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 مقدمة
الحمد  رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيد األكليف كاآلخريف، 

 المبعكث رحمة لمعالميف، كعمى آلو كصحبو كالتابعيف.
 كبعد..  

فإف الكتابة الدينية تعد مف أىـ أشكاؿ الكتابات التي تؤدم دكرا رئيسا في 
العاطفية بناء شخصية اإلنساف، كتحديد أنماط تفكيره، كتشكيؿ كجداناتو 

كالقمبية، كليس مف المبالغة أف نعدىا في المقدمة، أك عمى رأس تمؾ 
الكتابات التي تسيـ بأثر بالغ كحظ كافر في استقامة حياة األفراد 
كالجماعات، كتنظيـ العالقات البشرية، كتخميص القمب مف نزغات 
ة الشيطاف، كشكائب اليكل، كزخارؼ الدنيا، كصكال بو إلى مراتب الشفافي

الركحية حتى يككف مؤىال لألخذ عف خالقو، كاالستجابة لكحي السماء، 
كترجمة ذلؾ كاقعا عمميا مممكسا في حياتو، يككف سببا في سعادتو في 

 الدنيا كاآلخرة.
ذا كانت الكتابة الدينية بيذه الخطكرة، فمعنى ذلؾ أف تصبح ميمة  كا 

ف صنعة المغة، الكاتب مضاعفة، إذ يقع عميو عبء جديد يتمثؿ في إتقا
جادة التعامؿ مع ما فييا مف طاقات كامنة، كتكظيفيا في أداء لغكم ذم  كا 
صبغة أدبية مؤثرة، تأسر القمب كالعقؿ معا؛ فميست ميمة رصد األفكار 
يرادىا عمى نحك حسف منظـ في مخاطبة العقؿ، ىي  كالمعاني، كترتيبيا كا 

صياغة المغكية، كرعاية تمؾ الميمة الكحيدة لمكاتب، إذ عميو العناية بال
الجكانب الجمالية لمغة، ألف الكتابة عمى أم حاؿ منجز لغكم، يستخدـ 
المغة أداة في تقديـ الفكرة أك المكعظة أك أم صنؼ مف صنكؼ العمـك 

 كالمعارؼ.
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 أبك الفرج عبد الرحمف بف أبي الحسف عمي بف كيعد ابف الجكزم )
دا مف العمماء األفذاذ في ىػ( كاح597القرشي التيمي البكرم ت  محمد

تاريخ أمتنا المجيد، بما قدـ مف كتابات في كثير مف العمـك الدينية كالفقو 
ككاف ممف يستمفت  السير كالتاريخ كالكعظ كاإلرشاد،كالتفسير كالحديث ك 

كاألدبي عمى كجو الخصكص، ال سيما في  الباحث المغكم أسمكبيـ نظر
التأثير في الكجداف، كتنمية الكازع  كتبو الكعظية التي يككف عمادىا بعض

الديني، أكثر مف اإلقناع بالدليؿ كالبرىاف، كفي مقدمتيا كتابو المسمى 
"المكاعظ كالمجالس"، الذم بدا فيو ابف الجكزم لغكيا أريبا كأديبا بارعا، 
غاص عمى جكاىر المغة ككنكزىا، كارتكز عمى خصائصيا الجمالية، 

ف مجرد كاعظ أك فقيو يتغيا طرح الفكرة فحسب، كمعطياتيا البيانية، فمـ يك
بؿ راح يختار ليا كسيمة األداء، كطريقة العرض، كيمبسيا الثياب المغكية 
التي تجعميا أكثر إشراقا في جنبات النفس، كتسمال في زكايا الركح، كمف 
ثـ كقع اختيارم عمى مكضكع " أدبيات الكتابة الدينية عند ابف الجكزم في 

 لمجالس ".المكاعظ كا
إف أدبيات الكتابة الدينية عند ابف الجكزم في كتابو المذككر نمكذجا، 
تؤكد حرص الكاعظ عمى المتمقي لعممية الكعظ، بمراعاة ذكقو، كالنظر إلى 
عناصر جذبو كتطكيقو شعكريا كعاطفيا، كما تبيف العاطفة الدينية 

خمجاتيا المشبكبة عند )ابف الجكزم(، كتجمكىا جالء تاما، مفضيا ب
كأحاسيسيا العميقة، كما أنيا تميد طريقا لمكتابة النثرية يستميـ فيو 
الكاتب شعرية المغة كاألداء، فيككف النثر حينئذ شريؾ الشعر في احتماؿ 
العكاطؼ كالمشاعر، إضافة إلى ككنو الكسيمة المغكية األمثؿ في احتماؿ 

النقاد أنسب العمـك كالمعارؼ كالمضاميف العقمية، إذ كاف في نظر 
الجنسيف األدبييف لمنيكض بمسئكلية تبميغ الدعكة اإلسالمية، كمف ثـ 
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 راجت سكقو أكثر مف الشعر في العصكر اإلسالمية.
 المكضكع في النقاط اآلتية:ىذا كيمكف أف نجمؿ أسباب اختيار 

قمة الدراسات األدبية التي تعنى بالنص النثرم مقارنة بالدراسات  -1
 الشعرية.

ف الكتابة الدينية بكصفيا إحدل أنكاع الكتابات التي لـ تتبكأ الدفاع ع -2
كفي عالـ اإلبداع األدبي، التياـ  ،مقعدىا المالئـ بيف النصكص األدبية
 لغتيا بالكعظية كالخطابية المجمجمة.

ف ابف الجكزم مف أدكاتو المغكية، حيث براعةي األساليب، كجماؿ تمكٌ   -3
 بيف األلفاظ كمعانييا.الصياغة، كحسف العرض، كالتالـؤ 

عدـ طغياف العاطفة الدينية القكية التي يتمتع بيا أسمكب ابف   -4
شراقيا المغكم  الجكزم في كتابو "المكاعظ كالمجالس" عمى جماؿ العبارة كا 

 كبريقيا األدبي.
 

ىذا، كا أسأؿ اإلخالص كالقبكؿ، كأعكذ بو مف زلة الفكر كالقمـ، إنو 
 إلى سكاء السبيؿ. ىك اليادمكتعالى سبحانو 
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 متهيد
 أواًل: التعريف بابن اجلوزي:

أبك الفرج  ابف الجكزم ىك عبد الرحمف بف محمد بف عمي بف الجكزم، 
ماـ  القرشي التيمي البكرم البغدادم الحنبمي، الكاعظ، عالمة عصره كا 
، لقب جده بالجكزم؛  كقتو، صاحب التصانيؼ المشيكرة في أنكاع العمـك

داره بكاسط، كلـ يكف بكاسط جكزة غيرىا، كقيؿ نسبة إلى فرضة  لجكزة في
 مف فرض البصرة يقاؿ ليا: جكزة،  تكفي أبكه كلو ثالث سنيف.

كلد ابف الجكزم تقريبا سنة ثماف أك سنة عشر كخمسمائة، كتكفي سنة 
 سبع كتسعيف كخمسمائة.

،  صنؼ ابف الجكزم كلو ثالث عشرة سنة، كلو مصنفات في عمـك القرآف
منيا "المغني" ك"زاد المسير" ك"تيسير البياف"، كفي األصكؿ مثؿ "منياج 
الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ"، كفي عمـ الحديث منيا "جامع المسانيد 
كالضعفاء كالمترككيف" ك"الناسخ كالمنسكخ"، كفي التاريخ " كالمنتظـ في 
 تاريخ الممكؾ كاألمـ" ك"شذكر العقكد" كفي الفقو مثؿ "المذىب في
المذىب" ك " اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ" كفي الكعظ " كاليكاقيت في 
الخطب"، ك"مغاني المعاني" ك"منياج القاصديف"، كلو مؤلفات في فنكف 

 شتى.
كلـ يزؿ ابف الجكزم يصنؼ كيكتب إلى أف مات، قاؿ سبطو شمس الديف 
أبك المظفر: سمعتو يقكؿ عمى المنبر في آخر عمره: كتبت بإصبعيَّ 

يف ألفي مجمد، كتاب عمى يدم مائة ألؼ، كأسمـ عمى يدم عشركف ىات
ألؼ ييكدم كنصراني، كسئؿ عف عدد تصانيفو فقاؿ: تزيد عمى ثالثمائة 
كأربعيف مصنفان، منيا ما ىك  عشركف مجمدا، كمنيا ما ىك كراس كاحد،  
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ككتبو أكثر مف أف تعد، يغالي الناس في الحديث عف ذلؾ فيقكلكف: إنو 
كراريس التي كتبيا، كحسبت مدة عمره، كقسمت الكراريس عمى جمعت ال

 المدة، فكانت ما خص كؿ يـك تسع كراريس.
قاؿ ابف الجكزم يكما في كعظو لمخميفة: يا أمير المؤمنيف إف تكممتي 
ف سكتُّ خفتي عميؾ، فأنا أقدـ خكفي عميؾ عمى خكفي منؾ،  خفتي منؾ، كا 

 أنتـ أىؿ بيت مغفكر لكـ. إف القائؿ: اتؽ ا، خير مف القائؿ:
كمف أجكبتو النادرة في مجمس كعظو ما يحكى أنو كقع النزاع ببغداد بيف 

رضي ا  -أىؿ السنة كالشيعة في المفاضمة بيف أبي بكر كعمي 
فرضى الكؿ بما يجيب بو الشيخ أبك الفرج، فأقامكا شخصان سألو  -عنيما

أفضميما مف كانت عف ذلؾ كىك عمى الكرسي في مجمس كعظو، فقاؿ: 
ابنتيو تحتىو، كنزؿ في الحاؿ حتى ال يراجع في ذلؾ، فقاؿ السنية: ىك أبك 
بكر؛ ألف ابنتو عائشة تحت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، كقالت 

 الشيعة: ىك عمي بف أبي طالب؛ ألف فاطمة بنت رسكؿ ا تحتو.
أرباب النقؿ  قاؿ ابف الجكزم: كنت أالـز مف الشيكخ أعمميـ، كأكثر مف

 أفيميـ، فكانت ىمتي تجكيد العدد ال تكثير العدد.
كقاؿ ابف الجكزم: انتيى تفسيرم لمقرآف في المجمس عمى المنبر إلى أف 
تـ، فسجدت عمى المنبر سجدة الشكر كقمت: ما عرفت أف كاعظا فسر 
القرآف كمو في مجمس الكعظ منذ نزؿ القرآف، ثـ ابتدأت يكمئذ في ختمة 

 عمى الترتيب، كا قادر عمى اإلنعاـ كاإلتماـ كالزيادة مف فضمو.أفسرىا 
قاؿ المكفؽ بف عبد المطيؼ: كاف ابف الجكزم لطيؼ الصكت، حمك 
الشمائؿ، رخيـ النغمة، مكزكف الحركات ك النغمات، لذيذ المفاكية، 
يحضر مجمسو مائة ألؼ أك يزيدكف، ال يضيع مف زمانو شيئا... كلو في 

كة، لكنو كاف في التفسير مف األعياف، كفي الحديث مف كؿ عمـ مشار 
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الحفاظ، كفي التاريخ مف المتكسعيف، كلديو فقو كاؼ، كأما السجع 
ف ركل أبدع.  كالكعظ، فمو فيو ممكة قكية، إف ارتجؿ أجاد، كا 

كمما يدؿ عمى قكة بيانو كسالمة لغتو كفصاحة لسانو قكلو في قكؿ 
: "افتخر  (1)﴾األنيار تجرم مف تحتي كىذه ﴿ فرعكف في القرآف الكريـ 
كقاؿ يكمان: "ما عزَّ يكسؼ إال بترؾ ما (، 3(" ،)2)بنير ما أجراه، ما أجراه! 

، كالبف الجكزم أشعار كثيرة، قيؿ إنيا عشر مجمدات، ("4)ذؿ بو ماعز
 (5)رحمو ا.

 : مصطلح األدبية:ثانيا
)أدب(، كقد جاء معناىا كما كممة "األدبية" مف حيث المغة ترجع إلى كممة 

 ؛في لساف العرب : األدب الذم يتأدب بو األديب مف الناس، سمي أدبا
كأصؿ األدب  الناس إلى المحامد، كينياىـ عف المقابح، بي دً أٍ ألنو يى 

                                 
(

1
 .51( اٌزخرف: 

(
2

 ٚاألصً: ِب أعرأٖ. ( ثزس١ًٙ اٌّٙزح ،

(
3

، رؾم١قك/ كور٠قب ي١ّقراد،  ال اٌىزقت 94ص  4( رذورح اٌؾفبظ ٌٍذ٘جٟ ط

 َ.1998 -1419ٖث١رٚد، اٌطجعخ األٌٚٝ  –اٌع١ٍّخ 

(
4

 ( رذورح اٌؾفبظ: اٌغزء ٚاٌصفؾخ.

(
5

ِٚققب ثعقق ٘ب(، 109/ 18( أظققر ررعّزققٗ اققٟ: اٌققٛااٟ ثبٌٛا١ققبد ٌٍصققف ٞ )

 -ِصقققطفٟ،  ال اؽ١قققبء اٌزقققراس اٌعرثقققٟرؾم١قققك/ أؽّققق  األلٔقققب ٚ  ٚرروقققٟ 

َ، ٚاٌزققبط اٌّىٍققً ِققٓ عققٛا٘ر ِقق صر اٌطققراك ا٢خققر 2000-1420ٖث١ققرٚد، 

ِٚقب ثعق ٘ب، ٚكالح األٚلقبف ٚاٌنق ْٚ  51ٚاألٚي ألثٟ اٌط١ت اٌمٕقٛعٟ ص

َ، ٚاأليققيَ ٌر١ققر اٌقق ٠ٓ 2007-1428ٖلطققر، اٌطجعققخ األٌٚققٝ،  -اإلسققي١ِخ

 َ.2002اٌطجعخ اٌربِسخ،  (،  ال اٌعٍُ ٌٍّي١٠ٓ،3/316اٌزلوٍٟ )
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 . (1)كمأديبة يع يدعى إليو الناس: مىٍدعىاةه الدعاء، كمنو قيؿ لمصن
لذم يتبادر إلى أذىاننا اليـك كعمى كجو االختصار فإف معنى كممة األدب ا

ىك الكالـ اإلنشائي البميغ  الذم يقصد بو إلى التأثير في عكاطؼ القراء 
 نثران. ـكالسامعيف، سكاء أكاف شعران أ

في أكاسط القرف الماضي كجدنا الكممة تدؿ عمى معنييف: معنى يقابؿ ك 
يكتب ا مة التي يطمقيا الفرنسيكف عمى كؿ الفرنسي “litteraure” كممة

في المغة ميما يكف مكضكعو كميما يكف أسمكبو، سكاء أكاف عمما أـ 
يراد بو  األدب الخالص  الذم سفة أـ أدبا خالصا، كمعنى خاص ىكفم

كالسامع عمى نحك   القارئأيضا أف يككف جميال بحيث يؤثر في عكاطؼ 
ىك معركؼ في صناعتي الشعر كفنكف النثر األدبية، مثؿ الخطابة  ما

 ( .2)اؿ كالقصص كالمسرحيات كالمقاماتكاألمث

 (    ،3)كمف ىنا فقد صار األدب عمما لكؿ "صياغة فنية لتجربة بشرية"
و كبالغتو كحسف كمكضكعو ىك الكالـ المنظـك كالمنثكر مف حيث فصاحتي 

كية ز في ىذيف الفنيف، كتيذيب العقؿ كتصياغتو، كالغاية ىي اإلجادة 
 الجناف. 

األدب ىك فف الكممة، سكاء أكانت مقركءة أـ كبناء عمى ذلؾ فإف 
يسكغ القكؿ بأف الصكرة األدبية ىي رسـه أداتو الكممة  مسمكعة، كىذا ما

                                 
(

1
-٘قق  1423اٌمققب٘رح ، -( ٌسققبْ اٌعققرة مثققٓ ِٕظققٛل: )أ ة(،  ال اٌؾقق ٠ش

2003.َ 

(
2

(  أظر ِعٕٝ وٍّخ )أ ة( اٟ : رقبل٠  األ ة اٌعرثقٟ ) اٌعصقر اٌغقبٍٟ٘( 

 ،  ال اٌّعبلف.7 /شٛلٟ ض١ف، ص

(
3

 ، ٔٙضخ ِصر ) .د(9( األ ة ِٚذا٘جٗ،  . ِؾّ  ِٕ ٚل ص
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 مكتكبة كانت أك شفكية.
كينبغي أف يعمـ أف لكؿ أديب طريقتو الخاصة  في التعبير عف المشاعر 

خراج المعنى، تمثؿ أسمكبو تمثيال خاصا ، فالتجربة األدبية تعني "  كا 
ف األدب ىك إاما فنيا، أم أننا يمكننا القكؿ تجربة ألفاظ مستخدمة استخد

 . (1) االستخداـ الفني لمطاقات الحسية كالعقمية كالنفسية كالصكتية لأللفاظ
نقؿ "مركز القيمة في األعماؿ األدبية مف ت فأكالقكؿ بأدبية النص معناه 

السياؽ المنبثؽ مف السياؽ التاريخي كالسياؽ االجتماعي لتضعو في 
األعماؿ األدبية ذاتيا أم في طبيعتيا الشعرية بالمفيـك الكاسع لكممة 
نما تشتمؿ عمى كؿ األجناس  الشعرية التي ال تقتصر عمى جنس بذاتو، كا 

( .       2)الفنية"
 

 تسعى لمغكص في أعماؽ النص األدبيدبية كىكذا يمكف القكؿ بأف األ
ميزات الفنية كالجمالية التي يزخر بيا الكسبر أغكاره، طمبا لمخصائص ك 

، بحيث يصبح تجاكزه إلى ما يحيط بو مف حيثياتدكف أف ت النص األدبي،
 النص بداية العممية كنيايتيا.

 ًا: الكتابة الدينية:ثالث
الكتابة الدينية ىي األسمكب األدبي الذم يحمؿ أفكار الكاتب كمعتقداتو 

ة ميي يستكعب األلفاظ كالمعاني كاألخلالدينية،  بحيث يككف ذا تشكيؿ جما
كالصكر كاألفكار كالرؤل التي تعبر عف شخصية الكاتب ككجداناتو 
كقناعاتو، ككاقعو بما يمكج بو مف أفكار كعقائد كثقافات، سكاء أكانت 

                                 
(

1
 -،  ال اٌّعراخ اٌغبِع١خ46إٌم  األ ثٟ  /اٌسع١  اٌٛللٟ ص( اٟ األ ة ٚ

 َ.2002اٌمب٘رح 

(
2

،  ال ا٢ابق اٌعرث١خ اٌمب٘رح 88( ِٕب٘ظ إٌم  اٌّعبصر  /صيػ اضً ص

 ،1996.َ 
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تخالفو، ألنو في كؿ ذلؾ يعبر عف بيئتو، كيتحدث  ـتكافؽ مزاج الكاتب أ
 بمساف عصره كزمانو.

، العقدية الدينية إذف بناء لغكم فكرم يحمؿ كجية نظر المؤلؼالكتابة ف
كيكشؼ عف ميكلو المختمفة، كرؤاه المتعددة، بصكرة تستمفت أنظار 
المتمقيف، كتستميؿ قمكبيـ، كتحرؾ أحاسيسيـ، بما تبثو مف أفكار محممة 

 بعبؽ اإلبداع، كشذل الفف.
  في المكاعظ  كزمالكتابة الدينية عند ابف الجالظكاىر األسمكبية في

 :كالمجالس
 أكال: كضكح األسمكب كقكتو:

كضكح األسمكب شرط أساسي في الكالـ البميغ المعبر عف قضايا      
اإلنساف كالمصير سكاء أكاف ىذا الكالـ شعران أـ نثران، كليس معنى ذلؾ أف 

ال يحتاج إلى إعماؿ فكر أك بعض يككف مقصكد الكالـ أك معناه سطحيا 
فقد أباف النقاد أف الكصكؿ إلى المعنى بعد الطمب كالبحث ال مف التريث، 

نما اليدؼ |أف يشتمؿ  يعني أف يككف الكالـ معقدا ال يبيف عف معناه، كا 
آسرة في النفس،  إلبياـ يمنحو مذاقو، كييبو قكةالكالـ عمى نكع مف ا

يشير اإلماـ "عبد القاىر الجرجاني " إلى ذلؾ فيقكؿ:" مف المرككز في 
إليو كمعاناة الحنيف  ع أف الشيء إذا نيؿ بعد الطمب لو كاالشتياؽالطب

يمو أحمى، كبالميزة أكلى؛ فكاف مكقعو مف النفس أجؿ كألطؼ، نحكه، كاف ن
   ( 1)ف كأشغؼ"أض ككانت بو

                                 
(

1
، رؾم١ققك/ يجقق  106( أسققرال اٌجي ققخ ٌ ِققبَ يجقق  اٌمققب٘ر اٌغرعققبٟٔ ص

 -1422ٖاٌطجعقققخ األٌٚقققٝ ث١قققرٚد،  -اٌؾ١ّققق  ٕ٘ققق اٚٞ،   ال اٌىزقققت اٌع١ٍّقققخ

2001.َ 
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كما جاء في "جكاىر األدب"  -كبناء عمى ذلؾ فإف كضكح األسمكب    
عمى المقصكد، كأف يعدؿ عف كثرة البيٌنة الداللة  ختار المفرداتي معناه أف تي 

العكامؿ في الجممة الكاحدة، كأف يتحاشى عف االلتباس في استعماؿ 
الضمائر، كأف تسبؾ الجمؿ سبكا جميا بدكف تعقيد كالتباس، كأف يتحاشى 

 .(1)عف كثرة الجمؿ االعتراضية
ف مف معنى آخر فإف الكالـ يككف كاضحا إكب     مفردات دقيقة في ذا كيكِّ

ك رضا بعض تركيبان ترضى عنو قكاعد النح معناىا، ثـ ركب بعضيا بجكار
كامالن، كلـ يشتد اتصاؿ بعضو ببعض اشتدادان كثيقان، كلـ يطؿ الفصؿ بيف 
أركاف جممو، بأف ينأل الخبر عف المبتدأ مثال، كجكاب الشرط عف فعمو، 

ذا فقد شرط مف ذلؾ خفي أك أف تكثر قيكد الفعؿ قبؿ أف يأتي فاعمو، فإ
 . (2)المعنى، كلـ يتضح المراد بالكالـ، كاتسمت العبارة بالتعقيد كالمعاظمة

غمكض األسمكب يككف في التعقيد كالمعاظمة الناشئة عف فساد إف      
دراكو فة المعنى كعدـ ابتذالتركيب، ال في طرا الو، كنيمو بعد طمب كبحث، كا 

؛ ألف ذلؾ ال ينافى أف يككف الكالـ كاضح الداللة عمى اليادئبالتفكير 
معناه، أما التعقيد فإنو يتطمب جيدا شاقا في الكصكؿ إلى المعنى، مف 

 فيـ ال في القارمء المعنى شدة البحث عنو، كيككف عناء يكافئغير أف 
دراؾ أسراره،  كلكف في سبيؿ الكصكؿ إلى المعنى، حتى إذا  المعنى كا 

                                 
(

1
(،  ال 1/12( عققٛا٘ر األ ة اققٟ أ ث١ققبد ٚ أنققبء ٌ ققخ اٌعققرة ٌٍٙبشققّٟ)

 اٌفىر، اٌطجعخ اٌضيصْٛ.

(
2

، ٔٙضقخ ِصقر، 472( أسس إٌم  األ ثٟ يٕق  اٌعقرة  / أؽّق  ثق ٚٞ، ص

1996 .َ 
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 . (1)شيئا هكصمو لـ يجد
ذا كانت مكاعظ ابف الجكزم نكعا مف الخطابة، فقد اشترط النقاد في  كا 

أسمكب الخطابة "كضكح العبارات، كظيكر معانييا، بحيث يككف الغرض 
الذم ييدؼ إليو مفيكما لمسامعيف، كليذا ال يستعمؿ الخطيب كممات 

    . (2)لغكية غامضة، كال تعبيرات مجازية بعيدة المعنى"
 

كالبف الجكزم أسمكب يتميز بالكضكح، ال يخمك مف طرافة المعنى كجدتو، 
ؽ أىمىمىؾى فالعمر قصير، ىذا، مزٌ  "ياال تعقيد فيو كال معاظمة، كذلؾ كقكلو 

سفرؾ فالطريؽ بعيد، كردٍِّد نظر فكرؾ  كحقؽ عممؾ فالناقد بصير، كًزد زادى 
لعمو  الرائض مو إلىمِّ بالقمب لعمو يرعكم، سى  حٍ فالحساب شديد، صً 

                (3)يستكم"
فاألسمكب في ىذه القطعة ألفاظو مختارة بعناية كدقة، مترابطة في تناغـ 
كانسجاـ، شكمت جمال متكازنة، ال ارتباؾ في سبكيا بكثرة العكامؿ 

يكظؼ ابف الجكزم فيو ألكاف المجاز إليقاظ الحس  كاستعماؿ الضمائر،
 النفس.الديني، كاستنياض عزائـ 

كمف كالـ ابف الجكزم الذم يؤكد تحقؽ ىذا المقياس الفني في أسمكبو 
"إخكاني: سكراف اليكل بعيد  :"اغسؿ العثرات بالعبرات"قكلو تحت عنكاف 

                                 
(

1
 .473( أسس إٌم  األ ثٟ يٕ  اٌعرة ص

(
2

،  ال 23ٌغ١ٍقققً يجققق ٖ شقققٍجٟ، ص( اٌرطبثقققخ ٚايققق ا  اٌرط١قققت،  / يجققق  ا

 َ.1987-1408ٖاٌنرٚق، اٌطجعخ اٌضبٌضخ 

(
3

، رؾم١ققك/ يققب ف صققبثر 150( اٌّققٛايع ٚاٌّغققبٌس مثققٓ اٌغققٛكٞ ص 

 اٌمب٘رح، ِىزجخ ا١بض إٌّصٛلح.)  .د(. –شب١٘ٓ،  ال إٌّبل 
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اإلفاقة، فمك تذكر إقامة الحد زاؿ السكر، كيحؾ اغسؿ العثرة بعبرة، كادفع 
فسحة، قبؿ أف  في الكقت ميمة، كفي زمف السالمةالحكبة بتكبة، ماداـ 

(1)ترل السمع كالبصر قد كالَّ، كتقكؿ" رب ارجعكف"
قبؿ أف يككف دمع  

األسى مف جفف مىف أسى منياٌل..."
(2.) 

األسمكب ىنا كاضح ليس مستغمقا أك مستعصيا عمى الفيـ، ككما يقكؿ ف
دؿ عمى معناه داللة  "المحمكد مف الكالـ ما": الخفاجي في "سر الفصاحة

(.3)يكف خافيا مستغمقا..."ظاىرة، كلـ 
 

مف أدكاتو الفنية،   متمكنان  ابف الجكزم مف خالؿ ىذه النصكص أديبان  يبدك
ّـَ  ؿو ابقكاعد المغة، ذا إحساس ع عالمان  فيك  بمكاطف الجماؿ فييا، كمف ث

بعيد كؿ البعد عف الكقكع في التعقيد أك الغمكض المرذكؿ الذم يفسد 
 المعنى، كيعكر صفك األسمكب.

ف يراعي مقامات الكالـ كأحكاؿ المخطابيف بو، كأف يعمؿ كينبغي لألديب أ
جاىدا عمى الكصكؿ بو إلى أعمى مراتبو في التأثير في النفس، كبمكغ 
غايتو في تكضيح المراد منو، كاختيار لفظو كتنقيح أسمكبو، ال سيما إذا 

قادرا كاف غير مرتجؿ لو، إذ ىك حينئذ في فسحة مف األمر كسعة، تجعمو 
عمى ذلؾ كمو بإعادة النظر فيما كتب، حتى يتسنى لو الخمكد كالبقاء، كال 
ينقطع تأثيره في نفكس القراء عمى امتداد الزمف، فالفكرة الجيدة تحتاج 
ال لـ تقع في النفس مكقعيا  إلى لفظ جيد يمنحيا إشراقيا كعذكبتيا، كا 

                                 
(

1
 . 99( اٌّ ِْٕٛ :

(
2

 . 191( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
3

ث١قرٚد، اٌطجعقخ  –اٌىزقت اٌع١ٍّقخ ،  ال 206( سر اٌفصقبؽخ ٌٍرفقبعٟ ص

 َ.1982 -1402ٖاألٌٚٝ 
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در كضكح الداللة، كعمى ق"المنشكد، كربما لـ تمؽ سكل اإلنكار كالصدكد، 
كصكاب اإلشارة، كحسف االختصار، كدقة المدخؿ، يككف إظيار المعنى، 

نفع ككانت اإلشارة أبيف كأنكر، كاف أ ككمما كانت الداللة أكضح كأفصح،
  (1)كأنجع"

   

المحسنات البيانية ك  كمف النصكص التي تتضافر فييا األلفاظ كالصكر 
في إفياـ السامع، كالتأثير في نفسو، كاالستحكاذ عمى مشاعره،  البديعية

شراؽ العبارة، قكلو: " إخكاني، قد حاـ الحماـ حكؿ  في كضكح األسمكب كا 
حماكـ، كصاح بكـ إذا خال النادم كناداكـ، كأكالكـ مف النصح حقكـ، فما 

كـ أحقكـ بالتدبر كأكالكـ، كىك عاـز عمى اقتناصكـ كما المقصكد سكاكـ، 
رارا، لقد قفارا، كـ أذاؽ الغصص الميٌرة مً  أخمى المكت دارا، كـ ترؾ العامرى 

 (2)جاؿ يمينا كيسارا، فما حابى فقرا كال يسارا"
 ،قكة األسمكب مف تعامؿ الكاتب مع المغة تعامؿ األديب الحاذؽ إنما تنشأ

كالتقاط جكاىرىا البارقة، كالنظر إلى ىذه  ،المتمرس عمى الصياغة الجاذبة
طيعة سيمة، متى أريدت منيا الرقة رقت، أك طمبت لغة المغة عمى أنيا 

منيا القسكة قست، كأنيا فضاء كاسع ممتد تدكر فيو أنكاع شتى مف 
األساليب، فيجد العالـ فييا أسمكبو، كالسياسي طريقتو، كاألديب أدبو، 

 يـ .عمى اختالؼ منازعيـ كمشارب
نما تفضي المغة بكثير مف أسرارىا الجمالية عف طريؽ استخداـ الخياؿ  كا 

ماؿ، كحرارة الكالـ كقكة كثرة االستعلكممات الطريفة التي لـ تمتيف بكا
يذا ما يجعؿ اؿ الناحية الصكتية كالمكسيقية، فالعاطفة فيو، كعدـ إىم

                                 
(

1
 ٖ.1423ث١رٚد  –،  ال اٌٙيي 82، 81( اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ ٌٍغبؽع، ص 

(
2

 . 49، 48( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص
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 ية مفتكرة.ك ناحدائمان، ليس فيو مكضع مترىؿ أ األسمكب قكيا مشدكدا
 ، كقكلوااللتفاتك  التقديـ كالتأخيركقد يجتمع في أسمكب ابف الجكزم 

"أتراؾ تظف أنؾ مخاطبا نفسو عمى سبيؿ التجريد، أك كؿ إنساف غافؿ: 
 (1)"تبقى إلى األبد، أما يعتبر بالكالد الكلد؟!

نجده قد عدؿ عف مألكؼ الجممة في الترتيب فقدـ كأخر، إذ األصؿ: أما ف
الكلد بالكالد، بتقديـ الفاعؿ، أك جعمو في مكضعو الطبيعي، كعدؿ يعتبر 

عف مألكفيا في الخطاب فالتفت مف الخطاب إلى الغيبة، كمع ذلؾ لـ 
كحو كقكتو، بؿ ازداد كىجا كبريقا، ألف التقديـ يخرج أسمكبو عف كض

لكف أسمكبي ينحرؼ  ، فيكااللتفاتكالتأخير جاء لغاية جمالية، ككذلؾ 
ـ عف طريقو النمطي المعتاد إلى طريؽ آخر لغاية فنية كجمالية، فيو الكال

كىك كثير الدكراف كالكقكع في أسمكب أديبنا، يقكؿ ممتفتان مف الخطاب إلى 
"اسمع أييا القاعد عف أعالي المعالي، الغيبة، ثـ مف الغيبة إلى الخطاب: 

 .(2)"سبؽ األبطاؿ، كالبطاؿ ما يبالي، ستعرؼ خبرؾ يـك عتابي كسؤالي
يمخص "حاـز القرطاجني" أسرار االلتفات الجمالية بقكلو عف عادة العرب 
في لغتيـ: "كىـ يسأمكف االستمرار عمى ضمير متكمـ أك ضمير مخاطب، 
فينتقمكف مف الخطاب إلى الغيبة، ككذلؾ أيضا يتالعب المتكمـ بضميره، 

أك تاءن  فتارة يجعمو ياء عمى جية اإلخبار عف نفسو، كتارة يجعمو كافان 
فيجعؿ نفسو مخاطبان، كتارة يجعمو ىاء، فيقيـ نفسو مقاـ الغائب، فمذلؾ 
نما يحسف  كاف الكالـ المتكالي فيو ضمير متكمـ أك مخاطب ال يستطاب كا 

                                 
(

1
 . 128( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
2

 . 69( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص
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 (1)االنتقاؿ مف بعضيا إلى بعض"
كالتنكع في  البف الجكزم مقدرة عالية عمى صياغة جممو كعباراتو،

كتعمؿ  قكة ف االنحرافات التي تزيد األسمكباف مأسمكبو، كاستخداـ ألك 
ككميا جديرة بالتسجيؿ  ،استجالء سرائر النصك  عمى خمؽ معاف جديدة،

حيث إف "رصد ظكاىر االنحراؼ في النص يمكف أف تعيف عمى كالرصد؛ 
ٌكانية، تبتعد عف القراءة السطحية كاليامشية"  (2)قراءتو قراءةن استنباطية جي

الجكزم قكيان أخاذان معتمدان عمى التصكير أسمكب ابف كاف  ككذلؾ
في كؿ زاكية مف زكاياه، ألفاظو ليست بالغريبة الحكشية كال  كالخياؿ

يمتاز بما تمتاز بو  كقية، قكم العاطفة، مكسيقي األداء،بالقريبة الس
كقد امتازت الكتابة في عصر ابف الجكزم بأنيا "  الكتابة في عصره،

اقتحمت عمى الشعر ميادينو، بؿ تفكقت عميو، كأصبح الكتاب بمنزلة أرفع 
مف الشعراء، كصارت بأيدييـ أزمة البياف، بعد أف رفع رايتو الشعراء دىكرا 

 (4)"مف قبؿ طكيمة
 كالتشكيؽ: تأثير مثانيان: التنكع بيف الخبرية كاإلنشائية كسيمة فنية ل

كضعت المغة في األصؿ لمتكاصؿ بيف البشر، كاإلفياـ كنقؿ المشاعر 

                                 
(

1
، 348 -347( ِٕٙبط اٌجٍ بء ٚسراط األ ثبء ٌؾبكَ اٌمر بعٕٟ ص 

ث١رٚد، اٌطجعخ  -رؾم١ك/ِؾّ  اٌؾج١ت ثٓ اٌرٛعخ،  ال اٌ رة اإلسيِٟ

 َ.2007اٌراثعخ 

(
2

، ِغٍقخ ِ رقخ ٌٍجؾقٛس 146( امٔؾراف ِصطٍؾب ٔم ٠ب، ِٛسٝ لثبثعخ ص

 َ.1995ٚاٌ لاسبد، اٌّغٍ  اٌعبشر، اٌع   اٌراثع 

(
3

 .29( أظر امٔز٠بػ اٌ مٌٟ ص 

(
4

، ِٕنقق ح 191ّقق  ك ٍققٛي سققيَ ص ( األ ة اققٟ اٌعصققر األ٠ققٛثٟ،  . ِؾ

 َ.1990ِعبلف اإلسىٕ ل٠خ 
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كما قاؿ ابف جني "أصكات يعبر بيا كؿ قـك عف  –كاألحاسيس، فيي 
مف بينيا ما تزخر بو  ذا ال يتـ إال بكسائط لغكية كثيرةكى ( ، 1)أغراضيـ "

المغة مف تنكع في أسمكبيا بيف الخبر كاإلنشاء، كىما ضركرة يقتضييا 
 الحديث، ال يستغني عنيا المتكمـ الختالؼ رغباتو كانفعاالتو كمعانيو.

كقد نكع ابف الجكزم في أسمكبو، مستفيدا مف سخاء المغة كسعة الحركة 
ف كثرة األساليب اإلنشائية يد أرل، بخا، فاستخدـ الخبر تارة كاإلنشاء أفيي

منذ البداية، كلعؿ بجالء  القارئفي خطابو الكعظي تعد ظاىرة يممحيا 
السبب في ذلؾ ىك ما يرجع إلى طبيعة الكعظ التي ينبغي أف تشتمؿ عمى 
كثير مف األكامر كالنكاىي الشرعية، كما يتطمبو حاؿ المخاطب مف 

يككف بيف الكاعظ كالمتمقي مف نداءات يعقبيا األمر  استفياـ كتمف، ثـ ما
الطريؽ المستقيـ، كالتحمي بالصبر عمى بالطاعة كالعبادة كالثبات عمى 

الشدائد كالفتف في رحمة الحياة، كالنيي عف المعاصي كالرككف إلى الدنيا، 
  كالتحذير مف زينتيا كفتنيا.

معرضا  ض اإليماف، يااسمع يا مضيع الزماف فيما ينقيقكؿ ابف الجكزم: "
عف األرباح، متعرضا لمخسراف، متى تنتبو مف رقادؾ أييا الكسناف؟  إلى 
متى ترفض قكؿ الناصح؟ كقد أتاؾ بأمر كاضح، إلى كـ ترضى بالشيف ك 
القبائح؟ لقد أبانت الدنيا عيكبيا، ككشفت غيكبيا، كما مرت حتى أمرَّت 

"مشركبيا
مـ ف، تشخيصا أك تجريدا بصفتو منفردايخاطب المعرض عف الحؽ فيناديو 

                                 
(

1
(، ا١ٌٙئخ اٌّصقر٠خ اٌعبِقخ ٌٍىزقبة، اٌطجعقخ 1/34( اٌرصبئص مثٓ عٕٟ )

 َ.2010اٌراثعخ 

(
2

 .205( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص
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معرضيف عف األرباح(، حتى يككف الكالـ  مضيعي الزماف(، )يا يقؿ ) يا
أكقع في نفس المتمقي، كيجعمو يستشعر الحرج، فكأنو المقصكد كحده، 
كالشارد كحده مف بيف الناس جميعا، ثـ يردد عمى مسامعو عدة أسئمة 

لتشنيع، كحيف يحتاج الخطاب إلى متتالية يتغيا مف ذكرىا التكبيخ كا
الجممة الخبرية يذكرىا ابف الجكزم مكضحا بيا كالمو مبينان سبب إنكاره 

"لقد أبانت الدنيا  كقكلو:"كقد أتاؾ بأمر كاضح"، كتعجبو، كذلؾ كقكلو: 
 عيكبيا، ككشفت غيكبيا كما مرت حتى أمرَّت مشركبيا".

التجريد التي تسكد  كيبقى أسمكب اإلنشاء مف لكاـز لغة الخطاب أك
 "يا كتابات ابف الجكزم كما رأينا، ككما في النمكذج التالي الذم يقكؿ فيو

ىذا، صاحب أىؿ الديف كصافيـ، كاستفد مف أخالقيـ كأكصافيـ...ال 
تستصعب فالمعيف قادر، تعرض لمف أعطاىـ، كسؿ فمكالؾ مكالىـ...ال 

إقرارؾ باإلفالس غنى، تحقر نفسؾ فالتائب حبيب ا، كالمنكسر مستقيـ، 
  (1)كاعترافؾ بالخطأ إصابة، كتنكيس رأسؾ بالندـ رفعة"

عمى الترغيب  فالبد مف استخداـ األمر كالنيي في لغة الكعظ القائمة
 زجر كالتذكير بالكاجب كالتحذير مف الممنكع.لكالترىيب كالحض كا

، كقد قالكا كلعمنا نمحظ استخداـ ابف الجكزم لألمر كالنيي بعد النداء غالبان 
كقكعو بعد النداء كقكلو  -كمثمو النيي-إف مما يقكل بو أسمكب األمر 

، فالنداء يكقظ النفس، كيمفت الذىف؛ (2) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چتعالى 
ألنو طمب كدعاء، فإذا ما جاء األمر صادؼ نفسان مييأة يقظة فيقع منيا 

، كذىف منتبو، كىذا  دليؿ عمى عناية مكقع اإلفادة؛ حيث تتمقاه بحس كاعو
                                 

(
1

 .19، 18( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
2

 .1( إٌسبء: 
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 .(1) اآلمر بأمره، كرغبتو في إعداد النفكس؛ لتمقيو."
قالب مف الخشكع كالرجاء اء باألمر كالنيي فتيصب المغة في كيمتزج الدع

فتنزؿ عمى نفس المتمقي؛ لتمألىا بالصفاء كالسكينة، مثؿ قكؿ الكاتب: 
الفكر مف ـ سيارة ذىاف لقبكؿ ما ينفع، الميـ سمٌ مسامع األ "الميـ افتح

ع عمى قصص قاطع الطريؽ، احرس طالئع المجاىدة مف خديعة كميف، كقٌ 
اإلنابة بقمـ العفك، الميـ ال تسمط جاىؿ الطبع عمى عالـ القمب، ال تبدؿ 

 (2)نعيـ عيش الركح بجحيـ حر النفس"
كحينما يصؼ الكاتب حاال مف أحكاؿ الناس أك منزلة مف منازليـ، فإف 

"التائبكف ىك الغالب المتصدر، كما في قكلو: األسمكب الخبرم يككف 
العابدكف الحامدكف، أبدانيـ قمقى مف الجكع كالضرر، كأجفانيـ قد حالفت 
في الميؿ السير، كدمكعيـ تجرم كالمطر، فالقـك تأىبكا إال أنيـ عمى 
داتيـ لك أنكـ  سفر، عبركا لديكـ كما عندكـ منيـ خبر، كترنمت حي

 (.3)تسمعكف"

مراكحة يقتضييا المقاـ، كيتطمبيا  الخبرم كاإلنشائي األسمكبيفيراكح بيف 
ىذا النمط مف الكتابة، فالجممة الخبرية تشترؾ مع نظيرتيا )اإلنشائية( 
في أنيا تساؽ ألجؿ التيييج كاإلثارة، كتحريؾ ككامف النفس كاستنياض 
ر ىمميا، كتقكية العاطفة الدينية بداخميا، حتى تصبح مييأة لتمقي األكام

كالنكاىي، في سرعة كنشاط، السيما إذا استخدمت الجممة الخبرية في 

                                 
(

1
، 256ِٛسققٝ ص (  ممد اٌزراو١ققت  لاسققخ ثي ١ققخ  / ِؾّقق  ِؾّقق  أثققٛ 

 َ.1987 -٘ 1408ِىزجخ ٚ٘جخ، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ 

(
2

 .107( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
3

 .204( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص
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نس بيـ النفكس، ديف أك ذكر قصص الصالحيف الذيف تأسرد أكصاؼ العاب
 كترل فييـ القدكة كالمثؿ.

كقد كردت أيضان أنكاع مف اإلنشاء غير الطمبي في لغة ابف الجكزم مثؿ 
عاطفة الدينية لديو كحرصو عمى القسـ مما يدؿ عمى انفعالو كتكتره كقكة ال

"البد التأثير في المتمقي، كدفعو نحك اإليماف كالعمؿ الصالح، فيقسـ قائالن: 
ما في ىاكية الطرد....." ، (1)كا مف قمؽ كحرقة، إما في زاكية التعبد، كا 

: "ىبت كا دبكر الذنكب، فتركت األجساد بال كفي مكضع آخر يقكؿ
: " تا ما صح مف يطمبو مرضو، كال كيقكؿ، (2)كالتأمؿ"يف الفيـ مكب، أق

 .(3) سيرَّ مف سيرحؿ عنو غرضو.."
الخطاب الديني كأسمكب القسـ خاصة يعد مف أكثر األساليب شيكعا في 

البف الجكزم، كذلؾ لما في القسـ مف انفعاؿ  يتالءـ مع ما يتطمبو الكعظ 
 مف حماسة كقكة كخطابية. 

كاعجبا أعدـ العقؿ أـ بو خمؿ، ككاأسفا فقد "  :فيقكؿكيستخدـ التعجب 
دعى إلى اليدل " كاعجبا لنفس تي كيقكؿ:  (4)أدرؾ بالفيـ أـ بالسمع نقؿ؟!"

العاصي مف قبح  ري فينفِّ  ،(5) "!فتأبى، ثـ ترل خطأىا بعيف اليكل صكابا
ال يخفى ما فيو فعمو بأسمكب غير مباشر، ليس أمرا أك نييا، كمع ذلؾ 

 األثر في التنبيو عمى المخالفة. مف قكة

                                 
(

1
 . 10( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
2

 101( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس: 

(
3

 .114( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس: 

(
4

 .82( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس: 

(
5

 .115( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس: 
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" يا معمقا ميكاة مصرعو، بئس ما كمنيا أسمكب الذـ في مثؿ قكلو: 
فتأتي كممة )بئس( التي تفيد الذـ متعاضدة ، (1)اخترت ألحب األنفس إليؾ"

كأف فاعؿ مع الصكرة لتشنيع أفعاؿ أىؿ الدنيا، كتقبيح انغماسيـ فييا، ف
التي ىي أحب النفكس إليو أسكأ  ذلؾ يعمؽ حفرتو، كيختار لنفسو

  االختيارات أمامو.
تعبيرية تنبييية دكات كأساليبو إنما ىي أ ءال ريب أف كؿ ألكاف اإلنشا

 إليقاظ النفكس كتنبيو الغافميف كىداية الطالبيف. استخدميا أديبنا
 ثالثا: االقتباس:

كالعبارة إشراقان، كيمبس  بياء األسمكب تباس مف القرآف الكريـ يكسكإف االق
الكالـ جالال كقداسة، يقكؿ "سعيد بف حميد": "إذا نزعت في كتابي بآية 

 (.2)كالمو" أحكامو، كأعذبتي  نتي و، كزيَّ إظالمى  مف كتاب ا تعالى أنرتي 

ابف الجكزم، كأضفى عميو مزيدا مف الجماؿ   القرآني كالـى  كقد رصع المفظي 
كالجالؿ، كأكسبو كثيران مف الفصاحة كحسف البياف ، كقكلو في طكؿ األمؿ 

"أيف األبطاؿ الذيف كاف خاطرىـ خطير؟ لقد رأكا كؿ منكر مع قصر األجؿ: 
ؽ ليـ شراب  كِّ مف منكر، ككؿ نكير مف نكير، فإذا بعثكا بنفخة الصكر، كري

 (3)ففريؽ في الجنة كفريؽ في السعير،..." الفراؽ كأدير،

: "ففريؽ مع القرآف الكريـ في قكلو كتناصان  نجد في ىذه القطعة اقتباسان 
  مف قكؿ ا تعالى في سكرة الشكرل أخذان  في الجنة كفريؽ في السعير"

                                 
(

1
 .114ّغبٌس: ( اٌّٛايع ٚاٌ

(
2

(، رؾم١قك/ كوقٟ ِجقبلن ، 4/1106( ك٘قر ا٢ اة ٌٍؾصقرٞ اٌم١رٚأقٟ، )

 َ.1929ث١رٚد،  – ال اٌغ١ً 

(
3

 .35( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص
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   (1)چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ںڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ںچ 
رآني، يتمتع بأثر القرآف الكريـ في معجـ قلمعجـ المغكم ألديبنا فا    

ألفاظو، ثـ معانيو التي تدكر في فمؾ الشريعة كبصفة خاصة مجاؿ 
الترغيب كالترىيب كالكعظ كمخاطبة القمكب بالرقائؽ كالقصص التي تبيف 

 جزاء الصالحيف كعقاب المذنبيف.
نجده يكظؼ األسمكب القرآني في خدمة أسمكبو كتكقيع كالمو، كتكثيؼ 

مة مى الظَّ  "الظمـ ظممات": مازاؿنغماتو، كتنسيؽ جممو فيقكؿ تحت عنكاف 
ىئ  چ  ممة، يمشكف في جمع الحطاـ، كيمسكف عمى فراش اآلثاـ،في الظُّ 

ڭ  ڭ  چ  أتراىـ نسكا طي الميالي سالؼ الجباريف؟ (2)چىئ  ىئ  

ٻ  پ  پ   پ  چ ، فما ىذا االغترار؟ (3) چۇ  ۇ  ۆ  

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ ،(4)چپ

 دارت بيـ نعـ النعـ، فدارت عمييـ دكائر النقـ اكـ دار  (5)چڻ

( 6)چ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئچ
...".

(7 ) . 

                                 
(

1
 .7( اٌنٛلٜ: 

(
2

 . 16( اٌجمرح: 

(
3

 . 45( سج : 

(
4

 . 6( اٌري : 

(
5

 . 102( ٠ٛٔس: 

(
6

 . 24( ٠ٛٔس:

(
7

 . 162( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص
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كىذه الطريقة في تكظيؼ المفظ القرآني ىي ما يسميو البالغيكف اقتباسان؛ 
خصكا ىذا المصطمح بتضميف الكالـ شيئان مف القرآف أك ألنيـ إنما 

(1)الحديث ال عمى أنو منو
بيد أف ابف الجكزم قد استغؿ اآليات القرآنية   ،

استغالال آخر، حيث يعرضيا كالمستشيد بيا في ثنايا كالمو، كىك ما كقع 
كثيران في كتاباتو الدينية التي تحتاج بطبيعة تككينيا الفكرم إلى مثؿ ذلؾ 

تقتبس منو عمـك الحضكر القرآني االستداللي؛ ألف القرآف الكريـ أصؿ 
 الشريعة كطرائؽ البياف كفنكف القكؿ المختمفة التي تجرم في مضمارىا.

كالقرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ صنكاف متالزماف يرتكز عمييما 
عمى كثير مف األحاديث، الدعاة إلى ا، لذا فقد  اشتمؿ كالـ بف الجكزم 

كتاباتو كترصعت بو كمماتو،  كاقتبس مف شذا البالغة النبكية ما ازدانت بو
النجاة، فعصفت عمييا  شاطئأخي، كـ شارؼه بسفينتو  كقكلو مثالن: "يا

ريح الخذالف، كما بقي لمسالمة إال باع أك ذراع، كيؼ تتقي نباؿ القدر 
(3)؟"(2)كالقمب بيف إصبعيف

 

: "عند المحبيف شغؿ يشغميـ عف الجنة، فكيؼ كيقكؿ في مكاف آخر

                                 
(

1
األاقققراػ اقققٟ شقققرػ رٍرققق١ص اٌّفزقققبػ ٌجٙقققبء اٌققق ٠ٓ اٌسقققجىٟ ( يقققرٚ  

ث١رٚد، اٌطجعخ  –(، رؾم١ك/ يج  اٌؾ١ّ  ٕ٘ اٚٞ، اٌّىزجخ اٌعصر٠خ 2/332)

 َ.2003 -1423ٖاألٌٚٝ 

(
2

( ِٓ ؽ ٠ش اٟ صؾ١ؼ ِسٍُ ثٍفع: "اْ لٍقٛة ثٕقٟ م َ وٍٙقب ثق١ٓ اصقجع١ٓ 

ة ِققٓ أصققبثع اٌققرؽّٓ ومٍققت ٚاؽقق ، ٠صققراٗ ؽ١ققش شققبء" وزققبة اٌمقق ل، ثققب

(، ، 4/2045(، )2654رصر٠ف هللا رعبٌٝ اٌمٍقٛة و١قف شقبء، ؽق ٠ش للقُ )

-1374ٖث١قرٚد، -رؾم١ك/ ِؾّ  ا ا  يج  اٌجبلٟ،  ال اؽ١قبء اٌزقراس اٌعرثقٟ

1954.َ 

(
3

 . 174( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص
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الدنيا، ما ترل عيف المحب إال المحبكب، فبي يسمع كبي يمتفتكف إلى 
(1)يبصر

"
(2) 

ذا كاف االقتباس مف القرآف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ ضركرة ال  كا 
يقاظ الحس الديني لدل المتمقي، فإنو في  غنى عنيا في مجاؿ الكعظ  كا 

بو  حينما يتزيا –لكف مف ألكاف الكتابات في أم أم  –غير ىذاؿ المجاؿ 
ة كاألخرل، يدؿ عمى ثقافة الكاتب الدينية كركحو األسمكب بيف الفين

چ  إليماف، المشرقة بالنكر المنزؿ مف السماء، قاؿ تعالى:االمفعمة ب

، فيستضيء أسمكبو كتحؿ فيو (3)چ ې  ې   ې  ې     ى     ى
ىذه القبسات القرآنية حمكؿ  العالمات التي ييتدم بيا السائركف في 

 الظممات.
  الكجداني: التأثيرالتنغيـ الصكتي مف كسائؿ 

إف أصحاب الكتابات الدينية كما يحتاجكف إلى مخاطبة العقؿ فإنيـ 
يحتاجكف أيضا إلى مخاطبة القمب، كلذلؾ كسائمو ، كمف أىميا اليمسات 
المكسيقية، كتشنيؼ اآلذاف بإيقاع الكممات، كجرس العبارات، كالكلكج إلى 

سحر ألذف، التي يمكف أف يتأتى مف خالليا الحصكف القمب عف طريؽ ا
ريؽ النص المكسيقي، كلقد كاف بشار بف بالكممات كالخضكع الكجداني لب

                                 
(

1
( ِققٓ ؽقق ٠ش اققٟ صققؾ١ؼ اٌجرققبلٞ ثٍفققع: "ِٚققب ٠ققزاي يجقق ٞ ٠زمققرة اٌققٟ 

ذ سّعٗ اٌذٞ ٠سّع ثٗ ٚثصرٖ اٌذٞ ٠جصر ثبٌٕٛااً ؽزٝ أؽجٗ اإذا أؽججزٗ وٕ

(، 8/105(، )6502ثققٗ ..."  وزققبة اٌرلققبق ، ثققبة اٌزٛاضققع، ؽقق ٠ش للققُ)

 ٖ.1422رؾم١ك/ ِؾّ  ك١٘ر ٔبصر،  ال  ٛق إٌغبح، اٌطجعخ األٌٚٝ 

(
2

 .46( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
3

 .8( اٌز بثٓ : 
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 برد محقا حينما قاؿ:
 (1)كاألٍذفي تعشىؽ قبؿ العيف أحيانان          قـك أيٍذني لبعض الحيِّ عاشقةه  يا

كقد استخدـ القرآف الكريـ نفسو اإليقاع كالتنغيـ كليس ذلؾ إال مف باب 
 لمتأثيرالحميمية بيف الغرض الديني كالغرض الفني، فيجعؿ منو كسيمة 

نساف جانبان كجدانيان، فال ف لل د االستجابة كاإلذعاف، ذلؾ أكالتمكيف كقص
 (.2)مناص مف مخاطبة ىذا الجانب بمغة النظـ الفني كجمالو

ف ابف الجكزم إلى أىمية التنغيـ الصكتي في كتابتو، فكاف كقد تفطَّ 
حريصا كؿ الحرص عمى حشد ألكاف مختمفة مف اإليقاع في عبارتو، 
أبرزىا السجع كالجناس كالطباؽ كالمقابمة، كما أنو عمؿ عمى تكثيؼ 
المكسيقى في مكضكعاتو، فراح يدعـ ما يقكؿ بالنماذج الشعرية، حتى 

بأثره منو إيمانا  ،يترؾ مكضكعان كاحدان دكف أف يطرزه بالشعرإنو لـ يكد 
بمكسيقاه كأنغامو الكثيفة، "كقد فرض ذكؽ العصر لنفكس البالغ في ا

كرفاىيتو عمى األدب ألكانا مف التعبير عمادىا استخداـ الخكاص الصكتية 
لمعبارات، ال األلفاظ المفردة كحدىا، كذلؾ استغالؿ الحركؼ كأصكات 

دارتيا،استغال   (3)في الجمؿ أك أبيات الشعر" ال كبيرا كالمعب بيا كا 
 السجع:أكال: 

أما السجع فكاف حاضرا بقكة في األسمكب النثرم عند ابف الجكزم، كمف 

                                 
(

1
ٌطب٘ر ثقٓ (، عّع ٚرؾم١ك ٚ لاسخ/ ِؾّ  ا4/194(  ٠ٛاْ ثنبل ثٓ ثر  )

 َ.2007يبشٛل، ٚكالح اٌضمباخ اٌغزائر٠خ، 

(
2

( أظر: ِٕب٘قً اٌعراقبْ اقٟ يٍقَٛ اٌمقرمْ ، ِؾّق  يجق  اٌعظق١ُ اٌزللقبٟٔ، 

 َ.2001 -1422ٖث١رٚد، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ –(،  ال اٌّعراخ 2/194)

(
3

 .187( األ ة اٟ اٌعصر األ٠ٛثٟ ص 
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كثير الخطايا في يسير : "يا طكيؿ األمؿ في قصير األجؿ، يا أمثمتو قكلو
مف ىجـك  لؾ الزماف كما سىدىدىت الخمؿ، أفما عندؾ كجؿالعمؿ، خال 

 (1)قدـ الزلؿ؟"األجؿ، اما رأيت ميٍسمىبان كما كمؿ؟ أتؤخر اإلنابة كتي 

الالـ إيثاران لمتنغيـ، مع تساكم الفقرات إلى آخر  في حرؼ فتتكافؽ الفكاصؿ
 ةالكالـ، ككأنو قد تأثر بالقرآف الكريـ في مراعاة الفاصمة، كالمشاكم

اليدؼ منيا، كىك نكع  الصكتية، التي تسيـ في تبميغ الرسالة، كتحقيؽ
مف المحسنات البديعية التي كاف يستريح العربي لسماعيا في النثر منذ 
خطبة قس بف ساعدة اإليادم المشيكرة في العصر الجاىمي، التي كاف 
يقكؿ فييا: " أييا الناس، اسمعكا كعكا...."، كمف ثـ فقد جاء الحديث 

كلو صمى ا عميو النبكم الشريؼ مراعيا لذلؾ في مكاضع كثيرة، كق
كاف ينزالف فيقكؿ أحدىما: مف يـك يصبح العباد فيو إال ممى  : " ماكسمـ

كاألمثمة ، (2)عط ممسكان تمفان"نفقا خمفان، كيقكؿ اآلخر: الميـ أعط مالميـ أ
 عمى ذلؾ مف الحديث النبكم أكثر مف أف تحصى.

كمف سجعات ابف الجكزم التي ال تفارؽ أسمكبو في كتابو " المكاعظ 
ف فقد قمبان كاعيان، كما ىذا، ما أعظـ المصيبة عمى مى  "ياكالمجالس" قكلو: 

ره كثر حسرة مف كاف أمة إلى مف عدـ طرفان باكيان، كما أأسرع العقكب
 (3)مف أمسى كأصبح الىيان...." ساىيان، كما أدـك ندامة

                                 
(

1
 .35( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
2

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ  ( صؾ١ؼ اٌجربلٞ وزبة اٌزوبح، ثبة لٛي هللا رعبٌٝ 

ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  

 (.2/115()1442ؽ ٠ش للُ )، ٠١ - ٥ا١ًٌٍ:  چ﮺  ﮻    ﮼  

(
3

 .207( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص
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اسمع، يا مف أعمى اليكل بصره كأصـ سمعو، يا مف كمنيا قكلو: " 
أعمالو رياء كسمعة، يا مف إذا قاـ إلى الصالة لـ يخمص  ركعة، يا 

 (1)"نائما في انتباىو إلى متى ىذه اليجعة؟..
ككثيرا ما كاف ابف الجكزم يجتمب األلفاظ إيثارا لمسجع، كحرصا عمى 

 يأتي تفصيؿ ذلؾ في مبحث االنزياح اإليقاعي.التنغيـ كاإليقاع، كسكؼ 
كاف كاتبنا يدرؾ قيمة السجع في إعطاء األسمكب جرسان كخالصة ذلؾ أف 

يقاعا صكتيان يجذب انتباه السامع، يجعؿ لمتعبير قكة ك  مكسيقيان، كا 
 ككضكحان، كيعمؿ عمى ترسيخ الفكرة كالغاية مف الكالـ.

 الجناس:ثانيا: 
كما يقكؿ ابف  -مف ألكاف البديع يحسف في الكالـكأما الجناس فيك لكف 

دٍّ كال استكراه، كال إذا قٌؿ كأتى في الكالـ عفكان، مف غير كى  -حجة الحمكم
 .(2)لى جانب الركاكةبعد كال ميؿ إ

ف بعض العمماء لـ يتحمس ليذا المكف البديعي، كمنيـ ابف كالحقيقة أ
الجناس فإنو غير مذىبي حجة نفسو، إذ قاؿ قبؿ بيانو السابؽ: "أما 
 (3)كمذىب مف نسجت عمى منكالو مف أىؿ األدب"

(4)كقد استحسنو بعضيـ إذا أتى في الكالـ عفكان كابف رشيؽ القيركاني
 

                                 
(

1
 .182( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
2

(، رؾم١قك/ يصقبَ 1/5اٌؾّقٛٞ )( خزأخ األ ة ٚ ب٠قخ األلة مثقٓ ؽغقخ 

 َ.2004ث١رٚد،  -شم١ٛ،  ال ِىزجخ اٌٙيي

(
3

 (. 1/54( خزأخ األ ة: )

(
4

( أظققر اٌعّقق ح  اققٟ ِؾبسققٓ اٌنققعر ٚم اثققٗ ٚٔمقق ٖ مثققٓ لشقق١ك اٌم١رٚأققٟ 

(، رؾم١قققك/ ِؾّققق  ِؾقققٟ اٌققق ٠ٓ يجققق  اٌؾ١ّققق ،  ال اٌغ١قققً ، اٌطجعقققخ 1/329)

 َ.1981 –ٖ 1401اٌربِسخ 
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فساده  لبالغة  كغيره مف عمماء األدب كالبالغة، كأجمعكا عمى  ركاكتو كا 
في سماحة طبع فيك عف الكالـ إذا كاف عف  تصنع كتكمؼ، أما إذا كاف 

 نظرىـ "فف بديع في اختيار األلفاظ التي تكىـ في البدء التكرير، لكنيا
 (  1)بالتأسيس كاختالؼ المعنى" تفاجئ

ف الجناس يككف حسنان مستممحان إذا قصد نجد أكمف جممة كالـ النقاد 
متاعو،  كأف يخدعو عف حقيقة لخدمة المعنى، كأريد بو مفاجأة السامع كا 

ف الفائدة ك يكىمو بالتكرار دكف فائدة، مع أإياىا، أعطاه ما أراد كقد أ
محققة بالمفظ المكرر، ككاف مكقع المفظيف المتجانسيف مف العقؿ مكقعان 

 فتستحسىر الجرجاني: "أما التجنيس فإنؾ ال احميدان، يقكؿ اإلماـ عبد الق
ذا كاف كقع معنييما مف العقؿ مكقعان حميدان، كلـ يكف تجانس المفظيف إال إ

رمى الجامع بينيما مرمى بعيدان... فقد تبيف لؾ أف ما يعطي التجنيس م
مف الفضيمة أمر لـ يتـ إال بنصرة المعنى، إذ لك كاف المفظ كحده لما كاف 
فيو مستحسف، كلما كجد فيو معيب مستيجف، كلذلؾ ذـ االستكثار منو 

 .(2)كالكلكع بو"
 لجكزم في كتابتو،كالجناس أحد العناصر المكسيقية التي كظفيا ابف ا

حيث كاف الكتاب في ىذا العصر يتأنقكف في كتابتيـ، باإلكثار مف 
الجناس كغيره مف المحسنات البديعية، حتى صارت الكتابة في كثير مف 
األحياف أشؽ مف الشعر، كصار الكتاب يفخركف بفنيـ الدقيؽ كيتييكف 

                                 
(

1
 –(،  ال اٌمٍققُ 2/485ث١ققخ ٌعجقق  اٌققرؽّٓ ا١ٌّقق أٟ اٌ ِنققمٟ)( اٌجي ققخ اٌعر

 َ.1996-1416ٖث١رٚد، – ِنك، ٚا ال اٌنب١ِخ 

(
2

 .8، 7( أسرال اٌجي خ ٌ ِبَ يج  اٌمب٘ر اٌغرعبٟٔ ص
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 .(1)عمى الشعراء
انتباه المتمقي، كأسيـ بحظ كافر بقدر كبير في جذب الجناس  أسيـ كقد

في كفرة النغـ كاإليقاع  الذم يتشكؼ إليو السامع في الكالـ، كيترقبو فيو، 
فعمؿ إلى جانب السجع عمى مكسيقية  كال سيما في الخطابة كالكعظ منو،

"بادر بالتكبة مف ىفكاتؾ قبؿ العبارة  في الكتابة الدينية عنده، كمنو قكلو: 
فيجانس بيف )ىفكاتؾ ، كفكاتؾ، كفكاتؾ(  (2)فكاتؾ" النفكسا بفكاتؾ، كالمناي

 جامعا بيف الجناس الناقص كبيف الجناس التاـ.
أيف مف كاف آمنان في سربو، أما قيؿ ثـ نجده في مكضع آخر يقكؿ: " 

  (3)لمتمؼ خذه كًسٍر بو"
فيقابؿ لفظة بمفظتيف تجمعاف حركؼ المفظة األكلى بمقدرة عجيبة كطريقة 

ظيار البرا ،ساحرة عة في التالعب فييا مزيد مف القصد كالتعمد، كا 
 باأللفاظ كترتيبيا.

كالبف الجكزم قدرة عالية عمى مكاصمة السجع كالجناس معان في عبارتو 
ىذا، إنما خمقت الدنيا لتجكزىا، ال لتحكزىا، كلتعبرىا ال  "ياكقكلو: 

ككـ أنزؿ أجسادا لتعمرىا....كـ أخرج المكت نفسان مف دارىا لـ يدارىا، 
ككـ أجرل عيكنان بجارىا لـ يجارىا، ككـ نقؿ ذاتان ذات خطايا بأكزارىا، 

 (4)كالعيكف عمى بعد مزارىا"
 -يدارىا -دارىا -لتعمرىا-لتعبرىا  -لتحكزىا-) لتجكزىا :ف األلفاظفبي

                                 
(

1
 195( أظر: األ ة اٟ اٌعصر األ٠ٛثٟ: 

(
2

 .32( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
3

 .48(اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
4

 .62ص( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس 
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مزارىا(  جناس كتقارب صكتي في الحركؼ،  -أكزارىا -يجارىا –جارىا 
حيانان كاف يركض كراء أف كاتبنا أصميا، يؤكداف كسجع كذلؾ بيف فكا

 الزخرفة المفظية، كالحمية الخارجية لمكالـ.
كثيرة في مكاعظو كمجالسو، لكف يحسف ختاـ الحديث عف  األمثمةك 

"رحـ ا أعظما طالما نصبت كانتصبت، جف عمييا الميؿ الجناس بقكلو: 
ف تصكرت فضمو كىربت، كا  ت ، إف ذكرت عدلو رىبفمما تمكف كثىبىتى كثبتٍ 

كبيـ مفرحت كطربت، عرفت إذ نبت عف فضمو أنيا أذنبت، ىبت عمى ق
حائب الرجاء فاىتزت كربت، حذر فاقشعرت كندبت، فبكت عمييـ سعقيـ ال

سالـ عمى تمؾ القبكر، رحمة ا عمى تمؾ األركاح، أماكف تعبدىـ باكية، 
جر، ذىب ليؿ النصب مكاطف تيجدىـ لفقدىـ شاكية، زاؿ التعب كبقي األ

 (1)كطمع الفجر،..."
ف كاف يتممس الجناس كيطمبو لذاتو في مثؿ ىذه النصكص  إف الكاتب كا 

يعمف مف خالليا عف مقدرة لغكية فريدة عمى اجتالب األلفاظ  الدينية، فإنو
عمى امتداد كالمو كطكؿ  ذات الجرس المكسيقي الكاحد أك المتقارب،

 مع تحقيؽ شرط الجناس، كىك اختالفيا في معناىا. نفسو،
إف تمكف ابف الجكزم مف لغتو كعممو بألفاظيا، ككيفية نسجيا كنظميا، 

إلى ذىنو دكف أف يدركو عناء في  يحس بأف األلفاظ تثب القارئجعؿ 
 البحث عنيا، أك كد في ترتيبيا كتنضيدىا.

 الطباؽ كالمقابمة:ثالثا: 
كأما الطباؽ كالمقابمة في لغة ابف الجكزم الدينية ، فميما أثر معنكم 
أظير مف أثرىما المفظي، كذلؾ راجع إلى طبيعتيما التي ىي أدخؿ في 

                                 
(

1
 .219( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص
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بياف أجزاء المعنى المتقابمة إفيامان لمسامع، كشرحان لمقامات الكالـ، فمـ 
تيان كآخر دكران صك ىذا المكف البديعي عف أسمكب ابف الجكزم؛ ليؤدم يغب 

أكثر تقصيرىـ في ا فما أكثر جكده لجميع خمقو، كمقكلو: " معنكيان، كمنو
حقو، عـ إحسانو الجاىؿ كالعالـ، كالمظمـك كالظالـ، كالمستيقظ كالنائـ، 

 (1)أكثر المعرضيف عنو، كما أقؿ المعترضيف لمفضؿ منو" فسبحانو ما
كركنقو، كلو دكر في تتمثؿ في عذكبتو جمالية النص  ىذا فممطباؽ في

 تأدية المعنى يتمثؿ في تفصيمو كعرض أجزائو، كتأكيده في ذىف السامع.
معركفان بترؾ المعركؼ،  "اسمع ياكمف التطابؽ في كالـ ابف الجكزم قكلو: 

يامف ىك بكسب القبائح معركؼ، إلى كـ تعتؽ المماليؾ كأنت ال تعتؽ، 
ا لـ تدرؾ فضيمة السبؽ كتطمؽ األسارل كأنت في أمر شيكتؾ مكثكؽ، إذ

فالحؽ مف سبؽ، مف عرؼ ا عاش، كمف جيؿ حقائؽ المعرفة 
 (2)طاش."
كالترؾ كالكسب، كتطمؽ كمكثكؽ،  ،معركؼ كالقبائحطباؽ بيف: ففيو 
 ؿ..ؼ كجيً كعرى 

يا ىذا، عكاصؼ الحكادث تنسؼ جباؿ األمؿ، كمعاكؿ الزماف "كمنو قكلو: 
يعير ثـ يغير؟!، فأيف الفيـ لتدبير ما تيدـ جدراف األمؿ، أليس الزماف 

إليو تصير؟، حالت غمائـ اليكل بينكـ كبيف شمس اليدل، كغدا ما في 
، فيطابؽ بيف معاكؿ الزماف كجدراف األمؿ، كبيف (3) يكمكـ ينسيكـ غدا.."

غارتو، كبيف غمائـ اليكل كشمس اليدل.  إعارة الزماف كا 

                                 
(

1
 .87( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص 

(
2

 .222( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
3

 .51( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص
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األطفاؿ كالشمطاف؟، أيف الجائع " أيف قطاف األكطاف؟، أيف كمنو قكلو: 
، فيستخدـ الطباؽ في بياف ىالؾ (1)"كالمبطاف؟، أيف العبيد كالسمطاف؟!

جميع البشر، كفنائيـ عمى اختالؼ درجاتيـ؛ األطفاؿ كالشمطاف، كالجائع 
 كالمبطاف، كالعبيد كالسمطاف.

ـ " لقد ربح قـك عممكا في الدنيا باإلخالص في الطاعة، كفازكا يك كقكلو: 
القيامة بالربح في البضاعة، كتجنبكا التقصير كالغفمة كاإلضاعة، كافترشكا 

، فاإلخالص في الطاعة سبيؿ الربح، كالتقصير (2)"الرضا كتكسدكا القناعة
كالغفمة كاإلضاعة سبيؿ الخسراف كاليالؾ، معنياف متقابالف، يصكراف 

 الدركات.منزلتيف كحاليف مختمفتيف مف أحكاؿ أصحاب الدرجات كأصحاب 
فظة كأخرل أك المقابمة بيف معنى كآخر كسيمة فنية تبرز فالتطابؽ بيف ل

المعنى كتجميو، كتجعمو أكثر تمكنان في نفس السامع، كتكسب المفظ كذلؾ 
كقعا ينتظره الحس، كتترقبو األذف، حيث إف األلفاظ تتداعى كيطمب بعضيا 

ـ، حيث إف الطباؽ ليس بعضان، مما يحقؽ تكازنان صكتيان كجماليان في الكال
"بؿ ىك تعبير في أكثر األحياف عف حركة نفسية  ترفان لفظيان فحسب،

لراىف أف يككف، بيف ا ىك كائف كما يجب متكىجة، كصراع بيف ما
ة القائمة بيف كاقع مرفكض كٌ و لتصكير اليي كالمتكقع، كالمبدع يمجأ إلي

ؼ لما ىك قائـ كمستقبؿ مأمكؿ، كالقصد منو العمؿ عمى بناء عالـ مخال
حالـ باألفضؿ، فكثرة المتعارضات تشؼ عف غمياف داخمي كرفض لألمر 

 .(3)الكاقع"

                                 
(

1
 .167( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
2

 .220( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
3

( يٍَٛ اٌجي خ ) اٌج ٠ع ٚ اٌج١بْ ٚ اٌّعبٟٔ(  / ِؾّ  أؽّ  لبسُ، ٚ /ِؾقٟ 
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 :االنزياح في لغة ابف الجكزم  
يعد االنزياح مف أىـ الظكاىر األسمكبية في المغة العربية، كال سيما في 
المغة األدبية أك لغة األدب؛ ألنيا لغة تقـك عمى الجماؿ الفني الذم 

ة، قصدان إلى المألكف أك األنساؽالطبيعية يستكجب خرقا لبعض القكانيف 
 جعميا لغة ذات ألؽ ككىج قادرة عمى التأثير في نفس المتمقي.

ف كاف المصطمح جديدان، فقد عرؼ قديمان  كاالنزياح قديـ قدـ المغة، كا 
إف االنزياح يعد أىـ  :بالعدكؿ أك االنحراؼ، "كالحؽ أف ما يجيز لنا القكؿ

مف أركاف، كما سيجيزه عمى الدكاـ أمراف اثناف،  قامت عميو األسمكبية ما
تعبير سيظؿ أكليما: أف األسمكب مف حيث ىك طريقة الفرد الخاصة في ال

)أساليب كتاب  دائمان مقترنان باالنزياح أك العدكؿ عف طرائؽ أخرل فردية
آخريف(، أك جماعية )أساليب األدب كالمغة عامة(، كثانييما: أف األسمكبية 
نفسيا كانت قد جعمت االنزياح منذ نشأتيا عماد نظريتيا، فقد اتخذ ركاد 

نزياح مقياسان لتحديد الخاصية األسمكبية ، كالسيما "سيبتزر" مف مفيـك اال 
 (1)األسمكبية عمكمان، كمسباران لتقدير كثافة عمقيا، كدرجة غميانيا"

"كقد كصفت ظاىرة االنزياح بعدة تعابير اصطالحية، مثؿ الجسارة المغكية، 
كالغرابة كالشذكذ المغكم، كاالبتكار، كالعدكؿ كاالزكرار كاالتساع، كغير 

التعبير عف السائد كالمتعارؼ عميو قياسان في ذلؾ، كاالنزياح يعني خركج 

                                                                         
ٌجٕققبْ، اٌطجعققخ  - ققراثٍس – سسققخ اٌؾ ٠ضققخ ٌٍىزققبة ، ا69ٌّاٌقق ٠ٓ  ٠ققت ص

 َ.2003األٌٚٝ 

(
1

، اٌققق ال 102( أظقققر: األسقققٍٛة ٚاألسقققٍٛث١خ، يجققق  اٌسقققيَ اٌّسققق ٞ، ص

 َ. 1982رٛٔس ، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ  -اٌعرث١خ ٌٍىزبة
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 (1)االستعماؿ رؤية كلغة كصياغة كتركيبان"
ذا كاف لالنزياح أشكاؿ كثيرة كصكر مختمفة في األدب، فإنو كاف حاضران  كا 

 الداللي، االنزياح كأبرزىا في لغة ابف الجكزم بجميع أنكاعو كصكره،
 .أك اإليقاعي كاالنزياح الصكتي

 االنزياح الداللي:أكال: 
الجممة األدبية دائمان جممة خارجة عف المألكؼ، ليست نمطان عاديان مف 
الكالـ، بؿ ىي نمط خاص، كبنية مختمفة في تركيب كمماتيا، ككضع 
األلفاظ بداخميا، كذلؾ لغايات كدالالت مقصكدة، فميس األمر عبثا أك خبط 

ـ المغة كتفجير عشكاء، فاالنزياح  يعكس قدرة المبدع عمى استخدا
 طاقاتيا، كتكسيع دالالتيا. 

االنزياح الداللي ىك إعطاء المفظ داللة مجازية ، كىك كثير الحضكر في ك 
كالـ ابف الجكزم؛ لتمتع لغتو بنزعة قريبة مف المغة الصكفية، كتفردىا في 

" يامف باع الدر البناء كالتركيب كالصياغة الرمزية، فحيف يقكؿ الكاتب: 
 (2)بسط رماد الخكؼ عمى بساط األسؼ"دؼ، اكاشترل الص

مقيدان بقيكد جيمؾ، البس ألمة عزمؾ، كسر في جند  " ياأك حيف يقكؿ: 
يككف قد استخدـ بعض األلفاظ  (3)جدؾ، لعمؾ تخمصو مف أيدم أعاديو"

باستخداـ لغكم جديد؛ حيث جعؿ الخكؼ  القارئمكاف بعض، كفاجأ 

                                 
(

1
( ظب٘رح امٔز٠بػ اٟ األسٍٛة اٟ شعر خبٌ  ٠ز٠  اٌىبرت،  / صقبٌؼ يٍقٟ 

َ ، 2005( 4+3، اٌعقق   )21 ِنققك، اٌّغٍقق   سقق١ٍُ اٌنققز١ٛٞ، ِغٍققخ عبِعققخ

 .84ص

(
2

 . 55( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
3

 . 120(اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس: ص 
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كاألسؼ بساطيف، كجعؿ الجيؿ قيكدان كأحباال، كجعؿ لمعـز ألمة تمبس 
كألمة الحرب، كجعؿ لمجد جندان كأعداءن، كىكذا يككف قد انحرؼ بالكممات 
عف داللتيا األكلى، كانتزعيا مف سياقاتيا الطبعية المألكفة إلى سياقات 

 مجازية إضافية.
 فيا "زياح الداللي الذم يخدـ لغتو الصكفية كنزعتو الرمزية قكلو: كمف االن

ىذا، أكقد مصباح الفكر في بيت العمـ، تمح لؾ األعالـ، مف عمَّر ثغكر 
اليكل بجند الجد مأل عيف راحتو مف نـك الطمأنينة،  در أقكاـ تأممكا 

مصباح يحتاج إلى  فالسائر في الطريؽ ال (1)الكجكد ففيمكا المقصكد"
نما يحتاج إلى مصباح مف الفكر،  حقيقي ينير لو جنبات الطريؽ، كا 
ليبصر الطريؽ إلى ا، كتظير لو أعالـ اليداية، كعميو أف يستعيف 

جده كاجتياده، كالثغكر  أميف الثغكر، لكف الجنكد ىي عزماتبالجنكد في ت
غات ىي ثغكر اليكل التي قد يخترقيا أعداء اإلنساف أك تأتيو منيا نز 

 الشيطاف، كاألىكاء كالشيكات.
رغـ اعتراضاتو عمى بعض  -إف ابف الجكزم يتماس مع الصكفية

في لغتو الكىاجة الحبمى بالمعاني النادرة، التي يكثر فييا الرمز  -أفكارىـ
عف طريؽ  كالتجسيد كالتشخيص كاالنتقاؿ بالمعنكيات إلى المحسكسات

 .االنزياح
مع يا تائيان في فالة الغفالت، اعؿ اس"يقكؿ الكاتب في مكضع آخر: 

ىذا، كـ أسرعت فيما يؤذم  لؾ البمد، يا حٍ مي ز الفكر، تى بأقداـ اليمة نشى 
دينؾ كدأبت، كـ كسرت إناء قمبؾ كما شبعت، كـ فاتؾ مف خير كما 

                                 
(
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 .108( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص
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 (1)..."كاسب الخطايا بئس ما كسبت اكتأبت، يا
المألكفة كما ىك  فاالنزياح في داللة الكممات كاالنحراؼ بيا عف معانييا

كاضح يكمف في إسناد األلفاظ أك إضافة بعضيا إلى بعض عمى سبيؿ 
 -أقداـ اليمة -التجسيد أك التشخيص في التراكيب اآلتية: )فالة الغفالت

كسب الخطايا( ففي كؿ ىذه التراكيب نجد خرقان  -إناء القمب -نشز الفكر
بارتكاز الكاتب  ليس لو، لنظاـ الداللة المألكؼ، كذلؾ بإضافة المفظ إلى ما

عمى الصكرة األدبية التي ىي أبرز عناصر العمؿ األدبي كأقكاىا؛ ألف 
يجاز ككفرة، كالصكرة أجمؿ  الصكرة "أجكد مكصؿ إلى اآلخريف في سرعة كا 

نضر طريقة في شد العقؿ إلييا، كربط اإلحساس بيا، كتجاكب المشاعر أك 
 .(2) ليا..."

الكثيرة التي تعتمد عمى اإلسناد المجازم  كمف ىذه الصكر االنزياحية
"يا نازال فسطاط اليكل كتشخيص المعنكيات أك عكسو قكؿ ابف الجكزم: 

 عند المكت غمط، كـ سمب عمى ساحؿ الشطط، يا مميالن ال ميمالن ما
ماـ الًحماـ أمَّ حب  شريفان ككضيعان سمبان عنيفان كخبط، تا ما يبالي حى

 .(3)"لقط
كالشطط بحر ذك ساحؿ ، كالمكت ليس عنده غمط،  ،نزؿفاليكل بيت يي 

ماـ المكت ال يبايسمي  لي بما يمتقط مف ب الشريؼ كالكضيع بعنؼ، كحى
 ىذه المعنكيات كيكسب بعضيا، فالكاتب يشخص سكاء لديو حبات، فكميا

                                 
(

1
 .200( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص 

(
2

،  ال اؽ١قبء اٌىزقت 172( اٌصٛلح األ ث١خ رق ل٠  ٚٔمق ،  /يٍقٟ صقجؼ، ص

 اٌعرث١خ، اٌطجعخ األٌٚٝ ) .د(.
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3
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إرادة كعقالن، كيجعميا تتحكـ في مصير اإلنساف الذم ىك ممقىن كحبات و 
صغيرة ال تممؾ مف أمر نفسيا شيئان، كالصكرة التي تقـك عمى التشخيص 
ىي أقكل أنكاع الصكر؛ ألف التشخيص "يجسد المعنى، كيبعث الحياة في 
ؿ الصمب الجامد، كيكجد الرمكز لممحسكسات، كيجسـ األفكار التي تتخاي

مف كراء الصكر، كتقـك الحيكية فيو مقاـ البرىاف العقمي، كىك الدليؿ 
   .(1)"الكجداني الناطؽ الذم ال يعرفو إال الشعكر

ال شؾ في أف االنزياح باستخداـ التصكير كالتخييؿ في بناء الجممة يعد 
مف أبرز الظكاىر في لغة ابف الجكزم، كالتي أسيمت بشكؿ كبير في خمؽ 

ديو، كانت أقكل العكامؿ في االلتفات إلى أدبيتو كبالغة لغة شعرية ل
 أساليبو.

 ان: االنزياح اإليقاعي: ثاني
ال شؾ أف اإليقاع سفير المعنى، كأف عناية العرب باإليقاع في كالميـ 
ليست مقصكرة عمى المنظـك منو فقط، بؿ إف ليـ منذ عصرىـ األدبي 

الخطب كالكصايا  فيبالتنغيـ الذم تثقفو أذنيـ كتطرب لو حكاسيـ،  عنايةن 
ا يؤكد كلعيـ بجرس الكممات، كتراقص كجداناتيـ مم ،كالحكارات النثرية

لنغـ العبارات، "كلذا فإف المكسيقى تعد أحد مفاتيح صناعة الكتابة، 
كأسسيا المعرفية لمف يريد أف يتعرؼ عمى مككنات اإلبداع المكسيقي في 

 (2)الشعر، كعناصر اإليقاع في الكتابة النثرية"

                                 
(

1
 .126( اٌصٛلح األ ث١خ ر ل٠  ٚٔم  ص 

(
2

( آ اٌىزبثخ ٚثٕبء إٌص: لراءح اٟ األسس اٌّعرا١خ ٚاٌزغ١ٍبد اإلث اي١خ ، 

،  ٠ٕققب٠ر/ ِققبل  83، ص80 / أؽّقق  اٌزِققر، ِغٍققخ  لاسققبد ١ّٕ٠ققخ، اٌعقق  

 َ )ِغٍخ اص١ٍخ رص ل يٓ ِروز اٌ لاسبد ٚاٌجؾٛس ا١ٌّٕٟ .2006
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عمى ابف الجكزم ينزاح في أسمكبو مف أجؿ الحصكؿ  نجدكمف ثـ فقد 
اإليقاع، الذم اتخذه سبيال مف سبؿ الكعظ، كعنصران مف عناصر التأثير 
في كتابتو الدينية في كتابو "المكاعظ كالمجالس" مف بدايتو إلى منتياه، 

السجع كالجناس كالطباؽ كالمقابمة كالتقسيـ كما  حيث كاف حريصان عمى
كتابتو مع  اع في النثر أيما حرص، حتى تماٌستإلى ذلؾ مف ألكاف اإليق

الشعر، ككادت تشترؾ معو في أخص خصائصو كىك عنصر المكسيقى 
 كالتكازف الصكتي.

ذا كاف الحديث قد سبؽ عف التنغيـ الصكتي كأثره في التشكيؽ كالتأثير  كا 
كالـ ىنا يعني ببياف لجكء الكاتب إلى االنزياح لتنغيـ عبارتو، فتارة فإف ال

 يمجأ إلى االنزياح النحكم، كأخرل يمجأ إلى االنزياح االستبدالي.
تطالعنا تعابير كثيرة البف الجكزم ينزاح فييا عف الترتيب العادم لمكالـ، 

ع المغة، تعامؿ منذكر منيا بعض األمثمة التي تجمي قدرتو األدبية في ال
" يا ىذا، إف فمف ذلؾ قكلو: كترتيب األلفاظ حفاظا عمى عنصر اإليقاع، 

المستيقظيف نظركا في العكاقب بعيف البصيرة، فتحقؽ كؿ منيـ أف إلى 
الفناء مصيره، فجنبكا جنكبيـ الفرش الكثيرة، كغسمكا الذنكب بفيض 

ريرة، فقطعكا األدمع القريرة، كراقبكا في المأل كالخالء عالـ الجير كالس
الميؿ بالسياد، كىجركا المذات خكؼ المعاد، فإذا أظمـ عمييـ الميؿ كصمكا 

   (1)بالزفير أنينيـ، كأقرحكا بالدمكع جفكنيـ"
فالترتيب العادم لمجمؿ التي كقع فييا االنزياح )فتحقؽ كؿ منيـ أف 

فإذا  -كراقبكا عالـ الجير كالسريرة في المأل كالخالء -مصيره إلى الفناء
أظمـ الميؿ عمييـ كصمكا أنينيـ بالزفير(، لكف األلفاظ يحؿ بعضيا محؿ 

                                 
(

1
 . 128اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص( 
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ممكسيقى، كتحقيقا لكفرة النغـ بعض، كتترؾ ترتيبيا النحكم الطبيعي طمبا ل
  في الجممة.

"اسمع يا بعيد األمؿ كالمكت منو قريب، يا قكلو:  اإليقاعي مف االنزياحك 
فاألصؿ أف يقكؿ "غريبان"   (1)مف ىك عف قريب يصير في القبر غريب"

خبرا ليصير، لكنو انزاح فخرؽ القاعدة النحكية  إيثاران لمناحية الصكتية، 
 كما يفعؿ الشعراء في ضرائرىـ الشعرية.

الغير، كـ حضرت فييا عبدا ان في دائرة دار اسمع يا مقيمكمنو قكلو: "
تكاؤمان فاألصؿ "محتضران" ؛ لككنيا صفة لمنصكب، فعدؿ عنيا  (2)محتضر"

يثاران لمسجع في الكالـ.  مع فاصمة الجممة السابقة، كا 
"يا مكثؽ األقداـ بقيد العكائؽ، فاتؾ السبؽ فاجيد أال كمنو أيضان قكلو: 

حرؼ ىنا كذلؾ عف القاعدة النحكية في نصب خبر فين (3)تككف الحؽ"
تنسيؽ الجمؿ،  ؛ مراعاة لمرتابة الصكتية، التي يسير عمييا في(تككف)

ما اعتاد عميو مف  كيخرؽأذف السامع،  ال يحدث نشاز صكتي يقرعحتى 
 .مكسيقيٌ  تكقيعو 

كمف االنزياح االستبدالي الذم ليس لو غرض سكل الحفاظ عمى اإليقاع 
ت منؾ المقؿ كاألجفاف، مع فراؽ "يا ىذا، كيؼ جفٌ قكؿ ابف الجكزم: 

 (4)األحباب كالخالف؟ ما أكثر شغمؾ بآفاتؾ، عف ذكر كفاتؾ"
فالكاتب ىنا يعمد إلى كممة "كفاتؾ" عمدان، كيجتمبيا اجتالبان، منحرفان عما 
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 . 224( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص



 

 

 

 
 

 

 

 رمسي السيد سيد أحمد حجازيد.  كتابه المواعظ والمجالس""أدبيات الكتابة الديىية عىد ابه الجوزي في 

1536 

سكاىا مثؿ: المكت أك المنية أك األجؿ، قصدان إلى تحقيؽ نكع مف الجناس 
 يبمغ بو مراده في استكاء النغـ كاعتدالو.
: "يا ىذا، أما عمرؾ في كؿ يـك كمف ىذا النكع مف االنزياحات قكلو

، (1) عظـ منو قد ذىب؟ في أم شيء؟ في جمع الذىب؟"نتيب؟ أما الميي 
أقكل في داللتيا كأكثر  الماؿ، كمف ثـ فكممة )الماؿ( ذىب ليس كؿَّ فال

كثكبان إلى األذىاف حينما تسبؽ بالحديث عف الحرص كاالنشغاؿ بالدنيا، أك 
، لكنو عبر بالجزء عف الكؿ عمى سبيؿ المجاز المرسؿ ال )جمع(بكممة 
نما طمبان لمجناس التاـ بيف الفعؿ كاالسـ، لصكرة  يتغياىا أك معنى يطمبو، كا 

 الذم يكفر عنصر المكسيقى في الكالـ.
يمجأ كاتبنا أحيانا إلى التعبير بالجمع أيضا كفي سبيؿ تحقيؽ ىذا المطمب 

"إلى متى ترفض قكؿ الناصح، كقد أتاؾ دكف المفرد كما جاء في قكلو: 
"أيف ، ككما في قكلو: (2)بالشيف كالقبائح ؟"بأمر كاضح، إلى كـ ترضى 

؟" ، (3)القمؽ الدائـ لمذنكب القدائـ؟ أترل أثرت المالـك في ىذه األقاـك
( بدال مف  -المالـك -القدائـ -فيستخدـ  جمكعا مثؿ: )القبائح األقاـك

(؛ ألف ىذه المفردات ستكقؼ  -المالمة -القديمة -مفرداتيا )القبح القـك
المكسيقى، كتبطؿ تردد اإليقاع في الجمؿ، فانزاح عنيا إلى صيغ انبعاث 

 الجمكع التي تحافظ عمى نمط الكالـ في الصكت المسجكع.
في  ياحية كثيرة في كتابات ابف الجكزمكاألمثمة عمى ىذه األنكاع االنز 

مكاعظو كمجالسو، كفيما تقدـ كفاية كداللة عمى أنو كاف أديبان عالمان بأثر 
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 . 235( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص
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الجماؿ المغكم عنده ليس مقصكران عمى جانب كعان كشكالن، كأف المغة مكض
دكف جانب، فاستمدت لغتو جماليا مف كؿ عناصر اإلبداع األدبي التي 

 يمكف تصكرىا في كتابة األدب.
 :الشعر كالمكاعظ 

لقد عرؼ العرب مكانة الشعر كتأثيره في النفكس، كقدرتو عمى تحريؾ 
يقاظ  لياب المشاعر، كا  كذلؾ لما  األحاسيس منذ عصره األكؿ،العكاطؼ كا 

يمتاز مف كثافة األنغاـ المكسيقية بفعؿ الكزف كالقافية الذيف يعداف مف 
أخص خصائصو التي تتكاءـ مع النفس البشرية، كتتفاعؿ مع الكجداف،  
نما يكتمؿ تأثير الشعر في النفس إذا جمع بيف الكسائؿ الفنية الجمالية،  كا 

: -صمى ا عميو كسمـ -كالغايات األخالقية، كىك ما دؿ عميو قكؿ النبي
ف مف الشعر لحكم  . (1)"ا"إف مف البياف لسحران كا 

خالؽ كالديف عالقة كاضحة قكية قديمة، فإنو كالعالقة بيف الشعر كاأل
"ليس أظير في تاريخ الشعر، كال ألفت لمنظر مف عالقتو بالديف، كلقد 

سة، كاف عماد الشعر القديـ كقكامو األناشيد الدينية كاألساطير المقد
 (2)كاآلماؿ الحارة"

نما تتأتى الغاية األخالقية لمشعر مف طريؽ الجماؿ، كيرتقي بالركح مف  كا 
طريؽ العكاطؼ كاألحاسيس، "كغاية الشعر أف ييدخؿ في متناكؿ الحس 

                                 
(

1
سققققبثٛلٞ، وزققققبة )ِعراققققخ ( اٌّسققققز لن يٍققققٝ اٌصققققؾ١ؾ١ٓ ٌٍؾققققبوُ ا١ٌٕ

، رؾم١قققك/ ِصقققطفٝ يجققق  710ص  3(، ط6569اٌصقققؾبثخ(، ؽققق ٠ش للقققُ )

 .1990َ -٘ 1419ٚد، اٌطجعخ األٌٚٝ ث١ر – ال اٌىزت اٌع١ٍّخ  -اٌمب ل يطب

(
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، رؾم١قك:  / اقب٠ز 99( اٌنعر ) ب٠برقٗ ٚٚسقبئطٗ( يجق  اٌمقب ل اٌّقبكٟٔ ص

 .1990َررؽ١ٕٟ،  ال اٌفىر اٌٍجٕبٟٔ، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ 
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العكاطؼى كالمدركات، ككؿ ما لو كجكد في العقؿ، كأف يكقظ الحكاس 
كيشعر النفس كؿ ما تستطيع الخامدة، كالمشاعر الراكدة، كأف يمأل القمب، 

الطبيعة البشرية احتمالو، ككؿ ما لو قدرة عمى تحريكيا كابتعاثيا، كأف 
 (1)يدرب المرء عمى االستمتاع بتدبر عظمة الجالؿ كاألبد كالحؽ"

العالقة كتمؾ المكانة فقد دأب الكعاظ كالخطباء عمى تضميف  هكليذ
أقرب ألكاف الشعر إلى أفئدة بياتان مف الشعر الديني الذم يعد ميـ أكال

الناس؛ لصمتو بركح اإلسالـ، حيث كاف الشعراء يكثركف مف الحديث عف 
العمؿ الصالح كالتقكل، كعبادة ا، كاألمؿ في جنتو كنعيمو، كالخكؼ مف 

 (2) ، كرفض متاع الحياة الزائؿ..."ناره كجحيمو، كالقناعة بما قسـ ا
كاؽ العالية التي تتعشؽ الجماؿ األدبي كابف الجكزم كاحد مف أصحاب األذ

كالفني في المغة شعران كنثران، كممف يدرككف قيمة الكممة كأثرىا في 
 النفكس، كال سيما الكممة التي تتزاحـ تحت حركفيا أدكات التأثير كالشعر،

أبرز أدكات الشعر التي جعمتو يحتؿ ىذه المكانة في كتابات ابف مف ك 
يقى، كمف ثـ فقد أكثر مف إيراد األشعار الجكزم الكعظية ىي المكس

الدينية في كثير مف معاني الزىد كالتحذير مف الدنيا كالمناجاة كالحب 
 كاليياـ بالذات اإلليية عمى طريقة الصكفية، كغير ذلؾ مف المعاني.

ف يذيمو بأبيات شعرية تخدـ اد ابف الجكزم يترؾ مكضكعان دكف أال يك
حساس بيا لشعراء في نفس المتمقي اإل نباتيا، كتبعثفكرتو كتنير ج

لكف شعراء العصر كما قبمو مف عصكر األدب العربي، العصر العباسي 

                                 
(

1
 . 100( اٌنعر ) ب٠برٗ ٚٚسبئطٗ(: ص
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 ال  148( أظر: اٌنعر ٚ ٛاثعٗ يٍٝ ِر اٌعصٛل  / شٛلٟ ضق١ف، ص
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أكرد شعران لممتنبي العباسي كاف ليـ النصيب األكفر في اختياراتو، ف
نكاس كالشريؼ الرضي كابف المعتز كأبي العتاىية كغيرىـ  كالبحترم كأبي

كابف  (2)كالشبمي (1)مف األعالـ المشاىير، كما أكرد شعران البف ىندك
في كتابو  ، كغير ىؤالء كثير، كقد أكرد شعران منسكبان إليو ىك(3)المعمـ

 (4) يقكؿ فيو: المدىش،

                                 
(

1
( اثٓ ٕ٘ ٚ: أثٛ اٌفرط يٍٟ ثٓ اٌؾس١ٓ ثٓ ِؾّ  ثٓ ٕ٘ ٚ، ٔنق  ث١ٕسقبثٛل،  

ٟ  ٠قٛاْ ِٓ اٌّز١ّز٠ٓ اقٟ يٍقَٛ اٌؾىّقخ ٚاأل ة، وقبْ ِقٓ وزقبة اإلٔنقبء اق

يض  اٌ ٌٚخ، ٌٚٗ شعر، ِقٓ ِ ٌفبرقٗ أّٔقٛذط اٌؾىّقخ، ٚ اٌرسقبٌخ اٌّنقرل١خ، 

 (.4/278َ. األييَ )1029 -٘  420ٚ ١رّ٘ب، ٚرٛاٟ ثغرعبْ سٕخ 

(
2

( اٌنققجٍٟ: أثققٛ ثىققر  ٌققف ثققٓ عؾقق ل، ٚل١ققً ععفققر ثققٓ ٠ققٛٔس، أصققٍٗ ِققٓ 

يبلاقب اٌنج١ٍخ، ٌٚ  ثسبِراء، وبْ أثٖٛ ِقٓ وجقبل ؽغقبة اٌرياقخ، وقبْ ام١ٙقب 

ثّذ٘ت ِبٌه ، ٚلبي اٌنعر ٚسٍه ثٗ ِسٍه اٌّزصقٛاخ، ٌٚقٗ  ٠قٛاْ عّقع ا١قٗ 

َ. 948 -٘ق  334اٌ وزٛل ِصطفٝ اٌن١جٟ ِب ٚعق  ِقٓ شقعرٖ، ٚرقٛاٟ سقٕخ 

(، رؾم١ققققك/ شققققع١ت 15/367سقققق١ر أيققققيَ إٌققققجيء ٌنققققّس اٌقققق ٠ٓ اٌققققذ٘جٟ)

َ، 1985-1405األلٔقققب ٚ  ٚمخقققرْٚ، ِ سسقققخ اٌرسقققبٌخ، اٌطجعقققخ اٌضبٌضقققخ 

 (.  2/341َ )ٚاأليي

(
3

( اثقٓ اٌّعٍقُ: ِؾ١قٟ اٌق ٠ٓ ٠ؾ١قٝ ثقٓ أؽّق  ثقٓ يٍقٟ ثقٓ ٠بسق١ٓ ثقٓ اٌّعٍققُ 

اٌؾ١ّرٞ، أؽ  لٚاح اٌصؾ١ؼ يٓ اثٓ اٌزث١ ٞ ، شق١  ع١ٍقً ،خ١،قر، ٌقٗ شقعر 

ؽسٓ ا١ٗ امر ٚرٛاضع، رٛاٟ اٟ خبِس لعت سٕخ اؽ ٜ ٚرسع١ٓ ٚسزّبئخ.   

٠ٓ اٌققققذ٘جٟ، رققققبل٠  اإلسققققيَ ٚٚا١ققققبد اٌّنققققب١٘ر ٚاأليققققيَ ٌنققققّس اٌقققق 

(،رؾم١قك/  :ثنقبل يقٛا  ِعقرٚف،  ال اٌ قرة اإلسقيِٟ، اٌطجعققخ 15/739)

 َ  2003األٌٚٝ 

(
4

، 274، ٚاٌّ ٘ش ألثٟ اٌفقرط اٌغقٛكٞ ص127( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

َ ، 1985رؾم١ك/  :ِرٚاْ لجبٟٔ،  ال اٌىزت اٌع١ٍّقخ ث١قرٚد، اٌطجعقخ اٌضب١ٔقخ

 -ؾم١ك/ س١ّر عبثر،  ال اٌفىر(، ر3/115ٚاأل بٟٔ ألثٟ اٌفرط األصفٙبٟٔ )

 ( يٓ ٚللخ ثٓ ٔٛاً.1/5ث١رٚد، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ ) .د(، ٚاٌعّ ح )
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 قػػػػػؼ صػػػػػاحبي إف كنػػػػػت تسػػػػػعدني
 

ـ لػػػػػي غػػػػػػػػرض عنػػػػػد الكثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   فػػػػػث
 

 فرضػػػػػكا عمػػػػػى األجفػػػػػاف أال تمتقػػػػػي
 

 أك تمتقػػػػي فاصػػػػبر عمػػػػى مػػػػا فرضػػػػكا 
 

 كيػػػػػػؼ اصػػػػػػطبارم بعػػػػػػد فرقتػػػػػػػػػػػػػـي 
 

 كاحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتي مػػػػػػا عػػػػػػنيـي عػػػػػػكض 
 

كلقد كقع اختيار بف الجكزم عمى نفائس مف الشعر في غرض الزىد الذم 
في أخريات حياتيـ، كأفرغكا فيو خالصة  بعض الشعراء، ككثير منيـطرقو 

تجاربيـ، كحقيقة نظرتيـ إلى الدنيا بعد تيقنيـ أنيا إلى زكاؿ، فأعمنكا 
 :(1)الشاعرصيحات اإلفاقة مف الغفمة؛ تنبييان لغيرىـ كما في قكؿ 

 )البسيط(
 فيمػػػا تػػػرل تبقػػػى بشاشػػػتو ءال شػػػي

 

 ػدػػػػػػػيبقػػػى اإللػػػو كيفنػػػى المػػػػاؿ كالكلػ  
 

ـ تي   عػػػػف ىرمػػػػز يكمػػػػان خزائنػػػػو غػػػػفً لػػػػ
 

 كالخمػػدى قػػد حاكلػػت عػػاد فمػػا خػػػمدكا  
 

 كال سػػػػػميماف إذ تجػػػػػرم الريػػػػػاح لػػػػػو
 

 كاإلنػػػس كالجػػػف فيمػػػا بينيػػػا يفػػػػدكا 
 

 حػػػػػكض ىنالػػػػػؾ مػػػػػكركد بػػػػػال كػػػػػدر
 

 ال بػػػػد مػػػػف كرده يكمػػػػان كمػػػػػػا كردكا 
 

كمما يمفت النظر تكظيؼ ابف الجكزم شعر الغزؿ كثيران؛ لمتعبير عف الحب 
اإلليي، كما يفعؿ الصكفية في استخداميـ لممرأة كرمز لمجماؿ الذ يعبر 

مف رمكز الجماؿ في الككف، كالمغة  عف تجربتيـ؛ ألنيا في نظرىـ رمز
الرمزية لغة بديمة يمجأ إلييا الصكفيكف حيف تعجز المغة العادية عف 

ير، التعبير عف مكاجدىـ كمعارفيـ، كالرمز عندىـ "طريقة مف طرائؽ التعب
يحاكؿ بكساطتيا الصكفيكف محاكاة رؤاىـ كنقؿ تصكراتيـ عف المجيكؿ 
كالككف كاإلنساف، ككصؼ العالقة بيف اإلنساف كا، كالعالقة بيف 

                                 
(

1
 .62( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس: ص
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 (1)اإلنساف كالككف"
نماذج غزلية كثيرة ذكرىا ابف الجكزم في مكاعظو كمجالسو، منيا قكؿ 

 (2)الشاعر:
 الني كعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقيػػكناشداني  بخ  تيػػػسمػػػػؤانػػػػػػػػػػاحػػػػػػبي أطيال في ا صػػػػػػػػػػي

 ػػػػػالقيػخػػػػػػػػػػركحان لقمبي كتسييالن أل  كحدثاني حػػػػػديػػػػػػػػػػػث الخػػػػػػػػػػػيؼ إف لػػػػػػػو
ـ عػػػػػػػػندم مف يعػػػػػالػػػػػػػػػػػجو  ي: مىف الراقػػػػػػػػػػػػػػػػي؟كنفثة بمغت من  داء تقػػػػػػػػػػػػػػػاد

 كاستنقذت ميجتي مف أسر أشكاقي  ريح الصبا لك ناسمت حػػػػػرقػػػػػي ماضرٌ 
مػػػػػػػػػػػػػػػػالؽممف أ  يمضي الزماف ك آمالي مػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمة  حب عمى مطؿ كا 
 البػػػاقيكال حصمت عمى شيء مف   يا ضيعة العمر ال الماضي انتفعت بو

 كربما بدأ بمثؿ ىذه األشعار مكضكعو، كما في استياللو الحديث تحت
 ":(4)بقكؿ "مييار الديممي (3) عنكاف)مأتـ األسى(

                                 
(

1
( اٌمضب٠ب إٌم ٠خ اقٟ إٌضقر اٌصقٛاٟ ؽزقٝ اٌمقرْ اٌسقبثع ينقر،  /ٚضقؾٟ 

 َ.2006، ارؾب  اٌىزبة اٌعرة  ِنك، ٠106ٛٔس، ص

(
2

أثٟ اٌؾسٓ: يٍٟ ثٓ يج هللا ثقٓ ِؾّق  ثقٓ ( ٔسجٙب اٌؾّٛٞ اٟ ِعغّٗ اٌٝ 

(، رؾم١ققك/ 4/1793يجقق اٌجبلٟ، اثققٓ أثققٟ عققرا ح اٌعم١ٍققٟ.   ِعغققُ األ ثققبء )

-٘قق 1414ث١ققرٚد، اٌطجعققخ األٌٚققٝ -اؽسققبْ يجققب ،  ال اٌ ققرة اإلسققيِٟ

 .177َ، ٚاٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص1993

(
3

 . 153(اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص

(
4

اٌىبرقت اٌفبلسقٟ اٌق ٠ٍّٟ، اٌنقبير ( ٘ٛ أثٛ اٌؾس١ٓ، ١ِٙقبل ثقٓ ِرك٠ٚقٗ، 

اٌّنققٙٛل، وققبْ ِغٛسقق١ب ا سققٍُ، ٠ٚمققبي اْ اسققيِٗ وققبْ يٍققٝ ٠قق  اٌنققر٠ف 

اٌرضققٟ، ٚ٘ققٛ شقق١رٗ، ٚي١ٍققٗ ررققرط اققٟ ٔظققُ اٌنققعر، ٚوققبْ شققبيرا عققزي 

اٌمققٛي، ِمقق ِب يٍققٝ أ٘ققً ٚلزققٗ، ٌٚققٗ  ٠ققٛاْ شققعر وج١ققر، ٚ٘ققٛ لل١ققك اٌؾبشقق١خ 

 =سقٕخ ألثقع ٚرسقع١ٓ  ٠ًٛ اٌقٕفس اقٟ لصقبئ ٖ، ٚرقٛاٟ اقٟ عّقب ٜ ا٢خقرح
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ـي ػػػػػػػػكلـ يبؽ إال ساعة تيت            بو ػػػػػػػػػػػػػكديع ممف أحػػػػػػػػػكلما دنا الت   غن
رَّ بكيت عمى الكاد ـي ءه              ككيؼ يحؿ الماء اػمت مم فحى أكثره د

(1) 
"يا منقطعيف عف األحباب، تعالكا نمشي رفقة، فمجمعنا ثـ يتبعيا بقكلو: 

 ، ثـ يرجع إلى الشعر مرة أخرل(2)"مأتـ األسى، كمكعدنا مقابر األسؼ
 .كىكذا

في كتاباتو الدينية يستخدـ الشعر  -كما ىك كاضح -إف ابف الجكزم  
ككسيمة مف كسائؿ التأثير القكية التي تعمؿ عمميا في االستحكاذ عمى 
مشاعر الجميكر، سكاء منو ما كاف في ذـ الدنيا، كالترغيب في اآلخرة، 
كما كاف في المناجاة كالعشؽ اإلليي، مما يؤكد خبرتو في ىذا المجاؿ، 
كدرايتو بطرائؽ التعبير التي يمج مف خالليا المتكمـ إلى غرضو في التأثير 

 كاإلخبار كاإلقناع. 
  

                                                                         
(، رؾم١ققك  / ثنققبل 15/372ٚصيصّبئققخ.  رققبل٠  ث قق ا  ٌٍرط١ققت اٌج قق ا ٞ،)=

-1422ٖث١ققرٚد، اٌطجعققخ األٌٚققٝ  -يققٛا  ِعققرٚف،  ال اٌ ققرة اإلسققيِٟ

/ 1(، ِٚم ِخ  ٠قٛاْ ١ِٙقبل اٌق ٠ٍّٟ )17/472َ، ٚس١ر أييَ إٌجيء)2002

 َ.1930 -٘ 1349ٚ(  ال اٌىزت اٌّصر٠خ، اٌطجعخ األٌٚٝ  -أ

(
1

 (، ٚا١ٗ اٌج١ذ األٚي ثرٚا٠خ أخرٜ:3/344(  ٠ٛاْ ١ِٙبل اٌ ٠ٍّٟ )

    ُُ  ٌّٚب عي اٌزٛ ٠ع يّب يٙ رٗ         ٌُٚ ٠جك ام ٔظرح رُز ٕ

(
2

 .153( اٌّٛايع ٚاٌّغبٌس ص 
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 خامتة
الحمد  رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى سيد األكليف كاآلخريف، 

 سيدنا محمد كعمى آلو كأصحابو أجمعيف.
 كبعد..

كأدكات ككسائؿ فالكتابة الدينية عند ابف الجكزم ليا مالمح خاصة، 
متمس فييا مميزة، أخرجتيا مف طكر الكتابة الدينية التقميدية التي ال يي 

 جماؿ فني يأخذ طريقو إلى التأثير في النفس، كيتسمؿ إلى قمكب المتمقيف.
فقد كشفت ىذه الدراسة عف أسمكب مفعـ بأدكات التأثير كالتشكيؽ، كعف 

و عبقرية الكاتب في القدرة لكف مف الكتابة ذم ركح أدبية قكية، تتجمى في
عمى تطكيؽ المتمقي عاطفيان كشعكريان، كالسيطرة عمى كيانو ككجدانو، 

 كفي امتالكو ناصية المغة، كزماـ البياف.
فمـ تتخمؼ خصائص األدب الجيد، كالبياف الناصع عف كتابة ابف الجكزم 
في "المكاعظ كالمجالس"، بؿ عزؼ عمى أكتار اإلبداع األدبي جميعان، 

كالتنكع بيف الخبر كاإلنشاء، فتمثؿ جماليا في قكة األسمكب ككضكحو، 
ـ كفي استخداـ ألكاف مف اإليقاع النثرم، كفي االقتباس مف القرآف الكري

كالحديث النبكم الشريؼ، كفي االنزياحات الكثيرة المتعددة، كفي 
االستشياد بالشعر الديني الذم يخدـ الفكرة كالغرض، كىذا ما يجعؿ 
الباحث في ىذه الخاتمة يكصي بإفراد ابف الجكزم األديب بدراسة في 
إحدل رسائؿ الماجستير أك الدكتكراه؛ لمغكص عمى أصدافو كنفائسو في 

و لـ يقؼ ألنكدراسة أشعاره، مختمفة، كاإلبحار في عالمو الفني؛ كتبو ال
إال بفضؿ أسمكبو الساحر البراؽ، الذم جذب إليو  شامخان في مجاؿ الكعظ

األنظار ككىبو عطؼ القمكب كعطؼ األخيمة عند أصحاب الفف كالذكؽ 
  األدبي.
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 املصادر واملراجع
ـ ، منشأة معارؼ األدب في العصر األيكبي، د. محمد زغمكؿ سال -

 ـ.1990اإلسكندرية 
 األدب كمذاىبو، د. محمد مندكر، نيضة مصر )د.ت(  -
 -، دار المعرفة الجامعية46األدب كالنقد األدبي د/السعيد الكرقي ص -

 ـ.2002القاىرة 
أسرار البالغة للماـ عبد القاىر الجرجاني ، تحقيؽ/ عبد الحميد  -

 -ق1422بيركت، الطبعة األكلى  -ىنداكم،  دار الكتب العممية
 ـ. 2001

 ـ. 1996أسس النقد األدبي عند العرب د/ أحمد بدكم، نيضة مصر،  -
 -األسمكب كاألسمكبية، عبد السالـ المسدم، الدار العربية لمكتاب -

 ـ.1982عة الثانية تكنس ، الطب
األعالـ لخير الديف الزركمي ، دار العمـ لممالييف، الطبعة الخامسة،  -

 ـ.2002
 -األغاني ألبي الفرج األصفياني ، تحقيؽ/ سمير جابر، دار الفكر -

 ، )د.ت(.بيركت، الطبعة الثانية
دمشؽ،  –البالغة العربية لعبد الرحمف الميداني الدمشقي، دار القمـ  -

 ـ.1996-ق1416بيركت، –ة كادار الشامي
 ق1423بيركت  –البياف كالتبييف لمجاحظ، دار اليالؿ  -
التاج المكمؿ مف جكاىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ ألبي الطيب القنكجي  -

-ق1428قطر، الطبعة األكلى،  -اإلسالمية ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف
 ـ،2007
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دار  ،7تاريخ األدب العربي ) العصر الجاىمي د/شكقي ضيؼ، ص -
 المعارؼ.

تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ لشمس الديف الذىبي،  -
تحقيؽ/ د:بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األكلى 

 ـ  2003
تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم، تحقيؽ/د: بشار عكاد معركؼ، دار  -

 ـ2002-ق1422بيركت، الطبعة األكلى  -الغرب اإلسالمي
 –حفاظ لمذىبي ، تحقيؽ/ زكريا عميرات، دار الكتب العممية تذكرة ال -

 ـ.1998 -ق1419بيركت، الطبعة األكلى 
جكاىر األدب في أدبيات ك إنشاء لغة العرب لمياشمي، دار الفكر،  -

 الطبعة الثالثكف. 
خزانة األدب كغاية األرب البف حجة الحمكم تحقيؽ/ عصاـ شقيك، دار  -

 .ـ2004بيركت،  -مكتبة اليالؿ
الخصائص البف جني، الييئة المصرية العامة لمكتاب، الطبعة الرابعة  -

 ـ.2010
عداد الخطيب، د/ عبد الجميؿ عبده شمبي، دار الشركؽ،  - الخطابة كا 

 ـ.1987-ق1408الطبعة الثالثة 
دالالت التراكيب دراسة بالغية د/ محمد محمد أبك مكسى ، مكتبة  -

 ـ.1987 -ىػ1408كىبة، الطبعة الثانية 
يكاف بشار بف برد ، جمع كتحقيؽ كدراسة/ محمد الطاىر بف عاشكر، د -

 ـ.2007كزارة الثقافة الجزائرية، 
ديكاف طرفة بف العبد ، تحقيؽ/ ميدم محمد ناصر، دار الكتب  -

 ـ.2002-ق1423العممية، الطبعة الثالثة 
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 -ىػ1349ديكاف مييار الديممي ، دار الكتب المصرية، الطبعة األكلى  -
 ـ. 1930

 –ىر اآلداب لمحصرم القيركاني، تحقيؽ/ زكي مبارؾ ، دار الجيؿ ز  -
 ـ.1929بيركت، 

بيركت، الطبعة األكلى  –، دار الكتب العممية لمخفاجي سر الفصاحة -
 ـ..1982 -ق1402

سير أعالـ النبالء لشمس الديف الذىبي، تحقيؽ/ شعيب األرناؤكط  -
 ـ1985-1405كآخركف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

الشعر )غاياتو ككسائطو( عبد القادر المازني ، تحقيؽ: د/ فايز  -
 ـ.1990ترحيني، دار الفكر المبناني، الطبعة الثانية 

الشعر كطكابعو عمى مر العصكر د/ شكقي ضيؼ، دار المعارؼ،  -
 ـ.1984الطبعة الثانية

صحيح البخارم، تحقيؽ/ محمد زىير ناصر، دار طكؽ النجاة، الطبعة  -
 ق .1422األكلى 

صحيح مسمـ، تحقيؽ/ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  -
 ـ.1954-ق1374بيركت، -العربي

الصكرة األدبية تأريخ كنقد، د/عمي صبح،  دار إحياء الكتب العربية،  -
 الطبعة األكلى )د.ت(.

ظاىرة االنزياح في األسمكب في شعر خالد يزيد الكاتب، د/ صالح عمي  -
 ـ.2005جامعة دمشؽ، سميـ الشتيكم، مجمة 

عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح لبياء الديف السبكي ،  -
بيركت، الطبعة األكلى  –تحقيؽ/ عبد الحميد ىنداكم، المكتبة العصرية 

 ـ. 2003 -ق1423
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عمـك البالغة ) البديع ك البياف ك المعاني( د/ محمد احمد قاسـ،  -
لبناف،  -طرابمس – كد/محي الديف ديب ، المؤسسة الحديثة لمكتاب

 ـ.2003الطبعة األكلى 
العمدة  في محاسف الشعر كآدابو كنقده البف رشيؽ القيركاني ، تحقيؽ  -

 –ق 1401محمد محي الديف عبد الحميد، دار الجيؿ ، الطبعة الخامسة 
 ـ.1981

القضايا النقدية في النثر الصكفي حتى القرف السابع عشر، د/كضحي  -
 ـ.2006ب دمشؽ، يكنس، اتحاد الكتاب العر 

كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ لعالء الديف عمي بف حساـ الديف  -
اليندم البرىاني، تحقيؽ/ بكرم حياني ك صفكة السقا، مؤسسة الرسالة، 

 ـ.1981-ق1401الطبعة الخامسة 
 ـ. 2003-ىػ 1423القاىرة ، -لساف العرب البف منظكر دار الحديث -
المدىش  ألبي الفرج الجكزم ، تحقيؽ/ د:مركاف قباني، دار الكتب  -

 ـ 1985العممية بيركت، الطبعة الثانية
المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ النيسابكرم، تحقيؽ/ مصطفى عبد  -

 -ىػ1419بيركت، الطبعة األكلى  –دار الكتب العممية  -القادر عطا
 ـ .1990

بيركت، -دار الغرب اإلسالميمعجـ األدباء، تحقيؽ: إحساف عباس،  -
  .ـ1993-ىػ1414الطبعة األكلى 

مناىج النقد المعاصر د/صالح، فضؿ دار اآلفاؽ العربية القاىرة ،  -
ـ. مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف ، محمد عبد العظيـ الزرقاني، 1996

 ـ.2001 -ق1422بيركت، الطبعة الثانية –دار المعرفة 
م، تحقيؽ/ عاطؼ صابر شاىيف، دار المكاعظ كالمجالس البف الجكز  -
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 القاىرة، مكتبة فياض المنصكرة.) د.ت(. –المنار 
الكافي بالكفيات لمصفدم تحقيؽ/ أحمد األرناؤكط كتركي مصطفي، دار  -

 ـ، 2000-ق1420بيركت،  -إحياء التراث العربي
 المجالت كالدكريات:

ـ )مجمة فصمية تصدر عف 2006يناير/ مارس  مجمة دراسات يمنية، -
 اليمني . مركز الدراسات كالبحكث
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 مىضىعات البحث

 1497 مقدمة 
 1501 تمييد 

 1501 التعريؼ بابف الجكزمأكال: 
 1503 ثانيان: مصطمح األدبية
 1505 ثالثان: الكتابة الدينية

  الدينية عند ابف الظكاىر األسمكبية في الكتابة
 الجكزم في المكاعظ كالمجالس

1506 

 1506 أكال: كضكح األسمكب كقكتو
ثانيان: التنكع بيف الخبرية كاإلنشائية كسيمة فنية 

 لمتأثير كالتشكيؽ
1512 

 1517 ثالثا: االقتباس
 0251 التنغيـ الصكتي مف كسائؿ التأثير الكجداني 

 0250 أكال: السجع
 0251 ثانيا: الجناس

 0251 ثالثا: الطباؽ كالمقابمة
 1529 االنزياح في لغة ابف الجكزم 

 1530 أكال: االنزياح الداللي
 1533 ثانيان: االنزياح اإليقاعي

 1537 الشعر كالمكاعظ 
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 1543 خاتمة 
 1545 المصادر كالمراجع

 1551 المكضكعات
 


