اه ال  ما تقدم فان المجاز العقلي ھو اسناد الفعل او ما في معن
  .)٣(الحقیقي

  
  .تسمیات المجاز العقلي 

ي ،ومن  وم المجاز العقل ى مفھ للمجاز العقلي تسمیات عدیدة تدل معظمھا عل
  .)٤(والمجاز في االثبات  يالحكمي والعقلي واالسناد:ھذه التسمیات 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٥-٣٤٤:اسرار البالغة )١( 
  .١/٣١:شرح نھج البالغة )٢(
  .٢٩٦:جواھر البالغة :ظ)٣(
از :ظ)٤( ل االعج ة ٢٨٢:دالئ رار البالغ ان ٣٤٥– ٣٤٢:،واس ي البی ان ف دین :،والتبی رف ال ش

ق  ل ود.د:الطیبي،تحقی ق الفی ت ،.توفی ل ،الكوی ة ذات السالس ف هللا ،مطبع ف لط د اللطی ،  ١ط عب
ـ  ١٤١٦ را ٢٠٨:م ١٩٨٦–ھ وم الق ي عل ان ف ازي :ن ،واالتق ة حج یوطي ،مطبع دین الس الل ال ج

  .١٠٩:وعلم البیان  ٢/٣٦:ت .،القاھرة ،د
  

د  ل الشارح ،فق دركا من قب ي م وقد كان ھذا التعدد في تسمیات المجاز العقل
ي لفظھ  ده ف ل (وجدت تسمیة المجاز العقلي قد وردت عن ذا  )١() العق ھ ھ من تعریف

واھد ال ھ لش ي تناول ا ف ن وجودھ ال ع از فض ب المج از المرك ا  )٢(مج ة ،ام المتقدم
ذا المجاز ایضا  ھ لھ ،فضال عن تسمیات  )٣(التسمیة الثانیة وھي الحكمي من تعریف

ذا : ھ للمجاز وتفصیل شواھد ھ المركب والنسبة والجمل والتركیب من خالل تعریف
  .)٤(المجاز 

المجاز العقلي ( ومن ھنا یمكن حصر تسمیات المجاز العقلي عند الشارح بـ 
وھي التي ادركھا عبد القاھر من ) والمركب ،والنسبة ،والجمل ،والتركیب ،والحكم،

  .قبلھ وبھذا اثر عبد القاھر وافكاره على الشارح 
  

  تطبیقات الشارح على المجاز العقلي 
  :اوال

َ ) : ((ع(قال االمام علي .أ ُ وْ ا قَ مّ أ َ  مْ كُ ل ُ ا مَ  هللاِ وَ ؟ فَ  تِ وْ مَ الْ  ةُ یَ اھِ رَ كَ  كَ ذلِ  لُّ كُ أ َ ي الِ بَ أ   تُ لْخَ دَ أ
َ  تُ وْ مَ لى الْ إ ة (،یقول الشارح مطلقا تسمیة  )٥())يَّ لَ إ تُ وْ مَ الْ  جَ رَ خَ  وْ أ نسبة مجازی

ام )  راد االم الل ای ن خ ـ ) ع(م ین (( ل بھة االول ى …ش دخول عل بة ال ، ونس
تستلزم مالحظة تشبیھیھ بحیوان مخوف ) نسبة مجازیة (الموت والخروج الیھ 

(()٦(.  
ة  )٧(د خروج الموت عالقة سببیة وفي اسنا ي ذو العالق ،اذ جاء المجاز العقل

ام  االة  االم ا عدم مب السببیة والفعل خرج اسند الى الموت ،والموت ال یخرج ،وانم
ي) ع( ي الت ة ھ رج  والعالق وت او خ ى الم و ال ل ھ واء دخ وت س ھ للم ي تعرض   ف

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٣٠:شرح نھج البالغة :ظ)١(
  .٣١-١/٣٠:المصدر نفسھ :ظ)٢(
  .١/٣٠:المصدر نفسھ :ظ)٣(
  .٣١-١/٣٠:المصدر نفسھ :ظ)٤(
  ) ٥٤(،الخطبة  ٢/١٤٥:المصدر نفسھ )٥(
  .٢/١٤٥:المصدر نفسھ )٦(
  .٢٩٥:جواھر البالغة :ظ)٧(
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  :عالقة االسناد الى السبب ،نحو 
ر ّنإ ن معش ى أي لم موأفن لَ قِ        ائلھ ن المحامونأاال  اةُ َمالكِ  ی    ای

  

  
ا  ا بعقولن ي ھي ادراكن سوغت ھذا االسناد ،والقرینة المانعة من ارادة االسناد الحقیق
ام  ق لالم ذا االستعمال حق ر محسوس ،وھ درك غی ان الموت ال یتحرك ،فھو امر م

ا )  ع( وال كلھ ي االح وت ف ة الم ى مواجھ ھ عل ار قدرت اك  )١(اظھ ات ،وھن تطبیق
  .)٢(اخرى للشارح بھذه التسمیة یمكن الرجوع الیھا في مواضعھا من الشرح 

ھ .ب ذي یترك اثیر ال د ادرك الشارح الت فضال عن تطبیق الشارح للنسبة المجازیة فق
ام  ول االم ى ق ھ عل ي تعلیق ھ ف ا وجدت )  ع(االسناد المجازي  على السامع وھذا م

ً الِ عَ  ىَّ مَ َستَ  دْ َق خرً آوَ . …: (( في صفات بعض الفساق  ا َوَ  م ِ سَ یْ ل نْ  سَ بَ تَ اقْ َف ھِ ب  ِم
َّ ضُ  نْ یل مِ الِ ضَ أوَ  الٍ ھَّ جُ  ى صفة الفساق ان نسبة ) ٣()) لٍ ال ان معن ي بی ول ف ،اذ یق

ل  ى الجھ اس ال ة (االقتب بة مجازی ھ ) نس ي كون م ف بھ العل ل یش ار ان الجھ باعتب
م الجھاالت وھو االنحراف مستفادا على وجھ التعلم والتعلیم ،واالضالیل من لواز

ھ  عن سواء السبیل ،وانما قال من جھال وضالل لیكون اثبات الجھل والضالل ل
ت وارسخ  ا اثب نفس (اكد فان تلففھما عن الجھال الضالل واعتقادھم ي ال من ) ف

  .)٤(سائر الجھاالت 
ذي المثبتة في النفس ،) ع(قد فھم الشارح تعابیر االمام و من خالل المجاز ال

دّ  یّ  مق ة نفس ـ وظیف ابیر المستخدمة ، ف و (( ة من خالل التع ي االسلوب ھ ار ف االبتك
ر  ى الظف ھ عل در ب ا نق الم م ر الك ران ،وخی ول م ة او ط ة طبیعی ن موھب در ع مص

  .)٥())یسر             بافكار جدیدة في 
  

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣١:الداء البیاني في خطب الحرب ا:ظ)١(
  .٢/٢٣٩،٢٤٣، ١٣٦-٢/١٣٥:شرح نھج البالغة :ظ)٢(
  .في صفات بعض الفساق:،الفصل الثاني ) ٨٤(، الخطبة ٢/٢٩٧:المصدر نفسھ )٣(
  . ٢/٢٩٧:المصدر نفسھ :ظ)٤(
  .١٢٢:محمد غنیمي ھالل ،دار النھضة للطباعة والنشر ،القاھرة .د:النقد االدبي الحدیث )٥(

  :)١(تطبیقات العالقة المكانیة والزمانیة :ثانیا 
َ ر وْ ى مَ لَ عَ  ضَ رْ ْألَ ا سَ بَ كَ ) : ((ع(قال االمام علي .أ َ  دْ ،قَ  ةٍ لَ حِ فْ تَ سْ مُ  اٍج وَ مْ أ  ھُ ُب دَ ْیھَ  فَّ سَ أ

ھِ ِر مْ تَ  ِ اِضھَ أ رَ رَ دِ  وبُ ُنالجَ  ی ِ آَش عَ ْفدَ وَ  ھِ یب ِ ب ِ ی ِ  جُ ھَ بْ َت يَ ِھفَ … ھ ، ب ا ھَ اِضیَ ر ةِ یَنِز ب
َ ا ي بِم◌َ ھِ دَ زْ تَ ،وَ  ِ لْ أ َ  طِ یَ ِر  نْ مِ  ھُ تْ سَ ب ِ  تْ طَ مِ ا سُ مَ  یةِ لَ حِ ا ،وَ ھَ یِر اھِ زَ أ َ  ِر اضِ نَ  نْ مِ  ھِ ب ا َھاِر وَ نْ أ
ین  –، یقول الشارح  )٢())اھَ قِ رُ طُ  ادِ وَّ جَ … ،  ان المع ( مبینا سبب االسناد الى المك

مجازا )  الجنوب(الى ) المري(اسند  –ومطلقا تسمیة لم یطلقھا بمقدمتھ ) الجنوب 
بالد ) خص (او الن لھا سببیة ما في نزول الغیث وانما  ر ال ي اكث ا ف الجنوب النھ

ا  ة الشمس ،وام ة المتسخنة بمقارب اتي من الجھ ا ت ا الحرارة فالنھ حارة رطبة ام
رة  ا ابخ ر عنھ وة ویتبخ ل بق مس تفع ة والش ا جنوبی ار اكثرھ الن البخ ة ف الرطوب
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ان تخالط الریاح لذلك كان الجنوب اول ذلك ك ى بالذكر لكونھ استصحابا لالبخرة فل
ا  السحاب اكثر انعقادا معھما ومصاحبة لھا والن حرارتھ تفتح المسام ، ولرطوبتھ

ام  ن ان االم ال ع ر ،فض ا اكث ر عنھ ان درور المط ى فك اج ) ع(ترخ ب االبتھ نس
المراة  بھھا ب ة لش ازا مالحظ ر مج ى االرض ذات االزھی بس ال اء والل واالزدھ

  .)٣(حة بما علیھا من فاخر الملبوس وجمیل الثیاب المتبج
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٦:جواھر البالغة :ظ)١( 
تھم (( االسناد الى المكان نحو  ار ،وھي )) وجعلنا االنھار تجري من تح ى االنھ ند الجري ال د اس فق

ان نحو  امكنة للحیاة ،ولیست ى الزم ناد ال ا ،واالس ل الجاري ماؤھ ة ب من سره زمن ساءتھ (جاری
بیل المجاز ) ازمان  ى س ھ عل ین فی ا واقع اسند االساءة والسرور الى الزمن ،وھو لم یفعلھما ،بل كان

.  
  .االشباح ،وھنا صفة االرض ) ٨٨(،الخطبة  ٣٦٩، ٣٦٧-٢/٣٦٤:شرح نھج البالغة )٢(

  .ما تھدب منھ الى االرض أي تدلى :ھ ،وھید بھ دنا من االرض لثقل: اسف 
بن وسیالنھ :وتمریھ  رة الل ع درة بالكسر وھي كث درر جم اء ،وال ن الم ھ م واالھاضیب .تستخرج ما فی

ابیب : د القطر والش ات القطر بع قة :جع ھضاب وھو جمع ھضب وھو جلب و الرش ع شؤبوب وھ جم
  القویة من المطر 

  .٣٧٢-٢/٣٧٠: المصدر نفسھ:ظ)٣(
میة  د ادرك تس ارح ق ول ان الش ن الق ا یمك نادي ( وھن از االس ي ) المج وھ

ة  ي المقدم ذه التسمیة ف ذكر الشارح ھ م ی ة ،ول احدى تسمیات المجاز العقلي المتقدم
ى  رحھ عل د ش ھ عن ي تطبیقات ارح ف د  الش ار عن عة االفك ى س ر عل ل اخ ذا دلی ،وبھ

ر ذا ام ھ وھ ي مقدمت ذكورة ف ة الم اره البالغی اب افك ت ان  حس ا فھم ي اذا  م طبیع
ذا  زداد ھ ة ،وی ج البالغ وص نھ رة الدراك نص اءت مختص ارح ج ة الش مقدم
ى ورود  ات عل ذه التطبیق اد ھ ات بسبب اعتم االختصار الى درجة السعة في التطبیق
ي نھج  د وردت ف ة ق ا ان معظم المباحث البالغی ھذه المباحث ام عدم ورودھا ،وبم

  .عرض افكاره البالغیة بسعة كبیرة في التطبیقات البالغة ،لذلك وجدت الشارح  ی
ي  ا ف علما ان ھنالك تطبیقات اخرى للشارح لھذه التسمیة یمكن الرجوع الیھ

  .)١(مواضعھا من الشرح 
فضال عن ذلك فقد ادرك الشارح في التطبیق المتقدم اھمیة المكان الذي یسند 

لھذا االدراك یمكن الرجوع  الیھ ووجوب مالئمتھ للمعنى المراد ،وھناك تطبیق  اخر
ھ )٢(الیھ في موضعھ من الشرح  ، اال ان الشارح لم ینص على ان ھذا االسناد عالقت

  .مكانیة اال انھ عبر عن ھذا اللفظ في معنى شرحھ في التطبیق المتقدم 
َي عَ لِهللا ِ لَ َعجَ  دْ َق،فَ  دَ ْعا بَ مّ أ) : (((قال االمام علي .ب ً َقحَ  مْ كُ یْ ل ِ  ا َ  ةِ َیالَ وِ ب ،  مْ كُ ِر ْمأ

ِ حَ لَ َصفَ …  َوْ الدَّ  اءِ َقي بَ فِ عَ ِمطُ ،وَ  انُ َمالزَّ  كَ لِ ذَ ب دركا  )٣())ةِ ل ارح م ول الش ( ،یق
للمجاز العقلي من  خالل بیانھ ان نسبة ) النسبة(ومطبقا تسمیة ) العالقة الزمانیة 

از  ان مج ى الزم الح ال ال. الص ى ح ود ال ة یع ي الحقیق الح ف   اذ الص
ا یوصف بالصالح الزم) اھل (  ادھم ،وانم ان وانتظام امورھم في معاشھم ومع

ا  دة لھم باب المع ن االس ھ م ھ وكون ا فی ار وقوعھ اد باعتب ذا  )٤(والفس ن ھ ،وم
ا وتسمیة  ا تام ة ادراك ة الزمانی د ادرك العالق ول ان الشارح ق ن الق ق یمك التطبی

  .حیث قدر وجھ الحقیقة لیثبت ان النسبة الى الزمان مجازیة 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤/٣، ٢/٣٩٥،٣٩٨:شرح نھج البالغة :ظ)١( 
  .٤/٢٠٨:المصدر نفسھ :ظ)٢(
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  ٧٤

ھ )٣( در نفس ة  ٤/٣٨:المص ى ) ٢٠٧(،الخطب اق عل ة واالتف ع الكلم دة وجم ي الوح حابھ ف ب اص یرغ
  .اوامره 

  .٤٤-٤/٤٣:المصدر نفسھ )٤(
  :ذه التطبیقات البد من ذكر اشارتین وقبل منتھى ھ

  
ي باسم :احداھما  ھ الشارح تسمیة المجاز العقل ق فی ا اطل اك تطبیق ) االسناد (ان ھن

ق تسمیة  ب (،واطل ى ) التركی وم ان التسمیة االول ن المعل ق ،وم ي ذات التطبی ف
ع  ى جم دلل عل ذا ی ة ،وھ ي المقدم د وردت ف ة ق ط والثانی ھ فق ي تطبیقات وردت ف

رح  ي الش ق ف ذا التطبی ة ھ ن مالحظ ة ،ویمك ارح البالغی ار الش ھ الفك ومقدمت
  .)١(موضع وروده من الشرح 

ة: واالخرى  ة الفاعل ام العل ة مق ة القابل  )٢(تتمثل  في ادراك الشارح لعالقة اقامة العل
  . )٣(من خالل تطبیقھا  الذي یمكن مالحظتھ في موضع وروده من الشرح 

  
اھر وفي المجاز العقلي یمكن ا د الق لقول ان الشارح افاد افادة مباشرة من عب

میات  م تس ة ادرك معظ ة ثانی ن جھ ة وم ن جھ ذا م وع ،ھ ذا الموض ھ ھ ي عرض ف
میة  ة تس ي المقدم ر ف ي اذ ذك از العقل ب ( المج ل ،والمرك بة ،والجم ي ،والنس العقل

ا تسمیة ) المجاز االسنادي (واضاف تسمیة) ،والحكم ھ ،ام ي تطبیقات ي( ف  المجاز ف
ات  م ) االثب ة ادرك معظ ة ثالث ن جھ ھ ،وم ي مقدمت واھدھا ف ارح ش رض الش د ع فق

  .في تطبیقاتھ ) المكانیة والزمانیة (عالقات المجاز العقلي كـ 
ومن تسمیة المجاز العقلي باالسنادي وذكر عالقاتھ في تطبیقات الشارح دلیل 

ا ورد م ة لم ت تكمل رحھ كان ي ش ة ف ارح البالغی ار الش ى ان افك ھ عل ا ي مقدمت نھ
وده  اره وجھ ل افك النظریة التي تقدمت الشرح ،وان تلك المقدمة لم تكن مستوعبة لك

  .البالغیة بل ان  الشرح والمقدمة یتكامالن لرسم صورة جھده البالغي 
  
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٧٣-٣٧٢، ٤/٣٧٠:شرح نھج البالغة :ظ)١(
  .٢٩٧:جواھر البالغة :ظ)٢(
  .٢٢٩، ٤/٢٢٠:ح نھج البالغة شر:ظ)٣(

  المبحث الثاني
  )التشبیھ (

  .)١(ان التشبیھ في كل كتب البالغة ھو اصل لھا لذلك تقدم علیھا
ا  عقد صلة بین شیئین أو أكثر الشتراكھما بصفة  ا بواسطة الكاف ونحوھ م

ي )٢( ره وورد ف ، وھو من اكثر االلوان البالغیة شیوعا في الكالم العربي شعره ونث
دا ال بھ تاكی وحا ویكس ى وض د المعن ھ ،فیزی ف انواع را بمختل ریم كثی ران الك  )٣(ق

راد  ث ی ،ویستخدم التشبیھ لتقریر حالة تعود الى الطرف  االول في ذھن السامع حی
  .)٤(ابراز االمور المعنویة في صورة حسیة مشاھدة حتى تتمكن في ذھن المخاطب 
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  ٧٥

دة ود عدی اھر جھ د الق د وضعھ سیبویھ  وللعلماء السابقین لعب ي التشبیھ ،فق ف
،وعده ابو عبیدة تارة مع الكنایة وتارة یشیر الى مصطلح  )٥(ضمن موسعات الكالم 

،وسلط الجاحظ الضوء على جملة من قضایاه مما دعا  )٦(التمثیل ویقصد بھ التشبیھ 
ین المش )٧(باالخرین الى اتمام الصورة من بعده  ة ب بھ ،وعني ابن قتیبة  ببیان العالق

  والمشبھ بھ ووجھ المقاربة 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد عبد المطلب ،الشركة المصریة . د: ،والبالغة العربیة قراءة اخرى  ٢٨:اسرار البالغة :ظ)١( 
  .١٣٦-١٣٥:م  ١٩٩٧،  ١ط  ،  العالمیة للنشر

ھ:ظ)٢( عر وآداب ن الش ي محاس دة ف ده  العم ق :ونق ي ،تحقی یق القیروان ن رش د :اب دین عب ي ال د محی محم
اھرة ، د ،الق ـ   ١٣٧٤،  ٢ط الحمی اح ١/٢٨٦:م ١٩٥٥–ھ راز  ٢/٢١٣:،واالیض -١/٢٦٣:،والط

٢٦٤.  
  .٢٤٣-٢٤٠:كتاب الصناعتین :ظ)٣(
  .١٤٩-١٤٨:م ١٩٧٥عبد القادر حسین ،مطبعة االمانة ،مصر ،.د:القرآن اعجازه وبالغتھ :ظ)٤(
  .١/٢١٢:الكتاب :ظ)٥(
  .١/٢٦٩، ١/٧٣:مجاز القرآن :ظ)٦(
  .١/٣٨:م ١٩٦٦–ھـ ١٣٨٦، ٢علي الجندي ،مكتبة االنجلو المصریة ،القاھرة ،ط.د:فن التشبیھ :ظ)٧(
  
  
  

ل )١(بینھما  یح وجع ا التشبیھ الحسن والقب ا من التشبیھ منھ ا اخرى الوان ، وذكر حین
  .)٢(حفظھ االصابة في التشبیھ احد شروط اختیار الشعر و

ھ )٣(وعقد المبرد بابا للتشبیھ وحده  ین فائدت اني وب ھ الرم ھ  )٤(، وعرف ،وعرف
  .)٦(،وعرفھ القیرواني  )٥(العسكري وبین بعض انواعھ 

ى تان التشبیھ ان (( ووصل الدور الى عبد القاھر فعرفھ بقولھ  ذا معن ت لھ ثب
ك للرجل شجاعة ا ھ ،كاثبات ا من احكام اني ذاك ،او حكم م من مع السد وللحجة حك

النور من االشیاء  ا یفصل ب ین الحق والباطل ،كم ا ب ك تفصل بھ ي ان  )٧())النور ف
ا  ي سبقتھ ،واكثرھ ،علما ان ما كتبھ عبد القاھر في التشبیھ من اوسع الدراسات الت

ي  )٨(عمقا وتحلیال حتى كانھ الف اسرار البالغة لھذا الغرض  ،وھذا ما سیالحظ  ف
  .ارح تاثیراتھ على الش

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمضان الجربي ،المنشاة العامة للنشر والتوزیع .د:ابن قتیبة ومقاییسھ البالغیة والنقدیة :ظ)١( 
  .١٤١:م ١٩٨٤–ھـ  ١٣٩٣،  ١ط لیبیا ، –واالعالن ، طرابلس 

عراء :ظ)٢( عر والش لم :الش ن مس د هللا ب د عب و محم ھ اب بط نص ھ وض دینوري ،حقق ة ال ن قتیب د .د:ب مفی
روت :قحیمة ،راجعھ وضبط نصھ  ة ،بی ب العلمی ان ،ط –نعیم زرزور ،دار الكت ـ ١٤٠٥، ٢لبن –ھ

  .٣٤-٢٦،٣٣:م١٩٨٥
  .٣/٥٢،٣/٣٢:الكامل في اللغة واالدب :ظ)٣(
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  ٧٦

ا:الرماني وجھوده البالغیة : ظ)٤( ة  فوزي ابراھیم عبد الرزاق ،رسالة ماجستیر تقدم بھ س كلی ى مجل ال
  .٩٦:م ١٩٨٩–ھـ ١٤١٠االداب ،جامعة بغداد ،

  .وما بعدھا  ٢٣٩،٢٤٩:كتاب الصناعتین :ظ)٥(
  .١/٢٦٨:العمدة :ظ)٦(
  .٦٨:أسرار البالغة :ظ)٧(
  .١٢٥:م١٩٧٣–  ١٣٩٣،   ١ط احمد مطلوب ،مطبعة بیروت ،.د:عبد القاھر بالغتھ ونقده :ظ)٨(

  تقسیمات التشبیھ 
ھ من تتنوع تقسیمات الت ى طرفی شبیھ من خالل عدة جھات ،منھا ما یرجع ال

بھ  ھ الش ة وج ن ناحی ة وم ن ناحی ب م رد والتركی ول والمف وس والمعق ث المحس حی
  .المتمثلة بالمفصیل والمجمل والقریب  والبعید والتمثیل وغیر التمثیل 

  :تقسیم التشبیھ باعتبار طرفیھ ویشمل :اوال 
  ) او معقولمحسوس ( في المتشابھین من حیث .١

ھ  ع بقول م الراب یحدد الشارح ھذا التقسیم باربعة اقسام  رادا على من رفض القس
ـ  ابھین ب ي المتش ان (( ف ا محسوس ا ام ي : انھم ول عل اني )  ع(كق رة ك ل البص الھ

اداریكم كما تداري البكار ) ع(كقول علي :بمسجدكم ھذا كجؤجؤ سفینة ،او معقوالن 
ا  .العمدة والثیاب المتداعیة  ار لھ فان المتشابھین ھیھنا ھو مداراتھ ومداراة اھل البك

عوبة  ا كالص عوبة ھیھن و الص ابھة ھ ھ  المش ول وماب افي معق ى اض دارة معن ،والم
ام  )١())ھناك ھ محسوس كتشبیھ االم )  ع(والثالث یكون فیھ المشبھ معقول والمشبھ ب

ھ الن االمرة حالة معقول. ة الكلب انفھ قلالمرة القصیرة بلع ب انف ة الكل ة اشبھت لعق
بھ محسوس والمش العكس المش ي السرعة وھي امر محسوس ،او ب ول بف ھ معق ھ ب

  :كقول الشاعر 
ھ  ت غیم ن تح در م اص الب ان بص   ك

  

وع    د وق اء بع ن الباس اة م   نج
  

  :وكقول الصاحب بن  عباد وقد اھدى عطرا الى القاضي ابي الحسن 
  
 ُ ً ا را دیت عط ب ثَ  لَ َثمِ   ھ ھِ طی ُ ا َمنَّ أفك       نائ َي دِ ْھأ   )٢( ھُ خالَقأ ھُ ل

  

ات من عرض  ذه المسالة مت ھ ھ وبعد ھذا العرض فان جھد الشارح وادراك
ھ ان  ع بقول ذا المن ى ھ كالم فخر الدین الرازي في منع القسم الرابع ورّد الشارح عل
ة مستفادة من الحواس وم العقلی ى ان العل  منع  فخر الدین لھذا القسم اعتمادا منھ عل

  فكان المحسوس اصال 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٤:شرح نھج البالغة )١(
  .١/٣٤:المصدر نفسھ :ظ)٢(
وھو محال ،وھذا سھو ،فان الحواس وان كانت طریقا للعلم انھا لیست كل الطرق  

االصل ال مطلقا وھیھنا لیس لھ سلمناه لكن الممنوع انما ھو جھة ما ھو فرع لذلك 
كذلك فان المعقول فرع للمحسوس من جھة ما ھو مستفاد عنھ فیمتنع ان یعود اصال 
من تلك الجھة لكنھ ال یمتنع ان یكون فرعا من تلك الجھة ومع ذلك یكون اصال في 

  .)١(التشبیھ والمالحظات الذھنیة
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  ٧٧

انھ حاول ان یدلل وفیما وجدت من قول الشارح في القسم الرابع یمكن القول 
على جواز تشبیھ المحسوس بالمعقول وذلك من خالل االثبات بان الحواس وان 
كانت اعظم طرق العلم متاتیة منھا ،اال انھا ال تعني اداة لكل الطرق ومن ھذا یمكن 
ان یكون الفرع اصال في التشبیھ لعالقة االصل بكل الفروع فیمكن ان یكون الفرع 

  .لتشبیھ مكونا من تشبیھ المحسوس بالمعقول العقلي اصال لیكون ا
رع  ل الف ان جع ك ف ن ذل ال ع ي (فض وس )  العقل بیھ المحس ي تش ال ف اص

(( بالمعقول مما حسن عند عبد القاھر اذ یقول في شواھد تشبیھ المحسوس بالمعقول 
  :مما حسن جمیل من ھذا الباب قول الصاحب 

  
ا  ھُ یُّ أی ي ل ذي نفس ي ال ا القاض ُع َْم       ھ د ِرب ِق تاقعھ ھ مش   ةلقائ

  

دیتَ  را ً اھ ھعط ب ثنائ ل طی ا نّ أفك       مث دَ أم َھ   ةالَقخْ أھ ُى ل
  

وكون ھذا التشبیھ مما نحن فیھ من اوضح ما یكون ،فلیس بخاف ان العادة  ان یشبھ 
اءه  ى ادعاءان ثن ك عل رى  وذل ا ت د عكس كم ھ ،وق الثناء بالعطر ونحوه ویشتق من

ي الشرف والفضل احق بصفة العطر علیھ فقد بو ھ ف لغ في صفتھ بالطیب ،وجعل ل
  .)٢())على جنسھ اوفر نصیب 

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٣٤:شرح نھج البالغة :ظ)١(
  .٢١٦:اسرار البالغة )٢(
  

واجازة الشارح لما اجازه عبد القاھر داللة اخرى على تاثر الشارح بعبد 
  .ھر من جھة ونظرة الشارح الذوقیة المعتمدة على النصوص من جھة اخرى القا
  .تقسیم مابھ المشابھ الى المفرد والمركب .٢

ة  ھ المشابھة(ادرك الشارح ھذا التقسیم من خالل عالق ا ب ادة ) م ً االف محاوال
ول الشارح )١(مما ورد في كتاب اسرار البالغة لعبد القاھر  ا (( ، اذ یق ي تقسیم م ف

ي امور :ھ المشابھة الى المفرد والمركب ب ر واحد ،او ف ي ام ا تكون ف المشابھة ام
  .)٢())كثیرة

  ).المقید وغیر المقید (تشبیھ المفرد بالمفرد .أ
ا ان بالتش ر واحد ،ام ذي یكون من ام ً یكون مقّیال یھ ال ى شيء  دا بالنسبة ال

ذة نفس ل ا یوجب لل ي ان كل واحد منھم ودة  كتشبیھ الكالم بالعسل ف ة محم  )٣(وحال
اخذ القوس باریھا (اما المفعول فكقولھم (( د فما الیھ االنتساب اربعة امور ،اما  المقیّ 

ذا ال یحصل من االخذ )  الن المقصود وقوع االخذ في موقعھ ووجوده من أھلھ وھ
ا  ا م ھ ،وام وس علی ارئ الق ھ بوقوعھ من ب المطلق ولكن من حیث الحكم الحاصل ل

ھ یجري مجرى الم ول ب ار والمجرور (فع و الج د ) وھ اال یری ل م ن یفع ولھم لم كق
اء ) وھو كالراقم على الماء ( فالتشبیھ لیس منتزعا من الرقم المطلق بل منھ على الم

أي الحادي حال ما ال یكون لھ بعیر ) كالحادي لیس لھ بعیر (،واما الى الحال كقولھم
(()٤(.  
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  ٧٨

ار والمجرو ھ والج ي المفعول ب ون ف د یك ولھم وق ا كق ع (ر مع ن یجم ھو كم
فالجمع المعدي الى السیفین ال یكفي في التشبیھ ما لم یشترط كونھ ) السیفین في غمد 

ً (جامعا لھما في الغمد ومنھ قولھ تعالى  ْسَفارا َ ِحَماِر َیْحِمُل أ فانھ تضمن التشبیھ  )٥()َكَمَثِل الْ
ھ ل من ق ب ل المطل ة الحم ى حقیق ع ال ر یرج ود ال الم ن الیھ رطین  م روطا بالش ش

  .)٦(االخرین 
  .ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٧-٢/٤٣:،واالیضاح  ٩٥-٩٢:اسرار البالغة:ظ)١(
  .١/٣٧:المصدر نفسھ :ظ)٣.(١/٣٧:شرح نھج البالغة) ٢(
  .١/٣٧المصدر نفسھ :ظ)٤(
ُوَھا َكمَ ( :قال تعالى )٥( ْوَراَة ُثمَّ َلْم َیْحِمل ُوا التَّ ل ِذیَن ُحمِّ َّ ِذیَن َمَثُل ال َّ ْوِم ال َق ُل الْ ً ِبْئَس َمَث ْسَفارا َ ِحَماِر َیْحِمُل أ َثِل الْ

الِِمینَ  َقْوَم الظَّ ُ ال َیْھِدي الْ ِ َوهللاَّ ُبوا ِبآیاِت هللاَّ   ) ٥:الجمعة) (َكذَّ
  .١/٣٧:شرح نھج البالغة :ظ)٦(

  تشبیھ المركب بالمركب .ب
م التشبیھ الى مفرد جاء ادراك الشارح لھذا القسم في متابعة كالمھ لتقسی

فقد یكون افراد احد ) وصفا مقیدا(اذا كان ما بھ المشابھة . …(( ومركب اذ یقول 
  :اما االول فكقولھ .جزئیھ بالذكر ،وقد ال یمكن 

ان َّأفك وم لوامع رام النج اطٍ        اج ى بس رن عل   زرق أ درر نث
  

ان ال اط االزرق ك ماء البس ان الس وم درر وك ان النج ت ك و قل ك ل بیھ فان تش
ر االمور ) معقوال( ا ذك وان تغیر المعنى المراد للقائل اذ مقصوده من التشبیھ ھیھن

العجیبة من طلوع النجوم مؤتلفة مفترقة في ادیم السماء وھي زرقاء زرقتھا الصافیة 
  )١())والنجوم تتالال في تلك الزرقة ومعلوم ان ھذا المقصود ال یبقى اذا فرق التشبیھ 

  :ي ال یمكن افراد احد جزئیھ فكقولھ واما الثاني الذ
  

تري نَّ أك ریخ والمش ا الم   م
  

امخ الرِّ    ي ش ھ ف    ةِ َعفْ قدام
  

رفٌ  وةٍ  منص ن دع ل ع رجت قدّ        باللی د اس ھ الّشق    ةِ عَ مْ ام
  

  

فلو قلت كان المریخ منصرف عن دعوة وتركت حدیث المشتري والشمعة 
لھ من تقدم المشتري لھ فاذن ال  كان خلفا من القول اذ التشبیھ للمریخ حیث الحاصلة

  .)٢(یمكن افراده بالذكر 
ول  ي  الق وفي تقسیم التشبیھ باعتبار طرفیھ من حیث االفراد والتركیب یمكنن
ة  ة  مختلف ع منھجی ان الشارح على الرغم من تاثره بعبد القاھر ،اال انھ حاول ان یتب

ھ  ل عن منھجیة عبد القاھر حیث بدأ بالمفرد وتشبیھھ بحالتی م انتق د ،ث ق والمقی المطل
راد  وعین احدھما یمكن اف ى ن الى المركب بالمركب من حیث التقیید وكونھ یقسم ال

  .احد جزئیھ واالخر ال یمكن فیھ ذلك 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٧:شرح نھج البالغة)١(
  .٣٨-١/٣٧:المصدر نفسھ: ظ)٢(

مركب بمركب (و) مفرد بمفرد (فان الشارح لم یطلق تسمیة فضال عن ذلك 
  .لكنھ اطلق اساس ھذه التسمیة بان مابھ المشابھة یقسم الى مفرد ومركب ) 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرح نھج البالغة لكمال الدین البحراني دراسة بالغیة ــــــــــــ
  

  ٧٩

رد بالمركب  ى تشبیھ المف م یشر ال ومن خالل المنھجیة وجدت ان الشارح ل
ب  ب بالمرك المفرد والمرك رد ب ة المف ھ المتفق رض االوج المفرد وع ب ب وال المرك

  .وترك االوجھ المختلفة 
  

  .التشبیھات المتعددة المجتمعة .٣
البعض  د بعضھا ب رة ال یتقی ان التشبیھ من امور كثی ذلك اذا ك یكون االمر ك
ا  رة كل واحد منھ ً بعضھا الى بعض الغراض كثی وحینئذ تكون التشبیھات مضمونا

  .)١(قائم بنفسھ
، اذ یقول )٢(بعبد القاھر  ویحدد الشارح خاصیتي ھذا النوع من التشبیھ بتاثره

یة  ارح ان الخاص ى (( الش ت :االول و قل ك ل ب ،فان ا الترتی ب فیھ ھ ال یج ت (ان زی
لم یجب علیك  ان تحفظ في ) كاالسد باسا والبحر جودا والسیف مضاء والبدر بھاء 

اقي :ھذه التشبیھات نظاما مخصوصا ،الثانیة  ر حال الب ھ ال یتغی اذا سقط البعض فان
و ویمرھ(كقولھم  در ویحل ان ) و یصفو ویك رارة لك دورة والم ر الك و تركت ذك ،ول

  .)٣())المعنى في تشبیھھ بالماء الصافي والعسل في الحالوة باقیا 
ام  ذه االقس ول ان ھ ن الق وع یمك ذا الن ابقین وھ یمین الس الل التقس ن خ وم

ان التقسیم ال ھ ،وان ك ث طرفی ع من حی اني المتنوعة قد جاءت ضمن التقسیم الواق ث
  .)٤(،فان ھذا مكونا من طرفي التشبیھ ) مفرد او مركب (الى ما بھ المشابھة 

  .ــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٣٨:شرح نھج البالغة:ظ)١(
  .٩٧،٩٩-٩٦:اسرار البالغة :ظ)٢(
  .١/٣٨:شرح نھج البالغة )٣(
  .٢/٢٤٣:االیضاح :ظ)٤(

  .یھ تطبیقات الشارح على تقسیمات التشبیھ باعتبار طرف
ي .١ ام عل ال االم ى اإاء مَ السَّ نْ ِم لُ ِز ْنیَ  رَ ْمْألَ ا نَّ إ) : ((ع(ق َ ل  اتِ رَ َطقَ ض كَ رْ أل

د جاء من  )١())طِر مَ الْ  ر بقطر المطر ق ویعلق علیھ الشارح بالقول ان تشبیھ االم
ادة  ف بالزی ا مختل مھا منھ س وقس ل نف ا لك ل ونحوھم رزق االھ ول  ال ھ حص وج

طر بالقیاس الى كل واحدة من البقاع كذلك ،وھو تشبیھ والنقصان كما ان قطر الم
  .)٢(للمعقول بالمحسوس

وللشارح تطبیق اخر لھذا التقسیم یمكن مالحظتھ في موضع وروده من 
  .)٣(الشرح

ي ) الكنایة(للشارح تطبیق اخر ادرك فیھ عالقة صور البیان .٢ راز احد طرف ي اب ف
ة  دة المباحث التشبیھ وبھذا الجمع بین التشبیھ والكنای م الشارح لوح ى فھ ة عل دالل

ي  ق ف ذا التطبی ة ھ ن مالحظ ة ،ویمك وص البالغی اني النص ان مع ي بی ة ف البالغی
  .)٤(موضع وروده من الشرح
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  ٨٠

بیھ  ي التش رفین ف ان الط دیر مك ي ضرورة تق ر للشارح ف ق آخ اك تطبی وھن
ي )٥(یمكن مالحظتھ في محلھ من الشرح  ات اخرى لطرف ، فضال عن وجود تطبیق

رح  ن الش ا م ي محلھ ا ف ن مالحظتھ بیھ یمك بیھات )٦(التش ھ للتش ن تطبیق ال ع ،فض
  .)٧(المتعددة المذكور في محلھ من الشرح 

یة في ـدة بالغـللتشبیه البد لي من عرض قاع) االول(وقبل منتهى هذا التقسیم        
لهاـفي نقاد الشارح ـد افـددة ،وقـالتشبیه عرضها الشارح بعد فقرة التشبیهات المتع  

 
.ــــــــــــــــــــــــــ  

).٢٢(،الخطبة  ٢/٣:شرح نهج البالغة )١(  
  .٢/٥:المصدر نفسھ :ظ)٢(
  .١/٢٤٩،٢٥٤:شرح نھج البالغة :  ظ)٣(
  .١/٢٧٦،٢٧٨: شرح نھج البالغة :ظ)٤( 
  .٣٧٦-٤/٣٧١،٣٧٥: المصدر نفسھ :ظ)٥(
  .٩٢-٩٠، ٨٨– ٥/٨٧، ١٤١-٢/١٣٧،١٤٠:المصدر نفسھ :ظ)٦(
  .٢٢٢-٢٢٠، ٢/٢١٥:المصدر نفسھ :ظ)٧(
  

ة التشبیھ (،وھي وجوب  )١(من عبد القاھر ع ) مراعاة جھ دیھا واال وق وال یجوز تع
ام ( الخطا، مثالھ ما قیل  ا ) النحو في الكالم كالملح  في الطع ة التشبیھ ھیھن ان جھ ف

صلح اال في االصالح،والمقصود ان الطعام كما ال یصلح اال بالملح كذلك الكالم ال ی
  .)٢(بالنحو،ولیس المقصود ما ظنھ بعضھم ان القلیل من النحو مغني والكثیر مفسد 

  
ویمكن عرض التطبیق االتي لھذه القاعدة وذلك من خالل تعلیق الشارح على 

ام  ول االم ُ ) : ((ع(ق ِ  مْ یكُ وِصأ َعَ … ٍس ْمخَ ب ِ  مْ كُ یْ ل انِ یَ ْإل ا نَ ِم رَ بْ الصَّ نَ إَف رَ بْ الصَّب  م
انٍ یَ إي  فَِال ،وَ  ھُ َعس مَ أال ر دٍ َسي جَ فِ رَ ْی خَ َال ،وَ  دِ َسالجَ  نَ ِم ِس أْ الرَك  رَ بْ  َصَال  م
ام )٣())ھُ َعمَ  یة االم ى وص ا عل ارح معلق ول الش ره ) ع(، اذا یق بر ،وام یلة الص بفض

ا  و عنھ ائل ال یخل ل الفض ا ،الن ك بھھا(باقتنائھ ذلك ش ن ) ول الراس م ان ب ن االیم م
ھ بدون د التشبیھ الجسد في عدم قیام م اك ھ ) والمناسبة(ھ ،ث ا بقول ي : بینھم ر ف ال خی

  .)٤(جسد الى اخره 
  

  .تقسیم التشبیھ باعتبار وجھ الشبھ :ثانیا 
بیھ  ي التش ن طرف ة م بیھ المكون ة التش بھ(ان جمل ھ(و) المش بھ ب اداة (و) المش

كر االداة وھو الوجھ الجامع بین الطرفین بذ رابعٌ  البد من ان یكون لھا امرٌ ) شبیھ الت
ھ  ذا الوج بھ  –وحذفھا ،وھ ھ الش ا  –أي وج بیھ حینھ ذكورا فیسمى التش ون م د یك ق

،فضال عن اقسام اخرى ) مجمال (وقد یكون خفیا ویسمى التشبیھ حینھا ) مفصال (
ا ھو   –أي وجھ الشبھ  –تكونت من ھذا المفھوم  ا م د(منھ ب ،وبعی ا ) قری ا م ومنھ

  ).، وغیر تمثیلتمثیل (ومنھا ما ھو ) بلیغ(ھو  
  

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ٨١

  .٦٥-٦٤:اسرار البالغة :ظ)١( 
  .١/٣٨:شرح نھج البالغة :ظ)٢(
  ).٧٤(،باب الحكم  ٥/٢٨٢:المصدر نفسھ )٣(
  .٥/٢٨٣:المصدر نفسھ :ظ)٤(

ا ال شارح من وقبل عرض تقسیمات ھذا النوع البد من عرض مسالة افاد بھ
ھ المشابھة  )١(عبد القاھر ا ب ز م ،تتضمن شروطا الكتساب المشابھة من خالل تمیی

عما بھ االمتیاز ،فمثال من اراد تشبیھ شيء بشيء  في ھیئة الحركة وجب ان یطلب 
ا فعل  الوفاق بین الھیئة والھیئة المجردة عن الجسم وسائر ما فیھ من االغراض ،كم

  :ابن المعتز في قولھ 
ار نَّ أوك حف ق رق مص ا        الب رة وانفتاح ا م   فانطباق

  

ي  ة الت ى الھیئ ھ اال ال رق ومعانی ع اوصاف الب ي جمی ز ف ن المعت فلم ینظر اب
ات لینظر  ا بحث عن اوصاف الحرك م لم اض ث ھ  انقب تجدھا العین من البساط یعقب
رة  ا م ن فتحھ حف م اوراق المص ارىء ب ھ الق ا یفعل ك فیم اب ذل ا اص بھ بھ ا اش ایھ

اق وطب قھا اخرى ولم یكن حسن التشبیھ ،لكونھ جامعا بین مختلفین بل لحصول االتف
ان  ام ك ام واالختالف الت بینھما من ذلك الوجھ والجل اجتماع االمرین أي االتفاق الت
ل الشيء  ة الشاعر جع ین محاول ین المختلف حسنا ومما یناسب ذلك في كونھ جامعا ب

  :سببا لضده كقولھ 
نع ا ص وء م ي س ـاعتقن ن ال   ت م

  

دي    ى كب ا عل ا بردھ   رق فی
  

ا  ك وم وء فی دا للس رت عب   فص
  

د    ى اح ي ال وء قلب ن س   )٢(احس
  

  
( وجاء ادراك الشارح لھذه المسالة متاخرا عن تقسیم التشبیھ باعتبار  وجھھ 

د (و) المفصل والمجمل  ى قسم )القریب والبعی دما عل ل (ومتق ر التمثی ل وغی ) التمثی
ة فان التاخیر االول  ام لالقسام المتقدم أي المفصل والمجمل  –ربما جاء وسیلة اتم
د  ب والبعی بھ  –والقری د الش رب وبع اب وق دارس لحاالت ظھور وغی د ادراك ال بع

باعتبار ان التمثیل ) التمثیل ( لیبین من أي شيء یكتسب وجھ الشبھ ،اما تقدیمھا على
ة ا ذه المنھجی دا ،وھ را واح یس ام دة امور ول ا الشارح منتزع من ع ي عرض بھ لت

مادتھ البالغیة تدل على ھدف الشارح من ھذه المقدمة بجعلھا وسیلة لفھم النصوص 
  .العلویة وادراك قیمتھا البالغیة 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٣-١٤٠:اسرار البالغة :ظ)١(
  .٣٩-١/٣٨:شرح نھج البالغة :ظ)٢(

  :فصیل تقسیم التشبیھ الى ویمكن ت
  .تقسیم باعتبار وجھھ .١
  .)١(ھو ما ذكر فیھ وجھ الشبھ ،او ملزومھ :المفصل .أ

  .)٢(ھو ما لم یذكر وجھھ :المجمل .ب
اھر  د الق ھ مستفیدا من عب ادرك الشارح ھذین القسمین دون ذكر تسمیة لكون

ان الشب ا یحصل في عرض ھذه المسالة حیث فصل عبد القاھر الكالم ھنا ب ھ م ھ من
أول(واخر یحصل ) بال تاول( ھ التشبیھ( ،وقسم الشارح  )٣() بت ا ب ى ) م ھ : ال ا ب م

  .)٤(بتاول  –،وما بھ المشابھة بصفة اضافیة  -بال تاول  –التشبیھ صفة حقیقیة 
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  ٨٢

ة :االول  فة الحقیقی ا :الص امھا ام ارح اقس تعرض الش انیة (اس مانیة او نفس ) جس
ا  مانیة ام ا محسوس(والجس ا اوال او ثانی ي ) ة احساس س االول ف ر :والح البص

،الذوق ،الشم ،اللمس ،والمحسوس ثانیا في االشكال والمقادیر والحركات ،وغیر 
  .)٥(محسوسة ،وختمھا بالكیفیة النفسانیة 

ولھم :الثاني  ي الصفة االضافیة ،كق ذه الحجة كالشمس (االشتراك ف فاالشتراك ) ھ
ة (لى البصر والفھم وھي حالة اضافیة وقد تكون ھیھنا في الجالء بالنسبة ا ) جلی

ي السالسة و ) الفاظ فالن كالماء (كقولھم  ك ) كالنسیم (أي  ف ة وذل ي الرق أي ف
ھ  اح ل ا وحشیا ارت م یكن غریب ى اللسان ول ت عل انھ اذا لم یتنافر حروفھ بل خف

ى الح وذه ال ذي یسرع نف اء ال نفس صار كالم ى ال ب فلسرعة وصولھ ال ق القل ل
د یكون  دن ،وق ة (والنسیم الذي یسري في الب ب ) خفی ي المھل ر بن ول من ذك كق

ك اال من ) ھم كالحلقة المفرغة ال یدري این طرفاھا ( م المقصود من ذل فال یفھ
  .)٦(كان لھ ذھن یرتفع عن درجة العامة 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد هللا الفرھادي الواعظ ،مطبعة سلمان :،واحسن الصیاغة في حلیة البالغة ٢/٢٥١:االیضاح :ظ)١(

  .٦٨:،وعلم البیان ٢٦٢:،وجواھر البالغة ٩:م ١٩٦٧االعظمي ،بغداد ،
  .٩:،واحسن الصیاغة في حلیة البالغة  ٢/٢٥٠:االیضاح :ظ)٢(
  .٨٣- ٨٠:اسرار البالغة :ظ)٣(
  .١/٣٥:شرح نھج البالغة :ظ)٤(
  .١/٣٥: المصدر نفسھ :ظ)٥(
  . ١/٣٥: المصدر نفسھ :ظ)٦(

ین الصفتین الحقیقیة واالضافیة من قبل الشارح وعالقتھ بھذا التقسیم اتومن ھ
ل (یمكنني القول ان الشارح لم یسم ھذین التسمیتین  ا ) المفصل والمجم م یعرفھم ول

ذین وم ھ ك  اال انھ من خالل وضعھ ھذین الصفتین ،وجدت ادراكھ مفھ القسمین وذل
ى  ة واالول فة الحقیقی الل الص ن خ ذان ) ةالجلّی(م رب ھ ث یقت افیة حی ن االض م

،اما الصفة االضافیة  )١(المفھومان من التشبیھ المفصل كما تبین ذلك عند القزویني 
  .)٢(الخفیة فھي قریبة من مفھوم التشبیھ المجمل كما تبین عند القزویني 

د وج ان الباحث ق ي فضال عن ذلك ف د الشارح ف ذین القسمین عن وم ھ د مفھ
  ) .حذف وجھھ(وتارة اخرى ) ذكر وجھھ(تطبیقاتھ حیث یقول تارة

  
  ).مفصل ومجمل(تطبیقات الشارح على تقسیم التشبیھ الى 

  : اظھاره بأمثلة عدیدة منھاادرك الشارح ھذا التقسیم وحاول 
ي .١ ام عل ال االم د  )٣())اِم َعاالنْ  ودَ رُ وُ  ھُ وَندُ ِر یَ ) : ((ع(ق ا اح ول الشارح مرجح ،یق

على التقدیر االخر في استخالص معنى قول االمام ) المجمل (تقدیري وجھ الشبھ 
ام ،) ع( ان ) ووجھ الشبھ (وھو مبالغة في تشبیھ ورود الخلف البیت بورود االنع

ا  د ورودھ ام عن ھ كحال االنع الخلق یردون البیت بازدحام عن حرص وشوق الی
ى اسرار  الماء ،ویمكن ان ق عل یكون وجھ الشبھ ھو ما بیناه من عدم اطالع الخل

ھ  ذي ب ل ال ان العق ا ك الحج وعلى ما تشتمل علیھ المناسك من الحكمة االلھیة ،ولم
ان   ذه االسرار ك تمیز االنسان عن االنعام وسائر الحیوانات معزوال عن ادراك ھ

البیت وسائر المناسك  ال یكون بین االنسان وبین مركوبھ في فرق في الورود الى
  ،وھذا البعد متمثل باستحالة  )٤(وفیھ بعد 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ٨٣

  .٢٥٢-٢/٢٥١:االیضاح :ظ)١( 
  .٢/٢٥٠:المصدر نفسھ :ظ)٢(
ة ١/٢٢٢:شرح نھج البالغة )٣( ق ) ١(،الخطب ق السماء واالرض ،وخل داء خل ا ابت ذكر فیھ ر ی ادم ،وذك

  .فیھا الحج 
  .٢٣٣-١/٢٣٢:المصدر نفسھ :ظ)٤(

فقدان االنسان الطائف بالبیت لكل اسرار الحج واال ما الذي یدفعھ لحج ھذا البیت في 
ك  ى ذل زمن معین من السنة فضال عن تحملھ المشاق المتنوعة من اجل الوصول ال

ین ازدحا ب ب ل القری ت البیت ، لكن حجم االزدحام ھو وجھ التمثی م الطائفین بالبی
ره  ا ذك كازدحام االنعام عند ورودھا ،وھذا الذي یرجح المعنى االول على الثاني مم

  .الشارح 
  
داة االبحذف ) المجمل(و) المفصل(للشارح  تطبیق اخر طبق فیھ مفھوم التشبیھ .٢

 ً ي ووجھ الشبھ معا ق ف ذا التطبی غ  ویمكن مالحظة ھ ا سمي بالتشبیھ البلی وھو م
  .)١(وده من الشرحموضع ور

علما ان ھناك تطبیقات اخرى للشارح في ھذا التقسیم یمكن الرجوع الیھا في 
  .)٢(مواضعھا من الشرح 

  .تقسیم باعتبار وجھ الشبھ من حیث القرب والبعد.٢
دة  ا لصورتیھما في صورة واح ان تشبیھ المشبھ بالمشبھ بھ البد من ان یكون جامع

یكون جلیا من حیث جھة االدراك او خفیا من ذات  تسمى وجھ الشبھ وھذا الوجھ قد
  .اال بعد فكر دقیق

رب   ث ق ده  الجامع وجھ الشبھ وقد ادرك البالغیون ھذا التقسیم من حی  وبع
بین المشبھ والمشبھ بھ ،ومنھم الشارح فقد قسمھما الى قسمین مستفیدا في مفھوم كل 

  .)٣(تقسیم واحد منھما مما عرضھ عبد القاھر من مفاھیم بھذا ال
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة )١(  ج البالغ رح نھ ب  ٤٠٧، ٤٠٤-٢/٤٠٣:ش اب الخط ي ) ٩٤(،ب ة ف رى الخطب اري مج ھ الج كالم
ة  ج البالغ ي نھ ة ف ول الداللی ول هللا ،والحق حاب رس حابھ واص ة .د:اص ري ،مجل اظم الیاس د الك عب

  .١٩:،واالداء البیاني في خطب الحرب ٢٨:م ٢٠٠٣عدد االول ،السنة االولى ،السدیر ،ال
  .٤٤٨-٤/٤،٤/٤٤٦، ١٨٨/ ٢،   ٤٧-٢/٤٦، ٢٦٠-١/٢٥٩:نھج البالغة شرح :ظ)٢(
  .١٤٧، ١٤٥-١٤٤:اسرار البالغة :ظ)٣(
ھو ما ینتقل فیھ الذھن من المشبھ الى المشبھ بھ من غیر شدة نظر :القریب المبتذل .أ

ـ وتأمل،و ذا ب ّوة(مثل الشارح لھ المرآة المجل ا ) الشمس ك ا یكون قریب والتشبیھ ھن
وة  رآة المجل ك الم ر بقلب ھ یخط تنارتھا فان مس واس تدارة الش ك اس ر ببال اذا خط ف

  .)١(وتالحظ الشبھ بینھما
  
د.ب ب  البعی ف : الغری ي ك المراة ف ر ،ك ة نظ ى دق ھ ال ي ادراك اج ف ذي یحت ھوال

  .)٢(ع السارق االشل،وكتشبیھ البرق باصب
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  ٨٤

د  رب والبع ي الق ا سبب ف فضال عن ذلك فان ھذین القسمین لكل واحد منھم
قد یكون مركبا  –أي التفصیل  –فان ادراك الجملة اسھل واقرب من التفصیل لكونھ 

  .)٣(خیالیا او عقلیا
  

القریب ( وفي ھذین القسمین یمكن القول ان الشارح قد ادرك كال القسمین 
مون الجمل الدالة على ھذین القسمین وان لم یعرف ضن یعرض موحاول ا) والبعید

االول منھما وبھذا وجدت الشارح قد ركز في ھذه المسالة على الشواھد دون ذكر 
قاعدة احدھما وھذا یمثل نظرة الشارح التطبیقیة في مقدمتھ اكثر من القواعد وھو 

ھ الى كتابة القواعد یمثل كذلك نظرة الشارح الذوقیة الى البالغة اكثر من نظرت
،فتركیز الشارح ینصب على استقراء الشواھد بدال من وضع القواعد في بعض 
االحیان وھذا بدوره اثر من تاثیرات عبد القاھر على الشارح والذي نستدل علیھ من 
عرضھ القسمین كما تقدم ،وھذا كلھ بدوره یعزز كون تطبیقات الشارح  اكثر اتساعا 

بالمقارنة مع المادة البالغیة الموجودة  في المقدمة ،وھذا ما بینتھ  في المادة البالغیة
  .في اكثر من موضع من ھذه الدراسة 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٥٤ـ  ٢٥٣/  ٢: واالیضاح  ،  ٣٦-١/٣٥:شرح نھج البالغة :ظ)١(
  .١/٣٦:شرح نھج البالغة :ظ)٢(
  .٢٥٤-٢/٢٥٣:،واالیضاح ١/٣٦المصدر نفسھ :ظ)٣(

ى  ول ال ة للوص ون مقدم یاق لتك ذا الس غ ( ھ بیھ البلی ي ) التش ب ((وھ مرات
  :فالتشبیھ قد یكون  )١()) التشبیھ في الخفاء والظھور

ال وجود لھ في االعیان كتشبیھ الشقائق باعالم یاقوت نشرت على (( التخیل الذي .١
  .)٢())رماح من زبرجد 

یكون بمالھ وجوده في االعیان وحینئذ فالھیئة المغیرة في ذلك اما (( تخیل الذي ال.٢
  :بیانھ اذا قایست بین قولھ ) كثیرا(او ) قلیال(ان توجد 

ا  نَّ أوك وم لوامع رام النج   اج
  :مة وبین قول ذي الرّ 

اط    ى بس رن عل    زرقِ أدرر نث
  

ي  فراء ف رج ص ي ب الء ف كح
ج    نع

  

ب   ھا ذھ د مس ة ق ا فض    كانھ
  

عرفت ان االول اغرب من الثاني ،الن الھیئة االولى وھي وجود درر منثور 
ان الشيء عن  ا ك ذھب ،وكلم ا ال على بساط ازرق اقل وقوعا من فضة اجري علیھ

  .)٣())كان اغرب فكان التشبیھ بھ الذ واعجب ) ابعد(الوقوع 
ى ادراك الشارح یمكن الوصول ال) مالھ وجود(ومن الفقرة االخیرة من القسم الثاني 

الھمیة البعد والغرابة في صورة التشبیھ االمر الذي یزید التشبیھ لذة واعجابا من 
قبل ذھن المخاطب لتلك الصورة التشبیھیة على العكس من التشبیھ الذي وصفھ 
باالقل غرابة فان تاثیر صورتھ على ذھن المخاطب تكون اقل لذة واعجابا من 

ومن خالل ادراك  –البعیدة الغریبة  –ھذه الصورة  الصورة البعیدة الغریبة ومن
الذي یأتي من البعد )للتشبیھ البلیغ(الشارح تفاصیلھا فانھا تعكس فھم  الشارح 
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  ٨٥

البلیغ من التشبیھ ما كان من ھذا النوع (( والغرابة في التشبیھ وان لم یسمھ،الن
واالشتیاق الیه ،كان نیله  الطلب له ، والن الشيء اذا نیل بعد لغرابتھ ، ،اعني البعید ،

  احلى ،وموقعه من النفس الطف ،وبالمسرة
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٤١:شرح نهج البالغة )١(
  .١٥٥-١٥٤:اسرار البالغة :،وظ١/٤١:المصدر نفسھ) ٢( 
  .١٥٨-١٥٧:اسرار البالغة :،وظ ١/٤١: شرح نھج البالغة )٣(

موقعھ ببرد الماء على الظما ،كما اولى ،ولھذا ضرب المثل لكل ما لطف 
  :قال 

ھ بن ب ول یص ن ق ذن م ن ینب ة        وھ ن ذي الغل اء م ع الم مواق
ادي   )١())الص

  

وھذا ما ادركھ الشارح في نصھ المتقدم ،وبھذا وجدت التاكید مرة اخرى بان 
ا  ى القاعدة حین زه عل الشارح قد ادرك معظم المباحث البالغیة وان لم یسمھا ،لتركی

  .شواھد احیانا في مقدمتھ ،والتركیز بشكل اكبر على الشواھد في تطبیقاتھ وعلى ال
  

  تطبیقات الشارح على التشبیھ البلیغ 
َ ) : ((ع(قال االمام علي  َ  فِ یْ السَّ  نَ مِ  هللاِ وَ  مْ تُ نْ أ َ ا ،یَ  رُّ فَ أ َ بَ شْ أ ُ حُ !  الَ جَ  ِر َال وَ  الِ جَ ه الرِّ ا  ومُ ل

لصفات التي اوردھا االمام من خالل نفیھ عنھم ،یقول الشارح في بیان ا )٢())الِ طفَ ْأل ا
ة  صفة الرجولیة الستجماعھا ما ینبغي من صفات الكمال االنساني كالشجاعة واالنف

انوا بالصورة المحسوسة للرجال .والحمیة والغیرة  یھم وان ك وعدم ھذه الكماالت ف
ا.الموجبة لشبھھم بھم  ا وصفھم االم وم ) ع( م وذلك قولھ یا اشباه الرجال ،وثانی بحل

ھ  م حاصلة ل وة الحل ت ق ل وان كان االطفال ،وذلك ان ملكة الحلم لیس بحاصل للطف
ال  ى الغضب عن خی دم التسرع ال م كع لكن قد یحصل لھم ما یتصور بصورة الحل
یرضیھ واغلب احوالھ ان یكون ذلك في موضعھ ،ولیس تحصل لھ ملكة تكسب نفس 

ون من ) ع(المام فشبھ ا.)٣(طمانینة كما في حق الكاملین رادا من جیشھ ممن یكتف اف
ذا  ة ،وھ م التافھ ي احالمھ ال ف ر الیسیر ،كاالطف ابون االم ذلیل ، یھ العیش ال الحیاة ب
م  ذلك فھ انوا ك ي االوالع ،واذا ك یعني تاكیده على انھم لیسوا برجال فھم كاالطفال ف

  .)٤(اشباه الرجال وال رجال
د وھذا البعد في وجھ الشبھ الذي یجعل ا اه عن ً بمعن ا ا لیكون بلیغ لتشبیھ غریب

ب  ة الوجھ الغری ذا من ناحی دم ،ھ غ –الشارح بدون تسمیة كما تق ین  -البلی الجامع ب
ذا ھو موضوع  ددة فھ طرفي التشبیھ،اما من ناحیة انتزاع وجھ الشبھ من امور متع

  .القسم الثالث 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٠-٢/٢٥٩:االیضاح)١(
  ).٢٦(،الخطبة ٢/٣٠:شرح نھج البالغة )٢(
  .٣٨-٢/٣٧:المصدر نفسھ :ظ)٣(
  .٢١:االداء البیاني في خطب الحرب :ظ)٤(
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  ٨٦

  .تقسیم التشبیھ الى تمثیل وغیر تمثیل .٣
ي  –من اھمیة التشبیھ الخفي البعید عند الشارح وكونھ  ذا  –أي التشبیھ الخف

ى ا اب ال ذة واعج ب ل دا غری بیھ بعی ان التش ا ك نفس كلم بیھ  )١(ل رض تش ن ع ،یمك
ھ  ھ واھمیت ت انواع د عرض د الشارح وق بیھات الخاصة عن د التش ھ اح ل بكون التمثی

م  ل  –وتطبیقاتھ من قبل الشارح ،ومستغنیا عند النوع الثاني من ھذا القس ر التمثی غی
ات المتكونة من امر لورود شواھده في فقرات متعددة من ھذا المبحث في التشبیھ –

  .واحد 
ول د … (( وقد عرض الشارح التمثیل ، وفرقھ عن التشبیھ ،وقسمیھ ،إذ یق ق

البعض باسم ) خص( ل(التشبیھ المنتزع من اجتماع امور یتقّید بعضھا ب د ) التمثی وق
ؤخر (یكون ذلك على وجھ االستعارة ،كقولك للمتردد في االمر  دم رجال وت اراك تق

ا اذا ترید انك ) اخرى  د ال یكون كم ؤخر اخرى ،وق في ترددك كمن یقدم رجال وی
  .)٢())١٥الجمعة) مثل الذین حملوا التوارة (كقولھ تعالى ) التشبیھ(ابرزت الفاظ 

ارح  دت ادراك الش ي وج ول ان ن الق دم یمك ارح المتق ص الش الل  ن ن خ وم
ة  دلول كلم دل فھ) خص(فقرات التمثیل من خالل تعریفھ للتمثیل ،فضال عن م ي ت

یال  رن بشرط محدد لكي یكون تمث زاع  –على فھم الشارح بان التشبیھ یقت و انت وھ
ھ  ا ادرك ذا م رع ،وھ و الف ل ھ التشبیھ من عدة امور ،وان التشبیھ ھو االصل والتمثی
ل تشبیھ  ل  تمثی ھ فك ل اخص من رى ان التشبیھ عام والتمثی ل اذ ی عبد القاھر من قب

 ً یال ل تشبیھ تمث یس ك ي ، وم)٣(ول دلول كلمت دت ادراك ) یكون او ال یكون(ن م وج
ى التشبیھ  ا ال ود ثانیھ ى االستعارة ،ویع ا ال الشارح نوعي التمثیل والذي یعود اولھم
ال  ن االول ف یض م ى نق ھ ،عل دیر االداة فی ن تق اھرا ویمك وي االداة ظ ذي یح أي ال

  .)٤١(یكون فیھ ذلك ،وھذان النوعان درسا عند الباحثین المعاصرین
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٤١:شرح نھج البالغة :ظ)١(
  .٤٢-١/٤١:المصدر نفسھ )٢(
  .٨٤:اسرار البالغة :ظ)٣(
  .٣٥٩-٢٩٧:،والبالغة والتطبیق  ٢٦٥:جواھر البالغة :ظ)٤(
  

ارح  رض الش د ع ث وق ذا المبح ي ھ ود ف و المقص ل ھ بیھ التمثی ا ان تش علم
ث االست ین االستعارة والتشبیھ من حی ة ب ة العالق ھ طبیع عارة في التمثیل ھنا الدراك

ل  ة التمثی التشابھ واالختالف فضال عن كل ما تقدم فانني وجدت ادراك الشارح اھمی
ي ان  )١(عن غیره من مسالة اھمیة التشبیھ البعید الغریب المتقدمة  دة تعن ذه الفائ ،وھ

ان تشبیھ التمثیل ابلغ من غیره((  ى امع اج ال ذي یحت ھ من التفصیل ال ي وجھ ا ف ،لم
ي  ا  ف درھا ،ویضاعف قواھ ع ق اني یرف فكر ،وتدقیق نظر ،وھو اعظم اثرا في المع
تحریك النفوس لھا ،فان كان مدحا كان اوقع،او ذما كان اوجع ،او برھانا كان اسطع 

ن ا ة م ورة المنتزع تخراج الص ھ الس ي فھم ذھن ف د ال ى ك اج ال م یحت ن ث ور ،وم م
  .)٢()))وجھ الشبھ(متعددة ،حسیة كانت او غیر حسیة لتكون 

ومن ھذا یمكن القول ان فقرات الشارح في مقدمتھ متداخلة بعضھا مع بعض 
،فمن خالل اھمیة التشبیھ البعید الغریب تعرض الشارح الھمیة التشبیھ البلیغ 

غة بعضھا مع واھمیة التمثیل مما یعكس ادراكھ اھمیة تداخل فقرات ومباحث البال
  .البعض االخر 

  تطبیقات الشارح على التمثیل 
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  ٨٧

  
ِ لَ  نْ مِ  وَ ھُ ) : ((ع(قال االمام علي .١ ول  )٣())وتِ ُبكَ نْ العَ  ِج ْسنَ  لِ ثْي مِ فِ اتِ ھَ بُ س الشُّ ب یق

فات  دى ص ى اح ان  معن الل بی ن خ نص م ذا ال ى ھ ف عل ا التعری ارح مطبق الش
ي  ام عل الم االم ي ك وف ف ن ل)  ع(الموص ھ م ج كون ل نس ي مث بھات ف بس الش

ذا  ھ ھ ة ،ووج ور الواھی ل االم وت مث ج العنكب وت ،ان نس ل(العنكب ان ) التمثی
ر  ة تكث الشبھات التي تقع على ذھن مثل ھذا الموصوف اذا قصد حل قضیة مبھم
ي  ك الشبھات ف ھ ،فتل ھ لضعف ذھن دي ل فیلبس على ذھنھ وجھ الحق منھا فال یھت

ھ وت وذھن ج العنكب بھ نس ا تش تمكن  وھنھ ا ال ی ھ فكلم ع فی ذباب الواق بھ ال ا یش فیھ
الذباب من خالص نفسھ من شباك العنكبوت لضعفھ كذلك ذھن ھذا الرجل اذا وقع 
وه  ن ادراك وج عفھ ع ھ وض ة عقل ا لقل ق منھ ھ الح ص وج بھات ال یخل ي الش ف

  .)٤(الخالص 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٤١:شرح نھج البالغة :ظ)١(
  .٢٦٥:جواھر البالغة )٢(
ھ ) ١٦(،باب الخطب  ١/٣١٠:شرح نھج البالغة )٣( ین ) (من كالم ل م ب ن یتصدى للحك ي ذم م ف

  .االمة ولیس لذلك باھل 
  .١/٣١٦:المصدر نفسھ : ظ)٤(
َ ) : ((ع(قال االمام علي .٢ َ ا یَ  دَ عْ ا بَ مْ أ َ رالمْ َك مْ تُ ْنأا مَ نَّ إفَ  اقِ رَ عِ الْ  لَ ھْ أ َمَ حَ ! لِ اِمحَ ة الْ أ  تْ ل

َ ا لّمفَ  َ  تْ مَّتَ أ َ َم،وَ  تْ َصلَ مْ أ َ تَ  الَ َطا ،وَ َھمُ یِّ ت قَ ا َ ا َھثَ ِر وَ ا ،،وَ ُھمیُّ أ ا  َمِهللا ا وَ َمأا ھَ دُ َعبْ أ
 َ ً یَ تِ م اخْ كتُ تیْ أ َإ تُ جئْ  نْ كِ لَ ،وَ  ارا ً وْ َس مْ كُ یْ ل ل  )١())قا ة التمثی دركا اھمی ول الشارح م ،یق

ي بوان سماه تشبیھا اال الصورة منتزعة من امور  نَّ أ ان تعدد وجوه الشبھ تعن
ام  دد ،ان االم ذا التع بب ھ میة بس ن التس ارح ع تغنى الش دة فاس د ) ع(ع قص

ا اوصافا خمسة وبوجوه الشبھ ) توبیخھم( ر لھ المرأة الحامل وذك في تشبیھھم ب
  .)٢(الخمسة تم تشبیھھم بالمرأة المذكورة وتم توبیخھم من ھذه الجھة 

ام وق رج االم انس اذا ) ع(د اخ نفس ت اھدة ،وال الحس والمش راد ب ى الم المعن
د  ا تایی زداد حینھ ھ وی م ب ا ھي اعل ى م ھ ال ا تجھل ي ومم ى جل ي ال ن خف ا م اخرجتھ

  .)٣(المعنى وایضاحھ 
دة  اھدة وفائ ة المش ورة المحسوس ى الص راج ال ذا االخ ارح ھ د ادرك الش وق

ل التمثیل بھذه الصورة وھذا االدارك وجد وان  –تھ یعكس فھم الشارح الھمیة التمثی
ھ  ي مقدمت ذكرھا ف م ی ة  -ل ر اھمی ھ ذك ى ان د ال ث عائ ب راي الباح بب بحس ،والس

اك  ا ان ھن دم ،علم ا تق ل كم م ان التشبیھ ھو اصل التمثی التشبیھ واكتفى بھا كونھ فھ
  .)٤(تطبیقات اخرى للتمثیل یمكن الرجوع الیھا في مواضعھا من الشرح 

  
  التشبیھ  اغراض

ین أو  لكل فن من الفنون الكالمیة بصورة عامة والبالغیة بصورة خاصة غرض مع
ـ  ل (( اغراض متعددة تكون سببا للمجيء بھا من ھذه الفنون التشبیھ ف ھ یعمل عم ان

ین المشرق والمغرب ا ب د المسافة م ك بع   السحر في تالیف المتباین حتى یختصر ل
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة  ٢/١٩٢:ة شرح نھج البالغ)١( راق ) ٦٨(،الخطب ي ذم اھل الع م :املصت (ف ي ال  :اسقطت ،واالی الت
  ).بعل لھا 

  . ١٩٣-٢/١٩٢:المصدر نفسھ :ظ)٢(
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  ٨٨

  .٢٦٦:جواھر البالغة :ظ)٣(
  .١١٤-١١١، ١٠١-٥/١٠٠:شرح نھج البالغة :ظ)٤(

ئم وا ین المش ا ب ع م ي ویجم بھا ف ام ش ة باالوھ اني الممثل ك للمع و یری رق ،وھ لمع
ن  ان م ك البی رس ،ویعطی ك االخ ق ل ة ،وینط باح القائم ة واالش خاص المماثل االش

  .)١())االعجم ،ویریك الحیاة في الجماد 
  .)٢(تقسم اغراض التشبیھ عند الشارح والبالغیین الى قسمین 

  
  .اغراض التشبیھ العائدة الى المشبھ :اوال 

ا یك م المجھول : ون غرض التشبیھ عائدا الى المشبھ لغرضین ھم ان الحك بی
بیان امكانھ عندما ال یكون بینا فیحتاج (( او ال یكون وبیان الحكم المجھول یقصد بھ 

  :) ٣(كقولھ ) لبیانھ (الى التشبیھ 
قِ  نْ إف امَ  تف تَ أو االن   م ْھُ نْ ِم ن

  

كَ ن َّإف   ضُ  المس زالِ دم ِ بع    الغ
  

  

ده ان یقول ان الممدوح فاق االنام حتى لم یبق بینھم وبینھ مشابھة فان مقصو
بل صار اصال بنفسھ ولما كان ھذا في الظاھر كالممتنع اذ یبعد ان یتناھى انسان في 
زال  الفضائل الى ان یخرج من نوعھ احتج لدعواه بان المسك وان كان بعض دم الغ

  .)٤())ال یعد دما  في  اصلھ فقد خرج عن صفة الدم وحقیقتھ حتى صار
انھ (وقد یقصد في بیان الحكم المجھول بیان مقداره كقولك للشيء االسود 

فان المقصود من ھذا التشبیھ بیان مقدار السواد في الحلوكة ال امكان ) كحلك الغراب
  .وجوده

د یكون  م مجھول فق ان حك ذي ال یكون غرضھ بی اما الغرض الثاني وھو ال
ب( نقل غرضھ احد امرین احدھما  ى القری نفس ) النفس من الغریب ال ف ال ؛ الن ال

  مع الحسیات 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٨:اسرار البالغة )١(
از :ظ)٢( ة االیج اح  ٧٣:نھای دھا ،واالیض ا بع ة  ٢٤٢-٢/٢٣٦:وم واھر البالغ م  ٢٧٤-٢٧٠:،وج ،وعل

  .٨٦-٨٠:البیان 
ي  شرح)٣( وان المتنب ر :دی وقي ،الناش رحمن البرق د ال ان :وضعھ عب روت ، لبن ي ،بی اب العرب دار الكت

  .٣/١٥١:م ١٩٨٠–ھـ ١٤٠٠،
  .١/٣٩:شرح نھج البالغة )٤(
من العقلیات لتاخر كثیر من العلوم العقلیة عن الحسیة فاذا ذكرت المعنى العقلي )اتم(

من الغریب الى القریب ، والثاني ان  الجبلي ثم عقبھ بالتمثیل الحسي فقد نقلت النفس
ون  رب فیك ون اغ ذ یك ابھ حینئ ابھین ،الن التش ین المتش دة ب د المباع اب (یقص اعج

نفس  بیھ ) ال ذلك التش ر (ب ن ) اكث ر م د اكث م یعھ ذي ل ب ال نفس بالغری ،الن شغف ال
  .)١(المالوف المعتاد

بھ اد ى المش دة ال راض العائ ن االغ مین م ذین القس ي ھ دت ف د وج راك وق
ى  ان المعن الل بی ن خ ول م م مجھ ان حك ى بی امھا ال راض وانقس ذه االغ ارح ھ الش
بس  ة الل یة ازال بیھ االساس ة التش بیھیة ،الن وظیف ورة التش الل الص ن خ وم م المرس

ان  ى االذھ ھ ال ن االنضار ویقرب وه ع ى ویجل ن المعن ن  )٢(والغموض ع ال ع ،فض
ان  ذي ال یكون غرضھ بی اني ال ھ ادراكھ الغرض الث م مجھول من خالل ادراك حك



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرح نھج البالغة لكمال الدین البحراني دراسة بالغیة ــــــــــــ
  

  ٨٩

ى  ین عل ي تع ة الت بیھ من الوسائل الفنی ى ذھن المخاطب ، الن التش ره عل ة اث طبیع
  .)٣(تصویر كثیر من المعاني وتتیح لھا االستقرار في النفس والتاثیر فیھا 

ن  دة ویمك اتھم العدی الل مؤلف ن خ ین م ذین الغرض ون بھ ي البالغی د عن وق
  .)٤(ضعھا من مؤلفاتھم مالحظة تلك العنایة في موا

  
  .اغراض التشبیھ العائدة الى المشبھ بھ :ثانیا

د  ي عرضھا عب وجدت ادراك الشارح ھذه االغراض من خالل الشواھد الت
  القاھر 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٣٩:شرح نھج البالغة: ظ)١(
  .١/٧٣:فن التشبیھ :ظ)٢(
اني :ظ)٣( ویر البی ون التص ت ،ط.د:فن ل ،الكوی ورات ذات السالس ل ،منش ق الفی ـ ١،١٤٠٧توفی –ھ

  .١٥٥:م ١٩٨٧
از :ظ)٤( ة االیج اح  ٧٣:نھای دھا ،واالیض ا بع ة  ٢٤٢-٢/٢٣٦:وم واھر البالغ م  ٢٧٤-٢٧٠:،وج ،وعل

  .٨٦-٨٠البیان 
  

ا  ل فرع ال واالص رع اص ل الف ي جع د  )١(ف د یقص ادح ق ان الم ول ب ى  ((،اذ یق عل
ق  ل (طری ھ ) التخیی د علی ھ زائ ره ان ر عن نظی ي الشيء القاص وھم ف بھ (ان ی ویش

ث صار ) الزائد بذلك الناقص ى حی الغ ال یقصد بھ اعالء شان ذلك الناقص أي ھو ب
  :اصال للشيء الكامل في ذلك االمر كقولھ 

باح ك دا الص   ھ َُتغرَّ  نَّ أوب
  

ھُ    ةِ  وج ینَ  الخلیف دحُ  ح    یمت
  

ور والضیاء من اال ترى أنّ  ي الن م واشھر ف ة اعرف وات ھ جعل وجھ الخلیف
  .)٢())الصباح حتى شبھ الصباح بھ ،وقد یقصد الذام عكس ذلك  

اقص من اجل  د بالن وھذا الغرض ھو من اجل التخییل من خالل تشبیھ الزائ
د(اتم من المشبھ ) الناقص(االدعاء ان المشبھ بھ  ون ) الزائ ھ البالغی ا ادرك ذا م ،وھ

  . )٣(مؤلفاتھم  في
) الزائد (اتم من المشبھ ) الناقص(ومن ھذه المبالغة واالدعاء ان المشبھ بھ 

التشبیھ المقلوب او ( وھي ) الثاني(یمكنني عرض مسالة قریبة من ھذا الغرض 
  ).المعكوس

  
  )المعكوس(التشبیھ المقلوب 

ذي یصح عكس بیھ ال ي التش ھ ف الل حدیث ن خ بیھ م ذا التش ھ ادرك الشارح ھ
والذي ال یصح عكسھ وجعل من المبالغة المقصودة في التشبیھ سببا للمنع في عكس 

  .)٤(الطرفین وسببا لجواز الجمع ،وقد تاثر بعبد القاھر في ھذه الفقرة 
فالتشبیھ الذي یمتنع العكس فیھ ھو عندما یكون الغرض من التشبیھ فیھ 

  الحاق 
  لناقص ،كما اذا شبھت شیئا اسودا بخافة مبالغة في اثبات الحكم ل) الناقص بالزائد ( 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٦-٢٠٥:اسرار البالغة :ظ)١( 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرح نھج البالغة لكمال الدین البحراني دراسة بالغیة ــــــــــــ
  

  ٩٠

  .٤٠-١/٣٩:شرح نھج البالغة )٢(
دھا ،واالیضاح  ٧٣:نھایة االیجاز :ظ)٣( ا بع م  ٢٧٤-٢٧٠:،وجواھر البالغة  ٢٤٢-٢/٢٣٦:وم ، وعل

  .٨٦-٨٠:البیان 
  .٢٠٤-٢٠٢:اسرار البالغة :ظ)٤(

ً حسن البیاض والصورة بالبدر والشمس  ومثل ھذا  یمتنع العكس ( الغراب او وجھا
  .)١(فیھ الن تنزیل الزائد منزلة الناقص یضاد المبالغة االولى 

  

دما  ھ ھو عن ع (( والتشبیھ الذي یصح العكس فی ین ( یكون المقصود الجم ب
ورة  ق الص ي مطل یئین ف ون الش كل او الل رس ال )او الش رة الف بح بغ بیھ الص ، كتش

یال  اض قل الجل المبالغة في الضیاء ، بل الجل ظھور بیاض في سواد مع كون البی
واد  ى الس ائز (باالضافة ال ذ ج رس بالصبح ) والعكس حینئ و شبھت غرة الف ا ل كم

(()٢(.  
  

لفظتي  من خالل مدلول) المعكوس (وقد وجدت ادراك الشارح ھذا التشبیھ 
یمتنع العكس ویصح العكس ،فضال عن ادراكھ شرطي امتناع العكس وجوازه 
،فضال عن تسمیة النوع الثاني بالذي یصح عكسھ اذ فیھ داللة على ادراك الشارح 

  ).المعكوس (تسمیة ھذا التشبیھ 
ا  دة منھ بیھ تسمیات عدی ذا التش ى االصول ، والطرد : ولھ روع عل ة الف غلب

، وقد تاثر الشارح في تسمیتھ بتسمیة عبدالقاھر لھذا  )٣(ھ المقلوب والعكس ، والتشبی
  .)٤(التشبیھ

  

  تطبیقات الشارح على اغراض التشبیھ 
ا  ا تارك ن اجلھ بیھ م اتي التش ي ی راض الت ة االغ ان اھمی ارح ببی ي الش عن
ان  ك ب ھ ذل ھ ،ویمكن توجی ى المشبھ او المشبھ ب د  ال ى ان الغرض عائ ز عل التركی

ذه الغرض بال ھ المكون من الطرفین ،ومن ھ تالي ینعكس لیكون غرض التشبیھ ذات
  :التطبیقات 
  

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٤٠:شرح نھج البالغة )١(
  . ١/٤٠: المصدر نفسھ:ظ)٢(
  .٢٧٥:،وجواھر البالغة  ٧٢:،وعلم البیان ١/٤٢١:المثل السائر :ظ)٣(
  .٢/٢٤٢:،واالیضاح  ٢٠٤-٢٠٢:البالغة اسرار :ظ)٤(
ي .١ ام عل َ و ُنبَ  ھُ َعمَ  امَ َق) : ((ع(قال االم ِ أ ھِ ب ِإلْ ا مةْضخَ هللا ِ الَ َم ونَ مُ ِضخْ یَ  ی  ةَ َتبْ نَ  لِ ب

ِ الرَّ  ) ع(م كنایة عن كثرة توسعھم بالمال وقد شبھ ض، یقول الشارح ان الخ) ١())یِع ب
ت تستلذ م االبل نبت الربیع ،ووضخخمھم لمال هللا بخ جھ التشبیھ ان االبل لما كان

بس االرض  ب ی ھ عقی ك لمجیئ نبت الربیع بشھوة صادقة وتمالء منھ احناكھا ،وذل
ال مشبھا  ت الم ھ من بی ا اكل ان م وطول مدة الشتاء ،ومع ذلك طیبھ ونضارتھ ،ك

ي  ك ف ل ذل رھم ، وك معرض (لذلك من جھة كثرتھ وطیبھ لھم عقیب ضرھم وفق
  .)٢(ستلزم الرتكاب مناھي هللا المستلزم لعدم التاھل الذم والتوبیخ الم
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  ٩١

ي .٢ ام عل ال االم ِتَ اعْ ) : ((ع(ق ِ رُ ب وا وُنكُ  تَ َال وَ …،  یسَ لِ بْ إب هللاِ  لِ ْعفِ  نْ ِم انَ ا َكَموا ب
ُ  نِ ى ابْ لَ ر عَ بِّ كَ تُ المْ كَ  ُ عَ جَ  لٍ ضْ ا فَ مَ ر ِیْ غَ  نْ ھ مِ مِّ أ ُ ل ، یقول الشارح مقتبسا )٣())یھِ فِ  ھ هللا

ھ من ایا ى قول ان معن ال (( ت الذكر العزیز ،لتقویة االمر بالنھي عن الكبر في بی
ل عن .تكونوا كالمتكبر على ابن امھ  اراد بذلك المتكبر قابیل حین قتل اخاه ھابی

ر    كبر وحسد ،وھو نھي عن  ى قصة ) الكب ى بعض وال ایضا من بعضھم ال
ھ  ریم بقول ران الك ُل عَ (قابیل وھابیل اشار الق ً َواْت ا ُْرَبان ا ق َب ْذ َقرَّ ِ َحقِّ إ ْي آَدَم ِبالْ َ اْبَن أ ْیِھْم َنَب ) َل

الِِمینَ (الى قولھ    .)٥()))٤()َجَزاُء الظَّ
ومن ھذه التطبیقات یمكن القول ان الشارح حاول ان یعرض اغراض 

أي  ىالتشبیھ في حاالت متنوعة من الذم والتوبیخ وما الى ذلك ولم یخص عل
  الطرفین عائد الغرض 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣(،الخطبة  ١/٢٥٠:شرح نھج البالغة )١( 
  .١/٢٩٣:المصدر نفسھ :ظ)٢(
  .في امر السامعین باالعتبار بحال ابلیس:،الفصل الثاني ) ٢٣٤(،الخطبة  ٤/٢٤٣:المصدر نفسھ )٣(
اَل َواْتُل َعَلْیِھْم َنبَ ( :قال تعالى )٤( ِر َق َن اْآلَخ ْل ِم َحِدِھَما َوَلْم ُیَتَقبَّ َ بَِّل ِمْن أ ُ ً َفُتق ُْرَبانا َبا ق ْذ َقرَّ ِ َحقِّ إ َ اْبَنْي آَدَم ِبالْ أ

قِینَ  ُمتَّ ُ ِمَن الْ َما َیَتَقبَُّل هللاَّ نَّ ِ َك َقاَل إ ْقُتَلنَّ ھ  )٢٧:المائدة( ) َألَ ِمي : (الى قول ثْ ِ إ وَء ب ْن َتُب َ ُد أ ِری ُ ي أ نِّ ِ َك َفَتُكوَن إ ِم ثْ ِ َوإ
الِِمینَ  اِر َوَذلَِك َجَزاُء الظَّ َْصَحاِب النَّ   ) ٢٩:المائدة) (ِمْن أ

  .٤/٢٥٧:شرح نھج البالغة )٥(
وھذا ما یدخلني مرة اخرى عند الموازنة بین مقدمة الشارح وتطبیقاتھ حیث جاءت 

ن متفوقة على تطبیقاتھ م) اغراض التشبیھ ( مقدمة الشارح في موضع عرضھ 
ناحیة تحدید جھة الغرض المشبھ او المشبھ بھ ، وقد وجھت عدم تحدید جھة 
الغرض في التطبیقات بادراك الشارح اھمیة الطرفین في تكوین المقصود من 

  .التشبیھ 
ي  ا ف وع الیھ ن الرج بیھ یمك راض التش ي اغ دة ف ات عدی ارح تطبیق وللش

  . )١(مواضعھا من الشرح 
  

  فرق التشبیھ  من المجاز 
  ،اذ یقول الشارح) ٢(ض الشارح ھذا الفرق متاثرا بما عرضھ عبد القاھر عر

اظ مخصوصة ((  ھ حروف والف اني ل ى من المع ھ معن یس من المجاز الن التشبیھ ل
ان ) كالكاف وكان ونحو ومثل ( ھ ك ة علی اظ الدال اذا صرح بااللف تدل علیھ وضعا ف
عن موضوعھ االصلي فال یكون لم یكن نقال للفظ ) زیت كاالسد (فاذا قلت ) حقیقة (

  .)٣())مجازا 
ل  ھ ب ي مقدمت م یعرف التشبیھ ف ول ان الشارح ل ذا المبحث یمكن الق وفي ھ
ارح  ات الش عة تطبیق ده س ا یؤك ذا م رح وھ من الش ھ ض ي تطبیقات ھ ف ق مفھوم طب
بیھ  یمات التش ن تقس ة م رات متنوع ي فق ھ ف ا وجدت ذا م ھ وھ ى مقدمت ة عل البالغی

ن  ال ع ة فض ض المتقدم اھر او بع د الق ھ عب ا عرض ر بم كل مباش ارح بش اثر الش ت
ذلك  ى بعض الشواھد وك اھر عل د الق ھ عب ا علق ع م ب م ات المتشابھة بالمطل التعلیق
ة  رھم بغلب ي حین سمي من غی ذه التسمیة ف ي تسمیة  التشبیھ المعكوس بھ االمر ف
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  ٩٢

م اقسام ال ھ معظ ى االصول او الطرد والعكس ،فضال عن ادراك روع عل بیھ الف تش
را  رك ام ارح ان یت تطاع الش ول اس وس والمعق ة المحس ن ناحی   ،فم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة :ظ)١(  ج البالغ رح نھ  ٢٩١،٣٥٠-٤/٢٩٠، ٣١٤– ٣١٣، ٣١٠-٢/٣٠٩، ٣٠٠-١/٢٩٩:ش

،٥/٢٧١.  
  .٢٢٣-٢٢٢:اسرار البالغة :ظ) ٢(

ذي ذكر عبد القاھ ن المجاز ال تعارة م د عد االس ا ان الشارح ق بیھ ،علم ر ھذا الفرق بین االستعارة والتش
  .تكون عالقتھ المشابھة 

  .١/٤٠:شرح نھج البالغة )٣(
یتضح بھ جھده الواضح وذلك من خالل دفاعھ عن جواز تشبیھ المحسوس 

عقلي وھو  بالمعقول وناقش رفض الرازي لھذا القسم واثبت جواز ھذا التشبیھ بشكل
بھذا متاثرا باستحسان عبد القاھر لشواھد ھذا التشبیھ ،ومن ناحیة االقسام االخرى 
ادرك التشبیھ المفصل والمجمل والقریب والبعید والتشبیھ البلیغ والتمثیل وان لم یسم 
ویعرف جزءا من ھذه التشبیھات لكنھ عرف المفھوم في التطبیق ففي التشبیھ 

لكنھ عرف التشبیھ ) حذف وجھھ (وفي المجمل ) ھ ذكر وجھ( المفصل یقول 
الغریب والتمثیل وذكر مفھوم البلیغ من خالل اعطاء االولویة الھمیة التشبیھ 

  .الغریب عنده 
فضال عن ذلك ادرك الشارح اغراض التشبیھ ،والتشبیھ المعكوس وشروط 

  .عكسھ،وفرق بین التشبیھ والمجاز 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  )تعارةاالس( 

ك من  راد وذل ى الم تعد االستعارة من الفنون البالغیة المؤثرة في رسم المعن
ھ والمستعار  خالل اعتمادھا على التشبیھ كاصل لھا وھذه المشابھة بین المستعار من

  .لھ ھي احدى عالقات المجاز المتقدمة 
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  ٩٣

طالح  وم دون اص الق المفھ ن اط تعارة م ت االس طالح )١(انتقل ى االص ،ال
،ومن ثم اعتمد البالغیون على االساس اللغوي لالستعارة )٢(ھوم بدون تعریف والمف

  .)٤(من اجل تعریفھا بتعریفات عدة)٣(
ول ھي  ا اذ یق ي تعریفھ حا ف ا وواض اھر دقیق د الق ان عب د ك د : (( وق ان تری

ھ  ى اسم المشبھ ب ره وتجيء ال دع ان تفصح بالتشبیھ وتظھ تشبیھ الشيء بالشيء ف
ف  )٥())وتجریھ علیھ  فتعیره المشبھ ف عن تعری ،وعرفھا الرازي تعریفا غیر مختل

ي التشبیھ (( عبد القاھر  ة ف ھ الجل المبالغ ذكر الشيء باسم غیره واثبات ما لغیره ل
ال ))  ة (( وق ل الشيء للشيء الجل المبالغ ل الشيء الشيء او جع ارة عن جع   عب

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب :ظ)١(  ران  ١/٣١٦:الكت اني الق روت :،ومع ب ،بی الم الكت راء ،ع اد الف ن زی ى ب ا یحی و زكری اب

  .١/٢٣٩: م ٢،١٩٨٠،ط
ل ،:النقائض :ظ)٢( ة بری دن مطبع ھ باالوفسیت ١٩٥٠ابو عبیدة معمر بن المثنى ،طبع لی م ،اعادت طبع

  .١/٢٧٥:مكتبة المثنى ،بغداد 
ان ال:ظ)٣( رب لس ور :ع ن منظ روت ،) ـھ٧١١ت(اب ادر ،بی   : م ١٩٥٥،دار ص

ور( ك ) ع بح تل ى تص ر حت ى آخ خص ال ن ش يء م ل الش ة أي نق ن العاری اخوذة م تعارة م االس
ارة  ة والع ھ ،والعاری ار الی ن خصائص المع ة م ین :العاری ین اثن ون ب نھم ،یك داولوه بی ور .مات وتع

  .لب منھ ان یعیره ایاهط:طلب العاریة ،واستعارة الشيء منھ :واستعار 
  .٢٦٨:،وكتاب الصناعتین  ٩٦:،والرماني وجھوده البالغیة  ١/١٥٣:البیان والتبیین :ظ)٤(
  .١٠٦-١٠٥:دالئل االعجاز )٥(

  
ي التشبیھ  ا السكاكي  )١())ف ذكر أ ھي(( ،وعرفھ ھ أن ت د ب ي التشبیھ وتری حد طرف

ھ ،داال بھ ب ي جنس المش بھ ف ول المش دعیا دخ ر ،م ك الطرف االخ ك باثبات ى ذل  عل
ات)٢())للمشبھ ما یخص المشبھ  ة  ، وھذا من التعریف ھ حصر االستعارة نَّأل؛ الدقیق

  .)٣(التصریحیة واالستعارة بالكنایة او المكنیة 
ومن اعتماد االستعارة على التشبیھ الجل المبالغة فیھ جاء التعریف الذي 

یل في حد االستعارة انھا جود ما قأ: (( وصفھ الشارح بكونھ االجود اذ یقول 
استعمال اللفظ في غیر ما اصطلح علیھ في اصل المواضعة التي بھا التخاطب الجل 
المبالغة في التشبیھ ،وبالقید االول  احترزنا عن الحقائق الثالث اللغویة والعرفیة 

  . )٤())والشرعیة وبقولنا الجل المبالغة في التشبیھ عن سائر وجوه المجاز 
ختیار الشارح ھذا التعریف الحتوائھ على مكان االستعارة من وقد وجدت ا

داللة على ان ) استعمال اللفظ في غیر ما اصطلح علیھ (المجاز والتشبیھ فمن خالل 
یدل على انھا مجاز لغوي ) الجل المبالغة في التشبیھ(االستعارة مجاز ،ومن خالل 

ضع االستعارة من بھذین النصین قد عرض موفعالقتھ المشابھة ،  -مرسل –
  .المجاز والتشبیھ 

د االستعارة  ا احدى فوائ ة فانھ ا  ىحدإھي واما المبالغ دة الكالم ،وعلیھ اعم
عره  ین االدب بش ظ وتحس زیین اللف ور ت ا یتص رف ،وبھ ي التوسع والتص ول ف المع

د )٥(ونثره  دا في صورة متجسدة تزی ان اب ذا البی رز ھ ،ولھا قیمة في التعبیر بانھا تب
دره ن ةق د اللفظ ك لتج ال ،وان ل فض د الفض ھ بع ب ل   بال ،وتوج

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٢:نھایة االیجاز في درایة االعجاز )١( 
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  ٩٤

  .٤٧٧:مفتاح العلوم )٢(
  .١/١٤٠:معجم المصطلحات البالغیة :ظ)٣(
  .١/٤٢:شرح نھج البالغة )٤(
ي وخصومھ الوساطة ب:ظ)٥( اني :ین المتنب ز الجرج د العزی ن عب ي ب ـ٣٦٦ت(القاضي  عل ق ) ھ ،تحقی

  .٤٨ص:٣محمد ابو الفضل ابراھیم وعلي محمد البجاوي ،القاھرة ،ط:
  

الواحدة قد اكتسبت فیھا فوائد ،حتى تراھا مكررة في مواضع ولھا في كل واحدة من 
  .)١(ن منفرد ،وشرف منفرد أتلك المواضع ش

ي دخول المشبھ وقد وجدت اد ف وف ي التعری ة ف راك الشارح غرض المبالغ
ة  ة الحقیق تعارة منزل زال االس الة ان ھ بمس بھ ب نس المش ي ج د )٢(ف دخول ق ذا ال ،وھ

  .عرضھ السكاكي في تعریفھ المتقدم لالستعارة 
ام) المبالغة(وحاول الشارح تطبیق   بتطبیقات عدة، منھا تعلیقھ على قول االم

َ ا تُ وْ مَ الْ  رُ قْ فَ الْ ) : ((ع( علي ول )٣())رُ بَ كْ أل ظ الموت : (( الشارح  اذ یق ھ لف استعار ل
ي ھي . بوصف االكبر  ھ الت ر عن مشتھیاتھ ومطلوبات ا فالنقطاع الفقی اما كونھ موت

ا .مادة الحیاة ،وتالمھ لفقدھا  ھ ،وام دة حیات ر م واما انھ اكبر فلتعاقب االمھ على الفقی
  .)٤())لمبالغة في شدتھ وھو ا.الم الموت ففي وقت واحد 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤١:اسرار البالغة : ظ )١(
  .٤٤-١/٤٣:شرح نھج البالغة :ظ)٢(

ة         ة الحقیق تعارة منزل ل االس ي تنزی ارح ف ول الش يء : یق ف للش تعیرون الوص د یس م ق م إنھ اعل
  المعقول ویجعلون 

ادة الرجل ذ        و لزی تعارة  العل ك كاس لك كالثابت لذلك الشيء في الحقیقة وكان الحقیقة  لم توجد ،وذل
  على 
  :غیره في الفضل ثم وضعھم الكالم وضع من یذكر علوا مكانیا كقول ابي تمام       

  
عد حّت ولُ الجن ّظى یویص    ھ

  

ھ ُن َّأب   ة ًل ماءِ حاج ي الس    ف
  

  .ویرفعھ راسا ویجعل الممدوح صاعدا في السماء صعودا مكانیا ) التشبیھ ینسي(ان  نافقصد ھ          
  ).١٤٩(،الحكمة  ٥/٣٣٥:شرح نھج البالغة )٣( 
  . ٥/٣٣٥: المصدر نفسھ )٤(

  
  الفرق بین االستعارة والتشبیھ 

ھ  اھر من قبل ، وحاول )١(ادرك الشارح ھذا الفرق متاثرا بما عرضھ عبد الق
رق ب ھ ان الف و صیاغتھ بقول تعارة والتشبیھ ھ م اضافي : (( ین االس بیھ حك ان التش

ت  ك اذا قل ذلك فان تُ أر(یستدعي مضافین،ولیس االستعارة ك ً  ی دا ذكر شیئا ) اس م ی ل
ھ الجل  یس ل ى لفظا ل ل اعطي المعن ك تشبیھا  ب م یكن ذل آخر حتى تشبھ باالسد فل
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  ٩٥

نفس ذلك الشيء  المشابھة بینھ وبین معناه االصلي وما ھو الجل شيء اخر ال یكون
ي االستعارة )٢()) ھ ف یس ل ى لفظا ل ،فقد ركز على ذكر احد الطرفین واعطاء المعن

  .،وعكس ذلك في التشبیھ 
  متى تصرح بالتشبیھ ومتى تبقیھ استعارة 

رب (( اذا قویت  المشابھة بین الشیئین  ك لق كان التصریح بالتشبیھ قبیحا،وذل
ھ اطالمال ھ ،مثال ة المشبھ ب ى شبھ من حقیق م عل ان والظل م واالیم ى العل ور عل ق الن

ن ھ ال یحس ل ف ر والجھ ة ھُ االكف النور ،وبالجمل م ك ول العل ابھة ان یق وة المش ا لق ن
ا اذا  )٣())فاالستعارة انما تحسن  حیث یكون التشبیھ متقررا  بین الناس ظاھرا  ،وام

ة  ى كلف اج ال بھ واحت ي الش   خف
ي ق((  ت ف و قل ك ل ن التصریح ،فان د م ھ فالب ة() : ع(ول ل النخل ؤمن كمث ل الم  )مث

  .)٤())رایت نخلة واردت المؤمن كنت كما قال سیبویھ ملغزا تاركا لكالم العرب 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٨-٢٢٠،٢٢٦:اسرار البالغة :ظ)١(
  .١/٤٢:شرح نھج البالغة )٢(
  .٤٣-١/٤٢:المصدر نفسھ )٣(
دین السبكي :،وظ  ١/٤٣:المصدر نفسھ )٤( اء ال د بھ ة عن و .د:الصورة البالغی دي اب ات حم د برك محم

  .١٤٣:م ١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣،  ٢ط دار الفكر للنشر والتوزیع ،:علي الناشر 
ً أاالستعارة تصبح  نَّ إلم یكن جلیا ،ف نْ إوجھ الشبھ  نْ أیرى السبكي    . لغازا

  ستعارة وفرقھا عن التشبیھ تطبیقات الشارح على مفھوم اال
ین التشبیھ  رق ب ھ الف ذا المجال ھو ادراك ي ھ ات الشارح ف ي تطبیق اھم ما ف
واالستعارة لدرجة تفوقھ على احد الشراح في بیان المطلب البالغي من اقوال االمام 

ى الشریف الرضي  من خالل لفظة ) ع( ك من خالل رد الشارح عل ،ویتضح ذل
واردة من ق) احسنھا( د ال ر اح د ادرك الشارح ان عدم ذك ل الشریف الرضي ،فق ب

ھ ) أي طرفي االستعارة( طرفي التشبیھ  ر ادرك یحول التشبیھ الى استعارة ،وھذا ام
  .)١(معظم البالغیین 

 رَّ مَ ا احْ ذَ إا نَّ كُ ) : ((ع(وقد وجدت ھذا في تعلیق الشارح على قول االمام علي 
َّ هللا صَ  ولِ سُ ا برَ نَ یْ قَ اتّ  سُ أبَ الْ  ُ ل َّ سَ وَ  ھِ لِ آوَ  ھِ یْ لَ عَ  ى هللا َحَ  مْ لَ فَ   مَ ل ى الَعإ بَ رَ ْقأا نَّد مِ یكن أ  وِّ دُ ل
دو إذا ھ نَّ أمعنى ذلك (( اذ یقول ناقال قول الرضي بان  )٢())ھُ نْ مِ  عظم الخوف من الع

واشتد عضاض الحرب فزع المسلمون الى قتال رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم 
وال ) الباساذا احمر (وقولھ . ك اق ي ذل ل ف ) احسنھا(كنایة عن اشتداد االمر ،وقد قی

ا  ا ولونھ رة بفعلھ ول )٣())انھ شبھ حمى الحرب بالنار التي تجمع الحرارة والحم ویق
لشدتھ  –المستعار منھ  –استعار وصف احمرار الباس ) ع(علي االمام  نَّ أ الشارح

ھ  – تعار ل دة –المس ار الموق بھھ بالن ة لش ھ )٤(مالحظ تعار ل ظ المس ود لف دم وج ،فع
  .دلیل على استعارة التعبیر واالستعارة تصریحیة ) المشبھ (

ً عن ذلك فان ادراك الشارح  مفھوم االستعارة قد تجاوز نصوص نھج لفضال
ة من االستعارات المرتبطالبالغة الى درجة وقوف الشارح عند االستعارات القرآنیة 

ي یمكن العلویة المراد شرحھا ویمكن مالحظ ات الشارح الت ك من خالل تطبیق ة ذل
  .)٥(مالحظتھا في مواضعھا من الشرح 

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ٩٦

  .١١٤:بدوي طبانة .،والبیان العربي ،د ٢٩٨-٢٩٦، ٢٢٠:اسرار البالغة :ظ)١(
  ).٩(اج الى تفسیر ،باب الغریب في كالمھ المحت ٥/٣٧٥:شرح نھج البالغة )٢(
  .٣٧٦-٥/٣٧٥:المصدر نفسھ )٣(
  .٥/٣٧٦:المصدر نفسھ :ظ)٤(
ة )٥( ج البالغ رح نھ  ٢٤٢-٢٤١،  ١/٢٣٥، ١٦٣ـ  ١٦٢/  ١ ١/١٣٢، ١٤٧، ١/١٣١، ١١٩-١١٨، ١/١١٦:ش

ران  ٢٢٧– ٢/٢٢٥، ٢/١٩٦،٢٠١، ازات الق ي مج ان ف یص البی ي :،وتلخ ریف الرض نیف الش ن  تص د ب محم
محمد عبد الغني حسن ،دار احیاء الكتب العربیة :حققھ وقدم لھ وصنع فھارسھ ، ) ھـ  ٤٠٦ت ( الحسین الموسوي 

اھرة ،ط ي وشركاؤه ،الق ابي الحلب نھج  ٣٥٨:م ١،١٩٥٥،عیسى الب ي ال ا ف ي أوردھ ة الت ین األمثل اط ب اك ارتب ھن
  .وتلخیص البیان بوصفھ جامع النھج 

  اقسام االستعارة
طرفیھا ،ومالئم طرفیھا ،وطرفیھا (عة بحسب توجد لالستعارة تقسیمات متنو

  ).من حیث المحسوس والمعقول ،وباعتبار العموم والخاصیة
  

  :تقسیم االستعارة باعتبار الطرفین :اوال
ي  رفین ف ر الط الل ذك ن خ تعارة م بیھ واالس ین التش ز ب اط التمیی ن نق ي ف ھ

رة باعتبار الطرفین التشبیھ وذكر احدھما في االستعارة ،ومن ھذه جاء تقسیم االستعا
  ).مكنیة وتصریحیة(الى 

  )١()المكنیة (االستعارة بالكنایة .١
ي  ھ ھ مھا بقول م یس تعارة وان ل ن االس م م ذا القس اھر ھ د الق ان (( ادرك عب

راد  و الم ذا ھ یؤخد االسم من حقیقتھ ویوضح  موضعا ال یبین فیھ یشار الیھ فیقال ھ
د باالسم والذي استعیر لھ وجعل خلیفة الس ول لبی ھ ق ھ ،ومثال ا مناب مھ االصلي ونائب

)٢( :  
  

ح ٍدَ وَغ رةت وَ د وزعََّقاة ری َ ذ إ       ق مال ِز أ د الش بحت بی   ا َھامَ مَ ص
  

وذلك انھ جعل للشمال یدا ،ومعلوم انھ لیس ھناك مشار الیھ یمكن ان تجري 
ك  ي قول ل ف ى الرج یف عل د والس اجزاء االس ھ ك د علی ز(الی د ی ي اس رى ل ) ر أانب

ي  )٣())لت سیفا على العدو ال یفلسل(و ین ف ،وكان ما ذكره عبد القاھر اساسا للبالغی
تعارة د االس   تحدی

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٦-١/١٤٥:معجم المصطلحات البالغیة :ظ)١( 

بھ تسمى ھذه االستعارة بعدة تسمیات منھا المكنى عنھا او المكنی ظ المش ا لف ى فیھ ي اختف ي الت ھ  –ة وھ ب
  :واكتفي بذكر شيء من لوازمھ كقولھ  –
ةُ إو بتْ أ ذا المنی ا ظفارَ أ نش   ھ

  

تَ أ   لَّ  لفی ةٍ  ك عُ  تمیم   ال تنف
  

ار  ھ وھي االظف ن لوازم یئا م ى ش و السبع وابق بھ وھ وس وحذف المش ال النف شبھ المنیة بالسبع في اغتی
  .التي ال یكمل االغتیال اال بھا 

لة تصدرھا .د:شرح دیوان لبید بن ربیعة العامري ،حققھ وقدم لھ )٢( ي سلس احسان عباس ،التراث العرب
  .٣١٥:م ١٩٦٢، الكویت ،٨وزارة االرشاد واالنباء في الكویت رقم 

  .١/١٤٦:معجم المصطلحات البالغیة :،وظ ٤٣-٤٢:اسرار البالغة )٣(
رازي  ا ال د عرفھ ة فق ا ادر)١(المكنی ن م ال ع ن ان ،فض ارح م ھ الش تعارة (( ك االس

ھ  –بالكنایة ھو ان یذكر بعض لوازم المستعار  ھ  –من ھ علی ) دون التصریح (للتنبی
  :بذكره كقول ابي ذؤیب

بت إة واذا المنّی َ نش          اَھارَ ظفَ أ
  

ھ  ة لكن بع للمنی تعارة الس اول اس ھ ح رح ( فكان م یص ض ) ل ر بع ل ذك ا ب بھ
  .)٢())صود تنبیھا لھا على المق) لوازمھا (
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  ٩٧

ومن تعریف الشارح والشاھد الذي عرضھ یمكن القول ان الشارح اطلق 
على ھذه االستعارة وجاء متاثرا بعبد  القاھر بالمفھوم ) االستعارة بالكنایة(تسمیة 

  .ومتاثرا بالمفھوم والتسمیة بالرازي 
ارح  ي الش الل لفظ ن خ ك وم ن ذل ال ع ریح(فض رح(و) دون التص م یص ) ل

نھ یمكن معرفة ادراك الشارح للخفاء في التصریح ویمكن  ان یعتبر ھذا بالمستعار م
تعار  ریح بالمس ي التص رى وھ ة اخ ة لجھ ة مقابل اء جھ ھ–الخف ر  -من ان ذك وان ك

الشارح لالستعارة التصریحیة دون تسمیة اال ان مقارنتھ بین االستعارتین من خالل 
ذین الج ل ھ ارح لتقاب دت  ادراك الش مین وج ھ للقس ي عرض ن لفظ ین ،فم دون (ھت

ر ) لم یصرح(و)التصریح  ا لالستعارة الیمكن ادراك تسمیة الشارح غی مصرح بھ
  .التصریحیة 

  .)٣(االستعارة التصریحیة .٢
عرض عبد القاھر مفھوم ھذه االستعارة ولم یسمھا ،بانھا تتمثل بنقل االسم 

تناوال لھ تناول خر ثابت معلوم فتجریھ علیھ وتجعلھ مآعن مسماه االصلي الى شيء 
ً سدأ یتُ أر(،كقولك )٤(الصفة مثال للموصوف  عنت لنا (أي رجال شجاعا ،وقولھم ) ا

  أي) ظبیة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٢:نھایة االیجاز :ظ)١( 
  .١/٤٣:شرح نھج البالغة )٢(
  .١/١٥٥:معجم المصطلحات البالغیة :ظ)٣(

  .بلفظ المشبھ بھ دون المشبھ  ھي ما صرح بھا
  .٤٢:اسرار البالغة :ظ)٤(

ورا (امراة ،وقولھ  ا ) ابدیت  ن اول شیئا معلوم ة متن ذه االمثل ي ھ أي ھدى فاالسم ف
ى  یمكن ان ینص علیھ فیقال انھ عنى باالسم وكنى بھ مسماه االصلي فجعل اسما عل

  .)١(سبیل االعارة والمبالغة في التشبیھ 
وھي ان یكون الطرف المذكور من  :ح بھاماھا المصرَّ اكي وسَّ فھا السكَّ وعرَّ 

  .)٢(طرفي التشبیھ ھو المشبھ بھ 
ا جاء عرض الشارح  ومن اعتماد االستعارة على التشبیھ وحذف المشبھ ھن

ھ ان  م یسمھا بقول تعارة ول ن االس م م ذا القس وم ھ س (( لمفھ د نف د تعتم تعارة ق االس
فتعطي الناقص اسم ( وصف وھو في احدھما ازید  التشبیھ كما اذا اشترك شیئان في

راة ) عنت لنا ظبیة(شجاعا ،و) رجال(وترید ) رایت اسدا(، كقولك )الزائد  وترید ام
ف  )٣())… ذا التعری ع ھ اول ان یض ارح ح ول ان الش ن الق ف یمك ذا التعری ،وبھ

ف  ذا التعری بمفھومھ السابق لكنھ وضعھ بطریقة خاصة حیث فھمت المقصود من ھ
 –اذ یرید الشارح التصریح بالمشبھ بھ ) فتعطي الناقص اسم الزائد (ن خالل نصھ م

  .-المستعار لھ -وحذف المشبھ  –المستعار منھ 
ً أفضال عن ذلك فان للباحث ر في توجیھ عدم تسمیة الشارح ھذه االستعارة  یا

   یكمن في ترك الشارح التصریح في االستعارة المكنیة كما تقدم ،فضال عن عرضھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٤٦:معجم المصطلحات البالغیة :ظ)١(
  .٤٨٢:مفتاح العلوم :ظ)٢(
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  ٩٨

  .١/١٥٥:،ومعجم المصطلحات البالغیة  ١٣٤:حسن التوسل : ،وظ١/٤٤:شرح نھج البالغة )٣(
ة(في كتابھ  ذكر الدكتور احمد مطلوب ھ عن ) معجم المصطلحات البالغی ي معرض حدیث تعارة ( ف االس

ریحیة ي ) التص ف الحلب ـ٧٢٥ت(تعری ل ) ھ ن التوس ِھ حس ي كتاب ود ف ائال الموج م :،ق ي وان ل ال الحلب ق
ي  ر فیعط ن االخ ص م دھما انق ف واح ي وص یئان ف ترك ش و ان یش بیھ ،وھ س التش د نف مھا ان تعتم یس

د  م الزائ اقص اس ةمب(الن ك ) الغ ف كقول ك الوص ق ذل ي تحقی دا(ف ت اس ً ) رای جاعا ال ش ي رج ت تعن وان
ا عرضھ الشارح ) عنت لنا ظبیة(،و ھ م ف عین ذا التعری ـ٦٧٩ت (وانت ترید امراة ،وھ ي ) ھ ل الحلب قب

ك من خالل عرضھ  ا اتضح ذل تعارة كم ل اس ي ك سوى شرط المبالغة فقد عرض الشارح ھذا الشرط ف
  .لتعریف االستعارة 

  
ى ا م ال ار المالئ ة( قسام االستعارة باعتب ذا العرض) مرشحة ،ومجردة،ومطلق  اذ بھ

ي  وال ا ) االستعارة الترشیحیة(  سیما ف ا وتطبیق اذ عرضھا الشارح تسمیة وتعریف
دم  ف المتق ن التعری ارح م ود الش ى مقص حة عل ة واض ذا دالل تعارة  -وبھ أي االس

سیما اذا ما فھمت من ان الترشیح قائم والبانھا تصریحیة  –التصریحیة بدون تسمیة 
  . -كما سیجيء  –على التصریح 

  .تقسیم االستعارة باعتبار المالئم :ثانیا
تعارة  ي االس م لطرف ر المالئ ث ذك ن حی تعارة م م االس ھ  –تقس تعار ل المس

  ).المرشحة ،المجردة،المطلقة(وعدم ذكره الى ثالثة اقسام  –والمستعار منھ 
  :حیة االستعارة الترشی.١

ا  –منھ  –وھي ان تراعي جانب المستعار  ھ م وتولیھ  ما یستدعیھ وتضم الی
  :،ومثل لھا الشارح بعد تسمیتھا وتعریفھا بقول كثیر )١(یقتضیھ

ر م یض ل ل ھ الكح ھم ریش ي بس          رمتن
  

  فاستعار الرمي للنظر وراعى ما یستعدیھ فاردفھ بلفظ السھم ،وقول 
  :امرؤ القیس 

  لبـحـر ارخــى سـدولھ              عـلـّي بــانــواع الــھـمــوم لیبتــِل ولیٍل كـمـوج ا
تُ  َ فقل ا تمطَّ ھُ ل لبھِ لم َ و       ى بص ً  ردفَ أ ازا اء َ اعج لِ ون    )٢( بكلك

  

  :االستعارة التجریدیة .٢
ي ان  ل ف ا وشواھده المتمث ذه االستعارة وعرض مفھومھ (( سمى الشارح ھ

ھ ،كقو تعار ل ب المس ي جان الىیراع ھ تع ْوفِ  :(ل َخ وِع َوالْ ُج اَس الْ ُ لَِب ا هللاَّ َذاَقَھ َ ول  )٣()َفأ ،وق
  :زھیر 

د دٍ أ ىل الح مُ   س اكي الس ذَ ش   فق
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة )١(  ج البالغ رح نھ از :،وظ ١/٤٣:ش ة االیج اح  ٩٢:نھای واھر ا ٢/٣٠١:،واالیض ة ،وج  ٣٣:لبالغ

  .١٤١:،وعلم البیان 
  .١/٤٣:شرح نھج البالغة :ظ)٢(
َرْت ِب:(قال تعالى )٣( اٍن َفَكَف ً ِمْن ُكلِّ َمَك َُھا َرَغدا ِتیَھا ِرْزق ْ ًة َیأ ْرَیًة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنَّ ً َق ُ َمَثال ْنُعِم َوَضَرَب هللاَّ َ أ

ُجوِع َوا ُ لَِباَس الْ َذاَقَھا هللاَّ َ ِ َفأ َخْوِف ِبَما َكاُنوا َیْصَنُعونَ هللاَّ    )١١٢:النحل( ،)لْ
د   دي اس ر ل ال زھی لو نظر الى المستعار ھیھنا لقیل فكساھم لباس الجوع ،ولق

  .)١())في المخالب والبراثن 
  
  : )٢(االستعارة المطلقة.٣
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  ٩٩

ت  ة ال النع راد المعنوی الم ،والم ع ك فة وال تفری رن بص م تقت ي ل ي الت  )٣(ھ
  .)٤(اح التلخیص رَّ سیما شُ الفي ذلك البالغیون ،وتبع القزویني 

ذا ھو ان  ا لھ د وجدت توجیھ لم یعرف الشارح ھذا القسم من االستعارة ،وق
یم  ذا التقس ن ھ ین م مین االول ة(عرض الشارح القس یحیة ،والتجریدی ا ) الترش بانھم
ر مال –أي الترشیحیة  –یطلقان على ما ذكر مالئم للمستعار منھ في االولى  م وذك ئ

ة  ي الثانی ھ ف ة  –للمستعار ل رة  –أي التجریدی ذین  القسمین تحت فق ث وضع ھ حی
دھا ( تعارة وتجری یح االس تعارة  )٥() ترش ان االس رة ب ذه الفق ل ھ نص داخ م ی ،ول

ا  اك طریقتین ام ان ھن ر ب ھ ذك ة اال ان یحیة او تجریدی ا ترش ون ام ة تك بصورة عام
ى ان ة عل ذا دالل ي ھ ة وف یحیة او تجریدی م  ترش ذا المالئ د الطرفین (ھ يء ) الح ش

  .عارض ولیس االصل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٤٣:شرح نھج البالغة )١(
ان ٣٣٠:،وجواھر البالغة  ١/١٧١:معجم المصطلحات البالغیة :ظ)٢( م البی م . ١٤٣:، وعل ي ل ي الت ھ

  .تعار لھ او المستعار منھ تقترن بما یالئم المس
  .٢/٣٠٠:االیضاح )٣(
ة ،:،والمطول  ٤/١٢٨:م ١٩٣٧شروح التلخیص ،القاھرة ،:ظ)٤( ازاني ،تركی دین التفت ـ ١٣٣٠سعد ال ھ

ول ٣٧٧:  ة ،:،واالط فراییني ،تركی اه االس ن عربش د ب ن محم راھیم ب دین اب ام ال ـ ١٢٨٤عص ھ
ق ،ومعترك االقران في اعجاز القران ،جالل  ٢/١٤٢: دین السیوطي ،تحقی د البجاوي :ال ى محم عل

اھرة ، ان ١/٢٨١:م ١٩٧٣-م١٩٦٩،الق اني  ٢/٤٥:،واالتق م المع ي عل ان ف ود الجم رح عق ،وش
ان  اھرة :والبی یوطي ،الق دین الس الل ال ـ ١٣٥٨ج دیع  ٩٦:م١٩٣٩–ھ واع الب ي ان ع ف وار الربی ،وان

ق : دني ،تحقی وم الم ن معص دین ب در ال ي ص كر ،ا:عل ادي ش اكر ھ رف ش ف االش ـ ١٣٨٨لنج –ھ
  .١/٢٥٣:م ١٩٦٨

  .١/٤٣:شرح نھج البالغة :ظ)٥(
  

ین ) المطلقة (ن االستعارة أسیما اذا علمنا بالو ذین المالئم ربما تكون بذكر ھ
  .)١(بذكرھما معا )المجردة(و ) الترشیحیة(اللذین ذكرھما الشارح كل على حدة في 

ر  دم ذك ل ع ك ان االص ن ذل یفھم م ارالل م ،والع م مالئ ك المالئ ر ذل ض ذك
ى ال ره ،الشتمالھ عل غ  من غی ي الترشیحیة ابل سیما اذا ما علمت بان ذكر المالئم ف

ھ  تعار من س المس و نف ھ ھ تعار ل اء ان المس بیھ وادع ي التش ة بتناس ق المبالغ تحقی
ھ ( بیھ ب يء ش ن  نَّ أوك) الش عف م د اض ال ،والتجری ودة اص ر موج تعارة غی االس

  .)٢(وى االتحاد الجمیع ،الن بھ تضعف دع
  

  تطبیقات الشارح على قسمي االستعارة
  .باعتبار ذكر احد الطرفین ،وباعتبار المالئم  

تعارة  ارح لالس ة ادراك  الش مین ،لمعرف ذین القس ات ھ ت تطبیق جمع
ا  ھ من خالل عالقتھ ي مقدمت م یسمھا ف  –التصریحیة  –التصریحیة التي عرفھا ول

م  یح(بمالئ ول ال) الترش ن الوص ذا االدراك یمك ت ان ال ى ھ ا علم یما اذا م (( س
  .)٣()) ترشیح االستعارة التصریحیة متفق علیھ

تطبیقات االستعارة (یمكن تقسیم ھذه التطبیقات الى قسمین لتوضیح المطلوب ،وھما 
  ).المتعلقة بالمستعار لھ ،وتطبیقات االستعارة المتعلقة بالمستعار منھ
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  ).المستعار لھ ( ة بـ تطبیقات االستعارة المتعلق:اوال
َّ صَ  هللاِ  ولِ سُ رَ  عَ ا مَ نَّ كُ  دْ قَ لَ ) : ((ع(قال االمام علي  ّ سَ وَ  ھِ لِ آوَ  ھِ یْ لَ  عَ ى ُهللا ل  لُ ُتقْ م نَ ل

َِر ْمعَ لَ وَ … ا َنانَ وَ خْ إنا وءنا وابناءآبا دِّ  امَ ا َقَم مْ تُ ْیتَ أا ي َمتِ أا َننَّكُ  وْ ي ل  َال ،وَ  ودٌ ُمعَ  ینِ لل
انِ یَ إللِ  رَّ َضاخْ  م )٤())ودٌ ُع م ة باس تعارة المكنی میا االس ارح مس ول الش ة (، یق كنای

تعار ن ) بالمس   م
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٣:،وعلم البیان  ٣٣٠:جواھر البالغة :ظ)١( 
  .٣٣١:جواھر البالغة :ظ)٢(
  .٣٣١: المصدر نفسھ:ظ)٣(
ة )٤( ج البالغ اب الخطب  ٢/١٤٦:شرح نھ حابھ ) ٥٥(،ب وبیخ اص ي ت ة ف ھ جاري مجرى الخطب كالم

  .على ترك الجھاد والتقصیر فیھ 
المتقدم ،ان فیھ  رجوع الى مقصوده االصلي وھو ) ع(خالل تعلیقھ على قول االمام 

ھ( یركم االن ) تنبی ذ كتقص رنا یؤمئ و قص ى ل یرھم ،والمعن ى تقص حابھ عل د اص اح
ا حص ا حصل م اذلكم لم ھ وتخ دین عن قوت العمود لل ى ب دین ،وكن تقامة ال ن اس ل م

ھ  تعار (ومعظم ة بالمس ي )كنای ارتھ ف ن نض ان ع ود لالیم رار الع ذلك باخض ، وك
بیھ  ة تش ي الثانی ود ،وف ت ذي العم الم بالبی بیھ االس ى تش ي االول ظ ف وس ،والح النف

  . )١(االیمان  بالشجرة ذات االغصان 
 عن التسمیة ،اثر االستعارة المكنیة في وقد ادرك الشارح بھذا التطبیق فضال

ام  وس فاالم و ) ع(النف ان فھ ا االیم العمود ،ام وم اال ب ت ال یق ى ان البی ار ال د اش ق
ام  د وھب االم اد ) ع(یحتاج الى التربة الصالحة للنمو حتى تخضر اعواده ،فق للجم

مین باصحاب العقل والحیاة ،زیادة في تصویر المعنى وتمثیلھ للنفس الن تذكیر المسل
) ع(رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم قد یحرك فیھم شعورا یدفعھم لسماع االمام 

  .وطاعتھ 
ذه االستعارة  د سما ھ ان الشارح ق دم ف ا تق ة (فضال عن م ( بتسمیة ) المكنی

ة  بیل الكنای ى س تعارة عل ذا  )٢()االس تعارات ھ ن اس ره م ك وغی ن مالحظة ذل ویمك
ا ن القسم من خالل تطبیق ا م ي مواضع ورودھ ا ف ذي یمكن مالحظتھ ت الشارح ال

  .)٣(الشرح 
  
  
  
  

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/١٤٨:شرح نھج البالغة: ظ)١(
  .١/١٤٥:معجم المصطلحات البالغیة :ظ)٢(

  .المكنى عنھا ،او المكنیة او االستعارة بالكنایة :لھا عدة تسمیات 
  .١٣٩-٢/١٣٧، ١٣٧-٢/١٣٥، ٢/١١٠،١١٣:شرح نھج البالغة :ظ)٣(

  ) .استعارة بالكنایة (قد سمى االستعارة المكنیة بالتطبیقین االخیرین بـ 
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  ) المستعار منھ( تطبیقات االستعارة المتعلقة بـ :ثانیا 
  : األستعارة التصریحیة المستندة الى الترشیح 

ام .١ َ  دْ َقوَ ) : ((ع(قال االم َ وا وَ دُ َعرْ أ ُرْ بَ أ ول )١())لُ َشفَ الْ  نِ یْ رَ ْمْألَ ا نِ یْ ذَ َھ عَ َموا ،وَ ق ، یق
الل  ن خ میة م دون تس النص ب واردة ب ریحیة ال تعارات التص دركا االس ارح م الش

ام  ول االم ى ق ھ عل فات ) ع(تعلیق ى (( بص ارة  ال بن والضعف ،واالش الفشل الج
ا ، ر واتباعھم ذم (طلحة والزبی ي معرض  ال ظ االرعاد ) والكالم  ف ،واستعار لف

الحرب  ھ ب دھم ل دھم وتھدی راق لوعی اد )) واالب تعارة االرع الم اس ذا الك ن ھ م
نص  ذكر ال م ی ھ ول و المستعار ل واالبراق أي مستعار منھ الى الوعید والتھدید وھ
ى  ة عل ذا دالل ھ لیكون بھ التھدید والوعید وذكر االرعاد واالبراق أي المستعار من

دون تسمیة مباشرة ادراك الشارح االست ان العارة التصریحیة ب د ب ا اك سیما اذا م
ة  ي كلم ظ(اشار لذكر لفظ االرعاد واالبراق فف ر ) لف ھ ذك ى فھم ة عل ة  قاطع دالل

بحسب راي الباحث  -التصریحیة –في ھذه االستعارة ) المشبھ بھ (المستعار منھ 
ھ دم بقول ھ المتق ارح نص ل الش   ،ویكم

  :قال الكمیت . اذا تھدد وتوعد یقال ارعد الرجل وابرق (( 
  
دْ أ رق ْأو رع ـب ا یزی دُ  دُ        ی ا وعی ِ  كَ فم ي ب   ر ْائِ َضل

  

  .)٢())ووجھ االستعارة كون الوعید من االمور المزعجة كما ان الوعد والبرق كذلك
ارة  كون ام مت والس ز ،وان الص بن والعج ارة الج ة ام اء والجلب والضوض

  .)٣() ع(من صفات االمام السكون امارة الشجاعة والبطولة وھي 
  

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من كالم لھ في ذم اتباع المخالفین ) ٩(،باب الخطب ١/٢٨٤:المصدر نفسھ )١(
  .١/٢٨٤:شرح نھج البالغة )٢(
روت  شرح محمد جواد م) :محاولة لفھم جدید (في ظالل نھج البالغة :ظ)٣( ین ،بی م للمالی غنیة ،دار العل

  .١/١١٧:م  ١٩٧٨،  ٢ط 
ي .٢ ام عل ال االم َ  دُ ْعا بَ مَّأ(() : ع(ق ْ َقا فَ َنأ،فَ  اسُ ا النََّھیُّ أ ول  )١())ةِ َنتْ فِ الْ  نَ یْ َع تُ أ ،یق

تعارة  دركا االس ارح م یحیة (الش مھا ) الترش م یس ي ل ریحیة الت ا بالتص وعالقتھ
ظ م وص لف بب خص ن س ال ع ھ فض ول ان كعادت تعارة ،اذ یق ذه االس ي ھ ین ف ع

اراد ) ع(المقصود من ھذا الفصل التنبیھ  على فضیلة وشرف وقتھ بھ بان االمام 
ا . قولھ انا فقات عین الفتنة (( من  ا ،واستعار لھ ى اھل البصرة وغیرھ اشارة ال

فالعین مستعار منھ مذكور ومن خالل تعریف االستعارة التصریحیة )) لفظ العین 
مرة اخرى ادراك الشارح لھذه وان لم یسمھا وجاء االدراك ھنا في سیاق  وجدت

ر االستعارة الترشیحیة  ى اث ل اخر عل شرحھ لالستعارة الترشیحیة لیكون ھذا دلی
رتبطتین  اتین االستعارتین م وعالقتھا بالتصریحیة التي لم یسمھا الشارح بكون ھ

ث تتضمن التصریحیة ذكر طرف الم ھ حی یحیة بالمستعار من ھ والترش ستعار من
ص  ة ن اط بتكمل ذا االرتب درك ھ ھ ،وی تعار من رف المس م لط ر المالئ من ذك تتض

العین النھا اشرف عضو في الوجھ ،وبھا تصرف ) خص(انما (( الشارح المتقدم 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرح نھج البالغة لكمال الدین البحراني دراسة بالغیة ــــــــــــ
  

  ١٠٢

ھ ،و خص وحركت ح(الش تھم ) رش ن زوال فتن ھ ع ى ب اء وكن ذكر الفق تعارة ب االس
  .التصریحیة ،اذ یقصد رشح االستعارة ) ٢())بسیفھ

ي  ا ف علما ان ھناك تطبیقات اخرى لالستعارة الترشیحیة یمكن الرجوع الیھ
  .)٣(مواضع ورودھا من الشرح 

ھ  ق علی وفي ھذه التطبیقات یمكن القول ،بما ان االستعارة التصریحیة ترشیحھا متف
تعارة  التصریحیة ) ٤( ة االس ق ادراك الشارح عالق ن تطبی ر  م ي اكث دت ف د وج ،فق

یحیةوال   ترش
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .القاھا في فضیلتھ ) ٩٠(،باب الخطب  ٣٨٩، ٢/٣٨٧:شرح نھج البالغة )١( 
  .داء معروف :الشر والكلب :الضلعة ،والكلب :اضطراب ،والغیھب :عیرتھا ،ماج :فقات عینھ 

  .٢/٣٨٩:المصدر نفسھ )٢(
ھ :ظ)٣( در نفس  ٩٢-٤/٨٩، ٣٥-٤/٣٠، ١٥٤-٢/١٥٣،  ٨٠-٧٩،  ٧٦/ ١/٢٥٠،٢٦٨،٢:المص

،٥/٣٥٤، ٥/٣٣٧، ٣٢٣-٤/٣٢٢.  
  .٣٣١:جواھر البالغة :ظ)٤(

  
ى اة تسمیات واعتماد الثانیة على االولى ،فضال عن اطالق الشارح عدّ  الستعارة عل

ة بالمستعار ،است(المكنیة ،منھا  ة ،كنای ى سبیل الكنای ة استعارة عل ي ) عارة بالكنای ف
ة اال(حین اطلق الشارح في مقدمتھ تسمیة واحدة لھذه االستعارة وھي  ستعارة بالكنای

ي )  ھ ف ع مفاھیم ھ قیاسا م ي تطبیقات ،وفي ھذا دلیل اخر على سعة مفاھیم الشارح ف
  .مقدمتھ المختصرة فضال عن ادراك اثر االستعارة في ذھن المخاطب 

  
  )محسوس ومعقول (اعتبار طرفیھا من حیث تقسیم االستعارة ب:ثالثا 

م االول  ذا القس ي ھ تعارة المحسوس للمحسوس (ف ارح ان  )١()اس ادرك الش
ي  ك ف ذكر ذل م ی الشبھ قد یكون بوجھ حسي او بوجھ بعضھ حسي  وبعضھ عقلي ول
اني  م الث ي القس ھ ف ن ادراك ال ع ذلك ،فض ت ب ة اوح واھد المقدم ھ اال ان ش مقدمت

ھ  )٢()للمعقولاستعارة المعقول ( ا السكاكي قبل د عرفھ انواعا عدة من االستعارة وق
والقزویني بعده ولم یخرج مفھوم الشارح عن مفھومیھما ودلیل ھذا االدراك ھو عدم 
عرض الشارح تعریفا نصیا وانما ذكر المفھوم المراد بتمامھ في االستعارة التھكمیة 

د الضدین او (عرضھا ضمن ،وعرض مفھوم االستعارة العنادیة وتسمیتھا التي  تعان
أشارة دون من ،وربما یعود السبب وراء عرض الشارح بعض المفاھیم ) النقیضین 

  .تاثره بعبد القاھر الى  
  

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٧٠-١/١٦٩:،ومعجم المصطلحات البالغیة  ١/٤٥:شرح نھج البالغة :ظ)١( 

ھ  ي ،فالوج ھ عقل ي وبعض ھ حس ي او بعض ھ حس ون بوج د یك م ق ذا القس ارح ان ھ د ادرك الش لق
اھد  ي ش ي ف ھ العقل دو ،والوج ران والع اھد الطی ي ش ل ف ي متمث ا (الحس ت شمس د ) رای ت تری فان

  .انسانا شبیھا بالشمس في حسن الطلعة ونباھة الشان 
وم :ظ)٢( اح العل ة ٤٨٣:مفت ج البالغ رح نھ اح  ١/٤٥:، وش م  ٢٩٠-٢/٢٨٩:،واالیض ،ومعج

  .١٥٩،١٦٢-١/١٥٨:المصطلحات البالغیة 
تعارة اسم احد الضدین او النقیضین لالخر ،بواسطة :االستعارة التملیحیة عرفھا السكاكي  ھو اس

یح  تھكم او التمل ة ال ب ،بطریق بھ التناس ھ یش اد ،والحاق بھ التض زاع ش ن .. انت دھما م اء اح م ادع ث
  .د بالذكر ،ونصب القرینة جنس االخر ،واالفرا

اقض :وعدھا القزویني من العنادیة فقال  ل التضاد او التن ما استعمل في ضد معناه او نقیضھ بتنزی
ي شيء :منزلة التناسب بواسطة تھكم او تلمیح ،والعنادیة عنده  اع الطرفین ف ھي ما ال یمكن اجتم

  .والعدم في شيء ممتنع كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم نفعھ واجتماع الوجود 
  .وقد ذكر الشارح  ھذه االستعارة تسمیة ومفھوما 

وب  د مطل دكتور احم ال ال طلح :ق ا بمص د جمعھ ة وق تعارة التلمیحی ي االس ة ھ تعارة التھكمی االس
  .واحد معظم البالغیین كالسكاكي والقزویني 
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ول للمحسوس (اما القسم الرابع  رغم من صعو)١()استعارة المعق ى ال بة وعل

ذا القسم  ادراك النظرة العقلیة التي جعلت عبد القاھر یھملھ اال ان الشارح عرض ھ
ذه  ى ھ رح ال ي الش ة  ف ى الحاج ث ال ب راي الباح ود بحس ك یع بب وراء ذل ،والس
ة  ي اعان ل ف الفقرات في المقدمة سیما اذا ما وجدت مرارا ان سبب ھذه المقدمة یتمث

ذلك فان الشارح حاول تقریب ھذا السبب  القارئ على فھم النھج وشرحھ فضال عن
ذا خالف منھجي واضح  بعرضھ شاھدین للفقرتین المتقدمتین من نھج البالغة ،وبھ

  .بین ما عرضھ عبد القاھر وما عرضھ الشارح وقد وجھ بالسبب المتقدم 
ي  ونظرا لذكر الشارح شواھد من النھج في مقدمتھ لھذا القسم وتفصیلھا اكتف

  .)٢(بیقاتھ علیھ والتي یمكن الرجوع الیھا في مواضعھا من الشرح باالشارة الى تط
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة :ظ)١(  رار البالغ ة  ٦١:اس ج البالغ رح نھ ي  ١/٤٦:،وش ل القران ي المث ة ف ورة الفنی -٢٠٠:،والص
٢٠١.  

ى ان عبد القاھر من الذین تاثر بھم ا تعارة  یقتصر عل اھر لالس لشارح مرارا ،اال ان تقسیم عبد الق
ي  ى حس ذ لمعن ذي اخ العقلي ال ھ ب غیر علی ین الص د حس دكتور محم تدرك ال د اس ام ،وق ة اقس ثالث

ة فحسب : ( ،وعلل السبب في اھمالھ  النظرة العقلی عنده راجع الى حدیثھ منصب على ما یدرك  ب
اني من ھ  ، بدلیل حدیثھ عن االصل الث ھ بقول ب علی ھ یعق ھ فان ى مثل بھ الحسي ال ذ الش اال ان ( اخ

الفرع ، او  ي ،خارج عن االصل ب امر عقل ى الحسي ب الشبھ مع ذلك عقلي ،او الن االستدالل عل
ن  المعقول م ى المحسوس ب ب  ،واالستدالل عل د القری د وال تبعی ب البعی تعارة تقری الن مھمة االس

دیھیا ھذا الباب ،الن المحسوس اقرب فھم اره ب دح ،وباعتب ھ ویك رة فی ر الفك ذي یك ا من المعقول ال
ل  ادة فاھم وع ع ادر الوق و ن ات ،وھ ى اثب اج ال ھ )ال یحت ذي عرض م ال ذا القس ار ھ ن اعتب ، ویمك

ذا ) استعارة المحسوس للمحسوس (الشارح قریب من القسم االول  د ادرك الشارح ان الوجھ بھ فق
ي یكو) أي المحسوس للمحسوس ( القسم  ي ،وف ن بوجھ حسي وبوجھ بعضھ حسي وبعضھ عقل

ل ) استعارة معقول للمحسوس (القسم الرابع  ي ك یس ف اھر ل د الق اثیر الشارح بعب یمكن القول ان ت
  .المواضع 

  .    ٢٥،  ٢/٢٣،  ٤ـ  ٣/  ٢،  ٣٠٢ـ  ٣٠١،  ٢٩٦/  ١،  ٢٥٥،  ٢٤٩/ ١:شرح نھج البالغة :ظ)٢(
  
  ) عامیة وخاصیة(الجامع  تقسیم االستعارة باعتبار:رابعا 

الل  ن خ ك م ر وذل ى االخ م عل ة قس ین اھمی م ،وب ذا القس ارح ھ رض الش ع
ا تحسن ) شرط حسن االستعارة(تقدیمھ  من ) أي تختص (اذ یرى ان االستعارة انم

  : خالل المبالغة في التشبیھ مع االیجاز كقولھ 
ذا ھم فانف ي بس ى قلب ن رم ا م           ای

  

  :)١(ال كقول ابي تمام 
  

انني  الم ف اء الم قني م   ال تس
  

ت   د اس ب ق ائي بذعص اء بك   ت م
  

ان قولھ ماء المالم لیس لذاذة ولو اتى بالحقیقة فقال ال تلمني لكان اوجز ،وقد 
خاصیة (،وقد تكون ) وردت بحرا(او ) رایت اسدا(كقولك ) عامیة(تكون االستعارة 

  :كقولھ ) 
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  ١٠٤

ي األ اق المط الت باعن اطح س   ب
          

  

اطح شبھ  ي االب ع ف ین وسالسة بسیل وق ي ل ة سرعتھ ف سیرھا الحثیث وغای
ھ رت ب تعارة  )٢(فج ن االس ي حس ارح ف ترط الش ذا اش بیھ (،وبھ ي التش ة ف المبالغ

واالول قد عرضھ في تعریف االستعارة والثاني یتمثل بشرط اخر لحسنھا ) واالیجاز
رط الثاني فیھ لدرجة وقد عرض بیت ابي تمام وبین مدى اختالل الش) االیجاز(وھو 

وذكر السبب في عدم االیجاز ) لو اتى بالحقیقة وقال ال تلمني لكان اوجز(تصریحھ 
  .في بیت ابي تمام المتقدم 

ة (فضال عن ذلك فان ادراك الشارح القسم االول من ھذا التقسیم  د ) العامی ق
ا ھ لھ ي تعریف ھا ف ي عرض اھر الت د الق ة عب ن امثل اء م ا ا )٣(ج م یعرفھ ارح ،ول لش

واختصر على المثال لیدلل بھ على المضمون سیما اذا ما علمت ان العامیة ھي التي 
  .)٤(الكتھا االلسن 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠:دیوان ابي تمام ،دار الفكر للجمیع ،بیروت )١(
  .١/٤٤:شرح نھج البالغة :ظ)٢(
  .٤٢:ر البالغة اسرا:ظ)٣(
  .٣٢٦:جواھر البالغة :ظ)٤(

یال ) الخاصیة(اما القسم الثاني من ھذا التقسیم  د عرضھ الشارح لیكون دل فق
اخر على التصرف في العامیة للوصول الى الخاصیة ،وھناك طریق اخر للوصول 
ون  اق الشكل بالشكل لتك تعارات اللح دة اس ین ع ع ب و الجم تعارة وھ ذه االس ى ھ ال

ون  الغرابة ره البالغی ا ذك ذا م ذكره  )١(التي تجعل من االستعارة خاصیة وھ م ی ،ول
رى  ا ی ود السبب كم ا یع ذه االستعارة ،وربم الشارح كطریق من طرائق المجيء بھ

  .الباحث الى عرضھ لجمع االستعارة في االستعارة التمثیلیة 
  

  )٢(االستعارة التمثیلیة 
ھ عن التشبیھ و ل وفرق ل من خالل عرض الشارح التمثی ادرك قسمي التمثی

ل(بحث مسالة  د یكون ) التمثی ل ق ول ان التمثی ي مبحث التشبیھ ،اذ یق ة ف (( المتقدم
ر  ي االم ردد ف ك للمت ؤخر اخرى (على وجھ االستعارة ،كقول دم رجال وت ) اراك تق

  .)٣())ترید انك في ترددك كمن یقدم رجال ویؤخر اخرى
شارح ھذه االستعارة المنتزعة من وقد وجدت في ھذا داللة على ادراك ال

عدة امور ،وعالقة ھذه االستعارة مع تشبیھ التمثیل واعتمادھا علیھ ودلیل ھذا ھو 
  .تقدیمھ تعریف التمثیل قبل ان یذكر القسمین 

ل  ھ دلی ل الشارح یكون فی ل وقسمیھ من قب فضال عن ذلك فان عرض التمثی
خالل مصطلح التمثیل والقسم الذي على ادراكھ تعریف ھذه االستعارة وتسمیتھا من 

ى  ھ عل ذه االستعارة وتطبیق ى ھ ھ عل ي تطبیقات ھ ف تعارة ،اال ان ى وجھ االس اتي عل ی
ة تعارة التمثیلی میتھا باالس ى تس ا ال م یلج ا ل   مفھومھ

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦١-١/١٦٠:المصطلحات البالغیة ،ومعجم  ٢٩٤-٢/٢٩٣:االیضاح :ظ)١(
  .٣٠٥-٢/٣٠٤:،واالیضاح ١٠٧:دالئل االعجاز :ظ)٢(
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  ١٠٥

ك للرجل :یقول عبد القاھر  ھ قول تعارة مثال ى حد االس ھ عل ك ب من التمثیل الذي یكون مجازا لمجیئ
  .اراك تقدم رجال وتؤخر اخرى :یتردد في الشيء بین فعلھ وتركھ 

  .٤٢-١/٤١:شرح نھج البالغة )٣(
) عدة استعارات (ا یسمیھا استعارة حسنة او عدة استعارات ،وبھذه االخیرة أي وانم

ق  ة عن طری یمكن توجیھ عدم ذكره مجيء االستعارة الخاصیة في االستعارة العامی
ى االستعارة  ھ عل ي تطبیقات دھا ف اكتفى بع دم ،ف جمع عدة استعارات في التقسیم المتق

د تطبی الل اح ن خ ك م ح ذل ة ویتض ي التمثیلی ھ ف ن مالحظت ذي یمك ارح ال ات الش ق
  .)١(موضعھ من الشرح

وفي ھذا المبحث یمكن القول ان الشارح قد اختار تعریفا لالستعارة وجد فیھ 
ان االستعارة مجاز عالقتھ المشابھة وغرضھ المبالغة في التشبیھ ھذا من جھة ،ومن 

تبار الطرفین الى جھة ثانیة فقد ادرك معظم تقسیمات االستعارة ،منھا تقسیمھا باع
اذ حاول ان یقدم تعریفا لالستعارة التصریحیة وان یطلق ) مكنیة وتصریحیة(

المجردة (التسمیة لالستعارة المكنیة ضمن تعریفھا،ومنھا تقسیمھا باعتبار المالئم 
اذ عرف االولى والثانیة وذكر تسمیة كل واحد منھا اال انھ ) ،والمرشحة ،والمطلقة

المطلقة ،ومن جھة ثالثة فان الشارح قد وظف البالغة القرانیة  لم یذكر االستعارة
من اجل بیان البالغة العلویة ،ومن جھة رابعة فقد تاثر الشارح بعبد القاھر والرازي 

  .في ھذا المبحث تاثرا واضحا 
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  .٢٦-٢/٢٥:لبالغة شرح نھج ا:ظ)١(

  المبحث الرابع
  )١()الكنایة(

قد یحتاج البلیغ الى تعبیر یدفعھ الى التعبیر عن االشیاء التي یستفحش ذكرھا 
،او تعظیم ما یرید تعظیمھ ویتم ھذا من خالل لجوئھ الى ركن من اركان البالغة 

بھا المعروف بكونھ صاحب االثر في ذھن المخاطب كاثر التشبیھ واالستعارة اذ
  .)٢(تبرز المعاني المعقولة في صورة معاني محسوسة 

وم  ث المفھ وھذا الركن ھو الكنایة ،وقد مرت الكنایة بتطورات عدیدة من حی
ى  ان المعن بیھ لبی ع التش ا م ن جعلھ نھم م اھر ،فم د الق ل عب ر  )٣(قب ا اخ ار الیھ ،واش

ل االفص ول عم ي العق ا ال یعمالن ف اح والكشف بشكل وقرنھا مع التعریض لكونھم
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  ١٠٦

ظ الخسیس  )٤( ة عن اللف ة والرغب ة والتغطی ،وجعلھا ثالث بثالثة اضرب ھي التعمی
  .)٦(،الى غیر ذلك من التطورات العدیدة  )٥(والتفخیم والتعظیم 

ال (( والكنایة عند عبد  القاھر ھي  اني ف ان یرید المتكلم اثبات معنى من المع
ة ،ولكن ی ي اللغ ھ ف اللفظ الموضوع ل ي یذكره ب ھ ف ھ وردف و تالی ى ھ ى معن جيء ال

ولھم  ك ق ل   النجاد: (الوجود فیومىء بھ الیھ ویجعلھ دلیال علیھ ،مثالھ ذل ) ھو طوی
ذكر لفظة (( ،وعرفھا الرازي بقولھ  )٧())طویل القامة: ( ،یریدون  ارة عن ان ت عب

د    وتفی
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) كنى: (لسان العرب :ظ)١( 
اني ) الكنیة ( ماخوذة من  ره ،والث ذي یستفحش ذك ى عن الشيء ال تاتي على ثالثة اوجھ احدھما ان یكن

  .ان یكنى الرجل باسم توقیرا وتعظیما ،وثالثا ان تقوم الكنیة مقام االسد فیعرف صاحبھا بھا 
اب تصدر م.د:اصول البیان العربي رؤیة بالغیة معاصرة :ظ)٢( ة كت لة المائ حمد حسین الصغیر ،سلس

  .١١٣:عن دار الشؤون الثقافیة  العامة ،بغداد 
  .١/٧٣:مجاز القران :ظ)٣(
  .١/١١٧:البیان العربي :ظ)٤(
  .٢٩٢-٢/٢٩٠:الكامل :ظ)٥(
  .١٥٧-٣/١٥٤:معجم المصطلحات البالغیة :ظ)٦(
  .١٠٥:دالئل االعجاز )٧(
  

ود ،و و المقص ا ھ ى ثانی ا معن ن بمعناھ ة ع ى اللفظ ود بمعن د المقص ت تفی اذا كن
ھ )١())موضوعھا فال یكون مجازا  ا بقول م ان اللفظة : (( ، وبین الشارح حقیقتھ اعل

اذا اطلقت وارید بھا غیر معناھا فاما ان یراد بھا مع ذلك معناھا او ال یراد ،واالول 
یس الغرض فقولنا ط) فالن طویل النجاد كثیر رماد القدر ( ھو الكنایة كقولك  ویل ل

االصلي بھ معناه بل ما یلزمھ من طول القامة وكذلك المثال االخر فان المقصود منھ 
رد  ي المف ة ف ي الكنای ذه ھ یھم فھ رم عل ق والتك ام الخل ن اطع ھ م ا یلزم د  )٢())م وق

ات اصحابھا  عرفت الكنایة بتعریفات عدیدة یمكن مالحظتھا في مواضعھا من مؤلف
)٣(.  

  
  .ایة والمجاز الفرق بین الكن

ادرك الشارح الفرق بین الكنایة والمجاز من خالل تاثره بما عرضھ الرازي 
ان الكنایة عبارة عن : (( ،وحدد ھذا الفرق بقولھ  )٤(في الفرق بین الكنایة والمجاز 

ى  دت المقصود بمعن و المقصود واذا اف ا ھ ى ثانی ا معن د بمعناھ ذكر لفظة وتفی ان ت
( اه معتبرا فلم تكن قد نقلت اللفظة عن موضوعھا فلیست اللفظ وجب ان یكون معن

اد ( مثالھ انك اذا قلت ) مجازا  ر الرم الن كثی اد ) ف ر الرم ل كثی د ان تجع ت تری فان
ھ ) معانیھا االصلیة(ھذه االلفاظ في )  استعملت (دلیال على جوده فقد  وقصدت بكون

ل اللفظة یلزم االول وھو الجواد ،بخ) معنى ثانیا( كثیر الرماد  الف المجاز فانك تنق
  .)٦(، والى ھذا اشار البالغیون والباحثون في مؤلفاتھم )٥())عن معناھا االصلي 

  
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٣:نھایة االیجاز )١( 
  .١/٤٦:شرح نھج البالغة )٢(
  .٢/٣١٨:،واالیضاح ٥١٢:مفتاح العلوم :ظ)٣(
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  ١٠٧

  .١٠٢:نھایة االیجاز :ظ)٤(
  .٤٧-١/٤٦:شرح نھج البالغة )٥(
  . ٣٧٠-٣٦٩:،والبالغة والتطبیق ٣٤٧-٣٤٥:،وجواھر البالغة  ٣١٩-٢/٣١٨:االیضاح :ظ)٦(

  .تطبیقات الشارح على مفھوم الكنایة والفرق بینھا وبین المجاز 
ى  ام حاول الشارح تطبیق ما تقدم من مفاھیم من خالل تعلیقاتھ عل وال االم اق

ً ركْ شُ  هُدُ مَ حْ أ: ((ومنھا تعلیقھ على قول االمام  َ وَ . …،  ھِ امِ عَ نْ إل ا ا ھَ نِ ْضحِ  نْ مِ  مْ ھُ تْ جَ رَ خْ أ
ً ثّ ا غَ ھَ ینُ مِ سَ وَ . …،  ة  )١())ا ذا دالل ة وبھ ة والحقیق ین الكنای ،اذ یقول الشارح محتمال ب

ام  ة ،الن االم ي الكنای لي ف ى االص ال ارادة المعن ى احتم ظ : (( ) ع(عل تعار لف اس
زع من حضنھا  دھا فینت والسمین .الحضن لھا مالحظة لشبھھا باالم التي تحضن ول

ث  ل ( والغ ة ، و) تحتم ا الحقیق د بھم ل(ان یری ن ) یحتم ر م ا كث ھ عن م ى ب ان یكن
د  )٢())لذاتھا وخیراتھا وتغیر ذلك بالموت وزوالھ  ي ق ،واحتمال ارادة المعنى الحقیق

  .یقھ بین الكنایة والمجاز المتقدم عرضھ الشارح في تفر
ى  الزم ال ال من ال ي االنتق ة تكون ف وللشارح تطبیق اخر ادرك فیھ ان الكنای

  .)٣(الملزوم ویمكن مالحظة ذلك في موضع وروده من الشرح 
ومما تقدم یمكن القول ان الشارح ادرك مفھوم الكنایة وفرقھا عن المجاز من 

ل مفھوم الكنایة ان یمھد للفرق بین الكنایة خالل تاثره بالرازي ،حاول من خال
  .والمجاز وبھذا داللة على الربط المنھجي بین مسالة واخرى من قبل الشارح 

ة  ي الكنای ي ف ى الحقیق وم ارادة المعن فضال عن ذلك فانھ حاول ان یطبق مفھ
ي  ذكره ف م ی ة والمجاز بوجھ اخر ل ین الكنای وادرك من خالل تطبیقاتھ ایضا فرقا ب

ى المجاز (( قدمتھ وھو م ان مبنى الكنایة على االنتقال من الالزم الى الملزوم ،ومبن
الزم ى ال زوم ال ال من المل ي )٤())على االنتق ھ ف د وجدت رق ق ذا الف ة بھ ى الكنای ،فمبن

ذا  ي ھ ع ف د توس ارح ق ون الش رق یك ذا الف دمین ،وبھ اني المتق ین االول والث التطبیق
د ادرك المبحث من خالل الشرح وزاد ع ذا یكون ق ة وبھ ي المقدم ا اوجزه ف ى م ل

ل  ذین نق كاكي الل رازي والس ره ال ا ذك ع لم ا جم از وھم ة والمج ین الكنای رقین ب ف
  .)٥(خالصتھما القزویني في االیضاح 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة )١( ج البالغ رح نھ ب  ٢٠٢-٤/٢٠١:ش اب الخط تزادة ف) ٢٣٢(،ب الى واالس وى هللا تع ر بتق ي االم

  .لالخرة 
  .٤/٢٠٨:المصدر نفسھ )٢(
  .٤/٤٩:شرح نھج البالغة :ظ)٣(
  .٢/٣١٩:االیضاح :،وظ ٥١٣:مفتاح العلوم )٤(
  .٢/٣١٩:االیضاح :ظ)٥(

ك  افي ذل ان المجاز ین ھ ،ف ى وارادة الزم ة ارادة المعن ذا الوجھ ،أي جھ الفرق بین الكنایة والمجاز من ھ
ة ) في الحمام اسد (یصح في نحو قولك  فال زوم قرین اول ،الن المجاز مل ر ت ان ترید معنى االسد من غی

ا بوجھ اخر  معاندة الرادة الحقیقة ،وملزوم معاند الشيء معاند لذلك الشيء ،وفرق السكاكي وغیره بینھم
ى المج زوم ،ومبن ى المل الزم ال ن ال ال م ى االنتق ة عل ى الكنای و ان مبن ا ،وھ ن ایض ال م ى االنتق از عل

  .الملزوم الى الالزم 
  اقسام الكنایة

  .)١(تقسیم الكنایة باعتبار المكنى عنھ :اوال
ى  ة ال د ،من خالل تقسیمھ الكنای دون تحدی ذا القسم ب ادرك الشارح مفاھیم ھ

ب( ة  )٢()المفرد،والمرك واھد الكنای رض ش ردة ع ة المف واھد الكنای ي ش س (،فف نف
تخصیص الصفة (تمثیلھ في مفھومھ للكنایة ،اما مفھوم الكنایة وھذا ما تقدم ) الصفة 

ھ )  -النسبة  –بالموصوف  (( وشواھدھا فقد عرضھا من خالل الكنایة المركبة بقول
ریح …  رك التص يء فیت اني لش ن المع ى م ات معن اول اثب ي ان یح ب فھ ا المرك ام

  :باثباتھ لھ ویثبتھ  لمتعلقھ كقولھ 
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  ١٠٨

رو نَّ إ ماحة ةَ ءالم   ى دَ والنَّ والس
  

ي قُ    ى  تْ بَ ِر ُض ةٍ بَّف رج اعل ن الحش   ب
  

رى من  ا ت ى م لما اراد اثبات ھذه المعاني للممدوح لم یصرح بھا بل عدل ال
ولھم  ھ ق ھ ،ومن ة ضربت علی ي قب ا ف ھ(الكنایة فجعلھ ین ثوبی د ب ین (و) المج رم ب الك

  :،مثالھ في جانب النفي ،قول من یصف امراة بالعفة ) ثوبیھ 
  

تُ  اةٍ  تبی وم ِ بمنج ن الل ا م   بیتھ
  

وتٌ    ا بی ةِ  اذا م َّحُ  بالمالم    تِ ل
  

  .)٣())فتوصل الى نفي اللوم عنھا بان نفاه عن بیتھا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٤، ٣٢١-٢/٣١٩:،واالیضاح  ٥٢١-٥١٣:مفتاح العلوم :ظ)١(
س الصفة ،وتخصیص الصفة تقسم الكنایة باعتبار ا س الموصوف ،ونف لمكنى عنھ الى كنایة عن نف

  ).النسبة(بالموصوف 
  .٢/١٩٨:،والمثل السائر  ١/٤٦:شرح نھج البالغة :ظ)٢(

ر  ن االثی ـ٦٣٧ت(ادرك ھذا التقسیم اب ة ) ھ ة والتعریض من جھ ین الكنای ھ ب ك من خالل تفریق وذل
ظ المف:اللفظ إذ یقول  ة تشمل اللف ارة ان الكنای ذا ت ى ھ ارة وعل ذه ت ى ھ اتي عل ا ،فت ب مع رد والمرك

  .اخرى ،واما التعریض فانھ یختفي باللفظ المركب 
  .٣٢٤:،واالیضاح  ٥١٩-٥١٧:مفتاح العلوم :،وظ ١/٤٦:شرح نھج البالغة )٣(

  .في مفتاح العلوم واالیضاح )  -النسبة  –تخصیص الصفة بالموصوف (قد وردت شواھد كنایة 
  رح على القسم االول تطبیقات الشا

ِ ) : ((ع(قال االمام علي .١ نِ ئ طِ ادِ بَ مَ  مْ ھُ نَ یْ بَ  قَ رَّ ا فَ مَ نَّ إ َ  كَ ذلِ،وَ  مْ ھِ ی  نْ ِم ةً َقلْ وا فِ انُ َك مْ ُھنَّ أ
َ  ِخ بَ َس ِ ْذ َعوَ  ٍض رْ أ َعَ  مْ ُھا ،فَ ھَ لِ ھْ َسوَ  ةٍ َبرْ تُ  نِ زْ َحا ،وَ ھَ ب ُ بِ َسى حَ ل َ  بِ رْ ق  مْ ھِ ِضرْ أ
ان ،یقول الش)١())ونَ بُ قارَ تَ یَ  ة النسبة من خالل بی ارح مطبقا الكنایة المركبة او كنای

دم  نص المتق ي ظاھر …  : (( المعنى المراد من ال ك الطین ف ادئ ذل ان مب ا ك لم
ھ  زاء ) ع(كالم ن االج ة ع ك كنای ان ذل زن ك ھل والح ذب والس بخ  والع ي الس ف

ذاء وا ات والغ ادئ الممتزجات ذوات  االمزجة كالنب ة العنصریة التي ھي مب لنطف
طتھا  ل بواس ل فیحص زاء متفاع ن اج ھ م د فی ا الب زج منھ ل ممت دھا إذ ك ا بع وم

ى االجزاء …استعداداتھا ، ، ویحتمل ان یشیر بالسبخ والعذب والسھل والحزن ال
ات  ة الكیفی ة عن الحار . االرضیة من حیث ھي ذوات امزجة متعادل فالسبخ كنای

ارد الرطب الیابس منھا ، والعذب كنایة عن الحار الرطب، ة عن الب والسھل كنای
  .)٢())،والحزن كنایة عن البارد الیابس 

َ  نْ مَ ) : ((ع(قال االمام علي .٢ َّ صَ ( ِهللا  ولُ سُ رَ  انَ كَ وَ …   شٍ یْ رَ قُ  نْ مِ  مَ لَ سْ أ ُ ل  ھِ یْ لَ عَ  ى هللا
ّ َسوَ  ھِ آلِوَ  ْ َبر الْ مَّا احْ ذَ إ، )  مَ ل ام )٣())سُ أ ول الشارح ان االم احمرار ) ع(،یق ى  ب كن

رب  دة الح ن ش اس ع ان . الب دماء وان ك رة ال ور حم تلزم لظھ ا مس اس فیھ إذ الب
ة عن  ر كنای ھ موت احم ة ،ومن استعمال ھذا اللفظ لم یبق تلك المالحظة في الكنای

  .)٤(شدتھ وذلك في الحرب ایضا وما یستلزم ظھور الدماء
انواع القسم  ومن خالل التقسیم المتقدم وتطبیقاتھ یمكن القول ان الشارح ادرك بعض

وقد وجدت التقسیم االخیر عند ) مفرد ومركب (االول من خالل تقسیم الكنایة الى 
  .)٥(ابن االثیر قبل الشارح 
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  .الناس  كالمھ عندما ذكر عنده اختالف) ٢٢٥(،باب الخطب  ١١٥-٤/١١٤:شرح نھج البالغة) ١( 
  .١١٦-٤/١١٥:المصدر نفسھ) ٢(
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  ١٠٩

  .الى معاویة)٩(،الكتاب ٤/٣٥٩:المصدر نفسھ )٣(
  .٤/٣٦١:المصدر نفسھ :ظ)٤(
  .٢/١٩٨:المثل السائر :ظ) ٥(

ا یاق :ثانی ث الس ن حی ة م یم الكنای اء او (تقس ز ،االیم ویح ،الرم ریض ،التل التع
  )١()االشارة

ي م یم ف ذا التقس ن ھ م م ارح أي قس رض الش م یع ث ل رة لمباح ھ المنظ قدمت
ھ  ذي طبق ھ ،والقسم ال البالغة اال انھ حاول ان یعرض احد اقسامھ من خالل تطبیقات

ال (( الشارح ھو االیماء او االشارة وھو  زوم ،ب ت وسائطھ ،مع وضوح الل الذي قل
  :تعریض ،كقول الشاعر

 َ تَ أا رَم وَ أ دَ  ی َحْ ى رَ لَقأ المج    ھُ ل
  

ي آلِ    ةَ  ف َم َّثُ طلح   ل ِوَ تَحیَ م ْل
  

ة الوضوح  ھ من  )٢())كنایة عن كونھم امجادا اجوادا ،بغای ،ویمكن مالحظت
  .خالل التطبیق االتي 

َ  ئنْ لِ وَ ) : ((ع(قال االمام علي  َفَ  مَ الِ الظَّ  لَ ھَ مْ أ ُیَ  نْ ل َ  وتَ ف َعَ ي لَ نِّإوَ … ،  هُذُ ْخأ ى ل
َ  ِح اضِ وَ الْ  یقِ ِر الطَّ  ً قْ لَ  ھُ طُ قُ لْ أ َ وا رُ ظُ انْ  طا ِنَ  تِ ْیبَ  لَ ھْ أ ِ اتَّ ،وَ  مْ ھُ تَ مْ وا َسمُ زَ الْ َف مْ كُ یَّ ب َ وا ُعب  مْ ھُ رَ َثأ
  ) :ع(،یقول الشارح ان االمام  )٣())ىدً ي رَ فِ  مْ وكُ یدُ عِ یُ  نْ لَ ى ،وَ دً ھُ  نْ م مِ وكُ جُ ِر خْ یُ  نْ لَ ،فَ 
اردف فضیلتھ باالمر باعتبار اھل البیت ولزوم سمتھم واقتفاء اثرھم ،واشار الى ((  

ردونھم جھة وجوب اتباعھم بكو ھ ال ی دى ال یخرجون عن م سبیل الھ نھم یسلكون بھ
دیم  ا  )٤())الى ردى الجاھلیة والضالل الق ات اخرى یمكن مالحظتھ اء تطبیق ولالیم

  .)٥(في مواضعھا من الشرح 
ومما تقدم وفضال عن مفھوم الكنایة وفرقھا عن المجاز ،ادرك الشارح معظم 

سمیات تلك االقسام وقد جاء ھذا االدراك عن اقسام التقسیم االول للكنایة ولم یذكر ت
ھذا من جھة ،ومن جھة اخرى فانھ لم ) مفرد ومركب(طریق تقسیم الكنایة الى 

یعرض او یسم  انواع القسم الثاني في مقدمتھ البالغیة ،اال انھ سمى نوعا من ھذا 
ة واجرى علیھ التطبیقات اثناء الشرح ال سیما ان المقدم) وھواالیماء( القسم 

النظریة لم تستوعب افكاره في بحث موضوعات البالغة وفنونھا ،لذلك صار 
  .الشرح میدانا رحبا لتناول تلك الموضاعات والفنون 
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  . ٣٧٧ـ  ٣٧٣:،البالغة والتطبیق  ٣٥١ـ  ٣٥٠ : جواھر البالغة )١(
  .٣٥١:البالغة  جواھر)٢(
  .كالمھ الجاري مجرى الخطبة ) ٩٤(،باب الخطب   ٤٠٣، ٢/٤٠٢:شرح نھج البالغة)٣(
  .٤٠٨-٢/٤٠٧:لمصدر نفسھ )٤(
  . ١٩٥-٥/١٩٤، ٣٦٣– ٤/٣٦١، ٢٠٦،٢/٢١٣-٢/٢٠٤:المصدر نفسھ :)٥(
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  ١١٠

  الفصل الثالث
  علم البديع

  
  
  

  .مقدمة  
  .المحسنات اللفظية  :المبحث االول  

  .المحسنات المعنوية:لثاني  المبحث ا
  
  
  

  الفصل الثالث
  )علم البدیع(

ى مقتضى الحال  ھ عل ة تطبیق د رعای ھ وجوه تحسین الكالم بع علم یعرف ب
  .)١(ووضوح الداللة

ى  الي ال ا الجم ة ثوبھ رات االدبی نح التعبی ي تم ي الت ة ھ الیب البالغی ان االس
ة الشعریة  ذه االسالیب مباحث و.جانب ما ترفدھا بمعان تتناسب وجو التجرب من ھ

اء االسلوب  البدیع التي ال تنكر اھمیتھ في البالغة العربیة واثر فنونھ المبتكرة في بن
ة  دم العصور االدبی ذ اق الفني لالدیب العربي ،لما تتمیز بھ ھذه الفنون من اصالة من

باقل اھمیة من علمي … لیست (( ،وھذه االھمیة ھي التي جعلت من فنون البدیع )٢(
رة عن  ریم ،وجاءت معب ران الك دیم ،والق ا الشعر الق ل بھ د حف ان ،وق اني والبی المع
ا اضافوا من زخارف  دماء افسدوھا بم اخرین من الق المعنى خیر تعبیر ،ولكن المت

  .)٣())اثقلت الكالم وافسدتھ فنبا عنھ الذوق 
د تشمل  ى التحدی ا یعرف لقد كانت فنون البدیع تشمل اكثر المباحث البالغیة ،وعل م

ن  ھ اب ا كتب ر فیم الیوم بمسائل علم البیان وبعض القضایا في علم المعاني ،وھذا یظھ
دیع  دات قضایا الب ة التطور ب د الشعر ،ونتیجة لحتمی ي نق ة ف المعتز ومن بعده قدام

ا  م عن )٤(تكون مجموعة خاصة لتفصل عن غیرھ ذا العل اخر انفصال ھ ،ونظرا لت
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م  )٥(ن مالك االندلسي بقیة علوم البالغة الى عصر اب اة الشارح ،ل والمتاخر عن وف
ة  ى محسنات لفظی ھ بشكل حصري ال یذكر الشارح مصطلح البدیع ولم یحدد مباحث

  .ومحسنات معنویة 
  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٣٤:االیضاح )١( 
  .٤١٧:البالغة والتطبیق : ظ)٢(
داد ،.د:بحوث بالغیة : ظ )٣( ي ،بغ ـ ١٤١٧احمد مطلوب ،مطبوعات المجمع العلمي العراق م ١٩٩٦–ھ

:١٤٣.  
ا :ظ)٤( ا وافنانھ ة فنونھ دیع(البالغ ان والب م البی دیع  ٢٧١) :عل م الب ق ،دار .د:،وعل ز عتی د العزی عب

  .١٦-١١:النھضة ،بیروت 
  .٤٧:،وعلم البدیع  ٢٧٢ ) :علم البیان والبدیع(البالغة فنونھا وافنانھا :  ظ )٥(

  لمحة في تطور علم البدیع 
اھر ب بحق  ( ( وصفھمرت فنون البدیع بتطورات متنوعة من عصر عبد الق

ى نھجھ  ذي عل مؤسس البالغة العربیة ،والمشید الركانھا ،والموضح لمشكالتھ ،وال
ى عصر الشارح)١())سار المؤلفون من بعده ،واتموا  البنیان الذي وضع اسسھ   ،ال

ة  ده ثالث ى ی وم البالغة عل ث اصبحت عل ك حی ن مال دین ب اني : ومن ثم بدر ال المع
  .والبیان والبدیع 

م ) اسرار البالغة(و) دالئل االعجاز(والمتصفح لكتابي عبد القاھر  ھ ل یجد ان
عن ) اسرار البالغة(یحاول فیھما وضع نظریة في علم البدیع ومع ذلك فقد تكلم في 

ي  دیع ھ ن الب وان م ى :ال ا ال ارة احیان ع االش ل ،م ن التعلی جع ،وحس اس ،والس الجن
ي تفسیره  )٢(الطباق والمبالغة ى ف د الزمخشري ال یعن اھر نج د الق ،وعلى غرار عب

ا ) الكشاف( دیع علم د الب م یع ھ ل دیع اال عرضا ،الن ران من ب ات الق ي ای ا جاء ف بم
  .)٣(مستقال من علوم البالغة ،وانما یعده ذیال لھا 

نھایة االیجاز في (ازي فقد ذكر فنون البدیع في وقفتین من كتابھ اما الر
ذكر في االولى ما یحدث من حسن بسبب ائتالف كلمتین ،وعقد ) درایة االعجاز

لذلك اربعة فصول ،اولھا التجنیس ،وثانیھا االشتقاق وقد فصلھ عن الجناس اثناء 
المقلوب ،وانتقل الى ما دراستھ ،وثالثھا رد العجز على الصدر ،ورابعھا ما سمي ب

یحدث من حسن بسبب ائتالف الكلمات ورد الى ھذا الجانب السجع والمزدوج 
والترصیع ،وفي القسم الذي عقده في كتابھ للنظم نراه في الفصل الثالث منھ یبین 

ان الكالم ان لم یتعلق بعضھ  : اقسام النظم ،ویستھل حدیثھ عن ذلك بقول عبد القاھر 
الى فكر ورویة كاستھالالت الجاحظ في كتبھ ،ومثل ھذا الكالم ال ببعض لم یحتج 

تظھر فیھ قوة الطبع وجودة القریحة ،انما یظھر ذلك في الكالم الذي تتعلق فیھ 
ً شدیدا ، وعند الرازي ان ذلك یجري على  الجمل بعضھا ببعض وتلتحم التحاما

  .)٤(وجوه شتى ،عد منھا ثالث وعشرین وجھا 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦:علم البدیع )١(
ا  ٢٦:،وعلم البدیع  ١٢٦:،ودالئل االعجاز  ١٨-٥:اسرار البالغة : ظ)٢( ا وافنانھ م (،والبالغة فنونھ عل

  .٢٧٢) :البیان والبدیع 
  .٣٠:علم البدیع : ظ)٣(
  .٣٤-٣٣: المصدر نفسھ: ظ )٤(

قد تناول علم البدیع في ختام تناولھ علمي المعاني والبیان ولم اما السكاكي ف
البدیع المعنوي والبدیع اللفظي :یفصلھ كعلم مستقل اال انھ مع ھذا ذكر قسمیھ وھما 

ان … : (( ،إذ یقول بعد تناولھ علمي المعاني والبیان ومفھوم البالغة والفصاحة 
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كسوا الكالم حلة التزیین ،ویرقیھ البالغة بمرجعیھا وان الفصاحة بنوعیھا ،مما ی
اعلى درجات التحسین،فھھنا وجوه مخصوصة ،كثیرا ما یصار الیھا ،لقصد تحسین 

قسم یرجع الى المعنى :الكالم ،فال علینا ان نشیر الى االعرف منھا ،وھي قسمان 
  .)١())،وقسم یرجع الى اللفظ

اني  ن الزملك ا اب دیع ب) ھـ٦٥١ت(ام ون الب ر معظم فن د ذك ة فق صورة مطلق
نفا  رین ص تة وعش ا س د منھ ة وع ة ومعنوی یمھا لفظی ذه  )٢(دون تقس عة ھ دركا س م

مشتمل على بیان ستة وعشرین صنفا وما (( الفنون  على ھذا العدد بان ركن البدیع 
ھمل ذكره في ھذا الركن فمعلوم مما ذكر فیھ او مستغني عن ذكره الشتمال الركنین 

  .)٣())السابقین علیھ 
م وجدت ومما  تقدم وما استخدمھ الشارح من منھجیة في تناول فنون ھذا العل

  :ان جھد الشارح في دراسة ھذا العلم تتمثل باالتي 
اثرا بمن سبقھ .١ ذا مت ان وھو بھ لم یفصل فنون علم البدیع عن علمي المعاني والبی

ل ومنھم عبد القاھر الجرجاني ،والرازي ،والسكاكي ، فضال عن انھ لم یحدد بشك
اھر الجرجاني  د الق ذا ینحو منحى عب ان وھو بھ نھائي فصل علمي المعاني والبی

  .)٤(لكونھ لم یفصل بین ھذین العلمین 
ث  -البدیعیة –ادرك الشارح قسمي ھذه الفنون .٢ بطریقة الرازي المتقدمة الذكر حی

ار ھ اعتب ي تحقق ي ف  ذكر القسم االول المحسنات اللفظیة في سیاق الكالم الذي یكف
،وما  )٥(التجنیس ،واالشتقاق ،ورد العجز على الصدر ،والقلب :حال كلمتین ومنھ 

  .)٦(یحتاج الى اكثر من كلمتین ،ومنھ السجع وتضمین المزدوج ،والترصیع 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٢) :علم البیان والبدیع(لبالغة فنونھا وافنانھا ،وا ٣٨:علم البدیع :،وینظر  ٥٣٢:مفتاح العلوم )١(
  .١٩٠-١٦٥:التبیان في علم البیان : ظ )٢(
  .١٦٦:المصدر نفسھ )٣(
  .٢٧٢) :علم البیان والبدیع(البالغة فنونھا وافنانھا : ظ )٤(
  .٢٦-١/٢٣:شرح نھج البالغة : ظ)٥(
  .٢٧-١/٢٦:المصدر نفسھ : ظ )٦(

  
نات اني المحس م الث ر القس ون  وذك ر فن نظم وذك ام ال ره اقس د ذك ة بع المعنوی

د  ھ اجزاء الكالم اش ذي تكون فی و ال نظم وھ اني من ال م الث ي القس البدیع المعنویة ف
اران  )١(ارتباطا فیما بینھا ھ باعتب اھر ل د الق اثر بتقسیم عب و ت نظم ھ ذا التقسیم لل ،وھ

ا م الث و النظم یتكون من قسمین ،ووضع المحسنات المعنویة في القس نظم ھ ني من ال
  .تاثر بفخر الدین الرازي 

ي .٣ رازي ف ة ال اھر الجرجاني اساسا وطریق د الق ة عب ال یعني اتباع الشارح طریق
ة  ى محسنات لفظی دیع ال ون الب درك تقسیم السكاكي لفن التفریعات ان الشارح لم ی
رازي والشارح للمحسنات  ك من خالل عرض ال ومحسنات معنویة ،ویتضح ذل

اول  –بكونھا احد اقسام المحسنات  –لتي ادركھا السكاكي اللفظیة  ا من خالل تن
ذي ) اللفظیة(ھذه الفنون  م ال نظم ووضعھ ضمن القس في مباحث خارج مبحث ال

ذه  ارح ھ رازي والش رض ال د ع ة فق ا المعنوی الث ام ین او ث ى كلمت اج ال یحت
ة  أي المحسنات -: المحسنات من خالل عرضھا للنظم وقسمیھ باعتبارھا  المعنوی

د  - الم اش زاء الك ھ اج ون ب ذي تك نظم وال ن ال اني م م الث ي القس ون ف ا تك ي م ھ
رابط اجزاء الكالم  ارتباطا فیما بینھا كما تقدم فاي معنى ال یكون اال من خالل ت
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م  ون عل ن عرض فن ا سافصلھ م الل م ن خ ذا االدراك م ى ھ ة عل ن الدالل ،ویمك
و ان فن ح مك ث ساوض ارح حی د الش دیع عن رازي الب ن ال ل م د ك دیع عن ن الب

والسكاكي والشارح  التي ذكرھا احدھم وتناساھا االخر لیكون ذكرھم معظم فنون 
  .البدیع دلیال على اتفاقھم في معظم فنونھ 

ة .٤ ة ثانی ة ،ومن جھ ة من جھ لم یخل الشارح في عرضھ معظم المحسنات اللفظی
ث عرض و ة حی ون المحسنات المعنوی ین من فن ا اخل بذكر فن احدا وعشرین فن

د السكاكي ،وال  ون عن ذه الفن ت ھ د قل ا ،وق ة وعشرین فن رازي ثالث ر ال ا ذك بینم
ى  اتي عل ون ت یعني ھذا االختالف بین الثالثة شيء بسبب اتفاقھم على ان ھذه الفن

ا )٢(وجوه شتى ر االشھر منھ ع )٣(،او ذك ون ھي جمی ذه الفن م یحددوا ان ھ ، أي ل
  .فنون البدیع المعنوي 
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  .٥١-١/٤٧:شرح نھج البالغة:  ظ)١( 
  .١/٤٧:،وشرح نھج البالغة  ١١٠:نھایة االیجاز : ظ )٢(
  .٥٣٢:مفتاح العلوم : ظ )٣(

  المبحث االول
  )المحسنات اللفظیة(

تحققھ اعتبار حال كلمتین االول فیما یكفي في :یشمل ھذا المبحث قسمین 
،وقسم فیما ) التجنیس ،االشتقاق ، رد العجز على الصدر ،القلب (وفیھ اربعة ابحاث 

  ) .السجع ،تضمین المزدوج ،الترصیع(یحتاج الى ازید من كلمتین وفیھ ابحاث 
  :ما یحتاج فیھ الكالم الى اعتبار حال كلمتین ،ویشمل :القسم االول 

ا واشھرھا  ھو احد: التجنیس:اوال  ھ زینتھ اس ولعل ة ویسمى الجن المحسنات اللفظی
،ولذا خصھ عبد القاھر بالذكر ،ویسمى المجانسة والتجانس وھو غرة شاذحة في 

  .)١(وجھ الكالم یكون في تشابھ الكلمتین في اللفظ ویختلفا في المعنى 
ي  وا ف میات اتفق موھا بتس ون وس ا البالغی واع ذكرھ دة ان ن ع ذا المحس ولھ

  .)٢(ھا واختلفوا في جزء منھا معظم
وقد ذكر الشارح ھذه االنواع وتسمیاتھا بطریقة مقاربة جدا لما طرحھ 

  :الرازي والسكاكي من قبلھ وھذه االنواع عدیدة ھي 
وع الحروف : ((  )٣( التجنیس التام.١ ي ن المتجانسان ان كانا مفردین فان تساویا ف

یس  و التجن ا فھ ولھم والحركات واعدادھا وھیئاتھ ام كق ول :الت حدیث حدیث ،وكق
  . )٤())والمالء الراحة من استوطا الراحة :الحریري 

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ة : ظ )١(  رار البالغ وم  ١٠-٥:اس اح العل ائر  ٥٣٩:،ومفت ل الس ا  ١/٢٤٦:،والمث ة فنونھ ،والبالغ

  . ٢٩٧) :البیان والبدیع علم (وافنانھا 
از : ظ )٢( ة االیج وم  ٢٨:نھای اح العل دھا ،ومفت ا بع ائر  ٥٤٢-٥٣٩:وم ل الس  ٢٦٣-١/٢٤٦:،والمث

  .١٦٩-١٦٦:،والتبیان في علم البیان 
  .٥٣٩:،ومفتاح العلوم  ٢٨:نھایة االیجاز : ظ )٣(
  .١/٢٣:شرح نھج البالغة )٤(
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  ١١٤

وع االول یكمل الشارح نصھ ب:) ١( التجنیس الناقص.٢ ام الن ا … ((عد تم وان اختلف
ولھم  ة كق ة الحرك ي ھیئ ا ف رد جّنجّب: فام كون  ة الب ة والس ي الحرك رد ،او ف ة الب

ولھم  ولھم :كق ف كق ي التخفی رك او ف رك الش ة ش رّ : البدع ا مف ل ام ا الجاھ ط وام
  .)٢())مفرط ویسمى ذلك التجنیس الناقص 

ذا:  )٣( التجنیس المذیل.٣ دم عن  یتناول الشارح ھ ھ المتق ي سیاق حدیث یس ف التجن
ول  ین إذ یق ي اللفظ تالف ف اوى … : (( االخ ان تتس روف ب داد الح ي اع او ف

ي االخرى  یس ف الكلمتان في نفس الحروف وھیئاتھا ثم تزید في احدیھما حرف ل
اِق (او یسمى المذیل فاما في اول الكلمة كقولھ تعالى  اُق ِبالسَّ َتفَِّت السَّ َلى رَ *َوالْ ِ ٍذ إ َك َیْوَمِئ بِّ

اقُ  َمَس ولھم  )٤()الْ ول بعضھم : وفي وسطھا كق ا كق ي اخرھ د ، او ف د كبی الن : كب ف
  .)٥(سال من احزانھ سالم من زمانھ ،وقول ابي تمام 

م  واص عواص د ع ن ای دون م   یم
  

ب    واض قواض یاف ق ول باس   )٦())تص
  

د:) ٧( التجنیس المضارع او المطرف.٤ یث الشارح عن جاء ھذا النوع في سیاق ح
واما ان یختلفا في انواع الحروف وقد یكون بحرف : ((االختالف بین اللفظین بقولھ 

ي  د یكون ف واحد وقد یكون بحرفین ویسمى المضارع والمطرف ومابھ االختالف ق
ولھم  ة كق ن : اول الكلم ي وسطھا م امس ، او ف ق ط ل دامس وطری نھم لی ي وبی بین

ي ما خص: حرفین متقاربین كقولھم  ول النب ا كق ي اخرھ صتني ولكن خسستني ،او ف
  .)٨())الخیر معقود بنواصي الخیل ) : صلى هللا علیھ والھ(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٣٩:،ومفتاح العلوم  ٢٨:نھایة االبجاز : ظ )١(
  .١/٢٣: شرح نھج البالغة)٢(
  .١٦٧:،والتبیان في علم البیان  ٥٣٩:،ومفتاح العلوم  ٢٩:نھایة االیجاز : ظ )٣(
    ٣٠ـ ٢٩:القیامة )٤(
  .٣٧:دیوان ابي تمام )٥(
  .٢٤-١/٢٣:شرح نھج البالغة )٦(
از : ظ )٧( ة االیج ا  ٢٩:نھای رازي بالغی دین ال ر ال وم  ١٦٥:،وفخ اح العل ان  ٥٤٠-٥٣٩:،ومفت ،والتبی

  .١٦٧:یان في علم الب
  .٢٤-١/٢٣:شرح نھج البالغة )٨(

ك من :  )١(التجنیس الالحق .٥ ھ وذل ھ بتمام ر مفھوم ھ ذك یس لكن ذا التجن م یسم ھ ل
واع  ي ان د عرضھ االختالف ف خالل عرضھ التجنیس المضارع او المطرف فبع
الحرفین بحرفین متقاربین ذكر االخر وھو االختالف بحرفین غیر متقاربین حیث 

ابع حدی ھ یت دم بقول ھ المتق اربین … : (( ث ر متق رفین غی ون االختالف بح د یك وق
الى  ھ تع ة كقول ر الكلم ي اخ ا ف نِ (وھو ام ْم َن اْألَ ٌر ِم ْم َ اَءُھْم أ َذا َج ِ ي وسطھا  )٢()َوإ او ف

الى  ھ تع ِھیدٌ (كقول َك َلَش ى َذلِ ُھ َعَل نَّ ِ ِدیدٌ  *َوإ ِر َلَش َخْی بِّ الْ ُھ لُِح نَّ ِ ا كق )٣()َوإ ي اولھ ول او ف
  :الحریري 

  .  )٤(من یفخر ذمامي ال اعطى زماني
  

    
  

رر .٦ زدوج او المك یس الم د : )٥(التجن یس وق وعین للتجن ذین الن ارح ھ ر الش ذك
رة  اء فق ي اثن ھ سیفصلھ ف ط وان ي ) تضمین المزدوج(اكتفافي االولى باالشارة فق ف

اني  م الث یجيء –القس ا س ھ -كم ي قول اني ف ب الث واھد التركی ر ش م … (: (وذك ،ث
المتجانسان اما ان یكون بعضھا في مقابلة البعض حال التسجیع وھو ظاھر او یضم 

ر : بعضھا الى بعض في اواخر االسجاع ویسمى مزدوجا ومكررا كقولھم  النبیذ بغی
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  ١١٥

ج : نغم غم وبغیر دسم سم وكقولھم  ج ول من طلب شیئا وجد وجد ،ومن قرع بابا ول
(( )٦(.  
وش .٧ یس المش مى (: ( )٧(التجن الن ویس ھ اص ث یتجاذب یس بحی ون التجن د یك ق

ان : المشوش كقولھم  ین ك ا الكلمت فالن ملیح البالغة كامل البراعة فلو اتحدت عین
  .)٨())مصحفا ولو اتفقت المھا كان مضارعا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ،٢٩:نھایة االیجاز : ظ )١( وم  ١٦٥:وفخر الدین الرازي بالغی اح العل ي  ٥٤٠-٥٣٩:،ومفت ان ف ،والتبی

  .١٦٧:علم البیان 
ْم:(قال تعالى )٢( ي اْألَ ولِ ُ َلى أ ِ ُسوِل َوإ َلى الرَّ ِ وهُ إ َذاُعوا ِبِھ َوَلْو َردُّ َ َخْوِف أ ِو الْ َ ْمِن أ ْمٌر ِمَن اْألَ َ َذا َجاَءُھْم أ ِ ِر َوإ

ِذینَ  َّ ُھ ال ْنُھْم َلَعلَِم ً  ِم یال ِالَّ َقلِ ْیَطاَن إ ُتُم الشَّ َبْع ُھ َالتَّ ْیُكْم َوَرْحَمُت ِ َعَل ُل هللاَّ ْوال َفْض ْم َوَل ْنُھ َتْنِبُطوَنُھ ِم ) َیْس
  .) ٨٣:النساء(

    ٨ـ٧:العادیات)٣(
  .١/٢٤:شرح نھج البالغة )٤(
  .٥٤٠:،ومفتاح العلوم  ١٦٦:،وفخر الدین الرازي بالغیا  ٢٩:نھایة االیجاز : ظ )٥(
  .١/٢٤:شرح نھج البالغة )٦(
  .١٦٩-١٦٨:،والتبیان في علم البیان  ٥٤٠:،ومفتاح العلوم  ٢٩:نھایة االیجاز : ظ )٧(
  .١/٢٤:شرح نھج البالغة )٨(

ھ  وھو ان  د من االشارة الی وھنا اختالف منھجي بین السكاكي والشارح الب
خالل عرضھ  السكاكي قبل ان یتناول التجنیس المشوش ذكر التجنیس المصحف من

ارب  –والمختلفان : (( التجنیس الالحق حیث یقول  ع التق  –في انواع الحروف الم
بینما لم  )١())سمي تجنیس تصحیف ) عائب عابث: (في الالحق اذا اتفقا كتبة كقولك 

  .یذكر الشارح تجنیس المصحف اال بعد ذكر التجنیس المشوش 
ف على المشوش افضل من ویرى الباحث ان تقدیم السكاكي للتجنیس المصح

ة السكاكي تساعد  ك الن طریق ل الشارح ،وذل تاخیر المصحف بعد المشوش كما فع
ا یصعب  نھج بینم ع تسلسل  نص الم القارئ على فھم التجنیس المشوش انسجاما م
ى  ع عل م یطل یس المشوش وھو ل ف یعرف التجن ھذا عند القارئ لمنھج الشارح فكی

  .التجنیس المصحف 
ھذا االمر بان الشارح وعلى الرغم من عرضھ مفھوم التجنیس  ویمكن توجیھ

یس المصحف(الالحق اال انھ لم یسمھ فكیف یعرض تسمیة نوع اخر  ي ) أي التجن ف
ات بشكل نص  م ی یس ل تجنیس لم یسمھ ،فضال عن أن نص الشارح في انواع التجن

اكتفى الشارح السكاكي حیث ذكر السكاكي تسلسال رقمیا لمعظم انواع التجنیس بینما 
بعرض نص متكامل مترابط العتماده كما ارى بعالقة كل نوع مع االخر وان كانت 
ھذه العالقة مقتصرة على نسبة من التشابھ باللفظ واالختالف بالمعنى ،وھذا ال یخفي 

  .افضلیة عرض السكاكي لھذه االنواع على حساب عرض الشارح لھا 
ذي لھذا التجنیس ث:) ٢(التجنیس المركب .٨ یس المصحف ال ا التجن الث حاالت منھ

ة تكون  ذه الحاالت الثالث اخر بحثھ للعالقة التي تربطھ مع الحالتین االخریین وھ
ون  دما یك ان (( عن ان مركب ط دون  -أ-المتجانس ا فق ابھین خط ا متش ا ان یكون فام
ي ) المصحف(اللفظ ویسمى  ول عل ك فّصقَ ) : ع(كق ى وأھ ّنإر ثیاب ى وأبق ى أتق نق

ب -بھذا ، أفعلك فعلك تھد فاحشَ  ار ذلك فاخشَ صَ ك فصار قِ رّ عزك غَ : ولھم ،وكق
  :كقولھ ) المفروق(و لفظا فقط ویسمى أ -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٤٠:مفتاح العلوم : ظ)١(
  .١٦٧:،والتبیان في علم البیان  ٥٤٠:المصدر نفسھ :  ظ)٢(
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  ١١٦

ھ  ابھا(سمى السكاكي التجنیس الذي یكون في التام مركبا ولم یكن مخالفا في الخط بكون ا ) متش بینم
  ) .تجنیس الخط(سماه الشارح المقرون ،وسمى ابن الزملكاني التجنیس المصحف بـ 

ُّ كُ  م َقل ا ذَ اَخ دْ ك   الج
  
  

  الجــا رٌ ــدیــم رَّ ــــذي ضــا الــــــم

  
  

ا  ام لن   م وال ج
  م  م 

ملنا  م لو حا   م م م                      

  :كقولھ ) المقرون(او خطا ولفظا ویسمى  -ج-
ــــــــــكٌ  ــــــــــن ملــ ــــــــم یكــ ــ ــــــــذاھِ  اذا لــ ــ   ةبــ

  

ــــــــدَ فَ    ــ ــ ــــــــفدولَ  ھُ ْعــ ــ ــ ــــــــاھِ ذَ ھ ُُتــ ــ ــ   )١( )ةبــ
  

  االشتقاق :ثانیا 
تنــاول البالغیــون ھــذا المصــطلح بمعنــى متقــارب مــن حیــث المفھــوم اال انھــم 

یس وبعده من حیث موضع دراسة ھذا الفن فمنھم اختلفوا في درجة اقترابھ من التجن
وه  )٢(من وضعھ مع ما یلحق بالتجنیس  ،وفصلھ غیرھم عن الجناس لكنھم لم یخرـج

ین  ال كلمـت ار ـح ھ اعتـب ي تحقـق ي ـف ذي یكـف الم اـل ى الـك تالف ال  )٣(من معـن ذا االـخ ،وـھ
عن سیاق  یعني شیئا اذا ما علمنا ان المفھوم متفق علیھ اال ان ھذا الخالف ال یخرج

مــنھج عــرض المحســنات البدیعیــة ســیما اذا مــا وجــدت ان الســكاكي عنــدما تنــاول 
وھــذا یعنــي لحوقــھ بــالتجنیس مــن حیــث  )٤())ممــا یلحــق بــالتجنیس: ((االشــتقاق قــال 

ا فھمــت ان الســكاكي مــن  بة فــي اللفــظ ھــذا اذا ـم تالف المعنــى وتشــابھھ ولــو بالنـس اـخ
تقاق ـم لكھ االتجاه االول الذي تناول االـش ذي ـس ون الفصـل اـل ذا یـك د ـھ یس عـن ع التجـن

ا  -والشارح معھم –اصحاب االتجاه الثاني  د كـم ي ظـل واـح ا ـف طبیعي بسبب وقوعـھ
  .تقدم واعتبار اصحاب االتجاه االول عدوھا ملحقا بالتجنیس 

تقاق  ان االـش ي : ((  )٥(وبعد ھذا ـف د ـف ا اصـل واـح اظ یجمعـھ اتي بالـف و ان ـت ـھ
َ (اللغــة كقولــھ تعــالى  ِم َفــأ َقــیِّ یِن الْ جاھــل خبــاط ({) :ع(وقــول علــي …  )٦( )قِْم َوْجَھــَك لِلــدِّ

الى })جھالت عاش ركاب عشرات  ھ تـع تق كقوـل بھ المـش ا یـش َتـْیِن : (،واما ـم َجنَّ َوَجَنـى الْ
  .)٨( )))٧()َدانٍ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٢٤:الغة شرح نھج الب)١(
  .٣٣٩:،وجواھر البالغة  ٣٣:،وعلم البدیع  ٥٤١:مفتاح العلوم : ظ )٢( 
  .١/٢٥:،وشرح نھج البالغة  ٣٠:نھایة االیجاز : ظ)٣(
  .٥٤١:مفتاح العلوم )٤(
  .٥٤١:،ومفتاح العلوم  ٣٠:نھایة االیجاز : ظ )٥(

  .ان تجيء بالفاظ یجمعھا  اصل واحد في اللغة :عرفھ الرازي 
ُعونَ  :(تعــالى  قــال)٦( ــدَّ ِ َیْوَمِئــٍذ َیصَّ ِتَي َیــْوٌم ال َمــَردَّ َلــُھ ِمــَن هللاَّ ْ ْن َیــأ َ َقــیِِّم ِمــْن َقْبــِل أ یِن الْ قِْم َوْجَھــَك لِلــدِّ َ ) َفــأ
َتـْیِن َدانٍ  :(قال تعالى )٧) (٤٣:الروم( َجنَّ ْسـَتْبَرٍق َوَجَنـى الْ ِ ُُرٍش َبَطاِئُنَھا ِمـْن إ ِكِئیَن َعَلى ف رح) (ُمتَّ ) ٥٤:مناـل
.  
  .١/٢٥:شرح نھج البالغة )٨(
  

ل  راب ـك ة اقـت ي درـج ف ـف د اختـل ران ـق نان اـخ فضال عن ما تقدم فھنالك محـس
ا  یس ،وھـم ن التجـن تقاق ـم راب االـش ي اقـت اختالفھم ـف یس ـك ن التجـن ا ـم رد (واحد منھـم

ي  )٢()القلب (و )١()العجز على الصدر دم ـف وقد وجھ ھذا االختالف بالتوجیھ الذي تـق
  .االشتقاق 

  :القسم الثاني ما یحاج فیھ الكالم الى اعتبار حال اكثر من كلمتین ،ویشمل 
  .السجع :اوال

ون بت ذي یـك ة اـل نات اللفظـی ى  ؤطـواھو من المحـس ور عـل الم المنـث فواصـل الـك
  .)٣(حرف واحد ،والفاصلة في النثر كالقافیة في الشعر 
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  ١١٧

وقف معظم ونظرا الھمیة ھذا المحسن اللفظي واثره في معنى النص فقد 
ھل السبق للمعنى ام :اھمیة فیھ وھو  يعند موضوع ذ –ومنھم الشارح  -البالغیین 

بضرورة ان یكون اللفظ تابعا  على  للفظ في ھذا المحسن ؟ وقد اجمع معظمھم
  .للمعنى اال انھم عبروا عن ھذا بطرائق متنوعة 

ین  رق ـب ي الـف ھ ـف الفاصـلة ذكر ابن سنان الخفاجي ھذا المعنى من خالل كالـم
ا :والسجع  جوعة ،فـم ر مـس جوعة وغـی الن الفاصلة اشمل من السجع ،فھي تكون مـس

ل  م تتماـث اطع وـل ي المـق ھ ـف ت حروـف ا تقابـل جع ،وـم و ـس تماثلت حروفھ في المقاطع فـھ
  وال . فھو الفاصلة 

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،وشــرح  ١٨٠-١٧٩:،والتبیــان فــي علــم البیــان  ٥٤١:،ومفتــاح العلــوم  ٣١-٣٠:یجــاز نھایــة اال: ظ)١( 

  . ٢٢٠-٢١٤:،وحسن التوسل  ٢٦– ١/٢٥:نھج البالغة 
رد العجــز علــى (ذكــره الســكاكي ضــمن التجنــیس ،والــرازي وابــن الزملكــاني والشــارح قــد فصــلوا 

  .عن التجنیس ) الصدر
  .ھ االخیر لفظ یشبھ لفظا موجودا في نصفھ االول كل كالم وجد في نصف: رد الصدر عن العجز 

  .١/٢٦:،وشرح نھج البالغة  ١/٢٦٠:،والمثل السائر  ٥٤١:، ومفتاح العلوم٣٣:نھایة االیجاز : ظ )٢(
ً عـن ان  یس ،فضـال رازي والشـارح عـن التجـن یس ،وفصـلھ اـل ع التجـن ر ـم ن االثـی ذكره السكاكي واـب

  )).عكس الحروف ((او )) عكس االلفاظ((ابن االثیر سماه 
دیع(،والبالغة  فنونھا وافنانھا  ١/١٩٣:المثل السائر : ظ )٣(  ان والـب م البـی ،وجـواھر البالغـة  ٣٠٣) :عـل

:٤٠٤.  
ى ،وبالضـد  ا للمعـن ا وتابـع ھال طوـع اتي ـس ھ ـی ن اـن یخلو كل واحد من ھذین القسمین ـم

ران ،اما الرازي فھو یرى ان مع )١(من ذلك حیث یكون متكلفا یتبعھ المعنى  جزة الـق
امال )٢(في المعنى ال في اللفظ وحده  ظ ـح ون اللـف جع فیـك ؤخر للـس دم وـی اعر یـق ، فالـش

ال  ظ فصـیح ـف ھ صـحیح واللـف ى فـی على تغییر المعنى واما القران فحكمة بالغة والمعـن
  .)٣(یقدم وال یؤخر اللفظ بال معنى 

الم ا روط الـك ھ ـش یاق تناوـل ي ـس جوع اما ابن االثیر فقد ذكر ھذا المعنى ـف لمـس
و (( فـ  ر ،وـھ اذا صفي الكالم المسجوع من الغثاثة والبرد فان وراء ذلك مطلوبا اـخ

د  يء عـن ھ یـج ظ ،فاـن ا للـف ان یكون اللفظ فیھ تابعا للمعنى ،ال ان یكون المعنى فیھ تابـع
ن  ى نصـل ـم ب ،عـل ن ذـھ ر ـم ذلك كظاھر مموه ،على باطن مشوه ،ویكون مثلھ كغـم

  .)٤())خشب 
  

في المعنى المتقدم وذلك من خالل عرضھ صفات السجع ولم یخل الشارح 
المتكلف لیكون بخالف حصولھا السجع حسنا وذلك من خالل الحاجة الى المعنى 

المتكلف من (( قبل الحاجة الى التقفیة ،ویتضح ذلك من خالل قولھ بان معرفة 
لمعنى السجع بامرین احدھما ان یكون الحرف االخیر انما یحتاج الیھ للتقفیة ال ا

  .)٥())،والثاني ان یترك معناه االول الجل التقفیة 
ال یكون محمودا (( ومن خالل فھم كالم الشارح یمكن القول ان السجع 

مقبوال،اال اذا كان غیر متكلف ،وكان اللفظ فیھ تابعا للمعنى ،اما اذا كان متكلفا 
  .)٦())وكان المعنى تابعا للفظ فھو من السجع المذموم 
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  . ٢٠٣:سر الفصاحة : ظ)١( 
  .٢٥٥:فخر الدین الرازي بالغیا : ظ )٢(
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  ١١٨

روت :التفسیر الكبیر : ظ)٣( ة ،بـی ب العلمـی ي بیضـون ،دار الكـت د عـل رازي ،منشـورات محـم فخر الدین اـل
  .٢٦/١٦:م ٢٠٠٠–ھـ  ١٤٢١، ١لبنان ،ط –

  .١٩٧-١/١٩٦:السائر  المثل)٤(
  .١/٢٧:شرح نھج البالغة : ظ)٥(
  .٣٠٣):علم البیان والبدیع(البالغة فنونھا وافنانھا )٦(

جع : وبعد ھذا فقد وقف البالغیون عند قضیة ذات اھمیة ،وھي  ع الـس ھل وـق
ر  ن االثـی في القران ام لم یقع وقد انقسم العلماء الى قسمین ،وقد ناقش ھذه القضیة اـب

جع  ودافع عن وقوعھ في القران الكریم ذاكرا بعض اعتراضات المانعین لوقوع الـس
  .)١(ورد علیھا ردا مفصال 

ویمكــن مالحظــة راي الشــارح بوقــوع الســجع فــي القــران الكــریم مــن خــالل 
حیــث استشــھد  -كمــا ســیجيء– )٢()تضــمین المــزدوج والترصــیع(تعریفــھ لمحســني 

ھ  )٣()َك ِمـْن َسـَبأٍ ِبَنبَـأٍ َیقِـینٍ َوِجْئتُ (الشارح للمحسن االول بقولھ تعالى  اني بقوـل ھد للـث واستـش
ْبــَراَر َلفِــي َنِعــیٍم (تعــالى  ِنَّ اْألَ ــاَر َلفِــي َجِحــیٍم *إ ُجَّ ف ِنَّ الْ ،وبھــذا داللــة واضــحة علــى تاییــد  )٤()َوإ

الشارح للراي الذي یقر بوقوع السجع في القران إذ لم یعترض على ھذا السجع بعد 
المتقــدمتین ،ســیما اذا مــا ادركنــا ان الشــارح قــد عــد الســجع مــن استشــھاده بــاالیتین 

  .)٥(مزیات النثر الخطابي 
  

  اقسام السجع
ا  ا : تناول البالغیون اقسام السجع بطرائق مختلفة ومتنوعة منـھ ون فیـھ ا یـك ـم

اني  ون الـث ر ،وان یـك ى االـخ دھما عـل د اـح اویین ال یزـی ن فصـلین متـس السجع مكونا ـم
یكــون الفصــل الثــاني اقصــر مــن االول وھــذا مــا فعلــھ ابــن  اطــول مــن االول ،وثالــث

ى ) ٦(االثیر  ر ام ال اـل رف االخـی ابھ الـح روف وتـش دد الـح ب ـع ،ومنھم من قسمھ بحـس
  .)٧(ثالثة اقسام وھذا ما فعلھ الرازي وابن الزملكاني  والشارح 
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  . ٣٠٦-٣٠٤) :علم البیان والبدیع(،والبالغة فنونھا وافنانھا  ١٩٥-١/١٩٤:المثل السائر : ظ)١( 
  .١/٢٧:شرح نھج البالغة : ظ)٢(
َحْطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِھ َوِجْئُتَك ِمْن َسَبأٍ ِبَنَبأٍ َیقِینٍ  :(قال تعالى )٣( َ َكَث َغْیَر َبِعیٍد َفَقاَل أ   ) ٢٢:النمل) (َفَم
   ١٤ـ١٣:طاراالنف )٤(
  .١/٧٢:شرح نھج البالغة : ظ)٥(
  . ٢٤٠-١/٢٣٨:المثل السائر : ظ )٦(
  .٢٧-١/٢٦:،وشرح نھج البالغة  ١٧٨:،والتبیان في علم البیان  ٣٤:نھایة االیجاز : ظ )٧(

  
  :واقسامھ حسب ما اوردھا البالغیون والشارح ھي 

احدھما یسمى : (( ثة اشار الشارح الى ان اقسام السجع ثال :)١(السجع المتوازي .١
المتــوازي وھــو ان تتســاوى الكلمتــان فــي عــدد الحــروف ونــوع الحــرف االخیــر ، 

ي  ھ ): ع(كقول عـل قاق ،وكقوـل رة الـخالف ـش اق وكـث اق نـف رة الوـف ل ) ع(كـث ي اـھ ـف
ا  )٢())عھدكم شقاق ودینكم نفاق  :البصرة  اق (،فقد تساوت كلمـت قاق(و)نـف ي ) ـش ـف

روف فضـال الشاھدین من حیث عدد الحروف ح ة ـح یث تكونت كل كلمة من اربـع
  ).القاف (عن تساوي الكلمتین في الحرف االخیر وھو 

رف .٢ وھــو ان یختلفــا فــي العــدد ویتفقــا فــي الحــرف االخیــر ، : ((  )٣(السجع المط
ا ) : ع(كقول علي  ین ازواجـھ ا وـب م بینھـم ا  والـئ م صـدوع انفراجـھ د )) )٤(الـح ،فـق

ن ) واجھااز(و) انفراجھا(اختلفت كلمتا  ى ـم ت االوـل ث تكوـن روف حـی دد الـح في ـع
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ي  ثمانیة حروف في حین تكونت الثانیة من سبعة حروف ،لكن الكلمتین قد اتفقتا ـف
  ).االلف(الحرف االخیر وھو 

وازن .٣ وھــو ان یتفقــا فــي عــدد الحــروف وال یتفقــا فــي الحــرف : (( )٥(السجع المت
افؤ اعَ نْ إلود اقُ فْ یر مَ غَ  ِ  دُ مْ الحَ ) : ع(االخیر،كقول علي  د  )٦())فضـالإلام وال مـك ،وـق

ن ) االفضال(و) االنعام(تساوت كلمتا  دة ـم ل واـح ت ـك ث تكوـن روف حـی دد الـح ي ـع ـف
سبعة حروف ،في حین اختلفت الكلمتان في نوع الحرف االخیر حیث ختمت االولى 

  ).الالم(في حین ختمت الثانیة بحرف ) المیم(بحرف 
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  . ١٧٨:،والتبیان في علم البیان  ٣٤:نھایة االیجاز : ظ)١(
  .ھو ان تتفق اللفظة االخیرة من القرینة مع نظیرتھا في الوزن والروي :عرفھ الرازي 

  .فلم یسم ھذا السجع لكنھ ذكر المفھوم :اما ابن الزملكاني 
  .١/٢٦:ة شرح نھج البالغ)٢(
  .١٧٨:،والتبیان في علم البیان  ٣٤:نھایة االیجاز : ظ )٣(

ة عروضـیة :عرفھ الرازي  ة بزـن ر متزـن ھ وبعضـھا باسـماع غـی ي اجـزاء كالـم تكلم ـف اتي الـم ھو ان ـی
  .وال محصورة في عدد معین بشرط ان یكون روي االسجاع روي القافیة 

  .١/٢٧: شرح نھج البالغة )٤(
  .١٧٨: ، والتبیان في علم البیان  ٣٤:نھایة االیجاز :ظ)٥(

رازي  ھ اـل ر : عرـف ي الحـرف االخـی ا ـف ي عـدد الحـروف والیتفـق ا ـف و ان یتفـق ج البالغـة )٦.(ـھ : شـرح نـھ
١/٢٧.  

ھ  ي توـج ة الـت ھ بالجـھ دت عنایـت جع وـج ى الـس ارح عـل ات الـش ومن خالل تطبیـق
ي الـس ظ ـف ابق للـف ى ـس ى ان المعـن ة عـل ذا دالـل جع ،فضـال الیھا االلفاظ المسجوعة وبـھ

ن  ي موضـع وروده ـم جع ـف ام الـس ن اقـس م ـم ل قـس ى ـك ارة اـل ارح باالـش عن عنایة الـش
ارح  ارة الـش ن اـش ام ،فضـال ـع ذه االقـس الشرح بشكل تحدیدي وبھذا یعكس ادراكھ لـھ

تعارة او (للموطن البالغي الذي یقع اللفظ المسجوع سواء كان  مجاز او تشبیھ او اـس
الشــارح الذوقیــة للمباحــث البالغیــة ،ویمكــن وبھــذه االشــارة تــنعكس نظــرة ) كنایــة

  .)١(مالحظة ما تقدم في مواضع ورود التطبیقات من الشرح 
  

  :)٢(تضمین المزدوج :ثانیا 
اني  م الـث ث القـس ن مباـح اني ـم ث الـث اره المبـح تناول الشارح ھذا المفھوم باعتـب

یكــون الــذي یحتــاج فیــھ الكــالم الــى اعتبــار حــال اكثــر مــن كلمتــین ،فمــن ھــذا القســم 
ین : (( تضمین المزدوج  رائن ـب وھو ان یجمع المتكلم بعد رعایة السجع في اثناء الـق

ول …  )٣()َوِجْئُتـَك ِمـْن َسـَبأٍ ِبَنبَـأٍ َیقِـینٍ (لفظتین متشابھتي الوزن والروي كقولھ تعالى  وكـق
  .)٤( ))كثرة الوفاق نفاق) : ع(علي 
  :)٥(الترصیع :ثالثا 

ْبــَراَر َلفِــي (ویتفــق اعجازھــا كقولــھ تعــالى تســاوى اوزان االلفــاظ تھــو ان  ِنَّ اْألَ إ
اَر َلفِي َجِحیٍم *َنِعیٍم  ُجَّ ف ِنَّ الْ اءِ وّ أ:في صفة الدنیا ) ع(،وقول علي  )٦()َوإ ا فَ خِ آو لھا عـن  اءِ نَـرـھ

في كتاب ) ع(اب ،وقد یجيء  مع التجنیس كقولھ قَ ھا عِ رامِ ي حَ في حاللھا حساب وفِ 
  .)٧(عوانھ أال تھدم  ھ وعزّ ركانأبیت ال تھدم : هللا 

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٣٠٠، ١/٢٦٩،  ٢٩٢،١/٢٩٤، ١/٢٨٩، ٢٨٢-١/٢٨١،  ٢٤٦-١/٢٤٥: شــرح نھــج البالغــة :ظ)١( 

٤/١٢٩، ١٠٤-٤/١٠٠، ٢٥٨، ٢/٢٥٤، ٢٢٩،  ٢/٢٢٧، ١٤٨، ٢/١٤٦،  ٣٢٢، ١/٣٢٠ ،
٢٤٣-٥/٢٤٢، ٢٢٨-٥/٢٢٧ ،١٤١، ١٣١.  

  .١٧٢:،والتبیان في علم البیان  ٣٤:نھایة االیجاز : ظ)٢(
ھــو ان یكــون المــتكلم بعــد رعایتــھ االســجاع یجمــع فــي اثنــاء القــرائن بــین لفظتــین :عرفــھ الــرازي 

  .متشابھتي الوزن والروي 
َحْطُت ِبَما َلْم تُ  :(قال تعالى  )٣( َ   )٢٢:النمل) (ِحْط ِبِھ َوِجْئُتَك ِمْن َسَبأٍ ِبَنَبأٍ َیقِینٍ َفَمَكَث َغْیَر َبِعیٍد َفَقاَل أ
  .١/٢٧:شرح نھج البالغة )٤(
  ١٦٩:، والتبیان في علم البیان ٣٥:نھایة االیجاز : ظ )٥(

  .ھو ان تكون االلفاظ مستویة االوزان متفقة االعجاز :عرفھ الرازي 
ْبَراَر َلفِي َنِعیٍم  :(قال تعالى  )٦( ِنَّ اْألَ اَر َلفِي َجِحیٍم وَ *إ ُجَّ ف ِنَّ الْ   )١٤ـ١٣:االنفطار) (إ
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  ١٢٠

  .١/٢٧:شرح نھج البالغة : ظ)٧(
جع  واھم مافي المحسنین السابقین ھو الكشف عن رأي الشارح في وقوع الـس

  . في القران الكریم كما تقدم
دم  ة ـع ن جـھ كاكي ـم ویمكن القول ان الشارح تاثر بعبد القاھر والرازي والـس

دیع ـع م الـب یم فصل عـل ي تقـس الرازي ـف اثره ـب ن ـت ان ،فضـال ـع اني والبـی ي المـع ن علـم
ن  ب ـع فنون البدیع الى قسمین وفصل كل من االشتقاق ورد العجز عن الصدر والقـل

  .التجنیس في موضع دراستھ 
كاكي  رازي والـس ومن جھة ثانیة فان الشارح وعلى الرغم من اتباعھ منھج اـل

ھ اختلــف  ة اال اـن ي ـعرض المحســنات اللفظـی ر مفھــوم ـف ي ذـك ع الســكاكي ـف ا ـم منھجـی
دیم  ي تـق میتھ وـف ھ وتـس كاكي مفھوـم ر الـس ین ذـك ي ـح مھ ـف م یـس التجنیس الالحق لكنھ ـل
ام  ي الـت ون ـف وتاخیر احد انواع التجنیس على االخرى وفي تسمیة  التجنیس الذي یـك

  ) .متشابھا(في حین سماه السكاكي ) المقرون(مركبا ولم یكن مخالفا في الخط بـ 
ف فضـال ومن ج ن التكـل جع ـع ھة ثالثة فقد عرض الشارح شروط خروج الـس

  .عن عرضھ اقسام السجع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  )المحسنات المعنویة(

ى :  المحسنات المعنویة ارح )١(ھي ما یرجع فیھا الجمال الى المعـن د درس الـش ، وـق
مي الــنظم  اني مــن قـس ي القســم الـث ذه المحســنات ـف ي مقد(ـھ ي فصــلت ـف مــة الفصــل الـت

وھــو القســم الــذي یظھــر فــي الكــالم الــذي تتعلــق فیــھ اجــزاء الكــالم بعضــھا  )الول ا
ة  ي مقدـم دم ـف ا تـق ون كـم ذه الفـن اول ـھ ي تـن رازي ـف ة اـل اثر بطریـق ببعض وھو بھذا مـت

  .)٢(الفصل 
ذي  تناول الرازي والشارح المحسنات المعنویة في النوع الثاني من النظم واـل

، بینما درسھا )٣(اشد ارتباطا ویكون فیھا ادخل في الفصاحة تكون فیھ اجزاء الكالم 
  .)٤(السكاكي وغیره من المعاصرین في المحسنات المعنویة 

ویمكن رد ذلك الى انفصال علم البدیع عن علمي المعاني والبیان الى ما بعد 
عصر الرازي والسكاكي والشارح ،اال ان وضع الرازي والشارح لھا ضمن النظم 
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تكونھا من الجمل التي یكون فیھا ارتباط الكالم مع بعضھ ارتباطا شدیدا  جاء بسبب
وقد جاء ذلك بسبب نظرتھما لنظریة النظم كاساس علم المعاني حیث ذكرا مباحث 
ً عن ذكر ھذه الفنون باعتبار الترابط الذي یكون بین  علم المعاني داخل النظم فضال

التي ذكرھا  –البدیعیة  –حسنات المعنویة الكالم فیھا ،ولم یخرج ھذا الترابط عن الم
التي لم یفصلھا عن ) المحسنات المعنویة( السكاكي اال ان السكاكي قد اضاف تسمیة 

علمي المعاني والبیان ،علما ان المحسنات المعنویة تكون من خالل المعنى الذي 
الفئتین في یتكون من الكالم المرتبط فیما بینھ ،وبھذا یمكن القول ان االختالف بین 

التسمیة ال في المفھوم من جھة وان انفصال علم البدیع جاء بعد اصحاب الفئتین 
باستثناء المحدثین الذین وصل الیھم علم البدیع علما ثالثا من علوم البالغة من جھة 

  . اخرى 
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  .٢٧٣) :علم البیان والبدیع(فنونھا وافنانھا البالغة )١(
  .٥١-١/٤٧:وما بعدھا ،وشرح نھج البالغة  ١١٠:نھایة االیجاز : ظ)٢(
  .٤٨-١/٤٧:،وشرح نھج البالغة  ١١٠: نھایة االیجاز :  ظ)٣(
  .٣٧٦، ٣٦٨-٣٦٦:،وجواھر البالغة  ٨٠-٦٦:،وعلم البدیع  ٥٣٤-٥٣٣:مفتاح العلوم : ظ )٤(

ر اختلف العلماء م د ذـك نات فـق ذه المحـس ون ـھ دد فـن ي ـع ا ـف ن ـخالل طریقتیھـم
نا  )١(الرازي ثالثة وعشرین منھا في النظم  ر محـس عة عـش ا تـس كاكي منـھ ر الـس ،وذـك

  .)٣(، وذكر الشارح احدى وعشرین محسنا في النظم )٢(معنویا 
ة  ذكر ثالـث م ـی رازي وـل وقد ذكر الشارح عشرین فنا من الفنون التي ذكرھا اـل

رد ) تاكید المدح بما یشبھ الذم ،في الجمع والتفریق ،والمتزلزل ( فنون ھي  بینما انـف
م ) الحذف (الشارح عن الرازي والسكاكي في ذكر فن  روف وـل ي الـح ون ـف الذي یـك

ھ  ي كتاـب ن الوطـواط ـف ذا الـف ر ـھ د ذـك ن ، وـق ذا الـف دائق (یذكر الرازي والسكاكي ـھ ـح
الحذف (ان الشارح قد ذكر ھذا الفن ،ویمكن القول ھنا  )٤() السحر في دقائق الشعر 

والــذي یریــد شــرحھ بعــد المقدمــة البالغیــة ھــذا مــن ) ع(،لوقوعــھ فــي كــالم االمــام ) 
ارح  كاكي والـش جھة،ومن جھة اخرى فان ھذا االختالف في العدد عند الرازي والـس
روا  ال یعني عدم ادراك كل منھم الفنون التي لم یذكروھا ،وذلك لتصریحھم بانھم ذـك

  .)٦(او اقتصارھم على االشھر منھا  )٥(ھذه الفنون تاتي على وجوه شتى ان 
وقبل االشارة الى المحسنات المعنویة البد من االشارة الى قضیة وقع فیھا 
البالغیون تتعلق بفني المطابقة والمقابلة ومن خالل اختالفھم في دراسة فني 

الھما نوع واحد وكان موقف المطابقة والمقابلة وھل كل واحد منھما فن مستقل ام ك
  :البالغیین محصورا في طریقین 

دھما ان المطابقــة والمقابلــة كــل واحــد منھمــا فــن مســتقل ،وھــذا الطریــق ســلكھ : اح
الــرازي والشــارح والحلبــي ،واالخــر ان المقابلــة فــن یــدرس ضــمن المطابقــة وھــذا 

  . )٧(طریق السكاكي وابن الزملكاني 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٣-١٧٤:فخر الدین الرازي بالغیا : ظ)١(
  .٥٣٩-٥٣٢:مفتاح العلوم : ظ )٢(
  .٥١-١/٤٧:شرح نھج البالغة : ظ)٣(
ائق الشـعر : ظ )٤( ي دـق ة :حدائق السحر ـف الوطواط ،ترجـم روف ـب ري المـع د العـم راھیم .د:رشـید محـم اـب

  .١٦٦:م ١٩٤٥–ھـ ١٣٦٤،الشواربي ،القاھرة . امین
  .١/٤٧:،وشرح نھج البالغة  ٣٤:علم البدیع : ظ )٥(
  .٥٣٢:مفتاح العلوم : ظ )٦(
،ومفتــاح  ٢٠٦-١٩٩:،وحســن التوســل  ١/٤٨:،وشــرح نھــج البالغــة  ١١١-١١٠:نھایــة االیجــاز : ظ)٧(

  .١٧١-١٧٠:،والتبیان في علم البیان  ٥٣٣:العلوم 
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ي المفھــوم  ن ھــذا االخـتالف ـف م یـك ا سـیجيء  –وـل ي طبیعــة  –كـم لكنــھ اخـتالف ـف
عرض ھذین الفنین من القارىء ، ومما یؤكد االقتراب في المفھوم عند اصحاب الطریقین 

ة  ي العالـق ول ـف ة إذ یـق ین (( ھو ما ذكره احد الباحثین في سیاق دراستھ للطباق  والمقابـل ـب
لطبــاق ، والمقابلــة جمھــور العلمــاء علــى ان المقابلــة غیــر ا–ذھــب  -: الطبــاق والمقابلــة 

ین  ون اال ـب ال  یـك اق ـف ا الطـب اني اـم ذه المـع ل ـھ ا یقاـب م بـم اكثر ـث ین ـف عندھم ان یؤتى بمعنـی
ث الموضـوع شـيء واحـد  ن حـی ة ـم اق والمقابـل رى ان الطـب معنى واحد وما یقابلھ ،فانت ـت
ك  ن ذـل ر ـم ا اكـث ة فیشـترط لـھ ا المقابـل ین ،اـم ین معنـی ون ـب اق یـك ر ان الطـب ،كل ما في االـم

(()١(.  

ي موضـع  ا ـف ا كاـن رازي والشـارح بكونھـم ھ اـل ذي لجـا الـی ق اـل ویمكن توجیھ التفرـی
تعــداد وجــوه الــنظم وتعریفھــا ســواء تقــارب وجــھ المفھــوم مــع وجــھ اخــر ام لــم یتقــارب 
المفھومان ،علما انھما من خالل تعریفیھما یمكن معرفة ادراكھما مفھوم الفنین لكنھما كانا 

  .ه في مجال تعداد تلك الوجو
المحســـنات ( وبعــد ھــذا یمكــن للباحــث الوقـــوف عــن تفصــیل مفھــوم الــنظم 

عارضا مفاھیم من ذكرھا قبل الشارح سیما اصحاب الطریقین في دراسة ) المعنویة 
المطابقــة والمقابلــة لیكــون دلــیال اخــر علــى اتفــاقھم فــي مفھــوم كــل فــن مــن المطابقــة 

  .والمقابلة 
  :المطابقة -١

م ھي الجمع بین المتضاد ى ال یضـم االـس ل حـت ین في الكالم مع مراعاة التقاـب
ھ تعــالى  ى الفعــل كقوـل ً (اـل را َیْبُكــوا َكِثـی ً َولْ َیْضــَحُكوا َقلِـیال نكم مــن اســر (وقولــھ  )٢()َفلْ ســواء ـم

تؤتي (وقولھ تعالى  )٣()القول ومن جھر بھ ومن ھو مستخف باللیل وسارب بالنھار 
  . )٤()عز من تشاء وتذل من تشاءالملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وت
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  .٢٧٨) :علم البیان والبدیع(البالغة فنونھا وافنانھا )١(
ً َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َیْكِسُبونَ  :(قال تعالى )٢( َیْبُكوا َكِثیرا ً َولْ َیْضَحُكوا َقلِیال   ) ٨٢:التوبة)(َفلْ
  .١٠:الرعد) ٣(
ْن َتَشاُء َوُتِعـزُّ َمـْن َتَشـاُء  :(قال تعالى )٤( َك ِممَّ ُملْ َك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع الْ ُملْ ِك ُتْؤِتي الْ ُملْ ْ ُھمَّ َمالَِك ال َّ ُِل الل َوُتـِذلُّ ق

َك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ  نَّ ِ َخْیُر إ   ) ٢٦:آل عمران) (َمْن َتَشاُء ِبَیِدَك الْ
  

ارح  ى الـش ابقین عـل ین الـس  )١(ولم یخرج مفھوم المطابقة عن ھذا المعنى عند البالغـی
  .بھ وان سموھا الطباق او المطابقة او التطبیق  )٢(والالحقین 

دم  دم ـع نص المتـق ي اـل ارح ـف ا الـش ي ذكرـھ ة الـت واھد القرآنـی والمالحظ في الـش
رازي و نھج اـل ذا الـم لك ـھ ي تعلیقھ على اللفظ وضده وقد ـس واھد الـت ي الـش كاكي ـف الـس

واھد ،  )١٣(ذكراھا للمطابقة ذه الـش ، وربما یعود السبب الى سھولة بیان المراد من ـھ
َك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع (ولبیان الشاھد القرآني الثالث في قولھ تعالى  ُملْ ِك ُتْؤِتي الْ ُملْ ُھمَّ َمالَِك الْ َّ ُِل الل ق

ْن َتَشاُء َوُتِعزُّ  َك ِممَّ ُملْ نَّـَك َعلَـى ُكـلِّ َشـْيٍء قَـِدیرٌ  الْ ِ َخیْـُر إ یْـَل فِـي  *َمـْن َتَشـاُء َوُتـِذلُّ َمـْن َتَشـاُء ِبیَـِدَك الْ َّ ُتـولُِج الل
َحـيِّ َوَتـْرزُ  َت ِمـَن الْ َمیـِّ ِت َوُتْخـِرُج الْ َمیـِّ َحيَّ ِمـَن الْ ْیِل َوُتْخِرُج الْ َّ َر فِي الل َھا َھاِر َوُتولُِج النَّ ِبَغیْـِر  ُق َمـْن َتَشـاءُ النَّ

  .)٤()ِحَسابٍ 

یستخرج منھا علماء البدیع ((یقول احد الباحثین المعاصرین ان ھاتین االیتین 
اكثر من محسن واحد ، ولكن ھذه المحسنات على تعددھا نجد انھا جاءت في صـلب 

نجد ان االیة بدأت بھذا ) اللھم مالك الملك(النظم ومن مقتضیاتھ ، فاذا وقفنا مع قولھ 
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  ١٢٣

امع النداء ال ھ الـس تدل مـن داء یـس و ـن ة ، فـھ ى العظـم ق عـل منبىء عما بعده ، والدال بـح
و  اب وـھ ى موضـوع الكـت دال عـل العنوان اـل و ـك الى ، فـھ ارك وتـع على عظمة الحق تـب

تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن (نوع من البدیع ، فاذا وقفنا مع قولھ سبحانھ 
ي ، رأینا تل) تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ة ـف ك العظمة في التصـویر والروـع

  ) .تذل(و) تعز(و ) تنزع(، و) تؤتي(من خالل المقابلة بین  )٥())االسلوب
  

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج البالغــة :ظ)١(  ة االیجــاز .١/٤٨:شـرح نـھ اح العلــوم ١١٠:نھاـی ان فــي عـل ٥٣٣: ،ومفـت م البیــان ،والتبـی

:١٧٠ .  
  .الجمع بین المتضادین في الكالم مع مراعاة التقابل حتى ال یضم االسم الى الفعل : عرفھا الرازي 

علــي صــدر الــدین بــن معصــوم المــدني ، : ،وانــوار الربیــع فــي انــواع البــدیع ١١٩:حســن التوســل :ظ)٢(
  . ٢/٣١:م١٩٦٨ –ھـ ١٣٨٨شاكر ھادي شكر، النجف االشرف ، : تحقیق 

  . ٥٣٣: ، ومفتاح العلوم  ١١٠: نھایة االیجاز :  ظ)٣(
   ٢٧-٢٦:ال عمران )٤(
  .٣١١) علم البیان والبدیع(البالغة فنونھا وافنانھا )٥(
  
                          :المقابلة -٢

رط ((وھي ان   رطتھما بـش م اذا ـش تجمع بین شیئین متوافقین وبین ضدیھما ـث
َقى(رط ، كقولھ تعالى وجب ان تشترط ضدیھما بضد ذلك الش َْعَطى َواتَّ ا َمْن أ َمَّ َق  *َفأ َوَصدَّ

ُحْســَنى ُیْســَرى*ِبالْ ــُرهُ لِلْ مَّــا َمــْن َبخـِـَل َواْســَتْغَنى*َفَسُنَیسِّ َ ُحْســَنى*َوأ َب ِبالْ ُعْســَرى*َوَكــذَّ ــُرهُ لِلْ ویعلــق  )١()َفَسُنَیسِّ
ی((الشارح على الشاھد المتقدم بقولھ  ً ـب تركا ر مـش ل التیـس اء لما جـع ن االعطـاء واالتـق

والتصــدیق جعــل ضــده وھــو التعســیر مشــتركا بــین اضــداد تلــك االمــور وھــي المنــع 
ین  )٢()) واالستغناء والتكذیب د البالغـی ى عـن ذا المعـن ولم یخرج مفھوم المقابلة عن ـھ

  . )٤(والالحقین بھ  )٣(السابقین على الشارح 
ظ ـف،  ) ٥( والمقابلة تكون باالضداد وغیرھا  ذي والمالـح ي اـل اھد القرآـن ي الـش

وب  اھد المطـل یما والذكره الشارح لھذا النظم تركیزه على المعنى المراد لبیان الـش ـس
ره  د ذـك ق ـق ذا التعلـی ة وـھ د االضـداد المقابـل ي اـح ترط ـف ذي یـش رط اـل االیتاء بضـد الـش

رى  )٦(الرازي والسكاكي قبلھ  وبیان شرط الضد ھو الھدف وراء ذلك التعلیق كما ـی
  .الباحث 

ة  ي المقابـل ى ـف ة المعـن ھ اھمـی دت ادراـك ارح وـج ات الـش ،  )٧(ومن خالل تطبیـق
ي  ام عـل ول االـم ى ـق ھ عـل الل تعلیـق ن ـخ ك ـم الم(ویمكن مالحظـة ذـل ھ الـس  نَّ إفَـ) ((علـی

 ةٌ یـَـطِ عْ ، مَ  وعٌ دُ َخــ ةٌ ارَ رّ َغــ ةٌ ارَ دّ ھــا َغــنَّ إا ، فَ یَ نْ وا الــدُّ رُ ذَ ْحــا، فَ …  ادٍ دَ َســ احُ َتــفْ مِ  ى هللاِ وَ ْقــتَ 
ِ لْ مُ  وعٌ نُ مَ  ة  )٨(،)) وعٌ زُ نَـ ةٌ َسـب ي مقابـل ول ـف وع(اذ یـق ة مـن زوع(و) معطـی ة وـن ان ) ملبـس

  راعى في ھاتین ) ((علیھ السالم(االمام 
ھ ) دتھمائوفا(القرینتین المقابلة ،  ھھنا التنفیر عما یتوھم فیھا خیرا مما تعطیھ وتلبـس

  بذكر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ١٠-٥: اللیل ) ١(
  . ١/٤٨: شرح نھج البالغة ) ٢(
  . ١٧٦: ، والتبیان في علم البیان  ٥٣٣: ، ومفتاح العلوم  ١١١: نھایة االیجاز :  ظ ) ٣(
  . ٢٠٣-٢٠٢: حسن التوسل :  ظ)٤(
  .  ٣٣٧: الصناعتین : ظ )  ٥( 
  . ٥٣٣:، ومفتاح العلوم  ١١١: نھایة االیجاز :  ظ)٦(
ارف االسـكندریة ، جـالل جـزي وشـركائھ ، .د: البدیع تجدید وتأصیل :  ظ)٧( منیر سلطان ، منشـأة المـع

  . ١١٩: م ١٩٨٦
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  ١٢٤

لمقابلــة مــؤثر صــوتي الن الطبــاق والمقابلــة یقومــان علــى االیقــاع اذا جــاء عفــوا بــال تعــارض مــع   
  .الوفاء بالمعنى 

  .في التنبیھ على فضیلة التقوى  )٢٢١(، باب الخطب  ١٠٤-٤/١٠٠:شرح نھج البالغة )٨(
  

ال : اســتعقابھا لمقابلتھمــا مــن منعھــا لمــا تعطیــھ ونزعھــا معاتلبســھ ولــذلك اكــده بقولــھ 
  .)١())یدوم رخاؤھا الى اخره

فضال عن ذلك فقد حاول الشارح في تطبیقاتھ على المطابقة والمقابلة قد كرر 
اللفظ الذي یكون مقابال او  نظرتھ الذوقیة لمباحث البالغة من خالل تصریحھ بوقوع

ذي  بب اـل ارح الـس ان الـش ن بـی مطابقا للفظ اخر في مواطن بالغیة متنوعة ، فضـال ـع
ن  االخر ، ویمـك یجمع اللفظین المتقابلین او المتطابقین فیما بینھما وعالقة كل واحد ـب

  . )٢(مالحظة ذلك في مواضع وروده من الشرح 

  :االعتراض  -٣
و ان  ي الكــالم((ـھ الى  یــدرج ـف ھ ، كقولــھ تـع تم بــھ الغــرض دوـن ْقِســُم (مــا ـی ُ َفــال أ

ُجوِم  ُھ َلَقَسٌم لَـْو َتْعَلمُـوَن َعِظـیمٌ *ِبَمَواقِِع النُّ نَّ ِ ي  )٣()َوإ ول عـل الم(وـق ھ الـس أن هللا ) : علـی د ـف ا بـع اـم
ویــذكر ھــذا الفــن كــل مــن الــرزاي  )٤())خلــق الخلــق حــین خلقھــم غنیــا مــن طــاعتھم

  .)٥(، ولم یختلفوا في مفھومھ والسكاكي وابن الزملكاني 
ومن خالل متابعة بحث الشارح لھ وجدتھ لم یضع تحدیدا للفظ المعترض في 
شاھدیھ القرآني والعلوي اللذین استخدمھما في بیان مفھوم االعتراض ، لكن الشارح 
قــد عــرض اللفــظ المعتــرض وحــدده فــي تطبیقاتــھ ویمكــن مالحظــة ذلــك فــي موضــع 

  .ھذا داللة على سعة تطبیقات الشارح على مقدمتھ وب )٦(وروده من الشرح 
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  . ٤/١٠٧:شرح نھج البالغة )١(
ــھ : ظ)٢( ــ ــدر نفســـ ــ ،  ١٧١-٢/١٦٧،١٧٠،  ١٢٧،١٣١-٢/١٢٦،  ٢/١٠٧،١٠٩، ١٠٠-٢/٩٩: المصـــ

٨٣-٥/٨٢،  ٥٧،  ٥/٥،٥/٤٤، ٤/١٤٦،١٥٧،  ٣٨٤- ٢/٣٦٨،٣٨٣،  ٢٧١-٢/٢٦٩  ،
٥/٣٤٦،  ٥/٣٤١،  ٥/٣٤٠،  ٥/٢٧٠،  ٥/٢٥٢،٢٥٩،  ٢٥٠-٥/٢٤٩، ٩١-٩٠، ٨٨-٥/٨٧ 
–٥/٤٤٨،  ٤٣٥-٥/٤٣٤،  ٥/٤١٧،  ٥/٣٦٠،  ٣٤٧ .  

   ٧٦-٧٥:الواقعة  )٣(
  . ١/٤٨: شرح نھج البالغة )٤(
عرفــھ  ١٧٥-١٧٤:وم البیــان ، والتبیــان فــي علــ ٥٣٨: ، ومفتــاح العلــوم  ١١١: نھایــة االیجــاز :  ظ)٥(

ھ السـكاكي : الرازي  ھ ، وعرـف الم : ھو ان یدرج في الكالم ما یتم الغرض دوـن ي الـك درج ـف و ان ـت ـھ
  ما یتم المعنى بدونھ 

  . ٥/٢٣٦: شرح نھج البالغة : ظ )٦(
  :االقتباس -٤

ول  تدرج ((ھو ان  ھ ، كـق ا لنظاـم الم تزیـی ي الـك ھ ـف ة مـن كلمة من القرآن او آـی
اصــبروا عــن المحرمــات وصــابروا علــى المفترضــات : ن فــي وعظــھ ابــن شــمعو

  .)١())ورابطوا بالمراقبات واتقوا هللا في الخلوات یرفع لكم الدرجات
وقد ذكر ھذا الفن الرازي قبل الشارح والحلبي بعده ، ولم یختلف المفھوم 

  . )٣(ولم یذكره السكاكي )٢(عندھم
د جــاءت تطبیقــات الشــارح لالقتبــاس فــي شــر حھ لــنھج البالغــة مكونــة مــن وـق

ل  ن اـج ا ـم ان معناـھ ة وبـی ات قرآنـی مسألتین ، تتمثل االولى فیما اقتبسھ الشارح من آـی
ام  الم(بیان معنى نصـوص االـم ھ الـس ن ) علـی ین ، ویمـك ین المعنـی الل الصـلة ـب ن ـخ ـم

  .) ٤(مالحظة ھذه التطبیقات في مواضع ورودھا من الشرح 
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  ١٢٥

ار ات الـش ي تعلیـق ام وتتمثل الثانیة ـف ات االـم ى اقتباـس الم(ح عـل ھ الـس الن ) علـی
ر ) ((علیھ السالم (االمام  المھ وتقرـی ان اـس ي عرـف توحیھ ـف ریم ویـس رآن الـك یتتلمذ للـق

ي  ذ ـف ایمانھ فكانت نظرتھ الى الخلق والخالق نظرة قرآنیة یبتكر ما شاء ابتكار التلمـی
انمــا ھــو  الحكایــة عــن االســتاذ فكالمــھ عــن الطــاووس والخفــاش والــزرع والســحاب

  . )٥()) الدرس القرآني الذي وعاه من امر الكتاب بالنظر في المخلوقات
  ) : علیھ السالم(واھم تطبیق لھذه المسألة یتمثل في تعلیقھ على قول االمام 

)) َ َ ،  وَ .. هُدُ ْمــي حَ اِشــفَ الْ  ِ  مــدُ حَ لْ ا ــقبَ أ َ َــالغِ  تِ ل   ا یَ نْ الــدُّ  تِ َضــمَ ، وَ  بَ َھــا ذَ َمــ بَ َھــذَ وَ …  ةُ یل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١/٤٨: شرح نھج البالغة )١(
  . ٣٢٣: ، وحسن التوسل ١١٢: نھایة االیجاز :  ظ)٢(
  . ٥٣٩-٥٣٢: مفتاح العلوم :  ظ)٣(
ــة :  ظ )٤( ــ ــج البالغـــ ــ ـــ ــــرح نھ ،  ١٠٧-٢/١٠٦،  ٢/٩٨،  ٢/٧٦،٧٩،  ٥٣،  ٢/٥٠،  ١٣، ٢/١١: شـــ

٣٣٥ – ٤/٣٣٤،  ٢/٢٧٩،  ٢٤٣،  ٢/٢٣٨،  ٢٣١-٢/٢٣٠،  ٢٢٩،  ٢/٢٢٧،  ٢٢٤-٢/٢٢٣   
  . ٤٢: عباس محمود العقاد ، لم یذكر مكان الطبع وال تاریخھ : عبقریة االمام علي )٥(

  
ْرُض َوَما َكاُنوا ُمْنَظـِرینَ (ا ھَ الِ بَ  الَ حَ لِ   َماُء َواْألَ ام ،  )٢()) )١()َفَما َبَكْت َعَلْیِھُم السَّ ول ان االـم اذ یـق

والمعنــى انھــم لمــا ركنــوا الــى الــدنیا فعلــت بھــم مافعلــت ، . خــتم باالیــة اقتباســا ((
ماء واالرض (وحصلوا علیھ من البداھة ، وولت عنھم لشانھا  یھم الـس ت عـل ) فما بـك

اراد اھل السماء وھم المالئكة واھل االرض فحذف المضاف : قال بعض المفسرین 
اراد : الیســتحقون ان یتاســف علــیھم وال ان یبكــون ، وقیــل وھــو كنایــة عــن كــونھم 

بكتھ السماء : المبالغة في تحقیر شانھم الن العرب كانت تقول في عظیم القدر یموت 
ن )) فنفى عنھم ذلك، واراد لیسوا ممن قال فیھم مثل ھذا. واالرض  الم اـب ل ـك ثم ینـق

ماء واالرض : عباس رضي هللا عنھ لما قیل لھ  ي الـس ال اتبـك د فـق ى اـح ھ : ((عـل یبكـی
ھ  ى اـن ة عـل مصاله في االرض ومصعد عملھ في السماء فیكون نفي البكاء عنھم كناـی
ك  لم یكن لھم في االرض موضع عمل صالح حتى یكون لھ مصعد في السماء فلم تـب

فما (فذلك قولھ عز وجل : ((ثم یختتم تطبیقھ مثبتا الكالم المتقدم بقولھ )) …علیھم ، 
واعلــم ان اطــالق لفــظ البكــاء علــى الســماء واالرض ) لســماء واالرضبكــت علــیھم ا

الھم  ؤمنین ومصـاعد اعـم اجد الـم ن مـس ا ـم ون فیھـم ي ان یـك مجاز في فقدھما لما ینبـغ
ا ال ھ اطالـق اطلق علـی ھ ـف ي ـل ھ ویبـك یئا یحـب د ـش ى ـسقیاسا في ذلك من فـق زوم عـل م المـل

  .)٣())الزمھ
  

لبالغي المتنوع مابین البالغة ومن النص المتقدم یتبین لنا جھد الشارح ا
القرانیة والبالغة العلویة ، فضال عن بیان معنى البحث البالغي من خالل بیان 
معناه عن طریق االستشھاد بایات قرانیة اخرى وبھذا وظف الشارح ایات القران 
الكریم في البحث البالغي ومعناه ، فضال عن تصریح الشارح ببعض التطبیقات بان 

قد استخدم البحث البالغي او القراني ذاتھ وباللفظة ذاتھا لبیان ) یھ السالمعل(االمام 
  المعنى المطلوب وقد بین الشارح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْرُض َوَما َكاُنوا ُمْنَظِری :(قال تعالى )١( َماُء َواْألَ   ) ٢٩:الدخان) (نَ َفَما َبَكْت َعَلْیِھُم السَّ
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  ١٢٦

فــي تحمیــد هللا تعــالى وتنزیھــھ واقتصــاص  ٢٣٣(، بــاب البــاب ٢١٣، ٤/٢١١: شــرح نھــج البالغــة )٢(
  ).ص(احوال الناس عند انبعاث رسول هللا

  .٢٣٢-٤/٢٣١: المصدر نفسھ ) ٣(
بعض اسباب ھذا االقتباس وھو التنبیھ على العدل في القول واالحتجاج في الصـفات 

  .)١(یمكن مالحظتھا في مواضع ورود ھذه التطبیقات من الشرحالتي یذكرھا ، و

  : اللف والنشر-٥
، والطي والنشر ھو اللف والنشر ، )٢(الطي، نقیض النشر ، طویتھ طیا وطیة

  .)٣(عند معظم البالغیین) اللف والنشر(وقد سمي بـ
اط  اظ النـش ي ایـق ا ـف رز دورـھ ي یـب الیب الـت ن االـس ر ـم ف والنـش یعد اسلوب الـل

و الذھ ر ـھ ذا االـم ین ، وـھ ي معنـی ین طرـف ة ـب ني للقارىء إذ یقوم بعملیة ربط مزدوـج
ھ يالذ ھ بقوـل ر إذ یعرـف ف والنـش ف : ((تنبھ الى ذكره الشارح في مفھوم الـل و ان تـل ـھ

الى  ھ تـع ا ، كقوـل ل منھـم ز مالـك امع یمـی َوِمـْن (شیئین وتورد تفسیرھا جملة ثقة بان الـس
ْیلَ  َّ ِھ َولَِتْبَتُغـوا ِمـْن َفْضـلِھِ  َرْحَمِتِھ َجَعَل َلُكُم الل ھَـاَر لَِتْسـُكُنوا فِـی ذكر لفظـا  )٤()َوالنَّ ھ ان ـت رب مـن ، ویـق

الى  ھ تـع ِالَّ : (یتوھم انھ یحتاج الى البیان فتقصده مع تفسیره كقوـل َّـُم َنْفـٌس إ ِت ال َتَكل ْ یَـْوَم یَـأ
ْذِنِھ َفِمْنُھْم َشقِيٌّ َوَسِعیدٌ  ِ ُو*ِبإ ِذیَن َشق َّ ا ال َمَّ ٌر َوَشـِھیقٌ َفأ َّـِذیَن سُـِعُدوا . (…)٥()ا َففِـي النَّـاِر َلھُـْم فِیھَـا َزفِـی ا ال مـَّ َ َوأ

ةِ  َجنَّ ي  )٧()) )٦()َففِي الْ اني والحلـب ن الزملـك كاكي واـب رازي والـس ن اـل ذا الـف ر ـھ ، وقد ذـك
امع  أن الـس ة ـب ولم یختلف مفھومھ عندھم عن مفھوم الشارح ویكمن في ضـرورة الثـق

منھمــا وھــذا امــر طبیعــي لكــون الثالثــة االوائــل مــنھم قــد ســبقوا یــرد الــى كــل واحــد 
  . )٨(الشارح زمنیا 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة : ظ)١( ــ ــج البالغــ ــ ــــرح نھــ ، ٤٠٥-٤/٤٠٣، ٣٨٦-٤/٣٨٥، ٢٥٠-٢٤٩، ٤/٢٤٢، ٢٧٧، ٢/٢٧٥: شــ

٥/٤٣١، ٥/٤١٠، ٤/٤٣٥،٤٤٦.    
  ).النشر(، و) الطي(ان العرب لس: ینظر)٢(  
احمــد مطلــوب ، مطبعــة المجمــع العلمــي العراقــي، .د: معجــم المصــطلحات البالغیــة وتطورھــا : ظ)٣(

  .٣/٧٣: م ١٩٨٧-ھـ١٤٠٧
الى )٤( ال تع َعَ :(ق لِِھ َول ْن َفْض وا ِم ِھ َولَِتْبَتُغ ُكُنوا فِی اَر لَِتْس َھ َل َوالنَّ ْی َّ ُم الل َُك َل ل ِھ َجَع ْن َرْحَمتِ ُكُرونَ َوِم ْم َتْش َُّك ) ل

  ) ٧٣:القصص(
   ١٠٦ـ١٠٥:ھود)٥(
كَ :(قال تعالى )٦( اَء َربُّ ا َش ِالَّ َم ْرُض إ َماَواُت َواْألَ ِت السَّ ا َداَم ا َم ِة َخالِِدیَن فِیَھ َجنَّ ِذیَن ُسِعُدوا َففِي الْ َّ ا ال مَّ َ  َوأ

  ) ١٠٨:ھود) (َعَطاًء َغْیَر َمْجُذوذٍ 
  .١/٤٩: شرح نھج البالغة )٧(
ة االیجاز  ظ )٨( وم ١١٢نھای اح العل ان  ٥٣٤: ، ومفت م البی ي عل ان ف ل ١٧٧: ، والتبی : ، وحسن التوس

٢٤٥   
  

، مكان  )١(والمالحظ في نص الشارح المتقدم انھ لم یفصل في االیة المتقدمة 
ذا  ا نشر وھ الف وم مالف ونشر وتوجیھ ھذا ربما یعود الى الترتیب الموجود بین م

ي  الذكر وعدم تفصیل اني والحلب ن الزملك الشاھد ذاتھ قد فعلھ الرازي والسكاكي واب
ة ((وقد ذكر ھذا الفن المفسرون من قبل اذ یقول احدھم ان في االیة  ف ثق ة الل طریق

اء من فضل هللا  ذا االبتغ ا وك ان ممكن ار وان ك بفھم السامع وذلك الن السكون بالنھ
  . )٢())فلھذا خصھباللیل اال ان االلیق لكل واحد منھما ما ذكره 

  

  :یر نظاعاة المر-٦
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  ١٢٧

ِ الحْ ) علیھ السالم(جمع االمور المناسبة المتوازنة كقول علي ((ھو  ر یْ غَ  مد 
ُ خْ مَ وَ  تھِ مَ حْ رَ  نْ وط مِ نُ قْ مَ  رازي  )٣( )) ھرَتفِ غْ ن مَ وس مِ أیُ ال مَ وَ  ھِ تِ مَ عْ ن نِ و مِ ل ر ال د ذك وق

اظ المف ي الف وا ف نھم اختلف ن لك ذا الف كاكي ھ ور والس ین االم ع ب ین الجم ا ب وم م ھ
ا  )٤(المتناسبة او المتشابھة  ي ذكرھ ة الت ور المناسبة والمتوازن ع االم فضال عن جم

  .الشارح 
ذي  دم اختصاره لتفصیل شرح الشاھد ال ي نص الشارح المتق د وجدت ف لق
قدمھ لھذا الفن لیكون بھذا االختصار داللة واضحة على ان مقدمة الشارح مختصرة 

یما اذ رض س ث ع ھ حی د تطبیقات ن اح اھد م ذا الش ارح لھ یل الش دت تفص ا وج ا م
ك النظائر ومن  ى تل ان معن الشارح من خاللھا عالقة كل نظیر بنظیره من خالل بی
ى  خالل بیان عالقة ھذه النظائر مع االیات القرآنیة التي استخدمھا الشارح لبیان معن

  . )٥(الشرح ھذه النظائر ویمكن مالحظة ذلك في موضع وروده من 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الى  )١(  ال تع ُكرُ (ق ْم َتْش َُّك َعل َ لِِھ َول ْن َفْض وا ِم ِھ َولَِتْبَتُغ ُكُنوا فِی اَر لَِتْس َھ َ َوالنَّ ل ْی َّ ُم الل َُك َل ل ِھ َجَع ْن َرْحَمتِ  )ونَ َوِم
  )٧٣:القصص(

ى : غرائب القرآن ورغائب الفقران )٢( وع عل ي النیسابوري ، مطب ن الحسین النغم نظام الدین الحسن ب
اھرة ، : ھامش جامع البیان في تفسیر القرآن  ري ، دار الحدیث ، الق ر الطب : م١٩٨٧محمد بن جری

٢/١٦٧ .  
  . ١/٤٩: شرح نھج البالغة )٣(
  . ٥٣٤: فتاح العلوم ، وم ١١٣: نھایة االیجاز :  ظ)٤(

ین  ع ب ارة عن الجم ھ السكاكي ھو عب بة، وعرف ور المتناس ع االم ارة عن جم رازي ھو عب عرفھ ال
  .المتشابھات

  . ١١٩ - ٢/١١٧: شرح نھج البالغة :  ظ)٥(
  المحتمل للضدین -٧

ان یكون الكالم محتمال المدح والذم على السواء كما قال رجل العور ((وھو 
:  

واء ھ س ت عینی   )١())لی
  

  

    
كاكي   ذكره الس م ی ن ول ذا الف رازي ھ ر ال د ذك وم  )٢(وق ف مفھ م یختل ، ول

  . )٣(الرازي عن مفھوم الشارح المتقدم 
  

  تجاھل العارف -٨
ھ ) ھـ  ٢٩٦ت ( ذكره ابن المعتز  م یعرف ي محاسن الكالم ول ، وسماه  )٤(ف

الیقین(العسكري  زج الشك ب ارف وم ل الع ھ ) تجاھ ا یع((الن حتھ اخراج م رف ص
ا ((وعرفھ المصري بأنھ  )٥())مخرج ما یشك فیھ لیزید بذلك تأكیدا سؤال المتكلم عم

ى شدة  دل عل ذم او لی دح او ال ھ مخرج الم ھ لیخرج كالم ھ ب یعلمھ حقیقة تجاھال من
  .)٦())التدلة في الحب او لقصد التعصب او التقریر او التوبیخ 

الى  تجاھل العارف كقولھ((وفیھ یقول الشارح ان  ْو (تع َ دًى أ اُكْم َلَعَلى ُھ یَّ ِ ْو إ َ ا أ نَّ ِ َوإ
  : )٨(، وكقول المتنبي )٧() فِي َضالٍل ُمِبینٍ 

 َ ُأ اءُ  مْ أ كَ ریق ةِ  م    )٩())رُ ْمخَ  مْ أ الغمام
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١/٥٠: لبالغة شرح نھج ا)١( 
  . ٥٣٩-٥٣٢: ، ومفتاح العلوم  ١١٤: نھایة االیجاز :  ظ)٢(



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرح نھج البالغة لكمال الدین البحراني دراسة بالغیة ــــــــــــ
  

  ١٢٨

  . ١١٤:  نھایة االیجاز :  ظ )٣(
  .ھو ان یكون الكالم محتمال للمدح والذم احتماال متساویا : عرفھ الرازي 

  . ٦٢:م١٩٣٥عبد هللا بن المعتز ، طبعة كراتشكوفسكي ، لندن ، : البدیع : ظ )٤(
  . ٣٩٦: ناعتین كتاب الص)٥(
رآن )٦( ق : تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان اعجاز الق ي االصبع المصري ، تحقی ن اب اب

اھرة ، .د رف ، الق د ش ي محم ـ ١٣٨٣حفن ر ١٣٥: ھ رآن : ، وینظ دیع الق بع : ب ي االص ن اب اب
  . ٥٠:م١٩٥٧ –ھـ ١٣٧٧حفني محمد شرف ، القاھرة ، .د: المصري ، تحقیق 

ي َضالٍل :(تعالى  قال )٧( ْو فِ َ دًى أ اُكْم َلَعَلى ُھ یَّ ِ ْو إ َ ا أ نَّ ِ ُ َوإ ِل هللاَّ ُ ْرِض ق َماَواِت َواْألَ َن السَّ ُُكْم ِم ُْل َمْن َیْرُزق ق
  )٢٤:سـبأ) (ُمِبینٍ 

  .رُ مْ ي جَ بدِ وھو في كَ برود ٌ بفيّ : الشطر الثاني .  ٢/٢٢٦: شرح دیوان المتنبي )٨(
  . ١/٥٠: شرح نھج البالغة )٩(

ده  ي سماھا الشارح من بع ره  )١(وقد ذكر الرازي ھذا الفن بذات التسمیة الت ، وذك
  .)٢()سوق المعلوم مساق غیره(السكاكي اال انھ سماه 

  

  :االیھام -٩
ع ان ((وھو  م السامع الظاھر م ى فھ ل فیسبق ال ظ ظاھر وتأوی ان یكون للف

ً (المراد ھو التأویل ، كقولھ تعالى  ْرُض َجِمیعا ھِ  َواْألَ َماَواُت َمْطِویَّاٌت ِبَیِمیِن قَِیاَمِة َوالسَّ  َقْبَضُتُھ َیْوَم الْ
ولم یخرج المفھوم عن وجود لفظ لھ  )٥(، وقد ذكر ھذا الفن معظم البالغیین  )٤()))٣(

ل  ب قب م الظاھر او القری ى الفھ بق ال ب فیس ب وغری ل او قری ان ظاھر وتأوی وجھ
  .التأویل او الغریب 

  

  :   )٦( االلتفات-١٠
ي تحدث  )٧(من االسالیب العریقة في اللغة العربیة  ، ومن الفنون البالغیة الت

  . )٨(في النفس وقعا خاصا فتحرك المشاعر وتبعث على التفكیر والتأمل 
اف  ھ ان االلتف ھ بقول التي مجیئ اف وح ذكر الشارح االلتف اق ((ی دول عن مس و الع ھ

ره الكالم الى مساق اخر غیر االول في المعنى  ل او غی ة المی ى وجھ ھ عل بل متمم ل
الى -أ– ھ تع اب ، كقول ى الخط ة ال ن الغیب دول ع ینِ (كالع دِّ ْوِم ال ِك َی اَك *َمالِ یَّ ِ ُد َوإ اَك َنْعُب یَّ ِ إ

َتِعینُ    ، )٩()َنْس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٤: نھایة االیجاز :  ظ )١(
  . ٥٣٧: مفتاح العلوم :  ظ)٢(
اٌت ِبَیمِ :(قال تعالى )٣( َماَواُت َمْطِویَّ ِة َوالسَّ قَِیاَم ْوَم الْ ً َقْبَضُتُھ َی ْرُض َجِمیعا َّ َقْدِرِه َواْألَ َ َحق ِھ َوَما َقَدُروا هللاَّ یِن

ا ُیْشِرُكونَ    ) ٦٧:الزمر) (ُسْبَحاَنُھ َوَتَعاَلى َعمَّ
  . ١/٤٩: شرح نھج البالغة )٤(
از :  ظ )٥( ة االیج وم  ١١٣: نھای اح العل ان  ٥٣٧: ، ومفت م البی ي عل ان ف ن  ١٧٨: ، والتبی ، وحس

ون االدب ٢٤٩: التوسل  ي فن ة االرب ف ویري ، : ، ونھای اب الن د الوھ ن عب د ب دین احم شھاب ال
  . ٧/١٣١: دار الكتب المصریة ، القاھرة 

ى  ھو ان یكون للفظ معنیان احدھما: عرفھ الرازي  ھ ال ب فالسامع یسبق فھم ب واالخر غری قری
د  ى البعی ك المعن القریب مع ان المراد ھو ذلك البعید ، وھذا انما یحسن اذا كان الغرض تصویر ذل

  .بالمعنى الظاھر ، واكثر المتشابھات من ھذا الجنس 
  ) .لفت: (لسان العرب :  ظ )٦(

ھ صرفھ ، والتفت التفاتا ، والتل: لفت وجھھ عن القوم  ت الی فت اكثر منھ ، وتلفت الى الشيء والتف
  .فالن فالنا عن رأیھ أي صرفتھ عنھ ومنھ االلتفات : صرف وجھھ الیھ ، ویقال 

  . ١/٢٩٤: معجم المصطلحات البالغیة :  ظ )٧(
ة :  ظ )٨( ة العربی ي البالغ ات ف ن االلتف ة : ف ى كلی ا ال دم بھ تیر تق الة ماجس لیمان ، رس ي س م فتح قاس

  . ٢٤: م١٩٨٨ –ھـ ١٤٠٨جامعة الموصل ،  االداب ،
   ٥-٤: الفاتحة ) ٩(
ةٍ (وبالعكس ، كقولھ تعالى -ب  َب ِك َوَجَرْیَن ِبِھْم ِبِریٍح َطیِّ لْ ُ ف َذا ُكْنُتْم فِي الْ ِ ي  )١()َحتَّى إ ول عل ، وق
ة) علیھ السالم( ھ الواعی م یفق ر  )٢()) وبنا انفجرتم عن السرار وقر سمع ل د ذك ، وق

رازي والسكاكي والسجلماسي ھذا الفن ا ى  )٣(ل دأ یأخذ معن ات ب ار ان االلتف ، بأعتب
تقر  ة تس دأت البالغ د ان ب ا بع ى ان ) ٤(دقیق ارة ال ن االش د م ات الب ن االلتف ي ف وف

الذي عرض فیھ مباحث علمي المعاني والبدیع ) النظم(الشارح قد درس االلتفات في 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرح نھج البالغة لكمال الدین البحراني دراسة بالغیة ــــــــــــ
  

  ١٢٩

ھ ، اال ان السكاكي درس  ي كما فعل الرزاي قبل ره ف اني وذك م المع ي عل ات ف االلتف
تقل  م مس لھا كعل م یفص ي ل ة الت نات المعنوی احثین )٥(المحس ع الب را لوض ، ونظ

ا  )٦(المعاصرین لاللتفات ضمن مباحث علم البدیع ى م دیع ال م الب ولتأخر انفصال عل
ة الفصل(بعد الرازي والسكاكي ، والشارح  ي مقدم دم ف ا تق ھ ) كم ذلك یمكن توجی ل

م عرض الش النظم عل نظم لكون الشارح عرض ب ون ال ي سیاق فن ن ف ذا الف ارح لھ
ي  ط ف ذا الخل ي ھ د الشارح ، وال یعن المعاني ومباحث البدیع التي تأخر انفصالھا بع
م  روه ل ذي ذك وم ال المباحث خلال في مفھوم االلتفات عند الشارح وسابقیھ الن المفھ

  .حث علم المعاني یختلف عن ما ذكره الباحثون الذین عدوه ضمن مبا

  : الحذف -١١
د تقدمت ، وق)٧(االولى ما ذكره البالغیون في باب االیجاز والحذف :للحذف داللتان 

  . ول ھذه الداللة في الفصل اال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الى )١( ال تع یُِّرُكْم فِ:(ق ِذي ُیَس َّ َو ال ٍة ُھ َب ِریٍح َطیِّ ْم ِب َرْیَن ِبِھ ِك َوَج لْ ُ ف ي الْ ُتْم فِ َذا ُكْن ِ ى إ ِر َحتَّ َبْح َوالْ رِّ  َب ي الْ
ُوا ْم َدَع یَط ِبِھ ِح ُ ْم أ ُھ نَّ َ وا أ اٍن َوَظنُّ لِّ َمَك ْن ُك ْوُج ِم َم اَءُھُم الْ َوَج ٌف  ٌح َعاِص ا ِری ا َجاَءْتَھ وا ِبَھ َ  َوَفِرُح هللاَّ

یَن  اِكِرینَ ُمْخلِِصیَن َلُھ الدِّ ْنَجْیَتَنا ِمْن َھِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّ َ   ) ٢٢:یونس) (َلِئْن أ
  . ١/٤٨: شرح نھج البالغة )٢(
دیع  ٥٣٩، ٢٩٦: ، ومفتاح العلوم  ١١٢: نھایة االیجاز :  ظ)٣( الیب الب یس اس ، والمنزع البدیع في تجن

امن ال:  رن الث اء الق ق محمد القاسم االنصاري السجلماسي من علم دیم وتحقی المغرب ، تق : ھجري ب
  . ٤٤٢:م١٩٨٠–ھـ ١٤٠١، ١المغرب ، ط –عالل الغازي ، الرباط 

  .انھ العدول عن الغیبة الى الخطاب او على العكس : عرفھ الرازي 
  . ١/٢٩٨: معجم المصطلحات البالغیة :  ظ )٤(
  . ٥٣٩-٥٣٢، ٣٠٤-٢٩٦: مفتاح العلوم :  ظ)٥(
  .٣٩٢: ، والبالغة العربیة قراءة اخرى  ١٤٨-١٣٥: علم البدیع :  ظ )٦(
ا :  ظ )٧( ة وتطورھ طلحات البالغی ي ، .د: معجم المص ي العراق ع العلم ة المجم وب ، مطبع د مطل احم

  . ٢/٤٢٥: م١٩٨٦ –ھـ ١٤٠٦
ة اخرون: الثانی دیع المت اء الب اذكره علم واط  )١(م ال الوط ذه : ((، ق ون ھ یك

ره او الصنعة بان یطرح الشاعر او الكاتب حرف ا او اكثر من حروف المعجم من نث
  .)٢())نظمھ

: والمقصود في ھذا المبحث الداللة الثانیة حیث یقول الشارح في ھذا الحذف 
الم (( ھ الس ي علی ذف عل ا ح م ، كم روف المعج ن ح رف م ذف ح ف ح و ان یتكل ھ

ذا  )٣())االلف في الخطبة المسماة بالموقصة وم ھ رازي والسكاكي مفھ ، ولم یذكر ال
  ) .علیھ السالم(، وقد ذكره الشارح لوقوعھ في كالم االمام ) ٤(لفن ا

دین  الي عزال ي المع ام اب تخرجات االم ن مس وع م ذا الن دني ان ھ ر الم وذك
  .)٥(عبدالوھاب بن ابراھیم الزنجاني صاحب معیار النظار

  

  االغراق في الصفة-١٢
وق ، واال )٦(جاوز الحد ، واصلح من نزع السھم: اغرق في الشيء  غراق ف

ھ )٧(المبالغة ودون الغلو  یال بقول ره الشارح تسمیة وتمث د ذك ي : (( ، وق االغراق ف
  :) ٨(الصفة ، كقول امرؤ والقیس 

  
ول و دب مح رف ل رات الط ن القاص   م

  

ر ا الث ب منھ وق االت ذر ف ن ال   م
  

  :)٩(وقول المتنبي
  

مي نُ َفكَ  ي رَ نَّ أوال ًُحى بجس اطَ      لٌ ُجن وال مخ َ◌ِ  اكیَّإي تِ بَ ل   )١٠())ينِرَ م تَ ل
  

میة  ن بتس ذا الف رازي ھ ر ال د ذك فة(وق ي الص راق ف ذكره  )١١()االغ م ی ، ول
  .)١٢(السكاكي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/٤٢٥: معجم المصطلحات البالغیة : ظ )١(
  .١٦٦: حدائق السحر في دقائق الشعر)٢(
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  ١٣٠

  .١/٥٠: ح نھج البالغة شر)٣(
  .٥٣٩-٥٣٢: ، ومفتاح العلوم١٨٣-١٧٤: فخر الدین الرازي بالغیا : ظ)٤(
  .١/١٧٦: انوار الربیع : ظ)٥(
  ).غرق(لسان العرب : ظ)٦(
  .٣٢١:تحریر التحبیر )٧(
ة : امیر الشعر في العصر الجاھلي ) ٨( ع والنشر، الفحال د صالح سمك، دار نھضة مصر للطب –محم

  .٣١١ :القاھرة 
ن : من القاصرات ( ى ازواجھ نھن عل ھ . أي من النساء الالتي حبسن اعی ى علی ذي ات والمحول ال

  .)حول
  .٤/٣١٩: شرح دیوان المتنبي)٩(
  . ١/٥٠: شرح نھج البالغة )١٠(
  . ١١٤: نھایة االیجاز :  ظ )١١(
  . ٥٣٩-٥٣٢: مفتاح العلوم : ظ )١٢(

  المدح الموجھ -١٣
  :المدح بشيء اخر ، كقول الشاعرھو ان یمدح بشيء یقتضي 

  
تُ  ا لَ َمعْ األ نَ ِم ذھب   ھ َُتیْ وَ حَ وْ ار م

  

تِ ھُ لَ    دُّ  نئ دُ  كَ نیا بأنَّال   خال
  

ن معظم )١(فأولھ مدح بالشجاعة واخره مدح بعلو الدرجة  ذا الف ر ھ ، وقد ذك
ي  رازي والحلب ماه ال میة فس ي التس وا ف نھم اختلف ھ لك ي مفھوم وا ف ین واتفق البالغی

البي  )٢()االستتباع(وسماه السكاكي بـ ) الموجھ( ،اما تسمیة الشارح فھي تسمیة الثع
  . )٣(من قبلھ 

  

  حسن التعلیل -١٤
ا ، (وھو  ا جمیع ا ذكرھم ان یذكر وصفان احدھما علة لالخر والغرض منھم
ي  ول عل الم(كق ھ الس دنیا ) علی ي ذم ال ا : ف ا بحرامھ ط حاللھ ا فخل ى ربھ ت عل ھان

  :ولھ وخیرھا بشرھا ، وكق
  

ادرَ  نْ إف درانُ  غ ي َص الغ  نِ حْ ف
  يتِجنَ وَ 

  

ال َغ   م َی ھُ ْنمِ  روَ ف انَ ل ْزَ ل   )٤(ا رَ ادِ َق ك
  

، وسماه الرازي  )٥(ھذا الفن عبد القاھر بمفھوم التخییل  عبد القاھر وقد ذكر 
ـ  ل (ب ن  التعلی ن ) حس د م ارح والعدی ل الش ن قب ھ م ذا من ل ھ ھ ونق ر مفھوم وذك

  . )٧(م یذكره السكاكي ، ول )٦(البالغیین 
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٥٠: شرح نھج البالغة :ظ)١( 
  . ٣١٩: ، وحسن التوسل ٥٣٩: ، ومفتاح العلوم ١١٤: نھایة االیجاز :  ظ)٢(
ر :  ظ )٣( ي محاسن اھل العص دھر ف ة ال ن: یتیم ك ب د المل و منصور عب ق  اب البي ، تحقی د الثع : محم

  .١/٢٠٠: م١٩٥٦-ھـ١٣٧٥، ٢محمد محیي الدین عبد الحمید ، القاھرة ، ط 
  . ١/٥٠: شرح نھج البالغة )٤(
  . ٢٥٣: اسرار البالغة :  ظ )٥(
  .٢/٢٩٨:، ونھایة االرب ٢٢٣: ، وحسن التوسل ١١٦: نھایة االیجاز : ظ )٦(
  .٥٣٩-٥٣٢: مفتاح العلوم:  ظ)٧(

ادة الشارح  فضال عن ما ت اف تقدم من فنون النظم فأن ھناك فنونا اخرى كان
ي  رة وھ ادة كبی رازي اف ن ال ا م ي ذكرھ ین ، (ف ال المثل یح ، ارس ة ، التلم المزاوج
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  ١٣١

د أثیر ) السؤال والجواب، التعجب ، تنسیق الصفات ، التعدی ذا الت ویمكن مالحظة ھ
  . )١(في مواضع النظم من مؤلفي الرازي والشارح 

القول في فنون النظم ذات الكالم المتعلق بعضھ ببعض وھي التي ویمكن 
سماھا السكاكي المحسنات المعنویة ، ان الشارح ادرك معظم ھذه الفنون حیث ذكر 
منھا واحدا وعشرین فنا وھو بھذا اقل مما ذكره الرازي في النظم ذات الكالم 

لمعنویة ، وھذا المتعلق بعضھ ببعض واكثر مما ذكره السكاكي في المحسنات ا
االختالف یعود الى اعترافھم بمجيء النظم على وجوه شتى وذكرھم االشھر منھا ، 

التي ذكرھا الشارح جاءت متأثرة بما ) الفنون(فضال عن ذلك فأن مفاھیم النظم 
طرحھ الرازي وقد تباین ھذا التأثیر فمنھ ما وجدتھ یتمثل بنقل المفھوم بطریقة 

، )المطابقة ، المقابلة ، المزاوجة ، ارسال المثلین(ثل نصیة مما ذكره الرازي م
ومنھ ما تختلف فیھ ) االقتباس ، التلمیح(ومنھ ما یتمثل بأیجاز مفھوم الرازي مثل 

اللف والنشر ، مراعاة (الفاظ تعریف المفھوم اال انھما لم یختلفا في المحتوى مثل 
لتعبیر بینھما اال ان ، ومنھ مایكون فیھ االختالف واضحا جدا في ا) النظیر

االیھام، (مفھومیھما یقعان ضمن االطار العام للمفھوم المتناول وھذا مالوحظ في 
  .، ومنھ مالم یعرفاه ومنھ دراسة فن المطابقة بمعزل عن المقابلة) االلتفات

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥١-١/٤٨: ، وشرح نھج البالغة ١١٦-١١٠: االیجازھایة ن: ظ)١( 

  الخاتمة
  :توصلت في ھذه الرسالة الى نتائج عدة ، منھا 

ا  -١ د احیان ى التحدی ائم عل على الرغم من سلوك الشارح للمنھج الذوقي والمنھج الق
ك  یم ، وذل د والتقس فة التحدی ن ص ر م ذوقي اكث ل ال ف  التحلی رحھ اتص اال ان ش

ة  ى لمعالج ى المعن ز عل ذلك رك ة ل ج البالغ ي نھ وارد ف الم ال اني الك ارح مع الش
ي تطبیقات نھج ف ذا الم وحظ ھ  ھ الموجود في تلك النصوص من وجھة بالغیة وقد ل

  ) .االنشاء ، والحذف والذكر(على مباحث عدیدة منھا 
ال اضاف الشارح الى العلماء السابقین الذین تأثر بھم بعض المباحث البالغیة معل -٢

ي  تشبیھ المحسوس (سبب ذكر بعض ھذه االضافات وقد لوحظت ھذه االضافة ف
ا ) استعارة المعقول للمحسوس( و )بالمعقول ره ألن الشارح  التي اھمل ذكرھ غی

  . كان ذا ذائقة نقدیة جیدة 
البالغیة التي لم یذكرھا في  الكثیر من  تمیزت تطبیقات الشارح في مقدمتھ بذكر -٣

ن  ھ ، وم ع مقدمت ذه المواض دیم (ھ ن التق ع حس د مواض ب، اح الیب الطل ، اس
اني ، المضاف ، (والتأخیر ، ذكر المبتدأ والخبر ، حذف  ول الث المفعولین ، المفع
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  ١٣٢

ل ، ل ، الفاع ادى       الفع راض ) المن ذف ، اغ از الح ذوف ، ایج دیر المح ، تق
ین  القرینة المانعة من ارادة المعنى الحقیقي في المجاز ،،االطناب  روق ب د الف اح

الكنایة والمجاز ، احدى تسمیات المجاز العقلي ، عدة عالقات من عالقات المجاز 
منھا المحلیة واسم الغایة على غایتھ واسم المقبول على قابلھ واسم المظروف على 
الظرف واسم المفعول على المصدر واسم المصدر على المكان ، عالقات المجاز 

  ) .نیةالعقلي الزمانیة والمكا
نھج  ھ م ھ التباع ي مقدمت ع ف ذه المواض ذكر ھ م ی ارح ل ول ان الش ن الق ذا یمك وبھ
ورود  ي الشرح ول االیجاز فیھا وقد ذكرھا اثناء شرحھ ، التباعھ منھج التفصیل ف

ي  ام عل ي كالم االم ھ السالم(ھذه المباحث ف ى ) علی م عل ذا ال یمكن الحك ومن ھ
ل ال بد من االعتماد على المقدمة والشرح جھد الشارح البالغي من خالل مقدمتھ ب

  .للوصول الى ذلك الجھد المتكامل الذي تناول فیھ الشارح مباحث البالغة 
ي  -٤ وجد الشارح من البالغة القرآنیة وسیلة مھمة لتقریب المعنى البالغي الوارد ف

د  ة وق ة بالغی ین من وجھ ى الكالم ین معن ربط ب الكالم العلوي وذلك من خالل ال
  ) .االستعارة ، والكنایة(رت ھذه البالغات في مبحثي كث

من خالل  ئھمورفض بعض ارا الذین تأثر بھم  ناقش الشارح بعض اراء سابقیھ -٥
ق من  ي عل ع اراء الشارح الت ي جمی د وجدت ف تعلیل ذلك الرفض وھذه السمة ق
ذه د لوحظت ھ ك االراء وق ي تل م ف ف معھ ذین اختل ى اراء االخرین ال  خاللھا عل

  ).الخبر ، واسلوب القصر(السمة في مبحثي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع 
  القرآن الكریم 

ي ، یابن قتیبة ومقاییسھ البالغ -١ ة واالدبیة والنقدیة ، الدكتور محمد رمضان الجرب
ع واالعالن ، طرابلس  ة للنشر والتوزی ى ، –المنشأة العام ة االول ا ، الطبع   لیبی

  .م ١٩٨٤ –ھـ ١٣٩٣
ة حجازي ،  -٢ افعي ، مطبع دین السیوطي الش رآن ، جالل ال وم الق ي عل ان ف االتق

  .القاھرة
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  ١٣٣

دیع  -٣ اني والب ان والمع ن البی ي ف م واخالق (احسن الصیاغة في حلیة البالغة ف عل
م داد ، ) وحك ي ، بغ لمان االعظم ة س واعظ ، مطبع اوي ال د هللا الفرھ ، عب
  .م ١٩٦٧-ھـ١٣٨٧

ة  -٤ اني الفصاحة(اسالیب بالغی ر )البالغة المع وب ، الناش د مطل دكتور احم : ، ال
ى ،  ة االول وكالة المطبوعات الكویت ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، الطبع

  .م ١٩٨٠
ي ،  -٥ ماعیل االوس یس اس دكتور ق ین ، ال ویین والبالغی د النح ب عن الیب الطل اس

  .م ١٩٨٩كمة ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، بیت الح
ریتز ، مطبعة -ھـ: اسرار البالغة ، الشیخ االمام عبد القاھر الجرجاني ، تحقیق  -٦

  .م ١٩٥٤وزارة المعارف ، استانبول ، 
اجي ،  -٧ د ن د الحمی د عب دكتور مجی ة ، ال ة العربی الیب البالغ یة الس س النفس االس

ان ، الطبعة االولى لبن –المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت 
،  

  .م ١٩٨٤ –ھـ ١٤٠٤
اصول البیان العربي ، الدكتور محمد حسین الصغیر ، سلسلة المائة كتاب ، دار  -٨

  .بغداد  –الشؤون الثقافیة العامة ، االعظمیة 
ت .االطول ، عصام الدین ابراھیم بن محمد بن عربشاه االسفراییني ، تركیة ، د -٩

.  
  .السید ھاشم شبر : راس ، سلیمان كتاني ، الناشر تماالمام علي نبراس و -١٠
  

دیر ، ) ع(االمام علي  -١١ ة الغ اس المال ، مطبع ي القضاء ، فاضل عب ومنھجھ ف
  .م ٢٠٠٣ –ھـ ١٤٢٤لبنان ،  –بیروت 

د صالح سمك ، دار نھضة  -١٢ یس ، محم رؤ الق دیم ام امیر الشعر في العصر الق
  .مصر  –مصر للطبع والنشر ، الفجالة 

ق  -١٣ دني ، تحقی ن معصوم الم دین ب ي صدر ال دیع ،عل انوار الربیع في انواع الب
  .م ١٩٦٨ –ھـ ١٣٨٨شاكر ھادي شكر ، النجف االشرف ، 

جماعة من علماء االزھر : االیضاح ، الخطیب جالل الدین القزویني ، تحقیق  -١٤
  .الشریف ، القاھرة 

ز -١٥ ن المعت د هللا ب دیع ، عب ـ ٢٦٩ت ( الب دن ،  )ھ كي ، لن ة كراتشكوفس ، طبع
  م  ١٩٣٥

ر سلطان ، منشأة المعارف االسكندریة ، جالل .البدیع تجدید وتأصیل ، د -١٦ منی
  .م ١٩٨٦جزي وشركاؤه ، 

الدكتور حفني محمد شرف : بدیع القرآن ، ابن ابي االصبع المصري ، تحقیق  -١٧
  .م  ١٩٥٧ –ھـ ١٣٧٧، القاھرة ، 

ق البرھان في وجوه ال -١٨ وب : بیان ، ابن وھب الكاتب ، تحقی د مطل دكتور احم ال
  .م ١٦٦٧والدكتورة خدیجة الحدیثي ، مطبعة العاني ، بغداد ، الطبعة االولى ، 
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  ١٣٤

ر ،  -١٩ ارف ، مص یف ، دارة المع وقي ض دكتور ش اریخ ، ال ور وت ة تط البالغ
  .م١٩٦٥الطبعة السادسة ، 

الدكتور احمد مطلوب ، مؤسسة دار ) یعالمعاني والبیان والبد(البالغة العربیة  -٢٠
  .م١٩٩٨-ھـ١٤١٩الكتب للطباعة والنشر ، الطبعة الثالثة ، 

، الدكتور فضل حسن عباس ، دار ) علم البیان والبدیع(البالغة فنونھا وافنانھا  -٢١
ان  ع ، عم ر والتوزی ان للنش ى ،  –الفرق ة االول ـ ١٤٠٧االردن ، الطبع  –ھ

  .م ١٩٨٧
ة فنو -٢٢ ا البالغ ا وافنانھ اني(نھ م المع اس ، دار ) عل ن عب ل حس دكتور فض ، ال

ان  ع ، عم ر والتوزی ان للنش ة ،  –الفرق ة الثانی ـ ١٤٠٩االردن ، الطبع  –ھ
  .م ١٩٨٩

لوبیة ، -٢٣ ة واالس ب ، الھی البالغ د المطل د عب دكتور محم ة ة ئال ریة العام  المص
  للكتاب 

وب و -٢٤ د مطل دكتور احم ق ، ال ة والتطبی ة البالغ یر ، طبع ن البص دكتور حس ال
  .م١٩٩٩-ھـ١٤٢٠وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، الطبعة الثانیة ، 

د النشر(البیان العربي من الجاحظ الى عبد القاھر  -٢٥ اب نق ة كت دكتور ) مقدم ، ال
  .م ١٩٨٢ -ھـ١٤٠٢لبنان ،  –طھ حسین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

ین ، اب -٢٦ ان والتبی رح البی ق وش احظ ، تحقی ر الج ن بح رو ب ان عم د :و عثم عب
اھرة ،  دني ، الق ة الم انجي ، مطبع ة الخ ر ، مكتب ارون ، الناش د ھ الم محم الس

  م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥الطبعة الخامسة ، 
ي  -٢٧ اریخ االدب العرب المي(ت ر االس یف ، دار ) العص وقي ض دكتور ش ، ال

  .المعارف ، مصر ، الطبعة التاسعة 
السید احمد :ل القرآن ، ابو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة ، تحقیق تأویل مشك -٢٨

  .م ١٩٨١ –ھـ ١٤٠١لبنان ، الطبعة الثالثة ،  –صقر، المكتبة العلمیة ، بیروت 
ق  -٢٩ ي ، تحقی دین الطیب رف ال ان ، ش ي البی ان ف ل : التبی ق الفی دكتور توفی ال

ة ذات السال ف هللا ، مطبع ف لط د اللطی دكتور عب ة وال ت ، الطبع ل ، الكوی س
ى ،   االول

  .م ١٩٨٦–ھـ ١٤٠٦
ق  -٣٠ اني ، تحقی ن الزملك رآن ، اب ى اعجاز الق ع عل ان المطل م البی : التبیان في عل

داد ،  اني ، بغ ة الع دیثي ، مطبع ة الح دكتورة خدیج وب وال د مطل دكتور احم ال
ى ،  ة االول ھ ، الطبع ى طبع یم عل ة والتعل اعدت وزارة التربی ـ ١٣٨٣س  –ھ

  .م١٩٦٤
ي  -٣١ ن اب رآن ، اب از الق ان اعج ر وبی عر والنث ناعة الش ي ص ر ف ر التحبی تحری

  .ھـ ١٣٨٣الدكتور حفني محمد شرف ، القاھر ، : االصبع المصري ، تحقیق 
ي  -٣٢ ریف الرض رآن ، الش ازات الق ي مج ان ف یص البی ین تلخ ن الحس د ب محم

ي حسن  محمد: ، حققھ وقدم لھ وصنع فھارسھ )ھـ ٤٠٦ت (الموسوي  عبد الغن
ة  ي وشركاؤه ، الطبع ابي الحلب ، دار احیاء الكتب العربیة ، القاھرة ، عیسى الب

  .م ١٩٥٥االولى ، 
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  ١٣٥

ب (التفسیر الكبیر او  -٣٣ ة ، )مفاتیح الغی ب العلمی رازي ، دار الكت دین ال ، فخر ال
ى ،  –بیروت  ة االول ي بیضون ، الطبع د عل -ھـ١٤٢١لبنان ، منشورات محم
  .م ٢٠٠٠

رة  -٣٤ امري ، دائ ى الع د عیس د احم ریم ، حمی رآن الك ي الق أخیر ف دیم والت التق
  .م١٩٦٦بغداد ،  –الشؤون الثقافیة العامة ، الطبعة االولى ، االعظمیة 

جواھر البالغة في المعاني والبیان والبدیع ، السید احمد الھاشمي ، منشورات  -٣٥
  .الطبعة الثانیة عشر لبنان ،  –دار احیاء التراث العربي ، بیروت 

حدائق السحر في دقائق الشعر ، رشید الدین محمدالعمري المعروف بالوطواط  -٣٦
  .م١٩٤٥ –ھـ ١٣٦٤الدكتور ابراھیم أمین الشواربي ، القاھرة ، : ، ترجمة 

ق  -٣٧ ي ، تحقی ود الحلب دین محم ھاب ال ل ، ش ناعة الترس ى ص ل ال ن التوس حس
  .م ١٩٨٠ر الرشید للنشر ، اكرم عثمان یوسف ، دا: ودراسة 

وان  -٣٨ ق: الحی وب الجاحظ ، تحقی ن محب ن بحر ب رو ب ان عم و عثم دكتور : اب ال
ى ،  ة االول روت ، الطبع الل ، بی ة الھ ورات دار ومكتب امي ،منش ى الش یحی

  .م ١٩٨٦
ائص  -٣٩ ق : الخص ي ، تحقی ن جن ان ب تح عثم و الف ار ، دار : اب ي النج د عل محم

  .م ١٩٩٠ھیئة المصریة العامة للكتاب ، الطبعة الرابعة ، الشؤون الثقافیة ، ال
دراسات بالغیة ونقدیة ، الدكتور احمد مطلوب ، دار الحریة للطباعة والنشر  -٤٠

  .م ١٩٨٠ –ھـ ١٤٠٠، بغداد، 
دین ، دار الزھراء  -٤١ ) ع(دراسات في نھج البالغة ، السید محمد مھدي شمس ال

  .م  ١٩٧٢ -ھـ١٣٩٢، الطبعة الثانیة ،  لبنان –للطباعة والنشر ، بیروت 
الدكتور : دالئل االعجاز ، لالمام اللغوي عبد القاھر الجرجاني ، حققھ وقدم لھ  -٤٢

محمد رضوان الدایة ، والدكتور فایز الدایة ، مكتبة سعد الدین ، الطبعة الثانیة ، 
  .م ١٩٨٧ –ھـ ١٤٠٧

تبة االنجلو المصریة ، الطبعة الثالثة داللة االلفاظ ، الدكتور ابراھیم انیس ، مك -٤٣
  .م  ١٩٧٢، 

  .لبنان  –دیوان ابي تمام ، دار الفكر للجمیع ، بیروت  -٤٤
  .م ١٩٨٧ –ھـ ١٤٠٧لبنان ،  –دیوان البحتري ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  -٤٥
  .م ٢٠٠٣الذخیرة التراثیة ، حسن عریبي الخالدي ، بیت الحكمة ، بغداد ،  -٤٦
ر روا -٤٧ ان امی ي بی ة ف ة واللغوی ب البالغی ام الجوان اب االم ي خط ان ف ع البی ئ

ب  ي طال ن اب ي ب ؤمنین عل اء )ع(الم ادي ، دار احی د الھ دكتور رمضان عب ، ال
  .م٢٠٠٢ –ھـ ١٤٢١لبنان ، الطبعة االولى ،  –التراث العربي ، بیروت 

روت  -٤٨ روق ، بی رداق ، دار الش ورج ج ة ، ج ج البالغ ع نھ   ان ،لبن –روائ
  .م ١٩٧٥ –ھـ ١٣٩٥

ق  -٤٩ ددي ، تحقی اء المراكشي الع ن البن دیع ، اب ع في صناعة الب : الروض المری
ع  ر وطب قرون ، نش وان بنش اء ، : رض دار البیض ة ، ال ر المغربی دار النش

  .م١٩٨٥
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  ١٣٦

ي  -٥٠ اجي الحلب سر الفصاحة ، ابو محمد عبد هللا بن محمد بن سعید بن سنان الخف
ھ  ق علی ححة وعل ي : ، ص د عل ة محم ة ومطبع عیدي ، مكتب ال الص د المتع عب

  .م١٩٥٣ –ھـ ١٣٧٢صبیح واوالده ، 
ألیف ونشر) علیھم السالم(واھل بیتھ ) صلى هللا علیھ والھ(سیرة الرسول  -٥١ : ، ت

  .م ٢٠٠٣ –ھـ ١٤٢٤مؤسسة البالغ ، دار التوحید ، الطبعة الثالثة ، 
اس ، : قھ وقدم لھ شرح دیوان لبید بن ربیعة العامري ، حق -٥٢ الدكتور احسان عب

  .م  ١٩٦٢التراث العربي سلسلة تصدرھا وزارة االرشاد واالنباء ، الكویت ، 
وقي ، الناشر : شرح دیوان المتنبي ، وصفھ  -٥٣ رحمن البرق د ال اب : عب دار الكت

  .م ١٩٨٠ –ھـ ١٤٠٠لبنان ،  –العربي ، بیروت 
لبیان ، جالل الدین السیوطي ، القاھرة ، شرح عقود الجمان في علم المعاني وا -٥٤

  .م ١٩٣٩ –ھـ ١٣٥٨
ر  -٥٥ ي ،الناش ثم البحران ن می ي ب ن عل ثم ب دین می ال ال ة ،كم ج البالغ رح نھ ش

  .ھـ ١٣٧٨مؤسسة النصر ،طھران ،:
  .م١٩٣٧شروح التلخیص ،القاھرة ، -٥٦
ھ وضبط الشعر والشعراء ،ابو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري ،حق -٥٧ ق

ة ،:نصھ االستاذ  ة الثانی ان ،الطبع   نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبن
  .م١٩٨٥–ھـ ١٤٠٥

ات (صفوة شروح نھج البالغة  -٥٨ دة ،تعلیق د عب د ،شرح محم ي الحدی شرح بن اب
اركان التمیمي ،مؤسسة : ،جمعة ونسقھ وضبط نصھ ) الدكتور صبحي الصالح 
  .ھـ ١٤٢٤قم ،الطبعة االولى ،–یران انتشارات انوار الھدى ،ا

و  -٥٩ دي اب د بركات حم دكتور محم دین السبكي ،ال اء ال د بھ ة عن الصورة البالغی
ي ، الناشر  ة ،:عل ة الثانی ان ،الطبع ع ،عم ر للنشر والتوزی ـ ١٤٠٣دار الفك –ھ

  .م١٩٨٣
ن الدكتور محمد حسی) بالغیة –دراسة نقدیة (الصورة الفنیة في المثل القراني  -٦٠

  .م١٩٨١علي الصغیر ،دار الرشید ،بغداد ،
ن  -٦١ زة ب ن حم ى ب الطراز المتضمن السرار البالغة وعلوم حقائق االعجاز ،یحی

  .م ١٩١٤ابراھیم العلوي ،مطبعة المقتطف ،مصر ،
ى  -٦٢ عبد القاھر بالغتھ ونقده ،الدكتور احمد مطلوب ،طبعة بیروت ،الطبعة االول

  .م١٩٧٣–ھـ ١٣٩٣،
  .االمام علي ،عباس محمود العقاد ،لم یذكر مكان الطبع وال تاریخھ  عبقریة -٦٣
دین السبكي  -٦٤ اء ال اح ،بھ ي شرح تلخیص المفت راح ف ي (عروس االف وع ف مطب

  ) .كتاب شروح التلخیص
ع  -٦٥ ر والتوزی ة والنش الة للطباع وت ،دار االص ازي یم ان ،غ الیب البی م اس عل

  .م ١٩٨٣–ھـ ١٤٢٣لبنان ،الطبعة االولى ، –،بیروت 
  .علم البدیع ،الدكتور عبد العزیز عتیق ،دار النھضة العربیة ،بیروت  -٦٦
مصر ، القاھرة ، دار االفاق العربیة ، الدكتور عبد العزیز عتیق : ـ علم البیان  ٦٧

  . م  ٢٠٠٤ھـ  ١٤٢٤
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  ١٣٧

اھرة  -٦٨ ة ،الق اق العربی ق ،دار االف مصر –علم المعاني ،الدكتور عبد العزیز عتی
  .م٢٠٠٤–ھـ ١٤٢٤،
رة  -٦٩ ة البص ة جامع ى نفق ع عل وان ،طب الم عل ي س دكتور قص اني ،ال م المع عل

  .م١٩٨٥،
روت  -٧٠ ة ،بی وم العربی ھ ،دار العل د نحل ان –علم المعاني ،الدكتور محمود احم لبن

  .م١٩٩٠–ھـ ١٤١٠،الطبعةاالولى ،
ي ،تح -٧١ ن رشیق القیروان ده ،اب ھ ونق ق العمدة في محاسن الشعر وآداب د :قی محم

  .م١٩٥٥–ھـ ١٣٧٣محیي الدین عبد الحمید ،الطبعة الثانیة ،القاھرة ،
ي  -٧٢ ین النغس ن الحس ن ب دین الحس ام ال ان ،نظ ب الفرق ران ورغائ ب الق غرائ

ر :النیسابوري ،مطبوع على ھامش جامع البیان في تفسیر القران  محمد بن جری
  .م١٩٨٧الطبري ،دار الحدیث ،القاھرة ،

ي فخر الد -٧٣ دي ھالل ،منشورات وزارة االعالم ف اھر مھ ا ،م رازي بالغی ین ال
  .م١٩٧٧–ھـ ١٣٩٧الجمھوریة العراقیة ،

ي ،الناشر  -٧٤ ر :فصول في البالغة ،الدكتور محمد بركات حمدي ابو عل دار الفك
  .م١٩٨٣–ھـ ١٤٠٣للنشر والتوزیع ،االردن ،الطبعة االولى ،

و -٧٥ ة والتط ین التقنی ة ب فة البالغ ر فلس د ،الناش اء العی دكتور رج اة :ر ،ال منش
  .المعارف باالسكندریة 

ھ  -٧٦ ق علی ھ وعل ھ وحقق دم ل د ،ق ي الحدی ن اب ل السائر ،اب : الفلك الدائر على المث
الدكتور احمد الحوفي  والدكتور بدوي طبانة ،منشورات دار الرفاعي ،الریاض 

  .م١٩٨٤،الطبعة الثانیة ،
ي -٧٧ دكتور عل ة  فن التشبیھ ،ال اھرة ،الطبع و المصریة ،الق ة االنجل دي ،مكتب الجن

  .م١٩٦٦–ھـ ١٣٨٦الثانیة ،
ر  -٧٨ وب ،نش د مطل دكتور احم ة ،ال ون بالغی ت :فن ة ،الكوی وث العلمی دار البح

  .م١٩٧٥–ھـ ١٣٩٥،الطبعة االولى ،
فنون التصویر البیاني ،الدكتور توفیق الفیل ،منشورات ذات السالسل ،الكویت  -٧٩

  .م١٩٨٧–ھـ ١٤٠٧الولى ،،الطبعة ا
،شرح محمد جواد مغنیة ،دار العلم ) محاولة لفھم جدید(في ضالل نھج البالغة  ـ٨٠

  .م١٩٧٨لبنان ،الطبعة الثانیة ،–للمالیین ،بیروت 
ر  -٨١ ة ،مص ة االمان ین ،مطبع ادر حس د الق دكتور عب ھ ،ال ازه وبالغت ران اعج الق

  .م١٩٧٥،
ران  -٨٢ ى ضوء الق وراني ،الناشر قواعد البالغة عل ة هللا مصطفى الن والسنة ،ای

  .ھـ ١٤٢٢مكتبة اھل البیت ،قم المقدسة ،الطبعة االولى ،:
ھ  -٨٣ ق علی و الفضل :الكامل في اللغة واالدب ،محمد بن یزید المبرد ،عل د اب محم

  ).ت.د(ابراھیم ،دار الفكر العربي ،القاھرة ،
ن عث–الكتاب  -٨٤ و البشر عمرو ب ـ كتاب سیبویھ ،اب ان المعروف ب ) سیبویھ ( م

  .م١٩٦٦–ھـ ١٣٨٥عبد السالم محمد ھارون ،القاھرة ،:،تحقیق 
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  ١٣٨

ناعتین  -٨٥ اب الص عر(كت ة والش ھل ) الكتاب ن س د هللا ب ن عب ن ب الل الحس و ھ ،اب
اء ،علي محمد البجاوي :العسكري ،تحقیق  راھیم ،دار احی و الفضل اب ومحمد اب

ي وش ابي الحلب ى لب ة ،عیس ب العربی ى ،الكت ة االول ـ ١٣١٧ركاؤه ،الطبع –ھ
  .م١٩٥٢

ي  -٨٦ ن منظور االفریق رم ب ن مك د ب دین محم ال ال و الفضل جم رب ،اب ان الع لس
  .١٩٥٥المصري ،مطبعة دار صادر ،بیروت ،

ن  -٨٧ ر هللا ب دین نص یاء ال تح ض و الف ب والشاعر ،اب ي ادب الكات ائر ف ل الس المث
ر ،ت ابن االثی روف ب ریم المع د الك ن عب د ب ق محم د :حقی دین عب ي ال د محی محم

ي واوالده ،مصر ، ابي الحلب ة مصطفى الب -١٣٥٨الحمید ،شركة مكتبة ومطبع
  .م١٩٣٩

دعوة  -٨٨ امرائي ،دار ال الح الس دي ص دكتور مھ ة ،ال ة العربی ي البالغ از ف المج
  .م١٩٧٤–ھـ ١٣٩٤سوریا ،الطبعة االولى ،–،حماة 

ن الم -٨٩ ر ب دة معم و عبی ران ،صنعھ اب ق مجاز الق ى التیمي ،تحقی ؤاد :ثن د ف محم
  .م١٩٨١–ھـ ١٤٠١سزكین ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانیة ،

المختصر في تاریخ البالغة ،الدكتور عبد القاھر حسین ،دار الشروق ،القاھرة  -٩٠
  .م١٩٨٢–ھـ ١٤٠٢مصر ،الطبعة االولى ،–

عة القضاء مصادر نھج البالغة واسانیده ،الخطیب عبد الزھراء الحسیني ،مطب -٩١
  .م١٩٦٦–ھـ ١٣٨٦في النجف االشرف ،الطبعة االولى ،

  .ھـ١٣٣٠المطول ،سعد الدین التفتازاني ،تركیة ، -٩٢
ارف  -٩٣ ین ،دار المع اح الش د الفت دكتور عب الیب القران،ال وء اس ي ض اني ف المع

  .م١٩٧٨،مصر ،الطبعة الثالثة ،
راء ،ع -٩٤ اد الف ة معاني القران ،ابو زكریا یحیى بن زی روت ،الطبع ب ،بی الم الكت

  .م١٩٨٠الثانیة ،
ق  -٩٥ د :معترك االقران في اعجاز القران ،جالل الدین السیوطي ،تحقی ي محم عل

  .م١٩٧٣–ھـ ١٩٦٩البجاوي ،القاھرة ،
،الدكتور احمد مطلوب ،مطبعة المجمع وتطورھا  معجم المصطلحات البالغیة  -٩٦

زء االول  ي العراقي،الج ـ ١٤٠٣العلم اني  م١٩٨٣–ھ زء الث ـ ١٤٠٦،الج –ھ
  .م١٩٨٧–ھـ ١٤٠٧م ،الجزء الثالث ١٩٨٦

ي السكاكي : ـ مفتاح العلوم  ٩٧ ھ ، ابو یعقوب یوسف بن محمد بن عل دم ل ھ وق حقق
الطبعة ، بیروت ـ لبنان ، دار الكتب العلمیة ، عبد الحمید ھنداوي . د : وفھرسھ 
  . م  ٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢٠، االولى 

ي ت -٩٨ ال ف ى االم ر منتھ ع ونش ي ،طب اس القم یخ عب ي واالل ،الش واریخ النب
  .ھـ ١٤٢٢مؤسسة النشر االسالمي ،الطبعة الخامسة ،:
د القاسم االنصاري السجلماسي  -٩٩ دیع ،محم المنزع البدیع في تجنیس اسالیب الب

ق  دیم وتحقی المغرب ،تق امن الھجري ب رن الث ة :من نقاد الق ازي ،مكتب عالل الغ
  .م١٩٨٠طبعة االولى ،المعارف ،المغرب ،ال



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرح نھج البالغة لكمال الدین البحراني دراسة بالغیة ــــــــــــ
  

  ١٣٩

الدكتور حاتم صالح الضامن :موارد البیان ،علي بن خلف الكاتب ،تحقیق  -١٠٠
  .م١٩٨٨،منشورات مجلة المورد ،المجلد السابع عشر ،العدد الثالث ،سنة 

د  -١٠١ اریخ ،محم نة والت اب والس ي الكت ب ف ي طال ن اب ي ب ام عل وعة االم موس
  .طبائي الریشھري ،بمساعدة محمد كاظم الطبا

ل سنة  -١٠٢ ة بری دن بمطبع النقائض ،ابو عبیدة معمر بن المثنى ،طبع في مدینة لی
  .م١٩٠٥

ة  -١٠٣ ة للطباع الل ،دار النھض ي ھ د غنیم دكتور محم دیث ،ال ي الح د االدب النق
  .والنشر ،القاھرة 

ویري  -١٠٤ د الوھاب الن ن عب د ب دین احم ون االدب ،شھاب ال ي فن ة االرب ف نھای
  .ب المصریة ،القاھرة ،دار الكت

ران  -١٠٥ از الق ان اعج ة وبی وم البالغ ي عل از ف ة االعج ي درای از ف ة االیج نھای
رازي دین ال ر ال ام فخ ریف االم ـ  ٦٠٦ت (  ،الش د  ) ھ ة االداب والمؤی ،مطبع

  .،القاھرة 
نھج البالغة الجامع لخطب ورسائل وحكم امیر المؤمنین ابي الحسن علي بن  -١٠٦

ة  ابي طالب علیھ دة ،منشورات مكتب د عب والھ السالم ،شرح االستاذ الشیخ محم
  .التحریر 

اره  -١٠٧ ب ،اخت ي طال ن اب نھج البالغة من كالم امیر المؤمنین ابي الحسن علي ب
مؤسسة انصاریان للطباعة والنشر ،صنف الحروف :الشریف الرضي ،الناشر :

ق ) ع(مؤسسة الرضا :واالخراج الفني  نص والتحقی مؤسسة الرضا :،ضبط ال
  .م٢٠٠٤–ھـ ١٤٢٥،قم ،الطبعة الثانیة ،) ع(
اني -١٠٨ ز الجرج د العزی ن عب ي ب ي عل ومھ ،القاض ي وخص ین المتنب اطة ب                          الوس
محمد ابو الفضل ابراھیم  والدكتور علي محمد البجاوي :،تحقیق )ھـ  ٣٦٦ت ( 

  ).ت.د(مصر ،الطبعة الثانیة  -، القاھر 
ق  -١٠٩ البي ،تحقی د الثع ن محم ك ب د المل یتیمة الدھر في محاسن اھل العصر ،عب
  .م١٩٥٦–ھـ ١٣٧٥محمد محیي الدین عبد الحمید ،الطبعة الثانیة ،القاھرة ،:

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرسائل الجامعیة
ابن ابي الحدید جھوده النقدیة والبالغیة ،حامد ناصر الظالمي ،رسالة ماجستیر  -١

  .م١٩٩٦عة البصرة ،،كلیة االداب ،جام
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  ١٤٠

االثر البالغي في التفسیر الكبیر للفخر الرازي ،باسم محمد ابراھیم عبد هللا الفھد  -٢
  .م٢٠٠٣–ھـ ١٤٢٤،رسالة دكتوراه ،كلیة االداب ،الجامعة المستنصریة ،

وي  -٣ د الحسین علی ة ،نجالء عب ج البالغ ي نھ ي خطب الحرب ف اني ف االداء البی
  .م٢٠٠٢،كلیة االداب ،جامعة الكوفة ، الغزالي ،رسالة ماجستیر

تیر  -٤ الة ماجس رع ،رس ار الش د الجب ة عب ة ،عدوی ج البالغ ي نھ ب ف الیب الطل اس
  .م٢٠٠٠–ھـ ١٤٢١،كلیة التربیة ،جامعة بابل ،

البحث البالغي عند االصولیین ،حسن ھادي محمد ،رسالة دكتوراه ،كلیة االداب  -٥
  .م٢٠٠٤–ھـ ١٤٢٥،الجامعة المستنصریة ،

ي  -٦ ام عل ي خطب االم ي ف ي حسین الفحام ،رسالة ) ع(التصویر الفن اس عل ،عب
  .م١٩٩٩–ھـ ١٤٢٠ماجستیر ،كلیة التربیة للبنات ،جامعة الكوفة ،

ة  -٧ رزاق ،رسالة ماجستیر ،كلی د ال راھیم عب وزي اب ة ،ف الرماني وجھوده البالغی
  .االداب ، جامعة بغداد 

ریم -٨ د الك ة ،عب ج البالغ ب نھ ة  غری وراه ،كلی الة دكت عدي ،رس د الس ین عب حس
  .م٢٠٠٤–ھـ ١٤٢٥االداب ،الجامعة المستنصریة ،

ة  -٩ تیر ،كلی الة ماجس لیمان ،رس ي س م فتح ة ،قاس ة العربی ي البالغ ات ف ن االلتف ف
  .م١٩٨٨–ھـ ١٤٠٨االداب ،جامعة الموصل ،

ي نھج البالغة  -١٠ ي للمجھول ف ة (المبن ة لغوی اظم) دراس د الك راس عب حسن  ،ف
  .م٢٠٠٣–ھـ ١٤٢٣،رسالة ماجستیر ،كلیة التربیة ،جامعة بابل ،

  
  

  البحوث
  
ر ( البیان العربي من الجاحظ الى عبد القاھر  -١ د النث اب نق ذي نسب ) مقدمة كت ال

ة ، الدكتور طھ حسین ، خطأ الى قدامى بن جعفر  ب العربی روت ـ ، دار الكت بی
  ) .  ١٩٨٢ھـ ـ  ١٤٠٢، لبنان 

ة الحقو ـ  ٢ اظم الیاسري ،مجل د الك ل الداللیة للحیوان في نھج البالغة ،الدكتور عب
  .م٢٠٠٣السریر ،العدد االول  السنة االولى ،

  .م١٩١٣،مجلة المقتطف ،المجلد الثاني واالربعون ،) ع(عھد االمام علي  -٣
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ABSTRACT 
 
       This ACADEMY dissertation has been included part Of ( NAHIG 
AL BALAKA ) for The leader ALi AB N Abi TAlib  
Who is THE famous Islamic important Greatest known by his brave 
And preachs And rhetoric With GReATesT pRosiAGe HirTAGe in the 
Islamic pReach  
       Reprsentive High point level in the Arabic greatest , in the mane 
While We find This book with important scared for Islamic so THAT it 
depend on Wisdom And sacrifice  
       Explain ( rhetoricstudy ) by many of science of languages , And 
some of morals for example by ibn Al Hadid , Al bahranni Who Ifind 
him the best of explaintion so / prefer him subject to this study which 
its Address is  discussing of nahig Al balaka  
( Rhetoric study )  
         Trying Two stadies finding explain parts of ( rhetoric ) which is 
depended by The discassing Al bahranni According to Thinking of 
search arabic nahig Al balaka , which is determine In section of Three   
        Sciene its ( Alma aani , Al bayan , Albadih  
Asuperviser on this  dissertation My Dr mishin HARDN MADHLOOM 
. Iwould like to expres My best restrespect AND THANKS  
         Disscased by TGREE speacialest AcAdemy in the Arabic 
rhetoric 
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