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عنوان البـحث والـملّخص باللغة العربية:

)دالالت التراكيب في شعر عمر أبو ريشة( 

(ÖMER EBU RİŞE’NİN ŞİİRİNDEKİ YAPILARIN ANLAMLARI)

عقيل بركل

كلية اإللـهيات –جامعة إينونو  –ملطية 

أهم الدالالت  يعالـج هذا الـبحث دالالت الرتاكيب يف شعر عمر أبو ريشة، وهي تُعد من

فرد لـها بـحث مستقل، ييف رقّي الّشعر، كما أنّه لـم  اإلسهامهاألسلوبّية يف العصر احلديث؛ 

وتـحاول أن تكشف  ،حيث ترصد هذه الدراسة استـخراج األساليب البالغّية من قصائده وأشعاره

فس  أكثر اتساًعا الـمعاين يف الن قنفسه من مطالب ورغبات وتصورات، وذلك ألّن نطا يفما 

، وقد ا من الفنون البالغيةفنراه قد تفنن يف اللغة لَِيجَد لكل موضوٍع فنً  األلفاظ فيها؛ قمن نطا

الدراسة  لسياق. وقد أثبتتايُـخرُِج هذه الدالالت عن معانيها األصلية إىل معاٍن جديدة تُفهم من 

خدًما تلك الـمعاين الداللية تـحليل الـمضمون وتوضيح الـمعاين اليت أراد الشاعر التطّرق إليها مست

ر ليست عماًل سهاًل؛ على أّن دالالت الرتاكيب يف الشع يف غري أغراضها احلقيقية، وهذا يدلّ 

ا.وفهمهه األسرار البالغية هذ فإنّـما يتوجب على الباحث السعي الكتشا

عمر أبو ريشة، األسلوب، البالغة. دالالت الرتاكيب، الكلمات المفتاحّية:
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ÖMER EBU RİŞE’NİN ŞİİRLERİNDEKİ YAPILARIN ANLAMLARI  

AKİL BERKEL  

ÖZET: 

Bu çalışma, Ömer Ebu Rişe adındaki şairin şiirlerindeki bazı yapıların 

ifade ettiği manaları ele almaktadır. Çağımızda yapılan bu tür çalışmalar, 

şiirin değerinin yükselmesine katkısından dolayı en önemli delalet 

kalıplarından sayılmaktadırlar. Daha önce bu alanda bağımsız bir çalışma 

yapılmadığından dolayı bu çalışma, şairin şiirlerini inceleyerek Belagat 

kalıplarını O’nun beyitlerinden çıkarmaya ve O’nun içindeki istek arzu ve 

düşünceleri ifade etmeye çalışmaktadır. Çünkü manaların çerçevesi, 

lafızların çerçevesinden çok daha geniştir. Ebu Rişe’nin, Belagat ilminin 

bütün konularıyla ilgili bir sanat bulmak için dil alanında uzmanlaştığını 

görmekteyiz. Bazen bu ifadeleri kendi asıl anlamlarının dışında, sözün 

gelişinden anlaşılabilecek yeni manalarda da kullanabilmektedir. İşte bu 

araştırma, yaptığı içerik tahlili ile, şairin kendi hakiki anlamlarının dışında 

kullandığı bu ifadelerle değinmek istediği manaları açıklığa 

kavuşturmuştur. Bu çalışma ile, şiirdeki yapıların delalet ettiği manaları 

anlamanın kolay bir iş olmadığı, Belagata dayalı birtakım sırları keşfetmek 

ve anlamak için çok çalışmak gerektiği anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yapıların anlamları, Ömer Ebu Rişe, Üslup (Kalıp), 

Belagat 
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Getting the Meaning of the Plurality as Singular in the Holy Qur’an

Akıl BERKEL

Malatya – Inonu University – İlahiyat Faculty

Abstract:

İn this study it is discussed that the meaning at some structures in 
the poetry of the poet named. These kind of studies conducted in our time 
is counted as one of the mast important pattesns of signitiactiond we to 
for that it's contribution ontvalive of poam. Since there has not been 
conducted an independent study in this field before this study is trying to 
extract the poetry patterns from poptis couplets and to express poet's will 
and demands by examining his poetry. Because the frame of meanings is 
much wider than the frame of words. We see that Abu Risha sperializes 
in languge editing to find an art related to all subjects of Belagat 
Sometimes these expressions can be used in new meanings that can be 
understood from the coming of word in addition to it's original meanings. 
With this content analysis this research alarified the meanings that the 
poetx wants to mention with these expressions used outside of its real 
meaning. With this study it is understood that it is not easy task to 
understand the meanings that the structures in poetry signify, and it is 
necessory to work hard to discover and understand some Belagat based 
secrets.

Keywords:
The meaning of the structures, Ömer Ebu Rişe, Style (Mold), Belagat



Arapça olan bu tezin bölümleri:  

Bu Tez (Ömer Ebu Rişe’nin şiirlerindeki yapıların ifade ettiği 

anlamlar), bir önsöz, giriş, beş bölüm, bir sonuç ve en sonunda varılan 

sonuçlardan oluşmaktadır. Çalışmama konuya hazırlık yaparak başladım. 

Belagat açısından yapıların delalet ettiği anlamların öneminden, neden 

bunları seçtiğinden, önceki çalışmalardan, çalışmanın amacından 

bahsettim. Girişte Ömer Ebu Rişe’nin hayatından bahsettim. Daha sonra, 

ön hazırlık olması için girişte yapıların delalet ettiği manalar ve onların 

oluşma esaslarından söz ettim. Sonra; Birinci bölüm geliyor. Birinci 

bölümde, sadece kasr üslubunun delalet ettiği manaları inceleyen bir konu 

var. Sonra; iki konu ve iki girişten oluşan İkinci bölüm başlıyor. Birinci 

konunun başlığı; Haber kalıplarının delaletleri, ikinci konunun başlığı ise; 

İnşa kalıplarının delaletleri şeklinde oldu. Sonra Üçüncü bölüm geliyor. O 

da bir giriş ve iki konudan oluşmaktadır. Birinci konu; vasl (birleştirme) 

üslubunun delaletlerini içeriyor. İkinci konu ise; Fasl (ayırma) üslubunun 

delaletlerini içeriyor. Bunların ardından bir giriş ve iki konudan oluşan 

Dördüncü bölümü getirmiş oldum. Birinci konu, Nefy (olumsuzluk)le 

birlikte takdim (öne alma) ve te’hir (geriye alma) üslubunun delaletlerini 

içeriyor. İkinci konu, İsbat (olumluluk)la birlikte takdim (öne alma) ve 

te’hir (geriye alma) üslubunun delaletlerini içeriyor. Bütün bunlardan 

sonra bir giriş ve üç konudan oluşan Beşinci ve son bölüm gelmektedir. 

Birinci konu; Mübtedanın hazfedilmesini içermekte, İkinci konu; Mef’ul-u 

bihin hazfedilmesini, üçüncü konu ise Mef’ul-u bihin zikredilmesini içerir. 

En sonunda da bu çalışmadan beklenen en önemli sonuçları kapsayan 

Sonuç bölümü gelmektedir.     
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الالت التراكيب في شعر عمر أبو ريشةد

"دراسة بالغية "
 :مقدمة. 1
قدر هذا العلم، وجعله مرياث ، ورفع هتدي به ـنورًا نحمد هلل اّلذي جعل لنا من العلم ـال

وهداه إىل أقوم سبيل للبحث ويّسر له أسباب الفكر والنظر يف األنبياء وخلق اإلنسان، 
 . حقيقةـواألرض وصواًل إىل الـمعرفة وإصابة كبد ال ت ملكوت السماوا

ا وتراكيبه اهـية وفهم دالالتالعرب اللغة ، عن طريق تعلمخالقـالالعلوم ما يوصل إىل معرفة  ةوذرو 
م معرفة األساليب اليت يعبّ ـفيها، ومن ث والتعمقمعرفة الفصاحة، أو معرفة اللغة ـ اليت تبدأ ب

 شغلهم الشاغل عليه صدورهم. فقد كان الشعر ت طو انعن أفكارهم وما  اللغةها أصحاب ـب
تذّوق وتلذذ   "معجز الشعريـمعجزة، وقد صار "الـفيبهرهم ببالغته ال القرآنقبل أن ينزل فيهم 

، ولقد اجتمع من جهودهم أخرىمن جهة  حثٍ ـوأتّمل من جهة، ومدار انشغال وأتّمل وب
معرفية،  ـ ة الهمّ ـال وي خبة من العلماء ذـنائه نب، والذي قام يف بعظيم   يف أتصيل البالغة رصيد  

منهج  ـفقد مضت هذه الدراسة على منهج القدماء، ذلك ال خبة النقدية، وعلى هذاـوال
جد مسراًب إال هذه ـحيث ال يـحلياًل دقيًقا بـت احليليهـقوم على أتمل الرتاكيب وتيلذي ا

القلب، وهذه الكلمات ال تستطيع االستفادة منها،   ا هـحّسه الروح ويفور بـالكلمات اليت ت
ة ارتباط كلماتك ببعضها، وحسن مرتبطة ببعضها؛ وعلى قدر قو   ها معىنـبل الكلمة مستقلة ل

ها من البالغة ويكون حظك من اإلحسان  يكون حظّ  ،مفردات كالمك ـل صياغتك 
األديب،   غاألدب، فنبو  و رسإال دا الدقيقة والعميقةواإلجادة، وال يلتفت إىل هذه اجلوانب 

؛ فحذق األديب والشاعر ات وعالقمن ترابط  اظاأللفاللغة؛ كل هذا يكمن فيما بني  ونبوغ
، مدركةبصريًة  خصائصها، صياغةً دالالت الرتاكيب و  الفائقة على صياغة ماهـمقدرت يثبت
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  ليونتها اللغة تكمن يف  ونبوغتومض يف كيانه، و تصف كل فكرة وتعب عن كل مجلة ينطقها 
 معاين.ـ ها دقيق الـوطواعيتها وإفادت

 جال ـمجديد يف  ه عمل  أنّ  علىالدراسة،  ههذـضرورة الزمة ل يُعدمجهود الذي بذلته ـوهذا ال
حديث، فوقع اختياري على  ـحثنا على الشعر الـنا يف بعمل مي واألديب مجيًعا. فقد عل الالبحث 

خمتلفة،   ومعانٍ  فصيحةٍ  بلغةٍ يف داخله  عّما بو ريشة الذي عّب معي الكبري عمر أـالشاعر األل
مارها،  ـث دراسةهذه ال يتؤ ولكي تُ حتمل دالالت متفردة تفوح منها رائحة البالغة العربية. 

وتوضع   ،بصدٍق وقوةٍ  من مجيع النواحي على تغذيتها وتنميتها دائًما أعمل  أن جيب عليّ 
 مقتدرا وأغوار األدب على أسرار الشعر  متعرفًاأن يكون األديب  ، ولذلك البدّ وضًعا خاًصا

م: عقليته، وبيئته، وظروفه،  متكلّ ـف على المنها يتوقّ  على اإلبداع األديب. وهذه األمور كلّ 
 ة. افته، وثروته اللغوية، وقدرته اللسانيّ وأحواله، وثق

فينبغي على الدارس معرفة الفروق اليت ّن دارسي األدب مشغولون به، أدم لذلك نرى منذ القِ 
دالالت الرتاكيب يف ) احن بصددهـواليت ن ةً تضّم علوًما كثري  اتكمن وراء النظم، ابعتباره

اإلنسان ليقي   ا يت يتوصل إليهث والمتحدّ ـ نسان التعكس هنا بالغة اإل ( شعر عمر أبو ريشة
والتفاهم وتبادل اآلراء والتعرف على  الرتابطها يكون ـ، وبأخطـللسان والقلم من الوقوع يف الا

النحو والصرف  العلوم ، وأهمبني اإلنسان وغريه من الناس حقائق واألفكارـوالوجهات النظر 
سدت، فعلوم اللغة حفظت اللغة العربية  فلوال هذه العلوم لضاعت اللغة العربية وف ،والبالغة

 .اء اللغة العربيةها الدور األساسي يف بقـكان ل  قدلّزوال والضياع و من ا
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 ابقة:سّ الدراسات ال

ودراسة بعض حدث عن حياة الشاعر، تتـ يتقمت إبجراء دراسيت لبعض كتب األدب، ال لقد
، كما تصّفحت بعض البالغيةبنية ال جالـوخاصًة يف مجوانب الفكرية والعملية منها، ـال
والدّكتوراه اليت تناولت هذه الّشخصّية، ولكن ما  ماجستري ـرسائل المؤلفات وبعًضا من ـال

ومن  ، ةبالغيّ من النواحي ال مقتطفات ـبعض ال إالدالالت الرتاكيب عن حّدث ـوجدت من ت
ها ـريشة(، تقدمت ب ن عمر أبوة يف ديوارسالة ماجستري بعنوان )البنية األسلوبيّ  تلك الرسائل،

م، حيث   2018جزائر، عام ـمهيدي، الـعريب بن الالطالبة مروة ساييب، من جامعة ال
مبادئ والظواهر األسلوبية يف شعره من الناحية الكالمية  ـهم الأحدثت فيها الطالبة عن ـت

شعر عمر أبو  يفة الصور الفنيّ كالتكرار والتضاد واالنطباع والدقة، ودراسة اثنية بعنوان )
م، حيث   2010ن، عام ريشة( لألستاذ عصام الدين يوسف أمحد نور من جامعة أم درما

  موسيقا الشعرية من اللغة واألسلوب واخليال، ودراسة اثلثة ـاثره األدبية والآعن  اث فيهحدّ تـ
 (، من خب واإلنشاء يف شعر عمر أبو ريشةـمجاليات ال، حتت عنون )ياسر حسن العبدهللال

خبي ـالبالغية لألسلوب ال ضعن األغرا ث م، يتحد 2018مدينة العاملية، عام ـة الجامع
د  محمّ ـ( لالبناء الفين يف شعر عمر أبو ريشةن )احت عنو ـتواإلنشائي، وأخريًا هناك دراسة 

عن  احدث فيهـم، حيث ت 2011من جامعة الشرق األوسط، عام  الـحيصةاد خالد عوّ 
 إىل  إىل التكرار والتضاد والتناص وصواًل  ا ن طول وقصر تطرق فيه وحدة إيقاع القصيدة م

 التشبيه واالستعارة. 
مقطع،  ـوالغزل، والتناص، وشعرية ال كانت معظمها دراسات تناولت العاطفة،  فقدا ما عدا أمّ 

يتحدث فيه عن حياة  الذي جوانب ـم الـومن ثة عنده، والصور الشعريّ  ،ومسرحياته الشعرية
كثري من   ايهوهذه الدراسات مل يقف عل ،ة وانتقاله بني سوراي وفرنسا وإنكلرتاليّ الشاعر العم

  منهم. لة القلياحثني إال القلّ  والبنيالدارس
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 :موضوع ـالسبب يف اختيار ال
حواًث تطبيقية  ـرغم كثرة البحوث التطبيقية يف الشعر العريب بشكل عام إال أيّن ال أكاد أجد ب

  ، لدالالت الرتاكيب يف شعر عمر أبو ريشة فائدة املرجوة من دراسيت ال إنّ ستويف مكاتبنا، و ت
ها من أهم الظواهر اليت امتاز  ـإىل كون دعو تة، اليت ابعتبارها ملحمة ملختلف األساليب البالغيّ 

ابعتبارهم  َظ بعناية النقاد والدارسني مل حت إال أّن مثل هذه الدراسات  ، األدب العريب اهـب
أكثر من اهتمامهم ابلتعمق   ،ارجية للصور الشعرية، والّرمز، واألسطورةاخل اهرابلظو يهتمون 

سلوب عمر أبو ريشة يف  ألتوضيح  ي، هاان بصددهأهذه الدراسة اليت و ، يف املضمون األديب
سلط الضوء ت حيث  عد أيًضا ذات نظرة مشولية ألعماله،وهي تُ  ،لدالالت الرتاكيبتناوله 
هذه  ـّمة فائدة علمية وأدبية ونقدية لـ، ما يعين أّن ثيف شعرهر العريب معاين األدبية للشعـالعلى 

 . الدراسة
 
 هدف من البحث: ـال

معاين الدفينة وراء األلفاظ  ـحليل الـتهو  ،هذا البحثهدف األساسي من إعداد ـاليعد 
من خالل دراسة نصوص من  براعة الشاعر وحذاقته السر الكامن يف عنالظاهرة، والكشف 

تـحليل للنص األديب، معتمًدا على ة والفنيّ جمالية ـوصول إىل الغاية اللل  ة،بالغي  دراسةً  اثرهآ
ته أيًضا يف خدمة اللغة العربية؛ لغة القران الكرمي ، وتكمن أمهيّ األشعار يف شعر عمر أبو ريشة

 . اويةكتب السمال هللا سائر الذي به ختم 
 
 
 



 

5 
 

 
 

 : أقسام البحث ابللغة العربية
 ومخسة فصول)دالالت الرتاكيب يف شعر عمر أبو ريشة( من مقدمة البـحث:  يتكون هذا

مة ونتائج. فبدأت الدراسة ابلتمهيد لـموضوع البحث، تـحدثت فيه عن أمهّية دالالت ـوخات
الرتاكيب من الناحية البالغية، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، والـهدف من البحث، 

فقد خصصته للحديث  هاأما بعدمر أبو ريشة، حياة الشاعر عالـمقّدمة عن يف حدثت ـتو 
ثــّم جاء الفصل األول: دالالت الرتاكيب وأسس تكوينها، مهيدي عن ـعن مدخل ت

دالالت أسلوب ( وفيه مبحث واحد يتناول دراسة دالالت الرتاكيب يف شعر عمر أبو ريشة)
  يف، الذي جاء عمر أبو ريشة( دالالت الرتاكيب يف شعرّم بدء الفصل الثاين )ـث ،القصر

، وتناول الـمبحث الثاين  خبـأسلوب ال ت مدخل ومبـحثني؛ تناول الـمبحث األول دالال
مدخل ومبـحثني أيًضا؛  يف. ثـّم بدء الفصل الثالث، والذي جاء ءأسلوب اإلنشادالالت 

أسلوب  تناول الـمبحث األول دالالت أسلوب الوصل، كما تناول الـمبحث الثاين دالالت 
حثي ابلفصل الرابع، الذي جاء من مدخل ومـبحثني؛ تناول الـمبحث الفصل. ثـّم اتبعت بـ

التقدمي والتأخري مع  ، وتناول الـمبحث الثاين دالالت مع النفي دالالت التقدمي والتأخرياألول 
. ثـّم جاء الفصل الـخامس واألخري، والذي تكون من مدخل وثالث مباحث؛ تناول  مثبتـال
وتناول الـمبحث الثاين حذف الـمفعول به، وتناول الـمبحث حذف الـمبتدأ، لـمبحث األول ا

الـخاتـمة اليت اشتملت على أهمِّ النتائج الـمرجوة من   ت الثالث ذكر الـمفعول به. ثـّم جاء
 البحث.
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 : أبو ريشة: نشأته وثقافته ومكانته اللغوية واألدبية  . عمر1.1
 :ه ومؤلفاته. نشأته وحيات1.1.1

ريشة، وقد كان شافع من أبناء األمراء يف عشرية  وهو عمر بن شافع بن الشيخ مصطفى أب
حدروا من آل حي ان بن مهنا بن عيسى  ـ جٍد مؤث ل وأبٍس شديٍد، انـأصحاب م ماملوايل، وه
هم قوة  ـعلى الشعر منذ القدم وكان لعشريت اربيعة من طيء، انكبو  وفضل بن أبمن ساللة 

ماة، وأرسل العثمانيون شافًعا إىل  ـمعر ة إىل حـالعثماين، إذ حكمت أطراف ال العهد هيمنة  يفو 
ّم  ـعاد إىل بلده موظّفا يف اإلدارة، ث العلم ًئا مناآلستانة لتلقي العلوم فيها، ولـّما حصل شي

 قى إىل قائم مقام يف منبج. ارت
موايل وشيوخ القبائل من  ـال ده أُمراءأن  أجدا"قل بعض الص حفيني على لسان عمر وقد نَ 

قد قِدموا من احلجاز فأسر السُّلطان رشاد أحدهم وهو أمحد كبري  ،مهناـالط وفان والعابد وال
ريشة،   وأب رة العربيِّة حيث توجد قلعةُ جزيـموايل لتمرُّده على الوجود العثمايّنِ يف شبه الـقبيلة ال

دينة إسطنبول، وعلى ضفاف البوسفور اكتسب جد نقل العثمانيُّون رهينتهم أمحد إىل م
الش اعر احرتام السُّلطان وتقديره، فتح ول الغضب إىل رضا، وانقلبت النِّقمة مود ة، جعلت 

ةً ـحاكَم أيمر أن يوضع على عمامة أسريه ريشًة مُ ـال جواهر، فأصبحوا يُدعون آبل ـ ِبَكرمي الحال 
 . 1"ريشة

يف مدارسها االبتدائية، واستقر يف حيِّ   مذيتتل يف حلب  اه ب صأما عمر أبو ريشة فقد قضى 
مدارس االبتدائية ليتعلم، ـمجاور للقلعة، وأدخل الناشئ إحدى الـحديد التالباشا قرب ابب ال

 . 2مدة تُقارب من السنوات األربعـالذي تتلمذ على يديه لهجت الشهبندر ـمعلِّم هو بـوكان ال
ها،  ـحانـمعروفة يف قدودها ورقصتها وألـمتوارثة الـقاها الويف حلب يستمع الفىت إىل موسي

خامسة عشر من عمره، ويبدو أن ه صادف  ـم يتجاوز الـل الذي ، وهوويتأثر كله  ويْطرب لذلك 
 

 .35م: ص  1994 بيسان للنشر والتوزيع، فلسطني، ،1 ط،  1عمر أبو ريشة حياته وشعره، ج مجيل، ،علوش 1-
  .368: ص 1968دار املعارف،  ،1950-1850، ، األدب العريب املعاصر يف سورايساميكيايل، انظر   -2
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ها، وقرأ فيها، وتعل م العزف على إحدى  ـعليها وعلى أصولهًوى يف نفسه ومياًل، فعكف 
ميِّز صحيَحها من زيفها.  ـها وأصبح يـامت له مقاماتها، وظل هذا دأبه روًحا حىّت استقـآالت
من الزمان   مدةميل إليها واالستماع قد الزمه ـموسيقا والـحن نرجح أن  هذا الت علق ابلـون

ها لذاته، كأن يرتك اللعب ويعود إىل ـكثرٍي من األمور، مهتٍم ب  وشغله، وهو الفىت الن اشئ، عن
حلو له من  ـمختارة ما يـصواًت رخيًما أو يعزف على آلته ال البيت حىّت يسمع نغًما حلًوا أو

عر الذي ورثه عن أمه وأبيه، ـاألل حان والنغمات. والتقى يف نفس الفىت جدوالن؛ جدول الشِّ
الذي تعلق به وأساغه ووجد يف نفسه موطنا وأثرا، وما   ا موسيقـل الوِشد ة عنايتهما به، وجدو 

جدولني يف هذه النفس الش ف افة ينبِّئ عن والدة مبكرٍة ـيف التقاء هذين الأّن من ريٍب 
حو الت شكل رويدا رويدا. وبعد انقضاء السنوات األربع يف ـإلبداعاٍت مرتقبٍة أتخذ طريقها ن

جامعة األمريكية يف بريوت ـتعليمه الثانوي يف ال لله ليكمارسه إبمّث "قام أبو  ومنحلب، 
، فبدأت عندئذ تظهر اهتماماته األدبية وتتفت ح مواهبه  م1924وكانت مباَشرته فيها عام 

 .3"لشعريةا
الذي كان له دور  مهًم يف تثقيفه  " معلِّمني منهم: "فريد مدورـيد عدٍد من ال على وقد تتلمذ

وإرشاده، ورافق عددا من الّتالميذ منهم: صباح السعيد، جورج صلييب، يوسف الطبي،  
متتابعة أثر  كبري  يف تفتُّح الوعي  ـ سياسية الة ولألحداث الهؤالء وللجامعـوغريهم، وكان ل

الوطين والقومي لدى عمر فثار مع الث ائرين، وانفعل ابألحداث فوقف خطيًبا وشاعرًا ومؤلًِّفا 
ن الصغري ومسرح أل ف مسرحيته األوىل بعنوان )ذي   م1929يف عام " ًيا يف هذا السِّ
 .4" قار(

الن سيج، والس بب يف ذلك   انشسرت ليدرس الكيمياء وصناعةوه إىل مأرسله أب"ويف العام نفسه 
ج  ـحالـحياة الـرغبة والده يف صرفه عن طريق األدب والفنِّ وإبعاده عن ال مة، فبيته يضِّ

 
 .307م: ص 1968بريوت، دار االنوار،  ،2 سامي، الشعراء األعالم يف سورية، طالدهان  -3
 .28م: ص 1931، مطبعة حلب، رعمر مسرحية ذي قا ،ريشةأبو  - 4
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 . 5" شاعرعراء؛ األب شاعر  والبنت زينب شاعرة  واألخ ظافر ابلشُّ 
عر، ستجاب لنزعته الفنِّية وميله عله قريبًا من األدب، لذلك اجتفكان يعيش يف بيئٍة  إىل الشِّ

 . 6حتهـحني ظهر االنعطاف األديب يف قريـومنذ ذلك ال
كما أّن له مكانة  حديث،  ـمن كبار شعراء العصر الاألدابء والشعراء يف عصره  عّده وقد

وهو اإلنسان الش اعر األديب الدبلوماسي، ال ذي محل يف عقله " مرموقة يف األدب العريب
يف أعماله وشعره   عنها عب  به احلب  والعاطفة للوطن ولإلنسان وللتاريخ السُّوري والعريّب و وقل 

فدرس   ،مام دراسته العلياـم  سافر إىل لندن إلتـث ،معاينـدع الصور والكلمات والأبرقى وأب
عر يقرأ عيون  عر كيمياء األصباغ والنسيج يف مانشسرت لكن ه على ما يبدو انصرف إىل الشِّ الشِّ

، بو، غراي، كما  براون ينغ اإلنكليزي وعلى اخلصوص شعر شكسبري، شلي، كيتس تنيسون، 
مقاالت والقصائد اّليت  ـعدًدا من ال أبو ريشة كتب  ،مفض لـلري بوصفه شاعره الأن ه درس بود

  م أرسل قصيدًة طويلةً 1932حلب ويف التاسع من يناير ـجهاد( بـجل ة الـكان يُرسلها إىل )م
يتحد ث فيها عن فتاة أحبها وأراد الز واج منها فقِدم إىل حلب ليأخذ  (حبِّ ـمة الـ خات)عنواهنا 

حزن فنَظم يف ليلٍة ـها قد ماتت فتحط م قلبه وهد ه الَـ فلم ا عاد وجد أنّ هذا الز واج، ـرضا أهله ب
 ها: ـومن أبيات(حبّ ـمة الـخات)وعب  عن قصته بقصيدٍة  ،7" واحدٍة راثءها

ـــرِيُر بصـــِ أُ " فَر ُعمــــــ  الـــد هَر اَنشـــرًا ســـِ
زين قــد اســتَـَوت َوَعِجيــب  ـشــ   مُس حــُ

ـــَرى ـ ـــَر ُأخـــــــــ ـ ٍة ِإثـــــــــ ـــَر طَعنــــَ ـ ة  ِإثــــــــــــ  طعنــــَ
ــــــَما ــــــاِة وِفيـــــــــــــ ــــــي احلَيـــــ ـــــُت فـِـــ  فَتـَـــــَأم لـــــ

 

ـــرَا وُ ــــــــ  ـــــــــــ ـاُن اآلاَلِم يَقـــ ــَ ـــِليوِلســــــــــــ ـــــــــــ  ـــــ
ـــلِّ أْن  ـــــــــــ رِي ِظــ ــَ يش يف غــــــــــــ  أَرَاين أَعــــــــــــــِ

ــــــــــويل ـثـــــــــَرْت هــــــــــذه ال ـاَشَة حـَــــــ  ُحشــــــــــَ
ى ــُت أَبــــيِن علــــى اخلَيــــاِل وأُْعلــــَ  8"ُكنــ

 
 

عري ة الـوللش اعر الكبري عمر أبو ريشة الكثري من األعمال وال يف اتريخ   مهمةـمسرحيات الشِّ
 

 .4م: ص 1988 دار املعرفة، دراسة يف شعره ومسرحياته، ،عمر أبو ريشة حممد امساعيل،  ،دندي -5
 .74: ص 1995، دار ابن حزم، 2تمة األعالم للزركلي، ج حممد خري، ت ،رمضان يوسف - 6
 .315–314سامي، الشعراء األعالم يف سورية: ص  ،الدهان  -7
 .25م: ص 2017دمشق،  -دمشق: اهليئة العامة السورية للكتب وزارة الثقافة ،عمر، األعمال الكامل: القصائد ،أبو ريشة -8
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عر العريب ال عري ة نذكر:ـدواوين والومن هذه األعمال وال ،حديثـالشِّ  مجموعات الشِّ
 . 1936شعر: صدر يف حلب عام  -1
 . 1947شعر: يف بريوت عام   –َمن عمر أبو ريشة  -2
 . 1959ختارات: صدر يف بريوت عام ـم -3
 . 1971مي: صدر عن دار العودة يف بريوت عام ـغن يت يف مأت -4
 . 1978ودية( عام مملكة العربية السعـلأمرك اي رب: صدر يف جد ة )ا -5
 ديوان عمر أبو ريشة: ضم أغلب قصائد الدواوين الس ابقة وصدر عن دار العودة يف -6

 بريوت.
 .مطبوعة: مسرحيات )ذي قار، الّطوفان(ـومن مسرحياته ال -7
جموعة ـم تنشر:)مالحم البطولة يف التاريخ العريب(، وهي مـمجهولة اليت لـومن أعماله ال -8

 .عشر ألف بيٍت من الشعرَتزيد على اثين 
عرية: مسرحيات )الـومن ال -9 ، سـمسرحيات الشِّ حسني بن علي، اتج ـمرياميس، الـمتنيبِّ

 .9حمل، ...( وغريها
عرية الـجليزية، والكثري من الـ ديوان شعٍر ابللغة اإلن"وله  اليت تعدُّ   مهمةـمؤلفات والقصائد الشِّ
عرية بني شعراء الأبدع األعمال  من  .10"من القرِن العشرينعرب يف النِّصف الثاين الشِّ
 
 
 
 
 

 
 291م(: ص 2005، مصر، 1حسن، موسوعة الشعر العريب احلديث واملعاصر، )مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، ط يوسف ،نوفل -9

 .22: ص ، املصدر السابقاألعمال الكامل 10-
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 :ومولده ووفاته . نسبه2.1.1
فقد كان   ،ها الصُّوفية والتوجُّه األديبِّ يف الشعرـكما ذكران سابًقا يف عائلٍة سادت  نشأ أبو ريشة

شـافع أبـو ريشـة من أبـنـاء أبوه شاعرًا وكذلك أخوه ظافر، إضافة إىل أخته زينب، فأبوه "
ريشـة إىل األسـتـانه ليـتـلـّقى العلوم  أبومواىل، أرسل الـعـثمـانـيون شافع ـمـراء يف عـشـيـرة الاأل

هذه  ـقام بم حكم واإلدارة حىّت بلغ درجة قائمـيف وظائف ال الـش اب شافع فـيـها، وتـدر ج
اٍء شديٍد  فتاًة من أعرق األسر فيها، وهي على ذكا بفلسطني مدينة، وتز وج من بلدة عكّ ـال

 .11" وورعٍ 
ما جعل َخطواته األدبية األوىل أكثر ـ، م(أبو ريشة)أثر يف نفسية عمر كلُّ ذلك كان له 

   سهولًة ومنارًة أكثر من غريه.
حم د  ـخها. فاألستاذ )مـمؤّرِخون يف مكان والدة الشاعر عمر أبو ريشة واتريـوقد اختلف ال

مع األستاذ )عمر الدقّاق( يف اتريخ  فق ويتّ  ،12م 1901ق غبايل( يرجع مولده لعام شفي
م ومنهم الدكتور سامي الد هان والدكتور  1908د يف عام لِ خرون أن ه وُ آ، وذكر 13مولده

على ذلك،  ضيف م"هو اتريخ ميالده الّصحيح، وأ1908الذي يقول إن  عام  ،أمحد اجلندي
ع مرور الزمن"، بينما جند بعض التاريخ منذ ربع قرٍن، وال ََييُد عنه م فقد كان يـَُردِّد هذا

 . 14م1912ؤكِّد مولده حبلب سنة املصادر ت
دقيٍق  ، وذكاٍء مفرٍط، وحسٍّ ةٍ فذّ  عمر أبو ريشة شاعر  كبري ، وأْلمعي  ابرز ، وهو ذو شاعري ةٍ و 

عَر من أوسع أبوابه فبّز فيه، واعتلى وساد األقران، والشاعر عمر أبو ريشة   ُمرهٍف، طرق الشِّ
عر له  نميدامتمكِّن يف  مقلد غريشاعر  حركة الشباب ـ. التحق الشاعر بمتميزـال منهجهالشِّ

 
 .29: ص القاهرة، مكتبة املصرية ،ط 3األدىب،  أصول النقد ،أمحد ،الشايب 11-
 . 1236: ص 2مليسرة، ج وسوعة العربية احممد شفيق، امل ،غبايلانظر  12-
 .415: ص م 1971التوزيع، دار الشرق االوسط للطباعة والنشر و  ،دب املعاصر يف سوريةنون األعمر، ف ،الدقاق -13

 .316: ص م 2002 ،ألردن ا، 1، ط دار أسامة للنشر والتوزيعأمراء الشعراء،  وسوعةعباس، م ،صادق 14- 
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يناضل يف سبيل حترير سوراي من االنتداب ة الذي كان الوطين املنبثقة من حزب الكتلة الوطنيّ 
ىل  الَفرنسي، وال غرابة أن يتأث ر ابجلوِّ الوطيّن، والروح القومية، وأن يكتب شعرًا وطنًيا يدعو إ

ة يف سوراي، منفرًدا عن حمافظة  م رش ح نفسه لالنتخاابت النيابيّ 1940التحرُّر. ويف عام 
 .15حلب، ولكن ه ُحورب وَفِشلَ 

بدأ عمله   ،مجمع العلمي يف دمشقـعضًوا يف ال "اُنتخب م1948يف العام  ويف العام
فرتة حياته   كما انتخب خالل ،جامعة العربيةـالدبلوماسي كملحق ثقايف لسوراي يف ال

البازيلية لآلداب كاريوكا ريودي جانريو، وعضوًا يف  ميةـاألكاديبلوماسية عضًوا يف الد
 . 16" م1970ُأحيل إىل الت قاعد يف العام  حيث  ميةـهندي للثقافة العالـمجمع الـال

 م بعد أنْ 1990موز ـخامس عشر من تـموافق الـعمر أبو ريشة ليلة األحد ال"ُتويّفِ الش اعر 
ملك فيصل يف ـإثرها مد ة سبعة أشهر يف مستشفى الجلطٍة دماغيٍة لزم الفراش على ـُأصيب ب

الّرايض، وبعد الوفاة نُقل ُجثمانه بطائرٍة خاصٍة من الّرايض إىل حلب حيث مت  دفنه  
 . 17"هناك

 
 
 
 
 
 
 

 
 .126م: ص 1990.اغسطس600أدب ونقد، السنة السابعة عدد رحيل عمر، ،أبو ريشةانظر  15- 

 .76: ص م 2007 األردن،-ر والتوزيع، عمان الشعر والشعراء"، دار اليازوري العلمية للنش حممود، ،الشيخ - 16
 .35م: ص  1994الرواد للنشر والتوزيع،  ،مع نصوص خمتارة ،حياته وشعره ،مجيل، عمر أبو ريشة ،علوش 17-
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 : . مكانته اللغوية واألدبية3.1.1
عر العريّب ب"لقد ترك الّشاعر السُّوريُّ عمر أبو ريشة  مات ـمّيز شعره من سـما يـبصمته يف الشِّ

عر والشُّعراءسنكتِشُفها ُكلُّ  وقد استطاع أن   ،نا عنده، وخاص ًة أن ه نشأ يف بيئٍة تفوح ابلشِّ
م ـو سفري أم ته، لمغرب، فهـالش ام ومصر والو جمع ما استطاع أن يقوله الشُّعراء يف العراق ـي

جادها، ـموم أُم ته، يتغىن  أبمـحمل هـان ي كان يشَغلها، ولكن ه كتسيطر عليه الوظيفة اليت
م َتصرفه الس فارة عن أن يرفع  ـل ،ها ـها ونكباتِ ـ ر آالمها وأحزانِخها، ويصوّ ـويتحد ث عن اتري

مؤمنني أبن  هذه األم ة كانت ـوالذكرى تنفع الصوته وعقريته أبن يصّوِر األحداث وأن يُذكَِّر؛ 
، وكانت لـها اتريخ  عميق ، وكانت لـ جاد ، وكان لـمها أـل ، ـها فتوحات  ها صوالت  وجوالت 

محيطة  ـهذه األجواء األدبية ال قهرت اإلمباطورايت يف عصرها الغابر، وكانت إمباطوريةً 
عرية معاصرة، وتثور  ـ، وقد كانت الشبيبة تتأثر ابألحداث البشاعران أد ْت إىل تفتُّح موهبته الشِّ

ائر ل هم وقصائَدهم، ـة يف سبيل االستقالل والقومية العربية، فريسل الش باب مقاالتلمعارك الد 
 . 18"ويقف عمر خطيًبا وشاعرًا قبل أن يَبُلغ الثامنة عشرة من عمره

عر له أسلوبه الجاـ شاعر  أصيل  متمكِّن  يف م" والش اعر عمر أبو ريشة  منفرد،  ـممي ز والـ ل الشِّ
عر وسوله طريقته يف غريه من الشُّعراء. فأنت حني تقرأ قصيدًة من  منها ـمته اليت يتمي ز بـ الشِّ

ختم به قصيدته تلك ويكون  ـمٍط معنٍي ولكن ه يفاجئك يف آخرِها ببيٍت يـشعره تسري على ن
حشد  ـابإلضافة إىل أن  الش اعر ي ،مفاجأٍة أو إاثرةٍ ر فيكون بيت هذا البيت خالف ما تتصوّ 

مفاجأة  ـن الصُّور واألخيلة يف قصيدته حىّت لكأن ك يف وسٍط معمعٍة من الهائاًل م كمًّا
ريشة، مخسة   بوحلب يف عهد عمر أ وأنت تعيش يفخياالت والظ واهر اليّت ال تتخي لها ـوال

 .19" يّب الوض اء ها وجهها األدـعشر عاًما استعادت خالل
مام دراسته يف بريوت ـم انتقل بعد ذلك إلتـث حلب، مدينةـ تلق ى عمر دراساته االبتدائية بوقد 

 
 .307: ص ، املصدر السابقالشعراء األعالم يف سورية 18-
 .75لشعر والشعراء: ص ا ،حممودخ، الشي 19-
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جامعة األمريكي ة يف بريوت يف العام ـحصل على شهادة البكالوريوس يف العلوم من ال"  و
ناعة النسيج،  ها فنون ص ـلَيدرس يف جامعات ؛جلرتاـم سافر بطلب من والده إىل إنـث، 1930

عاد إىل حلب يف و  ميةـلعالجوائِها الثقافية اهدف االستفادة من أـم  ترك لندن إىل ابريس بـث
م، عمل يف بداايت حياته العملية مديرًا لدار الكتب الوطنية يف  1932/ أاير /  16

 .20"حلب
 . (1953 – 1949ُعنيِّ وزيراً مفوضاً لسوراي يف البازيل )كما أنّه "

 . (1954- 1953ُعنيِّ وزيراً مفوضاً لسوراي يف األرجنتني وتشيلي ) 
 (. 1958-1954سفرياً لسوراي يف اهلند ) ُعنيِّ 

 . (م1959 – م1958ُعنيِّ سفرياً للجمهورية العربية املتحدة يف اهلند ) 
 . (1961 – 1959ُعنيِّ سفرياً للجمهورية العربية املتحدة يف النمسا ) 

 . (1963- 1961يف الوالايت املتحدة األمريكية )  ُعنيِّ سفرياً لسوراي
 . 21" (7019_  1964يف اهلند ) ُعنيِّ سفرياً لسوراي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .12م: ص  2005دار املعرفة للطباعة والنشر:  حسان الطييب، روائع الشعر املعاصر،، أنس ،بديوي -20
 .76: ص املصدر السابق، الشعر والشعراء - 21
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 : . دالالت التاكيب وأسس تكوينها2.1
 : . مفهوم التاكيب ودالالهتا1.2.1

كثرياً    ةحديثـل يف العصور العمِ ستُ اُ  ، كما أنّه متأخرةـمصطلح يف العصور الـشاع هذا اللقد 
و بني   ،دسناأو اإل نظم و الأعلى معىن االئتالف  احلقيقيةه ال يؤدي الداللة نّ أعلى الرغم من 

من اجزاء  أينصل يف هذا املصطلح هو الدمج بني جز األ نّ أل للجملة األساسيةركان األ
منحوتني  ينأمن جز  مركبة ـال الكلمة أي ز جربط  عن اللغة علماء فقد عّب  الكلمة،

مصطلح الرتكيب  نّ أويبدو  ،مصطلح الرتكيبـ م بمن صلت وصد منحوتةـال )كالصلدم(
متأخرين ليدل على إسناد  ـمن لفظتني استعاره عدد من العلماء الة تكوين لفظ الذي يعين

   .22جهما كما تدمج يف اللغات األجنبيةـوليس دم ابعضهما بعضً إىل لفظتني 
"هو اجلمل، ألّن الكلمة اجملردة من الرتكيب تبقى  الرتكيب:  رى أنّ واستنادا على هذا الكالم ن 

 . 23هلا"  ال معىنمبهمة 
وقد  النص،املعىن للفظ أو اجلملة أو  اليل اليت يدرس تفاصيل الداللة أوتوى الد"الـمس  و

الداللة( علماء اللغة العربية قد ًا وحديثًا وهو ما يطلق عليه )علم املعاين( أو )علم  اهتم به 
للغة مدى قابلية أية لغة على القدرة التقييمية للمعاين اليت جتول يف  وفيه جيد الدارس

 .24"النفس
أحدمها إابنة الشيء أبمارٍة تتعلمها، واآلَخر   ، الدال والالم أصالن" وقال ابن الفارس:
 ،والدليل: األمارة يف الشيء ؛فاألو ل قوهلم: دلَْلُت فالاًن على الطريق ،اضطراب  يف الشيء

  .25"الد اللة والدِّاللةبني وهو 
 

 .19 ص م: 2005، عمان، 1صفاء، ط  دار نظرات يف اجلمل العربية،انصح،  كرمي حسني  ،اخلالدي 22-
 .7ص قصة اإلعراب )اعراب اجلمل( طبعة جديدة، )دار اهلدى، اجلزائر(:  ،إبراهيم ،قاليت 23-
دار الكتب العلمية، لبنان  ،1، ط 2جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، ج  ،األمحد عبد رب النيب بن عبد رب الرسول ،فكري -24

 .8م: ص  2000بريوت 
 .259م: ص  1979 -هـ 1399السالم هارون. دار الفكر  بدع :مقاييس اللغة، تح  ،ابن فارس25- 
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 .26هم منه غريه" فُ  ؛هم فُ "الداللة كون الشيء مىت وقد عرفه الكمال بن مهام بقوله:
 .27"َدّل يَُدّل داللًة؛ يقال" َدلّه على الطريق يَُدلّه ِداللًة وَداللًة ودلولًة "  والداللة مصدر

ق على  االط رِ  حو:ـنَ  املدلول والثّاين: الّداّل، أحدمها:": عندهم من حتـقيق أمرين للدالةوالبد  
َفة اليت ، ول()مدل على وجود َشْخصٍ  (دال  )فإن ه  الباب؛  ُتَسم ى َحَصَلْت لِلط ْرقوهذه الصِّ
 . علم الداللة علم يدرس املعىن بوجه عام ومن هنا نستنتج أنّ . 28داللة"
 : .أسس تكوين التاكيب2. 2.1

مكوانت  اللفظية اليت هي جملة اليت ترتكب من عدد من البىنـال" اللغويةنعين ابلرتكيب 
وفق  ،متكونة من نظام من األصوات متتالٍ ـاللفظية هي ال جملة، وهذه البىنـالرتكيب أو ال

مركبة من عدد من األلفاظ ـجملة الـ، وبصورة أوضح فإن الرتكيب يعين: القواعد علم الصرف
 .29"اي هذا الرتكيب معىن مفيدا أو مقصودً يؤدّ  ويلزم أنْ  معني،وفق نسق 

موضوع علم  رولقد تطوّ ، اللغوية العلوم اللغوية وغريِ  كلِّ   اهتمامِ  حلّ ـم"فصار هذا العلم 
حّط اهتمامه هو البحث يف أصول معاين ـالداللة عب اتريخ احلديث، ففي بدايته كان مَ 

فهذا ، ولقد التصق بتعريف هذا العلم عدد من الدارسني ،الكلمات وطرق تطور تلك املعاين
أي عزل الكلمات  ؛فردات قائمة على معاين امل ّن االنطالقة األوىل لعلم الداللة كانتينبه أب

بعالقة الكلمات  فصار يهتمّ  ،اهدفا منشودً  وحققر عن سياقها وتراكيبها بعد ذلك مث تطوّ 
 همأو العجمي  فأصبح يعاجل مستوايت أخرى من اللغة جبانب من املستوى  ، بعضها بعًضاب

 
التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي  ، 1 ج م،816حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد السياسي، ت ،ابن اهلمام  26-

 .79ص الشافعية واحلنفية: 
. واملعجم الوسيط 133، 132/ص 1. والعّدة 439. والُكلِّّيات /ص 199/ص 1واملصباح املنري  126ظر إىل لسان العرب صان 27-

1/294 
 .42-41ىل ِعْلم املنطق: ص نظر إىل مدخل إا 28-
 .46(: ص حممد يونس، )علم اللغة ،علي 29-
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  و ال أييت السابق فهمفهوم ـابل والرتاكيب اللغوية.30"جملـمستوايت هي الرتاكيب والـهذه ال
  ، تكوينها يف جب عليه من أْن يكون له قواعد وأسس يعتمد عليها ـإذ ي بصورة عشوائية

 بذات دالالت حبيث تركب اجلملة احلاجة هذه اليت تعب عن  الكلمات  انتقاء تتمثل يفو 
، ويف واضحـا عند الـمخاطبعلى أْن يكون ، النفسيف  مكنتعن ما هو  مفصحة صرَية

لذا   ل،والقبو هم يف الفَ  مخاطبـجـملي بوضوح حسب حالة الـال اوت الرتكيبتفي اللغة العربية
، وذلك خبـمخاطب عند إلقاء الـعلى حالة ال يف عينه االعتبارأن أيخذ  متكلمـالعلى  يلزم
مخاطب  ـنقصان، والأو من دون زايدة  الوضع تالئم هذه  خب على شكل كالم،ـال يوصل أبن 

 ثالث حاالت هي: هل" لـحكم الـخبابلنسبة 
 ىلقحالة يُ ـحكم، ويف هذه الـمخاطب خايل الذهن من الـال أن يكونخب )االبتدائي( ـال -1

 . خب خالياً من أدوات التوكيدـإليه ال
اليقني يف حكم، وينبغي الوصول إىل ـمخاطب مرتددًا يف الـأن يكون الالـخب )الطليب(  -2

 .الشك  حلّ ـحل فيها مـكن من نفسه، ويله ليتم ن توكيدهحسُ ـحال يـمعرفته، ويف هذه ال
جب أن  ـحال يـخب، ويف هذا الـحكم الـ مخاطب منكرًا لـأن يكون ال الـخب )اإلنكاري( -3

 .31" مؤكد أو أكثر، على حسب درجة إنكاره من جهة القوة والضعفـخب بـيؤكد له ال
  تعطي الكالم ارتقاء أدبًيا اصر جد أّن هناك عنـاألركان الثالثة، ن أْن تـحدثنا عن هذه وبعد 
مقدار  ـ وب" .ةواألفئد ممفاهيـوال يف النفسهيمنة ـمااًل وإبداعاً، وقدرًة على التأثري والـ ج وأتتيه
متوائمة غري جتمع يف الكالم من هذه العناصر، متالئمًة غري متنافرة، ـْمِكُن أن يـما ي

مخاطب، يكون تسامي الكالم ـل المقتضى حاـُمَتحابّة غري متباغضة، مطابقًة ل متشاكسه،
 . 32"سّلم الكمال األديّب الرفيعيف 

 
 . 8سامل سليمان: املعجم وعلم الداللة للطالب املنتظمني واملنتسبني، جامعة امللك عبد العزيز، جدة: ص  ،مخاس -30

 .53–52م: ص  2009لبنان، -دار الطباعة العربية للنشر والتوزيع، بريوت ،1ط  ،العزيز، علم املعاينعبد  ،عتيق 31-
 .28م: ص 1996بريوت،  -دمشق، الدار الشامية-دار القلم، عبد الرمحن بن عمر امليدان الدمشقي، البالغة العربية ،حبّنكة -32
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 : شروط بالغة التاكيبو  البالغة ماهية.3. 2.1
على مالمح ف ابلتعرّ  وجب علينا البدءُ  لَذا على معرفة الفصاحة،  فة  وقّ متَ  ةِ البالغَ  فةَ معرِ إّن 

، تتالقى فيه  هادئً  جاوراً ـها سهلة النطق، متجاورة تحروفَ "فهي أن تكون  :الفصاحة
حافل ـها األدابء والشعراء يف مـتداول ، كماتكون مألوفة االستعمال وتتجاوب أنغامها، وأنْ 

  .33"األلفاظتصريف   أنظمةجارية على   وأْن تكون ،الشعر واألدب 
 من إذا خلص كالمه  العجميعبارة عن البيان والظهور، يقال أفصح " :اللغة يفوالفصاحة 

ذا ذهب عنه اللباء وزالت عنه الرغوة، وأفصحت الشاة، إذا  وأفصح اللنب، إ اللكنة واللحن،
   .34" وُءهصفا لبنها عّما يشوبه، وأفصح الصبح إذا ظهر وعال ض

هي ُحْسُن الكالم مع فصاحته " :اللغةأّن البالغة عند أهل د التعرف على الفصاحة نرى عوب
 . 35" معىن املرادـوأدائه لغاية ال

؛  ، أيابلشيءِ  بلغُ تَ و  ، وصل وانتهى ؛، أياا وبالغً لوغً بُ  بلغُ يَ  يءُ الش   لغَ بَ "وىف لسان العرب: 
   .36"وصل إىل مراده

 أي؛ قاربنه.  37ومنه قوله تعاىل )فَِإذا بـََلْغَن َأَجَلُهن (
حال، فال بّد فيها من التفكري يف ـمقتضى الـهي مطابقة الكالم الفصيح لاالصطالح: "ويف 

مبتكرة منّسقة حسنة الرتتيب، مع توّخي الدقّة يف انتقاء ـّيمة القوية المعاين الصادقة القـال
هم  ـالكلمات واألساليب على حسب مواطن الكالم ومواقعه وموضوعاته وحال من يكتب ل

 
، 1مصر، ط –دار الطباعة احملمدية القاهرة  بني النظرية والتطبيق، النظم البالغي، الرزاق عبدبن  حسن بن امساعيل ،جناجيُ ـال 33-

 .90م(: ص 1983
 ط، 3علي بن إبراهيم، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ج  ،واحلسيين الطاليب ،العلوّي، َيىي بن محزة بن املؤيد ابّلل   34-

 .57هـ(: ص  1423 ، ، ريوتب–املكتبة العنصرية ، 1
 .128: ص  الـمصدر السابقالبالغة العربية،  -35
 .419هـ: ص  1414بريوت،  –، دار صادر 3، ط 8حممد بن مكرم بن على، لسان العرب األنصاري، ج  ،ابن منظور -36

 2سورة الطالق، اآلية:  37-
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 .38" أو يلقى إليهم
ــرى أنّـــ  ــذا نـ ــى هـ ــمُّ ـوعلـ ــ  هم سـ ــًة ألنـ ــة بالغـ ــى الـــ "ها ـالبالغـ ــهـتنهـ ــامع فيفهمـ  ،معىن إىل قلـــب السـ

ها، فتنتهـي بـك إىل مـا فوقهــا، وهـي الـبالغ أيضـاً. ويقــال: ـبُلغـًة ألنـك تتبلـّـغ بـ  لُبلغـةّميت اـوسـ 
هللا عــّز وجــل: "هــذا ها تؤّديــك إىل اآلخــرة. والــبالغ أيضــاً: التبليــغ، يف قــول ـالــدنيا بــالغ ؛ ألنّــ 

 .39"َبالغ  لِلن اِس" أي تبليغ . ويقال: بلغ الرجل بالغًة؛ إذا صار بليًغا
عّلمــك هللا  -اعلــم"حسن بــن عبــد هللا بــن ســهل رمحــه هللا لــبعض إخوانــه: ـل الــ وقــال أبــو هــال

ــن أهلــــهـالــــ  ــه لــــك، وجعلــــك مــ ك عليــــه، وقّيضــ ــّ ــتعّلم، وأوالهــــا إ، خري، ودلــ ــّق العلــــوم ابلــ ّن أحــ
علم البالغة، ومعرفة الفصاحة، بيقينها وقـد علمنـا أّن  ،معرفة ابهلل جّل ثناؤهـبعد ال -تحّفظابل

 .40"م يقع علمه إبعجاز القرآنـمعرفة الفصاحة لـعلم البالغة، وأخّل ب اإلنسان إذا أغفل
يقول الدكتور مازن   ، محدثني لـمحوا عالقة علم البالغة بكتاب هللاـومن هنا فإن الدارسني ال

حت راية القرآن والبحث يف إعجازه، وهذا  ـت والفصاحة  مبارك: "وهكذا نشأت البالغةـال
َخصُّ ابلتأليف، بل لقد ظل ت ـتصبح علمًا مستقاًل يُ  أن ها إىلـ البحث هو الذي وصل ب

 41ها عالقًة بفكرة إعجاز القرآن والدفاع عنها" ـنضجها واستقالل البالغة بعد
ما سبق  ـونستنتج م االنتهاء والوصول إىل الغاية،، فهي معىن العامـيف هذا القول غري الوليس 

 .42وائلويني والبالغيني األوهذا رأى معظم اللغ ،نمرتادفتا الكلمتني أنّ 
 
 

 
لبنان،  –املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس 1عاين" ط وامليان حميي الدين، علوم البالغة "البديع والب  ،ديب ،حممد أمحد ،قاسم  -38

 .8م(: ص  2003
 .7ص : 1هـ، ج  1419بريوت، –الصناعتني، املكتبة العنصرية ،سعيد بن َيىي بن مهران أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن، لعسكريا 39-
 . 1: ص املصدر السابق الصناعتني، 40-
 .36: ص لطباعة املصحف الشريف جممع امللك فهد ،1سلمني ابللغة العربية خدمة للقرآن الكرمي، ج ة املعناي حممد،أمحد بن  ،اخلراط -41
 .51ص  املصدر السابق: املعاين، -البالغة – الفصاحة -42
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 :. التاكيب يف الدراسات النحوية والبالغية4.2.1
وقد زها  جاد علم البالغة، ـساعدة يف إيإّن دراسة الرتاكيب النحوية تعد من اهم العوامل اليت 

ها  ـحىت جعل ل واألدابء وتواردت عليه فيما بعد جهود النحاة واللغويني جاهلي ـمنذ العصر ال
بينهم،  ّم تناقلوها فيما ـها أصول وقوانني دّونوها ثـكما جعلوا لقواعد النحو،  قواعد مثل 

ه من العجيب ف أسرارها، كما أنّ من أراد أن يتعمق فيه ويكش ـحتذى هبا لـعلم ي وأصبحت
جاز والقصر ـحذف والذكر، واإليـم والتأخري، والـخب واإلنشاء، والتقديـيف ال" 43من مل يرى

مرتمجة  ـولن يغىن ما تقّدمه الكتب ال، وعمدة التعبري أصل الكالمفائدة وهي  وغريها
أبعادا جديدة وتفتح آفاقا  واألساليب الغربية عما تتسم به لغة الضاد، وإن كانت تضيف 

محاضرات خالدة ما دامت اللغة ـها هذه الـاألساليب البالغية الىت عرضت ل ىوستتبق ،واسعة
القلوب، ولن يقدر على إنكارها من سولت له نفسه وظن العربية حية يف العقول وانبضة يف 

 .44" عصر وختّطى الزمانأنّه سبق ال
خّطها لنا عبد القاهر الـجرجاين على الوجه  ، اليت القويّة والدمغات ، الناهدة ومن اإلضافات 
 حقيقة ـال درًسا لقواعد اإلعراب وأنظمةمن كونه  ابلنـحو العريب االرتقاءهو و  اللغوي والبالغي

وسرا يف  لسبل الداللة على الـمعىن، ودلياًل ، إىل كونه اساًسا لبالغة الكالم العريب، اللغوية
حيث   وإصابة الغرض إلفادة الـمعىن الـمراد  الـمتكلم ينتقيه الّنظم وحسن الداللة اليت  مهارة

  ل "اعلم أْن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعميقول فيه 
الرسوم اليت  حفظـهجت فال تزيغ عنها، وتـعلى قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه اليت نُ 

 45خّل بشيء منها" ـمت لك فال تُ ـرس
 ليس نْ أ اعلم" يقول: حيث أيًضا القاهر عبد عند الكالم هذا أنّ  نرى منطلقـال هذا ومن

 
 . 6ص  ، املصدر السابق:املعاين -البالغة -الفصاحة -43

 .137ص   ، املصدر السابق:البالغة العربية 44-
 .94عرفة، بريوت: ص عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، حتقيق حممد رشيد رضا، دار امل ،اجلرجاين -45
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  وأصوله  قوانينه ىعل  وتعمل (النحو علم)  يقتضيه اليت الوضع كالمك   تضع أنْ  إال النظم
  بشيء  خلّ ـت فال لك  متـرس اليت الرسوم حفظـوت عنها تزيغ فال هجتـن اليت مناهجه وتعرف

 فينظر  وفروقه، ابب  كل  وجه  يف ينظر  نأ  غري بنظمه  الناظم يبتغيه شيًئا  نعلم ال  أانّ  وذلك  منها
  زيد  ومنطلق زيد  وينطلق ينطلق وزيد  منطلق زيد) قولك: يف تراها اليت  الوجوه ىلإ خبـال يف

 . 46("منطلقـال هو  وزيد زيد منطلقـوال منطلقـال وزيد
تفرق  ها هذا النظم وهذه الفصاحة وهذه البالغة اليتّـ أن"، أبسرها مسألةـ ال يوّضحي ـجرجانـفال

كما    بني كاتب وآخر، وشاعر وغريه، وبني انظم وسواه، هي التصرف يف الوجوه النحوية
 مل مجيع أوجه البالغة والفصاحة. هذا هو معىنـلك أنه شما ذكرت لك يتبني ـذكر، وم

 . 47" جرجاينـدالالت الرتاكيب الذي أشار إليه ال
اجلملة اليت ترتكب مـن " على الرتاكيب اللغوية أي ومن هنا نرى أّن علم البالغة يوجه اهتمامه

ة هــــي اللفظيــــ  جملة، وهــــذه البــــىنـمكــــوانت الرتكيــــب أو الــــ  اللفظيــــة الــــيت هــــي عــــدد مــــن البــــىن
النحـوي: هـو ا فالرتكيـب إذً  ،متكونة من نظام مـن األصـوات متتـال وفـق قواعـد علـم الصـرفـال

لعالقــة معنويــة والرتاكيــب تبحــث يف مســتوى العالقــات القائمــة بــني  أكثــركلمتــني او   اجتمــاع
كـــذلك لتكـــوين كتلـــة   مورفيمات ـالـــ حديدها، وبـــني ـحظها وتـــ ـالفونيمـــات داخـــل اجلملـــة بغيـــة لـــ 

 . 48"اذات داللة تؤدي غرضا معينً  ةملغوية منسج
مركبة من عدد من األلفاظ وفق نسق معني، ـجملة الـال"وبصورة أوضح فإن الرتكيب يعين: 

يه اجلملة، اليت  ويلزم أن يؤدي هذا الرتكيب معىن مفيدا أو مقصوداً، ويف اللغة العربية نسمّ 
مراد منها  ـليدة حسب القصد اها استخدامات عدـة، ولملة فعليّ ـملة امسية وجـتنقسم إىل ج

ملة  ـمركبة، وجـجملة الـجملة البسيطة، والـة، والجملة اإلخباريـجملة االبتدائية، والـمثل ال

 
 .81: ص صدر السابقامل، دالئل اإلعجاز 46-

 .269  :جامعة املدينة العاملية، ص ،1اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكرمي املرحلة: بكالوريوس، ج  مناهج جامعة املدينة العاملية،47- 
 .101زائر: ص  ية بن عكنون، اجلصاحل، الرتاكيب النحوية وسياقاهتا عند اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، ديوان املطبوعات اجلامع ،بلعيد 48-
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متعلم ـوعليه فإن معىن الرتكيب يفيد الغرض الذي يتبعه ال وغريها.ملة الصلة، ـحال، وجـال
مزيد  ـوال ،لب البالغة هو النحوصُ  نّ أ ،جرجاينـعبد القاهر ال ما يراهلعبارة من العبارات وهذا 

 . 49"النحو ما يقتضيهّن النظم أن تراعي معاين النحو فيه، ألوخي ىل النظم وتُ إرجع دائما تُ 
 القواعد  واليت نطلق عليها" أسس خاصة،و  أمره غال وفق قواعد موالرتاكيب اللغوية ال يستقي

وسوف نبني  ، لغات من ال وغريها يف اللغة العربية جملـاليت تضبط تكوين ال النحوية
ها نظام  ّـ يوضح: "أنوإذا كان تعريف اللغة يبني و  ، العربية يف اللغة  خصائص الرتاكيب اللغوية 

ها للتجزئة، وينفذها الفرد وسيلة للتعبري عن ـمتواضع عليها اتفاقا تتسم بقبولـمن العالمات ال
 . 50أغراضه"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .42: ص ، املصدر السابقمختلفة عند اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ـها الـالرتاكيب النحوية وسياقات -49

 .46حممد يونس، )علم اللغة(: ص  ،علي 50-
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 :شةري  و. دالالت التاكيب يف شعر عمر أب2
ى ما أحال إليه لفظه على أوضاع اللغة،  تتخطّ  ال تكاد الرتكيب دالالت عديدة  إّن لـمصطلح

وثقى ال ختفى على  يف العرف اللغوي واستعماالته يف العرف النحوي صلةً  استعماله  فبنّي 
يه  جاور فـا ال تا كليً مثقف يف النظر، إذ تكاد تنطبق الثانية على األوىل انطباقً ـالباحث حىت ال

الستظهار جهات التخالف بني العرفني، فالرتكيب   ا واسعً جمااًل ضيق ال يفسح  حوـعلى ن إال
 .51حروف البسيطة ونظمها ليكّون كلمة ـهو مجع ال
فيبز خصائصها، ويظهر  الداللية عند عمر أبو ريشة له أسلوبه البالغي الـمميز  والرتاكيب

الغيون فيحسن عرضه يقف عند ما قاله الب البالغيون، وهو ال  ما قرره ها يف ضوء ـدالالت
،  مناهج ـال فيه تتسابق، جلياته وإبداء الرأي فيهـفحسب، بل يتجاوز ذلك إىل مناقشاته وت

هو داللة على التمكن والفصاحة، وحسن التصرف يف " ، وت اإلمكاان يف  القرائح وتبدي
 .52"معىنـا يف اللرتتيبه ها تبًعاـحتل مكانـتها  ـمت األلفاظ أو أخرتك إن قدّ الكالم، فإنّ 

حقيقات ـقد وقفناه عند تحن بصدد هذا الدراسة ـوقد تـجّل كثري من الدالالت يف شعره ون
جاالت تطبيقية ـها، من مـيف هذه الدائرة وما يلحق ب بقيناه زمنا طال وامتدّ أمسائله و ـالعلماء ل

غة ميادين أخرى رحبة  لغريه من فروع علوم البالحديث واألدب، وله كما ـيف التفسري وال
 دب. ، هي تتبع خواص الرتاكيب يف الشعر واألةً فسيح

قد فرغوا منه،  ه أمر  ىل األصول العامة لبالغة اللسان ألنّ إكما قال أبو يعقوب ال للوصول 
هذا   ة عندمعينّ  جاالتٍ ـنة ومحديد خواص تراكيب الكالم يف حقول معيّ ـا للوصول إىل تنّ إو 

 .53ويف هذا العلم وهذا العصرالشاعر وهذا الكاتب 
 

رية صيدا الكناش يف النحو والصرف رايض بن حسن اخلوام، )املكتبة العص ،عماد الدين وإمساعيل بن األفضل ،الفداء، األيويب  وأب 51-
 .132م(: ص 2000ج، 1ط،  1بريوت، 

 م،2019بر، أكتو  18التقدمي والتأخري يف صحيح البخاري )دراسة بالغية("، جمموعة مواقع مداد، اتريخ الوصول " 52-
http://midad.com/article/221220/ 1ص بالغية: -دراسة-البخاري-صحيح-يف-والتأخري-التقدمي. 

 .6: ص دالالت الرتاكيب، املصدر السابقة انظر 53-
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 :. دالالت أسلوب القصر1.2
،  فاوتة تمابعتبارات  جرى فيه من تقسيمات ما  لكثرة  وذلك ، يتمّيز القصر بكثرة مصطلحاته

جهات يظهر لـهم ابب  ـويف كٍل جهة من هذه ال، من جهات عدة فقد نظر إليها الدارسون
حثه، وكشف عن جوانب ـبمـجاالت هم عبد القاهر ـل قفت ذلك لـماوكان  من التفصيل

فهو من األساليب الغنية ابالعتبارات الدقيقة،  ،54مختلفة من طرفهـالداللة يف األحوال ال
مغزى  ـمجرى لطيف الـ فن  دقيق ال"هو لذا نرى أّن القصر  والـمالحظات العميقة الشّيقة،

 .55"الفوائد غزير األسرارمقدار كثري ـجليل ال
  .حبوسات  ـم أي 57( ِخَيامِ ْـ ال يف  َمْقُصْورَْات   ُحْور  ) تعاىل:  قال ،56حبسـال اللغة يف والقصر
 الطرف قاصراتُ  وهنّ  غريه، إىل تطمح مـل إذا هذا على نفسي وقصرت  حبسته رتهقصّ  وتقول

  هم. ـل درمهًا  جعل إذا فرسه  وعلى عياله على اللقمة  هذه وقصر ،أزواجهنّ  على نّ هقصرُ  أي
 .58أي حبستها عليه  (عمال البيت وتربية األوالدعلى أمرأة ـرت القصّ )وتقول: 

  بطريقٍ  (موصوف أو صفة) بشيءٍ  (صفة أو موصوف) شيءٍ  خصيصُ ـت"ويف االصطالح 
م وتوسط ضمري الفصل ـما والعطف والتقديّـ وما شابه ذلك مثل إن (ما وإال) خصوصٍ ـم

  مقصور عليه على األرجح. ـلجنس والباء داخلة على اـمسند إليه بالم الـمسند أو الـوتعريف ال
يف   محمدٍ ـخصيص الشعر بـ، وت(ما حممد إال شاعر  )كتخصيص حممد ابلشعر يف قولك: 

 وقصر الشعر على ،على الشعر يف األول (حمدـم)قصر  و، أ(حمدـإال م ما شاعر  )قولك 
 .59" الثاينمثال ـيف ال (حمدـم)

 
 .31: ص املصدر السابقدالالت الرتاكيب،  54-
 .283ص  ، املصدر السابق:مسائل املعاين ـعلم املعاين: دراسة بالغية ونقدية ل  55-
، 1لبنان، ط -لتعريفات، دار الكتب العلمية بريوت ب اكتا،هـ( 816علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:  -56

 .175م(: ص  1983
 . 72سورة الرمحن، اآلية: ص  -57
 .5ص  :بريوت –: دار اجليل 3، ج 3جالل الدين القزويين الشافعي ، اإليضاح يف علوم البالغة، ط  ،خطيب دمشق -58
 .5: ص مصدر سابق اإليضاح يف علوم البالغة، -59
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ويقال  "تدلُّ عليهبعبارة كالمّيٍة خصيص شيٍء بشيٍء ـتوالقصر يف اصطالح علماء البالغة: "
خصوصة من طُُرق  ـجْعُل شيٍء مقصورًا على شيٍء آخر بواحٍد من طُُرٍق م"يف تعريفه أيضاً: 

 .60ر"مفيد للقصـالقول ال
فهو يـجري بني الفعل  ،والـخبمبتدأ ـ بني ال وإذا ما نظران إىل القصر نرى أنّه كما يـجري

وأنت إذا تـمكنت منه يف الـموضع ملكت عليه ، الـحالوالفاعل والـمفعول والـحال وذي 
عند  موصوف ـالخصيص ـالقصر راجعة على ت "أنّ  الـمعىن يف ملة ـوج ــحكم يف الباقـيال

أو يف  لـمن يعتقده شاعرًا ومنـجًما (زيد شاعر ال منـجم)كقولك: دون أخر   يربتصو  السامع
ألنّه يزيل   قصر إفرادويسمى هذا ، لـمن توّهم أحد الوصفني ( زيد قائم ال قاعد) قولك 

ال   شاعر   زيد  )أو  (  بل شاعر ما زيد منجم  )ا: ا ال شاعرً من يعتقد منجمً ـكقولك لالشركة  
حكم السامع، أو على م يقلب فيه متكلّ ـال معىن أنّ ـب قصر قلبهذا ى ويسمّ  (منجم  

أنّه عتقد ي منـل (ما شاعر إال زيد)كقولك   تعني قصر يسّمى موصوفـخصيص الوصف بـت
  ، جهات معينةـمن يعتقد قائمني أو أكثر يف جهة من الـل (إال زيد   ما قائم  )أو قولك  .شاعر  

  نة أو طرفٍ ا يف قبيلة معيّ شاعرً  من يعتقد أنّ ـل ( إال زيد   ما شاعر  )أو قصر قلب كقولك: 
 نيَ وستّ  نيواثن  ريشة يف مئةٍ  عمر أيب عمال الكاملة لقصائداألوقد ورد القصر يف  .61"معنيٍ 

 : يقول عمر أبو ريشة (محاة الضيم)يف قصيدة  نذكر منها قوله موضًعا
ــُ مَ " ــاًل حـــــــ يِم إّن لِلَ مَ ـهـــــــ ــّ ــَ يلِ اَة الضـــــــ  انـــــــ
ـ كَ نــــــْ عَ  قدِ حِ ـاـلـــــ  فــــــنُ جِ  مَ ا انَ مــــــَ   ا        مَ إنــــــّ

 

يَم يف أطْ فجـــــرًا، ســـــَ   ــّ  ارِهِ مـــــَ َيطوي الضـــ
ــي هـــــُ  ــَ الرِّ  أةُ دَ هـــ  62"هِ ارِ فـــــَ نَـ  لَ بـــــْ قَـ  الِ ئبـــ

 

ترمي فهي  ، وضعيةً  تدل على القصر داللةً  يتما( والّـ ب )إن الثاين ذا البيتفالقصر يف ه
ة  أهد)مقصور عليه ـوال ( هي) رمقصو ـالملة ـيكون جف، حقيقتني يف القلب برمية واحدة ـب

 
 .523ص  :البالغة العربية -60
دار الكتب  م، 1987، 3، ط مفتاح العلوم ،بكر بن حممد بن علي ا اخلوارزمي احلنفي أبو يعقوب ويوسف بن أب، لسكاكيا- 61

 .288: ص لبنان  –العلمية، بريوت 
 .31: ص  ، مصدر سابقاألعمال الكامل -62
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ىل حال إ نظران وإذا واالدعاء،مبالغة ـه يقوم على الوهو قصر حقيقي ادعائيا ألنّ  (الرئبال
موصوف على  ـمن ابب قصر الهو ف ،مرتددينـخاطب الـي ه ألنّ نيمخاطب فهو قصر تعيـال

 فالقصر ابعتبار احلقيقة والواقع ينقسم إىل: .الصفة
 :حقيقي . قصر1.1.2

أبال   ،حقيقة والواقعـحسب الـمقصور عليه بـ مقصور ابلـال ختصّ ـي وهو أنْ " القصر الـحقيقي:
  .63" يتعداه إىل غريه أصال 

أي ال يوجد يف الوجد   (ال إله إال  هللا)مقصور عليه، مثل: ـال يعين أن يكون مجيع ما سوى
ّموه ـحقيقّي إذا كان مضمونه مطابقًا للواقع سـال القصر" معبود بـحق سوى هللا عّز وجّل و

فليس   (حمد إاّل كاتبـما م)قولنا:  للواقع ومنه أي: صادقًا مطابقًا  ( ْحقيقّياً ـقيقّيًا تَ ح)
حيث ال يتعداها إىل شيء آخر، ألن  ـ الكتابة وحدها ب صور علىحمدا مقـمقصود أّن مـال
  مقصود أنّه مقصور على الكتابة ابإلضافة إىل شيءٍ ـما الـحقيقة والواقع خالف ذلك، وإنّ ـال

ما ذُكر ـغري مطابق للواقع، وإنّ " كان القصروإذا   ،64"آخر معني كالشعر أو الرسم أو غريمها
هم: ـمثل قول  65" جازايًّ ـأو م (حقيقيًّا اّدعائّياً )م ْوُه ـمجازّي، سـال مبالغة واالّدعاءـَعَلى سبيل ال

ريشة يف مواضع   وبأديوان عمر  حقيقي يفـال ى القصرجلّ ـوقد ت .66" ال سيف إال  ذو الفقار"
 : (بالدي)ففي قصيدة   نينذكر منها موضع ،كثرية

 يفْ  ا، كـــــــــــــــــــــــانَ هـــــــــــــــــــــــَ راءَ ٍو وَ ّب اثَ رُ "
 هللا نــــــدَ عِ  اعَ ضــــــَ  امــــــَ  نيَ نِ ؤمِ مُ ـاـلـــــ  مُ دَ وَ 

 

ــةِ افِ قَ   ــَ حَ ـاـلــــــ  لـــــ ــَ ّق، خـــــ ــَ اٍع وَ رَي ســـــ  ادِ فـــــ
ــْ أَ  ــَ  رًا، إنْ جــ ــدَ عِ  اعَ ضــ  67"!!ادِ بَــــ العِ  نــ

 

 
 .152(: ص 2009 ،لبنان -)دار الطباعة العربية للنشر والتوزيع، بريوت ،1ط  ،عبد العزيز علم املعاين عتيق، -63

 -بوعات وكالة املط ،1، م 1املعاين, ط  -البالغة  -أمحد مطلوب أمحد الناصري الصيادي الرفاعي، أساليب بالغية، الفصاحة  64-
 .178ص  :م 1980 ،ويتالك
 .285ص ملصدر السابق: علم املعاين دراسة بالغية ونقدية ملسائل املعاين، ا -65
 .524-523: ص  ، املصدر السابقالبالغة العربية -66
 .71: ص ، املصدر السابقاألعمال الكامل -67
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بعدم الضياع   ـخصوصمؤمنني وأجرهم مـ ، فدماء الايً حقيق اقصرً  البيت الثالث جد القصر يفـت
  اعَ )ما ضَ  هو ورمقصـ ( والننيَ مؤمِ ـال مقدم )دمُ ـمقصور عليه هنا هو الـ فال .عند هللا جل شأنه

يرى أّن ضياء   هألنّ  ،حقيقًياـموصوف على الصفة قصًرا حقيقًيا تـالأجرًا( فنالحظ هنا قصر 
جعلهم يتمسكون  ـجري يف دمائهم هو الذي يـت ذيملوه واالعتقاد الصحيح الـح ذيالنبوة ال

م، ولكّن  بعروبتهم فلوال اإلسالم لبقي العرب يف جزرهم يعيشون بال غاية، يسجدون ألصنامه
القصر البالغيون يف دراستهم ألسلوب " و  وا.قُ بَِ هم فَ ـهم يصقلون شخصياتتحق جعل ـدعوة ال

مخاطب اليت وقف عليه  ـمتكلم من االختصاص... وإىل حال الـينظرون إىل غرض ال
 .68"متكلمـال
لوعرة،  مصاعب، والتضاريس اـجتاز الكثري من الـجبل ويـق الشاعر اليتسلّ  ( مرأةـال)يف قصيدة و 
 يقول: ه مل يستسلمجرح قدمه، لكنّ ـيو 

ــَ كَ حِ " ــُ  ةٍ ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ه...رَ و  زَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى  ْت َعلــــــــــــــَ دِ َكانــــــــــــــَ ابِ  البـُعــــــــــــــْ ــَ  يعَ يـَنــــــــــــ

ــَ يْـ َوا خَ  ِف ِإال  بـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــْ  يْت! مل أُلـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ة!رَ وهَ ي جـــــــــــــــَ ذِ قـــــــــــــــال: هـــــــــــــــَ  نْ مـــــــــــــــَ  
َنا   !ةرَ ج  فَ مُ ـاـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

َوَره!! ــْ َرًة ُمبَـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  69"كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

فهو من   ادعائيقصر حقيقي  (َرهْ ِإال  ُكَرًة ُمبَـْلوَ َوا خيبيْت! مل أُْلِف )البيت السادس  يف فالقصر
قوى  أمرأة يف نظر عمر ـفالللواقع  ألّن الكالم هنا مطابق  موصوف ـصفة على الابب قصر ال

الواحة من مشاهد، ولكنه ال يسرتسل كثريا وراء الغريزة بل  ما يفما بصدر الوجود وأمتع 
ة، ليصل إليها يف جوهرة اليت تقع يف القمّ ـن الحثه عـوواصل ب ،70الروح للروح لقاءَ  حبُّ ـي

 . مطافـآخر ال
 

 
 .284: ص السابقدراسة بالغية ونقدية ملسائل علم املعاين، املصدر  انظر، علم املعاين: -68
 .176: ص ، املصدر السابقاألعمال الكامل -69
 .272: ص  در السابق، املصالشعر احلديث -70
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 : ( كانت) حقيقي االدعائي يف قصيدةـعمر يف القصر اليقول حيث 
ــَ " ــن حَ  فِ ين ارَ ا زَ مــــ ــه مــــ ــ  يــــ ــُ ود  مَ  تْ نــــ  هُ تــــ

 

 71"بِ رَ طَ  نْ مِ وَ  رٍ كْ ن سَ ت مِ حَ ـرن   تَ إال   
مقصور  ـومجلة ال (ته ود  ّنت مَ حَ )ة مجل هو مقصور ـظهر يف هذا البيت أداة النفي واالستثناء فال

  فالقصر هنا قصر حقيقي ادعائي  موصوف على الصفةـمن قصر ال (تحَ ـن  ترَ ) عليه هو مجلة 
ها العزلة اليت  ّـ ة جبل شاهق، إنلنفسه ملجأ يف قمّ  خذّـ اتألن الشاعر  متكلمـنظرًا إىل حال ال

الذي أقامه ملجأ ـه الوحواسه، إنّ  دهجس ـيريدها فهو معتزل أبفكاره ومعتقداته ومشاعره ال ب
معتزل فانشغل ـمن وصل إىل هذا الـبعد أن ذهب الشباب بكل ما فيه، ولكنه هنا يتعجب م

به عن معتزله، والتعجب كيف وصل إىل هذه العزلة والطرق وعرة للوصول إليها، وهذه العزلة 
 . ما حولهرؤية اعر من منع الش ـفهذا ال ي البقاء وحيًدا، هي عزلة األفكار وليست عزلة

 :. قصر إضايف 2.1.2
 شيءٍ حقيقي وذلك أبن يكون القصر فيه ابإلضافة إىل ـهو غري ال"والقصر اإلضايف: 

،  72(َحم د  ِإال  َرُسول  ـَوما مُ ) مقصور عليه. ومنه قوله تعاىل:ـخصوص ال إىل مجيع ما عدا الـم
مقصود أّن الرسالة  ـ ال وليس آخر،  شيءمقصور على الرسالة ابإلضافة إىل  ( حمدـم)ف 

 .73" ختصة به وحدهـم
إىل ، ينقسم ابعتبار الـمخاطب واعتقاده الذي وقف عليه حال هذا الـمتكلموالقصر اإلضايف 

 . وتعـنيفراد...وقلب...إ: ثالثة أقسام
 
 
 

 
 .238: ص ، املصدر السابقاألعمال الكامل -71
 (.144ال عمران: ) -72

 .528: ص  ، املصدر السابقالبالغة العربية 73-
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 : اإلفرادقصر -
ه بـ ـالقصـر موّجهـاً لـ مشتمل علـى ـيكون الكالم ال أنْ " مشـاركة غـري  رِهِ خطِأ تصـوّ ـمن يـُراُد إعالمـُ

 74("ْصَر إفراد)قَ وُيسمِّي البالغيُّون هذا  الـمقصور عليه يف الـمقصور،
نذكر منها بعض   ،75ريشة  ومواضع يف ديوان عمر أبـجلى القصر اإلضايف يف كتري من الـوقد ت

 مواضع: ـال
لقاها يف حفل  أ يتحيث يقول يف قصيدة "بالدي" ال 76اإلفرادونذكر منها من قُبيل قصر 

له  جابري وكان الشاعر على الرغم من احرتامه ـلنبيل الزعيم سعد هللا البني السياسي اأت
 يتصدى له وينتقده: 

 إاّل  كَ دتُ قــــــــــــــَ تَـ ا انْـ مــــــــــــــَ  هللاُ  دَ هِ شـــــــــــــَ "
 

ــَ تِ انْ  وقَ فـــــــــَ  اكَ رَ أَ  ا أنْ عـــــــــً مَ طَ    77"ادِ قـــــــ
 

  تْ يمّ ـسُ  الشعري أسلوب القصر وهو ابلنفي واالستثناء واجلملة بعد النفين هذا البيت تضمّ 
فجاء   (طمًعا) مقصور عليه جاء بعد االستثناء وهي مجلة ـوال (ما انتقدتك )مقصور وهي ـابل

ألجل ، ولكن ليثبت أّن انتقاده نقده والـحط من قيمته ليس طمًعا يف حاله القصر مفيًدا أنّ 
فهو   االنفراد يف انتقاده ليس قط. وإذا نظران اىل القصر ابعتبار طرفيه االنتقادأن يكون فوق 

 لشيءٍ  إذا أردت ابلقصر اثبات شيءٍ "موصوف، إفراد. وأنت ـمن ابب قصر الصفة على ال
 .78"نة يشري إليها السياق فذلك هو القصر اإلضايفونفيه عن أشياء معيّ 

 

 
 .528: ص  البالغة العربية، املصدر السابق 74-
 .332، سفر عمري/ص 156، معبد كاجو راو/ص 60، فراق/ص 31انظر األعمال الكاملة: قصيدة محاة الضيم/ص  -75

، عشاق/ص 135ص ، مصطفى جنا/132 راثء عدانن املالكي/ص ، يف82-81-78عمال الكاملة: قصيدة شهيد/ص انظر األ 76-
 .321، مع الناس/ص 279، خامتة احلب/ص 251، عزاء/ص 238، كانت/ص 219
 .73: ص السابق، املصدر األعمال الكامل 77-
 .55: ص ، املصدر السابقبالغيةدالالت الرتاكيب: دراسة  -78
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 : قصر القلب -
نسبة  تصوُّره  بـخـطأ يُراد إعالمه لـمن مشتمل على القصر موّجهاً ـيكون الكالم ال أنْ "

 .79("َقْصَر قـَْلب)هذا  ويسمي البالغيون ،مقصور عليهـلرْي اإىل غَ  الـمقصور
فة"نقول يف كما و  زيد  ) حوـن حسب مقام السامعـإفرادا أو قلبًا ب قصر الـموصوف على الصِّ

  حو ـن موصوف ابالعتبارينـويف قصر الصفة على ال (وما زيد منجم بل شاعر ،شاعر ال منجم
زيد إال أنك ترتك اإلضافة لداللة   ( عمرو أوال غريأو زيد شاعر ال ، ما عمرو شاعر بل زيد)
غري  (ليس شاعر)حال وتبين غريا ابلضم على بناء الغاايت أو ليس غريا وليس إال بتقدير ـال

   .80"من عدا زيداً ـر فتجعل النفي عاما ليتناول كل شاعر يعتقد ماملذكور أو إال املذكو 
القصيدة  نذكر منها  ،81ريشة كثرية  ور ابموجودة يف اشعار عمـومن أساليب قصر القلب ال

خليفة عمر بن  ـجاد فعزل الـيف معركة الريموك وأايم األم ذكرها عن خالد بن الوليد  يتال
خليفة ـالتمّرد على قرار ال د معركة، ورفض خالـالوليد يف ليلة الخطاب قائد جيوشه خالد بن ـال

 : (أجل عمرأان ال أقاتل من )حيث يقول يف قصيدة نتصر، اوقاتل و 
 انَــــ بِ  ادُ هَ جِ ـى الــــ رضــــَ ي يَ كــــَ   لُ اتِــــ قَ  نُـ إانّ "

 

 82رُ ـمــــ عُ ا نَـــــ ى بِ ضـــــَ رْ ي يَـ كـــــَ   لُ اتِـــــ قَ وال نُـ  
 

مقصور عليه ـالو  جميع أنواع القصرـحة لـوهي صال ب)ال( العاطفةمذكور ـالقصر يف البيت الف
ال  دةجل الشهاأمن  القتال يكون يفجهاد ـالف القلب فهو من ابب قصر ،ما بعدهاـمقابل ل

فسيدان خالد بن الوليد كان يقاتل يف ساحات  خطاب منهم ـلكي يرضى سيدان عمر بن ال
ىل القصر إوإذا نظران  للخليفة. ءً ال كما يعتقد الناس إرضا ،معارك طلًبا للجهاد فحسبـال

 . ابعتبار طرفيه فهو من ابب قصر الصفة على املوصوف
 

 .528: ص  ، املصدر السابقلبالغة العربيةا 79-
 .289ص املصدر السابق: مفتاح العلوم،  -80
،  230، حنني/ص 320، عنفوان/ص 122، البطولة/ص 91، اي عوادي/ص 81-79انظر االعمال الكاملة: قصيدة شهيد/ص  -81

 .440 ال اقاتل من اجل عمر/ص ، اان239، النسوة الثالثة/ص 238كانت/ص 
 .440: ص األعمال الكاملة، املصدر السابق -82
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 : تعينيال قصر -
من يرتدد ـمرتدد بني الشيئني، كقولك لـ خاطب به الـوي خصيص أمر أبمر دون آخر،ـهو ت"

من يشك يف أمر زيد أمقيم ـ، وقولك ل( ما الناجح عمروّـ إن)شاكًّا يف الناجح أعمروا أم بكر:
 .83("زيد مقيم ال مسافر)أم مسافر: 

يعتقد  " الـمخاطب مثال فإذا كان ـيف هذا ال (حمد إاّل مدرسـما م)مثال ـهذا ال معي وأتمل
مخاطب يعتقد ـمهنة التدريس واإلدارة كان القصر قصر إفراد، وإذا كان الـحمد بـف ماتصا

مخاطب مرتددا ال ـابإلدارة كان القصر قصر قلب، وإذا كان الد ابلتدريس ال حمّ ـاتصاف م
   .84"حمد كان القصر قصر تعينيـيدري أي الصفتني هي صفة م

يف قصيدة  قوله 85موضعـجاء على هذا ال امـريشة م وعمر أب عمالأة يف دومن األمثلة الوار 
 حيث يقول: (ِسفر ُعمري)

 ًدابْــــ عَ  حقِّ ـالــــ  فِ وقِــــ  مَ ي يفَ ِـ نِــــ يْ رَ تَـ  نْ لَــــ "
 

ــَ  يمٍ عـــــــِ يف نَ   ــِ  جَ يف  دٍ يّ ســـــــَ  لْ بـــــ  86"يمٍ حـــــ
 

عبًدا  )ونفاه على أن يكون  (سيًدا يف جحيم)يكون  نْ أحق على ـموقف ال ر الشاعرفقد قصّ 
ولو أنك ستكون يف موقف  مواقف، ـ حق يقال يف مجيع الـفالشاعر يرى أّن ال، (يف نعيم

قصرًا ال ، قصر موصوف على صفة، فهو حق شيطان أخرسـالعبودية فالساكت عن ال
مرتدد يف الذهن أبن يكون طمع اإلنسان يف  هوعنّي ما  ألنّه تعيني، قصر، وأراه إضافيًّا
ترغيب  حر طليق، وفيه حّث على حكم أبن يكون عبًدا وهوـمرتدد يف الـ، فقد نزل الالسيادة
 حت بلطة اجلاّلد.ـلصدق ولو كنت تاب اإلنسان

 
 

 .412املعاين )جامعة املدينة العاملية، د.ت(: ص  - 2ة العاملية، البالغة  مناهج جامعة املدين -83
 .180: ص ، املصدر السابقاملعاين -البالغة  -الفصاحة  84-
، البطولة وهنانوا/ص  91ص ، اي عوادي/79، شهيد/ص 67، عروس اجملد/ص 57انظر االعمال الكاملة: قصيدة لوعة/ص  85-
 . 401، شاعر وشاعرة/ص 332، سفر عمري، ص 308، عناد/ص 246/ص 1، حرمان 233، حنني/ص 221/ص 1، حسيب113
 .332: ص ، املصدر السابقاألعمال الكامل 86-
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 القصر:  طرق   رق القصر وابلنظر إىل ط
 : هي ها،ـب يؤدى طرق أربع للقصر

 . "االستثناء  أداة بعد ما عليه مقصورـال يكون  احلالة هذه ويف واالستثناء،  النفي" -أ
 ." وجواب امؤخر  معها عليه مقصورـال ويكون ما:ـإنّ " -ب 
  ما ـل مقابال عليه  مقصورـال كان  ( ال)ب العطف  كان  فإن بل: أو لكن، أو بال، العطف" -ج

 . " بعدمها ما عليه مقصورـال كان  (لبو  لكن) ب   العطف كان  وإن بعدها،
 .87" مقدمـال هو عليه مقصورـال يكون وهنا التأخري، حقه  ما تقدمي" -د

 أييت:  ما  منها نذكر القصر طرق حملـت اليتو  ريشة وأب اعمال يف الواردة األبيات  بعض
متعجًبا من حاله  قصيدة "ما أوجع"ل عمر أبو ريشة يف و ومما أييت يف النفي واالستثناء ق

خجله أو يقتل  ـعليه فال أيخذ منها إال ما ي يمضـالذي أوصله إليها، ومن أايمه اليت ت
 مها بريشة: ـجميلة اليت كان يرسـأحالمه ال
 اّل إِ  فُ رِ عـــــــــــــــــــــــــــــــْ  تَـ ي اَل ـونـــــــــــــــــــــــــــــــِ فُ جُ فَ "

 

ــِ اَل حْ أَ   ــُ قْ ي تَـ مـــــــــــــ ــِ اَل حْ أَ  لُ تـــــــــــــ  88"يمـــــــــــــ
 

إضايف، وقد   غريه فهو قصر ـجاوزه إىلال يتقد قصر معرفة جفن العني على األحالم  هجدـت
جسده فهو يف كل  تهكـأنفهو يرى أّن مصاعب احلياة قد ، ءستثنا الاو ابلنفي  الّتعبريثر آ

فالوجع هنا وجع معنوي من ابب قصر الصفة على  مرة ينساق وراء اهوائه وراء هذه الدنيا،
  طب الـمخا ينكر  حينما  يستعمل "هو طريق النفي واالستثناء  فهذا الطريق، موصوفـال

 .89"حكمـالويـجحد 
ثوا عن وجه يتحدّ  البالغيون أنْ م يفت ـداللة وضعية وعلى الرغم من ذلك ل" (ماّـ نإِ ) داللةأما 

  .90" ها تدل على القصر لتضمنها معىن )ما وإال(ـداللتها على القصر، فقد ذكروا أن  
 

 .151: ص ، املصدر السابقعلم املعاين -87
 .154: ص ، املصدر السابقاألعمال الكامل -88

 .311ص : ، املصدر السابقدراسة بالغية ونقدية ملسائل املعاين 89-
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 بعنوان   ريشة وللشاعر الكبري عمر أب ومن األبيات الواردة يف هذا الصدد قصيدة
 (: أان يف مكة)

  انَ رْ ثَــ اِل عَ ضَـ عـارًا إن يف النِّ ليس  "
 

 91"الِ اِب النِّضَـــ نَـــ تِ  اجْ يف  ارُ ا العَـــ ـمَ إنّـــ  
 

ة قصرًا إضافًيا  نِّضال، قصر موصوف على الصفعلى كون العار يف اجتناب الفقد قصر 
وهذا القصر ينبئ بقيمة النضال  فالـمقصور هو )العار( والـمقصور عليه هو )اجتناب( معيًنا، 
سرى هذا االلتزام " وقد األعداء،هوان من ـيف بناء شعب متكاثف ال يرضى الذل وال هوأمهيت

متخاذلون والقاعدون، وسرى  ـوال نةخو ـيف تضاعيف شعر عمر، فكان جحيمًا يصطلي هبا ال
العربّية من الشخصّية يف مزاجه الشخصي ومواقفه فكان أبسه شديدًا على كّل من انل 

أجورًا أو  إىل صرفها عن وجهتها الصحيحة، حىت لو كان ذلك قلمًا م اإلسالمّية، أو سعى
إفساد ذوق األمة  ابتغاءمشرقة ـمن سعوا إىل تشويه صورته العربية الـدعّياً من أدعياء القريض م

 .  92" جمايّل لديهاـحكم الـوتعطيل أداة ال
ها ـأن   القلب، والصواب قصر  إال يفال تستعمل  ما(ـإن  ) وقد ذكر لنا عبد القاهر الـجرجاين أنّ 

 .93أنواع القصر كما رأيت يف الشواهد وهو ما عليه مجهور البالغيني ستعمل يف كلِّ تُ 
حقيقي واإلضايف أيًضا ـ. والعطف يكون يف القصر ال(ل ولكنبال وب) طريق العطف، أي و "

يف مفتاح واإليضاح ـفظاهر كالم ال ( لكنـــ)العطف ب" أّما ، 94"بال وببل ويفيد القصر اتفاقًا
 .95له"  يذكروا مثااًل  ولـمطريًقا للقصر  أنّه يصلح ابب العطف
ريشة يف   وبأ، وأتمل قول ابعده لـما  مقابال  الـمقصور عليه كان   (الـــ)كان ب  والعطف إنْ 

 
 .453ص  ، املصدر السابق:األعمال الكامل -91
 ،2019أكتوبر،  29جتليات الشخصية العربية اإلسالمية و مكوانت قوهتا، مؤلف: عيسى العاكوب"، اتريخ الوصول " -92

http://iranarab.com/Default.asp?Page=ViewArticle&ArticleID=417 
 .323ص  علم املعاين: دراسة بالغية ونقدية ملسائل املعاين: -93
 .21ص  املصدر السابق: ،علوم البالغة اإليضاح يف  -94
 .258، ويف الدالئل: ص 125: ص العلوم طريق العطف يف مفتاح انظر -95
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 : يقول حيث( عمرجل أأان ال اقاتل من )قصيدة 
ــَ   لُ اتِـــ قَ  نُـ إانّ "  انَـــ بِ  ادُ هَ جِّ ـى الـــ ضَـــ رْ ي يَـ كـ

 

 96"ُ رمَـــ ا عُ نَـــ ى بِ ضَـــ رْ ي يَـ كَـــ   لُ اتِـــ قَ  نُـ اَل وَ  
 

فالقصر هنا بال كما ذكران سابًقا فال يوجد يف الديوان غري هذا املثال عن )ال( العاطفة فهو  
 . موصوفـر الصفة على المن ابب قص

 :ثبات، فقولك إما فيه نفي و ّـ فأي قصر فيه؟ أن (الــــ )هاء الدين السبكي "أما العطف بـقال ب
 .97اثلثة ، ال تعرض فيه لنفي صفة (زيد شاعر ال كاتب)

ها تكون للقصر إذا وقعت ّـ )بل( أن فقد ذكر البالغيون يف العطف بــــ (بل)ـ ـــوأما العطف ب
ّن )بل(  أجمهور يف ذلك ورأوا ـوقد خالف الإذا جاءت بعد اإلثبات ال تفيد، بعد نفي، ف

قصور مـالو ، 98متبوع ـبعد النفي تفيد اإلثبات للتابع مع السكوت عن ثبوته أو انتفائه عن ال
 :(عزاء) ريشة يف قصيدة بعنوان  وبأكما ذكران حيث يقول   النفيبعد  بـــ )بل( أتيت عليه

ــُ ئْـ جِ  واليـــــومَ  الَ بًّا وال كَ  صـــــَ .. اَل كَ تـــ ــً  فـــ
 

 99يـــهزِّ عَ أُ ي..وِ ذْ ي يَ ذِ الـــ   الِ مَـــ جَ لْ لِ  لْ بَـــ  
 

جل أمن  مجيءـالونفاه عن  ،يعزيه به للجمال الذي يذوي مجيءـالفقد قصر الشاعر 
 عمر ، فقد عّب بل مقصور عليه ما بعدـالف ( بل)بـــ فالقصر هنا  ،ألجلها كان أييت يتمحبة الـال
حرتق بنريان  ـ ما جعل عمر يـبت مأصبا ولكنها لفتاة أحبها أايم الهذه القصيدة عن حبه ـب

ها الذي ذهب، فهو من ابب  ـوبعد تقدم العمر عاد إليه عمر كي يسخر من مجال ،وجدها
 . متكلم او الواقعـموصوف قصرًا إضافًيا نظرا إىل حال الـة على القصر الصف

اليت  ، و ما سيأيتا هريشة نذكر من وأب شعار عمرأ)لكن( يف  االيت ورد فيه عمواقـومن بعض ال
 زيد ولكن أكرمينهي ووليها مفرد، كبل مثل ما ـإذا سبقها نفي أو نو لكن القصر تفيد فيها 

حة للقصر اإلضايف ـماًما وهي صالـت (بل) مقصور عليه بلكن هو الواقع بعدها مثل ـ، والعمرو
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   .100مخاطبـال اعتقادقلًبا وإفراًدا وتعيًنا حسب 
   ( حيث يقول فيـها:خالد ) دة يف قصي وقد جاء

 نْ كـــــــِ لَ وَ  ادِ هَ جِ ـاـلــــــ  نِ عـــــــَ  ال  خَ ـا تـــــــَ مـــــــَ "
 

 101"انِ بـــــــَ جَ ٍن وَ ائِ خـــــــَ  ل  ، كـــــــُ مْ هُ ادَ قـــــــَ  
 

 ى جهاد عل ـ ر قيادة الفقد قصّ كان يف هذا التعبري الشعري أسلوب القصر بلفظ )لكن( 
يف هذا الزمن يعملون ة قادال أنّ  يعين جهاد، وهذاـال عنخلو ـال منهم تْ ونفَ  ،جبانـخائن والـال

خّلو عن  ـما ت) مجلة  هي مقصور ـال فجملة ، جبانـالو الـخائن فمنهم من  ،حهمـألجل مصال
من ابب قصر الصفة  (ولكن قادهم، كلُّ خائٍن وجبانِ )مقصور عليه مجلة ـوال (ولكنجهاد ـلا

يتمىن عودة   مخاطب قصر اإلفراد فالشاعرـموصوف قصرًا إضافًيا، وابعتبار حال الـعلى ال
 . جاده من أمثال خالد بن الوليدـام

ـما ســبق تعرفنـا علــى طـرق القصــر هــي أربـع كمــا اصـطلح عليهــا البالغيـون العطــف )بــال، ": وـم
خـرين ومهـا توسـط آم، وأضـاف بعضـهم طـريقني ـوالتقدي ،ماـبل، لكن(، والنفي واالستثناء، وإنّ 

هرت هــذه الطــرق عنــد البالغيـــني، حــد ركنيــه اإلســـناد أبل، وقــد اشــتأضــمري الفصــل وتعريــف 
ولكــن إفــادة القصــر ليســت مقصــورة عليهــا، فهنــاك طــرق كثــرية غريهــا، وقــد ذكــر الســيوطي أّن 

ا، كمــا اّن القصــر  معهودة علــى ـيفــاد بغــري تلــك الطــرق الــ طــرق القصــر بلغــت أربعــة عشــر طريقــً
ذكر، ولذا مل يلتفت ي قصر بغري طرقه املعهودة اعتبارحو ما مّر بك، ولكن ليس وراء إفادة الـن

 102"ة ابالعتبارات واملالحظات البالغيةالبالغيون لغري هذه الطرق املشهورة، الغنيّ 
؛  التأخري م ما حقه ـريشة يف تقدي وديوان عمر أبالقصر يف  ألسلوب الرتاكيب  ومن دالالت 

  .103" ةمزااي واألسرار البالغي ـ من الهو ابب واسع من أبواب البالغة، يكمن وراءه الكثري "
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يف راثء ابن أخته يف كما يف قوله   نذكر منها ما أييت ريشة وبأ ديوان لذا نرى منه الكثري يف
 : ( لوعة) قصيدة بعنوان

ــهِ فِ " ــَ  يــــــــ ــَ شــــــــ ــبهم  عَ  نْ يء  عــــــــ مــــــــ ــيّ ٍ  لــــــــ
 

 104"يلـــــــــــِ جَ نْ يـــــــــــٍل يَـ لِ قَ  دَ عـــــــــــْ ا بَـ مَ ـبـــــــــــ  رُ  
 

زَع  شـديديسهُب الشاعر يف تصوير مـا أصـابه مـن  صـلْت إليـه مـن بسـبب )رسـالٍة( و  واألمل،الفـَ
ه يف خــالل ولكنّــ  ،ها...ـويف أسلوبــ  خّطهــا،ويف توقيتهــا، إذ كانــت رســالًة مــن الغرابــة يف  أختــه،

أختـه مل  مـع أنّ  م،ـواأللسبّـَبْت له كل هذا الفزع  اليت ذلك ال يفصح عن مضمون هذه الرسالة
 ،الغربـة يف عمـر سـتوحشا قـد نـرى هناو  ،عن ابنها علي تكتْب فيها غري سطٍر واحٍد مقتضبٍ 

 آخــر تســمع أن تســتطع مـلــ  حيــث بعيــد، عنــه وأنــت ازيــزً عَ  دَ قَــ فَـ  إال عزيــزٍ  دِ قْــ فَـ  مــن أصــعب فــال
 .ماتهلِ كَ 
ــه ـالـــ ف ــا مقصور عليـ ــو املقـــدمهنـ ــا، هـ ــه  دائمـ ـــمقصور عليـ ــة  )عـــنفـاـل ـــمقصور هـــو كلمـ علـــي( واـل

 القصــر موصوف علــى الصــفة قصــرًا إضــافًيا صــاحلًا لكــل أنــواعـوهــو مــن ابب قصــر الــ  )مــبهم(
 .وهذه الطرق تتفق من وجه، مخاطبـحسب اعتقاد ال

مخاطب معهــا يلــزم أن يكــون حاكمــا حكمــاً مشــواب بصــواب وخطــأ وأنــت تطلــب ـالــ  هــو أنّ "
موصوف على أحد الوصفني أو  ـ قصر القلب كون الحقق يفـحقيق صوابه ونفي خطئه تـها تـب

حقق يف قصـر ـه وهو خطؤه وتموصوفني وهو صوابه وتنفي تعيني حكمـكون الوصف ألحد ال
 .105"اإلفراد حكمه يف بعض وهو صوابه وتنفيه عن البعض وهو خطؤه
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 :دالالت أسلوب اإلنشاء واخلب . 2.2
جعله ـمتاز به الكالم ويـ ة فرقًا ابرزًا يمّ ـ ومعادن الكالم أّن ثمتأمل يف طبيعة الداللة ـيدرك ال

ري به اللسان من ضروب ا يستوعب كل ما جيخب واإلنشاء، وهذـ مها ال"ينقسم إىل قسمني: 
 .106"القول شعرًا وأداًب وغريمها

يقع يف موقع األسلوب اإلنشائي؛ وذلك ألغراض من هنا نرى أّن األسلوب الـخبي "و 
معىن اإلنشائي ـ حرص والرغبة يف وقوع الـبالغية يقصد إليها البليغ؛ أمهها: التفاؤل وإظهار ال

متكلم طلب  ـ مخاطب ويكون ذلك يف الدعاء أبن يقصد الـعلى الحقيقه، إدخااًل للسرور ـوت
الشيء، وتكون صيغة األمر هي الدالة عليه أو طلب الكف، وتكون صيغة النهي هي الدالة  

حقق الوقوع، وفيه إشعار أبن  ـماضي الدالة على تـدل عنهما إىل صيغة اإلخبار ابلعليه، فيع
 107:"ول الشاعرحقق ومن ذلك قـالدعاء للمخاطب قد حصل وت

 " انِ مجُ رْ ي إىل تُـ عِ مْ َـ ت سجَ وَ د ... أحْ ا قَ هَ غتُـ انني وبـُلِّ مَ الثّ  إنّ "
والقصد من  ،تطابقه أو ال تطابقه خارج ـخب أّن له نسبة يف الـوالقصد من الكالم يف ال
عليها حاصلة يف   امشري  نتهكينو ىل إ من غري قصدٍ جاد النسبة ـ الكالم يف اإلنشاء هو إي

خب ـحكاية والـمتكلم إىل الـه يف العبارة من قصد الحسُ ـلفرق بني الضربني هو ما تالواقع.. وا
 .108جاد النسبة ووقوعها ـأو إي
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   :خبيـال . األسلوب1.2.2
ما كان وما يكون. وخُبُت ابألمر أي علمته.  ـم بـالعال ماء هللا عّز وجلّ ـأس": خب لغة  ـال

؛ أي اسأل  109( اريً بِ خَ  هِ بِ  لْ أَ فاسْ )حقيقته. وقوله تعاىل:  وخَبُت األمر أخُبُه إذا عرفته على
 .110" خبُ ـعنه خبري يَ 

ه صادق أو  أن يقال لقائله: إنّ حتمل الصدق والكذب، ويصح ـ قول ي": ويف االصطالح
 .111" عدم مطابقته وأمطابقته للواقع ـخب وكذبه يكون بـحكم على صدق الـكاذب، وال

خب ـذا الباب عبة لكل كالم، وهو خب، والالبتداء: "اعلم أن همبد بقوله يف ابب اـويعرّفه ال
 112التصديق والتكذيب"  ما جاز على قائله

 خب:ـريف أهل اللغة، وتعريف أهل النظر، أي فر ق بني تعريف الأما ابن فارس ففرق بني تع
ل: م. تقو ه إعالخب أكثر من أنّ ـلغًة واصطالًحا، فيقول: "أما أهل اللغة فال يقولون يف ال

خب ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه.  ـخب هو العلم. وأهل النظر يقولون: الـ)أخبته أْخب( وال
)قام زيد( و )يقوم زيد(  مخاطب أمرًا يف ماٍض من زمان أو مستقبل أو دائم حنو ـوهو إفادة ال
جائز  ـوال ، حرقة(ـار مفالواجب قولنا )الن ،متنًعاـيكون واجًبا وجائزًا وم مّ ـث، ومن و )قائم زيد(

 .113" جبل(ـممتنع قولنا )محلت الـوال ،قولنا )لقي زيد عمرًا( 
قد  تعقيدات ، لتنحل  الصدق والكذب مْخِبِ به، من جهة ـوالخَبِ ـ ال بّد من التفريق بـنيال و 

 النصوص.  بعضو للتعاريف  توّجه
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ْدُق، هو ما كا ـَخَبُ الّصاِدُق: أو الْ ـأواًل: ال" يف حقيقِة   ن من الكالم مطابقًا للواقعَخَبُ الصِّ
 اأَلْمِر.

كان من الكالم َغرْيَ مطابٍق للواقع يف َخَبُ الَكِذُب، هو ما  ـَخَبُ الكاذُب، أو الْ ْـ اثنياً: وال
 حقيقة اأَلْمِر.

ه َحق   اثلثاً: أّما اْلُمْخِبُ الّصادُق فهو اْلُمْخِبُ خَبَبٍ يّدعي أنّه صادق  فيه، وهو يـَْعَتِقد أنّ 
، وَلْو كان ما َأْخَبَ به كذابً َغرْيَ ُمطاِبٍق للواقع يف حقيقة األْمر. وحني يَـ   وهو ْنِفي احلق  وِصْدق 

 يـَْعَتِقد صح َة ما يقوُل فإن ه ُيَسم ى انفياً، َوال ُيسم ى جاحداً للحق، إذ هو يقول ما يعتقد.
خٍب يّدعي أنّه صادق  فيه، وهو يـَْعَتِقُد أنّه ابطل   ـِبُ برابعاً: وأم ا اْلُمْخِبُ الكاذُب فهو اْلُمخْ 

، ولو كان ما َأْخَب بِِه صْدقاً  مطابقاً للواقع يف حقيقة األْمِر، ونفُيُه للحقِّ ُيسم ى َجْحداً وَكِذب 
وُجُحوداً، فالذي ينفي أْمرًا َوهو يـََرى أنه أمر  اثبت ُهَو جاحد، ويقاُل له انٍف مبقتضى 

 .114" الق العاماإِلط
 :وفق مقتضى الظاهر مقاصدـ. ال1.1.2.2
أبّن حكم ـحيث يفيـد الــ ـإىل األخــرى بـ ها اجر ـمـ  جريـمــا يـ ضـم كلمـة او  هــو"خب ـاألصـل يف الـ 

محققني وهـو ـحق مـا ذكـره بعـض الـ ـالـ مفهوم األخرى أو منفي عنه. و ـمفهوم أحديهما اثبت ل
مدلوله بـل ـالصـدق، وأمـا الكـذب فلـيس بـ ّن مجيع األخبار من حيث اللفظ ال يدل إال علـى أ

مراد ـخب كالصدق بـل الـ ـحتمل ال يريدون به. أّن الكذب مدلول لفظ الـهم يـهو نقيضه؛ وقول
ال يكون مدلول اللفظ اثبًتا )ويسمى األول(  متنع عقال أنـحتمل من حيث هو أي ال يـه يأنّ 

 .115"زمها( أي الزم الفائدةثاين الخب والـئدة الخب أفادته )فاـحكم الذي يُقصد ابلـأي ال
ه البالغيــون  ما يف ـبــ  خبــريًا مخاطبني،ـالــ ماً أبحــوال ـمتكلم عالــ ـأن يكــون الــ  زاماســتل إىل وقــد نبــّ

ــا يـــ  ــهم ومـ ــك مهـعقولـــ ويـــرتدد يف  همـأذهانـــ جول يف ـنفوسـ ا لتلـ ــً ــه مالئمـ ــيهم كالمـ ــى إلـ ، وأن يلقـ
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 .116األحوال،
 إىل ثالثة أضرب؛ طب مخاـحسب حال الـخب بـفقد قسم البالغيون ال

خب، فيلقى ـالذي يتضمنه الحكم ـمخاطب خايل الذهن من الـإذا كان ال :األول: االبتدائي 
مجتهد، وخاب الكسول؛ ألن ـجرًدا من التأكيد ابستغنائه عنه كقولك: أفلح الـإليه الكالم م

  الكالم يتمكن بسهولة إذا صادف ذهًنا خالًيا على حد قول القائل:
 وىهَ ـالـ  فَ رِ عْـ أَ  نْ أَ  لَ بْـ ا قَـ واهَ ي هَ ـنِ اتَ أَ "

 

ــَ فَ   ا فَـ الِ ا خَ بـــــــــً لْ قَـ  فَ ادَ صـــــــ  "انـــــــــَ ك  مَ تَ يـــــــــً
 

مؤكد واحد  ـ حكم طالًبا له، فيؤكد بـمخاطب مرتدًدا يف الـإذا كان ال : والثاين: الطليب
من يشك يف ـخب يف نفسه كقولك لـحقيقة، فيتمكن الـاستحسااًن؛ ليزيل تردده، ويبني له ال

منطق. ومن هذا النوع قوله تعاىل يف ـهم: إن البالء موكل ابلـن زيًدا انجح، وكقوليد: إجاح ز ـن
َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسبَـًبا)شأن ذي القرنني:      .117( ِإان  َمك ن ا َلُه يف اأْلَْرِض َوآتـَيـْ

معرفته،  ـطالب للحكم، مستشرف ل مخاطبـوذلك بعد السؤال عنه يف اآلية السابقة، فال
 .ى احلقيقةخب مؤكًدا؛ ليزيل تردده ويضع يده عل ـاللذلك جاء و 

خب معتقًدا ـ ضمنه المخاطب منِكرًا للحكم الذي يتَ ـوذلك إذا كان ال : والثالث: إنكاري
ما زاد إنكاره زِيد له يف  حسب إنكاره قوة وضعًفا، فكلّ ـخب بـغريه، فيجب أن يؤكد له ال

صادق.  ك تقول له: إين مخاطب ينكر صدقك، فإن  ـال مثال إذا كانـ التوكيد، وعلى سبيل ال
 .  118وأصر عليه تقول: إين لصادق فإذا ابلغ يف اإلنكار 
مثل به يف هذا الباب قول هللا تعاىل يف شأن رسل عيسى عليه السالم: ـومنه هو خري ما ي

بُومُهَا   ثـَْننْيِ اِ  * ِإْذ أَْرَسْلَنا إِلَْيِهمُ ُهْم َمَثاًل َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَها اْلُمْرَسُلوَن ـ)َواْضِرْب لَ  َفَكذ 
لر مْحَُن ِمْن َشْيٍء  فـََعز ْزاَن بِثَاِلٍث فـََقاُلوا ِإان  إِلَْيُكْم ُمْرَسُلوَن * قَاُلوا َما أَنـُْتْم ِإال  َبَشر  ِمثْـلَُنا َوَما أَنَزَل ا
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  .119( يـَْعَلُم ِإان  إِلَْيُكْم َلُمْرَسُلونَ  ِإْن أَنـُْتْم ِإال  َتْكِذبُوَن * قَاُلوا َربُـَّنا 
ه  مقام، كما أنّ ـوفق مقتضى ال" ريشة وعمر أب األساليب يف شعر من هذه بعضورد وقد 

مكن استخدامه يف كالم الشاعر ـمقامات التنزيلية فيها أببلغ ما يـخب والـاستخدم أضرب ال
عن مقتضى  خروجـأمثلة ال هر؛ ألنّ خب على خالف مقتضى الظاـالبليغ، وكثر عنده خروج ال

سبب ذلك يرجع  فوق على األخبار الواردة على مقتضى الظاهر، وأعتقد أن  تعنده ت الظاهر
،  ته أمام االستعمارعلى الغافلني من أمّ  مت للردظِ إىل طبيعة أغلب القصائد عنده فهي نُ 

 .120" نفسهها عن خلجات قلبه، ومكنون ـ يبني ب مهارته الفائقة أنْ ـفاستطاع ب
كتب الشاعر حيث   ،121ريشة  و خب يف شعر عمر أبـمواضع فائدة الـل األساليبوإليك بعض 

بعد عودته من العراق قصيدة بعنوان "انتقي يل حكاية" بطريقة درامية تتضمن حكاية وراواي  
حكاايت ـ، وعنصر تشويق ليبتعد أبصحابه عن الضجر من ال( حبيبته)  حكايةـهلذه ال

 حبيبته قائال: ـاإلجابة التقليدية فيستعني بول أن يهرب من احـمألوفة، ويـال
ف  صــــِ " وى، َفخــــَ ْن نِينــــْ ْدُت مــــِّ  َحايب عــــُ

ع  يـَُقلـــــــــّ  ْم َخاشـــــــــِ ْرفَ  ُب يف  ُكلُّهـــــــــُ  الطـــــــــ 
 

َفارِ   ْن أســـــــــــــْ َماِع الَغرِيـــــــــــــِب مـــــــــــــِّ  يلســـــــــــــَ
ابِ  نْي اإلْعجــــــــــــــــَ ارِ  بــــــــــــــــَ  122"واإِلْكبــــــــــــــــَ

 

خبار سفره وكيف كانوا ينظرون  أسماع صحابه تعجلوا لأ فال يكاد يقول عدت ليخبان أبن 
ريشة فليتهيأ   وبأن يبحر يف عامل أراد أاليه بعني اعجاب وتعظيم لرحلة مليئة ابألخبار فمن 

يف  خية ـمدينتني أثر كبري وقيمة اتريـهاتني الـم يكن لـولو لجزر األدبية، ـنفسًيا لزايرة كل ال
ُعْدُت  ى أّن يف البيتني أسلوب خبي )، لذا نر ما احتلت حيزا أدبيا يف أعمالهـوعيه الثقايف، ل

ْن نِيْنوى ( أيًضا فيها أسلوب الط ْرفَ  ُكلُُّهْم َخاِشع  يـَُقّلُب يف  ( فيها فائدة الـخب، وكذلك )مِّ

 
 . 16-13 سورة يسني، اآلية: 119-
 . 1038: ص .http://majles.alukah.net ، د.ت4 -جمموعة من املؤلفني، أرشيف منتدى األلوكة  -120
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وهذا الغرض ال  ،123ةالزم الفائدكذلك ورد يف قول عمر أبو ريشة عن ،  خبي فائدة الـخب
حكم،  ـمتكلم عامل ابلـما يفيد أن الـجديًدا للمخاطب وإنّ  ًئا شي يقدم للمخاطب شًي جديًدا

 كما سندل عليه يف قصيدته )بسمة التحدي( حيث يقول فيه:
 هُ مـــــــــــــــــــــــــــــَ ل  عَ  نْ مـــــــــــــــــــــــــــــَ  مُ ســـــــــــــــــــــــــــــِ بْ يَـ "

 ىرَ لـــــــــــــــــــــــــى الثــــــــــــــــــــــــــ  عَ  هُ حُ اَل ســـــــــــــــــــــــــِ 
 ق  ز  مَ ـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  هُ رُ دْ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ وَ 

 

 مُ َـ ـلـــــــــــــــــــــــــ األَ  يــــــــــــــــــــــــــبُ طِ يَ  فَ يـــــــــــــــــــــــــْ كَ  
 مُ طّ حَ ـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ر  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ عْ بَـ مُ 
 124"الـــــــــــــــــــــــّدمُ  هُ وقــــــــــــــــــــــَ فَ  يلُ ســــــــــــــــــــــِ يَ 
 

وهو يعطي أنفاسه   ،مام العدو الغاشمأجندي ـال ةمـث الشاعر عن شجاعة وبسالة وعزييتحدّ 
مسلمني يف ربط ـال مةـوعزي ،خوف والرعب يف صفوف األعداءـلكي يبعث ال ،األخرية

 همُ أّن هذا اجلندي الشّ  يتساءل الشاعر كيفمام املوت، فهنا أفهو يبتسم  ،األسباب ابلنتائج
هنا مل يكن جنداي يف ساحة القتال يواجه األعداء ولكن يبتسم فالشاعر ى الضرابت وهو يتلقّ 

هموم  ـّن األمة اإلسالمية مسؤولة بأيبني  . فهناا يف ساحة احلياةبكل أتكيد يرى نفسه جماهدً 
جندي ـأبن يدافعوا مثل هذا اله معلوم للجمع د ألنّ جمتمعه لذا مل يؤكد اجلملة اخلبية أبّي مؤكِّ 

يف  خب هناـ( يرى أسلوب البسمة التحدي)قة وهي صورة من خالل ا العالجسد لنـفهو ي
( فلم يقدم شيء جديد لنا يف هذا ِساَلُحُه َعلى الثـ َرىالزم الفائدة يف ) البيت الثاين جاء

خب غالبا ما يقصد به أغراض بالغية تتجاوز  ـال "وقد نبه البالغيون على أنّ هذا  البيت،
 .125حدود الفائدة والزمها" 

وتظهر صور األغراض اجملازية لألسلوب اخلبي يف رؤى متعددة األشكال واألبعاد، 
واملضامني، والصور، حيث البّد من االرتقاء إىل قمم اإلبداع والرسم ابلكلمات بعيدًا عن 

ه  نبّ  قدو ". معونة القرائن والقوةـقات، والنظم الرتكيبية بايتفصح عنه الس  اهذالتقديرية، وكل 
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خب غالًبا ما يقصد به أغراض أخرى غري هذين الغرضني األساسيني وأّن  ـال ن  أ، إىل ونالبالغي
ئن امرجع يف معرفتها إىل تفهم السياق وقر ـحصى، والـتلك األغراض األخرى أكثر من أن ت

أتمل قوله تعاىل: )فـََلّما  األديب السليم والطبع العريب األصيل.األحوال اعتماًدا على الذوق 
 . 126" َها قَالت ريّب ِإيّن َوضعتـَُها أُنَثى( تْـ َوَضعَ 

هذا،  ـخب فائدته وال الزم الفائدة، الّن هللا عّز وجل أعلم بـة عمران مل ترد ابلأّن امر أجد ـت
رجاء حيث كانت ترجو وتقدر أن تلد  ها على خيبة الـحزنـحسرها وتـما أرادت أن تظهر تـوإنّ 

   .127مقدسـخدمة بيت اللـهبه ـذكرًا كي ت
حسَن أما )التعجب حنو  ومن هذا الـمعاين ؛128كثرية   (خبـال)حتملها لفظ ـمعاين اليت يـوال"

  ، (ال أَبَس عليك )والنفي:  ، (ما له علي  حق)واإلنكار:  (وِددُتَك عندان)والتميّن حنو:  ، (زيداً 
َمسُُّه ِإال   ـ اَل يَ ) ه:حو قولـوالنهي ن ،129(َواْلُمطَل َقاُت َيرَتَب ْصن  )حو قوله جّل ثناؤه: ـواألمر ن

والوعد حنو قوله  ،(عفا هللا عنه)والدُّعاء حنو  ،(سبحان هللاِ )حو ـوالتعظيم ن ،130" (اْلُمَطه ُرونَ 
 ،132( َوَسيَـْعَلُم ال ِذيَن ظََلُموا)حو قوله: ـوالوعيد ن ،131(اآْلفَاقِ  َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا يف )جّل وعّز: 

 . 133"(ُذْق ِإن َك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرميُ )ثناؤه:  واإلنكار والتبكيت حنو قوله جلّ 
خبي ألغراٍض بالغية أخرى بكل جدارة، وإبخراج  ـاألسلوب ال عمر أبو ريشةوقد استخدم 

  عند أبو ريشة  خرىأهم وأبر األغراض البالغية األ وإنّ الظاهر،  الكالم على خالف مقتضى
واستنهاض   ،لوصف وإظهار التحسرجع واالتو  ،والـحث على الثبات ، مدحـوال فخرهي ال
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نشّم منها رائـحة  ، وحىت يف األغراض األخرى عنده وما إىل ذلك من هذه األغراض األمة
بل خرج ألغراض   ها الفائدة وال الزمهاـ م يرد بـاألخبار اليت لومن  مدح أببناء جيله ـوالالفخر 

 . ريشة يف ديوانه وبأ اذكره يتونذكر بعًضا من تلك األغراض ال تفهم من السياق
غريه، فقد كتب يف الفخر بنفس الدقة  يف ال يبدع  هأنّ م الدراما ال يعين ـيف عال الشاعر بداعإف

 : (فدائي)فائدة واضحة يف قصيدة  يخب ذـوالرقة والبدعة حني قال ب
ــَ " ــُ الرُّ  هِ ذِ هـــــــــــــ ــُ رُ  وعُ بـــــــــــــ ــِ وُع آابَ بـــــــــــــ  يئـــــــــــــ
ْر، فـــــــــــــــــــــــِ عَ   مـــــــــــــــــــــــُر، ايَ العُ  اكَ دَ طـــــــــــــــــــــــِّ

زُ  ــَ ــهِ  فـََلســـــــــــــوف تُركـــــــــــ ــِ اَل عْ أَ  فيـــــــــــ  يمـــــــــــ
 

 ابِ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ي الغِ ادِ دَ أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ وَ  
ن ُجرُ يعـــــــــــــــــَ مِ   ايب رَ ي تــــــــــــــــــُ حـــــــــــــــــِ اُد مـــــــــــــــــِ

رايبـوـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــِ  134"حرُسها حــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ف وإىل جانبها  يعيشها من اإلحساس ابلضعلقد وصف لنا الشاعر حالته النفسية اليت كان 
مام أالبساط الذي كان يعيش عليه أجداده الذين وقفو  اوأّن هذ مقاومةـالشعور بروح ال
لهف  يت فهولنا من خالل كلماته اليت كان يتناوله الشاعر  ما تبني وهذا بسالة، أعدائهم بكل

حدود اإلفادة بعد خرجه عن فالشاعر يذكر ذلك كله الوطن  سبيلروحه رخيصة يف  لتقدمي
 .  بيات اليت تضمنتها تلك األ بغرض الفخر مخاطبـإفادة ال إىل

ساان طموحا رغم شكوى، وكان إنمزج الفخر ابلـجد الشاعر يـ ويف كثري من األحيان ن
والزمها خب ـجاوز حدود فائدة الـظهر أمامه. ومن األغراض اليت تمعوقات والعقبات اليت تـال

 :(ماة الضيمـح)قصيدة  يف خذالن حيث يقولـما أصاب أّمته من الـل التحسر والتوجع
 ابَهبَ شـــــــــَ  اهُ وَ لـــــــــى هــــــــَ عَ  ابَ ذَ ن  أَ طــــــــَ وَ "
 رَف يفيــَل الطّــ ن جيَِ أَ  لُ جَ خْ ـُد يَــ جْ مَ ـالــ 
هُ فَ   هِ نِْيلــــــــــــــــــه لُِفراتـــــــــــــــــــِ  نْ مــــــــــــــــــِ  كأنــــــــــــــــــ 

ــَ  ــْ ا ذَ مـــــــــ ه إِ ُب فَ نـــــــــ ــِ ــب ْت وملتيتـــــــــ  ذا شـــــــــ
 

 هارِ عَ شــــــــــــْ ن أَ مــــــــــــِ  ورِ أثُ مَ ـاه ابـلـــــــــــ وَحبــــــــــــَ  
 ارِهِ وَ ســـــــــْ أَ ن اُء مـــــــــِ نَ بَـ جُّ ـد م اـلــــــــ ا هـــــــــَ مـــــــــَ 

ل  تــــــــــــــــُ   ز ارِهِ ا جــــــــــــــــَ دَ يــــــــــــــــَ  هُ بُ اذِ جَ ـمحــــــــــــــــََ
 135"رارِهِ حـــــــــْ ه ُخطـــــــــا أَ تـــــــــِ بَ رتُ ْح بِ لمـــــــــَ تَ 
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ماضي العريق،  ـ به إلينا لنقارن بني حال هذا الوطن اليوم وبني حاله يف الرسل تعجّ اعر يُ فالشّ 
هذا يدق ابب  ـفهو باليهود  يللدفاع عن الوطن السليبة من أيد همّ ـن يوقظ الأحاول ـفهو ي

  ج خر ـفهو يهم ـهم وما حل بـجزاريهم فهو يتأسف على حال يهم على أيدـالشباب وما حال ب
وإذا  . اىل غرض وهو إظهار التحسر والتوجع على شباب أّمتهبخـعن غرض فائدة ال هذاـب

أشتمل على كثري من الشعر السياسي والقومي   هنّ أجد ـريشة ن و نظران إىل ديوان عمر أب
والشاعر له دور هام وحيوي  نّه ابرع يف خماطبة الضمري العريب والدخول إىل وجدانه أوالسيما 

وروح  جابية واستقالل اإلرادةـجاهات اإليـيف االت واهبهمة ومـوتقوية العزييف استنهاض أمته 
يف  مشرق حيث قال ـىل الغد الإلنظرة بتفاؤل التضامن والتناصر والتآرز والصب والثبات وا

 : )هكذا( تهقصيد
 ِتهـــــــــــــــــــاربَ لـــــــــــــــــــى غُ ُت عَ واَل طـــــــــــــــــــُ والبُ "
ــَ هَ  ــُ  ا.. تُقـــــــــَتحمُ ذَ كـــــــ  لـــــــــىدُس عَ القـــــــ

 

 ع  ا ِجيـــــــــــــــــــــاع  ُخشـــــــــــــــــــــ  ينـــــــــــــــــــــَ يف َمغانِ  
ــَ هَ   ..ا.يهَ بِ اصــــِ غَ  ــرَتَجعُ ذَ كــ  136"ا ُتســ

 

خطر يف َخَلٍد، وال ـال ي ،تةً البيتني وقد جاءا مباغذين هـهنا ختم الشاعر هذه القصيدة ب
جرح النازف  ـ القدس ذاك ال دّمرخرتق وجدانه حني تـقد ت لذيالوجع ا و وهأال  ، يتوقّعه أحد  
، وقد خرج ا يف البيتنيخب ابتدائيـوقد جاء ال ،فهنا صرخت روحه متوجهة ،زمانعلى مر األ

مات  )دة قصييف  ويقول أيضا ،استنهاض األّمة من حدود الفائدة إىل غرض آخر هو 
 :(الشباب 

 درِ لُء صـــــــــَ مـــــــــِ باُب! فَ الشـــــــــ   اتَ مـــــــــَ "
ــِ مِ ـســــــــــــــــــــــــــــــَ  هُ رَ تْـ أَ  هِ َعْت بــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  ابــــــــــــــــــــــــــــ

عُ  ــِّ ــُ ر خمَْ والشـــــــــــــــــــ دَ نـــــــــــــــــــ ــّ  ىوُق الصـــــــــــــــــــ
وارِ   الـــــــــــــن عشَ  كَ لـــــــــــــِ ي ذَ وَقفــــــــــــْت تـــــــــــــُ

 

 ابِ ئــــــــــــــــــــــــــــــــَ تِ كْ اُس اِ فــــــــــــــــــــــــــــــــَ نْـ أَ  األرضِ  
ــْ أتَـ فَ  ــَ نْ اَ  هُ تــــــــــــــــــــــ ــَ تِ نْ اَء اِ ضــــــــــــــــــــــ  ابِ خــــــــــــــــــــــ

حُر مَ  ــِّ ــابِ والســـــــــــــــــ  طـــــــــــــــــــويُّ الِكتـــــــــــــــــ
ــ  ال  137"ابِ َم يف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتُّ ر  كــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لُّ موت فكـحياة والـهم بني الـكأنخذالن  ـهم من الـب حل  الشاعر يصف الشباب وما  جد أنّ ـت
فعله الزمن  س وماأابليمخاطب عن إحساسه ـريشة يفيد ال بو أ ، فما أرادهفيهم مشلولٍ  شيءٍ 
خب من حدود الفائدة إىل غرض  ـخب ابتدائيا يف كل األبيات، وقد خرج الـ، فجاء الباب ابلش 

 س من حال الشباب.أآخر هو الي
 ، ويفونجاهل ـمدح على النهج الذي سلكه الشعراء الـالبالغية حيث تناول الومن األغراض 
 ومر أبا يف شعر عجد ذلك كثريً ـمتزج ابلفخر يف البيت الواحد نـمدح يـجد الـبعض األحيان ن

مدح والثناء يف  ـال يف ا قالمغافلة عند امً ـمأار يستنهض هدّ ـصوته ال فنراه يصرخ لعلّ ريشة 
 : (أوغاريت)قصيدة: 
 ةٍ مــــــــــــــــــــــــــــــ   أُ اايَ قـــــــــــــــــــــــــــــَ بَـ  نْ  مـــــــــــــــــــــــــــــِ أانَ "

 ورَ رُ ا مـــــــــــــــــُ يَ نْـ ى الـــــــــــــــــدُّ لـــــــــــــــــَ عَ  تْ ر  مـــــــــــــــــَ 
 اهـــــــــــــــــــــــــــــــــَ تِ محَْ رَ ت ُ ت آايَ لـــــــــــــــــــــــــــــــــَ اقَـ نَ تَـ وَ 
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ عَ  اكَ نــــــــــــــــــــــــــــــــــِ غَ ت إىل مَ دّ رُ 
 

ــِ   ــُّ  يَ هــــــــــــــــــ ــِ اَل والعــــــــــــــــــ ــَ  مــــــــــــــــــ  مِ وأَ ن تــــــــــــــــــ
ــْ القَ  ــِ الظ   لِ قْ حَ ــلـــــــــــــــــــــ ابِ  رِ طــــــــــــــــــــ  يمــــــــــــــــــــ

ــُُ  اهُ فَ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   مِ األجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــِ بِ رَ   138"ّرِمِ صَ تَ مُ ـاـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كَ يعــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ورأى  أّمته  مدينةـتلك ال ماضيه التليد فهو يرى يفـخاطب الشاعر مدينة )أغاريت( مفتخرًا بـي
مدينة ويعرض  ـشيئا يشبه حزنه على واقع أمته، فأخذ يستجوب ذكرايت ال هاأيضا أّن في
مدينة إبجابٍة تشفي  ـيعاتبه فيها، فتجيبه بذلك، وقد امتألت إجاابت تلك ال إليها أبسئلة

وقد  متالحقة عب العصورـها الـغليله وقد كانت بلسان حاله ابالفتخار بتاريخ أّمته وانتصارات
  ويقول يف  خب يف األبيات أعاله من حدود الفائدة إىل أغراض أخرى وهي: الفخر.ـخرج ال
 :( بعد الّنكبة) خرىأ قصيدة

 إذا فــــــــــَت البخــــــــــَل ابلــــــــــّروحِ رَ ا عَ مــــــــــَ "
هُ مِ رُح الــــــــــــــذي حتَْ جُ ـاـلـــــــــــــ رَك وِ بــــــــــــــُ   لــــــــــــــُ

 

ــَ طَ   يِد الظَ جْ مَ ـُص اـلــــــ ا ُغصـــــــَ َلَبتهـــــ  مـــــــَ
ـ رفَاً شـــــــــَ  مِ اَل ظـــــــــِ  حتَ تـــــــــَ  139"ِل العلـــــــــَ
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ين صران  أماضي كيف كنا وإىل ـحاضر والـوحي لنا اليلينا أبشياء كثرية؛ إوحي يالعنوان  افهذ
فالشاعر يرى جري ومع ذلك ـم فكم من مستجري ال مـمؤليق وأصيل إىل حاضر من ماٍض عر 
  ا ابتدائيّ  خبـ وقد جاء ال ، حاضرانـن نستطلع ماضينا كي نتمسك بأحثنا على ـفينا الثبات وي

حث عل ـال يف البيتني، وقد خرج من حدود الفائدة إىل غرض آخر هو ابألسلوب االنشائي
ابعتبارها األصل الذي  خب، والزمها ـفائدة التدور يف رحى ثنااي فهذه األغراض كلها . الثبات 

ها كنماذج لبعض األغراض ـخبي، وهذه األغراض اليت ذكرتـجرى عليه أغراض األسلوب الـت
مرجع يف معرفة ذلك على الذوق ـجازية كثرية والـخب ألغراض مـجئ الـمجازية، وقد يـال

 والعقل السليم.
 :الظاهر ف مقتضىمقاصد خال ـ. ال2.1.2.2

عن مقتضى الـخروج معاين ظاهرَة ـعلم ال لـموضوعات  ضمن تتبُِّعهمدرس علماء البالغة لقد "
ما  ـ، لذات التأثري يف النفوس واألفكارالظاهر يف الكالم البليغ، لداٍع من الدواعي البالغّية 

  إلـماحات  مالّية، أوـج ، أو تعبرياتٍ دالالٍت فكرية إبداعّية تتضـمن فيها من عناصر فـَنّـي ٍة 
 .140"ذكّية

حقيقية اليت هو  ـمخاطب غري حاله الـمتكلم حااًل يف الـفرتض المقام أن يَ ـقد يقتضي الهذا و  
، وذلك  الـمنكر منزلة غري الـمنكر، وينزل خلي الذهن منزلة الـمنكر أو الـمرتددعليها، فينزل 

فعندما اللغة ودقائقها،  بصري بلطائف هذهمتكلم ويعيها الـال يكون إال ألسرار يلتفت إليها ال
به ويومئ إليه   خب ويـَُلّوحـمتقدمة يف سياق الكالم متضمنة ما يشري إىل الـجملة الـتكون ال

خب والوقوف عليها،  ـع وتستشرف معرفة التطل  تجعلها ـاًل يؤ متلقية تساـفإهنا تثري يف النفوس ال
ساؤالت مخاطب من تـال زيل ما أثري يف نفسخب مؤكدة لتمحو وتـوعندئٍذ أتيت مجلة ال

السابقة  جملة ـمرتدد، ويقع هذا غالبا إذا كانت الـواستشرافات منزلة إايها منزلة السائل ال
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 . 141تتضمن نصائح وإرشادات وتوجيهات 
جاهِل بذلك، لعدم جريه ـهما معًا منزلة الـخب، أو الزمها، وبـم بفائدة الـتنزيل العال" منها: و  

من يعلم وجوب ـجاهل به، كقولك: لـكما يلقى إىل الخب  ـب علمه، فيلقى إليه العلى موج
مقتضى علمه وكقولك ـتوبيخًا له على عدم عمله ب (الصالة واجبة)الصالة، وهو ال يصلي 

 . 142("هذا أبوك)من يؤذي أابه ـل
 م ألنّ حال قد يكون مقتضى الظاهر وقد يكون خالفه وله ثالثة أقساـمقتضى ال علم أن  او"
ها  يوإنكارية، واستعمال كل واحد منها فيما يدل عل  وطلبية جمل كما جرت ابتدائية ـال

ا ما يقصد به أغراض خب غالبً ـأن  ال"وكما نّبه البالغيون على  .143نسّميها مقتضى الظاهر"
 .  144" تتجاوز حدود الفائدة والزمها

نرى   ة،خبي خاصـابألسلوب ال ير  غز  ريشة له ديوان حافل   وا من هنا نرى أّن عمر أبقً انطال
يل انزال خيخالف مقتضى الظاهر ونراه  إىلخب عن مقتضاه الظاهر ـخروج ال"ع يف بد ه يُ أنّ 

 حيث يقول: (محة ـل)في قصيدة ف. 145"دمرتدّ ـالذهن منزلة السائل ال
 وبُ خْ ـِة تـــــــــَ اوَ دَ ُة البـــــــــَ بَ ضـــــــــْ أخـــــــــذْت غَ "

ـها  اإنــــــــــــــ  ُل طبعــــــــــــــً  الــــــــــــــنَـْفُس ال تـُبــــــــــــــِّ
ــ   ن الصــــ ــِ ــَ ِب أن يُ عْ ومــــ ــً عْ َد أَ اهِ شــــ  ىمــــ

 

ل ٍة وُجحـــــــــــــودِ نـــــــــــــَ عْ إِ  عـــــــــــــدَ بَ    اِت ضـــــــــــــِ
ــــــــــــحُقدِ  ه فكيــــــــــــف نفــــــــــــس اـل ــْ  ألَِفتــــــــــ

ودِ ـَس الــــ بَ قَـــــ   146"حقِّ يف الليــــايل الســــُّ
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من الزمن فهذه  ن مجدت طويالً أ بعد ،جديدمراجل من ـقد عادت محية البداوة وغلت ال
  البصرية يف عمى أعمى األ نّ إف ،ن تتبدلأحقود ـالنفس لن تتبدل ولن تتغري فكيف لنفس ال

البيت خب يف ـجاوز الـوقد ت ،حق حني يغيبـلن يرى ويعرف الو  ،ايمسواد الظلم وعتمة األ
اهر فيه أنّه يلقي  والظ حدود الفائدة إىل غرض آخر ألفته( إنـ ها النَـْفُس ال تـُبُِّل طبًعا) الثاين

حكم، ولكن ما تقدم يف ـلذهن من المخاطب خايل اـخب خالياً من أدوات التوكيد، ألن الـال
مرتدد واستحلى ـعا إليه، فنزل منزلة السائل الحكم، فأصبح الَكليم متطلّ ـالكالم أشعر نوع ال

خبي ـمجازية لألسلوب الـوتوضح صور األغراض ال مقتضى ـخب إليه على خالف الـإلقاء ال
 ذروةالبّد من التقدم إىل محتوايت، والصور، حيث ـيف رؤى متعددة األشكال واألبعاد، وال

 . التقييميةبعيداً عن  ابأللفاظاإلبداع والرسم 
 كقوله:  منكر إذا ظهر عليه شيء من أمارات اإلنكارـمنكر منزلة الـل غري اليز تنكذلك 

ــَ " ا رُ ارِ عَ  يقُ قِ شــــــــــَ  اءَ جــــــــ كَ  عَ يِن إّن بــــــــــَ     هُ حَ ـمــــــــــْ ضــــــــــً  "احُ يهم رِمــــــــــَ فــــــــــِ  مــــــــــِّ
 

حه عرًضا لدليل على إعجاب شديد منه،  ـوضع رمجيئه هكذا مدالًّ بشجاعته قد ـفإن م"
  .147" هم كلهم عزل ليس مع أحد منهم رمحـ واعتقاد أنه ال يقوم إليه من بين عمه أحد. كأن

جاءت يف  اليتومن األمثلة  148جده كثريًاـنريشة  ويف األعمال الشعرية عند عمر أب انوإذا نظر 
 : (قرئيها )اهذا الصدد حيث يقول يف قصيدة 

دِ  دْ قَــ ي لَ ـتِــ رَ ُحجْ ها ـنــ  إ"  انُ ســيَ النِّ  ئَ صــَ
ــي ابِ دخُ اُ  ــُّ لـ ــِ وِع فَ مُ لشـ ــَ الظ لْ  نَ ي مِـــ هـ  ةِ مـ
 

  وتُ كُ ا الســــــــــُّ يهــــــــــَ اَخ فِ شــــــــــَ ا.. وَ يهــــــــــَ فِ  
ــُ نْ مَ  اهرِ دْ  صــــــــــــَ ر  يف كــــــــــــْ و   149"وتُ حــــــــــ
 

ك ئضو بادخلي  ، هدوءـعليها ال ها وسيطرـبر جذّ ـحجرة اليت استوطنها النسيان وتـها الـن  إ
 ، ألنّ ادً مؤك   غري خبـمقتضى الظاهر أن يلقي الف ،ساس الظالمأالعتمة و  مُّ أفهي  ليهاإونورك 
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ولكّن  ،الظلمة من تلك ما رأى فيه فيموجود فيه وال يرتدد ـالظالم ال مخاطب ال ينكرـال
 .عن العملواإلعراض  ةل الغفيف  مإلفراطيهمنكر ـاألسلوب جاء فيه ابلتوكيد تنزيالً له منزلة ال

عن اإلنكار، وعليه ال   ارتدعلته منكر: إذا كان معه ما إن أتمّ ـكر منزلة غري النمـإنزال الومنه "
يعتد إبنكاره وال يلتفت إليه وذلك إذا كان لديه من األدلة الواضحة والباهني القاطعة ما 

   .150"حقـمنصفني الذين ينشدون الـيكفي إلقناع أهل الفكر ال
هللا  كتاب   منكري ـخطاب موّجه لـفال 151( يهِ فِ  بَ يْ رَ  اَل  ابُ تَ الكِ  كَ لِ ومنه قوله جّل شأنه: )ذَ 

إلفراطهم ابلغفلة واإلعراض عن  مة من دون أدوات التوكيد ـاآلية الكري ت تعاىل ولكن جاء
  ته قصيد 152هذا الصدد يفريشة  ومن األمثلة الواردة يف ديوان عمر أيب كتاب هللا عّز وجل.

 :حيث يقول (فيصل بعد عام)
 دْ اهِ شــــَ سيِح وَ مَ ــلـــ ْف علــــى تُربــــِة اقِــــ "

ــه اـلـــــــــ عــــــــــَ  ــِ رَ  ونَ شر دُ مُ ـاَث فيــــــــ  ويعضــــــــ
 

 الِ الّرمـــــَ  ُطهـــــرِ  وقَ جِد فَـــــ مَ ـَع اـلــــ رَ صـــــْ مَ  
 153"لِ اَل الضــــــِّ   ُمهــــــودِ لِّ يف الــــــذُّ  نِبِ لــــــَ 

 

مشردون التائهون  ـقد عاث فيها الو  ،مجد بذاتهـمسيح فهو الـمهل فهنا ضريح الـتوقف وت
الشاعر يتحّدث عن  فهاهنا  ، الضياع علىوا ؤ نش  األمهات مع حليب  عندما رضعوا الذلّ 

مجد مهما تطاول عليه ـ ضاً أّن الأيخالئق يعلمون بذلك، ويعلمون ـم أبّن الـالِ مسيح وهو عَ ـال
ولو ألن ه ليس له دليل عليه، لعدم االعتداد إبنكاره مشّردون البّد أْن يعود وينتصر يومًا ـال

 . إلنكارذا اعن هنظرًة متأنيًة لعدل إليه  واونظر  واأنصف
خبي لوحة فنية متكاملة أبلوان  ـسلوبه الأريشة و  و بأر اشعأ نّ أال إ ن نقول أال يسعنا  خرياأو 

حداث والدليل على ذلك ان اللوحة أها من ـما حولـمتجذرة بروح متأثرة ب حاءاتٍ ـمتعددة واي
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شعور معني لوان لنحصل على لون جديد و مزج األـغراض لمزج من املشاعر واألـها تعب بـذات
 . مم وهذه الفائدة لفائدتنيبيات يدمج الفخر ابستنهاض األبعض األففي 

 :. األسلوب اإلنشائي2.2.2
 . 154" خلق واالبتكار واالرتفاع واالبتداء وهو مشتق من مادة نشأـه الأنّ " لغة : اإلنشاء

ه يـَُقال َنشأ  ُهَو اإلحداث َحاال بعد َحال من غري احتذاء على ِمثَال َوِمنْ " ايًضا االنشاءو 
ْنَشاء ابِْتَداء االيـ ِإذا ن انشئ اْلُغاَلم َوُهَو  جاد من ـما َوزَاد َشْيئا َوااِلْسم النشوء َوقَاَل بَعضهم اإْلِ

 . 155"غري َسَبب َواْلِفْعل يكون َعن َسَبب
، فال  (ارحم)و  (اغفر)حو: ـحتمل الصدق والكذب لذاته، نـما ال ي" :صطالحيف االو  

حصل مضمونه  ـقل يف تعريف اإلنشاء ما ال يصدق أو كذب، وإن شئت فينسب إىل قائله 
وال يتحقق إال إذا تلفظت به فطلب الفعل يف )افْـَعْل( وطلب الكف يف )ال تفعل( وطلب 

ب اإلقبال يف )النداء( كل ذلك ما محبوب يف )التمين( وطلب الفهم يف )االستفهام( وطل ـال
 .156" هاـبمتلفظ ـحصل إال بنفس الصيغ ال

 لـمدلولليس  ألنّه ؛كما قلنا  الصدق والكذب لذاته ال يـحتملكل كالٍم " اضً أينشاء اإلو 
أو ال يطابقه. وهذا ما اعتمد عليه القدماء حينما  يطابق  واقع خارجي لفظه قبل النطق به 

ووجه احلصر أّن الكالم إما خب أو إنشاء، ألنّه  "فقال القزويين:  "واالنشاءخب ـفصلوا بني ال
   .ها خارجـيكون لنسبته خارج تطابقه أو ال تطابقه أو ال يكون لأن  اإم

 . 157"اإلنشاء والثاينخب، ـاألول ال
إنشاء طليب وإنشاء غري طليب.  ينقسم إىل قسمنيحد ذاته ـفهو ب حثنا هو اإلنشاء ـفموضوع ب

 
 .170: ص ، املصدر السابقلسان العرب -154
ثقافة للنشر والتوزيع،  دار العلم وال، اللغوية  مهران، الفروقهل بن سعيد بن َيىي بن أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن س ،العسكري -155
 134: ص مصر-القاهرة
 .69: ص والبديع البالغة يف املعاين والبيان  جوهر -156
 .107املعاين: ص  -البالغة  -أمحد مطلوب أمحد الناصري الصيادي الرفاعي، أساليب بالغية، الفصاحة  -157
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 متكلم وقت الطلب،ـهو ما يستدعي مطلواب غري حاصل يف اعتقاد ال" :اإلنشاء الطليب 
 . 158" خمسة أشياء: األمر، والنهي، واالستفهام، والتمين، والنداءـويكون ب

 . أسلوب األمر: 1.2.2.2
  " ُدلُّ عليه ِصَيغ  كالمّية أربع حقيق شْيٍء ما، ماّديٍّ أو معنوّي، وتـهو طَلُب ت": تعريف األمر 

 نائب عنمصدر الـمضارع الذي دخلت عليه الم األمر اسم فعل األمر الـهي: "فعل األمر ال
  .159فعل األمر"

،  أكرم زيد): نـحو  وما شابه ذلك ، (ليـحضر عمر)حو ـمقرتنة ابلالم نـال ظهر أّن صيغته واأل
ماعها إىل ذلك ـاستعالء، لتبادر الذهن عند سموضوعة لطلب الفعل وهي " (ورويدا علي

األمر.  طباق أئمة اللغة على إضافتها إىلقال السكاكي. وإل وتوقف ما سواه على القرينة
 . 160"متأملـخفى على الـهم: صيغة األمر، ومثال األمر والم األمر. وفيه نظر ال يـبقول

واليت   (بعد النكبة)يف قصيدة  161شةري و ومن األمثلة الواردة على صيغ األمر يف ديوان عمر أب
مام الكيان الصهيوين، وترويع الفلسطينيني وتشريدهم حيث أجيوش العربية ـال افيه تهزم

 :يقول
ــِ وَ " ــَ َدعـــــــــــــــ ــاائِ هوَ  أَ َة يف ادَ ي القـــــــــــــــ  هـــــــــــــــ
 تْ قــــــــــــــــــــــــــَ لَ نطَ اُه اِ مَ صــــــــــــــــــــــــــِ عتَ امُ ب  وَ رُ 
ــَ نـ  كِ م لَ اَعهُ مَ ـســــــــــــــــْت أـســـــــــــــــ مَ اَل   اهــــــــــــــ

 

ـــَمْغنَ يس ِ  يف َخســــــــــــــــِ انَ تـَتَـفــــــــــــــــَ   ـــــــــــــ  مِ اـل
ت  نــــــــــــــــَ اِه البَـ فــــــــــــــــوَ لَء أَ مــــــــــــــــِ   مِ اِت اليـــــــــــــــــُ

 162"مِ صِ تَ عْ مُ ـاـلـــــ  ةَ وَ خْ َـ س ـنـــــ مــــــِ اَل تُ  مْ ـلـــــَ 
 

العربية اإلسالمية عامة واألمة عانيها األمة تُ هموم اليت ـختلف الـلقد وصف لنا الشاعر م
  كلمةٍ ب زعماءٍ  ربّ  ،مةـمذلة على احلياة الكريـحياة ال حونَ رجِّ القواد الذين يُ  أولئك خاصة من 

 
 .170علي، البالغة الواضحة: البيان املعاين البديع )دار املعارف، د.ت(: ص  ،مصطفى، اجلارم ،امني -158
 .228: ص  ، املصدر السابقالبالغة العربية -159
 .82–81: ص ، املصدر السابقغة اإليضاح يف علوم البال -160
 .75، قيود/ص 59، قليب معك/ص 56، طلل/ص 36، فدائي/ص 27انظر االعمال الكاملة: ففي قصيدة بعد النكبة/ص -161
 .27ص  ة، املصدر السابق:األعمال الكامل -162
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مظلومات ـالنساء الو ها الفتيات األسريات واليتيمات، ـاليت استغاث بو )وامعتصماه(  واحدةٍ 
 .جرارـالجيشه ـب

  وجه  علىم أيت ـل ها ـالذي ذكرن فاألمرأبكمله بسب خيانته،  ا شعبً  وار راٍء قد دم  مَ أُ  ورب  
الـمخاطب نـحو اإلرشاد إىل الطريق الـمستقيم يف واإللزام بل جيب علينا أن نوّجه  عاةامر ـال

الطبع غالب على قدرة  ، ألنّ من طبعه سوعدم التكلف به ما لي ،أفعاله والسلوك الصحيح
خرج عن حقيقته ـاألمر ي معاين اليت ذكر علماء البالغة أنّ ـعن الخرج تقريبا ـتو " ،اإلنسان

 . 163"ها ـمولـهم وشـما يدل على عمق نظرتـليستعمل فيها، م
 :. أسلوب النهي2.2.2.2

وألسلوب النهي صيغة   وجه االستعالء لىهو طلب الكف عن الفعل، واالمتناع عنه ع"
حو قوله تعاىل )َوال  ـن جازمةـلاة الناهي ( ال)مسبوق ب ـمضارع الـواحدة وهي: الفعل ال

حقيقية إىل ـالنهي من داللته الخرج أسلوب ـي وقد 164"َجس ُسوا َوال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا(ـتَ 
وفيه يقول السكاكي "...مّث إن استعمل على سبيل  . 165دالالت أخرى تفهم من السياق

ّمي التماسا، وإن أستعمل ـتبة س...مسي دعاًء، وإن استعمل يف حّق املساوي يف الر  التضرّع
 . 166"هديًداـمي تـالرتك سّمي إابحًة... وإن أستعمل يف مقام تسّخط ـمستأذن سـيف حّق ال

، جتمع وتتواىل، فتايت يف ترتيب مجيل ونسق دقيقـمر والنهي تاأل أساليبأّن مالحظ ـمن الو 
عندما  وهذا هو عمر أبو ريشةهي، يتقدم األمر ويتلوه الن ةً فتارًة يتقدم النهي ويتلوه األمر واتر 

  وتناولوا ، لقدس يف قصائده ذكر االقالئل اّلذين  وهو من الشعراء ،167تناول أسلوب النهي 

 
 .64–63واإلنشاء يف شعر عمر أبو ريشة": ص ايسر حسن، "مجاليات اخلب  ،العبد هللا 163-
 . 2سورة احلجرات، اآلية: -164
، 1دار املعرفة العلمية، األردن، عمان، ط  ،عاين والبيان والبديعطالب حممد، علوم البالغة التطبيقية، علم امل ،ماعيلـاسانظر  -165

 .98م(: ص 2012
 .429ص  املصدر السابق:مفتاح العلوم،  -166

 .80، شهيد/ص 78، شهيد/ص 73، بالدي/ص 57، لوعة/ص 27ل الكاملة: ففي قصيدة بعد النكبة/ص انظر االعما 167-
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 حيث يقول: (هذه أميت)قصيدة حينها يف  القضية الفلسطينية
ــَ  تَـ ايَ " ــبَُ ثــــــــــــــــــــ ــَ  لَ يف  اقُ يّن الــــــــــــــــــــ  ةِ يلــــــــــــــــــــ

ا لمِ ـاحلـــــــــُ  ةَ يبَ ضـــــــــِ ي خَ امِ نـــــــــَ ال تَـ  ــً  خوفـــــــ
هُ  يــــــــــــــــــــــتِ لبَ لِ  إن    يــــــــــــــــــــــهِ عِ دَ .. فَ ربــــــــــــــــــــــ 

 

هنَ عِ ك  بِ مسِ ـوالـــــــوحُي مـــــــُ  اءِ رَ ســـــــْ اإلِ    انـــــــِ
ــِ  هوَ عْ أَ  نْ مــــــِ ى وَ ِحمَ ـاـلـــــ  يــــــبِ رِ ن غَ مــــ ــِ  انــــ
ــهثُ اُه يف دَ اٍو رُ حــــــــــــــــــَ  ب  رُ   168"عبانــــــــــــــــ
 

مشي أبرض واحة غّناء وحديقة فيها ما يسر الناظرين من ـحني نقرأ يف شعر أبو ريشة كأنّنا ن
موجه  ـأسلوب النهي ال ىلنر  .ناها يف شعرهب وغساليلتنوع األ ،حيةٍ  وشعريّةٍ  فنِّيةٍ  صورٍ 

فطلبه أال تنام خوفًا لينتقل يف   املقرون بال الناهية  ع وهي املضار  ( بال تنامي) ّمته بكالمه أل
هاها عن النوم ألّن لديه ما هو أنفع وهو اللجوء لرب ـما نـنّ إالبيت التايل ليسوغ سبب النهي ف

دون   لنرى أّن النهي يف أسلوبه واضح   ، مام عظيم سلطانهالبيت والتضرع امام اببه واالحنناء ا
 . الطمأنينةعن معناه األصلي إىل معىن  ذا خرج وهب و تكلفأتصنع 

 . أسلوب االستفهام:3.2.2.2
، فهمت ، فقد جاء يف لسان العرب جهولِ مَ ـال فةُ عرِ ، ومَ همِ الفَ  لبُ : "طَ االستفهام يف اللغة

أن يفهمه   : وفهمه إايه: جعله يفهمه، واستفهمه: سألهالشيء: عقلته وعرفته. وافهمه االمر
جهله السائل  ـوهو بذلك سؤال عن أمر ي .169استفهمين الشيء فأفهمته وفهمته تفهيًما" وقد 

"سألته الشيء وسألته عن الشيء هذا عرفه ابن منظر بقوله: ـهذا يعد كل استفهام سؤااًل وبـوب
 .170معىن استخبته" ـشيء بسؤاال ومسألة، استعطيته إايه وسألته عن ال

ًما أو حقيقًة او صفًة أو عدًدا مل يكن ـالعلم ابلشيء اسهو طلب ": ويف اصطالح النحاة
متكلم، أو هو  ـ معلوًما من قبل، أو هو االستخبار الذي قيل فيه: طلب خب ما ليس عند ال

نًيا كان  مخاطب فإذا ُسئل عنه اثـفطلب فهَمُه من الما سبق أوال، ومل يفهم حق الفهم، 

 
 .85: ص ، املصدر السابقاألعمال الكامل -168
 .459/ص 12: ، املصدر السابقلسان العرب -169

 .318: ص ابق، املصدر الس لسان العرب 170-
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م  ـحصل لديه فهم  دقيق  عن أمٍر لـأن ي"خاطب مـمتكلم يطلب من الـأي اّن ال 171استفهاما" 
 .172يكن حاصاًل قبل سؤاله عنه" 

همزة والسني والتاء إذا زيدت يف الفعل الثالثي أفادت معىن الطلب؛ ـال أنّ "معلوم ـومن ال
تفهم أي طلب الفهم؛ ، واسمغفرةـيقال: استزاد أي طلب الزايدة، واستغفر أي طلب ال

الفهم؛ ولذا قالوا يف تعريفه: االستفهام هو طلب العلم بشيء مل يكن فاالستفهام يعين: طلب 
 . وحروف   وظروف   ماء  ـ وأدواته أس، 173" معلوًما من قبل أبدوات خاصة

 وَكْم.-وأْي   –وما  –ماء: من ـفاألس"
َن  –وأيُّ حنٍي  –وكيف  -وأين –والظروف: مىت   َوَأن .  –وأاي 

 . 174"همزة وأَْم وَهلْ ـحروف: الـوال
. 175" ما تضاف إليه ـ معناها يتحدد ب حسب ما تضاف إليه أي أنّ ـفأي شائعة وهي ب"

حقيقي إىل معان أخرى تفهم من السياق ومنها النفي  ـويتجاوز أسلوب االستفهام معناه ال
 ء لإلحسان إال اإلحسان  جزاأي ال 176"هل َجَزآُء اإِلحَسِن إاّل اإلحَسُن(") ريف قوله تعاىل

 .177معىن التوكيد أبسلوب القصرـفقد أفدان )هل( عن النفي وتضمن النص )إال( ب
 178من استعمال األساليب االستفهامية  وأكثرلقد نوّع عمر أبو ريشة يف األعمال الشعرية 

عر عة الشابني ما يطلب به، واليت جاءت متنوعة، فهذا إن دّل على شيء إنا يدل على برا

 
 .181: املصدر السابق ،الصاحيب  171-
 .136 : ص2005منشورات احتاد العرب، ، دراسة مجالية نقدية اخلب واإلنشاءمجاليات حسن ،  ،مجعة -172
 .373: ص ، املصدر السابقاملعاين - 2ناهج جامعة املدينة العاملية، البالغة  م -173
 .177: ص م 1974، الثقافة للنشر والطباعة رالقاهرة داعند العرب، الصور الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي جابر،  ،عصفور -174

 .95–94: ص م 1410لعلوم العربية، بريوت: دار ا علم الـمعاين،، يف البالغة العربية: حممود امحد  ،حنلة 175-
 60سورة الرمحن، اآلية:  176-
 .103ص  : دار كنوز املعرفة العلمية ،1ط حممد طالب، علوم البالغة التطبيقية، علم املعاين واللسان والبديع،  ،أنظر: إمساعيل -177

، ملحمة النيب/ص 60راق/ص ، ف52، لبنان/ص 28/ص 1، صالة26ي قصيدة بعد النكبة/ص انظر االعمال الكاملة: فف 178-
429. 
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يتجاوز   ةً أييت ابالستفهام يف معانيه األصلية واتر  ةً حته وتنوع أساليب االستفهام فتار وفصا
"  ومن ذلك قصيدته "بعد النكبة  .فهم من السياقتُ ىل معان أخرى إ ةاالستفهام معانيه األصلي

مهادنة وال "ظل عمر يروح وجييء يف ميادين السياسة فهو غاضب اثئر، فهو ال يقبل  واليت
 حيث يقول: 179سر قوي العارضة، ال يلني وال يداري"رض شديد األاحلة، وهو معامص

ــ  أُ " ــَ مــــــــ ــَ يت، هــــــــ ــَ ل لــــــــ  مِ مــــــــــَ األُ  نَيَ ِك بــــــــ
 

 180"مِ لــــــــــــــــَ يِف أو للقَ لســــــــــــــــّ ب  لِ نــــــــــــــــْ مِ  
 

م منزلة ـها يف هذا العالـخبه، هل لـالبًا منها أن تأّمته العربية واإلسالمية طَ  راعِ الشّ خاطب ـي
وتساهم يف بناء   ،م والكلمة والرايدة لتنال احرتام األممالعل جال ـومكانة وحضور يف م

 . حضارة اإلنسانيةـال
خرج عن معناه اللغوي ليفيد معىن  (أُم يت، َهل َلِك َبنَيَ األَُممِ ) يف البيت األول فاالستفهام هنا

 والتعجب من عجز األمة وضعفها. النفي
 :. أسلوب التمين4.2.2.2

ه بعيد  ال يرجى حصوله، أما لكونه مستحيال، أو ألنّ  الذي محبوب ـيء الهو طلب الشّ "
 متنيب: ـالفيقول  .181"حصولـال

 فليـــــــــــــــــــــــــــت وقـــــــــــــــــــــــــــارك فرقتـــــــــــــــــــــــــــه"
 

ــا ـتــــــ    182"حملـومحلـــــــت أرضـــــــك مـــــ
 

َحظٍّ  حو: )اَي لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُويتَ قَاُروُن ِإن ُه َلُذو ـحصول نـوإما لكونه بعيد التحقق وال"
محبة مع نفي الطماعية يف  ـلب حصول شيء على سبيل الط هو "خرون آوقال ، 183"َعِظيٍم(

 مثل: 184" مكنـذلك أبن كان غري م

 
 .121: ص م 1965دار الكتب اجلديدة، بريوت، ، 1ط أمحد، شعراء سوراي،  ،اجلندي -179
 .26: ص ، املصدر السابقاألعمال الكامل -180

 .108/ص 2غة، د.ت: املنهاج الواضح للبال  ،حامد ،عون 181-
 .224: ص أبو الطيب الشافعي، ديوان  ن علي الواحدي، النيسابوريأبو احلسن علي بن أمحد بن حممد ب ،الطيب وأب ،املتنيب -182
 . 79سورة القصص، اآلية:  -183
 .52/ص 3: ، املصدر السابقاإليضاح يف علوم البالغة  -184
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ــَ مَ ظِ نْ أَ  فَ و يل نُ دْ تَـــ  بَ اكِـــ وَ الكَ  يـــتَ لَ "  اهـ
 

 185"يمِ لِ كَ   مْ كُ ي لَ ضَ رْ ا أَ مَ فَ  حٍ دْ مَ  ودَ قُ عُ  
 

التمين: "أوما ترى كيف تقول: ليت زيدا جاءين، فتطلب كون غري  عنويقول السكاكي 
يعود،  فيما مضى واقعا فيه مع حكم العقل ابمتناعه، أو كيف تقول: ليت الشباب الواقع 

فتطلب عود الشباب مع جزمك أبنه ال يعود، أو كيف تقول: ليت زيدا أيتيين أو ليتك  
حال ال تتوقعهما وال لك طماعية يف  حتدثين، فتطلَب إتيان زيٍد وحديَث صاحبك يف 

ممكن  ـ الميّن ـ بني ت هنا . فالفرق"مىّن ـتعملَت توقوعهما؛ إذ لو توقّعت أو طمعت الس
حصول، فالفرق بني  ـع الغري متوقّ تمىّن مـخالف الـجى متَوّقع حصوله بـمرتـيه، أّن الوترجّ 

حصوله، ـمتوّقع ل ، وقائله غريمنٍّ ـأّن األوىل ت ( ليت زيًدا أيتينا، ولعّل زيدا أيتينا )قولك: 
 .186مجيئه ـخالف الثانية، فإنه متوقع لـب
هما معـىن التمـين، ـموضوعة للتمين هي ليت وحدها، وأما لو وهـل يف إفادتـ ـالكلمة ال اعلم أنّ "

ـمـبـ مسماة ـفالوجـه مـا سـبق وكـأن احلـروف الـ  هـال وأال ولـوال )والتحضـيض وهـي:  حروف التندـي
هـل  مزيدتني مطلواب ابلتـزام الرتكيـب التنبيـه علـى إلـزامـوما ال مع المأخوذة منهما مركبة  (ولوما

معىن ـهاء مهـزة أو لـوال أو لومـا فكـأن الـ ـقلـب الـ ولو معىن التمين، فإذا قيل هال أكرمت أو أال ب
تكرمـه معىن ليتـك ـم، وإذا قيل هال تكـرم أو لـوال فكـأن الـ ـليتك أكرمت متولداً منه معىن التندي

 .187"متولداً من معىن السؤال
حبوب ـمر مأخرج عن طلب حصول ـغيني ال يّن معاين التمين عند البالأوكما رأينا ذكره آنًِفا 
 جد أّن استخدام التمينـريشة ن ومنال، ويف شعر عمر أبـصعب اله انّ ال يرجى حصوله او 

سيطر على كيانه فيسعى إىل تو  امتلكهـألسباب هي لدافع العروبة اليت ي 188قليل عنده
 

لطناحي، فقال: "هذا البيت مع كثرة إنشاد الناس له، مل أجد من نسبه، وقد رأيته يف قصيدة لُعمارة  حممود ا نسب هذا البيت إىل 185-
 . " سنة مخسني ومخسمائة، يف مدح الفائز بن الظافر صاحب الداير املصرية اليمين، قاهلا يف

 .130: ص م 1980 ،نان لب -بريوت عبده، دروس يف املذاهب النحوية، دار النهضة العربية، ، لراجحيانظر ا  186-
 .307: ص ، املصدر السابقمفتاح العلوم -187

 . 198، ليأيت الفجر/ص 148، حواء/46، ايشعب/65الكاملة: ففي قصيدة جنمة/ انظر االعمال 188-
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مامه لرييح كيانه فهو  عندما يرى األبواب مغلقًة أجده حينًا يتمىن ـحقيق آماله، ولكن نـت
  ا هـكون حصوليجعله يتمىن أشياء ـفهذا ي ن من أمته و متخاذلـ يف زمن كثر فيه اليعيش 

 : )حواء(ته قصيد ما قاله يف من ذلك و  أخرى إىلل نراه ينتقل من حا حىت مستحياًل 
 يِن تــــــــــــــَ يْـ لَ َع ايَ جــــــــــــــِ رْ يَـ  نْ لــــــــــــــَ اَب، وَ غــــــــــــــَ 

هُ فَ جْ ُت أَ قـــــــــــــــــــــْ بَـ طْ  أَ يِن تـــــــــــــــــــــَ يْـ لَ ايَ   انـــــــــــــــــــــَ
ن بَـ  ةِ شــــــــــــــَ َوحْ لُر ابِ عُ شــــــــــــــْ أَ   هدِ عــــــــــــــْ مــــــــــــــِ
 

هُ طَ عْ أَ    اْة!يَ حَ ـ اـلــــــــــ اين مــــــــــَ أَ عــــــــــَض بَ  يتــــــــــُ
ـــــــُمشْ  ةِ لـــــــَ لُقبْـ ي، ابِ الـــــــّردِ  لَ بـــــــْ قَـ   اْة!هَ تَـ اـل
ن أُمنيـــاْت! يـــهِ فِ  يل  نْ كُـــ يَ  مْ ـلَـــ وَ   189مـــِ

 

يتمىن الشاعر لو  ،حياة األبديةـمن الدنيا الفانية إىل ال ابتغ هنا حواء اليتب الشاعر اطِ خَ ـيُ 
 ( بَعض أَماين  هأَْعطَيتيف البيت األول )ايليتين  استخدم قبلة قبل موتـها، فقدأنـّها أعطت له 

ا  يً حياة متمنـال ت مستحيل من حبيبٍة قد غادر كلمة )ليت( على سبيل التمين هو طلب أمر ف
متمىّن  ـليس من شرط ال" همن الـمتمين ابنّ  صومن هنا نستخل ها. ـ ها تعود فتطبق أجفانـلو أنّ 

 .190" ممكنـممكن وغري الـبل يقع يف ال نامكـأْن يكون م
 لعلّ هل و وهي ) ،191" وثالثة انئبة عنها  (ليت)واحدة أصلية، وهي "وألفاظ التمين أربعة: 

تستعمل ( هل وَلَعل  وعَسى)هؤالء الثالثة تستعمل على خالف األصل وهي: " (وعَسى
اإِلشعار بكمال   ه، بغيةَ مطموع فيـممكن الـمَتَمىن  يف صورة الـلغرض بالغي، وهو إبراُز ال
ه ال يشرتط لصحة وقد رأيت أنّ " .192" حقيقهـت عليه أوحصول ـالعناية به، والتلهُِّف على ال

مكًنا  ـه إذا كان ممع عدم إمكانه؛ غري أنّ  ه يصحّ مكناً؛ ولكنّ ـمتمين مـالتمين أن يكون ال
 . 193وجب أال يكون لك طماعية فيه وإال صار ترجًيا 

 
 .148: ص ، املصدر السابقلكاملمال ااألع -189

 160/ ص 3، املصدر السابق: الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز 190-
 .62: ص " لبديع والبيان واملعاين"احميي الدين، علوم البالغة  ،ديب -د أمحد حمم ،قاسم -191

 .252/ص 1: صدر السابق، املالبالغة العربية 192-
 -اث القاهرة ، البالغة الصافية يف املعاين والبيان والبديع )املكتبة األزهرية للرت عبد الرزاق الناجيحسن بن  بنحسن  ،إمساعيل -193
 .203م(: ص 2006مصر، 
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 :اء. أسلوب الند5.2.2.2
كقوله تعاىل:    194"احرف انب مناب أدعو لفظً ـمخاطب عليه بـمتكلم إقبال الـهو طلب ال"
 . 196")يُوُسُف أَْعِرْض َعْن َهَذا("، أو تقديرًا كقوله تعاىل:  195" (اَي ََيْىَي ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقو ةٍ )"

ب مناب و نالنداء ي وفحر  نم فحر ـما، ب "طلب اإلجابة ألمر هى أنّ ل وقد عرفه البالغيون ع
 .197"وأدع

أكثرها استعمااًل يف نداءات " 198" (وأاَي َوهيا، ووااهلمزة، واّي، واي، وآي، )"مان ـوأدواته ث
، وما ينادى به  ( همزة وأيـال)، وهذه األدوات منها ما يُنادى به القريب وهي (اي)القرآن هو 

صل فيه أن يكون  داء هو طلب اإلقبال، فإن األالبعيد وهي بقية األدوات. وإذا كان النّ 
 ومن ذلك قول الشاعر: منادي،ـجاوز امتداد صوت الـال يللقريب الذي 

 نـــــــــــــواق  يَـ تَـ  اكِ رَ األَ  انِ مـــــــــــــَ عْ نَـ  انَ كّ ســـــــــــــُ أَ 
 

 انُ ســــــــــــك   يبَ لــــــــــــْ قَـ  عِ بــــــــــــْ يف رَ  مُ كــــــــــــُ ن  أبَِ  
 

هم قريبون  ـموضوعة لنداء القريب لينبئ أبنـ همزة الـفهو ينادي سكان هذا الوادي، وقد عب ابل
 .199بحون خياله يرتكون فكره وال يمنه ال 

سيبويه إىل استعمال حروف النداء للقريب مرة وللبعيد اترة أخرى، وقال: "فأما وقد أشار 
حو قولك: ـأي( وابأللف ن ، هيا ، أاي ، خمسة أشياء: ب )اي ـمندوب فينبه بـاالسم غري ال

هم  ـمدوا أصواتـدوا أن يها إذا أراـإاّل أّن األربعة غري األلف قد يستعملون (أحار بن عمرو)
معرض عنهم الذي يرونه أنّه ال يقبل عليهم إاّل ـنهم أو اإلنسان المرتاخي عـللشيء ال

مستثقل، وقد يستعملون هذه الىت للمد يف موضع األلف وال يستعملون ـابجتهاد، أو النائم ال

 
 .111/ص 2: ، املصدر السابقاملنهاج الواضح للبالغة 194-
 .12سورة مرمي، اآلية:  195-
 . 29سورة يوسف، اآلية:  196-
 .240/ص 1: ، املصدر السابقالبالغة العربية 197-
 .89/ص 1: ، املصدر السابقاملعاين والبيان والبديع  البالغة يف 198-
 .394: ص ، املصدر السابقاملعاين - 2مناهج جامعة املدينة العاملية، البالغة   199-
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خمسة غري ـ جوز لك أن تستعمل هذه الـمدون فيها. وقد يـمواضع الىت يـاأللف يف هذه ال
 .200مقبال عليك توكيدا، وإن شئت حذفتهن كلهن استغناء" )وا( إذا كان صاحبك قريبا 

ون يف ـث يكـحيـعروفًا بـمنادى مـون الـع السبب يف ذلك؛ لكـنداء ويرجـحذف أداة الـوقد ت
ته  قاف قد تضمنت آايـزء األحـل، وجـ ّز وجـنداء هلل عـثل الـمنادى، مـدًا من الـريبة جـق نزلةـم

داللة يف نفس  له  نداء حذف أداة الفإن "وعليه  قاً ـها الحـتم تبيانـحذف، سيـال بعض من هذا
حتج إىل ذكر نداء ـ، حىت مل يهو يف أقرب منازل القرب من الـمنادى منادىـ، وهي أّن الالبليغ

ب ـو يُعـفه (اي رب)داعي ـال الـّل وعال، فإذا قـاء الرب جـمقام دعـيق بـه، وهذا يل ـه لشدة قربـل
يق  ـتغاثته أو ضـ مه كاسـ عن ألّب ـه، أو يُعـ ما يدعو بـاجة نفسه لـن شدة حـداء عـذكر أداة النـب

 201دره" ـص
بال، بــل يــراد منهــا التخصــيص،  ـري اإلقــ ـمراد منهــا غــ ـخرج صــيغة النــداء إىل أن يكــون الــ ـوقــد تــ "

ابلرجــل،  ام يعنــو ـالقــوم، ولــ  حن نفعــل كــذا أيهــاـونــ  (أمــا أان فأفعــل كــذا أيهــا الرجــل)كقولــك: 
مقصود غـريه، كمـا ـحن، فلو كـان منـادى لكـان الـ ـوالقوم، إال أنفسهم، وهكذا مرادهم أبان، ون

مطلوب، فهـذا مـا أردان ذكـره مـن ـمنادى الـ ـفإن املنادى الطالـب هـو غـري الـ  (اي زيد)إذا قلت: 
 .202"األمور اإلنشائية الطلبية وهللا أعلم

  الفعل الـمرتوك إظهاره  وانتصابه علىصبته عوة عبد هللا مضافًا نومن هنا نرى أنك إذا د
َوأُرِيد اَل أَن ك ختب أَن ك  (أَْدُعو عبد هللا)بدل من قـَْولك  (ايَ )أِلَن  (اَي عبد هللا) :َذِلَك قـَْولك "

َعْبد هللا  فقد َوقع دعاؤك بِ  (اَي عبد هللا )تفعل َوَلِكن هبَا َوقع أَن ك قد أوقعت فعال فَِإذا قلت 
حا  ـعلى أَنه مفعول تعدى إِلَْيِه فعلك وََكَذِلَك كل َما َكاَن نكَرة حَنْو )اَي رجال َصالفانتصب 

 . 203"دـ َواحِ ني( َواْلمْعىَن ـَواَي قوما منطلق
 

 325ص  الـخاجني ابلقاهرة: ، الناشر مكتبة3، ط1تاب سيبويه ج كعثمان، عمرو بن قنب،   -200
 .242 /ص1: ، املصدر السابقالبالغة العربية -201
 .161/ص 3: وعلوم حقائق اإلعجاز، املصدر السابق بالغةألسرار ال الطراز -202

 .202/ص 2: ، املصدر السابقاملقتضب 203-
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متلكه يف نداء أمته ـنظرًا للحمية اليت يريشة  وعد النداء من األساليب املميزة عند عمر أبيُ و 
مستعملة يف األعمال الكاملة هي ـومن أكثر األدوات الموماً، لعريب عمجتمع اـ والةً خاص
ما  ـالقريب والبعيد، وربها ـ وال غرابة يف ذلك، فهي أم الباب؛ واألداة اليت ينادى ب")اي(  األداة

ها صوت  ـخفتها تبدو كأنـكان للناحية الصوتية أثر يف ذلك؛ فالياء خفيفة يف النطق، وهي ل
منادى أبقل كمية من ـاستجابة لرغبته يف إيصال صوته إىل ال، مدهاـسان بواحد؛ النطالق الل 

لنره يقول يف   .204" منادى منه ـاللفظ وأسرع مدة من الزمن، فضال عن تعاظم شعوره بقرب ال
 : )الُغربة( قصيدة

رْ ايَ "  يرِ ســــــــــــــــْ ي أَ قــــــــــــــــِ لِ  ُتطْ  اَل يِت بَ  غــــــــــــــــُ
 اذَ ُت الشــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــْ َم كُ اي   أَ يِن تْ عَ الَ طــــــــــــــــــَ 

ــَ وَ  ــَ  مْ ـلـــــــــــ ــِ يْ طَ  ايل زَ تــــــــــــ ــَ فـــــــــــ  يمِ ـَي الـُمرتـــــــــــ
 

ــَ   ــْ يَـ  مْ ـلـــــ ــْ  العُ  يف َق يل بـــــ ــَ  رِ مـــــ ــْ مـــــ  يرِ ا يـُغـــــ
 امـــــــــــــــــــِه اخُلضـــــــــــــــــــرِ مَ كْ  أَ ُم يف لُ حْ ـيـــــــــــــــــــَ 

وِحٍش لِّ دَ  كــــــــــُ يف  رِ رٍب مــــــــــُ  205"قـَفــــــــــْ
 

به ما حّل من مصائب  وحلّ قواه  تهكـاليت أن لغربةل هر يصو ريشة يف ت وعر أبالقد أبدع الش  
بنداء الغربة   أول بيت يبدألنراه من ، واستقالليته الذي حرمه من فرحه ه يف السجنومهوم كأنّ 

م يبقى لديه شيء  يف حياته  ـالذي دخل حياته وأصبح يالزم طيفه بعد أن كان حرًا طليقًا ل
ىل اليأس دون أن  إقويًة فالبد له من أن يصل  مة الرجلـفمهما كانت عزيللعودة لوطنه،  يغويه

 حامالً مهوم أمته. مل مشاعل األ يقع بل سيقوم يوما حامال بذلك 
ندما  ـرائن أحواله، فعـياق وقـفهم من الس ـت ثريةـعاين كـفيدًا مـنداء مـ  أسلوب الوكما ذكران أييت

هذا النداء مقاصد وأغراض يرمي إليها  ـ باق أو الويل، فإنه يراد بـنوق أو الـقبور أو الـتنادي ال
 206افة إىل طلب اإلقبال...حي العاقل لغرض آخر ابإلضـ منادي، كما قد ينادى الـال

اإلنشاء الغري طليب  ساليب اإلنشاء الطليب، وأمهلوا ألالبالغيون يف دراستهم  اهتمّ هذا وقد 

 
 .49: ص ، املصدر السابقمجاليات اخلب واإلنشاء -204

 .306عمر أبو ريشة، األعمال الكامل: القصائد: ص  205-
 .414: ص ، املصدر السابقل املعاينونقدية ملسائ غيةانظر علم املعاين: دراسة بال -206
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  ومن أهم أساليبه البالغية  والتعليقات  ابالعتبارات نشاء الطليب غيّن اإل على أنّ  احتجاجا
طلب ها غري معانيها، فاألمر لـقد ترد ويراد ب (نداءـتفهام والـتمين واالسـنهي والـر والـاألم)

حوه واالستفهام لطلب الفهم وقد يراد لإلنكار وغريه...  ـحصول الفعل وقد يراد للتهديد ون
الغية  ـعاٍن بـقرائن والسياق مـحسب الـ د منها بـطلبية يتولـاليب الـكذا فتلك األسـوه
 .207تعددةـم
 ا: رين مهـد أمهلوها ألمـري الطليب فقـأما أساليب اإلنشاء غ"
 ت إىل معاين اإلنشاء.ـاليب يف األصل أخبار نقل ـاألسأّن أكثر هذه -
قسم والتعجب ال ـقسم ال يفيد إال الـها، فالـعانيها اليت وضعت لـها ال تستعمل إال يف مـأن-
 .  208"راد لغري التعجبـي

ل  ـألّن كاي مزاـ ن الـلتفت اليها يف البحث عـواقع يـقسم مـه ليس للتعجب والـ  ذا ال يعين أنـوه
هذا يقتصر فيه الباحث على ما ذكره وال ـ. ول209هذا البحثـجال لـكالم وصوره مـال عناصر

  معاين اإلنشائية. ـىل الإخبية نُقلت ـيتوسع فيه ألنّه مبحث أكثره يف األصل من األساليب ال
يب  وأسال. مختلفة، وقد اتضح أّن لكل أسلوب داللتهـخب واإلنشاء الـأساليب ال هي هذه
ب واإلنشاء مدى رحب جيول فيه األدابء ويتصرف فيه الشعراء، وقد أخذ هبا القدماء  اخل

من وسائل التعبري وطرقه املتشعبة. ويقدر األديب على أن يتوسع   وهيفأحسنوا وأضافوا، 
 .210م يسبق إليه إذا أحسن استخدامها وكان له ذوق رفيع ـما لـفيها وأن أييت ب

 
 
 

 
 .354: ص عاين: دراسة بالغية ونقدية ملسائل املعاين، املصدر السابقعلم امل انظر 207-
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 :الوصللفصل و . دالالت ا3.2
د  ـ جااًل واسعًا عنــت مـمهمة اليت شغل ـمباحث البالغية الـن الـيعد الفصل والوصل واحدًا م"
  دالالت الفصل والوصل ف. 211" بالغةـًدا لل ـضهم حـعله بعـجأن ة ــلماء البالغة إىل درجـع
يت من أو  إال   ههِ نْ كُ حيط علمًا بِ ـسلكا، إذ ال يـمثل بال شك أدق أبواب البالغة وأصعبها مـي"

   .212" يف فهم كالم العرب طبعا سليما، ورزق يف إدراك أسراره ذوقا صحيحا
إال ه خفي غامض، ودقيق صعب" ول فيه: "إن  ـت تقـلوم البالغة أنـن علم من عـه ما معلم أن  او 

رأوا  أغمض وأخفى وأدق وأصعب. وقد قنع الناس فيه أبن يقولوا إذا "تُعد  وعلم هذا الباب 
إن الكالم قد استؤنف وقطع عما قبله ال تطلب أنفسهم منه زايدة   فيها العطف مجلة قد ترك

يرتك العطف  مّ ـجملة يظهر فيها وجوب العطف، ثـالفعلى ذلك. ولقد غفلوا غفلة شديدة. 
  .213"لعارض

اطق متكلم إىل منـحوج الـمتد كما يرى بعض الباحثني إىل مرحلة السفاهة اليت تـفجذورها ت
 .214" م يواصل مسريته الكالميةـعندها، ثحددة يتوقف ـم

قزويين قال: "وما قصرها عليه ـآخرين كال كنّ ـعرفته، ولـلى مـالغة عـولذلك قصر بعضهم الب
ما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموضه وأّن أحدا ال يكمل فيه إاّل  ـألن األمر كذلك، وإن  

 215وجه يف البيان"  االعتناء بتحقيقه على أبلغها، فوجب ـكمل يف سائر فنون
معاين، فقد نّوه  ـمبحث وأمهيته من مباحث علم الـأشاد العلماء القدماء بدقة هذا ال"وقد 

 
 .88/ص 1: م 2008لبنان،  -دار ومكتبة اهلالل، بريوت ، عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين، البيان والتبيني ،اجلاحظ -211

 .151: ص ، املصدر السابقاإليضاح يف علوم البالغة  212-
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 .231: ص م 1992وذجية، الدار النم -العصرية
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ماسك بنائه، وقوة رصفه، ووحدة معناه مبيناً  ـمية الوصل يف الكالم لداللته على تـأرسطو أبه
ب جزئة النص، وانعدام رونقه، وذهاـأّن حذف الوصل يف بعض األقوال يؤدي إىل ت

 .216" حسنه
مقتضبة فقد روي ـذه العبارة الـد األمم هـبالغة عنـن الـديثه عـجاحظ يف معرض حـساق الو 
حسن جاءهم يف دٍم كان فيهم، فخطب فأجابه رجل  ـجاشع قال إّن الـأّن رجال من بين م"

. كمـم لوجوهـل قل: هلل ثـحسن: ال تقل هكذا بـفقال ال كمـولوجهفقال: قد تركت ذلك هلل 
قال أبو بكر:  ـرجل معه ثوب فـيف السوق ب بكر مرّ  وخليفة أبـجاحظ أيضا أن الـوي الوير 

ل: ـو كنتم تعلمون. قـو بكر: لقد علمتم لـ، فقال أب(ال عافاك هللا)ل: ـتبيع الثوب؟ فقال الرج
 .217" ( ال وعافاك هللا)

  مبادئ ، ابستكشاف وأتويلهوكانت أهدافها تتمثل يف معرفة كيفية بناء النص ووصفه 
 ختلفـمن م والتمكن  جعل النص نصًا أو خطاابً. ـما يـم التثبيت، الظاهرةاالتساق اللغوية 

  وتنويعها،  جنيسها وتنميطهاـوت خطاابت ـوالالنصوص  تصنيف عمليةيف  اللسانية اآلليات 
بنيوايً   حهاـوتشري، وتركيبها النصوص حليلـتالنص على  لسانيات عالوة على ذلك تساعدان 

 .218أو تداولياً  ايً دأو تولي
جمل، واعتبوا إْدراَك ذلك ـني الـصل والوصل بـعرفِة مواطن الفـمّية مـالبالغّيون أه وقد "أابن

حتاج بصريًة نف اذًة قادرًة على إْدراك مَدى التالقي واالفرتاق، والتقارب  ـاألمور اليت تمن 
عضًا يف الكالم ويتفاوت الكالم  كريّة للجمل اليت يتلو بعُضها بـمضامني الفـوالتباعد بني ال

مجال ـهذا المراتب البالغّية، ويتفاضل يف ـزواًل من الـابلفصل والوصل تفاُواتً كبرياً ارتقاًء أو ن
خطباء واْلُمَحدِّثون. وابَلَغ بعضهم فقال: البالغة معرفة مواطن ـكّتاب والشعراء والـأيضًا ال

 
 .232: ص م 1979، لبنان  -بريوت -، دار القلم  ارسطو، اخلطابة ،طاليس 216-
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 .57: ص م 2015أهداء من شبكة األلوكة،  ،1مجيل، حماضرات يف لسانيات النص، ط  ،محداويانظر  -218



 

64 
 

 . 219" ها(ـوترك العطف بالفصل والوصل يف الكالم )أي: العطف ابلواو 
 أ دراستنا للفصل والوصل ابإلشارة إىل هذه الدقائق وتلك األسرار.ولذا فإان سنبد

 :جملـال . الفصل بني1.3.2
ما أطلق  ّـ جملتني، وربـفهو يف لسان علماء البيان، عبارة عن ترك الواو العاطفة بني ال"الفصل 

ريب بعد الوقوف على حقيقة ـك قـذل يفجملتني، واألمر ـوسط الواو بني الـالفصل على ت
قبلها، فال  جملة الثانية منفصلة عما ـاللقب من جهة أن ال يفدق ـ ، لكن ما قلناه أصمعاينـال
جملتني أحق بلقب ـا ورد من غري واو بني الـحتاج إىل واصل هو الواو، فألجل هذا كان مـت

جملة واردة على تقدير ـون الها أن تكـالتنزيل على أوجه نذكرها، أول يفالفصل، وهذا يرد 
  جردة عن الواو، جوااب له، ومثاله ـجملة مـحال، فألجل هذا وردت هذه الـسؤال يقتضيه ال

. 220" (قاَل ِفْرَعْوُن َوما َربُّ اْلعاَلِمنيَ )"قصة موسى عليه السالم مع فرعون:  يفقوله تعاىل 
 . 221"فرعون ما جاءت من غري واو على تقدير سؤال تقديره، فماذا قالـفإن  

 .222" رابطـها على بعض بـجمل بعضـ ن عطف الـأبَن ه االستغناء ع"ُعّرف الفصل هذا وقد 
جرجاين ثالثة مواضع  ـفقد عّدها عبد القاهر ال" مواضع حددها القدماء البالغيونوللفصل 

 . 223" االتصال إىل الغاية، واالنفصال إىل الغاية، واالستئناف هي:
 : مواضع يف حني عدها القزويين أربعة

منقطعة عن ـال منزلة ـ جملة الثانية بـأو تكون ال (، )كمال االتصال( و)كمال االنقطاع"هي: 

 
 .571/ص 1: ، املصدر السابقالبالغة العربية -219
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 . 224" هاـمتصلة بـمنزلة الـىل أو تكون باألو 
   هي:مسة ـللفصل مواضع خ فحددوا"محدثون ـا الأمّ 
ع( مال االنقطا ـاالتصال( و )شبة ك مالـ)شبة ك مال االنقطاع( وـ)ك االتصال( و  مالـ)ك"
   .225" كمالني(ـني الـب )التوسط  و

 مواضع هي: ـوهذه ال
 : كمال االتصال  األول:
  خبية أو اإلنشائية لفظًا ومعىًن، أو معىن فقط. وكان بني ـجملتان يف الـأن تتفق ال"وهو 

و التوكيد أو  أ منزلة البدل ـجملة الثانية بـحاد  اتم ، وهذه الشروط تتم إذا كانت الـجملتني اتـال
  ابلواو؛  مبدل منهـجوز أن يوصل بني البدل والـه ال يجملة األوىل؛ ألن  ـبيان من العطف ال

ني التأكيد  ـوكذلك ال يصح أن يوصل بهما كالشيء الواحد فال حاجة للوصل بينهما، ـألن
      .226"هما كالشيء الواحدّـ مؤكد؛ ألنـوال
لـجملة األوىل كما جاء يف  أمثلة الفصل والذي تكون فيه الـجملة الثانية بداًل من امن ف-أ

   .227"أِبَْنعاٍم َوبَِننَي( )أََمد ُكْم مبا تـَْعَلُموَن * أََمد ُكْم قوله تعاىل: "
ما تـَْعَلُموَن( ومجلة  ـد ُكْم بِ ـ)أَمَ " أتّمل يف اآلية الكريـمة سيظهر أبّن بني الـجملتني فصل فجملة

كمال االتصال، ألّن الـجملة الثانية هي  ين الـجملتني  " يوجد بني هذاٍم َوبَِننَي(ـد ُكْم أِبَْنعـ)أَمَ 
 .من الـجملة األوىل بدل بعض من كلبدل من الـجملة األوىل فهي 

 ووسنعرض هنا بعًضا من أساليب الفصل الذي مّر معنا يف األعمال الكاملة عند عمر أب
مات  ما وقفنا عليه من ألوان تلك ـمشفعني ذلك ب"ريشة وخصائص مذهبه يف البحث،  السِّ
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 .104/ص 3
 .187: ص م 1999 ،دار الفكر، األردن عم ان  السور املدنية دراسة بالغية وأسلوبية، عهود عبد الواحد،  ،العكيلي 225-
 .208: ص م 2019املنتدى العريب الرتكي،  ،طه حممد عبد الفتاح، تسهيل البالغة للناطقني بغري العربية ،جادو 226-
 . 132سورة الشعراء، اآلية: ص  227-



 

66 
 

  جد أنّ ـفة إذ نمعرو ـمن األساليب ال جال الظّاهرة اليت ندرسها وحدودهاـيف م " هاـوظالل
ج  ـمعالـموضوع الـميلة جاءت مالئمة لل ـمهارٍة فائقة وصورة جـالشاعر قد وظّفه يف ديوانه ب
 جده يفـما ن كارـمشار إليه ومن هذه األفـمعىن الـكار ووضح الـوساعدت على تقريب األف

 : فيها حيث قال( يـحبين) دتهقصي
ــُ  ــُ  لِ ويل قـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  لِّ كـــــــــــــــــــــــــــــ  ائلٍ ســـــــــــــــــــــــــــــ

ـــِحّبين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبُّينيُـــ  يـُـ
 

ؤالْ   ــُّ رر الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  إْن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الْ   228يُريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد يل الكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

جملة األول  ـ، فقد فصلت الفيه أّن أسلوب الفصل، هو األسلوب الوارد  الُثاينالبيت  نرى يف
جملة الثانية بدل كل من  ـ( ذلك ألن الّبين ــحِ يُـملة )ـجملة الثانية واليت هي جـ( عن اليُـــِحّبين)

أيًضا يسمى كمال االتصال،  األوىل. لذلك وجب الفصل بينهما وهذاجملة ـكل من ال
والغرض من الفصل  " ها أو بدال منهاـجملة الثانية "بيااًن لألوىل أو توكيًدا لـذلك أن تكون الو 

 منه.مبدل ـمبدل والـبني ال وتوضيحه معىنـهنا: أتكيد ال
توكيًدا للـجملة لة الثانية مالـج األمثلة الواردة يف أسلوب الفصل هي اليت تكون فيه منو -ب 

ا(" : األوىل كما يف قوله تعاىل ِفرِيَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيًدًۢ ِل ٱْلكََٰ  . 229" )َفَمهِّ
ما جاء يف شعر عمر على هذا النمط نـجد و  .230األوىلللجملة توكيًدا جملة الثانية هي ـفال
 حيث يقول فيه:  (أان يف مكة) ته يف قصيدريشة  وأب

ــَ " ــْ لَ ي إِ وِ أيْ  ادَ عـــــــ ــَ هِ يـــــــ ــَ عَ جَ وَ ا أَ .. مـــــــ  اهـــــــ
ــــــمَ  ســــــألُ يَ   معُ والــــــد   ة  نــــــَ آمِ  أيــــــنَ  هدَ اـل
 

ــِ ُة اليَ ودَ عـــــــــــــــــــــــــــــَ   ــَ تـــــــــــــــــــــــــــ  ايليم الغـــــــــــــــــــــــــــ
ؤالِ  ـــَْهمي علـــــى حـــــروِف الســـــُّ ــ  231"ـي

 

ة  مجل ( و عاد أيوي إليهبني مجلة ) ، فقد فصلصلفيوجد أسلوب األول يف البيت نرى أّن 
فكلتامها جاءت   نرى هنا أّن الـجملة الثانية هي أتكيد للجملة األوىل، (الَيِتيم الَغايلَعوَدُة )
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 معىن.ـ مقصود هنا يف هذا البيت هو أتكيد الـمعىن الـ الوصل بينهما، وال مّ ـت الذخبيتني 
للـجملة  هي اليت تكون فيه الـجملة الثنية بياانً األمثلة الواردة يف أسلوب الفصل ومن -ج

 : زيد عدي بن األوىل كما يف قول الشاعر
 هِ رِ هــــــــــْ دَ  مَ اي  أَ  ءِ رْ لمــــــــــَ ا لِ رً اجــــــــــِ ى زَ فـــــــــَ كَ "

 

 "232يدِ تَــــ غْ تَـ وَ  اتِ ظَـــ اعِ لوَ ابِ  هُ لَــــ  وحُ رُ تَــــ  
 

جملة الثانية  ـ فال"معىن، ـيف ال الـجملتني يف البيت نـجد أّن بني الـجملتني اتـحاد اتم أتملنا فإذا
هام مجلة )كفى زاجرا  ـيف الواقع إال إليضاح إب ـجئم تـتغتدي( لابلواعظات و وهي )تروح له 

  .233" هاـللمرء أايم دهره( فهي بيان ل
بعد  ) يف قصيدةريشة ما جاء  والبياين يف شعر عمر أبيف األسلوب ومن أهم مواضع الفصل 

ما  وللفلسطينيني خاصة عندالنكبة( واليت كانت نكبة فادحة لألمة العربية واإلسالمية عامة 
 ائيل على األرض الفلسطينية حيث يقول فيه:أعلن قيام دولة إسر 

ــَ " ــ  خَ ـم تَ كـــــــ ــى أَ  ـيتُ ـطــــــــ ــِ ـدَ صْ علـــــــ  ـهِ ائـــــــ
ــــــــــــــــــب  ــاحِ  سَ ينّ أَ كــــــــــــــــــَ   يتُ ادَ هَ ـتــــــــــــــــــَ وَ   ـــــ

 

ــــــــــــمِ  الش  ىَن غــــــــــــْ مَ العــــــــــــّز وَ  بَ عــــــــــــَ لْ مَ    ــمــ
ــْ مِ  ــَ رِ زَ ئـــــ ــَ جِ  وقَ ي فــــ ـــمِ جُ ـنْ األَ  اهِ بــــ ـــ  234"ـــــ

 

جملة األوىل جاءت ـلوب الفصل ألن الوارد هو: أساألسلوب ال نرى أنّ  اينالث  البيتيف 
مئزري فوق   كأين ساحبجواب )ـهاديت( فتأيت الـ)تكيف   إجابة عن سؤال خفي تقديره

أيًضا   احً ـجواب صريـجملة كانت استئنافا نشأ عن سؤال خفي وكان الـجـــــم( فالـجباه األن
فالشاعر هنا متعمد   مقتضي للبيتـىن الع مـهو االستئناف البياين والفمنه ا الداللة والغرض وأمّ 

جمود  ـها انسبت حالته لقوله وهي يف جوهرها تدل على نوع من الّـ ماء ألنـالتعبري ابألس
 مرتتب لألمة العربية.ـمرتتب على الضعف والفشل الـواليأس ال
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  وذلك: االنقطاع،جملتني كمال ـالثاين: أن يكون بني ال 
 "أو لفظًا فقط ا ومعىًن لفظً  ا وإنشاءً جملتان خبً ـال تِ ختلفا إذا"-أ

جملة  ـ، مثل: )مات فالن، رمحه هللا( فالال لفظًا امعنأنّه "نرى  االيتمثال ـوإذا ما نظران إىل ال
   .235"ال لفظا والثانية إنشائية معنا خبية لفظا ال معنااألوىل 
قواعد ى فصل مراعيا لنجده مرة اخر ريشة  و يف شعر أب موضوع كمال االنقطاع تناولناوإذا ما 

سلوب بني عبارتني  جملتان يف األـالفصل والوصل يف كمال االنقطاع وحني اختلفت ال
ة  مام لوحة فنّية ذات ألوان متنوعة تصور عدة مشاعر بصورة فنيّ أجد أنفسنا ـنخب فإننا ـكال

بداع إلخلو من التشويق واـرامي حني رسم لنا مشاهد رحلته بريشة ال تها الدـرتقت أبسلوبا
 )إيّن ألعـجز(يف قصيدة قائال: 

ْم" ــّ  236"أتيتـــــــــــــــين! أّي عطـــــــــــــــٍف     علـــــــــــــــى الـــــــــــــــوداِع تَبســـــــــــــ
 

)أتيتين( مجلة خبية لفظا أّما الـجملة الثانية فقد جاءت إنشائية )أّي  لقد جاء الـجملة األوىل 
  يكون بني  أنّ عطٍف على الوداِع تَبّسْم( فال يوجد بني هذين الـجملتني أية صلة لذلك نرى 

 .تني كمال االنقطاعالـجمل 
مثل:  جملتني جامع أو مناسبة، بل تكون كل مجلة مستقلة بنفسها ـأال يكون بني ال"-ب

لكمال   بينهما جملتني، ولذلك ترك العطف ـحمد(، وال صلة بني الـ)الليل رهيب. أقبل م
 .237"االنقطاع

هذا الباب منه ـجد لـ نة فالريش  بوجانب التطبيقي لقصائد الشاعر عمر أـوإذا ما انتقلنا إىل ال
حيث   (ايعيدُ ) تهقصيدففي  ،عمال الكاملةإال القلة القليل نذكر منها ما استخرجناه من األ

 : ايقول فيه
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 ن َكبـدٍ مِـ  ايعيُد َكْم يف َروايب الُقدسِ "
 

 238"ييـدُ َتعِ  الُعلـْويِّ  وفِ لى الرُّفُـ ا عَ هَ ـلَ  
 

جملتني جاءات  ـ نقطاع لنرى أّن الال االحوي كمـجمل اليت تـشاهد حي  على فصله بني ال
بسبب   ()ايعيدُ  نشائيةً إجملة األوىل جاءت ـنشائية فالخبية واإلـختلفتني من حيث الـم

)َكْم يف َروايب الُقدس  إنشائية أيًضاأسلوب النداء، أما الشطر الثاين من البيت فقد جاءت 
فقد وجب الفصل ألنه ال يوجد بني  ا لذ فقد اتفق الـجملتني يف اإلنشاءمن َكبٍد( وعلى هذا 

مقصود من هذا البيت أن األمل بعودة ـ المعىنـ. والالـجملتني أية صلة لذلك مّت ترك العطف
هذه األمة ابت أقوى وأكثر أتكيدا، ففي هذا البيت استنهاض للهمة ودعوة  ـمجيدة لـاألايم ال
 لألمل.

 الثالث: شبه كمال االتصال:
جملة األوىل، فيجب ـانية واقعًة يف جواب سؤال يفهم من الالث جملة ـتكون ال أنْ "وهو 
حرف العطف؛ ألّن بينهما من الوصل القوي ـجواب بـجوز وصل السؤال ابلـألنّه ال ي؛ الفصل

 . 239"حرف العطفـاّلذي يغين عن الوصل ب
ه قيل: هل النفس أَّمارة  . كأنّ 240")َوَما أُبـَّرُِئ نـَْفِسي ِإن  النـ ْفَس أَلَم اَرة  اِبلسُّوِء("كقوله تعاىل: 

   لضرب يقتضي أتكيد احلكم.ابلسوء؟ فقيل: إن النفس ألمارة ابلسوء. وهذا ا
ريشة كتب يف موضوعات متعددة، فقد كانت له وقفة  ونرى أّن عمر أب هذا الصدد يفو 

ة  حوره، وقد كان للبالغة شاطئ واسع ونظر ـساليبها ويف العروض وبأمور اللغة و أمام أطويلة 
 بني  مواضع شىّت جملة مرونة وحيوية فيها عفوية وعبقرية تكمن يف ـمدى، وكان لـبعيدة ال

جمل ليحافظ  ـ ن يفصل بني الأستطاع اها فقد ـصولأجمل لتصور ثقافة وسعة علم ابلعربية و ـال
معرض  يف :هذا الصدد يقول يف اهـاليت جاء ب ومن األمثلةعلى االلفة ويبعد التنافر عنها 
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 : ( اي عوادي)قصيدة   والكرامة يف الوطنية
ــــــجد    ــــــحة ـم يِن مــــــدادنــــــت ألــــــيس يطــــــوي التــــــاريخ صـف ــــــها أبســــــْ  241سطرـت

 

نالحظ من خالل هذا البيت أّن األسلوب الوارد هنا هو أسلوب الفصل ألّن الّشطر الثاين 
( من القول ليس يطوي التاريخ صفـحة مـجدمن البيت جاء كإجابة للشطر األول فقوله )

ّم ـوبذلك ت ، تضمنهعن السؤال خفي مثابة إجابة ـجاءت ب( يِن مدادـها أبسْ انت سطرت)
فصل هنا هو ـ ن الـبينهما والغرض مملتني وال يوجد سبب يستدعي الوصل ـجـالفصل بني ال

 . حوارـمناسبة موقف ال
  نقطاع:االالرابع: شبه كمال 

لتني يصحُّ عطفها على  مجـجملة التالية مسبوقة بـحينما تكون ال" جملتني، ـويكون بني ال
   .242"مقصود للمتكّلمـمعىن الـد الس يصّح عطفها على األخرى ألنّه يفإحدامها وال 
 : مامـيب تأكما يف قول 

ـي ىلمَ ســـــــَ  نُّ ظـــــــُ تَ وَ "  اهَ ـي بـــــــِ بغـــــــِ أَ  أن نـــــــِ
 

ــَ  أُرَ اًل دَ بَـــــ   ــ  ا يف اهـــ ــَ  لِ اَل  الضـــ  243"ِهيمُ ـتـــ
 

لقربه منه، مع   ؛(أبغي)ه معطوف على ؛ لئال يتوهم السامع أن(تظن)م يعطف )أراها( على ـل"
 . " حتمل االستئنافـمراد، ويَ ـ أنه ليس ب

معىن ذلك ليبعد  ـجمل حني أراد الـصل بني الفي استطاع أبو ريشة أنْ  ًفا فقدآنِ وكما مّر معنا 
 :البستاينعندما قال يف إميل  (الفارس)ي قصيدة أمساها فف، هامـبالغموض واإل
 ان  بَـــــ ا جَ هـــــَ اطَ ا امتَ مــــَ  جدِ مَ ـُة اـلــــ وَ هْ صــــَ 

 

ــُ    244اُدهْ دَ نــــــــــْ أَ  اقُهُ شــــــــــ  ٍم عُ جْ ـلُّ نــــــــــَ كــــــــ
 

مجد  ـاألسلوب الوارد هنا هو: أسلوب الفصل بني مجلة )صهوُة ال يف هذا البيت نالحظ أن  
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 .595/ص 1عبد الرمحن بن عمر حبّنكة امليدان الدمشقي، البالغة العربية:  -242
لبنان،  - للطبع والنشر بريوتاملكتبة العصرية  ،1 ط ،1، بـهاء الدين، عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح، ج بكيالس -243

 .484ص م :  2003
 .116عمر أبو ريشة، األعمال الكامل: القصائد: ص  244-
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الثانية جاءت كإجابة عن  جملة ـجٍم عّشاقُه أنداُدْه( ألّن الـها جبان ( ومجلة )كلُّ ناما امتط
وأن  ،فساد للمعىن يف البيت هو وجود العطف وجد أنّ  ألنّه لالفص مّ ـسؤال تقديري لذلك ت

معىن ـا الحوار أمّ ـوالغرض منه هو مناسبة مواقف ال، أوىل وهذا هو شبه كمال االنقطاع هترك
فيه فقد سافر يف   م يدفنـحه الفخم ولـ د ضريشيّ  الذي  إميل البستاينخاطب ـمقصود فهو يـال

حمل كل هذه  ـ ه تجراحات إال أن  ـمآسي والـها مليئة ابلّـ نم يرجع فيصف عمر حياته أبـالبحر ول
م ـموت لـزمالئه، حيث يقول إّن الو خلق مع أصدقائه ـمآسي بكل صب، فقد كان طيب الـال

 خلود يف الدنيا. ـيغيبه عنه بل كتب له ال
بني  لتوسط اب  وكما عرّفه بعض البالغيون االشتاك يف القيد الفصل لعدم  خامس:ـال

منع من العطف مانع، وهو  ـجملتني متناسبتني وبينهما رابطة قوية، لكن يـكون ال": لنيالـكما
 .245"حكمـالتشريك يف ال عدم

  هزئُ ستَ يَ  ستهزؤن * هللاُ مُ  حنُ َـ ما نّـ م إنكُ عَ  مَ وا إان  الُ هم قَ ينِ ياطِ شَ  لْوا إىلوإذا خَ "كقوله تعاىل: 
القتضائهم أنّه   "إان معكم"لى مجلة ال يصح عطفها ع "همـهلل يستهزئ ب"فجملة  .246" همِـ ب

لئال   (قالوا)وال على مجلة  ؟(دعاء عليهم: )هم من مقوله تعاىلّـ أن حالـوال نيمنافقـمن مقول ال
  ، شياطينهم إىل  خلوهم بـحال مقيد همـب هللا استهزاء  نّ أو مشاركة له يف التقييد ابلظرف،  وهميت

 أيضاُوجب  هذاـولحال من األحوال ـب يدمق منافقني غريـ ابلهللا استهزاء أنّ  والواقع
 .247"الفصل

يف مواضع الفصل والوصل لنراها يف مواضع عدة فحني وجب  واسعةٍ  وكان أبو ريشه ذا خبةٍ 
تظهر   واسعةٍ  دبيةٍ أعن  ينمُ ني التوسط بني الكمالوقد تعامل ابنتباه حني وجد  ،الفصل فصل

إال أّن هناك  الرابط بينهما قوايً  ، وكانجملتانـحدت الـاتخبته فقد فصل مرة اخرى عندما 

 
 .474ونقدية ملسائل املعاين: ص  ، علم املعاين: دراسة بالغيةبسيوين عبد الفتاح فيود 245-
 .15 – 14سورة البقرة، اآلية:  -246
 .184ر البالغة يف املعاين والبيان والبديع: ص ھأمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلاشم، جو -247
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 يقول فيه:  (عودي)وهذا ما نراه يف قصيدته  حكمـمن الوصل وهو عدم التشريك يف ال امانعً 
ـها َفْيُت بــــِ ْن كأســــي شــــَ ــــمر  مــــِ  ســــقيُتَك اـل

 

 248َعليَك ومايل عن َشقاَك ِغىنِحقِدي  
 

سقيُتَك الـمر  ِمْن  أي ) لة األوىلمجـال نالحظ أّن األسلوب الوارد هنا هو أسلوب الفصل ألنّ 
ًة  جملة الثانية فقد جاءت خبيـمتمثلة يف الشطر األول، وأما الـال خبية ( فقد جاءت كأسي
  هو اتفاق ( والسبب الذي يستدعي الفصل َعليكَ ِحقِدي  َشَفْيُت بِـها جملة )ـوهي ال أيًضا

ع من  دعي الوصل ويسمى هذا النو ئية وال يوجد هنا سبب يستواالنشا يةخب ـجملتني يف الـال
 . معىنـالكمايل( والغرض من الوصل هو أتكيد ال الفصل ب )ابلتوسط بني

  :جملـ. الوصل بني ال 2.3.2
ها من يدرس غريها.  ـاللغات، وفيها فاكهة. ال يناليف اللغة العربية بالغة ليس كغريها من 

معىن ولدفع اللبس ـ يف الصورة والخاصة. لصلٍة بينهما  قةٍ جمل بطريـ وفيها فصل ووصل بني ال
 ولقطع الشك وبلوغ اليقني.  

هذا   جمل على بعض، والفصل ترُكهـعطُف بعض ال"اصطالح البالغيني مها يف و 
ل والوصل منحصراً يف الواو خاصة، وهذا مذهب عبد وإنـما كان موضوع الفص .249العطف"
رين إىل جراين الفصل والوصل وكثري من املتقدمني، وذهب السكاكي وكثري من املتأخالقاهر 

 . 250"العطفيف غري الواو من حروف 
 : عطف مجلة  " اأيضً  وهو .251لغرض بالغي" أبداة "فهو ربط معىن بـمعىن  الوصل:اوال 

مكن ـي ا للبسٍ أو دفعً  ،معىنـوالمبىن ـآخرى ابلواو خاصة، لصلة بينهما يف الفأكثر على مجلة 

 
 .145عمر أبو ريشة، األعمال الكامل: القصائد: ص  248-
حممد بن عبد الرمحن بن عمر، أبو املعايل، جالل الدين القزويين الشافعي، املعروف خبطيب دمشق، اإليضاح يف علوم البالغة: ص   249-
118. 

 .104(: 1991القاهرة،  -ط )مكتبة اآلداب ومطبعتها  2عبد املتعال الصعيدي، البالغة العالية علم املعاين،  250-
 .31م: ص 1997مؤسسة املعارف للطباعة والنشر،  ،2اسة يف األسلوب ط يف القرآن الكرمي در الفصل والوصل ، "منري ،سلطان  -251
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 .252"حصلـيأن 
والتهديد إىل  : "قال امحد مصطفى املراغي ،اف لعطف أو االستئنالعلم بـموضوع اوالوصل هو 

  .253" حاجة إليها ـكيفية إيقاع حروف العطف يف مواقعها، أو تركها عند ال
العطف على هذا على بعض، سواء أكان  هعطف الكالم بعضأي "ومعناه العطف؛ 

 جرد التشريك يفـمإذ ال يقصد به سوى  .حل من األعراب ـم هاـاليت ل على الـجملمفردات ـال
حل من ـها مـجمل اليت ليس لـما تظهر يف الـا دقة الفصل والوصل فإنّ حكم اإلعرايب، أمّ ـال

 .254"اإلعراب 
حكم اإلعرايب، ـحل من اإلعراب، يوصل بينهما إذا قصد التشريك يف الـها مـاليت لجمل ـوال

ذكر قد الوصل و منع من ـم يكن هنالك مانع يـمسوغة للعطف، ولـمناسبة الـووجدت ال
   :255مهاو جمل ـللوصل بني الآخرين البالغيون موضعني 

 : التوسط بني الكمالني كمال  ": قولـهميف  والـمراد ابلكمالني :"بني الكمالني التوسط "اوال 
جملتان خبًا أو إنشاء،  ـتتفق ال هم: أنْ ـ بقول الكمالني االتصال وكمال االنقطاع، وقد عّرف

منُع من العطف مانع، فمثال اتفاقهما  ـحيث ال يـيما بينهما؛ بصل فللو  ،مناسبةـمع وجود ال
 .  256"اَر َلِفي نَِعيٍم * َوِإن  اْلُفج اَر َلِفي َجِحيمٍ ِإن  اأْلَبـْرَ "خبية لفظًا ومعىن قوله تعاىل: ـيف ال

، لفظًا ومعىنخبية ـيف ال "يمٍ َوِإن  اْلُفج اَر َلِفي َجحِ ، ِإن  اأْلَبـْرَاَر َلِفي نَِعيمٍ "جملتان: ـال فقد اتفق
مانع؛ ولذا وصل بينهما كما  منع من العطف ـم يـللعطف، ول الـمناسبة الـمسوغةوُوجدت 

 . 257"ترى

 
  222، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين: ص اجلرجاين -252

 .162: ص م 1993لبنان،  -دار الكتب العاملية   ،ط 3أمحد مصطفى، علوم البالغة،  ،املراغي 253-
 .429: ص ملسائل علم املعاين، املصدر السابقاسة بالغية ونقدية در  -254

 . 475: ص ملسائل املعاين، املصدر السابقدراسة بالغية ونقدية   255-
 . 13ر، اآلية: سورة االنفطا 256-
 .484: ص صدر السابق، املاملعاين - 2البالغة  -257
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  اعتىن  ابب  جد أنفسنا أمامـنا نريشة، فإنّ  وعمر أب  شعر وإذا أردان أن نطرق ابب الوصل يف 
وأييت هذا   ،اهامام معنـت حىت تبلغ جملـواالبتداء بني الكلمات والبكيفية الوقف فيه 

متفقتني خبًا جملتني ـما جاء يف الوصل بني الـلكمال االنقطاع يف الفصل م ااملوضوع خالفً 
تـحدثه عن  ، حسناء إسبانية  امرة إىل جانبه الشيلي، وكانت  كان يف رحلة إىلو  ،نشاءً إو 

قصيدته  يف حيث يقول: مع من تتحدث  تعرف دون أن، ىأمـجاد العرب وأجدادها القدام
 )يف طائر(، اليت صّدرها بقوله: 

ْت َتســــــــــتَـْقرُب الــــــــــن ْجَم ـمـــــــــ "  جاالَـ َوثبــــــــــَ
 

يَل اْختيــاالَهادْت َتســحُب ـوتــ    258"الــذ 
 

جمل يف ـالواصلة بني ال معىن فأفاد العطف ابلواو ـجملتني يف الـربط بني ال لبيت يوجدففي ا
لنا من هنا أّن  عده، إذ تبنّي ما قبله أو بـمعىن واتصاله بـجمع والتشريك لتوضيح الـال
   . بينهما( لوجود مناسبة  َوثَبت)مجلة ( معطوفة ابلواو على َهادتْ ـوت)

فصلت  أن تكون خبية واألخرى إنشائية ولو"وذلك  : "االنقطاع مع اإليهام كمال " اثني ا: 
ف  ال، ولط )، ومثل: (دك هللا ال، وأيّ )": ومنه قول البلغاء. "مقصودـألوهم الفصل خالف ال

 .259" (ال، وحفظك هللا)و  (هللا
فنّية ذات ألوان متنوعة   مام لوحةٍ أريشة وكأنّنا  و يف شعر أب الوصل موضوع  وإذا ما تناولنا 

ها الدرامي حني رسم لنا مشاهد رحلته بريشة ال  ـتصور عدة مشاعر بصورة فنية ارتقت أبسلوب
 :(كان يل)بداع قائال: يف قصيدته خلو من التشويق واإلـت

 الح إىل البـاغييعطي السّ  شعبٍ  أيُّ 
 

 260الحِ الســــّ  اكَ ذَ  زِ خــــْ و مــــن وَ كُ شــــْ ويَ  
 

أيُّ شعٍب يعطي )جملة األوىل أي ـنالحظ أّن األسلوب الوارد هنا هو أسلوب الوصل ألن ال
وَيْشُكو من َوْخِز َذاَك جملة الثانية )ـ وال إنشائيةفقد جاءت مجلة  (الّسالح إىل الباغي

 
 .43: ص ، املصدر السابقاألعمال الكامل -258
 .194: ص ، املصدر السابقاملعاين -البالغة   -أساليب بالغية، الفصاحة  -259

 .47: ، املصدر السابقاألعمال الكامل  260-
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ي  أ ( بينهما أي متمثلة يف قوله )ـال أسلوب االستفهامنشائية بسبب ( فقد جاءت إالّسالحِ 
مقصود من ـمعىن الـخصوص الـوأما ب خب واإلنشاءـجملتني هنا إلخالفهما من حيث الـبني ال
أّن من تعطيه السالح يف يده، فسيأيت يوم ويرفع ذلك الشخص  الشاعررأى فقد  البيت

 .السالح يف وجهك 

الكالم، أو بعبارة أخرى،  "البالغة العلم بـمواطن الوصل والفصل يف سرار من أ نرى أنّ وأخريًا 
،  العلم بـما ينبغي أن يصنع يف اجلمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها

 . 261تستأنف واحدة منها بعد األخر"  مبعثرةواإلتيان بـها 
وعلم القراءات خط العريب، والنحو ـ"مدلول الفصل والوصل وجد يف علم الأّن نرى ل 

مسميات ولكنها يف النهاية تعىن ابلوصل: ـختلف الـالبالغة، وقد تضافة اىل وجوده يف ابإل
الربط سواء بني اللفظ أو بني األلفاظ أو بني معىن ومعىن آخر، وتعىن ابلفصل: القطع سواء 

م الكلمة  خط العريب نرى الفصل والوصل، متمثاًل يف رسـمعىن ففي الـ يف رسم اللفظ أو يف ال
 .262مفصوال بعضها عن بعض"حروف أو ـحيث تكتب موصولة ال

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .160ص : ، املصدر السابقاملعاينعلم  -261
 .13: ص ، املصدر السابق2،دراسة يف األسلوب، ط  -262
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 :التقديـم والتأخي . دالالت 4.2
نعرف علم اليقني نـحن بصدد الـحديث عن ترتيب م والتأخري فإننا ـقديلتاب نسمع عندما

،  يف الفصاحة داللة على التمكنُأيت به  عناصر الـجملة العربية "وهو أسلوب عريب بـحث
 .263موقع وأعذب مذاق" القلب أحسنوله يف ، والـملكة يف الكالم

جد  ـ، وعلى الرغم من أمهيته، وعلو شأنه إال أنـ َنا ن264وقد اعتبه ابن جيّن من شـجاعة العرب 
معاين فحدود معظم النحويني ال  ـهذا األسلوب متفرقًا مبثواًث بني األبواب النحوية وكتب ال

معاين  ـال أّما؛ خالفية ـمسائله الـل وعرض وجواز، امه من وجوب تتعدى صنعتهم يف بيان أحك
مقتضى  ـانصب اهتمامهم على األسباب واألغراض اليت خرج إليها ووظفها يف مطابقته ل

ليه السالم معىن؛ فقول اإلمام علي عـحال فأضحى هذا األسلوب مفرقًا بني النحو والـال
 أان اِبأَلمِس صاِحبُكم واْليوم ِعب ة َلُكم " ألصحابه قُبيل استشهاده بعد ضربة ابن ملجم :

معاين؛ فنظرة النحويني ـاختلفت فيه وجهات نظر النحويني وأهل ال وقد .265"وغدا مفارُِقُكم
يتوسعون يف ذلك هم ـ  معاين فإنـا أهل المجرور، أمّ ـجار والـم الظرف والـتكمن يف جواز تقدي

معىن على ـها؛ وذلك بتسليط الـبفناء الدنيا وزوال ما جاء لغرض التأكيد والتذكريـفريون تقدي
النحو مالزم   حقيقة أنّ ـمقدم )اِبأَلمِس، واْليوم، وغدا(؛ فهذا هو الرتتيب الزمين للحياة. والـال

هو انتـحاء سـمت  حّده "مكن الفصل بينهما إال على حساب اآلخر، فالنحو يف ـللمعىن ال ي
؛ كالتثنية والتكسري والرتكيب والنسب والتحقري كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه

افة والـجمع والرتكيب، وغري ذلك؛ ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية أبهلها يف واإلض
 . 266إليها"   به  ةإعادعنها  قسمهموإن شذ   الفصاحة فينطبق بـها وإن مل يكن منهم،

 
دار إحياء الكتب العربية  ،3 ج، م1ط  ، البهان يف علوم القرآن أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي، 263-

 .233م: ص 1957عيسى الباىب احلليب وشركائه، 
 . 362ص /2مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب: -ةالقاهر  4أبو الفتح عثمان املوصلي، الـخصائص، ط ، بن جينا -264
 .90/ص 15: م 2007دار األمرية للطبع والنش ر وال توزيع،  ،ط 1شرح هنج البالغة،  ،احلديد وأب -265
 .34/ص 1: ، املصدر السابقاخلصائص  266



 

77 
 

موضوع هو تقدمي  ـث يف هذا الإن أهم ما يبحو ابلنحو  ةوعلى هذا فإّن للمعاين صلة وثيق
وهذا الرتكيب كما يقول البالغيون   ،)مـحمد يقوم(خب الفعلي كقولك: ـمسند إليه على الـال

 يفيد أمرين: هح، ألنّ ـصال
بيان أنه يقول الشعر من قولنا: حمد يقول الشعر( أوكد يف ـاألول: "تقوية الـحكم فقولنا: )م

ولذلك تـجري )يعطي(  أوكد يف الداللة من قولنا: حـمد الشعر(، ومثله هو يعطيـ)يقول م
هذه الصياغة يف الـمقامات اليت تدعو إىل التوكيد، والتقرير مثل مواجهة الّشك يف نفس 

مقتنًعا به، فهو يريد أن  ومثل أن يكون الـمتكلم معنًيا بكالمه  ،الـمخاطب، والرغبة يف إقناعه
يف نفسه، وغريها من تلك الـمقامات، وهي كثرية،   يثبته يف القلوب قواًي مقررًا كما هو مقرر

مدة من الزمن، سرتى كم تنزع نفسك إىل التوكيد يف هذه الـمدة من الزمن، وراقب نفسك 
 . 267وعلى هذا فهي كثري يف الكالم"

  وذلك يكون ، ال يتعداه إىل غريه مسند إليه ـخاص ابل"أي أّن الفعل  هو االختصاص  :الثاينو 
ك إنّ  تعين فيه "مسألة يف سياق ـأان أعرف هذه ال" تقول:، ى ذلك ل ع إذا ساعد السياق

ال يفعل ذلك  إذا كنت تريد أنّه  ؛ "حمد يعطي من خري مالهـم"وتقول:  الذي تعرفهاوحدك 
   .268"وهكذا أو أنّه يفعل ذلك بـخالف شـخص معنيسواه، 

 ينشئكم م ـأي ل 269"اأْلَْرض ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمنَ ": بنّي فيه معىن االختصاص قوله تعال ومـما هو
يف "احلذف  فـجعلوا ال ينظرون، يف مجيع األبواب  وكذلك صنعوا، إال هو سبـحانهمنها 

الفروق  يف نوع من األنواعوالوصل"، وال  "الفصل و "اإلظهار واإلضمار"، ووالتكرار" 
 .270تعلمه يضرك بل فيما إن لـم، أهم لك إال نظرك فيما غريه  وهوالوج

قبل وهذا القضية تساعد الشعر الـجاهلي  ، م والتأخري فهي ليست بـجديدةـالتقدي أّما قضية 
 

 .220: ص ، املصدر السابقخصائص الرتاكيب 267
 .227: ص ، املصدر السابقخصائص الرتاكيب 268
 .61سورة هود، آية:  269

 .109: صاين املصدر السابق يف علم املعدالئل اإلعجاز  انظر  270-
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 :ومن هنا قول امرى القيساإلسالم، 
 ةٍ يشــــــــَ عِ  مَ نَ دْ ى أِلَ عَ ســــــــَ ا أَ ن  مــــــــَ و أَ لــــــــَ وَ "

 

 271"المَ ـالــ  نَ يــل  مِــ لِ قَ  بْ طلُــ أَ  مْ ـلَــ وَ  اين فَ كَ  
 

وهذا ما نفهمه من معىن  كثرياً،م أطلب  ـول "مالـكفاين قليل  من ال": أراد الشاعر بذلك 
 . 272والتأخري  التقدمي

م جزء من الكالم وأتخري جزء ال يقع اعتباطيا يف أتليف الكالم يكون ذلك ـوعلى هذا فتقدي
 .273مقصودا بغرض بالغي أو من دواعيه

"كون فالبالغيون يهتمون يف دراستهم تقدمي الـخب على الـمسند إليه يف النفي ويف اإلثبات 
  . 274م"ـمسند إليه التقديـما كان األصل يف الّـ م هو األصل وال مقتضى للعدول عنه، وإنـيالتقد
   .275"ما أان فعلت هذا، وأان ما فعلت هذا، وأان فعلت" نـحو:

 هم: ـم والتأخري بقولـالتقدي العلماء هذا فقد عّرفـوب
ِصْدٍق ِعنَد   ُهم َقَدمُ ـلَ " :السابق يف" كـما يف قوله تعاىل: مِ دَ والقَ  ةِ مَ دَ من القَ ": لغة  التقدمي 

أي أن يكون   "َقّدَم فالن قومه"  :تقولوعلى هذا  . بـمعىن أّن لـهم الـخري عند هللا 276" ِهمْ ـَربِّ 
 .277أمامه

رُ ـاآلِخُر وال": يف أسـماء هللا تعاىلر: خِ آ: يقال له التأخي لغة    : "هو الباقي بعدرُ فاآلخِ ، "مؤخِّ
وهو  ، يف مكانه األشياء فيضعهاهو الذي يؤخر "مؤخر ـ وال ،فناء خلقه كله انطقه وصامته"

 
 .139(: ص 2004بريوت,  -اْمُرُؤ الَقْيس بن حجر بن احلارث الكندي، ديوان امرِئ القيس )دار املعرفة  -271
ط )مؤسسة الرسالة،  1، أبو جعفر الطبي، جامع البيان يف أتويل القرآن, حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي -272

 .164/ص 1م(: 2000
 .136: ص ، املصدر السابقعلم املعاين  -273
 .243املعاين: ص  - 2مناهج جامعة املدينة العاملية، البالغة   -274

 .151  ، املصدر السابق:ونقدية ملسائل املعاين ة،دراسة بالغي 275-
 2سورة يونس، آية:  276-
علي بيضون، دار الكتب  حممد ،3 ح، م1ط  ،حتقيق حتقيق عبد احلميد هنداوي اخلليل بن أمحد، كتاب العني،، الفراهيدي 277-
 366: م 2003العلمية، 
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اللحياين؛ ؛ وقد أتخر عنه أتخرا وأتخره واحدة؛ عن هو ضّد الّتقدم"والّتَأُخر ، ضّد الـمقّدم
 . 278" جهله من ال دربة له ابلعربيةـ ما يـما ذكرانه ألن اطراد مثل هذا مـوهذا مطرد، وإنّ 

 . 279"تَـْقِدُمونَ َساَعًة َوال َيسْ  ال َيْسَتْأِخُرونَ "ويف التنزيل: 
ال جيد تعريفا للتقدمي  ةإّن الباحث يف الكتب القد ة واحلديث التقدمي والتأخي اصطالحا :

  ابب كثري حيث يقول: "وهو  عبد القاهر الـجرجاينما جاء به  ومنه ،إال ما قلّ والتأخري 
، ويفضي بك عن بديعة رت لك فيبعيد الغاية. ال يزال  واسع التصرف، الفوائد جّم الـمحاسن
م تنظر  ـث، ويلطف لديك مكانه يف القلبشعرا يروقك مسمعه،  ر تبصإىل لطيفة. وال تزال 

 .280عن مكان إىل مكان" وحول اللفظ  م،ـالتقدي يف الرقة واللطففتجد سبب 
فيكون مفيًدا يف بعض الكالم  م والتأخري إىل قسمني،ـاعلم أّن من الـخطأ أن نقسم التقدي

م فائدة ال تكون مثلها  ـيكون يف التقدي ه يف كثري من األحيانوأنّ  ،ري مفيد يف البعض األخروغ
 .281فهذا ما سيكون قضية يف كل شيء وكل حال ،التأخرييف 
وقبل الشروع يف بيان هذه الدواعي وتفصيلها ينبغي التنبيه إىل أن ما يدعو بالغيا إىل تقدمي   

جزء اآلخر. وإذا كان األمر كذلك فإنه  ـالغيا إىل أتخري الجزء من الكالم هو ذاته ما يدعو ب
م أحدمها أو  ـبدواع خاصة عند تقدي ينمسندـلال يكون هناك مبر الختصاص كل من ا

   .282 ر اآلخر، فهما متالزمانجملة أتخّ ـم أحد ركين اله إذا تقدّ أتخريه عن اآلخر، ألنّ 
 وإليك بيان ذلك: 

 
 

 
 .12 ص :4ج  ، املصدر السابق:لسان العرب  278-
  34سورة األعراف، األية:- 279

 . 106: ص ، املصدر السابقدالئل اإلعجاز يف علم املعاين 280-
281-  

 .136عبد العزيز عتيق، علم املعاين: ص  282-
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 : نفيالتقدمي والتأخي مع ال 1.4.2
تـمكنهم يف  على  هم أتوا به داللةً ّـ فإن" أهـم األساليب البالغيةأحد  م والتأخري منـتعد التقدي
 .283ب وقع حسن وذوق عذب"هم وله يف القل ـوانقياده ل يف الكالموملكتهم  الفصاحة
 :م والتأخري أحوالـوللتقدي

  الرعاية و  القصوى عنايةهو الحسني يف اللفظ، وذلك ـمعىن مع تـزايدة يف ال"ما يفيد  منها
ما يتكافأ  و  يف الـمعىن فـحسبما يفيد زايدة وهناك  ،وإليه مرجع أكثر الفنون البالغية ةالبعيد

به   ختلّ ـي وأتيت أيًضا فيما ،من الـمالحة الضرب شيء هذاـوليس ل فيه التأخري والتقديـم،
موصوف، والصلة ـال م الصفة علىـتقدي"مثل  وذلك هو التعقيد اللفظي،معىن ويضطرب، ـال

 الفرزدق:حو قول ـن "موصولـعلى ال
ــُّ ا أُ مــــــَ  كٍ لــــــِ ىل مَ إِ " ــُ مــــــِ ه ُ مــــ  بٍ حارِ ـن مــــ

 

 "284هرُ اهِ صَـ تُ  يـب  لَ ت كُ انَـ  كَ اَل وَ  ابوهَ أَ  
 

إنـّما ال يكون أم أبيهم منهم، وال ريبة   ،ملك أبوه أي ال يكون أمه من مـحارب وتقديره إىل 
بال نراه يـحتاج إىل الـتأمل  كالمـهم من النظرة األوىل  لـمن ينظر إىل البيت فال يفهم شيء من

 .285والتـاين حىت يفهمه القارء 
 فيد التخصيص قطعا وذلك يكون يف ثالثة مواضع:يم والتأخري ـومن هنا فإّن التقدي

 . "حو: ما فؤاد فعل هذاـمسند إليه معرفة ظاهرة بعد نفي، نـ ن يكون الأاألول: "
 ."حو: ما أان قلت ذلك ـمعرفة مضمرة بعد نفي، نإليه مسند ـالثاين: أن يكون ال"
 . 286"الثالث: أن يكون املسند إليه نكرة بعد نفي، حنو: ما تلميذ حفظ الدرس"
ما " هذا الكالم عندما تقول: وشرح: وصورته )ما فعلت( فعل ولـم يثبت أبنّـه مفعوللنفي او 

 ل.نّه مفعو م يثبت أـ"فهذا يعين أّنك نفيت عنك هذا الفعل إذ لفعلت(
 

 .233ص /3أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي، البهان يف علوم القرآن:  283-
 312م: ص: 1987، 1ديوان الفرزدق، الناشر دار الكتب العاملية، بريوت لبنان، ط  -284
 .101–100: ص السابق، املصدر وم البالغةعل انظر، -285

 . 125/ص 1: ، املصدر السابقيعوالبد يان املعاين والب جوهر البالغة 286-
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ما قلت ": هذا يكون عندما تقولوتفسري  ه مفعول به:أنّ نفي فعل ثبت ومع ذلك فعند 
 .287ك قلت شيء لـم يكون مقولوهذا يعين أنّ  ؛" فقد نفيت أن تقول هذا الكالمهذا

وهذا يعين أنك قلت  مقول،ه فقد نفيت عنك فعاًل يثبت أنّ  "ما فعلُت"، "،: فإذا قلت
 .شيء لـم يكون مقول

مناظرُة يف شيٍء ـ، كنَت نَفْيَت أن تكون القائَل له، وكانِت ال(ما أان قلُت هذا)وِإذا قلَت: 
. وكذلك إذا قلَت: ثـََبَت أنّ  ِجْب أن ـم يَ ـول، كنَت نفيَت عنَك َضْربَه، (ما ضربُت زيداً )ه مُقول 
ِرَب أْصاًل. وِإذا قلَت:  جوُز أن يكون َضَربَه َغريُك، وأْن ال يكوَن قد ضُ ـقد ُضِرَب، بل يَ  يكونَ 

، وكان مضرو م َتقْله إال  وَزيد  ـ، ل( ما أان ضرْبُت زيداً ) أْن تكوَن أنَت  و  القصد أن تنفيب 
  .288"الضاربَ 
مؤّخر مقدمًا ومن ـمقّدم مؤخرًا والـجعل الـوأسباب تمن دواعٍي ا ه ـاألمور البّد ل هوكل هذ

مسند إليه  ـا التشويق وذلك أبن يكون يف النهم ،ألغراضليه إمسند ـم الـتقدي ؛هذه الدواعي
مسند إليه  ـمسند والـمسند، ذلك ألّن الـمخاطب إىل معرفة الـوق الها أن تشّ ـغرابة من شأن

 . 289متالزمان
معاين، فلهذا فمن الواجب أْن يكون ترتيبها الوصفي  ـأللفاظ قوالب الا وكما مّر بنا أنّ  
ورتبة الـمسند  محكوم عليه، ـه اله التقدمي، ألنّ إلي مسندـفرتبة ال" حسب ترتيبها الطبيعيـب

، لكن بعض الكالم قد يعرض له من يف الرتبة  وأتيت اتلية لـهما التأخري إذ هو الـمحكوم به،
مه وإن كان حقه التأخري،  ـإىل تقدي ما يدعو واللطائف البالغية واألبعاد النفسيةنكت الفنية ال

 .290" عما يقصد منه والـمعبراد به مالـمقدم الـه ليكون هو فيكون من األحسن تغيري 

 
 .73م(: ص 2005)مكتبة وهبة، ، 1، منري حممود دالالت التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي، دراسة حتليلية، طاملسريي 287-
 . 124: ص سابق، املصدر الدالئل اإلعجاز يف علم املعاين 288-
 .213 -212: ص م 1997ط،  4فضل حسن: البالغة العربية فنوهنا وأفناهنا علم املعاين، دار الفرقان، األردن،  ،عباس انظر 289-
  .285م: ص 2008دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ،1، ط أمحد بن عبد، حبوث منهجية يف علوم البالغة العربية، شعيب -290
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عقال وذلك ال يقع فيها معاين اثبتة ومعروفة ـمسة أحوال، وهذه الـ م خـوللمعاين يف التقدي
 وهي: التعبري نن يففتتفاوت أو 

 .م العلم على العالـمنيـتقدم العلة على معمولـها عند القائلني بـها كتقديأ. 
 الواحد على االثنني.ب. التقدم ابلذات، كتقدم 

 ت. التقدم ابلشرف، كتقدم األنبياء على التابعني. 
 املأموم.مكان، كتقدم اإلمام على ـث. التقدم ابل

 .291ى االبنل ج. التقدم ابلزمان، كتقدم األب ع
م ـه اعتمد على تقديأنّ  ريشة واألعمال الشعرية الكاملة عند عمر أب ما نالحظه من خالل و 
األعمال   األمر الغالب على ولكن اجرور ـوم ا شبه مجلة جار  واترةً يت مفردا أي تارةً خب بكثرة فـال

رجع إىل حالته اليت كان فيها يف ذلك الوقت يكله   وهذاشبه مجلة، و خب ـم الـتقدي والكاملة ه
   ابلتعبري عما يف نفسه. أي

دون تكلف   الذوق والتنوع يف االختيار لنره يقدم ويؤخرومن هنا نرى أّن الشاعر يف قمة 
 :جده يقولـ ن ( 1صالة ) ر مع نفي ومن دونه ففي ذات القصيدةخ  أببالغة وعفوية فقد قدم و 

 ااَل مــــــــــــــــــَ رِ ا وَ ورً خُ ا صــــــــــــــــــُ هــــــــــــــــــَ امأَل وَ  اءَ دَ رْ ا جــــــــــــــــــَ ُرّدهــــــــــــــــــَ "
 292"ااَل جَـــ رِ  لدِ خُ ـ الـــ لـــَق يف نَ  مْ ـلَـــ  إنْ  خلدَ ـو الـــ جفُ ـنَـــ  حنُ ـنَـــ 

 

هذه البالد، فهو يرى أن  ات خري ـليتعجب كيف يتبخرت الناس ويستمتعون هنا  شاعرفال
حت  ـهوان تـنعيش يف نعيم مع الذل وال  نْ أخري من  ،نعيش على الصخور ويف الباري مع العز

 راية أعدائنا.  
 (لدِ خُ ـ اللَق يف نَ ) مجرورـجار والـم الوقدّ  (الجَ رِ ) يف البيت الثاين مفعولـال الشاعر خرأفقد 

حاضر وتتوقع حدوثه يف  ـماضي والـاليت تنفي يف الللتشويق وكان ابرعا يف اختيار النفي بلم 

 
  .97: ص م 2007دار املسرية، الريموك،  ،يوسف، 1البالغة العربية، ط  يوسف، مدخل إىل ،أبو العدوس 291-
 .28: ص ، املصدر السابقاألعمال الكامل 292-
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 :ني قالحيف قصيدته )بعد النكبة(   التشويق ظاهر بني طيات كلماتهمستقبل فعنصر ـال
 ف  اعــــــــــــــــِ ي رَ ابئــــــــــــــــِ  إَ يف  رحٍ أيُّ جــــــــــــــــُ "

 ة  ايـــــــــــــــــــــــــــَ ـو رَ علـــــــــــــــــــــــــــُ يُل تَ ائِ اإلســـــــــــــــــــــــــــرَ 
 مـلــــــَ وَ  لِّ لــــــى الــــــذُّ يِت عَ ضــــــَ غْ أَ  يــــــفَ كَ 

 

ــَ لْ م يَـ لـــــــــــــــــَ ى فَـ ســـــــــــــــــَ األَ  ـهُ تـــــــــــــــــــَ أف   مِ ئِ تـــــــــــــــ
 َ ــِ ــَ مُ ـى اليف محـــــــ ــِ وَ  ـدِ هـــــــ  ؟مِ رَ حَ ـلِّ اـلــــــــ ظـــــــ

ــَ غُ  نـــــــكِ ـي عَ ضـــــــِ قُ نْـ تَـ  ــتـُّهَ بـــــ  293"ِ ماَر الـــــ
 

جسد بشاعة ـتاليت ألـّمـت ابألمة اإلسالمية عامًة، و  ىيعّب الشاعر عن الفاجعة الكب 
.  منكرـويعملون على إزالة هذا ال أنفسهم،معنيني يراجعون ـليجعل ال ، االحتالل وآاثره السيئة

مجرور وجاره  ـفقدم ال (مـلـــــ )جزم والقلب بـمع النفي وال الشاعر يف البيت الثالث رخ  أَ فقد 
مخاطبة  ـ مؤنثة الـ مخاطب الواضح ابلياء الـالذهن ابل حصرـل (غبار) مفعول به ـعلى ال (عنك )
  .خطاب ـكاف ال  :والً أ

يلزم منه   لـم متالزمات ـجوائز للفصل بني الـمفعول من الـجروره على الـوم جارـفتقدمي ال :اثنياً 
ال مجيع أفراده، وإذا سلط العموم  يف حني يكون هو العـموم الـمنفيألّن "، نفي جـميع األفراد

 .294منفي أبداة النفي فإنه يدل حينئذ على نفي مجيع األفراد"ـعلى ال
 : مثبتـم والتأخي مع الـ. التقدي2.4.2

ابب  م والتأخري يف كتابه "هذا ـإىل ظاهرة التقدي يُعتب سيبويه من النحاة األوائل الذين تطرّقوا
مفعوَل وأخ رَت الفاعل جرى اللفُظ كما جرى  ـقدمَت ال الفاعل الذي يتعداه فعله إىل مفعول

ما أردت به ُمؤّخرا ما أردت به َـ ؛ ألّنك إنّ (َضَرَب زيدًا عبُد هللا)يف األّول، وذلك قولك: 
م  كان حّد اللفظ  ـث مؤخراً يف اللفظ. َفمنأبو َل منه وإْن كان  م تُرد أن َتشغَل الفعلـمقد ًما، ول

هم وهم ـما يقّدمون الذي بيانه أهم لَـ هم إنّ ـد كثري، كأنّ أن يكون فيه مقد ما، وهو عريب  جيِّ 
 295" همـهم ويـَْعِنيانـمجيعاً يُِهّمانِ  ببيانه أغىن، وإن كاان

 
 .26ص  صدر السابق، امل االعمال الكاملة 293-
 .68–367: ص  ، املصدر السابقلبالغة العربيةا 294-
 .34/ص 1: املصدر السابق الكتاب، 295-
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 : نيأّن تقديـم الشيء وأتخريه يكون على وجه اعلم
  أقررته مع التقديـم حكمه الذي  وذلك يف كل شيء ، على نية التأخريه إنّ  أواًل: تقدمي يقال 

والـمفعول إذا ، إذا قدمته على الـمبتدأ كان فيه، كـخب الـمبتدأ   ويف جنسه الذي، كان عليه
 (". ضرب عمرا زيد)و  (منطلق زيد")كقولك:   قدمته على الفاعل

حكم إىل حكم  ولكن يـجب عليك أن تنقل الشيء من ، التأخرياثنياً: تقديـم ال على نية 
أبن أتيت ابسـمني ويقبل كل  ،له ابب غري هذا الباب وإعرااًب غري إعرابه السابق ريصوت، أخر

فتاراًت تقدم الـمبتدأ على ، من هذين االسـمني أبن يكون مبتدأ واالسم األخر يكون خبًا له
حيث تقول مرة:   (منطلقـما تصنعه بزيد وال)" نـحو:  الـمبتدأ الـخب واتراًت تقدم الـخب على 

أن يكون  على  (منطلقـال)م تقدم ـفأنت يف هذا ل (منطلق زيدـال)، وأخرى (منطلقـ زيد ال)
  .296كان عليه مع التأخري"   على حكمه الذي مرتوكا
أصدق دليل  من خصائص اللغة العربية، وهو  عدُّ وتُ م والتأخري ـفإّن ظاهرة التقدي هذاوعلى 
ماليتها يف التعبري وأصبحت جامدة ال تستطيع  ـميته اإلعرابية ولواله لفقدت اللغة جـعلى أه

جملة العربية تتكون من مسند ومسند ـمطلقة، وكما نعلم أّن الـحريتها الـأن تعّب عن نفسها ب
عن    منهماى واحد  َـ ما ما ال يـَْغنـليه وهمسند إـمسند والـ"وهذا ابب ال : إليه قال سيبويه

 . 297متكّلُم منه بداً" ـجد الـاآلخر، وال يَ 
مسند إليه حىت ولو تقدم عليها  ـمسند والـجملة هو الـمعتب يف الـأّن ال"ويرى ابن هشام ايضاً 
 ومن نـحو 298" فََأي آاَيت هللا تنكرون " كيف جاء زيد ومن نــحـو:  بعض احلروف فمثل

َوِإن أحد من " ونـحو "اَي عبد هللا"حو ـن يف لـجملةوكذا ا 299" ففريقا َكذبـُْتْم وفريقا تقتلون"

 
 . 106: ص علم املعاين، املصدر السابقدالئل اإلعجاز يف  296-
 .23: ص ، املصدر السابقالكتاب 297-
 .81سورة غافر، رقم اآلية:  -298
 .87سورة البقرة، رقم آلية:  -299
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على أّن ظاهرة   دليل  ماء هي ـوكل هذه األس  301"واألنعام خلقَها" 300" اْلُمْشركني استجارك
 .302جملة العربيةـم والتأخري ظاهرة عامة تقع عليها يف كثري من نظم الـالتقدي
معىن ـ وكان الأي َة لَْبس جد فيها ـم تـل م والتأخري إذاـجوز فيه التقديـ ي حاالت ـلعدا هذه اوما 

ريشة يف مواضع كثرية والذي   وم والتأخري يف األعمال الكاملة لعمر أبـوقد ورد التقدي .واضحاً 
ا لتفسح  هـل الإيسيطر  ها سلطان يطغى والّـ وكأن ، حار يف كلماته وقصائدهـه أشّد اإلبفي يبحر

 :تراه يقول ( 1صالة)غراض فهنا يف قصيدة  أن م حويهـما تمجال ببالغتها ودقتها لفهم ـال
ــَ انِ غَ مَ  تَ قـــــــــــــــــــــْ و  ربِّ طَ "  الاَل جـــــــــــــــــــــَ  وَ ااًل مَ ـا جـــــــــــــــــــــَ ينـــــــــــــــــــ
ــَ نَـ وَ  ــِ  ريَ خَ ـاـلـــــــــــــ  رتَ ثــــــــــــ ــَ يهِ فــــــــــــ  303"االمَ ِـ ـشـــــــــــــ يًنا وَ مِ ـن  يــــــــــــ

 

والوطن يضيع مغاين والقصور ـحزينة فهو يسخر من أصحاب الـاعر الحالة الشّ ـل وصف  هنا 
كيف السبيل إليها  خريات البالد ولكن   يالشاعر ه اهـخريات اليت يتحدث بـفال ،من أيديهم

وىل وهذا هو التسلسل أمن ابب  (خريـال) هنا مفعولـم الـيفتقدمذلة، ـحت هذه الـحن تـون
 ،همم األـالبالغي يف تقديجملة ليكون الغرض ـم شبه الـتقدي اه كان جائزً ن  أ الإمنطقي ـال

دون الشك  ،خري فقطـحصر الذهن ابلـ شارة لواإلمية ـاألهم ـمن التقدي فيكون الغرض هنا 
 ( يقول فيه: ماة الضيمـح)ورد يف قصيدة وقد   .خرآ أييت شيء   نْ أبو االنتظار أبغريه 

هُ لْ تَـ ْت لِ بـــــــَ ثَـ ٍة وَ جمَ ـم نـــــــَ كـــــــَ "  ملـــــــَ فَـ  ُثمـــــــَ
ــَ  ــم تـــــــــ ــَ  و جَ مَ ـولكـــــــــ هُ دِ اه نَ دَ يف صـــــــــ  يـــــــــــُّ

 

ــِ فـــــــــــــــــــَ ظْ تَ    ارِهِ زَ ْت إبِ قـــــــــــــــــــَ عل  تَ ه، فَـ ْر بـــــــــــــــــ
ــزُّ بـَــــ   304"م ارِهِ ـســـــُ  نْ مـــــِ  هِ يـــــْ دَ يَ  نيَ والعـــ

 

ه موجود  خب حني تقدم ليظهر للقارئ أبنّ ـمام فسحة واسعة تدعوان للتفكري ابلأحن هنا ـن

 
 . 6اآلية: ة، رقم سورة التوب -300

 .5سورة النحل، رقم اآلية:  301-
 ،6ط عبد هللا بن يوسف بن أمحد، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حتقيق مازن املبارك / حممد علي محد هللا،  ابن هشام انظر 302-

 .493ص  م: 1985 دمشق -دار الفكر
 .29: ص ، املصدر السابقاألعمال الكامل 303-
 30ص  ابق:صدر الس األعمال الكامل، امل  304-
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فالظرف   (بني)جملة ـشبه البخلف ستار فالعز هنا مبتدأ خبه مقدر موجود فهو متعلق 
 .  اذهنً  اا موجودً حذوف نظرً ـخب مـمتعلق ب (بني)

ل مات سلسة وعبارات واضحة وأبفكار تعمل العقُ قلوب بكل خاطب ال أبشعارهفأبو ريشة 
  ،وتنشطه للتفكري والبحث بني ثنااي الكلمات عن كل جديد معب

ا  مّ ـم والتأخري أهم خاصٍة من خصائص اللغة العربية مـأّن التقدي نرىومن خالل هذا العرض 
جملة ـم ركين الـة يف تقديمهيم أـمختلفة، كما أّن للتقديـجعلها لغًة مرنة مفهومة عب القرون ال

فعل م بعض متعلقات الـجواز وأيضًا يف تقديـمسند إليه( منه ابب الوجوب والـمسند والـ)ال
عليه لتدّل على التوكيد أو االختصاص هذا ما جعل بعض علماء اللغة يتحدثون عنه من  

الف بعض خـيجعله ـا يم  ـم ذي يؤديهمعىن ال ـأمثال سيبويه. كما أنّه ترتبط ارتباطا وثيقًا ابل
هي  ما ـالقواعدية إن  مخالفات ـمتعارف عليها يف لغتنا، علمًا أبّن هذه الـحاالت الـالقواعد وال

 معىن دون اللفظ.ـانشغال الشاعر ابل
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 : حذف والذكرـ. دالالت ال 5.2
إىل تنوع  ابرزة استهدف القصيدة العربية، مـّما أدى شّكل أسلوب الـحذف والذكر ظاهرًة 

،  الذي يـحققه أسلوب الـحذف والذكرو  له،اللغة العربية بفض زامتاالدالالت الصادرة اليت 
 . البالغّيةكما غريه من األساليب 

 . 305والـحذف يف اللغة: "حَذف الشيء يـحذفُه حذفًا، أي قطّعه من طرفه"
 .306اسقاط جزء من الكالم أو كله لدليل"ويف االصطالح: "هو 

، ويقال: ذكر الشيء ذكًرا، جرى على  رَ هو مشتق من الفعل ذَكَ يف اللغة: "فتعريف الذكر 
 .307لسانه بعد نسيان" 

 .308ويف االصطالح: هو "ما ال يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ، وال من حيث الـمعىن"
معاين الكثرية يف عبارات قليلة، وذلك ـ  عن الالتعبري" هو :الـحذف أبنّ وقد عرّفه البالغيون 

من وجود  والبد لكل حذف، اإلخالل بتلك الـمعاين من الرتكيب مع عدميء حذف شـب
  .309وتساعده"  عليه تعينهو  إىل الـمحذوف تشريوقرينة  ، البد له من داع يدعو إليه أمرين:

محذوف. وال يكون  ـتعنّي ال قرينة أو أكثر مع  هو ما يـحذف منه كلمة أو مجلة"والـمحذوف 
 .310" هزاد معناه على لفظإال فيما 

الذين وصلوا إىل الغاية وذلك لعلوي  ، وهذا الكالم ال يليق هنا إال لفرسان اللغة العربية
 .311إمكانه  حوتسامىل غايتها إ من سبقٍ وَ ال يتعلق به إال فرسان البالغة  مكانته

 
 .39/ ص 9 ، مصدر سابق:لسان العرب -305
م  1988، 1الزركشي، بدر الدين بن مـحمد، البهان يف علوم القرآن، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، بريوت: دار الفكر، ط -306

 .115/ ص 3
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حيث يـحذفون من الشعر بعض الكالم   ، الكثري منها محدث ـوال ويوجد يف الشعر القديـم
ِجَباُل أَْو ُقِطَّعْت ِبِه ـَأن  قـُْرآاًن ُسريَِّْت ِبِه الْ َلْو "عز وجل:  من ذلك قول هللا: يهلداللة الباقي عل 

 بني لو رأيت علياً "هم: ـ. ومثله قوللكان هذا القرآنكأنه قال:   "الـَمْوَتىاأْلَْرُض أَْو ُكلَِّم ِبِه 
ويعلق ابن رشيق ، نواع البالغةما كان هذا معدوداً من أـ، وإنّ "الصفني، أي: لرأيت أمرا عظيماً 

حساب، وكل معلوم فهو ـألن نفس السامع تتسع يف الظن وال" :على هذا بقوله يف اإليـجاز
 .312"هني

ه عجيب حذف فإنّ ـجاز ابلـا اإليأمّ ": وكذلك يتـحدث ابن األثري عن اإليـجاز ابلـحذف بقوله
لذكر، والصمت عن اإلفادة األمر شبيه ابلسحر، وذاك أنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من ا

 .313"م تبنّي ـم ما تكون مبينا إذا لـ م تنطق، وأتّ ـجدك أنطق ما تكون إذا لـوت ، أزيد لإلفادة
 للحذف ثالث مزااي، هي:  يذكرون علماء البالغة  كما نرى أنّ 

   ." جاز العبارةـإي"
 . "قرينةم للمعلو ـحدثهما ذكُر الـذين يل  زايدة رونقها وصيانتها من الثقل والرتهُّل ال"
م يُذكر اللفظ ـمعىن ال ذي لـمتلقِّي وخياله يف االستدالل على جزء الـبناؤها على إاثرة فكر ال"

ويبقى وراء كلِّ تعبري سر  خاص  به قائم على  ،هذا ما يُذكر َمزِي ًة عام ًة للحذف ،الدالُّ عليه
 . 314"مقامات واألحوال واألغراضـ اختالف ال

 
 
 
 

 
 .251/ص 1م(: 1989ط )دار اجليل،  5بو على احلسن القريواين األزدي، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، أبن رشيق ا 312-
 . 219/ص 2: املصدر السابق، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر  -313

(، 2010جيري، جمموعة من املؤلفني، ظاهرة احلذف يف النحو العريب )مؤسس املنتدى/ حممد التو  314-
http://www.alfaseeh.com :18519. 
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 : مبتدأـ. حذف ال1.5.2
يرجع حسن الـجمل والعبارة يف كثري من الرتاكيب إىل ما يلجأ إليه الـمتكلم من الـحذف 

 يـختبئ وراء القصد، بل إنّـما يـجب عليه أن يصفي العبارة، الذي ال يبهم به الـمعىن، وال
جديدة، "حىت  إىل معاين بالغية  إيـحاءاتـهاويشتد به أسرها، ويقوي به حبكها، ويكثر من 

 دليل على قوة النفسوأقرب إىل كالم أهل الطبع، وهو من جهة أخرى  جيدا،تصري الكالم 
 .315"وصحة الذكاء، وصدق الفطرة وقدرة البيان، 

قد يـحذف إذا أبقى يف الكالم شيء من لوازمه )أي دليل عن الـمحذوف(  مبتدأـال واعلـم أنّ 
( أي أّن عندك زيد وأنت هنا  فإذا قال لك أحد )من عندك( وأنت تـجيب له بـــــ )زيد

ل( التقدير قلت يل )علي كما أين إذا قلت لك )كيف أنت(  ،حذفت الـخب وهو )عندي(
  ة  اعَ طَ "يف قوله تعاىل  الـمبتدأ هنا )أان عليل( فقد حذفت الـمبتدأ هنا، ومثال أخر عن حذف

 .316أي )طاعة وقول معروف أمثل من غريهـما(  "وفرُ عْ مَ  ول  قَ وَ 
ىل  إما جعل وصفا له ـيف استحقاق الوصف ب إذا بلغ الغرض"دأ حذف الـمبتوقد يـحسن 

أم بـحسب ، يف نفسه كذلك حيث يعلم ابلضرورة أن ذلك الوصف ليس إال له سواء كان 
هذا قال اإلمام عبد ـول 317"مبالغة، فذكره يبطل هذا الغرضـعلى طريق ال دعوى الشاعر

حذف فيها إال وحذفه أحسن من ـأن ي ينبغي حالة الىتـحذف يف الـما من اسم ي"القاهر: 
 .أي هذه صورة   319" ُسوَرة  أَنـْزَْلناها َوفـََرْضناها"تدأ قوله تعاىل: مبـ، فمن حذف ال318"ذكره

وإذا كان الـخب من الصفات اليت ال تصـلح إال هلل جّل شأنه، وكان الـحذف مشهورًا، ويف 

 
 .153: ص ، املصدر السابقخصائص الرتاكيب -315
 .30ت: ص الكوي -أبو الفتح عثمان املوصلي، اللمع يف العربية، دار الكتب الثقافية  ،بن جينا -316

، 1أمحد بن حممد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري، هناية األرب يف فنون األدب، ط  ،عبد الوهاب 317-
 .78/ص 7: م 2008الكتب والواثئق القومية، القاهرة، دار 

 .108  دالئل اإلعجاز املصدر السابق: ص -318
 1سورة النور، آية:  -319
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 هذا الشأن نرى أّن عبد القاهر يقول فيه:
يبدؤون بذكر الرجل ، واالستئناف القطع اليت يطر فيها حذف الـمبتدأ ـمواضع"من ال

يف  وإذا فعل ذلك أتوام يدعون الكالم األول ويستأنفون كالما آخر، ـثويقدمون بعض امره، 
 320" خب من غري مبتدأـأكثر األمر ب

مناسب  ـال مكانـ حذف يف الته ي انر حيث ريشة  و مجال نرى إبداع شاعران عمر أبـيف هذا الو 
فكرة اليت  الوترشده وتعينه إىل حذف، ـناك داٍع يدعو ذلك ال مناسبة، إذا كان هـواللحظة ال
مقال، بل نرى أّن يف  ـمقام الـهذاين ال يليق بـ، فال يكون حذفه ضراًب من الاهو بصدده

من هؤالء الذين  هذا يتعجبـبفهو  ( ماة الضيمـ ح)قصيدة ومن ذلك يف ، فائدة حذفه 
حاول أن ـالتاريخ البعيد وكيف كانت النجوم تفيتعجب من ذلك  ،على الذل وطنهميقيمون 

 فيقول: جده، وال تصلـتصل إىل ذرى م
هِ يَ ُق خَ اَل طـــــــِ انْ  نَ أيـــــــْ "   بٍ لعـــــــَ  مَ يف  الـــــــِ

 

ــْ رَ   ــوَن الرُّمــ  321"وارِهِ َد مــــن أنْــــ و ى اجلفــ
 

ماضي العريق  ـ لحال هؤالء اليوم وكيف كانوا يف اـفتحرّي الشاعر من الزمان الذي آل ب
مهم وكيف النجوم تسعى لتلثم ثغره فال تصل إال إىل ـ يتبخرتون والعز يسعى ألن يكون ندي

اسم استفهام   فهوالصدارة  اءمـسأ كون منيمبتدأ )أين( لـحذف ال. فالشاعر أطراف برده 
حذوف ـمبتدأ ملـو)انطالق( خب  مـل نصب على الظرفية الزمانيةيف  مبين على الفتح

 هذا ، وعلىاألساسية مية وفقا للقواعد ـهم هنا للبالغة واألـفالتقدي (أين هو انطلق)ير: والتقد
م، ال يستطيع غرُي الّظن أن يتحّدث عن ماضيه،  ـنرى أنّه قد مّر بصرٍح روماين قدي الصدد

ف أمام  موت يقـواسرتعى انتباهه خلوُّه من الشوك وأتلق ترابه الّنظيف. فقال يف نفسه إّن ال
  322ّما فتك ـه ال يستطيع أن يفتك به أكثر مجروح الكبايء، ألنّ ـه، مضحيت

 
 .164: ص ، املصدر السابقبخصائص الرتاكي 320-
 .30: ص ، املصدر السابقاألعمال الكامل 321-
 .125م: ص  1989لبنان،  -بريوت -العودةديوان عمر أبو ريشة، دار بو ريشة عمر، أ 322-
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 :(طلل)يف قصيدة يقول 
ــُ ِقفـــــــِ " ــَ امِ دّ ي قـــــ  انَ كَ مَ ـذا اـلــــــ ي! إن  هـــــ

ــَ  رٍح هــــــــــ ــَ ــاُض صــــــــــ  وتْ رمــــــــــــال  وأنقــــــــــ
 

 هِ ســــــــــــِّ املــــــــــــرُء عــــــــــــن حِ  هَ يــــــــــــُب بــــــــــــِ غِ يَ  
 323"هِ ســـــــــــِّ تبحـــــــــــُث عـــــــــــن أُ  أعاليـــــــــــهُ 

 

عراب ال)رمال( إرمال وأنقاض( وصار مبتدأ وتقدير الكالم )هي ـهنا مثال على حذف ال 
، أما  ، فحذف الضمري يف األخبار مشهورحذوف ومجلة )هوت( صفةـمبتدأ مـخب ل

  ا حً ـواقف نصب عينه فات كأنه موت  ـال بـخصوص الـمعىن يف هذين البيتني، نرى أنّه يصف 
موت، ـر من الثكأما حّل به هو موت ألّن ـفهو يستسلم لذلك ال فّكه ليلقي القبض عليه

مجد ـيبحث عن ال هاـتبدو كأن حنائهاـوانها يف سقوطها ـتلك األنقاض فإنّ  مأماليقلب انظريه 
حقيقة اليت ال ـ ماضي فهو الـالذي ضاع منهم، وكل من جار عليه الزمان يعود ويبحث عن ال

 خفيها.  ـتمكن للتخيالت أن ـي
ه  وذكر الغي، األسلوب الب  الكالم علىني حذف يكون لتزيـمطاف نرى أّن الـهاية الـويف ن
هذا يعين أّن يف الكالم حذف وما يدل عليه ، ولضعف التعويل على القرينةلالحتياط  يكون

   هو القرينة.
 :ف الـمفعول. حذ2.5.2

فـحف الـمفعول الذي نـحن بصدده أخّص، فإن الطرائف فيه أكثر عـجًبا وألذ مذاقًا من 
واألصل يف ذلك  (بم وينقض، ويضر وينفعقد، ويحل ويعـفالن ي") قولنا: ما يف ، كسابقتها

 .  324" على اإلطالق يف نفسك للشيءمقصود ـمعىن الـعلى إثبات ال
 مفعول يكون: ـوحذف ال

مفعوله غرابة. كقولك:  ـم يكن يف تعلقه بـمشيئة، إذا لـال كما يف فعل  "إما للبيان بعد اإلبـهام
لو )ك مىت قلت مجيء، فإنّ ـعدم المجيء أو ـم أجئ(، أي لو شئت الـ)لو شئت جئت أو ل

 
 .50: ص ، املصدر السابقاألعمال الكاملة 323-
 . 239/ص 2: ، املصدر السابقيف أدب الكاتب والشاعر  املثل السائر 324-
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شيًئا تعلقت به  اكهن فيقع يف نفسه أانّ  علم السامع أّنك علقت الـمشيئة بشيء، (شئت
 .عرف ذلك الشيء" (م أجئـجئت أو ل)مشيئتك أبن يكون أو ال يكون، فإذا قلت: 
  دفع وكم " مراد كقول البحرتي:ـشيء غري الإرادة "وإما لدفع أن يتوهم السامع يف أول األمر 

جاز أن  ـذ لو قال حززن اللحم لإ "حامل حادث ... وسورة أايم حززن إىل العظمـعين من ت
م ينته إىل العظم، فرتك ذكر ـحز كان يف بعض اللحم ولـيتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن ال

 .325"م يرده إال العظمـمضى يف اللحم حىت ل حزّ ـال أنّ  اللحم ليبئ السامع من
على صريح لفظه، إظهارًا لكمال   يد ذكره اثنيا على وجه يتضمن إيقاع الفعله ار "ألن وإما

 كقول البـحرتي يف مدح الـمعتز ابهلل:  بوقعه عليه"العناية 
 ؤْ يف السُّ  د لكَ جِ ـنَ  مْ لَ ا فَـ نَ بْـ لَ طَ  دْ قَ "

 

 326"اًل ثَ مَـــ  مِ ارِ كَ مَ ـالـــ وَ  دِ جْ مَ ـوالـــ  دِ دَ  
 

الغرض   رم والـمجد، فقد حذف هنا )الـمثل( فكانأي أنّنا قد لك مثال يف السؤدد والـمكا
 .327هنا أن يوقع نفي الوجود على اللفظ الصريح

 . 328" َوأَن ُه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى، َوأَن ُه ُهَو أََماَت َوَأْحَيا": وعلى هذا جاء يف قوله تعاىل
هر بسببه  ثر لـمجموعة وتقرع أسراره، وكأّن السمات فيه اخلب وما يظوحذف الـمفعول تك

بني   اأن يقدمو وقد اعتاد البالغيون  من الـحسن، والرونق أعـجب كما يقول عبد القاهر،
 :وتعليقاته نوجزها فيما يلي يدي هذا الـحذف دراسة يف الفعل،

ه، فأنت يف غىن عن ذكر وحصول قال: "إّنك إذا أردت أن تـخب عن مـجرد وقوع الـحدث 
مصدر الفعل فاعال لكون عام كأن تقول ـأتيت ب أّنك ك مفعول، والعبارة عن ذلـالفاعل وال

 . 329إكرام أو حدث إعطاء"وقع ضرب، أو وجد 
 

 . 157/ص 2: ، املصدر السابقاإليضاح يف علوم البالغة  325-
 .156/ص 1م:  1911، 1 ديوان البحرتي، مطبعة اهلنيدي مبصر، ط -326
 .353: ص ، املصدر السابقخصائص الرتاكيب -327

 .44 -43سورة النجم، اآلية: ص  328-
 .341: ص در السابق، املصخصائص الرتاكيب 329-
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حن ـجد ما نـريشة فإننا ن وىل األعمال الكاملة عند عمر أبإوبناًء على ما سبق نذهب 
مفعول به، ونرى  ـيف حذف ال عالبالغة العربية فإنه قد أبد جماليات يف ـبصدده من هذه ال

حرقًا مرهقاً ـ مفعول به لنرى فيه نفسًا متعبًا وقلبًا مـ حذف ال (بعد النكبة)يدة ذلك يف قص
 :حني قالظهر هذا ابستخدام افعال الزمة 

ــَ غْ أَ  يــــفَ كَ " ــذُّ يِت عَ ضــ ــى الــ  ـمولــــ  لِّ لــ
 

ــتـُّهَ بـــــــَ غُ  نـــــــكِ ـي عَ ضـــــــِ فُ نتَ    330"ِ ماَر الـــــ
 

غرض البالغي الو  واكتفى ابلفاعلبه من افعل )أغضيت(  مفعولـفقد حذف اليف هذا البيت 
ينهي الكالم. وأنت إذا أردت أن تفيد وقوع   أناراد  من الـحذف هو لفع التوهم عن السامع

 .331مفعولـالفعل من فاعل، فالعبارة عن ذلك أن تذكر الفعل والفاعل فقط دون أن تذكر ال
 : مفعولـ. ذكر ال3.5.2

ماِم الكالم َـ تصب بعد تفهو ما انكّل أسم اتصل به تعّدي الفعل فنصبه؛ "والـمفعول به: 
 .332مثل: )ضربت زيًدا("  جااًب أو نفًيا ـإي

أتبع ذلك بذكر فإين بذكر الـمبتدأ بدأان ونـحن حني بدأان أبسلوب الـحذف والذكر؛ 
  الـحاجة إليه أَمّس، وهذا يعين أننا به أخّص، الـمفعول به، فإذا كان الـحذف خصوًصا، فإن 

 . من حذفهـحسن أظهر وأفضل، وأحسن فيه أكثر، وما فيه من ال والطرائف
"أّن حال الفعل مع الـمفعول الذي يتعدى إليه حاله مع،  ، وهو وهنا أصل يـجب ضبطه

تثبت فأسندت الفعل إىل الفاعل كان غرضك من ذلك أن  (ضرب زيد)ك إذا قلت وكما أنّ 
 . 333يف نفسه وعلى االطالق"  وجود الضرب الضرب فعاًل له ال أن تفيد 

، فقلت )ضرب فأنت إذا أردت أن أتيت بفعل يتعدى إىل الـمفعول بهالـمنطلق فتمن هذا 

 
 .26: ص ، املصدر السابقاألعمال الكامل 330-
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فقد   ، عمر  زيًدا( فإنك أردت إزالة التباس الضرب الواقع من األول )عمر( ابلثاين )زيدا(
 كان من أجل ما  ّـ إن فعمل الفعل فيهما أجتمع الفاعل )عمر( والـمفعول )زيد( يف آن واحد،

الرفع يف الفاعل ليعلم التباس  مة أّن عاللمْ عْ اف"هما،  ـبالذي أشتق منه  أن يعمل التباس الـمعىن
مفعول ليعلم التباسه به من جهة وقوعه  ـالضرب به من جهة وقوعه منه، والنصب يف ال

 .334"عليه
ْوَح اـلــــــــ عِ مَ ـاســـــــــْ "  يب رَ اطـــــــــْ  وَ انَ زَ حَ ـي نــــــــــَ

 اـهَ ائــــــــــــــــــــِ وَ هْ  أَ َة يف ادَ ي القــــــــــــــــــــَ وَدعــــــــــــــــــــِ 
 

 يمِ ســـــــــِ ابْ ى وَ مَ اتـــــــــَ مـــــــــَع اليَـ ي دَ رِ ظـــــــــُ انْ وَ  
ـــفَ تتَ  ــــــ ـْغنِ  يسِ  َخســـــــــِ  يف انَ ــ  335"مِ الـمـــــــــَ

 

 مفعول به ال ـمفعول للفعل )دعي( ألّن ذكر الـذكر الي الشاعر هنا يف البيت الثاين أن أراد
الشاعر بني متناقضني هـما الدمع، والبسمة   . فقد مجع سند إىل غريه؛ الفعل له فهو أوىل بهي

ته أبن تبتسم، رغم كل هذه فالشاعر أيمر أمّ  ستعمرفهذا داللة على التحدي، ضد الـم
تها من قبل العدو من تشرد، وقهر، فالبّد أْن يقابل هذه الدموع بسمة  مصائب اليت تلقّ ـال

   ا.ه ـا وتسرتجع سيادتـهوأن تنتقم لتحقق حريتها واستقالل
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 139/ص 2: ، املصدر السابقاإليضاح يف علوم البالغة  334-
 .27–26األعمال الكامل، املصدر السابق: ص  335-
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 : مةـخاتـ. ال3

لدالالت الرتاكيب عند عمر أبو ريشة أّن  تبنّي لنا من خالل هذه التجربة البحثّية يف دراسيت 
عر نوًعا من الرونق والبهاء. لقد استخدم الش اعر هذه  هذه الدراسة يضفي على الشِّ

عرية كأداٍة طيِّعٍة للت عبري عم ا خامره من  املش اعر واالنفعاالت واألحاسيس  األساليب الشِّ
مراد بلوغها، واليت ـار الداًة لفهم األفكجميع مظاهرها، أـحليل الكالم الشعري بـالد فينة وت

ّم  ـتتّجلى يف الشكل الداخلي نوعية الكلمة، بناء الكلمة، الصور واألفكار واألساليب، فمن ث
مّيز شعره ابستخدام هذه ت ما تـلشاع توظيف هذه األساليب لدى الش اعر عمر أبو ريشة 

 .معاِن أخرى إىل معناها األصلياألساليب اّلذي خرج يف معظم األحيان عن 
عرية، ال يت ـوهذه األساليب هي اّليت كانت ل ها حضور الفت الن ظر يف تشكيل أبعاد رؤيته الشِّ

فيًدا من اشتملت عليها قصائده وهو َياول استنهاض روح األمل منبًها الغافلني، مست
أعماق  موافقة لرؤية الشاعر اليت كشفت عنإسهامه ضد األجنيب، وقد جاءت هذه األفكار 

وأتثره ابملذهب  من جهة التـجربة الشعرية، وضبها الشاعر توضيًبا ابرعا، فقد التـجربة الشعرية
اثرت هذه  فقد أالنقدية الغربية، ومن جهة املت لقي وما له من مكانة عالية يف شعران العريب، 

 حس بقيمة الشعر.ـوبعثت اإلاثرة يف نفسه ي مشاعر القارء وانفعالهالتشكيالت 
بدأ من العنوان وصواًل إىل   فهو يعمد على تـماسك أجزاء القصيدة وتالحم أجزاء القصيدة

مخاطب  ـجعل الـمتسلسال تلك الرتاكيب البالغة بعناصر وأدوات متكاملة؛ ما يالـخاتـمة 
مشاركة يف النص حىت يفتّك تلك النصوص، كما نراه يلمح للمعىن، وله قيمة  ـاللجوء إىل ال
 مخاطب وجذبه للنصوص، واستدراًجا له. ـإلغراء ال تداولية ابرزة
حي،  ـما ذُكر آنًفا، نستخلص أّن قصائد عمر أبو ريشة هو صوت الضمري الـوكاستنتاج ل

ملتزم بقضااي أّمته، قد وقع ـمناضل الـوالقلم الناصح للشعب، حاماًل لواء التوعية، فهو ال
جذوره ـخن بـن يلري وبليك وهذا ال ينايف أب موروث الغريب من أمثال بودـحت أتثريين أتثري الـت
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مكتسبة من الغرب. وعلى هذا تبني لنا أّن هناك تداخل بني الشعر ـ العربية والتأثري ابلتجربة ال
ن نتحرر من أثري ورفض التقليد كان ال بّد مي والغريب على مدى بعيد ومع قبول التأـالعال

شعر العريب. إذ استطاع توظيف هذه األدوات عبودية التقليد واالستسالم لالستقاللية يف ال
 هاء روح األدبية من الشعر العريب.ـيف زمٍن حاول االستعمار فيه إن توظيًفا فريًدا
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 :النتائج  .4

  موسومـال البحث هذا البّد من الوصول إىل نتائج تكون الزبدة يف البحث  ا هاية هذـيف ن
أال وهو بيان أهم القيم البالغية اليت ينطوي   (ر أبو ريشةبدالالت الرتاكيب يف شعر عم)

الفكر   إبراز قيـمةهو  والنتائـج الـمرجوة من هذا العمل الـمتواضع ريشة، وعليها أشعار أب
 مواصلة من أجل الرغبة يف االجتهاد، و البالغي، وإيضاح دورها يف أشعار عمر أبو ريشة

خالف يف نسب الش اعر واتريخ مولده،  ـهات البعض وج ت ذكر كما أيّن العلمية،  مسري ـال
ّم  ـومن ثيف اللغة واالصطالح،  (داللة والرتكيبال)إىل ذكر مفهومي  أيًضا وقد تطر قت فيه

 اهماستخداليت  ساليبأهم األ الستخرج منهىل دالالت الرتاكيب عند عمر أبو ريشة إذهبت 
م ـأسلوب القصر ومن ث هويف شعره مستخدمة ـأكثر األساليب ال أنّ و  ،يف أشعاره الشاعر

  هخطاب  احتوىقد و  .جماليةـوالالتشكيالت الفنية  همأب شعره زميـوت ،نشاءخب واإلـأسلوب ال
أهم  ذكرت  ، ثـّم بعد فقدنالتأثري يف اآلخري ىل ع درةوق التعبري يف وحيوية  ةديناميكيى ل ع

مستفادة يف شعر  ـال والدروس خذ العبوأ  ،أسلوب عمر أبو ريشة توضيح يف مرجوة ـال الفوائد
مكتبة العربية من الناحية البالغية فـي  ـيساعد هذا البحث على إثراء الحيث ـب ،ريشة وأب
أهم ف على التعرّ و ريشة  وكشُف الغبار عن هذا األديب أبو  ،تطبيـق الدرس البالغيجـال ـم
  ليت مل يكتب عنها أحده ااثر آحاولة دراسة ـوم ،جليل ومؤلفاته وأعماله ـال شاعرميزات هذا الـم

 . اآلن إال القليل حىت
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