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تأكيد المدح بما يشبه الذم:

أ.د .سعد التميمي

أول من تنبه له ابن المعتز فعده في كتابه «البديع» من محاسن الكالم  ،وس ّماه "تأكيد مدح بما يشبه
الذم" ومن البالغيين من يسمي هذا الفن البديعي «االستثناء» ناظرين إلى أن حسنه المعنوي ناشىء من
أثر أداة االستثناء التي يبنى عليها  ،ولكن تسمية ابن المعتز له أد ّل في الواقع عليه من تسميته
«باالستثناء».
اوال :تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان :
 ١ـ أولهما  ،وهو في الوقت ذاته أفضلهما  ،أن يستثنى من صفة ذم
منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها في صفة الذم.
()١
كقول النابغة الذبياني  :وال عيب فيهم غير أن سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب
فالنابغة هنا نفى أوال عن ممدوحيه صفة العيب ثم عاد فأثبت لهم باالستثناء عيبا هو أن سيوفهم بهن فلول
من قراع الكتائب  ،وهذه ليست في الواقع صفة ذم وإنما هي صفة مدح أثبتها الشاعر لممدوحيه وأكدها بما
يشبه الذم.
 ٢ـ والضرب الثاني من تأكيد المدح بما يشبه الذم يتمثل في إثبات صفة مدح لشيء تعقبها أداة استثناء
يكون المستثنى بها صفة مدح أخرى له.مثل قول النابغة الجعدي :
فتى كملت أخالقه غير أنه

جواد فما يبقي من المال باقيا

و قول الرسول(ص) « :أنا أفصح العرب بيد أني من قريش»
ومن تأكيد المدح بما يشبه الذم ضرب آخر وهو أن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح معموال لفعل فيه معنى
ت َربِّنا) .أي وما تعيب منا إال اإليمان باهلل الذي
الذم  ،وذلك نحو قوله تعالى َ ( :وما تَ ْن ِق ُم ِمنَّا إِ َّال أَ ْن آ َمنَّا بِآيا ِ
هو أصل المناقب والمفاخر كلها.
فالفعل (تَ ْن ِق ُم) فيه معنى العيب والذم  ،والمستثنى بإال وهو مصدر اإليمان المؤول من «أن آمنا» يتضمن
صفة مدح  ،وهو في الوقت ذاته معمول الفعل (تَ ْن ِق ُم) .فهذا المثال ونظائره مما تأتي فيه صفة المدح الواقعة
بعد أداة االستثناء معموال لفعل فيه معنى الذم ـ يعد ضربا آخر من تأكيد المدح بما يشبه الذم.
وفي هذا األسلوب البديعي قد تأتي أدوات االستثناء من مثل «إال  ،وغير  ،وسوى» بمعنى «لكن» التي
لالستدراك  ،وعندئذ يكون تأكيد المدح بما يشبه الذم فيها من الضرب الثاني الذي يتمثل في إثبات صفة مدح
لشيء تعقبها أداة استثناء يكون المستثنى بها صفة مدح أخرى له .وذلك كقول الشاعر :
سوى أنه الضرغام لكنه الوبل
هو البحر إال أنه البحر زاخرا
فالممدوح هنا هو البحر  ،لكنه البحر زاخرا  ،لكنه الضرغام  ،لكنه الوبل أي المطر  ،فقد شبه الممدوح
بالبحر وهذه صفة مدح  ،ثم أكدت هذه الصفة بصفات مدح أخرى هي  :أنه البحر زاخرا  ،وأنه الضرغام
شجاعة  ،وأنه الوبل أي المطر غزارة .وكل ذلك قد ثبت وتأكد باالستدراك الذي أزال توهم السامع باالستثناء
لصفات ذم وأحل محلها صفات مدح.
وقول ابن الرومي  :ليس له عيب سوى أنه ال تقع العين على شبهه
فجعل انفراده في الدنيا بالحسن دون أن يكون له قرين يؤنسه عيبا  ،فهو بذلك يزيد توكيد حسنه.
وقول أبي هالل العسكري  :وال عيب فيه غير أن ذوي الندى خساس إذا قيسوا به ولئام
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وقول شاعر  :وال عيب فيكم غير أن ضيوفكم

تعاب بنسيان األحبة والوطن

وقول صفي الدين الحلي في المعنى السابق :
ال عيب فيهم سوى أن النزيل بهم

يسلو عن األهل واألوطان والحشم

سالما ً)
وأعظم الشواهد على هذا النوع قوله تعالى ( :ال يَ ْ
سالما ً َ
س َمعُونَ فِيها لَ ْغوا ً َوال تَأْثِيما ً إِ َّال قِيالً َ
والضرب الثاني من تأكيد المدح بما يشبه الذم يتمثل في إثبات صفة مدح لشيء تعقبها أداة استثناء يكون
المستثنى بها صفة مدح أخرى له.
ومن أمثلته :
قول النابغة الجعدي :
فتى كملت أخالقه غير أنه
فتى كان فيه ما يسر صديقه

جواد فما يبقى من المال باقيا
على أن فيه ما يسيء األعاديا

ثانيا :تأكيد الذم بما يشبه المدح :وتأكيد الذم بما يشبه المدح كعكسه السابق ضربان :
 ١ـ أحدهما أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم  ،بتقدير دخولها في صفة المدح.
وذلك نحو قول الشاعر :خال من الفضل غير أني أراه في الحمق ال يُجارى
فنها نفى عن المهجو صفة مدح هي خلوه من الفضل ثم ذكرت اداة االستثناء غير واعقب بصفة ذم هي
عدم مجاراته في الحمق فاكدت صفة الذم التي هي صفة مدح منفية .
 ٢ـ وثانيهما أن يثبت للشيء صفة ذم وتعقّب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى له .وذلك كقول الشاعر :
جبان يهون عليه الهوان
لئيم الطباع سوى أنه
فالشاعر اثبت لمهجوه صفة ذم هي لؤم الطباع ثم بنى عليها باداة استثناء (سوى)صفة ذم ثانية هي الجبن
والهوان لتأكيد ذمه  .والضرب األول يفيد التأكيد من وجهين  ،والثاني من وجه واحد  ،كما مر من تأكيد
المدح بما يشبه الذم.

ن:ا
لغةاتأكيداالمدحابماايشبهاالذماأوالذمابماايشبهاالمدحايرجعاإلىاأمري ا
بالغة االسلوبين :ب ا
ا
أناكلامنهماابمثابةاالدعوىاالتياأُقِي َماعليهااالدليلاوالبرهان،اوذلكاأناالمتكلما
-1ا
يستدلاعلىانفياالذماأواالمدحافياالضربااألولامناكلاأسلوب،اوعلىاإثباتهماافيا
الضرباالثاني،ايستدلاعلىاذلكابالتعليقاعلىامااالايكوناومااالايتحققالهاوجودابحالامنا
األحوالافعندماانقولا:الاعيبافيكاسوىاأنكاشجاع،افإنناانستدلاعلىانفياالعيباعنكا
الاعيبافيكاسوىاالشجاعةاإناكانتاالشجاعةُاعي ًبا،اوكوناالشجاعةاعي ًباا بكونكاشجاعًا
محال،افثبوتاالعيبالكامحال.
-2اماافيهماامناالمفاجأةاوالمباغتةاللسامع؛افإناالمتكلماعندمااينطقابأداةااالستثناءاأوا
االستدراك،ايتوقعاالسامعاويدورافيا َخلَ
دهاأناالمستثنىاأواالمستدركافيكونامغايراا
ً
ومخالفً
االلمستثنىامنه،اكمااهواالمألوفامناهذاااألسلوب،اوعندماايأتياالمستثنىامؤكدًاا
ِ
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للمستث َنىامنهاوعلىاخلفامااكانايتوقعاالسامع،اتكوناالمفاجأةاوالمباغتةاالتياتكسبا
المعنىاطرافةً،اوتثيرافياالنفساتنبي ًها،اوبهذاايتأكداالمدحافياأسلوباتأكيداالمدح،اويتأكدا
الذمافياأسلوباتأكيداالذم

