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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر



   

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 

وسام جعفر مهدي   م.د. 1

 التميمي 

 الثنائيات المتضادة في الشعر 

 بنية التكوين ورؤيا التشكيل 

 مقاربة نقدية في شعر عمرو بن لجأ التيمي

١ 

أحمد حسن   - البراعة األدبية في كتابة السيرة الغيرية   العزيز عواد  عبد أ.م.د. أحمد 20

 الزيات أنموذًجا 
٢ 

 ٣ الدالالت الّسيكولوجية للّون في معلّقة زهير بن أبي سلمى  م.د سندس قاسم عبدللا  56

80 
 م.م. يسرى محيسن علي

أ.د.فراس عبدالرحمن احمد  

ار  النجَّ

 ديوان عبدالرحيم بن احمد بن علي البرعي اليماني

 ( للهجرة 803المتوفى سنة )
 "دراسة موضوعية" 

٤ 

 عبدالفتاح مالك الجوعاني دالل  103
 أ.د. علي مطر الدليمي 

 األساليب البالغية ودورها في التعبير النبوي 
)ت:  ه( 926في منحة الباري للسنيكيُّ

٥ 

 مقاصد بشير مهدي  141

 أ.د. رميض مطر حمد 

التغاير وفاعلية التحول في السياق القرآني )دراسة تطبيقية  

 في شواهد بديع القرآن ( 
٦ 

 م.د. كمال عبد ناصر  181
الواقعية في شعر أبي الحسين الجّزار المصري )  

 )) دراسة تحليلية(( هـ( 679ت
٧ 

 م.د. مها فواز خليفة 223
الحال والمقام في ضوء أساليب البيان )شعر مسكين  

 الدارمي اختياراً( 
٨ 

 محمد شاكر محمود جاسم  245

 أ. م. د. عبد للا حميد حسين

جهود األشموني النحوية في توجيه األسماء المعربة في 

 كتابه توضيح التوضيح 
٩ 

712  
 نور فايق دهام الراوي 

أ. م. د. أحمد صفاء عبد 

 العزيز العاني 

التطبيقات الصرفية في ضوء المناهج التجديدية  
 المنهج الوصفي والمنهج المعياري أنموذًجا  - الحديثة

١٠ 

 محمد كريم عبدللا  290

 للا جميل أ. م .د. ظافر خير

ِعلّة الّلبِس أو االلتباِس في كتاب شرح الملوكّي في 

 التَّصريف البن يعيش 
١١ 

 أ.م. د. هديل  رعد تحسين 310
الشعر الوارد في رسالة الغفران:    ألفاظ الحركة  في

 دراسة معجمية 
١٢ 

 أحمد محمد ظاهر  337

 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

طرائق ضبط المفردات في معجم مشارع اللغة ليوسف  
هـ( دراسة  812بن إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد 

 تطبيقية 

١٣ 

 جبار علي زيدان  351

 أ. م. د. إسراء صالح خليل

دية لميرك  األدلَّة اللغوية في  كتاب شرح الشَّمائل المحمَّ

 هـ( 930شاه الشيرازي )ت بعد 
١٤ 

 عذراء داود سليمان  376
 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

باب الثاء من كتاب )منهاج الفالح في التعريف 

واالصطالح( ألحمد نزهت الرهاوي القسطنطيني 

 دراسة وتحقيق  - هـ( 1192)ت

١٥ 

 المحتويات  



 محمد عبد صالح حسين  413

 رافد حميد سويدانأ. م. د. 

رفيَّة لألفعاِل المعتلَِّة بحرٍف واحٍد في كتاِب   األبنية الصَّ

 هـ( 933اإلصباح البن هالٍل الحلبي )ت 
١٦ 

 عمر زاهد محيسن  437

 أ. د. جاسم محمد سهيل

باب الضمائر في شرح قالئد التعريف في علم التصريف  

لشرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الَجندي  

هــ(، دراسة وتحقيق 669)ت:  

١٧ 

 م. م. كامل إبراهيم كامل هديب  447
أحرف الجواب في القرآن الكريم وعالقتها بأحرف  

 االستفهام 
١٨ 

 محمد وطبان عيد  469

 أ. د. ليث قهير عبد للا

اللغة ليوسف   توظيف الشاهد القرآني في معجم مشارع
هـ( من حرف  812بن إسماعيل بن ابراهيم )ت بعد 

 الغين إلى نهاية حرف الالم 

١٩ 

م. د. عبد المطلب نجيب شهاب   481

 أحمد

التصحيح اللغوي عند المعاصرين )كتاب تذكرة  

 -أنموذًجا –الكاتب( 
٢٠ 

 هشام عبد الستار وحيد - 1 497

 أ.م.د. عنان جميل لويس  - 2

The Poetics of the Mundane in Frank 
O’Hara’s Selected Poems 

٢١ 

 م. اوس نصري حمد  523
A Pragma-Stylistic Analysis of Selected 
Siegfried Sassoon’s Poems ٢٢ 

 م.م قصي خلف حسين 544

Unhomeliness Vs. Hybridity: Women’s 

Suffering and Crisis of Identity in Elif 
Shafak’s Honor 

٢٣ 

 علياء عبد محسن - 1 564

 د. محمد فليح حسن - 2

Ecofeminist Reading of Woman Vision in 

Elizabeth B. Browning's A Dead Rose 
٢٤ 

 نور عزيز عبد - 1 584

 د. مجيد محمد مضعن - 2

Domestic Abuse in Caryl Churchill's The 

Hospital at the Time of the Revolution 
٢٥ 

 مروان صالح عباس - 1 598

 د.جمعة قادر حسين - 2

Rhetorical Move Analysis of Iraqi Post 

Graduate Students' MA Linguistics Thesis 
Abstracts 

٢٦ 

 شيماء محمد احمد - 1 617
 د. الن علي سعيد - 2

When Memories Haunt: A Psychological 

Approach to Trauma in Hosseini's The 

Kite Runner 

٢٧ 

632 
 نور سالم عيدان - 1

 ا.د. اسماء خلف مدلول - 2
 

Reflection of Pain in Nature: 

Psychoanalytic Reading in Stanley 
Kunitz's Selected Poems 

٢٨ 

 امنه نظام الدين جابر - 1 652

 د.لمياء احمد رشيد - 2

Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis 

Two Old Women 
٢٩ 

666 
 مريم اسعد عبد - 1
د. عمار عبدالوهاب  - 2

 العبدلي 

Iraqi EFL Learners' Comprehension of 
Indirect Speech Acts in Literary Texts ٣٠ 

694 
 رنا عبد الواحد فاضل  -1

 د. مصلح شويش احمد  -2
 

The Representation of Transitivity 

Clauses in Iraqi EFL Learners’ Literary 
Performance 

٣١ 
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 الحال والمقام في ضوء أساليب البيان )شعر مسكين الدارمي اختيارًا( 
 

The Status and Status in the Light of the Methods of Explanation 

(Poetry of Miskin Al-Darmi by choice) 

 
 م.د. مها فّواز خليفة 

    dr. Maha fawaz khlifa 

 كلية اآلداب     –جامعة األنبار 
University of Anbar - College of Arts 

Maha85@uoanbar.edu.iq 

 

 المستخلص: 
وتن      قديما  البالغي  بالدرس  المهتمين  برعاية  والمقام  الحال  متعددة  حظي  علمية  فروع  بين  قل 
هذه األهمية عند فاصل  التأثيرية, ولم تقف  الضرورة للبلوغ الى غايات المتكّلم  رداء األهمية و تكسوه  
مستمرة تتنقل بين أروقة البحوث العلمية الجادة السيما اللسانيات منها, من هنا جاءت فكرة    زمني بل

الحال والمقام في ت أثر  القائمة على رصد  الشاعر االموي مسكين  البحث  البيان عند  أساليب  شكيل 
األول 89الدارمي) كان  بمطلبين  البحث  تقديم  العلمية  المادة  واقتضت   , ألهمية    ه(  اضاءة 

المصطلحين في المنجز التراثي, بينما كان المطلب الثاني اضاءة لجوانب من حياة الشاعر أعقبهما  
ن, فكان التشبيه أحد المقامات المناسبة للحال عن  تطبيق عملي للحال والمقام في ضوء أساليب البيا
وكذلك فعل المبدع مع االستعارة التي مكنته من   ,طريق عقد المشابهة الصورية وفقا للمقتضى الذهني

اصطياد المعنى وترسيخه, بينما سلكت الكناية السبيل األطول إلقامة الحّجة واإلتيان بالبرهان ترسيخا  
   ل والمقام.للمعنى وفق مقتضيات الحا 

 .البيان  -الدارمي-مسكين -المقام -الحالالكلمات المفتاحية:
 

Abstract 

The situation and the station were sponsored by those interested in 

the rhetorical lesson in the past and moved between multiple scientific 

branches that covered it with the cloak of importance and necessity to reach 
the impactful goals of the creator. On observing the impact of status and 

station in the formation of the methods of statement by the Umayyad poet 

Miskin al-Darami (89 AH), and the scientific material required presenting 

the research with two demands. Statement, The analogy was one of the 
appropriate stations for the situation by holding the formal similarity 

according to the mental requirement, as well as the creator’s act with the 

mailto:Maha85@uoanbar.edu.iq
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metaphor that enabled him to catch and consolidate the meaning, while the 

metonymy took the longest way to establish the argument and bring the 

proof to consolidate the meaning according to the requirements of the 

situation and the station . 

Keywords: the situation - the place - the poor - the darmi - the statement. 

 
 التمهيد  

 أوال: الحال والمقام في المنجز التراثي
فااي المنجااز التراثااي, فااأما مااا تأملنااا المخاازون المعرفااي نجااد مباحااث  حظااوة  ل والمقااام الحااانااال 

ر ة بأواصاا حاادمتّ ولكنهااا فااي الح يقااة  ,متنوعااة تناولاات هااذهر الممااردات ماان محاااور متعااددة تباادو متمرقااة
 ساابل تااأليك الكااالم مااع مااا  تناساابال يسااتيني أحاادها عاان اثلاار, مثاال المااتكلم, والمتلقااي و  متالحمااة

 طبيعااة الموضااوع وأغااراك المااتكلم وأساااليب التعبياار التااي تساااعده فااي تحقيااق غايااات معينااة, وال أدل  و 
اق الت سي تناسب المقال مع طبيعة المقام ضمن مجا  .مقال"  على ملك من القول المشهور "لكل مقاٍم

م ة  لحااال المااتكلّر ماا وأساااليب ألاارك للكااالم مالئ ,ومكر وحااذ  ,وتقديم وتألير ,الحال من تعريك وتنكير
ب أو الحااال المشاااهدة فااي نسااق ليااوي لحالااة معينااة تتيااا ر بتيااا ر أحااد عناصاارها, او منزلااة المخاطاا  

المعنااى, فااأما مااا  فيكون السياق الليوي متعشقا  بسياق الحال للكشف عن المعنى, أو سبب التيار هذا
بمااا تمقااد ملااك المعنااى فااي ن فااي اسااتخدامها ضاامن سااياق ليااوي معااين ور ماا ك معنااى الكلمااة يعلمنااا أنّ 
فااأن ملااك ال  نمااي عالقااة الكلمااة و اللحمة مااع مااا يحيطهااا ماان كلمااات, فما يحدد معناها هسياق آلر, 

 بما هو لارج هذا السياق مما كان له عظيم األثر في توجيه المعنى.
كوناااه قاااراءة للتاااراث اللياااوي بوساااائل منهجياااة تطبي ياااة تقاااوم علاااى   أهمياااة هاااذا الموضاااوعنااادرج  ت

اسااتنطاق النصااوك للكشااف عاان األساا  المعرفيااة التااي ارتكااز عليهااا المكاار المااوروث. هااذه األهميااة 
بااداع عنااد علمائنااا تمين بالكشف عاان عناصاار الجمااال واإلالبالية للحال والمقام لم تكن لفية على المه

المهتمااون  عمد, في حين فكانت لهم وقمات مع هذهر المكرة اشارة وتوضيحا   ,منطلق علمي لاكمن  
رية األفعال السيما فيما  تعلق با )نظو قصائها, ولعل البحوث التداولية  ية إلى إبالنظريات اللسانية النس
لااى أساااس أنهااا شاايء نظاار اليهااا عإم ))لاام يعااد   ,فااي طااره هااذهر القضاايةنصااافا  وإ الكالميااة( أرثاار دقااة  

داته, ولمن مشكّر  ي مقارنة  بالمعل القولي, بل غداثانو  ذا ال يمكن التيافل عنه فااي الدراسااات الته ومجسّر
 .(1)اللسانية((

 

حمااد عاازوز, أ د.  :اشاارا , سااامية باان يامنااه,-مقاربااة تداوليااة-سااياق الحااال فااي المعاال الكالمااي (1)
 . 3: 2012اطروحة دكتوراه  -جامعة وهران-الجزائر, كلية األدب والليات والمنون 
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نجد هذا التوظيااك عنااد . م عنهويتجامب المقام والحال مجاالت عد دة تختلف بألتال  المتكل  
ه بل أنّ  ,واألصوليين وال يقف االهتمام به عند حدود القدماء من المهتمينالنحاة والبالغيين والممسرين  

جال الى آلر, كما أنها ية هذا الموضوع تتنوع من مفهو   ,ية لاصة لدك الدارسين المحدثينحظي بعنا
كاال مااا توصاال إليااه اليربيااون  ن نبااالو ونقااول إنّ اث والمعاصاارة علااى أننااا ال نريااد "أن التاار قد تنوعت بااي
تلااك  النحويون العرب القدماء فنكااون ماان الميااالين, فقااد يكااون ملااك ماان جهااة التااوارد بياانهم ألن    ارتشمه

رك بهاااا كااال اللياااات األفكاااار المشاااتركة التاااي توصااال إليهاااا الطرفاااان قاااد تكاااون قواعاااد ليوياااة عاماااة تشااات
استظهار هذه ال  بخ  االقدمين حقهم في  وهذا رأي معتدل ,(1)ها قواعد لطابية عامة"االنسانية إم أنّ 

ا, وهذا الرأي تقويم هذهر النظرية والتقعيد له ال  بخ  حق المحدثين في النظرية والتأويل بمقتضاها كما
فالعالم الليوي ابن  , نطلق من فكرة أن اللية في ح يقتها ظاهرة اجتماعية وهذهر الح يقة أصولها قديمة

وإما ماااا تأملنااا المنجاااز ,  (2)ن أغراضااهم"قااوم عااا  هااا( يقاااول: "الليااة أصاااوات ي عباار بهاااا كاال  392جنااي )
ه(  نقل صحيمة بشر بن 255نجد هذ ن الممهومين حاضرين في مصنماتهم , فهذا الجاحظ)  التراثي  

أقاادار المسااتمعين  اماا ويااوازن بينه ,المعتماار التااي يقااول فيهااا :"  نبيااي للمااتكلم أن يعاار  أقاادار المعاااني
ر وبين أقدار الحاالت, فيجعل لكل طبقة من ملااك كالمااا, ولكاال حالااة ماان ملااك مقامااا, حتااى يقساام أقاادا
الكالم على أقدار المعاني, ويقسم أقدار المعاني علااى أقاادار المقامااات, وأقاادار المسااتمعين علااى أقاادار 

 حال المخاطب عن طريق رعاية مقامات المستمعين .نمهم من ملك أن رعاية  (3)تلك الحاالت"
ومن الصواب أن ( عندما قال: " ه335وتتضح "مقولة لكل مقام مقال" في كالم ابن وهب)ت

يعر  أوقات الكالم, وأوقات السااكوت, وأقاادار األلماااد, وأقاادار المعاااني, ومراتااب القااول أيضااا, ومراتااب 
المستمعين له, وحقااوق المجااال  وحقااوق المخاطبااات فيهااا  فيعطااي كاال شاايء ماان ملااك حقااه, ويضاامه 

نستدل  من كالمه أن على المتكلم مراعاة    (4)الى شكله, ويأتيه في وقته, وبحسب ما  وجبه الرأي له" 
 حال المخاطبين , وأن يحسن التصر  في لطابه على وفق مقتضى الحال . 

 

 1د. أسعد للف العوادي ,دار الحامد ,ط سياق الحال في كتاب سيبويه دراسة في النحو والداللة  (1)
,2011 :33. 
ي)تالخصاااائ  (2) هناااداوي,دار الكتاااب ه(,تحقياااق د.عباااد الحمياااد 392, أباااو الماااتح عثماااان بااان جناااّ

 .1/33: 2003, 2العلمية , بيروت ط
ه(,تحقيااق وشااره عبااد السااالم هااارون 255-150البيااان والتبيااين , أبااي عماار باان بحاار الجاااحظ) (3)

 .1/109: 2010(, القاهرة,  مكتبة ابن سينا,1ط)
ه( تحقيااق 335الكاتااب)برهان وفي وجااوه البيااان, أبااي اسااحاق باان اباارانيم باان سااليمان باان وهااب ال  (4)

 157:محمد العزازي, دار الكتب العلمية : 
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( فقد أرد ضرورة مراعاااة الظاارو  المحيطااة بااالن  الخطااابي ه395أّما أبو هالل العسكري)  
أن تقساام طبقاااات مخاااطبين بقولااه" إما كااان موضااوع الكااالم علااى اإلفهااام   فالواجااب ورعايااة أحااوال ال

الكالم على طبقات الناس   فيخاطب السوقي بكالم السوقة   والبدوي بكالم البدو  وال  تجاوز به عما 
 . (1)"يعرفه الى ما ال يعرفه  فتذهب فائدة الكالم  وتعدم منمعة الخطاب 

 البالغااي ولعاالّ من هنا كاناات فكاارة لكاال مقااام مقااال المبااارة الجامعااة التااي انطلااق منهااا التنظياار 
 دبيااة وهااو يسااتعطف قلااب الخليمااة عماار باان الخطاااب وساااط األماان قااّدم هااذه المبااارة لأ  الحطيئة أول
 قائال : 

 (2)فإن لكل مقاٍم مقاال  هداك المليك –تحّنن عليَّ  
ولاااى ه( كانااات الشااارارة األ255الجااااحظ )ت قضاااية اللماااظ والمعناااى التاااي أثارهاااا  وال شاااك أنّ 

كااان بمنهجياااة عقالنياااة ناضاااجة مااان تمثااال آراء الساااابقين مااان علمااااء الشاااعر البالغاااي إم ))تمللتنظيااار 
التي تمثل مساالكا  ماان أباارز المسااالك  "نظرية المقامات"دها وصهرها ضمن نظرية متماسكة هي ير وتج

 .(3)الى ارتشا  لصائ  نظريته االدبية والجمالية بشكل عام((
كااالم المتقاادمين فااي حااد ثهم عاان المقااام والحااال وعااّده عنصاارا  ورغم كل ما يمكاان أن   ثااار ماان 

ّن أيا  ماان هااذه األقااوال لاام تاارق  لتكااون تعريمااا  اصااطالحيا  ,  إال أت الكالممهما  في الكشف عن مالبسا
مر البد هي ال يحتاج الى برهنة كما ا قضية بد هية واألك إال بوصمهوما مل  , و مقتضى الحالللمقام أ

تطلااب باادليل وهااي الحاادود  والعوائااد, أربعااة ال ي قااام عليهااا البرهااان وال "لاام المنطااق هااو معاارو  فااي ع
هذه المكرة ودارت في  في أمهان البالغيين. وقد استقرت (4)"واالجماع  واالعتقادات الكامنة في النم 

ومن ملك قول   ,أو إعمال فكر لت مهم فلم تحتج كّد فهم , في شروحهم وصاغوها بسالسة رتبهم وكثرت
مطابقتااااه لمقتضااااى الحااااال مااااع فصاااااحته,  : "وأمااااا  بالغااااة الكااااالم فهااااي : ه(739-666)القزوينااااي

ومقتضااى الحاااال مختلااف  فاااأن مقامااات الكاااالم متماوتااة   فمقاااام التنكياار  باااا ن مقااام التعرياااك, ومقاااام 

 

, البجاااوي  محمااد علااي, تحقيااق, ه(395)العسااكري  هااالل أبااو, كتاااب الصااناعتين الكتابااة والشااعر  (1)
 .35م:1952-ه1371 (2دار المكر العربي ط) ,ابرانيم المضل أبو محمد

ّكيت والساااكري  (2) نعماااان أماااين طاااه  مكتباااة  :والسجساااتاني  تحقياااقد اااوان الحطيئاااة بشاااره ابااان الساااّ
 .222 :ومطبعة مصطمى البابي الحلبي وأوالده  مصر  )د.ت(

قضية اللمظ والمعنى ونظريااة الشااعر عنااد العاارب ماان االصااول الااى القاارن السااابع الهجااري  احمااد   (3)
 .2/765 :2004  1الوردني  بيروت  دار اليرب االسالمي  ط

: عماار فاااروق  مكتبااة دار حقيااقالمنطااق  الصاادر باان عبااد الاارحمن األلضااري  تالسااّلم فااي علاام  (4)
 .86  بال طبعة  2009المعار   بيروت  لبنان  
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لتألير  ... ومقااام اإليجاااز  بااا ن مقااام اإلطناااب اإلطالق  با ن مقام التقييد, ومقام التقديم  با ن مقام ا
 .(1)والمساواة, وكذا لطاب الذكي  با ن لطاب اليبي " 

وة للحال والمقام وجدناها عند علماء التمسير بعّدها أحد الركائز المهمة التي تكشااف هذه الحظ
ن معرفااة المناسااابة الناازول ألمقاصااد القاارآن الكااريم ومرامياااه    ولهااذا اهااتم الممساارون بمعرفاااة أسااباب 

ه( فااي حد ثااه عاان 794بعاااد الدالليااة للنصااوك القرآنيااة  ولهااذا يقااول الزركشااي )ت تسااهل إدراك األ
وأما بالنساابة الااى المقامااات فااأنظر الااى مقااام الترغيااب والااى مقااام الترهيااب  فمقااام "  التال  المقامات:  
 الترغيب كقوله تعالى: 

رع "  ََ ْا نع أعسَ َََّ اداذع الَ ََع بَ َا ا  ََع ْ ُنوبع يَ ََ ُر الَ ََا َ فَ ع يع ََّ ا  رانَّ  ََّ ةا  ََع مَ ح  ن رَّ ََا وا مَ ََُ نعَِ ت  الع تعق  ها ََا َأ أعنُفسَ ََع لَ ُفوا عع
مايًعا( ساابب نزولهااا أنااّه أساالم عيااّا    نجده تأليما  لقلوب المباااد  وترغيبااا  لهاام فااي االسااالم. قياال كااان "جع
معن " الترهيب فهو مضاد له  كقوله تعالى:بي ربيعة والوليد بن الوليد ونمر معهما ... وأما مقام ابن أ وع

ا ًدا فايهََع الََا اًرا خع ُه نََع لََ  خا ُُ ُ د  ُدودع دَّ حََُ يعتععََع ُسولعُه وع رع ع وع ََّ   وياادل علااى قصااد مجاارد الترهيااب بطااالن "  يعع صا 
نهاااا فاااي ساااياق هااال المعاصاااي  الن "مااان" للعماااوم  ألالنصوصاااية مااان ظاهرهاااا علاااى عااادم الميمااارة أل

ومراعااااة  ,داللاااة األلمااااد علاااى المعااااني: علااام التمساااير  تأسااا  علاااى معطياااات عااّدة منهاااا ف. (2)"الشاارط
 .(3)ومراعاة سياق الكالم , والمخاطب, المتكلم

صله الااى االصوليين سيكون منصبا  على السياقات المحيطة بالن  التي تو عناية  نّ وال شك أ
وال بااد ماان االشااارة الااى تقساايمهم  ,علااى فهمهاام حكاام شاارعي ساايبنى هنااّ أل  المعنااى الصااحيح المقصااود

  ألن المعناااى سااايكون فاااي صاااورتين مختلمتاااين, احااادهما : مجملاااة الكاااالم وفقاااا  لداللتاااه علاااى المعناااى
وبحاجااااة الااااى إيضاااااه وتمصاااايل   ألن المقااااام  يقتضااااي ملااااك, ألن المتلقااااي مااااتعط  لمعرفااااة المزيااااد 

 للمتلقي وإقناعه بها. ا: ممّصلة  بغية إيضاه المكرة وثانيهم
مر  كالم في العموم المجمل ممااا  بااين أهميااة الحااال والمقااام بعياادا عاان التطبيااق المعلااي   رل  ما

ل والمقااام فااي أساااليب البيااان فااي تتبااع الحاااولعاال ملااك ممااا دعاااني ل ,والدراسة المسااتقلة فااي ناا  معااين
ية حاااداث السياسااا ه  مااان حياااث األغاااراك واألوع الموجاااود فاااي شاااعر تنااا نظااارا لل ,شاااعر مساااكين الااادارمي

 

ه(تحقيااااق د. عبااااد الحمياااااد 73-666اإليضااااااه فااااي علااااوم البالغااااة , الخطياااااب القزوينااااي ) (1)
 .19: 2007(, مؤسسة المختار ,القاهرة ,3هنداوي,ط)

ه(,تحقيااق محمااد أبااي المضاال اباارانيم ,بيااروت المكتبااة 794للزركشااي) البرهااان فااي علااوم القاارآن (2)
 .79-2/78: 2006العصرية ,

 .16 نظر سياق الحال في المعل الكالمي مقاربة تداولية:  (3)
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نظاارة دقيقااة لتيياار زاويااة الرايااا الجماليااة للصااورة  تماانح الحااال والمقااام ممااا ,واالجتماعيااة المحيطااة بااه
 الشعرية من منظار المتكلم والمتلقي على حٍد سواء. 

 ثانيا: مسكين الدارمي بين  دذ القارئ  
سم الشاعر وحياته لتضيء جوانب التطبيقي للبحث البد من وقمة مع الولوج الى الجانب قبل ا

( لقااب البحااث الحقااا  فشاااعرنا موضااوع البحااث شاااعرل أمااوي غلااب عليااه ل بااه مسااكين الاادرامي )مسااكين
وهو  لمح في ارثر من موضع الى عدم رضاه بهذا اللقب لما في اللقب   ,مألوم من بيت شعري قاله

  ة الضعف والمقر وهو ما تنكره أشعاره  كقوله:من دالل
 (1) وكانت لجاجة     وإّني لمسكين الأ هللا راغبُ وُسّميُت مسكينا 

 :لكن  بدو أن اللقب التصق به  بقوله 
ق  أنا مسكايٌن لمن أنكرني  ِا د نع  (2)ولمن يعرفني جع

ماان أشاارا  بطااون تماايم هاام لااى أحااد أجااداده فهااو ماان بنااي دارم و مي نساابة اار أمااا لقااب الااد   
, " (4)قربااا  لبنااي أميااةتالمصااادر مااع الشااعراء الوافااد ن ماان العااراق إلااى الشااام تكساابا  و  تااذكره, (3)وأشااهرها

ا  ثاام ناصاار األمااويين, ياا ومن يضرب أسماء هااؤالء علااى محااك السياسااة والااد ن يجااد فاايهم ماان كااان زبير 
األمويين كانوا حراصا  على تقريب من  تقرب, وإصطناع  , ألن  من كان نصرانيا  وبقي على نصرانيتهو 

هما  )أجاارك فااي زهاادهر تيااارا  لل يااا  رفيعااا  م سااتلوقااد  من أشهر شااعراء الزهااد والحكمااة  هو  .  (5)من  توّدد"
لاار حياتااه ممارقااا  كاال ملااذات الاادنيا رافضااا  وياا روك أنااه تنسااك والزم المسااجد فااي آ  (6)ماان قاايم األسااالم"
 (7)مسكا  بالصالة والمبادة.ميرياتها, مت

 

هـ(, جمعه وحققه: عبدهللا الجبوري, وخليل ابراهيم العطية ,مطبعة دار  89( ديوان مسكين الدارمي ) 1)

 البحث(.  هذا في المعتمد الديوان  وهو) 24:   1970البصري, بغداد,

 .  56:  د وانال (2)
إباارانيم األبياااري,  :يااققنهايااة األدب فااي معرفااة أنساااب العاارب, أبااو المباااس أحمااد القلقشااندي, تح (3)

 .149  ك1980, 2ط , دار الكتاب اللبناني,تبيرو 
  1976,  7(, العصر األسالمي, شوقي ضيك, دار المعار , ط2ألدب العربي جا نظر )تاريخ    (4)

 .166ك
  2008  الشاااعر فاااي العصااار األماااوي, د.غاااازي طليماااان, أ.عرفاااان األشاااقر, دمشاااق, دار المكااار (5)

 .141ك
 .429م.ن:  (6)
 .10-9  ك2000 ,1كارين صادر, بيروت, لبنان, ط :د وان مسكين الدرامي, تحقيق (7)
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لمساااكين لاااال ل ماااع .  ( 1)هاااا89أرجاااح الرواياااات أناااه ولاااد فاااي العصااار الراشااادي وتاااوفي سااانة 
فلزياد قدر عند مسكين ولم يكن كذلك عند المرزدق  ,بسبب التال  رايتيهما لزياد بن أبيه   المرزدق  

ن المااارزدق كاااان طريااادا  لزياااد فلماااا ماااات عااااد المااارزدق للعاااراق فوجاااد هاااذا الخاااال  : إ وقياال أن  سااابب
مما أثار غضبه  فحاادثت بينهمااا مهاجاااة لاام تطاال "فكااان الماارزدق يعااد ملااك ماان الشاادائد  ,  مسكين  رثيه
الماارزدق أنااه  ولااذلك روي عاان, قرابة التااي تجمعهمااا ق اتقاه لصلة العلى أن المرزد  (2)التي أفلت منها"

 قال: 
بنااي رميلااة ا"نجوت  من ثالثٍة ال ألا   بعدها شيئا : نجوت  من زياد حين طلبنااي, ونجااوت ماان 

مي, ألناااه لاااو هجااااني ر اه قاااو, ونجاااوت مااان مهاجااااة مساااكين الااادوقاااد ناااذرا دماااي وماااا فاتهماااا أحاااد طلباااا
ئااٍذ نسبي وأشرا  عشيرتي, فكااان جرياار حينه من بحبوحة بي وفخري, ألنّ أضطرني أن أهدم  شطر حس

 .(3)صف مني بيدي ولساني"ت ن
كموضااوع اليياارة, وحظااي غاارك  ت جميلة مع أغراك شعرية جد دة تحسب لهوفي شعره وقما

لااذا ,  (4)فضال  عن ال يم األلالقية في شعره ,الحكمة والمخر لديه باهتمام لاك عند بعض الدارسين
ير فالتصااو  ساااليب البيااان لديااه بدراسااة مسااتقلة حال والمقااام فااي شااعره  وألاا  أثرت  أن أقدم دراسة الآ

في تعشيق أرثر من  معاني لما يملكه  من لاصية بداعا  في التعبير عن الالمني هو األسلوب األرثر إ
رات, وموساايقى السااياق, فااي أسلوب فا )رثيرا  ما يشترك الوصف, والحوار, وجرس الكلمااات, ونياام المبااا

فيكااون بااذلك  (5)واألمن, والحاا  والخيااال, والمكاار والوجاادان" مالهااا العااينالصااور, تت إبااراز صااورة ماان 
ر إما مااا أحساان يراية الشاعر وامكاناته فااي التااأث مبدع ويتجلى عن طريقهنونات نم  الدليال  على مك

كين أساااليب البيااان فااي وظااف مساا  كرته  في قالب التصوير, وقد التيار التركيب والداللة وهو يصوغ ف
 اقع المتخيل.ا  مع الحال والمقام الذي  تناسب مع الواقع المعا  والو شعره متساوق

 

 . 9الد وان:  (1)
  بكاار عباااس, بيااروت  اباارانيم السااعافين  حسااان عباااسإ :األغاااني, أبااو فاارج االصاامهاني, تحقيااق (2)

 .2/121  1دار صادر, ط
 .2/123: غانياأل (3)
, اشاااواق بنااات لرياااك بااان عباااد  الخرياااك, رساااالة  فنياااةرمي دراساااة اشاااعر مساااكين الاااد :  نظااار (4)

ماجساااتير , جامعاااة القصااايم , كلياااة اللياااة العربياااة والدراساااات االجتماعياااة ,قسااام اللياااة العربياااة , 
2017 :18. 

 . 37لتصوير المني في القرآن, سيد قطب, مطبعة أنوار دجلة , بيداد , )د.ت( :ا (5)
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 أواًل: التشبيه: 
فيااه تتضااح جماليااة الصااورة  لكونه أحااد ركااائز الصااورة البيانيااة,  الدارسينحظي التشبيه بعناية 

علااى )عالقااة مقارنااة تجمااع بااين  االيحااائي , فضااال عاان التكثيااك الصااوري , ام يقااوم التشاابيهوبعاادها 
د إلاااى مشاااابهة فاااي الحكااام والمقتضاااى الطااارفين... هاااذهر العالقاااة تساااتند الاااى مشاااابهة حساااية, وقاااد تساااتن

 ما نحاول رصده في تشبيهات الشاعر إم يقول:وهذا   (1)الذهني"
 (2)رحدى السنين فجارهت تمرُ    ت لسنا كأقواٍم رذا كلح

األداة فيشاابه الجااار  وجااه الشاابه وحااذ  بحااذ  المرساال والبليااوالتشاابيه  كاال ماان فهااو يعمااد الااى
 عند البعض بالتمر.
وهاال فااي ملااك  ا؟حسااي اهيتشااب لهذا االسلوب البياني؟ ولم شبه الشاااعر الجااار بااالتمر  فما الدافع

الح يقة أن التشبيه جاء في الذم والهجاء كما هااو واضااح فكااان حااذ  األداة . ؟يستوجب أو حاال    امقام
ة فااي الياادر والخيانااة ناسااب ملااك أنااّه جعاال ماان أنسااب فااي ساارعة األداء مااع مااا فااي المهجااو ماان ساارع

الوقاات )احاادك الساانين( فوقاات الجاادب لاام يكاان طااويال  ثاام أنهاام لاام  بعاادوا مكانااا  فانقضااوا علااى جااارهم 
أمااا اما بحثنااا عاان ساابب التشاابيه بااالتمر  ,فكانت سرعة االداء متناسبة مع سرعة الزمااان وقاارب المكااان

ة فااي قااول النبااي صاالى   عليااه وساالم "بياات ال تماار  فيااه دون غيااره ماان سااائر األطعمااة وجاادنا اإلجاباا 
فالشاعر لجأ للمخزون المعرفي في فائدة التمر واجتمع مع سرعة ((  2046)ألرجه مسلم )  جياعل أهله"

ون الياادر كمااا ي سااتحلى التماار, فمجاايء  التشاابيه  حقااق نكتااة األداء وحساان االلتيااار فااي كااونهم يسااتحل
الهجاااء , فاقتضااى المقااام اللجااوء الااى هااذا التشاابيه ليبااين لسااة هااؤالء القااوم الااذ ن بالغيااة وهااي تجساايد 

)لساانا( بغيااة تنزيااه قومااه ماان  الذي دفعااه الااى النمااي األمر ,ستحلى التمروا اليدر كما ي  وا واستحل  استحبّ 
االسااالم  تعاااليم وتنااافى وال اايم العربيااة األصاايلة  ممااا  )اليدر( وعدم رعاية الجارهذه الخصلة القبيحة  

 . إم جّرد المهجو من الد ن وااللالقفكان وقع التشبيه أنسب لمقام الهجاء هنا 
 
 
 ويقول أيضا :  

 (1) أال رنما الدنيا متاع يمتعُ   وحصن بصحراء الثوية بيته 

 

, بيااروت , الاادار البيضاااء, , جااابر عصاامورفي التراث النقدي والبالغي عنااد العاارب الصورة المنية  (1)
 174:  1992, 3المركز الثقافي العربي, ط

 .44الد وان:  (2)
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فماان سااكن  ,فالشاااعر ي علاال بالتشاابيه البليااو شااطر البياات األول فاألمكنااة ال تيياار ماان حقااائق األشااياء
ى طااال الوقاات أو قصاار وهااو تشاابيه متعااار  نمفشاابه الاادنيا بالمتاااع الااذي سااي ,بااورالقصور سيسااكن الق

( عليه تناك فيه الشاعر مع قوله تعااالى  ورر ر  تاا اع  اَلياا  َني ا إرال  م  اة  الااد  ياا  ا اَلح  ماا  وقااد لجااأ  ,185عمااران: )و 
ن ماته في الحصر رآن الكريم مستعينا  بأسلوب القرآيحيل الى الح يقة التي أقرها القل  نمسه  التشبيهلنوع 

فلم  ل من توجه الشاعر الد ني والخلقي,وهو ملمح نمسي دل عليه ما أشرنا من قباألدوات, مع تيا ر  
فألذ من القاارآن دلاايال  وهااو  نااوع  ,الى السهل الممتنع يا بل عمديعمل المكر في البحث عن تشبيه للدن

بعااض الناااس أّن الاادنيا سااتعطي لهاام  إم إّن الحااال يكماان فااي ظاانّ  مااع الحااال  تالءمفي أساليبه مع ما  
عم المكاارة تيااان بمااا  اادوهااو األ ,اقتضااى المقااام الااى وصااف هااذه المكاارةما ريدونااه ماان زهااو ولاايالء, لااذا 

عاادم الركااون , ليبين ح يقااة هااذه الاادنيا وضاارورة زائل الكامنة في مهن الشاعر, وهو تشبيه الدنيا بمتاع
 .اليها 
 ه يعمد لذكرها في مواضع ألرك كقوله: شبه في مواضع فأن  ترك األداة ووجه الما إما و  

 (2)كساٍع الأ الهيجا بَير سالح  أخاك أخاك رّن من ال أخًا له
فمسااكين لاام يقاادم لنااا صااورة األ   ,وهااذا البياات ماان عيااون الشااعر العربااي فااي النصااح واإلرشاااد

د ا المااا  فااي الاانم   , ومكانته بل مهب الى عك  الصورة وهي فقد األ  بتخياال المقااد, فكااان الوقااع أشااّ
دون ساااله واسااتينى عاان مكاار وجااه  ه بااأن هااذهر الحااال تشاابه حالااة المحااارب فااي ساااحة الحااربفصاارّ 
ع الرمااااه وصاااليل األعااازل باااين وقااا  الااانم  صاااورة المحااااربلتبقاااى فاااي  ,شااابه وهاااو الهاااالك ال محالاااةال
فكااان االلتيااار  ,ال درع يحميااه وال سااند لديااه وال رمااح ليرميااه إم ,فااال  اادري أي طعنااة تصاايبه  ,لسيو ا

, فأقتضااى الحااال بااراز مكانااة األ  قريبااا  أو صااديقا  تناسااب مااع غاارك الشاااعر فااي إموفقااا  لليايااة ممااا  
لتيااار غااراء فااي أول البياات وحساان اتضااامن مااع أساالوب اإلل أنسااب للمقااام فكان التشبيه المرساا   اإلبانة

 ي الحرب من نيجان وحركة واضطراب,ف مال في الداللة  من الحرب او مرادفاتها لمظة )الهيجا( بدال  
كون في بعض األحيان أهاام كثياارا  ماان المعنااى المركاازي قد ت  ةالهامشي انيالمعف  مما  دل على المعنى

ماااازج الصاااور والمماااردات دالااال الااان  األدباااي مي المقااااطع أو األجااازاء "ألنهاااا تمثااال الااارابو الخماااي لت

 

. الثوية:موضااع قاارب الكوفااة و قياال بالكوفااة و قياال هااو حصاان باان حذيمااة باان باادر .49الااد وان:  (1)
لزينة الى جانب الحيرة على ساعة منها.  ذكر انها كانت سجنا  للنعمان بن المنااذر كااان يحااب  

 بها من اراد قتله  فكان يقال لمن حب  بها ثوك اي اقام  فسميت الثوية لذلك.
 .29الد وان :  (2)
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ولهذا وجاادنا الصااورة  (1)الليوية" اإلشاراتالمختلمة فهي تمثل روه الن  أو الجو العام الذي يحتضن 
ل الشاااعر مبتياااه فااي التااأثير بتكثيااك الم ار يفي هذا الن  تحمل عمقااا  دالليااا  وتااأث عاااني نمساايا  إم حصااّ

 ومكرا  وحذفا .  دا  ومعنى هامشيا  إغراء  وص
 يقول الشاعر في موضوع آلر:

ََه  لَََََََدى كَََََََل قرمَََََََو  كَََََََأن فاراخَََََ
ََاجر  ََا  وهََََََََ ََأّن ظباءهََََََََ ََت كََََََََ  ظلََََََََ

ََن الشََََم  فوقهََََا ََوذ لشََََالوب مََ  تلََ
 

ََودُ   ََن جلَََََ ََت لهَََََ ََر أن كانَََََ ََأ غيَََََ  كلَََََ

 تقيتهَََََََََا بَََََََََالقرون سَََََََََجودرذا مَََََََََا ا 
 ََََ ََدالّ  رّا كمََََََا الذ مََََََن حََ  (2)سََََََنان  ريََََ

 
ياال بقولااه )غياار وصير حجمها بالكلى لكنه قطع ساابيل االسااتمرار فااي التخه الشاعر ضعف المرا  شبّ 

وهذا يسمى اإلرتداد إم يعود الشاااعر مباشاارة بعااد مكاار المشاابه بااه ويااذكر إحاادك أن كانت لهن جلود(,  
وهااذه المسااألة قااد تااؤدي الااى  (3)ساامات الشاابه الواقميااة فااي الح يقااة ليمنااع االسااتمرار فااي تخياال الصااورة

ة دقااة الصااورة وملااك قااد تااؤدي الااى زيااادبينمااا  (4)ه أضااا  مياازة للمشاابهوملااك ألناا  , ضااعا  الصااورة إ
ب األنسااب فيكااون سااياق الحااال حاضاارا  فااي ترشاايح األساالو  , شاابه بمياازٍة دون ألاارك لتخصااي  وجااه ال

ر إنحناااء الجسااد فااي هااذا الحيااوان الضااميك بانحناااء الكلااى علااى إم صااوّ وهااو مااا فعلااه الشاااعر هنااا, 
  قرونااه الّ إ أمل كيك صورها بهيئة الساجد من االنحناء أيضا  إم ال يجد شيئا  يستظل بااهتننمسها, ثم ل

فااأبرز صااورة الضااعف وعاادم القاادرة علااى مواجهااة مظاااهر الطبيعااة فانحناات ولضااعت لضااوع الساااجد 
فأما نمذت الحيل ما لها إال الهروب من هذه  ,ة قوة الطبيعة الصحراويةهعجزا  عن االستمرار في مواج
وجاااه الشااابه فاااي التشااابيهات  حركياااةياااد مااان رماااح الصاااّياد  والصاااورة هناااا الشااام  الحارقاااة هاااروب الطر 

ا  فأدنى ما تدافع به أمام تييرات الطبيعة ولوفها منه ن ضعف المخلوقاتبيّ  عف  إمالسابقة هو الض
الخضااااوع  وإن لاااام تملااااح فهااااي تلجااااأ الااااى الهاااارب  عاااان نمسااااها تجاااااه هااااذه التيياااارات اسااااتخدام وساااايلة

 

, مهاااا فاااواز لليماااة اطروحاااة   -دراساااة اسااالوبية–اإلساااالمي واألماااوي أراجياااز العااارب فاااي الشاااعر  (1)
 .172: 2012دكتوراه, جامعة االنبار كلية التربية للعلوم االنسانية ,

. القرموك: وكر الطائر حيث يمح  في االرك و هي ايضا  حمرة الصائد و  32(الد وان :2)
 الحر.الجمع: القرامي   و الكلى: جمع كلية. و الشؤبوب: شدة 

 اطروحااة   -دراسااة تحليليااة–الصورة المنية عند عبيااد الشااعراء حتااى نهايااة العصاار األمااوي  : نظر  (3)
 .103  ك1997زينب فؤاد, كلية دار العلوم, جامعة القاهرة,   دكتوراه مخطوطة

 .126مي دراسة فنية: ر مسكين الدا نظر شعر    (4)
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هو بيان ضعف هذا الحيوان ,فاقتضى المقام االتيان بما يجسد هذا الوصااف ,  -ههنا–الحال  .(1)منها
ها تسجد, وهذا التشبيه أبلو ,رونه  تماشى والوصف  تشبيه انحناء الجسد بالكلى وكأنّ   فعمد الشاعر الى

 المراد. 
 

التشاابيه لديااه مااا اعتمااد فيااه علااى االيجاااز بحااذ  االداة حتااى ليكاااد  تحااد الطرفااان وماان جمياال 
 وملك لوضوه المكرة وعدم حاجتها الى اإليضاه وملك في قوله:  , مشبها  ومشبها  به

 (2) ر المنار ارتفاعهامنار ومن خي  عالمة  الّ ر سماء لعمرك ما األ
رك ماان بعيااد,  االسااماء كالعالمااات الدالااة فااي الطريااق ليرهااا مااا كااان نّ فهااو يقااول إ مرتمعااا  لياا 

سم الشخ  ع ر  وأشير الى ما مكرت افأ , سماء ال بّد أن تعلو بعلو أصحابها رفعة وشأنا  وكذلك األ
 يكمن الحال في عدم نكران اسمه بقوله: جميل صنعه ورفيع قدره.

 (3)كرن الشم  ذرَّ شعاعهارن ُأدعع مسكينا فلست بمنكر   وهل تن
تي بأدلة منط ية تثبت أّن االسااماء هااي مجاارد دالالت ال يمكاان نكرانهااا , فاقتضى المقام أن يأ

ولكن تحسن هذه االسماء بحساان الصاانيع والعماال الجيااد , باادليل أ  الشاام  اليمكاان ان تنكاار شااعاعها 
وهااو  ركااز علااى هااذا المعنااى فااي  فااي مثاال هااذه المحاجااات  ,رذلك المنااارة تباادو جماليتهااا فااي ارتماعهااا

 أرثر من موضع إم ال  رك في اسمه ما يعيبه بل هو اسم متمرد به .
لاااى عالقااااة المشاااابهة الحساااية أو المشااااابهة الحكمياااة وفقااااا  التياااار المشااابه بااااه إمن يساااتند إف  

ملااي حتااى إن إم تمثاال المظهاار الع ,داة ين هااي األوالفيصاال فااي الااربو بااين الطاارف (4)للمقتضااى الااذهني
ويؤدي سياق الحال دورا  مهما  في تشااكيل الصااورة فالشاااعر ))يعتمااد علااى  ,حذفت لمظا  لعالقة التما ز

تحويل ال يم واألشياء الى صور شعرية مات لصائ  حسية تكشف عن الموقااف الااذاتي للمباادع ماان 
 .(5)في الجانب الذاتي للمتلقي من ناحية ألرك(( ناحية  وتؤثر
يعمااد الااى عاادد ماان  , إممسكين الدارمي فااي أرثاار ماان موضااع علااى التشاابيه االسااتبدالي  ويتكئ

صورة ألرك. وساايلته فااي هااذا التنقاال )أو( فيسااتبدل بالصور المتالحقة ال تكاد تنتهي صورة حتى  بدأ 

 

 .126: فنية دراسة الدارمي مسكين شعر  نظر   (1)
 .53الد وان:  (2)
 .53( الد وان:1(

 .174: في التراث النقدي والبالغي  الصور المنية :رظ ن (4)
  5دراسة في التراث النقدي  جابر عصمور  الهيئااة المصاارية العامااة للكتاااب  ط -ممهوم الشعر   (5)

 .256  ك1995
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مماااا  ااادفع ثاارة المشااابهات فاااي نمسااه للشااايء الواحااد كهاااذا االسااالوب  دفعااه الياااه و ن صااورة  صااورة مكاااا
ويكثاار اسااتعمالها فااي موضااع الحجااة والبرهااان  ماان الصااور أو محاولااة ترقبهااا المتلقااي الااى توقااع مزياادٍ 

 حمق: ف األمثلة وصلزيادة التقرير ورغبة في االقناع,  فمن هذه األ
ََََقا األ ََََحبع اتَََََََََََََ ََََق أن تصَََََََََََََ  هحمَََََََََََََ
 عَََََََََََََََت منَََََََََََََََه جانبَََََََََََََََاً كلمَََََََََََََََا رقّ 

ََاح ٍ  ََاٍ  فََََََََ ََي زجََََََََ ََدع فََََََََ  او كصََََََََ
 

ََا األ  ََالثوبا الخلََََََََََقا رّنمََََََََ  حمََََََََََق كََََََََ
ًََا فَََََََََََانخر    حركتَََََََََََه الَََََََََََري  وهنَََََََََ
ََل تََََََََرى  ََََََََدع زجََََََََاٍ  متفََََََََق  هََََََ

 
 الى أن يقول: 

ََاً  ََأ فاحشَََََََََََََ ََاحُ  القَََََََََََََ  وإذا الفَََََََََََََ
ََا ََادُ رّنمََََََََََ ََن يعتََََََََََ ََُ  ومََََََََََ  الُفحََََََََََ

 او حمََََََََََََََار السََََََََََََََوءا رن اشََََََََََََََبعته
 

 فهنَََََََََََََاكت وافَََََََََََََق الشَََََََََََََن الِبَََََََََََََق 
 كَََََََََََرابا السََََََََََوءا مََََََََََا شََََََََََاء نعََََََََََق
ََق ََاعع نهََََََََ ََاس وإن جََََََََ ََ ع النََََََََ  (1)رمََََََََ

 
رشاااد جاايء بهااا ا كاناات هااذه األبيااات فااي اإلفلمااّ لتصوير االستبدالي على هذه الحال, ويستمر ا

بهااذه الصااور قريبااة المألااذ واضااحة المياازك منقطعااة عاان مااا قبلهااا ماان الصااور أشاابه مااا تكااون بوقااع 
لااتمكن المعنااى فااي  , المطرقااة المتكاارر علااى مهاان المتلقااي إن أفلاات ماان صااورة الحقتااه صااورة ألاارك 

علااى الاادالالت  الااذهن وليسااتكمل الشاااعر أقصااى غاياتااه فااي نصااح المتلقااي وتقباال هااذا النصااح متكااأ  
فلاام يكتاافر بهااذه فقااال )غااراب السااوء وحمااار السااوء(,  ة لاابعض الحيوانااات مااع تكاارار الوصااف الشااائع

الحيوانات بل استبدلها باا )غالم السوء( وكلهااا ال تسااتوي علااى حااال طيبااة ال فااي الرلاااء وال فااي الشاادة 
 فهم ليسوا أهال  للخير ثم لتم أبياته بقوله: 
لعقهل جد د مثل ملب  أ ها السائل عّما قد مضأ  وس خع

أن نقااع ه يحااذرنا حمااق كااالثوب الخلااق( كأنااّ مااا األول )إنّ البياات األ في نهاية قصاايدته يحياال الااى
 فريسة لهذه الدائرة الميلقة التي لي  لها نقطة بداية وال نهاية.

وممااا نلحظااه فااي تشاابيهات مسااكين الاادارمي هااو غلبااة الطااابع الحسااي عليهااا شااأنه شااأن أغلااب 
ة كاناات الذ ن كانوا  نزعون )نزعة حسية في فهم الجمال وتصوره  هااذه النزعااة الحساايالشعراء القدامى  

رية أ دبااي وفقااا  برز دور الحال في صااياغة العماال األ. فهنا  (2)الشعرية( صورهن تمرك نمسها على ح 

 

    .56-55( الد وان :4)

-ه1425  9الااد ن اسااماعيل  القاااهر  دار المكاار العربااي  طاالدب وفنونااه  دراسااة وتقااديم عااز (2)
 .80م  ك2004
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فأغلااب صااور مسااكين الاادارمي صااور  ,لمعطيااات لارجيااة لهااا عالقااة بطبيعااة البيئااة والمجتمااع آنااذاك
لمألذ ال تكلف لها جهدا  في التأوياال وصاايد المعنااى فااالمتلقي فااي حالااة تماعاال مااع الشاااعر وإما قريبة ا

ك الساااهل الممتناااع  فهاااو لماااا أمعااان النظااار قلااايال  وجاااد ألدواتاااه البالغياااة غاياااات إقناعياااة إم سااالك مسااا 
يسااتعمل التشاابيه المؤكااد فااي شااعره عناادما  ريااد الضاايو علااى معنااى معااين ليرسااخه فااي مهاان المتلقااي 

بينمااا  يضع أمامه وجه الشبه مستينيا  عن أداة التشبيه فااي نااوع ماان االقناااع وااليجاااز فااي الوقاات ماتااهف 
حااداث ليقااارن ويقاارر المتلقااي فااي قلااب األ يطيل ويترك لنا أدق التماصيل لتبيان الحالة النمسية وادلااال

  أحيانا ألرك كقوله واصما زوجه:
 , أم هي وحمأ للصخبقرما            لًة    َََََََََأ بحت عاذلتي معت

ُْرى   ّرًا ُ نتعهب وم دُ َََََََن  اللَََََ َوتظ           أ بحت تتفل في شحت ال
 " ملحها موضوعة فو  الركب "       ها من نسو        َََََال تلمها رن    

 (1) كلما قيل لها : هال وهعب          كشموس الخيل  بدو شَبها    
فهااو  ريااد وصااف هااذه الاازوج اللجوجااة التااي تاارك فااي الصاارا  وتعكياار الماازاج مينمااا, سااريعة  
صااماتها الساايئة متأنبااة دائمااا  لااذا اسااتدعى المقااام وصاامها بااأجود  كاال   بخيلااة وناااررة العشااي,اليضااب و 
( وكلمة )هب( بادرت صاحبها بالعدو    يقال لها : هال  وهي مقلوب) هال  تلك التي ما أن  أنواع الخيل

ال أنااه لاام يمتااه أن يقاادم إالسريع  فهو لم يصف الزوج بقدر ما وصف صماتها التي هي ماادار التشاابيه 
 .  ليرضه بكل ما من شأنه أن يصطاد المعنى ويوقعه في مهن المتلقي 
واستندت في كشااف ها على الح  فكما أشرنا سابقا  اتكأت صور الشاعر في كثير من مماصل

خااام التااي المااادة الة التي تمثاال "ئيبالن ه مالمألذ وابتعدت عن التأويل يستقي صور ها الى سهولة معاني
ه حمّلهااا فااي كاال ماارة داللااة شااعورية وصاالت للمتلقااي وكشاامت عاان نااّ إالّ أ (2) بنااي بهااا الشاااعر تجاربااه"

 انمعاالته وأفكاره.

 : االستعار  ثانيا: 
أو عااادم  –عارة تقاااوم علاااى نماااو معاااين مااان االقتاااران الاااداللي  نطاااوي تحتاااه تعاااارك تسااا إن اال
منطقاااي مماااا  ولاااد بالضااارورة شاااعورا  بالدهشاااة والطرافاااة لااادك المتلقاااي عااان طرياااق الممارقاااة  –انساااجام 

 

: الركااب " عاال" ملحااه  القاارم: شاادة الجااوع. الااوحم: شاادة شااهوة الطعااام عنااد الحماال. .23:  د وانااه (1)
مثاال يضاارب لسااريع اليضااب ساايء الخلااق ال يحااافظ علااى حرمااة و ال  رعااى حقااا . وقياال الملااح 

 اللبن على ركبتيه ال قدرة له على حمظه.بمعنى اللبن كما ان واضع 
 .309  جابر عصمور: في التراث النقدي والبالغي الصورة المنية(2)
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ويلجأ   ,(1)الداللية التي تنقل الصمات من لمظة الى ألرك ضمن المركب اللمظي ونعني به )االستعارة(
سااتعمالها فااي أصاال الليااة إلااى غيااره مبدع تحت ضرورة المعنى فهي )نقل المبارة عاان موضااع اإليها ال
 :يقول الشاعر هذهر األغراك فحين من  أمام ليارات متعددة  فقولنا )ليرك( يمتح الباب ,(2)ليرك(
 

 وتضحك عرفان الدروع جلودنا 
 تّعلق في مثل السوارذ سيوفنا  

         ناََََاء برأسَََجماجمنا  وم اللق

 اسف ََََت اللون كَََرذا جاء  وم مظل 
 ا والكعب مّنََََََا تنََََََائف وما بينه

 (3)  الموت تمشي لي  فيها تجانفالأ 
اء لجاا    ن شااأنها أن تااؤثر ب ماا الحاار  ولكاان حااالأ لسااياق الحااال فااي إبااراز وجااه الشااجاعة الوضااّ

مااا نماااه باسااتعارته جملااة وتمصاايال, فليساات الوجااوه على نمسية المقاتل فيشعر  بالخو  أو الرنبة, وهااو 
وطااول  فالحال هو إثبات الشااجاعة ,ي بالدروع بعد غياب وبينهما ألمةمن تضحك بل الجلود وهي تلتق

ثبااات هااذه المعاااني, وء لالسااتعارة إلاللجاا  فاقتضااى المقااام المااراس وكثاارة لااوك الحااروب والنصاار فيهااا
ياااام ألواناااا فاااالظالم حتاااى يخيااال أّن لأ علاااى قااادم وسااااق أساااندها بالتياااارات ألااارك فاااان الحاااربالتاااي 

والكسو  مجتمعان  وفااي لضاام المعركااة تعلااق الساايو  فااي أمثااال السااواري كنايااة عاان عاادم وصااولها 
فسااواعد االبطااال  ,اري مسااافات طويلااة ال تقطااع بسااهولةمطلقااا كااأّن بينهااا وبااين األرك صااح لااأرك

دة) جماجيقااول ماته موضع  الوفي    مرفوعة دائما, لمعنااى الثبااات   منااا ....تمشااي( وهااي اسااتعارة معضااّر
لئال يكون المعنى أنها تمشي مقطوعة أي تتدحرج علااى   )برأسنا(فيها بقوله   الشاعر  احترس  ,واإلقدام
 . لي  فيها ميل لجهة وانما نحو الخصم موّجهة  األرك
 :  يقول  على سبيل االستعارة المكنيةو 

 (4) ا كل بيٍع بعتُه برلاحوم  الصد قع بَيرُا هللُا من باًع لحا 
ع وتشااترك تعكاا  حااال الخيبااة و شااياء الماديااة التااي تباااال شك أن تصوير الصد ق بصورة األ

ل منااه ماا الموضااع الااذي أ  الخسااارة تكماان فااي  فلااي  كاال شاايء يقباال المقايضااة ولعاال   ,االنكسااار النمسااي
فنحن  لساانا إزاء طاارفين  ,والخسارة وهي الربحزمة من لوازمه ال فأسند الصد ق لمعل البيع ومكر  ,الربح

ولاام يجاانح الشاااعر فااي  ,ثااابتين متمااا زين وإنمااا إزاء طاارفين  تماعاال كاال منهمااا مااع اثلاار ويعاادل منااه

 

عااين للدراسااات   سااعد مصاالوه, القاااهرة د. -دارسااة اساالوبية احصااائية–  نظر: في الاان  األدبااي   (1)
 .187, ك1993-ها1414  1ط واالجتماعية والبحوث اإلنسانية 

 .268: , الكتابة والشعرتينالصناع كتاب (2)
 54-  53الد وان  :(3)

 .29الد وان:  (4)
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ن هاااذا الكاااالم كاااان موجهاااا للخليماااة الاااذي منعاااه الخيباااة لمعناااى اقساااى أو اشاااد نصاااحا ألتصاااوير هاااذه 
 .العطاء
المتأماال فااي سااياق هااذا البياات يجااد الحااال شالصااا فااي تصااوير عاادم وفاااء المماادوه  ومنعااه  
م أن يعمااد الااى بسبب هذا المعل فاقتضى المقا  عتصرهذا رام الشاعر بث مشاعر األلم التي تالعطاء ل

 طرفااي االسااتعارة يمقاادإن كاال طاار  ماان " بغية اثبات هذه الصمة للخليمة وهكااذا    ,االستعارة المكنية
لل سااياق االسااتعارة نتيجة لتماعلهر مع الطر  اثلر دااألصلي ويكتسب معنى  جد دا  شيئا  من معناه 

وعلااى هااذا ال ياااس تنسااحب كثياار  ,(1)"الذي  تماعل بدوره مع السياق الكامل للعماال الشااعري أو األدبااي
السيما حين يكون المعنى مشتركا  بين الناس ال و من االستعارات لتمنح المعنى ثراء  دالليا  ووقعا  نمسيا  

 يمر من سطوته أحد وال  تجاوز عنه متجاوز كما في قوله:
 ا حمام ومصرع َََََََ وم أمرئ لكل             ولست بأحيا من رجال رأ تهت 

 (2) ابن دار  أسمعوا باستولما دعوا       ًا داعي المنايا ُفجاء  ضابئدعا 
فااي إثبااات المااوت للجميااع بااالتال  مشاااربهم ونواياااهم , فالكاال  فااي دائاارة الهااالك يكمن الحال  

كضابئ بن الحارث البرجمي والمناء, فاقتضى المقام االستشهاد باسماء عرفوا بخبثهم وسالطة لسانهم 
ا حااّل بساااحة ضااابئة في هذه القصيدة , إر يكث مشهورة  سماءوابن دارة المزاري ومكر أ  م إّن الموت لمااّ

. ومااان واباان دارة لااام يكااان لهماااا ممااار مناااه لاااذلك اقتضاااى المقاااام التاااذكير بساااطوة الماااوت فاااال نجااااة مناااه
 ارات الشاعر التصريحية قوله: استع

 (3) بسالمة العينين  البة عْراً  ددتها  وعوراء من قبل امرئا قد ر 
األمااور فيضااعها فااي فوقااع الكلمااة الساايئة عنااد الشاااعر كااالعورر تشااوه القائاال فتمنعااه ماان تمييااز 

 ,وملااك مسااتماد ماان تنكياار لمظااه )امااري( علااى التحقياار والتقلياال ,غياار موضااعها لتاانق  ماان القائاال أوال  
ختاال عنااده مياازان األمااور وحساان تقااد رها فهااو مماان ال ي بينما رّد الشاعر هااذهر العااوراء بسااالمة العينااين 

ر هناااا أجااااد فاااي توظياااك االساااتعارة مناااه فالشااااع معتاااذرة  بيرها حتاااى عاااادت الكلماااة لمثواهاااا وبراعاااة تاااد
 التصريحية في إبراز المعنى المطلوب مع مناسبة قدر القائل والمتلقي على حٍد سواء.

الموضع الواحد تكشيما  للمعاني  ثر من نوع من االستعارات في وقد  لجأ الشاعر  أحيانا  الى أر
 إم يقول: 
 

 

 .  247في التراث النقدي والبالغي:الصورة المنية  (1)
 .48الد وان:  (2)
 .48الد وان:  (3)
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ََي واألضََََََياع فََََََي بََََََردٍ  معََََََاً   وإنََََ
 لهََل رحََالضيف والرحي  عام  عام

رذا مََََات نصََََُف الشََََم  والنصََََف  
ََزعُ  ََََََََ ََََََََََََََ َََََََََََََ ََََََََََََََ َََََََََََََ ََََََََََََََ   نَََََََََََََ

ََت   ََعُ لولَََ ََزال مقنَََ ََه غَََ ََي عنَََ  (1)هنَََ
 

الى جملة ممردات من شأنها تعضيد ما      اللجوء  المقام  إثبات كرمه, فاقتضى  الحال  في    يكمن 
,  والنصف اثلر يحتضر   روم إثباته , فعمد الى االستعارة المكنية من كون الشم  يموت نصمها  

لهمته في احتضان ضيمه وعدم االنشيال عنهم ولو    الى حرصه على إررام ضيوفه فضال عن  لإلشارة
الر  قدرة  بعدم  إيماء  المقنع  لليزال  الحسناء  المرأة  استعارته  وفي  مقنعا.  الشاغل غزاال  جال عن  ران 

 االنشيال عنها, إاّل أّن مكانة الضيو  عنده تموق مكانة الحسناء.   

 ثالثا: الكناية:  
د بااه ويرياا  اكالماا  المتكلم   ذكر نى بطريقة التلميح ال التصريح إموهي نوع من أنواع انتاج المع

يشااترك فااي صااناعة المعنااى أحاادهما بأنتاجااه واثلاار بكشااف  امااع إمكانيااة إرادة المعنااى فكالهماا  آلاار
اني فااال  ااذكره باااللمظ الموضااوع لااه فااي الليااة  ريااد المااتكلم إثبااات معنااى ماان المعاا   أن"قصد بها  مراده وي

فالكناية إمن,  (2)ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه, ويجعله دليال  عليه"
ر أصحاب وقد نظ (3)قل من المذكور الى المتروك"تنيالشيء الى مكر ما  لزمه ل ر"ترك التصريح بذك

المجااازي مطروحااان فااي السااياق وقااابالن و من )المعنااى الح يقااي  رأوا أّن كالالبالغة إلى مزية الكناية ف
 فمن ملك قوله:  (4)للقصدية(

 وإليه قبلي تنزل القدر         نارذ ونار الجار واحد                  

 

 .51: د وانال (1)
ه( تحقيق: 474أو471ز, أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي)عجادالئل اإل  (2)

 .66:  1992( دار المدني, السعودية , 1محمود محمد شارر, ط)
اري, ضااابطه وكتاااب هوامشااه وعلاااق علياااه نمااايم زرزور, العلاااوم, اباااو يعقاااوب  وسااف الساااكّ ممتاااه  (3)

 .402  كم1987-ها1407, 2لبنان, دار الكتب العلمية, ط  بيروت
, بيااروت, لبنااان, الجياازة, مصاار, مكتبااة لبناااان المطلاابالبالغااة العربيااة قااراءة ألاارك, محمااد عبااد  (4)

. وي نظر: ال يضاع في علوم البالغة, المعاني, 1997  1ناشرون, الشركة المصرية العالمية  ط
 ويني.ز البيان, البديع, الخطيب الق
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 (1) أن ال يكون لبيته ستر       ماضّر جارذ اذ اجاوُر   

حتاج أن  وقد النار بل  ذهب الى  يكني عن كرمه بارتماء جاره بما يطبخ من طعام فال يفهو         
المجازي الذي أراده  معنى  وهذا ال  بيته,  وال ولي  ألهل ة كرمه تنزل القدر لهم أفمن شدّ   , بعد من ملكأ

ه  أن تماظّ م ارسله مشمرا لمن توسم فيه معرفة مراميه ويلمح صماته الكريمة ولم  در بباله  الشاعر إ
زوجه فترد عليه" أجل إّنما ناره ونارك واحدة ألنه أوقد ولم توقد , والقدر تنزل اليه قبلك ,ألنه طبخ ولم  

تستطعمه" ,وانت  المعنى    تطبخ  هو  او وهذا  الن   الح يقي  ظاهر  من  محققا    .الممهوم  مكر  كما 
 الد وان في هام  هذه االبيات.

   
فليست   ةألنها تؤديه مصحوبا  بالدليل وتعرضه مقرونا  بالحجّ  ة أبلو  في أداء المعنى الكنايو    

المزية فيها للمعنى بل في طريقة تقريره واثباته إم يكمن الحال في  اثبات الكرم فاقتضى المقام أن  
للضيك    اررامه  كان هذا حاله مع الجار فال شك أنّ   جاره فالنار واحدة واما   بأررامه ي  عن ملك  يكنّ 

أرثر وللمحتاج  أشد   المخاطب    سيكون  فال  نكره    المعنىومّكن    فراعى  نمسه  المعنى    بور و  في 
السياق التخاطبي  وفق معطيات     تمرد به المتكلموهذا مما  الوضع   ال بح يقة  تعمال  بخصوصية اس

التي يمتخر بها  نا الشاعر  لجأ إليها عند مكره صماته  كانت كذلك وجد  فلما  ,  انتج المعنى فيهالذي  
 فقال:

َََََل    علمتهت             لّني كاقوامَََََََََََََال تجع  ت يظلموا لّبة  وما وال ودجاَََََ
 اََد نضجَنيئا, وأرخصهت باللحت ق            ا و َََََََََرّني ألغالهت باللحت قد علم

 (2)  جاََََاء كست آفاقها رهََََرذا السم      نا ابن قاتل جوع القوم قد علموا       أ 
عاان صااماته الكريمااة التااي يمتخاار بهااا ويحااذر ماان يعرفااه أن ال  ت الكنايااة ساابيال  للكشااففقااد جاااء    

 هي تجاهل مكانته مكنيا على سبيل التهد د انه لي  من الذ ن اليظلمون  موضع القالدة من العنق و 
ة ويقصااد فاااما  قطااع الرقبااة أو يظلمااون الااودج وهااو شااريان اما انقطااع ال تبقااى مااع قطعااه حياااةبهااا  اللبااّ

,  ثااّم يكنااّي عاان يظلمون  صار لزاما ان يكون ممن يظلمون اللباب واالوداجانتمى كونه لي  ممن ال 
م أرلصااهبقولااه : )شااجاعته وعاادم ظماار عاادوه بااه بقولااه: )أغالهاام باااللحم نيئااا (  ويكنااي عاان كرمااه  

ثااّم يعضااد كالمااه بكنايااة ألاارك   باللحم قد نضجا( فهو  نحاار الااذبائح ويطهوهااا  فاايطعم بهااا دون مقاباال  
إم لم  نسب الكرم لنمسه فحسااب باال أسااندها ألبيااه  ,ل الجوع( وهي كناية غاية في اللطففهو )ابن قات

مااا تمكاان ثاام أنااه  لاام يّ السااخاء أو  فتمكناات منااه صاامة الكاارم ,ه عاان آبائااهحتى يكون الكرم فيه أصيال  ورثاا 
ع بااذلك كنااا تين ليكااون حااال ب, فجماا ى عن شدة حاجة الناااس فااي وقاات الجااديكتف بهذه الكناية بل كنّ 

 
 . 45(  الديوان : 4)
 28( الديوان : 5)
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ما يستحق أن يمتخر به ويعتز فالمعول عليه في بالغة الكناية هذهر الزيادة في تقرير المعنااى عطائه م
فالكناية تقااذ   (1).وأرثر تأريدا  للمعنى الذي  رومه وترسيخه فيكون حينئٍذ أشّد تأثيرا  في نم  المتلقي

بااالمعنى فتصاايب قلااب الح يقااة فااال تتاارك ساابيال لإلنكااار أو التااردد فااي مهاان المخاطااب باال تخضااعه 
 لسلطتها وتيدو وسيلة إقناع وإمتاع, ومن ملك قوله:

 ز  الحلو أحيانًا لمن مزجاََََََََََوأم              أديت خلقي لمن دامت خليقتهُ 
 اَََا سرجََرذا الكواكب كانت في الدج         وأقِع الخر  بالخرقاء الهية     

َََََراّل سيجع  ََََه            ما أنزل هللا من أمر فأكره  عدُ فرجا َََََََل لي من بََ
 (2)هت درجاَََََََاما فوقَََََََا قيَََراّل رأون    د هت الأ شرع             ما مّد قوٌم با

ساااجية فهاااي ال تعناااي أن يكاااون مساااتيال  مااان ضاااعا   طباعاااهوإما كانااات ساااماحة للقاااه وكااارم 
فراسااته وحصااافة رأيااه فااي و ى في البياات الثاااني عاان عاادم ضااعمه النموس أو ممن يضمر العداوة لذا كنّ 
فهااو ساايد نمسااه فااي تعاملااه مااع  ...يأدياام للقاا ه  وللقااهر فكنااى قااائال  :التعامل مع الناس كل  حسب  مقاماا 
ج الحلااو لماان ماازج م إمالال  بزيادة فضله علاايهم فمااز هم وإن شاء زادهاثلر إن شاء عاملهم بما بدر من

 ,ة سااريعة تميااد إثبااات صاامة الشااجاعة لااه فهااو ال يخااا  الظااالمولااذا أرد  بكناياا  يئا  ورد ئااا ,الطباااع ساا 
ه وال تبعااث فااي نمسااه الريبااة كثاارة إاّل النجااوم ال تخيماا  فالصااحراء الموحشااة المظلمااة التااي ال نااور فيهااا

,  بثقافة اسالمية مستمدة ماان القاارآن والساانةمستعينا   راٍك مؤمن مو يقين هموم فهو قانع المصائب وال
 انت هذه صماتهم فال عجب ان يكونوا متقدمين مقّدمين لهم الصدر من دون العالمين. فمن ك
تااأثيرا  فااي إبااراز المعاااني وأرثاار وقعااا  فااي  في موضع ما أشااد   ةالكناي بهذه القدرة االيحائية نجد 

رادة المعنااى وإدرارااه مااذاهب وإل لأوّ لذهاب االنم  فااي تاا  نموس السامعين فالتلميح  أوقع من التصريح 
فيثبت الحجااة ويااأتي  اللمظ الصريح ود والمعنى الح يقي المستتر برداء رال  من المعنى الح يقي الملم

"المباادع ال  تاارك األمااور علااى عواهنهااا, باال يسااتند إلااى جملااة ماان األليااات يسااتدل  بهااا  إم أنّ  بالبرهااان
القاااري للوصااول إلااى المعنااى, فضااال عاان التقااابالت المنط يااة مات التاارابو التالزمااي التااي تمثاال بااؤرة 

والتي تنصهر مااع بعضااها مشااكلة المعنااى الخطاب الحجاجي, والنتاج التماعلي بين األطرا  المتبا نة 
 التااي ممرطااةلحااد ث عنااه وهااي مسااألة اليياارة الفااي معنااى مسااتحدث تماارد با  قول الشاعرك  (  3")المقصود

 يكاد يطير معها عقل الزوج فقال فيها:
 

األردن, دار   فضاال حساان عباااس, عمااان   نظاار: البالغااة فنونهااا وأفنانهااا علاام البيااان والبااديع, أ.د (1)
 .312, ك2  1  ط2009النقا  للنشر والتوزيع, 

 . 29( الديوان :2)

المذهب الكالمي وأثره الحجاجي في الخطاب الشعري قراءة في شعر أبي تمام, أ.د. رميض مطر  ( 3)
 118 :2021دار كماءة المعرفة  الدليمي, عمان, 
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 وهل يفتن الصالحات النظر             تَار علأ الناس أن  نظروا 
 ا أو تْرََََفتحفظ في نفسه          ي لها بيتها    َََََََََفإّني سأخل
 فلن يعِي الودَّ سوٌط ممر          ها    ه ودّ َََََََََت يعََََِرن هللا ل

ِّ َََيك  ا رأى زائرا أو نفرَََََََاذا م       ه      ََََََع أضالعََََََاد يق
 (1)ّرُ والمِي السفرََ َََََاذا ض            راعي له عرسه    ذا  نََََََفم

ومقتضى   المطلق   الشك  الى  بصاحبها  تؤدي  التي  المرضية  الييرة  هذه  في  يكمن  فالحال 
شبهة مستعينا بالكناية عن عدم صاله الزوجة مما يستدعي هذه الييرة أو قّلة الثقة  المقام تمنيد هذه ال

اما كان موجودا أجال السوط  بالنم  لشعوره بالنق  فال يملك قلب زوجه وال يحظ ى  بكامل وّدها ف
عليها فماما يصنع اما سافر مضطرا فيكون السمر مضّرا للمطية وم ضرّرا  لصاحبها وتاهلل لمن المشين  

 ان  تساوك مع المطايا .   
 :  ى عنه الشاعر في موضع آلر قائال هذا المعنى كنّ 

 افارقها شبراب عرسي ال ََََالأ جن    لف البيت قاعدا   امرئ ال آوإّني 
 ا قبراََََََل الممات لهَََََََألجعله قب   َََََها   وال مقسٌت ال تبرح الدهر بيت

 (2)ا بنائي لها قصرا َََََََََفلي   نجيهََت تحسن امام فتائها    ََََََاذا هي ل
فالحال هاهنا يكمن في ثقته بنمسه وزوجه  فاقتضى المقام أن يكّني عن ملااك بنمااي قعااوده فااي 
البيت حارسا لزوجه لائما من ليانتها بل هو مماان  ثااق بزوجااه ويتاارك لااه فسااحة فااي الخااروج لشااؤونها 

 فوصل للمعنى وكساه تأويال عن طريق الكناية مما ال  تحصل من المباشرة والقول الصريح. 
 
 أساااليب البيااان لهااا القاادرة  علااى متابعااة الحااال والمقااام بمااا يصااّوب أنّ  مااّر مكااره  تبااين لنااا ممااا

المعنااى فااي مهاان المتلقااي ويكشااف فااي الوقاات ماتااه عاان المقااام النمسااي الااذي الجااأ المباادع الااى ساالوك 
عقااد طرائق قددا للوصول الى المعنى المبتيى فكان التشبيه أحد المقامات المناسبة للحال عاان طريااق 

المشابهة الصورية وفقا للمقتضى الذهني  وكذلك فعل المبدع مااع االسااتعارة التااي مكنتااه ماان اصااطياد 
تيااان بالبرهااان ترساايخا للمعنااى ة واإلالحجااّ  إلقامةطول المعنى وترسيخه, بينما سلكت الكناية السبيل األ

 وفق مقتضيات الحال والمقام.   
 
 
 

 
 .  40(الديوان :4)
 . 47( الديوان :3)



 
 

 
242 
 

 

 2022والثالثون /  السادسالعدد:  

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 223-244 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 الخاتمة :
 والثناء عليه اقدم لتاما جملة من النتائج التي توصل اليها البحث وهي كاثتي :بعد حمد   

ل الحاااال والمقاااام  -1 ساساااا فاااي المنظوماااة البالغياااة عااان طرياااق اضاااافة الروناااق عنصااارا أمثاااّ
 للعمل المني ممزوجا بالصحة الليوية.  والجمال

م من زاويااة  النمميااة تجامب المصطلح  فروعل علمية عّدة كل  منها  نظر الى الحال والمقا  -2
 المحضة.

الوصاااول باااالمعنى الاااى أقصاااى درجاااات التاااأثير فاااي نماااوس المخااااطبين  ااارتهن بالمقااادرة   -3
 االبداعية في توجيه الخطاب وفقا لمقتضى الحال .

المراهنة الدائمة على أهمية للق جو تماعلي بين المتكلم والمخاطااب بغيااة الوصااول الااى   -4
 أقصى درجات االقناع .

أساليب البيان شكال من أشكال التواصل فكانت مرآة  صافية تعك  أحوال المتلقي لت مثّ   -5
 ا يقتضيه المقام.والمخاطب فتنتج المعنى وفقا لم

أجاااد الشاااعر فااي  بلااورة الواقااع  االجتماااعي والثقااافي والبيئااي إم اسااتقى معظاام صااوره ماان  -6
 .  هذا المخزون المعرفي

ارمي واضحة المعالم لالية من التعقيد يميل في رانت اساليب البيان في شعر مسكين الد -7
     معظمها للسهل الممتنع حماظا على فاعلية االداء .

 
 المصادر والمراجع:

 .القرآن الكريت -
  1األدب األمااوي تاريخااه وقضاااياه, زكريااا عبدالمجيااد التااوتي, مطبعااة الحسااين اإلسااالمية, ط .1

1993. 
 م2004-  9اسماعيل  القاهر  دار المكر العربي  طدب وفنونه  دراسة وتقديم عز الد ن األ .2
, مهااا فااواز لليمااة, اطروحااة -دراسااة اساالوبية–أراجيااز العاارب فااي الشااعر اإلسااالمي واألمااوي  .3

 2012دكتوراه, جامعة األنبار, كلية التربية للعلوم االنسانية, 
اس, بيروت   األغاني, أبو فرج االصمهاني, تحقيق: إحسان عباس  ابرانيم السعافين  بكر عب .4

 .1دار صادر, ط 
 اإليضاه في علوم البالغة, المعاني, البيان, البديع, الخطيب القزويني  .5
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