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ًبيمًاهللًاؾرمحنًاؾرحقم

ًاؾمؿفقد

ًاؾلالغةًؼللًاؾؼزوقين

سار نشأتيا كحتى يكمنا ىذا بمراحؿ متعددة، ك  مٌرت الببلغة العربية منذ
رىـ في الزمف, كتناقمتو أقبلـ العمماء كاألدباء كالنقاد عمى حسب تصكٌ  البيانيٌ  البحثي 

)بيانان( كسمي  لذم سمي حينان  ككاف مف مجمكع ما كتبكا ذلؾ التراث الخالد؛ معناه,ل
ك مصطمحات ال تبتعد كثيرا ألقاب أكىي  ،كفصاحةن  أحيانان )بديعان( كما سمي ببلغةن 

كىك  ،جميعا مكضكعيا األدب يانٌ إذ إكما ال تبتعد كثيرا في مكضكعيا؛  في مدلكليا؛
 .  (ُ)ذلؾ المأثكر مف جيد المنظـك كالمنثكر

كيؼ  كقد استأثرت الببلغة بنصيب كافر مف مجيكد الميتميف بالتراث العربي،
، (ِ)مف جية بنيتو المغكية دت عف ممارسة النٌص القكؿ تكلٌ  في ففٌ  ال ! كىي نظريةه 

)دراسة تقـك :، حيف كصؼ الببلغةبػ)التفكير(، في قكلوالدكتكر بدكم طبانةقد أجاد 
ليا صمة بأكجو النشاط ك ، (ّ)عمى تتبع نشأة ىذا المكف مف التفكير عند العرب(

 .(ْ)يةالسياسى الفمسفة كحتٌ بؿ  ؛عجازكالنحك كاإل ،الفكرم األخرل كالتفسير

                                                             
 .  ُٖبدكم طبانة : البياف العربي،ينظر: . (ُ)
 .ُِمكد:صالتفكير الببلغي عند العرب أسسو كتطكره الى القرف السادس ،حمادم  ينظر:. (ِ)
 . ٓ. البياف العربي :  (ّ)
 .ُُ. التفكير الببلغي : (ْ)



 ،ا كمكانةن جعفر الحسيني: مف أجؿ العمـك األدبية قدرن  دالسيٌ  كصفياكىي كما 
ـي  ؛اكشأنن  عبلىا منزلةن أك  التعبير بالكممة، كىي التي تكشؼ عف الذكؽ  ففٌ  ألنيا)عم

 آفاقيا فتخمؽ عبلقاتو اإلنساني كتثيره، بؿ كتربيو كتصقمو كتشحذ المدارؾ، كتكسع 
  .(ٓ)مف الفيـ كالمعرفة جديدةن 

كثيرة دفعت العرب إلى الخكض في الدراسات  كأىداؼه  كقد تظافرت أسبابه 
لكي يبرىنكا عمى  ؛المتمثؿ بخدمة القرآف الكريـ :الغرض الدينيٌ تتمثؿ في  الببلغية ،

التعميمي: كىك ، كالغرض (ٔ)االحكاـ منو ليستنبطكا ؛سمكبوأإعجازه كيفيمكا آياتو ك 
ى كأدل ذلؾ شتٌ  اتصؿ العرب بأمـو تعميـ الناشئة المغة العربية كمعرفة أساليبيا بعد أف 

يضاؼ الى ذلؾ أف كثيرا مف المسمميف  االتصاؿ إلى فساد المغة كدخكؿ المحف فييا،
الغرض النقدم: كببلغتيا؛ ليفيمكا القرآف الكريـ، ك كانكا بحاجة الى تعمـ العربية 

لتمييز  ؛كـفالببلغة تعيف الناقد كثيرا؛ ألنيا تقدـ لو اآللة التي تعينو عمى الفيـ كالح
 .(ٕ)الكبلـ الحسف مف الردمء كالمكازنة بيف القصائد كالخطب كالرسائؿ

سيما كأف ال ا؛كيبدك أف أثر المتكمميف في نشأة الببلغة كتطكرىا، كاف ممحكظ
فيتصدل ليـ  ليياجمكه في طريقة تعبيره كمعناه، ؛معكفتجي القرآف كاف لو أعداءه 

فيجادلكنيـ بالعقؿ فة كاألدب تسمحكا بالفمس (ٖ)اإلسبلميجماعة مف أحرار الفكر 
قناع االمتاع كذلؾ باختيار المفظ أك كحاكلكا أف يجتمع مع اإل ليقنعكىـ أك يغمبكىـ،

الدفاعي عف القرآف نجد أصداء ىذا الدكر  العبارة التي تكثر في النفس كتغزك القمب،
كلكنيا  ،ببلغية في عمـ المعاني كىي كميا دراسات ىػ(ِٓٓ)تفي كتب الجاحظ منو

ختمط فييا كثير مف مكضكعات عمـ البياف كقميؿ قد امصطبغة بالصبغة الفمسفية ك 
                                                             

  .ّ:أساليب البياف في القرآف ، السيد جعفر الحسيني ينظر:. (ٓ)
 . ُٓ.ينظر:الببلغة كالتطبيؽ :أحمد مطمكب ،ككامؿ حسف البصير:  (ٔ)
 . ُٔ، : المصدر نفسو. ينظر :  (ٕ)
 .  ُٔ، المصدر نفسو. ينظر :  (ٖ)



مف عمـ البديع ككاف الجاحظ يسمي ذلؾ كمو )البياف( مما جعؿ باحثا كالدكتكر طو 
ف رجاؿ المدرسة أ مف رغـال عمى ؛(ٗ)حسيف يرل أف الجاحظ ىك مؤسس عمـ البياف

كلـ يككنكا أدباء بؿ  ،عاشكا في بيئات أعجمية فغمبت عمى كتبيـ العجمة الكبلمية
بلسفة كالمتكمميف اال انيـ شكمكا مدرسة كانت مف العكامؿ المؤثرة في كانكا مف الف

  .(َُ)المدرسة األدبية فضبل عفالببلغة 

أقدـ آثار  دٌ تع فمؤلفاتويمة كحاسمة في تاريخ الببلغة ممرحمة الجاحظ  كيعدٌ   
كصمتنا، ليا عبلقة بأفانيف التعبير، كىك صاحب أكؿ تأليؼ يخصص لدراسة الكبلـ 
البميغ كضكابط المستكل الفني مف المغة، كلـ يقتصر ىذا المؤلؼ عمى األحكاـ 

يمة كتفكير ببلغي يدالف مالعامة كاالنطباعات الذكقية بؿ دعـ ذلؾ بأسس نظرية 
 ،(ُُ)كاالبتكارت مجرد الركاية كالجمع الى الخمؽ عمى أف جيكده في المكضكع تجاكز 

دكر المتكمميف  تبٌيفلقد عدت مؤلفات الجاحظ، خاصة )البياف كالتبييف( أىـ كثيقة 
عف ىذا الرأم إسحاؽ بف كىب الكاتب  في إرساء أسس الببلغة كضبط مقاييسيا شذٌ 

نؾ كنت إف عد،ب إذ يقكؿ:)أما ؛)القرف الرابع( في كتابو )البرىاف في كجكه البياف(
ذكرت لي كقكفؾ عمى كتاب الجاحظ الذم سماه البياف كالتبييف كأنؾ كجدتو إنما ذكر 
فيو أخبارا" منتحمة كخطبا" منتخبة، لـ يأت فيو بكظائؼ البياف، كال أرل عمى أقسامو 

سـ الذم نسب فكاف عندؾ ما كقفت عميو غير مستحؽ ليذا اال ،في ىذا المساف
 . (ُِ)اليو(

مكد ىذا الرأم الى قضية التقميد المعركؼ في صكقد أرجع الدكتكر حمادم 
مطعنا" عمى المتقدـ "فالمؤلؼ المتأخر يحاكؿ أف يجد  الحضارة العربية اإلسبلمية؛

                                                             
 .  ٕالببلغة كالنقد بيف التاريخ كالفف :  ينظر:. (ٗ)
 . ُّك  َّ. ينظر: الببلغة كالتطبيؽ :  (َُ)
 . ُٔ:التفكير الببلغي عند العرب  ينظر:. (ُُ)
 . ُٓ  :. البرىاف في كجكه البياف، إسحاؽ بف كىب الكاتب (ُِ)



ال فإنو عمى اختبلؼ المقاصد مف التأليؼ قد  نساؽ كراء احتى يقنع بضركرة كتابو، كا 
كقد تفطف المحققاف الى  ،(ُّ)ف النقؿ عنوكقسـ كجكه البياف قسمتو كأكثر مالجاحظ 

  .(ُْ)ذلؾ كأشارا اليو في أثناء التحقيؽ

 فٌ إ :داللة تاريخية ذات قيمة مفادىا ىذا التحامؿ عمى شيء فإنو يدؿٌ  ف دؿٌ ا  ك 
 لو مف الخصائص فٌ إبيذا المكضكع أك  كتاب الجاحظ ىك الكتاب الكحيد المختٌص 
مما يككد دكر الجاحظ كمكانتو في تاريخ ما حجب كؿ المحاكالت األخرل إف كجدت 

:)ككاف أكبرىا كأشيرىا كتاب البياف يقكؿ صاحب الصناعتيف ،(ُٓ)التأليؼ الببلغي
المنافع؛  كالتبييف ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ كىك لعمرم كثير الفكائد، جـٌ 

كاألخبار  ،المطيفة كالخطب الرائعة قرً لما اشتمؿ عميو مف الفصكؿ الشريفة، كالفً 
و عميو مف مقاديرىـ في الببلغة كالخطابة البارعة كما حكاه مف أسماء الخطباء كما نبٌ 

عمى كؿ مف  كليس ذلؾ بخاؼو ، (ُٔ)(كغير ذلؾ مف فنكنو الممتازة كنعكتو المستحسنة
  انتيجكا طريؽ البحث الببلغي كتكغمكا في تاريخيا الطكيؿ.

بيئة الجاحظ المتمثمة ببيئة المتكمميف كاألصكلييف ىي البيئة التي  فٌ أكيبدك 
لو  مف أكلئؾ الببلغييف الجيابذة إالٌ  ـو مى فما مف عى  نشأت فييا الببلغة كترعرعت،

ػ كالجميكر الغالب منيـ  ارتباط أك مشاركة أك صمة ما بعمـ الكبلـ أك عمـ األصكؿ،
سكاء أكانت الفمسفة  لفمسفة كالمنطؽ،بلع عمى اػفيما يبدك ػ كاف عمى صمة كاطٌ 

 .(ُٕ)دكار حياة الببلغة نشأة كتطكرا كجمكداأكيتفؽ ذلؾ في  العامة أـ الكبلمية،

                                                             
 .  ُٔالتفكير الببلغي عند العرب : ينظر:. (ُّ)
 كجكه البياف.مف البرىاف في  ِّانظر: ص. (ُْ)
 .  ُٕ_ ُٔ. ينظر التفكير الببلغي عند العرب :  (ُٓ)
 .  ُُػ  َُ:. كتاب الصناعتيف ألبي ىبلؿ العسكرم  (ُٔ)
 . ُِٗ:مناىج تجديد في النحك كالببلغة كالتفسير كاألدب ،أميف الخكليينظر: . (ُٕ)



رأيت  ؛ةالحديث ةالببلغي مكانة القزكيني في الدراساتكبما أف دراستي تيتـ ب
ابتداءن مف  ، قبؿ القزكيني؛مٌيد لرسالتي، بالبحث عف جذكر نشأة الببلغة العربيةأف أ

 كقد كاف نشاطيـ كاسعا، المتكمميف، كرجنبت في ح قد عمـ البيافالجاحظ بكصؼ 
لذلؾ كجدت  ؛(ُٖ)في الحياة العقمية بعامة كفي الببلغة بخاصة كبيره  ككاف ليـ أثره 

مركرا بأقطاب الببلغة العربية الذيف ذكرتيـ بحسب  عنده بي أف أقؼ مف الحرمٌ 
 . الترتيب الزمني لظيكرىـ كصكال إلى المدة السكاكٌية التي برزت قبؿ ظيكر القزكيني

كىذا في بعض  (ُٗ)(في مؤلفات الجاحظ مف )العبلمية مفيـك البياف تدرج
الممكنة بيف عمى كسائؿ التعبير  السياقات التي كردت في بعض مؤلفاتو، إذ دؿٌ 

التي يؤدكف بيا المعنى بقطع النظر عف نكع العبلمة  البشر كمختمؼ )الكيفيات(
ض كىذا معنى عاـ يتسع لمغة ك) لغيرىا(، كيدخؿ في مشغؿ عبلمي تمخٌ  عممة،المست
،   .(َِ)عف عمـ قائـ الذات يطمقكف عميو )عمـ العبلمات( اليـك

ينية رمزية تتنزؿ بمكجبيا في القضية يتأسس عمى نظرة دكيبدك أف تفكيره 
المخمكقات منزلة الدكاؿ لمدلكؿ أسمى سرمدم ييتدل إليو بالتعقؿ كتأكيؿ الرمز كىك 

يتدرج الى تفكير اجتماعي يتحسس مف خبللو مقتضيات  ،(ُِ)حكمة العالـ كالمككف
إذ ) لـ   ؛ػ الى غيره طبعان كخمقة كجكىراػألنساف اأم  ػػالمنزلة اإلنسانية كأكالىا حاجتو 

) فيك كبقدرة العقؿ، آلة التفكير  (ِِ)(يخمؽ اهلل تعالى أحدا يستطيع بمكغ حاجتو بنفسو
كالنظر، يدرؾ حاجتو مف قكاـ كقكت كلذة كامتاع، كبقدرة االستدالؿ كالبياف تنكشؼ 

معاممو كمعايشو فيتـ التعاكف كالتآزر كتنعقد بينيما كينتيي إلييا  ،تمؾ الحاجات

                                                             
 .  ِٓٓ :مناىج ببلغية ،أحمد مطمكب ينظر: . (ُٖ)
 . مصطمح يطمؽ عمى العبلمة المغكية بمستكيييا العادم كاألدبي.  (ُٗ)
 .  ُّْالتفكير الببلغي عند العرب : ينظر:. (َِ)
 .  ُْْ: المصدر نفسو. ينظر  (ُِ)
 .  ّْ/ ُالحيكاف: (ِِ)



كمف ىنا ارتبط مفيـك البياف، في مرحمة أكلى، بغاية التعبير عف  ،(ِّ)األسباب( 
ليتـ لمناس مرادىـ مف اجتماعيـ  ؛خفايا الحاجات كالمعاني كىتؾ الحجاب دكنيا

)كالبياف اسـ جامع لكؿ ،(ِْ)كيدرككا حكمة الخمؽ كما أكدع الككف مف جميؿ الحكمة
  .(ِٓ)شيء كشؼ لؾ قناع المعنى كىتؾ الحجاب دكف الضمير(

 ،كالخطٌ  ،كالعقد ،كاإلشارة ،كىي خمسة:) المفظ ،نكاع عند الجاحظأكلمدالالت 
 . (ِٔ)(الحاؿ التي تسمى نصبة ثـٌ 

فإنو لـ يبخس المغة حقيا  ؛البياف بيذه الدالالت االجاحظ قد قرف ىذ كرغـ أفٌ 
حاجاتو، ترتقي كمما ارتقى مستكل ألنساف ك اة لمتعبير عف مكنكنات ارقى أديا أكصفب
ساليب معرفتو، بؿ قرنيا بيذه الدالالت، اعتقادا أدراكو كتطمعو كتتطكر كمما تطكرت إ

و نٌ أىذه الدالالت أك بمجمكعيا، كالحقيقة  بإحدلر عف نفسو ف األنساف قد يعبٌ أمنو 
بدع فيما جاء بو ككأنو يتحدث بمغة عصرنا التي انتشرت فييا المصطمحات أ

في تراثنا القديـ، مثؿ مصطمحات )تحميؿ الخطاب، نجد جذكرىا  التي الحداثية الكثيرة
 صبحت محطٌ أضافة الى مصطمح البنيكية( التي إ لسيمياء)السيميكطيقا(اك  الخطاب،

 يا مصطمحات غربية كافدة عمى الثقافة العربية. كصفالدراسات العربية ب

ر مصطمح )خطاب( في معناه األساسي الى يفعمى المستكل المغكم البحت يش
االستعماؿ  كتجاكز، ممفكظا( أـمكتكبا  كافى أكبلـ تجاكز الجممة الكاحدة سكاء  )كؿٌ 

كثر تحديدا يتصؿ بما الحظو الفيمسكؼ غرايس أخر آذلؾ الى مدلكؿ  االصطبلحي
دكف  مف ممفكظة يدركيا المتحدث كالسامع غيرى  لمكبلـ دالالتو  فٌ أمف ـ ُٕٓٗعاـ 

                                                             
 .  ّْ/ُ:مصدر نفسوال (ِّ)
 .  ُْٓ. ينظر: التفكير الببلغي عند العرب :  (ِْ)
 . ٕٔ/ ُ. البياف كالتبييف:  (ِٓ)
 .  ٕٔ/ ُ: المصدر نفسو.  (ِٔ)



ك)عمـ أك كاضحة كىك مما يصؿ ىذا الحقؿ بحقؿ )السيمياء( أعبلمة معمنة 
األعراؼ  في القكاعد أك لككنو ايضا بحثى  ؛العبلمات( نفسو الذم تحدث عنو الجاحظ

 . (ِٕ)الداللةنتاج إالتي تحكـ 

رساء إكاف ليا األثر الكبير في  اإلسبلميةالثقافة  فٌ إكما ييمنا مف ىذا القكؿ 
كالمصطمحات التي تعد دائرة البحث كالدراسات في كقتنا قكاعد الكثير مف العمـك 

 المعاصر.

صبح التأليؼ الببلغي في مرحمة تالية لمرحمة الجاحظ يسمؾ طريؽ أثـ 
( كابف  ىػُِٗ)( كثعمب ىػِٖٓ( كالمبرد ) ىػِٕٔف ظير ابف قتيبة )أبعد  االستقبلؿ
)تأكيؿ مشكؿ القرآف( ك دب الكاتب(،ك)الكامؿ(،أثارىـ )آ، عرفنا مف ىػ(ِٔٗالمعتز )

جمع النقاد كالدارسكف، قديما أفقد  ؛(ِٖ)،ك)قكاعد الشعر(، ك)كالشعر كالشعراء(
كؿ تأليؼ صنؼ في البديع كرسـ أبف المعتز حديثا، عمى أف كتاب )البديع( الك 

 .(َّ))الببلغة العربية(البياف كالتبييف النكاة لعمـ  فضبل عف، كغدا مؤلفو (ِٗ)حدكده

فمما كاف القرف الرابع اليجرم اتسع نطاؽ الدراسات األدبية كأخذ التفكير 
خذ أكالنضج ك  االزدىارصكلو في القرف الثالث طريقو نحك أالبياني الذم كضعت 

يتجيكف الى تحديد المفاىيـ البيانية بعد ذلؾ التعميـ الذم كاف يغمب عمى العمماء 
مختمطة  الببلغية ظمت في ىذا القرفعد ف القكاأعمى  ،(ُّ)سمكب التفكير فيما قبؿأ

عمى الرغـ مف ظيكر كثر المؤلفيف أبمسائؿ النقد األدبي في اكثر األحياف كعند 
كتاب البديع في الربع األخير مف القرف الثالث اليجرم كلـ يكف في ىذه الظاىرة، 

                                                             
 .   ُٓٓكسعد البازعي :  دليؿ الناقد األدبي ، ميجاف الركيمي،ينظر: . (ِٕ)
 .َُٔ: .ينظر: البياف العربي (ِٖ)
 .  ٕٓالببلغة تطكر كتاريخ :  ينظر:. (ِٗ)
 . ُُِتاريخ النقد األدبي عند العرب، إحساف عباس : ينظر:. (َّ)
 . ُّٔ:. ينظر: البياف العربي  (ُّ)



مكضكع الببلغة كالنقد  فٌ إ)ظاىرة اختبلط النقد بالببلغة(، ما يدعك الى العجب؛ ف
ف كانت  كاحد، كىك )ففٌ  األدب( كما يككف فيو مف مظاىر الحسف كأسباب التأثير، كا 

أنجع الكسائؿ التي يعتمدىا األديب ليبمغ بصناعتو ما يريد، الببلغة تنزع الى رسـ 
يدم الخبراء ، كتركو بيف أككاف النقد ينظر الى العمؿ األدبي إذا فرغ صاحبو منو

 .(ِّ)ـ ليقكلكا فيو كممتيـ، كيصدركا عميو حكميـكأذكاقي

 ِِّتبف طباطبا)في ىذا القرف )عيار الشعر( الثار التي ظيرت كمف اآل
بيف أبي تماـ كالبحترم المكازنة  ك) (،ػىّّٕت) لقدامة بف جعفر (، ك)نقد الشعر(ػى

(، ك)الكساطة بيف المتنبي كخصكمو( لمقاضي الجرجاني  ػى َّٕتلآلمدم ) (( 
 .(ّّ)(ىػََْبعد ألبي ىبلؿ العسكرم )  ( ، كأخيرا كتاب )الصناعتيف(ػىِّٗ)

ا في القرف الخامس اليجرم فقد بدأ االنتفاع بالغراس الذم زرعت نكاتو في أمٌ 
ت ثمرتو القرف الثالث اليجرم كشمخت دكحتو كتفرعت أفنانو في القرف الرابع ثـ كان

لمتيار  ىػ(ُْٕ)ت القاىر الجرجانيكيتصدل عبد ، (ّْ)الناضجة في القرف الخامس
البديع عرفو العرب في جاىميتيـ كجاء  فٌ أالبديعي الذم تمثؿ بابف المعتز الذم قرر 

الجماؿ في األدب ىك في ف أم الجرجاني أفيبيف،  في أدبيـ طبعا، كببل تكمؼ،
في العبلقات الجمالية بيف األلفاظ بعضيا مع بعض كقد ترتبت كفؽ  )نظمو(،
كالمفظ دليؿ عميو كبرىف عمى ذلؾ  ،الجماؿ معنكم فٌ أم أالنحكية كما يقكؿ، المعاني 

عبد  يسيـ ىذا السبيؿ، كبيذاك بنصكص مف القرآف في كؿ مكضع مف مناقشاتو في 
 .(ّٓ)القاىر في تأسيس عمـ المعاني كيضع لو األصكؿ كالنظريات

                                                             
 .  ُّٔ: المصدر نفسوينظر:  . (ِّ)
 . ُّٕ:المصدر نفسو. (ّّ)
 . ُّٖ:التفكير الببلغي. ينظر:  (ّْ)
 . ٕالببلغة كالنقد بيف التاريخ كالفف ، مصطفى الصادم الجكيني:: . ينظر (ّٓ)



 ك)سرٌ ، (ػىّْٔالبف رشيؽ القيركاني) كتاب)العمدة(يضا أ كمف ثمراتو
 . (ّٔ)(ػى ْٔٔ)تالبف سناف الخفاجي  الفصاحة(

الزمخشرم في القرف السادس اليجرم فيطبؽ نظرية عبد القاىر  كيأتي
فقد صرؼ اىتمامو  في نظمو، ف اعجاز القرآف كركعتو األدبيةأالجرجاني في 

كيطبؽ ذلؾ عمى  عمـ البديع  ثـٌ  ،كالبياف ثانيا ،كالأالى عمـ المعاني  القرآنيةبالببلغة 
 . (ّٕ)كييتـ بخاصة بعمـ المعاني ،ثناء تفسيره لوأو في نصكص القرآف الكريـ كمٌ 

ليحدد في كائؿ القرف السابع يجيء السكاكي مفيدا مف جيكد سابقيو أكفي 
( قكاعد جافة منطقية مجاال الذم ت عمـك الببلغة الثبلثة في كتابو )مفتاح العمـك
نا دليبل نيا عقمية ليست بيانية، كحسبي أصح ما تكصؼ بو أعالج فيو البياف بعقمية 

نو درس البياف في ىذا الكتاب بالركح التي درس بيا فيو الى جانبو عمـ إعمى ذلؾ 
ػكىك عمـ المنطؽ كعمـ العركض كعمـ  النحك، كعمـ الصرؼ، كعمـ االستدالؿ

ال ألنيـ كانكا  بياف،كىذا ما لـ يفعمو احد مف الذيف سبقكه الى الكتابة في ال ،القكافي
بيا؛  اكثر عممأالتي أحصاىا السكاكي، فربما كاف فييـ مف ىك يجيمكف تمؾ العمـك 

عف مجاؿ تمؾ يبعد مجالو  فألقكه عمما جماليا، كلكنيـ نظركا الى طبيعة ىذا الففٌ 
أك صحة  أك صحة الكزف كالقافية، بعضيا في صحة التركيب،التي يبحث العمـك 
ىك دراسة األسباب  كراء ىذه الصحة، يءالبياف الذم يبحث في شبخبلؼ  التفكير

حداث التأثير أك اإلقناع في نفس كالعكامؿ المؤدية الى الم األدب  قارئتعة الفنية كا 
أقكؿ عف السكاكي إنو قد ظمـ بعض الشيء في  ااٌل أفكال يسعني  ،(ّٖ)كسامعو

لنزعة العممية في تقسيمو نو انتيج اقبؿ الدارسيف بالجفاؼ كالجمكد كا   اتيامو مف

                                                             
 . ُٖٗ، ُّٖ: التفكير الببلغي. ينظر:   (ّٔ)
 . ٖالببلغة كالنقد بيف التاريخ كالفف: ينظر:  (ّٕ)
 .  ّّٗ. البياف العربي : (ّٖ)



 ،(ّٗ)البياف العربي بتمحيصاتو كتيذيبو كترتيبو الببلغة أك فسدأقد نو ا  ك  لمببلغة
فالسكاكي  ؛(َْ)ساليب البحث المنطقي في دراسة االساليب البيانية األدبيةأدخالو ا  ك 

كما كاف لو اال  قدـ في عصره ػػػػػ كبكؿ إخبلص العالـ الدائب المتأثر بركح العصر،
فقد  ،(ُْ)دارس في سبيؿ عمـ مف العمـك أف يتأثر ػػػػػ أقصى ما يمكف أف يقدمو عالـ

ككانت كاف عصره عصر جمع كتبكيب، عصر تقعيد كتقنيف فجمع فنكف الببلغة 
كال في عمـ البياف، ثـ أاألقدمكف بف خمدكف:)تكمـ ا؛ يقكؿ أشتاتا مفرقة في كتب كثيرة

كاحدة بعد أخرل ككتب فييا جعفر بف يحيى كالجاحظ كقدامة  تبلحقت مسائؿ الففٌ 
ف محص أثـ لـ تزؿ مسائؿ الفف تكمؿ شيئا فشيئا الى  ،مثاليـ امبلءات غير كافيةأك 

 بكابو عمى نحك ما ذكرنا آنفا مف الترتيب،أالسكاكي زبدتو، كىذب مسائمو، كرتب 
مف  بياف، فجعؿ ىذا الففٌ )المفتاح( في النحك كالتصريؼ كالػلؼ كتابو المسمى بكاٌ 

ميات ىي المتداكلة الى أخذه المتأخركف مف كتابو، كلخصكا منو أك  جزائو،أبعض 
مصباح( كتابو )التبياف(، كابف مالؾ في كتاب)الىذا العيد كما فعمو السكاكي في 

كجبلؿ الديف القزكيني في كتاب )اإليضاح( ك)التمخيص( كىك أصغر حجما مف 
ىؿ المشرؽ في الشرح كالتعميـ فيو أكثر مف أالى ىذا العيد عند  اإليضاح كالعناية بو

نو أكسببو ػػػػ كاهلل أعمـ ػػػػ  فالمشارقة عمى ىذا الفف أقـك مف المغاربة، ؛كبالجممة ،غيره
كفر عمرانا مالية تكجد في العمراف، كالمشرؽ أكالصنائع الك كمالي في العمـك المسانية،

السكاكي كاف خطكة ميمة إلصباغ الببلغة العربية بصبغة فمنيج  ،(ِْ)مف المغرب(
لدرس الببلغي كالنقدم عمى السكاء، عممية كمنيجية، تؤتي ثمارىا المرجكة في ا

كتبايف المقامات  كمراعاة مقتضى الحاؿ، العدكؿ المغكم،فمحاكلة الكشؼ عف قضايا 
                                                             

 . ّْٗ: المصدر نفسو. ينظر:  (ّٗ)
 . ّْٗ: : المصدر نفسو. ينظر (َْ)
، ،كينظر: تيسير الببلغة في كتب التراث: د. بف ُّكُِحمد مطمكب ،أ . ينظر: الببلغة عند السكاكي، (ُْ)

 . َّعيسى باطاىر:
 . ِِٓ. المقدمة ،البف خمدكف :  (ِْ)



كبية بالدالالت العقمية كارتباط القيـ الببلغية كاألسم في استدعاء صكر كبلمية معينة،
كتجمياتيا في  غ البديعية كغيرىا،اـ حركتي المماثمة كالمفارقة لمصيكانتظ ال الكضعية،

(؛  ػػ ساس البحث األسمكبيأ في نظر المحدثيف لتشكؿ مجتمعة )مفتاح العمـك
لى إنشعر بنكع مف االطمئناف مف قكاعد عمـ األسمكب كيجعمنا  كىذا يقربناالمساني، 
صيمة تصمح ألف تشكؿ نظرية أكما يزخر بو مف قضايا حداثية  الببلغي، مكركثنا

       .(ّْ)سمكبية عربية خالصةأ

ىي بمكغ المتكمـ في تأدية (:الببلغة تعريفا دقيقا، بقكلو السكاكي عرؼ
كايراد التشبيو كالمجاز  التراكيب حقيا، لو اختصاص بتكفية خكاٌص  المعاني حدا،

 . (ْْ)كالكناية عمى كجييا(

كىي كجكه يؤتى  لى مباحث عمـ البديع،إلـ يشر كالمبلحظ عمى التعريؼ أنو 
كلـ يكف ينظر اليو كعمـ مستقؿ  ياه بعممي المعاني كالبياف،إبيا لتحسيف الكبلـ الحقا 

  .(ْٓ)بذاتو

تباينا ال يتراءل لو يتبايناف  عمى كأسفؿ،أ ف لمببلغة طرفيف:أكيرل السكاكي 
فمف األسفؿ تبتدئ الببلغة  مراتب ػ تكاد تفكؽ الحصر ػ متفاكتة،كبينيما  يما،ينار 

 التحؽ ذلؾ الكبلـ بما يشبو أصكات الحيكانات، يءاذا نقص منو ش القدر الذمكىك 
     .(ْٔ)كما يقرب منوكىك الطرؼ األعمى األعجاز  ف تبمغ حدٌ أالزيادة الى ثـ تأخذ في 

                                                             
 . ُُ، َُالببلغة كاألسمكبية عند السكاكي ، محمد صبلح زكي ابكحميدة : ينظر:. (ّْ)
 .  ُٕٓ:مفتاح العمـك  . (ْْ)
 . ُّٕ:ساليب البياف في القرآفينظر: أ.  (ْٓ)
 .  ُٕٔ:. مفتاح العمـك (ْٔ)



 مى قسميف:عالفصاحة الزمة لمببلغة، بؿ اكتفى بتقسيميا  السكاكي يجعؿ لـ
  .(ْٕ)كقسـ راجع الى المفظ ،قسـ راجع الى المعنى

 عمـ المعاني كعمـ البياف، نظـ السكاكي دراسة الفنكف البيانية في عمميف،
كما سماه بدر الديف بف مالؾ  و بديعانو لـ يسمً أ ليما عمماكجعؿ عمـ البديع تابعا 

مى قسميف: قسـ يرجع الى عكقسميا  ،(ْٖ)القزكيني كانما سماه )محسنات(كالخطيب 
كالمزاكجة، كالمؼ  كالمقابمة، كالمشاكمة، كمراعاة النظير، المعنى كىك المطابقة،

 كالتكجيو، ،كتأكيد المدح بما يشبو الذـٌ  ،كااليياـ، كالتفريؽ كالتقسيـ كالجمع، كالنشر،
كتقميؿ المفظ كال  كااللتفات، كاالستتباع، كاالعتراض، غيره، كسكؽ المعمـك مساؽى 

 . (ْٗ) تقميمو

كالسجع  كالقمب، العجز الى الصدر، كردٌ  يرجع الى المفظ كىك التجنيس، كقسـ
كقاؿ عف عمـ المعاني إنو)تتبع خكاص تراكيب الكبلـ في  ،(َٓ)كالترصيع ،كالفكاصؿ،

ليحترز بالكقكؼ عمييا عف الخطأ في  ؛اإلفادة كما يتصؿ بيا مف االستحساف كغيره
 .(ُٓ)تطبيؽ الكبلـ عمى ما يقتضي الحاؿ ذكره(

 : الخبر كاالنشاء، كالتقديـ كالتأخير، كالحذؼ كالذكر،كقد بحث في ىذا الففٌ 
ت آكىك صنؼ يبحث فيو عف اليي، كالقصر كاإليجاز كاالطناب، كالفصؿ كالكصؿ،

 .(ِٓ)الحاؿ كاألحكاؿ التي تطابؽ بالمفظ جميع مقتضيات

                                                             
 . ُّٖػُّٕ:.ينظر :اساليب البياف في القرآف (ْٕ)
 .  ُِِ.ينظر : الببلغة عند السكاكي :  (ْٖ)
 .ُٕٔ: ينظر: مفتاح العمـك(  ْٗ)
 .ُِِ،كينظر الببلغة عند السكاكي : ٕٕ. ينظر مفتاح العمـك : (َٓ)
 . ُُٔمفتاح العمـك : . (ُٓ)
 .  ّْْ. ينظر: البياف العربي : (ِٓ)



 الذم كرد في تعريؼ السكاكي لعمـ المعاني بتراكيب الكبلـ،كالمقصكد 
؛ ف سكاىـكىي تراكيب البمغاء عمٌ  التراكيب الصادرة عمف لو فضؿ تمييز كمعرفة،

لنزكليا في صناعة الببلغة منزلة أصكات حيكانات تصدر عف محاليا بحسب ما 
الى الفيـ عند سماع ذلؾ التركيب جاريا كالمقصكد بخاصية التركيب ما يسبؽ ، يتفؽ

لككنو صادرا عف البميغ ،ال لنفس ذلؾ التركيب مف حيث ىك أك ؛ مجرل البلـز لو
نظره  مدكتكر بدكم طبانةلك  ،(ّٓ)ـ فيـ ذم الفطرة السميمةكالمقصكد بالفي ،الزما لو

شامبل إذا كاف المراد بو  كبلـ صحيح، :أنو في تعريؼ السكاكي في عمـ المعاني
كلكنو غير صحيح إذا كاف المقصكد منو عمما كاحدا مف عمـك  لمدراسات البيانية،

)تتبع خكاص تراكيب الكبلـ في اإلفادة  فإفٌ  ؛كىك ما يسمى )عمـ المعاني( الببلغة،
،كما يتصؿ بيا مف االستحساف كغيره( مف عمؿ البياني ؛ألنو ىك الذم يتتبع خكاص 

كال  مف األساليب لو داللة خاصة تدؿ عمى المقصكد بو،أسمكب  ككؿٌ ، تراكيب الكبلـ
 كمباحث البياف كما حصرىا، فرؽ في ذلؾ بيف مباحث المعاني كما حصرىا،

فمؤلساليب الخبرية داللتيا ،كلؤلساليب اإلنشائية داللتيا ،كلكؿ مف التقديـ كالتأخير 
كغيرىا مف مكضكعات تشبيو كاالستعارة كالكناية كما أف ألساليب ال داللتو المعنكية،

 أك الستر كاإلخفاء، كاإليضاح أك المبالغة كالتككيد، ،البياف داللتيا أيضا مف الكشؼ
 .(ْٓ)الى غير ذلؾ مف األغراض التي ذكرىا العمماء السابقكف

و:)معرفة إيراد المعنى الكاحد في طرؽ نٌ أالسكاكي أما عمـ البياف فقد عرفو 
ليحترز بالكقكؼ عمى ذلؾ عف ؛ كبالنقصاف عميو،مختمفة بالزيادة في كضكح الداللة 

كىك صنؼ يبحث فيو عف الداللة فيو  ،(ٓٓ)الخطأ في مطابقة الكبلـ لتماـ المراد منو(
ف كاف إعمى البلـز المفظي كممزكمو، فقد يدؿ بالمفظ كال يراد منطكقو، كيراد الزمو 

                                                             
 . ُّْ، َّْكينظر: البياف العربي: ، ٕٕمفتاح العمـك : .ينظر: (ّٓ)
 . ُِْػ  ُِّالسكاكي : كينظر :الببلغة عند ُّْالبياف العربي :ينظر: . (ْٓ)
 .ِّٗ. مفتاح العمـك : (ٓٓ)



دؽ مف أف منيج السكاكي في عمـ البياف أحمد مطمكب أالدكتكر  كيرل، (ٔٓ)مفردا
 في التكمؼ كما صرح السكاكي اف فيو إغراقأرغـ ، (ٕٓ)جو في بحث المعانيمني
حصر البياف فقد ، (ٖٓ)(:)كالمطمكب بيذا التكمؼ ىك الضبط فاعمـٍ ولك قي بذلؾ ف نفسو

في المجاز كالكناية الف داللتيما عقمية، يقكؿ:)اذا ظير لؾ اف مرجع عمـ البياف 
فاف  عممت انصباب عمـ البياف عمى التعرض لممجاز كالكناية، ىاتاف الجيتاف،

المجاز ينتقؿ فيو مف الممزـك الى البلـز ....كاف الكناية ينتقؿ فييا مف البلـز الى 
الى حمد مطمكب ػػػػ أػػػ عمى حد قكؿ الدكتكر  كىك بذلؾ يبدك مضطرا ،(ٗٓ)(الممزـك

لدراسة  ف يجعمو مقدمةن أكلـ يستطع  الكضعية،التعرض لمتشبيو باعتبار داللتو 
عني االستعارة مف حيث أالمجاز  فٌ إ:)ثـ وقكلمف خبلؿ  (َٔ)صبل لوأكانما  االستعارة،

، بؿ ال أ نيا مف فركع التشبيو ال تتحقؽ بمجرد حصكؿ االنتقاؿ مف الممزـك الى البلـز
بد فييا مف تقدمة تشبيو شيء بذلؾ الممزـك في الـز لو تستدعي تقديـ التعرض 

 .(ُٔ)ف نأخذه أصبل ثالثا كنقدمو(ألمتشبيو، فبل بد مف 

حمد أالدكتكر  كيبدك اف الدكتكر محمد صبلح زكي ابك حميدة، يعارض رأم
عبارات السكاكي، التي تتميز بالدقة  أف مف يتأمؿ ؛ بحجةمطمكب في رأيو ىذا

سمكبو في بناء عباراتو كترتبيا عمى بعضيا أكالتركيز، كمف يتعكد عمى التعامؿ مع 
بسبب  السكاكي لـ يخرج التشبيو مف مكضكعات عمـ البياف صراحة فٌ أالبعض، يرل 

ال تفاكت بينيا في كضكح ف طرؽ التشبيو أالى  يشر كلـ ،داللتو الكضعية

                                                             
 .  ّْٔ.ينظر : البياف العربي:  (ٔٓ)
 . ُْٖينظر :الببلغة عند السكاكي : (ٕٓ)
 . ُْٖ.كينظر: الببلغة عند السكاكي : ُٕٓمفتاح العمـك :  . (ٖٓ)
 .  ُْٕكينظر : الببلغة عند السكاكي : ، المصدر نفسو.  (ٗٓ)
 . ُْٖالسكاكي : . ينظر الببلغة عند (َٔ)
 . ُٕٓ. مفتاح العمـك : (ُٔ)



كاصطنع طريقة فييا  ػبحسب كصفو ػ احتاؿ الدكتكر أحمد مطمكب قد كأف ،(ِٔ)الداللة
ف دالالت التشبيو أ عً فالسكاكي لـ يدٌ  ؛(ّٔ)تكمؼ كجمكد إلدخالو كبلما ال مبرر لو

كاف  التشبيو، كانما تحدث في عباراتو عف الكبلـ المؤدل بدالالت كضعية ال كضعية،
يشبو الكرد" كاف عمى سبيؿ الشرح كالتكضيح ال  الجممة التي مثؿ بيا السكاكي" خدٌ 

ىذا الرأم كىك الدكتكر كعمؿ صاحب  ،(ْٔ)عمى سبيؿ اخراج التشبيو مف عمـ البياف
 ف السكاكي كاف يدرؾ تماـ االدراؾ اف ىناؾ مراتبى أ محمد صبلح زكي أبك حميدة

ف بابي المجاز أنو التفت الى ا  ك ، (ٓٔ)كبعداقكة كضعفا ،قربا  متعددة لمتشبيو تتفاكت
االستعارة كالمجاز المرسؿ كالكناية يتمتعاف بقدرة اكبر في التفاكت الداللي العتماد 

عمى المبلزمات بيف المعاني األكؿ كالمعاني الثكاني، كىي  ساسيٌ أكؿ منيا بشكؿ 
رساء دعائـ مف النقد إكىي تكشؼ عف فطنتو كسبقو في  ،مة تحسب لو ال عميومكري 

شكاؿ المجاز أساسية عمى أالحديث، الذم يركز في الكقت الحاضر بصفة 
 كاالستعارة دكف التشبيو.

ثبات المباحث االسمكبية إجاد الدكتكر محمد صبلح زكي في أكبيذا الرأم 
كحاكؿ فيـ التشبيو  ،ككظيفتياىمية الصكرة الببلغية كطبيعتيا أكمدل  لدل السكاكي،

كبينيا كبيف  طرافيا مف ناحية،أتقـك عمى التفاعؿ الداللي بيف  ببلغيةن  صكرةن بكصفو 
كىك بذلؾ يحاكؿ بعث الركح مف جديد في تراثنا الذم  ،(ٔٔ)خرلأالسياؽ مف ناحية 

    يـ بالجمكد.اتٌ 

                                                             
 .  ِِّمحمد صبلح زكي ابك حميدة : . ينظر : الببلغة كاألسمكبية عند السكاكي: د. (ِٔ)
 .  ِِّ: المصدر نفسو. ينظر :  (ّٔ)
 .  ِِّ:المصدر نفسو. ينظر :  (ْٔ)
 . ِِّ،كالببلغة كاالسمكبية عند السكاكي: ّٓٓ. ينظر : مفتاح العمـك :  (ٓٔ)
 . ِّّ.ينظر :الببلغة كاالسمكبية عند السكاكي : (ٔٔ)



ـ أقريب )حكالو ألتشبيو مف حيث افي دراستو  السكاكي )رحمو اهلل( ييعدٌ  ك
يراعي  ككجيو كالغرض منو، ف تحدث عف طرفيو،أبعد  (أك مردكده  مقبكؿه )،(غريب
ف أعبلـ المدرسة الكبلمية التي عرؼ عنيا أمف  نوأا ما بالرغـ مف الفني نكعن الذكؽ 

حكاميا بعيدة عف الركح األدبية المعتمدة عمى الذكؽ األدبي كاالحساس الفني أ
حمد مطمكب يصؼ تقسيمو أكربما كاف ىذا السبب الذم جعؿ الدكتكر الصادؽ .
ما، لكال انو اضطرب في بحث المطالب األربعة ففرؽ  نو مكفؽ الى حدٌ ألمتشبيو 

   . (ٕٔ)بعض المسائؿ ىنا كىناؾ

المجاز كعقد لو خمسة فصكؿ ىي: المجاز المغكم الراجع الى  السكاكيٌ  كقسـ
معنى الكممة غير المفيد، كالمجاز المغكم الراجع الى المعنى المفيد الخالي عف 

قساـ ىي: أمى ثمانية عالمبالغة في التشبيو ،كالثالث في االستعارة التي قسميا 
مصرح بيا المحتممة لمتحقيؽ كاالستعارة ال التخييمية مع القطع، بيا االستعارة المصرح

كاالستعارة  ،كاالستعارة التجريدية كاالستعارة التبعية، كاالستعارة بالكناية، كالتخييؿ،
 . (ٖٔ)كاالستعارة المرشحة، كاالستعارة التجريدية ،االصمية

كاخيرا  كالقسـ الرابع في المجاز المغكم الراجع الى حكـ الكممة في الكبلـ،
 .المجاز العقمي

قساـ ىي: الكناية المطمكب بيا نفس أمى ثبلثة عكقسـ السكاكي الكناية 
كالكناية المطمكب بيا تخصيص  كالكناية المطمكب بيا نفس الصفة، المكصكؼ،

 .(ٗٔ)الصفة بالمكصكؼ

                                                             
 .  ُْٖ. ينظر : الببلغة عند السكاكي :  (ٕٔ)
 . ُْٗ،كالببلغة عند السكاكي :ّْٕ.ينظر البياف العربي: (ٖٔ)
 . َُٓ.ينظر :الببلغة عند السكمكي: (ٗٔ)



البياف بأداء المعنى بطرؽ مختمفة،  نو خٌص أكمما يؤاخذ السكاكي عميو 
الداللة عميو كبالنقصاف( ،ال يخص عمـ )في طرؽ مختمفة بالزيادة في كضكح  :فقكلو

ؽ ائف نؤدم المعنى بطر أألننا نستطيع كذلؾ ؛ نما يشمؿ المعاني ايضاا  البياف كحده ك 
كقد  ،(َٕ)ك بالنقصاف في مكضكعات المعاني المختمفةأمختمفة بالزيادة في الكضكح 

كبعد عف ركح  غراؽ في الضبط،ا  حصر مكضكعاتو حصرا منطقيا فيو تمحؿ ك 
                                                                                          .(ُٕ)كالففدب األ

كالفصاحة بنكعييا مما  يا،يٍ كالسكاكي نفسو يعترؼ أخيرا أف الببلغة بمرجعى 
كثيرا كىناؾ كجكه مخصكصة  ،يكسك الكبلـ حمة التزيف كيرقيو أعمى درجات التحسيف

ثـ يكرد بعد ذلؾ ما يدؿ عمى الكجكه ، (ِٕ)لقصد تحسيف الكبلـ ما يصار الييا
كىي التي أطمؽ عمييا بدر  لقصد تحسيف الكبلـ،لييا إالمخصكصة التي يصار 

كىك أكؿ مف تأثر بو،  (البديع)اسـ  (المصباح)ق( في كتابو ٖٔٔ)تبف مالؾ  الديف
كتكالت الشركح (، االيضاحك  التمخيص):في كتابيو (ىػّٕٗثـ تبله الخطيب القزكيني)

كغيرىـ  كابف يعقكب المغربي، كالسبكي، ككاف سعد الديف التفتازاني، كالتمخيصات،
 . (ّٕ)مف أعبلميا

كقسـ  مى قسميف: قسـ يرجع الى المعنى،ع و السكاكيقسمأٌما البديع فقد 
 النظير،كمراعاة  يرجع الى المفظ .فمف القسـ األكؿ المطابقة ،كالمقابمة كالمشاكمة،

كالجمع مع  كالجمع مع التفريؽ، كالتقسيـ، كالجمع كالتفريؽ، كالمزاكجة كالمؼ كالنشر،
 ،كالتكجيو،كتأكيد المدح بما يشبو الذـ  كاإليياـ، كالجمع مع التفريؽ كالتقسيـ، التقسيـ،

                                                             
 . ُِّ. الببلغة عند السكاكي : (َٕ)
 . ُْٕ: ينظر: المصدر نفسو. (ُٕ)
 . ّْْ، كينظر : البياف العربي :  ََِ :. ينظر : مفتاح العمـك  (ِٕ)
 .ُِػ  ُُالببلغة ، أحمد مطمكب : جميرة ينظر: .  (ّٕ)



كتقميؿ المفظ كال  كااللتفات، كاالستتباع، كاالعتراض، كسكؽ المعمـك مساؽ غيره،
 .(ْٕ)تقميمو

 ،كالسجع كالقمب، العجز الى الصدر، كردٌ  كمف القسـ الثاني التجنيس،
 ف تككف األلفاظ تكابع لممعاني،أحسف في جميع ذلؾ صؿ الأك )كالترصيع كالفكاصؿ،

 . (ٕٓ)عني اف ال تككف متكمفة(أ ف تككف المعاني ليا تكابع،أال 

بحث مكضكعات البديع الى جانب االستعارة  فقد ق(،ِٔٗ) ابف المعتزأما ك 
كعبد  ق(ْٔٔ)كابف سناف ق(ّْٔ)كابف رشيؽ ق(ََْ) بعد بك ىبلؿأك  كالتشبيو،
الببلغة  بحثكا البديع كما بحثكا مسائؿكغيرىـ  ق(،ِِٔ)كابف االثير ق(ُْٕ)القاىر
يككف أثره فمنيا ما  مف ىذه الفنكف أثره كجمالو، فمكؿ ففٌ  كلـ يميزكا بينيا، ،األخرل

كلكنيا تككف مؤثرة في  ؛ضئيبل في المعنىكمنيا ما يككف أثره  في المعنى كاضحا،
 كيتبعف لفظي، ف معنكم كمحسٌ كلـ يفرقكا بيف محسٌ ، (ٕٔ)الجرس كمكسيقى الكبلـ

 ما كاف مف ىذه الفنكف لو ركعتو أثبتكه كبحثكه، فٌ أ ،حمد مطمكب كبلمو ىذاأ الدكتكر
كلـ يفسد الببلغة شيء كما افسدىا تقسيـ  اؿ كاألثر ترككه،كما لـ يكف لو ذلؾ الجم
 الدكتكر فٌ أكيبدك ، كتبلعبيـ باأللفاظ بديعية جامدة، بأنكاعالمتأخريف كاىتماميـ 

ف السكاكي نفسو كا   ؛(ٕٕ)ف تقسيمو لمبديع لـ يقـ عمى اساسأ يـ السكاكييتٌ  مطمكب
ف تككف االلفاظ أف )أصؿ الحسف في جميع ذلؾ أ صرح بنفسو مف حيث ال يدرم

لذلؾ لـ يكف  ف ال تككف متكمفة(أعني أ تكابع لممعاني ال اف تككف المعاني ليا تكابع،
حمد مطمكب اف تبحث مكضكعات البديع أبو حاجة الى ذلؾ التقسيـ كيقترح الدكتكر 

ليا تأثير في  كما تبحث مكضكعات الببلغة االخرل عمى اف تيمؿ األنكاع التي ليس
                                                             

 . َُٓ.ينظر: الببلغة عند السكاكي : (ْٕ)
 . َِْ.مفتاح العمـك : (ٕٓ)
 . ُِٓالببلغة عند السكاكي :ينظر: . (ٕٔ)
 . ُِٓ: المصدر نفسو.ينظر  (ٕٕ)



كترتب الباقية ، كال تبعث في الكبلـ ركنقا كطبلكة كتضفي عميو جماال كبياءن  التعبير
  .(ٖٕ)كتيذب مسائميا

كتعقيبا عمى ما سبؽ مف كبلـ الدكتكر احمد مطمكب ، اطف انو ليس مف 
كقد جمعيا مف كتابة  ،المرجح اف بحث السكاكي في البديع ال يقـك عمى اساس 

لو شيء مف الجيد في استخراجيا ،كال في اإلشارة الى  العمماء كليسالذيف سبقكه مف 
بؿ لـ تتحد مصطمحات  (ٕٗ)جدكاىا كاثرىا في تحسيف المعنى ،اك تجميؿ المبنى

 .(َٖ)عمى يديو الٌ إكلـ تتحدد  األشكاؿ البديعية،

عدـ ك  باألصؿ الداللينو قد حرص عمى ربط الكجكه التحسينية أ فضبل عف
فسد أتمؾ الداللة التي اتيـ السكاكي بانو  ،(ُٖ)بداعيةانفصاليا عف جكىر العممية اإل

مف غريب المغة!  ، ككأف كممة )االستدالؿ(،الببلغة باستخداميا في مباحثو الببلغية
يتقبمكف فكرة:)ضركرة المعرفة بمباحث  يا،ككأف عمماء المغة العربية المحدثيف بشقي
التي تدرس مف قبؿ المغكم كالمنطقي ، (ِٖ)األلفاظ كبحث مف ابحاث المنطؽ الستة(

 في عرضا كال يتقبمكف فكرة كجكد مصطمح كمصطمح )االستدالؿ(ك أكاف ذاتا أسكاء 
بف جميؿ المعركؼ عبد اهلل بف محمد  قد عرؼ الببلغةف ،!الدراسات الببلغية

كمعرفة االعراب كاالتساع في  بالكبلـ،ككشؼ المعاني  )الفيـ كاالفياـ،نيا:أبالباحث 
شارة كصكاب اإل كالبياف في األداء، كالمعرفة بالقصد، كالسداد في النظـ، المفظ،

مضاء العـز  باالختصار عف االكثار، كاالكتفاء، كالمعرفة بالقكؿ، ،كايضاح الداللة، كا 

                                                             
 . ُِٓ.ينظر:الببلغة عند السكاكي: (ٖٕ)
 . ّْٖالبياف العربي:ينظر: . (ٕٗ)
 . ّّْالببلغة كاالسمكبية عند السكاكي :ينظر: .  (َٖ)
 . ّّْالببلغة كاالسمكبية:ينظر: . (ُٖ)
 . ِّلمعبلمة محمد رضا المظفر: المنطؽ، . (ِٖ)



                                                                                                                                                                                                                                في تحقؽ ببلغة المتكمـ. ىمية الداللةأكفحكاه تدؿ عمى  ،(ّٖ)عمى حككمة االختيار(
ذىاف أشكاؿ البديع قد ارتبطت في أف أف رأل ألى ذلؾ بعد إنبو تلعٌمو   

كثر مف الجانب الداللي غير أية بالصكرة المفظية الحسٌ  الشعراء كالببلغييف،
غرل الشعراء أالمحسكس، الذم تكفؿ بعنايتو عمـ المعاني كعمـ البياف، األمر الذم 

جديتو كعمقو  النٌص فقد مما أ بالعناية بالصكرة المفظية عمى حساب المعنى،
 .(ْٖ)الفني

( الذم اختصر )المفتاح( ىػٖٔٔ)تكفي القرف نفسو جاء بدر الديف بف مالؾ 
ثـ ىا ىك القرف  ،(ٖٓ)في كتابو المعركؼ )المصباح في عمـ المعاني كالبياف كالبديع(

الى كضع الشركح كالتعميقات عمى  الببلغة فيو كقد اتجو عمماء ،الثامف يطؿ عمينا
شير تمؾ التمخيصات كتاب )تمخيص المفتاح( لمخطيب أككاف مف  )المفتاح(،كتاب 

 بأسمكبمف المصطمحات كالمسائؿ الببلغية  اكثير ب كفيو ىذٌ  (،ػىّٕٗ)تالقزكيني 
كقاـ القزكيني  صبح فيما بعد قطبا يدكر حكلو الكثير مف الشركح كالحكاشي،كأ سيؿ

 مف آراء العمماء السابقيف، اضمنو كثير  إذ )االيضاح(، بكضع شرح لتمخيصو سماه
 .(ٖٔ)سرارهأصكلو ك أكرتبو بطريقة جيدة تسيؿ عمى الدارس تعمـ ىذا العمـ كمعرفة 

بك المعالي جبلؿ الديف محمد بف القاضي سعد الديف أكىك قاضي القضاة 
ؿ ما يتبادر كٌ أك ، (ٕٖ)ماـ الديف عمر القزكيني الشافعيإبي القاسـ عبد الرحمف بف أ

الدـ  عربيٌ و نٌ إف ػ كاف تكف لو الى قزكيف نسبة ػ، كالكاقع عجمي  ألرجؿ ا فٌ إالى الذىف 

                                                             
 .َّْ/ُ: كآدابوالعمدة في محاسف الشعر  .(ّٖ)
 . ّّٓكاالسمكبية عند السكاكي :. ينظر الببلغة (ْٖ)
 . ُّبف عيسى باطاىر : مقدمات كتطبيؽ، ينظر :الببلغة العربية ، . (ٖٓ)
 . ُْ: المصدر نفسو.ينظر  (ٖٔ)
 . ْ/  ّ. ينظر: الدرر الكامنة:  (ٕٖ)



بي أفنسبو الى  ،(ٖٗ)كترجـ لو السيكطي في بغية الكعاة، (ٖٖ)ربيب البيئة المصرية
صيؿ ، ككاف القزكيني نفسو يذكر أنو مف نسؿ ىذا العربي األدلؼ العجمي

 دب.باعو في األ ككصفو بقكة ،(َٗ)الكريـ

خيو كاشتغؿ أكسكف ببلد الرـك مع كالده ك  ػ(ىٔٔٔ)تنة كلد بالمكصؿ س
كاشتغؿ في  في الرـك كالشاـ كمصر، قضاءال منصب يككل ،مـ كتفقو عمى كالدهبالع

كلمشعراء  ،ػى ّٕٗتكفي في الشاـ في سنة  عاني،الصكؿ كالعربية كالمالفنكف كاتقف ا
الفقو كفي المعاني كالبياف  بأصكؿيرغب الناس في االشتغاؿ  ككاف ،كثيرةفيو مدائح 

مشيكر كنظمو السيكطي كسماه عقكد  ،كتصنيفو المسمى )تمخيص المفتاح(
 يضا.أماف.. كلو ايضاح التمخيص الج

التي سيطرت عمى الدراسات أكثر الكتب ركاجا ك ككتابو االيضاح مف 
فو بعد التمخيص في بيئة عربية كىي مصر، كليذا نجدىما يتسماف لٌ ، أ(ُٗ)الببلغية

ثرا لحياتو في البيئة أالذم كاف بطابع فيو جنكح الى الذكؽ ال سيما كتاب االيضاح 
ككاف الدافع الى ، (ِٗ)المصرية الظاىرة الميؿ الى الطريقة االدبية في دراسة الببلغة

( مف  يقكؿ القزكيني:)  ،الحشك كاالضطرابتأليؼ التمخيص ما كجد في )مفتاح العمـك
بك يعقكب يكسؼ أككاف القسـ الثالث مف مفتاح العمـك الذم صنفو الفاضؿ العبلمة 

تميا أك  ،حسنيا ترتيباألككنو  ؛عظـ ما صنؼ فيو مف الكتب المشيكرة نفعاأالسكاكي 
كلكف كاف غير مصكف عف الحشك كالتطكيؿ كالتعقيد  ؛جمعا لؤلصكؿكاكثرىا  ،تحريرا

فت مختصرا يتضمف ما فيو مف لٌ أقاببل لبلختصار مفتقرا الى االيضاح كالتجريد، 
                                                             

 . ُِْتجديد في النحك كالببلغة كالتفسير كاالدب:ال.ينظر: مناىج  (ٖٖ)
 .ٔٔ المصدر نفسو: .  ينظر: (ٖٗ)
،كشذرات  ُّٖ/ِكالبدر الطالع  ،َُُِ/ُكمفتاح السعادة: ، ّ/ْكالدرر الكامنة: ،ُْ:. ينظر: االيضاح  (َٗ)

 . ٔٔ،كبغية الكعاة:  ُِّ/ٔالذىب: 
 . ِّٕ. ينظر: الببلغة عند السكاكي: (ُٗ)
 .ِِلمخكلي:كمقالة مصر في تاريخ الببلغة  ،ُِْ،كتاريخ عمـك الببلغة:  ِّٕ: المصدر نفسو. ينظر:  (ِٗ)



كلـ آؿ جيدا في تحقيقو  ،كالشكاىدالقكاعد كيشتمؿ عمى ما يحتاج اليو مف االمثمة 
صار لفظو تقريبا بالغ في اختأقرب تناكال مف ترتيبو، كلـ أكتيذيبو كرتبتو ترتيبا 

ضفت الى ذلؾ فكائد عثرت في بعض ألتعاطيو كطمبا لتسييؿ فيمو عمى طالبيو، ك 
 ،حد بالتصريح بيا كال االشارة اليياأظفر في كبلـ اكتب القـك عمييا كزكائد لـ 

 .(ّٗ)كسميتو تمخيص المفتاح(

نو جمع في مؤلفيو )التمخيص( ك)اإليضاح( خبلصة إكما يميز القزكيني 
 .(ْٗ)الفصاحة البف سناف الخفاجي سرار الببلغة ، كسرٌ أالمفتاح، كدالئؿ االعجاز، ك 

في فجر النيضة الحديثة كما قبميا بقميؿ تأثرت بكتاب  لفت كتبه أي كقد 
االتجاىات النقدية الحديثة  درسكا فيالنقاد المحدث أفٌ  ظيركقد  ،(ٓٗ)اإليضاح لمقزكيني

في االدب العربي كنقده كببلغتو مف طريقيف: طريؽ اعتمد الترجمات كالمصطمحات 
دب الممتد في لؤل اقحميا عمى دراسة االدب العربي، فكانت نتائجيـ ظممأاألجنبية ك 

 التاريخ كالحضارة، كقسـ انتفع باالتجاىات كالمذاىب االجنبية في تجمية جماليات ففٌ 
مناىج بحث الببلغة الحديثة التي حاكؿ المحدثكف  ف نعدٌ أكيمكننا  ،(ٔٗ)قكؿ العربيال
في  كلي، (ٕٗ)ف كضعيا القزكينيأف يضعكىا، مناىج جاءت لتجديد الببلغة بعد أ

 (.كجؿٌ  ذلؾ نظر، سيأتي الحديث عنو في ثنايا البحث بمعكنة اهلل )عزٌ 

ًادللوثًاالول

ًعـدًاخلطقبًاؾؼزوقينًاؾػصاحةؿصطؾحً

                                                             
 .ِّ، ِِ. التمخيص: (ّٗ)
 . ُُ.ينظر: عمـك الببلغة، البياف كالمعاني كالبديع :أحمد مصطفى المراغي: (ْٗ)
 حمد مطمكب.أ جامعة بغداد: اآلداببحث في مجمة كمية  . ينظر: القزكيني كالببلغة الحديثة، (ٓٗ)
 .ٗ: الببلغة .ينظر: فصكؿ في (ٔٗ)
 .ٗ: المصدر نفسوينظر: .  (ٕٗ)



ًاؾدراداتًاؾلالغقةًاحلدقنةًضوءًيف

ًتوركة

نيػػـ رأكا لنقديػة كالببلغيػة كاىتمػكا بيػا؛ ألتنػاكؿ دارسػك العربيػة قضػية المصػطمحات ا
 ،فيػػػي ترسػػػـ معالميػػػا كتكضػػػح مبادئيػػػاالدقيقػػػة  الدراسػػػات العمميػػػةسػػػاس أالمصػػػطمحات  فٌ أ

صمو المغكم مف أدراسة المصطمح بصكرة عامة في انو ميما كاف بينو كبيف ىمية أكتتضح 
عبلقػػػػة فمػػػػو كضػػػػع اصػػػػطبلحي جديػػػػد يخػػػػرج بػػػػو الػػػػى داللػػػػة جديػػػػدة غيػػػػر داللتػػػػو المغكيػػػػة 

 .(ٖٗ)االصمية
دب العربػػي الػػذم األ خػػذت داللتيػػا مػػفأعربيػػة ك  الببلغيػػة نشػػأت نشػػأةن  كمصػػطمحاتنا

 ف: ييا كاجيت مشكمتنٌ إال إلكاف كثيرة مف فنكف التعبير، أكنو بفنتزخر 
، خصكصػػػا بعػػػد (ٗٗ)التػػػاريخيدراسػػػة كافيػػػة تظيػػػر تطكرىػػػا  درٍس يػػػا لػػػـ تيػػػنٌ إ :االكلػػػى

 .كثر ميراثيا العممي كاالدبي عمى يد المغكؿأضياع 
حػكؿ داللػة المصػطمح الببلغػي؛ خصكصػا اختبلؼ اآلراء ككجيات النظر : كالثانية

كاف المصػػطمح يحيطػػو )السػػياؽ( بػػدالالت قػػد تختمػػؼ بػػاختبلؼ زاكيػػة النظػػر التػػي يتخػػذىا 
فػػي حقػػؿ معػػيف مػػف حقػػكؿ  داللػػة محػػددةلػػو  الغكيػػ االمصػػطمح رمػػز حتػػى كاف كػػاف  الباحػػث،

مػف لػى ظػاىرة إك يشػير أالمعرفة يتفؽ عميو مجمكعػة مػف العممػاء فػي ذلػؾ الحقػؿ، ليصػؼ 
، فمػػػا زاؿ اليػػػدؼ مػػػف دراسػػػة المصػػػطمحات ىػػػك تيسػػػير التعامػػػؿ مػػػع المفػػػاىيـ (ََُ)الظػػكاىر

فػاىيـ كدمجيػا مػع الثقافػة كاسػتيعاب تمػؾ الم ،المغػة اتالجديدة التػي ال رمػكز ليػا فػي معجمػ
كمػا دامػػت الببلغػة لػػـ  ؛ فمػف تعػػدـ دراسػة المصػطمح مػػف شػيء مػػف االخػتبلؼ.(َُُ)الجديػدة

 اقنػػا امانػػة النظػػر فيمػػا قالػػو القػػدماءفػػركع العربيػػة ففػػي اعن ألكثػػرتنضػػج كلػػـ تحتػػرؽ، خبلفػػا 
؛ يػػرل (َُِ)كانضػاجو بالبحػػث كالدراسػة كتبلفػػي مػػا ينقصػيا ممػػا لػـ ييتػػدكا اليػػو اك يقكلػكا فيػػو

: )الببلغة كالفصػاحة  ومصطمحي الببلغة كالفصاحة في كتاب درس صاحب ىذا الرأم كقد
مػف  اال يؤخذ كؿ ما انتيى اليو العمماء االعػبلـ مػف الببلغيػيف المتػأخريف ،لغة كاصطبلحا(

                                                             
.  ِْٓ/ُتح: لطفي عبد البديع: ،. ينظر: تعريفات االصطبلح، كشاؼ اصطبلحات الفنكف، التيانكم (ٖٗ)

 . ُٗالتنصيص عمى شكاىد التمخيص: كينظر: المصطمح الببلغي في معاىد 
 . ٓ. ينظر: مصطمحات ببلغية، احمد مطمكب:  (ٗٗ)
 . ُٖ. ينظر: المصطمح الببلغي في معاىد التنصيص عمى شكاىد التمخيص:  (ََُ)
 . َِ. ينظر: المصدر نفسو:  (َُُ)
 . ٖ. ينظر: الببلغة كالفصاحة لغة كاصطبلحا، محمد جابر الفياض:  (َُِ)



بعػػد الػػذم رأينػػاه  !ك مسػػممة مػػف المسػػمماتأ، ككأنػػو بديييػػة مػػف البػػديييات ، غيػػر مػػا فحػػص
، كيركػػػز فػػػي بحثػػػو ىػػػذا عمػػػى قضػػػيتيف (َُّ)ف الببلغػػػة لػػػـ تنضػػػج كلػػػـ تحتػػػرؽإمػػػف قػػػكليـ 

 : ماكى ،ميمتيف في دراسة المصطمح الببلغي
/ داللػػة المصػػطمح فػػي السػػياؽ الػػذم كرد فيػػو، كالقػػاء الضػػكء عمػػى تطػػكره الػػداللي ُ

 في مراحمو المختمفة فيما تبرزه كجية النظر االدبية اك الفنية.
/ قضية المفاضمة اك الترجيح اك االمسػاؾ بخػيط التطػكر الػداللي الػذم يػربط بػيف ِ

 .(َُْ)دالالت المصطمح المختمفة باختبلؼ العصكر
حػػػث مػػػف قبػػػؿ مجػػػاال كاسػػػعا مػػػف الػػػدرس كالب (الفصػػػاحة كالببلغػػػة)لقػػػي مصػػػطمحي 
بيػػة، كمػػا عػػدىما الخطيػػب القزكينػػي نيمػػا مػػف مقػػدمات الببلغػػة العر الببلغيػػيف المحػػدثيف؛ أل

(السػػكاكي فػػي  عنػػده فنػػكف الببلغػػة كمصػػطمحاتيا بعػػد الػػذم اسػػتقرت  كتابػػو ) مفػػاتيح العمػػـك
ز دراسػػػة ىػػػذيف ف يتجػػػاك كال يمكػػػف لباحػػػث أ ،(َُٓ)دقيؽكاخػػػذت داللتيػػػا العمميػػػة كمعناىػػػا الػػػ

 ) المعاني، كالبياف، كالبديع(. ةفنكف الببلغة الثبلث المصطمحيف قبؿ 
القزكينػػػي قػػػاـ  فٌ أ أحمػػػد مطمػػػكبالػػػدكتكر  ظػػػفه فػػػي ) القزكينػػػي كشػػػركح التمخػػػيص( 

فػػػي الكشػػػؼ عػػػف معنػػػى الفصػػػاحة  :المقدمةةة ك ،(َُٔ)بتقسػػػيـ الببلغػػػة الػػػى مقدمػػػة كمقاصػػػد
خػػػػرج أفػػػػي تبيػػػػاف المعػػػػاني كالبيػػػػاف كالبػػػػديع، كانػػػػو بتقسػػػػيمو ىػػػػذا قػػػػد  :المقاصةةةةدكالببلغػػػػة، ك

؛ (َُٖ)مف مقاصد القكؿ ال مف مقدماتػوالفصاحة  كفي رأيو اف ،(َُٕ)الفصاحة عف المقاصد
 داتػػػوأم عمػػػؿ فنػػػي أساسػػػي فػػػي أالكممػػػة المفػػػردة عنصػػػر ك  بالكممػػػة المفػػػردة؛ ألنيػػػا تخػػػتٌص 

 فضػبل عػف ،(َُٗ)الفصػاحة اال مػف مقاصػد القػكؿ ال مػف مقدماتػو ف تعػدٌ أ، فبل يجكز الكممة
الفصػاحة كالببلغػة كمعرفػة خصائصػيما لمػف اكائػؿ مػا يبػدأ بػو  مصػطمحي البحث فػي ككف

القزكينػي  كبػذلؾ يعػارض الػدكتكر احمػد مطمػكب ،(َُُ)كنقد الكػبلـ الدارس في تفيـ الببلغة
 مف المقدمات ال مف المقاصد. في عده ليما

                                                             
 . ٖالببلغة كالفصاحة لغة كاصطبلحا، محمد جابر الفياض: : ينظر:  (َُّ)
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 .ّٗ. ينظر: المصدر نفسو:  (َُٖ)
 . ِٗٔ. المصدر نفسو، كينظر: القزكيني كشركح التمخيص، احمد مطمكب:  (َُٗ)
 .ِٗٔ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص:  (َُُ)



كلشػػػػدة االىتمػػػػاـ بػػػػالتمخيص كااليضػػػػاح فقػػػػد جػػػػر تقسػػػػيـ القزكينػػػػي ىػػػػذا الػػػػى نقػػػػاش 
ف ذكػػػر أ الػػى الػػدكتكر محمػػػد عبػػد المػػنعـ خفاجػػػة ذىػػػبفقػػد المقدمػػة،  كاخػػتبلؼ فػػي معنػػػى
الشػػػركع فػػي مسػػػائؿ المعػػػاني كالبيػػاف كالبػػػديع ضػػركرم لتكقػػػؼ معرفػػػة  معنػػى الفصػػػاحة قبػػؿ

كيبػػدك  ،(ُُُ)معرفػة معنػػى الببلغػة كالفصػاحة ككػؿ ذلػػؾ ممػا يػرتبط بالمقصػكد معانييػا عمػى
ف السػػكاكي إجعمػػو يتخػػذ ىػػذا التقسػػيـ، كقػػد صػػرح بػػو بقكلػػو:  ألمػػرو يػػا ف القزكينػػي كػػاف متنبٌ أ
يف كلػػػـ يجعػػػػؿ الفنػػػ الببلغػػػة فػػػيقػػػد جعػػػؿ الفصػػػاحة غيػػػر الزمػػػة لمببلغػػػة كحصػػػػر مرجػػػع )

خػبلؿ قراءتػي لمقدمػػة االيضػاح، كتتبعػي لمػػنيج ، كمػف (ُُِ)(الفصػاحة مرجعػا لشػيء منيمػػا
 : ىي ،مكرأعمؿ منيجو ىذا بثبلثة أف أيمكنني  القزكيني
المصػطمحيف كلػيس فصػبل ليمػػا  ذيفبيػنػو قػدـ الفصػاحة كالببلغػة اىتمامػا منػو إ/ ُ

 .الببلغة فنكف عف
/ انػو كػاف عمػى كعػي تػاـ بقضػػية )المصػطمحات( التػي تشػكؿ ميػدانا ميمػا ينبغػػي ِ
كمقدمػػة لدراسػػة ام عمػػـ مػػف  ،باحػػث اك مؤلػػؼ اف يكػػكف مػػدركا ألىميػػة تقػػديميا عمػػى كػػؿ
 )الفصػػػاحة كالببلغػػػة(:م فػػػف مػػػف الفنػػػكف؛ فػػػأراد الخطيػػػب بػػػذلؾ اف يبػػػيف لنػػػا أفأالعمػػػـك اك 
كالتفريػؽ بينيمػا قبػؿ الشػركع فػي التػأليؼ فػي عمػـك الببلغػة  بحاجة الى تعريؼ، فامصطمح

جػد أقػكاؿ مختمفػة لػـ أمناس في تفسػير الفصػاحة كالببلغػة الثبلث؛ لذلؾ ذكر في مقدمتو:) ل
المكصػكؼ بيمػا  فيما بمغني منيػا مػا يصػمح لتعريفيػا بػو، كال مػا يشػير الػى الفػرؽ بػيف كػكف

يضػػا أكمػف منظػػكر قضػية المصػػطمحات  .(ُُّ)الكػبلـ اك كػػكف المكصػكؼ بيمػػا المػػتكمـ...(
كػبلـ السػكاكي عف)الفصػاحة( التػي لػـ يعطيػا تعريفػا ػ كمػا سػبؽ ػ كانػو  تي يٍ كبعػد اف اسػتقر 

، اظػػف اف القزكينػػي قػػدـ (ُُْ)لػػى:) قسػػـ راجػػع الػػى المفػػظ، كقسػػـ راجػػع الػػى المعنػػى(إقسػػميا 
القػػػػكؿ فػػػػي الفصػػػػاحة عمػػػػى الببلغػػػػة؛ ككػػػػأف عممػػػػي ) المعػػػػاني كالبيػػػػاف(، كحتػػػػى) البػػػػػديع( 

ف عمػـ أحاجػة فػي االشػتغاؿ بيػا؛ باعتبػار  ؛ ككػؿ عمػـ منيػا فيػويتشارككف المحاصصة فييا
كىػػك اشػػتغاؿ يخػػص المفػػظ،  نحكيػػا(،)المعػػاني( عمػػـ ييػػتـ بمطابقػػة الكػػبلـ لمقتضػػى الحػػاؿ )

المعنػػػػى الكاحػػػػد بطريقػػػػة مختمفػػػة فػػػػي كضػػػػكح الداللػػػػة  بػػػإيرادف البيػػػػاف عمػػػػـ ييػػػػتـ أكباعتبػػػار 

                                                             
 ُٔ/ُعمى االيضاح:  ة: تعميؽ د. محمد عبد المنعـ خفاج. ينظر (ُُُ)
 . ُٕ/ ُ. االيضاح:  (ُُِ)
 . ُٕ/ ُ: مصدر نفسو. ال (ُُّ)
(ُُْ)  . :  .ّٓٔمفتاح العمـك



حػػكم االشػػػتغاليف ككػػػذلؾ االمػػر بالنسػػبة لمبػػديع، ي ،كىػػك اشػػتغاؿ يخػػص المعنػػى ،(ُُٓ)عميػػو
نيػػػػػا: مطابقػػػػػة الكػػػػػبلـ لمقتضػػػػػى الحػػػػػاؿ مػػػػػع أمعػػػػػا؛ كمػػػػػا داـ القزكينػػػػػي قػػػػػد عػػػػػرؼ الببلغػػػػػة 

دراؾ منػػػو فػػػي قضػػػية تقػػػديـ الفصػػػاحة إنػػػو كػػػاف عمػػػى أظػػػف أ، اعتقػػػد كلسػػػت (ُُٔ)فصػػػاحتو
   قا لما سبؽ.اكالببلغة عمى العمـك الثبلثة كف

كعمػػـ الكػػبلـ؛ فيػػذه الفئػػة / بمػػا اف الخطيػػب القزكينػػي رجػػؿ عػػالـ بالفقػػو كاالصػػكؿ ّ
ف مقدمػة الكاجػب كاجػب، فمػك نظرنػا الػى المسػألة إ :ف العمماء لدييا قانكف اك ضابط يقكؿم

التي يفكػر بيػا  يانفس ، كفكرنا بالطريقةالتي ينظر منيا الخطيب القزكيني يانفس مف الزاكية
انو ال يريد في تقسيمو  كأدركنا، لو ذلؾ المنيج سكٌغاف ن الستطعناباألصكؿ؛  اعالمبكصفو 

  عف الفنكف الثبلثة. (الفصاحة كالببلغة)ىذا اف يفصؿ بيف مصطمحي 
كبلـ  :كصفت أنيا القزكيني ىذه في كتابو االيضاح قد مقدمة فٌ أكمما يجدر ذكره  

ببلغػة فػي )الصػناعتيف(، ببيػاف الفػرؽ بػيف الفصػاحة كال وبا ىبلؿ قد سػبقأف أ، ك فيو مجازفة
سػػػػرار أالفصػػػاحة(، كعبػػػػد القػػػاىر الجرجػػػػاني فػػػي )  الخفػػػاجي فػػػػي )سػػػرٌ  سػػػػنافككػػػذلؾ ابػػػف 

مػػػف سػػػبقو فػػػي التفريػػػؽ  ينكػػػر كجػػػكدالخطيػػػب القزكينػػػي لػػػـ  فإ كالظػػػاىر لػػػي ،(ُُٕ)الببلغػػػة(
كاف عمى كعي بقضية ) المصطمح(، كالمصطمح الببلغي كاف  ػ كما اشرنا ػ ونٌ إبينيما؛ اال 

المصػػػػطمحات الببلغيػػػػة حتػػػػى كصػػػػمت الػػػػى السػػػػكاكي كابػػػػف مالػػػػؾ  سػػػػتقرت فػػػػي زيػػػػادة كلػػػػـ
ىنػػاؾ تنػػاقض فػػي  فٌ إ ، كيبػػدك(ُُٖ)كالخطيػػب، حيػػث مرحمػػة االسػػتقرار كاتخػػاذ الشػػكؿ الثابػػت

ؿ القػػكؿ فػػػي فٌصػػ ألنػػػو؛ (ُُٗ)أنػػػو غيػػر دقيػػؽمػػرة يتيمػػػكف تقسػػيـ القزكينػػي ف راء البػػاحثيف؛ آ
فػي الكقػت الػذم يعيبػكف فيػو عمػى السػكاكي  ،الفصاحة كالببلغة في مقدمة كتابو)االيضاح(

كمرة   !!،(َُِ)ف يجعميا مقدمة لمببلغة كما فعؿ القزكيني(أك)أفصبل لمفصاحة،  عدـ افراده
، كانػػو ال (ُُِ)صػػبلىماأف اختمػؼ ا  ك  ،يػركف اف الفصػػاحة كالببلغػة ترجعػػاف الػػى معنػى كاحػػد

                                                             
 .ْ/ ْ. االيضاح:  (ُُٓ)
 .ُْ/ ُ. المصدر نفسو:  (ُُٔ)
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، كما بعدىا، كفف القكؿ: ْٖ، كاالسمكبية كاالسمكب:  ُّ، كالصناعتيف:  ّٖ. ينظر: فصكؿ في الببلغة:  (ُُِ)

 .ّٕكما بعدىا ، كاالسمكب: ْٖ



كما عنػد الجػاحظ ، (ُِِ)بينيماحاجة الى استعماؿ)الفصاحة( ك)الببلغة( بؿ ينبغي التسكية 
ك أراد اف يتبلفػػى بتفصػػيمو أالخطيػػب القزكينػػي  فٌ أكعبػػد القػػاىر؛ تقمػػيبل لؤلقسػػاـ، فػػي حػػيف 

 ذم طبػع بػو كتابػو )التمخػيص( فعػـز عمػى شػرحو كبسػط الكػبلـ فيػوالجفاؼ الػ يضاحو ذلؾإ
يعػػكض عػػدـ ف أراد أنػػو أ، كمػػا (ُِّ)كثػػر تػػداكال كفائػػدةأجػػدل ك أنفػػع ك أليكػػكف  في)االيضػػاح(؛

، اذ قػاـ السػكاكي بػذكرىا فػي (ُِْ)اىتماـ السػكاكي ببحػث الفصػاحة كمػا اىػتـ بػو المتقػدمكف
 ،(ُِٓ)مػى قسػميف: قسػـ راجػع الػى المعنػى كقسػـ راجػع الػى المفػظعنياية عمـ البياف كقسميا 

ا تضػػػػمنو و عمػػػػد الػػػػى مػػػػا خػػػػبل منػػػػو المختصػػػػر مٌمػػػػٌنػػػػإ القزكينػػػػي كلػػػػذلؾ قػػػػاؿ ؛كلػػػػـ يعرفيػػػػا
ىػػذا الػػى نقػػاش  مقدمػػة، كقػػد جػػرٌ  فقػػاـ القزكينػػي بجعؿ)الفصػػاحة( ك)الببلغػػة(، (ُِٔ)المفتػػاح

يقػػكؿ  ؛(ُِٕ)فػػي معنػػى المقدمػػة كسػػاط مػػف جػػاء بعػػد القزكينػػي مػػف الشػػراح،أبػػيف  كاخػػتبلؼ
كاف اراد انيا مقدمة العمـك فيي ذريعة  ف اراد انيا مقدمة الكتاب فيي جزء منو،إ) ف:السبكي
لػػذلؾ  لكػػؿ مػػف الثبلثػػة، اف تكػػكف جػػزءأكيجػػكز  العمػػـك مسػػتقمة،بػػدليؿ انػػو سػػيذكر ىػػذه الييػػا 

، فمػا (ُِٖ)نيا جزء عمػى التقػديريف خبلفػا لقػكؿ الخطيبػي انيػا ذريعػة(إفالراجح  قدميا عمييا،
ف يػػػتيـ أدامػػت قضػػية مقدمػػة االيضػػاح قػػد دخمػػت فييػػا التقػػديرات كاالحتمػػاالت فػػبل ينبغػػي 

مػػا  ، كقػػكؿ الخطيػػب بانػػو لػػـ يجػػد فػػيبنظرتػػو الببلغيػػة الػػى المصػػطمحات الرجػػؿ بػػتيـ تمػػٌس 
قػكاؿ النػاس المختمفػة فػي تفسػير الفصػاحة مػا يصػمح لتعريفيػا بػو لػيس غريبػا؛ مػا أبمغو مػف 

شكاؿ كحيرة كتساؤؿ لغير كاحد مػف المعنيػيف إكاف مبعث  (،كاالظيارنة البا)اػبداـ تفسيرىا 
ليػػو عنػػد متػػأخرم إحػػدكد قػػرار عمػػى النحػػك الػػذم انتيػػت لممػػا داـ لػػـ يسػػتقر ك  ،(ُِٗ)بالببلغػػة
كاف كانػػت دالالتيػػا العامػػة معركفػػة غيػػر مجيكلػػة حتػػى فػػي العيػػكد التػػي سػػبقت  ،الببلغيػػيف

ككػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لمببلغػػة التػػي ظمػػت مػػرددة  ،(َُّ)بػػي ىػػبلؿ العسػػكرمأعيػػد الجػػاحظ ك 
كبػيف  ،الػذم يجمػع بينيمػا ،لؤلسػمكبك صػفة أك صػفة لممعنػى، أف تكػكف صػفة لمفػظ، أبيف 

                                                             
 .َّّ، كينظر: الببلغة عند السكاكي: ٔٔ/ ْ. ينظر: مادة ببلغة المعارؼ االسبلمية)الطبعة العربية( ج  (ُِِ)
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 . َٖ. ينظر الببلغة كالفصاحة:  (َُّ)



 ،(ُِّ)كاستعممت ردفا لمفصػاحة كلمبراعػة كلمبيػاف كلمبػديع ،(ُُّ)ثر االدبيالصكرة كالنظـ كاأل
كال  عني بذلؾ القزكيني، ىك المجازفة بعينيا،أما انتيى اليو الببلغيكف المتأخركف ك  فتجاىؿي 

القيمػػة التػػي سػػاقيا الػػدكتكر محمػػكد  اآلراءشػػير الػػى تمػػؾ أف أ البحػػثفػػي صػػدد ىػػذا  يبػػد لػػ
؛ فقػد ذكػر فػي سػياؽ شاكر في تقكيمو لمببلغة العربية القديمة، ككتب التػراث كرجالػو بعامػة

أف ىػذه الكتػػب جميعنػػا  "الببلغيػكف بعػػد السػػكاكي"لئػػؾ الػػذيف يسػتيينكف بمػػا كتبػػو ه عمػى اك ردٌ 
منذ السكاكي إلى الدسكقي كانت تقعيدنا لبعض ما كتبو عبد القاىر في كتابيو في الببلغػة، 
فيك أكؿ مف أٌسس عمـ الببلغة تأسيسنا بالغ الدقة، كمف طمػب الببلغػة منيمػا كحػدىما، فقػد 

ىػـ الػذيف  كقع في بحر تتبلطـ أمكاجو، راكبو عمى غرر الغرؽ، الذم يضمف لراكبو النجػاة
قٌعػػػدكا قكاعػػػػد عمػػػـ الببلغػػػػة، ككتبػػػكا الكتػػػػب كالحكاشػػػي كضػػػػمنكىا درران ال ييعػػػرض عنيػػػػا إاٌل 

 .(ُّّ)جاىؿ، كال يذٌميا كيحٌث الناس عمى اإلعراض عنيا، إاٌل مف استياف بالعمـ كالعمماء
تبقػػػػى  يص(،شػػػػركح التمخػػػػ)ك ،)االيضػػػػاح( لمخطيػػػػب القزكينػػػػي)التمخػػػػيص( ك افكتابػػػػ

فييا التقسيـ العقمي كالتحديد المنطقي كالعػرض الػدقيؽ  فٌ أل لمبحث الببلغي؛ساسيا أمصدرا 
عمى النحك  (ُّٓ)كاضح بأسمكبكالخطيب القزكيني برع في ترتيب المسائؿ كعرضيا  ،(ُّْ)

 الذم جاء بو.
حػػػدىما أف كػػػؿ كاحػػدة مػػػف الببلغػػػة كالفصػػػاحة تقػػع صػػػفة لمعنيػػػيف: أيػػرل القزكينػػػي 

 (المتكمـ)ك بميغة، كالثانيأكرسالة فصيحة  ك بميغة،أكما في قكلؾ قصيدة فصيحة  (الكبلـ)
ك بميػغ، كالفصػاحة خاصػة تقػع صػفة أك بميػغ، ككاتػب فصػيح أكما في قكلػؾ شػاعر فصػيح 

نيػػػا أكتعريػػػؼ القزكينػػػي لمببلغػػػة  ،(ُّٔ)كممػػػة فصػػػيحة، كال يقػػػاؿ كممػػػة بميغػػػة لممفػػػرد فيقػػػاؿ:
المطابقػػة ذ ال تتحقػػؽ إ ؛مػػع فصػػاحتو( تعميػػؿ لكبلمػػو ىػػذا)مطابقػػة الكػػبلـ لمقتضػػى الحػػاؿ 

 .الحاؿ في المفرد لمقتضى
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 .  ٗٓ. ينظر: ينظر: الببلغة كالفصاحة : (ُِّ)
 .ُٕانظر مقدمة أسرار الببلغة، تحقيؽ محمكد شاكر:.  (ُّّ)
 .ّٗ. ينظر البحث الببلغي عند العرب: (ُّْ)
، كينظر مقدمة المحقؽ، شرح البديعية المسماة، عائشة ٔٔالتراث: . ينظر: تيسير الببلغة في كتب  (ُّٓ)

 .ُٓىػ(: ِِٗالباعكنية) ت 
 . َِ.ينظر: االيضاح:  (ُّٔ)



ف الفصػػاحة صػػفة لممفػػرد إالفرؽ بػػيف الفصػػاحة كالببلغػػة عنػػد الخطيػػب القزكينػػي: فػػ
كىػك تفريػؽ يحتسػب لػو ػ عمػى  ، (ُّٕ)كالببلغػة صػفة لمكػبلـ كالمػتكمـ فقػط كالكػبلـ كالمػتكمـ،

 اف،تػػػالفصػػػاحة كالببلغػػػة عنػػػد الشػػػيخ عبػػػد القػػػاىر الجرجػػػاني مترادف فٌ أعممػػػا  عممػػػي ػ حػػػدٌ 
، (ُّٖ)كممػػة فصػػيحة كال كممػػة بميغػػةيجعميمػػا كصػػفا لمكػػبلـ ال لمفػػظ المفػػرد فػػبل تقػػكؿ عنػػده 

يقكؿ:)في تحقيؽ القػكؿ عمػى الببلغػة كالفصػاحة كالبيػاف كالبراعػة، ككػؿ مػا شػاكؿ ذلػؾ ممػا 
خبػركا السػامعيف أحيػث نطقػكا كتكممػكا، ك  عمػى بعػض مػفيعبر بو عف فضؿ بعض القائميف 
ف يعممػػػكىـ مػػػا فػػػي نفكسػػػيـ كيكشػػػفكا ليػػػـ عػػػف ضػػػمائر أعػػػف االغػػػراض كالمقاصػػػد، كرامػػػكا 

لمنػػػػاس فػػػػي تفسػػػػير  فٌ إالقزكينػػػػي يقػػػػكؿ:) جعػػػػؿ آخػػػػر كجيػػػػوسػػػػبب كىػػػػذا  ،(ُّٗ)قمػػػػكبيـ ... (
كال ما يشير اجد فيما بمغني منيا ما يصمح لتعريفيا بو،  مختمفة لـ قكاالأالفصاحة كالببلغة 

ف أ؛حتػى (َُْ)الى الفػرؽ بػيف كػكف المكصػكؼ بيمػا الكػبلـ ككػكف المكصػكؼ بيمػا المػتكمـ(
 ؛كالببلغػةالفصػاحة الدارسيف المحدثيف قد تنبيكا الى رأم الجرجاني الذم لـ يفػرؽ فيػو بػيف 

محمد جػابر الفيػاض عمػى مقكلػة الجرجػاني فػي الفصػاحة كالببلغػة:) بأنػو ػػػ ام  د. يعمؽذ إ
ال ألشػػعريتو، ال لجيمػػػو بمػػػا بػػػيف لفػػػظ إثػػػر ىػػػذا الػػػذم آثػػػره آالجرجػػاني ػػػػػ ىػػػك كمػػػا آثػػػره، فمػػا 

قػػؿ ألعػػدـ الحػػدكد بينيمػػا، فمػػيس لمػػف ىػػك  كاصػػطبلحا كالالفصػػاحة كالببلغػػة مػػف تبػػايف لغػػة 
كدىما فضػػػبل عنػػػو، كمعػػػركؼ مػػػف ىػػػك الشػػػيخ عبػػػد القػػػاىر ف تخػػػتمط عميػػػو حػػػدأشػػػأنا منػػػو 

ػػ الببلغػػة بمػػا ف الػػذيف سػػبقكه كػػانكا فرقػػكا بػػيف الفصػػاحة ك أ، كقػػد راينػػا ا كفطنػػةن الجرجػػاني عممن
 .(ُُْ)(كجادؿ فيو جداؿ القدير المتمكف عممو عمـ خبير بو

حد اكثر مف لقيت شكاىده ػػػػ عمى كجو الخصكص ػػػ عناية خاصػة أفالجرجاني كىك 
مػػػػف الببلغيػػػػيف فتػػػػداكلكىا فيمػػػػا بيػػػػنيـ لمػػػػا كػػػػاف لػػػػو كلمنيجػػػػو كذكقػػػػو مكانػػػػة مميػػػػزة دفعػػػػتيـ 

ك عمػف أة لـ تغب عمف سبقو آثر اشعريتو عمى قضية ميم قد النياية، في  ،(ُِْ)الحتذائو
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 . ِّ. ينظر:الببلغة العربية قراءة اخرل، د. محمد عبد المطمب : (ُِْ)



يمػػا ف غيػػيف كىمػػا )الفصػػاحة كالببلغػػة(،خطػػر مصػػطمحات الببلأ ىػػي قضػػية تخػػٌص ك تػػبله، 
 .(ُّْ)بداع االدبيعالـ اإلرطاف مبدئياف لمكلكج الى ش

ف الببلغة ، مف حيث أ (الفصاحة كالببلغة)طمحي ف قضية مصأالجدير بالذكر ك 
مػػف التػػكىـ  كثيػػرو لػػى قػػادت إ صػػفة راجعػػة الػػى المفػػظ، كالفصػػاحة صػػفة راجعػػة الػػى المعنػػى

بكجكد تناقض في كبلـ الشيخ عبد القاىر الجرجػاني فػي دالئمػو، فقػد ذكػر فػي مكاضػع منػو 
ف الفصػػػاحة صػػػفة راجعػػػة الػػػى المعنػػػى كالػػػى مػػػا يػػػدؿ عميػػػو المفػػػظ دكف المفػػػظ نفسػػػو، كفػػػي أ

ف المعػػاني مطركحػػة فػػي الطريػػؽ حتػػى أ ،(ُْْ)ف فضػػيمة الكػػبلـ لمفظػػو دكف معنػػاهأبعضػػيا 
ف الفصػػاحة مػػف صػػفاتو الفاضػػمة أ، كال شػػؾ ...يعرفيػػا االعجمػػي كالعربػػي كالقػػركم كالبػػدكم

 ،حد المحدثيف المغػكييف تبلفػي ىػذا التػكىـأحاكؿ  المعنى. كقدفتككف راجعة الى المفظ دكف 
معنػػى الببلغػة كمػػا صػٌرح بػػو،  راد بالفصػاحةأف الشػيخ أف كجػو التكفيػػؽ بػيف الكبلمػػيف أ فػي

دتيػا المعػاني عنػد افإنيا مف صػفاتيا باعتبػار أراد أنيا مف صفات االلفاظ أثبت أنو كحيث أ
مف  ليست مف صفات االلفاظ المفردة كالكمـ المجردةنيا أراد أنو نفى ذلؾ أالتركيب، كحيث 

لكػف مػف يقػرأ كتػاب الشػيخ  ؛(ُْٓ)غير اعتبار التركيب، فميس ىناؾ تناقض في كػبلـ الشػيخ
ف الشػيخ أمحمد جابر الفيػاض؛ فػي  كبلـ الدكتكر كيمعف النظر في مباحثو، سيدرؾ كاقعية

)الفصػػػاحة كالببلغػػػة(، شػػػعريتو عمػػػى حسػػػاب التفريػػػؽ بػػػيف مصػػػطمحي أالجرجػػػاني قػػػد آثػػػر 
سبب مشكمة التناقض الحاصػؿ ؛ كال(ُْٔ)كبشيادة محقؽ كتاب الدالئؿ: محمد محمكد شاكر

   عمى بعضيا البعض. قطابيا في الردٌ أ، كرغبة بيف المذاىب االسبلمية
 
 

ًادللوثًاالولًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًاؾػصاحةًعـدًاخلطقبًاؾؼزوقين

ًاؾلالغقةًاحلدقنةيفًضوءًاؾدراداتً
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 . ٖ، كالتركيب المغكم لؤلدب: لطفي عبد البديع: ِٗ،ِٖ. ينظر: المطكؿ: السعد التفتازاني:  (ُْْ)
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لػـ يعػرؼ القزكينػي )الفصػاحة( عمػى االطػبلؽ؛ لتعػذر جمػع المعػاني المختمفػة غيػر 
، كقػدـ الكػػبلـ عمػػى الفصػاحة قبػػؿ الببلغػػة؛ (ُْٕ)مػر يعميػػا فػػي تعريػؼ كاحػػدأفػػي  المشػتركة

ـ ببلغػػة مػػتكمـ مكقكفػػة عمػػى معرفػػة الفصػػاحة فػػي كانػػت ببلغػػة كػػبلـ أأالببلغػػة سػػكاء  ألفٌ 
   .(ُْٖ)الجممة

ًادلطؾبًاالول:)اؾػصاحةًيفًادلػرد(

سػػػتكل االكؿ: الفصػػػػاحة فػػػػي الم كينػػػػي الفصػػػاحة عمػػػػى ثبلثػػػة مسػػػػتكيات:تنػػػاكؿ القز 
كعرفيػػا أنيػػا: خمػػكص المفػػرد مػػف تنػػافر الحػػركؼ كالغرابػػة كمخالفػػة القيػػاس  الكممػػة(،المفرد)
 :(َُٓ)كيشترط ليا شركطا ثبلثة .(ُْٗ)المغكم

عمػػى المسػػاف  فػػي الكممػػة يكجػػب ثقميػػاكىػػك كصػػؼ  خمكىػػا مػػف تنػػافر االصػػكات،أػػػػ 
رؾ بػػو لطػػائؼ الكػػبلـ فػػي التنػػافر ىػػك الػػذكؽ الصػػحيح الػػذم يػػد كالحكػػـ ،بيػػاكعسػػر النطػػؽ 

كاف أسكاء  فيك متنافره  ؛ه الذكؽ الصحيح ثقيبل متعسر النطؽ بوما يعدٌ  تحسينو فكؿككجكه 
ات الصػكتية سػكغـ الببلغيػكف مجمكعػة مػف المكقد قدٌ  ،(ُُٓ)ك مف بعدىاأمف قرب المخارج 

رجعو أ إذ، يضاحو(إكىذا ما لـ يقـ بو القزكيني في ) ،يجاباتحدد مفيـك التنافر سمبا كاالتي 
 ػػػػػػ لمخػػرج، كقػػد قػػدـ بيػػاء الػػديف السػػبكيبعضػػيـ الػػى التباعػػد الشػػديد اك القػػرب الشػػديد فػػي ا

لمسػػتكيات الجمػػع بػػيف المخػػارج، كمػػف خبللػػو تصػػكرا تجريػػديا  ػػػػػ (التمخػػيص)حػػد شػػراح أكىػك 
ك قبػػػػكال، فالكممػػػة الثبلثيػػػػة ليػػػا اثنػػػػا عشػػػػر تجريػػػدا مػػػػف حيػػػػث أيمكػػػف الحكػػػػـ بالقيمػػػة رفضػػػػا 

 دتو الصكتية لدخكؿ دائرة الفصاحة؛كمف خبلؿ ىذا التجريد يقدـ السبكي قاع ،(ُِٓ)المخارج
لبلستشػػػػياد عمػػػػى صػػػػفة عطاىمػػػػا أفػػػالقزكيني لػػػػـ يشػػػػرح سػػػػبب التنػػػػافر فػػػػي المثػػػػاليف المػػػػذيف 

كلفظػة  ،الهعخة كىما قكؿ االعرابي الذم سػأؿ عػف ناقتػو فقػاؿ: تركتيػا ترعػى  ،(ُّٓ)التنافر
 :مرئ القيسا)مستشزرات( في قكؿ 

                                                             
 .ُِ/ ُ. ينظر: االيضاح:  (ُْٕ)
 .ُِ/ ُتعميؽ الدكتكر محمد عبد المنعـ خفاجي عمى االيضاح:.ينظر:  (ُْٖ)
 .ُِ/ ُ.ينظر: االيضاح:  (ُْٗ)
 . ُْ.ينظر:الببلغة كالنقد ، المصطمح كالنشأة كالتجديد، محمد كريـ الككاز: (َُٓ)
 . ِِ. ينظر: تعميؽ د. محمد عبد المنعـ خفاجي عمى االيضاح:  (ُُٓ)
 . ْْ، ّْكينظر: الببلغة العربية قراءة اخرل:  ّٕ.ينظر: عركس االفراح: بياء الديف السبكي : (ُِٓ)
 . ّْ. ينظر: مصطمحات ببلغية: احمد مطمكب: (ُّٓ)



 (ُْٓ)ى كمرسؿً في مثنٌ  قاصي العى  ؿ  ظمى   تلى العي إ مستشزراته  غدائرهي 
كىػي ة ىػذا كاضػحة كعمٌػ:)تيا، ككاف ابف سناف الخفاجي قد عمميا بقكلوكلـ يذكر عمٌ 

ف أفػي  لػكاف مػف البصػر كال شػؾٌ صكات تجرم مف السمع مجػرل األأف الحركؼ التي ىي أ
حسػػػف مػػػف األلػػػكاف المتقاربػػػة، كليػػػذا كػػػاف أذا جمعػػػت كانػػػت فػػػي المنظػػػر إااللػػػكاف المتباينػػػة 

كبعػػد مػػا بينػػو  البيػاض مػػع السػػكاد احسػف منػػو مػػف الصػفرة، لقػػرب مػػا بينػو كمػػا بػػيف االصػفر
كانػػت العمػػة فػػي كبػيف االسػػكد كاذا كػػاف ىػػذا مكجػػكدا عمػػى ىػػذه الصػفة ال يحسػػف النػػزاع فيػػو 

حسػػف المفظػػة المؤلفػػة مػػف الحػػركؼ المتباعػػدة ىػػي العمػػة فػػي حسػػف النقػػكش اذا مزجػػت مػػف 
سبب التنافر الذم لػـ يػذكره القزكينػي  الدكتكر احمد مطمكب،عمؿ ك  ،(ُٓٓ)(االلكاف المتباعدة

ف جميع حركفيا حمقية، كحرؼ حمقػي أل طرافو؛أجمعت لفظة)اليعخع( القبح مف قد  بقكلو:
مػػا أ، ك (ُٔٓ)كاحػد يبعػث عمػى الثقػؿ فكيػؼ اذا اجتمػع اليػػاء كالعػيف كالخػاء فػي كممػة كاحػدة  

نو قد إم أ؛ (ُٕٓ)في التنافر يعخع(ػال)دكف لفظة  القزكيني فيي في رأم (تشزراتمس)لفظة 
حمػػػد المراغػػػي أ، يؤكػػػد ذلػػػؾ تقسػػػيـ الػػػدكتكر الكممػػػةفسػػػح مجػػػاال لمنسػػػبية فػػػي مػػػدل فصػػػاحة 

 ضربيف: مىعالتنافر 
 .(َُٔ)كالظش، (ُٗٓ)كالطساسيج، (ُٖٓ)في الثقؿ كالصمعمع شديد متناهو  ػُ
 .(ُْٔ)كمستشزرات، (ُّٔ)كالمثغنجر،(ُِٔ)كالنقنقة ،(ُُٔ)/ خفيؼ كالنقاخػ
يرل اذ خبلؿ ىذه الكممة لصفة الفصاحة، إاختمؼ النقاد فيما بينيـ في مدل  لذلؾ 
لػػػػزاؿ  (ُٔٔ)ك)مسػػػتنكرات(أك)مسػػػتنفرات( أ (ُٓٔ)مستشػػػػرؼ((القػػػػيس لػػػك قػػػاؿ أمػػػر اف أبعضػػػيـ 

                                                             
 .ٔٓ. ينظر: ديكانو:  (ُْٓ)
 . ٔٔ. سر الفصاحة:  (ُٓٓ)
 . ّْات ببلغية :. ينظر: مصطمح (ُٔٓ)
 . ِّ. ينظر :االيضاح: (ُٕٓ)
 ) صمع(ُِْٓ/ّ.الصغير االذف. ينظر: الصحاح: (ُٖٓ)
 ) طسج (. ِّٕ/ ُ. جمع طسكج: كىي الناحية، معربة. الصحاح:  (ُٗٓ)
 )ظشش(. ُّٔ/ٗ. المكضع الخشف. تاج العركس:  (َُٔ)
 .ْٕٔ/ٓ، مقاييس المغة: َٓ/ّ. الماء العذب، كاالمر الميذب. ينظر: العيف:  (ُُٔ)
 . َُُ/ٓ. النقيؽ صكت الضفدع، فإذا رجع صكتو قيؿ نقنؽ. النياية في غريب الحديث كاالثر:  (ُِٔ)
 )غنجر(. ِّْ/ٕ. قاؿ ابف جني: السائؿ مف ماء اك دمع. تاج العركس:  (ُّٔ)
،كالشزر مف الفتؿ، خبلؼ دكر المغزؿ، يقاؿ حبؿ مشزكر. الصحاح:  ُٔ. ينظر: عمـك الببلغة:  (ُْٔ)
 ) شزر(.ٔٗٔ/ِ
 . ّْ. ينظر: مصطمحات ببلغية: (ُٓٔ)



ما جاء مػف تقػارب نٌ إ لثقميا عمى المساف، كىذا الثقؿ؛ فكممة مستشزرات غير فصيحة ،الثقؿ
مثػػؿ ىػػذه  عنػػو يصػػدرف أبػػدكم شػػاعر  عمػػىكلػػيس غريبػػا  ،(ُٕٔ)مخػػارج حػػركؼ ىػػذه الكممػػة

ال إليسػػت  فاأللفػػاظ، الصػػكتية راد التعبيػػر بيػػا عػػف معنػػى يناسػػب قكتيػػاأااللفػػاظ التػػي ربمػػا 
يظؿ حائرا في الذىف، حتى يستقر في  فالمعنى ؛النفسر عف المعاني الكامنة في رمكزا تعبٌ 
 كػػإمرئبالنػػا مػف شػػاعر  فمػا ،(ُٖٔ)كيتضػػحيتحػػدد المػراد منػػو كيثبػت  المناسػػبة كحينئػذو الكممػة 
 الشػػعر الشػػاعر يقػػكؿف ،فػػي ىػػذه المفظػػة دكف سػػكاىا مقصػػدهالػػذم شػػاء اف يتضػػح  ،القػػيس
ف الببلغيػػػيف قػػػد تنبيػػػكا لمبلبسػػػات التحػػػكؿ مػػػف إ كال شػػػؾٌ  ؿ مػػػا يقػػػكؿ!ف نتػػػأكٌ أ نحػػػف كعمينػػػا

)قػػػكة المفػػػظ لقػػػكة  فػػػي:كذلػػػؾ بتبنػػػييـ مقكلػػػة النحػػػاة  الػػػداخؿ الػػػذىني الػػػى الخػػػارج الصػػػياغي،
ف بعػػػض أبػػػدليؿ ، القػػػكة التػػػي جمبيػػػا ذلػػؾ التنػػػافر كالثقػػػؿ كالعسػػػر فػػي النطػػػؽ؛ (ُٗٔ)المعنػػى(

، كربطكا بيف كـ الببلغييف تجاكزكا التحكـ المطمؽ في استعماؿ األكزاف كمدل خفتيا كثقميا
نسب لما فييا مف خفة، أاالقؿ حركفا قد يككف  الكممات عماؿالحركؼ كالناتج الداللي، فاست

ىذا اذا لـ يكف ىناؾ "ىدؼ داللي يتنافى مع ىذه البنيػة )الخفيفػة(، كالتيكيػؿ كمػا يسػتدعيو 
نػػػو السػػػبب مػػػف كراء نطػػػؽ ذلػػػؾ أ ظػػػفٌ أكىػػػذا مػػػا  مػػػف إشػػػغاؿ السػػػمع بكثافػػػة صػػػكتية ممتػػػدة،

عػف  ،االعرابي لتمػؾ الكممػات المتنػافرة كالمعقػدة؛ لغػرض تيكيػؿ النػاس الػذيف اجتمعػكا حكلػو
ميـ بتمػػؾ الكممػػات كشػػغميـ عنػػو ف يعالجػػو بتيػػكيأراد أتسػػبب لػػو بحػػرج مكقػػؼ سػػقكطو الػػذم 

العبلقػػات كلػػذلؾ يػػرل الدارسػػكف اف ؛ (َُٕ)صػػكؿ كالزكائػػدكىػػذا االمتػػداد يتسػػاكل فيػػو األ بيػػا،
التجربػػػػة المغكيػػػػة داخػػػػؿ القصػػػػيدة تسػػػػمؾ نسػػػػقا خاصػػػػا تحػػػػدده انفعػػػػاالت الشػػػػاعر كمػػػػؤثرات 

، كركح المكقػػػػؼ نفػػػػاس الشػػػػاعرأ، فتكضػػػػع الكممػػػػات كالجمػػػػؿ عمػػػػى نحػػػػك يحمػػػػؿ الكجدانيػػػػة
مف خبلؿ عبلقات صػكتية لغكيػة ببلغيػة خاصػة، ال  ىاالكجداني، فاذا االصكات تردد صدا

ألف ذلػػؾ يػػؤدم الػػى خمخمػػة النظػػاـ الشػػعرم فػػي القصػػيدة كالػػى تغييػػر  ؛م تبػػديؿ فييػػاأتقبػػؿ 
فقػد حركتػو الػريح  مرتفعػة، غػدائر الشػعرف إف يقػكؿ أراد أ القػيس ؤككذلؾ امػر  .(ُُٕ)معناىا

الدكتكر محمد الصػادؽ كما تفطف لذلؾ  بعضو االخر يكتثن مرسبل، ػكما ىك ػ فبقي بعضو

                                                                                                                                                                              
 . ْٔ. ينظر: الببلغة العربية ،قراءة اخرل: (ُٔٔ)
 . ُْ. ينظر: الببلغة كالنقد المصطمح كالنشأة كالتجديد: (ُٕٔ)
 . ُّٕالمغكم: د. رمضاف عبد التكاب: :.ينظر: المدخؿ الى عمـ المغة كمناىج البحث  (ُٖٔ)
 . ْٔ. الببلغة العربية قراءة اخرل: (ُٗٔ)
 . ْٔ،كينظر:الببلغة العربية قراءة اخرل:ّٕىػ: ُِّٕ. ينظر: االقصى القريب: التنكخي: ،  (َُٕ)
 .ٔ:ُ. ينظر: األسس الجمالية لئليقاع الببلغي:د. ابتساـ محمد حمداف (ُُٕ)



ف أعمػػػى  بػػػؿ يصػػػرٌ  كىػػػك ال يػػػرل فػػػي ىػػػذه الكممػػػة )مستشػػػزرات( مػػػف تنػػػافر، ،(ُِٕ)عفيفػػػي
حركفيا مع بعضيا البعض،  في ىذه الكممة ليذه الصكرة التي جاءت عمييا مف شدة تقارب

 ليػػا إذ فيػو تصػػكير لممعانػاة التػػي تتعػرض ؛كتػداخؿ ىػذه الحػػركؼ عنػد النطػػؽ بيػا كالمعانػػاة
الفتاة العربية، في الصحراء، مف عناد بيف ريح الصػحراء الشػديدة، كمدافعػة شػعرىا الطكيػؿ 

ارب مػػػع كبيػػػذا تكػػػكف صػػػكرة الشػػػعر متداخمػػػة متقاربػػػة مختمفػػػة، تتقػػػ المسترسػػػؿ لتمػػػؾ الػػػريح،
كقضية التنافر في الكممات  ،(ُّٕ)اكعسر  كثقبل كمعاندةن  كؼ الكممة صعكبةن صكرة تقارب حر 

أف شػرط الخمػك مػف  ذ يعتقػدإ تمػاـ حسػاف شغمت تفكير عمماء المغة المحدثيف، مثؿ الدكتكر
ف الشػػػػػػركط الثبلثػػػػػػة االخػػػػػػرل التػػػػػػي اشػػػػػػترطيا ا  ك  تنػػػػػػافر الحػػػػػػركؼ يعػػػػػػكد الػػػػػػى االصػػػػػػكات،

كلػػو  ،(ُٕٓ)رؼصػػؿ ببلغػػي ًصػػأالمفػػردة ال يعػػكد كاحػػد منيػػا الػػى  فػػي فصػػاحة (ُْٕ)القزكينػػي
رأم في الشركط التي كضعيا القزكيني لفصاحة المفردة، كيصؼ ىػذا التحديػد أنػو مطعػكف 

 مف جيتيف: فيو
نػػػو سػػػمبي، كالتحديػػػد بالسػػػمب ضػػػعيؼ، فػػػبل يحػػػدد المصػػػرم مػػػثبل أنػػػو مػػػف لػػػيس إأػػػػػػػ 

 كال ىنديا. ،كال يابانيا ،صينيا
مػػػػف الصػػػػعب أف يعتمػػػػد النقػػػػد االسػػػػمكبي ىػػػػذا التحديػػػػد؛ إذ قػػػػد يكػػػػكف مػػػػف  فٌ إػػػػػػػػ  ب

ك مخالفػػة أ ك فييػا غرابػػةأ ،المطمػكب أسػػمكبيا أف يسػتعمؿ األديػػب كممػػة فييػا تنػػافر الحػػركؼ
كػػػاف مطمكبػػػا كػػػاف مؤشػػػرا  اكاذ ،(ُٕٔ)ك كراىػػػة فػػػي السػػػمع كمػػػا فػػػي لفػػػظ )المنػػػاخر(ألمقيػػػاس 

 المكقؼ المناسب.سمكبيا ذا داللة معينة في سياؽ أ
لػػـ يػذكر لنػا سػػكل  ىػك فػػي نظػر القزكينػي ك (ُٕٕ)فكممػة )مستشػزرات(غير فصػيحة 

 ف مسألة التنافر كانت محدكدة فػي الكاقػع المغػكم،أ ؛ىذيف الشاىديف؛ كلعؿ السبب في ذلؾ
ف كػػاف ىنػػاؾ تكجيػػو ا  ك  ف الػػذكؽ الصػػياغي كػػاف يتجنػػب ىػػذه الظػػاىرة الصػػكتيةأعمػػى معنػػى 

ف بعض المختصيف في لغة العرب، كالذيف لدييـ إلؼ بالعربية، كجياز النطػؽ عنػدىـ أفي 

                                                             
 .ٕٔكالمكازنات ، د. محمد الصادؽ عفيفي:. ينظر: النقد التطبيقي  (ُِٕ)
 . َٔ. ينظر: فصكؿ في الببلغة، د. محمد بركات حمدم أبك عمي:  (ُّٕ)
، كىك  ُٔٓك ُُٓ. كرد في كتاب مقاالت في المغة كاالدب أف صاحب االيضاح ىك )التبريزم( في ص  (ُْٕ)

 سيك. 
 .ُُٓ/ِ. ينظر: مقاالت في المغة كاالدب، تماـ حساف :  (ُٕٓ)
 .ُُٓك َُٓك ُْٗ. ينظر: المصدر نفسو:  (ُٕٔ)
 . ُْ. ينظر: الببلغة كالنقد: (ُٕٕ)



ذا كػانكا ممػف إيا خاصػة المعمتعػة فػي اسػتسميـ، ال يجدكف صعكبة في نطقيا، بػؿ يجػدكف 
كالذم نطؽ بو عيسى بف عمرك النحكم عندما سقط  ،(ُٖٕ)يتعاممكف بالغريب، كيحتفمكف بو

تكػػأكؤكـ كحكلػػو )مػػا لكػػـ تكأكػػأتـ عمػػي  ، كاجتمػػع النػػاس عميػػو، فقػػاؿ لممجتمعػػيفهعػػف حمػػار 
ام ما لكػـ اجتمعػتـ حػكلي مثػؿ اجتمػاعكـ حػكؿ مجنػكف،  (ُٕٗ)ي(عنٌ  افرنقعكاعمى ذم جنة 

ابتعدكا عني. فعيسى بف عمرك عندما نطؽ ىػذه العبػارة ىػي االكلػى فػي تفكيػره التػي تحمػؿ 
 ،عػف حمػارهما يريد أف يدفع بو ىذا المكقؼ المضحؾ مف المجتمعيف حكلو لمػا رأكه يسػقط 

كليػػذا ، !ط عمػى االرض مجنكنػػافػالمنظر جعػػؿ المجتمعػػيف ينظػركف اليػػو كمػػا لػك كػػاف السػػاق
فعباراتػػػػو كانػػػػت تحمػػػػؿ معانيػػػػو كىػػػػي مػػػػف مكركثػػػػو المغػػػػكم، كمخزكنػػػػو مػػػػف المفػػػػردات التػػػػي 

ف ألػػػذلؾ نمحػػػظ  ؛(ُُٖ)ألف الببلغيػػػيف العػػػرب قػػػد اشػػػترطكا الناحيػػػة الصػػػكتية ؛(َُٖ)ياعمميسػػػت
 لػذا، كمػا فعػؿ القزكينػي ،(ُِٖ)نمػاذج التنػافر كانػت قميمػة يتكارثيػا الببلغيػكف خمفػا عػف سػمؼ

يا مػف عمالمثمػة الببلغػة العربيػة كاسػتأغة العربية أف يعيدكا النظر فػي بالببلعمى المشتغميف 
بناء عصػرىـ، حتػى ال تمػكت الببلغػة العربيػة أك أشرحيا كتقريبيا الى  عصر الى آخر، ثـٌ 

 .(ُّٖ)تمحقيا صفة الجمكد كالتعقيد
االدبيػة، لنتاجػات في اف تدخؿ الفصاحة أ تنبيكا في الكقت نفسو الى فالمحدثي لكف

لـ يترككا لممبػدع حريػة مطمقػة فػي  رغـ انيـ دماء، كاف الببلغييف القيأتي مف جية االختيار
 سػػػكغاتيامليػػا  االختيػػار ىػػذهدائػػػرة  فأ يـ ادركػػػكا فػػي الكقػػت نفسػػو، لكػػنالتعامػػؿ مػػع الػػدكاؿٌ 

ىػذا التحػكؿ  فأك  ،الخارجالصكتية التي تمثؿ تحكال لمستكل الحركة الذىنية مف الداخؿ الى 
النحػػاة مػػف الػػداخؿ الػػذىني الػػى الخػػارج الصػػياغي يرافقػػو مبلبسػػات، لػػذلؾ فقػػد تبنػػكا مقكلػػة 

 .(ُْٖ)الذم كرد ذكره)قكة المفظ لقكة المعنى(عف
القػػيس فػػي بيتػػو الػػذم استشػػيد بػػو القزكينػػي عمػػى  مرئاكػػفشػػاعر كلنػػا اف نتسػػاءؿ، 

كمػا  يجػكز اف نسػتدؿ بشػعره فػي ىػذه المكاضػع ، ىػؿ(مستشػزرات)في كممة  تنافر الحركؼ

                                                             
 . ٕٓ. ينظر: فصكؿ في الببلغة، محمد بركات حمدم : (ُٖٕ)
 . ُٖٔ. المزىر لمسيكطي: ا/ (ُٕٗ)
 . ٖٓ. ينظر: فصكؿ في الببلغة : (َُٖ)
 . َٔ. ينظر: المصدر نفسو: (ُُٖ)
 . ّْ.ينظر: الببلغة العربية قراءة أخرل:  (ُِٖ)
 . ِٔ. ينظر: فصكؿ في الببلغة:  (ُّٖ)
 . ْٔ،  ِْ. ينظر: الببلغة العربية قراءة اخرل:  (ُْٖ)



 فعػػؿ القزكينػػي تبعػػا السػػبلفو، ككمػػا ىػػك عنػػد اكثػػر الكتػػب المعنيػػة بالببلغػػة حػػديثا، اك ال ،
كاالجتماعيػػة التػػي جعمػػت الشػػاعر  كالظػػركؼ الزمانيػػة كالمكانيػػة سػػكغاتف نػػدرس المأدكف 
ف محاصػػرة أدركػػكا أنؤيػػد الدارسػػيف المحػػدثيف الػػذيف كىػػؿ   ىػػذه المفظػػة دكف غيرىػػا عمؿيسػػت

عفػػػػى أف الكاقػػػػع المغػػػكم قػػػد أ، ك  عمػػػػى القػػػدرة االبداعيػػػة االبػػػداع بيػػػذه المحػػػػاذير فيػػػو حجػػػره 
الػػػػذكؽ الصػػػػياغي لمغػػػػة قػػػػد ابتعػػػػد عنػػػػو تمقائيػػػػا  فأل ؛المحػػػػذكرالمبػػػػدعيف مػػػػف تجػػػػاكز ىػػػػذا 

تػػػػاحكا )لمػػػػذكؽ( اف أكا مسػػػػاحة لحريػػػة االختيػػػػار، عنػػػػدما تركػػػػ ،ف الببلغيػػػػيفأالػػػػى  باإلضػػػافة
يضػػا، كىنػػا أك الػػرفض، كبمػػا اف الػػذكؽ مسػػألة نسػػبية كػػاف االختيػػار نسػػبيا أيتػػدخؿ بػػالقبكؿ 

ناىيػػؾ  ،(ُٖٓ)يمكػػف لممبػػدع اف ينتقػػي كيختػػار، اك يتجنػػب بػػدافع ذاتػػي لػػو ركػػائز مكضػػكعية
ذا لػـ إككف التنػافر فػي المفػردة كحػدىا، يختمػؼ عػف تنػافر الكممػة مػع الكممػة، ففػي التركيػب 

 ف االلفػاظ فػي الػػنٌص أميػو، ال سػيما يجػد االديػب مػف سػبيؿ الػى تجنػب تنػافر المفظػيف فػبل ع
فػػي ، (ُٖٔ)تحتمػػؿ اف تتصػػؿ بيػػا الضػػمائر كغيرىػػا مػػف المكاصػػؽ كمػػا ال غنػػى عنػػو لممعنػػى

اف لمببلغيػيف مكاصػفاتيـ الصػكتية بالنسػبة لمتركيػب كمػا  حد البػاحثيفأ رل فيوالكقت الذم ي
عف االبتعاد عف التنػافر، لحاحيـ إكانت ليـ مكاصفاتيـ الصكتية بالنسبة لممفردة، كقد جاء 

لكنػو يعقػب أف معالجػة المسػألة  ،(ُٕٖ)صػرارىـ عمػى ىػذا الشػرط فػي التراكيػب أشػدإبؿ كػاف 
لصػؽ بالتعامػؿ أت الظػاىرة عمى صكرتيا التراثية لػـ تفقػد صػبلحيتيا الحداثيػة، بػؿ ربمػا كانػ

صػبحت الزمػة مػف لػكاـز الشػعرية، كاذا كانػت بعػض نمػاذج الخطػاب الشػعرم أ إذالحػداثي، 
الخطػػػاب  فٌ إفػػػو النقػػػاد كالببلغيػػػيف الػػػى ىػػػذه الظػػػاىرة )الصػػػكتية(، التراثػػػي قػػػد اسػػػتدعت تنٌبػػػ
حيانا، فيناؾ ربط بيف ىذه الظاىرة أنو تجاكز ما كاف عميو القدماء إالحداثي يكتنز بيا، بؿ 
ف أ فضػػػبل عػػػف ؛(ُٖٖ)ف الصػػػكتية كانػػػت مكظفػػػة لخدمػػػة الدالليػػػةأم أكبػػػيف النػػػاتج الػػػداللي، 

المصكرة الضطراب الشعر، كما ىك  يما تكفيؽ في اختيار ىذه الكممةأكفؽ الشاعر ىنا قد 
 فٌ أالحاؿ في اضػطراب المسػاف بيػذه الحػركؼ المتنػافرة، كقػد ذىػب صػاحب ىػذا الػرأم الػى 

، كما (ُٖٗ)ىذه الكممة غير فصيحة اك القيس حينما عدٌ  مرئاالنقاد كالببلغييف قد جاركا عمى 

                                                             
 . ٕٓ :. ينظر: الببلغة العربية قراءة اخرل (ُٖٓ)
 . ُْٓ. ينظر: مقاالت في المغة كاالدب:  (ُٖٔ)
 . ّٖ. ينظر: الببلغة العربية قراءة اخرل: (ُٕٖ)
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 .َّ، ِٗأميف)عمـ المعاني( ،



ىػػذه  لكجػػكد نسػػبية فػػي عػػدٌ  ةيعػػدىا متناىيػػة فػػي الثقػػؿ كتػػرؾ مسػػاحنػػو لػػـ أيػػذكر لمقزكينػػي 
 .المفظة ثقيمة عمى المساف، كلـ يحكـ عمييا بالثقؿ مطمقا

ف تكػػكف الكممػػة كحشػػية ال أقػػكؿ الخطيػػب القزكينػػي  عمػػى حػػدٌ  الغرابػػة: كىػػيػ  ب
كلػػذلؾ  ،المبسػػكطةعنيػػا فػػي كتػػب المغػػة  بقٌػػينف أيظيػػر معناىػػا، فيحتػػاج فػػي معرفتػػو الػػى 

 :(َُٗ)سبباف
 بحػػػػث كتفتػػػػيش فػػػػي كتػػػػب المغػػػػة، ثػػػػـ يعثػػػػر عمػػػػى معناىػػػػا بعػػػػدي ػػػػػػػػػػػ احتياجيػػػػا الػػػػى ُ
كجحيش بمعنى فريد مستبد برأيو في قكؿ تػأبط ، (ُّٗ)كجردحؿ ،(ُِٗ)كبعاؽ، (ُُٗ)كمسحنفرة

 شرا يصؼ ابف عـ لو بكثرة الترحاؿ:
 (ُْٗ)ؾً سالً المى  يكرى ركرم ظي عٍ كي ،ايشن حً ىا     جى يرً غى سي بً كيمٍ  ،مكماةو بً  يظؿ  

 في قكؿ بف جحدر: (ُٔٗ)كزيـز (ُٓٗ)كىمرجمة
 ـػػظرقمت حكلو      ىمرجمة خمقيا شيأحمفت بما  

 (ُٕٗ)ـٍ زيزى  ي الجف  كحٍ  يا مفٍ بً      ةو تنكفيٌ  مفٍ  رقتٍ بٍ كما شى 
 ،(ُٖٗ)لػػى التخػػريج عمػػى كجػػو بعيػػد حتػػى يفيػػـ منيػػا المعنػػى المقصػػكدإػػػػػػػ احتياجيػػا ِ

 كىك قكؿ العجاج: ،عمى ذلؾ (ُٗٗ)كذكر القزكيني مثاال
 (ََِ)جانا مسرٌ ا كمرسٌ من جا      كفاحً زجٌ ما كحاجبن  كمقمةن          

                                                             
 . ُٕ. ينظر: عمـك الببلغة، احمد مصطفى المراغي:(َُٗ)
 )سحفر(. ٕٗٔ/ِ. اسحنفر الرجؿ اذا مضى مسرعا، كبمد مسحنفر أم متسع. الصحاح: (ُُٗ)
 ) بعؽ(. ِِ/َُ. المطر يفاجئ بكابؿ, لساف العرب: (ُِٗ)
 . َُٗ/ُُ) جردحؿ( المساف: ُٓٓٔ/ْ. جردحؿ مف االبؿ الضخـ. الصحاح: (ُّٗ)
.المكماة المفازة ، كيقاؿ لممستبد برأيو: جحيش كحده بالتصغير عند ارادة الذـ، كاعركرل الفرس ركبو عريانا. (ُْٗ)

 .ِّػ ِِ/ُزم:كالبيت في ديكاف الحماسة بشرح التبري
 ) ىمرجؿ(.َُّ/ْ. اليمرجؿ : الجكاد السريع، كناقة ىمرجمة: سريعة. العيف :  (ُٓٗ)
، أك محاكاة صكت ُٕٔ/ٖ، كفي التاج: االرض المرتفعة: ِْٔ/ُِ. الماء يككف بيف الممح كالعذب.  (ُٔٗ)

 .ٖٗ/ٓالجف. المساف. 
) شظـ(، كشبرقت : قطعت كتنكفية: َُٔٗ/ٓ. الشيظـ: الشديد الطكيؿ مف االبؿ كالخيؿ الصحاح:  (ُٕٗ)

المفازة، يريد انو حمؼ بما سارت حكلو الناقة الشديدة السير العظيمة الخمؽ، كبما قطعت مف مفازة ال يسمع بيا 
 غير صكت الجف.

 . ُٖ: ينظر: عمـك الببلغة:  (ُٖٗ)
مع االستعارات القبيحة في قكلو:  ْٖ. ك ذكره عبد القاىر في اسرار الببلغة: ِْ/ ُ. ينظر: االيضاح:  (ُٗٗ)

 مرسنا .



فالكاضح المفمػج،  ؛(َُِ)ىا الذم يقصده الشاعرناالكممة مف خفاء مع كجاءت غرابة
كالطرؼ االبمج، كالحاجب المزجج، كػؿ ذلػؾ كاضػح المعنػى، قريػب المنػاؿ، سػيؿ المعرفػة، 

 .(َِِ)اف يككف االنؼ مسرجا ! ف المسرج، كالمرسف ىك االنؼ، فما معنىا المرسٌ مٌ أ
 ًب كلػـ يًعػ، (َِّ))مسػرجا(:بقكلػوراد أكقد اختمؼ في تخريج ىذا البيت كلـ يعػرؼ مػا 

 ؛كثػػر مػػف معنػػى لداللػػة الكاحػػدةألػػذىاب التفكيػػر فػػي  الٌ إالتعقيػػد المعنػػكم فػػي الكممػػة  العػػربي 
بػيف المعنػى  القػارئ لمػنص يتبػددك أك الناقػد أف الجيد الذم يبذلو السػامع أكحجتيـ في ذلؾ 

)مسػػرجا( مػػف السػػراج الػػػذم  فٌ إفقػػاؿ بعضػػيـ  ،(َِْ)الكاحػػد كالمعػػاني االخػػرل لمنقطػػة ذاتيػػا
نػػو منسػػكب إيعطػي االضػػاءة كالنػػكر، فكأنػػو يصػػؼ انفيػػا بالضػػكء كالممعػػاف، كقػػاؿ بعضػػيـ: 

 ىػػػذا حسػػػاف تمػػػاـ الػػػدكتكر كيرجػػػع ،(َِٓ)الػػػى السػػػيؼ السػػػريجي، فيػػػك كصػػػؼ لؤلنػػػؼ بالدقػػػة
  ،(َِٔ)الفقػػو ىػػذا مطالػػب مػػف مطمػػب لممعػػاني األلفػػاظ مطابقػػة كيعػػد المغػػة، فقػػو الػػى الشػػرط

، مع آخرالمؤلفكف كاحدا بعد  كىذا المثاؿ الذم استشيد بو القزكيني في ىذا المكضع تناقمو
التػي  كاألمثمػة ،(َِٕ)كلى منو بالنقؿأمف ىذا فيي  خفاءن كثر أمثمة كثيرة قد تككف أف ىناؾ أ

 كردناىا آنفا.أالتي  ،(َِٖ)المراغي في عمـك الببلغةحمد مصطفى أذكرىا د. 
ف تككف الكممة عمى خبلؼ قانكف مفردات االلفاظ أكىك  :ج/ مخالفة القياس المغكم

ف تككف الكممة عمػى كفػؽ مػا ثبػت عػف الكاضػع سػكاء كافقػت أالمكضكعة، فالمكافقة لمقياس 
ف تككف الكممة عمى أـ خالفتو كلكف ثبتت عف الكاضع كذلؾ، كالمخالفة أالقانكف التصريفي 

 ،كمػاء ،آؿ :ـ ال، فنحػكأيضػا أخبلؼ مػا ثبػت عػف الكاضػع سػكاء خالفػت القػانكف الصػرفي 
بػي الػنجـ أ كقػكؿ الراجػز ،(َِٗ)ثبت عف الكاضع كذلؾ ألنو ؛كعكر يعكر فصيح ،بى يأبىأك 

  :مف رجاز االسبلـ ،بف قدامة
                                                                                                                                                                              

 .ُِٓ/ُ, كالمزىر:ٔٓكسر الفصاحة: ،ُّٔػ َّٔ. ينظر: ديكاف العجاج:  (ََِ)
 .  ُْ. ينظر:الببلغة كالنقد:  (َُِ)
 . ُْ. ينظر:الببلغة كالنقد: (َِِ)
 . ِٓ. ينظر: االيضاح:  (َِّ)
 . َٔ. ينظر: فصكؿ في الببلغة :  (َِْ)
 .  ْٓ،اساليب ببلغية: ُٔ،َٔ، فصكؿ في الببلغة:ِْ، كالببلغة كالنقد: ِٓ.ينظر: االيضاح :(َِٓ)
 .ُِٓ، ُُٓ. ينظر: مقاالت في المغة كاالدب:  (َِٔ)
 . ِْ. ينظر: الببلغة كالنقد :  (َِٕ)
 .ُٕ. ينظر: عمـك الببلغة:  (َِٖ)
 . ِٔااليضاح : . ينظر: ىامش  (َِٗ)



 (َُِ)المجزؿً  الكريـً  الفضؿى  الكاىًب        جمؿً األ العميٌ  هللً  الحمدي 
 .باإلدغاـ( ف القياس )االجؿٌ إف

ككضػع قاعػػدة لمفظػة الفصػػيحة فقػػاؿ:)ثـ  ،(ُُِ)القزكينػي مخالفػػة القيػػاس كلػـ يكضػػحً 
كثػر أك أالمكثػكؽ بعػربيتيـ ليػا كثيػرا  اسػتعماؿ العػربعبلمة ككف الكممة فصػيحة اف يكػكف 

بانو  الخطيب القزكيني الدكتكر احمد مطمكب، كقد كصؼ، (ُِِ)بمعناىا(مف استعماليـ ما 
في حده الذم حده بيف الفصػاحة كالببلغػة، ممػثبل صػادقا لمفػاىيـ الببلغػة التقميديػة فػي نقػد 

يككف المقصكد بالقياس المشػركط لفصػاحة المفػرد الظػاىرة الصػرفية فػي أ: كيتساءؿالكبلـ، 
دكف الظػػػاىرة النحكيػػػة فػػػي التركيػػػب  كىػػػؿ لمتركيػػػب قيػػػاس ايضػػػا  كاف عمػػػى  ،االلفػػػاظ فقػػػط

ثػػػػر لمخالفػػػػة القيػػػػاس الصػػػػرفي أكعنػػػػده ال  ،دارس الببلغػػػػة مبلحظػػػػة ىػػػػذيف المجػػػػرييف معػػػػا
الحمد ): الراجزفي قكؿ  (األجمؿ)كالنحكم في اخفاء المعنى، كما في فؾ االدغاـ في كممة 

خفػػاء المعنػػى، بػػؿ ربمػػا كػػاف لفػػؾ االدغػػاـ إأيػػو فػػي ثػػر فػػي ر أ, فمػػيس ليػػا (األجمػػؿهلل العمػػي 
 .(ُِّ)فصاح عف معنى التفضيؿكع الى كزف أفعؿ بعض األثر في اإلكالرج

قيػػؿ ىػػك خمكصػػو مػػف التنػػافر  بقكلػػو:) مخالفػػة القيػػاس مػػىكخػػتـ القزكينػػي كبلمػػو ع
كالغرابػػة كمخالفػػة القيػػاس كمػػف الكراىػػة فػػي السػػمع بػػاف تمػػج الكممػػة كيتبػػرأ مػػف سػػماعيا كمػػا 

صػػكات منيػػا مػػػا كاألصػػػكات، المفػػػظ مػػف قبيػػؿ األ فٌ إفػػ ؛مػػف سػػماع االصػػػكات المتكػػكرة يتبػػرأ
ب بػػػي الطٌيػػػأكمفػػػظ الجرشػػػي فػػػي قػػػكؿ  ؛(ُِْ)تسػػػتمذ الػػػنفس سػػػماعو كمنيػػػا مػػػا تكػػػره سػػػماعو(

 المتنبي:
 (ُِٓ)النسبٍ  شريؼي  ىالجرش كريـي      المقبٍ  غرٌ أ االسـً  مبارؾي 

لفػػػظ غيػػػر  فإنيػػػا( الجرشػػػى):نبػػػي سػػػيؼ الدكلػػػة، كالشػػػاىدمػػػف قصػػػيدة يمػػػدح بيػػػا المت
 .(ُِٔ)مف عداه مف الببلغييف رألفصيح لكراىتو في السمع، اك لغرابتو عمى مف 

                                                             
 .َُٔٔ/ْ، كفي الصحاح نسبو الى العجاج: ّْْ/ِ. ينظر: خزانة االدب لمبغدادم:  (َُِ)
 .  ْٔ. ينظر: أساليب ببلغية :أحمد مطمكب: (ُُِ)
 . ْٔ،كأساليب ببلغية:  ِٕ. ينظر: االيضاح: (ُِِ)
الضركرة الشعرية، دراسة لغكية نقدية، د. محمد عبد الكىاب  ،ْٔأساليب ببلغية:  . ينظر: (ُِّ)

  ِّػِِالعدكاني:
 .  ِٕ: ُ: االيضاح: مج  (ُِْ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                            ِِٕ/  ُ. شر ح ديكاف المتنبي: (ُِٓ)
 . ِٕ. ينظر: ىامش االيضاح: (ُِٔ)



ىػػػذا الشػػػرط لػػػـ  بػػػأف محمػػػد كػػػريـ الكػػػكاز ظػػػف د. كقػػػد ،(ُِٕ)(الػػػنفس)ىػػػي ىكالجرشػػػ
ام في اف تككف كراىػة الكممػة فػي السػمع سػببا  ،(ُِٖ)كفيو نظر :القزكيني لذلؾ قاؿ يعجًب 

 النظر في: ةلعدـ فصاحتيا، ككجي
 :نمػا ىػي مػف جيػة الغرابػة المفسػرة بالكحشػية مثػؿإف تككف الكراىة فػي السػمع أػػػػػ ُ
  ، كنحك ذلؾ.عكاكافرنقً تكأكأتـ، 
لػى طيبيمػا إك أ ،في السمع كعدميما يرجعػاف الػى عػدـ طيػب الػنغـف الكراىة ا  ػػػػػ ك ِ

الببلغيػػكف المحػػدثكف معػػايير الجػػكدة فػػي الفصػػاحة، كمػػا  رجػػعأ؛ لػػذلؾ (ُِٗ)لػػى نفػػس المفػػظإ
ك أك الكممػػػات أالببلغػػػي مػػػف كعػػػي لسبلسػػػة الببلغػػػة، فػػػي عػػػدـ تنػػػافر الحػػػركؼ، يسػػػتمزمو 
ك أك التعقيػػد المفظػػي أك ضػػعؼ التػػأليؼ، أك الصػػرفي أك مخالفػػة القيػػاس النحػػكم أغرابتيػػا، 
ة كسيكلة، متصمة بطبيعة العبارة كالصكرة الشعرية، كتركيب فره مف خفٌ الى ما تك إالمعنكم، 

يا مجػػػػػرد مقػػػػػاييس كمعػػػػػايير كصػػػػػف، ال بالحػػػػػركؼ كاالصػػػػػكات كتتابعيػػػػػا فػػػػػي نسػػػػػؽ خػػػػػاص
 (َِِ)فحسب

عبلمػة كػكف الكممػة فصػيحة  ثػـٌ (:فقاؿ ،(ُِِ)كضع القزكيني قاعدة لمفظة الفصيحة 
مػػػػف اسػػػػتعماليـ مػػػػا  كثػػػػرأعمميػػػػا كثيػػػػرا اك يـ اف يكػػػػكف اسػػػػتعماؿ العػػػػرب المكثػػػػكؽ بعػػػػربيت

 .(ِِِ)بمعناىا(
كلػك نظرنػػا الػػى ىػذه الشػػركط التػػي كضػعيا القزكينػػي فػػي المفظػة المفػػردة بعػػيف النقػػد 
األسػمكبي، قػػد يكػػكف مػػف الصػػعب اعتمػػاده ىػػذا التحديػػد؛ فمػػف المحتمػػؿ اف يسػػتعمؿ االديػػب 
كممػػة فييػػا تنػػافر الحػػركؼ أك فييػػا غرابػػة اك مخالفػػة لمقيػػاس اك كراىػػة فػػي السػػمع، كمػػا فػػي 

فػي قػكؿ الرسكؿ)صػمى اهلل عميػو كالػو كسػمـ(:  ،ت الييػا سػابقاشػر أػػ التػي (ِِّ)(مناخر)لفظة 
 ! فػالمكقؼ (ِِْ)(لسػنتيـأال حصػائد إفي النار عمى مناخرىـ يـك القيامػة الناس  كىؿ يكبٌ )

                                                             
 ٖٗٗ/ّ. ينظر: الصحاح  (ُِٕ)
 . ِْ. ينظر:الببلغة كالنقد:  (ُِٖ)
 . ِٕ. ينظر: ىامش االيضاح: (ُِٗ)
 .َُِ. ينظر: فصكؿ في الببلغة:  (َِِ)
 . ّٓ، كمصطمحات ببلغية: ْٔببلغية:. ينظر: أساليب  (ُِِ)
 . ِٕ. االيضاح: (ِِِ)
 . َُٓ. ينظر: مقاالت في المغة كاالدب:  (ِِّ)
 .ُْٓ، كينظر في تكجيو ىذا الحديث: المجازات النبكية: ُُٓ/ِ. الكافي  (ِِْ)



 (االختيػػار)مكقػؼ اسػتيجاف لمغػك كتحػػذير مػف مغبػة االنػػزالؽ الػى ممارسػتو، كمػػف ىنػا جػاء 
 :(ِِٓ)مبنيا عمى االسباب االتية

 )مػػػػػاأ ؛ؼ يػػػػػذىب بالطاقػػػػػة التعبيريػػػػػة لمكممػػػػػةنػػػػػمألكفػػػػػة، كاال (نػػػػػؼاأل)ف كممػػػػػة إ/ ُ
 فبل. (المناخر

الػى داخػؿ االنػؼ، فتػذكر بػاإلفرازات الكرييػة؛ امػا االنػؼ  (المنػاخر)/ تشير كممة ِ
 الى جماؿ الكجو حسنا.فيك جزء مف ظاىر الكجو كحسنو، يضيؼ 

 يتطمب ضميمة كالمناخر تنافي معنى التكريـ. (يكب)/ تقدـ لفظ ّ
داة الشػػػػخير؛ كىػػػػك أف ىػػػػذا العضػػػػك أ (المنػػػػاخر)/ يػػػػكحي مخػػػػرج الخػػػػاء مػػػػف لفػػػػظ ْ

 كلعؿ ىذه المبلحظة االخيرة ترتبط بحكاية الصكت لممعنى. ؛يضاأصكت كريو 
فصح أ (المناخر)كاف اختيار لفظ فسباب، مضافة الى سياؽ المكقؼ، لكؿ ىذه األك 

 .(ِِٔ)(نكؼاأل)اك  (نؼاأل)مف اختيار 

ًادلطؾبًاؾناـيً)ًػصاحةًاؾؽالم(

ؿ بحث القزكيني في )فصاحة الكبلـ(، المستكل الثاني مف مستكيات الفصاحة شكٌ  
 كىي: ،فصيحا ف كجدت فيو عدٌ إعنده، كقد اشترط شركطا 

بمخالفػػة القػػػكانيف يكػػكف  التػػأليؼ، كضػػعؼ التػػػأليؼ ضػػعؼمػػف  الكػػبلـ / خمػػكصُ
رجػػػكع  فٌ إفػػػ؛ )ضرب غبلمػػػو زيػػػدا(ػكمثػػػؿ لػػػو بػػػ ،(ِِٕ)النحكيػػػة المشػػػيكرة عنػػػد جميػػػكر النحػػػاة

لػػئبل يمػػـز رجكعػػو الػػى مػػا ىػػك  ؛عنػػد الجميػػكر لفظػػا ممتنػػعه  المتػػأخرالضػػمير الػػى المفعػػكؿ 
 التي لـ يكردىا القزكيني: ،(ِِٖ)مثمتو في الشعرأكمف  كرتبة، متأخر لفظا

 (ِِٗ)اركحسف فعؿ كما يجزل سنمٌ با الغيبلف عف كبر        أجزل بنكه 
الغػيبلف(، كىػػك  يبػأطر االكؿ مػف البيػت عائػد عمػى ) فػي الشػ (بنػكه)فالضػمير فػي 

 لقكؿ الشاعر: (َِّ)كقيؿ يجكز مفعكؿ بو. ألنو ؛متأخر في المفظ، كمتأخر في الرتبة
                                                             

 . َُٓينظر: مقاالت في المغة كاالدب:.  (ِِٓ)
  .َُٓينظر: المصدر نفسو:  . (ِِٔ)
 . َّْ، كتاريخ الببلغة العربية، عبد العزيز عتيؽ: َِالعربية، بف عيسى باطاىر: . ينظر: الببلغة  (ِِٕ)
 .َِ. ينظر: المصدر نفسو:  (ِِٖ)
، كشركح ْٓ/ُقائمو: سميط بف سعد، كانظر: قصة المثؿ كالشاىد فيو، الشنقيطي: "الدرر المكامع": .  (ِِٗ)

 .ٖٗ، ٕٗ/ ُالتمخيص: 
 . ٖٔ ٕٔلتطبيؽ ، أحمد مطمكب، ككامؿ حسف البصير: ك الببلغة كا ِٗ: ينظر: االيضاح:  (َِّ)



 كقد فعؿٍ  الكبلب العاكياًت  بف حاتـ       جزاءى  ي عدمٌ و عنٌ جزل ربٌ 
 م )جػػزل( ربٌ أجيػب عنػػو بػأف الضػمير لمصػػدر )جػزل(، أكعقػب القزكينػي أنػػو قػد 
مف حمؿ البيت  خؼأكاف  فإ ،يفيد ىكعمى ما ال  لؤلسمكبالجزاء، كفي ىذا تكمؼ كحمؿ 

چۆ  ۆ  ۆ  ٴۇ  چ:كما في قكلو تعالى  ،(ُِّ)عمى ضعؼ التأليؼ
 م العدؿ.أ،  (232)

/ التنافر: منو ما تككف الكممات بسببو متناىية في الثقؿ عمى لساف كعسر النطؽ ِ
كمػا فػػي  ،(ِّْ)كاف تكػكف الكممػات ثقيمػة عمػى المسػاف كلػك كانػت فصػيحة، (ِّّ)بيػا متتابعػة 

 : البيت الذم انشده الجاحظ
قبري  حربو  قبرً  قربى  قفر            كليسى  بمكافو  حربو  كقبري 

(ِّٓ) 
فصػيحة، خفيفػة النطػؽ، ال  :منفػردة  الشطر الثاني مػف البيػت، فكمماتػوكالتنافر في 

كمػا مثػػؿ  ،(ِّٔ)ىػك الػذم اكسػبيا الثقػؿ يجػد فييػا السػامع عيبػا، لكػف بضػـ بعضػػيا الػبعض 
 القزكيني لو ببيت ابي تماـ:

 (ِّٕ)دمكحٍ  ذا ما لمتو لمتوي ا  مدحو كالكرل       معي ك أمدحو أكريـ متى 
 كؿ الػػذم استشػػيد بػػوم البيػػت األأ دكف ذلػػؾ مػػف التنػػافر،نػػو مػػا أككصػػفو القزكينػػي 

ثقبل لما بيف  مدحوأ :في قكلو فٌ إكيني بقكلو:)فعمى التنافر في الكبلـ، كاكتفى الخطيب القز 
سػػابقيو؛ خػػؼ مػػف أىػػذا البيػػت فػػي  الثقػػؿى  د. محمػػد الكػػكازيػػرل ك  الحػػاء كاليػػاء مػػف التنػػافر(،

لػى إالتنػافر فػي ىػذا البيػت  د,. احمػد مطمػكبرجع كأ ،(ِّٖ)مخرجيما كاحد، كىك الحمؽ فأل
العمماء قػد  المتأخريف مف فأكيبدك  ،(ِّٗ)كىك تكرار الكممة، في الشرط كالجزاء ؛سبب آخر

( صػػاحب اثنػػيف مػػف ػىػػُٕٗ)تالسػػعد بػػي تمػػاـ كمػػنيـ أاختمفػػكا فػػي قضػػية التنػػافر فػػي بيػػت 

                                                             
 . ِٗ. ينظر: ىامش:  (ُِّ)
 .ٖ. المائدة:  (ِِّ)
 .  َّ. ينظر: االيضاح:  (ِّّ)
 . َّ. ينظر: االيضاح : ىامش ص  (ِّْ)
. حرب: اسـ رجؿ. القفر: الخالي مف الماء كالكؤل.... يقكؿ القزكيني الرحالة في )عجائب المخمكقات(: اف  (ِّٓ)

شركح  ،ٗٔ/ُالبياف كالتبييف:  ىاتفا مف الجف صاح بحرب بف امية فمات فرثاه ذلؾ الجف بيذا البيت، ينظر:
 .ٖٗ، كسر الفصاحة: ّٓ/ُ، معاىد التنصيص: ٗٗ/ُالتمخيص: 

 . ّْظر: الببلغة كالنقد:. ين (ِّٔ)
 .ّٔ، ّٓ/ُ، كمعاىد التنصيص: َِٗ/ُديكاف أبي تماـ: . ينظر:  (ِّٕ)
 . ّْينظر:الببلغة كالنقد:  (ِّٖ)
 . ْٕ: ينظر: أساليب ببلغية:  (ِّٗ)



المفتاح المختصر( الشركح التي جاءت عمى تمخيص القزكيني لممفتاح، كىما)شرح تمخيص 
ف منشػػأ أكىػػك  ا.... بػػيف المثػػاليف فرقػػ فإ ك) شػػرح تمخػػيص المفتػػاح المطػػكؿ(، الػػذم يقػػكؿ

د. أحمػد ككػاف رأم ، (ِِْ)حركؼ منيػا((ُِْ)، كفي الثاني(َِْ)الثقؿ في االكؿ نفس الكممات
ػ صػػاحب)عركس  رأم السػػبكي تػػرجيح ،(ِّْ)المحػػدثيف فػػي ىػذه القضػػيةالببلغيػػيف  ىنػداكم

ثر أدكف تكرير فصيح، كال  (مدحوأ)ف أيرل  ذإفي ىذا  االفراح في شرح تمخيص المفتاح(،
كليما أمدحو أاجتماع حرفيف مف حركؼ الحمؽ في  فٌ ، أل(ِْْ)فيو لمثقؿ المؤدم الى التنافر

ثبلثػػة حػػركؼ  ف فييػػامػػع أ (ِْٓ)فصػػيحة (عيػػدأ)السػػعد كممػػة  كقػػد عػػدٌ  سػػاكف ػػػػ ال ثقػػؿ فيػػو.
  .(ِْٔ)ف في ىذه الكممة ثقبل، كىذا تأييد لرأم السبكي، كتقكية لوحمقية، دكف أف يذكر أ

: مػػا كلػو سػبباف ،الداللػة عمػى المػراد بػو ف ال يكػكف الكػبلـ ظػاىرأقيػد: كىػك / التعّ
لػػػػى إكال يػػػدرم السػػػػامع كيػػػؼ يتكصػػػػؿ منػػػو  ف يختػػػػؿ نظػػػـ الكػػػػبلـأكىػػػك  :لػػػى المفػػػػظإيرجػػػع 
ك أكفػػؽ ترتيػػب المعػػاني، بسػػبب تقػػديـ  ف ال يكػػكف ترتيػػب االلفػػاظ عمػػىأكذلػػؾ ، (ِْٕ)معنػػاه
كاف ذلػؾ فػي  فا  ، مما يكجب صعكبة فيـ المراد، ك ك غير ذلؾأك اضمار أك حذؼ أتأخير 

 كقكؿ الفرزدؽ: ،(ِْٖ)الكبلـ جاريا عمى قكاعد النحك
 (ِْٗ)وبكه يقاربي أ و حيٌ مٌ أبك أمممكا         الٌ إكما مثمو في الناس 

فقد فصؿ بيف المبتدأ كىك)مثؿ(، كخبره، كىك )حي(، كفصؿ بػيف المكصػكؼ، كىػك 
ثػـ فصػؿ بػيف المبتػدأ الثػاني، كىػك ، (َِٓ))يقاربو(، كىذا ال يجكز (، كبيف الصفة، كىي)حيٌ 

 أـبػػك أم أبػػكه، أمػػو أبػػك أ(، الف التقػػدير: بػػكه( بكممػػة )حػػيٌ أمػػو(، كبػػيف خبػػره، كىػػك )أبػػك أ)

                                                             
 . في قكؿ الشاعر : كقبر حرب.. البيت. (َِْ)
 . في بيت أبي تماـ: كريـ متى امدحو.. البيت. (ُِْ)
 .  ُِ. المطكؿ، لسعد الديف التفتازاني:  (ِِْ)
 .ْٓ. ينظر: استدراكات السعد عمى الخطيب في المطكؿ ، دراسة ببلغية تحميمية، احمد ىنداكم ىبلؿ: (ِّْ)
 . َُُ/ ُ. ينظر: عركس االفراح في شرح تمخيص المفتاح:   (ِْْ)
 .  ُٕ. ينظر: المطكؿ:  (ِْٓ)
 . َُُ/ ُ: ينظر: عركس االفراح:  (ِْٔ)
 . ِّ/ ُينظر: االيضاح:مج . (ِْٕ)
 . ِّ. ينظر: االيضاح : ىامش: (ِْٖ)
يريد المممؾ ىشاـ بف عبد الممؾ، كالممدكح ىك إبراىيـ بف ىشاـ خاؿ ىشاـ بف عبد الممؾ، ككاف يجزيو  . (ِْٗ)

 .ِٕٔ/ِأف يقكؿ: خالو، ينظر: العمدة: 
 . ّْ. ينظر: الببلغة كالنقد: (َِٓ)



 كىػػػػك)حيٌ  ،قػػػػدـ المسػػػػتثنى، كىػػػػك )مممكػػػػا( عمػػػػى المسػػػػتثنى منػػػػو ثػػػػـٌ بػػػػك الممػػػػدكح، أالخميفػػػػة 
 .(ُِٓ)يقاربو(

 (التػػأليؼضػػعؼ )ال يختمػػؼ عػػف  (التعقيػػد المفظػػي) فٌ أكيػػرل الػػدكتكر تمػػاـ حسػػاف 
فػرادا كتثنيػة كجمعػا كتػذكيرا إابو شذ تتكالى الضمائر كتتإ، ؿ(كٌ األ)مف  لما يعدٌ مثاال  كيعطي
 :مثػػػػؿ قكلنػػػػا ،(ِِٓ)ال بعػػػػد إطالػػػػة التأمػػػػؿإرجاعيػػػػا إثػػػػا، كتتعػػػػدد المراجػػػػع بحيػػػػث ال يػػػػتـ كتأني

فقػاؿ كػذا فػنيض قائمػا كذىػب  ،كذا ثـٌ  ،فقاؿ زيد كذا فقاؿ عمرك كذا ،كتخاصـ زيد كعمرك
كىػػػذا  ،كال مػػػف الػػػذم نيػػػض كذىػػػب ،غاضػػػبا، كقػػػد تطػػػكؿ العبػػػارة فػػػبل يػػػدرم مػػػف الػػػذم قػػػاؿ

ال نتيجػة إف يككف التعقيد المفظػي أذ ال يمكف إ ؛قت ذاتوكتعقيد لفظي في الك ضعؼ تأليؼ 
 .(ِّٓ)مف نتائج ضعؼ التأليؼ 

مػا سػمـ )، كقػاؿ انػو: (ِْٓ)كضع القزكيني قاعػدة لمكػبلـ الخػالي مػف التعقيػد المفظػي 
اضػػمار اك غيػػر  تػػأخير اكنظمػػو مػػف الخمػػؿ فمػػـ يكػػف فيػػو مػػا يخػػالؼ االصػػؿ مػػف تقػػديـ اك 

امػػا النػػكع الثػػاني مػػف انػػكاع  ،(ِٓٓ)(ذلػػؾ اال كقػػد قامػػت عميػػو قرينػػة ظػػاىرة لفظيػػة اك معنكيػػة
 الػػػىف ال يكػػػكف انتقػػػاؿ الػػػذىف مػػػف المعنػػػى االكؿ أكىػػػك:) ،(المعنػػػكمالتعقيػػػد :)التعقيػػػد فيػػػك

 االحنؼ:كقكؿ العباس بف . (ِٔٓ)(المعنى الثاني ػػػػػ الذم ىك الزمو كالمراد بو ػػػػ ظاىرا 
 (ِٕٓ)دالتجمى  الدمكعى  عينامى  كتسكبي         ـ لتقربكاعنكي  الدارً  بعدى  سأطمبي 

طيػب أانػي اليػـك  :كمعنػاه ،و مأخكذ مف عبد القػاىر فػي دالئمػوكتعميؽ الخطيب عمي
نفسػػا بػػالفراؽ كالبعػػد، كاكطنيػػا عمػػى مقاسػػاة االحػػزاف كاالشػػكاؽ، كاتجػػرع غصصػػيا كاتحمػػؿ 

الصػػبر مفتػػاح  فٌ إفػػ ؛بػػذلؾ لكصػػؿ يػػدـك تسػػببألالػػدمكع مػػف عينػػي،  تفػػيض بػػو حزنػػا ألجميػػا
فالكبلـ ىنا غير كاضح في الداللػة عمػى  ؛(ِٖٓ)كلكؿ بداية نياية كمع كؿ عسر يسر ،الفرج

الػذم يقصػده  لػى الثػانيإكؿ المفيػـك مؿ في انتقاؿ الػذىف مػف المعنػى األالمعنى، بسبب الخ

                                                             
 . ّْة كالنقد: ، كالببلغ ِّ. ينظر: االيضاح: (ُِٓ)
 . ُْٓ. ينظر: مقاالت في المغة كاالدب:  (ِِٓ)
 .ُْٓ. ينظر: المصدر نفسو:  (ِّٓ)
  ْٕ،ك اساليب ببلغية:  ٖٔ،كالببلغة كالتطبيؽ:  ّٔ. ينظر: مصطمحات ببلغية : (ِْٓ)
 . ّّ. االيضاح:  (ِٓٓ)
 . ّّ. المصدر نفسو : (ِٔٓ)
 .ُِٕ -ِٖٔ، كانظر: دالئؿ اإلعجاز:  َُٔينظر: ديكاف العباس بف األحنؼ:  . (ِٕٓ)
 .  َِٖكدالئؿ االعجاز:  ّْ. ينظر: االيضاح: ىامش: (ِٖٓ)



كبحاجػػػة الػػػى تكمػػػؼ كجيػػػد كبيػػػر، بسػػػبب الخفػػػاء دراؾ الثػػػاني بعيػػػدا إالمػػػتكمـ، بحيػػػث يكػػػكف 
 .(ِٗٓ)الشديد في ىذا المعنى

 ذكر القزكيني قكؿ الحماسي: ثـٌ 
 (َِٔ)يبما يرضً  ضحكني الدىري أما        كيا ربٌ  بكاني الدىري أ

ف الجمػكد خمػك أا يكجبو دكاـ التبلقي مف السػركر بػالجمكد، لظنػو ف يكني عمٌ أفأراد 
البكاء منيا، فبل يككف كنايػة عػف المسػرة، كانمػا يكػكف كنايػة  العيف مف البكاء في حاؿ ارادة

 كما قاؿ الشاعر:، (ُِٔ)عف البخؿ
 (ِِٔ)جارم دمعيا لجمكدي ب كاسط      عميؾى  يكـى  عينا لـ تجدٍ  اال أفٌ 

عػدـ البكػاء فػي  ف يػراد بػوأكلػك كػاف الجمػكد يصػمح  )قائبلكعمؽ الخطيب القزكيني 
بكى اهلل أف يدعى بو لمرجؿ، فيقاؿ: ال زالت عينؾ جامدة، كما يقاؿ: ال أحاؿ المسرة لجاز 

 .(ِّٔ)(كذلؾ مما ال يشؾ في بطبلنو ،عينؾ
استدالال بكبلـ اىؿ المغة كىك قكليـ: سنة )جماد( ال مطر  الخطيب القزكيني كيكرد

اف السػنة ، كناقة جماد: ال لبف ليا، فكما ال تجعػؿ السػنة كالناقػة جمػادا اال عمػى معنػى فييا
رادة إبخيمػػة بػػالقطر، كالناقػػة ال تسػػخك بالػػدر، ال تجعػػؿ العػػيف جمػػكدا اال كىنػػاؾ مػػا يقتضػػي 

مسػػػػيئة  نيػػػػا جػػػػادت، كاذا لػػػػـ تبػػػػؾً أذا بكػػػػت محسػػػػنة مكصػػػػكفة إالبكػػػػاء منيػػػػا، كمػػػػا يجعميػػػػا 
 .(ِْٔ)مكصكفة بأنيا قد ضنت

االكؿ الػػى كبمػػا اف الكػػبلـ الخػػالي مػػف التعقيػػد المعنػػكم مػػا كػػاف االنتقػػاؿ مػػف معنػػاه 
معنػػاه الثػػاني ػػػػػػػػ الػػذم ىػػك المػػراد بػػو ػػػػػػ ظػػاىرا، حتػػى يخيػػؿ الػػى السػػامع انػػو فيمػػو مػػف حػػاؽ 

ىػذا القائػؿ ليػذا البيػت، فقيػر  فٌ إذ إ ؛فقد يػؤدم بنػا ىػذا البيػت الػى مؤشػر نفسػي ،(ِٓٔ)المفظ
ىمو كيسافر ليحصؿ ما يكجب ليـ القػرب، كتسػكب عينػاه الػدمكع فػي بعػده عػنيـ أيبعد عف 

كقػػػد يكػػػكف احيانػػػا مطمكبػػػا لذاتػػػو، كالػػػذم يكػػػكف عنػػػد ارادة ، (ِٔٔ)لتجمػػػدا عنػػػد كصػػػكلو الػػػييـ
                                                             

 . ِِ. ينظر: الببلغة العربية:  (ِٗٓ)
 .ْٓ/ِ. البيت لحطاف الخارجي، ينظر: شرح الحماسة:  (َِٔ)
 . ّٓ:ينظر: االيضاح: (ُِٔ)
 تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم. ِّٔ/ُّ، كلممزيد ينظر: ُْٓػ  َْٓ/ ٗخزانة األدب . ينظر:   (ِِٔ)
 . ّٓ: االيضاح: (ِّٔ)
 . ّٔػػ  ّٓااليضاح:.ينظر: (ِْٔ)
 .ّٔينظر: المصدر نفسو:. (ِٓٔ)
 . ِٓ/ ُ، كمعاىد التنصيص عمى  شرح شكاىد التمخيص:: ُٕينظر: فصكؿ في الببلغة: . (ِٔٔ)



تعػػارؼ البمغػػاء  الفٌ  ؛لمػػكارد اسػػتعماؿ البمغػػاءلكػػف البيػػت فيػػو مخالفػة  ،(ِٕٔ)التعميػة كااللغػػاز
ف يككف لكبلمو كجو مف التأكيؿ، اال أ في نظر البمغاء، كاف صحٌ  مخطئعمى خبلفو، فيك 

ف الشػػاعر سػػكب عينػػام الػػدمكع لتجمػػدا( عيػػب؛ ألففػػي قكلػػو) كت ،(ِٖٔ)تعقيػػدابعػػدا ك  اف فيػػو
ابكي، تذرؼ عينام الػدمكع، كتسػكب العبػرات، حتػى نمتقػي، فتتكقفػاف  سأظؿيريد اف يقكؿ: 

العينػيف كىنػا مػكطف الخطػأ  البكػاء بجمػكدعف البكاء، فعبر عػف فرحػة المقػاء، كالتكقػؼ عػف 
البكػػػاء عنػػػد لقػػػاء الحبيػػػب، انمػػػا الجمػػػكد داء يصػػػيب ف الجمػػػكد لػػػيس عػػػدـ ؛ أل(ِٗٔ)كالعيػػػب

العينػػيف فػػبل تسػػتطيعاف البكػػاء مػػػع شػػدة الحاجػػة اليػػو، كىنػػا يكػػػكف الجمػػكد لػػيس كنايػػة عػػػف 
 .(َِٕ)السركر بؿ كناية عف البخؿ

فصاحة الكبلـ فيقكؿ:)قيؿ فصاحة الكبلـ ىي خمكصو  مىكيتابع القزكيني كبلمو ع
 كما في قكؿ المتنبي:، (ُِٕ)(االضافات كمف كثرة التكرار كتتابع ،مما ذكر

 (ِِٕ)شكاىدي  يايا عميٍ ليا منٍ  سبكحه        غمرة بعدى  ني في غمرةو كتسعدي 
 :كما في قكؿ ابف بابؾ
 (ِّٕ)كمسمعً  سعادو  رأل مفٍ بمى  الجندؿ اسجعي     فأنًت  حمامة جرعا حكمةً 

 الػى (اجرع)ك (اجرع)ففي البيت كثرة االضافات المتتابعة، ففيو اضافة حمامة الى 
 .(الجندؿ)الى  (حكمة)، ك(حكمة)

ف كثػرة ؛ أل(ِْٕ)ف ىذا الشػرط ال يؤخػذ بػو دائمػاأذ يرل إ، يقكؿ القزكيني: كفيو نظر
راز فضػػى بػػالمفظ الػػى الثقػػؿ عمػػى المسػػاف فقػػد حصػػؿ االحتػػأف إ ؛التكػػرار كتتػػابع االضػػافات

ال فبل تخؿ بالفصاحة، كقد قاؿ ال ،(ِٕٓ)عنو الكريـ بف ) كالو كسمـ( ػػػػنبي) صمى اهلل عميو كا 
عػدـ كنظػر القزكينػي فػي  ،(ِٕٔ)الكريـ بف الكريـ يكسؼ ابف يعقكب بف اسػحاؽ بػف ابػراىيـ(

                                                             
 . ُْٓ. ينظر: مقاالت في المغة كاالدب:  (ِٕٔ)
 . ّٓ. ينظر: تعميؽ د. محمد عبد المنعـ خفاجي في االيضاح: ىامش: (ِٖٔ)
 . ْْ.ينظر: الببلغة كالنقد: (ِٗٔ)
 . ٗٔ. ينظر: الببلغة كالتطبيؽ:  (َِٕ)
 . ّٔ. االيضاح:  (ُِٕ)
 .ُِّ/ُ. ديكاف المتنبي:  (ِِٕ)
 .ٕٔ/ُ. ينظر: معاىد التنصيص (ِّٕ)
 . ٗٔ. ينظر: الببلغة كالتطبيؽ:  (ِْٕ)
 . ّٕااليضاح:  . (ِٕٓ)
 .ُِٖ/ُِ، البحار: ُُّٔ، كفي تخريج الحديث ينظر: صحيح الترمذم: ٗٔ.ينظر: الببلغة كالتطبيؽ: (ِٕٔ)



 سأشػيرسػمكبي أ، مممػح خبلؿ في الفصاحة( في باب كثرة التكرار كتتابع االضافاتإكجكد )
 رعبػد القػاى ف الشػيخا  خصكصػا ك  ؛فػي ببلغػة القزكينػي( ة)المبلمح االسػمكبيفي فصػؿ:اليو 
نيػػا تسػػتعمؿ فػػي أال تحسػػف، كذكػػر  فإنيػػايػػاؾ كاالضػػافات، إ: (ِٖٕ)قػػاؿ الصػػاحب (ِٕٕ)قػػاؿ:

 اليجاء، كقكؿ القائؿ:
 (ِٕٗ)في خياره ثمجةه  نت كاهللً أبف عماره     ة بف حمز  ياعميٌ 

ـ مػػػف مسػػػ فإؾ فػػػي ثقػػؿ ذلػػػؾ فػػػي االكثػػر، لكنػػػو كال شػػػثػػـ قػػػاؿ الشػػػيخ عبػػد القػػػاىر: 
 يضا :أ كمما حسف فيو قكؿ ابف المعتزاالستكراه ممح كلطؼ، 

 (َِٖ)الكجكه، مبلحي  دنانيري  اؽه نيدم جآذر        عأكظمت تدير الراح 
 كمما جاء فيو حسنا جميبل قكؿ الخالدم يصؼ غبلما لو:

 (ُِٖ)مجتيدي  ف يزيدى أكىك عمى تي       معرفى  مثؿى  الشعرى  كيعرؼي 
 (ِِٖ)الدقاؽ، منتقدالمعاني       زاف دينار القريض ك  كصيرفي  

 فػػػي الجػػػكدة معػػػايير لػػػى مػػػا قدمػػػو القزكينػػػي مػػػفإ المحػػػدثكف الببلغيػػػكف وقدددد   دددر 
 كا الحػػركؼ، تنػػافر عػػدـ فػػي الببلغػػة، لسبلسػػة كعػػي مػػف الببلغػػي يسػػتمزمو كمػػا الفصػػاحة،
 التعقيػػد كأ التػأليؼ، ضػعؼ اك الصػرفي كأ النحػػكم القيػاس مخالفػة كأ غرابتيػا، كأ الكممػات
 كاالصػكات الحػركؼ كتركيب الشعرية، كالصكرة العبارة بطبيعة متصمة ،المعنكم اك المفظي

 كجػػػػػػدىا الببلغيػػػػػػكفأ كمعػػػػػػايير مقػػػػػػاييس مجػػػػػػرد ياكصػػػػػػفب ال خػػػػػػاص، نسػػػػػػؽ فػػػػػػي كتتابعيػػػػػػا
 .(ِّٖ)فحسب

ً(ػصاحةًادلمؽؾم)ًادلطؾبًاؾناؾث:

التػػي تناكليػػا  مسػػتكياتالمػف  البحػػث فػػي) فصػاحة المػػتكمـ(، المسػػتكل الثالػػثكيمثػؿ 
كاقتصر عمى  مفيكميا، مىالقزكيني في الكبلـ ع لـ يسترسؿً ك  القزكيني في بحثو لمفصاحة،

                                                             
 . ّٖ، االيضاح:  ِٖ. دالئؿ االعجاز: (ِٕٕ)
 (.َّٗىػ( كالبيت يتيكـ فيو بعمي بف حمزة البصرم المغكم )ت  ّٖٓ.ىك الصاحب بف عباد)ت (ِٖٕ)
 .ٕٕ/ُعمى شكاىد التمخيص: . ينظر: معاىد التنصيص  (ِٕٗ)
 .ِِ/ُ. ينظر: معاىد التنصيص عمى شكاىد التمخيص: (َِٖ)
 .ِِ/ُمعاىد التنصيص عمى شكاىد التمخيص: . ينظر: (ُِٖ)
 .ِّ/ُ. ينظر: المصدر نفسو: (ِِٖ)
 .َُِ. ينظر: فصكؿ في الببلغة:  (ِّٖ)



كىػي ، (ِٖٓ)نيا ممكة يقتدر بيا عمى التعبيػر عػف المقصػكد بمفػظ فصػيحأعمى  ،(ِْٖ)تعريفيا
فكار كخكاطر، تعبيػرا صػحيحا مؤديػا غرضػو أالقدرة عمى التعبير عما يجكؿ في النفس مف 

ى مػف ترٌبػ ، كىذه الممكػة تكػكف فػي البدايػة اسػتعدادا عنػد االنسػاف، ثػـٌ (ِٖٔ)الفيـ كاالفياـمف 
فػػي تفريػػؽ القزكينػػي  لكػػفٌ  ؛(ِٕٖ)دبػػي السػػميـثػػر األسػػاليب الببلغيػػة الصػػحيحة، كاألخػػبلؿ األ

بيف )فصاحة الكبلـ(، ك)فصاحة المتكمـ(، كتفريقو بيف )ببلغة الكبلـ(، ك)ببلغة المػتكمـ(، 
 خر سأعرض لو في الفصؿ الثالث مف البحث.سمكبيا آأمممحا 

  
 
 
 
 
 
 
 

ًادللوثًاؾناـي

ًنةًضوءًاؾدراداتًاؾلالغقةًاحلدقاؾلالغةًعـدًاؾؼزوقينًيفؿصطؾواتً

االنتيػاء كالكصػكؿ، كفػي لسػاف العػرب بمػغ: بمػغ الشػيء يبمػغ بمكغػا  ػ لغػةن  ػ الببلغػة
كببلغا: كصؿ كانتيى. تبمغ بالشػيء: كصػؿ الػى مػراده. الػببلغ: مػا يتبمػغ بػو كيتكصػؿ الػى 

بمغت المكاف بمكغا كصمت  ،االببلغ: االيصاؿ ،الببلغ: ما بمغؾ كالكفاية ،الشيء المطمكب
 .(ِٖٖ)اليو، ككذلؾ اذا شارفت عميو

                                                             
 . ْْ.ينظر: الببلغة كالنقد:  (ِْٖ)
 . َْ. ينظر: االيضاح:  (ِٖٓ)
 . ِّينظر: الببلغة العربية بف عيسى باطاىر: .  (ِٖٔ)
 . ْٕ. ينظر: فصكؿ في الببلغة (ِٕٖ)
 ،مادة "بمغ" ْٗٗ: ٖ.ينظر: لساف العرب:ج (ِٖٖ)



مػػغ إبػػف منظػػكر اشػػار أكقػػد  لػػى المعنػػى االصػػطبلحي فقػػاؿ: الببلغػػة: الفصػػاحة كالبى
كرجؿ بميغ كبىٍمغ : حسف الكبلـ فصيحو يبمغ بعبارة لسانو كنػو مػا  ،الرجاؿكالًبمغ: البميغ مف 

 .(ِٖٗ)كقد بىميغ ببلغة: صار بميغا ،في قمبو، كالجمع بمغاء
 كال االنتيػػاء كالكصػػكؿ الػػىأكلػػيس فػػي ىػػذا القػػكؿ غيػػر المعنػػى العػػاـ لمكممػػة، فيػػي 

رأم معظػػػػػػـ المغػػػػػػكييف ف الكممتػػػػػػيف مترادفتػػػػػػاف، كىػػػػػػذا أم االغايػػػػػػة، كىػػػػػػي الفصػػػػػػاحة ثانيػػػػػػا، 
 .((َِٗ))كائؿكالببلغييف األ
التػػػي كصػػػمتنا مػػػف  كاآلراءىػػػـ التعريفػػػات أ فػػػرش عمػػػى طاكلػػػة البحػػػثأف ألػػػي  كال بػػػدٌ 

راء آسػتعرض ا ليػا, ثػـٌ تعريػؼ القزكينػي  مسػتقر أف أاالصيؿ فػي تعريػؼ الببلغػة قبػؿ تراثنا 
ف أقػد نبيكنػا الػى نفسػيـ أالقػدامى  كلئػؾ الببلغيػيفأ فٌ أل ؛الدارسيف المحدثيف فػي ىػذا االمػر

يػػدييـ نضػػجيا أعمػػى  الببلغػػة لػػـ تنضػػج، كلػػـ تحتػػرؽ، خبلفػػا ألكثػػر فػػركع العربيػػة، التػػي تػػـٌ 
نضػػػاجيا بالبحػػػث كالدراسػػػة  فييػػػا،مانػػػة النظػػػر فيمػػػا قػػػالكه أمكنػػػا كاحتراقيػػػا، ككػػػأنيـ قػػػد حم كا 

ال تخػػرج  ف الببلغػة لغػةن أكرغػػـ  ،(ُِٗ)كتبلفػي مػا ينقصػيا ممػػا لػـ ييتػدكا إليػػو أك يقكلػكف فيػو
، بينمػػا المعنػػى االصػػطبلحي فػػي تطػػكر داللػػي مسػػتمر، (ِِٗ)عػػف معنػػى االنتيػػاء كالكصػػكؿ

لتػػػي تضػػػمنتو، بحسػػػب داللتػػػو فػػػي السػػػياؽ الػػػذم كرد فيػػػو، كترتيػػػب النصػػػكص ا فضػػػبل عػػػف
البحث الببلغي  دائرةف  ؛(ِّٗ)دبية أك الفنية فيوألضافة الى كجية النظر اإتسمسميا الزمني، 

 الببلغػة لدرجة يقؿ فييا ايجاد مف يػتفيـ؛ لحديث عند دارسي الببلغة في عصرنا ا مستمرة
ك مف الذكؽ ككنيا أنيا عمما، يعطييا حظيا الذم تستحؽ مف العممية  كك العربية القديمة، ك 

كاضػػػطراب كجيػػػػات النظػػػػر  اآلراءمػػػػف تعػػػػدد  ىػػػذه بحثػػػػي مػػػػف خػػػػبلؿ رحمػػػة رأيػػػتفنػػػا؛ لمػػػػا 
الػػػذم تسػػػتؿ منػػػو  العظػػػيـرث لتيسػػػير كالتسػػػييؿ عمػػػى حسػػػاب ىػػػذا اإلكاختبلفيػػػا، كمحاكلػػػة ا

نيػػػا منػػػاىج بديمػػػة أمعظػػػـ مناىجيػػػا الجديػػػدة التػػػي تصػػػاغ بطريقػػػة تكىمنػػػا  الغربيػػػةالدراسػػػات 
ف تكػػكف  بضػػاعة تسػػرؽ منػػا فػػي الخفػػاء كتبػػاع عمينػػا ي الحقيقػػة ال تعػػدك أكحديثػػة، كىػػي فػػ
 .ف نقنع انفسنا أنيا كذلؾ!أك نحاكؿ لـ نعيدىا، أتحت مسميات 

                                                             
 . ُْ، كينظر: مصطمحات ببلغية: ََٓ: ٖ.ينظر: لساف العرب:ج (ِٖٗ)
 . ُْ. ينظر: مصطمحات ببلغية: (َِٗ)
 .ٖ. ينظر: الببلغة كالفصاحة، لغة كاصطبلحا:  (ُِٗ)
 . ُْ. ينظر: مصطمحات ببلغية: (ِِٗ)
 . ٗ. المصدر نفسو:  (ِّٗ)



سػػتاذ ألا النقكد التػػي كجييػػاكػػ الػػة الػػنقض كاالعتػػراض،كجػػكد ح ،كالشػػاىد عمػػى ذلػػؾ
الػذم الػؼ كتػاب ) معجػـ  دكتكر بدكم طبانةال لؤلستاذ، ِْٗالدكتكر عبده عبد العزيز قمقيمة

مػػف كجيػػة النظػػر العامػػة،  أنػػو صػػاحب عمػػـ ال صػػاحب فػػفٌ ب اتيمػػو الببلغػػة العربيػػة(، كقػػد
لػـ  ػ عمػى حػد قكلػو ػانػو ك   ،دب مػف كجيػة النظػر االكاديميػةأسػتاذ فػي الببلغػة ال فػي األك 

رح كاقت ،مسمى كاحد تحت الحشك، كتسمية مصطمحات كثيرةاتيمو بينتفع بكبلـ االقدميف، ك 
ف يػػػػدرس تػػػػرادؼ المصػػػػطمحات فػػػػي تراثنػػػػا الببلغػػػػي بعامػػػػة كفػػػػي معجمػػػػو الببلغػػػػي أعميػػػػو 
 . (ِٓٗ)بخاصة

، لػدكتكر محمػد جػابر الفيػاضا  االختبلؼ الكبير في كجية النظػر بػيف كشاىد اخر
) فددددا كتا دددد  حمػػػػد مطمػػػػكبألػػػػدكتكر اك  ،(كاصػػػػطبلحا لغػػػػة كالفصػػػػاحة الببلغػػػػة)وكتابػػػػ فػػػػي

 لػػػػػػى نقض)الثػػػػػػاني(، بػػػػػػؿ اسػػػػػػتنتجتإحة كؿ( صػػػػػػرايشػػػػػػر)األإذ لػػػػػػـ ، (ببلغيػػػػػػة مصػػػػػػطمحات
ىػػػي مػػػدار االخػػتبلؼ فيمػػػا بينيمػػػا فػػي قضػػػية المعنػػػى المغػػكم كاالصػػػطبلحي لمببلغػػػة التػػي 

احمػػد مطمػػكب فػػي ىػػذا الكتػػاب الػػذم طبػػع لممػػرة  رقػػرر الػػدكتك ، اذ فػػي ىػػذا الفصػػؿ بحثػػي
االنتيػاء كالكصػكؿ، ف يكػكف المعنػى المغػكم لمببلغػة ال يعػدك ا فأ، ـُِٕٗاالكلػى فػي سػنة

، كلػـ خرلاال اتجمالمعكلـ يستطمع  ،(ِٔٗ)كقد اكتفى بترجمة ابف منظكر ليذه الكممة لغكيا
 د. كمػػا فعػػػؿ جػػاد العبلقػػة الخصكصػػية بػػيف المعنػػى لغػػة كبػػيف معنػػاه اصػػطبلحا،إييحػػاكؿ 

، فقػػػد اسػػػتطمع ُٖٗٗى عػػػاـ محمػػػد جػػػابر الفيػػػاض، كالػػػذم ظيػػػر كتابػػػو فػػػي طبعتػػػو االكلػػػ
لكػػػي يتكصػػػؿ الػػػى نتيجػػػة رائعػػػة فػػػي حػػػؽ الببلغػػػة العربيػػػة، كىػػػي اف  ؛االخػػػرل المعجمػػػات

د ػػػػػ خبلفػػا لمبمػػكغ غ ػػػػػػ كقعىػػـ ػػػػ حصػػرا، كليسػػت مػػف الفعػػؿ بمىػػغ( ػػػػػ ككػػري الببلغػػة مػػف الفعػػؿ )بميػػ
 الػػػدكتكر ذ تفطػػػفإ؛ حمػػػد مطمػػكباالػػذم لػػػـ ينتػػو الػػػى سػػػكاه الػػدكتكر  ،(ِٕٗ)بمعنػػى الكصػػػكؿ

فػي محاكلػة  (ِٖٗ)كردىػاأكالتػي  اتلػـ يػرد فػي كػؿ ىػذه المعجمػنػو أالى  محمد جابر الفياض
غ( ػػػػػػ ـ تؤخػػذ مػػف الفعػػؿ )بمىػػككنيػػا لػػ فضػػبل عػػف ،(ِٗٗ)بمػػغ ػػػػػػػ بػػالفتح ػػػػػػػ ببلغػػة االسػػتدالؿ ىػػذه
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 بمغ ، كالتيذيب، كالصحاح، كالمساف ، كاالساس، كالقامكس المحيط، كالمصباح.
 .  ُٖ. ينظر: الببلغة كالفصاحة، محمد جابر الفياض:  (ِٗٗ)



ليػػو، كلكنيػػا ػػػػػ ليسػػت مػػف داللتػػو عمػػى ا  بػػالفتح ػػػػػ ال يعنػػي انيػػا مػػف غيػػر البمػػكغ، فيػػي منػػو ك 
ز كتفكؽ الكاصؿ عمى المنقطع، ضيو مف تميٌ تلكصكؿ كيقنما ما يتطمبو اا  مجرد الكصكؿ، ك 

ك اسػػػػػػباب قبػػػػػػؿ مسػػػػػػبباتيا ف يصػػػػػػؿ، كاألأكلػػػػػػكال ىػػػػػػذا التميػػػػػػز كالتفػػػػػػكؽ مػػػػػػا كػػػػػػاف لمكاصػػػػػػؿ 
؛ كؿ منيما دليؿ التميز كاالكتماؿ كالتفػكؽ ،فالبمكغ كالكصكؿ في رأم الفياض؛ (ََّ)نتائجيا

كيكتػػػػػب عميػػػػػو لػػػػػكال نضػػػػػجو ؼ ال مػػػػػا كػػػػػاف البػػػػػالغ ليكمػػػػػإذ يػػػػػرل البمػػػػػكغ بمعنػػػػػى النضػػػػػج، كا  
 .(َُّ)كاكتمالو

جػادة كتميػػزه تكمـ قدرتػو عمػى اإلكببلغػة المػ ،جكدتػو كتميػػزه ،فػي رأيػو فببلغػة الكػبلـ
كليػػذا فسػػرت الببلغػػة بالحسػػف كالفصػػاحة كطبلقػػة  ؛بصػػنع الكػػبلـ الجيػػد المتميػػزغيػػره  عمػػى

قمبػػػػو أك  المسػػػػاف، كالبميػػػػغ بحسػػػػف الكػػػػبلـ فصػػػػيحو، الػػػػذم يبمػػػػغ بعبػػػػارة لسػػػػانو كنػػػػو مػػػػا فػػػػي
بحسف الكبلـ فصػيحو، الػذم  ف البميغ إ، ضيؼ عمى كبلمو ىذاأف أكيمكنني  ،(َِّ)ضميره

 كنةه مرةم   المةام  مالميمقةق  ةه   مة م  مةا يةق بم ةه ام رةم      كنهيبمغ بعبارة لسػانو 
لمةةا   جعمةةه  مةةيح  ان  طمةة  لم ةةه  م غةةا  م مغةةا   حيةةي   مةة  مةةن رةةم   للةة  الميمقةةق
فػالبميغ   ممكيممة  صةم   مةؤة ة  الةي الطة ا ارخة   امجد  يق النفس من انيهاء المعني

 ؛(َّّ)ذا تكمـ أضحؾ القطكب، كاذا خطب دفع الخطكبإ فٍ مى (: صاحب )المبيج يذكركما 
  عيمل ما كنه  ممغه لمي ال الغ  معني  قيص  حيي )الميكمم(  نفس هم القطمب يم س
بم ه   ل  مةل ط يا آخ   شا   الميكمم يق العمم   ال الغ    للل  ابي ح م ارميعان   يق

المغمي لم الغ   مالةلي  عنةق )اركيمةال مالنرةمب(   ةان  لألصل يحم ل الدكيم  الف اض 
فجػػاءت    م ةةدخل رةةمن يع  ةةا ال م ةة   شةةا   الميمقةةق المةةيكمم يةةق العمم ةة  ال الغ ةة 

شػػير ااف  كال بػػد لػػي، (َّْ)بكػػبلـ دكف سػػكاه، كانػػاس دكف آخػػريف خاصػػا حميػػدا الببلغػػة نعتػػا
كحػى لػو ذلػؾ أكقػد تعريػؼ القزكينػي لمببلغػة الى رأم الدكتكر تمػاـ حسػاف، الػذم رجػع الػى 

ك التكصػؿ الػذم ىػك أ )االببلغ(فرع عمى معنى  )الببلغة(اف المعنى المغكم لمفظ التعريؼ 
كاسػػتنادا الػػى مػػا اكحػػى بػػو تعريػػؼ القزكينػػي  ،(َّٓ)مكضػػكع مػػف مكضػػكعات عمػػـ االتصػػاؿ
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 . ُٖ. ينظر: المصدر نفسو:  (َِّ)
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 فمربمػػا ػػػػػ عمػػى حػػدٌ  ،ألركػػاف عمميػػة االتصػػاؿ (اكبسػػكفج)نمػػكذج الػػذم كضػػعو رجػػع الػػى األ
  عمى النحك االتي: ، كالنمكذجقكلو ػػػ كاف ذلؾ عكنا لنا عمى فيـ المقصكد بالببلغة
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ك العبػػارة، كقنػػاة االتصػػاؿ مثميػػا أكالرسػػالة بػػالنص  )المقػػاـ(ر السػػياؽ جػػدال أنػػو ففٌسػػ
ي لمصػطمح الببلغػة ، كقاـ في ضكء تعريؼ القزكين(المقصكدالمعنى )بالمشافية، كالشفرة بػ
عمؿ المتكمـ عمى ايصاؿ الشػفرة )نيا:أعمى  بتحديد الببلغة (اكبسكفج)كفي ضكء مخطط 
ف كأضػػاؼ طة رسػػالة منطكقػػة خػػبلؿ قنػػاة اتصػػاؿ مسػػمكعة فػػي مقػػاـ معػػياالػػى السػػامع بكسػػ

كىػػذا تعريػػؼ الببلغػػة لغػػة كمػػا انتجػػو مػػف تعريػػؼ ليػػا  ،(َّٔ)جيػػد السػػامع فػػي حػػؿ الشػػفرة(
اجتمػػاع الػػرأم فػػي االصػػطبلح كالمبلحػػظ عمػػى ىػػذه التعريفػػات اختبلفيػػا كعػػدـ  ،اصػػطبلحا

  لكجكد صفة الببلغة في الكبلـ. عدة ركافأف نستشؼ منيا أعمييا، لكننا يمكف 
االمػػاـ  البمغػػاء، دبػػرز مػػف انتجػػكا الببلغػػة، عمػػى رأسػػيـ  سػػيٌ أ عػػرؼ الببلغػػة  

يضػاح المبلبسػات، ككشػؼ عػكار الجيػاالت، إ)عميو السبلـ(:)الببلغة  بي طالبأبف ا عمي
 .(َّٕ)ما يككف مف العبارات( بأسيؿ

                                                             
 . ُٔٓ. مقاالت في المغة كاألدب:  (َّٔ)
 . ِٓ،  ُٓ.كتاب الصناعتيف:  (َّٕ)



يكفػػي مػػف ) :قكلػػو (ىػػػُِّت)بػػراىيـ بػػف محمػػد إعػػف  ق(ِٓٓالجػػاحظ) قػػد ركلك  
حػػظ الببلغػػة اف ال يػػؤتى السػػامع مػػف سػػكء افيػػاـ النػػاطؽ، كال يػػؤتى النػػاطؽ مػػف سػػكء فيػػـ 

 .(َّٖ)السامع (
كضح  ما كاف آثػره الجػاحظ مػف االقػكاؿ فػي فقد أ ؛ما الشيخ عبد القاىر الجرجانيأ

فقػاؿ:) ... فػاف قمػت: فيجػب ػػػ عمػى ىذاػػػػ اف يكػكف  (َّٗ)الببلغة مف غير ما اشارة لمجاحظ
التعقيد كالتعمية كتعمد ما يكسب المعنى غمكضا مشرفا لو، كزائدا في فضػمو، كىػذا خػبلؼ 

ـ قػػالكا: خيػر الكػػبلـ مػا كػاف معنػػاه الػى قمبػػؾ أسػبؽ مػػف لفظػو الػػى ال تػراىأمػا عميػو النػػاس، 
انػػي لػػـ ارد ىػػذا الحػػد الزائػػد مػػف الفكػػر كالتعػػب، كانمػػا اردت القػػدر الػػذم  سػػمعؾ  فػػالجكاب

 دـ الغزاؿ(. بعضي  المسؾى  ) فافٌ يحتاج اليو في نحك قكلو
فػػػي تأديػػػة المعػػػاني حػػػدا لػػػو بمػػػكغ المػػػتكمـ  اف الببلغػػػة، :(ىػػػػِٔٔ)السػػػكاكي يػػػرلك  

نػػػػكاع التشػػػػبيو كالمجػػػػاز كالكنايػػػػة عمػػػػى أاختصػػػػاص بتكفيػػػػة خػػػػكاص التراكيػػػػب حقيػػػػا، كايػػػػراد 
سػػػفؿ متباينػػػاف تباينػػػا ال يتػػػراءل لػػػو ناراىمػػػا، أعمػػػى كأعنػػػي الببلغةػػػػػػػ طرفػػػاف أكجييػػػا. كلياػػػػػػػ 

ذا إكبينيما مراتب تكاد تفكت الحصر متفاكتة، فمف االسفؿ تبتدئ الببلغة كىك القدر الػذم 
صػكات الحيكانػات، تػاب مػف أـ بمػا شػبيناه فػي صػدر الكانقص منو شيء التحػؽ ذلػؾ الكػبل

االعجػاز، كىػك الطػرؼ االعمػى، كمػا يقتػرب  ف تبمػغ حػدٌ تأخذ فػي التزايػد متصػاعدة الػى أ ثـٌ 
 الطرفاف) المتكمـ كالسامع(، في بمكغ المعنى كاكتمالوشترؾ فييا ي، ككميا تعريفات (َُّ)منو(

 .لى الثانيإكؿ مف األ
آخػر مػف  الخطيػب  دٌ يعػذ إ ؛(ُُّ)ليو السكاكيإلى غير ما انتيى إ القزكيني ذىب  

، فقػػاؿ عػػف (ُِّ)ز بػػيف ببلغػػة الكػػبلـ كببلغػػة المػػتكمـكقػػؼ عنػػد الببلغػػة مػػف المتػػأخريف كمٌيػػ
كالحػػاؿ ىػػك ، (ُّّ)(مػػا ببلغػػة الكػػبلـ فيػػي مطابقتػػو لمقتضػػى الحػػاؿ مػػع فصػػاحتوأك )كلػػى:األ

مػػع الكػػبلـ الػػذم  دٌ ف يعػػألػػى إم أالػػداعي لممػػتكمـ الػػى ايػػراد الكػػبلـ عمػػى كجػػو مخصػػكص، 
ف الحػاؿ أصؿ المعنى خصكصية ما ، كىي مقتضى الحاؿ، كمعنى مطابقتو لػو أيؤدل بو 

                                                             
 . ٕٖ/ ُ. البياف كالتبييف:  (َّٖ)
 . َٓ. ينظر: الببلغة كالفصاحة: (َّٗ)
(َُّ)  :  . ُِِػػ  َِِ. مفتاح العمـك
 . ٔٓ. ينظر: الببلغة كالفصاحة:  (ُُّ)
 . ْٖ. ينظر: مصطمحات ببلغية:  (ُِّ)
 . ُْ. االيضاح: (ُّّ)



ف اقتضػػػػػى االطػػػػػبلؽ كػػػػػاف الكػػػػػبلـ عاريػػػػػا مػػػػػف ا  ف اقتضػػػػػى التأكيػػػػػد كػػػػػاف الكػػػػػبلـ مؤكػػػػػدا ك إ
 .(ُّٓ)لى الخطيبإكقد شاع بيف الناس تعريؼ الببلغة المنسكب  ،(ُّْ)التأكيد

يبػػايف مقػػاـ خبلفػػو، كمقػػاـ   ،عنػػده مػػف التنكيػػر كاالطػػبلؽ كالتقػػديـ كالػػذكر فمقػػاـ كػػؿٌ 
، (ُّٔ)يجاز يبايف خبلفو، ككذا خطاب الذكي مػع الغبػيالفصؿ يبايف مقاـ الكصؿ كمقاـ اإل

ىػػػػك الػػػػذم يسػػػػميو عبػػػػد القػػػػاىر  تطبيػػػػؽ الكػػػػبلـ عمػػػػى مقتضػػػػى الحػػػػاؿف أيػػػػرل القزكينػػػػي ك 
 .(ُّٕ)النظـب

لمفػظ مػف شػيء، كال  مزيػة  كػؿٌ  الػنظـ فٌ أفػي  القػاىرالشػيخ عبػد  رأم الخطيب رفسٌ 
ػ  لببلغػةفا ؛بالتركيػب المعنػى فادتػوإ باعتبػار المفػظ لىإ راجعة الببلغة فأ ،(ُّٖ)غير تركيب

إذا غيػر سػفؿ كىػك مػا أاالعجػاز كمػا يقػرب منػو، ك  عمى كىػك حػدٌ طرفاف: أ عند الجرجاني ػ 
، كبينيمػا مراتػب كثيػرة، (ُّٗ)بأصػكات الحيكانػاتحؽ عند البمغاء لى ما دكنو التالكبلـ عنو إ
 .(َِّ)خر تكرث الكبلـ حسناأكتتبعيا كجكه 

ػػػ ىػؿ فػي طاقػة البمغػاء  كىػك:يػرد سػؤاؿ  كفي سياؽ الحػديث عػف مراتػب الببلغػة ، 
عجػػاز، كلػػك بػػأف يػػأتكا بمثػػاؿ أقصػػر سػػكرة مػػف اإل بػػالطبع أك االكتسػػاب ػػػػ الكصػػكؿ الػػى حػػدٌ 

  .ُِّالقرآف 
: أف عمػػـك الببلغػػة ال يكتػػاب االيضػػاح، د. محمػػد عبػػد المػػنعـ خفػػاجيجيبنػػا محقػػؽ 

ال تعرفنػا المقامػات بػؿ الخصكصػيات كحػدىا، كلػك  ألنيػا ؛تؤدم الػى الكصػكؿ لحػد الببلغػة
فرضػػػنا جػػػدال انيػػػا تعرفنػػػا مػػػع الخصكصػػػيات المقامػػػات ايضػػػا، فػػػبل تسػػػمـ االحاطػػػة بيػػػا لػػػك 

كثيػرا مػف عممػاء  فٌ أشاء كػبلـ بميػغ، بػدليؿ نإال تعطيؾ قدرة عمى  فإنيافرضنا االحاطة بيا 
 .(ِِّ)تياف بكبلـ بميغاإلالببلغة لـ يستطيعكا 

                                                             
 . ُْ. ينظر: تعميؽ د. عبد المنعـ خفاجي في ىامش :  (ُّْ)
 . ِٕينظر: الببلغة العربية، مقدمات كتطبيؽ: .  (ُّٓ)
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(

 .44(. ي  ر: المصدر  فس : هامش: 6
 . ْٖ. ينظر: المصدر نفسو ىامش ص (ِِّ)



المػػرادة منيػػا حصػػؿ المعػػاني  إلفػػادةذا ركبػػت االلفػػاظ إ فٌ ؛ ألكببلغػػة الكػػبلـ متفاكتػػة
 : (ِّّ)كىذا التفاكت في ليا بالتركيب صكر مختمفة ال يحصرىا العد،

 . نيائك ينشػػػ العبارة التي ُ
 ػػػ ترتيب المعاني. ِ
 يجازىا.إلفاظ اك ػػػ بسط األّ

 خػػػػرل، كتأثرىػػػػا بمقتضػػػػى الحػػػػاؿ، أ فالعبػػػػارة كالغػػػػرض منيػػػػا، كترتيبيػػػػا مػػػػع عبػػػػارات
لػى إشػار القزكينػي أكقػد ك يكجز، ىػي مػف تػتحكـ فػي تفػاكت الببلغػات، أيبسط فييا القكؿ ف
يقػػكؿ:  إذيسػميو الشػيخ عبػد القػاىر بػالنظـ،  ة الكػبلـ عمػى مقتضػى الحػاؿ ىػك مػاف مطابقػأ

الػػػنظـ تػػػػآخي معػػػاني النحػػػػك فػػػي مػػػػا بػػػػيف الكمػػػـ، عمػػػػى حسػػػب االغػػػػراض التػػػي يصػػػػاغ ليػػػػا 
 .(ِّْ)الكبلـ

بكصػػػفيما  عنػػػد القزكينػػػي؛ (الفصػػػاحة كالببلغػػػة)العبلقػػػة بػػػيف  كحػػػيف حاكلػػػت بحػػػث
بػػػػيف الفصػػػػاحة  اربعػػػػة احتمػػػػاالت ني،تمتػػػػيف لدراسػػػػة الببلغػػػػة الحديثػػػػة، اسػػػػتكقفمقػػػػدمتيف مي

تكػػػكف كػػػؿ فصػػػاحة ببلغػػػة، ككػػػؿ ببلغػػػة ، فاليمةةةاميكالببلغػػػة ال تعػػػدكىا العبلقػػػة، كىػػػي: 
كبعػض البميػغ  ابعػض الفصػيح بميغػ كػكفيك  ،منم   العممم مالخصمص من مجةهفصػاحة، 

كلػيس كػؿ بميػغ  الػيس كػؿ فصػيح بميغػكػكف ي، ك منم   العمةمم مالخصةمص مطمقةا، افصيح
، كىػي نسػبة منفيػة عػف ىػذه العبلقػة لكجػكد (325)نمة   الي ةا ن، كالنسبة الرابعة ىي افصيح

 بيف الفصاحة كالببلغة. ييةيالبدالعبلقة 
كػػبلـ  كػػاف كػػؿٌ  ؛ف يكػػكف فصػػيح المفػػردات كالجمػػؿأ ال بػػدٌ  اكػػاف كػػؿ كػػبلـ بميغػػفممػػا 

 .(ِّٔ)بميغ كبلما فصيحا، ككاف كؿ متكمـ بميغ متكمما فصيحا
خػػػص أعػػػـ، كالببلغػػػة أ قػػػد يكػػػكف الكػػػبلـ فصػػػيحا كال يكػػػكف بميغػػػا؛ الف الفصػػػاحة ك

، اذ بػػػػيف الفصػػػػاحة ادائمػػػػا، فكػػػػؿ بميػػػػغ فصػػػػيح، كبلمػػػػا اك متكممػػػػا، كلػػػػيس كػػػػؿ فصػػػػيح بميغػػػػ

                                                             
 . ِّ. ينظر: عمـك الببلغة: أحمد مصطفى المراغي: (ِّّ)
 .ٔٓ.ينظر: أسرار الببلغة: (ِّْ)
 ، كالمعجـ االصكلي، لمحمد صنقكرْٓ/ُ. في ىذه النسب ينظر مبحث االلفاظ في: المنطؽ لممظفر:  (ِّٓ)

 .ِّْ/ِالبحراني: 
 . ُُّ: ُ.ينظر: الببلغة العربية، اسسيا كعمكميا كفنكنيا، عبد الحمف حسف جنكة الميداني:  (ِّٔ)



 كىػػذا مػػػا قػػػررهي . (ِّٕ)، بحسػػب اصػػػطبلح عممػػاء المنطػػػؽاكالببلغػػة عمػػػـك كخصػػكص مطمقػػػ
 :القزكيني في مطمبيفكسيككف الكبلـ عمى الببلغة عند ، القزكيني

ً،ًوقمضؿنًؿيموقني:ادلطؾبًاالول

ًبالغةًادلمؽؾمًادليموىًاألول:ً

فيػػك  ؛ببلغػػة المػػتكمـ أنيػػا: ممكػػة يقتػػدر بيػػا عمػػى تػػأليؼ كػػبلـ بميػػغ القزكينػػي ؼعػػرٌ 
ف الببلغة في أك  ،افصيح بميغ ـ متكمما ػػػ فصيح، كليس كؿٌ أبميغ ػػػ كبلما كاف  كؿٌ  :فأيرل 

الى االحتراز عف الخطأ في تأدية المعنى المراد، كالى تمييز الكبلـ الفصيح الكبلـ مرجعيا 
د. عبد العزيز  عند الممكة فيٌسرت الممكة، ىذه عف القزكيني كبلـ ضكء كفي ،(ِّٖ)مف غيره

 الببلغيػة سػاليباأل خػبلؿ مػف تربػى ثػـ االنسػاف، عنػد اسػتعدادا البداية في تككف بأنيا قميقمة
 عمػى كالصػبر كالمكازنػة بالػدرس كتنضج تزداد فالممكة لذا ؛السميـ دبياأل ثركاأل الصحيحة،

 فرائػػػد كفػػي كالتبيػػيف، البيػػاف كفػػي كالشػػعراء، كالشػػعر االخبػػار، عيػػكف فػػي الطكيػػؿ بلعاالٌطػػ
 كالشػػعراء االدبػػاء بػػيف كالكسػػاطات كالمكازنػػات كاالدبػػاء النقػػاد نظػػرات كمػػف كعقػػكده، دباأل

 الببلغة ممكة اكتساب في كاالمر ،االخرل االمـ كببلغات العربي القكؿ فف بيف كالمقارنات
 عالتشػػػبٌ  لدرجػػػة البميػػػغ الكػػػبلـ بتشػػػرب رىػػػف ككبلىمػػػا الفصػػػاحة ممكػػػة اكتسػػػاب فػػػي كػػػاألمر

 .(ِّٗ)بو
: فٌ كأنػػو يريػػد القػػكؿ إلػػى ىػػذه نتيجػػة، فإتكصػػمت ، فػػي كػػبلـ القزكينػػيالتػػدقيؽ  كبعػػد

م مجمملة  أيصة ح    ن كانةتما   ا ة اد كممة  لنالببلغة في الكبلـ مرجعيا الى االحتػراز 
 يظٌنػ ف صػحٌ ا  ك  ،الحةالمقيري ل مالمطا   المعني الم اد ر يؤدي ن كانت كلل ما   ماتكم

لكجػػكد االخػػتبلؼ بػػيف معنػػى الفصػػاحة  يمكػػف االطمئنػػاف كػػبلـ القزكينػػي، حينئػػذو فػػي تقػػدير 
 ،فػػي تأديػػة المعنػػى (كااليصػػاؿالبمػػكغ )الببلغػػة كمػػا جاءنػػا سػػابقا تعنػػي  ؛ ألفٌ عنػػده كالببلغػػة

ف يكػػػكف الكػػػبلـ المتكػػػكف مػػػف مجمكعػػػة كممػػػات أىػػػؿ يشػػػترط  :كالسػػػؤاؿ المطػػػركح ىنػػػا ىػػػك
    تامةبنسبة لساف فصيح، كبلما بميغا ف عالذم يصدر بشكؿ تاـ، فصيحة 

 ف يككف الكبلـ بميغا بدكف مككنات فصيحة  أكىؿ يمكف 

                                                             
 . ُُّ: ُ.ينظر: المصدر نفسو:  (ِّٕ)
 . َٔ. ينظر: أساليب ببلغية: (ِّٖ)
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ف نسػػػػػمع كبلمػػػػػا فصػػػػػيحا تمػػػػػاـ أذ يمكػػػػػف إ ؛السػػػػػؤاؿ األكؿ ىػػػػػك كػػػػػبل كالجػػػػػكاب عػػػػػف
ير السػػػامع ليػػػؤدم الرسػػػالة يصػػػؿ الػػػى حػػػد االبػػػبلغ كالكصػػػكؿ الػػػى ضػػػم الفصػػػاحة لكنػػػو ال

رةةةم    يةةق داخةةل لةةن المعنةةي  كافصػػحت بانػػتأحة قػػد بمعنػػى اف تمػػؾ الفصػػا المرجػػكة،
كػبلـ الفػي درجػات الفصػاحة كمػا جػاء فػي بدايػة  "النمة   "، كباعتبار كجػكد  الميكمم نفمه
بانػػت المعنػػى أة قػػد ف تكػػكف تمػػؾ الفصػػاحأال يشػػترط  ،الفصػػاحة عنػػد القزكينػػيعػػف شػػركط 
فالكممػػػة  نفػػػس السػػػامع كالػػػذم قػػػد تفػػػكؽ درجػػػة فصػػػاحتو درجػػػة فصػػػاحة المػػػتكمـ، المػػػراد فػػػي
ك المكتكبػػة، تمثػػؿ لكنػػا مػػف الػػكاف االتصػػاؿ كذلػػؾ بػػافتراض مسػػبؽ لكجػػكد نشػػاط أالمنطكقػػة 

المرسػػؿ اليػػو، كقػػد يكػػكف ىػػذا االتصػػاؿ مكضػػكعيا مرسػػؿ مػػف المػػتكمـ، كنشػػاط مسػػتقبؿ مػػف 
تختمػؼ ك  ،(َّّ)ػػػػ ما يضاؼ اليو الرغبة في التػأثير عمػى المرسػؿ اليػو خالصا، كلكنو ػػػ غالبا

االحتراز عف الخطػأ  مىية كبلـ الخطيب عىمأدرجة مقتضى الحاؿ، كىنا تظير تبعا لذلؾ 
بعػػػض القػػػدماء يجعمػػػكف  لكػػػفٌ  ،هفػػػي تأديػػػة المعنػػػى المػػػراد كتمييػػػز الكػػػبلـ الفصػػػيح مػػػف غيػػػر 

مف المفػظ كينتيػي  يبتدئ ى كينتيي الى المفظ، كالفصاحة شيئامف المعن يبتدئ الببلغة شيئا
 .(ُّّ)الى المعنى
فصػيح، كلػيس كػؿ فصػيح  ػك متكمماػأكؿ بميغ ػػػػ كبلمػا كػاف  فٌ ألى إشار القزكيني كأ

ك مػػتكمـ، أ؛ الف الفصػػاحة مػػأخكذة مػػف تعريػػؼ الببلغػػة مطمقػػا، ام ببلغػػة كػػبلـ (ِّّ)ابميغػػ
لػػى قضػػية إ، كىػػذا يعػػكد (ّّّ)طةسػػاصػػراحة كفػػي ببلغػػة المػػتكمـ بك الكػػبلـ  خػػذىا فػػي ببلغػػةأ

كال يفصػؿ بعػض المحػدثيف بػيف المفػظ كالمعنػى، ارتباط الفصاحة بػالمعنى كالببلغػة بػالمفظ، 
ي المقػراض، قٌ ية، كفي مجاؿ التطبيؽ فيمػا كحػدة كاحػدة كًشػاال مف حيث الدراسة المكضكع

ف أ ، كيػرل صػاحب ىػذا الػرأم(ّّْ)دكف االخر، بؿ ىما ينفعاف في كقػت كاحػد ال يقطع حدٌ 
ف يفصػػػػؿ بػػػػيف مصػػػػطمحي الفصػػػػاحة أؼ كتابػػػػو )التمخػػػػيص( مػػػػا قصػػػػد لٌػػػػأالقزكينػػػػي عنػػػػدما 

كمػػػا  ،(ّّٓ)كتابػػو االيضػػػاحبػػػرز ىػػػذه الصػػمة فػػػي الناحيػػة التطبيقيػػػة فػػػي أ، كانػػػو قػػد كالببلغػػة
التفريؽ بيف الفصاحة كالببلغة عند القدماء لـ يكػف ألجػؿ ف إحمد مطمكب يقكؿ أ فأيدعي 

                                                             
 . ّٕٓكاالسمكبية: محمد عبد المطمب:. ينظر: الببلغة  (َّّ)
 . ُّْ/ُىػ( : ّٕٕ. عركس االفراح: السبكي)  (ُّّ)
 . ْٗ. االيضاح:  (ِّّ)
 . ْٗ. ينظر: المصدر نفسو :ىامش: (ّّّ)
 . ٕٓ. ينظر: فصكؿ في الببلغة :  (ّّْ)
 . ّٕ. ينظر: فصكؿ في الببلغة:  (ّّٓ)



نما لغاية تعميمية مف قبؿ السكاكي كمف جػاء بعػده مػف اصػحاب الشػركح إ ؛الفصؿ الصريح
حمػد أف الػدكتكر إجػد فيػو مثػؿ ىػذه العبػارة، بػؿ ألكنػي عنػدما رجعػت لمكتػاب لػـ  ؛كالحكاشي

ف السػػػكاكي يفػػػرؽ بػػػيف الببلغػػػػة إفػػػي كتابػػػو الببلغػػػة عنػػػد السػػػكاكي،  مطمػػػكب نفسػػػو يقػػػكؿ
 .(ّّٔ)كالفصاحة

  الغ  الكالمالمميمى الةانق: 
الببلغة في الكبلـ مرجعيا الى االحتراز عف الخطأ في تأدية  فٌ في أ كلمقزكيني رأمه 

ما يحترز بو عف الخطأ في ف إ، ك (ّّٕ)المعنى المراد، كالى تمييز الكبلـ الفصيح مف غيره
تأديػػة المعنػػى ىػػك عمػػـ المعػػاني، كمػػا يحتػػرز بػػو عػػف التعقيػػد المعنػػكم ىػػك عمػػـ البيػػاف، كمػػا 
يعػػرؼ بػػو كجػػكه تحسػػيف الكػػبلـ بعػػد رعايػػة تطبيقػػو عمػػى مقتضػػى الحػػاؿ كفصػػاحتو ىػػك عمػػـ 

 .(ّّٖ)البديع
 عنػػد أحػد البػػاحثيف أنيػػا الممكػة فيٌسػػرت ىػػذه الممكػة، مػىفػي ضػػكء كػبلـ القزكينػػي عك 

تربػى مػف خػبلؿ االسػاليب الببلغيػة الصػحيحة،  ثػـٌ  عند االنسػاف، استعداداتككف في البداية 
تػػزداد كتنضػػج بالػػدرس كالمكازنػػة كالصػػبر عمػػى االطػػبلع  لػػذا فالممكػػة ؛كاالثػػر االدبػػي السػػميـ

ئػػػػد االدب الطكيػػػؿ فػػػػي عيػػػػكف االخبػػػار، كالشػػػػعر كالشػػػػعراء، كفػػػػي البيػػػاف كالتبيػػػػيف، كفػػػػي فرا
 كعقػػػػػػكده، كمػػػػػػف نظػػػػػػرات النقػػػػػػاد كاالدبػػػػػػاء كالمكازنػػػػػػات كالكسػػػػػػاطات بػػػػػػيف االدبػػػػػػاء كالشػػػػػػعراء

مػػر فػػي اكتسػػاب كاأل ،(َّْ)خػػرلالقػػكؿ العربػػي كببلغػػات األمػػـ األ بػػيف فػػف (ّّٗ)كالمقارنػػات
ككبلىما رىف بتشرب الكبلـ البميغ لدرجة  ،في اكتساب ممكة الفصاحة كاألمرممكة الببلغة 
يقػرأ الػذم كػاف المػازني  بػإبراىيـ في ىذا المعنى عبد العزيز قميقمة عبده يستشيدالتشبع بو، 
الشػكارع  رٌش  بعربػة يشػبو نفسػو (رحمػو اهلل)ذ كػاف إ ؛(ُّْ)ذا امتؤل فاض كفاضإكيقرأ حتى 

، يقػػكؿ: احػػس الفػػراغ فػػي رأسػػي ليمتمػػئليفػػرغ كيفػػرغ  يمتمػػئنػػو خػػزاف ضػػخـ أبالميػػاه، كيػػرل 
كضػػايقني  ، حتػػى اذا شػػعرت بالكظػػة،حشػػك بيػػا دمػػاغيأمنيػػا ك  فاسػػرع الػػى الكتػػب، فػػالتيـ
مشػفقا مػف التخمػة، فػػبل  تثائبػاملػكاف ىػذا الغػػذاء، كقمػت متثػاقبل االمػتبلء، رفعػت يػدم عػف أ

                                                             
 . َُّ. ينظر: الببلغة عند السكاكي: (ّّٔ)
 . ْٗ. االيضاح:  (ّّٕ)
 . َٓ. المصدر نفسو:  (ّّٖ)
 .ُٕٔ. ينظر: االدب المقارف: محمد غنيمي ىبلؿ:  (ّّٗ)
 . ْٕينظر: فصكؿ في الببلغة:.  (َّْ)
 . ُّ. ينظر: الببلغة االصطبلحية، عبده عبد العزيز قمقيمة:  (ُّْ)



ػػف ألػػى إ ، كنٌبػػو القزكينػػي(ِّْ)(سػػح كىكػػذا دكاليػػؾأفػػتح الثقػػكب، ك أف أال إينجينػػي  مػػف  ابعضن
كؿ عمػـ المعػاني، كالثػاني كالثالػث عمػػـ يسػمي األ البيػاف كبعضػػيـالنػاس يسػمي الجميػع عمػـ 
 .(ّّْ)البياف، كالثبلثة عمـ البديع

بيػاف عمػـ الك  يمعػانعمػـ ال: ىػي ة،مصػطمحات ثبلثػ مػىع كقد قسـ القزكيني الببلغػة
 .عمـ البديعك 

  المعانق لمم ة1
طمقيا الببلغيكف عمػى مباحػث ببلغيػة متصػمة بالجممػة كمػا أمف المصطمحات التي 

ك خبلفػو أك قصػر أك تنكيػر أ ،ك تعريػؼأاك ذكػر  ،ك حػذؼأ ،عمييا مف تقديـ كتػأخيريطرأ 
)عمػػـ يعػػرؼ بػػو :نػػوأ، عرفػػو القزكينػػي (ّْْ)طنػػاب كمسػػاكاةأك إيجػػاز أك أك فصػػؿ ك كصػػؿ أ

) تتبػػع ػف رفػض تعريفػو: بػأ، بعػد (ّْٓ)احػكاؿ المفػظ العربػي التػي يطػابؽ بيػا مقتضػى الحػاؿ(
ليحتػرز بػالكقكؼ  ؛كمػا يتصػؿ بيػا مػف االستحسػاف كغيػرهخكاص تراكيب الكبلـ فػي االفػادة 

ناقػػػدا تعريػػػؼ  ،(ّْٔ)(عمييػػػا عػػػف الخطػػػأ فػػػي تطبيػػػؽ الكػػػبلـ عمػػػى مػػػا يقتضػػػي الحػػػاؿ ذكػػػره
 بنقطتيف: السكاكي ىذا؛

 ػب  بعمـ كال صادؽ عميو، فبل يصح تعريؼ شيء مف العمـك بو. التتبع ليس فٌ إ ػأ
ف معرفػة البميػغ مػف حيػث ىػك أ البمغػاء( كال شػؾٌ عني بالتراكيب تراكيب أك )السكاكي قاؿ: فٌ إ

المتكمـ فػي الببلغة: ىي بمكغ :)بميغ متكقفة عمى معرفة الببلغة، كقد عرفيا في كتابو بقكلو
يػراد أالتراكيب حقيػا ك  بتكفية خكاٌص اختصاص تأدية المعنى حدا لو  نػكاع التشػبيو كالمجػاز ا 
راكيب البمغاء، كىك الظاىر، فقد الببلغة ت ف اريد بالتراكيب في حدٌ إف ؛كالكناية عمى كجييا(

ف السكاكي اف كاف يقصػد أككاف قصد القزكيني  ،(ّْٕ)راد غيرىا فمـ يبينوأف ا  اء الدكر، ك ج
ببلغػػة الكػػبلـ عنػػد القزكينػػي غيػػر ببلغػػة  فٌ إبالتراكيػػب فػػي حػػده لمببلغػػة تراكيػػب البمغػػاء، فػػ

 .(ّْٖ)المتكمـ

                                                             
                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            ِ، ك: قبض الريح: إلبراىيـ عبد القادر المازني: ُّ. ينظر: المصدر نفسو :  (ِّْ)
 . ُٓ. االيضاح: (ّّْ)
 . َٖ. ينظر: المصطمح الببلغي في معاىد التنصيص عمى شكاىد التمخيص: (ّْْ)
 .ِٓ/ ُاليضاح: . ا (ّْٓ)
(ّْٔ)  :  .ُّْ. مفتاح العمـك
 .ْٓ/ُ. االيضاح:  (ّْٕ)
 .ٓٓ/ ىامش: ُ. ينظر: تعميؽ د. محمد عبد المنعـ خفاجي عمى االيضاح:  (ّْٖ)



حكاؿ أحكاؿ المفظ في تعريؼ القزكيني تشمؿ أف أعف الدارسيف المحدثيف  كلـ يغبٍ 
يجػػػػاز كاالطنػػػػاب، كمػػػػا تشػػػػمؿ احػػػػكاؿ قصػػػػر كالفصػػػػؿ كالكصػػػػؿ كالمسػػػػاكاة كاإل)الجممػػػػة( كال

كاحػػػػػػكاؿ متعمقػػػػػػات  ،حػػػػػػكاؿ المسػػػػػػندأك  ،حػػػػػػكاؿ المسػػػػػػند اليػػػػػػوكأ ،االسػػػػػػناد كػػػػػػأحكاؿجزائيػػػػػػا( أ)
 ئمػػػةأ) فأ كصػػػؼب لحمػػػة جامعػػة بػػػيف الببلغػػػة كالنحػػػك؛ مػػػف ىنػػػاؾكميمػػػا كػػػاف  ،(ّْٗ)الفعػػؿ
 المعػػاني ربػابأ فأل حػكاليـ؛أ كتشػػاىد كيتشػبث، المعػاني ربػػابأ بيػـ يتمػبس فأبػػ حػؽأ النحػك
 بػػػػػػاذلكف مفيضػػػػػػكف المفسػػػػػػريف كعمػػػػػػى محكمػػػػػػكف، مستفيضػػػػػػكف خػػػػػػذكفآ النحػػػػػػك ئمػػػػػػةأ مػػػػػػف

بالمحمػػػػة الجامعػػػػػة بػػػػػيف النحػػػػػك التفتػػػػػازاني  بػػػػو السػػػػػعد كىػػػػػذا مػػػػا صػػػػػرح، (َّٓ)حػػػػاكمكف(
فيمػػػكا: اف تقييػػػد احػػػكاؿ المفػػػظ بمػػػا يطػػػابؽ مقتضػػػى ف ي، اال اف  المحػػػدث(ُّٓ)كالببلغػػػة

الحاؿ في تعريؼ القزكينػي، ىػك لبلحتػراز عػف االحػكاؿ التػي ليسػت كػذلؾ ممػا يػدرس 
 فػػي عممػػي النحػػك كالصػػرؼ بػػؿ ممػػا يػػدرس فػػي العممػػيف االخػػريف لمببلغػػة كىمػػا )عمػػـ
ك أالبيػػػػػاف(، ك)عمػػػػػـ البػػػػػديع(؛ الف مباحثيمػػػػػا ال ينظػػػػػر فييػػػػػا الػػػػػى ناحيػػػػػة المطابقػػػػػة 

ف كقد فضؿ بعض المحدثيف تعريؼ القزكيني عمى تعريؼ السكاكي؛ أل  ،(ِّٓ)عدميا
نيمػػا قػػد أحػػد المحػػدثيف ينتقػػد السػػكاكي كالخطيػػب أف أال إ ,(ّّٓ)ضػػحتعريفػػو مػػكجز ككا

دخبل كثيػرا أغفبل الفرؽ بػيف نظػر عمػـ المعػاني فػي االلفػاظ كنظػر عمػـ النحػك فييػا، فػأ
حػػكاؿ التعريػػؼ كاف أمػػف المعػػاني النحكيػػة فػػي مباحػػث عمػػـ المعػػاني، كمػػا ذكػػراه فػػي 

  ار:، كقكؿ بشٌ (ّْٓ)ك الغيبةأك الخطاب أف المقاـ لمتكمـ يككف أل باإلضمارالتعريؼ 
 (ّٓٓ)لمقاصي كلمداني ت بي الشمسي ذرٌ    حدو أخفى عمى أث ال نا المرعٌ أ
 ة:نالدميبف اة صاحبة مامة الخثعميٌ أقكؿ ك 
فيؾ يمكـي  فبي مف كا شمتٌ أخمفتني ما كعدتني      ك أنت الذم أك 

(ّٓٔ) 
 م:رٌ مي كقكؿ القاسـ بف حنبؿ ال

                                                             
 .ُِّ. ينظر: الببلغة االصطبلحية:  (ّْٗ)
 . ُّٔ، كالتفتازاني كآراؤه الببلغية، ضياء الديف القالش: ُُٖ. شرح المفتاح لمتفتازاني: (َّٓ)
 .ُّٔ. ينظر: التفتازاني كآراؤه الببلغية:  (ُّٓ)
 .ُِّ. ينظر: الببلغة االصطبلحية:  (ِّٓ)
 .ُِّ. ينظر: المصدر نفسو:  (ّّٓ)
 .َْ. ينظر: الببلغة العالية، عمـ المعاني، عبد المتعاؿ الصعيدم:  (ّْٓ)
 .ِْٓشرح ألفاظو األستاذ ميدم محمد ناصر الديف: . ينظر: ديكاف بشار بف برد،  (ّٓٓ)
 .َُ/ٔ. ينظر: كتاب االغاني:  (ّٔٓ)



 كاأضاؤ نؾ تستضيء بيـ أبني سناف      لك  الكجكهمف البيض 
 (ّٕٓ)كاؤ شا كمف كـر العشيرة حيثي   ىـ حمك مف الشرؼ المعمى    

نحكيػة، كليسػت ىػي  يى شباىيا معػانأمثمة في نظر المحدثيف ك األعدت ىذه  لقد
مف كجكه الفصاحة كالببلغة كاذا كػاف عمػـ النحػك ينظػر فػي بعػض مػا ينظػر فيػو  شيئا
ينظر فييا  فإنما، الى ىنا المعاني مف الذكر كالحذؼ كالتقديـ كالتأخير كغير ذلؾ عمـ

 مػا عمػـ المعػاني فإنمػا ينظػر فييػا مػف جيػةأمػف جيػة بيػاف كجػكه صػحتيا كامتناعيػا، ك 
ف السكاكي كالقزكينػي قػد أظف كال أ ،(ّٖٓ)بياف الكجكه التي ترجح بعضيا عمى البعض

سػميا عمػـ  ـى كاال ًلػ فاػػ آنػ كمػا مػر  لة الفػرؽ بػيف عممػي النحػك كالمعػانيأغفبل حقا مسػأ
مسػػألة تػػداخؿ مباحػػث ف أكمػػا المعػػاني بيػػذا االسػػـ كلػػـ يطمقػػا عميػػو اسػػـ عمػػـ النحػػك، 

ف ا  النحكم كصػاحب عمػـ البيػاف ك فػالنحك مػع مباحػث عمػـ المعػاني، ال منػاص منيػا ؛ 
لفػػػػاظ عمػػػػى كؿ ينظػػػػر فػػػػي داللػػػػة األأف األاختمػػػػؼ نظرىمػػػػا، اال انيمػػػػا يشػػػػتركاف فػػػػي 

المعػاني مػف جيػة الكضػع، كتمػؾ داللػة عامػة، كالثػاني ينظػر فػي فضػيمة تمػؾ الداللػػة، 
ثػر الػذم يتركػو التػزاـ قكاعػد النحػك حد الدارسيف االأ لذلؾ عدٌ  ،(ّٗٓ)كىي داللة خاصة

التراكيب مع رعاية التذكؽ الفني كاالدبػي، ىػدفا تحقيقػو يحتػاج الػى  ساسا لفيـ معانيأ
نػػػكع مػػػف الدراسػػػات التػػػي تتجػػػاكز االىتمػػػاـ بالجانػػػب التقنينػػػي المعنػػػي بتمييػػػز صػػػحيح 

ف تضػػع اف لػػيس الػػنظـ اال أمػػـ ع)كمػػف يقػػرأ كػػبلـ الجرجػػاني: ؛(َّٔ)الكػػبلـ مػػف فاسػػده
عمػػػـ النحػػػك، كتعمػػػؿ عمػػػى قكانينػػػو كاصػػػكلو، كتعػػػرؼ  يقتضػػػيوكبلمػػػؾ الكضػػػع الػػػذم 

كذلػؾ  ،مناىجو التي نيجت فبل تزيغ كتحفظ الرسـك التي رسمت فبل تخؿ بشيء منيػا
، (ُّٔ)ف ينظػر فػي كجػكه كػؿ بػاب كفركقػو(أالناظـ بنظمو غير نا ال نعمـ شيئا يبتغيو إ

 فأ فػػػي االحقيػػػة امتمػػػؾ عبػػػد القػػػاىر الجرجػػػاني فٌ إ: الػػػرأم الػػػذم يقػػػكؿصػػػدؽ  يػػػدرؾ
فمػػف خػػبلؿ  ،(ِّٔ)الحديثػػة االسػػمكبية الدراسػػات تناكلتػػو مػػا احػػدث مػػع مباحثػػو تتجػػاكر
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كليػا تطبيػػؽ بسمسػمة مػف الخطػكات أ ف عمميػة )الػػنظـ( تمػرٌ أ عباراتػو ىػذه نتكصػؿ الػى
النػاظـ مػف خػبلؿ الصػكرة التػي تصػكر مػا يرمػي اليػو ، ثػـ قكاعد عمـ النحك في الكبلـ

و سػمكب يسػمكأ يرسميا كفؽ تمؾ الضكابط، كالتي يمكف مف خبلليػا معرفػة غػرض كػؿٌ 
سػػمكبية حداثيػػة اف نميػػز بػػيف االسػػاليب الببلغيػػة النػػاظـ، ثػػـ يمكػػف كفػػؽ كجيػػة نظػػر أ

مػف  النػاظـ تمؾ الضػكابط؛ لمتعبيػر عمػا يرمػي اليػوبعضيا لبلنزياح عف  قد ينحك التي
دراؾ تمػػػؾ إو بيسػػػر يمكنػػػ ؛ (بػػػاب كفركقػػػو كجػػػكه كػػػؿٌ )كمػػػف ينظػػػر فػػػي  يضػػػا،أ غػػػرض

ىميػػة أكىنػا تكمػػف  ،ف يميػػز المػرء بػػيف المػػكنيف االبػيض كاالسػػكدأاالسػاليب كمػػا يمكػف 
دراؾ القزكيني لمفرؽ بيف عممي إتداخؿ مباحث عممي النحك كالمعاني، يدعـ رأيي في 

يعمػػػـ، ) قيػػػؿ) يعػػػرؼ( دكف :تعقيبػػػا عمػػػى تعريفػػػو لعمػػػـ المعػػػاني المعػػػاني كالنحػػػك؛ قكلػػػو
ه بعػػػػػػػض الفضػػػػػػػبلء مػػػػػػػف تخصػػػػػػػيص العمػػػػػػػـ بالكميػػػػػػػات كالمعرفػػػػػػػة رعايػػػػػػػة لمػػػػػػػا عػػػػػػػدٌ 

كىػػذا يعنػػي اف عمػػـ المعػػاني عنػػد القزكينػػي ىػػك: الممكػػة التػػي يقتػػدر  ،(ّّٔ)(بالجزئيػػات
، كيمكنني (ّْٔ)بيا عمى ادراكات جزئية، كيجكز اف يراد بو االصكؿ كالقكاعد المعمكمة

حػػػػكاؿ التراكيػػػػب العربيػػػػة أالعمػػػػـ الػػػػذم يعػػػػرؼ بػػػػو نػػػػو: أفسػػػػر التعريػػػػؼ أف أكيمكننػػػػي 
ىػك  يانػا عمػـ النحػك، كمعرفػة عمػـ المعػانيإالمستنبطة، مػف فيػـ المعػاني التػي يمنحيػا 

  .)المعاني، كالبياف، كالبديع(ةميا الثبلثك مع دراؾ جزء مف تحقؽ الببلغة عف طريؽإ
عػػػف  نػػػو العمػػـ الػػذم يحتػػػرز بػػوأىميػػة عمػػػـ المعػػاني فػػي الببلغػػػة؛ فػػي أتكمػػف 

لػػػى التقػػػديـ كالتػػػأخير، إالخطػػػأ فػػػي تأديػػػة المعنػػػى المػػػراد، فنعػػػرؼ السػػػبب الػػػذم يػػػدعك 
 ،(ّٓٔ)لى غير ذلؾإطناب آخر، كالفصؿ كالكصؿ يجاز حينا كاإلكالحذؼ كالذكر، كاإل

ما زالت ضمف المكضكعات مكر التي كانت ك تضى الحاؿ كمطابقتو لمكبلـ مف األكمق
فػػي كجػكب تمػػؾ المطابقػة، فػػبل مػػف اكائػؿ الػػذيف كتبػكا  التػي تيػػـ الدارسػيف، ككػػاف بشػره 

ف )إذا لـ يقعا مكقعيما، كيقكؿ فػي ذلػؾ إعنده بشرؼ المعنى، كال بشرؼ المفظ،  عبرةى 
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مقػػاـ  ، كمػا يجػب لكػؿٌ حػػراز المنفعػة، مػع مكافقػة الحػػاؿا  مػدار الشػرؼ عمػى الصػكاب ك 
 . (ّٔٔ)(مف المقاؿ

ذ إ ؛المسػػػتمعيف ألقػػػدارمتيػػػا ءقػػػدارا لممعػػػاني  كيشػػػدد عمػػػى مبلأ كيجعػػػؿ بشػػػري 
لممػػتكمـ اف يعػرؼ اقػػدار المعػػاني كيػكازف بينيػػا كبػيف اقػػدار المسػػتمعيف، يقػكؿ:)كينبغي 

، فيجعػػؿ لكػػؿ طبقػػة مػػف ذلػػؾ كبلمػػا، كلكػػؿ حالػػة مػػف ذلػػؾ (ّٕٔ) (كبػػيف اقػػدار الحػػاالت
الكػػبلـ عمػػى اقػػػدار المعػػاني، كيقسػػـ اقػػدار المعػػاني عمػػى اقػػػدار  مقامػػا، كيقسػػـ اقػػدار

 كيػػرل احػػد عممػػاء المغػػة ،(ّٖٔ)المقامػػات، كاقػػدار المسػػتمعيف عمػػى اقػػدار تمػػؾ الحػػاالت
يتضػػػمف الثبػػػات كالسػػػككف  (الحػػػاؿ)ف مفيػػػـك إ المحػػػدثيف، كىػػػك الػػػدكتكر تمػػػاـ حسػػػاف:

دكاـ الحػاؿ مػف )كعدـ التحكؿ اال الى حاؿ اخرل مغايرة تماما. كلعؿ القػكؿ المشػيكر:
فػػػي  باألمػػػؿيشػػػتمؿ عمػػػى نػػػكع مػػػف الضػػػيؽ بثبػػػات الحػػػاؿ كسػػػككنيا كالتعػػػزم  (المحػػػاؿ
م ( أstatic(، كمػػػػػػػف ثػػػػػػػـ يكػػػػػػػكف مفيكميػػػػػػػا)stateفالحػػػػػػػاؿ تػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى ) ؛تحكليػػػػػػػا
مقتضػػى الحػػاؿ ) فٌ أقػػكؿ الخطيػػب القزكينػػي  الػػى يفطػػف ىػػذا الباحػػث ك، (ّٗٔ)سػػككني

مختمػػػؼ؛ فػػػإف مقامػػػات الكػػػبلـ متفاكتػػػة؛ فمقػػػاـ التنكيػػػر يبػػػايف مقػػػاـ التعريػػػؼ، كمقػػػاـ 
التقييػػد، كمقػػاـ التقػػديـ يبػػايف مقػػاـ التػػأخير، كمقػػاـ االطػػبلؽ يبػػايف مقػػاـ التقييػػد، كمقػػاـ 

لفصػؿ يبػايف مقػاـ مقػاـ خبلفػو، كمقػاـ ا الذكر يبايف مقاـ الحذؼ، كمقاـ القصػر يبػايف
ذلؾ خطػػاب الػػذكي يبػػايف طنػػاب كالمسػػاكاة، ككػػالكصػػؿ، كمقػػاـ اإليجػػاز يبػػايف مقػػاـ اإل

 كىي:  ،عدة  مكرأ كبيذا يٌتضح لو، (َّٕ)خطاب الغبي(
 مراعاتيا ىي معيار الببلغة. فٌ رية؛ ألفكرة معيا (مقتضى الحاؿ)ف ػػػػػػ إُ
 ألنيػاك قراءتػو؛ في كجكدىػا إنتػاج الكػبلـ كسػماعو أػػػػ إنيا ليذا السبب تسبؽ ِ

 ىي التي يصاغ الكبلـ بحسبيا.
كليػػػذا السػػػبب  إطػػػار نػػػكعي كلػػػيس كاقعػػػة عمميػػػة؛عنػػػده  (المقػػػاـ)ف فكػػػرة ػػػػػػػ إّ

 context of سػػمكب باسػـ سػػياؽ المكقػػؼ)يختمػؼ المقػػاـ عمػا يعػػرؼ فػػي عمػـ اال
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situation؛(المقػػاؿ )حػػدىا كاقعػػةأمنػػة، ( كىػػك يتكػػكف مػػف جممػػة عناصػػر كاقعيػػة متزا 
ذ لكػؿ إف المقاؿ منفصؿ عف المقاـ كيقاؿ بحسبو؛ إفالفرؽ بيف المقاـ كسياؽ المكقؼ 

 مقاـ مقاؿ، كلكف المقاؿ جزء ال يتجزأ مف سياؽ المكقؼ.
ككػػاف لنظريػػػة  ،(ُّٕ)قبػػؿ السػػكاكي اسػػػتعمؿ مصػػطمح المعػػاني أحػػده عػػرؼ كال يي 

كضػػػػع عبػػػػد القػػػػاىر  إذ ؛مػػػػف الدراسػػػػات كبػػػػر فػػػػي ظيػػػػكر ىػػػػذا المػػػػكفالػػػػنظـ األثػػػػر األ
نػػو تعميػػؽ أفيعرفػػو ، (ِّٕ)(دالئػػؿ االعجػػاز)فػػي كتابػػو  (عمػػـ المعػػاني)الجرجػػاني نظريػػة 

 الٌ إفػػػالنظـ عنػػػده لػػػيس  ؛(ّّٕ)الكػػػبلـ بعضػػػو بػػػبعض كجعػػػؿ بعضػػػو بسػػػبب مػػػف بعػػػض
حكامػو بػيف الكممػة، كال يقصػد بػالنحك معنػاه الضػيؽ الػذم فيمػو أتكخي معاني النحػك ك 

كبػذلؾ رسػـ فػي دالئػؿ  ،رىا النحػكضافية التػي يصػك نما يريد المعاني اإلا  ك  ؛المتأخركف
 كاخر الكممات. أمبحث النحكم تجاكز عجاز طريقا جديدا لاإل

دتػػو المعػػاني الثػػكاني، فاالمعػػاني ىػػك المفػػظ العربػػي مػػف حيػػث إكمكضػػكع عمػػـ 
التراكيػػػػب، ؿ ىػػػػي مػػػػدلكالت كى ض المقصػػػػكدة لممػػػػتكمـ، كالمعػػػػاني األي غػػػػراالتػػػػي ىػػػػي األ

غػػراض التػػي صػػؿ المعنػػى، كالمعػػاني الثػػكاني األألفػػاظ التػػي تسػػمى فػػي عمػػـ النحػػك كاأل
شػػػياء: المفػػػظ، كاالشػػػارة، عمػػػى المعػػػاني خمسػػػة أ كالػػػذم يػػػدؿٌ ، (ّْٕ)يسػػػاؽ ليػػػا الكػػػبلـ

 الٌ إمكضػكع عمػـ المعػاني ىػك الجممػة العربيػػة،  فٌ أكمػع  ،(ّٕٓ)كالكتابػة، كالعقػد، كالحػاؿ
يضػػا فػػي أجممػػة مفػػردة عمػػى حػػدة، كلكنػػو يبحػػث  البحػػث فػػي كػػؿٌ نػػو ال يقتصػػر عمػػى إ

سػياؽ الػذم قيػؿ فيػو، ، كالنظػر فػي الػنص بكاممػو، كالبحػث فػي البأختيػاعبلقة الجممة 
د.  كيعػػدٌ ، (ّٕٔ)لػػى ذلػػؾإطنػػاب، كالفصػػؿ كالكصػػؿ مػػا يرشػػد يجػػاز كاإلكفػػي مباحػػث اإل

ة تنظيريػػػة ال فػػػي عمػػػـ المعػػػاني فػػػي طابعػػػو العػػػاـ دراسػػػ جيػػػد الببلغيػػػيف تمػػػاـ حسػػػاف
لػػى إقػػرب أدبػػي، ك النقػػد األلػػى إقػػرب الػػى الدراسػػة المغكيػػة منيػػا تطبيقيػػة، كىػػي تبػػدك أ

ذا إنػو عمكمػا، كا   خػر مػف فػركع الدراسػات المغكيػة اك العربيػةآم فػرع أالنحك منيا الػى 
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نػػػو مػػػف نػػػكع النحػػػك إف خيػػػر مػػػا نصػػػفو بػػػو إفػػػ ؛لػػػى النحػػػكإردنػػػا نسػػػبة ىػػػذا الجيػػػد أمػػػا 
مقابػػؿ النحػػك التقعيػػدم الػػذم جػػاء بػػو النحػػاة، كبػػذلؾ فػػالببلغيكف االجرائػػي، كىػػك فػػي 

 نيػـ لػـ يراعػكاأل ؛(ّٕٕ)يحددكف اجراءات كالنحاة يحددكف قكاعػد، كنشػاط كمييمػا نظػرم
مراعػػاة  لػػىإديػػب كقػػد نبيػػكا فػػي عمػػـ المعػػاني حػػاؿ المخاطػػب فػػي حػػدكد اختيػػارات األ

مػكر مثػؿ تنزيػؿ أفي  فتكممكا ،نماط التركيبيةاستعماالت األ المخاطب كفكركا في تعدد
االسػتفياـ، ككقػكع الخبػر  لفػاظ االسػتفياـ فػي غيػرأالمجيكؿ، كاستعماؿ  المعمـك منزلة

قمػػيـ الكسػػػائؿ إذلػػؾ يقػػع فػػي  يجػػاز كالمسػػػاكاة، ككػػؿٌ طنػػاب كاإلاإلنشػػاء كفػػي مكقػػع اإل
 .(ّٖٕ)التعبيرية لمغة فقط

ًادلطؾبًاؾناـي

 ؿـفجًاؾؼزوقينًيفًتؼيقمًادلصطؾوات
خػػرل القزكينػػي قػػد خطػػا بالببلغػػة خطػػكة أ الخطيػػب فٌ حمػػد مطمػػكب أأ الػػدكتكريػػرل 

كاف مػػنيج القزكينػػي اسػػمـ  ،(ّٕٗ)دؽ مػػف ترتيػػب السػػكاكيبعػػد السػػكاكي، فرتػػب كتابػػو ترتيبػػا أ
مف منيج السكاكي؛ ألنو حاكؿ اف يجمع االشباه كينسؽ المكضكعات فتحدث عف االيغاؿ، 

، كلػـ يعػدىا مػف عمػـ البػديع َّٖكالتتميـ، كالتكميؿ، كاالعتػراض، كااللتفػات فػي عمػـ المعػاني
، ُّٖ، كفػػػي البػػػديع تػػػارة اخػػػرلكمػػػا فعػػػؿ السػػػكاكي، حيػػػث ذكػػػر االلتفػػػات فػػػي المعػػػاني مػػػرة

نػو لػـ يقػؼ فػي تمخيصػو مػف كتاب)مفتػاح أكصؼ د.عبد العزيز عتيػؽ الخطيػب القزكينػي ك 
 ) نػو تػػرؾ مػا لػـ يستحسػػنو أمكقػؼ الممتػػـز كمػا فعػؿ غيػػره، كانمػا تصػرؼ فيػػو، بمعنػى العمػـك

راء مف سػبقكه، فيػك فػي تمخيصػو قػد آك  آرائوليو مف إضاؼ أبقى عمى ما استحسنو منو، ك أك 
مثمػة، كاسػتبدؿ بػبعض تطكيمػو كمػا كٌضػح غامضػو بالشػرح كاألك  استبعد منو تعقيػد السػكاكي

كثػػػر كضػػػكحا كدقػػػة كسػػػمح أخػػػرل فاتػػػو الممتكيػػػة مصػػػطمحاتو كتعريفػػػاتو أمصػػػطمحاتو كتعري
ليػو ػ كمػا أضػاؼ إكلػـ يكتػؼ بػذلؾ بػؿ  يسػر منػاال،ألنفسػو فرتػب مباحثػو ترتيبػا قريبػا يجعمػو 

حػػد ال أدميف، كزكائػػد لػػـ يظفػػر بيػػا ػ فكائػػد عثػػر عمييػػا فػػي كتػػب المتقػػ (ِّٖ)يقػػكؿ القزكينػػي
                                                             

 . ُِٔ. ينظر: مقاالت في المغة كاالدب: (ّٕٕ)
 .ُِٔ:المصدر نفسو. ينظر:  (ّٖٕ)
 .ِّٕ. ينظر: الببلغة عند السكاكي:  (ّٕٗ)
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 .ِِ. ينظر: االيضاح:  (ِّٖ)



،  (ّّٖ)كاضػػحة الداللػػة ،ككػػؿ ذلػػؾ قػػد صػػاغو صػػياغة حسػػنة العبػػارة ،كال االشػػارة بالتصػػريح

 .  ّْٖقفت عند كتاب القزكيني) االيضاح(، كلـ يكتب ليا بعده التطكر كالتجديدك  اف الببلغة قدكالحقيقة 
   بكاب: أمانية ثحصر القزكيني عمـ المعاني في     
 سناد الخبرم.احكاؿ اإل ػػُ
 حكاؿ المسند اليو.ػػ أِ
 حكاؿ المسند.ػػػػ أ ّ
 حكاؿ متعمقات الفعؿ.أػػػػ  ْ
 ػػػ القصر. ٓ
 نشاء.ػػ اإل ٔ
 ػػػ الفصؿ كالكصؿ.ٕ
  طناب كالمساكاة.يجاز كاإلػػػ اإل ٖ

  :فيػػو يػذكرفػي تقسػيمات القزكينػػي فػي عمػـ المعػاني  حمػد مطمػكب رأمه أكلمػدكتكر 
كلعػػػػؿ احسػػػػف مػػػػا فػػػػي بحػػػػث عمػػػػـ المعػػػػاني عنػػػػد القزكينػػػػي مكضػػػػكعات المسػػػػاكاة كااليجػػػػاز 

إلييا ما اسػتجد مػف كاالطناب، كيمكف اف نستفيد مف تقسيماتو في ببلغتنا الحديثة كنضيؼ 
ساسػػا لدراسػػتيا ال الجػػزء أ سػػاليب التعبيػػر مػػع تعمػػؽ فػػي التحميػػؿ، كنظػػرة شػػاممة تأخػػذ الكػػؿٌ أ

مػػػػا دراسػػػة القزكينػػػػي لعمػػػػـ ، كقػػػاؿ مقيٌ (ّٖٓ)الفنػػػكف االدبيػػػػة كثيػػػػرا الػػػذم ال يجػػػػدم فػػػي دراسػػػػة
مقارنػػػػػة بالسػػػػػكاكي)كميما يكػػػػػف مػػػػػف شػػػػػيء فقػػػػػد اسػػػػػتطاع القزكينػػػػػي اف يحمػػػػػؽ فػػػػػي بحػػػػػث 

ف ينسػػػػػػػقيا تنسػػػػػػػيقا فيػػػػػػػو دقػػػػػػػة المعػػػػػػػاني اكثػػػػػػػر ممػػػػػػػا فعػػػػػػػؿ السػػػػػػػكاكي، كأمكضػػػػػػػكعات عمػػػػػػػـ 
 .(ّٖٔ)(ككضكح

 
 
 
 
 

                                                             
 .َِّ. ينظر: تاريخ الببلغة العربية:  (ّّٖ)
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 .ُّٗػ ُّٖ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص:  (ّٖٓ)
 .ُّٗ: المصدر نفسو.   (ّٖٔ)



 لمم ال  ان ةِ
كالفيـ، كاالبانة، كالبياف: الفصػاحة، كالبػيف مػف الرجػاؿ:  االيضاح، : ىكالبياف لغة 
 .(ّٕٖ)الفصيح

 ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  چ  جػػػػاء فػػػي القػػػػرآف الكػػػريـ قكلػػػػو تعػػػػالىكقػػػد 

(388)
عمػػى المنطػػؽ الػػذم فضػػؿ بػػو االنسػػاف عمػػى  اآليػػةكتػػدؿ لفظػػة )البيػػاف( فػػي            

، كقػػػد كصػػؼ القػػػرآف بأنػػو بيػػػاف (ّٖٗ)االنسػػاف، كىػػي تمػػػؾ الممكػػة المركبػػػة فػػي طبػػػع الحيػػكاف
چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ  لمنػػػاس، قػػػاؿ تعػػػالى

عمػػػى منػػػازؿ البيػػػاف، ألقػػػرآف ا)قػػػاؿ البػػػاقبلني ، (390)
بكابػػػو، مػػػف تعػػػديؿ الػػػنظـ كسػػػبلمتو أسػػػبابو كطرقػػػو ك أعمػػػى مراتبػػػو مػػػا جمػػػع كجػػػكه الحسػػػف ك أك 

ككقكعػو فػي الػنفس مكقػع كحسنو كبيجتو، كحسف مكقعو في السمع، كسيكلتو عمى المسػاف، 
 .(ُّٗ)القبكؿ، كتصكره تصكر المشاىد(

قكؿ كافة، كيكاكػب فنػكف الببلغػة بعامػة، كيخػتمط لقد كاف البياف يتقمب في كجكه الك 
ف أ)كخمػػص الجػػاحظ الػػى ، (ِّٗ)خػػرآبالمعػاني حينػػا، كيسػػتكعب جممػػة مػػف عمػػـ البيػاف حينػػا 
، الحجػػب دكف الضػػمير عنػػى، كىتػػؾمالبيػػاف اسػػـ جػػامع لكػػؿ شػػيء كشػػؼ لػػؾ عػػف قنػػاع ال

حتى يفضي السامع الى حقيقتو، كييجـ عمى محصكلو، كائنا ما كاف ذلؾ البياف، كمف ام 
الف مػدار االمػػر كالغايػػة التػي الييػػا يجػرم القائػػؿ كالسػامع انمػػا ىػػك  ؛جػنس كػػاف ذلػؾ الػػدليؿ

الفيػـ كاالفيػاـ، فبػأم شػػيء بمغػت االفيػاـ كاكضػػحت عػف المعنػى، ذلػؾ ىػػك البيػاف فػي ذلػػؾ 
 .(ّّٗ)(المكضع

ال يعطػػػي داللػػػة اصػػػطبلحية، كال  لكػػػف ىػػػذا االتسػػػاع الفضػػػفاض فػػػي صػػػفة البيػػػاف
كثػػر مػػف تحديػػده أبأىميػػة البيػػاف  ىعنػػلػػى ضػػبط عممػػي دقيػػؽ عنػػد الجػػاحظ، كانمػػا يي إيفضػػي 

كبقيمتو عند القدامى كالمعاصريف لػو بشػكؿ يػكحي بعػدـ ارادتػو لممصػطمح بػؿ البيػاف بمعنػاه 
ذ جعػػؿ البيػػاف معنػػى عامػػا، كجعػػؿ إ (؛التبيػػيف)نمػػا كػػاف فػػي نظػػره قسػػيما لمفػػظ ا  ك  ،(ّْٗ)العػػاـ

                                                             
 مادة )بيف(.  َٗ/ّ. لساف العرب، (ّٕٖ)
  .ْػ ُالرحمف:(388) 
 . ُٓٔ، كمقاالت في المغة كاالدب: ُُِ. ينظر: الببلغة العربية، مقدمات كتطبيؽ: (ّٖٗ)
 ُّٖآؿ عمراف:  . (َّٗ)
 . ِٕٔعجاز القرآف، الباقبلني: إ.  (ُّٗ)
 . ُٔ. ينظر: البياف العربي:  (ِّٗ)
 . ٕٔ/ ُ.البياف كالتبييف: (ّّٗ)
 . ُٔالعربي، رؤية ببلغية معاصرة: صكؿ البيافأ. ينظر:  (ّْٗ)



 (البيػػاف)التبيػػيف ىػػك نتيجػػة الجيػػد الفنػػي لئلنسػػاف، فػػاذا تأممنػػا الفػػرؽ فػػي المعنػػى بػػيف لفظػػي 
لػػى المقصػػكد بالببلغػػة؛ فػػبل يفػػرؽ بينيمػػا إاقػػرب المفظػػيف  )التبيػػيف(فربمػػا كجػػدنا  (التبيػػيف)ك

 فحسػب؛لى السامع، اك جعمػو فػي متناكلػو ى ىك ايصاؿ المعنى إظبلؿ المعنعمى ظؿ مف 
 ،(ّٓٗ)المػػتكمـ يبػػيف كالسػػامع يتبػػيف فٌ فػػي حسػػبانو المػػتكمـ دكف السػػامع؛ ألامػػا البيػػاف فيضػػع 

كمعنػى البيػاف ىنػا:  (ّٔٗ)(لسػحرا ف مػف البيػافً )إى اهلل عميػو كآلػو كسػمـ(: )صم:كقاؿ الرسكؿ
فػاذا  ؛قنػاع، كشػدة تػأثير الكػبلـ فػي النفػكسعمى اإلة كالقدر  ،(ّٕٗ)المقصكد بأبمغ لفظ ظيارإ

 ،(ّٖٗ)ف منو كذلؾ ما لػيس سػحراأعمى  ف مفيـك المخالفة يدؿٌ تفيد التبعيض فإ( مف)كانت 
 قنػاع االخػريفكالفصاحة، كالقػدرة عمػى الحجػاج كا   كظمت كممة البياف تحمؿ معاني الببلغة،

، فاسػتقر عمػى يديػو عمػـك الببلغػة، كجعمو عمما مميػزا مػف وحتى جاء السكاكي فحدد معالم
ييؽ معنػاه كقػاـ بتضػ، (ّٗٗ)كمف سار عمػى مػنيج مدرسػتو الببلغيػة، ككػاف لػو مػدلكؿ خػاص

ما عمػػـ البيػػػاف فيػػك معرفػػػة ايػػراد المعنػػػى الكاحػػد فػػػي طػػرؽ مختمفػػػة كتحديػػد مباحثػػو بقكلػػػو:)أ
فػػي  بالزيػػادة فػػي كضػػكح الداللػػة عميػػو كبالنقصػػاف، ليحتػػرز بػػالكقكؼ عمػػى ذلػػؾ عػػف الخطػػأ

البيػػػاف فػػػي  حصػػػر عمػػػـمباحػػػث: فقػػػد  ةكىػػػي ثبلثػػػ ،(ََْ)مطابقػػػة الكػػػبلـ لتمػػػاـ المػػػراد منػػػو(
النيمػا يمكػف ايػراد المعنػى الكاحػػد  ؛الػدالالت العقميػة، فكانػت مباحثػو تشػمؿ المجػاز كالكنايػة

امػػا التشػػبيو فداللتػػو  ؛بيمػػا فػػي طػػرؽ مختمفػػة بالزيػػادة فػػي كضػػكح الداللػػة عميػػو كبالنقصػػاف
خػػرج التشػػبيو أكيصػػفو احػػد البػػاحثيف بانػػو قػػد  ،(َُْ)كضػػعية فػػبل يػػدخؿ فػػي تعريػػؼ السػػكاكي

فادخػػػؿ عمػػػى المكضػػػكع  مػػػف عمػػػـ البيػػػاف بيػػػذه الطريقػػػة التػػػي كصػػػفيا بانيػػػا ممتكيػػػة، ثػػػـ كػػػرٌ 
ا التجػأ السػكاكي الػى ىػذ ـى قػكؿ ىػذا الباحػث: ًلػ التشبيو فيػو بطريقػة ممتكيػة ايضػا، كعمػى حػدٌ 

 .(َِْ)الكناية االلتكاء كىك عند التطبيؽ نجده قد قدـ حديثو عمى التشبيو ثـ المجاز ثـٌ 

                                                             
 . ُٔٔ. ينظر: مقاالت في المغة كاالدب:  (ّٓٗ)
 .ٖٔٗ/ِ، المكطأ، االماـ مالؾ: ُّ/ٕ. صحيح البخارم،  (ّٔٗ)
كينظر: الببلغة العربية، بف ، ُْٕ/ُالنياية في غريب الحديث كاالثر، ابف االثير الجزرم: ينظر: .  (ّٕٗ)

 . ُِِعيسى باطاىر: 
 . ُٓٔمقاالت في المغة كاالدب: . ينظر:  (ّٖٗ)
 . ُِِ، ك: الببلغة العربية: َّٗ. ينظر: الببلغة عند السكاكي: (ّٗٗ)
(ََْ)  :  .ٕٕ. مفتاح العمـك
 . َُّ. ينظر: الببلغة عند السكاكي:  (َُْ)
 . ِِصكؿ البياف العربي:أ. ينظر:  (َِْ)



عمـ يعرؼ بو ايراد المعنى الكاحد بطرؽ مختمفة :(نوأالخطيب القزكيني فعرفو  ءجاك 
ف ىػذا العمػـ ؛ ألكقد كصػؼ ىػذا التعريػؼ أنػو تعريػؼ نػاقص ،(َّْ)في كضكح الداللة عميو(

بداعيػة، كييػػتـ بتربيػػة الػػذكؽ ا  الطػػرؽ التػػي يبحثيػػا مػف عناصػػر جماليػػة ك يضػػا بمػػا فػي أييػتـ 
الصػػػػكر كدرجاتيػػػػا جمػػػػاال الفنػػػػي إلدراؾ نسػػػػب الجمػػػػاؿ كاالبػػػػداع، كالتمييػػػػز بػػػػيف مسػػػػتكيات 

ك مػػػػػػػف أدراؾ الصػػػػػػػكر المبتذلػػػػػػػة كالصػػػػػػػكر المرذكلػػػػػػػة المحركمػػػػػػػة مػػػػػػػف االبػػػػػػػداع كابػػػػػػػداعا، كا  
ف أببلغػة بػيف االدبػاء كالعممػاء، بػدا مف كجية نظر بحثػت فػي مقػاييس اللكف  ،(َْْ)الجماؿ

، (َْٓ)مطابقػػػة الكػػػبلـ لمقتضػػى الحػػػاؿ مػػػع فصػػػاحتو( )انيػػػاعمػػى  تعريػػؼ القزكينػػػي لمببلغػػػة
الببلغػػة صػػفة راجعػػة الػػى المفػػظ باعتبػػار افادتػػو المعنػػى عنػػد التركيػػب  بػػاف:) عميػػو كتعميقػػو

الشػػيخ عبػػد القػػاىر بمػػا يكػػرره فػػي دالئػػؿ  مػػرادككثيػػرا مػػا يسػػمى ذلػػؾ فصػػاحة ايضػػا، كىػػك 
نػو أ، مػا يػدؿ عمػى (َْٔ)االعجاز، مف اف الفصاحة صفة راجعة الى المعنى دكف المفػظ...(

، كيترتػػػب : المطابقػػة كالفصػػاحةمعنػػى الببلغػػة ال يتحقػػؽ اال بشػػػرطيكػػاف عمػػى كعػػي بػػػاف 
ف أ فينبغػػي حينئػػذو ، بػػراز مقكماتيػػاا  ك  عمػػى ىػػذا اف عمػػـ المعػػاني حػػيف يتػػكلى رعايػػة المطابقػػة

كػػػػػاف نػػػػػكع تمػػػػػؾ  أيػػػػػايتػػػػػكلى)عمـ البيػػػػػاف( رعايػػػػػة )الفصػػػػػاحة( عمػػػػػى اعتبارىػػػػػا صػػػػػفة لمداللػػػػػة 
)اكثػػر :بانػػوسػػمكبية، أ نظػػر كجيػػة كمػػف تعريػػؼ القزكينػػي لعمػػـ البيػػاف كمػػا عػػدٌ  ،(َْٕ)الداللػػة

كقػػػد كضػػػع ىػػػذا  ،(َْٖ)تمثػػػيبل لكجيػػػة نظػػػر الببلغيػػػيف( عمػػػى المػػػنيج الفكػػػرم لعمػػػـ االسػػػمكب
، الذم نظػر الػى ببلغػة القزكينػي نظػرة جديػة، مسػتبعدا مػا شػيع عػف جفػاؼ الببلغػة المغكم

ليستنبط مف اقكالو ما يغنػي الػدرس الببلغػي الحػديث، كىػك الػدكتكر تمػاـ حسػاف  ؛عمى يديو
عمػػػى طاكلػػػة التشػػػريح، كعرضػػػو  شػػػفرة تعريػػػؼ القزكينػػػي لمببلغػػػة، حػػػيف كضػػػعيا الػػػذم فػػػؾٌ 
فخػػرج   حاكلػػة معالجتػػو معالجػػة حداثيػػة، كمالمغكيػػة السػػتنباط مقصػػكد القزكينػػي منػػو ألدكاتػػو

 :(َْٗ)فأ

                                                             
 . ْ/  ْ. االيضاح: ج (َّْ)
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 . ُٔٔ. ينظر: مقاالت في المغة كاالدب:  (َْٖ)
 . ُٕٔػػ  ُٔٔ: المصدر نفسو. ينظر:  (َْٗ)



اعتػػػػراؼ بػػػػالفرؽ بػػػػيف القيػػػػاس  (يػػػػراد المعنػػػػى الكاحػػػػد بطػػػػرؽ مختمفػػػػةإ)فػػػػي قكلػػػػو  ػػػػػُ
 كاالنحراؼ.
قبؿ  مميدةف الطرؽ أم عمى ايراد المعنى؛ أ م القزكيني سابؽألكف البياف في ر  ػِ

ييا يسمؾ. اما في نظر عمـ االسمكب ففكرتا التعدد كالسبؽ غير كاردتيف أالكبلـ لمف يختار 
الػذم سػبؽ فػي  ال بعػد االسػتقراء مػف الػنٌص إال مف خبلؿ مفيـك االنحراؼ؛ كىك ال يعرؼ إ

 الكجكد.
أف الكضكح اك القزكيني يعمؽ كظيفة عمـ البياف بمفيـك "كضكح الداللة"، مع  فٌ إ ػّ

سػمكب فيجعػؿ عمػى األ اأٌمػ ،المعجػـفادة" كىي مف كظائؼ النحك كالمناسبات بيف حقكؿ "اإل
 لغاز.لتعمية كاأللى اإالكضكح كجيا مف كجكه القياس الذم يككف عنو االنحراؼ 

عمػػػى قػػػكؿ القزكينػػػي "بطػػػرؽ مختمفػػػة" يػػػذكرنا بتقسػػػيـ داللػػػة المفػػػظ لػػػدل البيػػػانييف  ػػػػْ
 :تيالنحك اآل

 مى كضعية) تسمى المطابقة(، كعقمية.عداللة المفظ: تقسـ 
العقميػػػػة تقسػػػػـ عمػػػػى جػػػػزء المعنػػػػى) تضػػػػمنية(، كعمػػػػى الـز المعنػػػػى)  كىػػػػذه الداللػػػػة

: ىػػؿ يقصػػد صػػاحب االيضػػاح بػػالطرؽ المختمفػػة ىػػذه يتسػػاءؿ د. تمػػاـ حسػػافلزكميػػة(. ثػػـ 
خػرل: ىػؿ يػرل أالدالالت الثبلث اك طرؽ التركيػب التػي تػنـ عػف ىػذه الػدالالت  اك بعبػارة 

القزكيني ىذه الطرؽ المختمفة طرقا لمفظ اك لممعنى  الف ىذا غير كاضح مف كبلمو، عمى 
ف تحديد ىػذه الطػرؽ مقػدما يضػع قيػكدا عمػى حريػة المبػدع الػذم قػد يكشػؼ لنػا عػف طػرؽ أ

كتسػػاؤالت الػػدكتكر تمػػاـ حسػػاف فييػػا مػػا يشػػعر بالمتعػػة الفكريػػة، كالعقميػػة، عمػػى  ،(َُْ)اخػػرل
مما جرني الى متابعة تعريؼ القزكيني لمبياف، كالنظر في مػا طػرح فيػو فػامكنني  سكاء؛ حدٌ 

 كىي: ،كجزتيا بنقاط بحسب تساؤالت ىذا العالـ المغكمأالتكصؿ لنتائج 
ـ في قكؿ د. تماـ حسػاف اعتػراؼ بػاقتراب رؤيػة القزكينػي مػف خػبلؿ تعريفػو، لعمػ ػُ

اس كجػػػكد اعتػػػراؼ بػػػالفرؽ بػػػيف القيػػػ سػػػمكبي؛ كاسػػػتنتاجالبيػػػاف، مػػػف كجيػػػة نظػػػر المػػػنيج األ
يراد المعنى الكاحد بطرؽ مختمفة(، شيء يحتسب لمقزكينػي كاالنحراؼ، في قكؿ القزكيني:)إ

 في ضكء الدراسات الببلغية الحديثة.
مػػف كجيػػة نظػػر د. عبػػد الػػرحمف  تعريػػؼ القزكينػػي لعمػػـ البيػػاف ناقصػػا ربمػػا يعػػدٌ  ػػػِ

كجيػػة نظػػر تتػػكخى الشػػمكلية فػػي صػػياغة التعريػػؼ اصػػطبلحا؛ لكننػػي بعػػد  الميػػداني، كىػػي

                                                             
 . ُٕٔػ  ُٔٔمقاالت في المغة كاالدب:  :. ينظر (َُْ)



جػػاب عػػف بعػػض تسػػاؤالت د. تمػػاـ أنػػو قزكينػػي، الػػذم تػػبل التعريػػؼ، كجػػدت أالتتبػػع لكػػبلـ ال
؛ مثػػػاؿ عمػػػى ذلػػػؾ قػػػكؿ كالػػػذم عامػػػؿ تعريػػػؼ القزكينػػػي بمػػػا يتػػػيح لػػػو منطػػػؽ المغػػػة حسػػػاف

، كفػػػي مطابقػػػة، كالتضػػػمف، كااللتػػػزاـ(القزكينػػػي فػػػي سػػػياؽ كبلمػػػو عػػػف الػػػدالالت الػػػثبلث) ال
:) كال يشػترط فػي ىػذا المػزـك اف يكػكف ممػا يثبتػو العقػؿ، خصكص كبلمو عف داللة االلتػزاـ

االنتقػػاؿ حينئػػذ مػػف  إلمكػػافبػػؿ يكفػػي اف يكػػكف ممػػا يثبتػػو المخاطػػب، امػػا لعػػرؼ اك لغيػػره 
التعريػػػػؼ؛ الػػػػذم كصػػػػؼ بػػػػو  كفيػػػػو تعػػػػكيض لمػػػػنقص ،(ُُْ)المفيػػػػـك االصػػػػمي الػػػػى الخػػػػارج(

بانػو  عبػد الػرحمف الميػداني ػ الػذم رأل فػي تعريػؼ االكؿ نقصػا ػ  فالقزكيني يجيب عمى د.
يمكف لعمـ البياف اف ييتـ بما في الطرؽ التي يبحثيا مف عناصر جمالية كابداعية، كيمكنػو 

نسػػػب الجمػػػاؿ كاالبػػػداع، بػػػدليؿ عػػػدـ تناسػػػي القزكينػػػي  إلدراؾاف ييػػػتـ بتربيػػػة الػػػذكؽ الفنػػػي 
 غيػره(،يحػدثيا ) العػرؼ( اك) الذم يمكف لػو اف يتغيػر كفقػا لمتغيػراتك اعتقاد المخاطب(، )ػل

ػ عمػػى حػػد تعبيػػر القزكينػػي ػ كيمكننػػا بنظػػرة حداثيػػة لمقصػػكد فػػي قبالػػة )مػػا يثبتػػو العقػػؿ( 
مػػػا يشػػػبو مصػػػطمح )القيػػػاس(؛ بػػػدليؿ تصػػػريح بالقزكينػػػي اف نفيػػػـ معنػػػى )مػػػا يثبتػػػو العقػػػؿ( 

)المفيػػػـك لىإممكػػػف كفػػػؽ ىػػػذه التغيػػػرات مػػػف )المفيػػػـك االصػػػمي(  (اؿاالنتقػػػ) :فأ القزكينػػػي
المتػأثر بػالعرؼ اك غيػره ػ الػذم سػبؽ االشػارة اليػو  كقػد يكػكف اعتقػاد المخاطػب الخػارجي(،

صػكرة ابداعيػة  إليصػاؿاف يتقبػؿ االنحػراؼ الػذم قػد ينػتج  يممػي عميػو في كبلـ القزكينػي ػ 
اطة عمػـ سػبك  نػو يمكػفأما، مف الممكف اف يتأثر بيا ذلؾ المخاطػب، كيسػتجيب ليػا لدرجػة 

ػ عمى ك مف الجماؿ أبداع كالصكر المرذكلة المحركمة مف اإل دراؾ الصكر المبتذلةإ البياف،
 .ُِْالميداني حنبكةعبد الرحمف تعبير الدكتكر  حدٌ 

رأم د. تمػػػػػػػاـ حسػػػػػػػاف فػػػػػػػي تعميػػػػػػػؽ القزكينػػػػػػػي عمػػػػػػػـ البيػػػػػػػاف  مػػػػػػػا فيمػػػػػػػا يخػػػػػػػٌص أ ػػػػػػػػّ
)كضػػػػػكح الداللػػػػػة(، بعمػػػػػة  فػػػػػادة ىػػػػػي مػػػػػف كظػػػػػائؼ النحػػػػػك ك اإلأف كضػػػػػكح الداللػػػػػة أبمفيـك

ف مقصكد القزكينػي مػف )كضػكح يا في الدقة؛ أل، فميس متناىالمعجـ كالمناسبات بيف حقكؿ
ة كالداللػة، خاصػة فػي عممػي عامبل مشتركا بيف الببلغ الداللة( ىك )المعنى(، كالمعنى يعدٌ 

خػذ البياف كالبػديع، كىػذا المعنػى، اك المعػاني فػي كمييمػا تطػرأ عمييػا تبػدالت، اك تغييػرات تأ
؛ باعتبػار اىتمػاـ اشكاال عدة، كليا اسباب متنكعة في غاية االىمية لعممي الداللػة كالببلغػة

 ارجيمال ة منيػا:  عػدة سػبابأل عمـ البياف بالطرؽ التي يرد بيا المعنى التي تختمػؼ تبعػا؛

                                                             
 .ٗ/ ْيضاح: . اإل (ُُْ)

 .ُِٕػ ُِٔ. ينظر: الببلغة العربية ، اسسيا كعمكميا كفنكنيا:  ُِْ



؛ كالبحث نفم  ك أطارىا الداللي، إلى انتقاؿ في إكالبحث عف استعارات اجتماعية، تؤدم 
، كلػػػػك (ُّْ)عػػػف التعبيريػػػة فػػػي ظػػػؿ المحرمػػػػات، كالتكريػػػات، كاالنفعػػػاالت، كحػػػاالت االبػػػداع

الكضػكح ف (، كأكضػكح الداللػة) ، بمفيػـك(القزكيني قد عمؽ، كظيفػة)عمـ البيػاف فأ افترضنا
كػكف  نغفػؿ عػف فيمكػف أ ننػا الأال إ ـ النحك، الػذم تكفػؿ بػو عمػـ المعػاني، مف كظائؼ عم

نيمػػػػػا ال اعممػػػػػي )المعػػػػػاني كالبيػػػػػاف( يسػػػػػيراف فػػػػػي خطػػػػػيف متػػػػػكازييف يتكػػػػػامبلف بػػػػػالرغـ مػػػػػف 
ما يمنحو عمـ النحك لعمـ الداللة مف معطيات،  حقيقة ف ال ننسى،أ، كما ينبغي (ُْْ)يمتقياف

 ىالة مشعة مف الكضكح الداللي. ك النٌص أتمنح التركيب 
جيػػب عػػف تسػػاؤؿ د. تمػػاـ حسػػاف، فػػي أف أكفػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ مػػف طػػرح، يمكػػف 

، بانػو يقصػد طرقػا ييما يقصد القزكيني بالطرؽ المختمفة  ىؿ ىػي طػرؽ لمفػظ اك لممعنػى أ
فػي  (ُْٓ)التعقيػد المعنػكم، ىػك عمػـ البيػاف...(بػدليؿ قكلػو:) كمػا يحتػرز بػو عػف  ؛(لمعنػىا)ػل

 فػػي كمػا داـ مقصػػكد القزكينػي فػي عمػـ البيػػاف ىػك البحػث  ،المػتكمـ ببلغػػة عػف حديثػو اطػار
، تتعمػؽ بػالمعنى؛ فمػف يكػكف تحديػد ىػذه الطػرؽ يضػع قيػكدا عمػى حريػة ايراد المعنػى الكاحػد

 طرؽ اخرل. المبدع الذم قد يكشؼ لنا عف
: التشػبيو، كالمجػاز، مباحػث ثبلثػة عمػى مباحث عمػـ البيػاف قسـ الخطيب القزكيني،

 .(ُْٔ)كالكناية
 اليش  ه 

عرؼ القزكيني التشبيو بانو:)الداللة عمى مشاركة امر آلخر في معنى ، كىك ما لـ 
كىػك تعريػؼ  ،(ُْٕ)يكف عمى كجػو االسػتعارة التحقيقيػة ، كال االسػتعارة بالكنايػة، كال التجريػد(

شػمؿ مػف تعريػؼ أكصػؼ بانػو كما  نو تعريؼ منطقي، كفؽ منيج شكميأكصفو المحدثكف 
 عبػد القػػاىر؛ لكنػو رغػػـ ىػذا ال يمنػػع مػف دخػػكؿ نحػك: قاتػػؿ زيػد عمػػرا، كجػاءني زيػػد كعمػػرك

ك العطػػػؼ، كال يعػػػد مثػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف التشػػػبيو؛ لخمػػػكه مػػػف أممػػػا جمػػػع فيػػػو بصػػػيغة المشػػػاركة، 
ف كػػػػاف بسػػػػيطا اال انػػػػو يػػػػدؿ داللػػػػة ا  كىػػػػذا التعريػػػػؼ ك  ،(ُْٖ)الطػػػػرفيفالكصػػػػؼ الجػػػػامع بػػػػيف 

                                                             
 .ُٔ، ُٓ، َُ: عبد الكاحد حسف الشيخ ث الببلغي العربي. ينظر: العبلقات الداللية كالترا (ُّْ)
 .ُٖٔدباء كالعمماء: . ينظر: مقاييس الببلغة بيف اال (ُْْ)
 .َٓ/ ُ. االيضاح:  (ُْٓ)
 . َّٔ. ينظر: تاريخ الببلغة العربية: (ُْٔ)
 .ُٔ/ ْ. االيضاح:  (ُْٕ)
 .ّٓ. ينظر: فف التشبيو، عمي الجندم:  (ُْٖ)



مػف  بينما لـ يستفد المحػدثكف ،(ُْٗ)كاضحة عمى التشبيو اكثر مما يدؿ كبلـ السكاكي عميو
، فقد عرفو بقكلو ىك:)اف تثبت ليذا معنػى مػف معػاني تعريؼ عبد القاىر الجرجاني لمتشبيو

شػػػجاعة االسػػػد، كلمحجػػػة حكػػػـ النػػػكر فػػػي انػػػؾ ذاؾ اك حكمػػػا مػػػف احكامػػػو، كأثباتػػػؾ لمرجػػػؿ 
سػػػتاذ ، فقػػػد ذكػػػر األ(َِْ)تفصػػػؿ بيػػػا بػػػيف الحػػػؽ كالباطػػػؿ، كمػػػا يفصػػػؿ بػػػالنكر بػػػيف االشػػػياء(

الػػػدكتكر بػػػػدكم طبانػػػة معمقػػػػا عمػػػى تعريػػػػؼ الجرجػػػاني، بقكلو:)كىػػػػذا التعريػػػؼ يبػػػػيف كظيفػػػػة 
 .(ُِْ)التشبيو كعممو اكثر مما يدؿ عمى حقيقتو كحده(

)كمػػػػف الممحػػػػكظ اف ىػػػػذا :ر احمػػػػد عبػػػػد السػػػػيد الصػػػػاكم بقكلػػػػوككافقػػػػو الػػػػرأم الػػػػدكتك 
 .(ِِْ)التعريؼ يبيف كظيفة التشبيو كعممو اكثر مما يدؿ عمى حقيقتو كحده(

لكػػف الػػدكتكر عبػػده عبػػد العزيػػز قمقيمػػو يقػػؼ بجانػػب الجرجػػاني كيصػػؼ كبلمػػو عػػف 
الداة ركػػف التشػػبيو بانػػو تعريػػؼ جيػػد لػػو؛ اذ اف الجرجػػاني لػػـ يػػنص فيػػو عمػػى االداة ، لكػػف ا

مف اركاف التشبيو، كليست طرفا فيو، كىي ليػذا تػذكر اك تقػدر، كتقػديرىا افضػؿ مػف ذكرىػا 
كىي: طرفاه ككجيو كاداتو كفػي  ركانوأدراستو لمتشبيو في) القزكيني كقد حصر ،(ِّْ)ببلغة

ال يختمؼ عف تقسيـ السكاكي لو كاف كػاف اكثػر لباقػة  ىكك ، (ِْْ)قساموأالغرض منو، كفي 
. كقػػػد تحػػػدث القزكينػػػي عػػػف التشػػػبيو بتفصػػػيؿ، كتػػػأثر بعبػػػد (ِْٓ)منػػػو فػػػي العػػػرض كالتحميػػػؿ

كبحػػػث قضػػػايا التشػػػبيو بحثػػػػا  القػػػاىر الجرجػػػاني كالزمخشػػػرم كسػػػار عمػػػى طريقػػػػة السػػػكاكي
اف تقسيمات القزكيني اال ، (ِْٔ)كاسعا، حيث تأثر بو كؿ مف جاء بعده، كسار عمى طريقتو

د. يكسػؼ فػي رأم  (ِْٕ)لمتشبيو كانت عقمية جافة، لـ تتعمػؽ االثػر النفسػي لمتشػبيو القرآنػي
 .ابك العدكس

ف طريقػػػة القزكينػػػي فػػػي التػػػأليؼ الببلغػػػي ليسػػػت متابعػػػة لببلغػػػة إمػػػر الميػػػـ فػػػي األ
مػػف غػػي فػػي كثيػػر ثػػره الببلأك غيػػره ممػػف سػػبقو؛ بػػؿ يمكػػف تممػػس أك السػػكاكي أالزمخشػػرم 

                                                             
 .ُُّ. ينظر: الببلغة عند السكاكي:  (ُْٗ)
 . ٕٗػػ  ٖٕسرار الببلغة: أ.  (َِْ)
 .ّْعمـ البياف:. ينظر:  (ُِْ)
 .ُْٗاالستعارة، احمد عبد السيد الصاكم:  . ينظر: ففٌ  (ِِْ)
 . ّٕ. ينظر: الببلغة االصطبلحية:  (ِّْ)
 .ِٗ/ ْ، كااليضاح: ِّْ. ينظر: التمخيص:  (ِْْ)
 . ِّّ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص: (ِْٓ)
 . ّٖالتشبيو كاالستعارة منظكر مستأنؼ: ينظر: . (ِْٔ)
 . ّٖ: نفسوالمصدر .  (ِْٕ)



طرافػػو أخػذ تعريػؼ السػكاكي لمتشػبيو كلممػـ أنػو عنػدما جػػاء أ فضػبل عػف المكاضػع الببلغيػة،
 ، كالذم لـ(ِْٗ)، كعرضو بصكرة تبدك ايسر كثيرا مما عرضو السكاكي(ِْٖ)كضغط حكاشيو

التشػػػبيو مسػػػتدع طػػرفيف: مشػػػبيا كمشػػػبيا بػػػو، (التشػػػبيو اصػػػطبلحا بػػػؿ قػػاؿ فيػػػو: (َّْ)يعػػرؼ
كاشتراكا بينيمػا مػف كجػو كافتػراؽ مػف آخػر. مثػؿ اف يشػتركا حقيقػة كيختمفػاف فػي الصػفة اك 

: اذا اختمفػػا طػػكال كقصػػرا، كالثػػاني كػػالطكيميف اذا اختمفػػا حقيقػػة كاإلنسػػانيف فػػاألكؿبػػالعكس، 
قػػدة كممتكيػػة، كخاليػػة مػػف نيػػا معأ، كىػػي طريقػػة فػػي الكػػبلـ كصػػفت ُّْانسػػانا كفرسػػا.....(

 .(ِّْ)المسحة االدبية
كالدارسكف المحدثكف لمببلغة مرة ينتقدكف طريقة القدماء فػي التحديػد؛ بسػبب دخػكؿ 
طريقػػة المناطقػػة فييػػا الػػذم اطمقػػكا عميػػو )المػػنيج الشػػكمي(، كمػػا ىػػك فػػي ببلغػػة السػػكاكي 

فػػي اىػػـ مباحػػث عمػػـك كالقزكينػػي، عمػػى الػػرغـ مػػف اعتػػرافيـ بدقػػة ذلػػؾ التحديػػد، كشػػمكليتو 
الببلغػػة الػػثبلث، كمػػا يػػرل د. احمػػد مطمػػكب مػػثبل فػػي تعريػػؼ القزكينػػي لمتشػػبيو فػػي كتابػػو 

، ك د.عمػػػػي الجنػػػػدم فػػػػي كتابػػػػو )فػػػػف )الببلغػػػة كالتطبيػػػػؽ(، ككتابو)الببلغػػػػة عنػػػػد القزكينػػػػي(
التشػبيو(، فػي حػػيف انيػـ يمتػػدحكف )المػنيج التحميمػػي( الػذم عػػرؼ عػف الجرجػػاني فػي بحثػػو 

 التػػػي ة الجرجػػػانيف دراسػػػة القزكينػػػي اشػػػمؿ مػػػف دراسػػػأغػػػة، عمػػػى الػػػرغـ مػػػف اعتػػػرافيـ لمببل
كالمبلحظػػات  التعريفػػات بعػػض عمػػى اقتصػػرت كقػد, فييػػا أفاضػػكا ك القػػدماء نػػاك ببلغي ذكرىػا

كاقتصػرت عمػى  ,لئلسػياب تجنبػا أىميتيػا رغػـ األخػرل دكف المتعمقة بالتشبيو عند القزكينػي
رة تقميؿ المصطمحات الببلغية ضرك  لىإالذيف يميمكف  الببلغييف المحدثيفثار رأيا عند أما 

 .(ّّْ)ساليب العربيةدليا عمى األىميا كأأكاالكتفاء ب
فمػػػػػثبل د. رجػػػػػػاء عيػػػػػػد فػػػػػػي كتابػػػػػػو فمسػػػػػػفة الببلغػػػػػػة بػػػػػػيف التقنيػػػػػػة كالتطػػػػػػكر، ينتقػػػػػػد  

في معالجة النصكص؛ فيثيػر مسػألة خمطيػـ  ظاىرة)الجدؿ الببلغي( لدل الببلغييف القدماء
ك تحميػػػؿ الصػػػكر التشػػػبييية كاضػػػطرابيـ فػػػي أكجػػػدليـ البعيػػػد عػػػف معالجػػػة ىػػػذه النصػػػكص 

                                                             
 .ِٓٔحمد مطمكب: أ: ينظر: الببلغة كالتطبيؽ،  (ِْٖ)
. ينظر: المنيج الببلغي عند الجرجاني كالقزكيني في كتابييما االسرار كالتمخيص، حيدر حسيف عبيد :  (ِْٗ)

َُُ. 
(َّْ)  :  .ٖٓٓ. مفتاح العمـك
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 .5/4. ي  ر: االيضاح  

 .َُُكالقزكيني في كتابييما االسرار كالتمخيص: . ينظر: المنيج الببلغي عند الجرجاني  (ِّْ)
، مجمة القادسية، كمية اآلداب، ُْٗحمد مطمكب في تجديد الببلغة العربية: أ. ينظر: جيكد الدكتكر  (ّّْ)

 (.ّ( العدد)ُٔالمجمد) 



متابعػة  مػف ضػمف انتقاداتػو، ، ككػاف(ّْْ)االسػتعاريةالتفرقة بػيف الصػكرة التشػبييية كالصػكرة 
الحقيقػػة فػػي الظػػاىر مكػػاف حمػػؿ الكػػبلـ عمػػى إ ؛ف شػػرط االسػػتعارةأ: فػػي زكينػي لمسػػكاكيالق

نو يجعؿ البنػاء االسػتعارم بعيػدا أ، كيصكب الدكتكر رجاء عيد ىذا المفيـك كتناسي التشبيو
 .عف سبيمو الذم ىك لصيؽ بو

 المجازالحق ق  م 
 ألنيػػػاف يعػػػرؼ المجػػػاز؛ أ، قبػػػؿ (ّْٓ)التػػػي قيػػػدىا بالمغكيػػػة الحقيقػػػة عػػػرؼ القزكينػػػي

الكممة المستعممة فيما كىي عنده:) في الكبلـ،لى المجاز صؿ الذم ينطمؽ منو االنتقاؿ إاأل
نيا:)الكممػػػػة أ قبمػػػو بينمػػػػا عرفيػػػا السػػػػكاكي ،(ّْٔ)(كضػػػعت لػػػو فػػػػي اصػػػطبلح بػػػػو التخاطػػػب

المستعممة فيما ىػي مكضػكعة لػو مػف غيػر تػأكؿ فػي الكضػع، كاسػتعماؿ االسػد فػي الييكػؿ 
كثػػر كضػػػكحا كداللػػة فػػػي أف تعريػػػؼ القزكينػػي إ، كالبلفػػت فػػػي التعػػريفيف (ّْٕ)المخصػػكص(

ف التفرقة أكضع فيو حسابا لبلصطبلح كلغة التخاطب؛ فمف الكاضح  ألنورأيي المتكاضع؛ 
ف دالالت االلفػػاظ فػػي المغػػة متغيػػرة، أل ؛مػػرا ميسػػكراأبػػيف الحقيقػػة كالمجػػاز فػػي المغػػة ليسػػت 
حقيقػػي،  شػػيع كيصػػبح مألكفػػا فيتحػػكؿ الػػى اسػػتعماؿكقػػد يكػػكف اسػػتعماؿ الكممػػة مجازيػػا ثػػـ ي

مػى: ع الحق قة كتقسػـ  ،(ّْٖ)العػاـ لمكممػة عماؿكاالقرب االعتماد عمػى العػرؼ السػائد كاالسػت
)الحقيقػة فبحث لـ يجمع الكػبلـ عنيمػا فػي مكضػع كاحػد القزكيني لكف ،عقميةية ك لغك حقيقة 

فػػػػي بػػػػاب)عمـ المعػػػػاني( ككػػػػذلؾ)المجاز العقمػػػػي( بينمػػػػا بحػػػػث )الحقيقػػػػة المغكيػػػػة(  (لعقميػػػػةا
ىػـ االختبلفػات التػي حصػمت بػيف أمػف  ، كيعػد ىػذاك)المجاز المغكم( في باب )عمـ البياف(

بالحقيقػة كالمجػػاز العقمػػي ىػػك  ف المسػػمىأاعتقػػاد القزكينػػي السػكاكي كالقزكينػػي؛ مردىػػا الػى 
أف المسػػػػػػػػمى بيمػػػػػػػػا )الكػػػػػػػػبلـ( ال س السػػػػػػػػكاكي الػػػػػػػػذم يػػػػػػػػرل سػػػػػػػػناد( ال )الكػػػػػػػػبلـ( بعكػػػػػػػػ)اإل
يػراده إف ال كجػو لمػا ذىػب اليػو القزكينػي مػف أكيػرل صػاحب البيػاف العربػي  ،(ّْٗ)سناد()اإل

                                                             
 .ِِٗ. ينظر: فمسفة الببلغة بيف التقنية كالتطكر:  (ّْْ)
 ْ/ٓ. االيضاح:  (ّْٓ)
 . ْ/ ٓ:المصدر نفسو.  (ّْٔ)
 .ٖٖٓ. المفتاح:  (ّْٕ)
 .َٓ.  ينظر: في الببلغة العربية، عمـ البياف، محمد مصطفى ىدارة:  (ّْٖ)
 .َّٖ. ينظر: الببلغة عند السكاكي:  (ّْٗ)



المجاز العقمي في باب عمـ المعاني بعمة دخكلو في تعريؼ عمػـ المعػاني دكف تعريػؼ عمػـ 
 .(َْْ)البياف

الكممػة المسػتعممة فيمػا كضػعت لػػو :)ىػيعنػد القزكينػي  اك المفظيػة المغكيػةالحقيقػة  
 ألنوالقزكيني ليذه المصطمحات في التعريؼ محسكب؛  عماؿ، كاستفي اصطبلح التخاطب

 :و الكاحدة منيا دكف غيرىا مف المصطمحات مثؿعمالسبابا الستأاعطى 
الف ؛ لبلحتػراز عمػا لػـ يسػتعمؿ، المسػتعممة( فكػاف  الكممػةو مصػطمح )لاعماست ػ ُ

فػػبل تسػػمى حقيقػػة كال  كلػػـ تسػػتعمؿ حتػػى لػػك كانػػت مكضػػكعة ، الكممػػة فػػي نظػػر القزكينػػي
  .(ُْْ)مجاز

 ؛ لبلحتراز عف شيئيف: (فيما كضعت لو) مصطمح،و، عمالاست ػِ
ك: قكلػػػػؾ نحػػػػ ام مػػػػا اسػػػػتعمؿ فػػػػي غيػػػػر مػػػػا كضػػػػعت لػػػػو غمطػػػػا، (،الغمػػػػط) :االكؿ

، (ِْْ)فغمطػػت فقمػت خػػذ ىػذا الفػػرسلػػى كتػاب بػػيف يػديؾ إلصػاحبؾ)خذ ىػذا الكتػػاب( مشػيرا 
(؛ سعيا مسطرة)الحد المحدثيف لكبلـ القزكيني ىذا باستبداؿ لفظة )الفرس( بمفظة أكقد مثؿ 

  .(ّْْ)حياء التراث بصكرة تتكافؽ كركح العصر كالقارئإل
الذم لـ يستعمؿ فيما كضع لو ال في اصطبلح التخاطػب كال فػي  (المجاز) :الثاني

حػد المحػػدثيف أعمػؿ احتػػراز القزكينػي ىػػذا ؛ (ْْْ)المسػػتعمؿ فػي الرجػػؿ الشػجاع كاألسػدغيػره 
، م يحتػػػػاج الػػػػى قرينػػػػةأ ال تحقيقػػػػي ف كانػػػػت مكضػػػػكعة فكضػػػػعيا تػػػػأكيميكا  ، ف االسػػػػتعارةأ

 .(ْْٓ)انت الداللة فيو بنفسو ال بقرينةكالمفيـك مف اطبلؽ الكضع التحقيقي كىك ما ك
خػػر مػػف منػػو فػػي التعريػػؼ عػػف القسػػـ اآلرازا صػػطبلح بػػو التخاطػػب(؛ احتػػاقكلو:) ػػػّ
خػػػر غيػػػر االصػػػطبلح الػػػذم كقػػػع فيػػػػو آالمسػػػتعمؿ فيمػػػا كضػػػع لػػػو فػػػي اصػػػػطبلح  المجػػػاز

، ككالزكاة (ْْٔ)، كمفظ )الصبلة( يستعممو المخاطب بعرؼ الشرع في الدعاء مجازاالتخاطب
مػػا لككنيػػا لفظػػا اسػػتعمؿ فػػي غيػػر ك  ؛تكػػكف مجػػازا فإنيػػاذا اسػػتعمميا الشػػرعي فػػي النمػػاء؛ إ

                                                             
 .ِٕٖ. ينظر: البياف العربي:  (َْْ)
 .ٓ/ٓ. ينظر: االيضاح:  (ُْْ)
 ٓ/ٓ: المصدر نفسو . ينظر: (ِْْ)
 .َِٖكالبديع: . ينظر: عمـك الببلغة، البياف المعاني  (ّْْ)
 . ٓ/ٓ. ينظر: االيضاح:  (ْْْ)
 .َِٗ. ينظر: عمـك الببلغة، البياف المعاني البديع:  (ْْٓ)
 .ٔ/ٓ. ينظر: االيضاح:  (ْْٔ)



لمسائؿ  ىفي اصطبلح الشرع كىك الجزء المخصكص الذم يؤخذ مف الماؿ كيعط كضع لو
؛ كاف كػػػاف مسػػػتعمبل فيمػػػا كضػػػع لػػػو فػػػي اصػػػطبلح المغػػػة فمػػػكال ىػػػذا القيػػػد لتنػػػاكؿ  كالمحػػػرـك

 .(ْْٕ)تعريؼ الحقيقة ىذا المجاز
 الػى صػػاحبو الحقيقػي عنػػد سػناد الفعػػؿ اك مػا فػػي معنػاهإ)مػا الحقيقػة العقميػػة فيػي:أك 

الفعؿ لما ىك لػو،  سناد(: النسبة الحاصمة مف ضـٌ .كالمراد مف )اإل(ْْٖ)(المتكمـ في الظاىر
. كالمػراد كالمػراد مػف الفعػؿ: لفػظ الفعػؿ االصػطبلحي، سكاء كانت النسػبة انشػائية اك خبريػة

)اك ما في معناه( اسناد لفظ داؿ عمى معنى الفعؿ كالمصػدر كاسػـ الفاعػؿ، كاسػـ :مف قكلو
 چ ائائ  ائ  ائ  ائ   ائ  ائ  ائ  ائ    ائ  ائ  ائچ  :المفعػػػػكؿ....، نحػػػػػك قكلػػػػػو تعػػػػػالى

 .(َْٓ)فكؿ مف الفعؿ)ينزؿ( ك)يعمـ( مسند الى فاعمو الحقيقي كىك اهلل ،(449)
 المجاز

مػػى: مجػػاز مفػػرد كمجػػاز ع ، كقسػػموخػػالؼ القزكينػػي السػػكاكي فػػي تقسػػيمو لممجػػاز
المسػػتعممة فػػي غيػػر مػػا كضػػعت لػػو فػػي الكممػػة  ؼ المجػػاز المفػػرد: بانػػوعػػرٌ . ك (ُْٓ)مركػػب 

كيػػتحفظ القزكينػػي فػػي . (ِْٓ)اصػطبلح بػػو التخاطػػب عمػػى كجػػو يصػػح مػع قرينػػة عػػدـ ارادتػػو
و لػبعض الكممػات دكف عمالاذ عمػؿ اسػت ؛صياغتو لتعريؼ المجاز في اختيػار المصػطمحات

 ىي: ،غيرىا العتباراتو 
ازا منػو عمػا لػـ يسػتعمؿ؛ قكلو عف المجاز المفرد بانو:) الكممة المستعممة(؛ احتػر  ػُ

اسػػػتعماؿ  ام انػػو: ،(ّْٓ)االسػػتعماؿ ال تسػػػمى مجػػازا كمػػػا ال تسػػمى حقيقػػػة الكممػػة قبػػػؿالف 
كيػػرل د. الكممػػة فػػي غيػػر مػػا كضػػعت لػػو مػػع قرينػػة تػػدؿ عمػػى عػػدـ ارادة معناىػػا االصػػمي، 

"، كانمػػا يعػػكد االمػػر الػػى المعنػػى كال "أصػػؿقضػػية "كضػع"  تمػاـ حسػػاف: بػػاف القضػػية ليسػػت
المعجمػػػي السػػػائد فػػػي عصػػػر مػػػا. كىػػػذا المعنػػػى المعجمػػػي ىػػػك العبلقػػػة العرفيػػػة بػػػيف المفػػػظ 
كالشػػػػػػيء، كىػػػػػػي عرفيػػػػػػة الف المجتمػػػػػػع يعرفيػػػػػػا كيتعػػػػػػارؼ عمييػػػػػػا، فيػػػػػػي جػػػػػػزء مػػػػػػف كعيػػػػػػو 

                                                             
 . َِٗ. ينظر: عمـك الببلغة، البياف المعاني البديع :  (ْْٕ)
 . َِٗ، كعمـك الببلغة:  ّٖساليب البياف في القرآف: أ. ينظر:  (ْْٖ)
 ّْلقماف:  . (ْْٗ)
 . َّٖ. ينظر: اساليب البياف في القرآف:  (َْٓ)
 . ُِ/ ٓ. االيضاح:  (ُْٓ)
 . ُِ/ٓ: اإليضاح.  (ِْٓ)
 .ُِ/ ٓ: االيضاح . (ّْٓ)



 " التػػي تعػػدٌ ظػػاىرة "النقػػؿ. كيبقػػى بعػػد ذلػػؾ اف نعػػرؼ اف المجػػاز ينتمػػي الػػى (ْْٓ)المشػػترؾ
التعبيرية، كظػاىرة النقػؿ ىػذه ذات تطبيقػات نحكيػة  جزءا ميما مف طاقة المغة كمف كسائميا

النحػك فقػد اعتػرؼ النحػاة بيػا فػي كبلميػـ عػف االعػبلـ المنقكلػة، كفػي نقػؿ  فأمػاكمعجمية ػػػ 
التمييػز عػف الفاعػؿ اك المفعػكؿ، كفػػي الفاعػؿ اك الحػاؿ يسػد مسػػد الخبػر، كفػي " يػا" النػػداء 

مػػا فػػي المعجػػـ فالنقػػؿ أ ،(ْٓٓ)النحػػاة اليػػوكسػػع ممػػا فطػػف أمػػر األ تقػػـك مقػػاـ " ادعػػك" ، لكػػفٌ 
ك يػرل النقػاد  ،(ْٔٓ)"االنتقػاؿ"ف لفظ "المجاز" نفسػو مصػدر ميمػي معنػاه إكسيمة المجاز بؿ 

المحػػدثكف االعتمػػاد عمػػى االنطبػػاع الػػذم تتركػػو الكممػػة فػػي الػػنفس مػػف االحسػػاس بالدىشػػة 
العاـ لمكممة، فكأف )المجاز( في  عماؿاالعتماد عمى العرؼ السائد كاالست فضبل عفازاءىا 

ر الػػداللي فيػػك ال يتسػػـ بالثبػػات، بػػؿ يػػرتبط بالمكػػاف يػػ)عمػػـ الداللػػة الحػػديث( نػػكع مػػف التغي
 .(ْٕٓ)كالزماف

نحػػك لفػػظ) الصػػبلة( اذا  إلدخػػاؿفػػي اصػػطبلح بػػو التخاطػػب(احترازا منػػو  (قكلػػو ػػػِ
عمبل فيمػا كضػع لػو ، فانػو كاف كػاف مسػتاسػتعممو المخاطػب بعػرؼ الشػرع فػي الػدعاء مجػازا

ف أام  ،(ْٖٓ)فػػػي الجممػػػة؛ فمػػػيس فيمػػػا كضػػػع لػػػو فػػػي االصػػػطبلح الػػػذم بػػػو كقػػػع التخاطػػػب
 ف يككف حقيقة شرعية، كيمكف اف تككف مجازا شرعيا.ألفظ)الصبلة( يمكف 

 .(ْٗٓ)قكلو:)عمى كجو يصح( احترازا منو عف الغمط المساني ػّ
  . (َْٔ))مع قرينة عدـ ارادتو(؛ اخراجا منو لمكناية عف المجاز :قكلو ػْ

راء مف سػبقو مػع آكمما ال يخفى اف القزكيني قد نظـ بحث )المجاز(، مستفيدا مف 
 فػي كتػب المتقػدميف بعد اف كاف مجرد عنكاف ما جادت بو افكاره، فأخرجو لنا بيذه الصكرة

) المجػػاز( بػػالمعنى االصػػطبلحي  بػػو يعػػفً  بػػي عبيػػدة، اذ لػػـأل)مجاز القػػرآف( ػفػػي بدايتػػو كػػ
)اكؿ مػػػف عػػػرؼ انػػػو تكمػػػـ :فقػػػاؿ فػػػي كتػػػاب )االيمػػػاف( لػػػذلؾ ابػػػف تيميػػػة ذ تنبػػػوإ ؛الببلغػػػي

                                                             
 . ُٖٔ. ينظر: مقاالت في المغة كاالدب:  (ْْٓ)
 . ُٖٔ، كمقاالت في المغة كاالدب: ِِّ. ينظر: المغة العربية معناىا كمبناىا، تماـ حساف:  (ْٓٓ)
 .المصدر نفسو. ينظر:  (ْٔٓ)
 .َٓ. ينظر: في الببلغة العربية:  (ْٕٓ)
 .ُّ/ٓ. ينظر: االيضاح:  (ْٖٓ)
 .ُّ/ٓ: مصدر نفسو. ينظر: ال (ْٗٓ)
 .ُّ/ٓ: مصدر نفسو. ينظر: ال (َْٔ)



بالمجاز ما ىك قسيـ الحقيقػة،  بك عبيدة معمر بف المثنى في كتابو؛ كلكنو لـ يعفً أبالمجاز 
 .(ُْٔ)(بمجاز اآلية ما يعبر بو عف اآلية ىنما عنا  ك 

مػى: ع، مثؿ تقسػيمو لمحقيقػة (ِْٔ)مى: لغكم كشرعي كعرفيعالمجاز  القزكيني قسـ
 كقسـ المجاز المفرد الػى: مجػاز مرسػؿ، كاسػتعارة. اك عامة،ة خاصة غكية كشرعية كعرفيل

بمػا اف المجػاز مصػدر  المجػاز بقكلػو: مػىفي ضكء كبلـ القزكينػي ع كيعمؽ د. تماـ حساف
ميمي معناه االنتقاؿ، فالسؤاؿ االف عف ماىية ىذا االنتقاؿ؛ اذ لـ يكضػح الببلغيػكف ماىيػة 

يضػػػػاح لطبيعػػػػة إالػػػى "العبلقػػػػة" ك"القرينػػػة"، دكف  باإلشػػػػارةالنقػػػؿ فػػػػي المجػػػاز، كانمػػػػا اكتفػػػكا 
 .(ّْٔ)العبلقة مف الناحية النظرية

كتسػمية  كالكميػة، كالسػببية، كالمسػببية، ،لجزئيػةعبلقات المجػاز المرسػؿ فعنػده: ااما 
الشػػػػيء باسػػػػـ مػػػػا كػػػػاف عميػػػػو، كتسػػػػمية الشػػػػيء باسػػػػـ مػػػػا يػػػػؤكؿ اليػػػػو، كالمحميػػػػة، كالحاليػػػػة، 

كف كػؿ دلكف ىذا التعريؼ كىذه التقسيمات لـ تغب عػف نظػر المحػدثيف؛ اذ يعػ ،(ْْٔ)كااللية
ىا ىػك المػتكمـ اك ؤ ينشػ ف الػذمعبلقة مف العبلقات السابقة ال ارتباط بينيػا كبػيف العػرؼ؛ أل

 .(ْٓٔ)صبح المعنى في بطف الشاعركلكال القرينة بالنسبة لبعضيا أل الكاتب،
 
 
 ارميعا ة 

حظيػػت االسػػتعارة باىتمػػاـ الفبلسػػفة، كالمناطقػػة، كالببلغيػػيف، كالنقػػاد عمػػى اخػػتبلؼ 
لذلؾ ظيرت تصنيفات كتقسيمات متعددة ليا، تعكس في جميا التكجيات المعرفية  مشاربيـ

كصػػػميا بعضػػػيـ الػػػى سػػػبعة أالتػػػي يسػػػتند الييػػػا ىػػػؤالء العممػػػاء فػػػي بحػػػثيـ االسػػػتعارة، كقػػػد 
تعريػػؼ االسػػتعارة بصػكر متعػػددة منػػذ الجػػاحظ، كحتػػى كصػػؿ  مػػرٌ لػػذلؾ  ؛(ْٔٔ)كثبلثػيف قسػػما

ف تريػػد تشػػبيو الشػػيء أنيػػا:)أ الػػى مرحمػػة الببلغػػة فػػي عيػػد الشػػيخ الجرجػػاني، الػػذم عرفيػػا

                                                             
 .َٓ. في الببلغة العربية:  (ُْٔ)
 . ُْ/ ِ. االيضاح: مج  (ِْٔ)
 . ُٗٔ. ينظر: مقاالت في المغة كاالدب: (ّْٔ)
 . ّْػػ  ِٓ/ ّ. االيضاح:  (ْْٔ)
 . ُٗٔ. ينظر: مقاالت في المغة كاالدب:  (ْٓٔ)
 .ُّٗ. ينظر: التشبيو كاالستعارة منظكر مستأنؼ، يكسؼ ابك العدكس:  (ْٔٔ)



ثػػـ مػػرت  ،(ْٕٔ)بالشػػيء، كتظيػػره كتجػػيء الػػى اسػػـ المشػػبو بػػو فتعيػػره المشػػبو كتجريػػو عميػػو(
 ككػاف قػد عرفيػا ، السػكاكيى ني، مػركرا بػالرازم حتػى كصػمت الػخرل بعد الجرجػاأبمراحؿ 

حػػد طرفػي التشػػبيو كتريػد بػػو الطػرؼ االخػػر مػدعيا دخػػكؿ المشػبو فػػي أف تػذكر أبقكلػو:)ىي 
اف انتيػت الػى  ،(ْٖٔ)لممشبو مػا يخػص المشػبو بػو( بإثباتؾجنس المشبو بو، داال عمى ذلؾ 

عمػـ البيػاف، ، كقد تابع السكاكي في اخراجو لبلستعارة مف البديع كادخاليػا فػي القزكينيالى 
كىػػػذا مػػػا يميػػػؿ اليػػػو الػػػدكتكر محمػػػد منػػػدكر معمػػػبل ذلػػػؾ بقكلػػػو:) االسػػػتعارة امػػػر اصػػػيؿ فػػػي 

 .(ْٗٔ)الشعر، بؿ نكاد نقكؿ انيا خيكط نسجو كىي منو كالنحك مف المغة
، (َْٕ)(ما كانت عبلقتو تشبيو معناه بما كضع لو): بقكلو عرؼ القزكيني االستعارة،

كالمبلحػػظ عمػػى تعريػػؼ القزكينػػي انػػو شػػرح لتعريػػؼ عبػػد القػػاىر  كىػػي امػػا حسػػية اك عقميػػة.
قيػػدا فػػي تعريػػؼ االسػػتعارة، ذلػػؾ  القزكينػػي يضػػيؼ ، ككػػذلؾ تعريػػؼ السػػكاكي، كالجرجػػاني

 .(ُْٕ)انيا تقيد بالتحقيقية لتحقؽ معناىا حسا اك عقبل
 كعميػو ،شػجاعانػت تريػد رجػبل أسػدا ك أرأيػت  عند القزكينػي فكقكلػؾ: (ِْٕ)يما الحسٌ أ

 :الشاعر زىيرقكؿ 
 (ّْٕ)ظفاره لـ تقمـً أ ،ده بلو ل       ؼو شاكي السبلح مقذٌ  سدو ألدل 

بقكلو:)كمف لطيؼ ىذا الضػرب مػا يقػع التشػبيو فيػو  كيتبع القزكيني بعد ىذا الشاىد
 بي دالمة يصؼ بغمتو:أكقكؿ ك  ،(ْْٕ)(بالحركات
 
 (ْٕٓ)يفً ميا كتخبز بالييذ غدكنا     برجمإ رل الشيباء تعجفي أ

                                                             
 .ٕٔ. دالئؿ االعجاز:  (ْٕٔ)
 .ٗٗٓ. المفتاح:  (ْٖٔ)
 .ُٓٓ، كالمنيج الببلغي عند الجرجاني كالقزكيني: ُٓ. ينظر: النقد المنيجي عند العرب ، محمد مندكر:  (ْٗٔ)
 .ّٕ/ ٓ. االيضاح:  (َْٕ)
 .ُٗٔحمد عبد السيد الصاكم: أ. ينظر: مفيـك االستعارة في بحكث المغكييف كالنقاد كالببلغييف،  (ُْٕ)
 .ّٖ/ٓ. االيضاح:  (ِْٕ)
 .ُْٖ، شرح المعمقات السبع لمزكزني: ِّْ. ينظر: ديكاف زىير بف ابي سممى:  (ّْٕ)
 .ِٖ/ٓ. االيضاح:  (ْْٕ)
، كتخبز مكاف تعجف، عباد بف شبؿ الصنعاني، كفييا نسبو الى ْٓٗ/ُ. ينظر: ربيع االبرار لمزمخشرم:  (ْٕٓ)

 كاليديف مكاف اليميف.



ف الحجػػػة ممػػػا يػػػدرؾ إنػػػت تريػػد حجػػػة، فػػػأبػػػديت نػػػكرا( ك أ:): فكقكلػػػؾ(ْٕٔ)مػػا العقمػػػيأك 
بالعقؿ مف غير كساطة حس، اذا المفيـك مػف االلفػاظ كىػك الػذم ينػكر القمػب كيكشػؼ عػف 

 .(444) چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ ، كعميو قكلو عز كجؿ:الحؽ ال االلفاظ انفسيا
فػي  اليػو سأشػيرسػمكبيا أسػتعارة الحسػية كالعقميػة، فيػو مممحػا ككبلـ القزكينػي فػي اال

 .فصؿ )المبلمح االسمكبية في ببلغة القزكيني(
ف االسػػتعارة مجػػاز لغػػكم ال عقمػػي، بػػدليؿ ككنيػػا مكضػػكعة لممشػػبو أجػػـز القزكينػػي 
)االسد( فانػػػػو مكضػػػػكع لمسػػػػبع المخصػػػػكص، ال لمرجػػػػؿ ػمنيمػػػػا كػػػػ ألمػػػػربػػػػو، ال لممشػػػػبو، كال 

لك كاف مكضكعا الحدىما لكػاف اسػتعمالو فػي الرجػؿ مػف  ألنو لمشجاع مطمقا، الشجاع، كال
جية التحقيؽ، ال مف جية التشبيو، كايضا لك كاف مكضكعا لمشػجاع مطمقػا لكػاف كصػفا ال 

ؽ عمػى يعمػ )القزكينػي كشػركح التمخػيص(،:حمد مطمكب في كتابػوأ لكف د. ،(ْٖٕ)اسـ جنس
اف يػركا غيػر  ألسػتاذهف يككف لو اك أيتابع السكاكي في ذلؾ، منكرا  ىذا بانو القزكيني رأم
يػة، كلػػيس عنػػده ؛ الف السػػكاكي انكػر المجػػاز العقمػي، كنظمػػو فػػي سػمؾ االسػػتعارة بالكناىػذا

كبحث القزكيني العقمي في االسناد، كلـ يدخمو في عمـ البياف، كلـ يبػؽ  اال المجاز المغكم،
 .(ْٕٗ)ارة منواال المجاز المغكم فعد االستع

بػػيف القزكينػػي كالسػػكاكي  عبػػر تمػػؾ المسػػافات الزمنيػػة، دارت (َْٖ)كبعػػد حمقػػة نقػػاش
، حػػكؿ مسػػألة كػػكف االسػػتعارة فػػي كتػػاب) االيضػػاح( فيخػػر آكالشػػيخ عبػػد القػػاىر الجرجػػاني ك 

بػػيف  كمػػا عنػد الجرجػػاني، الػذم تػػردد عنػده اعقميػ اـ مجػػاز أعمػػى رأم القزكينػي،  الغكيػ امجػاز 
مػػاؿ فػػي كتابػػو )دالئػػؿ ف ،(ُْٖ)خػػرلأككنيػػا مجػػازا لغكيػػا تػػارة كبػػيف ككنيػػا مجػػازا عقميػػا تػػارة 

ليسػػت)نقؿ اسػػـ عػػف شػػيء الػػى  ألنيػػا ؛ك ىػػي اقػػرب اليػػوأنيػػا مجػػاز عقمػػي ألػػى إاالعجػػاز( 
؛ ممػا (ّْٖ)، كنصره  في )االسػرار( بانػو: لغػكم(ِْٖ)شيء كلكنيا ادعاء معنى االسـ لشيء(

التػي جػاء بيػا  تعمػيبلتال فػي تمػؾ د. احمػد مطمػكب يػرل  ال رأيػو.يػدؿ عمػى اضػطراب فػي 
                                                             

 .َْ/ ٓااليضاح: ينظر: .  (ْٕٔ)
 .ٔالفاتحة:  . (ْٕٕ)
 .ِٓ، ُٓ/ٓااليضاح: ينظر: .  (ْٖٕ)
 .ِّٖ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص:  (ْٕٗ)
 .ٗٓػ ُٓ/ ٓ. ينظر: االيضاح:  (َْٖ)
 .َِٔ. المفتاح:  (ُْٖ)
 .ّّٓ. دالئؿ االعجاز:  (ِْٖ)
 .ُِّ.، كينظر: فنكف ببلغية: ْٖ. ينظر: نياية االيجاز:  (ّْٖ)



كقيا، كانػػو كػػاف فائػػدة فػػي فيػػـ االسػػتعارة، كتػػذ الػػذيف سػػبقكه فييػػا، آلراءالقزكينػػي ، كمناقشػػتو 
 غراؽ في التأكيؿ؛ الف االستعارةؿ كاإلعمييماػ القزكيني كالسكاكي ػ اف يبتعدا عف ىذا التمحٌ 

تػكرث الكػبلـ حسػنا كجمػاال، كتضػفي عمػى  فإنيػافي رأيو سكاء اكانػت مجػازا لغكيػا اـ عقميػا 
لػػػـ  (القزكينػػػي كشػػػركح التمخػػػيصكتػػػاب )ف صػػػاحب أال إ؛ (ْْٖ)االدب خيػػػاال كصػػػكرا رائعػػػة

مػػا  فأينصػػؼ القزكينػػي، فػػي بعػػض اعتراضػػو عمػػى تفصػػيبلتو فػػي االسػػتعارة؛ كلػػـ يصػػرح 
ف اسػتعمؿ  يقػع فػي كرطػة الكػذب إحقيقػة كػكف االديػب ال فأذكره بعد ىذا االعتػراض، فػي 

 جييف:مف ك  ذا فارقتوإ االستعارة؛
 . بناء الدعكل فييا عمى التأكيؿ ػ كؿاال

راء آ ىػػي احػػدل ،(ْٖٓ)نصػػب القرينػػة عمػػى اف المػػراد بيػػا خػػبلؼ ظاىرىػػا ػ كالثػػاني
فػي  بػتمحبلت القزكينػي مطمػكب،حمػد أ الدكتكر كيني نفسو، كالتي تقع ضمف ما كصفوالقز 

فكيػػؼ  .(ْٖٔ)محػػبل فػػي بحثػػو لبلسػػتعارة تحميبلتػػو لبلسػػتعارة، عممػػا اف القزكينػػي قػػد افػػرد ليػػا
ػ مف  ؿ، الذم ال فائدة منو في فيـ االستعارة يصؼ الدكتكر احمد مطمكب مثؿ ىذا بالتمحٌ 

يف يقػػع فػػي صػػكرة الكػػاذب، حػػ ليػػدعـ دعػػكاه فػػي اف االديػػب الثػػـ يسػػتخدمو كجيػػة نظػػره ػ 
ذا تكفر ما نقمو القزكيني مف كجييف في عدـ تحقؽ الكذب إدبو؛ أاالستعارة في  يستعمؿ ففٌ 

فػػػي االسػػػتعارة ، كاف النتيجػػػة انيمػػػا يمنحػػػاف القػػػكة فػػػي التعبيػػػر كالتػػػأثير العظػػػيـ كمػػػا يقػػػكؿ 
نقمػػػػو القزكينػػػػي مػػػػف تحمػػػػيبلت كتفصػػػػيبلت فػػػػي بػػػػاب  فيمػػػػا  !. فمػػػػيس(ْٕٖ)الػػػػدكتكر مطمػػػػكب

 :منيا ألسبابو ؛ د. أحمد مطمكبكما كصفو  ؿك تمحٌ أم اغراؽ أ االستعارة،
الى التفصيؿ كالتحميػؿ فػي ف في منيج القزكيني في باب )االستعارة(، كنحكه إ  ػاكال

في  قطاعات التأليؼمادتيا االصطبلحية، ما يعطينا انعكاسا ايجابيا في قبالة ما شاع عف 
سػيطرة االنطبػاع كالعفكيػة فػي مجػاالت التػأليؼ ، مػف الببلغػي التأليؼ ، كقطاعالنقد العربي

 . (ْٖٖ)العربي
كاعيػػة  نظػػرةبلػػك نظرنػػا الػػى ىػػذه التحمػػيبلت كالتفصػػيبلت فػػي ببلغػػة القزكينػػي  ػثانياػػ

الدركنػػا اف بحػػث  ؛كمنفتحػػة، كبعيػػدة عػػف تمػػؾ الرؤيػػة السػػمبية لببلغػػة المتكممػػيف كالمناطقػػة 
                                                             

 .ّْٖ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص:  (ْْٖ)
 .ّْٖ.  ينظر: القزكيني كشركح التمخيص:  (ْٖٓ)
 .ٖٓ/ ٓ. ينظر: االيضاح:  (ْٖٔ)
 .ّْٖ: . ينظر: القزكيني كشركح التمخيص (ْٕٖ)
 .ُٖفاؽ الفكر الببلغي: آ.  ينظر: مف  (ْٖٖ)



نقطػػة انطػػبلؽ لدراسػػات ببلغيػػة حديثػػة حػػكؿ فػػف  ،كػػكفاالسػػتعارة عنػػد القزكينػػي يمكػػف اف ي
تتجػاكز يعة البحػث فػي االسػتعارة التػي لػـ منظكر يختمؼ عف طب كمفاالستعارة كمفيكميا، 

 كمف ىذه الدراسات، دراسػة راء بعض المحدثيف فييا،آالقدماء ك تعريفاتيا االصطبلحية عند 
الفمسػػػػػػػػفي، كالمخػػػػػػػػؿ :)المدخؿ النحػػػػػػػػكم، كالمػػػػػػػػدخؿ اربعػػػػػػػػة مػػػػػػػػداخؿ لبلسػػػػػػػػتعارة اعتمػػػػػػػػدت،

مبحػػػث) المػػػدخؿ النحػػػكم  كتميػػػز فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة االنثربكلػػػكجي، ثػػػـ المػػػدخؿ الجشػػػتالي(،
اد التركيػب النحػكم الػذم تصػنؼ السػتعارة باعتمػلبلستعارة(، كالتي بينػت اىتمػاـ الدارسػيف با

 االسػػتعارة بحسػػبو، لػػدل معظػػـ الدارسػػيف المحػػدثيف الػػى: االسػػتعارة فػػي االسػػماء، كاالسػػتعارة
 .(ْٖٗ)في االفعاؿ، كاستعارة في الحركؼ

التحمػيبلت كالتفصػيبلت التػي  كلك سألت ما العبلقة بيف مثؿ ىػذه التصػنيفات، كبػيف
جػػاء بيػػا القزكينػػي فػػي بػػاب االسػػتعارة  فجػػكابي: اف بحػػث القزكينػػي الػػذم اتيػػـ بانػػو تمحػػؿ 

، لفػػف االسػػتعارةفػػي الحقيقػػة: قكاعػػد اصػػكلية كاغػراؽ كال فائػػدة فيػػو فػػي بحػػث االسػػتعارة، ىػك 
 فالمحػػدث حػػيف يحػػاكؿ .دراسػػتو لفػػف كيػػذا التػػي يسػػتند الييػػا الباحػػث الببلغػػي المحػػدث، فػػي

نيػػػا: )اختيػػػار الػػػداللي مػػػثبل، فانػػػو يعرفيػػػا اكال أبمقتضػػػى التركيػػػب النحػػػكم ك  االسػػػتعارةفيػػػـ 
( اقترانػػػػا دالليػػػػا COLLOCATIONمعجمػػػػي تقتػػػػرف بمقتضػػػػاه كممتػػػػاف فػػػػي مركػػػػب لفظػػػػي)

تعػػػارض اك عػػػدـ انسػػػجاـ منطقػػػي. يتكلػػػد عنػػػو بالضػػػركرة مفارقػػػة دالليػػػة مػػػف ينطػػػكم عمػػػى 
في نقػؿ  المفارقة الدالليةكيتمثؿ جكىر  ،مفاجئة لممتمقي بمخالفتيا االختيار المنطقي لمتكقع

حػد عنصػرم المركػب المفظػي الػى العنصػر أ( مػف FEATURE TRANSFERالخكاص)
، فػي التركيػب المغػكم شػكؿ مركػب (COLLOCATION)االخر... كيتخذ المركب المفظػي

ا )التعارض( كىذ ،(َْٗ)كبذلؾ يككف مركبا نحكيا قاببل لمتحميؿ (COLLIGATION)نحكم 
ساسو االسػتعارة مػف مػدخؿ تركيبػي اك نحػكم، أك)عدـ االنسجاـ المنطقي( الذم تقـك عمى أ

الػػذم  ة،لبلسػػتعار  ال يكتمػػؿ فيػػو عنصػػر المفاجػػأة لممتمقػػي اذا جػػاء كفػػؽ االختيػػار)المنطقي(
؛ لػػػذلؾ مػػػف الغػػػبف اف نصػػػؼ البحػػػث بحثػػػو الببلغيػػػكف مثػػػؿ القزكينػػػي، فػػػي بحػػػث االسػػػتعارة

المفصػػؿ فػػي احػػكاؿ المسػػتعار كالمسػػتعار منػػو، كالعبلقػػة بينيمػػا، كبػػاألخص، مػػا حػػاـ حكلػػو 
غراقػػػا إ، (ُْٗ)تعريػػػؼ القزكينػػػي لبلسػػػتعارة )بمػػػا كانػػػت عبلقتػػػو تشػػػبيو معنػػػاه بمػػػا كضػػػع لػػػو(

                                                             
 .ُّٗ. ينظر: التشبيو كاالستعارة منظكر مستأنؼ:  (ْٖٗ)
االدبي: دراسة اسمكبية احصائية:  ، كينظر: في النٌص ُّٗ.ينظر: التشبيو كاالستعارة منظكر مستأنؼ:  (َْٗ)

ُٖٕ. 
 .ّٕ/ ٓ. االيضاح:  (ُْٗ)



اف يػدرؾ  دبػي خصكصػا،الببلغػي عمكمػا كالناقػد اال االستعارة؛ فكيؼ لمباحثكتمحبل بحؽ 
كمػػػػف منظػػػػكر  االسػػػػتعارة و فػػػػفٌ عمالتمػػػؾ المفارقػػػػات التػػػػي يحػػػػدثيا المبػػػػدع فػػػػي الػػػنص، باسػػػػت

 ذلؾ ، اذا لـ يكف متفقيا بأصكؿ االستعارة التي انتيى البحث فييا عند القزكيني!!.مستأنؼ
صحابيـ عنيـ، كتابعو أ:)لمعرب اقداـ عمى الكبلـ ثقة بفيـ الفقو الذم استنتج منو الجاحظ 

حكػػـ الػػربط بينيػػا كبػػيف االنحػػراؼ عػػف أفيػػو الثعػػالبي فػػي )فقػػو المغػػة(، كطكرىػػا ابػػف جنػػي ك 
الػػنمط المػػألكؼ، فػػي حديثػػو عػػف) شػػجاعة العربيػػة( التػػي ينػػدرج كثيػػر مػػف مظاىرىػػا ضػػمف 

 المنصفيف لمببلغة القديمة ػ يمكنو مفحد أكالدارس المكضكعي ػ كما كصفو  ،(ِْٗ)(المجاز
نيػػا تكػػاد إ خػػبلؿ ىػػذه االسػػس النظريػػة لبحػػث المجػػاز فػػي الدراسػػات العربيػػة القديمػػة، القػػكؿ

كػػػكف التحديػػػػد عنػػػػد  فضػػػبل عػػػػف ،(ّْٗ)سػػػػس الدراسػػػة الحديثػػػػة فػػػي مبحػػػػث الداللػػػػةأتتبلقػػػى ك 
لجمػكد كالعقػـ صػحاب االتجػاه الببلغػي ػ فػي رأم احػد المحػدثيف ػ لػـ يكػف كليػد نزعػة الػى اأ

سػػػس أكمػػػا اشػػػيع عنػػػو كثيػػػرا، بقػػػدر مػػػا كػػػاف صػػػادرا عػػػف رغبػػػة كاعيػػػة فػػػي الكصػػػكؿ الػػػى 
. كىػذا مػا يجعػؿ عمميػة النقػد (ْْٗ)مكضكعية يحتكـ الييا الناقد في تعاممو مع النص االدبي

خالصػػػة كبريئػػػة مػػػف سػػػيطرة االنطبػػػاع كالمعػػػايير االخبلقيػػػة، كالنفسػػػية التػػػي يسػػػعى مجػػػددكا 
   استبداليا بالقكاعد الببلغية القديمة.لى إالببلغة 

عػػػػرض ليػػػػا بقرينػػػػة االسػػػػتعارة، كقػػػػد بػػػػاحثيف اىتمػػػػاـ الخطيػػػػب القزكينػػػػي ال لػػػػـ يفػػػػًت 
اك أكثػر اك مػر كاحػد أمػا إرادة المعنى الحقيقي، كىي عنده إبالتفصيؿ، كىي التي تمنع مف 

 باعتبػػار الطػػرفيف الػػىكيقسػػـ القزكينػػي االسػػتعارة  ،(ْٓٗ)ممتئمػػة، مػػع التمثيػػؿ لكػػؿ نػػكع معػػافو 
ڳ  ڳ   چ  بػيف طرفييػا، كمػا فػي قكلػو تعػالىمكػف الجمػع أفالكفاقية ىػي مػا  كفاقية، كعنادية؛

چڳ  ڱ  
فػي جػكاز اجتماعيمػا فػي شػيء  ، ام ضاال فيديناه، كاليدايػة كالحيػاة ال شػؾٌ (ْٔٗ)

كالعناديػػة: كىػػي مػػا ال يمكػػف اجتمػػاع طرفييػػا فػػي شػػيء كاحػػد، كفػػي آف كاحػػد،  ،(ْٕٗ)كاحػػد

                                                             
 ِّْك نظرية المغة في النقد العربي، عبد الحكيـ راضي: ، ّٕ. ينظر: الببلغة كاالسمكبية:  (ِْٗ)
 .ّٕ: المصدر نفسو. ينظر:  (ّْٗ)
 .ُُّفاؽ الفكر الببلغي: آ. ينظر: مف  (ْْٗ)
 . َّٕ، كتاريخ الببلغة العربية: َٔ/ ٓ. ينظر: االيضاح:  (ْٓٗ)
 ُِِاألنعاـ:  . (ْٔٗ)
 . ٓٔ/ ٓ. االيضاح: ج  (ْٕٗ)



   ائ  ائ  ائچ تعالى: كقكلو  ، كىما ما استعمؿ في ضده اك نقيضوكالممحيةكمنيا التيكمية 

 .(ْٖٗ)(چ
 الجامع )الكجو( الى قسميف:  حسبب االستعارة عند القزكيني كتقسـ
ڱ  ڱ  ں  چ  الطػرفيف نحػك قكلػو تعػالى امػا اف يكػكف الكجػو داخػبل فػي مفيػـك ػ االكؿ

االتصػػػػاؿ بػػػػيف االجسػػػػاـ التػػػػي بعضػػػػيا يتصػػػػؿ  إلزالػػػػة، فػػػػاف القطػػػػع مكضػػػػكع (ْٗٗ) چںڻ  
بػػػبعض، فالجػػػامع بينيمػػػا ازالػػػة االجتمػػػاع التػػػي ىػػػي داخمػػػة فػػػي مفيكميػػػا، كىػػػي فػػػي القطػػػع 

 . (ََٓ)شدأ
كقكلػؾ رأيػت شمسػػا  مػا يكػكف الجػامع فيػو غيػر داخػؿ فػي مفيػـك الطػرفيف ػ ثػانيكال

)عاميػػة(، كىػػي الجػػامع ايضػػا الػػى  حسػػب. كتنقسػػـ ايضػػا ب(َُٓ)كتريػػد انسػػانا يتيميػػؿ كجيػػو
 .(َّٓ)كىي الغريبة (خاصية)ك (َِٓ)المبتذلة؛ لظيكر الجامع فييا

كتختص االكلى باسػـ  (صمية كتبعيةا)مى عظ المف حسببقسـ القزكيني االستعارة،  
 حسػػػػبكمػػػػا قسػػػػميا ب ،(َْٓ)كالصػػػػفات المشػػػػتقة منيػػػػا كالحػػػػركؼ باألفعػػػػاؿالجػػػػنس، كالثانيػػػػة 
 ألنيػا ال تمثػؿ محػكرا يخػٌص  ؛عػف ذكرىػا سػأعرض، (َٓٓ)مػى سػتة اقسػاـع الطرفيف كالجامع

حػػد البػػاحثيف فػػي ببلغػػة القزكينػػي اف أبحثػػي فػػي مصػػطمحات الببلغػػة عنػػد القزكينػػي، عممػػا 
ف كانت ذات جدكل ففي دراسة )التشبيو( ال في)االستعارة(، إف ىذه االقساـ الستة أيبدك لو 

كأنيػػا تحيػػؿ االسػػتعارة تشػػبييا، فتجعمنػػا ننظػػر فػػي طرفيػػو ثػػـ ننتقػػؿ الػػى  ف ىػػذه االقسػػاـإذ إ
ف نبػدأ مػف الجػامع ثػـ ننطمػؽ فػي تحميػؿ أمعرفػة الجػامع، كاالكلػى ػ فػي رأم ىػذا الباحػث ػ 

طرفييا  حسباقساـ االستعارة ب وكاقتراحو ىذا نقد لمنيج القزكيني في بحث .(َٔٓ))االستعارة(
 حسػػبتقسػػيـ االسػػتعارة بكالجػػامع، لكنػػو فػػي الكقػػت نفسػػو،  يصػػرح بمػػا تفػػرد بػػو القزكينػػي ب

                                                             
 . ُِٕ. ينظر: مفيـك االستعارة:  (ْٖٗ)
 ُٖٔاألعراؼ:  . (ْٗٗ)
 . ُِٕ،كينظر: مفيـك االستعارة:  ٖٔػ  ٕٔ/ ٓ. االيضاح: ج (ََٓ)
 . ٗٔ/ ٓ.االيضاح: ج (َُٓ)
 .َُٖ. ينظر: المنيج الببلغي عند الجرجاني كالقزكيني:  (َِٓ)
 .َُٖ: المصدر نفسو. ينظر:  (َّٓ)
 .ِٖ/ ٓااليضاح: ينظر: .  (َْٓ)
 .ٕٔ/ ٓ. ينظر: االيضاح:  (َٓٓ)
 .ُِٔالمنيج الببلغي عند الجرجاني كالقزكيني: . ينظر:  (َٔٓ)



عمػػػؿ ببلغػػػة الترشػػػيح؛  ألنػػػو؛ (َٕٓ)مػػػى ثبلثػػػة اقسػػػاـ )مطمقػػػة، كمجػػػردة كمرشػػػحة(الخػػػارج ع
ف عبد أنو كجد أمبناه تناسي التشبيو، عمى الرغـ مف الشتمالو عمى تحقيؽ المبالغة، كالذم 

. (َٖٓ)القاىر الجرجاني، قد درس مسألة تناسي التشبيو، مع بحثو التخييؿ كلكف بغيػر تعميػؿ
 كىك ما قاـ بو القزكيني.

 المجاز الم كب 
المسػػتعمؿ فيمػػا شػػبو بمعنػػاه االصػػمي تشػػبيو  المركػػب، ) المفػػظ:نػػوأ عرفػػو القزكينػػي،

بف يزيد لما بكيع الى مركاف بف محمد كقػد بمغػو انػو  كتب الكليد كما ،(َٗٓ)التمثيؿ لممبالغة(
تػػاؾ كتػابي ىػػذا أراؾ تقػدـ رجػػبل كتػؤخر أخػػرل، فػاذا أني أمػػا بعػد فػػإمتكقػؼ فػي البيعػػة لػو:) 

نػػػي اراؾ تقػػػدـ رجػػػبل إمػػػر: األيقػػػاؿ لممتػػػردد فػػػي   ،(َُٓ)فاعتمػػػد عمػػػى اييمػػػا شػػػئت كالسػػػبلـ(
خرل، كىذا النكع يسميو القزكيني)التمثيؿ عمى االستعارة(، كىػك مػا عػرؼ فيمػا بعػد أكتؤخر 

نػػػػو متػػػػى فشػػػػػا أب رأم القزكينػػػػي، حػػػػد المحػػػػدثيفأ، كيتػػػػابع (ُُٓ)باسػػػػـ )االسػػػػتعارة التمثيميػػػػة( 
 .(ُِٓ)استعماؿ ىذا الضرب مف االستعارة؛ سمي) مثبل(، كليذا ال تغير االمثاؿ

 ارميعا ة  الكنا   
كاالستعارة التخييمية، فعرؼ االسػتعارة  تعارة المكنيةفصبل خاصا لبلس القزكيني عقد

ركانػػػو سػػػكل لفػػػظ أبالكنايػػػة بقكلػػػو:) قػػػد يضػػػمر التشػػػبيو فػػػي الػػػنفس فػػػبل يصػػػرح بشػػػيء مػػػف 
المشبو، كيدؿ عميو باف يثبت لممشبو امر مختص بالمشبو بو مف غير اف يككف ىناؾ امر 

حسػػا اك عقػػبل اجػػرم عميػػو اسػػـ ذلػػؾ االمػػر فيسػػمى التشػػبيو اسػػتعارة بالكنايػػة اك مكنيػػا ثابػػت 
حمػد مطمػكب سػبب أكعمػؿ الػدكتكر  ،(ُّٓ)عنيا، كاثبات ذلؾ االمر لممشبو اسػتعارة تخييميػة(

مػراف معنكيػاف غيػر داخمػيف فػي نيمػا عنػده أأ؛ الػى فػي فصػؿ خػاص افرادىما عند القزكينػي
لفػػػظ مسػػػتعمؿ فػػػي غيػػػر مػػػا كضػػػع لػػػو لعبلقػػػة مػػػع قرينػػػة مانعػػػة، فالمجػػػاز ، تعريػػػؼ المجػػػاز

الف احػػػدىما التشػػػبيو   كالمجػػػاز مػػػف عػػػكارض االلفػػػاظ ، كىمػػػا عنػػػد القزكينػػػي ليسػػػا بمفظػػػيف؛

                                                             
 .ٗٗ/ ٓ. االيضاح:  (َٕٓ)
 . ُْٔ،  ُّٔ. ينظر: المنيج الببلغي عند عبد القاىر كالقزكيني:  (َٖٓ)
 . َُٕ/ ٓ. االيضاح: ج (َٗٓ)
 .ِِِ، كينظر في ىذا الكبلـ: سر الفصاحة:َُٗ/ ٓ. االيضاح: (َُٓ)
 . َّٖ. ينظر: تاريخ الببلغة العربية:  (ُُٓ)
 . ُِٗ، احمد مطمكب: . ينظر: معجـ المصطمحات الببلغية (ُِٓ)
 .ُِْ، ُِّ/ٓ. االيضاح: (ُّٓ)



ف القزكينػي يعػد أكيمكػف االنتيػاء الػى  ،(ُْٓ)خر اثبات لكاـز المشبو بػو لممشػبوالمضمر كاآل
التخييميػػة، لكػػف لفػػظ االسػػتعارة يطمػػؽ عمييػػا االسػػتعارة ثبلثػػة انػػكاع: التصػػريحية، كالمكنيػػة، ك 

في تعريؼ المجاز كبعضيا غير  ، كبذلؾ يككف بعضيا داخبل(ُٓٓ)بطريؽ االشتراؾ المفظي
 داخؿ فيو.
 ارميعا ة اليخ  م    

 ؛ف اختبلفػػػا كقػػػع بػػػيف القػػػـك فػػػي االسػػػتعارة التخييميػػػةأحمػػػد مطمػػػكب أذكػػػر الػػػدكتكر 
فػػػذىب عبػػػد القػػػاىر كالزمخشػػػرم كالقزكينػػػي الػػػى انيػػػا اثبػػػات الـز المشػػػبو بػػػو لممشػػػبو، كرأل 

في  ظفارمية عند القزكيني حقيقة، كلفظ األيا اسـ الـز المشبو. كاالستعارة التخييأنالسكاكي 
 قكؿ الشاعر:

 (ُٔٓ)لفيت كؿ تميمة ال تنفعي أظفارىا       أنشبت أذا المنية كا  
ثباتيػػػػػػا إنمػػػػػا التجػػػػػػكز فػػػػػي أصػػػػػػبل، كا  مسػػػػػتعمؿ فػػػػػي معنػػػػػػاه الحقيقػػػػػي كلػػػػػػيس مجػػػػػازا 

ككاف لمقزكيني نظر في تفسير السكاكي لبلستعارة التخييمية فػي البيػت السػابؽ بمػا اسػتعمؿ 
في صكرة كىميػة محضػة قػدرت مشػابية لصػكرة محققػة فػي معنػاه: كمفػظ االظفػار فػي قػكؿ 

كقد اكرد نقاطا اكضح  ،(ُٖٓ)نو تفسير بعيد لما فيو مف التعسؼاليذلي؛ ككصفو القزكيني با
 . (ُٗٓ)فييا ردكده عمى السكاكي في انكار ادعاء السبعية لممنية في قكؿ الشاعر

 الكنا  
عػػػػػػرؼ القزكينػػػػػػػي الكنايػػػػػػػة بانيػػػػػػػا:)لفظ اريػػػػػػد الـز معنػػػػػػػاه، مػػػػػػػع جػػػػػػػكاز ارادة معنػػػػػػػاه 

بعكػػػس السػػػكاكي الػػػذم رأل انيػػػا طة بػػػيف الحقيقػػػة كالمجػػػاز، اكىػػػي عنػػػده كسػػػ ،(َِٓ)(حينئػػػذو 
، كفػرؽ القزكينػي بػيف الكنايػة كالمجػاز، مػف جيػة ارادة المعنػى الحقيقػي مػع ارادة (ُِٓ)حقيقة

الزمو، كالمجاز ينافي ذلؾ، كرفض القزكيني االساس الذم استند اليو السكاكي في التفريػؽ 
                                                             

 .ّّٗ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص: (ُْٓ)
 .ُِّ/ ٓ. ينظر: تعميؽ د. محمد عبد المنعـ خفاجي عمى االيضاح: ىامش: (ُٓٓ)
سف السكرم، صنعة أبي سعيد الح، َْ-ْ/ُ. البيت ألبي ذؤيب اليذلي، ينظر: شرح أشعار اليذلييف: (ُٔٓ)

 .حققو عبد الستار فراج
 .ّٕٗ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص:  (ُٕٓ)
 .ُُْ/ ٓ. ينظر: االيضاح:  (ُٖٓ)
 .ُْْ/ ٓ: ينظر: المصدر نفسو.  (ُٗٓ)
 .ُٖٓ/ ٓ: مصدر نفسو. ال (َِٓ)
 .ُْٔ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص:  (ُِٓ)



، كمبنػى بينيما،  المجػاز عمػى االنتقػاؿ في اف مبنى الكناية عمى االنتقاؿ مف البلـز لمممػزـك
 .(ِِٓ)مف الممزـك الى البلـز

: الكنايػة المطمػكب بيػا غيػر صػفة كال نسػبة، مى ثبلثة اقسػاـعة قسـ القزكيني الكناي
 ،(ِّٓ)كالكنايػػة المطمػػكب بيػػا صػػػفة، كمنيا:)القريبػػة كالبعيػػدة(، كالكنايػػػة المطمػػكب بيػػا نسػػػبة

 . (ِْٓ)كااليماء، كاالشارة في درجات متفاكتة، بيف التعريض، كالتمكيح، كالرمز، كجعميا
فيا كصػف ،تفاكتت كجيات نظر المحدثيف حكؿ تقسػيمات القزكينػي لمكنايػة كدرجاتيػا

؛ عمػى عمػؿ انعػداـ الفائػدة منيػاك  ؛(ِٓٓ)فائػدة كبيػرة تذابػبانيا ليست  ،الدكتكر احمد مطمكب
االسػػػتاذ امػػػيف  ككصػػػؼ، (ِٔٓ)الخيػػػاؿ، ككسػػػيمة مػػف كسػػػائؿ التعبيػػػرلػػػكاف ا مػػػف أاعتبارىػػا لكنػػػ

ال تخػػرج عػػف االحكػػاـ نيػػا أتعمػػيبلت القزكينػػي كالقػػدماء لمببلغػػة كالمجػػاز كالكنايػػة، الخػػكلي، 
الػػدكتكر  يػػرل ،كبالمقابػػؿ ،(ِٕٓ)القضػػائية، كانيػػـ يعػػكدكف الػػى االسػػتدالؿ كالػػتبلـز كاالنفكػػاؾ

امكانيػػة كجػػكد فائػػدة فػػي مػػكازاة  بػػيف التقنيػة كالتطػػكر،رجػاء عيػػد فػػي دراسػػتو لفمسػػفة الببلغػػة 
ننػا نسػتطيع اف نجػد فػي االمثمػة التػي يػذكرىا الببلغيػكف ػ كىػػـ كىػي ا ،كثػرة تمػؾ التقسػيمات

اثبػػػات صػػػفة بكاسػػػطة دليػػػؿ، اك انيػػػا كنايػػػة عػػػف خػػػر ػ اكثػػػر مػػػف آيتكارثكنيػػػا كاحػػػدا بعػػػد 
الػدكتكر محمػد  يػدرؾ ، ك(ِٖٓ)ومكصكؼ، اك كناية عف نسبة، كما يذكر السػكاكي كمػف كليػ

خػػرل، ألػػى حمقػػة اكلػػى تػػؤدم إبانػػو  ؛معرفػػة المصػػطمح الببلغػػي اىميػػة بركػػات ابػػك حمػػدم،
ىػذا التشػكيؿ الببلغػي  عماؿبعث الحركػة النفسػية كالمػذة كالمتعػة مػف خػبلؿ اسػتىي  مف ثـٌ ك 

اف المصػػػػطمحات الببلغيػػػػة ليػػػػا كظيفػػػػة فػػػػي تقػػػػديـ الفنػػػػكف االدبيػػػػة  فضػػػػبل عػػػػفدكف غيػػػػره، 
المستحدثة، مثؿ القصػة كالركايػة؛ لمػا تحممػو ىػذه المصػطمحات مػف قيمػة نفسػية، كلحظػات 

مػف كتػابي  القزكينػي  انطػبلؽ اففػي ، رأم الدكتكر شكرم المبخكت كلعؿ في ،(ِٗٓ)فكرية 
جممػػة مػػف القضػػايا التػػي لعمػػى كجػػو مػػف الكجػػكه  ة، اسػػتعادالجرجػػاني، كمػػف كتػػاب السػػكاكي

عمػى اتيػاـ االسػتاذ  ارد .تتصؿ باالستدالؿ بالمعنى عمى المعنػى كبالمبلزمػات بػيف المعػاني
                                                             

 .َُٔ، ُٗٓ/ ٓ. ينظر: االيضاح:  (ِِٓ)
 .ُِٔ/ ٓ. ينظر: االيضاح:  (ِّٓ)
 .ُٕٓ/ ٓ: لمصدر نفسو. ينظر: ا (ِْٓ)
 .ُْٗ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص:  (ِٓٓ)
 .ُْٓ: المصدر نفسو. ينظر:  (ِٔٓ)
 .ُٖٗ.  ينظر: مناىج تجديد، اميف الخكلي:  (ِٕٓ)
 .ِِْ. ينظر: فمسفة الببلغة بيف التقنية كالتطكر:  (ِٖٓ)
 .ُٖٗ . ينظر: فصكؿ في الببلغة: (ِٗٓ)



نيمػػػػا أالقضػػػػائية، ك  األحكػػػػاـنيػػػػا ال تخػػػػرج عػػػػف  أالخػػػػكلي لتعمػػػػيبلت السػػػػكاكي كالقزكينػػػػي، ب
كػف الببلغيػيف، مػف تحميػؿ البنيػة تم ىميػةأو إلدراكػيستعمبلف االستدالؿ كالػتبلـز كاالنفكػاؾ؛ 

كتكسػػيعيـ لمػػزـك حتػػى يشػػمؿ  ،مداللػػة العقميػػةل ىـتصػػكر  المزكميػػة لكجػػكه البيػػاف؛ حػػيف اسػػتقاـ
كىػػػك تحميػػػؿ قػػػائـ عمػػػى النظػػػر فػػػي مختمػػػؼ العبلقػػػات المػػػزـك غيػػػر البػػػيف كالمػػػزـك العرفػػػي، 

، كمػػا بينيمػػا مػػف كسػػائط. كليػػذه العبلقػػات  المختمفػػة دكر فػػي الممكنػػة بػػيف الممػػزـك كالػػبلـز
، (َّٓ)ه عممػا يبحػث فػي مراتػب كضػكح الداللػة عمػى المعنػىعدٌ تجسيد مكضكع عمـ البياف، ب

في انو يمكػف انطبلقػا مػف مفيػـك البنيػة المزكميػة، تعميػؽ التحميػؿ؛ السػتيعاب مػا  أكافقوكانا 
يطرح اليـك مف قضايا ببلغية حديثػة مػف قبيػؿ تصػنيؼ الكجػكه الببلغيػة اك تحميػؿ اصػناؼ 

،ك)تػػػػداكليتيا(، كمػػػػػف قبيػػػػؿ قػػػػػكانيف الخطػػػػاب كحكمػػػػػو، نحكىا()مػػػػف الخطػػػػػاب كالبحػػػػث فػػػػػي 
 . (ُّٓ)كالتحميؿ االستداللي لؤلقكاؿ

 ال د   ة لمم3
طمقػػو بعػػض الببلغيػػيف عمػػى جميػػع عمػػـك الببلغػػة لمػػا فػػي مباحثػػو أ البػػديع مصػػطمح

حسػف مػف أنػو أبحث القزكيني في البديع حد المحدثيف، أصؼ ك ك  ،(ِّٓ)مف الركعة كاالبداع
مػػات صػػاحب المفتػػاح ىػػذا الفػػف كاحالػػو جمػػبل ال ركح أ، فقػػد رأينػػا كيػػؼ (ّّٓ)بحػث السػػكاكي

كػػػاف اكؿ مػػػف سػػػمى البحػػػكث التػػػي تخػػػص  كالسػػػكاكي، (ّْٓ)فييػػػا كعبػػػارات ال تػػػكحي بشػػػيء
كجػػكه مخصكصػة كثيػرا مػػا يصػار الييػػا لقصػد تحسػػيف )كىػػي عنػده  ،(ّٓٓ)البػديع )محسػنات(

كقسػػـ راجػػع الػػى  ،بػػديعا، كجعميػػا قسػػميف قسػػـ راجػػع الػػى المعنػػى، كلػػـ يسػػميا (ّٔٓ)الكػػبلـ(
امػػا اكؿ مػػف اطمػػؽ مصػػطمح البػػديع عمػػى تمػػؾ المحسػػنات فيػػك بػػدر الػػديف بػػػف ؛ (ّٕٓ)المفػػظ

                                                             
 .ُُٕ. ينظر: االستدالؿ الببلغي، د. شكرم المبخكت:  (َّٓ)
 .ُُٕ. ينظر: االستدالؿ الببلغي: (ُّٓ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                            ِْػ ّ. ينظر: بغية االيضاح ، عبد المتعاؿ الصعيدم:  (ِّٓ)
 . ِّٖ. ينظر: الببلغة عند السكاكي:  (ّّٓ)
 .ِّٖ. ينظر: الببلغة عند السكاكي:  (ّْٓ)
 .ْٕ. ينظر: الببلغة العربية، احمد مطمكب:  (ّٓٓ)
 .َٔٔ. المفتاح:  (ّٔٓ)
 .َٔٔ. ينظر: المفتاح:  (ّٕٓ)



الثالػث مػف  ا القزكيني فقػد جعػؿ البػديع الفػفٌ مٌ أ ،(ّٖٓ))معرفة تكابع الفصاحة(ػمالؾ، كعرفو ب
 .(ّٗٓ)فنكف الببلغة، كبذلؾ يككف اكؿ مف بنى الببلغة عمى ثبلثة فنكف

التػي بمغػت عنػده  ،سػماه بالمحسػناتألػـ يقػؼ القزكينػي عنػد تقسػيمات السػكاكي لمػا 
كمػف المفظػي سػبعة انػكاع،  مػف البػديع المعنػكم، ، كانما زادىا الى ثبلثيف نكعاالعشريف نكعا

، كمػػا انػػو خالفػػو فػػي (َْٓ)نكاعػػا اخػػرلأمػػكرا ممحقػػة بيػػا تصػػمح اف تكػػكف يػػا أئفػػي اثنا كذكػػر
كقػػد تكسػػع ، (ُْٓ)سػػماه القزكيني)التكريػػة( مػػثبل عنػػد السػػكاكي فاإلييػػاـبعػػض ىػػذه االنػػكاع، 

كاسػراؼ فػي الصػنعة،  الخطيب في بحثو كاكثر مف االمثمة كقسػميا تقسػيما لػيس فيػو تكمػؼ
ثنكا عمى القزكيني في ىػذا كفنكنيا المختمفة أ يف في الببلغةحتى اف بعض الباحثيف المحدث

اس:)كبمقارنػة مػا كتػب عػف الجنػاس الستاذ عمي الجنػدم متحػدثا عػف الجنالمضمار، فقاؿ ا
كانعاـ النظر فيما كرد منو في الشعر يتبيف اف تقسيـ الخطيب احمد ىذه التقسػيمات جميعػا 

ىػػػك المعتمػػػد حتػػػى االف فػػػي مػػػا جػػػاء بػػػو القزكينػػػي يبػػػدك اف ك  ،(ِْٓ)(كابعػػػدىا عػػػف االسػػػراؼ
 .(ّْٓ)دراستنا لمبديع

ىػػك عمػػـ يعػػرؼ بػػو كجػػكه تحسػػيف الكػػبلـ بعػػد رعايػػة تطبيقػػو )كالبػػديع عنػػد القزكينػػي:
 .(ْْٓ)(عمى مقتضى الحاؿ، ككضكح الداللة

رب يرجع الى المعنى، كضرب يرجع الى المفظ، كيبدك انو ضكىذه الكجكه ضرباف: 
المفظيػة؛ ربمػػا العتقػاده بػػاف المعنػى ىػػك المقصػػكد  قػدـ الكػػبلـ عػف المحسػػنات المعنكيػة قبػػؿ

كفنػكف البػديع المعنػكم كمػا كردت عنػد القزكينػي ىػي: ، (ْٓٓ)االصمي، كالمفظ تابع كقالب لػو
التكريػة، ك الرجػكع، ك العكػس، ك المزاكجػة، ك المشػاكمة، ك االرصػاد، ك مراعػاة النظيػر، ك المطابقة، 

الجمػػع مػػع ك الجمػػع مػػع التفريػػؽ، ك التقسػػيـ، ك التفريػػؽ، ك الجمػػع، ك ، المػػؼ كالنشػػرك االسػػتخداـ، ك 
حسػػػػف ك المبالغػػػػة، المػػػػذىب الكبلمػػػػي، ك  التجريػػػػد،ك الجمػػػػع مػػػػع التفريػػػػؽ كالتقسػػػػيـ، ك التقسػػػػيـ، 
تأكيػػد الػػذـ بمػػا يشػػبو المػػدح، االسػػتتباع، ك تأكيػػد المػػدح بمػػا يشػػبو الػػذـ، ك التفريػػع، ك التعميػػؿ، 

                                                             
 .ٕٓ. ينظر: المصباح في عمـ المعاني كالبياف كالبديع، بدر الديف بف مالؾ:  (ّٖٓ)
 .ُّٖعند بياء الديف السبكي:  ، كالصكرة الببلغيةُُٓ: المصدر نفسو. ينظر:  (ّٗٓ)
 . ّْبديع، محمد عبد القادر حسيف:. ينظر: فف ال (َْٓ)
 . َّٗ. ينظر: تاريخ الببلغة العربية:  (ُْٓ)
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كيبػػدك ، االطػػرادك لقػػكؿ بالمكجػب، اك تجاىػػؿ العػارؼ، ك اليػػزؿ الػذم يػػراد بػو الجػػد، ك التكجيػو، ك 
 ،(ْٔٓ)اف التحسيف كما يبدك في عمـ البديع الػذم كرثنػاه عػف السػكاكي، ينبنػي عمػى محػكريف

ككػػؿ محػػكر منيمػػا يضػػـ طائفػػة مػػػف العبلقػػات. فػػالمحكر االكؿ محػػكر العبلقػػات الكفاقيػػػة؛ 
، كتضػػـ العبلقػات الكفاقيػػة عػػددا مػػف المحسػػنات التػػي (ْٕٓ)كالثػاني محػػكر العبلقػػات العناديػػة

تسػػػعى الػػػى التجػػػانس، كالمشػػػػاكمة كالمزاكجػػػة كاالرصػػػاد كمراعػػػػاة النظيػػػر كالقػػػكؿ بالمكجػػػػب 
كاالستطراد كاالستتباع كحسف التعميؿ كرد العجز عمى الصدر كالتشطير كالتصريع كالجناس 

ال يمػػػـز كالسػػػجع كالترتيػػػب كالجمػػػع كالمكازنػػػة كالتشػػػريع كالتجريػػػد كتشػػػابو االطػػػراؼ كلػػػزـك مػػػا
كالزيػػادة كالمبالغػػة. كامػػا العبلقػػات العناديػػة فمػػدارىا عمػػى التنػػافر كالتخػػالؼ، كذلػػؾ كالطبػػاؽ 

الػذـ بمػا  كتأكيػدكالمقابمة كاالستخداـ كالتكريػة كالعكػس كالرجػكع كتأكيػد المػدح بمػا يشػبو الػذـ 
 .(ْٖٓ)كالمؼ كالنشر المشكش كالقمب كالتكجيو .... يشبو المدح
لػى سػػبعة إا فنػكف البػػديع المفظػي فػذكر السػػكاكي منيػا سػػتة انػكاع زادىػا القزكينػػي ٌمػأ
ناس، كرد العجز عمى الصدر، كالسػجع، كالقمػب كالمكازنػة، كالتشػريع، كلػزـك مػا ال جىي: ال

 .(ْٗٓ)يمـز
قػػػاـ القزكينػػػي بختػػػاـ الكػػػبلـ عػػػف البػػػديع بفصػػػميف نقػػػدييف، كىمػػػا فصػػػؿ السػػػرقات  ثػػػـٌ 

عمػى كػكف  ، بنػاءن (َٓٓ)ت نػكعيف: ظػاىر كغيػر ظػاىركجعػؿ السػرقا الشعرية كما يتصؿ بيا،
، فػػػػػبل يكػػػػػكف سػػػػػرقة؛ لتقػػػػػرره فػػػػػي العقػػػػػكؿ  االكػػػػػبلـ متفقػػػػػ عميػػػػػو فػػػػػي الغػػػػػرض عمػػػػػى العمػػػػػـك

سػماه أحػد ، كىػك مػا أبفكػر كال يصػؿ اليػو كػؿ ال إكككف الكػبلـ ممػا ال ينػاؿ ، (ُٓٓ)كالعادات
 سرقة ايضا. ) االختصاص كالسبؽ( كال يعدٌ ػالقزكيني ب

لفظا عذب أكالثاني لممكاضع التي ينبغي لممتكمـ في نظره اف يتأنؽ فييا حتى تككف 
ممػا شػبب  اكؿ مػا يقػرع السػمع، كالػتخمص ألنػوكاحسػف سػبكا كاصػح معنػى، كىػي االبتػداء، 

اخر  ألنوالكبلـ بو مف نسيب اك غيره الى المقصكد، مع رعاية المبلئمة بينيما، كاالنتياء، 
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، الػذم انفػرد فيػو عػف ىػذا ككصػؼ عمػؿ القزكينػي. (ِٓٓ)ما يعيو السامع كيرتسـ في النفس.
 لػػػؤلدبكتػػػذكؽ  رىػػػاؼ حسػػػيٌ إبانػػػو التفاتػػػة حسػػػنة منػػػو تشػػػير الػػػى مػػػا رزقػػػو مػػػف  السػػػكاكي،

 . (ّٓٓ)ساليبوأك 
ًولادللوثًاأل

ًادمدراؽاتًاحملدثنيًعؾىًاخلطقبً

ًيفًعؾؿيًاؾلقانًواؾلدقع

ًتوركة

يحتؿ مكانة مميزة في مختمؼ الدراسات  كاف كلما يزؿ عمـ البياف
عمى اختبلؼ اتجاىاتيا، فقد سار البحث البياني في الزمف كتناقمتو أقبلـ 

صمة البياف  ، كبسبب(ْٓٓ)العمماء كاالدباء كالنقاد عمى حسب تصكرىـ معناه
في البداية بالفٌف األدبي الذم نزؿ بو الكتاب العزيز صارت نكاحيو ال تكاد 
تحصر؛ لصمتو بالمغة، كالنحك، كالمنطؽ؛ كنتيجة لذلؾ ظيرت دراسات 
اختمفت تبعا لتمؾ النكاحي مف المعرفة؛ فالدافع في بداية األمر كاف دينيا ثـ 

 تدرجت بو المراحؿ ليشمؿ جميع فنكف االدب.

انتيى البياف الى تعريفو بالعمـ الذم يعرؼ بو إيراد المعنى الكاحد 
، كىك تعريؼ القزكيني، كىك بيذا (ٓٓٓ)بطرؽ مختمفة في كضكح الداللة عميو
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المفيـك الذم حده بو عمماء البياف يختمؼ عف )عمـ المعاني( الذم يبحث 
، كما في بناء الجمؿ كتنسيؽ أجزائيا تنسيقا يطابؽ مقتضى حاؿ الكبلـ 

يختمؼ عف )عمـ البديع( الذم يبحث في كجكه تحسيف الكبلـ بعد رعاية 
، كبالمعطيات التي تكفرىا العمـك الثبلثة مع (ٔٓٓ)المطابقة ككضكح الداللة

ما جاء  بحسب بعضيا يمكف تحديد مميزات النص االدبي كمدل ببلغتو،
عف العمماء في تقسيـ الببلغة الى ىذه العمـك الثبلثة، اال اف عمـ )البياف( 
في الكقت المعاصر أصبح منظكرا اليو بصكرة مختمفة، كظيرت دراسات 
منيا مف عدت )عمـ البياف( االساس في ببلغة العرب، بؿ ىك الببلغة 

لمسند كالمسند اليو بعينيا، كال حاجة بنا الى االحتكاـ الى تفصيبلت احكاؿ ا
في عمـ المعاني، كدراسة االسس السميمة التي تنماز بيا لغة القرآف 
كالمجاز كالتشبيو كاالستعارة، كالكناية كالرمز كالتعريض، بكصفيا اركانا اذا 

،كمنيا مف فيـ اف طرح (ٕٓٓ)فقدىا النص لـ يعد نصا ببلغيا يعتد بو
مف فيـ  اكالبديع ليس منطمقالببلغييف لتعريفات محددة لمبياف كالمعاني 

انفصالي، كانيـ لـ يعتقدكا في قياـ كؿ عمـ بذاتو،  كاستقبللو عف سكاه، بؿ 
اف حركتيـ االدراكية كانت بكعي عميؽ بكحدة ىذه المباحث، فبيف المعاني 

، كما زالت (ٖٓٓ)عمـك كخصكص، فالمعاني كالمفرد، كالبياف كالمركب
ظر الى عمـك الببلغة كؿ حسب تكجيو الدراسات تنحى مناحو مختمفة في الن
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كتأثره الفكرم، كقد درست مجمكعة مف استدراكات المحدثيف عمى القزكيني 
 في مسائؿ البياف، عٌمي أطمع عمى ما ينفعني في دراستي ىذه.

ً

ًادمدراؽاتًاحملدثنيًعؾىًاؾؼزوقينًيفًعؾمًاؾلقان

ًاالدمدراكًاالول

ًتعرقفًاؾمشلقهيفً

في  آلخرعرؼ القزكيني التشبيو بأنو الداللة عمى مشاركة امر 
ما  ىنا، كالمصطمح عميو في عمـ البياف، التشبيوب كعنده المراد ،(ٗٓٓ)معنى

لـ يكف عمى كجو االستعارة التحقيقية كال االستعارة بالكناية، كال 
ف بأ ىذا التعريؼ عمي استدرؾ الدكتكر بسيكني عبد الفتاحك  ،(َٔٓ)التجريد

التعريؼ بككف الداللة ليست عمى كجو االستعارة  ىذاد قزكيني قد قيٌ ال
؛ الف (ُٔٓ)ال عبرة بيذا القيد وأنرأل التحقيقية كال المكنية كال التجريد ... ك 

االستعارتيف التحقيقية نحك: رأيت بحرا في المسجد، كالمكنية نحك: لعبت بنا 
في تجاىمو حتى كأنو لـ يد الزماف، مبنيتاف عمى تناسي التشبيو كالمبالغة 

مخرج  (ادكات التشبيو )بإحدلف قكلنا في التعريؼ:أ رل ايضاكي، يكف
كقاتؿ )، (جاءني محمد كعمي)لياتيف االستعارتيف كيخرج ايضا نحك قكلنا:
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في معنى  آلخرمر أكغير ذلؾ مف الصيغ الدالة عمى مشاركة ( زيد عمرا
 اف فيك التجريد كاما كلكف بطرؽ اخرل كليس عف طريؽ ادكات التشبيو ،

 كماليا في مبالغة الصفة تمؾ في مثمو اخر اامر  صفة ذم امر مف ينتزع
 بو لتسألف فبلنا سألت لئف:)كقكلنا( حميـ صديؽ فبلف مف لي: )نحك فيو

 التشبيو مف خركجو اف المستدرؾ فرأم ، ِٔٓ(اسدا زيد مف لقيت) ،(البحر
 المثاليف في كما بالتشبيو ينبئ كجو عمى يكف لـ اذا بؿ االطبلؽ عمى ليس
ف الدكتكر أكيبدك ىنا  منو، اخراجو يمكف كال فيو داخؿ فيك كالثالث الثاني

في شرحو تمخيص المفتاح  ،عبد الفتاح يستدرؾ ايضا عمى السعد التفتازاني
، لكف تعريؼ الخطيب لمتشبيو سبقو باالعتراض عمىكالذم  (ّٔٓ)المطكؿ

التقييد، بؿ كاف استدراؾ التفتازاني ليس فيما يخص اقتراح بسيكني بعدـ 
 ، كغير كاؼو ألنو يرل أنو ناقص باقتراح زيادة في التعريؼ مع كجكد التقييد؛
ىك الداللة عمى مشاركة امر )بالمراد، كاعاد تعريؼ القزكيني لو بقكلو:

ألخر في معنى، ال عمى كجو االستعارة التحقيقية، كال االستعارة بالكناية 
ف يزاد فيو قكلنا: بالكاؼ كنحكه لفظا اك تقديرا ليخرج أي كالتجريد, كينبغ

 .(ْٔٓ) (...(جاءني زيد كعمرك)، ك(قاتؿ زيد عمرا)نحك: 

كيظير أف السعد حيف استدرؾ عمى تعريؼ القزكيني لمتشبيو قد 
القى اعتراضات؛ اذ لـ يكافؽ عمماء الببلغة عمى نقده كأيدكا الخطيب؛ ألف 
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يدؿ صراحة عمى ثبكت المجيء لكؿ كاحد منيما قكلنا:)جاءني زيد كعمرك( 
، كيمـز مف ذلؾ مشاركة احدىما لآلخر في المجيء؛ فالمتكمـ اف لـ يقصد 
، لـ يدؿ بو المخاطب عمى مشاركة امر ألمر في  بو ىذا المعنى البلـز

عمى ما ذكره السعد مف معنى   يندرج في التفسير المذككر بناءن معنى ، فبل
تصكر إال فيما قصده المتكمـ ، كاف قصد بو، لـ يضر الداللة، فانو ال ي

اندراجو فيو؛ ألنو بمعنى:) شارؾ زيد عمرا في المجيء اك تشاركا فيو(؛ 
 ،(ٓٔٓ)فيككف تشبييا لغةن 

ىناؾ فريؽ آخر يرل أف ارادة التشبيو في االمثمة المذككرة، ال يعد 
، كالتشبيو (ٔٔٓ)وتشبييا، بؿ انيا تدؿ عمى التشابو، كفرؽ بيف التشبيو كالتشاب

، ىك: إلحاؽ المشبو بالمشبو بو في ابرز د.يكسؼ ابك العدكسكما عرفو 
، كقد عرؼ (ٕٔٓ)صفاتو الظاىرة كيككف المشبو بو اقكل كاشير مف المشبو

التشابو عمى انو: التساكم بيف شيئيف اشتركا في صفة، دكف اف تككف 
فعؿ الداؿ عمى الحداىما زيادة عف االخرل، كلذلؾ يشترط فيو اف يككف ال

التشابو الزما، ليؤكد التسكية بيف االمريف... كيؤدم التشابو بمفظ تشابو 
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كتماثؿ كتشاكؿ كتساكل كتضارع، ككذلؾ قكلؾ في امريف: كبلىما سكاء، 
 .(ٖٔٓ)كال يؤدل بما كاف لو فاعؿ كمفعكؿ بو مثؿ شابو كساكل

كبيذا نقؼ أماـ ثبلثة آراء،  تصدت لتعريؼ التشبيو ىي: رأم 
القزكيني، الذم يرل باف التشبيو اصطبلحا، ىك: الداللة عمى مشاركة امر 
آلخر في معنى، ما لـ يكف عمى كجو االستعارة التحقيقية، نحك: رأيت بحرا 
في المسجد، كال االستعارة بالكناية، نحك: لعبت بنا يد الزماف، كال التجريد، 

ي عمـ البياف. ف نحك: لقيت مف زيد اسدا كاشار الى انو المصطمح عميو
يرل عدـ التقييد في تعريؼ التشبيو،  كرأم لمدكتكر يكسؼ ابك العدكس

بككنو ال عمى كجو االستعارة التحقيقية، كال المكنية، كال التجريد؛ الف 
االكليتيف مبنيتاف عمى تناسي التشبيو اساسا، فبل داعي الى استثنائيما مف 

شبييا كىك رأم بسيكني، كرأم التعريؼ مف االساس، كال يرل في التجريد ت
) بالكاؼ كنحكه( اليو، حتى ال يعد :يقترح بقاء التعريؼ مع اضافة قكلنا

قكلنا مثؿ:)قاتؿ زيد عمرا(، كنحكىا تشبييا كىك رأم التفتازاني، كرأم آخر 
يرل  أف ال ضير في أف نعد قكلنا:)جاءني زيد كعمرك(، تشبييا اذا كاف 

عمى انو تشبيو لغكم كىك رأم السيد الشريؼ  في نية المتكمـ قصد التشبيو،
في حاشيتو عمى المطكؿ، كفريؽ اعترض عمى ككف قكلنا:)جاءني زيد 
كعمرك(، كقكلنا:) قاتؿ زيد عمرا( مف التشبيو، بؿ ىي مف التشابو كأكجدكا 
فرقا بينيما، كالباحث يرجح التعريؼ الذم جاء بمنظكر مستأنؼ مف أحد 

بيو، كالذم عرفو بػ: الحاؽ المشبو بالمشبو بو المحدثيف عمى تعريؼ التش
                                                             

 .ٖٕ. ينظر: المصدر نفسو: ( ٖٔٓ)



؛ (ٗٔٓ)في ابرز صفاتو الظاىرة، كيككف المشبو بو اقكل كاشير مف المشبو
ألف )المشاركة بيف امريف( التي قاؿ بيا البعض بما فييـ القزكيني ليست 
فيصبل في تحديد التشبيو، كىي غير )التشابو( الذم يككف في الصفات لذا 

)عمي كاألسد( فذلؾ يعني التشابو في :بينيما، فمك قمناينبغي التمييز 
الصفات، لكف لك قمنا: )جاء عمي كعمرك( فذلؾ يعني اف زيدا كعمي تشاركا 
في )فعؿ المجيء(، كليس بالصفة القارة في كؿ مف الطرفيف، كما في 
صفة)القكة( في االسد، كىي غالبة فيو، كالتي شبينا بيا )عمي( في 

ى لك قرر العمماء الذيف اعترضكا عمى نظر التفتازاني الشجاعة. كىنا حت
في تعريؼ القزكيني لمتشبيو، اف )ثبكت المجيء( لزيد كعمر يخكليما اف 
يككنا متشاركيف مع بعضيما في صفة المجيء اذا نكم كجكد التشبيو، كىي 
صفة ناتجة عف )فعؿ يمكف تغيره كتجدده، بما في االفعاؿ مف صفة 

ماء(، كما اسمفت ىذا يختمؼ عف الصفة التي قٌرت في التغير، بعكس االس
اطة اداة سشيء كقكيت فيو حتى امكف تشبيو شيء اقؿ منيا بالقكة بيا بك 

 تشبيو معينة. 

 

 

 

 
                                                             

 .ٖٕستعارة منظكر مستأنؼ: .ينظر: التشبيو كاال( ٗٔٓ)



 

 

 

 

 

ًاالدمدراكًاؾناـي

ًوجهًاؾشلهًاحلييًيفًً

أكضح القزكيني بأف كجو الشبو ىك المعنى الذم يشترؾ فيو الطرفاف 
كاف التخييؿ ال يمكف كجكده في المشبو بو اال عمى  ،(َٕٓ)تحقيقا أك تخييبل 

 :ُٕٓتأكيؿ كما في قكؿ التنكخي

 (ِٕٓ)ككأٌف النجـك بيف دجاىا       سنفه الح بينييف ابتداعي 

 

 (ّٕٓ) چٻ  پ  پ  پ  پٹ   چ كعمييما قكلو تعالى:

                                                             

 . ِِ/ْ. االيضاح:( َٕٓ)
 .ِٖٗ/ُ( كفي اليتيمة انو ألبي طالب الرقي، ُٕٓ)
، كينظر: انكار الربيع في ْٓ/ِىػ(: ّْٖ. ينظر: الفرج بعدة الشدة، القاضي التنكخي)ت( ِٕٓ)

 .ََْ/ُانكاع البديع، ابف معصكـ المدني: 
 .ِٕٓالبقرة:  .( ّٕٓ)



أما الدكتكر بسيكني عبد الفتاح فقد أكضح أنو يجكز إدراؾ الحسي 
التخييؿ كالتأكيؿ، عمما اف القزكيني قد اكجب  مف غير الحسي عف طريؽ

، ففي قكؿ الشاعر ابف (ْٕٓ)انتزاع كجو الشبو الحسي اال مف طرفيف مفرديف
 بابؾ: 

 (ٕٓٓ)كأرض كأخبلؽ الكراـ قطعتيا    كقد كحؿ الميؿ السماؾ فأبصرا

كمف خبلؿ مقارنة شرح البيتيف لدل القزكيني كلدل الدكتكر عبد 
كجو الشبو في البيت السابؽ،  ظير اف الخطيب القزكيني قد عدٌ  الفتاح

، (ٕٔٓ))تخييمي(، بينما عد عبد الفتاح كجو الشبو في نفس البيت)حسيا(
كبذلؾ اكضح لنا اف كجو الشبو المفرد الحسي ينتزع في الغالب مف طرفيف 
حسييف كقد ينتزع مف طرؼ عقمي عمى جية التأكيؿ كالتخييؿ. كيتحتـ اف 

، كبسيكني يرل اف المشبو في البيت (ٕٕٓ)انتزاعو مف طرفيف مفرديفيككف 
حسي كىك االرض كالمشبية بو: مفرد عقمي كىك اخبلؽ الكراـ، كقد جمع 
بينيما الشاعر في كجو شبو حسي كىك: )السعة اك االمتداد كاالنبساط(، 
كلكف ىذا الكجو مكجكد في المشبو الحسي عمى جية التحقيؽ كمكجكد في 

بو العقمي عمى طريؽ التخييؿ كالتأكيؿ، عمى تقدير اف صفة)السعة  المشبو
أك االنبساط( لك كاف ممكف ادراكيا ألدركت بحاسة البصر، كىي نفسيا 

                                                             

 . ّٓ،  ّْ/ ْ. ينظر: االيضاح:( ْٕٓ)
 .ٖٓ.ينظر: بغية االيضاح: ( ٕٓٓ)
 . ْٗ. ينظر: عمـ البياف ، دراسة تحميمية لمسائؿ البياف:( ٕٔٓ)
 .ْٗ. ينظر: المصدر نفسو: ( ٕٕٓ)



الحاسة التي ادركت المشبو ) االرض(، كبيذه العبلقة بيف الطرفيف كىي 
عبلقة )تشابو حاستي االدراؾ( بالنتيجة، كالتي يمكف اف نسمييا )حسية( 

ستطيع اف نبرر تجكيز البسيكني باف كجو الشبو في ىذا البيت )حسي(، ن
ال كما عده القزكيني )تخييمي( كجكبا؛ لمجرد ككف احد طرفي التشبيو 
عقمي، ككاف امتناع ذلؾ عند القزكيني؛ المتناع اف يدرؾ بالحس مف غير 

 ، كالباحثة ترجح رأم القزكيني لسببيف: (ٖٕٓ)الحسي شيء

المحدثيف يستنكر قضية التأكيبلت، كتمطيط المعنى  االكؿ ػ اف اكثر
بناء عمى غير ما يمنحو المفظ مف معطيات. كافتراض ادراؾ صفة السعة 
كاالنبساط بالحس، لك كاف ممكنا إدراكيا كما يمكف إدراؾ سعة االرض 
بنفس الحاسة، ال يمنحنا فنية كببلغة أكثر مما منحو لنا البيت بما فيو مف 

 .ٕٗٓكجو شبو)تخييمي( كما قاؿ بو القزكينيتشبيو كبكجكد 

الثاني ػ اف المتأمؿ لمبيت الشعرم السابؽ؛ ليدرؾ ما فيو مف تشبيو  
كيحاكؿ اكتشاؼ كجو الشبو فيو، سيمٌر بحالة مف االختبار النفسي في 

)العقؿ(، بمعنى انو لك اراد ادراؾ كجو الشبو) السعة  بكساطةحكاسو، 
كاالنبساط(، الستشعر تمؾ الصفة كما تتركو في النفس مف راحة تبعا لمسعة 

)العقؿ( الذم يجند الذاكرة  بكساطةتخيؿ ذلؾ االحساس  بكساطةكاالنبساط، 
لتعرض لمحكاس صكرة االشياء كما تثيره مف انطباعات مخزكنة، كنفس 

لنسبة لئلحساس بضيؽ المساحة كما تتركو مف اثر في النفس، الشيء با
                                                             

 . ُٓٗ، كمختصر المعاني: ْْ/ ْ. ينظر: االيضاح: ( ٖٕٓ)
 .ّْٓ/ِمج ( ينظر: االيضاح، ٕٗٓ)



فبدرؾ بالعقؿ ايضا، كىذا ما اراده القزكيني، بقكلو: فاف االخبلؽ لما كانت 
تكصؼ بالسعة كالضيؽ تشبييا ليا باألماكف الكاسعة كالضيقة، تخيؿ 
اخبلؽ الكراـ شيئا لو سعة، كجعميا اصبل فييا فشبو االرض الكاسعة 

 االتصاؿ: ىدفيف تخدـ اداة فالمغة ليا عبلقة بالتفكير فيي؛ (َٖٓ)بيا
، كىذا التفكير (ُٖٓ)ألفكارنا( الذىني) الداخمي كالتمثيؿ( الناس مع) الخارجي

ىك ما يمنحو لنا العقؿ؛ فيجعمنا نتخيؿ السعة كاالنبساط كاالمتداد في 
 االرض كما ىك انبساط كسعة أخبلؽ الكراـ.

ًاالدمدراكًاؾناؾث

ًيفًاالدمعارةًادلؽـقةًً

كاف مف بيف ما استدركو الدكتكر شكقي ضيؼ عمى الخطيب 
القزكيني، إف الخطيب قد ذكر انكار السكاكي لممجاز العقمي، كذىابو الى 

، كاف الخطيب قد حاكؿ ىدـ رأم (ِٖٓ)انو مف باب االستعارة بالكناية

                                                             

 .ّٓ/ ْ.  المصدر نفسو: ( َٖٓ)
، كفي ىذه الصفحات يكضح لنا ّٔ، كُُ. ينظر: المغة كالتفكير: حسف مرضي حسف: ( ُٖٓ)

الدكتكر حسف مرضي، كىك دكتكراه في عمـ المغكيات النفسية، جامعة باث بريطانيا، 
نظرية)فيجكتسكي( في أف المغة انعكاس لتفكيرنا الشخصي)الخطاب الداخمي(، التي تمعب دكرا 

رتبط جدليا بالتطكر االجتماعي، كاستندت اليو في ترجيح رأم اساسيا في تطكره العقمي الم
القزكيني في اف كجو الشبو في البيت السابؽ )تخييمي( يدرؾ بػ)العقؿ( الذم التفكير 

 الداخمي)الذىني( ألفكارنا. 
 . ٖٗ/ُ(. ينظر: االيضاح:ِٖٓ)



ستمـز اف ، مردىا الى اف ذلؾ ي(ّٖٓ)السكاكي بما أكرد عميو مف اشكاالت
يككف المراد بالربيع في قكليـ:)انبت الربيع البقؿ( الفاعؿ الحقيقي كاف يككف 

)چھ  هچ المراد بعيشة في قكلو تعالى
، صاحبيا، كاف يككف نحك نياره  (584

صائـ مف اضافة الشيء الى نفسو، كاف ال يككف امر فرعكف لياماف بالبناء 
القكؿ إف إف فأيضا لو، ك ليس (ٖٓٓ) چک  ک  ک  ک  چ في اآلية الكريمة:

مثؿ )نياره صائـ( ال تصٌح االضافة في نحك قكليـ: فبلف نياره صائـ كليمو 
قائـ، ألف المراد بالنيار عمى ىذا فبلف نفسو كاضافة الشيء الى نفسو ال 

 .(ٖٔٓ)تصح

يستدرؾ الدكتكر شكقي ضيؼ أف الخطيب القزكيني كأنما فاتو ما 
المستعار لو في االستعارة المكنية يراد بو مف اف )ذىب اليو السكاكي 

المجاز )ال تدؿ الكممة عنده في  :، كبعبارة اخرل(ٕٖٓ)(المستعار ادعاء
 . (ٖٖٓ)(العقمي في مثؿ بنى االمير المدينة عمى معناىا الحقيقي االصمي

أم أف االستعارة المكنية في مذىب السكاكي لفظ المشبو المستعمؿ 
ذكر الـز المشبو بو، فعيف العناية مثبل نقكؿ في المشبو بو ادعاء بقرينة 

فييا، شبيت العناية بحارس ذم عينيف كادعينا اف المشبو فرد مف افراد 
                                                             

 . َُِ/ُ. ينظر: المصدر نفسو: ( ّٖٓ)
 .ُِالحاقة:  .( ْٖٓ)
 .ّٔ( . غافر: ٖٓٓ)
 .َُِ/ ُ. ينظر: االيضاح: ( ٖٔٓ)
 . ّّٗ. الببلغة تطكر كتاريخ: ( ٕٖٓ)
 .ّّٗ.  الببلغة تطكر كتاريخ: ( ٖٖٓ)



المشبو بو، فصار المشبو بو فرديف: حقيقي كىك الحارس كادعائي كىك 
العناية المدعى انيا حارس، فنستعمؿ العناية الحقيقية في المشبو بو 

، ككذلؾ في (ٖٗٓ)ى إنيا حارس( كالعيف قرينة المكنيةاالدعائي)العناية المدع
قكليـ: أنبت الربيع البقؿ، ذكرت كممة الربيع كاريد منيا الفاعؿ المختار، 
كىك اهلل تعالى بقرينة نسبة االنبات اليو، كىك مف لكاـز المشبو بو، حيث 

ذكر شبو الربيع بالفاعؿ الحقيقي كادعى انو فرد مف افراده، ثـ افرد الربيع بال
مرادا بو الفاعؿ الحقيقي، بقرينة نسبة االنبات اليو، ألنو مف لكاـز الفاعؿ 

 . (َٗٓ)الحقيقي

اف مف يتابع ما كتبو الدكتكر شكقي ضيؼ عف ببلغة القزكيني في 
كتابو ) الببلغة تطكر كتاريخ( يرل انو كاف متعجبل في بحثو فييما ككأنو 

يقؼ عميو كقفة متأنية  كاف يضع في حسبانو اف القزكيني ال يستحؽ اف
كمنصفة، فيفرد لكؿ عمـ مف عمـك الببلغة عنده فقرة كاضحة كبعنكاف 
مميز، يبحث فييا نقاط االلتقاء كاالفتراؽ فييا بيف القزكيني كالسكاكي 
بصكرة محايدة كمتأنية، بدليؿ انو كضع القزكيني الى جانب ضياء الديف 

الديف بف مالؾ بف االثير، في كتابو)المثؿ السائر(، كبدر 
ككتابو)المصباح(، كالتنكخي محمد بف محمد كمصنفو)القريب في عمـ 
البياف(، كابف قيـ الجكزية كيحيى بف حمزة العمكم، جميعا تحت عنكاف 
)دراسات جانبية(، معمبل تسميتيا بذلؾ أف مصنفييا اما انحرفكا عف طريقة 

                                                             

 . َُِ/ٓ، ينظر: تعميؽ محمد عبد المنعـ خفاجي عمى االيضاح: ( ٖٗٓ)
 . ٕٗ، كاستدراكات السعد عمى الخطيب:  ٔٔ، كالمطكؿ:  ُٖٗ. ينظر: المفتاح: ( َٗٓ)



ما ساركا فييا دكف ترسميا ترسما دقيقا، ك  قد يترسمكنيا كلكف السكاكي، كا 
كتابتيـ فييا ال تعدك تمخيصات مبسطة دكف عناية كاسعة بعبد القاىر 

، كالنتيجة انو ذكر اف القزكيني قد دمج القكؿ في )المجاز (ُٗٓ)كالزمخشرم
العقمي( مع االسناد الخبرم، كتقسيمو عمى:)ابتدائي كطمبي كانكارم(، كانو 

المغكم في احكاؿ المسند  بيذا القياس كاف ينبغي عميو ادخاؿ المجاز
كالمسند اليو، دكف اف يبحث االسباب التي دعت القزكيني التباع ىذا 
المنيج، منيا اعتقاده اف المجاز العقمي يتعمؽ باإلسناد كالتركيب كما 

 ، بحسب(ِٗٓ)اكضحت في فصؿ المبلمح االسمكبية في ببلغة القزكيني
از المغكم؛ ألنو نظر اليو عممية التركيب، كانو لـ يمحؽ المج بكساطةتحققو 

بصفتو: )المفردة المستعممة في غير ما كضعت لو في اصطبلح بو 
، كقد تككف اسبابا عممية، (ّٗٓ)التخاطب عمى كجو يصح مع  عدـ ارادتو(

يمكف تفسيرىا بحاؿ مف االحكاؿ. كاسترسؿ الدكتكر ضيؼ يسرد ما قرأه في 
عمى السكاكي دكف أف كتاب التمخيص لمقزكيني، كيطرح اعتراض القزكيني 

يذكر حجج القزكيني كاممة، مثؿ قكلو: اف القزكيني حاكؿ اف ييدـ رأم 
السكاكي بما اكرده عميو مف اشكاالت ، مردىا الى اف ذلؾ يستمـز اف يككف 
المراد بالربيع في قكليـ )أنبت الربيع البقؿ( الفاعؿ الحقيقي، دكف اف يضع 

ذىب السكاكي، كاكضح اف في حسبانو اف ىناؾ مف تصدل إلبطاؿ م
االنبات الحقيقي في قكليـ ىذا يمتنع قيامو بالقادر االدعائي، كىك الربيع، 

                                                             

 .ُّْاريخ: . ينظر: الببلغة تطكر كت( ُٗٓ)
 . ينظر: الفصؿ الثالث مف ىذه الرسالة، مبحث النٌص.( ِٗٓ)
 ،ُِ/ ٓ. االيضاح: ( ّٗٓ)



كاف السكاكي سيصير سعيو حينئذ في نفي المجاز العقمي كنظمو في سمؾ 
 چھ  ه چ ، كاف يككف نحك قكلو تعالى:(ْٗٓ)االستعارة بالكناية ضائعا

صاحبيا دكف اف يذكر حجة القزكيني في اف المراد بالنيار عمى ىذا فبلف 
، كاف ال يككف امر فرعكف (ٓٗٓ)نفسو كاف اضافة الشيء الى نفسو ال تصح

ليس لو، دكف اف يبيف  چک  ک  ک  ک    چ لياماف بالبناء في اآلية الكريمة
نداء كاف اف القزكيني اكضح اف االمر بالبناء ال يككف لياماف مع اف ال

، كاالمر بعده لشخص آخر، فبل يصح اف يككف النداء لشخص (ٔٗٓ)لو
. فالقزكيني لك لـ يناقش آراء السكاكي في (ٕٗٓ)كاالمر بعده لشخص اخر

رده عميو، مناقشة عممية اكضحت كجية نظره؛ كاف مف الممكف اف نقكؿ 
يراد بو انو قد فاتو أف السكاكي أراد أف المستعار لو في االستعارة بالكناية 
 المستعار ادعاء، فيك كاف يعمـ مذىب السكاكي كلكنو رفضو بأدٌلة. 

كخبلصة اعتراض القزكيني أنو ال يجكز أف نجعؿ المنية في)انشبت 
المنية اظفارىا( بادعاء السبعية لممنية، كما ىك رأم السكاكي، الف االسناد 

ألنو نفى في ىذه الحالة سيككف مجازا عقميا، كىك مردكد عمى السكاكي؛ 
المجاز العقمي كنظمو في سمؾ االستعارة بالكناية، كنفس الدكتكر ضيؼ 

                                                             

 َِٖ، ك: حاشية الفنرم عمى المطكؿ: ِٖ. ينظر: استدراكات السعد عمى الخطيب: ( ْٗٓ)
 .َُِ/ ُ. ينظر: االيضاح: ( ٓٗٓ)
 .َُِ/ُ. ينظر: االيضاح: ( ٔٗٓ)
 .َٖالخطيب: . ينظر: استدراكات السعد عمى ( ٕٗٓ)



ختـ استدراكو عمى الخطيب القزكيني أف السكاكي عمى كؿ حاؿ قد أبعد 
 . (ٖٗٓ)في التأكؿ في ىذه المسألة

  

ًاالدمدراكًاؾرابع

ًتػرققًاخلطقبًاؾؼزوقينًبنيًاؾؽـاقةًواجملازًًًيفًًًًًًًًًًًًً

لغة: أف تتكمـ بالشيء كتريد غيره، يقاؿ كنيت بكذا عف كذا الكناية 
اذا تركت التصريح بو، فبابو، كنى يكني كرمى يرمي، ككرد كنا يكنك كدعا 

 .(ٗٗٓ)يدعك

يفصؿ الخطيب القكؿ في الكناية، فيعرفيا أنيا: لفظ اريد بو الـز 
م ، كقكلؾ)فبلف طكيؿ النجاد(؛ أ(ََٔ)معناه، مع جكاز إرادة معناه حينئذو 

طكيؿ القامة ك)فبلنة نؤـك الضحى( أم مرفية مخدكمة غير محتاجة الى 
 .َُٔالسعي بنفسيا في أمر المعاش

                                                             

 .ّّٗ. ينظر: الببلغة تطكر كتاريخ: ( ٖٗٓ)
 ) كنى(.ُّٓ/َِ. ينظر: تاج العركس ( ٗٗٓ)
 . ُٖٓ/ ٓ.ينظر: االيضاح: ( ََٔ)
 ، كالمصدر نفسو )نكـ(.ُّْ/ّ. ينظر: لساف العرب)نجد( ( َُٔ)



: بأف يترؾ المفظ المكضكع لممعنى د. بسيكني عبد الفتاحكقد عرفيا 
الذم يريد التحدث عنو كيمجأ الى لفظ آخر مكضكع لمعنى اخر تابع 

 .(َِٔ)لممعنى الذم يريده فيعبر بو عنو

فرؽ الخطيب بينيا كبيف المجاز مف جية إرادة المعنى الحقيقي كقد 
، (َّٔ)مع إرادة الـز ذلؾ المعنى الحقيقي كإرادة طكؿ النجاد مع طكؿ قامتو

فإف المجاز ينافي ذلؾ، فبل يصح في نحك قكلؾ: في الحماـ اسد، اف تريد 
معنى االسد مف غير تأكؿ؛ ألف المجاز قرينة معاندة إلرادة الحقيقة، 

، لكف القزكيني يثير اعتراضا (َْٔ)ممزـك معاند الشيء معاند لذلؾ الشيءك 
، كجعؿ  عمى السكاكي، الذم جعؿ الكناية انتقاال مف البلـز الى الممزـك

، كاعتراض الخطيب اف البلـز ما (َٓٔ)المجاز انتقاال مف الممزـك الى البلـز
، فيككف االن تقاؿ حينئذ مف لـ يكف ممزكما يمتنع اف ينتقؿ منو الى الممزـك

، كرد الدكتكر ضيؼ في مسألة تفريؽ الخطيب بيف (َٔٔ)الممزـك الى البلـز
، انيا  الكناية كالمجاز مف جية انتقاؿ مبنى الكناية بيف البلـز كالممزـك

، كيبدك اف (َٕٔ)مسألة اعتبارية كاف ينبغي اف ال يقؼ عندىا الخطيب
كمف المحدثيف مف فرؽ التفريؽ بيف الكناية كالمجاز قد اتخذ كجكىا عدة، 

                                                             

 . ُٗٗ.عمـ البياف، دراسة تحميمية لمسائؿ البياف: ( َِٔ)
 . ُٗٓ/ ٓ. ينظر: االيضاح: ىامش:( َّٔ)
 . َُٔػػ  ُٗٓ/  ٓ. المصدر نفسو: ( َْٔ)
 . َُٔ/ ٓ. االيضاح: ( َٓٔ)
 . َُٔ/ ٓ.المصدر نفسو: ( َٔٔ)
 . َّٓ. ينظر: الببلغة تطكر كتاريخ: ( َٕٔ)



بيف الكناية كالمجاز مف جية القرينة، اذ يدرس عبلقة الكناية التي 
المفظ في غير معناه الذم  ة الردؼ كالتبعية( كىي اف استعماؿيسمييا)عبلق

نييف: المعنى الكنائي الذم كضع لو ال يتـ اال عند كجكد عبلقة تربط المع
كني بو، كما ىك الحاؿ في  فيو المفظ، كالمعنى االصمي الذم استعمؿ
.ثـ يبحث الفرؽ بيف الكناية كالمجاز، اذ يرل باف اسمكب الكناية (َٖٔ)المجاز

يختمؼ عف اسمكب المجاز في اف اسمكب المجاز يشتمؿ عمى قرينة تمنع 
ؼ يطغى( مف ارادة المعنى االصمي لمفظ، فقكلنا: )عجبت مف الجيفة كي

االنساف بعد مكتو حيث اطمؽ  ما سيؤكؿ اليو مجاز مرسؿ عبلقتو: بحسب
لفظ )الجيفة( كأريد بيا االنساف الحي، كالقرينة اف الجيفة يستحيؿ اف 
تطغى، كتمؾ القرينة تمنع ارادة المعنى االصمي لمجيفة.. ككذلؾ االستعارة 

)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       چ  في قكلو تعالى
ڭ   چ  ، كفي قكلو تعالى (609

)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
القرينة فييما تمنع ارادة المعنى االصمي لمطغياف  (610

كتمنع ارادة المعنى الحقيقي لمذؿ، اما القرينة في اسمكب الكناية فإنيا ال 
تمنع ارادة المعنى االصمي لمفظ ففي الشكاىد المتقدمة ال تمنع القرينة مف 

   ڳ  ڳ  ڳ چ  اف يعض الظالـ المتندـ عمى يديو يـك القيامة في قكلو تعالى:

)چڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  
كاف يقمب صاحب الجنة التي  (611

صارت خاكية كفيو حاؿ ندمو ... اال اذا عرض عارض خارجي يمنع ارادة 
                                                             

 . ََِ. ينظر: عمـ البياف: ( َٖٔ)
 .ُُالحاقة:  .( َٗٔ)
 .ِْاإلسراء:  .( َُٔ)
 .ِٕالفرقاف:  .( ُُٔ)



، (ُِٔ)المعنى االصمي في الكناية فعندئذ يمتنع ارادتو بسبب ىذا العارض 
)چٺ  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  چ  كما في قكلو تعالى

كذلؾ عمى  (613
القكؿ باف الكاؼ اصمية كاف اآلية تفيد نفي المثمية عف اهلل عز كجؿ 
بطريقة الكناية، اذ نفى مثؿ المثؿ يستمـز نفي المثؿ، كيمتنع في اآلية ارادة 
المعنى االصمي، كىذا االمتناع ليس بسبب القرينة، بؿ بسبب عارض 

كيجكز جعؿ خارجي كىك افادة ثبكت المثؿ هلل عز كجؿ كذلؾ محاؿ.. 
، كالسؤاؿ المطركح (ُْٔ)الكاؼ صمة زائدة فبل يككف في اآلية كناية حينئذو 

في ىذا االستدراؾ: ىؿ تعٌد قضية االنتقاؿ مف البلـز الى الممزـك في 
الكناية، كاالنتقاؿ مف الممزـك الى البلـز في المجاز، مسألة اعتبارية فعبل ، 

، كأف (ُٓٔ)بيا )القياسية(كماذا كاف يعني باالعتبارية  ىؿ كاف يعني 
القزكيني كاف عميو أف يتابع، كيقيس عمى ما جاء بو السكاكي فيما يخص 
الفرؽ بيف الكناية كالمجاز ، أـ إنو كاف يعني باالعتبارية، االتعاظ، كالتأمؿ 

(، كاذا كانت بيذا المعنى لـ considerationبما مضى ألخذ العبرة )
خطيب أف يتخطاىا، كالبلـز يعترض الدكتكر ضيؼ، كيقترح عمى ال

كالممزـك مصطمحاف نحف بأمٌس الحاجة الى معرفتيما بصكرة اكضح، 
بكساطة االطبلع عمى اقكاؿ القدماء كرأم المحدثيف فييا، أـ إنيا مسألة 
معقدة يحاكؿ المحدث اف يتخطاىا؛ ألنيا مسألة رياضية تتعمؽ بالمنطؽ 

                                                             

 . َُِ. ينظر: عمـ البياف: ( ُِٔ)
 .ُُالشكرل:  .( ُّٔ)
 . َِِ. ينظر: عمـ البياف: ( ُْٔ)
 . ّْٓ. ينظر: معجـ لغة الفقياء، محمد قمعچي:  ( ُٓٔ)



عض الدارسيف المحدثيف كالفمسفة، كذلؾ مف أىـ االسباب التي جعمت ب
 يدعكف الى تجديد الببلغة كتقميص بعض مصطمحاتيا.

كيبدك أف الخطيب حيف اعترض عمى تفريؽ السكاكي بيف الكناية 
، كالمجاز (ُٔٔ)كالمجاز ، كىك اف الكناية ىي االنتقاؿ مف البلـز الى الممزـك

كاالنتقاؿ بالعكس، فاعتراضو يعني اف البلـز اما مساك لمممزـك اك اعـ منو، 
في الكناية مف البلـز االعـ الى الممزـك االخص غير صحيح، كلك افترضنا 
مثاؿ: زيد طكيؿ النجاد، فعمى أساس كبلـ الخطيب كباعتبار ككف)طكيؿ 
(، كالكناية ىنا انتقاؿ  (، كككف)طكيؿ القامة(ىك )الممزـك النجاد( ىك)البلـز

كؿ القامة( مف معنى)طكؿ النجاد(، كىك )االعـ(، الى معنى )ط
كىك)االخٌص(،غير صحيح بناءن عمى تفريؽ السكاكي مف كجية نظر 
الخطيب. لماذا  الف قكلنا فبلف طكيؿ النجاد ام طكيؿ القامة، كفبلنة نؤـك 
الضحى ام مرىفة مخدكمة غير محتاجة الى السعي بنفسيا في اصبلح 
الميمات، كذلؾ اف كقت الضحى كقت سعي النساء العربيات في امر 

لمعاش، ككفاية اسبابو.... كعميو ال يمتنع اف يراد مع ذلؾ طكؿ النجاد ا
،فالمعنى ىنا حقيقي، كىنا تنتفي (ُٕٔ)كالنـك في الضحى مف غير تأكيؿ

، اما في المجاز فاالنتقاؿ  عبلقة االعـ كاالخص، كالممزـك ىنا مساك لبلـز
ي، مف االسد، كىك الممزـك الى الشجاعة كىي البلـز عمى رأم السكاك

فالمجاز اصبح ىنا انتقاؿ معنى شجاعة االسد الى معنى شجاعة زيد 
                                                             

 . َُٔ/ ٓ. االيضاح:( ُٔٔ)
 . ُٖٓ/ٓ. ينظر: المصدر نفسو: ( ُٕٔ)



مجازا، في شرط التحقؽ عند السكاكي، كرد الخطيب باف المجاز احيانا قد 
يككف انتقاال مف البلـز الى الممزـك كليس كما قاؿ السكاكي، نحك: امطرت 

لقزكيني ؛ فا(ُٖٔ)السماء نباتا، كال يشترط المزـك بيف الطرفيف في المجاز
يقكؿ إف ىذا الشرط ام المزـك لك قيؿ مف خكاص الكناية بيف الطرفيف دكف 

 .(ُٗٔ)المجاز الندفع اعتراضو ىذا

اطة بيف الحقيقة سكعميو نستطيع القكؿ إٌف الكناية عند القزكيني، ك 
كالمجاز، اما عند السكاكي فيي حقيقة الستعماؿ المفظ في معناه، كاف اريد 

، كقد عمؿ المتأخركف مذىب القزكيني بأف (َِٔ)بو الـز ذلؾ المعنى
)الكناية: اخراجيا بناءن عمى انيا كاسطة ال حقيقة كال مجاز، اما انيا ليست 
حقيقة؛ فبلنيا المفظ المستعمؿ فيما كضع لو، كالكناية ليست كذلؾ . كاما 
انيا ليست مجازا فؤلنو اشترط فيو القرينة المانعة عف ارادة الحقيقة؛ كالكناية 

؛ فالخكض اذف في (ُِٔ)يست كذلؾ. كليذا اخرجيا مف تعريؼ المجاز(ل
ىذه المسألة ليس اعتباريا؛ الف لمقزكيني كالمحدثيف كجية نظر فييا، 
كمسألة التفريؽ بيف الكناية كالمجاز مسألة ميمة كاال لـى سمي المجاز 

.مجازا، كاالستعارة استعارة، لكال ذلؾ الفرؽ في االنتقاؿ بيف البلـز كال  ممزـك

 

                                                             

 . ُُٔ/ٓ. ينظر: تعميؽ محمد عبد المنعـ خفاجي عمى االيضاح: ( ُٖٔ)
 . ُُٔ/ ٓ. ينظر: االيضاح:( ُٗٔ)
 . ِْٕالبياف في القرآف:  . ينظر: اساليب( َِٔ)
 . ِْٕ، كينظر: اساليب البياف في القرآف: ِٔ/ ْ. حاشية الدسكقي،) شركح التمخيص(: ( ُِٔ)



 

 

 

ًًادللوثًاؾناـي

ًاالدمدراؽاتًاؾيتًوردتًعؾىًاخلطقبًاؾؼزوقينًيفًعؾمًاؾلدقع

ك معرفة تاريخ أىمية )البديع( في تعريؼ ىذا العمـ، أال تكمف 
يف انتيى   فميس ىناؾ اختبلؼ في اف معنى البديع يدكر أتأسيسو، اك الى 

اكؿ مف قاـ  ابف المعتز ، كاف(ِِٔ)حكؿ التحسيف كالتزييف في المفظ كالمعنى
بجيد عممي جاد في تأسيس عمـ البديع، ككضع المصطمحات العممية 

، بغض النظر عف دعكة  بعض الباحثيف في (ِّٔ)لفنكنو، في كتابو البديع
النظر الى اكلية ابف المعتز في االختراع كالتأليؼ في )البديع( بحذر 

عرب، كمف اجمو بقدر اىمية النظر في ككنو مقصكرا عمى ال ،(ِْٔ)شديد
عمى حد قكؿ الجاحظػ، كىي قضية تتعمؽ  ،(ِٓٔ)فاقت لغتيـ كؿ لغة

ليا بصمة كاضحة فيما عدا  بالدراسات الببلغية المقارنة، التي لـ نرى 
الترجمات القميمة لكتب الببلغة الغربية، كىؿ اف البديع عمـ يقصد بو 

                                                             

 .ُُ. ينظر: في الببلغة العربية، عمـ البديع، محمكد احمد حسف المراغي: ( ِِٔ)
 .ُُ. ينظر: المصدر نفسو: ( ِّٔ)
 .ْْْ. ينظر: فمسفة الببلغة بيف التقنية كالتطكر: ( ِْٔ)
 .ٓٓ/ ْ. ينظر: البياف كالتبييف: ( ِٓٔ)



دامت غاية , كما (ِٔٔ)داء المعانيأفي  اـ اف لو اثر أ الزخرفة لذاتيا ،
الببلغة في  نظر المحدثيف ليست كقفا عمى تغذية الفكر كحده، بؿ كتيذيب  

اف الدراسة  في نظرىـ ايضا،قكل نفسية اخرل كقكة االنفعاؿ كقكة االرادة، ك 
البديع في نظرىـ عمما ذا  ، فيؿ يعدٌ (ِٕٔ)النظرية ضاقت عف العناية بيا

اىمية، خصكصا كانيـ اقترحكا اعتماد خطة لدراسة الببلغة دراسة اسمكبية 
تسندىا دراسة الفنكف كعمـ النفس كالدراسات الجمالية، كما فعؿ اميف 

، كاحمد الشايب الذم  يرل اف االدب، نثره كنظمو ينحؿ الى (ِٖٔ)الخكلي
كسيمة القكة  فٌ أكيرل  كالعبارة الخياؿ،اربعة عناصر رئيسة: العاطفة كالفكرة ك 

الفكرية كاالقناع التي تيدؼ الييا الببلغة، ىك الصكرة، التي تختصر عمـ 
اـ انيـ يضعكف ىذا العمـ في مصاؼ  ،(ِٗٔ)البياف كقسما مف البديع

المباحث الببلغية التي يسعكف الى تقميصيا مف الببلغة العربية، كفؽ 
 . غةالخطط المقترحة لدراسة الببل

ف نشير الى انو اصبح لمبديع افؽ جديد مف منظكر الدراسات أيكفي  
الببلغية الحديثة كالمسانيات النصية، كىك فاعميتو في )ربط اجزاء النص( 

, (َّٔ)بعد اف كاف منظكر اليو كمجرد كسيمة )تحسيف( في المفظ اك المعنى

                                                             

. ينظر: البديع بيف أبي االصبع العدكاني المصرم كالخطيب القزكيني، عكاطؼ صالح بف ( ِٔٔ)
 .ُِسالـ الحربي: 

 .ّٖ. ينظر: الفكر الببلغي الحديث، مصطفى الجكيني: ( ِٕٔ)
 . ينظر: المصدر نفسو.( ِٖٔ)
 .ّٖ، ك: الفكر الببلغي الحديث: ُُ، َُ. ينظر: االسمكب، احمد الشايب: ( ِٗٔ)
 .ٕ. ينظر: البديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات النصية، جميؿ عبد المجيد: ( َّٔ)



لتي ترتبط ف عمـ البديع ىذا اصبح  يعالج بكثير مف الدراسات اأ فضبل عف
طارا إبتحميؿ النص دالليا، كصكتيا، كجماليا، مثؿ)التكازم( الذم صار 

عمميا نستطيع مف خبلؿ معطياتو اف نتممس صمة المعطيات التي يمنحيا 
 ،(ُّٔ)فنكف البديع  بكساطةبما فيو مف داللة، صكتية ،كجمالية،  لنا النٌص 

مجرد زينة طارئة نيا أساس االعتقاد الراسخ أكىي فنكف كانت تقـك عمى 
كزخرؼ بيدؼ التحسيف كالتنميؽ، كبفضؿ دكراف عجمة البحث كالدراسة فييا 

في بناء العمؿ الفني، بكصفو كبل  ايمم اركن بكصفيا اصبحت ينظر الييا،
متكامبل، كبكصؼ الفعالية االيقاعية ليذه الظكاىر ليست بسيطة اك 

 . (ِّٔ)عرضية

ا ما جاء بو الخطيب القزكيني فيك المعتمد حتى االف في دراسة مٌ أ
البديع، دكف نظر الى ذلؾ السيؿ الجاؼ الذم اتى بو مف قبمو مف الكاف 

يدم أالبديع، كمف جاء بعده مف اصحاب البديعيات، التي كصمت عمى 
، كلعؿ منيج القزكيني في تيسير (ّّٔ)اصحابيا الى اكثر مف مائتي نكع

ي القائـ عمى تيذيب المسائؿ كترتيب المادة الببلغية كتنظيميا درسو الببلغ
كايراد الشكاىد كشرحيا كتعريؼ المصطمحات بالتعاريؼ الكاضحة المكجزة 

كاضح مف غير تكمؼ كال كعكرة، ىك ما يجعمو في  بأسمكبكالتعبير عنيا 
 مقدمة المناىج التي اتجيت الى تيسير الببلغة كتبسيطيا عند القدماء كلعؿ

                                                             

 .َّ. ينظر: البديع كالتكازم،عبد الكاحد حسف الشيخ: ( ُّٔ)
 .ِٖٗ. ينظر:  االسس الجمالية لئليقاع الببلغي في العصر العباسي: ( ِّٔ)
 .ّْبد القادر حسيف: . ينظر: فف البديع، ع( ّّٔ)



ىذا ىك الذم جعؿ الدارسيف مف بعده ييتمكف بو اشد االىتماـ ، كيعدكنو 
 .(ّْٔ)حراز فنكف الببلغةإمرجعيـ االساس في 

كخبلصة القكؿ في البديع، بيف الخطيب القزكيني كالدراسات الببلغية 
ف الخطيب القزكيني لـ يقصد فصؿ البديع عف الببلغة، التي إ الحديثة،

عمى انو جعميا محصكرة في المعاني  جـز الدكتكر احمد مطمكب
)اف الببلغة في الكبلـ مرجعيا الى :؛ استنادا الى قكؿ القزكيني(ّٓٔ)كالبياف

االحتراز عف الخطأ في تأدية المعنى المراد، كالى تمييز الكبلـ الفصيح مف 
غيره، كالثاني ػ اعني التمييز منو ما يتبيف في عمـ متف المغة اك التصريؼ، 

ك يدرؾ بالحس، كىك ما عدا التعقيد المعنكم، كما يحترز بو اك النحك، كى
عني الخطأ ػ كىك عمـ المعاني، كما يحترز بو عف الثاني ػ أعف االكؿ ػ 

اعني التعقيد المعنكم ػ ىك عمـ البياف، كما يعرؼ بو كجكه تحسيف الكبلـ 
، (ّٔٔ)بعد رعاية تطبيقو عمى مقتضى الحاؿ كفصاحتو، ىك عمـ البديع(

القزكيني ما يكحي بانو فصؿ  ث برؤيتو المتكاضعة ال يرل في نٌص فالباح
 عمؿناحية القرائف المفظية، ىك استالبديع عف الببلغة فصبل تاما؛ فمف 

كالبياف، كالبديع، كلك انو )الكاك( لمربط بيف عمـك الببلغة: المعاني، 
)اما( مثبل قبؿ ذكره الكبلـ عف البديع؛ الحتمؿ اف يككف ىناؾ عمؿاست

مجاؿ لمفصؿ. كمف ناحية القرائف الحالية  التي استكحيتيا مف كبلـ 

                                                             

 .ٗٓ. ينظر: تيسير الببلغة في كتب التراث: ( ّْٔ)
 .َِٕ.  ينظر: فنكف ببلغية، احمد مطمكب: ( ّٓٔ)
 .َٓ/ ُ. االيضاح: ( ّٔٔ)



و ىذا الى اف:) كثير راد ما تقدـ لما اشار بعد نصٌ أالقزكيني نفسو، انو لك 
مف الناس يسمي الجميع عمـ البياف، كبعضيـ يسمي االكؿ عمـ المعاني، 

فالقزكيني جعؿ البديع ، (ّٕٔ)الثاني كالثالث عمـ البياف، كالثبلثة عمـ البديع(ك 
الفف الثالث مف فنكف الببلغة، كبذلؾ يككف اكؿ مف بنى الببلغة عمى ثبلثة 

، كلك كاف ينكم الفصؿ، كاقتصار الببلغة عمى عممي المعاني (ّٖٔ)فنكف
قاؿ في آخر البحث القزكيني كممة )الجميع(، كما انو  عمؿكالبياف؛ لما است

اهلل تعالى جمعو كتحريره مف اصكؿ  بإذففي عمـ البديع:)ىذا ما تيسر 
، كبو يكتمؿ مثمث عمـك الببلغة في المعاني كالبياف (ّٗٔ))الفف الثالث( ...(

، لذلؾ يككف مف االجحاؼ اف نطمؽ عمى القزكيني احكاما ال (َْٔ)كالبديع
مادة الببلغية، ال جفاؼ تنبيء اال عف جفاؼ اصحابيا في النظر الى ال

القزكيني مف جية، كالى سرياف مرض االتكاء عمى احكاـ سابقة دكف 
البحكث التي  ءثناأالتمحيص في مدل صحتيا لك خطأىا ، كبثيا في 

كيكرر المنيج كىكذا دكاليؾ، حتى تسرم  ياستككف مرجعا لباحث آخر يتمقف
 خرل.أالدراسات، مف جية  ءثناأالمعمكمة الكاىمة في 

 

 
                                                             

 .ُٓ/ ُ: االيضاح. ( ّٕٔ)
، ُُٓ. ينظر: المنيج الببلغي عند الجرجاني كالقزكيني في كتابييما االسرار كالتمخيص: ( ّٖٔ)

 .ُّٖالببلغية عند بياء الديف السبكي: كينظر: الصكرة 
 .ُُٖ/ٔ. االيضاح: ( ّٗٔ)
 .ٓ. ينظر: في الببلغة العربية، عمـ البديع، محمكد احمد حسف المراغي: ( َْٔ)



 

 

ًاالدمدراكًاالول

اؾموولًيفًؿعـىًاؾلدقعًوتشؼققًادمدراكًد.ًذػقعًاؾيقدًيفً

ًاؾظوافر

عمى التحكؿ الذم حصؿ في معنى  الدكتكر شفيع السيديعترض 
)البديع( كتخصيصو عمى يد السكاكي كمدرستو، كصيركرتيا اسما لفرع مف 
فركع الدراسات الببلغية، كيعترض عمى اقصاء االستعارة مف البديع كما 
كاف عند ابف المعتز ، كاقتصار المعنى االصطبلحي عند السكاكي 

 ،(ُْٔ)ما لفظية اك معنكيةإف كالخطيب )عمى كجكه تحسيف الكبلـ( التي تكك 
كفي ضكء تعريؼ القزكيني لعمـ البديع:)عمـ يعرؼ بو كجكه تحسيف الكبلـ 

يستدرؾ عميو  (ِْٔ)بعد رعاية تطبيقو عمى مقتضى الحاؿ ككضكح الداللة(
سمكبية بعضيا عف كد صراحة عزؿ الظكاىر األأبأنو بيذا التعريؼ قد 

شبو بالتمكيف أبعض، كاصبح دكر)عمـ البديع( بمقتضاه دكرا ىامشيا 
ككأف عممية التعبير  ،(ّْٔ)الخارجي الذم ال تأثير لو عمى جكىر المعنى

المغكم في مجاؿ الفف اك حتى في غير الفف عممية متمايزة العناصر، يمكف 

                                                             

 . ُِٖ. ينظر: البحث الببلغي عند العرب، تأصيؿ كتقييـ، د. شفيع السيد:( ُْٔ)
 . ْ/  ٔ. االيضاح: ( ِْٔ)
 . ُِٖرب: . ينظر البحث الببلغي عند الع( ّْٔ)



ف قد خمعكا عمى ف المتأخريأالتحكـ في عنصر منيا دكف االخر، مضيفا 
ىذه العممية المعقدة بطبيعتيا صكرة مف الكاقع الخارجي، كعاممكىا عمى ىذا 

 .(ْْٔ)بعد الفرؽ بينيماأاالساس، كما 

نو يعترض عمى تقسيـ أد الدكتكر شفيع السيٌ  رأميبدك مف  مما
الببلغة الى العمـك الثبلثة: المعاني، كالبياف، كالبديع، كاف حؽ االستعارة اف 

اخمة ضمف مباحث البديع، ال مفصكلة عنو، مما يعني انو ينظر تككف د
الى البديع عمى انو ال يقتصر فقط عمى )كجكه تحسيف الكبلـ(، كما اراد 
السكاكي، حتى انو يرل في ىذا االقصاء جنايتو عمى مسار الدرس 

 .(ْٓٔ)الببلغي

 ألنود؛ كفي ىذا االستدراؾ كقع تناقض في كبلـ الدكتكر شفيع السيٌ 
كممة )البديع( عنكانا لكتابو، لـ  عمؿف ابف المعتز حيف استإالبداية قاؿ  في

يكف يقصد بيا المعنى الذم تطكرت اليو عند الببلغييف، منذ عصر 
السكاكي كاتباعو، كانما كاف يقصد بو داللتيا المعجمية بمعنى الشيء 

االستعارة ، بمعنى انو لـ يجعؿ (ْٔٔ)الطريؼ اك الجديد الذم لـ يسبؽ اليو
ضمف عمـ بعينو مف عمـك الببلغة، خصكصا كاف الكثير مف الناس كاف 

كؿ عمـ المعاني، كالثاني يسمي الجميع عمـ البياف، كبعضيـ يسمي األ

                                                             

 .ُِٖ. ينظر: البحث الببلغي عند العرب: ( ْْٔ)
 .ُِٗ. ينظر: المصدر نفسو: ( ْٓٔ)
 .ُِٖ. المصدر نفسو: ( ْٔٔ)



، كىذا ما لـ يفت القزكيني (ْٕٔ)كالثالث عمـ البياف، كالثبلثة عمـ البديع
لقزكيني في االشارة اليو في االيضاح. ثـ يعترض عمى طريقة السكاكي كا

اقصاء االستعارة مف )البديع( ، كما كاف عند ابف المعتز، ككبلمو نفسو دؿ 
عمى التناقض الذم كقع فيو، كالذم اشرت اليو آنفا. لكف الدكتكر شفيع 
السيد، اراد اف يصؿ الى فكرة كىي اف البديع ال يقتصر عمى )كجكه 

ي ، كما يتداخؿ التحسيف في الكبلـ(، بؿ ىك عمـ يتداخؿ في عمـ المعان
بحسب الغرض مف  (ْٖٔ)في عمـ البياف، كلو تأثير عمى جكىر المعنى

االستعارة، كالتي اختمؼ الببلغيكف فييا منذ القدـ، كفي العبلقة بيف 
اكانت االستعارة  ء؛ سكا(ْٗٔ)المستعار كالمستعار لو، كنسبة التناسب بينيما

ك مجاز عبلقتو مجازا عبلقتو المشابية كما عند الخطيب القزكيني ، ا
، ككأنو (َٓٔ)التشبيو بقصد المبالغة كما عند الجرجاني كالسكاكي كالسبكي

يتكافؽ مع الدكتكر رجاء عيد حيف رأل بأف التعبير االستعارم ليس مجرد 
استخبلص لصفات مشتركة بيف طرفيو، فقد يككف صكرة لمشاعر صاحب 

حى االستعارم التعبير تجاه االشياء كمكقفو نحكىا، كيتضح ذلؾ في المن
ف عمى االعتراض ي، كبذلؾ يككناف متفق(ُٓٔ)الذم يتكاءـ مع ىذه المشاعر

 عمى ظاىرة التشقيؽ، كاالنفصاؿ بيف الظكاىر الببلغية. 

                                                             

 .ُٓ/ ُ. ينظر: االيضاح: ( ْٕٔ)
 .ُِٖ. ينظر: البحث الببلغي عند العرب: ( ْٖٔ)
 .ّْٔػ ّّٗ. ينظر: فمسفة الببلغة بيف التقنية كالتطكر: ( ْٗٔ)
 .ّٕىامش:   /ٓ. ينظر: االيضاح: ( َٓٔ)
 .ّّٖ. ينظر: فمسفة الببلغة بيف التقنية كالتطكر: ( ُٓٔ)



 

ًاالدمدراكًاؾناـي

ادمدراؽاتًاؾدؽمورًامحدًؿطؾوبًعؾىًاخلطقبًيفًؽمابهًاؾؼزوقينً

ً)عؾمًاؾلدقع(يفًوذروحًاؾمؾىقص

عمـ البديع عند الخطيب القزكيني كدرسو  بحث الدكتكر احمد مطمكب
دراسة مستفيضة، في كتابو) القزكيني كشركح التمخيص(، كلقد استدرؾ 

  عميو في عدة مكاطف منيا:

اف الخطيب القزكيني لـ يقدـ جديدا في ىذا الفف الببلغي، ككؿ ما فعمو  ػُ
ذا ىك تكزيع مكضكعاتو عمى المحسنات المعنكية كالمفظية، كبذلؾ اكقؼ ى

الفف البديع، كجعمو ىياكؿ ال تغني كال تفيد في دراسة االدب كنقده، لكف 
حمد مطمكب يستدرؾ عمى رأيو ىذا بقكلو: لكف الباحث ػػػػ مع ذلؾ أالدكتكر 

الصكرة االخيرة التي  ألنياػػػػ يستفيد كثيرا مف مصطمحات البديع عنده؛ 
التي عرضيا، كىي كقفت عندىا كما يستفيد مف بعض التقسيمات كاالمثمة 

 .(ِٓٔ)استفادة ال بأس بيا

مف التناقض؛  فميس  ئاف فيو شيكلي عمى ىذا االستدراؾ استدراؾ؛ أل
كؿ ما قاـ بو الخطيب ىك تكزيع مكضكعات البديع عمى المحسنات المفظية 

 د. كالمعنكية، كاساسا مف اتجو نحك ذلؾ ىك السكاكي، استنادا الى كبلـ

                                                             

 . ّّْ،  ِّْ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص: ( ِٓٔ)



) الببلغة عند السكاكي(، ففي صفحة ) احمد مطمكب نفسو في كتابو
حمد مطمكب اف  جيكد السكاكي في البديع كانت أ ( منو ذكر، د.ِِٗ

ترتيبا لمسائمو كفصمو عف المعاني كالبياف، كتقسيمو الى: ما يتعمؽ 
بالمعنى، كالى ما يرجع الى المفظ اك الى: محسنات معنكية، كمحسنات 

ذا لـ يكف في الكاقع اال تمحبل لفظية. كاشار الى اف تقسيـ السكاكي ى
كاغراقا في التقسيـ، فميس لممحسف اك البديع معنى ما لـ يقصد فيو الى 

، كىذا ما لـ يتابع فيو الخطيب السكاكي (ّٓٔ)معنى خاص كغرض معيف
فيما يخص البديع؛ فقد رتب مسائمو، ككزع مكضكعاتو كؿ بحسب الغرض 

قسميف، كما ىك معركؼ، كالدليؿ مى عمنو كالقصد، ككفؽ ذلؾ قسـ البديع 
حمد مطمكب في استدراكو ىذا، انو قاؿ أ الثاني عمى التناقض في كبلـ د.

( اف السكاكي لـ ِّّفي نفس كتابو:) الببلغة عند السكاكي(،صفحة)
يحدد معنى ىذه المحسنات اك البديع، كما حدد المصطمحات االخرل، اك 

ا ال يككف في رأيي اف يستحؽ كبيذ ،كما حدده الخطيب القزكيني مف بعده
انو اكقؼ ىذا الفف البديع، كجعمو ىياكؿ ال تغني كال كصؼ بالقزكيني اف ي

تفيد في دراسة االدب، بؿ استحؽ اف يقاؿ عنو: بانو ىك مف قاـ برعاية 
(، حتى كبرت كتشعبت ػىٖٔٔبذرة استقبلؿ عمـ البديع عمى يد ابف مالؾ) 

 . (ْٓٔ)كاينعت، كاتت اكميا

                                                             

 .ِِٗ. ينظر: الببلغة عند السكاكي: ( ّٓٔ)
 .ُ. ينظر: البديع بيف ابي االصبع العدكاني المصرم كالخطيب القزكيني: ( ْٓٔ)



حد أالتقسيـ كىك  ف يكضح قيمة ففٌ أيستطع الخطيب القزكيني لـ  ػِ 
، كربما (ٓٓٔ)ىميتو في الكبلـأف يشير الى أفنكف المحسنات المعنكية، اك 

كاف السبب في انتقاده لمخطيب في ىذا ىك عدـ تكمـ الخطيب عف فساد 
)التكرار( ػالتقسيـ، مثؿ ما ذكره قدامة بف جعفر في باب فساد التقسيـ ك

 :االشجعي ذيؿكقكؿ ى

حيانا اذا خصميا أبطرفيا   كتكمض  ليٌ إفما برحت تكمي          
 (ٔٓٔ)غفؿ

 خر كقكؿ احدىـ:حد القسميف في اآلأكدخكؿ 

 (ٕٓٔ)ىبلؾ مستيمؾ     لما لي اك عبث العابثإبادر أ         

ف يككف القسماف مما يجكز دخكؿ احدىما في االخر كقكؿ ابي عدم أك أ
 القرشي:

 .(ٖٓٔ)ككف نمت نكاال      مف نداىا عفكا كال مينيااغير ما اف         

ف يترؾ بعض االقساـ مما يحتمؿ الكاجب تركو، كقكؿ جرير في بني أك أ 
 حنيفة:

 
                                                             

 . ّْٓالتمخيص:: . ينظر: القزكيني كشركح ( ٓٓٔ)
 .ٕٓ، نقد الشعر: َُُٔ، كينظر: البصائر كالذخائر: ُٖينظر: سر الفصاحة: (. ٔٓٔ)
 .ٕٓنقد الشعر: ( . ينظر: ٕٓٔ)
 .ٕٔ. ينظر: نقد الشعر: ( ٖٓٔ)



 

 . (ٗٓٔ)صارت حنيفة اثبلثا فثمثيـ       مف العبيد كثمث مف مكالييا        

كشركح شار ىك الى ذلؾ في مكضع اخر مف كتابو )القزكيني أكما 
يعد فف التقسيـ مف المذاىب غير العربية في  ألنو ؛، اك ربما(َٔٔ)التمخيص(

 فضبل عفساليبيـ، أالنقد حتى كاف كاف الشعراء كغيرىـ يستعممكنو في 
شار ىك الى ذلؾ في بداية حديثو عف أككنو احد مباحث المنطؽ كما 

ة؛ ما لـ خاؿ القزكيني يتعمد اعتماد االدكات المنطقيأكال  ،(ُٔٔ)التقسيـ
 يستدع البحث منو ذلؾ.

اف تقسيـ الخطيب القزكيني لمجناس ال بأس بو كبمقارنة ما كتب  ػّ  
ف تقسيـ القزكيني إمعاف النظر فيما كرد منو في الكبلـ يتبيف ا  عف الجناس ك 

احسف ىذه التقسيمات كابعدىا عف االسراؼ، كليذا يمكف اف نعدىا اصكؿ 
 . (ِٔٔ)الجناس

احمد مطمكب الى اف الخطيب القزكيني لـ يذكر يشير الدكتكر  ػْ 
خر مف انكاع الجناس الذم ذكره عمماء البديع المتأخركف، آضربا اك نكعا 

كىك الجناس المعنكم، كما اشار الى اف ابف حجة الحمكم قد تكمـ عميو 
)المعنكم طرفة مف طرؼ االدب عزيز الكجكد، كلـ يذكره :فيما بعد، يقكؿ

                                                             

 .ْٖٓديكاف جرير:  .( ٗٓٔ)
 . ّْٓ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص:: ( َٔٔ)
 . ّّْ. المصدر نفسو: ( ُٔٔ)
 . َْْ. المصدر نفسو: ( ِٔٔ)



 ، كالجناس(ّٔٔ)القزكيني في التمخيص كال في االيضاح(الشيخ جبلؿ الديف 
المعنكم، ضرباف: تجنيس اضمار، كتجنيس اشارة، كالمعنكم المضمر ىك 
اف يضمر الناظـ ركني التجنيس كيأتي في الظاىر بما يرادؼ المضمر 
لمداللة عميو، فاف تعذر المراد اتى فيو بمفظ  فيو كناية لطيفة تدؿ عمى 

كؿ ابي بكر بف عبدكف، كقد اصطبح بخمرة ترؾ المضمر بالمعنى كق
 بعضيا الى الميؿ فصارت خبل: 

 تتنا بطعـ عيده غير ثابتأ في سبيؿ الميك كأس مدامة     أال  

  (ْٔٔ)مست كجسـ الشنفرم بعد ثابتأحكت بنت بسطاـ بف قيس صبيحة    ك  

كالضرب الثاني مف المعنكم: جناس االشارة كالكناية، كسبب كركده 
النظـ اف الشاعر يعقد المجانسة في بيتو بيف الركنيف في الجناس فبل في 

يكافقو الكزف عمى ابرازىما فيضمر الكاحد، كيعدؿ بقكتو الى مرادؼ فيو 
 . (ٓٔٔ)كناية لطيفة تدؿ عميو، كىذا ال يتفؽ في الكبلـ المنثكر

حمد مطمكب في اف ىذا ال تعمؽ لو فيما نحف فيو، أكعقب الدكتكر 
ليو مع اف فخر إ مقزكيني في انو اىممو ليذا السبب، كلـ يشرٍ كاستدرؾ ل

كحقيقة  ،(ٔٔٔ)الديف الرازم كمعاصره الشياب محمكد ذكرا تجنيس االشارة
االمر اف عدـ ذكر الخطيب لمجناس المعنكم كاف عف قصد؛ فعندما 

                                                             

 . ُْْ، كينظر: القزكيني كشركح التمخيص:  ُْ. خزانة االدب: ( ّٔٔ)
 .ُّ/ُ. ينظر: نصرة الثائر، الصفدم: ( ْٔٔ)
 . ِْْكما بعدىا، كينظر: القزكيني كشركح التمخيص: ُْ.ينظر: خزانة االدب: ( ٓٔٔ)
 . ِْْ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص: ( ٔٔٔ)



راجعت )المحسنات المفظية ( التي كرد فييا كبلـ القزكيني عف )الجناس(، 
دا بذكر)الجناس بيف المفظيف(، الذم عرفو بانو:) تشابييما في كجدت انو ب

، ثـ بعد اف ذكر انكاعو التي بمغت سبعة ، انيى الباب (ٕٔٔ)المفظ(
بقكلو:)انتيت المحسنات المفظية(، ككاف قد تقدميا البحث في )المحسنات 
المعنكية(، مما يعني انو ىك مف يرل اف ذكر)الجناس المعنكم( ال تعمؽ 

ف فيو ػ ام القكؿ في المحسنات المفظية ػ بدليؿ متابعتو لكبلـ الشيخ فيما نح
عبد القاىر الجرجاني، في اف اصؿ الحسف في )القسـ المفظي( ىك اف 
تككف االلفاظ تابعة لممعاني، فاف المعاني اذا ارسمت عمى سجيتيا ، كتركت 

ني ال يرل كما تريد، طمبت االلفاظ، كلـ تكتس اال ما يميؽ بيا، ككأف القزكي
في )الجناس المعنكم( ما ييـ ذكره لما فيو مف تكمؼ، عمى حساب المعنى، 
كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو:) قد يقع في كبلـ بعض المتأخريف ما حمؿ صاحبو 
فرط شغفو بأمكر ترجع الى ما لو اسـ في البديع عمى اف ينسى انو تكمـ 

قساـ البديع في بيت ليفيـ كيقكؿ ليبيف، كيخيؿ اليو انو اذا جمع عدة مف ا
فبل ضير اف يقع ما عناه في عمياء، كاف يكقع السامع طمبو في خبط 

مف المحسنات المفظية  ػ ما خبل ما ذكره ػ ، كيبدك انو عدٌ  (ٖٔٔ)عشكاء(
ف:)يضمر أكالمعنكية، مثؿ )الجناس المعنكم( الذم عرؼ المضمر منو 

الناظـ ركني التجنيس كيأتي في الظاىر بما يرادؼ المضمر بمفظ فيو كناية 
لطيفة تدؿ عمى المضمر بالمعنى، افراط بقصد التكثير، ككبل نكعي 

                                                             

 .َٗ/ ٔ. ينظر: االيضاح: ( ٕٔٔ)
 .ُُٕػ ُُٔ/ ٔصدر نفسو: . الم( ٖٔٔ)



الجناس المعنكم)الجناس المضمر كجناس االشارة كالكناية( التي لـ يذكرىا 
فؽ كرأم الجرجاني يت ، الباأللفاظالقزكيني  ىك ما يشبو نكعا مف التبلعب 

بانو ال يستحسف تجانس المفظتيف اال اذا كاف مكقع معنيييما مف العقؿ 
.فميس مف (ٗٔٔ)(مكقعا حميدا، كلـ يكف مرمى الجامع بينيما مرمى بعيدا

الحميد اف يضمر ركني الجناس اك احدىما، كقد عمـ اف الجناس اساسا مف 
 المحسنات المفظية، كفؽ ما قسمو القزكيني.

حمد مطمكب عمى القزكيني بانو قد اتجو اتجاىا أدرؾ الدكتكر يستػ ٓ
خراجو البديع عف الببلغة، كلـ يكافؽ الخطيب في رأيو إال يحمد عميو كىك 

غير  امر أباف: البديع ممحؽ بيا يؤتى بو لمزينة كتحسيف الكبلـ، كعده 
صحيح؛ كاستدرؾ عميو بقكلو:)بؿ المعنى ىك الذم يتطمبو ، كقد يجيء فف 

يعي كحده في الكبلـ فيزينو، كيجعؿ لو تأثيرا عظيما كقد انتبو العمماء بد
ألىمية فنكف البديع كاعتبركىا كفنكف الببلغة كالنقد االخرل، ليا قيمتيا 
كاثرىا في التعبير، كاف ما ذكره القزكيني منيا ضركرم كال يمكف االستغناء 

الف البديع ليس حمية عنو، اما ما ذكره المتأخركف فمعظمو مما ال قيمة لو، 
يؤتى بيا قسرا، كقد جرد القزكيني كتابو منيا كلـ يأت اال بما فيو النفع كلو 

حمد مطمكب بعد اف اعترض عمى ألكف الدكتكر  ؛(َٕٔ)اىمية في التعبير(
اخراج البديع عف الببلغة كفصمو عنيا مف فبؿ الخطيب القزكيني، عاد 

معاني كالبياف كجعمو ذيبل لو ليستدرؾ عمى نفسو باف لفصؿ البديع عف ال
                                                             

 .ٕ: ينظر: أسرار الببلغة: ( ٗٔٔ)
 . ْْْ. القزكيني كشركح التمخيص: ( َٕٔ)



كما فعؿ القزكيني اثر في اتجاه االدباء في عصر القزكيني كما بعده الى 
البديع كدراستو دراسة عميقة كاسعة، كما في )بديع القرآف( ك)تحرير 
التحبير( البف ابي االصبع المصرم، كما تبلىا مف بديعيات مثؿ بديعية 

ربعيف بيتا مف بحر أكخمسة ك  ( كىي مائةػىَٕٓ)تصفي الديف الحمي 
 البسيط كركم الميـ مطمعيا: 

السبلـ عمى عرب بذم  ف جئت سمعا فسؿ عف جيرة العمـ       كاقرى إ     
  (ُٕٔ)سمـو 

خراج إ. كقضية (ِٕٔ)كضمف كؿ بيت منيا محسنا مف محسنات البديع
القزكيني البديع مف الببلغة اك فصمو عنيا قضية كقع فييا لغط كثير ، كقد 

 .(ّٕٔ)لييا في بحثي ىذاإشرت أ

دخؿ الثاني أكقؼ الدكتكر مطمكب مكقؼ المؤيد لمقزكيني حيف  ػٔ
حمد مطمكب بيف أالرغـ مف تفريؽ الدكتكر عمى . (ْٕٔ)المقابمة في المطابقة

 المطابقة كالمقابمة مف كجييف:

اف المطابقة ال تككف اال بالجمع بيف ضديف، كالمقابمة تككف غالبا  ػ االكؿ
 ف في عجزه.يف في صدر الكبلـ، كضديبعة اضداد، ضدبيف ار 

                                                             

 ,ٕٓ. ينظر: شرح الكافية البديعية، صفي الديف الحمي: ( ُٕٔ)
 . ْْٓ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص:: ( ِٕٔ)
 .ِٕ، َٔػ  ٗٓ. ينظر القزكيني في الدراسات الببلغية الحديثة: ( ّٕٔ)
 . ُٔ/ ٔااليضاح: ينظر: . ( ْٕٔ)



كغير   باألضداداف المطابقة ال تككف اال باألضداد، كالمقابمة  ػ الثاني
احمد  د. عمى رتبة، كاعظـ مكقعا، اال افأ باألضداداالضداد، كلكف 

مطمكب يعد ىذا االختبلؼ اختبلفا شكميا بيف الفنيف، كام فرؽ بيف الجمع 
، كعد الدكتكر مطمكب ابف حجة الحمكم كمف قبمو (ٕٓٔ)بيف ضديف اك اكثر

ابف ابي االصبع بانيما كانا مكلعيف بالتقسيمات كتفريع الفف الكاحد الى 
ة جديدة ، لذلؾ ألجؿ التباىي بإيجاد فنكف ببلغية اك بديعي (ٕٔٔ)فركع عدة

ف يفرع الفف الكاحد الى ألـ يرد  ألنوعد القزكيني اسمـ نظرا، كاصكب رأيا، 
فنكف، تقميبل لممصطمحات كاالقساـ التي ال قيمة ليا في الببلغة ك 

 .(ٕٕٔ)النقد

انتقد ابف حجة، القزكيني في التكرية في انو لـ يفصؿ الكبلـ فييا،  ػٖ
كاما صاحب :(كلـ يعرض انكاعيا التي عاشت في كبلـ المتأخريف، يقكؿ

التمخيص فانو قاؿ مشيرا الى البديع: كمنو التكرية كتسمى االيياـ ايضا، 
كىي اف يطمؽ لفظ لو معنياف قريب كبعيد كىي ضرباف: مجردة كمرشحة، 

لكف الدكتكر استدرؾ عميو بقكلو:)كىذا القكؿ ، (ٖٕٔ)كلـ يزد عمى ذلؾ(
صحيح بالنسبة لما ذكره القزكيني في التمخيص، كلكف فيو بعدا عف 

                                                             

 . ُْٓ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص: ( ٕٓٔ)
 . ٕٓخزانة االدب: ينظر: . ( ٕٔٔ)
 . ُْٓ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص.: ( ٕٕٔ)
 . ِِْ. خزانة االدب: ( ٖٕٔ)



بالنسبة لما جاء في االيضاح فقد تكمـ عمييا كذكر امثمة  (ٕٗٔ)(الحقيقة
 .(َٖٔ)كثيرة

ًاالدمدراكًاؾناؾث

ًاؾلدقعًعؾمًتعرقفًادمدراكًد.ًمجقلًعلدًاجملقدًيفً

في كتاب )البديع بيف الببلغة كالمسانيات النصية( لمدكتكر: جميؿ 
)الدرس :سماهأعبد المجيد، قاـ ىذا الباحث بمناقشة ىذا الفف في فصؿ 

البديعي مف الخطيب القزكيني كحتى القرف العشريف(، نظر فيو لتفاصيؿ ما 
، مستخمصا التقسيمات ىمف التعريؼ كحت جاء بو الخطيب القزكيني ابتداءن 

منيا نتائج قد خفيت عمى بعض الباحثيف كقد كجدنا انو استدرؾ كثيرا عمى 
الخطيب القزكيني ككاف مف استدراكاتو فيما يخص تعريؼ القزكيني لمبديع، 
ذلؾ العمـ الذم يعرؼ بو كجكه تحسيف الكبلـ بعد رعاية المطابقة ككضكح 

ف غير إاذ يرل د. جميؿ عبد  ؛(ُٖٔ)الداللة كىك ضرباف معنكم كلفظي(
قد جعمكا البديع ذيبل لعممي المعاني كالبياف، كيحصر كظيفتو  (ِٖٔ)باحث

في التحسيف كالتزييف، كىنا يستدرؾ بقكلو:) ففي ىذا غفمة عف الكظيفة 
الفنية التي قد يسيـ البديع في تحقيقيا، كىي كظيفة مف اخص خصائص 

(، كما قد يسيـ البديع في اكساب ال كىي كظيفة )االدبيةأالكبلـ االدبي، 
                                                             

 . ِْٓ. ينظر: القزكيني كشركح التمخيص: ( ٕٗٔ)
 .ُْػّٖ/ٔااليضاح: ينظر: . ( َٖٔ)
 .ْ/ ٔ:االيضاح. ينظر: ( ُٖٔ)
 .ّٗ. ينظر: االصكؿ دراسة ابستمكلكجية ألصكؿ الفكر المغكم العربي، تماـ حساف: ( ِٖٔ)



الكبلـ صفة )النصية(، اذ قد يككف لنا اف نفيـ مف تعريؼ القزكيني لمبديع، 
اف الكبلـ متى تحقؽ فيو البديع، فقد تحققت فيو الببلغة كؿ الببلغة؛ الف 

كىذا  ؛(ّٖٔ)البديع ال يعتد بو ما لـ يتحقؽ شرطا المطابقة ككضكح الداللة(
فيـ مف تعريؼ الخطيب القزكيني لمبديع، كبالتحديد في بالفعؿ ما يجب اف ي

قكلو)بعد رعاية المطابقة ككضكح الداللة( ككأنو يقكؿ: اف ال كجكد 
لممحسنات المفظية كالمعنكم ما لـ يكجد مطابقة اك) تحقؽ شركط عمـ 

ال كجكد ك المعاني(، كما لـ يكجد كضكح الداللة، اك)ما يتحقؽ بعمـ البياف(، 
االصؿ. كبيذا لف يككف عمـ البديع مجرد ذيؿ لعممي الببلغة لمببلغة مف 

المعاني كالبديع، بؿ مكمبل ليا كقد يأتي بكظائؼ اكبر مف المتكقع كما يريد 
ىذا الباحث اف يصؿ اليو في كتابو . فيك يرل باف الخطيب القزكيني قد 
تبمكر عمى يديو التحديد كالتخصيص في التعامؿ مع مصطمح)البديع(، 

ىذا مف اىـ انجازاتو؛ حيث حدد لمبديع مفيكما يميزه عف مفيكمي  فكاف
 . (ْٖٔ)عمـ المعاني كالبديع

 

 

 

 

                                                             

 .ِّ:. البديع بيف الببلغة كالمسانيات النصية، د. جميؿ عبد المجيد( ّٖٔ)
 .ِّ:. البديع بيف الببلغة كالمسانيات النصية، د. جميؿ عبد المجيد :. ينظر( ْٖٔ)



 

 

 

ًاالدمدراكًاؾرابع

ًتذققلًاؾلدقعًادمدراكًد.ًمجقلًعلدًاجملقدًيف

ف بعض الباحثيف قد ذىبكا الى أأشار الدكتكر جميؿ عبد المجيد الى 
في التحسيف، فيستدرؾ  تحميؿ القزكيني مسؤكلية تذييؿ البديع، كحصره

كافقيـ عمى ذلؾ؛ الف القزكيني في صنيعو ىذا كاف أ)كلست :عمييـ بقكلو
 ،(ٖٓٔ)تابعا لمسكاكي، كما كاف تابعا لو في تقسيـ البديع الى معنكم كلفظي(

راجعا الى قكؿ السكاكي ػػػ بعدما تناكؿ عممي المعاني كالبياف:)كاذ تقرر اف 
بنكعييا؛ مما يكسك الكبلـ حمة التزييف  الببلغة بمرجعييا، كاف الفصاحة

عمى درجات التحسيف، فيا ىنا كجكه مخصكصة كثيرا ما يصار أكيرقيو 
الييا لقصد تحسيف الكبلـ، فبل عمينا اف نشير الى االعرؼ منيا، كىي 

كبيذا يظير ، (ٖٔٔ)قسماف: قسـ يرجع الى المعنى، كقسـ يرجع الى المفظ(
رت لببلغة القزكيني بعيف التحميؿ الجاد، راء الفئة التي نظآلنا رأم مف 

ر كتقميدم بعيدا عف ستبعيدا عف تمؾ اآلراء التي تناقمتيا االقبلـ بشكؿ مب
 البحث كالدراسة.

                                                             

 . ّْ:البديع بيف الببلغة كالمسانيات النصية، د. جميؿ عبد المجيد .( ٖٓٔ)
 .ِّْمفتاح العمكـ:  ( ٖٔٔ)



 

 

ًاالدمدراكًاخلاؿسً

ًؿـفجًاؾؼزوقينًًادمدراكًد.ًمجقلًعلدًاجملقدًيف

يرل د. جميؿ عبد المجيد اف القزكيني قد اىمؿ فنكنا بديعية عمى 
مف االىمية ػػػػػػػ كخصكصا مف منظكر بحثو في عبلقة البديع بيف جانب 

مثؿ: التكرار، كالترديد، كالتجزئة، كالتشطير،  الببلغة كالمسانيات النصية ػػػ
كىك يرل باف التحديد كالتخصيص كاف كاف لو فضؿ في  ،(ٕٖٔ)كالتفسير

امة سأتيذيب فنكف البديع، التي قد كصمت الى ما يربك عمى التسعيف عند 
بي االصبع المصرم أبف منقذ، كما يربك عمى المائة كالعشريف عند 

كاصحاب البديعيات اال اف ىذا التيذيب قد بمغ مداه عند الخطيب 
 نفا.آىمالو لمفنكف التي ذكرىا الباحث إ، كخصكصا في جانب (ٖٖٔ)القزكيني

كيستدرؾ د. جميؿ عبد المجيد عمى الخطيب ايضا انو قد عد مف 
بعمـ البياف كىك التكرية،  بإلحاقو)االصكؿ( ما ىك اكلى ػػػػ في رأيو ػػػػػ 

                                                             

 . ّْ. ينظر: البديع بيف الببلغة كالمسانيات النصية:( ٕٖٔ)
 . ّْ:البديع بيف الببلغة كالمسانيات النصية، د. جميؿ عبد المجيد  . ينظر:( ٖٖٔ)



، كىك ما (ٖٗٔ)كاالستخداـ، كالتكجيو، ككذلؾ بعض اضرب التجريد عنده
 .(َٗٔ)كاف)نحك قكليـ: لئف سألت فبلنا لتسألف بو البحر(

 

)التشريع( حا عمى الخطيب القزكيني اف يمحؽ ففٌ كما يستدرؾ مقتر 
 .(ُٗٔ)بعمـ )العركض( كالتي عدىا القزكيني مف )االصكؿ(

ف الدكتكر عبد المجيد يرل في اف ىناؾ ما ىك اكلى باستبعاده مف أكيبدك 
يرل بأنو ضرب مف المعب  ألنودائرة البحث الببلغي عامة، كىك ) القمب(؛ 

البديع لدل القزكيني  الباحث رحمتو في ففٌ كىنا ينيي ىذا ، (ِٗٔ)كااللغاز
بيف ككنو مادحا لو مرة كمستدركا عميو مرارا، كبيذا يككف احد الذيف اكلك 

 ىذه الشخصية الببلغية حقيا مف البحث كالدراسة.

 

 

 

 

 
                                                             

 .ّْ:البديع بيف الببلغة كالمسانيات النصية، د. جميؿ عبد المجيد . ينظر: ( ٖٗٔ)
 . ْٓ/ ٔ. االيضاح: ( َٗٔ)
 . ّْ. ينظر: البديع بيف الببلغة كالمسانيات النصية: ( ُٗٔ)
 . ّْ: المصدر نفسو. ينظر: ( ِٗٔ)



 

 

 

ًاالدمدراكًاؾيادس

ًيفًادلطابؼةادمدراكًد.ًاؾشواتًحمؿدًابوًدمقتً

)المطابقة(, الخطيب القزكيني ففٌ مف المحسنات المعنكية التي درسيا 
الجمع بيف المتضاديف، ام معنييف :( كيسمى الطباؽ كالتضاد ايضا كىك

. ككاف الخطيب قد اكرد مثاال شعريا في فاسد ما (ّٗٔ)متقابميف في الجممة(
 يمحؽ بالطباؽ، كىك قكؿ ابي الطيب: 

 (ْٗٔ)ة مجرـً ساءى إك أ محبو  لمف تطمب الدنيا اذا لـ ترد بيا      سركرى 

المحب، كالمجـر قد ال يككف  كعمؽ عمى البيت باف المبغض ىك ضدٌ 
مبغضا، كلو كجو بعيد، فحكـ عمى قكؿ المتنبي بأنو مف الطباؽ الفاسد، 
لكف ىناؾ مف لو رأم مخالؼ لرأم القزكيني، كىك السبكي الذم فسر ىذا 

لمجـر الكجو بأف بيف االجراـ كالبغض تبلزما ادعائيا، كأنو يشير الى اف ا

                                                             

 .ٔ/  ٔ.االيضاح: ( ّٗٔ)
 . ّْ/ُ. ديكانو: ( ْٗٔ)



، كمثؿ ىذا كممة (ٓٗٔ)ال يككف اال مبغضا لو، لمنافاة حالو حاؿ المجـر
ساءة( فإنيا ليست ضد السركر كلكف يكجد بينيا كبيف الحزف الذم ىك إ)

.  ضد السركر تبلـز

اف  لدكتكر الشحات محمد ابك ستيت،ما مف المحدثيف فيرل اأ
بكي، ال غبار المطابقة في بيت ابي الطيب عمى الكجو الذم قاؿ بو الس

 ،عمييا، خصكصا انيـ يعتدكف بكجكد كجو مف التقابؿ كلك كاف بتأكؿ
غي المفت اليو كيستدرؾ ىذا الباحث عمى الخطيب القزكيني بقكلو: كمما ينب

مثاال لممقابمة حسب تعريؼ الخطيب ليا، كفي جعمو مف  دٌ اف ىذا البيت يع
 انو يؤيد. كما (ٔٗٔ)اؽالطباؽ نظر، كاف كاف قد عد المقابمة نكعا مف الطب

جعؿ المقابمة لكنا مستقبل يختمؼ عف الطباؽ؛ كبيذا فأنو يستدرؾ عمى 
 ،(ٕٗٔ)القزكيني الذم خالؼ الجميكر فأدخميا في الطباؽ كجعميا قسما منو

كبتكاضع كبير اماـ رأم القزكيني في عده ىذا البيت مف فاسد الطباؽ؛ كاف 
( ال يشترط اف يككف مبغضا، ارجح رأم السبكي، مف المتأخريف،  )المجـر
كالدكتكر شحات محمد ابك ستيت مف المحدثيف، كلكف مف كجية نظر فنية؛ 

( الذم يعني ا سـ فميس المحتمؿ مف ابي الطيب انو اراد غير )المجـر
الفاعؿ الذم يقـك بفعؿ )االساءة( التي تعد جرما في حقيقة االمر، ككما 
نعمـ فاف المتنبي كاف يشكك مف عقدة االضطياد كالشعكر بالنقمة عمى 

                                                             

منيجية في عمـ البديع، د. الشحات محمد ، كدراسات  ِٓٗ/  ْ. ينظر: عركس االفراح: ( ٓٗٔ)
 . ْٕابك ستيت: 

 . ْٖ. ينظر: دراسات منيجية في عمـ البديع: ( ٔٗٔ)
 . ّٓدراسات منيجية في عمـ البديع: . ينظر: ( ٕٗٔ)



االساءة اليو، كاال  بكساطةمجتمعو، كلـ يكف يتكقع منو اال االجراـ بحقو، 
ده في فمف كجية نظر القزكيني لك تعمدت تقمص تعميمو لمبيت كفسا

دكات السمب كااليجاب، فمست أالطباؽ، مف كجية نظر منطقية، تعتمد مثؿ 
 اشؾ في حكمو عمى فساد البيت مف كجية نظر منطقية.

ًاالدمدراكًاؾيابع

ًيفًاؾمورقةادمدراكًد.ًاؾشواتًً

 ،(ٖٗٔ)مى ضربيف: مجردة كمرشحةعقسـ الخطيب القزكيني التكرية 
ماـ ابي الفضؿ بف كقد عد التكرية في لفظ الغزالة في قكؿ القاضي اإل

 عياض في صيفية باردة:

 ىدل مف مبلبسو     لشير تمكز انكاعا مف الحمؿأكأف كانكف          

ك الغزالة مف طكؿ المدل خرفت  فما تفرؽ بيف الجدم أ        
 (ٗٗٔ)كالحمؿ

المعنى القريب كىك:  مف قبيؿ المرشحة، حيث ذكر بعدىا ما يبلئـ
فالشاىد ىنا في الغزالة فالمراد منيا المعنى البعيد كىك  ؛(ََٕ)الجدم كالحمؿ

)الشمس( كقد قرف بيا ما يبلئـ المعنى القريب الذم ليس بمراد كىك الحيكاف 
المعركؼ بذكر الخرافة ككذا ذكر الجدم كالحمؿ، كفي الجدم كالحمؿ 

                                                             

 . ّٖ/  ٔااليضاح:  ينظر:.( ٖٗٔ)
 .ّٖٓ/ُنكار الربيع في انكاع البديع: أ. ينظر: ( ٗٗٔ)
 . َْ/  ٔااليضاح:  ينظر:.( ََٕ)



كاالكلى  لآلخر،ف التكريتيف ترشيح ايضا تكرية كلكنيا مجردة، كقيؿ كؿ م
 .(َُٕ)ترشيحيا كاقع بعدىا كالثانية ترشيحيا قبميا

ا ما استدرؾ عمى الخطيب في خصكص ىذا البيت، ىك اف في مٌ ا
؛ الف (َِٕ)عد الخطيب التكرية في لفظ )الغزالة( مف قبيؿ )المرشحة( نظر

تحتمؿ شرط الترشيح اف تككف داللتو عمى المعنى القريب صريحة ال 
االشتراؾ، كالجدم كالحمؿ مشتركاف بيف الحيكانيف المعركفيف كالبرجيف 

. (َّٕ)الفمكييف، فداللتيما غير صريحة، كعمى ىذا فميسا مف قبيؿ الترشيح
كاستنادا الى ما تقدـ مف تعميؽ عمى ىذا النكع مف التكرية، فمست ارل في 

خصكصا كاف  لفظ) الغزالة( ما يبتعد في الداللة عف الجدم كالحمؿ ،
القزكيني، جاء بالبيت شاىدا عمى التكرية المرشحة التي قرف بيا ما يبلئـ 

، يعني ارادة تكرية )الشمس(، كترشيحو بقرنو بما يبلئـ (َْٕ)المكرل بو بعدىا
ىذه المفظة كىما مف جنسيا، فحتى كاف كاف يطمؽ عمى لفظتي)الجدم 

الفمكييف ايضا، كىما  كالحمؿ( عمى حيكانيف، فانيما يطمقاف عمى النجميف
 تيا بعدىا لمداللة عمييا.أمقترناف بمفظة )الشمس(، كقد 

 

 
                                                             

 . َْ/  ٔينظر: ىامش االيضاح:  .( َُٕ)
 .َُّ. ينظر: دراسات منيجية في عمـ البديع: ( َِٕ)
 .ِْْ/ ِ، خزانة االدب:  َُّ:المصدر نفسو. ينظر: ( َّٕ)
 .َْػ  ّٗ/ ٔ. ينظر: االيضاح: ( َْٕ)



 

  

ًاالدمدراكًاؾناؿن

ًيفًاجلـاسًادمدراكًد.ًعؾيًاجلـدي

الجندم فف الجناس،  عمي لدكتكردرس االجناس(  في كتاب )ففٌ 
تسميتو كاشتقاقو، كتعريفو، كبحث اصالة ىذا الفف كقيمتو، بيف الطبع 

ثـ درس اقسامو: الجناس التاـ، كالمحرؼ، كالناقص، كجناس كالصنعة، 
القمب، كجناس االشتقاؽ، كالمضارع، كالبلحؽ، كجناس التصحيؼ، 
كالجناس المعنكم، كالكانا اخرل مف الجناس زيادة عمى االنكاع االخرل. 

استدراكا كاحدا عمى الخطيب  عميٌ كبعد استقراء الكتاب كجدت اف لمدكتكر 
اف ذكر تقسيمات الببلغييف : في اقساـ الجناس، فبعد القزكيني، كىك

لو، اشار الى اف القزكيني قد ذكر: الجناس التاـ كالمحرؼ،  ماءالقد
كالناقص، كما يشمؿ المضارع كالبلحؽ كالقمب. كانو قد الحؽ بالجناس: 

عمي الجندم مستدركا عمى د.االشتقاؽ كشبيو كما فعؿ السكاكي. كاضاؼ 
بعد اف عمؿ ذلؾ االختبلؼ في تقسيـ الجناس عند الخطيب القزكيني 

العمماء؛ بسبب الزيادة في بعض االنكاع عند نفر مف العمماء كالمشكش، 
كالمصحؼ، كالمعنكم. اك الى عد بعض الفركع اصبل بذاتو كالمركب 
كالمفمؽ، فبعض العمماء جعميما مف اقساـ التاـ: كبعضيـ عدىما قسميف 

في التسمية، الى انو بعد المقارنة بما كتب عف مستقميف. اك الى التنكيع 



الجناس كانعاـ النظر فيما كرد منو في الشعر، تبيف لنا اف تقسيـ القزكيني 
احمد ىذه التقسيمات جميعا كابعدىا عف االسراؼ؛ فاألنكاع التي ذكرىا 

 .(َٕٓ)كثيرة الكركد قكية الصمة بالطبع

اميف الخكلي الذم  كاخيرا حيف حاكلت استطبلع ما جاء عف الدكتكر
التي تردد  دعى الى اتجاه جديد في دراسة الببلغة العربية، تمؾ الدعكة

القكؿ( لمدكتكر  كتاب )ففٌ ك  (َٕٔ)صداىا في كثير مف كتب الببلغة الحديثة
ضركرة التجديد فيو اميف الخكلي الذم يدعك فيو الى ببلغة جديدة، يؤكد 

مية بحثو بدقة كعمؽ مف اجؿ الحياة، كيرل عدـ تقديس الماضي كاى
. كيعده الدكتكر صبلح فضؿ مف (َٕٕ)لمعرفة االصكؿ كمبلمح التغيير

ع الكبرل التي لـ تحقؽ نتائجيا في حياتنا الفكرية كالثقافية حتى ير االمش
كىك كتاب رأيت انو مف الضركرم اف اطمع عميو عسى اف افيد ، (َٖٕ)اليـك

ء حكؿ ببلغتو، منو فيما يخص القزكيني، اك اف استنبط منو ام شي
فكجدت انو لـ يذكر الخطيب القزكيني كاشار الى اف متف التمخيص، كما 

، كشرحي سعد الديف التفتازاني المطكؿ كتب عميو مف شركح كحكاشو 
ساس الدرس الببلغي عند مف كصفيـ أكالمختصر، ككتاب االيضاح، ىي 

كاكتفى ، اك التمخيص، لئليضاحكالمبلحظ انو لـ يرجع  ،(َٕٗ)بالمحافظيف
                                                             

 .ُٔ. ينظر: فف الجناس، ببلغة ػػ ادب ػػ نقد، عمي الجندم: ( َٕٓ)
 طبانة، كالببلغة عند السكاكي.. ينظر: البياف العربي، بدكم ( َٕٔ)
 .ْ. ينظر: تقديـ الدكتكر. محمكد فيمي حجازم:( َٕٕ)
 .ٓ. ينظر: تقديـ الدكتكر صبلح فضؿ لمكتاب: ( َٖٕ)
 .ٕٕ. ينظر: فف القكؿ، اميف الخكلي:( َٕٗ)



بالرجكع لبعض الشركح التي جاءت عمى التمخيص، كقد اشار ىك الى 
ثـ  ،، كبالتالي لـ يستدرؾ عمى الخطيب القزكيني بالخصكص(َُٕ)ذلؾ

كصؼ اميف الخكلي الصكرة الناتجة عف ىذه االصكؿ: بانيا صكرة ال 
كانيا صكرة تشعر بأنيا صكرة كجو معركؽ،  ،(ُُٕ)تتجمى كاضحة القسمات

اـ، شاحب، يسير الحظ مف الحيكية كالنضرة!، اذا ما قكرنت بادم العظ
 .(ُِٕ)بالببلغة عند الغربييف

 القرآف الكريـ.
 ـ.ُّٓٗاألدب المقارف، محمد غنيمي ىبلؿ، الطبعة األكلى، القاىرة 

عيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت : الزمخشرم، تحقيؽ: محمد باسؿ ساس الببلغةأ
 ـ.ُٖٗٗىػ ػ ُُْٗ، ُلبناف، ط

، ُاالسبلمي، ط، السيد جعفر الحسيني، كزارة الثقافة كاالرشاد اساليب البياف في القرآف
 ـ.ََِٗ

، ُ، طأساليب البياف في النحك العربي، دراسة داللية مف خبلؿ القرآف، خديجة الصباف
 ـ.ُْٗٗىػ ػ ُُْْ

في المطكؿ، دراسة ببلغية تحميمية، د. احمد ىنداكم  استدراكات السعد عمى الخطيب
 ـ. ََُِىبلؿ، مكتبة كىبة، 

، ِالكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، الطبعة ، دار االستدالؿ الببلغي، د. شكرم المبخكت
 ـ.ََُِ

 ـُُٗٗمطبعة المدني جٌدة  ُأسرار الببلغة، تحقيؽ محمكد شاكر، ط
االسس الجمالية لئليقاع الببلغي في العصر العباسي، ابتساـ احمد حمداف، دار القمـ 

 .ـ ُٕٗٗػ ُُْٖػ حمب ط، العربي
 ، د.ت.االسمكب، احمد الشايب، مكتبة النيضة المصرية

                                                             

 .ّٗ: فف القكؿينظر:  ( .َُٕ)
 .ٖٕفف القكؿ: ينظر: . ( ُُٕ)
 .ٖٓ :فف القكؿ. ينظر: ( ُِٕ)



 ، الدار العربية لمكتاب.ّ، طاالسمكبية كاالسمكب، عبد السبلـ المسٌدم
االسمكب كالنحك، دراسة تطبيقية في عبلقة الخصائص االسمكبية ببعض الظكاىر النحكية، 

 ، دار الدعكة لمطبع كالنشر كالتكزيع.ٕمحمد عبد اهلل جبر:
حسيف عمي الصغير، دار الشؤكف ، د. محمد صكؿ البياف العربي، رؤية ببلغية معاصرةأ

 ـ.ُٖٔٗالثقافية العامة، 
، عالـ الكتب، ْد. تماـ حساف، ط المغكم عند العرب، االصكؿ، دراسة ابستمكلكجية لمفكر

 ـ(.ََِْالقاىرة )
 ـ.ََُِ، تح: أحمد صقر، دار المعارؼ، القاىرة، اعجاز القرآف، الباقبلني

 ىػ ُِّٕدة ، االقصى القريب: التنكخي: مصر مطبعة السعا
ـ، ُِٔٗىػ(، دار الكتب العممية، ّٔٓ، أبك عمي اسماعيؿ بف القاسـ )ت أمالي القالي

 .ِط
 ـ.ُّٔٗ، تح: شاكر ىادم شكر، نكاع البديع، ابف معصـك المدنيأنكار الربيع في أ

، شرح كتعميؽ كتنقيح: د. عبد المنعـ في عمـك الببلغة، الخطيب القزكيني االيضاح
 دار الجيؿ ػ بيركت.، ّخفاجي، ط

 ـ.ُٕٓٗػ لممجمسي، مطبعة اآلداب النجؼ االشرؼ، بحار األنكار، 
 البحث الببلغي عند العرب، احمد مطمكب، منشكرات دار الجاحظ، بغداد. د.ت.

البحث الببلغي عند العرب، تأصيؿ كتقييـ، د. شفيع السيد، دار الفكر العربي، د. ط، د. 
 ت.

بعد القرف السابع، تأليؼ االماـ محمد بف عمي بف محمد البدر الطالع بمحاسف مف 
 .ََِٔ ُالشككاني، حققو كعمؽ عميو، محمد حسف حبلؽ، دار ابف كثير، دمشؽ، ط

البديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات النصية، جميؿ عبد المجيد، الييئة المصرية العامة 
 .ـُٖٗٗلمكتاب، 

 ـ.ُٗٗٗخ، مكتبة كمطبعة االشعاع الفنية، مصر، البديع كالتكازم،عبد الكاحد حسف الشي
الببلغة العربية قراءة اخرل، د. محمد عبد المطمب، الشركة المصرية العالمية لمنشرػ 

 .ـ ُٕٗٗ، ُلكنجماف:ط
الببلغة كالنقد ، المصطمح كالنشأة كالتجديد، محمد كريـ الككاز مؤسسة االنتشار العربي، 

 .ـََِٔالطبعة االكلى،



في كجكه البياف، إسحاؽ بف كىب الكاتب ، تحقيؽ: الدكتكر أحمد مطمكب البرىاف 
 ـ.ُٕٔٗ، كالدكتكرة خديجة الحديثي

، ُ، ألبي حياف التكحيدم، تح: د. كداد القاضي، دار صادر بيركت، طالبصائر كالذخائر
 د.ت.

 ىػػ(ُُٗبغية الكعػاة فػي طبقػات المغػكييف كالنحػاة: السػيكطي عبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر )ت
 تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية، بيركت )د.ت(.

، د.ت، د.ط، ، عبد المتعاؿ الصعيدملتمخيص المفتاح لعمـك الببلغة بغية االيضاح
 المكتبة الكقفية.

، ُ، دار كائؿ لمنشر ، طٕببلغتنا بيف الجمالية كالكظيفية، محمد بركات حمدم: 
 ـ.ََِْ

 ـ.ُِٗٗ، ّ، دار الفكر العربي، طعبد العزيز قمقيمة الببلغة االصطبلحية، عبدة
ببلغة التراكيب، دراسة في عمـ المعاني، تكفيؽ الفيؿ، مكتبة اآلداب، ميداف االكبرا، 

 القاىرة.
 ، دار المعارؼ، د.ت.ٗ، الدكتكر شكقي ضيؼ، طالببلغة تطكر كتاريخ

، بييكؿ جديد مف طريؼ كصكر مف تطبيقاتيا الببلغة العربية، اسسيا كعمكميا كفنكنيا،
، ُ، دار القمـ، دمشؽ، الدار الشامية، بيركت، طة الميدانيحبنكحمف حسف ر عبد ال تميد،

 ـ.ُٔٗٗ

، قدـ لو كراجعو، د. عبد القادر الببلغة العالية، عمـ المعاني، عبد المتعاؿ الصعيدم
 ـ.ُُٗٗ، ِحسيف، ط

 ، د. ت.ُكتبة المدينة، طات، بف عيسى باطاىر، مالببلغة العربية، مقدمات كتطبيق

 ـ  ُْٔٗأحمد مطمكب ، مكتبة النيضة بغداد  ،  الببلغة عند السكاكي ، د .

 الببلغة في ثكبيا الجديد، بكرم شيخ أميف)عمـ المعاني( 
محمد عبدا لمطمب ،الشركة المصرية العالمية لمنشر  ، لكنجماف  الببلغة كاألسمكبية ، د .

 .ـ ُْٗٗ،  ُ، ط 
 ـ .ََِٕكاالسمكبية عند السكاكي، محمد صبلح زكي ابك حميدة، الببلغة 



سيميائي لتحميؿ النص، ىنريش بميت، ترجمة كتعميؽ، د. الببلغة كاالسمكبية، نحك نمكذج 
 ـ.ُٗٗٗمحمد العمرم، إفريقيا الشرؽ، 

، د. محمد جابر فياض، دار المناداة، جدة السعكدية، الببلغة كالفصاحة لغة كاصطبلحا
 ـ.ُٖٗٗ، ُط

 ـ، د. ط.ُٕٓٗ،الببلغة كالنقد بيف التاريخ كالفف، مصطفى الصادم الجكيني
ىػ ػ ُِْْمكبية في التراكيب النحكية، د. ميدم حمد مصطفى عبد اهلل ،البنية االس

 ـ.ََِّ
 ـ.ُِٕٗ،  ٓبػػػدكل طبػػػانة ، دار العػػػكدة بيػػػػركت، ط  البيػػاف العربي ، د.

ىػ(، تح: عبد السبلـ ىاركف، ِٓٓعثماف عمرك بف بحر الجاحظ)ت ، ألبي البياف كالتبييف
 ـ.ُٖٗٗ، ٕمكتبة الخانجي القاىرة، ط

تاج العركس مف جكاىر القامكس: الزبيدم، محٌب الديف أبك الفيض السيد محمد مرتضى 
 ـ(.ُْٗٗ-ىػُُْْىػ( تحقيؽ عمي شيرم، دار الفكر، بيركت )َُِٓالحسيني )ت

 ط. ىػ(، د.ت، د.ّْٔغدادم، ابك بكر احمد بف عمي، )ت تاريخ بغداد لمخطيب الب
 ـ.َُٕٗبيركت، دار النيضة العربية ، تاريخ الببلغة العربية، عبد العزيز عتيؽ

، كالتعريؼ برجاليا، لؤلستاذ احمد المراغي، مطبعة مصطفى البابي تاريخ عمـك الببلغة
 . َُٓٗ، ُالحمبي، ط

، نقد الشعر مف القرف الثاني حتى القرف عباس إحسافد. قد األدبي عند العرب، تاريخ الن
 ـ.ُّٗٗ، ُالثامف اليجرم، دار الشركؽ، االردف، ط

ىػ(، تحقيؽ كتصحيح: أحمد حبيب قيصر َْٔالتبياف في تفسير القراف، لمشيخ الطكسي)ت
 العاممي، آداب النجؼ االشرؼ.

 ىػ.َُّّعمى مختصر السعد، مطبعة السعادة،  تجريد البناني

 ىػ(، دار الكراؽ.ََُٖ، داكد االنطاكي) ت خبار العشاؽأف االسكاؽ في تزيي

 ـ .ُٖٗٗلطفي عبد البديع، دار المريخ لمنشر بالرياض،  التركيب المغكم لؤلدب، د.



التشبيو كاالستعارة منظكر مستأنؼ، يكسؼ ابك العدكس، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع 
 ـ.  ََُِ،  ِكالطباعة، ط
، دار المعرفة الجامعية، مصر ، ُ، طّػ ِعند االصكلييف، السيد احمد عبد الغفار: التصكر المغكم 

 ـ.ُُٖٗ
 ـ.ََُِ، ُ، ضياء الديف القالش، دار النكادر، طالتفتازاني كآراؤه الببلغية

التفكير الببلغي عند العرب، اسسو كتطكره الى القرف السادس، مشركع قراءة، حمادم 
  .ّ، طـَُُِ، الكتاب الجديد، صمكد
المفتاح، الخطيب القزكيني، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي  تمخيص
 الحمبي.

ىػ(، إشراؼ محمد عكض َّٕتيذيب المغة: األزىرم، أبك منصكر محمد بف احمد )ت
 ـ(.ََُِ -ىػ ُُِْ، دار إحياء التراث العربي، بيركت )ُمرعب، ط

 ط. ، د. ت، د.باطاىرتيسير الببلغة في كتب التراث، بف عيسى 
جمالية الخبر كاالنشاء، دراسة ببلغية جمالية نقدية، د. حسيف جمعة، منشكرات اتحاد 

 .ََِٓالكتاب العرب، دمشؽ 
 ط. جميرة الببلغة ، الدكتكر أحمد مطمكب ، د.ت ، د.

، تح كشرح: الدكتكر محمد التكنجي، مؤسسة  ِّْجكاىر الببلغة، السيد احمد الياشمي: 
 ـ. ََِٖ،  ْؼ لمطباعة كالنشر، طالمعار 

 حاشية الدسكقي،) شركح التمخيص(، دار االرشاد االسبلمي، بيركت لبناف، د.ت.

 ىػ.َُّٗحاشية الفنرم عمى المطكؿ، مطبعة شركة الصحافة العثمانية، اسطنبكؿ، 

 ىػ. ُُّٔ، ُد عمى شرح العضد لمختصر المنتيى االصكلي، بكالؽ،طحاشية السع

 ىػ.ُِّْ، مطبعة مدرسة كالدة عباس االكؿ، عمى المطكؿ السيالككتي الحكيـحاشية عبد 

، تح: عبد السبلـ ىاركف،   ط ىػ(ِٓٓ، ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ)ت الحيكاف
 عيسى البابي الحمبي.



حيكية المغة بيف الحقيقة كالمجاز دراسة في المجاز االسمكبي كالمغكم، اتحاد الكتاب 
 .ُٔٗٗالعرب، 

ىػػػػ(، َُّٗخزانػػػة األدب كلػػػب لبػػػاب لسػػػاف العػػػرب: البغػػػدادم، عبػػػد القػػػادر بػػػف عمػػػر )ت-
 -ىػػػػػ ُُْٖ، مكتبػػػػة الخػػػػانجي، القػػػػاىرة )ُتحقيػػػػؽ كشػػػػرح عبػػػػد السػػػػبلـ محمػػػػد ىػػػػاركف، ط

 ـ(.ُٕٗٗ

 ـ. َُٖٗ، ّ، مكتبة كىبة بالقاىرة،ط ْٔخصائص التراكيب، د. محمد ابك مكسى: 

 ، د.ت ، د. ط.المعارؼ االسبلمية) الطبعة العربية( دائرة
 .، الدار الجامعية، مصرّدراسة المعنى عند االصكلييف، د. طاىر سميماف حمكدة: 

، ُ، ددراسات منيجية في عمـ البديع، د. الشحات أحمد ابك ستيت، جامعة أـ القرل
 ـ.ََُِ

في أعياف المئة الثامنة، ألبف حجر العسقبلني، تح: محمد سيد جاد الحؽ،  الدرر الكامنة
 ـ.ُٔٔٗدار الكتب الحديثة، القاىرة، 

 ط. في شرح جمع الجكامع لمسبكي، د.ت ، د. الدرر المكامع
، ّ، لعبد القاىر الجرجاني، تح: محمكد محمد شاكر، دار المدني، طدالئؿ االعجاز

 ـ.ُِٗٗ
 ىػ.ُّٗٗ، ُدكتكر محمد أبك مكسى، مكتبة كىبة ط، الدالالت التراكيب
، ميجاف الركيمي إضاءة ألكثر مف سبعيف تيارا كمصطمحا نقديا معاصرا دليؿ الناقد األدبي

 ـ.ََِِ، ّط، كسعد البازعي ،
 .ّ، شرح التبريزم، تح: محمد عبده عزاـ، دار المعارؼ، طديكاف أبي تماـ

 ـ،ُْٔٗ ُِمصر، طديكاف امرمء القيس،  دار المعارؼ ، 
 ، تح: د. نعماف محمد اميف طو، جامعة اـ القرل، د. ط.بف عطية اليربكعي ديكاف جرير

 ديكاف الحماسة بشرح التبريزم، دار القمـ بيركت، د.ت.
 ـ(.ُْٔٗ-ىػُّْٖديكاف زىير بف أبي سممى، دار صادر، بيركت )

 ـ.ُْٓٗىػ ػ ُُّٕ، شرح ك تحقيؽ: عاتكة الخزرجي، ديكاف العباس بف األحنؼ
ديكاف العجاج، ركاية عبد الممؾ بف قريب األصمعي كشرحو، تحقيؽ د. عزة حسف، دار 

 الشرؽ بيركت )د.ت(. 



 ط. ، د.ت، د.عبد اهلل الصاكم  ،ديكاف الفرزدؽ، عنى بجمعو كالتعميؽ عميو
 ـ.ُّٖٗديكاف المتنبي، دار بيركت لمطباعة كالنشر، 

 العسكرم، دار الجيؿ بيركت، د.ت.، ألبي ىبلؿ ديكاف المعاني
، طبع في مؤسسة االعظمي لممطبكعات،  لمزمخشرم كنصكص االخبار، ربيع االبرار

 ىػ.ُُِْ

كثمر االلبابػ ألبي اسحؽ الحصرم القيركاني، مفصؿ كمضبكط كمشركح بقمـ  زىر اآلداب
 د.ت. الدكتكر زكي مبارؾ، المكتبة التجارية الكبرل.

، تح: النبكم عبد الكاحد شعبلف، دار قباء بالقاىرة، الخفاجي سر الفصاحة، ابف سناف
 ـ.ََِّ

شذرات الذىب بأخبار مف ذىب، البف العماد الحنبمي، تح: محمكد االرناؤكط، دار ابف 
 ـ.ُِٗٗ، ُكثير دمشؽ، ط

شرح أشعار اليذلييف، صنعة أبي سعيد الحسف السكرم، حققو عبد الستار فراج، مكتبة دار 
 العركبة.

تقديـ ىػ(، ِِٗعائشة الباعكنية) ت  : بالفتح المبيف في مدح االميف،البديعية المسماة شرح
 ـ.ََُِ، ِكتحقيؽ: د. رضا رجب، ط

، مطبعػػة ّىػػ(، طْٖٔشػرح المعمقػات السػػبع: الزكزنػي، أبػك عبػػد اهلل الحسػيف بػف احمػػد )ت
 ـ(.ُٗٓٗ-ىػُّٕٗمصطفى البابي الحمبي، مصر )

مـك الببلغة كمحاسف البديع، صفي الديف الحمي، تح: الدكتكر شرح الكافية البديعية، في ع
 ـ.ُِٗٗ، ِنسيب نشاكم، دار صادر، بيركت، ط

ىػػػ( تحقيػػؽ ّٕٗالصػػحاح: تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة، الجػػكىرم، إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد )ت
 ـ(.ُْٖٗ-ىػَُْْ، دار العمـ لممبلييف، بيركت )ّاحمد عبد الغفكر عطار، ط

ػبيح، ِٔٓعبػد اهلل بػف إسػماعيؿ )تصحيح البخارم: أبي - ىػػ(، مطبكعػات محمػد عمػي صي
 مصر )د.ت(.



، دار الكتب ُىػ(، طُِٔصحيح مسمـ، ابي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم )ت-
 ـ(.ََُِ-ىػُُِْالعممية، بيركت، )

، د. محمد بركات حمدم ابك عمي، الناشر: دار الصكرة الببلغية عند بياء الديف السبكي
 ر كالتكزيع، عماف.الفكر لمنش

، الضركرة الشعرية، دراسة لغكية نقدية، د. محمد عبد الكىاب محمد عمي العدكاني
  ـ.َُٗٗالمكصؿ مطبعة التعميـ العالي، 

 ـ. ُّٕٗعركس االفراح : بياء الديف السبكي، القاىرة ، عيسى الحمبي ، 
 الكاحد حسف الشيخ.العبلقات الداللية كالتراث الببلغي العربي)دراسة تطبيقية(، عبد 

جراءاتو، عمـ االسمكب،  ـ.ُٖٗٗ، ُ، دار الشركؽ، طصبلح فضؿد.  مبادؤه كا 
عمـ البياف دراسة تحميمية لعمـ البياف، د. بسيكني عبد الفتاح، مؤسسة المختار لمنشر 

 كالتكزيع.
 . ـَََِ دار غريب لمطباعة كالنشر، ، كماؿ بشر،عمـ المغة العاـ )االصكات(

 .ـُٖٓٗالعاـ: فرديناند سكسير، ترجمة د. يكئيؿ يكسؼ عزيز، افاؽ عربية، عمـ المغة 

نقدية كببلغية لمسائؿ عمـ المعاني، الدكتكر بسيكني عبد الفتاح ،  عمـ المعاني، دراسة
 ـ.ُٖٗٗ، ُمؤسسة المختار ، القاىرة، ط

مكتبة في صناعة الشعر كنقده البف رشيؽ، تح: النبكم عبد الكاحد شعراف، العمدة 
 ـ.َََِ، ُالخانجي، القاىرة، ط

، المكتبة المصرية ػ صيدا ػ ََِْ، ُ، طُٔعمـك الببلغة، احمد مصطفى المراغي: 
 بيركت.

ىػ( تحقيؽ د. ميدم المخزكمي كد. إبراىيـ ُٕٓالعيف: الفراىيدم، الخميؿ بف احمد )ت
 ـ(.ُُٖٗاد )(، كدار الحرية لمطباعة، بغدَُٖٗالسامرائي مطابع الرسالة، الككيت )

 ـ.ُْٗٗ،ِىػ(، مكتبة الخانجي طّْٖالفرج بعدة الشدة، القاضي التنكخي)ت
فصكؿ في الببلغة: محمد بركات حمدم ابك عمي، الجامعة االردنية، اآلداب، دار الفكر 

 ـ.ُّٖٗ، ُلمنشر كالتكزيع، ط



، ُ، دار المعرفة الجامعية، طالجكيني الصاكم الفكر الببلغي الحديث، مصطفى
 ـ.ُٗٗٗ

 ، د.ت.ِ، منشأة معارؼ االسكندرية، طفمسفة الببلغة بيف التقنية كالتطكر، رجاء عيد
 ـ. ُٕٗٗفف االستعارة، احمد عبد السيد الصاكم ، مطبعة الييئة المصرية لمكتاب، 

 ـ.ُّٖٗفف البديع، عبد القادر حسيف، دار الشركؽ، 
 ـ.ُْٓٗلفكر العربي، ، دار افف الجناس، ببلغة ػػ ادب ػػ نقد، عمي الجندم

فف القكؿ، اميف الخكلي، قدـ لو، أ.د صبلح فضؿ، مطبعة دار الكتب المصرية، 
 ـ.ُٔٗٗ

 .ـُٕٓٗفنكف ببلغية، احمد مطمكب، دار البحكث العممية، 
في الببلغة العربية، عمـ البديع، محمكد احمد حسف المراغي، دار العمـك العربية، بيركت، 

 لبناف.
، دار العمـك العربية، بيركت محمد مصطفى ىدارةد. ة، عمـ البياف، في الببلغة العربي

 ـ. ُٖٗٗ، ُلبناف، ط
، د. حممي عمي مرزكؽ، في فمسفة الببلغة العربية )عمـ المعاني(،د. حممي عمي مرزكؽ

 ـ.ُٗٗٗ
القػػػػػامكس المحػػػػػيط كالقػػػػػابكس الكسػػػػػيط: الفيػػػػػركز آبػػػػػادم، مجػػػػػد الػػػػػديف محمػػػػػد بػػػػػف يعقػػػػػكب 

 ـ(.ُِٓٗ-ىػُُّٕمصطفى البابي الحمبي، القاىرة )، مطبعة ِىػ(، طُٕٖ)ت

 ـ.ُِٕٗقبض الريح، إلبراىيـ عبد القادر المازني، المطبعة المصرية، 
 ، د. بدكم طبانة، مكتبة االنجمك المصرية، د. ط.قدامة بف جعفر كالنقد االدبي

، ُط، الدكتكر أحمد مطمكب، ساعدت جامعة بغداد عمى نشره، القزكيني كشركح التمخيص
 ـ.ُٕٔٗ

 ـ.ُٖٕٗالكافي، لمحمد بف يعقكب اسحؽ الكميني، تح، محمد صالح المازندراني، 

كتاب الصناعتيف ألبي ىبلؿ العسكرم ، تحقيؽ : عمي محمد البجاكم ، كأبك الفضؿ 
 ـ.  ُُٕٗ، القاىرة  ِأبراىيـ ، ط

لطفي عبد كشاؼ اصطبلحات الفنكف، التيانكم، كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي، تح: 
 ـ.ُّٔٗالبديع، القاىرة 



 

الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ: الزمخشرم، جار 
، منشكرات الببلغة، مطبعة القدس، قـ، إيراف ُىػ(، طّٖٓاهلل محمكد بف عمر )ت

 ىػ(.ُُّْ)

ىػػ(، ُُٕتلساف العرب: ابف منظكر، جماؿ الديف أبػك الفضػؿ محمػد بػف مكػـر المصػرم )
 ـ(.ُٓٓٗ-ىػُّْٕدار صادر، بيركت )

 ـ(.ََِْ، عالـ الكتب، القاىرة )ْالمغة العربية معناىا كمبناىا: د. تماـ حساف، ط-

 ـ.ُْٗٗحسف مرضي حسف، دار الفكر لمطباعة ك لمنشر، : المغة كالتفكير

 المثؿ السائرػ البف األثير ، تح: احمد الحكفي، نيضة مصر، القاىرة، د.ت.

المجاز في المغة كالقرآف الكريـ بيف االجازة كالمنع، د. عبد العظيـ المطعني، مكتبة كىبة 
 . ََِْ،  ّبالقاىرة، ط

ىػ(، تح: طو الزيني، منشكرات مكتبة بصيرتي، َْٔالمجازات النبكية، الشريؼ الرضي) 
 قـ.

 مختصر المعاني، السعد التفتازاني، دار االرشاد االسبلمي، بيركت، د.ت.

 دخؿ الى عمـ المغة، محمكد فيمي حجازم، دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع.م
ىػػػ( تحقيػػؽ ُُٗالمزىػر فػػي عمػػـك المغػة كأنكاعيػػا: السػػيكطي، جػبلؿ الػػديف عبػػد الػرحمف )ت

 محمد احمد جاد المكلى كرفيقيو، دار الفكر لمطباعة، بيركت )د.ت(.

، ُو محمد عبد السبلـ عبد الشػافي، طىػ(، رٌقـ أحاديثُِْمسند اإلماـ احمد بف حنبؿ )ت
 ـ(.ُّٗٗ-ىػُُّْدار الكتب العممية، بيركت )

 .ىػ ُُّْ، القاىرة،ُ، بدر الديف بف مالؾ، ط المصباح في عمـ المعاني كالبياف كالبديع



المصباح في عمـ المعاني كالبياف كالبديع، بدر الديف بف مالؾ تح: الدكتكر حسني عبد 
 ـ.ُٖٗٗ، ُالقاىرة، ط الجميؿ، مكتبة اآلداب،

 لكبير، لمفيكمي، المكتبة العممية، د.ت.المنير في غريب الشرح ا المصباح

لعبد الرحيـ العباسي ت  المصطمح الببلغي في معاىد التنصيص عمى شكاىد التمخيص
 ـ.ََِٔ، ُ، عالـ الكتب الحديث طمحمد الخبليمة ىػ،ّٔٗ

 ىػ. د. ط. َُّّفي شرح تمخيص المفتاح، لمتفتازاني، استانبكؿ،  المطكؿ

عمى شكاىد التمخيص، لمعباسي، تح: محمد محي الديف عبد الحميد،  معاىد التنصيص
 ـ.ُْٕٗعالـ الكتب ، بيركت 

 ، دار احياء التراث العربي، قـ المقدسة.المعجـ االصكلي، لمحمد صنقكر البحراني

، ُ، دار الفكر العربي، طنقد كنقض ، عبده عبد العزيز قمقيمة معجـ الببلغة العربية ،
 ـ.ُُٗٗ

، ِىػ، تصحيح كتعميؽ االستاذ الدكتكر : كرنكك، طّْٖت  معجـ الشعراء لممرزباني
 ـ.ُِٖٗ

، جامعة الممؾ سعكد، الرياض، دار محمد قمعجي عربي ػ انجميزم، معجـ لغة الفقياء،
 النفائس.

تطكرىا، د. أحمد مطمكب، مطبعة المجمع العممي العراقي، ك  معجـ المصطمحات الببلغية
 ـ.ُّٖٗ

، دار المعجـ المفصؿ في عمـك الببلغة ، البديع كالبياف كالمعاني، د. انعاـ فكاؿ عكاكم
 ..ُـ، طََِّالكتب العممية، 
 ، لطاشكبرم زاده ، دار الكتب العممية، بيركت، د.ت.مفتاح السعادة

، طبعة الحمبي   ـ ُّٕٗػ القاىرة مفتاح العمـك



ىػ( تحقيؽ ِْٓمفردات ألفاظ القرآف: الراغب األصفياني، الحسيف بف محمد )ت حدكد 
 ـ(.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ، دار القمـ، بيركت )ُصفكاف عدناف داككدم، ط

الصاكم، منشأة مفيـك االستعارة في بحكث المغكييف كالنقاد كالببلغييف، احمد عبد السيد 
 ـ. ُٖٖٗسكندرية، المعارؼ باإل

 ـ(.ََِٔ، عالـ الكتب، القاىرة )ُط، الدكتكر تماـ حساف، مقاالت في المغة كاالدب
 ـ.ََِْ، تح: د. عمي عبد الكاحد كافي، نيضة مصر، القاىرة، المقدمة ،ابف خمدكف

، جامعة اـ مقاييس الببلغة بيف االدباء كالعمماء، د، حامد صالح خمؼ الربيعي
 ـ.ُٔٗٗالقرل،

ىػ، تح عبد السبلـ ىاركف، مكتب االعبلـ ّٓٗت  مد بف فارس، ألحمقاييس المغة
 االسبلمي.

 ـ.ََِٔ، ُعند العرب، د. عبد الحكيـ راضي، ط مف افاؽ الفكر الببلغي
مف مباحث الببلغة كالنقد بيف ابف االثير كالعمكم، دراسة في التأثير كالتأثر كتجاكزات 

 .ُٕٗٗ، ُ، طِٖٓالفيـ، نزيو عبد الحميد فراج: 
،ص  ُّٕٗككالة المطبكعات الجامعية ،الككيت ، ُمناىج ببلغية ،أحمد مطمكب ،ط

ِٓٓ  . 
المنيج الببلغي عند عبد القاىر الجرجاني كالقزكيني في كتابييما االسرار كالتمخيص، 

 ـ.َُِّ، ُدراسة مقارنة، حيدر حسيف عبيد: ، دار الكتب العممية، بيركت، ط
،دار المعرفة القاىرة  ُكالتفسير كاألدب ،أميف الخكلي ،طمناىج تجديد في النحك كالببلغة 

 ـ . ُُٔٗ
 ، انتشارات اسماعيمياف.لمعبلمة محمد رضا المظفر المنطؽ ،

 المكتبة االزىرية لمتراث، د. ط، د.ت. ، حامد عكنيلمببلغة المنياج الكاضح

 المغربي، دار االرشاد االسبلمي، بيركت، د.ت. مكاىب الفتاح البف يعقكب

بف انس، صححو كرقـ أحاديثو، محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء  المكطأ، االماـ مالؾ
 ـ.ُٖٓٗالتراث العربي، بيركت لبناف، 



عمى المثؿ السائر، تأليؼ الصبلح الصفدم، تح: محمد عمي سمطاني،  نصرة الثائر
 ـ.ُٗٔٗالمكتبة االسبلمية الجبيمية، 

، منشكرات اتحاد الكتاب ؽ، دراسة، عدناف بف ذريؿالنص كاالسمكبية بيف النظرية كالتطبي
 .ـ. َََِالعرب، 

 ـ.ََِٔ، ُعبد الحكيـ راضي، ط د. نظرية المغة في النقد العربي،
 مكتبة الخانجي، القاىرة، د.ط. د. محمد الصادؽ عفيفي النقد التطبيقي كالمكازنات ،

 ىػَُِّ، ُنقد الشعر، مطبعة الجكائب قسطنطينة، ط
، دار نيضة محمد مندكرد. ، ، كمنيج البحث في االدب كالمغةيجي عند العربالنقد المن

 ـ.ََِٕمصر، الييأة العامة لمكتاب، 
نياية االيجاز في دراية االعجاز، الرازم، تح: د. بكرم شيخ اميف، دار العمـ لممبلييف 

 ـ.ُٖٓٗ، ُط
السعادات المبارؾ بف محمد النياية في غريب الحديث كاألثر: ابف األثير، مجد الديف أبك 

ىػ( اعتناء كتصحيح محمد أبك فضؿ عاشكر، دار إحياء التراث العربي، بيركت َٔٔ)ت
 ـ(.ََُِ-ىػُِِْ)

، ترجمة الشيخ داخؿ اليرمنكطيقا كمنطؽ فيـ الديف، الشيخ عمي الرباني الكمبايكاني
 الحمداني، مؤسسة السراج لمطباعة كالنشر، النجؼ االشرؼ.

 
ًؾدورقاتاؾردائلًوا

، كمية اآلداب ، الجامعة ، اطركحة دكتكراه، حسف ىادم محمدالبحث الببلغي عند االصكلييف
ًـ.ََِْالمستنصرية.

البديع بيف ابي االصبع العدكاني المصرم كالخطيب القزكيني، عكاطؼ صالح بف سالـ 
 ـ.ََِٓالحربي، رسالة ماجستير، جامعة اـ القرل، 

، ميس خميؿ الببلغي كالنقدم، كتاب مفتاح العمـك انمكذجاتأصيؿ االسمكبية في المكركث 
 ـ.ََِٔمحمد عكدة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية نابمس.

مجمة  د. عدناف عبد الكريـ،، حمد مطمكب في تجديد الببلغة العربيةأجيكد الدكتكر ػ 
 (.ّ( العدد)ُٔالقادسية، كمية اآلداب، المجمد) 

 ـ.ُٕٔٗمجمة جامعة بغداد،  د. أحمد مطمكب، ،الدراسات الببلغية الحديثةالقزكيني في ػ 



 

 

ً

 


