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ملّخص
يف أزمــان مــن تاريــخ األّمــة اإلســالمّية شــاعت املنظومــات التعليميــة يف علــوم وفنــون خمتلفــة، وكان لعلــم 
ــحنَة احللبــّي الكبــري )ت815هـــ/1412م( املســاّمة »مئــة  البالغــة نصيــب منهــا، وكانــت منظومــة ابــن الشِّ
ــديد،  ــاز ش ــا بإجي ــة ومباحثه ــواب البالغ ــت أب ــة، ومجع ــا تاّم ــة وصلتن ــة بالغّي ــان« أّول منظوم ــاين والبي املع
فأقبــل عليهــا املعلِّمــون واملتعلِّمــون؛ حفًظــا ورشًحــا وتدريًســا، ودارت حوهلــا حركــة تأليفّيــة واســعة، حتــى 

زادت رشوحهــا عــى الّثالثــني، فُطبِــع بعضهــا، ومــا زاَل البعــُض اآلخــُر ينتظــُر.
ولكــّن هــذه املنظومــة –عــى أمهّيتهــا وأثرهــا يف حقــل الّتصنيــف البالغــّي– مل حتــظ بدراســة حتليلّيــة ُتبــنّي 
ــة  خصائصهــا؛ وتكشــف عــن مكانتهــا مــن تاريــخ الــّدرس البالغــّي؛ حاهُلــا حــاُل ُجــلِّ املنظومــات البالغّي

ــرى. األخ
ــم عــى هــذه املنظومــة عرًضــا وحتليــاًل مــن حيــُث:  لــذا كان هــذا البحــث الــذي يبــدأ بتمهيــد، ثــّم يتكلَّ
ــة،  ــحنَِة، وذيوعهــا، وطبعاهتــا، وهندســتها البنائّي ــة النّاظــم، ومضمــون املنظومــة، ونســبتها إىل ابــن الشِّ ُخطب
وأســلوب نْظِمهــا، ومنهجهــا، وتأّثــر ناظمهــا باخلطيــب القزوينــّي، وطريقــة عرضــه املــاّدة البالغّيــة، 
ــحنَة مــن تاريــخ  ــة منظومــة ابــن الشِّ ــنّي مكان ــة، ثــم ينتهــي البحــث بخامتــة تب ق وموضوعــات أخــرى متفرِّ

. التأليــف البالغــيِّ
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A Didactic Poem of Ibn al-Shihnah about the Arabic Rhetoric
Presentation, Analysis, Criticism
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Abstract
In the times of the Islamic nations’ history, the rajaz poems of education have 
spread in various sciences and arts and primarily the science of rhetoric has 
a considerable share in the same. The rajaz poem of Ibn Al-Shihne, named 
(Mi’atu Al-Ma’an’ wa Al-Bayan), was the first full rhetorical educational rajaz 
poem we reviewed. In it, the studies of rhetoric were compiled very briefly, so 
teachers and learners rushed to this rajaz poem memorizing, explaining and 
teaching it. Many books have been written about this rajaz poem, so much, 
that the interpretations were even more than thirty, some of them are printed 
and some still in the pipeline. However, this rajaz poem has gone through an 
analytical study that shows its characteristics and reveals its value among the 
historical rhetorical books despite its importance and impact in the composition 
of the rhetorical – just like the case for the most other rhetorical rajaz poems. 
That is whythis research can be instrumental. It begins with an introduction and 
then talks about it both analytically and demonstratively; and examines this 
rajaz poem in terms of the poet’s introduction, the content and its ownership 
to Ibn Al-Shihne, as well as its spread, its typologies, the method of content 
composition, linguistic style and scientific method. The research also examines 
the poem in terms of how the author was influenced by Khatib Qazwini, in 
addition to the way of presentation of the content of the rhetorical and various 
other topics. At the end of the research, a conclusion is drawn by showing the 
importance of Ibn Al-Shihne in the history of the rhetorical authorship.
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مقّدمة
دى تغمــض عيــون صاحــب »تلخيــص املفتــاح« وريث  جلــني؛ فلــم تكــد يــد الــرَّ عــرشة ُحــُؤول حالــت بــني الرَّ
ــحنة الكبــري ســنة  الّســّكاكي شــيخ الطريقــة املدرســّية يف التأليــف البالغــي ســنة 739هـــ، حتــى ولــد ابــن الشِّ

749هـــ.

فأفــاد منــه، ونظــم مطالــب تلخيــص املفتــاح يف أرجــوزة لطيفــة مشــتهرة بـــ: »مئــة املعــاين والبيــان«، وهــي 
ــا، وأوجــز نظــم لتلخيــص املفتــاح، وقــد أقبــل عليهــا الطــالب واملعلِّمــون  ــة وصلتن أقــدم أرجــوزة بالغيــة تاّم

–يف القديــم واحلديــث– حفًظــا وتدريًســا؛ لوجازهتــا ودقتهــا.

س يف احلجــاز، ويف املغرب العــريّب، يف املســاجد واملعاهــد واجلامعات،  وهــذه األرجــوزة مــا تــزال إىل يومنــا ُتــدرَّ
ــق وُطبـِـَع، وبعضهــا مــا زال ينتظــر. وقــد  وقــد حظيــت بــرشوح كثــرية يف أمصــار شــّتى، بعضهــا رأى النــور وحقِّ

أثنــى العلــامء قديــاًم وحديًثــا عــى منظومــة »مئــة املعــاين والبيــان«؛ ومــن ذلــك:

ــم  - ــذا النّْظ ــة: »ه ــذه املنظوم ــه هل ِح ــام رَشْ ــنقيطّي يف خت ــوّي( الشِّ ــوظ )التَّنَْواجي ــد املحف ــة حمّم ــوُل العاّلم ق
ــُد مــا قيــل يف هــذا الفــّن...«. ــَرُ وأفَي ــذي هــو أْخ اّل

ــة رشحــه املنظومــة: »هــذه فوائــد علَّقُتهــا عــى األرجــوزة املنظومــة يف  - وقــول املــريزا حممــد القمــّي يف بداي
فــن البالغــة؛ ألهنــا فائقــة عــى ســائر مــا ُصنِّــف يف هــذه الصناعــة؛ لكوهنــا قليلــة اللفــظ، كثــرية املعــاين، 

قريبــة إىل فهــم املقاصــد لألجانــب واألداين«1. 
ّرة الوجيــزة، وامتــدح اختصارها  - وقول الشــارح احلمــوي )ت بعــد 969هـــ( وقــد أثنــى عليهــا ووصفهــا بالــدُّ

ّرة الوجيــزة، وســألني أن أرشحهــا رشًحــا  وســهولتها؛ بقولــه: »قــد أطلعنــي بعــض اإلخــوان عــى هــذه الــدُّ
يبــني معانيهــا، ويوضــح مبانيهــا، لـــام وجدهــا خمتــرة حتتــوي عــى لطائــف املعــاين، ويســهل أخذهــا عــى 

ُمعاين الـــَمعاين«2.

خطبة الناظم- 1
جــرت العــادات بــأن يفتتــح أصحــاب األراجيــز التعليمّيــة البالغّيــة منظوماهتــم بخطبــة، هــي مقّدمــة املؤّلــف 

ــالة– بعــَض املعلومــات، مثــل: يف أيامنــا، وعــادة يبّينــون فيهــا –بعــد البســملة واحلمدلــة والصَّ
اسم الناظم؛ كقول الـَمرَصِفي )ت1300هـ( يف منظومته )ُملحة البيان(: -

ْت بنَْيِل القْصِد منه الَعنْيُ قرَّ قال الفقري »املرَصِفيُّ زيُن«     
واسم النظم: كقول الشنقيطي )ت1225هـ( يف )َنْوِر األقاح(: -

يُتُه: »َنْور األَقاْح« يف َرَجٍز سمَّ وأستعنُي اهلل يف نيل النَّجاْح      
ــم  ــا برق ــام الرض ــة اإلم ــم 1587، ومكتب ــي برق ــيد املرع ــة الس ــوط(، مكتب ــآِرب )خمط ــوز بامل ــب يف الف ــاح املطالِ ــي، إنج ــد الُقّم ــريزا حمم 1- امل

.4035 ،3985
حنة يف البالغة. 2- حمب الدين احلموي، رشح منظومة ابن الشِّ
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وهدف النظم: كقول األخرضي )ت953هـ( يف )اجلوهر املكنون(: -
َواِب لَِرَجٍز َيِْدْي إىَِل الصَّ ِب    وَقْد َدَعا َبْعٌض ِمَن الطُّالَّ   

ومصادر النظم: كقول املريزا قوام الدين القزويني )ت1150هـ( يف )منظومة البيان(: -
ٌص من التَّْلخيِص وهو ُمَلخَّ وقد َحَوْت مقاِصَد التَّلخيِص      

وقد يكشفون منذ البداية أيًضا عن عّدة أبياهتا، وبحرها، وحمتواها، ومنهجها، إىل غري ذلك.	 
ــحنة فاقتــرت خطبتــه عــى البســملة واحلمدلــة والصــالة، وعــى حمتــوى األرجــوزة، وبحرهــا،  أمــا ابــن الشِّ

وعــّدة أبياهتــا؛ بقولــه:
بسم اهلل الّرمحن الّرحيم

اهلُل وصــىَّ  هلِل،  احَلْمــُد 

ام، َوَســلَّ َوآِلــِه  ــٍد  مَّ حُمَ

ـــَمَعايِنْ َوالْ َبَيــاِن  الْ ِعْلَمــِي  يف 

ــِزِد تَ مَلْ  ِمَئــٍة  َعــْن  َياهُتـــا  بْ أَ

ــِذي اْصَطفــاُه عــى َرُســْولِِه الَّ

ُأَنظِّــام َأْن  َأْحَبْبــُت  َقــْد  َوَبْعــُد 

اْلـــَمعايِنْ َلطِْيَفــَة  ُأْرُجــْوَزًة 

ــِد ــْن َحَس ــٍن ِم ــرْيَ آِم ــُت َغ َفُقْل

مضمون املنظومة- 2
أغلــب املنظومــات التعليميــة البالغيــة كانــت اختصــت بفــن مــن فنــون هــذا العلــم، فـ»منظومــة 
ــاز«  ــات املج ــط عالق ــاز بضب ــن املج ــتعارات، و»حس ــت باالس ــالوي )ت1014هـــ( اختص ــتعارات« للطب االس
ــان،  ــم البي ــة يف عل ــراين )ت1156هـــ( خمتّص ــان« لإلف ــة البي ــاز و»ياقوت ــة باملج ــنُدويب )ت1097هـــ( خمتص للسُّ

ــرية. ــك كث ــة ذل وأمثل

ــحنة فحــوت بــني تفعيالهتــا فهــرس القواعــد النظريــة لفنــون البالغــة الثالثــة، فأتــت  أمــا منظومــة ابــن الشِّ
تتابــع القزوينــي بدقــة يف كتابــه »تلخيــص املفتــاح«؛ وخاصــة يف علمــي املعــاين والبديــع، أمــا يف علــم البيــان –

؛ فلــم يقّســم العلــم إىل أبــواب، وهــذا الصنيــع  خاّصــة– فقــد اختــر الناظــم اختصــاًرا شــديًدا يــكاد يكــون خمــالًّ
ــة  ــى طريق ــار ع ــد س ــني، وق ــني خمتلف ــى باب ــكالم ع ــتمل ال ــا– يش ــد –أحياًن ــت الواح ــل البي ــن جْع ــه م مّكن

القزوينــي وإن مل يــرح بذلــك، وســلف قولــه يف خطبــة النظــم:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

َواْلـــَمَعايِنْ اْلَبَيــاِن  ِعْلَمــِي  يِفْ 

ُأَنظِّــاَم َأْن  َأْحَبْبــُت  َقــْد  َوَبْعــُد 

اْلـــَمَعايِنْ َلطِْيَفــَة  ُأْرُجــْوَزًة 
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ــه وّقــف عليــه القســم الثالــث مــن أرجوزتــه، وســنأيت عــى تعليــل  مــن غــري التفــات لعلــم البديــع، مــع أنَّ
ذلــك ُبعيــد قليــل.

نسبة املنظومة إىل ابن الِشحنة- 3
ــي  ــب الت ــري )ت 815هـــ(، يف الكت ــحنة الكب ــن الشِّ ــن اب ــب الدي ــة إىل حم ــذه املنظوم ــبة ه ــتهرت نس اش
ترمجــت لــه، ويف كتــب املصنفــات واملصنفــني، ومل يقــع يف ذلــك لبــس ســوى مــا كان مــن العاّلمــة آغــا بــزرك 
ــو  ــا ه ــذي م ــهدي، ال ــد املش ــريزا حمم ــة للم ــب املنظوم ــة )أ/2444(، و)م/8378(3؛ إذ نس ــراين يف الذريع الطه

ــا. ــن رّشاحه ــد م إال واح

ذيوع املنظومة- 4
هــذه املنظومــة التــي ُتعــّد نظــاًم لتلخيــص املفتــاح قــد طــارت شــهرهتا، وفاقــت يف ذلــك منظومــات التلخيــص 
ــحنة )ت815هـــ(،  ــيوطي )ت911هـــ(، وابــن الشِّ ــيوطي؛ ألهنــا أقــدم؛ فالسُّ األخــرى؛ مثــل: )عقــود اجلــامن( للسُّ
ــيوطي عــى  ا، بينــام )عقــود اجلُــامن( ألفّيــة طويلــة، زاد فيهــا السُّ وهــي أيًضــا منظــوٌم قريــب املنــال، وخمتــر جــدًّ

التلخيــص أمــوًرا كثــرية.
ــاس  ــل الن ــائًعا، وأقب ــائًغا ش ــم س ــة العل ــني طلب ــا ب ــل حفظه ــارة جع ــف العب ــع تكثي ــار م ــذا االختص وإّن ه

عــى استنســاخها.

ومن دالئل شيوع هذه املنظومة:
ــرشوح 1-  ــذه ال ــن ه ــرى، وم ــة أخ ــة بالغي ــه منظوم ــظ ب ــا مل حت ــروح م ــرة ال ــامم وكث ــن االهت ــت م ــا نال  أهنَّ

املطبوعــة:
ــحنة يف  - ــن الشِّ ــن اب ــب الدي ــايض حم ــة الق ــر )ت1016هـــ(، رشح منظوم ــو بك ــن أب ــب الدي ــوي، حم احلََم

ــازري، 2019. ــس: دار امل ــاين، تون ــاء تون ــق د. زكرّي ــان. ط 1، حتقي ــاين والبي املع
ــحنة يف  - ــن الشِّ ــة اب ــنة يف رشح منظوم ــد املستحس ــق )ت نحو1024هـــ(. ُدرر الفرائ ــد احل ــن عب ــري، اب العم

ــزم، 2018.  ــن ح ــريوت: دار اب ــريات، ب ــليامن العم ــق د. س ــع. ط 1، حتقي ــان والبدي ــاين والبي ــوم املع عل
احللبــي، أبــو اإلقبــال صنــع اهلل )ت1120هـــ(. رشح صنــع اهلل احللبــي عــى منظومــة مائــة املعــاين والبيــان  -

ــة، 2018. ــب العلمي ــريوت: دار الكت ــس زواوي، ب ــه يون ــى ب ــي. ط 1، اعتن ــحنة احللب ــن الشِّ الب
ــحنة. ط 1،  - ــن الشِّ ــة اب ــارئ منظوم ــن ق ــة ع ــع املِحن ــادر )ت1266هـــ(. دف ــد الق ــن عب ــد ب ــدل، حمم األه

ــة، 2013. حتقيــق د. زكريــاء تونــاين، بــريوت: دار الكتــب العلمّي
الشــنقيطي، حممــد املحفــوظ. َنــوْر األفنــان عــى مئــة املعــاين والبيــان. ط 1، الدوحــة: دار الكتــب القطرّيــة،  -

.1995
الَبيضــاين، صالــح. حماســن الصياغــة رشح منظومــة مائــة املعــاين والبيــان يف علــوم البالغــة. ط 2، بــريوت:  -

ــا، مــج 9، ع 4 )شــّوال 1407هـــ(،  ــة املهمــة وخطــورة اهلفــوات« جملــة تراثن 3- الســيد حممــد رضــا احلســيني، »حتقيــق النصــوص بــني صعوب
ص 20.
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ــؤة، 2014. دار اللؤل
ــحنة يف علــم البالغــة، ط 1، بــريوت: الــدار  - الديــوه جــي، أمحــد بــن أمحــد. رشح منظومــة ابــن الشِّ

العربيــة للموســوعات، 2013.
الرسحيــي، إبراهيــم الفقيــه. اجلواهــر احلســان رشح مئــة املعــاين والبيــان يف علــم البالغــة، املدينــة املنــورة: دار  -

النصيحــة، 2014. 
ــريوت:  - ــة، ط 1، ب ــم البالغ ــحنة يف عل ــن الشِّ ــة اب ــاظ منظوم ــل ألف ــة يف ح ُجنّ ــاءة الدُّ ــاء. إض ــاين، زكري تون

دار ابــن حــزم، 2015. 

ســت يف املــرشق واملغــرب عــى حــدٍّ ســواء،  حــْت هــذه املنظومــة وُدرِّ فضــاًل عــن الــرشوح املخطوطــة؛ إذ رُشِ
ــطٍّ  ــرّي بخ ــن رشح العم ــخة م ــى نس ــا ع ــد عثرن ــام( وق ــن )الّش ــرّي م ــذا العم ــوّي وك ــارَحها احلم ــة أّن ش بآي
ــاين  ــارحها البيض ــذا ش ــن( وك ــن )اليم ــدل م ــارحها األه ــارس(، وش ــالد ف ــن )ب ــريزا م ــارحها امل ــريّب، وش مغ
ــنِقيطِي مــن )موريتانيــا(، وشــارحها الديــوه جــي مــن )العــراق( وشــارحها تونــاين مــن  مــن اليمــن، وشــارحها الشِّ
ــا يــدرس احلركــة التأليفيــة الدائــرة حــول منظومــة  ــا خاصًّ )اجلزائــر(، وغــري ذلــك. وهــذه املســألة تســتحق بحًث
ــحنة، حيلــل هــذه الــرشوح املطبوعــة واملخطوطــة والصوتيــة. باإلضافــة إىل كثــرة النَُّســخ اخلطيــة هلــا يف  ابــن الشِّ
متاحــف العــامل ومكتباتــه4. وهــي ال تــزال ُتــدّرس إىل اليــوم، ويف شــبكة اإلنرتنــت عــرشات الــرشوح )تســجيالت 

ــاجد. ــد واملس ــا يف املعاه ــاتذة يرشحوهن ــة( ألس ــة ومرئي صوتي
 

طبعات املنظومة- 5
حنة البالغية غري مرة طبعات أكثرها غري علمّيٍة، ومن أولئك: ُطبِعْت منظومة ابن الشِّ

طبعــة مــر يف كتــاب )جممــوع ُمهــاّمت املتــون( الــذي أعيــد طبعــه مــراًرا يف ســنة )1297هـــ(، و)1303هـــ(، - 1
و)1304هـــ(، و)1323هـــ(5، و)1369هـــ(، وبالدوحــة )1981م( وهــي طبعــة مصــورة عــن املريــة ال ختتلــف 

عنهــا إال بالفهــارس التــي صنعهــا املحقق.

وطبعــة إيــران ســنة )1300هـــ( ضمــن جمموعــة متــون6، ثــم طبعــت يف إيــران مــرة ثانيــة ســنة )1316هـــ( - 2
ــذه  ــن ه ــذه يف )ص 112-123( م ــا ه ــع منظومتن ــامن«، وتق ــود اجلُ ــا »عق ــون منه ــن املت ــة م ــع جمموع م
املجموعــة، وذلــك باهتــامم الشــيخ أمحــد الشــريازي7. وجــاءت الطبعــة اإليرانيــة ســقيمة كســابقتها املريــة؛ 

ــف )311591(،  ــر الرشي ــخة األزه ــة )13959(، ونس ــب املرّي ــخة دار الكت ــة: نس ــحنة يف البالغ ــن الّش ــة اب ــة ملنظوم ــخ املخطوط ــن النُّس 4- م
ــخة  ــة 4 )م-ش 12395(، ونس ــخة ظاهرّي ــة 3 )م 2222(، ونس ــخة ظاهرّي ــة 2 )4608(، ونس ــخة ظاهرّي ــة 1 )10548(، ونس ــخة ظاهرّي ونس
رة 1، رقمهــا يف احلاســب: )5/2844(، ورقــم احلاســب:  ظاهرّيــة 5، موجــودة يف مركــز مجعــة املاجــد للــرّتاث )م-ف 2084(، ونســخة املدينــة املنــوَّ
ــب 24/70  ــم احلاس ــم )7/1786(، رق ــم القس رة 2، رق ــوَّ ــة املن ــخة املدين ــة )4109(. ونس ــب الوطنّي ــس، دار الكت ــا: تون )24/205( مصدره
مصدرهــا: العراق-بغــداد، مكتبــة األوقــاف العامــة. وللمنظومــة نســخة خمطوطــة عنونــت فيهــا باســم )املنظومــة البيانيــة املحبيــة(، برقــم )966( يف 

ــا )2788(. ــخة جوت ــني )7254(، ونس ــخة برل ــي. ونس ــف العراق ــة يف املتح ــات اللغوي املخطوط
5- عبد اهلل احلبي، جامع الروح واحلوايش )أبو ظبي: املجمع الثقايف، 2004(، 1892/3.

6- السيد حممد رضا احلسيني، »األرجوزة اللطيفة يف علم البالغة« جملة تراثنا، مج 9، ع 4، )شّوال(.
7- املرجع نفسه، مج 4، ع 4، )ربيع 1406هـ(، ص 210.
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ــِة  ــني صعوب ــوص ب ــه: »النُّص ــة يف مقالت ــذه الطبع ــى ه ــا ع ــيني معلًق ــا احلس ــد رض ــيد حمم ــول الس ــة ق بآي
ــاز بــيء؛ ألهنــا مليئــة باألخطــاء، مــع أهنــا  ــِة وخطــورِة اهلفــوات«: »وأمــا املطبوعــة املريــة فــال متت املهّم

ــع«9. ــر املواض ــق8، يف أكث ــا املحق ــي اعتمده ــة الت ــة اإليراني ــق املطبوع تواف

وُطبَعــت املنظومــة –يف كتــب ُأخــرى– كلهــا طبعــات مصــورة عــن الطبعــة املريــة تصويــًرا دون أّي تغيــري - 3
ــون  ــاب )مت ــا: كت ــة، ومنه ــة املري ــق بالطبع ــام تلح ــدة، وإن ــات جدي ــد طبع ــة ال تع ــي يف احلقيق ــر؛ فه يذك

البيــان واألدب( يف دار ابــن حــزم، 2005م.

وطبعــة جملــة تراثنــا: طبعــت بعنــوان: »األرجــوزة اللَّطيفــة يف علــوم البالغــة« بتحقيــق: الســيد حممــد رضــا - 4
ــع 1406هـــ.  ــنة األوىل، ربي ــع )ص 209–217(، الس ــدد الراب ــة، يف الع ــا الفصلي ــة تراثن ــيني يف جمل احلس
ــل  ــة، ب ــة للمنظوم ــخة خطي ــى أي نس ــد ع ــق مل يعتم ــة؛ ألّن املحق ــة العلمي ــّد احلاج ــة ال تس ــذه الطبع وه
اعتمــد عــى ثــالث نســخ خطيــة ألحــد رشوح املنظومــة املوســوم بـــ »إنجــاح املطالــب يف الفــوز باملــآرب«، 
واعتمــد عــى الطبعتــني اإليرانيــة الثانيــة واملريــة، باإلضافــة إىل أنــه نســب األرجــوزة –واّلتــي هــي البــن 
ــحنة الكبــري– إىل املــريزا حممــد بــن حممــد رضــا الُقّمــي املشــهدي؛ اعتــامًدا عــى مــا ذكــره الشــيخ آغــا  الشِّ

ــم )8378(. ــم برق ــرف املي ــم )2444(، ويف ح ــف برق ــرف األل ــة يف ح ــراين يف الذريع ــزرك الطه ب

طبعــة دار الكتــب العلميــة، عــام 2014م، بعنــوان: »منظومــة مائــة املعــاين والبيــان – يف البالغــة« اعتمــدت - 5
عــى ســّت نســخ خطّيــة. وهــي طبعــة جّيــدة.

ــوم - 6 ــحنة يف عل ــن الشِّ ــة اب ــنة يف رشح منظوم ــد املستحس ــاب »ُدرر الفرائ ــن كت ــزم، ضم ــن ح ــة دار اب طبع
املعــاين والبيــان والبديــع« اعتمــدت عــى ثــالث عــرشة نســخة خطيــة، وهــي الطبعــة العلميــة األكثــر دقــة 

ــتقصاء. واس

 اهلندسة البنائية لألرجوزة6- 
يكاد هيكل األرجوزة البالغية عامة يكون متامثاًل أو متشاهًبا؛ يتشّكل من: مقّدمة، وعْرض، وخامتة.

ــنّي فيهــا –كــام أســلفنا– بعــد البســملة واحلمــد والشــكر  - ــة للناظــم يب ــدأ يف الغالــب بخطب ــا املقّدمــة فتب أّم
والصــالة مــا يشــاء مــن معلومــات تــدور يف فلــك أرجوزتــه.

وأمــا العــرض فهــو جوهــر األرجــوزة ومادهتــا البالغيــة يتســع لــكل املضامــني التــي ينــوي الراجــز إيرادهــا،  -
ســواء كان بنــوع مــن التكثيــف واالختصــار أحياًنــا، أم كان بــيء مــن التوســع واإلطنــاب حينًــا.

ــحنة بمبــدأ االختصــار، فعــرض علــوم البالغــة حريًصــا عــى اإلجيــاز، بخــالف مــن جــاء  وقــد أخــذ ابــن الشِّ

8- يقصد املحقق نفسه؛ ألنه حقق املنظومة كام سيأيت ُبَعيد أسطر.
9- ُينظــر: جمّلــة تراثنــا، مــج 9، ع 4، ص 22. ويف قولــه: »مــع أهنــا توافــق املطبوعــة اإليرانيــة« إيــام بــأنَّ الطبعــة اإليرانيــة ســابقة للمريــة، 

وهــو بخالفــه.
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ــوطة يف  ــات املبس ــادالت، واملناقش ــيامت، واملج ــرة التقس ــاق وراء كث ــّل، وانس ــاع وأَم ــى أض ــّول حّت ــده فط بع
كتــب الــرشوح واحلــوايش.

ــحنة  - وأمــا اخلامتــة فتتضمــن غالًبــا الدعــاء، والشــكر، والتوســل إىل اهلل تعــاىل برســوله الكريــم، أمــا ابــن الشِّ
فلــم يّتبــع هــذا النهــج، بــل ختــم أرجوزتــه بأســلوب حمكــم متــني، ال حشــو فيــه؛ فقــال يف البيــت األخــري 

متكلــاًم عــى مواضــع التأنــق يف الــكالم:
َتاِم اِْنَتَهى اْلـَمَقاُل ُحْسُن اخْلِ َبَراَعُة اْستِْهاَلٍل، اْنتَِقاُل     

ــحنة يف علــم البالغــة؛ لقلنــا: بلغــت هــذه املنظومــة مئــة  ولــو تكّلمنــا –بعــد هــذا– عــى هيــكل أرجــوزة ابــن الشِّ
بيــت، عــى كامــل الرجــز الــذي نظــم أكثــر أهــل العلــم منظوماتهــم عليــه؛ لســهولة حفظــه وســهولة نظمــه؛ 

مرتبــة عــى النحــو اآليت:
األبيات )1-4( خطبة الناظم.

)5-9( مقّدمة يف الكشف عن معنى الفصاحة والبالغة.
)10( التنبيه عى انحصار اخلرب يف الصادق والكاذب.
)11-12( تعريف علم املعاين، وحر أبوابه الثامنية.

)13-74( الفن األول: علم املعاين؛ وانقسمت أبوابه الثامنية كاآليت:
)13-18( الباب األول: أحوال اإلسناد اخلربي.

)19-36( الباب الثاين: أحوال املسند إليه.
)37-43( الباب الثالث: أحوال املسند.

)44-51( الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل.
)52-57( الباب اخلامس: القر.

)58-67( الباب السادس: اإلنشاء.
)68-70( الباب السابع: الفصل والوصل.

)71-74( الباب الثامن: اإلجياز واإلطناب واملساواة.
)75-89( الفن الثاين: علم البيان؛ وانقسم الكالم عليه كاآليت:

)75-76( تعريف علم البيان.
)76-77( أبواب علم البيان.
)78-79( التشبيه – طرفاه. 
)80-81( التشبيه – وجهه.

)82(  التشبيه – أداته.
)83( التشبيه – أغراضه.

)84( التشبيه – أقسامه باعتبار كل ركن.
)84( املجاز.
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)85( املجاز– أقسامه.
)85( االستعارة.

)86-87( االستعارة – أقسامها.
)88( الكناية.

)88-89( الكناية – أقسامها.
)90-95( الفن الثالث: علم البديع؛ وانقسم الكالم عليه كاآليت:

)90( تعريف علم البديع.

)91( علم البديع اللفظي.
)92-95( علم البديع املعنوي.

)96-99( الرسقات الشعرية، وما يتصل هبا.
)99-100( مواضع احلسن يف الكالم.

أسلوبه يف نظمه- 7
ــحنة عــرف مشــتغاًل بــاألدب والبيــان والنحــو والتفســري، وعــرف بطــالوة شــعره، لكــّن  صحيــح أّن ابــن الشِّ
هــذه امللكــة مل تظهــر جليــة يف هــذا النظــم؛ فقــد قّيدتــه املــادة العلميــة املبتغــى إيرادهــا، وحكمــه اهلــم التعليمــي، 
فحملــه عــى تبســيط لغتــه، فاســتحالت لغــة ســهلة املأخــذ، عاطــال مــن ألــوان التحســني ورضوب املجــازات، 
ــي  ــات الت ــز واملنظوم ــائر األراجي ــا يف س ــون عامًّ ــكاد يك ــل ي ــحنة ب ــن الشِّ ــوزة اب ــا بأرج ــر خاص ــس األم ولي

ــارف. ــون، أو املع ــوم، أو الفن ــل العل ــي توصي تبتغ

ــم«،  ــه«، و»فافه ــد أن تعرف ــه: »اجته ــك قول ــن ذل ــوزة، وم ــارضة يف األرج ــت ح ــة كان ــة التعليمي وإّن النزع
ــا«. ــه«، و »فاعرف ــل«، و »انتب و»تأّم

 
منهجه يف األرجوزة- 8

سنتعرف منهجه فيها من خالل الوقوف عى ثالث نقاط؛ هي:
 احلّد- 1
التقسيم- 2
اإلجياز- 3

ــذه  ــة، وألنَّ ه ــة تعليمي ــون الغاي ــث تك ــاز حي ــل الرّج ــن قب ــد م ــا تعتم ــزات؛ ألهن ــذه املرتك ــد ه ــنقف عن س
ــول: ــة؛ نق ــذه الغاي ــل ه ــت ألج ــوزة نظم األرج

ــة، وال 1.  ــره بدق ــه وح ــيء وضبط ــف ال ــّم تعري ــه يت ــث ب ــق، حي ــل املنط ــأن أه ــو ش ــّد(: وه )احل
يتأتــى حــّد يشء إال بعــد اإلحاطــة بــه، واســتيعاب مفرداتــه الكليــة واجلزئيــة، وظاهــر أّن الناظــم قــد ذكــر 

ــه: ــاًل، أّن ــك مث ــا، وختّفــف مــن بعــض، ومــن ذل ــا فيه ــات متّرًف ــدود بعــض املصطلح ح
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ذكر حّد )علم املعاين( بقوله: -
َأْحــَواِل ُذْو  ْفــِظ  اللَّ لِْلَحــاِلَوَعــَريِبُّ  ُمَطابِقــًا  هِبَــا  َيــْأيِتْ 

اْلـــَمَعايِنْ ُهــَو  ِعْلــٌم  ................................ِعْرَفاهُنَــا 

وكان القزوينيُّ حّده بقوله: »هو ِعلٌم ُيعَرُف به أحواُل اللَّفِظ العريّب التي هبا ُيطابُق ُمقتىض احلال«10.
وذكر حّد )علم البيان( بقوله: -

ُف ُيَعــــرَّ بِــِه  َمــا  اْلَبَيــاِن  َتِلــُفِعْلــُم  خَتْ ُطُرُقــُه  َمــا  إِْيــَراُد 

اَلَلــْه الدَّ َواِضَحــَة  َكْوهِنَــا  .................................يِفْ 

اللة عليه«11. وكان حّده القزوينيُّ بقوله: »هو ِعلٌم ُيعَرُف به إيراُد املعنى الواحد، بُطرٍق خمتِلفٍة، يف وضوح الدَّ
وذكر حّد )علم البديع( بقوله: -

ِســنْيُ اْلــَكاَلْم ــِة اْلُوُضــْوِح َواْلـــَمَقاْمِعْلــُم اْلَبِدْيــِع َوْهــَو حَتْ َبْعــَد ِرَعاَي

اللة«12. وكان القزوينيُّ قال يف حّده: »هو ِعلٌم ُيعرُف به وجوُه حتسني الكالم، بعد رعاية امُلطابقة، ووضوح الدَّ
وذكر حّد )الكناية( بقوله: -

َوْهــَو َمْعنًــى  اَلِزُم  بِــِه  .........َوَمــا  ِكنَاَيــٌة،  ُمَْتنِعــًا  اَل 

وكان قال القزوينيُّ يف حّدها: »لفٌظ ُأِرْيَد به الزُم معناُه، مع جواز إرادتِه معه«13.
ومل حيّد )الَقَر(؛ فقال يف مطلع بابه: -

َوَذا  ، َحِقْيِقــيٌّ َنْوَعــاِن:  ــَذاَاْلَقْصـــُر  ــايِفُّ َك َض ــايِن اإْلِ ــْاِن: َوالثَّ َنْوَع

ومل حيّد )اإلنشاء(؛ فقال يف مطلع بابه:
َطَلــْب َكاَن  إَِذا  ااِلْنَشــاُء  ــرْيُ َحاِصــٍل، .........َيْســَتْدِعي  ــَو َغ ــا ُه َم

ويف هذا ُيتابع التلخيص.
ومل حيّد )التشبيه( قط، فقال: -

اْســتَِعاَرْه ِمنْــُه  جَمَــازًا  ــا  ِكنَاَيــْهإِمَّ َأْو  التَّْشــبِْيِه  َعــِن  ُتنْبِــْي 

ــيَّاِن ِحسِّ التَّْشــبِْيِه  ....................................َوَطَرَفــا 

اللُة عى مشاركِة أمٍر ألمٍر يف معنًى.....«14. مع أنَّ القزويني حّده بقوله: »الدَّ

10-  عبد الرمحن اخلطيب القزويني، تلخيص املفتاح )بريوت: دار الكتب العلمية، 2007(، ص 19.
11- املرجع السابق، ص 72. 

12- املرجع نفسه، ص 94.

13- املرجع نفسه، ص 91.
14- املرجع نفسه، ص 72. 
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وكذلك فعل بـ)املجاز( فمّر عليه مرور الكرام قائاًل: -
َفاْفَهــِم.................................... ـــَمَجاُز  اْل .......ُثــمَّ 

َوَتــاَرْه ــٌب،  ُمَركَّ أَْو  اْســتَِعاَرْهُمْفــَرٌد،  أَِو  ُمْرَســالً،  َيُكــْوُن 

وقد كان القزوينيُّ حّد احلقيقة بام خيرج املجاز، ثّم عّرف كالًّ من أنواعه15.
ــدوده  ــاءت ح ــة، وج ــوم البالغ ــن عل ــم م ــّد كّل عل ــر ح ــى ذك ــرص ع ــد ح ــم ق ــرى أّن النّاظ ــبق ن ــا س ومّ
فيهــا اختــالف عــن حــدود القزوينــي مــن حيــث ترتيــب الكلــامت يف اجلملــة الواحــدة مــن غــري إخــالل باملعنــى، 

وهــذا لــرضورة النظــم.

أّمــا تقســيامت العلــوم ومباحــث كل علــم فقــد أغفــل الناظــم إيــراد حــدود معظمهــا، فنعتــذر لــه عــن بعضهــا 
ــب  ــه كان يطل ــر بأن ــض اآلخ ــن البع ــه ع ــذر ل ــم، ونعت ــه الناظ ــص فتابع ــا يف التلخي ــي مل حيّده ــأّن القزوين ب

ــت. ــة بي ــى مائ ــه ع ــون أرجوزت ــأن تك ــة– ب ــذ البداي ــه –من ــزم نفس ــه أل ــيام أن ــار، والس االختص

)الّتقســيم(: وهــذا املرتكــز بــدا واضًحــا عنــد الّســّكاكي )ت626هـــ( يف كتابــه »مفتــاح العلــوم«، وهــو 	. 
ــني  ــا يع ــات، م ــات والتعريف ــيامت والتفريع ــى التقس ــد ع ــي املعتم ــلوب التعليم ــزات األس ــن مرتك م
ــك: ــن ذل ــو؛ وم ــذا النَّح ــا ه ــه– نح ــمُ –يف أرجوزت ــه، والناظ ــم وجزئيات ــات العل ــور كلي ــى تص ــب ع الطال

قوله يف )التشبيه(: -
اْقِســِم ُرْكــٍن  ُكلِّ  َأْنَواَعــُه، ..........................َفبِاْعتَِبــاِر 

وقوله يف )الكناية(:	 
اَل َوْهــَو  َمْعنًــى  اَلِزُم  بِــِه  إىَِلَوَمــا  َفاْقِســْم  ِكنَاَيــٌة،  ُمَْتنِعــًا 

َفــْه الصِّ َنْفــِس  َأْو  النِّْســَبِة،  ــْهإَِراَدِة  ــْد َأْن َتْعِرَف ــِن، اْجَتِه ــرْيِ َهِذْي َأْو َغ

وقوله يف )املجاز(: -
َفاْفَهــِم................................. اْلـــَمَجاُز  ُثــمَّ   ........
َوَتــاَرْه ــٌب،  ُمَركَّ َأْو  اْســتَِعاَرْهُمْفــَرٌد،  َأِو  ُمْرَســاًل،  َيُكــْوُن 

وقوله يف )الَقر(: -
َوَذا  ، َحِقْيِقــيٌّ َنْوَعــاِن:  ــَذاَاْلَقْصـــُر  ــايِفُّ َك َض ــايِن اإْلِ ــْاِن: َوالثَّ َنْوَع

ــَمْوُصْوِف ــَى اْلـ ــٍة َع ــُر ِصَف ــَمْعُرْوِفَفَقْصـ ــِه اْلـ ــْن َنْوِع ــُه ِم َوَعْكُس

15- املرجع السابق، ص 81-83، ص 88. 
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وقوله يف )اإلجياز واإلطناب(: -
ــْن ــِص ِم ــَمْقُصْوِد بِالنَّاِق ــُة اْلـ ــاُب إِْنَتْوفَِي ْطنَ ــاُز، َواإْلِ جْيَ ــُه اإْلِ ــٍظ َل َلْف

ِل: اأْلَوَّ َبــا  َورَضْ َعنْــُه،  ــِلبِزاِئــٍد  ــٍة َأْو مُجَ ــْذُف مُجَْل ــٌر، َوَح ِقَصـ

َيــُدلُّ َوَمــا  مُجَْلــٍة،  ُجــْزِء  اْلَعْقــُلَأْو  َوِمنَْهــا  َأْنــَواٌع  َعَلْيــِه 

بِالتَّْفِصْيــِل لِلتَّْوِشــْيِع  َوالتَّْذِيْيــِلَوَجــاَء  اِض،  َوااِلْعــرِتَ َثــاٍن، 

ونرى أّن النَّاظَم –عى أخذه بمبدأ التقسيم– مل يبالغ فيه، ومل ينرف إىل تتبع التقسيامت العديدة؛ بغية اإلجياز.

)اإلجياز(:3. 
هــذه املنظومــات ومعهــا املتــون جعلــت خمتــرة هلــدف تعليمــي ِصف، ولعــل الناظــم بالــغ يف اإلجيــاز إىل 
ــه  ــظ علي ــل، وحيف ــل واملل ــب الكل ــن الطال ــرف ع ــاز ي ــذا اإلجي ــى، وه ــل باملعن ــا ألخ ــه تعداه ــو أن ــٍة ل درج
وقتــه وطاقتــه، ويشــّجعه عــى حفــظ األرجــوزة، وهــذه األرجــوزة –كــام ســلَف– هــي أوجــز نظــم لـ»تلخيــص 

املفتــاح«.

تأثر الناظم باخلطيب القزويني- 9
تقرب هذه األرجوزة من متن »تلخيص املفتاح« بشكل واضٍح، حتى إهنا لتعد مرسًدا ملطالبه.

حنة هنج القزويني يف أغلب األرجوزة؛ من نحو: - فقد تبنّى ابن الشِّ
قوله يف البيت السادس يف الكالم عى رشوط فصاحة الكلمة:- 1

اْلِقَيــاِس خُمَالِــَف  ـاِسَوَكْونِــِه  النَـّ َكاَلِم  ِمــْن  اْلَفِصْيــُح  ُثــمَّ 

فقوله: »خمالف القياس« متابعة للقزويني.
ــْت  ــو ثبَت ــاس –ول ــت القي ــة إذا خالف ــد أنَّ الكلم ــو يري ــر؛ فه ــاس«16 نظ ــة القي ــي: »خمالف ــارة القزوين ويف عب
ــامع– هــي خارجــة عــن مضــامر الفصاحــة. ونحــن نعلــم أن الرعيــل األول مــن علــامء العربيــة اعتمــد عــى  بالسَّ

ــرف: ــو وال ــد النح ــع قواع ــه يف وض ــول لعمل أص
ــن  ــًرا يف زم ــعًرا ونث ــاء ش ــرب الفصح ــث17، وكالم الع ــض األحادي ــم، وبع ــرآن الكري ــن الق ــامع م ــا: الس أوهل
ــة  ــة آي ــه مخــس وتســعون وثــالث مئ ــة الســامع بالنظــر يف »كتــاب ســيبويه«؛ ففي االحتجــاج؛ وتتجــّى لــك أمهي
ــن كالم  ــى م ــا ال حي ــه م ــعر، وفي ــواهد الش ــن ش ــٌف م ــون وأل ــعة وأربع ــه تس ــم، وفي ــرآن الكري ــن آي الق م

العــرب وأحاديثهــم18.

16- عبد الرمحن اخلطيب القزويني، اإليضاح يف علوم البالغة )بريوت: دار اجليل(.
17- فقــد كان بعــض النحــاة والســيام املتقدمــون يصــدون عــن هــذه املــادة اللغويــة )احلديــث النبــوي الرشيــف( ألســباب. حممــد خــري احللــواين، 

أصــول النحــو العــريب )الالذقيــة: جامعــة ترشيــن، 1979(، ص 55-48.
18- املرجع نفسه، ص 17.
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وثانيهــا: االســتدالل الذهنــي الــذي أهــمُّ رضوبــه: القيــاس، والعلــة. ومعلــوم أّن أوىل وظائــف القيــاس بعــد 
ــل  ــاس يف عم ــابقة للقي ــة س ــامع مرحل ــح أن الس ــذا يتض ــدة؛ وهك ــتنباط القاع ــي اس ــموعة ه ــادة املس ــة امل معاجل
ــا  ــل فصاحته ــة ختت ــي أّن الكلم ــلم للقزوين ــف يس ــموع، فكي ــى املس ــس ع ــن نقي ــف، ونح ــو والتَّري ــل النّح أه
ــدل عــى اعتدادهــم بالســامع،  إذا خالفــت القيــاس مــع معاضــدة الســامع هلــا؟! ومــن أظهــر النصــوص التــي ت
ــامَع حّتــى جيــيَء  ووجــوب التوقــف عنــده؛ قــول أيب عــيل الفــاريس )ت377هـــ(: »ولــو مل يعاِضــِد القيــاُس السَّ
ــَق  ــْمُع؛ أال تــرى أّن التَّعلُّ ــراُح القيــاِس واملصــرُي مــا أتــى بــه السَّ ــْمُع بــيٍء خــارٍج عــن القيــاِس، َلَوَجــَب اطِّ السَّ
ــام هــو خطــأ يف كالِمهــم،  ــم، والنُّطــق ب ــؤدِّي إىل اخلــروِج عــن ُلغتِه ــه ي ــامِع مَع ــاِس مــن غــرِي مراعــاِة السَّ بالقي
؛ نحــو:  ــه جــاَء ُمَعــالًّ ــامَع، وُقْلــَت: إّن باَبــه كلَّ فلــو َأعَلْلــَت نحــو: }اِْســَتْحَوَذ{ ]املجادلــة:19[، ومل ُتــراِع فيــه السَّ
ــاِس  ــامُع للقي ــرتَك السَّ ــامِع،...أّما أْن ُي ــرَتُك للسَّ ــدًا ُي ــاُس أب ــري لغتِهم،...فالقي ــًا بغ ــَت ناطق ــتفاد( َلُكنْ ــتعاد( و)اس )اس
ــواب«19. ولعلــه لــو اشــرتط عــدم خمالفــة الوضــع اللغــوي لــكان أحســن؛ فثمــة  فخطــٌأ فاحــٌش، وعــدوٌل عــن الصَّ
كلــامت مطــردة يف االســتعامل شــاذة يف القيــاس؛ نحــو: »اســتنوق اجلمــل« وردت عــن العــرب األقحــاح، فــامذا 

ــا؟ ــال فيه يق

ــر  ــِرُد عــى املصنِّــف مــا خاَلــف القيــاس وكث ــه: »وقــد َي ــبِكي )ت773هـــ( تعقــب القزوينــي بقول وكان السُّ
ــه فصيــٌح؛ مثــل: }اســتحوذ{ ]املجادلــة:19[«20، وكــذا لســعد الديــن التفتــازاين  اســتعامُله، فــورد يف القــرآن، فإّن
)ت793هـــ( اســتدراك يف املطــول21. وكان ابــن ســنان اخلفاجــي )ت466هـــ( اســتفاض يف الــكالم عــى هــذا 
الــرشط وفصــل فيــه القــول؛ فأدخــل فيــه كل مــا ينكــره أهــل اللغــة، ويــرده علــامء النحــو مــن التــرف الفاســد 
ــع  ــم يتاب ــد الناظ ــك جت ــك فإن ــع ذل ــة22، وم ــة الكلم ــري يف فصاح ــري تأث ــه كب ــس ل ــة، وإن رأى أن لي يف الكلم

القزوينــي.

ـّكاكي أنكـر وجـود املجـاز العقـيل يف الـكالم، بـل نظمه يف سـلك االسـتعارة بالكناية، - 2 وأيًضـا ال خيفـى أّن السَّ
ـّكاكيِّ والبدر بن مالـك24 والّرازي–  وعـّده »األصـل الثـاين من علم البيـان«23، ثم جـاء القزويني –خالفًا للسَّ
ا بعنـوان: »اإلسـناد منه حقيقة  وأدخـل بحـث احلقيقـة واملجـاز العقليـني يف علم املعـاين، وعقد له فصـاًل خاصًّ
عقليـة، ومنـه جمـاز عقـيل«25، وختمـه بقولـه: »إّنـام مل نورد الـكالم يف احلقيقـة واملجـاز العقليني يف علـم البيان 

اكيُّ وَمـن تبَعـه– لدخولـه يف تعريف علـم املعـاين دون تعريف علـم البيان«26. ـكَّ –كـام فعـل السَّ

ــة يف  ــة والنحوي ــول الرفي ــم، األص ــد اهلل قاس ــد عب ــم، 1987(، ص 226. وحمم ــق: دار القل ــات )دمش ــائل احَلَلبِّي ــاريس، املس ــيل الف ــو ع 19- أب
احُلجــة أليب عــي الفــاريس )دمشــق: دار البشــائر، 2008(، مــج 1، ص 460.

بكي، عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح )بريوت: دار الكتب العلمية، 2001(، مج 1، ص 187. 20- هباء الدين السُّ
ل )بريوت: دار الكتب العلمية، 2007(، ص 143. 21- سعد الدين التفتازاين، املطوَّ
22- ابن سنان اخلفاجي، سـرُّ الفصاحة )القاهرة: دار قباء، 2003(، ص 111-96.

23- أبــو يعقــوب الســّكاكي، مفتــاح العلــوم )بــريوت: دار الكتــب العلميــة، 2000(، ص 466. وأمحــد مطلــوب، البالغــة عنــد الســّكاكي )بغــداد: 
مكتبــة النهضــة، 1964(. ص 328-326.

24- بدر الدين بن مالك، املصباح يف املعاين والبيان والبديع )بريوت: دار الكتب العلمية، 2001(، ص 171.
25- عبــد الرمحــن اخلطيــب القزوينــي، تلخيــص املفتــاح )بــريوت: دار الكتــب العلميــة، 2007(. ص 21. والقزوينــي أًضــا، اإليضــاح. مرجــع 

ســابق، مــج 1، ص 80.
26- املرجع نفسه، مج 1، ص 103. وُينظر: أمحد مطلوب، القزويني ورشوح الّتلخيص. ص 362.
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ــحنة إال أن أدرج اإلســناد وتقســيامته إىل حقيقــة عقليــة وجمــاز عقــيل يف علــم املعــاين؛  فــام كان مــن الناظــم ابــن الشِّ
ــه:  ــذا؛ بقول ــي ه ــم القزوين ــع مزع ــد دف ــازاين كان ق ــى أّن التفت ــي؛ ع ــًة للقزوين ــني )17-18(؛ متابع يف البيت
ــه صاحــُب املفتــاح وَمــن  ــْر بحــَث احلقيقــِة واملجــاِز العقلّيــني يف علــم البيــان، كــام فعَل »فــإن قيــل: فلــَم ملْ َيذُك
ــه مــن األحــوال  ــيٌّ عــى أّن ــه مبن ــان، فكأّن ــه داخــٌل يف تعريــف علــم املعــاين دون البي ــا: قــد زعــَم أّن ــه؟ قلن تبَع
ــدات، وفيــه نظــر؛ أِلّن علــَم املعــاين إّنــام ُيْبَحــُث فيــه عــن  املذكــورة يف الّتعريــف؛ كالّتأكيــد، والّتجريــد عــن املؤكِّ
األَحــواِل املذُكــورِة ِمــْن حيــُث إّنــه ُيطابــُق هبــا اللَّفــُظ ُمقتــىَض احلــال. وظاهــٌر أّن البحــَث يف احلقيقــة والـــَمجاز 
العقليَّــنِي ليــس مــن هــذه احليثيَّــِة فــال يكــوُن داِخــاًل يف علــم الـــمعاين، وإاّل فاحلقيقــُة واملجــاُز اللُّغوّيــان أيًضــا مــن 

أحوال الـــُمسنَِد إليه والـــُمسنَِد؟«27.

وكــذا كان القزوينــي أول مــن اجتــه إىل إحلــاق موضــوع الرسقــات الشــعرية ومــا يتصــل هبــا يف هنايــة علــم البديــع، - 3
فتابعــه الناظــم يف ذلــك أيًضــا.

عى أّن الناظم مل يتابع القزويني دوًما: -
ــس - 1 ــت اخلام ــه يف البي اكي؛ كقول ــكَّ ــميات السَّ ــي إىل تس ــميات القزوين ــن تس ــدل ع ــَع ع ــض مواض ــي بع فف

ــعني: والتس
َوالتَّْوفْيــِق، َوالتَّْوِجْيــِه،  ــْوِق،  َوالتَّْعِلْيــِقَوالسَّ َوالتَّْعِلْيــِل،  َواْلَبْحــِث، 

ــل  ــاغه، ب ــد استس اكي ق ــكَّ ــن السَّ ــارف«28، ومل يك ــل الع ــوق: »جتاُه ــى السَّ ــون ع ــن يطلق ــيُّ مَّ وكان القزوين
ــُوروِده يف كالِم اهللِ  ــِل؛ لِ ــميَتُه بالتَّجاُه ــبُّ َتس ــال: »ال ُأح ــمَّ ق ِه« ث ــرْيِ ــاَق َغ ــَمْعُلْوِم َمَس ــْوِق اْلـ ــه: »َس ــق علي أطل

تعــاىل«29.

ــة - 2 ــم فصاح ــرد، ث ــة املف ــى فصاح ــم ع ــم، فتكل ــمتكلم؛ للنظ ــة الـ ــى فصاح ــكالم ع ــم ال ــر الناظ ــد أّخ وق
ــّم  الــكالم، ثــم البليــغ، ثــم فصاحــة املتكلــم، بخــالف التلخيــص الــذي تكلــم عــى الفصاحــة يف املفــرد ث

ــم30. ــكالم واملتكل ــة يف ال ــى البالغ ــكالم ع ــج يف ال ــا ول ــم، وبعده ــّم املتكل ــكالم ث ال

ــه، - 3 ــر أبواب ــاين وح ــم املع ــف عل ــى تعري ــه ع ــرب وكذب ــدق اخل ــى ص ــارة إىل معن ــم اإلش ــّدم الناظ ــد ق وق
ــص31.  ــب التلخي ــالف صاح بخ

وقدم الناظم ذكر املحّسنات اللفظية عى املعنوية بخالف صاحب التلخيص، كام سيأيت.- 4

ل. مرجع سابق، ص 193. 27- التفتازاين، املطوَّ
28- القزويني، تلخيص املفتاح. مرجع سابق، ص 107.

29- السّكاكي، مفتاح العلوم. مرجع سابق، ص 537.
30- القزويني، تلخيص املفتاح. مرجع سابق، ص 18-17.

31- املرجع نفسه، ص 20-19.
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ــا - 5 ــي يثريه ــة الت ــا الثانوي ــن القضاي ــه– م ــف –يف نْظم ــر أن يتخف ــحنة يؤث ــن الشِّ ــمالحظ أّن اب ــن الـ وم
القزوينــي؛ ككالمــه عــى أحــد األســباب الـــمخّلة بفصاحــة الكلمــة وهــو الكراهــة يف الســمع32، وكالمــه 
عــى أحــد األســباب الـــمخّلة بفصاحــة الــكالم وهــو كثــرة التكــرار وتتابــع اإلضافــات33 وتعريــف املســند 
إليــه بالــالم34، وكالتذنيــب النحــوي الــذي جعلــه يف هنايــة الفصــل والوصــل35، وكاخلامتــة التــي هبــا أهنــى 
الــكالم عــى التشــبيه36، وكالمــه عــى إطبــاق البلغــاء عــى تفضيــل الكنايــة عــى احلقيقــة37؛ فــإّن الناظــم مل 

ــأت عــى ذكرهــا أو اإلشــارة إليهــا. ي

ــل - 6 ــب، ب ــاح فحس ــص واإليض ــى التلخي ــد ع ــص– مل يعتم ــب التلخي ــم مطال ــحنة –وإن كان ينظ ــن الشِّ واب
ــعد التَّفتــازاين، وغــريه؛ بأمــارة: اعتمــد أيًضــا عــى رشَحــي السَّ

أ. أّنه ساق أحد تفّردات السعد؛ إذ قال: )نعم وللذم( يف البيت السابع والعرشين:
َفاِلْختَِصــاِر اْحتَِقــاِرَوبِإَِضاَفــٍة؛  َأِو   ، مِّ َولِلــذَّ َنَعــْم 

ــذم أو  ــح بال ــة التري ــه باإلضاف ــند إلي ــف املس ــت تعري ــن نك ــل م ــد؛ فجع ــعَد كان اجته ــك أنَّ السَّ وذل
ــذا(38. ــوا ك ــد فعل ــامء البل ــو: )عل ــة؛ نح اإلهان

ب. وأيًضا أتى بمصطلحات غري التي اشُتهرت عن القزويني؛ كقوله: )كالتسهيم( يف البيت الثاين والتسعني:
َكالتَّْســِهْيِم، َوْهــَو  ؛  َوالتَّْقِســْيِمَواْلـــَمْعنَِويُّ َوالتَّْفِرْيــِق،  َواجْلَْمــِع، 

ــرَف  ــز؛ إذا ُع ــى العُج ــدل ع ــا ي ــت م ــرة أو البي ــن الفق ــز م ــل العُج ــل قب ــو: أن جُيع ــهيم« –وه ــإّن »التَّس ف
ــازاين40. وقيــل: إّن الــذي ســامه تســهياًم هــو  ــه القزوينــي بـ»اإلرصــاد«39، وكــذا الســعد التفت وي– عــرّب عن ــرَّ ال
ــي  ــيل احلامت ــو ع ــوزة: أب ــم األرج ــل نظ ــهيم قب ــه بالتس ــربوا عن ــن ع ــن الذي ــم41، وم ــارون املنج ــن ه ــيل ب ع
)ت388هـــ(42، وابــن رشــيق)ت463هـ(43، وأســامة ابــن منقــذ )ت584هـــ(44، وأشــار إىل هــذه التســمية ابــن 

ــح. ــذا املصطل ــم ه ــتعار الناظ ــن اس ــة م ــدد بدق ــتطيع أن نح ــال نس ــي )ت466هـــ(45، ف ــنان اخلفاج س

ولكــن يبقــى هنــاك احتــامٌل هــو أّن الناظــم مل يتابـــع يف هــذا املصطلــح أحــد العلــامء، بــل هــو مقتــد بصاحــب 

32- املرجع السابق، ص 16. 
33- املرجع نفسه، ص 16.

34- املرجع نفسه، ص 28-27.

35- املرجع نفسه، ص 63-62.
36- املرجع نفسه ص 81.

37- املرجع نفسه، ص 93.
ل. مرجع سابق، ص 234. 38- التفتازاين، املطوَّ

39- القزويني، تلخيص املفتاح. مرجع سابق، ص 96.
ل. مرجع سابق، ص 647. 40- التفتازاين، املطوَّ

ــم  ــوب، معج ــد مطل ــج 1، ص 152. وأمح ــيد، 1979(، م ــداد: دار الرش ــعر )بغ ــة الش ــارضة يف صناع ــة املح ــي، حلي ــيل احلامت ــو ع 41- أب
ــا، ص 320. ــة وتطّوره ــات البالغّي املصطلح

42- احلامتي، حلية املحارضة. مرجع سابق، مج 1، ص 152.
43- ابن رشيق القريواين، العمدة يف صناعة الشعر ونقده. )القاهرة: مكتبة اخلانجي، 2000(، مج 2، ص 614.

44- املرجع نفسه، ص 187.
45- ابن سنان اخلفاجي، سـر الفصاحة )القاهرة: دار قباء، 2003(، ص 234.
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التلخيــص؛ فصاحــب التلخيــص حــني ذكــر »اإلرصــاد«، قــال: »ويســميه بعضهــم التَّســهيم«46، فتابعــه الناظــم، 
وكذلــك فعــل النّاظــُم مــع مصطلــح »مراعــاة النظــري«؛ فعندمــا تكلــم القزوينــي عــى »مراعــاة النظــري« قــال: 
»ويســّمى التناســب والتوفيــق«47، فســارع الناظــم الســتبدال التوفيــق باألشــهر وهــو مراعــاة النظــري، فقــال يف 

ــعني: ــس والتس ــت اخلام البي
َوالتَّْوفْيــِق، َوالتَّْوِجْيــِه،  ــْوِق،  َوالتَّْعِلْيــِق.َوالسَّ َوالتَّْعِلْيــِل،  َواْلَبْحــِث، 

عرضه املادة البالغية- 10
ــه،  ــف ملاهيت ــا تعري ــري م ــن غ ــي م ــون البالغ ــم الل ــر اس ــة؛ يذك ــة التعليمي ــه البالغي ــرض مادت ــم إذ يع والناظ
ــل  ــون جتع ــائر الفن ــة يف س ــون التعليمي ــز واملت ــب األراجي ــى أّن أغل ــا، ع ــوزة كله ــذا يف األرج ــه، ك ــال علي أومث
القاعــدة مشــفوعة بمثــال موضــح؛ فمثــاًل: حــني تكلــم عــى البديــع املعنــوي أتــى عــى تأكيــد املــدح بــام يشــبه 

الــذم، وعكســه، بكلمــة واحــدة؛ فقــال يف البيــت الثالــث والتســعني:
َوالتَّْجِرْيــِد بِاْلـــُمْوَجِب،  َوالتَّْأِكْيــِد واْلَقــْوِل  َبــاِق،  َوالطِّ  ، ــدِّ  َواجْلِ

فاكتفى لإلشارة إىل هذين اللونني البديعيني بكلمة: »التأكيد« 
الّلهم إال ما جاء يف مثل قوله يف البيت الرابع والستني:

اْســتِْعالِء َطَلــُب  َوْهــَو  َجــاِء َواأْلَْمــُر  َيُكــْوُن  أِلَْنــَواٍع   َوَقــْد 

ـ( يف منظومتــه املشــتهرة، املســاّمة: »عقــود اجلــامن« حــني أتــى عــى هذيــن  ــيوطي )ت911هــ عــى حــني نجــد أّن السُّ
اللونــني مل يكتــف بإشــارة عجــى، وإنــام طفــق يوضــح ويعــرف املصطلــح، ويبــنّي طرقــه؛ بقولــه:

بــام للمــدِح  تأكيــُدَك  اْقِســامومنــُه  وَثالثــًا  ذّمــًا،  يشــبُه 
ــِل ــٍف َفْض ــتثناُء وص ــُل اس مــن وصــِف ذمٍّ قــد ُنفــي مــن قبــِلواألفض

َكـــ)ال فيــه  دخولــه  للُعــال(مقــّدرًا  ارتِقــاُه  إالَّ  لــه  عيــَب 

وْصــِف قبــَل  االســتثناُء  ينفــيومنــُه  ال  لــه  وصفــًا  يــيل  مــدٍح 

فــا معرَّ بــه  ُيــوىَل  أْن  َوَفومنــه  قــد  معنًــى  مِّ  للــذَّ عامُلــه 

{48ومــا بــه اســُتْثنَِي حيــوي الفضــال إاِلَّ ـا  ِمنَـّ َتنِْقــُم  }َوَمــا  نحــو: 

البــاِب ذا  يف  االســتدراُك  ــَة  باقــرتاِبثمَّ االســتثناِء  َكِمثــِل 

ُيســتثنَى أْن  رضبــاِن:  ــىوعكُســه  ــدِح ذمٌّ ُيعنَ ــِف امل ــِي وص ــن نف م

46- القزويني، تلخيص املفتاح. مرجع سابق، ص 96.
47- املرجع نفسه، ص 96-95.

48- األعراف: 126.
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ــِه هــًدى ــْت؛ َكِمثــل: )مــا في ــَدى(إْن دخَل ــِق املقَت ــن الطَّري ــى ع إالَّ َعًم

َذمِّ َوْصــٍف  تِْلــَو  جِيــئ  49وإْن  ـُه ُذو ُظْلــِم(  كـــ: )جاهــٍل، لكنَـّ
مِّ وصــٌف ُيْوِهــُم ُيفهــُم50وِزيــَد بعــَد الــذَّ لــذمٍّ  ثــمَّ  َزَواَلــه 

اختيارات الناظم يف فن البديع- 11
ــره  ــا ذك ــار ّم ــص51، واخت ــب التلخي ــالف صاح ــة بخ ــى املعنوي ــة ع ــنات اللفظي ــر املحسِّ ــم ذك ــّدم الناظ ق

التلخيــص مخســة ألــوان؛ هــي:
در. 2- رد العُجز عى الصَّ 1- التَّجنيس.   

4- الَقلب. جع.    3- السَّ
5- التَّرشيع.

وأغفل اثنني؛ مها: )املوازنة، ولزوم ما ال يلزم(.
ــار  ــد اخت ــا؛ فق ــني نوًع ــًدا وثالث ــص واح ــا التلخي ــر منه ــا، وكان ذك ــي أّخره ــة الت ــنات املعنوي ــا يف املحسِّ أّم

الناظــم منهــا واحــًدا وعرشيــن؛ وهــي:
2- اجلَمع. 1- التَّسهيم.   

4- التَّقسيم. 3- التَّفريق.   

6- التَّجريد. 5- القول بالـموَجب.  
8- الطَِّباق. 7- اجِلّد.     

10- العكس. 9- التَّأكيد52.   
12- اإليام. 11- الرجوع.   

14- االستخدام. 13- اللَّّف والنَّرش.  
16- التَّوجيه. وق.    15- السَّ
18- البحث. 17- التَّوفيق.   
20- التعليق. 19- التعليل.   

وأغفــل مــا ذكــره صاحــب التلخيــص –وإن مل يكــن أصــاًل قــد ألــزم نفســه بنظــم تلخيصــه– عــرشَة أنــواع53؛ 
هي:

2- اجلمع مع التفريق.  1- اجلمع مع التفريق والتقسيم.  
 3- اجلمع مع التقسيم.

ل كــرس للــوزن، وكــذا البيــت يف: جــالل الديــن الســيوطي، شرح عقــود اجُلــامن يف علــم املــعاين والبيــان )دمشــق: دار الفكــر(،  ــطر األوَّ 49- يف الشَّ
ص 125.

50- املرجع نفسه، ص 125.
م اللفظي؛ لطول الكالم عى املعنوي. 51- واعتذر له العمري بأنه قدَّ

، وعكسه. 52- أي: تأكيد املدح بام ُيشبه الذمَّ
53- عى اعتبار أّنه قَصد بالتعليق التفريع.
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وقــد ُيعتــذر عنــه يف عــدم ذكــر هــذه الثالثــة -مــع طلبــه لالختصــار- بإمكانيــة اســتنباطها مــن كالمــه عــى 
اجلمــع، والتفريــق، والتقســيم. 

5- املشاَكَلة. 4- الـمقابلة.    
7- املبالغة. 6- الـمزاَوجة.    

9- االّطراد. 8- االستتباع.    
10- اإلدماج.

ــون  ــأن تك ــة ب ــذ البداي ــه من ــزم نفس ــه أل ــيام أن ــار؛ وال س ــب االختص ــوى طل ــبًبا س ــا س ــني إلغفاهل ومل أتب
ــة بيــت. ــه عــى مئ أرجوزت

حنة- 12 مصطَلٌح بديعي جديد يف منظومة ابن الشِّ
ــا، مل يســَبق –فيــام أعلــُم– إليــه، وهــو: )البحــث(؛ الــوارد  ــحنة مصطلًحــا بديعيًّ عــى أّن يف أرجــوزة ابــن الشِّ

يف البيــت اخلامــس والتســعني:
َواْلَبْحِث، َوالتَّْعِلْيِل، َوالتَّْعِلْيِق ْوِق، َوالتَّْوِجْيِه، َوالتَّْوفْيِق،  َوالسَّ

مع أّن القزويني مل يستعمله يف كتابيه54، وكذا السعد التفتازاين يف رشَحيه55!

وقد اختلفت آراء الرشاح يف هذا املصطلح عى هذا النحو:
ــق 1-  ــّي. وعّل ــب الكالم ــرّي باملذه ــرّسه العم ــحنة«، ف ــن الّش ــة اب ــنة يف رشح منظوم ــد املستحس »درر الفرائ

ــام يف  ــّي ك ــب الكالم ــهرها: املذه ــّدٌة؛ أش ــاٌت ِع ــّن مصطلح ــذا الف ــى ه ــُق ع ــول: »ُيطَل ــاب بالق ــق الكت حمّق
الّتلخيــص، أو االحتجــاج كــام يف مقّدمــة تفســري ابــن النّقيــب، أو إجلــام اخلَصــم باحلّجــة كــام يف الربهــان يف 
علــوم القــرآن. ولعــّل النّاظــَم اضّطــّر –بســبب الــوزن واالختصــار– إىل تســمية هــذا الفــّن بالبحــث، ومــا 
ــُل. وال َشــكَّ أّن العالقــة بــني تســمية النّاظــم وبــني حقيقــة هــذا الفــّن  وجــدُت َمــن ســاّمه هكــذا مــن قب
ظاهــرٌة؛ ألّن هــذا الفــنَّ يقــوُم عــى إيــراِد ُحّجــٍة عــى طريــِق أهــِل البحــث والــكالم، وهنــاك ِعلــٌم اســُمه 
علــم البحــث واملناظــرة، وهــو جــزء مــن علــم املنطــق، واملذهــب الكالمــّي أصــاًل يقــوُم عــى َســوِق الــكالِم 

بُحّجــٍة عــى طريقــِة أهــل املناظــرة والبحــث واملنطــق«56.

ــح: 2-  ــذا املصطل ــى ه ــا ع ــه تعليًق ــول في ــنقيطي، يق ــيخ الشِّ ــان«، للش ــاين والبي ــة املع ــى مئ ــان ع ــْور األفن »َن
ــذا  ــمَيتِه هب ــِد إىل تس ــم أهت ــُث( فل ــا )البح ــق(، أّم ــل والّتعلي ــُث والّتعلي ــوّي )البح ــع املعن ــواع البدي ــن أن »وم
االســم –فيــام عنــدي مــن مراجــع هــذا الفــّن– ولعــّل ذلــك؛ لكثــرة مــا يشــّوش عــيّل مــن املهــام، ومطالبــة 
ــو  ــه ه ــراَد ب ــى أّن امل ــث(– ع ــه –أي: )البح ــد محلُت ــرّشح...، وق ــذا ال ــن ه ــاء م ــل االنته ــوان يل بتعجي اإلخ

54- القزويني، تلخيص املفتاح. مرجع سابق، ص 103، والقزويني أيًضا، اإليضاح يف علوم البالغة. مرجع سابق، 161/2.
ل. مرجع سابق، ص 667-668، والتفتازاين أيًضا. املختَر مرجع سابق، ص 220. 55- التفتازاين، املطوَّ

ــن  ــريوت: دار اب ــع. )ب ــان والبدي ــاين والبي ــوم املع ــحنة يف عل ــن الشِّ ــة اب ــنة يف رشح منظوم ــد املستحَس ــري، ُدَرر الفرائ ــق العم ــد احل ــن عب 56- اب
ــم 4. ــية رق ــزم، 2018(، ص 444، حاش ح
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ى بِـ)مذهــب الــكالم(، وهــو إيــراُد...«57. النّــوع املســمَّ

ــتيفاُء 3-  ــه اس ــراَده ب ــُر أنَّ م ــث( واألظه ــا: )البح ــريزا: »ومنه ــال امل ــآرب«، ق ــوز بامل ــب يف الف ــاح املطال »إنج
ُلــُق َمــا َيَشــاُء  ــاَمَواِت َواأْلَْرِض خَيْ ــذي ُيطَلــق عليــه )التَّقســيم(؛ كقولــه تعــاىل: }هلل ُمْلــُك السَّ ِء الَّ أقســاِم الــيَّ
ُكــوَر{ ]الشــورى:49[ فــإّن اإلنســاَن إّمــا أْن ال يكــوَن لــه ولــٌد،  ــُب ملَِــْن َيَشــاُء الذُّ ــُب ملَِــْن َيَشــاُء إَِناًثــا َوَيَ َيَ

أو يكــوَن لــه ولــٌد ذَكــٌر، أو أنثــى، أو ذَكــٌر وأنثــى، وقــد اســتوف يف اآليــة مجيــع األقســام«58.

رضورة النظم- 13
بدا واضًحا أّن الناظم قد اضُطر للوزن يف غري ما موضع، من ذاك أنه:

أ- قد يتالعب باملصطلحات؛ لتالئم النظم:
كاستبداله »غباوة السامع« بـ »ذي فهم بطيء« يف البيت اخلامس والعرشين:   -

َبطِــْي َفْهــٍم  لِــِذْي  ــِطَوبِإَِشــاَرٍة؛  التََّوسُّ أو  والُبْعــِد  اْلُقــْرِب  يِف 

واستبداله »ضعف التأليف« بـ »التأليف السقيم« يف البيت السابع:
َســِلْياَم َتنَاُفــٍر  ِمــْن  َكاَن  َســِقْياَم َمــا  َتْألِْيُفــُه  َيُكــْن   َومَلْ 

ب - وقد خيلِّط املعاين ألجل النظم؛ كام فعل يف البيت التاسع والعرشين:
، لِلتَّْبِيــنْيِ َواْلَوْصــُف؛  ِه.  َوالتَّْعِيــنْيِ َوِضــدِّ َوالتَّْخِصْيــِص،   َواْلـــَمْدِح، 

ــو رشٌط  ــل ه ــا، ب ــس منه ــه لي ــق أن ــه؟ واحل ــند إلي ــف املس ــي وص ــع دواع ــني( م ــوق )التعي ــه يس ــرى أن أال ت
ــا؛ كقولنــا: )جــاء زيــٌد العــامل، أو اجلاهــل( فالوصــف ههنــا أفــاد املــدح، والــذم؛  لكــي يفيــد الوصــف مدًحــا أو ذمًّ
لتوفــر الــرشط، وهــو تعــني املســند إليــه؛ لئــال يصــري الوصــف خمصًصــا؛ مقلــاًل االشــرتاك ورافًعــا االحتــامل59. 

ومــا أظــن شــيًئا أحوجــه إىل ذا التخليــط غــري الــوزن؟
جـــ - وقــد ُيغــرّي ترتيــب كلــامت احلــدود دون التغيــري يف معناهــا؛ لــرضورة النظــم؛ كــام يف تعريفــه علــم املعــاين 

يف البيتــني احلــادي عــرش والثــاين عرش:
َأْحــَواِل ُذْو  ْفــِظ  اللَّ لِْلَحــاِل َوَعــَريِبُّ  ُمَطابِقــًا  هِبَــا   َيــْأيِتْ 

اْلـــَمَعايِنْ ُهــَو  ِعْلــٌم  َثــاَمِن ِعْرَفاهُنَــا  يِفْ  اأْلَْبــَواِب   ُمنَْحِصـــُر 

ــُق  ــا ُيطابِ ــي هب ــريبِّ الت ــِظ الع ــواُل اللَّف ــه أح ــَرُف ب ــٌم ُيع ــو: »ِعل ــص فه ــاين يف التلخي ــم املع ــف عل ــا تعري أّم
ُمقَتــىض احلــال«60. 

57- الشنقيطي، َنْور األفنان. مرجع سابق، ص 161.
ــة اإلمــام الرضــا برقــم  ــيد املرعــي برقــم 1587، ومكتب ــة الس ــآِرب )خمطــوط(، مكتب ــب يف الفــوز بامل ــريزا حممــد القّمــي. إنجــاح املطالِ 58- امل

ص 203-202.  .4035 ،3985
59- القزويني، تلخيص املفتاح. مرجع سابق، ص 30، والقزويني، اإليضاح يف علوم البالغة. مرجع سابق، ص 239.

60- القزويني، تلخيص املفتاح. مرجع سابق، ص 19.
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استعامالت اتفقت للناظم ظاهرها خمالٌف للقياس- 14
ــحنة قــد اضطــر –ألجــل النظــم– إىل خمالفــة قواعــد النحــو  لعــل قارًئــا هلــذه األرجــوزة يقــع لــه أّن ابــن الشِّ

املشــهورة؛ ولــه عــى ذلــك أمثلــة:
يف البيت الثاين عرش: -

اْلـــَمَعايِنْ ُهــَو  ِعْلــٌم  َثــاَمِن ِعْرَفاهُنَــا  يِفْ  اأْلَْبــَواِب   ُمنَْحِصـــُر 

قــد يقــول: والوجــه أن يقــول: »ثامنيــة«؛ ألنَّ املعــدود كلمــة )بــاب(، ومعلــوٌم أنَّ األعــداد )مــن 3 حتــى 10( 
ختالــف املعــدود تذكــرًيا وتأنيًثــا.

ــْن  ــاىل: }َم ــه تع ــا قول ــم؛ منه ــرآن الكري ــده يف الق ــر ُتعاض ــه نظائ ــتعامله ل ــأنَّ اس ــم: ب ــر للناظ ــذر آخ ــد يعت وق
ــا{ ]األنعــام:160[، ويف شــعر االحتجــاج؛ مــن قــول عمــر بــن أيب ربيعــة: ــرْشُ َأْمَثاهِلَ ــُه َع ــنَِة َفَل ــاَء بِاحْلََس َج

ِقــي أتَّ كنــُت  َمــْن  دوَن  ـي  جِمَنِـّ وُمْعِصـــُر فــكاَن  كاعبــاِن  ُشــخوٍص   َثــالُث 

ــناٍت أمثاهلــا(.  ــه عــرش حَس ــن جــاء باحلســنة فل ــر: )َم ــة الكريمــة فالتقدي ــا اآلي ــريٌة، وأم ــره كث ــُة: نظائ فاإلجاب
ــان  ــه: )كاعب ــك بقول ــان ذل ــاء، وأب ــه أراد النس ــى؛ ألّن ــى املعن ــخوص( ع ــه )ش ــث في ــد أنَّ ــر، فق ــت عم ــا بي وأمَّ

وُمعــِر(61.

وثمــة شــواهد أخــرى توردهــا كتــب النحــو عــى ذلــك، ليــس فيهــا –فيــام رأيــُت– وجــٌه لقــول الناظــم، إال 
ــا ملــح يف مجــع التكســري املجــازي مــن تأنيــث؛ محــاًل عــى املعنــى، واهلل تعــاىل أعلــم. أن يقــال: ذّكرهــا ملَِ

ويف قوله يف البيت احلادي والعرشين: -
َفــا ُمَعرَّ َيُكــْن  بِإِْضــاَمٍر  َفاْعِرَفــا َوإِْن  الثَّــاَلِث   َفِلْلَمَقاَمــاِت 

َهاتُِكــْم َخْلًقــا ِمــْن َبْعــِد  ُلُقُكــْم يِف ُبُطــوِن ُأمَّ إن قــال أحدهــم: الوجــه: )فللمقامــات الثالثــة( بآيــة قولــه تعــاىل: }خَيْ
َخْلــٍق يِف ُظُلــاَمٍت َثــاَلٍث{ ]الّزمــر:6[ فقاعــدة العــدد مقدمــة عــى قاعــدة النعــت يف مثــل هــذا الرتكيــب.

قلنــا: إال أن يكــون الناظــم محــل )املقامــات( املذّكــرة، ومفردهــا )مقــام( عــى التأنيــث؛ لشــدة شــبهها بجمــع 
ــاء زائدتــني. املؤنــث الســامل؛ فكالمهــا منتــه بألــف وت

ــواب  ــة جل ــاء الرابط ــاًم أّن الف ــالث« عل ــات الث ــه: »فللمقام ــاء بقول ــال الف ــه اتص ــا وج ــا: م ــل أيًض ــإن قي ف

د، الـــُمقَتَضب )بــريوت: عــامل الكتــب(،  61- ُتنظــر املســألة يف: أبــو بِــرش ســيبويه، الكتــاب )بــريوت: دار اجليــل(، 565/3. وأبــو العبــاس املــربِّ
148/2. وأبــو القاســم الزّجاجــي، أمــايل الزّجاجــي )القاهــرة: مطبعــة املــدين، 1963(، ص 118. وأبــو الفتــح بــن جنّــي، اخلصائــص 
ــي،  ــة اخلانج ــرة: مكتب ــجري )القاه ــن الش ــايل اب ــجري، أم ــن الش ــة اهلل ب ــاب، 1999(، 419/2. وهب ــة للكت ــة املري ــة العام ــرة: اهليئ )القاه
ــث،  ــة البع ــورية: جامع ــن )س ــن والكوفي ــن البري ــن النحوي ــالف ب ــائل اخل ــاف يف مس ــاري، اإلنص ــربكات األنب ــو ال 2006(، 2012/3. وأب
ــمني  ــي، 1998(، 755/2. والس ــة اخلانج ــرة: مكتب ــرب )القاه ــان الع ــن لس ب م َ ــرَّ ــاف ال ــي، ارتش ــان األندل ــو حّي 1989(، 769/2. وأب
ر الـــمصون يف علــوم الكتــاب املكنــون )دمشــق: دار القلــم، 1986(، 236/5. وابــن هشــام األنصــاري، أوضــح املســالك إىل ألفيــة  احللبــي، الــدُّ

ــريوت: دار الفكــر(، 252/4. ابــن مالــك )ب
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ــواب  ــأت ج ــاّم ي ــتأنف ولـ ــف يس ــتأنفة؛ إذ كي ــت مس ــا– ليس ــي –قطًع ــا(، وه ــه: )فاعرف ــي يف قول ــرشط ه ال
ــرشط؟ ال

قلنا: الستعامل الناظم أشباٌه يف شواهد العربية، منها قول النَِّمِر بن َتوَلَب: ]الكامل[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فاجزعــي. ذلــك  فعنــَد  هلْكــُت  وإذا 

ونقَل صاحُب اخلزانة62 عن أيب عيل قوله يف املسائل القرية: »الفاء اأُلوىل زائدة، والثَّانية فاء اجلزاء، أو اجعل 
ام شْئَت«63. ائدَة أيَّ الزَّ

وإن قيل أيًضا: من أين جاءت األلف يف هناية فعل األمر )فاعرفا( وهو مبني عى السكون؟
قلنا: هذه له نظائر؛ منها قول األعشى: ]الّطويل[

َفاعُبــَدا64..................................... َواهللََ  األَوثــاَن  َتعُبــِد  َوال 

ــمَّ لـــام وقعــت –يف الوقــف–  ــَدن(، ث ــد اخلفيفــة حلقــت فعــل األمــر، فصــار )فاعب ــون التوكي وخترجيهــا: أنَّ ن
ــِة{  ــَفًعا بِالنَّاِصَي ــِه َلنَْس ــْن مَلْ َينَْت ــاىل: }َكالَّ َلِئ ــه تع ــا؛ كقول ــت ألًف ــن، وقلب ــم التنوي ــت حك ــة، أعطي ــد فتح بع

ــف:32[. 65 ــَن{ ]يوس اِغِري ــَن الصَّ ــا ِم ــَجنَنَّ َوَلَيُكوًن ــُرُه َلُيْس ــا آُم ــْل َم ــْن مَلْ َيْفَع ــق:15[ و}َوَلِئ ]العل
ويف البيت الثاين: -

َوَســلَّاَم، َوآلِــِه  ــٍد  َأْنظِــاَمحُمَمَّ َأينِّ  َأْحَبْبــُت  َقــْد  َوَبْعــُد 

إن قيل: ال ناصَب يقتيض وجوَد ألف اإلطالق يف )َأْنظِاَم(.
ــاَم( يف أكثــر النســخ، واتفــق يف بعــض النســخ اخلطيــة لألرجــوزة66: )َأينِّ َأْنظِــاَم(، ولســت أعــرف  ُقلنــا: )أْن ُأنظِّ
ــذا  ــون ه ــد يك ــاس، وق ا ال يق ــاذًّ ــام ش ــذا املق ــل ه ــا يف مث ــامر )أن(، وإن كان إضامره ــى إض ــًا!، إال ع ــا وجه هل

مــن جهالــة ناســخ، واهلل أعلــم.
وكذا يف البيت الثامن: -

َخــايِلْ َأْيًضــا  التَّْعِقْيــِد  ِمــَن  لِْلَحــالَوْهــَو  ُمَطابِقــًا  َيُكــْن  َوإِْن 

إن قيل: أال ترى أنَّ الوزن أجلأه إىل الرضورة حني أثبت ياء االسم املنقوص املرفوع )خال(؟
ــا  ــال(، وإثباهت ــاء )خ ــقاط الي ــان: إس ــه مذهب ــر في ــع واجل ــي الرف ن يف حالت ــوَّ ــوص املن ــى املنق ــف ع ــا: الوق قلن

)خــايل(.
ــى  ــف ع ــراًء للوق ــود؛ إج ــاء أج ــذف الي ــيبويه إىل أنَّ ح ــب س ــام؛ فذه ــود منه ــون يف األج ــف النحوي واختل

62- عبد القادر البغدادي، خزانة األدب وُلّب ُلباب لسان العرب )القاهرة: مكتبة اخلانجي، 1997(، مج 1، ص 314.  
63- ُتنظــر املســألة يف: أبــو البقــاء الُعْكــرَبي، اللُّبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب )دمشــق: دار الفكــر، 1995(، مــج 1، ص 422. وابــن هشــام 

األنصــاري، ُمغنــي اللبيــب عــن ُكُتــب األعاريــب )طهــران: مؤسســة الصــادق، 1958(، مــج 1، ص 220.   
64- أبو بصري األعشى، ديوان األعشى )لندن: مطبعة آُدلف ُهلزهوسن، 1927(، ص 17.

65- ُتنَظــُر املســألُة يف: أبــو بِــرش ســيبويه، الكتــاب )بــريوت: دار اجليــل، بــال تاريــخ(، 510/3. وأبــو الفتــح بــن جنّــي، ســـر صناعــة اإلعــراب 
)بــريوت: دار الكتــب العلميــة، 2007(، 678/2، وأبــو الفتــح بــن جنّــي أيًضــا، اللَُّمــع يف العربيــة )بــريوت: عــامل الكتــب، 1985(، ص 260. 
ــة اهلــالل، 1993(، 657/2. وابــن هشــام األنصــاري، أوضــح املســالك إىل  ــريوت: مكتب ــل يف صنعــة اإلعــراب )ب وجــار اهلل الزخمــرشي، املفصَّ

ألفيــة ابــن مالــك )بــريوت: دار الفكــر(، 113/4، وُمغنــي اللبيــب عــن ُكُتــب األعاريــب )طهــران: مؤسســة الصــادق، 1958(.
هتا أربع نسخ. 66- ِعدَّ
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الوصــل؛ ألّن الوصــل هــو األصــل.
ــف؛  ــن يف الوق ــن، وال تنوي ــل التنوي ــت ألج ــام ُحذف ــاء إن ــود؛ ألنَّ الي ــاء أج ــات الي ــس إىل أنَّ إثب ــب يون وذه

ــع67. ــزوال املان ــني؛ ل ــود الوجه ــاء أج ــات الي ــاء، وإثب ــب رد الي فوج
وكذا يف البيت الرابع والستني: -

اْســتِْعالِء َطَلــُب  َوْهــَو  َجــاِءَواأْلَْمــُر  َيُكــْوُن  أِلَْنــَواٍع  َوَقــْد 

إن قيل: قد أثبت الناظم خرب كان »جائًيا« بالرفع »جائي«؛ للوزن.
قلنا: مثله قول املجنون: ]الطويل[ 

داُرُه بالياممــِة  واٍش  أنَّ  وداري بأعــى َحْضـــرموَت اهتدى ليافلــو 

فإجــراء املنقــوص النكــرة يف حالــة النصــب جمــراه يف حالتــي الرفــع واجلــر هــو –كــام ُنِقــل عــن املــرّبد– مــن 
ــرضورات68. ــن ال أحس

مالحظة عامة
ــحنة يف هــذه األرجــوزة القصــرية التــي مجعــت علــوم البالغــة الثالثــة: املعــاين، والبيــان، والبديــع، - 1 ابــن الشِّ

ــو  ــام ال ختل ــالق، بين ــد أو إغ ــري تعقي ــن دون كب ــظ، م ــة اللف ــى سالس ــا ع ــدا حمافًِظ ــة = ب ــازة بالغ يف وج
ــادة. ــك ع ــن ذل ــة م ــز العلمي األراجي

ــحنة قبــواًل - 2 وعــى الرغــم مــن بعــض الغمــوض الــذي قــد ُيفــيض إليــه النظــم املوجــز فقــد القــت أرجــوزة ابــن الشِّ
واســًعا يف عرهــا ويف العصــور الالحقــة –كــام ســرتى يف الــكالم عــى احلركــة الّتأليفّيــة الّدائــرة حوهلــا– ولكــن ذلك 

ال يعنــي بقاءهــا بمنــأًى عــن النقــد؛ فقــد أورد رّشاحهــا بعــض امللحوظــات، مســتدركني هبــا عــى الناظــم.
عــرب الناظــم عــن فــن البالغــة املشــتمل عــى علــوم ثالثــة؛ بـــ »ِعلمــي البيــان واملعــاين«؛ دون ذكــر للبديــع - 3

يف قولــه:

َواْلـــَمَعايِنْ اْلَبَيــاِن  ِعْلَمــِي  اْلـــَمَعايِنْيِفْ  َلطِْيَفــَة  ُأْرُجــْوَزًة 

ــم  ــن ذكره ــاين م ــق الث ــك الفري ــايع يف ذل ــه يش ــرّي– إىل أن ــارح العم ــه الشَّ ــبقني إلي ــد س ــك –وق وأرّد ذل
ي اجلميــَع ِعلــَم البيــان69، وبعضهــم يســمي األول علــم املعــاين، والثــاين  القزوينــي بقولــه: »وكثــرٌي منهــم ُيســمِّ

ــع71«.72 ــم البدي ــة عل ــان70، والثالث ــم البي ــث عل والثال
67- ُتنَظر املسألة يف: أبو برِش سيبويه، الكتاب )بريوت: دار اجليل(، 183/4.

ــد  ــادق، 1958(، 382/1، وعب ــة الص ــران: مؤسس ــب )طه ــب األعاري ــن ُكُت ــب ع ــي اللبي ــاري، ُمغن ــام األنص ــن هش ــألة يف: اب ــر املس 68- ُتنظ
ــي، 1997(، 484/10. ــة اخلانج ــرة: مكتب ــرب )القاه ــان الع ــاب لس ــّب ُلب ــة األدب وُل ــدادي، خزان ــادر البغ الق

ــه:  ــاف(، بقول ــرشي، الكش ــار اهلل الزخم ــي، 2004(، ص5-6. وج ــة اخلانج ــرة: مكتب ــاز )القاه ــل اإلعج ــاين، دالئ ــر اجلرج ــد القاه ــل: عب 69- مث
ــري،  ــاء الديــن بــن األث ــان«118/1، وأيًضــا يف كالمــه عــن اإلضــامر عــى رشيطــة التفســري 555/3. وضي »هــذا يســّمى االلتفــات يف علــم البي
الـــَمَثل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر )القاهــرة: هنضــة مــر للطباعــة(، بقولــه: »فموضــوع علــم البيــان هــو الفصاحــة والبالغــة« 37/1.

70- وهو ما يستعمله الزخمرشي يف كّشافه.
71- مثــل: ضيــاء الديــن بــن األثــري، الـــَمَثل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر )القاهــرة: هنضــة مــر للطباعــة(، 1، ص 51، مــج 4، ص 55. 
ــع، وجَعــل االلتفــات، وحســن التشــبيه  ــواب البدي ــز، البديــع )بــريوت: دار املســرية، 1982(. فاالســتعارة والتجنيــس مــن أب ــد اهلل بــن املعت وعب

ــاَح إضافتهــا إىل البديــع. مــن حماســن الشــعر، وأب
72- القزويني، اإليضاح يف علوم البالغة. مرجع سابق، مج 1، ص 51.
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وقــد رّده الشــارح احلمــوي )ت بعــد 969هـــ( إىل أّن البديــع ال مدخــل لــه يف علــم البالغــة؛ بقولــه: »خــص 
ــذات مــن هــذا  ــِع فيهــا– لكــون الـــمقصود بال ــان –مــع مشــاركة علــم البدي األرجــوزة بعلمــي الـــمعاين والبي

ــه يف البالغــة«73. ــه ال دخــل ل العلــم هــو العلــامن الـــمذكوران. وعلــم البديــع كالتتمــة؛ لكون
وإنَّ هذه األرجوزة –عى وجازهتا– ال ختلو من حشو:- 4

كقوله يف البيت الرابع: -
َتــِزِد مَلْ  ِمَئــٍة  َعــْن  َحَســِدَأْبَياهُتـَــا  ِمــْن  آِمــٍن  َغــرْيَ  َفُقْلــُت 

إذ ليس من علوم البالغة أن يذكر عّدة أبياهتا، أو خشيته احلسد.
ــذا  ــري، وه ــم قص ــه أنَّ النظ ــري ل ــب، وتبش ــى الطال ــهيل ع ــذا تس ــزد( ه ــٍة مَل َت ــن مَئ ــا ع ــل: )َأبياهُتـ ــإن قي ف
الــكالم مقتــىض احلــال، وال حشــو حينئــذ. و)غــرَي آمــٍن مــن َحَســد( هــذا افتخــار بــأّن َمــن كان عــى حالــه مــن 
نظــم أبــواب البالغــة كلهــا يف مئــة بيــت فهــو حقيــق بــأن حيســد ألنَّــه ذو فضــل، وهــو مقتــىض احلــال. = ِقيــَل: 
هــذا صحيــٌح؛ إال أّن هــذه املعلومــات ال مدخــل هلــا يف علــوم البالغــة؛ وليتــه اقتصــد يف خطبتــه واســتبقى هــذا 

ــه.  ــان الــذي قــّر في البيــت للــكالم عــى علــم البي
وقوله يف البيت السابع والعرشين: -

َفاِلْختَِصــاِر، اْحتَِقــاِرَوبِإَِضاَفــٍة؛  َأِو   ، مِّ َولِلــذَّ َنَعــْم 

فكلمة )َنعم( ال معنى هلا يف هذا البيت.
وقوله: )تأّمل( يف البيت السابع والستني: -

للتََّفــاُؤِل اخْلَــرَبُ  َيَقــُع  ــِلَقــْد  ــْرِص، َأْو بَِعْكــِس َذا َتَأمَّ َواحْلِ

وقوله: )اجتهْد أن تعرَفه( يف البيت التاسع والثامنني:
َفْه َأْو َغــرْيِ َهِذْيِن، اْجَتِهــْد َأْن َتْعِرَفْهإَِراَدِة النِّْســَبِة، َأْو َنْفــِس الصِّ

ــن  ــل اب ــام كان يفع ــا– ك ــع اآلراء أو ترجيحه ــات ومج ــوص وراء االختالف ــعى للغ ــن يس ــحنة مل يك ــن الشِّ واب
ــه؛  ــرب وكذب ــدق اخل ــى ص ــه ع ــك كالم ــن ذل ــهورة، وم ــوال املش ــار األق ــل كان خيت ــاًل ب ــك )ت672هـــ( مث مال

إذ قــال يف البيــت العــارش:
ــَق اْلَواِقَع َما ــْدُق أْن ُيَطابِ َيُقْوُلــُه، َواْلِكــْذُب َأْن َذا َيْعَدَمــاَوالصِّ

ــام وتلميــذه اجلاحــظ مــن أّن اخلــرب: »هــو مطابقــة  ومعلــوٌم أنَّ يف املســألة أقــوااًل؛ منهــا مــا ذهــب إليــه النظَّ
ــَك َلَرُســوُلُه  ــَك َلَرُســوُل اهللَِّ َواهللَُّ َيْعَلــُم إِنَّ الــكالم العتقــاد قائلــه«؛ ومثالــه: }إَِذا َجــاَءَك امْلُنَافُِقــوَن َقاُلــوا َنْشــَهُد إِنَّ
ــه  ــى مطابقت ــوُل اهللِ« –ع ــَك َلَرُس ــَهُد إِنَّ ــني: »َنْش ــول املنافق ــون:1[ فق ــوَن{ ]املنافق ــنَي َلَكاِذُب ــَهُد إِنَّ امْلُنَافِِق َواهللَُّ َيْش

ٌب؛ خلالفــه معتقَدهــم. للواقــع– ُمكــذَّ

حنة يف البالغة مرجع سابق، ص 97. 73- احلموي، رشح منظومة ابن الشِّ
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وقــد ســلف أّن القزوينــي هــو أول َمــن أحلــق القــول يف الرسقــات الشــعرية بالبديــع74 –وإن كان هــذا باًبــا أصيــاًل مــن أبواب - 5
النقــد– وعــد القــول يف االقتبــاس، والتضمــني، والعقــد، واحلــل، والتلميــح مــا يتصل بالرسقــات الشــعرية؛ وســّمى اخلامتة: 
»خامتــٌة يف الرسقــات الشــعرية، ومــا يتصــل هبــا، وغــري ذلــك«75، لكــن الناظــم ذكــر هــذه امللحقــات مــع الرسقــات، دون 

اإلشــارة إىل الفصــل بينهــام، وكأنــه عدهــا منها.
ــحنة –يف هــذه األرجــوزة– يســعى إىل )اختصار تلخيــص املفتاح(؛ ليســهل حفظه، فأتــت أرجوزتــه غاية يف - 6 وقــد بــدا ابــن الشِّ

اإلجيــاز، ويف إجيازهــا براعــٌة؛ كقوله يف البيت التاســع:

ــْه ُف ــِذْي ُيَؤلِّ ــُغ َوالَّ ــَو اْلَبِلْي ــْهَفْه ــربِّ َنِصُف ــْن ُيَع ــِح َم َوبِاْلَفِصْي

فهــذا مثــاٌل جــيل لالختصــار املوفــق، ولكــن اإلفــراط يف اإلجيــاز قــد يــؤدي –إىل يشء مــن الغمــوض، وهــذا 
ــرشاح. ــود ال ــيل إال بجه ال ينج

حنَة من تاريخ التأليف البالغي خامتٌة يف مكانة منظومة ابن الشِّ
هــي أقــدم منظومــة بالغيــة –فيــام وقــَف عليــه البحــث– فكانــت هــي الرائــدة التــي أسســت هــذه احللقــة - 1

مــن تاريــخ الــدرس البالغــي العــريب.
ــة - 2 ــوم العربي ــالب العل ــت ط ــاح– فكف ــص املفت ــم لتلخي ــاءت كالنظ ــة –وج ــة الثالث ــوم البالغ ــت عل مجع

ــن. ــذا الف ــيات ه ــة أساس والرشعي
ــن، - 3 ــاح«، وهــو عمــدة البالغيــني املتأخري ــاب »تلخيــص املفت ــذا منهجهــا وترتيبهــا بكت ارتبطــت مادهتــا وك

وعليــه مــدار تأليفهــم.
تتميــز بوجازهتــا وســهولة نظمهــا مــع كثــرة املعلومــات التــي حوهتــا، فبعــض منظومــات التلخيــص وصلــت - 4

ــود  ــف؛ كـــ »عق ــغ األل ــا بل ــا م ــي76، ومنه ــّز احللب ــن أيب الع ــن الدي ــم زي ــت؛ كنظ ــامئة بي ــني ومخس إىل ألف
ــيوطّي. ــامن« للس اجلُ

ــوم - 5 ــزت عل ــدريس؛ إذ أوج ــب امل ــى املذه ــة ع ــة العربي ــم البالغ ــري بتعل ــا تغ ــة يوًم ــذه املنظوم ــت ه كان
البالغــة بسالســة وســهولة، يف )مئــة بيــت( مــن غــري إخــالل باملعنــى؛ مــا شــجع طلبــة العلــم عــى حفظهــا، 

ــوا بذلــك يلّمــون بفــن البالغــة )التقليديــة(. ــمَّ دراســة أحــد رشوحهــا، فكان ومــن َث
احتفــى هبــا العلــامء، فاشــتهرت وتكاثــرت رشوحهــا؛ وقــد وقفــت عــى قريــب مــن ثالثــني رشًحــا هلــا، يف - 6

أمصــار شــّتى، وأزمــان متباعــدة؛ أمــا منظومــات التلخيــص األخــرى فلــم يبلــغ االهتــامم هبــا هــذا املبلــغ، 
ــَة منظومــات للتلخيــص مل تــرشح أصــاًل77. بــل ثمَّ

فضــل هــذه املنظومــة يف علــم البالغــة مل يكــن يف زيــادة مفرداتــه العلميــة، بــل يف إثــراء طرائــق التدريــس - 7
ــا. ــت عليه ــي هنض ــف الت ــة التصني ــاء حرك ــم، وإغن ــذا العل يف ه

74- أمحد مطلوب، القزويني ورشوح الّتلخيص. مرجع سابق، ص 484.
75- القزويني، تلخيص املفتاح مرجع سابق، ص116، والقزويني أيًضا، اإليضاح يف علوم البالغة مرجع سابق، مج 6، ص 119. 

76- أمحد مطلوب، القزويني ورشوح الّتلخيص. مرجع سابق، ص 180.
77- ُينظر: املرجع نفسه، ص 181-180.
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