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امللخص :هذٗ هزا البدث بلى وـ ٚؤدواث ؤلاًجاص بىـٙه بيُت هفُت في الٝشآن والخذًث وِذد مً ألاظالُب ألادبُت ،وٜذ جممً
الخذًث ًِ ؤهمُت ؤلاًجاص٘ ،هى ظمت الّشبُت الٙفخى ،وِمىد البالٔت ،وؤن ال٢الم البلُٖ هى اإلاىحض في لٍٙه ،ال٢ثُ ٚفي داللخه٠ .ما ؤن
ؤلاًجاص ًٝىم ِلى ِذد مً ألا لُاث وألادواث ألاظلىبُت ،وجخمثف في ٜعمحن :دايلُت ،جخّل ٞبالىق هٙعه ،وجٍهش في البيُت اللٕىٍت والذاللت
والخ٢ثُ ٚواإلاجاص ،وفي الخزٗ وؤلاًداء والشمض والخلمُذ وؤلاؼاسة ،وفي الخىاؿ والاٜخباط والخممحن .وآلُاث ياسحُت حّمف ِلى بظىاد
ألادواث وآلالُاث الذايلُت ،وجخمثف في اإلابذُ واإلاخلٝي وفي ألاظلىب والعُا.ٛ
٠ما جدذر البدث ًِ هق الٝشآن والخذًث وِذد مً ألاظالُب ألادبُت اإلادعمت باٜخفادها اللٍٙي ،و٠ثا٘تها الذاللُت٠ ،ىفىؿ
ألامثا ٥والخ٢م ،وهفىؿ الخىُّٜاث ألادبُت ،وهق الٝفت الٝفحرة ،والؽّش.
اككلمات املفحاحُة :ؤلاًجاص؛ بيُت؛ هفُت؛ ؤظالُب ،ؤدبُت؛ جإـُلُت.

)Briefness as a textual structure (a rhetorical study
Abstract: This research aimed to describe the Iijaź (using little words to mean many)which is textual construction in a
number of literary styles. Therefore to talk about the importance of Iijaz, It is an attribute of the classic Arabic language and
the pillar of eloquence. Thus any rhetoric speech always uses economic words and is also full of connotative meanings. Iijaz
utilizes internal and external mechanism and stylistic tools. The first is related to the text itself, and it appears in the
linguistic structure, signification, ample, imagery, deletion, induction, symbol, hint, quotation and inclusion. The second tool
of Iijaz, i.e., external tools which depend on the manifestation of internal tools and mechanisms, and namely include the
sender, the receiver, the style and context.
Finally, the study discussed the literary styles which are characterized by their economical utterances, and its connotative
significant as they appeared in the Noble Quran, the text of the Prophet's Hadith, proverbs and idioms, and in the literary
texts like the short story and in poetry.
;Keywords: briefness; structure; text; methods; literary

 -1املدقذمة:
ؤلاًجاص لِغ ظمت حمالُت وببذاُِت في الىفىؿ ألادبُت وخعب ،بف هى س ً٠ؤظاط في بيُتها اللٕىٍت،
وؤظلىب ١امً في جشُ٠بها الىص ي .وهزا البدث ال ًٝخفش في جىاوله لإلًجاص ِلى الىمارج الجضثُت للىفىؿ و٘ ٞـىسجه
البالُٔت اإلاىدفشة في الٝفش والخزٗ( ،)1وبهما ٌععى إلاداولت الخّشٗ ِلى ؤلاًجاص بىـٙه بىاء هفُا ٘ىُا ،حعدىذ
(ًٝ )1عم ِلماء البالٔت ؤلاًجاص -وٍٝابله ؤلاوىاب -بلى ٜعمحن :بًجاص الخزٗ وبًجاص الٝفش٘ .ةًجاص الخزٗ ِىذهم ً٣ىن في الجمف ؤو في اإلاٙشداث ،مْ ٜشٍىت حؽحر
للمدزوٗ وٍٝذسها ظُا ٛال٢الم ،وٍمثلىن له بٝىله حّالى( :واظإ ٥الٝشٍت) ؤي ؤهف الٝشٍت .وبًجاص الٝفش :وَعمى بًجاص البالٔت ،وٍ٣ىن بخممحن اإلاّاوي ال٢ثحرة
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ِلُه ِذد مً الٙىىن ألادبُت اإلادعمت باالٜخفاد اللٕىي في بيُتها ،والخ٢ثُ ٚالذاللي في وٌُٙتها٠ ،ما يهذٗ البدث
لىـ ٚؤدواث ؤلاًجاص وآلُاجه البالُٔت وألاظلىبُت في هق ( :الٝشآن ،والخذًث الىبىي ،واإلاثف والخ٢مت ،والخىُّٜاث
ألادبُت ،والٝفت الٝفحرة ،وفي الؽّش) .وٍىٍش في جٙاوث جل ٤الىفىؿ ،مً خُث دسحت بًجاصها وج٢ثُٙها الذاللي،
٘مجها هفىؿ ؼذًذة ِؤلاًجاص ،جفف بلى معخىي الخّبحر الشمض ّي١ ،األمثا ٥والٝفت الٝفحرة حذا ،والؽّش ،وهزه
جخىلب ٜذسة مّشُ٘ت وروٜا ِالُا في ِملُت الخلٝي ،وهفىؿ ؤيشي جدخاج بلى ٜشاءة جإوٍلُت وجٙعحرًت إلاّش٘ت وحهت
دالالتها٠ ،ىق الٝشآن ال٢شٍم ،وهفىـا بذسحت بًجاصٍت ؤٜف ،مثف؛ الخذًث الىبىي ،بر ٌعخىُْ اإلاخلٝي الّادي ٘همه
وبدسا ٟدالالجه بالخإمف واإلاماسظت.
وجإحي ؤهمُت ؤلاًجاص ١ىهه ظمت الّشبُت الٙفخى ،ووعُجا في ؤظالُبها ؤلابذاُِت٠ .ما ج٢مً ؤهمُخه في داللخه
َ
ِلى اٜخذاس اإلاخ٣لم وؤظلىبه اإلاخمِ ٘" ،ً٢به ًفف اإلاخ٣لم بلى هذ٘ه مً ٔحر جمهُذ ؤو صٍادة ال ًٝخمحها اإلاّنى ،وبه ًإحى
ال٢الم ٜفحرا ٌعهف خٍٙه وسواًخه"(.)2
وهىاِ ٟذد مً الذساظاث جىاولذ ؤلاًجاص في مالٙاث وؤبدار ٜفحرة ومىىلت ،و١اهذ  -في ألألب ألاِم –
جخدذر ًِ ؤلاًجاص بىـٙه مبدثا مً مباخث ِلم اإلاّاوي ،مٝشهت له باإلوىاب٘ .الٝذماء جىاولىا ٜمُت ؤلاًجاص،
وٜامىا بخدبْ ؼىاهذه الجضثُت في الىفىؿ ألادبُت ،بذءا بخل ٤الذساظاث التي سبىذ ٜمُت ؤلاًجاص بةعجاص الٝشآن في
ظّحها ل٢ؽ ٚؤظشاسه وؤظلىبه البُاوي ،ومً رل٠ ٤خاب بعجاص ؤلاًجاص ألبي مىفىس الثّالبي (429هـ) ومخخفشه لٙخش
الذًً الشاصي (1210هـ)( ،)3وهى مً اإلاالٙاث التي جىاولذ مبدث ؤلاًجاص بىـٙه مٙهىما ِاما في مىىى ٛالٝشآن٘ ،إوسد
الثّالبي ؼىاهذ إلًجاص الٝشآن ،وؼىاهذ لجىامْ ال٣لم مً ألاخادًث الىبىٍت ،وما ـذس ًِ الخلٙاء والصخابت مً
ؤٜى ٥مىحضة٠ ،ما ؤوسد همارج مً ٠الم اإلالى ٟوالخ٢ماء والٙالظٙتِ ،لى ظبُف بحشاء مٝاسهاث بحن بًجاص الٝشآن وجل٤
الىفىؿ.
ؤما الذساظاث الخذًثت ٘ٝذ وٜٙذ ِلى ؤلاًجاص بىـٙه ِىفشا بالُٔا ٌّخمذ ِلى الخزٗ والٝفش ،وظّذ –
في مٍّمها  -بلى جدبْ همارج مً ؤلاًجاص – بىىُِه  -في هفىؿ الٝشآن والخذًث الىبىي وفي هفىؿ ألادب ؼّشا
وهثرا ،وهى جىاو ٥حضجي ًخخل ًِ ٚهذٗ هزا البدث ومٙشداجه ومىلىِاجه ،وٍم ً٢الىٜىٗ ِلى ؤبشص جل ٤الذساظاث
 في بًجاص جداؼُا ؤلاوالتُ٘ ،-ما ًلي: دساظت بّىىان ( :بالٔت الى٘شة والىذسة مبدث في ؤلاًجاص وؤلاوىاب) ،لىىس الهذي بادٌغ ،جىاولذ ُ٘ه مٙهىمؤلاًجاص وؤلاوىاب وجدبّذ ؤٜىا ٥وآساء الٝذماء خى ٥جل ٤الّىاـش التي ًٝىم ِلحها ؤلاًجاص البالغي .وهزه
الذساظت ال جخّذي الىٝاػ الجضجي ألمثلت وحضثُاث ٕ٠حرها مً دساظاث ؤلاًجاص.
 ودساظت بّىىان :بالٔـت ؤلاًـجـاص في الؽّشٍـت الّـشبُـت للباخث ًىظ ٚبذًذة ،سظالت ماحعخحر حامّـت الخاجلخمش ـ باجىـت بالجضاثش هىٜؽذ ـ بخاسٍخ 2009م .وٜذ جدذر ٘حها الباخث ًِ ؤظالُب ؤلاًجاص في الٝشآن ال٢شٍم
وفي الؽّش وفي الىثر ِلى لىء ِىاـش ؤلاًجاص البالُٔت اإلاّشو٘ت ،مْ بًشاد ألامثلت الجضثُت والؽىاهذ الؽّشٍت،
وهي دساظت ُٜمت بال ؤنها لم جخجاوص همي الذساظاث التي جىاولذ ؤلاًجاص ٠جضثُت مً حضثُاث البالٔت.
في ؤلٙاً ٜلُلت مً ٔحر خزٗٝ٠ ،ىله حّالى( :ول٢م في الٝفاؿ خُاة)ً( .ىٍش :الٝضوٍني ،الخىُب ( :)1993إلاًضاح في علىم اكبالغة ،جد :ُٞٝمدمذ ِبذ
اإلاىّم يٙاجي ،داس الجُف – بحروث ،ه .3ج ،3ؿ .)188و (الهاؼمي ،ؤخمذ ( :)1999حىاهر اكبالغة في املعاني واكبُان واكبذٌع ،لبي وجذ ُٜٞوجىزُ :ٞد.
ًىظ ٚالفمُلي ،اإلا٢خبت الّفشٍت ،بحروث ،ه .1ؿ.)198
( )2مىلىب ،ؤخمذ ( )1980أصاكُ بالغُة ،اكفصاحة -اكبالغة – املعاني ،و١الت اإلاىبىِاث – ال٣ىٍذ ،ه .1ؿ.207
(ً )3ىٍش :يلُٙت ،خاجي ( ،)1941كشف اكظنىن عن أصامي اكتح واكفنىن ،داس بخُاء الترار الّشبي .ج ،1ؿ.81
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 ودساظت ؤيشي بّىىان ( ٌاهشة جىظْ اإلاّنى في اللٕت الّشبُت همارج مً الٝشآن ال٢شي) للذ٠خىس بلٝاظم بلّشجحامّت ٜاإلات ،ميؽىس في مجلت الّلىم ؤلاوعاهُت ،حامّت مدمذ يُمش بع٢شة -ماسط 2006م .جىاو٘ ٥حها
ٌاهش جىظْ اإلاّنى مً يال ٥همارج ٜشآهُت ،وٜذ هاٜؾ ٘حها آساء الٝذماء خى ٥جىظْ اإلاّنى مً يالِ ٥ذد مً
الّىاـش اللٕىٍت ١االؼترا ٟاللٍٙي والخزٗ والخممحن والخٝذًم والخإيحر ،وهزه الذساظت حهذ مخمح في
الخىاو ٥اللٕىي ولِغ البالغي.
وهىا ٟدساظاث ؤيشي وؤبدار ال جخخل ٚفي جىاولها لإلًجاص ًِ العابٝت؛ في جش٠ح ها ِلى الؽىاهذ الجضثُت
لإلًجاص اإلابني ِلى ِىفشي الٝفش والخزٗ ،ومجها ِلى ظبُف الخمثُف:
 ؤلاًجاص في البالٔت الّشبُت دساظت جاسٍخُت و٘ىُت لعلُمان بً ِبذ الّضٍض اإلاىفىس ،وهي سظالت ماحعخحر مًحامّت ؤلامام مدمذ بً ظّىد ؤلاظالمُت 1409هـ.
 ؤلاًجاص في البالٔت الّشبُت ،مدمذ خعً ؼشؼش ،سظالت ماحعخحر مً حامّت ألاصهش 1993م. ؤلاًجاص في البالٔت الّشبُت ،هادًت ِباط ِبذ الشخُم ،حامّت ألاصهش 1993م.وٜذ ؤ٘اد الباخث مً هزه الذساظاث في الجىاهب الٙىُت مً خُث اإلاٙهىم للمفىلخاث اإلاخّلٝت بالبدث
و٘ ٞاإلاىٍىس الٝذًم لذسط ؤلاًجاص البالغي،
وٜذ اِخمذ الباخث ِلى الىـ ٚوالخدلُف في الاظخٝفاء وجدبْ الىفىؿ وـىال بلى آلالُاث البالُٔت
وألاظلىبُت التي حؽ٣ف بيُت ؤلاًجاص ،مْ خمىس للمىهج الخىبُٝي في ِملُت جدلُف وجىـُ ٚالىفىؿ ؤلاًجاصٍت
مىلْ الذساظت.
وٜذ حّف الباخث دساظخه في مبدثحن؛ اإلابدث ألاو :٥ؤلاًجاص مٙهىمه وآلُاث البالُٔت وألاظلىبُت ،واإلابدث
الثاوي :الىفىؿ ؤلاًجاصٍت.

املبحث وألو  :إلاًجاز مفهىمه ويكُاثه
أوال :مفهىم إلاًجاز
اإلاٙهىم اإلاُّاسي الٝذًم للبالٔتً ،خمثف في :جإدًت اإلاّاوي وبًفالها بلى الىٙغ في ؤخعً ـىسة لٍُٙت(ٔ ،)4حر
ُّ
ٌ
"هٍام ِمً الٝىاِذ ،جٝىم َّ
الخىحه في بهخاج
مهم ُخه ِلى
ؤن البالٔت مٙهىم ؤوظْ٘ ،هي  -بلى ١ىنها ظمت ؤدبُت وحمالُت -
ّ
ّ
ّ
ّ
الىق ألادبي ،وهي ٌ َ َّ
()5
َّ
اإلاخلٝي في َّ
الاجفا ٥ألادبي" .
ِملُت ِ
جازش ِلى ِ
جازش ِلى الٝاست بةٜىاِه ،ؤو ِ
هٍام ًخد ٞٝفي الىقِ ،
وٜذ اسجبىذ البالٔت في راثٝت الّشبي وظلُٝخه – ٜذًما  -بىابّها الزهني ٜبف وحىدها الاـىالحي٘ ،ال٢الم البلُٖ هى
اإلاىحض في لٍٙه ،ال٢ثحر في مّىاه( ،)6وظئف ؤخذهم" :ما حّذون البالٔت ُ٘٢م؟ ٜا :٥ؤلاًجاص"( ،)7وٍز٠ش آيش بإنها "بحاِت
الل َٙوبؼباُ اإلاّنى"( .)8واظخمش هزا اإلاٙهىم ظاثذا بلى البذاًاث ألاولى للخذوًٍ٘ .االٜخفاد وبًجاص الٝى١ ٥ان وبّا
ظلُُٝا مدمىدا لذي الّشب ،وؤن ال٢الم الضاثذ معخ٢شه مزمىم .ولعبب ٠شاهت الّشب ؤلاوالت ؤولٝىا ِلى ٠ثحر ال٢الم
معمُاث وـٙاث ٘حها الٕشابت والزم؛ ُ٘ٝىلىنّ :
"هذاس ،وزشزاس ،وبجباج هٙاج"( .)9وحّني؛ زشزشة الخذًث٘ .ةوالت ال٢الم
(ً )4ىٍش :الشماوي ،ؤبى الخعً ( :)1976اكنتد في إعجاز اكدقرين ،جد :ُٞٝمدمذ يل ٚهللا ،د .مدمذ صٔلى ٥ظالم ،داس اإلاّاسٗ بمفش ،ه .3ؿ.76
( )5بدحري ،د.ظُّذ خعً ( :)2004عل كغة اكنص املفاهُ والاثجاهات ،ماظعت اإلاخخاس لليؽش .ؿ.22
(ً )6ىٍش :الجاخَِ ،مش بً بدش :)1988( ،اكبُان واكحبُين ،جد ُٞٝوؼشحِ :بذ العالم هاسون ،م٢خبت الخاهجي الٝاهشة ،ه .7ج ،1ؿ.96
( )7الجاخَ ،اكبُان واكحبُين .ج ،1ؿ.96
( )8الٝحرواوي ،ابً سؼُ :)1981( ٞاكعمذة في محاصن اكشعر ويدابه ،جد :ُٞٝمديي الذًً ِبذ الخمُذ ،داس الجُف ،ه .5ج ،1ؿ .242
( )9ابً مىٍىس ،مدمذ بً م٢شم (1414هـ) :كضان اكعرب ،داس ـادس – بحروث ،ه( 3مىاد ال٣لماث) .وابً دسٍذ ،حمهرة اكلغة ،ج ،2ؿ .1219
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ُ٘ما ال٘اثذة مىه ًدىاٜن مْ واّٜهم الخىاـلي اإلاخمثف في ٜىلهم "يحر ْال َ٢الم َما ٜف َو ّ
دَ ٥ولم ًمف"( ،)10ووـٚ
بّمهم البالٔت بإنها "إلادت دالت"(٘ .)11فاس ؤلاًجاص في بّذه الخاسٍخي مح ة في مىى ٞالّشب ،ويفلت بالُٔت مدمىدة في
لعانهم .ور٠ش الجاخَ ( 255هـ) ؤن "مّاوٍت بً ؤبي ظُٙانٜ ،ا ٥لصخاس الّبذي :ما ؤلاًجاص؟ ٜا :٥ؤن ججُب ٘ال
جبىئ ،وجٝى٘ ٥ال جخىئ"( ،)12والجاخَ هٙعه خاو ٥مٕالبت البالٔت وخفشها في ؤلاًجاص خحن ٜا" :٥دسحذ ألاسك مً
(.)13
الّشب والعجم ِلى بًثاس ؤلاًجاص ،وخمذ الايخفاس ،ورم ؤلا٠ثاس والخىىٍف والخ٢شاس ،و١ف ما ٘مف ًِ اإلاٝذاس"
ور٠ش رل ٤الخلُف الٙشاهُذي (170هـ) ٜبله خحن ِشٗ البالٔت بإنها":ما ٜشب وش٘اه وبّذ مىتهاه"( ،)14وٜا ٥يلٚ
ألاخمش" :البالٔت ١لمت ج٢ؽ ًِ ٚالبُٝت"(٠ .)15ما خذد الٝذماء  -في الىٜذ هٙعه  -مٙهىم ؤلاًجاص بىاء ِلى مٙهىمهم
للبالٔت٘ ،ز٠شوا ؤن ؤلاًجاص "جإدًت اإلاّنى بّباسة هاٜفت ِىه ،وؤخعً ال٢الم ما ١ان ٜلُله ٌُٕىُ٠ ًِ ٤ثحره ،ومّىاه في
ٌاهش لٍٙه"(ُّ ،)16
وخذ ؤلاًجاص ًخمثف في "داللت اللِ َٙلى اإلاّنى مً ٔحر ؤن ًضٍذ ِلُه"( .)17ور٠شوا ؤن "مً ٘ىاثذ
ؤلاًجاص خعً الخخحر ودٜت الخ٢ٙحر ،وجٝشٍب الٙهم وحعهُف الخ ،َٙوؤ٠ثر ما ًىحذ الجُذ مىه في آي الز٠ش الخُ٢م
وخذًث الشظى ٥ال٢شٍم ،ويىب البلٕاء ،وؤٜىا ٥الخ٢ماء وفي ؤمثالهم العاثشة"(.)18
وٍخطح – مما ظب -ٞؤن ؤلاًجاص هى ِمىد البالٔت٘ ،البالٔت "ه َي َّ
الخ ّْبحر ًَِ ْاإلاَ ّْنى َّ
الص ِخُذ إلاا وابٝه مً
ِ
ِ
ْ
الشاث ٞمً ٔحر مضٍذ ِلى ْاإلاَ ْٝفذَ ،وال اهخٝاؿ َِ ُ
َّ ْ
()19
ىه ِفي ال َب َُان"  .وهزا الخىـٌُ ٚؽحر بلى ألابّاد اللٍُٙت
اللِ َّ َٙ
ِ
والذاللُت وألاظلىبُت لإلًجاص؛ ًٝى ٥الشماوي (384هـ)" :وؤلاًجاص ِلى زالزت ؤوحه :ؤلاًجاص بعلى ٟالىشٍ ٞألاٜشب دون
ألابّذ ،وؤلاًجاص باِخماد الٕشك دون ظّت ،ومً ؤلاًجاص بةٌهاس الٙاثذة ما ٌعخدعً دون ما ٌعخٝبذ .زم ٜا:٥
وؤلاًجاص تهزًب ال٢الم بما ًدعً به البُان ،و ؤلاًجاص :جفُٙت ألالٙاً مً ال٢ذس ،وؤلاًجاص :بٌهاس اإلاّنى ال٢ثحر
بالل َٙالِعحر"( . )20وهزا جدذًذ د ُٜٞألبّاد ؤلاًجاص؛ في دٜت الل َٙوحماله ،واٜخفاده في جدذًذ اإلاّنى ،وبًفا٥
ال٢ٙشة للمخلٝي وبٜىاِه والخإزحر ِلُه ،ومشاِاة راثٝخه وبمخاِه.
ومعإلت سبي الٝذماء بحن البالٔت وؤلاًجاص ٜمُت مدىسٍت ،بر البالٔت بّلىمها الثالزت ومباخثها ظىاء اإلاخّلٝت
بالل َٙؤو اإلاّنى لها ِالٜت  -مباؼشة ؤحر مباؼشة – بةًجاص ال٢المّ٘ ،لم البُان في مباخثه؛ الدؽبُه والاظخّاسة
واإلاجاص وال٢ىاًتً ،خّل ٞبةًفا ٥ال٢الم وبخالخه مً خُٝٝخه بلى مذلىالجه اإلاجاصٍت٘ ،خخخفش ألالٙاً في ـىس بالُٔت،
جخ٣از٘ ٚحها اإلاّاوي ،وهزا ما ؤؼاس بلُه ابً ألازحر ( 630هـ) خحن خذد وٌُٙت ِلم البُان بالىٍش في ٘مُلت الذاللت
َّ ُ
ُ
َّ
الخاـت( ،)21بِىما ِلم اإلاّاوي يهخم اهخماما مباؼشا بخدلُف" :الل َٙالّشبي ،مً خُث ب٘ادجه اإلاّاوي الثىاوي التي هي

( )10الثّالبي ،ؤبى مىفىس :خاص الخاص ،جد :ُٞٝخعً ألامحن ،داس م٢خبت الخُاة – بحروث ،لبىان .ؿ.7
( )11الٝحرواوي ،اكعمذة ،ج ،1ؿ .302
( )12الجاخَ1424( ،هـ) :الحُىان ،داس ال٢خب الّلمُت ،بحروث ،ه ،2ج ،1ؿ.62
( )13الجاخَ :)1964( ،اكرصائل ،جد ُٞٝوؼشحِ :بذ العالم هاسون ،م٢خبت الخاهجي ،الٝاهشة .ج  ،4ؿ.151
( )14ابً اإلاّت ِ ،بذ هللا ( :)1990اكبذٌع ،داس الجُف ،ه .1ؿ.10
( )15الٝحرواوي ،الّمذة ،ج ،1ؿ.242
( )16العشاج ،مدمذ ِلي ( :)1983اكلباب في مىاعذ اكلغة ويالت وألدب ،مشاحّت :يحر الذًً ؼمس ي باؼا ،داس ال٢ٙش – دمؽ ،ٞه .1ؿ .166
( )17ابً ألازحر ،لُاء الذًً (1420هـ) :املثل اكضائر في أدب اككاث واكشاعر ،جد : ُٞٝمدمذ مخي الذًً ِبذ الخمُذ ،اإلا٢خبت الّفشٍت للىباِت واليؽش ،بحروث.
ج ،2ؿ .70
( )18العشاج :اللباب في ٜىاِذ اللٕت .ؿ .166
( )19الٙ٢ىي ،ؤًىب :اككلُات ،جدِ :ُٞٝذهان دسوَؾ -مدمذ اإلافشي ،ماظعت الشظالت – بحروث .ؿ.236
( )20العب٣ي ،بهاء الذًً ( :)2003عروش وألفراح في شرح ثلخُص املفحاح ،جدِ :ُٞٝبذ الخمُذ هىذاوي ،اإلا٢خبت الّفشٍت للىباِت واليؽش ،بحروث – لبىان،
ه .1ج ،1ؿ.600
( )21اإلاثف العاثش .ج ،1ؿ.26
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ّ
َّ
ُ
ّ
والخفىـُاث"(٠ ،)22ما ًىٍش بلى الفىسة
ألأشاك اإلاٝفىدة للمخ٣لم ،مً حّف ال٢الم مؽخمال ِلى جل ٤اللىاثٚ
الذاللُت الزهىُت مً يال ٥بىاء الجملت ،وظب٢ها وجشُ٠بها جشُ٠با ًالثم ؤخىا ٥اإلاخلٝي وجفف بلُه بما ًىاظب خالخه،
وبما ًخىلبه وا ْٜالخلٝي ،ختى ال يهذس ال٢الم في ٔحر ٘اثذة٘ ،األٔشاك البالُٔت ألظلىبي الخبر وؤلاوؽاء جدُف ِلى
ُ
"ؤلاًجاص اِخيذ به
دالالث ومٙاهُم معخىخاة مً جشاُ٠ب الجملت الخبرًت وؤلاوؽاثُتٜ ،ا ٥ابً حجت الخمىي (837هـ):
َ
ُ
٠ثحرة؛ ٠إدواث
الّشب وبلٕائها ٠ثحراِ ٘ ،ة َّن ُه ْم ١اهىا برا ٜفذوا ؤلاًجاص ؤجىا بإلٙاً اظخٕىىا بىاخذها ًِ
٘صخاء
ٍ
ؤلٙاً ٍ
ِ
ؤصٍذ في َّ
الاظخٙهام والؽشوه ؤحر رلٝ٘ ،٤ىل :٤ؤًً صٍذ؟ ُم ًْٕ ًِ ٜىلٌ :٤
الذ ِاس ؤم في اإلاسجذ؟ بلى ؤن حعخٝشي حمُْ
ٍ
ألاما.)23("ً٠
وؤظالُب الٝفش ،والٙفف والىـف ،وبيشاج ال٢الم يالٗ مٝخط ى الٍاهش لها وٌاث ٚجشجبي بمٙاهُم بًجاص
ال٢الم .وِلم البذٌْ ٌعحر في اليع ٞهٙعه٘ ،هى بمدعىاجه اللٍُٙت واإلاّىىٍت ٌععى بلى يذمت بًجاص ال٢الم مً يال٥
ِىاـش ِذة ،مجها جدعحن اللٍٙت بًٝاُِا ،وتهزًب الجملت وبٌهاس حمالها الؽ٢لي٠ ،ما في الىبا ٛوالجىاط والسجْ،
واإلاٝابلت وهدىها.
رانُا :إلاًجاز واكلضانُات
ًىـ ٚالىق ألادبي في اللعاهُاث الخذًثت بإهه بيُت راث ؼٝحن؛ دا ٥ومذلى ،٥وؤدبُت ألادب هي الّىفش
اإلامح له ،وجخد ٞٝؤدبِخه مً يال ٥اظخخذام اللٕت اظخخذاما ببذاُِا ،وألادب ً٘ جفىٍشيًٝ ،ىم ِلى هٍام لٕىي
ياؿ وجد٢مه ٜىاهحن دايلُت( .)24وحّخمذ بّن الذساظاث اللعاهُت في جدلُف الىق ألادبي ِلى جٝىُاث ؤظلىبُت
١الّذو ٥والاهضٍاح ،وهما مفىلخان ًلخُٝان مْ ؤظلىب اإلاجاص بىـٙه آلُت مً آلُاث الخ٢ثُ ٚاللٕىي ،بر ٌّمف
بةم٣اهاجه الّذولُت وبما ججشي ُ٘ه مً جٙاِالث واهدشا٘اث لٕىٍت  -بلى بهخاج دالالث واظّت(٘ .)25االهضٍاح هى
ُّ
ُ
ًخشج ِلى ٜىاِذ الايخُاس للشمىص اللٕىٍت؛ ١ىلْ الٙشد م٣ان الجمْ ،ؤو الفٙت م٣ان
"الاهدشاٗ الاظدبذالي الزي
ُّ
الاظم ،ؤو الل َٙالٕشٍب بذ ٥اإلاإلىٗ"( ،)26والّذو"َ ٥م ٌ
ُف ًِ الىٍام ؤو ألاـف اللٕىي"(٠ .)27ما ؤن الخدلُف البيُىي
للىق ألادبي ًخم مً يال ٥الىٍش بلى البيُت اللٍُٙت بىـٙها ألاظاط الخامف للذالالثُ٘ ،خم ج ٤ُ٢ٙالىق بلى بنى
حضثُت ،ومً زم ججمُّها وـىال بلى البيُت الّمُٝت وما جخممىه مً الذالالث اإلاخُٙت في البىاء اللٕىي الٍاهشي(.)28
ً
راكثا :يكُات إلاًجاز:
بىاء ِلى ما ظبً ٞم ً٢الٝى ٥بن ؤلاًجاص في الىفىؿ ألادبُت ًخّاوى – ِملُا  -بىاظىت ِذد مً آلالُاث
ألاظلىبُت التي حؽتر ٟفي بىاء الىق٘ ،خدؽاب ٤حمُّها لمً ِملُت مخ٣املت وجادي وٌاث ٚمخىىِت ،جدُف مّها
الىق بلى مشبْ لٕىي م٢خج ً ،ادي بلى ٠ثا٘اث داللُت واظّت ،وجىٝعم جل ٤آلالُاث بلى ٜعمحن ،دايلُت جخّل ٞبالىق
راجه ،وياسحُت حّمف ِلى بظىاد آلالُاث الذايلُت وحعاِذ في اظخٝشاء الىق وجٙعحره ،و٘هم ٘شأاجه ٔحر اإلاىىىٜت.

( )22الهاؼمي ،حىاهش البالٔت .ؿ.47
( )23الخمىي ،ابً حجت ( :)2004خسانة وألدب وغاًة وألرب ،جدِ :ُٞٝفام ؼُٝى ،داس وم٢خبت الهال ،٥داس البداس -بحروث ،الىبّت ألايحرة .ج ،2ؿ .274
(ً )24ىٍش٠ :ح ًف :)1985( ،عصر اكبنُىٍة من كُفي شتراوش إلى فىكى ،جشحمت :حابش ِفٙىس ،ه ،1بٕذاد .ؿ.190
(ً )25ىٍش :بى خاجمِ ،لي ( :)2005مصطلحات اكندقذ اكعربي اكضُمائي (إلاشكاكُة ووألصى والامحذاد) ،ميؽىساث اجداد ال٢خاب الّشب.
(٘ )26مف ،ـالح ( :)1998عل وألصلىب مبادئه وإحراءاثه ،داس الؽشو ،ٛالٝاهشة .ؿ.212
( )27ؤلاعجاص الفشفيِ ،بذالخمُذ هىذاوي ،ؿ.141
(ً )28ىٍش :الجُالوي ،د .خاجم ( :)2001املنهج اكضُمُائي وثحلُل اكبنُة اكعمُدقة اكنص ،مجلت اإلاى ٜٚألادبي ،العىت  ،31الّذد  .365ؿ .38 ،37
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ً
أوال :آلاكُات املحعلدقة باكنص إلاًجازي وثحمثل في آلاجي:
بيُت اللٕت :والبىاء اللٕىي في الىق ألادبي ًخىلب حؽُ٢ال لٕىٍا مخخلٙا ج٣ىن ُ٘ه اإلاٙشدة راث بم٣اهُاث
٘ىُت جخجاوص خذود اإلاّنى اإلاباؼش بلى دالالث رهىُت ِمُٝت٘ ،ال٣لمت لها دوس داللي جادًه لمً الدؽُ٢ف الترُ٠بي في
العُا ٛالىص ي ألادبي ٔحر مذلىلها اإلاعجمي في الىفىؿ اللٕىٍت ألايشي ،ومٙشداث اللٕت الّشبُت ٔىُت الذاللت ،وهي
في وبُّتها لٕت بًجاصٍت؛ ٘الترادٗ وـُٖ الاؼخ ٝا ٛوالخماد واإلاؽتر ٟاللٍٙي والىدذ والخٝذًم والخإيحر ًدعْ ٘حها
الخّبحر الظدُّاب مّان ٔحر اإلاّاوي اإلاباؼشة(ٙ٘ ، )29حها ًىمى الىق بدىىُ دالالجه٘ .اللٕت هي اإلاادة اإلاخاخت لل٣اجب
ًفُٕها في ظُاٜاث الىق مشاُِا الجىاهب الخعُت والزهىُت ،و٘حها ًخت  ٥الضمان واإلا٣ان وألا٘٣اس .وال ًخٙى ؤن ّ
جخحر
ألالٙاً ًادي بلى ِالٜاث بًجابُت بُجها ،وٍخل ٞسباوا داللُا ١اإلظىاد والٙاِلُت واإلاّٙىلُت ؤحرها.
الذاللت :وهي الٕاًت مً البىاء اللٕىي ؤلاًجاصيًٝ ،ى ٥ابً ألازحر" :والىٍش ُ٘ه – ٌّني ؤلاًجاص  -بهما هى بلى
اإلاّاوي ال بلى ألالٙاً ،ولعذ ؤِني بزل ٤ؤن تهمف ألالٙاً ،بدُث حّشي ًِ ؤوـا٘ها الخعىت ،بف ؤِني ؤن مذاس
الىٍش في هزا الىىُ بهما ًخخق باإلاّاوي٘ ،شب لٜ َٙلُف ًذِ ٥لى مّنى ٠ثحر ،وسب ل٠ َٙثحر ًذِ ٥لى مّنى
ٜلُف"( . )30وٜذ ؤؼاس ِلماء البالٔت بلى ؤهىاُ الذاللت الشثِعت وجخمثف في الذاللت الىلُّت وهي داللت اإلاىابٝت ُ٘٣ىن
ّ
الخممىُت ،و٘حها ًذ ٥اللِ َٙلى حضء ؤو ؤحضاء مً معماه ،وداللت اللضوم،
الل َٙدالا ِلى جمام معماه ،والذاللت
و٘حها ًذ ٥اللِ َٙلى الصم مّىاه(.)31
اإلاجاص :وهى ـىسة مً ـىس الخ٢ثُ ٚالذاللي ،ومهمخه الىٝف اإلاجاصي إلاّاوي ألالٙاً وجدىٍلها بلى لٕت مجاصٍت
واظخّاسٍت ياسٜت إلاإلىٗ الخّبحر .وَّشٗ اإلاجاص بإهه "ما حاوص وحّذي ًِ مدله اإلاىلىُ له بلى ٔحره؛ إلاىاظبت بُجهما؛
بما مً خُث الفىسة ،ؤو مً خُث اإلاّنى الالصم اإلاؽهىس ،ؤو مً خُث الٝشب واإلاجاوسة"( .)32وحّخمذ ِلى اإلاجاص مٙاهُم
ِذًذة٘ ،تربىه ِالٜت بالفىسة ا لبالُٔت وألادبُت .وبلى هزا اإلاٙهىم ؤؼاس ِبذ الٝاهش الجشحاوي (0471هـ) بٝىله
ُ
ْ ُّ
آيش َ
ؤهذ ال جف ُف مىه بلى الٕشك بذاللت اللَ َٙ
ُ
ٌ
"ولشب ُ
مىلىِ ُه
ولً ً٢ذل َ ٤اللِ َٙلى مّىاه الزي ًَ ْٝخمُه
وخذه،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
في ُّ
اللٕتُ ،ز َّم َج ُ
الٕ َشكَ .وم ُ
ذاس هزا ألامش ِلى ال٢ىاًت و"الاظخّاسة والخمثُف"(،)33
جذ لزل ٤اإلاّنى َداللت زاهُت ج ِف ُف بها بلى
٘٣ف ١لمت ؤسٍذ بها ٔحر ما وّٜذ له في ولْ والّها ،إلاالخٍت بحن الثاوي ّ
وفي ٜىله  -ؤًما ّ :-
"وؤما اإلاجاصّ ،
وألاو٘ ٥هي
مجاص وبن ؼئذ ٜلذّ :
١ف ١لمت حضث بها ما وّٜذ به في ولْ الىالْ بلى ما لم جىلْ له ،مً ٔحر ؤن حعخإه٘ ٚحها
ولّا ،إلاالخٍت بحن ما ّ
ججىص بها بلُه ،وبحن ؤـلها الزي ولّذ له"( .)34ومهما جِ ً٢ملُت يٙاء اإلاّنى ألاـلي في اإلاجاص
واظخدماس اإلاّنى اإلاجاصي ٘عدبٝى الثىاثُت الذاللُت للمجاص (اإلاّنى ألاـلي – اإلاّنى اإلاجاصي) هي بزشاء داللي في رهىُت
اإلاخلٝي٘ ،اإلاّنى ألاـلي ً٣ىن خالشا بلى حاهب اإلاّنى اإلاجاصي .وجٍهش ِملُت ؤلاًجاص في اإلاعاخاث الذاللُت التي ًيخجها
اإلاجاص ِلى هُئت ـىس بالُٔت ،وٍخمىلْ ٘حها الخُا ٥وجخّل ٞبه ؤبّاد جٙعحرًت واظّتُ٘ ،داو ٥الٝاست مً يال٥
الّملُاث الزهىُت مّش٘ت اًداءاث ال٢الم واظخٝشاء اإلاّاوي اإلاخُٙت في هفىـهاًٝ ،ى ٥ابً سؼُ" :ٞالدؽبُه
ُ
َ
ُ ّ
ٝشبان البُّذ"(.)35
والاظخّاسة حمُّا ًخشحان ألأمن بلى ألاوضح ،وٍ ِ

(ً )29ىٍش :الفالح ،ـبخي ( :)1960دراصات في فدقه اكلغة ،داس الّلم للمالًحن ،ه .1ؿ.302
( )30اإلاثف العاثش .ج ،2ؿ.209
(ً )31ىٍش :الّلىيً ،ديى بً خمضة :اكطراز ألصرار اكبالغة وعلىم حدقائق إلاعجاز ،اإلا٢خبت الّفشٍت – بحروث ،ه ،1ج ،1ؿ.27-24
( )32الجشحاويِ ،لي بً مدمذ ( :)1983اكحعرٍفات ،لبىه وصدخه حماِت مً الّلماء ،داس ال٢خب الّلمُت بحروث –لبىان ه .1ؿ.203
(ِ )33بذ الٝاهش ،الجشحاوي ( :)1992دالئل إلاعجاز ،جد :ُٞٝمدمىد مدمذ ؼا٠ش ،مىبّت اإلاذوي بالٝاهشة -داس اإلاذوي بجذة ،ه .3ؿ.262
(ِ )34بذ الٝاهش ،الجشحاوي ( :)2001أصرار اكبالغة فى عل اكبُان ،جدِ :ُٞٝبذ الخمُذ هىذاوي ،داس ال٢خب الّلمُت ،بحروث ه .1ؿ .249
( )35الّمذة في مداظً الؽّش .ج ،1ؿ.287
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الخ٢ثُ :ٚالخ٢ثُ ٚمفىلح لعاوي خذًث ًخّل ٞبالبنى اللٍُٙت دايف الىق ودسحاتها وِالٜاتها وام٣اهُاتها
الايت الُت في بهخاج الذالالث ،بدُث جادي ١ف بيُت دايف الىق وٌُٙتها بذٜت٘ .الخ٢ثُ ٚـىسة مٝابلت لإلًجاص
البالغي.
الخزٗ :هى ِىفش بالغي وؤخذ ؼٝي ؤلاًجاص في ِلم اإلاّاوي ،وَّمف ِلى بلماس ال٢الم مً يال ٥الخزٗ
ُ َ
اإلاخّحن ؤو اإلاٝذس ،وٍ٣ىن في الّذًذ مً البنى واإلاٙشداث والجمفًٝ ،ىِ ٥بذ الٝاهش الجشحاوي" :هى ٌ
د ُٜٞاإلا ْعل،٤
باب
ُ َ
َ
ْ
ُ
َ
بالس ْخشَ ،
ٌ
٘ةه ٤جشي به َج ْش َ ٟالز ْ٠شَ ،ؤ ْ٘ َ
ؼبُه ّ
ؤلا٘ادة ،ؤ ْصٍَ َذ
ص َح مً الزِ ٠ش ،والفمذ ًِ
عجُب ألامش،
لىُ ٚاإلاإيز،
ِ
ِ
ِ
ُ
لإل٘ادةَ ،وج ُ
جذ ََ ٟؤ ْه َى َ ٞما ج٣ى ُن برا لم َج ْى ِى َْ ،ٞوؤ َّ
جم ما ج٣ىن بُاها برا لم جبن"( .)36والخزٗ مىلىُ واظْ ًىاٜؽه
ِ
ِ
الذسط اللٕىي والبالغي ألٔشاك داللُت وبالُٔت مجها بًجاص ال٢الم ،وتهزًب الّباسة ،وجخ ُٚٙزٝف ال٢المُ٘ ،إحي في
ؤلاظىاد وفي اإلاٙشداث والجمف ٠جملت اإلاىـى ٥والؽشه والٝعم ومخّلٝاث ألاّ٘ا ٥اإلابيُت للمجهى ٥وهدىها" .وٜذ
ِذث الذساظاث الخذًثت جٝىُت الخزٗ مً ؤهم م ٝاًِغ احعام الىفىؿ ألادبُت بالّم ٞالٙني والجمالي٘ ،هى ٌّمف
ِلى ج٢ثُ ٚدالالث الىق ألادبي ٘مال ًِ اوسجامه واحعاٜه"(ُ٘ ،)37دُذ ٘شأاث في بنى الىق جدُذ للمخلٝي
اظدُّابها دون ب٠ثاس مً جل ٤البنى.
ؤلالماس :وال٢الم اإلاممش ؤوحض مً اإلاُ َ
ٍهش( ،)38وهى مٙهىم واظْ بر بن "مً ُظجن الّشب ؤلالماس ،وٍ٣ىن ِلى
ُ
ُ
ُ
زالزت ُ
وبلماس الخشوٗ"( .)39وٍٙخذ ؤلالماس معاخاث داللُت في الىفىؿ
وبلماس ألاّ٘ا،٥
بلماس ألاظماء،
ؤلشب:
ألادبُت ؼإهه ؼإن الخزٗ.
ؤلاًداء :وهى "بًٝاُ اإلاّنى في الىٙغ بخٙاء وظشِت"( .)40وؤلاًداء ًىبث ٞمً مٙهىم ال٣لمت٢٘ ،ما ؤن داللت
الّباسة ٜذ جىحي بلى داللت ؤيشي ٠زل ٤داللت الىق ٌعخىحى مجها دالالث ؤيشي ،وهزا ٌّخمذ ِلى يُا ٥اإلاخلٝي،
وروٜه وبم٣اهاجه في اظخٝشاء الذالالث ،التي جخىالذ في رهىِخه ،مً يال ٥اللٕت الٙىُت ؤلابذاُِت٘ ،اإلاّاوي ؤلاًداثُت التي
ُ
مّان حعخىحى مً الخمىلْ الزي جٙشدث به جل ٤ال٣لمت في
جدملها ال٣لماث لِعذ مّاهحها اإلاعجمُت الّادًت ،وبهما هي ٍ
ظُاٜها ألا٘ٝي ،وا٠دعبتها لمً الىاٜت ال٣لُت لىٍام الىق الٙني٠ .ما في الّٙف اإلابني للمجهى ٥والمماثش اإلاعخترة
التي حّمف في بواس جٝلُف ٠مُت ألالٙاً واٜخفاد بيُت الىق ألادبي.
الشمضِ :المت لٕىٍت جخٙي وساءها ؤبّادا داللُت٘ ،الشمض في ألاظاط ٌعدىذ ِلى اإلاٙشدة ؤو الجملت وٍٝىم
بخدىٍف داللتها بلى ـىسة ؤيشي ،مّخمذا ِلى الدؽُ٢ف اإلاجاصي والٝشاثً العُاُٜت والخمازالث اإلاّشُ٘ت اإلاخّاسٗ ِلحها،
٘ذوسه حؽٙحر ال٢الم وَعخذعي مً اإلاخلٝي وُِا ل ٤ٙجل ٤الؽٙشة وـىال بلى الذاللت٘ .الشمض ِادة "ًٝىم ِلى ؤلاًداء ال
الىلىح٘ ،هى جشُ٠ب لٍٙي ؤظاظه ؤلاًداء بما ٌعخّص ي ِلى الخدذًذ و الخٝشٍش"(ٝ٘ .)41ذ ًشمض إلاّنى بًداجي مً
يال ٥مٙشدة ؤو حملت مدىسٍت٘ ،ل َٙالخمام ًشمض به إلاّنى العالم ،ووحراهه ِلى الخشٍت .وٜذ ً٣ىن الىق ـىسة
سمضٍت أل بّاد زٝاُ٘ت ؤو ظُاظُت ؤو دًيُت؛ ٠شمضٍت ألاوالِ ٥لى اإلاىث والضمً الٕابش في الؽّش الٝذًم٘ .الشمض ؤظاط في
الىفىؿ ألادبُت ،ومىه ٌععى اإلاخلٝي للبدث ًِ الىق الٕاثب.

( )36دالثف ؤلاعخاص ،ؿ .146
( )37الخمذاوي ،د٘ .اسط ًاظحن ( :)2014اكبنى اكفنُة :دراصة في شعر مجذ اكذًن اكنشابي ،ه .1ؿ .74
(ً )38ىٍش :ابً ألازحر ،اإلاثف العاثش ،ج ،1ؿ .177
( )39ابً ٘اسط ،ؤخمذ ( :)1997اكصاحبي في فدقه اكلغة اكعربُة ومضائلها وصنن اكعرب في كالمها ،جد :ُٞٝمدمذ ِلي بُمىن ،ه .1ؿ.176
( )40اإلاىاوي ،مدمذ ِبذ الشئوٗ (1410هـ) :اكحىمُف على مهمات اكحعارٍف ،جد :ُٞٝد .مدمذ سلىان الذاًت ،داس ال٢ٙش اإلاّاـش ،داس ال٢ٙش -بحروث  ،دمؽ- ٞ
ه .1ؿ .105
(ِ )41بذ الفبىس ،ـالح ( :)1982مراءة حذًذة كشعرنا اكدقذً  ،داس الّىدة ،بحروث .ؿ .129
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الخلمُذ :هى "ؤلاؼاسة بلى خذر ؤو اظم ؤو ٜفت مؽهىسة"(٘ )42خجشي ُ٘ه بخالت لٍُٙت إلاا ًذ ٥داللت حضثُت ؤو
وشُ٘ت لخذر ؤو مىلىُ مّشوٗ ومؽهىس ،دون جفشٍذ ؤو ر٠ش للخٙفُالث وٜذ ً٣ىن بلٍٙت واخذة ؤو حملت ؤو بِذ
ؼّشي.
ؤلاؼاسة :وحّني بزباث خ٢م ؤو مٙهىم مً يال ٥ألالٙاً ٠إن ًخممً وحها لجىاب ما ؤو داللت في بواس ظُاٛ
َ
ال٢الم ،وهزا ًدخاج بلى جإمف َولشب ج٢ٙش( .)43وؤلاؼاسة ل ذي ِلماء البالٔت هي بخذي ؤٜعام داللت ألالٙاً ِلى
اإلاّاوي ،خُث ِش٘ها ابً ظىان الخٙاجي بٝىله" :ؤلاؼاسة وهى ؤن ً٣ىن اإلاّنى صاثذا ِلى الل .َٙؤي ؤهه ل َٙمىحض ًذ٥
ِلى مّنى وىٍف ِلى وحه ؤلاؼاسة واللمدت"(.)44
الخىاؿ :وَّني جذايف هفىؿ ظابٝت مْ هق حذًذ ،بمّنى آيش :هى اإلاادة اللٍُٙت واإلاممىهُت وألاظلىبُت
التي ًمخل٢ها الىق ألادبي الجذًذ والتي حؽ٣ف بخاالث بلى هفىؿ ؼّشٍت وهثرًت ظابٝت ِلُه ؤو مىاصٍت له٘ .الخىاؿ،
مٙهىم حذًذ لدؽ٣ف الىق ألادبي مً هفىؿ ؤيشي ،وٍخٙاِف مّها في ِالٜاث مدؽاب٢ت –ًِ ٜفذ ؤو ٔحر ٜفذ -
٘الخىاؿ ؤوظْ مذي مً ِملُاث الاٜخباط والخممحن والعشٜاث الؽّشٍت واإلاّاسلاث ،وٍمخل ٤بم٣اهُت الاهذماج
الىص ي  -بىعي ودون وعي -وٜذ ال ج٣ىن ٌاهشة بال بالخإمف والخدلُف(٣ُ٘ .)45ىن الىق الجذًذ ظلعلت مً ؤلاؼاساث
الذاللُت اإلاخّالٝت هفُا مْ هفىؿ مخّذدة ،وله "وحىد ِالٜت ياسجي بحن ؤهىاُ مً الخىاب ،ودايلي بحن معخىٍاث
اللٕت"(.)46
ّ
الاٜخباط :وَّني "ؤن ًُ َ
م ِّم ًَ اإلاخ٣لم ٠المه مً ؼّش ؤو هثر ٠الما لٕحره بلٍٙه ؤو بمّىاه"( )47دون بؼّاس اإلاخلٝي
بزل ٤الاٜخباط٘ ،خىذمج الىفىؿ لدؽ٣ف ظُاٜا هفُا مخ٣امال ًتر ٟللخُا ٥جدبْ جل ٤الاخاالث الاٜخباظُت
للىفىؿ" .وَّذ الاٜخباط آلُت ج٢ثُُٙت بًجاصٍت ًخم مً ياللها هفىؿ دًيُت مّشو٘ت ًِ وشٍ ٞاإلاخلٝي الزي ًٝشؤ
حضءا مجها وٍخم اظخز١اسها ١املت ،ألنها مّشو٘ت ولِغ هىا ٟؤدوى خاحت لز٠شها ١املت في الىق"(.)48
الخممحن :وهى ؤن ًممً الؽاِش في ؼّشه ؼِئا مً ؼّش آيش دون ؤلاؼاسة بلُه( ،)49ومجهم مً ًشي لشوسة
الخفشٍذ به بن لم ً ً٢مؽهىسا( ،)50وفي الخممحن جخذايف هفىؿ ؤدبُت مخخاسة ٜذًمت ؤو خذًثت مْ هق الٝفُذة
ألاـلي ،بدُث ج٣ىن ميسجمت ومىذمجت لمً ؤلاواس الذاللي ٘حها ومخىا٘ٝت مْ ٘٢شة الىق ؤاًخه.
ً
رانُا :آلاكُات الخارحُة
ؤما آلالُاث الخاسحُت ٘خّمف ِلى بهجاص الىق ألادبي ،بىـٙها حضءا مً بىاثه وظُاٜه الذاللي٠ ،ما ؤنها
حعاِذ في ّ
٘ ٤ؼٙشة الىق ،وجخمثف في آلاحي:
ِ
ِا ٥مً ال٣اجب ،وٜذ
اإلابذُ٘ :الىق ٌّخمذ ِلى اإلابذُ /ال٣اجب ،والىفىؿ ؤلاًجاصٍت جخىلب ٜذسة وؤداء ٍ
ّ
ؤؼاس ِبذ الٝادس الجشحاوي بلى ؤداء اإلابذُ في ِملُت ؤلاًجاص خحن ِش٘ه بإهه "ؤداء اإلاٝفىد بإٜف مً الّباسة
(ُ٠ )42لُلىهِ ،بذ الٙخاح ( :)1985اكتحابة واكحناسخ ،مفهىم املؤكف في اكثدقافة اكعربُة ،داس الخىىٍش للىباِت واليؽش ،الذاس البماء اإلإشب ،اإلاش٠ض الثٝافي
الّشبي ،ه .1ؿ.25
(ً )43ىٍش :ال٣لُاث :ؿ .120
( )44الخٙاجي ،ابً ظىان ( :)1982صر اكفصاحة ،داس ال٢خب الّلمُت ،ه .1ؿ.207
(ً )45ىٍش :ماض ي ،ؼ٢شي ِضٍض :نظرٍة وألدب ،ؿ .187
( )46مٙخاح ،مدمذ :اكخشابه والاخحالف نحى منهجُة شمىكُة ،ؿ.44
( )47اإلاُذاويِ ،بذ الشخمً ( :)1996اكبالغة اكعربُة ،داس الٝلم ،دمؽ ،ٞه .1ج ،2ؿ .537
( )48الضواهشة ،دٌ .اهش ( :)2013اكحناص في اكشعر اكعربي املعاصر ،داس الخامذِ ،مان ،ه .1ؿ .74
(ً )49ىٍش :العب٣يِ :شوط ألا٘شاح ،ج ،2ؿ.334
(ً )50ىٍش :وهبت ،مجذي ،واإلاهىذط١ ،امف ( :)1984معج املصطلحات اكعربُة في اكلغة ووألدب ،م٢خبت لبىان ،ه .2ؿ .108
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اإلاخّاس٘ت"(٘ ،)51الّمف ألادبي هى هق مىحه مً اإلابذُ بلى اإلاخلٝيّ٘ ،لُه ؤن ًخجاوص بلٕخه اإلاٍهش الّادي الخٝلُذي بلى
ـىسة مبذِت جثحر اإلاخلٝي وجٝىّه وجمخّه .وهزه ؤلام٣اهُاث اإلاخّلٝت باإلابذُ وال٣اجب ر٠شها الع٣ا١ي بٝىله "البلُٖ مً
ؤيز بخىام ٠المه وؤهايه في مبر ٟاإلاّنى زم حّف الايخفاس له ِٝاال ،وؤلاًجاص له مجاال ٘لم ًىذ ًِ ألارهان ولم
ٌؽز ًِ آلاران"(ُ٘ . )52خدش ٟفي بواس حؽُ٢ف الىق بىاظىت اللٕت الٙىُت التي هي مً "هخاج الٙشد اإلابذُ ،وهي لزل٤
شخفُت جفذس ًِ ِبٝشٍت البلُٖ وجخدذي ما هى همىي واـىالحي"( ،)53وِملُت بهجاص الىق ألادبي اإلا٢ث ٚداللُا
ِملُت مّٝذة جدخاج بداسة وٜذسة جخمثف في "ؤن ًبلٖ اإلاخ٣لم ؤ٠بر ِذد مً الٙىاثذ بإٜف ٠مُت مً الجهىد الزهىُت و
الّالحُت آللت الخىاب"(. )54
اإلاخلٝي :ودوسه ً٢مً في جلٝي الىق بز١اء و٘اِلُت٘ ،الىق ؤلاًجاصي هق مىٕلً ٞشجبي ٘همه بزهىُت ِالُت
للمخلٝي ،والىفىؿ ألادبُت في ألاظاط مىحهت إلاخل ٞياؿ ًخمخْ بز١اء وٜذسة واُِت الظدُّابها و٘همها( ،)55وؤلاًجاص
ؤظلىب هص ي م٢ثُ٘ ٚه جٝذًش للمخاوب ِلى ؤظاط رهىِخه الٝادسة ِلى ٘هم ؤلاؼاساث والذالالث اإلاخُٙت٘ ،هى "ال
ً ٢خٙي بمجشد الٙهم بف ًيخٝف بلى مداولت الخّشٗ ِلى الجىاهب الّٝلُت والىحذاهُت ،مً يال ٥مّاٌؽت ججشبت الىق
ألادبي ،بما ُ٘ه مً ؤخاظِغ وؤ٘٣اس ومىا ،ٜٚواججاهاث ،وفي هزا ً٢مً الخٙاِف بحن الىق ومخلُٝهُ٘ ،ثري ججشبخه
الخاـت ،وٍخفبها باهٙخاخه ِلى ججاسب ؤدبُت ج ْٝجدذ واثلت ٘همه وبخعاظه"( .)56وهٍشٍت الخلٝي في الذساظاث
الىٝذًت الخذًثت مشجبىت بّالٜت ٜىٍت بالىق ألادبي٘ ،ال وحىد للىق بن لم ًٌٝشؤ ،والىق الجُذ ؤظاظه بؼاسة
الٝاست؛ ٘هى الزي ً٢ؽ ًِ ٚحما ٥الىق ودالالجه(.)57
ألاظلىب :وج٢مً ُ٘ه الٝذسة ألاداثُت التي ًُيخج مً ياللها الىق ،وله ِالٜت بخ٢ثُ ٚاللٕت داللُا .وَّشٗ
ألاظلىب بإهه "الفىسة اللٍُٙت التي ٌّبر بها ًِ اإلاّاوي ؤو هٍم ال٢الم وجإلُٙه ألداء ألا٘٣اس وِشك الخُا ،٥ؤو هى
الّباساث اللٍُٙت اإلايعٝت ألداء اإلاّاوي"(٘ .)58مدىس ألاظلىب ألاظاط هى الىـى ٥بلى اإلاّنى .وبم٣اهاث الىق الذاللُت
ج٢مً في ؤظلىبه الٙز الٝادس ِلى اظخٕال ٥اللٕت ،وٜذ خفش (بالي) داللت ألاظلىب "في جٙجش الىاٜاث الخّبحرًت ال٣امىت
في ـمُم اللٕت ،بخشوحها مً ِاإلاها الا٘تراض ي بلى خح اإلاىحىد اللٕىي٘ ،األظلىب خعب جفىس  -بالي  -هى
الاظخّما ٥راجه٢٘ ،إن اللٕت مجمىِت شخىاث مّضولت ،وألاظلىب هى بديا ٥بّمها في جٙاِف مْ البّن آلايش"(.)59
العُا٘ :ٛهى اإلاعاس الزي ًدذد الاججاهاث الذاللُت ،وٍذيف لمً مالبعاث الخإوٍف والخٙعحر الذاللي،
و٘اِلُت العُا ٛؤهه "ًشؼذ بلى جبُحن اإلاجمف وحُّحن اإلادخمف والٝىْ بّذم اخخمأ ٥حر اإلاشاد ،وجخفُق الّام
وجُُٝذ ا إلاىل ٞوجىىُ الذاللت ،وهزا مً ؤٍِم الٝشاثً الذالت ِلى مشاد اإلاخ٣لم٘ ،مً ؤهمله ٔلي في هٍشه ؤالي في
مىاٌشجه"( . )60وَؽحر بلُه ِبذ الٝاهش الجشحاوي في جىاوله لعُا ٛالىٍم ِىذما ر٠ش ؤن "ألالٙاً ال جُٙذ ختى جالٚ

( )51الجشحاوي ،الخّشٍٙاث .ؿ.5
( )52الع٣ا١ي ،ؤبى ٌّٝىب ًىظ :)1987( ٚمفحاح اكعلىم ،لبىه و٠خب هىامؽه وِلِ ٞلُه :وُّم صسصوس ،داس ال٢خب الّلمُت ،بحروث – لبىان ،ه .2ؿ .256
( )53ساض ي ،دِ.بذ الخُ٢م ( :)1980نظرٍة اكلغة في اكندقذ اكعربي ،م٢خبت الخاهجي .ؿ. 85
(ٜ )54باوة٘ ،خش الذًً ( :)2001الامحصاد اكلغىي في صُاغة املفرد ،الٝاهشة ،ه .1ؿ.31
(ً )55ىٍشِ :خُِ ،ٞبذ الّضٍض ( :)2009عل املعاني ،داس الجهمت الّشبُت للىباِت واليؽش والخىصَْ ،بحروث – لبىان ،ه .1ؿ .39
(ِ )56بذ اإلاىلب ،مدمذ ( :)1994اكبالغة ووألصلىبُة ،الؽش٠ت اإلافشٍت الّاإلاُت لليؽش ،لىهجمان ،ه .1ؿ.237
(ً )57ىٍش :اإلاعذيِ ،بذ العالم ( :)1984مراءات مع اكشابي واملحنبي والجاحظ وابن خلذون ،الؽش٠ت الخىوعُت للخىصَْ .ؿ .21
( )58الؽاًب ،ؤخمذ ( :)2003وألصلىب ،م٢خبت الجهمت اإلافشٍت ،ه .12ؿ .46
( )59اإلاعذيِ ،بذ العالم ( :)1982وألصلىبُة ووألصلىب ،الذاس الّشبُت لل٢خاب ،ه .1ؿ.89
( )60ابً الُٝم الجىصٍت ( :)1996بذائع اكفىائذ ،جد :ُٞٝهؽام ِبذ الّضٍض ِىا وِادِ ٥بذ الخمُذ الّذوي ؤحرهما ،م٢خبت هضاس مفىٙى الباص -م٢ت اإلا٢شمت،
ه .1ج ،4ؿ.815

رعذان ،عبذاكترٍ حضين علي

()121

ً
ً
ّ
ثأصُلُة)
إلاًجاز بىصفه بنُة نصُة (دراصة بالغُة

مجلة مركس حسٍرة اكعرب كلبحىذ اكتربىٍة وإلانضانُة ـ املجلذ وألو  -اكعذد وألو  -رمضان1440 /هـ  -ماًى2019 /م

لشبا ياـا مً الخإلُ ،ٚوَّمذ بها بلى وحه دون وحه مً الترُ٠ب والترجِب"(٘ ،)61ال٣لمت ال ُٜمت لها ياسج ظُاٜها،
والعُاً ٛمثف هٍشٍت داللُت في خذ راجه ،وهى مخممً دايف الىق وٍٝىم بخدذًذ الذاللت و٘ ٞالخاالث التي جٝخمحها
وبُّخه وؤخىاله( .)62وجشجبي بالعُاٜ ٛشاثً لٍُٙت وِٝلُت حّمف ِلى ٘ ٤ؼٙشاث الاظخخذام اللٕىي في ـُٖ
ِذًذة ،ظىاء في اإلاٙشداث؛ ٠إظماء اإلا٣ان والضمان واإلافادس اإلاُمُت ،ؤو في التراُ٠ب؛ ٠إّ٘ف الخٙمُف والخىسٍت
والاظخّاساث واإلاجاصُ٘ ،دذد اإلاّاوي الٝشٍبت والبُّذة ،وٍىضح الذالالث ألاـلُت مً اإلاجاصٍت ،وبزل٣ً ٤ىن للعُاٛ
٘اِلُت في الثراء الذاللي.

املبحث اكثاني :اكنصىص إلاًجازٍة
وهزا اإلابدث ًدىاو ٥الىفىؿ ؤلاًجاصٍت بالذساظت الخىبُُٝت الخإـُلُت وجخمثف في :هق الٝشآن ال٢شٍم،
وهق الخذًث الىبىي ،والخ٢م وألامثا ٥الّشبُت ،والخىُّٜاث ،والٝفت الٝفحرة حذا ،والؽّش.
إًجاز اكنص اكدقريني:
الٝشآن هق لٕىي؛ له ـٙت الٝذاظت ١ىهه ٠الم هللا حّالى٘ ،بىِخه جٝىم ِلى "هٍام ،ملخئم ،مد٢م،
مـخ٠ ، )63("ًٝما ؤهه هق معخٝف مخٙشد ًِ ٔحره مً الىفىؿ في لٕخه وؤظلىبه ،ومخمح بٙ٢اءجه اللٍُٙت وا٠خما٥
دالالجه٘ .دالخه الترُ٠بُت بًجاصٍت ؤـالت ،لِغ ُ٘ه بوالت .وهى في حملخه هق ًدخىي ِلى بيُت راث بؼاساث
وبًداءاث جخاوب اإلاخلٝي بمٙاهُم ِامت ،مٙسخت للزهً الخإمف والخخُف والخإوٍف والخٙعحر ،لمً الاخخماالث
الذاللُت وفي ؤوش الخىاـف اللٕىي ومّاًحره ووٌاثٙه في الخإزحر وؤلامخاُ .وبًجاصه ًبذؤ مً دٜت اإلا ٙشدة التي جدمف واٜت
داللُت سؤظُت مباؼشة ،وؤُ٘ٝت ظُاُٜت ،وفي حمله وجشاُ٠به وآًاجه ومٝاوّه وظىسه مٙاهُم ١املت معخى٘اة .والخذًث
ًِ مىالْ الاوىاب في بّن آلاًاث التي حعا ٛلبُان ؤٔشاك بالُٔت ُ٘ -ما ًز٠شه ِلماء البالٔت  -ال ًبّذ الىق
الٝشآوي ًِ بًجاصه اللٍٙي واٜخ فاده في جشاُ٠به ووعٝه ووعُجه اإلاترابي ِمىٍا ،بر ال بم٣اهُت لخزٗ ١لمت مً
حمله ،وال اظخٕىاء ًِ حملت مً آًاجه؛ ُ٘خخف اإلاّنى وجشجب ٤الذاللتًٝ ،ى ٥دساص" :الٝشآن بًجاص ١له ،ظىاء مىالْ
بحماله ؤو مىالْ جٙفُله٘ ،الٝشآن ٌعدثمش داثما بش٘ ٞؤٜف ما ًم ً٢مً الل َٙفي جىلُذ ؤ٠ثر ما ًم ً٢مً اإلاّاوي.
ؤحف؛ جلٌ ٤اهشة باسصة ُ٘ه ١له؛ ٌعخىي ٘حها مىالْ بحماله التي ٌعمحها الىاط مٝام ؤلاًجاص ،ومىالْ جٙفُله التي
ٌعمىنها مٝام ؤلاوىاب .ولزل ٤وعمُه بًجاصا ١له؛ ألهىا هشاه في ٠ال اإلاٝامحن ال ًجىص ظبُف الٝفذ ،وال ًمُف بلى
ؤلاظشاٗ مُال ما ،وهشي ؤن مشامُه في ٠ال اإلاٝامحن ال ًم ً٢جإدًتها ١املت الّىاـش والخعً بإٜف مً ؤلٙاٌه ،وال بما
ٌعاويها٘ ،لِغ ُ٘ه ١لمت بال هي مٙخاح لٙاثذة حلُلت ،ولِغ ُ٘ه خشٗ بال حاء إلاّنى"( .)64وما ؤحى ُ٘ه مً ج٢شاس لٍٙي
٘زل ٤ال ًخشحه ًِ وعٝه ؤلاًجاصي؛ ٘لل٣لمت اإلا٢شسة ؤو الجملت بًٝاُ ـىحي ًدُف بلى داللت ظمُّت ،بلا٘ت بلى
اإلاممىن الذاللي٠ ،ما في ٜىله حّالى٠ ( :ال برا د٠ذ ألاسك د١ا د١ا)( .)65وفي الٝشآن هفىؿ ِذة جذِى بلى بًجاص الٝى٥
وَعشه ـشاخت ولمىا٘ ،ىـ ٚالٝى ٥بإوـاٗ ال ًخلى ؤي مجها مً بًماءة إلاٙهىم الاٜخفاد وؤلاًجاص؛ ٠ما في آلاًاث:
َ
ُ َ
ُ َ
َ
َ
ُ ُ َ َ
َ َ َ
(٘ ُْ ٝف ل ُه ْم ْ ٜىال َم ِْ ُعىسا)((َ ،)66وٜىلىا ل ُه ْم ْ ٜىال َم ّْ ُشو٘ا)((َ ،)67وْ ٜف ل ُه ْم ِفي ؤ ْه ُِ ٙع ِه ْم ْ ٜىال َب ِلُٕا)((َ ،)68وْ ٜف ل ُه َما ْ ٜىال
(ِ )61بذ الٝاهش ،ؤظشاس البالٔت .ؿ .14
(ً )62ىٍشِ :بذ اللىُ ،ٚد .مدمذ خماظت ( :)1983اكنحى واكذالكة مذخل كذراصة املعنى اكنحىي اكذاللي ،الٝاهشة ،ه .1ؿ .98
( )63يلُف ،ببشاهُم ( :)1995وألصلىبُة ونظرٍة اكنص ،اإلااظعـت الّشبُـت للذساظاث ،بحروث ،ه .ؿ.39
( )64دساص ،مدمذ ِبذ هللا ( :)2005اكنبأ اكعظُ نظرات حذًذة في اكدقرين اكترٍ  ،اِخنى به :ؤخمذ مفىٙى ٘ملُت ،داس الٝلم لليؽش والخىصَْ .ؿ .163 ،162
( )65ظىسة الٙجش آلاًت.21 :
( )66ظىسة ؤلاظشاء ،آلاًت .28
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ُ َ َ َ
َ
ُ ُ َ
ِ ٠شٍما)(ٝ٘( ،)69ىال ل ُه ْ ٜىال ل ُِّىا)((َ ،)70وٜىلىا ْ ٜىال َظ ِذًذا)(ٙ٘ ،)71ي آلاًاث العابٝت جىـُٙاث دالت وجىحُه بلى تهزًب
الٝى ٥وجشؼُذ الّباسة ،والبّذ ًِ ؤلاوالت ،وٜذ ؤ٠ذ بّن الّلماء واإلاٙعشًٍ ؤن وابْ الٝشآن ؤلاعجاصي ً٢مً في
ؤلاًجاص(٘ .)72الثّالبي ًجّف ظش بعجاص الٝشآن في ؤلاًجاص ُ٘ٝى" :٥مً ؤساد ؤن ٌّشٗ حىامْ ال٣لم ،وٍخيبه بلى ٘مف
ؤلاعجاص والايخ فاس ،وٍدُي ببالٔت ؤلاًماء ،وٍٙىً لٙ٢اًت ؤلاًجاص٘ ،لُخذبش الٝشآن"(" .)73ولىال بًجاص الٝشآن ل٣ان ؤداء
ما ًخممىه مً اإلاّاوي في ؤلّاٗ مٝذاس الٝشآن"( .)74وٍاٍذ هزا ما هجذه مً ٠خب في الخٙعحر والخإوٍف واظخيباه
ألاخ٣ام والٝىاِذ اإلاىهجُت ،ومىلىِاث ِٝاثذًت وجشبىٍت واح خماُِت وؤيالُٜت ،و٠ثحر مً اإلاالٙاث اإلاخّلٝت بممامحن
حاس لم ًخى.ٜٚ
الٝشآن اإلاىجضة ،وال ًضا ٥البدث ٍ
وٜذ لجإ اإلاٙعشون بلى ِلم الخإوٍف ،وهى ِلم ًبدث في البنى الذاللُت الّمُٝت٘ ،الباخث في ِلم الخإوٍف
"ًمًّ الىٍش في الجمف والتراُ٠ب وآلاًاث ،وَّخمذ في هٍشه ِلى ج ذبشه وبِماِٝ ٥له ،وجٝلُب وحىه الشؤي والىٍش،
وجىٙز هٍشاجه بلى باوً آلاًت ،وٍلخٙذ بلى لىاثٙها وبؼاساتها وبًداءاتها ،وَعخخشج خٝاثٝها ودالالتها ،وٍلخَ اإلاّنى
البُّذ ٔحر اإلاخبادس للزهً ،ؤحر الٍاهش مً آلاًت ،وَسجف الخىحُه والشمض والىممت التي حؽش ٛبها"(.)75
وٜذ ؤدس ٟالّشب بٙىشتهم بالٔت الٝشآن وبًجاصه٘ ،دحن ًٝشؤ واخذ مجهم بمْ آًاث مىه ،ؤو ٌعمّها مشجلت،
ُ ّ
ً ٚٝلها بحالال ،وجُٙ٢ه بٜىاِا باإلًمان٘ ،ز٠ش"َ :ؤ َّن ْال َىل َ
الؽ ّْ َش َ َح َض ُه َو َٜش َ
ُذ ْب ًَ ْاإلإُ َحرة َْ َ َ ٜ
ٍم ُه
اٜ :٥ذ َظ ِم ّْذ ِ س
ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َ
َو ُم َخ َّم َع ُهَ َ٘ ،ما َظم ّْ ُذ م ْث َف َه َزا ْال َ٢الم ( ٌَ ّْني ْال ُْ ٝش َ
ُ
ْ
آن َما ُه َى ِب ِؽّ ٍش)ِ ،بن له لخالوة ،وِبن ِلُ ِه لىالوة ،وِبن له لىىسا،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ()76
َوِب َّن ل ُه ل َْ ٙشِا ،وِبهه لُّلى وما ٌّلى" .
ولى لم ً ً٢الٝشآن مخٙشدا بىفه في الّىاء الذاللي إلاا خذر رل ٤الخإزحر الٝىي في ٜىم حبلىا ِلى البالٔت
والبُانًٝ ،ى ٥الشا٘عي" :ومً ؤعجب ما سؤًىاه في بعجاص الٝشآن وبخ٣ام هٍمه ،ؤه ٤جدعب ؤلٙاٌه هي التي جىٝاد
إلاّاهُه .زم جخّشٗ رل ٤وجخٕلٕف ُ٘ه ٘خيخهي بلى ؤن مّاهُه مىٝادة أللٙاٌه ،زم جدعب الّ٢غ وجخّش٘ه مخثبخا ٘خفحر
مىه بلى ِ٢غ ما خعبذ وما جضا ٥مترددا ِلى مىاصِت الجهخحن ١لخحهما"( .)77وٍٝى ٥الخىابي" :واِلم ؤن الٝشآن بهما
َ َ
َ
حاء بإ٘صح ألالٙاً في ؤخعً هٍىم الخإلُ ،ٚمممىا ؤصح اإلاّاوي ،مً جىخُذ له ِضث ٜذسجه،
ـاس معجضا ألهه
وجج ًه له فى ـٙاجه ،ودِاء بلى واِخه ،وبُان بمجهاج ِبادجه؛ مً جدلُف وجدشٍم ،وخٍش وبباخت ،ومً وَِ وجٝىٍم
وؤمش بمّشوٗ وههي ًِ مى٢ش ،وبسؼاد بلى مداظً ألايال ،ٛوصحش ًِ معاوئها ،والّا ١ف ش ٍيء مجها مىلّه الزي ال
ًشي ش يء ؤولى مىه  ،وال ًشي في ـىسة الّٝف ؤمش ؤلُ ٞمىه"(.)78
وهزا الخىىُ اإلاىلىعي ظمت مً ظماث الىق الٝشآوي ،خُث حاء في ظُا ٛؤخىا ٥اإلاخاوبحن وهى هاجج ًِ
"هٍام جإلُٙه البُاوي في الٝىّت مىه خُث اإلاىلىُ واخذ بىبُّخه ٘هلم بلى الىٍش في العىسة مىه خُث اإلاىلىِاث
( )67ظىسة اليعاء ،آلاًت .5
( )68ظىسة اليعاء ،آلاًت .63
( )69ظىسة ؤلاظشاء ،آلاًت .23
( )70ظىسة وه ،آلاًت .44
( )71ظىسة ألاخضاب ،آلاًت .70
(ً )72ىٍش :سلا ،مدمذ سؼُذ ( :)1990ثفضير املنار ،الهُئت اإلافشٍت الّامت لل٢خاب .ج ،1ؿ ،267ج ،3ؿ.100
( )73الثّالبيِ ،بذ اإلال ٤بً مدمذ ؤبى مىفىس :إلاعجاز وإلاًجاز ،م٢خبت الٝشآن – الٝاهشة .ؿ .15
( )74بً ِاؼىس ،مدمذ الىاهش ( :)1984اكححرٍر واكحنىٍر ،الذاس الخىوعُت لليؽش – جىوغ .ج ،2ؿ .178
( )75الخالذي ،ـالح ِبذ الٙخاح ( :)1996اكحفضير واكحأوٍل في اكدقرين ،داس الىٙاجغ ،ألاسدن ،ه .1ؿ .180
( )76ألاـبهاوي ،ؤبى وُّم ( :)1986دالئل اكنبىة ،جد :ُٞٝمدمذ سواط ٜلّه جي ،وِبذ البر ِباط ،داس الىٙاجغ ،بحروث ،ه .2ج ،1ؿ.234
( )77الشا٘عي ،مفىٙى ـاد :)1947( ٛثارٍخ يداب اكعرب ،داس ال٢خاب الّشبي ،ه .4ج ،2ؿ .34
( )78الخىابي ،بعجاص الٝشآن .ؿ .28 ،27
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ؼتى والٍشوٗ مخٙاوجت لتري مً هزا الىٍام ما هى ؤديف في ؤلاعجاب وؤلاعجاص ،ؤلعذ حّلم ؤن ما امخاص به ؤظلىب
ال ٝشآن مً احخىاب ظبُف ؤلاوالت والت ام حاهب ؤلاًجاص بٝذس ما ًدعْ له حما ٥اللٕت ٜذ حّله ؤ٠ثر ال٢الم ا٘خىاها وّني
ؤ٠ثره جىاوال لؽاون الٝى ٥وؤظشِه جىٝال بُجها ،مً وـ ٚبلى ٜفق بلى حؽشَْ بلى حذ ٥بلى لشوب ؼتى ،بف حّف
ال ًٙالىاخذ مىه ًدؽّب بلى ٘ىىن والؽإن الىاخذ ُ٘ه جىىىي جدخه ؼاون وؼاون"(.)79
ّ
وٜذ وٌ ٚالٝشآن ِىاـش البالٔت وآلُاث ؤلاًجاص ،واظخخذمها في بواسه الىص ي٣٘ ،ان في ؤِلى دسحاث
ُُ
ُ
َُ
الى ْمف ََ ٜال ْذ َه ْم َل ٌت ًَ َاؤ ُّي َها َّ
(خ َّتى ب َرا َؤ َج ْىا َِ َلى َواد َّ
ؤلابذاُ والخإزحرٙ٘ .ي ٜىله حّالىَ :
الى ْم ُف ْاديلىا َم َع ِا٠ىْ ٢م ال ًَ ْد ِى َم َّىْ ٢م
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ُظ َل ُْ َم ُ
ان َو ُح ُى ُ
ىد ُه َو ُه ْم ال ٌَؽ ُّ ُشون )( ،)80والخذًث هىا ًِ مداوسة الىملت مْ الىبي ظلُمان ِلُه العالم ،وآلاًت حضء
مً ظُاٜ ٛفت ،وفي الىٜذ هٙعه جبذو ٜفت معخٝلت بزاتها ،لها وابّها ألاظلىبي٘ ،ىق آلاًت جممً "الىذاء،
َّ َ ْ
والخىبُه ،وألامش ،والىهى ،والخدزًش ،والخخفُق ،والّمىم ،وؤلاؼاسة ،وؤلاِزاس"( .)81وٜا ٥حّالىِ ( :ب َّن الله ًَإ ُم ُش
ُْ َ ْ ْ
َْ َ
ُ ُ َ َّ ُ َ َ َّ َ
ُْ
َ
ب ْال َّ ْذَ ٥و ْ
ؤلاخ َع ِان َوِبًخ ِاء ِري الْ ٝشَبى َو ٍَ ْى َهى َِ ًِ الْ ٙدؽ ِاء َواإلا ْىِ ٢ش َوال َبػ ِي ٌَ ٍِّْ ٢م ل َّلْ ٢م جزُ ٠شون )( .)82وفي هزه آلاًت
ِ
ِ
()83
حماُ الخٝىي  ،وفي حملها الٝفحرة "جبُان ؤـى ٥الهذي في الدؽشَْ للذًً ؤلاظالمي الّاثذة بلى ألامش والىهي ،بر
الؽشَّت ١لها ؤمش وههيّ ،
والخٝىي مىدفشة في الامخثا ٥والاحخىاب ،وآلاًت اظخئىاٗ لبُان ١ىن ال٢خاب جبُاها ل٣ف ش يء،
ََْ َ َْ َ ُ ّ ُ َ َ َ
ْ
َ ََْ
َ َ
ّ
ىس ى ؤ ْن ؤ ْس ِل ِّ ُِه ٘ ِةرا ِي ِْ ٙذ َِل ُْ ِه ٘إل ُِِ ٝه ِفي ال َُ ِ ّم َوال
٘هي حامّت ؤـى ٥الدؽشَْ"( .)84وفي ٜىله حّالى( :وؤوخُىا ِبلى ؤ ِم م
َ
ُْ
َ
َ َ
َج َخافي َوال َج ْد َضوي ب َّها َس ُّاد ُوه ب َل َُْ ٤و َحاِ ُل ُ
ىه ِم ًَ اإلا ْش َظ ِل َحن )(٘ ،)85اآلًت حمّذ"َ :ب ْح َن ؤ ْم َشٍْ ًِ َو َن ْه َُ ْح ِن َوي َب َرًْ ًِ َو ِبؽ َاسج ْح ِن"(.)86
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ َْ َ ُ َ َْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
َ َ َ َْ ُ َْ
ََ َ َ َْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ّ
ىد ِي و ُِٜف بّذا
اء ٟوٍا ظماء ؤِ ٜل ِعي و ُِٔن اإلااء وِ ٜط ي ألامش واظخىث ِلى الج ِ
وفي ٜىله حّالى( :و ُِٜف ًا ؤسك ابل ِعي م ِ
َّ
َ
ّْ َ
َ
وؤيبر،
ِللْ ٝى ِم الٍ ِ ِاإلا َحن)( .)87وبالٔت ؤلاًجاص واضخت في الاٜخفاد اللٍٙي والخ٢ثُ ٚالذالليٝ٘ " :ذ ؤمش ٘حها ُّسبىا وه َهى،
ْ َ
وٜق مً ألاهباء ما ّ
وظمىْ ،
َ
وهاديَ ،
ْ
وؤب َٝىْ ،
وؤه َل َْ ٤
ووّ َذَّ ،
َّ
الٝف َىي مً البُان.
خ ٞٝبه الٕاًت
وؤظ َّ َذ ،وؤؼٝى،
ّ
ال٣لُت ّ
ووشٍ ٞؤلاًجاص ٘حها الخّبحراث ّ
ال٢ٙشٍت(.)88
الّامت ،والاظخٕىاء بما حّىُه اللىاصم
ِ
ُّ
نص الحذًث اكنبىي:
وٍٝفذ بالخذًث "ال٢الم الّشبي الزي ـذس ًِ الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم مخممىا الخُٝٝت واإلاجاص،
وال٢ىاًت والخفشٍذ والّام والخاؿ واإلاىل ٞواإلاُٝذ ،واإلادزوٗ واإلاممش واإلاىىى ٛواإلاٙهىم ،وؤلاؼاسة والاٜخفاد،
والّباسة والذاللت ،والخىبُه وؤلاًماء"( .)89وٍخِ ٞٙلماء البالٔت ِلى ٘فاخت الىبي  -ـلى هللا ِلُه وظلم – وبالٔخه،
ّ
وحف ًِ
٘جري الجاخَ (255هـ) ًف ٚالخذًث الىبىي بإهه "ال٢الم الزي ٜف ِذد خشو٘ه ،و٠ثر ِذد مّاهُه
الفىّت وهضه ًِ الخ٣ل .)90("ٚوبشصث بالٔت الىبي في اهخٝاء ألالٙاً وبًجاص الٝى ،٥وٍٝخفش في ٠المه ِلى ٜذس خاحخه

( )79دساص ،الىبإ الٍُّم .ؿ.145
( )80ظىسة الىمف ،آلاًت .18
( )81الجىصي ،حما ٥الذًً (1422هـ) :زاد املضير في عل اكحفضير ،جدِ :ُٞٝبذ الشصا ٛاإلاهذي ،داس ال٢خاب الّشبي – بحروث ،ه .1ج ،3ؿ.356
( )82ظىسة الىدف ،آلاًت .20
( )83البٕىي ،الخعحن بً معّىد (1420هـ) :معاك اكحنزًل ،جدِ :ُٞٝبذ الشصا ٛاإلاهذي ،داس بخُاء الترار الّشبي – بحروث ه .1ج ،1ؿ .82
( )84بً ِاؼىس :الخدشٍش والخىىٍش .ج  ،14ؿ .254
( )85ظىسة الٝفق ،آلاًت .7
( )86ألاهذلس ي ،ابى خُان مدمذ بً ًىظ1420( ٚهـ) :اكبحر املحُط في اكحفضير ،جد :ُٞٝـذقي مدمذ حمُف ،داس ال٢ٙش ،بحروث .ج ،8ؿ .287
( )87ظىسة هىد ،آلاًت .44
( )88اإلاُذاوي :البالٔت الّشبُت .ج ،2ؿ.38
( )89الُّني ،البذس :عمذة اكدقارئ شرح صحُح اكبخاري ،داس ال٢ٙش .ج ،1ؿ.11
( )90الجاخَ ،البُان والخبُحن .ج ،2ؿ.18 ،17
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دون ج٣ل٘ ،ٚشوي ؤهه  -ـلى هللا ِلُه وظلم – ٜا ٥لجشٍش البجليً" :ا حشٍش ،برا ٜلذ ٘إوحض ،وبرا بلٕذ خاحخ٘ ٤ال
جخ٣ل . )91("ٚوجىذسج ال٢ثحر مً ألاخادًث الىبىٍت في الىفىؿ اللٕىٍت راث الخ٢ثُ ٚالذاللي وما ٌعمُه ِلماء البُان
بجىامْ ال٣لم(٘ ،)92العمت الٍاهشة في الخذًث الىبىي هي الاٜخفاد اللٍٙي٘ ،خيخٍم هفىؿ الخذًث في حمف
ٜفحرة مىحضة ،حامّت للمّاوي ،وٜذ وـ٠ ٚالمه ـلى هللا ِلُه وظلم "ؤهه ١ان ًدذر خذًثا لى ِذه الّاد
ألخفاه"( .)93وهزه الخاـُت م٢ىذ اإلاخلٝحن مً خ َٙألاخادًث وسواًتها ،وؤـبدذ الّذًذ مجها مؽا١لت لألمثا٥
العاثشة في جذاولها الؽٙهيٜ ،ا ٥اإلاُذاوي" :وؤن ٠الم هبُه ـلى هللا ِلُه وظلم  -وهى ؤ٘صح الّشب لعاها ،وؤ٠ملهم
وؤس َج ُخهم في بًماح الٝى ٥مح اها  -لم ًَ ْخ ُف في بًشاده وبـذاسه ،وجبؽحره وبهزاسه ،مً َم َثف ًدىص ََ ٜ
ف َب َّ
بُاهاْ ،
الع ْب ٞفي
ْ
َخلبت ؤلاًجاص"( .)94ومً ؤمثلت رلٜ ٤ىله ـلى هللا ِلُه وظلم" :ال لشس وال لشاس"( .)95وٜذ ر٠ش الّلماء ِذدا مً
الخٙشَّاث والٝىاِذ ِلى ؤـف هزا الخذًث ،مجها" :المشس ًضا ،"٥والمشس ال ًضا ٥بمثله ،والمشس ًذْ٘ بٝذس ؤلام٣ان،
وٍخدمف المشس الخاؿ لذْ٘ المشس الّام ،والمشس ألاؼذ ًضا ٥بالمشس ألاي ،ٚوبرا حّاسلذ مٙعذجان ُسوعي
ؤٍِمهما لـشسا باسج٢ـاب ؤيٙهما"( .)96وهزه الٝىاِذ و٘شوِها هي دالالث بًداثُت لىق الخذًث ،وبىِخه اإلاىحضة(.)97
ًٝى ٥الشا٘عي" :ولشب آيش مً ألاولاُ الترُ٠بُت في بالٔت الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم ٔحر ما مشث مثله مً رل ٤الىدى
الزي ً٣ىن مجخمّا بىٙعه مىٙشدا في ال٣لم الٝلُلت ،وهزا المشب ًخ ٞٙفي بّن ال٢الم اإلابعىه٘ ،خٝىم اللمدت مىه
في داللتها بإوظْ ما جإحي به ؤلاوالت ،وجٙ٢ي مً مشاد٘ت اإلاّاوي وجىُ٠ذها ومٝابلتها بّمها ببّن٣ُ٘ ،ىن الع٣ىث
ِلحها ٠الما وىٍال ،والىٜىٗ ِىذها ؼإوا بُّذا وهى الٝلُف في ٠الم البلٕاء بلى خذ الىذسة التي ال ًبنى ِلحها خ٢م،
ًً َمخ ٌحن٘ ،اؤف ُ٘ه بش٘ٞ؛ َ٘ َّ
"بن َه َزا ّ
ول٢ىه ٠ثحر اجْ في البالٔت الىبىٍت"(ٙ٘ .)98ي ٜىله ـلى هللا ِلُه وظلمَّ :
الذ َ
ةن
س
ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ
َ َ
َ َ َ َ َ َْ
ُ
َ ْ َ ()99
حعخذ ٘اـىْ مـا
اإلا ْى َب َّذ ال ؤ ْسلا ٜىْ وال ٌهشا ؤبٝى"  ،وٜىله" :بن مما ؤدس ٟالىاط مً ٠الم الىبىة برا لم
ِ
ؼئذ"( . )100وٜىله ـلى هللا ِلُه وظلم ً٠" :في الذهُا ٠إهٔ ٤شٍب ؤو ِابش ظبُف"( ،)101وٜىله" :الىاط مّادن ٠مّادن
الزهب والٙمت ،يُاسهم في الجاهلُت ،يُاسهم في ؤلاظالم برا ٘ٝهىا"(٘ .)102هزه ألاخادًث الثالزت مىحضة راث ؤـالت
في اإلاٙشداث ،وٜذ ـُٕذ بتراُ٠ب لٕىٍت مخِىت ،وواضخت ،بُّذة ًِ الخ٣ل ،ٚو٘حها مٙاهُم ِامت جىذسج جدتها مّان
٠ثحرة ،و٘حها بحما ٥ل٣لُاث مخّذدة ،بر ؼملذ مىلىِاث دًيُت وحؽشَُّت ويلُٝت وجىححهاث ووـاًا وآدابا،
واسؼاداث خُاجُت .واإلاالخَ ؤن العمت الٕالبت في ألاخادًث الىبىٍت مً خُث ِالٜتها بالىٌُٙت الخىابُت هي ؤلابالٓ،
وجىلُذ اإلاعاثف الدؽشَُّت ،وبخخىائها ِلى الفىس البالُٔت الٝاثمت ِلى الدؽبُه والاظخّاسة واإلاجاص وال٢ىاًت،
وؤظالُب بالُٔت ؤيشي٘ .إزشث ِلى اإلاخلٝي ،وؤـبدذ مفذسا مً مفادس الدؽشَْ.
( )91اإلابرد ،ؤبى الّباط ( :)1997اككامل في اكلغة ووألدب ،جد :ُٞٝمدمذ ؤبى الٙمف ببشاهُم ،داس ال٢ٙش الّشبي – الٝاهشة ،ه .3ج ،1ؿ.10
( )92ابً ألازحر :اإلاثف العاثش .ج ،1ؿ.65
( )93البخاسي ،مدمذ بً بظماُِف ( :)1987الجامع اكصحُح ،جد :ُٞٝمفىٙى دًب البٕا ،داس ابً ٠ثحر ،الُمامت – بحروث ،ه ،3ج ،3ؿ .1307
( )94اإلاُذاوي ،ؤبى الٙمف ؤخمذ بً مدمذ :مجمع وألمثا  ،جد :ُٞٝمدمذ مديى الذًً ِبذ الخمُذ ،داس اإلاّش٘ت -بحروث ،لبىان .ج ،1ؿ  1اإلاٝذمت.
( )95مال ٤ابً ؤوغ ( :)1998املىطأ ،جد :ُٞٝمإمىن يلُف ؼُدا ،داس اإلاّش٘ت بحروث لبىان ،ه .1ج ،2ؿ.265
( )96اهٍش :صٍذانِ ،بذ ال٢شٍم ( :)2003اكىحيز في شرح اكدقىاعذ اكفدقهُة في اكشرَعة إلاصالمُة ،ماظعت الشظالت ،بحروث لبىان ،ه .1ؿ.98-85
(ً )97ىٍش :سِذانِ ،بذ ال٢شٍم خعحن ( :)2006خصائص وألصلىب اكبالغي في اكعصرٍن الجاهلي وإلاصالمي ،سظالت الذ٠خىساه للباخث (مخىىه) ،حامّت
ؤ٘شٍُٝا .ؿ .325
( )98الشا٘عي ،جاسٍخ آداب الّشب ،ج  ،2ؿ.219
( )99ظجن البحهٝي ال٢بري ،ج ،3ؿ.18
( )100ظجن البحهٝي ال٢بري ،ج ،3ؿ .122
( )101صخُذ البخاسي ،بشٜم.6053 :
( )102صخُذ البخاسي سٜم الخذًث.3203 :
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ُّ
نص وألمثا والحت :
ألامثا ٥هفىؿ حّبحرًت ٜفحرة في ؤدوى خذ للخّبحر اإلاىحض ،وَّشٗ اإلاثف بإهه "حملت مً الٝى ٥مٝخمبت مً
ؤـلها ؤو مشظلت بزاتها جدعم بالٝبى ٥وحؽتهش بالخذاو .)103("٥وحّذ ألامثا ٥ؤوحض هفىؿ الىثر ،وٍ٢مً بًجاصها في بيُتها
الذالت ِلى الّمىم ا لذاللي ،وـُأتها ِلى ؼ٣ف حملت يبرًت ؤو بوؽاثُت ،وفي ؤظلىب زىاجي ؤلاظىاد ١اإلابخذؤ والخبر
والّٙف والٙاِفٜ ،ا ٥الٝلٝؽىذي" :وؤما ألامثا ٥الىاسدة هثرا ٘ةنها ١لماث مخخفشة جىسد للذاللت ِلى ؤمىس ١لُت
مبعىوت ،ولِغ فى ٠المهم ؤوحض مجها ،وإلاا ١اهذ ألامثا١ ٥الشمىص وؤلاؼاسة التى ًلىح بها ِلى اإلاّاوى جلىٍدا ـاسث مً
ؤوحض ال٢الم وؤ٠ثره ايخفاسا"( ،)104واإلاثف بٝالبه اللٕىي اإلافٕش وهفِخه ألالُ ٞهى "ـىسة بالُٔت ؤو خ٣اثُت جيبني ٘حها
الّباسة ِلى الاظخّاسة والخ٢ثُ٠ .ٚما ؤن الذا٘ ٥حها ًبّذ ًِ مذلىله ،وٍدُف ٘حها اإلاّنى ألاوِ ٥لى مّان زاهىٍت،
وبزل ٤جخدى ٥الذاللت في اإلاثف بلى داللت سمضٍت حّبر مً اإلاجاص بلى الخُٝٝت ،ومجها بلى الىا ْٜؤلاوعاوي٘ ،اإلاثف في حىهشه
ـىسة بًداثُت ال جىى ٞبمّنى بال ؤوخذ بأيش"( ،)105وألن ؤظلىب ألامثا ٥الىص ي مىحضٝ٘ ،ذ ظهف ِلى الزا٠شة
الٙشدًت والجمُّت خٍٙها وحسجُلها ،واظترحاِها بعشِت وبذاهت٘ ،زاِذ واهدؽشث وظاسث ِلى ألالعىت في ِملُت
الخىاـف اإلاجخمعي لذي الّامت والخاـت ،ختى ؤن اإلاثف ؤيز له مىّٜا في هفىـه ٘ؽبهىا ١ف ما هى ؼاجْ ومىدؽش
َ
()106
الخ٢م ٘هي حّبحراث مىحضة مشجبىت ٘ـي داللتها بمّنى واضح مّلـىم ٔالبا.
باإلاثف في ٜىلهم" :ؤظحر مً مثف"  .ؤما ِ
٘خلخٝي الخ٢مت مْ اإلاثف في هفىـهما الٝفحرة ،ودالالتهما اإلا٢ثٙت" .ومً خُث مىىى ٛالخ٢مت واإلاثف ٘ةنهما ًٙترٜان
ٜبف ظحروستهما في ؤن الخ٢مت هابّت في ألألب ًِ ٜذسة بالُٔت ِٝلُت و٠المُت ايخق بٝىلها ؤهاط اؼتهشوا بزل٤
٠إ٠ثم بً ـُٙي وِامش بً الٍشب ،ولٝمان الخُ٢م ؤحرهم"(.)107
والخ٢مت ال جدمف مّنى الخمثُف والخمثف وبهما جدمف دالالث ِمُٝت وجثحر الخُا ٥الظخدعان مّاهحها وجدشٟ
ؤدب اإلاشء ٌ ْ
ال٢ٙش للىٍش ٘حها ،وجذْ٘ بالعلى ٟإلاماسظتهاٙ٘ .ي ٜىلهم " ُ
رهبه"( )108هجذ في الّباسة مّنى واضح
ِ
يحر ِمً ِ
الذاللتٔ ،حر مىٕل ٞالٙهم ،و٘حها مٝاسهت بحن زىاثُتي ألادب والزهب ،وداللت ألادب والزهب ِلى حملت مً العلىٟ
العلبي وؤلاًجابي ،الخعً والعيئ٘ .األمثاِ ٥باسة ًِ حمف مترابىت جادي هُئت اإلاّنى ال راجه ،وجفف بلُه بز٠ش ٔحره
ِلى وشٍ ٞالاظخّاسة الخمثُلُت ،وٜذ ُٜلذ للخّبحر ًِ مى ٜٚما ،مخت  ٥في ١لماث ٜلُلت ،بِىما الخ٢مت جادي راث
اإلاّنى وجفف بلُه مباؼشة بإظلىب جٝشٍشي وجادي وٌُٙت بٜىاُِت خُث ٔشلها ألاظاس ي الىَِ وهٝف الخجاسب
اإلاد٢مت الذاُِت بلى الخحر(. )109
وحعدىذ حملت اإلاثف في الٕالب ِلى ؤظلىب ألامش ؤو الىهي ؤو ؤّ٘ف الخٙمُف ؤو ؤظلىب الؽشه ،وبيُتها
ؤلاًجاصٍت جخ٘ ُٚ٢حها اإلاممشاث والشوابي والعُاٜاث الضمىُت والخاسٍخُت إلخاالث مّشُ٘ت لمىُت ومباؼشة .وهزه
العماث في اإلاثف ؤِىخه ٜىة جإزحرًت وبٜىاُِت .وٍلخَ وى ٥هفىؿ الخ٢م ،وٍٍهش ٔالبا ٜاثلها٠ ،ما في ٜىِ ٥مش بً
الخ ًَ َّ
َ
َْ ُ َ
"عج ْبذ إلاَ ًْ َ
الى َ
ىام َْ ال٣لم؛ مّىاه  ُٚ٠ال ًٝخفش ِلى ؤلاًجاص وٍتر ٟالٙمى٥
اط  ُٚ٠ال ٌّ ِشٗ ح ِ
ِ
ِبذ الّضٍضِ :
مً ال٢الم "( . )110و٠ما في ٜىِ ٥مشو بً مّذ ً٢شب ؤمام ٠عشي" :بهما اإلاشء بإـٕشٍه؛ ٜلبه ولعاهه٘ ،بالٓ اإلاىىٞ
( )103العُىوي ،حال ٥الذًً ِبذ الشخمً ( :)1998املسهر في علىم اكلغة وأنىاعها ،جد٘ :ُٞٝااد ِلي مىفىس ،داس ال٢خب الّلمُت ،بحروث ،ه .1ج ،1ؿ.375
( )104الٝلٝؽىذي ،ؤخمذ بً ِلي ( :)1987صبح وألعش ى في صناعة إلانشا  ،جد :ُٞٝدً .ىظِ ٚلي وىٍف ،داس ال٢ٙش – دمؽ ،ٞه .1ج ،1ؿ.347
( )105ظمحر ،خمُذ (ًىاًش  :)2001شعرٍة املثل عنذ املحنبي ،مى ْٜمجلت ٘٢ش وهٝذ ،الّذد .19 /35
( )106الثّالبي ،ابى مىفىس ( :)1985رمار اكدقلىب في املضاف واملنضىب ،وبّت داس اإلاّاسٗ – الٝاهشة .ؿ .660
( )107الح ًذي ،د .امحن ِبذ هللا ( :)2006الخصائص اكفنُة في الحت ووألمثا اكعربُة ،ه .1ؿ.25
( )108الُىس ي ،اإلادالشاث في اللٕت وألادب ،ؿ.129
(ً )109ىٍش :الح ًذي ،الخفاثق الٙىُت في الخ٢م وألامثا ٥الّشبُت .ؿ.28 ،27
( )110ابً مىٍىس :لعان الّشب .ج ،8ؿ.53
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الفىاب ،ومال ٟالىجذة الاسجُاد ،وِٙى الشؤي يحر مً اظخ٢شاه ال٢ٙشة"( .)111بِىما ًخخق اإلاثف في الٕالب بىابّه
الشمضي٠ ،ما في ٜىلهم" :لُٝخه بحن ظمْ ألاسك وبفشها"( )112وٍمشب إلاً ٔاب زم خمش وال ؼاهذ مّه وال سُٜب.
َ َ َّ
َْ
ؤلابف"( ،)113والخاهت الىاٜت اإلاشٍمت التي ج٣ىن آيش الٝا٘لت ،وممشبه للصخق ِذًم
وٜىلهم١ " :الخاه ِت ِفي ؤيشي ِ
الُٝمت ،ؤو اإلاخإيش في ِمله الزي ال ُيهخم ألمشه .وٜذ ًدمف بّذا بؼاسٍا مً بىِخه الاظخّاسٍت؛ ٝ٠ىلهم" :ؤجتهم ٘الُت
ألا٘اعي"( ،)114و٘الُت ألا٘اعي هي يىٙعاء جخشج مً جخىس ألا٘اعي .وٍمشب لصخق ٜادم بؽش ،ؤو لص يء مؽاوم ًإحي
ُ٘٣ىن وساءه ؼش ٠بحر.
وجخد ٞٝوٌُٙت اإلاثف الذاللُت بخّبحره ؤلاًجاصي وِ٘ ٞملُت ِذولُت حعدىذ ِلى اإلاجاص ٘خ٢عش سجابت اللٕت
اإلاإلى٘ت ،خُث ٌّمف اإلاجاص ِلى ؤلاًجاص وج٢ثُ ٚالذاللت في حملت اإلاثف الٝفحرة(٘ .)115ال ًىٍش بلى داللت اإلاثف اللٍُٙت،
ومّىاه الٍاهشي ،ولً ً٢ىٍش بلى وٌُٙخه ؤو ما ٌعمى "ممشب اإلاثف" .والتي حّني خفُلت داللُت لّملُاث مدؽاب٢ت،
ورل ٤ؤن اإلاثف ِباسة ًِ هق حامذ لخادزت ظابٝت مجهىلت ؤو مّلىمت ،وٍخم الخمثف به في مى ٜٚحذًذ جشبىه ِالٜت
ما باإلاى ٜٚالعاب.ٞ
نصىص اكحىمُعات:
ٌّشٗ الٝذماء الخى ُْٜبإهه" :ما ًلخ ٞبال٢خاب بّذ الٙشآ مىه ممً ُس ِْ٘ بلُه ١العلىان وهدىه مً والة
ُ
"ؤظخىٗ لهزا
ألامش ،ؤو برا سّ٘ذ بلى العلىان ؤو الىالي ؼ٣اة ٘٢خب جدذ ال٢خاب ؤو ِلى ٌهشهً :ىٍش في ؤمش هزا ؤو
ِ
خٝه" ،ؤو هدى رل ،٤وَّش٘ه اإلادذزىن بإهه :ما ١ان ً٢خبه الخلُٙت ؤو اإلال ٤ؤو ألامحر ؤو العلىان ؤو الىصٍش حّلُٝا ِلى
٠خاب ؤو سّٜت ؤو ملخمغ بخىُّٜه بجملت ؤو ِذة حمف ٜفحرة هي حىاب ال٢خاب ؤو الشّٜت ًزًلىنها باظمهم ِلى ـىسة
جى ُْٜؤي بمماء"( .)116وللخىُّٜاث ؤهمُت جذاولُت في الىا ْٜالعُاس ي وألادبي الّشبي٘ ،هي جمثف ـىسة مً ـىس
الىطج البالغي في الّفىس العابٝت ،بر ١اهذ مُٝاظا لبالٔت الخ٣ام وألامشاء والىالة ،ودلُال ِلى ٜذساتهم في الخّبحر
البلُٖ الشاقي اإلاخف ٚباإلًجاص والبُان ،وبًفا ٥ال٢الم بلى مشاده ومىتهاه(٘ . )117الٕاًت مً الخى" ُْٜؤن ٌعخّمف في ١ف
٠خاب ً٢خبه اإلال ،٤ؤو مً له ؤمش وههي في ؤظٙف ال٢خاب اإلاش٘ىُ بلُه ؤو ِلى ٌهشه ؤو في ِشله بةًجاب ما ٌعإ ٥ؤو
بمىّه ٝ٠ى ٥اإلالً ٤ىٙز هزا بن ؼاء هللا ،ؤو هزا صخُذ ،و٠ما ً٢خب اإلالِ ٤لى ٌهش ال٢خاب لترد ِلى هزا ٌالمخه ،ؤو
لُىٍش في يبر هزا ؤو هدى رل .)118("٤وجذيف الخىُّٜاث في ٜلب داثشة اإلاجاص ،وجٍهش في ـىس مً ال٢ىاًاث البالُٔت،
"اب ٞلهم لخىما ٌّٝذوا بها
والاظخّاساث الخمثُلُت ،والخّشٍن ،والخلمُذ ،بر ٌؽاس بها للمّاوي بؼاسة٘ ،الخى ُْٜالٝاثفِ :
شخىما(ً ،)119دمف داللت جلمُدُت للدجاج مً ِبذ اإلال ٤بً مشوانً ،ذِىه ُ٘ه بلى الٌ ًِ ٚ٢لم ؤهف العىاد ،وؤن
ال ًثٝف ِلحهم في حباًخه اإلاا ٥مجهم وصٍادجه الخشاج ِلحهم.
( )111ألاهذلس ي ،الّٝذ الٙشٍذ ،ج ،1ؿ.105
( )112اإلاُذاوي ،مجمْ ألامثا .٥ج ،2ؿ .183
( )113هٙعه .ج ،2ؿ .166
( )114الُىس ي ،الخعً بً معّىد ( :)1981زهر وألك في وألمثا والحت  ،جد :ُٞٝد .مدمذ خجي ،د .مدمذ ألايمش ،الؽش٠ت الجذًذة -داس الثٝا٘ت ،الذاس البُماء
– اإلإشب ،ه .1ج ،1ؿ .63
(ً )115ىٍش:الح ًذي ،الخفاثق الٙىُت في الخ٢م وألامثا ٥الّشبُت ،ؿ.171 ،170
( )116مّشوٗ ،هاجي ( :)1963اكحىمُعات اكحذرَضُة .ؿ.6 ،5
(ً )117ىٍش :سِذانِ ،بذ ال٢شٍم خعحن () ًىاًشً -ىلُى 2012م :).فن اكحىمُعات في وألدب اكعربي ،مجلت الذساظاث الاحخماُِت ،حامّت الّلىم والخ٢ىىلىحُا الّذد
( ،)34ؿ.229
( )118البىلُىس ي ،ابً ظُذ ( :)1973الامحضاب في شرح أدب اكتحاب ،داس الجبف ،بحروث .ؿ .101
( )119لّبذ اإلال ٤بً مشوان سدا ِلى الدجاج في ؤهف العىاد (ياؿ الخاؿ .ؿ.)87
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والخىُّٜاث جخمازف في بيُتها ودالالتها مْ ألامثا ٥والخ ٢م ،ؤاًت الّشب مً اظخّما ٥هزه الخىُّٜاث
الايخفاس وؤلاًجاص في الشظاثف العُاظُت والذًىاهُت ،والبّذ ًِ الخىىٍف والخؽى( .)120ختى ؤنها ٜذ جٝخفش ِلى
الجملت ؤو الجملخحن ،ومً ؤمثلت رل ٤ما وّٜه هاسون الشؼُذ بلى ـاخب يشاظان "داو حشخ ٤ال ًدعْ" .وو ْٜآيش
"دُ المشُ ًذس لٕحر٠ ٟما دس ل .)121("٤وُٜمت الخى ُْٜج٢مً في بىِخه اللٕىٍت ؤلاؼاسٍت ألوش مّشُ٘ت وبخاالث لذالالث
ْ
خفذت ُهم
ومٙاهُم مىحهت للمخاوبٙ٘ ،ي جى ُْٜهاسون الشؼُذ ًِ البرام٢ت ًٝى" :٥ؤهبختهم الىاِت ،و
اإلاّفُت"( .)122هشي الخفىٍش الاظخّاسي الزي ؤلٙي بّذا وٜىة داللُت و٘ىا حمالُا ًٍهش في الخىاٜن الذاللي بحن
"ؤهببتهم الىاِت" ،و"خفذتهم اإلاّفُت" ،والاظخّاسة الٙزة في ١لمتي؛ (ؤلاهباث والخفاد) راث ُٜمت بُاهُت ،صادث في
َ
ّ
بًماح حما ٥الفىسة .ووً ْٜضٍذ بً ِبذ اإلال ٤بلى ـاخب يشاظان بٝىله" :ال ٌَٕشهُ ٤خعً سؤي ٘ةهما جٙعذه ِثرة
َ
(.)123
َ
ؤهف بِخه" :ما ١ان ِلُ ٤لى ـٙدذ ِىه واظخىـلخني"
ٍ
وب ."٥وو ْٜؤًما في ٜفت مخٍلم ؼ٣ا بّن ِ
ًّ ً
حذا ( وألمصىصة)
اكدقصة اكدقصيرة
الٝفت الٝفحرة حذا ؤو ألاٜفىـت هي لىن ٜفص ي خذًث ًخىاـف مْ وا ْٜالخلٝي العشَْ بةم٣اهاث
ببذاُِت وحمالُت ،وبىظاثف ظشدًت مثحرة وحاربت للٝاست بؽ٣ف مذهؾ ،بر حععى لشـذ ألاخذار والىٜاجْ والهمىم
الىٙعُت والّاوُٙت وال٢ٙشٍت والعُاظُت والذًيُت في ـىسة وممت ٜفحرة.
وٍفٙها بّن الىٝاد بإنها" :مىخى ظشدي بالٖ التر٠ح والاٜخفاد ،د ُٜٞالخذر ،مخّاٜب اإلاٙاسٜاث ،ومترا٠م
ؤلاًداءاث ،بر ال ٌعّٜ ٚفشها في وش١ ٛف ؤبيُتها ١ي ال جدف الجهاًت بؽ٣ف مبأذ ،دون ؤن جدذر ألازش الجمالي
اإلاٙاس. )124("ٛ
ُوجبنى الٝفت الٝفحرة حذا ِلى الخ٢ثُ ٚالذاللي بر "ًدذد بيُتها ومخاهتها ال بمّنى الاٜخفاد اللٕىي
٘دعب ،وبهما في ٘اِلُخه اإلاازشة ،في ايت ا ٥اإلاىلىُ ووشٍٝت جىاوله ،وبًجاص الخذر والٝبن ِلى وخذجه"( .)125وهزا
ّ
الٝق ٌععى بلى اظخخذام ألاّ٘ا ٥وٍتر ٟالفٙاث والخىابْ وؤدواث الشبي بال لمشوسة ٜفىي٠ ،ما ؤن هزه
الىىُ مً
الىفىؿ الٝففُت جمثف ؤٜص ى دسحاث ؤلاًجاص ،في ايت ا ٥اإلاّاوي وج٢ثُ ٚالذالالث ،والىـى ٥باإلاخلٝي بلى الجهاًاث
اإلاثحرة٘ ،خىذمج بزاث اإلابذُ والٝاست بما جدمله مً بهجاص مّشفي وهٙس ي ًخٙي همىم ومثاٜف الخُاة بلى حاهب مخّتها
َّ
مشوٍتُ٘ ،ددؽذ الٝاست مّها ب٢ٙشه
الخّبحرًت ،وَعبذ الخُا ٥بحن ١لماتها الٝفحرة ،وٍجذ الزهً ٘حها ٘فىال
وِىاوٙه ،وحعاحله ألاخذار واللخٍاث ،وجخإبي مخضوها زٝاُ٘ا و٘لعُٙا واظّا ،ومً همارحها ٜفت بّىىان "شجشة"
للٝاؿ ظمحر مشجط ى؛ ًٝى" :٥ؤوـىه ٜبف ظٙشهم بشِاًت شجشة ِخُٝت ،ول٢ىه ؤهملهاً ،بعذ ؤوساٜها وؤٔفانهاَّ ،
مش
راث ًىم بجىاسها ٘هىث ٘ىٜه ٘ٝخلخه"(٘ .)126الىق وـف بلى ٔاًخه دون هذس لل٢الم ،في بًٝاُ مدعاسُ ،ونهاًت
ماظٙت ،ايخفشث ألاخذار وايت لذ الضمً والصخفُاث ،ومٝاسبت الخُاة ومٙاسٜتها٘ ،بيُت الٝفت هىا واظّت
الذاللت في بذاًتها الخبرًت خُث ججّف الٝاست و٠إهه ٜذ ٜشؤ سواًت ١املت للصخفُاث" ،ؤوـىه" ٌؽحر لضمً وىٍف في
صساِت "شجشة ِخُٝت" وبهباتها وظٝحها ،زم ؤِذوا السجدالهم هدى اإلاجهى .٥وفي الجهاًت "٘ٝخلخه" جلخٝي يُىه الخذر،
(ً )120ىٍش :الخمىي ،يضاهت ألادب.ج ،2ؿ.274
( )121ألاهذلس ي ،الّٝذ الٙشٍذ ،ج ،4ؿ.304 ،296
( )122هٙعه ،ج ،2ؿ.57
( )123هٙعه،ج 4ؿ.208
( )124الضٍاوي ،دِ .بذ الّاوي ( :)2009املاكروثخُُل في اكدقصة اكدقصيرة حذا باملغرب ،ميؽىساث مٝاسباث ،اإلإشب ،ه .1ؿ .12
( )125بلُاط ،حاظم يل :)2008 /10/28( ٚاكحتثُف في اكدقصة اكدقصيرة حذا ،بدث ميؽىس في مى ْٜماظعت الىىس للثٝا٘ت وؤلاِالم.
( )126مشجط ى ،ظمحر :عشر مصص مصيرة حذا ،ميؽىس ِلى مى ْٜألايهم ـالح2006 /1 /16،م.
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لختر ٟالٝاست ٌعبذ في ٘مائها الذاللي خحن جدىلذ الخُاة بلى مىث .وبًجاص الفىسة جبذو في جش٠ح ال٣اجب ِلى ال٢ٙشة
والخذر والخٝاه اللخٍت اإلادىسٍت ،خحن اظخخذم ألاّ٘ا ٥اإلاخخابّت؛ ( ؤوـىهً -خّاهذ -وعحها  -ربلذ  -حٙذ  -مش -
وّٜذٜ -خلخه ).
ّ
ومً خُث ٠مُت الٝفت الٝفحرة حذاٝ٘ ،ذ جمُ ٞبلى ؤٜف معاخت مم٢ىت ٘خ٣ىن حملت ؤو حملخحن٠ ،ما في
ٜفت مدمذ الؽُخ بّىىان خىحن" :ؤـِب بذاء الخىحنَّ ،
٘شمه الىحْ"( ،)127وٜذ جىى ٥بلى ٘ٝشة ؤو مٝىْ ؤو مؽهذ(.)128
ّ
الٝق جخّال٘ ٞحها اإلاٙاسٜاث وٍ٢خىٙها الٕمىك هدُجت إلٌٕالها في الشمضٍت٠ .ما في ٜفت مدمذ وه
وفي هزا الىىُ مً
ؼلبي بّىىان (اؼتهاء) "جىظذ الشـُ ٚهاٌشا بًاهم يل ٚالضحاجً ،مشخىنً ،إ١لىنٌ ،ؽشبىن ؤما هى ٌف في الخاسج
ًشٜب خلمه الفٕحر"( . )129وهمىرج آيش هلمذ مً يالله الشمضٍت الذاللُت إلاّالجت الىا ْٜالخلٝي٘" :جإة حعلٝذ دًذان
ألاسك ِلى ٌهش الجبف مخدذًت يؽىهت وؤؼىا ٟالفباس التي ٜاومذ يىاها لخثىحها ًِ الفّىد ،وِىذما وـلذ ٜمخه
ايخالذ ٘شخا ،مّخٝذة ؤنها حعخىُْ ؤن جىخش را ٟالجعذ الهاثف ،ختى بنها اصدادث بـشاسا ِىذما اِخٝذث ؤن الذم
الىاصٗ مً ؤٌا٘شها ١ان مفذسه الجبف"(.)130
اكنص اكشعري:
الؽّش في حّشٍٙه الؽ٢لي "هى ال٢الم اإلاىصون اإلاٙٝى" .وهزا الخّشٌٍ ٚؽحر بلى الٝالب الؽّشي الزي ًدُذ
بم٣اهُت حؽُ٢ف اللٕت حؽُ٢ال ياـا٘ ،اللٕت في الؽّش بًجاصٍت ،والؽّش ً٘ مد٣ىم بىٍام مُّاسي ،بذءا بالىصن الزي
هى "ؤٍِم ؤس١ان ّ
خذ الؽّش ،وؤوالها به يفىـُت ،وهى مؽخمف ِلى الٝاُ٘ت وحالب لها لشوسة"()131؛ مما ًجّله
ِ
هفا سظمُا لٕىٍا جخ٣ازُ٘ ٚه داللت ال٣لمت والّباسةُ٘ ،زًب الؽاِش ؼّشٍخه في لٕت م٢خج ةُ٘ ،فبذ الىق بيُت راث
واٜاث داللُت ٔحر مخىاهُت٘ .الؽّش بىبّه ٘ىا بًجاصٍا ال بم٣اهُت في بىِخه الٙىُت للخىىٍف والخٙفُف اللٍٙي٘ ،خٙ٢ي
ُ٘ه ال٣لمت اإلاىحضة ،واللمدت الخاوٙت( ،)132و "برا ١ان ؤلاًجاص في ألادب الّشبي بالٔت في الىثر ٠ما هى بالٔت الؽّش،
٘ةن الؽّش ؤولى به مً الىثر ،ألن الؽّش في خاحت بلى ١ف ما ًٝىي دِاثم الخُاُ٘ ٥ه وٍٙسح اإلاجا ٥الهىال ٛؤحىدخه
وساء ألالٙاً والّباساث"( .)133وٍف ٚؤبى هال ٥الّع٢شي بًجاص الؽّش بٝىله" :وال ؤِش٘ه بال بالٔت في حمُْ الؽّش ألن
ظبُف الؽّش ؤن ً٣ىن ٠المه ١الىحي ومّاهُه ١السخش مْ ٜشبها مً الٙهم والزي ال بذ مىه ،خعً اإلاّشك ،وولىح
الٕشك"( . )134والُٝاط هىا ًِ الىق الؽّشي خحن ً٣ىن في ؤسقى دسحاجه وفي همىرحه ؤلابذاعي ،الزي حعخ٢مف ُ٘ه
يفاث ق الؽّشٍت والجما ٥وؤلابذاُ ظىاء الٝذًم مىه ؤو الخذًث٘ ،الؽّش "ٜىة مالٙت مً ِىاـش دُٜٝت جيخٍم
بىبُّتها ِلى الىدى الزي ًفىسها في ؼ٣لها اإلاالثم لخفشٍ ٚمادة الٝىة ٘حها ،وِلى خعب ما ًفشٗ الؽاِش مً هزه
الٝىة"(٘ .)135ال مجاُ٘ ٥ه للٙلخان اللٕىي ؤو حؽخِذ اللٕت ،وبّثرة ال٢الم٘ ،الؽاِش ً٢خب لٕخه في بنى حّبحرًت لُٝت،
معخٕال بم٣اهاتها الشمضٍت والعُاُٜت٘ ،خيخٍم ٜعشا لخخى ٜٚخحن جيخهي الٝاُ٘تُ٘ ،خلٝاها الٝاست نهاًت ١ف بِذ ،في

( )127بٕذاديِ ،لي خعً ،و١امف ،د .هجىي :صفىة كحاب اكدقصة اكدقصيرة حذا في مصر ،الىىاسط للذِاًت واليؽش ،ؿ.48
ً
(ً )128ىٍش :خمذاوي ،حمُف ( ٥٢دٌعمبر  :)٥٠٠٢اكدقصة اكدقصيرة حذا حنط أدبي حذًذ ،بدث ميؽىس في مى ْٜمجلت دًىان الّشب.
( )129ـٙىة ٠خاب الٝفت الٝفحرة حذا .ؿ .46
()130الجمضاوي ،نهلت :الّشبت مجمىِت ٜففُت ،ؿ .9
( )131ابً سؼُ ،ٞالّمذة .ج ،1ؿ.134
(ً )132ىٍش :الؽاًب ،ألاظلىب .ؿ .193
( )133الجىذي ،دسوَؾ :عل املعاني ،داس نهمت مفش ،الٝاهشة ،ه .1ؿ .166
( )134الّع٢شي ،ؤبى هال( ٥د.ث) :دًىان املعاني ،داس الجُف ،بحروث .ج ،2ؿ.87
( )135الشا٘عي ،جاسٍخ آداب الّشب ،ج ،3ؿ .54
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اهخٍاس ا٠خما ٥داللت الىق ال٣لُت ،وجخىاسد ؤلاًداءاث الزهىُت اإلاممىت في الفىس واإلاجاصاث ،وفي ِىاـش الؽّشٍت
ألايشي٘" ،ةرا ّ
الفىس الزهىُت الخاـلت مً ؤلادسا ،ٟؤٜام الل َٙاإلاّبر به هُئت لخلّ ٤
ِبر الؽاِش ًِ جلّ ٤
الفىسة
الزهىُت في ؤ٘هام العامّحن وؤرهانهم٘ ،فاس للمّنى وحىد آيش مً حهت داللت ألالٙاً"( ،)136خُث "ألالٙاً ١لها
جذيف في هالت الؽّش الٙىُت ،والعُا ٛهى الزي ٌّىحها ـٙتها الؽّشٍت بؽٙاُ٘تها وبًداءاتها ووع ٞجشُ٠بها ،وولّها
باليعبت إلاا ٜبلها وبّذها"( .)137وٍز٠ش الٝذماء همارج ؼّشٍت جخٙاِف بيُتها اللٍُٙت ٘خدعْ مّاهحها ،في بؼاسة لإلًجاص
والخ٢ثُٚ؛ ٜا ٥ابً سؼُ" :ٞالاحعاُ ؤن ًٝى ٥الؽاِش بِخا ًدعْ ُ٘ه الخإوٍف؛ ُ٘إحي ١ف واخذ بمّنى ،وبهما ً ْٝرل٤
الخخما ٥الل ،َٙوٜىجه ،واحعاُ اإلاّنى ،مً رلٜ ٤ى ٥امشت الِٝغ:
()138
م٢ش مٙش مٝبف مذبش مّ ــا *** ٠جلمىد صخش خىه العُف مً ِف" .
٠ما ؤن ألابّاد الشمضٍت للؽّش واخذة مً آلُاث بًجاصه١ ،ىن الشمض ًىلذ واٜت داللُت ،جىبث ٞهدُجت الدؽاب٤
اللٕىي دايف لٕخه ،بر "بن اإلابذؤ ألاظاس ي في ّ
ً٘ الؽّش والزي ًمح ه ًِ ؤهٍمت اللٕت ألايشي ،هى ؤن الٝفذ ُ٘ه
ِ
()139
ًتر٠ض ال ِلى الذاللت وبهما ِلى الشمض في هٙعهِ ،لى الخّبحر في راجه"  .وبلى حاهب ألابّاد الشمضٍت ًدمف الؽّش ؤبّادا
اهّٙالُت وحمالُت؛ جيخجها ِملُت الّذو ٥اللٕىي٘ ،الؽّش يش ٛإلاّخاد ال٢الم وحّبحره مخفف بجمالُاث الخّبحر ،وُ٘ه
واٜاث ببذاُِت ٔحر مدذودةًٝ ،ى ٥الؽاًب" :وإلاا ١ان الؽّش ؤديف في باب ال ًٙوؤؼذ جمثُال له ١ان ؤمُف بلى ؤلاًجاص
والٝفذ في جإلُ ٚالّباساث؛ ٘مً خٝه الا٠خٙاء بالّىاـش الشثِعُت ١اإلاعىذ واإلاعىذ بلُه دون الت ام الٙملت ،و٠ثرة
الشوابي مثف خشوٗ الّى ،ٚوالجش ،والمماثش٠ ،زل٢ً ٤خٙي الؽّش باإلاٝذماث دون الىخاثج ،وِ٢غ رل ٤ؤًما،
ماثال بزل ٤بلى الشمض وؤلاؼاسة واللمدت دون الخفشٍذ والخٙعحر"(.)140

خاثمة اكبحث:
و ٜٚهزا البدث ِلى مٙهىم ؤلاًجاص بىـٙه بيُت هفُت ١امىت في ِذد مً ألاظالُب ألادبُت ،التي ججّف
اللٕت لمً ٜالبها الٙني وجدىلها بلى ـُٕت سظمُت م٢ثٙت ًُخت ٘ ٥حها الخّبحر بلى دسحت ٜفىي مً الاٜخفاد اللٍٙي،
ومً زم جخىلذ ُ٘ه واٜت داللُت ٔحر مدذودة .وفي هزا الفذد ٘ةن البدث جىـف بلى الىخاثج الخالُت:
 ج٣اد البالٔت بٙىىنها ومباخثها جىدفش وٌُٙتها في ؤلاًجاص. ٌّمف ؤلاًجاص و٘ ٞمىٍمت مً آلالُاث البالُٔت وألاظلىبُت؛ وهي هىِان: دايلُت وجخّل ٞبالىق هٙعه وجخمثف في؛ البيُت اللٕىٍت والذاللت والخ٢ثُ ٚواإلاجاص ،وفي الخزٗ وؤلاًداء والشمضوالخلمُذ وؤلاؼاسة ،وفي الخىاؿ والاٜخباط والخممحن.
 وآلُاث ؤيشي ياسحُت حّمف ِلى بظىاد ألادواث وآلالُاث الذايلُت ،وجخمثف في اإلابذُ واإلاخلٝي وفي ألاظلىبوالعُا.ٛ
وفي الذساظت الخىبُُٝت الخإـُلُت جىـف البدث بلى آلاحي:

( )136الٝشواحني ،ؤبى الخعً خاصم ( :)1981منهاج اكبلغاء وصراج وألدباء ،جٝذًم وجد ُٞٝمدمذ الخبِب بً الخىحت ،داس الٕشب ؤلاظالمي ،بحروث ،لبىان ،ه.2
ؿ .19
( )137الخاوي ،د .ؤخمذ ( :)2016/1/25اكشكل في نظرٍة وألدب اكدقائذ ،مٝا ٥ميؽىس ِلى ؼب٢ت ألالى٠ت.
( )138ابً سؼُ ،ٞالّمذة .ج ،2ؿ.93
(ِ )139بذ الشخمً ،د :)1987( ُِٚٙ .وألدب الجاهلي في يرار اكذارصين مذًما وحذًثا ،داس ال٢ٙش لليؽش والخىصَْ ،ه .1ؿ.200
( )140الؽاًب ،ألاظلىب .ؿ .71
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ؤن هق الٝشآن بًجاصي بىبّه٘ ،بىِخه جٝىم ِلى هٍام لٕىي م٢ثٚ؛ في مٙشداجه وحمله وآًخه وظىسه٘ ،ىفه
بًجاصي ظىاء في مىالْ بحماله ؤو في جٙفُالجه.
ؤن هق الخذًث الىبىي ٌّذ مً ألاظالُب ؤلاًجاصٍت ،لخمح ه بّم ٞألاظلىب البُاوي الخالي مً الخىىٍف،
ووظمذ ألاخادًث الٝفحرة ،بجىامْ ال٣لم ،الٜخفادها اللٍٙي و٠ثا٘تها الذاللُت.
وجذيف هفىؿ ألامثا ٥والخ٢مت لمً ألاظالُب ؼذًذة ؤلاًجاص١ ،ىنها راث بيُت حّبحرًت ٜفحرة مٝخمبت،
وحّذ ؤ٠ثر الىفىؿ ألادبُت ٠ثا٘ت داللُت وسمضٍت.
الخىُّٜاث ألادبُت هفىؿ مىحضة ،حؽبه اإلاثف والخ٢مت في بيُتها اللٍُٙت الٝلُلت ،وفي وٌُٙتها الشمضٍت،
وؤهمُتها الذاللُت في بخاالتها ؤلاؼاسٍت إلاٙاهُم واظّت.
وحّذ الٝفت الٝفحرة ّ
ٌّ
حذا هفا مىحضاً ،مثف ؤٜص ى دسحاث الخ٢ثُ ٚوالاٜخفاد اللٍٙي٘ ،خخت  ٥الخذر في
حمف ٜفحرة ،وجادي بلى مٙاسٜاث مازشة ،جمخْ اإلاخلٝي وجٝىّه خحن جفف به بلى الجهاًاث اإلاذهؽت.
وَّذ الؽّش هفا بًجاصٍا ،جفآ ُ٘ه اللٕت لمً ٜالب مدذد ،ال مجاُ٘ ٥ه لبّثرة ال٢الم٘ ،هى هق مد٣ىم
بالىصنً ،جبر ال٣لمت ِلى معاوٜت جُّٙالجه٘ ،دعب ٤في خح لُ ،ٞوجىٍم ب٢ثا٘ت ِالُت ،لخخى ٜٚاإلاٙشدة خُث
جيخهي الٝاُ٘ت٘ ،خيخج دالالث وبًداءاث ٔحر مخىاهُت.

ربد باملصادر واملراحع:
-

ابً ألازحر ،لُاء الذًً (1420هـ ) :اإلاثف العاثش في ؤدب ال٣اجب والؽاِش ،جد :ُٞٝمدمذ مخي الذًً ِبذ
الخمُذ ،اإلا٢خبت الّفشٍت للىباِت واليؽش ،بحروث.
ابً الجىصي ،حما ٥الذًً (1422هـ) :صاد اإلاعحر في ِلم الخٙعحر ،جدِ :ُٞٝبذ الشصا ٛاإلاهذي ،داس ال٢خاب الّشبي
– بحروث ،ه.1
ابً الُٝم الجىصٍت ( :)1996بذاجْ الٙىاثذ ،جد :ُٞٝهؽام ِبذ الّضٍض ِىا ،وِادِ ٥بذ الخمُذ الّذوي
ؤحرهما ،م٢خبت هضاس مفىٙى الباص  -م٢ت اإلا٢شمت ،ه.1
ابً اإلاّت ِ ،بذ هللا (1990م ) :البذٌْ ،داس الجُف ،ه.1
ابً ٘اسط ،ؤخمذ ( :) 1997الفاخبي في ٘ٝه اللٕت الّشبُت ومعاثلها وظجن الّشب في ٠المها ،جد :ُٞٝمدمذ ِلي
بُمىن ،ه.1
ابً مىٍىس ،مدمذ بً م٢شم (1414هـ) :لعان الّشب ،داس ـادس – بحروث ،ه.3
ألاـبهاوي ،ؤبى وُّم ( :)1986دالثف الىبىة ،جد :ُٞٝمدمذ سواط ٜلّه جي ،وِبذ البر ِباط ،داس الىٙاجغ،
بحروث ،ه.2
ألاهذلس ي ،ؤبى خُان مدمذ بً ًىظ1420( ٚهـ) :البدش اإلادُي في الخٙعحر ،جد :ُٞٝـذقي مدمذ حمُف ،داس
ال٢ٙش ،بحروث.
بدحري ،ظُّذ خعً ( ِ :) 2004لم لٕت الىق اإلاٙاهُم والاججاهاث ،ماظعت اإلاخخاس لليؽش.
البخاسي ،مدمذ بً بظماُِف ( :) 1987الجامْ الصخُذ ،جد :ُٞٝمفىٙى دًب البٕا ،داس ابً ٠ثحر ،الُمامت –
بحروث ،ه.3
البىلُىس ي ،ابً ظُذ ( :)1973الاٜخماب في ؼشح ؤدب ال٢خاب ،داس الجبف ،بحروث.
البٕىي ،الخعحن بً معّىد (1420هـ) :مّالم الخج ًف ،جدِ :ُٞٝبذ الشصا ٛاإلاهذي ،داس بخُاء الترار الّشبي –
بحروث ه.1
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بً ِاؼىس ،مدمذ الىاهش ( :)1984الخدشٍش والخىىٍش ،الذاس الخىوعُت لليؽش – جىوغ.
الثّالبي ،ؤبى مىفىس ِبذ اإلال( ٤د .ث) :ؤلاعجاص وؤلاًجاص ،م٢خبت الٝشآن – الٝاهشة.
الثّالبي ،ؤبى مىفىس ِبذ اإلال( ٤د .ث) :ياؿ الخاؿ ،جد :ُٞٝخعً ألامحن ،داس م٢خبت الخُاة – بحروث ،لبىان.
الثّالبي ،ؤبى مىفىس ِبذ اإلال :)1985(٤زماس الٝلىب في اإلاماٗ واإلايعىب ،وبّت داس اإلاّاسٗ – الٝاهشة.
الجاخَِ ،مش بً بدش (1424هـ) :الخ ُىان ،داس ال٢خب الّلمُت ،بحروث ،ه.2
الجاخَِ ،مش بً بدش ( :)1964الشظاثف ،جد ُٞٝوؼشحِ :بذ العالم هاسون ،م٢خبت الخاهجي ،الٝاهشة.
الجاخَِ ،مش بً بدش ( :)1988البُان والخبُحن ،جد ُٞٝوؼشحِ :بذ العالم هاسون ،م٢خبت الخاهجي الٝاهشة،
ه.7
الجشحاويِ ،بذ الٝاهش :)2001( ،ؤظشاس البالٔت فى ِلم البُان ،جدِ :ُٞٝبذ الخمُذ هىذاوي ،داس ال٢خب
الّلمُت ،بحروث ه.1
الجشحاويِ ،بذ الٝاهش :)2001( ،ؤظشاس البالٔت فى ِلم البُان ،جدِ :ُٞٝبذ الخمُذ هىذاوي ،داس ال٢خب
الّلمُت ،بحروث ه.1
الجشحاويِ ،لي بً مدمذ ( :)1983الخّشٍٙاث ،لبىه وصدخه حماِت مً الّلماء ،داس ال٢خب الّلمُت بحروث –
لبىان ه.1
الجىذي ،دسوَؾِ :لم اإلاّاوي ،داس نهمت مفش ،الٝاهشة ،ه.1
الخمذاوي٘ ،اسط ًاظحن ( :)2014البنى الٙىُت :دساظت في ؼّش مجذ الذًً اليؽابي ،ه.1
الخمىي ،ابً حجت ( :)2004يضاهت ألادب ؤاًت ألاسب ،جدِ :ُٞٝفام ؼُٝى ،داس وم٢خبت الهال ،٥داس البداس-
بحروث ،الىبّت ألايحرة.
الخالذي ،ـالح ِبذ الٙخاح ( :)1996الخٙعحر والخإوٍف في الٝشآن ،داس الىٙاجغ ،ألاسدن ،ه.1
الخٙاجي ،ابً ظىان ( :)1982ظش الٙفاخت ،داس ال٢خب الّلمُت ،ه.1
يلُٙت ،خاجي ( ٠ ،)1941ؽ ٚالٍىىن ًِ ؤظامي ال٢خب والٙىىن ،داس بخُاء الترار الّشبي.
يلُف ،ببشاهُم ( :)1995ألاظلىبُت وهٍشٍت الىق ،اإلااظعـت الّشبُـت للذساظاث ،بحروث ،ه.
دساص ،مدمذ ِبذ هللا ( :) 2005الىبإ الٍُّم هٍشاث حذًذة في الٝشآن ال٢شٍم ،اِخنى به :ؤخمذ مفىٙى ٘ملُت،
داس الٝلم لليؽش والخىصَْ.
ساض يِ ،بذ الخُ٢م ( :)1980هٍشٍت اللٕت في الىٝذ الّشبي ،م٢خبت الخاهجي.
الشا٘عي ،مفىٙى ـاد :)1947( ٛجاسٍخ آداب الّشب ،داس ال٢خاب الّشبي ،ه.4
سلا ،مدمذ سؼُذ ( :)1990جٙعحر اإلاىاس ،الهُئت اإلافشٍت الّامت لل٢خاب.
سِذانِ ،بذ ال٢شٍم خعحن ( :)2006يفاثق ألاظلىب البالغي في الّفشًٍ الجاهلي وؤلاظالمي ،سظالت د٠خىساه
للباخث (مخىىه) ،حامّت ؤ٘شٍُٝا،
الشماوي ،ؤبى الخعً ( :)1976الى٢ذ في بعجاص الٝشآن ،جد :ُٞٝمدمذ يل ٚهللا ،د .مدمذ صٔلى ٥ظالم ،داس
اإلاّاسٗ بمفش ،ه.3
الضواهشةٌ ،اهش ( :)2013الخىاؿ في الؽّش الّشبي اإلاّاـش ،داس الخامذِ ،مان ،ه.1
الضٍاويِ ،بذ الّاوي ( :)2009اإلاا٠شوجخُُف في الٝفت الٝفحرة حذا باإلإشب ،ميؽىساث مٝاسباث ،اإلإشب ،ه.1
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صٍذانِ ،بذ ال٢شٍم ( :) 2003الىحح في ؼشح الٝىاِذ الٝٙهُت في الؽشَّت ؤلاظالمُت ،ماظعت الشظالت ،بحروث
لبىان ،ه.1
العب٣ي ،بهاء الذًً (ِ :)2003شوط ألا٘شاح في ؼشح جلخُق اإلاٙخاح ،جدِ :ُٞٝبذ الخمُذ هىذاوي ،اإلا٢خبت
الّفشٍت للىباِت واليؽش ،بحروث – لبىان ،ه.1
العشاج ،مدمذ ِلي (1983م ) :اللباب في ٜىاِذ اللٕت وآالث ألادب ،مشاحّت :يحر الذًً ؼمس ي باؼا ،سداس ال٢ٙش
– دمؽ ،ٞه.1
الع٣ا١ي ،ؤبى ٌّٝىب ًىظ :)1987( ٚمٙخاح الّلىم ،لبىه و٠خب هىامؽه وِلِ ٞلُه :وُّم صسصوس ،داس ال٢خب
الّلمُت ،بحروث – لبىان ،ه.2
العُىوي ،حال ٥الذًً ِبذ الشخمً ( :)1998اإلاضهش في ِلىم اللٕت وؤهىاِها ،جد٘ :ُٞٝااد ِلي مىفىس ،داس
ال٢خب الّلمُت ،بحروث ،ه.1
الؽاًب ،ؤخمذ ( :)2003ألاظلىب ،م٢خبت الجهمت اإلافشٍت ،ه.12
الفالح ،ـبخي( :)1960دساظاث في ٘ٝه اللٕت ،داس الّلم للمالًحن ،ه.1
ِبذ الشخمً :)1987( ُِٚٙ ،ألادب الجاهلي في آزاس الذاسظحن ٜذًما وخذًثا ،داس ال٢ٙش لليؽش والخىصَْ ،ه.1
ِبذ الفبىس ،ـالح (ٜ :)1982شاءة حذًذة لؽّشها الٝذًم  ،داس الّىدة ،بحروث.
ِبذ اللىُ ،ٚمدمذ خماظت ( :)1983الىدى والذاللت مذيف لذساظت اإلاّنى الىدىي الذاللي ،الٝاهشة ،ه1
ِبذ اإلاىلب ،مدمذ ( :) 1994البالٔت وألاظلىبُت ،الؽش٠ت اإلافشٍت الّاإلاُت لليؽش ،لىهجمان ،ه.1
ِخُِ ،ٞبذ الّضٍض (ِ :)2009لم اإلاّاوي ،داس الجهمت الّشبُت للىباِت واليؽش والخىصَْ ،بحروث – لبىان ،ه.1
الّع٢شي ،ؤبى هال( ٥د.ث) :دًىان اإلاّاوي ،داس الجُف ،بحروث.
الّلىيً ،ديى بً خمضة :الىشاص ألظشاس البالٔت وِلىم خٝاث ٞؤلاعجاص ،اإلا٢خبت الّفشٍت – بحروث ،ه.1
الُّني ،البذسِ :مذة الٝاست ؼشح صخُذ البخاسي ،داس ال٢ٙش.
٘مف ،ـالح (ِ :)1998لم ألاظلىب مبادثه وبحشاءاجه ،داس الؽشو ،ٛالٝاهشة.
ٜباوة٘ ،خش الذًً ( :)2001الاٜخفاد اللٕىي في ـُأت اإلاٙشد ،الٝاهشة ،ه.1
الٝشواحني ،ؤبى الخعً خاصم ( :) 1981مجهاج البلٕاء وظشاج ألادباء ،جٝذًم وجد ُٞٝمدمذ الخبِب بً الخىحت،
داس الٕشب ؤلاظالمي ،بحروث ،لبىان ،ه.2
الٝضوٍني ،الخىُب ( :)1993ؤلاًماح في ِلىم البالٔت ،جد :ُٞٝمدمذ ِبذ اإلاىّم يٙاجي ،داس الجُف – بحروث،
ه.3
الٝلٝؽىذي ،ؤخمذ بً ِلي ( :) 1987ـبذ ألاِص ى في ـىاِت ؤلاوؽا ،جد : ُٞٝدً.ىظِ ٚلي وىٍف ،داس ال٢ٙش –
دمؽ ،ٞه.1
الٝحرواوي ،ابً سؼُ :)1981( ٞالّمذة في مداظً الؽّش وآدابه ،جد :ُٞٝمديي الذًً ِبذ الخمُذ ،داس الجُف،
ه.5
الٙ٢ىي ،ؤًىب :ال٣لُاث ،جدِ :ُٞٝذهان دسوَؾ  -مدمذ اإلافشي ،ماظعت الشظالت – بحروث.
٠ح ًف1985( ،م )ِ :فش البيُىٍت مً لُٙي ؼتراوط بلى ٘ى١ى ،جشحمت :حابش ِفٙىس ،ه ،1بٕذاد.
ُ٠لُلىهِ ،بذ الٙخاح ( :)1985ال٢خابت والخىاسخ ،مٙهىم اإلاال ٚفي الثٝا٘ت الّشبُت ،داس الخىىٍش للىباِت
واليؽش ،الذاس البماء اإلإشب ،اإلاش٠ض الثٝافي الّشبي ،ه.1
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مال ٤بً ؤوغ ( :)1998اإلاىوإ ،جد :ُٞٝمإمىن يلُف ؼُدا ،داس اإلاّش٘ت بحروث لبىان ،ه.1
اإلابرد ،ؤبى الّباط ( :)1997ال٣امف في اللٕت وألادب ،جد :ُٞٝمدمذ ؤبى الٙمف ببشاهُم ،داس ال٢ٙش الّشبي –
الٝاهشة ،ه.3
اإلاعذيِ ،بذ العالم ( :)1982ألاظلىبُت وألاظلىب ،الذاس الّشبُت لل٢خاب ،ه.1
اإلاعذيِ ،بذ العالم (ٜ :)1984شاءاث مْ الؽابي واإلاخىبي والجاخَ وابً يلذون ،الؽش٠ت الخىوعُت للخىصَْ.
مىلىب ،ؤخمذ (  )1980ؤظالُب بالُٔت ،الٙفاخت  -البالٔت – اإلاّاوي ،و١الت اإلاىبىِاث – ال٣ىٍذ ،ه.1
اإلاىاوي ،مدمذ ِبذ الشئوٗ (1410هـ) :الخىِ ُٜٚلى مهماث الخّاسٍ ،ٚجد :ُٞٝد .مدمذ سلىان الذاًت ،داس
ال٢ٙش اإلاّاـش ،داس ال٢ٙش  -بحروث ،دمؽ - ٞه.1
اإلاُذاوي ،ؤبى الٙمف ؤخمذ بً مدمذ :مجمْ ألامثا ،٥جد :ُٞٝمدمذ مديى الذًً ِبذ الخمُذ ،داس اإلاّش٘ت -
بحروث ،لبىان.
اإلاُذاويِ ،بذ الشخمً ( :)1996البالٔت الّشبُت ،داس الٝلم ،دمؽ ،ٞه.1
الهاؼمي ،ؤخمذ ( :) 1999حىاهش البالٔت في اإلاّاوي والبُان والبذٌْ ،لبي وجذ ُٜٞوجىزُ :ٞدً .ىظ ٚالفمُلي،
اإلا٢خبت الّفشٍت ،بحروث ،ه.1
وهبت ،مجذي ،واإلاهىذط١ ،امف ( :)1984معجم اإلافىلخاث الّشبُت في اللٕت وألادب ،م٢خبت لبىان ،ه.2
الح ًذي ،د .امحن ِبذ هللا ( :)2006الخفاثق الٙىُت في الخ٢م وألامثا ٥الّشبُت ،ه.1
الُىس ي ،الخعً بً معّىد ( :)1981صهش ألا٠م في ألامثا ٥والخ٢م ،جد :ُٞٝد .مدمذ خجي ،د .مدمذ ألايمش،
الؽش٠ت الجذًذة  -داس الثٝا٘ت ،الذاس البُماء – اإلإشب ،ه.1

املجالت واكذورٍات:
 مجلت الذساظاث الاحخماُِت ،حامّت الّلىم والخ٢ىىلىحُا الّذد ()34 مجلت اإلاى ٜٚألادبي ،العىت  ،31الّذد .365 مى ْٜمجلت ٘٢ش وهٝذ ،الّذد .35مىامع إلانترند:
 ؼب٢ت ألالى٠ت مى ْٜاجداد ال٢خاب الّشب. مى ْٜاإلا٢خبت الؽاملت مى ْٜمجلت دًىان الّشب. -مى ْٜماظعت الىىس للثٝا٘ت وؤلاِالم.
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