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امللﺨﺺ
تشكّل البالغة املرتكز االساس يف أقوال أهل البيت  ،bوحني يتصفح املتلقي
ﹴ
أقواهلم ﳚدها زاخر ًة بالعلوم البالغية من ﹴ
ومعان وبديﻊ ،وهبذا فﺈن املحسنات
بيان
البديعية يف أدب اإلمام احلسن  gهي منبﻊ ﱞثر من تلك العلوم ،وهي جزء من
ذلك الرتاث الكبري ألهل البيت ،b

والبحث يﺆﴍ وجود ذلك من خالل ما تصفحته الدراسة ،فكان املتن املدروس

يتضمن أنواع ًا للمحسنات البديعية التي اشتملت عﲆ :الطباق ،املقابلة ،العكس،
املذهب الكالمي ،االقتباس ،اجلمﻊ.
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Abstract:
The eloquence comes to the fore as essential in the discourse of
Ahlalbayt (Peace be upon them) when being reviewed the interlocutors find a great deal of sublimity angles. The figure of speech
thrives much in the texts of Imam Al-Hassan (Peace be upon him)
and tends to be concomitant to the legacy of the Infallibles. The current research study cuddles certain figures of speech: contradiction,
oxymoron, paradox, rhetoric, quotation and compilation.
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1ـ الطباق))1يف أدب اإلمام احلسن :g

ويسمى املطابقة ) ،)2والتضاد ) ،)3والتكافﺆ ) ،)4والتطبيق ). )5ويكاد يتفق

الباحثون قدماؤهم

))٦

وحمدثوهم عﲆ أن الطباق هو ((اجلمﻊ بني املتضادين

أي:معنيني متقابلني يف اجلملة ،ويكون ذلك إما بلفظني من نوع وأحد اسمني كقوله
تعاﱃ :ﹶو ﹶ ﹾﲢ ﹶس ﹸب ﹸه ﹾم ﹶأ ﹾي ﹶقا ًﻇا ﹶو ﹸه ﹾم ﹸر ﹸقو ﹲد ( الكهف ،)1٨ :أو فعلني كقوله تعاﱃ (ت ﹾﹸﺆ ﹺﰐ
ا ﹾﹸمل ﹾل ﹶك ﹶمن ت ﹶﹶشا ﹸء ﹶوت ﹺ
ﹶنز ﹸع ا ﹾﹸمل ﹾل ﹶك ﹺﳑَّن ت ﹶﹶشا ﹸء ﹶوت ﹺﹸع ﱡز ﹶمن ت ﹶﹶشا ﹸء ﹶوت ﹺﹸذ ﱡل ﹶمن ت ﹶﹶشا ﹸء) (آل عمران:
،...)2٦أو حرفني كقوله تعاﱃ :ﹶهلﹶا ﹶما ك ﹶﹶس ﹶب ﹾت ﹶو ﹶع ﹶل ﹾي ﹶها ﹶما ا ﹾكت ﹶﹶس ﹶب ﹾت (البقرة،...)2٨٦:

وإما بلفظني من نوعني كقوله تعاﱃ ( ﹶأ ﹶو ﹶم ﹾن ك ﹶ
ﹶان ﹶم ﹾيتًا ﹶف ﹶأ ﹾح ﹶي ﹾينﹶا ﹸه) ( األنعام )122:أي

ضاال فهديناه ))) ،)7وهذا يعني أن التقابل يقﻊ بني املعاين و له وجوه هي :
1ـ تقابل التناقﺾ  :كالوجود والعدم ،واإلﳚاب والسلب .
2ـ تقابل التضاد كاألسود واألبيﺾ ،والقيام والقعود .

 3ـ تقابل التضايف  :كاألب واالبن ،واألكرب واألصغر واخلالق واملخلوق ).)٨

مطول من احلديث عن الطباق) .)9و((أمره
وال يكاد ﳜلو كتاب بالغي موجز أو َّ

أبني وكونه معنوي ًا أجﲆ وأﻇهر)) ( ،)10غري أن فيه شعبا خفية ومكامن تغمﺾ،
وربام التبس به غريه فاحتاج إﱃ النظر الثاقب والذهن اللطيف)(( ،)11والعنرص

اجلاميل يف الطباق هو ما فيه من التالؤم بينه وبني تداعي األفكار يف األذهان باعتبار

أن املقابالت أقرب ﲣاطرا إﱃ األذهان من املتشاهبات واملتخالفات)))(( ،)12وال

يستحسن منه إال ما قل ووقﻊ غري مقصود ،وال متكلف فأما إذا كان معنيا الكلمتني

غري متناسبني ال عﲆ التقارب ،وال عﲆ التضاد فﺈن ذلك يقبح ))). )13

ويقسم البالغيون الطباق عﲆ قسمني رئيسني أحدﳘا :ما لفظاه حقيقيان
ِّ

وسامه قدامة بن
(حقيقي) ،واآلخر :ما لفظاه ﳎازيان كلهام أو بعضهام (ﳎازي)َّ .
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جعفر( ال يزال حيا يف سنة 320هـ) التكافﺆ) ،)14واألفضل أن يسمى طباقا ).)15
ويقسم الطباق احلقيقي عﲆ قسمني أحدﳘا :طباق إﳚاب :وهو ما يكون بني لفظني
احلي ﹺمن ا ﹾﹶملي ﹺ
ت ﹶو ﹸﲣ ﹺﹾر ﹸج ا ﹾﹶمل ِّي ﹶت ﹺم ﹶن
(و ﹸﲣ ﹺﹾر ﹸج ﹾ ﹶ َّ ﹶ ِّ
مثبتني ( موجبني ) معا نحو قوله تعاﱃ ﹶ
(و ﹶما ﹶي ﹾست ﹺﹶوي
احل ِّي) (آل عمران )27 :أو منفيني (سالبني) معا) )1٦نحو قوله تعاﱃ :ﹶ
ﹾﹶ

ﹺ
ور ()21
احل ﹸر ﹸ
ﱡور ( )20ﹶو ﹶال ال ِّظ ﱡل ﹶو ﹶال ﹾ ﹶ
ﹾاألﹶ ﹾع ﹶم ٰى ﹶوا ﹾل ﹶبص ﹸري) ( )19ﹶو ﹶال ال ﱡظ ﹸل ﹶام ﹸت ﹶو ﹶال الن ﹸ

( فاطر19 :ـ . ) 21

واآلخر :طباق سلب :وهو اجلمﻊ بني فعيل مصدر أ ّما مثبت ومنفي ،أو أمر

وهني) ،)17أو ((أن يأﰐ املتكلم بجملتني ،أو كلمتني أحداﳘا موجبة ،واألخر
ون ﹶﻇ ﹺ
منفية)) ) .)1٨كقوله تعاﱃ :ﹶو ﹶٰل ﹺك َّن ﹶأ ﹾك ﹶث ﹶر الن ﹺ
ون ( )٦ﹶي ﹾع ﹶل ﹸم ﹶ
َّاس ﹶال ﹶي ﹾع ﹶل ﹸم ﹶ
اه ًرا ِّم ﹶن
احل ﹶي ﹺاة الدﱡ ﹾن ﹶيا (الروم٦ :ـ .) 7
ﹾﹶ

ويقسم طباق اإلﳚاب عﲆ قسمني أحدﳘا :ﻇاهر ) ،)19ويكون بني لفظني من

نوع واحد ،كأن يكون بني اسمني  .ومنه قوله تعاﱃ  :ﹶو ﹶ ﹾﲢ ﹶس ﹸب ﹸه ﹾم ﹶأ ﹾي ﹶقا ًﻇا ﹶو ﹸه ﹾم ﹸر ﹸقو ﹲد
يت) ( آل عمران،)15٦ :
ﳛ ﹺيي ﹶو ﹸي ﹺم ﹸ
(الكهف )1٨ :أو فعلني ،نحو قوله تعاﱃ ﹶ
(واﷲَّﹸ ﹸ ﹾ
أو حرفني ،نحوقوله تعاﱃ (و ﹶهلن ﹺم ﹾث ﹸل ا َّل ﹺذي ﹶع ﹶلي ﹺهن بﹺا ﹾﹶملعر ﹺ
وف) ( البقرة،)22٨ :
ﹶ ﹸ َّ
ﹾ َّ ﹾ ﹸ

أو من نوعني ﳐتلفني ،نحوقوله تعاﱃ ( ﹶأ ﹶو ﹶم ﹾن ك ﹶ
ﹶان ﹶم ﹾيتًا ﹶف ﹶأ ﹾح ﹶي ﹾينﹶا ﹸه) (األنعام،)122 :
ﹺ
(ﳑَّا ﹶخطﹺي ﹶﺌ ﹺ ﹺ
ﹶارا) ( نوح. )25 :
واآلخر :خفي))20كقوله تعاﱃ ِّ
اﲥ ﹾم ﹸأ ﹾغ ﹺر ﹸقوا ﹶف ﹸأ ﹾدخ ﹸلوا ن ً
طابق بني اغرقوا ،وادخلوا نارا.

وإذا بحثنا عن حيثيات ما ذكر عن الطباق يف أدب اإلمام احلسن  gوجدنا أن

طباق اإلﳚاب الظاهر الكائن بني لفظني من نوع واحد شائﻊ يف أقواله ومنه:

((س ﹾب ﹶح ﹶ
عز ﹸب ﹶعنﹾ ﹸه ﹺم ﹾث ﹶق ﹸال
ان ﹶم ﹾن ال ﹶي ﹸ
أ ـ الطباق بني اسمني نحو قوله gيف التسبيح :ﹸ
ﹶذ َّر ﹴة يف األﹶ ﹾر ﹺ
الس ﹶام ﹺء ،ﹸس ﹾب ﹶح ﹶ
الﴪ ﹺائ ﹸر ﹺعنﹾدﹶ ﹸه ﹶعالنﹺ ﹶي ﹲة وال ﹶبواطﹺ ﹸن ﹺعنﹾدﹶ ﹸه
ض وال يف َّ
ان ﹶم ﹾن َّ ﹶ
ﹶﻇ ﹺ
واه ﹲر ،ﹸس ﹾب ﹶح ﹶ
ان اﷲﹺ بﹺ ﹶح ﹾم ﹺد ﹺه)) ( .)21إذ طابق بني (الﴪائر وعالنية) ،وطابق بني
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(البواطن وﻇواهر) .ومنه الطباق بني (حمسن واملﴘء ،قبيح وﲨيل) يف قوله g
إذا بلﻎ املسجد(( :إﹺ ﹺهلي ﹶضي ﹸف ﹶك بﹺبابﹺ ﹶك ،يا ﹸحم ﹾ ﹺسن ﹶقدﹾ ﹶأت ﹶ ﹺ
او ﹾز ﹶع ﹾن ﹶقبﹺ ﹺ
يح
ﹶاك ا ﹸملﴘ ﹸء ،ﹶفت ﹶﹶج ﹶ
ﹸ
ﹶ
ﹶ
ﹾ

ﹶما ﹺعن ﹺﹾدي بﹺ ﹶج ﹺم ﹺ
يل ﹶما ﹺعن ﹶ
يم)) ) .)22ومنه الطباق بني (كدر األيام وصفائها)
ﹾدك ﹶيا ك ﹺﹶر ﹸ

يف قوله:

الذو ﹺ
الﴪ ﹺ
ﹺ
ﹺ
اه ﹺ
ب
ور َّ ﹶ
ﹶذري ﹶكدﹶ ﹶر األﹶ َّيا ﹺم إ َّن ﹶص ﹶفا ﹶء ﹶها ت ﹶﹶو َّﱃ بﹺ ﹶأ َّيا ﹺم ﱡ ﹸ

()23

ومنه الطباق بني (سخي وبخيل) يف قوله:
الئ ﹶق ﹺمن ﹸقدﹾ ر ﹴة ﹶف ﹺمنﹾهم س ﹺ
ﹶخ ﹶل ﹾق ﹶت اخل ﹺ
ﹺ ﹲ ))24
خ ﱞي ﹶو ﹺمن ﹸﹾهم ﹶبخيل
ﹶ
ﹸ ﹶ
ﹾ ﹶ
ب ـ الطباق بني فعلني :نحو قوله(( :gاحلﹶ ﹾمدﹸ ﷲﹺ ا َّل ﹺذي ﹶم ﹾن ﹶت ﹶك َّل ﹶم ﹶس ﹺم ﹶﻊ كالمه ومن
ﹶت ﹶع ﹺل ﹶم ﹶما ﹺيف ﹶن ﹾف ﹺس ﹺه ،ﹶو ﹶم ﹾن ﹶع ﹶ
ات ﹶفﺈﹺ ﹶل ﹾي ﹺه ﹶم ﹶعا ﹸد ﹸه)) ) .)25إذ طابق
اش ﹶف ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه رزقه ومن ﹶم ﹶ
ﹶسك ﹶ

بني (تكلم وسكت) .وطابق بني (عاش ومات) .ومنه الطباق بني (أحببنا وكرهنا)
ﹺ
ﹺ
اه ﹺر النعامء وعﲆ ﹶما ﹶأ ﹾح ﹶب ﹾبنﹶا ﹶوك ﹺﹶر ﹾهنﹶا ﹺم ﹾن ﹺشدَّ ﹴة
يف قوله (( :ﹶأ ﹾمحدﹸ ﹸه ﹶع ﹶﲆ ﹸح ﹾس ﹺن ال ﹶبالء ،ﹶو ﹶت ﹶظ ﹸ
ﹴ
((:ه ﹶو
ﹶو ﹶر ﹶخاء)) ( .)2٦ومنه الطباق بني (أنفقه وأمسكه) يف قوله gعن معنى البخل ﹸ
ﴍ ﹶف ًا)) ( .)27ومنه الطباق بني (شكرت و
ﹶأ ﹾن ﹶي ﹶر َّ
الر ﹸج ﹶل ﹶما ﹶأ ﹾن ﹶف ﹶق ﹸه ﹶت ﹶل ًفا ،ﹶو ﹶما ا ﹾم ﹶس ﹶك ﹸه ﹶ ﹶ
ﹶت نﹺ ﹾع ﹶم ًة ،ﹶفﺈﹺ ﹾن ﹶك ﹶف ﹾر ﹶت ﹶص ﹶار ﹾت
كفرت) يف قوله (( :gالنِّ ﹾع ﹶم ﹸة ﹺحمﹾنﹶ ﹲة ﹶفﺈﹺ ﹾن ﹶشك ﹾﹶر ﹶت كﹶان ﹾ
نﹺ ﹾق ﹶم ًة))). )2٨
ويظهر من النصوص املارة آنفا أن طريف الطباق موجبان ( مثبتان ) .ومن الطباق

وف ﹶما ﹶﱂ ﹾ ﹶي ﹶت ﹶقدَّ ﹾم ﹸه
املوجب الذي طرفاه منفيان قوله gوقد سﺌل عن املعروف ((:ا ﹶمل ﹾع ﹸر ﹸ

ﹶم ﹾط ﹲل ،ﹶو ﹶﱂ ﹾ ﹶي ﹾت ﹶب ﹾع ﹸه ﹶم ﱞن)) ( . )29فالطباق بني ( ﱂ يتقدمه و ﱂ يتبعه ) ،وكالﳘا منفي بـ (ﱂ)
النافية اجلازمة .

ﹶت ﹶلنﹶا ﹶع ﹺ
ج  :الطباق بني حرفني نحو قوله (( : gﹶوال ﹶتك ﹸ
اق ﹶب ﹲة،
ﹸون ﹶع ﹶل ﹾينﹶا ﹶد ﹾو ﹶل ﹲة إﹺال كﹶان ﹾ
ﹶو ﹶل ﹶت ﹾع ﹶل ﹶم َّن ﹶن ﹶب ﹶأ ﹸه ﹶب ﹾعدﹶ ﹺح ﹴ
ني ))) ،)30فالطباق بني ( علينا ولنا ) .ومنه قوله  gعن أمري
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ث أحدثه وال ﹺخ ﹴ
ون بﹺال حدﹶ ﹴ
ﹶث ﹺمنﹾهم ن ﹺ
ﹶاك ﹸث ﹶ
الف ﹶأتﹶا ﹸه ﹶح ﹶسدﹶ ًا ﹶل ﹸه
ﹶ
املﺆمنني عيل  (( : gﹸث َّـم ﹶنك ﹶ ﹸ
ﹶو ﹶب ﹾغ ﹶي ًا ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه)) ) ،)31فالطباق بني (له وعليه) .ومنه الطباق بني (عليهم ومنهم) يف قوله :g
رب ﹺائ ﹸيل ﹶين ﹺﹾز ﹸل عليهم ومنهم ك ﹶ
((وإﹺنَّا ﹺم ﹾن ﹶأ ﹾه ﹺل ال ﹶب ﹾي ﹺت ا َّل ﹺذي ﹶن ك ﹶ
ﹶان ﹶي ﹾع ﹸر ﹸج)) ).)32
ﹶ
ﹶان ﹶج ﹾ ﹶ

ومن طباق اإلﳚاب الظاهر الكائن بني لفظني من نوعني ﳐتلفني قوله :g
(( ﹶف ﹾل ﹶي ﹸك ﹾن ك ﱡﹸل ﹶر ﹸج ﹴل ﹺمنﹾكﹸم ﹺح ﹾل ﹶس ًا ﹺمن ﹶأ ﹾح ﹺ
الس ﹶب ﹾيتﹺ ﹺه ﹶما ﹶدا ﹶم ﹸم ﹶعاو ﹶي ﹸة ﹶح َّي ًا ،ﹶفﺈﹺ ﹾن ﹶ ﹾﳞ ﹶل ﹶك ﹶون ﹾﹶح ﹸن
ﹶو ﹶأ ﹾنتﹸم ﹶأ ﹾح ﹶيا ﹲء ،ﹶس ﹶأ ﹾلنﹶا اﷲﹶ ال ﹶع ﹺز ﹶي ﹶم ﹶة ﹶع ﹶﲆ ﹸر ﹾش ﹺدنﹶا ،ﹶوا ﹶمل ﹸعو ﹶن ﹶة ﹶع ﹶﲆ ﹶأ ﹾم ﹺرنﹶا)) ) ،)33فالطباق بني

(حيا) وهو اسم ،و (ﳞلك) وهو فعل .وهذا النوع من الطباق قليل يف أدبه.

وليس من اليسري العثور عﲆ الطباق اخلفي يف كالمه ،gغري انه قد وقﻊ يل نصان

اح ﹶي ﹾأك ﹸﹸل اهل ﹶ ﹾي ﹶب ﹶة ،ﹶو ﹶقدﹾ ﹶأ ﹾك ﹶث ﹶر
يمكن عدﱡ ﳘا من هذا النوع من الطباق نحو قوله (( :gا ﹸمل ﹶز ﹸ
ﹺ
ﹺ
الص ﹺام ﹸت)) ) ،)34وفيه طباق خفي ألن (أكل اهليبة) يستلزم نقصاهنا فهو
من اهل ﹶ ﹾي ﹶبة َّ
بمعنى  (:يقلل) وهو بالضد مـن (أكثر من اهليبة) ،ويف قوله ( gاملزاح يأكل اهليبة)
ﳎاز استعاري إذ استعار (يأكل) للمزاح ،وهذا يعني أن أحد طريف هذا الطباق

اخلفي ﳎاز ،فهو طباق ﳎازي النطباق تعريف الطباق املجازي مار الذكر عليه.
ومنه قوله (( :gونﹶحن واﷲﹺ ﹶثمر تﹺ ﹾل ﹶك الشجرة فمن ﹶتع َّل ﹶق بﹺ ﹸغص ﹴن ﹺمن ﹶأ ﹾغص ﹺ
اهنﹶا
ﹾ ﹶ
ﹾ
ﹶ
ﹶ ﹾ ﹸ
ﹶﹸ
ن ﹶﹶجا ،ﹶو ﹶم ﹾن ﹶ ﹶ
ف ﹶعن ﹶﹾها إﹺ ﹶﱃ الن ﹺَّار ﹶه ﹶو)) ) .)35وهذا من الطباق اخلفي ،ألن (إﱃ النار
ﲣ َّل ﹶ
هو) بمعنى احرتق أي ﱂ ينج ،وهو بالضد من (نجا) يف ( ﹶف ﹶم ﹾن ﹶت ﹶع َّل ﹶق بﹺ ﹸغ ﹾص ﹴن ﹺم ﹾن
ﹶأ ﹾغص ﹺ
اهنﹶا ن ﹶﹶجا) ،ألنه دال عﲆ النجاة من النار بمعنى انه يدخل اجلنة .
ﹶ
وتوفرت يف كالمه  gالنصوص املتضمنة يف تركيبها طباق السلب منها قوله :g
ﹺ
الس ﹺام ﹸع ﹶ
ﹾت ﹶخ ﹺلي ﹶف ﹸة ﹶأبﹺ ﹶ
ون
ﳐاطبا أهل الكوفة عندما (( ﹶقا ﹸلوا ﹶل ﹸه  :ﹶأن ﹶ
يك ،ﹶو ﹶوص ﱡي ﹸه ،ﹶون ﹾﹶح ﹸن َّ
ﹺ
ا ﹸملطﹺي ﹸع ﹶ
السال ﹸم :ك ﹺﹶذ ﹾبت ﹾﹸم واﷲﹺ ﹶما ﹶو ﹶف ﹾيتﹸم ﹶملﹺ ﹾن ك ﹶ
ون ﹶل ﹶ
ﹶان ﹶخ ﹾ ﹶري ًا
ــك ،ﹶف ﹸم ﹾرنﹶا بﹺ ﹶأ ﹾم ﹺر ﹶك .ﹶق ﹶال ﹶع ﹶل ﹾيه َّ
ف ﹶت ﹸف ﹶ
ون ﹺيل)) ( ،)3٦فطباق السلب بني فعلني ﳘا (ما وفيتم) وهو منفي و
ﹺمنِّي ﹶف ﹶك ﹾي ﹶ
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(تفون) وهو مثبت .ومنه ( ﹶع ﹶر ﹶفنﹺي وﱂ ﹶي ﹾع ﹺر ﹾفنﹺي) يف قوله  (( :gﹶم ﹾن ﹶع ﹶر ﹶفنﹺي ﹶف ﹶقدﹾ عرفني
ﹴ
ﹺ
(ص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶوآلﹺ ﹺه))) ) .)37ومنه الطباق
ومن ﹶﱂ ﹾ ﹶي ﹾع ﹺر ﹾفني ﹶف ﹶأنﹶا احلﹶ ﹶس ﹸن ب ﹸن ﹸحم ﹶ َّمد النَّبﹺ ِّي ﹶ
((وا َّل ﹺذي ﹶب ﹶع ﹶث ﹸحم ﹶ َّمدﹶ ًا ﹶص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶوآلﹺ ﹺه بﹺاحلﹶ ِّق
بني (ال ينقص ونقصه) يف قوله  :gﹶ
ﹺ
ص أحد ﹺمن ﹶح ِّقنﹶا إﹺال ﹶن ﹶق ﹶص ﹸه اﷲﹸ ﹺمن ﹶع ﹶم ﹺل ﹺه)) ).)3٨
نﹶبﹺ َّي ًا ال ﹶينﹾق ﹸ

ﹺ
ﹺ
الص ﹺام ﹸت))
اح ﹶي ﹾأك ﹸﹸل اهل ﹶ ﹾي ﹶب ﹶة ،ﹶو ﹶقدﹾ ﹶأ ﹾك ﹶث ﹶر من اهل ﹶ ﹾي ﹶبة َّ
مر أن قوله (( :gا ﹸمل ﹶز ﹸ
ذكرت يف ما َّ

) ،)39يمكن عدﱡ ه من طباق املجاز ،ألن أحد طرفيه ﳎاز باالستعارة ،وجاء يف نصوصه
طباق طرفاه ﳎازيان كالﳘا ومنه أنه  gقام (( :إﹺ ﹶل ﹾي ﹺه ر ﹸج ﹲل ﹶف ﹶق ﹶال  :ﹶيا اب ﹶن رس ﹺ
ول اﷲﹺ ﹶما
ﹶ ﹸ
ﹶ
ﹸحبه ؟ ﹶق ﹶال :ﹶف ﹶق ﹶال احلسن ﹶع ﹶلي ﹺه السالم :إﹺ َّنكﹸم ﹶخربتﹸم ﹺ
ﹺ
آخ ﹶر ﹶتكﹸم،
َّ ﹾ
ﹶبا ﹸلنﹶا ﹶنك ﹶﹾر ﹸه ا ﹶمل ﹾو ﹶت ﹶوال ن ﱡ ﹸ
ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ َّ ﹸ
ون النَّ ﹾق ﹶل ﹶة ﹺمن العم ﹺ
ران إﹺﱃ اخلﹶ ﹶر ﹺ
ﹶكر ﹸه ﹶ
اب)) ( )40وفيه طباق
ﹸﹾ
ﹶو ﹶع َّم ﹾرتﹸم ﹸد ﹾن ﹶياكﹸم ،ﹶفأ ﹾنتﹸم ت ﹶ
ﳎازي بني (العم ﹺ
ران ،اخلﹶ ﹶر ﹺ
اب) .ألن العمران تعني الدنيا واخلراب تعني القرب؛ أي
ﹸﹾ
تكرهون النقلة من الدنيا إﱃ القرب.

2ـ املقابلة يف أدب اإلمام احلسن :g

من املحسنات املعنوية ) ،)41وهي نوع من الطباق ) ،)42وداخلة فيه ) ،)43وقريبة

منه ) ،)44وتفرتق عنه من وجهني أحدﳘا :أن الطباق ال يكون إال باجلمﻊ بني ضدين

فقﻂ ،واملقابلة ال تكون إال بام زاد عﲆ الضدين من األربعة إﱃ العرشة)(( ،)45وال بد

فيها من الرتتيب فﺈذا انعدم الرتتيب انعدمت املقابلة)) ( ،)4٦والوجه الثاين :أن املقابلة

تكون باألضداد وبغري األضداد ) ((،)47وان كانت االضداد اعﲆ رتبة ،واعظم

موقعا )) ). )4٨

وانقسم البالغيون عﲆ قسمني ،أحدﳘا ﴍط أن تكون املقابلة بني الضدين ،وما

يلحق هبام منهم السكاكي(٦2٦هـ) ) ،)49والقزويني(739هـ) ( .)50واآلخر توسﻊ
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يف مفهوم املقابلة ،فرأ أهنا تتحقق بمقابلة األضداد وغري األضداد ،وباملوافق
السلبي( :النطق
الشيطاين
واملخالف وباملقابلة املعنوي وبعكس ما يقابله القول
ّ
ّ

بالباطل ،وذكره كل مﻊ مقابله) ،)51ومنهم العسكري (ت395هـ) ( ،)52وابن رشيق

(ت45٦هـ) ( ،)53وابن أيب األصبﻊ (ت٦54هـ) ( ،)54وما ذهب إليه السكاكي

(ت٦2٦هـ) والقزويني(ت739هـ) أدق واضبﻂ ).)55

وعرفها السكاكي(ت٦2٦هـ) بالقول (( :وهي أن ﲡمﻊ بني شيﺌني متوافقني أو
َّ

أكثر وبني ضدﳞام ثم إذا ﴍطت هنا ﴍ ًطا ﴍطت هناك ضده ،كقوله عز وعال :
ﹺ
ﹶف ﹶأ َّما ﹶمن ﹶأ ﹾع ﹶطى ﹶوا َّت ﹶقى ( )5ﹶو ﹶصدَّ ﹶق بﹺ ﹾ
ﴪ ( )7ﹶو ﹶأ َّما ﹶمن
ﴪ ﹸه ل ﹾل ﹸي ﹾ ﹶ
احلﹸ ﹾسنﹶى ( )٦ﹶف ﹶسنﹸ ﹶي ِّ ﹸ
ﹺ
ﹺ
اس ﹶت ﹾغنﹶى ( )٨ﹶوك َّﹶذ ﹶب بﹺ ﹾ
ﴪ(( )10الليل)10-5 :
ﹶبخ ﹶل ﹶو ﹾ
ﴪ ﹸه ل ﹾل ﹸع ﹾ ﹶ
احلﹸ ﹾسنﹶى ( )9ﹶف ﹶسنﹸ ﹶي ِّ ﹸ
ملا جعل التيسري مشرتكا بني اإلعطاء واالتقاء والتصديق ،جعل ضده وهو التعسري
))5٦
وعرفها القزويني
مشرتكا بني أضداد تلك وهي املنﻊ واالستغناء والتكذيب)) َّ .

(ت739هـ) بـ (( أن يﺆتى بمعنيني متوافقني أو معان متوافقة ثم بام يقابلهام أو

يقابلها عﲆ الرتتيب واملراد بالتوافق خالف التقابل وقد ترتكب املقابلة من طباق
وملحق به ))) .)57نحو قوله تعاﱃ :ﹶف ﹾل ﹶي ﹾض ﹶحكﹸوا ﹶق ﹺل ًيال ﹶو ﹾل ﹶي ﹾبكﹸوا كﹶثﹺ ًريا ( التوبة)٨2:
(( وأقلها مقابلة اثنني باثنني )))،)5٨وان تعدد املقابلة ال يعني أبلغيتها ألن املقابلة
البليغة ما أثرت باألسلوب شكال ومضمونا فأحدثت يف الشكل توازنا وتناسبا له

حسنه وهباؤه ،ويف املضمون تظهر املعنى واضحا قويا مرتابطا فتتضح خصائص
املتقابالت وتتحدد معانيها يف الذهن ﲢديدا قويا). )59

وتعطي املقابلة للكالم نوعا من القوة والتأثري يف النفس ،ورونقا وهباء وتوضحه،

وﲡعل فيه تالمحا وارتباطا ،ألن املعاين تستدعي بعضها بعضا استدعاء تشابه أو

تضاد .وقديام قيل (وبضدها تتميز األشياء) ((( ،)٦0ويشرتط يف نجاح املطابقة
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واملقابلة أن تكون كل منهام مطبوعة غري متكلفة ،وال متصنعة حتى ال تفسد املعنى،

وينفر منها الذوق السليم ،وبالتايل تفقد تأثريها يف السامﻊ أو القارئ ،وال ينتج عنها

ﲢسني قول أو معنى)) ).)٦1

وكثرت املقابلة يف أدب اإلمام احلسن  ،gغري أهنا اقترصت عﲆ مقابلة اثنني

باثنني؛ ألن املقابلة بني معنيني تكون أبلﻎ (( ،فأبلغية املقابالت ال تتوقف عﲆ
عددها يف األسلوب ،واملقابلة بني معنيني قد تكون أبلﻎ ﳑا لو كانت بني أكثر من

ذلك ،وتكدس املقابالت يف األسلوب يﺆدي إﱃ ثقل ألفاﻇه وخلخلة معانيه ،فال

تعثر عﲆ معنى ذي بال يف زحام األلفاظ املتقابلة ،ومن ثم نر املقابلة يف األساليب
كثريا ما تكون بني معنيني وتقل بني ثالثة وتندر بني أربعة أو ﲬسة)))،)٦2
األدبية ً

فضال عن أن املقابلة يف أدب اإلمام  gكانت مطبوعة غري متكلفة نابعة من ذوق

سليم كان هدفه فيها التأثري يف املتلقي بام ﲢتويه من مزايا بالغية.

((واﷲﹺ ﹶما ﹶس ﹶب ﹶق ﹸه أحد
ومن املقابلة قوله  gعن أمري املﺆمنني عيل  gبعد وفاته :ﹶ
ﹶان ﹶق ﹾب ﹶل ﹸه ،ﹶوال ﹸيدﹾ ﹺر ﹸك ﹸه أحد ﹶيك ﹸ
ك ﹶ
ﹸون ﹶب ﹾعدﹶ ﹸه)) ( .)٦3ومنها قوله  gألخيه حممد ابن

ﹺ
ﹺ
ﹺ
وت
وات ﹶو ﹶي ﹸم ﹸ
ﳛ ﹶيى بﹺ ﹺه األﹶ ﹾم ﹸ
((اجل ﹾس ﹶفﺈﹺ َّن ﹸه ﹶل ﹾي ﹶس م ﹾث ﹸل ﹶك ﹶيغ ﹸ
احلنفية :ﹾ
يب ﹶع ﹾن ﹶس ﹶام ﹺع كﹶال ﹴم ﹸ ﹾ
بﹺ ﹺه األﹶ ﹾحيا ﹸء)) ).)٦4
وأرسله والده أمري املﺆمنني  gألهل الكوفة يستحثهم عﲆ قتال أهل اجلمل
ﹺ
ني ﹶع ﹺ َّيل ﹺ
ﹶرص ﹸه -ﹶب ﹶع ﹶثنﹺي
فقال (( :gإﹺ َّن ﹶأ ﹺم ﹶري ا ﹸمل ﹾﺆ ﹺمنﹺ ﹶ
بن ﹶأ ﹺيب ﹶطالب  -ﹶأ ﹾر ﹶشدﹶ اﷲﹸ أمره وأعز ن ﹾ ﹶ
اجله ﹺ
اب ،وإﹺ ﹶﱃ العم ﹺل بﹺ ﹺ
الكت ﹺ
اد ﹺيف ﹶسبﹺ ﹺ
يل اﷲﹺ ،ﹶوإﹺ ﹾن
ﹶاب ،ﹶو ﹺ ﹶ
الص ﹶو ﹺ ﹶ
إﹺ ﹶل ﹾيكﹸم ﹶيدﹾ ﹸعوكﹸم إﹺ ﹶﱃ َّ
ﹶﹶ
آجل ﹺه ما ﹸ ﹺ
اج ﹺل ﹶذلﹺ ﹶك ما تكرهون إن يف ﹺ
ﹶان ﹺيف ﹶع ﹺ
ون ﹾ
ﲢ ﱡب ﹶ
ك ﹶ
إن ﹶشا ﹶء اﷲﹸ)) ( .)٦5فقابل بني
ﹶ
ﹶ

(وإن كان يف عاجل ذلك ما تكرهـون ،فﺈن يف آجـله ما ﲢبون) .وقال  gعن
اص ﹶط ﹶفا ﹸه ﹶع ﹶﲆ ﹶﲨﹺي ﹺﻊ خلقه وأرسله إﹺ ﹶﱃ ﹺ
اإلن ﹺ
ﹾس
((و ﹾ
رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليه وآله) :ﹶ
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ﹺ
ني ﹸعبﹺدﹶ ﹾت األﹶو ﹶث ﹸ ﹺ
ﹶو ﹺ
الش ﹾي ﹶط ﹸ
يﻊ ﹶ
الر ﹾمح ﹸن)) ( .)٦٦فقابل بني
اجل ِّن ،ﹺح ﹶ
ان ﹶو ﹸأط ﹶ
ﹾ
ان ،ﹶو ﹸجحدﹶ َّ
ﹺ
ﹺ
الر ﹾمح ﹸن) .ومن املقابلة قوله  gينصح(( :ال ﹸف ﹾر ﹶص ﹸة ﹶ ﹺ
الش ﹾي ﹶط ﹸ
يﻊ ﹶ
ﴎي ﹶع ﹸة
(و ﹸأط ﹶ
ﹶ
ان ،ﹶو ﹸجحدﹶ َّ
ﹺ ﹺ
ﹺ ))٦7
الر ﹾمح ﹺن،
ال ﹶف ﹾوت ،ﹶبطي ﹶﺌ ﹸة ال ﹶع ﹾود))  .وقوله  gيفتخر (( :ﹶأنﹶا اب ﹸن ﹶم ﹾن ﹺر ﹶضاه ﹺر ﹶضا َّ
الر ﹾمح ﹺن)) (.)٦٨
ﹶو ﹶس ﹶخ ﹸط ﹸه ﹶس ﹶخ ﹸﻂ َّ
ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹶار ﹶج ﹶهنَّ ﹺم) يف قوله :g
ومنها املقابلة بني (األﹶ ﹾسخيا ﹶء جنﹶا ﹶن ﹸه) و (لل ﹸب ﹶخالء ن ﹶ
ﹺ
ﹺ
العباد األﹶس ﹺ
ﹺ
ﹺ ()٦9
ﹶار ﹶج ﹶهنَّم
خيا ﹶء ﹺجنﹶا ﹶن ﹸه
ﹶواعﹶدَّ لل ﹸب ﹶخالء ن ﹶ
ﹶوعﹶدﹶ ﹶ ﹶ ﹾ

وقد تتعدد املقابالت يف النص الواحد عند اإلمام احلسن  gمنها املقابالت بني
(ص ﹶو ﹴ
اب نﹶافﹺ ﹲﻊ) و ﹶ
(خ ﹶطأ ﹶض ﹲار) يف قوله g
(ترك حقه) (و أن يأخذ ما ليس له) وبني ﹶ
رت ﹺك
َّاس ،إﹺ َّن ﹸه ال ﹸي ﹶع ﹶ
ﳐاطبا أهل الكوفة بعد الصلح مﻊ معاوية  (( :ﹶأ ﱡ ﹶﳞا الن ﹸ
اب أحد بﹺ ﹶ ﹾ
ﹺ
اب ﹶأ ﹾن ﹶي ﹾأ ﹸخ ﹶذ ﹶما ﹶل ﹾي ﹶس ﹶل ﹸه ،ﹶوك ﱡﹸل ﹶص ﹶو ﹴ
اب نﹶافﹺ ﹲﻊ ،ﹶوك ﱡﹸل ﹶخ ﹶطأ ﹶض ﹲار ألﹶ ﹾه ﹺل ﹺه ))).)70
،وإﹺن ﹶَّام ﹸي ﹶع ﹸ
ﹶح ِّقه ﹶ
إن الصور الفنية عند اإلمام  gمتداخلة فيام بينها ومنها تداخل الطباق واملقابلة يف

َّاس َّ
إن الدﱡ ﹾن ﹶيا ﹶد ﹸار
أﳞا الن ﹸ
كالمه  gنحو قوله  gبعد وفاة والده أمري املﺆمنني  ((: gﱡ ﹶ
ب ﹴ
اض ﹺم ﹾح ﹴ
الء ﹶوفﹺ ﹾتن ﹴﹶة ،ﹶوك ﱡﹸل ما فﹺ ﹶيها ﹶف ﹺائ ﹲل إﹺﱃ ﹶز ﹶو ﹴ
الل ،ﹶو ﹶقدﹾ ﹶن َّب ﹶأنﹶا اﷲﹸ ﹶعن ﹶﹾها لﹺك ﹾﹶي ﹶن ﹾعتﹺ ﹶب ﹸه،
ال ﹶو ﹾ
ﹶ
ﹶ
ﹺ
ﹸون ﹶلنﹶا ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه(*) ﹸح َّج ﹲة ﹶب ﹾعدﹶ ﹺ
الو ﹾع ﹺد لﹺك ﹾﹶي ن ﹾﹶز ﹶد ﹺج ﹶر ،ﹶفال ﹶيك ﹸ
اإل ﹾع ﹶذ ﹺار
ﹶو ﹶت ﹶقدَّ ﹶم إﹺ ﹶل ﹾينﹶا ف ﹶيها بﹺ ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶو ﹺ ﹺ
الﴪ ﹶوال ﹶعالنﹺ ﹶي ﹺة ،ﹶأال
اإلن ﹶﹾذار ،ﹶف ﹾاز ﹶهدﹸ وا ف ﹶيام ﹶي ﹾفنﹶى ،ﹶو ﹾار ﹶغ ﹸبوا ف ﹶيام يبقى وخافوا اﷲﹶ يف ِّ ِّ
مح ﹸه اﷲﹸ ﹶح ّي ًا ﹶو ﹶم ﹾيـ ﹶت ًا ،ﹶع ﹶ
ات بﹺ ﹶأ ﹶج ﹴل ،ﹶوإﹺ ِّين
اش بﹺ ﹶقدﹶ ﹴر ﹶو ﹶم ﹶ
ني ﹶع ﹺل ّي ًا ﹶر ﹺ ﹶ
ﹶو ﹶقدﹾ ﹶع ﹺل ﹾمتﹸم ﹶأ َّن ﹶأ ﹺم ﹶري ا ﹸمل ﹾﺆ ﹸمنﹺ ﹶ
اربوا من حارب ﹸت وتﹸس ﹸﹺ
))71
(الﴪ
ﹸأ ﹶب ﹺاي ﹸعكﹸم ﹶع ﹶﲆ ﹶأ ﹾن ﹸ ﹶﲢ ﹺ ﹸ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ ﹶ
املوا ﹶم ﹾن ﹶسـا ﹶﹾمل ﹸت))  ،فالطباق بني ِّ ِّ
ﹶوال ﹶعالنﹺ ﹶي ﹺة) (،ﹶح ّي ًا ﹶو ﹶم ﹾيـ ﹶت ًا)،واملقابالت بني ( ﹶف ﹾاز ﹶهدﹸ وا فﹺ ﹶيام ﹶي ﹾفنﹶى ،ﹶو ﹾار ﹶغ ﹸبوا فﹺ ﹶيام ﹶي ﹾب ﹶقى) وبني
(ﲢ ﹺ
ار ﹸبوا ﹶم ﹾن ﹶح ﹶار ﹾب ﹸت ﹶوت ﹶﹸس ﹸ
( ﹶع ﹶ
املﹺوا ﹶم ﹾن ﹶسـا ﹶﹾمل ﹸت) .ومن
اش بﹺ ﹶقدﹶ ﹴر ﹶو ﹶم ﹶ
ات بﹺ ﹶأ ﹶج ﹴل) وبني ﹸ ﹶ
التداخل بني الطباق واملقابلة قوله  ((:gﹶو ﹶأ ﹾي ﹸم اﷲﹺ ال ﹸين ﹺﹾق ﹸصنﹶا أحد ﹺم ﹾن ﹶح ِّقنﹶا ﹶش ﹾي ﹶﺌ ًا
آج ﹺل ﹺ
اج ﹺل ﹸد ﹾن ﹶيا ﹸه ﹶو ﹺ
إﹺال ﹶتنﹶ َّق ﹶص ﹸه اﷲﹸ ﹺيف ﹶع ﹺ
آخ ﹶرتﹺ ﹺه))) ،)72فالـطباق بني(ال ﹸين ﹺﹾق ﹸصنﹶا ،ﹶتنﹶ َّق ﹶص ﹸه)
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وهو طباق سلب ،وبني ( ﹶع ﹶل ﹾينﹶا ﹶلنﹶا)وهو طباق يف احلروف ،واملقـابلة يف( ﹶع ﹺ
اج ﹺل ﹸد ﹾن ﹶيا ﹸه
آخرتﹺ ﹺه) .ومنه تعليله  gلكرهنا املوت بالقول(( :إﹺ َّنكﹸم ﹶخربتﹸم ﹺ
ﹺ
ﹺ
آخ ﹶر ﹶتكﹸم،
َّ ﹾ
ﹶوآج ﹺل ﹶ
ون النَّ ﹾق ﹶل ﹶة ﹺمن العم ﹺ
ران إﹺﱃ اخلﹶ ﹶر ﹺ
ﹶكر ﹸه ﹶ
اب ))) )73فالطباق بني
ﹸﹾ
ﹶو ﹶع َّم ﹾرتﹸم ﹸد ﹾن ﹶياكﹸم ،ﹶفأ ﹾنتﹸم ت ﹶ
(خربتﹸم ﹺ
آخ ﹶر ﹶتكﹸم ،ﹶو ﹶع َّم ﹾرتﹸم ﹸد ﹾن ﹶياكﹸم) .
(ال ﹸع ﹾمران اخلﹶ ﹶراب)،واملقابلة بني ﹶ َّ ﹾ
 3ـ العكس يف أدب اإلمام احلسن : g

يعمل هذا اللون البديعي عﲆ تعميق املعنى ،ألنه يضفي عليه جدة وطرافة ملا

ﳛدثه من تشويق عند السامﻊ بعكس املعنى وتبديله) .)74و(( العكس نوع رخيص

بالنسبة إﱃ ما فوقه من أنواع البديﻊ الغالية ،وإن ﱂ يصوب البليﻎ عكسه بنكتة بديعية

تنظمه يف سلك أنواع البديﻊ ،فهو مستمر عﲆ عكسه))) ،)75ويقبل العكس إذا
اقتضاه املقام وإذا عكس غرضا بيانيا ليجليه) (( ،)7٦وﳛسن هذا الفن البديعي حني

يكون كل من مقدم الكالم وتاليه الذي هو عكسه مﺆديني من املعاين ما يقصد لد

البلغاء ،كقوهلم :كالم األمري أمري الكالم )))،)77و(( يتميز ببنائية خاصة توحي
للمتلقي بحركة املفردات وتنقلها يف البنية السطحية ))). )7٨

ويعرف العكس بـ (( أن يقدَّ م يف الكالم جزء ثم يﺆخر))) .)79أي ((أن يﺆتى بكالم
َّ

َّ
ويﺆخر املقدَّ م))) .)٨0وذكر البالغيون
يقدَّ م فيه جزء
ويﺆخر آخر ثم يقدَّ م املﺆخر َّ

للعكس ثالثة اﴐب هي :

1ـ ((أن يقﻊ بني أحد طريف اجلملة وما أضيف إليه نحو :عادات السادات سادات

العادات))

))٨1

وقرص جهدي عن أن أجد شواهد هلذا الﴬب يف كالم اإلمام احلسن . g
احلي ﹺمن ا ﹾﹶملي ﹺ
ت
2ـ أن يقﻊ بني متعلقي فعلني يف ﲨلتني ) )٨2كقوله تعاﱃ :ﹶو ﹸﲣ ﹺﹾر ﹸج ﹾ ﹶ َّ ﹶ ِّ
احلي ( آل عمران )27 :ومنه قول اإلمام احلسن  ( : gﹺ
ﹺ
ﹶالع ﹶر ﹶاق
ﹶو ﹸﲣ ﹺﹾر ﹸج ا ﹾﹶمل ِّي ﹶت م ﹶن ﹾ ﹶ ِّ
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الشا ﹶم ﹺع ﹶرا ﹶق ًا)( ،ا ﹶمل ﹾر ﹶأ ﹶة ﹶر ﹸج ً
ﹶشا ﹶم ًا ﹶو َّ
الر ﹸج ﹶل ا ﹾم ﹶر ﹶأةً) يف قوله (( gﹶل ﹾو ﹶد ﹶع ﹾو ﹸت اﷲﹶ ﹶت ﹶع ﹶاﱃ
ال ﹶو َّ
جلع ﹶل ﹺ
الشا ﹶم ﹺع ﹶرا ﹶق ًا ،ﹶو ﹶج ﹶع ﹶل ا ﹶمل ﹾر ﹶأ ﹶة ﹶر ﹸج ً
ﹶالع ﹶر ﹶاق ﹶشا ﹶم ًا ﹶو َّ
الر ﹸج ﹶل ا ﹾم ﹶر ﹶأ ًة ))) . )٨3وهو
ﹶﹶ
ال ﹶو َّ

قليل يف كالمه .g

ﹺ
ﹺ
اس ﹶهل ﹸ َّن
اس ﹶلك ﹾﹸم ﹶو ﹶأ ﹾنت ﹾﹸم ل ﹶب ﹲ
3ـ أن يقﻊ بني لفظني يف طريف ﲨلتني) )٨4كقوله ﹸه َّن ل ﹶب ﹲ
)البقرة. (١٨٧ :وعﲆ الرغم من قلة شواهد العكس يف كالمه  gفﺈن أكثرها جاء

من هذا الﴬب ،ومنه قول اإلمام احلسن  gﳐاطبا أحدهم موضحا ما يقال بعد
ﹺ
اب ﹶما ﹶط ﹸه ﹶر ﹺمن ﹶﹾك ))).)٨5ومنه قوله g
اب من ﹶﹾك ﹶو ﹶط ﹶ
االستحامم  ((:ﹸق ﹾل :ﹶط ﹸه ﹶر ﹶما ﹶط ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹸم،و ﹶأ ﹾص ﹶب ﹾحـتﹸم ال ﹶي ﹾو ﹶم
ﳐاطبا أهل الكوفة (( ﹶو ﹸكنﹾتﹸم ﹺيف ﹶمس ﹺريكﹸم ﹶودينﹸكﹸم ﹶأ ﹶما ﹶم ﹸد ﹾن ﹶياك ﹶ

ﹶو ﹸد ﹾن ﹶيـاكﹸم ﹶأ ﹶما ﹶم ﹺد ﹺينـﹺكﹸم ،ﹶف ﹸكنَّا ﹶلكﹸم ﹶو ﹸكنﹾتﹸم ﹶلنﹶا ))) ،)٨٦فالعكس يف( ﹺﹶدينﹸكﹸم ﹶأ ﹶما ﹶم ﹸد ﹾن ﹶياكﹸم
ﹶو ﹸد ﹾن ﹶيـاكﹸم ﹶأ ﹶما ﹶم ﹺد ﹺينـﹺكﹸم)و( فكنا لكم وكنتم لنا).ومنه قوله  ((:gﹶف ﹺمن ﹸﹾهم ﹶم ﹾن ﹶل ﹸه
الق ﹶو ﹶل ﹾي ﹶس ﹶل ﹸه ﹸخ ﹸل ﹲق ،ﹶو ﹺمن ﹸﹾهم ﹶم ﹾن ﹶل ﹸه ﹸخ ﹸل ﹲق ﹶو ﹶل ﹾي ﹶس ﹶل ﹸه ﹶخ ﹲ
ﹶخ ﹲ
الق ))) .)٨7ومن العكس
اآلخر ﹺمنَّا كﹶاألﹶول ﹺواألﹶو ﹸل ﹺمنَّا ك ﹺ
قوله(:gو ﹺ
ﹶاآلخ ﹺر) يف قوله gيذكر فضل اﷲ تعاﱃ
َّ ﹶ َّ
ﹶ
ﹸ
ﹸور اﷲﹺ ونﹶروح بﹺر ﹺ
ﱡور ...ﹸنن ِّﹶو ﹸر بﹺن ﹺ
وح ﹺه ،فﹺينﹶا ﹶم ﹾس ﹶكنﹸ ﹸه،
عليه وعﲆ
ﹶ
ﹶ ﹸ ﹶ
آبائه((:gون ﹾﹶح ﹸن الن ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
))٨٨
(ﳛ ﹶيى بﹺ ﹺه
ﹶوإﹺ ﹶل ﹾينﹶا ﹶم ﹾعد ﹸن ﹸه ،ﹶواآلخ ﹸر منَّا كﹶاألﹶ َّول ﹶﹺواألﹶ َّو ﹸل منَّا كﹶاآلخ ﹺر))  .ومن العكس ﹸ ﹾ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
يب ﹶع ﹾن ﹶس ﹶام ﹺع
وت بﹺ ﹺه األﹶ ﹾحيا ﹸء ) يف قوله
وات ﹶو ﹶي ﹸم ﹸ
األﹶ ﹾم ﹸ
((:gاجل ﹾس ﹶفﺈﹺ َّن ﹸه ﹶل ﹾي ﹶس م ﹾث ﹸل ﹶك ﹶيغ ﹸ
ﹾ
وت بﹺ ﹺه األﹶ ﹾحيا ﹸء ))).)٨9
وات ﹶو ﹶي ﹸم ﹸ
ﳛ ﹶيى بﹺ ﹺه األﹶ ﹾم ﹸ
كﹶال ﹴم ﹸ ﹾ
 4ـ املذهب الكالمي عند اإلمام احلسن :g

من املحسنات املعنوية)(( .)90وهو أن يورد املتكلم حجة ملا يدعيه عﲆ طريق أهل

الكالم)) )(( ،)91كالتالزم والتنايف وغريﳘا ))) ،)92وفيه (( تكون املقدمات مستلزمة

للمطلوب ،وهو يقو باحلجة دعواه ،ويبطل هبا دعو اخلصم ))) ،)93فـ (( املذهب

الكالمي عبارة عن احتجاج املتكلم عﲆ املعنى املقصود بحجة عقلية تقطﻊ املعاند له
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فيه ،ألنه مأخوذ من علم الكالم الذي هو عبارة عن إثبات أصول الدين بالرباهني
ﹶان فﹺ ﹺيهام ﹺ
))94
آهل ﹶ ﹲة إﹺ َّال اﷲَّﹸ ﹶل ﹶف ﹶسدﹶ تﹶا (األنبياء(( .)22:
العقلية ))  .منه قوله تعاﱃ :ﹶل ﹾو ك ﹶ ﹶ
فاملراد بفساد السموات واألرض خروجها عن النظام الذي ﳘا عليه ،وقد استدل

عﲆ وحدانيته تعاﱃ بعدم فساد الساموات واألرض وبيان ذلك أن يقال  :لو كان فيها

آهلة غري اﷲ لفسدتا ،ولكنهام ﱂ تفسدا ،فليس فيهام آهلة إال اﷲ إذ الالزم وهو الفساد
باطل ،وهذا يقتﴤ أن يكون امللزوم وهو تعدد اآلهلة باطال ،فانتفى الثاين النتفاء
األول))). )95

((وينقسم إﱃ منطقي وجديل ،فاملنطقي ما كانت حجته برهانا يقيني التأليف

قطعي االلتزام ،واجلديل ما كانت حجته إمارة ﻇنية ال تفيد إال الرجحان)))،)9٦

وعﲆ وفق ما ذكره ابن املعتز (ت29٦هـ) ( )97إن أول من سمى هذا النوع من

املحسنات باملذهب الكالمي اجلاحﻆ (ت255هـ) ( ،)9٨ولعل اجلاحﻆ (ت255هـ)
ِّ

عندما ذهب إﱃ القول إن املذهب الكالمي غري موجود يف القرآن ،إنام عني القسم،
فﺈن املنطقي يف القرآن كثري منه قوله ﹶو ﹸه ﹶو ا َّل ﹺذي ﹶي ﹾبدﹶ ﹸأ ﹾ
اخلﹶ ﹾل ﹶق ﹸث َّم ﹸي ﹺعيدﹸ ﹸه ﹶو ﹸه ﹶو ﹶأ ﹾه ﹶو ﹸن ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه
))99
ﲢرجوا من االستشهاد عليه بالقرآن)،)100
(الروم ، )27:أو ألن أوائل البالغيني َّ

منهم ابن املعتز الذي نسبه إﱃ التكلف) ،)101يف حني عدَّ ه أحد الفنون البديعية

خصها هبذه التسمية ،وختم هبا باب البديﻊ وقدَّ مها عﲆ غريها)،)102
اخلمسة التي َّ

وألن القرآن مشحون باملذهب الكالمي ) ،)103والختالف مفهوم هذا الفن عند

املتأخرين عام هو عند القدماء فقد أجازوا االستشهاد عليه بالقران الكريم). )104
ومنهم القزويني(739هـ) ( .)105ونظر إليه الباحث عيل الفرج عﲆ انه(( :أن يقرتض
املتكلم طريقة املتكلمني أو مصطلحاﲥم إلنتاج معنى غري كالمي)) ) .)10٦وملا كان
ﹺ
ﹴ ﹺ
اس ﹸم ﹸه ﹸي ﹶس ِّب ﹸح ﹶل ﹸه فﹺ ﹶيها بﹺا ﹾل ﹸغدﹸ ِّو
اإلمام احلسن  gﹺيف ﹸب ﹸيوت ﹶأذ ﹶن اﷲَّﹸ ﹶأن ت ﹾﹸر ﹶف ﹶﻊ ﹶو ﹸي ﹾذك ﹶﹶر ف ﹶيها ﹾ
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ﹶو ﹾاآل ﹶص ﹺ
ال ( النور ،)3٦ :وألنه ملا اضطر إﱃ االحتجاج بسبب الظروف السياسية
إن ﹶأ ﹺيب ك ﹶ
التي عاشها ،فقد ﻇهر املذهب الكالمي يف أدبه .ومنه قوله َّ (( :g
ﹶان
اجل ﹶب ﹺ
ﳛدِّ ﹸثنﹺي ﹶأ َّن ﹸم ﹶع ﹺ
او ﹶي ﹶة ﹶس ﹶي ﹺيل األﹶ ﹾم ﹶر ،ﹶف ﹶو اﷲﹺ ﹶل ﹾو ﹸﴎنﹶا إﹺ ﹶل ﹾي ﹺه بﹺ ﹺ
ال ﹶو َّ
ﹾت ﹶأ َّن ﹸه
الش ﹶج ﹺر ،ﹶما ﹶش ﹶكك ﹸ
ﹸﹶ
ﹾ
سي ﹾظهر ،ﹶإ َّن اﷲﹶ ال مع ِّق ﹺ
قض ﹺائ ﹺه ))) . )107ومنه قوله gجلارية بن
حلك ﹺﹾم ﹺه ،ﹶوال ﹶرا َّد لﹺ ﹶ
ﹸﹶ ﹶ
ب ﹸ
ﹶ ﹶ ﹶﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﴎ بﹺنﹶا إﹺ ﹺﱃ عﹶدﹸ ِّو ﹶك ﹶق ﹾب ﹶل ﹶأ ﹾن ﹸي ﹶس ﹶار
ﴎ ﹶي ﹾر ﹶ ﹾ
قدامة حني قال له  (( :ﹶما ﹸ ﹾ
مح ﹶك اﷲﹸ [ ﹾ
ﳚل ﹸس ﹶك ؟] ﹾ
ﹺ
ﹺ
ﳛ ﹾ
إﹺ ﹶل ﹾي ﹶك ﹶف ﹶق ﹶال  :ﹶل ﹾو ك ﹶ
رهم ﹶأ ﹾو
الر ﹾأي ﹶش ﹾط ﹸ
ﹶان الن ﹸ
ﴎ ﹸت ﹺهبﹺم ﹶو ﹶﱂ ﹾ ﹾ
مل ﹶع ﹶﲆ َّ
َّاس ﹸك ﱡل ﹸهم م ﹾث ﹶل ﹶك ﹾ
ﹺع ﹾرش ﹸهم ))) .)10٨ومنه قوله : g
يا ﹶأه ﹶل ﹶل َّذ ﹺ
))109
مح ﹸق
ات ﹸد ﹾن ﹶي ًا ال ﹶب ﹶقا ﹶء ﹶهلﹶا
ﹶإ َّن ا ﹶمل ﹶقا ﹶم بﹺظﹺ ﱟل ﹶز ﹺائ ﹴل ﹶ ﹶ
ﹶ ﹾ
ﹺ
اوي ﹶة :إﹺ َّن هذا األﹶمر ﹺيل و ﹺ
اخلال ﹶف ﹶة ﹺيل ﹶوألﹶ ﹾه ﹺل ﹶب ﹾيتﹺي ،ﹶوإﹺ َّهنﹶا
ﹶ
ومنه أنه (( gﹶكت ﹶ
ﹾﹶ ﹶ
ﹶب ﹶج ﹶوا ﹶب ًا ﹸمل ﹶع ﹺ ﹶ
ﹶﹸمل ﹶحرم ﹲة ﹶع ﹶل ﹾي ﹶك ﹶو ﹶع ﹶﲆ ﹶأ ﹾه ﹺل ﹶب ﹾيتﹺ ﹶك ،س ﹺم ﹾع ﹸت ﹸه ﹺم ﹾن رس ﹺ
(ص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶوآلﹺ ﹺه ) ،ﹶل ﹾو ﹶو ﹶجدﹾ ﹸت
ول اﷲﹺ ﹶ
ﹶ ﹸ
ﹶ
َّ ﹶ
ﹺ
ﹺ
))110
ني بﹺ ﹶح ِّقي ﹶغ ﹾ ﹶري ﹸمنﹾك ﹺري ﹶن ،ﹶما ﹶس َّل ﹾم ﹸت ﹶل ﹶك ﹶوال ﹶأ ﹾع ﹶط ﹾيت ﹶﹸك ﹶما ت ﹺﹸريدﹸ )) .ومنه
ﹶصابﹺ ﹺري ﹶن ﹶع ﹺارف ﹶ
ﹺﹺ ﹺ
ﹺ ﹺﹺ ﹺ
لم ﹾح ﹺسن ﹺﹶة ﹺمن ﹸﹾه َّن ﹶأ ﹾج ﹶر ﹾي ﹺن،
قوله  :gﹶ
((ج ﹶع ﹶل اﷲﹸ ﹶت ﹶع ﹶاﱃ لن ﹶساء النَّبﹺ ِّي ( ﹶص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾيه ﹶوآله ) ل ﹸ
ولﹺ ﹺ ﹺ ﹺ
ﹺ
ني ،لـﹺم ﹶك ﹶا ﹺ ﹺهن َّن ﹺم ﹾن رس ﹺ
(ص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶوآلﹺ ﹺه))).)111
ول اﷲﹺ ﹶ
ﹶ ﹸ
لمسي ﹶﺌة من ﹸﹾه َّن ﹺو ﹾز ﹶر ﹾي ﹺن ض ﹾع ﹶف ﹺ ﹶ
ﹶ ﹸ
و ال ينظر إﱃ تعليالت اإلمام احلسن  gالواردة يف هذا املبحث عﲆ أهنا من باب حسن

التعليل ألن ((املذهب الكالمي مبني عﲆ سوق األدلة والعلل ،وحسن التعليل أيضا

قائم عﲆ إيراد التعليالت احلسنة ،ولكنهام ﳜتلفان يف نوع العلة املساقة ،فالتعليالت

باملذهب الكالمي تعليالت حقيقية قائمة عﲆ العقل واملنطق  ...أما التعليالت يف
حسن التعليل فهي تعليالت خيالية قائمة عﲆ التصوير والتخييل)) ).)112

 5ـ االقتباس يف أدب اإلمام احلسن :g

االقتباس ((هو أن يضمن الكالم شيﺌا من القرآن ،أو احلديث ال عﲆ أنه منه ))

))113
عرفناه بـ ((أن يضمن املتكلم كالمه كلمة من
 .وإذا أردنا تعريفا أكثر تفصيال َّ

بيت ،أو من آية ،أو معنى ﳎرد ًا من كالم ،أو مثال سائرا أو ﲨلة مفيدة أو فقرة من
٢١٠
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حكمة))) .)114وله أﳘية كبرية(( يف السمو بأساليب املقتبسني ورفعة فنون قوهلم،

ألن املقتبس من القرآن الكريم الذي هو أعﲆ رتبة من البالغة ،واآلخذ من أحاديث
النبي الكريم ،وهو أفصح العرب يزيد قدر ثامر قرﳛته ويزينها بأﲨل العبارات،
ويقسم عﲆ قسمني أحدﳘا تضمني كيل وهو أن تذكر
وأبلﻎ الصياغات )) ).)115
َّ

اآلية واخلرب بجملتها ،واآلخر :جزئي وهو أن تدرج بعﺾ اآلية واخلرب يف ضمن

الكالم فيكون جزءا منه ) .)11٦وسامه ابن األثري(٦37هـ ) التضمني احلسن (.)117

ويرتبﻂ االقتباس بمصطلح آخر هو التضمني ،وهو ((أن يضمن الشعر شيﺌا من

شعر الغري مﻊ التنبيه عليه إن ﱂ يكن مشهورا عند البلغاء)) ( .)11٨وهو عﲆ وفق هذا

التعريف ﳐصوص بالشعر ،وﱂ أجده يف ما جاء من أبيات عن اإلمام احلسن.g
ويقسم عﲆ أقسام :
وتوافر االقتباس يف كالمه َّ

 1ـ االقتباس من القرآن الكريم :شاع االقتباس) )119من القرآن الكريم يف كالم

اإلمام احلسن  gوهذا إنام يدل عﲆ حفظه القران الكريم ،وتشبعه بنصوصه

وكيف ال وقد نشأ يف بيت الوحي وتربى يف مدرسة التوحيد ،وكان ﳛﴬ ﳎلس
جده رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليه وآله) ،وﳛفﻆ الوحي وهو صغري فيلقيه إﱃ أمه ،g

وكلام دخل أمري املﺆمنني عﲆ الزهراء gوجد عندها ما أوحي إﱃ الرسول (صﲆ

اﷲ عليه وآله) من القرآن ،فسأهلا أمري املﺆمنني  gعن هذا فأجابت من ابنك احلسن

 ،gفال غرو أن يشيﻊ هذا النوع من االقتباس يف كالمه ) )120الذي ضمنه كثريا من
ﹺ
ﹶايف ﹶأ ﹾه ﹶل
القرآن الكريم .ومنه قوله  (( :gﹶف ﹾ
اج ﹶع ﹾل ﹺيل م ﹾن ﹶأ ﹾم ﹺري ﹶف ﹶر ﹶج ًا ﹶو ﹶﳐ ﹾ ﹶر ﹶج ًا ،ﹶيا ك ﹺ ﹶ

اب ﹺ
احلﹶ ﹶر ﹺم ﹺمن ﹶأ ﹾص ﹶح ﹺ
يل ،ﹶوا ﹸمل ﹾر ﹺس ﹶل ﹶع ﹶل ﹾي ﹺهم ﹶط ﹾ ﹶري ًا ﹶأ ﹶبابﹺ ﹶيل ت ﹾﹶر ﹺم ﹺيهم بﹺ ﹺح ﹶج ﹶار ﹴة ﹺمن ﹺس ِّج ﹴ
الف ﹺ
يل))
) .)121اقتبسه gمن قوله تعاﱃ :ﹶو ﹶأ ﹾر ﹶس ﹶل ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم ﹶط ﹾ ًريا ﹶأ ﹶبابﹺ ﹶيل ( )3ت ﹾﹶر ﹺم ﹺيهم بﹺ ﹺح ﹶج ﹶار ﹴة ِّمن

ﹺس ِّج ﹴ
يل (( )4الفيل. )4.3 :

٢١١

ﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺴﻦ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ(

ﹾت ﹺ
الص ﹶمدﹸ
ﹾت اﷲﹸ ال إل ﹶه إﹺال ﹶأن ﹶ
ومنه قوله (( :gو ﹶأ ﹾس ﹶأ ﹸل ﹶك بﹺ ﹶأن ﹶَّك ﹶأن ﹶ
الوت ﹸﹾر ال ﹶف ﹾر ﹸد األحد َّ
ا َّل ﹺذي ﹶﱂ ﹾ ﹶي ﹺلدﹾ ﹶو ﹶﱂ ﹾ ﹸيو ﹶلدﹾ ﹶو ﹶﱂ ﹾ ﹶي ﹸك ﹾن ﹶل ﹸه ﹸك ﹸفو ًا أحد)) ) .)122اقتبسه gمن سورة اإلخالص.
ﹺ ﹺ
ﹺ
الر ﹾج ﹶس ﹶو ﹶط َّه ﹶر ﹸهم ﹶت ﹾط ﹺه ﹶري ًا ))
ومنه قوله  (( :ﹶأنﹶا م ﹾن ﹶأ ﹾه ﹺل ال ﹶب ﹾيت ا َّلذي ﹶأ ﹾذ ﹶه ﹶ
ب اﷲﹶ ﹶعن ﹸﹾهم ِّ
) .)123اقتبسه من قوله تعاﱃ :إﹺنَّام ي ﹺريدﹸ اﷲَّﹸ لﹺي ﹾذ ﹺهب ﹶعنكﹸم الرجس ﹶأه ﹶل ا ﹾلبي ﹺ
ت ﹶو ﹸي ﹶط ِّه ﹶرك ﹾﹸم
ﹸ ِّ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾ
ﹸ ﹶ
ﹶ ﹸ
ﹺ
ﹶالس ﹶام ﹺء ا ﹶمل ﹾر ﹸفو ﹶع ﹺة ،ﹶواألﹶ ﹾر ﹺ
ض
ﹶت ﹾط ﹺه ًريا ( األحزاب .) 33:ومنه قوله (( :gن ﹾﹶح ﹸن فيكﹸم ك َّ
الض ﹺ
الز ﹾيتﹸون ﹺﹶة ،ال ﹶﴍ ﹺق َّي ﹴة ﹶوال ﹶغ ﹾربﹺ َّي ﹴة التﹺي ﹸب ﹺ
الش ﹾم ﹺ
اح ﹶي ﹺة ،وك َّ
ا ﹶملدﹾ ﹸح َّو ﹺة ،ﹶو َّ
ور ﹶك
ﹶالش ﹶج ﹶر ﹺة َّ
س َّ
ﹾ
ﹶز ﹾيت ﹶﹸها .النَّبﹺ ﱡي ﹶأ ﹾص ﹸل ﹶها ،ﹶو ﹶع ﹺ ﱞيل ﹶف ﹾر ﹸع ﹶها ،ﹶون ﹾﹶح ﹸن واﷲﹺ ﹶث ﹶم ﹸر تﹺ ﹾل ﹶك َّ
الش ﹶج ﹶر ﹺة )) ) )124اقتبسه من
ﹴ
ﹴ
ﹴ
ﹺ
ﴍ ﹺق َّي ﹴة ﹶو ﹶال ﹶغ ﹾربﹺ َّي ﹴة (النور. )35:
قوله تعاﱃ  :ﹸيو ﹶقدﹸ من ﹶش ﹶج ﹶرة ﱡم ﹶب ﹶاركﹶة ﹶز ﹾيتﹸونﹶة َّال ﹶ ﹾ

 2ـ االقتباس من احلديث النبوي :ال ينكر عﲆ من تربى يف حجر رسول اﷲ (صﲆ اﷲ

عليه وآله) أن يستكثر من اقتباس كالمه (صﲆ اﷲ عليه وآله) ومنه (هادم اللذات)
ب  ،وب ﹺ
يف قوله(( :gا َّت ﹸقوا اﷲﹶ ﹺعباد اﷲﹺ و ﹺجدﱡ وا ﹺيف ال َّط ﹶل ﹺ ﹺ
اد ﹸروا ال ﹶع ﹶم ﹶل ﹶق ﹾب ﹶل
ب ﹶو ﹶﲡا ﹶه اهل ﹶ ﹶر ﹺ ﹶ ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ ﹺ
يم ﹶها ،ﹶوال ت ﹶﹸﺆ ﹶم ﹸن ﹶف ﹺجي ﹸع ﹶها ﹶوال
ﹸم ﹶق ِّط ﹶعات النَّق ﹶامت ﹶو ﹶهاد ﹺم ال ﹶل َّذات ﹶفﺈﹺ َّن الدﹸ ﹾن ﹶيا ال ﹶيدﹸ و ﹸم نﹶع ﹸ
ﹸتت ﹶﹶو َّقى ﹶم ﹶس ﹺ
او ﹶﳞا)) ). )125اقتبسه من قول الرسول (صﲆ اﷲ عليه وآله)(( ﹶأكﹾثﹺ ﹸروا ﹺم ﹾن
ات ا ﹶملو ﹺ
اد ﹺم ال ﹶل َّذ ﹺ
ﹺذك ﹺﹾر ه ﹺ
ت ))) .)12٦وقوله (صﲆ اﷲ عليه وآله) (( :ﹶأ ﹶما إﹺ َّنكﹸم ﹶل ﹾو ﹶأ ﹾك ﹶث ﹾرتﹸم
ﹶ
ﹾ
ات ا ﹶملو ﹺ
اد ﹺم ال ﹶل َّذ ﹺ
ات ﹶل ﹶش ﹶغ ﹶلكﹸم ﹶعام ﹶأر ا ﹶملوت ،ﹶف ﹶأكﹾثﹺروا ﹺمن ﹺذك ﹺﹾر ه ﹺ
اد ﹺم ال ّل َّذ ﹺ
ﹺذكﹾر ه ﹺ
ت))
ﹶ
ﹶ ﹶ
ﹾ
ﹾ
ﹾ
ﹸ
َّ ﹶ

) .)127ومنه قوله(( :gا َّت ﹸقوا اﷲﹶ ﹶوإﹺ َّياكﹸم ﹶوال َّط ﹶم ﹶﻊ ﹶفﺈﹺ َّن ال َّط ﹶم ﹶﻊ ﹶي ﹺص ﹸري ﹶط ﹾب ﹶع ًا)) ).)12٨
است ﹺﹶع ﹸ
يذوا باﷲﹺ ﹺم ﹾن ﹶط ﹶم ﹴﻊ ﹶ ﹾﳞ ﹺدي إﹺ ﹶﱃ
اقتبسه من قول الرسول (صﲆ اﷲ عليه وآله) (( :ﹾ
ﹶط ﹾب ﹴﻊ ﹶو ﹺم ﹾن ﹶط ﹶم ﹴﻊ ﹺيف ﹶغ ﹾ ﹺري ﹶم ﹾط ﹶم ﹴﻊ ﹶو ﹺم ﹾن ﹶط ﹶم ﹴﻊ ﹶح ﹾي ﹸث ال ﹶم ﹾط ﹶم ﹶﻊ ))).)129
ﹺ
او ﹶر ﹶك ﹶت ﹸك ﹾن ﹸم ﹾس ﹺل ﹶ ًام) يف قوله (( :gﹶيا اب ﹶن
ومن االقتباس عبارة ( ﹶأ ﹾحس ﹾن ﹺج ﹶو ﹶار ﹶم ﹾن ﹶج ﹶ
ف ﹶع ﹾن ﹶحم ﹶ ﹺ
ار ﹶم اﷲﹺ ﹶت ﹸك ﹾن ﹶعابﹺدﹶ ًا ﹶو ﹾار ﹶض بﹺ ﹶام ﹶق ﹶس ﹶم اﷲﹸ ﹸس ﹾب ﹶحا ﹶن ﹸه ﹶت ﹸك ﹾن ﹶغنﹺ َّي ًا ﹶأ ﹾح ﹺس ﹾن ﹺج ﹶو ﹶار
آ ﹶد ﹶم ﹺع ﹾ

ﲢب ﹶأ ﹾن يص ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
اح ﹸب ﹶ
وك بﹺ ﹺه ﹶت ﹸك ﹾن عﹶدﹾ ال،
َّاس بﹺم ﹾث ﹺل ﹶما ﹸ ﱡ ﹸ ﹶ
ب الن ﹶ
او ﹶر ﹶك ﹶت ﹸك ﹾن ﹸم ﹾسل ﹶ ًام ﹶو ﹶصاح ﹾ
ﹶم ﹾن ﹶج ﹶ
٢١٢
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ﹶان ب ﹶ ﹺ
ﹸون ﹸم ﹶش َّيدﹶ ًا ﹶو ﹶي ﹾأ ﹶم ﹸل ﹶ
ون كﹶثﹺ ﹶري ًا ﹶو ﹶي ﹾبن ﹶ
ﳚ ﹶم ﹸع ﹶ
ﲨ ﹸع ﹸهم
ون ﹶب ﹺعيدﹶ ًا ،ﹶأ ﹾص ﹶب ﹶح ﹶ ﹾ
ني ﹶأ ﹾيديك ﹾﹸم ﹶأ ﹾق ﹺوا ﹲم ﹶ ﹾ
إ ﹶن ﹸه ك ﹶ ﹶ ﹾ
ﹺ
ور ًا ))) .)130اقتبسه من قول الرسول (صﲆ اﷲ
ور ًا ﹶو ﹶم ﹶساكن ﹸﹶهم ﹸق ﹸب ﹶ
ور ًا ﹶو ﹶع ﹶم ﹸل ﹸهم ﹸغ ﹸر ﹶ
ﹸب ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
اح ﹶب ﹶك
اح ﹶب ﹶة ﹶم ﹾن ﹶص ﹶ
او ﹶر ﹶك ﹶت ﹸك ﹾن ﹸم ﹾسل ﹶ ًام ،ﹶو ﹶأ ﹾحس ﹾن ﹸم ﹶص ﹶ
عليه وآله) (( :ﹶأ ﹾحس ﹾن ﹺج ﹶو ﹶار ﹶم ﹾن ﹶج ﹶ
ﹶت ﹸكن م ﹾﺆ ﹺمنﹶ ًا وا ﹾعم ﹾل بﹺ ﹶفر ﹺائ ﹶﺾ اﷲﹺ ﹶت ﹸكن ﹶعابﹺدﹶ ًا ،وار ﹶض بﹺ ﹺقس ﹺم اﷲﹺ ﹶت ﹸكن ﹶز ﹺ
اهدﹶ ًا ،ﹾاز ﹶهدﹾ ﹺيف
ﹾ
ﹾ
ﹾ
ﹶ ﹾ
ﹶ
ﹶ ﹶ
ﹾ ﹸ
الدﱡ ﹾنيا يـ ﹺﹸحب ﹸك ﹶاﷲﹸ و ﹾازهدﹾ فﹺيام ﹺيف ﹶأي ﹺدي الن ﹺ ﹺ
َّاس ))) .)131وﱂ يكن اإلمام
َّاس ﹸﳛ ﱡب ﹶك الن ﹸ
ﹾ
ﱡ
ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶ
احلسن  gوحده الذي اقتبس هذا القول وإنام سبقه والده أمري املﺆمنني عيل  gقال
َّاس ،ﹶو ﹾار ﹶض بﹺ ﹶام ﹶق ﹶس ﹶم اﷲﹸ ﹶل ﹶك ﹶت ﹸك ﹾن ﹺمن ﹶأ ﹾغنﹶى الن ﹺ
 (( :ﹸك ﹾن ﹶو ﹺر ﹶع ًا ﹶت ﹸك ﹾن ﹺم ﹾن ﹶأ ﹾع ﹶب ﹺد الن ﹺ
َّاس،

ﹺ
ب
الض ﹺح ﹶك ،ﹶفﺈﹺ َّن ﹺك ﹾث ﹶر ﹶت ﹸه ﹸﲤ ﹺ ﹸ
او ﹶر ﹶك ﹶت ﹸك ﹾن ﹸم ﹾس ﹺل ﹶ ًام ،ﹶوال ﹸتكﹾثﹺ ﹶر َّن َّ
يت ال ﹶق ﹾل ﹶ
ﹶو ﹶأ ﹾحس ﹶن ﹺج ﹶو ﹶار ﹶم ﹾن ﹶج ﹶ
ﹺ
ﹶو ﹾ
اج ﹺل ﹾس ﹺيف ﹶب ﹾيتﹺ ﹶك ،ﹶوا ﹾب ﹺك ﹶع ﹶﲆ ﹶخطﹺي ﹶﺌتﹺ ﹶك ))). )132
أخ ﹺر ﹾس ل ﹶسان ﹶﹶك ،ﹶو ﹾ

 3ـ االقتباس من أقوال أمري املﺆمنني  :gومنه قول اإلمام احلسن :gﹶو ﹶل ﹺكن ﹶَّك ﹶيا
مع ﹺ ﹺ
ﳛ ﹸي ﹶ
ون بﹺدﹾ ﹶع ًة ﹶقدﹾ ﹸأ ﹺميت ﹾﹶت) من
السنﹶ ﹶن ﹶو ﹶأ ﹾح ﹶيا البﹺدﹶ ﹶع)) ) .)133اقتبسه من ﹶ
ﹸﹶ
(و ﹸ ﹾ
او ﹶي ﹸة ﳑ َّ ﹾن ﹶأ ﹶب ﹶار ﱡ

((وإﹺ َّهنﹸم ﹶل ﹶي ﹾط ﹺل ﹸب ﹶ
ون ﹶح َّق ًا ﹸهم
قول أمري املﺆمنني عيل  gمتحدثا عن مطالبيه بدم عثامن :ﹶ
ت ﹶﹶركﹸو ﹸه .ﹶو ﹶد ﹶم ًا ﹸهم ﹶس ﹶفكﹸو ﹸه .ﹶف ﹺل ﹶﺌ ﹾن ﹸكن ﹸﹾت ﹶ ﹺ
ﴍيك ﹸﹶهم فﹺ ﹺي ﹺه ﹶفﺈﹺ َّن ﹶهلﹸم ﹶلن ﹺﹶصي ﹶب ﹸهم ﹺمنﹾ ﹸه ﹶو ﹶل ﹺﺌ ﹾن كﹶانﹸوا

ﹶو ﹶلو ﹸه ﹸد ﹺ
وين ﹶف ﹶام التَّبﹺ ﹶع ﹸة إﹺال ﹺعنﹾدﹶ ﹸهم .ﹶوإﹺ َّن ﹶأ ﹾع ﹶظ ﹶم ﹸح َّجتﹺ ﹸهم ﹶل ﹶع ﹶﲆ ﹶأ ﹾن ﹸف ﹺس ﹺهم ،ﹶي ﹾرت ﹺﹶض ﹸع ﹶ
ون ﹸأ َّم ًا
ﳛ ﹸي ﹶ
ون بﹺدﹾ ﹶع ًة ﹶقدﹾ ﹸأ ﹺميت ﹾﹶت)) ( .)134ومن هذا النوع من االقتباس اقتباسه
ﹶقدﹾ ﹶف ﹶط ﹶم ﹾت .ﹶو ﹸ ﹾ
ﹺ
يم ﹶها ﹶوال ت ﹶﹸﺆ ﹶم ﹸن
( gغرور حائل ،وسناد مائل) يف قوله (( :gفﺈﹺ َّن الدﱡ ﹾن ﹶيا ال ﹶيدﹸ و ﹸم نﹶع ﹸ

اوﳞا ،ﹶغرور ح ﹺائ ﹲل ،و ﹺسنﹶاد مائل فاتعظوا ﹺعباد اﷲﹺ بﹺ ﹺ
الع ﹶ ﹺرب،
ﹶ ﹶ
ﹶ ﹲ
ﹶف ﹺجي ﹸع ﹶها ﹶوال ﹸتت ﹶﹶو َّقى ﹶم ﹶس ﹺ ﹶ ﹸ ﹲ ﹶ
))135
ﹺ
رش ﹸ ﹶهبا ﹶر ﹶد ﹲغ
ﹶربوا بﹺاألﹶ ﹶث ﹺر))
ﹶوا ﹾعت ﹺ ﹸ
من قول أمري املﺆمنني  ((: gفﺈ َّن الدﱡ ﹾن ﹶيا ﹶرن ﹲﹶق ﹶم ﹾ ﹶ
ﹺ
ور ﹶح ﹺائ ﹲل .ﹶوﻇﹺ ﱞل ﹶز ﹺائ ﹲل .ﹶو ﹺسنﹶا ﹲد ﹶم ﹺائ ﹲل ﹶحتَّى
رب ﹶها .ﹶغ ﹸر ﹲ
رش ﹸع ﹸها  .ﹶيون ﹸق ﹶمنﹾ ﹶظ ﹸر ﹶها و ﹶيوبﹺ ﹸق ﹶﳐ ﹾ ﹶ ﹸ
ﹶم ﹾ ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
(و ﹶألﹺ ﹾن ﹶهل ﹸ ﹾم ﹶجانﹺ ﹶب ﹶك،
إﹺ ﹶذا ﹶأن ﹶﹶس نﹶاف ﹸر ﹶها ﹶوا ﹾط ﹶم ﹶأ َّن نﹶاك ﹸر ﹶها ﹶق ﹶم ﹶص ﹾت بﹺ ﹶأ ﹾر ﹸجل ﹶها ))) .)13٦ومنه ﹶ
ﹺ
ﹶاح ﹶك) يف قول اإلمام احلسن  gﳐاطبا عبيد اﷲ
ﹶوا ﹾبس ﹾﻂ ﹶو ﹾج ﹶه ﹶك ،وا ﹾف ﹺر ﹾش ﹶهل ﹸ ﹾم ﹶجن ﹶ
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بن العباس  (( :يا ابن ﹶعم إﹺ ِّين ب ﹺ
اع ﹲث مع ﹶك ا ﹾثنﹶي ﹶع ﹶرش ﹶأ ﹾل ﹶف ًا ﹺمن ﹸفرس ﹺ
ان ال ﹶع ﹶر ﹺ
ب ﹶو ﹸق َّر ﹺاء
ﹶﹶ
ﹶ
ﹾ ﹶ
ﹾ
ﹶ ﹶ ِّ
ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
املﹺ ﹾ ﹺ
ﴪ ﹺهبﹺم ﹶو ﹶألﹺ ﹾن ﹶهل ﹸ ﹾم ﹶجانﹺ ﹶب ﹶك ﹶوا ﹾب ﹺس ﹾﻂ ﹶو ﹾج ﹶه ﹶك وا ﹾف ﹺر ﹾش
رصَّ ،
الر ﹸج ﹸل من ﹸﹾهم ﹶيز ﹸن الكﹶتي ﹶب ﹶة ﹶف ﹾ
ات اﷲﹺ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه))
ني ﹶص ﹶل ﹶو ﹸ
ﹶاح ﹶك ﹶوأ ﹾد ﹺ ﹺهنم ﹺم ﹾن ﹶﳎ ﹾ ﹺل ﹺس ﹶك ﹶف َّﺈهنﹸم ﹶب ﹺق َّي ﹸة ثﹺ ﹶق ﹺة ﹶأ ﹺم ﹺري ا ﹸمل ﹾﺆ ﹺمنﹺ ﹶ
ﹶهل ﹸ ﹾم ﹶجن ﹶ
) .)137اقتبسه من عهد أمري املﺆمنني إﱃ حممد بن أيب بكر حني قلده مرص (( ﹶف ﹾ
اخ ﹺف ﹾﺾ

ﹶاح ﹶك ،ﹶو ﹶألﹺ ﹾن ﹶهل ﹸ ﹾم ﹶجانﹺ ﹶب ﹶك ،ﹶوا ﹾب ﹺس ﹾﻂ ﹶهل ﹸ ﹾم ﹶو ﹾج ﹶه ﹶك ،ﹶو ﹺ
آس ﹶب ﹾين ﹸﹶهم ﹺيف ال َّل ﹾح ﹶظ ﹺة ﹶوالنَّ ﹾظ ﹶر ﹺة
ﹶهل ﹸ ﹾم ﹶجن ﹶ
الض ﹶع ﹶفا ﹸء ﹺمن عﹶدﹾ لﹺ ﹶك ﹺهبﹺم)) (.)13٨
ﹶحتَّى ال ﹶي ﹾط ﹶم ﹸﻊ ال ﹸع ﹶظ ﹶام ﹸء ﹺيف ﹶح ﹾي ﹺف ﹶك ﹶهلﹸم ﹶوال ﹶي ﹾي ﹶأ ﹸس ﹸ
واقتبس اإلمام احلسن  gعبارة ( ﹸق َّو ًة ﹺيف ﹺد ﹴ
ين ،ﹶو ﹺع ﹾل ﹶ ًام ﹺيف ﹺح ﹾل ﹴم ،ﹶو ﹶ ﹶﲢ ﱡر ﹶج ًا ﹶيف ﹶط ﹶمﻊﹴ) يف
قوله (( :gإﹺ َّن ﹺمن ﹶأ ﹾخ ﹺ
ين ،ﹶوك ﹶﹶر ﹶم ًا ﹺيف لﹺ ﹴ
ني :ﹸق َّو ًة ﹺيف ﹺد ﹴ
ني ،ﹶو ﹶح ﹾز ﹶم ًا ﹺيف ﹺع ﹾل ﹴم ﹶو ﹺع ﹾل ﹶ ًام
الق ا ﹸمل ﹾﺆ ﹸمنﹺ ﹶ

ﹺ ﹴ
ﹴ
ﹺ
ﹺ
استﹺ ﹶقا ﹶم ﹴة ،ال
ﹺيف ح ﹾل ﹴم ،ﹶوت ﹾﹶوس ﹶع ًة ﹺيف ﹶن ﹶف ﹶقة ،ﹶو ﹶق ﹾصدﹶ ًا ﹺيف ع ﹶبا ﹶدة ،ﹶو ﹶ ﹶﲢ ﱡر ﹶج ًا ﹶيف ﹶط ﹶمﻊﹴ ،ﹶوبﹺ َّر ًا ﹺيف ﹾ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹶﹺ
ﳚ ﹶحدﹸ ﹶح ﹰﹼقا ﹸه ﹶو
ﳛ ﹸ
يم ﹾن ﹸﳛ ﱡ
ب ،ﹶوال ﹶيدَّ عى ﹶما ﹶل ﹾي ﹶس ﹶل ﹸه ﹶوال ﹶ ﹾ
يف ﹶع ﹶﲆ ﹶم ﹾن ﹶي ﹾب ﹶغ ﹸﺾ ﹶوال ﹶي ﹾأ ﹶث ﹸم ف ﹶ
ﹺ
أحدهم ،ﹶأن ﹶَّك ت ﹶﹶر ﹶل ﹸه
ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه )139)))...من قول أمري املﺆمنني عيل (( :gﹶف ﹺم ﹾن ﹶعال ﹶم ﹸة
ني ،ﹶوإﹺ ﹾي ﹶ ﹶامن ًا ﹺيف ﹶي ﹺق ﹴ
ين ،ﹶو ﹶح ﹾز ﹶم ًا ﹺيف لﹺ ﹴ
ﹸق َّو ًة ﹺيف ﹺد ﹴ
ني ،ﹶو ﹺح ﹾر ﹶص ًا ﹺيف ﹺع ﹾل ﹴم ،ﹶو ﹺع ﹾل ﹶ ًام ﹺيف ﹺح ﹾل ﹴم ،ﹶو ﹶق ﹾصدﹶ ًا
ﹺيف ﹺغنﹶى ،ﹶو ﹸخ ﹸشو ﹶع ًا ﹺيف ﹺع ﹶبا ﹶد ﹴة ،ﹶو ﹶ ﹶﲡمال ﹺيف ﹶفا ﹶق ﹴة ،ﹶو ﹶصرب ًا ﹺيف ﹺشدَّ ﹴة ،ﹶو ﹶط ﹶل ﹶب ًا ﹺيف ﹶح ﹴ
الل،
ﹾﹶ
ﱡ
ً
ﹺ
احل ﹶة ﹶو ﹸه ﹶو ﹶع ﹶﲆ ﹶو ﹶج ﹴل))).)140
ﹶون ﹶﹶشا ﹶط ًا ﹶيف ﹸهدﹶ ً ،ﹶو ﹶ ﹶﲢ ﱡر ﹶج ًا ﹶع ﹾن ﹶط ﹶمﻊﹴ ،ﹶي ﹾع ﹶم ﹸل األﹶ ﹾع ﹶام ﹶل َّ
الص ﹶ
4ـ االقتباس من األمثال :ﱂ يكثر هذا النوع من االقتباس يف أدب اإلمام احلسن
 ،gومنه املثل ((كﹶاألﹶ ﹾش ﹶق ﹺر إﹺ ﹾن ﹶت ﹶقدَّ م ن ﹺ
ﹸح ﹶر ،ﹶوإﹺ ﹾن ت ﹶﹶأ َّخ ﹶر ﹸع ﹺق ﹶر)) ( .)141وذلك إهنم ((إذا
ﹶ

أرادوا أنه وقﻊ بني ﴍين ال ينجو من أحدﳘا قالوا كﹶاألﹶ ﹾش ﹶق ﹺر إﹺ ﹾن ﹶت ﹶقدَّ م ن ﹺ
ﹸح ﹶر ،ﹶوإﹺ ﹾن
ﹶ
ﹺ
()142
ضمنه قوله  gﳐاطبا اإلعرايب الذي جاء لقتل رسول اﷲ(صﲆ
ت ﹶﹶأ َّخ ﹶر ﹸعق ﹶر)) َّ .
ﹴ
يح ﹶش ﹺديدﹶ ﹲة
اﷲ عليه وآله) ((:ﹸأنﹾبﹺ ﹸﺌ ﹶك ﹶع ﹾن ﹶس ﹶف ﹺر ﹶك ﹶخ ﹶر ﹾج ﹶت ﹺيف ﹶل ﹾي ﹶلة ﹶض ﹾح ﹶيا ﹶء ،إﹺ ﹾذ ﹶع ﹶص ﹶف ﹾت ﹺر ﹲ
ﹾاشتﹶدَّ ﹺمن ﹶﹾها ﹶﻇ ﹾلام ﹸؤ ﹶها ،ﹶو ﹶأ ﹾط ﹶب ﹶق ﹾت سام ﹸؤ ﹶها ﹶو ﹶأ ﹾعرص س ﹶحاهبا ،ﹶو ﹶب ﹺق ﹾي ﹶت ﹸحمﹾرن ﹺ
ﹾج ﹶ ًام كﹶاألﹶ ﹾش ﹶق ﹺر إﹺ ﹾن
ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶ ﹸﹶ
ﹶﹶ
ﹶ
ﹺ
ﹶت ﹶقدَّ م ن ﹺ
))144
ﹸح ﹶر ،ﹶوإﹺ ﹾن ت ﹶﹶأ ﹶخ َّر ﹸعق ﹶر))) .)143ومنه املثل(( ﹶو ِّل ﹶح َّار ﹶها ﹶم ﹾن ت ﹶﹶو َّﱃ ﹶق َّار ﹶها ))
ﹶ
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قاله عمر ابن اخلطاب لعبد اﷲ ابن مسعود) )145وهذا املثل قد قاله احلسن  gبن
ﹺ
ﹺ ﹺ
عيل ألبيه أمري املﺆمنني  gوذلك(( َّ
السال ﹸم  :ﹶأ ﹺق ﹾم احلﹶدَّ ﹶع ﹶﲆ
إن ﹸع ﹾث ﹶام ﹶن ﹶق ﹶال ل ﹶع ﱟيل ﹶع ﹶل ﹾيه َّ
ﹺ
الولﹺ ﹺ
يد ﹺ
لح ﹶس ﹺن ﹶأ ﹺق ﹾم ﹶع ﹶل ﹺيه احلﹶدَّ  ،ﹶف ﹶق ﹶال احلﹶ ﹶس ﹸن :ﹶو ِّل ﹶح َّار ﹶها ﹶم ﹾن ت ﹶﹶو َّﱃ
بن ﹸع ﹾق ﹶب ﹶة ،ﹶف ﹶق ﹶال ﹶع ﹶ ﱞيل ل ﹶ
ﹶ
بن جع ﹶفر :ﹶأ ﹺقم ﹶع ﹶلي ﹺه احلدَّ  ،ﹶف ﹶﴬبه بﹺالسو ﹺ
ﹺ ﹺ ﹺ
ط ﹶو ﹶع ﹺ ﱞيل ﹶي ﹺعدﱡ ))
ﹶ ﹶ ﹸ َّ ﹾ
ﹶق َّار ﹶها ،ﹶف ﹶق ﹶال ﹶع ﱞيل ل ﹶع ﹾبد اﷲﹺ ﹺ ﹶ ﹾ
ﹾ ﹾ ﹶ
) ،)14٦ومعناه (( :ﹶو ِّل ﹶمك ﹸﹾرو ﹶه األﹶ ﹾم ﹺر ﹶم ﹾن ت ﹶﹶو َّﱃ ﹶحم ﹾ ﹸبو ﹶبه ﹶواحلﹶ ﱡار ﹶم ﹾذ ﹸمو ﹲم ﹺعنﹾدﹶ ﹸهم ﹶوال ﹶب ﹺ
ار ﹸد
ﹶحم ﹾ ﹸمو ﹲد)))،)147
الﴬ ﹶب ﹶم ﹾن ت ﹶﹶو َّﱃ ال ﹶع ﹶم ﹶل ﹶوالنَّ ﹾف ﹶﻊ)) (. )14٨
ﹶ
أو((و ِّل ال ﹸع ﹸقو ﹶب ﹶة ﹶو َّ ﹾ
 ٦ـ اجلمﻊ يف أدب اإلمام احلسن : g

يعرف اجلمﻊ بـ (( أن تدخل شيﺌني فصاعدا يف نوع وأحد ))) ،)149أو(( أن ﳚمﻊ
َّ
ﹸون ﹺزينﹶ ﹸة ﹾ
بني شيﺌني أو أشياء يف حكم وأحد كقوله تعاﱃ :ا ﹾﹶمل ﹸال ﹶوا ﹾل ﹶبن ﹶ
احلﹶ ﹶي ﹺاة الدﱡ ﹾن ﹶيا (

الكهف )4٦ :وبعبارة أكثر تفصيال (( أن ﳚتمﻊ معنيان ،أو صنفان ،أو نوعان ،أو
جنسان ،أو أي ﳐتلفني فأكثر يف حكم وأحد ))).)150

انقسم الباحثون إزاء اجلمﻊ عﲆ قسمني ،أحدﳘا :رفﺾ أن يكون حمسنا بديعيا،

وذهب إﱃ انه مبتدأ وخرب أو ما أصله املبتدأ واخلرب مﻊ تعددﳘا كالﳘا أو أحدﳘا).)151

املحسنات البديعية البليغة وتتجسد بالغته يف عدة أمور
وثانيهام :رأ أن اجلمﻊ من
ِّ

منها:

1ـ اإلﳚاز واالختصار ،ألنه ﳚمﻊ مفردات ﳐتلفة ـ قابلة للجمﻊ ـ يف قضية كلية
وأحدة (خرب وأحد) ( (( ،)152ولو جعل لكل منهام خرب عﲆ حدة لطال الكالم،
ﹸون ﹺزينﹶ ﹸة ﹾ
وخرج عن حد االعتدال)) ) ،)153فلوال اجلمﻊ لكان قوله تعاﱃ :ا ﹾﹶمل ﹸال ﹶوا ﹾل ﹶبن ﹶ
احلﹶ ﹶي ﹺاة
الدﱡ ﹾن ﹶيا ( الكهف )4٦ :املال زينة احلياة الدنيا ،والبنون زينة احلياة الدنيا ،فيظهر تكرار يف

البنية السطحية بصورة ساذجة يضعف التكثيف الداليل الناتج من ضيق احليز التعبريي،

ويفسد التالحم الداليل والسياقي للرتكيب). )154
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2ـ التشويق(( :يف اجلمﻊ إثارة للفكر وتشويق للنفس ،فان ذكر األشياء املتعددة تلو بعضها

دون بيان حكم هلا ﳚعل النفس تتشوق للحكم ،وتنتظر ﳎيﺌه ،ويبعث العقل عﲆ التفكري
فيه وتصور كنهه ،فاذا ورد بعد ذلك دخل عﲆ النفس وهي يف شوق إليه فتمكن فضل

ﲤكن .

وكلام كثرت األشياء التي يراد ﲨعها يف حكم وأحد زاد ذلك من تشويق املتلقي وإثارة

فكره ،وضاعف من هلفته عﲆ معرفة احلكم ،وهذا يدفعه اﱃ االنفعال باملوضوع والتفاعل
مﻊ األسلوب والوقوف عﲆ املراد ))).)155

 3ـ ترتيب األفكار وتنظيمها ،وإصابة الغرض بجمﻊ املتفرقات بحكم وأحد لدقة
املالحظة).)15٦

4ـ التامثل الداليل واالنسجام التعبريي والداليل بني عنارصها ((فدخول العنارص املتعددة

يف حكم وأحد يكشف بصورة ،أو بأخر عن وجه من وجوه التامثل الداليل بينها)) ).)175

حمسن بديعي لبالغة اجلمﻊ ،وما يتضمنه من حسن
وأنا مﻊ من ير أن اجلمﻊ ِّ

بديعي وجر السنة الفصحاء ومنهم اإلمام احلسن  ، gفقد واجه اإلمام احلسن

 gكثريا من السائلني عن أحكام معنوية كان عليه أن يوضحها ببيان شامل ،فجمﻊ
بني أنواعها وأجناسها ﲢت احلكم املسﺆول عنه ،ومنها أنه ﹸس ﹺﺌل عن العقل واملروءة
واحلزم واملجد والسامحة والشح والرقة والكلفة واجلهل والبخل والنعمة والنجدة

واجلود والرشف وغريها كثري) ،)15٨وأجاب  gعنها بذكر نوعني ،أو جنسني منها،

أو أكثر جامعا إياها يف احلكم الذي طلبت منه اإلجابة عنه ،ومنه أنه قيل له ﹶما
((الذ ﹸب ﹶعن اجلﹶ ﹺ
رب ﹺيف ا ﹶمل ﹶواطﹺ ﹺن ،ﹶو ﹺ
َّ
اإل ﹾقدﹶ ا ﹸم ﹺعنﹾدﹶ الك ﹺﹶر ﹶﳞ ﹺة))
الن ﹾَّجدﹶ ﹸة ؟ فقال:
ار ،ﹶو َّ
الص ﹾ ﹸ
) .)159وسﺌل ما احللم؟ فأجاب  (( :gﹶك ﹾظم ال ﹶغي ﹺ
ﻆ ﹶو ﹺم ﹾل ﹸك النَّ ﹾف ﹺ
س)) ( )1٦0وقال ((:g
ﹸ ﹾ
التَّربع بﹺا ﹶملعر ﹺ
اإل ﹾع ﹶطاء ﹶق ﹾب ﹶل الس ﹶﺆ ﹺ
ال ﹺم ﹾن ﹶأك ﹶ ﹺ
وف ،ﹶو ﹺ
الس ﹾﺆ ﹸد ﹺد ))). )1٦1
ﹾرب ﱡ
ﱡ
ﹸ
ﹶﱡ ﹸ ﹾﹸ
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ﳑا يلحﻆ أن اإلمام  gيف إجاباته ﱂ يقصد استقصاء أقسام احلكم املسﺆول عنه

ولو فعل ذلك لكان كل ما ذكرته من أمثلة وشواهد تقسيام؛ لكنه أراد بيان بعﺾ

أنواع الﴚء ،أو بعﺾ أجناسه ليتضح للسامﻊ ،وليكون بينا للسائل.

عرف القزويني (739هـ) التقسيم بالقول:
 7ـ التقسيم يف أدب اإلمام احلسن َّ :g

((هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه عﲆ التعيني)) ) )1٦2كقوله تعاﱃ :ك َّﹶذ ﹶب ﹾت
ار ﹶع ﹺة ( )4ﹶف ﹶأما ﹶثمود ﹶف ﹸأه ﹺلكﹸوا بﹺال َّط ﹺ
ﹶث ﹸمو ﹸد ﹶو ﹶعا ﹲد بﹺا ﹾل ﹶق ﹺ
اغ ﹶي ﹺة ( )5ﹶو ﹶأ َّما ﹶعا ﹲد ﹶف ﹸأ ﹾه ﹺلكﹸوا بﹺ ﹺر ﹴ
يح
َّ ﹸ ﹸ ﹾ
رص ﹶ ﹴ
رص ﹶعاتﹺ ﹶي ﹴة ( ( )٦احلاقة 4 :ـ  ) ٦أخذه من شيخه السكاكي(٦2٦هـ) الذي كان
ﹶ ﹾ
عرف التقسيم بـ ((أن تذكر شيﺌا ذا جزأين أو أكثر ،ثم تضيف
أكثر تفصيال عندما َّ
إﱃ كل وأحد من أجزائه ما هو له عندك ))).)1٦3

وليس املقصود بالتقسيم القسمة العقلية التي تقتﴤ موجو ًدا ال وجود له عﲆ نحو

ما هو عند املتكلمني) )1٦4من قوهلم (( إن الفعل إما أن يكون خري ًا حمض ًا أو ﴍ ًا حمض ًا

أو خري ًا مشوب ًا برش وهذا القسم عﲆ ثالثة أقسام قسم خريه غالب وقسم ﴍه غالب

وقسم خريه وﴍه مثالن ))) )1٦5وإنام املقصود بالتقسيم ما يقتضيه املعنى ﳑا يمكن

))1٦٦
يعرف التقسيم بـ ((استيفاء أقسام الﴚء املوجودة ال املمكنة عقال
وجوده  ،وهلذا َّ
ﹺ
رب ﹶق ﹶخ ﹾو ًفا ﹶو ﹶط ﹶم ًعا) ( الرعد )12 :إذ ليس يف رؤية الربق إال اخلوف
ﹸ
(ه ﹶو ا َّلذي ﹸي ﹺريك ﹸﹸم ا ﹾل ﹶ ﹾ

من الصواعق والطمﻊ يف األمطار وال ثالث هلذين القسمني)) (.)1٦7

وأشار القدماء) )1٦٨إﱃ اختالف بنية التعريف واتفاق داللته عﲆ مدلول وأحد)،)1٦9

واستقﴡ بعﺾ املحدثني تعريفاته ،فوجدها تنحرص يف استيفاء أقسام الﴚء

بالذكر ،أو ذكر متعدد وإرجاع ما لكل إليه عﲆ التعيني ،أو ذكر أحوال الﴚء مضافا
إﱃ كل حال ما يليق هبا ).)170

وذهب ابن األثري(٦37هـ) إﱃ تقنني التقسيم بوصفه اسلوبا بديعيا بالقول :
٢١٧

ﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺴﻦ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ(

((تارة يكون التقسيم بلفظة (إ ّما) وتارة بلفظة (بني ) كقولنا :بني كذا وكذا ،وتارة

( منهم ) كقولنا :منهم كذا ومنهم كذا ،وتارة بأن يذكر العدد املراد أوال بالذكر ثم

يقسم كقولنا فانشعب القوم شعبا أربعة فشعبة ذهبت يمينا ،وشعبة ذهبت شامال
ِّ

وشعبة وقفت بمكاهنا وشعبة رجعت إﱃ ورائها))) ،)171وإذا نظرنا إﱃ التقسيم عند

اإلمام احلسن  gيف ضوء هذا الكالم وجدنا انه ن َّظم كالمه عﲆ كل ما ذكره ابن

األثري(٦37هـ) ،وشاع أن بنى كالمه عﲆ التقسيم بـ (إ ّما) ومنه قوله  gﳐاطبـا
ون ﹶأ َّن ﹶر ﹸس ﹶ
معاوية وأتباعه (( :ﹶأن ﹸﹾشدﹸ كﹸم اﷲﹶ ﹶه ﹾل ﹶت ﹾع ﹶل ﹸم ﹶ
(ص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶوآلﹺ ﹺه)
ول اﷲﹺ ﹶ
اب بﹺرا ﹶي ﹺة ا ﹸمل ﹶه ﹺ
اج ﹺري ﹶن؛ ﹶو ﹶب ﹶع ﹶث ﹶس ﹾعدﹶ ﹺ
رب ﹶف ﹶب ﹶع ﹶث ﹸع ﹶم ﹶر ﹺ
بن م ﹸع ﹶا ﹴذ بﹺ ﹶرا ﹶي ﹺة
بن اخلﹶ َّط ﹺ ﹶ
ارص ﹶأ ﹾه ﹶل ﹶخ ﹾي ﹶ ﹶ
ﹶح ﹶ ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﳚ ِّب ﹸن ﹶأ ﹾص ﹶحا ﹶب ﹸه))) .)172ومنه قوله
ﳛ ًا؛ ﹶو ﹶأ َّما ﹸع ﹶم ﹸر ﹶف ﹶجا ﹶء ﹸ ﹶ
األﹶن ﹶﹾص ﹺار؛ ﹶف ﹶأ َّما ﹶس ﹾعدﹸ ﹶفجي ﹶء بﹺه ﹶج ﹺر ﹶ

آن ك ﹶ
 (( :gﹶم ﹾن ﹶق ﹶر ﹶأ ال ﹸق ﹾر ﹶ
ﹶان ﹶل ﹸه ﹶد ﹾع ﹸو ﹲة ﹸﳎﹶا ﹶب ﹲة ﹶإ َّما ﹸم ﹶع َّج ﹶل ﹲة ﹶوإﹺ َّما ﹸم ﹶﺆ ﹶج ﹶل ﹲة)) ).)173

وشاع عند اإلمام  gالتقسيم بذكر العدد و ما يقﻊ ﲢته من أقسام ومنه قوله :g
ﹺ
(( ﹶم ﹾن ﹶأ ﹶدا ﹶم ﹾ
اب أحد ﹶث ﹶام ﹴن  :آ ﹶي ﹶة ﹸحمﹾك ﹶﹶم ًة ،ﹶو ﹶأ ﹶخ ًا ﹸم ﹾس ﹶت ﹶفا ﹶد ًا،
االختﹺ ﹶ
الف إﹺ ﹶﱃ ا ﹶمل ﹾس ﹺجد ﹶأ ﹶص ﹶ
مح ًة ﹸمنﹾ ﹶت ﹶظ ﹶرةً ،ﹶوك ﹺﹶل ﹶم ًة تﹶدﹸ ﱡل ﹸه ﹶع ﹶﲆ اهلﹸدﹶ  ﹶأ ﹾو ت ﹸﹶر ﱡده ﹶع ﹾن ﹶر ﹶد ،ﹶوت ﹾﹶر ﹶك
ﹶو ﹺع ﹾل ﹶ ًام ﹸم ﹾس ﹶت ﹾط ﹶر ﹶف ًا ،ﹶو ﹶر ﹾ ﹶ
ﹺ
ﹴ
الذن ﹺ
الك الن ﹺ
ﹸوب ﹶح ﹶيا ًء ﹶأو ﹶخ ﹾش ﹶي ًة))). )174ومنه قوله  (( :gﹶه ﹸ
ﱡ
رب
َّاس ﹺيف ﹶثالث  :الك ﹶ ﹸ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
الك الدِّ ﹺ ﹺ ﹺ ﹺ
ص عﹶدﹸ ﱡو النَّ ﹾف ﹺ
رب ﹶه ﹸ
س ﹶوبﹺ ﹺه
يس ،ﹶواحل ﹾر ﹸ
ين ،ﹶوبﹺه ﹸلع ﹶن إﹺ ﹾبل ﹸ
ﹶواحل ﹾر ﹸ
حل ﹶسدﹸ  ،ﹶفالك ﹶ ﹸ
ص ﹶوا ﹶ
ﹸأ ﹾخ ﹺرج آدم ﹺمن اجلن ﹺَّة ،واحلسدﹸ ر ﹺائدﹸ الس ﹺ
وء ﹶو ﹺمنﹾ ﹸه ﹶقت ﹶﹶل ﹶقابﹺ ﹸيل ﹶهابﹺ ﹶيل ))) .)175واستخدم
ﱡ
ﹶﹶ ﹶ
ﹶ
ﹶ ﹶﹸ
ني ﹶم ﹾن ﹶﻇ ﹶل ﹶمنﹶا
اإلمام  gتعبري (بني كذا وكذا ) للتقسيم يف قوله  (( :gﹶفاﷲﹸ ﹶب ﹾينﹶنﹶا ﹶو ﹶب ﹾ ﹶ
َّاس ﹶع ﹶل ﹾينﹶا ،ﹶو ﹶمنﹶ ﹶعنﹶا ﹶس ﹾه ﹶمنﹶا ﹺم ﹾن ال ﹶف ﹾي ﹺء ،ﹶو ﹶمن ﹶﹶﻊ ﹸأ َّمنﹶا ﹶما
ب ﹶع ﹶﲆ ﹺر ﹶقابﹺنﹶا ،ﹶو ﹶ ﹶ
مح ﹶل الن ﹶ
ﹶح َّقنﹶا ،ﹶوت ﹶﹶو َّث ﹶ
ﹶج ﹶع ﹶل ﹶهلﹶا ﹶر ﹸس ﹸ
ول اﷲﹺ ( ﹶص َّﲆ اﷲﹸ ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶوآلﹺ ﹺه ))). )174
واستخدم اإلمام  gالتعبري ( منهم كذا ومنهم كذا ) للتقسيم يف قوله : g
خي و ﹺمنﹾهم ب ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹴ
ﹺ ﹺ
خيل
ﹶخ ﹶل ﹾق ﹶت اخلﹶالئ ﹶق م ﹾن ﹸقدﹾ ﹶرة ﹶفمن ﹸﹾهم ﹶس ﱞ ﹶ ﹸ ﹶ
خي ﹶف ﹺفي راح ﹴة و ﹶأما الب ﹺ
ﹺ
))177
خ ﹸيل ﹶف ﹸح ﹾز ﹲن ﹶط ﹺويل
ﹶ َّ ﹶ
ﹶ ﹶ
الس ﱡ
ﹶف ﹶأ َّما َّ
٢١٨
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ويلحﻆ أن التقسيم بـ (أما) يرافق غريه من تعابري (تراكيب) التقسيم ،ألنه األصل

يف التقسيم.

وذكر النحاة أن (أو والواو) تفيدان التقسيم ) ،)17٨ومنه قوله (( gال ت ﹾﹶأ ﹺ
ت ﹶر ﹸج ً
ال
ﹶاف ﹶيدﹶ ﹸه ،ﹶأو ت ﹾﹶست ﹺﹶفيدﹶ ﹺم ﹾن ﹺع ﹾل ﹺم ﹺه ،ﹶأو ت ﹾﹶر ﹸج ﹶو ﹶب ﹶر ﹶك ﹶة ﹸد ﹶع ﹺائ ﹺه ،ﹶأو ت ﹺﹶص ﹶل
إال ﹶأ ﹾن ت ﹾﹶر ﹸج ﹶو ن ﹶﹶوا ﹶل ﹸه ﹶأو ﹶﲣ ﹶ
مح ًا ﹶب ﹾين ﹶﹶك ﹶو ﹶب ﹾينﹶه ﹸ)) (.)179
ﹶر ﹺ ﹶ
ﹺ
ومنه قوله (( :gﹶما ﹺمنَّا إﹺال ﹶم ﹾس ﹸمو ﹲم ،ﹶأو ﹶم ﹾقت ﹲ
اب
ﹸول)) ) .)1٨0وقوله (( :gإﹺ َّن ﹶعل َّي ًا ﹶب ﹲ
ﹶان ﹸم ﹾﺆ ﹺمنﹶ ًا ،ﹶو ﹶم ﹾن ﹶخ ﹶر ﹶج ﹶعنﹾ ﹸه ك ﹶ
ﹶم ﹾن ﹶد ﹶخ ﹶل ﹸه ك ﹶ
ﹶان كﹶافﹺ ﹶر ًا)) ).)1٨1
إن حرص أقسام الﴚء واستيفاءها بالذكر له أثر جليل يف تثبيت املعاين وﲤكينها،

ألنه ﳛيﻂ بالﴚء من كافة أقسامه وﳛرص ﲨيﻊ وجوهه ،فال يبقى أمام العقل إال أن
يسلم بام عرض عليـه ويتفرغ الستيعابه ) ،)1٨2خاصة إذا كان السامﻊ منكرا ﳐالفا

يف الرأي ﳑا ﳛتاج إﱃ أن ﲥز نفسه هزا وﲣاطب عقله وقلبه لتغري مكنوناته ((ألن
ذكر الﴚء دون تفصيل أحواله يشوق النفس ملعرفتها ،ويلهب الفكر لتصورها،
فﺈذا ما جاءت األقسام مفصلة واألحوال مبينة ،ثبتت يف الذهن وﲤكنت يف النفس

للحصول عليها بعد شوق وطلب وكد))
ف ﹶح َّقنﹶا ،ﹶو ﹸي ﹶس ِّل ﹸم ﹶلنﹶا،
َّاس ﹶثال ﹶث ﹲة  :ﹸم ﹾﺆ ﹺم ﹲن ﹶي ﹾع ﹺر ﹸ
ومنه قوله  gﳐاطبا معاوية  ((:إﹺن ﹶَّام الن ﹸ
وي ﹾأتﹶم بﹺنﹶا ،ﹶف ﹶذلﹺ ﹶك ن ﹴ ﹺ
ﹺ
ﹶرب ﹸأ ﹺمنِّا ﹶو ﹶي ﹾل ﹶعنﹸنﹶا ﹶو ﹶي ﹾست ﹺﹶح ﱡل
ب ﷲﹺ ﹶو ﹺ ﱞيل ،ﹶونﹶاص ﹲ
ﹶاج ﹸحم ﱞ
ب ﹶلنﹶا ال ﹶعدﹶ ﹶاو ﹶة ﹶيت ﹶ َّ
ﹶﹶ ﱡ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
الربا ﹶء ﹺة ﹺمنِّا ،ﹶفهذا كﹶافﹺ ﹲر ﹸم ﹾ ﹺ
ﴍ ﹶك
د ﹶما ﹶءنﹶا ﹶو ﹶ ﹾ
ﳚ ﹶحدﹸ ﹶح َّقنﹶا ﹶو ﹶيدي ﹸن اﷲﹶ بﹺ ﹶ ﹶ
رش ﹲك ﹶفاس ﹲق ﹶوإن ﹶَّام ﹶك ﹶف ﹶر ﹶو ﹶأ ﹾ ﹶ
ﹺمن ﹶح ﹾي ﹸث ال ﹶي ﹾع ﹶل ﹸم ك ﹶﹶام ﹶس ﱡبوا اﷲﹶ ] عﹶدﹾ ًوا [ بﹺ ﹶغ ﹾ ﹺري ﹺع ﹾل ﹴم ك ﹶﹶذلﹺ ﹶك ﹸي ﹾ ﹺ
رش ﹸك باﷲﹺ بﹺ ﹶغ ﹾ ﹺري ﹺع ﹾل ﹴم ،ﹶو ﹶر ﹸج ﹲل
ﹺ
ف فﹺ ﹺيه ﹶو ﹶر َّد ﹺع ﹾل ﹶم ﹶما ﹶأ ﹾشك ﹶﹶل ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه إﹺﱃ اﷲﹺ ﹶم ﹶﻊ ﹺوال ﹶيتﹺنﹶا ،وال ﹶي ﹾأت ﱡﹶم بﹺنﹶا
آخ ﹲذ بﹺ ﹶام ] ال [ ﹸ ﹾ
ﳜ ﹶت ﹶل ﹸ
ﹺ
ﹺ
وال يع ﹺ
جلنَّ ﹶة ،ﹶفهذا ﹸم ﹾس ﹺل ﹲم
ادينﹶا وال ﹶي ﹾع ﹺر ﹸ
ﹸﹶ
ف ﹶح َّقنﹶا ،ﹶفن ﹾﹶح ﹸن ن ﹾﹶر ﹸجو ﹶأ ﹾن ﹶي ﹾغف ﹶر اﷲﹸ ﹶل ﹸه ﹶو ﹸيدﹾ خ ﹶل ﹸه ا ﹶ
يف))).)1٨4
ﹶض ﹺع ﹲ
).)1٨3
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ﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺴﻦ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ(

ويف التقسيم ﳛيﻂ املتكلم بأقسام الﴚء ﲨيعها ،والبد أن يكون عاملا بتفاصيله

حميطا بجزئياته وال يعطي للسامﻊ ﳎاال آخر للفهم والبيان ﳑا يقوي املعاين  ،فيقﻊ

يف نفس السامﻊ موقعا حسنا ويثبت يف العقول والقلوب ) .)1٨5ومنه قوله (( :g
ون ﹺهبا ،إﹺ ﹾحلاد ًا ألولﹺي ﹺ
ﹴ
اء اﷲﹺ ؛ ﹶو ﹸم ﹶواال ًة ألﹶعﹾدﹶ ﹺاء اﷲﹺ ))). )1٨٦
ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ
إﹺ َّن ألﹶ ﹾه ﹺل الن ﹺَّار ﹶعال ﹶمات ﹸي ﹾع ﹶر ﹸف ﹶ ﹶ
إن من حماسن التقسيم استيفاء األقسام بأن تكون القسمة شاملة ﲢتوي عﲆ

ﲨيﻊ أنواع التقسيم مستوعبة األقسام ﱂ ﲣل بﴚء منها) ،)1٨7وهو ((ينبﺊ عن الدقة

يف الكالم واإلحاطــة بالﴚء من ﲨيﻊ جوانبه حيث يفهم أﴎاره فيظهرها))
رش ﹸة ﹶأ ﹾش ﹶيا ﹶء ﹶب ﹾع ﹸض ﹶها ﹶأ ﹶشدﱡ ﹺمن ﹶب ﹾع ﹴ
ﺾ:
وأي إحاطة وتقسيم أدق من قولـه ((: gﹶو ﹶأ َّما ﹶع ﹶ ﹶ
ﹶف ﹶأ ﹶشـدﱡ ﹶﳾ ﹴء ﹶخ ﹾل ﹸق اﷲﹺ احلجر و ﹶأ ﹶشدﱡ ﹺمن احلج ﹺر احل ﹺديدﹸ  ،و ﹶأ ﹶشدﱡ ﹺمن احل ﹺد ﹺ
يد الن ﹸَّار ،ﹶو ﹶأ ﹶشدﱡ
ﹶ
ﹶ ﹶﹶ ﹶ
ﹶ
ﹶ ﹶ ﹶ
ﹾ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
يح ،ﹶو ﹶأ ﹶشدﱡ من ﹺ
اب ﹺ
الس ﹶح ﹺ
الر ﹺ
يح
الر ﹸ
الس ﹶح ﹸ
اب ،ﹶو ﹶأ ﹶشدﱡ من َّ
من الن ﹺَّار ا ﹶملا ﹸء ،ﹶو ﹶأ ﹶشدﱡ من ا ﹶملاء َّ
()1٨٨

ت ا ﹶملو ﹸت ،و ﹶأ ﹶشدﱡ ﹺمن ا ﹶملو ﹺ
ت ،و ﹶأ ﹶشدﱡ ﹺمن م ﹶل ﹺك ا ﹶملو ﹺ
ا ﹶمل ﹺل ﹸك ،و ﹶأ ﹶشدﱡ من ا ﹶمل ﹺل ﹺك م ﹶل ﹸك ا ﹶملو ﹺ
ت
ﹾ
ﹶ
ﹾ
ﹾ
ﹶ
ﹾ
ﹶ
ﹶ
ﹶ
ﹶأ ﹾم ﹸر اﷲﹺ ))).)1٨9

واﲣذ اإلمام احلسن  gالتقسيم طريقا إليصال املعنى إﱃ متلقيه بأحسن صورة،

وأوجز لفﻆ ((وما البالغة إال إيصال املعنى إﱃ القلب بأحسن صورة من اللفﻆ))
العر ﹺاق ،إﹺ َّنه س ﹺ
ﹺ
))190
خ ﹶي بﹺنﹶ ﹾف ﹺﴘ ﹶعنﹾكﹸم ﹶث ﹲ
الث :ﹶق ﹾت ﹸلكﹸم ﹶأ ﹺيب،
ﹸ ﹶ
 .ومنه قوله (( :gﹶيا ﹶأ ﹾه ﹶل ﹶ
و ﹶطعنﹸكﹸم إﹺياي ،وانﹾتﹺهابكﹸم مت ﹺ
ﹶاعي))). )191
َّ
ﹶ ﹾ
ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ

((يف أسلوب التقسيم تفصيل بعد إﲨال وإيضاح بعد إهبام حيث يذكر املتعدد ثم

تفصيل أحواله أو يذكر الﴚء وتستوﰱ أقسامه فيزداد املعنى بذلك فخامة وتأكيدا

لكونه ذكر مرتني عﲆ هيﺌتني ﳐتلفتني))) )192أحدﳘا :عندما يكون ﳎمال فيحمل

مفصال فيﺆدي كل قسم منه جزءا من
داللة كلية مكثفة ،وثانيهام :عندما يكون َّ
الق ﹶع ﹾرش  :ﹺصدﹾ ﹸق ال ِّلس ﹺ
ﹶارم األﹶ ﹾخ ﹺ
ان ،ﹶو ﹺصدﹾ ﹸق
ﹶ
الداللة الكل ّية ومنه قوله  (( : gﹶمك ﹺ ﹸ
ﹲ
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ﹺ
ﹺ
ﹺ
ال ﹶب ﹾأ ﹺ
الر ﹺح ﹺم‹ ،
السائ ﹺل ،ﹶو ﹸح ﹾس ﹸن اخلﹸ ﹸل ﹺق ،ﹶوا ﹸملكﹶا ﹶف ﹶأ ﹸة بﹺ َّ
الصنﹶائﻊﹺ ،ﹶوص ﹶل ﹸة َّ
س ،ﹶوإﹺ ﹾع ﹶطا ﹸء َّ
الضي ﹺ
اح ﹺ ﹺ
ار ،ومع ﹺر ﹶف ﹸة احل ِّق لﹺلص ﹺ
))193
ف ،ﹶو ﹶر ﹾأ ﹸس ﹸه َّن احلﹶ ﹶيا ﹸء))
ب ،ﹶوق ﹶر َّ ﹾ
َّ
ﹶوالت ﹶَّذ ﹸم ﹸم ﹶع ﹶﲆ اجلﹶ ﹺ ﹶ ﹶ ﹾ
ﹶ

ووضح بعد إهبام دون أن تتداخل أقسامه بعضها يف بعﺾ عﲆ الرغم
وفصل َّ
فأﲨل َّ

من دقتها وسهولة أن يكون بعضها ضمن بعﺾ ملن ال يملك عنان القول والقدرة

عﲆ التفنن بأساليــبه .

((ويف التقسيم تناسق صوﰐ بديﻊ ينشأ من اجلمل املتساوية واألقسام املحددة وما فيها
َّاس ﹶأ ﹾر ﹶب ﹶع ﹲة :ﹶف ﹺمن ﹸﹾهم ﹶم ﹾن ﹶل ﹸه ﹶخ ﹲ
الق
من توازن وسجﻊ غالبا)) ) .)194نحو قوله(( :gإﹺ َّن الن ﹶ

الق ،ﹶو ﹺمن ﹸﹾهم ﹶم ﹾن ﹺ ﹶل ﹾي ﹶس ﹶل ﹸه ﹸخ ﹸل ﹲق ﹶوال ﹶخ ﹲ
ﹶو ﹶل ﹾي ﹶس ﹶل ﹸه ﹸخ ﹸل ﹲق ،ﹶو ﹺمن ﹸﹾهم ﹶم ﹾن ﹶل ﹸه ﹸخ ﹸل ﹲق ﹶو ﹶل ﹾي ﹶس ﹶل ﹸه ﹶخ ﹲ
الق
اك ﹶأ ﹾف ﹶض ﹸل الن ﹺ
ﴍ الن ﹺ
الق ﹶف ﹶذ ﹶ
 ﹶف ﹶذ ﹶو ﹺمن ﹸﹾهم ﹶم ﹾن ﹶل ﹸه ﹸخ ﹸل ﹲق ﹶو ﹶخ ﹲَّاس)) (.)195
َّاس ﹶ
اك ﹶأ ﹶ ﱡ
ويعد التقسيم من عوامل ترابﻂ النص واﲢاد أجزائه ،فأوله وآخره مرتابطان .وكل

كلمة فيه آخذة بعنق صاحبتها إذ الفائدة متوقفة عﲆ الكالم ﲨيعه واالنتهاء منه).)19٦
ومنه قوله  gيف آداب املائدة :ﹺ
((يف ا ﹶمل ﹺائدﹶ ﹸة ا ﹾثنﹶتﹶا ﹶع ﹶرش ﹶة ﹺخ ﹾصل ﹲة ﹶ ﹺ
ب ﹶع ﹶﲆ ك ِّﹸل ﹸم ﹾس ﹺل ﹴم
ﳚ ﹸ
ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
يب ،ﹶف ﹶأ َّما ال ﹶف ﹾر ﹸض:
ﹶأ ﹾن ﹶي ﹾع ﹺر ﹶف ﹶها ،ﹶأ ﹾر ﹶب ﹲﻊ من ﹶﹾها ﹶف ﹾر ﹲض ،ﹶو ﹶأ ﹾر ﹶب ﹲﻊ من ﹶﹾها ﹸسنَّ ﹲة ،ﹶو ﹶأ ﹾر ﹶب ﹲﻊ من ﹶﹾها ت ﹾﹶأد ﹲ
والر ﹶضا ،والت ﹾَّس ﹺم ﹶي ﹸة ،ﱡ
وس
الو ﹸضو ﹸء ﹶق ﹾب ﹶل ال َّط ﹶعا ﹺم ،واجلﹸ ﹸل ﹸ
السنَّ ﹸة ﹶف ﹸ
والشك ﹸﹾر ،و ﹶأ َّما ﹸ
ﹶفا ﹶمل ﹾع ﹺر ﹶف ﹸةِّ ،

ﹺ
ﹺ
ب األﹶ ﹾي ﹶ ﹺ
ﹶع ﹶﲆ اجلﹶانﹺ ﹺ
يب فاألﹶك ﹸﹾل
ﴪ ،واألﹶك ﹸﹾل بﹺ ﹶثالث ﹶأ ﹶصابﹺﻊ ،ﹶو ﹶل ﹾع ﹸق األﹶ ﹶصابﹺﻊ ﹺ .ﹶو ﹶأ َّما الت ﹾَّأد ﹸ
الش ﹺديدﹸ  ،و ﹺق َّل ﹸة النَّ ﹶظ ﹺر ﹺيف وج ﹺ
وه الن ﹺ
ﹺﳑَّا ﹶي ﹺل ﹶ
يك ،ﹶوت ﹾﹶص ﹺغ ﹸري ال ﱡل ﹾق ﹶم ﹺة ،وا ﹶمل ﹾض ﹸﻎ َّ
َّاس)) ).)197
ﹸ ﹸ
ﹶ

ﱂ ﹸ
يأل البالغيون جهدا يف ذكر عيوب التقسيم ) ،)19٨وهي عندهم أن تكون

القسمة غري شاملة ،وال ﲢتوي عﲆ ﲨيﻊ أنواع التقسيم ،وال مستوعبة هلا كلها ،وأن

تكون أقسامه متداخلة بعضها يف بعﺾ ،وأن تتكرر ،وان يقﻊ التناقﺾ فيام بينها،
مر من الكالم ﳚد
وأن يكون بعضها مستحيال .واملتتبﻊ للنصوص التي ذكرﲥا فيام َّ

خلو تقسيامت اإلمام  gمن تلك العيوب.
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اخلاﲤة
تعددت املحسنات البديعية ومنها املقابالت يف النص الواحد عند اإلمام احلسن

 ،gكام تعددت الصور الفنية ،لذلك كانت متداخلة فيام بينها ومنها تداخل الطباق
واملقابلة يف كالمه ، gإذ تعطي املقابلة للكالم نو ًعا من القوة والتأثري يف النفس،

ورونقا وهباء وتوضحه ،وﲡعل فيه تالمحا وارتباطا ،ألن املعاين تستدعي بعضها

واضحا قو ًيا
ﻇهورا
بعضا استدعاء تشابه أو تضاد ،كذلك يظهر املعنى يف املضمون
ً
ً
مرتاب ًطا فتتضح خصائص املتقابالت وتتحدد معانيها ،وهبذا َّ
فﺈن هذا اللون البديعي

يعمل عﲆ تعميق املعنى ،ألنه يضفي عليه جدة وطرافة ملا ﳛدثه من تشويق عند
السامﻊ ،إذ َّ
املحسنات البديعية البليغة لتأكيد بالغة القول ،وهبذا
إن اجلمﻊ من
ِّ

ﲡسدت بعﺾ أطر البالغة يف :اإلﳚاز واالختصار والتشويق ،وترتيب األفكار
ّ

وتنظيمها ،والتامثل الداليل واالنسجام التعبريي والداليل بني عنارصها ،كذلك َّ
أن
حرص أقسام الﴚء واستيفاءها بالذكر له أثر جليل يف تثبيت املعاين وﲤكينها ،ألنه

ﳛيﻂ بالﴚء من كافة أقسامه وﳛرص ﲨيﻊ وجوهه نحو ترسيﺦ القيم البالغية.
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اﳍواﻣﺶ

) )1تنظر هذه التسمية يف ﴎ الفصـاحة  ،200:واإليضاح يف علوم البالغـة  ، 317 :والتلخيص
يف علوم البـالغة  ٨٦:وﴍح التلخيص  ، ٦13:والتعريفات  ، ٨4:وكتاب الكليات 277 :

 ،والبالغة العربية يف ضوء منهج متـكامل  ٦7،والبالغة االصطالحية  ،290 :وبغية اإليضاح
لتلخيص املفتاح  ، 4/4:ودراسات منهجية يف علم البديﻊ ، 33:

) )2ينظر  :الوساطة  ،47:والصناعتني ، 307:والعمدة  ، 5/2:ومفتاح العلوم  ، 423:واجلامـﻊ
الكبري  ، 3٦3 :واملثل الـسائر  ،143/3:واإليضاح يف علوم البالغة  ، 317 :والتلخيص يف

علوم البالغة  ، ٨٦:وﴍح التلخيص  ،٦13:واملطـول ،٦53:والتعريفات  ، ٨4والتحبري 2٨7:
 ،والبالغة العربية يف ضوء منهج متكامل  ،٦7:والبالغة االصطالحية  ، 290 :وبغية اإليضاح
لتلخيص املفتاح ، 4/4:ودراسات منهجية يف علم البديﻊ 33:

) )3ينظر :اإليضاح يف علوم البالغة  ، 317:والتلخيص يف علوم البالغة  ، ٨٦:وﴍح التلخيص
، ٦13:واملطول  ، ٦53 :والبالغة االصطالحية  ، 290:وبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح، 4/4:
ودراسات منهجية يف علم البديﻊ 33:

) )4ينظر  :نقد الشعر  ، 147و العمدة  ، 5/2:واملطول  ، ٦53 :والتعريفات  ، ٨4:ودراسات
منهجية يف علم البديﻊ 33:

) )5ينظر  :أﴎار البالغة  ،2٦ :واملطول ،٦53 :والتعريفات  ، ٨4:وعبد القاهر اجلرجاين

بالغته ونقده  ،1٦7:ودراسات منهجية يف علم البديﻊ  ، 33:والبالغة العربية أسسها وعلومها
وفنوهنا 37٨/ 2:

) )٦إال قدامة فﺈنه ﳚعل اجتامع املعنيني يف لفظة واحدة مكررة طباقا ،ينظر  :نقد الشعر  147:ـ
 ،14٨والصناعتني  307 :والعمدة 5/2:

) )7اإليضاح يف علوم البالغة 317 :ـ ، 31٨وﳐترص السعد  ، 3٨5 :وينظر  :الصناعتني:
 ،307والعمدة  ، 5/2 :وسـر الفصاحة  ، 200 :ومفتاح العلوم  ،423واجلامﻊ الكبري3٦3:

 ،واملثل السائر ،143/3:وحسن التوسل إﱃ صناعة الرتسل  ،199:واإلشارات والتنبيهات:
 ،207وﴍح التلخيص  ،٦13:والتعريفات  ، ٨4:والتحبـري  ، 2٨7:و بالغة القـرآن دراسة

توثيقية فنية  ، 252:وعبد القاهر اجلرجاين بالغته ونقده  ،1٦7:وبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح
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 ،4/4:واملعـجم املفصل يف علوم البالغة  59٦:ـ  ، 59٦وعلوم البالغة (د.امحد مصطفى
املراغي) ، 320::والفنون البالغية يف سـورة هود  ٨3:بحث يف املجلة العلـمية جلامعة امللـك
فيصل ( العلوم اإلنسانية واإلدارية ) .مج،5ع 1425 ،2هـ = 2004م

) )٨ينظر  :البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا 377/2:
) )9ينظر  :دراسات منهجية يف علم البديﻊ 33:
) )10أﴎار البالغة  ،2٦:وعبد القاهر اجلرجاين بالغته ونقده 1٦7:
) )11ينظر  :الوساطة  47 :ـ 4٨
) )12البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا 37٨/2:
) )13ﴎ الفصاحة 200 :ـ201
) )14ينظر  :نقد الشعر 147:
) )15ينظر  :دراسات يف البالغة العربية 1٦2 :
) )1٦ينظر  :دراسات يف البالغة العربية  ، 1٦٦ :والبالغة العربية يف ضوء منهج متكامل ، ٦7:
و اإليضاح يف علوم البالغة  ، 319 :والتلخيص يف علوم البالغة  ، ٨٦:وﴍح التلخيص ٦14:
ـ  ، ٦1٦والبالغة العربية يف ضوء منهج متكامل  ٦7 :والبالغة االصطالحية  290 :ـ ، 292
وبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح 7/4 :

) )17ينظر  :اإليضاح يف علوم البالغة  ، 319 :وبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح  ، 7/4 :وينظر:

التلخيص يف علوم البالغة ، ٨٦ :وﴍح التلخيص ٦14 :ـ  ، ٦1٦والبالغة العربية يف ضوء
منهج متكامل  ، ٦٨ ،٦7 :وبغية اإليضـاح لتلخيص املفتاح 7/4 :

) )1٨ينظر:ﲢرير التحبري ، 111 /2:وأضاف ابن أيب األصبﻊ قسام ثالثا سامه طباق الرتديد ﲢرير
التحبري ،111 /2:بديﻊ القران5٦:
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) )19ينظر  :اإليضاح يف علوم البالغة  ، 319 :وﴍح التلخيص  ٦14:ـ  ، ٦1٦وبغية اإليضاح
لتلخيص املفتاح 7/4 :

) )20ينظر  :اإليضاح يف علوم البالغة ، 319 :وﴍح التلخيص  ٦14:ـ  ، ٦1٦وبغية اإليضاح
لتلخيص املفتاح  ، 7/4 :ودراسات يف البالغة العربية 1٦5 :

) )21الدعوات ، 91:وبحار األنوار  ، 20٦ / 91 :وصحيفة احلسن 50 : g
) )22مناقب آل أيب طالب  ،1٨0/ 3 :وبحار األنوار  ،339 / 43 :واألنوار البهية  ،٨7 :وأدب
الضيافة 31 :

) )23مناقب آل أيب طالب  ، 1٨1 /3 :وبحار األنوار  ، 340 /43 :وموسوعة كلامت اإلمام
احلسن 2٨7/2 : g

) )24مناقب آل أيب طالب  ، 1٨3 /3 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن  ، 2٦2/2 : gواحلسن
بن عيل ٨5: g

) )25نزهة الناﻇر وتنبيه اخلاطر  ، 73 :وكشف الغمة  ،195 / 2 :والعدد القوية  ،3٨ :وبحار
األنوار 112 / 75 :

) )2٦ﴍح هنج البالغة  ،12 / 14 :وبحار األنوار  ،٨٨ / 32والدرجات الرفيعة يف طبقات
الشيعة 2٦4 :

) )27نزهة الناﻇر وتنبيه اخلاطر  ، 71 :وكشف الغمة  ، 1٨٨ /2:والعدد القوية 37 :
) )2٨نزهة الناﻇر وتنبيه اخلاطر  ، 72 :والعدد القوية  ، 37 :وبحار األنوار 113/75 :
) )29نزهة الناﻇر وتنبيه اخلاطر  ، 71:والعدد القوية  ، 37 :وموسوعة أحاديث أهل البيت :
34٦

) )30نزهة الناﻇر وتنبيه اخلاطر  ، 73 :وكشف الغمة 19٦/2 :
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) )31ﴍح هنج البالغة  ، 13/14 :وبحار األنوار  ، ٨9/32 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن
٦2/1: g

) )32تفسري فرات الكويف  ، 19٨ :و األمايل الشيﺦ الطوﳼ ،270 :
) )33اإلمامة والسياسة  ، 142 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 170/1 : g
) )34نزهة الناﻇر وتنبيه اخلاطر  ، 72 :و العدد القوية  ، 3٨ :و بحار األنوار ، 114/75 :
) )35الدر النظيم  ، 504 :والعدد القوية  ، 32 :وبحار األنوار 35٨/ 43:
) )3٦اخلرائج واجلرائح  ،574 / 2 :وبحار األنوار  ،43 / 44 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن
 97/1 : gـ9٨/1

) )37األمايل ( الشيﺦ الطوﳼ )  ، 270 :والدر النظيم ، 50٨ :
) )3٨األمايل  ، ٨3 :وأهل البيت يف الكتاب والسنة  ، 492 :ونزهة الناﻇر وتنبيه اخلاطر 73:
) )39نزهة الناﻇر وتنبيه اخلاطر  ، 72 :والعدد القوية  ، 3٨ :وبحار األنوار 114/75 :
) )40معاين األخبار  ، 390 :وبحار األنوار  ، 129 / ٦ :وميزان احلكمة 2973 / 4 :
) )41ينظر  :وﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ 30:
) )42ينظر  :التحبري،2٨٨:واإلتقان يف علوم القرآن، ،25٦/2:ووﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ30:
) )43ينظر  :اإليضاح يف علوم البالغة 322 :
( )44ينظر  :الربهان يف علوم القرآن  ، 45٨/3:ويف وﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ (( 30 :املقابلة

اعم من املطابقة ))

) )45ينظر  :بديﻊ القران  ، 5٦:والربهان يف علوم القرآن  ، 45٨/3:ووﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ
 ، 30:وفن البديﻊ 50:
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) )4٦وﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ 30:
) )47بديﻊ القران ، 5٦:والربهان يف علوم القرآن  ، 45٨/3:ودراسات يف البالغة العربية :
 ، 172وفن البديﻊ  49:ويلحﻆ أن كون املقابلة بغري األضداد هو رأي املتوسعني يف مفهوم
املقابلة

) )4٨فن البديﻊ 49:
) )49ينظر  :مفتاح العلوم 424:
) )50ينظر  :اإليضاح يف علوم البالغة  ، 322 :و دراسات منهجية يف علم البديﻊ ٦1:
) )51ينظر  :دراسات منهجية يف علم البديﻊ 59:
) )52ينظر  :الصناعتني ، 337 :وذهب إﱃ هذا املذهب من املحدثني د.رفيق خليل عطوي يف
صناعة الكتابة 127:

) )53ينظر  :العمدة 20 ، 19 /2
) )54ينظر  :بديﻊ القرآن  ، 5٦:ودراسة منهجية يف علم البديﻊ ٦2:
) )55ينظر  :دراسات منهجية يف علم البديﻊ ٦3 :
) )5٦مفتاح العلوم 424:
) )57اإليضاح يف علوم البالغة  ،322 :وينظر :وحسن التوسل إﱃ صناعة الرتسل،202:
واإلشارات والتنبيهات ، 209:و ﳐترص السعد ،3٨٨:واإلتقان يف علوم القرآن ،25٦/2:
ووﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ  ،30:ودراسات منهجية يف علم البديﻊ  ،53:وفن البديﻊ، 49:

واملعجم املفصل يف علوم البالغة٦55 :ـ ، ٦5٦وعلوم البالغة(د.حممود امحد حسن املراغي):

322

) )5٨املصباح 192:
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) )59ينظر  :دراسات منهجية يف علم البديﻊ  ٦٦ :ـ ٦7
) )٦0ينظر  :علم البديﻊ (د .حممود امحد حسن املراغي) 71 :
) )٦1املصدر نفســـــــــــه 72 :
) )٦2دراسات منهجية يف علم البديﻊ٦٦ :
) )٦3تاريﺦ الطربي  ،121/4 :والذرية الطاهرة النبوية  ،115 :والكامل يف التاريﺦ ،400/3 :
وموسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  gيف الكتاب والسنة والتاريﺦ  ، 27٨ / 7 :واملجالس
الفاخرة يف مصائب العرتة الطاهرة 4٦ :

) )٦4الكايف 301/1 :
) )٦5ﴍح هنج البالغة  ، 12/14 :وبحار األنوار  ، ٨9 - ٨٨ / 32:والدرجات الرفيعة يف
طبقات الشيعة 2٦5 /

) )٦٦ﴍح هنج البالغة  ، 12 / 14 :وبحار األنوار  ، ٨٨ / 32 :والدرجات الرفيعة يف طبقات
الشيعة 2٦4 :

) )7٦نزهة الناﻇر وتنبيه اخلاطر  ، 72 :وﴍح هنج البالغة  ، 32٨/20:والعدد القوية 3٨:
) )٦٨نزهة الناﻇر وتنبيه اخلاطر ، 75 :وذخائر العقبى  ،141 :والعدد القوية، 40:
) )٦9مناقب آل أيب طالب  ، 1٨3/3:وبحار األنوار  ، 343/43:وموسوعة كلامت اإلمام احلسن
2٦2/2:g

( )70كتاب الوالية  ، 1٨9 :و األمايل ( الشيﺦ الطوﳼ)  ، 5٦7 :وبحار األنوار 143/10 :
(*) يف النص ( ﹶل ﹶه ﹶع ﹶل ﹾينﹶا ) والصحيح ما أثبته
) )71كتاب الفتوح  ، 2٨3 / 4 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 103/1:g
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( )72األمايل ( الشيﺦ الطوﳼ )  ، ٨3 :ومناقب آل أيب طالب  ،17٨/3 :وأهل البيت يف الكتاب

والسنة 492 :

) )73معاين األخبار  ، 390 :وبحار األنوار  ، 130/٦ :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن g
2٨5/2:

) )74ينظر  :وﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ٦9 :
) )75خزانة األدب وغاية األرب 354/1 :
) )7٦ينظر  :البالغة فنوهنا وأفناهنا علم البيان والبديﻊ 293 :
) )77البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا 440/2 :
) )7٨تكوين البالغة 33٨:
) )79اإليضاح يف علوم البالغة،329 :وﴍح التلخيص،٦2٦:وزهر الربيﻊ يف شواهد البديﻊ
،152:والبالغة االصطالحية ،334:وبغية اإليضاح لتلخـيص املفتاح  ، 23/4:ومقاييس البالغة

 ،٦9٦:ومعجم املصطلحات البالغية  ،٨7/3:وعلم البديﻊ (د .بسيوين عبد الفتاح )  ،139:و
ينظر التلخيص يف علوم البالغة  ،٨9:وﳐترص السعد ،395 :ودراسات يف البالغة العربية ،1٨3 :
وفن البديﻊ  ، ٦9 :ووﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ٦٦ :

) )٨0اإلتقان يف علوم القرآن  ،249/2:ولغة القرآن دراسة توثيقية  ، 250:وينظر :بديﻊ القرآن
159:

) )٨1التلخيص يف علوم البالغة  ، ٨9:وﴍح التلخيص  ،٦2٦وبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح:

 ،23/4ودراسات يف البالغة العربية  ،1٨3:والبالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا440/2:
 ،ووﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ ،٦٦ :وجواهر البـالغة  ،239:وعلم البديﻊ(د .بسيوين عبد الفتاح

) 139:

) )٨2ينظر  :اإليضاح يف علوم البالغة  ، 329:و التلخيص يف علوم البالغة  ، ٨9 :وحسن

٢٢٩

ﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺴﻦ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ(

التوسل إﱃ صناعة الرتسل  2٦٨ :ودراسات يف البالغة العربية  ،1٨3:ووﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ
 ، ٦٦ :وعلم البديﻊ ( د.بسيوين عبد الفتاح ) 139 :

) )٨3مناقب آل أيب طالب  ، 17٦/3 :وبحار األنوار  ، 327/43:واأللفني يف أحاديث احلسن
واحلسني 375/1 : g

) )٨4اإليضاح يف علوم البالغة  ،330:وينظر:التلخيص يف علوم البالغة  ،٨9:وحسن التوسل

إﱃ صناعة الرتسل  ، 2٦٨ :ﴍح التلخيص ،٦27:وبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح،24/4 :

ودراسات يف البالغة العربية  ،1٨3والبالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا ، 440/2:ووﳾ
الربيﻊ بألوان البديﻊ ،٦7 :وعلم البديﻊ (د.بسيوين عبد الفتاح ) 139 :

) )٨5الكايف  ، 500 / ٦ :وبحار األنوار  ، 111/44:وموسوعة كلامت اإلمام احلسنg
350/2:

) )٨٦ﲢف العقول  ، 235:وتاريﺦ مدينة دمشق  ، 2٦٨/13 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن
131/1: g

) )٨7تاريﺦ مدينة دمشق  ، 253/13:وﲥذيب الكامل  ، 235/5:وموسوعة كلامت اإلمام احلسن

324/2 : g

) )٨٨دالئل اإلمامة  ، 1٦9:ونوادر املعجزات  ، 104:وموسوعة كلامت اإلمام احلسن g

250/2:

) )٨9الكايف  ، 301/1:وإعالم الور بأعالم اهلد  ، 422/1 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن
.17٨/1: g

) )90ينظر  :ﴍح التلخيص ٦47 :
) )91اإليضاح يف علوم البالغة  ، 341:وبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح  ، 44 /4 :وفن البديﻊ
 ، ٨9:و وشـي الربيﻊ بألوان البديﻊ  ، 11٨ :وينظر التلخيص يف علوم البالغة  ،9٦:وحسن

التوسل إﱃ صناعة الرتسل  ، 221:وﴍح التلـخيص  ، ٦47 :وﳐترص السعد  ،411 :واملعجم
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املفصل يف علوم البالغة  ، ٦44 :وعلم البديﻊ (د .بسيوين عبد الفتاح) 19٨ :
) )92املصباح ، 20٦:وينظر  :ﴍح التلخيص ٦47 :
) )93وﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ  ، 11٨:وينظر  :ﳐترص السعد  ،411 :وجواهر البالغة 222 :
) )94ﲢرير التحبري  ،119 /2:ووﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ 11٨ :
) )95علم البديﻊ (د .بسيوين عبد الفتاح) 199 :
( )9٦املصباح  ، 20٦:وينظر :زهر الربيﻊ يف شواهد البديﻊ 190:
) )97ينظر :البديﻊ  ، 53:و :العمدة  ، 7٨/2وعلم البديﻊ (د .حممود امحد حسن املراغي) 101 :
) )9٨ينظر  :البديﻊ  ، 53:و العمدة  ، 7٨/2:واملصباح  ، 20٦ :وعلم البديﻊ (د .بسيوين عبد
الفتاح) 19٨ :

) )99ينظر  :املصباح 20٦:
) )100ينظر  :علم البديﻊ (د .حممود امحد حسن املراغي) 101:
) )101ينظر  :البديﻊ  ، 53:و زهر الربيﻊ يف شواهد البديﻊ  ، 190:واملعجم املفصل يف علوم

البالغة ٦44:

) )102ينظر  :البديﻊ  ، 53:و العمدة ، 79:وعلم البديﻊ (د .حممود امحد حسن املراغي) 101:
) )103ينظر  :بديﻊ القرآن  ، ٦3:وفن البديﻊ ٨9:
) )104ينظر  :علم البديﻊ (د .حممود امحد حسن املراغي) 102:
( )105ينظر:اإليضاح يف علوم البالغة ،341 :وبديﻊ القرآن  ، ٦3وﲢرير التحبري ،119/1:

ووﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ11٨:
) )10٦تكوين البالغة 319 :
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) )107اإلمامة والسياسة  ، 141/1:وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 170/1: g
) )10٨الغارات  ، ٦43/2 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 110/1: g
) )109مناقب أل أيب طالب  ، 1٨1/3:وكشف الغمة  ، 1٨3 :وبحار األنوار 341/43 :
) )110اخلرائج واجلرائح  ، 57٦/2 :وبحار األنوار  ، 45/44:وموسوعة كلامت اإلمام احلسن

124/1: g

) )111كتاب الوالية  ، 1٨5:و األمايل ( الشيﺦ الطوﳼ)  ، 5٦4:وبحار األنوار ،141/10 :

ولالستزادة ينظر :موسوعة كلامت اإلمام احلسن ،147/1 ،129/1 ،11٨/1 ،119/1:g

2٨4/2 ،270/2 ،229/2 ،1٦2/1 ،149/1

) )112علم البديﻊ ( د.بسيوين عبد الفتاح) 201 :
) )113اإليضاح يف علوم البالغة  ،3٨1 :والتلخيص يف علوم البالغة  ،114:وﴍح التلخيص:
 ،٦٦9وبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح ،114/4 :وينظر  :حسن التوسل إﱃ صناعة الرتسل :

 ،323واإلشارات والتنبيهات  ،24٦ :والتعريفات  ،49 :وزهر الربيﻊ يف شواهد البديﻊ،11٦:
واملعجم املفصل يف علوم البالغة ،194:وعلم البديﻊ (د.بسيوين عبد الفتاح )225:

) )114ﲢرير التحبري 140/2:
) )115البالغة والتطبيق 4٦1 :
) )11٦ينظر  :املثل السائـر200/3 :
) )117ينظر  :املصدر نفسـه 200/3:
) )11٨اإليضاح يف علوم البالغة 3٨3 :ـ ، 3٨4وينظر العمدة  ، ٨4/2:وﴍح التلخيص ،701:
وﳐترص السـعد ، 4٦1:

وكتاب الفوائد ، 117 :وزهر الربيﻊ يف شواهد البديﻊ  ،127:وصناعة الكتابة ،149 :ودروس
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يف البالغة العربية 1٦4:
) )119ينظر  :األلفني يف أحاديث احلسن واحلسني ،13٦/1 ،3٨5/1 ،3٨1/1، 3٨0/1: g

،3٦0/1 ،15٨/1 ،157/1

202/1 ،357/1 ،370/1 ،3٨1/1
) )120ينظر  :حياة اإلمام احلسن بن عيل ٦7/2:
) )121جنة األمان الواقية وجنة اإليامن الباقية  ، 215:وبحار األنوار ، 373/91:
) )122ﲨال األسبوع  ، 1٨0 :وبحار األنوار ، 190/٨٨:
) )123الدر النظيم  ، 507:وكشف الغمة  1٦9/2:ـ  ، 170وذخائر العقبى 139:
) )124الدر النظيم  ، 504 :والعدد القوية  ، 32:وبحار األنوار 35٨/43:
) )125ﲢف العقول  ،23٦ /وبحار األنوار109/75 :ـ ، 119وموسوعة كلامت اإلمام احلسن
332/2:g

) )12٦سنن الرتمذي  ، 55/4واملستدرك عﲆ الصحيحني 357/4:
) )127املستدرك عﲆ الصحيحني ، 71٦/1 :وينظر  :املجازات النبوية 23٨ :
) )12٨روضة الواعظني  ،420 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 34٦/2: g
) )129مسند امحد 247/ 5 :
) )130كشف الغمة  195 / 2 :و  ، 179/ 2والدر املنثور ، 7٦ / 5 :وبحار األنوار 112 / 75 :
) )131مسند الشهاب 373 - 372 / 1 :
) )132ﴍح هنج البالغة  ، 259 / 20 :ولالستزادة) ينظر  :موسوعة كلامت اإلمام احلسن :g
224/2 ،19٨/1
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) )133ﲢف العقول  ،233 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن  ، 1٦٦/1 : gوجواهر التاريﺦ :
19٨ / 3

( )134ﴍح هنج البالغة  ، 303 / 1 :وهنج البالغة ٦0 - 59 / 1 :
) )135ﲢف العقول  ،23٦ /وبحار األنوار109/75 :ـ ، 119وموسوعة كلامت اإلمام احلسن
332/2:g

ني
الر ﹶد ﹶغ ﹸة  :املا ﹸء وال ِّط ﹾ ﹸ
) )13٦ﴍح هنج البالغة  ، 24٦/٦:وهنج البالغةَّ 134 - 133 / 1 :
والو ﹶح ﹸل الكﹶثﹺ ﹸري َّ
الشديدﹸ تاج العروس 47٦/22:
ﹶ
) )137مقاتل الطالبيني  ، 40:وﴍح هنج البالغة  ، 40/1٦ :وبحار األنوار 51/44 :
) )13٨ﴍح هنج البالغة  ، 1٦3/15 :وهنج البالغة 27/3 :
) )139نزهة الناﻇر وتنبيه اخلاطر ، 7٦ :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 324/2 : g
) )140ﴍح هنج البالغة  ، 14٨ /10 :وكشف الغمة  ، 100 – 99/1:وهنج البالغة 1٦3 /2 :
) )141فصل املقال يف ﴍح كتاب األمثال ،37٦/1:وثامر القلوب يف املضاف واملنسوب،359/1:

وﳎمﻊ األمثال140/2 :

) )142ﲨهرة األمثال 152/:2
) )143الثاقب يف املناقب  ، 31٨ :والدر النظيم  ، 495 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن (ع ) :
24/1

) )144فصل املقال يف ﴍح كتاب األمثال  327/1:ـ ، 32٨واملستقﴡ يف أمثال العرب 3٨1/2
) )145ينظر  :فصل املقال يف ﴍح كتاب األمثال  327/1ـ ، 32٨واملستقﴡ يف أمثال العرب
3٨1،/2

) )14٦اخلالف  ، 497 – 49٦ / 5 :وينظر  :فصل املقال يف ﴍح كتاب األمثال 32٨/1:
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) )147ﲨهرة األمثال 334/2:
) )14٨فصل املقال يف ﴍح كتاب األمثال 32٨/1:
) )149مفاتيح العلوم 425 :
) )150اإليضاح يف علوم البالغة  ، 334 :والبالغة االصطالحية  ، 332 :وبغية اإليضاح لتلخيص

املفتاح  ، 32 /4:ودراسـات منهجية يف علم البديﻊ  ، 231 :وينظر :املصباح  ، 247 :واإلتقان يف
علوم القرآن  ، 247/2:ووﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ ٨5:

) )151البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا 417 /2:
) )152ينظر  :البالغة االصطالحية 332 :
) )153ينظر  :وﳾ الربيﻊ  ، ٨7 :والبالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا، 417 ، 415 /2:
ودراسات منهجية يف علم البديﻊ233 :

) )154دراسات منهجية يف علم البديﻊ 233 :
) )155ينظر  :البالغة واإلسلوبية عند السكاكي 392:
) )15٦دراسات منهجية يف علم البديﻊ 233 :
) )157ينظر  :وﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ ٨7 :
) )15٨البالغة واإلسلوبية عند الس كاكي 391 :
) )159تنظر  :موسوعة كلامت اإلمام احلسن  335/2: gـ 345/2
) )1٦0ﲢف العقول  ، 225 :وترﲨة اإلمام احلسن  ، 1٦٦: gوﲥذيب الكامل 242/٦ :
) )1٦1ﲢف العقول  ، 225 :وبحار األنوار ، 102/75:
) )1٦2نزهة الناﻇر وتنبيه اخلاطر  ، 71 :وكشف الغمة  ، 1٨7/2:والعدد القوية 37 :
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) )1٦3اإليضاح يف علوم البالغة  ، 334 :وخزانة األدب وغاية األرب  ، 270/2:وبغية اإليضاح
لتلخيص املفتاح  33/4:والبالغة االصطالحية333 :

) )1٦4مفتاح العلوم  ، 425 :والبالغة االصطالحية  ، 332:والبالغة واإلسلوبية عند السكاكي
379:

) )1٦5ينظر  :املثل السائر 1٦٦/3:
) )1٦٦التفسري الكبري 155/25:
) )1٦7ينظر  :املثل السائر1٦٦/3:
) )1٦٨اإلتقان يف علوم القرآن 240/2:
) )1٦9ينظر  :العمدة  ، 20 :وخزانة األدب وغاية األرب 270/2:
) )170ليس من مهمة بحثي استقصاء التعريفات ومن أراد االستزادة منها ينظر :العمدة،20 :
وخزانة األدب وغاية األرب ،270/2:واملصباح  ،212:ووﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ،90 :

ودراسات منهجية يف علم البديﻊ239:

) )171ينظر  :دراسات منهجية يف علم البديﻊ 239 :ـ 242
) )172املثل السائر 1٦7/3:
) )173موسوعة كلامت اإلمام احلسن  ، 154/1 : gوإحقاق احلق وإزهاق الباطل 211/11:
) )174الدعوات  ، 24:وبحار النوار  ، 204/٨9:وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 214/2 : g
 ،ولالستزادة ينظر  :موسوعة كلامت اإلمام احلسن 219/2 : g

) )175ﲢف العقول  ، 235:وبحار النوار  ، 10٨/75 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن : g
299/2

))17٦كشف الغمة ،194/2 :وبحار األنوار ،111/57:ومناقب اإلمامني احلسن واحلسني 41:
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) )177األمايل (الشيﺦ الطوﳼ)  ، 5٦0 :وصحيفة احلسن  ، 1٨2 : gولالستزادة ينظر موسوعة
كلامت اإلمام احلسن 33٨/2 ،324/2 ،2٨1/2، 75/1 :gـ339/2

) )7٨1مناقب آل أيب طالب ، 1٨3 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن ،2٦2/2 :gو لالستزادة
ينظر موسوعة كلامت اإلمام احلسن 324/2 : g

) )179ينظر  :مغني اللبيب 92/1 :
) )1٨0كشف الغمة  ، 194/2:وبحار األنوار  ، 111/75:وموسوعة كلامت اإلمام احلسن : g
 ، 334/2ولالستزادة ينظر :موسوعة كلامت اإلمام احلسن 332/2، 275/2 : g

) )1٨1كفاية األثر  ، 227:وبحار األنوار  ، 217/27 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن : g

 )1٨2( 19٨/1نزهة الناﻇر وتنبيه اخلاطر  ، 73 :وكشف الغمة  ، 195/2:وموسوعة كلامت
اإلمام احلسن ٦5/1 : g

) )1٨3ينظر  :دراسات منهجية يف علم البديﻊ 245 :
) )1٨4املصدر نفســــــــــــه  244 :ـ 245
) )1٨5االحتجاج  ، ٨/2:والعدد القوية  ، 50 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 2٨1/2 : g
– 2٨2/2

) )1٨٦ينظر  :وﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ 91:
) )1٨7ﴍح هنج البالغة  ، 27/1٦:وبحار األنوار  ، 102/44:وموسوعة كلامت اإلمام احلسن

1٨2/1 : g

) )1٨٨ينظر  :الصناعتني  ، 343 :وﴎ الفصاحة  ، 235 :واملثل السائر  1٦٨:ـ 172
) )1٨9وﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ 91:
) )190اخلصال  ، 441:وﲢف العقول  ، 320:وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 75/1 : g
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) )191وﳾ الربيﻊ بألوان البديﻊ 91:
) )192تاريﺦ الطربي  ، 122/4 :و ترﲨة اإلمام احلسن  ، 173 : gوموسوعة كلامت اإلمام
احلسن 132/1 : g

) )193دراسات منهجية يف علم البديﻊ 244 :
) )194تاريﺦ اليعقويب  ، 22٦/2 :وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 339/2 – 33٨/2 : g
) )195دراسات منهجية يف علم البديﻊ 245 :
) )19٦تاريﺦ مدينة دمشق  ، 254 /13 :وترﲨة اإلمام احلسن  ، 1٦0 : gوكنز العامل 270/1٦:
) )197ينظر  :دراسات منهجية يف علم البديﻊ 245 :
) )19٨اخلصال  ، 4٨5 :والدعوات  ، 137 :وتنظر  :موسوعة كلامت اإلمام احلسن 319/2 : g
( )199ينظر:الصناعتني  ،341 :وﴎ الفصاحة 235 :ـ ،241واملثل السائر ، 2٨٨/2:ودراسات

منهجية يف علم البديﻊ245 :
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قائمة املصادر واملراجﻊ:
 -.1اإلتقان يف علوم القرآن ،عبد الرمحن بن
أيب بكر جالل الدين السيوطي ،ﲢقيق حممد
أبو الفضل إبراهيم  ،اهليﺌة املرصية العامة
للكتاب1394 ،هـ 1974 /م  ،دار هنضة
مرص للطباعة والنرش والتوزيﻊ ،القاهرة.
-.2األمايل ،الشيﺦ الطوﳼ ،مصادر احلديث
الشيعية ـ القسم العام،ﲢقيق :قسم الدراسات
اإلسالمية  -مﺆسسة البعثة ،ط1414 ،1م.
-.3بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة

األطهار ،حممد باقر املجلﴘ ، ،أصفهان،
د.ت.

-.4بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم
البالغة ،عبد املتعال الصعيدي ،مكتبة ال:
السابعة عرش142٦ :هـ.2005-
-.5خزانة األدب وغاية األرب ،ابن حجة
احلموي ،تقي الدين أبو بكر بن عيل بن عبد
اﷲ احلموي األزراري،عصام شقيو ،دار
ومكتبة اهلالل-بريوت ،دار البحار-بريوت،
2004م.
-.٦ﴍح التلخيص يف علوم البالغة ،حممد
بن عبد الرمحن القزويني ،تر:حممد هاشم،
ط ،1دار اجليل للطبﻊ والنرش والتوزيﻊ.
-.7الصناعتني ،أبو هالل احلسن بن عبد

اﷲ بن سهل بن سعيد بن ﳛيى بن مهران
العسكري ،ﲢقيق عيل حممد البجاوي وحممد
أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العرصية – بريوت
1419
-.٨العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ،أبو عﲆ
احلسن بن رشيق القريواين األزدي ،ﲢقيق
حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار اجليل ،ط،
اخلامسة 1401 ،هـ 19٨1 -م.
-.9املثل السائر يف أدب الكاتب  ،ضياء الدين
بن األثري ،نرص اﷲ بن حممد ،ﲢقيق أمحد
احلويف ،د.ت.
 -.10مفتاح العلوم ،يوسف بن أيب بكر بن
حممد بن عيل السكاكي اخلوارزمي احلنفي أبو
يعقوب  ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان
،ط :الثانية 1407 ،هـ 19٨7 -م.
-.11موسوعة كلامت اإلمام احلسن ،gجلنة
احلديث يف معهد باقر العلوم  ،gط  ،1ربيﻊ
الثاين 1423م.
-.12نقد الشعر ،قدامة بن جعفر ،مطبعة
اجلوانب – قسطنطينية ،ط.1302 ،1

-.13الوساطة بني املتنبي وخصومه ،عيل بن
عبد العزيز اجلرجاين ،ﲢقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم  -عيل حممد البجاوي – 13٨٦ ،
.19٦٦
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