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 ومىذج اإلجابت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

: إجابت السؤال األول

 .اذكر الممارسات النقدية في العصر الجاىمي: س

: بالصياغة واختيار مفرداتو المغوية؛ حيث قال»لقد انتقد النابغة شعر حسان جيتين، تتصل الجية األولى 
وىو جمع يدل عمى الِقمَّة، ومجال الفخُر كان يقتضيو إظيار الكثرة، مبالغة في الكرم بأن يأتي بجمع " لجفناتا"

؛ ألن الضيف "َيْبرقن بالدُّجى: "، وأحسن منو أن يقول"يمَمْعَن بالضحى: "، كما عاب عميو قولو"الجفان: "التكسير
يجرين أو : وكان حقو أن يقول «ألنو يدل عمى قمة القتل" دًمايقطرن من نجدة : "وأيًضا قولو. بالميل أكثر طروًقا
 .يسمن من جدة دًما

بالمعنى العام لسياق الفخر، »فيي تتصل " حسان"من أجميا قول " النابغة"أما عن الجية الثانية التى انتقد 
 «الفخر بآبائو، وافتخر بمن ولَدْت نساؤه" حسان"حيث ترك 

ألنيم صبروا عمى قصائدىم حواًل " عبيد الشعر"، سموا بــ "كعب بن زىير"، "يرزه"، "الحطيئة"، "أوس بن حجر"
كاماًل دون كمل أو ممل لتخرج في أبيي صورة إلى الناظرين إلييا، أو المقبمين عمييا بالفحص والنقد، ولذا 

 ."الحوليات"سميت قصائدىم بــ 
الروي ـ ومعروٌف أن الروي ىو الحرف الذي ىو عيٌب من عيوب القافية، يظير عند اختالف حركة : واإلقواء

وقد . «وذلك أن يختمف إعراب القوافي فتكون قافية مرفوعة وأخرى مخفوضة أو منصوبة»تبنى عميو القافية ـ 
:  النابغة الذبياني وذلك فى قولوظهر فى شعر 

ِد *** أمن آِل ميََّة رائٌح أو ُمغتِد  عجالَن ذا زاٍد وغيَر ُمزوَّ



وبذلك خبَّرنا الغراُب األسوُد *** رُح أنَّ رحمتنا غًدا زَعَم الَبوا
 
 .المرحمة األولى فى تاريخ البالغة العربية: س

 
مرحلة النشأة والظهور .. المرحلة األولى 

بل كانت رلرد أفكار . إف شأف البالغة شأف أي علم آخر، إذ مل تنشأ مكتملة بعلومها ومباحثها ادلتعارؼ عليها اآلف
ففي القرف الثاين اذلجري حتديًدا ظهرت البالغة وكانت عبارة عن شذرات . جاءت متشابكة مع غَتىا من علـوومالحظات، 

ويوجز الطاىر بن عاشور تاريخ علم . متناثرة ىنا وىناؾ يف كتب علـو القرآف، وىف كتب النحو، وىف كتب شرح الشعر ونقده
: البالغة فيقوؿ

 القرآف عند بياف أعجازه وىف كتب شرح الشعر ونقده وزلاضرات األدباء من أبناء كاف ىذا العلم منثورًا ىف كتب تفسَت»
 «القرف الثاين من اذلجرة، فألف أبو عبيدة معمر بن ادلثٌت كتابو رلاز القرآف

كــتــاب مــجـاز الــقــرآن  
، بل يهتم بإعرابو والتعليق ىو كتاب موسوعي، ال يقتصر على تفسَت القرآف وحسب، "ألىب عبيدة" "رلاز القرآف"اب كت

تشبيو ػ : )على صوره التعبَتية، ولكنو يف كثَت من األحياف ال يسمي الظواىر البالغية بأمسائها ادلتعارؼ عليها اآلف مثل
ظة داللتها ادلتعارؼ عليها بالغًيا، ولكنها لف" رلاز"ولكن يُطلق عليها لفظة رلاز، وال يقصد بلفظة (. إخل...استعارة ػ كناية 

زلمد فؤاد سزكُت ػ زلقق .ويذكر د. عامة يستخدمها أبو عبيدة قاصًدا هبا الطريقة أو األسلوب الذي يتبعو القرآف يف تعبَتاتو
غريبو "، و"معناه كذا"، و"تفسَته كذا"، و"رلازه كذا: "يستعمل يف تفسَته لآليات ىذه الكلمات»الكتاب ػ أف أبا عبيدة 

عنده عبارة عن الطرؽ " اجملاز"على أف معانيها واحدة أو تكاد، ومعٌت ىذا أف كلمة " لو كذاتأوي"، و"تقديره كذا"، و"كذا
 «اليت يسلكها القرآف ىف تعبَتاتو، وىذا ادلعٌت أعم بطبيعة احلاؿ من ادلعٌت الذي حدده علماء البالغة لكلمة اجملاز فيما بعد

تناثر فيو أوجو وصور بالغية، ويظهر ذلك ىف قصة لنشأة، دلا ىف مرحلة اكتب اؿ برزأمن " رلاز القرآف"إذف يعدُّ كتاب 
:  يف معجم األدباء" ياقوت احلموي"تأليف الكتاب، اليت أوردىا 

واستأذنت عليو  ىػ، فقدمت إىل بغداد188الفضل بن الربيع إىل البصرة يف اخلروج إليو سنة  أرسل إإّ :  قاؿ أبو عبيدة»
عالية ال يرتقى إليها إال على  ويل عريض يف بساط واحد قد مؤله، ويف صدره فرشفأذف إ، ودخلت وىو يف رللس لو ط

 ؟  أتعرؼ ىذا:  وقاؿ لو. جانيب مث دخل رجل يف زي الكتَّاب لو ىيئة فأجلسو إىل...  كرسي وىو جالس عليها
 .ال:  قاؿ
 .جل وقرظو لفعلو ىذالو الر أقدمناه لنستفيد من علمو، فدعا. ىذا أبو عبيدة عالمة أىل البصرة:  قاؿ

 إين كنت إليك مشتاقاً وقد سئلت عن مسألة أفتأذف إ أف أعرفك إياىا؟:  قاؿ إ
 . ىات:  قلت



. وىذا مل يعرؼ مبا قد عرؼ مثلو، واإليعادوإمنا يقع الوعد (. َكأَنَُّو ُرؤوُس الشََّياِطُتِ  طَْلُعَها: ) قاؿ اهلل تعاىل: قاؿ
  : ىل قدر كالمهم، أما مسعت قوؿ امرئ القيسإمنا كلم اهلل العرب ع:  فقلت

 ومسنونة زرؽ كأنياب أغواؿ **أيقتلٍت وادلشريفُّ مضاجعي
 وىم مل يروا الغوؿ قط، ولكنو دلا كاف أمر الغوؿ يهوذلم أوعدوا بو، فاستحسن الفضل ذلك، واستحسنو السائل،

البصرة عملت  فلما رجعت إىل. ، ودلا حيتاج إليو من علمواعتقدت من ذلك اليـو أف أضع كتاباً يف القرآف دلثل ىذا وأشباىو
بن داود  إمساعيلإبراىيم بن  ىو من كتاب الوزير وجلسائو يقاؿ لو:  كتايب الذي مسيتو اجملاز، وسألت عن الرجل فقيل إ

 «"الكاتب
" رلاز القرآف: "تأليف كتابوىػ، وأف ادلسألة اليت دعتو إىل 188فأبو عبيدة يذكر أنو قدـ من البصرة إىل بغداد يف سنة 

وديكن بسط القوؿ . ىي مسألة بالغية، تدخل كما ىو واضح يف مباحث علم البياف اآلف، حيث تقع يف مبحث التشبيو
:  وشرح ىذه ادلسألة بشكل أكثر تفصيالً 

 ﴾َكأَنَُّو ُرؤوُس الشََّياِطُتِ  طَْلُعَها﴿: دار حديث عن اآلية القرآنية" الفضل"يف رللس 
وردت ىذه اآلية يف وصف شجرة من أشجار جهنم، ىي شجرة الزقـو وىى طعاـ أعده اهلل ألىل النار، فقد ًب وقد 

وحنن مل نشهد الشيطاف وال رأسو حىت نتصور الشكل " الشََّياِطُتِ  ُرؤوسُ "أي ما خيرج من مثارىا، بأنو مثل " طَْلُعَها"تشبيو 
. القبيح لطلع ىذه الشجرة

: السُت سؤاالً أليب عبيدة، مفادهاس فقد وجو أحد اًفوعلى ىذا األس
، ولكن يف اآلية الكردية  شّبو اهلل عز وجّل  من ادلألوؼ أف يتم تشبيو الغائب باحلاضر، وادلخفي بادلرئي، واجملهوؿ بادلعلـو

ىنا ػ غائباف وسلفياف فادلشبو وادلشبو بو ػ ( رؤوس الشيطاف: )بشيء رلهوؿ وىو( طلع شجرة الزقـو: )شيًئا رلهوالً وىو
ورلهوالف للمتلقي فكيف ذلك؟ 

العرب قد استقر يف كالمها أف الشيطاف قبيح ادلنظر وكذلك الغوؿ، : وقد أجاب أبو عبيدة على سؤاؿ السائل بأف
فأصبحت  تشبو بو كل شيء قبيح فتقوؿ ىذا  وجهو  قبيح كوجو الشيطاف وىذا رأسو قبيح كرأس الشيطاف، مث استشهد 

: حة كالمو ببيت امرئ القيس وىوعلى ص
شَريفُّ ُمضاِجعي

َ
َوَمسنونٌَة ُزرٌؽ َكأَنياِب أَغواِؿ ** أَيَقتُػُلٍت َوادل

الرمح بناب الغوؿ، فرزلو أو األسهم اليت حيملها معو مسنونة، وحادة كأنياب الغوؿ، وال يوجد " امرؤ القيس"فقد شبو 
. سهم ادلسنونة باألنياب احلادةغوؿ مرئي يف الواقع لنتصور أنيابو، أو نشبو األ

إال أف الشاىد انو شبو ىذه األسهم أو ىذا الرمح يف حدتو بناب الغوؿ مع أف العرب ال تعرؼ ناب الغوؿ إال أنو  قد  
. استقر يف أذىاهنا أنو حاد



 واالستعارةكالتشبيو  الفنوف البالغية بعض ػاللغوية  تراكيبواؿ لتفسَتإىل جانب العناية با ػ "رلاز القرآف"ويضم كتاب 
وفيما يلي ديكن عرض رلموعة من الشواىد البالغية ادلبثوثة يف كتاب  والتأخَت وغَتىا واجملاز والكناية واالستفهاـ والتقدمي

 ".رلاز القرآف"
 

 =================================================================================
دراستك لشروط الفصاحة، استخرج العيوب التى أخمت بفصاحة األمثمة اآلتية، وعمّق  فى ضوء :السؤال الثاني
           :عمييا بإيجاز
 (تنافر)  .َتِضلُّ الِعَقاُص في ُمثَنًى وُمْرَسلِ **  ِإلى الُعاَل   ُمْسَتْشَزَراتٌ َغداِئُره  .ٔ
 (ضعف التأليف)  .ُدُه الدَّْىَر ُمطِعماأْبقى َم ْ ِمَن النَّاِس …ولو ّأنَّ َمجًدا أْخَمَد الدْىر واِحًدا .ٕ
 (الغرابة)       .َوَيْعَرْوِري ُظُيوَر الَمَياِلكِ  َجِحيًشا**ِبَغْيِرَىاَوُيْمِسي ِبَمْوَماٍة َيَظلُّ  .ٖ

 (مخالفة القياس)    .َأَمانِ  ِمْن  ُشَجاٍع  َوَأْرُو َأِبي * النَّاِس ِمْن ُتْرٍب َوَخْوٍف  ُأُروُو  .ٗ
 (التعقيد المعنوى)   .وَتْسُكَب َعْيَناَى الدُُّموَع ِلَتْجُمَدا** ُد الْداِر َعْنُكُم ِلَتْقرُبُوا َسَأْطُمُب ُبعْ  .٘

 

 :ما المقصود بالمصطمحات اآلتية: ثالثالسؤال ال

.  عرفيم بين المغة واالصطالح( البالغة ـ الفصاحة ـ النقد)ـ 
ْيِف ِمْنها: النَّقَد هو: أنورد في لسان العرب البن منظور  :معنى النقد في اللغة خراُج الزَّ  .َتْمِييُز الّدراِهِم وا 

ىو عمٌم يبحث فى طبيعة األعمال األدبية، وخصائصيا، وقيمتيا الفنية، يتعمق بالحكم  :معنى النقد في االصطالح
األدبى  النقد» أن "جولدمان"ويرى . عميا، وتمييز الجيد من الرديء منيا سواء أكانت ىذه األعمال شعرية أم نثرية

 .«ء ىو الدراسة العممّية لألثر وىذه الّدراسة تخصص عمى أساس فيم وتفسير األثر أواًّل وقبل كّل شى
  ةـغـي اللـة فـبالغـال

بلغ ادلسافر ادلدينة : يُقاؿ الذي يعٌت الوصوؿ واالنتهاء أو إدراؾ الغاية، حيث( بلغ)اسم مشتق من الفعل  :البالغة
. بلغ فالف مراده أي وصل إليو وأدركوو. أي انتهي إليها

البليغ من الرجاؿ ىو أف ىي الفصاحُة، و: البالغة يرى أف "لساف العرب"يف  "ابن منظور" ومن اجلدير بالذكر أف
، فصيحو، الذي يُبلغ بعبارة لسانو ُكْنَو ما يف قلبو، واجلمع ال يفرؽ بُت " ابن منظور"ومن الواضح أف  بلغاء حسُن الكالـِ

 .أنو يرى البالغة ىي بلوغ ادلعٌت إىل قلب السامعىنا وادلهم  .صاحة والبالغة فَتامها مبعٌت واحدالف
ادلستمع القارئ أو وبذلك فالبالغة تدؿ على البلوغ واالنتهاء والوصوؿ، وتركز على إيصاؿ معٌت اخلطاب إىل 

 .بإجياز
 الحـطـي االصـة فـالغـبـال



دلقتضى احلاؿ، كما أف البالغة تعٌت الوضوح واإلبانة، فادلتحدث البد من أف مراعاة مطابقة الكالـ الفصيح  ىي
فال بد من . يُبلغ ادلتلقي ما يريده يف لفظ فصيح وقوؿ بليغ ومعٌت واضح، يراعى فيو مقتضى احلاؿ، ألف لكل مقاـ مقاؿ

 جياز،يقتضياف اإل فالشكر واالعتذار مثالً  ،البليغة اليت تورد عليها العبارة ومقتضى احلاؿ ىو الصورةمراعاة مقتضى احلاؿ، 
مطابق  والفخرو باالطناب والتطويل يف ادلدح أا يف الشكر واالعتدار الكالـ موجزً  وإيراد .االطناب يقتضياف والفخروادلدح 
ادلتكلم بالغة »: أف" اخلطيب القزويٌت"والعامل األساسى ىف ذلك كلو يرجع إىل بالغة ادلتكلم، حيث يرى . احلاؿ دلقتضى

 .وىي ملكة تكتسب بالدربة وادلراف ومعايشة الًتاكيب اجليدة والتعابَت الرفيعة « فهي ملكة يقتدر هبا على تأليف كالـ بليغ
 الفصاحة في اللغة

البياُف، َفُصَح الرجُل فصاحة فهو فصيٌح من قـو : الفصاحةُ  ،يف مادة فصح "ابن منظور"يقوؿ ىي الظهور والبياف، 
َفُصَح : ويقاؿويقاؿ أفصح الصيب أي باف كالمو وظهر منطقو،  رجٌل فصيٌح، وكالـٌ فصيٌح أي بليغ: وؿتق. ُفَصحاء

َوَأِخي َىاُروُف ُىَو : عز وجل ولوومنو ؽ، اللُّْكنة واللحن، وانطلق لسانو بالعربية من األعجمي وأفصح؛ إذا خلصت لغتو
. قوالً  ا ، وأظهر مٍتأبُت مٍت منطقً : أي  أَْفَصُح ِمٍتيِّن 

 الفصاحة في االصطالح
بالبعد عن اللحن والغرابة  التعبَت وصحتو تكوف، وسالمة صحيح ىي القدرة على التعبَت عن ادلراد بلفظ فصيح

 .وبذلك تشمل الفصاحة حترى السالمة اللغوية والبيانية. والتعقيد والتنافر وسلالفة القياس
ؿ ادلستحسن ال ادلًتوؾ ادلستهجن، فالكالـ ادلفهـو الذي ال حلن إذف فالكالـ الفصيح ىو الكالـ الصحيح ادلستعم 

ومن مث فالشخص الفصيح ىو شخٌص منطلق اللساف، حسن البياف، جيد ادلنطق وادلقاؿ، . فيو وال عجمة ىو كالـ فصيح

. ألف قولو يقع موقًعا حسًنا لدى ادلتلقي فيفهمو، ويتأثر بو، ويتفاعل معو

 
 

  أطيب المنى
 ـ كلية اآلداب ـ قسم اللغة العربية علوانىاتة شح أحمد. د

 
 

 


