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دراسة الوظائف والفوائد الدالليّة للتجنيس
الحلي
صفي الدين (ع) ّ
في شعر (ص)ّ

(دراسة مدائح النيب

وأىل البيت

علي اكبر مراديان قبادي



أظلوذجاً)

أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة لرستاف

تاريخ قبول البحث1398/11/23 :

تاريخ استالم البحث1397/11/82 :

المل ّخص

رلرد حتلية لفظية ،بل يفيد دالالت ذات وقع كبَت على
ليست فائدة اجلناس بأنواعو يف ّ
النص األديب ّ
نفسية ادلخاطب ،ويوظّفو ادلبدع األديب عن وعي أو عن الوعي بغية استمال ة سلاطبيو إىل آرائو واحلصوؿ
احللي أحد أبرز
على دعمهم وتأييدىم دلواقفو ،وكذا غلعل ّ
صفي الدين ّ
النص متماسكاً منسجماً .يُعترب ّ
(ص)
احملسنات اللفظية والسيّما اجلناس يف قصائده يف مدح النيب األعظم
الشعراء الذين استخدموا أنواع ّ
(ع)
زللً فريداً يف ىذا القسم من شعره،
ػلل ّ
وأىل بيتو الكراـ  ،ورأينا أ ّف ىذا النوع من التحلية البديعية ّ
لذا قصدنا يف ىذه ادلقالة أف نعاجلو بأسلوب وصفي  -حتليلي من ىذا ادلنطلق .وقد خلصنا يف اخلتاـ
إىل أ ّف التجنيس يف ىذه القصائد ؼلدـ ادلعٌت من ع ّدة وجوه ،منها :التأكيد على ادلعٌت ادلقصود،
احلصوؿ على ثقة ادلخاطب واطمئنانو وتصديقو ،الوقع الشعوري اإلغلايب لدى ادلخاطب ،والداللة على
تؤدي اجلناسات إىل إثراء القصائد يف أخيلتها
التناسب أو التماثل أو التغاير أو التضاد ،وكذا قد ّ
وانسجامها يف زلوريها العمودي واألفقي.

احللي ،مدائح النيب األعظم
صفي الدين ّ
الكلمات الرئيسة :اجلناس ،الفوائد الدالليّةّ ،
االنسجاـ العمودي واألفقي.

الکاتب ادلسؤوؿ

(ص)

وأىل البيت (ع)،

moradian.a@lu.ac.ir
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 .1المق ّدمة

النص وإقناع ادلخاطبُت
للمحسنات اللفظيّة فوائد وإػلاءات دالليّة ختدـ ادلبدع
األديب يف إثراء ّ
ّ
ّ
أىم الفنوف البلغيّة اليت صرؼ علماء البلغة
من
اجلناس
عترب
وي
؛
وتأييدىم
دعمهم
سب
وك
ُ َ
ّ
عما فيو من فوائد وظيفيّة
القدامى معظم جهودىم يف تبيُت حتليتو للنص حتلية لفظية منصرفُت ّ
ودالليّة تكاد تزيد أعلّيّتها على اجلانب اللفظي .و ّأما علماء البلغة ادلعاصروف فيؤّكدوف على أ ّف
الفنوف البديعيّة ومنها اجلناس ال تستحسن ّإال إذا ساعد اللفظ ادلعٌت أو أف تكوف األلفاظ خادمة
شك أ ّف معيار حسن التجنيس وقبحو حسب رأيهم ىو ّقوة فائدتو وضعفها.
للمعاين ،وال ّ
احملسنات البديعيّة يف شعره والبارعُت يف ىذا
احللي من الشعراء ادلولعُت بتوظيف ّ
وصفي الدين ّ
ّ

الشعري من ىذا ادلنطلق تكشف عن بعض األسباب والعوامل
ادلضمار ،لذا رأينا أ ّف دراسة نتاجو
ّ

اليت أثّرت يف مجاؿ شعره و ّأدت إىل حسنو وحلوتو ،ولذلك اخًتنا قسماً من شعره جتلّت فيو
براعتو ودتيّزه يف ىذا اجملاؿ ،أعٍت قصائده يف مدح النيب األكرـ (ص) وأىل بيتو الطاىرين (ع) حيث
احملسنات البديعية ومنها اجلناس يف ىذا القسم من شعره
بذؿ الشاعر قصارى جهده يف توظيف ّ

توظيفاً دقيقاً ينسجم فيو اللفظ وادلعٌت ،ويثري ك ٌّل منهما يف مجالية اآلخر وإػلائو ،إذ إ ّف التجنيس

 كما قلنا  -ال تقتصر وظيفتو وفائدتو على كونو صناع ًة لفظيةً يف ىذه القصائد ،بل إنّو عنصرمهمة ،وذلذا سنناقش يف ىذا ادلقاؿ افتناف الشاعر احللي يف استخداـ أنواع اجلناس
ذو قيمة داللية ّ
ومدى توفيقو يف إلقاء ما يف ضمَته ونقلو إلی سلاطبيو مبعونة ىذه التحلية البديعيّة ،وبالتايل
سنجيب فيو عن السؤالُت التاليُت:
(ع)
(ص)
النيب وأىل البيت للشاعر
ٔ -ما ىو ّ
أىم دالالت التجنيس وظلؿ معانيو يف مدائح ّ
احللّي؟
ٕ -ما ىو دور األلفاظ ادلتجانسة يف صياغة االنسجاـ أفقيّاً وعموديّاً دلضامُت ىذه القصائد

وأخيلتها؟
وادلفًتض أ ّف اجلناس ال تقتصر وظيفتو وفائدتو على التحلية اللفظيّة ،بل ختدـ ادلعٌت يف وجوه
كثَتة كالتأكيد على ادلعٌت ،واحلصوؿ على قبوؿ ادلخاطب ودعمو ،والداللة على التناسب أو
التماثل أو التغاير أو التضاد.
األلفاظ ادلتجانسة يف ىذه القصائد تثري دالالهتا وتؤّدي إىل انسجاـ مضامينها وأخيلتها يف
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األفقي.
زلوريها
ّ
العمودي و ّ

منهج البحث

تتضمن
الوصفي -
انتهجنا يف كتابة ىذا البحث ادلنهج
التحليلي حيث استخرجنا األبيات اليت ّ
ّ
ّ
أنواع اجلناس ٍبّ درسناىا مبعونة الشروح والتعليقات لقصائد الشاعر وبعض ادلصادر يف علم البديع
وقواميس اللغة ،وقارنّا بُت دالالت التجنيس ودالالت األبيات ،ومن ٍبّ قمنا بتحليل الشواىد.
خلفية البحث
ىناؾ دراسات عديدة عنيت مبعاجلة التجنيس ،ونفعتنا يف إعداد حبثنا ىذا ،نذكر منها ما ىو
أقرب إىل ادلوضوع:

النصيّة» بقلم مجيل عبد اجمليد (،)ٜٜٔٛ
كتاب «البديع بين البالغة العربيّة واللسانيّات ّ
العامة للكتاب ،وقد درس ادلؤلّف فيو اآلفاؽ اجلديدة للبديع
والكتاب مطبوع يف دار اذليئة ادلصريّة ّ
النصيّة.
من منظور اللسانيّات ّ

أطروحة ق ّدمها خالد كاظم محيدي احلميداوي بعنواف «أساليب البديع في نهج البالغة؛
دراسة في الوظائف الدالليّة والجماليّة» (ٕٔٔٓ) ،لنيل درجة دكتوراة الفلسفة يف اللغة العربية

وآداهبا من قسم اللغة العربية يف كلّية اآلداب جبامعة الكوفة ،وقد درس فيها بعض الفنوف البديعيّة
يف هنج البلغة مثل السجع ،واجلناس ،والتكرار ،والتقابل ،واالقتباس ،والتضمُت ،والتقسيم
والعكس ووظائفها الدالليّة واجلماليّة يف كلـ اإلماـ (ع) ،ورسالة بقلم يامسُت أمحد سعيد لبد
وصفية تحليليّة» ( ،)ٖٜٔٗلنيل درجة
بعنواف «األلوان البديعيّة في السور المدنيّة دراسة
ّ
غزة اإلسلمية ،وقد ناقش الباحث فيها
ادلاجستَت يف البلغة العربية من قسم اللغة العربية جبامعة ّ
أنوع احللي البديعيّة ادلعنويّة واللفظيّة يف السور ادلدنيّة ،وكذلك درس اجلناس على وجو اخلصوص.

وكذا ىناؾ مقاالت مثل « البديع بين الطبع والصنعة في طبقات الشعراء والبديع البن

المعتز» بقلم وضحى يونس ومصطفى أمحد احلسن يف رللّة الدراسات يف اللغة العربية وآداهبا،
ّ
ادلعتز دعا إىل البديع شريطة أف تكوف األساليب
العدد  ،)ٕٓٔٛ( ٕٙوخلص البحث إىل أ ّف ابن ّ

البديعيّة خاليةً من التكلّف ،واستحسن ما جرى منها على أساس الطبع والعفويّة ،وكذا مقالة
بعنواف «الروائع البديعيّة في سورة الواقعة (دراسة تحليليّة)» بقلم أمحد سعيد جاف وزلمد
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أيوب يف رللّة هتذيب األفكار ،اجمللد ٖ ،العدد ٔ ،)ٕٓٔٙ( ،وقد درس الباحثاف فيها بعض
يتطرقا إىل
أنواع البديع مثل اجلناس والسجع والطباؽ واالفتناف ومراعاة النظَت وما إىل ذلك ،ومل ّ

النبوي» بقلم جاسم سليماف
فوائدىا الدالليّة ،ومقالة «وظائف البديع التعبيريّة في الحديث
ّ
الفهيد يف رللّة هتذيب األفكار ،اجمللّد ٖ ،العدد ٔ ،)ٖٔٗٗ( ،وقد ناقش الباحث فيها الوظائف
النيب األكرـ (ص) كالطباؽ وادلقابلة ومراعاة النظَت
والفوائد الدالليّة لبعض الفنوف البديعيّة يف كلـ ّ
زلسنات لتحلية
وصحة التقسيم وادلذىب الكلميّ ،
وتشابو األطراؼ ّ
رلرد ّ
وتوصل إىل ّأهنا ليست ّ
سر الداللة في التجنيس لدى
فن
بديعي داللة تناسبو ،ومقالة « ّ
لكل ّ
الكلـ ،بل من ادلعقوؿ أ ّف ّ
ّ

النجار يف رللّة علمات ٔ ،مايو  ، ٕٓٓٙالعدد ،ٕٙ
عبد القاهر الجرجاني» بقلم سلوى ّ
سر احلسن والرباعة يف اجلناس
( ،)ٕٓٓٙوقد ذىب فيها ادلؤلّف إىل أ ّف اجلرجاين ّ
نص على أ ّف ّ
ىو ادلعٌت ،ومقالة «الجانب البديعي في شعر ابن الوردي» بقلم أمحد فوزي اذليب يف رللّة
رلمع اللغة العربيّة بدمشق ،العدد ٕ ،)ٜٜٔٚ( ،ٚوقد عاجل فيها توظيف أنواع البديع يف شعر
رلرد حلية لفظيّة.
ابن الوردي دوف أف يشَت إىل وظائفها الداللية وبدا أنّو قصر البديع على أنّو ّ
وال ؼلفى أ ّف موضوع حبثنا ؼلتلف عن ادلوضوعات ادلطروحة ضمن الدراسات ادلذكورة يف
يهتم الباحلثوف مبناقشة اجلوانب الداللية يف الصور البديعيّة يف شعر الشاعر
سابقة البحث ،إذ مل ّ
احللّي ،وكذا مل يعاجلوا مدائح النيب األكرـ (ص) وأىل بيتو األطهار (ع) من ىذا ادلنطلق.

 -1المدائح النبويّة في العصر المملوكي وفي شعر الحلّي

وحساف بن ثابت األنصاري ،وعبد اهلل بن رواحة وأمثاذلم بعض مكارـ
ّ
سجل كعب بن زىَتّ ،
(ص)
استمرت ادلدائح النبويّة وشهدت
النيب األعظم وسجاياه مع بزوغ الفجر اإلسلمي ،و ّ
أخلؽ ّ
وتطورت يف العصر ادلملوكي ( ٜٕٕ – ٙ٘ٙىػ.ؽ)
صعوداً وىبوطاً يف العصور التالية ،وازدىرت ّ

مستقلً من فنوف الشعر
ّ
وبلغت ذروة اكتماذلا ونضجها ،حيث أكثر الشعراء منها وأصبحت فنّاً

احملسنات البديعيّة .وقد أقبل
مقومات وطوابع وميزات من أعلّها اإلسراؼ يف استعماؿ ّ
الديٍت لو ّ
كثَت من الشعراء إىل ىذا ادلوضوع بسبب الظروؼ السياسية واالجتماعية والدينية آنذاؾ ،ونبغ فيو
بعضهم مثل شرؼ الدين البوصَتي ( ٜٙٙ – ٙٓٛىػ.ؽ) وصفي الدين احللّي (ٚ٘ٓ – ٙٚٚ
ىػ.ؽ).
الفن الشعري ذكر مشائل النيب
كاف دأب الشعراء يف نظم ىذا ّ
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توسل بو
وكراماتو واإلسراء وادلعراج ،والثناء على نبلو ومكارـ أخلقو ،واإلشارة إىل بعض غزواتو ،وال ّ

واالستشفاع.
وصفي الدين احللّي شلّن أجاد وبرع يف ادلدائح النبوية خاصة يف البديعيات وىي قصائد يف
(ص)
احملسنات البديعيّة إذ كاف  -مثل
مدح النيب األكرـ تضمن كل بيت من أبياهتا لوناً من ألواف ّ
وخاص ًة بأنواع اجلناس .ويبدو أ ّف ىناؾ ملئمةً دالليةً تربط األنواع
كثَت من معاصريو  -مولعاً هبا
ّ
البديعيّة مبعاين ادلديح النبوي يف شعره ،فكاف الغرض يف تأليف ىذا ادلقاؿ تناوؿ التجنيس يف
شعره من ىذا الوجو.

اللفظية والفائدة الدالليّة
 -2التجنيس بين التحلية ّ
اجلناس ىو «تشابو اللفظُت يف اللفظ ال يف ادلعٌت»

(ناصف وآخروف ،)ٕٓٛ :ٕٓٓٚ ،أو ىو «أف يورد

كل واحدة منهما صاحبتها يف تأليف حروفها» (العسكري ،)ٖٖ٘ :ٜٜٔٛ ،وكذا
ادلتكلّم كلمتُت جتانس ّ
يعرفو ابن األثَت بقولو« :حقيقتو أف يكوف اللفظ واحداً وادلعٌت سلتلفاً» (اتي األث٘ز ،د.ت.)267 /1 :
ّ

ومصحف ٖ-ناقص-ٗ ،مقلوب-٘ ،مضارع والحق
زلرؼ
وىو أنواعّ -ٔ :
ّ
تاـّ ٕ ،
يتفرع من ىذه األنواع أو يلحق هبا.
 ،)162وما ّ

(فزٗذ:2000 ،

بديعي على الوظيفة اللفظيّة رغم أ ّف علماء البلغة جعلوه ضمن
وال تقتصر فائدة ىذا اللوف ال ّ
سر الرباعة فيو إىل اإلفادة والداللة ّأوالً وإىل اللفظ ثانياً ،إذ لو كاف
احملسنات اللفظيّة ،بل يرجع ّ
ّ

شللً بدوف فائدة ومل يكن مستساغاً مقبوالً ،وكذلك تكمن
رلرد إعادة األلفاظ لكاف تكراراً ّ
اجلناس ّ
فائدتو يف التأثَت يف نفس اإلنساف وفؤاده ،ويف حصوؿ صاحب الكلـ على استحساف ادلخاطب.
اللفظي،
وقد أدرؾ كثَت من علماء البلغة أ ّف وظيفة اجلناس ىي إفادة ادلعٌت قبل التحسُت
ّ
منهم عبد القاىر اجلرجاين إذ دعا إىل ضرورة االنتباه إىل ادليزة الدالليّة يف توظيف اجلناس بقولو:

« ّأما التجنيس فإنّك ال تستحسن جتانس اللفظتُت ّإال إذا كاف موقع معنييهما من العقل موقعاً
مرمى بعيداً» (الجزجاًٖ ،د.ت ،)7 :وكذلك قاؿ« :ما يعطي
محيداً ،ومل يكن مرمى اجلامع بينهما ً
يتم إال بنصرة ادلعٌت ،إذ لو كاف باللفظ وحده دلا كاف فيو
التجنيس من الفضيلة أمر مل ّ
مفصلةً.
مستحسن» (الساتكّ ،)8 :إال أنّو مل يناقش ادلوضوع مناقشةً ّ
اللفظي
وكذلك أشار زلمد زلمد يونس علي يف كتابو «ادلعٌت وظلؿ ادلعٌت» إىل أ ّف التماثل
ّ
الداليل ،ويدعم ادلعٌت
ينم عن التشاكل
يف أنواع اجلناس ّ
ّ
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إذف فاألدباء ادل بدعوف يستعينوف بالتجنيس لتبيُت أغراضهم وإلفادة ادلخاطبُت ،وإذا أردنا أف
نورد بعض ادلعاين اليت يفيدىا اجلناس بإمكاننا أف نقوؿ :إنّو يفيد التأكيد على ادلعٌت ادلقصود يف
األديب يف كسب ثقة ادلخاطبُت وتأييدىم واحلصوؿ على موافقتهم
كثَت من األمثلة ،ويدعم ادلبدع ّ

ينم عن التماثل
أحياناً ،وكذلك يفيد أحياناً أخرى ادلبالغة والتكثَت ،أو التكرار ،أو التذكَت ،أو ّ
الداليل أو يرمز إىل التناسب أو الًتابط أو التغاير أو التضاد يف ادلعٌت ،وكذلك تزيد ىذه الدالالت
النص يف كثَت من األحياف تناسقاً ودتاسكاً ،وتثري القصائد يف
ادلنبثقة من األلفاظ ادلتجانسة ّ
النص إيقاعاً يثَت استحساف
أخيلتها ّ
وتؤدي إىل انسجامها يف زلوريها العمودي واألفقي ،كما تزيد ّ
ادلخاطب وإعجابو فيميل إىل الكلـ بقلبو وفؤاده.

لصفي الدين الحلّي
 -3الفوائد الدالليّة للجناس في المدائح النبويّة ّ

(ع)
(ص)
احملسنات
للنيب األكرـ وأىل بيتو الطاىرين كثَتاً من فنوف ّ
وظّف الشاعر احللّي يف مدائحو ّ
ىم الشاعر
البديعيّة ،ومنها أنواع اجلناس حسب األعراؼ السائدة يف نظم الشعر آنذاؾ .وقد كاف ّ

رلرد تزيُت األلفاظ بل تَث ُق ُل أحياناً -كما نزعم -ك ّفة قيمة الفوائد
يف توظيفها مل يقتصر على ّ
الفن البديعي وادلعاين الّيت يوحيها على التحلية اللفظية يف ىذا اللوف من شعره.
الداللية ذلذا ّ
العاـ
يتم الًتكيز يف حتليلها على فوائد التجنيس وتناسبها مع ادلعٌت ّ
واآلف ػلسن أف نأٌب بأمثلة ّ
لألبيات:

التام
 -4الفائدة الدالليّة في الجناس ّ
التاـ ىو أف تتّحد الكلمتاف ادلتجانستاف يف عدد احلروؼ وىيئتها وترتيبها ونوعها (فزٗذ،
اجلناس ّ
(ص)
للنيب األعظم وأىل بيتو الطاىرين
 ،)162 :2000وقد ورد ىذا النوع من اجلناس يف مدائح احللّي ّ
نستدؿ بنماذج منها يف شعر الشاعر لتبيُت
(ع) ليتحلّى بو شعره لفظاً ويزيده داللةً وفائد ًة .واآلف
ّ
ما يفيده ىذا النوع من اجلناس من دالالت.
مدح الشاعر الرسوؿ األعظم

(ص)

يف قصيدة لو بعنواف «أيا صادق الوعد» استهلّها مبق ّدمة

تضمنت الفخر بشجاعة أبناء قبيلة الشاعر يف ساحات القتاؿ وببسالتهم و ّقوهتم ،وكذا
فخريّة ّ
احلب ،وقد مجع الشاعر فيها بُت غرضي احلماسة والغزؿ مستفيداً
تضمنت استسلمهم للجماؿ و ّ
ّ
ادلتضادين ودرء ما يعًتي القارئ من استنكار
التاـ للتوفيق بُت الغرضُت
ّ
من داللة اجلناس ّ
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لنتأمل قولو يف ىذا الشأف:
وإغراب ،واحلصوؿ على تأييد موقفو من ادلعاين اليت طرحهاّ .

وتَسلُبُنا ِمن أ ُِ
َعُت احلوِر حورُىا
َ

فَوا عَجَباً َكم نَسلُبُ األُس َد يف الوَغى

(الذَٗاى ،د.ت)73 :

األوؿ من احلََور ،وىذه اللفظة تعٍت ش ّدة بياض العُت يف ش ّدة سوادىا،
«احلور» يف ادلصراع ّ
وىي مجع األحور واحلوراء (الفزاّ٘ذٕ :1410 ،هادٓ ح ٍ ر) ،وكذلك تعٍت النقصاف واخلَور (اتي هٌظَر،
َ
 :1414هادٓ ح ٍ ر) ،وىذه الصفة من علمات احلسن وآيات اجلماؿ يف عيوف الغواين ،ؼللنب هبا
قلوب العاشقُت.
وقد استخدـ الشاعر يف ىذا البيت االفتناف إذ مزج بُت غرض احلماسة والغزؿ مزجاً زاد يف
النص الشعري ويف فائدة اجلناس ،كما زاد انطواء األبيات السابقة واللحقة على ادلفاىيم
مجاليّة ّ

النص وانسجامو.
الغزليّة واحلماسيّة يف دتاسك ّ
صرح الشاعر بادلعٌت نفسو يف البيت التايل من القصيدة نفسها وىو يستفيد من إػلاء
وكذا قد ّ

التاـ يف الداللة على التماثل والتشابو يف فتور السيوؼ وفتور العيوف .لنستشهد بقولو:
اجلناس ّ

ِ
ف األَجفافَ ِإ ّال فُتورُىا
وَما يُرى ُ

فُتورُ الظىب ِعن َد ِالقرا ِع يُشيبُنا

(الذَٗاى ،د.ت)74 :

«فَػتػر» أي سكن عن ح ّدتو والف بعد ش ّدتو ،وطَ ٌ ِ
حباد
فتور
ٌّ
وسجو ،وليس ّ
رؼ فاتٌر أي فيو ٌ
ََ
النظر (الفزاّ٘ذٕ :1410 ،هادٓ ف ت ر) ،والفائدة الدالليّة بُت فتور العيوف وفتور السيوؼ ىو التناسب
العدو
عدوه ،بل دت ّكن ّ
حيث إذا محل الغازي يف ساحة القتاؿ سيفاً فاتراً كليلً ال يتم ّكن من قتل ّ

لعشاقها ،إذف فهناؾ تشابو بُت
من قتلو وىلكو ،وكذا العيوف الفاترة واألجفاف ادلرىفة فهي قاتلة ّ
فتور السيوؼ وفتور العيوف ،وىذه الصفة سلبيّة يف السيوؼ إغلابيّة يف العيوف ،وكذلك قد ساعد
اجلناس ىنا داللة التورية وأثراىا يف لفظة األجفاف أي التورية يف أجفاف السيوؼ وأجفاف العيوف.
وتكمن الفائدة الدالليّة يف ىذا التجنيس يف افتناف الشاعر يف اإلتياف بأغراض متباعدة أعٍت

كل ىذه األمور بأسلوب يستسيغها القارئ
الغرض احلماسي والغرض الغزيل .وقد ّبُت الشاعر ّ
ويقبلها بسهولة.
التاـ ليفيد التماثل والتشابو بُت عارض اإلنساف وما
استخدـ الشاعر يف قصيدة أخرى اجلناس ّ
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ينبت يف األرض من نبات ورياحُت ،وكذلك ليفيد التلزـ بُت نباتات األرض ورياحينها وبُت
لنتأمل قوؿ الشاعر يف ىذا الشأف:
األوؿ يًتتّب على وجود الثاينّ .
السحب ادلمطرة ،إذ وجود ّ

وب العا ِر ِ
ض الغَِد ِؽ
قَد ظَلَّ يَش ُكرُ صَ َ

وعا ِرض األ ِ ِ ِ ِ
َ ُ
َرض باألَنوار مُكتَملٌ

(الذَٗاى ،د.ت)83:

األوؿ يعٍت ما يبدو من الوجو واللحية عند الضحك
العارض يف ادلصراع ّ
ر ض) ،وال ؼلفى أ ّف العارض هبذا ادلعٌت غلعل القارئ يتخيّل األرض بصورة إنساف وسيم حتلّى
بلحية مجيلة حيث شبّو األرض بإنساف لو عارض من الورود واألزىار.

(الفراىيدي :ٔٗٔٓ ،مادة ع

وكذا يقاؿ للجبل عارض (اتي هٌظَر :1414 ،هادٓ ع ر ض) ،وعلى ىذا فقد زادت التورية يف مجالية
اجلناس.
والعارض يف ادلصراع الثاين يعٍت السحاب الذي يعًتض يف األفك (اتي هٌظَر :1414 ،هادٓ ع ر ض)،

العاـ للبيت وىو أ ّف ىطوؿ األمطار الغزيرة زيّن األرض واجلباؿ والودياف
وىذا ادلعٌت يناسب ادلعٌت ّ
باألزىار اجلميلة والورود البهيجة.

مستهل ىذه القصيدة مجاؿ الطبيعة الربيعيّة مبا فيها األشجار
وكذلك وصف الشاعر يف
ّ
ادلورقة ،والنسيم العليل ،والغيوـ ادلمطرة ،والطيور الساجعة ،وادلياه ادلًتقرقة ،والورود اجلميلة
ادلتضوعة ،ليزيد يف انسجاـ البيت عموديًا وأفقياً.
ّ
التاـ ادلستويف إذ قاؿ:
وقد وظّف الشاعر يف بيت آخر من القصيدة نفسها اجلناس ّ

فَقامت ِلِعر ِ
فاف ادلر ِاد صُدورُىا
َ
ُ

وَعاجَ ِهبا عَن رَ ِ
عاج دَليلُها
مل ٍ

(الذَٗاى ،د.ت)76 :

العشاؽ -وىم يرحتلوف دائماً مع أعضاء قبائلهم حسب ظروؼ احلياة
كاف من دأب الشعراء ّ

آنذاؾ باحثُت عن الكأل وادلرعى -إذا وصلوا إىل أطلؿ منازؿ معشوقاهتم أف يقفوا ىناؾ وأف
مادتُت
يبكوا عليها وأف يستبكوا أصحاهبم أحياناً ،وكانوا كثَتاً ما يستعملوف إلفادة ىذا الغرض ّ
العوج وما يُشتَق منهما.
لغويّتُت ،علا الوقوؼ و َ
التأمل ،وىو ّأهنم كانوا
وىناؾ فرؽ دقيق بُت ىاتُت ّ
ادلادتُت يف شعرىم جدير باالنتباه و ّ
مادة
مادة «الوقوؼ» لإلػلاء إىل أ ّف ديار ادلعشوقة كانت على َسنَن الطريق ،و ّأما ّ
يستعملوف ّ
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مضطرين إىل
العوج» فتعٍت أ ّف منزؿ احلبيبة مل يكن على َسنَن الطريق ،وكاف الشاعر وأصحابو
« َ
ّ
يغَتوا مسَتىم إذا قصدوا زيارة األطلؿ والوقوؼ ىناؾ (حسي10 :1968 ،؛ اٙهذّٕ ،د.ت ،)379 :وال
أف ّ
شك أ ّف ىذا األمر يتطلّب بذؿ رلهود أكثر واحتماؿ عناء أطوؿ من قِبَل الشاعر ،ومل يكن احل ّظ

أحياناً حليفو يف استمالة أصحابو لتغيَت ُوجهتهم إذ إ ّف يف الوقوؼ راحة ويف التعريج زيادة تعب
ليدؿ على
مادة العوج يف ىذا البيت من شعره ّ
ومش ّقة (اٙهذٕ ،د.ت ،)434 :ولذلك استعمل احللّي ّ
ٍ
وليعرب عن حنينو ادلفرط
بذؿ قصارى جهده لزيارة أطلؿ منزؿ كانت احلبيبة تسكنو فيما مضىّ ،
وحبّو الشديد.
عاج ِهبا َعن َر ِ
ب العنيف ىو
مل ٍ
عاج َدليلُها» يوحي إىل أ ّف احل ّ
إذف فقوؿ شاعرنا احللّي « َو َ
يوجهوا صدور مطاياىم ضلو
الذي دفعو إىل تغيَت ّاجتاىو ،وجعلو كذلك أف يطلب من أصحابو أف ّ
أطلؿ منزؿ احلبيبة يف منطقة رمل عاج ،إذ مل تكن ىذه ادلنطقة تقع على مسَت الشاعر
عرجوا إليها.
كل البعد،
فاضطر الشاعر وأصحابو أف ي ّ
ّ
وأصحابو ،بل كانت بعيدة عن مسَتىم ّ
عما بذلو من جهود ومتاعب لزيارة أطلؿ منزؿ
وقد وظّف الشاعر ثلثة حقوؿ دالليّة للتعبَت ّ

احلبيبة ،و ّأدت ىذه احلقوؿ الدالليّة مبا فيها من مفردات متلئمة إىل االنسجاـ يف ىذه ادلقطوعة
من القصيدة انسجاماً أفقيّاً وعموديّاً وىذه احلقوؿ الدالليّة ىي:
السباسب ،والفيايف ،والرىب،
حقل أمساء األماكن اليت قطعها الشاعر العاشق مثل األرض ،و ّ
السلوؾ ،والسرى،
السَت مثل العبور ،والوطء ،و ّ
وحقل األمساء الدالّة على ّ
وحقل أمساء ادلراكب وادلطايا مثل العِيس وادلراقيل.

 -5الفوائد الدالليّة في الجناس الالحق

اجلناس اللحق ىو أف ؼلتلف اللّفظاف ادلتجانساف يف حرفُت متباعدين يف ادلخرج
ؼلل ىذا النوع من التجنيس أيضاً يف مدائح احللّي من الفوائد الدالليّة ،فلنستشهد بقوؿ
 ،)181ومل ُ
(فزٗذ:2000 ،

الشاعر حيث حلّى كلمو بالتجنيس بُت ثلثة ألفاظ ختتلف يف احلروؼ األوىل:

وَادلاءُ يف ىَرَ ٍب وَالغُصنُ يف قػَلَِق

فَالطََّتُ يف طَرَ ٍب وَالسحبُ يف حَرَ ٍب

(الذَٗاى ،د.ت)83:

الشوؽ
وقع اجلناس بُت ثلثة ألفاظ يف ىذا البيت ،وىي «الطََّرب» مبعٌت ال َفَرح و ّ
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ٗٔٗٔ :مادة ط ر ب) ،و«احلََرب» وىو أف يسلب الرجل مالو (السابق :مادة ح ر ب) ،و«اذلََرب» أي
الفرار.
وصف الشاعر يف ىذا البيت مبعونة ىذه األلفاظ مجاؿ الطبيعة يف فصل الربيع ،وقد
انسجمت دالالت ىذه األلفاظ مع طرب الطيور ادلغنّية وهبجتها ،وانضماـ السحب والتئامها
بعضها إىل بعض وتصادمها وإرعاد الربوؽ ونزوؿ األمطار وما تلىا من اندفاع ادلياه وسيلهنا
على وجو األرض ،فتزيّنت باألشجار والنباتات والزىور.
وكذلك طرح الشاعر نفس ىذه ادلعاين يف ادلق ّدمة الغزليّة ذلذه القصيدة إذ وصف مجاؿ
الفواحة والطيور ادلتناغية وأحلاهنا اجلميلة اليت
الطبيعة الربيعيّة مبا فيها من األشجار الوارفة واألزىار ّ
تبعث يف نفس اإلنساف البهجة والسرور.

االشتقاقي
 -6الفائدة الدالليّة في الجناس
ّ
يدؿ على
اجلناس
االشتقاقي «وىو أف يكوف اللفظاف ذلما أصل واحد يف اللغة» (فزٗذّ )183 :2000 ،
ّ

الداليل بينهما باعتبار
أ ّف داللة إحدى اللفظتُت مأخوذة من األخرى ،ويفيد الًتابط والتعالق
ّ
لغوي واحد ،وذلك مثل قوؿ الشاعر:
اشتقاقهما من أصل ّ

ِإلَيها فَِمن شَ ِأف البُدوِر غُرورُىا

رت ِبنَظرٍَة
وَلَيسَ عَجيباً أَف غُِر ُ

(الذَٗاى ،د.ت)73 :

أ ّكد الشاعر يف ىذا البيت على أ ّف ادلعشوقة تتّصف جبماؿ فائق خلب قلبو إذ ألقى إليها
اللفظي بُت ما
وعزز ادلعٌت بالتجانس
نظرًة ،وحلّى ىذا البيت بتشبيهها بالبدر تشبيهاً ضمنيّاً ّ
ّ
يتعلّق بادلعشوقة وما يتعلّق بالبدر من صفة الغرورّ ،إال أ ّف صفة الغرور يف ادلعشوقة تعٍت االطلداع
(ابن منظور :ٔٗٔٗ ،مادة غ ر ر) ،وصفة الغرور يف البدر تعٍت الكسور (الفزاّ٘ذٕ :1410 ،هادٓ غ ر ر).
وكذا انطوت األبيات السابقة واللحقة على تعابَت توحي حبسنها الفاتن اخلادع ،منها« :هتيم
العشاؽ» ،و«كم نظرة قادت إىل القلب حسرةً».
هبا ّ
قاؿ الشاعر:

الشبيبِة و ِ
ِ
الغٌت
وَيُسعدُين شَرخُ َّ َ َ

ِإذا شا َهنا ِإقتارُىا وَقَتَتُىا

(الذَٗاى ،د.ت)75 :
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ِ
ب،
جل» إذا أَقَ َّل .و«ال َقتَتُ» :الشَّْي ُ
و«قَػتَػَر على عيالو» أَي ضيّق عليهم يف النّفقة .و«أَقْػتَػَر ّ
الر ُ

أو ىو أ َّوؿ ما يظهر منو (اتي هٌظَر :1414 ،هادٓ ق ت ر) .والشيخوخة وصفة البخل متلزمتاف،
ولذلك وردتا يف قوؿ الشاعر كصفتُت متصاحبتُت ،وىاتاف اخلصلتاف تكرىهما النساء وحتوالف
العشاؽ وحبائبهم ،وقد ذكر الشاعر كذلك ما ػلوؿ دوف وصالو ووصاؿ عشيقتو يف
دوف وصاؿ ّ

النمامُت» ،و«شروؽ الشمس»،
الوشاة» ،و« ّ
األبيات السابقة والتالية مثل «احلُماة الغَُُت» ،و« ُ
و«حقد الليايل» ،و«صروؼ األيّاـ» ،وأ ّكد على أنّو ؽللك ما ترغب فيو النساء وىو الشباب
والثراء
ولنتأمل يف قوؿ الشاعر:
ّ

أَ َمل تػَرَ ِللتَّقص َِت جَُّزت شُعورُىا

فَ ِ
صرَت
ضائلُ رامَتها الرؤوسُ فػَقَ َّ

(الذَٗاى ،د.ت)77 :

جزه ،وكذا
قصر الشعر» أي ّ
صر من شعره تقصَتاً» إذا حذؼ منو شيئاً ومل يستأصلو ،و« ّ
«ق ّ

«التقصَت» أي التواين

(اتي هٌظَر :1414 ،هادٓ ق ظ ر).

وقد يكوف تقصَت الشعر وىو من مناسك

احلج تعبَتاً عن إقرار العباد بتقصَتىم وتوانيهم يف أداء واجباهتم جتاه رّهبم وجتاه رسولو.
ّ
ونأٌب مبثاؿ آخر من شعره يف ىذا الشأف:

وَ َغللو عُيوفَ النّ ِاظرينَ قَطورُىا

يػُرَوّي غَليلَ السّ ِامعُتَ قُطارُىا

(الذَٗاى ،د.ت)78 :

السحاب الكثَت القطر ،و«ال ُقطار»
«ال َقطور» من القطر وىو ما نزؿ من ادلاء وغَته ،أو ىو ّ

الطويل العظيم األقطار ،و«غيث قُطار» أي عظيم القطر
اللفظي حيث شبّو الشاعر
وقد ضاعفت االستعارة ادلكنيّة يف ىذا البيت مجاؿ التجانس
ّ
مدػلتو بسماء مشحونة بالسحب ادلمطرة تنزؿ منها األمطار الغزيرة ،وقد زادت من مجاؿ البيت
الرشف.
الراح و ّ
ألفاظ تتناسب معانيها مع ىذين اللفظُت ادلتجانسُت مثل ّ
(اتي هٌظَر :1414 ،هادٓ ق ط ر).

ونستشهد ببيتُت آخرين من شعره وعلا:

عَرِائسُ ِفك ٍر وَالقَبو ُؿ مُهورُىا
صت شُعورُىا
لؾ ِإذا ما النَاسُ قُ َّ
عُ َ

فَقاِبل ثَناىا ِبالقَ ِ
بوؿ فَِإ َّهنا
أَقُص ِب ِشعري ِإثر فَ ِ
كوِ
اصفاً
ضل َ
َ
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(الذَٗاى ،د.ت)79 :

«ادلقابلة» ىي ادلواجهة (ابن منظور :ٔٗٔٗ ،مادة ؽ ب ؿ) ،و«ال َقبوؿ» أف تقبل العفو والعافية
ص
أثره» ،أي تتبَّعو ،وكذا «ال َقص» ىو فعل
القاص إذا قَ َّ
(الفزاّ٘ذٕ :1410 ،هادٓ ق ب ل) ،و«قَ َّ
ّ
ص َ
ِ
ِ
صت الشيء» إذا تتبّػ ْعت أَثره شيئاً بعد شيء ،وكذا
صْ
ص ،وىو من يأٌْب بالق ّ
صة .و«قَ َ
الق َ
ص َ

الصوؼ والظفر» أي قَطَ َعو
«قَ َّ
ص ّ
الشعر و ّ
االشتقاقي بُت ادلقابلة وال َقبوؿ ينسجم مع تشبيو الشِّعر بعروس حسناء ُزفَّت إىل
التجانس
ّ
الصلة من رسوؿ اهلل يف البيت الثاين مع ما
األوؿ ،وكذلك يتناسب طلب ّ
ادلمدوح يف البيت ّ
(اتي هٌظَر ،1414 ،هادٓ ق ظ ظ).

أىداه الشاعر إيّاه من «عرائس الفكر» .ووردت يف األبيات السابقة واللحقة ذلذين البيتُت ألفاظ
اخلاص بالشعر ساعدت الشاعر يف صياغة كياف مًتابط متماسك ذلذا
الداليل
ترتبط باحلقل
ّ
ّ
القسم من القصيدة كػ«ادلدح» و«التطويل» و«االطّراد» و«القوايف».
وكذلك قاؿ:

يك فىت سَلـَ مُسَِّلماً
وَسَعى ِإلَ َ

طَوعاً وَجاءَ مُسَِّلماً سَلمافُ

(الذَٗاى ،د.ت)81 :

سلـ (األميٍت ،)ٗٓ /ٙ :ٖٜٔٚ ،وىنا العلقة الداللية بُت
يعٍت الشاعر بفىت سلـ عبد اهلل بن ّ
امسي العلم ابن سلـ وسلماف الفارسي ،وكذا بُت التسليم مبعٌت االستسلـ والتسليم مبعٌت السلـ
الداليل
والتحيّة من ناحية ،والعلقة اللفظيّة بينهما من ناحية أخرى ّأدت إىل االنسجاـ
اللفظي و ّ
ّ
وقصة إسلمهما معروفة يف كتب السَت والًتاجم
للبيت ،حيث أذعن الرجلف لإلؽلاف وللرسوؿّ ،
(اتي ّطام146 - 139 /1 :1383 ،؛ .)361 -360 /2

(ص)

وصرح الشاعر يف ىذه األبيات بأ ّف من الناس من أذعن لرسوؿ اهلل
ّ
من سلّم نفسو كرىاً ،وكذا شهدت برسالتو مجيع الكائنات من حيواف ونبات ومجاد ،وناؿ دعمها
وتأييدىا .لنستشهد يف ىذا الشأف بقولو:

ك األ ِ
َباعرُ وَالظِّبا
وَغَ َدت تُ َكِّلمُ َ
وِ
اجلزعُ حَ َّن ِإىل عُ َ
لؾ مُسَِّلماً
َ

وأسلم طوعاً ومنهم

وَ َّ
الضب وَالثعبافُ وَالسِّرحافُ
ِّك سَبَّحَ ال َّ
صوّافُ
وَبِبَط ِن َكف َ

(الذَٗاى ،د.ت)81 :
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 -7الفوائد الدالليّة في جناس التّصحيف
ويدؿ على
جناس التصحيف ىو أف ؼلتلف اللفظاف ادلتماثلف يف نقط احلروؼ (فزٗذّ ،)175 :2000 ،
لنتأمل يف قوؿ الشاعر:
أ ّف االختلؼ بُت ادلعنيُت موىوـ يزوؿ بأدىن تساىلّ .

أَِجرين أَِجزين وَ ِ
اجزين أَجرَ ِمدحَيت

ب سَعَتُىا
ِب َربٍد ِإذا ما النّارُ شَ َّ

(الذَٗاى ،د.ت)79 :

الفاعلي -يشتمل على ألفاظ
ىذا البيت -وإف أخلّت بفصاحتو كثرة التكرار يف الضمَت
ّ
متجانسة يف اللفظ متقاربة يف ادلعٌت سبّبت االنسجاـ اللفظي والداليل يف البيت إىل حد ما ،إذ
حق الشاعر أف
يوحي التماثل
اللفظي يف مفرداتو إىل أ ّف ىذا الثناء جدير بالتفات ادلمدوح ،ومن ّ
ّ
التقرب عنده إذ اجلوار واإلجارة واجلزاء واألجر متقاربة األلفاظ وادلعاين .وكذا
يناؿ بو الزلفى و ّ
انعكس مفهوـ طلب اإلجازة واإلجارة يف األبيات السابقة ومفهوـ القبوؿ والرضا يف األبيات
اللحقة.
المحرف
 -8الفائدة الدالليّة في الجناس ّ
اجلناس احملرؼ ىو أف ؼلتلف اللفظاف ادلتجانساف يف التشكيل أي احلركات والسكنات (فريد،
ّ
دؿ ىذا النوع من اجلناس يف شعر الشاعر على تشابو شيئُت ودتاثلهما يف احلركة
ٕٓٓٓ .)ٔٚ٘ :وقد ّ
لنتأمل يف قولو:
وادلضاء والش ّدة والنفاذّ .

صاديِة األ ِ
ِ
َحشاء غَضّي ِب ِآذلا
ِو َ

يػعز على ِ
الشعرى العَبوِر عُبورُىا
َُ َ

(الذَٗاى ،د.ت)75 :

الشعرى» :الكوكب الذي يطلُع بعد اجلوزاء ،وطلوعو يف شدَّة احلِّر .وعلا ال ِّشعر ِ
ياف:
و« ِّ ْ
َ
َْ َ
َْ
الش ْعرى الغُ َمْيصاءُ يف ال ّذراع (اتي هٌظَر :1414 ،هادٓ ع ب ر) .وقد قيل يف
بور يف اجلوزاء ،و ِّ
ِّ
الش ْعرى َ
الع ُ
فسميت هبذا االسم
وجو تسمية ّ
الشعرى َ
اجملرة إثر سهيل وحلّت اليَ َمنّ ،
العبور ّأهنا عربت ّ
(الحوَٕ .)214 /4 :1979 ،وأشار الشاعر يف األبيات السابقة واللحقة إىل مفاىيم قطع األرض
متحركة
والفيايف وحضور الشاعر فيها مع ناقتو السريعة الضامرة القويّة على ادلسَت لصياغة صورة ّ
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وليمهد هبا السَت إىل ادلمدوح حيث قطع
من الكوف لدى الشاعر يف ىذه ادلقطوعة من القصيدة ّ

العبور  -رمز قطع ادلسافات الشاسعة-
من الفيايف والبيد حسب قولو ما يصعب على ّ
الشعرى َ
وال غلد من يقطعها من ادلاء شيئاً إال السراب.
وكذا قاؿ الشاعر يف بيت آخر:

َمل يُغ ِن ِمنها ِصلبُ البَ ِ
يض وَ َّ
الدرَِؽ

لَو تودَعُ البيضُ عَزماً تَستَضيءُ ِبِو

(الذَٗاى ،د.ت)85:

واجلناس يف ىذا البيت وقع بُت لفظيت البِيض والبَيض .و«البِيض» مجع األبيض وىو السيف،
و«البَيض» مجع البيضة من احلديد على التشبيو ببيضة النعاـ (ابن منظور :ٔٗٔٗ ،مادة ب ي ض).
ووجو التناسب يف داللة البيِض والبَيض ّأهنما من أدوات احلرب ،فالبِيض ما يضربوف بو
َّرؽ
أعداءىم ،والبَيض ما يقوف بو أنفسهم من ضربات السيوؼ ،وىو من ىذه الناحية يناسب الد َ
ب من التػَِّر َسة (السابق :مادة د ر ؽ).
إذ ىو َ
ض ْر ٌ
(ص)
إذف فالرسوؿ األكرـ -حسب ما ورد يف البيت -أش ّد وأقوى من السيوؼ القاطعة عزماً
ولو كانت للسيوؼ عزـ كعزمو دلا ص ّدهتا اخلوذات والتِّػَر َسة.
وىناؾ ألفاظ يف ىذه األبيات توحي بالتماسك واالنسجاـ وجتعل من القصيدة كياناً مًتابطاً
مبضامينها وأخيلتها ،منها الكماة واحلرب والبيض والسمر.

 -9الفائدة الدالليّة في جناس المشابهة

جناس ادلشاهبة «ىو أف غلتمع اللفظاف يف ادلشاهبة فقط ،أي ما يشبو االشتقاؽ ،ولكن ليس
باالشتقاؽ» (التفتاساًٖ.)291 :1411 ،
الداليل يف اللفظتُت ادلتجانستُت ،وذلك مثل قوؿ
يدؿ على التشابو
وىذا النوع من اجلناس ّ
ّ
الشاعر:

فػَلَقَد تػَع َّر ِ
جازِة ِ
طامعاً
ض ل ِإل َ
َ َ

يف أَف يَكوفَ جَزاءَهُ الغُفرافُ

(الذَٗاى ،د.ت)82:

يرجو الشاعر أف تتبع إجازة الرسوؿ األعظم
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ت
ورى الشاعر يف لفظة اإلجازة مبعٌت « ُج ْز ُ
الشاعر يف ىذا البيت ىي ّ
حق اجلواز عن الصراط ،إذ ّ
ادلوضع» أي سلكتو ،وسرت فيو (الفراىيدي :ٔٗٔٓ ،مادة ج و ز) ،و«اإلجازة» من اجلائَِزة مبعٌت العطيّة،
جاز ىذا النهر فلو كذا ،فكلَّما جاز منهم
عدواً وبينهما هنر فقاؿ :من َ
وأَصلو أَف أَمَتاً واقَ َ
ف ّ
واح ٌد أَخذ جائَِزةً (ابن منظور :ٔٗٔٗ ،مادة ج و ز) ،فتشاهبت داللة اإلجازة واجلائزة واجلزاء ،وادللحظ
ادلورى بُت اإلجازة من اجلواز واإلجازة مبعٌت
كذلك يف شعر الشاعر أ ّف ىناؾ التفاتة يف ادلعٌت ّ
العطيّة.
وتوحي مفاىيم الشفاعة ،والعصياف ،والصراط وادليزاف إىل انسجاـ ادلضامُت والصور الشعريّة
األقل ،ويستعُت الشاعر هبا لصياغة حسن اخلتاـ.
ذلذه ادلقطوعة من القصيدة على ّ
ونستشهد بقوؿ الشاعر:

بََدت فػَهَيَّجَ ِت الوَرقاءَ يف الوَرَِؽ

الشفَِق
بح أَـ ياقوتَةُ َّ
َتوزجُ الص ِ
فَ َ

(الذَٗاى ،د.ت)83:

«الورقاء» ىي احلمامة ،أو ىي اليت لوهنا لوف الرماد فيو سواد (اتي هٌظَر :1414 ،هادٓ ٍ ر ق)،
الداليل أ ّف الورقاء يف دواوين الشعراء مبعث الطرب
ووجو التناسب بُت الورقاء والورؽ يف التماثل
ّ
واذلياج والشوؽ والوجد ،وكذلك اخلضرة .إذف فهناؾ جتانس من ىذا الوجو بُت الورقاء والورؽ،
وىو ّأهنا تطرهبا األشجار ادلورقة ادلعشوشبة وتفتنها خضرهتا وتسحرىا.
مستهل القصيدة وما يتلوه من أبيات أخری)،
ىذه األبيات (البيت السابق الذي جاء يف
ّ
تشكل افتتاحيةً متجانسةً عموديّاً وأفقيّاً ذلا إذ حتتوي على أخيلة شعريّة ومضامُت مًتابطة حوؿ
مجاؿ الطبيعة ،ووصف شروؽ الشمس ،واألشجار والزىور الربيعيّة اجلميلة وروائحها ال ّذكيّة،

ادلغردة ،واألهنار اجلارية.
والسحب ادلاطرة ،والطيور ّ
ولنتأمل كذلك يف قوؿ الشاعر:
ّ

ِل ُد َّكت وَنادى ِبالثبوِر ثَبَتُىا

بائر لَو تُبلى ِ
ِ
اجلبا ُؿ ِحبَ ِملها
َك ُ

(الذَٗاى ،د.ت)78 :

قد قرف الشاعر يف ىذا البيتألفاظ تكثر استعماذلا يف الذنوب وقبائح األعماؿ مثل الكبائر
والبلء واجلباؿ وكذلك الثبور والثبَت.
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وثبَت جبل شامخ يقابل حراء (احلموي ،)ٕٖٖ /ٕ :ٜٜٔٚ ،يرمز إىل الظلمة والضلؿ ،وقد كاف
ىذا اجلبل أتاه إبليس حسب بعض الروايات عندما ذبح إبراىيم كبش الفداء إلمساعيل
 .)562 /2 :1966والثبور يعٍت اذللؾ واخلسراف (الفزاّ٘ذٕ :1410 ،هادٓ ث ب ر).

(الصذٍق،

جسد فيها
قد علّق بعض الباحثُت على تصوير الشاعر لذنوبو العظاـ يف صورة اجلباؿ بقولوّ « :
صغائر آثامو بصورة اجلباؿ الضخمة ،ولذلك وصفها باجلرائم كنايةً عن استحقاقو العذاب عليها
وصوره كائناً حيّاً
واجلباؿ رمز الصلبة والش ّدة ال تقوى على احتماؿ معاصيو ّ
وشخص اجلبل ّ
فتوسل إىل الرسوؿ وبثّو شكواه وندمو»
يدعو باذللؾ والدمار لرؤية كبائر آثاـ الشاعرّ ،
ليقوي بو انسجاـ
 .)http://platform.almanhal.com :1431وقد طرح الشاعر كذلك مثل ىذا ادلعٌت ّ

(ع٘اش،

القصيدة عموديّاً ،منها «جرائم يوازي اجلباؿ الراسيات» واالستشفاع واالستجارة بو (ص).

الداللية في جناس القلب
 -10الفوائد ّ

جناس القلب ىو أف ؼلتلف اللفظاف ادلتجانساف يف ترتيب احلروؼ ويتّحدا يف نوعها وعددىا
وىيئتها (التفتازاين ،)ٕٜٓ :ٔٗٔٔ ،وىو يفيد قلب ادلعٌت ،وىذا ما جتلّى يف كثَت من ادلتجانسات
ادلقلوبة اليت وردت يف شعر الشاعر ،واآلف نستشهد ببعض األمثلة مرّكزين على إفادة القلب
للمعٌت .منها قولو:

ُدت ِانع عما يف ِ
الك ِ
ناس أُسودُىا
ُ َّ

وََحترُسُ ما َحتوي القُصورُ صُقورُىا

(الذَٗاى ،د.ت)74 :

ص ُر فيو احلَُرـ ،أَي ُْػلبَ ْسن،
«ال َق ْ
ص ُر» ىو ادلَْن ِزُؿ أَو ُكل بَػْيت من َح َج ٍرُ ،مسِّ َي بذلك ألَنّو يػُ ْق َ
الشواىُت (ابن منظور :ٔٗٔٗ ،مادة ص ؽ ر).
الصقر» :كل شيء يصيد من البُزاة و ّ
و« ّ
َّ
ػ(الصقور) واألنثى
وجناس القلب يف ىذا البيت ّ
ادلكٍت عنو ب ّ
يدؿ على التضاد يف ما بُت الذ َكر ّ
قوي حارس يكنوف عنو
األوؿ ّ
ادلكٍت عنها بػ(ما بُت القصور أو ما حتويو من نساء) ،حيث ّ
ّ
باجلنس العنيف ،واألخرى ضعيفة حتتاج إىل احلفظ واحلراسة يكنوف عنها باجلنس اللطيف ،إذف
سر توظيف جناس القلب وفائدتو ىنا يف ّأهنما متقابلف.
يكمن ّ
مستهل القصيدة ،وكذا تناسب الصقور
وتناسب داللة «ما حتوي القصور» ادلفاىيم الغزلية يف
ّ
ألفاظ األسد والوغى وضلوعلا يف القصيدة.
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وِإف ِ
سوجلَت يف الفَ ِ
ضل عََّز نَظَتُىا
َ

(الذَٗاى ،د.ت)78 :

العز،
سوغ جناس القلب يف لفظيت «جولست» و«سوجلت» التقابل
الداليل بُت ّ
الذؿ و ّ
ّ
ّ
ينم عن اختلؼ اجملالُت؛ رلاؿ البذؿ
فاالختلؼ يف ترتيب حروؼ اللفظتُت ادلتجانستُت ّ
والسماحة ورلاؿ الفضل والرباز والشجاعة.
(ص)
أظهر الشاعر مبعونة اجلناس ادلقلوب يف ىذا البيت فضائل النيب يف اجملاالت ادلتباينة مؤّكداً

على أنّو بلغ غاية اجملد والكرـ ،وبالتايل فل عجب يف أف يبلغ ذروة اجملد يف كل ادلوقفُت وعلا
البذؿ يف رلالس البذؿ والسبق يف ميادين السباؽ ،وتكاد تنسجم ىذه الدالالت يف القصيدة
بأسرىا إذ اشتملت على فضائل النيب (ص) فانسجمت مع ىذه التعبَتات ادلتجانسة يف ىذا البيت.

التام والجناس الالحق
 -11الجناس ّ

التاـ يفيد التماثل الداليل ،فاجلناس اللحق يفيد الفرؽ والتفاضل يف بعض
إذا كاف اجلناس ّ
يفضل عشيقتو على البدر حسناً ومجاالً:
أبيات الشاعر ،لنستشهد بقولو وىو ّ

ذاؾ نَضَتُىا
فػَيُزىى وَلَ ِكنّا ِب َ
يُقاسُ ِبِو مَيّادُىا وَنَضَتُىا

قاؿ نَظَتُىا
َكفى البَدرَ حُسناً أَف يُ َ
صوف ِ
وحسب غُ ِ
الباف أ ََّف قَوامَها
ََ ُ

(الذَٗاى ،د.ت)73 :

ضَّره
ض َْتاً أي َ
ضارُه َ
فقد وقع التجنيس ىنا بُت ثلثة ألفاظ «نضَت» يف البيت األوؿ وىو من َ
َّع َمة والعيش والغٌِت،
(ابن منظور :ٔٗٔٗ ،مادة ض ي ر) ،و«نضَت» يف البيت الثاين وىو من الن ْ
َّضَرة أي النػ ْ
الرْونَق (السابق :مادة ف ض ر) ،وعلا يوحياف إىل زيادة احلسن ،وكذا وقع اجلناس اللحق
واحلُ ْسن و َّ
بينهما وبُت «نظَتىا» أي مثلها .فلفظة «النضَت» ىنا ًّب استعماذلا للتّأكيد على غاية احلسن
أرؽ وألطف وأسهل يف النطق بالنسبة إىل رلانسها يف ىذا البيت وىو نظَت .فهناؾ
واجلماؿ ،وىي ّ
مناسبة دقيقة ولطيفة بُت «النضَت» االسم و«نضَت» الفعل ،وىو دقّة األشياء النضَتة (اجلميلة)
ولطافتها حيث ال تقبل األشياء السميكة والغليظة الضَت والضرر واآلفة كما ػلدث ذلك لألشياء
التاـ ىنا (بُت لفظيت نضَت ونضَت) ،واجلناس الناقص (بُت
الدقيقة واللطيفة .إذف َد َع َم اجلناس ّ
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لفظيت نضَت ونظَت) معٌت التشبيو ادلعكوس وأفاد التفضيل والزيادة وادلبالغة.
وكذلك ؽلكننا أف نقوؿ :إ ّف ما بُت احلبيبة والبدر من ادلناسبة ما بُت حريف الظاء والضاد،
تدالف على
فالبدر واحلبيبة كلعلا مجيل ،وإف كانت احلبيبة تفوؽ البدر حسناً ،وكذا الظاء والضاد ّ
الرقّة والنّضارة والعذوبة واألناقة ،وكذا توحياف إىل الفخامة والقساوة واخلشونة

(حسي– 123 :1998 ،

الرشاقة ما ال تفيده الظاء
ّ ،)160 - 154ٍ 126إال أ ّف يف الضاد غنّ ًة تضفي عليها من داللة النّضارة و ّ
(السابق ، )ٔٙٓ :ومن ىنا توحي ىذه ادلفردات ادلتجانسة إىل مجاؿ احلبيبة وحسنها وكماذلا وإىل
أدت إىل دتاسكها وانسجامها
تفوقها ودتيّزىا يف ىذه الصفات اليت انعكست يف مطلع القصيدة ف ّ
ّ
أفقيّاً وعموديّاً.

المصحف
 -12الجناس التام والجناس
ّ

األوؿ يفيد التماثل
يف ما سبق أشرنا إىل داللة اجلناس التاـ واجلناس
ّ
ادلصحف ورّكزنا على أ ّف ّ
باجلوىري يزوؿ بأدىن تساىل وذلك مثل قوؿ الشاعر:
والثاين يوحي إىل اختلؼ ليس
ّ

الكرِاـ وم ِ
وىاجي ِ
غتاهبا
َُ
َ

الع ِ
ِ ِ
باد وباغي ِ
ناد
وَباغي الع َ

(الذَٗاى ،د.ت)92:

التاـ بُت «الباغي» مبعٌت الطالب ،و«الباغي» من البغي أي التع ّدي واالستطالة
وقع اجلناس ّ
والظلم (الفزاّ٘ذٕ :1410 ،هادٓ ب غ ٕ).

(ع)

يدؿ التجانس اللفظي يف ىذا البيت على أ ّف من عاند اهلل تعاىل ومن خاصم أىل البيت
ّ
وناصب ذلم العداء سواء ،كما أ ّف معاين الطغياف ،واجلحود ،والعداوة ،والرجس ،واخللؼ يف
موحداً.
القصيدة تربط بُت مفاىيم القصيدة وتصوغ منها كياناً ّ
االشتقاقي
 -13الجناس الناقص والجناس
ّ
االشتقاقي يف ظلاذج من شعر الشاعر ،واآلف
قمنا يف ما سبق بتحليل دالالت اجلناسُت الناقص و
ّ
نأٌب بنماذج ورد فيها ىذاف النوعاف توأمُت ،وىي كما يلي:

وَِإف زا َهنا تَطويلُها وَاطِّرادُىا

فػَقَد شا َهنا تَقصَتُىا وَقُصورُىا

(الذَٗاى ،د.ت)79 :
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وقع اجلناس الناقص بُت لفظيت «زا َف» و«شا َف» وعلا سلتلفاف داللةً ،وكذا بُت التقصَت
صَر فلف عن
والقصور وعلا للتّكرار والتّأكيد ،حيث أعاد الشاعر ادلعٌت بلفظ آخر ،وقد قيل :قَ َ
صر عنو إذا تَػرَكو وىو ال يػ ْق ِ
در عليو (ابن منظور:ٔٗٔٗ ،
أمر ،إِذا َع َجَز عنو ومل يَ ْستَ ِط ْعو ،وكذا قيل قَ َّ
َُ
َ
مادة ؽ ص ر) ،فبُت ىذين ادلعنيُت ادلتشاهبُت فرؽ لطيف ،وىو إشارة اللفظة األوىل إىل احملاولة وبذؿ
اجملهود يف أمر يعجز اإلنساف عن فعلو دوف الثانية اليت تشَت إىل العجز ادلطلق وعدـ احملاولة.
وربطت ىذا البيت باألبيات السابقة والتالية مفاىيم
متضاد ًة أغنت انسجاـ القصيدة عموديّاً
ّ
اجلم» و«اليسَت» ،و«أسهر» و«الرقدة».
مثل «أثرى» و«الفقَت» ،و«الربد» و«النار» ،و« ّ
 -14الجناس الناقص وجناس المشابهة
قد تق ّدـ ذكر اجلناس الناقص وجناس ادلشاهبة ،واآلف نأٌب بنموذج من شعر الشاعر وردا فيو
معاً وىو:

يػُعَبػِّر عَن فَ ِرط احلَ ِ
نُت أَنينُها
ُ

الضم َِت ضُمورُىا
وَيُع ِربُ عَمّا يف َّ

(الذَٗاى ،د.ت)76 :

وقع اجلناس الناقص ادلضارع يف ىذا البيت بُت لفظيت احلنُت واألنُت ،وعلا متقارباف لفظاً
وداللةً.
حن» أي اشتاؽ (الفزاّ٘ذٕ :1410 ،هادٓ ح ى ى).
تأوه (اتي هٌظَر :1414 ،هادٓ ا ى ى) ،و« ّ
«أ ّف» أي ّ
ينم عن حنينها إىل موطنها ،وأنُت اإلنساف وحنينو يكشف عن شوقو ووجده ،فهما
وأنُت اإلبل ّ
متشاهباف لفظاً وداللةً.
السر وداخل اخلاطر،
وكذا ورد جناس ادلشاهبة بُت لفظيت الضمَت والضمور ،و«الضمَت» يعٍت ّ

الضعف (ابن منظور :ٔٗٔٗ ،مادة ض ـ ر) .فضمور اإلبل وضمور من يركبها
و«الضمور» يعٍت اذلُزاؿ و ّ

عما يف الضمَت من شوؽ ووجد وىياـ للمسَت
حسب ما قصده الشاعر يف ىذا البيت يكشف ّ
داليل أشار إليو الشاعر إذ جعل الضمور ّ
داالً
إىل رسوؿ اهللّ .
فلنتأمل يف ما بينهما من تناسب ّ
وما يف الضمَت من شوؽ ووجد مدلوالً ،وكذا يف ما ربط بُت ادلعاين ادلطروحة يف األبيات السابقة
والتالية مثل ادلفاىيم الدالّة على ادلسَت ضلو منازؿ ادلعشوؽ والشوؽ واجلهد ادلضٍت للوصوؿ إليها.
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طرف وجناس المشابهة
 -15الجناس الناقص والجناس الم ّ

طرؼ وىو أف ؼلتلف
لقد سبق معاجلة اجلناس الناقص وجناس ادلشاهبة ،ومل ندرس اجلناس ادل ّ
اللفظاف ادلتجانساف يف زيادة حرؼ واحد يف أحدعلا ،وأف يتّحدا يف النوع والعدد واذليئة (التفتاساًٖ،

.)290 :1411
وقد وردت ىذه اجلناسات رلتمعةً يف قوؿ الشاعر:

كُماةٌ ُمحاةٌ يف ِالقرا ِع وَيف ِالقرى

ِإذا شَ َّط قاريها وَطاشَ وَقورُىا

(الذَٗاى ،د.ت)78 :

القراع و ِ
التجنيس بُت مفردات متع ّددة (أي بُت ُمحاة وُكماة ،وبُت ِ
القرى ،وبُت ش ّط وطاش)
الداليل والتّجانس
اإلغلايب يف نفسيّة متلقي ىذا البيت ،وذلك للتّماسك
زاد يف الوقع الشعوري
ّ
ّ
العاـ للبيت.
اللفظي بُت ىذه ادلفردات والنسجامها مع ادلعٌت ّ
ّ

األوؿ فيهما سلتلف نوعاً ومتباعد سلرجاً.
بُت ال ُكماة واحلُماة جتانس الحق حيث إ ّف احلرؼ ّ
مي» ىو الذي ػلمي
فهناؾ تقارب ّ
داليل بُت اللفظتُت كما بينهما جتانس لفظي ،حيث إ ّف «ال َك ّ
احلِمى ويصوع أقرانو وػلوذىم (الفراىيدي :ٔٗٔٓ ،مادة ؾ ـ ي) ،إذف ال يقتصر التماثل بُت ال ُكماة
مي واحلامي متقارباف دالليّاً إذ
واحلُماة يف التجانس
اللفظي ،بل إ ّف آصرًة دالليّةً قويّةً تربطهما فال َك ّ
ّ
ادلرجو لل ّذود عن احلِمى.
مي ىو ّ
إ ّف ال َك ّ
ِ
ِ
حلقي ،يوحي إىل مدى
مطرفاً واحلرؼ الزائد وىو حرؼ
والقراع والقرى متجانساف جناساً ّ
ّ
االختلؼ والتباين بُت القراع والقرى ،إذ « األصوات تابعة للمعاين ،فمىت قويت قويت ومىت
كل
ضعفت ضعفت» (اتي جٌٖ ،)210 /2 :1998 ،ولذلك زاد القراع على القرى مبٌت ومعٌت إذ ليس ّ
خي بنفسو أسخى وأجود يف مالو ،ولذلك
ادلرجو أف يكوف ّ
من جاد مبالو جاد بنفسو ،بل ّ
الس ّ
أخف من القراع
طرؼ بُت القرى والقراع إىل زيادة يف داللة اللفظة الثانية ،فالقرى ّ
يشَت اجلناس ادل ّ
السجايا احلميدة
لفظاً ،فهناؾ فائدة زائدة يف القراع بالنسبة إىل القرى وإف كاف كلعلا من ّ
واخلصاؿ ادلستحسنة.
فالشطَط يعٍت رلاوزة القدر
ط القارئ» و«طاش الوقور»َّ .
وىناؾ تناسب
داليل بُت «ش ّ
ّ
والتباعد عن احلق ،کما يعٍت اجلور يف احلكم والقضيّة واالحتكاـ
66
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هادٓ ش ط ط) ،والطّيش يعٍت النَّػَزؽ واخل ّفة (الفزاّ٘ذٕ :1410 ،هادٓ ط ٕ ش) .وال نتوقّع من الذي يقرأ

الكتب أف يقوؿ شططاً ،وكذا ال نتوقّع اخل ّفة والطّيش من الشخص احلليم والوقور ،إذف صاحب
كل من لفظيت الوقور والقارئ صفة ال تليق هبما وال تنبغي ذلما.
ّ
ىذه األلفاظ ادلتجانسة أثرت القصيدة مبفاىيم الشجاعة والكرـ والعبادة واحللم فيها.

النتيجة

النيب األكرـ (ص) وأىل بيتو
تناوؿ ىذا البحث دراسة الدور
الوظيفي وال ّ
داليل للتّجنيس يف مدائح ّ
ّ
(ع)
صفي الدين احللّي ،وخلص إىل النتائج التالية:
الطاىرين ل ّ

مهم يف تأدية ادلعٌت ادلقصود ،إضافةً إىل كوهنا حتليةً للكلـ وتزييناً لو ،وقد
ألنواع اجلناس دور ّ
(ص)
وأىل بيتو
يب األعظم
وظّفها الشعراء ذلذا الغرض عند صياغتهم للشعر ادلنظوـ يف مدح النّ ّ
(ع)
صفي الدين احللّي ،وذلك لغرض إبلغ ادلعاين بأبلغ
الطاىرين  ،وافتتنوا هبا ،ومنهم شاعرنا ّ
األساليب وأمجلها إىل ادلخاطبُت.

من دالالت اجلناس يف مدائح النيب األعظم (ص) وأىل البيت (ع) يف شعر صفي الدين احللّي

التأكيد على ادلعٌت ،واحلصوؿ على ثقة ادلخاطب واطمئنانو وتصديقو ،وإغلاد الوقع الشعوري
التضاد ،وقد حصل أ ّف ىناؾ
اإلغلايب لدى ادلخاطب ،وإفادة التناسب أو التماثل أو التغاير أو
ّ
ّ
ٍ
يدؿ على مفاىيم
التاـ
اجلناس
ف
إ
حيث
ا
أحيان
ادلختلفة
اجلناس
اع
و
أن
بُت
ة
دقيق
ملحظات
ّ ّ
ً
ّ
ً
احملرؼ يوحي إىل االختلؼ اليسَت والفرؽ الدقيق
التماثل والتشابو ،واجلناس الناقص و ّ
ادلصحف و ّ

طرؼ يناسب مقاـ تفضيل شيء على آخر وعلى زيادة
بُت اللفظُت ادلتجانسُت ،واجلناس ادل ّ
يدؿ على تشابو ادلعٌت والكشف عن حقيقة مستورة ،وقد يفيد جناس
اإلفادة ،وجناس ادلشاهبة ّ

القلب قلب ادلعٌت حسب ما درسناه يف ىذه القصائد.
(ص)
ّأدت حضور اجلناسات بأنواعها إىل االنسجاـ يف قصائد احللّي يف مدح الرسوؿ األعظم
وأىل البيت (ع) انسجاماً قوياً يف احملورين األفقي والعموديٍ ،
وبلغة أخرى إ ّف ىذه ادلدائح يف ذروة
ّ
ّ
ّ
الداليل بفعل توظيف ىذا اللوف من التحلية البديعيّة فيها.
البلغة واالنسجاـ والتماسك ّ
النص ّي و ّ
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المصادر
الكتب
القرآن الكريم
اآلمدي ،أبو القاسم احلسن بن بشر( ،د.ت) ،الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ،حتقيق أمحد الصقر،
ّ
الطبعة الرابعة ،دار ادلعارؼ.
ابن األثَت ضياء الدين( ،د.ت) ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،حتقيق أمحد احلويف وبدوي
طبانة ،الطبعة األوىل ،القاىرة :دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

ابن جٍت ،أبو الفتح عثمافٜٜٔٛ( ،ـ) ،المحتسب  ،حتقيق زلمد عبد القادر عطا ،الطبعة األوىل ،بَتوت:
دار الكتب العلمية.
ابن منظور ،زلمد بن مكرـٔٗٔٗ( ،ؽ) ،لسان العرب ،الطبعة الثالثة ،بَتوت :دار صادر.
ابن ىشاـ ،زلمد بن إسحاؽٖٖٔٛ( ،ؽ) ،سيرة ابن هشام ،حتقيق زلمد زليي الدين عبد احلميد( ،ال
مكاف للطبع) :مكتبة زلمد علي صبيح وأوالده.
األميٍت ،عبد احلسُت أمحدٖٜٔٚ( ،ؽ) ،الغدير في الكتاب والسنة واألدب ،الطبعة الرابعة ،بَتوت :دار
الكتاب العريب.
التفتازاين ،سعد الدينٔٗٔٔ( ،ؽ) ،مختصر المعاني ،الطبعة األوىل ،قم :مؤسسة دار الفكر.

اجلرجاين ،أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرمحن بن زلمد( ،د.ت) ،أسرار البالغة ،علّق عليو زلمود شاكر،
جدة :دار ادلدين.

حسن ،عبّاسٜٜٔٛ( ،ـ) ،خصائص الحروف العربية ومعانيها دراسة ،دمشق :نشر احتاد الكتاب
العرب.
عزة ،)ٜٔٙٛ( ،شعر الوقوف على األطالل من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث؛ دراسة
حسنّ ،
تحليلية ،دمشق ،دوف مكاف للنشر.

احللي ،صفي الدين( ،د.ت) ،ديوان صفي الدين الحلّي ،بَتوت :دار صادر.
ّ

احللي ،صفي الدينٕٓٓٗ( ،ـ) ،شرح الكافية البديعية ،حتقيق رشيد عبد الرمحن العبيدي ،الطبعة األوىل،
ّ
بغداد :دار سلسلة إحياء الًتاث اإلسلمي.
احلموي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوتٜٜٔٚ( ،ـ) ،معجم البلدان ،بَتوت :دار إحياء الًتاث العريب.
الصدوؽ ،أبو جعفر زلمد بن علئٜٙٙ( ،ـ) ،علل الشرائع ،النجف :ادلكتبة احليدية.

عبد اجمليد ،مجيلٜٜٔٛ( ،ـ) ،البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية ،القاىرة :اذليئة ادلصرية

العامة للكتاب.
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العسكري ،أبو ىلؿٜٜٔٛ( ،ـ) ،الصناعتين؛ الكتابة والشعر ،ح ّققو وضبط لغتو مفيد قميحة ،الطبعة
الثانية ،بَتوت :دار الكتب العلمية.
علي ،زلمد زلمد يونسٕٓٓٚ( ،ـ) ،المعنى وظالل المعنى أنظمة الداللة في العربية ،الطبعة الثانية،
طرابلس :دار ادلدار اإلسلمي.
الفراىيدي ،خليل بن أمحدٔٗٔٓ( ،ؽ) ،العين ،حتقيق مهدي ادلهزومي وإبراىيم السامرائي ،الطبعة الثانية،
قم :نشر مؤسسة دار اذلجرة.
فريد ،عائشة حسُتٕٓٓٓ( ،ؽ) ،وشي الربيع بألوان البديع في ضوء األساليب العربية ،القاىرة :دار
قباء للطباعة والنشر والتوزيع.

القادري ،أؽلن أمحد رؤوؼٕٓٔٚ( ،ـ) ،السرقة الشعرية وفنيتها عند صفي الدين الحلي ،بَتوت :دار
الكتب العلمية.
ناصف ،حفٍت؛ وآخروفٕٓٓٚ( ،ـ) ،دروس البالغة ،ق ّدـ لو رللس ادلدينة العلمية دعوت إسلمي،
الطبعة األوىل ،كراتشي :مكتبة ادلدينة.

الرسائل الجامعية
احلميداوي ،خالد كاظم محيديٕٓٔٔ( ،ـ) ،أساليب البديع في نهج البالغة دراسة في الوظائف
الداللية والجمالية ،أطروحة لنيل درجة دكتوراة الفلسفة يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية اآلداب ،جامعة
الكوفة.

لبد ،يامسُت أمحد سعيدٖٜٔٗ( ،ؽ) ،األلوان البديعية في السور المدنية دراسة وصفية تحليلية ،رسالة
لنيل درجة ادلاجستَت يف البلغة العربية ،كلية اآلداب ،اجلامعة اإلسلمية ،غزة.

المقاالت

جاف ،أمحد سعيد؛ وزلمد أيوبٕٓٔٙ( ،ـ) « ،الروائع البديعية يف سورة الواقعة (دراسة حتليلية)» ،مجلة
تهذيب األفكار ،اجمللد ٖ ،العدد ٔ ،صص .ٕ٘ٓ – ٕٖٚ
الفهيد ،جاسم سليماف (ٖٗٗٔؽ)« ،وظائف البديع التعبَتية يف احلديث النبوي» ،مجلة جامعة أم القرى
لعلوم اللغات وآدابه ،العدد التاسع ،صص ٔٔ – .٘ٚ
سر الداللة يف التجنيس لدى عبد القاىر اجلرجاين» ،مجلة عالماتٔ ،
ا ّ
لنجار ،سلوىٕٓٓٙ( ،ـ)ّ « ،
مايو  ، ٕٓٓٙالعدد رقم  ،ٕٙصص ٘ٔٔ – .ٕٜٔ

اذليب ،أمحد فوزئٜٜٚ( ،ـ)« ،اجلانب البديعي يف شعر ابن الوردي» ،مجلة مجمع اللغة العربية
بدمشق ،العدد ٕ ،ٚصص ٖ – .ٙٛ
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يونس ،وضحى؛ مصطفى أمحد احلسنٕٓٔٛ( ،ـ)« ،البديع بُت الطبع والصنعة يف طبقات الشعراء
ادلعتز» ،مجلة الدراسات في اللغة العربية وآدابها ،العدد  ،ٕٙصص ٕٔٔ .ٔٗٙ -
والبديع البن ّ

المواقع اإلنترنيتية

عياش ،ثناء صلاٌبٖٔٗٔ( ،ؽ)« ،التناص القرآين يف قصيدة ادلديح النبوي» ،المجلة األردنية في اللغة
العربية وآدابها ،اجمللد  ،ٙالعدد ٗ ،على ادلوقع التايل:
http://platform.almanhal.com/Files/8508/2
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بررسى كاركردها و پيامهاى معنايى جناس
در شعر صفى الدين حلى
(بررسى موردى مدايح نبوى (ص) و اهل بيت (ع))
*1
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استادٗار گزٍُ ستاى ٍ ادت٘ات عزتٖ داًطگاُ لزستاى

چكيده
كاركزد جٌاس ٍ اًَاع آى در هتَى ادتى فمظ تشٗ٘ي لفظى ً٘ست ،تلكِ جٌاس غالثا هفاّ٘وى را
افادُ هىكٌذ كِ اثز سٗادى در درٍى هخاعثاى تزجاى هىگذارد ٍ صاحة هتي ادتى آى را
آگاّاًِ ٗا ًا آگاّاًِ تِ هٌظَر هتواٗل كزدى آًاى تزاى پذٗزش آراى خَد ٍ دستٗاتى تِ
حواٗت ٍ تأٗ٘ذ هَاضعص تَسظ آًْا ،تِ كار هىتزد ٍ الثتِ هَجة اًسجام هتي ً٘ش هىضَد.
صفى الذٗي حلى ٗكى اس تارستزٗي ضاعزاًى است كِ اًَاع آراِّٗاى تذٗعى ٍ تِ خصَظ
جٌاس را در هذاٗح ًثى اعظن (ظ) ٍ اّل ت٘ت گزاهىاش (ع) استعوال كزدُ است ٍ تِ ًظز
هىرسذ كِ اٗي ًَع آراٗٔ تذٗعى ،اّو٘ت ٍ جاٗگاُ كنًظ٘زى در اٗي دستِ اس اضعار اٍ داضتِ
تاضذ ،لذا در همالٔ پ٘ص رٍ تز آى ضذٗن تا تا رٍش تَص٘فى تحل٘لى اٗي دستِ اس ضعزّاى اٍ را
اس اٗي ساٍِٗ تزرسى كٌ٘ن .در پاٗاى تِ اٗي ًت٘جِ رس٘ذٗن كِ آراٗٔ جٌاس در اٗي لصاٗذ اس چٌذ
جْت در خذهت هعٌا لزار گزفتِ است ،اس جولِ :تأك٘ذ تز همصَد ،كسة اعتواد ٍ پذٗزش ٍ
تأٗ٘ذ هخاعة ،تأث٘ز درًٍى هثثت تز هخاعة ،داللت تز تٌاسة ،تطاتِ ،تفاٍت ٗا تضادٍ ،
ّو چٌ٘ي گاّى اًَاع جٌاس در غٌا تخط٘ذى تِ صَر خ٘ال در لصاٗذ ٍ اًسجام آًْا در
هحَرّاى عوَدى ٍ افمى ًمص داضتِ است.
كليد واژهها :جٌاسً ،كتِ ّاى هعٌاٗى ،صفى الذٗي حلى ،هذاٗح ًثى اعظن (ظ) ٍ اّل ت٘ت (ع)،
اًسحام عوَدى ٍ افمى.

* ًَٗسٌذُ مسؤوؿ

moradian.a@lu.ac.ir
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