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 تنريان ظلمة حيايت، تنيليهما أعتمد، إىل مشعا أكرب وعمإىل من هب                     

 إىل من بوجودمها أكتسب قوة وحمبة ال حدود هلا،                 
 إىل من عرفت معهما معىن احلياة                

 إىل معىن احلب واحلنان والتفاين،                  
 .فاطمة وشيخة                 

 من أُحبه يف هللا ابهليبة والوقار، إىل من علمين العطاء بدون انتظارإىل                      
 موسىإىل من أمحل امسه بكل افتخار، أرجو من هللا أن ميد يف عمره أيب العزيز                     

 إىل كل اخويت وأخوايت وجديت واىل عمي وزوجته أبنائه وعميت وزوجها وأوالدها                      
 الذي ساندين يف مشواري الدراسي أبوبكروأخص ابلذكر زوجي                    

 ، زايد عبد هللا. أوالد األخت رهف وعالء الدينوليد عزامعطاين الدعم الكايف وأبنائي األعزاء:                     وأ
 إىل كل عائلة بوعامر وسويلم وعبد الباقي وبن نوي               

 علوم اللغةكل دفعة ماسرت   واىل        
 إىل كل من وسعهم قليب ومل يسعهم قلمي                  
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 شكر وعرفان
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سّيدان حمّمد

 وعلى آلة وصحبه أمجعني:

  لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزيَدنَُّكْم َولَئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذَابِي لََشِديد    عمال بقوله تعاىل:

 [7سورة ابراهيم اآلية]

 وال حتصى، ومنها توفيقه تعاىل على إمتام هذا العمل دهلل على نعمه اليت ال تعالشكر 

، الذي شرفين بقبوله حممد السعيد بن السعداملؤطر  الدكتور أتقّدم جبزيل الشكر والعرفان والتقدير اىل

 جزاه هللا عين كل خريتوجيهاته القّيمة، فو  أخذه بيدي،شراف على هذه املذكرة و اال

 وجعل جهده يف ميزان حسناته.

 كما يسرين أن أوجه أمسى آايت التقدير والعرفان اىل األساتذة الكرام على ارشاداهتم

األستاذة دهان .... بن ابدة عائشة،  وآرائهم، وأخص ابلذكر: الدكتور بن ساسي حممود، األستاذة 

 هللا كل خري. فجزاهم

 من ساعدين يف اجناز هدا العملاىل كل والشكر موصول 

 



 

 : الدراسة ملّخص

 هتدف يوه مراثي املتنيب قصيدة خولة منوذجا، يف مجالياتهو  القصر هذه الدراسة أسلوب لتتناو      

 حتتوي اليت األبيات بعض على الضوء وتسليط ، وأنواعه طرقه ومعرفة ،  القصر أسلوب دراسة إىل

 . هفي هموضع وبيان القصر، أسلوب على

،مدعمة الطرح بشواهد من واالجراء و التحليل  الوصفي املنهج على الدراسة هذه اعتمدت          

 عدة إىل الدراسة هذه توصلت القصر ألسلوب وابلنظرأسلوب القصر يف القصيدة الشعرية املدروسة 

 مزية هلا أدواته من أداة فكل العميقة املعاين ذات الراقية األساليب من القصر سلوبأ أن : منها نتائج

  .اخلاصة داللتها ولكل ، األخرى عن متيزها

 ملراثي ، املتنيب ، خولة . الكلمات املفتاحية : القصر ،اجلمالية ،ا

 :Résume   

Cette étude traitre de style de palais et de son esthétique d'une lamentations du 

poème almentanabli " khawla " . Il vise a étudier le style du palais . a en 

commettre les méthode et les type , et a mettre en évidence certains versets 

contenant le style du palais .   

Cette étude s'appuyait sur la méthode descriptive , la procédure et analyse étayée 

par la présentation des preuves tirées dune méthode du poème étudie et tannant 

compter du style de palais , elle aboutissait a plusieurs résultats notamment le 

style du palais des méthodes haut de la gamme avec une signification profonde , 

chacun de des outils ont un avantage les distingue   des autres , et chacun a sa 

propre signification .  

 



 

        

 مقدمة       
 



 مـــــقـــدمـة

 -أ -
 

 ة:ـــــمقدم

 بعد:أما ونسلم على نبّيك  بك، ونستهديك، ونصليونستعني  محنمدك الله     

الفطري و دقة ادراك اجلمال  االستعدادفإن البالغة من الفنون اليت تعتمد على صفاء      
لتعطلت قوى اخلواطر و األفكار  فلوالهاالفروق اخلفّية بني صفوف األساليب،  لفظي، وتبينيال

ودائعها، القلوب مقفلة تتصّون على  األضداد، ولبقيةمن معانيها ولكان اإلدراك كالذي ينافيه من 
القرائح عن تصرفها معقولة ، واألذهان عن سلطاهنا  مواضعها، ولصارتمسجونة يف  واملعاين

ٌق بني مدح وتزيني ، وذّم معزولة ،وملا ُعرف جحٌد من عرفان ،وإساءة من إحسان ، وملا ظهر فر 
 .وهتجني

وهي وصف الكالم للمتكلم، فبالغة الكالم هي مطابقته  واالنتهاء،والبالغة هي الوصول       
ها على وأّما بالغة املتكلم هي ملكة يف النفس يقدُر فيها صاحب فصاحته،ملقتضى احلال مع 

علم املعاين ليكون البحث عميقًا فيه، ولعلم املعاين :أتليف كالم بليغ ، ومن عناصر البالغة 
كثرية منها "القصر " وقال اهلامشي فيه : "القصر هو احلبس، اصطالحا هو ختصيص مباحث  

 الشيء بشيء بطريق خمصوص، أو اثبات احلكم ملا يذكر يف الكالم ونفيه عّما عداه.

 قصيدة راثئه خلولة .لبالغة أسلوب القصر يف ديوان املتنيب ،وابلتحديد يف  تا تطرقكم      

 من دوافع اختيار املوضوع :-أ

 املتنيب . قصيدةلقصر وما يتعلق به يف لتعريف ابا أوال:

 .يف اخلطاب إّن القصر مفتاح من مفاتيح الكشف عن املعاين البالغّيةاثنيا: 

 القصر عند املتنيب .:الوقوف على مجاليات اثلثا 

 

 



 مـــــقـــدمـة

 -ب -
 

 أهداف البحث: –ب

 :القصيدة توجزها املرجّوة من دراسة فاألهداف

 القصيدة .يف القصر على حتوي معرفة األبيات اليت 1- 
 .وأكثر الطرق توظيفا يف قصيدة املتنيب  القصر ابراز  -2

 القصر املوجودة يف القصيدة . اظهار أغراض3- 
 :اإلشكالية  -ج

تنيب واسع اجملال ، وال ميكن أن يُبحث يف كّل ما ورد فيه ، ولذلك ُحّددٌّ البحث إّن ديوان امل
 ،ولتسهيل ذلك ودراسته ابلوصول إىل نقطة واحدة ، وغاية مقصودة تتعلق ببالغة أسلوب القصر

 :يتيف اآلالرئيسة البحث  اشكالية ، وتتمثل املتنيبقصيدة يف 

و كيف يعكس نفسية  ه يف قصيدة راثء املتنيب خلولةأين تكمن بالغة أسلوب القصر ومجاليات1-
 القصيدة الشاعر يف هذه

 :التاليةشكاليات اإلوتتفرع منها 
 فيها القصر يف قصيدة املتنيب خلولة ؟ورد بيات اليت ما األ-
 يف القصيدة ؟ ظفتما طرق القصر اليت و -
 القصر يف القصيدة؟ ما دالالت-
خالل أسلوب القصر يف قصيدة  تنيب البالغية منامل أسلوب  الوقوف على بعض خصائص-

 ؟خولة
 من فوائد هذا البحث: -د

 املتنيب . عندلقصر، وأسلوبه لبعض استعماالت االفهم تعميق زايدة 1-
ومنه أسلوب القصر ،ملاله من أمهية يف علم املعاين  خاصة يفطبيقية ت مناذجاالسهام يف إجياد -2

 األديب. اخلطاب 
 
 



 مـــــقـــدمـة

 -ج -
 

 البحث: منهج-ه

أسلوب  دراسة  واالستقراء يفآبلييت التحليل  الوصفي،لقد اعتمدت يف هذه الدراسة على املنهج 
 خلولة.القصر من قصيدة املتنيب يف راثئه 

 البحث: ةخط -و

 مطالب.مبحث حيتوي على  مبحثني وكلو  مقّدمة ومتهيديف  تبنيت اخلطة اآلتية واملتمثلة

 عنه.رج متهيد نظرة حول علم املعاين وما يند

 . فوائدهو  وطرقهماهية القصر  :األولاملبحث  -

 . قصيدة الساليب القصر يف أل البالغية  الدراسة التحليلية الثاين :املبحث -

 .تتوصيانتائج والال أهمة تتضمن امتاخل

 . تليها املراجع ومصادر البحث

 

                                                                             

 15/05/2018غرداية :                                                           
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 متهيد:

ل هبا يتصب الكالم يف اإلفادة وما أنه تتبع خواص تراكي››عرف السكاكي علم املعاين بقوله:    
االستحسان وغريه، ليحرتز ابلوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق الكالم على ما يقتضي احلال 

  1‹‹ ذكره

علم املعاين هو أحد علوم البالغة الثالثة املعروفة: املعاين والبيان والبديع. وقد كانت البالغة العربية 
هذه العلوم بال حتديد أو متييز؛ وكتب املتقدمني من علماء يف أول األمر وحدة شاملة ملباحث 

   .   العربية خري شاهد على ذلك

لون ابلبالغة العربية ينحون هبا منحى التخصص واالستقالل كما غوشيئا فشيئا أخذ املشت
أخذت مسائل كل فن بالغي تتبلور وتتالحق واحدة بعد األخرى، وظل األمر كذلك حىت جاء 

" ووضع نظرية علم املعاين يف كتابه ھ 471اجلرجاين يف القرن اخلامس هجري "عبد القاهر 
كما وضع ابن املعتز من قبله أساس ‹‹ أسرار البالغة›› "دالئل اإلعجاز" ونظرية علم البيان يف 

 علم البديع.

دراسة  ومن أوائل من اجتهوا إىل االختصار والتلخيص: فخر الدين الرازي يف كتابه "هناية االجياز يف
ضرب بسهم وافر يف الفلسفة واملنطق وأصول الفقه عامل اإلعجاز" وظهر جبانب الرازي ويف عصره 

 "واالعتزال واللغة والبالغة هو حممد السكاكي "مفتاح العلوم

هو علم يعرف به أحوال اللفظ اليت هبا يطابق مقتضى احلال، مع وفائه بغرض بالغي كما       
وما حييط به من القرائن أو هو علم يبحث يف اجلملة حبيث أتيت معربة يفهم ضمنا من السياق، 

وأحوال اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى احلال هي احلذف، والذكر،  املقصود عن املعىن و
والتعريف، والتنكري، والتقدمي، والتأخري، والفصل، والوصل، واملساواة، واالجياز، واالطناب وما إىل 

 للفظ العريب، اترة تكون أحواال ملفرد واترة تكون أحواال جلملة:ذلك، وأحوال ا

                                                          

 .25-26م ص  - 2009ھ1430 ، 1عربية بريوت ، لبنان طعبد العزيز عتيق. علم املعاين. دار النهضة ال 1
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 :يضمن أبوااب نشري منها اىل  وعلم املعاين

 / الفصل والوصل.4                                 / اخلرب واإلنشاء.         1

                                                       ز واإلطناب./ املساواة واإلجيا5/ أحوال اإلسناد اخلربي.                                  2

                                    1./ القصر6                                 .  / أحوال متعلقات الفعل3

أركان البالغة،  من ضروب اإلجياز. وهو من أهمفهو ضرب ،"القصر"وذكر هذا األخري       
 عد القصر من أدوات التوكيد. يُ القصر تقوم مقام مجلتني، لذا  فجملة

متأخرا على يد عبد القاهر اجلرجاين فإنه جاء انضجا، ألمور  احلديث عن القصر  قد جاءو 
 أمهها:

 جهود بعض النحاة يف تبيان بعض املعاين للصيغ اليت تزيل الشك وتؤكد املعىن.-

 ذت من القصر سبيال للتعبري اجلماي.تزايد النصوص على مر العصور اليت اخت-

متيز عقلية عبد القاهر اجلرجاين التحليلية، وآفاقه اجلمالية، أبرزت القصر ومستوايته، والفرق بني -
 2طرقه، وقوته يف تثبيت املعاين، وطرده لكل ما يشكك ابملعىن املراد. 

                                                          

 .4ص ، 1ط ،لبنان،يين. اإليضاح يف علوم البالغة املعاين البيان والبديع. دار الكتب العلمية. بريوت اخلطيب القزو  1
-990.ص 2011يونيو   2، العدد 19عبد الرحيم حممد اهليبل. جتليات اجلمال يف أسلوب القصر. جملة اجلامعة اإلسالمية. جملد2

973. 
 



 املبحث األول: ماهية القصر وطرقه.

-13- 
 

  القصر املطلب األول: مفهوم

احلبس يف أساس البالغة "قصرته: حبسته، وقصرت نفسي على هذا هو :"  للقصر اللغوي فهومامل     
االمر، اذ مل أطمح نفسي اىل غريه، وقصرت طريف: مل أرفعه اىل ماال ينبغي، وهن قاصرات الطرف: قصرنه على 

 1."ازواجهن، وقصر السرت: أرخاه

 ]72سورة الرمحان، اآلية [ { ُحوٌر َمْقُصورَاٌت يفي اْلْيَيامي }  قوله تعاىل

وقصر الشيء على نفسه،  –أي قصرن وخصصن وحبسن أنفسهن ألزواجهن فلم يطمحن اىل غريهن       
 2 .إذا خّص نفسه به، فلم جيعل لغريه منه شيئاً 

وهو اثبات احلكم ملا يذكر ،هو ختصيص شيء بشيء بطريق خمصوص:" قصرلل  حياالصطال املفهوم  أما يف
القصر هو ختصيص أمر آبخر بطريق  ي اجلارم ومصطفى أمني "أنيف الكالم ونفيه عّما عداه، وقال عل

 3".خمصوص

، فهو قة و املالحظات اّن القصر أسلوب من األساليب الغنّية ابالعتبارات الدقي :" بسيوين يقول عبد الفتاح
        4."فن دقيق اجملرى ، لطيف املغزى ،جليل املقدار ،كثري الفوائد ،عزيز األسرار

فاذا ، ابلشيء إثباته له ونفيه عن غريه واملقصود بتخصيص الشيء" طبيق والتمثيل يقول أمين :ومن حيث الت
، فهمنا ختصيص احلج ابألخ األكرب ونفيه عن بقية أفراد "ما حج من بيتنا هذا العام اال أخي األكرب"قلنا 

ه يفيد التوكيد واملبالغة، واالجياز البيت وهبذا تكون مجلة القصر مبثابة مجلتني، ففي القصر اجياز، وهو مع اجياز 
 5 ."والتوكيد واملبالغة من أسرار بالغته وقد وضح من تعريفه أنه يتكون من عنصرين أساسني مها: املقصور

قصر -البالغيون هذين العنصرين )طريف القصر(، وأي قصر ابعتبار طرفيه قسمان: ي واملقصور عليه، ويسم  
   لى صفة.الصفة على موصوف، وقصر موصوف ع

                                                          

 .239م ص1992-ه1412. 3ط -مصر -ّية ، دار الفكر العريب القاهرةعبده عبد العزيز قليقلة ،البالغة اإلصطالح 1
 .408ص 1الكايف يف البالغة ،البيان والبديع و املعاين ،دار التوفيقّية للرتاث القاهرة ط–أمين أمني عبد الغين  2
 .217عارف د. ت صمصر ،دار امل، القاهرة ،م ومصطفى أمني ،البالغة الواضحة ،املعاين والبيان والبديع علي اجلار  3
السعادة ،ج  مطبعة، مصر، القاهرة علم املعاين ، دراسة بالغية ونقدية ملسائل علم املعاين ، وين عبد الفتاح  فيود ،يسب 4
 .50م ، ص1988-ه 1،1408،ط2
 .239عبده عبد العزيز قليقلة ،مرجع سابق ، ص  5
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والصفة يف القصر أعم من الصفة يف النحو فهي يف القصر املعىن الذي يقوم بغريه وبعبارة أخرى، هي ما ليس -
 1.نشاط ذهين اال التفكريما ذاات أما املوصوف معىن مثل: 

 ختصيص احلكم ابملذكور يف الكالم ونفيه عن سواه بطريق من الطرق. ومن هنا نستنتج أن القصر هو

 القصر أغراضب الثاين: املطل

نَْيا الَْحَياة   َوَما } :أو احلصر أو التأكيد، كقوله تعاىلاألصل يف القصر هو التخصيص - َّل  ادلُّ
ِ
 َمتَاع   ا

ور  ]20سورة احلديد، الآية [ {الْغ ر 

العطف ، تقدمي ما حقه التأخريكثرية ولكن املشهورة أربعة، وهي امّنا، النفي واالستثناء،   :هصيغ 
  والقصر بضمري الفصل وتعريف املسند.  بل  و لكن،  وبال

 : التخصيص/1

 ما اختص به الشيء وجيعله معينا عليه. تعريفه:-ا

قد يكون "للنفي واالستثناء "  ، أو "العطف ببل"،  و"لكن"، و "ال"، أو "تقدمي  ضابطه:-ب
 2.ماحقه التأخري "،أو "امنا"

 3 .هللا اهلا واحدا ملن اعتقد أن هللا اثلث ثالثة "امنا هللا إله واحد" خصصّنا مثاله:-ج

   

 

 

 
                                                          

  .239مرجع سابق ،ص  عبده عبد العزيز قليقلة ، 1
 .217م ومصطفى امني ، مرجع سابق ،ص ر علي اجلا 2
 . 48ص،1438/2017، تيسري البالغة ، امحد قالش 3
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 :حلصر/ ا2 

 1ما أحاط به وجيعله ضيقا تعريفه:-ا 

  2يقول اهلامشي انه للحبس. 

: قد يكون للنفي واالستثناء، أو ابلعطف ببل ولكن   وال، أو تقدمي ماحقه التأخري ضابطه-ب
 أو امنا.

 أتكيد الشيء بنفسه/ التأكيد: 3 

 ما أكده أتكيدا وجيعله قواي متينا. ريفه:تع-ا

 قد يكون للنفي واالستثناء أو العطف ببل و لكن وال، أو تقدمي ماحقه التأخري، أو ضابطه:-ب
 3امنا.

"ان كانت اال صيحة واحدة "أكدان الواقعة بصيحة واحدة أتكيدا لكون االمر هينا  مثاله:-ج
 4عند هللا.

 :الكالم سياق إىل رابلنظ األصلي معناه عن خيرج وقد

 :التسلية-١

 .لنفسه تسلية ويكون أساله إسالء :تعريفه

 أو التأخري، حقه ما تقدمي أو وال، ولكن، ببل، العطف أو واالستثناء، للنفي يكون قد :ضابطه
 . إمنا

                                                          

 .132خملوف السبوعي ، املنجد يف اللغة  واالدب و العلوم ، ص  1
 .179م ،سوراي ، اهلداية ، ص 1960-ه 1379امحد اهلامشي ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع  ، 2
 .217فى امني ،مرجع سابق ، ص م ومصطعلي اجلار  3
 .55ص د ط ،دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، د س ، ، 26جزء  فخر الدين الرازي ، التفسري الكبري او مفاتيح الغيب ، 4
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نَا إيالا اْلَباَلُغ اْلمُ  } : مثاله  ]17سورة يس، الآية [ { بنيَوَما َعَليـْ

 إىل ابلنسبة إال يكون ال ألنفسهم تسلية "علينا " ختصيص يفيد أي مألنفسه تسلية هم لىس
 املبني".  البالغ"

  :املبالغة-2

 من بلغ ، وصل وانتهى وابلغ يف االمر مبالغة وبالغا إذا إجتهد يف األمر ومل يقّصر :تعريفه

 أو تأخري،ال حقه ما تقدمي أو وال، ولكن، ببل، العطف أو واالستثناء، للنفي يكون قد :ضابطه
َا اْلُمْشريُكوَن ََنَسٌ ا } صفة املشركون قصران :مثاله إمنا  ]28سورة التوبة، الآية [ {  منا

 1.إىل "جنس" ابلنسبة إال الصفة يكون ال مبالغة "املشركون " ختصيص يفيد أي النجاسة

 املطلب الثالث: طرق القصر 

 رق كثرية، تقتصر منها على أربع:ونعين هبا األساليب اليت تدل على القصر. وللقصر ط    

 /القصر "امنا ".1

 النفي واالستثناء"."  "واال " و " ما  /القصر ب "2

 /العطف وحروف العطف اليت ميكن ان يكون هبا القصر هي: "ال" و "بل" و"لكن".3

ي ه اننيةيس الفقر مشكلتنا لكن األمثل: داؤان التفرق ال الفقر ما أذلنا أعداؤان بل قادتنا، ل
 املشكلة

 2مر، على هللا توكلنا، يف اجلدية النجاح، ابلثقة تنتصر الشعوب./تقدمي ماحقه التأخري: هلل األ4

                                                          

 .217مرجع سابق ، ص البالغة الواضحة، م ومصطفى امني ،علي اجلار  1
  1ين ، دار الفرقان للنشر و التوزيع ،عمان، األردن، كلية الشريعة األردنية،  طفضل حسن عباس ،البالغة فنوهنا وافناهنا ، علم املعا 2
 .369-367م(،ص 1985-ه1405) 
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ن ياملفسر  يسمع ، ولذلك "إالّ "و  "ما"ووجه القصر فيه تضمنه معىن  :"إمّنا" ة* القصر بطريق1
َم َوحلََْم اخْلِْنزِيرِ و إمّنا حّرم عليكم امليتة  } قوله تعاىل:ل َر اَبٍغ  الدَّ َوَما أُِهلَّ بِِه لَِغرْيِ اَّللَِّ َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ

                                                                                                                                                                                                                                             ]173ة، الآيالبقرة سورة [ { َواَل َعاٍد َفاَل ِإْْثَ َعَلْيِه ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 
معناه ما حرم عليكم إالَّ امليتة والدّم وهو املطابق لقراءة الرفع املقتضبة الحنصار التحرمي على امليتة 

ا "رى أئمة النحو أن والدم فما بعده. وي إثبات ملا بعدها ونفي ملا سواه، فقوله:"                                 "إمنَّ
، فالتحرمي مقصور على األشياء اليت ذُكرت يف "امليتة والدم...إخل"تثبت التحرمي ملا بعدها وهي 

ة إّن أصلها للتأكيد، اآلية، وتنفي أن يكون غريها أي غري ما ذُكر حمرماً، ويعللون ذلك أبن كلم
الزائدة ضاعف أتكيدها، فناسب أن ُيّضمن معىن القصر، فإّن القصر أتكيٌد "ما "فإذا اتصلت هبا 

فإذا قلت مثالً: زيٌد جاء ال عٌمر فأنت هنا تفيد إثبات اجمليء يف األول  للحكم على أتكيد،
1صرحياً ويف اآلخر ضمناً. 

 

ا قول      َماِء ا } ىل:ه تعاكذلك من صور القصر ب إمنَّ نْ يَا َكَماٍء أَنزَْلنَاُه ِمَن السَّ َا َمَثُل احْلََياِة الدُّ منَّ
ِإَذا أََخَذِت اأْلَْرُض ُزْخرُفَ َها َوازَّي ََّنْت َوَظنَّ  حىتفَاْختَ َلَط بِِه نَ َباُت اأْلَْرِض ِمَّا ََيُْكُل النَّاُس َواأْلَنْ َعاُم 

َها أاََتَها أَْمُراَن لَْياًل أَْو نَ َهارًا َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا َكَأن ملَّْ تَ ْغَن اِبأْلَْمِس  أَْهُلَها أَن َُّهْم قَاِدُروَن عَ   كذلكَلي ْ
ُرونَ  ُل اآْلاَيِت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَّ  ]24، الآيةيونس سورة [ { نُ َفصِّ

ركياً يف قوله ومن اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكرمي تتابع صورتني من صور القصر حيوايً وح        
ُتْم ُمْسليُمون} تعاىل:  ٌد فـََهْل أَنـْ َا إيََلُُكْم إيلٌَه َواحي َا يُوَحى إييَلا َأمنا  ]108، الآيةنياا سورة ال   [ {  ُقْل إيمنا

" مفتوحة  أخرى ، ومرة" اإمنّ  "مكسورة مرة جاءت فقد القصر، ألداة تلوين الكرمية اآلية هذه ففي
ا َا يُوَحى ِإَيَّ  }  :وىلألا الصورة ويف ،" أمنَّ َا  }  ةالثاني ويف .موصوف على صفة قصر  { قُْل ِإمنَّ َأمنا

دٌ   .والدميومة الثبات تعين واليت لعأي فا  { إيََلُُكْم إيلٌَه َواحي

                                                          

، دار الكتب العلمية ، 1، املصباح يف املعاين والبيان والبديع ، ت عبد احلميد هنداوي ، طبدر الدين بن مالك ابن الناظم   1
 .156م ،ص 2001 -ه 1422منشورات حممد علي بيضون، بريوت ،
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لقصر  األساليب من أفانني وهذه،  يف قوله اثنياً  وصفاً  وتعاىل سبحانه هللا هبا ُوصف واليت 
 1معناها. ولتأكيد ،هللا على الوحدانية

 :واالستثناء" و "ما "وابلنفي إالّ * القصر ب "2

 احلكم تصحيح إىل بل فيه احلصر، القصد ليس اإلجياب من االستثناء إذ مطلقاً، ستثناءإ ال    
 العلماء ليس قصراً، كذلك الرجالُ  قولك جاءين أن فكما احلكم، تقييد طرف مبنزلة فهو اإلجيايب،

 2قصراً. ليس اجلهال إال الرجالُ  جاءين

 النفي اجتماع من بد وال هاغري  ابال أو االستثناء ويكون .غريمها أو ما، أو بال، النفي ويكون     
 3 .القصر على داالً  يكون األسلوب حىت واالستثناء

 املوصوف قصر يف فتقول االستثناءأداة  بعد يكون واالستثناء النفي طريق يف عليه واملقصور      
 زيٌد إال ما "وقلباً  عليه، مقصور والشعر مقصور فزيد ،"شاعر إال ما زيد"   إفراداً  لصفةا على

فالقيام  زيد، إال قائم ال أو قائم، من ما أو قائم، ما :املوصوف على الصفة قصر يف وتقول ،"قائمٌ 
 .عليه مقصور وزيدٌ  مقصور

 ما :، فقولك" كاتب إال زيد ما"يف حنو  الصفة على املوصوف قصر يف القصر وجه وحتقيق      
ا ال الذوات أنفس ألن صفاته، من لصفة بل لزيٌد، توجه النفي ال فأنت زيد  تُنفى تُنفى وإمنَّ

ا ذلك شاكل وما وال قصره، طوله يف نزاع ال أنه وحيث صفاهتا، هو  هل كونه يف النزاع وإمنَّ
 القصر. اءج " كاتب إال "قلت فإذا النفي، تناوهلما ،"كاتبٌ  أم شاعر"

                                                          

 .92-91م ، ص 1993،دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ، علم األسلوب–مصطفى الصاوي اجلويين ، املعاين 1
،دار  1شرح تلخيص مفتاح العلوم ، ت عبد احلميد هنداوي ،ط–احلنفي ، إبراهيم حممد بن عربشاه عصام الدين ، األطول   2

 .544علي بيضون  ،صالكتب العلمية ، بريوت ، منشورات 
-395م ،ص 1995ايقوت ،حممود سليمان ، علم اجلمال اللغوي ) املعاين ،  البيان ، البديع ( د.ط ، دار املعرفة اجلامعية ، 3

396. 
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 قلت مىت فإنك ،"زيد شاعر إال ما"حنو  املوصوف على الصفة قصر يف القصر وجه وحتقيق       
 كان ولكن ثبوته، يف خالف ال والذي الشعر، وهو الوصف إىل النفي مباشرة شاعر، توجه ما

 .القصر جاء زيد قيل إال فإذا  عمرو؟ أم زيد هو هل به، املوصوف يف النزاع

ُلَنا َوَما أَنـَْزَل الرامْحَُن ميْن  } تعاىل: قوله الكرمي القرآن يف مثلتهأ ومن      ُتْم إيالا َبَشٌر ميثـْ قَاُلوا َما أَنـْ
ُتْم إيالا َتْكذيبُونَ   ]15سورة يس، الآية [ { َشْيٍء إيْن أَنـْ

ّدعي كحال حالكم وليسكاذبون  للرسالة دعواكم يف أنتم أي ،[
ُ

 يكون الناسف أمراً، ادًّعى إذا امل
 1 .تردد أدىن كاذبون دون اعتقادان يف أنتم بل ومكذٍِّب، له مّصدق بني ما

ُتْم َعَلى  }:تعاىل  قوله حنو كذلك َوَما حُمَماٌد إيالا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ميْن قـَْبليهي الرُُّسُل َأَفإيْن َماَت َأْو قُتيَل انْـَقَلبـْ
َقليْب َعَلى  ًئا َوَسَيْجزيي اَّللاُ الشااكيريينَ َأْعَقابيُكْم َوَمْن يـَنـْ َلْن َيُضرا اَّللاَ َشيـْ آل عمران، سورة ،  [ {َعقيبَـْيهي فـَ

 عن الُبعد اىل ال يتجاوزها الرسالة، على مقصور وسلم عليه هللا صلى الرسول أن أي ]144اآلية
 . املوت نم معصوماً  يكون أن رسوالً  لكونه وليس يفىن غريه، كما يفىن إنسان فهو اهلالك،

سورة الشعراء ]  {( إيْن َأاَن إيالا نَذييٌر ُمبينٌي 114َوَما َأاَن بيطَاريدي اْلُمْؤمينينَي ) } :أيضاً  تعاىل قوله وحنو
  .[115-114اآليتان

 املؤمنني، طرد إىل يتعداها ال فقط، صفة اإلنذار على أي النذارة على مقصور أنه فمعناه     
 2ما أُرسل له. هذا وليس

 

 

 
                                                          

 .124مرجع سابق ، ص  ، ، بريوتعاين ، البيان ،البديع (، د.س القزويين ، اخلطيب ،  االيضاح يف علوم اللغة  )امل 1
،دار الكتب العلمية ، منشورات حممد علي بيضون ، بريوت 1أبو يعقوب ،مفتاح العلوم ،حققه عبد احلميد هنداوي ،ط السكاكي ، 2

 .4001م ،ص2000-ه 1420،     
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 * القصر بطريق العطف ويكون حبروف العطف )ال، بل، لكن(:3

 حنو صراحًة، واملنفي من املثبت بكل فيه ُيصرَّح ألنه وأكدها؛ القصر، طرق أقوى من وهو      
األخرى  الطرق بينما الكتابة، عنه ونفيت لزيد الشعر أثبت فقد شاعر بل كاتب زيد ما :قولك

 فائدة أن ومع، الناحية من هذه العطف حبث البالغيون قّدم لكلذ ضمناً، فيها النفي يُفهم
 .واإلثبات ابلنفي فيه ُيصرح تتضاءل ألنه فيه اإلجياز مزيّة أن إال أقوى فيه التأكيد

 :"ال" ب العطف طريق-أ

 بعدها، ملا املقابل هو هبا املقصور عليه ويكون القصر، أنواع لكل يصلح "ال"العطف  حرف    
 ما وأال يكون هني، أو نفي يتقدمها وأال مفرداً، هبا املعطوف يكون القصران على لتهالدال ويشرتط

 زيد شاعر حقيقياً  قصراً  الصفة على قصر املوصوف يف قولك حنو .قبلها ما عموم يف داخالً  بعدها
 على زيد قصر فتفيد ال كاتب شاعر زيد إفراداً  وتقول. الشعر صفة على زيد ُقصر حيث غري ال

 1.قصراً إضافياً  الكتابة، دون فقط رالشع

 "بل": ب العطف طريق-ب

 احلال هذه يف ألهنا أو هني؛ نفي يتقدمها وأن مفرد، يليها أن للقصر إفادهتا شروط ومن      
عدم  تقرر عمرو فهي بل زيد جاء تقول ما فعندما .ملا بعدها ضده وتثبت قبلها ما حكم تقرر

 .القصر عماد وذلك معاً، النفي واإلثبات تضمن بذلك وهي و،لعمر  اجمليء وتثبت لزيد، اجمليء

 لعمرو، وأثبته زيد، عن اجمليء بل عمر ونفيت زيد جاء ما املثال ففي بعد بل، يقع عليه واملقصور
 .عمرو هو عليه واملقصور فاملقصور اجمليء

 

 

                                                          

 .29مرجع سابق ، ص علم املعاين دراسة بالغية ونقدية  ملسائل املعاين ،وين عبد الفتاح ، يسب 1
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 ":لكن" ب العطف طريق-ج

ا على القصر، هاداللت حتديد يف ليس لكن، يف البالغيون اختلف        واألحوال مقاماهتا يف وإمنَّ
 القصر.                          لتفيد هلا شروطاً  وجعلوا شديداً، اضطراابً  ذلك يف القول أجلها واضطرب من هبا يؤتى اليت

 بذلك وهي بعدها، يقع عليه مفرد واملقصور وليها أو هني، أو نفي سبقها إذا القصر تفيد وهي 
 املخاطب، حسب اعتقاد وتعييناً، وإفراداً، قلباً، اإلضايف للقصر تصلح كما وأهنا بل، مثيلتها مثل

 .القلب بقصر خمتصة أهنا بعضهم ويرى

 ألن للحقيقي؛ تصلح ال البالغيني أهنا بعض ويرى بنوعيه، احلقيقي للقصر تصلح كذلك   
 .أمراً خاصاً  يكون دائماً  معها املنفي

  فالكرم زيد، عن ونُفي عمرو الكرم على ُقصر فقد عمرو لكن زيد مينأكر  أمثلتها ما ومن      
 .عليه وعمرو مقصور مقصور،

 ألهنا صحيحاً؛ ليس وهذا تقرتن ابلواو، أال القصر لكن إلفادة اشرتط البالغيني وبعض       
 صر،الق ذلك تفيد ومع ابلواو، مقرونة املمتازة والرتاكيب اجليدة يف األساليب تكون ما أحسن

ٌد َأاَب َأَحٍد ميْن ريَجاليُكْم َوَلكيْن َرُسوَل اَّللاي َوَخاََتَ النابييّينَي وََكاَن  }تعاىل:   قوله حنو وذلك َما َكاَن حُمَما
ُ بيُكلّي َشْيٍء َعلييًما               .[40سورة األحزاب اآلية ] {اَّللا

 فالقصر زيد، أبوة إىل يتجاوزمها ال واخلتم لةالرسا على وسلم عليه هللا صلى النيب ُقصر فقد       
 1ابلواو. مقرونة جاءت ولكن إضايف، قصر وهو على صفة، موصوف قصر هنا
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 * القصر بطريق التقدمي:4

قبل أن يكون هندسة ألفاظ اتو اختالج ومشاعر خواطر بناء احلقيقة يفالعبارة  بناء و      
فياضا وحافال أبدت هذه الزحزحات اخلفيفة للكلمات وتصميم قوالب ، وإذا كان السياق سياقا 

 املتكلِّم، نفس ملعىن يف يكون اجلملة ترتيب يف حيدث تغيري فأي األول، يف املقامغىن وفيضا 
ر أن املتكلِّم فيستطيع  أبفكاره، للبوح اجلملة يف أتخريه أو تقدميه خالل التعبريية من مهاراته يسخِّ

 مواقع كانت غىَن وفيضًا للكلمات ولو التغيري هذا ويُطفي خواطره، وخمتلف وألوان حسه،
 1.فيها ومجود اللغة يف هذا عيب لكان للتغيري قابلة غري الكلمات

 واسع احملاسن، جم قال "إنَّه حيث التقدمي ذلك عن اجلرجاين القاهر عبد حتّدث ولقد       
شعراً  ترى تزال وال لطيفة، إىل بك ويُفضي بديعة، لك عن يَفرت يزال ال الغاية، بعيد التصرف،

 فيه ُقدم أن عندك َولُطف أن راقك سبب فتجد تنظر ْث موقعه، لديك ويلُطف مسمعه، يروقك
 2.مكان مكان إىل من اللفظ وحول شيء

 الزمة، داللة القصر على بعضها يدل متفاوتة، القصر على لداللتها ابلنسبة التقدمي وصور      
 .أحياانً  عليه يدل غالبة، وبعضها ةدالل عليه يدل وبعضها

 3.الزمة داللة رصالق على تكون داللته املّقدم واجملرور اجلار املسند على دخل إذا والنفي

َزُفونَ }:قوله تعاىل الكرمي القرآن من ومثله َها يـُنـْ  [47سورة  الصافات  اآلية ] { اَل فييَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعنـْ
 َتذهب ال فهي الفساد، عنها ونفي مذاقها، لذيذ صافية، أبهنا آلخرةا مخر تعاىل هللا وصف فقد،

 .واجملرور  اجلار وهو اخلرب، ُقدم فقد .الدنيا كخمر ابلعقول وتفسدها
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 الدنيا، مخر إىل يتعداها أن دون مخر اآلخرة عن الغول نفى أنه أي االختصاص، التقدمي هذا فأفاد
  1قدمي.الت من مفهوم هنا غول فالقصر فيها فإن

 على بتقدميه البالغيني اهتم مجهور فقد املثبت، اخلرب يف املسند على إليه املسند تقدمي أما     
 اعتقد أن ملن تقوله وكأنك التخصيص، على هذا يدل  كذا قلت أان فعلت الفعلي فإذا اخلرب

  تقول الثانية ويف األوىل، يف غريي كذا ال فعلتُ  أان  فتقول غريك ، مع فعلته أنك أو فعله، غريك
 قوله القصر، تفيد اليت أمثلته فقط ومن للتقوية مفيداً  هذا يكون أن وميكن كذا وحدي، فعلتُ  أان

َيا يفي اآْلَخي ا }تعاىل  حْلََياةي الدُّنـَْيا َوَما احْلََياُة الدُّنـْ ُ يـَْبُسُط الرّيْزَق ليَمْن َيَشاُء َويـَْقديُر َوَفريُحوا ابي َرةي إيالا َّللا
              .[ 26اآلية ،سورة الرعد] {َتاٌع مَ 

 هو وحده هللا أن :ومعناه الفعل، على الفاعل تقدمي هو اآلية هذه يف القصر أفاد والذي       
 هللاُ  قيل يبسط أي لو املعىن، لتغري التقدمي هذا حيدث مل ويقدره ولو الرزق ويبسطه، يوسع الذي

الرزق  ببسط وحده خمتصاً  ليس هللا أن املعىن إليه ألصبح املسند الفاعل يقدم أن الرزق دون
ا وتقديره،  ،املنفي اخلرب يف املسند على إليه املسند تقدمي أما ،الصفة هذه يف يشاركه من هنالك وإمنَّ

 .قطعاً  االختصاص يفيد فهو ،إليه املسند على النفي إذا تقدم أي

َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأيّني ََي َبِني }حنو:  الكرمي القرآن من وأمثلته      َ الاِتي أَنـْ إيْسرَائييَل اذُْكُروا نيْعَمِتي
َها َشَفاَعةٌ 47َفضاْلُتُكْم َعَلى اْلَعالَمينَي ) ًئا َواَل يـُْقَبُل مينـْ ( َواتـاُقوا يـَْوًما اَل ََتْزيي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشيـْ

َها َعْدٌل َواَل ُهْم  َواَل يـُْؤَخذُ   .48-47]سورة البقرة اآلية 0] { يـُْنَصُرونَ مينـْ

 الذي الوقت يف الرمحة تناهلم ال وأهنم اليوم، يف هذا ينصرون ال خصوصاً  أهنم يفيد فالرتكيب
  2.اليوم هذا اتقوا ِمن آخرين قوماً  فيه وتغمر تتجلى
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 أنه أيالفعلي  اخلرب على فهو كتقدميه املشتق، اخلرب على ابلنفي املسبوق إليه املسند تقدمي أما    
 .مطردة ليست كثرية، يف مواقع االختصاص على يدل

َوَما َيْسَتويي اأْلَْحَياُء َواَل اأْلَْمَواُت إينا اَّللاَ ُيْسميُع َمْن َيَشاُء َوَما أَْنَت } تعاىل:  قوله حنو وذلك   
 .[22اآلية ،فاطرسورة ]  {ِبيُْسميٍع َمْن يفي اْلُقُبوري 

 يف من ُتسمع أن على قادراً  لست خصوصاً  أنت أنك وهو ص،االختصا معىن فيه فتجد    
ا القادر القبور،  :وجلَّ  قوله عزّ  يف اآلية بقية ذلك ويّبني هللا، هو عليه وإمنَّ

 قَاُلوا ََي ُشَعْيُب َما نـَْفَقُه َكثيريًا ِمياا تـَُقوُل َوإيانا لَنـَرَاَك فيينَا َضعييًفا} تعاىل:  قوله يف الزخمشري قال    
َنا بيَعزييزٍ   .[19اآلية ،سورة هود]  { َوَلْواَل رَْهُطَك لََرمَجَْناَك َوَما أَْنَت َعلَيـْ

قومه  خبالف خصوصاً، هود سيدان عن ذلك نفي يريدون أهنم إذ لالختصاص، هنا التقدمي إن    
م م أعزة عليهم، فإهنَّ  يف قال لذلك علينا، األعزة هم بل رهطك علينا بعزيز أنت وما :قالوا فكأهنَّ

َا تـَْعمَ  } جواهبم َْذمُتُوُه َورَاءَُكْم ظيْهريَيا إينا َريبّي ِبي ُلوَن قَاَل ََي قـَْومي أَرَْهطيي َأَعزُّ َعَلْيُكْم ميَن اَّللاي َواختا
 .[ 26سورة هود اآلية] {حمُييطٌ 

 1 .اخلرب هذا يصح مل علينا عززت وما :قيل ولو

 تقول زيداً  غالباً، االختصاص يدل على املثبت اخلرب يف وشبهه عولاملف من املعمول تقدمي أما     
 .غريه ُتكرِم مل خصوصا وأنك زيد النفي على أردت إذا أكرمتُ 

َك َنْسَتعينيُ  } :تعاىل قوله وحنو َك نـَْعُبُد َوإيَيا  .[5اآلية،سورة الفاحتة ]    {إيَيا

 خنصك ابلعبادة لالختصاص واملعىن إايك" "به املفعول فتقدم بك، ونستعني إايك، نعبدأي       
 .سواك دون املعونة وخنصك بطلب
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 مينع ال وحينها القصر، تفيد فإهنا ال بك، ونستعني نعبدك :وقال به، املفعول يّقدم مل إذا أما       
 1.به واالستعانة العبادة يف غريه مشاركة من التعبري

ىَل اَّللاي حُتَْشُرونَ  َولَئيْن ُمتُّْم َأوْ  } :تعاىل  قوله ومثله  .[158سورة ال عمران اآلية] { قُتيْلُتْم إلَي

 غريه. إىل هللا ال إىل :أي   

 على يدل القاهران رأسهم عبد على البالغيني من كثري فريى املنفي، اخلرب يف أما       
 يدز  عن نفي إكرامك تفيد هنا فأنت أكرمُت، زيداً  ما قولك، حنو قطعاً، وذلك االختصاص

عمرا  ولكن أكرمتُ  زيداً  ما :تقول ولذلك غريه، أكرمت قد تكون أن يستوجب وهذا خصوصاً،
 أن بد فال زيد، على يقع مل فإن اثبت قطعاً، أمر فاإلكرام غريه، وال أكرمتُ  زيداً  ما تقول وال

 2عمرا. مثل آخر شخصٍ  على وقع قد يكون

 :القصر مجلة يف اإلسناد رُكِن أحد تقدمي داللة

 أبسلوب ما معىن عن أردت التعبري فإذا كبري، شأن هلا قضية القصر يف والتأخري التقدمي     
فاسد،  غري صحيحاً  النظم ليكون اللفظ؛ من يناسبه الذي له القالب ختتار أن بد فال القصر،

 فقط، فمثالً  التقدمي جملرد مقصود، أي ليس ملعىن يكون اآلخر على اإلسناد ركين أحد وتقدمي
َا اْلُمْؤميُنوَن إيْخَوٌة فََأْصليُحوا }  :قوله تعاىل على املؤمنون ُقصر فقد حنو واخلرب املبتدأ بني تقدميال إيمنا

 .[10سورة احلجرات اآلية]  {بـَنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتـاُقوا اَّللاَ لََعلاُكْم تـُْرمَحُونَ 

 اليت فالصفة عليه، مقصور واألخوة مقصور، فاملؤمنون األخوة، "فقد قصر املؤمنون على صفة     
 إخٌوة املؤمنون إمنا :قال وكأنه أخرى، صفة أي األخوة قبل صفة هي املؤمنني بني تكون أن ينبغي

ا :قيل إذا أخوة، أما املؤمنني غري بني يكون أن يعين ال وهذا ال متباعدون،  املؤمنون اإلخوة إمنَّ
 املبتدأ. على اخلرب بتقدمي
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 ُتسمى ال املؤمنني غري أخوة بني كل وكأن املؤمنني، على األخوة قصرت قد ونتك فحينئذ-      
والرضاعة  الدم، أخوة :منها لألخوة كثرية أسباابً  هناك ذلك ألن يقل مل الكرمي والقرآن أخوة،

  .وغريها

 ،املراد املعىن يقتضيها أيضًا ألغراض القصر يف واملفعول الفاعل بني التقدمي يكون كذلك       
 كان الرتكيز املفعول، على الفاعل ُقدم وإذا الفاعل، على الرتكيز الفاعل كان على املفعول ُقدم فإذا

َأَلَْ تـََر َأنا اَّللاَ أَنْـَزَل ميَن الساَماءي َماًء َفَأْخَرْجَنا بيهي ََثََراٍت ُُمَْتليًفا  }:تعاىل قوله حنو وذلك .املفعول على
 .[28سورة فاطر اآلية]{الي ُجَدٌد بييٌض َومُحٌْر ُُمَْتليٌف َأْلَوانـَُها َوَغَرابييُب ُسودٌ أَْلَوانـَُها َوميَن اجلْيبَ 

 الفاعل على هللا اجلاللة اسم وهو املفعول، هنا ُقّدم فقد اخلشية، حق خيشونه الذين أي        
 .الفاعل العلماء على هنا فالرتكيز، العلماء

ا : قال أنه ولو الناس، غريهم من من أكثر هللا خيشون لذينا هم العلماء أن اآلية ومعىن        إمنَّ
 من ذلك مراد وليس ، غريه خيشون وال هللا خيشون العلماء أن : لكان ا ملعىن هللاَ، العلماء خيشون

 قضااي عن يتحدث جاء اآلية يف القصر قبل مجلة ورد الذي الكالم أن ذلك على والدليل . اآلية
  . 1العلماء الإ يدركها ال كونية

َا خَيَْشى اَّللََّ ِمْن تعاىل:  قوله يف وهي      َوابِّ َواأْلَنْ َعاِم خُمْتَِلٌف أَْلَوانُُه َكَذِلَك ِإمنَّ َوِمَن النَّاِس َوالدَّ
ُلوَن ِكتَاَب اَّللَِّ َوأَقَامُ  (28)ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َغُفوٌر  اَلَة َوأَنْ َفُقوا ِمَّا ِإنَّ الَِّذيَن يَ ت ْ وا الصَّ

 .[28-29سورة فاطر اآلية] َرزَقْ َناُهْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة يَ ْرُجوَن جِتَارًَة َلْن تَ ُبوَر 
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 إذا كان القصر ب "امنا": فانه يليه املقصور.-وخالصة القول 

 وإذا كان ب " ما" و"اال": يكون املقصور عليه بعد "اال" غالبا.-

 :  فاملقصور عليه يكون قبلها .اذا كان ب "ال" و  -

وإذا كان العطف ب "بل" و "لكن" فان املقصور عليه بعدها، وهدا هو الفرق األول بني       
 الطرق.

 الفرق الثاين وهو ما ميكننا استنتاجه إذا راجعنا النظر يف هذه الطرق:

 الطرق الثالث األوىل لكل منها أداة دالة عليها.-

نفهم هذا القصر  طريقة الرابعة وهي التقدمي، فليس هلا أداة خاصة ابلقصر تدل عليه، وامناأما ال
 ، والبنية الرتكية وما حيدث فيها من إنزايح.وندركه أبذواقنا

 املطلب الّرابع: أقسام أسلوب القصر

تنقسم األقسام األساسّية للقصر ابلنظر يف املنفي من حيث عمومه وخصوصه، أو من جهة 
ابقته للواقع اخلارجي أو بنائه على دعوى املتكّلم، أو من حيث النظر إىل طبيعة املقصور مط

 واملقصور عليه.

 ا القصر:ف/ طر 1

للقصر طرفان مها املقصور واملقصور عليه فمثال إذا قيل إمّنا الشاعر البحرتي، فقد ُقصر يف      
 1مقصور عليه. هذا املثال الشعر على البحرتي، فالشعر مقصور، والبحرتي
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إذا نُظر إىل طبيعة املقصور واملقصور عليه، فالكالم إما أن جًيعل  /تقسيم القصر ابعتبار طرفيه2
 1الوصف مقصورا على املوصوف أو جُيعل املوصوف مقصورا على الوصف.

أ/ قصر الصفة على املوصوف حنو قولك إمنا أكرمكم أثفاكم فقد قصرت صفة الكرم على 
 كرم مقصور واألتقياء مقصور عليه. األتقياء، فال

  «ما حممد اال رسول  »ب/قصر املوصوف على الصفة وذلك حنو قوله تعاىل 

فقد قصر حممد صلى هللا عليه وسّلم وهو املوصوف، على الرسالة وهي الصفة، فالقصر هنا قصر 
 .2موصوف على صفة

ملوصوف أن املوصوف يف والفرق بني قصر املوصوف على الصفة وقصر الصفة على ا        
 3األول ال ميتنع أن يشاركه غريه يف الصفة املذكورة، ويف الثاين ميتنع.

 / تقسيم القصر ابعتبار احلقيقة والواقع:3

 ينقسم القصر ابعتبار احلقيقة والواقع إىل قسمني     

 .قصر إضايف -2             .قصر حقيقي  -1

نفس أبال يتجاوزه إىل األمر سب احلقيقة، ويف حبالقصر احلقيقي هو ختصيص شيء بشيء – 1
 غريه أصالً.

وينظر  .إلض افة والنسبة إىل شيء آخر معنياالتخصيص فيه حبسب  ويكون القصر اإلضايف:-2
فقد أثب تَّ  منا فعل هذا زيد(ايف كال النوعني إل ى املنف ي م ن حي ث عموم ه وخصوصه، فإذا قلت: )

ً عليه، يعين نفيته عن غريه. واملنفي عنه الفعل قد يكون عامًا فيشمل  الفع ل لزيد، وجعلته مقصور  ا
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كل من عدا زيد، وقد يك ون خاصًا فيشمل بكرًا وخالدًا من حيث اعتقاد املخاطب أن الذي 
 .فعل ذلك بكر أو خالد ال زيد أو مها وزيد

 معني كان القصر قصراً فإذا كان القصد هو العموم كان القصر حقيقياً، وإذا كان النفي موجهاً إىل
 1.إضافياً 

 لقصر احلقيقي:أ/ا

  .وهو نوعان: حقيقي حتقيقي، وحقيقي ادعائي

أوالً: احلقيقي التحقيقي ويكون التخص يص في ه ابلنس بة للحقيقة؛ حبيث ال يتجاوز املقصور       
فة على موصوف قصراً املقصور علي ه أص الً، حنو مل ينب األهرام إال املصريون، فالقصر هن ا قص ر ص

حقيقياً، قصرًا يراد به أن ص فة بناء األهرام مقصورة على املصريني مل تتجاوزهم إىل سواهم من 
الناس، فالتحقيقي تتطابق فيه النسبة الكالمي ة ابلنس بة اخلارجية مطابقة اتمة ال تزيُّد فيها وال 

 .ادعاء

يتعدى فيه املوصوف تلك الصفة إىل صفة وقصر املوصوف على الصفة قصرًا حقيقيا هو م ا ال  
أُريد أنه ال يتصف بصفة أخ رى غري الكتابة، فهو حمصور  كاتب إذاإال   ، حن و قولك ما زيدٌ 2أخرى

يف هذه الصفة فقط صفة الكتابة، وال يتعداها إىل أي صفة أخرى، وهذا النوع ال يك اد يوج د 
ر اإلحاطة بصفات الشيء؛ ألن كل إنسان له  صفات عديدة يصعب اإلحاطة هبا. وإن ُوِجد لتعذُّ

 .فيكون على س بيل التخيي ل واملبالغة ال على سبيل احلقيقة، ولذلك مل يقع يف التنزي ل
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ً حقيقيًا أبال تتج اوز الصفة املوصوف هبا إىل موصوف آخر،    وقصر الصفة على املوصوف قصرا
عل ى معىن أن الكون يف الدار  ،الدار إال زيد وهذا الن وع م ن احلقيقي كثري جداً، حنو قولك: ما يف

 1ليس يف الدار غريه. ،مقصور على زيد، إذا كان حقيق ة

اثنياً: احلقيقي مبالغًة، ويسمى أيضًا ابلقص ر االدع ائي، أو املبين على املبالغة، ويسمى يف دراسة 
 . اء أو املبالغةبالغة القرآن الك رمي ب )اجملازي( حتاشياً من وص ف آي الق رآن ابالدع

واملراد به أن تثبت الشيء للشيء، وتنفيه عن كل ما ع داه نفيًا يقوم على املبالغة والتجّوز، وال 
 . يق وم عل ى املطابق ة احلقيقية للواقع. فعندما تقول يف قصر الصفة على املوصوف

داه، والواقع يثبت أن هذه تثبت الكالم لزيد وتنفي ه عن كل ما ع مل يتكلَّم يف هذه املسألة إال زيد 
ملا قاله  ابلنسبةاملسألة تكلَّم فيها غري زيد، لكن مل تعتد مبا قاله أولئك، ألن ما قالوه ل يس ش يئًا 

 2 زيد، وفيه استعظام لكالم زيد.

، "إال جواد ما حامت:"ومن أمثله القصر احلقيقي االدعائي يف قصر املوصوف على الصفة، قولك، 
 .ن أي ص فة حلامت غري صفة اجلود يف حكم العدماعتربت أ إذا

يف قصر الصفة على املوصوف قص رًا حقيقي ًا ادعائيًا ما جواد إال حامت، إذا :وحنو قولك      
 3.اعتربت أن حامت فقط ه و اجلواد، وأن غريه من الناس الكرماء يف حكم العدم

ء؛ أن ما عدا املقصور عليه يف األول ال والفرق بني القصر احلقيقي حقيقًة واحلقيقي ادعا       
 4.وجود له حقيقًة، وأما يف الث اين فاملقصور عليه موجود ولكنه يف حكم املعدوم
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  :تقسيم القصر ابعتبار حال املخاطب/ 4

والقصر ابعتبار حال املخاطب يكون يف القص ر اإلض ايف؛ ألنه ليس من املعقول أن         
املوصوف على الصفة وقصر الصفة على  وقصرغي ر صفة واحد، يتصف أمر جبميع الص فات 

 :املوصوف نوعان

 .األول: ختصيص أم ر بصفة دون أخرى، وختصيص صفة أبمر دون آخ ر

 1.الثاين: ختصيص أمر بصفة مكان أخرى، وختصيص ص فة أبمر مكان آخ ر

  :وعلى ضوء ذلك قسموا القص ر اإلض ايف ابعتب ار ح ال املخاطب إىل اآليت

 أ/قصر اإلفراد:

يدخل يف النوع األول وهو ختص يص أم ر بص فة دون أخرى، فمن قصر املوصوف على       
الصفة حنو قولك: ما زيد إال كاتب، ويكون املخاطب به قد اعتقد شركة صفتني أو أكثر يف 

ركة تقول إال كاتب فقد قطعت الش فعندما موصوف واحد، أي اتصاف زيد ابلكتابة والشعر معا،
 .                 ب ني الص فتني؛ الشعر والكتابة

وختصيص الصفة أبمر دون آخر من قص ر الصف ة على املوصوف حنو: ما كاتب إال زيد،      
وخياط ب به من اعتقد شرك ة موصوفني أو أكثر يف صفة واحدة، أي كأن يعتق د أن عم راً وزيداً معاً 

  النوع يسمى قصر إفراد؛ لقطع الشركة املذكورة.يشرتك ان يف صفة الكتاب ة. وه ذا 

 ب/قصر القلب:

ويدخل يف النوع الثاين، وهو ختصيص أمر بص فة مك ان أخرى، وختصيص صفة أبمر مك ان       
آخ ر ف ي قص ر املوصوف على الصفة، وقصر الص فة عل ى املوص وف، وخياطب به من يعتقد عكس 
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مل ن اعتقد أن  و قولك يف قصر املوصوف على الصفة ما زيد إال قائماحلكم الذي أثبته امل تكلِّم، حن 
ملن يعتقد أن عمرًا هو الشاعر وليس  زيدًا يتصف ابلقعود دون القيام، وقولك ما ش اعر إال زيد

 .زي د، وه ذا النوع من القصر يسمى قصر القلب؛ لقلب حكم املخاطب

 ج/قصر تعيني: 

اً، وهو ختصيص أم ر بص فة مكان أخرى، وختصيص صفة أبمر ويدخل يف النوع الثاين أيض      
مكان آخر. وخياطب به من تساوى عنده احلكمان ، أي اتصاف املوصوف بتلك الصفة املذكورة 

 وبغريها يف قصر املوصوف ، واتصاف املوصوف واتصاف غريه هبذه الصفة املذكورة يف قصر الصفة
من يعتقد أن زي دًا إما قائم أو قاعد، ولكن ال يعرف خياطب به  ،إال قائم وذلك حنو: ما زيد .

نت له ابلتحديد احلالة اليت عليها زيد، فهو مرتدد بني الصفتني، فعندما تقول: )إال قائم( فقد عيَّ 
 خياطب به من يرتدد فيمن ،احلالة اليت عليها زيد، وهي القيام. وعندما يقال: ما شاعر إال زيد

 1هو ال يعرفه على التعيني.الشاعر؟ أهو زيد أم عمر؟ ف

نت له احلكم الصحيح. ويسمى هذا القصر بقصر التعيني؛ فعندما تقول: )إال زيد( فقد عيّ         
  عند املخاطب.لتعيينه ما هو غري معنّي 

ور اجتماعهما َتصّ يشرتط يف قصر املوصوف على الصفة إفرادًا ع دم تن ايف الوصفني حىت ي ُّ        
ينبغ ي أن يك ون كاتبًا أو  ، ذهن املخاطب، فإذا قلت: ما زيد إال شاعريف موصوف واحد يف

إذن صفة اإلفحام منافي ة لص فة الش اعرية،  .ماً، ال كونه مْفحماً؛ ومْفحماً: أي ال يقول الشعرمنجّ 
ً جيم ع ص فيت الشاعرية واإلفحام معاً، ألنّ أي: ض دها، فاملخاطب ال يستطيع أن يتصّ    ور أن زي دا

وتقول إنه قصر إف راد؛ ألن هذين الوصفني ال  ،ال أسود أبيض وال يقال: فالن،  لصفتني متنافيتانا
  .جيتمعان عند موصوف واحد
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وشرط  قصر املوصوف على الصفة   قلبًا حتقق تنافيهم ا؛ حىت تكون الصفة املنفية يف        
أو حنو  أو أبيض لك، ال كونه أسودكون ه قاعدًا أو جالساً، أو حنو ذٌٌ  إال قائم قولنا: ما زيد

 1  .ذلك، ليكون إثباهتا مشعراً ابنتفاء غريها

والش رط ال ذي اشرتط ه القزويين، وهو ش رط قص ر املوصوف عل ى الصفة قلب ًا حتقق تناف ي        
 2 ذا الش رط.رِد كثي راً يف الصف ات غي ر املتنافي ة، ف ال وجه هلعليه ب أن قص ر القل ب يَ  دّ الوصفي ن، رُ 

وقصر التعيي ن أعم، ألنه ال يشت رط فيه تنايف الوصفي ن، أو ع دم تنافيهما ألن اعتقاد كون الشيء 
 3.موص وفاً أبح د األم رين املتعين ني ال يقتض ي إمك ان اجتماعهم ا، وال امتناعه
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 اوصاحبه حملة عن القصيدة :املطلب األول

  مولده :

ه ابلكوفة 303،ولد سنة  مهدانيهاحلسني الكندي ، فأبوه جعفي وأمه  هو أبو الطيب أمحد بن   
 ، يف حّملة  تسمى "كندة" فنسب اليها، ال اىل قبيلة "كندة "اليمنية.

ذلك ،وأنه رحل اببنه اىل  يثبتويقال اّن والده كان سّقاء ابلكوفة ،وليس يف شعر املتنيب ما -
ريصاً على طلبها ساعياً إىل أهلها يف البادية و احلضر ، الشام ، فشّب فيها مولعاً بفنون اللغة ، ح

 1نصيب. حىت قال منها أوفر

أماّ والدة املتنيب فلم يذكر الرواة عنها شيئاً ، ويرجح أهنا ماتت يف حداثته قبل سفره إىل الشام ، -
          :ال إابن اعتقالهأّما جدته ألّمه فهي اليت تفّردت من بني أسرته مجيًعا براثئه هلا و احرتامه الفخم، ق

 األريب        ال لشيء إالّ أليّن غريب . بيدي أيها األمري

 2دم قلب يف دمع عني يذوب .                 وألّم هلا اذا ذكرتين             

ا لُّقب ابملتنيب ألنّه ادعى النبّوة يف ابدية الّسماوة ، وهي أرض ابلكوفة يف الشام ، و ملّا فش لقبه :
 أمره خرج إليه لؤلؤ أمري محص انئب األخشيدية فاعتقله زماان ْثّ استتابه وأطلقه .

 : حياته

مدان ، وكان ذلك احلمل ميض ردح من الزمن على ختلية سبيله حىت حلق ابألمري سيف الدولة بن 
يه  م فمدحه  فأحّبه وقربه وأجازه اجلوائز السنية وأجرى عل 948سنة سبع و ثالثني وثالث مئة 

 خال ما كان يهبه من اإلقطاعات واهلدااي املتفرقة. كّل سنة ثالثة آالف دينار
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وكان لسيف الدولة جملس حيضره العلماء كّل ليلة فيتكلمون حبضرته، فوقع بني املتنيب وابن خالويه  
كالم فوئب ابن خالويه على املتنيب ، و ضرب وجهه مبفتاح كان بيده فشجه ، وكان سيف الدولة 

 346ا فلم يُدافع عن أيب الطيب فخرج غاضبا ودمعه يسيل وكان سبباً ملغادرته حلب سنة حاضر 
 .عصاه  م فسار إىل دمشق و ألقى فيها 957ه /

ومل ينظم هناك قصيدة إالّ عرض هبا مبدح سيف الدولة لكثرة حمبّته له ، ْثّ ذهب إىل مصر و مدح  
ه كافور رغائبه غادر مصر و هجاه بعدة قصائد كافور اإلخشيدي  ويف نفسه مطامع ، وملّا مل ينل

 مشهورة .

غداد فبالد الفرس ْث مّر ابرجان فشرياز ومدح عضد الدولة بن بوبعد ان غادر مصر ذهب إىل 
بويه فأجزل عطيته ، ّْث انصرف من عنده راجعا إىل بغداد فالكوفة وذلك يف أوائل شعبان سنة 

 م .965ه شباط 354

ع ولده حمّمد املتنيب ما حىت قُتل فاقتتلو ابن أيب جهل األسدي يف الطريق ،  تعّرض له فاتكمقتله :
 وغالمه مفلح على مقربة  من دير العاقول يف اجلانب الغريب من سواد بغداد .

وكان سبب مقتله ، هو تلك القصيدة اليت هجا هبا ضبة بن يزيد العيين، وملّا بلغته القصيدة أخذ 
ه أيلول 354رمضان سنة   28السوء أليب الطّيب وذلك يف  رالغضب منه كّل مأخذ و أضم

 .1م965سنة 

املتنيب صورة صادقة لعصره وحياته ، فهو حيدثنا عن كل ما جالة يف عصره ،من صراعات شعره :
يف   روهذا ما يظهجزلة ،وغريها من األحداث ،فقد متّيز خياله ابلقوة واخلصوبة فكانت العاطفة 

 .كثري من اشعاره 
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بة القصيدة: توفيت أخت سيف الدولة الكربى مبيا فاقني  من داير بكر لثالث ابقيني من مناس
مجادى االخرة سنة اثنني ومخسني وثالمثائة وورد اخلرب يف العراق، فقال أبو الطيب هذه القصيدة 

 يرثيها يف شعبان.

 1.ابيت 44القصيدة من حبر اخلفيف ابئية وعدد األبيات 

 ة القصيدة :دراساملطلب الثاين: 

 القصر:  يتجلى فيها أسلوباليت بيات األ

 البيت السادس:

 بِ ىل الكذِ إ آبماِي  عت فيهِ فزِ              زيرة حىّت جاءين خربٌ وى اجلطَ 

 البيت السابع:

 يب شرقُ يَ  ادَ حىت كَ  قت ابلدمعِ شرِ      ال       ه أمَ دقُ ع ي صِ دَ ذا مل يَ حىت إِ 

 البيت الثامن:

 بِ تُ يف الكُ  مُ واألقالَ  الربد يف الطرقِ وَ        ها        نُ لسُ أَ   األفواهِ يِف  هِ ثرت بِ عَ ت َ 

 البيت السادس عشر:

 2بِ نَ لشَ ابِ  الّ هللاُ إِ  مُ علَ س يَ ليَ وَ        ها     بسمِ سن مَ ياّ حُ ني حتُ مّن حِ علَ يَ 

 البيت السابع عشر:

 بِ لَ الي َ  وَ  يضِ البَ  لوبِ يف قُ  ةٌ سرَ حَ وَ      قها        فرِ مَ  الطيبِ  لوبِ ة يف قُ رَّ سَ مَ 
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 البيت العشرون:

 بِ نَ س يف العِ عىن ليَ مَ  مرِ ّن يف اخلَ إِ ف     رها      نصُ لباء عُ ب الغَ كن تغلِ ن تَ إو 

 البيت الثالث والعشرين:

  القضبِ  هلنديّةِ د ابِ لَّ قَ ال ت َ وَ    ها             هُ شبِ مُ  لياقوتِ ابِ  لدَّ ا تقَ مَ فَ 

 ن:البيت الرابع و العشرو 

  بِ بَ ال سَ ال وٌد بِ يت وَ كَ إالّ بَ     ها          ائعِ ن صنَ يال مِ رت مجَ كَ وال َذ 

 البيت الثامن والعشرين:

 بِ نا الغيَ حيائِ قّصر عن أَ وقد يُ        ت        فنَ اليت دُ  انَ يف يبلغ مواتَ وكَ 

 البيت الثالثون:

  ك النجبِ سوى آابئِ  امِ ن الكر مِ     دا          حَ يا أَ ثنِ ستَ ال مُ  زم الناسِ كَ وأَ 

 البيت الواحد والثالثون:
 

 1بِ هَ لذَ ابِ  املفدىدّرمها  اشَ وعَ       ا    مهُ هرُ دَ خصني ِ ك الشَ امسَ د كان قَ قَ 

 البيت الرابع الثالثون:

  ضبِ و الغَ ي حزن أخُ خِ فحزن كّل أَ     ة           رَ غفِ مَ  زاك رّبك ابألحزانِ جَ 

 البيت اْلامس والثالثون:

 ربأَ  ىل هللاِ إالّ إرب وال انتهى أَ     ته            نَ منها لبا حدٌ ضى أَ قَ ا مَ وَ 
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 البيت السادس والثالثون:

 بِ جَ ب واخللف يف الشَ جَ لى شَ عَ  الَّ إ           مٌ اس حىت ال اتفاق هلَ ختالف النَ 

 طرق القصر الِت استخدمت يف القصيدة ومجالياهتا  املطلب الثالث:

 : السادسالبيت 

 ذبالكَ ىل إآبماي  فيهت رب        فزعَ اءين خَ اجلزيرة حىّت جَ  طوى

 :معناه

دجلة و الفرات ، وخري فاعل الحد الفعلني قبله على التنازع  املراد ابجلزيرة جزيرة قور وهي ما بني
عليه يف الكوفة فرتجى أن يكون   قطع أرض اجلزيرة حىت ورد ا، وفزعت جلأت، أي أن خري نعيه

 1هبذا الرجاء .كاذاب تعلال 

،وهو  فيههنا استعمل الشاعر أسلوب القصر حبيث قدم ماحقه التأخري أي املقصور عليه وهو ) 
 وهو الكذب.خرب املوت ( على املقصور 

 :  نوعه ابعتبار طرفيه

 قصر موصوف على صفة حيث كانت صفة الكذب خاصة ابملوصوف فقط وهو خرب املوت .

 : واقعأما نوعه ابعتبار احلقيقة و ال

فهو إضايف فاملقصور اختّص ابملقصور عليه، وميكن أن يتجاوزه إىل غريه فقد يكون الكذب يف 
 أمور أخرى .

 

                                                          
1
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 : وهو ابعتبار حال املخاطب

 قصر إفراد ،وهذا ملن اعتقد أّن املتنيب قد صّدق اخلرب.

 : هو االهتمام أّما الغرض البالغي من هذا القصر

 :سابع البيت ال

 شرقت ابلدمع حىت كاد يشرق يب          أمالصدقه  يدع حىت إذا مل ي

 :معناه

قال العكربي : املعىن : قال ابن جين هذا معىن حسن ، أي صرت ابإلضافة اليه كالشيء الذي 
يشرق به يف اللطافة و القلة . يقول: حىت ادا صح اخلرب ومل يبق ي أمل يف كونه كذاب شرقت 

 دموع ، حىت كاد الدمع يشرق يب .ابلدمع لغلبة البكاء وكثرة ال

النفس فيجعله يف مثل حال الشرق ابلشيء ،فكاد الدمع  بوالشرق ابلدمع :أن يقطع االنتحا
 1إلحاطته يب أن يكون كأنّه شرق يب .

بتقدمي اجلار و اجملرور)ي( و أصل الكالم "يدع صدفة  أمال ي "  هنا قّدم الشاعر ماحقه التأخري،
جاء أن يكون كذاب  وهو قصر موصوف على الصفة ،حبيث األمل متعلق خبرب أي مل يدع لنفسي ر 

 املوت .
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 أما نوعه ابعتبار احلقيقة والواقع :

 فهو إضايف ،فاألمل اختص خبرب املوت وميكن أن يتجاوزه اىل غريه.

 ابعتبار حال املخاطب:

 قصر قلب ملن اعتقد عكس ذلك .

 الغرض البالغي :

 التخصيص

 عشر: البيت السادس

 ابلشنبهللا  االّ وليس يعلم  يعلمّن حني حتياّ حسن مبسمها          

يعلم  ال ،و نها رأين حسن مبسمهاحييّ  ااذ الريق، أيلألتراب و الشنب برد يعلمن  ضمري معناه:
قال الواحدي وأساء يف ذكر حسن مبسم  وراء ذلك من برد الريق اال هللا ألنه مل يذقه أحد. ما

  1مراثهنكر مجال النساء يف يس من العادة ذ أخت امللك ول

  هي:هنا  طريقة القصر

 املوصوف.العلم وهو الصفة خاصة ابهلل وهو  موصوف، إذعلى  الصفة قصر واالستثناء وهوالنفي 

فهو حقيقي إذ اختّص املقصور وهو العلم على املقصور عليه وهو هللا  والواقع:احلقيقة  ابعتبارنوعه 
 غريه.ومل يتجاوزه إىل 
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 البالغي:الغرض 

 التوكيد.

 البيت السابع عشر: 

 . وحسرة يف قلوب البيض و اليلب       يف قلوب الطيب مفرقها    مسرّة 

املفرق موضع افرتاق الشعر من الرأس وهو مبتدأ خربه مسرة ،وقوله يف قلوب الطيب مجع معناه:
وذة من احلديد، و اليلب أمثال البيض  القلوب على إرادة أنواع الطيب ،والبيض مجع بيضة وهي اخل

كانت تتخذ من جلود االبل واحدها يلبة، أي كان مفرقها يسّر الطيب الذي تّتضخ به وتتحّسر 
 1عليه البيض واليلب ألهنا مل تكن تلبسها اذ هي من مالبس الرجال .

،بتقدمي اجلار و  قّدم ماحّقه التأخري الشاعر القصر هنا اذ مفرقها، استعملمسرّة يف قلوب الطيب 
اخلرب أي املقصور عليه وهو) يف قلوب الطيب( على املقصور وهو )مفرقها( ،وهو  اجملرور على

 قصر موصوف على صفة.

 :والواقعنوعه ابعتبار احلقيقة 

 إضايف 

  املخاطب:اعتبار حال 

 قصر إفراد.

 الغرض البالغي : 

 التخصيص .
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 البيت العشرون:

 ليس يف العنب معىن يف اخلمرّن إها        فكن تغلب الغلباء عنصر وان ت

 معناه:

تغلب قبيلة سيف الدولة وتسمى الغلباء أيضا ومعىن الغلباء الغليظة الرقبة ويقال قبيلة غلباء أي 
عزيزة ِمتنعة، وعنصرها أي أصلها ،وليس يف العنب نعت املعىن ،أي ان كان آابؤها من بين تغلب 

ها التغلبيني كاخلمر أصلها العنب وفيها من القوة وطيب الطعم ما فاّن هلا فضائل مل تكن يف آابئ
 1يف العنب . سلي

، بتقدمي اجلار و اجملرور)اخلمر( على اسم إّن )معىن( ،أي تقدمي  ماحقه التأخريطريقة القصر هنا 
 املقصور عليه وهو) يف اخلمر(على املقصور وهو )َمعىًن(.

فة، أما نوعه ابعتبار طرفيه إضايف، وهو ابعتبار حال نوعه ابعتبار طرفيه: قصر موصوف على ص
 املخاطب قصر تعيني.

 التخصيص. أّما الغرض البالغي:

 البيت الواحد والعشرون:

 ها               وال تقّلد ابهلنديّة القضب مشبه ابلياقوت فما تقلدّ 

 يكن هلا شبيه اهلنديّة أي السيوف ،والقضب مجع قضيب وهو اللطيف من السيوف ،أي ملمعناه:
 2من النساء وال من الرجال .
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، بتقدمي اجلار و اجملرور وهو تقدمي ماحّقه التأخريطريقة القصر اليت استخدمها الشاعر هنا 
 املقصور عليه )ابلياقوت (، على الفاعل وهو املقصور )مشبُه( .

اقع فهو إضايف ،و نوعه ابعتبار طرفيه: قصر موصوف على صفة ،أّما نوعه ابعتبار احلقيقة والو 
 ابعتبار حال املخاطب فهو قصر تعيني.

 : املبالغة. أما الغرض البالغي

 البيت الثالث والعشرين:

 القضب ابهلنديّةفما تقلّد ابلياقوت مشبهها               وال تقّلد 

 أي املقصور عليه ، بتقدمي اجلار و اجملرور تقدمي ماحّقه التأخرياستعمل الشاعر طريقة قصر 
 املقصور )القضب( ،وهو قصر موصوف على صفة . وهو)ابهلنديّة( على املفعول به وهو

 نوعه ابعتبار احلقيقة و الواقع :فهو إضايف وهو ابعتبار حال املخاطب قصر تعيني .

 : املبالغة. الغرض البالغيأّما 

 البيت الرابع و العشرون: 

 وال وٌد بال سبب بكيت من صنائعها             إالّ  ذكرت مجيالوال 

 معناه :

مجيال وال معروفا ،وصنائعها مجع صنيعة وهي االحسان ،وقوله وال ود ابلرفع على اعمال ال عمل 
ذكرت من صنائعها ، وروى  ليس ، أي بكيت ملوديت إايها ولكل مودة سبب وسبب موديت ما
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ئعها والرواية األوىل ابن جيّن بال وّد وال سبب اّي مل يكن بكائي ألجل وّد وال سبب سوى صنا
 1.أجود 

،أي استثىن الودًّ هلا ليس ألي سبب ،بل إلحساهنا إليه وهو  النفي و االستثناءهنا  طريقة القصر
 قصر صفة على موصوف .

 أماّ نوعه ابعتبار احلقيقة و الواقع فهو إضايف ،وهو ابعتبار حال املخاطب قصر إفراد .

 التوكيد . الغرض البالغي :

 امن والعشرين:البيت الث

 الغيب عن أحيائناوكيف يبلغ مواتان اليت دفنت           وقد يقّصر 

ضمري يبلغين السالم والغيب بفتحتني مجع غائب مثل خادم وخدم ، أي كيف يبلغ السالم معناه :
 امواتنا املدفونني وهو قد يقصر عن بلوغ أحيائنا الغائبني ، وكأنّ هذا مبين على معىن البيت السابق

 2أي ان سالمه مل يكن يبلغنا يف حياتنا لسبب البعد الذي بيننا بعد موهتا .

عن أحيائنا الغيب بتقدمي اجلار واجملرور أي املقصور  ،يُقّصر تقدمي ماحّقه التأخريالقصر طريقته 
عليه وهو )عن أحيائنا ( ، عن املفعول به وهو املقصور)الغيب ( ،أما نوعه ابعتبار طرفيه ،قصر 

 ف على صفة.موصو 

 أما نوعه ابعتبار احلقيقة و الواقع فهو إضايف ،وهو ابعتبار حال املخاطب قصر إفراد .

 والغرض البالغي :التوكيد .

 البيت الثالثون:
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 ال مستثنيا أحدا            من الكرام سوى آابئك النجب الناس  وأكرم

الناس. ومستثنيا حال عاملها أكرم الناس معطوف على انفع السحب أي وقل له اي أكرم معناه:
 1النداء أي اانديك هبذا اللفظ غري مستثين احدا سوى آابئك.

واملقصور عليه )النّاس( حيث استثىن كّل آابئها ابلكرم  أكرم() ، املقصوربالالعطف طريقة القصر 
 أخوها سيف الدولة عن كل النّاس . سابقا، ْثّ فّضلها هي على كّل آابئها  الّناس، فقددون 

 وابعتبار احلقيقة والواقع إضايف . موصوف،أما نوعه ابعتبار طرفيه فهو قصر صفة على 

 أّما حال املخاطب : إفراد.

 املدح . الغرض البالغي:

 البيت الواحد والثالثون:

 قد كان قامسك الشخصني دهرمها     وعاش دّرمها املفدّي ابلذهب

 معناه:

صغرى وترك الكربى فكانت كدر فدي بذهب يريد ابلشخصني اختيه  أي كان قد اخذ ال  

 2فجعل الكربى كالدر والصغرى كالذهب .

،وذلك بتقدمي املفعول به اال وهو املقصور  تقدمي ماحّقه التأخرياستعمل الشاعر طريقة القصر هنا 
عليه ) الشخصني( ، وأتخري الفاعل )دهرمها( وهو املقصور ، واملقصود هنا ابلشخصني أختيه 

د تُوفيت سابقا ،والكربى خولة قّدمها للتنويه والتذكري هبما وألمهيتهما يف حياة سيف الصغرى وق
"قد قامسك الدهر الشخصني الّلذين كنت أتنس هبما   الدولة فكان التقدمي حبسب األمهيّة ،واملعىن

                                                          

 .464ايب بقاء العكربي ، مرجع سابق، ص  1
 .464ايب بقاء العكربي ، مرجع سابق، ص 2
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نوعه ابعتبار طرفيه موصوف على صفة ،وابعتبار احلقيقة و  ،فكنت كمن كان له دٌر وذهب ، أما
  .الواقع فهو حقيقي

 التخصيص . الغرض البالغي :

 البيت الرابع الثالثون:

 جزاك رّبك ابألحزان مغفرة           فحزن كّل أخي حزن أخو الغضب

يقول جعل هللا جزآءك على االحزان املغفرة أي ان غفر هللا احزانك الن احلزن للمصيبة  معناه :
 1مبا جرى به القلم .كالغضب على املقدور اذ حقيقته عدم الرضى 

، بتقدمي اجلار و اجملرور أال وهو املقصور تقدمي ما حّقه التأخريطريقة القصر يف هذا البيت      
عليه )ابألحزان( على املفعول به )مغفرة( وهو املقصور ، واألصل جزاك هللا تعاىل مغفرة هبذا احلزن 

 الذي أصابك وقّدمه .

على صفة ،وابعتبار احلقيقة و الواقع فهو إظايف ،وحال نوعه ابعتبار طرفيه موصوف       
 املخاطب إفراد .

 التخصيص . الغرض البالغي :

 البيت اْلامس والثالثون:

 وما قضى أحد منها لبانته              وال انتهى أرب االّ اىل هللا أرب

 معناه:

ي احد حاجته يف الدنيا الن اللبانة و االرب متقارابن ومها مبعىن احلاجة يف النفس . أي مل يقض
 1حاجاته لن تنقضي فاذا فرغ من أرب انتهى اىل أرب آخر .

                                                          

 .465سابق، ص  ايب بقاء العكربي ، مرجع 1
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،نوعه ابعتبار  صفة على موصوفنوعه ابعتبار طرفيه  ، واالستثناءالنفي طريقة القصر هنا 
         التقرير:   غرضه البالغيأما ،   حقيقياحلقيقة و الواقع: 

                                                                                                                                                                              

 .465ايب بقاء العكربي ، مرجع سابق، ص  1
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 :الصورة اجلدولية 

 املذكورة ، و األساليب اليت تستخدم ، اآليباتوأدواهتا متنوعة يف تلك  اّن طرق القصر

 وتسهيال للفهم ،فيلي تفصيل ذلك ابجلدول اآليت :

 

رقم 
 البيت

املقصور  املقصور املثال               
 عليه

نوعه  طريقته
ابعتبار 

 طرفيه

نوعه 
ابعتبار 

 احلقيقة

الغرض  املخاطب
 البالغي

 فزعت  6
 فيه 

  آبماي
اىل 

 الكذب        

 تقدمي  فيه الكذب
 ما حقه 

 التأخري

 موصوف
 

على 
 صفة

 االهتمام افراد اضايف

 مل  7
 يدع 

ي صدفة 
 أمال

 تقدمي  ي أمال
 ما حقه 

 
 التأخري

موصوف 
على 

 صفة

 التوكيد قلب اضايف

وليس  16
يعلم االّ 

هللا 
 ابلّشنب

 النفي  هللا يعلم
 و 

 االستثناء

 صفة على 
 موصوف

   حقيقي

مسرّة يف  17
قلوب 

الطيب 
 مفرقها

يف  مفرق
قلوب 
 الطيب

تقدمي ما 
حقه 

 التأخري

موصوف 
على 

 صفة

 التخصيص افراد اضايف



 التحليلية ألساليب القصر الواردة يف قصيدة املتنيب. : الدراسةاملبحث الثاين

46 
 

فاّن يف  20
اخلمر 

معىن ليس 
 يف العنب

تقدمي ما  يف اخلمر معىن
حقه 

 التأخري

موصوف 
على 

 صفة
 

 التخصيص تعيني اضايف

23 
 

 ما تقّلد 
 ابلياقوت 

 مشبهها

تقدمي ما  ابلياقوت مشبه
 حقه 

 التأخري

موصوف 
 على 

 صفة

 املبالغة تعيني اضايف

 وال تقّلد  23

 ابهلنديّة 

 القضب

تقدمي  ابهلنديّة القضب
ماحقه 

 التأخري

 موصوف 

 على 

 صفة

 املبالغة تعيني اضايف

 ال 24

 ذكرت 

مجيال من 
صنائعها االّ 

 بكيت

 ذكرت  

 مجيال

 النفي و بكيت

 االستثناء

 صفة 

 ى عل

 موصوف

 التوكيد افراد اضايف

وقد يقّصر  28
عن أحيائنا 

 الغيب

عن  الغيب
 أحيائنا

 تقدمي 
 ما 

حقه 
 التأخري

 موصوف 

 على 

 صفة

 التوكيد افراد اضايف

أكرم الناس  30
 ال مستثنيا

 أحدا

العطف  الّناس أكرم
 ب)ال(

على  صفة
 موصوف

 املدح افراد اضايف
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قد قامسك  31
الشخصني 

 دهرمها 

دمي ما تق  
حقه 

 التأخري

موصوف 
 على 

 صفة

 التخصيص  حقيقي

جزاك رّبك  34
ابألحزان 

 مغفرة

تقدمي  ابألحزان مغفرة
ماحقه 

 التأخري

موصوف 
على 

 صفة

 التخصيص افراد اضايف

وال انتهى  41
أرب ااّل اىل 

 أرب

انتهى 
 أرب

النفي  اىل أرب
 واالستثناء

صفة على 
 موصوف

 التقرير افراد حقيقي

فاق ال ات 42
هلم ااّل على 

 شجب

النفي  شجب اتفاق
 واالستثناء

صفة على 
 موصوف

 التقرير  افراد اضايف

 

 والتوكيد
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 خامتة:

محده سبحانه على جزيل نعمه ،وفيض عطاايه ، وما غمرين به من فضله وتوفيقه ،وما منحين أ    
تنيب براثئه خلولة ، يف قصيدة امل من صرب على إمتام هذا العمل من حيث دراسة أسلوب القصر

 وبعد هذه املرحلة الطويلة مع البحث ، توصلت اىل أهم النتائج وأبرزها :

 أربعة عشر بيتا.                     يف القصيدة القصر فيها ورد اليت األبيات إن-1

                  : القصيدة  وهي يفاستخدمت  اليت القصر طرق -2

 ربعة  أبيات .       هي : أ واالستثناء النفي -أ 

 بيت واحد.            :القصيدة  يف العطف -ب

 تسع أبيات .: يف القصيدة التأخري حقه ما تقدمي -ج

ستعمل أسلوب القصر يف أربعة عشر موضعا مزج فيها بني طرق ثالثة يتضح أن الشاعر ا      
تقدمي ماحقه  نا جند أن طريقومن ه،العطف بال ه التأخري، النفي و اإلستثناء ، تقدمي ماحق:وهي 

نصدامه ابخلرب الذي أبت نفسه أن رض يف نفسه أو نتيجة اهتمامه أو ا، وهذا لغغالبالتأخري 
 التسلية التأكيد، احلصر ، التخصيص :يف القصيدة املوجودة القصر من الفوائد أما تصدقه .

، احلكمة ... وكغريه ، اهلجاء املدح ، الوصف  ومن األغراض اليت ألفناها يف القصيدة : منها     
نشد قصائدا يف الراثء، ولعل من أبرزها قصيدة راثئه خلولة أخت سيف الدولة اليت من الشعراء أ

 احلزن والعاطفة املفجوعة يف فقداهنا .من  اجتاههافيها مشاعره القوية  اتضحت

واملقصور عليه وبيان  وحتديد كل من املقصور استخراجهاأبساليب القصر و  حاولت االملام       
ابإلضافة إىل استنباط الغرض ،احلقيقة والواقع  وابعتبار،طرفيه  ابعتبار،طريقة القصر وأقسامه 

   .البالغي من أسلوب القصر
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 قائمة املراجع: 

 برواية ورش عن انفع  .الرحيم العزيز تنزيل: رميالك القرآن
لبيان والبديع ، ت عبد احلميد هنداوي ، ابن الناظم أبو عبد هللا ، املصباح يف املعاين وا .1

م 2001 -ه 1422ضون، بريوت ،، دار الكتب العلمية ، منشورات حممد علي بي1ط
. 

مطبعة 1956أيب البقاء العكربي ،شرح العكربي،حتقيق مصطفى السقا /إبراهيم االنبياري  .2
 مصطفى البايب احلليب  مجهورية مصر القاهرة .

م ،سوراي ، 1960-ه 1379،غة يف املعاين والبيان والبديع  امحد اهلامشي ، جواهر البال .3
 اهلداية 

الكايف يف البالغة ،البيان والبديع و املعاين ،دار التوفيقّية للرتاث –أمين أمني عبد الغين  .4
 .1القاهرة ط

علم املعاين ، دراسة بالغية ونقدية ملسائل علم املعاين  بيسوين عبد الفتاح  فيود ، .5
 م .1988-ه 1408،د.ن ،1،ط 2السعادة ،ج  القاهرة،مطبعة

شرح تلخيص مفتاح العلوم ، ت عبد –لتفتازاين ، سعد الدين مسعود بن عمر ، املطول ا .6
احلميد هنداوي ،د.ط ، دار الكتب العلمية ، منشورات حممد علي بيضون ، بريوت 

 . 3،ج
مفتاح العلوم ، شرح تلخيص –احلنفي ، إبراهيم حممد بن عربشاه عصام الدين ، األطول  .7

 ،دار الكتب العلمية ، بريوت ، منشورات علي بيضون  . 1ت عبد احلميد هنداوي ،ط
اخلطيب القزويين. اإليضاح يف علوم البالغة املعاين  .8

 .1البيان والبديع. دار الكتب العلمية. بريوت لبنان ط
لكتب ،دار ا1السكاكي ، أبو يعقوب ،مفتاح العلوم ،حققه عبد احلميد هنداوي ،ط .9

 م.2000-ه 1420العلمية ، منشورات حممد علي بيضون ، بريوت ، 
م، شركة 1951-ه1370عباس حسن ، املتنيب وشوقي ، دراسة ونقد وموازنة ،  .10

 ،مصر. 1مكتبة ومطبعة مصطفى الباين احلليب وأوالده ،ط
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عبد الرحيم حممد اهليبل. جتليات اجلمال يف أسلوب القصر. جملة اجلامعة  .11
 . 2011يونيو   2، العدد 19جملد اإلسالمية.

-ه1424عبد العزيز عتيق ،علم املعاين ،د.ط ، دار االفاق العربية ، القاهرة ، .12
 م. 2004

سنة الطبع  1عبد العزيز عتيق. علم املعاين. دار النهضة العربية بريوت ، لبنان ط .13
 م. - 2009ھ1430

-ه  1405 ، عامل الكتب ، بريوت ،2عبد القادر حسني ، فن البالغة ،ط .14
 م.1984

عبد القاهر اجلرجاين ، السيد الشريف ، التعريفات ، ت حممد ابسل عيون السود  .15
 ،دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون ، بريوت. 1، ط

 3ط-عبده عبد العزيز قليقلة ،البالغة االصطالحية ، دار الفكر العريب القاهرة .16
 م.1992-ه1412.

بديع مصر ،دار البالغة الواضحة ،املعاين والبيان والم ومصطفى أمني ،علي اجلار  .17
 املعارف د. ت .

فخر الدين الرازي ، التفسري الكبري او مفاتيح الغيب ،دار الكتب العلمية ، بريوت  .18
 ، لبنان ، د س

فضل حسن عباس ،البالغة فنوهنا وافناهنا ، علم املعاين ، دار الفرقان للنشر و  .19
 م(.1985-ه1405سنة)  1الشريعة األردنية،  ط التوزيع عمان، األردن، كلية

،دار الفكر العريب 4الشني عبد الفتاح ، املعاين يف ضوء أساليب القران الكرمي ،ط .20
 م.2002ه ،1422، القاهرة 

، مكتبة وهبة ،  2دراسة بالغية ، ط–حممد حممد أبو موسى ، دالالت الرتكيب  .21
 .180القاهرة 

 واالدب و العلوم .  خملوف السبوعي ، املنجد يف اللغة .22
 املراجع: .23
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علم األسلوب ، د.ط ،دار املعرفة اجلامعية ، –مصطفى الصاوي اجلويين ، املعاين  .24
 م.1993اإلسكندرية ،

املفيت ، احلسن بن عثمان بن احلسن ، خالصة املعاين ، ت ودراسة عبد القادر  .25
 ه . 1059حسني ،د.ط، دار االعتصام ، القاهرة ،

رف الطيب يف شرح ديوان ايب الطيب ،مطبعة التدريس ، انصيف اليازجي ، الع .26
 ،بريوت .1883جاورجيوس 

ايقوت ،حممود سليمان ، علم اجلمال اللغوي ) املعاين ،  البيان ، البديع ( د.ط ،  .27
 م.1995دار املعرفة اجلامعية ،
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