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 يهخص انجذث
الحمد هلل كما ينبغي لجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو، كالصالة كالسالـ عمى 

 صفيو كنبيو كعمى آلو كصحبو أجمعيف.   
 كبعد..

 يف سصبئمِ اجلبدظ تقـك فكرة البحث المعنكف بػػػػ: 
ُ
 ٔاإليتبع

ُ
 اإللُبع

ب. (ه522تـ )
ً
" يف سصبنخِ "املعبطِ ٔاملعبدِ" أمنٕرج

ُ
 "انصذالخ

ى دراسة رسالة "الصداقةي" دراسة بالغية، كبياف األساليب البالغية عم 
 التي يغمب عمييا طابع اإلقناع كاإلمتاع فييا. 

 ٔمتٓيذ، ٔيجذثني: يمذيخ  جبءد ْزِ انذساصخ يف:ٔ
 : تحميالن بالغينا كيتضمف ثالث أفكار " الصداقة " تحميؿ رسالة: املجذث األٔل

 بالصديؽ الصدكؽ. : الدعكة إلى االستئثارٔىاأل
  : الدعكة إلى االستكثار مف األصدقاء.خثبَئان
 .: تكجيو الجاحظ إلى اختيار أصدقاء تتكافر فييـ صفات معينةخثبنثٔان

ة سمات كخصائص بالغة الجاحظ في رسالبعنكاف : املجذث انثبَئ 
"الصداقة". كالمنيج المتبع في ىذه الدراسة ىك المنيج الكصفي التحميمي 

ـ البحث إلى مقاصد كأغراض ثـ تحميميا تحميالن بالغينا لبياف قيمة فقيس
األساليب البالغية في اإلقناع كاإلمتاع بالفكر في الرسالة مكضكع 

ـ النص بسيكلة األلفاظ ككضكح ااتسالبحث كالتي كاف مف أىـ نتائجيا: 
 نجاح الجاحظ بألكانو البالغية  ،المعاني كصحة التراكيب

ئ أىمية الصداقة بديع ( في أف يطبع في نفس القار ) بياف كمعاف ك 
كاألصدقاء ، كيمفت األذىاف إلى دكرىـ المؤثر مادينا كمعنكينا مع 

 االستطراد في عرض الفكر لتجديد نشاط القارئ.
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Research Summary 
Thank God as he should for the majesty of his face and the 

great authority, and peace and prayer supplication on his class, his 
prophet, and all his god and companions.  

And yet. 
The idea of research entitled "Persuasion and enjoyment" in the 

messages of the protégé (ِٓٓ) 
"Friendship" in the message "pension and return" is a model. 
 The message of "friendship" should be studied rhetorically, and 

the rhetorical methods that are most lying and enjoying.  
This study came in: introduction and preface, and two first two: 

analysis of the message "friendship" a rhetorical analysis and 
includes three ideas: the first: the call to the exclusiveness of a 
friend. The third is to direct the prognosis to choose friends of certain 
qualities. 

 The second theme is entitled The Characteristics and 
Characteristics of The Eloquence of the Protruding in the Message of 
Friendship. The approach adopted in this study is the descriptive 
analytical approach, dividing the research into purposes and 
purposes and then a rhetorical analysis to show the value of 
rhetorical methods in persuasion and enjoying the thought of the 
letter in question, the most important of which was: the text is 
characterized by the ease of words, clarity of meanings and the 
validity of compositions, the success of the provocograph in its 
rhetorical colors (statement, meaning and exquisite) in that the same 
reader prints the importance of friendship and friends and draws 
attention to their influential role materially and morally with the 
importance of the presentation of the thought to renew the thought of 
the reader. 



 0202عشرون ديسمبر العدد السادس وال -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 أنموذجا " الصداقة" في رسالة " المعاش والمعاد "  –هـ (  522اإلقناع واإلمتاع في رسائل الجاحظ تـ )  

076 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 املمذيخ

الحمد هلل كما ينبغي لجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو، كالصالة كالسالـ عمى 
كعمى آلو و كصفيو مف حيَّرت العقكؿ بالغتو، كأعجزت العرب فصاحتو، نبي

 كصحبو أجمعيف.         
 كبعد..

ثر ييعد العصر العباسي مف العصكر الذىبية فكرنا كثقافةن، ككاف لذلؾ األ
ا؛  األكبر ليس في تنمية التراث العربي فحسب بؿ كأليـ الحضارة الغربية أيضن

 لما اتسـ بو مف كثرة األدباء كالشعراء كالمؤلفيف، ككثرة النتاج "شعرنا، كنثرنا".
عت  ذا عيرؼ العصر العباسي بالعصر الذىبي فإف ذىبيتو تمؾ قد ريصِّ كا 

في األدب كالمغة، كاالجتماع،  بكالدة رجؿ استطاع أف ييشكؿ قفزةن كاسعةن 
التي عبَّرت عف خالصة فكره  –كالتأليؼ ىك "الجاحظ" كالتي ما زالت مصنفاتو 

مثار اىتماـ الباحثيف كالدارسيف فتناكلكىا أدبينا كفكرينا، كما أىًممكا بكشؼ  –
 الجكانب الحضارية لمقرنيف الثاني كالثالث اليجرييف )الثامف كالتاسع الميالدييف(

 .   (7)اإلسالمية خالليا إذ ييعد ىذاف العصراف أزىى عصكر الحضارةمف 
سبحانو  -كىذه الممكة البالغية كالقدرات المعرفية المتنكعة التي كىبيا اهلل

ىذا العالـ الجميؿ الذم يندر كجكد مماثالن لو في تنكع فكره كثقافتو  -كتعالى
مي في الحككمة العباسية جعمت منو مكسكعينا، ككظفتو ألف يككف كاتبنا شبو رس

حتى أصبح مف أىـ كسائؿ الدعاية في ىذا العصر كأصبحت مصنفاتو كرسائمو 
رغـ أصمو  –مف أىـ كسائؿ إبراز اليكية الثقافية كالسياسية، كالعربية كاإلسالمية

                                                           

 -بيركت –دار كمكتبة اليالؿ -ُُْٗ-ِطػ -ٓ/ُينظر مقدمة كتاب البخالء لمجاحظ (ُ)
 لبناف.
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كال شؾ أف تصفح الكتب القديمة يطمعنا عمى عقكؿ أصحابيا  –غير العربي
تعريفات البالغة العربية حتى تعريؼ الخطيب ليا  كمبادئيـ كتكجياتيـ. كبتتبع

ييالحظ فييا )اىتماـ البالغييف بالمتمقي، كحرصيـ عمى التأثير فيو مف خالؿ 
صياغة ما يناسب حالو مف التراكيب كاألساليب، عمى الرغـ مف عائؽ التفاكت 

متكمـ بيف المتمقيف، كىى مشكمة أشار إلييا الجاحظ كأناط التغمب عميو باقتدار ال
كتمكنو مف ناصية البياف، كذلؾ قكلو: "فإف أمكنؾ أف تبمغ مف بياف لسانؾ 
كبالغة قممؾ كلطؼ مداخمؾ كاقتدارؾ عمى نفسؾ إلى أف تيفيـ العامًة معاني 
الخاصة، كتكسكىا األلفاظ الكاسطة التي تمطؼ عمى الدىماء، كال تجفكا عمى 

  .  (7) األكفاء فأنت البميغ التاـ"
جاحظ السياسية جامعة لعمـ كثير عف المعاش كالمعاد كًعمؿ كرسائؿ ال

األشياء، كفييا كصؼ لمطبائع التي ركب عمييا الخمؽ، كأسباب شيكاتيـ، 
 ككيؼ تيستماؿ قمكبيـ، ككيؼ ييغيركف الطبائع المذمكمة إلى الشيـ الحميدة.

ا إعجابي بتمؾ  ككاف ىذا مف أىـ أسباب ميمي إلى ىذه الدراسة كأيضن
عد التي قررىا الكتاب، كمنيا الكحدة بيف آداب الديف كالدنيا كالتي عمميا القكا

الجاحظ بقكلو: "اآلداب آالت تصمح ألف تيستعمؿ في الديف كما تستعمؿ في 
كرسالة "المعاش كالمعاد" ىي إحدل رسائؿ عشر في كتاب الرسائؿ  .(0) الدنيا"

ة عشر مكضكعنا كقع السياسية لمجاحظ. تناكلت رسالة المعاش كالمعاد سبع
 مكضكع "الصداقة" في المكضكع الرابع عشر منيا.

                                                           

ت/عبد السالـ ىاركف مكتبة الخانجى، كالبالغة  -ُّٔ/ُالبياف كالتبييف لمجاحظ  (ُ)
 دار الكتب العممية. -ُُّالعربية بيف اإلقناع كاإلمتاع د/ مسعكد بك دكخة صػ

 عمرك بف بحر بف محبكب بف فزازة الميثي البصرم الكنائي كتاب الرسائؿ السياسية ل (ِ)
 بيركت. –نشر مكتبة اليالؿ  -َٕصػ -عثماف الشيير بالجاحظأبي 
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"المرء  :كتركيزنا عمى أىمية الصداقة كدكرىا المؤثر كانبعاثنا مف قكلو
 جعمتي محكر ىذه الدراسة مكضكع "الصداقة". (7) عمى ديف خميمو"

إلى أحد  لجاحظكىك مف مكضكعات رسالة المعاد كالمعاش التي كجييا ا
األمر، كىك قاضي القضاة محمد بف أحمد بف أبي دؤاد الذم يشرؼ عمى أكلي 

 الكالة كالقضاة في الدكلة العباسية.
قسمت الرسالة مكضكع التحميمي ك  يمنيج الكصفالكمنيج البحث ىك 

 إلى مقاصد كأغراض ثـ تحميميا بالغينا.البحث 
 :ٔانذساصبد انضبثمخ دٕل ْزا املٕضٕع كثريح يُٓب

نحك منيج بالغي لتحميؿ النص النثرم العربي القديـ قراءة بحث بعنكاف  
في كتاب الدكتكر/ محمد مشباؿ "خطاب األخالؽ كاليكية في رسائؿ الجاحظ 

عاـ ألفاف  -العدد الرابع كالثمانيف- التيامي مقاربة بالغية حجاجية" لعبد الكاحد
ـ فيو ألؼ كأربعمائة كست كثالثكف ىجرية كالذل قد -كخمسة عشر ميالدية

د/محمد مشباؿ تحميالن بالغينا لرسائؿ الجاحظ التى تيخاطب األخالؽ كاليكية 
مرتكزنا عمى إبراز مبادئ الرسائؿ كمككناتيا كتحديد اإلطار النكعى كالحكارم 

أسيـ في تطكير التحميؿ مشباؿ أف الباحث قرر كاستجالء صكر الحكار ك 
مناىج تحميؿ الخطاب بشكؿ البالغي كالنظرية البالغية كما أسيـ في إغناء 

عاـ، منطمقنا مف مبدأ ييتـ بتحميؿ بالغة النصكص بدؿ تحميؿ البالغة ذاتيا، 

                                                           

الحديث في الجامع الصحيح لمسنف كالمسانيد لصييب عبدالجبار، باب الصفات (ُ)
، كمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ت/شاكر ٕصػ ُِالمشركطة في اتخاذ الصاحب، جزء

 -ىػ ُُْٔ ُ، دار الحديث القاىرة طػَُّصػ ٖابتداء مسند أبي ىريرة جزءباب 
ـ، كمسند أبي داككد الطياليسي، ت/ محمد بف عبدالمحسف التركي، باب مكسى ُٓٗٗ

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗ ُ، نشر دار ىجر مصر، طػِٗٗصػ ْبف كرداف جزء
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ر البالغة في التأديب كتدبير حياة الناس، كما  كما قرر فيو أف )الجاحظ( سخَّ
 أشار إلى التحاـ البالغة باألخالؽ. 

لمجاحظ بعنكاف حجاجية األسمكب في رسالة التربيع كالتدكير  مقاؿك 
لألستاذة/ شيماء أبجاك تضمنت الرسالة ىجاء أحمد بف عبد الكىاب، كلكنو 

ا بسخرية، كىدفي فييا  تستخدمفييا حجاجي، كاي  اليس ىجاءن أدبينا إنما ممزكجن
إلى استنتاج نتيجة تغدك بدييية في نظره، كمف  القارئآليات الحجاج بكثرة لدفع 

التي منيا الخطاب الفمسفي، ثـ  ىذه اآلليات" السخرية كتنكيع الخطابات
 الخطاب الديني ثـ الخطاب األيديكلكجي كاألدبي. 

 كبحث آخر بعنكاف" المستكل التركيبي في رسائؿ الجاحظ" لعمي 
جامعة -إشراؼ األستاذ الدكتكر سرحاف جفات سمماف الحسيف جبير عبد

كىي  شر كألفافالمجمد السابع العدد الثانى سنة أربعة ع -كمية التربية -القادسية
في  تيدؼ إلى دراسة كنقد النصكص الشعرية التي تدكر حكؿ معجـ "الحيكاف"

 .نسجو الشعرل
بالغة التصكير في نثر الجاحظ صكرة المرأة في ) كدراسة أدبية بعنكاف 

ا باحث مغربي مجمة فكر الثقافية األدبية  لفيد أكالد الياني (رسالة القياف نمكذجن
 .عكدية العدد اثنا عشر عاـ خمسة عشر كألفافبالمممكة العربية الس

كالتكرار اإلقناعي في رسائؿ الجاحظ دراسة تداكلية لشفاء بنت أحمد بف 
مجمة كمية العمكـ كاآلداب اإلنسانية جامعة قناة السكيس  -محمد المحسف

، ركَّزت فيو الباحثة عمى ظاىرة التكرار)الشكمي المجمد الثالث كالعشركف
 ية مف آليات اإلقناع المغكية. كالمضمكنى( كآل

كبحث آخر بعنكاف )الخطاب الكصفى في نثر الجاحظ( لييفاء محمد 
المجمد السادس كالعشركف كمية اآلداب جامعة الجاحظ -العدد االكؿ-عبداهلل
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خمسف كثالثكف  –الرياض عاـ أربعة عشر كألفاف ميالدية  –محمد بف سعكد 
 كأربعمائة كألؼ ىجرية.

البحث كقد مكضكع  )الصداقة(  عثر عمى دراسة لرسالةأبيد أنو لـ 
 استفدت مف الدراسات السابقة في التعرؼ عمى مفيكـ "اإلقناع كاإلمتاع" 
كآليات كؿو منيما كالفنكف البالغية التي يغمب عمييا طابع البرىاف كالحجة 

 .كاإلقناع كاإلمتاع
 جبءد ْزِ انذساصخ يف: 

ث في مصنفات الجاحظ، كأسباب اختيار كفييا بياف عف أىمية البح يمذيخ
 المكضكع، كمنيج البحث كالدراسات السابقة فيو.

 : كفيو:ٔمتٓيذ
أ( تعريؼ )اإلقناع كاإلمتاع( كبياف ارتباطيما بالبالغة كاإلشارة إلى  

 بعض الفنكف البالغية التى يغمب عمييا طابع اإلقناع كاإلمتاع.
 لفاتو، ككفاتو".ب( نبذة عف الجاحظ " مكلده، كنشأتو، كمؤ 

ج( عرض لرسالة "الصداقة" بنصيا كما كردت في كتاب الجاحظ" 
 الرسائؿ السياسية".

 د( شرح مكجز لرسالة "الصداقة".
 : تحميؿ الرسالة تحميالن بالغينا كيتضمف ثالث أفكار:املجذث األٔل

 : الدعكة إلى االستئثار بالصديؽ الصدكؽ.أٔلً 
ب
ً
 مف األصدقاء.: الدعكة إلى االستكثار ثبَي
ب
ً
 : تكجيو الجاحظ إلى اختيار أصدقاء تتكافر فييـ صفات معينة.ثبنث

 : سمات كخصائص بالغة الجاحظ في رسالتو. انثبَي املجذث
 كفييا أىـ نتائج الدراسة. خبمتخ

 .ذكر ألىـ مصادر البحث كمراجعو
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 متٓيذ
 ى طشلًٓب فيٓبٔأْ ٔاستجبطًٓب ثبنجالغخ انعشثيخ، تعشيفًٓب، :اإللُبع ٔاإليتبع

ب:
ً
 ٔاصطالد

ً
 -أًٔل: تعشيف اإللُبع ٔاإليتبع نغخ

:
ً
 اإللُبع نغخ

يدكر معنى اإلقناع في المعاجـ المغكية حكؿ الرضى كالقبكؿ 
 كاالطمئناف. جاء في المساف في معنى اإلقناع " قنع بنفسو قنعنا كقنكعنا: 

ا عرفو ابف فارس بأنو: بينم (7)ذؿ لمسؤاؿ""رضي .... كقىنىعى بالفتح يقنع قنكعنا: 
 . (0) عمى الشيء"بالكجو "اإلقباؿ 

ب:
ً
 اإللُبع اصطالد

كرد لو عدة تعريفات حديثة، أما في العصكر القديمة فقد أشار إليو 
ف لـ يضعكا لو ىذا المصطمح، يقكؿ الجاحظ: "إذا كاف المعنى شريفنا  العمماء كا 

 اه، ككاف منزىنا كالمفظ بميغنا، ككاف صحيح الطبع بعيدنا عف االستكر 
 عف االختالؿ، مصكننا مف التكمؼ، صنع في القمب صنيع الغيث في 

 . (6)التربة الكريمة"
ا في تعريؼ اإلماـ الرماني لمبالغة حيث يقكؿ: "إ صاؿ يكنجده أيضن

، فاإلشارة إلى إعماؿ المعاني (6) المعنى إلى القمب في أحسف صكرة مف المفظ"
 إلقناع بيا كشدة تأثيرىا.في القمكب داللة عمى كماؿ ا

                                                           

 لساف العرب مادة) ؽ ف ع(. (ُ)
 مادة ) ؽ ف ع(، دار الفكر، بيركت، لبناف.معجـ مقايس المغة البف فارس  (ِ)
 . ّٖ/ُالبياف كالتبييف لمجاحظ جزء (ّ)
النكت في إعجاز القرآف الكريـ ضمف ثالث رسائؿ في إعجاز القرآف الكريـ لمرماني  (ْ)

 نشر دار المعارؼ . ُٕٔٗ ّد/ محمد زغمكؿ سالمة ط –ت/محمد خمؼ اهلل  ٕٔصػ
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)عممية إيصاؿ األفكار كاالتجاىات كمف تعريفاتو في العصر الحديث
ا عبر مراحؿ معنية، بكجكد شركط  كالقيـ كالمعمكمات، إما إيحاء أك تصريحن

كىك  (7) "مكضكعية كأخرل ذاتية مساعدة، كىذا عف طريؽ عممية االتصاؿ
ا "الجكاب الذم يكجب عمى السائؿ القب  .  (0)كؿ"أيضن

 كمف استعراض بعض التعريفات لمصطمح اإلقناع قديمنا كحديثنا، نجد 
أف التعريفات الحديثة قد استقاىا أصحابيا مف كالـ القدامى أمثاؿ الجاحظ  

 كالرماني.
:
ً
 اإليتبع نغخ

اسـ مف متَّع كأصمو النفع يقاؿ: "امتعتي بأىمي كمالي كغير ذلؾ، 
  .  (6) نتفع بو"اي كالمتاع: كؿ ما 

كأما  .أما في االصطالح فمـ أقؼ لو عمى مفيكـ في كتب البالغة
التي ال تطابؽ الكاقع فالخياؿ التخييؿ كالصكر الخيالية متعددة أىميا فكسائمو 

المصاحب لمصكر البيانية كسيمة لإلمتاع، ككذلؾ الزخرفة المفظية بفنكف البديع 
كاإلنصات، كتييئتو  ستماعتحمؿ المتمقي إلى العجب كالطرب كمكاصمة اال

ا. ةنفسينا لقبكؿ الفكر   التي يحتكم عمييا النص مف كسائؿ اإلمتاع أيضن
نما ىك تذكؽ ذاتي  كالمالحظ أف اإلمتاع ليس لو قكاعد ثابتة كاإلقناع كا 

قناعو بفحكل خطابو مف خالؿ  المنشئيشعر بو  عندما يستطيع إفياـ المتمقي كا 

                                                           

رسالة ماجستير إعداد بك صالح  –مقاربة تداكلية  -السالـقصة إبراىيـ عميو  فياإلقناع (ُ)
 ـ.ََُِ-ـََِٗ، ُٓإشراؼ د/بف عيسى عبد الحميـ ،ا.د عزكز أحمد ص فايزة

 إشراؼ  دكتكراهاالحتجاج العقمي كالمعنى البالغي لناصر دخيؿ فالح السعيدم، رسالة  (ِ)
 جامعة أـ القرل. – ُِّد/ محمد إبراىيـ شادم صػ

 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ، ُالبف سيده، دار إحياء التراث ، بيركت، طػ المخصص (ّ)
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، كيشعر بو المتمقي كبعض كجكه المعاني يةاألساليب البالغية البديعية كالبيان
ا عندما انتفت عنو عناصر الممؿ أثناء تمقي الخطاب مع الفيـ كاإلدراؾ  أيضن

 لمقيمة المرادة المستيدفة بالنص.
 استجبط انجالغخ ثبإللُبع ٔاإليتبع:
رتباطنا كثيقنا حيث" يدكر مفيكـ البالغة حكؿ اترتبط البالغة باإلقناع 

ح كالتكصيؿ كاإلقناع كىذه بالغة نسبية، فميس ىناؾ بالغة البياف كاإليضا
مطمقة تصمح لكؿ زماف كمكاف، فالبالغة بالغات، كلكؿ مقاـو مقاؿ؛ كالمقاـ 
نجاحو"  ليس شيئنا خارجينا؛ بؿ ىك عنصر ضركرم في تشكيؿ الخطاب كا 

 "اإلقناع". كنجاحو يككف بالتأثير في المتمقي كالتأثير فيو ىك(7)
ذا نظرناك  إلى تعريؼ البالغة قبؿ اإلماـ )عبد القاىر( كجدناه قائمنا عمى  ا 

إبراز الغاية مف البالغة، كىي: تكصيؿ الكالـ إلى قمب المخاطب كالتأثير فيو، 
أما بعد اإلماـ فأصبح مفيكميا مصبكغنا بصبغةو عممية ركزت عمى خصائص 

اكيب، كالمقاـ الذم ىذا الكالـ الذم ييقنع كيؤثر في اآلخريف كمعنينا بخكاص التر 
ػ"مقتضى الحاؿ" كأصبح مطابقة ىذا المقتضى  ما عيرؼ بػ يؤدل فيو، كىك

 تشكؿ األساس الذم تقكـ عميو البالغة بأكمميا.
كنظرية النظـ عند اإلماـ عبد القاىر كالتي قامت عمى مراعاة أحكاؿ 

ا نمكذجن  عدي ،  تي (0)الكممات كأحكاؿ انضماميا إلى بعضيا كأحكاؿ المخاطب
 تمقي.كالمي  المنشئبالغينا لمتكاصؿ الفعاؿ بيف 

                                                           

 اإلقناع األدبي كالبالغي كاإلشيارم لمحمد البكزيدم، مقالة. (ُ)
ينظر: تطكر التفكير المغكم )مف النحك إلى المسانيات إلى التكاصؿ( لعبد السالـ عشير  (ِ)

 ، مطبعة المعارؼ الجديدة، الرباط.ٕٕصػ
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 انفٌُٕ انجالغيخ انتي يغهت عهيٓب طبثع اإللُبع ٔاإليتبع:
 األلكاف البالغية التي يغمب عمييا طابع البرىاف كالحجة كاإلقناع 

 :  (7) كثيرة منيا
 : "أف يكرد المتكمـ حجة لما يدعيو عمى طريؽ أىؿ الكالـ"املزْت انكاليي ْٕٔ

بطاؿ دعكل الخصـ بحجة  (0) كفيو يستدؿ البميغ عمى صحة دعكاه كا 
عمى طريؽ أىؿ الكالـ، أم يصكغ كالمو في صكرة أقيسة  منطقية 

النتائج المطمكبة كىذا المكف البالغي  -إذا سممت –تستمـز فييا المقدمات 
 شأنو شأف ألكاف البديع األخرل يككف مقبكالن ما لـ يكف متكمفنا.

 
ً
)كىك أف يدعى لكصؼ عمة مناسبة لو باعتبار  ب دضٍ انتعهيمٔيُٓب أيض

ف كاف عمى جية االستطراؼ، لكف القصد  (6)لطيؼ غير حقيقي( كىك كا 
ىك تحقيقو كتقريره في نفس السامع مع إدخاؿ السركر عميو بيذه العمة 

 ،؛ لذا فحسف التعميؿ مبني عمى االدعاء كاإلصرارالمنشئالتي يسكقيا 
 يحمالف عمى التأثير كاإلقناع.كىما بدكرىما 

، كىك مف األلكاف البديعية التي ليا ٔيُٓب تأكيذ املذح مبب يشجّ انزو ٔانعكش
 تأثير فعاؿ في نفس المخاطب؛  لما ليما مف التأكيد كالمفاجأة كالمباغتة.

يعد الطباؽ كالمقابمة مف المحسنات المعنكية التي  :ٔيُٓب انطجبق ٔاملمبثهخ
كالتقابؿ المفظي فييا يكشؼ عف تقابؿ عميؽ في  ،لفاظتتقابؿ فييا األ
يضاحو فضالن عما  دكرهالمعاني، لو  في تأكيد المعنى المراد كتثبيتو كا 

يضفيو مف مكسيقى تنجذب إلييا األذىاف كتميؿ إلييا القمكب، يقكؿ 

                                                           

 .ُّغة العربية بيف اإلمتاع كاإلقناع  د/ مسعكد أبك دكخة، صػينظر: البال (ُ)
 ـ.ُٕٗٗ -قُُْٕمكتبة ااٌلدابّْ/ْعبد المتعاؿ الصعيدل –اإليضاح ضمف البغية  (ِ)
 .ْْ/ْ( المرجع السابؽ ّ)
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فيك  : " كأما التطبيؽ فأمره أبيف كككنو معنكينا أجمى كأظير،جاحظال
 . (7) ده، كالتضاد بيف األلفاظ المركبة محاؿ"بض الشيءمقابمة 

؛ فالمكسيقى التي تحدث بسبب تماثؿ الكممات في ٔيُٓب اجلُبس ٔانضجع
الجناس تخدع الفكر كتثيره كتيز النفس كتشكقيا؛ ألف ظاىر الكالـ فيو 

بالمعنى الجديد  يفاجئأنو مكرر كال يجني السامع منو غير التطكيؿ ثـ 
، كتأثير النغمات في السجع غير خاؼ إذا  (0) كالمغاير لما سبقو

 استدعاه المعنى ككاف غير متكمؼ.
يككف التضميف مف القرآف الكريـ أك الحديث ٔيُٓب انتضًني ٔاللتجبس: 

الشريؼ دكف أف يشعر المتكمـ بذلؾ، كاالقتباس يككف مف الشعر كالنثر 
ة كيجعالنو كما مف شؾ أف االقتباس كالتضميف يكسباف الكالـ قكةن كبالغ

 محؿ قبكؿ لدل السامع بسبب قدسيتو أك تاريخيتو.
التكرار مف الكسائؿ اإلقناعية التي ليا قيمة فنية تكشؼ عف ٔيُٓب انتكشاس: 

كظيفتو التعبيرية كالنفسية ،فعناية المنشئ جعمتو يتبع كؿ الكسائؿ الكفيمة  
كقد كرد  (6) لى المتمقيف كمف أسرع ىذه الكسائؿ ) التكرار(إبتكصيمو 

ا في الشعر الجاىمي،  التكرار في القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ كأيضن
كغير ذلؾ مف الكالـ المنثكر الراقي. كمقامات التكرار التي منيا التبميغ 

عتبار، كالذب عف كاإلنذار، كالتعميـ كالتمقيف، كالدعكة إلى التفكر كاال

                                                           

تعميؽ محمكد محمد شاكر َِينظر: أسرار البالغة اإلماـ عبد القاىر الجرجانى ص (ُ)
 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُِْ- ُمطبعة المدني طػػ

 .ُٕالى ص ٕينظر: المرجع السابؽ بتصرؼ مف صػػػػ (ِ)
ينظر: تعريؼ ابف فارس لمتكرار في الصاحبى في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف  (ّ)

 ـ.ُٕٕٗ-قُُْٖ-ُنشر محمد عمى بيضكف ط -ُٖٓ/ُالعرب 
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كشؼ عف دكره الحرمات، كالدفاع عف الحقكؽ،  كؿ ىذه المقامات ت
 المؤثر في النفكس كالعقكؿ.

يدخؿ تحت المثؿ التشبيو بأنكاعو كاالستعارة بأنكاعيا فاالستعارة  ٔيُٓب املثم:
ىى" ضرب مف التشبيو كنمط مف التمثيؿ، كالتشبيو قياس، كالقياس 

فيو التركيز  يبدك جاحظ، كىذا التعميؿ مف ال(7) يجرل فيما تعيو القمكب"
رىاف الذل ييدؼ إلى كسب قبكؿ المستمع لمحتكل ما عمى اإلقناع كالب

 .(0) يمقى إليو
عف التأكيد  جاحظيقكؿ ال ٔيٍ ٔصبئم اإللُبع يف إثجبد املعبَى )انكُبيخ(

المصاحب لمكناية: "أما الكناية فإف السبب في أف كاف لإلثبات بيا مزية، 
 أف إثبات -إذا رجع إلى نفسو-تككف لمتصريح أف كؿ عاقؿ يعمـ  ال

يحائيا بما ىك شاىد في كجكدىا آكد كأبمغ في  الصفة بإثبات دليميا كا 
ا غفنال  .(6) الدعكل مف أف تجئ ىكذا ساذجن

ب ثعض ٔجِٕ عهى املعبَي
ً
مثؿ القصر، كالتقديـ كالتأخير، كاألساليب  ٔيُٓب أيض

 اإلنشائية  طمبية كغير طمبية مثؿ القسـ كاالستفياـ كالنيي كاألمر.
الحجة الكاممة كالتأكيد البالغ الذم يقنع المخاطب  المنشئحيث يجد 

 كيؤثر في مكقفو.
ألف التأثير كاإلقناع ال يقكماف عمى  ٔيُٓب مجبل انعجبسح ٔثالغخ األصهٕة:

ا عمى مستكل القمب كالشعكر كعنصر  ؛فقط مستكل العقؿ نما تتـ أيضن كا 

                                                           

 .َِأسرار البالغة ص (ُ)
 .ُّٔع صينظر: البالغة العربية بيف اإلمتاع كاإلقنا (ِ)
مطبعة المدنى  -ينظر: دالئؿ اإلعجاز لعبد القاىر الجرجاني تعميؽ محمكد محمد شاكر (ّ)

 ـ. ُِٗٗىػػ /ُُّْ-ّط ِٕصػ
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 األسمكب يحتؿ الصدارة في البالغة العربية
ؿى الصكر البيانية كالمحسنات البديعية جماؿ نستطيع القإكب كؿ أف جي

 كبعض كجكه عمـ المعاني تمارس التأثيرية كاإلقناع إذا جاءت غير متكمفة.
 َجزح عٍ اجلبدظ: -ة 

عثماف، عمرك بف بحر بف محبكب بف فزازة، الميثي، البصرم،  ىك أبك: امسّ
 . (7) الكنائي، المعركؼ بالجاحظ

 -ىػ (َُٓ(ىػ ػكقيؿ )ُْٖقيؿ عاـ)(ىػ ك ُْٓكلد بالبصرة عاـ )
 ـ(، ككانت البصرة قبمة الفقياء كاألدباء.ِٕٔ)

ككاف الجاحظ شديد التعمؽ بيا، قاؿ عنيا:" إفَّ العراؽى عيفي الدنيا، 
  .  (6) "كسماىا اليعقكبي مدينة الدنيا ،(0) كالبصرةى عيفي العراؽ

 َشأتّ ٔديبتّ:
كميمو إلى اليزؿ كالفكاىة، كظير نشأ بالبصرة فقيرنا، كعيرؼ بخفة الدـ، 

 ذلؾ في كتاباتو عمى اختالؼ مكاضيعيا.

                                                           

 ػ.ِٕ/ُالبياف كالتبييف لمجاحظ  (ُ)
 بيركت. –دار صادر  -َْٕ/ّ*كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، البف خمكاف 

-ُت/ محمد عمي البيجاكم طػ ِْٕ/ّي في نقد الرجاؿ، لمذىب االعتداؿ*ميزاف 
 لبناف. –بيركت  –دار المعرفة لمطباعة كالنشر  -ـُّٔٗ -ىػُِّٖ

ينظر ثمار القمكب في المضاؼ كالمنسكب، لعبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ الثعالبي  (ِ)
 .القاىرة -دار المعارؼ – ُِٕصػ

دار الكتب  – ُطػػ -ُٗٓينظر البمداف، ألحمد بف أبي يعقكب بف كاضح الكاتب صػ (ّ)
 لبناف. –بيركت  –العممية 
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المغة عمى شيكخ  كمبادئطمب العمـ في سف مبكر، فقرأ القرآف الكريـ 
بمده، إال أف فقره كيتمو حاال دكف تفرغو لطمب العمـ، فصار يبيع السمؾ كالخبز 

 . (7)يستطيع قراءتو في النيار كبالميؿ يقصد دكاكيف الكراقيف فيقرأ منيا ما
 شيٕخّ:

لمَّا كانت العراؽ قبمة العمماء كاألدباء في أياـ الجاحظ ساعده ذلؾ عمى 
لتقاء بالعمماء ممف يسكنكف بيا أك يأتكف إلييا، كقبؿ العراؽ كاف يأتي مربد اال

 .(0) البصرة، فيأخذ المغة مشافيةن كتينسب إليو الفرقة الجاحظية
افة العربية بؿ اتصؿ بثقافات أخرل غير لـ يقتصر الجاحظ عمى الثق

العربية منيا الفارسية كاليندية عف طريؽ قراءة أعماؿ مترجمة أك مناقشة 
المترجميف أنفسيـ، كتدكينو في كتابو المحاسف كاألضداد بالمغة الفارسية تدلؿ 

 كما قرأ البف المقفع. عمى إجادتو لمغة الفارسية،
كالكثير مف الثقافات غيرىا؛ فناقش  كذلؾ تعرؼ عمى الثقافة اليكنانية

 عمماء الطب. مف سحاؽ كسممكيو ككانا إبف احنيف 
بي عبيدة، كاألصمعي، كأبي زيد ألكما تتممذ في المغة العربية 

 األنصارم.

                                                           

ينظر تاريخ بغداد كذيكلو، ألبي بكر أحمد بف عمى بف ثابت بف أحمد بف ميدم  (ُ)
 – ُطػػ  -دراسة كتحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا  َِٖ/ُِالخطيب البغدادم 

 ق.ُُْٕ
أبك عبداهلل ياقكت بف  معجـ األدباء ) إرشاد األريب إلى معرفة األديب( لشياب الديف (ِ)

بيركت  –دار الغرب اإلسالمي  – َُُِ/ٓعبداهلل الركمي الحمكم ت/إحساف عباس 
 ـ. ُّٗٗ -ىػ ُُْْ -ُط –

بيركت  –دار إحياء التراث العربي  – ٕ/ٖ*معجـ المؤلفيف، لعمر رضا كحالة 
 نشر مكتبة المتنبي. -ـُٕٓٗ
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كدرس النحك عمى األخفش، كعمـ الكالـ عمى يد إبراىيـ بف سيَّار بف 
 النَّظاـ . ىانئ

ف الييثـ بف عيدم، كما أخذ عمكـ الفقو كأخذ األخبار كاألنساب كالشعر م
كعمكـ الحديث عف أبي يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ القاضي، كأخذ عف يزيد بف 

 . (7) ىاركف الفقو
 يؤنفبد اجلبدظ:

كاف الجاحظ مف بحكر العمـ، كتصانيفو كثيرة جدنا، قيؿ لـ يقع بيده كتاب 
ـ، كاألدب، كالسياسة، كتنكعت مؤلفاتو في عمـ الكال (0) قط إال استكفى قراءتو

كالتاريخ، كاألخالؽ، كالنبات، كالحيكاف، كالصناعة، كالنساء، كغيرىا، كأحصى 
كيشير ابف (6) ياقكت الحمكل آثار الجاحظ قائنال: )ىذا فيرست كتب الجاحظ

حجر صاحب لساف الميزاف إلى إحصاء ابف النديـ صاحب الفيرست آثار 
كبمغت آثاره المطبكعة  (6) كسبعكف (الجاحظ فيقكؿ:) كتبو كىى مائة كنيؼ 

 سبعة كخمسيف، كأشيرىا.
المحاسف كاألضداد، التربيع كالتدكير، في الفمسفة الطبيعة. أخالؽ  

الممكؾ، البرصاف كالعرجاف كالعمياف كالحكالف، المختار في الرد عمى النصارل، 
، كتاب الدالئؿ كاالعتبار عمى الخمؽ كالتدبير، البخالء فمسفة الجد كاليزؿ،

                                                           

مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ ت/  - ِٔٓ/ُُراجع سير أعالـ النبالء لمذىبي (ُ)
ـ كمعجـ ُٖٓٗ -ىػػ َُْٓ - ّطػػ –الرسالة  مؤسسةنشر  –شعيب األرناؤكط 

 . َُُِ/ٓاألدباء 
 .ٕ/ٖكمعجـ المؤلفيف  ِٔٓ/ُُينظر سير أعالـ النبالء، لمذىبى  (ِ)
 .ُُِٓ/ٓراجع معجـ األدباء  (ّ)
ـ ُُٕٗ ِرة المعرفة النظامية، ط،ت/دائ ّٕٓ/ْالبف حجر العسقالنى  لساف الميزاف، (ْ)

 نشر دار الكتب العممية. ْ/ُق، كينظر الحيكاف لمجاحظ َُّٗ–
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التابع في أخالؽ الممكؾ،  رسائؿ الجاحظ )األكؿ، كالثاني(،  رأم الجاحظ في 
معاكية كاألمكييف، الحيكاف،  الجاحظ كمجتمع عصره في بغداد، سمكة الخريؼ 

يف، يبمناظرة الربيع كالخريؼ، مسامرة الصيؼ، األمؿ كالمأمكؿ، البياف كالتب
يب األخالؽ، الحنيف إلى األكطاف، التبصرة بالتجارة، كتاب العثمانييف، تيذ

، الطبائع، المعرفة، كتاب جكابات كتاب المعرفة، الرد كالمتنبئالبغاؿ، النبيء 
، كتاب مسائؿ القرآف، القكؿ المفيد كتاب نظـ القرآفعمى أصحاب اإللياـ، 

 كسيمة العبيد في عمـ التكحيد. المسماةعمى الرسالة 
 ياليخ شخصيخ اجلبدظ :

نذ نعكمة أظافره إلى القراءة، كحب العمـ، كالزمو ذلؾ حتى ماؿ الجاحظ م
نياية عمره. كقد قيؿ: إنو كاف ال يكتفى بالكتاب أك الكتابيف في يكـ كاحد، بؿ 
كاف يبيت في دكاكيف الكرَّاقيف يطالع ما فييا مف كتب؛ ليشبع نيمو. كمىٍف ىذا 

لذم زاد مف ثرائيا شأنو البد أف تتككف عنده معارؼ طائمة، كثقافة ىائمة، كا
حرصو عمى  االتصاؿ بعمماء عصره في كؿ مكاف في حمقات العمـ المسجدية، 

كؿ ما يخص المغة  فيكقد مكنو ذكاؤه الحاد مف متابعة محاضرات العمماء 
تيتـ بمشكالت المسمميف،  التيالعربية كالشعر، كااللتحاؽ بحمقات المعتزلة 

ا كبالكعي اإلسالمي في تمؾ اآلكنة حتى أ صبح مف أفضؿ كتَّاب عصره، منتيجن
ا بحثينا مضبكطنا دقيقنا استطاع فيو بحسو المرىؼ أف يكسكه  في كتاباتو منيجن
حمة مف الحسف كالطرافة بتمؾ الصبغة األدبية الجمالية مما جعؿ ليا طابعنا 
ا مميزنا ىك سبب ميؿ القمكب إلييا، كمتعة النفس عند مطالعتيا، كنستطيع  خاصن

ف كنت في ىذا أف نقكؿ:  إف الجاحظ حالة مف النبكغ كاتقاد القريحة الخارؽ. كا 
المكضع أترجـ إحساسي بالجاحظ مف خالؿ ما طالعتو كقرأتو عنو، كلست 
عارضة ما سطره العمماء في كتبيـ عف الجاحظ إال أننى لـ أجد مف العبارات 

لرائعة حقو، كيحيط بكصفو، كيترجـ إحساسي مثؿ العبارات ا جاحظما يكفي ال
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" أبك عثماف الجاحظ، خطيبي المسمميف، أكردىا ياقكت الحمكم يقكؿ فييا:  التي
كشيخي المتكمِّميف، كمىٍدرىهي المتقدميف كالمتأخِّريف. إف تكمَّـ حكى سحباف في 
ف جدَّ خرج في مسؾ عامر بف  ف ناظر ضارع النَّظَّاـ في الجداؿ، كا  البالغة، كا 

ف ىىزىؿى زاد عمى  كاح، كشيخ عبد قيس، كا  مزبد، حبيب القمكب، كمزاج األرَّ
األدب، كلساف العرب، كتبو رياضه زاىرةه، كرسائمو أفنافه مثمرةه، ما نازعو منازعه 
إال رشاه أنفان، كال تعرَّض لػو منقكصه إال قدَّـ لػو التَّكاضع استبقاءن. الخمفاء 

ة تسمِّـ لو، كالعامَّة تعرفو، كاألمراء تصافيو كتنادمو، كالعمماء تأخذ عنو، كالخاصَّ 
مىعى بىٍيفى المساف كالقمـ، كبىٍيفى الفطنة كالعمـ، كبيف الرأم كاألدب، كبيف  تحبُّو. جى
النثر كالنظـ، كبيف الذكاء كالفيـ، طاؿ عمره، كفشت حكمتو، كظيرت خمَّتو، 

           .(7) " ككطئ الرِّجاؿ عقبو، كتيادكا أدبو، كافتخركا باالنتساب إليو
 بتّ:ٔف

التقط الجاحظ أنفاسو األخيرة بيف صفحات العمـ الذم عاش ألجمو كمات 
، كمقاالت، كأفكار، خالدة ال تمكت. حقنا ىك  بسببو، مخمفنا بعده كتبنا، كرسائالن

 البياف، شييد الكتب. فجزاه اهلل عف كؿ مف انتفع بعممو خير الجزاء. عبقرم
لعباسييف، كتكفي في خالفة كلد الجاحظ في خالفة الميدم ثالث الخمفاء ا

الميتدم باهلل، فعاصر بذلؾ اثنى عشر خميفة عباسي، أصيب بالفمج في أكاخر 
أيامو، كلكف لـ يكف ىذا سبب كفاتو بؿ كاف سبب كفاتو العمـ حيث سقطت 
ماـ الفصاحة الذل قتمتو  مجمدات العمـ عميو، حتى قيؿ عنو: أنو رائد النثر كا 

 .(0) ق كعمره ست كتسعيف سنةِٓٓق كقيؿ َِٓ -ـٖٖٔكتبو، كتكفي عاـ 

                                                           

 . ُُِّ/ صػ  ٓمعجـ األدباء لياقكت الحمكم جزء  (ُ)
 .ُّْ/ٗكسير أعالـ النبالء  ُُِٔ/ٓينظر معجـ األدباء  (ِ)
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 َص سصبنخ انصذالخ:
"كلعمرم ما يكاد ذلؾ يجيء إاٌل في أقٌؿ األمكر، ] كما كثر مجيء 
نما األشياء بعكاٌميا. فال تككنف  الٌسالمات إاٌل لمف أتى األمكر[ مف كجكىيا كا 

د بمكتو في لشيء مٌما في يدؾ أشٌد ضٌنا، كال عميو أشٌد حدبا، منؾ باألخ الذم ق
الٌسٌراء كالٌضٌراء، ]فعرفت مذاىبو[ كخبرت شيمو، كصٌح لؾ غيبو، كسممت لؾ 
ناحيتو؛ فإنما ىك شقيؽ ركحؾ كباب الٌركح إلى حياتؾ، كمستمٌد رأيؾ كتكأـ 
عقمؾ. كلست منتفعا بعيش مع الكحدة. كال بٌد مف المؤانسة، ككثرة االستبداؿ 

ؾ أخ فكف بو أشد ضٌنا منؾ بنفائس تيجـ بصاحبو عمى المكركه. فإذا صفا ل
أمكالؾ، ثـٌ ال يزٌىدٌنؾ فيو أف ترل منو خمقا أك خمقيف تكرىيما؛ فإٌف نفسؾ التي 
ىي أخٌص النفكس بؾ ال تعطيؾ المقادة في كٌؿ ما تريد، فكيؼ بنفس غيرؾ! 

مف لؾ بأخيؾ »كبحسبؾ أف يككف لؾ مف أخيؾ أكثره، كقد قالت الحكماء: 
 « .لٌرجاؿ الميٌذبأٌم ا»، ك « كٌمو

ثـ ال يمنعؾ ذلؾ مف االستكثار مف األصدقاء فإنيـ جند معٌدكف ]لؾ[ 
ينشركف محاسنؾ، كيحاٌجكف عنؾ. كال يحممٌنؾ استطراؼ صديؽ ثاف عمى 
ماللة لمٌصديؽ األكؿ؛ فإف ذلؾ سبيؿ أىؿ الجيالة، مع ما فييا مف الدناءة 

 كاهلل يكفقؾ.كسكء التدبير، كزىد األصدقاء جميعا في إخائؾ. 
 كستجد في الناس مف قد جٌربتو الٌرجاؿ قبمؾ، كمحضو اختبارىـ لؾ.

فمف كاف معركفا بالكفاء في أكقات الٌشٌدة كحاالت الضركرة، فنافس فيو 
كاسبؽ إليو؛ فإٌف اعتقاده أنفس العقد. كمف باله غيرؾ فكشؼ عف كفر الٌنعمة 

نما يميؿ مع الٌرجحاف:  يذٌؿ عند الحاجة كيشمخ مع كالغدر، ال يفي ألحد، كا 
 . (7) فاحذر ذلؾ االستغناء.

                                                           

 . ٖٓ، ْٖالرسائؿ السياسية لمجاحظ صػػ(ُ)
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 :ششح يٕجز نشصبنخ انصذالخ 
في بداية الرسالة ينص الكاتب عمى أنو مف الكاجب عمى المرء حسف 
نو لربما  االرتياد لمكضع البغية، كأف يتبيف أسباب األمكر، كيميد لعكاقبيا، كا 

مكر مف كجكىيا، كلكف ىذا في األ يأتياتفقت األمكر لإلنساف الجاىؿ الذل ال 
نما الكثير الغالب  السالمة لمف أتى األمكر مف كجكىيا  مجيءأمكر قالئؿ، كا 

ثـ قرر أف العبرة في األمكر الشائع فييا تمييدنا لمحديث عف الشائع في أخالؽ 
األخ أك الصديؽ، كأنو ما مف شيء يستحؽ التمسؾ بو أكثر مف األخ الذل 

رخاء؛ فثبتت براءتو مف العيكب كالنقائص، كعيرفت شيمو أيختيبر في النعمة كال
، الرأمكمذاىبو، كىك بيذا شقيؽ لمركح كمدخؿ السركر في الحياة، كمنو ييستمد 

ثـ بيَّف ضرر الكحدة كأىمية المؤانسة كمخاطر كثرة استبداؿ األصدقاء؛ ليخمص 
مقيف في الصديؽ مكركىاف، ال يضير؛ الستحالة  مؽ أك خي كجكد بأف كجكد خي

أف تينفر مف كثرة األصدقاء،  ينبغيالرجؿ الكامؿ، كأف مثؿ ىذه الحقيقة ال 
كعمؿ ذلؾ بأنيـ جندنا لإلنساف، كأخيرنا يعقد مقارنة بيف صنفيف مجربيف مف 

 الرجاؿ أحدىما يجب المنافسة فيو، كاآلخر يجب الحذر منو.
 

 
* * * * * * 
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 املجذث األٔل
 الخ"انتذهيم انجالغي نشصبنخ "انصذ

 انذعٕح إى الصتئثبس ثبنصذيك انصذٔق. انفكشح األٔى:
 "  ولعمري ما يكاد ذلك يجيء إّلا في أقلا األمور" 

رسالة "الصداقة" بأسمكب مف أساليب اإلنشاء غير الطمبي،  جاحظبدأ ال
" كالذم يعد مف أقكل األساليب في تككيد األخبار الداخمة لعمريكىك القسـ بػ "
" عمييا، كالعىمٍ  ـٍ ىك" العىٍمري ري كالعيٍمر كالىما كاحد إال أف الميستعمؿ في القىسى

بالفتح ككأنيـ آثركا المفتكح؛ لخفتو، ككثرة دكرانو عمى األلسنة، كخبره محذكؼ، 
ما يكاد )، كجكاب القسـ  (7)تقديره لعمرم قسمي أك ما أحمؼ بو أك ما أقسـ بو

ء ذلؾ إال في أمكر قالئؿ، نفى أف يجي ،ذلك يجيء إّلا في أقلا األمور(
كالمشار إليو باسـ اإلشارة " ذلؾ" ىك اتفاؽ األمكر لمف يعمؿ بالتفريط كال يأخذ 
، كال يقدـ الحذر كذلؾ مستفاد مف قكلو في الرسالة السابقة لرسالة  بالحـز

كاعمـ أف المقادير ربما الصداقة كىى رسالة ) معرفة األمكر الغائبة ( كنصيا:" 
تقدر الحكماء، فناؿ بيا الجاىؿ في نفسو المختمط في تدبيره،  جرت بخالؼ ما

تكاؿ ما ال يناؿ الحاـز األريب فال يدعكنؾ ما ترل مف ذلؾ إلى التصنع كاال
عمى مثؿ تمؾ الحاؿ، فإف الحكماء قد أجمعت أف مف أخذ بالحـز كقدـ الحذر 

ا ممف فجاءت المقادير بخالؼ ما قدر، كاف عندىـ أحمد رأينا، كأكجب عذرن 
ف اتفقت لو األمكر عمى ما أراد ولعمرى ما يكاد ذلك "  (0) "عمؿ بالتفريط كا 

                                                           

باب: العيف، مادة  الرازممحمد بف أبى بكر بف عبد القادر  ينظر مختار الصحاح لمشيخ (ُ)
 ُط ّٔٓ/ِ لمزمخشرمـ كالكشاؼ ََِّ-ق ُِْْ)ع ـ ر( دار الحديث 

ـ رتبو كضبطو محمد عبد السالـ شاىيف دار الكتب العممية ُٓٗٗ-قُُْٓ
 لبناف.-،بيركت

 .ّٖ، ِٖالرسائؿ السياسية لمجاحظ صػ  (ِ)
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" مؤكدنا الشيخ بيذا المطمع أف اتفاؽ األمكر لمف يعمؿ يجيء إّل في أقل األمور
بالتفريط ال يجيء إال في أمكر قالئؿ، ككسيمة التككيد القسـ كأسمكب القصر" 

مجاىؿ عمى أمكر قالئؿ قصر صفة عمى بما ك إال" حيث قصر اتفاؽ األمكر ل
المخاطب منزلة مف ينكر الخبر؛ فآثر  جاحظمكصكؼ قصرنا حقيقينا، كقد نزؿ ال

تستخدـ حيث يجيؿ المخاطب  التي كاالستثناء النفيالتعبير عف معناه بطريقة 
 . (7) الخبر أك ينكره أك لما نزؿ ىذه المنزلة

 ىيعمى أف حاؿ المخاطب قصدنا إلى التأكيد المصاحب ليذه الطريقة 
الداعية إلى التأكيد، كيمكف أف يككف التككيد راجعنا إلى حالة المتكمـ، فعمؽ 

بالمعنى مع سيطرة المعنى عميو كتأثره بمضمكف الخبر كتعمؽ  جاحظإحساس ال
نفسو بو ىك الدافع إلى التككيد، كقد أشار كثير مف البالغييف المحدثيف إلى 

يـ بأف دائرة التككيد ليست قاصرة عمى حاؿ ذلؾ عندما صرحكا في كتب
ا لما يحتكيو مف أخبار  المخاطب فحسب بؿ حاؿ المتكمـ كحاؿ الكالـ أيضن

 (0) يمة يجب أف تصاغ بطريؽ أككد مف األساليب البالغية المفيدة لمتككيدم
 في نفس المتمقي فيحسف تقديرىا. المنشئحتى تنطبع انفعاالت 

ا لو بتنزيؿ بيعد سـ ااكتعريؼ المسند إليو ب إلشارة الداؿ عمى البعد تعظيمن
الدرجة كعمك المنزلة منزلة بيعد المسافة، كتقديمو عمى الفعؿ يجيء؛ ألنو 
ذا كاف المشار إليو ىك اتفاؽ  المحكر الذل يدكر عميو الحديث، كىك المقصكد كا 

                                                           

 . ِّّينظر دالئؿ اإلعجاز  ص (ُ)
الطبعة  –مكتبة كىبة  ُٗينظر خصائص التراكيب د/ محمد محمد أبك مكسى صػ (ِ)

 ـ.َََِ -ىػ ُُِْالخامسة 
 *مف أسرار البالغة بالحركؼ المشبية بالفعؿ )إف كأخكاتيا( في القرآف الكريـ 

 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْ – ُطػ ّْد/  ىاشـ محمد ىاشـ صػ
 مطبعة التركي.– ُٔ*الحركة األسمكبية د/ عبدالرازؽ فضؿ صػ
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حى األمكر لمجاىؿ الذل يعمؿ بالتفريط فإف إسناد المجيء إليو مجاز بتشبييو ب
ثبات المجيء إليو تخييؿ استطعنا مف  كالمجيءيصح كقكع الذىاب  منو كا 

ا بادينا جمينا عف طريؽ التجسيد المستفاد  (7) خاللو رؤية المعنى المطيؼ مجسمن
 باالستعارة المكنية.

كنممح في العبارة استعارة أخرل كلكنيا تبعية في الحرؼ "في" الداؿ عمى 
" بتشبيو األمكر بظركؼ ّل في أقل األموريجيء ذلك إالظرفية في قكلو: "

حقيقية يصح دخكؿ " في" عمييا كالجممة قد اشتممت عمى كسيمتيف مف كسائؿ 
ذا كاف اتفاؽ األمكر لمجاىؿ في أمكر  التككيد ىي القسـ كالقصر، كاستعارتيف كا 

 قميمة فإف الكثير الغالب مجيء السالمة لمف أتى األمكر مف كجكىيا. 
" لعمريأسمكب اإلنشاء غير الطمبي كىك القسـ بػ " جاحظلكىنا قد كٌظؼ ا

" كالتككيد النابع مف أسمكب القصر بالنفي كاالستثناء يجيءثـ االستعارة في "
إلقناع المخاطب كتييئتو لقبكؿ فكرتو المطركحة مع إمتاع المخاطب بذلؾ 

 التخييؿ النابع مف االستعارة المكنية.
"  إّلا لمن أتى األمور من وجوىيا وما كثر مجيء الساالماتيقكؿ:" 

المبنية عمى طريؽ القصر بػػ "ما ك إال" فقصرت كثرة مجيء السالمات عمى 
مف أتى األمكر مف كجكىيا قصر صفة عمى مكصكؼ قصرنا حقيقينا، كلفظة 

وما في الجممة األكلى " (0) مى المقاربة مف الفعؿ أك الدنك منوع" تدؿ يكاد"
،  " كالقربيكاد ذلك يجيء مف الفعؿ يدؿ عمى قمة حدكثو أك عدـ حدكثو أصالن

                                                           

 .ّْينظر أسرار البالغة صػ (ُ)
ينظر شرح تسييؿ الفكائد، لمحمد بف عبداهلل بف مالؾ الطائي الجياني أبك عبداهلل جماؿ  (ِ)

، ت/ عبدالرحمف السيد ، كد/محمد بدكم المختكف نشر ىجر لمطباعة  ّٖٗ/ُالديف 
 كالتكزيع كاإلعالف.
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"، ففي المفظتيف طباؽ وما كثر مجيءكىذا يضاد كثرة المجيء في قكلو: "
 ما كثر " يقؿ، كىك مطابؽ لمعنى " يكاد يجيءألف المعنى في " (7)خفي

"؛ ألف معناىا يكثر كال شؾ أف الجمع بيف األضداد يعطي العبارات  مجيء
ا باإلضافة إلى تأكيد المعنى كتقكيتو بسبب التقابؿ المفظي في جماالن أسمكبين 

ككسيمة اإلقناع ىنا فف مف فنكف  (0) كالـ كاحد كمكاجية كؿ نقيض بنقيضو
البديع كىك المقابمة التي أدت مع التأكيد إلى جذب انتباه السامع كميؿ قمبو إلى 

ألكلى ألف المعنى في المعنى المؤدل بيا. كالجممة الثانية تقرر معنى الجممة ا
  من وجوىيا يكثر مجيء السالمات لمن أتى األمورالجممة الثانية 

كالمراد بالجممة األكلى يقؿ اتفاؽ األمكر لمجاىؿ ألنو ال يأتييا مف كجكىيا؛ 
 ففييا تأكيد كتقرير. 

يعكد عمى األمكر، أم كجكه األمكر فإثبات  (6)كالضمير في كجكىيا
ى تشبيو األمكر بحي لو أعضاء، منيا: الكجو الذم الكجكه لألمكر تخييؿ عم

ييتكجو إليو إذا قيصد، كالمراد أف السالمة في األمكر ال تتحقؽ إال إذا نجح المرء 
في تحديد الجية التي يجب أف يأتي األمكر منيا، كما إذا قصدت إنساننا أقبمت 

 عميو كتكجيت إليو.
                                                           

 عبد المتعاؿص المفتاح  في عمـك البالغة لألستاذ / ينظر في ذلؾ بغية اإليضاح لتمخي (ُ)
 ـ ، نشر مكتبة اآلداب.ُٕٗٗ -ىػُُْْ، ٔ/ْالصعيدم 

مطبعة األمانة  ّٕينظر مباحث في كجكه تحسيف الكالـ، أ.د/ رفعت السكداني صػ (ِ)
 ـُُٗٗىػ /ُُُْ-ُطػ

 نصؼعبد الم عبد الحافظ*عناصر اإلبداع الفني في نكبة دمشؽ، ألحمد شكقي د/ 
 مكتبة اآلداب. ِٔصػ

الذم تقصده ، كجية األمر:كجيو كالجية  الكالـ: السبيؿكىٍجوي كؿَّ شيء: مٍستٍقبىميو ، ككجو (ّ)
 )ك ج ق( . لساف العرب مادة –و إليو كتقصده كالكجية جميعنا: المكضع الذم تتكج
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ى لتأتي األمكر حتى قصد الدقة فى تحديد الجية المثم جاحظككأف ال
تتحقؽ السالمة، فكما أف لكؿ حي كجو يتميز بو؛ فمألمر كجينا يتميز بو عف 

 غيره مف األمكر كتتحقؽ بو سالمة القصد.
كىذا التخييؿ المصاحب لممجاز فيو إمتاع لنفس المخاطب أدل إلى نفي 

 عناصر الممؿ عنو.
نما صدَّر ال القصر، الذم رسالتو بجممتيف بنيتا عمى أسمكب  جاحظكا 

طريقو النفي كاالستثناء كالذم يفيد التضاد كالتالحـ فأبرز الجماؿ فييا؛ "ألف 
الجماؿ يكمف باالتفاؽ المتالئـ بيف الجمؿ المتغايرة، فالجمع في أسمكب القصر 

كلما  (7) بيف النفي كاالستثناء يظير عبقرية المبدع كقكة تأثيره عمى النفكس"
عمى األمكر كاألشياء كاألشخاص إنما بالشائع  كاف العقؿ يقضي بأف الحكـ

المشيكر فييا، أما كجكدىـ عمى حالة استثنائية فيجب أال تككف سبيالن لمحكـ 
نما األشياء بعواميابيا، قاؿ اإلماـ: "  " بالعطؼ عمى الجممة السابقة  وا 

لمتكسط بيف الكماليف التفاؽ الجممتيف في الخبرية لفظنا كمعنى كقد غاير 
في ىذه الجممة الثالثة طريؽ القصر عف سابقتييا حيث استخدـ فيو  ظجاحال

"إنما"؛ لككف مضمكنيا مما ال ييجيؿي عند الجميع كال يستطيع المخاطب كال 
،كالمقصكر ىك الحكـ عمى األشياء، كالمقصكر عميو (0) دفعو أك إنكاره القارئ

 ككنو بعكاميا قصرنا حقيقينا تحقيقينا.

                                                           

الجامعة ينظر تجميات الجماؿ في أسمكب القصر د/ عبدالرحيـ محمد اليبيؿ، مجمة  (ُ)
المجمد التاسع عشر، العدد الثاني  – ٖٕٗاإلسالمية، سمسمة الدراسات اإلنسانية صػ 

 ـ.ََُِيكنيك 
 .َّّراجع دالئؿ اإلعجاز صػػ (ِ)
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ذا كاف األمر كذ  فاللؾ أم أف العبرة في األمكر بالسائد المشيكر فييا" كا 
ناىينا المرء عمى  (7) "تكونن لشيء مما في يدك أشد ضًنا وّل عميو أشد حدًبا

ا كؿ الحرص عمى شيء أكثر مف  سبيؿ النصح كاإلرشاد بأال يككف حريصن
حرصو عمى "األخ"، أم الصديؽ الذم عرفت مذاىبو كخبرت شيمو، فالنيي قد 

مف معناه الحقيقي إلى معنى مجازم كىك النصح كاإلرشاد كالمعنى: ال خرج 
تكف أكثر بخالن كتمسكنا بشيء أكثر مف تمسكؾ باألخ أك الصديؽ كالممكية 

" إنما تصدؽ عمى األشياء الحسية التي يصح مما في يدكالمعبر عنيا بقكلو: "
 جكىر  ألف الصديؽ ؛فييا أف تيممؾ أما في الصديؽ فعمى سبيؿ المجاز

 كالبخؿ عرض.
في " دكف غيرىا مف األلفاظ  كىناؾ مندكحة كراء استعماؿ لفظة " الضَّ

في إنما يطمؽ عمى النفيس مف األشياء  والدالة عمى المعنى نفس  كىي أف الضَّ
كالمعنى: ال يستحؽ شيء بأف تككف أكثر بخالن بو إال الصديؽ؛ لمكانتو 

 " مجاز مرسؿفي يدك " إلنساف بقكلو:منؾ كمكقعو في قمبؾ كالتعبير بما عند ا
عالقتو الجزئية كاليد جزء مف اإلنساف، كالمقصكد "حكزتؾ" كليس اليد 
الجارحة حقيقة كيمكف حمؿ العالقة عمى اآللية؛ ألنو إذا كاف المعنى المراد 
"حكزتؾ أك ممكؾ" فإف اليد ىي كسيمة التممؾ كأداتو، كبيا يككف، كالعالقات 

ذا كاف المشيكر في المجاز باليد عالقة تتعدد باحتماؿ الس ياؽ كالمقاـ ليا، كا 
" أم بخالن ضًناككممة " (0) السببية إال أف المقاـ ىنا ليس فيو إشارة لمسببية

ا لممجاز، كفي المجاز مبالغة في الداللة عمى االستئثار  كتمسكنا تعد ترشيحن
ممة شديدة التأكيد بالصديؽ ذات أثر في جعؿ المجاز رائعنا خالبنا مع جعمو الج

                                                           

نةي: كؿ ذلؾ مف اإلمساؾ كالبخؿ (ُ) ٌف كالمضَّ نةي كالضَّ  لساف العرب مادة )ض ف ف(. -الضَّ
 ْطػ ّٕٔ،ّٔٔبياني، ألبي مكسى صػ، كالتصكير الّْٓراجع: أسرار البالغة صػ (ِ)

 مكتبة كىبو.
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عمى المعنى المراد صارمة في أدائو، بما تحمؿ في تركيبيا مف التككيد في 
" التي تستخدـ ضًنا"، كالتعبير بالمصدر في "أشد"تككنف" كأفعؿ التفضيؿ في "

ا في التأكيد، ثـ  في نفائس األشياء كتصدير الجممة بالنيي جعؿ ليا مذاقنا خاصن
؛ لمتكسط بيف الكماليف؛ التفاؽ (7)"أشد حدًبا وّل عميوعطؼ عمييا قكلو: "

، مع كجكد مناسبة بينيما، كىي أف كاليالجممت مف  ف في اإلنشائية لفظنا كمعنىن
الجممتيف منيي بيا عف شيء كاحد، كالضمير في عميو يعكد عمى الشيء 

بتقدير  ّل تكونن عمى شيء أشد حدًبا :المتقدـ في الجممة السابقة ليا كالمعنى
لناىية كالفعؿ بداللة الجممة السابقة، كعمى ىذا التقدير يككف في جممة ال ا

العطؼ إيجاز بالحذؼ. ثـ كظؼ األديب كجينا مف كجكه عمـ المعاني لتككف 
" عمى أفعؿ التفضيؿ عميوأداتو في اإلقناع كىك تقديـ الجار كالمجركر في "

نفي قصر " يفيد القصر حيث قصر شدة الحدب عمى الشيء المأشد حدًبا"
المعنى كييبيف ب أف يصكر عمؽ إحساسو جاحظصفة عمى مكصكؼ، كقد أراد ال

الكيفية التي يجب أف يككف عمييا المرء تجاه صديقو بصكرة مكجزة، ليا تأثير 
كركنؽ خاص فصاغ معناه عمى طريؽ التقديـ كساعده في ذلؾ ممكتو يقكؿ ابف 

لتصرؼ بو" فإنيـ أقكل بو القيـ عف القصر بطريؽ التقديـ كممكة العرب في ا
 في الفصاحة كممكتيـ لمكالـ كتمعبيـ بو كتصرفيـ  تمكنيـداللة عمى 

فيو عمى حكـ ما يختاركنو، كانقياده ليـ؛ لقكة ممكتيـ فيو، كفي معانيو ثقة 
بصفاء أذىانيـ، كغرضيـ فيو أف يككف المفظ كجيزنا كلو في النفكس حسف مكقع 

 . (0) كعذكبة كمذاؽ"

                                                           

ًدب  (ُ) : خركج الظير، كدخكؿ البطف كالصدر، كٌحٌدٌب فالف عمى فالف يىٍحدىبي حى دىبى الحى
 كتحدَّب تعطَّؼ كحنا عميو، لساف العرب مادة )ح دى ب(.

 مكتبة المتنبي. – ِٖالفكائد المشكؽ إلى عمـك القرآف البف القيـ صػ (ِ)
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"، حيث حدباأسمكب القصر في الجممة مع االستعارة التبعية في " كقد تآزر
ًدب، كىك مف يككف في ظيره خركج كدخكؿ  شبو المتعمؽ بالشيء المالـز لو، بالحى
في بطنو كصدره، ككأنو أراد أف يصكر لنا الييئة التي يجب أف يككف عمييا المرء 

مو بيف يديو ة حسية مبصرة، فمف يحرص عمى شيء يجعر تجاه صديقو في صك 
كقمبو، مثمما تفعؿ األـ بطفميا، فيي تحاكؿ دائمنا أف تشتممو بيدييا كصدرىا حتى 
متاع عف طريؽ النيي المجازم  ال يمسو سكء. بيذا اجتمع في ىذه الجممة إقناع كا 

" كتقديـ الجار فال تكوننالداخؿ عمى الفعؿ المؤكد بػ "نكف التككيد" في "
" كاالستعارة التبعية في وّل عميو أشد حدًبافي "كالمجركر عمى أفعؿ التفضيؿ 

متاع بالخياؿ المصاحب لالستعارة. حدًبا"  " كا 
أنو ليس مف الجدير باإلنساف أف يبخؿ بشيء لجاحظ كالخالصة يقرر ا

منك كيضف بو إال الصديؽ الصدكؽ الذم أفصح عنو كأباف عف صفاتو بقكلو:] 
وصح لك،  ذاىبو وُخبِّرت شيمو،باألخ الذي قد بموتو في السَّراء فعرفت م

معبرنا عف الصديؽ باألخ إيحاءن بأف الصديؽ الذم يتسـ بيذه  [وسممت لك ناحيتو
 الصفات إنما ىك بمكانة األخ الشقيؽ الذم يربطؾ بو رباط األخكة كصمة الرحـ.

عف  ئاال يدرم شي القارئكعرفو باسـ المكصكؿ "الذم" ألف المخاطب أك 
سكل أنو مف شأنو أنؾ قد بمكتو في  جاحظث عنو الىذا األخ الذم يتحد

،  (7) السراء....إلخ أم: " لعدـ عمـ المخاطب باألحكاؿ المختصة بو سكل الصمة"
 إذا تحققت مف صديؽ بتجربتو كاختباره في السَّرَّاء كعرفت: كالمعنى

" قدحدب عميو، كال تيتـ لشيء آخر غيره، كدخكؿ "امذاىبو....إلخ؛ فضف بو، ك 
ار لمصديؽ كالذم نجح بو المرء مف التعرؼ تبالفعؿ الماضي يفيد تحقؽ االخ عمى

عمى مذاىب صديقو كمعتقداتو كثبكت صحتيا لدل المختبر، كالتحقيؽ يحمؿ 
                                                           

 -ِْاإليضاح في عمـك البالغة كالمعاني كالبياف كالبديع لمخطيب القزكيني صػينظر:  (ُ)
 بيركت. –دار الجيؿ
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لممعنى تستقر بو نفس المخاطب كتمنعو مف الحيرة كالتردد كتحممو عمى  اتأكيد
ت كىي اختيار الصديؽ اإلقناع مع كجكد متعة جاءت مف االنتقاؿ بو مف المقدما

كالكقكؼ عمى مذاىبو كمعتقداتو إلى النتائج الحتمية كىي كجكب الضف بو، كعبر 
باالبتالء دكف غيره مف األلفاظ الدالة كذلؾ ألف االبتالء ال يككف إال بتحمؿ المكاره 

ثـ  (7) كالمشاؽ كاالبتالء يقتضي استخراج ما عند الميبتمى مف الطاعة كالمعصية
مف الدقة بمكاف، إذ لك  حتى يخرج مقابمو، كىك الضراء، كىذا (0) "السَّراء"قيده بػػ 

لجميؿ مف الخالؿ كالطاعة اتختبر إنساننا كىك في ضراء ألظير لؾ  حاكلت أف
حتى يستميؿ قمبؾ، فتيحسف إليو، كتجزؿ لو العطاء كبمعنى آخر يتصنع لؾ مف 

كاستدرارنا لمعطاء، بينما ما  الصفات كاألفعاؿ ما ليس مف دأبو؛ استمالنة لمقمكب
مؽ بو  يظير لؾ مف خالؿ كشيـ  لممرء كىك في رخاء كنعمة فيي دأبو، كما تخَّ
إذ ىك غني عنؾ مستغف بنفسو، ال تدفعو الحاجة إلظيار خالؼ ما يبطف، 
كدخكؿ "في" الدالة عمى الظرفية عمى "السراء" بمعنى النعمة كالرخاء مف قبيؿ 

راء أف تككف مظركفنا حقيقينا فيك استعارة تبعية في المجاز إذ ال تصمح الس
"، شبو فييا التمبس بالنعمة بالظرفية الحقيقية بجامع التمكف في كؿ، فيالحرؼ "

ثـ استعير معنى الظرفية لمعنى المالبسة، ثـ سرل التشبيو كاالستعارة مف 
 (6) بسةالكميات إلى الجزئيات؛ فاستعيرت "في" التي لمظرفية لمداللة عمى المال

أك بتشبيو "السَّراء" المشتممة عمى األخ بدار أك ما شابييا، ثـ استعممت "في" 
                                                           

 نشر –ت/ محمد إبراىيـ سميـ  -ُِٔ/ُينظر: الفركؽ المغكية ألبي ىالؿ العسكرم  (ُ)
 القاىرة. -دار العمـ كالثقافة كالتكزيع

يعني الشدة كنقص الماؿ كاألنفس؛ السَّراء: النعمة كالرخاء، الضراء: نقيض الٌسراء ك  (ِ)
 مختار الصحاح مادة )س ر ر( ، كمادة )ض ر ر(  .

دار الكتب  –د/ عبدالحميد ىنداكم  ت. – ْٖٗينظر: مفتاح العمـك لمسكاكي صػ (ّ)
 ـ.َََِ -ىػػ َُِْ –لبناف  –بيركت  –العممية 
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التي مف حقيا أف تستعمؿ في الدار أك نحكىا مف المظركفات الحقيقية لتدخؿ 
لمترتيب  (0) "برت شيموفعرفت مذاىبو وخُ الفاء في قكلو: "ك  .(7) عمى السَّرَّاء

خبر إلى الشيـ؛ ألف المذاىب يكفي فييا أف كال كأسند المعرفة إلى المذاىب
مؽ إنما تظير بالعشرة  تيعرؼ عف اإلنساف، أما الشيـ كىي الطبيعة كالخي
كالمعايشة، كالتعبير بالخبر فييا يفيد معرفتؾ بالشيء عمى حقيقتو بنفسؾ أك ما 

جرب أتاؾ مف غيرؾ ممف استخبرتو؛ ألنؾ لست بالمالـز لو عمى الدكاـ حتى تي 
في كؿ مقاـ كحاؿ تمر بو، كالمعنى: بمكتو فعرفت معتقداتو التي  كؿ شيمو

نما خص المذاىب بالذكر؛ ألف أفعاؿ العباد خيرنا أـ شرنا إنما  يذىب إلييا، كا 
ىي ترجمة ليذه المعتقدات ككمتا المفظتيف تفيد المعرفة كالعمـ مع كجكد 

اد في التحرم خصكصية في الخبر، ككأف إدراؾ الخبر يتطمب مزيدنا مف االجتي
عف ىذا األخ "الصديؽ" فأرسمت تستخبر مىٍف جربو كعايشو، كالذم أكحى بيذه 

، كلما كانت معتقدات اإلنساف برتخُ المعاني ىك لفظة " كشيمو " كبناؤىا لممعمـك
ناسبيا أف تجمع عمى صيغة الجمع كلكثرتيا اكتفى في إدراكيا بالعمـ كثيرة 

 كالمعرفة.
" كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره "ىك"، يعكد لك وصحَّ ثـ عطؼ عميو قكلو:"

عمى األخ أك الصديؽ، كاألصؿ فيو ذىاب المرض كىك غير مراد، فيجكز أف 
 يككف مأخكذنا مف قكليـ: صحيح األديـ، بمعنى غير مقطكع أك البراءة فيو مف 

                                                           

 .َُٕينظر اإليضاح صػػ (ُ)
: ]المعتقد الذم ييٍذىىبي إ(ِ) ليو [ لساف العرب مادة ) ذ ق ب(. ك ]الشيـ[ الخمؽ المٍذىىبي

كالطبيعة، لساف العرب مادة )ش م ـ( . الخبر :خيبرت باألمر: أم عممتو كخبرت 
: ما أتاؾ مف نبأ عمف تستخبرىـ كأما  بري األمر أٍخبيريه إذا عرفتو عمى حقيقتو كالخى

 العرفاف فيك العمـ، لساف العرب مادة )خ ب ر(  مادة )ع ر ؼ(.
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اختبرتو في مكاطف الشدة فعممت  كعميو فالمعنى: (7) كؿ عيب كريب
ائعو، كثبت لؾ براءتو مف كؿ عيب كريب، ثـ عطؼ عميو معتقداتو كخبرت طب

" لمتكسط بيف الكماليف؛ التفاؽ الجممتيف في الخبرية  كسممت لؾ ناحيتوقكلو: "
 تحاد في المسند إليو.لفظنا كمعنى مع كجكد مناسبة بينيما كىك اال

كالنقص،  براءتو مف العيكب كسالمتو تعني:(0) "كناحية" كؿ شيء جانبو
سالمة إلى الناحية، كالمراد سالمة صاحبيا، ففي التعبير بيا كناية عف كأسند ال

مكصكؼ، كيجكز حممو عمى المجاز المرسؿ بعالقة الجزئية عمى أف الناحية 
ٍف بمكتو مف المعنى اجزء  لمراد، كىك صاحب الناحية، كالمعنى: ثبت لؾ براءة مى

رت شيمو فإذا ثبت مف العيكب كالنقائص بعد أف عرفت مذاىبو كمعتقداتو كخب
كح إلى الحياة،  كح كباب الرَّ عندؾ كؿ ذلؾ فيك أم األخ أك الصديؽ شقيؽ الرُّ

"مرتبنا عمى ىذا  فإنما ىك شقيؽ ركحؾ كباب الركح إلى حياتؾيقكؿ اإلماـ: "
التحرم الشديد لألخ أك الصديؽ كثبكت صحتو كسالمة ناحيتو رتب عمى ذلؾ 

الركح إلى حياتؾ، خصو بتمؾ الصفة  الحكـ عميو بأنو شقيؽ الركح كباب
" مع بالغة التركيب إذ جعؿ المقصكر عميو خبرنا عف إنمابطريؽ القصر بػ "

المقصكر؛ ليدؿ عمى مقدار العالقة التي تربطؾ بيذا الصديؽ كقصره عمييا 
نيا أم: العالقة الرابطة بينيما أقؿ أك أضعؼ مما ذكر فضالن أحتى ال يتكىـ 

" بجرسيا إنماسمية كالقصر بػػ "المستفاد مف الجممة اال عف الثبكت كالمزكـ
كغنتيا كقكتيا كداللتيا دكف غيرىا مف طرؽ القصر إذ تختص بالمكاقؼ اليادئة 
الناعمة، كتتضمف الحقائؽ كاألفكار كالمشاعر كالمكاقؼ؛ لتبث فييا حياة جديدة 

                                                           

 ينظر: لساف العرب مادة )ص ح ح(. (ُ)
 لساف العرب مادة: )ف ح ا(. (ِ)
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نما (7)كتسكقيا إلى المتمقي سكقنا ىادئنا كتطبعيا تؤدة كريث ىدأت نفس  كا 
المتمقي إذ كجدت غايتيا بعد ىذا التحرم كاالجتياد؛ لتدرؾ حقيقة ىذا "األخ" 

ا شقيقنا،  ك"الشقيؽ" ىك أخك الرجؿ كالكصكؿ بو إلى حقيقة مقررة كأنو  أصبح أخن
، أم نظائرىـ كأمثاليـ (0) : "النساء شقائؽ الرجاؿ " ألبيو كأمو، كمنو قكلو 

 شققف منيـ إال ما استثناه الشارع في األخالؽ كالطبائع كأنيف 
كاإلرث كالشيادة، كالمعنى عمى ذلؾ أف مف بمكتو كعرفت مذاىبو كشيمو 
 ىك أخك ركحؾ، كلكف إذا رجعنا إلى أصؿ الشِّؽ كجدنا أف معناه نصؼ 

كيمكف حمؿ المراد عمى ىذا األصؿ أف ىذا الصديؽ ىك النصؼ  ،(6) الشيء
كدؾ كحياتؾ؛ ألف الركح ىي الجزء المكمؿ لركحؾ أم التي ىي أساس كج

 األشرؼ كاألساس في اإلنساف، كىي تمؾ الطاقة النكرانية التي طالما ًكًجدت
الحياة، كعمى النقيض عدميا يعني سمب الحياة أك المكت، كالركح جزء مف 
اإلنساف، كالمقصكد اإلنساف نفسو أك كمو، فالتعبير بيا مجاز مرسؿ، عالقتو 

نما عبر   بيذا الجزء عف اإلنساف لما ذكر عف الركح.الجزئية، كا 

                                                           

 أ.د/ صباح عبيد دراز  ُِٖأساليب القصر في القرآف الكريـ كأسرارىا البالغية صػػػ (ُ)
 ـ . مطبعة األمانة.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ/ ُطػ

، كالجامع ِٕٓ/ُالحديث في مختصر صحيح البخارم باب سنة الجمكس في التشيد (ِ)
، مسند أبي داكد ّْصػ َُالصحيح لمسنف كالمسانيد باب الحياء مف الناس جػ

ا باب مسند ُُٕ/ُاألرناؤكط باب الرجؿ يجد البمو في منامو ج ، كمسند أحمد مخرجن
 .ِْٔصػ ّْالصديقة عائشة بنت الصديؽ رضي اهلل عنيماجػ

ف. ينظر لساف العرب مادة الشِّؽُّ مصدر قكلؾ : شققتي العكد شقنا، كالشَّؽ: الصدع البائ (ّ)
 )ش ؽ ؽ(.
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عمى "فعيؿ"؛ إلفادة ثبكت الكصؼ لممكصكؼ؛ ألف  "شقيقكصيغت "
وح إلى حياتك، ثـ عطؼ عميو قكلو: " (7)المتحدث عنو ىيئة ثابتة " وباب الرَّ

كح تدكر مادتو حكؿ السركر كالرحمة كاالستراحة مف كؿ ما يغـ ،  (0)كالرَّ
كح بابنا عمى كالتقدير: ىك شقيؽ ركح كح إلى حياتؾ، كجعؿ لمرَّ ؾ، كىك باب الرَّ

سبيؿ االستعارة المكنية بتشبيو الركح بالبيت كنحكه، كيجكز حممو عمى التشبيو، 
كىك األكلى؛ ألف المراد أف ىذا الصديؽ ىك المدخؿ إلى الحياة بداللة قكلو: 

زأ مف الحياة ال يتج اقبمو أم: المكمؿ ليا. كلمَّا كاف جزء "شقيق روحك ىو"
صح أف يقاؿ: أنو باب الركح، أم: المنفذ الذم تسمكو الركح حتى تصؿ إلى 

منيما كسيمة  الحياة عمى تشبيو الركح بالباب بطريؽ اإلضافة بجامع أف كال
مكصمة إلى المراد، فالركح يتكصؿ بيا إلى الحياة كىك معنكم كأما في البيت 

حسكس فيو تقرير لحاؿ المشبو كنحكه فيك حسي، كال شؾ أف التشبيو بالم
 كتمكيف المعنى في نفس سامعو بصكرة ىي أقكل كأكضح .

كح" جناس محرؼ الختالفيما في ىيئة  كح" األكلى كالثانية "الرَّ كبيف "الرُّ
.  (6) الحركؼ أعطى لأللفاظ نغمة كجرسا طربت ليا األذف كاىتزت ليا النفس

المستفاد مف أسمكب القصر بػ "إنما"  كنالحظ ىنا تنكع آليات اإلقناع بيف التأكيد
كح" كاالستعارة في " كح كالرَّ " مع باب الروح إلى حياتككالجناس الناقص بيف "الرُّ

اإلمتاع الحاصؿ بالتخييؿ في االستعارة المكنية كاإليقاع المكسيقي العذب في 

                                                           

 .ُٕٓينظر: في ذلؾ دالئؿ اإلعجاز صػػ (ُ)
 مختار الصحاح مادة) ر ك ح (. (ِ)
، كجرس األلفاظ كداللتيا في البحث البالغي كالنقدم عند ُٓينظر: أسرار البالغة صػ (ّ)

دار رشيد  –ـ َُٖٗ، كزارة الثقافة كاإلعالـ َِٕالعرب د/ ماىر ميدم ىالؿ صػ
 لمنشر، سمسمة دراسات.
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الجناس الذم ىزَّ نفس السامع بمذة ممتعة حممتو عمى مكاصمة اإلنصات لمفكرة 
بػ "الكاك"؛ لتدؿ عمى  "ومستمد رأيكثـ عطؼ عميو قكلو: " لمعركضة عميو.ا

عمى تقدير ىك، كالمعنى ىك مستمد رأيؾ  (7) االجتماع بداللة لفظية مقصكدة
يعكد عمى األخ أك الصديؽ، ففيو إيجاز بحذؼ الفاعؿ لمعمـ بو مف سياؽ 

كالمعنى:  ، (0)ـعف العبث في ذكره بناءن عمى ظاىر الكال لالحترازالكالـ أك 
 (6) أف صديقؾ ىك مف تستمد منو رأيؾ كصياغتو عمى اسـ المفعكؿ )ميٍستَّمدي(

ضافتو إلى الرأم بتشبيو الرأم بالمحسكس الذم يجكز فيو األخذ كالطمب   كا 
كما شابو ذلؾ، كيجكز حمؿ الكالـ عمى الحذؼ كالتقدير: ىك مستمد المشكرة 

 في الرأم.
ذا كاف ىذا األخ شقيؽ لمركح كباب الركح إلى الحياة كمستمد الرأم فال  كا 

نما ىك  ،(6) (توأم عقمكشؾ أف يككف) كالعقؿ ليس لو تكأـ عمى الحقيقة، كا 
ثبات شيء مف  مجاز بتشبيو العقؿ بكائف يجكز فيو الحمؿ كالكالدة كغيرىما، كا 

سناد ىذا الالـز إليو استعارة تخيمية فائدتيا شدة المب الغة خكاصو إلى المشبو كا 
آثر  الجاحظفي كصؼ المكافقة كالمالءمة بيف عقؿ ىذا الصديؽ كعقمؾ، كلعؿ 

" دكف غيرىا مف األلفاظ الدالة عمى معنى المكافقة توأمالتعبير بمفظة "
                                                           

 َِٓينظر: الحاشية عمى المطكؿ شرح تمخيص المفتاح لمسيد الشريؼ الجرجاني صػ (ُ)
 ـ.ََِٕ ُلبناف طػػ –بيركت  –دار الكتب  –قرأه كعمؽ عميو د/رشيد رضا 

  ُٕٓينظر: خالصة المعاني لمحسف بف عثماف بف الحسيف المفتي صػ  (ِ)
 العرب. الناشركف –ت د/ عبدالقادر حسيف 

 استمد مف الدكاة: أخذ منيا ًمدادنا، لساف العرب مادة )ـ د د( . (ّ)
التَّكءىـ أصمو مف الكئاـ كىك الكفاؽ، كالتَّكءَّـ مف جميع الحيكاف المكلكد مع غيره في بطف  (ْ)

إلى ما زاد ذكر كاف أك أنثى، كقد  يستعار في جميع المزدكجات، لساف  االثنيفمف 
 ـ( .العرب مادة )ت أ 
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كالمشابية؛ لمكصكؿ إلى ذلؾ الشبو بيف التكأميف الذم ال تستطيع معو التفرقة 
 يز أحدىما مف اآلخر.بيف كؿ منيما بؿ كيمتبس عمى المرء أحياننا تمي

ا عمى ىذه الشاكمة مف التكافؽ ككنت قد بمكتو  افإذا كجدت صديقن  أك أخن
فعرفت مذاىبو كشيمو، كسممت لؾ ناحيتو مما جعمو شقيقنا لركحؾ كمستمد رأيؾ 

ا كصديقنا كأنت ال تنتفع بعيشؾ كحيدنا  .كتكأـ عقمؾ فمـ ال تتخذه أخن
" المؤانسة الوحدة، وّل بد من ولست منتفًعا بعيش مع: "جاحظيقكؿ ال 

مبرزنا الحاؿ التي يككف عمييا المرء عند كحدتو، كىي حاؿ عدـ االنتفاع بشيء 
"، كإلبراز عيش" يفيد العمكـ ككذلؾ في "منتفًعامف الحياة إطالقنا، كالتنكير في "

مراده جاء بما يقابؿ الكحدة، كىي المؤانسة كما أف دخكؿ النفي عمى االنتفاع 
ولست " عمى جممة "وّل بد من المؤانسةنى التنفير، كعطفت جممة: "فيو مع

" لمتكسط بيف الكماليف حيث اتفقت الجممتاف في منتفًعا بعيش مع الوحدة
الخبرية لفظنا كمعنى مع كجكد مناسبة بينيما كىي ىذا التقابؿ بيف مضمكف كؿ 

ثبات " تحمؿ معنى اإلّلبد" تحمؿ معنى النفي كلفظة "لستمنيما فمفظة "
كالكجكب كتكحي بمعاني الحث كالحٌض لتظير المفارقة بيف ىذا كذاؾ فضالن 
عف ىذا المكف العذب مف المكسيقى الذم أدل إلى لفت االنتباه كشحذ الفكر 

، كلفظة  (7)كاإلقناع بالمعنى كالذم جاء مف كجكد المقابمة في األلفاظ كالمعاني
" عمى المفاعمة تكحي المؤانسة" كصياغة "المؤانسة" تقابؿ لفظة "الوحدة"

بالحركة كالمشاركة فضالن عف أجكاء الفرح كالسركر كما يقابمو في التعبير عف 
دخاؿ حرؼ الجر "مع"؛ لتكحي بحاؿ العزلة كالرككد كانعداـ  "الكحدة"، كا 
األسباب، فالتعبير عمى كجازتو مف التعبيرات الفياضة بالمعاني، ككأف الجممتيف 

                                                           

 ُٔينظر: قراءة جديدة في " نقد الشعر لقدامة بف جعفر" د/ عبدالحميـ محمد شادم صػػ (ُ)
 ـ.ُٕٗٗطبعة 
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احدنا، كصارتا بمثابة قكلؾ: ال تنتفع بعيش إال مع المؤانسة؛ لتفيد أفرغتا إفراغنا ك 
 بذلؾ قصر االنتفاع بالحياة عمى المؤانسة كنفيو عما عداىا.

" كاإلمتاع بد ّلكالجممتاف عمى قصرىما جمعتا بيف اإلمتاع العقمي في "
 القمبي الذم جاء مف المقابمة بيف الجممتيف.
يرتقي بالمعنى  جاحظلمتمقي كجدت الفإذا ثبت ىذا المعنى في ذىف ا

كيكحي بأف مثؿ ىذا األخ ال بد مف التمسؾ بو كعدـ استبدالو بغيره مبيننا السبب 
مستعيرنا (7) "وكثرة اّلستبدال تيجم بصاحبو عمى المكروهفي ذلؾ بقكلو: "

" لمعنى تؤدم بيـ إلى المكركه؛ لتجسيد ما ىك معنى عمى طريؽ تيجملفظة: "
مكنية التي مف شأنيا بث الحياة في الجمادات، كمنح العقؿ لغير ستعارة الاال

ف كاف ىناؾ معاني كراء المعاني إذ يممح في التركيب خياؿ بأف  العقالء، كا 
ىناؾ دابة يمتطييا صاحبيا قاصدنا خيرنا فممَّا استبدليا بغيرىا انتيى بو ذلؾ إلى 

 الشر كما فيو مشقة لو.
( أفاد تنبيو تيجم( عمى الخبر الفعمي )ستبدالكثرة اّلكتقديـ المسند إليو )

السامعيف إلى المقدـ مع تقكية الحكـ كتقريره ، كصياغة الفعؿ عمى المضارعة 
لمداللة عمى تجدد تعرض المستبدؿ  (0) التي تفيد تزجية كمزاكلة في معناه

                                                           

استبدؿ الشيء بغيره كتبدلو إذا أخذ مكانو، لساف العرب مادة )ب د ؿ( كتبديؿ الشيء  (ُ)
ف لـ يأت ببدلو. ينظر: مختار الصحاح لمرازم مادة )ب د ؿ( ، دار  ا بغيره كا  أيضن

 ـََِّ -ىػ ُِْْط  – القاىرة –الحديث 
"تيجـ " ىجـ عمى الشيء بغتة، مف باب دخؿ مادة )ق ج ـ( الصحاح، كىجـ عمى 
ا انتيى إليو بغتة كقيؿ: بغير إذف كاستعاره عمُّى كـر اهلل كجيو لمعمـ  القـك ييجـ ىجكمن

 لعرب مادة لساف ا -فقاؿ : ىجـ بيـ العمـ عمى حقائؽ األمكر فباشركا ركح التَّديف 
 )ق ج ـ (.

 .ُٕٓينظر: دالئؿ اإلعجاز صػػ (ِ)
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تيجـ كثرة  :كالمعنى لممكركه كالمشقة في حياتو، كالباء في "بصاحبو" لمسببية،
ا معنى  ـي الستبداؿ بسبب فعؿ صاحبيا عمى المكركه، كيشتَّ ا فييا أيضن

(7)اإللصاؽ
ف كاف بعيدنا كلكنو يتكافؽ مع المعنى المراد؛ لتدؿ عمى أف كثرة   كا 

االستبداؿ تيجـ ممتصقة بصاحبيا عمى المكركه لمداللة عمى أنو يكاجو المكركه 
نقضاض، ة في اال" مف السرعاليجومكجينا لكجو مع ما تكحي بو لفظة "

" مف قبيؿ االستعارة التبعية المكركه" يفيد االستعالء كدخكلو عمى "عمىكالحرؼ "
بجعؿ المكركه حسينا لو سطح، يمكف االستعالء عميو كال عجب فاالستعارة ترينا 
ٌسمت حتى تراىا  المعاني المطيفة التي ىي مف خبايا العقكؿ كأنيا قد جي

(0)العيكف
ك يكاجو المكركه في أعمى درجاتو كقمتو إيحاءنا كتصكر المستبدؿ كى  

 بأنو قد بمغ الغاية في السكء كالمشقة كفي ىذا كؿ التنفير مف االستبداؿ ككثرتو. 
قناع  " كالتقديـ في تهجمبيذه الفكرة عف طريؽ االستعارة في " لمقارئكا 

الستعارة " مع اإلمتاع الحاصؿ بالتخييؿ في اتيجم اّلستبدال كثرةالمسند إليو في "
 كالتنبيو كالعناية بالمسند إليو المقدـ.

ًنا منك بنفائسثـ عطؼ قكلو: ]   فإذا صفا لك أخ فكن بو أشد ضا

،  (6)[ بالفاء؛ التصاؿ الجممة بما قبميا عمى الترتيب كالتعقيب بال ميمةاألمور
إذا ثبت ذلؾ عندؾ كأقره قمبؾ فصفا لؾ أخ فكف بو أشد ضنا بال تميؿ  :كالمعنى

                                                           

ينظر: شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح الفكائد لمحمد بف يكسؼ بف أحمد  (ُ)
 ىػ.ُِْٖ، ُ، طػِّٗٗ/ٔالمعركؼ بناظر الجيش 

 .ّْينظر أسرار البالغة صػ  (ِ)
في الذكر، كالمراد بالترتيب في  )الترتيب بالفاء عمى ضربيف: ترتيب في المعنى، كترتيب (ّ)

المعنى: أف يككف المعطكؼ بيا الحقنا متصالن بال ميمة( ينظر: الجنى الداني في 
ت/ فخر الديف قباكة، كاألستاذ محمد  ّٔحركؼ المعاني لممرادم المصرم المالكي صػ

 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُّْ/ ُلبناف طػ –نديـ فاضؿ، دار الكتب العممية بيركت 
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) لما لو مف خاصية ربط الكالـ ذلؾ، كقد بنى ىذا المعنى عمى أسمكب الشرط في 
(7) كلـ أطرافو مما يجعؿ الكالـ معو كأنو جممة كاحدة(

دكف غيرىا " إذا "كاختار  
"الجـز  مف أدكات الشرط لككف الشرط بيا مقطكعنا بكقكعو أك لداللتيا عمى

ذا كاف مف المناسب الستخداـ عمى خالؼ غيرىا مف أدكات الشرط، ل(0) بشرطيا"
لككنو أقرب إلى القطع بالكقكع  الماضي"إذا" الشرطية أف يصاغ فعميا عمى صيغة 

نظرنا إلى المفظ
(6)خاص " لمداللة عمى نكعأخ، كنيكرت لفظة "(6)

مف اإلخكاف إذ  
ليس المقصكد صفاء أم أخ بؿ ىك الذم بمكتو في السراء كالضراء كخبرت 

 تو ....إلخ.شيمو كسممت لؾ ناحي
ا التعظيـ كجكاب الشرط "  " كاقترف الفعؿ  فكن بو أشد ضًناكيحتمؿ أيضن

بالفاء؛ إلفادة الترتيب بال ميمة كصياغة الفعؿ عمى صياغة األمر مناسب 
لذلؾ، بما يحمؿ مف معنى اإليجاب كالمعنى يتحتـ عميؾ كفي الحاؿ أف تضف 

راد الزمو مف العناية كالرعاية " ىك البخؿ بالشيء كاإلمساؾ بو كالمالضنبو، ك"
ا عميو يكليو أفضؿ العناية كحسف  ألف مف يبخؿ بشيء يستمـز أف يككف حريصن

، كالضمير في " " يعكد عمى األخ المتقدـ، بوالرعاية كأف يككف تفريطو فيو محاالن

                                                           

د/ صالح حبيب سميماف  - الدمع ألبي فراس الحمداني دراسة بالغية نقدية أراؾ عصي (ُ)
 الجزء الرابع. ُّالعدد  -، مجمة المغة العربية بأسيكط ِّْٗصػ

تقديـ أ.د/ عبدالقادر  ٗٗالمتعاؿ الصعيدم صػ ينظر البالغة العالية "عمـ المعاني" لعبد (ِ)
 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُُْ،  ِالمطبعة النمكذجية مكتبة اآلداب طػ –حسيف 

 .ّٓينظر: اإليضاح صػػ  (ّ)
إفادة النكعية مف أغراض تنكير المسند إليو. ينظر: خالصة المعاني لمحسف بف عثماف (ْ)

 الناشركف العرب. –ت أ.د/ عبدالقادر حسيف  ُٓٔالمفتي صػ
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كفي ىذا التركيب لفتةه  "،ضًناأفعؿ تفضيؿ، دخمت عمى المصدر" (7)"أشدك"
كييممح في  الصديؽ الصدكؽ، كىي مناسبة لممقاـ كالمقصد،رائعةه إلى قيمة 

يؿ حيث شبو الصديؽ فضالتعبير تشبيو غير اصطالحي، كىك تشبيو الت
باألمكاؿ النفيسة بجامع أف كالن منيما مما يستحؽ الضف كاإلمساؾ بو إال أف 
الضف يجب أف يككف أشد في الصديؽ أك األخ المشار إليو، كفيو إيحاء بأنو 

" أموالكفاسة مف األمكاؿ التي جعؿ اهلل الميؿ إلييا طبعي، كالجمع في: "أشد ن
يفيد عمكـ ما يطمؽ عميو اسـ ماؿ مف نقد كذىب كغيرىا ككصفيا بالنفاسة 
لمداللة عمى شدة الرغبة فيو كمف ثـ شدة التمسؾ بو، كمف ىنا يستكحى الغرض 

 مف التشبيو كىك بياف مقدار المشبو.
ض ىك تقرير حاؿ المشبو كتمكينو في نفس السامع كيجكز أف يككف الغر 

بإبرازه في صكرة ىي األقكل كاألكضح؛ لككف المشبو بو مما ييدرؾ بالحكاس 
كالتشبيو بالمحسكس يفيد قكة كتمكف، كأيما كاف الغرض فالتشبيو جيد، قد نجح 

 كىك أداة قكية في  .(0) في كصؼ معنى ذىنينا قمبينا في صكرة حية بينة
 بضركرة التمسؾ بالصديؽ ألف صداقتو مف األمكر النفسية التي  اإلقناع

ثم ّل يزىدنك فيو تميؿ إلييا النفكس ثـ عطؼ الجممة بعدىا بػػ "ثـ" في قكلو: ) 
( )لمداللة عمى أف الثاني بعد األكؿ أن ترى منو ُخمًقا أو ُخمقين تكرىيما

                                                           

كىك اسـ لدخكؿ عالمات االسـ عميو .... ينظر: إرشاد السالؾ إلى حؿ ألفية ابف مالؾ (ُ)
  - ُٖٓ/ُلبرىاف الديف إبراىيـ بف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف قيـ الجكزيو 

 الرياض. -نشر أضكاء السمؼ  –ت/ محمد عكض السيمي 
التصكير البياني دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ البياف أ.د/محمد محمد أبك مكسى  ينظر: (ِ)

 .ُّْصػػ
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كالمنيي عنو الفعؿ كالنيي مجازم قصد بو النصح كاإلرشاد  (7) كبينيما ميمة(
الذم صيغ عمى المضارعة إلرادة االستقباؿ مع نكف التككيد؛  (0) "يزىدنؾ"

لمحث كالتأكيد عمى البعد عف المنيي عنو، كىذا التأكيد مف شأنو إقناع 
المخاطب كالتأثير في مكقفو. كالضمير في: " فيو " يعكد عمى األخ المتقدـ 

در تقديره رؤية، كالرؤية بصرية الذكر كأف كما دخمت عميو في تأكيؿ مص
" الذم نكر؛ لإلفراد كالتقميؿ، كالمعنى خمؽ كاحد ال يعجبؾ مقابؿ خمقنامفعكليا "

 جميع أخالقو كشيمو الفاضمة ال تينفرؾ مف صديقؾ. 
" بالعطؼ عمى خمؽ، كالتقدير كخمقيف كذلؾ ثـ  أو خمقينثـ قاؿ: " 

ي أخص النفوس بك ّل فإن نفسك التي ى عطؼ عمى ىذه الجممة قكلو: "
رتباطيا بما ا" عطفيا بالفاء لتدؿ عمى  تعطيك المقادة في كل ما تريد، فكيف

دِّ  ، ا(6)قبمو رت الجممة بػػ" إف " لتأكيد مفيكـ الخبر بعدىا، كىذه دقة في كصي
الصياغة؛ لككف ىذه الجممة ميساقة مساؽ الدليؿ عمى الجممة السابقة عمييا، 

ؼ نفس المخاطب باإلضافة إلى ضمير رَّ عا في اإلقناع كحتى يككف الدليؿ قكين 
الخطاب في "نفسؾ"؛ ألنيا أخصر طريؽ إلحضار المعنى في ذىف السامع، 

ّل تعطيك المقادة في كالمعنى: أف نفسؾ التي أنت أعرؼ بيا كالمتحكـ فييا ) 
( كجيء بالمسند جممة فعمية مسبكقة بنفي لمداللة عمى انتفاء دكاـ كل ما تريد

نقياد النفس لصاحبيا في كؿ ما يريده كفي ىذا تقكية لمحكـ السابؽ كىك أف ا
                                                           

ت/عمي تكفيؽ  – ُٔالزجاجي صػػينظر: حركؼ المعاني كالصفات لعبدالرحمف اسحاؽ  (ُ)
 بيركت. –مؤسسة الرسالة  – ُالحمد طػ

 التزىيد في الشيء كعف الشيء ضد الترغيب فيو ، لساف العرب مادة) ز ق د( . (ِ)
الفاء تدؿ عمى ربط الشيء بما قبمو ، ينظر: الرابط كأثره في التراكيب العربية د/حمزة  (ّ)

 -ق  َُْٓاإلسالمية بالمدينة المنكرة ، نشر الجامعة ٖٓعبد اهلل النشرتى ص
 ـ.ُٖٓٗ



 0202عشرون ديسمبر العدد السادس وال -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 أنموذجا " الصداقة" في رسالة " المعاش والمعاد "  –هـ (  522اإلقناع واإلمتاع في رسائل الجاحظ تـ )  

770 
 

مقيف يكرىيما المرء مف صديقو ال تضر. كبيف لفظة " مؽ أك خي " نفسكرؤية خي
" جناس اشتقاؽ التفاقيما في الحركؼ األصكؿ كفي أصؿ المعنى، النفوسك"

دكاـ في جممة اسمية؛ إلفادة الثبكت كال "التيكجاءت صمة المكصكؿ "
 ما ّل تعطيك المقادة في كلاختصاص النفس بصاحبيا، كالنفي في قكلو: "

" فأفاد كل " غير متسمط عمى الفعؿ بؿ متسمط عمى العمكـ الحاصؿ بػ "تريد
التركيب سمب العمكـ كالشمكؿ، أما الفعؿ فثابت في بعضو، كمنفي في البعض 

تريد، كأما البعض اآلخر أف نفسؾ تعطيؾ المقادة في بعض ما  :اآلخر كالمعنى
فال كىذا ىك المناسب لممقاـ إذ سياؽ الكالـ أنو قد يعجبؾ الكثير مف خمؽ 

 صديقؾ كأما القميؿ منو ال يعجبؾ كال يضرؾ.
النيي المجازم الذم غرضو النصح كاإلرشاد  جاحظكىنا كظَّؼ ال

ئة نفسو كتمؾ النغمة اإليقاعية لمجناس فييا إمتاع كتيي القارئكالجناس إلقناع 
؟!" ، فكيؼ بنفس غيرؾلقبكؿ القضية التي طرحيا . ثـ ختـ المعنى بقكلو: " 

، كقد خرجت عف ىذا المعنى الحقيقي، (7)كاألصؿ في كيؼ السؤاؿ عف الحاؿ
مؽ أك خمقيف   إلبراز معنى التعجب مف شأف مف ينفر عف صديقو؛ لكجكد خي

إلقناع بأف ظيكر بعض ال يعجبانو فتماـ األمكر مف المحاؿ، كليس أدؿ في ا
صديقؾ الذم قد أجيدت نفسؾ لتتعرؼ عمى حقيقتو كأخالقو  أخالؽ تكرىيا مف

ال تضر، فميس أدؿ عمى ذلؾ مف نفس اإلنساف المالزمة لو، كمع ذلؾ ال يدـك 
انقيادىا، كقد يظير منيا ما ال يرضي صاحبيا، فميس بعد ذلؾ كالـ آخر أكثر 

االستفياـ الذم مف شأنو تنبيو نفس المخاطب بطريؽ  جاحظإقناعنا مما ساقو ال
 كحمميا عمى التسميـ بالحجة المذككرة كاإلقرار بيا. 

                                                           

 -ىػَُِْ/ ُِّينظر: المعاني في ضكء أساليب القرآف د/عبدالفتاح الشيف صػ (ُ)
 دار الفكر. –ـ َََِ
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أم: مف الكافي أف (7) (إذ بحسبك أن يكون لك من أخيك أكثرهثـ قاؿ: )
يككف لؾ مف أخالؽ أخيؾ أكثره عمى حذؼ مضاؼ تقديره أخالؽ، ثـ دلؿ عمى 

 (0)"من لك بأخيك كمو" ،راد مثميف األكؿكالمو السابؽ كألح في اإلقناع بو بإي
" كالمعنى فييما: أنو ليس أحدنا خالينا مف العيكب؛ أي الرجال الميذبكالثاني : "

لذا إذا كاف الغالب فيو اإلحساف كحسف الخمؽ فال بد أف تغض الطرؼ عف 
ا قكؿ  سقطتو إذ مف المحاؿ خمك اإلنساف مف كؿ العيكب كمف ىذا المعنى أيضن

  (6) الذبياني:النابغة 
 عمى شعٍث أيُّ الرجال الميذَّب      ولسَت بمستبٍق أًخا ّل َتُممَُّو     
( أم الرجاؿ الكامؿ أيُّ الرجال الميذَّبكالمعنى في ىذا المثؿ الثاني: )

ستبعاد، أم مف المستبعد أف يككف " مجازية تفيد االأيالذم ال عيب فيو ك"
جاحظ صفاتو جميعيا كنالحظ ىنا أف ال ىناؾ مىف ترضى سجاياه كميا كتقبؿ

عمد إلى تنكيع أدكات اإلقناع فاستعمؿ ىنا حجة االقتباس مف األمثاؿ كالشعر 

                                                           

 بحسبؾ: اسـ فعؿ أمر، بمعنى يكفيؾ ينظر الصحاح مادة )ح س ب(. (ُ)
/ ُإحساف عباس طػينظر: فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ ألبي عبيد البكرم ت/ (ِ)

ـ مؤسسة الرسالة، كأكؿ مف نطؽ بيذا المثؿ حبى بنت مالؾ بنت عمرك ُُٕٗ
العدكانية ، ككانت جميمة، فمما خطبيا أحد ممكؾ غساف كلما أراد حمميا قالت أميا 
لنسكتيا " إف ليا عند المالمسة رشحة فإذا أردتف إدخاليا عمى زكجيا فامسحف 

ا استعجميا زكجيا لـ تفعؿ ذلؾ فكجد ليا ركيحة، فمما أعطافيا بما في أصدافيا، فمم
أصبح قاؿ لو أصحابو كيؼ كجدت طركقتؾ قاؿ لـ أر كالميمة لكال ركيحة أنكرتيا 

 فسمعت قكلو مف خمؼ الستر فقالت: لف تعدـ الحسناء ذمنا كقالت ىذا المثؿ .
ار المعارؼ، كنياية ت/ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ،  طػبعة د ٕٓراجع: ديكاف النابغة صػ (ّ)

  -ّٔ/ّاألرب في فنكف األدب ، تأليؼ/ شياب الديف أحمد بف عبدالكىاب النكيرم 
 لبناف. –بيركت  –دار الكتب العممية  –ت د/ حسف نكر الديف 
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الذم أكسب الكالـ قكة كبالغة كجعمو محؿ قبكؿ عند المتمقي حتى يذعف بعدـ 
كجكد صديؽ خاؿ مف كؿ العيكب أك الكامؿ الذم ال عيب فيو مطمقنا فالكماؿ 

 هلل كحده.  
 نفكشح انثبَيخ: انذعٕح إى الصتكثبس يٍ األصذلبء.ا

 ثم ّل يمنعك ذلك من اّلستكثار من)يقكؿ بالعطؼ عمى ما سبؽ: 
سناد المنع األصدقاء (، كالمشار إليو ىك العمـ بعدـ كجكد أخ كامؿ األخالؽ كا 

إليو مجاز عمى سبيؿ المكنية بجعمو حينا، يستطيع المنع كاإلجازة كغيرىما، ثـ 
"، ككأف سائالن سأؿ لماذا ال يمنعؾ ذلؾ مف فإنيم جند معدون لك"قاؿ: 

إنيـ جند معدكف بتشبيو األصدقاء بالجند،  :االستكثار مف األصدقاء؟ فقيؿ
حيث جعؿ الجند خبرنا عف األصدقاء أك )المشبو بو خبرنا عف المشبو( كاتصاؼ 

د كالتييئة فييـ يرقى بالتشبيو إذا أكحت باإلعدا معدون لك"المشبو بو بقكلو: "
 ككأنيـ مترصدكف لألمر كميمتيـ الدفاع عنو.

(، أل: يذيعكف محاسنؾ، ينشرون محاسنك ويحاجون عنكثـ قاؿ: )
عنؾ، كىـ يستمركف عمى ذلؾ بداللة صياغة الفعؿ عمى المضارعة،  كيجادلكف

ا كمرشدنا ) :ثـ قاؿ وّل يحممنك استطراف صديق ثان عمى ماللة لمصديق ناصحن
 ناىينا عف ماللة الصديؽ عند استطراؼ غيره ثـ بيف عمة ذلؾ  ( األول

 فإن ذلك سبيل  ، فيقكؿ:)جاحظإلقناع المخاطب أك القارئ عمى طريقة ال

وزىد األصدقاء جمعًيا  ،مع ما فييا من الدناءة وسوء التدبير ،أىل الجيالة
 . (7) (في إخائك

                                                           

: أعرض عنو كتركو مخافة الحساب أك العقاب، الحتقاره أك قمتو أك الشيءزىد في  (ُ)
 د(. التحرج منو لساف العرب مادة) ز ق
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مف شأف  بمعنى أف ماللة الصديؽ األكؿ عند استطراؼ صديؽ ثاف
، كاألمر عمى خالؼ ما ىك عميو، كفيو الشيءالحمقى الذيف يعتقدكف صحة 

عراض لألصدقاء عنو، كعدـ رغبتيـ فيو،  ا دناءة، كسكء تدبير، كا  أيضن
" لتحقير ىذا السبيؿ حتى ينفر منو، ثـ ختـ سبيل أىل الجيالةكاإلضافة في "

ـ التكفيؽ لممخاطب، (، كىك دعاء حسف بدكاواهلل يوفقك) :ىذا المعنى بقكلو
 يكحى باالنتياء مف الفكرة كالنجاح فييا إذ ال يبقى عند النفس ما يخاطب بو. 

 لذىنو كمف ثـ  ءكىذا الدعاء فيو استمالة لنفس المتمقي كاسترعا
متاعو.  إقناعو كا 

 : تٕجيّ اجلبدظ إى اختيبس أصذلبء تتٕافش فيٓى صفبد يعيُخ:انفكشح انثبنثخ
ختيار األصدقاء الذيف تتكافر فييـ صفات معينة إلى ا جاحظيكجو ال

وستجد من الناس من قد جربتو الرجال قبمك ومحضو اختبارىم لك بقكلو: )
( بالعطؼ عمى ما فمن كان معروًفا بالوفاء في أوقات الشدة وحاّلت الضرورة

سبؽ لمتكسط بيف الكماليف كالمعنى: ستجد أناسنا مجربكف بالفعؿ، بداللة دخكؿ 
مى الفعؿ الماضي، كالمجرب ليـ رجاؿ قبمؾ معيكدكف لؾ، فالناس قد ( عقد)

اتفقكا في التجربة مف قبؿ الرجاؿ، كلكف افترقكا في مكقفيـ مف ىذه التجربة 
فمنيـ مف  كاف معركفنا بالكفاء في أكقات الشدة كحاالت الضركرة، كالتقييد 

لو دكر في إقناع " أوقات الشدة وحاّلت الضرورةكالمجركر في قكلو: " بالجار
المخاطب باختيار مثؿ ىذا الصديؽ إذ مثؿ ىذه األكقات يككف ثقيؿ تحمميا 
عمى اإلنساف بمفرده فإذا كجد مف الناس مف يفي لؾ فييا فيك الجدير بالصداقة 
كىك مف يجب المنافسة فيو كالسبؽ إليو بسرعة بداللة العطؼ بالفاء حيث يقكؿ 

(، كمف اعتقاده أنفس العقدمعمالن ذلؾ بأف:)( سبق إليوافنافس فيو و:)جاحظال
باله غيرؾ فكشؼ عف كفر النعمة كالغدر، كال يفي ألحد، ففي الكالـ تفريؽ إذ 
عمد في الكالـ إلى نكعيف مف الناس كأكقع بينيما تباينا كالتفريؽ ىنا غير 
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متكمؼ إذ تطمبو المعنى فزاد الكالـ جماالن كبياءن لما فيو مف التآلؼ بيف 
فرقيف كقد أشاد بو العمكم، كجعمو مثؿ الجمع مف عكارض البالغة، فقاؿ: المت

ذا كقعت في الكالـ بمغ مبمغنا  )التفريؽ كالجمع كالتقسيـ مف عكارض البالغة، كا 
، كباإلضافة إلى ىذه (7) عطاء الفصاحة حقيا(ا  عظيمنا في حسف التأليؼ ك 

إنما يميل فو بقكلو: "مف الغدر كعدـ الكفاء ككفر النعمة كص الصفات الذميمة
أم: يتأرجح بيف أمريف، كىما:" يذؿ عند الحاجة كيشمخ عند  (0) "مع الرجحان

االستغناء"، كالذؿ يعني الضعؼ كاليكاف كالحقارة، أما الشمكخ فيك التكبر 
كالعظمة، فيما متطابقاف، كما أف الحاجة تطابؽ االستغناء، ففي الجممتيف 

مقابمة ليا دكرىا في إبراز المعنى إذ كضحت ىذه مقابمة اثنيف باثنيف، كىذه ال
نما ىي نفس متأرجحة،  الشخصية التي ليس ليا مبدأ في الحياة كال قيـ ثابتة، كا 
بداللة جمعيا بيف المتناقضات، كىذه المقابمة لعبت دكرىا في إقناع المخاطب 

ممتو عف طريؽ تأكيد المعنى المراد كتثبيتو فضالن عف الزخرفة المفظية التي ح
" بالعطؼ فاحذر ذلكإلى العجب كالطرب، ثـ نصح بالبعد كالنفكر، عنو بقكلو: "

عمى ما سبؽ بالفاء لسرعة تكخي الحذر مف ىذه الشخصية المتأرجحة، كلعؿ 
أراد تككيد المعاني السابقة كاإللحاح في اإلقناع بيا فقد سبؽ كأف قاؿ  جاحظال

" أم: في بموتو في السراء منعف معيار الصديؽ الجدير بالصداقة قاؿ: "
الرخاء كالنعمة ليقرر أف مثؿ ىذا اإلنساف الذم بمكتو في السراء كثبتت براءتو 
ال بد مف التمسؾ بو، كفي المقابؿ ىذه الشخصية التي تشمخ عند االستغناء 

                                                           

دار الكتب العممية  -ت/ محمد عبد السالـ شاىيف – ٕٖ/ِينظر: الطراز لمعمكم  (ُ)
 ـ.ُٓٗٗ -ىػُُْٓ-ُطػ

ا كرجحاننا: ماؿ،  (ِ) ميؿ بيف األمريف أم تردد في الجمع بينيما، كرجح الشيء يرجح رجكحن
 .كالتمييؿ بيف الشيئيف كالترجيح بينيما، لساف العرب مادة )ـ م ؿ(
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ذا  اصنفن  :أف ىناؾ صنفيف مف الناس جاحظكتذؿ عند الحاجة، كبيذا قرر ال
" السبقالصنؼ يجب السبؽ إليو، كاستعمؿ لفظة " كقيـ كأخالؽ كىذا مبادئ

التي تكحي بتنافس الناس عمى ىذا الصنؼ ليكحي بأف صداقة ىذا الصنؼ 
أما الصنؼ الثاني فيك صنؼ متأرجح ليس لو ثبات عمى  ىي الغاية المرجكة،

مبدأ كال أخالؽ لو، كىذا الصنؼ أمر الجاحظ بالحذر منو، كبذلؾ استطاع أف 
تجاه كؿ صنؼ بيذه المقابمة المفظية التي كانت أداة رئيسة يعمؽ إحساسنا 

إلبراز المعنى كتقكيتو، كىذه براعة مف الكاتب في صياغة عباراتو، كختمو 
مكضكع الصداقة بيذه المقابمة؛ لتبقى ىذه المفارقة بيف صنكؼ البشر في قمب 

رسالة  ظجاحالسامع يعييا كيكجو بيا فكره كمف ثـ يستخمص رأيو كبيذا أنيى ال
 الصداقة بيذه الخاتمة التي تكحي بانتيائو، كتشعر بقفمو. 

" ىذه الخاتمة التي فاحذر ذلكككانت آخر جممة في الرسالة ىي قكلو: "
سمكب مف األساليب اإلنشائية أليا دكر كبير في إقناع المخاطب عف طريؽ 

 -سالةآخر الر  -سمكب كفي ىذا المكافسمكب األمر كمجيئيا عمى ىذا األأكىك 
 لتككف بالذىف ألصؽ كبالقمب أعمؽ.

 
 
 

* * * * * * 
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 املجذث انثبَي
 ( يف سصبنخ انصذالخ522مسبد ٔخصبئص ثالغخ  اجلبدظ  د )

تشمؿ المجتمع  التييعد مكضكع الصداقة مف المكضكعات المجتمعية 
بكافة طبقاتو؛ فما مف مرء إال كلو صديؽ يأمؿ أف يشاركو آالمو قبؿ آمالو، 

و قبؿ أفراحو؛ لضعؼ النفس عند المكركه، كاحتياجيا إلى كؿ ما يقكييا، كأحزان
كمف أىميا الرفيؽ؛ لذا كاف اختياره ككيفية الحفاظ عميو مكضكع مف األىمية 
بما كاف، نحتاج فيو إلى خبرة مجرب، كحكمة حكيـ، كناصح أميف يستطيع بكؿ 

نا، فتمتثميا أفعالنا، كؿ ىذه الصفات أف تمس كمماتو قمكبنا، كتذعف لًفكىرًه عقكل
في رسالتو. تقرأ كمماتو ككأنو  جاحظسطرىا ال التيذلؾ تجده في تمؾ السطكر 

اختمج نفسؾ، كفيـ دكاخمؾ دكف أف تنطؽ بيا. ككثير منا يعتريو ىذا الشعكر 
جدير بصداقتي؟ أـ أنني أضع عكاطفي  صديقيكيتردد في نفسو سؤاؿ: )ىؿ 

رضى نفسو بعمة )لعمو أفضؿ مف غيره (. لكف في غير مكاضعيا؟ كبعد حيرة يي 
ليس الحكـ عميو بيذه األفضمية نابع عف اقتناع كقناعة، بؿ مف الخكؼ مف 

مف بداية الرسالة يؤسس لدعكاه بحجج مف  جاحظ؛ لذا ترل الاألسكأمكاجية 
، كتغذيتو باإلقناع ممزكجان باإلمتاع. كآليات اإلقناع المتمقيشأنيا نفى حجة 

الرسالة، كلكنيا عمى تعددىا فييا إعماؿ لمعقؿ الذل ىك مف أسباب تعددت في 
استمالتو، مع دقة نظـ كمماتو كأساليبو ذات التأثير الكبير عمى الميتمقى، كمنيا 
افتتاح الرسالة بالقسـ قاصدنا تأكيد مضمكف األخبار بعدىا؛ لخمؽ مصداقية بينو 

" دكف غيرىا مف ألفاظ  لَعمرى كبيف الميتمقى مفتاحيا التديف، كانتقاء لفظة "
القسـ؛ ألنيا تنفرد بمعنى خاص كىى الحمؼ بعمره كحياتو، كمف آليات اإلقناع 
ا التككيد الذل نبع مف استعماؿ أسمكب القصر في الرسالة، كالذل استعممو  أيضن

 النفينحك خمس مرات. تجده في أكؿ الرسالة يسكؽ معانيو مف خالؿ أساليب 
الدعكة إلى األخذ باألسباب في األمكر، كعدـ الرككف إلى  كاالستثناء في مقاـ
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التصنع، كاالتكاؿ عمى اتفاقيا لمف يعمؿ بالتفريط. كال شؾ أف ىذا المقاـ يحتاج 
شؾ، أك إنكار قد يرتاب المتمقي ) فميكف األديب  أمإلى قكة صارمة في دفع 

زالة ا كىذا ما (7) لشؾ(مؤدينا معناه عمى مستكل الدقة المزيمة ليذا اإلنكار كا 
قناعيا باستعماؿ أقكل طرؽ  يظير عبقرية المبدع، كقكة تأثيره عمى النفكس، كا 
القصر في أداء ىذا المعنى. تراه مزج ىذا اإلقناع بإمتاع جاء مف بناء أسمكب 

( الذل صكر فيو اتفاؽ األمكر لمف يجئالقصر عمى االستعارة المكنية في) 
كرة حي، كعندما أثبت لمسالمة مجيئا يعمؿ بالتفريط في أمكر قالئؿ بص

كلألمكر كجكىىا كؿ ىذا الخياؿ أثار متعة خففت مف حدة اإلقناع، كىذا إلحاح 
بفكرتو؛ إذ تراه فييا يشتغؿ عمى العقؿ كالقمب معنا األكؿ بإقناعو،  جاحظمف ال
بإمتاعو، ثـ يضع لؾ قاعدة تسير عمى نيجيا في حياتؾ عف طريؽ  كالثاني

(، كجعمو ميزاننا تزف عميو أمكرؾ إنما األشياء بعواميا( في قكلو: )اإنمالقصر بػ)
تشبع عقمؾ، كتريح  التيكميا كليس الصداقة فقط؛ فترجح عندؾ كفة الحؽ 

 قمبؾ ككجدانؾ.
كفى محكر الصداقة يأخذ بيدؾ ليريؾ صديقؾ الذل تقدمت إليو رجمؾ  

الجميؿ في خالؿ  كتأخرت األخرل، كقد ىدأت نفسؾ كاستقرت؛ لرؤيتؾ الشائع
(، إنما األشياء بعواميا( في قكلو:)إنماصديقؾ الداخؿ ضمننا في القصر بػ)

كالتى ناسب استعماليا المقاـ؛ لككف مضمكنيا مما يقتضيو العقؿ كال ينكره، 
تفيد التأكيد كالتحقيؽ في  التيكمع ذلؾ تضمنت تأكيندا؛ لككنيا مركبة مف)إف( 

 قيؿ في نكعيا مف ككنيا مؤكدة أك نافية أك اإلسناد، ك)ما( عمى اختالؼ ما
ا القصر في قكلو: )ك  مييئة. كما القصر إال تأكيد عمى تأكيد. إنما ىو أيضن

عؿ فيو المقصكر عميو خبرنا عف شقيق روحك وباب الروح إلى حياتك ( الذل جي

                                                           

 ، مكتبة اآلداب.ْْلقصر، دراسة نقدية تحميمية، أ.د عبد العزيز أبك سريع صبالغة ا (ُ)
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المقصكر، فتضمف إلى جانب القصر كالتأكيد تنبيو المخاطب إلى ما تمميو 
بكصفو الصديؽ بأنو شقيؽ الركح. كجاء  جاحظقررىا ال التي عالقة األخكة
ا لممقاـ إذ تختص إنما بالمكاقؼ اليادئة الناعمة، إنماالقصر بػ ) ( مالئمن

كتتضمف الحقائؽ كاألفكار كالمشاعر كالمكاقؼ فتبث فييا ركح الحياة، كتسكقيا 
ندما جعؿ لمركح سكقنا ىادئنا ناعمنا، باإلضافة إلى مزجو بالخياؿ ع المتمقيإلى 

( باب( مف الكفاؽ كالكئاـ، ككممة )التوأمبابنا، كلمعقؿ تكأمنا، كما تكحيو لفظة )
ا إقناع بإمتاع.  مف ككف األخ أك الصديؽ ىك المدخؿ الرئيس لمحياة، كىذا أيضن

مما في يدك أشد  ءلشيفال تكونن في النيى بقكلو: ) التأكيدكانظر إلى  
( ليدؿ عمى مقدار االستئثار الذل يطمبو  نك باألخضًنا، وّل عميو أشد حدًبا م

تجاه صديقؾ، كاإلشارة إلى أنو الكحيد الجدير بالضف كالحدب كال عبرة بما 
ىاتيف المفظتيف _ بدقة نظميما_ مف كممتيف تشمئز  جاحظعداه، ككيؼ حكؿ ال

أصؿ معناىا البخؿ  التي( فالضفمنيما النفكس إلى كممتيف تريح القمكب. )
ص تحكلت إلى حسف رعاية النفيس الذل ىك ثمرة جيدؾ كتحريؾ عنو. كالحر 

ا تكرار لفظة ) (. ىذا التكرار أشد حدًباك ) أشد ضًنا(( في قكلو: )أشدكأيضن
بالمعنى، كسيطرتو عميو  جاحظالمفظي فيو تأكيد، كداللة عمى عمؽ إحساس ال

كشدتيا، كقد طمبيا في أقصى درجاتيا  التي المعانيباإلضافة إلى أىمية ىذه 
(، كاالستعارة في )ضننا( مما في يدكمزج ىذا التأكيد بخياؿ جميؿ في قكلو: )

الذل تكلد مف تأخير الحدب عمى  المعانيك)حدبنا(. كانظر إلى الترقي في 
الضف، فأشار إلى التمسؾ بالصديؽ عف طريؽ اليد، ثـ ارتقى فطمب مزيدا منو 

بيذه العبارات كالكممات المكحية كأنو  جاحظبكافة الجسد بمفظة )حدبا( فيظير ال
عالـ نفسى، أك عالـ اجتماع، يكىمؾ بأنو في بيئة نفسية أك اجتماعية. ككذلؾ 

دخمت عمى األفعاؿ المضارعة المقترنة  التيأساليب النيى كاألمر في الرسالة 
ّل يزىدنك (، كقكلو: )فال تكونن لشيء مما في يدكبنكف التككيد نحك قكلو: )
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ّل يحممنك استطراف صديق ثان (، كقكلو:)ترى خمقًا أو خمقين تكرىيمامنو أن 
مف ىذه األفعاؿ بصكرة  أم( لمنيي عف مزاكلة عمى ماللة الصديق األول

 (، كقكلو: فكن بو أشد ضناً )  :كمف أساليب األمر الصريح قكلو  مؤكدة
لصديؽ، ( في مقاـ الدعكة إلى التمسؾ بيذا األخ أك اليوإسبق أفنافس فيو و) 

 (.فاحذر ذلك) :ككذلؾ عند التحذير مف صحبة الشخصية المتأرجحة بقكلو
كما استعاف بالشعر القديـ الذل ىك منبع اآلداب، كااٍلمثاؿ العربية؛  
( كالذل جاء في الرجال الميذب أييدعك إلييا في قكلو: )  التي المعانيلتأكيد 

ضا المقابالت بيف األكصاؼ ( كمنيا أيمن لك بأخيك كموشعر النابغة، كقكلو :)
فمن كان معروًفا بالوفاء في أوقات المحمكدة، كاألكصاؼ المذمكمة في قكلو: )

فإن ( كتعميمو لذلؾ بقكلو: )واسبق إليو ،فنافس فيو، الشدة وحاّلت الضرورة
ومن باله غيرك فكشف عن كفر ( كفى مقابؿ ذلؾ يقكؿ: )اعتقاده أنفس العقد

نما يميل مع الرجحان يذل عند الحاجة، النعمة والغدر، ّل يفي أل حد، وا 
( فاستطاع بيذه المقابمة التصكير األخالقي ويشمخ عند اّلستغناء فاحذر ذلك

ىذا بجمالو، كىذا بقبحو تاركةن  :تبرز كالن مف الضديف كالتيلكمتا الشخصيتيف، 
 .تأثيرىا الجمالي عمى المتمقي، حتى جرتو جرنا إلى الحكـ عمى ىذه الشخصيات

براز ركنؽ معانييا  لجاحظتمحظ أف ا كاف لو فضؿه كبيره في تقديـ الرسالة، كا 
كجماؿ أفكارىا، كزاد مف ذلؾ حسف المكقع كالتأثير مف خالؿ األكصاؼ، 

البديعية، فجعمت الرسالة تزاكج بيف الحجج الدامغة  كالتصكير كالمحسنات
اتب البالغة. بأسمكب ممتع مثير، حتى جعميا كسائر كتاباتو في أعمى مر 

الحصكؿ عمى ما يريد مف السامع بأساليبو اإلقناعية، كحيمو  جاحظكاستطاع ال
 الدفاعية التي كانت لو دعامة إلرساء الحقائؽ كصرحه لمعمـ .

كما نرل تمكف الجاحظ في رسالتو مف أدكات إقناع المخاطب بأفكاره 
ات األسمكب الذم " كرأينا جماليالصداقةالتي حكتيا الرسالة التي تدكر حكؿ "
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أدل بو عباراتو في رسالتو ليصؿ بمخاطبو كمتمقيو كىك يحدثو "عف الصداقة" 
 ا غير متأرجح. طن كأىميتيا في حياة الشخص أف يككف اإلنساف ثابتنا منضب

كقد أدت أساليبو البالغية كصكره البيانية كمحسناتو البديعية ما أراد 
ريقة خالبة كصكرة رائعة جذابة يصالو مف معاف إلى قمب متمقيو كعقمو بطإ

كىذه ىي البالغة الجديدة التي يتنازع فييا اإلمتاع كاإلقناع لمكصكؿ ألفكار 
 .كعقمو كقمبو  القارئ

 
 
 

* * * * * * 
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 اخلبمتخ
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات كعمى سيدنا محمد أفضؿ 

 ف. الصمكات كأتـ التسميمات كعمى آلو كصحبو كالتابعيف أجمعي
 كبعد...

فقد قضينا كقتنا كجيزنا مع نفحة مف نفحات تراث نثرم فياض لكؿ الكلعيف 
كقد أثار "المعاش كالمعاد "ضمف رسالة " الصداقة" بعبقرية الجاحظ كىك مكضكع

كفكره بأسمكب فيو ما فيو مف لجاحظ المكضكع إعجابنا بما أبدعتو قريحة ا
الؿ عرض كتحميؿ النص صحة الداللة ككضكح البرىاف كقد لكحظ مف خ

 كمنيا:  نتائجالنثرم عدة 
اتسـ النص بسيكلة األلفاظ ككضكح المعاني كصحة التراكيب كركعة  – ُ 

فييا بالكثير مف األساليب البالغية كمنيا  جاحظالخياؿ استعاف ال
التبعية كالمكنية كالمجاز المرسؿ كالتشبيو ككاف أكثرىا شيكعنا  االستعارة

 ؿة كالمجاز المرسستعارة المكنياال
نما  كاالستثناءأما في عمـ المعاني فاستخدـ القصر بطريؽ النفي    كا 

كالعطؼ لمتكسط بيف الكماليف، كفي عمـ البديع كانت المطابقة كالمقابمة 
شتقاؽ كسيمة إلثارة االعكننا لو في إبراز المتناقضات كما كاف جناس 

 األذىاف . 
أف يطبع في نفكسنا أىمية غية بيذه األلكاف البال جاحظاستطاع الك  

 الصديؽ كالصداقة كيمفت األذىاف إلى دكرىـ المؤثر مادينا كمعنكينا.
القصر، التككيد،  في اإلقناع بفكرتو بعدة كسائؿ منيا القسـ، جاحظألحَّ ال – ِ

 كاالقتباس مف األمثاؿ العربية. 
 داد فيز  القارئفي الفكرة إلبعاد السأـ عف نفس  جاحظاستطرد ال – ّ

 اإلقباؿ عمييا.



 0202عشرون ديسمبر العدد السادس وال -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 أنموذجا " الصداقة" في رسالة " المعاش والمعاد "  –هـ (  522اإلقناع واإلمتاع في رسائل الجاحظ تـ )  

706 
 

 المالءمة بيف األلفاظ كالمعاني مع دقة األسمكب. – ْ
 تعد رسائؿ الجاحظ قطكفنا دانية لمدراسة البالغية كالنقدية  – ٓ

الستظيار ما كراء المعاني مف قيـ كأخالقيات تزداد الحاجة إلييا في 
 عصرنا الحديث.

 والحمد هلل رب العالمين...
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 املشاجعاملصبدس ٔ
 املصذس أٔ املشجع و
االحتجاج العقمي كالمعنى البالغي لناصر دخيؿ فالح السعيدم رسالة   -7

 جامعة أـ القرل. -دكتكراه إشراؼ/محمد إبراىيـ شادم
ت/ محمد عكض  ،إرشاد السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ البف قيـ الجكزيو  -0

 الرياض. –السيمي نشر أضكاء السمؼ 
 -لقرآف الكريـ كأسرارىا البالغية لصباح عبيد درازأساليب القصر في ا  -6

 مطبعة األمانة. –ـ ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ ، ُطػ
أسرار البالغة لإلماـ عبد القاىر الجرجاني، تعميؽ محمكد محمد شاكر،   -6

 ، نشر مطبعة المدني بالقاىرة كدار المدني بجده
 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُِْ -ُطػ 

البياف كالبديع لمخطيب القزكيني دار اإليضاح في عمـك البالغة )المعاني ك   -6
 لبناف. -بيركت  –الجيؿ 

 لبناف.-دار كمكتبة اليالؿ  بيركت ىػ ُُْٗ -ِالبخالء لمجاحظ  طػ  -0
المتعاؿ  بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح  في عمـك البالغة لألستاذ/عبد  -7

 ـ نشر مكتبة اآلداب.ُٕٗٗ -ىػُُْْالصعيدم 
المتعاؿ الصعيدم تقديـ أ.د/عبدالقادر  لعبد ني"البالغة العالية "عمـ المعا  -6

 ، المطبعة النمكذجية مكتبة اآلداب  –حسيف 
 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُُْ، ِػط

  –عبد العزيز أبك سريع  بالغة القصر دراسة تحميمية أ.د/  -6
 مكتبة اآلداب.

دار الكتب العممية  –ُالبمداف ألحمد بف أبي يعقكب بف كاضح الكاتب طػػ  -72
 بناف.ل –بيركت  –
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 املصذس أٔ املشجع و
لبناف  –بيركت  –نشر دار مكتبة اليالؿ ،  ف لمجاحظيالبياف كالتبي  -77

 ىػػ.ُِّْ
تاريخ بغداد كذيكلو ألبي بكر أحمد بف عمى بف ثابت بف أحمد بف ميدم   -70

 -كتحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا دراسة الخطيب البغدادم 
 ق.ُُْٕ –ُطػػ

 ياف أ.د/ محمد محمد التصكير البياني دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ الب  -76
 مكتبة كىبو. ْأبك مكسى  طػ

تطكر الفكر المغكم )مف النحك إلى المسانيات إلى التكاصؿ( لعبدالسالـ   -76
 الرباط. –مطبعة المعارؼ الجديدة  -عشير

ثمار القمكب في المضاؼ كالمنسكب لعبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ   -76
 .القاىرة -دار المعارؼ –الثعالبي

لفاظ كداللتيا في البحث البالغي كالنقدم عند العرب د/ ماىر جرس األ  -70
دار رشيد لمنشر،  –ـ َُٖٗميدم ىالؿ، كزارة الثقافة كاإلعالـ 

 سمسمة دراسات.
الحاشية عمى المطكؿ شرح تمخيص المفتاح لمسيد الشريؼ الجرجاني  قرأه   -77

 ُلبناف طػػ –بيركت  –دار الكتب  –رشيد رضا  كعمؽ عميو د/
 .ـََِٕ

 مطبعة التركي. –الحركة األسمكبية د/ عبدالرازؽ فضؿ   -76
ت/عمي تكفيؽ  –حركؼ المعاني كالصفات لعبدالرحمف اسحاؽ الزجاجي   -76

 بيركت. –مؤسسة الرسالة  – ُالحمد طػ
الطبعة  –خصائص التراكيب د/ محمد محمد أبك مكسى مكتبة كىبو   -02

 ـ.َََِ -ىػ ُُِْالخامسة 
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 املصذس أٔ املشجع و
ت أ.د/ عبدالقادر حسيف  -بف عثماف المفتيخالصة المعاني لمحسف   -07

 الناشركف العرب.
الجرجاني ت/ محمكد محمد شاكر  عبد القاىردالئؿ اإلعجاز لإلماـ   -00

 المدنيـ نشر مطبعة المدني بالقاىرة ، دار ُِٗٗ-ىػػُُّْ-ّطػ
 بجدة.

 ػ دار المعارؼ.بعةديكاف النابغة ت/ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ط  -06
نشر الجامعة  -في التراكيب العربية د/حمزة عبداهلل النشرتيالرابط كأثره   -06

 ـ.ُٖٓٗ -ىػػ َُْٓاإلسالمية بالمدينة المنكرة 
الرسائؿ السياسية لعمرك بف بحر بف محبكب بف فزازة الميثي البصرم   -06

 –نشر مكتبة اليالؿ  -الكنائي أبك عثماف الشيير بالجاحظ 
 بيركت.

مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ ت/  -سير أعالـ النبالء لمذىبي  -00
 -ىػػ َُْٓ - ّطػػ –الرسالة  مؤسسةنشر  –شعيب األرناؤكط 

 ـ.ُٖٓٗ
 شرح تسييؿ الفكائد لمحمد بف عبداهلل ابف مالؾ الطائي الجياني   -07

أبك عبداهلل جماؿ الديف، ت/ عبدالرحمف السيد، كد/محمد بدكم 
 المختكف نشر ىجر لمطباعة كالتكزيع كاإلعالف. 

شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح الفكائد لمحمد بف يكسؼ بف   -06
 ىػ. ُِْٖ، ُطػ ، أحمد المعركؼ بناظر الجيش

 عبد الحافظ عناصر اإلبداع الفني في نكبة دمشؽ ألحمد شكقي د/ عبد  -06
 مكتبة اآلداب. -المنصؼ
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 املصذس أٔ املشجع و
 نشر  –الفركؽ المغكية ألبي ىالؿ العسكرم ت/ محمد إبراىيـ سميـ   -62

 القاىرة. -دار العمـ كالثقافة كالتكزيع
فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ ألبي عبيد البكرم ت/إحساف عباس   -67

 ـ ُُٕٗ -ُطػ
 مكتبة المتنبي. –الفكائد المشكؽ  إلى عمـك القرآف البف القيـ الجكزيو   -60
قراءة جديدة في نقد الشعر لقدامة بف جعفر د/ عبدالحميـ محمد شادم   -66

 ـ.ُٕٗٗطبعة 
 ـ رتبو كضبطو محمد ُٓٗٗ-قُُْٓ ُط - الكشاؼ لمزمخشرم  -66

 لبناف.-عبد السالـ شاىيف دار الكتب العممية ،بيركت
 ـ.ََِّ -قُِّْلساف العرب البف منظكر دار الحديث   -66
 ت/دائرة المعرفة النظامية ،  ،العسقالنيلساف الميزاف البف حجر   -60

  .قَُّٗ –ـ ُُٕٗ،  ِط
سيف الكالـ أ.د / رفعت السكداني  مطبعة األمانة مباحث في كجكه تح  -67

 ـ.ُُٗٗ -ىػُُُْ/ ُطػ
مختار الصحاح لمشيخ محمد بف أبى بكر بف عبد القادر الرازم باب   -66

 ـ.ََِّ-ق ُِْْالعيف مادة عمرل دار الحديث 
 ىػ.ُُْٕ ُطػػػ –بيركت  –دار إحياء التراث -المخصص البف سيده  -66
ـ َََِ -ىػَُِْ -رآف د/عبدالفتاح الشيفالمعاني في ضكء أساليب الق  -62

 دار الفكر. –
 معجـ األدباء ) إرشاد األريب إلى معرفة األديب( لشياب الديف   -67

 -عبداهلل ياقكت بف عبداهلل الركمي الحمكم ت/إحساف عباس أبك
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْ -ُط –بيركت  –دار الغرب  اإلسالمي 



 0202عشرون ديسمبر العدد السادس وال -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 أنموذجا " الصداقة" في رسالة " المعاش والمعاد "  –هـ (  522اإلقناع واإلمتاع في رسائل الجاحظ تـ )  

706 
 

 املصذس أٔ املشجع و
 لبناف. –بيركت  –فكر دار ال –معجـ مقاييس المغة البف فارس   -60
بيركت   –دار إحياء التراث العربي  –معجـ المؤلفيف لعمر رضا كحالة   -66

 نشر مكتبة المتنبي. -ـُٕٓٗ
دار الكتب  العممية   –ت.د/ عبدالحميد ىنداكم  –مفتاح العمـك لمسكاكي  -66

 ـ.َََِ -ىػػ َُِْ –لبناف  –بيركت 
ف كأخكاتيا( في  القرآفمف أسرار البالغة بالحركؼ المشبية بالفعؿ   -66  )كا 

 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْ – ُطػ -الكريـ د/ ىاشـ محمد ىاشـ 
  -ت/ محمد عمي البيجاكم  يفي نقد الرجاؿ لمذىب االعتداؿميزاف   -60

  –دار المعرفة لمطباعة كالنشر  -ـُّٔٗ -ىػُِّٖ،  ُطػ
 لبناف. –بيركت 

عبدالكىاب  نياية األرب في فنكف األدب تأليؼ/شياب الديف أحمد بف  -67
 –الكتب العممية  دار – ت د/حسف نكر الديف-النكيرم

 لبناف. -  بيركت 
 بيركت.  –دار صادر، بف خمكاف كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ال  -66

 انذٔسيبد:
   أراؾ عصي الدمع ألبي فراس الحمداني دراسة بالغية نقدية د/ صالح  -66
 .      ْالجزء –ُّة بأسيكط العدد مجمة كمية المغة العربي –حبيب سميماف   -62
تجميات الجماؿ في أسمكب القصر د/ عبدالرحيـ محمد اليبيؿ، مجمة   -67

المجمد التاسع  –الجامعة اإلسالمية، سمسمة الدراسات اإلنسانية 
 ـ.ََُِعشر، العدد الثاني يكنيك 
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 املصذس أٔ املشجع و
 انشصبئم انعهًيخ:

لسعيدم، رسالة االحتجاج العقمي كالمعنى البالغي لناصر دخيؿ فالح ا  -60
 جامعة أـ القرل. – إشراؼ د/ محمد إبراىيـ شادم هدكتكرا

رسالة  –مقاربة تداكلية  -قصة إبراىيـ عميو السالـ فياإلقناع   -66
  بف عيسى  إشراؼ د/ فايزةإعداد بك صالح  ،جستيرام

 ـ.ََُِ-ـََِٗد عزكز أحمد  .أ عبد الحميـ ،
 البكزيدم، مقالة. مدلمح إلقناع األدبي كالبالغي كاإلشيارما  -66
 
 
 
 

* * * * * * 
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 فٓشس املٕضٕعبد
 انصفذخ انعُٕاٌ و
 ْٕٔ المقدمة ُ
 ٕٗٔ التمييد: تعريؼ اإلقناع كاإلمتاع.  ِ
 ُٖٔ ارتباط البالغة باإلقناع كاإلمتاع ّ
 ِٖٔ الفنكف البالغية التي يغمب عمييا طابع اإلقناع كاإلمتاع ْ
 ٖٓٔ نبذة عف الجاحظ ٓ
 ٖٓٔ تو كحياتونشأ ٔ
 ٖٔٔ شيكخو ٕ
 ٕٖٔ مؤلفاتو ٖ
 ٖٖٔ مالمح شخصيتو ٗ
 ٖٗٔ كفاتو َُ
 َٗٔ نص رسالة الصداقة ُُ
 ُٗٔ شرح مكجز لرسالة الصداقة ُِ
 ِٗٔ المبحث األكؿ: التحميؿ البالغي لرسالة الصداقة ُّ
 ِٗٔ الفكرة األكلى: الدعكة لالستئثار بالصديؽ الصدكؽ ُْ
 ُْٕ نية: الدعكة لالستكثار مف األصدقاءالفكرة الثا ُٓ
 ُٕٓ الفكرة الثالثة: تكجيو الجاحظ إلى اختيار أصدقاء تتكافر فييـ صفات معينة ُٔ
 ُٖٕ المبحث الثاني: سمات كخصائص بالغة الجاحظ في رسالة الصداقة  ُٕ
 ِّٕ الخاتمة ُٖ
 ِٕٓ فيرس المصادر كالمراجع  ُٗ
 ُّٕ فيرس المكضكعات َِ

 


