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  التوريــــة

ورد يف السرية العطرة أّن رجالً لقي النبّي صّىل هللا عليه وسلّم وأبـا بكـر الصـديق ريض هللا :  مدخل مقرتح
عنه وهام مهاجران يف طريقهام من مّكة إىل املدينة ، وعرف الرجـل أبـا بكـر الصـديق ومل يعـرف رسـول هللا عليـه 

وفهم الرجل أّن هـذا ) .  هاٍد يهديني السبيل: ( موّرياً وصادقاً الصديق فسأل الرجل أبا بكر من هذا ؟ فأجاب .  وسلّم 
الـذي يهـديني إىل ) هـاد ( دليل يدّل أبا بكر يف الصحراء عىل قصده املنشود ، بينام قصد الصديق ريض هللا بكلمـة 

   33 .النور واإلميان ويدلّني عىل السبيل القويم يف العقيدة والسلوك 
إّن النبي صىل هللا عليه وسلّم قـال ) : (( يهديني السبيل : ( واية له سبب قول أيب بكر وبني ابن سعد يف ر  
هـاد : ( باغي حاجة ، فـإذا قيـل مـن هـذا معـك ؟ قـال : ، فكان إذا سئل من أنت قال ))ألُه الناس عني : أليب بكر 
وكان أبو بكر رجالً معروفـاً يف النـاس (  :عند الطرباين  -ريض هللا عنهام  -ويف حديث أسامء بنت أيب بكر ) . يهديني 

 يريد الهداية يف الدين ويحسبه اآلخر دلـيالً) هاٍد يهديني : ( من هذا معك ؟ فيقول : فإذا لقيه الٍق يقول أليب بكر 
( .. *  

  ما نوع هذا األسلوب يف عرف البالغيني ؟  وما ضابطه ؟  
( اإليهـام والتوجيـه والتخيـري ، ولكـن لفظـة           :  من فنون البديع املعنوّي ، ويقـال لهـا أيضـاً  التورية

: وّريـت    الخـرب : أوىل يف التسمية لقربها من مطابقة املسّمى ، ألنّها مصدر وّرى بتضعيف الـراء ، يقـال ) التورية 
  .جعلته ورايئ وسرتته وأظهرت غريه ، كأّن املتكلم يجعله وراءه بحيث ال يظهر 

هي أن يذكر املتكلم لفظاً مفرداً له معنيان ، قريـب ظـاهر غـري مـراد ، وبعيـد :  جال البديعوالتورية يف اصطالح ر 

  34 .خفي هو املراد 
  أنـواع التوريـة

ورد يف خزّانة ابن حجة وأنوار الربيع ومطّول التفتازاين وبعض املؤلفات البالغيّة املعـارصة تقسـيم للتوريـة 
ك لتجدين األمثلة ذاتها يف جميع تلك املؤلفات واألقسـام التـي قّررهـا هـؤالء فيه يشء من التعقيد والتكرار ، بل إنّ 

واملرشحة ، واملبينة ، واملهيأة ، ونكتفي بتعريـف النـوعني األولـني ألنهـام , املؤلفون وهي أقسام أربعة هي املجرده 
  .أكرث شيوعاً 

  املرشحة املجردة

، واملوّرى  وهي التي تتجرد عاّم يالئم كالٍّ من املُوّرى به
   . عنه

وهي التي تتضمن ما يالئم املـوّرى بـه ، إّمـا قبـل التوريـة أو 
  .بعدها 

و سنقترص عىل الشواهد  األدبيّة الرفيعة التي تتصف بالعفويّة ، وتلوح عليها أمارات الصـحة والعافيـة، أو 

  35. تظهر فيها الطرفة األدبية املفرحة ، دون اإلفراط يف بيان نوعها 
  نشأتـها 

مل تسلط كتب البالغة العربيّة األضواء عىل التورية يف مفهوم الفقهاء ، ومراتبها من حيث الحرام والحـالل ، 
ومن حيث الرضورة واالستغناء ، ومن يقرأ الشواهد الحافلة يف كتب البالغة يعتقد أنها زينة لفظية نشأت عـىل يـد 

  .املتقدمني من البلغاء 
ورد عىل لسان نبيّنا محمد صىل هللا عليه وسلّم ، كام أشار إليهـا القـرآن يف  والحقيقة أّن التورية فّن عريق

وقد ارتبطت مع الكنايـة عنـد األمئـة باسـم املعـاريض وتـارة  -وسأذكر ذلك إن شاء هللا  -)  104( سورة البقرة آية 
  .   -بإذن هللا  -وسأتناول رشح ذلك بالتفصيل يف الجزء القادم . باسم الحيل 

فإننا نرى املتقدمني من األدبـاء مل يحفلـوا كثـرياً . لقينا نظرة عىل نشأة هذا النوع من البديع املعنوّي وإذا أ 
  .وإّن املرء ليحس فيام يلقاه منها يف أدبهم أنّها كانت تقع لهم عفواً من غري قصد . بالتورية 



    88  

ظاهر ، ولكّن التحقيـق يظهـر أّن ويقال إّن املتنبي هو أّول من التفت إليها واستخدمها يف شعره عىل نحو 
شعراء البديع يف العرص العباّيس األول والثاين من أمثال أيب نواس ومسلم بن الوليد وأيب متّـام والبحـرتّي قـد سـبقوه 

  .إليها 
ثّم أخذ االهتامم بها يزداد شيئاً فشيئاً ابتـداء مـن عرصـ املتنبـّي حتـى وصـلت إىل عرصـ القـايض الفاضـل 

ومـن ثـّم جـاراه فيهـا شـعراء مرصـ .  استعاملها يف شعره ونرثه إىل الحّد الذي لفت األنظار إليهـا فتلقفها وتوسع يف
والشام خاصة يف عرصه وبعد عرصه ، وقد أّدى اإلعجاب بها واملبالغة يف استعاملها واإلكثار منهـا والتكلـف فيهـا إىل 

  :لفظية ينطبق عليها قول القائل  إفساد الكثري من أدب املتأخرين وإحالته إىل رياضة ذهنيّة وحيل

  36وما مثله إال كفارغ بندق   خيل من املعنى ولكن يفرقُع 

  :املعاريض 
التورية فن قديم عريق وليس زينة لفظية كام يراها علامء البديع ، فقد ورد يف السّنة النبويّة أحاديث عن 

  .  النبي صىل هللا عليه وسلّم كان يوّري فيها جاّداً ومازحاً 
وكان رسول هللا صىل هللا عليه وسلّم قلّـام يريـد غـزوة يغزوهـا إالّ وّرى بهـا : (( فعن كعب بن مالك قال  

.فتح الباري برشح صحيح البخارّي ) 3030( صحيح )) . بغريها 
*
   

 -سرت ، وتستعمل يف إظهار يشء مع إرادة غريه ، وأصله من الوْري )) وّرى (( معنى : قال الحافظ يف الفتح 
هـو يف الحـرب أخـذ : وهو ما يجعل وراء اإلنسان ألّن من وّرى بيشء كأنّـه جعلـه وراءه ، وقيـل  -بفتح ثّم سكون 
أحدهام أقـرب مـن اآلخـر ، فيـوهم إرادة القريـب : والتورية أن يذكر لفظاً يحتمل معنيني :وقال . العدّو عىل غرّة 

  .وهو يريد البعيد 
يـا : فقد جاءته امـرأة ، فقالـت .  م ومزاحه عامة كانت من هذا الباب ومعاريض النبي صىل هللا عليه وسلّ 

وهل الجمل : ال تطيقني ، فقال لها الناس : قالت  ))أحملك عىل ولد الناقة  ((: احملني عىل جمل ، فقال !! رسول 
  .رواه أبو داود والرتمذي وقال صحيح غريب !! إالّ ولد الناقة 

يـا رسـول : جاءت امرأة فقالت:  61ص /  1التميمي ، يف الطبقات السنية جقال تقي الدين بن عبد القادر 
فولّت املرأة تبيك ، فقال صـىل )) يا أّم فالن ، إّن الجّنة ال يدخلها عجوز : (( ادُع هللا أن يدخلني الجّنة ، فقال !! هللا 

فجعلنـاهّن  * إنّـا أنشـأناهّن إنشـاء  : ىل يقولأخربوها أنّها ال تدخل الجنة ، وهي عجوز إن هللا تعا: (( هللا عليه وسلّم 

   .حسنه األلباين ))  الواقعة  35  ،36  ،37 أتراباً  عرباً  *أبكاراَ 

يـا رسـول هللا ؛ : ( قـالوا : قال  -ريض هللا عنه  -وقد ساّمه النبي صىل هللا عليه وسلّم حّقاً ، فعن أيب هريرة 
  .  قال الرتمذي حديث حسن صحيح.  )) حّقاً ال أقول إال ((: قال ! ) إنّك تداعبنا ؟

  .وقد كان يقول ذلك يف املزاح من غري حاجة إليه 
  .وهذا كلّه من التأويل و املعاريض ، وأكرث معاريض السلف ، كانت من هذا  

  . صحيح البخاري)) الكذب ؟ ] من [ أما يف املعاريض ما يكفي املسلم :(( وروي عن عمر أنه قال 

املعـاريض ال تـذم خصوصـاً إذا ) (  63األنبيـاء (    بل فعله كبريهم هذا  : لجوزي يف قوله تعاىل وقال ابن ا

  ) . احتيج إليها 
  ) .لهم كالم يتكلمون إذا خشوا من يشء يدرءون به عن أنفسهم : ( وقال النخعّي 

لم أّن هذا البـاب مـن أهـّم اع((  338لإلمام النووّي باب التعريض والتورية ص  ) األذكار ( وجاء يف كتاب 
األبواب ، فإنّه مام يكرث استعامله وتعّم به البلوى ، فينبغي لنا أن نعتني بتحقيقه ، وينبغي للواقف عليه أن يتأمله 
ويعمل به ، وقد قّدمنا ما يف الكذب من التحريم الغليظ ، وما يف إطالق اللسان من الخطر ، وهذا الباب طريق إىل 

أن تطلق لفظاً هو ظاهر يف معنى وتريد به معنـى آخـر : ، واعلم أّن التورية والتعريض معناهام السالمة من ذلك 
فـإن دعـت إىل ذلـك : قـال العلـامء. يتناوله ذلك اللفظ ، لكّنه خالف ظاهره ، وهـذا رضب مـن التغريـر والخـداع 
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وإن مل يكـن   فال بأس بالتعريض مصلحة رشعيّة راجحة عىل خداع املخاطَب أو حاجة ال مندوحة عنها إالّ بالكذب
، هـذا  حرامـاً وليس بحرام ، إالّ أن يتوصل به إىل أخذ باطل أو دفع حّق ، فيصري حينئـذ  مكروهيشء من ذلك فهو 

  )) .ضابط الباب 
زعمهم أّن املعاريض نوع مـن ( البن قيّم الجوزيّة باب ) إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان ( وجاء يف كتاب 

  :الحيل ثالثة أنواع . (( 572ص) الحيل 
  )كالخداع يف الحرب ( . هو قربة وطاعة ، وهو من أفضل األعامل عند هللا  نوع

ح فعلـه عـىل تركـه أو عكـس ذلـك تـابع  ونوع هو جائز مباح ، ال حرج عىل فاعله ، وال عىل تاركه ، وتَـرَجُّ
  )كنامذج األشعار املدروسة ( . ملصلحته 

من إلسقاط ما أوجبه ، وإبطـال مـا رشعـه ، وتحليـل مـا  هو ُمحرَّم ومخادعة ونوع هلل تعاىل ورسوله ، متضِّ
نعـم قـد : كأن يسـأل والـد ابنـه هـل صـليت ؟ فيجيـب ( . وإنكار السلف واألمئة وأهل الحديث إمّنا هو لهذا النوع . َحرَّمه 

  ) من سورة البقرة  104انظري تفسري اآلية ( ،  )صليت وقد وّرى بالصالة عىل النبي صىل هللا عليه وسلّم عن الصالة املكتوبة 

إطالقهـا  فإّن الحيلة ال تُذم مطلقاً ، وال تحمد مطلقاً ، ولفظها ال يشعر مبدح وال ذم ، وإّن غلـب يف العـرف
  .عىل ما يكون من الطرق الَخفيَّة إىل حصول الغرض ، بحيث ال يتفطن له  إالّ بنوع من الذكاء والِفطنة 

لفظ الخداع ، فإنّه ينقسم إىل محمود ومذموم ، فإّن كان بحّق فهو محمود ، وإن كان بباطـل : ونظري ذلك 
  )وكذلك املكر والكيد . ( فهو مذموم 

وقولـه يف الحـديث الـذي .  أخرجـه البخـاريّ )) الحرب خدعـة : (( قوله صىل هللا عليه وسلّم :  املمدوحومن 
رجل كذب عىل امرأتـه لريضـيها، ورجـل : ىل ابن آدم ، إالّ ثالث خصال كّل الكذب يكتب ع: (( رواه الرتمذّي وغريه 

  *)) كذب بني اثنني ليصلح بينهام ، ورجل كذب يف خدعة حرب 
أهل النار خمسة ، ذكر منهم رجالً ال يصبح وال مييسـ  ((: الذي رواه مسلم يف صحيحه  املذمومومن النوع 

يخـادعون هللا والـذين آمنـوا ومـا يخـدعون إالّ أنفسـهم ومـا  :  وقولـه تعـاىل ))إال وهو يخادعك عن أهلك ومالك 

  … األنفال  62 وإن يريدوا أن يخدعوك فإّن حسبك هللا ، وقوله تعاىل  البقرة  9يشعرون

أنّه يظهر قوالً أو فعالً ، مقصوده به مقصود صـالح ، وإن كـان ظـاهره خـالف مـا فال إشكال إذا ُعرِف ذلك ، 
  .نت فيه مصلحة دينية ، مثل دفع الظلم عن نفسه ، أو غريه ، وإبطال حيلة محرّمة قصد به ، إذا كا

فيصري مخادعاً هلل ، كائداً لدينـه . أن يقصد بالعقود الرشعيّة غري ما رشعها هللا تعاىل ورسوله له :  وإمّنا املحـرّم
  )يلة ، وإسقاط الذي أوجبه ، ماكراً برشعه فإّن مقصوده حصول اليشء الذي حرّمه هللا ورسوله بتلك الح

  : أمثلة تدل عىل الذكاء وحسن الترصف يف استخدام التورية

ورد يف السرية النبويّة حيث روي أن رسول هللا صىل هللا عليه وسلّم كان سائراً بأصـحابه يريـد بـدراً ، وكـان 
حرب ، أو خشية أن يعلم أبـو يحرص عىل أال يشيع خرب سريه ، وال مكانه ، خشية أن تعلم قريش بذلك ، فتستعد لل

فلقيهم أعرايّب فسـأل .. سفيان وهو قائد الحملة التجاريّة القادمة من الشام إىل مّكة بالخرب ، فيهرب إىل غري طريق 
فأخذ الرجل يفّكر ويقول من ماء ، من ماء . نحن من ماء :  موّرياً وصادقاً مّمن القوم ؟ فأجاب صّىل هللا عليه وسلّم : 

إنّـا : وكـان الّنبـي صـّىل هللا عليـه وسـلّم أراد أن يقـول . مـاء : الكلمة ليتذكر أي قبائل العرب يقـال لـه ويرّدد … 

  األنبياء  *30وجعلنا من املاء كّل يشء حيّ  مخلوقون من ماء ، أخذاً من اآلية القرآنيّة  

هـدأت نفسـه ، ) : طلحة  زوج( كيف الغالم ؟ قالت أم سليم : فقال ) وهو ال يدري ( مات ابن أيب طلحة 
  . وظّن أنها صادقة . وأرجو أن يكون قد اسرتاح 

مشعر -بفتح الفاء  -فإّن أبا طلحة فهم من ذلك أن الصبي املريض تعاىف ، ألّن قولها هدأت نفسه والنَفس 
وأرجـو ( قولها  بالنوم ، والعليل إذا نام أشعر بزوال مرضه أو خفته ، وأرادت هي أنه انقطع بالكلية باملوت ، وذلك

فهم منه أنه اسرتاح من املرض بالعافية ، ومرادها أنه اسرتاح من نكد الدنيا وأمل املرض ، فهـي صـادقة ) أنه اسرتاح 
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ظـّن أنهـا ( فمـن ثـّم قـال الـراوي  )زوجهـا ( فهمه أبو طلحة  باعتبار مرادها ، وخربها بذلك غري مطابق لألمر الذي
ورّت أم سـليم خوفـاً  [  باب املعاريض مندوحة عن الكذب فتح البار ي يف صحيح البخـاري 116.  أي باعتبار ما فهمه هو) صادقة 

  . ]عىل زوجها من الصدمة لو ألقت الخرب مبارشة بال متهيد 
أن يعينهـا ،  وذكر هشام بن حّسان عن ابن سريين أن رجالً كـان يصـيب بـالعني فـرأى بغلـة رشيـح فـأراد  

  ]يصفها بالكسل حتى يبعد عنها العني [ إنّها إذا ربضت  مل تُقم حتى تُقام : فقال . ففطن له رشيح 

  .أن هللا سبحانه هو الذي يقيمها : وإمّنا أراد .  -وسلمت بغلته  -أف أف : فقال الرجل 
إن : إذا خرجنـا مـن عنـده يقـول  فكّنـا. كنّا نأيت إبراهيم وهو خائف من الحجـاج : وقال عقبة بن املغرية 

واعنوا أنكم ال تـدرون . ُسئلتم عني وُحلّفتم ، فاحلفوا باهلل ما تدرون أين أنا ، وال لنا به علم ، وال يف أي موضع هو 
  .وقد صدقتم . أي موضع أنا فيه قائم أو قاعد 

يعود ، فـرتك نعلـه وخـرج، ثـّم وأحرض الثورّي إىل مجلس املهدي ، فأراد أن يقوم ، فمنع ، فحلف باهلل أنّه 
  . إنه عاد فأخذ نعله : أمل يحلف أنّه يعود ؟ فقالوا : رجع فلبسها ، ومل يعد ، فقال املهدي 

  .وليس مذهب من مذاهب األمئة املتبوعني إالّ وقد تضمن كثرياً من مسائل الحيل : قالوا 
املهنـا كـان عنـد أحمـد هـو واملـرزوي  فأبعد الناس عن القول بها مالك ، وأحمد ، ومع ذلك فقـد قيـل إنّ 

وجامعة يتدارسون ، فجاء رجل يطلب املرزوي وهو عنده ، ومل يـرد أن يخـرج إىل السـائل حتـى ال يفوتـه الـدرس، 
وهللا ! . يريد ليس املـرزوي يف كّفـه فلـم ينكـره عبـد هللا ؟ . ليس املرزوي ههنا : فوضع مهنا أصبعه يف كّفه ، وقال 

  أعلم
  :تورية أيضاً ومن أمثلة ال

لو سأل شخص ظامل شخصاً عن رجل مظلوم ؟ وخيش لو أنه أخرب عن مكانه أن يـبطش بـه  ، وّرى السـائل 
ه مل يقطعه رئته ، وهذا صحيح يف اللغة ، أو يقصد بقلبـه زمانـاً معينـاً أو مكانـاً معينـاً مل ما رأيته و قصد أنّ : بقوله 

. ال أجرحه ألن الكلم يـأيت مبعنـى الجـرح  : ى لن أكلّمه ، وقصد ورّ : ناً يره فيه ، وكذلك لو استحلفه أن ال يكلم فال 
  .ل بأنّه صدقة من هللا عليه تأوّ . ماله ، أو ما ميلكه صدقة  أو استحلفه بأّن كّل 

  .يش إىل بيت هللا ، نوى مسجداً من مساجد املسلمني وإن استحلفه بامل
  .نوى بالصوم اإلمساك عن الكالم ميكنه اإلمساك عنه سنة أو دامئاً . وإن استحلفه بصوم سنة 

نـوى أنـه ال يفعـل ذلـك مـا دام معـه . أنه ال يدل عليه ، وال يعلم به وال يخرب به أحداً  وإن استحلفه لّص 
  . تعلم أين فالن ؟ نوى مكانه الخاص من داره ، أو بلده أو سوقه ك الأنّ : وكذلك لو استحلفه 

وما ينطوي عليه ، وما يضـمره ، أو لـيس يل  ]علم برسه [ وإن استحلفه ليس يل به علم ، نوى أنه ليس يل 

  37) . علم عىل جهة التفصيل ، فإن هذا ال يعلمه إال هللا وحده 

  .باب الكذب  وليس املقصود منها الخداع  ال ننىس أّن الهدف من تلك املعاريض تقليص �
أن ال يستخدم املسلم التورية إال يف حاالت الحرج البالغ وذلك ألمور ذكر منها محمد وهذا مع التنبيه هنا 

  ): ماذا تفعل يف الحاالت اآلتية ؟ ( به تيّ املنّجد يف كُ
  .أن اإلكثار منها يؤدي إىل الوقوع يف الكذب  �
  الم بعضهم بعضاً ألّن الواحد منهم سيشك يف كالم أخيه هل هو عىل ظاهره أم ال ؟ فقدان اإلخوان الثقة بك �
أن املستمع إذا اطّلع عىل حقيقة األمر املخالف لظاهر كالم املوّري ومل يـدرك توريـة املـتكلم ، سـيكون املـوري  �

  .عنده كاذباً وهذا مخالف السترباء العرض املأمور به رشعاً 
  . يف نفس صاحب التورية إلحساسه بقدرته عىل استغفال اآلخرين أنه سبيل لدخول العجب  �

  .صحيح ) الكذب مجانب اإلميان ( قال النبي صىل هللا عليه وسلّم  

   : تهذيب �



    91  

  : قال هللا تعاىل يف محكم تنزيله مخاطباً الصحابة رضوان هللا عليهم 

  وا وللكافرين عذاب أليمواسمع ،يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا ، وقولوا انظرنا   104  البقرة  

واآلية هنا تخص اليهود فقد كانوا يوّرون يف كالمهـم منتقصـني . نهى هللا تعاىل عباده عن التشبه بالكافرين 
/ راعنـا :   / رسول هللا صىل هللا عليه وسلّم فكانوا إذا أرادوا أن يقولوا لـه صـىل هللا عليـه وسـلّم اسـمع لنـا ؛ قـالوا 

  38. بالرعونة  يوّرون
إذ علينا تخري العبارات املهذبة التي ال تثـري معـاٍن بغيضـة غـري  –نحن املسلمون  –ويف هذه اآلية درس لنا 

مقصودة عند مخاطبة اآلخرين ، حتى ال نرتك للشيطان باباً إلثارة الشـك والظـّن إال وأغلقنـاه ، فيـدوم الـوّد عـامراً 
  .بيننا 

  
   
  

    الخالصة  

 قريب ظاهر غري مراد وبعيد خفي مراد : وله معنيان  التورية لفظ يذكر.  
  ّرس جامل التورية يرجع إىل القدرة عىل التلطف والخفاء ووصول األديب يف ذلك إىل غايته ، كام أنّهـا

  .تحدث حركة ذهنّية بارعة من انتقال الذهن من املعنى القريب إىل املعنى البعيد 
  ملوقف يستلزمها أو كانت غري متكلفة ومل تكن مجـرد لعـب يتحقق جامل التورية إذا كانت استجابة

  .باأللفاظ دون فائدة يف أداء الفكرة والتعبري عن املشاعر 
  يف التورية استغالل لرثاء اللغة يف دالالت األلفاظ.  

شاعت التورية يف عصور الضعف اللغوّي حني انرصـف األدبـاء إىل ألـوان مـن الصـنعة الشـكلّية يف الكـالم 

  39.  بأنّها رضورة لتزيينه وتجميله متوهمني

  
  :التدريب األول 

  :ارشحي التورية يف األبيات اآلتية ، وبيني ّرس جاملها ، ثّم بيني حظها من الطبع والتكلف 

املعنـى األول هـو : لهـا معنيـان ) شـوقي ( كلمة  :قال الشاعر حافظ إبراهيم يداعب شوقيّاً
ذا املعنـى القريـب وهـ والحنني ،, الحّب الشديد 

الشاعر  ) شوقيّ (هو : غري املقصود واملعنى الثاين 
ــافظ  ــده ح ــذي يقص ــد ال ــى  البعي ــو املعن ، وه

  .إبراهيم ، ألنّه يداعبه

  أصبـح اليوم باردا شوقـيفام بال    يقولون إّن الشـــوق نـــار ولوعة 

الحديد  صدأمعناها القريب غري املراد ) الصدى (   :قال ابن نباتة املرصّي 
بدليل التمهيد له بتشـبيه النهـر بـاملربد  واملعنـى 

   الصـــــدىفألجـــل ذا يجــلـــو    والنـــهر يُشبــــه مــبــــــــرداً    البعيد وهو املراد العطش 

هـذا  وقـد يتبـادر إىل الـذهن مـن) أعني الناس (   ):هـ  710: ت ( وكان له دكان يبيع فيه الكحل ويعالج العيون: البن دانيال 
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التعبري أن القائل يكسب مـا يكسـبه عـن طريـق   يــا ضيعتـــي فيـــهم وإفالســـي   يا سائيل عن حرفتــي يف الورى  
ولكن املقصود هـو أن املـال الـذي  عالج العيون ،

من ( يكسبه من حرفته صعب املنال كأمّنا يأخذه 
  )أعني الناس

  مـــن أعيــــن النـــــاسيــأخــذه   مــا حال مــن درهـــم إنفاقـــه   

اليـة مـن التكلـف والتوريات السابقة تعجبني ألنّها تحرك الذهن وتثري االنتباه إىل املقارنة بني املعنيني القريب والبعيد ويف ذلك تشويق وإثارة وهي خ
  .املمقوت 

                       التدريب الثاين 
  : ات اآلتيةهل تستطيعني وضع كلمة التورية يف العبار 

  اإلجابة     
  عينه  ------اشتّد حزن الرياض عىل الربيع وجمدت 1

  سجع  ------الحامم أبلغ من الكتاب إذا 2
  جاري  ------قلبي جارهم يوم الرحيل ودمعي 3

  التدريب الثالث
  ارشحي التورية يف األمثلة التالية

      : *قال رساج الدين الوّراق  أ
ودمعـــَي يسقــي ثَّم عهداً   حبـة سائــالً وقفـت بأطـالل األ 

  ومعهدا
تورية ، واملعنى القريب ) صدى ( يف كلمة 

املعنى البعيـد , ) الظأم ( غري املطلوب هو 
  الصــدىوحظَي منها حني أسألها   ديارهم  أرويومن عجب أنّـــي   ) .صدى الصوت ( املطلوب هو 

تورية ، واملعنى القريب ) جاري ( يف كلمة   جاريفقلبــي جارهــم والدمــــع    ـا اقتسمنــــ للمجــــاورةكـأنّــا 
واملعنـى ) صاحب الدار ( غري املطلوب هو 
  ) سائل ومنسكب ( البعيد املطلوب 

ـــة   قلّــد مــن نظـــمه النحـــــــــورا   كم قطـع الجــود مــن لســـان ـــة يف كلم ـــان ( التوري ـــاملعنى ) لس ، ف
ـاج ، الق ريـــب غـــري املقصـــود فتيـــل الرســ

قَطَــَع لســان : واملعنــى البعيــد املقصــود
  . ته بعطاياه عن هجائه أسكَ : الشاعر 

  أزدك نــــــــورا لسانـــي فاقطـع   فهـــا أنــا شاعــــــر ســراج

      قال بدر الدين الذهبيّ ب
  رفقــاً بخـــّل ناصــــــــــــح

  ــــــهِ وافــــاك سائــ ــُل دمع
  أبليتــــه صــــّداً وهجــــــــــــرا 

   نهــــــــــرافــي الحال  فرددتـــه
  املعنى القريب ) نهرا ( فالتورية يف كلمة 

الزجر والتوبيخ ، بدليل التمهيد ) النهر (  ـل
(  ـواملعنـى البعيـد لـ) رددتـه ( له بكلمـة 

مجـرى املـاء العـذب ، وهـذا الـذي ) النهر 
  . ر أراده الشاع

  . اليمني يحلف بها الرجل / امليثاق / الوصية / املوّدة / الذمة / األمان / الضامن / الوفاء : جمع عهود ) مصدر (  العهد
  .املكان الذي ال يزال القوم يرجعون إليه / املكان املعهود فيه اليشء : جمعها معاهد  املعهد

  التدريب الرابع
  :من معنى ، فاستعميل كّل لفظ يف مثال للجناس، وآخر للتورية  لكّل من األلفاظ اآلتية أكرث 

أو ضـد  بـاطن اليـد ،( الراحـة ) أو ضـد الكـامل  املنازل الواسـعة ،( ، القصور ) الحظ ،أو والد األب أو األم ( الجّد 
  ) .                    مييض ،أو ضد يحلو ( ميّر ) التعب 
  اإلجابة 

    التورية    الجناس  
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    . َجّديستفرح عائلتي حينام يبتسم يل 1    . ساعة َجّديعندما أهداين  َجّدييل ابتسم .1

2  . قصورليس فيه  كالقصورمقالك .2
القصور مقالك كاملدينة فيه املنازل الشاهقة وفيه 

.  
  

    . بالراحةلن تنال األحالم 3  . الراحةمن استوطن  الراحةوما مأل .3

    . سيحلو مرّ ام مىض الوقت ، وكلّ 4  .  فمرّ وقت منذ سكبت الشاي  مرّ .4

    
  التدريب الخامس

  من خالل إجابتك السليمة للتدريب الخامس هل الحظت يف أي يشء توافق التورية الجناس التّام ، ويف أي يشء تخالفه ؟ 
  اإلجابة 

  . التورية الجناس التام يف أّن كال منهام يتحقق بكلمة لها معنيان  توافق �
  :يف جملة أمور هي  وتخالفه �

اس البّد فيه من تكرار الكلمة مرتني ، فتذكر مرّة مبعنى ثّم تعاد مبعنى آخر ، أّما يف التورية فـال أّن الجن  �
  .تتكرر الكلمة 

أّن املعنيني يف الجناس سواء من حيث القرب والبعد ، أّمـا يف التوريـة فأحـد املعنيـني قريـب متبـادر إىل  �
  .الذهن وثانيهام بعيد خفي 

  40 .لجناس أّما يف التورية فأحد املعنيني هو املراد أّن املعنيني مرادان يف ا �
  
  
  
  

  التدريب السادس

  :عيني موطن التورية وّرس جاملها فيام يأيت 

قريب غري مقصـود وهـو : للندى معنيان    النــدىوال سيّام إن كان قد وقع    وما الشعر إالّ روضـٌة راق حسنها1
وبعيد مقصود وهو عطاء املـدوح  ، الطّل 

أّن األديب وصل غايته عـن  وّرس جاملها. 
طريق التورية مبا فيها من تلطف وخفـاء 

  .وإبهام من غري أن يسوق معانيه سافرة 
قريب غري مقصـود وهـو : للنوى معنيان   النــوىد ألنّــك عنــدي دفنـت    وبنيت عنــدي نخيـــــــل الودا2

ــواة  ــا ن ــة ومفرده ــذور النخل ــدليل ، ب ب
، و بعيــد  )دفنــت (  التمهيــد لــه بكلمــة

فيهـا مفاجـأة مقصود هو الهجر والبـني ، 
  .الذهن وتبعثه عىل التأمل  تنبه

  
  حّل تدريبات الكتاب عىل درس التورية

موضع   
  التورية

  قيمتها  رشحها
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إن شــبيب هلــك ففــارق ســيفه كفــه ، وكانــا ال : يقــول   مياين 
فكأّن الناس أغرت  - أي عىل كّل حال -يفرتقان عىل العالت 

لتَُفرِّق بينهام  - بهملكرثة بطشه  -ما بني شبيب  وبني سيفه 
) قيّيســ ( إن شــبيباً الــذي يصــاحبك : وقالــت لســيفه . 

 -والسـيوف الجيـدة تنسـب إىل الـيمن  -) ميني ( وأنت 
فوّرى بـه . ففارقه سيفه ملا علم أنّه مخالف له يف األصل 

  .عن الرجل املنسوب إىل اليمن 
( ع واخـتالف من عدنان ، واليمن من قحطان ، وكان بينهام شقاق وتناز : قيس  

  .أدى إىل سقوط الدولة األمويّة ) من آثار الجاهليّة التي حاربها اإلسالم

   

ــدرة  ــع إىل ق ــا راج ــة هن ــامل التوري ّرس ج
ــاء ووصــوله  الشــاعر عــىل التلطــف والخف

بذلك إىل غايتـه ، كـام أنّهـا تحـدث حركـة 
ذهنيّة بارعة من انتقال الذهن من املعنـى 

  .القريب إىل املعنى البعيد 
ــا وت ــة هن ــا غــري  حقــق جــامل التوري كونه

  .متكلفة 

قبيلة زهري بن ) مزينة ( املعنى القريب غري املقصود هو   مزينة
واملعنـى  )  زهـري(  بدليل التمهيـد لـه بكلمـةأيب سلمى 

وهـي السـحابة مبـا فيهـا مـن ) مزينـة ( البعيد املقصود 
  . عطاء وجود 

ديــب وصــل غايتــه عــن وّرس جاملهــا أّن األ 
طريق التورية مبا فيها مـن تلطـف وخفـاء 

  .وإبهام من غري أن يسوق معانيه سافرة 

املعنى القريـب غـري املقصـود هـو مسـلول ضـد مغمـد   مسلوالً
ــه بكلمــة واملعنــى البعيــد  ) مغمــد(  بــدليل التمهيــد ل

  .  -أعاذنا هللا وإياكم منه  -الخفي هو مرض السل 

ــع ــا راج ــة هن ــامل التوري ــدرة  ّرس ج إىل ق
 الشــاعر  عــىل التلطــف والخفــاء ووصــول

بذلك إىل غايتـه ، كـام أنّهـا تحـدث  عراالش
حركة ذهنيّة بارعة من انتقال الـذهن مـن 

  املعنى القريب إىل املعنى البعيد 
وتحقق جامل التورية هنـا كونهـا اسـتجابة 

  .ملوقف يستلزمها و كونها غري متكلفة 
) / أصـل الشـجرة ( قابـل الفـرع ما ي: من معاين الكلمة   أصله

ويقال أيضاً ال أصل له وال فصل فاألصـل الوالـد والفصـل 
  ) واألصل الحسب والفصل اللسان ( / الولد 

بـدليل فاملعنى القريب غري املقصود هو أصـل الشـجرة  
واملعنـى البعيـد ) عود نباته و فرعه (  التمهيد له بكلمة

  .الخفي املقصود هو الوالد 
بــدليل فاقــد األب : نــى القريــب غــري املقصــود هــو املع  اليتيم

: واملعنى البعيـد الخفـي هـو  )يرّق  ( التمهيد له بكلمة
  . كّل يشء يعّز نظريه واملقصود هنا الشعر النفيس 

مـا يضـاف إىل غـريه / العطاء / املعونة : أرفاد ورُفُود : جمعها ) مصدر : ( الرفد 
  . ليعمده ويدعمه 

: ل غايتـه وهـيوّرس جاملها أّن األديب وص
طلب العطاء عن طريـق التوريـة مبـا فيهـا 
ــري أن  ــن غ ــام م ــاء وإبه ــن تلطــف وخف م

  .يسوق معانيه سافرة 

املعنى القريب غري املقصود هو فتيل الرساج ودلل عليـه   اللسان
ــي هــو لســان  ــد الخف ــى البعي ــر لفظــة رساج واملعن ذك

  .الشاعر

ــدرة  ــع إىل ق ــا راج ــة هن ــامل التوري ّرس ج
 التلطــف والخفــاء ووصــول الشــعراء عــىل

الشاعر بذلك إىل غايتـه ، كـام أنّهـا تحـدث 
حركة ذهنيّة بارعة من انتقال الـذهن مـن 

  املعنى القريب إىل املعنى البعيد 
ــا  ــا كونه ــة هن غــري  وتحقــق جــامل التوري

  .متكلفة 

يـه املعنى القريب غري املقصـود هـو املحبـوب ودلـل عل  حبيب
واملعنى البعيد الخفي هو الشـاعر )  بغيض( بذكر لفظة 

  .أبو متام حبيب بن أوس الطايئ 

  


