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  :مقدمة
تحتوي هذه المطبوعة على مجموعة من المحاضرات في مقیاس البالغة العربیة، ألقیت 

Lلیسانس، النظام الجدید األولى على طلبة السنة  M D.

باتباعنا خطة منهجیة مستوحاة من المحاضرات أفكاروقد عملت على صیاغة 

).علم البالغة(المفردات المقررة لهذا المقیاس 

من علوم اللغة العربیة، مادته القرآن الكریم والحدیث النبوي  اویعد علم البالغة علم

فذكرت معنى . امهم اوقوف على قضایا هذا العلم أمر الشریف، وكالم العرب، لذلك كان ال

الفصاحة والبالغة، ونشأة علوم البالغة، وتناولت موضوعات علم المعاني كالتقدیم والتأخیر، 

ثم ذكرت بعض مبادئ علم البیان كمفهوم .والفصل والوصل، وأسلوب القصر، وغیرها

.الحقیقة والمجاز وأنواعه

ذج تطبیقي، راجیة من اهللا عز وجل أن ینفع بهذا العمل وأخیرا ذیلت المطبوعة بنمو 

كل من قرأه، وأملنا كذلك أن یلقى هذا الجهد المتواضع قبوال حسنا من قبل األساتذة والطلبة 

  .كذلك



- 2 -

ː̎ Ҡ ˋ̤Ǫȇ�ː ˨˅˾ ̤̚Ǫ

:الفصاحة لغة واصطالحا: أوال

رجل فصیح :تقول...فصیحفصح الرجل فصاحة فهو البیان والظهور؛ :الفصاحة لغة

تكلم بالعربیة :وفُصح األعجمي، فصاحة.. .طلقوكالم فصیح أي بلیغ، ولسان فصیح أي 

...یتكلمأفصح الصبي في منطقه إفصاحا إذا فهمت ما یقول في أول ما :یقال...عنهوُفِهم 

:وفُصح اللبن، إذا أخذت عنه الرغوة، قال نْضلة السَُّلمي...الغیم فیه :ویوم مفصح

.فلم یخَشْوا َمصالَته علیهم، وتحت الرغوة، اللبن الفصیح

.مفِصح:وكل واضح...بدا ضوءه واستبان :وأفصح الصبح

والفصاحة في االصطالح عبارة عن األلفاظ البینة الظاهرة، المتبادرة إلى الفهم، 

.1والمأنوسة االستعمال بین الكتاب والشعراء لمكان حسنها

:والكالم والمتكلم، فیقال)اللفظ أو الكلمة(أو یوصف بها المفرد والفصاحة تقع وصفا

أما البالغة فیوصف بها الكالم والمتكلم فقط، .لفظة فصیحة، وكالم فصیح، ورجل فصیح

.كالم بلیغ، ورجل بلیغ:فیقال

تنافر الحروف، والغرابة، :وتتمثل فصاحة اللفظ أو المفرد في خلوه من ثالثة أمور

.2یاسالقومخالفة 

مثل ، 3وهو وصف في الكلمة، ینشأ عنه ثقلها على اللسان والسمع:تنافر الحروف-1

:قول امرئ القیس

للنشر والتوزیع علم البدیع، دار المسیرة -علم البیان-یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربیة علم المعاني1

.43، ص2007، 1والطباعة، عمان ، األردن، ط
دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،     البدیع، -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني2

  .17ص، )د ت(، )د ط(
.43، صالمرجع نفسه3
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1.ومرسلإلى العال،      تضل الِعقاص في مثنى٭غدائره مستشزرات

إن حبیبته لكثرة شعرها :فیقول)ابنة عمه(فالشاعر هنا یصف غزارة شعر حبیبته 

.وبعضه مرسل، وبعضه معقوص ملوى بین المثنى والمرسلبعضه مرفوع، وبعضه مثنى،

بمعنى مرتفعات أو مرفوعات، "مستشزرات"وموضع الشاهد على التنافر هنا هو لفظة 

فتنافر الحروف فیها أدى إلى ثقلها .فهي لفظة مستكرهة لثقلها على اللسان وعسر النطق بها

.لل من فصاحة البیت وجمالهوصعوبة التلفظ بها، وهذا بدوره أنقص من فصاحتها وق

في  والضابط لمعرفة الثقل والصعوبة في اللفظ سوى الذوق السلیم المكتسب بطول النظر

.2موممارسة أسالیبهكالم البلغاء 

فالضابط إذن لمعرفة الثقل والصعوبة هو الذوق السلیم، فما عده الذوق السلیم ثقیال 

الحروف أم متباعدها، وسواء أطالت حروفه متعسر النطق، فهو متنافر، سواء أكان متقارب 

.أم قصرت

أي أن تكون الكلمة وحشیة غیر ظاهرة ):أو غرابة االستعمال(غرابة اللفظ -2

:المعنى، ویكون ذلك لسببین

عدم تداول الكلمة في لغة العرب الخلص، فیحتاج في بحثها إلى بحث وتنقیب :األول

:البحتريفي قول.3"جؤشوش"في معاجم اللغة، كلفظ 

.4أْسَفعِ ل یْ من اللَّ وشٍ ؤشُ الها       بنا تحت جُ طیف خیَ صل إال أن یُ ال وَ فَ 

.تاء مع مجاورة الشین للزاي في كلمة واحدةالثقل في كلمة مستشزرات یعزى إلى مجاورة السین لل٭
جمع عقیصة وهي الخصلة من :االرتفاع، والعقاص:الضفائر والضمیر یرجع إلى فرع قبله، واالستشزار:الغدائر

امرؤ القیس، الدیوان، حققه وبوبه وشرحه وضبط بالشكل :ینظر الهامش.ضده:الشعر، والمثنى الشعر المفتول، والمرسل

.39،ص)دت(،)دط(حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت،أبیاته
.39امرؤ القیس، الدیوان، ص1
.17،18ص، البدیع، -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني2
  .44ص  ، علم البدیع-علم البیان-مدخل إلى البالغة العربیة علم المعانيیوسف أبو العدوس،3
.3/1237، )د ت(، 3البحتري ، الدیوان، تحقیق وشرح وتعلیق حسن كامل الصریفي، دار المعارف، مصر، ط4
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.القطعة من اللیل:ومعناه

ما یوجب حیرة السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة، لترددها بین :الثاني

:في قوله رؤبة بن العجاج"مسرج"، كلفظ 1معنیین أو أكثر بال قرینة

.2سرَّجامُ ٭وحاجبا مزجَّجا      وفاحما ومرسناومقلة 

والمعنى أن لهذه المرأة الموصوفة مقلة واسعة حسنة سوداء، وحاجبا مدققا مقوسا، 

.وشعرا أسود فاحما، وأنفا كالسیف السریجي في دقته واستوائه، أو كالسراج في بریقه وضیائه

فاللفظة إذا دلت على أكثر .خریجهالالختالف في ت"مسرجا"وشاهد الغرابة فیه هو في لفظة 

من معنى، واختلف في تحدید المعنى المراد منها في موضعها فإنها تكتسب بذلك صفة 

.3الغرابة التي تنتقص من درجة فصاحتها

لقد اختلف أئمة اللغة في تفسیر هذه الكلمة، فقال بعضهم إن الشاعر أراد أن یشبه 

ریجي، أي منسوبة إلى حداد یقال له سریج یجید أنفها في االستواء والدقة كالسیف الس

صنعها، وقال بعضهم هو من السراج أي المصباح، یرید أن یشبه أنفها في البریق واللمعان 

.4بالسراج

ومعناه أن تكون الكلمة مخالفة لما ثبت من ):مخالفة القیاس(مخالفة الوضع-3

ومثال مخالفة الواضع أي العرف العربي الصحیح ).أي العرف العربي الصحیح(الواضع 

:في قول أبي النجم5"األجلل"والقیاس الصرفي لفظ

.44،45علم البدیع، ص-علم البیان-یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربیة علم المعاني1
.األنف:دقة الحاجبین، والمرسن:الزجج ٭

غة في علم البیان، تحقیق وتعلیق سعید محمد اللحام، دار الفكر العربي، بیروت، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البال2

.23، ص1999، 1لبنان، ط
.18البدیع، ص-البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني3
.45علم البدیع، ص-علم البیان-یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربیة علم المعاني4
.44علم البدیع، ص-علم البیان-یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربیة علم المعاني5
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.1المجزلِ  الوهوب الواهب الفضللِ الحمد هللا العلي األجلَ 

ثبت عن الواضع، وللقیاس الصرفي، إذ الوارد عن فهو غیر فصیح، ألنه مخالف لما 

.2إلدغام، ال بالفك، والقیاس الصرفي یقتضي إدغام المثلیناب"األجلّ "الواضع 

:في قول المتنبي یمدح سیف الدولة"بوقات"ومن ذلك لفظ 

.3الناس سیفا لدولة         ففي الناس بوقات لها وطبولإذا كان بعض 

یقتضي جمعه على أبواق؛ ألن الجمع المؤنث السالم له مواضع الصرفيالقیاس

.خاصة لیس هذا االسم منها

الذي یعني سالمته بعد فصاحة مفرداته مما یبهم معناه، أما فصاحة الكالم أو التركیب

ویحول دون المراد منه، وقد اشترط علماء البالغة لفصاحة الكالم أن یسلم من ثالثة 

، والتعقید لفظیا ومعنویا )تنافر الحروف(التألیف، وتنافر األلفاظ ضعف:4هي) أمور(عیوب

.ف منهالمع فصاحة المفردات التي یتأ

؛ أي أن یكون في 5هو خروجه عن قواعد اللغة المطردة:ضعف التألیف في الكالم-1

نظمه مخالفا للمشهور من قواعد النحو التي اعتمدها جمهور النحاة كاإلتیان بالضمیر 

:مثل قول الشاعر6بعد إالمتصال

.7سیفه دون عرضه مسلوللیس إّالك یا علي ِهمام

أبو النجم الِعْجلي، الدیوان، جمعه وشرحه وحققه محمد أدیب عبد الواحد جمران، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، 1

.337، ص2006، )دط(
.45علم البدیع، ص-علم البیان-علم المعانيیوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربیة2
.359،ص)دت(، )دط(المتنبي، الدیوان، دار الجیل، بیروت ، 3
.18البدیع، ص-البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني4
.19البدیع، ص-البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني5
.46علم البدیع، ص-علم البیان-العدوس، مدخل إلى البالغة العربیة علم المعانيیوسف أبو 6
أبو الطیب المتنبي، الدیوان ،  التبیان في شرح الدیوان ، شرح أبي البقاء الكبري، ضبطه وصححه ووضع فهارسه، 7

.4/156، )دت(، )دط(روت، لبنان،مصطفى السقا وٕابراهیم األبیاري وعبد الحفیظ شلبي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بی
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هو وصف في الكلمات مجتمعة یوجب ثقلها على :تنافر األلفاظ في الكالم-2

وهذا یعني أن  ؛1اللسان، وعسر النطق بها، وٕان كانت كل كلمة منها على حدة ال ثقل فیها

 على السمع وصعوبة في النطق بها، ألن یسبب اتصال بعض ألفاظ الكالم ببعض ثقال

:مثال ذلك قول الشاعر.2النطق بالحروف المتقاربة في مخارجها أشبه بالمشي المقید

.3وقبر حرب بمكان قفر          ولیس قرب قبر حرب قبر

هو أن یكون الكالم غیر ظاهر الداللة على المعنى المراد لخلل واقع فیه، :التعقید-3

:وهو نوعان

أن یكون الكالم غیر ظاهر الداللة على المعنى :التعقید اللفظي- أ

المراد، لخلل واقع في نظمه وتركیبه، بحیث ال یكون ترتیب األلفاظ على وفق ترتیب 

، 4ینشا عنه صعوبة فهم المعنى المرادالمعاني، بسبب تقدیم أو تأخیر أو حذف، مما 

ومن ذلك قول الفرزدق الذي یضرب به المثل في تعسف اللفظ ، وهو یمدح إبراهیم 

:زومي خال هشام بن عبد الملك بن مروانخالم

.5َوِما ِمْثُله في الناس إال مملَّكًا         أبو أمِّه حيٌّ أبوه یقاربهُ 

إبراهیم أحد یشبهه في الفضائل والمكارم إال لیس في الناس مثل :ومعنى البیت 

:فترتیب النظم في البیت مختل، ألن أصل الكالم.ابن أخته الخلیفة

یعني هشام بن (في الناس حيٌّ یقاربه إال مملكا )یعني الممدوح(وما مثله 

" وه[ا" للملك وفي "أمه"فالضمیر في .6أبو أمه أبوه )عبد الملك ابن أخت الممدوح

  .حممدو لل

.45علم البدیع، ص-علم البیان-یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربیة علم المعاني1
.19البدیع، ص-البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني2
- به حرب بن أمیة جد معاویة بعد أن هتف به هذا البیت الشعري مجهول القائل، ویدعي بعض الناسبین أنه لجنّي رثا

(فمات أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن یعقوب المغربي، مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح، :ینظر الهامش.

).1/109، )د ت(، )د ط(خلیل إبراهیم خلیل، دار الكتب العلمیة، :تحقیق
السید محمد رشید رضا، دار المعرفة ، بیروت، :المعاني، علق علیهعبد القاهر الجرجاني،  دالئل اإلعجاز في علم3

.55، ص2001، 3لبنان، ط
.46علم البدیع، ص-علم البیان-یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربیة علم المعاني4
.17عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة في علم البیان، ص5
.46علم البدیع، ص-علم البیان-یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربیة علم المعاني6
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وهو خبر "أبوه"وهو مبتدأ، و "أبو أمه "فالشاعر في البیت قد فصل بین 

على المستثنى منه وهو "مملكا"، ثم قد المستثنى وهو "حيٌّ "المبتدأ بأجنبّي وهو 

:یقول أنفنظم البیت كما نرى في غایة التعقید اللفظي، وكان من حق الناظم ".حيٌّ "

فالخلل في نظم كلمات .أبوه أمهوما مثله في الناس حي یقاربه إال مملكا أبو 

البیت بالتقدیم والتأخیر، وبالفصل بین الكلمات التي یجب تجاورها واتصال بعضها 

.1ببعض قد جعل الكالم غیر ظاهر الداللة على المعنى المراد

عنى المراد لخلل أن یكون الكالم خفي الداللة على الم:التعقید المعنوي-  ب

واقع في انتقال الذهن من المعنى األول المفهوم من اللفظ لغة إلى المعنى الثاني 

لمقصود، بحیث یكون إدراك المعنى الثاني من األول بعیدا عن الفهم، یحتاج إلى 

:، ومن ذلك قول العباس بن األحنف2تكلف وتعسف

3عْیناَي الّدموع لتجُمداسأطلُب بعد الّدار عنكم لتقُرُبوا      وتسكُب 

أطُلب وأرید البعد عنكم :فالمعنى الذي قصد الشاعر التعبیر عنه في هذا البیت هو

أیها األحبة لتقربوا، إذ من عادة الزمان اإلتیان بضد المراد، فإذا أرید البعد یأتي الزمان 

عادة  بالقرب، وكذلك أطلب الحزن الذي هو الزم البكاء، لیحصل السرور بما هو من

.4الزمان

من الحزن، فأصاب األحبةإن الشاعر هنا جعل سكب الدموع كنایة عما یلزم في فراق 

في ذلك، ولكنه أخطا في جعل جمود العین كنایة عما یوجب التالقي من الفرح والسرور 

لم یعرف في كالم العرب عند الدعاء لشخص بالسرور أن  إذبقرب أحبته، وهو خفي وبعید، 

.21البدیع، ص-البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني1
.47علم البدیع، ص-علم البیان-یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربیة علم المعاني2
، 1954، )د ط(عاتكة الخزرجي، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، :األحنف، الدیوان، شرح وتحقیقالعباس بن 3

  .106ص
.21البدیع، ص-البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني4
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، بل المعروف أن جمود العین إنما یكنّى بها عن عدم البكاء حالة جُمدت عیُنك:یقال له

.الحزن

وقد زاد بعض علماء البالغة عیبین آخرین على العیوب الثالثة المخلة بفصاحة الكالم 

 أنأن یكثر فیه التكرار، وتتوالى فیه اإلضافات أو تتابع الصفات، ولكن المالحظ :وهما

سا عیبا مخال بالفصاحة دائما، فقد ال یؤدیان إلى الثقل، وال یخالن هاذین النوعین لی

وقد ورد كلٌّ من التكرار والتتابع في القرآن .بالفصاحة ، بل یكسبان الكالم حسنا وجماال

.الكریم، وكان فیهما خفة وسهولة وطالوة

یّعر فهي ملَكة أو صفة قائمة في نفس المتكلم، یستطیع بها أنفصاحة المتكلمأما 

وهذه الملكة تتكون بكثرة االطالع وطول .تعبیرا صحیحا عمَّا یجول في خاطره من األغراض

.1الممارسة، والثقافة الواسعة

:البالغة لغة واصطالحا:ثانیا

وصل :بلَغ الشيُء، یبُلُغ بُلوًغا وبالغاً «:الوصول واالنتهاء، یقال:البالغة في اللغة

ما ُیَتَبلَُّغ به وُیتَوّصل إلى الشيء :و البالغُ ...وصل إلى مراِدهِ :بالشيءوتَبلََّغ ...وانتهى

، وكذلك التبلیغ، واالسم اإلیصال:واإلبالغُ ...الكفایةُ :والبالغُ .ما بلَغَك :المطلوب، والبالغُ 

.2»وصلُت إلیه، وكذلك إذا شارفت علیه:وبلغُت المكان بُلوغا...منه البالغ

أهل العلم في مفهومها ووصفها بیانیا، وقد أورد ابن رشیق القیراوني في وقدیما اختلف 

كتابه العمدة ، طائفة من أقوال البلغاء في تحدید مفهوم البالغة، كما تصورها من وردت هذه 

.قلیل یفهم وكثیر ال یسأم:ما البالغة؟ فقال:ُسئل بعض البلغاء«.األقوال على ألسنتهم 

إصابة :ما البالغة؟ فقال:وقیل ألحدهم.كثیرة في ألفاظ قلیلةمعان :وسئل آخر فقال

.47علم البدیع، ص-علم البیان-یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربیة علم المعاني1
.220، 8/219، 1994، "3، دار صادر، بیروت، لبنان، ط)بلغَ (ابن منظور، لسان العرب، مادة 2
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:ما البالغة عندكم؟ فقال:قلت ألعرابي:وقال المفّضل الضبي.المعنى، وُحسُن اإلیجاز

.1»اإلیجاز من غیر عجز، واإلطناب من غیر َخَطٍل 

من هنا یالحظ أن البالغة في االصطالح یختلف معناها باختالف موصوفها، وهو

هذه : هذا كالم بلیغ، وهذا متكلم بلیغ، وال توصف بها الكلمة فال یقال:الكالم والمتكلم، یقال

.كلمة بلیغة

:ما یوصف بالبالغة

البالغة في الكالم مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحة ألفاظه :بالغة الكالم-1

هو األمر الذي یحمل المتكلم على أن یورد ):المقام(والحال .مفردها ومركبها

كالمه في صورة خاصة؛ فالمدح مثال حال یدعو إلیرادها على صورة اإلطناب، 

وذكاء الُمخاَطب حاٌل یدعو إلیرادها على صورة اإلیجاز، فكل من المدح والذكاء 

و تلك الصورة ه: حال ومقام، وكل من اإلطناب واإلیجاز مقتضى، ومقتضى الحال

وٕایراد الكالم على صورة اإلطناب أو اإلیجاز .الخاصة التي ورد علیها كالم المتكلم

.مطابقة للمقتضى

فیها من ذوٍق وذكاٍء، بحیث یدرُك المتكلم متى یتكّلم، ومتى ینتهي، وما فالبالغة ال بد

وقد حفلت كتب األدب بشواهد .القوالب التي ُتَصبُّ فیها المعاني التي رتبها في نفسه

، مثال 2وجودة السبك ولكن لم یراع فیها المقام الذي قیلت فیهفیها فصاحة الكلمات

:مروان بقصیدة مطلعهاذلك قول جریر یمدح عبد الملك بن

مَّ صحُبك بالّرواحِ َة هَ عشیّ أتصحو أم فؤادك غیر صاٍح     
3

.بل فؤادك أنت :فاستنكر عبد الملك هذا االبتداء، وقال لُه 

عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، صیدا، :ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق1

.1/212، 2001، 1بیروت، ط
.48علم البدیع، ص-علم البیان-بیة علم المعانيیوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العر 2
.1/87، )د ت(، 1جریر، الدیوان، شرح محمد بن حبیب، تحقیق نعمان محمد أمین طه، دار المعارف، مصر، ط3



- 10 -

هي ملكة أو صفة قائمة في نفسه، راسخة فیه، یستطیع به أن :بالغة المتكلم-2

:یغ یحتاج إلىیؤلف كالما بلیغا في أي غرض یریدُه، ویالحظ أن البل

.، والذهن الثاقب، والخیال الخصب، وهذه صفات َخْلقّیةالطبع والموهبة- أ

الثقافة الغویة والنحوّیة، ومعرفة أحوال النفوس البشریة وطبائعها، وٕالمام بما - ب

.1یحیط به من البیئة الطبیعیة واالجتماعیة، وهذه صفات مكتسبة

الموهبة وصفاء االستعداد، ودقة إدراك فنُّ قولي یعتمد على وعلیه فإن البالغة 

قراءة : الجمال، وتبین الفروق الخفیة بین شتى األسالیب، والبد لطالب البالغة من أمرین

عمیقة متصلة لروائع األدب وحفظ ما یستجیدُه منه، ومراٌن على التعبیر من وقت آلخر عن 

ذین األمرین معا وال شك أن تضافر ه.بعض ما یجول في الخاطر، وتجیُش به النفس

.2یعینان على تكوین الذوق األدبي ونقد األعمال األدبیة والحكم علیها

.49علم البدیع، ص-علم البیان-یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربیة علم المعاني1
.10البدیع، ص-البیان-غة العربیة علم المعانيعبد العزیز عتیق، في البال2
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˻ ̮̔ǭȓ̂ː̎ Ҡ ˋ̤Ǫ�Ȅ̸ ̧ ̊

هو قواعد ُیعرف بها كیفیة مطابقة الكالم ُمقتضى الحال؛ لیكون :علم المعاني: أوال

وفق الغرض الذي سیق لُه، فبه نحترُز عن الخطأ في تأدیة المعنى المراد، فنعرف السبب 

 إلىالذي یدعو إلى التقدیم والتأخیر والحذف والذكر، واإلیجاز واإلطناب، والفصل والوصل 

المتكلم تلك القواعد نصب عینیه، لم یزغ عن وضع فمتى.غیر ذلك من مباحث هذا العلم

.1أسالیب العرب ونهج تراكیبهم وجاء كالمه مطابقا لمقتضى الحال

، وقد المعاني والبیان والبدیع:وعلم المعاني هو أحد علوم البالغة الثالثة المعروفة

تمییز،  أوید كانت البالغة العربیة في أول األمر وحدة شاملة لمباحث هذه العلوم بال تحد

وكتب المتقدمین من علماء العربیة خیر شاهد على ذلك ففیها تتجاور مسائل علوم البالغة، 

.ویختلط بعضها ببعض من غیر فصل بینها

وشیئا فشیئا أخذ المشتغلون بالبالغة العربیة ینَحْون بها منحى التخصص واالستقالل، 

وظل األمر كذلك حتى جاء عبد القاهر ... الجرجاني في القرن الخامس الهجري            

ونظریة علم البیان في "دالئل اإلعجاز"ووضع نظریة علم المعاني في كتابه ) ه471ت (

والعجیب أنه لم .، كما وضع ابن المعتز من قبله أساس علم البدیع"أسرار البالغة"كتابه 

یستنبط من مالحظات البالغیین یحدث بعده تغییر یذكر في هذین العلمین، ألنه استطاع أن 

.2قبله كل القواعد البالغیة فیهما

البیاُن ما ُبّین به الشيء من الداللة وغیرها، «:جاء في لسان العرب:علم البیان:ثانیا

:الفصاحة واللََّسُن، وكالم بّیٌن فصیح، والبیان :والبیان...اتضح فهو بیِّنٌ :وَبان الشيُء بیاناً 

الفصیح، الظریف، العال الكالم، وفالن أبیُن من :اٍء، والبیّن من الرجالاإلفصاح مع ذك

.15، ص2006، 1أمین أبو لیل، علوم البالغة المعاني والبیان والبدیع، دار البركة للنشر والتوزیع، األردن، عمان، ط1
.23البدیع، ص-البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني2
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والبیان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو من الفهم ...أي أفصح منه وأوضح كالما: فالن

.1»الكشف والظهورهُ صلُ أوذكاء القلب مع اللَسِن، و 

وٕاظهار، وعلو الكالم واإلیضاحال یخرج عن الكشف فالبیان في معناه اللغوي

.المقصود بأبلغ لفظ

﴿: ومشتقاته بهذا المعنى، قال تعالى "بیان"وفي القرآن الكریم ورد لفظ   

       ﴾  ) ،وقال تعالى )4-1الرحمن  ،:﴿ 

       ﴾ )وقال أیضا).138:آل عمران :﴿ 

        ﴾ )89:النحل.(

كانت فنون البالغة جمیعا تسمى بیانا عند البالغیین، وذلك :البیان عند البالغیین

لتعریفهم البیاَن بأنه المنطق الفصیح الُمعرُب عما في الضمیر، وهذا ینطبق على علوم 

.المعاني والبیان والبدیع:البالغة الثالثة

وكانت نشأة علوم البالغة العربیة غیر ممیزة عن بعضها البعض، حتى بدأت 

، فقد ذكر ابن الندیم في كتابه 2البالغیة تأخذ طریقها في مصنفات العلماءالمالحظات 

خفش ، ویونس بن حبیب، وقطرب النحوي، واصل بن عطاء، والكسائي، واأل أنالفهرست 

نباري، والزجاج، وخلف، ألفوا في معاني القرآن، وهم من والفراء، وأبا عبیدة، والمبرد، وابن األ

اآلمدي، والقاضي :الجاحظ والّرماني، ومن النقاد:علماء الكالم، وممن أسهم مناللغویین

عبد العزیز الجرجاني، وأبو هالل العسكري، وٕان كان كتاب العسكري أكثر دخوال في 

، وقد خطا الجاحظ "البیان والتبیین"ألف كتابا سماه ) ه255ت (فالجاحظ .التخصص

معظم ما انتهى إلى عصره منها، فتكلم خطوة طیبة في مالحظاته البالغیة، التي جمع فیها

.69-13/67، )بینَ (مادة ابن منظور، لسان العرب، 1
.139أمین أبو لیل، علوم البالغة المعاني والبیان والبدیع، ص2

100-63، ص )د ت(، )د ط(ابن الندیم، الفهرست، دار المعرفة، بیروت، لبنان، :ینظر.
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عن التشبیه، واالستعارة، والكنایة، والحقیقة والمجاز، لكنه لم یوردها في تعریفات 

.اصطالحیة، واكتفى بتوضیحها عن طریق األمثلة، وقد عده البعض مؤسس البالغة العربیة

أخرى، كما یرد بمعنى "البرهان"مرة، و"البالغة"لدى الجاحظ بمعنى "البیان"ویأتي 

من أبرز "الصناعتین) "ه 395ت ( ویعتبر كتاب أبي هالل العسكري ."روعة التعبیر"

:الكتب التي تناولت المباحث البالغیة الشائعة آنذاك، ومنها على سبیل المثال ال الحصر

وقد عالج . والتشبیه واألسجاع...البالغة والفصاحة، وتمییز الكالم جیده وردیئه، 

.1وضوعات علم البیان من تشبیه، واستعارة، ومجاز، وكنایةم

حتى بدایات القرن الخامس الهجري، حیث أفاد وبقي األمر مختلطا بین البالغة والبیان

"من جهود سابقیه، فصنف كتابیه ) ه 471ت ( عبد القاهر الجرجاني  ، "أسرار البالغة:

البالغة العربیة، فنّظم علمي البیان ، واعتبر بهما واضع أسس علم"دالئل اإلعجاز" و

والمعاني وطّبقهما على آیات القرآن الكریم، مما یدل على سالمة ذوقه وعظیم إبداعه

وكل ما سلف من دراسات كانت تكتفي بالجوانب النظریة، ولم ترق إلى المستوى 

كتب التطبیقي، إال ما كانت تورد من أمثلة غیر مفصلة في كثیر من األحایین، حتى 

في تفسیر القرآن الكریم، وقدم فیه تطبیقا رائعا لما "الكشاف"كتابه ) ه 538ت (الزمخشري 

سبق وذكره الجرجاني في كتابیه، فقد أورد تفصیال وأمثلة للتشبیه، واالستعارة ، والكنایة، 

.2والمجاز، وأضفى علیها من ذوقه األدبي وعلمه الشاسع

أنشأه :َبَدَع الشيء َیْبَدُعُه َبْدًعا واْبَتَدَعهُ «: العربجاء في لسان :علم البدیع:ثالثا

والمبتِدُع الذي یأتي أمرا على شبه لم یكن ابتدأه إّیاه، وفالن ِبْدٌع في هذا األمر أي ...وبدأهُ 

اخترعُته :الُمبِدع، وأبدعُت الشيء:والبدیع.الُمحَدُث العجیبُ :والبدیع...لم یسبقه أحدأول

:إّیاها، قال تعالىوٕاحداثهوالبدیع من أسماء اهللا تعالى إلبداعه األشیاء .ال على مثال

.140أمین أبو لیل، علوم البالغة المعاني والبیان والبدیع، ص1
.141،142المرجع نفسه، ص2
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﴿    ﴾ )؛ أي خالقها ومبدعها فهو سبحانه الخالق )117:البقرة

.1»المخترع ال عن مثال سابق

علم یعرف به وجوه تحسین الكالم بعد رعایة تطبیقه «:وفي اصطالح علماء البالغة

.على المعنى المراد2»على مقتضى الحال، ووضوح الداللة

لعل أول محاولة علمیة جادة في میدان علم البدیع هي تلك المحاولة :نبذة في تاریخیه

هذا . هجریة296التي قام بها خلیفة عباسي ُولّي الخالفة ثم مات مقتوال، وقیل مخنوقا سنة 

الخلیفة هو أبو العباس عبد اهللا بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشید، 

اللفظ، حسن ل، سهكان شاعرا مطبوعا مقتدرا على الشعرلقد . هجریة247والمولود سنة 

بلیغا مخالطا أدیباذلك كان  إلى وباإلضافةللمعاني، مغرما بالبدیع في شعره، اإلبداع

قات بدیوانه، وط:منهاإلیناوله بضعة عشر مؤلفا في فنون شتى وصل واألدباءللعلماء، 

.3الشعراء، وكتاب البدیع

دالئل ":للهجرة صاحب كتابي471المتوفى سنة "عبد القاهر الجرجاني"كان  وٕاذا

عبد اهللا ابن "هو واضع نظریة علم البیان وعلم المعاني ، فإن "أسرار البالغة"، و "اإلعجاز

 ألفهالذي " كتاب البدیع"هو واضع علم البدیع، كما یفهم ذلك من كتابه المسمى "المعتز

.4للهجرة 274سنة 

إال أن ابن المعتز أغفل كثیرا من أبواب البدیع المعروفة الیوم، ولم یأت إال بسبعة 

، فجمع منها عشرین نوعا، ثم "قدامة ابن جعفر"وكان یعاصره حینذاك .5عشر لونا من ألوانه

.6، فجمع من األنواع البدیعیة سبعة وثالثین"أبو هالل العسكري"جاء من بعدهما 

.8/06، )بدع(منظور، لسان العرب، مادة ابن 1
علي بو ملحم، دار ومكتبة الهالل، بیروت، لبنان، الطبعة :القزویني، اإلیضاح في علوم البالغة، قّدم له وبّوبه وشرحه2

.287، ص 2000األخیرة، 
.430البدیع، ص-البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني3
.431فسه، صالمرجع ن4
.5، ص2012، 1عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، ط:ابن المعتز، كتاب البدیع، شرحه وحققه5
.213أمین أبو لیل، علوم البالغة المعاني والبیان والبدیع، ص6
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بمراحل عدیدة –منذ أن اكتشفه ابن المعتز وحتى الیوم -والحقیقة أن علم البدیع  مّر 

فكان ككرة الثلج، كلما دار ت بها األیام كلما ازدادت ضخامة شأن أي علم مستحدث، فقد 

.1تهافت األدباء والعلماء على دراسته وتوسیعه، وتبویبه، واختاروا أللوانه األسماء الموحیة 

في كتاب ابن المعتز ذكر لباحث قبله في قضایا البدیع سوى األصمعي هذا ولیس

المذهب "الذي قال إن له بحثا في الجناس، وسوى الجاحظ الذي قال إنه أول من سمى 

.2باسمه"الكالمي

ومن النقاد الذین تلقفوا محاولة ابن المعتز العلمیة في علم البدیع وأضافوا إلیها معاصره 

وقدامة هذا كان نصرانیا ثم اعتنق اإلسالم في ".نقد الشعر"في كتابه قدامة بن جعفر 

المطیع "في أیام الخلیفة العباسي للهجري337أواخر القرن الثالث الهجري، وتوفي سنة 

.3"هللا

في اللغة العربیة، األدبيالنقاد العرب الذین أثروا حركة النقد أشهروقدامة بن جعفر 

دفعات قویة، ووجهوا النقد والنقاد وجهة جدیدة استمر صداها على األمام إلىودفعوا بها 

.4صار أصال لجمیع الدراسات النقدیة العربیة"نقد الشعر"طول العصور، وكتابه 

ثم ظهر في القرن الرابع محمد قدامة وعاش بعده أكثر من نصف قرن عالم آخر هو 

احدهما أن یتم في :ن یحقق هدفین أ" الصناعتین"أبو هالل العسكري، الذي حاول في كتابه 

توسع ما بدأه قدامة من بحث صناعة الشعر ونقده، أما ثاني الهدفین، فهو أال یقف بالبحث 

األدبي عند حد الشعر، وٕانما یتعداه إلى بحث صناعة الكتابة أو النثر، فلیس األدب شعرا 

.5فحسب، وٕانما هو شعر ونثر معا

.6ابن المعتز، كتاب البدیع،  ص1
أن یأتي البلیغ على صحة دعواه وٕابطال دعوى خصمه بحجة قاطعة عقلیة، تصح نسبتها إلى علم :المذهب الكالمي

(الكالم، الن علم الكالم عبارة عن إثبات أصول الدین بالبراهین العقلیة القاطعة عبد العزیز عتیق، في :ینظر الهامش.

  ).433صالبدیع، -البیان-البالغة العربیة علم المعاني
.433المرجع نفسه، ص2
.335المرجع نفسه، ص3
،          )د ط(محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، :قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق وتعلیق4

.55، ص)د ت(
.436البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني5
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�̣ ̾˽ ȓ̂˒߆� �ː ߕ̪̀ Ǫ̤�ȁ˲̤̚Ǫ�˲ ȓ̨ǫː̎ Ҡ ˋ̤Ǫ

الواقع أن البالغة العربیة قد مرت بتاریخ طویل من التطور حتى انتهت إلى ما انتهت 

إلیه، وكانت مباحث علومها مختلط بعضها ببعض منذ نشأة الكالم عنها في كتب السابقین 

وقد أخذت المالحظات تنشا عند ".البیان"األولین من علماء العربیة، وكانوا یطلقون علیها 

نذ العصر الجاهلي، ثم مضت هذه المالحظات تنمو بعد ظهور اإلسالم ألسباب العرب م

شتى، منها تحضر العرب، واستقرارهم في المدن، ونهضتهم العقلیة، ثم الجدل الشدید الذي 

فكان طبیعیا لذلك كله أن تكثر .قام بین الفرق الدینیة المختلفة في شؤون العقیدة والسیاسة

.1لنقدیةالمالحظات البیانیة وا

وٕاذا انتقلنا إلى العصر العباسي فإننا نجد باإلضافة إلى نمو المالحظات البالغیة 

محاوالت أولیة لتدوین هذه المالحظات وتسجیلها ، كما هو الشأن في كتب الجاحظ، 

وقد أدى إلى هذه النقلة الجدیدة عوامل منها تطور الشعر "البیان والتبیین"وبخاصة كتاب 

الحضارة العباسیة، ورقي الحیاة العقلیة فیها، ومنها ظهور طائفتین من العلماء والنثر بتأثیر

المعلمین عنیتا بشؤون اللغة والبیان، إحداهما طائفة محافظة هي طائفة اللغویین، وهؤالء 

كانوا یعلمون روایة األدب وأصوله اللغویة والنحویة، وكان اهتمامهم بالشعر الجاهلي 

هتمامهم بالشعر العباسي، وقد هداهم البحث في أسالیب الشعر القدیم واإلسالمي أكثر من ا

غویة والنحویة إلى استنباط بعض الخصائص األسلوبیة على نحو ما نجد في لمن ناحیتیها ال

كتاب سیبویه من مثل كالمه عن التقدیم والتأخیر، والحذف والذكر، والتعریف والتنكیر، 

.2ونحو ذلك 

، والذي یعنى فیه بالتأویل )ه 207ت ( للفراء " اني القرآنمع"كذلك نلتقي بكتاب 

وتصویر خصائص بعض التراكیب، واإلشارة إلى ما في آي الذكر الحكیم من الصور 

الذي كان ) ه 211ت (ألبي عبیدة معمر بن المثنى "مجاز القرآن"ثم نلتقي بكتاب.البیانیة

.201البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني1
.202المرجع نفسه ، ص2
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رآن من الجانب البالغي، وٕانما هو بحث معاصرا للفراء، وهذا الكتاب ال یبحث في مجاز الق

في تأویل بعض اآلیات القرآنیة، وأبو عبیدة هذا هو أول من تكلم بلفظ المجاز، كما ذكر ابن 

، وٕانما المجاز 1، ولكنه لم یتكلم عن المجاز الذي هو قسیم الحقیقة"اإلیمان"تیمیة في كتابه 

بعض  إلى إشارات"مجاز القرآن"ومع هذا فقد وردت في كتابه .عنده یعني بیان المعنى

البیانیة كالتشبیه واالستعارة والكنایة، وبعض خصائص التعبیر النحویة التي لها األسالیب

.والحذف وااللتفات والتقدیم والتأخیردالالت معنویة من مثل الذكر

العباسي فهي طائفة علماء أما طائفة العلماء المعلمین األخرى التي ظهرت في العصر 

الكالم وفي طلیعتهم المعتزلة الذین كانوا یدربون تالمیذهم في فنون الخطابة والجدل والبحث 

وكان هذا التدریب یعمق ویمتد حتى .والمناظرة في الموضوعات المتصلة بفكرهم االعتزالي

.2یشمل الكالم وصناعته وقیمته البالغیة والجمالیة

للجاحظ قدرا كبیرا من مالحظات المعتزلة المتصلة "البیان والتبیین" بوقد حفظ لنا كتا

تعاریف الیونان "البیان والتبیین"بالبالغة العربیة، ونجد الجاحظ المعتزلي یورد في كتابه 

.3والفرس والهند للبالغة 

مالحظات العرب الخاصة في البالغة  إلىوهذا یعني أن المعتزلة اخذوا یضیفون 

وضع  إلىاألجنبیة وخاصة الیونان، ومضوا من خالل ذلك ینفذون األمممالحظات 

وأول معتزلي خطا خطوة ملحوظة في هذا السبیل .لقواعد البالغة العربیة األولىالمقدمات 

ت نثر ، فعنه نقل الجاحظ صفحا)ه 210ت( هو رئیس المعتزلة ببغداد بشر بن المعتمر 

فیها بشر مالحظات دقیقة في البالغة، تلقفها من جاء بعده من العلماء، واستعانوا بها على 

.203البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني1
إن أبا عبیدة یستعمل في تفسیره لآلیات هذه الكلمات" ، "غریبه "، و"معناه كذا"، و "تفسیره كذا"، و"مجازه كذا:

عنده عبارة عن الطرق التي یسلكها "المجاز"على أن معانیها واحدة أو تكاد، ومعنى هذا أن كلمة "تأویله" و" تقدیره"و

(القرآن في تعبیراته، وهذا المعنى اعم بطبیعة الحال من المعنى الذي حدده علماء البالغة لكلمة المجاز فیما بعد أبو .

).1/19، )دت(، )دط(محمد فؤاد سركین، مكتبة الخانجي، القاهرة، :از القرآن، عارضه بأصوله وعلق علیهعبیدة، مج
.204البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني2
، 1998، 1الجاحظ، البیان والتبیین، وضع حواشَیه ُموفَّق شهاب الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:ینظر3

1/68.
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 وأولىولعل اكبر معتزلي جاء بعد بشر بن المعتمر .البالغة وقواعدهاأصولبلورة بعض 

 ألففقد ). ه255ت (عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أبوالبالغة العربیة عنایة فائقة هو 

في أربعة مجلدات ضخام، وقد خطا الجاحظ خطوة غیر "البیان والتبیین"كتابه  ةالبالغفي 

واالستعارة عن طریق النماذج، مع مسبوقة في مالحظاته البالغیة، وذلك بالكالم عن التشبیه

....مرادفا للمجاز، وجعله مقابال للحقیقة، "المثل"التفریق بینهما، كما استعمل  وبهذا ...

من جهة الجاحظومجمل القول في .حقیقة ومجاز إلىتقسیم اللفظ  إلىطن كان أول من ف

من تشبیه واستعارة وكنایة وحقیقة ومجاز، ولكنه  ةالبیانیباألسالیبنه ألّم في كتبه أالبالغة 

األمثلةجاء تعریفه لها والداللة علیها عن طریق وٕانمالم یوردها في تعریفات اصطالحیة، 

.1القواعد البالغیةوالنماذج ال عن طریق

.205البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني1
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Ȏ̴̍Ȏޞ ȓǫȇ�ȉٴ ߭Ǫ�Ǭ ̸̧ ˷ȓҡǪ

الخبر ما یصح أن یقال لقائله انه صادق فیه أو كاذب، فإن كان الكالم :تعریف الخبر

.مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وٕان كان غیر مطابق له كان قائله كاذبا

محكوم علیه، وهو المسند إلیه، :كل جملة من جمل الخبر لها ركنان:ركنا الجملة

ومحكوم به، وهو المسند، وما زاد على ذلك في الجملة غیر المضاف إلیه وصلة الموصول 

"فإذا قلنا.فهو قید فإن الذي حكم علیه بالسفر أو أسند "الناجح مسرور"و " سافر الصدیق:

".السفر"، والذي حكم به للصدیق أو اسند له هو "الصدیق"إلیه السفر في الجملة األولى هو 

هو المحكوم به "سافر"هو المحكوم علیه أو المسند إلیه، ویكون "الصدیق"وعلى هذا یكون 

، والذي حكم علیه بالسرور أو اسند "مسرور"و" الناجح"وركنا الجملة الثانیة هما .أو المسند

وعلى هذا ". السرور"حكم به للناجح أو اسند له هو ، والذي "الناجح"إلیه السرور هنا هو 

هو المحكوم به "مسرور"هو المحكوم علیه أو المسند إلیه، ویكون "الناجح "یكون 

والمسند إلیه عادة هو الفاعل، أو نائب الفاعل، أو المبتدأ الذي له خبر، أو ما .أو المسند

د هو الفعل التام، أو خبر المبتدأ أو ما أصله خبر والمسن.أصله المبتدأ كاسم كان وأخواتها 

.1المبتدأ كخبر كان وأخواتها

:غرضینألحدفي الخبر أن یلقى األصل:أغراض الخبر

العبارة، ویسمى ذلك الحكم فائدة  أوالمخاَطب الحكم الذي تضمنته الجملة  إفادة-1

.الخبر

.إفادة المخاَطب أن المتكلم عالم بالحكم ویسمى ذلك الزم الفائدة-2

یقوم في األصل على أساس أن من یلقى إلیه "فائدة الخبر"فالغرض األول هنا وهو 

وهذا . الخبر، أو من یوجه إلیه الكالم یجهل حكمه أي مضمونه، ویراد إعالمه أو تعریفه به

یتمثل في جمیع األخبار التي یبغي المتكلم من "خبرفائدة ال"الغرض الذي یسمیه البالغیون 

ورائها تعریف من یخاطبه بشيء أو أشیاء یجهلها، ومن ذلك مثال هذا الخبر التاریخي عن 

  .43ص البدیع، -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني1
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"سفیانأبيمعاویة بن  عام الفتح، واستكتبه النبي صلى اهللا علیه أبیهأسلم معاویة مع :

ته، وتغلَّب على الشام محاربا لعلي وسلم، واستعمله عمر على الشام أربع سنین من خالف

فمثل هذا ".سنة، وكان حلیما حازماأربعینأربع سنین، فكان أمیرا وملكا على الشام نحو 

بمضمونه، أي بما اشتمل علیه من الحقائق التاریخیة إلیهمن یلقى  إفادةالخبر قد قصد به 

فائدة "هو  إذنر هنا سفیان، فالغرض من الخبأبيمعاویة بن األمویینخلفاء أولعن 

.1"الخبر

، وهو ما یقصد "الزم الفائدة"أما الغرض الثاني من الخبر فهو ما سماه البالغیون 

:یفید مخاطبه انه، أي المتكلم، عالم بحكم الخبر، أي مضمونه مثل  أنالمتكلم من ورائه 

، وتحلم عند الغضب، وتعفو مع القدرة، وتصفح عن الزلة، وتستجیب لنداء ظإّنك لتكظم الغی

یفید من یخاطبه شیئا مما تضمنه  أنفالمتكلم في هذا المثال ال یقصد منه .المستغیث بك

یعلمه  أنن ذلك یعلمه المخاَطب عن نفسه قبل ، ألإلیهالتي أسندها األحكامالكالم من 

فالمخاَطب إذن لم .نه عالم بما تضمنه هذا الكالمأیبین له  نأیرید المتكلم وٕانماالمتكلم، 

.2یستفد علما بالخبر نفسه، ألنه یعلمه مسبقا، وٕانما استفاد إن المتكلم عالما به

 األغراض، غیر الفائدة والزمها، وهذه أخرىالخبر أغراض  إلقاءوقد یكون القصد من 

:ما یلي األغراضهذه یستطلعها اللبیب ویلمحها من سیاق الكالم، ومن 

﴿: مریم أمكقول :التحسر إظهار-1     ﴾ )فهي ) 36: آل عمران

، وكانت تود أنثىاهللا تعالى عالم بالذي وضعت، ولكنها تتحسر، إذ ولدت  أنتعلم 

.لو كان المولود ذكرا، لیكون وقفا على خدمة بیت المقدس

﴿: كقول زكریا علیه السالم یخاطب ربه:الضعف إظهار-2      

     ﴾ ) أنفزكریا علیه السالم ال یرید بهذا القول ).4:مریم 

.46، 45البدیع، ص-البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني1
.48، 47المرجع نفسه، ص2
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ال یخفى علیه شيء، ولكنه قصد مجرد   اهللا أنیعلم  إذیخبر اهللا تعالى بحاله، 

.1ضعفه ونفاذ قوته إظهار

:كلثومكقول عمرو بن :الفخر-3

.2اساجدینَ له الجبابرُ رُّ خِ ا ولید   تَ لنَ طامَ الفِ غَ لَ ا بَ إذَ 

.3یقصد الفخر بقومهوٕانمافعمرو ال یقصد الفائدة وال الزمها، 

:كقول یحي البرمكي یخاطب الخلیفة هارون الرشید:االسترحام واالستعطاف-4

البرامــــَكــــة الــــذیـــ      ــن ُرَمْو لدیك بداهیةإن  

.4ُصْفُر الوجوه علیهُم      ِخَلـــــُع المذلَّــــة بادیةٌ 

حاله ، وحال ذوي قرباه من إلیهیخبر الرشید بما وصل  أنفیحي البرمكي ال یقصد 

ید كذلك بأن یفیده أنه عالم بأن یعلمه، وال یر  أولىبه، فهو أمرالذل، الن الرشید هو الذي 

، إلیهیصغي  أنیستعطفه، ویسترحمه، ویرجو شفقته، عسى وٕانمابحال نفسه، وذوي قرابته، 

.البر به والعطف علیه إلىفیعود 

لمسلم یتعامل بالربا، فلیس المقصود من هذا الخبر )الربا حرام(:كقولك : التوبیخ-5

 أن إفادته، ولیس المقصود إسالمهیعلم ذلك بحكم ألنهالمخاَطب حرمة الربا،  إفادة

المقصود من هذا الخبر هو توبیخ المخاَطب على وٕانماالمتكلم عالم بهذا الحكم، 

.مسلموأنتما ینبغي ل كان تتعامل بالربا :تعامله بالربا، فكان المتكلم یقول

كل الناس الموت حوض و (:اآلخرةغافل عن إلنسانكقول الواعظ :الزجر والعظة-6

فلیس المقصود من الخبر إفادة المخاَطب مضمونه ، ألنه یعلمه، ولیس ) وارده

.18أمین أبو لیل، علوم البالغة المعاني والبیان والبدیع، ص 1
، 1991، 1لبنان، طعمرو بن كلثوم، الدیوان، جمعه وحققه وشرحه إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروت، 2

  .91ص
.18أمین أبو لیل، علوم البالغة المعاني والبیان والبدیع، ص 3
.5/327، 1997، )دط( ابن عبد ربه، العقد الفرید، تحقیق عبد المجید الترحیني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 4
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القصد إفادته أن المتكلم عالم به، فإن ذلك مما ال یخفى على أحد، وٕانما القصد 

.1زجره وتقدیم الموعظة له، حتى یفیق من غفلته، ویعمل لما بعد موته

الزم الفائدة ال  أو" فائدة الخبر"على أن الخبر سواء أكان الغرض منه :الخبرأضرب 

یأخذ في اعتباره حالة  أنینبغي على صاحب الخبر وٕانما.یأتي على ضرب واحد من القول

الخبر، والمخاَطب بالنسبة لحكم الخبر، أي مضمونه، له ثالث حاالت  إلقاءالمخاَطب عند 

:2هي

إیاه، بمعنى انه لم یسبق له علم إفادتهلحكم المراد یكون خالي الذهن من ا أن-1

الخبر خلوا من التوكید، إلیه، ومثل هذا المخاَطب یلقى إلیهإلقائهبمضمونه قبل 

وجده خالیا، وخلوُّ الذهن عن الشيء یوجب  إذلتمكن معنى الخبر في ذهنه، 

:، على حد قول الشاعر3استقراره فیه

.4فصادَف قلبًا خالیًا فتمكناَأْعِرَف الهوىَأتاني هواها َقْبَل َأْن 

.، ألنه لم یسبق بطلب وال إنكار "ابتدائیا"ویسمى هذا الضرب 

، ومثل األمرإیاه طالبا وقوفه على حقیقة إفادتهأن یكون مترددا في الحكم المراد -2

، األمرالخبر، وعلیه مسحة من الیقین، تجلو له إلیههذا المخاَطب یحسن أي ُیلقى 

هذا  أمثلة، ومن 5وتدفع عنه الشبهة، فیؤكد له الخبر بمؤكد واحد، محًوا لتردده

:الضرب قول السرّي الرّفاء

.6إن البناء، إذا ما انهّد جانبه،     لم یْأَمِن النَّاُس أْن َیْنَهّد َباقیهِ 

.20، 19أمین أبو لیل، علوم البالغة المعاني والبیان والبدیع، ص 1
.49البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني2
.21أمین أبو لیل، علوم البالغة المعاني والبیان والبدیع، ص 3
، )د ط(دیك الجن الحمصي ، الدیوان ، جمع وتحقیق ودراسة مظهر الحجي، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، 4

.283، ص 2004
.21أمین أبو لیل، علوم البالغة المعاني والبیان والبدیع، ص 5
، 1996، 1السرّي الرّفاء، الدیوان، تقدیم وشرح كرم البستاني، مراجعة ناهد جعفر، دار صادر، بیروت، لبنان، ط6

  . 457ص
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اله ألنه مسبوق بطلب، إذ إن المخاَطب المتردد طالب بلسان ح"طلبیا"ویسمى هذا الضرب 

.وقوفه على جلیة األمر

أن یكون منكرا للحكم المراد إخباره به معتقدا غیره، ومثل هذا المخاطب یجب تأكید -3

"، فتقولالخبر له تأكیدا یتناسب مع إنكاره قوة وضعفا لمن ینكر "إني لصادقٌ :

ویسمى هذا الضرب من الخبر .1لمن یزداد إنكاره "واهللا إني لصادق"صدقك، و

".إنكاریا«

ا :األدوات التي یؤكد بها الخبر كثیرة منها:مؤكدات الخبر إّن، والم االبتداء، وأمَّ

الشرطیة، والسین، وقد، والقسم، ونونا التوكید الثقیلة والخفیفة، والحروف الزائدة، وأحرف 

.2التنبیه

والضعفوفي هذا الحال یجب أن یؤكد له الخبر بمؤكد أو أكثر، على حسب درجة إنكاره، من جهة القوة.
.22أمین أبو لیل، علوم البالغة المعاني والبیان والبدیع، ص 1
.51البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني2
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ޞ̴̍ ȓǫȇف�˅˻ ̮ ȔҟǪ�Ǭ ̸̧ ˷ȓҡǪ

خلقه : ه اهللاأأنش«:جاء في لسان العرب،اإلیجاد واالختراع:اإلنشاء في اللغة

﴿: وقال الزجاج في قوله تعالى...وأنشأ اهللا الخلق، أي ابتدأ خْلَقهم...   

  


قال و  ،1»أي ابتدعها وابتدأ خلقها،)141:األنعام( ﴾

﴿: أیضاتعالى              ﴾ )23:الملك( ،

﴿:وقوله أیضا    ﴾ )20:العنكبوت.(

اإلنشاء وٕاذا كان اإلنشاء قسیم الخبر، وكان الخبر هو ما یحتمل الصدق والكذب، فإن 

.إذن هو الكالم الذي ال یحتمل الصدق والكذب لذاته

.طلبي وغیر طلبي:اإلنشاء قسمان:أقسام اإلنشاء

هو ما یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب، وأهم أنواع :اإلنشاء الطلبي-1

.األمر، والنهي، واالستفهام، والتمني، والنداء:اإلنشاء الطلبي خمسة

 أن، ویقصد باالستعالء واإللزاموهو طلب الفعل على وجه االستعالء :األمر: أوال

منزلة منه في الواقع  أعلى أكانلنفسه على أنه أعلى منزلة ممن یخاطبه، سواء األمرینظر 

:صیغ هي أربعولألمر .ال أم

﴿: نحو قوله تعالى:األمرفعل - أ        ﴾ 

).103:التوبة(

﴿: نحو قوله تعالى:المضارع المقرون بالم األمر- ب     

       ﴾ )3،4:قریش(

تعني النخل والزرع:تعني الكروم، وغیر معروشات:معروشات.
.172، 1/170ابن منظور، لسان العرب، 1
 هالَّ "، والتحضیض أداته "أَال "، العرض أداته "العرض والتحضیض"نقول ذلك ألن من أنواع اإلنشاء الطلبي أیضا" ،

ویجمعهما التنبیه على الفعل، إال أن في التحضیض زیادة توكید وحث، وهما یختلفان في أن العرض طلب مع لین ورفق، 

.والتحضیض مع حث وٕازعاج
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:نحو قوله تعالى"الزموا"بمعنى أمراسم فعل "علیكم"ومنه :اسم فعل األمر- ج

﴿         ﴾ )105:المائدة.(

﴿: نحو قوله تعالى:المصدر النائب عن فعل األمر- د   

 ﴾ )أصله فاضربوا الرقاب ضربا).4:محمد.

. واإللزاموهو طلب الكف عن الفعل أو االمتناع عنه على وجه االستعالء :النهي:ثانیا

﴿:الجازمة نحو قوله تعالىالناهیة" ال"وللنهي صیغة واحدة وهي المضارع المقرون  بـ 

            ﴾ )283:البقرة.(

وأدوات . وهو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل بأداة خاصة:االستفهام:ثالثا

.الهمزة، وهل، ومن، ومتى، وكیف، وأین، وأّیان، وما، وكم:االستفهام كثیرة منها

وهو طلب أمر محبوب ال یرجى حصوله، أما لكونه مستحیال، واإلنسان كثیرا :التمني:رابعا

.لكونه ممكنا غیر مطموع في نیلهوأما، هما یحب المستحیل ویطلب

، مثل قول 1المحبوب الذي ال یرجى حصوله لكونه مستحیالاألمروهو طلب : فاألول

:الشاعر

.2فُأخبَرُه بَما َفَعَل الَمشیبُ فَیا َلیَت الّشباَب َیُعوُد َیْومًا،

المحبوب الذي ال یرجى حصوله لكونه ممكنا غیر مطموع في األمروهو طلب  :والثاني

﴿:نیله، نحو قوله تعالى        ﴾ )79:القصص(.

، وقد ُیَتَمنَّى بثالثة ألفاظ أخرى "لیت"واللفظ الذي یدل بأصل وضعه اللغوي على التمني هو 

"لغرض بالغي، وهذه هي   ".لو"، و"لعل"و، "هل:

.70-65البدیع، ص -البیان-البالغة العربیة علم المعانيعبد العزیز عتیق، في 1
.46م، ص1986، )د ط(أبو العتاهیة، الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر، 2



- 26 -

المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة، وأحرف إقبالوهو طلب  :النداء:خامسا

  ".وا"، و"آيْ "، و"آ"، و"هیا"، و"أیا"، و"یا"، و"أيْ "الهمزة، و:ثمانأدواته أوالنداء 

:في االستعمال نوعان األدواتوهذه 

.الهمزة، وأْي لنداء القریب- أ

.1البعیدواألدوات الست األخرى لنداء- ب

ا غیر حاصل، وله هو الكالم الذي ال یستدعي مطلوب:اإلنشاء غیر الطلبي-2

:أسالیب وصیغ كثیرة منها

﴿:قال تعالى.مثل نعم وبئس، وحبذا و الحبذا:أسالیب المدح والذم: أوال  

    ﴾ )31: الكهف .(  

:معنى المدح والذم، كقولك إلىالمحولة األفعال:ویدخل في ضمن أسالیب المدح والذم

.أصالطاب عليٌّ نفسا، وخُبث خالد 

بعُتك هذا الثوب، ووهبت لك هذه الزجاجة، :من نحو قولك:صیغ العقود:ثانیا

.ذلك العبد، وهكذاوأعتقت

الباء، والواو، والتاء، :ویكون بأحرف ثالثة تجر ما بعدها وهي:أسالیب القسم:ثالثا

﴿: واهللا إن هذا لحٌق، وباهللا ما فعلت ذلك، وقوله تعالى:تقول    ﴾       

.)57:األنبیاء(

"كما یكون القسم بغیر تلك األحرف، من مثل الفعل :أو ما في معناه من مثل"أقسمُ :

".أحلف"

التعجب في حقیقته أن ترى الشيء یعجبك، تظن أّنك لم تر :صیغ التعجب:رابعا

"مثله، ویكون قیاسا بصیغتین .م بزیدوَأْكرِ السماَء،أجملَ ما :فتقول".أفِعل به"، و"ما أفعله:

.75-71البدیع، ص-البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني1
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﴿: هللا َدرُّه عالمًا، وقوله تعالى:ویكون سماعا بصیغ شتى نحو    

      ﴾ )28:البقرة.(

"ویكون بحرف واحد هو:أسالیب الرجاء:خامسا "، وبثالثة أفعال هي"لعل: ، "عسى:

عسى اهللا أن یأتَي بالفتح، وحرى الغافل أن یصحَو، واخلولقت :تقول".اخلولق"، و"حرى"و

.السماء أن تمطر

من األسرار البالغیة واللطائف األدبیة، ولذا لم ُخلوٌ )غیر الطلبي(وهذا النوع من اإلنشاء

أما اإلنشاء الذي هو موضع اهتمام البالغیین، الختصاصه بكثیر .یهتم به علماء البالغة

.1"اإلنشاء الطلبي"من الدالالت البالغیة فهو 

عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم :، وینظر66-64ص  أبو لیل، علوم البالغة المعاني والبیان والبدیع،:ینظر1

.70-67البدیع، ص -البیان-المعاني
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  الفصل والوصل

العلم « :والفصل في الكالم، أو بعبارة أخرىمن أسرار البالغة العلم بمواطن الوصل 

بما ینبغي أن یصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض، أو ترك العطف فیها 

والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها أخرى، ومما ال یأتي لتمام الصواب فیه إال األعراب 

وقد . وق الكالم هم بها أفرادالُخلَّص واألقوام طبعوا على البالغة، وأوتوا فنا من المعرفة في ذ

نه سئل عنها أبلغ من قوة األمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبالغة، فقد جاء عن بعضهم 

.1»ذاك لغموضه ودقة مسلكه.معرفة الفصل من الوصل:فقال

.2»ضدُّ الِهجران، والوصل خالف الفصل«:والوصل في اللغة

فقط من دون " الواو"بـأخرىفي اصطالح علماء المعاني فیعني عطف جملة على وأما

.األخرىسائر حروف العطف 

َبْوٌن ما بین :الفصل«:فیعني القطع، جاء في لسان العرب:أما الفصل في اللغة

.3»وفصلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع ...الشیئین،

.الجملتین بواو العطفترك ربط :ویقصد علماء المعاني بالفصل

الحاجة إلیهاوبعد، فلكل من الفصل والوصل بالواو في الكالم مواضع خاصة تدعو 

.المقامویقتضیها 

:یجب الفصل في ثالثة مواضع:مواضع الفصل

،لألولىیكون بین الجملتین اتحاد تام، وذلك بأن تكون الجملة الثانیة توكیدا  أن-1

".كمال االتصال"بین الجملتین  أنویقال حینئذ .بدال منها أوبیانا لها،  أو

.152عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، ص1
.11/726، )وصل(ابن منظور، لسان العرب، مادة 2
.11/521، )فصل(، مادة المرجع نفسه3
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قول .1فمن أمثلة الفصل الذي تكون فیه الجملة الثانیة توكیدا للجملة األولى- أ

:المتنبي

.2وَما الدَّهُر إّال من رواة قصائِدِي    إذا قلُت شعًرا أصبح الدَّهر منشَدا

إذا " :اتحادا تاما في المعنى، فالجملة الثانیة وهيفإذا تدبرنا جملتي البیت وجدنا بینهما 

"لم تجيء في الواقع إال توكیدا للجملة األولى وهي"قلُت شعًرا أصبح الدَّهر منشَدا وَما :

.ألن معنى الجملتین واحد"الدَّهُر إّال من رواة قصائِديِ 

قول .3األولىالفصل الذي تكون فیه الجملة الثانیة بیانا للجملة أمثلةومن - ب

:الشاعر

.4َبعٌض لبعٍض وٕاْن َلم یشعروا َخَدمُ الناُس بالناِس ِمن حضر وبادیةو            

:في المعنى، فالجملة الثانیة وهيجملتي هذا البیت وجدنا بینهما اتحادا تاما فإذا تأملنا

الناُس بالناِس و : "وهي  األولى إبهامإلیضاح إاللم تأت "َبعٌض لبعٍض وٕاْن َلم یشعروا َخَدمُ "

.فهي بیان لها "ِمن حضر وبادیة

قوله  األولىومن أمثلة الفصل الذي تكون فیه الجملة الثانیة بدال من الجملة  -ج

﴿:تعالى          ﴾ )134-132:الشعراء(.

(:بین جملة أنالكریمة یظهر اآلیةفي  فالتأمل     ( وجملة)  

    ( كما االتصال، ذلك ألن الجملة الثانیة بدل بعض من كل من

.والبنون والجنات والعیون بعض ما یعلموناألنعام إذ، األولىالجملة 

أن یكون بین :من المواضع التي یجب فیها الفصل بین الجمل هووالموضع الثاني -2

بأال تكون بینهما مناسبة ما،  أو، وٕانشاء، وذلك بأن تختلفا خبرا "تباین تام"الجملتین 

"بین الجملتین أنویقال حینئذ  ".كمال االنقطاع:

.154البدیع، ص -البیان-في البالغة العربیة علم المعانيعبد العزیز عتیق، 1
.337، ص )د ت(، )د ط(المتنبي، الدیوان، دار الجیل، بیروت، 2
.156البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني3
الخانجي، منشورات مكتبة الهالل، بیروت، مكتبة أمین عبد العزیز :أبو العالء المعري، دیوان اللزومیات، تحقیق4

.2/288، )د ت(،)د ط (الخانجي ، القاهرة، 
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قول .1وٕانشاءالتي یجب فیها الفصل بین الجملتین الختالفهما خبرا األمثلةفمن -أ

:الشاعر

.2براالصّ  قلن تبلغ المجد حتى تلعال تحسب المجد تمرًا أنت آكله 

في هذا البیت تمام التباین وغایة االبتعاد، الختالفهما خبرا  واألولىفبین الجملة الثانیة 

.والثانیة خبریة، ومن أجل ذلك تعین الفصل بینهماإنشائیة األولى، وذلك الن الجملة وٕانشاء

التي یجب فیها الفصل بین الجملتین لعدم وجود مناسبة بینهما، األمثلةومن - ب

"أمثال كل منها مستقل بنفسه في المعنى، مثل أوحكم  أو إخبارتذكر جملة  أن خیر :

".الملكأساسالعدل ،اإلیمانالكالم ما قل ودل، رأس الحكمة مخافة اهللا، حب الوطن من 

.فبین هذه الجمل كما ترى تباین تام، إذ ال مناسبة بینها في المعنى

 أنوالموضع الثالث من المواضع التي یجب فیها الفصل بین الجملتین هو -3

شبه "بین الجملتین  أن، ویقال حینئذ األولىتكون الجملة الثانیة جوابا عن سؤال یفهم من 

".كمال االتصال

﴿:ذلك قوله تعالى ةأمثلومن        ﴾ )28:الذاریات.(

(ففي هذه اآلیة الكریمة فصلت جملة    ( عن جملة)    (ن أل

فماذا :سألبینهما شبه كمال االتصال، إذ الثانیة جواب لسؤال یفهم من األولى، كان سائال

.3"قالوا ال تخف"قالوا له حین رأوه قد أحس منهم خوفا؟ فأجیب 

:أیضاویجب الوصل بین الجملتین في ثالثة مواضع :مواضع الوصل

جملة أتت إذاوتفصیل ذلك أنه .اإلعرابيالجملتین في الحكم إشراكقصد  إذا- أ

وقصد تشریك الثانیة لها في هذا الحكم فإنه  اإلعراببعد جملة وكان لألولى محل من 

أمین أبو لیل، علوم البالغة :، وینظر157البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني1

.93-90المعاني والبیان والبدیع، ص 
الشیخ  صالح بن فتحي هلل وسید بن عباس الجیلمي، :كتابي ذیل األمالي والنوادر، تحقیقالقالي، كتاب األمالي، مع 2

.117م، ص2001، 1مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، ط
أمین أبو لیل، علوم :، وینظر159، 158البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني3

.95والبیان والبدیع، ص البالغة المعاني 
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بالواو، تماما كما یعطف مفرد على مفرد  األولىیتعین في هذه الحالة عطف الثانیة على 

:قال الشاعر.واحدإعرابيبالواو الشتراكهما في حكم 

  فىأخْ على عالم من السرِّ أنت أیقظتني وأطلعت عیني 

"في هذا البیت الجملتینتأمل تجد " فىأخْ على عالم من السرِّ وأطلعت عیني "و " أیقضتني:

.خبر للمبتدأ قبلهاألنها اإلعرابموضعا من  األولىللجملة  أن

، أي أراد أن تكون خبرا ثانیا اإلعرابيالثانیة لها في هذا الحكم إشراكن الشاعر أراد أ و

.بواو العطف األولىللمبتدأ، ولهذا تعین عطف الثانیة على 

، وكانت بینهما مناسبة تامة، إنشاء أواتفقتا خبرا  إذاویجب الوصل بین الجملتین - ب

﴿:الفصل بینهما مثل قوله تعالىیقتضيولم یكن هناك سبب     

  ﴾ )13،14:االنفطار.(

ویجب الوصل بین الجملتین إذا اختلفتا خبرا وٕانشاء وأوهم الفصل خالف - ج

أو " هل"أداتهبالنفي على سؤال اإلجابةوتتمثل شواهد هذا النوع من الوصل في .المقصود

 : ذلك أمثلةومن .مع التعقیب على جملة الجواب المنفي بجملة دعائیة"الهمزة"

هل تحسنت صحة صدیقك؟:تقول ذلك في جواب من سألك.ال وُلْطُف اهللا به-1

في " ال"فـ .ألك حاجة أقضیها لك:تقول ذلك في جواب من سألك.ال وحفظك اهللا-2

وتقدیرها "لم تتحسن صحته"األولهذا الموضع قائمة مقام جملة خبریة تقدیرها في المثال 

جملة "حفظك اهللا" و " لطف اهللا به"، وكل من جملتي "ال حاجة لي"في المثال الثاني 

ولكن الفصل  ".اهللاال حفظك "وفي الثاني "ال لطف اهللا به"األولال في المث.إنشائیةدعائیة 

ولذلك . على هذه الصورة یجعل السامع یتوهم أنك تدعو علیه في حین انك تقصد الدعاء له

.1الوصل إلىوجب العدول هنا عن الفصل 

أمین أبو لیل، علوم :، وینظر163-160البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني1

.101، 100البالغة المعاني والبیان والبدیع، ص 
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ȓ̞̂˭ٸ Ǫ̤ȇ�˰̝̞ Ǫ̤

الممكن النطق بأجزاء به أن الكالم یتألف من كلمات أو أجزاء، ولیس من من المسلم 

أي كالم دفعة واحدة، من أجل ذلك كان البد عند النطق بالكالم من تقدیم بعضه وتأخیر 

.1بعضه اآلخر

البالغة، وهو داللة على التمكن في الفصاحة وحسن التصرف أسالیبأحد والتأخیرفالتقدیم 

.2في الكالم، ووضعه في الموضع الذي یقتضیه المعنى

هذه المقدمة نذكر أن أهم الدواعي واألغراض البالغیة التي توجب التقدیم واآلن وعلى ضوء

:والتأخیر في الكالم هي

:التشویق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة، نحو قول الشاعر-1

َحى وأبو إسحاَق والقَمرُ  ثالثٌة ُتشِرُق الدنیا بَبْهَجِتها         شمُس الضُّ

إلیهفهنا قدم المسند .الشمس والقمر وأبو إسحاق ثالثة تشرق الدنیا ببهجتها:إذ األصل

تشرق الدنیا "الخبر المتأخر، وهي  إلىواتصف بصفة غریبة تشوق النفس "ثالثة"وهو 

الثالثة التي جعلت األشیاءتعریف هذه  أن إلىیشوق النفس أمرالدنیا فإشراق."ببهجتها

.فیها واستقرالمتأخرعرفت النفس ذلك تمكن الخبر  فإذا. ألق وتضيءالدنیا بحسنها تت

 األولىالجائزة :فالتعجیل بالمسرة نحو:التطّیر أوالمساءة للتفاؤل  أوتعجیل المسرة -2

عنه  واإلفراجبراءة المتهم حكم بها القاضي، :في المسابقة كانت من نصیبك، ونحو

به العدو الیوم، والخسائر في جیشه أصیبل الفش:والتعجیل بالمساءة نحو.تم الیوم

.كبیرة

.133أمین أبو لیل، علوم البالغة المعاني والبیان والبدیع، ص 1
.97دخل إلى البالغة العربیة، صیوسف أبو العدوس، م2



- 33 -

﴿: والتعجب نحو قوله تعالىاإلنكاركون المتقدم محط -3   

     ﴾ )ولم ) أنتأراغب : (علیه في قوله المبتدأفإنما قدم خبر ).46:مریم

(یقل المتقدم وشدة العنایة به، وفي ذلك ضرب من ألهمیةوذلك ) أأنت راغب:

وهذا .  ال ینبغي أن یرغب عنهاألهته، وان ألهتهعن  إبراهیملرغبة واإلنكارالتعجب 

(بخالف ما لو قال .1)؟ألهتيأأنت راغب عن :

عبد القاهر إلیهاقضیة االستفهام بالهمزة التي تطرق  إلىوفي هذا المقام نشیر 

بالفعل كان الشك في الفعل فبدأتأفعلت؟ : قلت إذا «: قال إذشرح، وال باألمثلةالجرجاني 

أأنت فعلت؟ فبدأت باالسم كان : قلت وٕاذا.تعلم وجوده أننفسه وكان غرضك من استفهامك 

...الشك في الفاعل من هو وكان التردد فیه فهذا من الفرق ال یدفعه دافع، وال یشك فیه ...

.2»شاك 

"وذلك كقولك عن شخص كریم:تقویة الحكم وتقریره-4 ، فأنت ال "وهو یعطي الجزیل:

غیره ال یعطي الجزیل، ولكن ترید أن تقرر في ذهن السامع وتحقق انه یفعل  أنترید 

"یعطي"وتكریره في الضمیر المستتر في " هو  إلیهفتقدیم المسند .الجزیل إعطاء

لى ضوء ذلك یتضح الفرق من حیث تقویة الحكم وع. تقویة الحكم وتقریره إلىأدى 

".یعطي الجزیل"و " هو یعطي الجزیل"وتقریره بین 

﴿: ومن هذا القبیل قوله تعالى   ﴾ )فهذا  ).59: المؤمنون

.والذین بربهم ال یشركون أو ال یشركون بربهم:أبلغ في تأكید نفي اإلشراك مما لو قیل

التخصیص وهذا یعني أن المسند إلیه قد یقدم لیفید تخصیصه بالخبر الفعلي بشرط -5

.لم اقله ولكنه مقول غیري:ما أنا قلت هذا، أي:أن یكون مسبوقا بحرف نفي نحو

.133البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني1
.88عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، ص2
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فتقدیم .في وقوع المقول منك، ولكنك ال تنفي وقوعه من غیركفأنت في هذا المثال تن

.نفي الفعل عنك وثبوته لغیرك أفاد"  إنا"إلیهالمسند 

بین المسند والتأخیروالدواعي البالغیة التي تقتضي التقدیم  األغراض أهمتلك 

من التقدیم یكون مقصورا علىآخرذلك هناك نوع  إلى باإلضافةولكن . إلیهوالمسند 

.تقدیم متعلقات الفعل علیه من مثل المفعول والجار والمجرور والحال وما أشبه ذلك

فقدم المعمول على األمرعكس  فإذایقدم على المعمول،  أنفي العامل فاألصل

یكون ذلك لغرض بالغي یقتضیه، وفي هذه الحالة یكون التقدیم ابلغ من فإنماالعامل 

:وفیما یلي شيء من البیان لذلكالتأخیر

:تقدیم متعلقات الفعل علیه

"فمن تقدیم المفعول على الفعل قولك-1 "محمداأكرمت"واألصل"محمدا أكرمتُ :

تخصیصا لمحمد بالكرم دون غیره، وذلك "محمدا أكرمت"فإن في قولك بالتقدیم 

الكرم  أبقاعفي  قدمت الفعل كنت بالخیار إذا، ألنك "أكرمت محمدا"بخالف قولك 

فتقدیم .علیا أو غیرهما أوأكرمت خالدا :على أي مفعول شئت، بأن تقول

المفعول على الفعل هنا قصد به اختصاصه به، أي اختصاص محمد دون غیره 

.باإلكرام

﴿ :على الفعل قوله تعالىوالمجرورومن تقدیم الجار -2    ﴾ 

لیس إال هللا األمورمرجع  أن، فإن تقدیم الجار والمجرور دّل على )210:البقرة(

"من غیر تقدیم وقیلاآلیةوحده، على حین لو وردت  " اهللا إلى األمورترجع :

.غیر اهللا وهذا محال إلى األمورمرجع إیقاعالحتمل 

"ومن تقدیم الحال على الفعل كقولك-3 ا لحالة تخصیص"عملي إلىمبكرا خرجت :

عملي  إلىخرجت :"التبكیر بالخروج دون غیرها من الحاالت، وذلك بخالف قولك
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مقیدا بأي حالة شئت، بأن إیقاعهفي تقدیمك الفعل تكون بالخیار في ألنك"مبكرا

.1غیر ذلك أومسرورا،  أومسرعا،  أوعملي متأخرا ،  إلىخرجت :تقول 

إنماتقدیم متعلقات الفعل علیه على النحو السابق  أنوعلماء البالغة ومنهم الزمخشري یرون 

یرى أن تقدیم متعلقات الفعل علیه یكون لواحد من األثیرولكن ابن .هو لالختصاص

مراعاة نظم الكالم، وذاك أن یكون نظمه ال یحسن واآلخرأحدهما االختصاص، :غرضین

.ده أبلغ وأوكد من االختصاصأخر المقدم زال ذلك الحسن، وهذا الوجه عنوٕاذاإال بالتقدیم 

:قوله تعالى"االختصاص"عنده وهو التقدیم الذي یكون الغرض البالغي منه األولفمن 

﴿    ﴾ )قالإنمافإنه ).66:الزمر" ولم " بل اهللا فاعبد :

"یقل تقدم وجب اختصاص العبادة به  إذا" اهللا"ألن المفعول وهو لفظ الجاللة "بل اعبد اهللا:

"ولو قال.دون غیره .2لجاز وقوع فعل العبادة على أي مفعول شاء"بل اعبد :

قوله ومن الثاني وهو التقدیم الذي یكون الغرض البالغي منه مراعاة نظم الكالم 

﴿ :تعالى       ﴾ )التقدیم في  إنویرى الزمخشري ).5:الفاتحة

یرى أن المفعول لم یقدم على الفعل األثیرهذا الموضوع قصد به االختصاص، ولكن ابن 

"لو قالألنهقدم لمكان نظم الكالم، وٕانمالالختصاص  لم یكن له من "نعبُدك ونستعینك:

"الحسن ما لقوله ﴿ :أال ترى انه تقدم قوله تعالى".نستعینوٕایاكنعبد إیاك:   

         ﴾  )فجاء بعد ذلك )4-2:الفاتحة ،

﴿: قوله      ﴾ وذاك لمراعاة حسن النظم السجعي الذي هو ،

"ولو قال.على حرف النون .3لذهبت تلك الطالوة وزال ذلك الحسن"نعبدك ونستعینك:

العدوس، أبویوسف :، وینظر135، 134البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني1

.98البالغة العربیة، ص  إلىمدخل 
، المثل السائر، قدمه وحققه وعلق علیه أحمد الحوفي، وبدوي طبانة،  دار نهضة مصر للطباعة والنشر، األثیرابن 2

.2/211، )ت د(، 2الفجالة، القاهرة، ط
.2/211ابن األثیر، المثل السائر، 3
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ޠ ̝̤Ǫ�Ǭ ̸̧ ˷ȓǫ

قصرت نفسي عن :ویقال...الَحبس:القصر«:جاء في لسان العرب:تعریف القصر

.كّف عنه وانتهى إذاْقَصارا إوأقَصَر فالن عن الشيء ُیْقِصر ...هذا أْقُصرها قْصرا

وألزمتهاقصرُت نفسي على الشيء إذا حبستها علیه :یقال...الكّف عن الشيء:قصارواإل

﴿:قال اهللا تعالى.إیاه      ﴾ )أي ُقِصْرن على )72:الرحمن ،

.1»من سواهم إلىأزواجهن، أي ُحبسن فال ُیردن غیرهم، وال یطمحن 

بآخر أمرتخصیص  أوتخصیص شيء بشيء، :والقصر في اصطالح علماء المعاني

.3الحكم لما یذكر في الكالم ونفیه عما عداهإثبات: أو هو .2بطریق مخصوصة

المقصور والمقصور علیه، ومن :یتكون أسلوب القصر من طرفین هما:أركان القصر

ما المتنبي إال شاعر، ترید بهذا التعبیر تخصیص المتنبي بـ :تقول مثال.أداة القصر

.وقصره على هذه الملكة، تقول هذا ردا على من ظن أنه شاعر وكاتب مثال"الشعر"

  ".إال+ ما"، وطریق القصر"شاعر"المقصور علیه ، و "المتنبي"فالمقصور 

  : وهي أربعةفي االستعمال وأشهرهاللقصر طرق كثیرة ، :طرق القصر

 أنوتالحظ هنا .ال هادي إال اُهللا، وما محمد إال رسول:النفي واالستثناء، مثل -1

قصر موصوف على صفة، فإن المتقدم وهو  أمصفة على موصوف ،  أكانالقصر سواء 

تكون  أنهو المقصور علیه دائما، ولیس بالزم )حرف االستثناء(مقصور، وما بعد إال ال

أمثلةومن .4وما في معناهما"سوى" أو" غیر"بل قد تحل محلها " إال"االستثناء هي  أداة

:ذلك قول ابن الرومي

.99-5/97، )رقص(ابن منظور، لسان العرب، مادة 1
.142البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني2
أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط وتدقیق وتوثیق یوسف الّصمیلي، المكتبة العصریة 3

.165، ص 2002، )د ط(للطباعة والنشر، بیروت، 
.112البالغة العربیة، ص  إلىالعدوس، مدخل أبویوسف 4
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1فقد الّشباَب سوى عذاِب  إذاما الحیاُة لكّل حّي       :لعمُركَ 

فالمقصور علیه .إنما شوقي شاعر، إنما الدنیا غرور: ذلك أمثلةنما، ومن إ-2

.معها یكون مؤّخرا وجوبا

الفخر بالعلم ال بالمال، وما الفخر :نحو2القصر أو العطف بال، وبل، ولكن،-3

.بالمال بل بالعلم، وما الفخر بالنسب لكن بالتقوى

والمقصور علیه .العاطفة هو الواقع قبلها والمقابل لما بعدها" ال"فالمقصور علیه مع 

.العاطفتین هو الواقع ما بعدهما" لكن"أو " بل"مع 

وهنا یكون المقصور علیه هو .على اهللا توكلنا:تقدیم ما حقه التأخیر، نحو-4

.3المقدم

:یقسم البالغیون القصر إلى ثالثة أقسام:أقسام القصر

.قصر حقیقي وٕاضافي-

.قصر باعتبار الطرفین-

.قصر باعتبار حال المخاطب-

ینقسم ):أو تبعا لغرض المتكلم(في تقسیم القصر باعتبار الحقیقة والواقع-1

:قسمین إلىالقصر تبعا لغرض المتكلم 

مقصور علیه بحسب الحقیقة یختص المقصور بال أنوهو : قصر حقیقي- أ

لوهیة صفة ال فاأل. إال اهللا، نحو ال إله أصالغیره  إلىوالواقع بأال یتعداه 

.مطلقاآخرموصوف  إلىتتعدى وال تتجاوز موصوفها وهو اهللا عز وجل 

اإلضافةیختص المقصور بالمقصور علیه بحسب  أنوهو : إضافيقصر - ب

ما خلیل إال :عداه، نحومعین ، ال لجمیع ماأخرشيء  إلىوالنسبة 

.1/167، 2002، 3ابن الرومي، الدیوان، شرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط1
.113البالغة العربیة، ص  إلىالعدوس، مدخل أبویوسف 2
.169، 168أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبیان والبدیع، 3
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مسافر، فإنك تقصد قصر السفر علیه بالنسبة لشخص غیره كمحمود مثال 

.الواقع یشهد ببطالنه إذولیس قصدك انه ال یوجد مسافر سواه، 

طرفیه المقصور "ینقسم القصر باعتبار :ر باعتبار طرفیهصفي تقسیم الق-2

:نوعین إلى إضافیا أمالقصر حقیقیا  أكانسواء "والمقصور علیه

.قصر موصوف على صفة- أ

.1قصر صفة على موصوف- ب

فقصر الموصوف على الصفة قصرا حقیقیا هو ما ال یتعدى فیه الموصوف تلك 

وهذا النوع من القصر ال یكاد .ما اهللا إال خالق كل شيء:نحو .أي صفة أخرى إلىالصفة 

بها، ولهذا من المحال اإلحاطةیوجد، وذلك ألن أي موصوف له من الصفات ما یتعذر 

.نفیا شامالاألخرىصفة واحدة للموصوف وقصره علیها ونفي ما عداها من صفاته إثبات

هذا یعني أن القصر الحقیقي یكثر في قصر الصفة على الموصوف وال یكاد یوجد في (

).قصر الموصوف على الصفة

الصفة ذلك هو ما ال تتجاوز فیه:وقصر الصفة على الموصوف قصرا حقیقیا

إال المصریون، فالقصر هنا قصر صفة  األهراملم یبن :، مثلأخرأي شيء  إلىالموصوف 

مقصورة على المصریین لم  األهرامعلى موصوف قصرا حقیقیا ، قصرا یراد به أن صفة بناء 

.سواهم من الناس إلىتتجاوزهم 

صوف تلك هو ما ال یتعدى فیه المو :إضافیاوقصر الموصوف على الصفة قصرا 

 إالما المتنبي :مثل.غیره إلىمعینة، وان كانت الصفة تتجاوزه أخرىصفة  إلىالصفة 

غیرها من الصفات كالخطابة  إلىشاعر، فقد قصر المتنبي على صفة الشاعریة ال یتجاوزها 

.غیره من الناس إلىتتجاوز المتنبي "الشاعریة"والكتابة، وان كانت صفة 

.149، 148البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني1
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ما ال تتجاوز فیه الصفة الموصوف : هو إضافیاف قصرا وقصر الصفة على الموصو 

ومن .أخرىصفات  إلى، أو الموصوفین وان كان هو یتجاوزها غیره من الموصوفات إلى

تحمل "قصرت صفة اإلضافيففي هذا القصر "األقویاءال یتحمل الشدائد إال : " ذلك أمثلة

غیرهم، وٕان كان الموصوف  إلى األقویاءال تتجاوز أنهابمعنى األقویاءعلى " الشدائد

.1غیرها من الصفات إلىیتجاوزها 

المراد بالصفة هنا الصفة المعنویة التي تدل على معنى قائم بشيء، سواء  أنواعلم 

غیر فعل، ولیس المراد بها الصفة النحویة  أواللفظ الدال علیه جامدا أو مشتقا، فعال  أكان

.2المسماة بالنعت

فقط، الذي ینقسم اإلضافيوهذا القسم خاص بالقصر :القصر باعتبار حال المخاَطب-3

.قصر إفراد، وقصر قلب، وقصر تعیین:أقسامثالثة  إلىباعتبار حال المخاَطب 

، "قصر إفراد"اعتقد المخاَطب الشِّركة في الحكم بین المقصور علیه وغیره، فهذا  فإذا- أ

﴿: نحو قوله تعالى   ﴾  )ردا على من اعتقد أّن ).171:النساء

.اهللا ثالث ثالثة

ما :نحو ".قصر قلب"اعتقد المخاَطب عكس الحكم الذي تثبته بالقصر، فهذا وٕاذا- ب

المسافر خلیل ال علي، فقد قلبَت وعكْسَت  أنسافر إال علي، ردا على من اعتقد 

.علیه اعتقاده

قصر "كان المخاَطب مترددا في الحكم بین المقصور علیه وغیره، فهذا وٕاذا -ج

:متحركة أو ثابتة فتقول له في كون األرضب مترددا كان المخاطَ  إذا: مثل".تعیین

.ردا على من شّك وتردد في ذلك.األرض متحركة ال ثابتة 

"فإذا قلت في قصر الصفة على الموصوف مخاَطب وكان ال" الكریم محمد ال علي:

".قصر إفراد"یعتقد اشتراك محمد وعلي في صفة الكرم كان القصر 

أحمد الهاشمي، جواهر :وینظر.152-150البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني1

.171، 170البالغة في المعاني والبیان والبدیع، ص 
.171احمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبیان والبدیع، ص:الهامش :ینظر2
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".قصر قلب"كان المخاَطب یعتقد عكس ما تقول كان القصر وٕاذا

".قصر تعیین"كان المخاَطب مترددا ال یدري أیهما الكریم كان القصروٕاذ

َطب وكان المخا"ما احمد إال تاجر:"قلت في قصر الموصوف على الصفةوٕاذا

.قصر إفراد"یعتقد اتصاف أحمد بالتجارة والزراعة كان القصر  "

".قصر قلب"كان المخاَطب یعتقد اتصاف أحمد بالزراعة ال التجارة، كان القصروٕاذا

قصر "كان المخاَطب مترددا ال یدري أي الصفتین هي صفة أحمد، كان القصروٕاذا

".تعیین

ر، وبین الفعل والفاعل، وبین الفاعل والخبالمبتدأالقصر یقع بین  أنواعلم 

.1والمفعول، وغیر ذلك من المتعلقات

أحمد الهاشمي، جواهر :، وینظر154، 153البدیع، ص -البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني1

.173البالغة في المعاني والبیان والبدیع، ص 
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Ƕ˅߽ Ǫȇ�ː ̝̝̀߬ Ǫ

من عرضوا أوائلالجاحظ من  أنفإننا نجد "الحقیقة والمجاز"نشأة الكالم عن إذا تتبعنا

والجاحظ إذ یتناول قضایا البیان العربي ال یهتم كثیرا بصبها في .لهذا الموضوع بالبحث

نراه یسوق النماذج وٕانما.قوالب التعریفات والتحدیدات على عادة رجال البالغة من بعده

مهم التعلیق علیها، تاركا لمن یه أو أحیاناعلیها من بلیغ القول نثرا وشعرا، مع شرح بعضها 

.1یعرفوا مفهومه ألي موضوع بالغي طَرقه أن یستنبُطوه من خالل شرحه له أن

 إلىنما یذهبون ، فإسدُ األأكله : وٕاذا قالوا«:ففي كالمه عن الحقیقة والمجاز یقول

وقد قال .نما یعنون النَّهَش واللَّدَغ، والعضَّ فقطأكله األسوُد، فإ: قالوا وٕاذاالمعروف، األكل

﴿: اهللا عز وجل    ﴾ )ویقولون ).12:الحجرات

من طعامهم شیئا، فهذا كله مختلف، وهو كله یأكلالناس، وٕان لم یأكلفالن :في باب آخر 

.2»مجاز

على اختالف فاألكلاألخرىاألمثلةفي  أماحقیقي، "األسد أكله: "في قوله فاألكل

.مجازي كما َذَكرَ أنواعه

المجاز عند الجاحظ مقابل للحقیقة، وأن الحقیقة في  أنیتضح األمثلةفمن هذه 

استعمال "المجاز عنده هو  أن، كما "استعمال اللفظ فیما وضع له أصال"مفهومه تعني 

".المعنى الحقیقي إرادةاللفظ في غیر ما وضع له لعالقة مع قرینة مانعة من 

ومن معاصري الجاحظ الذین عرضوا لذات الموضوع من زاویة خاصة أبو محمد عبد 

أنكروا، فقد اهتم ابن قتیبة فقط بالرد على من )ه 276ت (اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري 

وممن توسع في موضوع الحقیقة والمجاز .الكالم كله حقیقة وال مجاز فیه أناز وزعموا المج

الحقیقة اللفظیة هي داللة اللفظ على «:فقد عرفها بقوله) ه 637ت (ضیاء الدین األثیر 

.329البدیع، ص -البیان-غة العربیة علم المعانيعبد العزیز عتیق، في البال1
.179، 5/178، 1997، 3الجاحظ، الحیوان، شرح وتحقیق یحي الشامي، دار ومكتبة الهالل، بیروت، لبنان، ط2
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المعنى الموضوع له في أصل اللغة، والمجاز هو نقل المعنى عن اللفظ الموضوع له إلى 

.1»لفظ آخر غیره 

-كل كلمة أرید بها ما وقعت له في وضع واضع«:عبد القاهر الجرجاني فقالوأما

...غیره فهي حقیقة إلىوقوعا ال تستند فیه -في مواضعة:وٕان شئت قلت المجاز وأما...

.2»فكل كلمة أرید بها غیر ما وقعت له في وضع واضعها

في اللغة، أصلهَیِقرَّ اللفظ على  أنالحقیقة  إن« :اإلعجازویقول في كتابه دالئل 

.3»عه ویستعمل في غیر ما وضع لهأن یزال عن موضوالمجاز 

:یقسم علماء البالغة المجاز قسمین :أقسام المجاز

.سناديأو الحكمي أو اإلالمجاز العقلي -1

المجاز المرسل وعالقاته، والمجاز التشبیهي باستعاراته :المجاز اللغوي بفرعیه-2

.وأقسامها

هو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له لعالقة :المجاز اللغوي عالقاته وأنواعه

المعنى الحقیقي، وتلك العالقة بین المعنى  إرادةغیرها مع قرینة مانعة من  أوالمشابهة 

الحقیقي والمجازي هي التي تحدد نوع المجاز، إن كان مجازا مرسال أم كان استعارة، وٕان 

فذلك هو المجاز المرسل، والنوعان یتحددان بالقرائن وهي إما لفظیة كانت غیر المشابهة

العالقة عند  أنوال بد من التذكیر .ظاهرة في التعبیر أو حالیة تدرك من السیاق العام للكالم

األولالبالغیین هي الرابط المعنوي بین المعنیین الحقیقي والمجازي ، إذ یصح االنتقال من 

"الثاني في مثل إلى ، و ترید طفلة كالزهرة في جمالها ونضارتها، "رأیت زهرة تحملها أمها:

:وقال الشاعر.4والعالقة المشابهة في الجمال والنضارة، والقرینة حالیة

.1/85ابن األثیر، المثل السائر، 1
.197، 196عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة في علم البیان، ص 2
.238القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص عبد 3
.181، ص2007، 1، طاألردنحمید آدم ثویني، البالغة العربیة المفهوم والتطبیق، دار المناهج للنشر والتوزیع، 4
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.1بالدي وٕان جارت علي عزیزة         وأهلي وٕان ضنوا علي كرام

، فالعالقة المحلیة، وأهلهایرید ناس البالد وٕانما، والبالد ال تجور، "بالدي"فالمجاز في 

.مجاز مرسل ، ألن العالقة غیر المشابهة:، والمجاز لغوي)جارت(والقرینة لفظیة 

:المجاز اللغوي یقسم قسمین إنمتقدمین ویتضح من المثالین ال

.المجاز المرسل - أ

.المجاز التشبیهي أوواالستعارة - ب

سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، قتادة بن إدریس، 1

.4/222، )د ت(، )د ط(نشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، م
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̣ ߽˅Ǫ�Ƕ˲˷ Ǫ:

عن التقیید بعالقة محددة، وهو اللفظ المستعمل في غیر وٕاطالقهإلرسالهسمي مرسال 

إرادة المعنى األصلي، واسم العالقة معناه األصلي لعالقة غیر المشابهة مع قرینة مانعة من 

:والمجاز المرسل عالقاته كثیرة أهمها.یفاد من وصف الكلمة التي تذكر في الجملة

رعى : "وذلك أن یطلق لفظ السبب ویراد الُمسبَُّب من ذلك قولك:السببیة-1

أي النبات، ألن المطر والغیث :أي النبات، أو أكلت الماشیة الغیث"جوادي المطر

.ن في وجود النباتسببا

:یطلق لفظ الُمسبَّب ویراد منه السبب في مثل قولك أنوذلك : ةیَ بِ الُمسبَّ -2

، فذكرَت النبات وأردَت المطر، والنبات ُمسبٌَّب عن المطر الذي "أمطرت السماء نباتا"

﴿:هو الّسبب، ومنه قوله تعالى          

       ﴾ )نارا"الكریمة هي لفظة اآلیة، فالمجاز في )10:النساء"

، وأرید به الّسَبُب الذي "النار"ماال تتسبب عنه النار عقابا، فأطلق لفظ الُمسبَِّب  أي

.المال"هو 

تذكر الجزء وترید الكل،  أنوهي تسمیة الشيء باسم جزئه؛ أي :الجزئیَّة-3

﴿: مثل قوله تعالى    ﴾ )وأراد  ،ذكر الجزء وهي الرقبة).92:النساء

.وهو العبد أو المملوك شخصا كامال،الكل

:تذكر الكل وترید الجزء، مثل أنوهي تسمیة الشيء باسم كله؛ أي :الُكلّیة-4

تشرب ماء النهر كّله ، وترید الجزء منه، ومثله  أنال تقدر فأنتشربت ماء النهر، 

﴿:قوله تعالى على لسان نوح          

                 ﴾ 

، أناملوأرید األصابع أطلقتمجاز، فقد اآلیةفي هذه " أصابعهم"فـ). 7- 5: نوح(
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فیه الكل  أطلقفهذا مجاز .أذنیهجمیعا في أصابعهیجعل  أنال یستطیع واإلنسان

إدخالالجزء، فالمجاز مرسل عالقته الكلیة، والقرینة حالیة هي استحالة وأرید

  .األذنجمیعها في األصابع

الشيء بما كان علیه في  إلىوهو النظر ):اعتبار ما كان(:الماضویة-5

ŕƊŗ�ª:الزمن الماضي، في مثل ƊŕƄ�©ÃƎƁ�̄ Ɣ±śÃ��§̄ƔŠ�ŕĎƊÊŗ�ª ŗ±Ů.وعلیه قوله تعالى:

﴿       ﴾ )سّماه اهللا سبحانه مجرما باعتبار الدنیا، وما ). 74: طه

.أي لفظیة"یأت"كان علیه اإلنسان وما قام به من أفعال إجرامیة، والقرینة على ذلك 

هو تسمیة الشيء بما سیصیر إلیه في مثل ):اعتبار ما سیكون(الغائیة-6

﴿:قوله جل من قائل            ﴾ 

یكبروا، والقرینة  أنأي یلدون أوالدا صغار سیصیرون فجارا كفارا بعد ).27:نوح(

.، وهما مجازان عالقاتهما ما سیكون"یلدوا"لفظیة

تذكر لفظ المحل أي المكان، وترید الحالَّ فیه، مثل  أنوهي  :المحلیة-7

بل الماء الذي فیه، وقوله تعالى في زجر  الكأسال ترید وأنتشربت كأسا، : قولك

﴿: أبي جهل الذي كان ینهى النبي صلى اهللا علیه وسلم عن الصالة   

                      

  ﴾ ) (في قوله تعالىفاألمر). 19-15:العلق )فلیدع نادیه:

في هذا " من"اآلیةالنادي مكان االجتماع ولكن المقصود به في  أنفإننا نعرف 

.فیه المحل وأرید الَحالُّ  أطلق، فهو مجاز مرسل وأنصارهالمكان من عشیرته 

﴿: وهي تسمیة المحل باسم الحالِّ فیه، نحو قوله تعالى:الحالیة-8  

           ﴾ )فالمجاز ).107:آل عمران

معنى من ألنها، والرحمة ال یحل فیها الذین ابیضت وجوههم "رحمة"في كلمة 
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 فإطالق". الجنة"اآلیةهم یحلون في مكان الرحمة الذي راد به في وٕانماالمعاني، 

.مجاز مرسل عالقته الحالیة)الجنة(محلها وٕارادة)الرحمة(الحالِّ 

ا ینتج عنها أو األثر الذي تحدثه، أو هي في الكالم، والمراد م اآللةوهي ذكر : اآللیة-9

﴿: الىإلیصال أثر شيء إلى آخر من ذلك قوله تعالواسطة    

 ﴾ )أي ثناء حسنا، وذكرا جمیال، فلسان بمعنى ذكر حسن ).84:الشعراء

مجاز مرسل عالقته اآللیة، ألن اللسان آلة لعرض الذكر الحسن، ویمكن القول إنه 

.1آلة النطق وأداته في تحدید القول

خدیجة محمد الصافي، أثر المجاز في :وینظر. 193-181ص  حمید آدم ثویني، البالغة العربیة المفهوم والتطبیق،1

، 2009، 1والترجمة، القاهرة، طفهم الوظائف النحویة وتوجیهها في السیاق، دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع 

  .45- 39ص 
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ǭǵ˅̋ ˕̑˷ Գ

في غیر ما وضع له لعالقة المشابهة مع مجاز لغوي، وهي لفظ استعمل االستعارة

، وربطت االستعارة بالتشبیه، وعندها صارت )األصلي(المعنى الحقیقي  إرادةقرینة مانعة من 

:الجرجاني القاهرتشبیه حذف أحد طرفیه، یقول عبد :االستعارة في المعنى االصطالحي

االستعارة هي ضرب من التشبیه ونمط من «:أیضاوقال .1»االستعارة تعتمد التشبیه أبدا«

یكون اللفظ أصل في  أناالستعارة في الجملة  أناعلم «: وقال في موضع آخر.2»التمثیل

 أومعروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حین ُوضع، ثم یستعمله الشاعر الوضع اللغوي

.3»األصلغیر الشاعر في غیر ذلك 

:ثالثةاالستعارة  وأركان

.وهو المشبه به:مستعار منه-1

.وهو المشّبه:ومستعار لهُ -2

.أو وجه الشبه)الجامع(وهو اللفظ المنقول :ومستعار-3

.التشبیه أداةوكل مجاز ُیبنى على التشبیه یدعى استعارة، وینبغي عدم ذكر وجه الشبه، وال 

.ن باعتبار ما یذكر من طرفیهاواالستعارة تقسم قسمی

ما  أيوهي ما صرِّح فیها بلفظ المشبه به ، ):الُمصرَّحة( أواالستعارة التصریحیة -1

حذف منها المستعار له، وذكر المستعار منه، أي ما حذف المشبه وذكر المشبه به 

﴿:في مثل قوله تعالى            

 ﴾ )للضاللة )المستعار منه (فقد استعار هنا لفظة الظلمات ).1:إبراهیم

، فصّرح بالمستعار منه وحذف المستعار له، واستعار النور )المستعار له(

.4وحذف الثانياألول، فذكر )المستعار له(للهدایة )المستعار منه(

.36القاهر الجرجاني، أسرار البالغة في علم البیان، ص عبد 1
.17المرجع نفسه، ص 2
.23المرجع نفسه، ص 3
  .198ص حمید آدم ثویني، البالغة العربیة المفهوم والتطبیق،4

ویسمیان طرفا االستعارة
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:المتنبي یصف دخول رسول الروم على سیف الدولةوقال 

.1البدر یْرتِقي إلى أمالبحر یسعى  إلىوأقبل یمشي في البساِط فمَا َدَرى      

سیف الدولة بالبحر بجامع العطاء ثم استعیر اللفظ الدال على المشبه به، وهو فقد شبه

وأقبل یمشي "البحر للمشّبه، وهو سیف الدولة على سبیل االستعارة التصریحیة، والقرینة 

كما شّبه سیف الدولة بالبدر بجامع الرفعة، ثم استعیر اللفظ الدال على ".في البساط

شّبه، وهو سیف الدولة على سبیل االستعارة التصریحیة والقرینة المشبه به وهو البدر للم

."وقبل یمشي في البساط"

وهي ما حذف منها المستعار منه أي المشبه به ):بالكنایة(االستعارة المكنیة أو -2

وبقیت في الكالم قرینة تدل علیه، وذكر المستعار له أي المشّبه، كقوله تعالى على 

﴿: لسان زكریا         ﴾ )ُشبه ).4:مریم

الرأس بالوقود ثم ُحذف المستعار منه أي المشّبه به ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو 

، والقرینة )الرأس(على سبیل االستعارة المكنیة، وبقي المستعار له وهو )اشتعل(

.2إثبات االشتعال للرأس

.347، ص) د ت(، )د ط(المتنبي ، الدیوان، دار الجیل، بیروت، 1
.200، 199ص حمید آدم ثویني، البالغة العربیة المفهوم والتطبیق،2
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غیر ما هو له في الظاهر من  إلى ما في معناه أوالفعل إسنادهو  العقليالمجاز 

:هذه العالقات یتبن مما یليوٕایضاح.حال المتكلم

﴿ :نحو قوله تعالى):العالقة المفعولیة(المفعول  إلىما بني للفاعل إسناد-1  

  ﴾ )العیشة على سبیل المجاز العقلي الذي  إلىفقد أسند الرضا ).21:الحاقة

المراد بالعیشة هي الحیاة، وهي  أنالعیشة َمرِضیة ال راضیة، ومعلوم  إذعالقته المفعولیة، 

عدمه، وٕانما الذي یوصف بذلك هو صاحبها  أومعنى من المعاني، وال یتصور منها الرضا 

﴿: وقال تعالى .فحذف الفاعل.إیاها   ﴾ )أي مدفوق) 6: الطارق ،.

(الفاعل إلىما بني للمفعول إسناد-2 ﴿ :نحو قوله تعالى):العالقة الفاعلیة: 

    ﴾ )1أي آتیا).61:مریم.

:نحو قول أبي فراس):العالقة المصدریة(إسناد الفعل إلى المصدر -3

.2وفي اللیلة الظلماء ُیفَتقد البدرُهم جدَّ ِجدُّ  إذاسیذكرني قومي 

یستحیل عقال  إذاجتهد اجتهادهم، :بمعنى"جدُُّهم"المصدر  إلى" جدّ "فقد اسند الفعل 

.یصدر االجتهاد من المصدر، وهو معنى من المعاني ال یقوم بنفسه أن

فقد اسند .نهاُره صائٌم، ولیلُه قائمٌ :نحو ):العالقة الزمانیة(الزمان  إلى اإلسناد-4

.اللیل إلىالنهار ، والقیام  إلىالصوم 

اإلسناد-5

﴿: نحو قوله تعالى):العالقة المكانیة(المكان  إلى        ﴾ 

- ما في معنى الفعل هو المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ومعنى كونه غیر ما هو له انه لیس من

.حقه أن یسند إلیه ألنه لیس بوصف له 
.245، ص2004، 1البالغة، المكتبة العصریة، بیروت، طأحمد مصطفى المراغي، علوم 1
.165، ص1994، 2أبو فراس الحمداني، الدیوان، شرح خلیل الدَوْیهي، دار الكتاب العربي ، بیروت،لبنان، ط2
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للمیاه ولیست هي الجاریة، بل الجاري أمكنةوهي  األنهار إلىفقد اسند الجري ).6:األنعام(

.ماؤها

اإلسناد-6

﴿ :نحو قوله تعالى ):العالقة السببیة(السبب  إلى      

    ﴾ )هي، أي "زادتهم"في قوله  اإلیمانزیادة أسندت، فقد )2:األنفال

.على سبیل المجاز العقلي، الذي عالقته السببیةاآلیاتالزیادة لضمیر أسندت، اآلیات

سبب في الهدایة وزیادة واآلیاتوالفاعل الحقیقي لهذه الزیادة هو اهللا وحده القادر علیها، 

.1اإلیمانهي الفاعل الحقیقي لزیادة اآلیاتتكون  أنیستحیل عقال  إذ، اإلیمان

محمد رمضان الجربى، البالغة التطبیقیة، دراسة تحلیلیة لعلم:، وینظر246أحمد مصطفى المراغي، علوم البالغة، ص1

.249-243، ص2000، )د ط(، مالطا، ELGAالبیان، شركة 
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:خطبة للحجاج بالبصرة

بطلب وأمرناإن اهللا كفانا مئونة الدنیا :علیه ثم قالوأثنىحمد اهللا «:نص الخطبة

اآلخرة فلیته كفانا مئونة اآلخرة وأمرنا بطلب الدنیا، مالي أرى علماءكم یذهبون، و ُجهَّالُكم ال 

یتعلمون، وِشراَركم ال یتوبون؟ مالي أراكم تحرصون على ما ُكفیتم، وتضیِّعون ما به أمرتم، 

:ن البیطار بالفرسإن العلم یوشك أن ُیرفع، ورفُعه ذهاب العلماء؛ أال وٕاني أْعلُم بشراِركم م

الذین ال یقرأون القرآن إال ُهْجرا، وال یأتون الصالة إال ُدُبرا ، أال وٕان الّدنیا َعَرٌض حاضٌر 

خٌر یحكم فیه َمِلٌك قادٌر؛ أال فاعلموا وانتم أأجل مستاآلخرةأال وٕان منها الَبرُّ والفاجر؛ یأكل

 ﴿من اهللا على حذر، واعلموا أنكم مالقوه             

            ﴾ )أال وٕان الخیر كلَّه بحذافیره )31:النجم ،

یره، ومن ن الشّر ُكلَّه بحذافیره في النار، أال وٕان من یعمل مثقال ذرة خیراإ في الجّنة، أال و 

.1»یعمل مثقال ذرة شرا یره وأستغفر اهللا لي ولكم

إقناعجادة، قاصدا من ورائها  وأدلةهذه الخطبة عرض فیها الخطیُب حججا 

بما إلقناعهملعواطف المستمعین اإلثارةقام بعرض جزئیات موضوعه معتمدا  إذالمستمعین، 

وٕارشاداتوهي بمثابة نصائح وأفكار،وقد اشتملت الخطبة على معان .ینویه ویقصده

.المتلقینفي  والتأثیراإلقناعومواعظ یرید بها 

إن اهللا كفانا :»:حمد الحجاُج اهللا وأثنى علیه، قال في بدایة خطبته مؤكدا أنفبعد 

هذه االفتتاحیة .»مئونة الدنیا وأمرنا بطلب اآلخرة فلیته كفانا مئونة اآلخرة وأمرنا بطلب الدنیا

صمیم الموضوع، وما نلحظه في هذه  إلىبها الحجاج خطبته تعد بمثابة الولوج  أدالتي ب

والوضوح باإلیجازتتسم  إذاالفتتاحیة أن لها عالقة بموضوع الخطبة، فهي تمهد له وتخدمه، 

.ودقة التعبیر

.4/207ابن عبد ربه، العقد الفرید، 1
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وبعد هذه المقدمة نجد الحجاج بدأ یعرض لنا موضوع خطبته، إذ بدأ بطرح موضوع 

، والذي تكرر مرتین في بدایة الخطبة، حیث تم إنجازه بأداة لإلیضاحالخطبة باالستفهام طلبا 

":ما"االستفهام 

مالي أرى علماءكم یذهبون، و ُجهَّالُكم ال یتعلمون، وِشراَركم ال یتوبون؟-

تحرصون على ما ُكفیتم، وتضیِّعون ما به أمرتم؟مالي أراكم-

من ثّم فأسلوب االستفهام یدعو المخاَطب إلى أن یشارك السائل فیما یحس ویشعر، 

.والتأملاإلیحاءیوفر للنفس طاقة من ویعین على تهیئة الفكر ولفت االنتباه، ألن االستفهام 

"وما نلحظه في أسلوب االستفهام في قول الحجاج أراكم تحرصون على ما ُكفیتم، مالي:

أنه تم تقدیم الجار والمجرور على الفعل، مراعاة للنظم السجعي في "وتضیِّعون ما به أمرتم؟

تحرصون على ما كفیتم، وتضیعون ما أمرتم به،  أراكممالي :الكالم بین الجملتین، فلو قال

.لما كان له ذلك النغم الموسیقي الذي هو على حرف المیم

، هذا الدلیل الذي بفتح الهمزة والتخفیف"َأالَ "استخدام حرف كثر في الخطبةوقد 

.أیضاإیقاعیاتكرر في بدایات العبارات لم یمارس في المتلقي شحنا داللیا فحسب، بل شحنا 

وٕافادتهاحرف استفتاح فیبینون مكانها ویهملون معناها، «:ویقول المعربون فیها

دخلت على النفي أفادت  إذا، وهمزة االستفهام، "ال"ن الهمزة و التحقیق من جهة تركیبها م

.1»التحقیق

:قال الحجاج ."إن»لحقتها مباشرة أداة التوكید "أالَ "توكیدا نجد األمرومما زاد 

.أال وٕان الّدنیا َعَرٌض حاضٌر یأكل منها الَبرُّ والفاجر-

 والثالث.واإلنكارالتوبیخ :تكون للتنبیه، فتدّل على تحقق ما بعدها، والثاني أن: أحدهما:أوجهوهي على خمسة:

التَّبرئة، " ال"الثالثة مختصة بالدخول على الجملة االسمیة، وتعمل عمل األقساموهذه . االستفهام عن النفي:والرابع.التمني

هذه بالجملة "أالَ "العرض والتحضیض، وتختص :والخامس.ال خبر لها لفظا وتقدیرابأنهاولكن تختص التي للتمني 

﴿:الفعلیة، نحو قوله تعالى           ﴾ )عاریب، ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب األ:ینظر).22:النور

.82، 1/81، 1999، 1المكتبة العصریة للطباعة والنشر، صیدا، بیروت، ط
.1/81المرجع نفسه، 1
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.أال وٕان اآلخرة أجل مستأخٌر یحكم فیه َمِلٌك قادرٌ -

.أال وٕان الخیر كلَّه بحذافیره في الجّنة-

.أال وٕان الشّر ُكلَّه بحذافیره في النار-

التي یقومون األفعالفالحجاج في هذه الخطبة ینّبه المخاَطبین ویوبخهم وینكر علیهم 

.إلیهاون أالتي یلجواألعمالبها، 

دخل على الجملة ؛ أي األمرلحقه مباشرة فعل "َأالَ "كما نجد في هذه الخطبة الحرف 

.1»طلب الشيء بحثٍّ «:هنا التحضیض، الذي یعني "أالَ "الفعلیة، وحینئذ تكون داللة 

أال فاعلموا وأنتم من ":الحجاجوقد وردت هذه البنیة اللغویة مرة واحدة في الخطبة، قال 

".اهللا على حذر

ومما هو معروف عن الحجاج أنه كان شدید اللهجة، والتحضیض یعني طلب الشيء 

كما یتّبن من العبارات التي –لما رأى فیهم األسلوبقام بخطاب الجمع بهذا  إذبشدة؛ 

.من انحراف وخروج عن طریق الحق والصواب-المخاَطبین إلىوجهها 

 ﴿: المتلقي استشهد الحجاج بقوله تعالىوإلقناع        

                ﴾ )31:النجم(.

.سامعیهإلقناعفالقرآن الكریم هو أبلغ كالم وأقوى حجة یدّعم بها المتكلم كالمه 

یؤكد بوجود یوم الحساب، ألن كل البشر سیلقون اهللا عز وجل ویجزون بما  أنفالحجاج یرید 

.عملوا

﴿: كما أنه احتّج بقوله تعالى            

    ﴾ )وتكملها،  األولى اإللهیةتدعم الحجة فهي حجة إلهیة ثانیة). 8-7: الزلزلة

.1/82عاریب، ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب األ1
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مجملة، وفصلت الحجة الثانیة ما كان مجمال في أتت األولىلقد أجمل ثم فّصل؛ فالحجة 

:وعلیه تكون البنیة الحجاجیة كالتالي. األولىالحجة 

.من یعمل مثقال ذرة خیرا                 یره

الحـــجـــــــــــة                            النتیجة 

.مثقال ذرة شرا                 یرهومن یعمل

الحـــجـــــــــــة                            النتیجة 

على شكل صیغة شرطیة، لترسیخ المعنى في ذهن المتلقي أتتفهي حجة قویة 

محسن معنوي،  إلىولتوضیح المعنى وتقریره نجد الحجاج لجأ في نهایة خطبته .فیهوالتأثیر

فالمعنى یزداد .الكبیر في تقویة المعنى وتثبیته في الذهناألثرلة، التي لها أال وهي المقاب

.المعنى مع ضّدهبإیرادوضوحا 

أال وٕان الشّر ُكلَّه بحذافیره في ،أال وٕان الخیر كلَّه بحذافیره في الجّنة:"قال الحجاج

."النار

أمعنا النظر في هاتین العبارتین نجد صورة بیانیة تتمثل في االستعارة المكنیة، وٕاذا

للمعنى، من واإلیضاحفي التعبیر اإلیجازالتي تعطي معاني كثیرة بالقلیل من اللفظ؛ أي 

الفعال في النفس، ومن ثّم االقتناع األثرذهن المتلقي كي یكون لها  إلىأجل تقریب الصورة 

.المتلقي إلى إیصالهابالفكرة المراد 

وبما أن الحجاج بدأ خطبته بحمد اهللا والثناء علیه، فقد ختمها باالستغفار هللا له 

.ومنه فإن مقدمته تتناسب مع خاتمه.ولمستمعیه

ته، والتي تتمثل الممیزات التي شملت أسلوب الحجاج في خطب أهم إجمالإالَّ اّنه یمكن 

:فیما یلي
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.النداءأسلوبالخطبة خالیة من -1

/وأمرتمكفیتم، /ن، ویتوبونیذهبون، ویتعلمو :لقد كثر السجع في الخطبة، في مثل-2

الكلمات عمل على تنظیم الّنغم وترتیب أواخرهذا التوافق في .ُهْجرا، وُدُبرا

.سب المعنى جماالعذبا، وأك؛ إذ أحدث في الكالم نغما موسیقیااإلیقاع

لیجذب اهتمام المستمع، ألن التنوع واإلنشاءلقد زاوج الحجاج في خطبته بین الخبر -3

.فیهوالتأثیرالمتلقي إقناع إلى یعین الخطیبَ األسلوبي

إن علم البالغة قد احتل في موروثنا العربي مكان الصدارة، فهو :وفي األخیر نقول

والبیان، والبدیع، وتعمل هذه العلوم متضافرة مع بعضها المعاني،:یتألف من علوم ثالثة هي

.البعض في تألیف الكالم ونظمه كي نحكم علیه بأنه كالم بلیغ

وأرجو أن یجد أساتذة البالغة وطالبها في هذا العمل بغیتهم وضالتهم، وما توفیقي إال 

.باهللا علیه توكلت وٕالیه أنیب
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:قائمة المصادر والمراجع

بروایة حفص عن عاصم القرآن الكریم.

، المثل السائر، قدمه وحققه وعلق علیه أحمد )ضیاء الدین بن األثیر(األثیرابن)1

، 2الحوفي، وبدوي طبانة،  دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، ط

  .)دت(

وتوثیق أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط وتدقیق )2

.2002، )د ط(یوسف الّصمیلي، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، 

.2004، 1أحمد مصطفى المراغي، علوم البالغة، المكتبة العصریة، بیروت، ط)3

امرؤ القیس، الدیوان، حققه وبوبه وشرحه وضبط بالشكل أبیاته حنا الفاخوري، دار )4

  .)دت(،)دط(الجیل، بیروت،

لوم البالغة المعاني والبیان والبدیع، دار البركة للنشر والتوزیع، أمین أبو لیل، ع)5

.2006، 1األردن، عمان، ط

البحتري ، الدیوان، تحقیق وشرح وتعلیق حسن كامل الصریفي، دار المعارف، )6

  .)د ت(، 3مصر، ط

، البیان والتبیین، وضع حواشَیه ُموفَّق )الجاحظعمرو بن بحرأبو عثمان (الجاحظ)7

.1998، 1ین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طشهاب الد

الحیوان، شرح وتحقیق یحي الشامي، ، )أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(الجاحظ)8

.1997، 3دار ومكتبة الهالل، بیروت، لبنان، ط

جریر، الدیوان، شرح محمد بن حبیب، تحقیق نعمان محمد أمین طه، دار المعارف، )9

  .)د ت(، 1مصر، ط

آدم ثویني، البالغة العربیة المفهوم والتطبیق، دار المناهج للنشر والتوزیع، حمید )10

.2007، 1األردن، ط
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خدیجة محمد الصافي، أثر المجاز في فهم الوظائف النحویة وتوجیهها في السیاق، )11

.2009، 1دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة، ط

جمع وتحقیق ودراسة مظهر الحجي، منشورات اتحاد دیك الجن الحمصي، الدیوان ، )12

.2004، )د ط(كتاب العرب، دمشق، 

، العمدة في )أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني األزدي(ابن رشیق القیرواني)13

عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، صیدا، :محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق

.2001، 1بیروت، ط

ان، شرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الرومي، الدیو ابن )14

.2002، 3ط

السرّي الرّفاء، الدیوان، تقدیم وشرح كرم البستاني، مراجعة ناهد جعفر، دار صادر، )15

.1996، 1بیروت، لبنان، ط

الطیب المتنبي، الدیوان، التبیان في شرح الدیوان، شرح أبي البقاء الكبري، أبو )16

ع فهارسه، مصطفى السقا وٕابراهیم األبیاري وعبد الحفیظ ضبطه وصححه ووض

  .)دت(، )دط(شلبي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،

العباس أحمد بن محمد بن محمد بن یعقوب المغربي، مواهب الفتاح في شرح أبو )17

  .)د ت(، )د ط(خلیل إبراهیم خلیل، دار الكتب العلمیة، :تلخیص المفتاح، تحقیق

عاتكة الخزرجي، مطبعة دار الكتب :العباس بن األحنف، الدیوان، شرح وتحقیق)18

.1954، )د ط(المصریة، القاهرة، 

، دار النهضة البدیع-البیان-عبد العزیز عتیق، في البالغة العربیة علم المعاني)19

،)د ت(، )د ط(العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 

السید محمد :ز في علم المعاني، علق علیهعبد القاهر الجرجاني،  دالئل اإلعجا)20

.2001، 3رشید رضا، دار المعرفة ، بیروت، لبنان، ط
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سعید محمد :عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة في علم البیان، تحقیق وتعلیق)21

.1999، 1اللحام، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط

، العقد الفرید، تحقیق عبد )أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي(عبد ربهابن )22

.1997، )دط( المجید الترحیني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

، مجاز القرآن، عارضه بأصوله )أبو عبیدة معمر بن المثنى التَّْیِميِّ (عبیدةأبو )23

  .)دت(، )دط(محمد فؤاد سركین، مكتبة الخانجي، القاهرة، :وعلق علیه

  .م1986، )د ط(دار بیروت للطباعة والنشر، العتاهیة، الدیوان، أبو )24

أمین عبد العزیز الخانجي، منشورات :العالء المعري، دیوان اللزومیات، تحقیقأبو )25

  .)د ت(،)د ط (مكتبة الهالل، بیروت، مكتبة الخانجي ، القاهرة، 

عمرو بن كلثوم، الدیوان، جمعه وحققه وشرحه إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب )26

.1991، 1بیروت، لبنان، طالعربي، 

أبو فراس الحارث بن أبي العالء سعید بن حمدان بن حمدون (أبو فراس الحمداني)27

، 2، الدیوان، شرح خلیل الدَوْیهي، دار الكتاب العربي ، بیروت،لبنان، ط)الحمداني

1994.

كتاب األمالي، مع كتابي ،)علي إسماعیل بن القاسم بن عیذون القالي وأب( القالي)28

الشیخ  صالح بن فتحي هلل وسید بن عباس :ذیل األمالي والنوادر، تحقیق

  .م2001، 1الجیلمي، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، ط

سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي، تحقیق عادل أحمد قتادة بن إدریس، )29

ورات محمد علي بیضون، دار الكتب عبد الموجود و علي محمد معوض، منش

  .)د ت(، )د ط(العلمیة، بیروت، لبنان، 

محمد عبد :، نقد الشعر، تحقیق وتعلیق)أبو الفرج قدامة بن جعفر(قدامة بن جعفر)30

  .)د ت(، )د ط(المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 



- 59 -

اإلیضاح في علوم ، )جالل الدین محمد بن عبد الرحمن القزویني(القزویني)31

علي بو ملحم، دار ومكتبة الهالل، بیروت، لبنان، :البالغة، قّدم له وبّوبه وشرحه

.2000الطبعة األخیرة، 

  .) د ت(، )د ط(، الدیوان، دار الجیل، بیروت، )أبو الطیب(المتنبي )32

ELGAمحمد رمضان الجربى، البالغة التطبیقیة، دراسة تحلیلیة لعلم البیان، شركة )33

.2000، )د ط(مالطا، ،

عرفان : ، كتاب البدیع، شرحه وحققه)أبو العباس عبد اهللا بن المعتز(المعتزابن )34

.2012، 1مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، ط

، )أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي المصري(منظورابن )35

.1994، "3بیروت، لبنان، ط، دار صادر، )بلغَ (لسان العرب، مادة 

النجم الِعْجلي، الدیوان، جمعه وشرحه وحققه محمد أدیب عبد الواحد جمران، أبو )36

.2006، )دط(مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، 

  .)د ت(، )د ط(الندیم، الفهرست، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ابن )37

مغني اللبیب عن ،)األنصاريجمال الدین عبد اهللا بن یوسف ابن هشام(هشامابن )38

.1999، 1كتب األعاریب، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، صیدا، بیروت، ط

علم  -علم البیان-یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربیة علم المعاني)39

.2007، 1البدیع، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان ، األردن، ط
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