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أنىاٌ انثذيغ ػُذ ادلرُثي يف كراب ػروس األفراح يف شرح ذهخيص ادلفراح
نهسثكي (خ777ه)و.د حمًذ طه فياض جايؼح ذكريد /كهيح اآلداب
و.د خانذ يظهر أمحذ رَىٌ ادلذيريح انؼايح نرتتيح صالح انذيٍ
ادلقذيح

الحمد هلل العزيز القيار ،مسير الميل كالنيار ،كالصالة كالسالـ عمى نبينا
المختار دمحم ( )كعمى آلو كصحبو األخيار.
أما بعد:
َّ

فعمـ البديع ىك أحد أركاف البالغة الثالثة ،الذؼ تكمف أىميتو في تحسيف الكالـ

كتزيينو بعد مطابقتو لمقتضى الحاؿ ،أؼ ،عمـ المعاني ،ككضكح الداللة ،أؼ عمـ
البياف ،كقد تسابق إليو الشعراء كمسمـ بف الكليد كبشار بف برد كغيرىـ في العصر
العباسي ،حتى اضطر بعضيـ إلى التصنع كالتكمف مف أجمو ،بينما لـ يتكمف منيـ
البعض اآلخر كأبي الطيب المتنبي الذؼ مأل الدنيا كشغل الناس ،فقد كرد في شعره

مما دفعني
بصكرة عفكية مف دكف تكمف كىذه أحدػ سمات شعره التي امتاز بياَّ ،

لدراسة ألكاف البديع عنده في كتاب ( عركس األفراح) لمسبكي ،كقد أسميتو ( ألكاف
البديع عند المتنبي في كتاب عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح لمسبكي

تٖٚٚىػ) ،كقد اقتضت الخطة أف يككف البحث في مقدمة كتمييد كمبحثيف تتمكىما
خاتمة.

فجاء التمييد عمى قسميف :أما القسـ األكؿ ( :حياتو كشاعريتو) كأما القسـ الثاني( :
تضمف المبحث األكؿ ( :المحسنات المعنكية) ،كىي عشرة أقساـ:
عمـ البديع) ،بينما
َّ

( المقابمة ،كالطباؽ ،كالجمع مع التقسيـ ،كالجمع مع التقسيـ كالتفريق ،كالتجريد،
كالمبالغة ،كحسف التعميل ،كاالستتباع ،كاإلدماج ،كاالطراد).
تضمف المبحث الثاني ( :المحسنات المفظية) ،فكانت ثالثة أقساـ ،ىي:
في حيف
َّ

متضمنة أىـ النتائج التي تكصل إلييا
(الجناس ،كالقمب ،كالحل) ،ثـ جاءت الخاتمة
َّ
ٜٜٔ
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البحث ،ككاف مجمكع شكاىد المتنبي في ىذا البحث سبعة عشر شاىدأ َّ
مكزعة عمى
مبحثيف.

كفي الختاـ آمل أف نككف قد كفقنا في بحثنا ىذا كلك بجيد المقل ،في كشف ألكاف
البديع عند المتنبي ،كأىمية شكاىده في تكضيح المصطمح البديعي كشرحو ،السيما
َّ
أف السبكي لـ ييمل أؼ شاىد لممتنبي أكرده القزكيني فيما يخص البديع.

ِ
رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى نبينا دمحم األميف كعمى
كآخر قكلنا أف الحمد هلل ّ
آلو كصحبو أجمعيف.
ً
أوال ـ ادلرُثي ( حياذه وشاػريره )
أـ امسه وَسثه وكُيره ونقثه :

ىك أحمد بف الحسيف بف الحسف بف عبد الصمد الجعفي الكندؼ الككفي أبك الطيب
المعركؼ بالمتنبي ،كقيل :ىك أحمد بف الحسيف بف مرة بف عبد الجبار ،كُل ِقب
(ٔ).

بالمتنبي؛ َّ
ألنو ادعى النبكة كما سنبيف الحقا
ب ـ والدذه وَشأذه :

كلد المتنبي في سنة ثالث كثمثمائة بالككفة في محمة تسمى كندة فنسب إلييا ،كليس

ىك مف كندة التي ىي قبيمة ،كنشأ بالككفة كأقاـ بالبادية كتعانى األدب كنظر في أياـ
الناس ،كنظـ الشعر حتى بمغ فيو الغاية إلى أف فاؽ أىل عصره ،ككاف أبك الطيب
المتنبي يصحب األعراب ،كأكثر مف مالزمة الكراقيف ،فباف عممو مع حفظو كذكاءه،
فذكر بعض الكراقيف َّأنو رأػ معو كتابا مف كتب األصمعي نحك ثالثيف كرقة ،فأطاؿ
النظر فيو قاؿ :فقمت لو :إف كنت تريد حفظو فيككف بعد شير ،فقاؿ :فإف كنت
حفظتو في ىذه المدة؟ قمت :فيك لؾ قاؿ :فأخذت الدفتر مف يده فسرده ثـ استمبو

فجعمو في كمو ،كقدـ الشاـ في صباه كجاؿ في أقطاره ،كاشتغل بفنكف األدب كمير

فييا ،كانقطع إلى ابف حمداف فأكثر المدح فيو ثـ دخل مصر كمدح كافك ار اإلخشيدؼ
كأقاـ مدة ثـ كرد إلى العراؽ كجالس بيا أىل األدب(ٕ).
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ج ـ ادػائه انُثىج :

خرج المتنبي إلى قبيمة كمب في بادية السماكة ،كأقاـ فييـ مدعيا ّأنو عمكؼ حسني،
ثـ َّادعى بعد ذلؾ النبكة ،ثـ عاد َّيدعى ّأنو عمكؼ ،إلي أف خرج إليو لؤلؤ أمير
حمص مف َق ْب َل اإلخشيدية فقاتمو كأنفره ،كشرد مف كاف اجتمع إليو مف قبيمة كمب
دىر طكيال ،كأشرؼ عمى القتل،
ككالب كغيرىما مف قبائل العرب ،كحبس بالسجف ا

ثـ استتيب كأشيد عميو بالتكبة كأطمق سراحو(ٖ).
د ـ يقرهه :

عندما خرج المتنبي مف بغداد إلى فارس ،مدح عضد الدكلة كأقاـ عنده مديدة فأعطاه

ماال كثي ار ،ثـ رجع مف شيراز يريد بغداد ،فقتل بالطريق بالقرب مف النعمانية في
شير رمضاف ،كقيل :في شعباف سنة أربع كخمسيف كثالثمائة ،كذكر في قتمو ثالثة
أقكاؿ :أحدىا :أنو كاف معو ماؿ كثير فقتمتو العرب ألخذ مالو ،كالثاني :أف سبب
قتمو :كممة قاليا عف عضد الدكلة ،فدس عميو مف قتمو .كالثالث :أف المتنبي ىجـ
ضبو األسدؼ فقاؿ :ما أنصف القكـ ضبَّو ،كأمو الطرطبَّو فبمغتو فأقاـ لو في
عمى ّ
ضبة قاطع طريق ،كقيل َ:عرض
الطريق َم ْف قتمو ،كقتل كلده ،كأخذ ما معو ،ككاف ّ
َلو َفاتَؾ بف أَِبي اْلجي ِل ْاألَس ِد ُّؼ فقتمو كابنو محسف كغالمو مفمح يكـ ْاألَربِع ِ
اء َل ِس ٍّّت
ُ ُ ُْ
َْ َ ْ َ
َْ
َ
(ٗ)
ِ ِ
ب ِق ِ
ُّ
اء .
ضَ
يف م ْف َرَم َ
َ َ
افَ ،كِق َ
يل لميمتيف ،ب َس َكاد َب ْغ َد َادَ ،كَق ْد َرثَاهُ الش َع َر ُ
هـ ـ شاػريره :

برع المتنبي في قكؿ الشعر في حداثتو ،حتى بمغ فيو الغاية ،كأنيى فيو النياية،

كفاؽ فيو أىل الدراية ،كبمغ خبره األمير سيف الدكلة أبا الحسف عمي بف حمداف،
كأكثر القكؿ في مديحو ،ثـ مضى إلى مصر ،كمدح كافك ار اإلخشيدؼ ،فمـ ينل مناه،
كساقو حتفو إلى مثكاه بأف عاد إلى العراؽ.
كيحكى أف أبا الطيب اجتمع ىك كأبك عمي الفارسي ،فقاؿ لو أبك عمي :كـ جاء مف
الجمع عمى كزف فعمى؟ فقاؿ :حجمى ،ظربى ،جمع حجل كظرباف ،قاؿ أبك عمي:

فسيرت تمؾ الميمة التمس ليا ثالثا فمـ أجد ،كقاؿ في حقو :ما رأيت رجال في معناه
مثمو! كىذا مف مثل أبي عمي كثير في حق المتنبي(٘) ،كالناس في شعره عمى
ٕٔٓ

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )7أب2107

طبقات :فمنيـ مف يرجحو عمى أبي تماـ كمف بعده ،كمنيـ مف يرجح أبا تماـ عميو،
كقاؿ أبك العباس أحمد بف دمحم النامي الشاعر  :كاف قد بقي مف الشعر زاكية دخميا

المتنبي ،ككنت أشتيي أف أككف قد سبقتو إلى معنييف قاليما ما سبق إلييما ،أحدىما
قكلو:
فؤادي في غشاء من نبال

رماني الدىر باألرزاء حتى

تكسرت النصال عمى النصال

فصرت إذا أصابتني سيام
كاآلخر قكلو:

فكأنما يبصرن باآلذان

في جحفل ستر العيون غباره

اىتـ العمماء بديكانو المتنبي كشرحكا ألفاظو كبينكا غريبو ،كقاؿ لي أحد المشايخ الذيف
أخذت عنيـ :كقفت لو عمى أكثر مف أربعيف شرحا ما بيف مطكالت كمختصرات ،كلـ

يفعل ىذا بديكاف غيره ،كالشؾ أنو كاف رجال مسعكدا ،كرزؽ في شعره السعادة التامة
كالحكمة البالغة كالمعاني المبتكرة(.)ٙ

كىك الشاعر الحكيـ ،كأحد مفاخر األدب العربي ،لو األمثاؿ السائرة كالحكـ البالغة
ّ
كالمعاني المبتكرة ،كمف عمماء األدب مف يعده أشعر اإلسالمييف.
أما (ديكاف شعره  -ط) فمشركح شركحا كافية ،كقد جمع الصاحب ابف عباد لفخر

تنبي كحكمو  -ط) كتبارػ الكتاب قديما كحديثا في الكتابة
الم ِّ
الدكلة (نخبة مف أمثاؿ ُ
تنبي كخصكمو  -ط) كالحاتمي (الرسالة
الم ِّ
عنو ،فألف الجرجاني (الكساطة بيف ُ
المكضحة في سرقات أبي الطيب كساقط شعره  -خ) كالبديعي (الصبح المنبي عف

تنبي  -ط)
الم ِّ
الم ِّ
تنبي  -ط) كالصاحب ابف عباد (الكشف عف مساكغ شعر ُ
حيثية ُ
كالثعالبي (أَبك الطيب المتنبي كما لو كما عميو  -ط)) كالمتيـ اإلفريقي (االنتصار
تنبي) كعبد الكىاب عزاـ (ذكرػ أبي الطيب بعد ألف عاـ  -ط)
الم ِّ
المنبي عف فضل ُ
تنبي  -ط) جزءاف ،كدمحم عبد
الم ِّ
(الم ِّ
تنبي  -ط) كطو حسيف (مع ُ
شفيق جبرؼ ُ
تنبي
الم ِّ
المجيد (أبك الطيب المتنبي ،ما لو كما عميو  -ط) كدمحم ميدؼ عالـ (فمسفة ُ

مف شعره -ط) كدمحم كماؿ حممي (أبك الطيب المتنبي -ط) كمثمو لفؤاد البستاني،

كلمحمكد دمحم شاكر ،كلزكي المحاسني(.)ٚ
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ً
ثاَيا ـ انثذيغ

انثذيغ ـ نغح :

إف المعنى المغكؼ لمبديع مأخكذ مف قكليـ َ :ب َد َ َّ
َّ
يء َي ْب َد ُع ُو َب ْدعا َكابتََد َع ُو ،أؼ:
ع الش َ
ٍّ
َّ
الجديد ،كىك مف
يع
ُ
أنشأَهُ كبدأَهُ ،ك َ
يء :اخترعتُو ال عمى مثاؿ سابق ،كالبد ُ
أبد ْع ُت الش َ

أسماء هللا الحسنى قاؿ تعالى ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﭼ البقرة.)ٛ(ٔٔٚ :
ً
انثذيغ ـ اصطالحا :

ىك أحد عمكـ البالغة الثالثة (المعاني كالبياف كالبديع) الذؼ ُق ِ
ص َر عمى العرب ،كبو
ِ
ٍّ
لساف( ،)ٜكقد تناكؿ المتقدمكف البديع بالبحث
كل
فاقت ُلغتُيـ َّ
كل ُلغة ،كأربت عمى ّ
كالدراسة ،لكنيـ لـ يفصمكه عف عممي المعاني كالبياف(ٓٔ) ،إلى أف جاء السكاكي

فقسـ البالغة عمى بابيف ىما :عمـ المعاني كعمـ البياف ،ثـ ذيميما ببعض
َّ
ِ
صار إلييا لتحسيف
المكضكعات التي ُس ّميت فيما بعد بػ(عمـ البديع) كسماىا كجكىا َي ُ
كقسميا عمى نكعيف :لفظية كمعنكية (ٔٔ).
الكالـ َّ

كيبدك َّ
سمى ىذه الكجكه كالمحسنات الخاصة بيذا
أف بدر الديف بف مالؾ ىك َّأكؿ مف َّ
العمـ ب (البديع )(ٕٔ) ،ثـ جاء بعده القزكيني َّ
فعد البديع عمما مستقال بذاتو عف

عممي البالغة اآلخريفَّ ،
كحده بتعريف دقيق فقاؿ(( :كىك عمـ يعرؼ بو كجكه تحسيف
(ٖٔ)
كقسـ ىذه
الكالـ ،بعد رعاية تطبيقيو عمى مقتضى الحاؿ ،ككضكح الداللة)) َّ ،

الكجكه عمى ضربيف :األكؿ :يرجع إلى المعنى ،كالثاني :يرجع إلى المفع(ٗٔ) ،كتبعو

عمماء البالغة المتأخركف(٘ٔ).
عمى ذلؾ
ُ
ادلثحث األول :احملسُاخ ادلؼُىيح

قسـ عمماء البالغة البديع عمى محسنيف ،ىما :المحسف المعنكؼ كالمفظي ،فالمعنكؼ

أف يككف المعنى مقصكدا بذاتو ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فأنو يقع منو نكع تحسيف لمفع؛
َّإال َّأنو تبعي ال أصمي ،كيقدـ المحسف المعنكؼ عمى المفظية؛ َّ
ألف البالغة قائمة
عمى المعنى أصالة ،كاأللفاظ تكابع ،كقكالب ليا ،حينئذ صار المعني باألصالة ىك

المحسف المعنكؼ( ،)ٔٙكالسبكي ذكر ثالثة عشر شاىدا لممتنبي في كتابو ( عركس
ٖٕٓ
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األفراح في شرح تمخيص المفتاح) ،كمكزعة عمى عشرة أقساـ ،كقد تجمت ألكاف البديع
أؼ غمكض ،كىي كاآلتي:
فييا بصكرة كاضحة ال يشكبيا ّ
ً
أوالـ ادلقاتهح:

ادلقاتهحـ نغح:

قابمة كِقباال ،أؼ :عارضو كالمقابمة المكاجية ،كالتقابل
ىي مف تقابل الشيء بالشيء ُم َ
مثمو(.)ٔٚ
ً
ادلقاتهح ـ اصطالحا:

ىي الجمع بيف شيئيف متكافقيف كبيف ضدييما ،ثـ إذا أشرطتيما بشرط كجب عميؾ

أف تشرط ضدييما بضد ذلؾ الشرط( ،)ٔٛكأدخميا ابف األثير في المطابقة ( ،)ٜٔكتبعو
ص باسـ المقابمة ،كىك أف
عمى ذلؾ القزكيني فقاؿ(( :كدخل في المطابقة ما ُي َخ ُّ
معاف متك ٍّ
ٍّ
افقة ،ثُ َّـ بما يقابميما أك يقابميما عمى الترتيب،
يؤتى بمعنييف متكافقيف أك

كالمراد بالتكافق خالؼ التقابل))(ٕٓ) ،كالى ذلؾ ذىب شراح التمخيص(ٕٔ).
ادلقاتهح ػُذ ادلرُثي يف كراب ػروس األفراح:

كعرفيا ذاك ار عدة شكاىد شعرية ليا ،كاف مف نصيب المتنبي
ذكر السبكي المقابمة ّ
شاىد شعرؼ كاحد ،كىك مقابمة خمسة بخمسة ،كقكؿ المتنبي(ٕٕ):
أزورى ِم وسواد الم ِ
يل يشفع لي

بح يغ ِرى ِبي
وأنثني وبياض الص ِ

ألف (الباء كالالـ) فييما صمتا الفعميف فيما مف
أف في ىذا الشاىد نظر؛ ّ
رأػ السبكي ّ
تماميما ،كىذا بخالؼ (الالـ كعمى) في قكلو تعالىَ(( :ليا ما َك َسَب ْت َك َعَم ْييا َما

اكتَ َسَب ْت))(ٖٕ) ،فقابل ىنا الزيارة باالنثناء كالسكاد بالبياض ،كالميل بالصبح كاالشفاع
ْ
باإلغراء كالالـ بالباء ،إالَّ َّ
الف الالـ كالباء ىما صمتا
أف فيو نظر؛ ّ
أف القزكيني أرػ ّ
الفعميف كتابعيف ليما ال منفرديف عنيما(ٕٗ).
ً
ثاَياـ انطثاق:
انطثاق ـ نغح:

ٕٗٓ
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إف المعنى المغكؼ لمطباؽ يدؿ عمى التكافق بيف الشيئيف(ٕ٘)؛ إال إذ أخذ مف قكليـ:
ّ
كغيره ،إذا كضع ُخَّفي رجميو في مكضع ُخَّفي يديو ،ككذلؾ كل ذؼ
((طابق البعير ُ
أربع ،فيك مطابق إذا فعل ذلؾ))( ،)ٕٙفيحمل معنى الضدية.
ً
انطثاق ـ اصطالحا:

عرؼ القزكيني الطباؽ بقكلو (( فمنو المطابقة ،كتسمى الطباؽ كالتضاد أيضا ،كىي:
()ٕٚ

الجمع بيف المتضاديف ،أؼ متقابميف في الجممة))

كبيف ابف معصكـ المدني َّ
أف

الطباؽ يأتي عمى قسميف :فاألكؿ :حقيقي كالثاني :مجازؼ ،ككل منيما أما لفظي ،أك

معنكؼ ،كأما طباؽ إيجاب أك سمب( ،)ٕٛكتبنى القزكيني مذىب عمماء البالغة
المتأخركف(.)ٕٜ

انطثاق ػُذ ادلرُثي يف كراب ػروس األفراح:

ذكر السبكي شاىدا شعريا كاحدا لممتنبي فيما يخص الطباؽ ،كجاء ذكره فيما يمحق
بو ،كىك مف الطباؽ الفاسد كما أرػ السبكي في قكؿ المتنبي(ٖٓ):
سرور م ِحب أو إساءة مجرِم
لِمن تطمب الدنيا إذا لم ترد ِبيا

َّ
((فإف ضد المحب المبغض كالمجرـ قد ال يككف مبغضا ،كلو كجو بعيد.
إذ قاؿ:

يريد المصنف أف بيف اإلجراـ كالبغض تالزما باالدعاء ،كأنو يشير إلى َّ
أف المجرـ ال

يككف إال مبغضا لو لمنافاة حالو حاؿ المجرـ ،ككذلؾ السركر كاإلساءة ال تقابل

(ٖٔ)
أف ىذا الشاىد اتفق عميو ّأنو
بينيما إال بيذا االعتبار))  ،كذكر ابف حجة الحمكؼ ّ
ألف المجرـ ليس بضد لممحب بكجو ما ،كليس لممحب ضد غير
مف الطباؽ الفاسد؛ ّ
المبغض(ٕٖ) ،فطابق بيف المحبة كاإلجراـ عمى سبيل التالزـ ككف المجرـ يحمل مف

فإف الحزف ضده ال
الغل ما دفعو لإلجراـ ،ككذلؾ السركر ّ
البغض أيضا الحقد ك ّ
اإلساءة ،لكف لما كانت اإلساءة مالزمة لمحزف جعمو ضده.
ّ
ً
ثانثا ـ اجلًغ يغ انرقسيى:
ّ
ً
اجلًغ يغ انرقسيى ـ اصطالحا:

أف يجمع الشاعر متعدد تحت حكـ ثـ تقسيمو ،أك تقسيمو ثـ جمعو(ٖٖ) ،ككذلؾ
ىك ّ
عرؼ العمكؼ ذا المكف البديعي بقكلو(( :كىك أف تجمع أمك ار مندرجة تحت حكـ كاحد،
َ
ٕ٘ٓ
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تقسميا ،ثـ ليس يخمك حالو إما أف يجمع ثـ يقسـ بعد ذلؾ ،أف يقسـ ثـ يجمع،
ثـ ّ
فياتاف حالتاف))(ٖٗ).
اجلًغ يغ انرقسيى ػُذ ادلرُثي يف كراب ػروس األفراح:

كقف السبكي عمى ىذا المكف البديعي في كتابو كعضده بشاىديف شعرييف أحدىما
لممتنبي ،كاألخر ذكره أغمب البالغييف في كتبيـ ،كىك قكلو(ٖ٘):
تشقى ِ
بو الروم والصمبان وال ِبيع
حتى أقام عمى أرباض خرشنة
لمسبى ما نكحوا والق ِ
تل ما ولدوا

والني ِب ما جمعوا والن ِار ما زرعوا

فقاؿ السبكي(( :فأتى بالجمع في األكؿ في قكلو( :تشقى بو الركـ) ،ثـ قسـ ذلؾ

بالبيت الثاني))( ،)ٖٙفجمع أكال ىنا ( شقاء الركـ) بالممدكح ،الشامل لمسبي كالقتل

كالنيب كاإلحراؽ ،ثـ قسـ ثانيا كفصمو بذكر ما يعمل بو الممدكح في أرضيـ مف

السبي كالقتل كالنيب كالحرؽ الذؼ يدخل الرعب في قمكبيـ،كيخيفيـ (.)ٖٚ
ً
راتؼا ـ اجلًغ يغ انرقسيى وانرفريك:
ً
ـ اجلًغ يغ انرقسيى وانرفريك ـ اصطالحا:

أف نمحع الفرؽ بيف ىذيف النكعيف البديعييف عف طريق حدىما :أما الجمع مع
يمكف ّ
التقسيـ فقد كقفنا عميو كعرفناه ،ىك جمع أمكر متعددة تحت حكـ كاحد ،ثـ

تقسميا( ،)ٖٛكأما الجمع مع التفريق فيك (( :أف يدخل شيئاف في معنى كاحد ،كيفرؽ
ّ

بيف جيتي اإلدخاؿ))( ،)ٖٜأؼ :أف الشاعر يقكـ بالجمع بيف شيئيف في حكـ كاحد ،ثـ

يفرؽ بينيما في ذلؾ الحكـ(ٓٗ) ،كىذا ما ذكره المتأخركف مف عمماء البالغة في

حدىـ ليذا المكف البالغي البديعي(ٔٗ).

اجلًغ يغ انرقسيى وانرفريك ػُذ ادلرُثي يف كراب ػروس األفراح:

كقف القزكيني في كتابو ( التمخيص) ،كالسبكي أيضا في كتابو(عركس األفراح) عمى
شاىد كاحد لممتنبي الذؼ تناكلتو تحت ىذا الباب؛ ككنو يختص بالتقسيـ كتكابعو ،كىك

قكلو( ٕٗ):

كأنيم ِمن ط ِ
ول ما ألتثموا مرد
ك ِثير إذا شــدوا قـميـل إذا عدوا

سأطمب حقي بالقنا ومشايخ
ِثقال إذا لقوا ِخفاف إذا دعوا
ٕٓٙ
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كذكر السبكي ّأنو قد يطمق التقسيـ عمى أمريف آخريف ،كىك أف تذكر أحكاؿ الشيء
مضافا إلى كل ما يميق بو كما في قكؿ أبي الطيب ىذا (ٖٗ) ،فػ ػ ( ثقاؿ) ىنا صفة
لممشايخ ،أؼ ثقاؿ لشدة كطأتيـ عمى األعداء كثباتيـ عند المقاء ( إذا القكا) أؼ:
حاربكا األعداء ،ك( خفاؼ) مسرعيف إلى اإلجابة ( إذا دعكا) إلى كفاية ميـ كمدافعة
ألنيـ شجعاف فالكاحد منيـ يقكـ مقاـ جماعة فػ ػ ( قميل إذا
خطب ( كثير إذا شدكا)؛ ّ
عدكا) ،فذكر أحكاؿ المشايخ كأضاؼ إلى كل كاحد منيا ما يناسبيا(ٗٗ) ،مف ىذه
الصفات التي بينيا المتنبي في ىذا البيت.
ً
خايسا ـ انرجريذ:

انرجريذ ـ نغح:

َّ
كج َّرَدهُ ،أؼ :قشره،
يجرُدهَُ ،ج ْردا َ
أخذ المعنى المغكؼ لمتجريد مف قكليـَ :ج َرَد الشيء ُ
انجرَدت ،أؼ :خرجت مف
يتجرد تجردا،
الرجل مف ثيابو
َّ
َّ
كتجرد َّ
َّ
كتجردت السنبمة ك َ
لفائفيا(٘ٗ).

ً
انرجريذ ـ اصطالحا:

أف أبا عمي الفارسي ىك ّأكؿ مف تطرؽ ليذا المصطمح البديعي كما ذكر ابف
يبدك ّ
()ٗٙ
كعرفو الحمبي بقكلو(( :ىك أف ينتزع مف أمر ذؼ صفة أمر آخر مثمو في
جني َّ ،
تمؾ الصفة مبالغة كماليا فيو))( ،)ٗٚأك ىك إخالص الخطاب إلى غيرؾ كأنت تريد
بو نفسؾ ،كقد يطمق عمى إخالص الخطاب عمى نفسؾ خاصة مف دكف غيرىا ،كىك

مف محاسف عمكـ البياف كلطائفو ،الذؼ استعممو الفصحاء كثي ار فصار مقكال عمى

ىذيف الكجييف( .)ٗٛ

انرجريذ ػُذ ادلرُثي يف كراب ػروس األفراح:

ظير التجريد عند المتنبي بصكرة كاضحة كدقيقة في بيت شعر أكرده السبكي ،كىك

يتضمف مخاطبة اإلنساف لنفسو في قكلو(:)ٜٗ
ل خيل ِعندك تي ِدييا ول مال

الحال
ٕٓٚ

فميس ِع ِد النطق إن لم يس ِع ِد
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قاؿ السبكي (( :كمنيا أف يككف بغير حرؼ ،كال يقصد التشبيو ،كىذا ىك الذػ قبمو،
إالَّ َّ
أف ىذا اختص بنكع ،كىك مخاطبة اإلنساف نفسو ،كقكلو أؼ المتنبي))(ٓ٘) ،كىذا
البيت مف مطمع قصيدة يمدح بيا فاتكا اإلخشيدؼ بمصر ،ككاف كصمو بصمة سنية
مف نفقة ككسكة قبل أف يمدحو ،ثـ مدحو بعد ذلؾ بيذه القصيدة ،كىي مف غرر
فكأف المتنبي انتزع مف نفسو شخصا آخر مخاطبا
شعره ،فأراد ب (الحاؿ) ىنا الغنى ّ
إياىا شاكيا فقداف الخيل كالماؿ كالحاؿ الذؼ يحكؿ مف دكف اليدية(ٔ٘).
ً
سادسا ـ ادلثانغح:
ادلثانغح ـ نغح:

ىك بمكغ اقصى ما عندؾ مف الجيد ،كعدـ التقصير في ٍّ
أمر ما (ٕ٘).
ً
ادلثانغح ـ اصطالحا:

ذكرىا ابف المعتز (تٕٜٙىػ) كسماىا (اإلفراط في الصفة) ،في حيف سماىا

قدامة بف جعفر(ٖٖٚىػ) بػ (المبالغة)(ٖ٘)  ،كىي أف تدؿ عمى معنى كبير عمى جية

(ٗ٘)
كحدىا القزكيني بقكلو ىي (( :أف ُي َّدعى
التغيير عف أصل المغة لتمؾ اإلبانة ّ ،
الش َّدة أك الضعف َّ
حدا مستحيال أك مستبعدا؛ لئالَّ يظف َّأنو غير
بمكغو في ِّ
لكصف ُ
ُمتناه في َّ
الشدة أك الضعف))(٘٘) ،ثـ جعميا في ثالثة أقساـ ،ىي( :التبميغ ،كاإلغراؽ،

كالغمك)( ،)٘ٙكالى ىذا ذىب عمماء البالغة المتأخركف(.)٘ٚ
ادلثانغح ػُذ ادلرُثي يف كراب ػروس األفراح

كقف السبكي عمى مجمكعة مف الشكاىد الشعرية لممبالغة عمى كفق ما قاـ بو
القزكيني في كتابو (التمخيص) ،فكاف لممتنبي شاىد كاحد مف تمؾ عمى سبيل التخييل

في الغمك ،كىك قكلو(:)٘ٛ

ير
عقدت سنا ِبكيا عمييا ِعث ا

لو تبتغى عنقا عميو ألمكنا

أف في ككف ىذا الشاىد مف المستحيل عقال ،فيو نظر ،إذ العقل ال يمنع
أرػ السبكي ّ
أف تعقد حكافر الخيل غبا ار كيتكاثف حتى يمكف السير عميو ،كال استحالة في انعقاد
الغبار( ،)ٜ٘كىذا مف الغمك المقبكؿ بغير أداة التقريب ،قكؿ أبي الطيب المتنبي في

أف سنابؾ الخيل ،كىي أطراؼ الحكافر ،قد عقدت عمى ىذا
معنى ىذا البيتّ :
ٕٓٛ
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المقصكد بالمدح عثيرا ،كىك الغبار ،حتى لك أراد َّأنو يمشي عميو عنقا ألمكنو ذلؾ،
كالعنق ىك المشي السريع ،كانعقاد الغبار في اليكاء حتى يمكف المشي عميو،
مستحيل عقال كعادة إالَّ َّأنو تخيل حسف مقبكؿ(ٓ.)ٙ
ً
ساتؼا ـ حسٍ انرؼهيم

ً
حسٍ انرؼهيم ـ اصطالحا

ىك عبارة عف ادعاء يطمقو الناظـ؛ لكصف عمة مناسبة لو بكصف لطيف غير

حقيقي(ٔ ،)ٙبحيث ال يككف عمة لو في الكاقع ،كاال لما ُع َّد مف محسنات الكالـ لعدـ
التصرؼ فيو ،كىك يقع في أربعة أقساـ؛ َّ
ألف الكصف الذؼ أدعي لو عمة مناسبة،

إما ثابت أريد إثباتو أك غير ثابت ،كاألكؿ :إما أف ال يظير لو في العادة عمة أك أف

يظير لو عمة غير المذككر ،كالثاني إما ممكف أك غير ممكف(ٕ.)ٙ
حسٍ انرؼهيم ػُذ ادلرُثي يف كراب ػروس األفراح:

ظير ىذا المكف بكضكح عند المتنبي مف خالؿ شاىديو الشعرييف المذيف أكردىما
السبكي في كتابو ،فذكر أحدىما في القسـ األكؿ ،كىك أف ال يظير لو في العادة عمة

أك أف يظير لو عمة غير المذككر في قكؿ المتنبي(ٖ:)ٙ
لم ي ِ
حمت ِبو فصبيبيا الرحضاء
حك ن ِائمك السحاب وانما

إذ قاؿ السبكي(( :فالكصف الثابت المعمل ىك نزكؿ المطر كال يظير لو في العادة
عمة فأثبت لو عمة ،كىى أف السحاب حمت بنائمو حسدا لو ،كغيرة منو فصبيبيا أؼ

مطرىا الرحضاء كىك العرؽ عقيب الحمى ،كفيو نظر ،ألف المطر في العادة يككف

لمصالح العباد كمنافعيـ))(ٗ ، )ٙفقكلو ( لـ يحؾ) ،أؼ لـ تشابو ( نائمؾ) ،أؼ عطاؾ

( السحاب كانما ُح َّم ْت بو) ،أؼ صارت محمكمة بسبب نائمؾ كتفكقو عمييا (
الرحضاء)،أؼ فالمصبكب المنزؿ مف السحاب ىك عرؽ الحمى ،فنزكؿ
فصبيبيا ُّ
ُ
المطر مف السحاب صفة ثابتة لو ال يظير ليا عمة في العادة ،كقد عممو بأنو عرؽ

حماىا الحادثة بسبب كرـ عطاء الممدكح الذؼ ال يقاس بالسحاب ( أك يظير ليا)،
ٕٜٓ
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أؼ لتمؾ الصفة عمة غير العمة المذككرة ،إذ لك كانت عمتيا ىي المذككرة لكانت
المذككرة عمة حقيقية ،فال يككف ذلؾ مف حسف التعميل( ٘.)ٙ

أما الشاىد الثاني لممتنبي فقد جاء عمى القسـ الثاني لحسف التعميل ،كىك أف تككف
الصفة ثابتة كيظير أف ليا عمة غير المذككرة ،كما في قكلو(:)ٙٙ
عاد ِ
يتقى إخلف ما ترجو ِ
ما ِبو قتل أ ِ
يو و ِ
الذئاب
لكن

أف قتل الممكؾ ألعدائيـ يككف في العادة لالنتقاـ منيـ كدفع مضرتيـ،
ذكر السبكي ّ
ال لما ذكره ،كفيو مبالغة في الشجاعة كالجكد كتحقيق الرجاء كانجاز الكعد ك ّأنو ليس

ممف يسرؼ في القتل طاعة لمغيع كالحنق عمى األعداء( ،)ٙٚفقتل الممكؾ أعداءىـ
في العادة يككف لدفع مضرتيـ ،كليصفكا ليـ قكة ممكيـ عف المنازع المزاحـ ،ال لما
أف طبيعة الكرـ قد غمبت عميو ،كمحبتو أف يصدؽ رجاء الراجيف ،بعثتو
ادعاه ،مف ّ
عمى قتل أعدائو ،لما عمـ َّأنو لما غدا لمحرب غدت الذئاب ترجكا أف تسع عمييا

الرزؽ مف قتالىـ ،كىذا مبالغة في كصفو بالجكد ،كيتضمف المبالغة في كصفو
بالشجاعة عمى كجو تخييمي ،أؼ تناىى في الشجاعة حتى ظير ذلؾ لمحيكانات
العجـ ،فإذا غدا لمحرب رجت الذئاب أف تناؿ مف لحكـ أعدائو ،كفيو نكع آخر مف

المدح كىك َّأنو ليس ممف يسرؼ في القتل طاعة لمغيع كالحنق أيضا ،بل لقصكر
أعدائو عنو ،كفرط أمنو منيـ ،كأنو ال يحتاج إلى قتميـ كاستئصاليـ ،كما يفعل

غيره(.)ٙٛ
ً
ثايُا ـ االسررثاع
االسررثاع ـ نغح

ىك عمى كزف (استفعاؿ) مأخكذ مف قكليـ :تتبع الرجل ،إذا اقتفى أثره قاصدا

طمبو(.)ٜٙ

ً
االسررثاع ـ اصطالحا

(ٓ)ٚ
كعرفو ابف حجة
ىك مدح المقصكد بشيء عمى كجو يستتبع المدح بشيء آخر َّ ،

الحمكؼ ،فقاؿ (( :ىك أف يذكر الناظـ أك الناثر معنى مدح أك ذـ أك غرض مف
ٕٓٔ

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )7أب2107

أغراض الشعر ،فيستتبع معنى آخر مف جنسو يقتضي زيادة في كصف ذلؾ

الفف))(ٔ.)ٚ

االسررثاع ػُذ ادلرُثي يف كراب ػروس األفراح

ذكر السبكي مف ىذا المكف البديعي شاىدا كاحدا لممتنبي كحاكؿ فيو تكضيح
االستتباع كشرحو عف طريق ىذا الشاىد الشعرؼ ،كىك قكلو (ٕ:)ٚ
نيبت من األ ِ
لينئ ِت الدنيا بأنك خالِد
عمار ما لو حويتو

مدح المتنبي ممدكحو في الشجاعة عمى كجو ،كىك نيب أعمار ىذا الجـ الغفير،
فاستتبع ذلؾ مدحو بككنو سببا لصالح الدنيا كنظاميا ،كذلؾ مفيكـ عف طريق تينئة
الدنيا لو بالخمكد ،كقكلو( :كفيو) إشارة إلى كجييف مف المدح في البيت ذكرىما عمي

بف عيسى الربعي :أحدىما( ،أنو نيب األعمار مف دكف األمكاؿ) كالثاني( ،أنو لـ

يكف ظالما في قتل أحد مف المقتكليف) ،قمت :ال أدرػ مف أيف لو داللة ىذا البيت

عمى َّأنو لـ ينيب األمكاؿ ،كعمى أنو لـ يكف ظالما ،كال يخفى أف قكلو( :لينئت الدنيا
بأنؾ خالد) فيو مبالغة؛ َّ
ألف أعمار المقتكليف  -كاف تكاثرت – فيي متناىية،

كالتناىي ال يجامع الخمكد الذؼ ال نياية لو ،إال أف يريد بالخمكد المكث الطكيل ،عمى
ِ
اؤهُ َج َيَّن ُـ خالِدا ِفييا)) [ النساء،]ٜٖ:
ّ
((ك َم ْف َيْقتُ ْل ُم ْؤ ِمنا ُمتَ َع ّمدا َف َجز ُ
حد قكلو تعالىَ :
ككاف المصنف في غنية عف ذكر ىذا القسـ بذكر الذؼ يميو(ٖ ،)ٚكىذا ما ذكره

القزكيني كعمماء البالغة المتأخركف(ٗ.)ٚ
ً
ذاسؼا ـ اإلدياج
اإلدياج ـ نغح

أف َدم َج األَمر َي ْدم ُج ُدمكجا :أؼ استََقاـ ،كأَمٌر ُدماج ِ
كدماج:
ْ َ ْ
ُْ ُ ُ
ذكر عمماء المغة َّ َ
ِ
ِ
ِ
الشيء ِّادماجا ك ْان َد َم َج
اجتَ َمعكا عميو ،ك َّاد َم َج ِفي
دامجكا َعَمى الشيء :أؼ ْ
ُم ْستَق ٌ
يـ ،كتَ َ
ان ِدماجا ِإذا دخل ِف ِ
يو(٘.)ٚ
ْ
َََ
ً
اإلدياج ـ اصطالحا

ىك أف يقكـ الناظـ بتضميف كالـ سيق لمعنى معنى آخر ،كىك أعـ مف االستتباع؛

ألف االستتباع في المدح ،كىذا مطمق(َّ ،)ٚٙ
َّ
كحده ابف حجة الحمكؼ فقاؿ (( :ىك أف
ٕٔٔ
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يدمج المتكمـ غرضا لو في ضمف معنى قد نحاه مف جممة المعاني ،ليكىـ السامع َّأنو
لـ يقصده ،كانما عرض في كالمو لتتمة معناه الذؼ قصده))(.)ٚٚ

اإلدياج ػُذ ادلرُثي يف كراب ػروس األفراح

ظير ىذا المكف البديعي جميا عند المتنبي ،مما دفع السبكي عمى االقتصار عمى
كبينو ،كىك قكلو في كصف
شاىد كاحد لممتنبي في كتابو ،شرح عف طريقو اإلدماج ّ
طكؿ الميل عميو(:)ٚٛ
أقمِب ف ِ
أعد ِبيا عمى الد ِ
ىر الذنوبا
يو أجف ِانى ك ِأني
فقاؿ السبكي معمقاَّ (( :
فإنو ضمف كصف الميل بالطكؿ الشكاية مف الدىر ،ككثرة
()ٜٚ

ذنكبو))

التي زادت مف تقميبو ألجفانو في ذلؾ الميل الطكيلَّ ،
ككأنو َّ
أعد عمى

الدىر ذنكبو ،كفي قكلو معنى آخر أراد بو الجنس ،فيك أعـ مف أف يككف فيو غرض

كاحد(ٓ.)ٛ
ً
ػاشرا ـ االطراد
االطراد ـ نغح

ىك مأخكذ مف مصدر اطرد الماء كغيره إذا جرػ مف غير تكقف(ٔ.)ٛ
ً
االطراد ـ اصطالحا

قاؿ ابف أبي اإلصبع المصرؼ(( :كىك أف تطرد لمشاعر أسماء متتالية يزيد الممدكح

بيا تعريفاَّ ،
ألنيا ال تككف إال أسماء آبائو تأتي منسكقة صحيحة التسمسل غير
منقطعة ،مف غير ظيكر كمفة عمى النظـ ،كال تعسف في السبؾ ،بحيث يشبو تحدرىا
باطراد الماء لسيكلتو كانسجامو ،فمتى جاءت كذلؾ َّ
دلت عمى قكة عارضة الشاعر

كقدرتو))( ،)28كىذا ما ذىب إليو عمماء البالغة المتأخركف(ٖ.)ٛ
االطراد ػُذ ادلرُثي يف كراب ػروس األفراح

عرؼ السبكي االطراد ككقف عمى بعض الشكاىد الشعرية لغرض التكضيح
َّ
كالتعضيد ،ككاف مف بينيا شاىد كاحد مف شعر المتنبي ،كىك قكلو(ٗ:)ٛ

وح ِارث لقمان ولقمان ر ِ
اشد

وحمدان حمدون وحمدون ح ِارث

ٕٕٔ
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ذكر السبكي َّ
أف ابف رشيق قاؿ عف المتنبيَّ :إنو جاء بالتعسف كمو في قكلو لسيف
الدكلة(٘ :)ٛفأنت أبو الييجا ابن حمدان يا بنو
ووالِد
وحمدان حمدون وحمدون ح ِارث

تشابو مولود ك ِريم

وح ِارث لقمان ولقمان ر ِ
اشد

قاؿ :كجعمو أنياب

الخالفة بقكلو (:)ٛٙ
أول ِئك أنياب ِ
الخلف ِة كمِيا

وس ِائر أمل ِك ال ِب ِ
لد الزو ِائد
قالكا :ىـ سبعة بالممدكح كاألنياب في المتعارؼ أربعة ،إالَّ َّ
أف تككف الخالفة تمساحا،
أف يريد َّ
فإف أنياب كل كاحد منيما ثمانية ،الميـ إالَّ َّ
أك كمب بحرَّ ،
أف كل كاحد منيـ

ناب لمخالفة في زمانو فقط ،فيصح ذلؾ (كفيو مف الزيادة عمى ما قبمو) َّأنو زاد في

العدد كاحدا ك َّأنو جعل كل ابف ىك أبكه في الخالفة ،ككرر كل اسـ مرتيف في بيت
كاحد ،فيـ أربعة أسماءَّ ،
كرد عميو الصقمي في العدةَّ :
أف ىذا ليس مف االطراد كأ َّف

ىذا ليس تعسفا؛ َّ
ألف مقصكدة ىذا ال يصح إال بيذا التكرير ،قاؿ :كقكلوّ ":إنيـ

سبعة" ليس بصحيح ،بل ستة ،كالحيكاف  -كاف كاف لو أربعة أنياب  -فإنما المعكؿ

عميو منيف اثناف ،فممخالفة في كل عصر ناباف األب كاالبف ،قمت :قكلو ":ليس ىذا
المراد" بناء عمى رأػ المتأخريف كابف رشيق لعمو ال يخصو بذلؾ ،كقكلوّ ":إنيـ ستة"
غمط بل سبعة ،كما قاؿ ابف رشيق ،فإف منيـ ابف سيف الدكلة المذككر في البيت

األكؿ( ،)ٛٚكبناء عمى ما نقمو السبكي مف آراء ما قبمو حكؿ شاىد المتنبي نرػ َّأنو
يقر بكجكد االطراد فيو كيؤيد ما ذىب إليو ابف رشيق القيركاني.

ادلثحث انثاَي :احملسُاخ انهفظيح

اىتمت المحسنات بتحسيف المفع أكال ،كاف تبع ذلؾ تحسيف المعنى؛ َّ
ألف المعنى إذ
عبر عنو بمفع حسف استتبع ذلؾ زيادة في تحسيف المعنى ،كقد أجمع العمماء عمى
ّ
َّ
أف ىذه المحسنات ال سيما المفظية منيا ال تقع مكقعيا مف الحسف ،إال إذا طمبيا
المعنى بحيث ال يجد الشاعر ،أك الناثر مندكحة عنيا؛ لذلؾ ال يحمل االسترساؿ

فييا ،كالكلع بيا؛ َّ
ألف المعاني ال تديف لأللفاظ في كل مكضع ،كال تنقاد ليا في كل
ٖٕٔ
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حيف َّإال إذا كانت مقصكدة( ،)ٛٛكىذه المحسنات كردت عند المتنبي عمى ثالثة أقساـ
متضمنة أربعة شكاىد شعرية ،كىي كاآلتي:
ً
أوال ـ اجلُاس:

اجلُاس ـ نغح

دؿ المعنى المغكؼ لمجناس عمى المشاكمة كالمماثمة ،أؼ :ىذا يجانس ىذا أؼ:
َّ

يشاكمو ،كالمجانسة المماثمة(.)ٜٛ
ً
اجلُاس ـ اصطالحا

كل كاحدة منيما صاحبتيا في تأليف حركفيا(ٓ،)ٜ
أف يأتي المبدع إلى كممتيف تجانس ّ
أك ىك اتفاؽ المفظتيف بكجو مف الكجكه عمى أف يختمف معناىما(ٔ ،)ٜكىذا ما ذكره
البالغيكف المتأخركف(ٕ.)ٜ

اجلُاس ػُذ ادلرُثي يف كراب ػروس األفراح:

كقف السبكي عمى شاىد كاحد لممتنبي في كتابو فيما يخص الجناس المقمكب ،كىك
أف تختمف الكممتاف في ترتيب الحركؼ ،نحك قكلو(ٖ:)ٜ

يكمف لفظيا الطير الوقوعا بيف

ممنعة منعمة رداح

أف الجناس المقمكب كقع في قكلو (:ممنعة كمنعمة) ،ك َّ
السبكي َّ
أف القمب لـ يقع في
الحرؼ األكؿ كاألخير ،بل فيما بينيما ،كلـ يقع فيما بينيما عمى الترتيب ،كما يظير

بالتأمل ،كلؾ أف تقكؿ :ينبغي أف يسمى القسـ األكؿ  -أيضا  -قمب بعض ،فإف
الحرؼ المتكسط كىك التاء في حتف كفتح ،لـ ينقمب كما لـ ينقمب األخير في عكرة

كركعة كاال فما الذػ أكجب تسمية أحدىما بقمب بعض كاآلخر بقمب كل؟ إنما يككف

بجعل األكؿ في أحدىما ثانيا مثال ،كالثاني ثالثا ،كالثالث أكال(ٗ ،)ٜفكقع الجناس ىنا

باختالؼ الحركؼ بالتقديـ كالتأخير بيف الكممتيف مع اختالؼ المعنى.
ً
ثاَيا ـ انقهة:
انقهة ـ نغح

القمب ىك ُّ
ظ ْي َار
رد الشيء أك تحكيمو عف كجيو كقمبو ،كيقاؿَ :قَمَب ُو َيْقُم ُب ُو َقْمبا ،إذا َقَمَب ُو َ
طف(٘.)ٜ
لِب َ
ٕٗٔ
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ً
انقهة ـ اصطالحا

يقع القمب في الكممة الكاحدة أك في الكممات فإف كاف في الكممة الكاحدة فإما أف

يتقدـ كل كاحد مف حركفيا عمى ما كاف متأخ ار عنو كيصير بعض الحركؼ كذلؾ
دكف بعض فاألكؿ يسمى مقمكب الكل مثل( :الفتح) ك(الحتف) ...ثـ أف كقع مثل

ىاتيف الكممتيف عمى طرفي البيت سمي مقمكبا مجنى ...كأف كاف التقديـ كالتأخير في
((المي َّـ استرعكراتنا ِ
بعض حركؼ الكممة سمي مقمكب البعض ،كقكلو َّ :--
كآم ْف
ُ
ركعاتنا))( ،)ٜٙكأما إف كاف القمب في مجمكع كممات بحيث يككف قرابتيا مف أكليا
إلى آخرىا عيف قرابتيا مف أكليا إلى آخرىا عيف قرابتيا مف آخرىا إلى أكليا فذلؾ

()ٜٚ
عرفو بقكلو(( :كاف
مقمكب مستك  ،كأدخمو السكاكي ضمف المحسنات المفظية ،ثـ َّ

ىذا النمط مسمى فيما بيننا بالقمب ،كىي شعبة مف اإلخراج ال عمى مقتضى الظاىر،
كليا شيكع في التراكيب ،كىي مما يكرث الكالـ مالحة ،كال يشجع عمييا إال كماؿ

البالغة ،تأتي في الكالـ كفي األشعار كفي التنزيل ،يقكلكف :عرضت الناقة عمى

الحكض ،يريدكف عرضت الحكض عمى الناقة))(.)ٜٛ
انقهة ػُذ ادلرُثي يف كراب ػروس األفراح

األكؿ ،نفي القمب
كقف السبكي في كتابو عمى شاىديف شعرييف مف شعر المتنبي أما َّ
الكاقع فيو ،كمنو قكؿ المتنبي(:)ٜٜ
وعذلِت أىل ِ
الع ِ
شق حتى ذقتو

فع ِجبت كيف يموت من ل

يعشق
قاؿ السبكي معمقا مكضحا بيت المتنبي مستئنسا بقكؿ ابف سناف الخفاجي ،إذ يقكؿ:
(( ليس معناه عجبت كيف ال يمكت مف يعشق؟ بل معناه كيف المنية غير العشق؟!

أؼ األمر الذػ تقرر في النفكس َّأنو أعمى مراتب الشدة ىك المكت كلما ذقت العشق

كعرفت شدتو عجبت ،كيف يككف ىذا الصعب المتفق عمى شدتو غير العشق؟!

ككيف يجكز أف ال يعـ غمبة حتى تككف منايا الناس كميـ بو؟!)) (ٓٓٔ) ،كذكر
الكاحدؼ َّ
أف قكما ذىبكا في جعل ىذا البيت مف المقمكب عمى تقدير ( :كيف ال

يمكت مف يعشق) ،يعني َّ
أف العشق يكجب المكت لشدتو كانما يتعجب ممف يعشق ثـ
ٕ٘ٔ
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ال يمكت كانما يحمل عمى القمب ما ال يظير المعنى دكنو ،كىذا ظاىر المعنى مف
غير ٍّ
قمب ،كىك َّأنو يعظـ أمر العشق كيجعمو غاية في الشدة ،يقكؿ (:كيف يككف
مكت مف غير عشق)،أؼ مف لـ يعشق يجب أف ال يمكت؛ َّ
ألنو لـ يقاس ما يكجب

المكت كاّنما يكجبو العشق ،كقاؿ بعض مف فسر ىذا البيت لما كاف المتقرر في
النفكس َّ
أف المكت في اعمى مراتب الشدة ،قاؿ لما ذقت العشق كعرفت شدتو عجبت

كيف يككف ىذا األمر المتفق عمى شدتو غير العشق( ٔٓٔ).

أما الشاىد الثاني ،فقد جاء في قكؿ المتنبي ( ٕٓٔ):
َّ
الجم ِ
فوق طير ليا شخوص ِ
نحن قوم ِمم ِ
ال
جن ِفي زِي ناس

ذكر السبكي قكؿ ابف سناف الخفاجي في تكضيح ىذا الشاىد الشعرؼ فقاؿَّ :
((إنو
استعارة كما قاؿ غيره ،كابف جني حممو عمى القمب ،كأف المعنى :نحف قكـ مف اإلنس

في زؼ الجف))(ٖٓٔ) ،كيتضح َّ
أف السبكي قد حمل الشاىد الثاني عمى القمب ،بينما
نفي القمب عف الشاىد األكؿ ،كلعل ما ذىب إليو السبكي في كتابو ىك القكؿ
الصائب.
ً
ثانثا ـ احلم
احلم ـ نغح

العْقدة َي ُحُّميا َح ِّال :فتَ َحيا
المعنى المغكؼ لمحل عمى معنى الفتح كالنقض ،كقكليـَ :ح َّل ُ
فان َحَّم ْت(ٗٓٔ).
ضيا ْ
َ
كنَق َ
ً
ـ احلم ـ اصطالحا
عرؼ ابف أبي اإلصبع المصرؼ الحل ،فقاؿ(( :ىك أف يعمد الكاتب إلى شعر
َّ

ليحل منو عقد الكزف فيصيره منثك ار))(٘ٓٔ) ،كذكره البالغيكف فقالكا :ىك أف يككف

النظـ منثك ار ،كمسبككا ال يتقاصر عف سبؾ النظـ ،كأف يككف حسف المكقع في محمو
مستق ار غير قمق ،كألحقو السبكي بالسرقات الشعرية إالَّ َّأني ارتأيت أف أضعو ضمف
المحسنات المفظية ،كما فعل قدامة بيف جعفر في كتابو ( البديع في نقد الشعر)

.)ٔٓٙ

الحل عند المتنبي في كتاب عروس األفراح
ٕٔٙ

(
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كقف السبكي في كتابو عمى شاىد شعرؼ كاحد لممتنبي ككضح المصطمح البديعي،
كىك قكؿ المتنبي( :)ٔٓٚ
إذا ساء ِفعل المرِء ساءت ظنونو

وصدق ما يعتاده من توى ِم

إذ قاؿ السبكي(( :كذلؾ كقكؿ بعض المغاربةَّ :
فإنو لما قبحت فعالتو ،كحنظمت

فإنو حل لقكؿ أبى
نخالتو ،لـ يزؿ سكء الظف يقتاده ،كيصدؽ تكىمو الذؼ يعتادهّ ،
الطيب))( ،)ٔٓٛأؼ :قد صارت ثمار نخالتو كالحنظل في الم اررة ،كقكليـ( :لـ يزؿ
سكء الظف يقتاده) ،أؼ :يقكده سكء الظف إلى تخيالت فاسدة كتكىمات باطمة
(كيصدؽ) ىك ( تكىمو الذؼ يعتاده) ،أؼ :يعاكده كيراجعو فيعمل عمى مقتضى

تكىمو ،فحل ىنا قكؿ أبي الطيب المتنبي كنثره(  ،)ٜٔٓالذؼ يشكك فيو استماع سيف
الدكلة ألعدائو ،فقبح فعل اإلنساف كما قبحت ظنكنو التي يسيء فييا ألكليائو
كيصدؽ ما يخطر بقمبو مف التكىـ ،فحل بيت المتنبي المنظكـ كنثره مف غير كزف.

اخلامتح

ِ
رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى أكرـ الخمق األميف نبينا دمحم كعمى آلو
الحمد هلل ّ
كصحبو أجمعيف.
في نياية ىذا البحث لزاما عميو أف أضع أىـ النتائج التي تكصمت إلييا في بحثي
ىذا ،كىي كاآلتي:
تضمف سبعة عشر
ٔػ كاف البحث في مقدمة كتمييد كمبحثيف تتمكىما خاتمة ،كقد
َّ
مقسمة عمى ألكانو المعنكية كالمفظية.
شاىدا شعريا لممتنبي َّ

ٕػ رفد المتنبي المكتبة العربية بشعره المميء بالحكـ البالغة كاألمثاؿ السائرة كالمعاني
المبتكرة؛ مما دعا الدارسكف باإلقباؿ عميو كدراسة شعره كشرح ديكانو الذؼ الذؼ

تجاكز األربعيف شرحا.

ٖػ نستطيع القكؿ َّ
أف السبكي صاحب كتاب ( عركس األفراح) لـ ييمل اغمب شكاىد
المتنبي التي ذكرىا القزكيني صاحب ( تمخيص المفتاح) فيما يخص عمـ البديع
عمى الرغـ مف إىمالو لكثير مف شكاىد الشعراء اآلخريف ،كىذا يدؿ عمى المعاني
الجديدة التي يحمميا شعر المتنبي الذؼ امتاز بعدـ التصنع كاإلسراؼ بالبديع.
ٕٔٚ
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ٗػ حمل شعر المتنبي بعض األحياف دالالت بعيدة في تكجيو المكف البديعي كالسيما
في مكضكع الطباؽ.

٘ػ تبيف كضكح المصطمح البديعي مف دكف غمكض عند المتنبي في شعره كمف
ألكانو البديعية التجريد كالمبالغة كحسف التعميل كغيرىا.
ٙػ كقف السبكي أحيانا عمى شاىد كاحد لممتنبي في تكجيو المصطمح البديعي كشرحو
كما في االستتباع.
ٚػ خرج المعنى البديعي عند المتنبي إلى التعسف كما حصل في االطراد.
ٛػ امتاز شعر المتنبي بالمعاني المبتكرة كالبعيدة ،مما دفع العمماء عمى االختالؼ
في التصريح بالمكف البديعي تارة كنفيو تارة أخرػ كما حصل ذلؾ في القمب.

األكؿ ثالثة عشر شاىدا شعريا َّ
مكزعة عمى عشرة ألكاف بديعية
ٜػ
تضمف المبحث َّ
َّ
معنكية ،في حيف تضمف المبحث الثاني أربعة شكاىد شعرية َّ
مكزعة عمى ثالثة
ألكاف بديعية لفظية.

ِ
رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى نبينا دمحم األميف كعمى
كآخر دعكانا أف الحمد هلل ّ
آلو كصحبو أجمعيف.
اذلىايش

ٔػ ينظر :تاريخ بغداد (لمخطيب البغدادؼ) ،ٖٕٗ/ٗ :كالمنتظـ في تاريخ األمـ
كالممكؾ(ألبي الفرج الجكزؼ) ،ٕٔٙ/ٔٗ :كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف(البف
خمكاف) ،ٕٔٓ/ٔ :كالبداية كالنياية (البف كثير) ،ٕٜٛ/ٔٔ :كلساف الميزاف(
البف حجر العسقالني).ٗٗٓ/ٔ :
ٕػ ينظر :تاريخ بغداد،ٖٕٗ/ٗ:كنزىة األلباء في طبقات األدباء( البف األنبارؼ):
 ،ٕٜٔكالمنتظـ ،ٖٔٙ/ٔٗ :ككفيات األعيافٕٔٓ/ٔ :ك ٖٕٔ ،كالبداية كالنياية:
ٔٔ ،ٕٜٛ/كلساف الميزاف.ٗٗٓ/ٔ :
ٖػ ينظر :تاريخ بغداد ،ٖٕ٘/ٗ :كنزىة األلباءٕٕٓ :ػ ٕٕٔ ،ككفيات األعياف:
ٔ ،ٕٕٔ/كالبداية كالنياية.ٕٜٓ/ٔٔ :

ٕٔٛ
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ٗػ ينظر :نزىة األلباء ،ٕٕٖ :كالمنتظـ ،ٔٙٚ/ٔٗ :ككفيات األعياف،ٕٖٔ/ٔ:
كالبداية كالنياية.ٕٜٓ/ٔٔ :
٘ػ ينظر :نزىة األلباء ٕٜٔ :ك ٕٕٕ.
ٙػ كفيات األعياف.ٕٔٔ/ٔ :
ٚػ ينظر :األعالـ ( لمزركمي).ٔٔ٘ /ٔ :
ٛػ ينظر :العيف ،٘ٗ /ٕ :كلساف العرب ،ٖٕ٘ /ٔ :مادة (بدع).
ٜػ ينظر :البياف كالتبييف.٘ٙ -٘٘ /ٗ :
ٓٔػ ينظر :كتاب البديع ،ٔ:ككتاب الصناعتيف ،ٕٙٚ -ٕٙٙ :كالعمدة،ٕٖٙ /ٔ :
كأسرار البالغة ٚ :كٕٓ.
ٔٔػ ينظر :مفتاح العمكـ.ٖٕ٘ :
ٕٔػ ينظر :كتاب المصباح.٘ٚ :
ٖٔػ اإليضاح في عمكـ البالغة ( لمقزكيني).ٕٛٛ :
ٗٔػ ينظر :المصدر نفسو.
٘ٔػ ينظر :جكىر الكنز ،ٗٛ :كالتبياف في عمـ المعاني كالبديع كالبيافٕٖٛ :؛
كالطراز ،ٖٚٔ :كعركس األفراح ،ٖٕٛ/ٕ :كالمطكؿ ،ٕٙ٘ :كالتعريفاتٔ٘ٛ :؛
كاألطكؿ ،ٖٙ٘/ٕ :كمكاىب الفتاح ،ٗٛٔ/ٕ :كجكاىر البالغة ،ٕٔ٘ :كعمكـ
البالغة ،ٖٜٚ :كعمـ البديع (د .عتيق) ،ٙٙ :كعمـ البديع (د .بسيكني).ٔٓ :

ٔٙػ ينظر :شرح الجكىر المكنكف في صدؼ الثالثة فنكف.ٚ/ٕٗ :

ٔٚػ ينظر :معجـ مقاييس المغة ،ٕ٘ -٘ٔ/٘ :كأساس البالغة ،ٜٗٓ :كلساف
العرب ،ٕٖٓ/ٚ :مادة (قبل).
ٔٛػ ينظر :نياية اإليجاز.ٔٗٙ :
ٜٔػ ينظر :المثل السائر ،ٕٗ٘ -ٕٗٗ/ٕ :كالجامع الكبير.ٕٕٔ :
ٕٓػ اإليضاح.ٕٜٕ :
ٕٔػ ينظر :عركس األفراح ،ٖٖ٘/ٕ :كالمطكؿ ،ٙ٘٘ :كمكاىب الفتاح،ٜٗٗ/ٕ :
كحاشية الدسكقي.ٔٔٚ/ٗ :
ٕٜٔ
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ٕٕػ ديكاف المتنبي.ٗٗٛ:
ٖٕػ ينظر :عركس األفراح.ٖٖٙ/ٕ :
ٕٗػ ينظر :اإليضاح ،ٕٜٖ :كخزانة األدب ( لمحمكؼ) ،ٖٔٔ/ٔ :كأنكار الربيع
(لممدني).ٜ٘/ٔ :
ٕ٘ػ ينظر :العيف ،ٜٔٓ -ٔٓٛ/٘ :كلساف العرب ،ٕ٘ٙ/٘ :مادة (طبق).
ٕٙػ جميرة المغة (البف دريد).ٖ٘ٛ/ٔ :
ٕٚػ اإليضاح.ٕٛٛ :
ٕٛػ أنكار الربيع.ٖٖ/ٕ :

ٕٜػ ينظر :الطراز ٖٖٛ :كٗ،٘ٙكالفكائد المشكؽ ،ٕٔ٘ :كالبرىاف في عمكـ القرآف:
ٖ.ٕٜٚ/
ٖٓػ ديكاف المتنبي.ٕٗٙ :
ٖٔػ عركس األفراح.ٖٖٗ/ٕ :
ٕٖػ ينظر :خزانة األدب.ٔٙٓ/ٔ :
ٖٖػ ينظر :اإليضاح ،ٖٓٗ :كالمطكؿٙ٘ٛ :ػ ،ٜٙ٘كأنكار الربيع.ٖٜٖ/ٖ :
ٖٗػ الطراز.ٜٚ/ٖ :
ٖ٘ػ ديكاف المتنبي.ٖٕٔ :
ٖٙػ عركس األفراح.ٖ٘ٗ/ٕ :
ٖٚػ ينظر :أنكار الربيع.ٖٜٖ/ٖ :
ٖٛػ ينظر :اإليضاح ،ٖٓٗ :كالمطكؿٙ٘ٛ :ػ.ٜٙ٘
ٖٜػ اإليضاح.ٖٓٗ :
ٓٗػ ينظر :خزانة األدب.ٕ٘ٙ/ٕ :
ٔٗػ ينظر :اإليضاح ،ٖٓٙ :كالمطكؿ ،ٙٙٔ :كاألطكؿٗٔٗ/ٕ :ػ ٘ٔٗ ،كبغية
اإليضاح (لمصعيدؼ).ٙٓٚ/ٗ :
ٕٗػ ديكاف المتنبي.ٜٔٛ:
ٖٗػ ينظر :عركس األفراح.ٖ٘٘ /ٕ :
ٕٕٓ
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ٗٗػ ينظر :األطكؿٗٔٗ/ٕ :ػ٘ٔٗ.
٘ٗػ ينظر :معجـ مقاييس المغة ،ٕٗ٘/ٔ :كالصحاح ،ٗ٘٘/ٕ :كلساف العرب:
ٕ ،ٛٗ -ٕٛ/مادة (جرد).
ٗٙػ ينظر :الخصائص.ٕٖٕ/ٕ :
ٗٚػ حسف التكسل.ٕٛ٘ :
ٗٛػ ينظر :المثل السائر.ٕٔٛ/ٕ :
ٜٗػ ينظر :ديكاف المتنبي.ٗٛٙ :
ٓ٘ػ عركس األفراح.ٖ٘ٛ/ٕ :
ٔ٘ػ ينظر :المثل السائر ،ٖٔٓ/ٕ :كاإليضاح ،ٖٓٛ :كالمطكؿ ،ٙٙٗ :كاألطكؿ:
ٕ.ٕٕٗ/
ٕ٘ػ ينظر :العيف ،ٖٕٔ/ٗ :كمعجـ مقاييس المغة ،ٖٕٓ -ٖٓٔ/ٔ :كلساف العرب:
ٔ ،ٜٜٗ -ٜٗٛ/مادة (بمغ).
ٖ٘ػ ينظر :كتاب البديع ،ٙ٘ :كنقد الشعر.٘ٓ:
ٗ٘ػ ينظر :النكت في أعجاز القرآف.ٔٓٗ :
٘٘ػ اإليضاح.ٖٓٛ :
٘ٙػ ينظر :المصدر نفسو.

٘ٚػ ينظر :الطراز ،ٗ٘٘ :كالفكائد المشكؽ ،ٕٜٗ :كعركس األفراح،ٖٜ٘/ٕ :
كالمطكؿ ،ٙٚٗ :كالبرىاف في عمكـ القرآف ،ٖٓٛ/ٕ :كخزانة األدب كغاية
األرب ،ٚ/ٕ :كاألطكؿ ،ٕٕٗ/ٕ :كأنكار الربيع ،ٕٓٚ/ٗ :كمكاىب الفتاح:
ٕ ،٘ٗٙ/كحاشية الدسكقي.ٕٔٚ/ٗ :
٘ٛػ ديكاف المتنبي.ٕٔ٘ :
ٜ٘ػ ينظر :عركس األفراح.ٖٙٔ/ٕ :
ٓٙػ ينظر :خزانة األدب كغاية األرب.ٔٚ /ٕ :
ٔٙػ ينظر :اإليضاح.ٖٔٓ :
ٕٙػ ينظر :أنكار الربيع.ٗٙٚ/ٖ :
ٕٕٔ
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ٖٙػديكاف المتنبي.ٕٜٔ:
ٗٙػ عركس األفراح.ٖٙ٘/ٕ :
المطكؿ.ٜٙٙ :
٘ٙػ ينظر:
َّ
ٙٙػ ديكاف المتنبي.ٖٔٗ:

ٙٚػ ينظر :عركس األفراح.ٖٙ٘/ٕ :
ٙٛػ ينظر :أنكار الربيع.ٗٙٚ/ٖ :
ٜٙػ ينظر :لساف العرب.ٕٚ/ٛ :
ٓٚػ ينظر :اإليضاح.ٖٔٙ :
ٔٚػ خزانة األدب.ٖٜٗ/ٕ :
ٕٚػ ديكاف المتنبي.ٖٕٔ :
ٖٚػ ينظر :عركس األفراح.ٖٚٓ/ٕ :
ٗٚػ ينظر :اإليضاح ،ٖٔٙ :كالمطكؿ ،ٙٚٙ :كخزانة األدب ،ٖٜٗ/ٕ :كاألطكؿ:
ٕ ،ٖٗٗ /كأنكار الربيع.ٜٗٙ /ٖ :
٘ٚػ ينظر :لساف العرب.ٕٚٗ /ٕ :
ٚٙػ ينظر :اإليضاح.ٖٔٙ :
ٚٚػ خزانة األدب.ٗٛٗ/ٕ :
ٚٛػ ديكاف المتنبي.ٜٔٗ :
ٜٚػ عركس األفراح.ٖٚٓ /ٕ :
المطكؿ.ٙٚٚ :
ٓٛػ ينظر:
َّ

ٔٛػ ينظر :لساف العرب.ٕٙٛ /ٖ :
ٕٛػ تحرير التحبير.ٖٕ٘ :
ٖٛػ ينظر :اإليضاح ،ٖٕٔ :كالمطكؿ ،ٙٛٔ :كأنكار الربيع.ٕ٘ٓ/ٖ :
ٗٛػ ديكاف المتنبئٖٕ :
٘ٛػ ديكاف المتنبئٖٕ:
ٛٙػ ديكاف المتنبئٖٕ:
ٕٕٕ
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ٛٚػ ينظر :عركس األفراحٖٚٙ /ٕ :ػ.ٖٚٚ
ٛٛػ ينظر :عمـ البديع ( عبد العزيز عتيق).ٚٙ :
ٜٛػ ينظر :الصحاح ،ٜٔ٘/ٖ:لساف العرب ،ٖٗ/ٙ:مادة(جنس).
ٜٓػ ينظر :البديع.ٔٓٛ :
ٜٔػ ينظر :الطراز.ٔٛ٘ :

ٕٜػ ينظر :الفكائد المشكؽ،ٕٗٓ:كاإلتقاف،ٔٚٚ/ٕ:كمعترؾ األقراف،ٖٖٓ/ٔ:كأنكار
الربيع.ٜٚ/ٔ:
ٖٜػ ديكاف المتنبي.ٜٛ:
ٜٗػ ينظر :عركس األفراح.ٖٛٗ/ٕ :
ٜ٘ػ ينظر :معجـ مقاييس المغة ،ٔٚ/٘ :كلساف العرب ،ٕٗٙ/ٚ :مادة (قمب).
ٜٙػ أخرجو ابف ماجو في كتاب الدعاء ،باب(ٗٔ).ٖٖٕ :
ٜٚػ ينظر :نياية اإليجاز.ٙ٘-ٙٗ :
ٜٛػ مفتاح العمكـ :مفتاح العمكـ.ٖٕٔ :
ٜٜػ ينظر :ديكاف المتنبي.ٕٛ:
ٓٓٔػ عركس األفراحٖٜٔ/ٔ :ػٕ.ٖٜ
ٔٓٔػ ينظر :شرح ديكاف المتنبي ( لمكاحدؼ).ٕٓ :
ٕٓٔػ ديكاف المتنبي.ٕٕٔ :
ٖٓٔػ عركس األفراح.ٖٜٕ/ٔ :
ٗٓٔػ ينظر :لساف العرب.ٜٔٙ /ٔٔ :
٘ٓٔػ خزانة األدب.ٖٜٗ /ٕ :
ٔٓٙػ ينظر :اإليضاح،ٖ٘ٛ :كالمطكؿ ،ٕٜٚ :كاألطكؿ ،٘ٔٛ :كبغية اإليضاح:
ٗ ،ٜٜٙ/كالبديع في نقد الشعر.ٕٜ٘ :
ٔٓٚػ ديكاف المتنبي.ٜٗ٘ :
ٔٓٛػ عركس األفراح.ٕٗ٘/ٕ :
ٜٔٓػ ينظر :المطكؿ.ٖٚٓ :
ٖٕٕ
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ادلصادر وادلراجغ

ٔ .اإلتقاف في عمكـ القرآف ،لإلماـ جالؿ الديف عبد الرحمف السيكطي (ت ٜٔٔىػ)
ضبطو كصححو دمحم سالـ ىاشـ ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف،
ٕٗٗٔىػ ،ٕٖٓٓ/د .ط

ٕ .أساس البالغة ،لإلماـ العالمة جار هللا أبي القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرؼ (ت
ٖ٘ٛىػ) ،دار الفكر ،بيركت – لبناف ٕٔٗٓ،ىػٕٓٓٓ /ـ ،د .ط.
ٖ .األطكؿ (شرح تمخيص مفتاح العمكـ) لمعالمة إبراىيـ بف دمحم بف عربشاه عصاـ
الديف الحنفي (تٖٗ ٜىػ) حققو د .عبد الحميد ىنداكؼ ،دار الكتب العممية،
بيركت -لبناف ،طٕٔٗٗ ،ٔ/ىػ ٕٖٓٓ/ـ.
ٗ .األعالـ ،لخير الديف الزركمي الدمشقي (ت ٖٜٔٙىػ) دار العمـ لممالييف ،بيركت
لبناف ،ط ٕٕ٘ٔٓٓ/ـ.٘ .أنكار الربيع في أنكاع البديع ،لمسيد عمي صدر الديف بف معصكـ المدني (ت
ٕٓٔٔىػ) حققو شاكر ىادؼ شكر ،مطبعة النعماف النجف األشرؼ -العراؽ،
طٔ،ٖٜٔٛ/ىػ.ٜٜٔٙ /
 .ٙاإليضاح في عمكـ البالغة ،لمخطيب القزكيني (ت ٖٜٚىػ) حققو كعمق عميو د.
عبد الحميد ىنداكؼ ،مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع ،القاىرة – مصر ،ط،ٕ /
ٕ٘ٗٔ ىػ ٕٓٓٗ/ىػ.
 .ٚالبداية كالنياية ،ألبي الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي
(تٗٚٚىػ) ،تحقيق :عمي شيرؼ ،طٔٗٓٛ ،ٔ/ىػ ػ ٜٔٛٛـ.

 .ٛالبديع في نقد الشعر ،ألسامة بف منقذ (تٗ٘ٛىػ) تحقيق د :أحمد بدكؼ كد.
حامد عبد المجيد ،مراجعة :األستاذ إبراىيـ مصطفى ،الناشر الجميكرية العربية
المتحدة ػ ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي ػ اإلقميـ الجنكبي اإلدارة العامة لمثقافة.
عبدّللا الزركشي (ت ٗ ٜٚىػ)،
 .ٜالبرىاف في عمكـ القرآف ،لإلماـ بدر الديف دمحم بف
ّ
تحقيق دمحم أبك الفضل إبراىيـ ،المكتبة العصرية ،صيدا – بيركت ،طٕٔٗ٘ ،ٔ /
ىػ ٕٓٓٗ /ـ.
ٕٕٗ
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ٓٔ.

بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمكـ البالغة ،لعبد المتعاؿ الصعيدؼ

(تٖٜٔٔىػ) ،مكتبة اآلداب ،طٕٔٗٙ ،ٔٚىػٕٓٓ٘/ـ.
ٔٔ.

البياف كالتَّبييف ،ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحع (ت ٕ٘٘ىػ) ،تحقيق

كشرح :عبد السالـ دمحم ىاركف ،الناشر مكتبة الخانجي ،مطبعة المدني ،القاىرة،
٘ٓٗٔىػٜٔٛ٘ /ـ.

ٕٔ .تاريخ بغداد كذيكلو ،ألبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف احمد بف ميدؼ
الخطيب البغدادؼ (تٖٗٙىػ) تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العممية ،بيركت  -لبناف ،طٔ،ٔٗٔٚ /ىػ.
ٖٔ.

التبياف في عمـ المعاني كالبديع كالبياف ،لمعالمة شرؼ الديف حسيف بف دمحم

الطيبي (تٖٗ ٚىػ) تحقيق كتقديـ د .ىادؼ عطية مطر الياللي ،عالـ الكتب،
بيركت -لبناف ،طٔٗٓٚ ،ٔ/ىػ ٜٔٚٛ/ـ.
ٗٔ.

تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف ،البف أبي

اإلصبع المصرؼ (تٗ٘ٙىػ) تقديـ كتحقيق د .حفني دمحم شرؼ ،مطابع شركة

اإلعالنات الشرقية ،القاىرة

مصرٖٖٔٛ ،ىػٜٖٔٙ /ـ ،كطبعة الجميكرية

العربية المتحدة ػ المجمس األعمى لمشئكف اإلسالميةػ

لجنة إحياء التراث

اإلسالمي.
٘ٔ.

التعريفات ،ألبي الحسيف عمي بف دمحم بف عمي الجرجاني الحنفي (ت ٛٔٙ

ىػ) ،كضع حكاشيو كفيارسو دمحم باسل عيكف السكد ،دار الكتب العممية ،بيركت
– لبناف ،ط ٕٔٗٗ ،ٕ /ىػ ٕٖٓٓ /ـ.

.ٔٙ

الجامع الكبير في صناعة المنظكـ مف الكالـ كالمنثكر ،لضياء الديف بف

األثير الجزرؼ (تٖٙٚىػ)

تحقيق كتعميق :د .مصطفى جكاد ،كد .جميل

سعيد ،مطبعة المجمع العممي العراقئٖٚ٘ ،ىػٜٔ٘ٙ/ـ.

 .ٔٚجميرة المغة ،ألبي بكر دمحم بف الحسف بف دريد (تٕٖٔىػ) تحقيق :رمزؼ منير
بعمبكي ،دار العمـ لممالييف ،بيركت – لبناف ،طٜٔٛٚ ،ٔ/ـ.

ٕٕ٘
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 .ٔٛجكاىر البالغة (في المعاني كالبديع كالبياف) ،لمسيد

أحمد الياشمي ،دار

الكتب العممية ،بيركت  -لبنافٔٗٓٓ ،ىػ ،ٕٓٓٔ /ـ ،د .ط.

 .ٜٔجكىر الكنز ( تمخيص كنز البراعة في أدكات ذكؼ اليراعة) لنجـ الديف أحمد
بف إسماعيل بف األثير الحمبي (تٖٚٚىػ) تحقيق د .دمحم زغمكؿ سالـ ،الناشر
منشاة المعارؼ اإلسكندرية -مصر ،د .ط ،د .ت.
ٕٓ.

حاشية الدسكقي عمي مختصر السعد شرح تمخيص المفتاح ،لدمحم بف أحمد بف

عرفة الدسكقي (ت ٖٕٓٔ ىػ) ،تحقيق د .خميل إبراىيـ خميل ،دار الكتب
العممية ،بيركت – لبناف ،ط ٕٖٔٗ ،ٔ /ىػ ٕٕٓٓ /ـ.

ٕٔ .خزانة األدب كغاية األرب ،لتقي الديف أبي بكر عمي بف عبد هللا الحمكؼ
(ت ٖٛٚىػ) ،شرح عصاـ شعيتك ،دار كمكتبة اليالؿ بيركت -لبناف ،كدار
البحارػ بيركت ،الطبعة األخيرةٕٓٓٗ ،ـ.
ٕٕ .الخصائص ،ألبي الفتح عثماف بف جني (ت ٕ ٖٜىػ ػػ) تحقيق د .عبد الحميد
ىنداكؼ ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف طٕٔٗٗ ،ٕ/ىػ ػػٕٖٓٓ /ـ.
ٖٕ .ديكاف المتنبي ،ألبي الطيب أحمد بف حسيف الجعفي المتنبي( ،تٖٗ٘ق)
المكتبة الثقافية ،بيركت -لبناف ،د.ط( .د.ت) .

ٕٗ .شرح الجكىر المكنكف في صدؼ الثالثة فنكف ،ألحمد بف عمر الحازمي
كىك دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشيخ الحازمي .http;//alhazme.net
ٕ٘.

شرح ديكاف المتنبي ،ألبي الحسف عمي بف أحمد بف دمحم بف عمي الكاحدؼ

النيسابكرؼ الشافعي (تٗٙٛىػ) تحقيق كضبط عمر فاركؽ الطباع  ،دار األرقـ

بف أبي األرقـ  ،بيركت – لبناف .
.ٕٙ

الصحاح (تاج المغة كصحاح العربية) ،إلسماعيل بف حماد الجكىرؼ

(ت ٖٜٛىػ) تحقيق :أحمد عبد الغفكر عطار ،دار العمـ لممالييف ،بيركت –
لبناف ،طٔٓٗٚ ،ٗ/ىػٜٔٛٚ /ـ.

ٕٕٙ
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.ٕٚ

صحيح سنف ابف ماجة ،باختصار السند ،لدمحم ناصر الديف األلباني ،إشراؼ

زىير الشاكيش ،مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ،الرياض ،ط ٔٗٓٚ ،ٔ/ىػ/
ٜٔٛٙـ ،ك طٔٗٓٛ ،ٕ/ىػٜٔٛٚ ،ـ ،ك طٔٗٓٛ ،ٖ /ىػ ٜٔٛٛ ،ـ.
 .ٕٛالطراز (المتضمف ألسرار البالغة كعمكـ حقائق اإلعجاز) ليحيى بف حمزة
بف إبراىيـ العمكؼ اليمني (ت ٜٚٗىػ) راجعو كضبطو دمحم عبد السالـ شاىيف،
دار الكتب العممية بيركت -لبناف ،طٔ1ٔٗٔ٘/ىػٜٜٔ٘ /ـ.
 .ٕٜعركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح ،لبياء الديف أبي حامد بف عمي بف
عبد الكافي السبكي (تٖٚٚىػ) ،تحقيق د .خميل إبراىيـ خميلٕٕٔٗ ،ىػ-
ٕٔٓٓـ ،ط.ٔ ،
ٖٓ.

عمـ البديع (دراسة تأريخية كفنية ألصكؿ البالغة كمسائل البديع) لمدكتكر

بسيكني عبد الفتاح فيكد ،مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع ،القاىرة – مصر،
طٕٔٗ٘ ،ٕ/ىػ ٕٓٓٗ /ـ.
ٖٔ.

عمـ البديع ،لمدكتكر عبد العزيز عتيق ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر،

بيركت – لبناف ،ط ٜٔٚٓ ،ٕ /ـ.
ٕٖ .عمكـ البالغة ( البياف كالمعاني كالبديع) ،ألحمدؼ مصطفى المراغي ،دار
اآلفاؽ العربية ،القاىرة – مصر ،طٕٔٗٓ ،ٔ/ىػٕٓٓٓ /ـ.
ٖٖ .العمدة في محاسف الشعر كآدابو ،ألبي عمي الحسف بف رشيق القيركاني
(ت ٗ٘ٙىػ) تحقيق :دمحم عبد القادر أحمد عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت -
لبناف ،ط ٔ،ٕٕٔٗ /ىػٕٓٓٔ/ـ.

ّللا دمحم
ٖٗ .الفكائد المشكؽ إلى عمكـ القرآف كعمـ البياف ،لشمس الديف أبي عبد ّ
الزرعي المعركؼ بابف القيـ الجكزية (ت ٔ٘ٚى ػػ) ،حققت
بف أبي بكر ابف أيكب ّ
أصكلو كضبطو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،دار الكتب العممية ،بيركت

– لبناف ،طٔٗٓٛ ،ٕ/ى ػػٜٔٛٛ /ـ.

ٕٕٚ
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ٖ٘ .كتاب أسرار البالغة ،ألبي بكر عبد القاىر الجرجاني (ت ٔ ٗٚأك ٗ ٗٚىػ)،
قرأه كعمق عميو :محمكد دمحم شاكر ،الناشر مطبعة المدني بالقاىرة ،دار المدني
بجدة ،ط ٕٔٗٔ ،ٔ /ىػ ٜٜٔٔ /ـ.

 .ٖٙكتاب البديع ،لعبد هللا بف المعتز (تٕٜٙىػ) اعتنى بنشره المستشرؽ أغناطيكس
كراتشتك فسكي ،منشكرات دار الحكمة ،حمبكني  -دمشق ،د .ط ،د .ت.
 .ٖٚكتاب الصناعتيف الكتابة كالشعر ،ألبي ىالؿ الحسف بف عبد هللا بف سيل
العسكرؼ (تٖٜ٘ىػ) ،تحقيق :دمحم عمي البجاكؼ كدمحم أبك الفضل إبراىيـ ،دار
إحياء الكتب العربية ،مصرٖٔٚٔ ،ىػٜٕٔ٘ /ـ.
 .ٖٛكتاب العيف ،لمخميل بف أحمد الفراىيدؼ (ت ٘ٔٚىػ) ،تحقيق :د .ميدؼ
المخزكمي ،كابراىيـ صالح السامرائي ،دار الشؤكف الثقافية العامة لمنشر ،كدار
الحرية لمطباعة ،بغداد ،ط ٜٔٛٙ ،ٕ/ـ.
كمصححة بمعرفة نخبة مف
 .ٖٜلساف العرب ،البف منظكر(تٔٔٚىػ) طبعة مراجعة
ّ
األساتذة المتخصصيف ،دار الحديث ،القاىرة ،مصرٕٖٔٗ ،ىػ ٕٖٓٓ /ـ،
كدار صادرػ بيركت ،طٔٗٔٗ ،ٖ/ىػ.
ٓٗ .لساف الميزاف ،ألبي الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر
العسقالني (تٕ٘ٛىػ) ،تحقيق :عبد الفتاح أبكه غدة ،دار البشائر اإلسالمية،
طٕٕٓٓ ،ٔ/ـ.
ٔٗ .المثل السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،لضياء الديف بف األثير نصر بف دمحم
(تٖٙٚىػ) ،تحقيق :أحمد الحكفي ،كبدكؼ طبانة ،دار نيضة مصر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،الفجالة القاىرة ،د .ط ،د .ت.
ٕٗ .المصباح (في المعاني كالبياف كالبديع) ،لبدر الديف أبي عبد هللا دمحم بف جماؿ
الديف دمحم بف مالؾ األندلسي الطائي (تٙٛٙىػ) المطبعة الخيرية ط ،ٔ،د .ت.
ٖٗ.
عمر

المطكؿ ( شرح تمخيص مفتاح العمكـ) ،لمعالمة سعد الديف مسعكد بف
َّ
التفتازاني

(تٕٜٚىػ)،

تحقيق د .عبد الحميد ىنداكؼ ،دار الكتب

العممية ،بيركت -لبناف ،طٕٓٓٚ/ٕٔٗٛ ،ٕ/ـ.
ٕٕٛ
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ٗٗ.

معترؾ األقرآف في إعجاز القرآف ،لجالؿ الديف السيكطي (تٜٔٔىػ)،

ضبطو كصححو أحمد شمس الديف ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف ،ط،
ٔ1ٔٗٓٛىػٜٔٛٛ -ـ.
٘ٗ .معجـ مقاييس المغة ،ألحمد بف فارس (ت٘ ٖٜىػ) ،تحقيق كضبط :عبد السالـ
دمحم ىاركف ،دار الفكر ،بيركت –لبناف ٖٜٜٔ ،ىػ ٜٜٔٚ /ـ.

 .ٗٙمفتاح العمكـ ،ألبي يعقكب يكسف بف دمحم بف عمي السكاكي (ٕٙٙىػ) ،تحقيق
د .عبد الحميد ىنداكؼ ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،طٕٓٔٔ ،ٕ /ـ.
 .ٗٚالمنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ ،ألبي الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي
بف دمحم الجكزؼ (تٜ٘ٚىػ) ،تحقيق :دمحم عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية،
بيركتػ لبناف ،طٕٔٗٔ ،ٔ/ىػ ػ ٕٜٜٔـ.
 .ٗٛمكاىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح ،ألبي العباس أحمد بف دمحم ابف يعقكب
المغربي (ت  ٕٔٔٛىػ) ،تحقيق :د .خميل إبراىيـ خميل ،دار الكتب العممية،
بيركت ػ لبناف ،طٕٔٗٗ ،ٔ/ىػ ػ ٖٕٓٓـ.
 .ٜٗنزىة األلباء في طبقات األدباء ،ألبي البركات عبد الرحمف بف دمحم بف عبيد هللا
األنصارؼ كماؿ الديف األنبارؼ (ت٘ٚٚىػ)،تحقيق :إبراىيـ السامرائي ،مكتبة
المنار ،الزرقاءػ األردف ،طٔٗٓ٘ ،ٖ/ىػ ػ ٜ٘ٔٛـ.
ٓ٘.

نقد الشعر ،ألبي الفرج قدامة بف جعفر (ت  ٖٖٚى ػ ػػ) تحقيق كماؿ

مصطفى ،الناشر مكتبة الخانجي ،مطابع الدجكػ ،القاىرة – مصر ،ط ،ٖ/د.
ت.
ٔ٘.

النكت في إعجاز القرآف ،ألبي الحسف الرماني (ت  ٖٛٙىػ ػػ) ،مطبكع ضمف

ثالث رسائل في إعجاز القرآف ،تحقيق كتعميق دمحم خمف هللا ،ك.د .دمحم زغمكؿ
سالـ ،دار المعارؼ ،القاىرة – مصر ،ط ٖٔٛٚ ،ٕ/ىػ ػػٜٔٙٛ /ـ.
ٕ٘ .نياية اإليجار

في دراية اإلعجاز ،لفخر الديف الرازؼ (تٙٓٙىػ) ،تحقيق

كتقديـ :د .إبراىيـ السامرائي ،ك د .دمحم بركات حمدؼ أبك عمي ،دار الفكر
لمنشر كالتكزيع ،عماف – األردف ،ٜٔٛ٘ ،د .ط.
ٕٕٜ
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ٖ٘ .كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،ألبي العباس شمس الديف أحمد بف دمحم بف
إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف (تٔٙٛىػ) ،تحقيق :إحساف عباس ،دار
صادر ،بيركت لبناف ،د .طٜٔٓٓ ،ـ.

ٖٕٓ

