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 هـــداءاإل
 

ًّ االمة األعلى مثلً إلى  سٌد إلى, للعالمٌن رحمة بعث الذي نب

 أجمعٌن الخلق

 االطهار جمٌعا.واالئمة )صلى اهلل عليه وآله وسلم ( الكرٌم محمد  رسولنا
 حٌث ٌوجدالى النعمة التً رحلت مبكرا, الروح الطاهرة .. أبً.. 

؛ اللهم لدعائً متعطشا لدي ما أغلى القبر عتمة فً الدافئة الرمال تحت

 الشاربٌن جنتك ثمار من الغارسٌن المستبشرٌن الضاحكٌن من أبً اجعل

 .بشفاعته والمحظوظٌن نبٌك حوض من
 

 وصبرت وهن على وهنا حملتنًالتً  ,الصابرة المجاهدة مرأةلاالى 

 سقمً فً اللٌالً أجلً من وسهرت أظافري نعومة منذ شقائً على

 ألجلك وقالت شًء كل لً وفرت التً سهري, فً وحشتً وآنست

 القلب, أخطوها خطوة كل فً دعائها بركات تحفزنً التً إلى ,أضحً

 وشاركتنً, بخطوة خطوة معً سارت من إلى, الزكً والنفس الطاهر

 أمً, رونق الحنان ومنبع االمان...الشفاء وبلسم العطاء رمز الحٌاة هموم

 ...الغالٌة
 

االساتذة األكفاء  بأجمل صوره طرٌق العلملً من رسموا  إلى

واالستاذ مساعد  ..عبيد حسين الدكتور االستاذاصحاب الكلمة الطٌبة 

 .ستار ناهضة  الدكتور

 ...الحبٌب العراق شهداء كل ارواح إلى

 

 



 رـر وتقديـشك
 

ًَّ بإنجاز هذه  الرسالة, اتوجه الٌه بألوان الحمد  بعد ان منَّ هللا تعالى عل

 الجهد هذا إلتمام وفقنً الذيوالشكر لسعة فضله وكرمه الذي غمرنً به, و

ولوال فضله لما وصلت لهذا التوفٌق راجٌا بذلك دوام نعمه وهو القائل فً المتواضع 

نَ  َوإِذ  العزٌز " كتابه ُكم   َتأَذَّ ُتم   لَئِن َربُّ ُكم   َشَكر   .7سورة ابراهٌم:" ََلَِزيَدنَّ
 

 عليه وآله اهلل صلى) محمد سٌدنا على والسالم والصالة العالمٌن رب هللفالحمد 
 والمرسلٌن األنام خٌر (وسلم

وٌسرنً ان اقدم خالص شكري وتقدٌري لكل من أمد لً ٌد المساعدة اثناء 

 الفضل لهم وكان تهماخبر من واستفدت علمهم من نهلت الذٌن كتابة هذه الرسالة,

 العلمٌة. الدرجة هذه على وحصولً رسالتً إلتمامتعالى  هللا بعد
 

دعم  من لً قدمه لماوأخص بالذكر: فضٌلة االستاذ الدكتور حسٌن عبٌد 

 .والتقدٌر الشكر خالص منًفله  وجهده وقته من علً ٌبخل ولم ومساعدة

والسٌدة المشرفة على هذا البحث االستاذ مساعد الدكتور ناهضة ستار التً 

تفضلت باإلشراف على هذا البحث  وحسب توجٌهاتها الثمٌنة التً من خاللها 

 تمكنت من اتمام هذه الرسالة.
 

والتً لم اخرج من احسانها ولو للحظة والدتً الحبٌبة ولما بذلته من جهود 

فً تربٌتً ومساندتً بكل خطوة من خطوات حٌاتً الى ٌومنا هذا,  عظٌمة وجبارة

 داعٌة هللا تعالى الى ان ٌغفر ذنوبها وٌرفع درجتها فً الدنٌا واآلخرة.

 تشجٌع من بذلوه ما على, والتقدٌر الحبكل اختً الحبٌبة واسرتها الجمٌلة 

 دراستً بهذه الصورة. وتخرج, العمل هذا أنجز كً, دعاء و دعم و
 

 لهذه للوصول وفقنً الذي وأشكره هللا أحمد المتواضع العمل هذا نهاٌة وفً

, العلم أهل من عباده بفضل ثم, وتوفٌقه هللا بفضل إال ألصل كنت وما, المرحلة

 على رسالتً إلنجاز األثر أكبر له كان الذي, ودعمهم بعلمهم علً ٌبخلوا لم الذٌن

 .وحده هلل فالكمال, النقص من ٌخلو ال إنسانً عمل كأي وهً, وجه أحسن
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 المقدمة

والصالة والسالم على  ،الكرٌم القرآن لغة اللغة العربٌة جعل الذي هلل الحمد

 .أجمعٌن وصحبه آله وعلى محمد سٌدنا اشرف الخلق والمرسلٌن

 ...بعد أما 

 األدٌبالقائمة بٌن  عالقةال جسدت التًة اإلنسانٌ االنشطة من انوع األدبٌمثل 

 بجمالٌات عالقتهو األدٌب وعً عنة المحٌط به؛ فهو ٌعبر بصورة رئٌس والعالم

 الجمالً الوعً هذاوبعد ذلك ٌحمل  ،الٌه المعرفٌة عن طرٌق اضفاء القٌمة عصره

 و المبدع ٌدخل فً خانته االبداعٌة عنصران اساسٌان وهما فاألدب المتلقً، إلى

 متلقًال

 وفقا كانفً بادئ االمر لم ٌكن اختٌار الموضوع من قبٌل الصدفة؛ بل 

 العلمٌةالقٌمة و وضوعمال ٌةمأه بوساطته أدرك الباحثمن لدن  مسبق رلتفكٌ

 اهتمام من كبٌرا   حٌزا   أخذ عامة بصفةالخاصة به، وخصوصا ان مصطلح الجمالٌة 

 .والنقاد نالدارسٌ

صومعة  من تحمله لما، العربً االدب مٌادٌن احدكانت وال تزال  الوصاٌاف

العرب فً حٌاتهم االجتماعٌة بل وحتى  بها اقتدى وقدفكرٌة مختلطة بمعانً كثٌرة؛ 

 .له الموصىالنفسٌة لما تتركه من اثر فاعل فً تغٌٌر حال 

احتلت وصاٌا االباء لألبناء مكانة كبٌرة فً االدب العربً؛ لما لها من اثر فعال      

ناء المجتمع وتربٌة الجٌل على القٌم االخالقٌة والمعرفٌة التً خبرها االباء عبر فً ب

تجاربهم، فجاءت دراستً بهذا العنوان الذي شدَّ انتباهً من الوهلة االولى عندما 

فته استاذتً الدكتورة ناهضة ستار، وكانت طبٌعة المنهج الذي تكلفته هذه  عرَّ

 العصر من بداٌتها كانت زمنٌة حقبة فً تركزتم( سٌسولوجٌة -ةالدراسة )اسلوبٌ

 .الهجري الرابع القرن نهاٌة الى الجاهلً

جمعا بٌن المناهج السٌاقٌة  اعتمدت الدراسة على المزاوجة بٌن منهحٌن

والنصٌة اال وهما )المنهج االسلوبً والمنهج االجتماعً( وكان ذلك بهدف الخروج 

بفهم واضح لطبٌعة التعبٌر النثري القدٌم بٌن القٌمة الجمالٌة واالجتماعٌة وكٌفٌة 

 اخراج هذه الدراسة بطرٌقة اسلوبٌة.

فصول مسبوقة بمقدمة  وثالثة الى تمهٌد أملت طبٌعة البحث ان اقسمهو

تعرٌفا بالمصطلحات بخاتمة وقائمة المصادر والمراجع؛ فجاء التمهٌد  تهلحقأو

عرضت فٌه مفهوم الجمالٌة فً الفكر العربً وعالقة علم واضاءة فً المنهج 



 
 ب

الجمال باألسلوب، ومن ثم تعرضت الى دراسة مفهوم التعبٌر وانواعه والوصاٌا 

 عها.ونشأتها وانوا

 فً السٌسٌولوجٌة وآثارهالتركٌب الصوتً  جمالٌةالفصل االول فحص   

تطرقت فٌه الى مفهوم السجع  جمالٌة السجع وتم تحلٌل كل من لألبناء االباء وصاٌا

، ردت فً وصاٌا االباءواهم االنواع التً و هوابرز الشروط الوجب توفرها فٌ

كاله التً وردت فً شمفهوم التكرار واهم اغراضه وافٌه  حلل ؛جمالٌة التكرارو

تطرقت فٌه الى مفهوم الجناس واهم اقسامه التً  وصاٌا االباء، وجمالٌة التجنٌس

 وردت فً وصاٌا االباء ألبنائهم. 

سلوبً فً وصاٌا االباء جمالٌة التركٌب االلتحلٌال فكان ثانً اما الفصل ال

والذي قسم على مبحثٌن االول حمل عنوان اسلوب االستفهام؛ تطرقت فٌه  ألبنائهم

 .الى نبذة تعرٌفٌة عن هذا االسلوب االنشائً واهم ما جاء فٌه من اغراض واسماء

تطرقت الى ومفهوم االمر حلل فٌه  ؛والمبحث الثانً الذي حمل عنوان اسلوب االمر

 ألبنائهم. ابرز معانٌه وصٌغه التً وردت فً وصاٌا االباء

الصورة البالغٌة فً وصاٌا جمالٌة ل تشخٌصافً حٌن جاء الفصل الثالث 

 وتركز الحوار فٌه على كل من جمالٌة الصورة التشبٌهٌة فً وصاٌا االباء االباء

حمل بٌن دفتٌه مفهوم التشبٌه واهم االركان الخاصة به واالنواع التً ظهرت فً 

تطرقت فٌه ؛ رة االستعارٌة فً وصاٌا االباءجمالٌة الصووهذا النوع من الوصاٌا، 

الى مفهوم االستعارة وكٌف تناولها القدماء وبنٌتها وابرز انواعها التً وردت فٌها 

مفهوم حلل فٌه  الصورة الكنائٌة فً وصاٌا االباءجمالٌة ئهم، ووصاٌا االباء ألبنا

 وصاٌا االباء. ٌة وابرز اقسامها التً تمركزت فًالكنا

تناول مستوٌات الصورة للوقوف على جمالٌة التعبٌر فً ادب  وبذلك تم

وصاٌا االباء وما لها من تأثٌر عند المتلقً، ثم جاءت بخاتمة سجلت بها الباحثة 

أبرز النتائج التً توصلت الٌها ثم قائمة المصادر والمراجع والملحق باللغة 

 االنكلٌزٌة.

ستار االثر الواضح فً  لقد كان لمالحظ السٌدة المشرفة الدكتورة ناهضة

فهً محاولة باحثة  لم أوفقلله الحمد اوال وآخرا، وإن لدراسة فإن وفقت فاتمام هذه ا

جادة وجهد بشٍر مجبوٌل على النقص والرد فالكمال هلل وحده، وأخٌرا ولٌس آخرا إن 

 .الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على اشرف الخلق محمد وأله المنتجبٌن
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 التمهيد 

يف املنهج  إضاءة
 اتواملصطلح
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عند الخكض في دراسة أم مكضكع مف المكضكعات البد مف معرفة مصطمحات كمفاتيح      
نافعة, ك البد لمباحث مف التطرؽ الى البحث ليتسنى الى القارئ الكصكؿ إلى نتائج إيجابية 
 .معاني تمؾ المصطمحات كاأللفاظ كتحديدىا بشكؿ كاضح

فالمصطمح عف طريقو تتضح كثير مف الرؤل المتعمقة بالمكضكع كسنبدأ بسرد اكلى     
 المصطمحات كىك) الجمالية(...

 الجمالية من حيث المفيوم:-

كجمؿ الشيء  كىك الحسف في الخمؽ كأجمؿ في الطمب. ،(الجماؿ)مصدر مشتؽ مف        
 (1) .كجمؿ فيك جميؿ, عاممو بالجميؿ. كجممو: حسنو كزينو, كالجماؿ: البالغ الجماؿجمال: 

 . فيي مكضكع فمسفي كجزء فالجماؿ تدكر معانيو في المغة حكؿ الزينة كالحسف كالبياء كالنضرة
الجماؿ عبارة عف مزيج مف االحكاـ القائمة عمى كنستطيع القكؿ بأف مفيكـ  ,منيا يتجزأال 

 . االدراؾ الحسي كالعاطفة كالشعكر الفطرم لدل االنساف كالعقؿ في اطار كاحد

بتعدد المنطمقات الفمسفية كالنقدية كاالبداعية كاالنسانية التي " ىذا المفيكـ تفسيرات كتعددت      
  .(2)حاكلت تفسيره اك االحاطة بمظيره"

 الفنية االبداعات عف االجياؿ فيو تعبر, بو خاصا جماليا مفيكما ينتج عصر كؿ نجد    
 فأف, االبداعية االسس مف  فنيا اك ادبيا عمال كؿ في جمالي احساس احداث يعتبر لذا, كاالدبية

 حير كقد, كاالزمنة كالعصكر المفكريف باختالؼ اختمفت مفيكـ ىذا بيا تمثؿ التي التعريفات
 .البشرية تاريخ عبر عاـ بشكؿ كالناس النفس كعمماء كالفنانيف كالفالسفة االدباء

ـ الجماؿ نشأ في "عم ىي اف كفؽ عمييا العمماء كالباحثفمف التعريفات التي غالبا ما يتف      
معرفة فيما  فضال عففرعا مف فركع الفمسفة كيتعمؽ بدراسة األدراؾ لمجماؿ كالقبح  عّدهالبداية ب

                                                           
  111( :ؿ ـ ج) مادة: الرازم,  الصحاح مختار .351:  3(القامكس المحيط, الفيركزآبادم,  1
 .14: الحميد عبد شاكر. د, الفني التذكؽ سيككلكجية في دراسةالتفضيؿ الجمالي ( 2
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الخصائص الجمالية مكجكدة مكضكعيا في االشياء التي ندركيا, أـ تكجد ذاتيا في عقؿ اذا كانت 
 . (1)الشخص القائـ باألدراؾ"

دامى العمماء الق آراءكلتتضح الرؤية اكثر حكؿ ىذا المفيكـ البد مف االطالع عمى       
 ...كالغرب كالمحدثيف مف العرب

 

 مفيوم الجمال في الفكر العربي: -

كانت نظرة العربي في العصكر الجاىمية حكؿ ىذا المفيكـ قائمة عمى االدراؾ الحسي      
كخاصة االشياء التي ترل بالعيف المجردة مثؿ جماؿ المرأة كاالطالؿ كالفرس, ككاف تعبيرىـ عف 
الجماؿ مف خالؿ الصكر الشعرية التي يجسدكىا في القصائد كالتي تعبر عف الشكؽ كالحنيف 

 .كالمكعة

في حديثو عف  ابن سالم الجمحي عندالجمالية قديما في الشعر العربي مفيكـ نجد تجسيد      
جماؿ المرأة "فتكصؼ الجارية فيقاؿ: ناصعة المكف جيدة الشطب نقية الثغر حسنة العيف كاألنؼ 
 جيدة النيكد طريفة المساف كاردة الشعر فتككف ىذه الصفة بمائة دينار كبمائتي دينار كتككف

 .(2)يجد كاصفيا مزيدا عمى ىذه الصفة" أخرل بألؼ دينار كأكثر ال

اف العرب لـ ينظركا الى الجماؿ بطريقة معرفية كاعية بؿ  د. عز الدين اسماعيل كذكر     
 (3)"لتصكير الحسي في تذكؽ الجماؿ"امى كانكا يقتصركف ع

تذكؽ العرب لمجماؿ  كاف حسيا يع القكؿ بأف لكف كاف كاف ىذا الرأم صائب اال اننا نستط    
 .بالدرجة االكلى

                                                           

 .18:  الفني التذكؽ سيككلكجية في دراسة الجمالي التفضيؿ(3
 27( طبقات الشعراء, محمد بف سالـ الجمحي :  2
 .129-128(االسس الجمالية في النقد العربي,د. عز الديف اسماعيؿ :  3
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حيث كانكا في ذلؾ الكقت ينظركف الى الككف "مف خالؿ عالقات جمالية خاصة كال شؾ       
في اف عالقتيـ الجمالية بالكاقع ىي نتيجة لمكاقع االجتماعي كأثر مف آثار الثقافة التاريخية 

 .(1)المكركثة عف االجداد"

ر اف عرب الجاىمية عرفكا نكعاف مف الجماؿ منو الجماؿ الحسي القائـ عمى كفي حقيقة االم    
 .(2)العاطفة كاالحساس, ك"الجماؿ المعنكم المتمثؿ بالكـر كالشجاعة كالفركسية كالفطنة"

فكرية فكانت معرفة العربي ليذا المفيكـ متمثمة بالمعرفة الحسية الخالية مف المنطمقات ال   
 .العميقةكالمعارؼ الفمسفية 

كبعد اف جاء اإلسالـ اتضح ىذا المفيكـ بشكؿ اعمؽ مف خالؿ االثر الخطير الذم احدثو       
العصر الجديد لما فيو مف متغيرات طرأت عمى الفكر العربي  عمى المجتمع الجاىمي حيث ىيأ 

و أسيـ في الحياة جديدة بكؿ ما فييا مف قيـ حضارية كمما ال شؾ فيو أف القرآف الكريـ منذ نزكل
إثارة الحركة الفكرية لدل العرب كالقرآف الكريـ منذ نزكلو كانت دعكتو لمعرب انذاؾ إلى إدامة 
النظر فيما لدييـ مف فنكف القكؿ كمقارنتيا بما جاءىـ مف كحي, بؿ أكثر مف ذلؾ فقد أمدىـ 

 التغيير. باألمثمة األدبية الرائعة كالصكر البالغية كالمغكية كأدخؿ عمى لغتيـ كثير مف

 أبي حامد الغزاليال يكجد فيمسكؼ عربي ما لـ يقدـ رأيو في نظرية الجماؿ, ففي قكؿ ك       
"يدرؾ الجماؿ الحسي بالبصر كالسمع كسائر الحكاس أما الجماؿ األسمى فيدرؾ بالعقؿ كالقمب 

ف كاف  الجماؿ ,أما إف كاف الجماؿ بتناسب الخمقة, كصفاء المكف, فإنو يدرؾ بحاسة البصر كا 
ضافتيا  رادة الخيرات لكافة الخمؽ, كا  بالجالؿ كالعظمة, كعمك الرتبة كحسف الصفات كاألخالؽ, كا 

 .(3)عمييـ عمى الدكاـ, فإنو يدرؾ بحاسة القمب"

يعتبر ىذا المفيكـ مف االسس الفكرية في العصر اإلسالمي, ككانت اغمب آرائيـ تؤكد عمى اف ف
 .الجماؿ ينبع مف االدراؾ الحسي

                                                           
 33التكحيدم, د. حسيف الصديؽ : (فمسفة الجماؿ كمسائؿ الفف عند ابي حياف  1
 .5(مدخؿ إلى نظرية الجماؿ في النقد العربي القديـ,د. محمد عمي غكرم :  2
 75-74(الفف كالجماؿ, د. عمي شمؽ :  3
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 رؤية الفالسفة الغرب حول مفيوم الجمال : -

)ريتشارد كمنيـ الفيمسكؼ البريطاني  انطمؽ الغربيكف بآراء مختمفة حكؿ مفيكـ الجماؿ     
فالجماؿ عنده "صفة حالة في الشيء الجميؿ تالزمو كتقكـ فيو كلك لـ يكجد عقؿ يقـك  برايس(
 .(1)بأدراكيا"

صفة اك خصيصة مكضكعية عينية ال يدركيا العقؿ بؿ قائمة عمى الذكؽ  هيعتبر فكاف     
 .كاالدراؾ الحسي كالمحاكاة

فمسفة الجماؿ عمى أنيا "عمـ مكضكعو الحكـ التقكيمي الذم ينطبؽ عمى  ”الالند“عرؼ معجـ ك 
تسمى الجماليات نظرية اك عامة بقدر ما تأخذ عمى كاىميا تحديد  –التفريؽ بيف الجميؿ كالبشع 

ام طابع اية مجمكعة سمات مشتركة تصادؼ في ادراؾ كؿ االغراض التي تثير االنفعاؿ 
عندما تدرس مختمؼ االشكاؿ الفنية )دراسة االعماؿ الفنية(  الجمالي؛ كتسمى عممية اك خاصة

 .(2)كال عمى حدة"

كانت بكادره االكلى نابعة مف الفمسفة االغريقية الذيف كانكا مف ابرز الشعكب حضارة ف    
كيستندكف في مناظراتيـ كحكاراتيـ الفكرية عمى العقؿ كبرزت فنكف مختمفة لدييـ مف شعر 

 .طرح التساؤؿ حكؿ مفيـك الجماؿ ت عمىكمكسيقى كمسرح ساعد

الذم يعد  سقراط..., فيرل ماركسك  ىيجلك كانتك  ارسطوك  افالطونك  سقراطكمنيـ      
"الجماؿ ىك  اف ؛نو كبيف المنفعة كالخير كاالخالؽمف ابرز المنظريف ليذا المفيـك عندما ربط بي

 .(3)جماؿ ىادؼ, اذ اف الجميؿ ىك ما يحقؽ النفع اك الفائدة اك الغاية االخالقية العميا"

المفيـك قائـ عمى المعرفة العقمية كاف قيمتو مكضكعية ال حسية عمى اعتبار اف اف ىذا  يرل     
الحكاس تتغير مف شخص آلخر لذلؾ نجده ال يأبو بالجماؿ الحسي الذل يتغنى بو الشعراء 

                                                           
 .389(اسس الفمسفة ,د. تكفيؽ الطكيؿ :  1
 .367: 1 ,خميؿ احمد خميؿ: تعريب ,الالند الفمسفية, أندريو الالند (مكسكعة 2
 . 28(فمسفة الجماؿ اعالميا كمذاىبيا, د. أميرة حممي مطر : 3
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, فكانت نظرتو لمجماؿ تنصب تمامو بجماؿ النفس كالخمؽ الفاضؿكالفنانيف في عصره قدر اى
 االخالقية العميا.عمى انو تحقيقا لمفائدة 

" قد تميز عف باقي المثؿ بقابميتو لمرؤية ككضكحو لمبصر,...  رأل اف الجماؿ افالطوناما       
 .(1)"الجماؿ أحب االشياء الى االنساف فقد كاف

انو صكرة عقمية تنتمي اكثر الى عالـ المثؿ, فالشيء يككف جميال في نظره مف حيث الشكؿ  يرل
ال أنيا مثاؿ خالد في عالـ كليس المضمكف, كتتمثؿ في المكجكدات المحسكسة كاألعماؿ الفنية إ

 .المثؿ

المتكلدة حدد "المذة الجمالية ك  ,)فن الشعر(الذم تناكؿ مفيكـ الجماؿ في كتابو ارسطوكذلؾ      
عف التراجيديا كقد استطاع اف يكجو الفكر الجمالي تكجييا مختمفا عما ذىب اليو افالطكف كرأل 

ذلؾ أكد ارسطك  بكساطة ,افالطكف في االنفعاؿ الناتج عف تذكؽ الفنكف أثرا ضارا باتزاف النفس
 .(2).ا االنفعاؿ اثرا صحيا كعالجا ليااف ليذ

الفنكف الجميمَة ىي نكع مف المحاكاة, لكنيا محاكاة ال تتساكل بالنزعة الّطبيعية  كبنظره اف   
نما ىي محاكاة لما ينبغي أف يككف, فكاف يحيؿ الجماؿ إلى جكىر األشياء كحقيقتيا األصمية,  كا 
بدال مف رده إلى عالـ المثؿ الذم حدده افالطكف في نظريتو المعركفة فأرسطك عمى عكس ما 

 .نظرية االفالطكنية, فنجد اف نظرية المثؿ االفالطكنية تجاكزت الحكار العقميجاء في ال

"كأف الجماؿ الفني أرقى مف الجماؿ الّطبيعي؛ ألنو متكلد مف  ىيجلاما الفيمسكؼ االلماني       
العقؿ كنتاج الركح, كأف كؿ ما يأتي مف الركح أسمى مما ىك مكجكد في الطبيعة فالجماؿ الفني 
ىك الكاقع الكحيد المطابؽ لفكرة الجماؿ, بينما الجماؿ الطبيعي ىك اكؿ تعبير عف الجماؿ غير 

 .(3)انو جماؿ ناقص"

                                                           
 .43-42( فمسفة الجماؿ اعالميا كمذاىبيا, د. أميرة حممي مطر:  1
 .79: : المصدر نفسوينظر( 2
  8المدخؿ الى عمـ الجمؿ فكرة الجماؿ, ىيجؿ, تر: جكرج طرابيشي : ( 3
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ىك اال فمسفة الفف القائمة عمى االفكار التي يككف الشكؿ تجسيدا ليا, فكاف  فالجماؿ عنده ما    
ف رافضا لمجماؿ الطبيعي ألنو يرل أف ال جماؿ سكل الجماؿ العقمي كىك الجماؿ المكجكد في الف

 .الذم ىك نتاج العقؿ مع اإلحساس

مفيـك الجماؿ مرتبطا بالخير كفي العصر الحديث تغيرت االفكار كالرؤل كلـ يعد       
كاالخالؽ كالفضيمة كما كاف يرل أفالطكف, فقد تطكر نتيجة التأثر الكبير بالمتغيرات العممية التي 
تعنى بعالقة الجماؿ بالفنكف كاآلداب االخرل؛ بالفمسفة كالفف كاليندسة كالطِّب كغيرىا مف العمـك 

 اأُلخرل.

فقد قسـ قكل االدراؾ الى قسميف تمثؿ باإلدراؾ  ولف( )كرستيانكرأل الفيمسكؼ االلماني      
ذك المرتبة العميا كتتمثؿ بالعقؿ عممو المنطؽ كمثالو االعمى الحؽ, كاالدراؾ ذك المرتبة الدنيا 
كىك االدراؾ الحسي الذم لـ يضع لو عمما خاصا بو كجاء بعد ذلؾ تمميذه )بك مجارتف( مؤسس 

خاصا بو كىك عمـ الجماؿ الذم يعبر بدكره عف المعرفة ىذا العمـ؛ فكضع ليذا القسـ عمما 
 الحسية.

قاؿ "اف الجماؿ  )كانت(ك البد مف ذكر جيكد الفيمسكؼ الرائد في تأسيس عمـ الجماؿ كىك      
, خارج ام مقكلة مف مقكالت الفيـ, باعتباره مكضكعا  ىك ما يمكننا اف نتمثمو خارج ام مفيـك

 .(1)لمذة العامة, كلتقدير الجماؿ حؽ قدره البد مف امتالؾ عقؿ مثقؼ"

الجميؿ ىك  أفمقاييس تحدد مفيكـ الجماؿ بففي بداية االمر ذكر عدـ كجكد اصكؿ اك      
 .ةالذم يرضي الجميع بدكف سابؽ فكرة اك صكرة ذىني

فأدرؾ اف الجماؿ "قيمة ايجابية  جورج اوجستين سانتاياناننتقؿ الى الفيمسكؼ االسباني     
 . (2)باطنية ذات طابع محسكس, اك ىك المتعة النابعة مف صفة شيء مف االشياء"

                                                           
 .139جكرج طرابيشي:  ( المدخؿ الى عمـ الجمؿ فكرة الجماؿ, ىيجؿ, تر: 1
 . 471اسس الفمسفة :  ( 2
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ألكؿ مرة في القرف الثامف عشر عمى يد الفيمسكؼ االلماني  ككاف ظيكر مصطمح عمـ الجماؿ   
. "كاصبح ىدؼ ىذا العمـ محاكلة كصؼ كفيـ كتفسير الظكاىر الجمالية جوتميب بومجارتن
 .(1)كالخبرة الجمالية"

مف خالؿ قكلو "اف  جيروم ستولنيتركىناؾ مف اطمؽ عميو اسـ التجربة الجمالية كمنيـ        
 (2)مف كاجبنا دراسة عمـ الجماؿ بطريقة تجريبية"

قعية الكافية لمعمؿ الفني, كمف الكاجب فيـ ام شي فيرل مف الضركرم اكتساب المعرفة الكا     
نقكلو عف الفف مف خالؿ التجربة العينية, كتتمثؿ الطريقة التجريبية بأمريف؛ االكؿ )معيارم اك 

يضع لمفناف قكاعد يحتذ بيا كلمناقد مقاييس خاصة  فاألكؿفني( كالثاني ) تحميمي اك تصكيرم( 
التي تمكف الفناف مف االبداع في عممو الفني عمى العكس مف الجانب  باألسباببو, كال ييتـ 

التحميمي الذم يتركز اىتمامو حكؿ الظركؼ كالبكاعث المحيطة بالفناف حتى يصؿ الى تفسير 
 الطريقة التي تؤثر بيا اعمالو الفنية االبداعية بالمجتمع.

العمؿ الفني "يتصؼ بقيمة ذاتية حتى يستطيع اف يحكـ عمى العمؿ الفني بأنو جميؿ ألف       
عف الفائدة العممية..., فالفنكف الجميمة تشترؾ جميعيا في عنصر االبداع الشخصي  بقطع النظر

 .المتمقي نفس كتأنس تدىش بطريقة الفني العمؿ يصاغ اف يجب لذا (3)الحر"

"المذة عمى مفيكـ الجماؿ مصطمح  جان سيمون برتميميكاطمؽ المؤلؼ الفرنسي      
  .(4)الجمالية"

كاف يرل مف خالؿ ىذه المذة يستطيع الكصكؿ الى عالـ الفف فيك يربطو باإلدراؾ الحسي      
 لكنو ال يبحث في جكىر العمؿ االبداعي الفني بؿ يتركو دكف البحث فيو. 

 

                                                           
 .8التفضيؿ الجمالي دراسة في سيككلكجية التذكؽ الفني : ( 1
 .38-13: زكريا فؤاد. د: ترجمة ,النقد الفني دراسة جمالية فمسفية, جيرـك ستكلنيتز ( 2
 .17النقد الجمالي كأثره في النقد العربي : ( 3
 .383: لكقا نظمي.د, العزيز عبد انكر.د: ترجمة ,برتميمي(بحث في عمـ الجماؿ, جاف  4
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 . (1)كاستندكا الى اف لمجماؿ مبادئ كاسس "كلكف ليس مف الضركرم اف يتقيد بيا"    

 اف لقاعدة يستندكف فيـ كالظف؛ التخميف عمى قائما الجماؿ لمفيكـىـ تحديد اف نستنتج كبذلؾ   
 اعجاب تثير التي الجمالية بالصكرة االبداع ذلؾ جكىر كرسـ االبداع حؽ فناف لكؿ كاف حر الفف

 .المتمقي كدىشة
       

 عالقة الجمال بالعمل االدبي-

عندما نبدأ بقراءة ام نص أدبي البد مف معرفة االطر اك السياؽ اك المعايير التي تحيط       
بذلؾ النص فيناؾ عناصر مختمفة ترتبط بالنص كجمالية المفظ كجمالية التراكيب اك العبارات 
كجمالية االسمكب كجمالية االنسجاـ كاالتساؽ كجمالية االيقاع كجمالية الصكرة.. فكميا عناصر 

طة بالنص تؤدم كظيفة جمالية مختمفة عف االخرل, فال نستطيع اف ننظر الى النص مف مرتب
دكف اف نربط بيف المفردة المكجكدة مع السياؽ الذم يحيط بيا كذلؾ الصكرة كبقية العناصر 
فالبد مف كجكد تناسؽ بيف السياؽ كمضمكف النص حتى يتـ ادراؾ جمالية ىذا المضمكف في 

النص اك العمؿ  لمفردة اك الجممة في النص يككف حسب ما يتطمبو مكقعيا فيذاتو, كاف اختيار ا
 .االدبي كال يمكف 

المفردة اك الجممة جميمة مالـ نتعرؼ عمى مكقعيا مف الجمؿ اك العمؿ االدبي مف "عمى فالحكـ 
 . (2)مسرحية اك قصيدة اك قصة, اما ىي في حد ذاتيا فال ينبغي اف تكصؼ بالجماؿ اك القبح"

كاف عممية ارتباط الجماؿ بالعمؿ االدبي قائمة عمى كجكد اساس يقكـ عميو االطار        
 .مف االسس الركيزة في عمـ الجماؿ كيتحدد سياؽ النص كىك النظاـ الذم يعد

كيندرج تحت ىذا النظاـ حسف اختيار المفظ الداؿ عمى المعنى كجكدة رصؼ تمؾ االلفاظ في     
تفسيرا ليذا المعنى   ابي ىالل العسكريسياقات تركيبية ذات بناء لغكم محكـ كنجد في قكؿ 

بداؿ بعضيا مف بعض يكجب التئاـ الكالـ؛ كىك مف أحسف نعكتو كأزيف  "كتخير األلفاظ, كا 

                                                           
 .21النقد الجمالي كأثره في النقد العربي :  ( 1
 .71الفف كاالدب, د. ميشاؿ عاصي : ( 2
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أمكف مع ذلؾ منظكما مف حركؼ سيمة المخارج كاف أحسف لو كأدعى لمقمكب إليو, صفاتو, فإف 
ف اتفؽ لو أف يككف مكقعو فى اإلطناب كاإليجاز أليؽ بمكقعو, كأحؽ بالمقاـ كالحاؿ كاف جامعا  كا 
ف بمغ مع ذلؾ أف تككف مكارده تنبيؾ عف مصادره, كأكلو يكشؼ  لمحسف, بارعا فى الفضؿ؛ كا 

 .(1)قد جمع نياية الحسف, كبمغ أعمى مراتب التماـ"قناع آخره, كاف 

فالمعيار الجمالي في العمؿ االدبي يقكـ عمى التكامؿ بيف المفظ كالمعنى اك بيف الشكؿ       
بما فييا مف  بنية النصكالمضمكف مع مراعاة سياؽ القكؿ بما فيو سياؽ داخمي كالذم يمثؿ 

حسف اختيار المفظ كالعبارات كجكدة التراكيب, كسياؽ خارجي الذم يرتبط بكؿ ما يحيط بالمتكمـ 
 كالمتمقي مف ظركؼ كاحكاؿ.

 

 عالقة الجمال باألسموب : -

مالئمة طبيعة االلفاظ مع المعاني لتككيف صكرة تعبيرية قائمة عمى يتشكؿ ىذا المفيكـ ب      
 اعر كسالمة ذكقو في تككيف العبارات المناسبة لطبيعة النص.صدؽ الكاتب اك الش

الجماؿ "صفة الزمة لألساليب األدبية, ال غنى ليا عنو, ماداـ األديب معنيا بإمتاع القراء ك       
 .(2)كاحتراـ أذكاقيـ"

فالنصكص باختالؼ أشكاليا كتنكع مكاضيعيا, تصنؼ مف حيث االنتماء األسمكبي إلى       
أك أدبية, كالفرؽ بيف األسمكبيف كبير فاألدبي يعتمد عمى العاطفة كغالبا ما تككف الفكرة عممية 

مرتبطة بيا عمى عكس االسمكب العممي الذم تككف الفكرة فيو جافة تستند الى مصطمحات 
 .مستمدة مف العقؿ عممية لتككينيا

أف األسمكبية  فضال عفالتي تميز  كؿ كاحد منيما عف اآلخر,  الكثيرةكبكجكد الخصائص       
صفة يمكف أف تسكد أم نص مف النصكص فيي سمات لغكية تمثميا مجمكعة مف الثكابت 
كالمتغيرات, كبخاصة األسمكب األدبي الذم ييتـ بالتشخيص المنمؽ لمعاطفة, كييدؼ إلى إثارة 

                                                           
  148-147: ابراىيـ الفضؿ ابك محمد, البجاكم محمد عمي: تحقيؽ ,الصناعتيف, ابك ىالؿ العسكرم( 1
 .233تحميمية ألصكؿ األساليب األدبية, احمد الشايب :دراسة بالغية  -(األسمكب 2
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حد صكر خيالية, أكعف طريؽ تكرار المعنى الكا ماؿباستعاالنفعاؿ في نفس القارئ كالتأثير فيو 
بيانية, سبيمو في ذلؾ التفخيـ كالتعميـ, الجزالة كالقكة التي تعبر عف  عّدة صكركعرضو في 

 .حاسيس الفياضة كالعكاطؼ الحيػةاأل

كبما اف الجماؿ مرتبط بإحساس كعاطفة األديب اك الكاتب... فيك بذلؾ مرتبط بالحالة        
ة التي تصدر عف خيالو الذم ينتج صكرة تعبيرية رائعة ممزكجة مف المعاني كالعبارات النفسي

عما يختمج في نفسو مف افكار كغيرىا يختمؼ مف  انساف اسمكب خاص بو يعبرالمنمقة, فمكؿ 
 .لخياؿ كالعاطفة مف عناصر االسمكبشخص الى اخر؛ لذا فا

 

 :ــــ نشأتو وانواعو  مفيـــوم التعبيــــــرـ 

بمسانو, أك  مف كالـ سكاء كاف ذلؾ االنسافمفيكـ التعبير عمى انو ما يفصح بو عرؼ       
 كآرائو. هافكار لمتعبير عف قممو 

فيك كسيمة , اك المتحدث الكاتب شخصية نستطيع اف نتعرؼ عمى رالتعبي طريؽ كعف     
 .عما يدكر في خمده مف احاسيسح لإلفصااالنساف االكلى 

ال شؾ اف البكادر االكلى لنشأة التعبير مرتبطة بنشاة المغة؛ ألنيا اداة يستخدميا الفرد       
 .عما يجكؿ في خاطره مف افكار كرؤللمتعبير 

 . (1)نفسية مؤثرة في أداة التعبير" اجتماعية "إنسانية اتصاؿ كلككنيا كسيمة     

المنطكقة أك المكتكبة, كتصكير لما يحس بو كأف التعبير ىك المغة  المغة مرادفة لمتعبير,ف    
 .أفكار كصياغتو بالنطؽ أك الكتابةاالنساف مف كمشاعر ك 

 .(2)كاف المغة "ظاىرة اجتماعية حية نامية متطكرة...,التعرؼ التحديد كال تقبؿ بالجمكد" 

 
                                                           

 .175عمـ المغة, د.عمي عبد الكاحد كافي: ( 1
 . 46(نظريات في المغة, د. انيس فريحة, : 2
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 .قسميف )التعبير الشفكم كالتعبير الكتابي( عمى. االداءينقسـ التعبير مف حيث ك       

كزيادة القدرة  كمف مياراتو غرس الثقة بالنفس كغيره : يمثؿ المخاطبة بيف الفردفالتعبير الشفكم   
 .األفكار كتنظيمياعمى اختيار 

فيك كسيمة اتصاؿ بيف الفرد كمجتمعو كعف طريقو "ينقؿ المتكمـ آرائو, كأفكاره, كأحاسيسو       
  .اكثر مما نكتبفنحف نستمع كنتحدث  .(1)كمشاعره إلى اآلخريف"

 

 لأللفاظ هخالؿ اختيار فنية خاصة تعكس شخصية الكاتب  يمثؿ بدكره قيمةاما الكتابي:      
فكار ك مشاعر كآراء كا في نفسو مف اختالجاتيعبر عما يدكر عف طريقيا  كالعبارات التي

 .كتابة

المعالجة كطبيعة شفييا كاف أك تحريريا فإنو يككف عمى نكعيف بحسب نكع "التعبير ف      
المكضكع فإذا كاف المقصكد منو اتصاؿ الناس بعضيـ ببعض كالمحادثة كالمناقشة 
عف األفكار  كاإلخبار...كغير ذلؾ يسمى ىنا التعبير الكظيفي أما إذا كاف الغرض منو التعبير
 .(2)كالخكاطر النفسية كنقميا إلى اآلخريف بطريقة مشكقة مثيرة يسمى التعبير االبداعي"

كرية لدل االنساف اك المضمكف يرتبط احيانا بالقدرات الذىنية كالف الغرضفيك مف حيث      
 .في نفس المتمقي امؤثر  افني االذم يحمؿ طابعالتعبير االبداعي؛  فينتج عف ذلؾ

كدقة التعبير كجماؿ التركيب  طريقة التعبير الممزكجة "بمغة تتسـ الجدة كالمركنة, فضال عف
مع المحافظة عمى األسمكب األدبي البميغ بما يؤدم التأثير العميؽ في المتمقي,  كركعة األداء,
 .(3)قارئا أك سامعا"

                                                           
  .196(المرشد في تدريس المغة العربية, محمد شحادة زقكت, : 1
 .499د.سعاد عبد الكريـ الكائمي, :(اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية, د.طو عمي حسيف الدليمي,  2
(بحكث كدراسات في المغة العربية, قضايا معاصرة في المناىج كطرائؽ التدريس في مرحمتي الثانكية  3

 .271,الجامعية, د.سمير عبد الكىاب : 
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كأحاسيسو فيفصح عما في  أفكاره الكاتبفيو ابداعي ذاتي يقدـ  كيككف ىدؼ ىذا التعبير     
 .نفس المتمقيفي  بمغة بميغة تؤثر اخمو مف عكاطؼ ك بعبارات منتقاةد

 عف فيو يعبر االنسافك  غرضا كظيفيا عرفو بعض الباحثيفالذم يؤدم اما الكظيفي؛       
كيقكـ ىذا النكع مف التعبير بتكصيؿ األفكار كالمعمكمات  التي تحيط بو, قضاياالمشكالت ك ال

كممات محدكدة ككنو يمتـز بعمى أف يككف مفيكما ل المغكية كالمفظيةساليب خالؿ استعمالو لأل
  .كأساليب معينة

 

 نشأتيا وانواعيا: ــــ مفيوم الوصية-

د في المعاجـ المغكية بمعنى كصى؛ كصى الشيء بالشيء, أكصى الرجؿ ككصاه, عيد اليو, كر 
 (1)كالكصية ما اكصيت بو, كأكصيت اليو اذا جعمتو كصيؾ.

 اصطالحا: -

عمى اكتساب المحامد, اك "نكع مف االدب غايتو التكجيو كاالرشاد ,كالحث ىي  الكصية      
 .(2)التبصير بحسف السياسة, اك الدعكة الى مكاـر االخالؽ"

كتمثؿ خالصة الجيكد كالعطاءات الفكرية التي "يكتسبيا الفرد في تجاربو في حياتو اليكمية,      
 .(3)كمف تفاعؿ ىذه التجارب مع بيئتو كمجتمعو"

ة العربية, عرفو عرب الجاىمية كتمرسكا بو كما ىي "لكف مف الكاف النثر الفني القديـ في المغك 
الكصية كالـ يقاؿ, ك كانب حياتيـ االجتماعية,.... عرفكا الخطابة كمارسكىا, كتناكلكا فيو بعض ج

اك يكتب مف رئيس اك زعيـ اك سيد لقكمو, اك مف احد االبكيف ألبنائيما, اك ألحدىـ...في امر 

                                                           
 .321 -15/320ينظر: لسان العرب: ( 1
 .135(اساليب النثر الفني, لطيؼ محمد العكاـ, :  2
 .17(الكصايا في االدب العربي القديـ, سياـ الفريح, :  3
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. (1)االحساس بدنك االجؿ اك العـز عمى الرحمة كالفراؽ"مف امكر الدنيا كيكثر اف يككف ىذا عند 
يتحدد اسمكبيا المميز بمجمكعة مف االكامر كالنكاىي مضمنة الكعظ كاالرشاد كالتكجيو كتككف اما 

 . (2)شعرا اك نثرا

التراث العربي القديـ احتفظ بكثير مف الكصايا التي تناقمت عبر الركاة كالحفظة اف       
كاالحبار كالكينة؛ عمى الرغـ مف تعرض بعضيا لمتحكير كالتغيير اال اف البكادر االكلى لكجكد 
ىذا الفف كانت قد سبقت العصر الجاىمي الى اياـ السكمرييف, كتككف دراسة ىذا المكف االدبي 

 مؼ المجاالت منيا ما يككف تاريخي اك سياسي اك خمقي. تتسع لمخت

كبما اف االدب في االساس مرتبط بالحياة فيك مرتبط بالمجتمعات, كبشكؿ عاـ عالقة      
 . (3)االدب بالمجتمع عالقة متينة كمترابطة؛ فال "أدب كال فف اال في جماعة"

مف ليا  لما ,يخمك مف فف الكصاياالمجتمعات ال لذا فالمتعارؼ عميو اف ام مجتمع مف      
فأكثر التكجييات المكجية مف االباء لألبناء عمى شكؿ , يقة بأمكر الحياة كتربية االبناءصمة كث

كصايا تحمؿ اسسا كمفاىيـ فكرية كتربكية كاجتماعية فتجسد صكرة المجتمع كما يحممو مف معالـ 
مكر كسيرىا بشكؿ سكم كلما فيو مف كتجارب انتجتيا نكاة المجتمع لتساعدىـ عمى ادراؾ اال

 . (4)"محامد االمكر , اقامة لمتدبير, كالدليؿ عمى"تجمية االبصار, كاحياء لمتفكير

البنو  ذي اإلصبع العدوانيكنمتمس ذلؾ في بعض ما كرد مف النصكص الجاىمية ؛ كصية       
أباك قد فني وىو حي،  فقال لو: "يا بني ٕاندعا ابنو أسيدا؛  ذو اإلصبعلما احتضر  أسيد

وعاش حتى سئم العيش، وٕان موصيك بما ٕان حفظتو بمغت في قومك ما بمغتو، فاحفظ عني، 
ٔالن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع ليم يرفعوك، وابسط ليم وجيك يطيعوك، وال تستأثر عمييم 

صغارىم،  بشيء يسودوك، ؤاكرم صغارىم كما تكرم كبارىم، يكرمك كبارىم، ويكبر عمى مودتك

                                                           
  .233-199صالح الديف اليادم :  ديف,د.(االدب في عصر النبكة كالراش 1
(ينظر: كصايا االدباء كالخمفاء كالحكماء في العصر العباسي دراسة فنية, د.ركناؾ تكفيؽ عمي النكرسي :  2

13-14. 
 .45سيسيكلكجي " في القراءة كالنقد(, د. أنكر عبد الحميد المكسى : ( عمـ االجتماع االدبي)..منيج "3
 .23:  , تح: د. انعاـ فّكاؿ( االدب الكبير كاالدب الصغير, ابف المقفع 4
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واسمح بمالك، وارحم حريمك، وأعزز جارك، واعن من استعان بك، وأكرم ضيفك، وأسرع 
النيضة في الصريح؛ فٕان لك اجال ال يعدوك، وصن وجيك عن مسألة احد شيئا، فبذلك يتم 

 .(1)"سؤددك

نرل طريقة تركيب المفردات كبالغتيا كتكضيح دالالتيا كربط فكرة المكصي بالعالـ       
لخارجي كىك المجتمع الذم يحمؿ مؤثرات نفسية كفكرية الذم يحدد مدل ارتباط الفرد فيو, ا

كتميزت الكصايا في العصر الجاىمي ب "تركيب العبارات, كايثار السجع, مع المكازنة اك 
االزدكاج بيف الجمؿ, كقصر الجمؿ غالبا, ككثرة االمثاؿ كالحكـ في كصاياىـ, كغمبة االيجاز 

 .(2)ميتيا ببعض اساليب التخييؿ كالتصكير"عمييا, كتح

كفي العصر االسالمي ال تختمؼ فيو عما كانت عميو في العصر الجاىمي اال ببعض        
الميزات ك "ال يكاد يختمؼ في شكمو كمضمكنو عف الكصايا الجاىمية , الميـ اال فيما نزع اليو 

بعد عف االلفاظ البدكية الخشنة كاالقالؿ االسمكب االنشائي بعامة في ىذا العصر مف البساطة كال
مف السجع, كالبعد عف النزعات الجاىمة في المكضكعات كالمعاني  التي جاء االسالـ بأبطاليا 

 . (3)كالتنفير منيا"

كالجدير بالذكر ايضا ما جاء عمى لساف االنبياء كالمرسميف مف كصايا؛ كمنيا كصية نبي اهلل     
عف عبد الرحمف بف أبزل "رحمو اهلل" قاؿ: قاؿ داككد النبي)عميو السالـ(  داوود ألبنو سميمان

"كن لميتيم كاألب الرحيم. واعمم أنك كما تزرع تحصد. ومثل المرأة الصالحة لبعميا كالممك 
المتوج بالتاج المخوض بالذىب ، كمما رآىا قرت بيا عيناه. ومثل المرأة السوء لبعميا، كالحمل 

خ الكبير. واعمم ان خطبة األحمق في نادي قومو، كمثل المغني عند رأس الثقيل عمى الشي
الميت. وال تعدن اخاك شيئا ثم ال تنجزه؛ فتورث بينك وبينو عداوة. وتعوذ باهلل من صاحب ان 

                                                           
. االدب الجاىمي قضايا, كفنكف, كنصكص, أ.د. حسني عبد الجميؿ يكسؼ 46:  1( جميرة خطب العرب ,  1
 :538. 
 .199الراشديف : ( االدب في عصر النبكة ك  2
 .231(االدب في عصر النبكة كالراشديف :  3
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ذكرت اهلل لم يعنك، وان نسيتو لم يذكرك، وىو :الشيطان. واذكر ما تكره ان يذكر منك في 
 . (1)ا خموت"نادي قومك، فال تفعمو اذ

عند مالحظة نصكص الكصايا الخاصة باألنبياء نجد انيا ذات صياغة اسمكبية محكمة؛       
كنجد في النص اسمكب التشبيو كباألخص التشبيو التاـ الذم تمثؿ في جمؿ كثيرة مف الكصية 

 بدءا مف "كف لميتيـ كاألب الرحيـ... اف خطبة االحمؽ في نادم قكمو كمثؿ المغني...

"عن عبداهلل بن عمرو قال كنا عند رسول  "عميو السالـ" نوحكمنيا ايضا كصية نبي اهلل        
اهلل "صمى اهلل عميو وسمم" ...، قال ان نبي اهلل نوحا لما حضرتو الوفاة قال ألبنو اني قاص 
عميك الوصية آمرك بأثنتين وأنياك عن اثنتين آمرك بال الو اال اهلل فأن السماوات السبع 

األرضين السبع لو كن حمقة مبيمة قصمتين ال الو اال اهلل وسبحان اهلل وبحمده فأنيا صالة و 
كل شيء وبيا يرزق الخمق وأنياك عن الشرك والكبر،...والكبر؛ سفو الحق وغمص الناس؛ 

 .(2)"اي احتقارىم

مرىـ بعبادة ابية رائعة؛ مف خالؿ كيمتمس القارئ اف نبي اهلل نكح كظؼ االلفاظ بطريقة اسمك      
المتمثؿ بالشرؾ فكاف مف خالؿ اسمكب  االسمكب االخر, اما كترؾ عبادة ما سكاهاهلل تعالى, 

 .ي الذم بينو انو مف كبائر الذنكبالني

عمى حؽ اهلل تعالى عمميان كعمميان, عمميان باعتقاد إلو  ككصؼ الشرؾ بالظمـ العظيـ ألنو تعدِ       
 .سبحانو اهلل, كعمميا بعبادة غيرهغير 

اما في العصر االمكم الذم انتشرت فيو الثقافة كالفتكحات كاخذ الناس يطمبكف العمـ      
كالكتابة كالقراءة مف اجؿ تربية الناشئة كلكي يحترمكا عادات العرب فكانت الكصية في ىذا 

ب العصر تيدؼ الى احتراـ ىيبة الدكلة كالسياسة الحكيمة كتعزيز عنصر االختالط بيف العر 

                                                           
 . 25-24(المنتخب مف كصايا االباء لألبناء :  1
 كابف العراقي الجميميف الحافظيف: تحرير ,ق(837ابي بكر الييثمي) ت ينظر: مجمع الزكائد كمنبع الفكائد,( 2

 .219: 4,حجر
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كالفرس كغيرىـ مف االعراؽ ككيفية سير ىذه االمكر عف طريؽ الرشد كاالتعاظ اك الشدة كالحـز 
 اف اقتضت بعض االمكر.

كفي العصر العباسي الذم بمغت فيو الكتابة اكج ازدىارىا؛ فيك العصر الذىبي لمكتابة      
افة الى تناكؿ جكانب الفنية, فأصبحت الكصية عممية نقؿ لرؤل كأفكار كفمسفة المكصي باإلض

اجتماعية كسياسية "بإمكاف المؤرخ اف يستفيد منيا ككثائؽ في السياسة كاالجتماع بغض النظر 
 . (1)عف الجانب الفني فيو"

كلما كاف ىدؼ المكصي ىك "التأثير في المتمقي, فقد كجب عميو الترتيب المنطقي ألفكاره       
تسمسميا بحيث يككف الجزء التالي مبنيا عمى سابقو, كالسعي الى بنائيا بناء محكما, مف حيث 

كبذا يككف التسمسؿ جميا كاضحا, يستطيع ، كتككف كؿ فكرة تخدـ غرض المكضكع, خدمة دقيقة
 .(2)المتمقي تتبعو كصكال الى الكحدة المكضكعية لمكصية"

اـ السمطانية عند فكانت متأثرة باألدب الفارسي كاليكناني كذلؾ بما جاءت بو اآلداب كاألحك      
األمـ األخرل كما جاءت بو كتب التراجـ عمى ألسنة الممكؾ كالحكاـ كبعض ما جاء في أميات 
كمصادر تمؾ األمـ عف طريؽ الترجمة, كتنكعت الكصايا في ىذا العصر منيا الفنية كمنيا 

 التعميمية كمنيا النقدية...

  (3)...كتنكعت الكصايا في تمؾ الحقبة منيا

  وصايا الحكماء:ــ 1     

تتضمف معاني حكيمة, ألنيا تنقؿ "كانت مرتبطة بالحكمة كتصدر عف رجؿ حكيـ لذا فيي       
. كىذه الكصايا تتميز بػ "االيجاز, كدقة  التعبير, كغالبا ما تككف زاخرة (4)خبرة المكصي كدربتو"

 .(1)باألقكاؿ البميغة المؤثرة في النفكس"

                                                           
 .153العباسي, حسيف عمي الينداكم : ( اشكاؿ الخطاب النثرم  الفني في العصر  1
 .197(كصايا اآلباء كالخمفاء كالحكماء في العصر العباسي دراسة فنية :  2
 . 23:  1لدليمي, ( ينظر: جميرة كصايا العرب, محمد نايؼ ا 3
 .61: ادب الكصايا في العصر الجاىمي, سياـ الفريح(  4
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"يا بني: قد كبرت كصى بنيو  زىير بن جناب الكمبيكمف ىذه الكصايا ما جاء عمى لساف      
فاحفظوا عني ما  سني، وبمغت حرسا من دىري، فأحكمتني التجارب، واالمور تجربة واختبار،

اقول وعوه، اياكم والخور عند المصائب، والتواكل عند النوائب، فأن ذلك داعية لمغم، وشماتة 
ء الظن بالرب، وأياكم ان تكونوا باألحداث مغترين، وليا آمنين، ومنيا ساخرين، لمعدو، وسو 

فأنو ما سخر قوم قط اال ابتموا، ولكن توقعوىا، فإنما االنسان في الدنيا غرض تعاوره الرماة، 
  .(2)"فمقصر دونو، ومجاوز لموضعو، وواقع عن يمينو وشمالو، ثم البد انو مصيبة

بطريقة اسمكبية محكر جمالي صيغ رسمت جممة مف النصح كاالرشاد؛ حممت ىذه الكصية      
عدـ الضعؼ عندما تتكالى المصائب تككف لدييـ برائعة خالؿ الحديث الذم نّصو المكصي لبنيو 

 انماز كاسمكبيا  تداكلكـ, كنجد شكؿ الكصيةالنكائب فال تجعمكا الرماة  قكة كعزيمة عمى مقارعة
كاالسمكب ( تجربة كاختبار, كسكء الضف بالربحكمتني التجارب...كاالمكر أ)مؿ منيا بقصر الج

األمكر االسمكب الخبرم بقكلو  فضال عفالتحذيرم الكاضح مف خالؿ قكلو "اياكـ كالخكر...
 بة, إف اإلنساف في الدنيا غرض.تجر 

 

 وصايا الزواج: ــ2

امامة كيحدد ىذا النكع مف الكصايا بأنو يصدر مف أب ألبنو اك اـ لبنتيا كمنيا كصية       
أي بنية! انك فارقت الجو الذي منو  "ألبنتيا عند الزفاؼ ارسمت امامة الى ابنتيا  بنت الحارث

خرجت، وخمفت العش الذي فيو درجت، الى وكر لم تعرفيو، وقرين لم تألفيو، فاصبح عميك 
. ثم اتقي مع ذلك الفرح ان كان ترحا، .كا. فكوني لو امة يكون لك عبدا وشيكا.رقيبا وممي

واالكتئاب عنده ان كان فرحا؛ فان الخصمة االولى من التقصير والخصمة الثانية من التكدير. 
وكوني اشد ما تكونين لو اعظاما؛ يكن اشد ما يكون اكراما. واشد ما تكونين لو موافقة؛ يكن 

       ( 3)". ن لو مرافقةاطول ما تكوني

                                                                                                                                                                      
 .62:   المصدر نفسو( 1
 .289:  1(جميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة ,  2
 .146-143(المنتخب مف كصايا االباء لألبناء :  3



 في المنيج والمصطمحات ةإضاء                           التمييـــــــد  
 

 
19 

اختصت  إذكفييا جمع بيف مختمؼ النكاحي الظاىرية كالجمالية كالمعنكية في آف كاحد      
بعرض اسمكبي محكـ كعمدت إلى األمكر الخفية التي ال تدركيا الفتاة في تمؾ المرحمة, كيؼ ال 

 كىي صادرة عف امرأة حكيمة نافذة الخبرة كالبالغة.
 

 :المموك وابناء المموكوصايا ــ 3

"ومنيا وصية افريقيس ممك المغرب ألخيو يقدميا الممكؾ لكزرائيـ كشعكبيـ كقبائميـ        
اسعد فقال لو " قد عممت ما عيد الي ابونا مما عيد اليو ابوه من وصايا االباء واالجداد في 

ني عميو من بث العدل سياسة ىذا الممك الذي اوتينا من دون غيرنا، فعميك بالتمسك بما وجدت
 . (1)"واصطناع الرجال ومكابدة العدو والصفح عند االقتدار وسد الثغور واتقاء الخمل

 .اباه كاجداده مف السياسة كالحكـككانت كصيتو ألخيو اف يبقى ممتزما عمى ما كاف عميو        

الجاىمية بدخكؿ  بعد ذلؾ تنكعت مكضكعات الكصايا نتيجة لمتنكع الفكرم الذم طرأ عمى الحياة
 .االسالـ كاالنفتاح عمى معالـ كافاؽ حضارية جديدة

 "...دينية ػ سياسية ػ اجتماعية كمكضكعات اخرل"فأصبحت مكضكعاتيا متنكعة. كمنيا       
. فقد "تطكر مفيـك الكصية في العصر االسالمي تطكرا ممحكظا حيث اتخاذ اتجاىات كابعادا (2)

 .(3)بييا في العصر الذم سبقو"كمدلكالت لـ نجد ليا ما يش

 الوصايا الدينيـة: ـــ3

صر االسالمي ىي كصايا الكعظية فاف اغمب الكصايا في العاك كتعرؼ الكصية الدينية       
 .كاف مكضكعيادينية أيا 

صايا االباء لألبناء في ىذا العصر بالحفاظ عمة بنية المجتمع ككيانو اعتمادا كاسيمت "ك       
 . (1)الديف الجديد مف آثار في حياة االمة كقيميا كاتجاىاتيا" عمى ما تركو

                                                           
 .48:  , تح: د. نزار أباظة(كصايا الممكؾ كابناء الممكؾ مف كلد قحطاف بف ىكد 1
 .125( كصايا االباء كالخمفاء كالحكماء في العصر العباسي دراسة فنية :  2
 .11:  2(جميرة كصايا العرب ,  3
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)عمييما السالـ( التي يكصيو فييا عمي بن ابي طالب ألبنو الحسنكمنيا كصية االماـ        
"يا بني، اوصيك بتقوى اهلل في الغيب والشيادة، بتقكل اهلل  كالسير عمى نيج جدىـ رسكؿ اهلل 

والغضب، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في النشاط والكسل، والرضا وكممة اهلل في الرضا 
"يا بني اني ألبنو  العباس بن عبد المطمب. ككصية (2)"عن اهلل ـ عز وجل في الشدة والرخاء

موصيك بحب اهلل وحب طاعتو، وخوف اهلل وخوف معصيتو. فأنك اذا احببت اهلل وطاعتو؛ 
يتو لم تضر احدا، واذا كنت كذلك ، لم تكره الموت متى نفعك كل احد، واذا خفت اهلل ومعص

  .(3)"اتاك

 الوصايا السياسيـة: ــ4

"لـ يعد النظاـ القائـ نظاـ قبيمة أك عشيرة تضع لنفسيا التشريعات كالقكانيف التي تراعي فييا      
مصمحة افرادىا حسب, كانما تجمعت كؿ القبائؿ كالعشائر عمى نظاـ كاحد, بعد اف كحدىا 

كميـ  الناس عدّ االسالـ كجعميا امة كاحدة كاباد انظمتيا كقكانينيا بالقانكف االسالمي الجديد الذم 
سكاسية امامو, ليـ ما ألم فرد مف افراد ىذم االمة مف الحقكؽ, كعميو ما عمييـ مف 

     .(4)الكاجبات"

"يا بني اطيعوا األرشد فاألرشد كصى بنيو  حمير بن سبأ بن يعرب بن قحطانكمنيا كصية      
بينكم، وانو  منكم، وال تعصوا اخاكم اليميسع، فأنو خميفتي من بعد اهلل فيكم وأميني فيما

 .(5)"لسيفكم وانتم حد ذلك السيف، وانو لرمحكم، وانتم سنان ذلك الرمح

كىذه الكصايا حممت جممة مف النصح كاالرشاد مقدمة مف الحكاـ اك الممكؾ ألبنائيـ       
كاكلياء عيدىـ "كيشبو ىذا الصنؼ مف التبميغ الكالـ الذم جرت العادة عمى اف يكجيو الممكؾ 

 .(1)اكلياء عيدىـ الذيف سيخمفكنيـ في مناصبيـ"ألبنائيـ ك 

                                                                                                                                                                      
 .96(كصايا االباء الى االبناء :  1
  .134: المصدر نفسو(  2
 .54(المنتخب مف كصايا االباء لألبناء :  3
  .12: المنتخب مف كصايا االباء لألبناء( 4
 .25(كصايا الممكؾ كابناء الممكؾ مف كلد قحطاف بف ىكد :  5
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 الوصايا االجتماعية:ــ 5

ىذا النكع مف الكصايا لـ يكف كليد العصر االسالمي بؿ كاف كاضحا في العصر الجاىمي     
اجتماعية اال اف مضامينو قد اختمؼ في العصر الجديد ذلؾ اصبحت تتركز عمى اسس 

 كحضارية مختمفة.

 ( 2)."النصح كاالرشاد كالتربية ككصية االباء إلى االبناء كاالميات إلى البنات"يقصد بو ك    

ال تعدـ في انشائيا تربية جيؿ "كذلؾ ألف كصايا االباء لألبناء ذات طابع خمقي تعميمي     
مسمح باإليماف كمشرب بحب الخير...كاف االباء كانكا حريصيف كؿ الحرص اف يقدمكا ألبنائيـ 

 (3)ماعندىـ".افضؿ 
 

 :عند العرب والغرب القدامى مفيوم االسموب-

ابن ككثيرا ما كاف النقاد يصمكنيا بمفاىيـ اخرل كالكالـ عند تنكعت االساليب عند العرب      
"انما يعرؼ فضؿ القرآف مف كثر نظره, كاتسع عممو, كفيـ مذاىب  كما يظير في قكلو قتيبة

 .(4)العرب كافتنانيا في االساليب كما خص اهلل بو لغتيا دكف جميع المغات"

 ففييا:خذه آلكالـ, كمعناىا طرؽ القكؿ كمفي اكلمعرب المجازات "كفي مكضع آخر ذكر      
 ..,كاإلظيار كالتكرار, كاالخفاء ,ؼكالحذ ,يركالتأخ كالتقديـ, كالقمب, كالتمثيؿ, االستعارة,

 .(5)كالجميع خطاب الكاحد" كمخاطبة الكاحد مخاطبة الجميع,

بمفيـك الطريقة اك المذىب كاكد عمى اف ىػ( 388)ت الخطابيعند  ىذا المفيـككاقترف      
فقد  ىػ(433)ت الباقالنياالساليب مناىج مطركقة في المغة الفنية يشترؾ فييا الشعراء.., اما 

                                                                                                                                                                      
 .179:  1مضامينو كاشكالو, عمي بف محمد,  -رف الخامس(النثر االدبي االندلسي في الق 1
 .52(النثر الجيادم في العصر االمكم, يكسؼ سميماف الطحاف, :  2
 .77:  2(جميرة كصايا العرب, محمد نايؼ الدليمي,  3
 .78:  ,صقر احمد السيد: تحقيؽ (تأكيؿ مشكؿ القراف, ابف قتيبة, 4
 .79:  المصدر نفسو(  5
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كازف بيف االسمكب كالنظـ كاكد عمى اف "النظـ ىك جكدة التأليؼ عمكما, كاالسمكب نكع مف انكاع 
 .(1)التأليؼ"

 االحتذاءعندما قاؿ "كاعمـ أف  ىػ(471)تعبد القاىر الجرجانيكيتضح بصكرة دقيقة عند      
كأسمكبا,  االشاعر في معنى لو غرض يبتدئ, أف يزهتمك  كتقديرهعند الشعراء, كأىؿ العمـ بالشعر 

كاألسمكب الضرب مف النظـ كالطريقة فيو, فيعمد شاعر آخر إلى ذلؾ األسمكب يجيء بو في 
 .(2)شعره"

غيره امثاؿ  الذم كاف متأثرا بآراء ىػ(626)تالسكاكينجد  كعند بقية النقاد      
التعبير الذم عده عنصرا يقـك لذم ربط بيف مفيكـ االسمكب كبيف ا ..,ىػ(.538)تالزمخشري

 .(3)عميو العمؿ الفني كاساس يستند لو االسمكب

الذم خصص منيجا خاصا باالسمكب في  ىػ(684)تحازم القرطاجنيننتقؿ بعد ذلؾ الى     
"لما كانت األغراض الشعرية يكقع في كاحد  عندما قاؿ )منياج البمغاء وسراج االدباء(كتابو 

منيا الجممة الكبيرة مف المعاني كالمقاصد, ككانت لتمؾ المعاني جيات فييا تكجد كمسائؿ منيا 
تقتنى كجية كصؼ المحبكب كجية كصؼ الخياؿ كجية كصؼ الطمكؿ كجية كصؼ يـك النكل 

مرار عمى تمؾ الجيات كما جرل مجرل ذلؾ في غرض النسيب, ككانت تحصؿ لمنفس باالست
كالنقمة مف بعضيا إلى بعض كبكيفية االطراد في المعاني صكرة كىيأة تسمى األسمكب, كجب أف 

 . (4)تككف نسبة األسمكب, كجب أف تككف نسبة األسمكب إلى المعاني نسبة النظـ إلى األلفاظ "

اعتبار االسمكب  مف كجييف "االكؿ ىكيحدد مفيكـ االسمكب  ىػ(838)تابن خمدوننجد ك       
 . (5)متعمقا بالمعاني, كالثاني ىك النظر اليو عمى انو عبارة عف مناىج مطركقة في المغة الفنية"

 بقكلوىناؾ فرؽ بينو كبيف المغة ف اف كبيّ  اال انو يخالفو في مسألة مقابمة االسمكب بالنظـ ؛    
                                                           

 .7كاالبداع : المغة ( 1
 ..468: محمكد محمد شاكر:تحقيؽ ,(دالئؿ االعجاز, عبدالقاىر الجرجاني 2
, السكاكي 3  .296: ىنداكم الحميد عبد. د ,(ينظر: مفتاح العمـك
 .116: الخكجة ابك الحبيب محمد: تح, (منياج البمغاء كسراج االدباء, حاـز القرطاجني 4
 .23(المغة كاالبداع :  5
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فاعمـ أنيا عبارة عندىـ عف المنكاؿ الذم ينسج فيو التراكيب أك القالب الذم يفرغ بو كال "    
إفادتو كماؿ ال باعتبار ك الذم ىك كظيفة اإلعراب إفادتو أصؿ المعنى  باعتباريرجع إلى الكالـ 

و المعنى مف خكاص التراكيب الذم ىك كظيفة البالغة ك البياف ك ال باعتبار الكزف كما استعمم
نما  العرب فيو الذم ىك كظيفة العركض فيذه العمكـ الثالثة خارجة عف ىذه الصناعة الشعرية كا 
يرجع إلى صكرة ذىنية لمتراكيب المنتظمة كميان باعتبار انطباقيا عمى تركيب خاص كتمؾ الصكرة 

ينتقي ينتزعيا الذىف مف أعياف التراكيب كأشخاصيا كيصيرىا في الخياؿ كالقالب أك المنكاؿ ثـ 
فيو رصا كما يفعمو البناء في  صيافير التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار اإلعراب ك البياف 

القالب أك النساج في المنكاؿ حتى يتسع القالب بحصكؿ التراكيب الكافية بمقصكد الكالـ كيقع 
 . (1)عمى الصكرة الصحيحة باعتبار ممكة المساف العربي فيو"

عنده صكرة ذىنية ال تأخذ الشكؿ المتجسد كبما اف االسمكب يعنى بدراسة بنية النص الداخمية    
 إال بتماـ التراكػيب المغكية.

ضعيفة الصمة  فكاف يرل اف كممة اسمكب "فقيرة في دالالتيا العادية, شكري عياداما الناقد     
حي...كقد تضاؼ الى بأصؿ مادتيا )سمب( كىذا يمكف اف يخمييا لممعنى االصطال

)العرب(اك)الكالـ(,سكاء اضيفت اـ لـ تضؼ فالسياؽ يدؿ دائما عمى اف المراد بيا طرؽ مختمفة 
 .(2)في استعماؿ المغة عمى كجو يقصد بو التأثير"

 : أما عند الغرب-

فارتبطت دراستو  بالدراسات  امىفيكـ مف الغرب ىـ اليكناف القدابرز مف تمثؿ ىذا الم     
البالغية لدييـ فكانكا يعدكه "كثمرة لمجيد الذم يبذلو الكتاب في صنعو الكتابة. لذلؾ درسكه في 

ثـ في عالقتو بالمكضكعات, مضاميف ىذه الكتابة, كالكالـ  عالقتو بصاحبو, ام الكتاب االديب,
 . (3)المضاميف"فييا, كعالقتو ايضا بالنكع االدبي, االطار الشكمي ليذه 

                                                           
 .397: 2 ,الدركيش محمد عبداهلل: تح,ىػ(838(مقدمة ابف خمكف, ابف خمدكف)ت  1
 .16-15د. شكرم محمد عياد :  مبادئ عمـ االسمكب العربي, -(المغة كاالبداع 2
 .151(المغة كاالسمكب دراسة : 3
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كقكاعد االسمكب "عند الالتيف ثـ في اآلداب االكربية في العصر الكالسيكي استمدت مف        
كلـ يكف فف الخطابة  كتابع التأليؼ فييا كثيركف بعده. اعد الخطابة التي استخمصيا ارسطكقك 

لممكضكع مف ناحية, عنده مقصكرا عمى اساليب التعبير بؿ كاف يشمؿ تأليؼ المعاني المناسبة 
 . (1)كلطبائع المخاطبيف مف ناحية اخرل"

كما تككف طباع الشخص يككف كاف مرتبط بطبيعة الشخص بقكلو " افالطونكعند      
 (2)".اسمكبو

الذيف ربطكا بيف مفيـك االسمكب كالبالغة جعمكه "مرادفا لمبالغة كربما خصكه بمعنى اضيؽ ك     
 . (3)مف ذلؾ كىك مستكل التعبير"

فرقكا بيف ثالث انكاع مف االساليب كىي " االسمكب البسيط؛  الركماففاليكناف كمف بعدىـ     
الذم يككف قريب مف لغة المحادثة بنبرتو العادية كخمكه مف التزيينات, كاالسمكب المتكسط؛ يككف 

ك االسمكب قريب مف التاريخ كالممياة مف خالؿ مالئمتو لمعكاطؼ كاالفكار الدقيقة, كالثالث كى
الجزؿ الذم يككف اقرب الى المأساة مف غيرىا ؛فأنو تميز بنبؿ االفكار كعمؽ العكاطؼ كفخامة 

 . (4)الصكر كالمفردات"

الذم ربط بيف االسمكب كالمكضكعات التي يعالجيا الكاتب اك االديب كما يحيط  فرجيلمنيـ    
بيا مف "الظرؼ االجتماعي, كاالسماء, كالحيكانات, كاالدكات, كاالمكنة ,كالنباتات, التي تالئـ 

 .(5)المكضكعات المطركقة"

                                                           
 .23(المغة كاالبداع : 1
 .152(اللغة واالسلوب, عبدهللا بهلول:  2
 الصفحة نفسيا.:  المغة كاالسمكب(  3
 .154: المصدر نفسو  ( 4
 .152: المصدر نفسو ( 5
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 :ةبالسيسيولوجية عالقة االسموبيـــ 

سمكبية سيسيكلكجية " ينحك التفكير الى العقؿ الركسي عند النظر الى منيجية الدراسة "ا     
الذم يعد مف ركاد االسمكبية السيسيكلكجية ؛ مف خالؿ عدـ اكتفائو بالخطاب  ميخائيل باختين*

 .الخطاب بالعالـ الخارجي المجتمعيالمغكم الداخمي بؿ كانت مساعيو لربط ذلؾ 

تدرس األسمكب مف الداخؿ كمف ثـ بعد ذلؾ  فيك بذلؾ يكضح اف االسمكبية السيسيكلكجية     
تدمجو بالمجتمع الخارجي كتظير مكقؼ الكاتب مف العالـ المحيط بو ؛ فيي تجمع بيف بنية 

 .(1)الخطاب كبنية المرجع

كطريقة  يالمكصالكصايا قائمة عمى دراسة أسمكب  في فف السيسيكلكجيافالدراسة االسمكبية      
        .كمدل ارتباطو بالعالـ المحيط بو المفردات عرض فضال عفتعبيره كصياغة الكممات ككتابتيا 

 .(2)طبيعة كمقاصد الشخص المتكمـ اك الكاتب""االسمكب كتتحدد عف طريؽ    

الى تحميؿ الخطاب االدبي كبياف مميزاتو الفنية بكصفيا مصطمحا تيدؼ األسمكبية ف     
التركيز عمى عممية سرد النص بطريقة مقنعة كمفيكمة لتسيؿ عمى المتمقي  فضال عفكالجمالية, 

استيعابو كفيمو كالتأثير بو؛ كىذا التأثير ينصب حكؿ اىتماـ الكاتب ببناء كالمو بطريقة ممفتو 
 لكاتب.لمنظر يجعؿ المتمقي منجذبا لما يريده ا

    

                                                                                                                                                                      

ـ( مف اىـ المفكريف لمعمـك 1895)سنة  *(ميخائيؿ ميخايمكفتش باخنيف: فيمسكؼ ركسي كلد في اكركيؿ
االنسانية كاعظـ المنظريف الدراسات االدبية, مف عائمة ارستقراطية ككاف كالده كاتبا في مصرؼ, درس فقو المغة 

ـ  نشر كتابو عف دستكيفسكي  اما 1963ـ, كفي عاـ 1918في جامعة اكديسا كمف ثـ بتركغراد كتخرج سنة 
ـ بعد ذلؾ تدىكرت صحتو كاستقر في مكسكك 1965بعد عكائؽ عديدة مرت بو عاـ كتابو عف رابميو فقد نشره 

المبدأ  -ـ عف عمر يناىز الثمانيف عاـ. ) ينظر : ميخائيؿ باختيف1975في معتزؿ كميمكفسؾ كمات ىناؾ عاـ 
 (26-15الحكارم, تكدكركؼ:  

 . 35(ينظر: سكسيكلكجيا االسمكب, جميؿ حمداكم : 1
 .248االدبي العربي في القرف العشريف , ابراىيـ عبد العزيز السمرم :  ( اتجاىات النقد 2
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اف االسمكبية تقكـ عمى البحث "عما يتميز بو الكالـ الفني عف بقية مستكيات جاكبسون يرل   
 .(1)الخطاب اكال, كعف سائر الفنكف االنسانية ثاني"

كىذا يعني اف مف يريد اف يدرس النص االدبي دراسة اسمكبية البد لو مف اف يقارف النتاج      
 ات ليبيف ميزاتو كخصائصو. االدبي مع غيره مف النتاج

 .(2)""بأنيا كصؼ لمنص االدبي حسب طرائؽ مستقاة مف المسانيات ميشال اريفايكيعرفيا     

فكاف يرل اف االسمكبية  كأيد دكالس ىذا الرأم بقكلو؛ اف االسمكبية منيج لساني, اما ريفاتار   
عمـ ييدؼ الى الكشؼ عف العناصر التي بيا يستطيع المؤلؼ مراقبة حرية االدراؾ لدل القارئ 

 .رض كجية نضره عميو عف طريؽ الفيـالمتقبؿ كف

انيا  رألديفيد روبي لكف  لذا فيي ظاىرة حمؿ الذىف عمى فيـ معيف كادراؾ مخصكص     
 .(3)االدبية لمنص"تركز عمى االشكاؿ "دراسة 

مف بيف الفنكف االدبية  كلما بدأت في البحث كالدراسة عف ىذا الفف كجدت اف لو اىمية كبيرة    
بحياة المجتمع بصكرة عامة كحياة الفرد بصكرة خاصة, فكانت قائمة عمى  رتباطوالاالخرل 

تحقيؽ ظركؼ اجتماعية مناسبة لحياة الفرد مف خالؿ االعتماد عمى تككينو الذاتي مف جية كمف 
 جية اخرل اعتماده عمى تككينو المجتمعي بحكـ عالقتو كتفاعمو مع االخريف.

اليكناف عبركا عف طبيعة  النقادة االجتماعية, كنجد اف اف العمؿ االدبي ىك انعكاس لمحيا     
 .عالقة االدب بالمجتمع مف خالؿ ما جاءكا بو مف نصكص

اكؿ مف بيف ىذه العالقة عندما قاـ بأبعاد الشعراء عف  افالطونكمنيـ الفيمسكؼ اليكناني     
ينظمكف اشعارىـ جميكريتو الفضمى الذيف كاف يراىـ يفسدكف االخالؽ كقرب فئة منيـ الذيف 

 .(1)ألثارة ركح الحماسة لدل المحاربيف كجعميـ في مرتبة تقديرية عالية
                                                           

ياتيا , مكسى سامح ربابعة : االسمكبية مفاىيميا كتجم  .37االسمكبية كاالسمكب , د.عبد السالـ المسدم : ( 1
9-12 
   .49-48مكب : ساالسمكبية كاال( 2
 .36النص كاالسمكبية بيف النظرية كالتطبيؽ, عبد اهلل بف ذريؿ : ( 3
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العالقة المترابطة بيف فييا ف في نظرية المحاكاة بيّ التي عرضيا  ارسطوجيكد  فضال عف    
الذم  ,االدب كالمجتمع, فكاف يرل اف العالـ مقسـ الى عالـ مثالي كعالـ آخر طبيعي محسكس

 .(2)بالصكرة المشكىة التي تعكس عالـ المثؿ, فالعالـ الطبيعي ىك محاكاة لعالـ المثؿمثمو 

ميالدم عف طريؽ المفكر االيطالي  18كتعكد اكلى محاكالت ربط االدب بالمجتمع لمقرف      
ـ , الذم حاكؿ فيو 1725* في كتابو "مبادئ العمـ الجديد" الذم اصدره سنة جيامبا تيستا فيكو

حـ ىكميركس بالمجتمع العشائرم, كالدراما لديو تنشأ مع ظيكر المدينة التي تسكدىا ربط مال
 .(3)المجتمعات

كنستطيع اف نقكؿ اف كؿ نص ادبي ناتج عف تجربة اجتماعية؛ ألف االدب ال يمكف اف      
ينفصؿ عف المجتمع فأف " لكؿ ادب مجتمعو الذم ينكشؼ مف خالؿ نصكصو كركاياتو 

فعالقة النص بالمجتمع عالقة مترابطة  "باعتبار المكاف الذم تدخؿ فيو كيظيره  .(4)الشفاىية"
 .(5)بطابع اجتماعي"

                                                                                                                                                                      
 .66(ينظر :النقد االدبي الحديث مف المحاكاة الى التفكيؾ, ابراىيـ محمكد خميؿ : 1
 .14(ينظر: محاضرات في نظرية االدب, شكرم عزيز ماضي : 2

( بمدينة نابكلي االيطالية كىك احد ركاد االنثركبكلكجية 1744_1668تيستا فيكك المفكر االيطالي كلد ) *(جيامبا
الثقافية, كأحد نقاد النزعة العقمية الحديثة الشائعة في األكساط األكربية الحديثة, ككاحدان مف المدافع ف عف الفكر 

صارل جيكده إلثبات أّف النزعة العقمية التجّددية الغربية الذم كاف سائدان في العصكر اإلغريقية القديمة, بذؿ ق
ىك أحد الفالسفة الذيف ذاع صيتيـ في القرف  منبثقةه مف األنمكذج األفالطكني المتمّثؿ بشخصّية كراتيمكس "

الخامس قبؿ الميالد, كما أّف أحد حكارات أفالطكف قد دّكنت باسمو حيث تمحكر مكضكع البحث عف ىذه 
ؿ مسألة دالالت األلفاظ عمى المعاني مف حيث ككنيا مرتبطةن ذاتيان أك أّف االرتباط الحاصؿ فيما الشخصية حك 

بينيا مّتفؽه عميو لغكيان" كاكد عمى اف ىذه الشخصية تعكد جذكرىا االكلى الى المغة اليكنانية كالى المدرسة 
, تأثر في كتابو"مبادئ العمـ الجديد"  كبار الفيثاغكرسية الفكرية, ككاف مف المناىضيف لنظرية ديكارت العقالنية

الركائييف المعاصريف مف أمثاؿ جيمس جكيس, كصامكئيؿ بيكت. )ينظر: ميثكلكجيا الحداثة االصؿ االغريقي 
 (134ألسطكرة الغرب, مريـ صانع : 

 .126(ينظر : محاضرات في نظرية االدب : 3
  .19( عمـ االجتماع االدبي :  4
 .35األدبي, كليد قصاب :( مناىج النقد  5
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اف االدب يعكس الكاقع االجتماعي كاالقتصادم, كمف جانب  جورج لوكاتشكحسب رأم       
اخر نجد بعض الباحثيف اكدكا عمى اف بدايات دراسة االدب كعالقتو بالمجتمع بدأت منذ اف 

كتابيا "االدب في عالقتو باألنظمة االجتماعية"  ستالي مدام ددرت الكاتبة الركائية الفرنسية اص
ـ,حيث تمثمت الدراسة في ىذا الكتاب جمع بيف االدب كالمجتمع في 1833الذم صدر عاـ 

دراسة منيجية كاحدة, كأكدت عمى اف االدب يتغير بتغير المجتمعات كما يطرأ عمييا مف تطكر 
ة في فترة معينة كتقديميا بصكرة كاضحة في العمـ كالفكر فيك مرآه تصكيرية لمحياة االجتماعي

 (1).ككقائع محددة

اف كؿ عمؿ ادبي يصدر مف بيئة اجتماعية, كجغرافية كبياف تأثير القكانيف كالعادات      
 .(2)كاالعراؼ السائدة في االدب

* لمجمع بيف عمـ االجتماع كاالدب ىبوليت ادولف تينثـ جاءت دراسة اخرل تمثمت بجيكد      
و قائمة عمى ثالث عناصر؛ التي مف خالليا يتـ تكضيح كتفسير كجكد العمؿ االدبي كنظريت

كبدكنيا ال يمكف فيمو كنقده كتفسيره كىي )العرؽ اك الجنس , كالزمف اك العصر, كالبيئة اك 
الكسط(؛ فالعرؽ يتمثؿ بالعمؿ الفطرم المرتبط باالنساف الذم يكلد انتاجات حركية كجسدية مف 

                                                           
 .133(ينظر: عمـ اجتماع االدب, محمد لبيدم :  1
 .126(ينظر : محاضرات في نظرية االدب : 2

*( ىبكليت ادكلؼ تيف الكاتب الفرنسي الكبير كلد بفكزييو في فرنسا في الحادم كالعشريف مف أبريؿ سنة 
مف عائمة متكسطة الحاؿ, ككاف ألبيو جاف باتيسيت تيف اتصاؿ بالقضاء؛  ـ,1893ـ كتكفي بباريس 1828

لذلؾ استطاع تيف أف يتمقى عميو تعاليمو إلى جانب دراساتو بمدرسة مسيك بيرسف الصغيرة حتى بمغ الحادية 
ذ ذاؾ مرض أبكه فأرسؿ بو في سنة  شر إلى مدرسة دينية في )رتؿ( أقاـ بيا ثمانية ع 1839عشرة مف عمره, كا 

شيرنا تكفي أبكه خالليا تاركنا ثركة بسيطة ألرممتو كابنو كابنتيو, كبعد كفاة أبيو سافر إلى باريس فالتحؽ بمعيد 
, كفييا ظيرت بكادر كفاياتو النادرة College Borbonماتيو, ككاف تالميذ ىذا المعيد يدرسكف بمدرسة بكربكف 

تقبؿ أيامو مف أمثاؿ برفكبارادكؿ, كبالنا, ككرنكليس, كفث كما اتصؿ فييا بأصدقاء كاف ليـ أبمغ األثر في مس
كغيرىـ.  كلعؿ أركع ما كتبو تيف  مف الناحية األدبية ىك ما كتبو في الكصؼ كالسياحة, فكتابو الذم ذكرت لؾ 

ككتابو عف جباؿ البرانس, ككتابو عف رحمتو في إيطاليا, ىذه كميا « مذكرات عف إنجمترا»عف باريس, ككتابو 
ب بمغت فييا براعة الكصؼ كباالضافة الى ككنو احد المؤرخيف الفرنسييف , كرسائمو في النقد كالتاريخ ككنت كت

لو مذىبنا في النقد يتسؽ مع مذىبو في األدب كفي التاريخ كفي الفمسفة.)المصدر :تراجـ مصرية كغربية , محمد 
 (.176-175حسيف ىيكؿ :
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خصائص قكمية تختمؼ مف شخص الى آخر كمف امة الى اخرل كعنصر الزمف  خالليا تصدر
الذم يمثؿ االمتداد التاريخي لمعمؿ االدبي كيساعد عمى تطكره, اال اف تيف يرل اف الزمف يؤثر 
عمى العمؿ االدبي بطريقة سمبية؛ الف النتاج االدبي في كىمتو االكلى ىك ابداع حقيقي كمايطرأ 

ماىي اال نتاجات تقميدية كالسيكية لو, اما البيئة كالتي تعتبر االساس الذم  عميو مف التغييرات
يجكؿ فيو االديب, فيناؾ مكركثات فطرية تنتج عف فرد اك جماعة تؤثر بدكرىا عمى االديب 

 . (1)كبالتالي ينعكس تأثيره عمى النص االدبي

تحكؿ ىذا الكعي الى  ما كانت اغمب الدراسات مرتبطة بفكرة الكعي التاريخي, كسرعاف     
 .(2)"المنتج الفعمي لألعماؿ االبداعية ك الفنية"المجتمع ىك  اف اعتبار, عمى كعي اجتماعي

كايضا بفكرة تمثيؿ االدب لمحياة عمى المستكل الجماعي؛ بمعنى اف العمؿ االدبي كمما عبر     
 .كتحكالتونظمو عف الكاقع الخارجي كاف ذلؾ مدخال لربطو بتفاعالت المجتمع ك 

" فكؿ عمؿ ادبي يتضمف رؤية  ة االدب بالمجتمع عالقة انعكاسيةاف عالق لوكاتشكبيف       
 .(3)لمعالـ"

"سيسيولوجية االجناس تمثيمو لمحياة االجتماعية كالثقافية لمجتمع ما يسمى  خالؿكمف    
الذم كاف يرل اف االديب كمما كاف عمى درجة عالية في تجسيد الكعي  جولد مان" اما االدبية

يعبر عف الكعي الطبقي في الحقيقي بحياة المجتمع كمما زاد اقباؿ القراء عمى ادبو؛ فيك بذلؾ 
 .المجتمع

, ككظيفة ىذا النص اجتماعيه  ف يككف لو مكقعه أك ثقافي البد أدبي أم نص أف أكنجد       
الكاتب لمحياة التي تككف حمقة كصؿ بيف السمكؾ االنساني كالبنية  رأمتتمخص في تقديـ 

 .(4)االجتماعية المحيطة بو

                                                           
 .64_63ينظر : محاضرات في نظرية االدب : ( 1
 .46(مناىج النقد المعاصر, د. صالح فضؿ :  2
 . 59-58: المصدر نفسو(  3
 .59-58(ينظر: المكسكعة االدبية, فيصؿ االحمر كنبيؿ داكدة : 4
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كثيقة تاريخية لذا فالعمؿ االدبي بصكرة عامة ضركرة ال غنى عنيا في المجتمع؛ فيك    
 فيويتأثر بو كيؤثر ف كاحد , كالتأثير بيف الطرفيف االديب كمجتمعو متبادؿ؛ فآكاجتماعية في 

ككؿ ما يكتبو االديب ىك اثر نتاج الكاقع االجتماعي الذم يعيش فيو كال يمكنو الخركج مف دائرة 
المجتمع, ألف صمة االدب بالمجتمع صمة كثيقة, كاف االديب ال يستطيع اف ينتج ادبو لنفسو 

 لذلؾ المجتمع.؛ بؿ تككف كتابتو إليصاؿ افكاره كمشاعره المجتمعكبمعزؿ عف 
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 الفصل االول 

 الرتكيب مجالية
وآثاره  الصوتي

السيسيولوجية يف وصايا 
 باء لألبناءاال
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 المبحث االول

 اوال: االسس الجمالية لإليقاع

العصور ويرجع جماؿ االيقاع مصطمح انكميزي اشتؽ مف اصوؿ يونانية تطور بتطور      
االيقاع الى عامميف "اوليما: التوقع الناشئ عف تكرار وحدة موسيقية معينة, فيعمؿ عمى تشويؽ 
المتمقي. وثانييما: المفاجئة او خيبة الظف التي تنتج عف النغمة غير المتوقعة, والتي تولد 

 . (ٔ)الدىشة لدى المتمقي"

االولى تتمثؿ بربط مكونات النص بعضيا ببعض, ويحمؿ االيقاع وظيفتيف في آف واحد ؛ 
 .(ٕ)والثانية التأثير في المتمقي وابراز القضايا الجوىرية التي يريد ايصاليا مف الخطاب

تأثير االيقاع الموسيقي  فضبل عففالنسؽ الصوتي الذي يوجو لفكر المتمقي نحو الحدث     
 . (ٖ)يرسـ المبدع صورة تنسجـ مع الحدث المعروض

اف ىذا المصطمح "اكثر المفاىيـ غموضا قديما وحديثا الى حد اننا ال  ففأغمب الباحثيف يرو     
 . (ٗ)نجد اليـو تعريفا واضحا لو"

 . (٘)حيث "بمغ ببعضيـ الى القوؿ بأنو ال يمكف تحديد االيقاع بنظرية واحدة"   

صوتية ما عمى مسافات اال اف ىناؾ مف عرفو " وأما االيقاع فأنو عبارة عف تردد ظاىرة    
 .(ٙ)زمنية محددة النسب. وىذه الظاىرة قد تكوف ارتكازا كما قد تكوف صمت"

وعرفو ريشاردز "ىو ىذا النسيج مف التوقعات , واالشباعات, واالختبلفات, والمفاجئات, التي    
 .(ٔ)يحدثيا تتابع المقاطع"

                                                           
 .ٕٔ(االسس الجمالية لئليقاع الببلغي في العصر العباسي, د.ابتساـ احمد حمداف :  ٔ
 .ٛٔ-ٚٔ(ينظر: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي, د.عمي يوسؼ,ص ٕ
 .ٖٔ(ينظر: االنساؽ الداللية لمصوت المغوي, د. عادؿ عباس النصراوي :  ٖ
 .ٖٚٔ(مفيـو االدبية في التراث النقدي الى نياية القرف الرابع, توفيؽ الزيدي :  ٗ
 .٘محمود المسعدي : محاولة تحميؿ وتحديد, -(االيقاع في السجع العربي ٘
 .ٔٙ-ٓٙ(موسيقى الشعر العربي, د. شكري محمد عياد : ٙ
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فسو, فبيف ضربات القمب انتظاـ, وبيف ويمكف القوؿ بأنو "ظاىرة مألوفة في طبيعة اإلنساف ن    
 . (ٕ)وحدات التنفس انتظاـ, وبيف النـو و اليقظة انتظاـ, وىكذا..."

أدرؾ الباحثوف وثوؽ الصمة بيف اإليقاع الموسيقي وبيف اّلنظاـ الذي تسير عميو  وبذلؾ "   
أو حركات  حركة الجسـ و الطبيعة. فممجسـ حركات إيقاعية سريعة كالتنفس بما فيو مف شييؽ

بطيئة نسبيا, كتعاقب الجوع والشبع و النوـ و اليقظة. وفي الطبيعة إيقاع ثنائي يتعاقب فيو اّلميؿ 
يقاع رباعي تتعاقب فيو فصوؿ السنة. ومف ىنا قاؿ كثير مف الباحثيف بأف لمموسيقى  و اّلنيار, وا 

لحركات مناظرة ليا داخؿ الجسـ طبيعيا, ما دامت الحركة اإليقاعية فييا ترديدا  أصبل عضويا أو
اإلنساني أو في الطبيعة الخارجية مما يؤدي إلى تكويف ما يمكف أف يسمى بالحاسة اإليقاعية 
لدى اإلنساف, وليس أدؿ عمى ذلؾ مف أف أوؿ استجابة لمطفؿ أو لمبدائي بإزاء الموسيقى تكوف 

 .(ٖ)ف إيقاع األنغاـ"استجابة إيقاعية تتمثؿ في نوع مف التمايؿ أو الرقص البسيط م

تيا بأف "اإليقاع لغة بؿ ىو سابؽ عمى لغة المصطمح عمى تسمي د. خالدة سعيدوعرفتو     
فيو إذف نظاـ أمواج ..واإليقاع ال يقتصر عمى الصوت....كذلؾ إنو ما قبؿ االصطبلحات

 . (ٗ)صوتية و معنوية و شكمية"

فادة مف جرس األلفاظ وتناغـ العبارات ويشكؿ االيقاع "فنا في إحداث إحساس مستحب باإل    
 . (٘)واستعماؿ األسجاع وسواىا مف الوسائؿ الموسيقية"

قدـ فت مفرداتو, بعض في صوتية ظواىر تناغـ في داخؿ النص خبلؿ احداثفيو يحدث    
وىذا ما يحدث في الشكؿ العاـ لممقطع  وداللية صوتية وفاعميات مقطعية تشكبلت حركتيا

 المفظة.الصوتي في 

, فينتج عف ذلؾ إيقاعا بينيا فيما الدالالت حركة انسجاـ اما التناغـ الداللي الذي يحدث خبلؿ   
 يؤدي بدوره الى انتاج حركات جديدة تحمؿ خصائص مغايرة. متشابية خصائص يحمؿ

                                                                                                                                                                      
 .٘ٙٔ:  المصدر نفسو( ٔ
 .ٕٕ-ٕٔ(في فمسفة النقد, د. زكي نجيب محمود,  :  ٕ
 .ٕٕ(التعبير الموسيقي, د. فؤاد زكريا : ٖ
 .ٔٔٔ(حركية االبداع, د. خالدة سعيد : ٗ
 .ٗٗ(المعجـ االدبي, جبور عبد النور : ٘
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 َىاِلٌك، َيْيِمكْ  مْ لَ  " مالكبف ألبنو  أوس بن حارثوويتجمى في كثير مف الوصايا منيا وصية    
نْ  َماِلٍك، ِمْثلَ  َتَركَ   ِمن الَعْذقَ  اْسَتْخَرجَ  الذي فمَعل   َوَلُد، ِلَماِلكٍ  وليَس  َعَددٍ  ذا الَخْزَرجُ  كان وا 

 . (ٔ)" .ُبْسالً  وِرجاالً  َنْساًل، ِلَماِلكٍ  َيْجَعلَ  َأنْ  الَوِثيَمةِ  ِمن والن ارَ  الَجِرْيَمٍة،

اعطى  امميز  االمحسنات التي اضفت عمى النص إيقاعتمثمت ىذه الوصية بجممة مف      
لمسامع جرسا موسيقيا جميبل, فكاف لجمالية االيقاع في وصايا اآلباء االثر الكبير عمى االبناء 

 فقد وضفت صورا متعددة منحت الوصية شكبل ابداعيا تمثمت بالسجع والتكرار.

والسجع ( وىو تكرار المفظ, )مالؾلفظةفي في ىذه الوصية حاضرة  التكرار ةنجد ىنا صور     
المتوازي؛ تمثؿ السجع  ػ الجريمة ػ الوثيمة ػ نسبل ػ بسبل()ىالؾ ػ مالؾ ػتمثؿ في كؿ مف االلفاظ 

  والذي تتفؽ فيو االلفاظ وزنا وتقفية.

 :يوضح ذلؾ الرسـ التوضيحيو 

 ىالؾ: َىػ ػػػػ ْا ػػػػ ِؿ ػػػػػ ؾٌ 

ـَ ػػػ ْا ػػػ ِؿ ػػػػ ؾٍ   مالؾ: 

 الجريمة: َأ ػػػػػ ْؿ ػػػػػ َج ػػػػ ِر ػػػػػ ْي ػػػػػ مػَ ػػػػػػ ةٍ 

 الوثيمة: َأ ػػػػ ْؿ ػػػػ َو ػػػػ ِث ػػػػػ ْي ػػػػػ َمػ ػػػػػػ ِة 

 بسبل : َب ػػػػػ ْس ػػػػػ َؿ ػػػػػ ًا 

 نسبل: َف ػػػػػ ْس ػػػػػ َؿ ػػػػػػ اَ 
 

 س:ػػػذه االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػوم
 

 :االساس االجتماعيػ ٔ

                                                           
  .٘ٗ(جميرة خطب العرب : ٔ
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العبلقات االجتماعية مف اسس االبداع الفني بشكؿ عاـ وعبلقة االدب بالمجتمع بشكؿ  دّ تع   
خاص, فاألديب او المبدع يقوـ عممو الفني عمى اساس المغة التي تعد مف ابرز الظواىر 

 .(ٔ)االجتماعية

مساره؛ فالعبلقات االجتماعية تخمؽ كؿ عمؿ أدبي جذور اجتماعية ترتبط بو وتوجو ل مف ثـو    
جممة مف التفاعبلت التي تؤثر بدورىا في المسار االيقاعي لمعمؿ االدبي فأف "الفف الخالد ىو 
الذي يستطيع أف يضـ بيف جناحيو حركة الحياة, ويستطيع اف يثير في المتمقي انطباعا يقينيا 

عد اف يخضعيا لعممية تنظيـ وتنسيؽ بحركة الحياة النابضة بعبلقات المجتمع البشري, ولكف ب
 .(ٕ)فني"

لذا فاألديب يكوف اكثر الناس تفاعبل مع مجتمعو؛ ألف االخير مرتبط بفكره وخيالو وبالتالي     
يحاوؿ رسـ الصورة االبداعية في عممو الفني مف خبلؿ اعادة تشكيؿ ىذه العبلقات وفؽ رؤيتو 

لى اعماؽ نفسو حيث اليقاع لممبدع "اف يمضي االخاصة ووفؽ نظامو الفني االبداعي, ويتيح ا
 . (ٖ)عية او الوجدانية"المشاركة القط

"يا )عمييما السبلـ( قاؿ فييا موسىالى ابنو  جعفر بن محمد الصادقومنو وصية االماـ      
من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيتو، ومن سل سيف البغي قتل بو، ومن احتفر  بني

فييا، ومن داخل السفياء حقر، ومن خالط العمماء وقر، ومن دخل مداخل ألخيو بئرا سقط 
السوء اتيم، يا بني، اياك أن تزري بالرجال فيزرى بك، واياك والدخول فيما ال يعنيك فتذل 

 .(ٗ)لذلك"

                                                           
 .ٖٗٓ( ينظر: االسس الجمالية في النقد العربي, عز الديف اسماعيؿ: ٔ
 .ٜٗاالسس الجمالية لئليقاع الببلغي في العصر العباسي ,د. ابتساـ احمد  حمداف : ( ٕ
 .ٖٗٗ(االسس النفسية لؤلبداع الفني في الشعر خاصة, مصطفى سويؼ : ٖ
 .ٕٕٓ(وصايا اآلباء الى االبناء : ٗ
 األدبية النصوص تحميؿ سياؽ في األولى المرحمة" ىو بؿ, األدبي النص تحميؿ ارحؿ ـ مف مرحمة وىو: الفيـ*

 االستعانة ف دو والفكرية الجمالية ومكوناتيا الداخمية النص بنية  في البحث الفيـ مرحمة وتقتضي, الروائية
 الخطاب تحميؿ مناىج في)"لمنص الداخمي   االنسجاـ  لمشكمة  الفيـ  مرحمة  وتتصدى,  خارجية بوسائط
 (ٕٙٙ: عيبلف عمر, السردي
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 السالفة العصور كؿ في وربما آنذاؾ المتفشية االجتماعية بالظواىر مفعـ النصنجد    
 حقوؽ عمى التعدي المتمثمة االجتماعية ارض األـ مف المتمقي المتكمـ ينيي إذ,  والمتقدمة
 نيى لذلؾ,  بو وقع لغيره السوء ارد أ مف ألف,  حرميـ وانتياؾ ارضيـ أع وعمى,  اآلخريف
 واالقتداء العمـ أىؿ المرء يجالس  أف,  الوعظي النصح ذات تواار عب لطيؼ ومف,  عنو اإلماـ
 ما سرعاف الذي بالمرض أشبو األمور تمؾ وكأنما, والسفياء الجيؿ أىؿ عف واالبتعاد, بيـ

 تبتفسيرا أردفيا ثـ نصائح النص فأعطى, منو حّذر لذلؾ بو؛ فيتأثروا, المختمطيف بيف ينتشر
 لفيـ)ا مقولة يتبنى الذي السيسيولوجية عمـ يمثمو ما وىذا, واالمتثاؿ النيي أسباب تبيف

 متمثمة خارجية بسياقات ترتبط تابتفسير  ربطو عمى تعمؿ ثـ النص إلى تفضي التي *)والتفسير
 .النص ذلؾ منو انبثؽ الذي بالواقع

وقر(  -كؿ مف االلفاظ)حقر في المتوازيفي ىذا النص تمثمت بوجود السجع  مواطف االيقاعو    
عدد مف عمى وركزت اياؾ(  -التكرار في كؿ مف )يا النداءالتفاؽ االلفاظ وزنا وتقفية, كذلؾ 

أىمية اعطاء كؿ ذي  فضبل عفـ التربوية التي تختص في الجوانب االجتماعية احكالمبادئ واال
 حؽ حقو مف التقدير واالحتراـ, وضرورة معرفة االنساف لمكانتو وحدوده.

                                                                                                                                                                      

.  النص  ذلؾ  عمى الخارجية ترالممؤث الولوج  دوف وتحميميا لمنص الداخمية البنيةراسة د تعني الفيـ فعممية 
 مرتبطة ةبنيوي سةراد" ىو الفيـ: لحمداني حميد يقوؿ. محايثة سةرادراستيا ود الداخمية النص بنية تتّبع فيي

 :  لحمداني حميد.د, المعاصر األدبي النقدي الفكر) "المبدع قبؿ مف صياغتو تمت الذي التخيمي بالعالـ
 .    خارجيا تأويميا أو تفسيرىا دوف الداخمية النص بنية وتحميؿ, (ٖٚ
  الداخمية النص بنية ربط إلى تفضي  إذ, األولى  الفيـ مرحمة تمي  التي الثانية المرحمة  فيو: التفسير أما

قامة ليا الخارجية والعوامؿ ترابالمؤث  والسعي, لمنص الدالة البنية تفسير" في تتمثؿ فيي,  بينيما العبلقة وا 
 تحميؿ مناىج في)"االجتماعية البيئة في خاص فكري بنمط ووصميا, الفكري البعد ذات النصية البنية لتفسير

 السابقة البنية مف وأشمؿ أوسع خارجية بنية مستوى عمى األدبي النص تتناوؿ أي ,(ٕٚٙ :السردي الخطاب
دماج, لمنص  .  شاممة اجتماعية بنية في البنية ؾ تؿ وا 
 إلى بالضرورة تفضي الفيـ عممية أف" يعني وىذا, اآلخر إحداىما ويكّمؿ ببعضيما والتفسير الفيـ عمميتا وترتبط
 البنيات ىذه ربط إلى يسعى الذي التفسير دور يأتي ثـ, لمنص الصغرى البنية بتحميؿ يبدأ الفيـ ألف, التفسير
 ىي  الفيـ عممية فإف  وعميو, (ٚٛص:  جبلب حمد حساـ.د.ـ.أ, األدب اجتماع عمـ)"الكبرى  بالبنى  الصغرى
 ببنية البنية تمؾ ربط عمى تعمؿ بطةرامت متكاممة كمّية فيي التفسير عممية أّما, النص داخؿ مف تبدأ جزئية عممية
 .النص لذلؾ الخارجي االجتماعي والواقع األدبي النص بيف عبلقة إقامة أي, وأشمؿ منيا أوسع
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تيدـ النظاـ واندثر االيقاع, واتجو العمؿ نحو " والمجتمعالصمة بيف الفف  اعانقطفإف     
 .االسس المؤثرة في توليد االيقاعاف المجتمع مف يتضح وبذلؾ . (ٔ)الفف"الفوضوية في 

 

 ـ االساس النفسي:2

بالجانب االنفعالي  يقوـ ىذا االساس عمى وجود ترابط وثيؽ بيف االيقاع بمختمؼ صوره,    
   (ٕ).لؤلنساف

" جوىر النفس لما كاف مجانسا ومشاكبل لؤلعداد التأليفية, وكانت نغمات الحاف الموسيقا  فإف   
موزونة, وأزماف نقراتيا وسكونات ما بينيا متناسبة استمذت بيا الطباع, وفرحت بيا االرواح, 
وسرت بيا النفوس لما بينيا مف المشاكمة والتناسب والمجانسة , وىكذا حكميا في استحساف 

ب وزينة الطبيعيات, ألف محاسف الموجودات الطبيعية ىي مف اجؿ تناسب صنعتيا وحسف الوجو 
تأليؼ أجزائيا... وأنما تشخص ابصار الناظريف الى الوجوه الحساف ألنيا أثر مف عالـ النفس؛ 

 . (ٖ)وألف عامة المرئيات في ىذا العالـ غير حساف"

لتي يعيش فييا فينعكس ىذا التفاعؿ عمى العمؿ وىناؾ تفاعؿ قائـ بيف ذات المبدع والبيئة ا     
الفني؛ يقوـ المبدع بعممية اختيار بعض مف عناصر ىذا العمؿ الفني ويعيد تركيبيا عمى نحو 

 . (ٗ)يجعؿ االختيار والترتيب عمميتيف متكاممتيف, وىذا التكامؿ يكمف في العمؿ الفني

                                                           
 .ٚٓٔاالسس الجمالية لئليقاع الببلغي في العصر العباسي ,د. ابتساـ احمد  حمداف :  ( ٔ
 .ٙٔٔ(ينظر :موسيقى الشعر العربي : ٕ
 .ٕٓٓ: ٔالرسالة الخامسة, اخواف الصفا / -(رسائؿ اخواف الصفا وخبلف الوفا ٖ
 .ٜٓٔصر العباسي, د. ابتساـ احمد :(االسس الجمالية لؤليقاع الببلغي في الع ٗ

( عالـ المغة وعمـ النفس, ولد في فرنسا وتمقى عمومو المغوية واألدبية فييا, إذ ٚٛٛٔ-ٜٓٙٔ) *( ليو سبيتزر
درس فقو المغة الفرنسية واألدب الفرنسي برؤية جديدة تتسـ بالتحميؿ المنظـ والمقارنة الجادة خبلفا لما كانت عميو 

عد انتقالو إلى الواليات المتحدة األمريكية قاـ ببعض تحميبلت أساتذتو التي ال تتبلءـ والواقع التػعبيري الفرنسػي, وب
الدراسات المسانية والداللية الجادة مطبقة عمى فقو المغات الرومانسية ,وخبلؿ مسيرة حياتو تأثر سبيتزر ببعض 

ة وذلؾ الفمسفات الفكرية والجمالية التي بنى عمى أساسيا أسموبيتو التكوينية أو كما يسمييا ىو بالدائرة الفيمولوجي
في عدة مؤلفات صدرت لو منيا: المغة والتاريخ األدبي, ودراسات في عمـ األسموب, وأسموب المغات الرمانية, 
والدراسات األدبية, فضبًل عف بعض األبحاث في مجاؿ عمـ الدالالت التاريخي, لقد حاوؿ سبيتزر استثمار 
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بمثابة المجموعة الشمسية التي  * يرى اف روح المبدع ىيليو سبيتزرفمف وجية نظر     
تستقطب مف حوليا وفي مداراتيا ظواىر عديدة, واحدة منيا المغة وىناؾ عبلقة جوىرية بيف روح 
الكاتب وبيف المغة تنتيي بتكويف وحدة متناسقة كامنة وراء الظاىر المشتت, فالوحدة والتناسؽ 

 . (ٔ)ىما روح الكاتب

و االبداعي يمجأ الى الصور واالفكار المخزونة في ذاكرتو عندما يريد الكاتب اف يبني عمم    
ويرسميا بطريقة مبلئمة لمواقع المحيط بو مف خبلؿ وضعيا في اطار ايقاعي عاـ يتناسب مع 

اعية اثرت فيو المغة التعبيرية المحيطة بو , لذلؾ فاف تجربتو االبداعية ىي انعكاس لفكرة اجتم
 .بطريقة او بأخرى

ذا نزلتم عمى قومكم فمتكن  ولدهالى  معد يكرب بفقيس ا جاء في وصية ومف ذلؾ م      "...وا 
محمتكم واحدة، واىدروا الحسد يقطع عنكم النائرة، ودعوا المكافأة بالشر يحببكم الناس، وعفوا 
عن الدناءة، واكرموا اىل الكفاءة، وال تواكموا الترافد والرياسة فيحل عطبكم، واتخذوا ألسراركم 

 . (ٕ)عالنيتكم حجابا"من 

وىي الفاظ مسجوعة ونوعو الكفاءة(  -تركز ىذا النوع مف االيقاع في االلفاظ )الدناءة    
 مرصعا؛ التفاؽ المفظتيف في الوزف والروي.

توجت ىذه الوصية باالبتعاد عف الشر والكراىية لكسب مودة الناس والحث عمى مكاـر و     
بة المبدع في الحياة خبلؿ تصويره لؤلفكار االجتماعية ومدى االخبلؽ وااللتزاـ بيا وعكست تجر 

 تأثيرىا في نفسو. 

واىؿ بيتو بعد اف ضعؼ بصره وسمعو وعمر طويبل قاؿ  ولدهالى  زيدبف  بريمومنو وصية    
وأفادني الدىر  ،"يا بني قد حفظت وصايا االوائل من أسالفي، وسمكت مسمك آبائي وأجدادي

                                                                                                                                                                      

ينتج لنا أسموبية ىي مزيج مف المسانيات وتاريخ الصفحات االيجابية مف خمفيتو المعرفية التي تحصؿ عمييا, ل
 األدب )المصدر : في الفكر المساني الحديث ليو سبيتزر واسموبيتو التكوينية, د. مجيد مطشر عامر (

 .ٓٔٔ(ينظر: االسس الجمالية لؤليقاع الببلغي في العصر العباسي : ٔ
 .ٚٛ(وصايا االباء الى األبناء : ٕ
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والزيادة في المعرفة ما يصمح بو المرء دنياه ومعيشتو فيما اشتيي  ،والشيب من االدب ،بالكبر
 . (ٔ)فييا، ومما يحيي المآثر والمكارم اكثر مما ورثني اآلباء واالجداد من ذلك"

 بناء في المجتمع درااف وتجارب الذاتية التجربة واىمية تأثير مدى عمى الوصية ىذه ركزت  
 فيحث, وتوجيييا النفس بتربية بدورىا تقوـ التي والحميدة السامية المعرفة واكتساب الشخصية

 األبناء تحفظ سميمة واقعية رؤية لمعالـ يـفرؤيت, بيـ وأوصوا اآلباء عميو صرح بما *ـاااللتز  عمى
 مشكبلت أدركوا *قائـ وعي ذو أجداده يجعؿ الموصي وكأف. وآفاتو الواقع بشرور الوقوع مف

 الوعي تمثؿ التي ومواعظيـ وصاياىـ ىي الحموؿ وتمؾ منيا لمتخمص ال حمو ووجدوا  المجتمع
 .ةالسوسيولوجي عمـ فروع مف فرعا تعد التي التكوينية البنيوية نظريات إحدى وىي *الممكف

                                                           
 .ٚ٘: وصايا االباء لؤلبناء( ٔ

, خاصة بمبادئ الفنية أعمالو في األديب يد يتؽ  ف أ وتعني األدب اجتماع عمـ مصطمحات أحد ىو*االلتزاـ: 
 مجتمعو قضايا"بػ يمتـز  ف وأ, المجتمعية الجماىير إلى ويبثيا إلييا ويدعو, عنيا بالتعبير يمتـز معينة ر وأفكا

 الحديث األدبي النقد مناىج)"واليروب  العزلة أو الحياد عمى الوقوؼ وعدـ نياع والتعبير  لتصويرىا  أدبو وتجنيد
 في ر يدو بما موزاالت ركيزة عمى قائـ اجتماعي مضموف مف أدبو يخمو  أاّل  األديب فعمى, (ٓٗ:إسبلمية رؤية
  لتصوير  والتصدي  مشكبلتيـ  حؿ عمى  والعمؿ,  المجتمعية  القضايا  بتمؾ  ومشاركتيـ,  االجتماعي عالمو
 .عنيا والدفاع القضايا  تمؾ

*الوعي الفعمي )القائـ, الواقعي(: ىو مجموعة مف االفكار والتصورات التي تمتمكيا مجموعة او طبقة اجتماعية 
معينة وىذه التصورات تكوف ثابتة وراسخة ال يمكف تصور الجماعة بدونيا. وىو وعي حاضر آني"ناجـ عف 

(, ٘٘-ٗ٘وفو واحداثو) في البنيوية التكوينية, دراسة في منيج غولدماف: الماضي ومختمؼ في حيثياتو وظر 
ويكوف ىذا الوعي " واقعي حقيقي قائـ, يمكف شرح بنيتو ومضمونو بعدد كبير مف عوامؿ ذات طبيعة متنوعة 

 افغولدم لوسياف, األدبي والنقد التكوينية البنيوية)"الوعي  ذلؾ تكويف  في مختمفة  بدرجات ساىمتكميا 
 تخمقو وعي فيو, تجمعيـ  التي لمظروؼ  الجماعة بيف  مشترؾ  إحساس مف الوعي ىذا يولد,  (ٖٚ: وآخروف
 .   االجتماعي والموقؼ اآلنية المحظة

  تالتصورا  تمؾ لحؿ  الجماعة   إلييا  تسعى  التي  الحموؿ  مف  مجموعة  فيو:  الممكف الوعي  أما
 الروائي النقد)"الجماعة  إلييا  تيدؼ  التي  القصوى  الطموحات  يجّسد" إذ,  االجتماعية والمشكبلت
  يطمح  فيرااستش  وعي  فيو,  المستقبؿ  بزمف  الوعي ذلؾ  ويرتبط, (ٜٙ:  لحمداني حميد.د,  وااليديولوجيا

 التي التاريخية  لمحظة التبلـؤ مف األعمى الحد فيو, افرادىا طموحا لتحقيق لممجموعة  االجتماعي الوضع رلتغيي
, ما اجتماعية طبقة تفعمو أف يمكف ما" ىو الممكف فالوعي. طبيعتيا رتغيّ  أف غير مف الجماعة تدركو أف يمكف
: غولدماف منيج في سةراد, التكوينية البنيوية في)"الطبقي طابعيا تفقد أف ف دو مختمفة ترالمتغي تتعرض أف بعد
 .بنيتيا تغيير دوف مف إلييا لموصوؿ اجتماعية طبقة كؿ تسعى التي والمثؿ الطموحات مف مجموعة فيو, (٘٘



 جمالية التركيب الصوتي وآثاره السيسيولوجية في وصايا االباء لألبناء             الفصل االول

 

 
50 

ونوعو مرصع لكوف  (اجدادي -اسبلفي) مف كؿ في بالسجع تمثمت جمالية صيغ حممت  
ركزت ىذه الوصية عمى مدى تأثير واىمية التجربة الذاتية و  المفظتيف متساويتاف في الوزف والتقفية

التي تقوـ بدورىا كتساب المعرفة السامية والحميدة وتجارب افراد المجتمع في بناء الشخصية وا
 بتربية النفس وتوجيييا.

    

 ـ االساس الموضوعي:3

فنية متكاممة اذا ما توافرت فيو مجموعة مف "القيـ الحركية ذات صبغة  االيقاع بنيةيشكؿ      
 .(ٔ)كمية وكيفية"

والعمؿ الفني البد اف "يتصؼ بالتنوع والتعقد, ومع ذلؾ فاف كبل مف العناصر يسيـ بشيء ال     
نحو يبمغ  غناء عنو, لكي يكوف الكؿ ذا قيمة, كما اف العناصر يتكامؿ بعضيا مع البعض عمى

مف الوثوؽ حدا ال تؤدي معو الفروؽ الموجودة بينيا الى فصـ وحدة العمؿ, بؿ تمتزج سويا مف 
 .(ٕ)اجؿ تحقيؽ ىذه الوحدة"

فتماسؾ النص وترابط اجزاؤه يساعد عمى تكويف حركة ابداعية في العمؿ االدبي عف طريؽ      
يكمؿ كؿ منيما اآلخر أو عنصر التوازف الذي يتجمى مف خبلؿ ترتيب العناصر بحيث 

 .(ٖ)يعوضو

ويتحقؽ ىذا التوازف عف طريؽ "تبلحـ االجزاء والعناصر ولكف مع محافظتيا عمى خواصيا      
 .(ٗ)االصمية التي تشارؾ في تشكيؿ الطابع اليندسي لئليقاع الكمي, وفؽ توزيع متناسؽ منظـ"

 فؽ االجزاء وتماسكيا.وبذلؾ تتكوف صورة متكاممة لمعمؿ الفني قائمة عمى توا    

اليوى يقظان، والعقل راقد، يقوؿ "  لبنيو صيفيبف  أكثمويتجسد ىذا االساس في وصية 
والشيوات مطمقة، والحزم معقول، والنفس ميممة، والروية مقيدة، ومن جية التواني وترك 

                                                           
 ٕٗ, محمد العياشي : (نظرية ايقاع الشعر العربي ٔ
 .ٖٔٗ(النقد الفني, جيرـو ستولنيتز : ٕ
 . ٖٙٔ(ينظر :االسس الجمالية لئليقاع الببلغي في العصر العباسي : ٖ
 .ٖٚٔ: العباسي العصر في الببلغي لئليقاع الجمالية االسس( ٗ
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لل، الروية يتمف الحزم، ولن يعدم المشاور مرشدا، والمستبد برأيو موقوف عمى مداحض الز 
 .(ٔ)ومن َسًمع ُسٍمع بو، ومصارع الرجال تحت بروق الطمع"

خبلؿ ما تضمنتو مف نصوص موضوعية  لوصية بنغـ إيقاعي وجمالي مميزنسجت ىذه ا     
مختمفة تمثمت بوجود االمثاؿ واالفكار المتنوعة, وبذلؾ فقد عكست خبرة وفطنة الموصي في رسـ 

 ا بطريقة سمسو تسيؿ عمى المتمقي.اطار وصيتو بيذا الشكؿ وحبؾ افكاره فيي
 

 : سجعلمجمالية ثانيا: االسس ال

. (ٕ)"توافؽ الفاصمتيف في الحرؼ االخير مف النثر وأفضمو ما تساوت فقره" يعرؼ السجع بأنو    
ومف جماليات االيقاع التي تضيؼ لمنص جمالية تنغيمية, يعني لغة "استوى واستقاـ, وأشبو 
بعضو بعضا. والسجع: الكبلـ المقفى. وسجع يسجع سجعا تسجيعا: تكمـ بكبلـ لو فواصؿ 

 .(ٖ)كفواصؿ الشعر مف غير وزف"

 . (ٗ)وىو "تواطؤ الفاصمتيف مف النثر عمى حرؼ واحد في اآلخر والتواطؤ: التوافؽ"     

فقد يكوف عمى "حرؼ واحد اوحرفيف متقاربيف او حروؼ متقاربة وىو يقع في الشعر كما      
 .(٘)يقع في النثر"

ويمكف القوؿ بأنو . (ٙ)وفي كبلـ العرب "أف يأتمؼ أواخر الكمـ عمى نسؽ, كما تْأتمؼ القوافي"    
 .(ٚ)بأنو "مواالة الكبلـ عمى حد واحد"

بقولو "ىو اتفاؽ الفواصؿ في الكبلـ المنثور, في الحرؼ أو في   بدوي طبانووعرفو    
 .(ٔ)مجموعيما"

                                                           
 .ٛٙ-ٚٙ(وصايا اآلباء الى األبناء :  ٔ
 .ٜٓٗاحمد الياشمي :  (جواىر الببلغة في المعاني والبياف والبديع, ٕ
 .ٓ٘ٔ: ٛ(لساف العرب,  ٖ
 .ٗٔ٘قضايا ,فنوف, نصوص, أ.د. حسني عبد الجميؿ يوسؼ : -(االدب الجاىمي ٗ
 .ٕٓ٘ومسائؿ البديع, عبد الفتاح بسيوني فيود :(عمـ البديع دراسة تاريخية وفنية ألصوؿ الببلغة  ٘
 .ٙٓٙىػ( :ٕ٘ٛ(الكامؿ في المغة واألدب والنحو والتصريؼ,  المبرد)ت ٙ
 .ٕٖٔ : ٕ ىػ(,ٜٔٔاإلتقاف في عمـو القرآف, السيوطي )ت ( ٚ
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مف وجوه السجع "اف يكوف الجزآف متوازييف, متعادليف, ال يزيد احدىما عمى اآلخر, مع اتفاؽ    
  .(ٕ)الفواصؿ عمى حرؼ بعينو"

كاف مقدما مف دوف تكمؼ  فإذايحدث السجع نغمة موسيقية تطرب السامع وتؤثر في المتمقي,    
دؿ عمى براعة المبدع في صياغتو لممفردات وسيطرتو عمى النص ومعانيو لجعمو في حالة نغمية 
توعز باالرتياح فيو ال يأتي لمجرد تحمية النص وانما يجب اف يطمبو المعنى كما عبر عف ذلؾ 

ال اف يكوف المعنى فيو تابعا لمفظ؛ فأنو يجيء عند ذلؾ  "اف يكوف المفظ تابعا لممعنى, ابن االثير
  . (ٖ)كظاىر مموه, عمى باطف مشوه, ويكوف مثمو كغمد مف ذىب عمى نصؿ مف خشب"

التي كاف ليا دور بارز في االدب العربي ديما عند العرب مف محسنات النثر عرؼ السجع ق     
حاجة العرب الى تحسيف كبلميـ اختص كبلميـ بأشياء ال توجد في غيره مف ألسف "ولشدة 

 . (ٗ)االمـ, فمف ذلؾ تماثؿ المقاطع في االسجاع والقوافي"

نيا تعمؿ عمى "ربط الفكر إد مف وجود االصوات المؤثرة فيو فولتحقيؽ جمالية لمنص الب    
. فتكرار (٘)وقعا نفسيا مؤثرا في ذىف المتمقي"باإليقاع الفني لمكممات,...وىذا مف شأنو اف يجعؿ 

احسف "نتباه عف طريؽ االيقاع ؛فقالوا االصوات عمى شكؿ سجعات يشد المتمقي ويجمب اال
 . (ٙ)"السجع ما تساوت فقره

 . (ٚ)"فيكوف ليا اثر بميغ في قوة الصوت المكرر"اما السكوف في اخر االسجاع    

العرب ال تبدأ بساكف وال تقؼ عمى متحرؾ وىذا بدوره يعطي وضوحا لمصوت ويولد ليذا    
 الصوت جمالية ايقاعية تتميز بالقوة والوضوح. 

                                                                                                                                                                      
 .ٜٖٖ: ٔ(معجـ الببلغة, بدوي طبانة,  ٔ
 .ٕٕٙىػ( : ٜٖ٘الكتابة والشعر, أبي ىبلؿ العسكري)ت (الصناعتيف ٕ
 .ٖٕٔ: ٔىػ(, ٖٚٙ(المثؿ السائر في ادب الكاتب والشاعر , ابف االثير )ت ٖ
 ..ٜٖىػ( : ٗٛٙ(منياج البمغاء وسراج االدباء,حاـز القرطاجني)ت ٗ
 .ٚٓٔمقاربة تشريحية لنصوص شعرية معاصرة, د. عبداهلل الغذامي : -(تشريح النص ٘
 .ٕٕٓ: ٔالمثؿ السائر, ( ٙ
 .ٖٖٔدراسة بنيوية في االدب العربي, عبد الفتاح كميطو,: –االدب والغرابة ( ٚ
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كاف السجع مف المحسنات البديعية المفظية  البارزة في وصايا االباء ألبنائيـ منيا ما كاف في    
: "تذكرة ارادت تزويج ابنتيا لممؾ كندا فقالتالعصر الجاىمي وصية امامة بنت الحارث عندما 

 .(ٔ)"لمغافل، ومعونة لمعاقل

مرصع؛ لتوافؽ االلفاظ في الوزف  نوعو (العاقؿ -الغافؿ)في كؿ مف االلفاظ والسجع ىنا    
 بالمتمقي. في نفس ؤثرنغمة موسيقية ت اعطىوالقافية 

"يا توصيو عندما اراد السفر  ابنيااقدمت عمى  ألعرابيةوفي موضع آخر مف وصية آخرى    
بني اوصيك بتقوى اهلل. واياك والنمائم؛ فإنيا تزرع الضغائن، وتنبت الشحائن، وتفرق 

 .(ٕ)المحبين"

( سجعا متوازيا؛ وفيو تتوافؽ االلفاظ وزنا وتقفية, فوّلد الشحائف –الضغائف وفي كؿ مف االلفاظ )
 جرسا موسيقيا يجعؿ السامع يكوف اكثر أصغاء لممتكمـ. 

)عمييما السبلـ( نجد السجع يتوظؼ  سميمانألبنو  داوودفي موضع آخر مف وصية نبي اهلل    
اللفاظ . حيث تمثمت كؿ مف ا(ٖ)"اجعل العمم مالك واألدب حميتك"بصورة واضحة في قولو 

 المفظتيف مف ناحية الوزف واتفقت رويا.؛ والذي تختمؼ فيو حميتؾ( سجعا مطرفا -)مالؾ

( ٘.)"مف االصوات االنفجارية الطبقية". والذي يعتبر (ٗ)"الكاؼ الميموس"اضفى لو صوت    
 نغمة ايقاعية ذات قيمة جمالية عالية, يشعر بيا المتمقي مف خبلؿ اتفاؽ نياية الفواصؿ.ورسـ 

 

 :ع شروط السج *

 استوفى ىذه الشروط االربعة:ال يكوف السجع حسنا اال اذا    

                                                           
 .ٓٗٔالمنتخب مف وصايا االباء لؤلبناء : ( ٔ
 .ٖٚٔ:المصدر نفسو  ( ٕ
 .ٓٗ(وصايا االباء الى االبناء, د. محمود شاكر سعيد : ٖ
 .ٖ٘: دروس في عمـ اصوات العربية, جاف كانتينو( ٗ
 .٘ٛ-ٗٛ. مناىج البحث في المغة, د. تماـ حساف :ٖٕاالصوات المغوية , ابراىيـ أنيس : ( ٘



 جمالية التركيب الصوتي وآثاره السيسيولوجية في وصايا االباء لألبناء             الفصل االول

 

 
54 

 ػ اف تكوف المفردات رشيقة انيقة خفيفة عمى السمع.ٔ

ػ اف تكوف االلفاظ خدـ المعاني, اذ ىي تابعة ليا, فإذا رأيت السجع ال يديف لؾ اال بزيادة في ٕ
 المفظ, او بنقصاف فيو, فأعمـ انو مف التكمؼ الممقوت.

 مألوفة غير مستنكرة.ػ اف تكوف المعاني الحاصمة عند التركيب ٖ

ػ اف تدؿ كؿ واحدة مف السجعتيف عمى معنى يغاير ما دلت عميو االخرى حتى ال يكوف السجع ٗ
 . (ٔ)تكرارا ببل فائدة

 

 اقسام السجع : *

 ومف ىنا نبدأ بذكر اكثر انواع السجع ورودا في الوصايا ...    

 ـ السجع المطرف:1

 .(ٕ)واتفقت رويا"وىو "ما اختمفت فيو الفواصؿ وزنا      

ال اجد لو  وصدري لكالماً ...لبنيو ورىطو, فقاؿ " صيفي بفاكثم وصية  ما جاء في ومنو     
 .(ٖ)"مواقع اال أسماعكم، وال مقار اال قموبكم، فتمقوه بأسماع مصغية، وقموب واعية

فالحث ىنا عمى االلتزاـ بما يوصي بو وما ينيي عنو؛ لما لو اىمية في بناء المجتمع     
 وتقويمو.

نجد في الفاظ )أسماعكـ, قموبكـ( اختبلؼ في الوزف لكنيا متفقة في الروي؛ فالموقع ىو نفسو    
 المكاف او المقر واالختبلؼ في صياغة االوزاف ىنا دلت عمى وجود سجع مف النوع المطرؼ
وبذلؾ فاف السجع اخذ مكانة واسعة في الوصايا؛ ألنيا قائمة عمى الجمؿ القصيرة التي تحمؿ 
صور ببلغية متنوعة وداللة معنوية بعيدة عف التكمؼ ولـ تكف مقحمة عمى النص وانما توشحت 

 بالجماؿ والمعنى طمبيا فأضافت رونقا ايقاعيا وابداعيا .
                                                           

 .ٖٔٙ-ٖٓٙ(عمـ الببلغة) البياف والمعاني والبديع(,احمد مصطفى المراغي:  ٔ
 .ٕٕ٘(عمـ البديع دراسة تاريخية وفنية ألصوؿ الببلغة ومسائؿ البديع, عبد الفتاح بسيوني, ص ٕ
 .ٙٗخطب العرب : (جميرة  ٖ
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 والرسـ التوضيحي يوضح ذلؾ:

 ـْ  -ؾُ  -عِ  -اْ  -ـَ  -ْس  -: أَ أسماعكـ 

 ـْ  -ؾُ  -ْو بِ  -ؿُ  -قموبكـ : ؽُ 

ومحمد  والحسين الحسنألوالده  عمي بن ابي طالبالمؤمنيف  اميركذلؾ ما جاء في وصية      
في  واهلل واهلل في القران فال يسبقكم بالعمل بو غيركم، واهلل واهلل)عمييما السبلـ( " بن الحنفية

 . (ٔ)الصالة فأنيا عمود دينكم، واهلل واهلل في الزكاة فإنيا تطفئ غضب ربكم عنكم"

عكست ىذه الوصية زىد وورع وتديف امير المؤمنيف مف خبلؿ ما اوصى بو ابنائو جميعا    
فمثمت خبلصة تجربتو وآرائو في الحياة مف خبلؿ التركيز عمى تقوى اهلل وااللتزاـ بتعاليـ الديف 

, وتمثؿ وصيتو ىذه رفاتو والحث عمى المحبة والتواصؿانو التي تعكس سموؾ المسمـ وتصوأرك
ألىـ القيـ التي يحبيا اهلل  *ومعرفتو بأمور الدنيا والنافع ليما فمثمت انعكاسارؤيتو وتطمعاتو 
 ويمـز بيا عباده

في احداث ايقاعا  ختبلؼ اوزانيا ووحدة قافيتيا لو اثر بالغاتمثمت بوجود الفقرات المسجوعة بو 
ونغمة موسيقية جمالية  ففي العبارات فاأللفاظ )غيركـ ,دينكـ, عنكـ( جاءت مختمفة في الوزف 

ابيرت المتمقي مف خبلؿ وجود صوت الميـ الذي  وىو مف نوع المطرؼ, متفقة في طريقة روييا
الشفتيف بضميما  يعد مف االصوات الشفوية والتي تتمثؿ بكونيا قائمة عمى " تقريب المسافة بيف

 . والرسـ التالي يوضح ذلؾ: (ٕ)أو اقفاليما في طريؽ اليواء الصادر عف الرئتيف"

                                                           
 .ٖٔٔ(وصايا االباء الى االبناء :  ٔ
 األدب جراإلخ ظيرت, الماركسي النقد نظريات مف وىي األدب اجتماع عمـ مفاىيـ أحد ىو االنعكاس ومفيـو*

 النظريات لمقاومة وسيمة بوصفيا, الماركسي النقد في سخار  اتجاه" فيي, الشكؿ ضغوط مف األدبي والعمؿ
 ,( ٕ٘: إيجمتوف تيري, األدبي والنقد الماركسية)"التاريخ عف منعزؿ ضيؽ نطاؽ في األدب تحصر التي الشكمية
رآة م األدب يعد مفيـو" فاالنعكاس, عنو بمعزؿ ال لممجتمع وتعبير والحياة لمواقع ةرآم األدب أف يعني وىذا

 ىذه وفؽ عمى فاألدب, ( ٕٔ: الواد حسيف, األدبية ساتراالد مناىج في)"والجماعات درااألف حياة عمييا تنعكس
 مما المختمفة العوامؿ ىذه تراثم مف وثمرة كافة بأبعادىا لمحياة انعكاس وىو الظروؼ ىذه نتاج" ىو النظرية
 الحديث األدبي النقد مناىج) "عميو والحكـ وتفسيره األدب لفيـ حتمية ضرورة واالجتماعي السياسي التاريخ يجعؿ
 تغيير في يسيـ لكي فيو التأثير بعد لمشاركتو المتمقي وضع إلى خبلليا مف األديب يسعى, (ٖ٘: إسبلمية رؤية
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 غيركـ: َغ ػػػػػ ْي ػػػػػ ُر ػػػػػ ُؾ ػػػػػػ ـْ 

 دينكـ:  ِد ػػػػػ ْي ػػػػػػ ِف ػػػػ ُؾ ػػػػػػ ـْ 

 عنكـ:  َع ػػػػ ْف ػػػػػ ُؾ ػػػػػػ ـْ 

، كَ رَ اْ جَ  زْ زِ ، واعْ كَ مُ يْ رِ حَ  مِ ، واحْ بمالكَ  "اسمحْ بقولو  سيدأبنو ال ذي االصبعيضا في وصية أو      
 . (ٔ)"ضيفكَ  مْ بك، واكرِ  انَ عَ تَ اسْ  نْ مَ  نْ وأعِ 

 تماسكيـ إلى وتؤدي درااألف بيف العبلقات تعزز التي االجتماعية المظاىر بأىـ ىنا يوصي   
 عمى تعمؿ التي االجتماعية المظاىر مف وغيرىا, الجوار وحسف باالستعانة اإلجابة حسف وىي
 .وتماسكو المجتمع بناء

ونجد ىنا نياية النغمة االيقاعية واضحة بوجود صوت الكاؼ في نياية الفواصؿ حيث ولدت     
جرسا موسيقيا وايقاعا منتظما جعؿ المتمقي يأنس عند سماعو؛ وألف الكاؼ صوت انفجاري 

 (ٕ)ميموس يخرج مف اقصى الحنؾ.

مثمت سجعا مطرفا؛  التالي يوضح اف االلفاظ ىنا )مالؾ ػ حريمؾ ػ جارؾ ػ ضيفؾ( والشكؿ   
 والشكؿ التالي يوضح ذلؾ: الختبلؼ االلفاظ في الوزف واتفاقيما في الروي

ـَ ػػػػ ْا ػػػػػ ِؿ ػػػػػ ؾَ   مالؾ: 

ـَ ػػػػ ؾَ   حريمؾ: َح ػػػػ ِر ػػػػ ْي ػػػػ 

 جارؾ: َج ػػػ ْا ػػػػ َر ػػػػ ؾَ 

 َض ػػػ ْي ػػػػ َؼ ػػػػ ؾَ  ضيفؾ:

                                                                                                                                                                      

 ىو الخارجي لمعالـ ر تصو فكؿ, منو المأخوذة ولؤلفكار لمواقع ترجمة فيو, األفضؿ نحو االجتماعي واقعو
 العالـ. ذلؾ عف اإلنساف لوعي انعكاس

 .ٗٛتماـ حساف: ص, مناىج البحث في المغة( ٕ
 .ٙٗ(جميرة خطب العرب :  ٔ
 .ٔٚ(ينظر: االصوات المغوية, د. ابراىيـ انيس :  ٕ
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 ـ السجع المرصع: 2

. بمعنى اف يكوف (ٔ)ما اتفقت الفاظ احدى الفقرتيف او اكثرىما في الوزف والتقفية""يعرؼ بأنو      
 . (ٕ)"ما في احدى القرينتيف مف االلفاظ او اكثر مثؿ ما يقابميا مف االخرى وزنا وتقفية"

يا بني، دبر " شمرألبنو  عمرو بفتبع  بفياسر ونجد ىذا النوع مف السجع في وصية     
نجدتو،  ه، والمالَ عزّ  قوامو، والرجالَ  ساسو، والعدلَ أ حسانَ ن التدبير ثباتو، واإلإالممك، ف

والعشيرة عدتو، فال ممك لمن ال تدبير لو وال ثبات لمن ال احسان لو، وال احسان لمن ال عدل 
 . (ٖ)"وال عدل لمن ال قوام لو، وال قوام لمن ال رجال لو وال رجال لمن ال بذل لولو 

يحث المتكمـ ىنا عمى تدبير الممؾ واالحساف؛ ألنيا مظاىر اجتماعية تغني الفرد وتقّومو, ومف   
 ثـ تقويـ الفرد يقضي الى تقويـ مجتمعو. 

تو(ىناؾ توظيؼ ايقاعي مميز تشكؿ في نياية الفواصؿ واضاؼ ونمحظ لفظ )نجدتو, عدّ      
جعؿ ظ )ثباتو ػ اساسو ػ قوامو(وىذا ما في كؿ مف االلفا ده ايضاوجو بحمية داللية وجمالية لمنص 

رار وجود عنصر التكرار وىو مف نوع تك فضبل عف, صية عبارة عف نص ابداعي متكامؿالو 
رجاؿ( وظؼ تكرار المفظ في ىذه  -قواـ -التدبير -العدؿ -حسافالمفظ في كؿ مف االلفاظ )ا

 الوصية كثيرا والذي سيفصؿ القوؿ عنو فيما بعد.

 الرسـ التوضيحي لجمالية  لمسجع في ىذه الوصية:

 ىػْ  -تُ  -دَ  -جْ  -نجدتو : فِ 

 ىػْ  -تُ  -دَ  -دْ  -تو : عِ عدّ 

 ىػْ -تُ  -اْ  -بَ  –ثباتو: َث 

 ىػْ  -ُس  -اْ  -َس -أساسو: أَ 

                                                           
 .ٖٔٙعمـو الببلغة, احمد مصطفى المراغي :( ٔ
 .ٖٕ٘(عمـ البديع دراسة تاريخية وفنية ألصوؿ الببلغة ومسائؿ البديع, عبد الفتاح بسيوني :  ٕ
 .ٕ٘-ٔ٘المموؾ مف ولد قحطاف : . وصايا المموؾ وابناء ٙ٘(وصايا االباء الى االبناء, ص ٖ
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 ىػْ  -ـُ  -اْ  -وَ  -ؽِ  قوامو:

بأنو " مأخوذ مف ترصيع العقد, وذاؾ اف يكوف في احد جانبي العقد مف  ابن االثيرووصفو    
الآللي, مثؿ ما في الجانب اآلخر, وكذلؾ نجعؿ ىذا في االلفاظ المنثورة مف االسجاع, ىو اف 

لثاني في الوزف تكوف كؿ لفظة مف الفاظ الفصؿ االوؿ مساوية لكؿ لفظة مف الفاظ الفصؿ ا
 . (ٔ)والقافية"

شبو الآللي الموجودة في العقد المتناسقة في موضعيا فتكوف ف في االلفاظ يُ يفاتفاؽ الفقرت    
 في الفقرة الثانية وزنا وقافية. المفظة في الفقرة االولى مساوية لمفظة الموجودة

السبلـ(  يحثو عمى طمب العمـ )عميو سميمانألبنو  نبي اهلل داوودونجد ىذا النوع في وصية    
 . (ٕ)"لف العمم حول عنقك، واكتبو في الواح قمبك"

ويمحظ في ىذه الوصية توافر عنصر االيقاع بشكؿ واضح وظير في الفاظ )عنقؾ ػ قمبؾ(     
 فصوت الكاؼ في نياية الكممة اعطى تكثيفا دالليا عند المتمقي فضبل عف جمالية التنغيـ.

 والتي المسجوعة لمكممات الفواصؿ نياية في مكررا الكاؼ صوت فييا ورد الوصايا مف وكثيرا    
 .لممتمقي مباشرا خطابا يمثؿ حوارا تضيؼ التي( المخاطب كاؼ) بػ مثمت

 ػػػ ؾْ  عنقؾ: ُع ػػػػ ْف ػػػػ ؽِ 

 قمبؾ: َؽ ػػػػ ْؿ ػػػػػ َب ػػػػ ؾْ 

عميك بالترحيب والبشر، واياك والتقطيب يا بني! ومنو ما جاء في وصية احد الحكماء ألبنو "   
والكبر؛ فأن االحرار احب الييم أن يمقوا بما يحبون ويحرموا، من أن يمقوا بما يكرىون 

  .(ٖ)ويعطوا"

                                                           
 .ٕٛٚ: ٔ(المثؿ السائر,  ٔ
 .ٓٗ(وصايا االباء الى االبناء, د. محمود شاكر سعيد:  ٕ
 .ٖٓٔ(المنتخب مف وصايا اآلباء لؤلبناء : ٖ
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وىنا يوصي االب ابنائو ببعض الخصاؿ الحسنة والتي ترفع مف رتبتيـ االجتماعية بيف الناس  
بيا الفرد ألنيا تعبر عما يختمج في النفس مف لكوف الترحيب مف االشياء الميمة التي يقوـ 

 مكنونات ايجابية ليا تأثير كبير عمى نفس المتمقي.

نبلحظ اف اوزاف كؿ فقرة مف ىذه الفقرات متساوية وفواصميا جاءت عمى وزف واحد وتقفية و    
 النص,وتيا ساعد عمى ربط فقرات واحدة, واف كؿ مف االلفاظ )البشر, الكبر( كاف ليا جرسا ص

 خبلؿ تفصيميا بالشكؿ اآلتي:

 بشر: ِب ػػػ ْش ػػػ رِ 

 كبر: ِؾ ػػػ ْب ػػػػ رَ 

المؤمنيف  اميرومف الوصايا التي حممت جرسا موسيقيا جميبل تركز في فواصميا وصية       
)عمييما السبلـ( التي حممت دستورا مف  محمد بن الحنفيةالى ولده  عمي ابن ابي طالب
"... أذك ي يؤدي بدوره الى رفع النفس الى اعمى المقامات وأسمى المراتب االخبلؽ واالدب الذ

قمبك باألدب كما تذكى النار بالحطب، وأعمم ان كفر النعمة لؤم، وصحبة االحمق شؤم، ومن 
الكرم منع الحرم، ومن حمم ساد، ومن تفيم ازداد، أمحض اخاك النصيحة، حسنة كانت أو 

 . (ٔ) "اب، وال تقطعو دون استيعاب...قبيحة، ال تصرم اخاك عمى ارتي

األسموبية التي تتمثؿ  الخصائص ما يميز وصميؿ االماـ عمي )عميو السبلـ( ىي أىـ أف    
 األكثر ىو( األمر فعؿ) بصيغة األمر أسموب أف يمحظ كما ,عمى الخبرية اإلنشائية الجمؿ غمبةب

 ػمف االفراد ُيراد لما اإلماـ فيـ في يكمف ذلؾ في السبب ولعؿ ,لؤلفراد الموجو الوصايا في ورودا
 ػ اعتيادية غير شخصيات لكونيـ التقدـالعطاء و  مف المزيد يحققوا أف

؛ كونيا جمبل قصيرة وألف المتمقي لدى أكثر مقبولة تكوف الف يؤىؿ ىذا النوع مف الوصايا ماو 
مف  ؿوتقم المعنىعمى  زترك فيي وسيولة, بيسر مطالبيا وتحصيؿ متابعتيا مف يتمكف السامع
 المبنى.

                                                           
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ(وصايا االباء الى االبناء: ٔ
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فنبلحظ جمالية البناء الفني في ىذه الوصية مف قصر الفقرات التي تسيطر عمى اذف وشعور 
المتمقي فمجاورة الفقرات واتفاقيا في الوزف والقافية يبعث نسقا ايقاعيا يطرب النفس, وفي 

, النصيحة, القبيحة(  , الحـر  عبارات)أدب, حطب, لؤـ, شؤـ, الكـر

 دب:   َأ ػػػ َد ػػػ بْ أ 

 حطب: َح ػػػ َط ػػػ بْ 

 لؤـ:    ُؿ ػػػػ ْؤ ػػػ ـِ 

 شؤـ:   ُش ػػػ ْؤ ػػػ ـِ 

:   َؾ ػػػ َر ػػػ ـِ   كـر

:  َح ػػػ َر ػػػ ـِ   حـر

 نصيحة: َف ػػ ِص ػػػ ْي ػػػ َح ػػػ ةَ 

 قبيحة:   َؽ ػػػ ِب ػػػ ْي ػػػ َح ػػػ ةَ 

ىناؾ تنوع صوتي مميز, فصوت الباء والميـ الذي يعد مف االصوات الشفوية وصوت التاء     
. (ٔ)االسناني الشفوي والذي ينشأ "مف اتصاؿ الشفة السفمى باألسناف العميا لتضييؽ مجرى اليواء"

 ساعدا عمى تغطية الوصية بموف ايقاعي يمفت انتباه السامع.

 

  ـ السجع المتوازي:3

 فيكوف االتفاؽ فيو في الكممتيف االخيرتيف. .(ٕ)ت فيو الفقرتاف في الوزف والتقفية"وىو "ما اتفق

التي وجييا الى  ابي جعفر المنصوروتمثؿ السجع المتوازي في وصية الخميفة العباسي الثاني    
"...ان أمير المؤمنين يوصيك ( قاؿ فييا محمد بن عبداهلل المنصور)الميديابنو وولي عيده 

                                                           
 .ٗٛ(مناىج البحث في المغة, تماـ حساف : ٔ
 .ٓٔٗ: (جواىر الببلغة , احمد الياشمي ٕ
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اهلل في البالد، والعمل بطاعتو في العباد، ويحذرك الحسرة والندامة، والفضيحة في بتقوى 
 .(ٔ)القيامة"

, وفي كؿ مف االلفاظ )الببلد ػ العباد ػ الندامة ػ القيامة( تجسد في ىذا النص سجعا ونوعو    
السجع المتوازي الذي يمكف مبلحظتو مف خبلؿ وجود التناسؽ الرائع والتناسب بيف فقراتو 
الصوتية والتركيبية فكؿ فقرة موازية ألختيا في الوزف والتقفية , فاأللفاظ فيو قائمة عمى التناسؽ 
المكاني والصوتي التي ساعدت عمى ايجاد ايقاعا نغميا متناسقا فضبل عف المقاطع الصوتية 
المتمثمة بالوقفات والحركات التي نمحظيا عند قراءة النص باإلضافة الى تمكف الموصي مف 
التنسيؽ فيما بينيا فصاغيا في منظومة موسيقية متآلفة مف خبلؿ توافؽ االلفاظ صنع مف ذلؾ 

 نسقا موسيقيا قائما عمى توافؽ الوزف والتقفية, والرسـ اآلتي يوضح ذلؾ.

 ػػػ دِ  ببلد: ِب ػػػ َؿ ػػػ اْ  

 عباد: ِع ػػػ َب ػػػ ْا ػػػ دِ 

ـَ ػػػػ ةِ   ندامة: َف ػػػ َد ػػػ ْا ػػػ 

ـَ ػػػ ةِ   قيامة: ِؽ ػػػ َي ػػػ ْا ػػػػ 

يا بني، ال يبخل الجواد، فابذل الطارف قاؿ " سعيدألبنو  صيفيبف  اكثموما جاء في وصية     
فأن وفييم قميل، واصنع المعروف عند والتالد، واقمل التالح، تذكر عند السماح، وابل اخوانك، 

 .(ٕ)محتممو"

بيف االلفاظ )التبلد ػ التبلح ػ السماح( التي عممت عمى ربط فقرات النص  وقع السجع المتوازي   
 المختمفة في اطار موسيقي واحد؛ والتي موضحة بالشكؿ اآلتي:

 ِتبلد:       ِت ػػ ْت ػػ َؿ ػػ ْا ػػ دَ 

 َؿ ػػ ْا ػػػ حِ َتبلح:      َت ػػ ْت ػػ 

                                                           
 .ٜٚٔ(وصايا االباء الى االبناء : ٔ
 .ٕٚ(وصايا اآلباء الى األبناء : ٕ
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ـَ ػػ ْا ػػ دِ  -سماح:     َس   ْس ػػ 

كانت عمى وزف وتقفية واحدة مما اعطاىا نغما موسيقيا موحدا يوحي بالتكرار؛ والذي اعطى     
 حمة جمالية يطرب ليا المتمقي.
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 المبحث الثاني

 :جمالية التكرار

في أقدـ نصوصيا التي وصمت إلينا, فيو مصدر ظاىرة لغوية عرفتو معاجـ المغة العربية  ىو   
. وقيؿ "الكر الرجوع مصدر لمفعؿ كر (ٔ)الفعؿ كر , يقاؿ: ""والكر: الرجوع عميو ومنو التكرار"

عميو يكر كرا وكرورا وتكرارا عطؼ, وكر عنو رجع, وكرر الشيء وكرره أعاده مرة بعد أخرى, 
يو و كركرتو عف كذا كركرة إذا رددتو, والكر ويقاؿ كررت عميو الحديث و كركرتو إذا رددتو عم

 . (ٕ)الرجوع عمى الشيء ومنو التكرار, والكركرة مف اإلدارة والترديد, وىو مف كر وكركر"

ىػ( بقولو "ىو ٖٓٙ)تابن االثيراما اصطبلحا فقد تطرؽ ليذا المفيـو كثير مف العمماء منيـ     
رع فأف المعنى مرددا والمفظ دعيو: اسرع اسداللة المفظ عمى المعنى مرددا, كقولؾ لمف تست

 .(ٖ)"واحد

لكف ىذا التعريؼ في معناه االصطبلحي لـ يكف دقيقا ؛ألف التكرار لـ يقتصر عمى الكممة     
 بحد ذاتيا وانما يشمؿ مختمؼ مستويات الكبلـ.

"ليس ىػ( الذي كاف مف اوائؿ المتكمميف عف ظاىرة التكرار فقاؿ ٕ٘٘)تالجاحظوعند      
التكرار عيبا ما داـ لحكمو كتقرير المعنى أو الخطاب الغيبي الساىي كما تردد األلفاظ ليس 
بعيب ما لـ يتجاوز مقدار الحاجة و يخرج إلى العيش وىذا القرآف قد ردد سورة موسى وىاروف 

براىيـ ولوط..., كما ردد ذكر الجنة والنار وغيرىا ألنو خاطب جميع األمـ مف ال عرب وشعيب وا 
 .(ٗ)وأضاؼ العجـ ىو اثر ميـ لكؿ غافؿ أو معاند مشغوؿ الفكر ساىي القمب"

 . (٘)ىػ( اف التكرار "االتياف بشيء مرة بعد اخرى"ٙٔٛ)تالجرجانيويرى     

                                                           
 . ٕٚٚ: ٘ىػ(, ٘ٚٔ( العيف ,الخميؿ )ت ٔ
 .ٕٛٔ: ٕىػ(, ٖٛ٘الزمخشري)ت . اساس الببلغة ,ٗٙ: ٕالعرب, لساف  (ٕ
 .ٙٗٔ: ٕ(المثؿ السائر,  ٖ
 .ٖٗٔ(البياف والتبييف , الجاحظ : ٗ
 .ٖٔٔ: الجرجاني  (التعريفات, ٘
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فاذا كاف غرضو ببلغي ؛فأف ذلؾ يضيؼ رونقا جماليا وابداعيا لمنصوص, ويقدـ المبدع     
في نفس المتمقي ومف اىـ ىذه االغراض؛ التوكيد  التكرار لغرض معيف حتى يحدث تغيير

والتحقيؽ والتنغيـ والدعاء فاالىتماـ بالشيء بمختمؼ جوانبو المعروضة سواء كاف مدحا او ذما 
يدفع المبدع الى التكرار لتحقيؽ التوكيد واكد عمى ذلؾ ابف االثير بقولو "واعمـ اف المفيد مف 

تشييدا مف امره, وانما يفعؿ ذلؾ لمداللة عمى العناية بالشيء التكرير يأتي في الكبلـ تأكيدا لو, و 
. فيو "الحاح عمى (ٔ)الذي كررت فيو كبلمؾ, اما مبالغة في مدحو او في ذمو او غير ذلؾ"

 .(ٕ)عبارة يعنى بيا المبدع اكثر مف عنايتو بسواىا, وىذا االلحاح يحمؿ دالالت نفسية وفنية"

الفصاحة فقد عدوه " ابمغ مف التوكيد , بؿ ىو مف محاسف  ومنيـ مف ربط التكرار وبيف     
ىػ( فيرى اف التكرار " اعادة المفظ لتقرير معناه, ويستحسف ٙٛٙ)ت اما ابن النظام. (ٖ)الفصاحة"

 . (ٗ)في مقاـ نفي الشؾ"

"وقد غمط مف انكر كونو مف اساليب الفصاحة ظنا انو ال فائدة لو وليس  الزركشيوقاؿ      
ىو مف محاسنيا ال سيما اذا تعمؽ بعضو ببعض وذلؾ اف عادة العرب في خطاباتيا اذ كذلؾ بؿ 

أبيمت بشيء ارادة لتحقيقو وقرب وقوعو او قصدت الدعاء عميو كررتو توكيدا وكأنيا تقيـ تكراره 
. ومف ذلؾ نستشؼ اف (٘)مقاـ المقسـ عميو او االجتياد في الدعاء عميو حيث تقصد الدعاء"

الوصية يمثؿ حالة مف حاالت تاكيد الموصي عمى ما اورده مف نصح وارشاد وتعاليـ التكرار في 
 وغيرىا مف الصفات الحميدة.

ـ( الذي عرفو بقولو "إف التكرار ىو أف يكرر المتكمـ المفظة ٖٜٓٔ)تاما عمر البغدادي     
 (ٙالواحدة بالمفظ أو المعنى".)

     

                                                           
 .ٚٗٔ: ٕ(المثؿ السائر,  ٔ
 .ٜ(ظواىر اسموبية في شعر بدوي الجبؿ ,عصاـ شرتح, : ٕ
 .ٜٜٔ: ٖىػ(, ٜٔٔ(االتقاف في عمـو القراف, جبلؿ الديف السيوطي)ت ٖ
 .ٕٖٕ( المصباح في المعاني والبياف والبديع, بدر الديف بف مالؾ الشيير بابف الناظـ : ٗ
 .ٜ: ٖىػ(, ٜٗٚ,بدر الديف محمد بف عبداهلل بف بيادر الزركشي)ت(البرىاف في عمـو القراف  ٘
 .ٖٔٙ/ ٔ(خزانة االدب ولب لباب لساف العرب, البغدادي : ٙ
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أساسيتيف االولى ؛تاكيد المعنى وتركزه في ذىف المتمقي, والثانية ويقوـ التكرار عمى مسألتيف      
 . (ٔ)؛منح النص نوعا مف الموسيقى االيقاعية العذبة التي تولد ارتياحا جماليا لدى المتمقي

نات ايقاع الخطاب االدبي مف مكو  رئيٌس  صوتية وجمالية , فيو مكوفٌ  ويضفي عمى النص قيمة
 .المتغير

خص اف التكرار "وسيمة ميمة في التعبير عف االنفعاالت والتنفيس عنيا ومما تقدـ نم     
 .(ٕ)والتعبير عف االفكار وتجسيدىا"

)عمييما السبلـ(  لمحسن والحسين)عميو السبلـ( عميومنو ما جاء في وصية امير المؤمنيف     
ْن َبَغْتُكَما ، َواَل تَْأَسَفا  )لعنو اهلل(ابن ممجمعندما ضربو  "ُأوِصيُكَما ِبَتْقَوى اهلِل، وَأال  َتْبِغَيا الدُّْنَيا َواِ 

ِم َعَمى َشْيٍء ِمْنَيا ُزِوَي َعْنُكَما، َوُقواَل ِباْلَحقِّ، َواْعَماَل ِلْْلْجِر، َوُكوَنا ِلمظ اِلِم َخْصمًا، َوِلْمَمْظُمو 
َوَلِدي َوَأْىِمي َوَمْن َبَمَغُو ِكتَاِبي، ِبَتْقَوى اهلِل، َوَنْظِم َأْمِرُكْم، َوَصاَلِح َذاِت  َعْونًا. ُأوِصيُكَما، َوَجِميعَ 

ُل ِمْن َبْيِنُكْم، َفِإنِّي َسِمْعُت َجد ُكَما ـ َصم ى اهلُل َعَمْيِو َوآِلِو َوَسم َم ـ َيُقوُل: "َصاَلُح َذاِت اْلَبْيِن َأْفضَ 
اَلِة الصِّ   َياِم".َعام ِة الص 

َفِإن ُيْم اهلَل اهلَل ِفي اأَلْيتَاِم، َفاَل ُتِغبُّوا  َأْفَواَىُيْم، َواَل َيِضيُعوا ِبَحْضَرِتُكْم. َواهلَل اهلَل ِفي ِجيرَاِنُكْم، 
 َوِصي ُة َنِبيُِّكْم، َما زَاَل ُيوِصي ِبِيْم َحت ى َظَنن ا َأن ُو َسُيَورُِّثُيْم.

اَلِة، َفِإن َيا َعُموُد ِديِنُكْم. َواهلَل َواهلَل اهلَل ِفي اْلقُ  ْرآِن، اَل َيْسِبْقُكْم ِباْلَعَمِل ِبِو َغْيُرُكْم. َواهلَل اهلَل ِفي الص 
ِجَياِد اهلَل ِفي َبْيِت َربُِّكْم، اَل ُتْخُموُه َما َبِقيُتْم، َفِإن ُو ِإْن ُتِرَك َلْم ُتَناَظُروا لممجيول. َواهلَل اهلَل ِفي الْ 

ي اُكْم  َوالت َداُبَر َوالت َقاُطَع. ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم َوأَْلِسَنِتُكْم ِفي َسِبيِل اهلِل. َوَعَمْيُكْم ِبالت َواُصِل َوالت َباُذِل ، َواِ 
ُكْم، ُثم  َتْدُعوَن َفاَل ُيْسَتَجاُب اَل َتْتُرُكوا اأْلَْمَر ِباْلَمْعُروِف َوالن ْيَي َعِن اْلُمْنَكِر َفُيَول ى َعَمْيُكْم َأْشرَارُ 

 .َلُكمْ 

ثم قال: يا بني عبد المطمب، أال ألفينكم تخوضون دماء المسممين خوضا، تقولون: قتل أمير 
 المؤمنين، قتل أمير المؤمنين.

                                                           
 .ٕٗٙ(ينظر: االستعارة في النقد االدبي الحديث, يوسؼ ابو العدوس : ٔ
 ٕ٘ٔالمغة الشعرية دراسة في شعر حميد سعيد, محمد كنوني :( ٕ
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أال ال يقتمن بي أال قاتمي. انظروا أذا انا مت من ضربتو ىذه، فاضربوه ضربة بضربة، وال يمثل 
فأني سمعت رسول اهلل) صمى اهلل عميو وآلو( يقول "اياكم والمثمة ولو بالكمب بالرجل، 
 .(ٔ)"العقور

حممت ىذه الوصية جممة مف التكرارات تنوعت ما بيف تكرار العبارة وتكرار المفظ وتكرار      
الجممة, وافتتح النص بتكرار عبارة )اوصيكما ػ عميكـ( كرر الوصية ألىميتيا وعظـ شأنيا, 

ررت جممة )بتقوى اهلل ػ اصبلح ذات البيف ػ قتؿ امير المؤمنيف(وقدـ )عميو السبلـ( وتك
االصبلح؛ لما فيو مف تماسؾ المجتمع وتوحيد الكممة؛ ولمتأكيد عمى التقوى والعمؿ بأوامر اهلل 
تعالى؛ وألىميتيا البالغة في حياة االنساف فيي خير زاد لممرء والتي دارت عمييا التشريعات 

يية كالصوـ الذي يبتغى منو تحصيؿ التقوى في نفس اإلنساف, باإلضافة الى تكرار المفظ اإلل
)اهلل ػ الصبلة ػ ضربة( فكرر االماـ عمي  )عميو السبلـ( لفظ الجبللة )اهلل( لما فييا مف داللة 

كميا معنوية وجمالية تنغيمية ؛فالداللة المعنوية لغرض لفت انتباه المتمقي الى اف ىذه االشياء 
مرتبطة باهلل سبحانو وتعالى؛ ويقدـ درس عقدي لممتمقي مف خبلؿ بياف اف ىناؾ اشياء تبعث في 
النفس االطمئناف تتمثؿ بقدرة اهلل عز وجؿ وىذا االطمئناف النفسي مف خبلؿ القرب مف اهلل 

في نقؿ والتمسؾ بتعاليمو يولد ارتياحا جماليا عند المتمقي, وال سيما اف التكرار اداة فعالة 
 . (ٕ)االنفعاؿ مف المبدع الى المتمقي

اما الداللة الجمالية التنغيمية؛ فتتوضح بجمالية االيقاع والتنسيؽ الذي يضيفو تكرار لفظ        
الجبللة )اهلل( وما يحمؿ بيف طياتو مف رتابة في العبارات الذي ولد بدوره نسقا تنغيميا, وىذه 

ؽ صوتي موحد  مبعثو الفرادة في جماؿ التعبير عف المعنىو الرتابة ادت الى ارتياح االذف لنس
بقولو "قاؿ العمماء المفظ اغمى مف المعنى ثمنا واعظـ قيمة  ابن رشيق القيروانياكده  وىذا ما

وأعز مطمبا, فأف المعاني موجودة في طباع الناس يستوي الجاىؿ فييا والحاذؽ, ولكف العمؿ 
. وباإلضافة الى التكرار الذي احدثتو لفظ (ٖ)عمى جودة االلفاظ وحسف السبؾ وصحة التأليؼ"

احدث سجعا اضاؼ الى النص عنصرا جماليا ألنو جاء مف الجبللة )اهلل( فصوت )الياء( فيو 

                                                           
 .ٖٙٙ-ٖٗٙ:نيج الببلغة ( ٔ
 .ٜٜٕ(ينظر: التفضيؿ الجمالي : ٕ
 .ٕٚٔ/ ٔ(العمدة في محاسف الشعر وآدابو : ٖ
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غير تكمؼ او تصنع, وقدـ الجيراف والمجتمع عمى اصوؿ الديف كالصبلة والحج والجياد..,وأمر 
بالتبادؿ والتواصؿ ونبذ القطيعة, وقمة العدالة االجتماعية في ىذه الوصية تكمف في حقف دماء 

 ة )ضربة(.)عميو السبلـ( لفظ المسمميف عندما كرر

 أغراض التكرار: *

لمتكرار أغراض كثيرة وىو مرتبط بالداللة التي يحمميا, ألف المبدع يكوف ىدفو مف خبلؿ     
التكرار؛ اإلفصاح واإلببلغ عف حالة الشعور التي تجوؿ في نفسو, ويبلحظ اف ىذه االغراض 

 مرتبطة بالبواعث النفسية واإليقاعية والداللية التي أراد الموصي التعبير عنيا. ومف أىميا : 

 :لتأكيداػ ٔ

فالموصي ال يكرر كبلمو اال بغية التأكيد , يعد مف االغراض الميمة التي يتضمنيا التكرار     
اف التكرار تقوية وتمكيف في نفس المتمقي فيقوؿ  سيبويووالتمكيف واإلقناع لدى المتمقي ويرى 

لتقوية "ومف صور الخروج عمى مقتضى الظاىر وضع الظاىر موضع الضمير لزيادة التمكيف وا
ابن قتيبة  عندما أجاز تكرار المفظ والمعنى لغرض التأكيد, ويرى الفراء. وأيده بذلؾ (ٔ)في النفس"

اف التأكيد مف االغراض االساسية لمتكرار مف خبلؿ قولو "وقد يقوؿ القائؿ في كبلمو: واهلل 
 . (ٕ)ألفعمو, ثـ واهلل ألفعمو, إذا أراد التوكيد وحسـ األطماع مف أف يفعمو"

 :ـ المدح او الذم2

ىػ( اف التكرار "ىو أف يكرر المتكمـ المفظة الواحدة ٗ٘ٙ)ت ابن ابي االصبع المصرييرى     
اف مف االغراض  ابن رشيق. ويذكر (ٖ)لتأكيد الوصؼ أو المدح أو الذـ أو التيويؿ أو الوعيد"

 . (ٗ)"التي يؤدييا التكرار ىي "التحقير عمى سبيؿ الشيرة وشدة التوضع بالميجو

                                                           
  .ٕٙ/ ٔالكتاب .سيبويو :( ٔ
 .ٖٕ٘(تأويؿ مشكؿ القراف ,ابف قتيبة : ٕ
 .ٖ٘ٚ(تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبياف إعجاز القرآف, ألبف ابي االصبع المصري :  ٖ
 .ٕٛ/ٕ(العمدة , ابف رشيؽ :  ٗ
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نستشؼ مف ذلؾ أف لمتكرار أغراض كثيرة ولكؿ غرض مصطمح خاص بو, ويجوز تكرار      
الكبلـ إذا دؿ عمى غرض معينا يرفع مف قيمة النص الذي يرد فيو ويحقؽ لو انسجاما وتناغما 

 ايقاعيا.

 

 أشكال التكرار: *

 :ـ تكرار االلفاظ 1 

لكؿ كممة داللة ووظيفة في النص االدبي الذي يحوييا, فيعمد الموصي الى تكرار كثير مف      
االلفاظ خشية التأكيد وااللزاـ عمى اثبات الوصية, ويتمثؿ تكرار المفظ بوظيفتيف االولى تكويف 

ئو جمالية ايقاعية عند المتمقي عف طريؽ خمؽ نغمة موسيقية بيف اجزاء النص والثانية تتمثؿ بأدا
 . (ٔ)دالالت معنوية تؤكد عمى ما خرجت مف اجمو المفظة

 .(ٕ)وىذا النوع مف التكرار يعد "أبسط أنواع التكرار "     

من منع  "... يا بني، ال تستحيولبنيو قاؿ  طيبف  الغوثابف  عمرووما جاء في وصية     
من ال يستحي من المسألة، وكموا الطعام واطعموه، وال يستحي احدكم ان يفعل شيئا ينتفع بو 
اذا لم يعرف، فِأنو انما يستحي حينئذ لغيره، وابدأوا الناس بالشر فأنو أشكر لخيركم وان كان 

 . (ٖ)"قميال، وال تمنعكم الكثرة أن تربعوا عمى اقداركم، واهلل يحوطكم

تضفي بدورىا قيمة جمالية  فظ )يستحي( بشكؿ متفرؽ مما اعطى لمنص رتابة صوتيةتكرر ل   
  عالية مف خبلؿ التكرار.

والتكرار " يسمط الضوء عمى نقطة حساسة في العبارة, ويكشؼ عف اىتماـ المتكمـ بيا, وىو     
  .(ٗ)بيذا المعنى ذو داللة نفسية قيمة"

                                                           
 .ٖٜ(ينظر :سحر النص, قراءة في بنية االيقاع القرآني ,د. عبد الواحد زيارة : ٔ
 .ٓٙالتكرار في شعر محمود درويش, فيد ناصر عاشور : ( ٕ
 .٘ٛ(وصايا اآلباء الى االبناء : ٖ
 .ٖٕٓ(القيـ الخمقية في شعر الشريؼ المرتضى, د. عبد الكريـ النفاخ :  ٗ
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 :  ـ تكرار العبارة2

العبارة اثر جمالي وايقاعي في النص االدبي فيي تضفي عمى النص نسقا  تعبيرا لتكرار       
وايقاعيا أوضح بكثير مما تضفيو المفظة المكررة, لكوف العبارة المكررة نستطيع اف نتممس منيا 

 .جرسا موسيقيا واضح

"فاالتكاء عمى تكرار المقاطع المكونة لبنية تحوي اكثر مف لفظ أساسا ألحداث نوع مف االيقاع  
المتناغـ؛ لتعمف بصدى ترجيعيا االنسجاـ الموسيقي النفسي عند المتمقي ويزيد مف التأثير في 

 . (ٔ)أعماقو"

أكيد اساسا اضاؼ الى ما يقدمو مف صفات فأنو يزيد مف رتابة المعنى ويجعؿ عنصر الت   
 يرتكز في ذىف المتمقي.

" اعمم ان رضاء الناس غاية قاؿ  الميديألبنو  المنصورفي وصية  العبارةونمتمس تكرار       
ال تدرك، فتحبب الييم باإلحسان جيدك، وتودد الييم باإلفضال، واقصد بإفضالك موضع 

 .(ٕ)الحاجة منيم"

 ميما أونو, (قائماا وعي) النص في ممثبل وسخطيـ الناس رضا عدـ مشكمة اىن الموصي وعى
 الفضؿ مف بوسعو ما يفعؿ وأف بمقدرتو ليـ التودد عمى حثو فقد لذا, عنو يرضوا لف فعؿ

 (.ممكف وعي) رضاىـ مف جزء ذلؾ يمثؿ أف عسى واالحساف

( فقد احدث ىذا التكرار جوا ونفسا موسيقيا خاصا مبعثو  بإفضالؾ-ضاؿباإلف) عبارةتكررت ف 
ناتجًا عف أىمية ىذه المفردة وأثرىا في إيصاؿ المعنى, فضبل عف ما تقوـ بو مف  تغير النسؽ,

نغمة  وجود تكرار في عبارة )الييـ ( التي اضفت بدورىا فضبل عف إيقاع صوتي داخؿ النص,
 واضحا. رونقا جمالياحركية متناسقة منحت النص 

                                                           
 .ٚ٘(القيـ الجمالية في الحديث النبوي الشريؼ )اطروحة دكتوراه( , حاـز كريـ عباس : ٔ
 .ٔٓٔ( المنتخب مف وصايا اآلباء لؤلبناء: ٕ
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" يا بني احفظ وصيتي، ومحض نصيحتي، وانا اسأل اهلل قالت  اعرابية ألبنياوفي وصية 
 .(ٔ)توفيقو لك؛ فإن قميل توفيقو لك، اجدى عميك من كثير من نصحي"

؛ وبوجود صوت الكاؼ الذي  فتكرار عبارة )توفيقو لؾ( اضاؼ لموصية ايقاعا جماليا نغميا     
 .(ٕ)يعد مف االصوات االنفجارية او ما يعرؼ ب "الوقفات االنفجارية"

"يا بني! ال تطمب الحوائج من غير بنو قاؿ ال ىتمألابف  عبداهللوكذلؾ ما جاء في وصية     
أىميا، وال تطمبيا في غير حينيا، وال تطمب ما لست لو مستحقا؛ فِأنك ان فعمت ذلك كنت 

 .(ٖ)بالحرمان حقيقا"

  بيا, التحمي لفردا عمى يجب التي االجتماعية المظاىر أىـ مف وىي النفس عزة إلى دعوهفي     
جاءت عبارة ) ال تطمب ( مكررة أضفت لمنص ايقاعا جماليا مف خبلؿ خمؽ أجواء موسيقية و 

والرتابة, فالموصي مف خبلؿ تدفع المتمقي إلى التمذذ والتمتع بالنص وتبعده عف التعب والممؿ 
تكرار عبارتو حاوؿ تأكيد فكرة ما سيطرت عمى خيالو وشعوره؛ وىو يوصي ابنو بعدـ االقداـ 
عمى طمب االمور والحوائج اال في وقت معيف ومف اصحابيا, وبيذا فقد اتخذ التكرار وسيمة 

 .لتحقيؽ الموسيقى

 

 تكرار الجممة : ػ ٖ

التكرار في وصايا اآلباء يحمؿ بيف طياتو وظائؼ معنوية وفكرية ورد ىذا النوع مف       
 .وعاطفية باإلضافة الى الوظيفة الجمالية مما يجعميا قريبا مف ذىف المتمقي

ى عمى المتمقي فتكبؿ حواسو مالذي يعرؼ بأنو ظاىرة ايقاعية تتويسمى "بالتكرار التدويمي:      
ررة ما يضفي عميو متعة فنية تجعمو يستشعر ويتوقع بفيض موسيقي متوالي قوامو الكممات المك

 . (ٔ)بعد العبارة االولى بداية العبارة الثانية"

                                                           
 .ٖٚٔ(المنتخب مف وصايا االباء لؤلبناء : ٔ
 .ٕٚٗ(ينظر : عمـ االصوات , د. كماؿ بشر :  ٕ
 .ٖٜ(المنتخب مف وصايا اآلباء لؤلبناء : ٖ
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"يا بني إّن اهلل خّبأ  جعفرألبنو  الباقر عميبف  محمدفي وصية االماـ  جممةويتضح تكرار ال   
فمعل رضاه ثالثة أشياء في ثالثة أشياء خّبأ رضاه في طاعتو، فال تحقرن من الطاعة شيئًا 

فيو ، وخّبأ سخطو في معصيتو فال تحقرن من المعصية شيئًا فمعل سخطو فيو ، وخّبأ أولياءه 
 . (ٕ)"في خمقو فال تحقرن أحدًا فمعمو ذلك الولي

 (خبأ اولياءه في خمقو -خبأ سخطو في معصيتو-رضاه في طاعتو ) خبأالجمؿ فتكررت       
جؿ ىي مفتاح رضاه والحث عمييا والترغيب ليا ىو نجاة وبيف )عميو السبلـ( اف طاعة اهلل عز و 

التحذير مف المعصية والتشديد في أمرىا مف خبلؿ  فضبل عفاالمة مف المعاصي واالخطاء 
 عدـ التقميؿ مف شأف العباد ولتكرار ىذه االلفاظ االثر البالغ عمى تأكيد المعنى وبياف منزلتو.  

ويحك يا بني! احذر ألبنيا عندما كانت تعظو فقالت " عابدةوتمثؿ ىذا النوع في وصية      
بطاالت الميل والنيار، فتنقضي االعمار، وانت غير ناظر لنفسك، وال مستعد لسفرك. ويحك يا 
بني! ما من الجنة عوض، وال في ركوب المعاصي ثمن من حمول النار. ويحك يا بني! ميد 

 .(ٖ)لنفسك قبل ان يحال بينك وبين ذلك"

 كؿ الف, فيو ـوااللتزا بو األخذ وأىمية إليو يدعو ما لشدة تكررت جممة )ويحؾ يا بني(فقد     
وىذا التكرار يجعؿ المتمقي يشعر بجماؿ  ,عنيا واالبتعاد التنزه يجب اجتماعية آفات منو حذر ما

 .ة تحقؽ المتوقع التي تشد المتمقيالمفردة والداللة والتركيب وبمذ

. باإلضافة الى وجود السجع المرصع في كممتي) (ٗ)لذة فيو محبوب"فاف "كؿ ما في ادراكو 
لنفسؾ_لسفرؾ( الذي اضفى جمالية عالية لمنص مبعثيا التشابو الصوتي المنتظـ لؤللفاظ 
 ومتساوية مف حيث الموقع المكاني في الوصية؛ ألنيا تمثمت ضمف بناء ايقاعي منتظـ. 

ال تطمبن حاجتك الى واحد من  ألبنو عندما قاؿ لو " قتيبة بفمسمم ونجد ذلؾ في وصية      
ثالثة : ال تطمبيا الى الكذاب؛ فأنو يقربيا وىي بعيدة ويبعدىا وىي قريبة. وال تطمبيا الى 

                                                                                                                                                                      
 . ٜ٘(القيـ الجمالية في الحديث النبوي الشريؼ : ٔ
 .ٖٚ-ٕٚالمنتخب مف وصايا اآلباء لؤلبناء: ( ٕ
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ(المنتخب مف وصايا اآلباء لؤلبناء : ٖ
 .٘ٔٔ(االسس الجمالية في النقد العربي : ٗ
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األحمق؛ فأنو يريد ان ينفعك وىو يضرك. وال تطمبيا الى رجل لو عند قوم مأكمة؛ فأنو يجعل 
ال تطمبيا..( اضافت الى النص جرسا موسيقيا ولذلؾ فتكررت جممة ) . (1)حاجتو وقاء لحاجتك"

فأف " قيمة كؿ لفظة بنائية تكمف عمى وجو التحديد في كيفية اندماجيا وتصاعدىا الى ما يمييا, 
. ولكوف "التنظيـ (ٕ)اذ ال تظير ىذه القيمة الصوتية في حد ذاتيا وانما في تبلحميا بغيرىا"

 . (ٖ)ة عف التنظيـ الصوتي لمشعر "الصوتي لمنثر يحتؿ مكانا ال يقؿ اىمي
 

     . تكرار ياء )النداء(:4 

كثيرا ما تكررت )يا( النداء في وصايا اآلباء ألبنائيـ واغمبيا تركزت عمى الدور التربوي التعميمي 
 ومدى تأثيره عمى أبنائيـ* 

"يا بني  ونجد في وصية االماـ جعفر الصادؽ ألبنو موسى الكاظـ )عمييما السبلـ( فقاؿ    
أقبل وصيتي واحفظ مقالتي فأنك ان حفظتيا تعيش سعيدا، و تموت حميدا: يا بني من رضي 
بما قسم لو استغنى، و من مد عينو الى ما في يد غيره مات فقيرا، و من لم يرض بما قسمو 
اهلل لو اتيم اهلل في قضائو، ومن استصغر زلة نفسو استعظم زلة غيره، و من استصغر زلة 

استعظم زلة نفسو. يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيتو، ومن سل سيف غيره 
البغي قتل بو، و من احتفر ألخيو بئرا سقط فييا، ومن داخل السفياء حقر و من خالط 

العمماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتيم. يا بني اياك ان تزري بالرجال فيزرى بك ، و اياك 
تذل لذلك. يا بني قل الحق لك او عميك تستشان* من بين اقرانك. يا والدخول فيما ال يعنيك ف

فتكرار )يا( . (ٗ)بني كن لكتاب  اهلل تاليا، و لمسالم فاشيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناىيا"
النداء اعطى جرسا موسيقيا اثرى بدوره عمى النص جمالية ايقاعية مميزة فيو "عبارة عف تكرير 

                                                           
 .ٖٓٔ(المنتخب مف وصايا اآلباء لؤلبناء:  ٔ
 .ٕ٘ٚ:انتاج الداللة االدبية, د. صبلح فضؿ ( ٕ
 .ٗٚ(نظرية البنائية في النقد األدبي, د. صبلح فضؿ :  ٖ

 .ٕٗٔػ ٓٛػ ٙٚػ ٘ٚػ -ٖٗ -ٜٕ -ٕٛ*( لؤلستزادة ينظر: المنتخب مف وصايا االباء لؤلبناء :
. الفصوؿ ٜ٘/ ٕ. صفوة الصفوة, ابف الجوزي :ٜٓٔ(االماـ الصادؽ)ع( مف الميد الى المحد, القزويني : ٗ

 . ٕ٘ٛ. مطالب السؤوؿ في مناقب آؿ الرسوؿ)ع( ,الشافعي :ٕٜٛ/ ٕالميمة في معرفة االئمة, ابف الصباغ :
 .*تستشاف :اف يكوف لو منزلة وشأف عظيـ 
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 فيي بالقناعة رهراتك خبلؿ مف ىنا يحث. (ٔ)في بنية المقطع أو القصيدة"حرؼ يييمف صوتيا 
 .بو االتصاؼ فرد كؿ عمى يجب حميد اجتماعي ومظير غني كنز

 بركبتيك، العمماء زاحم يابني،" ألبنو )عمييما السبلـ( لقمانومنو ما جاء في وصايا      
يا  السماء. بمطر الميتة األرض تحيا كما العمماء بنور القمب يحيا فإن بأذنيك، وأنصت إلييم

 يابني،. بني، ال تضيع مالك، وتصمح مال غيرك، فإن مالك ما قدمت، ومال غيرك ما تركت
ذا ضجرت حقا، تؤد كسمت لم فإنك إذا والضجر، والكسل النوم وكثرة إياك  عمى تصبر لم وا 

. فيو مقطع صوتي طويؿ (ٕ)ير"الكب عمى يشق العمم ابتغاء العمم صغيرا فإن ابتغ يابني،حق. 
مجيور يكوف مخرجو مف  يكرر لغرض التأكيد الموصي واالشادة مف قبمو عمى محتوى وصيتو, 
فتكرارىا يخمؽ جوا جماليا تعبيريا داخؿ النص يشد المتمقي الى سماعو, فيعمؿ ىذا النوع مف 

 . (ٖ)التكرار عمى تقوية الجرس الموسيقي لمنص او القصيدة

 منح) شر رىامخاط أف أدرؾ ما وكأف الحياة لمواجية العمماء ومجالسة بالعمـ لقماف يوصي
( ممكف وعي)اإلغواء ذلؾ مف بيا يتخمص التي الكيفية فوجد, (القائـ الوعي مفيوـ النص
,  التقوى مف أسس عمى تنبني وعممية روحية قوة, منيا أكبر بقوه مشكبلتيا شر مف ستعاذةواإل

 مجالستيـ مف اإلكثار وواجب,  وفيما عمما أكثر فيـ العمماء؛ ىي القوة ىذه تكوف أف فاختار
 فيو والتمعف قوليـ في والتدبر, منيـ لبلنتفاع إلييـ واالنصات مناقشتيـ وعمييـ, إلييـ واالستماع

 . انقطاع دوف

 عمى تحث التي لمصيغ تأكيده خبلؿ االجتماعي أثره الوصايا نصوص في ررالمتك فإف وعميو  
 مثاؿ خير ليكونوا منيا السيئة عف وانتيائيـ الحميدة االجتماعية بالقيـ ـزالبللت واإلرشاد النصح

 تمؾ مّثمت فقد, عيب كؿ   عف بأنفسيـ يدفعوا ف أ فعمييـ, المجتمع بيـ ويصمح, ذىحتيُ 
 .بو االرتقاء وكيفية ومقّوماتو المجتمع الحتياجات صدةراال والعيف ٗ*العالـ رؤية النصوص

                                                           
 .ٕٛالمعاصر, حسف الغرفي : (حركة االيقاع في الشعر العربي ٔ
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ-ٜٚ-ٛٚوصايا االباء الى االبناء : . ٚٔ(ينظر: نفائس الوصايا ,د. أنيس احمد كرزوف : ٕ
 .ٜٜٔ(البنية اإليقاعية في شعر البحتري, محمد فارس : ٖ
 نعٌشه الذي الواقع بٌن الربط وتعنً غولدمان صاغها التً األساسٌة والمقوالت المرتكزات من العالم: ورؤٌة *

 الحقٌقً الثقافً اإلبداع موضوع أن" غولدمان ٌرى إذ, فردٌة ال جماعٌة الرؤٌة هذه وتكون, الواقع لهذا وفهمنا
 عنها المعبر الكونٌة الرؤٌة بٌن ٌحدث المنشود والتطابق المعزول المتوحد الفرد ولٌس االجتماعٌة الفئات هً
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 أو النفسٌة الحٌاة وبٌن األدبً ر األث بنٌات بٌن ولٌس الجماعة لدى السائدة الكونٌة الرؤٌة وبٌن ألدبًا باألثر
 إنها إذ, (15: خشفة ندٌم محمد, غولدمان لوسٌان لدى البنٌوي المنهج, النص )تأصٌل"لألشخاص الفردٌة

 الطبقة )وغالبا الواحدة المجموعة أعضاء بٌن تجمع التً واألفكار والمشاعر التطلعات" من مجموعة
 فهً (,46 ص: غولدمان لوسٌان, الخفً )اإلله" األخرى المجموعات مع الواحدة( وتعارضها االجتماعٌة
 المجموعات مع تعارض فً تجعلهم, معٌنة اجتماعٌة طبقة أعضاء هم البشر من لمجموعة فكر منظومة
 المعٌشة الظروف حسب ألخرى مجموعة من تختلف اجتماعٌة فكرٌة ى رؤ مجموعة هً: أي,  األخرى
 . بهم والمؤثرة

4
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 المبحث الثالث

 :الجناسجمالية 

 .(ٔ)"مصدر جانس الشيء الشيء شاكمو واتحد معو في الجنس" الجناس     

وفي االصطبلح يرى الببلغيوف اف الجناس ىو اتفاؽ كممتيف في المفظ واختبلفيـ في      
 . (ٖ)". فألفاظ الجناس "توىـ بالتكرير, لكنيا تفاجئ باختبلؼ المعنى(ٕ)المعنى

مع المفظ نفسو وبيذا القوؿ يظير اف الجناس ذو طبيعة تكرارية تنشأ عف طريؽ اعادة      
اختبلؼ الداللة؛ وألف التكرار يولد في االلفاظ نسقا جميبل يساعد المتمقي عمى الدىشة, واختبلؼ 

 .المعنى يساعد عمى تكويف معاني جديدة خبلؿ تحفيز الذىف عمى البحث فيو

ناسبة االلفاظ تحدث ميبل واصغاء الييا وألف المفظ المشترؾ اذا حمؿ عمى معنى ثـ فأف "م    
 .(ٗ)جاء والمراد بو آخر كاف لمنفس تشوقا اليو"

وىذا يعتمد عمى معرفة المتمقي العممية والثقافية لمكشؼ عف الدالالت المختمفة لؤللفاظ     
الموسيقي الذي يحدثو ولكونو "ظاىرة صوتية ليا خبلؿ االيقاع لمتكررة وتتحقؽ جمالية الجناس ا

تأثير فعاؿ في اغناء موسيقى النص, فتزداد بو عذوبة وجماال ؛لمؿ يضفي عمى االلفاظ التي 
 .(٘)تحتويو مف موسيقى متناغمة, تطرب االذف, وتؤنؽ النفس, وتيتز ليا نياط القمب"

كـ بالمغة وااللفاظ والقدرة عمى وكؿ ذلؾ يعتمد عمى تمكف الموصي او المبدع مف التح     
ايصاؿ معاني مختمفة لممتمقي التي تعمؿ بدورىا عمى تحريؾ الذىف مف خبلؿ وجود التشابو 

دة ليذا البناء الصوتي الذي يحث المتمقي عمى اكتشاؼ داللة جديالصوتي بيف المفظتيف 
البحث عف الدالالت؛ ما يجعؿ الطرفيف )المبدع والمتمقي( يمارساف الدور نفسو في المتكرر, 

                                                           
 .ٖٗ٘(عمـو الببلغة)البياف والمعاني والبديع(, احمد مصطفى المراغي : ٔ
. نحو ببلغة جديدة, محمد عبد ٖٗ٘. عمـو الببلغة ,احمد مصطفى :ٜٕٗ: مفتاح العمـو , السكاكي :(ينظر ٕ

 .ٖٙ٘/ ٕ. الطراز , العموي : ٓٙٔالمنعـ خفاجي : 
 .٘ٛٗ/ ٕأسسيا وعموميا وفنونيا, عبد الرحمف حسف :(الببلغة العربية  ٖ
 .ٖٓٔ/ ٖ(االتقاف في عمـو القراف :  ٗ
 .ٕٚ(القيـ الجمالية في الحديث النبوي الشريؼ : ٘
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وذلؾ بشرط "اف يكوف موقع معنيييما مف العقؿ موقعا حميدا, ولـ يكف مرمى الجامع بينيما 
 . (ٔ)مرمى بعيدا"

ومف جماليات التجنيس عدـ وجود عنصري التكمؼ والطبع؛ فعند النظر الى االلفاظ       
ر فاعمة في نفس المتمقي ألف وجعميا غاية جمالية يؤدي ذلؾ الى اف تكوف بعيدة عف المعنى وغي

"المعاني ىي المالكة سياستيا, المستحقة طاعتيا, فمف نصر المفظ عمى المعنى كاف كمف أزاؿ 
الشيء عف جبيتو, وأحالو عف طبيعتو, وذلؾ مظنة االستكراه, وفيو فتح ابواب العيب, والتعرض 

 .(ٕ)لمشيف"

ص وانما يصوغو  المبدع فتكوف اطاعتو لذا يشترط في الجناس اف ال يكوف دخيبل عمى الن     
 لممعنى وليس لمفظ.

يكوف الجناس متسقا مع سياؽ النص, غير غريب عنو ويأتي عمى فطرة حتى يستطيع اف     
  (ٖ)يحمؿ ترادفا موسيقيا شعوريا يثير في النفس احساسا جماليا.

مف وصايا اآلباء تميزت بكثرة االلفاظ والتراكيب التي تعمؿ عمى رفد المعنى  اوبيذا نجد كثير    
 وااليقاع.

ف "المفظ المذكور اذا حمؿ عمى معنى, ثـ جاء والمراد بو معنى آخر, كاف لمنفس تشوؽ إف  
 . (ٗ)"اليو

 بف عمقمة قاؿ: قاؿ( اهلل رحمو) عيينة بف سفيان عف البنو الُعَطاِردي عمقمة وصيةجد في ون
 صحبتو إن َمنْ  فاصحب حاجة، الرجال صحبة إلى نزغتك إذا! بني "يا: البنو الُعَطاِردي َلِبيد

ن زانك، ن صانك، خدمتو وا  ن مانك، خصاصة أصابتك وا  ن قوَلك، َصد قَ  ُقْمتَ  وا   شد ُصمت وا 
ن صولك، ن مدىا، بفضل يدك مددت وا  ن َعد ىا، حسنة منك رأى وا   سدىا، سيئة منك رأى وا 

ن ن أعطاك، سألتو وا  ن ابتداك، عنو سكت   وا   منو اليأتيك َمنْ  آساك، المممات احدى بك نزلت وا 

                                                           
 .ٚ(اسرار الببلغة , الجرجاني : ٔ
 .ٛ: المصدر نفسو(  ٕ
 ٓٔ: المصدر نفسو(ينظر :  ٖ
 .ٕٕٓالتكرير بيف المثير والتأثير ,د. عز الديف عمي السيد : .ٜٚ/ٔفي أنواع البديع, المدني : (انوار الربيع ٗ
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ن الحقائق، عند يخذلك وال الطرائق، منو عميك تختمف وال البوائق، ن آمرك، حويالً  حاول وا   وا 
 (ٔ).آثرك" ُمْنِفًسا تنازعتما

 وىي وتسمو لمجتمعاتا بيا ترقى التي االجتماعية المظاىر صور أروع الوصية ىذه تتضمف   
 مخاطر أدرؾ وكأنو منيا ليستفد لمموصى اليو  الموصي يعطي تيذيبية تأديبية وحكـ مواعظ
 .إليو إىدائيا إلى فعمد بيا ـزاااللت وأىمية عنيا التخمي

جناس  (مانؾ -صانؾ -زانؾ) اللفاظفأدى الجناس ىنا دوره االجتماعي خبلؿ ما نمحظو في ا
التي الحروؼ تمؾ نوع الحرؼ االوؿ مف المفظ  و  ؛ والذي نتج عف اختبلؼنوعو مردوؼ غير تاـ
والميـ في كممة مانؾ( فضبل عف  -والصاد في كممة صانؾ -) الزاي في كممة زانؾتمثمت بػػ 

تاـ, الغير ييا الجناس الناقص او ما يعرؼ بالتي يحدث ف اختبلؼ داللتيا وىذه مف الشروط 
نوعو مردوؼ؛ الختبلؼ الحرؼ االوؿ  تاـالير توافر الجناس غ (صولؾ – ولؾق)في المفظتيف و 

وكممة  ففي كممة )قولؾ حرؼ القاؼ( ,الحروؼ وداللتياتمؾ  نوعفضبل عف اختبلؼ  مف المفظ
تاـ نوعو مردوؼ الختبلؼ الغير  جناس (الحقائؽ -الطرائؽ -البوائؽ) و صولؾ حرؼ الصاد()

ائؽ( حرؼ الطاء, وحرؼ كممة )البوائؽ( حرؼ الباء, وفي كممة )الطر المفظ في  الحرؼ االوؿ في
  ( فضبل عف اختبلؼ المعنى.الحاء في كممة )الحقائؽ

 

 :  أقسام الجناس*

, ف؛ االوؿ: تاـ والثاني: ناقصيسيلمجناس اقساـ كثيرة ولكف بصورة عامة يقسـ الى قسميف رئ    
 . (ٕ)منيا جناس حقيقي والستة الباقية مشبيةقسمو الى سبعة اقساـ واحد ابن االثير  ونجد

فقاؿ "وقد تصرؼ العمماء مف ارباب ىذه الصناعة فغربوا وشرقوا ال سيما المحدثيف منيـ,    
وصنؼ الناس فيو كتبا كثيرة وجعموه ابوابا متعددة, واختمفوا في ذلؾ وادخموا بعض تمؾ االبواب 

الحاتمي والقاضي ابو الحسيف الجرجاني وقدامة في بعض, ومنيـ: عبداهلل بف المعتز وابو عمي 

                                                           
 .91-90(المنتخب من وصاٌا االباء لألبناء:  1
 .ٕٕٗ(ينظر: فنوف ببلغية )البياف والبديع(, د. احمد مطموب : ٕ
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بف جعفر الكاتب وغيرىـ. وانما سمي ىذا النوع مف الكبلـ مجانسا؛ ألف حروؼ الفاظو يكوف 
 . (ٔ)تركيبيا مف جنس واحد"

 ـ الجناس التام : 1

؛ىيئة الحروؼ والتي يقصد بيا ؛حركاتيا  وىو ما اتفقت فيو االلفاظ في اربعة اشياء      
       .(ٕ) )جممة فعمية( ا)جممة اسمية( او مستوفيوسكناتيا, عددىا, نوعيا , ترتيبيا, ويكوف اما مماثبل

التاـ "مما ال يتفؽ لمبميغ اال عمى ندور وقمة, فيو ال يقع موقعو مف الحسف حتى يكوف المعنى و   
 بدال, وال يجد منيا حوالىو الذي استدعاه وساقو, وحتى تكوف كممتو مما ال يبتغي الكاتب منيا 

"(ٖ). 

 وقد اهلل عصيت إن!  بني يا لك بؤًسا: قالت ثم ..." البنيا عابدةمنو ما ذكر في وصية    
 "طغيانو وعرفت عرفتو وقد إبميس وأطعت إحسانو، وعرفت عرفتو

والتي تعود  ليا ىاء ضمير بإضافةونوعو تركيبي؛ فظة )عرفتو( في ل الجناس التاـاتضح    
 )عرفتو( تعود عمى ابميس. والثانية, لفظ الجبللة اهللعمى 

وفي لفظة )عرفت( جناس تاـ تركيبي؛ األولى تكوف مضافة لئلحساف, والثانية مضافة    
لمطغياف, فتوافؽ المفظ في نوع وترتيب وعدد االحرؼ فضبل عف اختبلؼ المعنى الذي رسـ بدوره 

 ىذا النوع مف الجناس

 أن بني يا "...واعمم محمدالبنو  عمي بف الحسنبف  الحسن بف اهلل عبد وصيةوما جاء في   
 حينئذ فإنو برأيك، تستبد أن فإياك يقظان، ىواك ووجدت نائًما، إليو وجدتو احتجت إذا رأيك

 (ٗ)".عميك ال تجني نتيجتو وأن ترديك، ال عاقبتو أن يقين عمى وأنت إال فعاًل  وال تفعل ىواك،

                                                           
 .ٕٙٗ/ ٔالمثؿ السائر :( ٔ
 .ٖٗ٘عمـو الببلغة , المراغي :. ٕٗٗ. فنوف ببلغية : ٖٛٛ(ينظر : التمخيص في عمـو الببلغة ,القزويني : ٕ

 .ٕٖٓ. جواىر الببلغة, احمد الياشمي: ٕ٘ٙالببلغة الواضحة: عمي الجاـر ومصطفى اميف: 
 .ٗٓٗ(جواىر الببلغة : ٖ
. جمهرة خطب العرب فً عصور العربٌة الزاهرة , احمد زكً 77(المنتخب من وصاٌا االباء للبناء:  4

 .3/39صفوت : 
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 رراأض مف لو لما, بو والتعنت يأبالر  االستبداد وىي سمبية ظاىرة عف ىنا الموصي يحذر
 أدرؾ فكأنما, رتيـ ا خب عمى لبلطبلع اآلخريف مشورة مف لممرء بد فبل, ولغيره لو اجتماعية
 بمشاركة فنصحيـ منيا اآلخريف يخمص أف درافأ, (قائما وعيا) يرأبال التفرد مشكمة الموصي

وجدت( جناس تاـ نوعو مركب؛ فالضمير المتصؿ في –في لفظ )وجدتو ف ,(ممكنا وعيا) ءرااآل
 صرح جناسا مركبا مف الفعؿ والفاعؿ وقد( وجدتفي كممة )و , الراي عمى عودي (ٜوجدتوكممة )

 )وجدت ىواؾ يقظاف( واالضافة ىنا لمضمير الظاىر. بو
  

 ،والدىر يومان"... فييا ويقوؿ مالك بنوال حارثة بن أوس وصية في جاء ما ذلؾ أمثمة ومف   
 فإنما ،سينحسر فكالىما، فاصبر عميك كان وأن، تبطر فال لك كان فأن، عميك ويوم، لك يوم
 . (ٔ)"ترى ال من ويعزك، ترى من تعز

 تكوف أنيا وكيؼ ومّرىا بحموىا الحياة مشكمة كوراإد خبلؿ مف (القائـ الوعي) ىنا الكاتب يوظؼ
 ,ضده كانت اف باهلل واالستعانة بالصبر أياميا مواجية عميو وكيؼ, مرة وضده مرة الفرد مع

 الفرد عمى التي (ممكف وعي) بالحموؿ أشبو مواعظ فيي معو كانت اف والتكبر التبطر وعدـ
 فعؿ) المفظتيف كوف( رى)ت لفظ في مماثؿ نوعو تاـ ىنا لجناسوا, الحياة لمواجية بيا اللتزاـا

 ذلؾ ويبيف, المعنى اختبلؼ عف فضبل الحروؼ ونوع والعدد الييئة في المفظتيف ولتوافؽ ؛(ماض
 جناس( يعزؾ تعز) لفظ وفي. عالية ايقاعية جمالية قيمة تعطي وبالتالي المتمقي لدى سيولتيا

 .الكممة مف االوؿ الحرؼ الختبلؼ مردوؼ نوعو تاـ غير

 

 ـ الجناس الغير تام :2

ويسمى بالجناس الناقص, ويفقد بعض مف شروط الجناس التاـ فيحدث بيف لفظ وآخر       
 . (ٕ)"عدد األحرؼ او نوعيا او ترتيبيا أو ضبطيا"اختبلؼ في 

                                                           
 .78االبناء: (وصاٌا االباء الى  1
 .ٗٔٔالببلغة العربية اسسيا وعموميا وفنونيا:( ٕ
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فاالختبلؼ في عدد االحرؼ يسمى ناقصا ويكوف عمى وجييف: أما بزيادة حرؼ واحد في      
يسمى مردوفا, واف كاف في وسطو يسمى  المفظة لكف مقاـ ىذه الزيادة اف كاف في اوؿ المفظ

مكتنفا, واما اذا كاف في نياية المفظ فيسمى مطرفا, أما االختبلؼ في نوع الحرؼ فيشترط فيو اف 
 .(ٔ)ال يقع االختبلؼ بأكثر مف حرؼ واحد

متقاربيف في المخرج الجناس في حرفيف  ايكوف عمى وجييف: االوؿ يكوف ركن ىذا االختبلؼ    
الجناس غير متقاربي المخرج فيسمى بالجناس ا اذا كاف ركن , والثاني:مضارعاويسمى 
 . (ٕ)البلحؽ

 بف جعفر أصحاب بعض عف السبلـ( )عمييما  موسى البنو الصادق جعفر االماـ وفي وصية
 بيذه يوصيو وىو يديو، بين وموسى جعفر عمى دخمت :قال السبلـ( )عمييما الصادق محمد

 إن فإنك مقالتي، واحفظ وصيتي، اقبل! ُبني   يا" :قال أن منيا حفظت مما فكان الوصية،
 إلى عينو مد ومن استغنى، لو ُقسم بما رضي من! بني يا. حميًدا وتمت سعيًدا، تعش حفظتيا

 استصغر ومن .قضائو في اهلل اتيم لو اهلل قسمو بما يرَض  لم وَمن. فقيرًا مات غيره يد في ما
 كشف َمن! بني يا .نفسو زلة استعظم غيره زلة استصغر ومن غيره، زلة استعظم نفسو زلة

 سقط بئرًا ألخيو احتفر ومن بو، ُقتل البغي سيف َسل   ن ومَ  بيتو، عورات انكشفت غيره حجاب
 يا... اتيم السوء مداخل دخل ومن وقر، العمماء خالط ومن حقر، السفياء داخل ومن. فييا
 قطعك ولمن ناىًيا، المنكر وعن آمرًا، وبالمعروف فاشًيا، ولمسالم تالًيا، اهلل لكتاب كن! بني

 (ٖ)".معطًيا سألك لمن و مبتدًئا، عنك سكت ولمن واصاًل،
    

)علٍٍما السالم( أن ٌمبل َصٍتً ٌَحفظ  موسىَلدي االمام  الصادقاَصى االمام    

كالمً َلُلً، َما ٌذا إال درس بالغ األٌمٍة لما فًٍ مه مُاعظ تزبٌُة َأخاللٍة 

ٌمّدمٍا اإلمام )علًٍ السالم( للمؤمىٍه عه طزٌك َصٍتً البىً لبل شٍادتً، لما فٍٍا 

على َفك مه أثز بالغ األٌمٍة فً تزبٍة الىفس اإلوساوٍة لمه تمسك بٍا َطبمٍا 

اء ، فضال عه الدرس التزبُي َاالخاللً االاخز الذي لدمً االمام الشزٌعة الغزَّ

 )علًٍ السالم( ٌَُ المىاعة؛ مه لىع بما لسمً هللا تعالى لً مه الزسق َالعافٍة

                                                           
 .ٖٙ٘. عمـو الببلغة)البياف والمعاني والبديع( :ٜٙ/ٙ(ينظر: االيضاح:  ٔ
 .ٖٙ٘. عمـو الببلغة) البياف والمعاني والبديع( :ٕٖٔنقد(, عمي الجندي: -أدب–(ينظر : فف الجناس)ببلغة  ٕ
 .74لالبناء:المنتخب من وصاٌا االباء ( 3
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 التً تبعده عن االشٌاء عن هللا أغناه قد فهذا علٌه, تعالى هللا أنعم ما وبكل والصحة

 من الهالك إلى به وٌؤدي دٌنه ٌفسد ما جمٌع عن اغنٌ وأصبح وطاعته هللا ذكر

 .ائلةالز نٌاالد زخارف

 من ذكره تقدم امم تعالى هللا أعطاه بما قناعة لدٌه تكن لم من عكس هذاو    

 كٌفٌة فً بالتفكٌر مشغواًل  ٌكون فهذا اآلخرٌن, أٌدي فً ما إلى عٌنه ومد   خٌرات,

 لدٌه, بما ٌقنع لم وهو ٌموت حتى الناس من أقرانه علٌه حصل ما على الحصول

م علٌه) اإلمام وصفه فهذا الا  التً بقسمته ٌرض لم من وكذلك فقًٌرا, ٌموت هأن( السَّ

ه تعالى هللا همات وقد اإلٌمان ضعٌف إالا  هذا فما تعالى, هللا له قسمها  عادل. غٌر بأنَّ

 بالجناس ٌسمى ما او تام غٌر وهو (تمت-تعش) اللفظتٌن تضح الجناس فًوا    

 نوعه المعنى؛ اختالف عن فضال األحرف عدد فً األلفاظ فٌه اختلفت الذي الناقص

وهما )العٌن والشٌن( فً لفظة تعش  اكثر من حرفالختالف ركنٌه فً  مذٌل

 .و)المٌم والتاء (فً لفظة تمت

واخر ا ؛ الختالفمذٌلنوعه  ( جناس غٌر تاماستعظم -وكذلك لفظ )استصغر   

المفظ فيو بأكثر مف حرفيف لـ وبرغم من اختالف اللفظتٌن فً اكثر من حرفٌن "
 (ٔ)."يتباعدا مف حيث المخرج

(فاللفظٌن لوصٌة فً اللفظ المركب)زلة نفسهفً هذه ا تركٌبً ورد اٌضا جناس تام  

لة غٌره( جناسا تاما نوعه متفقا من حٌث عدد ونوع وترتٌب االحرف, كذلك لفظ )ز

 توافق اللفظ فٌه فً هٌئة وترتٌب ونوع االحرف.تركٌبً 

 هً بٌنها االمام الصادق)علٌه السالم( التً األخرى والعبر روسالداهم  منو     

لة االستصغار أو االستهانة عدم نب, بالزَّ  ومن) (مالسال علٌه) اإلمام فقال والذَّ

 (.نفسه زلَّة استعظم غٌره زل ة استصغر ومن غٌره, زلَّة استعظم نفسه زلَّة استصغر

وقر( جناس غٌر تام نوعه مردوف الختالف  الحرف  -كذلك ما جاء فً لفظ )حقر

االول من اللفظتٌن وهو حرف )الحاء( فً لفظة حقر, وحرف )الواو( فً لفظة 

 وقر.

 فتنقضي والنيار، الميل بطاالت احذر!  بني يا ويحك" البنيا قالتعابدة  وما جاء في وصية  
 وال ِعوض، الجنة من ما! بني يا ويحك. لسفرك مستعد وال لنفسك، ناظر غير وأنت األعمار،

                                                           
 .321جواهر البالغة: ( 1
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 وبين بينك يحال أن قبل لنفسك ميد! بني يا ويحك. النار حمول من ثمن المعاصي ركوب في
 بالفتن، الدنيا ىجوم عند الممعون وكيد الدىر، سطوات واحذر بك، األمر يجد أن قبل وِجد ذلك،

 (1).."مصائبيا من ينجو كيف التقي ييتم ذلك فعند بالعبر، وتقبميا

 ابرز تمثؿ مواعظ مف النص في انبثؽ ما خبلؿ مف االجتماعية وظيفتو ىنا الجناس أدى   
 منيا الحذر الفرد عمى وكيؼ ومشكبلتو الواقع لسمبيات انعكاسا تمثؿ إذ االجتماعية المظاىر

 .منيا يخمصو بما ـزاوااللت

يجد( وىو غير تاـ ونوعو مردوؼ والذي يتمثؿ بزيادة حرؼ  -لفظ )جديتضح الجناس في إذ  
في اوؿ المفظ وىو )الياء( في المفظة الثانية والتي اختمؼ فييا المعنى عف االولى؛ اراد بيا اف 

يكوف االنساف ُمجدا في حياتو حتى يصؿ مبتغاه بالسير الصحيح الذي يقربو مف نيؿ الجنة قبؿ 
 اف يحؿ بو االمر.

 االثراء جانب الى دالليا اثراءً  لنصا اعطى مماوأدلت كؿ لفظة بمعنى مختمؼ عف االخرى    
 تؤثر لمنص جمالية ابداعية مسحة الموصي فقدـ لممفردتيف الصوتي التقارب رسمو الذي االيقاعي
  .المتمقي نفس في بدورىا

 تكون ما أحسن "كن البنو ف صفوا بف خالد قاؿ: البنو صفوان بف خالد وصيةما جاء في و     
 في لك يصمح ال ما السر أعمال من ودع. ماالً  في الباطن تكون ما أقل حااًل، الظاىر في

 ودينك لمعاشك، درىمك: بيما تمسكت ما بخير تزال لن أوصيك باثنتين! بنى يا. العالنية
 (ٕ)"لمعادك

 مف (والممكف القائـ الوعي) مفيوـ وىو األدب اجتماع عمـ مفاىيـ مف مفيوـ أبرز النص جسد 
 السيئة لصفاتةامن المتكمـ يحذر وكيؼ, وتعالجو الواقع مشكبلت تعي وصايا مف أردفو ما خبلؿ
 .منيا لمتخمص الحموؿ يردؼ ثـ مخاطرىا ويبيف

                                                           
 .136-135المنتخب من وصاٌا االباء لالبناء: ( 1
 .87: المصدر نفسه( 2
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 وتأكيده المعنى تعميؽ في الموصي واىتماـ تركيز مقدار لنا تبيف النص في النظر أمعنا فإذا    
معادؾ( والتي َتركز -عاشؾو) م( ماال -حاال) لؤللفاظ التصويرية المفارقة خبلؿ المتمقي ذىف في

 ماال( -تاـ فييا ونوعو مردوؼ الختبلؼ الحرؼ االوؿ لؤللفاظ )حاالالغير الجناس 

خير في الختبلؼ الحرؼ اال مطرؼغير تاـ نوعو  معادؾ( جناس -)معاشؾاللفاظ وفي ا   
خبلؿ رسـ  واضحا جرسا موسيقياىذه االلفاظ  تاحدثالمفظتيف فضبل عف اختبلؼ المعنى, و 
 ذا النوع مف المحسنات البديعية.صورة ايقاعية بي نة ادت الى احداث ى

التباعد بيف مخارج الحروؼ في المفظتيف ال يؤدي الى اختبلؼ االيقاع وال يقمؿ مف القيمة ف   
 لممفردتيف.الجمالية التي يحدثيا الجناس وما يحممو مف تكرار صوتي 

 

 المعتمر البنو التميمي طرخان بف سميمانومف أمثمة الجناس الغير تاـ ما ورد في وصية      
 أبي إلي   كتب: يقول) اهلل رحمو( سميمان بن المعتمر سمعت: قال األعمى عبد بن محمد عن"

 (1.)"يبقى والعمم يفنى، المال فإن العمم؛ واكتب المصحف، في انظر!  بني يا: بالكوفة وأنا

 في كبير دور مف لو لما العمـ؛ وىي اجتماعية ظاىرة أو خصيصة أبر عمى ىنا النص يحث    
 .وتقدميا المجتمعات وسمو ورقيو الفرد بناء

نوعو مضارع الختبلؼ المفظتيف  تاـ غير جناسيبقى( وىو  -تركز الجناس في لفظ )يفنىو    
في حرفيف وىما )الفاء والنوف( في لفظ )يفنى( و)الباء والقاؼ( في لفظ )يبقى( فضبل عف 

 . لفظة كؿ بو ادلت الذي المعنى اختبلؼ عف فضبل الحروؼ ونوع الييئة اختبلؼ

جو جمالي يبعث عمى التنبيو  إلحداث؛ اثارة ذىف المتمقي وتحريؾ تفكيرهفالموصي ىنا اراد      
والتأكيد مف خبلؿ طريقة حواره؛ ولكوف الذىف مف اولوياتو البحث عف اوجو االختبلؼ بيف 

 المتشابيات, فيذه حمية ابداعية يقدميا المبدع حتى يدىش المتمقي.

                                                           
 .128: المنتخب من وصاٌا االباء لألبناء( 1



 جمالية التركيب الصوتي وآثاره السيسيولوجية في وصايا االباء لألبناء             الفصل االول

 

 
84 

"...والدىر ويقوؿ فييا  مالكألبنو  أوس بن حارثةومف أمثمة ذلؾ ما جاء في وصية      
فأن كان لك فال تبطر، وأن كان عميك فاصبر، فكالىما سينحسر، , يوم لك، ويوم عميك يومان،
 . (ٔ)تعز من ترى، ويعزك من ال ترى" فإنما

نوعو مماثؿ في لفظ )ترى( لكوف المفظتيف )فعؿ ماض(؛ ولتوافؽ المفظتيف تاـ  ىنا جناسفال   
سيولتيا لدى المتمقي  ذلؾ بيفيفي الييئة والعدد ونوع الحروؼ فضبل عف اختبلؼ المعنى, و 

 عطي قيمة جمالية ايقاعية عالية.وبالتالي ت

 يعزؾ( جناس غير تاـ نوعو مردوؼ الختبلؼ الحرؼ االوؿ مف الكممة.  -وفي لفظ )تعز  

 ال الذي اإلنساني غرضيا في تشترؾ ىا نجد الوصايا مف السابقة نماذج اؿ إلى وبالنظر  
 أبناء أو أبنائو, إلى شؤونيا, مف شأف في أو الحياة, في الموصي تجربة خبلصة نقؿ يتعدى

 ومعمرييـ العرب حكماء وصايا أو لؤلبناء, اآلباء مف وصايا اؿ نماذج أكثر جاءت وقد عشيرتو,
 .واإلرشاد النصح وظيفة تجمعيا مختمفة, موضوعات في قوميـ, أبناء إلى

 ,المجتمع إصبلح وىي, اجتماعية ا أىداؼ الوصايا في الجناس ألسموب أف يتضح تقدـ ومما
 المثمى القيـ ـزاالت إلى توجيييا أو, اآلخريف ومع خالقيا مع تعامميا في النفس إصبلح طريؽ عف

 إلييا لموصوؿ الكتّاب سعى التي, الفاضمة االجتماعية القيـ تسوده مجتمع إلى لموصوؿ
 .والجماعات رد ا األؼ وبناء مجتمعو أبناء إلصبلح بيا واالستعانة

                                                           
 .ٛٚ(ينظر: وصايا اآلباء الى االبناء : ٔ
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 الفصل الثاني

 كيب االسموبي التر  مفيوممدخل : 

لذا فيو الطريقة الكبلمية التي ينتيجيا  لؤلسموب االثر البالغ في تكوين الكبلم وترتيب الجمل    
 .ياغة وتكوين الجملالمؤلف او المتكمم في صياغة الفاظو وترتيب مفرداتو لص

اال ان اختبلف االساليب يكون مبنيا عمى اساس اختبلف المتكممين الذين يتمثمون بالكاتب     
 .او الناظم وغيرىم

    .نحوي أو صوتي أو اسموبيعمى تراكيب متنوعة منيا ما يكون داللي أو  يبنى العمل االدبيو    
وترى االسموبية ان "الكاتب ال يتسنى لو االفصاح عن حسو وال عن تصوره لموجود اال انطبلقا 

 .(ٔ)من تركيب االدوات المغوية تركيبا يفضي الى افراز الصورة المنشودة"

ن شخصية الكاتب أو المؤلف, ويستجمي ارادتو ومزاجو ولكون االسموب "نتاج فكري يعكس ع    
 .(ٕ)وثقافتو وعوالمو النفسية واالجتماعية"

لمجتمع لمتكيف يستمدىا المبدع من ا مكتسبةتجو الكاتب يمثل قيمة تعبيرية فإن النص الذي ين   
 و.خبلل التغيير فيو او المحافظة عمي ومع

وافعالنا نستند الى المغة التي من خبلليا يتم التواصل مع فعندما نريد ان نعبر عن آرائنا     
اآلخر والتي عن طريقيا يتحدد اسموبنا الذي يرسم شكميا الخاص؛ ألن المغة "محتاجة الى ان 
تمر عبر االسموب لكي تدل, ولذا كان الفكر االنساني رىن حاجتو اليو في تجميو, كما ان 

من ىنا فإنو لما اجتمع ىذان الحدثان لئلنسان, جعبل منو المغات رىن حاجتيا اليو في داللتيا. و 
فصيحا, فتمت حكمة الجاحظ فيو )االنسان ىو الفصيح( ولوال ىذا لبقي في كينونتو اسيرا, 

 .(ٖ)حجابو الصمت, وسجنو الذات"

                                                           
 .ٚٛٔ/ ٔ(االسموبية وتحميل الخطاب , د.نور الدين السد : ٔ
 .ٖٓ(سوسيولوجيا االسموب : ٕ
 .ٖ٘(االسموبية وتحميل الخطاب, منذر عياشي : ٖ
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نستطيع القول أن "االنسان قدرة خبلقة تتجاوز كائنو االجتماعي الى كائنو االبداعي. ومن ثم    
 . (ٔ)لغتو شكل من اشكال ىذه القدرة" وان

ونظرا لما يحممو التركيب االسموبي من دراسة لمبنية المغوية التي تييمن عمى النص ,فإنو    
ينجم عنو "خمق تراكيب لغوية مميزة قادرة عمى استثارة الخيال, وبعث الفكر واستثارة الجوانب 

 .(ٕ)الوجدانية والعاطفية"

"تعتبر الحروف بأصواتيا وحركاتيا وانضماميا لحروف اخرى وانضمام فأساس التركيب ان   
الحروف في الكممات, والكممات في أنساق تؤدي موقعا من الداللة المعنوية, فيكون إذن نسيجا 

 .(ٖ)من العبلقات التي تقوم بين الحروف والكممات"

لجمل السميمة التكوين. وان ويرى د. نور الدين السد ان التركيب النحوي "يقوم بتحديد فئات ا   
يسند لكل منيما وصفا ىيكميا اي وصفا لموحدات التي تتكون منيا الجممة ولكيفية تشكميا....من 

بيا نسبة ىذا الوصف  االساسي ان نعرف بدقة مفيوم وصف الجممة الييكمي والطريقة التي تتم
 .(ٗ)القواعد النحوية" وساطةالييا ب

)عمييما السبلم( خير تجسيد ليذه  محمد الباقرإلبنو  زين العابدينوعندما نذكر وصية االمام    
عن ابي جعفر محمد بن عمي الباقر قال: أوصاني أبي فقال: ال تصحبن الدراسة والتي تنص "

 خمسة, وال تحادثيم, وال ترافقيم في طريق.

ال تصحبن فاسقا, فإنو بائعك بأكمة فما  قال: قمت: ُجِعمُت فداك يا أبت, َمْن ىؤالء الخمسة؟
 قال: يطمع فييا ثم ال يناليا. قمت: يا أبت ! وَمن الثاني؟ قمت: يا أبت ! وما دونيا؟! دونيا.

 قال: ال تصحبن البخيل؛ فإنو يقطع بك في مالو أحوج ما كنت إليو.قمت: يا أبت ! ومن الثالث؟
قمت: يا أبت  بعد منك القريب, ويقرب منك البعيد.قال: ال تصحبن كذاًبا؛ فإنو بمنزلة السراب, ي

                                                           
 .ٙٗ(االسموبية وتحميل الخطاب : ٔ
 .ٚٔٔ(التفكير االسموبي ,سامي محمد : ٕ
 .ٕٓٔ(التراكيب النحوية وسياقاتيا المختمفة, صالح بمعيد : ٖ
 .ٚٛٔ-ٙٛٔ/ ٔ(االسموبية وتحميل الخطاب : ٗ
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قمت: يا أبت ! وَمن  ! وَمن الرابع؟ قال: ال تصحبن أحمَق؛ فإنو يريد أن ينفعك فيضرك.
 .(ٔ)قال: ال تصحبن قاطع رحم؛ فإني وجدتو ممعوًنا في كتاب ا في ثالثة مواضَع" الخامس؟

 جعمت المتمقي يغير النص من قبل الكاتب, كةو محبنسجت ىذه الوصية بطريقة حوارية    
عناصر النص مع بعضيا عمى ربط  اساعد الكاتباالفكار, فببلغة وتركيز  عرضخبلل 

دراكو وفيمو لذلك النص بذلك عمى البعض معتمد  .خبرتو وا 

نستنتج ان التركيب االسموبي ييتم بدراسة الجمل ويكشف عن العبلقة النحوية التي تربط 
 .بعضيا ببعض؛ ألن النحو يختص بأعراب الجمل وقواعد تركيبياالكممات 

معرفة العبلقة التي تربط الكممة مع غيرىا من الكممات وعبلقة الجمل ما باإلضافة ل    
 .(ٕ)بعدىا بما قبميا

ء واسموب بأنواعو المختمفة بما فيو اسموب النداطمبيا  اانشائي اسموباىذه الوصية  وحممت 
اسموب النيي  استعملخبلل رد الطرف االخر عمى الموصي؛ الذي بدوره االستفيام الذي اتضح 

خبلل يسوده اناس يحممون صفات مبغضة و عن امور متعددة ارتبطت بالمجتمع الذي كان 
الظروف التي احاطت باإلمام )عميو السبلم( قدم لولده وصية ضمت بين دفتييا النصح والتنبيو 

 ض افراد المجتمع.من بع

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٓٚالمنتخب من وصايا االباء : (ٔ
 .ٖٜ(ينظر: المغة العربية مستوياتيا وتطبيقاتيا, محسن عمي عطيو : ٕ
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 بحث االولالم

 اسموب االستفيام

طمب العمم بشيء لم "يمثل نوع من أنواع اإلنشاء الطمبي؛ فيو  بوصفو مصطمحااالستفيام      
 .(ٔ)"يكن معموما من قبل بأداة خاصة

" الفاء  وذكر ابن فارس ان كل منومشتق من الفيم؛ الذي يرد بمعنى العمم والمعرفة,      
 .(ٕ)", كذا يقولون اىل المغة م عمم الشيءالمي و والياء

 .(ٖ)ويتصدر االستفيام في اول الكبلم؛ فبل يجوز ان يتقدم عميو شيء متعمق بو    

طمب الفيم.  يورد عمى انو "االستخبار الذى قالوا فيو إّنو طمب خبر ما ليس عندك , أى    
ومنيم من فرق بينيما وقال إن االستخبار ما سبق أوال ولم يفيم حق الفيم, فاذا سألت عنو ثانيا 

 .(ٗ)كان استفياما"

ولم يكن ىناك اختبلف بين النجاة والببلغيون حول اسموب االستفيام فذكر ابن ىشام انو      
 .(٘)"حقيقة طمب الفيم"

والمطموب حصولو في الذىن إما  االستفيام لطمب حصول في الذىن" السكاكي بقولو عرفوو     
التصديق ويمتنع انفكاكو من تصور  أن يكون حكيما بشيء عمى شيء أوال يكون و األول ىو

 .(ٙ)من التصديق" وال يمتنع انفكاكو والثاني ىو التصور الطرفين,

                                                           
 ٛٛعبدالعزيز عتيق: (عمم المعاني: د.  ٔ
 . ٚ٘ٔ/ ٗ:, تح:د. عبد السبلم ىارون(مقاييس المغة, ابن فارس ٕ
 .ٕٖٙ: , تح: د.فخر صالح قدارة (ينظر: المفصل في عموم العربية, الزمخشري ٖ
 .ٜٔٔ-ٛٔٔ(اساليب ببلغية, د. احمد مطموب:  ٗ
 .ٖٔ/ ٔ: الدين, تح: محمد محي مغني المبيب عن كتب األعاريب, ابن ىشام االنصاري ( ٘
 .ٖٖٓ:, تح: عبدالحميد ىنداوي(مفتاح العموم, السكاكي ٙ
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الشيء في الذىن, فإن المخاطب وطمب حصول صورة  استعبلم ما في ضميرلذا فيو       
الشيئين أو عدم وقوعيا فحصوليما ىو التصديق و إال فيو  كانت تمك الصورة وقوع نسبة بين

 .(ٔ)التصور

 ( مرة.ٜٖوتوزعت ادوات واحرف االستفيام في وصايا االباء ألبنائيم )     

عمى انو طمب العمم بشيء لم يكن ىناك سابق بعممو , و ذلك بذكر إحدى  يمبعضوعرفو        
  .(ٕ)أدواتو وىي)اليمزة وىل, ما, م أ ن, ي, كم, كيف, أين, أّنى , متى و أيان

واستمالتو لمنظر  يتميز أسموب االستفيام بالقدرة العالية والمؤثرة في الذىن والنفس المخاطب      
لك كون االستفيام أصبل يصدر عن نفس راغبة في الحصول عمى والتأمل والتدبر,  وسبب ذ

طمب الفيم والمعرفة؛ فيخرج االستفيام لتنبيو الذىن واثارة االحاسيس, ويجعل النفس مييأة لتمقي 
 .(ٖ)ما يصدر من الشخص الممقي من خواطر وصور

حقيق المعرفة لديو لذا فإنو حضي باىتمام كبير عند الببلغيين؛ الرتباطو بحال المتكمم وت     
خدام والبناء من خبلل تفريقيم بين ادواتو وجعل لكل اداة محورا خاصا بيا من حيث االست

 التركيبي والداللي.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٛٔ(ينظر: التعريفات , الجرجاني:  ٔ
 الدليل الى الببلغة و عروض الخميل, عمي جميل سموم ونور الدين حسن :  ( ينظر: ٕ
 .ٕٗٗ(ينظر: دالالت التراكيب, د. محمد محمد ابو موسى:  ٖ
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 أغراض االستفيام: *

لبلستفيام أغراض منيا حقيقيا ومنيا ببلغيا, والحكم الذي يفصل بينيما ىو سياق الكبلم       
 :نصالذي يورد في ال

 الغرض الحقيقي:ـ 1

ىو طمب العمم بشيء سواء اكان اسما أو حقيقة أو صفة لم يكن معموما من قبل, أو ىو       
االستخبار الذي قيل فيو طمب خبر ما ليس عند المتكمم أو ىو ما سبق أوال؛ ولم يفيم حق الفيم 

 .(ٔ)فطمب فيمو من المخاطب فإذا سئل عنو ثانيًا كان استفياما

والمراد بو المعنى األصمي الذى بو جاء بو في الكبلم, والغرض االساسي منو ىو        
االستفيام؛ ليتحقق طمب الفيم من المخاطب بشيء لم يكن معموما من قبل بأدوات خاصة, ولكل 
من ىذه األدوات غرض خاص بيا؛ ويتمثل ىذا الغرض بطمب الفيم من المخاطب, وىذا الطمب 

ما أن يكون لمتصديق, واغمب ادوات االستفيام التي وردت إما أن يكون طمب يحمل  التصور وا 
بين دفتييا وعظا واحكاما وتنبييا في وصايا اآلباء ألبنائيم تحمل غرضا حقيقيا لكونيا حممت 

 ليتخذوا منيا منيجا في حياتيم.

بالتفاعل فإن "الصمة الجمالية بين ُأسموب االستفيام الحقيقي وبين الجمال إنما تتحقق        
الواقعي مع الصفات واألفكار عمى مستوى الطابع الفكري واالجتماعي والنفسي وفق منظور 

فالمحتوى يفصح عن حقائق ومدركات ووظيفتو الموضوع الحقيقي الذي يرتبط بنوعية الطمب 
تنيض بالصياغة الجمالية بوساطة االستفيام الحقيقي, عمى حين تغدو صياغة بعيدة عن 

 .(ٕ)أساليب االستفيام المجازية" المباشرة في

قبل  حاصبلأمر لم يكن  حول  ادقيق افيميكون لديو فالمتكمم يطمب من المخاطب أن       
؛ سؤالو عنو. وقد استعمل الببلغيون مصطمح )االستفيام( لكمييما معًا في أدوات االستفيام كميا

 ويتمثل االستفيام الحقيقي بكل من حروف االستفيام:

                                                           
 .ٙٚٔ(جمالية الخبر واالنشاء, إ.د. حسبن جمعة : ٔ
 .ٖٛٔ(جمالية الخبر واالنشاء:  ٕ
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 :اليمزة* 

. (ٔ)تتصدر الكبلم وتمثل اصل حروف االستفيام؛ يستفيم بيا عن المفرد وعن الجممة       
وتكون  شيء حدث وقوعو ام لم يحدث؛ والذي يعرف بطمب السؤال عن التصديق تحتملو 

وىي احد حروف االستفيام؛ التي يكون االصل فييا  ,  لمنفي( ال)و لئلثبات  (نعمبـ)اإلجابة عميو 
  ,يأتي بعدىا الفعل, اال ان النحاة اجازوا مجيء االسم بعدىا ألصالتيا في باب االستفيامان 

 . (ٕ)فاليمزة "أعم تصرفا في بابيا من اختيا"

يقول ابن االثير "اعمم انك إذا بدأت في االستفيام بالفعل فقمت: )أفعمت كذا وكذا( كان و         
ذا قمت )أأنت فعمت ؟(الشك في الفعل, وكان غرضك من استفيامك   أن تعمم وجوده ال غير, وا 

فبدأت باالسم, كان الشك في الفاعل وحده. وىذا المعنى قائم في )اليمزة( إذ ىي كانت 
 .(ٖ)لمتقدير"

ويوضح الجرجاني ذلك بقولو "فأن موضع الكبلم عمى انك إذا قمت )أفعمت؟( فبدأت        
 .(ٗ)غرضك من استفيامك أن تعمم وجوده"بالفعل, كان الشك في الفعل نفسو, وكان 

فيكون االستفيام باليمزة لطمب التصور قائما عمى حصول التصديق بأصل النسبة, فعند       
 .(٘)"مبنيا عمى الشك سواء كان فاعبل ام مفعوال"ذلك تكون اليمزة لبلستفيام عن المفرد الذي يمييا 

لبنيو عندما احس بقرب اجمو قال ليم  الصامتبن *عبادةونممح ىمزة االستفيام في وصية       
نو ال أدري قد فرط " ان يومي ىذا ال أراه اال اخر يوم عمى من الدنيا وأول ليمة لي من اآلخرة, وا 

                                                           
 .ٖٓٛ-ٚٚٔ -ٖٖٔ(ينظر: مفتاح العموم:  ٔ
 ٕٖ٘:مفتاح العموم (  ٕ
 .ٗٔٔ: سعيد جميل. ود جواد مصطفى. د: تحقيق ,(الجامع الكبير, ابن االثير ٖ
 .ٔٗٔ(دالئل االعجاز:  ٗ
 ا.: نفسيالمصدر نفسو (  ٘

*(عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فير الممقب بأبي الوليد االنصاري الخزرجي بن ثعمبة بن قوقل 
م( وأمو قرة العين بنت عبادة بن ٙٛ٘ -ق.ىـ ٖٛواسمو غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج, ولد في )

تيذيب, العسقبلني: تيذيب ال -ٗٗ٘نضمة بن مالك بن العجبلن )سير السمف الصالحين, االصبياني: 
 (ٕٕٛ/ ٕتاريخ االسبلم, شمس الدين الذىبي: -ٔٔٔ/٘

 ٘ٗ*( البقرة: 
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والذي نفس عباده بيده, القصاص يوم القيامة,  -مني إليكم بيدي أو بمساني شيء, وىو
 مني قبل ان تخرج نفسي"وأحرج عمى احد منكم في نفسو شيء من ذلك إال اقتص 

"الميم قال:  قالوا: نعم. قال: " أغفرتم لي ما كان من ذلك". قالوا: بل كنت والدًا, وكنت مؤدبًا.
حفظوا وصيتي: أحرج عمى كل انسان منكم ان يبكي, فإذا خرجت اثم قال: " أما اآلن ف اشيد".

صمي ركعتين, ثم يستغفر نفسي فتوضؤا فأحسنوا الوضوء, ثم ليدخل كل انسان منكم مسجده في
لعبادة ولنفسو, فإن ا عز وجل قال: ﴿واستعينوا بالصبر والصالة﴾* ثم أسرعوا بي إلى 

 .(ٔ)حفرتي وال تتبعوني بنار"

صدرت الوصية من صحابي جميل "شيد العقبة األولى, والثانية, وكان نقيبا عمى قوافل        
بينو وبين أبي مرثد الغنوي, وشيد  )صمى اهلل عميو وآلو(بني عوف بن الخزرج, وآخى رسول اهلل

كميا مع رسول اهلل)صمى اهلل عميو وآلو( واستعممو النبي)صمى  بدرًا, وأحدا, والخندق, والمشاىد
اهلل عميو وآلو(عمى بعض الصدقات..., قال محمد بن كعب القرظي: جمع القرآن في زمن 

نصار: معاذ بن جبل, وعباد بن الصامت, وأبي بن النبي)صمى اهلل عميو وآلو( خمسة من األ
 .(ٕ)كعب, وأبو أيوب, وأبو الدرداء"

ىذه المغفرة من خبلل فأراد اثبات ) أغفرتم لي؟( واضح في جممة ىنا فطمب االستفيام      
بطمب  احتى يوصييم فكان سؤالو صريح ودعاىم ان يخرجوا فراشو الى الداربـ)نعم( ردىم عميو 

ويستفاد من االستفيام الحقيقي طمب معرفة تى تطمئن روحو في لحظاتو االخيرة, حفران لو الغ
 .الشيء المجيول

 الحياة مظاىر من مظير أىم وبين يستخدمو الذي األسموب بين لطيف بين ربط ىنا ونجد  
 لمموقف مبلئمة رقيقة مطالبو صيغة تكون وكيف يصفيا فكيف ,الموت ظاىرة وىي االجتماعية

 الخارجية لمسياقات مبلئم األدبي النص يكون بأن األدب اجتماع عمم يقصده ما وىذا, المعاش
 .منو المنبثق ولمموقف بيو المحيطة

 

                                                           
 .ٛٙ. ٕٙ-ٔٙنتخب من وصايا االباء لؤلبناء (الم ٔ
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/٘تيذيب التيذيب, ابن حجر العسقبلني:  ( ٕ
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 : لــــى*

حرف وضع لطمب التصديق اإليجابي دون التصور, ودون  تحتمل التصديق فقط فيو "       
 .(ٔ)غالبًا"-التصديق السمبي, كما تختص باالستقبال 

يستفيم بو عن  حرف استفيام يدخل عمى األسماء واألفعال لطمب التصديق ال غير والوىو      
 التصديق بنفس النسبة, يشعر بحصول السما أي ال يميو االسم في جممة فعمية ألن تقديم مفرد,

 في عدة امور:)ىل( عن اليمزة وتختمف

تكون ىل لطمب التصديق فقط دون غيره بينما تكون اليمزة لمتصديق والتصور, وتستخدم في  ــ
لبنيو  طالببن ابي  عميامير المؤمنين  وصية إدراك النسبة الواقعة في مضمون الكبلم؛ ففي

ن بغتكما, وال تبكيا عمى  السبلم( قال فييا " ماعميي) أوصيكما بتقوى ا, وال تبغيا الدنيا وا 
شيء زوى عنكما, وقوال الحق, وارحما اليتيم, وأعينا الضائع الجائع, وكونا لمظالم خصما, 

 ولممظموم عونا, وال تأخذكما في ا لومة الئم.

 قال : نعم. ثم نظر الى ابن الحنفية فقال : ىل فيمت ما اوصيت بو اخويك ؟

 .(ٕ) ..."تقطع أمرًا دونيماقال: أوصيك بمثمو, وأوصيك بتوقير أخويك, وتزيين أمرىما, وال 

       

                                                           
  .ٛٚٔ(جمالية الخبر واالنشاء:  ٔ
  .ٕٖٔ: لؤلبناء االباء وصايا من المنتخب .ٕٔٔ(وصايا االباء الى األبناء:  ٕ

*( محمد بن الحنفية: ىو ابو القاسم محمد ابن الحنفية وسمي بمحمد االكبر امو خولة بنت جعفر بن قيس بن 
مسممة بن ثعمبة بن يرنوع بن ثعمبة بن الدول بن حنفّية الممقبة بالحنفية تزوجيا امير المؤمنين )عميو السبلم( 

عندما حمل عمييم خالد بن الوليد واطمق عمييم بـ)اىل الردة( فولدت لو عندما كانت احد االسرى التي اسرت 
)محمد( فقد عاش في كنف والده والى جنبو, حتى روي أنو اشترك في غسل والده بعد شيادتو وارتوى من عذب 

 سيرتو, وكان المطيع ألمره وفي خدمتو.
ا أم جعفر, وىي تروي عن جدتيا أسماء وزوجتو ىي أم عون بنت محمد بن جعفر الطيار الياشمية, ويقال لي

بنت عميس, واوالده ىم كل من إبراىيم, جعفر األكبر, جعفر األصغر, الحسن, عبد اهلل أبو ىاشم, عمر, عمي, 
/ ٜ. اعيان الشيعة, محسن االمين:ٚٚ/ٕقاسم. وقيل لو اربعة عشر ولد. وعشر بنات.) ينظر: صفة الصفوة:

 .(ٜٖ-ٖٛ/ٜر:. البداية والنياية, ابن كثيٖ٘ٗ
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عن خيرة خمق  تصدر  ,سس وضوابط حوارية رصينةمبنية عمى أاجتماعية حممت رسالة و     
اهلل والواضع لقواعد الكبلم ونحوه, ألن الكبلم الذي يصدر عنو ىو اشرف الكبلم وابمغو بعد كبلم 

 .ونبيو)صمى اهلل عميو وآلو وسمم( اهلل تعالى

مضامين مختمفة والتي من ضمنيا التي تصدر من اآلباء ألبنائيم ركزت عمى "الوصايا ف   
 المجتمعيةالكثير من الظواىر  وتغيير حافزا ميما في تفسير المضمون االجتماعي؛ الذي كان

والبناء الفكري والتطور الحضاري لؤلفراد والجماعات, ولدوره الخطير في تشكيل الوعي الفردي 
 بناءً  الفرد تبني التي االجتماعية الظواىر أبرز عمى الوصية نصت, وبذلك فإنيا والجماعي
م يتماسك الذي المجتمع تقويم إلى يفضي مما صحيحاً   والعكس صمح صمحوا فإن, بأبنائو ويقوَّ
, المظموم ونصرة اليتيم ورحم الحق وقول الصالح والعمل الل بتقوى اإلمام حث فقد لذا أيضا؛
 .االجتماعية الفضائل من وغيرىا

فقد اوصى)عميو السبلم( انعكاسا لمواقع االجتماعي الذي يحيط بالكاتب, الوصايا  فكانت ىذه  
االستفيام طمب فكان  *الحنفيةبن  محمدبنيو ومن بعد ذلك وجو سؤالو بأداة االستفيام)ىل(البنو 

 .(نعم)صيغة االثباتبالرد ب مقترناحقيقي تصديقي لكونو 

اليمزة التي يمييا اسم بعده ــ ىل تأتي مقترنة بالجممة الفعمية وال يتقدم عمى فعميا اسم بخبلف 
 .فعل

يا بني كذب من قال:))إن ففي وصية نبي اهلل لقمان )عميو السبلم( البنو عندما قال لو "       
إحداىما  الشر يطفئ الشر((!, فإن كان صادقا فميوقد نارا إلى جنب نار, فمينظر ىل تطفئ

ال فإن الخير يطفئ الشر كما يطفئ الماء النار   .(ٔ)"األخرى؟! وا 

 ويشبو, بمثمو عميو رد سوءاً  بك عمل من أن وىي متفشية اجتماعية مسألة ىنا المتكمم يدحض   
 المرء يزيد صاحبة عمى السوء رد فيكذا, قاً ااحتر  تيالزاد  رانا جنبيا اشتعمت لو التي بالنار ذلك

  .المحبة لتسود عميو والقضاء منو لمحد بالخير الشر مواجية من بد فبل, وبغضا غيظا

                                                           
 .ٖ٘(المنتخب:  ٔ
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تتسم وصايا االنبياء بما تحممو من حكم ووعظ ونصح تساعد في نيضة المجتمع وتغيير و    
فنجد اسموب من خبلل استخدام حرف مسار حياتو فكم من امة اتسمت بأخبلق وصفات االنبياء 

 .بالتودد لكونو لممنادى لمقريبالنداء وىنا اتصف 

 ــ الغرض المجازي) البالغي(:2

ىل( -مجازية الى جانب الغرض الحقيقي الذي تمثل بكل من )اليمزة اغراٌض  لبلستفيام        
فدخمت عميو المعاني الببلغية كالتوبيخ والتعجب واصبح استفياما غير محض, ونرى سيبويو 
تحدث عن االستفيام المجازي في كتابو بقولو "وذلك قولك: أتميميا مرة, وقيسيا أخرى فأنت في 

 يسألو وىو عندك في تمك الحال في تمون وتنقل وليس الحال تعمل في تثبيت ىذا ل ىذه
وتتمثل  .(ٔ) .."ىو جاىل بو ليفيمو إياه ويخبره عنو ولكنو وبخو بذلك أمرسترشدًا عن م

 التسوية...( -التعجب -االنكار -التوعد -التوبيخ -االغراض المجازية في االستفيام بـ )التقرير
 .(ٕ)والتي اكد عمييا كثير من عمماء الببلغة منيم؛ الفراء وابو عبيدة

والمبرد الذي تطرق ليا في كتابيو )الكامل و المقتضب( عرض فييا جممة من االغراض         
الببلغية فقال "وتأتي المصادر في االستفيام عمى جية التقرير وذلك قولك: أقياما وقد قعد 

بل ولكن قمتم وبخا منكرا لما ىو عميو, ولوال داللة الحال عمى ذلك لم يجز الناس, لم تقل ىذا سائ
 .(ٖ)اإلضمار ألن الفعل إنما يضمر إذا دل عميو دال"

عما ىي  مختمفا رونقا طبيعياالمعاني  فالغرض المجازي لبلستفيام يساعد عمى اكتساب      
االقناع والتأثير, وذلك عممية , وتزيد من جماال وحيويةاكثر  فتصبح, الحقيقيةعميو في صورتيا 

من اثارة لمسامع, وجذب النتباىو, ومن اشراكو في التفكير ليصل الى "لما في ىذا الجانب 
 .(ٗ)"ممى عميويالجواب من دون ان 

                                                           
 .ٕ٘/ ٔ(الكتاب:  ٔ
 شاكر محمد أحمد ,. الكامل , المبردٖٙ -ٖٔ/ ٔ: سزكين فؤاد محمد. د ,(ينظر: مجاز القران, ابو عبيدة ٕ
 .ٜٕٛ -ٕ٘ٚ: , تح: السيد احمد بن صقر. تأويل مشكل القران, ابن قتيبةٕٚٚ/ٔ:
 .ٖٛٔ/ٖ:  عظيمة الخالق عبد محمد: تحقيق ,(المقتضب, المبرد ٖ
 .ٖٓٔ/ ٕ( من ببلغة النظم العربي: ٗ
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واكد عمى ان وفيما ذكره ابن جني حول االستفيام اعطى دليبل واضحا لوجود معاني ببلغية      
يستمد منو الصورة مبلحظا وناظرا اليو و  يبقى حتى وان خرج عن معناه االصمي الستفياما

في األبعاد والطول م لمستفي ءاألسماألم تسمع إلى ما جاؤوا بو من  الببلغية من خبلل قولو "
عشرون, أم  عشرة مالك أم فمن ذلك قولك: كم مالك؟ أال ترى قد أغناك بذلك عن قولك: أ

فمما قمت:  أبدا ألنو غير متناه لف, فمو ذىبت تستوعب األعداد لن تبمغ ذلكثبلثون أم مائة, أم أ
وكذلك  كم أغنت ىذه المفظة الواحدة عن تمك اإلطالة غير المحاط بآخرىا وال المستدركة

 .(ٔ).."أين

 ومن ىذه االغراض :

 : التقرير ـ1

يسال عنو بطريقة النفي يقصد بو ان يطمب من المخاطب أن يقر ويثبت عمى الشيء الذي       
 ؛ فيو يحمل المخاطب عمى االعتراف بأمر ما.او االثبات

"منفيا يخرج فيو  . واالصل فيو يكون (ٕ)حمل المخاطب عمى اإلقرار بأمر يعرفو" وفيو قد "      
 .(ٖ)المعنى من االستخبار إلى اإلقرار, وبيذا يكون أمكن من التقرير الخبري وأبمغ من التوكيد"

وىو احد الخمفاء العباسيين لبنيو عندما سمع رجبل يمحن  المأمونمنو ما جاء في وصية       
ما عمى احدكم ان يتعمم العربية, ويصمح بيا لسانو, ويفرق اقرانو, ويقيم أوده, في كبلمو قال "

ويزين مشيده, ويقمل حجج خصمو بمسكتات حكمو؟ أيود احدكم ان يكون كعبده أو أمتو, فال 
وىنا اسموب استفيامي مجازي من خبلل وجود ىمزة االستفيام  (ٗ".)ل الدىر اسير كممتو؟يزا

والتي احتممت التصديق والتصور فيما اراد توضيحو بأن يصبحوا كأمتيم يمحنون في بعض 
 كبلميم.

 : التعجب ـ2
                                                           

 .ٖٛ/ ٔ(الخصائص:  ٔ
 .ٛٚ( مدخل الى الببلغة العربية:  ٕ
 .ٜٕٚ(عموم الببلغة:  ٖ
 .ٜٕٓ(المنتخب من وصايا االباء لبلبناء:  ٗ
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ومن امثمة ىذا النوع من االستفيام ما جاء في وصية والمستفيم ىنا يتعجب من شيء ما,       
 َمْن عمل بالسوء فبنفسو بدأ... يا بني! ال تعجب ممن ىمك كيف ىمك؟البنو " سميمان انبي 

 . (ٔ)"ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا؟

يوصييم بأن يتخذوا العبرة والموعظة من الظروف المحيطة بيم وان الناس التي تيمك فيو       
قدمو الموصي ليبين لمطرف االخر  تعجبي ستفيام مجازياالىنا بسبب افعاليم وما جنت ايدييم و 

 .متعجبا ألمر معين أو لشيء مامنكرا و وىو الموصي لو بأنو يستفيم 

"يا بني! تباذلوا وتحابوا؛ فأن بني لبنيو عندما قال ليم  صفرة ابيبن  الميمبومنو وصية       
  .(ٕ)بنو العالت؟!"االم يختمفون, فكيف 

 المجتمع تقويم عمى تعمل اجتماعية قيم ألنيا والمودة والمحبة بالتماسك ب الميل ىنا يوصي 
بطريقة استفيامية تعجبية من خبلل ما قالو الموصي الوصية  قدم ىذه, ف بو والسمو وتنزييو

عندما كان يحتضر فدعا بنيو وحثيم عمى تقوى اهلل واقامة صمة الرحم ألنيا تورث النعم؛ 
واحدة فعجبا  لمذين ىم من ام حتى ال تختمفوا فيما بينكم, فتواصموا وتحابوا وتشاركوا باآلراء 

 ؟! فيما بينيم فماذا تركوا لمذين ىم من اميات شتى واب واحد يختمفون

 

 :النصحـ ٖ

واعمم يا بني! أن َمْن ...ذلك في وصية اعرابية البنيا عندما اراد السفر قالت لو " ونجد      
 .(ٖ)"جمع بين الحياء والسخاء؛ فقد استجاد الحمة بين إزارىا ورداءىا

تمثل بوجود طمب االمر في البداية ومن ثم االستفيام المجازي بـ فينا اسموب انشائي طمبي      
يكمن دور االم و  غرضو التحبب لكون المنادى فيو قريب,)من( باإلضافة الى النداء الذي كان 

توجيو االبناء حتى يكونوا بذرة ناجحة في المجتمع تنتج ثمار النصح والتعمم الذي حثت عميو في 

                                                           
 .ٜٕ: المصدر نفسو( ٔ
 .٘ٗٔ. وصايا االباء الى االبناء :ٖٔٔ المصدر نفسو:( ٕ
 .ٖٛٔ(المنتخب : ٖ
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ان الجمع و  الذي تعيش فيو,رة التي اكتسبتيا من المحيط الخارجي من خبلل وصيتيا ليم والخب
اصل من اصول االخبلق فالحياء تساعده في رسم صورة جمالية لمحياة؛  بين ىاتين الخصمتين

الجميل وبالتالي فإن , ويحمل عمى ترك القبيح وفعل عمى تحقيق الفوز دالمن عقل سميم  ينبع
 االم البنيا كانت بدافع النصح واالرشاد.الصورة االستفيامية التي وضحتيا 

 

   :االستفيام االخباريـ ٗ

يخرج االستفيام من غرضو الحقيقي لتحقيق معنى مجازي وىو االخبار فيذكر الرماني        
ن خرج مخرج االستفيام, وتقديره: "قد رأيت إن اهلل ينزل من السماء ماء فتصبح  بقولو "فخبر وا 

 .الزمخشري, والسيوطي واتبعو بذلك. (ٔ)عمى ما رآه ليتأمل فيو" األرض مخضرة, وىو تنبيو

"يا السبلم(  ما)عميي الكاظم موسىالبنو  الصادق جعفرومنو ما جاء في وصية االمام       
بني, كم من نظرة جمبت حسرة, وكم من كممة سمبت نعمة, وال شرف اعمى من شرف االسالم, 

  .(ٕ)"وال كرم اعز من التقوى

العين ىي من النعم الكبرى التي اعطاىا اهلل تعالى لئلنسان ليبصر ما حولو من المخموقات      
عمى اإلنسان أن ال اذا لم يحسن استخداميا,  ويستثمرىا اال انيا قد تكون في بعض االحيان ببلءً 

يتكمم بكبلم وىو غير مقتنع فيو او متأكد منو؛ وذلك ألن اهلل تعالى جعل في كل عضو من 
أعضاء اإلنسان فرائض تشيد عميو يوم القيامة؛ فإن قمة الكبلم تحافظ عمى النعمة من الزوال فمو 

لو بسمب النعمة منو  تكمم الفرد بكبلم ال يرضي اهلل تعالى سيحاسبو عميو وممكن أن يكون حسابو
عن امر معين,  خرجت )كم( من كونيا اسما استفياميا الى اإلخباروجمب النقمة إليو, وىنا 

لكون ما بعدىا فعل ويكون اعرابيا حسب موقعيا من الجممة؛ وىنا تكون في محل رفع مبتدأ 
 .وىو شبو الجممة )من نظرة( متعدي استوفى مفعولو

                                                           
 .ٕٔ/ ٖ(الكشاف:  ٔ
 .٘ٓٔ(االمام الصادق من الميد الى المحد:  ٕ
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لمجتمع واالداة التي من خبلليا يتم التواصل مع اآلخرين والعالم فالكبلم من اىم سمات ا      
 التخيمي الذي يقوم بدوره بمحاكات المادة الواقعية التي ترسم بدورىا تشكيبل فنيا لنص الوصية.

"اي بني, ال تزىدن في المعروف؛ وفي وصية اخرى وىي وصية عبداهلل بن شداد ألبنو        
وااليام ذات نوائب عمى الشاىد والغائب, فكم من راغب قد كان مرغوبا فإن الدىر ذو صروف, 

إليو وطالب اصبح مطموبا ما لديو. واعمم ان الزمان ذو ألوان, وَمْن يصحب الزمان يَر 
 . (ٔ)"اليوان

 صمحت الفرد بيا التزم إن حسنة اجتماعية قيمة ألنو المعروف عمى ىنا الموصي يحث  
 الحياة عجمة ان الموصي ذكره ما خبلل من طمبي انشائي اسموب ص الن حمل وقد, سريرتو
 من ينقمب الدنيا امر بأن لئلخبار ىنا) كم( ومجيء اخر الى امر من وتتقمب كبيرة بسرعة تدور
 .اخر الى حال

حممت اسموب انشائي طمبي من خبلل ما ذكره الموصي ان عجمة الحياة تدور بسرعة كبيرة   
 ومجيء )كم( ىنا لئلخبار بأن امر الدنيا ينقمب من حال الى اخر. وتتقمب من امر الى اخر

 

 :االنكار ـ5

ينكره العقل أو  الشيءعمى أن األمر المستفيم عنو أمر منكر, وقد يكون ىذا  ويراد بو       
الشرع, ويقع االمر المراد انكاره بعد االستفيام, فالسائل يكون عالما بالخبر ويستفيم أو  العرف
 غرضا في نفس المخاطب. لتحقيق

وفيو "انت ال تقرر المخاطب في شيء وانما تنكر عميو, وتستيجن منو ما حدث في      
 .(ٕ)الماضي, او ما يمكن ان يحدث في المستقبل"

                                                           
 .٘٘ٔ(المنتخب : ٔ
 .ٖٛٔ(الببلغة فنونيا وافنانيا:  ٕ
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"...وال البنو  عبدا اليذليبن  عونوفي وصية اخرى نممح ىمزة االستفيام وىي وصية      
إْن  باليقين من نفسو فيما ذىب, وَيْنَسى اليقين فيما رجا وطمب....تكن يا بني, ممن ُيْعَجُب 

ذكر اليقين قال: ما ىكذا َمن كان قبمكم, فإن قيل: أفال تعمل أنت عمميم, يقول: َمن يستطيع 
أن يكون مثميم؟! فيو لمقول ُمِدّل, ويستصعب عميو العمل. يرى األمانة ما ُعوفي وأرضي, 

 .(ٔ)ي. يمين لُيحَسب عنده أمانة, فيو َيْرُصدىا لمخيانة "والخيانة إن ُأسخط وابُتم

فيتمثل ىنا استفياما حقيقيا لكون الموصي مدركا لبنية الوصية وما تحممو من مبادئ       
ومحددات تتمثل بالنصح واالرشاد والحكمة وطمب العمم والمعرفة وغيره..., ويكون تصوري الن 

 محل الشك قائما لدى الموصي حول تطبيق المبادئ التي اوصاىم بيا. 

ور الذي تؤديو في عممية التواصل بين الناس, ووظيفتو في وتبرز اىمية االستفيام في الد     
التبميغ واالحتجاج , وىذا التواصل ال يتم إال من خبلل التخاطب فإن االستفيام أبرز أدوات 
التخاطب بين الطرفين المرسل و المرسل إليو, وتتقدم في بداية الكبلم تحقيقا ألصالتيا في الوقوع 

 .(ٕ)عميو سيبويوفي صدر الجممة و ىذا ما اكد 
 

 : النفي ـ6

 يخرج االستفيام من الغرض الحقيقي الى المجازي ليؤدي معنى النفي.      

وفي وصية ام االمام سفيان الثوري البنيا تحميبل واضحا لما ورد فييا من وجود استفيام       
في نفسك  "يا بني! اذا كتبت عشرة احاديث فانظر ىل ترىجاء بمعنى النفي, من خبلل قوليا 

 .(ٖ)زيادة في مشيك وحممك و وقارك؟ فإن لم تر ذلك فاعمم انو ال يضرك وال ينفعك"

 يفيد ثم ويعمميا, بنفسو يبدأ أن الفرد فعمى, وتيذيبيا النفس تنزيو ىنا الوصية تتضمن     
امو  فكانت ,أوالً  بو أولى ىو أنتجو الذي فالنتاج وينفعيا بعممو نفسو فيرضي, عممو من اآلخرين

ىي العون والسند لو والمحفز األساسي الذي ينير طريقو في طمب العمم, عممت بالغزل حتى 

                                                           
 .ٛٙٔ(المنتخب من وصايا االباء لؤلبناء:  ٔ
 .ٖٛٔ/ٖ:, تح: د.عبد السبلم ىارون (ينظر: الكتاب, سيبويو ٕ
 .ٕٖٔ(المنتخب:  ٖ
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تعين وتقدم نفقة الكتب والتعمم البنيا وىي السبب والدافع لصنعو, فقد كمل اهلل تعالى مجيودىا 
اصبح واخبلصيا في تربية ابنيا وتنشئتو تنشئة عممية سممية, حتى تبوأ ىذه المكانة العممية و 

 .إماما ألىل الحديث في زمانو

ورسمت ىذه الوصية بأسموب التودد والتعميل؛ فالتودد من خبلل قولو )يا بني( وىو لمتقرب       
من الموصي باستخدام ياء النداء)يا بني( والتعميل من خبلل ما بينو نص الوصية )فإن لم تر 

وحممك...فاعمم ان ذلك ال يضر بك وال ينفع لك(  ذلك؟( اي بمعنى )فإن لم ترى زيادة في مشيك 
وعندما كان السؤال عن نسبة سيره ومدى تحقيق حممو, فإن  الجواب عنو كان بصيغة النفي من 

( نتممس من خبللو بأن االستفيام فإن لم تر ذلك فاعمم انو ال يضرك وال ينفعكخبلل قوليا )
 مجازي جاء لغرض تأدية معنى النفي.

 

 ستفيام:اال اسماء *

 .(ٔ)تمخص معنى االستفيام الذي تدخل من اجمو عمى الجممةكثيرة  سماءأ لبلستفيام      

ال يختمف احدا عمى الدور الذي تقدمو المغة في ترجمة االفكار لكونيا انعكاسا لمجانب و        
الكثير العممي في الحياة, فاالستفيام من أىم األساليب التي تحرك مشاعر المستمع, ويحرص 

 عمى توفرىا في أعماليم حتى ال تكون عمى وتيرة واحدة, فتفقد تأثيرىا.

ا فإني( عم من الجميع )اليمزةوأ التصور ال غير لطمب فإنيا الستفيامجميع أسماء ا"و      
 .(ٕ)بين الطمبين" مشتركة

 .التصور والتصديق انيا تشترك في اي بمعنى؛     

وضعت من "والذي يستفيم عنو  السؤال او يمثلبالمعنى األساسي الذي يكون االستفيام      
                               .(ٔ)"حددات لكل منيا معنى خاصأجمو االحرف او االسماء التي وضعت وفق ظروف وم

                                                           
 .ٛٛ(ينظر: نظرية المغة والجمال في النقد العربي, د. تامر سموم:  ٔ
 .ٖٕٗ/ٔ(مغني المبيب : ٕ
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انفردت في االستفيام أدوات خاصة باالسم وأدوات خاصة بالفعل إال )أي( فإنيا  ولم يكن     
ولقد ورد في أساليب العربية كثير من الجمل التي يتحقق فييا االستفيام دون ذكر , باألسماء
عدم معرفتيا النحو؛ فإن ألنظمة نحوية حددتيا كتب  استعماليا أدوات االستفيام يخضعو أداة, 

 التي تطرح. يؤدي إلى الوقوع في الخطأ عند استعماليا, أو عند اإلجابة عن بعض األسئمة

اليمزة و  المتمثمة بــ وىي في العربية إحدى عشرة أداة وتنقسم إلى قسمين ىما الحروف      
, أنى, أين, كم ,أيان ,متى  ,من ,ما)وىي كل من التي يكون قسم منيا مبني ىل, و األسماء 

 .(ٕ)والقسم اآلخر معرب ويتمثل بـ)أي( (كيف

مشابية لم  أن تعمم أن األسماء إذا حصل بينيا وبين الحرف عميك الجرجاني ينبغي يذكر     
يجب بناؤىا .وانما يجوز ذلك ألنو يصح أن ال يعتد بالمشابية ويترك عمى األىل .أال ترى أن 
)أيا( فيو معنى االستفيام. كما إن )كيف( كذلك وىو معرب مع ذلك فينبغي أن يفصل بين 

 .(ٖ)الجواز والوجوب

 حين يعين  يحدد فعل التصور؛ ويوضح باإلجابة ربما و  ...لمتصّور فقط"وتستعمل      
 .(ٗ)"المسؤول عنو

  وىي ...

  :ما ـ1

لغير العاقل؛ ويطمب بيا السؤال عن معرفة حقيقة الشيء المستفيم عنو أو  بيا فيميست      
والَسْفمة. قالوا: وما "يا َبِنَي! اياكم ومن معرفة حقيقة الشيء كوصية انس بن مالك لبنيو شرحو, 

 . (٘)"السفمة؟ قال: الذي ال يخاف ا

                                                                                                                                                                      
 .ٜٛٚ-ٜٚٚ/ٔ: عباة ابو محمد بن ابراىيم: ودراسة تحقيق, شرح الممع ,األصفياني( ٔ
 .ٕٛٔ-ٜٚٔ. جمالية الخبر واالنشاء: ٖٜ(ينظر: عمم المعاني:  ٕ
 .ٖٔٔ/ٔ:المرجان بحر كاظم. د القاىر الجرجاني, تح: , عبد(ينظر: المقتصد في شرح االيضاح ٖ
 .ٜٚٔ(جمالية الخبر واالنشاء:  ٗ
 ٓٚ .ٚ٘(المنتخب من وصايا االباء لؤلبناء:  ٘
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احد خدمة رسول اهلل )صمى اهلل عميو والو وسمم( ومن رواة الحديث وكان خادما امينا  وىو     
 لمرسول ولخدمتو االثر البميغ في نقل صفات واخبلق النبي االعظم لممسممين.

النفوس الذين يتمبسون بغطاء الدين تحقيقا لرغباتيم الدنيوية, ويقصد بـمفظة )الَسِفَمة( ضعفاء      
وجاء في معنى السفمة وجوه عديدة؛ منيا الشخص الذي ال يبالي بما قال وال ما قيل فيو, وفي 
معنى اخر ىو من لم يسره االحسان ولم تسوؤه السيئة, وىو الذي يدعي االمامة وىو بعيد عنيا 

 .ىذه االوصاف او بعض منيا وجب اجتناب مخالطتو وليس من اىميا فمن اجتمع فيو

وفي الحديث "إياك ومخالطة السِّْفَمُة فأنو ال يئول الى الخير" بكسر السين او فتحيا او سكون     
الَسْفمة( ومعناىا الساقط من الناس, وجاءت عمى وجوه متعددة منيا :أن  -الفاء او كسرىا )الِسْفمة
ل بما قال وال ما قيل لو, وأن السِّْفَمَة من يضرب بالطنبور. وأن السِّْفَمَة من السِّْفَمَة ىو الذي ال يبا

لم يسره اإلحسان ولم تسوؤه اإلساءة, والسِّْفَمُة : من ادعى اإلمامة وليس ليا بأىل, فمن اجتمع 
 .(ٔ)"فيو بعضيا أو جميعيا وجب اجتناب مخالطتو

أبرزت معنى المباينة الدالة العاقل؛ بل ىنا لم يكن فقط لمداللة عمى غير واستعمال )ما(        
 , واعرابيا في محل رفع مبتدأ.عمى اإلبداع, فيي توحي بالزجر واإلنذار

ذا ركبت )ما( مع )ذا( ال تحذف ألفيا, وتكون أداة متكاممة, كميا اسم جنس بمعنى          وا 
َبِنيَّ ! إن أزىد الناس في عالم أىمو, فيمموا فاطمبوا "يا , كوصية عروة بن الزبير لبنيو شيء

العمم؛ فإن تكونوا صغار قوم ال ُيحتاج إليكم, فعسى أن تكونوا كبار قوم آخرين ال ُيستغنى 
  .(ٕ)"عنكم. واَسْوَءتا ! ماذا أقبح من شيخ جاىل ؟!

والوعظ والحث عمى تحمل جممة من النصح فكان يجمع بنيو ويسرد عمييم وصايا بطريقة        
واراد ان يبين ان االنسان لم يخمق عالما وعميو ان يسعى لطمب المعرفة حتى يصبح  طمب العمم

 تعمل التي الظواىر أبرز من وىو جدا ميمة اجتماعية قيمة ألنو ؛عنصر فاعل في مجتمعو

                                                           
 السيد: تحقيق, . مجمع البحرين, فخر الدين الطريحيٛٔٗ: ٚٔتفصيل وسائل الشيعة , الحر العاممي ,ج( ٔ

 ) باب ما كان أولو سين(.ٜٕٚ-ٜٕٙ/ ٘: الحسيني احمد
 ٓٛ( المنتخب من وصايا االباء لبلبناء:  ٕ
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فتعرب . بأصحابو والرقي, وتطوره المجتمع تقدم عمى وتعمل وقويماً  سميماً  بناءً  المجتمع بناء عمى
 )ماذا( حسب موقعيا من الجممة.

في كثير من وصايا االباء؛ منيا في وصية عبدالممك بن  *وقد ورد اسم االستفيام )ما(       
"يا بني, اعمم انو ليس بين السمطان وبين ان يممك قال فييا   الوليدوولي عيده مروان البنو 

قال : ىيبة  لو الوليد: يا أبت ما السياسة ؟ قال او تممكو اال حرفان: حزم وتوازن.الرعية 
  .(ٔ)"الخاصة مع صدق مودتيا, واقتياد قموب العامة باألنصاف ليا, واحتمال ىفوات الصنائع

ممزم لكونو تقع عمى عاتق ابنو بعد وفاتو يبين في وصيتو حجم المسؤولية التي س  اراد ان      
وحثو عمى اظيار الشجاعة والبطولة والقدرة عمى تحمل المسؤولية واحتواء الناس  الوصيةبتنفيذ 

عن طريق البيان السياسي الذي يمقيو حال تسممو السمطة بعد ابيو, وال يتياون مع الذين يخرجون 
واضحة تمثمت حقيقية , ودارت الوصية بصيغة استفيامية عن بيعتو وابداء الطاعة والوالية اليو

 .والذي يعرب مبتدأ لكونو جاء بعد اسم معرفة م االستفيام )ما(بوجود أس

تنتج الوصايا عادة من مادة واقعية مستمدة من الظروف التي احاطت بالشخص الموصي و      
واثرت بو, ويحاول بدوره رسميا ألبنائو بطريقة فنية متسمسمة وألن "الواقع يتضمن فعبًل وكبلمًا 

 .(ٕ)لمبتدع يقوم بدوره عمى اجتماعيما معا"وأحاديث, والعالم التخيمي ا

 :َمنْ  ـٕ

اسم استفيام مبني عمى السكون, في محل رفع او نصب او جر حسب موقعو في         
 .(ٖ)الجنسالجممة؛ فيي اسم يستعمل لمعاقل غالبا ويستفسر بو عن 

"أما بعد: البنو  الخطاببن  عمروردت في مواضع كثيرة من وصايا االباء منيا وصية        
فإنو َمْن اتقى ا َوَقاه, وَمْن توكل عميو كفاه, وَمْن شكره زاده, وَمْن أقرضو َجزَاه. فاجعل 

                                                           

 .ٜٖٚ/ ٕ. عيون االخبار : ٖٛٔ -٘ٛ -ٖٚٔ*( لبلستزادة : وصايا االباء الى االبناء: 
 .ٖٖٔ(وصايا االباء الى االبناء:  ٔ
 ٕٕٛ-ٜٕٓ/ ٜٔ(الحوار في الرواية, سامي سويدان : مج ٕ
 .ٓٛٔخبر واالنشاء: (ينظر: جمالية ال ٖ
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التقوى ِجالَء بصرك, وِعَماَد ظيرك, فإنو ال عمل لمن ال ِنيَّة لو, وال َأْجَر لمن ال حسنة لو, وال 
 .(ٔ)"خير لمن ال خشية لو, وال جديد لمن ال َخَمَق لو

من خبلل  بين الطرفينكتب الى ابنو ىذه الوصية والتي تمثمت بأسموب استفيامي واضح       
ببعض ألزم ابنو وجود )من( االستفيامية والتي كما ذكرنا تعرب حسب موقعيا من الجممة و 

اتزانا وموعظة في مجتمعو الذي كان يسوده السأم والرياء فوجو لو حذرا و  النصح التي تجعمو اكثر
وصية حثو فييا عمى االبتعاد عن الغيبة وان يحتفظ بسر اخيو المسمم ان ائتمنو عمى سره وان 

 .يكون من خيرة المجتمع

 االجتماعية لآلفات وعيو خبلل من والممكن القائم الوعي مقولتي ىنا الكاتب وظف قد نرى  
 ومضارىا اآلفات تمك من منيا ويتخمص الفرد بيا يتحصن التي الكيفية إعطاء ثم ومن المتفشية

 . المجتمع وعمى عميو

نستنتج إن لموصايا ارتباطا وثيقا بالواقع االجتماعي لما يجسده الموصي ويتركو في نفوس      
. تتمثل بالمشاىد والمواقف (ٕ)ابنائو, وما تحممو تمك النصوص من معطيات تاريخية واجتماعية

 المختمفة الي أثرت في نفس الموصي.
 

ال قال فييا " ما جاء في وصية االمام زين العابدين البنو محمد الباقر)عمييما السبلم(ومنو      
تصحبن خمسة, وال تحادثيم, وال ترافقيم في طريق . قمت: ُجِعمُت فداك يا أبت ! َمن ىؤالء 

 قال: ال تصحبن فاسًقا ؛ فإنو بائعك بأكمة فما دونيا. الخمسة ؟ 

 قمت: يا أبت ! وَمن الثاني ؟ قال: يطمع فييا ثم ال يناليا. قمت: يا أبت ! وما دونيا ؟! 

 قال: ال تصحبن البخيل؛ فإنو يقطع بك في مالو أحوج ما كنت إليو.

قال: ال تصحبن كذاًبا؛ فإنو بمنزلة السراب, يبعد منك القريب,  قمت: يا أبت ! ومن الثالث؟ 
حمَق؛ فإنو يريد أن ينفعك تصحبن أ قال: ال عيد. قمت: يا أبت ! وَمن الرابع؟ويقرب منك الب

                                                           
 .٘ٚ-ٗٚ. ٔٚ -ٓٚالمنتخب من وصايا االباء لؤلبناء: ( ٔ
 .ٕٕ: زاىي فريد: ترجمة ,(ينظر: عمم النص, جوليا كرستيفيا ٕ

 .ٕٖٔ*البقرة :



 في وصايا اآلباء لألبناء الفصل الثاني            جمالية التركيب االسلوبي وآثاره السيسيولوجية

 

 101 

قال: ال تصحبن قاطع رحم؛ فإني وجدتو ممعوًنا في  قمت: يا أبت ! وَمن الخامس؟ فيضرك.
 .(ٔ)"كتاب ا في ثالثة مواضعَ 

الذي نسجت بطريقة الحوارية مبنية عمى محور استفيامي متمثل باسم االستفيام )من(        
ىذه الوصية أثر وحممت الخمسة الذي امره باالبتعاد عنيم, عن طريقو اراد معرفة من ىم 

اجتماعي واضح لكون االمام)عميو السبلم( ىنا عاصر مجتمعو فترة من الزمن وتعمم ما يروق 
لذلك المجتمع من احداث وتطمع لما يناسبو من طريقة حوارية, فأورد النصح لولده حتى ال يضيع 

راد المجتمع بشيء فميما كانت عباراتو قصيرة وممزمة وقتو ومكانتو في امور قد ال تنفع اف
 بالببلغة ميما كانت انفع وأدق.

 كيف:ـ ٖ

 .(ٕ)اسم يراد بو السؤال عن الحال سواء وقع اسما صريحا يخبر بو او وقع فضمة       

, مكان أيي: أين ف ىفمعن" ان )كيف( يستفيم بيا عن الحال من خبلل قولو ويؤكد سيبويو     
يت شبتفيام, فاالسروف حن ألنيا مم؛ االسل قبو ب مبدوءاون يكذا ال وى, حالة أيةى عم: وكيف

ويبنى عمى الفتح  .(ٖ)يكن كذا اال استفياما" ف, والاأللن عتغنين يسن ألنيتفيام, االس وألفل بي
 .(ٗ)منعا اللتقاء الساكنين

يا بني! )عميو السبلم( البنو " لقمان اويتجسد ىذا النوع من االستفيام في وصية نبي        
 ارج ا رجاء ال تأمن فيو مكره, وخف ا مخافة ال تيأس فييا من رحمتو.

 فقال. يا أبت! وكيف استطيع ذلك وانما لي قمب واحد؟! "

  .(٘)قال "يا بني! ان المؤمن لذو قمبين: قمب يرجو بو, وقمب يخاف بو"

                                                           
 .ٓٚوصايا االباء الى االبناء: ( ٔ
 .ٔٛٔ(جمالية الخبر واالنشاء:  ٕ
 .ٕٛٔ/ٕ(الكتاب : ٖ
 .ٜٖٛٙ(ينظر: لسان العرب: ٗ
 .  ٓ٘ .ٖٛ(المنتخب من وصايا االباء لبلبناء: ٘
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كيف ال  االجتماعية الميمةوبا رائعا في المسائل اسمبينت لنا ىذه الوصية جانبا ميما و       
فوصف الحال ىنا ثابت في االستفيام بـ )كيف( التي ىي في , انسان حكيموىي صادرة من 

االصل وكما اكد كثير من الببلغيين انيا تدل عمى الحال, وىو يدل ىنا عمى ان الرجاء والخوف 
 ذلك.موجود في ذاتو مما يعكس صورة جمالية في بيان 

 فييا سار ان اجتماعية بمشكمة وعيو خبلل من األدب اجتماع عمم وعيا الكاتب جّسد فقد    
 . بالحمول أردفو بيا الوقوع من الحذر لكيفية المتمقي تساؤل وعند ىمك

"أي بني, كيف تعجبك نفسك وأنت ال تشاء أن ترى قال   البنو اسممبن  زيدوفي وصية       
يا بني, ال َتَر أنك خيٌر ِمن أحد يقول: "ال إلو إال  خير منك إال رأيتو؟! ِمن عباد ا َمن ىو

 .(ٔ)ا" حتى تدخَل الجنة ويدخَل النار, فإذا دخمت الجنة ودخل النار؛ تبين لك أنك خير منو"
واالستفيام ىنا بـ تمثل بالنداء القريب الذي يكون لمتحبب  بدأ الموصي وصيتو بأسموب طمبي

 في محل نصب حال لكون ما بعدىا فعل تام.ورد  الذي )كيف( 
 

, السامية القيم عمى تحث أنَّيا نجد االستفيامي بأسموبيا الوصايا تمك تتبع خبلل ومن   
, المختمفة أدواره وفق عمى طبقاتو جميع في متكامل مجتمع بناء في تسيم التي, النبيمة واألخبلق

 الحياة في اآلخرين مع التعامل كيفية وتناولت, االجتماعية الموضوعات من راكثي عالجت فقد
 بيئتيم في المباشرة تجاربيم من استقوه مما وصاياىم الكتّاب بث وقد. السميم العيش وطرق

 وثقافية واقتصادية اجتماعية مشكبلت من يسودىا بما واوتأثر  فييا عاشوا التي االجتماعية
 .وعصرىم أمتيم بقضايا ممتزمين أدباء فكانوا ,وخمقية وسياسية

 

 

 

 

                                                           
 .ٕٕٔ( المنتخب من وصايا االباء لبلبناء:  ٔ
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 الثانيبحث مال

  اسموب االمر:

يعرف اسموب االمر في كتب اىل المغة عمى انو "استدعاء الفعل بصيغة مخصوصة مع 
 .(ٔ)عمو الرتبة"

ذا أمرت من األمر النابكسرىما, فيو من أمور  واإلمار اإليماركوىو ضد النيي  س. وا 
"لغة االمر ضد النيي من امره يأمره فيو  بالصبلة,قمت: اؤمر يا ىذا, فيمن قرأ: وأمر أىمك 

, وقال االزىري االمر ضد النيي ويقال امر االمر امرا, والجمع امور, ويقال ائتمر اي قبل امره
َمرةٌ  يأمر اذا اشتد واالسم اإِلمر بالكسر وتقول الشر اِمَر... وأمرهُ   .(ٕ)كنصرُه ورجل إمره إَمٌر وا 

 .(ٖ)يقال أمرة بأمره وامارة فأتمر أي قيل أمره" وقيل "األمر نقيض النيي, 

فيو  "صيغة تستدعي الفعل, او قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جية الغير عمى جية  
 (ٗ)االستعبلء"

وتوزع , (٘)"مصدر أمرت الشيء إذا كثرتو"فاألمر كل قصة او حدث يحدث واألمر أيضا       
 ( مرة.ٕٗ)بين نصوص الوصايا التي صدرت من االباء ألبنائيم اسموب االمر 

يشار بو الى سبيل الفرض وتعددت تعريفات عمماء المغة حول مفيوم االمر وأوضحوا بأنو        
 والتوجيو والوجوب؛ ولكونو الصورة او الصيغة التي تستدعي الفعل من جية االستعبلء.

توسع النحاة في الحديث عن ىذا االسموب لكونو من االساليب الطمبية االنشائية التي و         
طمب فعل لم يسبق حدوثو بعد و لذا اشار بعض النحاة الى انو  الكبلم, تأليف وتنظيمتساعد عمى 

 .(ٔ)حدوث شيء بعد زمن التكممل يشار بو
                                                           

 . ٕٓٗ/ٔ: د محم مصطفى عبدالخالق :وضبط تصحيح , ىبة اهلل ابن الشجري,( امالي ابن الشجري ٔ
 .ٜٕٚ: السامرائي وابراىيم المخزومي ميدي: تحقيق , الفراىيدي,العين ( ٕ
 .ٙٛ/ ٘(لسان العرب: ٖ
 .ٕٔٛ/ ٖ(الطراز, العموي : ٗ
 .ٕٖٕ: جبر الرؤوف عبد يحيى. د: تحقيق ,اتفاق المباني وافتراق المعاني, تقي الدين بن عوض( ٘
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طمب من المخاطب عمى طريق  عمىة لاصيغة د "استعمال فيعرف عند الببلغيين عمى انو     
 ويطمق عميو الببلغيون باألمر الحقيقي ويسميو األصوليون باألمر الواجب. ,(ٕ)"االستعبلء

بو  ما يجزمويقول ابن ىشام االنصاري "ان االمر: مبني  عمى ما يجزم بو مضارعو ويبنى
التصالو بنون االناث, وفي نحو  مضارعو, عمى نحو )يتربصن(: مبني عمى السكون

 .(ٖ)لينبذن(:مبني عمى الفتح لمباشرتو لنون التوكيد")

ولم  فإذا قبمت الكممة النون"ّن. نحو: قومَ  وعبلمة قبولو ىي نون التوكيد مقترنة بداللتو عمى االمر
ن دلت عمى, نّ مضارع نحو: ليسجنَ  فعلفيي عمى األمر  تكن دالة فيي األمر ولم تقبل النون  وا 

, وينوب عنو داللتو تكون نفس داللة الفعل  ال يقبل نون التوكيد ألنفيو  .(ٗ)"اسم كنزال ودراك
 المعنى واالستعمال.في 

ولم  فإن أفيمتو كممة" أن يفيم الطمب, ويقبل نون التوكيد وجب فيو األمر ان السيوطي وذكر
واالمر مستقبل ابدا, ألنو  .مضارعتقبل نون التوكيد فيي اسم فعل, أو قبمتيا ولم تفيمو ففعل 

 .(٘)مطموب بو حصول مالم يحصل لو دوام ما حصل"
 

لكنو لم  .(ٙ)"واكد الغزالي عمى ان االمر "القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور بو      
 *{َفَماَذا تَْأمرونَ }  يضع شرط االستعبلء فيو, ودليمو عمى ذلك قولو تعالى

"ىو صيغة تستدعي الفعل, أو قول ينبئ عن استدعاء من جية الغير عمى واالستعبلء        
 .(ٚ)جية االستعبلء"

                                                                                                                                                                      
 .ٔٗ(ينظر: النحو العصري دليل مبسط لقواعد المغة العربية, سميمان فياض:  ٔ
 .ٜٙٔ: البرقوقي الرحمن عبد: وضبطو شرحو, التمخيص في عموم الببلغة, القزويني( ٕ
 .ٖٗٚ: الدين محي محمد: تحقيق ,(مغني المبيب عن كتب االعاريب, ابن ىشام االنصاري ٖ
 .ٜٕ-ٕٛ/ ٔاوضح المسالك عمى الفية ابن مالك, ابن ىشام االنصاري:( ٗ
 .ٖٓ/ٔ: , تح: د.عبد العال سالم مكرم(ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع, السيوطي ٘
 .ٜٔٔ/ ٖ: زىير بن حمزة. د: تحقيق, االصول , الغزاليالمستصفى من عمم  ( ٙ

 .ٓٔٔ*( سورة االعراف: 
 .ٕٙٛ: اهلل مال عيسى محسن عمي: تحقيق, (شرح جمل الزجاجي ٚ
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 معاني االمر:  *

أو انزل ونزال عمى سبيل  يمثل األمر "في لغة العرب عبارة عن استعماليا: لينزل      
حقيقي او فعند البحث في فعل االمر نجد ان المعنى العام الذي يضفيو اما  ,(ٔ)"االستعبلء
 مجازي.

 :ــ االمر الحقيقي1

نا في المرتبة االعمى لذي يحمل المعنى االصمي لمكممة من دون تغيير, ويكون االمر ىا     
فاألمر الحقيقي , (ٕ)اي بمعنى "طمب الفعل من االعمى الى االدنى حقيقة او ادعاء" من المأمور؛

 استعمال"في التمخيص بأن االمر ىو وذكر , (ٖ) "ىو طمب حصول الفعل عمى وجو االستعبلء"
. ويقصد باالستعبلء أن اآلمر (ٗ)"عمى طريق االستعبلء صيغة دالة عمى طمب من المخاطب

 أعمى منزلة من المأمور.

ويطمق عميو اىل الببلغة باألمر الحقيقي, بينما االصوليين اطمقوا عميو باألمر الواجب,      
الستعبلء, لتبادر الذىن عند سماعيا إلى ذلك, وتوقف فيكون الموضوع لطمب الفعل عمى وجو ا

 .(٘)ما سواه عمى القرينة

البنو  نوحوتمثل االمر الحقيقي في كثير من وصايا االباء منيا ما ذكر في وصية نبي اهلل       
وانياك عن اثنتين: آمرك بال إلو إال ا فإن  "اني قاص عميك الوصية آمرك بأثنتينقال فييا 

السماوات السبع واألرضين السبع لو وضعت فى كفة, ووضعت ال إلو إال إلو فى كفة, رجحت 
 .(ٙ)بين ال إلو إال ا"

       
                                                           

 .ٕ٘ٔ(مفتاح العموم, السكاكي: ٔ
 .ٗٔ(االساليب االنشائية:  ٕ
 .٘ٚعمم الببلغة, المراغي: ( ٖ
 .ٜٙٔالقزويني: التمخيص في عموم الببلغة, الخطيب ( ٗ
, الخطيب القزويني, وضع حواشيو: ابراىيم شمس (ينظر: اإليضاح في عموم الببلغة المعاني والبيان والبديع٘

 .ٙٔٔ: الدين
 .ٓٗ. وصايا االباء الى االبناء: ٕٕ(المنتخب من وصايا االباء لبلبناء:  ٙ
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وىنا الوصية صدرت بأمر حقيقي قائم عمى االلزام واالستعبلء واحتممت معنيين االول؛ إني    
أنتما فقط, والثاني إني سُأقصر في وصيتي ولن ُأطيل عميكم حتى تحفظوىا )آمرك سُأوصيكما 

باثنتين( وأنياك عن اْثنتين أأمرك بـ)ال إلَو إالَّ اهلل( وىي شيادة التوحيد هلل, وأنو ال معبود بحق إال 
 اهلل, فإن السموات السبع واألرضين السبع, لو وضعت في كفة, ووضعت )ال إلو إال اهلل( في

 كفة, رجحت بين )ال إلو إال اهلل(؛ وذلك لثقميا في الميزان عند اهلل.

"اتق من فوقك وايضا مما جاء في وصية ممك من مموك اليمن البنو وولي عيده قال فييا     
يتقيك من تحتك, وكما تحب ان يفعل بك فافعل برعيتك, وانظر كل حسن فافعمو..., وانما رأيت 

؛ فاحسم عنك واحد, واحكم اثنين وىي: اتباع اليوى, وتولية من المموك تؤتى بثالثة امور
 .(ٔ)يستحق"

احكم( كميا افعال امر رسمت بطريقة  -احسم -انظر -افعل -تندرج كل من االلفاظ )اتق     
اسموبية طمبية, فاألمر ىنا أعمى مرتبة من المأمور ويمزمو الموصي بتنفيذه وان االمر الحقيقي 

 صيغة )افعل(. غالبا ما يكون عمى

 ذلك, الخارجية وسياقاتو المغوية النص كيبرات بين ربط اجتماعية بطريقة األمر أسموب خرجو     
 عمى يجب خصيصة وىي, وىواىا النفس سمبيات من والتحذير األدبي العمل منو المنبثق الواقع
, لنفسك تحب ما لآلخرين وحب, ربي رحم ما إال بالسوء أمارة النفس ألن بيا؛ زم ا االلت فرد كل

 .ليا تكرىو ما ليم واكره

 

 ــ االمر المجازي:2

طمب الفعل من األعمى لؤلدنى عمى وجو اإليجاب "قد يخرج االمر عن معناه الحقيقي وىو       
, (ٕ)"واإللزام, الى معنى ببلغي يدل عمى معان أخرى يدركيا السامع من السياق العام لممعنى

 التي يخرج فييا االمر من معناىا الحقيقي الى المجازي  الببلغي ىي: ومن المعاني الببلغية

                                                           
 .ٔٙ(وصايا االباء الى االبناء : ٔ
 .ٚٔٔن: فن الببلغة, عبدالقادر حسي( ٕ
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. وبصورة أخرى فإن خروج االمر (ٔ)"الطمب من األعمى عمى سبيل التضرع"وىو :  الدعاء* 
 لغرض الدعاء ما ىو اال توجييا دالليا لؤلمر, يحمل معنى مخالفا لممألوف عند السامعين.

"يا بني! عود لسانك: ))الميم اغفر ومنو وما جاء في وصية نبي اهلل لقمان البنو قال فييا       
 .(ٕ)لي(( فإن  ساعة ال يرد فييا الدعاء"

كذلك تركز الدعاء في وصية عن محمد بن عبد األعمى قال: سمعت المعتمر بن سميمان      
انظر في المصحف, واكتب العمم؛ فإن المال  "يا بني!قال فييا  يقول: كتب إليَّ أبي وأنا بالكوفة

 .(ٖ)يفنى, والعمم يبقى"

عمى أبنائيم  حرص االباءب تمثلاسموبا طمبيا وىو االمر  حممت ىذه الصورة المشرقة     
وىو امر واضح من خبلل وجود صيغة )افعل( التي فييا تأكيد العمم ومتابعتيم وحثيم عمى طمب 

العبادة؛ بو يندفع الجيل, وترتفع راية العمم,  ابوابباب من أعظم عمى تنفيذ االمر, ولكون العمم 
, واإلسبلم دين ينبذ الجيل, ويحث عمى طمب العمم ويرتب ويحكم بما قضىشرع ويعبد اهلل بما 

 األجر والمثوبة عمى ذلك.

 

: احد الصيغ الببلغية التي يخرج بيا االمر عن صيغتو الحقيقية الى المجاز  والغرض التنبيو *
أو ألمر يقصد تذكيره بو, وىو أشبو ما يكون  عميومنو تنبيو السامع والمخاطب لمعنى يراد تقريره 

 خطير.أمر  حدوث بالمنبو المادي, الذي ينبو األذن إلى

وىو شيخ ذو فضل وحكمة البنو  ,العبدي ثواببن  عمانالنوصية  ما جاء في ومنو       
, ني؛ ِإن كثرة الشراب تفسد القمبب"يا الذي كان صاحب شراب وندامى وحرب قال فييا   ساعدة

                                                           
 .ٙٙٗ/ ٔ: , تح: عبدالحميد ىنداويعروس األفراح, السبكي( ٔ
 .ٜٖ: لؤلبناء(المنتخب من وصابا االباء  ٕ
 .ٕٛٔ: المصدر نفسو ( ٖ
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وتقمل الكسب, وتجد المعب؛ فابصر نديمك, واحم حريمك, وأعْن غريمك, واعمْم ان الظمأ 
 .(ٔ)فيو بالغا"القامح خير من الري الفاضح, وعميك بالقصد فإن 

 لظواىر تنبيو وفييا, اعمم( كميا تدل عمى الدعاء -أعن -احم -فصيغ االمر ىنا )ابصر        
ان مفسدات القمب ىي شرب الموبقات التي ن بيّ د توخي الحذر منيا  فالفر  عمى سمبية اجتماعية

, فيي تقطع الرزق والمكسب الحبلل, وذكر الخميل ان "القامح والُمَقامح من حرميا اهلل تعالى
اإلبل: الذي قد اشتد عطشو حتى فتر لذلك فتورا شديدا, ويقال: القامح الذي يرد الحوض وال 
يشرب. يضرب في القناعة وكتمان الفاقة. ويروى " ظمأ فادح خير من ري فاضح" الفادح: 

و الديُن" أي َأْثَقمو, والفضح والفضوح: انكشاُف األمر وظيوره, يقال "َفَضَح الُمْثَقُل, يقال "َفَدحَ 
 .(ٕ)الصبُح" إذا بدا, و"افتضح فبلن " إذا انكشفت َمَساويو, و"َفَضَحو غيره" إذا أظير َمَقاِبَحو"

"...,ثم عندما ارسمو الى مصر قال  عبد العزيزعمى وصية ابنو  الحكمبن  مروانواقدم       
وجمساءك. ثم ارفع منازليم منك عمى انضر الى ذوي الحسب والدين والمروءة ليكونوا اصحابك 
 .(ٖ)غير استرسال وال انقباض اقول ىذا واستخمف ا عميك"

سموب طمبي بأارفع( تحمل داللة جمالية قدمت النص  -فجاءت كل من االلفاظ )انظر     
 انشائي قائم عمى االمر.

 

  التسوية:  *

وذلك في مقام توّىم فيو  الّتسوية مفيوم ببلغي يتحقق حين يستظل أمران بحكم واحد "      
المخاطب ان أحد الّطرفين )الفعل والّترك( أرجح من اآلخر وأنفع لو, فيدفع ذلك ويسّوي 

 .(ٗ)بينيما"

                                                           
 .ٕٚٔ-ٕٙٔجميرة خطب العرب:( ٔ
 .ٖٗٔ/ ٔ: ,تح: محمد محي الدين عبد الحميد(مجمع االمثال, الميداني ٕ
 .ٖٓٔ(وصايا االباء الى االبناء:  ٖ
 .ٕٛٚ(معجم الببلغة العربية, بدوي طبانة :  ٗ
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"أي منو وصية عبد اهلل بن الحسن البنو محمد والتي جسدت ىذا المعنى الببلغي قال فييا      
بني كف األذى, وارفض البذا, واستعن عمى الكالم بطول الفكر, في المواطن التي تدعوك فييا 
نفسك إلى الكالم, فإن لمقول ساعات يضر فييا الخطأ, وال ينفع فييا الصواب. واحذر مشورة 

ن كان ناصًحا, كما تحذر مشورة العاقل إذا كان غاشًّا؛ ألنو يرديك بمشورتو. واعمم الجاىل و  ا 
 .(ٔ)يا بني أن رأيك إذا احتجت إليو وجدتو نائًما"

وىنا االمران  , عنيا واالجتناب السمبية االجتماعية الظواىر أبرز عن الموصي فييا حّذر   
)كف وارفض( مقابل فعل االمر )استعْن( :اي بمعنى كف عن االذى وارفض الفحاشة بالمقابل 

 لتجاوز ذلك, ويتحدد االمران بالتسوية فيكون بين الرفض واالستعانة.كن مستعينا بطريقة تفكيرك 

 صيغ االمر: *

أخرى عديدة ألسموب االمر عدة صيغ تستعمل البعض منيا "في غير الطمب, فتفيد معان        
 (ٕ)تستفاد من السياق وقرائن الكبلم"

 اسم فعل االمر(: -اكثر صيغ فعل االمر ورودا في الوصايا ىي )فعل االمرومن    

 : ونحويا ىو ما دل عمى طمب وقوع الفعل من الفاعل بغير الم االمرفعل االمرـ ٔ

البنو  عمياالمام وصية  نص منوخير ما جاء من وصايا االباء ألبنائيم يمثل ىذه الصيغة 
دنياك بآخرتك, وال تبع اخرتك بدنياك, ودع القول فيما فبع قال فييا "... )عمييما السبلم( الحسن

ال تعرف, واالمر فيما ال تكمف, وأمر بالمعروف بيدك ولسانك, وانو عن المنكر بيدك ولسانك, 
 .(3)"مة الئموباين مْن فعمو, وخض الغمرات الى الحق, وال يأخذك في الحق لو 

أمْر( الدالة عمى طمب فعل  -دعْ  -نستشف من ىذه الوصية ان كبل من االفعال )بعْ        
 االمر, ونمحظ ان عبلمة البناء واحدة وىي السكون لكون ىذه االفعال صحيحة االخر.

                                                           
 .ٚٚ. المنتخب :ٜٖ/ٖ(جميرة خطب العرب:  ٔ
 .ٙٔ(االساليب االنشائية واسرارىا في القران الكريم, صباح عبيد دراز:  ٕ
 .ٛٓٔ( وصايا االباء الى االبناء:  ٖ
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وكذلك ورد فعل االمر في العديد من الوصايا منيا ما جاء في بعض النصوص التي كتبيا       
عن الرفيق قبل الطريق,  َسلْ ...)عمييما السبلم( قال فييا " الحنفيةبن  محمدالبنو  عمياالمام 

 .(ٔ) "وعن الجار قبل الدار...

وكونو صحيح االخر مخاطبا نرى ان فعل االمر )سْل( فيو داللة واضحة عمى طمب الفعل       
 لممفرد وحركة بناءه ىي السكون الظاىرة عمى اآلخر .

 رفقتيما لطول والمجتمع الفرد عمى كبير أثر لو تخيرىما وحسن الطريق ورفيق الجار فاختيار
 .بيما والتأثر ومعايشتيما

بن  عمروقد ورد فعل االمر في وصايا االباء بشكل متفرق ونممح وجوده ايضا في وصية      
 عبدبن  يزيدفي زمانو وكان والي العراق في زمن  عديلبنيو؛ والذي كان يمثل رأس بني  ىبيرة
 .(ٕ) ..."ا في موافقة ىوى المستشير وخففقال "...,  الممك

بالفعل المخاطب فيو ال يبنى لممفعول وال يؤمر بو غير وفعل االمر ىنا )خْف( اختض      
المخاطب ألنو يختص بالفاعل المخاطب نفسو, فيو يوصي ابنو بمخافة اهلل تعالى في موافقة 
الطرف االخر وىو المستشير والتأكد من كونو صائن سديد الرأي صائن لمحق, وعميو "ينبغي أن 

فميس كّل عالم عارفا بالرأي الصائب, وكم نافذ في يكون المستشار صحيح العمم, ميّذب الرأي, 
 .(ٖ)شيء ضعيف في غيره. وقد يكون المستشار مستقيم الرأي, سديد التدبير"

وجيك عن  و صنْ "... اسيدلما احضرتو المنية  البنو  العدواني االصبعذو ومما اوصى بو 
 .(ٗ)"مسألة أحد شيئا, فبذلك يتم سؤددك

امر مبني عمى السكون الظاىرة عمى اخره؛ وذكر ابن مالك ان "االصل فالفعل )صْن( فعل      
الى جانب ذلك فإن شعور األب بقرب , (٘)في البناء ان يكون السكون, ألنو اخف من الحركة"

                                                           
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ: وصايا االباء الى االبناء ( ٔ
 .ٖ٘ٔ المصدر نفسو:( ٕ
 .ٖٔٓ/ ٖلحمدونية, ابن حمدون: (التذكرة ا ٖ
 .ٗٚ-ٖٚ(وصايا االباء الى االبناء:  ٗ
 .ٖٗ/ ٔ(شرح ابن عقيل:  ٘
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أجمو جعمو يوصي ولده ببعض النصائح التي تحمل جممة من الصفات الحميدة التي ترفع منو 
ة التي قدميا األب البنو تمثمت باالتسام بالخمق الحسن اىم بين قومو وعشيرتو, فالوصايا القيم

وغرس األخبلق الفاضمة والقيم النبيمة أىم الصفات التي يحرص اآلباء عمى زرعيا في نفوس 
 األبناء.

الذي كان ذو شرف العبدي بن ثواب  النعمان ا كان عمى صيغة )أفعل( منيا وصيةومنو م     
يا بني ال يبخل جواد, ويشبو اباه في الحكمة والسؤدد قال فييا "كان جوادا  سعيدالبنو  وحكمة

فابذل الطارف والتالد, واقمل التالح, تذكر عند السماح, وابل اخوانك, فإن وفييم قميل, واصنع 
 .(ٔ)"المعروف عند محتممو

اصنع( افعال امر جاءت بصيغة )افعل( وىي ايضا مبنية عمى  -اقمل -فكل من ) ابذل      
 ون كونيا صحيحة االخر, وفييا صورة واضحة لمطمب من المخاطب المفرد.السك

"يا بني, اعمْم انو  الوليدابنو فعندما اقترب اجمو اوصى  مروانبن  عبد الممك وكذلك وصية     
 .(ٕ)ليس بين السمطان وبين ان يممك الرعية او تممكو اال حرفان: حزم وتوازن"

نجد ان المفظ )اعمم( صيغ بطريقة طمبية انشائية احدثت دىشة جمالية لدى المتمقي وىو         
 الطرف االخر من الوصية وتمثل المفظ بصيغة )افعل( التي 

الذي كان يعد احد مؤسسي الدولة االموية وسار عمى  نيج والده مروان بن الحكم في       
 اتواسموب وصاياه من حيث اتباع اصول الحكم ومقوم

: ىو كممة مبنية تدل عمى معنى الفعل وتعمل عممو "ولما كان بعض كممات اسم فعل االمر -ٕ
االمر مختمفا فيو: ىل فعل أو اسم؟ نّبيت عميو, كما فعمت مثل ذلك في الفعل الماضي, وىو 

 .(ٖ)ثبلثة: ىممَّ , وىات, وتعال"

                                                           
 .ٕٚ(وصايا االباء الى االبناء:  ٔ
 .ٕٖٔ: المصدر نفسو ( ٕ
 .ٖٗ: البقاعي محمد: تصحيح, (شرح قطر الندى وبل الصدى, بركات يوسف عبود ٖ
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الذي كان فقييا  شدادبن  عبداومن الوصايا التي ورد فييا اسم فعل االمر وصية        
ومحدثا في العصر االموي, وعكست وصيتو الجانب الديني بعد ما كان التيار المادي مسيطرا 

..., عميك بتقوى "آنذاك, فحث ابنو عمى االبتعاد عن مغريات الحياة من خبلل ما اوصاه بو 
 .(ٔ)"ر والعالنيةا العظيم, وليكن اولى االمور بك شكر ا وحسن النية في الس

فـ )عميك( اسم فعل االمر؛ الذي يأتي بمعنى االلزام والوجوب وىنا يوجب عميو االلزام       
 بالتقوى وطاعة اهلل تعالى وشكره.

ويقسم اسم فعل االمر الى مرتجمة ومنقولة ومعدولة ؛ فالمرتجمة ىي ما وضعت في من      
 سماعي في المغة ال ارتباط لو بأصل اسمي أو فعمي.بداية أمرىا أسماء أفعال وأكثرىا يكون 

اما القسم الثاني فيو القياسي منيا فيو قميل الورود او يكاد ينعدم في وصايا االباء , يتحدد     
, سجال( من -بما يمكن صوغو من الفعل الثبلثي المنصرف التام عمى صيغة )فعال ( ك )حذار

 حذر, وسجل.

ثل بالمنقولة؛ يقصد في غير اسم الفعل, ثم نقمت إليو, والنقل يكون في والقسم االخير منيا تم    
إليك( وىو القسم االكثر ورودا في الوصايا  -الوصايا عن طريق: الجار والمجرور مثل) عميك

الذي كان من سادة القوم في الكوفة وجوادا  الفزاري خارجةبن  اسماءمنو ما جاء في وصية 
"..., يا بنية ان االميات يؤدبن ى ألبنتو ىندا عند ىدائيا قائبل مقدما عند الخمفاء؛ إذ اوص

 .(ٕ) البنات, وامك ىمكت وانت صغيرة, فعميك بأطيب الطيب الماء, واحسن الحسن الكحل..."

عمى ابنتو ان و  أي ان المأمور ممزم بتنفيذ األمر  فكان المفظ )عميك( اسم فعل االمر معنى الزْم؛
النصح التي ستوجييا ليا وتعمل بيا؛ حتى تسعد بحياتيا المقبمة, وتحتل تكون متييئة لقبول 

مكانة عالية في قمب زوجيا؛ فالزواج ضرورة اجتماعية وطبيعية لكل من الرجال والنساء, وىنا 
نمتمس جرسا موسيقيا يضفي طبيعة جمالية لؤلذن من خبلل وجود الصورة الكنائية التي تعبر 

 لمزوج. عن ضرورة التزين والتطيب

                                                           
 .ٗ٘ٔ(وصايا االباء الى االبناء:  ٔ
 .ٓٙٔ: المصدر نفسو( ٕ
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"..., عميكم وكذلك ورد اسم فعل االمر في وصية االمام عمي ألبنائو )عمييما السبلم(       
ياكم والتقاطع والتدابر والتفرق, وتعاونوا عمى البر والتقوى وال تعاونوا عمى  بالتواصل والتبار, وا 

 .(ٔ)"اآلثم والعدوان واتقوا ا إن ا شديد العقاب

اسم فعل االمر بمعنى الزموا؛ أي الزموا, يأمر بالتواصل بين العباد, وكذلك  فينا )عميكم(     
التدابر وكذلك التبادل في تقديم المساعدة والعمل عمى إيجاد الروابط بين العباد, وترك التقاطع و 

 سميماً  بناءً  الفرد بناء عمى تعمل ألنيا بيا مااللتزا يجب اجتماعية مظاىر فيي, التفرقة والتباعد
 . وازدىاره وتماسكو المجتمع تقويم إلى يفضي ومن ثم حسناً 

يأمر باالجتماع والتعاون عمى البر والتقوى وينيى عن التعاون عن اإلثم والعدوان واوصى و      
بالتقوى في العمل والحركة , ثم يدعوا ألىل بيتو بالحفظ والرعاية وترك التخمي عن األمر 

في ذلك نتيجة حتمية وىو أن يتولى عمى القوم الذين يتركون  بالمعروف والنيي عن المنكر, ألن
ن دعوتم اهلل أن يفرج عنكم من خبلل  األمر بالمعروف والنيي عن المنكر من ىو أشرىم, ثم وا 

 ازالة ىؤالء األشرار منكم, لن يستجيب لكم .

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٖٔٔ وصايا االباء الى االبناء:( ٔ
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  الفصل الثالث

وآثارها  صورةمجالية ال
السيسيولوجية يف 

 باء لألبناءوصايا اال
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 المبحث االول

 الصورة التشبييية في وصايا اآلباء لألبناء 

 * مفيوم الصورة:

والييئة والتمثال المجسم, وذكر في لسان العرب "توىمت عرفت الصورة لغويا؛ بأنيا الشكل   
صورتو فتصور لي. والتصاوير: التماثيل, قال ابن االثير: الصورة ترد في كالم العرب عمى 

 .(ٔ)ظاىرىا وعمى معنى حقيقة الشيء وىيئتو"

أما من الناحية االصطالحية وردت في النقد الحديث عمى اربع مصنفات اوليا: الصورة      
االدبية التي تيتم بالنثر والشعر, والثاني: الصورة الفنية وتحمل االطر الفنية وما تحويو كالشعر, 
والثالث: الصورة الشعرية وتشمل الشعر بمفرده, والرابع: الصورة البالغية التي تعبر عن الداللة 

 وما فييا بأحد االساليب البالغية.

كثيرة من الخيال والفكر والموسيقى والمغة, وىي  فتعرف بانيا تشكيمة مركبة من "عناصر      
 ومركب يؤلف وحدة غريبة ال تزال مالبسات التشكيل فييا وخصائص البنية لم تحدد عمى نح

واضح, إنيا الوحدة األساسية التي تمزج بين المكاني والزماني, وىي نتاج الرؤية الشاممة, ولذلك 
الفمسفية التي تقوم عمييا, وىي تختمف جوىريا في فإن مفيوميا ووظيفتيا يتحددان وفق الرؤية 

 .(ٕ)طبيعتيا من القديم إلى الحديث"

وعرفت ايضا بأنيا "تمثيل بصري لموضوع ما, فيي من إنتاج الخيال المحض, وىي بذلك      
. باإلضافة الى كونيا "تشكيل لغوي يكونو خيال الفنان من معطيات متعددة (ٖ)تبدع في المغة"

المحسوس في مقدمتيا, فأغمب الصور مستمدة من الحواس, الى جانب ما ال يكمن  يقف العالم
 .(ٗ)إغفالو من الصور النفسية والعقمية وأن كانت ال تأتي بكثرة الصور الحسية"

                                                           
 .  ٖٚٗ/  ٗ: لسان العرب ( ٔ
 .ٕٗ٘: الغموض في الشعر العربي الحديث, ابراىيم رماني ( ٕ
 .ٖٙٔ: معجم المصطمحات االدبية المعاصرة( ٖ
 .ٖٓ: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني اليجري, د. عمي البطل( ٗ
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وعميو فيي "مصطمح يستخدمو الناقد الشكمي لمداللة عمى خمق رؤية خاصة ينحصر دورىا      
ة الخصائص العامة لمنصب وأبرز ىذه الخصائص الفنية ىي في أداء وظيفة فنية تتفق وطبيع

واىتم النقاد قديما وحديثا بالصورة لكونيا الطريق االسرع في  .(ٔ)التقابل والتكرار واالستعارة"
ايصال المعنى لممتمقي بما تحممو من انفعاالت وافكار, ويستعين بيا الكاتب إليصال احساسو 

ىـ( "انما الشعر صناعة, وضرب من النسج, وجنس ٕ٘٘ظ )ت . ويقول الجاح(ٕ)وعواطفو لمقارئ
 .(ٖ)من التصوير"

وكان النقاد يرون ان الصورة من اىم المصطمحات التي يتم من خالليا تحقيق البالغة     
ىـ( الذي بين لمصورة عالقة وثيقة في رسم محددات ٜٖ٘والكالم, فمنيم أبا ىالل العسكري )ت

"البالغة كل ما تبمغ بو المعنى قمب السامع فتمكنو في نفسو لتمكنو في الكالم والبالغة, فقال 
نما جعمنا المعرض وقبول الصورة شرطا في البالغة  نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن, وا 
ن كان مفيوم المعنى مكشوف  ألن الكالم إذا كانت عباراتو رثة ومعرضو خمقًا لم ُيسَم بميغًا وا 

فنيا بل كان تركيزىم  اد القدامى لم يذكروا مصطمح الصورة كمصطمحاً اال ان النق .(ٗ)المغزى"
ىـ( ان االشياء الحسية التي تحيط ٖٖٚعميو ال يتعدى المدلول الحسي, فيرى قدامة بن جعفر )ت

بالكاتب ىي مرادفة لمصورة فإذ كانت "المعاني لمشعر بمنزلة المادة الموضوعة, والشعر فييا 
صناعة من أنو ال بد فييما من شيء موضوع يقبل تأثير الصورة منيا كالصورة كما يوجد في كل 

 .(٘)مثل الخشب لمنجارة والفضة لمصياغة"

وفي موضع آخر نرى عبد القاىر الجرجاني نيج منيجا بالغيا واضحا عن مصطمح      
اسرار البالغة( وذكر ان ىذا المفيوم بصورة صريحة  -الصورة في مختمف كتبو)دالئل االعجاز

تمثيل قياس لما نعممو بعقولنا عمى الذي نراه  ومن خالل قولو "واعمم أن قولنا )الصورة( إنما ى
بأبصارنا, فمما رأينا البينونة بين آحاد األجناس تكون من جية الصورة فكان بين إنسان من 

                                                           
 .ٚٔٔ: الحديث, سمير سعيد حجازيالنظرية األدبية ومصطمحيا (ٔ
 .ٔٙ: قضايا النقد الحديث: ينظر( ٕ
 .ٕٖٔ/ ٖ:  ىارون محمد عبدالسالم: تحقيق , الجاحظ,الحيوان( ٖ
 .ٜٔ: ابراىيم الفضلو اب محمد, البجاوي محمد عمي: تحقيق , ابي ىالل العسكري,الصناعتين( ٗ
 .٘ٙ: خفاجي المنعم عبد محمد: تحقيق , قدامة بن جعفر,نقد الشعر( ٘
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إنسان وفرس من فرس بخصوصية تكون في ىذا, وال تكون في صورة ذاك...ثم وجدنا بين 
ي أحد البيتين وبينو في اآلخر بينونة في عقولنا وفرقا, عبرنا عن ذلك الفرق وتمك المعنى ف

البينونة بأن قمنا )لممعنى في ىذا صورة غير صورتو في ذاك(, وليست العبارة عن ذلك بالصورة 
نما  وشيئا نحن ابتدأناه فينكره منكر, بل ى مستعمل في كالم العمماء ويكفيك قول الجاحظ )وا 

 .(ٔ)ضرب من النسج وجنس من التصوير("و اعة الشعر صن

فبين من خالل حديثو ان ىذا المصطمح ورد عمى السن الذين سبقوه كالجاحظ وقدامة وابن       
طباطبا العموي وغيرىم... فاالختالف ىنا ان الصورة ال تشير الى الشكل الحسي كما رأينا عند 

 . (ٕ)"الصياغة والنظم"السابقين بل تشير الى طريقة 

التي بينيا الجرجاني في نظريتو نظرية النظم والتي اكد فييا عمى ان االلفاظ تكون دالة عمى     
وبين ان لمصورة اساس فني تستند عميو  .(ٖ)"نطق المسان وأجراس الحروف"معاني وليست فقط 

في تقويم االشياء وربط اجزائيا ببعض معتمدا عمى ذوقو في رسم تمك االسس ومستعينا 
ويقول "فإنك تجد الصورة المعمولة فييا كمما كانت  .(ٗ)بالضوابط النحوية في ضبط اجزائيا

أجزاءىا أشد اختالفا في الشكل والييئة ثم كان التالؤم بينيا مع ذلك أتم واالئتالف أبين, كان 
. فأكد بكالمو عمى اىمية ترابط اجزاء ىذا المصطمح (٘)شأنيا أعجب والحذق لمصورىا أوجب"

 بعضيا البعض بالرغم من االختالف الذي يحدث في شكميا وىيئتيا. مع

الصنعة في التصويرات التي تروق السامعين و ولمصورة اثر بالغ في نفس المتمقي "فاالحتفال      
وتحركيم تفعل فعال شبييا بما يقع في نفس الناظر  وتروعيم, والتخيالت التي تيز الممدوحين

عمى التصاوير التي يشكميا الحذاق بالتخطيط ... كذلك حكم الشعر فيما يصنعو من الصور, 

                                                           
 .ٛٓ٘: دالئل االعجاز( ٔ
 .ٕٕٛ: جابر عصفور ,الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب(ٕ
 .ٛ٘ المصدر نفسو:(ٖ
 .ٚ: الصورة النفسية في القرآن الكريم, محمود سميم: ينظر(ٗ
 .ٖٙٔ: اسرار البالغة( ٘
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ويشكمو من البدع ويوقعو من النفوس في المعاني التي يتوىم بيا الجماد الصامت في صورة 
 .(ٔ)الحي الناطق"

ىـ( واتضحت رؤيتو حول ىذا المفيوم من خالل ٗٛٙجني )توبعد ذلك جاء حازم القرطا      
ما اكد عميو من "أن المعاني ىي الصورة الحاصمة في األذىان عن األشياء الموجودة في 
األعيان؛ فكل شيء لو وجود خارج الذىن فإنو إذا أدرك حصمت لو صورة في الذىن تطابق لما 

صمة عن اإلدراك أقام المفظ المعبر بو ىيئة أدرك منو, فإذا عبر عن تمك الصورة الذىنية الحا
تمك الصورة الذىنية في إفيام السامعين وأذىانيم, فصار لممعنى وجود آخر من جية داللة 

 .(ٕ)األلفاظ"

فالصورة ال ترسم دون وجود تجربة حية يعيشيا االديب من خالل تفاعمو مع البيئة التي       
تنشئو بقعة فاضمة وال في األلفاظ من لم ينشأ بين أمة قمما "برع في المعاني من لم و تحيط بو 

فصيحة, وال في جودة النظم من لم يحممو عمى مصابرة الخواطر في أعمال الروية الثقة, وال في 
ومن شأن الصورة "ان تزودنا باألساس  .(ٖ)رقة أسموب النسيب من لم تشط بو عن أحبابو رحمة"

 .(ٗ)المعنية بالتجربة الجمالية"الذي تعتمد عميو الكثير من النظريات 

نستشف مما سبق ان الصورة "خمق فني, متدفق في سياقات لغوية نسجتيا مؤلفات الفنان       
التخيمية, وانتظمت في عالقات صورية تفجر القدرة عمى إثارة االنفعال الجمالي وتكشف عن 

 .(٘)تنقل معنى إنسانيا متوثق الصمة بالعالم الخارجي" وقيمة روحية أ

اما المحدثين فمنيم من تأثر بآراء سابقيو حول مفيوم الصورة واستمد بعض االفكار منيم؛      
وتعد  .(ٙ)فمنيم من اكد عمى ىذا المفيوم يستعمل لمداللة عمى كل ما يتصل بالتعبيرات الحسية

واحدة من طرق التعبير التي تضفي أىمية خاصة عمى مختمف المعاني, ولكن ميما بمغت ىذه 
                                                           

 .ٖٙٔاسرار البالغة: ( ٔ
 .ٜٔ-ٛٔ: منياج البمغاء وسراج االدباء, القرطاجني( ٕ
 ٕٗ: المصدر نفسو ( ٖ
 .ٕٙٔ: جميل صميبا ,عمم النفس( ٗ
 .ٖٔ-ٖٓ: سحر ىادي شبر ,الصورة في شعر نزار قباني دراسة جمالية( ٘
 .ٙ-ٖ: الصورة االدبية, مصطفى ناصف: ينظر(٘
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فإن الصورة ال تغير من طبيعة المعنى في ذاتو, بل "التأثير من درجة عالية,  والخصوصية أ
 ووبالتالي ىي ال تمتزم بأن تكون األلفاظ أ .(ٔ)"يكمن التغيير في طريقة عرضو وكيفية تقديمو

العبارات فييا مجازية, بل يمكن ان تكون العبارات حقيقية االستعمال معتمدة عمى دقة التصوير 
 .(ٕ)دالة عمى خيال خصب

ويمكن القول ان الصورة انتاج فني ينسجو المبدع من خيالو بمغة جامعة لمصور المتراكمة       
لغة النص ولما تحممو تمك  في ذىنو, وفي اطارىا التكويني تحمل معنيين؛ االول: داللي تكشفو

المغة من عذوبة المفظ وسيولة التعبير التي تساعد من خالل ذلك عمى ابيار المتمقي وتفاعمو مع 
النص االدبي, والثاني: نفسي يكشف عن زخم االحاسيس والمشاعر التي تكمن في نفس االديب 

 والتي يعبر بيا من خالل التصوير.

ن الكثير من وصايا االباء الى ابنائيم وظفت الصورة البالغية وتأسيسا لما تقدم يتضح ا       
خير توظيف بيدف ايصال الحكمة واالرشاد والنصح الى المتمقي من خالل استعمال المفظ السميم 

وتجسيد  والمغة الجميمة التي تساىم باستحضار الصورة لمعرفة العالقة بين الشكل والمضمون.
اء ألبنائيم ىي بمثابة رسائل مشحونة بالوعظ والنصح تعمل عمى الصورة البالغية في وصايا اآلب

 اثارة الشعور الجمالي في المتمقي.

وسندرس في ىذا الفصل جممة من الصور البالغية التي اعتمدىا االباء في وصاياىم والتي      
 ساعدت عمى اثراء النص دالليا ومعنويا وتمبسو حمة جمالية وابداعية.

 

 : جمالية التشبيو في وصايا االباء * 

. و"اشتبيت االمور وتشابيت التبست فمم تتميز ولم تظير (ٖ)"التمثيل"التشبيو في المغة يعني      
احد ابواب البالغة الذي نال نصيبا من آراء النقاد القدامى  ووى .(ٗ)ومنو اشتبيت القبمة ونحوىا"

                                                           
 .ٖٕٖ: د. جابر عصفورالصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب, (ٔ
 .ٚ٘ٗ: النقد االدبي الحديث, محمد غنيمي ىالل: ينظر( ٕ
 .ٖٓ٘/ ٖٔ: لسان العرب( ٖ
 .ٖٛ٘/ ٔ, الفيومي: الكبير الشرح غريب في المصباح المنير( ٗ
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وااليضاح فضال عن المبالغة والتيويل, ومنذ القدم والمحدثين, واسموب قديم قائم عمى االبانة 
جنح اليو كثير من االدباء والشعراء لرسم الصورة االدبية ولو اثر كبير في اظيار المعنى بصورة 

 واضحة بعيدة عن الغموض.

دنائو و       لمتشبيو "روعة وجمال, وموقع حسن في البالغة؛ وذلك إلخراجو الخفي إلى الجمي, وا 
القريب, يزيد المعاني رفعة ووضوًحا, ويكسبيا جمااًل وفضاًل, ويكسوىا شرًفا وُنباًل؛ البعيد من 

فن واسع النطاق, فسيح الخطو, ممتد الحواشي, متشعَّب األطراف, متوعِّر المسمك, غامض و في
وجمال التشبيو يجمع بين شيئين مختمفين في الجنس  .(ٔ)المدرك, دقيق المجرى, غزير الجدوى"

شرير...ألن المغة ىي نسق من المعايير ال تتمتع بأي وجود  ولذئب اذا كان المقصود ى"يقال كا
 وفي .(ٕ)غير الذي تخولو لو القواعد المعيارية التي تنظم حالة قبمية لألشياء موجودة في االذىان"

والدىشة وتثير المبالغة عنصر االنفعال  .(ٖ)"يجمع بين صفات ثالثة المبالغة والبيان وااليجاز"
لدى المتمقي فإن "قدرة المنشئ الفنية في عقد المقارنات ىي الباعث االول في خمق معنى معين, 

وعرفو الرماني عمى  .(ٗ)وقدرة المتمقي في االدراك والتأويل ىي الموجو في قراءة المعنى وبيانو"
       .(٘)انو "العقد عمى ان احد الشيئين يسد مسد اآلخر في حسن وعقل"

يرسم التشبيو صورة حسية يكون لمحواس االثر البالغ في اخراجيا؛ لكون المعاني الحسية       
بذلك  واقرب الى الفيم من المعاني العقمية وألن المعنى الحسي ال يحتاج الى التنظير الذىني وى

تنقميا انس النفوس ان نس, فيقول عبد القاىر الجرجاني "يكون اقرب الى المتمقي فيولد لديو اال
عن العقل الى االحساس, وعما يعمم بالفكر الى ما يعمم باالضطرار والطبع, ألن العمم المستفاد 

المركوز فييا من جية الطبع يفضل عمى المستفاد من جية النظر والفكر  ومن طريق الحواس ا
 .(ٙ)في القوة واالستحكام"

                                                           
 .ٜٕٗ: جواىر البالغة, الياشمي( ٔ
 .ٛٙ: الولي محمد. د: وتعميق وتقديم ترجمة ,الكالم السامي, جان كوىن( ٕ
 .ٜٛ/ٕ: طبانة بدوي, الحوفي احمد: تح في ادب الكاتب والشاعر, ابن االثير, المثل السائر( ٖ
 .ٕٕٗ: نظرية البيان العربي, د.رحمن غركان( ٗ
 .ٓٛ: ثالث رسائل في اعجاز القران, الرماني والخطابي والجرجاني( ٘
 .ٕٔٔ: اسرار البالغة( ٙ
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ين بينيما اشتراك في معان تعميما, ونرى قدامة بن جعفر يصف التشبيو "انما يقع بين شيئ      
ويوصفان بيا وافتراقيما في أشياء ينفرد كل واحد منيما بصفتيا, واذا كان االمر كذلك فأحسن 

ما وقع بين شيئين اشتراكيما في الصفات اكثر من انفرادىما فييا حتى يدني بيما الى و التشبيو ى
 .(ٔ)حال االتحاد"

نحوىا  وأكثر بأداة وىي الكاف أ وشاركت غيرىا في صفة أأشياء  و"بيان أن شيء أ وفي    
صفة "وابن رشيق يعرفو بأنو  .(ٕ)مقدرة, تقرب المشبو والمشبو بو في وجو الشبو" وممفوظة أ

 ووليس من جميع الجيات, ألنو ل (ٖ)عدة جيات" ويشاكمو من جية واحدة ا والشيء بما يقاربو ا
 ناسبو مناسبة كمية لكان اياه.

الصورة التشبييية في والوصية تعمل كمصطمح مركب ينتج عنو تحميال فنيا تجمى نرى ان       
مجموعة صفات عن طريق  وارتباط شيء بشيء آخر في صفة معينة ا ومن خالل اتصال ا

اثارة االحاسيس والعاطفة لدى المتمقي ينتج عنيا لذة وراحة لمنفس تمتد "اداة التشبيو, فتعمل عمى 
 .(ٗ)"التأثر وصوال الى الفيم والتأملمن االنفعال و 

ن ينوب "الوصف بأن أحد الموصوفي ووال يختمف رأي ابي ىالل العسكري كون التشبيو ى      
, وقد جاء في الشعر وسائر الكالم بغير أداة لم ينبو , ناب منابو أمناب األخر بأداة التشبيو

"واعمم ان لمتشبيو حدا, فاألشياء تتشابو من وتصدى المبرد لتعريف التشبيو بقولو  .(٘)التشبيو"
 و"عقد مماثمة بين امرين ا وفي .(ٙ)وجوه وتتباين من وجوه, وانما ينظر لمتشبيو من حيث وقع"

 .(ٚ)اكثر بأداة لغرض يقصده المتكمم" واكثر قصد اشتراكيما في صفة ا

                                                           
 .ٜٛ: نقد الشعر( ٔ
 .ٕٙ: عتيقعمم البيان, عبدالعزيز ( ٕ
 .ٖٕٚ/ ٔ: العمدة, أبن رشيق(ٖ
 .ٓٗ: النقد الجمالي واثره في النقد العربي(ٗ
 .ٜٖٕ: الصناعتين, ابي ىالل العسكري( ٘
 .ٙٙٚ/ ٕ: شاكر محمد أحمد: تحقيق ,الكامل, المبرد( ٙ
 .ٕٚٗ: جواىر البالغة, الياشمي( ٚ
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الفني وصوره العديدة قادر وبصورة عامة يتصف اسموب التشبيو "بداللتو البيانية وبنائو       
إذا  وعمى استيعاب مشاعر البميغ, والتعبير عنيا وتوصيميا لممتمقي بطريقة فّعالة مؤثرة, في

أحسن استخدامو  يقدم لنا المعاني الذىنية محسوسة مجّسدة, تدىشنا وتنتزع إعجابنا, وتبتعد بنا 
 .(ٔ)عن المألوف المعتاد, وتنفض عن نفوسنا غبار الرتابة والممل"

ولمتشبيو اركان يستند عمييا وىي اربعة تتمثل بطرفي التشبيو؛ يمثالن ركنان اساسيان      
 االستعارة وىما: ولتحقيق التشبيو فأن حذف احدىما اختل الكالم وانحرف نح

 .االمر الذي يراد الحاقو بغيره وىالمشبو:  ـٔ

 الذي يراد الحاق المشبو بيو. و: ىالمشبو بو ـٕ

مثل  وكأن ا : وىي الحرف الذي يربط المشبو بالمشبو بو ويتمثل بالكاف اوالتشبيواداة  ـٖ
 مقدرة. وونحوىما وتكون ممفوظة ا

الوصف الذي يشترك فيو طرفي التشبيو, ويكون في المشبو بو أقوى منو في  و: ىوجو الشبوــ ٗ
 .(ٕ)مجموعة صفات تجمع طرفي التشبيو والمشبو, ويتمثل بالصفة ا

 

 انواع التشبيو *

 التي وردت في نصوص وصايا اآلباء: انواع التشبيومن      

 ـ التشبيو التام:1

, أركان التشبيو من المشبو والمشبو بو واالداة ووجو الشبوجميع النوع الذي تذكر فيو  وى      
  .أضعف أنواع التشبيو ووى

                                                           
 .ٖٛ: عبد الفتاح عثمانالتشبيو والكناية بين التنظير البالغي والتوظيف الفني, ( ٔ
 .ٕٓ٘-ٜٕٗ: . جواىر البالغةٗٙ: عمم البيان: ينظر( ٕ
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كن لميتيم كاألب  ")عمييم السالم( قولو سميمانالبنو  داوود اهللمنو ما جاء في وصية نبي       
الرحيم. واعمم أنك كما تزرع تحصد. وَمَثل المرأة الصالحة لبعميا كالممك المتوج بالتاج 
المخوص بالذىب، كمما رآىا قرت بيا عيناه. ومثل المرأة السوء لبعميا، كالحمل الثقيل عمى 

كمثل المغني عند رأس الميت. وال نادي قومو، في . واعمم أن خطبة األحمق الشيخ الكبير
حممت ىذه الوصية  اكثر من صورة  .(ٔ)"تعدن أخاك شيًئا ثم ال تنجزه؛ فتورث بينك وبينو عداوة

االب( اداة التشبيو والمشبو بو,  -كْن( المشبو, و) كـ ييية اتضحت في ما ذكره في قولو )تشب
واالساس الخمقي الذي يستند عميو التي ووجو الشبو بينيما )الرحيم(, فالرحمة ىي دستور المسمم 

كان االسالم ينص عمييا في احكامو وتعاليمو, فالدين اإلسالمي كان يحثنا دوما عمى األخذ 
بنظر االعتبار حالة اليتيم وغيرىا من الحاالت االجتماعية ومشاكميا, فكان يضع الحمول 

, فنراه يرافق اإلنسان منذ مكنًا( )مجسدًا في نصو وعياً  المناسبة والمالئمة لكل مشاكل المجتمع
تكوينو واضعا لو منيجا قويما لممارسة حياتو بشكل سميم, فالحالة االجتماعية التي يمر بيا اليتيم 
خالل فترة طفولتو تستوجب الكثير من االىتمام من قبل المجتمع وخاصة المحيطين بو؛ لكون 

 فقدان األبوين ليس بالشيء السيل.

صورة التشبييية االخرى التي وردت في ىذه الوصية والتي تتمثل بـ )المرأة ال فضال عن      
الصالحة( وىي المشبو )مثل( اداة التشبيو )التاج( المشبو بو, ووجو الشبو )المرصع بالذىب كمما 
رآىا الرجل قّرت عيناه(, فشبيت بأرقى واثمن االشياء؛ لكون المرأة العاقمة ىي التي ال تصطدم 

ول امور بسيطة فتثير أعصابو وغضبو, فتعينو عمى مصاعب الحياة, وبر الوالدين مع زوجيا ح
وتحترم أىمو وتصبر عمى ما يؤذييا منيم, وىى بذلك تحسن الطاعة لزوجيا بإحسانيا ألمو, 

حسانيا ألىمو, وكل ذلك مدخر ليا عند اهلل عز وجل, ألن بر الوالدين من أجل القربات ., وا 
 الذي ينصب عمى اكتاف الرجل العجوز ضعيف القوة.شبو )المرأة السوء( بالحمل الثقيل كذلك 

"يا بني! العقل بال أدب كالشجر كذلك ما جاء في وصية اعرابي البنو من التشبيو بقولو       
 يمثل .(ٕ)"العاقر. ومع األدب ِدَعامة َأيََّد اهلُل بيا األلباَب، وحمية َزيََّن اهلل بيا عواطل األحساب

المغة و  والحكم الوعي والمعرفة والتفكيرمجموعة من القوى اإلدراكية التي تتضمن العقل 
                                                           

 .ٕ٘-ٕٗ: المنتخب من وصايا االباء لالبناء(ٔ
 ٚٓٔ: المنتخب من وصايا االباء(ٕ
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مسؤول عن معالجة المشاعر  ويممك العقل القدرة عمى التخيل, التمييز, والتقدير, وى. ..والذاكرة
مكيا اإلنسان تالقدرة الذىنية التي يموباإلضافة الى كونو , إلى مواقف وأفعال مؤديا واالنفعاالت
العقل التفكير في جميع األمور المختارة, األخرى, وميمة عن غيره من المخموقات  اويتميز بي

نى العقل يعوتخزين المعمومات عبر الذاكرة, وتحميل المعمومات المطروحة وتحديدىا, وأيضًا 
اال  تحقيقيان التي ال يمك من وظائفو األساسيةف. والسيطرة عمييا والعواطف بالمشاعرم بالتحك

تحديد الشخصية, وتطويرىا, وتحسين ؛ وىي صفة االدب من خالليا يدرك العقل بعد ان يمتمك
فالتشبيو التام ىنا يكمن في جممة )العقل بال ادب كالشجرة العاقر( اي  .الطباع والعادات الخاصة

ىي قوة منتجة  ان القوى العقمية التي تمتمك صفة االدبان )العقل كـ الشجرة(؛ وبين الموصي 
 لشجرة المثمرة.مشابية با

 : التشبيو التمثيمي ــ2

يعد من الفنون البالغية التي تمتمك تعبيرا دقيقا يساىم في تشكيل النص؛ لكونو من       
العناصر الفنية القوية ومن "عناصر الجمال في التعبير يعتمد عمى قوة التصوير والتمثيل 

الخيال وسموه وما قد يكون لدى صاحبو من مواىب تتسع بو في والمحاكاة, ويدل عمى اتساع 
ويكون فيو وجو الشبو "صورة مركبة من اجزاء, وىيأة حاصمة من  .(ٔ)القول وتتعمق في االشياء"

 . (ٖ)غير حسي"و . فوجو الشبو فيو "وصفا منتزعا من متعدد, حسيا كان ا(ٕ)اشياء"

المتمقي وترتفع بو الى احساس جمالي يند عن ابعاد وان الصورة التمثيمية فيو "تنيض بذوق      
ال تنضب, وتدعوه الى استثمار قدراتو العقمية والنفسية جميعا فيي تحيا بما تولده في الذىن من 

 .(ٗ)انطباعات توغل في تخوم مساحة الفاعمية الذىنية عند المتمقي"

ن فنون البالغة عمى الخيال ويستند ىذا النوع من التشبيو والذي ينال موقعا ساميا بي     
والصورة بشكل رئيسي؛ لما يتركو من اثر بالغ في نفس وذىن المتمقي؛ الحتوائو عمى صور 

                                                           
 .ٓٗ: عمم اساليب البيان, غازي يموت( ٔ
 .ٗٗ: البالغة االصطالحية, د.عبدة عبدالعزيز قميقمة( ٕ
 .ٕٓٙ: جواىر البالغة( ٖ
 .ٙٔٔ: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث, د. بشرى موسى صالح( ٗ
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فكانت عناية الباحثين  .(ٔ)تخاطب الوجدان والتي تحل محل الحجة المنطقية والبرىنة العقمية
لمطمع عمى كتب األدب بدراسة التشبيو "عناية واضحة تتمثل في الدراسات الضخمة التي يراىا ا

والشعر والمغة والتفسير, وىذا االىتمام راجع إلى شيوع ىذه الخاصية وجريانيا في كثير من 
ذا نجد ان كثير من العمماء أىتموا بيذا األسموب البالغي, وأعجبوا بصوره, وأوردوا ل .(ٕ)فنون"

المعاني المشتركة في في مؤلفاتيم صورا عديدة تناولوىا بالتحميل والتمييز بين الصور في 
 الموضوع الواحد.

وان مثل الحكمة ... "ألبنو والتي قال فييا  اهلل لقماننبي ومن التشبيو التمثيمي في وصية       
كمثل غنم تروح في و بغير تدبير بمنزلة مال في يدي غير خازنو اباحو سارقا ووجده معوزا ا

ركز نبي اهلل في ىذه الوصية عمى الحكمة؛  .(ٖ)"كميافأغير زريبة اتاىا الذئب وجدىا ضائعة 
تضمنت واالصابة في القول, وفعل الخيرات, التي تمثل عند البعض بأنيا العقل والفطنة والفيم 

 صالحعمى اخذ النصح االرشاد والحكم لما فييا من ا حث االبناءالبداية؛  ذمنه جيود
والخمقية  حل المشكالت االقتصادية والسياسية ويستطيع المرء بالحكمة والموعظةالمجتمعات, 

 االسباب الطبيعية ووىذا ال يعني االستغناء عن التفاصيل التشريعية االتي تحدث في المجتمع, 
يذكر أن ابنو وامرأتو كانا كافرين فكان يعظيما , بقاء النعم يكون احد اسبابوانما واالجتماعية؛ 

ي بأن يكون االنسان أنسانا بجوىره الروحي الداخمي ال حتى اسمما, ونالحظ ان حكمة اهلل تقتض
االيمان والتصورات, واالرادة والمشاعر و بشكمو الجسدي الخارجي فالروح ىي محل األدراك 
باطال وبما يتصور واقعا كان ام وىما؛  وواالنسان انما يتحرك ويتصرف بما يعتقد حقا كان ا

فساده السموكي يعود بالضرورة الى  وح االنسان أفمادام األمر كذلك كان ما يظير لنا من صال
الذي رسم بين المشبو وىي ) الحكمة(, وبين ىنا و فالتشبيو التمثيمي  فسادىا. وصالح معتقداتو أ

اال قاعدة بيانية يستطيع االنسان رسم خطواتو من خاللو,  وما ى( الغنم -بين )المال بو المشبو
من خالل وجود اداة التشبيو )مثل( عمى ان الحكمة الغير مدبرة والغير  وركز في وجو الشبو

ناصحة ىي شبييا بالمال المبذر الذي يفرط فيو صاحبو من غير منفعة, وكذلك مثل االغنام 

                                                           
 .ٙ٘ٔ: التصوير البياني, حفني محمد شرف: ينظر( ٔ
 .ٕ٘: موسىو التصوير البياني, د. محمد اب( ٕ
 .ٖٗ: وصايا االباء الى االبناء( ٖ
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ومن خالل أسموب التشبيو ربط ماني النص  والتي تصبح فريسة لمحيوانات.التائية من غير رعية 
انعكاسًا )أي جسد نظرية االنعكاس في نصو( لذلك الواقع المنبثق  بصور اجتماعية واقعية فمثل

 منو ذلك العمل األدبي.

أي قالت فييا "بنت الحارث البنتيا عندما ارادت ان تتزوج  كذلك ما جاء في وصية امامة       
منو خرجت وخمفت العش الذي فيو درجت إلى وكر لن تعرفيو وقرين  الذيو بنية إنك فارقت الج

فـ) يكن لك ذخرا( تشبيو تمثيمي لمزوج  .(ٔ)لم تألفيو فاحفظي لو خصاال عشرا يكن لك ذخرا"
بالمال المدخر؛ حيث شبو الزوج الصالح بالذخر الذي ينفع صاحبو توضيح الفكرة برسم صورة 

...، فإن حرارة الجوع "موضع آخر من الوصية ذكرت كذلك في  .ليا وتوحي بقيمة الزوج
 لجوع بالميب ليوحي بشدة األلم .فقد شبو ا ؛( تشبيو تمثيميمميبةفأن لفظة ) .(ٕ)مميبة،..."

تكرار التشبييات فسح المجال امام خيال المتمقي ليثير من المخزون نستشف من ذلك ان     
وجو الشبو ورسم صورة حسية حية شاخصة في المتراكم في الذىن فينطمق المتمقي في تصوير 

 الذىن.

 

 التشبيو البميغ:  ـ3

لمشبو وىذا النوع من التشبيو الذي يبنى عمى حذف أداة التشبيو ووجو المشبو, فيصبح ا      
 .والمشبو بو كالشيء الواحد

و فيعموسبب تسميتو بالبميغ أن حذف الوجو واألداة يوىم اتحاد الطرفين وعدم تفاضميما      
فيفيد ضعف   المشبو إلى مستوى المشبو بو وىذه ىي المبالغة في قوة التشبيو, أما ذكر األداة 

, المشبو وعدم إلحاقو بالمشبو بو كما أن ذكر الوجو يفيد تقييد التشبيو وحصره في جية واحدة
 ابمغ انواع التشبيو ورودا في وصايا االباء. وفي

                                                           
 .٘ٗٔ: جميرة خطب العرب في عصور العربية  الزاىرة( ٔ
 الصفحة نفسيا.المصدر نفسو: ( ٕ
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مك دار بناىا اهلل تعالى "يا بني إن المُ فما جاء في وصية الغوث بن قطن البنو وائل       
ألسالفك فعمروىا بالعدل واإلحسان، وكذلك ورثتيا ممن قبمي وكذلك اخمفيا لك بعدي بعمارتيا؛ 
فأعمرىا بما كان يعمرىا أسالفك. وأعمم أن الدار دار ما بنيت حيطانيا وشيدت أركانيا، ولم 

فإن السوام ال  فأوصيك بالرعية خيراً  في شيء من بنائيا ثممة، فإن الثممة يتبعيا مثميا.يقع 
اتخذ الكاتب من التشبيو في ذلك النص وسيمة لربطو بالواقع  .(ٔ)"يصمح اال بمراعاة المسيم

المحيط بو وتفسيره بحسب السياقات الخارجة المؤثرة فيو )موظفًا مقولتي الفيم والتفسير( التي 
ترجمت ىذه الوصية القيم تعمل عمى ربط بنية النص بالسياقات الخارجية المحيطة بو, ف

 سياسةفالغوث بن قطن ولي الممك بعد أبيو وساس الممك االخالقية التي تربط االنسان بعصره 
التي كانت سائدة بين مع الطبيعة االجتماعية  ىذه الوصية تتناسب, و حمدىا أىل زمانو
ة والتي تتطمب النصرة والحماية من الصراعات التي كانت سائدة بين القبائل المجتمعات العربي

المشبو والمشبو بو؛ مك دار()المُ  حذف منو وجو الشبو واالداة وجممة فالتشبيو البميغ ىنا العربية.
يعمل اعطى صيغة جمالية و فحذف وجو الشبو واالداة  يكون التقدير فييا )الُممك كالدار المعمرة(

كمما كان "التشبيو البميغ و  خالليا عمى نقل صفات المشبو بو لممشبو وكأنيما جنسا واحدا.من 
كر كان ذلك افعل في النفس وأدعى الى وجو الشبو قميل الظيور يحتاج في ادراكو الى اعمال الف

 تأثرىا واىتزازىا, وتتفاوت قوة المبالغة الحاصمة من التشبيو باختالف الصور التي يوضع فييا.
فأضعف تمك الصور في المبالغة ما ذكرت فيو اركان التشبيو جميعيا, وأقواىا فييا ما حذف فيو 

 .(ٕ)وجو الشبو واداتو مع ذكر المشبو"

يا بني، "ذعار قال لو اال ذي وعمر وصى ابنو  المنار ذي أبرىةكذلك ما ورد في وصية      
و في سقائو عند حاجتو القيم قيامو عميإن الممك زرع، والممك قيٌِّم ممك الزرع، فإن أحسن 

جالبو غرائب النبات مما نبتو وتعاىده إياه بالكرم وحمايتو عن المؤذيات من اإليو، وفي 
ن كان القيم  البيائم والطير زكا حصاده، وكثر محصولو، وحمد القيم، واستكرمت األرض، وا 

حمايتو وحفظو أوىنو العطش، غير متفقد لذلك الزرع وال متيقظ لمثابرتو عمى سقياه وكرمو و 
وأيبسو الخمى، وأكمتو الطير، وداستو البيائم، فال الزرع زاك، وال األرض معمورة، وال القيم 

                                                           
 . ٖ٘: وصايا االباء الى االبناء(ٔ
 .ٕٔٗ: جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع, احمد الياشمي( ٕ
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تشبييا بميغا والتقدير فيو يكون )الُممك كالزرع القّيم( فحذفت منو فجممة )الُممك زرع(   .(ٔ)"محمود
العناصر الجمالية في المعاني التي تقوم بدورىا يذا النوع من التشبيو يبث , فاالداة ووجو الشبو

في ذىنو؛ وبذلك ؛ من خالل رسم المعنى في مخاطبة الوجدان وتحريك خيال وعاطفة المتمقي
 توّلد الصورة التشبييية دىشة جمالية لدى المتمقي.

يفسح ميدان التوىم  .)*(األداةوصايا بصورة التشبيو البميغ في غياب الوان ورود جميع ىذه       
 امام عقل المتمقي ويقوى عنده ادعاء االتحاد بين طرفي التشبيو.

وغالبا ما يأتي أسموب التشبيو البميغ بحيث ال يحسن دخول أداة التشبيو عميو, وذلك بأن      
 .(ٕ)"يكون المشبو بو نكرة موصوفة بصفات ال تالئمو"

"يا بني! إن الدنيا بحر )عميو السالم( قال لو  لقمان اهللنبي ومنو ما جاء في وصية       
عميق، قد غرق فييا ناس كثير، فمتكن سفينتك فييا تقوى اهلل، وحشوىا إيمان باهلل، وشراعيا 

فالتشبيو البميغ ىنا قائم عمى حذف أداة التشبيو  .(ٖ)التوكل عمى اهلل؛ لعمك تنجو، وال أراك ناجًيا"
المشّبو, لممبالغة في االتحاد, ووجو الشبو بين الدنيا والبحر, حمل المشّبو بو عمى ووجو الشبو؛ ف

 ومشى عمييا بقدمإلييا وركن فييا دخل  منإىالك  والتغير واالنقالب وعدم الثبات كالبحر, أ
ولما شّبو الدنيا بالبحر وكان راكبو بحاجة الى االت لمنجاة منو, والوصول الى ساحمو  .الضاللة

السائر في الدنيا أيضا بحاجة في اجتيازىا لموصول الى نعيم االبد امور تنجيو سالما غانما, كان 
حفظ النفس ىي فالتقوى  ؛(فمتكن سفينتك فييا تقوى اهللمن تمك العواقب والتي بّينيا في قولو )

و, فيي تورث البصيرة, والتفريق بين الحق وترك ما حّرمأوجبو عن مخالفة اهلل تعالى بفعل ما 
ويجب ان تكون التقوى مرتبطة باإليمان القمبي, فشبو اإليمان بما في السفينة من المتاع والباطل, 

ألنو ينفع بعد الخروج من  ووأنواع ما يتجر بو؛ ألنو حافٌظ لمتقوى عن االنقالب واالضطراب, أ
(؛ اي بمعنى وشراعيا التوكلالدنيا, كما ينفع جالس السفينة ما فييا بعد خروجو من البحر.)

                                                           
 .ٛ/ ٔ: . وصايا المموك وابناء المموكٗ٘: وصايا االباء الى االبناء ( ٔ
-ٕٖ-ٕٚ -ٕ٘-ٕٗ: ناء. المنتخب من وصايا االباء لألبٙ٘ -٘٘: وصايا االباء الى االبناء: لالستزادة ( *

ٖٖ-ٔٓٚ- ٖٔٛ. 
 .ٖٗٔ: دراسات بالغية, عبدالفتاح بسيوني(ٕ
 .ٖٗ: المنتخب من وصايا االباء لألبناء( ٖ
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عتماد عمى اهلل تعالى, والوثوق بو في جميع اأُلمور وتفويضيا إليو, وىي منزلة رفيعة باال
وم, وارتفعت عنو لمعارفين والسالكين, ومن وصل إلييا بطمت عنو اليموم, وتقشعت عنو الغم

شّبيو بالشراع, ألّن سفينة التقوى المحشوة باإليمان ال تسير بدونو, إذ من لم  بواعث االضطراب.
المتكفل بيا, ينخرط  ويعتقد ان األمور كميا تجري بأمر اهلل تعالى, وأن األرزاق كميا بيده, وانو ى

 لالشتغال بتحصيل األسباب واالعتماد عمييا.

 ركنا يعدالوقوف عمى مثل ىذا النوع من التشبيو, يدعونا لمتركيز عمى وجو الشبو الذي ف       
و بو ليشتركا المشبكما أنو يمّثل الوصف الذي يمحق بو  ؛يةصورة التشبييالأساسيا في استكمال 

واىم ما يميز وجو الشبو التفصيل بإطالة النظر والتأمل في صفات كل من الطرفين  ويتساويا
 لمعرفة ما تقع بو المشاركة بينيما وما تقع بو المخالفة.

تماعية بشكل اجمى من وبصورة عامة تمثل الوصية مرآة الواقع الذي "يجسد البنيات االج       
خالل بعده النثري وخمقو لعالم اجتماعي يتفاعل مع العالم االجتماعي المعاش؛ انو يخمق عالما 
بواسطة المغة, ومن خاللو يمارس رؤيتو لمعالم االجتماعي الذي يعيش فيو بكل جزئياتو 

 .(ٔ)وتفاصيمو"

"ان الشيء ال ُيشبَّو بنفسو وال بغيره من كل الجيات إذا كان الشيئان  ويؤكد عمماء البالغة عمى
فإن "أحسن  .(ٕ)تشابيا من جميع الوجوه لم يقع بينيما تغاير البتة اتحدا فصار االثنان واحد"

ما وقع بين الشيئين اشتراكيما في الصفات أكثر من انفرادىما فييا حتى يدني إلى و التشبيو ى
 .(ٖ)حال االتحاد"

نستشف من ذلك ان لمتشبيو اىمية كبير من خالل ما يذكر فيو من صفات يشترك فييا        
من أبرز األساليب البالغية التي تستخدم في المغة و شيئان؛ لتوضيح فكرة ما بشكل أفضل في

 العربية, ويشترط فيو أن تكون الصفة المشتركة محل التشبيو في المشبو بو أقوى من المشبو.

                                                           
 .ٓٗٔ: انفتاح النص الروائي, سعيد يقطين( ٔ
 .ٛٚ: نقد الشعر( ٕ
 المصدر نفسو: الصفحة نفسيا.( ٖ
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وقدى أدى التشبيو غرضو االجتماعي مثمما أدى غرضو األسموبي البالغي إذ عكست       
نصوصو من خالل وصاياه المحثة والناىية عن أبرز مظاىر المجتمع التي انبثقت منو ممتزمة 
بما فيو من ظاىر مشيدة بالحسن منيا ناىية عن السيء ومعالجة لمشكالت ذلك الواقع محققة 

 وىذا ىو ما ينص عميو عمم اجتماع األدب. وعيًا قائمًا وممكناً 
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 المبحث الثاني

 الصورة االستعارية في وصايا االباء الى االبناء  

 مفيوم االستعارة:* 

وقد أعار "اي بمعنى ما تداولوه بينيم, " وذ من العاريةمأخ"لفظ  عرفت االستعارة لغة بأنيا     
  .)ٔ)"إياهعاوره و أعار منو و الشيء 

لتعترييا عن العوض وقيل أخذىا من العارية  ة, وقيل سميتالعطيىي و  ةِ الُعْريمن واشتقت     
قائم عمى تعبير داللي ويمكن القول بأنيا  .(ٕ)بال بدل تمميك منفعةىي شرعا الُعري, و  والعار أ

"عالقة لغوية تقوم عمى المقارنة, شأنيا في ذلك شأن التشبيو, لكنيا تتمايز عنو  بأنيا تعتمد 
ويقصد بذلك ان المعنى  .(ٖ)االنتقال بين الدالالت الثابتة لمكممات المختمفة" واعمى االستبدال 

  من التشابو.يستبدل بغيره عمى اساس شيء  وفييا ال يقدم بطريقة مباشرة, وانما يقارن ا

الموصي ما يدور في فكره من عواطف  وخاللو الكاتب الذا فيي اسموب مجازي يرسم      
وافكار بوساطة بناء تراكيب أكثر تعبير عن طريق استعارة مفردات من دالالتيا, الى دالالت 

صورة جديدة غير معيودة تبعث في النفس الدىشة  ن المبدعيكوّ وعن طريق ذلك جديدة؛ 
واالستحسان وتنشط الخيال, فيي تحمل المتمقي عمى تخيل الصورة التي رسميا المبدع بكمماتو 

 عن طريق الصورة القديمة المتراكمة في الذىن.

و عندما يعجز عن التعبير ليعطيالدالالت و  المفردات التغيير فيويمجأ المبدع الى ىذا        
, سعة داللية أكبر ويفتح امامو آفاقا جديدة ليساعده في ايصال ما يختمج في داخمو من انفعال
 وينقل من خاللو الداللة من المعنى المتعارف عميو والمقيد بو الى معنى جديد يسوغو المبدع ا

الموصي بخيالو؛ وذلك ألن  "الحساسية الجمالية ىي ممكة تؤىل لمدخول في تجاوب وانسجام 
وتوافق مع االصوات والروائح واالشكال والصور وااللوان التي ال ينتجيا بكثرة الكون وحسب, بل 

                                                           
 . ٛٔٙ/ٗ: لسان العرب( ٔ
 .ٖٕٙ: المحيط طمحي (ٕ
 .ٕٔٓ: الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العربالصورة ( ٖ
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 واايجاد عالقة بين شيئين متشابيين ال تعني فقط "فيي  .(ٔ)ينتجيا ايضا االنسان المفكر"
ثمين, وانما تتجاوز ذلك النمط لتحدث عالقات بين اشياء مختمفة متباعدة, بل وحتى متضادة متما

فالدالالت السابقة تنزاح الى دالالت جديدة اكثر عمقا, حتى تكون قادرة عمى  .(ٕ)متنافرة" وا
لكونيا "مقوم جمالي واداة توصيل استثنائية تجمع بين التعبير عما يجيش في النفس من انفعال 

والتأثير في النفس وتنماز بالصياغة الجديدة غير المألوفة؛ لتوقظ ما رقة االسموب وايجاز العبارة 
 .(ٖ)كان غافيا, وتعد مركزا مكينا من مراكز روح شعر"

نستشف من ذلك ان الصورة االستعارية اداة لتنشيط الذىن وتحفيزه عمى انتاج صور من        
خالل التركيب والتعبير الذي يصنع الدىشة عند المتمقي بتجاوزه البنية السطحية لمنص, متجيا 

عمال لمفكر عبر القراءات المتعددة لمنص.  لمبنية العميقة التي تحتاج الى التأمل والتأويل وا 

احد مواضيع عمم البيان التي تضفي عمى األسموب مساحة  بأنيا قديما االستعارة عرفتو       
كيل صورة ادبية يستحضر فييا لغة االبداع والمغة الحسية التي الى تشتسعى من خالليا  جمالية

بالتالي فيي نقل الشيء من حيازة شخص, إلى  .(ٗ)يستدعييا المبدع عن طريق تجربتو البالغية
شخص اخر لإلفادة منو واالنتفاع بو حتى تصبح تمك العارية من خصائص المعار إليو 

 معرفة. ووااللتصاق بو ومثل ىذا ال يكون إال بين شخصين بينيما صمة ا

نما  ( بقولو المثل السائرخالل ما ذكره في كتابو ) مفيوم االستعارة االثيرابن  ويوضح     "وا 
من العارية  ازية, مأخوذالمج سمي ىذا القسم من الكالم استعارة, ألن األصل في االستعارة

شيئا  اآلخر بعضالالحقيقية, التي ىي ضرب من المعاممة, وىي أن يستعير بعض الناس من 
استعارة أحدىما من   يقع ذلك إال من شخصين بينيما سبب معرفة, ما يقتضيالو  ,ن األشياءم

ذا لم يكن بينيما سبب معرفة, بوجو من الوجوه ,األخر شيئا فال يستعير أحدىما من اآلخر  وا 
في استعارة األلفاظ بعضيا من بعض, جار إذ ال يعرفو حتى يستعير منو, وىذا الحكم , شيئا

                                                           
 .ٔٚٔ: الولي محمد. د: وتعميق وتقديم ترجمة, الكالم السامي, جان كوىن( ٔ
 .ٜٖٗ: القيم الجمالية في الحديث النبوي الشريف( ٕ
 .ٕ٘ٓ: شعرية خطاب السبطين( ٖ
 .ٖٛ: الصورة الشعرية في النقد العربي, بشرى موسى صالح( ٗ
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فالمشاركة بين المفظين في نقل المعنى من أحدىما إلى األخر, كالمعرفة بين الشخصين في نقل 
 .(ٔ)"المستعار من أحدىما إلى اآلخر الشيء

وعندما نتأمل في ىذا  .(ٕ)"ة الشيء باسم غيره إذا قام مقاموفيي "تسمي الجاحظاما عند      
التعريف الموجز لالستعارة نجد ان الجاحظ جعل االستعارة ما ىي اال نقل لفظ من معنى عرف 

المنقول من الداللة عمى الشيء بكفاءة بو في أصل المغة الى معنى لم يعرف بو اذا تمكن المفظ 
 المفظ الحقيقي نفسو, عندما كان قارا عمى ذلك الشيء.

مفيوم االستعارة من خالل بيانو ان العرب كانت "تستعير الكممة فتضعيا  قتيبةووضح ابن     
 .(ٖ) مشاكال..." ومجاورا ليا, أ ومكان الكممة إذا كان المسمى بيا بسبب من األخرى أ

المجاورة  وفاالستعارة عنده؛ تضم مجموعة من األساليب المغوية القائمة عمى عالقات المشابية ا
  السببية. وأ

في تعريفو لالستعارة بقولو "اعمم أن االستعارة في الجممة  الجرجانيبعد ذلك نرد الى ما قالو     
وضع, ثم حين تدل الشواىد عمى أنو اختص بو  معروفأن يكون لمفظ أصل في الوضع المغوي 

غير الشاعر في غير ذلك األصل وينقمو إليو نقال غير الزم, فيكون ىناك  ويستعممو الشاعر أ
 ثير من المعاني باليسير من المفظ...وفي موضع اخر يصفيا بأنيا "تعطيك الك .(ٗ)العارية"ك

والمعاني الخفية  بنية,م, واالجساَم الُخرَس ناطقا, واالعجَم فصيحاحيا  فإنك لترى بيا الجمادَ 
أرتك المعاني المطيفة التي ىي من خبايا العقل, كأنيا قد ُجسِّمت حتى بادية جمّية,..., ان شئت 

 .(٘)رأتيا العيون..."

بقولو "زوج المجاز بالتشبيو فتولد بينيما االستعارة فيي مجاز عالقتو  الزركشيوعرفيا        
يقال في تعريفيا المفظ المستعمل فيما شبو بمعناه األصمي, واألصح أنيا مجاز  والمشابية, أ

                                                           
 .ٖٛٗ/ٔ: , ابن االثيرالمثل السائر في ادب الكاتب والشاعر( ٔ
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٔ: , الجاحظالبيان والتبيين(ٕ
 .ٖ٘ٔ: , ابن قتيبةتأويل مشكل القران( ٖ
 .ٖٓ: اسرار البالغة في عمم البيان, عبد القاىر الجرجاني(ٗ
 .ٖٗ: اسرار البالغة( ٘



 الوصاياوآثارها السيسيولوجية في  جمالية الصورةالثالث                     الفصل 

 

 
134 

فيقصد بذلك ان االستعارة مفيوم  .(ٔ)"ال األعم منيماو لغوي ألنيا موضوعة لممشبو بو ال لممشبو 
؛ اي بمعنى ينقل معنى المفظ من معناىا المغة ظ في غير ما وضع لو في أصلمفال استعمل

 اخر مجازي. الحقيقي الى معنى

عبارة  "االستعارةبقولو  (الصناعتينمفيوم االستعارة في كتابو ) العسكري ابي ىالليرد و       
عن موضع استعماليا في أصل المغة إلى غيره لغرض, وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى 

تحسين المعرض الذي  واإلشارة إليو بالقميل من المفظ أ وتأكيد والمبالغة فيو, أ ووفضل اإلبانة, أ
فيذه البراعة التصويرية التي يرسميا الموصي في وصيتو مبعثيا خروج المفظ عن  .(ٕ)يبرز فيو"

معناه الحقيقي الى معنى بعيد يخمق من خاللو صورة تسودىا الدىشة الممتعة والغرابة لدى 
 أثرىا لو, وغير المعتادالمتمقي فيكون ذلك "أشد تحريكا لمنفس... ألنيا آنست بالمعتاد فربما قّل ت

يفجؤىا بما لم يكن بو ليا استئناس قط فيزعجيا الى االنفعال بدييا بالميل الى الشيء واالنقياد 
 .(ٖ)النفرة عنو واالستعصاء عميو" واليو أ

ضاف عمييا السابقة, وانما ا التعاريفلم يخرج عن و االستعارة  فقد عرف الرازيفخر  اما     
 ألجل المبالغة فيلو واثبات ما لغيره غيره ذكر الشيء باسم عندما ذكر انيا " بياناو  ايضاحا

..., وقولنا: )واثبات ز عما إذا صرح بذكر المشبوااحتر  (ذكر الشيء باسم غيره: )التشبيو فقولنا
ما لغيره لو( ذكرناه ليدخل فيو االستعارات التخيمية. وقولنا: )ألجل المبالغة في التشبيو( ذكرناه 

. نتممس من ىذا تعريف أن االستعارة ليست مجازا كما يعتبرىا البعض, (ٗ)ليتميز بو عن المجاز"
في قولو )ألجل المبالغة في التشبيو( أن االستعارة تقوم  ووأنيا مبنية عمى عنصر الخيال, ويبد
تشبيو في تعريفو ليا بقولو ""أن تذكر أحد طرفي ال السكاكيعمى المشابية, وىذا ما أشار إليو 

وتريد بو الطرف اآلخر, مدعيا دخول المشبو ما يخص المشبو بو, داال عمى ذلك بإثباتك لممشبو 
 .(٘)ما يخص المشبو بو"

                                                           
 .ٜٖ٘: اإلتقان في عموم القرآن, السيوطي(ٔ
 .ٕٛٙ: الصناعتين( ٕ
 .ٜٙ: منياج البمغاء وسراج االدباء( ٖ
 .ٖٖٔ: أوغمى مفتي الداجي نصر: تحقيق ,نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز, فخر الدين الرازي(ٗ
 .ٚٚٗ: مفتاح العموم, السكاكي ( ٘
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ويتضح ان االستعارة ىنا مبنية عمى التشبيو وىي حذف أحد طرفييا بشرط أن تكون بينيما       
ه ال تكون إال إذا كان بين المستعار المناسبة وىي وجو الشبو بينيما وىذا يعني أن االستعارة عند

لو والمستعار منو وىما المشبو والمشبو بو عالقة المشابية وتتضح االستعارة في وصايا االباء 
تحفيز الذىن لرسم صورة تقربو من الواقع  وألبنائيم بشكل ممحوظ تحمل ىدف اساسي اال وى

مفيوم االستعارة عند البالغيين االجتماعي الذي يعيش فيو, وىذه اآلراء التي طرحت حول 
 القدامى حتى وان كانت مختمفة في عباراتيا اال انيا متفقة من حيث المضمون.

 بنية االستعارة: *

تمثل االستعارة قسما من اقسام عمم البيان, واختمف الدارسون ليا؛ "فمنيم من جعميا أسموبا وفنا  
 والبعد, أ و, ونفر عالجيا من وجية القرب أوطائفة أنزلتيا منزلة التقريب من التشبيو البميغ

يركبونيا من و االستيزائية. وىم جميعا فييذه المستويات يحممونيا  والعنادية أو الظيور والخفاء 
األساسي لالستعارة  "التركيبفــ .(ٔ)التمثيمي" والتخيمي ا والجممي, أ وخالل التركيب اإلفرادي أ

 .(ٕ)الشيء الذي يقارن بو"و  بسيط جدا فيناك مصطمحان يمثالن الشيء الذي يتم الحديث عنو,
العالقة(   -والى جانب ىذين الركيزتين ىناك اركان اخرى تيدي إلى وجود االستعارة, ىما )القرينة

لى معناه المجازي وتكون فالقرينة؛ ىي  التي يشير إلى وجودىا بعدما نقل من معناىا الحقيقي إ
اما العالقة فيي الجية التي يشترك فييا  .(ٖ)معنوية وىذه القرينة حالية مفيومة من السياق, أ

 .(ٗ)وجو الشبو في التشبيوو ( في المجاز ستعار لو, ويطمق عميو اسم )عالقةالمو المستعار منو 

ومن ىنا نستطيع القول بأن االستعارة أكثر اختصارا وايجازا من غيرىا من الفنون البالغية,       
أساسية وىي  وتميزت بميزة ,صورة مقتضبة من صورهك مثمت بو وخصوصا فن التشبيو التي 

"تعطيك  كونياعنوان مناقب االستعارة ل عمماء البالغة بأنيا والتي يعدىا في خواصيا التكثيف
تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر وتجني من  من المعاني باليسير من المفظ حتىالكثير 

                                                           
 .ٓٔٔ: عمي ونظرية السياق, محمد بركات حمدي ابو البالغة العربية في ضوء األسموبية (ٔ
 .ٔٔ: العدوس واالستعارة في النقد األدبي الحديث, يوسف اب(ٕ
 .ٜٙٔ: ومحي الدين ديب ,والمعاني, محمد أحمد قاسمالبيان و عموم البالغة البديع (ٖ
 .ٖٕٓ: البالغة العربية, سحر سميمان العيسىو المدخل إلى عمم األسموبية : ينظر(ٗ
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فيي اعمى مقاما من التشبيو , ألنيا أكثر تحقيقا لعممية  .(ٔ)"الغصن الواحد أنواعا ًمن الثمر
االدعاء وأكثر قدرة عمى إثبات المعنى المطموب فإذا نظرنا  "في أمر المقاييس وجدنا ال ناصر 

 .(ٕ)أعز منيا وال رونق ليا لم تزنيا, وتجد التشبييات عمى الجممة غير معجبة مالم تكنيا"ليا 

ورأى كثير من البالغيين  أن الحسن في االستعارة يزداد بازدياد األصل التشبييي خفاء حتى    
حسنًا تقوى عممية االدعاء, فمن شأن االستعارة "أنك كمما زدت التشبيو إخفاء ازدادت االستعارة 

لى ما ا حتى انيا تكون الطف وأوقع إذا ألف الكالم تأليفا ًإن أردت اإلفصاح بالتشبيو خرجت
 .(ٖ)اس"تعافو الن

بآخر وىذه العالقة الجزئية  عالقة جزء االستعارة قائمة عمى عني أنفالبنية االستعارية ت      
, فعناصر االستعارة ال معنى ليا إال من حيث ارتباطيا بذلك تكوت مترابطة في كل التعبير

ة االساسية من االستعارة تكمن والغاي .(ٗ)ما بينيما من تفاعل بوساطةالذي تخمقو الموضوع 
تكون االستعارة مماثمة  .(٘)المبالغة" وخالل كون "التشبيو يحصل باالستعارة عمى وجو خاص ى

المنطقية؛ ألنيا طريقة في اإلثبات شأنيا شأن التشبيو الذي عرف متشبيو من حيث الخصائص ل
 .(ٙ)صورة مقتضبة من صوره" و"كاألصل في االستعارة وىي شبيو بالفرع لو, أ

بالتالي فإن بنية التشبيو "تقوم عمى تجاور سياقين منفصمين تربط بينيما أداة وظيفتيا إضافة      
ممية قياس بسيطة, فبنية التشبيو منسجمة مع أصول بعض معاني الطرف الثاني إلى األول بع

االستعمال المغوي وال تدخل أي تشويش عمى نمط الداللة, أما االستعارة فيي سياق وحيد مبني 
عمى تطابق وىمي ومؤقت لدالين يدالن في األصل عمى مدلولين مختمفين القصد منو اإلييام 

شعور بأن السياق )ىرائي( وىذا يحركو إلى بوحدة المعنى, وتخمق في المتمقي ألول وىمة, ال
البحث عن منطق العبارة فيحدث فيو األثر الشعري وتثبت لو العالقة بين المستعار والمستعار 

                                                           
 .ٕٕٗ: اسرار البالغة( ٔ
 .ٖٗ: المصدر نفسو( ٕ
 .٘ٗٔ-ٗٗٔ: مفتي حاجي اهللنصر : تحقيق, الرازي: نياية االيجاز في دراية االعجاز( ٖ
 .ٔٗٔ: االستعارة في النقد االدبي الحديث( ٗ
 .ٜٖٕ: اسرار البالغة( ٘
 .ٜٕ: المصدر نفسو(ٙ
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شكل التشبيو الذي حذف منو احد طرفيو قد يكون المشبو  وفالشكل البالغي لالستعارة ى .(ٔ)لو"
"النغمة الواحدة و .(ٕ)يصرف مدلولو الى المجازالمشبو بو, وبفعل السياق المغوي الذي يحكمو  وا

في أية قطعة موسيقية ال تستمد شخصيتيا , وال خاصيتيا المميزة ليا إال من النغمات المجاورة 
ن المون الذي نراه أمامنا في أية لوحة فنية, ال يكتسب صفتو إال من األلوان األخرى التي  ليا, وا 

و, ال يمكن أن يتحدد إال من عالقة ىذه المفظة بما صاحبتو وظيرت معو, وحجم أي شيء وطول
خالل الترابط والتفاعل الداللي بين السياقات وبذلك فإن االستعارة تظير  .(ٖ)يجاورىا من ألفاظ"

 .ريقيا المعنى المجازي الذي تحصيوالمختمفة التي ترسم عن ط

 واع االستعارة:ـــــان *

تنوعت تقسيمات االستعارة عند البالغيين, وكان لكل نوع من أنواعيا خصائص تميزه عن      
من أضاف وتمثيمية, ومنيم غيره من األنواع, فينالك من اكتفى بتصنيفيا إلى مكنية وتصريحية 

 ...عمييا أنواعا أخرى

 ـ االستعارة التصريحية:1

 والطرف المذكور من طرفي التشبيو ىان يكون و ىـ( بأنيا "ىٕٙٙ)تعرفيا السكاكيي      
 ما استعير فييا لفظ المشبو وصرح فييا بمفظ المشبو بو, أ"ما وىي  .(ٗ)المشبو بو"

"ابسط االستعارات في التصوير الفني, فذكر  وى ىذا النوع من االستعارةو  .(٘)بو لممشبو"
 .(ٙ)وتكون دالتو ابين أثرا" المستعار منو بمفظو في التركيب يقرب المأخذ

ويحك يا بني! احذر بطاالت "ألبنيا وىي تعضو فقالت  عابدةفي وصية  ومن ذلك ما جاء     
ويحك يا بني! ما  الميل والنيار، فتنقضي األعمار، وانت غير ناظر لنفسك، وال مستعد لسفرك.

                                                           
 .ٛٚ٘: التفكير البالغي عند العرب, حمادي صمود  ( ٔ
 .ٗ٘: االستعارة في النقد األدبي الحديث( ٕ
 .ٚٓٔ: المصدر نفسو( ٖ
 .ٖٖٚ: مفتاح العموم( ٗ
 .ٙٚٔ: عمم البيان في البالغة العربية, عبد العزيز عتيق( ٘
 .ٕٖ٘: القيم الجمالية في الحديث النبوي الشريف( ٙ
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من الجنة عوض، وال في ركوب المعاصي ثمن من حمول النار. ويحك يا بني! ميد لنفسك قبل 
يحال بينك وبين ذلك، وجد قبل ان يجد االمر بك، واحذر سطوات الدىر، وكيد الممعون عند ان 

استخدم  .(ٔ)"من مصائبيا وىجوم الدنيا بالفتن، وتقبميا بالعبر، فعند ذلك ييتم التقي كيف ينج
أجمل االستعارات لييذب بيا النفس وينصحيا من الوقوع بالمخاطر, راسما صورًا بالغية  الكاتب

فـ)احذر بطاالت ة النجاة منو وتالفي مخاطره )وعيًا ممكنًا(, يعكس ذلك الواقع )وعيًا قائمًا( وكيفت
استعارة تصريحية عن ارتكاب المعاصي والذنوب وانقضاء الوقت في امور ال  الميل والنيار...(

صورة استعارية  ت ىذه الجممةفائدة منيا, وكذلك قوليا )...سطوات الدىر وكيد الممعون...( رسم
تقمبات االحوال معنى الذي يبين ان تقمبات الدىر والتي اراد بيا واضحة من خالل القصدية في ال

 االجتماعية واالقتصادية وكل ما يؤثر عمى االنسان من تغييرات تطرأ عمى حالو الذي يتأثر
 و من بغضاء.وما يخفيالممعون ىنا المقصود بو الشيطان ذي يعيش فيو, و بالمجتمع ال ويؤثر

 ُمحمِّمبن  عوفزوج  الحارثبنت  امامةفي وصية  ت استعارة تصريحيةوردوكذلك      
الذي منو خرجت،  وأي بنية، إنك فارقت الج "...عندما قالت ليا البنتيا عند الزفاف  الشيباني

رقيًبا عميك  وخمفت العش الذي فيو درجت، إلى وكر لم تعرفيو، وقرين لم تألفيو، فأصبح بممكو
وردت استعارة تصريحية في لفضة )العش(؛  .(ٕ)"ومميًكا؛ فكوني لو أمة يكن لك عبًدا وشيًكا...

حذف وفي الجممة تم , واالىتمام حيث شبو بر الوالدين بـ)العش( الذي يوحي بالرعاية والحنان
تصريحية حيث كذلك في لفظة )الوكر( استعارة  العش(.)واال وى ح بالمشبو بويصر التالمشبو و 

وصرح في الجممة ذي يوحي باالستقرار والثبات, فحذف المشبو لشبو الحياة الزوجية بـ)الوكر( ا
. فيبدأ المتمقي ىنا بربط فكرتين الفكرة الجديدة التي رشحت فييا الصفات المالئمة, بالمشبو بو

حصل لممتمقي تي التلذا فالدىشة  .(ٖ)والفكرة القديمة ومن خالل ىذا الربط يظير سر االستعارة
ة, فاالستعارة االستعاري البنيةبواسطة  ة المنجزةالمشابيلذة ذىنية يحصل عمييا من إدراك  ةوليد
 .واإلدىاش لدى المتمقي تزيين ووشي الحق بالمغة تحقق المذةىي 

 

                                                           
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔ: المنتخب من وصايا االباء لألبناء ( ٔ
 .٘ٗٔ: جميرة خطب العرب في العصور العربية الزاىرة( ٕ
 .ٜٖٔالعدوس , ص و االستعارة في النقد األدبي الحديث, د. يوسف أب( ٖ
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 االستعارة المكنية:ـ 2

 السكاكيوعبر عنيا  .(ٔ)المستعار منو, ورمز لو من لوازمو" و"ىي ما حذف فييا المشبو أ       
مع نمط  وسميت باالستعارة المكنية " لتواشجيا .(ٕ)المشبو" وبقولو "ان يكون الطرف المذكور ى

الكناية بطريقة ما, اذ تنبعث روح الكناية لتدخل بشكل صريح ضمن تشكيل الصورة التي يغيب 
 .(ٖ)فييا المشبو بو ويكنى عنو بذكر شيء من لوازمو, ويكون المشبو الماثل داال عمى المشبو بو"

أثير وتكثيفا وىذا التداخل بين المستعار والمستعار منو يولد سعة في الخيال وعمقا في الت     
عب عميو يفوق ما تقدمو االستعارة التصريحية, لكونيا تفرض عمى المتمقي تخّيل صورة يص

تصورىا من الوىمة االولى, بل يحتاج الى التأمل والتعمق بالتفكير "ولعل سر ابداعيا مخبوء في 
الوضعي وتوحد  القدرة عمى التأليف بين المتناقضات وجعميا شيئا واحدا ألنيا تدير ظيرىا لممعنى

 .(ٗ)بين شيئين يحتفظ كل منيما بشكمو وتبعث غير المألوف من المألوف في الظواىر واالشياء"

يا "ألبنو عندما اراد الزواج فقال لو  اعرابيومن امثمة االستعارة المكنية ما جاء في وصية     
ىذه االستعارات  .(٘)"الدار، وال ُكبَّة القفابني، ال تتخذىا َحنَّانة، وال َأنَّانة، وال َمنَّانة، وال ُعْشَبة 

كانت عن المرأة؛ فالحنانة ىي التي تحن عمى ولد ليا كان لو من سواه, واألنانة؛ التي مات 
زوجيا وعندما ترى الزوج الثاني تأن وتقول )رحم اهلل فالنا(, والمنانة؛ التي ليا مال وَتُمنَّ عمى 

فيوصي االب ابنو بأن ال يتزوج من امرأة تحمل ىذه  زوجيا كمما اراد شيء من امواليا.
فألزمتو بالخصال الحميدة ونيتو عن السيئة من خالل صور بالغية جميمة واسموب الخصال, 

والتي يقصد  (عشبة الداراال وىي )اخرى ستعارة مكنية أفضت الوصية بنا الى الطيف, حيث 
العكس من ذلك,  ويا واالم اعجمية اببيا من كان عرقو من ابوين مختمفين قد يكون االب عر 

"ىي التي يأتي  المذمومة في حديث القوم افتراءً  ( استعارة مكنية عن المرأةكبة القفاكذلك قولو )

                                                           
 .ٙٚٔ: عمم البيان في البالغة العربية, عبد العزيز عتيق( ٔ
 .ٖٖٚ: مفتاح العموم( ٕ
 .ٜٚ: سعاد عزيز جداع (,الصورة االستعارية في شعر ابي فراس الحمداني )رسالة ماجستير( ٖ
 . ٘ٚٔ: د.عباس عمي الفحاماالثر القرآني في نيج البالغة, ( ٗ
 .ٜٓٔ: المنتخب من وصايا االباء لألبناء( ٘
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ابنيا القوم, فإذا انصرف من عندىم قال رجل من جبناء القوم: قد واهلل كان بيني وبين  وزوجيا ا
 .(ٔ)امو أمر!"و امرأة ىذا المولى ا

يا بني، إن المكارم " العاصيبن  سعيدما ذكر في وصية ومن امثمة ىذا النوع من االستعارة     
كانت سيمة يسيرة لسابقكم إلييا المئام، ولكنيا كريية مرة ال يصبر عمييا إال من عرف  ول

الصورة الجمالية في ىذه االستعارة في قولو )كريية( استعارة تصريحية  .(ٕ)فضميا، ورجا ثوابيا"
وقد . صرح عنيا بمفظ االستعارة لبيان حال ىذه المكارم ووالتقدير فييا )المكارم كريية مرة(؛ في

مثل النص انعكاسا لصورة الواقع المعاش حيث يتسابق اآلخرون عمى األمور اليسيرة, ولكنيم 
ينفرون من الصعب إال من تمسك بو لغاية يريد الوصول إلييا, ومن عرف قيمتيا وكانت غايتو 

  الحصول عمى ثوابيا.

"...وأصمحوا المال لجفوة السمطان، لبنيو قولو  قيسبن  االشعثايضا ما ورد في وصية    
وتغير الزمان. وكفوا عند الحاجة عن المسألة؛ فإنو كفى بالرد منًعا. وأجمموا في الطمب، حتى 

يم، يتأسى بكم الكر يوافق الرزق قدرًا. وامنعوا النساء ِمن غير اأَلْكَفاء، فإنكم أىل بيت 
عوام الناس مالم يضطرب الَحْبل، فإذا اضطرب الحبل فالحقوا  يويتشرف بكم المئيم. وكونوا ف

استعارة مكنية في قولو )اصمحوا المال لجفوة السمطان, وتغير الزمان( وىنا  .(ٖ)"بعشائركم
قولو )يضطرب الحبل( وكذلك  في مد الصمة بين السمطان والرعية.الستعمال المال واالفادة منو 

فوعى تيك المشكمة وتحسسيا  استعارة مكنية عن الواقع االجتماعي الذي كان سائدًا في عصره
, فأراد ان يكون بنيو متواصمين مع عامة الناس ومتآلفين معيم حتى ال يغدر )موظفًا وعيًا قائمًا(

م تمك الحمول المتمثمة فأعطاى بيم الزمن ويصبحون اضعف القوم وبالتالي يمجئون الى عشيرتيم
 .بالوصية لتالفي تمك المشكالت ومخاطرىا )وعيًا ممكنًا( والعمل عمى رقي المجتمع وابائو

ابتعاد لفظ المستعار منو من النص ودخول بعض لوازمو الى المستعار  نستشف من ذلك ان   
ذلك فإنيا تعبر عن  باإلضافة الىيفتح الباب واسعا امام الخيال لخمق آفاق تصويرية مدىشة, 

                                                           
 .ٔٔٔ: المنتخب من وصايا االباء لألبناء( ٔ
 .ٜٗ: المصدر نفسو( ٕ
 .ٕ٘ٔ: المصدر نفسو (ٖ
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احساس المبدع وانفعاالتو عن طريق اعادة تشكيل العناصر المادية والمعنوية وبعالقات جديدة 
 تعكس نظرتو الى ما يحيط بو من اشياء محسوسة في الطبيعة.

 ستعارة التمثيمية:ـ اال3

رادة المعنى وىي "تركيب استعمل في غير ما وضع لو لعالقة المشابية مع قرينة مانعة من إ    
 .(ٔ)األصمي"

ألبنيا عندما قالت لو  اعرابيةامثمة التي ورد فييا ىذا النوع من االستعارة ىي وصية ومن    
ياك والنميمة؛ فإنيا ال تترك مودة إال أفسدتيا، وال ضغينة إال أوقدتيا"  .(ٕ)"عميك بحفظ السر، وا 

 لفظةو  فساد المودة والحب وذيوع السر.عن صفة النميمة في )افسدتيا( استعارة تمثيمية  فـمفظة
)اوقدتيا( فيي ايضا استعارة تمثيمية عن النميمة والتي ُمثمت في اشعال الضغينة والفتنة ألثارة 

, فقد استخدم الكاتب أروع األلفاظ التي مثمت الصورة السيئة لتمك الصفة شعور الطرف اآلخر
 .االجتماعية السمبية ومخاطرىا آثاميا

"... يا بني! إذا ُىززت ألبنيا وقد اراد سفرا فقالت لو  اعرابيةكذلك ما ذكر في وصية      
ذا َىززت فأىزز كريًما؛ فإنك تجد طيب ميزتو، وال تيزز لئيًما؛ فإنو صخرة ال ينفجر  فاىتز، وا 

في ىذه الوصية استعارة تمثيمية)فأىزز كريما( تكمن في وجود صورة الكرم والجود  .(ٖ)ماؤىا."
المتمقي رسم الصورة االستعارية بحسب ما يراه المبدع  من خالليا يستطيعىي استعارة تخييميو و 

من يمسك  بزمام رسم تمك الصورة في الحدود التي يراىا تتناسب وقوة و )الموصي( لكونو ى
 االنفعال العاطفي عنده.

مخاطبة ذكاء المتمقي في فيم المقصود من الكالم,  وفاليدف الرئيسي من االستعارة ى      
ومعرفة قدرة الكاتب عمى صنع العبارات وااللفاظ والتي تعتمد عمى قدرة ادراك المتمقي؛ وىذه 

ان االستعارة من الوسائل االساسية التي تساعد االنسان في التعبير عن امكاناتو المسألة توضح 
 كي تمكنو من الربط االشياء وبين ما شابييا.وقدراتو من زوايا مختمفة غير مسبوقة ل

                                                           
 .ٕٜٔ: عمم البيان, د. عبد العزيز عتيق( ٔ
 .ٖٗٔ: المنتخب( ٕ
 .ٖٛٔ: المنتخب( ٖ
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عن لبيان كونيا وسيمة يعتمدىا الكتّاب  لالستعارةيتضح من ذلك األىمية االجتماعية    
 تمك النصوص, فمّثمت لياإيجاد الحمول المناسبة ثم أىم المشاكل التي يعاني منيا المجتمع, 

رؤية العالم والعين الراصدة لمعاناة المجتمع في ذلك الزمن, حتى أصبحت وثيقة مجتمعية ترصد 
الوعي القائم والوعي الممكن في كثير  واوقد جّسد مبقضايا عصرى الكتاب ممتزمينأوضاع. ونجد 
 عمى إيجاد الحمول ليا, وىذا ما واإلى رصد مشكالت المجتمع ثم يعمم وا, إذ يعمدممن نصوصي

 يؤول إليو عمم اجتماع األدب.

 

  



 الوصاياوآثارها السيسيولوجية في  جمالية الصورةالثالث                     الفصل 

 

 
143 

 المبحث الثالث

  الصورة الكنائية في وصايا االباء الى االبناء 
 

 * مفيوم الكناية:

 وعرفت الكناية لغويا بأنيا ان تتكمم بشيء معين وتريد غيره, وىي من المصدر كنا يكنوا, ا   
 .(ٔ)يكني, ومعناىا الستر

فقال "ان يريد المتكمم اثبات معنى ىـ(ٔٚٗ)ت الجرجانياالصطالح عرفيا عبد القاىر  وفي    
تاليو وردفو في  ومن المعاني, فال يذكره بالمفظ الموضوع لو في المغة, ولكن يجيء الى معنى ى

بذلك ال يبين الشيء المطموب بل يذكر  و. في(ٕ)الوجود, فيومئ بو اليو, ويجعمو دليال عميو"
 الشيء., فيوحى لمذىن بذلك معنى مالزما لو

ىـ( بقولو "الكناية ىي ترك التصريح بذكر الشيء, وذكر ما يمزمو ٕٙٙ)ت السكاكيوذكرىا    
"كل لفظة دلت عمى معنى يجوز حممو  وكذلك عرفت بأنيا. (ٖ)لينتقل من المذكور الى المتروك"

 . (ٗ)عمى جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز"

فيي وجو من وجوه المحسنات المفظية التي يمجأ الييا المبدع عندما ال يريد ان يصرح     
بالمكنى عنو, وتنتقل الكناية "بالواقع من المباشرة المألوفة الى التأويل الخيالي, وىي تضمر في 

الذي تنشئ بو وتنفعل  انتاجيا المعنيين معا؛ المعنى الحقيقي الجائز, والمعنى الجمالي
. فيكون عمميا وفقا لذلك عمى المستويين )المستوى الذىني( والذي يتمثل بالبنية (٘)عطياتو"بم

  .(ٙ)العميقة, و) المستوى الصياغي( الذي يسمى بالبنية السطحية

                                                           
 .ٖٖٕ/ ٘ٔ: لسان العرب: ينظر( ٔ
 .ٛٓٔ: دالئل االعجاز( ٕ
 .ٕٗٓ: مفتاح العموم( ٖ
 .ٜٗٔ/ٕ: المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر( ٗ
 .ٕ٘ٔ: شعرية خطاب السبطين( ٘
 ٕٕٔ: بنى البديع في القران الكريم: ينظر( ٙ
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ويترتب عمى المبدع والمتمقي الفطنة والذكاء لموصول الى البنية العميقة من الداللة عن     
ن الجممة الكنائية ومناسبة القول, ج عن ذلك اقامة عالقة تأويمية بيطريق البنية السطحية, وينت

وصوال الى ما لم يقمو النص عمى مستوى الصياغة, فوصفيا الجرجاني بقولو "فن من القول, 
جمالية واستحسان عند المتمقي؛ لكونو يثير مطف ال ويبعث ىذا .(ٔ)دقيق المسمك, لطيف المأخذ"
يعمل بدوره عمى تكوين صورة ذىنية دقيقة توحي بيا البنية السطحية عنده النشاط الخيالي الذي 

 لمنص.

 * انواع الكناية:

طمب نفس الموصوف, وثانييا طمب نفس "احدىما  اقسام تقسم الكناية بصورة عامة الى    
  .(ٕ)"فةالص

فالكناية عن الموصوف؛ يقصد بيا طمب الموصوف نفسو, وىنا يكون التصريح بالصفة وال     
يصرح بالموصوف, بينما القسم االخر الذي يمثل الكناية عن الصفة والتي يطمب الصفة نفسيا؛ 

عن الصفة, اما كناية عن نسبة؛ تتمثل بطمب نسبة وفييا يتم التصريح بالموصوف وال يصرح 
 نسبة من الموصوف؛ فيصرح بالصفة والموصوف دون ذكر النسبة بينيما.من الصفة و 

 من التفصيل: ويتناول الباحث ىذه االنواع بشيء    
 

 ـ الكناية عن موصوف: 1

في ىذا النوع من الكناية تتخذ الصفة وسيمة لموصول الى الموصوف )المكنى عنو( ويشترط     
ويرد في بعض من  .(ٖ)تتعداه وذلك ليحصل االنتقال"فييا "ان تكون مختصة بالمكنى عنو ال 

"يا بني! اني حممت الحجارة، البنو فقال لو  الحكيم لقمان وصايا االباء منيا ما جاء في وصية
ركز الكاتب ىنا عمى  .(ٗ)" اثقل من جار السوء وىفمم احمل شيئا  ،والحديد، وكل شيء ثقيل

                                                           
 .ٓٗ: دالئل االعجاز( ٔ
 .ٖٓٗ: مفتاح العموم( ٕ
 .ٕٛٛ: عمم اساليب البيان( ٖ
 .ٖٖ: لألبناءالمنتخب من وصايا االباء ( ٗ
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ميمة من ثيمات المجتمع وىي الجار, فحث عمى حسن الجوار ونيى عن جار السوء, لما  ثيمة
 وفقد كنى عن اليم والتعب)وىفي عشرتو تأثير عمى اآلخرين وبالتالي عمى المجتمع وبنائو, 

فعن طريق ( الحديدو الموصوف( بكنايات عدة دون التصريح بو, وىي كل من االلفاظ )الحجارة 
)الموصوف( ومن خاللو تبرز جمالية ىذا ووالسياق تم االنتقال الى المكنى عنو وىالمناسبة 

 والفن, فالسياق كفيل بالكشف عنيا "إنيا تندغم في الكالم والتركيب المغوي, ويظل السياق ى
 .(ٔ)الكفيل بإضاءتيا بشكل أساسي"

 موسىالبنو  عندما قربت منيتو الصادق جعفرومن ذلك ايضا ما جاء في وصية االمام     
كن لكتاب اهلل تالًيا، ولمسالم فاشًيا، وبالمعروف آمرًا،  ،بني "ياقال لو )عمييما السالم(  الكاظم

ىنا  .(ٕ)"وعن المنكر ناىًيا، ولمن قطعك واصاًل، ولمن سكت عنك مبتدًئا، ولمن سألك معطًيا
ع وتقويمو متمثمة بااللتزام عما أمر تجسد النص صور اجتماعية ميمة جدًا في اصالح المجتم

فالصورة الكنائية في لفظة )واصاًل( كناية صرح بيا عن اهلل بو واالبتعاد عّما نيى عنو, 
صمة الرحم والتواصل بين الناس وبين اىل بيتو, وفي لفظة )مبتدئا( وفييا كناية  وموصوف وى

بو وىي لفظة )مبتدئا(, كذلك  لوجود من يصرح فيَ خُ , عن موصوف وىي الرحمة والخمق الحميد
في لفظة ) معطيا( كناية عن عمل الخير, وينسب فعل الخير الذي يفعمو االنسان إلى اهلل 
تعالى؛ حيث ُيفيم من خالل السياق والصياغة التي تجر المتمقي الى دائرة التأمل والتأويل ليصل 

 الى المعنى الذىني العميق الذي يريده الموصي.

مزاحك؛ فإن اإلفراط  ياقتصد ف "البنو عندما قال  العاصبن  سعيدر في وصية كذلك ما ذك    
ن التقصير فيو َيُفضُّ عنك المؤانسين، ويوحش  فيو يذىب البياء، وُيجرِّئ عميك السفياء، وا 

يتضمن النص ىنا صور تيذيبية أخالقية عمى الفرد االقتداء بيا لتسمو بيا  .(ٖ)"منك المصاحبين
اذ كنى الموصي ىنا بمفظة )البياء( عن قمة الشخصية وضعفيا بين الناس, فكثرة  شخصيتو,

المزح تضعف ىيبة الشخص وتقمل ىيبتو, وىنا تتضح كناية عن موصوف لكون التصريح 
فطنة المخاطب وترك التصريح الى "بالصفة واضح في النص, فمن اسباب الكناية االعتماد عمى 

                                                           
 .ٜٜٔ: الرسائل الفنية في العصر العباسي, زينة عبد الجبار( ٔ
 .ٗٚٙ/ٔ: . اعيان الشيعة, محمد االمينٗٗ: المنتخب: ينظر( ٕ
 .ٜٗ: المنتخب( ٖ
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قولو )يفض عنك المؤانسين, ويوحش منك( كناية عن ثقل الدم . كذلك في (ٔ)"منو لاجم وما ى
 وعدم التأقمم مع االطراف المحيطة بو في مجتمعو.

حي، وعاش  وني وىيا بني إن أباك قد فُ  " البنو االصبع العدواني ذيكذلك في  وصية    
ن موصيك بما إن حفظتو بمغت في قومك ما بمغتو، فاحفظ عني، ألن  حتى سئم العيش، وا 
جانبك لقومك يحبوك، وتواضع ليم يرفعوك، وابسط ليم وجيك يطيعوك، وال تستأثر عمييم 
بشيء يسودوك، وأكرم صغارىم كما تكرم كبارىم، يكرمك كبارىم، ويكبر عمى مودتك صغارىم، 

حم حريمك، وأعزز جارك، وأعن من استعان بك، وأكرم ضيفك، وأسرع وا واسمح بمالك،
النيضة في الصريخ؛ فإن لك أجاًل ال يعدوك، وصن وجيك عن مسألة أحد شيًئا، فبذلك يتم 

كان حرص اآلباء عمى أبنائيم, ورغبتيم في نقل خالصة تجاربيم إلييم؛ حتى  .(ٕ)"سؤددك
عمل بيا  وبين قوميم وعشيرتيم , وىذه الفضائل التي ل يستفيدوا من ىذه الوصايا في مستقبميم

بقولو التراخي والتواضع فقد كنى الموصي عن أي إنسان فإنو يبمغ بيا أرفع المنازل واعالىا, 
 والبشاشة البشر عن اخرى وكناية ,الجار مع والرفق المعاممة حسنوىنا كناية عن  (,ألْن جانبك)

 عمى يكبر...صغارىم أكرم) وقولو(, وجيك ليم وابسط) بقولو تمثمت المقاء وحسن واإلشراق
 .والصغير الكبير الجميع من واإلجالل التقدير عن كناية( صغارىم مودتك

, وقد بين قوميم االرتقاءسبيل ذه النصح والتعاليم؛ فيي وضرورة التمسك بي ةمدى اىمييتبين و    
في نصوصو وعيا عمم اجتماع األدب القائم والممكن المتمثالن بإدراك مشكالت  الموصيجّسد 

 الواقع ومحاولة التخمص منو وذلك من خالل نصحو ونييو عنيا.

, و)احم حريمك( كناية عن وكنى عن الكرم والجود والعطاء المتدفق بقولو )اسمح بمالك(    
وكنى عن احترام الجار واالعتزاز بو وتقديره مكانة المرأة عند العرب وضرورة حمايتيم وصونيم, 

وما لمجار من كرامة وحقوق يجب حفظيا وصيانتيا؛ ألنَّ ذلك ينم عن  بقولو )اعزز جارك(
 سميمٍ  مجتمعٍ األخالق والصفات االجتماعية القّيمة التي يجب أن يتحمى بيا الفرد ليضمن بناء 

وكنى عن الشيامة والفخر بقولو )اعن من استعان بك(, وكنى , مبني عمى الخير والصالح قويمٍ 

                                                           
 .ٖٓٓ/ ٕ: البرىان في عموم القران (ٔ
 .ٕٓٔ/ٔ: جميرة خطب العرب في عصور العربية الزاىرة( ٕ
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عن حسن الضيافة والكرم بقولو )اكرم ضيفك(, فيذه الوصية حممت جممة من الكنايات التي 
في نفس الموضع اشار  تساعد ذىن المتمقي عمى الحركة والنشاط لتصوير المعنى بأدق صورة.

كنى عن العفة شجاعة ونجدة المميوف والبطولة, و بقولو )أسرع النيضة في الصريخ(؛كناية عن ال
فقد أكثر الموصي من كناياتو؛ ألن الكناية في الطمب بقولو )صْن وجيك عن مسألة احد شيئا(, 

ىنا كان في موقف الناصح الذي و فييا تمميح يوحي بالتمطف ال تصريح يجرح من يستمع, وى
 .قبوليحتاج إلى الترفق والمين؛ حتى تمقى ىذه النصائح ال

فالتوجو لمكناية يعطي دالالت يعجز التصريح عن االتيان بيا فكانت "الكناية بموازم     
بيا احدى اىم االدوات التعبيرية التي تحيل المعاني المجردة الى  صوف وعدم التصريحالمو 

مشاىد ومواقف مؤثرة في المتمقي, وتنقل المعنوي الى مرئي تتغمغل صورتو وتنفذ الى اعماق 
فكان ىدف الموصي من وراء  .(ٔ)فس, ويدرك من خالليا المراد المستتر وراء الظاىر المذكور"الن

 التأثير في المبدع. ومجموعة الكنايات السابقة ى

 

 ـ الكناية عن الصفة:2 

يتطمب في ىذا النوع من الكناية الصفة؛ فيكون ىنا التصريح بالموصوف وال يصرح عن     
الصفة مع كونيا ىي المقصودة, فيذكر المبدع دالالت توحي بيا وتميد ليا فيحفز الذىن 

 التي تقف في الظالل, فتكتمل الصورة الجمالية عن طريق المبدع والمتمقي.ليتصور الصفة 

يا بني! ال ")عمييما السالم( قال لو سميمانالبنو  داود اهللذلك وصية نبي ومن االمثمة عمى     
تستقل عدوا واحدا وال تستكثر الف صديق، وال تستبدل بأخ قديم اخا مستحدثا ما استقام 

فالقيمة البالغية لمصورة الكنائية في التالزم بين المعنى الظاىر والمعنى البعيد؛ والمعنى  .(ٕ)"لك
نشاطا ذىنيا؛ يحفز المتمقي عمى تأويل الذي يشير الى المعنى الباطن ويولد بدوره  والظاىر ى

المعنى القريب لموصول الى المعنى العميق, فالمعنى الظاىر في الوصية )ال تستقل عدوا واحدا( 
كناية عن الحذر, وقولو )ال تستكثر الف صديق( كناية عن رفقة الصديق وتفضيل احد 

                                                           
 .ٓٓٗ: النبوي الشريف القيم الجمالية في الحديث( ٔ
 .ٕٗ: المنتخب من وصايا االباء( ٕ
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نَّ الفرد يتأثر ثقافيًا إميتو في المجتمع وتأثيره فيو إذ مصديق دور وأىفم ين,االصدقاء عمى االخر 
وقد كنى في الموضع  من حسن اختيارىم. واجتماعيًا بالرفقة واألصدقاء الذين يعاشرىم, فال بدَّ 

نفسو عن التمسك باألخوة في قولو )وال تستبدل بأخ قديم...( فيذا المعنى ينبو المتمقي ويجعمو 
 يتمركز في محور التأويل والتصور والبحث عن المعنى العميق الذي يوحي بو المعنى القريب.

)عمييما  الكاظم سىمو البنو  الصادق جعفرومن التعبير الكنائي ما ذكر في وصية االمام     
يا بني! من رضي بما ُقسم لو استغنى، ومن مد عينو إلى ما في يد غيره ...السالم( بقولو "

مات فقيرًا. وَمن لم يرَض بما قسمو اهلل لو اتيم اهلل في قضائو. ومن استصغر زلة نفسو 
ب غيره استعظم زلة غيره، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسو. يا بني! َمن كشف حجا

انكشفت عورات بيتو، وَمن َسلَّ سيف البغي ُقتل بو، ومن احتفر ألخيو بئرًا سقط فييا. ومن 
رسمت  .(ٔ)"داخل السفياء حقر، ومن خالط العمماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتيم
التي تيذب  الكنايات اروع صورة حّث بيا اإلمام عمى أبرز القيم االجتماعية والخمقية والوعظية

 لموصي عن صفة القناعة باالستغناءفقد كنى االنفس وتروضيا وتربييا عمى الطريق الصحيح, 
؛ ألن غنى النفس من اجمل الصفات التي يجب ان يتحمى بيا االنسان, بقولو)استغنى(

فاستدعاىا الموصي ليقرب الصورة من المتمقي, وإلعمال فكره في قصدية المبدع ليصل الى 
وقولو )من مد عينو(؛ كناية عن النظر لحاجة لعميق الخفي من خالل الصياغة المفظية, المعنى ا

الغير فيي من االمور المكروىة التي تؤثر سمبا عمى حياة الفرد لكون ذلك يرسم طريقا مبغضا 
ويبقى بو الحال ىكذا حتى  ممتمئ بالحسد والحقد عمى الغير وبالتالي فإن اهلل ال يبارك في عممو

وفي قولو )ومن سل سيف البغي قتل يو( وىنا الموصوف واضح ولكن التصريح بالصفة , اتالمم
يسعى الصفة الخفية التي  وغامض وتتطمب التركيز والتعمق في المعنى فينا كناية عن الغدر وى

 المتمقي لموصول الييا.

فالمعنى عن صفة الخداع استعارة تمثيمية؛ سقط فييا( في قولو )ومن احتفر ألخيو بئرا و    
وسيمة يفضي الى معنى آخر يعقمو  والمفيوم "من ظاىر المفظ والذي تصل اليو بغير واسطة أ

وىذا ما اراده المبدع من استعمال الصور  .(ٕ)السامع من ذلك المعنى عمى سبيل االستدالل"
                                                           

 .٘ٚ-ٗٚ: المنتخب من وصايا االباء لألبناء( ٔ
 .ٕٗٔ: نظرية النظم وقيمتيا العممية في الدراسات المغوية( ٕ
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مجال لذىن المتمقي الكنائية؛ بيدف ايصال المعاني التي تختمج في صدره بأقل االلفاظ تاركا ال
 في تصور المعاني العميقة.

ألبنتيا عندما ارادت ان تتزوج فقالت  الحارثبنت  امامةومن االمثمة ما جاء في وصية        
تركت لفضل أدب تركت لذلك منك ولكنيا تذكرة لمغافل ومعونة  وأي بنية إن الوصية ل"ليا 

ذخرا...، والتعيد لموقع عينو، والتفقد  يا بنية! احممي عن خصاال عشرا، تكن لكلمعاقل... 
لموضع أنفو؛ فال تقع عينو منك عمى قبيح، وال يشتم منك اال اطيب ريح...، والتعيد لوقت 

حث  .(ٔ)"ةالجوع مميبة، وتنغيص النوم مبغض طعامو، واليدوء عنو عند منامو؛ فإن حرارة
عمى أبرز ظاىرة اجتماعية وىي ظاىرة الزواج, وكيفية العمل عمى انجاحيا وديمومتيا,  النص

 فكنى الموصي بقولو فقد رسمت لنا الصور الكنائية تعبيرات جميمة تتخمل معنى التيذيب والوعظ,
؛ فحسن ب ان تتحمى بيا الزوجة)تركت لذلك منك( كناية عن صفة وىي حسن الخمق التي يج

 )التعيدوكنى بقولو  فات التي يرفع من شأن المرء ويجعميا اميرة عند زوجيا.الخمق من الص
التي تمثل سر جمال المرأة, وفي قولو عن صفة االىتمام بالمظير والنظافة لموقع عينو...( 

تي يجب ان واليدوء عنو عند منامو( كناية عن صفة الحرص والراحة ال -)التعيد لوقت طعامو
 .فصرح بالموصوف لموصول الى الصفة لزوجيا,توفرىا الزوجة 

بداعيًا إالنظر لمعمل األدبي بوصفو عماًل ال يمكن ف ما تقدم من جماليات أسموبيةوفي كل        
نَّما ال بدَّ من النظر إليو نصًا حاويًا لمجموعة من المضامين والقضايا التي تولدت  خياليًا, وا 

لكاتب قبل البدء في عمل الخمق والخبرات التي اكتسبيا انتيجة تظافر مجموعة من التجارب 
بداعي لمنص. فالنص األدبي خالصة مجموعة من التجارب والمعارف والخبرات اكتسبيا اإل

فتمثل النصوص الكاتب ثم وّظفيا في نصوصو لينقل لممتمقي ثمرة تمك التجارب والمعارف. 
مم يكن بمعزل عن ذلك ف ومّثميا لمقارئ الكاتب التي التزميا ارؤية العالم لقضايا عصرىالمتقدمة 

المجتمع أو عّما يحدث فيو, بل تأثر بما كان يجري حولو حتى أضحى كاتبًا التزاميًا عكس الواقع 
 وكان قريبًا مما يعانيو المجتمع.

 

                                                           
 .٘ٗٔ: جميرة خطب العرب في العصور العربية الزاىرة(ٔ
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 اخلامتة



 
152 

 الخاتمة

 -دراسة اسموبية -لقديمان اختيار موضوع )وصايا االباء الى االبناء في التراث العربي ا
ووقعيا واىميتيا عند االبناء ( كان بيدف ازاحة الستار عن اسباب خمود ىذه الوصايا ةسيسيولوجي

الجغرافي في نفس المتمقي, وحتى يتسنى لنا ذلك تطمب منا معرفة الجمال ومن ثم الكشف عنو 
 في وصايا االباء, وقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج اىميا: 

ـ مفيوم الجمال ىو الصورة المثالية الموجودة في الذىن تراكمت بمرور الزمن التقطيا الفرد من 1
و لتكون مقياسا لجمال االشياء الموجودة في محيط االنسان الطبيعي والفني, وىذه العالم المحيط ب

االشياء تزداد جماال كمما اقتربت من الصورة المثالية الذىنية, مولدة من خالل ذلك ارتياحا نفسيا 
 وانبساطا في الروح.

ر المثالية, بما يمتمك الجمال االبداعي ىو قدرة المبدع عمى التعبير عن مفاىيمو القبمية والصو ـ 2
قوة في التعبير وموىبة في تصوير مشاعره واحاسيسو, بشرط ان تتوافق مع مفاىيم المتمقي 
وصوره القبمية, وبذلك فإن الموصي عمل عمى ازاحة وردم الفجوة بينو وبين المتمقي عن طريق 

تنال كمًا من التقدير  جعل العمل الفني قريبا من المفاىيم القبمية لألخير, مما جعل وصية االباء
واالىتمام لدى االبناء باإلضافة الى الشيوع الجماىيري بين افراد المجتمع لما كانت تيدف اليو 

 من ارشاد وعمم وحكمة..., ولكونيا قريبة من مفاىيم الناس وغير غريبة عنيم لغة واسموب.

)المتمقي( كا لو, فيو الوحيد يتركز الحكم الجمالي في المتمقي؛ فال جمال اذا لم يكن ىناك مدر ـ 3
 صاحب السمطة العميا في اطالق االحكام الجمالية عمى االشياء والفنون.

حمقت عمى سطح النص )ذات الموصي( وعبرت عن الموصي لو بصور متعددة, فجاءت ـ 4
(, ومرة بصيغة الجمع عندما يوصي االب ابنائو فيقول ليم ) يا نيبصيغة المخاطب المفرد )يا ب  

( فتمثل لسان حال كل ابنائو.  َبنيَّ

ـ الموصي بفطنتو العالية وجمالية حواره ومعرفتو بمن يوصي بيم, حمل وقعا خاصا عند 5
المتمقي مولدا عنده انفعاال جماليا, لذا صار البد من اتباع والمحافظة  وصية االباء لكونيا 

 حجاب ممموء بالموعظة والحكم والنصح التي مر بيا )االباء( .
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برونق خاص بيا, اراد المبدع ان تكون جمبابا قّيما لمموصي ـ توشحت وصايا االباء ألبنائيم 6
لما سيذكره االب حتى يكون المتمقي )االبن(  لو, تمثمت بالحضور العقمي والقمبي واإلصغاء

موشحا بالنصح واالرشاد والتحذير من االمور التي ينياه ابويو عنيا, فتكون الوصية مذىبة 
 داب تغري المتمقي عمى تمقفيا, لما تحممو من مفاىيم قريبة من المفاىيم القبمية لممجتمع.بآ

ـ كان لإليقاع وموسيقى النص في الوصية اثرا كبيرا في احداث دىشة جمالية عند المتمقي, لما 7
وبين يحممو من مالمح صوتية بارزة ومنتظمة ادى بو ذلك الى ايجاد نوع من التوافق النفسي بينو 

المتمقي, ويدل ذلك عمى وجود القصدية الواضحة من قبمو في انتقاء المفردات التي عممت عمى 
 الصعيدين )االيقاعي والداللي(.

قاعي عممت المفردات فعمى الصعيد االيقاعي عممت المفردة عمى ابراز فعمى الصعيد االي
 سو عن طريق ىذه المفردات.يطرب لو المتمقي, فيثير احاسيالمتكررة عمى احداث تنغيم صوتي 

اما الصعيد الداللي فعممت المفردات عمى ابراز وترسيخ الدالالت التي يريد الموصي ايصاليا 
 الى المتمقي بأقصر الطرق واوضحيا, فأعطت اكبر المعاني بأجمل المفردات.

تعبيرية ىائمة  جاءت وصايا االنبياء واالولياء ألبنائيم معطرة بنفس القرآن الكريم, حاممة طاقة .8
اثارة عاطفة المتمقي كونيا من مفاىيمو القبمية )الموصي( جاعال ومطرزة بآياتو التي عممت عمى 

منيا اداة لربط المتمقي بالقران الكريم, عن طريق استثمار الطاقة المغوية المكتنزة في النص 
 والتي تعد القمة في الرصف وفي الداللة. نيآالقر 

االباء كان عفويا غير متكمف, فمم يكن حمية فارغة لتجميل النص ؛ بل ـ االيقاع في وصايا 9
جاء ليعضد المعنى, وىذا دليل عمى ان الموصي متمكن من المغة ومن ترصيف المفردات 
وسمطانو عمى التراكيب, فجاءت الكممات زاىية في تراكيبيا, جميمة في حمتيا؛ وكان ذلك جميا 

الذين احدثا صدى ايقاعيا وطربا صوتيا ال  لسجع والتكرارفي نصوص التي ظير فييا الجناس وا
 يجد المتمقي بدال من االنشداد اليو, لما يحممو من دقة في انتقاء المفردات المتوازنة في الصوت.
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ـ اضافت الصورة الفنية ابعادا جمالية لموصية؛ لما احدثتو من تحفيز ذىن المتمقي إلنشاء 11
بمي الموجود في الذىن, اذ عمد الموصي عمى استعمال الدرس صور استدعاىا من المخزون الق

االسموبي والفني لنقل انفعالو الى المتمقي, فالنسج البالغي والصورة الفنية عمال عمى اغراء 
 المتمقي ليوجو ذىنو الى الوصية مثيرين عنده انفعاال يتناسب مع انفعال المبدع.

االباء ألبنائيم؛ فخرج التشبيو في نصوص را في بعض وصايا ـ كان نصيب التشبيو واف11
الوصايا لغرض توضيح الداللة, التي اراد ايصاليا الى الطرف االخر )الموصي لو( لتكتمل 

 اسس النصح واالرشاد عنده.

ـ عمد الموصي الى الصورة االستعارية كوسيمة فعالة لنقل انفعالو المتنامي الى المتمقي, 12
والمعاني الطبيعية عن ذلك, فجاءت استعاراتو تحمل في طياتيا عندما عجزت المغة العادية 

بداعو؛ ألن كسر الحدود الطبيعية  جمال المعنى لتنقل لممتمقي صورا قد تمونت بمشاعره وا 
يو كال فمع الواقع االجتماعي الذي يعيش  والدالالت الشائبة لممفردات وّلد دالالت جديدة تتناسب

فقد عممت عمى فتح الباب واسعا امام الذىن لرسم الصورة  الموصي لو(, -الطرفين )الموصي
الفنية بأجمل شكل تساعد بذلك المتمقي عمى االستجابة لمنداء والمشاركة الشعورية والعقمية 

 لمطرف االخر.

تخاذه الكنايات ابالغيا, عمل عمى تقريب الصورة ب ـ وظف الموصي )الصورة الكنائية( توظيفا13
ل من الخيال الذىني يحمق في آفاق ستترة وراء االلفاظ الظاىرة, وجععاني المجسرا لمعبور الى الم

ا ىو اقرب الى ليجمب م من التصور لموصول الى الصور التي فرضيا التأويل عمى المتمقي,
يجاز واالختصار ممتيا الصورة الكنائية تمثمت باإلضافة الى صور اخرى حتصوره الذىني, باإل

ة من التأمل والتفكير العميق؛ لما ليا من اثر بالغ عمى النص من جعمت المتمقي يعيش حال
 خالل اثراء النص بدالالت ال يستطيع التصريح التعبير عنيا وىذا ىو سر جماليا.

. أبصر الكتّاب أحوال مجتمعاتيم وأدركوا مواطن الفساد االخالقي واالجتماعي المنتشرة في 14
ىا نقدًا ساخرًا ناشدين لحياة أفضل قواميا مجتمع متماسك, عصرىم محددين أداؤه؛ لذا نراىم ينقدو 

مرآة لعصرىم أظيروا فييا صورة أبناء مجتمعاتيم وما تخمل من ذلك المجتمع إذ أن نصوصيم 
 من احداث جسام ألمت بو.
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فيعد نثرىم مرآة تعكس لنا رؤى العالم, إذ نالحظ في نقدىم االجتماعي بأنيم يرصدون مواطن 
الخمل والفساد ثم يعمدون عمى التخمص من تمك اآلفات مشخصين الداء والدواء, ومطبقين في 

 نصوصيم مفاىيم اجتماعية يرتكز عمييا عمم اجتماع االدب والبنيوية التكوينية. 

صيم مقولة )الوعي القائم والوعي الممكن( وىي من أىم مقوالت غولدمان إذ حققت أغمب نصو 
االساسية في البنيوية التكوينية خالل إدراكيم مشكالت واقعيم المعاش, والسعي الى حميا 
حداث التغييرات لواقع جديد, وفيمو وتفسيره؛ إذ إن معظم نصوصيم انبنت عمى بنيتي )الفيم  وا 

 دراسة البنية الداخمية لمنص اعتمادا عمى التفسير الخارجي ليا.والتفسير( الذي يسعى الى 
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 ـ.2006فمسطيف, 

 -, اربد1ط ,دار الكندم لمنشر كالتكزيع,مكسى سامح ربابعة ,االسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا*
 ـ.2003االردف, سنة 

 , د.ت.             3تكنس, ط -االسمكبية كاالسمكب, د. عبد السالـ المسدم, الدار العربية لمكتاب, ليبيا*

د.  ,تحميؿ الخطاب الشعرم كالنثرم -االسمكبية كتحميؿ الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث*
 ـ.2010نكر الديف السيد, د.ط, دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الجزائر, 

 ـ.2002, دار االمناء الحضارم لمنشر, 1*االسمكبية كتحميؿ الخطاب, د.منذر عياشي, ط

 االصكات المغكية, د. ابراىيـ انيس, د.ط, مكتبة نيضة مصر, د.ت.*

تكرة زبيدة القاضي, منشكرات الييئة العامة السكرية , ترجمة الدكاإللو الخفي, لكسياف غكلدماف*
 ـ.1959, د.ط, Gallimard, دار النشر الفرنسية  2010دمشؽ -لمكتاب, كزارة الثقافة

,  دار االنصار لمطباعة 1االماـ الصادؽ مف الميد الى المحد, محمد كاظـ القزكيني, ط*
 ـ.2008كالنشر, قـ المقدسة, 

-تمكز لمطباعة كالنشر,دمشؽ,1الداللية لمصكت المغكم, د.عادؿ عباس النصراكم,ط االنساؽ*
 ـ.2016سكريا, سنة
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*االيضاح في عمـك البالغة) المعاني كالبياف كالبديع(, جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف بف 
ىػ(, كضع حكاشيو: ابراىيـ شمس الديف, 739عمر بف احمد بف محمد الخطيب القزكيني)ت 

 ـ.2003 -ىػ1424لبناف,  -, بيركت1الكتب العممية لمنشر, طدار 

محاكلة تحميؿ كتحديد, محمكد المسعدم, د.ط, لمنشر كالتكزيع -االيقاع في السجع العربي*
 ـ.1996مؤسسات عبد الكريـ عبداهلل, تكنس, سنة 

ابف الشجرم, ىبة اهلل بف عمي بف محمد بف حمزة العمكم الحسني المعركؼ ابك  امالي*
, تصحيح كضبط: األستاذ عبدالخالؽ مصطفى محمد, 1ىػ(, ط542السعادات ابف الشجرم)ت

 ـ.1930مصر,  -الفجالة ,مطبعة االمانة

 ىرة, د.ت., مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع, القا1انتاج الداللة األدبية, د. صالح فضؿ,ط*

الدار ,, الناشر: المركز الثقافي العربي2سعيد يقطيف, ط,انفتاح النص الركائي)النص كالسياؽ(*
 ـ.2001لبناف, -المغرب, بيركت  -البيضاء

ىػ(, ترجـ 1120أنكار الربيع في أنكاع البديع,السيد عمي صدر الديف بف معصكـ المدني)ت*
 ـ.1968النجؼ االشرؼ,-,مطبعة النعماف1كتحقيؽ: شاكر ىادم شكر, ط

أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ, جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف ىشاـ *
 ـ.2001, المكتبة العصرية, بيركت, 1ىػ(, ط761األنصارم)ت

 -الباء-

 ـ.1986د.منير سمطاف, د.ط, منشأة المعارؼ, االسكندرية, ,البديع تأصيؿ كتجديد*

عبد اهلل بف محمد المعتز باهلل ابف المتككؿ ابف المعتصـ ابف الرشيد العباسي  ,البديع في البديع*
 ـ.1990 -ىػ 1410, دار الجيؿ لمنشر, 1ىػ(, ط296)ت 

ىػ(, تح: محمد 794بدر الديف محمد بف عبداهلل بف بيادر الزركشي)ت,البرىاف في عمكـ القراف*
 ـ.1957سى البابي الحمبي كشركائو, سنة , دار احياء الكتب العربية عي1ط ,ابك الفضؿ ابراىيـ
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, دار الفكر العربي لمطباعة كالنشر, 2البالغة االصطالحية, د. عبدة عبدالعزيز قميقمة, ط*
 ـ.1992القاىرة, 

, دار القمـ, 1البالغة العربية اسسيا كعمكميا كفنكنيا, عبد الرحمف حسف حبنكة الميداني, ط*
 ـ.1996دمشؽ, 

االردف,سنة -, دار المناىج,عماف1فيكـ كالتطبيؽ, حميد آدـ الثكيني, طالبالغة العربية الم*
 ـ.2007

, دار 1البالغة العربية في ضكء األسمكبية ك نظرية السياؽ, محمد بركات حمدم أبك عمي, ط *
 ـ.2003األردف, -كائؿ لمنشر كالتكزيع, عماف

دار الفرقاف لمطباعة كالنشر , 4عمـ المعاني, د. فضؿ حسف عباس, ط-*البالغة فنكنيا كافنانيا
 ـ.1997الجامعة االردنية, االردف,  -كالتكزيع, كمية الشريعة

 ـ.2003, منشكرات قاريكنس, ليبيا, 1ط,البنية االيقاعية في شعر البحترم, محمد فارس*

, ترجمة محمد سبيال, مؤسسة البنيكية التككينية كالنقد األدبي, لكسياف غكلدماف كآخركف*
 ـ.1986, 2ربية, طاالبحاث الع

-القاىرة عبد السالـ محمد ىاركف, أبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ, تحقيؽ:,البياف كالتبييف*
 ـ.1968,, الخانجي3ط,مصر

د.نظمي لكقا, دار نيضة ,بحث في عمـ الجماؿ, جاف برتميمي, ترجمة: د.انكر عبد العزيز*
 ـ1970د.ط, سنة ,, دار فرانكميف لمنشر كالطباعة, نيكيكرؾ, يكليكمصر لمنشر,القاىرة_مصر

بحكث كدراسات في المغة العربية, قضايا معاصرة في المناىج كطرائؽ التدريس في مرحمتي *
 , مصر1ط ,الجامعية, د.سمير عبد الكىاب,الثانكية

ىػ(, 587الكاساني)تبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, عالء الديف أبك بكر بف مسعكد الحنفي *
 ـ.1986, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, 2ط
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منشكرات  -, الدار العربية لمعمكـ ناشركف1بنية النص الركائي دراسة, ابراىيـ خميؿ, ط*
 ـ.2009االختالؼ, تكنس,

 -التاء-

 الديف بياء المعالي أبك حمدكف بف عمي بف محمد بف الحسف بف محمد, الحمدكنية التذكرة*
 ىػ.1417 ,1, طبيركت ,لمنشر صادر دار ,(ىػ562 )تالبغدادم

التراكيب النحكية كسياقاتيا المختمفة عند عبد القاىر الجرجاني, صالح بمعيد, د.ط, ديكاف *
 ـ.1994المطبكعات الجامعية, 

التشبيو كالكناية بيف التنظير البالغي كالتكظيؼ الفني, عبد الفتاح عثماف, د.ط, مكتبة الشباب *
 ـ.1993لمنشر, المنيرة, 

, مكتبة كىبة لمنشر, 3التصكير البياني) دراسة تحميمية لمسائؿ البياف(, د. محمد ابك مكسى, ط*
 ـ.1993القاىرة, 

 ـ.1970التصكير البياني, حفني محمد شرؼ, د.ط, مكتبة الشباب لمنشر, القاىرة  *

 ـ.1980سنة,, مكتبة مصر لمنشر2التعبير المكسيقي, د. فؤاد زكريا, ط*

ىػ(, تحقيؽ: محمد 816*التعريفات, السيد عمي بف محمد بف زيف الشريؼ عمي الجرجاني)ت
 ـ.2003عبدالرحمف المرعشمي, د.ط, دار النفائس, بيركت, 

ـ(, 1413- 1339ىػ /  816 -740التعريفات, عمي بف محمد بف زيف الشريؼ الجرجاني)*
-, دار الكتب العممية لمنشر كالتكزيع, بيركت1تحقيؽ: جماعة مف العمماء بأشراؼ الناشر, ط

 ـ.1983سنة  ,لبناف

عالـ ,التفضيؿ الجمالي دراسة في سيككلكجية التذكؽ الفني, د. شاكر عبد الحميد*
 ـ.2001-الككيت, مارس -المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب,المعرفة

ي في ضكء عمـ األسمكب الحديث(, التفكير األسمكبي )رؤية معاصرة في التراث النقدم كالبالغ*
 ـ.2007األردف , -, عالـ الكتب الحديث , اربد 1سامي محمد عبابنو, ط
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التفكير البالغي عند العرب أسسو ك تطكره إلى القرف السادس, حمادم صمكد, منشكرات كمية *
 ـ.1994, 2منكبة, تكنس, ط -اآلداب 

, المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر, 1التكرار في شعر محمكد دركيش, فيد ناصر عاشكر, ط*
 ـ.2004بيركت, 

عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع, بيركت, ,د. عز الديف عمي السيد,التكرير بيف المثير كالتأثير*
 ـ(.1986)2ط -ـ(1978)1ط

, دار 2ط ,التمخيص في عمكـ البالغة, جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف القزكينى الخطيب*
 ـ.1932ىػ  1350ىرة, الفكر العربي, القا

ىػ(, 739التمخيص في عمكـ البالغة, محمد بف عبد الرحمف بف عمر جالؿ الديف القزكيني)ت*
 ـ.1932لبناف,  –, دار الكتاب العربي, بيركت 2شرحو كضبطو :عبد الرحمف البرقكقي, ط

ؽ, , دار الينابيع, دمش1التمقي كالتاكيؿ  بياف سمطة القارئ في األدب, محمد عزاـ, ط*
 ـ.2007

,سنة 1لبناف, ط-بيركت,دار الكتب العممية ,تاريخ اداب العرب, مصطفى صادؽ الرافعي*
 ـ.2000

تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف *
, دار الغرب اإلسالمي 1ىػ(, تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼ, ط748الذىبي)ت بف َقايماز

 ـ.2003لبناف, -لمنشر, بيركت 

د. الكسندر ستيبتشفيتس, تر: د.محمد االرناؤكط, عالـ المعرفة, المجمس الكطني ,تاريخ الكتاب*
 ـ. 1990الككيت, سنة  -لمثقافة كالفنكف كاآلداب

, مركز اإلنماء تأصيؿ النص, المنيج البنيكم لدل لكسياف غكلدماف, محمد نديـ خشفة*
 ـ.1997, 1حمب, ط-الحضارم
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, دار الكتب 3ىػ( ط276تأكيؿ مشكؿ القراف الكريـ, عبداهلل بف مسمـ الدينكرم ابف قتيبة)ت*
 ـ.1981لبناف, -العممية, بيركت

ىػ(, 276اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )ت تأكيؿ مشكؿ القراف, ابف قتيبة أبك محمد عبد *
 ـ.1973, دار التراث لمنشر, القاىرة, سنة 2تحقيؽ: السيد احمد صقر, ط

تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف, ألبف ابي االصبع المصرم, تح: *
ء التراث االسالمي, د. حنفي محمد شرؼ, د.ط, المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية, لجنة احيا

 د.ت.

الشيخ ابك محمد الحسف بف عمي بف الحسيف بف شعبة الحراني,  ,*تحؼ العقكؿ عف آؿ الرسكؿ
 ـ.2002, 7تعميؽ: الشيخ حسيف االعممي, مؤسسة االعممي لممطبكعات, ط

 ,,مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة, مصر1تراجـ مصرية كغربية, محمد حسيف ىيكؿ, ط*
 ـ.2014

, دار الطميعة 1مقاربة تشريحية لنصكص شعرية معاصرة, د. عبداهلل الغذامي,ط-تشريح النص*
 ـ.1987لبناف, سنة  -لمطباعة كالنشر, بيركت

 ـ.2007, الجامعة االسالمية ػ غزة, 1ط,تفسير سكرة ىكد, د. جماؿ محمكد اليكبي*

الحسف الحر تفصيؿ كسائؿ الشيعة الى تحصيؿ مسائؿ الشريعة, الشيخ محمد بف *
 ىػ.1414, مؤسسة اىؿ البيت ألحياء التراث لمنشر, قـ, 2ىػ(, ط1104العاممي)ت

ىػ(, 852تيذيب التيذيب, أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني)ت*
 ىػ.1326, مطبعة دائرة المعارؼ النظامية, اليند, 1ط

 -الثاء-

كالخطابي كعبد القاىر الجرجاني, تحقيؽ كتعميؽ: ثالث رسائؿ في اعجاز القراف, الرماني *
 ـ.2008, دار المعارؼ, القاىرة, 5د. محمد زغمكؿ,ط –محمد خمؼ اهلل احمد 
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 -الجيم-

الجامع الكبير في صناعة المنظكـ مف الكالـ كالمنثكر, ضياء الديف ابف االثير الجزرم, *
المجمع العممي العراقي, بغداد, تحقيؽ: د. مصطفى جكاد كد. جميؿ سعيد, د.ط, مطبعة 

 ـ.1956

الجامع ألحكاـ القراف كالمبيف لما تضمنو مف السنة كآم القراف, أبي عبد اهلل محمد بف احمد بف *
ىػ(, تحقيؽ: عبداهلل بف عبد المحسف التركي ك محمد رضكاف 671ابي بكر القرطبي)ت

 ـ.2006لبناف,  -ت, مؤسسة الرسالة لمطباعة كالتكزيع كالنشر, بيرك 1عرقسكس, ط

عبد الرحمف بف صغير االخضرم, تحقيؽ: د.  ,الجكىر المكنكف في صدؼ الثالثة الفنكف*
 د. ت. ,محمد عبد العزيز نصيؼ, د. ط, مركز البصائر لمبحث العممي لمنشر كالطباعة

جمالية الخبر كاالنشاء, أ.د حسيف جمعة, د.ط, دار مؤسسة رسالف لمطباعة كالنشر كالتكزيع, *
 ـ.2013دمشؽ, -كرياس

 -بيركت,,دار صادر1ط,ىػ(321جميرة المغة, أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم)ت*
 لبناف, د.ت.

,  مكتبة 1جميرة النثر النسكم في العصر اإلسالمي كاألمكم, ليمى محمد ناظـ الحيالي, ط*
 .2009لبناف , -لبناف لمنشر, بيركت 

الزاىرة, العصر الجاىمي, عصر صدر االسالـ  ,  جميرة خطب العرب في عصكر العربية*
 ـ.1933, سنة 1لبناف ,ط-احمد زكي صفكت, المكتبة العممية لمنشر, بيركت 

لبناف, سنة  -, دار النضاؿ لمنشر, بيركت1جميرة كصايا العرب, محمد نايؼ الدليمي, ط*
 ـ.1991

, الناشر مؤسسة ىنداكم,سنة جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع,احمد الياشمي, د.ط*
 ـ.2017
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 -الحاء-

مركز الكتاب لمنشر, مصر, ,1الحكار آدابو كاىدافو, الشيخ منصكر الرفاعي عبيد, ط*
 ـ.2004

, 1يحيى بف محمد حسف بف احمد زمزمي, ط,الحكار آدابو كضكابطو في ضكء الكتاب كالسنة*
 ـ.1994المكرمة,دار التربية كالتراث لمنشر, تكزيع مؤسسة المؤتمف, مكة 

, دار الكطف, 1احمد بف عبدالرحمف الصكياف, ط,الحكار اصكلو المنيجية كآدابو السمككية*
 ىػ.1413الرياض, 

الحكار االجتماعي) مفيكمو ػ دكره ػ اىدافو(,د. مجدم عبداهلل شراره, د.ط, طباعة كنشر *
 ـ.2016 ,مؤسسة فريدريش أيبرت )مكتب مصر(, مصر

, مركز الممؾ عبد العزيز 1د. عبد القادر بف عبد الحافظ الشيخمي, ط,ناجحالحكار االدارم ال*
 ـ.2011لمحكار الكطني, 

, مكتبة كىبة لمطباعة 1الحكار فنياتو كاستراتيجياتو كاساليب تعممو, منى ابراىيـ الّمبكدم, ط*
 ـ.2003كالنشر, القاىرة, 

, 3ىػ(, تحقيؽ: عبدالسالـ محمد ىاركف, ط255ابك عثماف عمرك بف الجاحظ)ت  ,الحيكاف*
 ـ.1969لبناف,  -دار احياء التراث العربي, بيركت

تح: محمد ,ىػ(1230حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير, محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي)ت*
 ـ.1996 لبناف, سنة-, دار الكتب العممية لمنشر, بيركت1بف احمد بف محمد,ط

لبناف, -بيركت,, افريقيا الشرؽ1حركة اإليقاع في الشعر العربي المعاصر, حسف الغرفي, ط*
 ـ.2001

 ـ.1982لبناف,سنة-, دار العكدة لمنشر, بيركت2حركية االبداع, د. خالدة سعيد, ط*

حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر, حسف الغرفي, د.ط, الناشر: إفريقيا الشرؽ, *
 ـ.2001المغرب,  
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حكار الحضارات )اشكالية التصادـ كافاؽ الحكار(, عطية فتحي الكيشي, تقديـ: محمد عمارة, *
 ـ.2001ىػ, 1422, الككيت, 1مكتبة المنار اإلسالمية, ط

 -الخاء-

ىػ(, تحقيؽ :د. عبد الحميد ىنداكم, د.ط, دار 392الخصائص, ابي الفتح عثماف بف جني)ت*
 لبناف, د.ت. -ركت الكتب العممية, بي

خزانة األدب كلب لباب لساف العرب, عبد القادر بف عمر البغدادم تحقيؽ: عبد السالـ محمد *
 ـ.1997, مصر, 2ىاركف, الييئة المصرية العامة لمكتاب,ط

 -الدال-

, دار العمـك 1الدليؿ الى البالغة ك عركض الخميؿ, عمي جميؿ سمكـ كنكر الديف حسف, ط*
 ـ.1990لبناف,  -بيركت العربية لمنشر,

 -محمد الشاكش -دركس في االلسنية العامة, فرديناف دم سكسير, ترجمة: صالح القرمادم*
 ـ.1985طرابمس,  -محمد عجينة, د.ط, الناشر: الدار العربية لمكتاب, ليبيا

دركس في عمـ اصكات العربية, جاف كانتينك, نقمو الى العربية أ: صالح القرمادم, د.ط, *
 ـ.1966مركز الدراسات كالبحكث االقتصادية كاالجتماعية,  ,الجامعة التكنسية

, مكتبة كىبة لمنشر , 2دراسة بالغية, د. محمد محمد ابك مكسى, ط -دالالت التراكيب*
 ـ.1987القاىرة,

مكتبة الخانجي محمكد محمد شاكر,  :تحقيؽ, 3دالئؿ االعجاز, عبدالقاىر الجرجاني, ط*
 ـ.1992مصر, سنة  -كالتكزيع, القاىرة لمطباعة كالنشر

 

 -الراء-
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مطبعة مصطفى البابي الحمبي  رسائؿ البمغاء, محمد كرد عمي, دار الكتب العربية الكبرل, *
 ـ.1913د.ط,  كأخكيو بكرل كعيسى بمصر,

الرسائؿ الفنية في العصر العباسي حتى نياية القرف الرابع اليجرم: زينة عبد الجبار محمد *
 ـ.2009المسعكدم, د.ط, ديكاف الكقؼ السني, بغداد, 

اخكاف الصفا, مراجعة: خير الديف الزركمي, د. ط, الناشر  ,رسائؿ اخكاف الصفا كخالف الكفا*
 د.ت.,مؤسسة ىنداكم

 -الزاي-

فالح رحيـ,  -ترجمة: سعيد الغانمي,د الحبكة كالسرد التاريخي, بكؿ ريككرالزماف كالسر *
 ـ.2006دار اكبا لمطباعة كالتكزيع كالنشر, -, دار الكتاب الجديد1مراجعة: جكرج زيناتي, ط

 -السين-

, دار 2الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية, عز الديف اسماعيؿ, ط*
 ـ.1972بيركت, العكدة لمنشر, 

سنة  ,, دار الفيحاء1سحر النص, قراءة في بنية االيقاع القرآني, د. عبد الكاحد زيارة, ط*
2003. 

 ـ.2017تطكاف,  ,, مطبعة الخميج العربي1سكسيكلكجيا االسمكب, جميؿ حمداكم, ط*

التيمي  سير السمؼ الصالحيف, إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي*
, دار الراية لمنشر 1ىػ(, تحقيؽ: د. كـر بف حممي بف فرحات, ط535األصبياني, أبك القاسـ)ت

  ـ.1999كالتكزيع, الرياض,

 

 

 -الشين-
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ىػ(, تح: 769ابف عقيؿ, بياء الديف عبداهلل بف عقيؿ العقيمي, المصرم, اليمداني)ت شرح*
 ـ.1980كالتكزيع, القاىرة,  , دار التراث لمنشر20محمد محي الديف عبد الحميد, ط

ىػ(, تحقيؽ كدراسة: 543شرح الممع لألصفياني, ابي الحسف عمي بف الحسيف الباقكلي)ت *
ابراىيـ بف محمد ابك عباة, نشر كطباعة ادارة الثقافة كالنشر بالجامعة, جامعة االماـ محمد بف 

 ـ.1990سعكد االسالمية, المممكة العربية السعكدية,

شرح المفصؿ لمزمخشرم, أبك البقاء يعيش بف عمي بف يعيش بف ابي السرايا مكفؽ الديف *
, دار 1ىػ( قدـ لو: د.إميؿ بديع يعقكب, ط643األسدم المكصمي, المعركؼ بابف يعيش)ت

 ـ.2001 -ىػ  1422لبناف,  -الكتب العممية لمنشر, بيركت 

ىػ(, تحقيؽ: عمر 1421العثيميف )ت شرح الممتع عمى زاد المستقنع, الشيخ محمد بف صالح*
 -, المممكة العربية السعكدية 1سميماف الحفياف, دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع,  ط

 ىػ.1422الدماـ,

شرح جمؿ الزجاجي, عبد اهلل جماؿ الديف بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل *
الكتب, بيركتك  , الناشر عالـ1ىػ(, تحقيؽ: عمي محسف عيسى ماؿ اهلل, ط761األنصارم)ت

 ـ.1985

 ـ.1950, مكتبة االنجمك المصرية لمنشر, القاىرة, 2محمد ابك زىرة,ط ,شرح قانكف الكصية*

شرح قطر الندل كبؿ الصدل, بركات يكسؼ عبكد, تصحيح :محمد البقاعي, دار الفكر *
 ـ. 2012, 1لبناف, ط -لمنشر, بيركت

 -الصاد-

عيؿ بف حماد الجكىرم, تحقيؽ: احمد عبد الغفكر الصحاح تاج المغة كصحاح العربية, اسما*
 ـ.1979لبناف,  -, دار العمـ لممالييف, بيركت2عطار, ط
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ىػ(, 395الصناعتيف الكتابة كالشعر, ابك ىالؿ العسكرم بف عبداهلل بف سيؿ العسكرم)ت*
, مطبعة البابي الحمبي, مصر, 2تحقيؽ: عمي محمد البجاكم, محمد ابك الفضؿ ابراىيـ.ط

 ـ.1971سنة

ىػ(, 395الصناعتيف الكتابة كالشعر, أبي ىالؿ الحسف بف عبداهلل بف سيؿ العسكرم)ت*
, دار احياء الكتب العربية عيسى البابي 1.محمد أبك الفضؿ, ط-تح:عمي محمد البيجاكم 

 ـ. 1952كشركاؤه, سنة

 ـ.1983لبناف,  -, دار األندلس, بيركت 3الصكرة األدبية, مصطفى ناصؼ, ط*

, 1الصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث, بشرل مكسى صالح, المركز الثقافي العربي, ط*
 ـ.1994المغرب,  -لبناف, الدار البيضاء –بيركت 

الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب, د. جابر عصفكر, المركز الثقافي *
 ـ.1992, بيركت  لبناف, 3العربي, ط

عر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجرم دراسة في أصكليا كتطكرىا, د. عمي الصكرة في الش*
 ـ.1981,  دار األندلس لمنشر , بيركت,2البطؿ, ط

دراسة جمالية, سحر ىادم شبر, د.ط, دار المناىج لمنشر  -الصكرة في شعر نزار قباني*
 ـ.2011كالتكزيع, عماف, 

رحمف بف عمي بف محمد ابف الجكزم)ت صفكة الصفكة جماؿ الديف ابي الفرج عبد ال*
, مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية بإعانة 2ط ,ىػ(,مراقبة : د. محمد عبد الحميد خاف597

 ـ.1969اليند,–كزارة المعارؼ لحككمة آندىرا برديش 

 -الضاء-

, دار 4الميداني, ط ضكابط المعرفة كاصكؿ االستدالؿ كالمناظرة, عبد الرحمف حسف حبنكة*
 ـ.1993القمـ, دمشؽ, 
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 -الطاء-

الطراز المتضمف ألسرار البالغة كعمكـ حقائؽ االعجاز, تأليؼ السيد اإلماـ إماـ األئمة الكراـ *
أمير المؤمنيف يحيى بف حمزة بف عمي بف ابراىيـ العمكم اليمني, د.ط, دار الكتب الخديكية, 

 ـ.1914,مصر,طبعة بمطبعة المقتطؼ

لبناف, د.ط, سنة -دار الكتب العممية, بيركت ,طبقات الشعراء, محمد بف سالـ الجمحي*
 ـ.2001

 -الظاد-

عصاـ شرتح, منشكرات اتحاد الكتاب العرب, ,ظكاىر اسمكبية في شعر بدكم الجبؿ*
 ـ.2005د.ط, سنة ,دمشؽ

 -العين-

القاضي ابي يعمى محمد بف الحسيف الفراء البغدادم  ,العدة في اصكؿ المغة*
, المممكة العربية السعكدية, 3ىػ(, تحقيؽ: د. احمد بف عمي سير المباركي, ط458الحنبمي)ت

 ـ.1993جامعة الممؾ محمد بف سعكد اإلسالمية, الرياض, د.ف, 

السامرائي, د.ط,  ىػ(,تحقيؽ: ميدم المخزكمي كابراىيـ175الخميؿ بف احمد الفراىيدم)ت,العيف*
 ـ. 1986العراؽ, سنة -بغداد,دار الشؤكف الثقافية

ىػ(, تح: عبد 773, الشيخ بياء الديف السبكي)ت*عركس االفراح في شرح تمخيص المفتاح
 ـ.2003 -ىػ1423, 1الحميد ىنداكم, المكتبة العصرية, بيركت,ط

الزيادم,  حساـ حمد جالب , أ.ـ.د.دراسة في المفيكـ كالمقكالت األساس عمـ اجتماع األدب*
 ـ.2015, 1العراؽ, ط-دار نيبكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 ـ.2004سنة  ,عمـ اجتماع االدب, محمد لبيدم, دار المعرفة الجامعية, د.ط, السكيس*

 ـ.1983لبناف,  -, دار االصالة لمنشر, بيركت1عمـ اساليب البياف, غازم يمكت, ط*
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سيسيكلكجي  في القراءة كالنقد(, د. أنكر عبد الحميد المكسى,  دار عمـ االجتماع االدبي)منيج *
 د.ت. ,النيضة العربية, د. ط

 ـ.2000,القاىرة,د. كماؿ بشر, د. ط, دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,عمـ االصكات*

د, عمـ البديع دراسة تاريخية كفنية ألصكؿ البالغة كمسائؿ البديع, د. بسيكني عبد الفتاح فيك *
 ـ.2015, مؤسسة المختار لمتكزيع كالنشر, القاىرة, 4ط

, دار الكتب العممية, 3عمـ البالغة) البياف كالمعاني كالبديع(,احمد مصطفى المراغي, ط*
 ـ.1993لبناف, سنة –بيركت 

ىػ(, د.ط, دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر 1396عمـ البياف, عبد العزيز عتيؽ)ت*
 لبناف, د. ت .كالتكزيع, بيركت , 

, نيضة مصر لمطباعة كالتكزيع كالنشر, سنة 9عمـ المغة, د.عمي عبد الكاحد كافي, ط*
 ـ.2004

 ـ.2009,لبناف -, دار النيضة العربية لمنشر, بيركت1د, عبدالعزيز عتيؽ, ط ,عمـ المعاني*

ار تكبقاؿ , د2عمـ النص, جكليا كرستيفيا, ترجمة: فريد زاىي, مراجعة: عبد الجميؿ ناظـ, ط*
 ـ.1997لمنشر, المغرب, 

 ـ1972القاىرة,  ,, دار الكتب المصرية3ط,عمـ النفس, جميؿ صميبا*

, المؤسسة 1عمكـ البالغة البديع ك البياف كالمعاني, محمد أحمد قاسـ كمحي الديف ديب, ط *
 ـ.2003الحديثة لمكتاب, طرابمس , لبناف , 

 -الفاء-

الفحص عمى اساس الفنكف, تيسير شيخ االرض, د.ط, منشكرات اتحاد الكتاب العرب, دمشؽ, *
 ـ.1991
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-, مطبعة أنفكحميد لحمداني , د., مناىج كنظريات كمكاقؼالمعاصر الفكر النقدم األدبي*
 ـ.2014, 3شارع القادسية. الميدك. فاس, ط 12يرانت 

 ـ.1980لبناف, سنة  -نكفؿ, بيركت, مؤسسة 3الفف كاالدب, د. ميشاؿ عاصي, ط*

لبناف, سنة -الفف كالجماؿ, د. عمي شمؽ, د.ط, المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر, بيركت*
 ـ.1974

 –تر كتقديـ: د. حميد الحمداني ,*فعؿ القراءة نظرية جمالية التجاكب في االدب, فكلفغانغ إيزر
 د.ت.,فاس ,د. الجاللي الكدية, د.ط, منشكرات مكتبة المناىؿ

*فمسفة الجماؿ اعالميا كمذاىبيا, د.أميرة حممي مطر, د.ط, دار قباء لمنشر كالتكزيع, القاىرة, 
 ـ.1998سنة 

د.ط, ديكاف ,*فمسفة الجماؿ في النقد االبي مصطفى ناصؼ انمكذجا, كريب رمضاف
 ـ.2009,الجزائر ,المطبكعات الجامعية

 ـ.1996, 1ف بدكم, دار الشرؽ, طد. عبد الرحم,*فمسفة الجماؿ كالفف عند ىيجؿ

فمسفة الجماؿ كمسائؿ الفف عند ابي حياف التكحيدم, د. حسيف الصديؽ,  دار القمـ العربي, *
 ـ.2003سكريا, سنة -, حمب1ط

مصر,  -نقد(, عمي الجندم, د.ط دار الفكر العربي, القاىرة -ادب -*فف الجناس)بالغة
 ـ.1954

عمي محفكظ, د.ط, دار االعتصاـ, دار النصر لمطباعة  *فف الخطابة كاعداد الخطيب, الشيخ
 د.ت.,مصر -كالنشر, شبرا

, دار البحكث العممية لمنشر كالتكزيع, 1د. احمد مطمكب, ط,*فنكف بالغية )البياف كالبديع(
 ـ.1975

, دار نيبكر لمطباعة جماؿ شحّيدد.غكلدماف, لكسياف في البنيكية التككينية, دراسة في منيج *
 ـ.2013, 1العراؽ, ط -كالتكزيعكالنشر 
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سنة  مصر,-, دار الشركؽ لمنشر, القاىرة1في فمسفة النقد, د. زكي نجيب محمكد, ط*
 ـ.1979

 ـ.1984, يناير 1, منشكرات الجامعة, طدراسات األدبية, حسيف الكادالفي مناىج *

, منشكرات اتحاد الكتاب العرب, سمسمة في مناىج تحميؿ الخطاب السردم, عمر عيالف*
 ـ.2008(, دمشؽ, د.ط, 2الدراسات)

 

 -القاف-

فصؿ العيف(, الييئة المصرية العامة  -القامكس المحيط, الفيركزآبادم )باب الراء*
 ـ.1978,سنة 3لمكتاب,ط

*القامكس المحيط, لإلماـ المغكم مجد الديف أبي طاىر محمد بف يعقكب بف محمد بف إبراىيـ 
 لبناف, د.ت.-بيركت ,ىػ(,د.ط, دار العمـ 817بف عمر الشيرازم الفيركز آبادم )ت

-القيـ الجمالية كالتربية, د. عبد الرحيـ عكض ابك الييجاء, دار يافا لمنشر كالتكزيع, عماف*
 ـ.2008, سنة 1االردف, ط

اعة كالنشر , تمكز لمطب1ط,القيـ الخمقية في شعر الشريؼ المرتضى, د. عبد الكريـ النفاخ*
 ـ.2016كالتكزيع, دمشؽ, 

 –, ميريت لمنشر كالمعمكمات, القاىرة 1قامكس السرديات, جيرالد برنس, ترجمة: السيد أماـ, ط*
 ـ.2003مصر, 

 -الكاف-

ىػ(, تحقيؽ: أحمد 285الكامؿ في المغة كاألدب كالنحك كالتصريؼ, تأليؼ أبي العباس المبرد)ت*
 .1937مصر ,سنة  ,بابي الحمبي كأكالده, مطبعة مصطفى ال1محمد شاكر, ط
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, دار 1تحقيؽ: عبد السالـ ىاركف, ط,ىػ(180عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو)ت,الكتاب*
 .3/183لبناف, د.ت.  -بيركت,الجيؿ

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ, أبى القاسـ محمكد بف عمرك بف *
 ىػ 1407, دار الكتاب العربي, بيركت, 3ىػ(, ط538خكارزمي)تأحمد جار اهلل الزمخشرم ال

, 1الكالـ السامي) نظرية في الشعرية(, جاف ككىف, ترجمة كتقديـ كتعميؽ : د. محمد الكلي, ط*
 ـ.2013لبناف,  –المتحدة, بيركت  دار الكتاب الجديد

 

 -الالم-

 ,الشؤكف الثقافية العامة , دار1المغة الشعرية دراسة في شعر حميد سعيد, محمد كنكني,ط*
 ـ.1997بغداد, سنة 

المغة العربية مناىجيا كطرائؽ تدريسيا, طو حسيف الدليمي, سعاد عبد الكريـ الكائمي, دار *
 , د.ت.1االردف, ط-الشركؽ لمنشر كالتكزيع, عماف

 سنة,,مطبعة كزارة التربية, بغداد1المغة العربية كاصكؿ تدريسيا, مجيد ابراىيـ دمعة,ط*
 ـ.1977

انترناشيكناؿ  -, الناشر1ط,مبادئ عمـ االسمكب العربي,د. شكرم محمد عياد -المغة كاالبداع*
 ـ.1988برس, سنة

 ـ.2006سكريا, -, دمشؽ2المغة كاالسمكب دراسة, عبداهلل بف ذريؿ, مراجعة: حسف حميد, ط*

, 1عبده الراجحي, طالمغة كانظمتيا بيف القدماء كالمحدثيف, نادية رمضاف النجار, مراجعة: *
 ـ.2004مصر,  -دار الكفاء لمطباعة كالنشر, االسكندرية

, مكتبة السنة لمنشر, 1ط,ىػ(, تحقيؽ: احمد محمد شاكر584لباب اآلداب, اسامة بف منقذ)ت*
 ـ.1987القاىرة, سنة 
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,دار 3لساف العرب, ابف منظكر, تصحيح: اميف محمد عبد الكىاب كمحمد الصادؽ العبيدم,ط*
 ـ.1999لبناف,سنة–التراث العربي, بيركت  احياء

, دار 1االستفياـ بيف العربية كاالنكميزية. اسماء احمد رشيد المكمني, ط -لسانيات تقابمية*
 ـ.2007الكندم لمنشر, إربد, المممكة االردنية الياشمية, 

شر, , مدار الكطف لمن2ط,لمحات ميمة في الكصية, سميماف بف جاسر بف عبد الكريـ الجاسر*
 ـ.2013السعكدية, سنة  -الرياض

 -الميم-

, ترجمة كتقديـ جابر عصفكر, دار قرطبة لمطباعة الماركسية كالنقد األدبي, تيرم إيجمتكف*
 ـ.1986, 2كالنشر, الدار البيضاء, ط

ىػ(, تح: احمد الحكفي, 637ضياء الديف بف االثير )ت,المثؿ السائر في ادب الكاتب كالشاعر*
 القاىرة, د.ت. -د.ط, دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, الفجالةبدكم طبانة, 

, دار البداية ناشركف 1المدخؿ إلى عمـ األسمكبية كالبالغة العربية, سحر سميماف العيسى, ط *
 ـ.2011األردف ,  -كمكزعكف ,عماف

مطباعة دار الطميعة ل ,المدخؿ الى عمـ الجمؿ فكرة الجماؿ, ىيجؿ, تر: جكرج طرابيشي*
 ـ(.1988) 2ط,ـ(1978) 1كالنشر,بيركت لبناف, ط

-المدخؿ الى عمـ المغة, د. محمد عمي الخكلي, د.ط, دار الفالح لمنشر كالتكزيع, عماف*
 ـ.2000االردف, سنة 

, دار العالـ العربي, 1حسف شحاتو, ط ,المرجع في فنكف الكتابة العربية لتشكيؿ العقؿ المبدع*
 .ـ2010 ,مصر –القاىرة 

,مكتبة االمؿ لمطباعة كالنشر 2المرشد في تدريس المغة العربية, محمد شحادة زقكت, ط*
 ـ.1999الجامعة االسالمية, غزة, سنة  -كالتكزيع, كمية التربية
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ىػ(, تحقيؽ: 505المستصفى مف عمـ االصكؿ, أبي حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )ت*
 -ىػ 1413كمية الشريعة, المدينة المنكرة,  -ة, الجامعة االسالمي1د. حمزة بف زىير, ط

 ـ.1993

ىػ(, 770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, احمد بف محمد بف عمي الفيكمي المقرم)*
 ـ.1987د.ط, الناشر: مكتبة لبناف, 

المصباح في المعاني كالبياف كالبديع, بدر الديف بف مالؾ الشيير بابف الناظـ, تح: حسني عبد *
 ـ.1981سنة  ,الجميؿ يكسؼ, مكتبة اآلداب, مصر

 ـ.1984لبناف, سنة -بيركت,,دار العمـ لممالييف2المعجـ االدبي, جبكر عبد النكر,ط*

المعجـ الكسيط, ابراىيـ مصطفى كاحمد حسف الزيات كحامد عبد القادر كمحمد عمي النجار, *
 ـ.1960سنة 

 الخكارزمي أحمد بف محمد بف عمر بف محمكدجار اهلل ابك القاسـ  ,العربية عمـ في المفصؿ*
 ـ.2004, دار عمار لمنشر كالتكزيع, عماف, 1, طقدارة صالح فخرتح: د. ,ىػ(538)الزمخشرم

, دار العمـ لمنشر كالتكزيع, جامعة 1المفصؿ في عمكـ البالغة العربية, عيسى عمي العاككب,ط*
 ـ.1996عربية المتحدة,سكريا, جامعة اإلمارات ال -حمب 

*المقتصد في شرح اإليضاح, عبد القاىر الجرجاني, تحقيؽ: د. كاظـ بحر المرجاف, د.ط, دار 
 ـ.1982الجميكرية العراقية,  -كزارة الثقافة كاإلعالـ  -الرشيد لمنشر 

ىػ(, تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عظيمة, 285*المقتضب, ابي العباس محمد بف يزيد المبرد)ت
 ىػ.1386القاىرة, د.ط, 

 ـ.2009, شبكة االلككة, 1كائؿ بف حافظ, ط ,المنتخب مف كصايا االباء لألبناء*

, 3تحقيؽ: عبدالمجيد تركي, ط ,ىػ(474المنياج في ترتيب الحجاج, ابك الكليد الباجي)ت*
 ـ.2001لبناف, -الناشر: دار الغرب االسالمي, الطباعة: دار صادر, بيركت
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 -.عماف1دار صفاء لمنشر كالتكزيع, ط ,العربية, مصطفى خميؿ الكسكاني,الميسر في المغة *
 ـ.2008االردف,سنة 

 ,مركز دراسات لمكحدة العربية ,بيار لرتكما, ترجمة : محمد الزكراكم ,مبادئ االسمكبيات العامة*
 ـ.2011سنة ,لبناف -, بيركت1ط

تعميؽ:د. محمد فؤاد سزكيف,  ىػ(,210مجاز القراف, ابك عبيدة معمر بف المثنى التميمي)ت*
 ـ.1954, الناشر محمد سامي اميف الخانجي, مصر, 1ط

: , تح(ىػ518ت) النيسابكرم الميداني إبراىيـ بف محمد بف أحمد الفضؿ أبك ,األمثاؿ مجمع*
 ـ.1995, مطبعة السنة المحمدية,1, طالحميد عبد الديف محيى محمد

, 2ىػ(, تحقيؽ: السيد احمد الحسيني, ط1058فخر الديف الطريحي)ت الشيخ,مجمع البحريف*
 ىػ.1362منشكرات مرتضكم, طيراف, 

ق(, تحرير: 807مجمع الزكائد كمنبع الفكائد, لمحافظ نكر الديف عمي بف ابي بكر الييثمي)ت*
 لبناف.-دار الكتاب العربي لمنشر, بيركت,الحافظيف الجميميف العراقي كابف حجر,

 ـ.1984, دار نشر لمتكزيع, الجزائر,1محاضرات في نظرية االدب, شكرم عزيز ماضي, ط*

 ـ.1977محيط المحيط , بطرس البستاني, د.ط, مكتبة بيركت لمطباعة كالنشر, لبناف, *

 ـ.1989لبناف, سنة -مختار الصحاح, محمد بف ابي بكر الرازم, د.ط, بيركت*

, دار المسيرة لمتكزيع كالنشر, 1ـ ابك العدكس, ط*مدخؿ الى البالغة العربية, يكسؼ مسم
 ـ.2007 -ىػ1427عماف, 

, دار التنكير لمطباعة كالنشر, 1*مدخؿ الى عمـ الجماؿ كفمسفة الفف, اميرة حممي مطر, ط
 ـ2013سنة ,القاىرة -مصر

 د.ط, كمية,مذاىب االدب الغربي كمظاىرىا في االدب العربي الحديث, د. سالـ احمد الحمداني*
 ـ.1989جامعة المكصؿ,  -اآلداب
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مصطمحات نقدية كبالغية في كتاب البياف كالتبييف لمجاحظ, الشاىد البكشيخي, دار القمـ *
 ـ.1995, سنة 2لمنشر لمتكزيع, الككيت, ط

مطالب السؤكؿ في مناقب آؿ الرسكؿ )ع(, الشيخ أبي سالـ كماؿ الديف محمد بف طمحو ابف *
ىػ(, اشراؼ : السيد عبد العزيز 652محمد بف الحسف القرشي العدكم النصيبي الشافعي)ت

 د.ت.,مؤسسة البالغ ,الطباطبائي,د.ط

 ـ.1975, منشكرات جامعة طرابمس,سنة 1معجـ البالغة, بدكم طبانة,ط*

ىػ(, تحقيؽ: محمد 816عجـ التعريفات, عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )تم*
 ـ. 2004القاىرة,  ,الصديؽ المنشاكم, د.ط, دار الفضيمة لمنشر كالتكزيع

, مكتبة لبناف ناشركف, دار النيار لمنشر, 1ط ,معجـ مصطمحات نقد الركاية, لطيؼ زيتكني*
 ـ.2002

دار  ,تح: عبد السالـ ىاركف, ,,ك الحسف احمد بف فارس بف زكريااب ,معجـ مقاييس المغة*
 لبناف.-ـ بيركت1979الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, د.ط, سنة 

االماـ أبى محمد عبد اهلل جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف  مغني المبيب عف كتب األعاريب,*
 , دار الفكر لمنشر, دمشؽ, د.ت. 6ىػ(, ط761يكسؼ بف ىشاـ األنصارم)ت

مغني المبيب عف كتب األعاريب, االماـ أبى محمد عبد اهلل جماؿ الديف بف يكسؼ أبف أحمد *
حقيؽ: محمد محي الديف, المكتبة ىػ(, د.ط, ت761بف عبد اهلل بف ىشاـ األنصارم المصرم) ت

 ـ.1987بيركت,  –العصرية, صيدا 

مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنياج, الشيخ شمس الديف محمد بف الخطيب *
 ـ.1997لبناف,  –, دار المعرفة لمطباعة كالتكزيع كالنشر, بيركت 1الشربيني, ط

, أبك يعقكب بف أبي بكر محمد بف عمي* السكاكي الخكارزمي الحنفي أبك يعقكب  مفتاح العمـك
 ـ.1987لبناف, سنة  -, دار الكتب العممية, بيركت2ضبط كتعميؽ: نعيـ زرزكر, ط,ىػ(626)ت
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, ابك يعقكب يكسؼ بف ابي بكر السكاكي الخكارزمي الحنفي أبك يعقكب * مفتاح العمـك
لبناف, سنة  -ت, بيرك 1, دار الكتب العممية, طد. عبد الحميد ىنداكمتح: ,ىػ( 626)ت

 ـ.2000

, سراس لمنشر, 1مفيكـ االدبية في التراث النقدم الى نياية القرف الرابع, تكفيؽ الزيدم,ط*
 ـ.1985سنة ,تكنس

 

ىػ(, تح: عبداهلل محمد 808مقدمة ابف خمكف, كلي الديف عبد الرحمف بف محمد ابف خمدكف)ت *
 ـ.2004دمشؽ, سنة  -, دار البمخي1الدركيش,ط

دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ المعاني, د. عبد العزيز عبد المعطي  -النظـ العربي مف بالغة*
 ـ.1984 -ىػ1405, عالـ الكتب لمنشر, بيركت, 2عرفة, ط

مف فمسفات التأكيؿ إلى نظريات القراءة, دراسة تحميمية نقدية في النظريات الغربية الحديثة, عبد *
 ـ.2007لبناف,  -شركف, منشكرات االختالؼ, بيركت, الدار العربية لمعمكـ نا1الكريـ شرفي, ط

, 1دمشؽ, ط-مناىج النقد األدبي الحديث رؤية إسالمية, الدكتكر كليد القصاب, دار الفكر*
 ـ.2007

, دار المعارؼ 2مناىج النقد االدبي, انريؾ اندرسكف امبرت, تر: د. الطاىر احمد مكي, ط*
 ـ.1992لمنشر, القاىرة, 

, سنة 1مصر, ط -اصر, د. صالح فضؿ, دار االفاؽ العربية, القاىرةمناىج النقد المع*
 ـ.1417

منياج البمغاء ك سراج األدباء, حاـز القرطاجني, تحقيؽ: محمد الحبيب بف الخكجة, د.ط, دار *
 ـ.1966الكتب الشرقية,  تكنس, 

ح: محمد ىػ(, شر 684*منياج البمغاء كسراج االدباء, حاـز  بف محمد بف حاـز القرطاجني )ت
 ـ.2006سنة ,, مكتبة كىبة, القاىرة1محمد ابك مكسى, ط
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ىػ(,, 684منياج البمغاء كسراج االدباء, حاـز القرطاجني بف محمد بف حاـز القرطاجني )ت*
 ـ.1986لبناف, سنة  -, دار الغرب االسالمي, بيركت3تح: محمد الحبيب ابك الخكجة, ط

المنيج المسمكؾ في سياسة الممكؾ, عبد الرحمف بف عبد اهلل بف نصر بف عبد الرحمف  *
 ـ.1987, 1الزرقاء, ط-الشيزرم, تحقيؽ كدراسة عمي عبداهلل المكسى, مكتبة المنار, األردف

, العالمة محمد عمي التيانكم, مراجعة د. رفيؽ  *مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمـك
 ـ.1996, سنة 1لبناف, ط -عمي دحركج, مكتبة لبناف لمنشر, بيركتالعجـ, تحقيؽ: د. 

, منشكرات عكيدات, 2*مكسكعة الالند الفمسفية, أندريو الالند, تعريب: خميؿ احمد خميؿ, ط
 ـ.2001بيركت, باريس, سنة 

, 2ط,مكسيقى الشعر العربي )مشركع دراسة عممية(, د. شكرم محمد عياد, دار المعرفة لمنشر*
 ـ.1978 ,ةالقاىر 

ميثكلكجيا الحداثة االصؿ االغريقي ألسطكرة الغرب, د.مريـ صانع بكر, ترجمة: اسعد مندم *
مركز الدراسات االستراتيجية, -العراؽ, العتبة العباسية المقدسة-, النجؼ االشرؼ1الكندم,ط

 ـ.12,2018سمسمة الدراسات الغربية 

, المؤسسة العربية 2ؼ, تر: فخرم صالح, طميخائيؿ باختيف المبدأ الحكارم, تزفيتاف تكدكرك *
 ـ.1996عماف,  -دار الفارس لمتكزيع كالنشر ,بيركت -لمدراسات كالنشر 

 -النون-

, دار الغرب 1مضامينو كاشكالو, عمي بف محمد, ط -النثر االدبي االندلسي في القرف الخامس*
 ـ.1990لبناف, سنة -االسالمي, بيركت

, مركز األىراـ لمترجمة 1لقكاعد المغة العربية, سميماف فياض, طالنحك العصرم دليؿ مبسط *
 ـ.1995كالنشر, مصر, 

اتحاد الكتاب العرب لمنشر, د.ط, ,النص كاالسمكبية بيف النظرية كالتطبيؽ, عبد اهلل بف ذريؿ*
 ـ.2000سكريا, سنة  -دمشؽ
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منشر, القاىرة, , دار طيبة ل1النظرية األدبية كمصطمحيا الحديث, سمير سعيد حجازم, ط*
 ـ. 2004

, دار المسيرة, االردف, 1النقد االدبي الحديث مف المحاكاة الى التفكيؾ, ابراىيـ محمكد خميؿ,ط*
 ـ.2005

 ـ.1997,بيركت ,, دار العكدة1ط ,النقد االدبي الحديث, د. محمد غنيمي ىالؿ*

لبناف, سنة  -, بيركت 1ف,طالنقد الجمالي كأثره في النقد العربي, ركز غريب, دار العمـ لمماليي*
 ـ.1952

, د.حميد , مف سكسيكلكجيا الركاية إلى سكسيكلكجيا النص الركائييديكلكجياالنقد الركائي كاإل*
 ـ.1990, آب 1, المركز الثقافي العربي, بيركت, طلحمداني

اء , دار الكف1النقد الفني دراسة جمالية فمسفية, جيركـ ستكلنيتز, ترجمة: د. فؤاد زكريا,ط*
 ـ2007االسكندرية, سنة  -مصر,لمطباعة كالنشر

, دار الكفاء لدنيا 1النقد الفني دراسة جمالية كفمسفية, جيركـ ستكلنيتز, ترجمة :د.فؤاد زكريا, ط*
 ـ.2007مصر,  -الطباعة كالنشر, االسكندرية

 نحك بالغة جديدة, محمد عبد المنعـ خفاجي كعبد العزيز شرؼ, د.ط, دار غريب لمطباعة*
 ـ.1982 ,كالنشر

*نظرة جديدة في مكسيقى الشعر العربي, د.عمي يكسؼ, د.ط,الييئة المصرية العامة لمكتاب, 
 ـ.1993سنة 

لبناف, سنة  -ك دار الكتاب المبناني, بيركت2,ط46نظريات في المغة, د. انيس فريحة, ص *
 ـ.1981

بغداد,  ,ف الثقافية العامة, دار الشؤك 2*نظرية البنائية في النقد األدبي, د. صالح فضؿ, ط
 ـ.1987
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نظرية البياف العربي)خصائص النشأة كمعطيات النزكع التعميمي(, تطبيؽ كتنظير: د.رحمف *
 ـ.2008,, دار الرائي1غركاف,ط

, الناشر: 2ترجمة: سعيد الغانمي, ط,الخطاب كفائض المعنى, بكؿ ريككر*نظرية التأكيؿ *
 ـ.2006لبناف,  –المغرب, بيركت  -اءالمركز الثقافي العربي, الدار البيض

يزر, د. عبدالناصر حسف محمد, د.ط, دار النيضة العربية, * نظرية التمقي بيف ياكس كا 
 ـ.2002جامعة عيف شمس, –القاىرة, كمية اآلداب 

, ط*  -, دار الحكار لمنشر كالتكزيع, سكريا1نظرية المغة كالجماؿ في النقد العربي, د. تامر سمـك
 ـ.1983الالذقية, 

*نظرية النظـ كقيمتيا العممية في الدراسات المغكية عند عبد القاىر الجرجاني: كليد محمد مراد, 
 ـ.1983, دار الفكر, دمشؽ, 1ط

 ـ.1976نظرية ايقاع الشعر العربي, محمد العياشي, د.ط, المطبعة المصرية, تكنس, *

نعـ خفاجي, د.ط, دار الكتب ىػ(, تحقيؽ: محمد عبد الم337نقد الشعر, قدامة بف جعفر )ت*
 العممية, بيركت  لبناف, د.ت.

زم, تحقيؽ: نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز, فخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف الرا*
 ـ.2004, دار صادر لمنشر, بيركت, 1, طمفتي اهلل حاجينصر 

العتبة العمكية  ,1جمعو :الشريؼ الرضي, ط ,نيج البالغة المختار مف كالـ امير المؤمنيف*
 ىػ.1347المقدسة بالتعاكف مع المكتبة المتخصصة بأمير المؤمنيف, 

 -الهاء-

تحقيؽ كشرح: ىػ(, 911*ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع, االماـ جالؿ الديف السيكطي)ت
, دار البحكث العمميةعبد العاؿ سالـ د.  ـ.1980, 1الككيت, ط ,مكـر

 -الواو-
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الكاضح في أصكؿ الفقو, أبك الكفاء عمي بف عقيؿ بف محمد بف عقيؿ البغدادم *
ىػ(, تحقيؽ: د.عبد اهلل بف عبد المحسف التركي, مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر 513الظفرم)ت

 ـ. 1999 -ىػ  1420, 1لبناف, ط –كالتكزيع, بيركت 

, محمد 1الكصايا االدبية الى القرف الرابع ىجريا مقاربة اسمكبية حجاجية, عبداهلل البيمكؿ, ط*
 ـ.2011لبناف, سنة -عمي لمنشر, بيركت

, مكتبة المعال لمنشر, الككيت, سنة 1ط,الكصايا في االدب العربي القديـ, سياـ الفريح*
 ـ.1988

كد الشافعي, د. ط, دار اليدل لممطبكعات, الكصية كالكقؼ في الفقو االسالمي, د. احمد محم*
 ـ(.1994 -ىػ 1414االسكندرية,) 

-الرياض ,, مكتبة الممؾ فيد الكطنية1كصايا االباء الى االبناء, د. محمكد شاكر سعيد,ط*
 ـ.2000السعكدية, سنة 

كصايا االدباء كالخمفاء كالحكماء في العصر العباسي دراسة فنية, د.ركناؾ تكفيؽ عمي *
 ـ.2007لبناف,سنة  -, دار الكتب العممية لمنشر, بيركت1رسي, طالنك 

تح: ,ىػ(246كصايا الممكؾ كابناء الممكؾ مف كلد قحطاف بف ىكد, دعبؿ بف عمي الخزاعي)ت*
 ـ.1997سكريا, سنة  -, دار البشائر لمطباعة كالنشر كالتكزيع,دمشؽ1ط ,د.نزار أباظة

 

 -الرسائل واألطاريح-

الصكرة االستعارية في شعر ابي فراس الحمداني) رسالة لنيؿ درجة الماجستير(, الباحثة": سعاد *
عزيز جداع, اشراؼ: د.عبد الكدكد عثماف الحمداني, كمية التربية لمعمكـ االنسانية, جامعة 

 ـ.2012ديالى, 

دار الكراؽ لمنشر الصكرة البيانية في الحديث النبكم الشريؼ, فالح حمد احمد الحمداني, د.ط, *
 ـ.2001كالتكزيع, العراؽ, 
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محمكد سميـ محمد  ,الصكرة النفسية في القرآف الكريـ دراسة ادبية) رسالة لنيؿ درجة الماجستير(*
 ـ1988قسـ المغة العربية,  -جامعة اليرمكؾ -ىياجة, اشراؼ : د. مخيمر صالح, كمية االداب

ؿ درجة الماجستير(, ابراىيـ رماني, معيد المغة الغمكض في الشعر العربي الحديث )رسالة لني*
 ـ.1978الجزائر,  –كاالدب العربي 

اشراؼ:أ.د. شاكر ىادم حمكد  ,ث النبكم الشريؼ, حاـز كريـ عباسالقيـ الجمالية في الحدي*
 ـ.2012سنة  ,كمية اآلداب ,جامعة القادسية ,التميمي, اطركحة دكتكراه

رسالة ماجستير, الباحث: يكسؼ سميماف الطحاف, كمية  النثر الجيادم في العصر االمكم,*
 ـ.1996جامعة المكصؿ, سنة  -اآلداب

شعرية خطاب السبطيف الحسف كالحسيف)عمييما السالـ(, رسالة ماجستير, الباحث: سيؼ *
ىػ 1439حسف حسيف, اشراؼ: د. عبدالكريـ جديع النفاخ, كمية التربية االساسية, جامعة الككفة, 

 ـ.2018 -

 

 -المجالت والدوريات-

جامعة ذم ,في الفكر المساني الحديث ليك سبيتزر كاسمكبيتو التككينية, د. مجيد مطشر عامر*
 ـ.2011, 1, العدد7قسـ المغة العربية, المجمد  -قار, كمية اآلداب

مدخؿ إلى نظرية الجماؿ في النقد العربي القديـ, د. محمد عمي غكرم, مجمة القسـ العربي, *
 ـ.2011باكستاف, العدد الثامف عشر, سنة -بنجاب, الىكرجامعة 

دراسة صرفية نحكية, د. جعفر  -كصية االماـ عمي الى كلده االماـ الحسف)عمييما السالـ(*
كزارة التعميـ العالي كالبحث -جامعة اىؿ البيت بكابة البحكث, جميكرية العراؽ ,عمي عاشكر
 .16العممي,العدد



English summary 

The concept of beauty is the ideal image in the mind that 

accumulated over time that the individual picked up from the 

surrounding world to be a measure of the beauty of things in the natural 

and artistic surroundings of the human being. 

Creative beauty is the creator’s ability to express his tribal 

concepts and ideal images, with a power of expression and a talent for 

depicting his feelings and feelings, provided that they correspond to the 

concepts of the recipient and his tribal images, and thus the testator 

worked to bridge the gap between him and the recipient by making the 

artwork close From the tribal concepts of the latter, which made the will 

of the fathers gain a lot of appreciation and attention among the 

children, in addition to the popular popularity among the members of 

the community because of what it aimed at in terms of guidance, 

knowledge and wisdom..., and because it is close to people’s concepts 

and is not alien to them in language and style. 

The aesthetic judgment is focused on the recipient; There is no 

beauty if there is no awareness of it, for he is the only (receiver) who has 

the supreme authority in making aesthetic judgments on things and arts. 

It flew over the surface of the text (the one who recommended it) 

and expressed the recommended to him in multiple images, so it came 

in the singular interlocutor (O my son), and once in the plural form when 

the father recommends his children, so he says to them (O my son), 

which represents the mouthpiece of all his children. 

 The testator, with his high acumen, the aesthetics of his dialogue, 

and his knowledge of those he recommends, carried a special impact on 

the recipient, generating an aesthetic emotion in him, so it became 

necessary to follow and preserve the will of the fathers because it is a 

veil filled with exhortation, judgment and advice that (fathers) passed 

through. 

The commandments of fathers for their children wore a special 

luster of their own. The creator wanted to be a valuable garment for the 



testator, represented by the mental and heart presence and listening to 

what the father would mention so that the recipient (the son) would be 

surrounded by advice, guidance and warning of the things that his 

parents forbade him from, so the commandment is gilded with manners 

that tempt the recipient to seize it , because of its concepts close to the 

tribal concepts of society. 
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