
5 
 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 حملة عن ترمجة ميخائيل نعيمة املبحث األول:

يطابق بوجود الفرنسية إىل مصر عام  ٜٔالعصر احلديث بدأ يف قرن 
شعراء ىذا العصر كثَتون وأشهرىم زلمود ابشا سامي ه. و  ٜٛٚٔ-ه ٖٕٔٔ

ا البحث إبراىيم، وميخائيل نعيمة. يف ىذ رودي، وأمحد شوقي، وحافظاالب
بلقب  شاعر مشهور ميخائيل نعيمةو  ميخائيل نعيمة.تبحث الباحثة يف شعر 

حد من اجليل الذي قاد النهضة الفكرية والثقافية، أىو  "انسك الشخروب"، 
 وأحدث اليقظة وقاد إىل التجديد. 

 حياتو ووفاتو 
جبل صنُت عام  على منحدرات  (Baskinta, Lebanon)ولد يف بسكنتا

والتحق ٔتدرسة  ٕٜٓٔعام   (Palestina)وغادرىا إىل فلسطُتم.  ٜٛٛٔ
يف الناصرة. مث اختارتو ادلدرسة لتحصيل العلم يف روسيا   (Rusia)ادلعلمُت الروسية

ىل إتوجو بعدىا  مخس سنوات مث  (Bultava)على نفقتها. فدرس يف كلية "بولتافا"
م ونزل يف  ٜٔٔٔعام   (Amerika Utara)الوالايت ادلتحدة األمريكية الشمالية

والية واشنطن حيث يقيم أخواه ودرس احلقوق واآلداب يف جامعتها إىل عام 
م. وجعل ينشر يف رللة الفنون مقاالت نقدية وقصصا، مث سافر إىل  ٜٙٔٔ
بدعوة من نسيب عريضة صاحب اجملاة، وىناك تعرف على   (New York)نيويورك

م  ٜٛٔٔلمية، مث اطلرط يف اجلندية عام األدابء الذين تكونت منهم، الرابطة الق
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مث ترك   (Prancis)وذىب إىل ساحة احلرب يف فرنسا ،األمريكي ءٖتت اللوا
م وعاد إىل نيويورك وأقام فيها ثالثة عشر عاما، أسهم خالذلا ٜٜٔٔاجلندية عام 

يف نشاط الرابطة األديب وىو يشتغل موظفا يف متجر براتب متواضع وبعد وفاة 
م. مل يتزوج حىت اآلن ٕٖٜٔعام (Lebanon) در ادلهجر وعاد إىل لبنان جربان غا

 ٕٕيف  ووفاتو ٚم وال يزال يعيش مع أسرة أخيو وزوجتو وأوالده.ٜٔٚٔعام 
 .ٜٛٛٔ ربايرف
 آاثره 

م وكتاب ٜٛٔٔعام  "آلابء والبنون"الو كتب كثَتة منها مسرحية 
م وكتاب "علس اجلفون" وىو ديوان شعر وكتاب ٕٕٜٔيف النقد عام  "الغرابل"

"كان ما كان" و "ادلراحل" و "مذكرات األرقش" رسم فيها اخلطوط العريضة 
لفلسفة يف احلياة ومذكراتو و "زاد ادلعاد" وضع فيو دستورا للحياة ادلثلى و 

و جربان خليل  "البيادر" و "لقاء" ثبت فيها عقيدة تناسخ األرواح و"األواثن"
و "يف مهب الريح" و "صوت العامل" و "النور والدغلور" و "مرداد" خلص  جربان"

فيو تعاليمو السامية و "دروب" و "أكابر" ولو قصة بعنوان "العاقر" وصف فيها 
مأساة الزوجة اليت ضحت ابلشرف لكي تصبح والدة وانتحرت قبل الوالدة ولو  

ت ىي نتيجة أتمالتو الفلسفية يف سنُت. كتاب "كرم على درب" أمثال وشذرا
  ولو كتاب "سبعون" وفيو حياة الشاعر.
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 شاعريتو 

مل ػلتج نعيمة إىل نتاج شعري غزير ليثبت موىبتو وعبقريتو كشاعر. ففي 
القليل الذي نظمو بلغ منزلة ػلسده عليها الكثَتون. ويظهر من تواريخ قصائده 

م. ٕٜٙٔم إىل عام ٜٚٔٔعشر سنوات من أنو مارس النظم ابللغة العربية طيلة 
م. مث طلق الشعر ٖٜٓٔم إىل عام ٕٜ٘ٔوابالنكليزية مدة مخس سنوات من 

عندما اتسعت آفاق مداركو ومواميو وحُت رأى أن طاقتو الشعرية التستوعبها  
كاملة. لقد أحسن اختيار كلمة اذلمس لشعره ألن شعره يقع يف النفس موقع 

االناس. يؤنس النفس ويشعرىا ابلواجب الوطٍت علسا األسرار اليت يتهامس هب
 ٛدون خطابة والتشدق.

ومن أوىل قصائد نعيمة قصيدتو "النهر اجملتهد" اليت نظمها ابلروسية اثناء 
 اقامتو يف بولتافا مث ترمجها إىل العربية يف نيويورك.

طاعاتا عانِ  باْت ِميااُىكا فاانْ قا ْل ناضا  ؟اخلْارِْيرِ  ايا ن اْهُر ىا

ارا عاْزُمكا فانثنيت عانِ  راْمتا واخا ِسَْتِ  أاْم قاْد ىا  ؟ اْلما

 اي هنُر! ذا قليب أراه كما أراكا مكبَّال

، وىو ال  والفرُق أنَّك سوفا تنشُط من عقالكا
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 املؤلفات 

ويف رلال الدراسات وادلقاالت والنقد والرسائل وضع ميخائيل نعيمة ثقلو 
 بتسلسلها الزمٍت:كتاب(، نوردىا   ٕٕالتأليفي )

 ٕٖٜٔكان ما كان،  .ٔ
 ٖٜٗٔ ادلراحل دروب،  .ٕ
 )ترمجة( ٖٜٙٔ جربان خليل جربان، .ٖ
 ٜ٘ٗٔزاد ادلعاد،  .ٗ
 ٜٙٗٔالبيادر،  .٘
    ٜٛٗٔكرم على درب،  .ٙ
 ٜٜٗٔصوت العامل،  .ٚ
 ٖٜ٘ٔالنور والدغلور،  .ٛ
  ٜٚ٘ٔيف موىب الريح،  .ٜ

 ٖٜٙٔأبعد من موسكو ومن واشنطن،  .ٓٔ
 ٜ٘ٙٔاليوم األخَت،  .ٔٔ
 ٕٜٚٔىوامش،  .ٕٔ
 ٖٜٚٔيف الغرابل اجلديد،  .ٖٔ
 ٜٗٚٔمقاالت متفرقة، ايبن آدم، صلوى الغروب،  .ٗٔ
 ٜٗٚٔسلتارات من ميخائيل انعمة وأحاديث مع الصحافة،  .٘ٔ
      ٜ٘ٗٔعلس اجلفون،  .ٙٔ
 األواثن .ٚٔ
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 سبعون .ٛٔ
 مذكرات األرقش .ٜٔ
 ٜٚٔٔمسرحية اآلابء والبنون،  .ٕٓ
 كتاب مرداد: منارة وبناء   .ٕٔ
 أكابر .ٕٕ
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 الثاين: حملة عن شعر النهر اجملتهداملبحث 

 "تعريف الشعر و شعر "النهر اجملتهد 

الشعر ىو الكالم الفصيح ادلوزون ادلقفي ادلعرب غالبا عن صور اخليال البديع. 
كان اخليال أغلب مادتو أطلق بعض العرب ٕتوزا لفظ الشعر على كل كالم  واذا

فق النظام ادلمثل يف صورة الوزن وجلريو و  ٜتضّمن خياال ولو مل يكن موزوان مقفي.
والتقفية كان أتثَته يف النفس من قبيل إاثرة الوجدان والشعور بسطا وقبضا وترغيا 

قناع الفكر ابحلجة الدامغة والربىان العقلي ولذلك غلمل أثره يف إوترىيبا المن قبيل 
نفس تراتع ريب أن ال إاثرة العواطف وتصوير أحوال النفس ال يف احلقائق النظرية وال

راحتو ذلا إخليال اجللى خلفة مؤونتة عليها و بصور احملسوس الباىر وما انتزع منو من ا
ىل ذلك نغم الوزن والقافية الشديد الشبو بتأثَت إمن ادلعاانة والكد فكيف إذا انضم 

اإليقاع والتلحُت الذى يطرب لو احليوان فضال عن اإلنسان والعرب بفطرهتم 
 مطبوعُت على الشعر لبداوهتم. 

أما ما يتعلق ٔتادتو وجوىره فانو يرجع اىل ، ىذا رلمل ما يتعلق ْتقيقة الشعر
 أساليبو وأوزانو وقوافيو.و و ظضو وفنونو ومعانيو وأخيلتو وألفاأغرا

 أغراضو وفنونو (1
أدركتو حواسهم وخطر على قلوهبم من فنونو وأغراضو  الشعر يف كل ما

الكثَتة كالنسيب ويسمى التشبيب والتغزل وطريقتو عند اجلاىلية يكون بذكر 
النساء وزلاسنهن وشرح أحواذلن وكان لو عندىم ادلقام األول من بُت أغراض 
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اليو غرض ىخر قدم النسيب عليو وافتتح بو القصيد: دلا فيو  الشعر حىت لو انضم
من ذلوالنفس وارتياح اخلاطر وألن ابعثو الفذ ىو احلب وىو السر يف كل اجتماع 

  ٓٔانساين والبدو أكثر الناس حبا لفراغهم.
  والفخر ىو ٘تدح ادلرء ٓتصال نفسو وقومو والتحدث ْتسن بالئهم زمكارمهم

 قبيلهم ورفعة حسبهم وشهرة شجاعتهم.وكرم عنصرىم ووفرة 
  وادلدح وىو الثناء على ذى شأن ٔتا يستحسن من األخالق النفسية كرجاحة

العقل والعفة والعدل والشجاعة وان ىذه الصفات عريقة فيو ويف قومو وبتعداد 
زلاسنو اخللقية، وشاع ادلدح عندما ابتذل الشعر واٗتذه الشعراء مهنة ومن أوائل 

 ىَت والنابغة واألعشى.مداحيتهم ز 
  والراثء وىو تعداد مناقب ادليت وأظهار التفجع والتلهف عليو واستعظام ادلصيبة

 فيو.
 .واذلجاء وىو تعداد مثالب ادلرء وقبيلو ونفي ادلكارم واحملاسن عنو 
 عتذار وىو درء الشاعر التهمة عنو والًتافق يف االحتجاج على براءتو منها واال

 ذر اليو واستعطافو عليو.واستمالة قلب ادلعت
 حضاره يف يئتو على ما ىو عليو يف الواقع إلوالوصف وىو شرح حال الشيئ وى

 يشعر بو. ذىن السامع كأنو يراه أو
  واحلكمة وادلثل فاحلكمة قول رائع يتضمن حكما صحيحا مسلما. وادلثل مرآة

تريك أحوال األمم وقد مضت وتقفك على أخالقها وقد انقضت، فاألمثال 
 ميزان يوزن بو رقى األمم واضلطاطها وسعادهتا وشقائها وأدهبا ولغتها.
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 معانيو وأخيلتو (2
بدوي واحلضرى والعريب والعجمي  ومن ىذه ادلعاين ما ىو عادي يف ال

 ألخبار الصادقة وأوصاف ادلشاىدات وشرح الوجدااتت كما عليها اخلاطر بالكا
  ٔٔإغراق. مبالغة وال

 ساليبوألفاظو و أ (3

كانت العرب أشلا بدوية تنظم الشعر بطبعها من غَت معاانة صناعة ودلا  
والدراسة علم، غلب على شعرىا صراحة القول وقلة ادلواربة فيو والبعد عن 

 ٕٔالتكلف وصحة النظم والوفاء ْتق ادلعٌت.

 أوزانو وقوافيو (4
العرب مل تعرف موازين الشعر بتعلم قوانُت صناعية وتعرف أصول وضعية 
واظلا كانت تنظم بطبعها على حسب مايهيئو ذلا انشادىا وقد ىدهتم ىذه الفطرة 

شا ْتراً إ ىل أوزان أرجعها اخلليل إىل مخسة عشر وزان مسّاىا ْتوراً وزاد عليها األْخفا
راجع كتابنا )ميزان الّذىب يف ْتور شعر  وقاْد أْكث ارا الّنظم من بعضها دون بعض

 العرب(.
كانت حالة الشعر يف النصف األول من ىذا العصر التزيد شيئا مذكورا 
على ما كانت عليو يف العصر ادلاضى، اذا كانت حكومة دمحم على ابشا يف أول 
أمرىا سًتكية الصيغة، وكان ىو اميا، زلكن الشعر أخذ بعد ذلك يف الًتقي 

                                                           
00

 .040 املرجع: سهف  
01

 .044 :املرجعس هف  



03 
 

عصر امساعيل ابشا، فتقدم خطوات ٘تثلت يف شعر السيد على أىب  خصوصا يف
 .ٜٖٓٔ، والشيخ على الليئ ادلتويف سنة ٜٕٛٔالنصر ادلويف سنة 

ومل يزل العلم والعلماء مع ذلك ذلم ادلقام األول يف مصر حىت كان العصر 
احلاضر، وانلت مصر بعض حاجاهتا من العلم وكتبو فهب أىلو يتفكهون 

ابتو والتأليف فيو ويستمعمن وػلضرون اجملامع العظيمة لإلنشادة ابألدب وكت
فأقبل الشعراء على نظمو يف كل أغراضو القدؽلة واحلديثة وضلوا بو ضلو الشعر 

 الفرصلي من وصف القطار والكهر ابء وادلسرة والربق وغَت ذلك. 
وشلا ؽلتاز بو شعر ىذا الوقت خلوه من تكلف البديع واجلناس. والرجوع 
بو اىل حالتو القدؽلة الطبيعية حىت صار شعر فحولو يشبو شعر أىل القرن الرابع 

 ٖٔواخلامس.
وأما ستبحث الباحثة يعٍت شعر ميخائيل نعيمة يف ابب "النهر اجملتهد". 
إّن ىذا الباب ػلكي التأمالت النفسية صور فيها أحوال نفسو وما تعاقب عليها 

 عن إؽلان عميق بعامل الروح. من ظالل الشر وأضواء اخلَت شلا يصدر
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 املبحث الثالث: حملة عن علم البالغة
 تعريف علم البالغة .1

نتهاء يقال بلغ فالن مراده إذا وصل إليو، وبلغ البالغة لغة الوصول واال
منتهاه. وبلغ الرجل بالغة فهو بليغ: إذا  ءدينة إذا انتهى إليها ومبلغ الشيالركب ادل

  ٗٔأحسن التعبَت عما يف نفسو.

صطالح أتدية ادلعٌت اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، والبالغة يف اال
ذلا يف النفس أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيو، واألشخاص 

علم البيان وعلم ادلعاين وعلم وتنقسم البالغة إىل ثالثة فنون ىي  ٘ٔالذين ؼلاطبون.
 البديع.

 علم البديع وحبثو .2

علم البديع لغة ىو ادلخًتع ادلوجود على غَت مثال سابق. وىو مأخوذ 
ومشتق من قوذلم: بدع الشيء وأبدعو، اخًتعو ال على مثال. واصطالحا: ىو علم 

ورونقا، بعد يعرف بو الوجوه، وادلزااي اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة، وتكسوه هباء 
 ٙٔ.مطابقتو دلقتضى احلال مع وضوح داللتو على ادلراد لفظا ومعٌت

من رلال ْتث علم البالغة علم البديع، والقصد من ىذا العلم البحث عن  
وتكون على  كيفية تزين العبارة يف األلفاظ. والبحث يف رلال "احملسنات اللفظية"

 قتباس.واال والسجعاجلناس 
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أثره قدامة بن جعفر  ه، مث اقتفي ٕٗٚدلعتز ادلتويف سنة ووضعو عبد هللا بن ا
لف فيو كثَتون كأيب ىالل العسكري وابن رشيق القَتواين، وصفي الدين أاخلاتب، مث 

 ٚٔاحللى، وابن حجة احلموي.

 أنواع علم البديع .3

 :ٛٔنقسم علم البديع اىل قسمُتي

  اللفظ أصالة وإن احملسنات اللفظية ىي اليت يكون التحسُت هبا راجعا إىل
 واالقتباس. ىل اجلناس والسجعإسنت ادلعٌت أحياان تبعا. وينقسم ح
  احملسنات ادلعنوية ىي اليت يكون التحسُت هبا واجعا إىل ادلعٌت أوال وابلذات

ىل التورية والطباق إوينقسم  اثنيا. وإن كان بعضها قد يفيد ٖتسُت اللفظ.
ا يشبو الذم وعكسو واألسلوب أتكيد ادلدح ٔتووادلقابلة وحسن التعليل 

 احلكيم.
 احملسنات اللفظية . أ

ٖتسينا فهو زلسن أي زينة  –ػلسن  -احملسنات اللفظية مجع من حسن
. وأما يو فداللة على مجع ادلؤنث الساملوجعلو حسنا. وأما األلف والتاء ف

 ٜٔاللفظية لغة فهي من الكلمة اللفظية معنها رمي بو و طرح بو والياء نسبة.
صطالحا فهي اليت تكون التحسُت هبا راجعا إىل اللفظ أصالة اوأما معناه 

 :أنواع احملسنات اللفظية ىي  ٕٓوإن حسنت ادلعٌت أحياان تبعا.
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 اجلناس 
 السجع 
 قتباساال 

نواع أن تبُت ثالثة أدت الباحثة ار أمن تلك انواع احملسنات اللفظية   
قتباس الذي يكون ابحثا يف ىذا واالوالسجع احملسنات اللفظية وىي اجلناس 

 .رفة حسن األلفاظ من انحية اللفظالبحث لتعميق مع
 اجلناس (ٔ

  ٕٔيف اجلنس.  شاكلو واٖتد معو ءمصدر جانس الشياجلناس لغة 
لمتُت يف غلنس ىو تشاهبا الك –خر يف ادلنجد اجلناس من جنس وادلعٌت اآل

 ٕٕادلاء. عو ي الباصرة و "العُت" اي ينبأاللفظ كلو ضلو "العُت" 
ىو أن تشابو اللفظان يف النطق وؼلتلفان يف  اجلناس اصطالحامث 

من س ىو تشابو الكلمتُت يف اللفظ. و : اجلناوقال الشكاكي ٖٕ.ادلعٌت
 تعريفات السابقة األستاذ علي اجلندي مجال اجلناس اىل ثالثة أسباب :

يطمئن اليو ىو شلا أو بعضها، و  تناسب األلفاظ يف مجال الصورة كلها، . ۱
 يراتح لو.الذوق و 

اثل كامل أو انقص فيطرب األذن التجاوب ادلوسيقى الصادر من ٘ت . ۲
 يهز أواتر القلوب.ويونق النفس و 

. التالعب األخاذ الذي يلجأ اليو اجملنس الختالف األذىان واختداع ٖ
 ٕٗاألفكار.
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 اجلناس غَت التام: وينقسم قسمُت علا اجلناس التام و 
: نوع احلرف اتفق فيو اللفظان يف أربعة أشياء ىي، ىو ما اجلناس التام .۱

 ٕ٘وشكلها وعددىا وترتيبها.
 ركب.مىل ثالثة أقسام، ىي: شلاثل ومستويف و إالتام ينقسم واجلناس 

ىو ما كان اللفظان فيو من نوع واحد امسُت أو فعلُت أو  مماثل، .أ 
 ٕٙحرفُت.

 : ادلثال
ُ اْلُمْجِرمُوَن مَا لَِبثُوا غَيْ َر وَي َْوَم ":كقولو تعاىل  تَ ُقوُم السَّاعَُة ي ُْقِسم

ِلَك َكانُوا ي ُْؤَفُكونَ    ٕٚ."سَاعٍَة ۚ َكذََٰ
 ".يامة" والثانية "واحدة الساعاتيوم القفالساعة األوىل  "

 قول زلمود سامي البارودي : و   
رزااي الدىر أحلى من  محلخرف ادلن كل رزيئة  *   و ٖتملت 

 ادلن
و: أعطيك كذا النعم ضلفادلعٌت األول تعداد الصنائع و   

 الثاين العسل. ادلعٌتوأحسنت اليك بكذا، و 
كقول    ٕٛفعل.كان اللفظان فيو من نوعُت كاسم و ىو ما   املستويف، .ب 

 :أيب ٘تام
 بن عبد هللا ػلِتلدي  ػليا مامات من كرم الزمان فإنو  *   
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األوىل ىو فعل، وادلراد بكلمة "ػلِت" اثنية ىو  "ادلراد بكلمة "ػليا  
 .اسم

اآلخر ناه، وكان أحد علا كلمة مفردة، و ىو ما تشاهبا ركاملركب،  .ج 
 ٜٕمركبا من كلمتُت فصاعدا.

  ٖٓىو ما اختلف فيو اللفظان يف واحد من األمور األربعة.اجلناس غري التام، . ۲
 وىي:

 ختالف يف نوع احلروف )ادلضارع(اال .أ   
ختالف أبكثر من أن يكون اال اختالف نوع احلروف إالّ  اشًتط يف

 وذلك على وجهُت: ٖٔ،حرف
دلخرج إما يف األول  أن يكون ىو وما يقابلو يف الطرف اآلخر متقاريب ا .1

. وقع "بَ ْيِِن َوبَ ْْيَ َكِِن لَْيٌل َداِمٌس َوطَرِْيٌق طَاِمسٌ ": كقول احلربري
كالعلا سلتلفان يف  ىنا بُت كلمتُت "دامس" و "طامس" التجنس

 ٕٖاحلروف إالّ أهنما متقارابن يف سلرج الدال والطاء وسلرجهما اللسان.
. والشاىد يف ادلثال اْلبَ َراََي َأْىَداُف اْلَباَلَيَ أو يف الوسط كقوذلم: 

"حرف الراء" يف اللفظ الربااي "والالم" يف اللفظ البالاي كاّلعلا سلتلفان يف 
خرج ألهنما خارجان من اللسان. وىذا اجلناس احلروف مع تقارهبما يف ادل

 يسمى جناسا مضارعا.
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)وَيْلُ : وج وىذا اإلختالف إما يف األول ضلأن يكون غَت متقاريب ادلخر   .2
ُكّلِ ُُهَزٍَة لَُّمزٍَة( والشاىد يف كلمتُت علزة ودلزة كالمهما  ،ٔسورة اذلمزة:ُ  لِّ

سلتلفان يف احلرف مع تباعدعلا يف ادلخرج كان اذلاء يف اللفظ علزة ىي 
 من احلروف احللقية وأما الالم يف اللفظ دلزة من احلروف اللسانية.

 لَ ائِ ا السَّ مَّ أَ وَ  –رْ هَ قْ ت َ  الَ فَ  مَ يْ تِ يَ الْ  مَّ أَ )فَ أو يف الوسط ضلو قولو تعاىل: 
والشاىد يف ادلثال حرف  ٖٖ.ٓٔ-ٜسورة الضحى (رْ هَ ن ْ ت َ  الَ فَ 

" والنون يف "تنهر" كالمهما سلتلفان يف احلروف مع "تقهرالقاف يف 
  تباعدعلا يف ادلخرج.

وَِإذَا جَاءَُىْم َأْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو  أو يف آخر اللفظ كقولو تعاىل:
اْْلَْوِف َأذَاعُوا ِبِو ۖ وََلْو رَدُّوُه ِإََل الرَّسُوِل وَِإََلَٰ ُأوِل اأْلَْمِر ِمنْ ُهمْ 
لَعَِلمَُو الَِّذيَن يَْستَ نِْبطُونَُو ِمنْ ُهمْ ۗ وََلْوََل َفْضُل اَّللَِّ عَلَيُْكْم وَرَْْحَتُوُ 

ب َعْتُُم ال يْطَاَن ِإَلَّ قَِلياًل ََلت َّ . والشاىد يف ذلك ۳ٛسورة النساء: شَّ
 اللفظ "أمر" والنون يف اللفظ ادلثال "األمر واألمن" فإن الراء يف

األمن" علا سلتلفان يف احلرف ومتباعدان يف ادلخرج. وىذا اجلناس "
 يسمى جناسا الحقا.

 ختالف يف ىيئة احلروف )احملرف (اال . ب
 وىو على قسمُت:

انحية احلركة  ختالف يف اللفظ يفيكون االس احملرف ىو أن اجلنا -1
"جبة ختالف يف احلركة فقط كقول العرب أو السكون مثال اال
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والشاىد يف الربد والربد ألهنا غلانس جنسا  ٖٗ.الربد جنة الربد"
زلرفا حيث أن الربد األول مضموم الباء وأن الربد الثاين مفتوح 

 الباء.
. اجلاىل إم مفرط أو مفّرط""ختالف والسكون كقوذلم وادلثال ال

والشاىد يف كلميت مفرط أو مفّرط حيث أهنما غلانسان حرفا ألن 
 ادلفرط األول ساكن الفاء وادلفرط الثاين مفتوح الفاء.

ما كان يتماثل فيو اللفظان يف الركن ولكن بينهما اختالف يف اخلط   -2
 كقول الشاعر:

 وبفضل علمك اعرتفمن حبر شعرك اغرتف # 
اغًتف" و "أعًتف" ألهنما يتماثل فالتصحيف ىنا يف كلميت "

أحدعلا اآلخر إببدال على صورة ادلبدل منو ليكون النقط فارقة 
 بينهما يف لقايره وىذا اجلناس يسمى جناسا مصحفا.

 ختالف يف عدد احلروف  اال . ج
 مسي انقصا سكون على وجهُت:

 األول يسمى مردوفا. كقولو تعاىل: ما كان بزايدة حرف واحد إما يف -1
ِت السَّاُق ِِبلسَّاِق  -ٖٓ)سورة القيامة:  ِإََلَٰ رَِبَّك ي َْومَِئٍذ اْلَمسَاقُ  -وَاْلتَ فَّ

ىذا ادلردوف يف كلميت الساق وادلساق لزايدة حرف ادليم يف أول  ٖ٘(.ٜٕ
جدى جهدى" ىنا م "اللفظ وأما يف الوسط لفظى يسمى مكتنفا كقوذل
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لزايدة حرف اذلاء يف وسط اللفظ وإما يف اآلخر يسمى  جناس مكتنف
 مطرفا كقول أيب اتم:

  36ميدحون من أيد عواصم  #  تصول أبسياف قواض قواضب
ىنا جناس مطرف يف كلميت "قواض" و "قواضب" لزايدة 

 حرف الباء يف آخر اللفظ.
 ما كان بزايدة أكثر من احلروف يسمى مذيال كقول اخلنساء: -2

 الشفا  #  من اجلوى بْي اجلوانح إن البكاء ىو
ىنا جناس مذيل يف كلميت "اجلوى" و "اجلوانح" لزايدة 

 حرف النون واحلاء يف اللفظ الثاين.
 ختالف يف ترتيب احلروف )قلب(اال . د

مسي ىذا االختالف اجلناس القلب ىو الذي يشتمل كل واحد 
ىم ص وؼلالف أحدمن ركنُت على احلروف األخر من غَت زايدة وال نق

 :وىو على قسمُت ،األخر يف الًتتيب
 قلب الكل .ٔ

ِحسَامَوُ "ىو ما انعكس فيو ترتيب احلروف كلو كقوذلم  
ىنا قلب الكل بُت "فتح" و  ".وَحَْتٌف إلَْعَداِئوِ  ،فَ ْتُح ألَوِْليَاِئوِ 

 انعكاس كليا ألن األول مقلوب ابلثاين. ،"حتف"
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 قلب البعض .ٕ
"الّلُهمَّ بعضا، كقولو النيب:ىو ما انعكس فيو الًتتيب  

ىنا قلب البعض يف عورتنا  27".اْستُ ْر عَْورَاِتنَا وَآِمْن رَْوعَاِتنَا
وروعاتنا" النعكاس الًتتيب ليس يف احلروف بل يف بعض 
احلروف. قد وجد ىنا يف لفظيت "عورا" و "روعا" وعلا مقلواب 

 ولكن يف بعض احلروف.
 :وادللحق ابلتجنيس نوعان 

 شتقاقجناس اال .أ 
فأقم "ىو توافق أصل اللفظُت يف اإلشتقاق كقولو تعاىل: 

. والشاىد يف اجلناس ۳سورة الروم: "وجهك للدين القيم
اإلشتقاق يف قولو "أقم والقيم" وتلك الكلمتان مشتقان من قام 

 يقوم.  –
 شتقاقجناس شبو اال .ب 

اختالف األصل اللفظُت فيما يشبو اإلشتقاق دون ىو  
 شتقاق.اال

ََي أَي َُّها الَِّذيَن آمَنُوا مَا َلُكْم ِإذَا ِقيَل َلُكمُ ) تعاىل: كقولو
قَ ْلتُْم ِإََل اأْلَْرِض ۚ َأرَِضيتُْم ِِبْْلَيَاِة  انِْفرُوا يف سَِبيِل اَّللَِّ ااثَّ
نْ يَا يف اْْلِخرَِة ِإَلَّ  نْ يَا ِمَن اْْلِخرَِة ۚ فَمَا مَتَاُع اْْلَيَاِة الدُّ الدُّ

. والشاىد يف ىذا اجلناس قولو ۳ٛة التوبة: سور  (قَِليلٌ 
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"األرض" و "أرضيتم" األرض ىنا كرة السيارة اليت تعيش 
 عليها والثاين من الرضا كأهنما من مشتق واحد.

 السجع (ٕ
السجع ىو توافق الفاصلتُت أو الفواصل على حرف واحد أو على 

والفاصلة ىي الكلمة األخَتة من  ٖٛحرفُت متقاربُت أو حروف متقاربة.
مجلة مقارنة ألخرى، ويسمى كل واحدة من ىاتُت اجلملتُت قرينة، دلقارنتها 

 ألخرى كما تسمى )فقرة( وىو على ثالثة أنواع:
 ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلروف األخَتادلطرف :.ٖٜ  

هلِل وَقَارًا، وََقْد َخَلَقُكمْ  تَ رُْجْونَ "مَا َلُكْم ََل كما يف قولو تعاىل: 
)فوقارا( فاصلة القرينة األوىل ألنو الكلمة األخَتة منها  َٓٗأْطوَارًا"
تلفتا يف الوزن ألن األول )وقارا( خا( فاصلة القرينة الثانية، وقد ا)وأطوار 

 ٔٗمتحرك، والثاين )أطوارا( ساكن، وكلتاعلا القافيتُت وقعتا يف الراء.
 ت ألفاظ إحدى الفقرتُت أو اكثرىا يف الوزن اتفق : ماوادلرصع

: "فهو يطبع األسجاع ّتواىر لفظو، كما يف قول احلريرى   ٕٗوالتقفية
ويقرع األمساع بزواجر وعظو". فجميع ما يف القرينة الثانية موافق دلا 
يقابلو من األوىل وزان وتقفية فيطبع موازن )ليقرع( والقافية فيهما العُت، 

)لألمساع( والقافية فيهما العُت أيضا، )وجواىر(  )واألسجاع( موازن
موازن )لزواجر( والقافية فيهما الراء، )ولفظو( موازن )لوعظو(، والقافية 
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فيهما الظاء ولو أبدل لفظ األمساع ابآلذان كان مثاال دلا يكون أكثر ما 
يف القرنية الثانية موافقا دلا يقابلو من األوىل. ومثلو قول أىب الفضل 

صحوا وقول أىب الفتح  : إن بعد الكدر صفوا، وبعد ادلطرذاين اذلم
 ٖٗوإحجامك أتمال(. ،إقدامك توكال ليكنالبسىت : )

  ادلتوازي : ىو ما اتفق فيو الفقراتن يف الكلمتُت األخرنُت،  أبمور ثالثة
ٗٗ 
 أن يكون االختالف يف الوزن والتقفية معا 
 أن يكون االختالف يف الوزن دون التقفية 
  يكون االختالف معكوساأن 

ِفيْ َها سُرٌُر مَرْفُ ْوعَةٌ، وََأْكوَاٌب "ثال األول قولو تعاىل: ادلف
فالقرينة علا: )سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة(، ولفظ )فيها  ٘ٗ".مَْوُضْوعَةٌ 

ال اعتبار لو لعدم وجود ما يقابلو( )فسرر( وىو نصف القرينة األوىل يقابلو 
 وقد اختلفتا وزان وتقفية. )أكواب( من القرينة األخرى،

فَاْلعَاِصَفاِت  ،وَاْلمُْرَساَلِت عُرْفًا"ثال الثاين قولو تعاىل: ادلو 
فقد اختلف )ادلرسالت، والعاصفات( يف الوزن، فاألوىل على زنة  ٙٗ"َعْصًفا

"مفعالت" والثانية على زنة "فاعالت"، ولكنهما توافقتا يف التقفية إذ أن 
 قافيتهما معا ىي التاء.
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44
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وذكر يف )بغية اإليضاح( أن السجع ىو تواطؤ الفاصلتُت من النثر 
ان األسجاع يف النثر كالقوا يف  السكاكىعلى حرف واحد، وىذا معٌت قول 

 يف الشعر. وىو ثالثة ضروب:
السجع ادلطرف ىو الفاصلتان ان اختلفتا يف الوزن فهو السجع ادلطرف   .1

 ٚٗ"وَقَْد َخَلَقُكمْ َأْطوَارًا ، وَقَارًاَلَ تَ رُْجْوَن هللِ  مَا َلُكمْ "كقولو تعاىل 
السجع الًتصيع: وإالّ فإن كان يف احدى القرينتُت من األلفاظ أو أكثر  .2

ما مثل ما يقابلو من األخرى يف الوزن والتقفية فهو الًتصيع كقولو 
احلريرى: فهو يطبع األسجاع ّتواىر لفظو، ويقرع األمساع بزواجر 

اذلمذاىن: ان بعد الكدر صفوا وبعد ادلطر وعظو. وكقول أيب الفضل 
 صحوا. وقول أيب الفتح البسىت: ليكن اقدامك توكال واحجامك أتمال.

ِفيْ َها سُرُرٌ )السجع ادلتوازي: واال فهو السجع ادلتوازي، كقولو تعاىل  .3
أدر  "اللهم إين ويف دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٛٗ(وََأْكوَاٌب مَْوُضْوعَةٌ  ،مَرْفُ ْوعَةٌ 

 وأعوذبك من شرورىم". ،أبك يف ضلورىم
حسن السجع اختالف قرينتو يف ادلعٌت كما مر ال كقول  وشرط

ابن عباد يف مهزومُت: طاروا الواقُت بظهورىم صدورىم وأبصالهبم ضلورىم. 
يفْ ِسْدٍر ََمُْضْوٍد، قيل: وأحسن السجع ما تساوت قرائنو كقولو تعاىل )

وَالنَّْجمُ مث ما طالت قرينتو الثانية، كقولو ) ٜٗ(وَِظّلِ مَمُْدْودٍ وَطَْلٍح مَّْنُضْوٍد، 
ُخُذْوهُ أو الثالثة كقولو تعاىل ) ٓ٘(ِإذَا َىَوى، مَا َضلَّ صَاِحبُُكْم وَمَا َغَوى

                                                           
47

 .۹4-۹۱املرأ ن امكرمي، سورة هوح :   
48
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51

 .۲-۹املرأ ن امكرمي، سورة امنّجم :   
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وقول أيب الفضل لليكاىل: لو األمر ادلطاع،  ٔ٘(فَ غُلُّْوهُ، ُثَّ اجْلَِحيَْم صَلُّْوهُ 
دلصون، وادلال ادلضاع، وقد اجتمعا يف قولو تعاىل والشرف ادلفاع، وادلرض ا

ْنسَاَن لَِفْي ُخْسٍر، ِإَلَّ اّلِذيَْن آمَنُ وْا َو عَِمُلوْا الصَّاِْلَاِت ) وَاْلَعْصِر، ِإنَّ اإلِْ
وال ػلسن أن توىل قرينة أقصر منها   ٕ٘(وَتَ وَاصَوْا ِِبْلَّقِ وَتَ وَاصَوْا ِِبلصَّربِْ 

   أمده من األوىل لطوذلا، مث جاءت الثانيةكثَتا ألن السجع اذا استويف
أقصر منها كثَتا يكون كالشيء ادلبتور ويبقى السامع كمن يريد االنتهاء 

 ٖ٘اىل غاية فيعثر دوهنا، والذوق يشهد بذلك ويقضى بصحتو.
ىو توافق الفاصلتُت يف احلرف األخَت من النثر. وأفضلو  السجع

 :ٗ٘ثالثة أقسام ما تساورت فقرتو، وىو
لسجع ادلطرف، وىو ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن، واتفقتا يف ا .1

َلُكْم ََل تَ رُْجْوَن هلِل وَقَارًا، وََقْد َخَلَقُكمْ َما التقفية، ضلو قولو تعاىل: "
 (۱ٗ-۱۳نوح: "، )َأْطوَارًا

السجع ادلرصع، وىو ما اتفقت فيو ألفاظ يف إحدى الفقرتُت أو أكثر  .2
احلريري: ىو يطبع األسجاع ّتواىر  يف الوزن والتقفية، مثل قولو

لفظو، ويقرع األمساع بزواجر وعظو. مثل قول اذلمذاىن: إن بعد الكدر 
 صفوا وبعد ادلطر صحوا.

السجع ادلتوازي، وىو ما اتفقت فيو الفقراتن يف الوزن والتقفية، ضلو  .3
ختالف ال ٘٘"ِفيْ َها سُرٌُر مَرْفُ ْوعَةٌ، وََأْكوَاٌب مَْوُضْوعَةٌ "قولو تعاىل: 

                                                           
50

 .۱۹-۱۳املرأ ن امكرمي، سورة احلاكّة :   
52

 .۱-۹: سورة امؼرص ،املرأ ن امكرمي  
50

 .۲۳-۸۲(، م ۹۱۱۳مكتبة ال داب،)املاهرة:  بؼية ال يضاحغبد املتؼال امصؼيدي،   
54

 .050 ،يف املؼاين وامبيان وامبديع جواهر امبالغةامحد امهامشي،   
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وَاْلمُْرَساَلِت عُرْفًا، "سرر، وأكواب، وزان وتقفية، وضلو قولو تعاىل: 
ختالف ادلرسالت، والعاصفات يف الوزن ال ٙ٘"فَاْلعَاِصَفاِت َعْصًفا

فقط. واألسجاع مبنية على سكون أواخرىا، وأحسن السجع ما 
مَّْنُضْوٍد،  يفْ ِسْدٍر ََمُْضْوٍد، وَطَْلحٍ "تساورت فقراتو، ضلو قولو تعاىل: 

 ٚ٘".وَِظّلِ مَمُْدْودٍ 
وَالنَّْجمُ ِإذَا َىَوى، مَا "مث ما طالت فقرتو الثانية، ضلو قولو تعاىل: 

( مث ما طالت الثالثة، ضلو ۲-۱: النجم) َضلَّ صَاِحبُُكْم وَمَا َغَوى"
عََلى مَا النَّاِر ذَاِت اْلوُقُ ْودٌ، ِإْذ ُىْم عَلَيْ َها قُ عُْودٌ، َو ُىْم قولو تعاىل: "

( وال ػلسن عكسو، ألن ۷-۵)الربوج: " ي َْفعَُلْوَن ِِبْلمُْؤِمِنْْيَ ُشُهْودٌ 
السامع ينتظر إىل مقدار األول، فإذا انقطع دونو، أشبو العثار، وال 
ػلسن السجع إال إذا كانت ادلفردات رشيقة، واأللفاظ خدم ادلعاين، 

األخرى، وحينئذ ودلت كل من القرينتُت على معٌت غَت ما دلت عليو 
 ٛ٘يكون حلية ظاىرة يف الكالم.

طريقة يف اإلنشاء سارت منذ القدًن يف الّنثر العريب  السجع
وراجت كثَتا يف عصور التّنميق مع ما راج من زلّسنات بديعية. وىي تقوم 

على اتفاق فاصليت الكالم يف حرف واحد من التقفية. وقد تفّنن الُكّتاب  
 :ٜ٘على أربعة أقسام  كثَتا يف استعمالو، فجاء
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السجع ادلطرف وىو ما اختلفت فيو الفاصلتان وزان واتفقتا يف حرف  .1
"َأََلْ ََنْعَِل اأَلْرَض ِمَهادًا، وَاجِلبَاَل َأْوََتدًا" السجع، كقولو تعاىل : 

 (۷-ٙ)الّنباء : 
السجع ادلتوازي وىو ما اتّفقت فيو الفاصلتان وزان ورواّي، كقول  .2

: )أودى يب الّناطق والّصامت، القاسم صاحب ادلقاماتحلريري أبو ا
 ورثى يل احلاسد والّشامت(.

السجع ادلرّصع وىو ما اتّفقت فيو الفاصلتان وزان وتقفية، كقولو تعاىل  .3
)اإلتفطار:  وَِإنَّ الُفجَّاَر لَِفي َجِحيٍْم" ،"ِإنَّ األَبْ رَاَر لَِفي نَِعيٍْم : 

۱۳-۱ٗ) 
تّتفق الفاصلتان يف وزن واحد دون تقفية،  السجع ادلتوازن وىو أن  .4

كقولو : )الناس كاألىداف، لناب األمراض( وبعضهم ال يعترب ىذا 
   ٓٙالّنوع من السجع.

 قتباساَل (ٖ
قتباس تضمُت النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكرًن أو اال

احلديث الشريف من غَت داللة على أنو منهما، وغلوز أن يغَت يف األثر 
ال تغرنك من الظلمة  كقول عبد ادلؤمن األصفهاين:   ٔٙقليال.ادلقتبس 

رُىُْم ِلي اوٍْم تاْشخاُص ِفيِو اأْلابْصاارُ كثرة اجليوش واالنصار  اا ي ُؤاّخِ وىذا  ٕٙ،ِإظلَّ
القول يتكون من قول الشاعر وكالم هللا، وقول الشاعر ىو ال تغرنك . . 

رُُىمْ . . .اخل، وكالمة تعاىل:  َا ي َُؤّخِ   ِليَ ْوٍم تَْشَخُص ِفيِْو األَبْصَارُ"."ِإَّنَّ
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 .071،امبالغة امواحضة أ مني،  فيػىل اجلارم و مصط  
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ويف تعرف آخر ىو أن يضمن ادلتكلم كالمو شيئا من القرآن 
الكرًن أو احلديث الشريف دون يشعر بذلك أو صرح بو فال يكون 

 اقتباسا، بل يكون استشهادا أو استدالال. 
 ومن شواىده يف الشعر قال احلماسي:  -

 اْلب ميعاد السلّو املقابرإذا رمت عنها سلوة قال شافع # من 
 يوم تبلى السرائرستبقى هلا يف مضمر القلب واْلشا # سريرة وّد 

  ٖٙ."رُ ائِ رَ ى السَّ لَ ب ْ ت ُ  مَ وْ :"ي َ فقد إقتباس يف الشرط األخَت من قولو تعاىل 
اقتبسو من احلديث حفت اجلنة ابدلكاره وحفت النار 

 ٗٙابلشهوات، واقتباس ضرابن:
ادلقتبس عن معناه األصلي اىل معٌت آخر، كما ما ال ينقل فيو اللفظ  . أ

 تقدم من األمثلة.
  ما نقل فيو ادلقتبس عن معناه األصلي، كقول ابن الرومي . ب

 لئن أخطأُت يف مدحك ما أخطأَت يف معين
 لقد أنزلت حاجايت )بواد غري ذي ذرع(  

"ربنا إين أسكنُت من ُذرييت بواد غري ذي فهو مقتبس من قولو تعاىل:  
 فمعناه يف القرآن واد ال ماء فيو والنبات.، ٘ٙعنَد بيتَك احملرم"زرع 

نقلو ابن الرومي اىل رجل ال خَت فيو والنفع، وال أبس بتغيَت يسَت يف  
 اللفظ ادلقتبس للوزن أوغَته، كقول بعض ادلغاربة عند وفاة بعض أصحابو:
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 .9:املرأ ن امكرمي، سورة امطارق  
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 .070ػلوم امبالغة، املراغي،  فيأ محد مصط 
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 إان إَل هللا راجعوان  قد كان ما خفت أن يكوان 
 ٙٙثالثة أقسام:اإلقتباس على  

 مستحسن، وىو ماكان يف اخلطب وادلواعظ. .1
 مباح، ماكان يف الغزل والرسائل والقصص. .2
 مردود، ماكان يف اذلزل، كقول القائل: .3

 )ىيهات ىيهات ملا توعدون( أوحى اَل عشاقو
 )ملثل ىذا فليعمل العاملون( وردفو ينطلق من خلفو

                                                           
55

 .074، ػلوم امبالغةاملراغي،  فيأ محد مصط  


