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 التجريد البديعي بني أبي علي الفارسي وابن جني
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 جامعة بنغازي -كلية اآلداب  -قسم اللغة العربية  -د. زكية خليفة مسعود 

 

 
ّّ  امل  خل

 –معع ثريعم معن السعاليب  -التجريد أسلوب من أساليب القول صّنفه البالغيون ضمن فنون علم البديع ، وأخذ
)املعكككك ل والة كككك ن البالغععععع علعععا علومثععععا الريال عععع  ك(كككككه:6:)السككككّي    مرتبعععع  ععععد علمععععل ااععععا  والبيععععان منعععذ أن  ّ ععععم 

ن يكتمع  ااعع  ليكعون أييت  ععد ألعم خخعرز خا عد ععن ااعع  الع، وساد الوساط البالغيع القدميع معتقد أن هعذا والةديع(
يم ، وال شععأ أن ثريعععمًا مععن الدااسععن ااعاصعععرين هععاولوا تديععم هعععذا االعتقععاد ال ععا د لي ثِّعععدوا أن البععديع مععن صعععمتزيينًععا لععه
 –منشعع ة ااعععااز  ،املككبها الةككديع  ش الوككعع والن ككد، : دااسععع الععدثتوا اعععا  عيععد ينظككع ىخلككي  ككة ل امل كك ل)، ااعع 

داا ، السععكندايه التكععوين البععديعل – بنكك ا ال ككخل ش ش اككعع ا دا كك ، ودااسععع الععدثتوا د عبععد اا ّلععب،اإلسكندايه
 م(.9==5، 6املع رف ط

، ثمعا حيعاول ه عر أشعكاله اللدوي عنعد علمعا  العر يععيف الداس النقدي التجريد  وهذا البحث حياول أتصي  فن
 هذا الت صي .السلو يع وفق 

ا جك  لخل كعاااا السكةع" و"  أول من أفاض فيه وتتبعع أشعكاله يف ثتا يعه :   كك(ككه6=7)أاب ىخل  الف ر   ولعّ  
ويف هذا التتبع يتضح أن التجريد أسعلوب  ليعي يعتمعد عليعه ااعتكلِّم يف أدا  ااعع  ليكعون صعواة للمعع  ال   ت ش الوعع"

 ، و د واد يف أ لي نص وهو القرآن الكرمي.لعا خا ًدا أييت  عد وضوح الدالخخرفً 

هبعذا السعلوب هعمّل رت يععب تعبعمًا واد فيعه إالّ و عد و عت عنعدً متع مِّالً  لعاًل. لكعن )أب  ىخلك  الف ر ك (لقد أُولِع 
أهيعاًا  –ى ؛ ممّعا أدي تشثدون هبعا تُععزل ععن سعيا ا ا سي رة النظرة اجلز يع علا علما  العر يع  دميًا ععلت ال يات اليت

، وهععذا معععا وععععداً يف أهعععد  علعععوم البالغععععإىل عععدم م ا قتثعععا  اعععا يقّرِاونعععه مععن  واععععد وأهكعععام ، و اصعععع فيمععا يتعلّعععق  –
 : هكك(;)الىوي، وهو  ول ) أيب ىخل  الف ر  (شواهد 

 أرمً بها البٌد إذا هّجرت     وأنَت بٌن المرو والعاصرِ 

، وابلرععو  إىل البيعت يف مظانعه أّول البيت علا أن اخل اب للعنف  ؛ لند مح  أ و علل البيت علا التجريدفق
، وااخاطَعب شععخص آخععر غعم الععنف ، ومراعععع هععذً الشععواهد معن مثععام البحععث أّن اخل عاب علععا هقيقتععهوسعيا ه تبععّن 
 الت صيلل.
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)ابك  ينكك  ، أمعا العذي فعع   لعأ فثعو تلميعذً تجريعد رت يفعرد لعه اباًب خاًصعا  ععهابل)أيب ىخلك  الف ر ك ( ومعع عنايعع 
، اخلصكك   ليفععرد للتجريععد اباًب يف ثتا ععه  )أيب ىخلكك  الف ر كك (، فقععد  ععع مععا تنععا ر منععه يف  نععا  ثتععب أسععتا ً هكككك(6=7

)أبكك  عّمععا أّصععله  –يف عمومثعا  –وحيععدِّد أشعكاله مععن خععالل شعواهدً الععيت رت  ععرج  ()التجعيككدي لعق عليععه هعذً الت ععميع و 
 .لف ر  (ىخل  ا

 وهّددً اللثم إالّ  عض تنوّ  يف الشواهد. )اب  ين (ورت تضت البالغع فيما  عد شيًئا إىل ما نّظمه 

ال عععوا  هكعععذا أّصععع  هعععذا البحعععث لسعععلوب معععن فنعععون القعععول انعععد ر  عععن فنعععون البعععديع العععيت ال يُععععَ  هبعععا دااسعععوا
؛ لت خعذ مكااععا يب العيت تتعاج إىل مراعععع وأتصعي ال، وهعو ال ميريع  سعوى مريعاٍل معن ثريعم معن السعوالسعاليب يف الدالعب

 ن الدااسات السلو يع اليت تقوم علا أن النصَّ الديب و بله القرآن الكرمي يثدز إىل إي ال اسالع  عن ااِطعب ومتلعٍق 
ت لذهبت  و ا الت  ميع. لع   رق من ال ياغع لو تدمَّ  م حو ع   ا ع من الت  م متوسِّ

ABSTRACT 

Abstraction is considered as one of the means of expression. It is classified by 

rhetorists a one of the arts of the discipline of the "Budaiya". It attained a student 

third only to semantics and rhetoric. There was a wide belief that abstaction was 

nothing more than an unmecessary "decoration". Some scholars attmpted to counter 

this belief by asserting that abstraction was in fact at the heart of the science of 

semantics. 

This research aims to present the of abstraction as being central to the study of 

literary criticism among the scholars of the Arabic language. It is also an attempt to 

specify its stylistic forms a ccording to this assertion. This is offered through the 

contributions of Ibn Jinni and Abu Ali Alfarisi to this field. This approach allows 

(within the science of rhetoric) for an art that about the literary text which is based 

on a "message of efect" between the addresser and the addressee.  

 

 ( ت طئ < 5
أن ينتكك م  كك  أ ككع  ي رككف  أ ككع  تككع   خلكك  ش تخلككيف الصككف ،  ة ل كك  ش   التجريعد ثمععا يعّرِفععه علمععا  البالغعع  

 (1)   م هل  ف  

نفس  بطعيك  اخلطك ش أو وحنن إ  نواد هذا التعريت غم معنين ابععاض ااععضن أبن ااتكلِّم إ ا عَّبَّ عن   
. (3)ون أّن الوصعت وأفاضعوا يف  لعأ . فقعد أ بعت ااتقعدِّم(2)   ال  ة  مل يي  هن ك ورف ي صد املة ل ك  ش اتصك ف  بك 

يككبيا ويياكك  أبنّععه   ( كك لع  )ومعا يعنينععا هعو أن نريبععت أّن التجريععد صعواة فنيععع تقعوم علععا اخليععال اخلعاّلق الععذي وصعفه 
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؛ ليكعوَن لل عواة ُّيُّزهعا، (5). الذي تكمه اإلاادة الواعيع فتحدُّ من شع حاته وتوعثعه (4)   وحيطم لي  خيخل     ينديد
 .(6)  واة يكمن أوسع جمال للالختياا الذي هو أوضح من لقات الدااسات السلو يعويف ال 

 كك(<كه6=7( التجعيد ىند )أيب ىخل  الف ر  6
  م البالغيون فن التجريد أ  اًما من لقن معن تشعكيله اللدعوي، فوععدوا منعه معا يقعوم علعا توسُّع  هعرز معن 

 اجلر.هروز اجلّر، ومنه ما يكون  دون توس  هروز 

أّمعا التجريعد  عدون " الةك ا "، و" ِ ك  "، و" ش "، وهروز اجلّر اليت اصدها البالغيعون القعداما للتجريعد هعل: 
 توسُّ  هروز اجلّر فقد عا  إّما يف صواة مبنيع علا الكنايع، أو مبخاطبع اإلن ان نف ه.

أول معععععععن أفعععععععاض القعععععععول يف هعععععععذا السعععععععلوب، ففعععععععل أ نعععععععا  اهتجاععععععععه لقعععععععرا ة  )أاب ىخلككككككك  الف ر ككككككك (ولعععععععع َّ 
 ﴿قَكككككككك َل َأْىخلَككككككككُم َأن  الخل كككككككككَ  َىخلَككككككككي  ُ ككككككككلِّ َاككككككككْ ٍا قَكككككككككِديٌع  ولععععععععه تعععععععععاىل  هكككككككككككك(=>5هكككككككككككك، واليسكككككككك   :59)محكككككككك  

ضععاا ، يقععول  ، أي علععا المععر  ععدالً مععن اا(7)سععاثنع ااععيم  ) أىخلككم ( وصعع  اللععت يف  ( =69)  كك ر  الة ككع < ا يكك  
 ، فااع  ي ول إىل اخلَّب، و اب أنَّه اّا تبّن له معا تبعّن معن الوععه العذي لعي  لشعبثع عليعه منعه طريعٌق، نعّزل نفَ عه منزلعَع غعًم
فخاطبثا ثما ُُياِطُب سواها فقال ) أعلم ... ( وهذا ممّا تفعله العرُب، ينّزِل أهعُدهم نف عه منزلعَع العنعفِّ فيخاطبثعا ثمعا 

 .(8)به    اط

. (9)عنععد هععاتن القععرا تن مكتفععن  ابإلشععااة إىل اخلععَّب والمععر  )أيب ىخلكك (لقععد و ععت ااوعثععون للقععرا ات  بعع  
 . (10)   أ ع هللا تع ىل لخلمّ طا ""دون تف ي ، فإن أوادوا  عض التف ي  ععلوا المر 

آ  علعا طريقعع الععرب يف ثالمثعم، التعبعم القعر  اأى  لعأ معن البيعان العذي سعاا فيعه)أاب ىخل  الف ر  (  لكن 
وخعععاطبثم وفعععق أععععرافثم اللدويعععع مبعععا يفعععوق أسعععاليبثم اامكنعععع، ولكنعععه ااعجعععز العععذي  عععاايثم وال  ااونعععه، إ  تظعععّ  للتعبعععم 

يف هعذا ااوضعع إالّ إىل هعذا الق عم )أبك  ىخلك ( القرآ  خ وصيع ما يف سيا ه وأوعه  را اتعه ُّنحعه هعذا اإلعجعاخ.ورت يشعر 
 ام التجريد، وهو ااطبع اإلن ان نف ه   ثما اّتضح من هذا النص ومن الشواهد العيت أسعثب يف االستشعثاد هبعا من أ 

 :(11) (هككك;، )الىوييف هذا ال ياق، فقد استشثد  قول 

َرْت      َوأْنَت بٌن الَمْرِو والعاِصرِ   أْرِمً بِها البٌَِد إذا َهجَّ

   نفسك  ، فنكك  ل نفسكك   ن لكك  ِ ك اُب ش ا طةتكك  هلكك  ا طةكك  اليننككي قكك ل< أنككه، وهكك  يعيككد:   ىخلك   عال أ ععو
وإن تععرّدد يف ثتععب البالغععع ويف ااعجمععات من ععواًب إليععه، و ععد أشععاا  )الىوككي(،.  وهععذا البيععت ال يوعععد يف ديععوان (12)

شعثد  عه يف سعياق  يعان صعًَّب است –ثّرم هللا وعثه  –هككككك(84)اإل  م ىخل ؛ لن (13) عض شرّاح اج البالغع إىل مناسبته 
 )الىوكي(ويقعال يف مناسعبته: إن  " مبك  طخلةك ا  ك  الكدن   "و يعان معا يعنعم  عه أععداًؤ  فعوخهم  " ىخلي ال بى والوكجي "

 م(،=;9) سككعىثععان مععن أصععحاب امم ععون وممععن ي ععلثم   )ح ّكك ً((،خاطععب  ععه اعععالً مععن سععادات  ععى هنيفععع يُععدعا 
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ااقاانعع  عن الىوكي فع ااد  )الىوكي(،رهي  و  ع الفيايف والقفاا، وثعان ينادمعه فكان يعيش يف دعع ال شل  يض ًر لل
 < (58)ويوم هيان هذا فقال –وهو الذي ي وز أهيا  العرب متك ًبا  شعر –يومه

ٌّان أخً جابر  شتان بٌن ٌومً على كورها      وٌوم ح

ععل يومععه علععا وثععر ا تععه يف شععدة هععر ا ععواعر، وثيععت  مث فّ عع  يف البيععت الععذي  عععدً هيععث  ععّن ثيععت يقضِّ
 .(15)"ال عو ه   س ل امِلعصع  وَ  عةه و "يومه يف خفض من العيش  ن القرو والعاصر  )حّ  ن(يقضل 

  هذا البيت.يف –إ ن –ال إىل نف  الشاعر، فال جتريد ) ّ  ن(وعلا هذا يكون اخل اب موّعًثا 

إن الو عوز علععا مريعع  هعذً الشععواهد والتحقععق منثععا يف سعيا ا ا والبحععث عععن مناسعبا ا مثمععع البحععث النقععدي 
الت صععيلل، وهععو ال يدععض مععن عثععود السععالز وال يقلعع  مععن علمثععم  قععدا مععا ُيلععص الدااسععات مععن ا  ععع التكععراا الععذي 

 عريب التحقيق والتد يق،    التفكم والتمحيص.عّر علا الدااسات العر يع الرثود، وهّرم علا العق  ال

، ومنثععا  ععول  )أيب ىخلكك  الف ر كك (وهععذا ال ينفععل الد ععع يف  قيععع شععواهد  الععيت أوادهععا يف هععذا ال ععياق ويف غععًم
 : (16))العشا( 

ُجلُ  ْكَب ُمْرتَِحُل      وَهْل تُِطٌُك َوداًعا أٌُّها الرَّ ٌَْرةَ إنَّ الرَّ ْع هَُر  َوّدِ

 و علل هذا الشاهد يف  ات ال ياق، ونظرًا لوضعوح التجريعد يف هعذا الشعاهد فقعد ععلعه مريعاالً  عاس و د أواد أ
عليه الشاهد ال ا ق، وهذا البيت م لع الق يدة ااشثواة لألعشا، و د أثرير الشعرا  من مري  هذا اا لعع، وال خعالز 

ُياطععب نف ععه اّععا شععق عليععه الععودا  وأفزعععه الرهيعع ، واععا رت ي ععق إسععناد  الفععع  إىل ااععتكلِّم أعععراً علععا  )الىوككي(يف أن 
 )أبككك  ىخلككك (اخل عععاب فععع مر يف الشععع ر الول، وادى يف الشععع ر الريعععا  صعععانًعا  يالعععه شخً عععا آخعععر أيمعععًر ويناديعععه،  عععال 

، ورت يقع : لُودِّ ، وعلعا هعذا  عال: أيُّثعا موضًحا التجريد يف هذا ااريال:   فقال: ودّ ، فخاطعب نف عه ثمع ا ُياطعب غعًم
 . (17)الرع ، وهو يعى نف ه   

خَلَ  أْرَ دا(>5)مث أتي مب  ل  تع وه  اطع ب ه لألىوي، ي  ل    <ّأمَلْ تَكْ َتِمْض َىْ ن َك لَ كْ

 وُّامه: وعاداب ما عاد ال ليم اا ثدا

وهو أيضاً من التجريد الذي اعتادً الشعرا  يف م الع   ا دهم، و اصعع إ ا  عّث الشعاعر هزنعه وشعكواً، و عد 
 ابالستفثام التقريري لرسم ال واة اليت عّرد فيثا من نف ه آخر ُياطبه.  –هنا –)الىوي(تّوس  

 : (19)(:56)اليم هأّما  ول 

ٌِْه َكِذي الَهْجَمِة األَبِلْ    تّذََّكَر ِمْن أنَّى وِمْن أٌن ِشْربُهُ     ٌَُإاِمُر نَْفَس

يععذثر يف هععذا البيععت محععااًا أااد  )اليم ككه(فععال شععاهد فيععه علععا التجريععد؛ لّن  -الععذي أوادً  بعع  هععذً المريلععع
 . (20)الواد، فيكون الضمم يف   تذثَّر   عا ًدا علا اممماا 
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سعععاق هعععذا البيعععت تعععدليالً علعععا معععا شعععا  لعععدى  اععععع معععن اعتقعععاد أن  )أاب ىخلككك  الف ر ككك (وأغلعععب الظعععن أن 
"و  ن ا يطخل  ن ىخلكي اخلك اطع وا راا نف ً ك ، فكت ا تصك رم ش نفكم أحكدهم لإلن ان نف ن، نف  أتمًر ونف  تنثاً 

 فثذا شاهد علا  لأ. (21)رأاين ق ل ا< فين يؤا ع نفس   "

 ، و ثععر أن الكميععت ي ععت الوككععسععياق آخععر يف ثتا ععه    هععذا الشععاهد، يف )أبكك  ىخلكك  الف ر كك (و ععد أواد 
نفعع  تقععول: ا ععِت موضععع ثععذا، وأخععرى تنثععاً خععوز ال ععا د، وشععبثه  (،يككؤا ع نفسكك  )محععااًا وعلّععق عليععه  ععا اًل:    ولععه 

 . (22)ابلراعل امما ق ابلرعل   

هبععذا  )أيب ىخلكك  الف ر كك (  َُّريُّعع هكككككك(986)ابككُ  ىط كك  ولعععّ  هععذا مععا يف ععر لفظععع   أتنّعع    الععيت وصععت هبععا   
 عال:   وأمريلععع هععذا   –)محكك   واليسكك   (يف أ نععا  عرضععه  عرا ة  –البيعت، فبعععد أن  ثعر ا ععن ع يععع أمريلعع أيب علععل ال عا قع
 .وأواد  يت الكميت ال ا ق(23)–ثريمة، وأتنَّ  أ و علل يف هذا ااع   قول الشاعر   

 ا الق ععععععععععععععم مععععععععععععععن التجريععععععععععععععد يف هععععععععععععععذا ااوضععععععععععععععع ولععععععععععععععئن رت يشععععععععععععععر )أ ععععععععععععععو علععععععععععععععل الفااسععععععععععععععل( إالَّ إىل هععععععععععععععذ
فقد أشاا إىل أ  عام أخعرى يف مواضعع متفر عع معن م ّلفاتعه، ولكنعه رت يفعرد  عذا الفعن معن القعول اباًب، وهعو أهيعاًا يتحعّدث 

  لنععرى عنايتععه هبععذا الفععن وو وفععه   تكك ش الوككعععنععه يف أ نععا  تليلععه لععبعض الشععواهد دون أن ي ععميه، وه ععبنا نظععرة يف   
 : (24)شواهدً، ففل   ابب ممَّا ُيتلت فيه مع  هرز ااضااعع مع اتفاق اللفظ   أواد  ول )العشا( عند 

دا  فآلٌُت ال أرثً لها ِمن َكاللٍَة      وال ِمْن َحفًى َحتَّى تاُللًِ ُمَحمَّ

 علا  ال ع أوعه، ترّتب عن ث  وعه اختالز يف الداللع: ()تيق الفع )أب  ىخل ( مح  

، فيكعون  عد أسعكن (25)من فع  الديبع، ويف الفع  ضعمم الديبعع    )تيق (   وخ أن تكون التا  يف  –الول
 . (26)ضرواة  (تيق )اليا  يف 

   ععوخ أن تكععون التععا  الهقععًع فعععَ  ااخاطَععب  عععد الديبععع... وتكععون اليععا ُ للضععمم، والنععون  ذوفععع    –وال كك ل
 ، وهنا ال ضرواة.(27)

، (28) ععوخ أن تكععون التععا  للمخاطبععع، وااععع  هععمّل أال ِععَل، إالّ أنععه نععزَّل نف ععه منزلععع ااخاطععب      -وال  لكك 
 الفااسل، وتكون الضرواة إبسكان اليا . )أب  ىخل (فعلا هذا الوعه يكون التجريد الذي أولع  ه 

 والناور يف هذً التوعيثات يالهظ اآليت:

هيععث ميضععل السععلوب علععا ن ععق واهععد، فثععو يتحععّدث عععن ا تععه  ي ععتقيم مععع سععياق ال يععات الت ين كك  الول  -
  ضمم الدا ب، في م ن ق الكالم وفق ااتو ع مع وعود الضرواة، إ  يتحتم إسكان اليا  اليت هقثا الفتح.

حيععدث العععدول ابلسععلوب ابالنتقععال مععن الديبععع إىل اخل ععاب فتحععدث اافاععع ة السععلو يع،  وش الت ين كك  ال كك ل -
هعععن  ععاان  عععن هعععذا السععلوب و ولعععه تععععاىل:  -وإن رت ي عععمه –)أبككك  ىخلكك (ويكععون االلتفعععات الععذي أشعععاا إليعععه 
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َك َنْسَتِعيُ  َك نَكْعُةُد َوِإاي  ، ويف هذا العدول شل  معن اخليعال هيعث (9)  الف حت  اْهِدَ( الصَِّعاَط اْلُمْسَتِ  مَ  ﴿ِإاي 

)تيقككك ( تتحعععّول النا عععع إىل ثعععا ن عا ععع  ُياطبعععه الشعععاعر، ووفعععق هعععذا التوعيعععه ال توععععد ضعععرواة شععععريع فالفعععع  
 من وب حبمل وعالمع ن به هذز النون واليا  فاع . 

اا نعععث فتكععون الضعععرواة ويف التوعيععه الريالععث حيعععدث العععدول معععن الديبععع إىل اخل عععاب،  لكنععه خ عععاب ااععذّثر ال  -
 الشعريع ويكون التجريد.

وال ُيفععا أّن أاب علععل الفااسعععل ثععان د يًقعععا يف ترتيععب هععذً الوععععه؛ فقععد  عععدأ ابلوعععه ال ععوى العععذي ي ععم فيعععه  
السععلوب علععا ن ععق واهععد وفععق ااتو َّععع، وإن أجلعع  هععذا الشععاعَر إىل الضععرواة وعععع  التجريععد هععو اجلععواخ الخععم لنععه 

    اهتمااًل.التوعيه ال
ابلفععع   ()تكك ورلضععرواة هععن ُي ععتبدل الفععع  للبيععت اوايععع أخععرى ت يععد التوعيععه الول والتوعيععه الريالععث، وتنفععل ا

 فيكون التجريد دون ضرواة وفق التوعيه الريالث. (تيق )

 ، وهل  وله: ا ج أ يات العشا اليت سبق أن استشثد هبا يف ثتا ه  )أب  ىخل ( عد هذا يكرا 

 ت يق وداًعا أيثا الرع وه  

 و وله:

َرْت      وأنَت بٌن الَمْرِو والعاصرِ   أْرمً بِها البٌَِد إذا َهجَّ

ْم أن  هللا ىخلكي  كلِّ اك ٍا ق ل اْىخلَ ﴿ويعلق علا  لأ  ا اًل:   إّّنا يعى  ذلأ نف ه، وعلا هذا  را ة من  رأ: 
 . في ثِّد أن هذً القرا ة علا التجريد.(29)    قديع

 . (30) (هكككك;7، )ه  أب   ؤياواد  ول ا ذيل: مث ي

ماِل فإْن تكْن      هواَن الذي تهوى ٌُِصْبَن اْجتنابُها  َزَجْرَت لها طٌَر الّشِ

: إن تكن هواي الذي  وى تلأ، فقال: هواَب... وااع  ُي يُبِى، إالّ أنَّه أخرععه علعا لفعِظ اخِل عاب     تقديًر
عند خ عاب الشعاعر لنف عه أي التجريعد، وإن ثعان معنيًعا يف هعذا ال عياق حبعرز ااضعااعع ، فو ت (31)ثما  ال هواب   

 واختالز داللته مع اتاد لفظه.

ورت يثمع  هعرز ااضععااعع العذي عععا  يف لفظعع    ععوى   فالتعا  يف هعذً اللفظععع لي عت للمخاطععب،  ع  هععل   
 . (33) هككك(ك=9 )ا ط ئ وهو عندً مري   ول  (32)للدا ب اا نث دون ااخاطب   

 منعمة تصون إلٌن منها     كصونن من رداء شرعبً
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)فكككتن تيكك  هككك اك الكككبي يف  ولعععه  )هتكك ى(لععأ أيثعععا ااخاطععب: ثمعععا أن  ()تصككك ن، ولععي    أي ت ععون هعععل
 لي  لأ  . هت ى(

 هبععععععععععذا الفععععععععععن مععععععععععن القععععععععععول  أيب ىخلكككككككككك  الف ر كككككككككك (وعععععععععععرض هععععععععععذا البيععععععععععت يععععععععععدل علععععععععععا مععععععععععدى عنايععععععععععع )
  ااضععااعع  ععادً إىل اممععديث عععن التجريععد وإن رت تكععن التععا  يف شععاهدً دالععع علععا التجريععد، فاممععديث عععن   )التجعيككد(

ولكنثععا عععا ت صععحبع ثععاز اخل ععاب الععيت دلععت علععا ااطبععع الشععاعر نف ععه  شععك   ععد يلتععب  علععا ااتلقععل فععيظن أاععا 
 ظا ر.خل اب النف  وهل لي ت ثذلأ؛ فوّضح أ و علل هذا المر مقااًا عامًعا المريال والن

ومثمعا يكعن معن أمعر فقعد أداب أ عو علعل أن اخعتالز هعرز ااضعااعع  عن العتكّلم والديبعع واخل عاب  عد تعتّعب 
عليه مسع أسلو يع تتمرّي  يف جتريد ااتكلِّم من نف ه شخً ا آخر ي عنعه خيالعه ليخاطبعه، وهعذا االخعتالز يف الداللعع  عاد 

ن عان نف عه، وث نعه أداب معا حيد عه هعذا السعلوب معن  عيم تتععّدى هبعا اللدعع أاب علل إىل االست راد يف التمريي  اخاطبع اإل
 هدود اإلشااة إىل الت  م وخلق ال واة اخلياليع.

 : (34)هكك(>54ُ)ر ا ويف ابب من أ واب اممذز أواد  ول 

 ولالوا عهدناه وفً كّلِ لٌلٍة      ٌَُحلُّ به من طاِلِب العُْرِف راِكبُ 

عععه البيعععت وعثتعععن، إهعععدا ا أن يكعععون يف الكعععالم هعععذز   أااد اجلمعععع فحعععذز اليعععا  اللتقعععا  ال عععاثنن   ووعَّ
و عد ععا ت اوايعع العديوان إب بعات اليعا   (5) ك ر  امل  كد < ا يك   ﴿ ُمُِخل ك  الص كْ ِد  ، وعع   لأ مريع   ولعه تععاىل (35)
(36) . 

، أي حيع   عه (37)وف   فيه   أن يكون الراثب هعو ال العب   ( )أب  ىخل أما الوعثع الريانيع، وهل ما ُعى  ه 
اجلعااة إلهعداث التجريعد، و عاس  لعأ علعا  عو م:  تلقعا ) ِ كْ  ( من طالب الععرز طالعب، و عذلأ يكعون  عد توّسع   عععع 

 : (39)، ثما  اسه علا  ول العشا (38)من خيد السد، وتلقا  عمرٍو شجاًعا وعاِلًما   

َفُر" ٌؤبى الظُّالمةَ   منه النَّْوَفُل الزُّ

 :(40)وهو عجز  يت صدًا 

 أخو رغائَب ٌعطٌها وٌُْسؤَلُها

وميضل أ و علل يف سوق الشباً والنظا ر الدالع علا هذا النو  من التجريد وااما لع لقعول العشعا، فيجعع    
 :  (41)ي ت سيالً  )أيب  ؤيا(منه  ول

باُء وفٌِه العُْصُم أَْجناحُ    فمرَّ بِالطٌِر ِمْنهُ فاِعٌم َكِدٌر     فٌه الّظِ

فعععاعم الععذي يتضعععح معععن هععذا الشعععاهد أن التجريعععد ي ععح يف ثععع  موصعععوز سععوا  ثعععان ععععا الً أم غععم عا ععع ؛ فال
 . (42)  الذي مأل ث َّ شل    الكدا هو ال ي   و اإلفعام 
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 . (43)يريد من ال ي ، وااع  مرَّ هو    ( ن ) ع    ال   

 الذي سبق أن استشثد  ه يف ابب هذز ااضاز، وهو: هكككك(=>)التطلوعع  هذا ثقول 

 بنزوةِ لّصٍ بعد ما مرَّ ُمْصعٌَب      بؤْشَعَث ال ٌُْفلَى وال هو ٌَْمَملُ 

 . (45)، والشعث هو الذي تلّبد شعًر واغَّّب (44) ال:   وهو الشعث   

 والتجريد هنا ابلبا  اجلااة.

 :  (46)هككك(558)الفعز قمن ضمن شواهدً  ول ويف ابب آخر من اممذز ثان 

ٌْلٍَة               ُخدارٌٍَّة ٌــــْزداُد طوالً تماُمها ٌْـــَرْي أِرٌحاَء بِلَ  فَبِتُّ بَِد

 أُكابُِد فٌِها نفَس أْلَرِب َمْن مشى      أبوه ِلْنفسً ماَت عّنًِ نٌِاُمها

فععال ُيلععو مععن أن يريععد نف ععه  ععذلأ أو  ريبًععا إليععه ، وهععو  () أقككعش  كك   وككي أبكك ب لنفسكك ا مععع   ععال:   ف معع
، فععال  ععوخ الق ععم الريععا ؛ لنععه هععو ال يكا ععد هععمَّ نفعع  غععًم فريبععَت أنّععه يعععى نف ععه    . وال ُيفععا أن التجريععد يف (47)غععًم

 . (48) يت الفرخدق  د  ى علا الكنايع 

يعد إشعااات تعدل علعا عنايتعه  عه وإن رت يفعرد لعه اباًب، هذً المريلع وغمها أشاا فيثا أ و علل الفااسعل إىل التجر 
 عع  عععا   لععأ متنععا رًا يف  نععا  اهتجاعععه للقععرا ات القرآنيععع أو يف أ نععا  شععرهه ال يععات الشعععريع مشععكلع اإلعععراب، فكععان  

 التجريد. في وق شواهد واضحع علا  –إ ا صادز  را ة  رآنيع أو توعيًثا إعرا يِّا حيتم  التجريد -ثريمًا ما ي ت رد

و ععد اأينععا مععن خععالل الشععواهد الععيت عرضععناها أن التجريععد عنععدً ثععان يتخععذ أشععكاالً أسععلو يع اتلفععع، فمنععه مععا 
يكون مبخاطبع اإلن ان نفَ ه، ومنه ما يكعون ععن طريعق الكنايعع، ومنعه معا يكعون ععن طريعق هعرز معن هعروز اجلعّر العيت 

 ر إىل طرق صياغتثا مع عنايته هبا.تفيد التجريد، لكّنه رت ينظِّم هذً الشكال ورت يش

 هككك( < 6=7( التجعيد ىند )اب  ين 7
( ال عاااا السكةع، و تك ش الوكعع ا ج  شولَّت هذً ال وال والشواهد متنا رة يف ثتايب أيب علل الفااسل )

ونبّعععه إىل أنَّ أاب علعععل  " ابش التجعيكككد "،مسّعععاً  اخلصككك   إىل أن ععععا   تلميعععذً ا عععن ععععىِّ العععذي أفعععرد  عععا اباًب يف ثتا عععه 
، و عد هعّدد ا عن ععى معع  (49)الفااسل   ثان  ه غرً  معنًيا ورت يفرد له اباًب، ولكّنه ومسه يف  عض ألفاوه هبعذً ال عمع   

هعذا الفعن مععن الكعالم  قولععه:   ومعنعاً أن العععرب  عد تعتقععد أنَّ يف الشعل  مععن نف عه مععع  آخعر، ث نّععه هقيقتعه و  ععوله. 
 . (50) لأ إىل ألفاوثا اا عقدت عليه معانيثا   و د  ري 

ععًحا موضعع الشعاهد، ففععل  عو م:   لععئن )أيب ىخلكك (، و ععد هعذا عععا   شعواهد    وفّ ع  القعول فيثععا شعااهاً وموضِّ
لقيعت خيععًدا لتلقعن منععه السعد، ولععئن سع لته لت عع لن منعه البحععر. فظعاهر هععذا أن فيعه مععن نف عه أسععًدا وحبعرًا، وهععو عينعه هععو 

 . (51)سد والبحر ال أن هناب شيئاً منف اًل عنه وممتاخًا منه   ال
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مث غععاير  ععن هععروز اجلععر الععيت يكععون هبععا التجريععد فقععال:   و ععد ت ععتعم  البععا  هنععا فتقععول: لقيععت  ععه السععد،  
، وعع  من  لعأ م ع لع الكتعاب   أّمعا أ عوب فلعأ منعه أب، أي (52)وعاوات  ه البحر، أي لقيت  لقا ل إّ ً السد   
، وععع  معن  لعأ  ولعه (53)معن   سععع الكعالم    هكككك(4>5)  ة ي  لأ منه أو  ه، أو مبكانه أب   وهذً اا  لع عّدها 

فك نّععه عععع  يف  ،(54) ععال   وهععل نف ععثا داا اخللععد    (>6، ا يكك   كك ر  فصككخله) ﴿ هَلُككْم ِف َهكك  َ اُر اخْلخُْلككِد  تعععاىل: 
 الداا دااًا أخرى، و ثر  ول الخ  : 

 أفاءت بنو مروان ظلًما دماءنا      وفً هللا إن لم ٌعدلوا حكم عدل

وو ععت عنعععد هعععذا الشععاهد ليبحعععث يف  نيتعععه العميقعععع متعع وِّالً فيعععه تنزيًثعععا ف سعععبحانه عععن أن يكعععون ورفًعععا، فقعععّدا  
 . (55)، أي يف عدل هللا عدل َهَكم عدل   مضافًا  ذوفًا   فثو إً ا علا هذز ااضاز

 ومضا يف إيراد شواهد أيب علل، فجا   قول الخ  : 

 بنزوة لّص بعد ما مر مصعب      بؤشعث ال ٌفلى وال هو ٌَْمَملُ 

 . (56)  وم عب هو نف ه الشعث   

 :  ، ه(ق 4:طعف  ) و ول 

 َخِدرجازت البٌَِد إلى أرُحلنا      آخَر اللٌِل بٌَعفور 

 . (57) ال :   وهل نف ثا اليعفوا   

  ابب مشعاهبع مععا  النحعو  ،  عال يف، هعو معن ازعاخ العذي ثريعر هعمل ععرى جمعرى اممقيقعع(58)واليعفوا: الظف 
مععا  اإلعععراب   معلًِّقععا علععا هعذا البيععت:   أي  شععخص أو إبن ععان مريع  اليعفععوا وهععو واسععع ثريعم، فلمععا ثريععر اسععتعما م 

اخ اسععتعم  اسععتعمال اممقيقععع واسععتمّر ، واتععألّب جتععاوخوا  ععه  لععأ إىل أن أصععااًو ث نّععه هععو الصعع  واممقيقععع، إّ ً وهععو جمعع
 . (59)فعادوا فاستعملوا معناً لصله... وهذا من ابب تدايج اللدع   

 ويف تعليق ا ن عى هذا داللع علا شيئن: 

ر اخليعععال فيعععه معععع خيعععال آخعععر فتتضعععاعت القيمعععع أن التجريعععد ال ميتنعععع أن أييت يف شعععك  جمعععاخ يتضعععاف –الول
 الت  ميع لل واة.

التشععكي  الععدا ري الععذي  ععد يشععك   عععض السععاليب العر يععع هيععث ينتقعع  السععلوب مععن اممقيقععع إىل  –ال كك ل
ازعاخ، مث يُعْ لَعت ازعاخ هعمل ي عم م عاوً  دالليِّعا للحقيقعع، مث ي عاد يف شعك  عديعد ليععود جمعاخًا؛ هنعا يعرى التجريعد نوًعععا 

ا ن ععى علعا ثريعم معن ال عوا القا معع يف  نيتثعا العميقعع علعا من االت ا  يف اللدع مرادفًا للمجاخ ، وهذا أمر  ري عند 
)قك ل  ي الع ك  ااشاهبع، سوا  ما ثان منثعا يف شعك  اسعتعااة أم يف شعك  تشعبيه و عذا ععع  معن ابب   تعداج اللدعع   

 . (60)هكك(;55
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 ورمٍل كؤوران العذارى لطعته      إذا ألبسته المظلمات الحنادس

ع ن مريع  هعذً الفعرو  إىل   أاعا يف هعال اسعتعما ا علعا فرعيتثعا أتيت مع تا الصع  اممقيقعل وا ن عى يُعْرِععع ُّكُّ
 . (61)ال الفر  التشبيثل   

  عند ا ن عى يف مري  هذً الشواهد هو ت وا ازاخ الذي يعتّعب عليعه معا عُعِرز يف علعم  " تدر  الخل  وعبااة 
 .ديث ابلت وا الداليلاللدع امم

فإن تداج اللدع عند ا ن ععى ال يقعت عنعد هعّد ت عّوا ال عواة التشعبيثيع،  ع  يععم ليشعم  ومثما يكن من أمر 
اسععتخدام هععروز ااعععا  يف إهععالل  عضععثا  عع  اآلخععر يف الداللععع، وثععذلأ اإلعععالل واإل ععدال، وغععم  لععأ مععن م ععا   

 . (62) مسّاً تداج اللدع لذلأ ابابً  )اب  ين (اللدع ااتعلِّقع أبصوا ا وصرفثا وحنوها وداللتثا، و د أفرد 

وععرز مريع  تشعبيه  ي الرُّمعع ال عا ق عنعد البالغيعن ااتعع خرين  قلعب التشعبيه، هيعث تُعْ لّعت ال عواة هعمّل تفقععد 
شحنتثا ازاخيع، فيقلب ااتكلم اابد  التشبيه لي بح الص  فرعاً والفر  أصاًل، فت تعيد ال واة طالو ا و ريقثعا ومعن مث 

إىل مععا أضععافه   التجريععد  إىل هععذً ال ععواة مععن جتديععد رت يقععت عنععد    )ابكك  ينكك (ا وأصععالتثا، ولقععد تنبععه ت ععتعيد أت مهعع
امعرأة أخعرى يف  )الظة ك (تداج اللدع      صنع ال واة ااواخيع اليت امستثا هذً   البا   التجرديعع لت عنع معن ااعرأة اليعفعوا 

 )ظة  (.داخلثا، هل يعفوا آخر 

إىل نو  آخر من أنوا  التجريد وهو   أن ُياطب اإلن ان منثم نف ه، همل ث اا تقا له  )اب  ين (مث أشاا 
 (ق ل اىخلم)، وعبااته هنا تكاد تكون م ا قع لعبااة أيب علل عند تعليقه علا  را ة  محزة والك ا ل (63)أو  اطبه   

(64) . 

 واستشثد ا ن عى مبا أوادً أ و علل من  ول )العشا(:

 وداًعا أٌها الرجل وهل تطٌك

 أبمريلع للتجريد نصَّ فيثا ااتكلم علا لفظ النف ، وهل  وله: )اب  ين ( عد هذا عا  

ٍ الق     وكّل اثنٌن إلى افتراق ًّ  ٌا نفس صبًرا كل ح

 . (65)ق هككك ( >5) ه  الن ب   البب  ل و ول اآلخر 

 ولم ٌصدِ لالت له النفس إنً ال أرى طمعًا      وإّن موالن لم ٌسلم 

" وهععععذً صعععععواة عز يعععععع معععععن صععععواة ثليعععععع امسثعععععا النا دعععععع اعرثععععع  عععععن ثعععععالب صعععععا د و ععععوا وهشعععععل، أمعععععا العععععذي 
 :  م(>568)التربيككككككككككككككككك ي أهعععععععععععععععععد ثعععععععععععععععععالب ال عععععععععععععععععيد،  عععععععععععععععععال  " وااككككككككككككككككك  "هعععععععععععععععععوق لكككككككككككككككككه لككككككككككككككككك  الكككككككككككككككككنفم "

 –عععععععادة -. وثلمععععععع ُّرييعععععع  أتيت لععععععدى القععععععدما (66)أي هّد تععععععه نف ععععععه هبععععععذا   )ق لككككككه لكككككك  الككككككنفم    ككككككل(   و ولععععععه 
 )ابكككككك  ينكككككك (رادفععععععع لل ععععععواة الفنيععععععع، ويتضععععععح مععععععن خععععععالل البيععععععت أّن التجريععععععد لععععععي  مق ععععععوااً علععععععا اإلن ععععععان، وأّن م
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 .)أيب ىخلككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  الف ر ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك (الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععذي سعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاا علعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا اعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععج أسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتا ً 
رت يق ععععععر التجريعععععععد علعععععععا اإلن عععععععان، ومعععععععن مث ال معععععععع  العععععععععاض ا عععععععن ال عععععععم علعععععععا أن   عععععععيص    لعععععععأ ابإلن عععععععان 

؛ فثععععععذا الشععععععاهد (68). وأّن اإلن ععععععان لععععععي    اتً ععععععا هبععععععذا ااععععععع  الكععععععامن دون غععععععًم مععععععن امميععععععواات   (67)ابطعععععع    
علععععا ااريععع  ال ععععا ر ابلععععرد  الفخلكككيف الككككدا عيمععععا اعععععض عليععععه، و عععد تكّفعععع  صععععاهب فهككككككك(  74:ىخلككككي )ابكككك  ال كككريعععرد 

مق عععععوا علعععععا اإلن عععععان فقععععع ... علعععععا اعععععععاض ا عععععن ال عععععم هعععععن  عععععال:   إن )أاب علعععععل( رت يعععععرد أن هعععععذا االسعععععتعمال 
 :  )أيب  ؤيا( قول  )أيب ىخل (، وسبق أن  ّينا يف استشثاد (69)وإّنا صرّح ابإلن ان لنه الشثر   

 فمّر بالطٌر منه فاعم كدر

 .(70)ثيت عرد من ال ي  سيالً آخر، وهو لي  إبن ان 

 ومرّي  ا ن عى   قول أعرايب  ت  أخًو ا ًنا له:

 وتعزٌة      إحدى ٌديَّ أصابتنً ولم تُِردِ ألول للنفس تؤساء 

ولعععّ  يف الععنص علععا لفععظ الععنف  يف اخل ععاب إشععااة مباشععرة إىل مععا سععبق أن  ثععراً ممّععا شععا  لععدى  اعععع مععن 
، وهععو اعتقععاد ذععد عععذوًا ممتععدة إىل خمععن  ععدمي إىل الفالسععفع (71)اعتقععاد أن لإلن ععان نف ععن، نفعع  أتمععًر ونفعع  تنثععاً 

 . (72)النف  عن اجل د  ف( ق ;Platon- 78)أفيط ن اليوان منذ ف  

)أيب و ععه يف ابب خعاب  عه معن ثعالم  –علعا هعّد عبااتعه –إن ما استقرأً ا عن ععى وأنِعَق لعه تير  ال  ل<
هععو مععا اسععتقّرت عليععه البالغععع العر يععع، فلععم يععزد البالغيععون شععيًئا إىل هععذا الضععرب مععن السععاليب العر يععع  –ىخلكك  الف ر كك (

ثاسععتخدام الع ععت يف مريعع   ععو م:   مععرات ابلرععع  الكععرمي،   )ابكك  ينكك (عععض الشععواهد الععيت ال  ععرج عّمععا أطّععًر سععوى  
، (73)والن مع اابااثع والعارت التقل... وهذا الع ت يشعر أبنه ع ت تدعاير، معع أن ااع عوفن  عا الرعع  الكعرمي نف عه   

وث  ما فعله البالغيون فيما  ععد هعو ت عنيت هعذا الفعن معن فنعون القعول ضعمن   علعم البعديع   العذي هعّدًو أبنّعه   العلعم 
، غعم اوعرين إىل أنععه (74)العذي يععرز  عه وععًو ت عن الكعالم  ععد اعايعع ت بيقعه علعا مقتضعا اممعال ووضعوح الداللعع   

ذا الشعك  العذي توويت طا ات اللدع وإمكاا ا الفنيع إلاثاة ااتلقعل هبع يف مري  هذً الساليب تتجلا  داة ااتكلم علا
؛ ليكعون فععاعالً  ععت يع معن خال عا الدععوَب يف العمعقلععذي ُيفعل يف عمقعه أشععيا  ال تُعَععّد وال ُتَعّد ، ياي فعو علعا ال ع ح 

خهععا، ليولِّععد التعع  ُم إ ععداًعا عديععًدا يتعععداً إىل فععأِّ امو دوًا عنععد هععدود فثععم الرسععالع،  عع   يف العمليععع اإل داعيععع، وال يقععت
 ولتكون الرسالع مريمًا م  ِّرًا.

 أهم نت  ج الةح  
 التجريد أسلوب من أساليب القول تتعّدى  ه اللدع هدود اإلشااة إىل الت  م. -5
يبعع  أسععلوب التجريععد علععا اخليععال اخلععاّلق الععذي تكمععه اإلاادة الواعيععع؛ ومععن مث هععو صععواة فنيععع، ويف ال ععواة  -6

 يكون أوسع جمال لالختياا الذي هو أوضح من لقات الدااسات السلو يع.



 MIU Journal – V 11 JUNE 2020           11العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                
 

 

 017 

)أيب ىخلك  الف ر ك ( هو أول من أفرد اباًب للتجريد يف ثتا ه اخل عا ص  عع فيعه معا تنعا ر معن ثعالم  )اب  ين ( -7
لفعظ  يف  نا  ثتبه وثّرا شواهدً، ورت يضت إليثا شيًئا يذثر سوى معا ثعان معن شعواهد نعص فيثعا الشععرا  علعا

 النف .
مععا يععدهض  -)أيب ىخلكك (الععذي سععاا علععا اععج أسععتا ً )ابكك  ينكك ( وشععواهد  )أيب ىخلكك  الف ر كك (يف شععواهد  -8

   ر التجريد علا اإلن ان فق . )أاب ىخل  الف ر  (ادعا  ا ن ال م أن 
أصعحاب ُصنّت هذا السلوب من القول منذ تق يم البالغع علا علومثعا الريال عع ضعمن علعم البعديع العذي اآً  -9

هذا التق يم خخرفًعا خا عًدا، معع معا حيفع   عه التجريعد معن صعوا خياليعع، معع تنعوّ  أشعكاله يف ال عياغع ومعا يعتّعب 
 عليثا من  يم أت ميع.

 رت تضت البالغع فيما  عد ا ن عى سوى  عض الشواهد اليت ال  رج عّما أطًّر من أشكال  ذا السلوب. -:
فنععون القععول اأينععاً عععديرًا ابلتق ععل والبحععث عععن عععذوًا يف الدااسععات  و عععد، فثععذً دااسععع أتصععيليع لفععن مععن -;

اللدويعع والنقديعع، ال عّد  عا معن تكملعع يف حبعث ت بيقععل يقعت عنعد شعواهد هعذا السعلوب العذي صعنفته البالغععع 
 التقليديع ضمن علم البديع؛ لنقرأها وفق  ناها العميقع. وهذا ما سنحاول إذاًخ إب ن هللا يف حبث م تق .
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