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ظَّيا بىٍيفى أىٍىًميىا قصيدة حافظ إبراىيـ   ًبيَّةي تىٍنًعي حى                                              حبيب سميماف د/ صالح"  دراسة بالغية نقدية"  المغةي العىرى

 

َِْٔ 

 
 

, كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف, كعمى  الحمد هلل رب العالميف     
 آلو, كصحبو, كالتابعيف, كتابعييـ بإحساف إلى يـك الديف, كبعد,,,

ةي المصريةي الحديثةي في عيًد محمد عمي       سنةى ألؼو  -فمنذي أٍف بدأت الٌنٍيضى
ًء المدارًس كاالستعانًة بالمعمميفى األجانًب, ثـ بإنشا -كثماًف مائةو كخمسو لمميالد 

إرساًؿ البعثاًت العمميًة ألكركبا, كالتي كانت تيدؼي إليجاًد جيؿو جديدو مف المعمميفى 
ؿَّ المعمميف األجانًب في تمؾ المدارًس, كأيضن  ؿُّ مىحى التخصص في  االمصرييفى يىحي

, منذ ذلؾ المجاالت العممية المختمفة, كترجمة العديد مف الم ؤلفات في شتى العمـك
الكقت بدأ اختالط المغة العربية في مصر بالمغات الغربية يتزايد, حتى كصؿ األمر 

كصاحب ذلؾ ظيكري  -في العمـك اإلنسانية  اخصكصن  -إلى حدّْ االمتزاج 
المستحدثاًت الغربيًة بأسمائيا األجنبية في مختمؼ مناحي الحياة, فكثر ترديد ىذه 

يف العامة كالخاصة, مما دعا لظيكر حركة التعريب, كالتي كانت تيدؼ األسماء ب
لكضع مصطمحاتو عربيةو لتمؾ المخترعات, كلكنيا عجزت في بعض المجاالت, 
كالطب, كالصيدلة, كالكيمياء, كالفف, كغير ذلؾ, مما دفع " المكرد جرام" حيف سئؿ 

            ر إلى أف يقكؿ: في مجمس العمـك البريطاني عف تعميـ المغة العربية بمص
؛ ألنيا تفتقر إلى االصطالحات  " إف المغة العربية ال تصمح اليـك لتعميـ العمـك

 .(ُ)العممية كالفنية" 
ى, كمحاكلًة النَّيًؿ منيا, كالقضاًء عمييا,       ثـ ظير بعد ذلؾ تياري العداًء لمفيٍصحى

, كالتأخًر, كالعجًز عف مكاكبة  الحضارة الغربية, كصاحب ذلؾ الدعكةي كاتياًميا بالعقـً
إلى التجديد في األدب كالشعر, كاالعتماد عمى اآلداب الفرنسية, كاإلنجميزية, 

                                           

, ّٖ/ ِـ, عػف كتػاب: األدب الحػديث د/ عمػر الدسػكقيَُٕٗمارس  ّراجع: جريدة المكاء  (1)
 ـ.َََِىػ ػ َُِْط: دار الفكر ببيركت, ط/سابعة 
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ُِْٔ 

كغيرىما مف اآلداب الغربية, ككذلؾ الدعكة إلى تجديد األلفاظ بما يتناسب مع 
ب تطكرات العصر, بؿ كصؿ األمر إلى الدعكة إلى تعىمًُّد الخطأ مف الشعراء كالكتَّا

الذيف كانكا ييكصفكف آنذاؾ بأنيـ " كبار", كيزعمكف أٌف ما يتنابزكنو بأفكاىيـ, 
لمنشء الصاعد مف قيكد المغة كعبكدية سمطانيا,  اكيديسكنو في كتاباتيـ, ييعدُّ تحريرن 

إلى كممةو كردت في بعًض  امعاصرن  ايقكؿ األستاذ عمي النجدم: نٌبو أحد النقاد شاعرن 
, فأجاب الشاعر: "أنا المغة", يريد أٌف لو قصائًده ال ييًقرُّ  ىا الذَّكؽي العربيُّ األصيؿي

ية في أف يختار مف األلفاظ ما يكافؽ ذكقىو, سكاءه رضيت المغةي أـ  مطمؽى الحرَّ
, كاتجاه آخر ال  كرىت, كماداـ ييرضى ذكقىو ىك, فال عميو, كلك غضب ألؼي ليغىكمّّ

كىك ػ كما يزعـ فريؽ -مشيخ عمي النجدم كالكالـ ل –يقؿ خطكرة عف ىذا االتجاه 
مف الناس ػ مف حؽ الشاعر أك الكاتب أف ييخطىء في قكاعد العربية, فإف خطأه 

ثُّو عمى اآخر كبيرن  اثركة لمغة كقكاعدىا, كفي ذلؾ يقكؿ كاتب يخاطب كاتبن  , كيحي
االستزادة مف الغمط: " بؿ خفتي ػ عمى رغـ ما صرحتى بو ػ أف تعكد فتعتصـ مف 
الغمط, اغمط يا صديقي, اغمٍط كأكثٍر مف الغمط, ككٌسر مف ىذه القيكد التي كسَّرى 

كٌسرىا لنا كلو, إٌف أغالطى أكابًر الكيتٌاًب  -يعني طو حسيف  –بعضيا مف قبمؾ, طو 
ؾُّ تحريًر النشًء الصاعد  .(ُ)ىي صى

تركض  كىذه ىي الٌطامة الكبرل التي ألمَّت بعقكؿ ناس ىذا العصر, فراحت     
إلرضاء ىؤالء األعداء, الذيف أسقطكا  اكراء أعداء لغتيـ ركض البيائـ بتعمُّد, طمبن 

حقيقة األدب, كحقيقة التاريخ, كصار ليـ  –كما يقكؿ الشيخ شاكر رحمو اهلل  –

                                           

 .َُٗ, صْٔمغة لعمي النجدم, مجمة رسالة اإلسالـ, العدد: راجع: أنا ال (1)
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الظيكر, كالغمبة, كالسيطرة, عمى الحضارة, كالتفكؽ في الفكر كالعمـ, بؿ آلت إلييـ 
 .(ُ)ياالسيطرة عمى الحياة كم

ككاف نتيجة طبعية لذلؾ, أف تتأثر لغة الصحافة بتمؾ الطامة, كتمؾ الزلزلة,      
فاستخدمت المصطمحات األجنبية في كتاباتيا, بجانب استخداـ بعض األساليب 

كما يقكؿ الشيخ شاكر  –الدارجة, كاأللفاظ العامية, بؿ اتخذت المغة القديمةى كمَّيا 
رايًة, ال بؿ تندُّرن  مادةن لمييٍزءً  –رحمو اهلل  بكؿّْ مىف بىقي عمى  اكالسُّخريًة, كلمنٍُّكتىًة كالزّْ

 . (ِ)شيءو مف المحافظًة عمى سالمًة المغةً 
كقد أثارت ىذه الحممة الجائرة ضد المغة الفصحى سخط األدباء كالكتاب,      

ئيا, كرجاؿ الكطنية المصرية, فقابمكىا بحممة أشد منيا لمحفاظ عمى الفصحى كبقا
كاشتير مف ىؤالء: محمد المكيمحي, صاحب كتاب: حديث عيسى بف ىشاـ, كألفت 
جمعيات مف أدباء مصر لنشر الفصحى كالذكد عنيا, كمقاكمة المغة العامية 
كطغيانيا, كقد أسيـ الشعراء في ىذه المعركة, فنظمكا العديد مف القصائد في ىذا 

 , ككانت قصيدة حافظ إبراىيـ:(ّ)الشأف
ٍعػػػػػ صػػػػػاًتيرىجى  تي لنٍفًسػػػػػي فاتَّيمػػػػػتي حى

 

 كنادٍيػػػػتي قىػػػػٍكًمي اٍحتػػػػػىسىٍبتي حيػػػػاًتي 
 

كاحدةن مف أبمغ كأجكد ما قيؿ في ىذا الشأف؛ كلذلؾ كاف اختيارىا لتككف 
 . مادةن ليذه الدراسة. كعمى اهلل قصد السبيؿ

                                           

, ط: المػدني بجػدة, ٔٗراجع: قضية الشعر الجاىمي في كتاب ابف سػالـ لمشػيخ / شػاكر ص  (1)
, كمػػا ُْْـ, كمػػداخؿ إعجػػاز القػػرآف الكػػريـ لمشػػيخ شػػاكر صُٕٗٗىػػػ ػ ُُْٖط/ أكلػػى 

 ـ.ََِِىػ ػ ُِّْبعدىا, ط: المدني بجدة, ط/أكلى 
 .ُٖٖراجع: مداخؿ إعجاز القرآف الكريـ ص  (2)
               , كالتعريػػػػب فػػػػي القػػػػديـ كالحػػػػديث د/محمػػػػد حسػػػػف َٓ/ ِراجػػػػع فػػػػي ذلػػػػؾ: األدب الحػػػػديث  (3)

  . ـَُٗٗىػ ػ ُُُْ, ط: دار الفكر العربي بالقاىرة ُٗٓعبد العزيز ص
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 متهيذ
 : حافِظ ِإتراهين

حافظ إبراىيـ, كالممقب ىك: محمد حافظ بف إبراىيـ فيمي الميندس, الشيير ب     
بػ" شاعر النيؿ", كلد سنة ألؼ كثماني مائة كاثنتاف كسبعيف مف الميالد, كذلؾ 

عمى تقرير القكمسيكف الطبي حينما أحيؿ إليو حافظ لتحديد سنو عند  ااعتمادن 
أحد أقارب  -تعيينو في دار الكتب, حسبما يركم األستاذ/ محمد إسماعيؿ كاني 

ي ذىبية "سفينة" راسية عمى شاطئ النيؿ بقناطر ديركط ككاف مكلده ف -حافظ 
, يعمؿ امصرين  ابمحافظة أسيكط, حيث كانت تعيش فييا أسرتو, ككاف أبكه ميندسن 

 في تمؾ القناطر, كأمو ىانـ بنت أحمد, مف أسرة تركية, محافظة, عريقة.
عاش في كنؼ أبيو أربع سنكات, ثـ مات أبكه, فعادت بو أمو إلى حي      

 امغربميف بالقاىرة, حيث كانت تقيـ أسرتيا, فكفمو خالو, كالذم كاف يعمؿ ميندسن ال
بتنظيـ القاىرة, فمما بمغ حافظ سفَّ االلتحاؽ بالمدارس ألحقو خالو بالمدرسة 
الخيرية بالقمعة, ثـ المدرسة القريبة االبتدائية, ثـ مدرسة المبتدياف, ثـ المدرسة 

انكية, ثـ انتقؿ مع خالو إلى طنطا, كىناؾ ألحؽ الخديكية, كىما مف المدارس الث
بمدرسة ثانكية الستكماؿ تعميمو, كلكنو مؿَّ الدراسة بيا, ككاف يذىب إلى الجامع 
األحمدم لتمقي العمـك الشرعية كالعربية, فبرع في العربية, كأكلع بالشعر كاألدب, 

لق اءه, ثـ عمؿ مع كحفظ منيما الكثير, ثـ ما لبث أف قاؿ الشعر, كأتقف نظمو كا 
أحد كبار المحاميف بطنطا, ثـ ألحؽ بالمدرسة الحربية, كتخرج فييا عاـ ألؼ 

بالجيش, ثـ نقؿ إلى الشرطة, كالتي  اكثماني مائة ككاحد كتسعيف, كعيف ضابطن 
كانت تستمد ضباطيا مف الجيش آنذاؾ, ثـ أعيد لمجيش مرةن أخرل, ثـ نقؿ إلى 

ئة كتسع كتسعيف أحيؿ مع بعض زمالئو السكداف, كفي سنة ألؼ كثماني ما
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لإليداع, عقب ثكرة قامت بيا فرقة مف فرؽ الجيش المصرم بالسكداف ضد 
 اإلنجميز, ثـ أحيؿ لمتقاعد سنة ألؼ كتسعمائة كثالث.

, ال ينحاز لحزب, كال ينتمي لفصيؿ, مع أنو ا, أبيِّ اكطنين  -رحمو اهلل  -كاف      
ماء األحرار في ذلؾ الكقت, كعمى رأسيـ اإلماـ كاف كثير التردد عمى مجالس الزع

محمد عبده, كمصطفى كامؿ, كسعد زغمكؿ, كمحمد فريد, كمحمكد باشا سميماف, 
يحاكؿ الصمح بيف الخصـك  اكآؿ أباظة, كآؿ عبد الرازؽ, كغيرىـ, ككاف دائمن 

 , كقربكه إلييـ.االسياسييف, فأحبكه جميعن 
مف السكداف بإحدل قريبات زكجة خالو, بعد عكدتو  -رحمو اهلل  -تزكج      

, حيث طمقيا بعد الزكاج ببضعة أشير, دكف أف كلكف الحياة لـ تدـ بينيما طكيالن 
 ينجب منيا, كلـ يتزكج بعدىا.

مف أبكاب الشعر إال قاؿ فيو أقكل القصائد  ابابن  -رحمو اهلل  -لـ يترؾ حافظ      
ما يقكؿ ػد/ محمد عبد المنعـ ك -الشعر الكطني, حيث كاف  اكأجكدىا, خصكصن 

كأنو يحسُّ الحياة بأعصاب عارية, كيتمقى بيذه األعصاب الحٌساسة كقع  -خفاجي
الحياة, ثـ ينقميا إلى الناس مصكرةن في شعر جزؿ, رصيف, سيؿ الكركد عمى 

 األذف, سريع النفاذ إلى القمب.
 ية, يقكؿ ارتجاالن سريع الحفظ, قكم الذاكرة, حاضر البدي -رحمو اهلل  -كاف      
, كأخرل ال يعرض شعره عمى الناس إال بعد تيذيبو كتنقيحو, كفي كؿٍّ جاء اأحيانن 

شعره مشرؽ الديباجة, جزؿ المفظ, محكـ النسج, رصيف القافية, ييرل معناه في 
 ظاىر لفظو.

كفي يـك الحادم كالعشريف مف يكليو عاـ ألؼ كتسعمائة كاثنيف كثالثيف,      
شاعر حافظ إبراىيـ, كانقطع شعره, كفاضت ركحو إلى بارئيا, تاركة سكت صكت ال
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ِْٔٓ 

ىذا التراث اإلنساني, العربي, الكطني, اإلسالمي, يمأل الككف بجكدتو, كصدقو, 
خالصو, رحـ اهلل شاعر النيؿ رحمة كاسعة, كأسكنو فسيح جناتو  .(ُ)كا 

رحمو اهلل, أك فيي مف ركائع شعر حافظو  -محؿ الدراسة  -أما عف القصيدة      
ًر شعره  قاليا في ثالثة  - (ِ)كما يقكؿ د/ شكقي ضيؼ رحمو اهلل -مف غيرى

, يينىدّْدي خالليا بأعداء الفصحى, كيردُّ اتيامىيـ ليا بالعقـ كالجمكد, اكعشريف بيتن 
كييثبت أنيا ال تزاؿ حيةن, ثريةن, معطاءةن, كسعت كتاب اهلل حينما نزؿ, كال تزاؿ قادرةن 

باستسالـ أىميا لمحاكلة  اعاب كؿ ما ييستحدث مف حضارات البشر, معرضن عمى استي
بانبيارىـ بمغات الغرب كالفخر بتعمميا, ثـ  االغرب التي ال تيدأ لمنيؿ منيا, كأيضن 

ألعظيـً قدماًء العرب في أرض الجزيرة بالسُّقيا, ثـ عرض لما  –بمساف المغة  –دعا 
عمى لساف المغة  –فيصحى كالنيؿ منيا, ثـ أنكر تيسيـ بو لغةي الجرائد في إضعاًؼ ال

يـ عنيا, إلى لغةو, مخمكطةو, مغمكطةو, نفثت فييا لغاتي الغرب  – عراضى ىجرى قكًميا كا 
, كاستنياًض النفكًس, لبثّْ ركح  ـً نفثةى ًغؿٍّ مسمكمةو, ثـ يختـ القصيدة بشىٍحًذ الًيمى

ال فسكؼ تمكت مكتةن ال , كا    حياةى بعدىا.الحياة في المغة مف جديدو
عمى بحر الطكيؿ, ذلؾ البحر الذم قؿَّ النظـ فيو في  -رحمو اهلل  -نظميا      

ؿى شعراؤه  , ك عصرو فضَّ الشعر العمكدم, اإليقاعى القصيرى السريعى, عمى الشعر الحرَّ

                                           

كمػػا بعػػدىا,  ٗكػػاني ص راجػع فػػي حياتػػو كشػػعره: مقدمػػة الػػديكاف لألسػػتاذ / محمػػد إسػػماعيؿ  (1)
ـ, ُٕٖٗضبط كشرح: أحمد أميف, كآخريف, نشر: الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب, ط/ثالثػة 

ـ, كدراسػػات فػػي ََِِ, ط: دار العمػػـ ببيػػركت, ط/ خامسػػة عشػػرة ٕٔ/ ٔكاألعػػالـ لمزركمػػي
كمػػا بعػػدىا, ط: دار  ُُْ/ ُاألدب العربػػي الحػػديث كمدارسػػو د/ محمػػد عبػػد المػػنعـ خفػػاجي 

 ـ. ُِٗٗىػ ػ ُُِْيؿ ببيركت, ط/أكلى الج
, ط: دار المعػارؼ بمصػر, َُٗراجع: األدب العربي المعاصر في مصػر د/ شػكقي ضػيؼ ص (2)

 ط/ ثالثة عشرة. 



 

  

 

 
ظَّيا بىٍيفى أىٍىًميىا قصيدة حافظ إبراىيـ   ًبيَّةي تىٍنًعي حى                                              حبيب سميماف د/ صالح"  دراسة بالغية نقدية"  المغةي العىرى

 

ِْٔٔ 

كاف البحر المفضؿ لدل أسالفيـ؛ إذ بحر الطكيؿ  اإليقاًع الطكيًؿ البطيئ, مع أفك 
ـى عميو   .(ُ)أكثر مف ثمثي الشعر العربي –كما يقكلكف  -نيًظ

كدراسة القصيدة في ىذا البحث تقـك عمى تقسيميا ألغراضو بالغيةو, ثـ ذكًر      
, ثـ شرحو مكجزو لمعاني ىذه األبيات, ثـ تحميًؿ األبياًت تحميالن   أبياًت كؿّْ غرضو

, مع ربط األسمكبابالغين  بالسياؽ, كالكشؼ  , يكشؼ عف جماًليا مفرداتو كتراكيبى
عف مدل مالءمة كؿّْ أسمكبو لسياقو, كقد سيبؽى التحميؿ بمقدمة كتمييد, كأيعقب 

 بخاتمة, كفيرسة ألىـ المصادر كالمراجع التي أفادت منيا الدراسة. 
 كنبدأ بعرض نص القصيدة كما كرد في ديكاف حافظ الذم اعتمدت عميو الدراسة    
 :يقكؿ رحمو اهلل , 

ٍعػػػػػػتي ػػػػػػػ ُ صػػػػػػاًتي رىجى  لنٍفًسػػػػػػي فاتَّيمػػػػػػتي حى
 

 اٍحتػػػػػػىسىٍبتي حيػػػػػاًتيفكنادٍيػػػػػتي قىػػػػػٍكًمي  
 

ػػػػػكًني بعيٍقػػػػـو فػػػػػي الشَّػػػػباًب كليتىنػػػػػيػػػػػ ِ  رىمى
 

ػػػػػدىاًتي  ـٍ أٍجػػػػػزىٍع ًلػػػػػػقىكًؿ عي ًقمػػػػػتي فمػػػػػ  عى
 

ػػػػػػػا لػػػػػػػـ أًجػػػػػػػٍد ًلعىرىاًئًسػػػػػػػيػػػػػػػػ ّ لىػػػػػػػٍدتي كلمَّ  كى
 ج

ػػػػػػػػػػػػػاالن    كأىٍكفىػػػػػػػػػػػػاءن كىأىٍدتي بىنػػػػػػػػػػػػاًتي ًرجى
 

ايػػػػػػػةن  ااهلًل لىفظنػػػػػػػكًسػػػػػػػٍعتي ًكتػػػػػػػابى ػػػػػػػػ ْ  كغى
 

 كمػػػػا ًضػػػػٍقتي عػػػػف آمو بػػػػو كًعظػػػػاتً  
 

ٍصػػػًؼ آلػػػةو ػػػػ ٓ  فكيػػػؼى أًضػػػيؽي اليػػػكـى عػػػف كى
 

 كتىٍنًسػػػػػػػػػػػيًؽ أىٍسػػػػػػػػػػػمىاءو لميٍخترىعػػػػػػػػػػػاتً  
 

 أنػػػػا البىٍحػػػػري ًفػػػػي أٍحشػػػػاًئًو الػػػػدُّرُّ كػػػػاًمفه ػػػػػ ٔ
 

ػػػدىفىاًتي  ػػػأىليكا الغىػػػكَّاصى عػػػٍف صى  فيػػػٍؿ سى
 

ـٍ أىٍبمىػػػػػى كتىٍبمىػػػػػى ػػػػػػ ٕ كيػػػػػ يحى اًسػػػػػنيفىيىػػػػػا كى  مىحى
 

ػػػػػػػاًتي  ػػػػػػػزَّ الػػػػػػػٌدكاءي أىسى ٍف عى ـٍ كا   كًمػػػػػػػٍنك
 

ػػػػػػػػػاًف فػػػػػػػػػإٌنًنيػػػػػػػػػػ ٖ  فىػػػػػػػػػالى تىًكميػػػػػػػػػكًني ًلمٌزمى
 

فىػػػػػػػاًتي  ـٍ أٍف تىًحػػػػػػيفى كى مىػػػػػػٍيكي ػػػػػػاؼي عى  أىخى
 ج

                                           

راجع: عزؼ عمى كتر الػنص الشػعرم "دراسػة فػي تحميػؿ النصػكص األدبيػة الشػعرية" د/ عمػر  (1)
 ـ.َََِرب, دمشؽ , مف منشكرات اتحاد الكٌتأب العُٕٔمحمد الطالب ص 
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ِْٕٔ 

ٍنعىػػػػػػػةن  اأىرىل ًلًرجػػػػػػػاًؿ الغىػػػػػػػٍرًب ًعػػػػػػػزِّ ػػػػػػػػ ٗ  كمى
 

ـه بًعػػػػػػػػزّْ ليغػػػػػػػػاتً   ػػػػػػػػزَّ أىٍقػػػػػػػػػكا ـٍ عى ػػػػػػػػػ  ككى
 

كٍ ػػػػػػػػ َُ َى ـٍ بػػػػػػػالميعًجزاتً أىتى  اتىفىنُّننػػػػػػػ ا أىمىييػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػاتً   ـٍ تأتػػػػػػػػػػيكفى بالكًممى  فيػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػتىكي
 

اًنػػػػًب الغىػػػػٍرًب ناًعػػػػبه ػػػػػ ُُ ـٍ ًمػػػػٍف جى  أييطػػػػًربيكي
 

يىػػػػػاًتي  بيػػػػػًع حى  يينػػػػػاًدم ًبػػػػػػكىأًدم فػػػػػي رى
 

ػػػػػػػػػ ُِ كفى الطَّيػػػػرى يكمن ػػػػري ًممػػػػتيـي  اكلػػػػك تىٍزجي  عى
 

ػػػػػػا تىٍحتػػػػػػ  ػػػػػػتاتً  وي بمى ػػػػػػػٍثرىةو كشى  ًمػػػػػػٍف عى
 

ػػػ سىػػػقىى اهللي فػػػي بىٍطػػػًف الجًزيػػػرةً ػػػػ ُّ  اأىٍعظيمن
 

 ا أٍف تىًمػػػػػػػػػيفى قىنػػػػػػػػػاًتيمىييىػػػػػػػػػيىًعػػػػػػػػػزُّ عى  
 ج

ًفٍظتيػػػػوػػػػػ ُْ ًفٍظػػػػفى ًكداًدم ًفػػػػي الًبمىػػػػى كحى  حى
 

ػػػػػػػػػرىاتً   ػػسى  لىييػػػػػػػػٌف بػػػػػػػػػًقىٍمبو دىاًئػػػػػػػػػـً الحى
 

ٍرتي أىٍىػػػؿى الغىػػػٍرًب كالشَّػػػٍرؽي ميٍطػػػًرؽه ػػػػ ُٓ فىػػػاخى  كى
 

يىػػػػػػػػاءن ًبًتٍمػػػػػػػػؾى األىٍعظيػػػػػػػػـً النًَّخػػػػػػػػػرىاتً    حى
 

ٍزلىقنػػػػػػػ أىرىل كيػػػػػػػؿَّ ػػػػػػػػ ُٔ راًئػػػػػػػًد مى  ايىػػػػػػػٍكـو بالجى
 

 ًمػػػػػػفى القىٍبػػػػػػًر ييٍدًنيػػػػػػػًني ًبغىيػػػػػػًر أىنىػػػػػػاةً  
 

ػػػػٌجةن ػػػػػ ُٕ  كأىٍسػػػػمىعي لمكيتٌػػػػاًب ًفػػػػي ًمٍصػػػػرى ضى
 

اًئًحػػػػػػػػػػػًيفى نيعىػػػػػػػػػػاًتي  ـي أفَّ الصَّ  فىػػػػػػػػػػأىٍعمى
 

ـي ػػػػ ُٖ ػػػٍنيي ريًنػػػي قىػػػٍكًمي ػ عىفىػػػا اهللي عى  ػ أىيىٍيجي
 

كىاةً  ةًإلىػػػػػػػػى ليغىػػػػػػػػػػو   ـٍ تٌتًصػػػػػػػػٍؿ ًبػػػػػػػػػري  ٍلػػػػػػػػ
 

ػػا سىػػرىلػػػ ُٗ  سىػػرىٍت ليكثىػػةي االٍفػػًرٍنًج ًفييىػػا كىمى
 

ًسػػػػػيًؿ فيػػػػػرىاتً    ليعػػػػػابي األىفىػػػػػاًعي ًفػػػػػي مى
 

ػػػػٍبًعيفى ريٍقعػػػػةن ػػػػػ َِ َـّ سى ػػػػ ػػػػاءىٍت كثىػػػػٍكبو ضى  فىجى
 

ػػػػػػػػػػػػػكَّمةى األىٍلػػػػػػػػػػػػػكاًف ميٍختىًمفىػػػػػػػػػػػػػاتً    ميشى
 

اًفػػػػؿه ػػػػػ ُِ ٍمػػػػعي حى ػػػػًر الكيتٌػػػػاًب كالجى  ًإلىػػػػى مىٍعشى
 

ػػػػاًئي بىٍعػػػػدى بىٍسػػػػ  ػػػػٍطتي رىجى ػػػػكىاًتيبىسى  ًط شى
 

ٍيػػػتى ًفػػػي الًبمىػػػىػػػػ ِِ يىػػػاةه تىٍبعىػػػثي المى  فإٌمػػػا حى
 

ػػػػػكًس ريفىػػػػػاًتي ًفػػػػػيكتيٍنًبػػػػػتي    ًتٍمػػػػػؾى الرُّمي
 

ػػػػػػػػاته ال ًقيػػػػػػػػػىامىةى بىٍعػػػػػػػػدىهي ػػػػػػػػػ ِّ ٌمػػػػػػػػا مىمى  كا 
 

ػػػػاتً   ـٍ ييقىػػػػٍس ًبمىمى ػػػػاته لىعىٍمػػػػًرم لىػػػػ مىمى
(ُ) 

 

 : واآلى إىل حتليل القصيذة
                                           

 .ِّٓراجع القصيدة في: ديكاف حافظ إبراىيـ ص (1)
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  أولً 
  والعقن املطلع ودفع التهام تاجلوىد

  ٔ: ُاألبيات: 
صػػػػاًتيػػػػػ ُ ٍعػػػػتي لنٍفًسػػػػي فاتَّيمػػػػتي حى  رىجى

 

 اٍحتػػػػىسىٍبتي حيػػػاًتيفكنادٍيػػػتي قىػػػٍكًمي  
 

ػػػػكًني بعيٍقػػػػـو فػػػػي الشَّػػػػباًب كليتىنػػػػيػػػػػ ِ  رىمى
 

ػػػػدىاًتي  ـٍ أٍجػػػػزىٍع ًلػػػػػقىكًؿ عي ًقمػػػػتي فمػػػػ  عى
 

ػػػػػػا لػػػػػػـ أًجػػػػػػٍد ًلعىرىاًئًسػػػػػػيػػػػػػػ ّ لىػػػػػػٍدتي كلمَّ  كى
 ج

ػػػػػػػػػػػاالن    ٍدتي بىنػػػػػػػػػػاًتيكأىٍكفىػػػػػػػػػػاءن كىأى  ًرجى
 

ايػػػػػػةن  اكًسػػػػػػٍعتي ًكتػػػػػػابى اهلًل لىفظنػػػػػػػػػػػػػ ْ  كغى
 

 كمػػػا ًضػػػٍقتي عػػػف آمو بػػػو كًعظػػػاتً  
 

ٍصػػًؼ آلػػةو ػػػ ٓ  فكيػػؼى أًضػػيؽي اليػػكـى عػػف كى
 

 كتىٍنًسػػػػػػػػػيًؽ أىٍسػػػػػػػػػمىاءو لميٍخترىعػػػػػػػػػاتً  
 

 أنػػػا البىٍحػػػري ًفػػػي أٍحشػػػاًئًو الػػػدُّرُّ كػػػاًمفه ػػػػ ٔ
 

ػػدىفىاًتي   فيػػٍؿ سىػػأىليكا الغىػػكَّاصى عػػٍف صى
 

******* 
إليو أمرم,  دت لنفسي, كتأممت حالي, كما آؿى يقكؿ عمى لساف المغة: عي      

أصدؽ ما رىمىٍكًني بو  في مقدرتي عمى مكاكبة العصر كمستحدثاتو, ككدتي  فشككتي 
, امف الجمكد كالقصكر, كاستنجدت بقكمي كالناطقيف بي, فمـ أجد منيـ ميجيبن 

ٍيعاًف الشباب, كليتني كنتي فاحتسبت حياتي عند اهلل, لقد رمكني بال عقـ, كأنا في رى
كذلؾ حتى ال يىٍحزينيًني ىذا االتياـ, ككيؼ يرمكني بذلؾ, كقد نزؿ بي القرآف الكريـ, 

 فمـ أضؽ بشيء منو.
يجد أنيا مبنيةه عمى أسمكب  -كفي القصيدة كمّْيا  -كالمتأمؿ في ىذه األبيات      

قـك في تحكيؿ المعنكيات كالكائنات غير االستعارة المكنية, ذلؾ األسمكب الذم ي
لو في نقؿ تمؾ األشياء مف عالميا الخفي  الحية عمى التشخيص كالتجسيد, ككسيمةو 
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ِْٔٗ 

, يىٍنًبضي بالحياًة, كالحركًة,  , ظاىرو كيىبيكحي غير الحي أك الصامت, إلى عالـو آخرى جديدو
 .بآالًمو كآماًلو

 ,ا, ناطقن ا, حيِّ اتمؾ القصيدة إنسانن فالمغة العربية صارت بيذا األسمكب في      
, ايرجع لنفسو, كيتيميا بالتقصير, ثـ يمتفت إلى قكمو, فينادييـ, مستصرخن  ,اميفكّْرن 

لذلؾ, كما كاف آباؤىـ مف قبؿ, كلكنو سىٍرعافى ما  أنيـ ال يزالكف أىالن  ا, ظانِّ امستنصرن 
, لىمَّا ي , كانكساًر نفسو , كضياًع رجاءو رل تقاعسىيـ, كتخميىيـ, ينقمب بخيبة أمؿو

دبارىىـ, فيحزف لذلؾ حزنن  , كيكقف أف حياتو أكشكت أف تنتيي, فيحتسب اشديدن  اكا 
تمؾ الحياةى عند اهلل .... كىكذا يصير ىذا األسمكب العاـ الذم بيني عميو نظـ 

 -كما يقكؿ الشيخ رحمو اهلل عف االستعارة كالتمثيؿ كالتشبيو  -القصيدة قيٍطباه 
 . (ُ)تيحيط بيا مف جياتيا االمعاني في متصرفاتيا, كقيٍطرن  تدكر عميو

ذا تأممنا المطمع:       كا 
صػػػػػاًتي ٍعػػػػػتي لنٍفًسػػػػػي فاتَّيمػػػػػتي حى  رىجى

 

 اٍحتػػػػىسىٍبتي حيػػػاًتيفكنادٍيػػػتي قىػػػٍكًمي  
 

ـى شاعرو شديًد الًحسّْ بمعاناة لغتو  ابعيدن  عف التشخيص كالتخييؿ, كجدنا أنفسنا أما
طريقة الت تعانييا؛ كلذلؾ بنى أسمكبىو في ىذا المطمع عمى التي كانت كما زال

, بعيدن  عف  االخبرية, التي تيعيف عمى نقؿ ما ييخالط النفسى مف مشاعرى كأحاسيسى
نات نظمو ما  التيييج كاإلثارة, التي تكميفي كراء األساليب اإلنشائية, كما اختار لمككّْ

مف أجمو, كىك تصكيري معاناًة  عف غرض القصيدة الذم سيقت يينبئ مف أكؿ كىمةو 
االستحساف التي  شركطى يحكزي ذلؾ المطمعي كبيذا  كأٌناًت المغًة في ذلؾ الكقت,
بالنسبة لألبيات  يري كيص لممطالع الحسنة المقبكلة, ,كضعيا النقد القديـ األصيؿ

                                           

 ػىُُِْ, تحقيؽ الشيخ/ شاكر, ط: دار المدني بجدة, ط/ أكلى ِٕراجع: أسرار البالغة ص (1)
 ـ. ُُٗٗػ 
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 امفتاحن   -في المطالع الحسنةكما قاؿ العمكم رحمو اهلل  –التي جاءت بعده 
 .(1)كديباجةن لمبراعة لمبالغة,

كتأمؿ مكقع الفاء في: "فاتَّيمتي حىصاًتي", ككيؼ جاءت بعد اإلخبار بالرجكع      
كأف االتياـ, ذلؾ في  اإلى النفس كالتأمؿ العميؽ كاف سببن  الرجكع أفٌ  لمنفس؛ لبياف

, كلـ يأًت حكمن  , رمى بو التسرُّع اطائشن  اذلؾ االتياـ جاء بعد تفكُّرو كتدبُّرو
مع التعقيب كالمباشرة, كترتيب االتياـ عمى الرجكع, كربط الرجكع االستعجاؿ, ك 

لك أردنا ذكرىا كتفصيميا , بيف الحدثيفألحداثو كقعت  اباالتياـ بال فجكةو, اختصارن 
ذلؾ  تي دٍ دَّ في انصراؼ أىمي عني, فرى  " رجعت لنفسي, ففكرت طكيالن لكاف التقدير: 

كما يقكؿ الشيخ شاكر رحمو  –أتيميـ", كىذا  بيني كبينيـ, فاتيمت نفسي, كلـ
 يا التي أسقطيا الشاعر بيف الفعميف,تي نى دى نٍ النفس كدى  حديثي  – في سياؽ مماثؿ اهلل

 وػمي دُّه كتمطي مي الزمفى في الفعؿ الماضي, كتى  ؾي رّْ حى تي  الفاءي يذه فحينما ربط بينيما بالفاء, 
كما يقكؿ أستاذنا د/ محمد أبك  -, أكالزمف في الفعؿ الذم يميو ى تبمغ بو أكؿى ػ, حت

                                           

نقؿ أبك ىالؿ عف بعضيـ قكلو في تمؾ المطالع: ليس ييحمىدي مف القائؿ أف ييعًميى معرفةى مىغزاه  (1)
امًع لكالًمًو في أكًؿ ابتداًئػًو حتػى ينتيػيى إلػى آخػرًه, بػؿ األحسػفي أف يكػكفى فػي صػدًر عمى الس

ٍقًصًده", كما جعؿ ضياء الديف بف األسػير ىػذا النػكع  ٍغزاهي كمى كالًمًو دليؿه عمى حاجًتًو, كميًبيفه لمى
دمػػة مػػف المطػػالع أحػػد األركػػاف الخمسػػة البالغيػػة التػػي أشػػار إلييػػا فػػي الفصػػؿ التاسػػع مػػف مق

الفضػؿ إبػراىيـ, كعمػػى  أبػك تحقيػؽ / محمػد ِْْكراجػع: الصػناعتيف ألبػي ىػالؿ ص . كتابػو
ـ, كالمثػؿ السػائر لضػياء ُٖٔٗ -ىػػ َُْٔمحمد البجاكم, نشر: المكتبة العصرية ببيركت 

تحقيػػؽ/ محمػػد محيػػي الػػديف عبدالحميػػد, نشػػر: المكتبػػة العصػػرية  ِّٔ/ِالػػديف بػػف األثيػػر 
تحقيػػػؽ/ محمػػػد عبػػػد السػػػالـ شػػػاىيف, ط: دار  ٖٔٓز لمعمػػػكم ص ـ, كالطػػػرآُٗٗببيػػػركت 

 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓالكتب ببيركت, ط/ أكلى 
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تمطؿي الفعؿ األكؿ, حتى تصؿى بنيايتو رأسى الفعؿ الثاني, فتتكاصؿ بيا  -مكسى 
 . (ُ)األفعاؿ, كاألحداثي 

, يقاؿ: فالفه       اةي: العقؿي كالمبُّ , كيقاؿ: ىك  كالحىصى ذك حىصاةو, أم ذك عقؿو كليبٍّ
 بي بفي سعد الغىنىكٌم:, قاؿ كعثابتي الحىصاة: ًإذا كاف عاقالن 

ػػػػػػ ـي ًعٍممن  لػػػػػػيس بػػػػػػالظٌَّف أنَّػػػػػػػو اكأىٍعمىػػػػػػ
 

ػػػػػٍرًء فيػػػػػك ذىليػػػػػؿي   ػػػػػٍكلى المى  إذا ٌذؿَّ مى

 

 كأفَّ لسػػػػافى المػػػػرًء مػػػػا لػػػػـ تكػػػػٍف لػػػػو
 

صػػػػػػاةه عمػػػػػػى عىكراًتػػػػػػًو لىػػػػػػدىليؿي   (ِ)حى
 

 

كجيىء بالكاك في صدر الشطر الثاني لػربط الجممػة التػي بعػدىا بالجممػة التػي       
يػػا عمييػػا؛ لػػدخكؿ الجممتػػيف فيمػػا يعػػرؼ بالتكسػػط بػػيف الكمػػاليف, حيػػث قبميػػا كعطف

االتفػػاؽ قػػائـ بينيمػػا فػػي الخبريػػة, كفػػي الفعميػػة المبنيػػة عمػػى صػػيغة المضػػي فػػي 
مػع االتحػاد فػي المسػند إليػو  -لكقكع األحػداث فيمػا مضػى اكتأكيدن  اتحقيقن  -المسند 

 أبمغ كأحسف صكر التكسط.فييما؛ لتدخؿ ىذه الصكرة بذاؾ االتفاؽ فيما يعد مف 
كتأمؿ الدقة في اختيار صيغة المناداة عمى ىذه الكيفية مف االشتقاؽ كالكزف      

"ناديت", كالتي تتيح لممتكمـ إطالةى النطؽ, كمدَّ الصكت, عف طريؽ حرؼ المد 
و مف قمبى  ري خامً ما يي  في مثؿ ىذا السياؽ عمى إخراجً  بو كالميف, كالذم ييعيف الناطؽى 

. حزفو   كأسىن

                                           

ػػػطه ميخيػػػؼه لمشػػػيخ شػػػاكر ص (1) , كنىمى ػػػعبه ػػػطه صى               , نشػػػر: دار المػػػدني بجػػػدة, ِِ ٖػػػػ راجػػػع: نىمى
, ٕٕـ, كقػراءة فػػي األدب القػديـ د/ محمػػد محمػد أبػػك مكسػػى صُٔٗٗىػػ ػ ُُْٔط/ أكؿ 

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗنشر: مكتبة كىبة بالقاىرة, ط/ ثانية 
البيتاف نسبا لكعب بف سعد الغنكم في الصحاح كالمساف "حصى", كنسػبا لطرفػة بػف العبػد فػي  (2)

, ضمف دكاكيف الشعراء العشرة, جمع/ محمد فػكزم حمػزة, ٗٔالحماسة, كىما في ديكانو ص 
 ـ.ََِٕػ ػ ىُِْٖنشر: مكتبة اآلداب بالقاىرة, ط/أكلى 
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ثـ تأمؿ التعبير بػ" قكمي", كما تكحي بو الكممة كاإلضافة لياء المتكمـ في ىذا      
السياؽ مف تمسؾ المغة بأىميا, كالناطقيف بيا, عمى الرغـ مما تعانيو منيـ مف 
رقة, كاأللـ, فيـ قكمي, كأىمي,  , مع اإلحساس بالحسرة, كالحي ؿٍّ , كتىخى عراضو صدٍّ, كا 

ف ىج كا.كعشيرتي, كا   ركا, كتكلَّكا, كجاري
كالفاء في: "فاٍحتىسىٍبتي حياًتي" مثؿ الفاء في: "فاتيمت حصاتي" في التعقيب,      

دىثىيف بال مييمةو, كحديثي النفس المحذكؼي ىنا يمكف تقديره          كالسببية, كربط الحى
عممتي أف , ككجدتيـ قد انصرفكا إلى غيرم, فابػ" كناديتي قكمي, فمـ أجد منيـ مجيبن 

ٍت ىذه الفاءي تمؾ  ال أمؿ في الحياة, فاحتسبتي حياتي عند اهلل ...", كىكذا طىكى
, كتمؾ الدندنةى, كضيَّقت المسافةى بيف "ناديت" ك" احتسبت"؛ لتفتحى مجاالن   األحداثى

ًسيعن  افسيحن  ؛ لتمنحو  اكى ـى عقًؿ المتمقي؛ ليمٌط ىذه المسافةى, كيقٌدرى فييا المحذكؼى أما
بعقًمو كذكًقو  امتعةه عاليةه؛ ألنيا تجعمو قائمن  -كما يقكؿ د/ محمكد تكفيؽ  –بذلؾ 

في نسيًج الصنعًة الشعريًة, كىذا يمنحي الصكرةى الشعريةى تجدُّدىىا كتنكُّعىيا بتنكًُّع 
 . (ُ)القيرَّاًء, فال تىبمىى الصكرةي كال تنضيب

 اًة الخكؼ, ثـ ىي تفيض إحساسن صَّ كالجممة خبريةه ممزكجةه بمرارًة الحزًف, كغي      
 بقرب الكفاة كدنك األجؿ, كمعناىا: فادخرت حياتي عند اهلل.    

حقؽ لمعركض كالضرب  (ِ)كال يخفى أف بناءى البيت عمى طريقة التصريع      
في الحركات كالسكنات, كالكزف, مع االتحاد في الحرؼ األخير كحركتو,  اتساكين 

                                           

, ُُُراجػػع: نظريػػة الػػنظـ كقػػراءة الشػػعر عنػػد عبػػد القػػاىر الجرجػػاني د/ محمػػكد تكفيػػؽ ص (1)
بحػث نشػر فػي مجمػة كميػة المغػة العربيػة فػي شػبيف الكػـك ػ منكفيةػػ العػدد الحػادم كالعشػركف 

 .ػىُِّْ
 التصريع: ىك جعؿ العركض مقفاة تقفية الضرب. (2)
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 –أدل إلى تجانس النغـ, كاتحاد اإليقاع, ككأنو  ,(ُ)احقن ال اكتجانس الكممتيف تجانسن 
عى صكت  -كما يقكؿ أستاذنا د/ محمد أبك مكسى  زى النغـ إلى صدره, كرجَّ ردَّ عىجي

ًنو كنىٍكًحًو عمى نٍفسو كالتناسؽ في اإليقاع كالنغـ, مف ذاؾ التساكم  اكقريبن , (ِ)شىجى
ك" فاحتسبت" في حشك  ما نجده في: "نفسي", ك"قكمي", كفي: "فاتيمت",

الًمٍصرىاعىيًف, حيث ساكل بيف كؿ كممتيف مف ىذه الكممات في الحركات كالسكنات 
ٍرًس, امكسيقين  اكالكزف العركضي كالصرفي, فخرج لذلؾ كمو مطمعيو مخرجن  , عىٍذبى الجى

سىفى النغمًة, ىادئى اإليقاع, متناسبن  مع قيمة ما يحمؿ مف معاني الحزف كاألسى؛  احى
ؾ كمو نستطيع القكؿ بأف ىذا المطمع يعد مف أبرع مطالع الشعر كأبمغيا, كلذل

 –إف شاء اهلل تعالى  –كسكؼ نقؼ معو كقفة أخرل في التعقيب عمى القصيدة 
  لنرل كيؼ ربط حافظه بيف شىطرم ىذا المطمع كمعاني القصيدة كميا.

 كفي البيت الثاني:      
ػػػػكًني بعيٍقػػػػـو فػػػػي الشَّػػػػباًب كليتى   نػػػػيرىمى

 

ػػػػدىاًتي  ـٍ أٍجػػػػزىٍع ًلػػػػػقىكًؿ عي ًقمػػػػتي فمػػػػ  عى
 

مرارة  -عمى لساف الشاعر  -تتصاعد نبرة الحزف كاألسى, كتتجرع المغة       
القسكة كألـ االتياـ, في صكرة اإلفصاح عف سبب اتياـ الحصاة, كاحتساب الحياة, 

 .  بعد الرجكع لمنفس, كمناداة القـك
 لما بينيما مف شبو كماؿ االتصاؿ, ككأف سائالن  كقد فيًصؿى البيتي عما قبمو     

سأؿ: لماذا اتيمًت حصاتىًؾ, كاحتسبًت حياتىًؾ ؟!, فجاء الجكاب: ألنيـ رىمىٍكًني بعيٍقـو 
,  ا... تكليدن  , كثافو منو بأكؿو , كزيادةن في ربًط أكؿو منو بثافو لمكالـً بىٍعًضًو مف بعضو
مضمرةه في الجممة  –أستاذنا د/ أبك مكسى  كما يقكؿ –ذرةى الجممة الثانية ككأفَّ بً 

                                           

 الكممتاف فى جميع حركفيما إال فى حرفيف ال تقارب بينيما.الجناس الالحؽ: ىك أف تتفؽ  (1)
 .ُّص قراءة في األدب القديـ( راجع:  ِ)
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كرفًع درجًة إثارًة  -بإضمار السؤاؿ -, مع ما في ىذا األسمكب مف الكجازة (ُ)األكلى
المخاطًب كحمًمو عمى التفكيًر إلى مىدىل
, ثـ إنؾ كاجده في االستمرار في إجراء (ِ)

 الرمي كاالتياـ.لكقكع  ا, كتحقيقن ااألسمكب عمى صيغة الفعمية الماضكية, تأكيدن 
 -بطريؽ االستعارة التصريحية التبعية في معنى الفعؿ  -كتأمؿ التعبير بالرمي      
مف االتياـ في ىذا السياؽ, كما في ذلؾ مف المبالغة في شدة التأثير,  بدالن 

في صكرةو,  -ذلؾ الشيء المعنكٌم  -كاإلحساس بمرارة الحدث, مع نقؿ االتياـ 
 يا الدماء.مندفؽ مرئيةو, ميًميتةو, تت

ٍرًميَّ بو ىنا ىك العقـ, كالرمي بو      أكقع كأكجع مف  -مع أنو معنكم -ثـ إٌف المى
مع النساء, كالمغة صارت بيذا التشخيص  اخصكصن  -الرمي بالسياـ كالنّْصاؿ 

ألف معناه: عدـ القابمية لإلنجاب كالتكاثر, كىذا فيو انقطاعه لمنسؿ,  -كاحدةن منيف
بناءي الكممة عمى صيغة التنكير؛ لما فييا مف  اكلد, كزاد األسمكبى مرارةن كألمن كافتقاده لم

ال أمؿى معو                مف التعظيـ كالتفخيـ, فقد رىمىكىا بعقـو  امنح المعنى مزيدن 
مع حذؼ  -في تحقيؽ األمكمة كالتمتع بالكلد, ثـ إنو عقـه في كقت "الشباب"

كليس في زمف الشيخكخة, فيككف  -ما ىك أىـ, كأكلى  عمى اكتركيزن  االمضاؼ إيجازن 
 ف. كى ىٍ كقعيو أخؼَّ كأى 

, عف أمنيةو,        كالكاك في: " كليتىني عىًقمت" لالستئناًؼ, كابتداًء حديثو جديدو
غريبةو, عجيبةو, صاغيا الشاعر بأسمكب اإلنشاء الطمبي, الذم تتصدره أداة التمني 

", كالذم "ليت"؛ ليصرح بيذه األمنية الغ ريبة, العجيبة, في خبر تمؾ األداة "عقمتي

                                           

, نشر: مكتبة كىبػة بالقػاىرة, ط/ ُِّراجع: دالالت التراكيب د/ محمد محمد أبك مكسى ص  (1)
 ـ.ُٕٖٗىػ ػ َُْ ٖثانية 

تػػ / حمػدم محمػدم  ٗٗعمػـك ص راجع ما قالو السكاكي في بالغة ىذا الفصؿ فػي: مفتػاح ال (2)
 قابيؿ, المكتبة التكفيقية بالقاىرة.
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مع تمني تحقًؽ ىذا العقـً في الزمف الماضي  اعمى صيغة المضي, تالؤمن  اجاء مبنين 
مع صدؽ اإلحساس بإرادة كقكع الميتمنَّى؛ حتى ال يككف  اقبؿ االتياـ بو, كتجاكبن 

الكقكًع؛ ألنو تمنٌي  ىذا الجزع الذم حدث بذاؾ االتياـ, كالميتمنَّى ىنا مستحيؿي 
حدكًث شيءو في الماضي السحيؽ, كتمؾ ىي طبيعةي التمني كطبيعة المعنى في باب 

مف  –كما يقكؿ أستاذنا د/ محمد أبك مكسى  – سمكبالتمني, مما يجعؿ األ
ٍقًع كالتأثيًر؛ ألنؾ في مكاًقًعًو تجدي نفسن  , ثـ إٌف  ااألساليب ذاًت الكى ظىًمئىةن إلى شيءو

 .    (ُ)أه ال ييركىل, أك ييستبعدي ًريُّوظمأىا ظم
ثـ إنو لٌما كانت ىذه األمنية بتمؾ الغرابة, صرَّح الشاعر بسبب تمنييا بالجممة     

الميصدَّرة بفاء السببية: " فمـ أجزىٍع لقىكًؿ عيداتي", مع النص عمى كصؼ مىٍف رىمىكىا 
زىعي: نىًقيضي الصَّ  , كالتعبير بيذه الكممة أنسب (ِ)ٍبرً بذلؾ بالعيداة, أم: األعداء, كالجى

ر ػلمسياؽ الذم ييشخّْص فيو الشاعر المغة, كييجرم عمييا صفاًت األحياًء, مف التعبي
بيوي ػره قمبػزف أمػ؛ ألف الحابالحزف, إذ لك قاؿ: فمـ أحزف, لـ يكف شيئن  , ال يىٍصحى يّّ

زىعه, فيك كا   , أما الجى ادٍّ أك معاكسو ف كاف قمبياه, إال أنو صدكري فعؿو أك قكؿو ميضى
يصرؼ اإلنساف عما ىك بصدده,  -كما يقكلكف  –يصحبو شيءه مف ذلؾ؛ ألنو 

, كالتعبير بما يصحبو ردة فعؿ أبمغ في سياؽ التشخيص مف التعبير (ّ)كيقطعو عنو
 , كالبيت كمو دليؿ براءة العقؿ مف اتياـ المغة لو بالتقصير في البيت األكؿ. بغيره

                                           

 .ُٓٗراجع: دالالت التراكيب ص  (1)
 لساف العرب: جزع.( 2)
, تحقيػػؽ/ عػػدناف ّْٓراجػػع فػػي الفػػرؽ بينيمػػا: كتػػاب الكميػػات ألبػػي البقػػاء الكفػػكمي ػص (3)

التكقيؼ عمػى ـ, ك ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗدركيش, كمحمد المصرم, ط: مؤسسة الرسالة ببيركت
, تحقيػػؽ د/محمػد رضػػكاف الدايػػة, ط: دار الفكػػر ببيػػركت, ِِْميمػات التعػػاريؼ لممنػػاكم ص

 ـ.َُٗٗ -ىػ َُُْط/أكلى 
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  :  ثالثالبيت ال أما   
ػػػػػػا لػػػػػػـ أًجػػػػػػٍد ًلعىرىاًئًسػػػػػػي لىػػػػػػٍدتي كلمَّ  كى

 ج

ػػػػػػػػػػػػػاالن    كأىٍكفىػػػػػػػػػػػػاءن كىأىٍدتي بىنػػػػػػػػػػػػاًتي ًرجى
 

عما قبمو بطريؽ الفصؿ كاالستئناؼ, زيادةن في المفت كالتنبيو عمى  امقطكعن فقد جاء 
أٌف المعنى الذم يحممو ىذا البيت مف المعاني الشريفة, النفيسة, التي يجب أٍف 

عما قبمو لشبو كماؿ  مينىبّْيىةو الفتةو, كيجكز أف يككف البيت مفصكالن تيبنى بطريقةو 
االتصاؿ, كتككف جممة االستئناؼ حينئذو محذكفةن, كالمذككري بمنزلًة الجكاًب عف 
سؤاؿو تيًثيريهي الجممةي المحذكفة, كالتقدير: فما قكلؾ في ىذا االتياـ, فيككف الجكاب: 

آخر, ىك: لماذا كذبكا, فتأتي جممة:" كلدت ..."  كذبكا, كىذا الجكاب يثير سؤاالن 
ٌدر بيا ىذا البيت بمنزلة الجكاب عف ىذا السؤاؿ, كعمى كؿٍّ فاألسمكب ىنا  كالتي صي
جارو عمى نسؽ الصياغة الخبرية التي جرل عمييا أسمكب البيتيف السابقيف, كالتي 

ر حسرةن كحزنن   .اتتفجَّ
نما كتأمؿ المعنى الذم يحممو ىذا البي      ت: فالمغة ليست بعقيمةو كما ادَّعىكا, كا 
باستعارة الكممة بطريؽ االستعارة التصريحية  -كليكده, ثـ إنيا كلكده لعرائسى  ىى

ضفي عميو مف لأللفاظ كالمفردات, استعارةن تنعكس عمى المستعار لو, فتي  –األصمية 
, الحسف كالجماؿ المألكؼ في المستعار منو, ما ال يىٍقكىل عمى نقم و أمُّ أسمكبو آخرى

ميكًع التي بينيت عمييا الكممةي عمى الكثرًة الكاثرًة التي ال  مع داللًة صيغًة ميٍنتىيىى الجي
 تيعىٌد.
...." إلى آخر البيت, ترشيحه لالستعارة  كقكلو: "كلمَّا لـ أًجٍد لعرائسي ًرجاالن      

لعرائسى جميمةو كميعىدَّةو  ,المكنية في: "كلدت", فالمغة كأنيا تتحدث عف كالدةو حقيقيةو 
, فمما لـ تجد ليف الرجاؿ األكفاءى  , صكنن لرجاؿو أٍكفىاءو ليف مف أٍف  ا, دفنتيف حيَّاتو

كأكفاء" ترشيحه  ييدىنٍَّسفى بالزكاج ممف ىـ دكنيف في الشرؼ, كالحسب, كقكلو: "رجاالن 
ىك العرائس الستعارة العرائس لمفردات المغة؛ ألنو مف مالئمات المستعار منو, ك 
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الحقيقية, كالتنكير فييما لمتعظيـ, كىذه الداللة تمتد مف ىذيف المفظيف؛ لتصؿ إلى 
 أعمى كأشٌد. اكتشريفن  ا, فتمنحو تعظيمن االمكلكد الذم لـ تجد لو أمو كفئن 

كاألٍكفىاءي: جمع كيؼءو, كالكيؼءي: النظير كالميساكم, كمنو الكىفىاءة في الٌنكاح,      
ٍكجي مساكين كىك أىف يككف  سىًبيا, كًديًنيا, كنىسىًبيا, كبىٍيًتيا, كغيًر  االزى لممرأىًة في حى

, كعىٍطؼي األٍكفىاًء عمى الرجاؿ بالكاك يفيد المغايرة, كلك أسقطنا الكاك لصار (ُ)ذلؾ
آخرى غيرى الكصفية؛ فأتى  اأراد شيئن  االمعطكؼي كصفاه لممعطكؼ عميو, كلكفَّ حافظن 

ًفيٍّ إلى أف المغةى إنما أرادت لبناتً بالكاك؛ ليكمئ مف طى  صؼ ف يتٌ يا مف الرجاؿ مى ٍرؼو خى
ف: الرجكلة, كالكفاءة, أك المساكاة في الحسب, كالديف, كالنسب, يف الكصفييذب

عف عدـ كجكد الرجاؿ األكفاء في ذلؾ الكقت ( ِ)كغير ذلؾ, كالبيت كمو كناية رمزيةه 
ـ, لفرَّعكا مف أصكؿ لغتيـ ما يناسب كؿَّ مف أىؿ المغة, الذيف لك نيجكا نيجى أسالفي

مستحدث, كصيغة المضي "كلدت" تدؿ داللةن قاطعةن كأكيدةن عمى إحساس المغة 
بامتالكيا مف األلفاظ ما ييغني عف التعريب, كلكنيا حجبت ىذه األلفاظ عف ىؤالء 

 ا لـ تجد مف بينيـ الكيؼءى ذا العـز كالًجدّْ في البحث كالتنقيب.لمٌ 
 -رحمو اهلل  – تأمؿ الدقة كالبراعة في بناء كنظـ ىذا البيت؛ إذ بدأه حافظك      

لكجكد عمى االسـ الظاىر ا, فحذؼ المفعكؿ ؛ ليكقع نفي  بقكؿ المغة: "كلدت"
مف الضمير ؛ إذ لك ذكر المفعكؿ مع "كلدت" لصار تقدير الكالـ:  "لعرائسي" بدالن 

يقاع الكجكد المنفي , أك نفى الكجكد ...  رجاالن كلدت عرائس , كلما لـ أجد ليف  , كا 
أبغ مف إيقاعو عمى الضمير , كىذا البناء يشبو قكؿ البحترم  , عمى االسـ الظاىر

: دد كالمجد كالمكاـر مثال , ثـ طابؽ حافظ كممة    : قد طمبنا فمـ نجد لؾ في السؤ

                                           

 لساف العرب: كفأ.  (1)
الرمز ىك أف تشير إلى قريب منؾ عمػى سػبيؿ الخفيػة, كالكنايػة الرمزيػة: ىػي الكنايػة القريبػة ( 2)

 صمي ك المعنى الكنائي, مع خفاء المعنى. التي ال كسائط فييا بيف المعنى األ
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 اتيف جناسن : "كأدت" قبؿ اآلخر, كجانس في الكقت نفسو بيف الكمم" كلدت " بكممة 
ـر االتياـ, كتشنيع قي االحقن  بح االنصراؼ, مع تحسيف اإليقاع, , زيادةن في تبشيع جي

"؛ إشارةن إلى أنيا كلدت مف المفردات كالنغـ كتجكيد الكزف , ثـ جعؿ المكلكدى "عرائسى
نما يحتاج  كالتراكيب ما ىك صالحه كميعىدّّ كميييٌيأه لالستعماؿ, ال يحتاج إلى كقت, كا 

 لى القرائح النقية, كالعقكؿ المتفتقة, التي تجكد بو, ثـ جعؿ بعد ذلؾ المكءكدى فقط إ
, إيماءن إلى أٌف ىؤالء العرائسى لمَّا لـ يجدف مف ييحسف معاممىتيف, كالمحافظةى  بناتو
رّْدىف مف حمييف؛, فتأخرف, كرجعف إلى الكراء, كًصٍرفى في  عمييف, قد عيطّْمف, كجي

, فمما صرف كذلؾ, كصار حاؿ الرجاؿ ال يكجد بينيـ مف ىك عيف األـ بناتو صغيراتو 
يف الضيـ كالضياع, فرأت أف كأدىف أىؿه ليف, خافت عمييف األـ مف أف يمحقى 

أصكف ليف, كأىكف عمييا مف تركيف عمى ىذه الحالة, فمـ تتردد في ذلؾ, كفي ىذا 
ىدار قي مة نفائسيا, إشارةه إلى تكقع المغًة استمراريةى أىميا في إضعافيا, كا 

 كاالنصراؼ عنيا إلى غيرىا.    
 كبعد تقرير معنى الكالدة, كدفع االتياـ بالعقـ يأتي البيت التالي:      

ايػػػػػػةن  اكًسػػػػػػٍعتي ًكتػػػػػػابى اهلًل لىفظنػػػػػػ  كغى
 

 كمػػػا ًضػػػٍقتي عػػػف آمو بػػػو كًعظػػػاتً  
 

ػ اكػذلؾ عػف سػابقو, كمبنينػ امقطكعن  ة عمػى األسػمكًب الخبػرمّْ المبنػيّْ عمػى صػيغ اأيضن
, كيفيػدي زمنييػا القطػعى بكقػكًع  الميضيّْ المتصدّْرًة, كالتي يفيد معناىػا اإلحاطػةى كالشػمكؿى
الحػػدًث فػػي الػػزمًف الماضػػي, كتأمػػؿ الدقػػةى فػػي تأكيػػًد معنػػى االسػػتيعاًب بنفػػي نقػػيًض 

 المثبت "كسعت" في صدر الشطر الثاني: "كما ضقت".
كالكناية في مقاـو يتحدث فيو ك"كتاب اهلل" كناية عف مكصكؼ, كىك القرآف,      

عرفتو  كتابو  الشاعر عمى لساف المغة عف أنيا كسعت بألفاظيا كتراكيبيا أعظـى 
البشرية أبمغ مف التصريح؛ ألنيا مكَّنت الشاعر مف صياغة األسمكب عمى طريقة 

 إلضافتو لمفظ الجاللة. اكتشريفن  ااإلضافة التي منحت المضاؼ تعظيمن 
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كالغاية, كاآلم, كالعظات, إشارةه إلى أف القضيةى قضيةي ألفاظو كفي ذكر المفظ,      
, كأف المغةى أصيبت بانتكاسةو في ىذا الزمف في كؿٍّ منيما, كتنكيري الكمماتً   كمعافو

ـى كتاًب اهلل ألفاظن  الثالثةً  ـى كتفخي , كمقاصد.    ايفيدي تعظي , كعظاتو  , كمعاًنيى
 كالفاء في صدر البيت:     

ٍصػػًؼ آلػػةو فكيػػؼى أًضػػي  ؽي اليػػكـى عػػف كى
 

 كتىٍنًسػػػػػػػػػيًؽ أىٍسػػػػػػػػػمىاءو لميٍخترىعػػػػػػػػػاتً  
 

فاء الفصيحة, أغنت عف شرطو محذكؼو يدؿ عميو السياؽ, كالتقدير: إذا كنتي كسعتي 
كتابى اهلل حػيف نػزؿ, كلػـ أىًضػٍؽ بشػيءو منػو, عمػى الػرغـ ممػا جػاء فيػو مػف األلفػاظ 

لـ يكف لمعرب إلؼه بيػا, فكيػؼ أضػيؽ  كاألسماء الجديدة ذات الدالالت الجديدة, التي
اليػػػـك عػػػف اسػػػتيعاب كػػػؿّْ مػػػا اختيػػػًرعى كاسػػػتيٍحًدثى ؟! ببنػػػاء األسػػػمكب عمػػػى طريقػػػة 

, مػػػف حػػػاؿ القػػػـك تيجػػػاهى لغػػػًتيـ, كلغػػػة آبػػػائيـ ا, كتعجبنػػػا, كتبكيتنػػػااالسػػػتفياـ, إنكػػػارن 
ػكا يىتىشىػدَّقكف بغيرىػا, ظػآنّْ  ؾ التشػدُّؽى يعػد يف أف ذلػكأجدادىـ, حيث تخمَّػكا عنيػا, كراحي

ػػر, كقػػد مػػنح دخػػكؿ الفػػاء عمػػى " كيػػؼ" فػػي ىػػذا  امظيػػرن  مػػف مظػػاىر الرقػػيّْ كالتحضُّ
, قػػدرن  ـي المغػػًة بػػالجمكًد كالعقػػـً ػػ االسػػياًؽ الكػػالـى السػػابؽى, كىػػك اتيػػا , امػػف التعجػػب أيضن

بنػ –كما يقكؿ أستاذنا د/ أبك مكسى في سػياؽ مشػابو  –ككأٌف ىذه الفاءى   اتػربط تعىجُّ
, ككأف الشاعر يحثُّؾ بيا عمى النظًر, كالتَّدىبًُّر, في عجائب ما يجيىء بو مػف بتعجُّ  بو

 , مع طيّْ الكالـ, كحذًؼ زكائًده كفضكلو, كما رأينا.( ُ)األحكاؿ, كاألكصاؼ, كالصكر
كالتنكير في: "آلة" يفيد التحقير, أما التنكير في: "أسماء", ك" مخترعات" فيفيد      

: إذا كنتي كسعتي أعظـى كتابو نزؿ مف عند اهلل, فكيؼ أضيؽ بيذه التكثير, كالمعنى
اآلالت كالمخترعات الضئيمة, الحقيرة, التي ىي مف صنع اإلنساف, حتى كلك كانت 

في ذكر الظرؼ: "  ازي عدُّىا قيكىل البشر ؟! كقد كاف حافظه مكفقن مف الكثرة بمكاف ييعجً 

                                           

 .  ُِٗراجع: قراءة في األدب القديـ ص  (1)
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" بعد صيغة المضارعة: "أضيؽ"؛ ليخصص داللة الصيغة بزمف الحاؿ, كيدلؿ  اليـك
وه ألىميا الذيف كانكا  عمى أف حديث المغة الذم ييجريو عمى لسانيا إنما ىك مكجَّ
يعيشكف في الكقت الذم قيمت فيو ىذه القصيدة, كأف المغة قد تعرضت في ذلؾ 

 الكقت مف التيميش كالتخمي كاالتياـ بالعجز ما لـ تتعرض لو في أمّْ كقتو آخر. 
كتأمؿ الدقة في اختيار المفظ المناسب لممعنى المقصكد, مع مالحظة الفركؽ      

تحتاج في التعريؼ بيا إلى ما  -باإلفراد  –الدقيقة بيف المترادفات كالصيغ, فاآللة 
؛ ( ُ)يكشؼ حقيقتيا كماىيتيا, كالكصؼ في المغة: كصفيؾ الشيءى بًحٍميتو كنىٍعتو

 –جانب الحديث عف اآللة, أما المخترعات كلذلؾ كاف اختيار كممة: "كصؼ" في 
, كىذا يقتضي التجدد (ِ) فيي مف االختراع بمعنى: االبتداع كاإلنشاء -بالجمع 

, فالكممة (ّ)كاالستمرارية في اإليجاد كالتصنيع, كالتنسيؽ يدؿ عمى تتابعو في الشيء
مع التنكع بيذه الداللة مناسبة لكضع األسماء لممخترعات التي ال يتكقؼ تصنيعيا, 

 كالتغير المستمر باستمرار االبتداع كاإلنشاء. 
, الذم جاء مالئمن       بيّْ , التعجُّ  لسياقو, المصحكبً  اكبعد ىذا األسمكب االستفياميّْ

, مف أفعاؿ المخاطب كأقكالو التي تجرم عمى غير قانكف , كالتعجبى بما يثير التكترى 
أخرل, فيبني صدر البيت التالي عميو,  , يعكد الشاعر لألسمكب الخبرم مرةن (ْ)العقؿ

, كمناسبةن بيف ا, كتمكينن اثـ يعكد ألسمكب االستفياـ في الشطر الثاني, تنكيعن 
 الصياغة كالمعنى:

                                           

 لساف العرب: كصؼ. (1)
 السابؽ: خرع. (2)
 مقاييس المغة: نسؽ. (3)
راجػػع كػػالـ أسػػتاذنا د/ صػػٌباح دراز فػػي االسػػتفياـ التعجبػػي فػػي: األسػػاليب اإلنشػػائية كأسػػرارىا  (4)

 ـ. ُٖٔٗىػ ػ َُْٔ, مطبعة األمانة, ط/ أكلى ِْٕص البالغية في القرآف الكريـ 
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 أنػػػا البىٍحػػػري ًفػػػي أٍحشػػػاًئًو الػػػدُّرُّ كػػػاًمفه 
 

ػػدىفىاًتي   فيػػٍؿ سىػػأىليكا الغىػػكَّاصى عػػٍف صى
 

اية كما ػ إيياـ, أك االنفصاؿ إلى الغبال كماؿ االنقطاعبفصؿ البيت عما قبمو ل     
, كىذا  ا, فالبيت السابؽ إنشائيه لفظن (ُ) –رحمو اهلل  –القاىر  عبد يسميو كمعنىن

, كالبيت كمُّ  اخبرمه لفظن  لتشبيو البميغ: "أنا البحر...", حيث و مبنيّّ عمى اكمعنىن
تذىب كؿُّ نفسو في لممشابية بيف الطرفيف, كل احذؼ األداة, كالكجو, إيجازاه, كتأكيدن 

تقدير الكجو المحذكؼ المذىبى الذم ييتدم إليو ذكقييا كفيمييا لما ترمي إليو 
الصياغة كييدؼ إليو السياؽ, كالتقدير: أنا كالبحر في االتساع كبيٍعًد القاع, مع 
 ااالشتماؿ عمى ما ال يىٍنفىدي مف أغمى النفائس كالجكاىر, كقد اختار المشبو بو مصدرن 

, اكالعطاء؛ ليمنحى المشبو تمؾ الخصكصية؛ فتصبحى المغةي بيذا التشبيو بحرن لمنماء 
ـى النٍَّفًع, مميئن  ًمي بنفائًس كجكاىًر األلفاظ كالتراكيب؛  اغزيرى الماًء, كثيرى العطاًء, عى

 كمف ىنا ساغ لمشاعر المتحدث بمساف المغة أف يضيؼ الصدفات لياء المتكمـ.
ٍمعي حى       شىى: ما ديكف الًحجاًب مما في البىٍطف مف كيؿّْ مف كاألٍحشىاءي: جى , كالحى شىىن

, كاستعاره الشاعر ىنا لقاع البحر, بطريؽ االستعارة (ِ)الكىًبد كالطّْحاؿ كالكىًرش
نما قمت بأف االستعارة  التصريحية األصمية المكحية بالبعد عف األيدم كالعيكف, كا 

ستعارة التصريحية؛ كليست االستعارة في األحشاء, كأنيا مستعارة لمقاع بطريؽ اال
في إسناد األحشاء لضمير البحر بعد تشبييو بذم األحشاء بطريؽ االستعارة 
المكنية التخييمية؛ ألنو ال طائؿ في ىذا السياؽ مف تشبيو البحر بإنسافو أك حيكاف 
أك غير ذلؾ مما يتصؼ بأنو ذك أحشاء, كلك قاؿ حافظه: أنا البحر في قاعو الدر 

 مف الستقاـ المعنى.كا

                                           
ػػػػ تحقيػػؽ الشػػيخ / محمػػكد  ِّْراجػػع: دالئػػؿ اإلعجػػاز لمشػػيخ / عبػػد القػػاىر الجرجػػاني صػػػػ  (ِ)

 ـ. ُِٗٗىػػ ػػػ  ُُّْمحمد شاكر ػػ طبعة: المدني بجدة ػػ ط / ثالثة 
 لساف العرب: حشا. (2)
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, كصيغة االسمية فيو تدؿ عمى الثبكت الدائـ الذم ال ييفارؽ       : ميٍستىٍخؼو ككاًمفه
.... " ترشيحه لمتشبيو, الدُّ  كري المكصكؼ, كذً  رّْ في جممة: " ًفي أٍحشاًئًو الدُّرُّ كامفه

" لمتركيز عم ى الظرؼ, كتقديـ الجار كالمجركر" ًفي أٍحشاًئًو" عمى المتعمؽ " كامفه
, كالجممة كمُّيا كاالىتماـ بمضمكنو, كالمسارعة بذكر ما يدؿ عمى الحفظ كالبيعد أكالن 

كنايةه عف صعكبة التناكؿ كبيعد المأخذ, إال عمى مىف مىيىرى الغكصى كأىٍدمىفى البحثى عف 
 النفائس.

دىفىاًتي      " مثؿ الفاء  كالفاء في صدر الشطر الثاني: " فيٍؿ سىأىلكا الغىكَّاصى عٍف صى
, إيجازن   ا, كطيِّ ا, كاختصارن افي: " فكيؼ أضيؽ ..." فصيحة, أغنت عف شرط محذكؼو

لما ييفيـ مف سياؽ الكالـ, كالتقدير: إذا كاف األمر كذلؾ, فيؿ سألكا الغكاص عف 
صدفاتي, بصيغة االستفياـ التي لمتمني, أم: إذا ثبت أنّْي أنا البحر المعيكد بيذه 

مف أف يركىنكا إلى االتياـ  أف يسألكا الغٌكاص عف صدفاتي, بدالن الصفة, فأتمنى 
نما لجأ الشاعر إلى التمني باالستفياـ بدالن  عف الٌتمني الصريح؛  بالجمكد كالعقـ, كا 

 يصكر أمالن  -كما يقكؿ أستاذنا د/ صٌباح دراز  –ألف التمنّْي الميفادي باالستفياـ 
, كالرغبة العارمة, , (ُ)مسيطرةن  , كرغبةن عارمةن, كأمنيةن قافزةن اقكيِّ  كاألمؿ القكمُّ

كاألمنية القافزة المسيطرة, ىنا ىي سؤاؿ الغكاص عف جكاىر المغة التي ال تنفد, 
عمى األمر, فيككف المعنى: فاسألكا الغكاص في ىذا السياؽ كيجكز حمؿ االستفياـ 

ٍيدى البحث. ا... دفعن   ألف يكمفكا أنفسيـ مشقةى الغىكص كجى
دىفىتاًف       ٍمؽو في البحر تضٌمو صى دىفة: ًغشاءي خى دىفة, كالصَّ : جمع صى دىفاتي كالصَّ

كحه ييسمى المىحارىةى, كفي مثمو يككف المؤلؤ الجكىرم,  تاًف عف لحـو فيو ري كجى مىٍفري
دىؼي الدرًَّة: ًغشاؤىا, الكاحدة صدىفىةه, كييجمع الصَّدىؼي عمى أٍصداؼ , فالكممة (ِ)كصى

                                           

 . ِٕٔراجع: األساليب اإلنشائية ص (1)
 لساف العرب: صدؼ. (2)
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أللفاظ المغة كمفرداتيا,  -األصمية  بطريؽ االستعارة التصريحية -مستعارة ىنا 
فٍ  كاف يؤخذ عمى حافظو في ىذا السياؽ أنو  استعارةن تكحي بالكثرة كقرب التناكؿ, كا 

جمع الكممة جمع قمةن في سياؽ يتحدث فيو عف اتساع ألفاظ المغة لكؿ المستجدات 
لكال المحافظةي عمى  – عميو أف يقكؿى كالمخترعات, كاألبمغ جمعييا جمعى كثرةو, فكاف 

ٍف  –استقامة الكزف كاطّْراد القافية  ٌنا كا  أصدافي, كالجممة كميا ترشيحه لمتشبيو, كا 
 -كنا قد ًعٍبنىا عميو جمعى الكممًة ىذا الجمعى, فإننا ننقؿي ىنا مقالةى الخميًؿ بًف أحمدى 

لشعراء أمراء الكالـ : "امف التصرؼ في المغة فيما يجكز لمشعراء -رحمو اهلل 
يصرفكنو أٌنى شاءكا, كيجكز ليـ ما ال يجكز لغيرىـ, مف إطالؽ المعنى كتقييده, 
كمف تصريؼ المفظ كتعقيده, كمىدّْ المقصكر كقصر الممدكد, كالجمع بيف لغاتو, 
كالتفريؽ بيف صفاتو, كاستخراج ما كىمَّت األلسيفي عف كصًفو كنعتو, كاألذىافي عف 

يضاًحو , فييقرّْبكف البعيدى, كييبًعدكف القريب, كييٍحتىجُّ بيـ, كال يحتج عمييـ, فيمو كا 
ركف الباطؿى في صكرًة الحؽّْ, كالحؽَّ في صكرة الباطؿ" مف  ا, فال بٌد إذن (ُ)كييصىكّْ

كجكد مغزلن بالغيٍّ كامفو كراء ىذا الجمع, نسأؿ اهلل عز كجٌؿ أف ييدينا إليو في 
 يكـو ما.
, يحفظ اف شاعر حافظ في نظـ ىذا البيت, حيث جعؿ المغةى بحرن كهلل درُّه م     

بأحشائو الدُّرَّ الكامف, ثـ طمب إلى القـك أف يسألكا " الغكاص", بالتعريؼ بالـ 
, ثـ سٌمط السؤاؿ عمى الصدفات,  الجنس التي تتسع لكؿ غٌكاصو في كؿ عصرو كقيطرو

زىةى في مسايرة العصر كليس عمى الدُّرّْ نفسو؛ ليكمئ بأنَّو يكفي ىؤالء  العىجى
كمستحدثاتو الحصكؿي عمى األلفاظ الظاىرة, التي تصمح ألف تككف أسماءن ليذه 
المستحدثات, كالتي ىي مف المعاني كاألصداؼ مف الدٌُّر, تتقاذفيا األمكاج, 

                                           

, ت ععم/ م ها ععم اااءنعع  معع  143راجعع م هاجععلب ااء وععلج األععااب اازمععلج ااععل ص اا ا ععلجا    (1)
 خوجة, نشام زار ااكت  ااشاقنة مءناات. 
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يا عمى الشكاطىء, كيبقى الدُّرُّ في قاع البحر, ال يصؿ إليو إال مف أتقف كتطرحي 
ًر كالجكاىر؛ الغكص, كأجا د السباحة, فاأللفاظ كاألصداؼ, كالمعاني كالتراكيب كالدُّرى

كلذلؾ ستظؿ باقيةن في قاع المغة أبد اآلبديف, إال أف يشاء ربُّ العالميف بكجكد مىف 
 يستطيع التَّعىمُّؽى كالغكص.

 إلى معنىن  -رحمو اهلل  -كبعد ىذا التصكير البميغ, كالنظـ البديع, ينتقؿ حافظ      
آخر مف معاني القصيدة, كىك: دعكةي المغًة أىمىيا إلى التمسؾ كاالعتزاز بيا, كىذا 

 ما سكؼ نقؼ عنده في المبحث التالي:
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ِٔٔٓ 

 
ً
 اثاًي

ها إىل إًقارِها والتوسكِ تها
َ
 اللغةِ أهل

ُ
 دعىة

 ُِ:  ٕ مف  األبيات
اًسػػػنيػػػػ ٕ ـٍ أىٍبمىػػػى كتىٍبمىػػػى مىحى كيػػػ يحى  فىيىػػػا كى

 

ػػػػػزَّ   ٍف عى ـٍ كا  ػػػػػاًتيكًمػػػػػٍنك  الػػػػػٌدكاءي أىسى
 

ػػػػػػػاًف فػػػػػػػإٌنًنيػػػػػػػػ ٖ  فىػػػػػػػالى تىًكميػػػػػػػكًني ًلمٌزمى
 

فىػػػػػػاًتي  ـٍ أٍف تىًحػػػػػيفى كى مىػػػػػٍيكي ػػػػػاؼي عى  أىخى
 ج

ٍنعىػػػػػةن  اأىرىل ًلًرجػػػػػاًؿ الغىػػػػػٍرًب ًعػػػػػزِّ ػػػػػػ ٗ  كمى
 

ـه بًعػػػػػػزّْ ليغػػػػػػػاتً   ػػػػػػزَّ أىٍقػػػػػػػكا ـٍ عى ػػػػػػػ  ككى
 

ـٍ بػػػػالميعًجزاًت تىفىنُّننػػػػػػػػػ َُ ٍكا أىمىييػػػػ َى  اأىتى
 

ـٍ تأتػػػػػػػػي   ػػػػػػػاتً فيػػػػػػػا ليػػػػػػػتىكي  كفى بالكًممى
 

اًنػػًب الغىػػٍرًب ناًعػػبه ػػػ ُُ ـٍ ًمػػٍف جى  أييطػػًربيكي
 

يىػػػػاًتي  بيػػػػًع حى  يينػػػػاًدم ًبػػػػػكىأًدم فػػػػي رى
 

ػػػػػ ُِ كفى الطَّيػػرى يكمن ػػري ًممػػتيـي  اكلػػك تىٍزجي  عى
 

ػػػػػتاتً   ػػػػػػٍثرىةو كشى ػػػػػا تىٍحتىػػػػػػوي ًمػػػػػٍف عى  بمى
 

****** 
لمتمسؾ بيا, كأال كفي ىذا الجزء مف القصيدة تنادم المغة أىميا, كتدعكىـ      

يترككىا تىبمى كتيمحىى محاسنييا, بدخكؿ ما ليس منيا في مفرداتيا كتراكيبيا, كأف 
دكا منيا ما يتماشى مع مخترعات النيضة لّْ كى يعتزكا بيا كما يعتز غيرىـ بمغتو, كأف يي 

 الغربية الحديثة, كأال ينخدعكا بدعكات التجديد الضالة. 
يات يجكز أف تككف استئنافية, جيىء بيا الستئناؼ كالفاء في صدر ىذه األب     

, كيجكز أف تككف (ُ)كالـ جديد, كذلؾ عمى قكؿ مف قاؿ بجكاز مجيئيا لالستئناؼ
فصيحةن سٌدت مسدَّ شرطو محذكؼ, ييفيـ مف السياؽ, كالتقدير, إذا كنتي كذلؾ, فيا 

رة عمى مدّْ الصكت؛ كيحكـ ... بػ"يا" التي لمنداء, زيادةن في التنبيو, كالمفت, كالقد
                                           

             , تحقيػػػؽ د/ فخػػػر الػػػديف قبػػػاكة, ٕٔراجػػػع: الجنػػػى الػػػداني فػػػي حػػػركؼ المعػػػاني لممػػػرادم ص( 1)
 ـ.ُِٗٗىػ ػ ُُّْط/ أكلى  ط: دار الكتب العممية ببيركت,
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, كظاىري األسمكب ىنا أٌف "يا" داخمةه عمى  ليصؿ التنبيو في ىذا السياؽ إلى مدلن
 , المصدر, كلمعمماء في دخكليا عمى المصدر, أك الفعؿ, أك الحرؼ, أقكاؿه كتأكُّالته
, كالتقدير: فيا قـك ... كمنيـ مف يرل  فمنيـ مف يرل أنيا لمنداء, كالمنادىل محذكؼه

ف كنت أرل أف التنبيو ال يفارقيا في جميع أحكاليا, كقد (ُ)لمجرد التنبيو أنيا , كا 
شرح أبك عمرك بف العالء دخكليا عمى "كيؿ" ك "كيح", كالفرؽ بينيما, حيث قاؿ: 

" مصدره ايا كيؿه لؾ! كيا كيحه لؾ! كأنو نبَّو إنسانن  ٍيحه ٍيحى لو, ك"كى , ثـ جعؿ الكيؿى أك الكى
من ال فعؿى لو, يقاؿ ت عن  ارىحُّ لمف أشرؼ عمى الكقكع في ىىمىكةو ال يىٍستىًحقُّيا,  اكتكجُّ

" تقاؿ زجرن  لمف أشرؼ عمى اليىمىكىًة, أما "كيؿ"  اكالفرؽ بينيا كبيف "كيؿ", أف "كيحه
", كىما كممتا رحمة تقاالف عند اإلنكار الذم  " مثؿ "كيحه ٍيسه فتقاؿ لمف كقع فييا, ك"كى

نما ييراد بو التنبيو عمى الخطأ, ثـ كثرت ىذه األلفاظ في ال ييراد بو تكبيخه كال شت ـه, كا 
, فحافظه (ِ)االستعماؿ حتى صارت كالتعجب, يقكليا اإلنساف لمف ييحبُّ كلمف يىبغض

من  ٍيحى ليـ, مترحّْ عن اينبو أىؿ المغة, كيجعؿ الكى عمييـ, ثـ ىك يزجرىـ,  ا, كمتكجّْ
كينٌبييـ عمى أنيـ قد ارتكبكا بذلؾ  كيكبخيـ, كينكر عمييـ انصرافىيـ عف لغتيـ,

 .اكبيرن  ائن ًخط
كفي إضافة "كيح" إلى ضمير المخاطبيف التفات مف أسمكب الغيبة الذم جرل       

سألكا ( إلى أسمكب الخطاب, ككأنو  -عميو النسؽ في األبيات السابقة: ) قكمي 
كر؛ لييمس أف يحضرىـ بيذا االلتفات إلى ساحة الحض -عمى لساف المغة  -أراد 

                                           

ط: دار الكتػب العمميػة, ط/ أكلػى  ّّ/ُراجع في ىذا الخالؼ: شػرح األشػمكني عمػى األلفيػة  (1)
, تحقيػػؽ د/ عبػػد الحميػػد ىنػػداكم, ٕٖٓ/ِكىمػػع اليكامػػع لمسػػيكطي  ـ,ُٖٗٗق ػ ُُْٗ

 نشر: المكتبة التكفيقية بمصر.
ـ محمػد ىػاركف, نشػر: مكتبػة الخػػانجي , تحقيػؽ /عبػد السػالُِٗ/ ِراجػع: الكتػاب لسػيبكيو (2)

ـ, كحاشية الصباف عمى شرح األشمكنى أللفية ابف مالػؾ ََِٔىػ ُِْٕبالقاىرة, ط/ ثالثة 
 ـ.ُٕٗٗىػ ػ ُُْٕ, ط: دار الكتب, ط/ أكلى ُٖٕ/ ِ
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في آذانيـ بيذا الزجر, كاإلنكار, كالتنبيو عمى خطأ جسيـ كقعكا فيو, فتسببكا في 
 لحكؽ الًبمى كالقدـ كالرثاثة بمغتيـ كلغة آبائيـ كأجدادىـ.

ٍف عىزَّ       ـٍ كا  كبعد ىذا المفت كالتنبيو, يأتي الخبر:" أٍبمىى كتىبمى مىحاًسني, كمٍنك
, أشرؼى عمى اليالًؾ كالضياًع, كأكشؾ أف  الٌدكاءي أساًتي" يحمؿ صرخةى  مستغيثو

ى كيى  يّْمة في: " أٍبمىى كتىبمى مىحاًسني فً تى خٍ ييمحى ي, كتأمؿ التعبير باالستعارة المكنية الميخى
, في صكرة ثيابو تىبمى, افشيئن  ا", كالتي تنقؿ المستصرخى كمحاسنىو التي تزكؿ شيئن 

ـي, كتيشٌكه صكرتي  , االغير, كىك يقؼ مكتكؼى األيدم, عاجزن  بفعؿ يا الجميمةي كتقدي
ٍغميكبن امٍقييكرن  ال يىٍقكىل عمى الذٍَّكًد كالدٍَّفًع, ثـ تأمؿ كيؼ قرفى الشاعري بيف ًفٍعمىيًف , ا, مى

, كىك الًبمىى, مكررن   االحدث بصيغة المضارعة: " أٍبمىى كتىبمى" استحضارن  المشتؽو كاحدو
ةن في تضعيؼ اإلحساس بألـ كمرارة قرب الفناء , زيادالمكجعةً  لتمؾ الصكرة المؤلمةً 

ٍشًؾ الزكاؿ, ,  ككى رّْ مىرىايا تعكس لؾ الصُّكرى "ككأف األفعاؿ المضارعة في الكالـ الحي
نما تراىا بعيًنؾى أيضن  , فال تسمىعييا بأيذينؾى فقط, كا  كاعجب لتجسيًد , (ُ)"اكاألحداثى
يتحدث فيو عف البمى,  الشاعر محاسف المغة, ككضًعيا أماـ عينيؾ, في سياؽو 

ككيؼ قىكَّل لديؾ بيذا التصرؼ دافعى الحزف كالحسرة عمى قرب تحكؿ محاسف المغة 
 إلى النقيض البغيض.

كًقٍؼ كٍقفىةى ناقدو بصيرو بدقائؽ التراكيب ككيفية بناء األساليب, كتأمؿ كيؼ جاء      
ٍف عىزَّ الٌدكاءي أساًتي ", ككي ـٍ كا  ؼ قٌدـ حافظه المسند "منكـ" نظـ الكالـ في: " كمٍنك

يفيد الحصر, كالقصر,  اتقديمن  -أم: أطبائي  -عمى المسند إليو "أساتي" 
, ثـ تأمؿ  كاالختصاص, كالمعنى: كمنكـ أنتـ ال مف أقكاـو غيًركـ يككف الطبُّ كالطبيبي

ٍف عىزَّ الٌدكاءي "؛  -بطريؽ االعتراض  –كيؼ فصؿ  بيف طرفي اإلسناد بالشرط " كا 
, اتنبيين  اإلخبار الكاشؼ عف فظاعة المكقؼ, كاشتداد األمر, قبؿ إتماـ الكالـ, ليقدـ

                                           

 .ِّ( راجع: قراءة في األدب القديـ ص ُ)
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, ممتنعه, كالمداككف ىـ  لمدىشة في نفكسنا, ا, كزرعن اكلفتن  , نادره , قميؿه فالدكاءي عزيزه
ٍف  ـٍ كا  األىؿ كاألصحاب, كلكنيـ يبخمكف كيىًضنّْكف, كأصؿ نظـ الكالـ: كأسىاًتي مٍنك

؛ ليبني األسمكبى بعد ذلؾ كمّْو عمى ما عىزَّ الٌدكاءي, ف , كحذؼى , كاعترضى رى قٌدـ, كأخَّ
ف عٌز (ُ)يشبو االحتباؾ , كالتقدير قبؿ الحذؼ, كالتقديـ, كاالعتراض: كأساتي منكـ كا 

ل عمى ما بو يؤدى  االدَّكاء فأساتي منكـ, كصياغة الشاعر أكجز, كأبمغ, كأكثر تركيزن 
سبؽ باالعتراض الجممة  –ستاذنا د/ أبك مكسى ا يقكؿ أػكم –و ػ, كلك أنالمطمكب

التي ىك فييا أك أخره عنيا, لما أحدث في نفكسنا ىذا التنبيو, كىذا المفت, كىذه 
الدىشة, التي ما أراد بيا إال أف يمفتىنا إلى ىذا المعنى, كأنو عنده بمكافو حتى إنو 

معاني األخرل, كأف اختار لو أعزَّ مكافو عنده, كىك أف يضعىو في قمب الجمؿ, كال
, ثـ إنو ارتكبى لو ما ال يجكز لو أف  رى يقتطعى لو مساحاتو خٌصصيا المتكمـ لمعافو أيخى

رأة عميو, كىك الفصؿ                  يرتكبىو, كاجترأ مف أجمو عمى ما ال تجكز الجي
 .(ِ)بيف أركاف أساسية في بناًء الكالـً ال يفصؿ بينيا؛ ألنيا متضامة أشٌد التضاـ

ليذه الصنعة البميغة المتقنة, كاألسمكب الميحزف الميبكي, يأتي النيي  اكامتدادن      
 في البيت التالي, يحمؿ صرخةن عاتيةن, عاليةن, تحذر مف الترؾ لممكت كاليالؾ:

ػػػػػػػػػاًف فػػػػػػػػػإٌنًني  فىػػػػػػػػػالى تىًكميػػػػػػػػػكًني ًلمٌزمى
 

فىػػػػػػاًتي  ـٍ أٍف تىًحػػػػػيفى كى مىػػػػػٍيكي ػػػػػاؼي عى  أىخى
 ج

بة معنى السببية, كالتي ييطكل معيا الكالـي, كييدمج, كييترؾ ما شر بفاء الفصيحة المي 
ر: إذا كاف ػلإليجاز كالقصد, كالتقدي المتطكيؿ كالبسط, كطمبن  اييفيـ مف السياؽ, تالشين 

, يحمؿ اداككف, فال تكمكني لمزماف ... نيين ػاألمر كذلؾ, ككاف منكـ األطباء كالم

                                           

الثػاني , كمػف الثػاني مػا أثبػت االحتباؾ ىػك: أف يحػذؼ مػف الكػالـ األكؿ مػا أثبػت نظيػره فػي  (1)
              , تحقيػػػػؽ د/ محمػػػػد نبيػػػػؿ طريفػػػػػي, ِّٔ/  ّنظيػػػػره فػػػػي األكؿ . خزانػػػػة األدب لمبغػػػػدادم 

 ـ. ُٖٗٗكد/ إميؿ بديع يعقكب ػػ ط: دار الكتب العممية ػػ بيركت 
 .ٔٓراجع: قراءة في األدب القديـ ص  (ِ)
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رشادن انيصحن  ًث األْـّ, حتى ال ييجتثَّ معيا األبناءي, أك اجتثاًث , مف اجتثاا, كتحذيرن ا, كا 
األصًؿ, حتى ال تيجتثَّ معو الفركع, كالمعنى: ال تترككني كتيسممكا أمرم لمزماف... 
كالمقصكد بالزماف أىمو مف الغرب, المالككف لزماـ األمكر, كالمدبّْركف ليالؾ المغة, 

 كأىميا, كدينيا.
دّْرت بفاء كتأمؿ بناء جممة: " فإٌنن      فاتي", كالتي صي ي أخاؼي عميكـ أف تىحيفى كى

لمشؾ  المنيي السابؽ, مككَّدةن بػ" إٌف", كاسمية الجممة, قطعن  السببية, كجاءت تعميالن 
 اإلحساس بمرارة الخبر كالصدؽ فيو. مع شدة اكالريبة, كتالؤمن 

ا ىك كمف عجيب الصياغة ىنا أف جعؿ "حافظ" سبب خكؼ المغة عمى أبنائي     
يا ئبقافي ليـ, ك  امكتيا مكتن في  مكتيا ىي, كليس مكتىيـ ىـ؛ كذلؾ ألنيا تعمـ أفَّ 

ليـ, فأرادت أف تنبييـ لذلؾ الخبر الميـٌ الذم يجيمكنو؛ كي يككنكا عمى ذيكرو  بقاءن 
, كال يخفى أف بيف النيي ىنا عف الترؾ لمزماف كالتعبير في البيت السابؽ امنو أبدن 

ككشيجةن, ذلؾ أف الًبمىى يككف بمركر الزمف كتعاقب ليمو كنياره, كما ال بالًبمىى ألفةن 
بيف التعبير بػ"عزَّ الدكاء" في البيت  ايخفى أف تمؾ األلفةى كالكشيجةى مكجكدةه أيضن 

 السابؽ, كالتعبير بػ" كفاتي " في ىذا البيت؛ ألف امتناعى الدكاًء قد يؤدم إلى الكفاة. 
لبمى كالمكت ىي الفكرة المسيطرة عمى عقؿ كقمب الشاعر ثـ لما كانت فكرة ا     

في ىذيف البيتيف, نراه يركز عمى األلفاظ التي تؤدم معنى ىذه الفكرة, كىي: أىٍبمىى, 
فىاًتي, مما جعؿ مف ىذه الفكرة قطبن  اًسني, كعٌز الدَّكاءي, ككى أدار  ,لممعنى اكتىٍبمىى مىحى

 عميو الشاعر نظـ البيتيف.
 يت التالي: كفي الب     

ٍنعىػػػػػػػةن  اأىرىل ًلًرجػػػػػػػاًؿ الغىػػػػػػػٍرًب ًعػػػػػػػزِّ   كمى
 

ـه بًعػػػػػػزّْ ليغػػػػػػػاتً   ػػػػػػزَّ أىٍقػػػػػػػكا ـٍ عى ػػػػػػػ  ككى
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لبناء المعاني عمى األسمكب الخبرم, كيفصؿ البيت عما  -رحمو اهلل  -يعكد حافظ 
قبمو لػ" كماؿ االنقطاع بال إيياـ"؛ كذلؾ الختالؼ الجممتيف في الخبرية كاإلنشائية, 

بمعنى: أجد, كبناؤه عمى صيغة المضارعة فيو داللة عمى تجدد الرؤية ك"أرل" 
كحدكثيا, كفي ذلؾ إشارة إلى استمرارية عٌز الغرب كمنعتو بمغتو كقكميتو, كىذه 
اإلشارة تقكدنا إلى التعريض بانعداـ ىذه العزة كالمنعة مف أىؿ الشرؽ الذيف تخمكا 

 كسفاىةن. ايف كراء المغات األخرل طىٍيشن عف لغتيـ كقكميتيـ, كراحكا يىٍركيضيكف الىث
", أك  كتأمؿ دقة "حافظ" في التعبير بكممة "رجاؿ" في ىذا السياؽ, بدالن       مف "قـك

"أىؿ", أك غير ذلؾ مما يؤدم مؤداه, ككيؼ ناسىبى بيذه الكممة بيف مدلكليا كما 
, في اكبن , كيخكضكف حر ايراه كيشاىده مف كاقع أىؿ الغرب, الذيف يحتمكف بالدن 

سبيؿ نشر لغاتيـ, كبسط نفكذىا, كىيمنتيا عمى المغات األخرل, كالرجاؿ ىـ 
القادركف عمى ذلؾ, كالمتحممكف ألعبائو؛ لذلؾ فحيؽَّ أف يتصؼ بيذه الصفة كؿُّ مف 

, ككأنو يعرّْض كذلؾ اكمفتخرن  ايحافظ عمى لغتو, كيسعى في نشرىا كازدىارىا, معتزن 
في  اكا عف لغتيـ, كىاجمكىا, كقدحكا فييا, ككانكا سببن بنفي صفة الرجكلة عمف تخمَّ 

 إضعافيا.
كمف جكدة الصياغة, كحسف النظـ, في ىذا السياؽ أف نكَّر "حافظ" المفعكؿ,      

يتناسب مع فخامة العزة, كعظمة المنعة, ثـ  اكمنعة", تنكيرن  اكما عطؼ عميو: "عزِّ 
ـه" في الشطر الثاني في بن اء ييحيطو التكثير بػ"كـ" الخبرية, جمع كنٌكرى " أقكا

عمى السياؽ في فيـ المحذكؼ؛  ا, كاعتمادن ا, كاختصارن االمحذكًؼ تمييزيىا, إيجازن 
ليزاكجى بيف الجمع كصيغة التنكير في الداللة عمى التكثير الذم ال يتناىى, كالتقدير: 

كـ مرَّةو عٌز أقكاـه... 
 في ختاـ البيت., كمثؿ ىذا يقاؿ في جمع كتنكير: "لغات" (ُ)

                                           

 .ّٓٓ/ ِمع راجع في جكاز حذؼ تمييز "كـ": ىمع اليكا (1)
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ُِٕٔ 

كمنعةن,  اكالكاك في صدر ىذا الشطر كاك الحاؿ, كالمعنى: أرل لرجاؿ الغرب عزن      
كال يخفى أف تتابع االشتقاؽ مف أك كاك االستئناؼ, كالحاؿ أنو كـ عٌز أقكاـه ... 

 "عزز" يدؿ عمى أف معنى االعتزاز بالمغة ىك المعنى الذم بيني لو نظـ البيت. 
 يت التالي:كجاء الب     

ـٍ بػػػػػػػػالميعًجزاًت تىفىنُّننػػػػػػػػ ٍكا أىمىييػػػػػػػػ َى  اأىتى
 

ػػػػػػػاتً   ـٍ تأتػػػػػػػػيكفى بالكًممى  فيػػػػػػػا ليػػػػػػػتىكي
 

قىعى منو مىكًقعى الجكاب مف السؤاؿ, ككأف سائالن  مفصكالن  سػأؿ: كمػاذا  عما قبمو؛ ألنو كى
فعؿ رجاؿ الغرب حتى كانت ليـ ىذه العزة كتمؾ المنعػة؟! فجػاء الجػكاب: أتػكا أىميػـ 

فصؿ الجكاب عف السؤاؿ الصريح, عمى طريقػة االسػتئناؼ كما يي  زات, مفصكالن بالمعج
 البياني, أك شبو كماؿ االتصاؿ.

كتأمؿ صيغة المضي في صدر البيت, كما تكحي بو مف تحقؽ كقكع الحدث,      
مع الكاقع المرئي لمتقدـ الغربي, تـ تأمؿ اشتقاؽ الكممة مف اإلتياف دكف  اتالؤمن 

يث اإلتياف: مجييء بسيكلة, ؛ كذلؾ ألف مف أختيا ار التعبير بيا بدالن المجييء, كا 
فيك أخص مف المجييء, كاإلتياف يقاؿ لممجيء بالذات, كباألمر, كبالتدبير, كفي 

, كالمجييء ىنا بأعيافو كأعراضو ىي الغاية في (ُ)الخير كالشر, كاألعياف كاألعراض
ياف معيا أدؽَّ كأبمغى مف التعبير بالمجييء, الًعظىـً كالنَّفًع؛ كلذلؾ كاف التعبير باإلت

 ابيا المخترعات, تعبيرن  اكقد صاحب ىذه الدقةى كاألبمغيةى التعبيري بالمعجزات مرادن 
, طريقو االستعارة التصريحية األصمية, التي تكشؼ في ىذا السياؽ عف امجازين 

عجابو بيا, كتعظيمو ليا, ف يك ال يراىا مدل انبيار الشاعر بتمؾ المستحدثات, كا 
َن  ابشرين  عمالن  نما يراىا أمرن اعاًدمَّ  لقكل البشر. اخارقن  ,ا, فائقن اميعجزن  ا, كا 

                                           

 .ِّالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ص  (1)
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ِِٕٔ 

كنممح مف كراء ذكر األىؿ ىنا إشارةن إلى أف نفع العمماء يعكد في المقاـ األكؿ      
ف كانت دائرة األىمية ىنا تأخذ مفيكمن  ؛ أكسعى  اعمى ذكييـ كالمنتسبيف إلييـ, كا 

القكمية بمدلكليا الشامؿ, فبالعمـ كالمخترعات تتقدـ األمـ, كبالعمـ لتدخؿ فييا 
 كالمخترعات يككف الترتيب كالدرجات.

" حاؿ مف كاك الجماعة في: "أتكا", أم: متفننيف, جيىء بيا لتتحد اك"تفننن      
داللتيا عمى التنكيع مع داللة صيغة الجمع في: "المعجزات" عمى الكثرة, في اإلشارة 

 لكثرة الكاثرة ليذه المخترعات, مع التنكع المستكعب لشتى مناحي الحياة. إلى ا
ـٍ تأتكفى بالكًممىاًت " فصيحة, كغيرىا مف الفاءات السابقة,       كالفاء في: " فيا ليتىكي

كتقدير المحذكؼ ىنا: إذا كانكا قد أتىكا بالمعجزات ... فيا ليتكـ تستطيعكف أف تكلّْدكا 
مف أسمائيا األعجمية الميعرَّبة, كيكفيكـ  تسمكنيا بيا, بدالن  ااظن مف أصكؿ لغتكـ ألف

 ىذا الشرؼ, إف لـ تستطيعكا أف تأتكا بمثؿ ما أتىكا.
ك"يا" ىنا مثؿ "يا" في: "يا كيحكـ", يقاؿ فييا مثؿ ما قيؿ ىنالؾ؛ ألف مدخكليا      

ف أريد النداء فيما دخؿ عمى " ليت ", فيككف ع , كا  مى حذؼ المنادىل ىنا حرؼ تىمىفٍّ
, كتقدير الكالـ: يا قـك ليتكـ تأتكفى بالكًممىاًت... كهلل درُّه مف شاعر (ُ)إرادةن لمعمـك

أك ال تتمٌنى  –حافظ في تصكير عجز أمة العرب في ىذا السياؽ, فيك ال يتمنى 
نما يتمنى أف يأتكا  -المغةي عمى لسانو  أف ييجاًرمى معاصركه الغربى في تقدًميـ, كا 

 اكممات التي ييسمُّكف بيا مخترعاًت الغرب, كاإلتيافي بالكممات أك األسماء ليس أمرن بال
ؿ إلى إيجاًد أسماءو  مستحيالن  أك بعيدى المناؿ حتى ييتمٌنى, كلكف لمَّا كاف أمري التكصُّ

, ال يتسنَّى ليـ بسيكلة, اشاقن  اعربيةو ليذه المستحدثاًت تتناسبي مع طبيعًتيا أمرن 
أف نيضيكبى العقكًؿ, كتعطُّؿى القرائًح, قد كصؿ في ذلؾ  -أك رأت المغة  –كرأل حافظه 

ا  -كفي غيره  -األمًر  , أظير ذلؾ الممكفى في ثكًب المستحيًؿ, فىنىحى إلى مدلن
                                           

 .ِٕٗراجع: األساليب اإلنشائية كأسرارىا البالغية في القرآف الكريـ ص  (1)
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ِّٕٔ 

ى التمني كالمرء يىٍيريبي إلى التمني حيف تفكؽي طيميكحاتيو كاقعىو  , "باألسمكًب مىٍنحى
كدن المحدكدى؛ كلذا يمجأ إلى أحالمً  ري ٌفافىةن,  او الحبيسًة, يىصيكغييا أمنياتو ىىٍفيىافةن, ككي رى

بىقن  ؤىل الياًمسىةً  اكعى "الكممات" جمعى حافظه ثـ جمع  ,(ُ)"مف عالىـً النٍَّفًس الميٍزدىًحـً بالرُّ
زىًة آنذاؾ,  قمةو, محافظةن عمى الكزف كالقافية, كمطابقةن لمقتضى حاؿ المخاطبيف العىجى

ى عمى المضارعة؛ ليبيف أنو يتمنى أف يكاكبكا باألسماء ىذه كصاغ الميتىمنٌ 
المخترعات متى ظيرت, كأيما كجدت, كأف يتمثمكا قكؿ الشافعي رحمو اهلل: " لسافي 

 .(ِ)"اكأكثريىا ألفاظن  االعرًب أكسىعي األلسنًة مذىبن 
كت كبعد ىذا البيت تعمك نبرة اإلنكار كالتكبيخ, كتزداد حدَّة اإلحساس بالم     

 طمؽ الشاعر عمى لساف المغة تمؾ الصرخات:كالفناء, فيي 
اًنػػػػًب الغىػػػػٍرًب ناًعػػػػبه  ـٍ ًمػػػػٍف جى  أييطػػػػًربيكي

 

يىػػػػاًتي  بيػػػػًع حى  يينػػػػاًدم ًبػػػػػكىأًدم فػػػػي رى
 

, كالمعنى: ال ينبغي أف يككف       بيّْ , التعجُّ , التكبيخيّْ بيذا االستفياـ اإلنكارمّْ
, ناعؽو, ينادم فيكـ بقتمي,  منكـ في الحاؿ أك المآؿ انطرابه لصكتً  , غربيٍّ ناعبو

ٍيعاف شبابي, كاإلنكار ىنا إنكاره لمفعؿ, كتكبيخه عميو, كتعجيبه منو, كأنو  كأنا في رى
كما  –ليا, كاإلنكار باليمزة  امما ال ينبغي أف يككف؛ كلذلؾ كلي اليمزة, كأتى مباشرن 

في نفسو, أك باستحالًتو لقيكًَّة ييؤًذفي باستحالة الشيء  –يقكؿ أستاذنا د/ صٌباح دراز 
, كىك ىنا يؤذف باستحالة أف يككف ىناؾ طربه كاقعه منيـ لصكت (ّ)الصارًؼ عنو

 اىذا الناعب مف الجيتيف, مف جية أنو نىًعيبه كنيعاؽه, كمف جية أٌف فيو تدميرن 
ىالكن  : ًخفَّة تصيب اإلنسافى لشدةً  اكا  ىالؾ لغتيـ, كالطىرىبي  ليـ مف خالؿ تدمير كا 

                                           

 .ِْٖراجع: األساليب اإلنشائية كأسرارىا البالغية في القرآف الكريـ ص  (1)
مبػي بمصػر, ط/ أكلػى , تحقيؽ/ أحمد شاكر, نشر: مكتبو الحِْالرسالة لإلماـ الشافعي ص  (2)

 ـ.َُْٗ -ق ُّٖٓ
 .ِٗٓراجع األساليب اإلنشائية ص (3)
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ِْٕٔ 

, كالمينكري ىنا الخفة مف السركر لداعي اليدـ, فيك ينكر عمييـ (ُ)حزفو أك سركر
يَّةن, لسماع ىذا الناعب ا, كسركرن اأف تنفرجى سرائريىـ, كتينبسىطى ضمائريىـ, فرحن  , كأىٍريىحو

 الناعي.
كتأمؿ قيمة ما أداه تقديـ الكصؼ بشبو الجممة: "مف جانب الغرب" عمى      

ٍنبىًع الخطكرة, المكصكؼ "ناعب , كمى " مف المسارعة بالتنبيو عمى مصدر الشـؤ
, فالذم يىتىيىدَّدي المغةى ىك الغرب, كالذم لتحديد الدكاء ككضع اليد عمى مكاف الداء

بمكتيا ىك ناعبي الغرب,  اىك الغرب, كالذم يريد أف ينًعبى منادين كبأىميا يتربص بيا 
فمتحذركا جانب الغرب, كال تركنكا إليو؛  كال يكجد عدكّّ ليا كألىميا سكل الغرب,

 فيمسكـ الضياع.
, نىٍعبن       : صكتي الغراب, يقاؿ: نىعىبى الغرابي كغيريه يىٍنعىب, كيىٍنًعبي , ا, كنىًعيبن اكالنٍَّعبي
رَّؾ رٍأسىو ا, كنىعىبانن ا, كتىٍنعابن اكنيعابن  ٍكتيو, كقيؿ: مىدَّ عينقىو, كحى , كىك صى تى كَّ : صاحى كصى

 -بطريؽ االستعارة التبعية في اسـ الفاعؿ  -, فالكممة مستعارة (ِ) وفي صياح
لصكرتو البغيضة, كقد مٌد عنقىو كرفع رأسىو, كىك  م الغرب بكأد المغة, نقالن لمنادً 

, في صكرة الغراب, كىك يىٍنعىبي  , كتىٍنًفري منو النفكسي وي اآلذافي , تىميجُّ ينادم بصكتو عاؿو
لًفٍعمتو, مع ما عرؼ عف ىذا الطائر مف سكاد  اكتبشيعن  لصكرتو, اكيٍنغىؽ, تقبيحن 

, كالتَّطيُّرً  ا, حتى صار ىك كصكتو مبعثن (ّ) لكنو, كقبح نعيبو كنغيقو كالنفكر,  لمشـؤ
 قاؿ الشاعر:

                                           

 لساف العرب: طرب. (1)
 السابؽ: نعب. (2)
ا, فإذا تقدمت بو السف قيؿ: سحج.  (3) , كقيؿ نغؽ ببيف أيضن , كنىعىبى ًببىٍيفو يقاؿ: نىغىؽى الغرابي بخيرو

اركف, ط: دار الجيػؿ ببيػركت, , تحقيؽ/عبػد السػالـ محمػد ىػّّْ/ّراجع: الحيػكاف لمجػاحظ 
 .  ُُٓ/ْـ, كخزانة األدب لمبغدادم ُٔٗٗىػ ػ ُُْٔ
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ِٕٔٓ 

َـّ تىًصػػػػػػيحي  ػػػػػػرابى اٍلبىػػػػػػٍيًف ًمػػػػػػ  أىالى يػػػػػػا غي
 

ٍشػػػػػػنيكّّ ًإلػػػػػػيَّ قىًبػػػػػػيحي   ػػػػػػٍكتيؾى مى  (ُ)فىصى
 

: مخفؼي مىٍشني        , بمعنى: مبغكض مكركه, ثـ إف خصكصية صكت كمشنكّّ كءو
, تتناسب مع تكالى النداء بمكت المغة  الغراب, مع ما فييا مف ترديدو كتقطيعو

مف مناًدم الخراب عمى أف يمأل نداؤه اآلفاؽ, كمف ىنا نستشعر  اكتتابعو, حرصن 
مرارة الحدث, كمدل ثقمو عمى نفس كقمب الشاعر, كىك يختار كمماتو, كييصيغ 

 عباراتو.    
في تنكير المسند إليو "ناعب" في ىذا السياؽ؛ ألف  اكقد كاف "حافظ" مكفقن      

البناء عمى التنكير ىك األقدر عمى حمؿ ما تجيش بو نفس المغة, كنفس الشاعر, 
مف تحقير ليذا الناعب الذم ينادم بمكت لغتنا كىكيتنا, ليجتمع تنكير التحقير مع 

 كرة منادم الغرب, كتقبيح صكتو كىيئتو.االستعارة, في تشكيو ص
كتأمؿ كصؼ الناعب بجممة: "ينادم", كبناؤىا عمى صيغة المضارعة التي      

تستحضر تمؾ الصكرة الممقكتة لناعب الغرب كىك ينادم, كتنقميا أماـ أعيف 
المخاطبيف؛ ليدرككا حقيقة ما يصبك إليو عدكىـ مف إرادة تدمير لغتيـ كقكميتيـ, 

,  اة الصيغة عمى تجدد كاستمرارية النداء بالكأد, كمزاكلتو كقتن مع دالل بعد كقتو
صرارن احرصن   , عمى تحقيؽ المبتغى كالمراد.اأكيدن  ا, كعزمن ا, كا 
كالمنادىل بو ىنا ىك الكأد, كىك دفف البنت حٌيةن في التراب, كقد أضيؼ لياء      

ٍيعاف  كحسرةن عمى العمر الذم سكؼ االمتكمـ إضافةن تفيض حزنن  سينتيي في رى
الشباب, كالذم عيبّْرى عنو بربيع الحياة, بطريؽ الكناية؛ ليجمع حافظ بيف الكناية 

بالضياع, كدنك  اكالطباؽ الخفي بيف: "كأدم" ك"حياتي" في سياؽ يتفجر إحساسن 
ٍشًؾ المكت.  األجؿ, ككى

                                           

ااءنع  ينعا هابعوي  عع م اا اكع  ااا اعن  اا سعع   مع  ألعنم , انععلار  ع  ابعل  اا ععاي    (1)
 شاأ . 
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لشاعر مف ا اكنستشعر مف ذكر الكأد, كربيع الحياة, في ىذا السياؽ, حرصن      
عمى أف ييظير المغة في صكرة الفتاة, الشابة, التي ال تزاؿ تحتفظ بالكثير, كال يزاؿ 
لدييا العطاء الكفير, كأماميا العمر الطكيؿ المديد, كيستتر خمؼ ىذا المعنى 

مف االستسالـ  ا, كاستغاثةن مميكفةن, تمأل الككف تحذيرن اعالين  االمباشر استصراخن 
 .لمحاكالت العدك اليادـ

 كفي البيت التالي:     
ػػػػ كفى الطَّيػػػػرى يكمن ػػػػري ًممػػػػتيـي  اكلػػػػك تىٍزجي  عى

 

ػػػػػتاتً   ػػػػػػٍثرىةو كشى ػػػػػا تىٍحتىػػػػػػوي ًمػػػػػٍف عى  بمى
 

أىميا مف االنسياؽ كراء ىذا الناعب, كالسير في  -عمى لساف المغة  -يحذر حافظ 
ًة أك زجًر ركابو, كاالغترار بفعمو, كيبيف ليـ أنيـ لك رجعكا ًلًعٍمـً آبائيـ في الًعيافى 

الطيًر, لعممكا أف فيما يدعكىـ إليو سقكطىيـ, كضعفىيـ, كتفرُّقىيـ, كيبني أسمكب 
البيت عمى طريقة الشرط االفتراضية, الميشربًة بالتمني, كالقائمة عمى األداة "لك", 
تمؾ األداة التي تختص بدخكليا عمى الماضي؛ لمداللة عمى انتفاء الجكاب النتفاء 

كاف ذلؾ لقصد اإلشارة  -كما في ىذا السياؽ  -خمت عمى المضارع الشرط, فإذا د
عمى  ايقكؿ ميتمنّْين  ا, كىذا معناه أف حافظن افشيئن  اإلى استمرار الفعؿ فيما مضى شيئن 

, كتكٌرر  لساف المغة في ىذا السياؽ: لك كاف منكـ في الماضي زجره لمطير بعد زجرو
ـ بما تحت صنيع ىذا الناعي مف سقكطو منكـ ىذا الحدث, في يـك مف األياـ, لعممت

 لكـ كتفرؽ.
الرجؿ منيـ كاف إذا عمـه مف عمـك العرب كانت تعمؿ بو, كىك أف  كزىٍجري الطَّيًر:     

 اأك غيرىه خرج مف بيتو, فىيىميرُّ عمى الطير في مكانو فييطىيّْريه, فإذا أخذ يمينن  اأراد سفرن 
ف أخذ يسارن  َـّ استعممكا ذلؾ في كؿّْ رجع, كم امرَّ في حاجتو, كا  نو أيخذى التطيُّر, ث
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, كبيذا التخصيص يككف ذكر (ُ)شيء, كخصو النكيرم في نياية األرب بالغراب
ىذا مف التناسب يككف لذكر زجر الطير ىنا, ك  االناعب في البيت السابؽ تمييدن 
 .اكانسجامن  , كتزداد معو المعاني تسمسالن اكارتباطن  االذم يزداد معو نظـ الكالـ تماسكن 

ف كاف مف األساليب القديمة  -كنشير ىنا إلى أٌف زجر الطير      إال أفَّ  -كا 
التعبير بو في ىذا السياؽ الذم يتحدث فيو الشاعر عف المغة, كىي تطمب إلى 

 أىميا أف يتمسككا بيا أصالةن كعراقةن, مقبكؿه كمناسبه لسياقو.
عمى الحذؼ كالتعريؼ بالمكصكلية,  كال يخفى أف األسمكب في البيت مبنيّّ       

؛ لعدـ اكالمحذكؼ ىنا ىك جكاب "لك"؛ ألف "عممتـ" ال يصمح ألف يككف جكابن 
عف الشرط, كالتقدير: كلك تزجركف الطير طارت عف  اصالحيتو ألف يككف مسببن 

ٍثرىةو كشىتاتً   اكتفخيمن  بالتعريؼ بالمكصكلية, تيكيالن  ,شمائمكـ, كعممتـ بما تحتو ًمٍف عى
لما كراء تزييف ناعب الغرب مف ىدـ كتخريب, ميما حاكؿ تزيينو كتحسينو, كنكر 
"عثرة كشتات" لمتعظيـ, كالمعنى: كلك تزجركف الطير لعممتـ أف كراء استحسانكـ 

ال تحيط بو عقكلكـ, مف الضعؼ, كالسقكط, , ميكالن  اصنيع ىذا الناعب شيئن 
 كالتفرؽ.

غة أىميا إلى إنقاذىا, كالتمسؾ بيا, ينتقؿ كبعد الفراغ مف تصكير دعكة الم     
حافظ إلى الدعاء ألىؿ المغة األكائؿ, كالمفاخرة بيـ, كىذا ما سكؼ نقؼ عنده في 

 األبيات التالية:

                                           

, نشػر: دار الكتػػب كالكثػػائؽ ُّْ/ ّ, نيايػة األرب فػػي فنػػكف األدبَِٖ/ ّراجػع: الحيػػكاف  (ُ)
, ط: دار ُّْ/ِىػ, كحيػاة الحيػكاف الكبػرل لمػدميرم,ُِّْىرة الطبعة: األكلى, القكمية, القا

 ىػ.ُِْْالكتب العممية, بيركت, ط/ ثانية, 
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ً
 اثالث

 الذعاء لقذهاء العرب 
 ُٓ: ُّاألبيات: 

ػػػػػػػ ُّ  اسىػػػقىى اهللي فػػػي بىٍطػػػًف الجًزيػػػرًة أىٍعظيمن
 

 نػػػػػػػاًتيا أٍف تىًمػػػػػػػيفى قى مىييىػػػػػػػيىًعػػػػػػػزُّ عى  
 ج

ًفٍظتيػػػػوػػػػػ ُْ ًفٍظػػػػفى ًكداًدم ًفػػػػي الًبمىػػػػى كحى  حى
 

ػػػػػػػػرىاتً   ػػسى  لىييػػػػػػػٌف بػػػػػػػػًقىٍمبو دىاًئػػػػػػػػـً الحى
 

ٍرتي أىٍىػػػؿى الغىػػػٍرًب كالشَّػػػٍرؽي ميٍطػػػًرؽه ػػػػ ُٓ فىػػػاخى  كى
 

يىػػػػػػاءن ًبًتٍمػػػػػػؾى األىٍعظيػػػػػػـً النًَّخػػػػػػػرىاتً    حى
 

ميكا ليا, ألىميا األكائؿ  -متحسرةن  -كفي ىذه األبيات تدعك المغة       الذيف أصَّ
, لـ تخٌمؼ أمةه مثمىو, ثـ تخبر بأنيا فاخرت أىؿ الغرب بعظاـ ىائالن  اكخٌمفكا منيا تراثن 

, كمف العجيب في صياغة "حافظ"  ىؤالء األكائؿ, كالشرؽي ناكسي الرأس, متقاعسه
ىنا, أنو بنى ىذا الدعاء ك تمؾ المفاخرة لعظاـ أىؿ الجزيرة, كليس ألىؿ الجزيرة 

 سيـ.أنف
كيبدأ ىذا الجزء مف القصيدة بفصؿ البيت األكؿ عما قبمو؛ ألف ما قبمو خبرمّّ      
, كىذا خبرمّّ لفظن  الفظن  , فبينيما كماؿ االنقطاع بال إيياـ, كأيِّ اكمعنىن  ا, إنشائيّّ معنىن

ما كاف سبب الفصؿ, فإفَّ في الفصًؿ, كالقطًع, كانتقاًؿ المتكمـً مف كالـو إلى كالـو 
, تنبيين  ا, يحمؿي معنىن مغايرن آخرى  شارةن, إلى أٌف ا, كلفتن الما يحممو الكالـي األكؿي , كا 

َن  َـّ ًي تنٌبو إليو, كىذا , ينبغي أف ييعتنىى بو, كيي االكالـى المستأنؼى الجديدى يحمؿ معنىن مي
ـي اقتضابن   , كقد خٌصو النقاد بكثير مف المدح كالتفضيؿ,(ُ)اكقطعن  اما سٌماه النقدي القدي

كننقؿ ىنا ما نقمو الجاحظ عف شبيب بف شيبة في تفضيؿ جكدة القطع عمى جكدة 
الناسي ميككمكف بتفضيًؿ جكدًة االبتداًء كبمدًح صاحًبًو, كأنا ميككؿه بتفضيًؿ  االبتداء:"

                                           

 .  ِِٖ/ ِ, كالمثؿ السائر ّٕٔراجع في ىذه القضية: الطراز ص (1)
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, كال أىَـّ في ىذا السياؽ مف الدعاء ألعظيـ العرًب (ُ)جكدًة القطًع كبمدًح صاحًبًو"
ف يًعزُّ عمييـ أف تٍضعيؼى لغتييـ, كتميفى قناتييا؛ كلذلؾ قطع حافظه القدماًء, الذيف كا

 كالمىو السابؽى, كانتقؿ منو ليذا الدعاًء كما جاء مف حديثو بعدىه.
, كعىٍبرىةن  اكنكاد نرل مف كراء ىذا القطًع كاالنتقاًؿ المفاجًئ, ديميكعن       تيكىٍفكىؼي

َن  , كنىٍفسى ؽي, كأنفاسن  اتيٍحبسي , كيصحبي ذلؾ كمَّو صكتن  اتىتىمىزَّ , ا, خافتن اتىكاد تتكقؼي
, الٌصادًر مف نفسو , يكاد ال ييسمع خالؿى النطؽ بيذا الدعاءا, مخنكقن اميتقطّْعن 

 .يىٍصدىعييا الحزف كاألسى
, كيسميو النقد الحديث بػ" استدعاء المعاني "       ـى الشعًر العربيّْ كاألسمكبي قديـه ًقدى

 , قاؿ متمـ بف نكيرة:(ِ)كما يقكؿ د / محمكد تكفيؽ أك "البعث مف الماضي"
ػػػػ ػػػػقىى اهللي أٍرضن مَّيػػػػا قبػػػػري مالػػػػؾو  اسى  حى

 

ػػٍدًجناًت فأىٍمرىعػػا  ذىػػابى الغىػػكىاًدم المي
(ّ) 

 

 كقالت الخنساء:   
ػ ٍتييمػا اسػقى اهللي أٍرضن كى ٍت قػٍد حى  أٍصػبىحى

 

مػػفى الميٍسػػتىًياٌلًت الٌسػػحابى الغىكاديػػا 
(ْ) 

 

ـً ىذا الدعاًء, فإف بينو كبيف السياؽ الذم كرد فيو في  كعمى الرغـ       مف ًقدى
ـ عمى أىميا األقدميف, كىؤالء األقدمكف  قصيدة حافظو ألفةن كمناسبةن, فالمغة تترحَّ

                                           

تحقيػػؽ / فػػكزم عطػػكم, ط: دار صػػعب ببيػػركت, ط/  ْٕراجػػع: البيػػاف كالتبيػػيف لمجػػاحظ ص (1)
 ـ.ُٖٔٗأكلى 

, ٗٔراجع: قطرات الندل ػ معالـ الطريػؽ إلػى فقػو الشػعر د/ محمػكد تكفيػؽ محمػد  سػعد ص  (2)
 ىػ.ُِِْط/ أكلى 

, تحقيػؽ الشػيخيف/ أحمػد محمػد شػاكر, كعبػد السػالـ ِٓٔالبيت في: المفضميات لمضبي ص( ّ)
محمػد , تحقيػؽ/ ُٔ/ْمحمد ىاركف, نشر: دار المعػارؼ بمصػر, ط/ ثامنػة, كالكامػؿ لممبػرد 

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕأبك الفضؿ إبراىيـ, ط: دار الفكر العربي بالقاىرة, ط/ ثالثة 
 .ُِْالبيت في ديكانيا ص (ْ)
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ٍيرى في أف يستخدمىيا شاعره محافظه   –كانكا يستخدمكف مثؿى ىذه األساليب, فال ضى
أصكليا القديمة, متصمةن بأسبابيا يريد لمغتو أف تبقى مستمسكةن ب -مثؿ حافظ 

الباقية, كيبقى بعد ذلؾ لحافظو الدعاءي ًلًعظاـً المىكتى, كليس لممكتى أنفًسيـ, كال 
لقبكرًىـ, كال ألرضو حمَّت بيا قبكريىـ, ككأنو يريد ليذه األعظـ أف تىٍنبيتى بعد تحقًُّؽ 

, كيىذيكدكا عنيا, كفي ىذا السٍُّقيا, كييبعثى أىمييا مرةن أخرل, كي ييدافعكا عف لغتيـ
تعريضه الذعه بأىؿ زمانو, كضعفيـ, كاستكانتيـ, كعجزىـ عف المحافظة عمى 
لغتيـ, كلغة آبائيـ كأجدادىـ, ككأف تمؾ األعظـى الباليةى أقكل منيـ كأشٌد, أك كأنيا 

 كغىٍيرىةن عمى ىذه المغة.  اأكثر منيـ حرصن 
ـى الشاعر شبو الجممة: " في بط      "؛ كي اف الجزيرة" عمى المفعكؿ "أعظمن كقدَّ

قبؿ ذكر المفعكؿ, كالمقصكد  ادقيقن  ايحدد مكاف األعظـ المدعكّْ ليا بالسٍُّقيا تحديدن 
التي نبتت فييا جذكري لغًة العرًب, كمتعٌمؽ الجار كالمجركر  ,بالجزيرًة جزيرةي العرب

, إيجازن  عف اإلطالة  ارض, بعيدن عمى ما يؤدَّل بو الغ ا, كتركيزن ا, كاختصارن امحذكؼه
كائنةن أك مدفكنةن في بطف الجزيرة, كجاء  اكالعبث, كالتقدير: سقى اهلل أعظمن 

, كجمىعىو جمعى قمَّةو؛ لتتحد إحدل داللتي التنكيًر مع كتقميالن  ا, تعظيمن ابالمفعكؿ منكَّرن 
,  داللًة الجمع, في اإلشارًة إلى قمة أصحاًب ىذه األعظـً بالنسبة ألعداد العرب اليـك

 فالعبرةي ًبًعظىـً األنفيًس, ال بكثرة الذكات.
أف تميفى قىناًتي",  -أم: يشيؽُّ كيصعيبي  -كتأمؿ جممة الكصؼ: "يىًعزُّ عمييا     

 اككيؼ صدَّرىا الشاعر بصيغة المضارعة, إشارةن إلى تجدًد صعكبًة كمرارًة الحدًث يكمن 
, مع استمراريتو, كبقائو ببقاء ىذه األ عظـ التي لف تبمىى ما داـ سىٍقيي اهلًل بعد يـك

, ال ينقطع, كتنسجـ داللة الصيغة مع بناء الجممة عمى طريقة اأبدن  اليا دائمن 
االستعارة المكنية التخييمية, التي خمعت عمى العظاـ في ىذا السياؽ أكصاؼى 
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, لضعؼ لغًتيا,  التي أصحاًبيا, كأعطتيا حسَّيـ, كمشاعرىىـ, فجعمتيا تتأٌسى كتحزفي
 كانت كما زالت تعيش في كجدانيا.

دَّرًة بػ"أٍف" المصدرية, في صياغةو ىي       ثـ يأتي الفاعؿ في صكرة الجممة الميصى
الغايةي في اإلبداع الخيالي, كالتصكير البياني: " أٍف تىًميفى قىناًتي", حيث بيني األسمكبي 

ناية؛ إذ جعؿى لمغًة قناةن عمى فييا عمى االستعارة المكنية التخييمية, المبنية عمى الك
طريقة االستعارة المكنية التي تصحبييا االستعارة التخييمية, ثـ كىنىى بالجممة كمّْيا 

إلى أف المغةى تخكض  ,عف ضعًؼ المغًة, كنايةن عف صفةو, تكميفي كراءىا إشارةه خفيةه 
يتناسب مع ذكر في تمؾ اآلكنة حربى بقاءو ككجكد, كال يخفى أف األسمكب عمى ًقدىًمًو 
 القدماء الذيف كانكا يستخدمكف ىذه القنكات في الحركًب كنيزىًه الصيد.

ككعادتو في بناء معانيو في ىذه القصيدة عمى أسمكب االستعارة المكنية      
 الميخيّْمة, يبني حافظه البيت التالي: 

ًفٍظتيػػػػو ًفٍظػػػػفى ًكداًدم ًفػػػػي الًبمىػػػػى كحى  حى
 

ػػػػػػػػػرىاتً  لىييػػػػػػػػٌف بػػػػػػػػػًقىٍمبو دىاًئػػػػػػػػػـً   ػػسى  الحى
 

ًفٍظػفى ًكداًدم" كالتقػدير:  عمييا, ثـ يحذؼ المسند إليو مػف صػدر الجممػة الفعميػة: " حى
لتجكيػد الصػياغة, كاسػتغناءن عمػا ييفيػـ مػف  الإليجاز, كدفعنػ اىف حفظف, فحذؼ طمبن 

السياؽ, ثـ فصؿ البيت عما قبمو لما بينيما مف كماؿ االنقطاع بال إييػاـ, فمػا قبمػو 
, كىذا خبرمه لفظن الفظن  خبرمّّ  . ا, إنشائيه معنىن  كمعنىن
كتأمؿ مكقع الجار كالمجركر: "في البمى", ككيؼ دٌؿ بو في ىذا السياؽ عمى      

امتداد حفظ ىذه األعظـ لمكداد الذم بينيا كبيف المغة إلى ما بعد المكت كالفناء؛ 
صفاًت األحياًء عمى ما ال  لتتجاكزى ىذه األعظـي تمؾ الدائرةى الضيقةى لمتشخيًص كخمعً 

, تىٍرقىى بيا عف جنس اآلدمييف  ايعقؿي باالستعارة المكنية, كتدخؿى آفاقن  بى خياليةن أىٍرحى
أكحد, ال مثيؿ  ا, كًصٍنفن افريدن  اكما يتصؿ بيـ مف أفعاؿو تنقطع بمكتيـ, كتجعميا نكعن 

 .في مخمكقات اهلل لو
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, كصفتو بأنو: "دائـ  كفي المقابؿ نجد حفظى المغة لكداد ىذه      األعظـ في قمبو
 االحسرات", كالكصؼ ىنا باالسمية, داللةن عمى ثبكت الحسرات في ذلؾ القمب ثبكتن 

ال ينفؾ, كهلل دره مف شاعر حافظ في ىذا المعنى, فاألعظـ حفظت كداد المغة في 
إنيا  عالـ الًبمىى كاألمكات, كالمغة حفظت ليا كدادىا في عالـ الحياة كاألحياء, ثـ

حفظتو في نكعو كفيٍّ مف القمكب, كىك ذلؾ النكع الذم ال تفارقو الحسرات عمى 
عمى  ا, كمف ىنا تبدك قيمة التعبير بػ "قمب" مىبنيِّ النخرات أصحاب ىذه األعظـ

 التنكير.
كلعىمرم: إف ىذا المعنى الذم يحممو البيت, لييعىدُّ مف المعاني الطريفًة,      

ؿي إلييا إال ًبقىٍدًح  الشريفًة, البعيدًة, , كال ييكصى التي ال يصؿي إلييا إال األفذاذي كالفحكؿي
كتأمؿ كيؼ امتدَّ ىذا المعنى الشريؼ, كالصياغة البميغة ,ًزناًد األلباًب كالعقكؿ

 العجيبة, إلى البيت التالي:
ٍرتي أىٍىػؿى الغىػٍرًب كالشَّػٍرؽي ميٍطػًرؽه  فىاخى  كى

 

يىػػػػػػػاءن ًبًتٍمػػػػػػػؾى األىٍعظيػػػػػػػـً    النًَّخػػػػػػػػرىاتً حى
 

فالمغة حفظت كداد ىذه األعظـ بقمب دائـ الحسرات, كفاخرت أىؿ الغرب بتمؾ      
" بالكاك؛ لمتكسط بيف  " عمى جممة: "حفظتي األعظـ النخرات, بعطؼ جممة: "فاخرتي
الكماليف, حيث االتفاؽ في الخبرية, كالفعمية, كصيغة المضي, كاالتحاد في المسند 

د بيف الجممتيف, كال يكجدي ثىَـّ مانعه مف العطؼ, كىكذا يأبى عطؼ إليو, قائـه كمكجك 
الجمؿ بالكاك في ىذه القصيدة إال أف يككف عمى ىذا السمت الذم يعدُّ ىك األحسف 

 كاألبمغ مف صكر التكسط.
كتأمؿ صيغة المفاعمة: "فاخرت", كما تكحي بو في ىذا السياؽ مف مكابدة      

كحدىىا,  االتي ىي أشبو بأف تككف حربن كض ىذه المفاخرةى المغة, كمعاناتيا, كىي تخ
ف شئت فقؿ مف قكة أصحاب ىذه األعظـ, أك  تىيا مف قكًة ىذه األعظـ, كا  مستمدةن قكَّ

 كجكاىر. مما خمَّفو أصحاب ىذه األعظـ مف كنكزو 
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ثـ تأمؿ تمؾ الصكرة التي رسميا حافظ بطريؽ االستعارة المكنية لتمؾ         
بعظاـً األمكاًت النًَّخراًت, في مكاجية أىؿ الغرب  كالتي تبدك فييا المغةي  المفاخرة,
المغات, كالشرؽي كاقؼه مكقؼى المشاىًد المتابًع, أك مكقؼى العاجًز ك  األلسيفً  ميتىعىدًّْدم

 الميٍنكىًسًر, كما تصكره الصياغة. 
سيفى أف يشا      ـى مفاخرةو كمزاىاةو, حى ـي مقا رى ليذه األعظيـ بما يشار ثـ لٌما كاف المقا

, ليذه األعظـ الصامدة, الثابتة, عمى ا, كتخميدن ا, كتمجيدن ابو لمبعيد "تمؾ", تعظيمن 
الرغـ مما لىًحقىيىا مف ًبمىىن كتفتُّت, كتأمؿ قيمةى كصًفيا بػ" النخرات" في ىذا السياؽ, 

مف  األعظـى  يريد بيذا الكصؼ أف يقكؿ: إنو عمى الرغـ مما أصاب تمؾ اككأفَّ حافظن 
دّْم, ككىٍسًب الرّْىاف, يقكؿ  ٍمبةن, قادرةن عمى التَّحى , إال أنيا ما زالت قكٌيةن, صي رو كًليفو كى خى

ـي النًَّخرىةي, المدفكنةي, في ا, كتيكمن اذلؾ تعريضن  , كسخريةن بأىؿ عصره, فيذه العظا
, كىكذا بأح اأرًض الجزيرة, بيا مف القكًة كالغىٍيرىة عمى المغة ما ليس مكجكدن  ياء اليـك

, يكمف كراء  , بعيدو , خفيٍّ تتسع دالالت الكالـ في ىذا السياؽ؛ لترمي بو إلى معنىن
المعنى المباشر, كىذا ما ييسمى بػ" مستتبعات التراكيب", أك كما يقكؿ شيخنا د/ أبك 

ال شؾ أقكل, كأشدُّ, كأبمغ,      , كىي (ُ)مكسى: تكابعي المعاني, كظاللييا, كأصداؤىا
 ألذع, مف التعبير الصريح أك المباشر.ك 

ياءن" كاك الحاؿ, كالجممة بعدىا حاليةه, كاشفةه       كالكاك في: "كالٌشرؽي ميٍطًرؽه حى
عف تخاذؿ الشرؽ عف لغتو, كىي تخكض تمؾ المفاخرة, كبناؤىا عمى االسمية 

               , , خذالفى المداللة عمى ثبات الشرؽ عمى ىذه الصكرة, التي يبدك خالليا منكسرن 
 –رحمو اهلل  -ال تيرفعي لو رأسه كال ىامةه, كنستدعي ىنا ما استخمصو الشيخ شاكر 

, يقكؿ رحمو اهلل: ك"  مف كتب المغة في معانى كممة: " ميٍطًرؽه" في سياؽو مختمؼو
الميٍطرؽي" عند أصحاب المغة ىك الذم ماؿ برأسو, كأٍرخىى عينيو, ينظر إلى األرض 

                                           

 .ُِٔراجع: قراءة في األدب القديـ ص  (1)
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ال يتكمـ كال يتحرؾ. ثـ قاؿ: كينبغي أف ييزادى  ابصره إلى صدره, كسكت ساكنن ب ميقبالن 
نىًؽ؛ ليككف ذلؾ صمةن  ىنا في معنى البيت, أنو يفعؿ ذلؾ مف امتالئو بالكىمىًد كالحى

 .(ُ)"القكلو: "يٍرشىحي مىكتن 
كالسياؽ الذم يتحدث فيو الشيخ سياؽي إطراؽو كتفكيرو في األخذ بالثأر لخاؿو      

, ىك "تأبَّطى شرِّ  , عظيـو ", أما السياؽ الذم نحف فيو, فيك سياؽي مفاخرةو لمغةو, اعزيزو
كما أضاؼ الشيخ في  -تخٌمى عنيا أىمييا كمكانييا؛ كلذلؾ فإننا نيضيؼ في سياقنا 

أنو يفعؿ ذلؾ مف امتالئو بالخزم, كاالنكسار, كالمذٌلة؛  -سياقو إلى معنى" ميٍطًرؽه" 
و: "حياءن"؛ ليظير بذلؾ كمو الشرؽي في تمؾ المفاخرة, في صكرة ليككف صمةن لقكل

ببصره إلى صدره,  مىاؿى برأسو, كأٍرخىى عينيو, ينظري إلى األرض, ميقبالن  ,إنسافو 
ٍمرىًة الكجًو, كرىٍشًح ا, ال تسمعي لو صكتن ا, ساكتن اساكنن  , كال ترل لو حركةن, مع حي

الن  جى ياءن.          الجبيًف, خى  , كحى
, , كتكميالن امفعكؿ ألجمو, جيىء بو احتراسن في نظـ البيت  كال يخفى أف "حياءن"     

لتكىـ أف يككف ىذا اإلطراؽ ألجؿ التفكر كالتأني لمكصكؿ إلى ما ينصر المغةى  اكدفعن 
 ., ك يا ليتو كاف كذلؾفي تمؾ المفاخرة

كتأمؿ جكدة الصياغة, كحسف النظـ, في تقديـ ىذه الجممة الحالية, كذكرىا      
متكسطةن بيف الفعؿ "فاخرت", كمتعمقو: "بتمؾ األعظـ النخرات", كما ترتب عمى ذلؾ 

, قبؿ ذكر آلة ىذه الميذرم مف المسارعة بذكر مكقؼ الشرؽ, كبياف حالو الميخزم
في  اميمن  ادل الطباؽ بيف "الغرب" ك "الشرؽ" دكرن , كقد أالضعيفةً  المفاخرة اليىشَّةً 

 الكشؼ عف المكقؼ المتبايف ألىؿ الغرب كالشرؽ مف ىذه المفاخرة غير المتكافأة. 
كأشير ىنا إلى أنني اعتمدت في تحميمي السابؽ ليذه الفقرة عمى حمؿ      

إلطار العاـ الذم مع ا ااألسمكب في: "كالشرؽي ميٍطًرؽه" عمى االستعارة المكنية, تماشين 
                                           

, كنىمىطه ميًخيؼه ص  (1) ٍعبه  .َُٓراجع كالـ الشيخ شاكر في: نىمىطه صى
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بيني عميو نظـ القصيدة, كأضيؼ: أنو يجكز حمؿ األسمكب عمى المجاز المرسؿ, 
بو أىمو, كيككف ىذا مف إطالؽ المحٌؿ  ابعالقة المحمية, فيككف التعبير بالشرؽ مرادن 

رادة الحاٌؿ فيو, كيجكز حممو عمى المجاز بالحذؼ, كالمحذكؼ ىك المضاؼ,  كا 
غيرى أف صيغة اإلفراد في الكصؼ: "ميطرؽه", كالمفعكؿ  كالتقدير: كأىؿ الشرؽ,

ياًف حمؿى األسمكب عمى االستعارة بالكناية.   ألجمو: "حياءن" ييقىكّْ
إلى تصكير ما  -رحمو اهلل  -حافظ بنا كبعد ىذا الدعاء كتمؾ المفاخرة, ينتقؿ    

مصير  يراه في الصحؼ مف انحطاط لغكم في المفردات كالتراكيب, كأثر ذلؾ عمى
 المغة, كىذا ما سكؼ نقؼ عنده في السياؽ التالي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ً
 اراتع

 أثر الصحافة يف إضعاف اللغة
 َِ: ُٔاألبيات: 

ٍزلىقنػػػػػػػػػػػػػ ُٔ راًئػػػػػػًد مى  اأىرىل كيػػػػػػؿَّ يىػػػػػػٍكـو بالجى
 

 ًمػػػػػػفى القىٍبػػػػػػًر ييٍدًنيػػػػػػػًني ًبغىيػػػػػػًر أىنىػػػػػػاةً  
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ػػػٌجةن ػػػػ ُٕ  كأىٍسػػػمىعي لمكيتٌػػػاًب ًفػػػي ًمٍصػػػرى ضى
 

ـي   اًئًحػػػػػػػػػػػًيفى نيعىػػػػػػػػػػاًتي فىػػػػػػػػػػأىٍعمى  أفَّ الصَّ
 

ـي ػػػػػ ُٖ ػػػػٍنيي ريًنػػػػي قىػػػػٍكًمي ػ عىفىػػػػا اهللي عى  ػػػػػ أىيىٍيجي
 

كىاةً  ةًإلىػػػػػػػى ليغىػػػػػػػػػو   ـٍ تٌتًصػػػػػػػٍؿ ًبػػػػػػػػػري  ٍلػػػػػػػػ
 

ػػػا سىػػػرىلػػػػ ُٗ  سىػػػرىٍت ليكثىػػػةي االٍفػػػًرٍنًج ًفييىػػػا كىمى
 

ًسػػػػػيًؿ فيػػػػػرىاتً    ليعػػػػػابي األىفىػػػػػاًعي ًفػػػػػي مى
 

ػػػٍبًعيفى ػػػػ َِ َـّ سى ػػػ ػػػاءىٍت كثىػػػٍكبو ضى  ريٍقعػػػةن  فىجى
 

ػػػػػػػػػػػػػكَّمةى األىٍلػػػػػػػػػػػػػكاًف ميٍختىًمفىػػػػػػػػػػػػػاتً    ميشى
 

******* 
كفي ىذه األبيات يتحدث "حافظه" عف تيالؾ لغة الصحافة المصرية كانحطاطيا,      

كدكر ذلؾ في إضعاؼ المغة, كيشير إلى أف الصحفييف كالكيتَّابى أدخمكا في كتاباتيـ 
, كالثكًب الميرىقَّع.مف العامية كالمغات األجنبية ما جعؿ لغتىيـ أىشٍ   بىوى بالماًء المسمكـً

 كيقطع البيت األكؿ:     
ٍزلىقنػػػػػػػػ راًئػػػػػػػػًد مى  اأىرىل كيػػػػػػػػؿَّ يىػػػػػػػػٍكـو بالجى

 

 ًمػػػػػػفى القىٍبػػػػػػًر ييٍدًنيػػػػػػػًني ًبغىيػػػػػػًر أىنىػػػػػػاةً  
 

عالمن ا, كلفتن اعما قبمو تنبيين  , مغايرو ا, كا  , جديدو , أنو أخذ في معنىن , لكؿ قارئو كسامعو
ف كا ف ىذا المعنى غيرى خارجو عف اإلطار الكميّْ لممعنى العاـ الذم تدكر لما سبؽ, كا 

عمى قمة عدد  –كطريقة القطع التي تكررت في ىذا النصّْ الشعرمّْ  فيو القصيدة,
كما يرل شيخنا  –مف أمثًؿ الطرًؽ التي ييٍسميكييا المىيىرىةي مف الشعراء لمداللة  -أبياتو 

ف المعنى الميٍؤتىنىؼي لو الكالـي معنىن برأسو, عمى أ -د / محمد محمد أبك مكسى 
محقػنا بو, كمثؿي ىذا القطع لو في ككأنو بابه جديده, كليس تابعنا لمكالـً األكًؿ, كال مي 

,  كغالبنا ما يحدث عند مقاطع الكالـ التي نسمييا انتقاالن  سياؽ المعاني شأفه
ٍت عمى ػنا, كأحكاالن , كلك أمعنا رأينا كراء ىذه االنتقاالًت أحداثامفاجئػن  , ألحَّ , كمعانيى
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الشاعر حتى قطع كالمىو إلييا
ٍت عمى (ُ) , كاألحداث, كاألحكاؿ, كالمعاني, التي ألىحَّ

التي كانت تطؿُّ  ,حافظو في ىذا السياؽ حتى قطع كالمو إلييا, ىي تمؾ الخطكرةي 
, كال ,برأسيا المشؤكمة شؾ أٌف  عمى المغة مف صفحات الجرائد المسمكمة كؿَّ يـك

فكانت طريقة القطع كاالنتقاؿ ىي  ىذا المعنى جديره بأف ييحتشدى لو, كييعتنىى بو,
 األمثؿ لذلؾ.

قائـه عمى التقديـ كالتأخير, كالمبالغة بطريؽ  -كما ىك كاضحه  -كنظـ البيت      
بغير  بالجرائد كؿَّ يكـو ييٍدنيني مف القبر ااالستعارة بالكناية, كأصؿ التركيب: أرل مزلقن 

دمت "كؿ" الٌدالة عمى العمـك كاإلحاطة كالشمكؿ, كالمكتسبة الظرفية مما أنىاًة, فقي 
, عمى المفعكؿ: "مزلقن  ", كالذم نيكّْرى لمعمـك "؛ لتبادر المغةي بذكر ما اأضيفت إليو: "يكـو

يدؿ عمى عمـك الرؤية المتجددة المتكررة كٌؿ أياـ عمرىا التي قضتيا, إشارةن إلى أف 
ليا ال يفارقيا, مع  امالزمن  اىذه المزالؽ في الجرائد المصرية صار سمتن كجكد 

ـى  ,المدلكؿ عميو بصيغة التنكير ,التعظيـ كالتنكع التي بيني عمييا ىذا المفعكؿ, ثـ قيدّْ
" لتحديد مكاف رؤية تمؾ المزالؽ االجار كالمجركر "بالجرائد" عمى متعمَّقو "مزلقن 

كىاجن  ابأكثر المقركءاًت انتشارن  الفظيعة, الخطيرة, كتخصيصيا , أم: أرل تمؾ اكرى
المزالؽى في الجرائد دكف غيرىا, ثـ قيدّْـ الجار كالمجركر "مف القبر" عمى متعمَّقو 

, كالمعنى: يقربني مف القبر ال مف شيء ا"ييدنيني" إلفادة التخصيص كالقصر أيضن 
, سكاه, مع ما في ذكر القبر قبؿ الفعؿ مف المسارعة بذكر  , كأخكؼي ما ىك أرىبي

كأدؿُّ عمى النيايًة المحتكمًة, كالمصيًر المينتظر, ثـ إف تقديـ الصمة "مف القبر" عمى 
", كالفعؿ "ييدنيني" لتكتسب بيذا المكقع اجعميا محصكرةن بيف شبو الفعؿ "مزلقن  ؿالفع

                                           
ػػػػ   ُِٗد محمػػد أبػػك مكسػػى  ص ػاني د / محمػػػراجػػع: مػػدخؿ إلػػى كتػػابي عبػػد القػػاىر الجرجػػ (1)

ػا ُٖٗٗػػ /ىػػػ  ُُْٖنشر: مكتبة كىبة  ػػ القاىرة ػػ ط / أكلى  ـ, كاإلعجػاز البالغػي لػو أيضن
 ـ.ُْٖٗ  /ىػػ  َُْٓنشػر: مكتبة كىبػػة بالقاىرة ػػ ط/ أكلى  ِّٗص 
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ىذه خاصيةن جديدةن مف خكاصّْ التعمؽ, يختمؼ معيا المعنى باختالؼ المتىعىمَّؽ, ك 
", فيككف المعنى مع الكقؼ عمى الصمة: االخاصية ىي جكاز تعمؽ الصمة بػ"مزلقن 

بالفعؿ كما تقتضيو  الصمة مف القبر, مع بقاء تعمؽ امزلقن أرل كٌؿ يكـو بالجرائًد 
ييدنيني مف القبر, كىذا يعدُّ  امزلقن أرل كٌؿ يكـو بالجرائًد : معنىالصياغة, فيككف ال

صياغة, كحسف النظـ, كاستثمار تحريؾ الكممات كزحزحتيا مف كجكه جكدة ال اكجين 
عف مكاقعيا األصمية؛ لتيشكّْؿ ىذه الكمماتي بمكاقعيا الجديدًة معانيى مختمفةن عف 
المعاني التي كانت تشكميا, كىي في ترتيبيا األصمي, كفي إسناد اإلدناء لمضمير 

بميا, كالتي تمت بتشبيو العائد عمى المزلؽ استعارة تخييمية, ىي قرينة المكنية ق
 ا, كتأكيدن ا, كتشخيصن االمزلؽ بإنساف يدفع المغة أك يقكدىا نحك القبر, تجسيدن 

 الفاعمية مثؿ ىذه المزالؽ في إضعاؼ المغة, كيجكز أف يككف ىذا اإلسناد إسنادن 
, بعالقة السببية, مبالغةن في إظيار شدة تأثير السبب في إحداث الفعؿ, إال امجازين 

األسمكب عمى االستعارة المكنية كالتخييمية في ىذا السياؽ المبنيّْ عمى أف حمؿ 
 التشخيص في القصيدة كميا, أكلى مف حممو عمى المجاز العقمي.  

ٍطًك في المشي, مف قكلؾ: أىنىى الشيءي:  كاألنىاةي:      البطءي في الحركة كمقاربةي الخى
قرب, كقاؿ بعضيـ: األناة: السككف عند إذا قريب, كتأنَّى: أم تميَّؿى ليأخذ األمر مف 

, كاالسـ أىنىاةي مثؿ قىنىاة الحالة المزعجة, كتىأىنَّى في األىمر, أىم: تىرىفَّؽ كتىنىظَّرى
, كبغير (ُ)

, أك أخذيه لي مف قيٍربو  سراعو منو في إدنائي مف القبر دكف تميُّؿو ؿو كا  أىنىاةو, أم: بتعجُّ
 ذا القيد ترشيحه لالستعارة المكنية قبمو.ًلدىٍفًعي فيما ال عكدةى بعدىه, كى

 كفي البيت التالي:     
ػػػػٌجةن   كأىٍسػػػػمىعي لمكيتٌػػػػاًب ًفػػػػي ًمٍصػػػػرى ضى

 

اًئًحػػػػػػػػػػػًيفى نيعىػػػػػػػػػػاًتي  ـي أفَّ الصَّ  فىػػػػػػػػػػأىٍعمى
 

                                           

ة التكفيقيػػػة , تحقيػػػؽ /عمػػػاد زكػػػي البػػػاركف, نشػػػر: المكتبػػػُِٓراجػػػع: الفػػػركؽ المغكيػػػة ص (1)
 بالقاىرة, كلساف العرب: أنى.
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ٌجةن..." عمى جممة: "أرل كؿَّ يكـو  يعطؼ جممة: "كأسمىعي لمكيتٌاًب في ًمصرى ضى
ٍزلىقن  راًئًد مى السابؽ؛ لمتكسط بيف الكماليف, حيث االتفاؽ كالتناسب ..." في البيت ابالجى

بيف األلفاظ كالمعاني قائـه بيف البيتيف إلى حدٍّ بعيد, مع عدـ كجكد ما يمنع العطؼ, 
كقد استكعب بذكر السماع ىنا مع ذكر الرؤية في البيت السابؽ منفىذٍم إدراؾ الكالـ 

يسمع, كيرل,  ادة إنسانن عند اإلنساف, أعني المغةى التي صارت في ىذه القصي
, فيي ترل في الجرائد كؿَّ يكـو ما يقربيا مف القبر, كتسمع مف الكتَّاب  كيشكك, كيئفُّ
كٌؿ يكـو صيحةى النعاة, بيذا الترتيب البديع, الفظيع, الميخيؼ, كلؾ أف تتخيؿ حالةى 

 إنسافو يعيش كؿَّ يكـو بيف مزالؽ المكت كمسامع النعي.
 افزعػػةه, ميرعبػػةه, رسػػميا الشػػاعر المبػػدع بكمماتػػو كعباراتػػو, رسػػمن إنيػػا صػػكرةه, مي      
الغايةى في نقؿ الحالة النفسية لمغة, كىي بيف أسباًب المػكت التػي  ا, بالغن ا, بميغن ادقيقن 

, كأصكاًت النَّعي التيتتراءل أماـ العيف   ال تنقطع.  تديؽُّ اآلذاف كؿ يكـو  ال تغيبي
ةي:       جَّ ٍيحى  كالضَّ مىبىةي الصَّ  ادقيقن  , كتنكيرىا في ىذا السياؽ أحدث نقالن (ُ)ةي كالجى

تزلزؿ أركاف المغة في الصحافة  -كال تزاؿ  -اب العظيمة التي كانت تَّ لصيحة الكي 
المصرية, كالفاء في: "فأعمـ" سببية, تعقيبية, جيىء بيا لمداللة عمى حصكؿ العمـ 

: صكتي كؿّْ ش ياحي يءو ًإذا اشتٌد, يقاؿ: صاحى يىًصيحي بعد السماع بال فجكة: كالصّْ
ٍيحةن, كًصياحن  ياحن اصى ٍيحن  ا, كصي يىحانن ابالضـ, كصى تى  ا, كصى كَّ : صى يَّحى بالتحريؾ كصى

ياح:  بأىقصى طاقتو, يككف ذلؾ في الناس كغيرىـ, كالفرؽ بينو كبيف النداء: أف الصّْ
, أما الصّْ  ياح, فال يقاؿ لو رفعي الصكت بما ال معنى لو, كربما قيؿ لمنداء ًصياحه

نداء, إال إذا كاف لو معنىن 
, فالتعبير بيا ىنا يؤذف باالزدراء كاالحتقار لشخكص (ِ)

 , الكتٌاب كأفعاليـ التي صارت بيذه الكممة مجردى ثرثرةو, عاليةو, فارغةو مف أم معنىن

                                           

 لساف العرب: ضجج. (1)
 .ّْلساف العرب: صيح, كالفركؽ المغكية ص (2)
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كبناء الكممة عمى اسـ الفاعؿ يتناسب مع صيغة المضارعة "أعمـ" في الداللة عمى 
الحاؿ, مع داللة الصياغة عمى االسمية عمى ثبكت الكصؼ في المكصكؼ زمف 
 ال يبرح. اثبكتن 
, كالٌناًعي:      الذم ينادم بالمكت, كعف الفراء: النٍَّعيي رفعي  كنيعاًتي: جمع ناعو

, ككراىيةن, ا, كًنفارن ا, كالكممة تبث في النفكس السميمة اشمئزازن (ُ)الصكت بذكر المكت
ادر عف ىؤالء العابثيف الالعبيف, كتكشؼ عما تنطكم عميو ليذا الفعؿ الص

 ضمائرىـ مف مكائدى لمغًة كأىًميا.
تصؼ  -عمى لساف الشاعر  -كعمى الرغـ مف ذلؾ كمو, فإف المغة ال تزاؿ      

, كتنكر عمييـ مجافاتيا, كىً  جرانيا, ىؤالء الكيتَّابى كمف كاف مثميـ باألىؿ كالقـك
, كيحرؾ الكجداف:باالستفياـ الذم يميب   المشاعرى

ـي ػ ػػٍنيي فىػػا اهللي عى ريًنػػي قىػػٍكًمي ػ عى  أىيىٍيجي
 

كىاةً  ةًإلىػػػػػػػى ليغىػػػػػػػػػو   ـٍ تٌتًصػػػػػػػٍؿ ًبػػػػػػػػػري  ٍلػػػػػػػػ
 

, عمى شيءو كاقعو منيـ؛ كلذلؾ سيمّْطت       , تقريعيّّ , تبكيتيّّ كاإلنكار ىنا تكبيخيّّ
اؿ عمى الترؾ إلى عمى صيغة المضارعة, كاشتؽ البناء مف اليجر الدٌ  ىمزة اإلنكار

الغير بتعديتو بػ"إلى", كالمعنى: ال ينبغي ليـ أف ييجركني ... إلى لغةو ... كتأمؿ ما 
تفيض بو اإلضافة في: "قكمي" مف األسى, كالحزف, مع الحنٌك, كاإلشفاؽ, 
فىكا كتخمَّكا, فإف الذيف ىجركا ىـ القـك  ف جى , كا  كالتقريب, كالتمسؾ باألىؿ كالقـك

ابتيـ مصيبةه أكجعت كأحزنت الميجكر ال محالة, فاإلضافة كما ترل الذيف إذا أص
, كقد تكررت (ِ)إضافة القـك الياجريف إلى ضمير النفس المكجكعة بيذا اليجر

الكممة كالصيغة في القصيدة مرتيف, كجاءت مجمكعةن مٌرةن ثالثةن, مما يؤكد تركيز 
                                           

 : نعا.لساف العرب (1)
راجع: تحميؿ شيخنا د/ أبك مكسى لإلضافة في قكؿ الشاعر: قكمي ىـي قتمكا أمػيـ أخػي, فػي:  (2)

 ـ.َََِىػ ػ ُُِْنشر: مكتبة كىبة, ط/خامسة  ُِِخصائص التراكيب ص
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فكرة المجكء لألىؿ, كطمب  عمى فكرة القكمية, ككذلؾ -عمى لساف المغة  -الشاعر 
, كألٌمت الشدائد. زىبى األمري  العكف منيـ إذا حى

كتتصاعدي مشاعري العطًؼ كالحناًف لىدىل المغًة, فينطمؽي لسانييا بيذا الدعاًء      
, االياجريف: "عفا اهلل عنيـ", تسامحن  الضارًع, الذم تحممو جممةي االعتراًض ليؤالءً 

إلى أنيـ قد ارتكبكا  اليـ, كتنبيين  اهلل بالعفك عنيـ, كلفتن إلى ا , كابتياالن اكتجاكزن 
, ثـ يأتي التنكيري في صيغة مغفرةيستكجبي الدعاءى ليـ بالعفًك كال ايـ ىذا جيرمن بصنيعً 

ـً بجممة  الميجكر إليو: "لغة" ليحمؿى مشاعرى التحقيًر, كاالزدراًء, كاإلقصاًء الميتىمَّ
ـٍ تٌتصًؿ بركاًة ", ك  الن الكصؼ: " ل نكارن التي جاءت براءةن, كتنصُّ , ليذه المغًة ا, كا 

شارةن إلى أنيا لغةه دىًعيَّةه, ليست مف جنس المغة العربية, مع  الميجكًر إلييا, كا 
ف كانت صالحةن  -كما يقكؿ د/ محمكد تكفيؽ  – لغة الغرب المفت كالتنبيو إلى أفَّ  كا 

في ديارنا, ال تنتج  اإال عقيمن مصمحةن ما في بياف قكًميا مف األعاجـ, فإنيا ليست 
لباسنا, كتعميةاإال شؤمن   .(ُ), كا 
مىؼي عف السَّمؼ       كيمتد ىذا الكصؼ لحاؿ ىذه المغة الدًَّعيًَّة, التي لـ يىٍرًكىا الخى

 إلى البيت التالي:
ػػا سىػػرىل  سىػػرىٍت ليكثىػػةي االٍفػػًرٍنًج ًفييىػػا كىمى

 

ًسػػػػػيًؿ فيػػػػػرىاتً    ليعػػػػػابي األىفىػػػػػاًعي ًفػػػػػي مى
 

دّْرى بجممةو, كصفيةو, ميبىيّْنةو لحاًؿ تمؾ المغًة, المخمكطًة, اليىًجينىًة, ك  الذم صي
التي نفثت فييا المغات األجنبيةي سيمَّيا, كالمُّكثة: الحماقةي, كاالسترخاءي, كالبطءي, 

, كليُّ الشيًء عمى الشيءً  , كاليىٍيجي نيكفي , ككؿ ىذه المعاني تتفؽ مع ما (ِ)كالجي
اإلفرنًج في المغًة العربيًة, لٌما اختمطت بيا في لغة الصحافة المصرية أحدثتو لغةي 

                                           

نشػر مكتبػة كىبػة بالقػاىرة  ِشذرات الذىب "دراسة في البالغة القرآنية" د/ محمكد تكفيػؽ ص (1)
 ىػ.ُِِْ
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ٍت بيا عف أصكًليا العربيًة  زىمىفى حافظ, فقد أضعفتيا, كأذىبت حسنىيا, كاٍلتىكى
لىةي غيرى مقبكلةو, كغيرى سميمةو, أشبوى ما تككفي بمغًة  الخالصًة, فأصبحت المغةي المتداكى

ٍمقىى كالمجانيف  .الحى
كالبيتي كيمُّوي مبنيّّ عمى أسمكًب التشبيًو الكاشًؼ عف مىدىل التأثيًر السَّيًئ لمغاًت      

, ناقؿه لحاًؿ اختالًط المغاًت  ,األجنبيًة في المغًة العربية , مجمؿه كالتشبيو ىنا مرسؿه
 صحى, في صكرةو خفيَّةو, ال ييدًركييا إال ذكك البصائًر كالعقكًؿ, كقدالغربيًة بالمغًة الفي 

ْـّ في الماء العذب تمؾ الصكرةى, ك  الشاعري  يارسمى التي حٌقؽ التشبيوي بسرياف السُّ
زئياًتيا ارى ختكا , حيث بدأىا بالتعبيًر بصيغًة الميًضيّْ الميشتقًة مف بدقةو كبراعةو  جي

, دكفى تكقؼو أك إعاقةو, ثـ  ياًف: "سىرىل"؛ ليدؿَّ عمى تحقًؽ الحدًث بسيكلةو كيسرو السَّرى
عمى مصدًر  ا"اإلفرنج" تنبيين  ىلإىذا السريافى لميكثة اإلفرنج, بإضافة "ليكثة" أسندى 

بَّ عميو القبحى مف جيتيف: مف  ىذا المزًج البغيًض, كمبالغةن في تقبيحو, حيث صى
جية معنى المضاؼ "ليكثة", كمف جية إضافتو لإلفرنج, ثـ أتى بأداة التشبيو 

لمتقبيح كالتشكيو,  ااعي في مىسيًؿ فيراًت" تقريرن كالمشبو بو: " كما سىرىل ليعابي األف
 كزيادةن في التخكيؼ كالتنفير.

ك" ليعابي األفاًعي" كنايةه عف سيمّْيا, كاألفاًعي: جمع أٍفعىى, كاألٍفعىى: أخبثي      
, كسيمُّيا ال تنفع منو ريٍقية كال ًتٍرياؽه اأنكاع الحٌيات, كأشدُّىا ضررن 

, ككؿ ىذه (ُ)
كس عمى اإلفرنج كصنيعيـ بمغتنا, فتظيرىـ في صكرًة الحيًة التي األكصاؼ تنع

ْـّ الذم  تتصؼي بيذه األكصاؼ, كتيظير سرياف لغتيـ  في لغتنا في صكرة سرياف السُّ
 ال ريقيىةى منو كال ًترياؽى في الماًء الزالؿ.
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يّْؽي الذم يسيؿ  فيو ماء السيؿ      : المكاف الضَّ كالمىًسيؿي
العىٍذب, لماء ا , كالفرات:(ُ)

, كمياهه فيراته  إلى التدفؽ,  , كفي ذكر المىًسيؿ في ىذا السياؽ إشارةه (ِ)يقاؿ: ماءه فيراته
ْـّ بالماء العذب,  كاالنحدار, كالسرعة الفائقة, ثـ االمتزاج كاالختالط الكامؿ ليذا السُّ

ء, كتأمؿ مكقع كممة "فرات" في ىذا السياؽ, كما تؤديو مف معنى النقاء, كالصفا
كالعذكبة, كما تبثو في النفكس مف مىٍيؿو ليذا الماء الرَّقراؽ, خصكصاى إذا داعبى 
ةن, ثـ تأمؿ ما يعقب ذلؾ مف اغتماـو كحسرةو بعد العمـ بمزج ىذا الماء  حناجرى غصَّ
ْـّ األفاعي, كىذا كمو ييمقي بظاللو عمى إحساس المخمصيف مف أىؿ المغة تيجاهى  بسي

حساًسيـ تيجاهى ىذه المغًة المخمكطًة المسمكمًة, التي لغًتيـ األصيمة النقي ة, كا 
 , , أك التي نىبىشيكا عنيا القبكرى استىٍجدىاىا أدباءي العصًر مف فيتاًت مكائًد األعاجـً

 .(ّ)فأخرجكىا لنا لنىٍقتاتى منيا, عمى حدّْ تعبير د/ محمكد تكفيؽ
 كالفاء في:   

ػػػػػٍبًعيفى ريقٍ  َـّ سى ػػػػػ ػػػػػاءىٍت كثىػػػػػٍكبو ضى  عػػػػػةن فىجى
 

ػػػػػػػػػػػكَّمةى األىٍلػػػػػػػػػػػكاًف ميٍختىًمفىػػػػػػػػػػػاتً    ميشى
 

تعقيبيةه, سببيةه, جيئ بيا لربط الحدث الثاني باألكؿ بال مييمةو, مع اإلشارًة إلى 
في ظيكر  اسببيًة األكًؿ في الثاني, فسرياف لغة اإلفرنج في لغتنا العربية كاف سببن 

ًة بألفاظو غيًر متناسبةو, لغة الصحافة في ىذه الصكرة الميميمًة, الرديئًة, المخمكط
 كالضمير في: "جاءت" يعكد عمى "لغةو" في البيت قبؿ السابؽ.

كالبيتي كمو مبنيّّ عمى أسمكًب التشبيو الميبىيًّْف لحاًؿ ىذه المغًة التي يكتب بيا      
ظيارىا في صكرةو ىي الغاية في التقبيح كالتشكيو, كذلؾ مف خالؿ  الصحفيكف, كا 

لمرقَّع ًبًرقاعو كثيرةو, مختمفًة الييئاًت, كاألشكاًؿ, كاأللكاًف, تشبيييا بالثكب ا
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كالمقاديًر, كال يخفى ما في ىذه الصكرة مف طرافةن, كًجدَّةو, كحداثةو, كجمعو بيف 
كع المشبو بو لكاقع الناس البئيس آنذاؾ.   طرفيف غاية في التباعد, مع نيزي

, مجمؿه       اقؿه لحالة الشاعر النفسية التي ن -كسابقو  -كالتشبيو ىنا مرسؿه
يممؤىا االشمئزاز كالنفكر مف ىذه المغة التي تبدك رثةن, متيالكةن, مختًمطةن بأجناسو 

 شتى مف المغات.
كقد أسيـ تنكير المشبو بو: "ثكب" في زيادة التحقير كالتنفير مف ىذه الصكرة,      

كىك ذلؾ النكع الذم يتحقؽ مع الداللة عمى أف المقصكد بو نكعه خاصّّ مف الثياب, 
فيو الكصؼ: "ضَـّ سبعيف رقعةن", كيجكز حمؿ التنكير عمى اإلفراد, فيككف القصد 
, متعدًد األلكاًف, مختمًؼ األجزاء؛ ألنو "ضـ  اإلخبار بأف ىذه المغةى صارت كثكبو كاحدو
نما  سبعيف رقعة", مع مراعاة أف ليس المقصكد بالعدد: "سبعيف" ىك ذات العدد, كا 
ـٍ  المقصكد بو إرادة اإلخبار بالكثرة بطريؽ الكناية, عمى حدّْ قكلو تعالى: }اٍستىٍغًفٍر لىيي

ـٍ { ـٍ سىٍبًعيفى مىرَّةن فىمىٍف يىٍغًفرى المَّوي لىيي ـٍ ًإٍف تىٍستىٍغًفٍر لىيي أىٍك الى تىٍستىٍغًفٍر لىيي
(ُ). 

فاًت" لمداللة عمى تغاير ككصؼي تمييز العدد بالكصفيف: "مشكَّمةى األىلكاًف ميختم     
األلكاف كاختالؼ األجناس, كجممةي الكصًؼ كمُّيا دليؿي كجًو الشبًو المحذكًؼ, كجممة 

 التشبيو: "كثكبو ضَـّ سبعيف رقعةن ..." حاؿ مف الفاعؿ المستتر في: "جاءت".
قصيدتو بأجكد ما يككف  –رحمو اهلل  –كبعد تقرير ىذه المعاني يختتـ حافظ      

 تيـ الشعر في القديـ كالحديث, كىذا ما سكؼ نقؼ عنده فيما يمي:مف خكا
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ً
 اخاهس

 اخلتام والتخيري تني أهريي
 ِّ: ُِاألبيات مف 

اًفػػػؿه ػػػػ ُِ ٍمػػػعي حى ػػػًر الكيتٌػػػاًب كالجى  ًإلىػػػى مىٍعشى
 

ػػػػكىاًتي  ػػػػاًئي بىٍعػػػػدى بىٍسػػػػًط شى ػػػػٍطتي رىجى  بىسى
 

ٍيػػػػػ ِِ يىػػاةه تىٍبعىػػثي المى  تى ًفػػي الًبمىػػىفإٌمػػا حى
 

ػػػػػكًس ريفىػػػػػاًتي ًفػػػػػيكتيٍنًبػػػػػتي    ًتٍمػػػػػؾى الرُّمي
 

ػػػػػػػاته ال ًقيػػػػػػػػىامىةى بىٍعػػػػػػػدىهي ػػػػػػػػ ِّ ٌمػػػػػػػا مىمى  كا 
 

ػػػػػاتً   ـٍ ييقىػػػػػٍس ًبمىمى ػػػػػاته لىعىٍمػػػػػًرم لىػػػػػ مىمى
 

 

******* 
إلى أف الكالـى السابؽى قد تضٌمف  -عمى لساف المغة  -كفي الختاـ يشير حافظه      

ٍفكىًة, كالمجكًء لمُّغاًت األخرل, كرجاءى العكدًة, شككل كرجاءن, شككل مف الي جًر, كالجى
تكجو بيذا الكالـً لمعشًر الكيتٌاًب دكفى يكالرجكًع, كالتمسًؾ باألصكًؿ كالفركًع, ك 

غيرًىـ؛ ألنيـ ىـ الذيف ىجركا, كانصرفكا, كضٌيعكا, كأدخمكا في الفصحى ما ليس 
الجميع بيف أمريف: إما العمؿ عمى  خيّْريي منيا, فأضعفكا قكاىا, كشكَّىكا جماليا, ثـ 

ف كاف األسمكب يحمؿ  ما الترؾ لممكًت مكتةن ال قيامةى بعدىا, كا  اإلحياء مف جديد, كا 
ـٌ ىمـه. اكاستنياضن  افي طىٌياتو حثِّ   لميمـ, إف كاف ٌث

 كتأمؿ كيؼ نظـ الشاعر البيت األكؿ مف ىذه األبيات:     
ٍمػػػػ ػػػػًر الكيتٌػػػاًب كالجى اًفػػػػؿه ًإلىػػػى مىٍعشى  عي حى

 

ػػػكىاًتي  ػػػاًئي بىٍعػػػدى بىٍسػػػًط شى  بىسىػػػٍطتي رىجى
 

 ابتقديـً شبًو الجممًة: " إلى مىعشىًر الكيتٌاًب " عمى ما تعمَّؽ بو: "بسطت" تقديمن 
ليـ عمى ترٌقًب الخبًر كانتظارًه,  , كحمالن ا, كلفتن ايمأل الدنيا حكؿى ىؤالًء الكيتٌاًب تنبيين 

يمتمؾي معو  ايـ مييأةه الستقباًلًو ىكذا, تمكٌف منيا تمكنن حتى إذا ما جاء الخبري كنفكسي 
منافذى الحسّْ كاإلدراؾ, مع تخصيص ىؤالء الكيتَّاًب ببسًط الرجاًء كالشككل إلييـ 
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لممشاركًة, أك  ا, كدفعن ا, كتعيينن اكحدىىـ, ال إلى أحدو معيـ, كال إلى أحدو سكاىـ؛ إفرادن 
ٍنًبعي اليدـ.  إرادًة الغىيًر؛ كذلؾ ألنيـ مصدري ا  لخطًر, كمى

كمعناىا: كيؿُّ جماعةو أمريىـ كاحده  -كتأمؿ مكقع كممة: "معشر"      
ضافتيا  - (ُ) كا 

إلى الكيتَّاًب في ىذا السياؽ, كما في ذلؾ مف اإلشارة إلى أفَّ أمرى ىؤالًء الكيتٌاًب في 
بداًليا بالمغاًت األجنبية ىىٍدـً المغًة كاحده, كنيتييـ في إضعاًفيا كخمًطيا بالعاميًة, كاست

كاحدةه, كىذا شأنييـ كدىٍيدىنييـ الذم ال ينقطع, فيـ ال يزالكف حتى أياًمنا ىذه يمكركف 
لتحقيًؽ غرًضيـ كما تىٍصبيك إليو أنفسييـ, ككأنيـ عيٍصبىةه مف السُّكًس  اكنيارن  ليالن 

ًد المغًة كنىٍخًر ًعظىاًميا.    أٍجمىعىٍت أمرىىا عمى فىتّْ عىضي
" كاكي الحاًؿ, كالجممةي بعدىىا حاليةه       معي حاًفؿه معتًرضةه بيف  كالكاك في: "كالجى

 , , كتنبيوو, كتأكيدو ", زيادةى لىٍفتو المتعمّْؽ:" إلى معشر الكيتٌاب", كالمتعمَّؽ: "بسطتي
: الميٍجتىًمعي, كالكثيري مف كؿّْ شيء, يقاؿ:  إلشياًد ىذا الجمًع الحافًؿ عمييـ, كالحافؿي

ٍفؿ: حى  : إذا كىثير سىٍيمييا, كأصؿي الحى فىؿى القكـي, كاحتفمكا: إذا اجتمعكا, كشيٍعبةه حاًفؿه
ٍفالن  فىؿى الماءي يىٍحًفؿ حى ٍحًفًمو, تقكؿ: حى فيكالن اجتماعي الماًء في مى ًفيالن , كحي فىؿ , كحى , كحى

ٍنبىٍيو جتماع الناس , ثـ استعيرت الكممة ال(ِ)الكادم بالسٍَّيؿ كاٍحتىفىؿ: جاء ًبمؿًء جى
بكثرة في مكاف ما, ككثر استعمالييا في ىذا المعنى حتى صار استخدامييا فيو 

ٍصؼي الجمع بيا في ىذا السياؽ تأكيده لمعنى  -كىي مرادفةه لمعناه  -كالحقيقة, ككى
 " مًُّع, ككأنو قاؿ: كالجمعي مجتمعه, لكنو عدؿ عنو إلى: " كالجمعي حافؿه االجتماًع كالتَّجى

 الثقؿ, كىذا كجوه مف كجكه البالغة كحسف النظـ.مف  اىربن 
كتأمؿ التعبيرى ببسط الرجاء كبسط الشَّكاًة في ىذا السياؽ, كما في ذلؾ مف      

ظيارو ليما  في  -بطريؽ االستعارة المكنية  -تجسيدو ليذا الرجاًء كتمؾ الشّْكايًة, كا 
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ـى أىٍعييًف األىٍشيىاًد لي راهي الجميعي, مع داللًة مادًة "بىسىطى" صكرًة الثكًب الذم ييبسطي أما
      .عمى السيكلًة, كالسالسًة, في كقكًع الفعؿ

ٍفؽى ترتيًب األحداًث في       كتأمؿ الدقةى في ىذا الترتيًب البديًع الذم جاء كى
, ككأنو كاف بمثابًة التمييًد كتحديًد مكضًع الداًء القصيدًة, فىبىٍسطي الٌشككل جاء أكالن 

 ًض الرجاء.قبؿى عىرٍ 
 كالفاء في صدر البيت التالي:      

ٍيػػػتى ًفػػػي الًبمىػػػى يىػػػاةه تىٍبعىػػػثي المى  فإٌمػػػا حى
 

ػػػكًس ريفىػػػاًتي   كتيٍنًبػػػتي ًفػػػي ًتٍمػػػؾى الرُّمي
 

 : , دٌؿ عميو السياؽي, كالتقديري                        فصيحةه, سدَّت مىسٌد شرطو محذكؼو
ما مماته ... إذا كنتي قد بسطتي شككامى كرجائي, فإم                           ا حياةه ... كا 

كًَّة, أك داللةن  اكتفخيمن  ابتنكيًر المسنًد إليو تعظيمن                      لشأًف ىذه الحياًة المىٍرجي
عمى أف المقصكدى كالمأميكؿى نكعه مف أنكاع الحياة, كىك ذلؾ النكعي الذم يبعثي المٍيتى 

                                كالًبمىى, ك"إٌما" ىنا تفصيميةه, تيفيدي معنى التخيير, في عالـً الفىنىاًء 
ما ذاؾ, كالكالـي مبنيّّ معيا عمى الحذؼ, كالمحذكؼي ىنا ىك  أم: فإما ىذا, كا 

                        بيذه الصفة,  المسند, كالتقدير: فإما أف تككف حياةه, أم: تيكجد حياةه 
ما أف  , كجممة: " تبعثي المىٍيتى في الًبمى" صفةه لممسند إليو "حياة", كا  يككف مماته

دّْرٍت بصيغة المضارعًة لمداللًة عمى إرادًة حدكًث ىذا البعًث في زمف الحاؿ أك  كصي
 االستقباؿ. 

: قيؿ إنو لغةه في المىيّْت, كقيؿ: إف الميّْت        يطمؽ عمى  -بالتشديد  -كالمىٍيتي
؛ كلذلؾ كاف التعبير (ُ) يمكت, كبالتخفيؼ ال ييطمؽ إال عمى مىف ماتالحي الذم س

                                           

 .َّٔراجع: الفركؽ المغكية ص (1)
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ِٔٗٗ 

 -عمى لساف المغة  -بالتخفيؼ في ىذا السياؽ أنسبى كأدؽَّ؛ ألف الشاعر يتحدث 
 عف بعثو يبثُّ الركح في كؿّْ مىف فارؽ الحياة, كي تحيا ىي.

" في صدًر الشطر الثاني معطكؼ عمى "تبعث" في الشط                          ر ك"تيٍنًبتي
األكؿ, كالعطؼ ىنا لمتكسط بيف الكماليف, كىك مف باب عطؼ الخاص عمى العاـ؛ 

, كعنايةن, بعكدة الحياًة ًلمىا تىبىقَّى مف ريفىاًت المغًة, كصكرةي التكسًط ا, كاىتمامن اتركيزن 
ير ىنا جاريةه عمى ما اعتدناه في نظـ القصيدة مف تناسب الجمؿ المتعاطفة في كث

 مف الكجكه.
: القبر, كيقاؿ لما ييٍحثىى مف التراب عمى        , كالرٍَّمسي : جمع رىٍمسو كالرُّميكسي

ـي كالفيتاتي مف كؿ ما  طىا : الحي , كأصؿي الرَّمًس: التغطية كالستر, كالرُّفاتي القبر: رىٍمسه
ـي يىٍرًفت رىٍفتن تكىسَّرى كاندؽَّ, ثـ أيٍطًمؽى عمى بقايا الميّْت بعد مدة, يقاؿ: رىفىت الع : اٍظ

, كاإلشارة لمرمكًس بما يشار بو لمبعيًد مناسبةه لذكر القبكر قبؿ ىذا (ُ)انكىسىر كذىىىب
ليذه الرمكس التي تضـ في باطنيا أعظـى  االبيت بستة أبيات, ثـ إف فييا تعظيمن 

بنيّّ عمى " مكتينًبتي في تمؾ الرُّميكًس ريفاتيريفاتو ألعظـً لغةو, كاألسمكبي في جممة: "
االستعارة المكنية التخييمية, بتشبيو الرُّفاًت ببذكرو مدفكنةو في التراًب, صالحةو 

لصكرة اإليجاًد  الإلنباًت, ال تحتاجي إال إلى الماًء الذم يبعثي فييا الحياةى, إظيارن 
المَّوي كى  كالتككيًف, في صكرًة إنباًت النباًت كنيميكًّْه, كاألسمكبي مقتبسه مف قكلو تعالى: }

ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض نىبىاتنا النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف بعض أىؿ  وكقكلً  ,(ِ){ أىٍنبىتىكي
نٌ  {الجنة:  ـٍ ًفي اٍلجى : بيثُّكىي : فىييقىاؿي بىارىةه ًمٍف النَّاًر قىٍد كىانيكا فىٍحمنا, قىاؿى ًة, ػػى تىٍخريجي ضي

ريشٌ  ـٍ مً ػي كى مىٍيًي : فىيىنٍ ػػكا عى ًميًؿ ٍف اٍلمىاًء, قىاؿى        بيتيكفى كىمىا تىٍنبيتي اٍلًحبَّةي ًفي حى

                                           

 مقاييس المغة, كلساف العرب: رمس, رفت. (1)
 .ُٕنكح:  (2)
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ََِٕ 

 .   (ُ)} السٍَّيؿً 
ـي ىذه القصيدًة, ككيؼ ًصيغى بطريقةو تمأل الكجدافى حزنن       , اكتأمؿ كيؼ جاء ختا
, عمى ىذه المغًة مف مستقبميا الذم ينتظرىا, لك ظؿَّ أىمييا عمى تمؾ ا, كفىرىقن اكخكفن 

 خمّْي: الحالًة مف اليجًر كالت
ػػػػػػػػػاته ال ًقيػػػػػػػػػػىامىةى بىٍعػػػػػػػػػدىهي  ٌمػػػػػػػػػا مىمى  كا 

 

ػػػاتً   ـٍ ييقىػػػٍس ًبمىمى ػػػاته لىعىٍمػػػًرم لىػػػ مىمى
(ِ) 

 

, غير أفَّ       , كالتنكيري , كالكصؼي كبناءي البيًت كبناء البيت السابؽ مف حيث الحذؼي
ٌدرًة بػ "ال" النافية لمجنس, الداخمًة عمى  الكصؼى ىنا جاء بالجممًة االسميًة الميصى

لنكرًة: "قيامة"؛ ليصؿى تككيدي عمكـً النفًي بيذه الصياغًة كتككيًد المكًت األبىًدمّْ الذم ا
 , ال حياةى بعدىه إلى مىدىل, مع تىٍكراًر المصدًر الًميًميّْ المينىكَّر: "ممات" ثالثى مىرَّاتو

ٍبناهي عمى زيادًة مىٍعناه, مع مراعاًة داللًة التنكيًر في المرًة األكلى  كداللًتًو بزيادًة مى
ما مماته  ؛ ليصيرى المعنى: كا  , كفي المرًة الثالثًة عمى العمكـً كالثانيًة عمى التعظيـً

, ال حياةى بعدىه, كال ييساكىل بأمّْ مىماتو ألمّْ كائف حيٍّ آخر.  عظيـه, مستأصؿه
      , تقديره: كالالـي في: "لىعىٍمًرم" الـي االبتداًء, ك"عىٍمًرم" مبتدأه, كالخبري محذكؼه

قىسىمي, ففي الكالـً إيجازه بحذًؼ المسنًد لمعمـً بو مف خالًؿ السياؽ, كالعىٍمري كالعيٍمري 
                                           

, تحقيؽ/شعيب األرنؤكط كآخريف, ط: مؤسسة الرسالة, ط/ثانيػة ّْٔ/ُٖمسند اإلماـ أحمد  (1)
ٍدًرٌم رقـ: ـ, مسند أبُٗٗٗىػ ػ َُِْ بائر: جماعاته فػي تىٍفًرقىػة, ُُٕٖٓي سعيد الخي , كالضَّ

ػػٍبًر, كىػك الجمػع كالضػـ, كالًحبَّػةي: بػذكر الصػػحراء,  كاحػدتيا: ًضػبارىةه, كعمػارة كعمػائر, مػف الضَّ
 , ػبٍّ ػبّّ ال غيػر, كقيػؿ: ىػى جمػع حى كقيػؿ: مػا تسػاقط مػف بػذر البقػؿ, كأمػا الًحٍنطىػةي كنحكىػا فحى

, فىعيػػؿه بمعنػػى مفعػػكؿ, فػػًإذا كثىػػكرو كًثيػػرىة : ىػػك مػػا يجػػيء بػػو السػػيؿي ميػػؿي ةو, كالحى , كشىػػٍيخو كًشػػيخى
اتفقت فيو ًحبَّة, كاستقرَّت عمى شىطّْ مجرىل السيؿ, فًإنيا تنبت في يـك كليمة, فشيبّْو بيا سػرعة 

لمجػد  عىٍكد أىبدانيـ كأىجسػاميـ ًإلػييـ بعػد ًإحػراؽ النػار ليػا. النيايػة فػي غريػب الحػديث كاألثػر
 الديف بف األثير: ضبر.

 .ِّٓراجع القصيدة في: ديكاف حافظ إبراىيـ ص (2)
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َُِٕ 

كاحده, كلكنيـ خصكا القسـ بالمفتكح, يقكؿ سيبكيو: ال يقكلكف فى اليميف إاٌل 
بالفتح, يقكلكف كيمُّيـ: لىعىٍمريؾ
ـٍ (ُ) ", كصفتو: " ل , كقد اعتيًرضى بيف المكصكؼ: "مماته

قىٍس بمماًت" بالقسـ: "لعمرم", زيادةن في تككيد المعنى المقسكـً عميو, كىك أف ىذا يي 
مف مرارًة اإلحساًس  االمماتى ليس لو مثيؿه ييقاسي بو, مع حمًؿ األسمكًب مزيدن 

كعى بعدىه.  باالنتياًء األبدمّْ الذم ال ريجي
؛ إذ التقابؿي الحقي      " ك"قيامةى" طباؽه خفيّّ قيُّ يككف بيف الممات كبيف "مماته

ـي الزـه عف الحياة, فبيف المفظتيف تقابؿه مف ىذا الكجو, كقد حقؽ ىذا  كالحياة, كالقيا
يف,  االطباؽي مع المقابمًة الخفيًة بيف معنيي البيتيف عرضن  لحالة كؿّْ خيارو مف الخيارى

حى  اككضعن  ف كاف ليا أماـ المخاطبيف؛ ليختاركا لمغتيـ ما يركنو أٍصمىحى كأىٍنجى , كا 
, مف التماًدم في اليجًر ا, كتخكيفن ااألسمكبي في البيت الثاني يفيضي تحذيرن 

 كاإلعراض.
ـى القصيدة بيذه األبياًت الثالثًة ليعدُّ مف أبرًع خكاتيـً القصيًد       كلىعىٍمًرم إٌف ختا

يئيف: عف ش عمى أنو لـ يخرج لمضمكف الكالـ قبمو, داالن  اكأبمًغيا, حيث جاء ميمىخّْصن 
المخاطبيف بيف شيئيف: إحياًء المغًة, أك ترًكيا تمكتي مكتةن  االشكايًة, كالرجاًء, ميخيّْرن 

ذا تأممنا كجدنا أنو ال يمكف لشاعرو بارعو في القريًض أف اال حياةى بعدىا أبدن  , كا 
, كما ال يمكف لمتمؽٍّ عالـو بالشعر أك جاىؿو بو أف ايضيؼى لما انتيى إليو حافظه شيئن 

, بؿ لك طيًمبى إلى حافظو نفًسًو حينيا أف يزيدى, لما استطاعى نتظرى بعد ىذا الختاـ قكالن ي
ف كاف ثىَـّ زيادةه فمتكف قبمو, كىذه امزيدن  , إال بعد زحزحًة ىذا الختاـً إلى الكراًء, كا 

, يقكؿ  خاصيةه مف خكاٌص الخكاتيـً الحسنة, نٌبو ليا النقدي العربيُّ منذ أمدو بعيدو
عف الخاتمة الحسنة: "إذا قىرىعىٍت سىٍمعى السامًع, عرىؼى بيا أٍف  -رحمو اهلل  –كم العم

                                           

 .َُِ/ ُالكتاب لسيبكيو  (ُ)
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َِِٕ 

ال مىٍطمىعى كراءىىا, كال غايةى بعدىىا, كىي الغايةي المقصكدةي, كالبيغيةي المطمكبةي, كبيا 
ـي انتياءي الكالـً ك قٍطًعو" ييعم
(ُ).  

بماء الذىب, ثـ ييعىمَّؽى حيث  كلذلؾ فإني أرل أٌف ىذا الختاـ جديره بأف يكتبى      
كًؿ مف شعراًء  , كأف ييكضعى صاحبيو في طبقًة الفيحي كانت تيعىمَّؽي قصائدي العرًب الطكاؿي

 ىذه المغًة الساميًة الخالدًة بإذف ربّْيا خمكدى أىًؿ الجٌنة.
كبعد ... فميما حٌممنا كأطمنا التحميؿ, كميما فٌصمنا كبسطنا الكالـ, إال أنو      

قى في نفس الشاعر مف المعاني التي أرادىا بقصيده ىذا أشياء كثيرة, ال يمكف تب
, في الكصكؿ لشيء منيا, كاضعيف  لنا أف نصؿ إلييا, كلكفَّ المحاكلةى, كاألمؿى

, الذم ذلؾ الكالـ أننا نخكض غمار الشعر, كنسبح في بحكر نصب أعيننا
كؿ الشيخ شاكر رحمو اهلل: ثـ يستعصي عمى أئمة المغة, كجيابذة البياف, كاسمع لق

؛ ألف ا, كأعصى ًقيادن االكالـ, ىك في كؿّْ لسافو أشؽُّ ًعالجن  , مف بيف جميعً الشعرى  إفَّ 
الشعراء لـ يقًصدكا قطُّ مىٍقًصدى اإلبانًة المغسكلًة عف المعاني, بؿ رىًكبكا إلى أغراضيـ 

 . (ِ)أغمضى ما في البياف اإلنساني مف المذاىب
 

                                           

 .ْٖٓالطراز ص -1
, كنىمىطه ميًخيؼه ص  2 ٍعبه  .ُِٗػ راجع: نىمىطه صى
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  تعقية 
إذا كاف غرض الشعر ىك كبعد تحميمنا السابؽ ليذه القصيدة الشاعرة نقكؿ:      

, كأفَّ اإلبانةى تجعؿي لمكالـً حياةن   –اإلبانة عما يخالط النفسى مف أحاسيسى كمشاعرى
كًح في الجسًد القائـً , ككقكًة اإلبصاًر   –كما يقكؿ الشيخ شاكر رحمو اهلل  كنفًخ الرُّ

ًة الميسىمَّاًة بالمساًف, كأٌف  في العيًف الجامدًة, ككىسىًجيًَّة النُّطًؽ في البيضعًة الميتىمىٍجًمجى
ىك إنشاء األحرؼ كالكممات كالجمؿ, كتركيبيا  -كما يقكؿ رحمو اهلل  –عمؿى اإلبانًة 

عمى المعاني الجائمة في الضمير المستكر, كعمى الييئات الظاىرة, التي  داالن  اتركيبن 
ميفصحةن عف  اناء الذم تكمف فيو, ثـ تخرج جميعيا حاممةن آثارن يشٌؼ عنيا ىذا الب

, فإف (ُ)صاحبيا المتميز عف إخكانو مف البشر بخصائصو الدالة عميو كعمى تفرُّده
ىذه القصيدة تعدُّ مف أبرز شعر حافظو الذم كصمت فيو اإلبانة عف كطنيتو, كشدة 

مرجكًَّة في اإلبانة كالكضكح, مع حبو لمغتو, كدينو, إلى أبمغ ما يككف مف الغايات ال
 ., كركعة المعنىجكدة الصياغة, كحسف النظـ

ذا أردنا الحديث عف كسائؿ اإلبانة كخصائص النظـ في ىذه القصيدة, فإٌف       كا 
أكؿى ما نقؼ عنده مف ىذه السمات ىك بناءي القصيدة كمّْيا عمى طريقة التشخيص 

ؿى بأسمكب االستعارة المكنية, حيث استطاع  حافظه مف خالؿ ىذه الطريقًة أف يحكّْ
نيا  , ككَّ , قادرو عمى نقًؿ ما في نفسو مف انفعاالتو كأحاسيسى , حيٍّ المغةى إلى إنسافو

 كاقعيو المريري الذم يحياه.
ّـّ, يمجأ إليو األدباء كالشعراء إذا أرادكا أف       كالتشخيص في حدّْ ذاتو أسمكبه عا

كما يقكؿ  –في األشياء غير الحية؛ ليخرجكىا  أم يبثكا الحياة –يستحيكا  -
,  -أستاذنا د/ محمد أبك مكسى  مف حالة الصمت الذم ينطكم عمى رىبةو كغمكضو

                                           

, كمػػداخؿ إعجػػاز القػػرآف ُُٔ ٗراجػػع: جميػػرة مقػػاالت الشػػيخ شػػاكر فػػي تحميػػؿ الشػػعر ص  (1)
 .ُُٕا صالكريـ لو أيضن 
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َِْٕ 

أعني  –إلى حالة النطؽ المبيف, كي تبكحى ليـ بما في دكاخميا, كىذه الخصكصية 
مف خصائص النفس اإلنسانية, التي  –إضفاء الصفات اإلنسانية عمى األشياء 

, ككأنيا جاٌدةه  اػفي جنسي زع في كثير مف الحاالت إلى أف يصير ما حكليا داخالن تن
ؿ األشياء كمَّيا إلى أناسو لتعيش معيا في كئ  . (ُ)اـ ػفي أف تحكّْ

يرقيبييا, , ك  , كيستنطقيا كبيذه الطريقة استطاع حافظه أف يستحييى المغةى      
, فالقصيدة كميا اتياـه كاطر كمشاعرمف خ نصت إلييا, كىي تبكح بما في داخميايي ك 

, كاستنجاده, كتحذيره  لمنفس, كاحتسابه لمحياة, كعتابه عمى األىؿ, كشككل, كأنيفه
ف كاف في  ... كمُّيا حديثه عمى لساف المغة, لـ يتدخؿ فيو الشاعري بكممةو كاحدةو, كا 

,  ااألساس حديثن  يىتىيىدَّدي لمشاعر عما تتمٌظى بو نفسو مف إحساسو بمستقبؿو مظمـو
لغتو, كلغة دينو, كقكمو, إذا ما ظؿَّ أىؿي المغة عمى ما ىـ فيو مف إىماؿو كتيميش؛ 

لؼَّ بو الشاعري المعانيى الكميةى لمقصيدة, ثـ  اعامن  اكلذلؾ فإف ىذا األسمكبى يعد إطارن 
في صياغًتيا بأساليبى  اجعؿ المعانيى الجزئيةى تتحرؾي داخؿى ىذا اإلطاًر, مستعينن 

باألسمكب نفسو؛ ليدخؿ التشخيص في صياغة معاني  اغيةو أخرل, كأحيانن بال
 القصيدة الكمية كالجزئية.

البحر  اختيار , كعبقريةن, كميارةن, ممثمةن فياكداخؿى ىذا المؼّْ نجدي ًحٍذقن      
يتسع لكثير مف  االعركضي الذم نظـ عميو الشاعر قصيدتو, حيث اختار بحرن 

منح الشاعر مساحةن كاسعةن لمتعبيًر عف انفعاالًتو كأحاسيًسو األغراض الشعرية, مع 
كاممةن, مع استخداـً كثيرو مف ألكاًف البياًف كالصكًر المركَّبًة المبسكطًة, كالتي تشكّْؿي 
مىًميا, مكسيقى داخميةن, تتالقىى مع المكسيقى  بنغماًت حركًفيا, ككمماًتيا, كجي

, في رفًع اإليقاًع الصكتيّْ لمقصيدًة إلى الغايًة التي الخارجيًة التي يشكّْمييا ذلؾ البحري 

                                           

  /ىػػػػػ ُُْٖبػػػػة بالقػػػػاىرة, ط/ رابعػػػػة , نشػػػػر: مكتبػػػػة كىِٖٓراجػػػػع: التصػػػػكير البيػػػػاني ص (1)
 ـ. ُٕٗٗ
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َِٕٓ 

, كذلؾ البحري ىك بحري "الطكيؿ", الذم تراه  قد طاؿى   -كما يقكلكف  –ينشيديىا الشاعري
لمقاماًت الًجدّْ كالٌرصانًة,  ابياءن كقكةن, يجعمو مناسبن  ابتماـً أجزاًئو, كتجدي فيو أبدن 

كما كاف مثمىو في طيكًؿ التفعيالًت, في سياقاًت اليأًس  ما يتخيَّره الشعراءي, ىك اكغالبن 
زىًع؛ ليىصيبَّ فيو الشاعري   .(ُ)ًعوزى مف أٍشجاًنو ما يينفّْسي بو عف حزًنو كجى  كالجى

, كميارةن, في اختياًر األلفاًظ كالتراكيًب, اكما نجد مف خالؿ نظـ القصيدة ًحٍذقن      
عف البسًط كالتفصيًؿ, في رسـً تمؾ الصكرًة ذاًت الدالالًت كاإليحاءاًت, التي أغنت 

الحيًَّة لمغًة العربيًة, كىي تتحدثي إلى أىًميا, كتدافعي عف نفًسيا, في سالسةو, 
, كىي  , أك صنعةو, مع عذكبًة الٌنغـً , دكف تكمُّؼو , كتحدُّرو  كّْ اإليقاع.    دي كانسيابو

مسمكع لمغة مع نفسيا, حيث بدأ النٌص بتصكير ذلؾ الحديث النفسيٍّ غيًر ال     
ريه عبارة: " رجعت لنفسي فاتيمت حصاتي ", كالتي تيظير المغة في  كالذم تصكّْ
, ميٍطًرًؽ الرأًس, ميٍغمًض العينيف, ساكًف الجسًد, يستغرؽي في تفكيرو  صكرة إنسافو

عقمو بالتقصير, ثـ ال يمبث ىذا  اعميؽو, يفتش عف أسباب انصراؼ األىؿ, متيمن 
, بعد الحديثي النف , تمثَّؿ في نداء القـك , عاتو ؿى إلى انفجارو عاؿو سيُّ المكتكـي أف يتحكَّ

, كتستسمـ الجكارح,  , كييأس القمبي ما تٌبيف كذبي ىذا االتياـ, ثـ تسكفي النفسي
 - اا لـ يجد مجيبن لمٌ  -كيسترخي الجسد الستقباؿ المكت, ثـ ينطمؽ المساف 

... كىكذا تنساب مي فاحتسبت حياتي".باحتساب الحياة عند اهلل: " كناديت قك 
معاني القصيدة مف أكليا إلى آخرىا, في نغمات صكتية متمكّْجة, تستصغي 

 األسماع, كتستميؿ القمكب.  

                                           

تحقيػػؽ /النبػػكم شػػعالف, نشػػر: مكتبػػة الخػػانجي بالقػػاىرة  ّْ/ُراجػػع: العمػػدة البػػف رشػػيؽ  (1)
نّْي صَََِىػػ ػ َُِْ , كمكسػيقى الشػعر إلبػراىيـ  ٕٖـ, كمنيػاج البمغػاء لحػاـز القرطػاجى

 .ُّّصػ , عف كتاب: قطرات الندل ػ معالـ الطريؽ إلى فقو الشعر ُٕٕيس ص أن
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َِٕٔ 

كمف أىـ ما يمكف رصديه مف كسائؿ اإلبانة كسمات النظـ في ىذه القصيدة,      
تأممنا المعانيى التي ذلؾ المطمعي الذم بدأ بو الشاعر قصيدتو, كالذم إف تأممناه ك 

َـّ ارتباطن  بينو كبيف كؿّْ ما جاء في  اكثيقن  اجاءت بعده في القصيدة كمّْيا, كجدنا أفَّ ث
, حيث إف بعض األبيات التي جاءت بعده تتصؿ معانييا بمعنى  القصيدة مف معافو

راعي الًمٍصراًع األكًؿ, كبعضيا اآلخر تتصؿ معانييا بمعنى الًمٍصراًع الثاني؛ إذ الًمصٍ 
ٍعتي لنٍفًسي فاتَّيمتي حىصاًتي * حديثه عف النفس, كاتياـه ليا بالعجز  األكؿ: * رىجى
, كاألبيات مف البيت الثاني: رىمىكني بعيقـو في الشَّباًب  عف استيعاًب كيؿّْ ميختىرىعو حادثو
 اكليتىني ... إلى البيت السادس: أنا البحري في أحشائًو الدُّرُّ كامفه ... حديثه أيضن 

ٍيعاًف الشباًب, كدفعه ليذا االتياـ... كىكذا,  , كىي في رى عف النفس, كاتياًميا بالعقـً
أما الًمٍصراعي الثاني مف المطمع: * كنادٍيتي قىٍكًمي فاٍحتىسىٍبتي حياًتي* فيك حديثه عف 

, كاحتساب الحياة عند اهلل, كاإلحساًس ًبدينيكّْ األجًؿ كق  , ةػرب النيايػمناداًة القكـً
كيـ أبمى كتىبمى مىحاًسني ... حتى نيايًة القصيدًة,  يحى كاألبياتي مف البيت السابع: فيا كى
 , نكاره لما يفعمكنو بمغتيـ مف ىجرو , كا  ـٍ ًمًي , كاستنياضه ًلًيمى خطابه ليؤالء القـك

, كاستجابةو لداعي اليدـ, كتحذيره مف التماًدم في ذل عراضو ؾ, ثـ اإلشارةي إلى أف ػكا 
 .رجعةى بعدىىا ...  دم قد يؤدم إلى مكتيا مكتةن الىذا التما

قد تمٌكف بفكره, كمكىبتو, كًحٍذًقو, أف يفرّْع مف  اكبيذا نستطيع القكؿ بأٌف حافظن      
بعد  اًمٍصراعىي بيتو كاحدو معانيى قصيدةو كاممةو, صاغىيا في اثنيف كعشريف بيتن 

يا اآلخري يتعمؽ المطمع, بعضي ىذه المعاني يتعمؽ بأحد الًمٍصراعىي ًف, كبعضي
بالًمٍصراًع اآلخر, مع مراعاة الترتيب كعدـ الخمط بيف األبيات؛ لتظيرى قصيدتو بكؿ 
ىذا في صكرةو شعريةو, متماسكةو, تعد ىي األبرع كاألبمغ مف صكًر ربًط المطالًع 

 بالمقاصد. 
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َِٕٕ 

كنادٍيتي قىٍكًمي " كلك تأممنا لكجدنا خيطنا دقيقنا يربط الشطر الثاني مف المطمع :      
"   كنادٍيتي قىٍكًمي" , بالختاـ , فالجممة األكلى مف ىذا الشطر "  فاٍحتىسىٍبتي حياًتي

" ؛ ألف جممة المطمع نداء لمقـك ,  ًإلىى مىٍعشىًر الكيتٌابً ترتبط بقكلو في الختاـ : " 
ذكرىـ بعد  مف القـك , فكأف , كالكتاب شريحة مىٍعشىًر الكيتٌابً كجممة الختاـ خطاب ل

ذكر القـك , ذكر لمخاص بعد العاـ , عمى الرغـ مما بينيما مف كممات كأبيات , 
" ترتبط بقكلو في  فاٍحتىسىٍبتي حياًتيكالجممة الثانية مف الشطر الثاني مف المطمع : " 

ٌما مىمىاته ال ًقيػىامىةى بىٍعدىهي الختاـ :  ... البيت , فجممة المطمع احتساب لمحياة عند  كا 
اهلل , كبيػت الختاـ تحذير يصحبو تصريح بذكر الممات الذم ال قيامة بعده , فكأف 
ذكر الحياة في المطمع طرؼ لطباؽ تـ بذكر الممات في الختاـ , عمى الرغـ مما 

 بينيما مف فكاصؿ .
خيط ربط معاني األبيات مف الثاني , ككأف ىذا المطمع قد امتد منو خيطاف  

كؿ , كخيط ربط معاني األبيات مف السابع حتى الختاـ حتى السادس بالشطر األ 
ا خيطاف خيط ربط  , بالشطر الثاني , ثـ امتد مف  الشطر الثاني مف المطمع أيضن

" ,  ًإلىى مىٍعشىًر الكيتٌابً " بقكلو في الختاـ : "  كنادٍيتي قىٍكًميالجممة األكلى منو : " 
ٌما مىمىاته ر : ػ" بالبيت األخي حياًتي فاٍحتىسىٍبتي كاآلخػر ربػط الجممػة الثانية : "  ...   كا 

ف شئت فقؿ : امتد سمؾ مف بداية القصيدة , فانتظـ فيو المطمع , كالختاـ , كما  كا 
بينيما مف مقاصد , في صكرة تشبو عقدنا فريدنا , مف صياغة , تألفت مف درو 

كط مف امتدت مف خالليا الخي, جميؿ , ناصع , منظـك بطريقة بديعة , بميغة 
؛ المطمع إلي الختاـ ؛ ليحدث التشابؾ , كيتحد النظـ , كتدؽ الصياغة الشعرية 

ليربطو بأجداده  مف  ؛ ليمتد بعد ذلؾ كمو خيط , بؿ حبؿ متيف مف الشاعر نفسو
 . "لدىر"افحكؿ الشعر في سالؼ 
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َِٕٖ 

كمما يتصؿ بمعاني القصيدة ما نراه مف حرص حافظو عمى استدعاء بعض       
القديمة, كتطكيع صياغتيا بحنكةو كبراعةو؛ لتتناسب مع معاني القصيدة المعاني 

احتسبت  كمف تمؾ المعاني قكلو: كسياقيا الذم كردت فيو ,  كطريقة نظميا,
كفى الطَّيرى يكمن  حياتي , كقكلو : كأدت بناتي , كقكلو : ري ًممتيـي, كقكلو:  اكلك تىٍزجي عى

كالتعبير بكممة :                , كقكلو: أٍف تىًميفى قىناًتي, امن سىقىى اهللي في بىٍطًف الجًزيرًة أىٍعظي 
  ... " كال شؾ أف ىذا االستدعاء مناسب لمسياؽ الذم يدعك " معشر ", ككممة: "قـك

فيو الشاعر إلى التمسؾ بمغة اآلباء كاألجداد؛ كبذلؾ نستطيع أف نطمؽ عمى حافظو 
عف الشاعر  كما يقكؿ د/ محمكد تكفيؽ – مينىقّْبه  ,في ىذه القصيدة أنو شاعره مبدعه 

عف المكنكف مف المعاني في رحـ المفردات, ينفخ فييا مف ركحو,  - المبدع
ري في المتمقي الٌمًقًف ينابيعى متعًة التكاصًؿ الحضارمّْ بيف اميدًىشن  افيبعثيا بعثن  , ييفىجّْ

 .(ُ)طىٍكرًًه الٌشاخًص فيو, كاألطكاًر الغابرًة السَّحيقة
, ذلؾ التنكيع كالتمكيف الذم سمكو حافظه في ا يتصؿ بمعاني القصيدة أيضن  ماكم     

ـي أدكات الربط الظاىرة " أحرؼ  ربط التراكيًب كالجمًؿ بعًضيا ببعض, فتارة نراه يستخد
نراه يىٍعًمدي إلى القطًع  االعطؼ ", كتارة نراه يمجأ ألساليب الفصؿ المعركفة, كأحيانن 

ريىا  اكاالستئناًؼ, ميتكئن  كما  –عمى ما بيف التراكيًب كالجمًؿ مف ركابطى داخميةو, ييفىجّْ
كًحيِّ  امف رىًحـً األشياًء, فيجعميا تناسيبن  –يقكؿ د/ محمكد تكفيؽ   , كتناسيالن اري

قطعو  –عف ما رأيناه مف أساليب الفصؿ المعركفة  ابعيدن  -, كمف ذلؾ (ِ)ارىًحًميِّ 
 ا, عف ما قبمو: كلك تىٍزجيركفى الطَّيرى يكمن الجًزيرًة أىٍعظيمن البيت: سىقىى اهللي في بىٍطًف ا

, أك قيربى التناسب  ـً ًممتيـي؛ لما بينيما مف قيربى الًقدى  الماضي السحيًؽ البعيد.  فيعى

                                           

 .َٕراجع: قطرات الندل ػ معالـ الطريؽ إلى فقو الشعرػ د/ محمكد تكفيؽ محمد  سعد ص (1)
 .ِٖالسابؽ ص (2)
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َِٕٗ 

النظـ في ىذه القصيدة: تركيزي الشاعًر عمى  كمف سمات كسائؿ اإلبانة أك     
ـى  ـي المعنى العا الذم ًصيغىت القصيدةي مف أجمو, كىك الحديثي  مفرداتو كتراكيبى تخدي

طىًر المكًت الذم ينتظر الفصحى عف قرب, حيث بدأىا حافظه بالتعبير عمى  عف خى
لساف المغة باحتساب الحياة عند اهلل, ثـ التعبيًر بالرمي بالعقـ, كمعناه انقطاع 

كأكفاءن, كالكأدي نكعه  النسؿ كالكلد, ثـ يأتي التعبيري بكأد البناًت لٌما لـ تجد ليف رجاالن 
مف أنكاع القتؿ, ثـ يأتي التعبيري بالًبمىى كنيٍدرىًة الدكاًء, كىذا يؤدم إلى الزكاؿ كالمكت, 
ثـ يأتي ذكري خكًؼ المغًة عمى أبنائيا مف أف تمكت, ثـ أنكر عمى لسانيا أف ييٍطرىبى 

ذكر: "ليف  أىمييا لصكًت ناعًب الغرب, كىك ينادم بكأدىا في ربيع حياتيا, ثـ
القناة", كىك كنايةه عف الضعؼ الذم يؤدم إلى التعطؿ ثـ الزكاؿ, ككاف قد ذكر قبمو 

اهلل أف يسقيى ىذه  اعظاـ المكتى مف أرباب المغة األكائؿ في بطف الجزيرة, داعين 
ـى بماء السحاب, ثـ أعاد ذكرى العظاـ مرةن أخرل في سياؽ مفاخرًة المغًة الغربى  العظا

ـً البالية, ثـ ذكرى رؤيةى المغًة في الجرائًد كؿَّ يـك مف المزالؽ ما يقربيا مف بتمؾ العظا
ٌجات الصائحيف بنعييا, ثـ أنكر عمى لسانيا ىجرى  القبر, ثـ ذكر سماعىيا بمصر ضى

عمى النفس مف المكت, ثـ ذكر "لعاب األفاعي", كىك  االقـك ليا, كاليجر أشد كقعن 
, ثـ اشتؽ في آخر ب يتيف مف المكت أربع كممات, كما ذكر فييما كممتي: سّـّ قاتؿه

الرمكس, كىي: تراب القبكر, كالرفات, كىي: بقايا األمكات... كىكذا تتكالى المفردات 
كالتراكيب الدالة عمى النياية كالمكت في القصيدة مف أكليا إلى آخرىا, في حيف أنو 

يا, أك مرادؼه ليا, سكل مرةو لـ ييذكر في القصيدة كمّْيا كممةي الحياة, أك مشتؽه من
معنى المكت, كذلؾ في قكلو في المطمع: *  اكاحدةو, ككانت في تركيبو يؤدم أيضن 

 .كنادٍيتي قىٍكًمي فاٍحتىسىٍبتي حياًتي* 
أك ما يؤدم  -كبيذا ال يكجد في القصيدة كمّْيا ذكره لمحياة بمعنى الحياة      

نحك القكؿ بأف فكرة إحساس المغة بدنك عمى اإلطالؽ, كىذا يأخذ بأيدينا  –معناىا 
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, أك التجربةي الشُّعيكريةي التي  األجؿ كقرب المكت ىي الدافعي, أك المحرؾي الكجدانيُّ
حٌركت قمبى الشاعًر نحكى ىذا النظـ, أك كما يقكؿ عمماء النقد الحديث: المعاناة 

ميا التعبيرم الشعكرية التي ميَّدت السبيؿ إلى ميالد القصيدة, أك التي خمقت شك
مف خالؿ مفردات ذلؾ التعبير, أك دالالتو المختمفة, ذات االنتماء بحركة الكاقع 

 . (ُ)بأفعالو كمكاقفو
كمع ذلؾ كمو حرص شاعر النيؿ عمى أف ييظيرى المغة شابةن, فتيَّةن, قادرةن عمى      

 العطاء كالمقاكمة, حيث قاؿ:      
ػػػػكًني بعيٍقػػػػـو فػػػػي الشَّػػػػباًب كليتى   نػػػػيرىمى

 

ػػػػدىاًتي  ـٍ أٍجػػػػزىٍع ًلػػػػػقىكًؿ عي ًقمػػػػتي فمػػػػ  عى
 

ػػػػػػا لػػػػػػـ أًجػػػػػػٍد ًلعىرىاًئًسػػػػػػي لىػػػػػػٍدتي كلمَّ  كى
 ج

ػػػػػػػػػػػاالن    كأىٍكفىػػػػػػػػػػاءن كىأىٍدتي بىنػػػػػػػػػػاًتي ًرجى
 

 كقاؿ:       
اًنػػػػًب الغىػػػػٍرًب ناًعػػػػبه  ـٍ ًمػػػػٍف جى  أييطػػػػًربيكي

 

يىػػػػاًتي  بيػػػػًع حى  يينػػػػاًدم ًبػػػػػكىأًدم فػػػػي رى
 

 

                                           

, منشػػكرات اتحػػاد الكتٌػػاب العػػرب, ُٖراجػع: أصػػداء دراسػػات أدبيػػة نقديػػة د/ عنػاد غػػزكاف ص (1)
, ُٔٗـ, كالشػػػعر الجػػػاىمي "قضػػػاياه كظػػػكاىره الفنيػػػة" د/ كػػػريـ الػػػكائمي ص  َََِدمشػػػؽ 

 ـ. َََِمنشكرات اتحاد الكٌتاب العرب, دمشؽ 
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 ثـ قاؿ:     
ٍرتي أىٍىػؿى  فىاخى  الغىػٍرًب كالشَّػٍرؽي ميٍطػًرؽه  كى

 

يىػػػػػػاءن ًبًتٍمػػػػػػؾى األىٍعظيػػػػػػـً النًَّخػػػػػػػرىاتً    حى
 

, فإف مف سمات كسائؿ اإلبانة كنظـ القصيدة الكشؼى عف أعداء المغة اكأيضن      
كما يحمك لمشيخ شاكر رحمو  –بطريؽ التدرج, أك الترقي, مع التفريؽ, أك التشعيث 

بالضمير الذم ليس لو مىٍرًجعه,  يث ذكرىـ أكالن ح -اهلل أف يطمؽ عمى ىذه الصنعة 
كىك الكاك في "رمىكني", فكاف ىذا الذكري أكثرى إخفاءن لمفاعؿ مف الذكر؛ ثـ صٌرح بيـ 

تصريحه أخفى مف التمميح؛ لعدـ تحديد المفظ  اآخر البيت, بمفظ: "عداتي", لكنَّو أيضن 
 :ادقيقن  المفاعؿ تحديدن 

ػػػػكًني بعيٍقػػػػـو فػػػػي الشَّػػػػبا  ًب كليتىنػػػػيرىمى
 

ػػػػدىاًتي  ـٍ أٍجػػػػزىٍع ًلػػػػػقىكًؿ عي ًقمػػػػتي فمػػػػ  عى
 

 ثـ تركنا الشاعر في حيرة مف أمرنا في تحديد الفاعؿ حتى البيت التاسع :
ٍنعىػػػػػػػةن  اأىرىل ًلًرجػػػػػػػاًؿ الغىػػػػػػػٍرًب ًعػػػػػػػزِّ   كمى

 

ـه بًعػػػػػػزّْ ليغػػػػػػػاتً   ػػػػػػزَّ أىٍقػػػػػػػكا ـٍ عى ػػػػػػػ  ككى
 

الغرب, ثـ تركنا في بأف أعداء المغة ىـ أىؿ  اخفين  اكالذم لٌمح فيو تمميحن 
 تمؾ الحيرة حتى البيت الحادم عشر: 
اًنػػػػًب الغىػػػػٍرًب ناًعػػػػبه  ـٍ ًمػػػػٍف جى  أييطػػػػًربيكي

 

يىػػػػاًتي  بيػػػػًع حى  يينػػػػاًدم ًبػػػػػكىأًدم فػػػػي رى
 

كالذم صٌرح فيو صراحةن كاضحةن بأف أعداء المغة الذيف ينادكف بكأدىا ىـ أىؿ 
 ى في البيت الخامس عشر:  الغرب, ثـ تكالى التصريح بيـ بعد ذلؾ مرتيف, األكل

ٍرتي أىٍىػؿى الغىػٍرًب كالشَّػٍرؽي ميٍطػًرؽه  فىاخى  كى
 

يىػػػػػػاءن ًبًتٍمػػػػػػؾى األىٍعظيػػػػػػـً النًَّخػػػػػػػرىاتً    حى
 

 كالثانية في البيت التاسع عشر:
ػػا سىػػرىل  سىػػرىٍت ليكثىػػةي االٍفػػًرٍنًج ًفييىػػا كىمى

 

ًسػػػػيًؿ فيػػػػرىاتً    ليعػػػػابي األىفىػػػػاًعي ًفػػػػي مى
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لذم طاؿ انتظاره في ظالـ اإلخفاء, الذم عَـّ القصيدة فكاف ىذا التصريح ا 
مف أكليا, بمثابة الشمس التي بدَّدت ظالـ ذلؾ اإلخفاء, كالذم حرص الشاعر عمى 
كجكده في ذلؾ الجزء مف القصيدة؛ ليحمؿ المتمقي عمى التشكيؽ كاالنتظار, يقكؿ 

كىذا الظيكري الشيخ شاكر رحمو اهلل في صياغة مماثمة: صارت ىذه العالنيةي, 
, المفاجئي, بالتصريح باالسـ بعد خفائو مف أكؿ القصيدة, كأنو نيكره  المستفيضي

, كاستنارى كؿُّ خفيٍّ كاف فيو , فاضمحؿَّ , المستطيؿى ـى , كيقكؿ (ُ)باغىتى الظالـى الجاث
أستاذنا د/ محمد محمد أبك مكسى في التفسير بعد اإلضمار في ما كاف فيو 

أك القصة, كىك قريبه مف ما نحف بصدده: "كاألساليب التي الضمير ضميرى الشأف 
؛ ألف جميالن  اككقعن  احسنن  االطريقة حيف تصيب مكاقعيا تجد ليا مذاقن  هتصاغ عمى ىذ

الضمير حيف يطرؽ النفس مف غير أف يككفى لو عائده يعكد عميو ييصيرّْىا إلى حالة 
اكتشاؼ الحقيقة المتكارية مف الغمكض كاإلبياـ ال قرار ليا معيا, فتستشرؼ إلى 

كراء الغمكض المثير, فإذا جاءت الجممة المفسرة تمكف معناىا, ككقع في القمب 
 .(ِ)مكقع القبكؿ" 

كأذكر أنني كنتي أظفُّ في بداية عيدم بالقصيدة أفَّ المقصكد بضمير الفاعؿ      
كعركبتيـ في: " رمىكني" ىـ المتشدّْقكف مف أىؿ العربية, الذيف طرحكا عربيتيـ 

كراء ظيكرىـ, كراحكا يترنحكف, كيتسكعكف في دركب المغات األخرل؛ كلصنيعيـ 
باألعداء, كما كنتي أظف أف  –عمى لساف المغة  –ىذا ساغ لمشاعر أف يىًسمىيـ 

ربة الفاسدة, كعقكليـ الميغىيَّبىًة  اتيامىيـ العربيةى بالجمكد كالعقـ نابعه مف ضمائرىـ الخى
ذا الظفُّ يتممَّكيني, حتى كقفت عمى قكؿ " المكرد جرام" الذم المطمكسة, كظٌؿ ى

؛ ألنيا تفتقر إلى  ذكرتو في المقدمة: إفَّ المغة العربية ال تصميح اليـك لتعميـ العمـك

                                           

, كنىمىطه ميًخيؼه ص  (1) ٍعبه  .ِْٓراجع: نىمىطه صى
 .ُِْراجع: خصائص التراكيب ص (2)
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االصطالحات العممية كالفنية. فعرفت أف المقصكد بالرماة ىـ الغرب, كأف اإلضمار 
, كما رأينا, ا, ثـ تصريحن اذكر أىؿ الغرب تمميحن في: "رىمىكني " فيسّْرى بما جاء بعده مف 

ف شئت فقؿ:  أما ىؤالء المتشدقكف المنتسبكف لعركبتنا, فما ىـ إال أبكاؽه كطيبيكؿ, كا 
مَّفاًت اآلخريف.  كائناته مف خمؽ اهلل اعتادت عمى أف تجترَّ ميخى

قد  انجد حافظن  كعمى السٍَّمًت نفًسًو مف التَّدىرًُّج كالتَّرىقّْي في تصكير المعاني,
تدرَّج مف التعبير بػ "كسعت كتاب اهلل ..." كالتعبير بعده بػ" فكيؼ أضيؽي اليكـى عف 
صًؼ آلةو ... " إلى التعبير عمى لساف المغة بأنيا البحر في االتساع ككثرة الماء  كى

كاء, كتأمؿ األبيات:       كالرَّ
ايػػػػػػةن  اكًسػػػػػػٍعتي ًكتػػػػػػابى اهلًل لىفظنػػػػػػ  كغى

 

 ف آمو بػػػو كًعظػػػاتً كمػػػا ًضػػػٍقتي عػػػ 
 

ٍصػػًؼ آلػػةو   فكيػػؼى أًضػػيؽي اليػػكـى عػػف كى
 

 كتىٍنًسػػػػػػػػػيًؽ أىٍسػػػػػػػػػمىاءو لميٍخترىعػػػػػػػػػاتً  
 

 أنػػػا البىٍحػػػري ًفػػػي أٍحشػػػاًئًو الػػػدُّرُّ كػػػاًمفه 
 

ػػدىفىاًتي   فيػػٍؿ سىػػأىليكا الغىػػكَّاصى عػػٍف صى
 

 , يا ببعضو لتجد كيؼ تتشابؾ المعاني النفيسةي في ىذه األبيات, ككيؼ يرتبط بعضي
ؽٍّ مذىؿو مف ككي ؼ يمتدُّ معنى البيت؛ ليأخذى بيد المعنى في البيت الذم يميو, في تىرى

يًّْؽ إلى ما ىك أكسعي كأعـٌ.    األدنى إلى األعمى, أك مف المفيكـً الضَّ
كلك عاكدنا قراءة القصيدة مرةن أخرل, كتأممنا انسيابى معانييا في سالسةو      

, كرأينا كيؼ يالًمسي م دُّرو عنى البيت معنى البيت الذم يميو, بؿ كيؼ يالمسي كتىحى
معنى الجممة معنى الجممة التي تمييا؛ ألدركنا مدل إتقاف حافظو لصنعة الشعر 
األصيمة, كما كانت في منابعو األصيمة, كالتي مٌزؽ ألجميا ما كاف كتبو مف أشعارو 

نقاد العصر, كلك عمى الطريقة الحديثة, التي أغراه بيا تيار المنحرفيف مف شعراء ك 
أمعنا النظر في تالحـ أجزاء القصيدة, كتكافؽ أطرافيا, كتالقي أبياتيا؛ الستدعينا 
قكؿى خمؼو األحمر في الشعر الجيد:" كأجكدي الشّْعر ما رأيتىو متالحـى األجزاًء, سيؿى 
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ـي بذلؾ أنو قد أفرغ إفراغن  رم عمى , فيك يىجاكاحدن  ا, كسيًبؾ سىٍبكن اكاحدن  االمخارًج, فتعم
كمن (ُ)المساف, كما يجرم الدّْىاف"  , لجكدة نظـ ىذه القصيدة.ا, صكابن عدالن  ا؛ ليككف حي

ـي حافظو بعضى       كمف سمات كسائؿ اإلبانة كالنظـ في ىذه القصيدة: استخدا
, حيث استخدـ التركيب: ادقيقن  االتراكيب التي تصكر كاقعى المغًة كأىًميا آنذاؾ تصكيرن 

ـٍ ت أتكفى بالكًممىاًت, في تصكير عجز العرب عف مسايرًة الحضارًة الغربيًة فيا ليتىكي
, كأيضن  استخدـ التركيب: أرل كؿَّ يكـو  ابكضًع المصطمحاًت المناسبًة لكؿّْ ميختىرىعو

ٍزلىقن  راًئًد مى سياميا في محاكالت  ابالجى ييٍدنيني ... في تصكير خطكرة لغة الصحافة كا 
حى, كما استخدـ التركيب: سىرىٍت ليكثىةي االٍفرىنًج فييا كىما اليدـ كاإلطاحة بالمغة الفص

سىرىل ... في التعبير عف مدل االمتزاًج كالخمًط الذم حدث بيف المغة العربية كغيرًىا 
 مف المغات, كأثًر ذلؾ االمتزاًج بالسمًب عمى عربيًتنا الخالصة.

" كمما يتصؿ بسمات كسائؿ اإلبانة كالنظـ في ىذه القصي      دة: تكرار كممة "قـك
, إحداىف بصيغة  الجمع, ككذلؾ استخداـ مشتقات " عزز" في البيت:       ثالث مراتو
ٍنعىػػػػػػػةن  اأىرىل ًلًرجػػػػػػػاًؿ الغىػػػػػػػٍرًب ًعػػػػػػػزِّ   كمى

 

ـه بًعػػػػػػزّْ ليغػػػػػػػاتً   ػػػػػػزَّ أىٍقػػػػػػػكا ـٍ عى ػػػػػػػ  ككى
 

ألقكاـً ؛ كذلؾ لتقريًر فكرًة القكمية, كالتأكيد عمى فكرة تحقًؽ عزّْ ااثالثى مراتو أيضن 
باعتزازًىـ بمغاًتيـ كتمسًكيـ بيا... كىكذا إذا تأممنا نظـى القصيدًة كممةن كممةى, كجممةن 
, حاذؽو, فذٍّ, يفكري  , بنَّاءو ـى شاعرو جممةن, كتأممنا الجمؿى كعالقاًتيا, كجدنا أنفسىنا أما

ا, كالعاطفةى أف ينطؽى بما يقكؿ, ككذا إذا تأممنا معانيى القصيدًة كمَّي فيما سيقكؿي قبؿ
التي تنطؽ بيا الصياغة, كالمتمثمة في الحزف العميؽ الذم يمزؽ أحشاء الشاعر, 

                                           

 .ْٗالبياف كالتبييف ص (1)
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ُِٕٓ 

كىك يختار كمماتو, كيصكغ عباراتو, أدركنا مدل الضائقة التي كانت تمر بيا المغة 
 آنذاؾ.
      

 اكآخرن  كالحمد هلل أكالن 
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 اخلامتة
عباده الذيف اصطفى ... كبعد ... فقد عمى  االحمد هلل ككفى, كصالةن كسالمن      

كقفنا في الصحائؼ السابقة مع قصيدة مف عيكف قصائد شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ, 
عمى لساف المغة, ييمفتي أىمىيا ًلمىا كانت تميرُّ بو آنذاؾى مف  -رحمو اهلل  -قاليا 

فو كشدائدى كادت أف تقتمعىيا مف جذكرىا, كرأينا خالؿ التحميؿ كيؼ  استعاف حافظه ًمحى
بالكمماًت الدالًة, كالتراكيًب المكحيًة, في الكشًؼ عف دقائًؽ ما يدكري في نفًسًو مف 
خكؼو كتكجُّسو عمى مستقبًؿ ىذه المغًة, كما كقفنا في التعقيب عمى القصيدة عمى 
, جعمت القصيدةى كاحدةن مف  أىـ ما اتسـ بو نظـي القصيدًة مف سماتو كخصائصى

ائًد الشعًر العربيّْ الحديث؛ لنصؿ بعد ىذه الكقفات إلى تسجيؿ ما أجكًد كأبرًع قص
 يمي:

في صياغة مطمعو  -رحمو اهلل  –: برع شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ أولً 
منا القكؿ في ذلؾ, كننكّْه  لقصيدتو, بنى عميو بعد ذلؾ معانيى القصيدًة كميا, كقد فصَّ

لمبحث في كؿ مطالًع حافظو في  اابن ىنا إلى أف ىذا المطمع يفتح أماـ الباحثيف ب
جميع قصائده لمكقكؼ عمى مدل انتشار ىذه الظاىرة في شعره مف عدمو, ثـ إف 

 .اكحديثن  اأكسع لمبحث عف ىذه الظاىرة في الشعر العربي قديمن  اىذا يفتح بابن 
 
ً
: ككما جاء مطمع القصيدة في غاية الحسف كالبراعة, كذلؾ جاءت اثاًي

لما  مثاالن  –بحؽ  –ا, في غاية الجكدة كالبالغة, فكانت القصيدة مقاطعيا, كخكاتيمي
 اشترطو النقاد في المطالع, كالمقاصد, كالخكاتيـ, الحسنة, المحمكدة.

 
ً
 –قصيدتو عمى أسمكب االستعارة المكنية  –رحمو اهلل  –: بنى حافظه اثالث

بيف أشعار كىذه ظاىرة لـ ينفرد بيا نظـ القصيدة مف  –كما أشرت في التحميؿ 
نما نجدىا في قصيدة: مصر, كالتي مطمعيا:  حافظ, كا 

ًميعنػػػػػػػ كفى جى ٍمػػػػػػػؽي يىٍنظيػػػػػػػري قىػػػػػػػؼى الخى  اكى
 

ٍحػػػًدم  ٍجػػػًد كى ٍيػػػؼى أٍبًنػػػي قىكىاًعػػػدى المى  كى
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ُِٕٕ 

كىذه الظاىرة ظاىرةه ميمةه كجديرةه بأف تأخذ بأيدينا نحك دراسةو بالغيةو 
القصيدتيف, ثـ تعقد مكازنةن بيف ميكاًزنةو, تبحث في الشعر العربي عف نظير لياتيف 

لمعرفة أكجو االتفاؽ كأكجو االختالؼ بيف ىذه  - ابعد تحميميا بالغين  -ىذه النظائر 
 مف اآلخر...  اكتشخيصن  االقصائد, كمعرفة أم مف الشعراء كاف أبعدى عمقن 

 
ً
: استطاع حافظ مف خالؿ بناء القصيدة عمى االستعارة المكنية أف اراتع

المغة عف آالمو كآمالو تيجاه لغتو, كلغة قكمو, كدينو, ككطنو, يتحدث بمساف 
كتصكير ما تعانيو المغة, كما يعانيو األىؿ, كالديف, كالكطف, مما كاف يفعمو 

 االحتالؿ المغتصب.
 
ً
, ال تجد فيو كممةن قمقةن نابيةن عما ا, متماسكن ا: جاء نظـ القصيدة قكين اخاهس

ال يقبمو السياؽ الذم كرد  اأك مقحمن  اركيكن  اركيبن قبميا أك ما بعدىا, كال تجد فيو ت
نما تجد ألفةن كمناسبةن تامةن بيف الكممات كالتراكيب, كاتصاالن  بيف  اكثيقن  فيو, كا 

 المعاني المدلكؿ عمييا بتمؾ الكممات كىذه التراكيب. 
 
ً
: جاءت ألفاظ كتراكيب القصيدة خاليةن مف العيكب التي تيًخؿُّ اسادس
ة كالكالـ, كمف عجيب صياغة ىذه القصيدة أنيا اشتممت عمى بيتيف بفصاحة الكمم

, دكف أف ييحًدثى ىذا التٍَّكرىاري تنافرن  بيف كممات  اتكررت فييما ألفاظ بعينيا ثالثى مراتو
 البيت, كعاكد قراءة البيت: 
ٍنعىػػػػػػػةن  اأىرىل ًلًرجػػػػػػػاًؿ الغىػػػػػػػٍرًب ًعػػػػػػػزِّ   كمى

 

ـه بًعػػػػػػزّْ ليغػػػػػػػاتً   ػػػػػػزَّ أىٍقػػػػػػػكا ـٍ عى ػػػػػػػ  ككى
 

 كالبيت:
ػػػػػػػػػاته ال ًقيػػػػػػػػػػىامىةى بىٍعػػػػػػػػػدىهي  ٌمػػػػػػػػػا مىمى  كا 

 

ػػػاتً   ـٍ ييقىػػػٍس ًبمىمى ػػػاته لىعىٍمػػػًرم لىػػػ مىمى
(ُ) 

 

 

                                           

 .ِّٓىيـ صراجع القصيدة في: ديكاف حافظ إبرا (1)
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ُِٕٖ 

 
ً
: جاءت معاني القصيدة كاضحةن, ال غمكض فييا كال خفاء, مع اساتع

حكاـ الصنعة, كىذا ليس مما تختصُّ بو ىذه القصيدة مف بيف شعر  جزالة المفظ, كا 
نما شعره كمُّو يتس , كا  كاف مف شدة  -رحمو اهلل  – اـ بيذا السمت؛ ألف حافظن حافظو

ْـّ الناس, فإذا لـ  حرصو عمى كضكح ألفاظو كمعانيو يقرأ القصيدة عمى بعض عكا
, أعاد صياغتو مرةن أخرل, يقكؿ األستاذ/ محمد إسماعيؿ كاني: ايفيـ منيا شيئن 

المتانة "كقد بمغ مف حرص حافظ الشديد عمى البساطة المغكية, مع الجزالة ك 
مف عامة الشعب, اعتبره المستكل العاـ لفيـ "ابف البمد"  الشعرية, أنو تخيَّر رجالن 

كؿَّ  المصرم, ككاف اسمو: عمي محمكد حسف الكرماني, فكاف يعرض عميو أكالن 
ال غيَّر كبدَّؿ, بؿ  ا, فإذا كجد منو فيمن ا, بيتن اقصيدة يضعيا, بيتن  لمبيت أجازه, كا 

طمئفَّ إلى أفَّ كؿَّ الشعب المصرم بمستكياتو المختمفة سيفيـ , حتى يى اكحذؼ أحيانن 
كسيعي كؿَّ بيت في القصيدة, فإذا فيـ الشعب المصرم, فيمت بعده كؿُّ الشعكب 

كاف يعي مقالة البالغييف: إف  –رحمو اهلل  -, ككأنو (ُ)العربية في مختمؼ أرجائيا"
 . (ِ)اآلخذ عنؾ شريؾه لؾ في الذم تكتب كتقكؿ

 ر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف, كآخ
 كصمى اهلل كسمـ كبارؾ عمى سيدنا محمد

                                           

 . ّْراجع: مقدمة الديكاف ص (1)
ىػػ ػ ُِْٔ, نشػر: مكتبػة كىبػة, ط/ أكلػى ٗٓراجع: مراجعات في أصكؿ الػدرس البالغػي ص (2)

 ـ.ََِٓ
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 فهرس املراجع
ىػ ػ َُِْ*ػ األدب الحديث د/ عمر الدسكقي, ط: دار الفكر ببيركت, ط/سابعة 

 ـ.َََِ
دار المعارؼ بمصر, ط/  :*ػ األدب العربي المعاصر في مصر د/ شكقي ضيؼ, ط

 ثالثة عشرة. 
د/ صٌباح عبيد دراز, اإلنشائية كأسرارىا البالغية في القرآف الكريـ األساليب  *ػ

 ـ. ُٖٔٗىػ ػ َُْٔمطبعة األمانة, ط/ أكلى 
*ػ أسرار البالغة لمشيخ عبد القاىر الجرجاني, تحقيؽ الشيخ/ شاكر, ط: دار 

 ـ.ُُٗٗق ػ ُُِْالمدني بجدة, ط/ أكلى 
شكرات اتحاد الكتٌاب العرب, *ػ أصداء دراسات أدبية نقدية د/ عناد غزكاف, من

 ـ. َََِدمشؽ 
مكتبػة كىبػػػة بالقػاىرة ػػػ ط /  نشػر: *ػ اإلعجاز البالغي د/ محمد محمد أبك مكسى,

 .ـ ُْٖٗىػػ  ػػ  َُْٓأكلى 
 ـ.ََِِ*ػ األعالـ لمزركمي, ط: دار العمـ ببيركت, ط/ خامسة عشرة 

 .ْٔ: أنا المغة لعمي النجدم, مجمة رسالة اإلسالـ, العدد*ػ 
البياف كالتبييف لمجاحظ, تحقيؽ / فكزم عطكم, ط: دار صعب ببيركت, ط/ أكلى  *ػ

 .ـُٖٔٗ
              د/ محمد محمد أبك مكسى, نشر: مكتبة كىبة بالقاىرة,  ػ التصكير البياني*
  ـ.ُٕٗٗىػ ػ   ُُْٖرابعة  ط/

لفكر العربي *ػ التعريب في القديـ كالحديث د/محمد حسف عبد العزيز, ط: دار ا
 ـ.َُٗٗىػ ػ ُُُْبالقاىرة 

                *ػ التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ لممناكم, تحقيؽ د/ محمد رضكاف الداية, 
 ـ. َُٗٗىػ ػ َُُْط: دار الفكر ببيركت, ط/أكلى 



 

  

 

 
ظَّيا بىٍيفى أىٍىًميىا قصيدة حافظ إبراىيـ   ًبيَّةي تىٍنًعي حى                                              حبيب سميماف د/ صالح"  دراسة بالغية نقدية"  المغةي العىرى

 

َِِٕ 

الجنى الداني في حركؼ المعاني لممرادم, تحقيؽ د/ فخر الديف قباكة, ط: دار *ػ 
 ـ.ُِٗٗىػ ػ ُُّْأكلى  ركت, ط/الكتب العممية ببي

*ػ حاشية الصباف عمى شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾ, ط: دار الكتب, ط/ أكلى 
 ـ.ُٕٗٗىػ ػ ُُْٕ

 ُِْْ*ػ حياة الحيكاف الكبرل لمدميرم, ط: دار الكتب العممية, بيركت, ط/ ثانية, 
 ىػ.

ؿ ببيركت, *ػ الحيكاف لمجاحظ, تحقيؽ/عبد السالـ محمد ىاركف, ط: دار الجي
 ـ.  ُٔٗٗىػ ػ ُُْٔ

*ػ خزانة األدب لمبغدادم, تحقيؽ د/ محمد نبيؿ طريفي, ك د / إميؿ بديع يعقكب ػػ 
 ـ. ُٖٗٗط: دار الكتب العممية ػػ بيركت 

*ػ خصائص التراكيب د/ محمد محمد أبك مكسى, نشر: مكتبة كىبة, ط/خامسة 
 ـ.َََِىػ ػ ُُِْ

كمدارسو د/ محمد عبد المنعـ خفاجي, ط: دار  *ػ دراسات في األدب العربي الحديث
 ـ. ُِٗٗىػ ػ ُُِْالجيؿ ببيركت, ط/أكلى 

محمكد محمد  الشيخ / دالئؿ اإلعجاز لمشيخ / عبد القاىر الجرجاني, تحقيؽ *ػ
 . ـ ُِٗٗىػػ ػػػ  ُُّْشاكر ػػ طبعة: المدني بجدة ػػ ط / ثالثة 

شر: مكتبة كىبة بالقاىرة, ط/ دالالت التراكيب د / محمد محمد أبك مكسى, ن *ػ
 ـ.ُٕٖٗىػ ػ َُْ ٖثانية 
ضبط كشرح: أحمد أميف, كآخريف, نشر: الييئة المصرية  ديكاف حافظ إبراىيـ,*ػ 

 ـ. ُٕٖٗثالثة  العامة لمكتاب, ط/
ضمف دكاكيف الشعراء العشرة, جمع/محمد فكزم حمزة,  *ػ  ديكاف طرفة بف العبد:

 ـ.ََِٕىػ ػ ُِْٖأكلى  /نشر: مكتبة اآلداب بالقاىرة, ط
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ُِِٕ 

              ,مكتبو الحمبي بمصر نشر: الرسالة لإلماـ الشافعي, تحقيؽ/ أحمد شاكر,*ػ 
 ـ.َُْٗ -ق ُّٖٓ/ أكلى ط

, نشر مكتبة كىبة شذرات الذىب "دراسة في البالغة القرآنية" د/ محمكد تكفيؽ*ػ 
 ىػ.ُِِْبالقاىرة 

ق ػ ُُْٗأكلى  لكتب العممية, ط/*ػ شرح األشمكني عمى األلفية, ط: دار ا
 ـ.ُٖٗٗ

منشكرات اتحاد الكتٌاب  ,*ػ الشعر الجاىمي "قضاياه كظكاىره الفنية" د/ كريـ الكائمي
 ـ. َََِالعرب, دمشؽ 

* ػ الصناعتيف ألبي ىالؿ, تحقيؽ / محمد أبك الفضؿ إبراىيـ, كعمى محمد 
 ىػ.َُْٔالبجاكم, نشر: المكتبة العصرية ببيركت 

              راز لمعمكم تحقيؽ/ محمد عبد السالـ شاىيف, ط: دار الكتب ببيركت, * ػ الط
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓط/ أكلى 

عزؼ عمى كتر النص الشعرم "دراسة في تحميؿ النصكص األدبية الشعرية" د/ *ػ 
 ـ.َََِعمر محمد الطالب, منشكرات اتحاد الكتٌأب العرب, دمشؽ 

النبكم شعالف, نشر: مكتبة الخانجي بالقاىرة  *ػ العمدة البف رشيؽ, تحقيؽ /
  ـ.َََِىػ ػَُِْ

 *ػ الفائؽ في غريب الحديث لمزمخشرم.
*ػ الفركؽ المغكية ألبي ىالؿ, تحقيؽ /عماد زكي الباركف, نشر: المكتبة التكفيقية 

 بالقاىرة.
ػ قراءة في األدب القديـ د/ محمد محمد أبك مكسى, نشر: مكتبة كىبة بالقاىرة, *
 .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ/ ثانية ط



 

  

 

 
ظَّيا بىٍيفى أىٍىًميىا قصيدة حافظ إبراىيـ   ًبيَّةي تىٍنًعي حى                                              حبيب سميماف د/ صالح"  دراسة بالغية نقدية"  المغةي العىرى

 

ِِِٕ 

*ػ قضية الشعر الجاىمي في كتاب ابف سالـ لمشيخ / شاكر, ط: المدني بجدة, ط/ 
 ـ.ُٕٗٗىػ ػ ُُْٖأكلى 

      د/ محمكد تكفيؽ محمد سعد,  "معالـ الطريؽ إلى فقو الشعر"*ػ قطرات الندل 
 ىػ.ُِِْط/ أكلى 

ط: دار الفكر العربي بالقاىرة,  *ػ الكامؿ لممبرد, تحقيؽ/ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ,
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕط/ ثالثة 

*ػ الكتاب لسيبكيو, تحقيؽ /عبد السالـ محمد ىاركف, نشر: مكتبة الخانجي 
 ـ.ََِٔ - ىػُِْٕبالقاىرة, ط/ثالثة 

               *ػ الكميات ألبي البقاء الكفكمي, تحقيؽ/ عدناف دركيش, كمحمد المصرم, 
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗة ببيركتط: مؤسسة الرسال

 *ػ لساف العرب البف منظكر.
*ػ المثؿ السائر لضياء الديف بف األثير, تحقيؽ الشيخ/ كامؿ محمد محمد عكيضة, 

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗط: دار الكتب ببيركت, ط/ أكلى 
ىػ ػ ُِّْمداخؿ إعجاز القرآف الكريـ لمشيخ شاكر, ط: المدني بجدة, ط/أكلى *ػ 

 ـ.ََِِ
خؿ إلى كتابي عبد القاىر الجرجاني د/ محمد محمد أبك مكسى, نشر: مكتبة مد *ػ

 .ـُٖٗٗىػػ ػػ  ُُْٖط / أكلى , القاىرةبكىبة 
ىػ ػ ُِْٔ*ػ مراجعات في أصكؿ الدرس البالغي, نشر: مكتبة كىبة, ط/ أكلى 

 ـ.ََِٓ
*ػ مسند اإلماـ أحمد, تحقيؽ/شعيب األرنؤكط كآخريف, ط: مؤسسة الرسالة, 

 ـ.ُٗٗٗىػ ػ َُِْنية ط/ثا
  لمسكاكي تػ / حمدم محمدم قابيؿ, المكتبة التكفيقية بالقاىرة.مفتاح العمـك  *ػ



 

  

 

 
ظَّيا بىٍيفى أىٍىًميىا قصيدة حافظ إبراىيـ   ًبيَّةي تىٍنًعي حى                                              حبيب سميماف د/ صالح"  دراسة بالغية نقدية"  المغةي العىرى

 

ِِّٕ 

*ػ المفضميات لمضبي, تحقيؽ الشيخيف/ أحمد محمد شاكر, كعبد السالـ محمد 
 ىاركف, نشر: دار المعارؼ بمصر, ط/ثامنة.

 *ػ مقاييس المغة البف فارس.
نّْي*ػػػ منيػػاج البمغػػاء لحػػاـز الق , تقػػديـ/ محمػػد الحبيػػب بػػف خكجػػة, نشػػر: دار رطػػاجى

 الكتب الشرقية ببيركت. 
نظرية النظـ كقراءة الشعر عند عبد القاىر الجرجاني د/ محمكد تكفيؽ, بحث *ػ 

نشر في مجمة كمية المغة العربية في شبيف الكـك ػ منكفيةػ العدد الحادم كالعشركف 
 ق..ُِّْ

, كنىمىطه مي * ٍعبه ًخيؼه لمشيخ شاكر, نشر: دار المدني بجدة, ط/ أكؿ ػ نىمىطه صى
 ـ.ُٔٗٗىػ ػ ُُْٔ

 ُِّْ*ػ نياية األرب في فنكف األدب, نشر: دار الكتب, القاىرة الطبعة: األكلى, 
 ىػ.

طاىر أحمد  تحقيؽ / *ػ النياية في غريب الحديث كاألثر لمجد الديف بف األثير,
 -ىػ ُّٗٗة العممية ببيركت, المكتب نشر : محمد الطناحي, الزاكل, كمحمكد

 .ـُٕٗٗ
*ػ ىمع اليكامع لمسيكطي, تحقيؽ د/ عبد الحميد ىنداكم, نشر: المكتبة التكفيقية 

 .بمصر


