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�س البحث ملخَّ

احلمُد هلل ربِّ العاملني محًدا كثرًيا ال ينقطع أبًدا وال حتيص له اخلالئق عدًدا، وأفضل 
 الصالة والس��الم ع��ى حبيبه املخت��ار، وآل بيت��ه الكرام األطه��ار، وصحب��ه املنتَجبني 

األبرار.

وبعد...

 للتأوي��ل أمهيَّ��ة بالغ��ة يف حتليل النص��وص األدبيَّ��ة ورشح نصوصها، واكتش��اف 
ق للنصوص، فضاًل عن  ��ي املتذوِّ ما خلف األلفاظ من معاين ودالالت يكتش��فها املتلقِّ
��ن األديب من إخفاء معاين ال يمكن إظهارها بش��كٍل س��طحّي، وهذا   أنَّ التأوي��ل يمكِّ
ّ بكافيته؛ ألنَّه عاش يف عرص حتَّم عليه هذا األسلوب  ما وظَّفه الشاعر صفيِّ الدين احللِّ

يف أشعاره.

منا الدراسة عى مبَحَثني يسبقهام مهاد بثالث فقرات؛ تناولنا  م قسَّ وعى وفق ما تقدَّ
، وعالقة التأويل  ّ فيها التأويل لغًة واصطالًحا، ونبذة خمترصة من حياة صفيِّ الدين احِللِّ
نات البديعيَّة اللفظيَّة، وما اشتملت عليه  ل املحسِّ بعلم البديع، ثمَّ تناولنا يف املبحث األوَّ
ة، حلقتهام  نات البديعيَّة املعنويَّ صناه لدراس��ة املحسِّ ا املبحث الثاين فقد خصَّ من فروع، أمَّ

خامتة وثبت للمصادر واملراجع.

واحلمد هلل بدايًة ال هناية هلا.
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Abstract

Praise be to Allah, Lord of the worlds, a great thank you that 

never ceases, and the creatures do not count to Him in number 

And the best of prayers and peace be upon his chosen beloved, 

and his honorable and pure family, and his chosen and righteous 

companions.

       Interpretation is of great importance in analyzing literary 

texts and explaining their texts, and discovering the meanings 

and connotations behind the words that are discovered by the 

connoisseur of texts, in addition to the fact that interpretation 

enables the writer to hide meanings that cannot be revealed 

superficially. Because he lived in an era inevitable by this method 

in his poems.

And according to what was presented, we divided the 

study into two sections preceded by a three-paragraph 

section; In it we dealt with interpretation linguistically and 

idiomatically, and a brief summary of the life of Safi al-Din  

al-Hilli, and the relationship of interpretation to the science of 
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Badi’, then we dealt in the first section with al-Badi’iyyah verbal 

improvements and the branches they included, while the 

second topic we devoted to the study of al-Badi’iyyah moral 

improvements, followed by a conclusion and proven sources and 

 references.
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مة املقدِّ

احلم��د هلل البدي��ع الرفي��ع، ال��ذي أحس��ن ابت��داء خلقن��ا بصنعت��ه، وأوالنا مجيل 
ًدا  الصني��ع، فاس��تهلَّت األصوات برباعة توحي��ده، وهو البصري الس��ميع أدَّب نبيَّنا حممَّ
 فأحس��ن تأديبه، حتَّى أرش��دنا، جزاه اهلل عنَّا خرًيا إىل سلوك األدب، وأوضح لنا بديعه 

وغريبه.

وبعد...

ّ يف العصور املظلمة عى منوال  فهذه البديعيَّة التي نسجها الشاعر صفي الدين احِللِّ
نها كلَّ أنواع البديع التي كانت شائعة يف عرصه،  طراز الربدة يف مدح الرسول، وضمَّ
مل تك��ن معانيه��ا ُمضمرة أو تأويليَّة، بل كانت أغلب معانيه��ا مبارشة؛ ألنَّ علم التأويل 
يعتم��د عى اجلهد الفكرّي، وكدِّ الذهن، والربط بني خمتلف العوامل الثقافيَّة والتارخييَّة 
والنصيَّة، فهو يمنح فرصة للخروج من مأزق املنهج فيام خيص املقاربة الداخليَّة للنّص، 
واخلروج باجلديد، وإن كان باملغامرة، وهذا مل يكن موجوًدا يف عرص الش��اعر )العصور 
دة حتمل  منا البحث عى حماور حمدَّ املظلمة(؛ بسبب الظروف التي مرَّ هبا العرص؛ هلذا قسَّ

دالالت تأويليَّة بني طيَّاهتا، نحاول أن نستشفَّ منها ما ُيغني البحث.
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التمهيد

: التاأويل يف اللغة وال�شطالح لاً اأوَّ

التأويل لغة:
ل والتأويل »تفس��ري الكالم الذي  ه��و تفعيل من آل يؤول أي رجع وع��اد، والتأوُّ

ختتل��ف معانيه وال يص��حُّ إالَّ ببيان غري لفظه، التأوي��ل: املرجع«)1( ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى﴾)2(.

اًل  لته تأوُّ لت��ه وتأوَّ وقال اجلوهرّي: »التأويل: تفس��ري ما ي��ؤول إليه اليشء، وقد أوَّ
ره  ��ره وقدَّ له دبَّ ل ال��كالم تأوي��اًل، وتأوَّ بمعن��ى«)3(، وج��اء يف القام��وس املحي��ط: »أوَّ

ه(«)4(. )وفسَّ

ا يف االصطالح: أمَّ
ف��ه الغ��زايّل قائاًل: »احتامل يعض��ده دليل يصري به أغلب ع��ى الظنِّ من املعنى  فعرَّ

)1( لسان العرب، ابن منظور: 33/1.
)2( سورة ال عمران: 7.

حاح تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهرّي: 1627/4. )3( الصِّ
)4( القاموس املحيط، الفريوز آبادّي: 963.
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 ال��ذي يدلُّ عليه الظاهر«)1(، يف حني يقول الطربس���ّي: »التأوي��ل ردُّ أحد املحتِملني إىل 

ف��ه اآلمدّي بقوله: »هو محل اللفظ ع��ى غري مدلوله الظاهر  م��ا يطابق الظاهر«)2(، وعرَّ
منه، مع احتامله له«)3(.

وال يك��ون التأوي��ل صحيًحا إالَّ إذا اق��رن بدليل)4(، هذا عن��د علامء األصول من 
املتكلِّم��ني، إالَّ أنَّ التأوي��ل يف املس��ائل القطعيَّة يق��ول الرازّي ه��و: »رصف اللفظ عن 
ظاه��ره إىل معناه املرجوح ال جيوز إالَّ عند قيام الدليل القاطع عى أنَّ ظاهره حمال ممتنع، 
فإذا حصل هذا املعنى، فعند ذلك جيب عى املكلَّف أن يقطع بأنَّ مراد اهلل من هذا اللفظ 

ز التأويل عدل إليه«)5(. ليس ما أشعر به ظاهره، ثمَّ عند هذا املقام من جوَّ

ف��ه ابن ح��زم الظاهرّي بأنَّه: »نقل اللفظ عامَّ اقتض��اه ظاهره، وعامَّ وِضع له يف  وعرَّ
اللغ��ة إىل معنى آخ��ر، فإن كان نقله قد ص��حَّ بربهان، وكان ناقله واج��ب الطاعة، فهو 
، وإن كان نقل��ه بخ��الف ذلك اط��رح، وال يلتفت إلي��ه وحكم لذل��ك النقل بأنَّه   ح��قٌّ

باطل«)6(.

ويذكر ابن رش��د: »أنَّه إذا خالف ظاه��ر الرشع الربهان طلب تأويل ظاهر الرشع، 
ة،  ومعن��ى التأويل عنده هو إخراج داللة اللفظ من الدالل��ة احلقيقيَّة إىل الداللة املجازيَّ
ز من تسمية اليشء بشبيهه أو بسببه  من غري أن خيلَّ يف ذلك بعادة لسان العرب يف التجوُّ

)1( املستصفي، أبو حامد الطوس�ّي، 196
)2( جممع البيان، الطربس�ّي: 13/1.

)3( اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدّي: 53/3.
)4( ينظر: املصدر نفسه: 53/3.

)5( أساس النقد عند العرب، أمحد أمحد بدوي: 137.
د بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلس�ّي القرطبّي الظاهرّي:  )6( اإلحكام يف أصول األحكام، ابو حممَّ

.48
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أو الحق��ه، أو مقارنه أو غري ذلك«)1(، وذكر أنَّه ال ُبدَّ من التوافق بني املعقول واملنقول، 
إذ قال: »ونحن نقطع قطًعا كّلام أدى إليه الربهان وخالفه ظاهر الرشع، أنَّ ذلك الظاهر 
يقبل التأويل عى قانون التأويل العريّب، وهذه القضية ال »يشكُّ فيها مسلم، وال يرتاب 

هبا مؤمن«)2(.

ا  ��ا غري صحيحة، أو ُيقال إهنَّ ا أن ُيقال إهنَّ ويق��ول ال��رازي: »هذه الدالئل النقليَّة إمَّ
زنا التأويل واش��تغلنا عى س��بيل  صحيح��ة، إالَّ أن امل��راد منها غري ظواهرها، ثمَّ إن جوَّ

ع بذكر تلك التأويالت عى التفصيل، وإن مل جيز«)3(. التربُّ

ويق��ول أيًضا: »مجيع فرق اإلس��الم مق��رون التأويل، فقد فوضن��ا العلم هبا إىل اهلل 
��ه ال ُبدَّ من التأويل يف بعض ظواهر القرآن اإلخبار«)4(، ويقول: »فلو أخذنا بالظاهر  بأنَّ
يلزمنا إثبات ش��خص له وجه واحد، وعى ذلك الوجه أع��ني كثرية، وله جنب واحد، 
وعلي��ه أي��ٍد كثرية، وله س��اق واحدة، وال ن��رى يف الدنيا أقبح صورة م��ن هذه الصورة 

املتخيَّلة، وال اعتقد أنَّ عاقاًل يرىض أن يصف ربَّه هبذه الصفة«)5(.

ويق��ول أيًضا: »فثبت بكلِّ ما ذكرنا أنَّ املصري إىل التأويل أمر ال بدَّ منه لكلِّ عاقل، 
ه عن اجلهة واجلس��ميَّة وجب علينا أن  وعن��د هذا قال املتكلِّمون ملا ثبت بالدليل أنَّه منزَّ
نض��ع هذه األلفاظ ال��واردة يف القرآن واألخب��ار حمماًل صحيًحا لئالَّ يصري ذلك س��بًبا 

للطعن فيها«)6(.

)1( ينظر: فصل املقال، ابن رشد احلفيد: 32.
)2( فصل املقال، ابن رشد احلفيد: 33.

)3( أسس النقد األدب�ّي عند العرب، أمحد أمحد بدوي: 211.
)4( املصدر نفسه: 98.
)5( املصدر نفسه: 99.

)6( املصدر نفسه: 103.
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ا: �شرح الكافية البديعيَّة ل�شفّي الدين احِللِّّي ثانياً

ّ )677-752ه�/1277-1339م( هو أبو املحاسن عبد العزيز   صفّي الدين احِللِّ
ابن السايا بن نرص الطائّي الس��نبيّس، ولد يف احللَّة من العراق، وإليها ُنِسب، ومات يف 
بغداد، أولع بنظم الشعر منذ شبَّ عن طوقه، وأخذ عى نفسه أالَّ يمدح كرياًم وأالَّ هيجو 

لئياًم، فكأنَّه عى حدِّ قوله: مل ينظم شعًرا إالَّ فيام أوجب له ذكًرا)1(.

كان يف ش��عره كثري التصنُّع والتكلُّف ألنواع البديع واأللغاز واإلبداع، فتلك ميزة 
ها:  عرصه، وقد نظم قصيدة من بحر البس��يط، عدد أبياهتا مئة ومخس وأربعون بيًتا س��امَّ

)الكافية البديعيَّة يف املدائح النبويَّة(.

ن كلَّ بيٍت شعرّي منها  التي اشُتِهر هبا، و»ألفَّ كتاًبا يرشح هذه القصيدة التي ضمَّ
فنًّ��ا من فنون البديع، إذ احتوت القصيدُة عى مئٍة ومخس��ٍة وأربع��ني فنًّا من فنون البديع 
بعدد أبياهتا، إذ يقول يف كتابه: »نظمت مئة ومخسة وأربعني بيًتا من بحر البسيط، تشتمل 
ة، وفتح  نات اللفظيَّة واملعنويَّ عى مئة ومخسني نوًعا من حماسنه«)2(، مجع فيها أنواع املحسِّ

هبا طريق نظم البديعيَّات ملن جاء بعده.

ا: التاأويل وعلم البديع ثالثاً

ُتطل��ق لفظة البدي��ع يف اللغة عى معاٍن متقاربة، هي: احل��دث والعجيب واملخرع 
واجلديد الذي ينش��أ عى غري مثال، جاء يف املعجامت العربيَّة)3( بدع اليشء يبدعه بدًعا، 
اًل، والبدي��ع املحدث العجيب،  وأبدعه، أنش��أه، البديع والب��دع: اليشء الذي يكون أوَّ

)1( ينظر: ديوان صفّي الدين احِللِّ�ّي: 19-5.
)2( ينظر: رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 5.

)3( البالغة والتطبيق، أمحد مطلوب: 408.
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والبدي��ع، املبدع وأبدعت ال��يشء اخرعته ال عى مثال. وهذا ال��يشء يرتبط مع مفهوم 
اخليال الذي يوجد مع اإلرادة الوجدانيَّة، أنَّه حيلِّل وينرش و جيِّزأ لكي خيلق من جديد)1(، 
وتتجىَّ هذه العبقرية يف صهر املتناقضات وأعادة جتميعها عى أساس إجياد الرابطة التي 

تؤلِّف بينهم يف نظام منسجم.

اًل، والقدرة عى  ي أوَّ إذن يلتق��ي البديع مع اخليال يف قدرته عى إثارة تعاطف املتلقِّ
ة عن طريق ألوان اخليال ثانًيا. إبراز اجلدَّ

ا التأويل فهو الكشف عن الداللة اخلفيَّة والعودة إىل أصل اليشء، بغية الوصول  أمَّ
إىل هدف، وغاية النص الذي خيضع التأويل)2( فهو عملية انتقال من الصورة إىل املعنى، 

ومن الكلامت إىل الداللة الباطنيَّة للنّص.

ة واملتناقضة،  والتأوي��ل ال يقع بني األش��ياء املتش��اهبة، وإنَّام بني األش��ياء املتض��ادَّ
فاملعن��ى اخلف��ّي أو املعنى الثاين يتضاد م��ع املعنى الظاهرّي ويغاي��ره، والنصُّ هو الذي 
ات ِعرَب نظام الداللة األدبيَّة التي هي داللة إهيام وختييل، وهذه العمليَّة  جيمع بني املتضادَّ
ي الذي ستؤول إليه الدوال املختلفة يف تركيبة النّص، وسيسند  مرتبطة بشكٍل كبري باملتلقِّ
ق االنس��جام يف املس��توى العميق بآلية  ة اكتش��اف ع��امل املعن��ى، فالتأويل يعمِّ  إلي��ه مهمَّ

التخييل)3(.

ة بتش��كيل النّص، فإنِّ البدي��ع نمط خاص  إذن إذا كان اخلي��ال ه��و امللك��ة اخلاصَّ
ل إىل ذلك  ة واإلثارة والدهش��ة، ويتوصَّ من أنامط هذا التش��كيل، يمت��از بالغرابة واجلدَّ
بالتأوي��ل حيث تتواش��ج الراكيب والصور ع��ى نحو فريد يعتمد ع��ى خلق عالقات 

)1( ينظر: القاموس املحيط، ابن سيدة: مادة )بدع(: 3/3.
)2( أرسار البالغة،عبد القاهر اجلرجان�ّي: 136.

)3( ينظر: حدُّ اللغة بني املعيار واالستعامل، عبد السالم املسدي: 7.
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، إىل نشوء  ة املختلفة، التي تؤدِّي، من ثمَّ تتمثَّل يف نسيج من العالمات املتوافقة واملتضادَّ
شبكة من القرائن السياقيَّة التي يتمُّ هبا توظيف املعنى املراد.

نات البديعيَّة املح�شِّ
هي الوس��ائل التي يستعني هبا األديب إلظهار مش��اعره وعواطفه من أجل التأثري 
يف النفس، ويظهر مجال هذه الوسائل إذا جاءت قليلة وغري متكلِّفة داخل النّص، حيث 
ا ُتظهر ضعف  ا إذا أفرط األديب يف استعامهلا، فإهنَّ يظهر املعنى الذي يقصده األديب، أمَّ
نات البديعية يف بعض األحوال أيًضا الزينة  األسلوب وعجز األديب. وُيطلق عى املحسِّ

اللفظيَّة، أو الزخرف البديعّي، أو اللون البديعّي، أو التحسني اللفظّي)1(.

)1( ينظر: البالغة والتطبيق، أمحد مطلوب: 460.
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املبحث الأوَّل

نات املعنويَّة املح�شِّ

ه��ي التي يكون التحس��ني هبا راجًعا إىل املعن��ى، وإن كان بعضها قد يفيد حتس��ني 
اللفظ أيًضا.

��ة يف البالغة العربيَّة، وال تنكر  ��نات املعنويَّ واحلقيقة التارخييَّة ال تغفل أمهيَّة املحسِّ
أث��ر فنوهن��ا يف بناء األس��لوب الفنِّي لألدب الع��ريّب؛ ذلك ألنَّ هذه الفن��ون أصيلة منذ 
ة فروع،  ع من هذا الف��ن عدَّ  أق��دم العصور، ويف ش��تَّى املواضيع واألغ��راض)1(، ويتفرَّ

منها:

التورية

ى إهياًما وختيياًل أيًضا، وهي أن يذكر املتكلِّم لفًظا مفرًدا له معنَيان، أحدمها  وتس��مَّ
هم الس��امع أنَّه يريد املعنى القريب،  قري��ب غري مقصود، وداللة اللفظ عليه خفيَّة؛ فيتوَّ
ظ الَفطن)2(،  وهو إنَّام يريد املعنى البعيد بقرينة ُتشري إليه وال تظهره، وتسره عن غري املتيقِّ

وهنا يكمن معنى التأويل.

: ّ فمثاًل يقول صفّي الدين احِللِّ

)1( البالغة والتطبيق، أمحد مطلوب: 464.
)2( جواهر البالغة، أمحد اهلاشمّي: 310.
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ل�شفيِّ الدين احِللِّّي

َوس������اٍق ِم����ن َب���ن���ي األَت��������راِك طِ��ف��ٍل
َأت����ي����ُه بِ�����ِه َع����ىل َج�������م���ِع ال����ِرف����اِق

���ُك���ُه ِق��ي�����ادي َوه�����������َو ِرّق�����������ي ُأَم���ليِّ
َوَأف�����دي�����ِه بِ��َع��ي��ن��ي َوه������َو س���اق���ي)1(

املراد باملعنى الواحد من التورية ساقي الراح، وهو ظاهر)2( صحيح، واملعنى اآلخر 
أن يكون هذا ساق الشيخ صفّي الدين.

َخ����رُي ال��نَ��بِ��ييِّ��نَي َوال����رُبه����اُن ُم��تَّ��ِض��ٌح
الَلَقِم)3( واِض��ُح  َوَنقاًل  َعقاًل  احَلجِر  يف 

والتورية واضحة يف البيت الش��عرّي، إذ أراد الش��اعر بلف��ظ احلجر العقل، ومراد 
س��ورة احلجر لقوله تعاىل لرس��وله: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ﴾، ومعنى بعدك 
وحيات��ك، فنالح��ظ الش��اعر هنا نقل التوري��ة من وظيفته��ا البالغيَّة اىل وظيف��ة ثقافيَّة 
ر النصَّ من قي��وده الضيِّقة، ويدفع به إىل ممارس��ة وظيفة  ش��خصيَّة، اس��تطاع هبا أن حيرِّ

أوسع.

باق الطِّ

هيام، ثمَّ إذا رشطهام  ويقال له املطابقة، وهو أن جيمع بني ش��يَئني متوافَقني وبني ضدَّ
ط)4(. هيام بضدِّ ذلك الرشَّ برشط، وجب أن تشرط ضدَّ

ومثاله يف الكافية البديعيَّة:

)1( رشح الكافيه البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 135.
)2( خزانة األدب وغاية االرب، ابن حّجة احلموي: 127.

)3( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 22.
)4( ينظر: معجم املصطلحات البالغيَّة، أمحد مطلوب: 522.
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ت َق���د ط���اَل َل��ي��ل َوَأج���ف���اين بِ���ِه َق���رُصَ
َع��ِن ال��ُرق��اِد َف��َل��م ُأص��بِ��ح َوَل�����م َأَن����ِم)1(

 ، ومث��ال املطابقة يف البيت )طال(، و)ق��رصت(، فكأنَّ املتكلِّم قاب��ل الضدَّ بالضدِّ
ل بني ألفاظ الطباق؛ من أجل إبراز التوتُّر واملفارقة  ة يف التنقُّ واس��تعمل احلركة العموديَّ
التي أصابته، وهنا تداخل حيسِّ نفيّس يف حركيَّة الطباق بني فعل تتَّجه داللته إىل األعى، 
وهو )الطول( والليل، وآخر يتَّجه معناه نحو األسفل، وهو )األجفان( والرقاد، والرقاد 
د االس��تلقاء والنوم، كذلك ال يدلُّ طول الليل عى طول الليل بحدِّ  هنا ال يدلُّ عى جمرَّ
ة، بل هناك داللة أخرى أراد الشاعر إيصاهلا من خالل  ذاته، وما حيمل من راحة جسديَّ
البيت، وهي حبُّه وشوقه ملمدوحه، فضاًل عن حاجتهم للرسول بعد ما أصاهبم من 

نكبات وويالت.

تاأكيد الذمِّ مبا ي�شبه املدح

وهو رضبان:

ل: أن يس��تثنى م��ن صف��ة م��دح منفيَّ��ة عن ال��يشء صف��ة ذمٍّ بتقدي��ر دخوهلا   األوَّ
فيها.

 والث��اين: أن يثب��ت ليشء صف��ة ذمٍّ ثمَّ يؤت��ى بعدها بأداة اس��تثناء، تليه��ا صفة ذمٍّ 
أخرى)2(.

ّ يف بديعيَّت��ه الرائعة، يقول   ومثالن��ا ع��ى النوع الثاين من ش��عر صف��ي الدين احِل��لِّ

فيها:

)1( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 72.
)2( جواهر البالغة، أمحد اهلاشمّي: 329.



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 40

 التاأويل يف �شرح الكافية البديعيَّة
ل�شفيِّ الدين احِللِّّي

َجوَهُرُهم األَع��راَض  ُيرِخُص  َمعرَشٍ  ِمن 
ُمهَتِضِم)1( ُك��ليِّ  ِم��ن  األَذى  َوحَي��ِم��ل��وَن 

��م باهلجاء  وه��ذا الن��وع من مس��تخرجات اب��ن أيب األصبع، وه��و أن يظهر املتكلِّ
هة، ظاهرها املدح، ويأخذها الق��دح واهلجاء الباطن يف بيت  إنس��ان، فيأيت بألفاظ موجَّ
ص��ة مجع عرض فأوهم بذكر  املقي��دة يف موضوَعني، أحدمها أنَّ مراده باألعراض املرخَّ
ل تش��بيه  اجلوه��ر، وهو يريد مجع ع��رض، واآلخر املثال املذكور، واملقصود لكون األوَّ
��ة واإلهي��ام أيًضا، وقوهلم حيملون األذى من ظامليهم، يري��د وصفهم بالذلِّ وقلَّة   املداريَّ

املنعة)2(.

ال�شتخدام

ه��و ذكر لفظ مش��رك بني معنَ�َيني يراد ب��ه أحدمها، ثمَّ ُيعاد عليه ضمري أو أش��ارة 
هلام)3(، واالستخدام يف  بمعناه اآلخر، أو ُيعاد عليهام ضمرَيان ُيراد بثانيهام غري ما ُيراد بأوَّ

، يقول فيه: ّ البيت الشعرّي لصفيِّ الدين احِللِّ

ِم��ن ُك��ليِّ َأب��َل��َج واري ال��َزن��ِد َي���وَم َن��دًى
��ٍر َع��ن��ُه َي���وَم احَل���رِب ُم��ص��َط��لِ��ِم)4( ُم��َش��ميِّ

الش��عر؛ لصعوبت��ه،  قلي��ل يف  وه��و  بالتوري��ة،  االلتب��اس  تس��ديد  االس��تخدام 
واالس��تخدام يف بي��ت القصي��دة، ه��و يف إرشاك لفظة الزند، فاس��تخدم مفه��وم الزناد 
ر  وبقرين��ة ال��ورى يوم الن��دى، ومفه��وم العضو الذي حت��ت العضد بقرينة قوله مش��مِّ

)1( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 305.

)2( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 305.
)3( جواهر البالغة، أمحد اهلاشمّي: 311.

)4( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 296.
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 عن��ه ي��وم احل��رب، والضم��ري ال��ذي يف لفظه عن��ه عائ��د إىل الزن��د، وهو م��ن رشوط 
االستخدام.

ال�شتطراد
��م من الغرض الذي ه��و فيه إىل غرض آخر ملناس��بة بينهام، ثمَّ  ه��و أن خيرج املتكلِّ

ل)1(، واالستطراد يف قصيدة صفي الدين احِللِّ�ّي: يرجع، فينتقل إىل إهناء الكالم األوَّ

َت��ط��اُولِ�����ه��ا َل����ي����ِلَ يف  آن������اَء  َك�������َأنَّ 
َت���س���وُف ك�����اِذَب آم����ايل بِ���ُق���رهِبِ���م)2(

ل  أورد الش��يخ صفّي الدين هنا، اس��تطراًدا غريًبا عربَّ عنه بتقديم أداة التشبيه يف أوَّ
ل إىل الثاين، وما خرج أحد من االس��تطراد بطريق التشبيه إالَّ جعل  البيت بقصد التوصُّ
أداة التشبيه مع املستطرد به يف آخر الكالم، واليشء اآلخر الذي ورد يف البيت أنَّ الشاعر 
د ملوضوعه الرئيس، وهو املديح )مدح الرسول(، من خالل  أراد من االستطراد أن يمهِّ
ث فيه ع��ن تكربُّ ليى، وبينه هو ال��ذي ال تكربُّ له،  ل الذي حتدَّ  الرب��ط بني الغ��رض األوَّ
ي ويومه��ه حني َذكر تكربُّ  وال تط��اول أمام الرس��ول، لكنَّ��ه أراد أن يلفت نظر املتلقِّ

ة. ليّى، ثمَّ استطرد وذكر مقامه أمام الرسول، بل مقام البرش بصورة عامَّ

جتاهل العارف

ب أو التقرير)3(،  هو سؤال املتكلِّم عامَّ يعمله حقيقة جتاهاًل لنكتة، كالتوبيخ أو التعجُّ
ّ جاء للتوبيخ، يقول: والشاهد يف البيت الشعرّي لصفيِّ الدين احِللِّ

)1( جواهر البالغة، أمحد اهلاشمّي: 219.
)2( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 73.

)3( جواهر البالغة، أمحد اهلاشمّي: 335.
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ل�شفيِّ الدين احِللِّّي

ُحبُُّكُم ك���اَن  َأِس��ح��ًرا  ِش��ع��ري  َل��ي��َت  ي��ا 
ال��َل��َم��ِم)1( ِم���َن  رَضٌب  َأم  َع��ق��ِلَ  َأزاَل 

ومل يرد الشاعر هنا املبالغة يف الوصف، وذكر الصفات واستطرادها، بل جاء لفائدة 
أخرى، هي إظهار معجزة تكمن يف الرسول يعرفها الشاعر، ولكنَّه يسأل حتَّى يذكر 
ب ليس من حبِّه للرسول، بل  د أو جهل، فالتعجُّ هبا من سلب أو جهل حقَّ آل حممَّ

ه. من الذين أنكروا حقَّ

)1( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 98.
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املبحث الثاين

نات اللفظيَّة املح�شِّ

وهي م��ن أقدم موضوع��ات البديع وأحد ش��طريه، وق��د صنَّف البالغيُّ��ون كتًبا 
��نات اللفظيَّ��ة مواضيع خمتلفة،  ن املحسِّ ف��ات كثرية عن ه��ذا الفن الرائع، وتتضمَّ ومؤلَّ

منها:

اجلنا�س

ة م��ن اجلنس،  إنَّ اجلن��اس والتجني��س واملجانس��ة والتجان��س كلُّها ألفاظ مش��تقَّ
فاجلناس مصدر جانس، والتجنيس تفعيل من اجلنس، وجمانسة مفاعل منه؛ ألنَّ إحدى 
الكلمَتني إذا شاهبت األخرى، وقع بينهام مفاعلة، والتجانس مصدر جتانس الشيئان إذا 

دخال حتت جنٍس واحد)1(.

: ّ ومن اجلناس اللفظّي الذي ورد يف الكافية للشاعر صفّي الدين احِللِّ

َم���ن يل بِ���ُك���ليِّ َغ���ري���ٍر ِم���ن ظِ��ب��ائِ��ِه��ُم
بِالَكلِِم)2( الَكلَِم  ُي��داوي  ُحسٍن  َغريِر 

اجلن��اس يف البي��ت الش��عرّي الكل��م األوىل بالض��مِّ والكل��م الثاني��ة بالك��س، 

)1( جواهر البالغة، أمحد مطلوب: 313.
)2( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 117.
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ل�شفيِّ الدين احِللِّّي

��ي؛ ألنَّ  وظَّف��ه الش��اعر يف ه��ذا البي��ت خدم��ًة للمعن��ى ال��ذي أراد إيصال��ه للمتلقِّ
ق   اللف��ظ املش��رك إذا محل ع��ى معنى، ثمَّ ج��اء املراد به معن��ى آخر، كان للنفس تش��وُّ

إليه.

فنالح��ظ أنَّ الش��اعر أس��تعمل )ال��كالم الطي��ب( عالًج��ا للج��راح، وال��كالم 
ه  ال��ذي قص��ده الش��اعر ه��و كالم الرس��ول، ول��و كان كالم ب��رش عادي، مل��ا خصَّ
الن��صِّ بطاق��ة دالليَّ��ة توح��ي بطبيع��ة  الش��اعر، ووظَّ��ف اجلن��اس خلدمت��ه حلش��د 
العالق��ة الوجدانيَّ��ة ب��ني الطرَف��ني، فدالل��ة )ي��داوي الكلم بالكل��م( تدلُّ ع��ى مكانة 
ل عن��د الط��رف الث��اين، بحي��ث جع��ل كالم��ه عالًج��ا جلراح��ه، فضاًل  الط��رف األوَّ
��ق مجااًل اكتس��ب ال��كالم به جرًس��ا موس��يقيًّا عربَّ عن إحس��اس  ع��ن أنَّ اجلن��اس حقَّ
 األدي��ب، وأعان��ه عى نقله نق��اًل صحيًحا مفهوًم��ا، بعيًدا عن الغموض الذي س��اد يف 

عرصه.

القتبا�س

هو تضمني الكالم نثًرا أو نظاًم ش��يئا من القرآن أو احلديث، وال يعني أن اإلنس��ان 
الباحث ال يقتبس من غريمها طاملا أن املقَتبس يشء صحيح)1(.

، قوله: ّ ومن االقتباس الذي ورد عند صفي الدين احِللِّ

يل َم�����آِرُب  فيها  الَّ��ت��ي  َع��ص��اَي  َه���ذي 
َوَق���د َأُه����شُّ هِب��ا َط����وًرا َع��ىل َغ��نَ��م��ي)2(

يف هذا البيت نجد الشاعر يستمدُّ معناه من قوله تعاىل، حني سأل موسى بن عمران، 

)1( جواهر البالغة، أمحد اهلاشمّي: 343.
)2( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 326.
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 فق��ال: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾)1(، 
وما أراده النبّي موس��ى يف اآلية املقتبس��ة املعنى أنَّه كان ُيس��قط أوراق االشجار بعصاه 
��له؛  لرع��اه الغن��م فتنتفع ب��ه، وما أراده صف��ّي الدين من معن��ى، هو متثيل حلاله وتوسُّ
د بحال اهلشِّ بالعصا عى الغنم، وذلك عى س��بيل  النتفاع نفس��ه بمديح النبّي حممَّ
االستعارة، إذ استعار العصا للمدح بعد أن ذكر أنَّ له فيها مآرب، فنقل املعنى من معناه 

األصّل إىل معنى آخر.

ح�شن البتداء

ل كالمه، راصًفا فيها أعذب األلفاظ وأجزهلا  ث أو الناظ��م يف أوَّ وه��و تأنُّق املتحدِّ
ها مبنى وأوضحها معنى وأخالها من  وأرقها وأسلس��ها وأحسنها نظاًم وس��بًكا وأصحِّ
�ّي،  ة والتعقيد)2(، وهناك مطالع قصائد رائعة للش��اعر صف��ّي الدين احِللِّ احلش��و والركَّ

منها.

الَعَلِم َج��رَيِة  َعن  َفَسل  َسلًعا  ِجئَت  إِن 
َواق���َر ال��َس��الَم َع��ىل ُع��رٍب بِ��ذي َس��َل��ِم)3(

مطل��ع من قصيدة كتبها الش��اعر إىل صديق له، وع��ده يف نرصته يف بعض حروبه، 
فأخلف الوعد.

والش��اعر هنا ش��بب بذكر س��ل والس��ؤال ع��ن ج��رية العلم والس��الم عى عرب 
ب��ذي س��لم، وال يش��كل ع��ى م��ن عن��ده أدن��ى ذوق أنَّ ه��ذه الرباعة ص��درت ملديٍح 

)1( سورة طه: 18.
ل، شهاب الدين بن سليامن احللبّي: 35. ل إىل صناعة الرسُّ )2( ينظر: حسن التوسُّ

)3( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 57.
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د غرض��ه يف مطلع القصي��دة؛ م��ن أج��ل التخصي��ص والتأكيد عى  نب��وّي، فق��د ح��دَّ
رك األحب��اب القاطنني بذي  ج تذكُّ  موض��وع القصيدة، وهو مدح الرس��ول، ثمَّ عرَّ

سلم.

ح�شن التخلُّ�س

ن من معنى إىل معنى آخر يتعلَّق بممدوحه، بتخلُّص  وهو أن يستطرد الشاعر املتمكِّ
س��هل خيتلسه اختالًسا رش��يًقا، تعيق املعنى بحيث ال يشعر السامع باالنتقال من املعنى 
ام ُأفرَغا  ة املامزجة وااللتئام واالنس��جام بينهام، حتَّى كأهنَّ ل، وقد وقع يف الثاين لش��دَّ األوَّ

يف قالٍب واحد)1(.

ّ وقد جاء حسن التخلص يف شعر صفي الدين احِللِّ

ِم���ن ُك���ليِّ ُم��ع��َرَب��ِة األَل���ف���اِظ ُم��ع��َج��َم��ٍة
َوال��َع��َج��ِم)2( ال��ُع��رِب  َخ��رِي  َم��دُح  َيزينُها 

لق��د برع الش��اعر يف اختيار حس��ن التخلُّص املناس��ب ملطلع القصي��دة، فنالحظه 
يس��تطرد م��ن معنى إىل معنى آخر يتعلَّق بممدوحه، بتخلُّص س��هل خيتلس��ه اختالًس��ا 
ل إالَّ وقد وقع  رش��يًقا دقيق املعنى، بحيث ال يش��عر الس��امع باالنتقال من املعن��ى األوَّ
ام ُأفِرغا يف قالٍب واحد؛  ة املامزجة وااللتئام واالنس��جام بينهام، حتَّى كأهنَّ يف الثاين؛ لش��دَّ
من أجل التأكيد عى ممدوحه الذي وصفه بخري العرب والعجم، بعد أن اس��تطرد بذكر 
ي َمن  مة هبذا البيت وهبذا الوصف، حتَّى يبنيِّ للمتلقِّ صفاته، وكأنَّه مجع كلَّ املعاين املتقدِّ

هو ممدوحه إن كان جاهاًل.

)1( ينظر: البالغة والتطبيق، أمحد مطلوب: 465.
)2( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 122.
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املواربة

املتكلِّ��م كالم��ه بحي��ث يمكن��ه أن يغ��ريِّ معن��اه بتحري��ف أو  وه��ي أن جيع��ل 
 تصحي��ف أو غريمها؛ ليس��لم الش��اعر من املؤاخ��ذة)1(، كام قال صفّي الدي��ن احِللِّ�ّي يف 

بيته:

أَلَن����َت ِع��ن��دي َأَخ����صُّ ال��ن��اِس َم��ن��ِزَل��ًة
َلِم)2( السَّ َعىل  ِعندي  َأق��َدَرُه��م  ُكنَت  إِذ 

ل يف صدر  واملث��ال عى املوارب��ة يف هذا البيت الش��عرّي تكمن يف موضَع��ني، األوَّ
البي��ت، وه��و أخص يريد أخس الن��اس بالبيت املهمل��ة، قارب عنه��ا بإبداهلا بالصاد، 
والثاين يف عجزه، وهو أقدرهم بالذال املعجمة قارب عنهام بالتصحيف بالدال املهملة، 
فافهم ذلك، فاملقصود أنَّ الش��اعر خصَّ هذا املم��دوح دون غريه؛ ملنزلته وما حيمله من 

. صفات ليس إالَّ

الكتفاء

وهو أن حيذف الش��اعر من البيت ش��يًئا يس��تغني عن ذكره بدالل��ة العقل عليه)3(، 
: ّ واملثال عى االكتفاء قول صفّي الدين احِللِّ

غ��اَي��ُت��ُه احُل�����بَّ  َأنَّ  َت�����دِر  َأمَل  ق���ال���وا 
َل�ِم)4( ُقلُت  َواألَل��ب��اِب  اخَل��واطِ��ِر  َسلُب 

)1( البالغة والتطبيق، أمحد مطلوب: 88.
)2( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 134

)3( ينظر: جواهر البالغة، أمحد اهلاشمّي: 356
)4( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 56
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واالكتف��اء واضح يف هذا البيت الش��عرّي، جاء باالرتباط العطف��ّي، فالواضح أنَّ 
الش��اعر اس��تعمل االكتفاء ليس لإلجياز فقط، ب��ل أراد أن يق��ول إنَّ أصحاب األلباب 
مل يس��لب منه��م اخلواط��ر؛ ألنَّ ه��ذا احل��بَّ لي��س كاحلبِّ الذي يس��لب لبَّ اإلنس��ان 
 وخواط��ره، ب��ل هو ح��بٌّ يزيد أصح��اب العقول حكم��ًة ومعرف��ًة؛ القتدائهم بس��يِّد 

الكائنات.

التذييل

 ه��و أن يؤت��ى بع��د إمت��ام ال��كالم بجمل��ة تش��تمل ع��ى معن��اه، جت��ري جم��رى 
املثل:

َم��َض��ت بِ��احَل��ب��ي��ِب  َع���ي���ٍش  ُة  َل������ذَّ هللِ 
َي�����ُدِم)1( ل���َ��م  اهللِ  َوَغ����رُي  يل  َت����ُدم  َف��َل��م 

فقد جاء التذييل هنا من أجل التوكيد واستيعاب ملعنى عجز البيت، فجملة )وغري 
اهلل مل يدم( هي التي جاءت بعد متام الكالم وحس��ن الس��كوت، واش��تملت عى معناه 
وزادته بذكر )دوام اهلل(؛ حتقيًقا وتوكيًدا عى إيامن الشاعر بأنَّه ال يدوم إالَّ اهلل، رغم 

حبِّه وتعلُّقه بالرسول.

الت�شريع

هو بناء البيت عى قافيَتني يصحُّ عند الوقوف عى كلٍّ منهام)2(، كقول الشاعر صفّي 
: ّ الدين احِللِّ

)1( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 77.
ة احلموّي: 78. )2( خزانة األدب وغاية اإلرب، ابن حجَّ
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َف��ل��و َرَأي�����َت ُم��ص��ايب ِع��ن��َدم��ا َرَح��ل��وا
َرَث��ي��َت يل ِم��ن َع���ذايب َي���وَم َب��ي��نِ��ِه��ِم)1(

فالبيت إذا أسقطت من كلِّ شطٍر منه جزًءا، صار البيت:

َف�������َل�������و َرَأي�������������������َت ُم�����ص�����ايب
َع���������ذايب ِم���������ن  يل  َرَث���������ي���������َت 

وال ف��رق يف الداللة ب��ني البيَتني، فِكال احلاَلَتني تدلُّ عى عذاب الش��اعر ومصابه، 
ب. ب، وإن رحل عنه يتعذَّ فأيُّ تعلُّق هذا إذا كان مع ممدوحه يتعذَّ

املوازنة

الش��اعر  ينظ��م  أن  أي  التقفي��ة،  دون  ال��وزن  يف  الفاصَلت��ني  تس��اوي  وه��ي 
البي��ت، ويقف��ي مجي��ع عروض��ه ع��ى قافي��ة واح��دة، وَروي واح��د خمال��ف ل��َروي 
ق بني أح��د أجزائ��ه)2(، كقول صف��ّي الدين   البي��ت م��ن غري حش��و لفظة أجنبيَّ��ة تف��رِّ

احِللِّ�ّي:

ُم��س��َت��ق��تِ��ٍل ق���اتِ���ٍل ُم���س���رَتِس���ٍل َع��ِج��ٍل
ِخ��ِص��ِم)3( ُمسَتفِحٍل  ص��ائِ��ٍل  ُمسَتأِصٍل 

لقد أحدث هذا البيت وقًعا موسيقًيا رائًعا من خالل املوازنة بني كلامته، فضاًل عن 
مع��اين كان يقصدها املؤلِّف، لذك��ر وختصيص املمدوح هبذا الصف��ات دون غريه، فلو 
كانت الكلامت قارصة املعاين وغري مؤثِّرة، فالنغم املوس��يقي هو الذي يتكلَّف التأثري يف 

)1( رشح الكافية البديعيَّة، صفي الدين احِللِّ�ّي: 113
ة احلموّي: 123. )2( خزانة األدب وغاية اإلرب، ابن حجَّ

)3( رشح الكافية البديعيَّة، صفّي الدين احِللِّ�ّي: 132.
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��ي، إذن داللة البي��ت هنا هو املزج بني املعنى واللفظ واملوس��يقى من أجل إيصال  املتلقِّ
ي. صورة للمتلقِّ

التو�شيح

ى  ى )الترشيع(، وقد يس��مَّ  هو اإلرصاد والتس��هيم عن��د معظم البالغيِّني، ويس��مَّ
)ذا القافيَتني(، غري أنَّ ابن منقذ قال عنه: هو أن تريد اليشء فتعربِّ عنه عبارة حسنة، وإن 

كانت أطول)1(.

حافَِلًة ال��َوص��ِل  ُث���ِديَّ  َأرَض��ع��وين  ُه��م 
ُم��ن��َف��طِ��ِم)2( ح���اُل  ِمنها  حَي��ُس��ُن  َف��َك��ي��َف 

ة أبيات، وقد  ا ميميَّة، وقد مرَّ عى السامع منها عدَّ فقصيدة صفّي الدين قد ُعِلم أهنَّ
ضاع والثدي، فام خيفى أن تك��ون القافية منفطاًم، إالَّ عى  ص��در بيت التوش��يح بِذكر الرِّ

كلِّ أجنبّي من هذا العلم.

لكن ما أراده الش��اعر من التوش��يح يف ه��ذه القصيدة املدحيَّة لي��س معرفة القافية 
ورصدها فقط، بل أراد أن يقول إنَّ حبَّه وتعلُّقه )بالرس��ول وآل بيته( صعب أن ينقطع 
؛ ألنَّ الرضاع هنا مل تكن كالرضاعة الطبيعيَّة املعرفة،  عنه، كالطفل الرضيع، بل هي أشدُّ
بل هي رضاعة تواصل بينه وبني ممدوحه، ولقد برز يف حس��ن هذا الركيب استجالب 

مه يف مدح سيِّد الكائنات. الرقَّة عى َمن تقدَّ

رها، أمحد مطلوب: 438. )1( معجم املصطلحات البالغيَّة وتطوُّ
)2( رشح الكافية البديعيَّة، صفي الدين احِللِّّ 74
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نتائج البحث

ويف هناية املطاف توصلنا إىل نتائج يمكن تلخيصها بام يأيت:

هناك عالقة قائمة بني علم البديع والتأويل، عى اعتبار أنَّ الكلمة ال تكتسب . 1
معناه��ا من ذاهتا، بل من موقعها داخل اخلطاب وعالقاهتا بالعنارص املجاورة 
س عى السياق الذي يكشف من عملية التفاعل احلاصلة  هلا، وهذا األمر يؤسِّ
بني الكلامت، والتأويل يتعامل مع السياق، ويبحث عن االنسجام الذي يعني 

البحث عن العالقات اخلفيَّة التي تؤلِّف النصَّ وتنِّظمه.

رصد البحث أه��مَّ الظواهر البديعيَّ��ة للمعنى، ومنها التوري��ة واالقتباس... . 2
نت هبا أبيات الش��اعر، وقد أفرط  وق��د تبنيَّ أنَّ أل��وان البديع املعنوّي ق��د تلوَّ
إفراًطا كبرًيا فيها، من أجل أن يعربِّ عامَّ جيول يف خاطره من دون أن يأخذ عليه 
 مأخ��ذ، وهذا ما جعلنا ُنؤول بع��ض األقوال؛ من أجل أن نصل إىل ما يقصده 

الشاعر.

��ع فيها، حتَّى بلغت اثنتى عرشة . 3 ��نات اللفظيَّة، وتوسَّ ص الش��اعر املحسِّ شخَّ
ص��ورة لفظيَّة، وهذا يدلُّ عى اهتامم الش��اعر باملزايا البديعيَّة التي س��ادت يف 
 عرصه، فضاًل عن إعطاه مس��احة واس��عة يف أش��عاره يس��تطيع هبا ذكر أشياء 

ع  ال يمكن ذكرها يف احلقيقة بشكٍل مبارش، وهذا أيًضا ساعد البحث يف التوسُّ
نات اللفظيَّة. أكثر بتأويل املحسِّ
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