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 ستلل امل
اصتلالي لل ة بلفة عا ة والل ة العرةية )البالغة صورة للنفس والحياة واملجتمع( وهي تهدف إلى الوقوف على البالغة وإبراز الدور الا هذه الدراسة بعنوان جاءت

فكانت الدراسة كجانب اصتطبيقي لدور  بلفة خاصة، ودورها كوسيلة ااصتلال يستطيع الفرد عبرها أن ينقل أحاسيسه  ن أفراح وأاصتراح وآ ال وآالم لآلخرين،

التحليلي في اصتحليل واصتفسير الظواهر البالغية، التي قاداصتني إلى نتائج ولتحقيق هذا الهدف ااصتبع الباحث املنهج  الل ة التلويري لألنفس وحياة الناس و جتمعاتهم،

 
ً
 كان أو  حزنا

ً
  أهمها أنَّ الل ة هي ألاداة  الوحيدة التي يمكن أن اصتكشف  ا يجيش ويعتمل في النفس  فرحا

ً
أنَّ الل ة اصتؤدي هذا الدور التلويري بطريقة -ثانيا

   نا ملعرفة  قدرة الل ة على التلوير الفني املبدع. ذهلة كما برهنا بعرض بعض النماذج التي أوصلت

 

 مقدمة
العظدددديم ألاعظددددم الددددذي علددددم بددددالقلم علددددم   سددددان  ددددا لددددم يعلددددم   هلل الحمددددد

و دددددي جوا دددددع الكلدددددم، وعلدددددى آلددددده 
 
واللدددددالة والسدددددالم علدددددى النُدددددي املكدددددرم الدددددذي أ

 نر ددددددددددى  همددددددددددا فددددددددددي ال نددددددددددان أعلددددددددددى 
ً
 وسددددددددددال ا

ً
وصددددددددددحبه العددددددددددالين الهمددددددددددم، صددددددددددالة

هدا وسديلة الفهدم و فهدام، الالقمم. حديث عن البالغة العرةية ذو ش ون؛ ألنَّ

وهددي أعظددم وسدديلة  دددن وسددائل الااصتلددال التددي يدددس ي عبرهددا  عبيددر   سددان عدددن 

 لكدن الل دة ،حاجااصته، فاملعا ي فدي ذهدن صداح ها اصتظدل  يتدة وخاصدة بده وحدده

 كانددت أم 
ً
 هددي التددي اصتنقددل هددذه املعددا ي والانفعدداالت وألاحاسدديس أفراحددا

ً
 أاصتراحددا

واصتلدددددور  دددددا فدددددي نفدددددس صددددداح ها و دددددن خدددددالل اصتلددددد  اللدددددور  فتبدددددث الحيددددداة ف هدددددا

يستطيع   سان أن يتعدرف علدى  دا يكمدن فدي نفدوس  خدرين، كمدا ي  ند  لده 
  ددددددن املعددددددا ي 

ً
 عرفددددددة املجتمعددددددات والعددددددادات والتقاليددددددد؛ ألننددددددا نجددددددد أنَّ ك يددددددرا

فددراد وقددد  هددر اراصتبطددت ببيتددات  عينددة فالبيتددة هددي التددي  عمددل علددى  شددكيل ألا 

 فددي ألددعار العددر  
ً
والدددليل علددى ذلدد   ددا ي سددب لعلددي بددن ال هددم فددي ذلدد  جليددا

  دح الخليفة وقوله:

يِس في قراِعَ  للخطوِ   َت كالكلِب في ِحَفاِ َ  ِللوِد      وكالتَّ
ْ
   أن

 أسباب اختيار املوضوع
إنَّ الل دددددة العرةيدددددة خلدددددها   سدددددبحانه و عدددددالى بدددددسن اصتكدددددون هدددددي ل دددددة القدددددرآن 

الكددددريم واملعبددددرة عندددده بكددددل فلدددداحة وةيددددان، وجعددددل كتابدددده صددددال  لكددددل ز ددددان 
التددددي  تو كدددان، لكدددن فدددي ز انندددا هدددذا  هدددرت بعدددض التيدددارات املتدددسثرة بال قافدددا

للتعبيددر عدددن ق دددايا   اصتدددَّ ي أنَّ هدددذه الل ددة ال  سدددتطيع  جددداراة الواقددع املعددديش

ل فقد   مدا يكمدن العلر الحالي وملا كانت هذه التهم أراد الباحث أبراز القليد
فددددي دواخددددل هددددذا البحددددر الددددذاخر  ددددن إ كانيددددة وقدددددرة علددددى التعبيددددر عددددن ق ددددايا 

 الناس الخاصة والعا ة.

 

 أهداف البحث
سددؤال دار فددي خلددده، وهددو هددل  هدددف الباحددث  ددن هددذه الدراسددة ل جابددة عددن

 البالغددددددة العرةيددددددة دون غيرهددددددا  ددددددن الل ددددددات وال قافددددددات ألاخددددددر  
ً
جا دددددددة حقددددددا

 ددايانا الحاليددة حتدد  صددرنا نددركن لكددل  ددا هددو  عبددر عددن ق وقاصددرة وعدداجزة أن

 عاجزين عن إنتاج أي ثقافدة حدي دة حتد  صدرنا 
ً
غربي فلرنا  ستلبين فكريا

نفتخددر بمانددينا فقدد  وال  سددعى ل بددداع. أم العيددب لدديس فددي البالغددة ال رةيددة 

فددي كددل  ددىيء حتدد  صددرنا  سددت ي  ددن اصتراثنددا لكددن فددي ألا ددة العرةيددة التددي هز ددت 

     نا  ن هرين بالعالم ال ربي. فكانت هذه ألاستلة  حور البحث. وح ارااصت

 أهمية املوضوع

للبحدددث فدددي   دددل هدددذه املوانددديع التدددي  أنددده قدددد يكدددون بدايدددة اصتكمدددن أهميتددده فدددي 

 عتبدددددر  دددددن الدراسدددددات الحدي دددددة التددددددي اصتتحدددددد  عدددددن ألاسدددددلوةية، وعدددددن نظريددددددة 
اصتلدددالي للبالغدددة ونظريدددة  قت دددى  الحدددال وكلهدددا  عنددد  بددد براز الددددور الا السددديا ،

 العرةية.

 منهج البحث
اعتمدت في هدذا البحدث املدنهج التحليلدي فدي اصتحليدل واصتفسدير الظدواهر البالغيدة 

 التي قاداصتني إلى  ا ر يت إليه.

 البالغة صورة للنفس والحياة واملجتمع
إن الو يفة البارزة لل ة هي اصتحقيق الااصتلال بين ألافراد، أفراد املجتمع 

ملجتمعات املختلفة، وةما أن املعن  الل وي للبالغة هو الواحد أو أفراد ا
الااصتلال، والاصطالحي  طابقة الكالم ملقت ى  الحال، والحال هو حال 

 السا ع، قلدنا أن نقف عند الو يفة الااصتلالية في البالغة العرةية.

فكل  عن  داخل ذهن صاحبه أو أي إحساس اصتحمله نفس شخص يظل 

  هذا الشخص  ا لم يخ
ً
رجه  وينقله لعقول ونفوس أخر، والوسيلة خاصا
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ية املعن  عند التي اصتنقل هذه ألافكار وألاحاسيس هي الل ة ففي  عريف نظر 

الل ة و يفة اصتلويرية اصتقريرية اصتتجه إلى العالم  نَّ فيتج شين يقول: " إ
الخارجي، واصتحاول رسمه والتعبير عنه، وةالتالي ف ن العبارات التي ال  عبر عن 

رجي أو التي ال  شير إليه، هي عبارات ال  عن  لها. وعلى ذل  الواقع الخا
فالعبارات ذات  املعن  يمكن أن اصتكون صادقة أو كاذبة. أ ا العبارات التي ال 

ألنها ال  شير إلى  قة وال كاذبة. وإنما هي  جرد ل و؛ عن  لها فليست صاد

 . 1ألياء الوجود الخارجي، وإنما  شير إلى اصتخيالت وأوهام"

لة هذا الحديث بمونوعنا أن البالغة العرةية اصتقول في هذا املوطن: " وص

صد  الخبر  طابقته للواقع وكذبه عد ها وقيل  طابقته العتقاد املخبر ولو 
َ   )خطس، وعد ها؛ بدليل قوله  عالى: َهد  ِإنَّ

ْ
ش

َ
وا  

 
ال

َ
وَن ق َناِفق 

 ْ
ا َجاَءَك امل

َ
ِإذ

م  
َ
ه  َيْعل

َّ
ِه َوالل

َّ
ول  الل َرس 

َ
وَن  ل اِذب 

َ
ك

َ
َناِفِقيَن ل

 ْ
َهد  ِإنَّ امل

ْ
ه  َيش

َّ
ه  َوالل

 
ول َرس 

َ
َ  ل  2َّ (ِإنَّ

ورد بسن املعن  لكاذبون في الشهادة، أو في  سميتها، أو في املشهود به، في 
 . 3 زعمهم

وقال ال احظ:  طابقته )أي املعن (  ع الاعتقاد، وعد ها  عه، وغيرهما 

 )ليس بلد  و ال كذ  ، بدليل
ْ
ف

َ
َر  أ

َ
ى ت

َ
ِه  َعل

َّ
ِذًبا الل

َ
م ك

َ
  ِبِه  أ

 
ة ِذيَن  َبِل  ِجنَّ

َّ
 ال ال

وَن  ْؤِ ن  اِ   ِفي ِباآلِخَرةِ  ي 
َ
َعذ

ْ
الِل  ال َبِعيِد  َوال َّ

ْ
 ؛غير الكذ  ألن املراد بال ا ي؛4(ال

(. دوه، ورد بسن املعن  )أم لم يفترِ ه قسيمه وغير اللد  ألنهم لم يعتقألنَّ 

ة. ألن املج  .5نون ال افتراء لهفعبر عنه بال نَّ

وعند فيتج شيتن في بحوثه النقدية لنظرية املعن  عند أغسطين والتي 
اصتقول: "إن  عن  الكلمة هو الشىيء الذي  شير إليه ولتونيح نظرية املعن  

عند أغسطين يقتبس فيتج شيتن الفقرة التالية  ن كتا  "الاعترافات" 

  
ً
  ونوعا

ً
 لذل  حينما كان يسمي  ن هم أكبر  ني سنا

ً
ا، ويتجهون اصتبعا

نحوه،كنت أر  ذل ، وأدرك؛ ألن الشىيء إنما يسم  بذل  اللوت الذي 

 .6ينطقون به عند ا كانوا يقلدون  لارة إليه"

ثم يقول: "كنت است تج ذل   ن حركاتهم ال سدية التي هي الل ة الطبيعية 

م، ل ميع الشعو ،   ل   يير الوجه، وحركة العينين وةقية أجزاء ال س

ونبرة اللوت التي  عبر عن حالتنا الذهنية في أثناء البحث عن أي  ىيء أو 

 .7الحلول عليه أو رف ه"

وهذا ال احظ يقول: "وجميع أصناف الدالالت على املعا ي  ن لفظ وغير 

لفظ، خمس ألياء ال اصتنقص وال اصتزيد: أولها اللفظ، ثمَّ  لارة، ثمَّ العقد، 

 سم  نلبة، والنلبة هي الحال الدالة التي اصتقوم  ثمَّ الخ ، ثمَّ الحال التي

                                                           
  1 فيتج شين.  جلة عالم الفكر. املجلد 03. العدد الرابع. إبريل. يونيو. 0225. ص001

  2 سورة املنافقون  ية 5.

كتب اصتحقيق عبد الحميد هنداوي.دار الالخطيب القزويني. التلخيص في علوم البالغة. 

  3العلمية بيروت.د ت.  ص3

  4 سورة سبس ية9.

يروت. د اصتحقيق عبد الحميد  هنداوي دار الكتب العلمية بالخطيب القزويني. التلخيص.  

  5ت .ص. 52

  6  جلة عالم الفكر  الكويت. املجلد 03. 0225م ص090

  7 املرجع نفسه. ص090

 قام اصتل  ألاصناف، وال اصتقلر عن اصتل  الدالالت ولكل واحد  ن هذه 

الخمسة صورة بائنة  ن صورة صاحبتها، وحلية  خالفه لحلية أختها. وهي 
التي اصتكشف ل  عن أعيان املعا ي في ال ملة، ثمَّ عن حقائقها  ن التفسير، 

ارها، وعن خاصها وعا ها، وعن طبقاتها في السار وعن أجناسها وأقد

"
ً
  طروحا

ً
 يهرجا، وساقطا

ً
 .8وال ار،  هما كان  نها ل وا

واصتتلخص نظرية املعن  في الاستخدام في أن  عن  أي كلمة وعبارة يتم ل في 
طريقة استخدا ها في سيا   عين، وأن هذا الاستخدام هو الذي يحدد 

  عن  الكلمة أو العبارة .

لتالي ف ننا عند ا نقول عن أي شخص إنه يعرف  عن  كلمة  ا ف ننا وةا

 عني أن هذا الشخص يعرف أن استخدا ات هذه الكلمة. أ ا كيف نتعلم 

هذه الاستخدا ات؟ ف ن ذل  سيحدد  ن خالل حيااصتنا الاجتماعية 

 والاستعمال اليو ي لل تنا العادية. 

 ملا اصتقدم: وإذا نظرنا إلى عبد القاهر ال رجا ي نجده ي
ً
 واصتونيحا

ً
قول اصتطبيقا

"وها هنا  ىيء يجب النظر فيه، وهو أن قول : )أنت الحبيب(، كقولنا )أنت 
الش اع( اصتريد أنه كملت فيه الش اعة، أم كقولنا )زيد املنطلق(، اصتريد أنه 

الذي كان  نه الانطال  الذي سمع املخاطب به. وإذا نظرنا وجدناه ال 

ت الحبيب(، ألنه يقت ىي أن يكون املعن  أنه ال يحتمل أن يكون كقولنا: )أن
 حبة في الدنيا إال  ا هو به حبيب، كما أن املعن  في )هو الش اع( أنه ال 

 .9ش اعة في الدنيا إال  ا اصتجده عنده، و ا هو ش اع به، وذل   حال"

كما يقول رليد الحاج صال  في نهاية اصترجمته ملقال فيتج شتين: "لم 

 يفة التقريرية لل ة أو و يفتها في  سمية ألالياء يرفض فتج شتين الو 

 ،لكنه ي يف لل ة و ائف عديدة للنظر إلى الكلمات التالية: )أوه..

( ال  ،النجدة..
ً
لهذه الكلمات  سميات  القول بسنَّ  ل  في أنَّ ال.. بعيدا

 . 10خارجية هو كالم يخرج الل ة عن طبيعتها"

إال حين نتخلى بطريقة جذرية  يقول قيتج شتين: "إن املفارقة لن اصتختفي

 
ً
عن الفكرة التي  ؤداها أن الل ة  عمل بطريقة واحدة أو اصتخدم دائما

 . 11ال رض نفسه"

 عن الفيلسوف ألاملا ي ولهلم 
ً
ويقول الدكتور الطاهر أحمد  كي نقال

همبولدت: " الناس في اصتفكيرهم وإحساسهم و شاعرهم ونظراتهم للكون 

 .12سبوها خالل  مارساتهم الل وية" راصتبطون بالعادات التي اك 

                                                           
اصتحقيق عبد السالم هارون . كتبة الخانجي  لر.  ال احظ.  البيان والتبيين .  

  53728م.ج5. ص67

اصتحقيق  حمود  حمد لاكر. طبعة دار املد ي عبد القاهر ال رجا ي. دالئل  ع از. 

  9القاهرة. ص535

  10  جلة الفكر .املجلد 03. ص019

  11  حمود زيدان. في فلسفة الل ة. د ت. ص552

  12  جلة الهالل. يونيو 0225م. ص12
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وفي الل ة اصتوجد لوازم واختلاصات لكل  خلو  في هذا الكون ف ذا 

 استحقراصته كما يقول عبد 
ً
استخد ت  ا يخص الحيوان ل  سان   ال

القاهر ال رجا ي: " عود الناس أن يلفوا الشفة  ن لوازم   سان 

للوازم فيما اعتادوا عليه واملشفر  ن لوازم الحيوان وإذا خالفوا في هذه ا

 .13أي  سبوا املشفر والظلف ل  سان احتقروه وأساءوا إليه"

ويراصتب  هذا ألا ر في العادة بالل ة بين الناس بما يسم  "بالسلوك" ويقرر 
 ووسائ  

ً
فيتج شتين "أن الاستخدا ات الل وية حس ها أن اصتكون ر وزا

ة جديدة لل ة، هي كما ي يف و يف .14 شير إلى اصتل  الحاالت النفسية"

إقا ة أسس الح ارة هذه الو يفة لم اصتكن لتتحقق لوال طبيعة الل ة 
القائمة على اصتحقيق الااصتلال بيت الناس. وهنا نالحظ أن هناك و ائف 

 .15اصتقام بناء على الو ائف ألاخر  

فالتبليغ و بالغ وطبقات التسثير في و ائف الااصتلال،  ن خالل الل ة صورة 

املجتمع و هات و  ال و الم . فهذا عباس  حمود للنفس والحياة و 
ابنه إبراهيم، كيف  -صلى   عليه وسلم -العقاد في وصفه فقدان الرسول 

 للمشهد إذ يقول: " ات الطفل ولم يبلغ الس تين، 
ً
 و حلال

ً
كان  دققا

 لا  ص ير إن كانت امللائب اصتقاس بسنوات املفقودين، ولكن امللائب 
ما اصتقاس بمبلغ عطفنا عل هم، والل ير أحوج إلى العطف  ن في ألاعزاء إن

الكبير املستقل بشسنه، وإنما اصتقاس بمبلغ  عويلهم علينا، و عويل الل ير 

على وليه أكبر  ن  عويل الكبير، وإنما اصتقاس بمبلغ ألا ل ف هم، ألا ل قد 
يطول في بداية الطريق وقد يقلر في  نتلف الطريق. إنما اصتقاس آالم 

قودين بسعمار الفاقدين و أي  لا  أفدح  ن  لا  الس تين و ا املف

 . 16بعدها في ألا ل الوحيد، الواصل بينها وةين الز ان  انيه وآاصتيه"

و هذا يتحدد دور النقد ألادبي "في اصتميز صياغة كل عمل  ن حيث هي في 

"
ً
، و قارنتها ب يرها ثانيا

ً
 .17ذاتها أوال

ألادبي في العالم العربي، اصتل  التي اصتؤدي لو حاولنا أن نت بع و ائف النقد 
إلي وسائل الااصتلال، ثم التبليغ، لالحظنا أنها اصتتم ل في الو يفة الاجتماعية، 

أو الحيااصتية، أو النفسية، أو الح ارية، أو ال مالية، أو الروحية، أو أن هذه 

 جتمعة في "اصت افر املعارف" أو النقد ال قافي، ألن في أيسر  عريفاتها 
وية: "أنها اصتتسلف  ن العادات والتقاليد واملهارات و الم و  ال الترب

والعقيدة، والهدف والطموح،  ن خالل وسيلة ااصتلال  فهو ة في طرف ها 

 .18بين املتفنن واملتلقي"
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وهذا  ا عبر عنه الدكتور صالح ف ل باسم " شهد الخطا  النقدي" 

: "إنه يشير إلى جملة املمارسات ال
ً
نقدية  ا يحف  ها  ن ويعرفه قائال

واملخاطبين وأوناع النص وحاالت  سياقات واسترااصتيجيات  شمل: املرسل

. والفكر النقدي كما يقول الدكتور صبري 19التلقي و البسااصته العديدة"

حافظ: "ال يقتلر اصتسثيره على  جاالت اصتطبيقه املحدودة في  دا  والفنون. 
القادر على التعا ل بشكل  وإنما يمتد إلى اصتكوين العقل النقدي الخال 

  ن العقل القطيعي أو 
ً
نقدي حر  ع كل ق ايا الواقع و شاغله. بدال

السفلي أو الذرائعي الذي ير ع في الساحة العرةية في غيا  العمل 

 . 20النقدي"

نالحظ في املشهد البالغي التواصلي، أن وسائله  تنوعة وال اصتقف عند 

عرفي، وثقافة اصتحي  هذا  طار اللفظ املنطو . بل ال بد  ن   مون  

املعرفي، وال اصتكفي ال قافة وحدها وال املعرفة بذاتها إذا لم اصتكن اصتتفق  ع 
 عبير يخدم الدال واملدلول في إلارة، أو عال ة، أو سمة، اصتؤكد اصتواصل 

املتفنن  ع املتلقي. "وليست هذه العالقات أصول فرعية، بل هي  ن صميم 

جتماعية والنفسية الفاعلة، التي اصتواكب ال شاط العقلي، والحياة الا 
النهوض الح اري، والتقدم النقدي وألادبي والل وي والبالغي واللسا ي. بل 

التنا ي الوا ي للترا    سا ي والفكر العالمي..الذي يحرص على املجتمع، 

فهم، وإذابة اللالبة وله هدف وغايته سعادة الناس. والعمل على اصتكي  
سم وامللل، وإلاعة الا س ام والوئام، واصتخليص الناس  ن الاجتماعية، والس

أ رانهم النفسية، وتهويماتهم التي اصتزيد الفراغ فراغا والض ر ض را، 

واس بدال الحيوية  ها، وكذل  اليقظة الفكرية، والاستئناس املفيد، 

والتواصل اللاد  وذل  كله في خد ة   سان واملجتمع والبشرية التي هي 

 .21  عالى و عمائه" ن خلق  

دبي إال ويقول سيد قطب: "ال يتعلق النقد بالتجرةة الشعورية في العمل ألا 

الوصول إل ها قبل  هورها في هذه اللورة  ألنَّ  حين اصتسخذ صورتها اللفظية؛

 حال، وألن الحكم عل ها ال يتس ى إال باستعراض اللورة اللفظية التي 
رة إلينا  ن حقائق و ن  شاعر وهنا وردت ف ها، وةيان  ا اصتنقله هذه اللو 

 . 22قيمة التعبير في العمل ألادبي"

إذن العمل ألادبي قبل  يالده ال يعتد به، ألنه لم اصتد  فيه الروح ليحيا، 

أ ا بعد  هوره في صورة لفظية، اصتكشف لنا خبايا النفس وأحاسيسها 
ويقول  ولعورها، ينظر ف ها وإل ها ف نها صورة للنفس وللحياة وللمجتمع.

: "إن و يفة التعبير ألادبي ال اصت تهي عند الداللة املعنوية لأللفاظ 
ً
سيد أي ا

والعبارات، بل اصت اف إلى هذه الداللة  ؤثرات أخر  يكمل  ها ألاداء الفني، 
وهي جزء أصيل  ن التعبير ألادبي. هذه املؤثرات هي  يقاع املوسيقي 

عها اللفظ و شعها العبارات للكلمات والعبارات، واللور والظالل التي يش
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زائدة على املعن  الذهني، ثمَّ طريقة اصتناول املونوع والسير فيه، أي ألاسلو  
 .23الذي  عرض به التجار ، واصت سق على أساسه الكلمات والعبارات"

 ِ
ات )قال ريم: فلما ونعتها  و ن أ  لة ذل  قوله  عالى على لسان أم  مَّ

َ
ل
َ
 ف

ْت  َوَنَعْتَها
َ
ال

َ
ِ  ق

ي َر   ِ
 
َها ِإ    َوَنْعت 

َ
نث

 
ه   أ

َّ
م   َوالل

َ
ْعل

َ
ْيَس  َوَنَعْت  ِبَما أ

َ
ر   َول

َ
ك

َّ
 الذ

 
َ
نث

 
األ

َ
ي ك ِ

 
َها َوِإ  ْيت  ي َ ْرَيَم  َسمَّ ِ

 
َها َوِإ 

 
ِعيذ

 
َتَها ِبَ   أ يَّ ِ

ر 
 
اِن  ِ َن  َوذ

َ
ْيط ِجيِم  الشَّ . 24  (الرَّ

 ن املؤ نين و  أعلم بما ونعت  فاهلل يعلم  ا في ألارحام، وا رأة عمران 
باهلل  ا في ذل  ل ، وعند ا خاطبت    عالى، بال ملة الخبرية السابقة 

 ا كانت اصتقلد فائدة الخبر وال الزم الفائدة، ولكن كانت اصتخبر عن إحساس 

ولعور داخلي، ال يتلور عبر ألاجهزة الحدي ة التي اصتلور املاديات 
يقى. فهي عند ا كانت كالكا يرا، ولكن يلوره التعبير، وألالفاظ، واملوس

حبلى، كانت اصتمني نفسها باملولود الذكر، لتنذره لخد ة بيت املقدس ولكن 

ر   أن اصتلد ألانث ، وليس الذكر كاألنث ، في خد ة بيت املقدس، ال في  قدَّ
الحياة كلها. فاآلية اصتلور لنا ألاسى  والحسرة اللتين  عتملين في نفسها فهي 

 ذي نذراصته بسبب نوع املولود.    لم  ستطع أن اصتوفي بنذرها ال

وإذا  ا ذهبنا مل ال آخر قول    عالى على لسان ا رأة إبراهيم )عليه 

ِ السالم( عند ا ب  
 

 ر  ش
ْت  :)ب سحق ت ْ

َ
ال

َ
َت  َيا ق

َ
ِلد   َوْيل

َ
أ
َ
  أ

ْ
ا
َ
ن
َ
وز   َوأ ا َع  

َ
 َبْعِلي َوَهذ

ا
ً
ْيخ

َ
ا ِإنَّ  ل

َ
ْيء   َهذ

َ
شى

َ
 . 25  َّ   (َعِ يب   ل

نة، وزوجها نُي، ولكن ملا وصلت سن اليسس؛ اصتملكها فهي ا رأة  ؤ 

 حساس بعدم  نجا ، فلما اصتحدثت بلي ة الاستفهام كانت اصتلور  ا 
يجيش بنفسها  ن  ع ب، فهي لم اصتنجب في سن  نجا ، أ فتنجب وهي 

 .26  (ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ)ع وز والدليل على ذل  قوله  عالى: 

، عند ا صوَّ 
ً
 وانظر إلى زكريا أي ا

ً
ر لنا  ا في نفسه،  ن دهشة، ذاكرا

اَل )أسبا  اصتل  الدهشة و برراتها، في قوله  عالي: 
َ
ِ  ق

ى َر  
َّ
 
َ
  أ

ون 
 
الم   ِلي َيك

 
 غ

ِت 
َ
ان

َ
ِ ي َوك

َ
ْد  َعاِقًرا اْ َرأ

َ
ت   َوق

ْ
 

َ
ِكَبرِ  ِ َن  َبل

ْ
ا ال  27  (ِعِتيًّ

، كل ه
ً
 كبيرا

ً
ذا كيف السبيل إلى ال الم، واملرأة عاقر، وصار زكريا ليخا

 يدور في خلد ذكريا كبشر ولكن قدرة   فو  كل هذه املبررات.
 أو  ن غير إراداصته فهذا 

ً
فالبالغة اصتنقل  ا في نفس املتحد  إن كان قاصدا

 28املتنُي يقول في  دح كافور 

 
َ
  اءً دَ  َ  ى بِ َف ك

َ
  ْن أ

َ
    املوَت رَ اصت

َ
  َب ْس َح ا      وَ ي ِ افِ ل

َ
 ايَ نَ امل

َ
 يَ  ْن ا أ

 
  نَّ ك

َ
 ايَّ انِ َ  أ

  خشيدي وهو حاكم في ذل  الز ان  هذا  ع يب
ً
أن يقابل املتنُي كافورا

 
ً
البيت في  طلع قليدة  دحه  ها ولكن هذا  ا اصتحمله نفس املتنُي حقا

فسباح به "كفى ب  أن اصتر  املوت لافيا" أي بلغ ب  ألا ر ولداصته إلى أن  ا 

ا أن يكن ب   ن ألم وحسرة ال يكاد يشف ها إال املوت ثم قال: "حسب املناي

، فاملتنُي لم يمدح 
ً
أ انيا" صار املوت الذي يكرهه الناس أ نية و طلبا

 في 
ً
كافور عن قناعة وذكر ذل  في قلائده التي ه اه ف ها. بل كان طا عا
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للادقة إن قلد أو لم الوزارة لذا  ا ذكره املتنُي هي اللورة النفسية ا

م حسن خال  ولكن حت  مقام اصتسثيره في الااصتلال فهذا الكال يقلد؛ألنَّ لل
وإن صور  ا في نفس قائله إال أنه خرج عن حد البالغة بمخالفته  للمقام، 

 ألنه افتتح قليداصته أ ام ألا ير  هذا املطلع 

 في  دح كافور: 
ً
 وقوله أي ا

َر   
ْ
ط

َ
س
َ
َراَك ف

َ
ْن أ

َ
و أ ْرج 

َ
ْنت  أ

 
َقْد ك

َ
        ل

ً
َ  ِبْدَعة يت 

َ
ا َرأ

َ َ
َرِبي مل

َ
 29َوَ ا ط

 أو  يخاطب
ً
كافور ألا ير يقول إنني عند ا رأيت  طرةت، وليس هذا بدعا

 كنت أرجو أن أراك فسطر ، يعني كسن ألا ير  ن املضحكات،إنه إذا 
ً
غريبا

رأه ضح  وطر  كسنما هو قرد أو  ىيء يستجيش ضحكه أو يس  ير عاطفة 
الضح  والسخرية، وهذا الل  وإن خالف املقام ف نه وافق صورة نفس 

وللنقاد في هذا البيت آراء فالواحدي قال: "هذا البيت يشبه  املتنُي

الاستهزاء، ف نه يقول: طرةت عند رؤيت  كما يطر    سان لرؤية 
 .30املضحكات"

كما قال ابن جني: "ملا قرأت هذا البيت على أبي الطيب قلت له:  ا زدت 

 فضح "
ً
 31على أن جعلت الرجل قردا

 ع في إ ارة وير  نفسه أعلى  ن كافور هو طا -كما  علم–لكن أبا الطيب 
 خشيدي فتل  الفلتات خرجت على لسانه سواًء لعر أم لم يشعر، كسنما 

هي  عبير عن طموحه وأن الذي أ ا ه ال يلُي طموحه، واصتر  أن املتنُي كان 

 على كافور وعلى ألايام التي أل ساصته إلى  دحه فكانت اصتفر 
ً
صدره ي لي حقدا

يستطيع احتباسها، والكلمة في حقيقتها فهي صوت  ن لسانه كلمات ال 

النفس وصورتها و ا أ ى به املتنُي  ا هي إال صورة نفسه.  هرت هذه 

 وعند ا اصتحول له ائه فوصفه ببعض صفات الحيوانات التي 
ً
اللورة جليا

 32كان يس ي  ها على سبيل التعريض وهذه أبيات على سبيل امل ال ال الحلر:
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اِت  الَحَداِد  الَبواِكَيدددددددددددددددددد     دددددددددددددددددددددددددَدٍة  الٍد   َبِعْيدددددددددِ   ضِحَ   َرةَّ  ددددددددا دددددلي 

  دددع اللدددورة 
ً
فهدددذه صدددورة حقيقيدددة واضدددحة لدددنفس أبدددي الطيدددب اصتتفدددق اصتما دددا

اله دددددداء واصتلدددددد  فددددددي املدددددددح وكلتدددددددا السددددددابقة وإن اختلفددددددت ألاغددددددراض فهددددددذه فددددددي 

                                                           
  29 امللدر نفسه ص225
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  31 املرجع نفسه ص91
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اللدوراصتين اصتوضدحان نفدس املتنُدي الكارهدة لكدافور الندا رة لده بسنده عبدارة عددن 

حيددوان فدد ن لدد هه فددي اللددورة ألاولددى بسندده جالددب للضددح  أو أندده كددالقرد ففددي 

 هذه ذكر أنه ذا  شفرين وهي الز ة  ن لوازم الحيوان.

ه حيااصتده ونفسده و جتمعده ر لدعر وإذا ذهبنا إلدى   دال آخدر ولشداعر عربدي صدوَّ 

حيدددث كدددان هدددذا الشددداعر ك يدددر انددددطرا  الدددنفس حتددد  سدددماه الددددكتور فددددوزي 

عطددوي )لدداعر ال رةدددة النفسددية( وهدددو الشدداعر العباسددىي ابدددن الرو ددي نجدددد أن 
ابددن الرو ددي أكنددر  ددن  عكددس  ددرأة لددعره نفسدده فقددد عبددر عددن آ الدده وآال دده و 

 يكاد يجعل  كمن عاصره. 
ً
 أفرحه وأاصتراحه  عبيرا

قول الدكتور فوزي عطوي: " لهد ابن الرو ي سلسلة طويلة  دن النكبدات ي

وامللدددائب التددددي أرهقددددت قددددواه وهدددددت كياندددده، وأغرقتدددده فددددي ال شدددداؤم والتطيددددر، 

 .33حت  كادت اصتلرفااصته اصتبل ه  بلغ ال نون"

 كدددان، أن يلدددا  بمدددا أصددديب بددده لددداعرنا 
ً
ثدددمَّ يقدددول: "وإنددده لحقيدددق ب  سدددان أيدددا

 البائس. فسي قلب ينفتح أل 
ً
 وأخدا

ً
طايب الحياة و سراتها، إذا فقد صاحبه أ ا

 
ً
 وأبندداء ثالثددة، ثددم زوجددة ثانيددة وابنددين اثنددين؟. وأيددة روح اصتمتلدديء غبطددة

ً
وزوجددة

اعه واغتلددب الندداس  ددا اصتبقددى لدده  ددن  ِ
 إذا فقددد صدداح ها  الدده وِنددي 

ً
وا شددراحا

أ الك وأرزا  دون أن يكون في يده  دا يعينده علدى رد  ظلمدة  دالم أو إيقداف 
أاصتددددده ا غتلدددددا    تلدددددب؟ وأي جسدددددٍد يقدددددو  علدددددى شددددد اعة وإقددددددام وقدددددد هدَّ

 عمدددا أقددددم عليددده صددداحبه  دددن جدددرٍي وراء 
ً
املآسدددىي، وخلخلتددده الكدددوار ، ف دددال

 .34الشهوات،وسعي في إثر اللذائذ والرغائب"

 غريبددة ألاطددوار  تنازعددة ال  سددتقر علددى 
ً
إذن كددل هددذه ألالددياء كونددت لنددا نفسددا

رنا يطمح إلدى اصتحقيقهدا، والواقدع املؤسدف الدذي حال فامل اليات التي كان لاع

يحددي  بدده، لعدددل ذلدد  كدددان  ددن أسدددبا  هددذا الاندددطرا  النفسددىي وال سدددما ي 

 الذي ألمَّ بشاعرنا، فجعله غريب ألاطوار، غريب  راء، غريب التلرفات.

وقددددد ذهددددب بع ددددهم إلددددى أن  ددددزاج ابددددن الرو ددددي وطبعدددده ال ددددريبين يعددددودان إلددددي 

بحيدددث كدددان  وندددع اصتجددداذ  بدددين نفسددديتين و دددزاجين:  اصتدددسثره بالوراثدددة املزدوجدددة
الددة إلددى الزهددد، التددي اصتددر    ددزاج أبيدده الدددنيوي، الددواقعي النددزوع و ددزاج أ دده امليَّ

 .35اللذة الروحية في الخلوة الليلية

 فددي شخلددية ابددن 
ً
 سدديتا

ً
فلعددل هددذا التجدداذ  غيددر املتكددافيء  قددد اصتددرك ا عكاسددا

  تطددددرف فددددي  اديتدددده  دددد
ً
ن ناحيددددة، وإذا هددددو  ددددن ناحيددددة الرو ددددي فدددد ذا هددددو  اديددددا

أخددددر   تددددردد  تهافددددت القددددو  ال يقددددو  علددددى ن ددددال أو سددددعي فلددددور لنددددا ابددددن 

 الرو ي هذه النفس ال ريبة ألاطوار في هذه ألابيات:

ه ال ِ  رَّ
َ
ْسدددددددِفار  َ ا ك

َ
ْتِني ألا

َ
اق

َ
ذ

َ
اِلِب  َن          ددددددددأ

َ
دددددط

َ
ِض  امل

ْ
َراِ ي  ِبَرف

ْ
غ

َ
، َوأ  36ِإليَّ
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َ
ْزَهَد َزاِه ف

َ
َراِء أ

ْ
ْصَبْحت  ِفي ِ ث

َ
َب َراِغدددددددددددِب    ٍد      ددددددس

َ
ْرغ

َ
َراِء أ

ْ
ْنت  ِفي ِ ث

 
 َوِإْن ك

، ألتهي ثمَّ أنتهي      
ً
 جبانا

ً
 بلحظي جنا  الرز  لحظ املراقددب    حريلا

 نَّ 
َ
بٍن، ف ا ِحرٍص وج 

َ
ِل   َجاِنددددددددددِب  فقير   أاصتاه الفقر      ه       دَوَ ْن َراَح ذ

 
  ن  ك

َم  ه 
َ

ب  َوَرَهب   ِكال
َ
َناَزَعِني َرغ

َ
ادِيدددددددِب     ا         دددددددددداصت

َ
 
َ
ع    امل

َ
ال

ْ
ْعَياِ ي  اط

َ
،  أ ويٌّ

َ
 ق

 كما أننا نجد في قوله:

وِفها      ر  نَيا ِ ْن ص  ؤِذن  به الد 
 
ا اصت

َ
و          مِل  ي 

َ
رِء َساَعة

َ
اء  امل

َ
ك  ب 

ون 
 
د  َيك

َ
 ل

قددد ينظددر البالغيددون لهددذا القددول علددى أندده حسددن  عليددل فقدد ، ولكددن الندددا ر 
لهدددددذا القدددددول بدددددتمعن يجدددددده صدددددورة لدددددنفٍس غارقدددددة فدددددي ال شددددداؤم، نفدددددس اصتقدددددود 

صداح ها إلدي اصتفسدير كدل الظدواهر  هدذه النظدرة القااصتمدة فهداهو يت بدس لكدل  ولددود 

يقددددف وفددددي ختددددام هدددذا ال ددددزء  ددددن هدددذه الدراسددددة  بمسدددتقبل  لدددديء بامللدددائب.

الباحددددث عنددددد قلددددة أوردهددددا ابددددن القددددارح عددددن ال شدددداؤم عنددددد ابددددن الرو ددددي فددددي 

 قال: 37رسالته إلى أبي العالء املعري 

قددال ع مددان بددن الندداجم: دخلددت عليدده )ابددن الرو ددي( فددي علتدده التددي  ددات ف هددا، 

وعنددد رأسدده جددام فيدده  دداء   لددوج، وخنجددر  جددرد لددو نددر  بدده صدددر خددرج  ددن 
اء أبددل بده حلقددي، فقلمددا يمدوت إ سددان إال وهددو  هدر، فقلددت:  دا هددذا؟ قددال: املد

ِ ألالددم نحددرت بدده نفسددىي. ثددمَّ قددال: أقددص  عليدد  
عطشددان؛ والخنجددر إن زاد علددى 

قلتي،  ستدل  هدا علدى حقيقدة اصتلفدي: أردت الانتقدال  دن الكدرل إلدى البلدرة، 
فشددداورت صدددديقنا أبدددا الف دددل، وهدددو  شدددتق  دددن ألاف دددال، فقدددال إذا جتدددت 

 ، وهددددددو  شددددددتق  ددددددن اليمددددددين، واذهددددددب إلددددددى سددددددكة القنطددددددرة، فخددددددذ علددددددى يمندددددد

النعيمددددددة، وهددددددو  شددددددتق  ددددددن النعدددددديم، فاسددددددكن دار املعددددددافى، وهددددددو  شددددددتق  ددددددن 

العافيدددة. فخالفتددده لتعسدددىي ونحسدددىي، فشددداورت صدددديقنا جعفدددر، وهدددو  شدددتق 

 ن ال وع والفرار، فقال: إذا جتت القنطرة، فخذ على لمال ، وهو  شتق 

هددذه ال جددرم قدد انقلبددت بددي الدددنيا،  دن الشددؤم، واسددكن دار ابددن قالبدة، وهددي 

وأنددددر   ددددا علدددديَّ العلددددافير فددددي هددددذه السدددددرة اصتلدددديح: سدددديق، سدددديق؛ فهددددا أنددددا فددددي 

 السيا ! ثمَّ أ شد:

وِ ْ  
َ
وَن ل َك ِللَعِشيَرِة د  ود  ْوِ         َوج 

َ
ِريع  ق

َ
نَت ق

َ
 38أَبا ع ماَن أ

َراه          َيَراَك،  َوال 
َ
َما  أ

َ
ِخْيَ ، ف

َ
َمْتْع  ِ ْن أ

َ
َراه  َبْعَد  َيوِ ْ  اصت

َ
  اصت

 وأل َّ به البول، فقلت له: البول  ل ٌّ ب . فقال:

 َيْنَقِطع  الَبول      
ً
ِ ي الَوِيل  والَعول                              غدا

َ
 َوَيس

ال ِإنَّ ِلَقاء           
َ
ه   الَهول                                أ

 
ون ل   د   َهو 

 لددده  مدددا كدددان اعتقدددده  دددن و دددات فدددي ال دددد
ً
. فدددسرجو أن يكدددون هدددذا القدددول اصتوةدددة

ذبحددده نفسددده. والرسدددول صدددلي عليددده اللدددالة والسدددالم يقدددول: " دددن وجدددس نفسددده 

 فدددي 
ً
  خلددددا

ً
بحديدددة حشدددر يدددوم القيا دددة وحديداصتدده بيدددده يجدددس  هدددا نفسدده خالددددا

الندار؛  دن اصتددرد   دن لدداهٍق، حشدر يددوم القيا دة، يتددردَّ  علدى  نخريدده فدي النددار 
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ً
، حشدددر يدددوم القيا دددة، وسدددمه بيدددده يتحسددداه  خالددددا

ً
دددما ؛  دددن اصتحسدددىَّ  س 

ً
 خلددددا

 في النار"
ً
  خلدا

ً
 خالدا

 
ً
 لنفسددددده، صدددددورة

ً
فهدددددذا ابدددددن الرو دددددي، اصتدددددس ي ألدددددعاره، التدددددي أاصتيندددددا  هدددددا  لدددددورة

، لكدددل وسدددائل التلدددوير،  دددن ألدددعة و وجدددات 
ً
  دددا كدددان  تاحدددا

ً
 حقيقدددة

ً
صدددادقة

 ريبددة، التددي اسددتطاعت صددواصتية، أو فددو  اللددواصتية، أن اصتلددور هددذه الددنفس ال

 أن اصتلورها الل ة.

 خاتمة
جددددداء الحدددددديث فدددددي هدددددذه الورقدددددة عدددددن البالغدددددة العرةيدددددة وقددددددرتها علدددددى اصتلدددددوير 

املشدددداهد الحيااصتيددددة اليو يددددة، واصتلددددوير النفددددوس واملجتمعددددات؛ لددددذل  الباحددددث 

الوقدددوف علدددى البالغدددة العرةيدددة كوسددديلة يسدددتطيع الفدددرد أن ينقدددل  دددن خاللهدددا 

أاصتراحدده لآلخدددرين، وملدددا كاندددت البالغددة العرةيدددة هدددي التدددي آ الدده وآال ددده وأفراحددده و 

 
ً
 وألقددا

ً
هددا تهددتم  اصت ددفي علددى الل ددة جمدداال كددان البحددث فددي  جاالتهددا ذا قيمددة؛ ألنَّ

لدددددذا كاندددددت الدراسدددددة فدددددي دور البالغدددددة فدددددي  بدددددالفهم و فهدددددام، والتعبيدددددر الل دددددوي 
 اصتلوير النفس والحياة واملجتمع فتوصلت للنتائج  اصتية:

 أف ل وسيلة ااصتلال يمكن أن اصتلور دواخل ألافراد. الل ة هيإنَّ  -5

 كاندددت أو  -0
ً
ال يمكدددن اصتقددددير  دددد  ألاحاسددديس والددددواخل عندددد ألافدددراد فرحدددا

 إال بعد التعبير عنها بالكالم.
ً
 حزنا

فدددددددددددي البالغدددددددددددة العرةيدددددددددددة سدددددددددددعة للتعبيدددددددددددر عدددددددددددن ألالدددددددددددياء  باسدددددددددددتخدا اتها - -9
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