
 دركس الببلغة 

 الدرس األكؿ :نشأة علم الببلغة 

 مأخوذة من البلوغ أم الوصوؿ إىل النهاية:الببلغة 

يقة ناسبة كالطر اف اؼبناسب كاؼبعٌت اؼبناسب كالكمية اؼبأف تستعمل اللغة يف اؼبكعرفت بعدة تعريفات منها اصطبلحا :
كفهم  ود يف ذىنو إىل عقلهتتم بقدرة اؼبتكلم أك الكاتب على إيصاؿ اؼبعٌت اؼبوجأهنا  بُت أبرز فوائدىا اؼبناسبة ،كمن

كتتجلى يف قدرهتا على التعبَت بُت ما ىو مبلئم كما ليس السامع بأسهل الطرؽ مع الكمية اؼبناسبة من الكلمات، 
 .،كتشف لنا مظاىر اإلعجاز يف القرآف الكرميدببلئم يف الكبلـ ،كأيضا تتجلى فائدهتا يف تنمية الذكؽ األديب للمتكلم 

، إذ أف العرب مل يكونوا على دراية كبداية اإلسبلـ سليقة يف العصر اعباىلي ةبلغة :كانت اللغظهور الب بدايات
باؼبصطلحات كالقواعد اليت نعرفها اليـو ،يقوؿ ابن خلدكف :" اعلم اف كل علم من علـو العربية كاف يف زمن مضى 

على ا يف بداية ظهورى ل أصبح صناعة" ،كقد ذبلت الببلغةمن كجرٌاء عدة عوام مع مركر ال  دربة أك سليقة أك ملكة مث
شكل أفكار كمبلحظات كمناقشات كتعليقات كمل تكن علما مكتمل األبواب ،بل إهنا ظهرت مقًتنة بعلـو أخرل  
كالنحو كاألدب كغَتنبا ،ككانت الببلغة يف ىذه الفًتة متعلقة بإعجاز القرآف ،كقد اختلفت آراؤىم باختبلؼ 

الببلغة تلك اؼبناقشات بُت األدباء كالشعراء يف أفضلية مذاىبهم ،كمن بُت اؼبناقشات اليت أسهمت يف بركز علم 
 اؼبثٌت بن معمر عبيدة أبا سبق اأحد نعلم المث إننا كل ىذه كانت يف القرف الثاين ىجرم ،،الشعر اعباىلي على غَته 

 الذم الوصف باجملاز يرد مل لكنو" القرآف ؾباز" ظباه البياف علم يف كتابا كضع إذ، ، يف اإلشارة إىل ىذا العلمىػ211
 معانيها غَت هبا أريد اليت األلفاظ صبع فيو توخي اللغة يف بكتاب أشبو ىو بل بعد، القواعد من كضع ما على ينطبق

ا: }كعبل ع  اهلل قولو عن مرة سئل كقد تراه أال الوضعية، أىنَّوي  طىٍلعيهى  امرئ كقوؿ ؾباز ىو: فقاؿ ،{الشَّيىاًطُتً  ريءيكسي  كى
 أغواؿ كأنياب زرؽ كمسنونة                          :القيس

 بلىذ فيما يتعلق بعلم البياف الذم ىو قسم من أقساـ الببلغة الثبلثة ) علم البياف ،اؼبعاين ،البديع(، أٌما علم اؼبعاين ف
 سنة اؼبتوىف اعباحظ حبر بن عمرك عثماف كأيب البلغاء بعض عن نبذ فيو أثر كإمبا،فيو  ألف من أكؿ بالضبط نعرؼ
 القواعد بعض بدرس" كالتبيُت البياف" كتابو يف كعٍت" القرآف إعجاز" كتابو يف منو مسائل إىل أشار فقد، ىػ255



 كحسن اػبصم، من كالتخلص البياف كحسن كالببلغة، الفصاحة معٌت كبياف عصره، يف هبا القـو كلوع كثر اليت
، ا العلمىذ من نتف لبعض فتعرضا" الكامل" كتابو يف كاؼبربد ،"كالشعراء الشعر" كتابو يف قتيبة ابن قٌفاه مث سجاع،اال
 الشعر يف ما استقصى فقد ىػ296 سنة اؼبتوىف العباسي اؼبتوكل بن اؼبعت  بن اهلل عبد اػبليفة البديع دكف من أكؿك 
 كالتجنيس كالتورية كالكناية االستعارة منها نوعا عشر سبعة فيو ذكر" البديع" ظباه كتابا كألف احملسنات، من

 يقتصر أف رأل كمن مؤلف، تأليفو إىل سبقٍت كال أحد، البديع فنوف قبلي صبع ما: "كقاؿ ذلك، غَت إىل كالسجع،
 اإلطبلؽ هبذا البديع اسم أف البُت كمن، "اختباره فلو إليو احملاسن من شيء إضافة رأل كمن فليفعل، اخًتنا ما ىعل

 يف كتابا ىػ310 سنة اؼبتوىف البغدادم الكاتب جعفر بن قدامة معاصره ألف مث البياف، بعلم اؼبتأخركف ظباه ما يتناكؿ
 ،نوعا ثبلثُت فتممها اؼبعت  ابن أمبله ما على زيادة البديع من نوعا عشر ثبلثة فيو ذكر" الشعر نقد" ظباه الشعر نقد
 النثر صناعيت" الصناعتُت" كتابو كألف ىػ395 سنة اؼبتوىف العسكرم اهلل عبد بن اغبسن ىبلؿ أبو العاؼبُت ىذين تبل

 كاالهباز كالببلغة كالفصاحة أخرل مسائل عدة عن فيو كحبث البديع، من نوعا كثبلثُت طبسة فيو صبع كالنظم،
 مصنف أكؿ يعترب ككتابو، اؼبباحث جليل من ذلك غَت إىل الشعر، نقد يف أبواب كعدة كالتطويل كاغبشو كاإلطناب

 سنة اؼبتوىف اعبرجاين جاء اػبامس القرف ، ك يف"كالبديع كالبياف اؼبعاين: "الثبلثة البياف علـو مسائل إىل فيو أشَت
 عن فشمر؛ جوع من تغٍت كال تسمن ال مبعثرة نتفا إال الفنوف ىذه مسائل من هبد فلم كيسرة يبنة نظر الذم ىػ471
 أسرار" كتابيو يف يبلي أف اهلل شاء ما القواعد من كأملى ،متينة أسس على بناءىا كأقاـ متفرقاهتا، كصبع اعبد، ساعد
 أف رأل إذ كالعمل، العلم بُت فيهما كقرف كالشواىد، األمثلة بضرب بنياهنا كأحكم" اإلعجاز دالئل"ك ،"الببلغة
كأثرل ىذا  ق538 سنة اؼبتوىفمث جاء بعده ال ـبشرم  كالنماذج، األمثلة بكثرة إال قرار ؽبا يستقر ال الفنوف مسائل

 منو الثالث القسم يف كصبع" العلـو مفتاح" كتابو كألف ىػ،626 سنة اؼبتوىف العلم بعدة مسائل ،مث تبله السكاكي
 اؼببعثرة قواعدىا من بكثَت كأحاط كتبهم، تضاعيف يف اؼبتفرقة آللئها كنظم الفنوف، ىذ يف قبلو األئمة كتبو ما زبدة
 من لو كاف ؼبا بعض، من بعضها الثبلثة بلغةالب فنوف كفصل تبويب، خَت كبوهبا ترتيب، أحسن كرتبها األمهات، يف

"، كالفلسفة اؼبنطق علـو على االطبلع كاسع  يف ىػ739 سنة اؼبتوىف الق كيٍتاػبطيب  كقد ػٌبص كتاب "مفتاح العلـو
" اإلعجاز دالئل"ك" اؼبفتاح" خبلصة مؤلفو فيو صبع جليل، مؤلف كاألخَت" اإليضاح شرح"ك" اؼبفتاح تلخيص" كتابيو

ذا العلم ابن األثَت يف ى راسخة كانت لو قدـ، كمن بُت من  اػبفاجي سناف البن" الفصاحة سر" ك" الببلغة أسرار"ك
 أنداده يفوؽ بابو يف فريد كتاب كىو" كالشاعر الكاتب أدب يف السائر اؼبثل"،صاحب كتاب  ق637 سنة اؼبتوىف



 باع، طوؿ على يدؿ كاؼ، بشرح ذكرىا إال بالكتابة مساس ؽبما كاردة، كال شاردة يًتؾ كمل, فأكعى فيو صبع كأترابو،
 من كثَت على كتابو شتملا شبة كمن الببلغة، خصائص إدراؾ يف حاضرة كبديهة النقد، على قدرة مع اطبلع، كسعة
 اؼبفتاح علىظومات كاؼبن كاغبواشي الشركح يوسعوف بعده كما الثامن القرف من اؼبؤلفوف طفقمث ، الفنوف تلك أبواب

، آرائهما من تناقض ما بُت كاعبمع اؼبؤلفُت، عبارات من أشكل ما تفسَت يف نبتهم جل كصرفوا للق كيٍت، كتلخيصو
ف " ، كألف األخضرم "اعبوىر اؼبكنو "عقود اعبماف"ظبٌاىا ككل من جاء بعدىم عالة عليهم ،فأٌلف السيوطي ألفيتو 

 أعرضنا عن ذكرىم طلبا لبلختصار. كثَت  بن الشحنة "مائة اؼبعاين " كغَتىمكا

   والبالغة وموصوفاتها فاتهاصو و الفصاحة وم الدرس الثاني :

 كتابو يف الثعاليب يلخص زبدة ىذا الفن يقوؿقبل أف أشرع يف التكلم عن ىذا اؼببحث نشَت إىل كبلـ نفيس 
 اإليباء بببلغة كوبيط كاالختصار، اإلعجاز فضل على كيتنبو الكلم جوامع يعرؼ أف أراد من((: " كاإلهباز اإلعجاز))

 فهم يف األصل أف على يدؿ كىذا. 9ص" الكبلـ سائر على علوه كليتأمل القرآف فليتدبر اإلهباز، لكفاية كيفطن
 من كافرا نصيبا يأخذ أف بعد القرآف على فليعتكف حينئذ الكلم جوامع بياف أراد فمن ،القرآف ىو إمبا العرب ببلغة
 ىبتصوف ألفاظ من صناعة كل كأىل علم كل ألىل البد": األندلسي ج مء ابن يقوؿ الفن أىل مصطلحات فهم
 ." كثَتة معاين هبا كليختصركا مراداهتم عن للتعبَت هبا

 تعريف تقدمي كجب الببلغة تعريف يف مأخوذة الفصاحة لكوف الفصاحة على متوقفة الببلغة معرفة كانت ؼبا
 مفرد :أشياء ثبلثة: يعٍت ثبلثة، موصوفاهتا منها اشتق كما فصاحة الكلمة ىذه ،مث الببلغة تعريف على الفصاحة

 كبُت الشخص ذات أنو اؼبتكلم كبُت فصيحة بكوهنا اؼبوصوفة الواحدة الكلمة بُت فرقا مث أف شك كال كمتكلم، ككبلـ
 .الشركط حيث من كقفة إىل وبتاج الثبلث ىذه من كاحد ككل بينها فركؽ فثم نفسو، الكبلـ

 .قوال مٍت أبُت: يعٍت{  لسانا مٍت أفصح ىو ىاركف كأخي: } تعاىل قولو كمنو اإلبانة، دبعٌت اللغة يف تأيت الفصاحة

 (القياس ـبالفة( )الغرابة() النفرة) ؾبتمعة، أشياء ثبلثة من سلمت ،إذا فصيحة بأهنا الكلمة على كبكم الكلمة: أكال

 ذلك عن يبعد ـبرج من تاليو كالثاين ـبرج من أحدنبا يكوف ،بأف منافرة حركفو بُت يكوف أال يعٍت:  بالنفرة فاؼبراد_1
 كنبا العُت مع اؽباء ،اجتمعت نبات اسم( اؽبعخع) مثل كعسر ثقل فيو باغبرفُت النطق كيكوف قريبا يكوف أك اؼبخرج



 ىنا التنافر سبب مرتفعات، أم( مستش رات) آخر مثاؿ ككذا ، اللساف على ذلك ،فثقل( اغبلق) كاحد ـبرج من
 عند اؼبشهور ىو ىذاك ، رخوة ؾبهورة كىي كال ام شديدة مهموسة كىي التاء بُت رخوة مهموسة كىي الشُت توسط

 من حرفُت ؾبيء كالدليل السليم، الذكؽ إىل ىنا النظر أف كاؼبرجح اغبرؼ، صفات كيف اؼبخرج يف النظر أف البيانيُت
 .(أعهد)مثل لفظة   الفصاحة بعدـ عليهما كبكم كمل القرآف يف كاحد ـبرج

 إىل بالنسبة ال: يعٍت العرباف، العرب اؼبقصود) العرب يستعملها كال مأنوسة غَت الكلمة كانت إذا:  الغرابة_2
 اآلف، اؼبفاىيم انتكست ما خبلؼ على بالفصاحة، ىبل النوع ىذا كاستعماؿ مهجورة، ككانت( الناس استعماؿ

 ضبار عن سقط أنو النحوم عمر بن عيسى عن ركم ما:  ذلك كمثاؿ بليغا، يعد األلفاظ من الغريب يستعمل الذم
 . افرنقعوا جنة ذم على تكأكأكم علي تكأكأمت لكم ما: فقاؿ الناس عليو فاجتمع

( يف قوؿ الشاعر : األجلل) مثل العريب، الوضع قانوف على اؼبفرد اللفظ ىذا يأت مل يعٍت:  الصريف القياس ـبالفة_3
 اغبمد هلل العلي األجلل

 الكبلـ فصاحة: ثانيا

 غَت الكبلـ ىذا نقوؿ فصيح؟كمىت كبلـ ىذا نقوؿ مىت فعلية، أك اظبية كانت سواء اؼبفيدة اعبملة عن الكبلـ يف اآلف
  فصيح؟

 :أشياء ثبلثة من يسلم أف هبب فصيحا الكبلـ يكوف لكي

 باألخرل، كاحدة كل منافرة أم فأكثر، اثنُت الكلمات بُت التنافر يقع أف كالشرط القيد هبذا ىنا كاؼبراد: التنافر_1
 على حكمنا، فصيحة، حدة على كلمة كل كوف مع أخرل ككلمة كلمة بُت تنافر كقع بأف متنافرا الكبلـ كقع فإذا

 فصيحة منها كل كاف كإف اللساف، على ثقيلة كلماتو تكوف أف الكبلـ من ،فاؼبتنافر فصيح غَت بكونو الكبلـ
 قرب حرب قرب قرب كليس...  قفر دبكاف حرب كقرب:  الشاعر قوؿ ذلك مثاؿ بإنفرادىا،

 يف اؼبشهور كفق على جاء ،فما اعبمهور عند العربية قواعد من اؼبطرد على هبرم بأال كذلك: التأليف ضعف -2
 مل ىذا: نقوؿ بعض على بعض تركيب يعٍت تأليفو، ضعف نقوؿ ـبالف جاء كما فصيح، ىذا: نقوؿ العرب لساف
 إذا بالفعل التثنية عبلمة ،فإغباؽ اؼبقاؿ يتضح اؼبثاؿبف الفصاحة، كصف عنو ينتفي حينئذ العرب، سنن على يأت



( الرباغيث أكلوين لغة) عليو يقاس كال وبفظ شاذ ىذا النحاة اعبمهور عند ال يداف قاما ،ظاىر فاعل إىل الفعل أسند
 يف متأخر إىل الضمَت رجع قد كىنا زيدا، غبلمو ضرب: مثل كحكما، كرتبة لفظا متأخر على الضمَت عود ،ككذلك

 .معا كالرتبة اللفظ

 نظم ىبتل أف:  ،فاللفظي كمعنويا لفظيا كيكوف ترتيبو لسوء فهمو يعسر كجو على الكبلـ تأليف ىو:  التعقيد_3
 يبدح الفرزدؽ ككقوؿ درس، مسجد بدر زيد خرج:  مثل معناه، إىل منو يتوصل كيف السامع يدرم كال الكبلـ
 : شخصا

  يقاربو أبوه حي أمو أبو...  فبلكا إال الناس يف مثلو كما

 مؤخر، حي منو؟ اؼبستثٌت أين مستثٌت، ىذا فبلكا استثناء أداة إال فبلكا إال الناس يف خرب، ىذا حي مبتدأ، ىذا مثلو
 موصوؼ يقاربو حي خرب، ىذا أبوه ثاف، مبتدأ ىذا أمو أبو البدؿ، فيو هبوز كاف كإال النصب تعُت نصبو كلذلك
 كىو حبي كاػبرب اؼببتدأ كأبوه أمو أبو بُت فصل كثانيا منو، اؼبستثٌت على اؼبستثٌت قدـ ىنا؟ حصل ماذا إذا كصفتو،
 يقاربو حي الناس يف مثلو كما:  فالصحيح أبوه، كىو باػبرب يقاربو كىو كصفتو حي كىو اؼبوصوؼ بُت كفصل أجنيب،

 .أبوه أمو أبو فبلكا إال

 ظاىر أحدنبا معنياف، للفظ يكوف يعٍت ظاىرا، الثاين اؼبعٌت إىل األكؿ اؼبعٌت من الذىن انتقاؿ يكوف أال: كاؼبعنوم
 إىل الظاىر من ينتقل الذىن ذبعل قرينة لو هبعل مل لكنو الظاىر، غَت اؼبتكلم أك الناظم مراد يكوف ظاىر، غَت كالثاين
 : الشاعر كقوؿ إهباـ، يف كقع يكوف فحينئذ الظاىر غَت

 لتجمدا الدموع عينام كتسكب...  لتقربوا عنكم الدار بعد سأطلب 

 .بعد فيو ىذا اؼبسرة كىو مطلقا البكاء عدـ إىل ىنا كاعبمود الظاىر اؼبعٌت من فاالنتقاؿ

 يقتدر ملكة ىي اؼبتكلم يف ،فالفصاحة بالفصيح نصفو فصيح بلفظ مقصوده عن يعرب الذم:  اؼبتكلم فصاحة: ثالثا
 . فصيح بلفظ اؼبقصود عن التعبَت على هبا

                              



: يعٍت كاحد دبعٌت كالفصاحة الببلغة أف إىل البيانيُت بعض كذىب مشًتؾ، قدر كبينهما الفصاحة تقابلف أٌما الببلغة
 يكوف قد كذلك، ليس كالعكس فصيحا، كاف إذا إال بلغيا الكبلـ يكوف فبل يفًتقاف أهنما يرل كالكثَت. مًتادفاف
 كاؼبتكلم، الكبلـ يف الفصاحة مع تشًتؾ كالببلغة فصيحا، كاف إذا إال بليغا يكوف ال كلكن بليغا، يكوف كال فصيحا

  فعندنا بليغة، كلمة عندنا كليس بليغ كمتكلم بليغ، كبلـ: يقاؿ

 الكبلـ يكوف ال أنٌو ىذا ،فمعٌت الكبلـ ببلغة يف شرط الكبلـ فصاحة أف نعلم أف بد ال كىنا:  الكبلـ ببلغة: أكال
 اشتمل ما البليغ الكبلـ إذا للحاؿ، مطابقا بكونو الفصيح الكبلـ على البليغ الكبلـ كي يد فصيحا، كاف إذا إال بليغا
 أمرين على

 أك الكبلـ فصاحة على ي يد الكبلـ، فصاحة يف ذكرت اليت الثبلثة األمور من سلم بأف: يعٍت. فصاحتو: األكؿ األمر
 أك اؼبخاطب باعتبار ـبصوص، كجو على التكلم إىل الداعي األمر ىو:  ،كاغباؿ للحاؿ مطابقا بكونو الفصيح الكبلـ
 كاحد دبؤكد ،كالتوكيد الذىن ػبايل قائم زيد ،مثل حالو يطابق ما كبلمو يف ي يد أف اؼبتكلم من فيقتضي السامع
 ىذا صار اغباؿ كبُت الكبلـ بُت التوافق حصل فإذا ،كاهلل أٌف زيدا قائم  للمنكر دبؤكدين ،كالتوكيدٌف زيدا قائم إ للشاؾ

 إف ذكر، إليو اؼبسند ذكر اغباؿ اقتضى كإف حذؼ، إليو اؼبسند حذؼ اغباؿ اقتضى إف ،كىكذا، الببلغة عُت ىو
 حينئذ ذلك، غَت أك أؿ بػ ؿبلى أك إشارة اسم أك موصوال أك الضمَت، ذكر ضمَتا إليو اؼبسند يكوف أف اغباؿ اقتضى
 . الكبلـ يف اللفظ يف تكوف إمبا اؼبخاطب ألحواؿ اؼبراعاة ىذه: نقوؿ

 ربصل إمبا ،كاؼبلكة النفس يف راسخة كيفية كاؼبلكة بليغ، كبلـ تأليف على هبا يقتدر ملكة ىي:  اؼبتكلم ببلغة ثانيا
 إال ربصل ال كلها ىذه الفقهية، كاؼبلكة كالصرؼ، النحو، كيف البياف، يف كلها، العلـو ملكة كاؼبمارسة، باؼببلزمة
 .البتة اؼبلكة تنبت ال ىذه العشوائية اؼبطالعات كأما كاؼبمارسة، باؼببلزمة

 شرطا الفصاحة عبعل فصيح، فهو كبلما أك متكلما كاف سواء بليغ كل أم فصيح، بليغ كل أفٌ  بقاعدة لبرج حينئذ
 .بليغا فصيح كل كليس للببلغة،

  )التعريف والتنكير((الذكرالحذف و )+أحول المسند إليه من حيث مدخل إلى علم المعاني  الدرس الثالث:



كىذا جريا على ما قرره السكاكي كمشى عليو )علم اؼبعاين ،البياف ،البديع(  أٌف علـو الببلغة ثبلثةسبق كأف أشرنا 
ىي عند التحقيق قبد أٌف صبيع علـو اللغة من الببلغة ،كقد سبق كأف تعرضنا إىل  كإاٌل ، عليو اؼبتأخركفكافقو  الق كيٍت ك

ي  بُت فصيح الكلمة الصرؼ كالنحو يف التكلم عن فصاحة الكلمة كالكبلـ ،إذ لو كاف جاىبل بالنحو الصرؼ مل يب
 أك الكبلـ فلتتنبو .

 اغبد ىذا ييبٌُتي جدت أٌف الذم ك  اغباؿ مقتضى يطابق هبا اليت اللفظ أحواؿ بو ييعرؼ ًعلمه  :كقد عرؼ علم اؼبعاين 
: يعٍت قصور، نوع فيو ىذا العلم، يعلم مل ؼبن كخاصةن  اغبد تصٌور ألف الثمانية؛ بأبوابو نفسو اؼبعاين علم دراسة كيفسِّره

اؼبقاـ من أٌف العد يغٍت عن اغبد، كىذه العبارة يبيكن أخذىا لذلك يقوؿ السيوطي يف ىذا  نتصوره، أف يبكن ال
 كتطبقها يف العلم اؼبتشعب اؼبسائل.

 ال كىذا الفعلية، أك االظبية اعبملة بو اؼبراد: اػبرب، إنشاء أك خربه  إما الكبلـ: قالوا ،علم اؼبعاين يف شبانية  صرً ح كجوي 
 كمسند، إليو كمسنده  إسناد ىناؾ كاف إذا إال خربان  يكوف أف يبكن ال اػبرب كمسند، إليو كمسندو  بإسنادو  إال يكوف

 مث أبواب، ثبلثة ىذه خاص، بابه  لو جيعل كاؼبسند خاص، بابه  لو جيعل إليو كاؼبسند خاص، بابه  لو جيعل اإلسناد
 ؾبراه، جرل كما الفعل متعلِّقات: الرابع الباب ىو ىذا متعلِّقات، لو يكوف قد ؾبراهي  جرل ما أك فعبلن  كاف إذا اؼبسند

: قلنا اػبرب،يف  ىذه القصر، يف اػبامس الباب فجعلوا بقىصر، يكوف ال كقد بقىصر، يكوف قد كالتعلُّق اإلسناد مث
 أف إما: أخرل جبملة اقًتنت إذا اعبملة مث اإلنشاء، يف السادس الباب مث للخرب، طبسةه  إنشاء، أك خرب، إما: الكبلـ
 ال البليغً  كبلـي  مث كالفصل، الوصل كىو السابع الباب لو فجعلوا الفصل، كالثاين الوصل، األكؿ ال، أك عليها تيعطىفى 

 ثبلثة ىذه خلل، بدكف كناقصان  لفائدة، زائدان  ناقصان، أك زائدان  أك تأديتو اؼبراد للمعٌت مساكيان  يكوف أف إما: ىبلو
 ىو ىذا للمعٌت، مساكيان  اللفظ يكوف أف إما: باؼبعٌت إيصالىو يريد الذم فكبلمو البليغ يتكلَّم أف أراد إذا أحواؿ،
 ىذا خلل، بدكف لكن أقل يكوف أف بليغان، صار ما خلل فيو كاف لو خلل، بدكف لكن أقلَّ  يكوف أف كإما اؼبساكاة،

 كاؼبساكاة اإلهباز كىو الثامن الباب لو فوضعوا اإلطناب، ىو ىذا غبشوو  ال أيضان  لفائدة أزيدى  كاف فإف اإلهباز، ىو
  األخضرم صبعها كقد أبواب شبانية ىذه كاإلطناب،

 تورد فعل كمتعلقات...  مسند إليو مسند إسناد

 رأكا مساكاة إطناب إهباز...  أك كصل كفصل كإنشاء قصر



سنعرض ؼببحثُت من علم اؼبعاين كمن أراد التفصيل فلَتجع إىل اؼبصادر اليت ذكرت سابقا ففيها  تكنظرا لضيق الوق
 .الكفاية

 كىو بو احملكـو ىو كاؼبسند الفاعل، كنائب كالفاعل اؼببتدأ كىو عليو، احملكـو ىو إليو اؼبسند_أحواؿ اؼبسند إليو :1
 كالذكر اغبذؼىي  العارضة األحواؿ كىذه إليو، للمسند يعٍت لو، العارضة األمور ىنا هبا اؼبراد كاألحواؿ كاػبرب، الفعل

 اليت ىي الفائدة؟ ىذه ىي ما فائدة، ىناؾ كاف إذا إال إليو اؼبسند وبذؼ بلف ،كالتأخَت كالتقدمي كالتنكَت كالتعريف
 معلوما كاف إذا إليو اؼبسند بأف النحاة يتكلم إليو؟ اؼبسند حذؼ من الفائدة ىذه ىي ما ىنا، اؼبعاين أىل عنها يتكلم
 الوجو غَت على حذفا كاف منها لواحد ال حذؼ فإف األمور، ىذه من كاحد كجود عند حذفو يكوف ك حذفو، هبوز

 بدمن ال يعٍت أمرين، إىل يفتقر إليو اؼبسند حذؼ اغبذؼ ،مث اغباؿ مقتضى يطابق مل بليغا يكوف ال يعٍت اؼبناسب،
 باؼبسند عارفا السامع يكوف بأف باحملذكؼ العلم: األكؿ: اعتبارين من بد ال حذفو هبوز إليو مسند كل ليس أمرين،
عىل إليو؛  هبوز ال يعلم ال ما أف النحو باب يف العامة القاعدة ألف ؿبذكفان  الكبلـ يف أف ألدرؾ تأٌملى  لو ما للسامع كهبي
 يف كاقع ألنٌو إليو اؼبسند ،كحذؼ الدار يف زيد؟ أين مثبل السؤاؿ كجواب قرينة مث كاف إذا إال وبذؼ ،ال حذفو
 كىي اؼبوضع ىذا يف البيانيوف يبحثو الذم كىذا الذكر على اغبذؼ لرجحاف اؼبوجب الداعي: كالثاين. السؤاؿ جواب
 : بأبرزىا نكتفي كثَتة

  الشاعر قوؿ ،مثالو بلسانك أنت تذكره أف من أعلى فهو لو تعظيما بلسانك ذكره عن إليو اؼبسند صوف:  الصوف _

 كواكب إليو تأكم كوكب بدا...  كوكب انقض كلما ظباء قبـو

 أنت لسانك فتصوف حقَتا إليو اؼبسند يكوف األكؿ عكس ذكره، عن أنت صونك ألجل حذفو يكوف أك.  ىم أم
  فاجر فاسق قولك مثل عنو

 زيد: قلت فلو. فاسق: فتقوؿ شخص يذكر أف مثالو لئلنكار ؾباؿ ىناؾ يكوف ،بأفٌ  اإلنكار لتأيت أم: اإلنكار_
  عليك البينة لقامت. فاسق



 معلوما إليو اؼبسند كاف إذا يعٍت عليو القرينة بداللة الظاىر يف فيو فائدة ال دبا التكلم عن( اإلحًتاز) أم: االحًتاز_
 من لغوا يكوف حينئذ ذكره ألف لذكره، حاجة فبل معلوما كاف إذا ذكره، إىل حاجة ال حينئذ كاؼبخاطب اؼبتكلم بُت

  اؽببلؿ ىذا: تقوؿ أف بدال. كاهلل اؽببلؿ اؽببلؿ، يستشرؼ ؼبن ،كقولك عبثا يكوف الكبلـ،

 اؼبسند ربًذؼى  أف منك يىل ـي  اؼبقاـ لضيقً  كلكن كضاعت، لطالت إليو اؼبسند ذيًكر لو فيرصة: يعٍت الفرصةو، ضيقً _
، أك غ اؿ،: فتقوؿ إليو، ، ىذا: تقوؿ كقت يف ما ىذا ًلصٌّ ، جاء أك ًلصٌّ  مباشرة، لصه : تقوؿ لكن طوؿ فيو ىذا ًلصٌّ
 .الناس يفهم

 طويل كح ف دائم سهر    عليل قلت انت كيفقالوا : :كقوؿ الشاعر : النظم ضركرة_

 كذكر اؼبسند إليو يأيت ألغراض منها

 أمَت حاضر، اؼبؤمنُت أمَت كبو التعظيم على يدؿ فبا اظبو لكوف يعٍت لكونو إليو اؼبسند اسم لتعظيم:  التعظيم_
 عظيم اسم لكوف تعظيما ىنا إليو اؼبسند ذكر نقوؿ حينئذ حاضر مبتدأ، ىذا اؼبؤمنُت

 إىانتو أجل من ىنا فذكر إىانة فيو ىذا اللئيم السارؽ حاضر، اللئيم السارؽ: كبو: اإلىانة_

 كاالفتخار لشرفو اؼبخاطب ذلك دبخاطبة اؼبقاـ طوؿ فيو يطلب ،حيث بالكبلـ نفسو بسط اؼبتكلم قصد:  البسط_
 كالساعتُت الساعة األحباب، مع الكبلـ يطاؿ فلهذا ـباطبو، مع كبلمو بطوؿ مستعذبا اؼبتكلم فيصَت دبكاؼبتو
 أف أجل من فذكر ،{عصام ىي: }قاؿ لكن األصل، ىذا عصام{ عصام ىي: }تعاىل كقولو ،كذلك كالثبلث

: طو{ ]أخرل مآرب فيها كيل غنمي على هبا كأىش عليها أتوكأ: }بقولو اعبواب على زاد كلذلك اغبديث يطيل
 .كعبل جل الرب مع الكبلـ إطالة أجل من اغبديث أطاؿ[ 18

 بد ال غيب ىو ينفع، كال يضرٌ  ال: لو قلت لو الصنم لعابد كقولك بالتصريح إال إال يفهم ما غيب كاف إذا: غىباكىةو _
  .غبيٌان  اؼبخاطب لكوف الصنم كىو إليو باؼبسند ىنا التصريح حينئذو  ينفعي، كال يضرُّ  ال الصنم: لو تقوؿ أف

 )التعريف كالتنكَت( اؼببحث الثاين :أحواؿ اؼبسند إليو



 معُت، يف ليستعمل كضع ما كاؼبعرفة لغرض، منكرا بو كنأيت لغرض، معرفا بو نأيت التنكَت، يقابلو إليو اؼبسند تعريف
 : الكافية يف مالك ابن قوؿ يف ،اجملموعة رؼااؼبع أنواع كنذكر الوراء إىل قليبل كنرجع

 متم فموصوؿ إشارة فذك...  العلم مث أعرافها فمضمر

 تبينا هبا إضافة فدكا...    عينا فمنادل أداة فذكا

  نكرة، يكوف أف اؼبسند يف كالشأف معرفة، يأيت أف إليو اؼبسند يف الشأف ،إذ األصل ؛ألنٌو التنكَت على التعريف كقدمنا

 يرجع ما لتقدـ غائبا ضمَتا فيو اؼبتكلم يورد أف يقتضي قد اؼبقاـ فمثبل كالغائب، كاؼبخاطب اؼبتكلم كىو: الضمَت_1
 ىو. راكب ىو: قلت لو يعٍت الضمَت، عليو عاد ما أك ذكر ما لتقدـ الغيبة بضمَت يأيت قد يعٍت لفظا، إليو اؼبسند إليو
 أف بد فبل غائبا ضمَت إليو اؼبسند داللة يكوف أف أردت إذا إذا متأخر، على يعود كال متقدـ شيء على إال يعود ال

 :سباـ أيب كقوؿ لفظا متقدـ شيء على عائدا يكوف

 ساحلو كاعبود اؼبعركؼ فلجتو...  أتيتو النواحي أم من البحر ىو

 معرفة بو جاء إليو مسند ىو البحر، ىو: فقولو السابق البيت يف اؼبذكور إسحاؽ أيب عن ربدث السابق البيت يف ىو
 قادـ، زيد: تقوؿ الناس من زيد عن يتحدث أف من بدال إذا سابق، صريح مذكور إىل رجع قد لكونو ؛ للغيبة ضمَتا
 على دؿ قد لكونو الثاين؟ يف بالضمَت جئت ؼباذا إذا. راكب كىو قادـ، زيد: تقوؿ كإمبا حشو، فيو ىذا راكب، كزيد
 يقتضي كال اإلضمار ىنا يقتضي فاؼبقاـ حشوا، صار حينئذ الظاىر الصريح باالسم جئت فلو سابقا، إليو يرجع ما

 إىل رجع ىنا كالضمَت إليو، الراجع بالضمَت تأيت سابقا ذكر قد كىو زيد مظهرا باالسم تأيت أف من فبدال اإلظهار،
 من ال اؼبعٌت حيث من لكنو سابق إىل إليو مسند كىو الغيبة الضمَت يعود معٌت أك بو، نطق يعٍت صريح مذكور لفظ

 اغباؿ لقرينة أك العدؿ، أم ،{ للتقول أقرب ىو اعدلوا:" } تعاىل كقولو يصرح، مل بو ينطق مل يعٍت اللفظ حيث
 اغباؿ، لقرينة ىذه اؼبيت شيء؟ أم إىل يعود الضمَت( أبويو{  )السدس منهما كاحد لكل كألبويو: }كقولو اؼبقاـ

 عليو اهلل صلى - كقولو{  العاؼبُت رب اهلل أنا إين: }تعاىل كقولو. متكلم ضمَت فيو يورد أف اؼبقاـ يقتضي أك كغَتىا،
 من هتدم ال إنك: }اىلتع كقولو خطاب ضمَت فيو يورد أف اؼبقاـ يقتضي أك ،«العرب أفصح أنا: »- كسلم

 كقد ؼبعُت يكوف اػبطاب أصل أفٌ  يف البيانيوف هبا انفرد اليت اؼبسائل كمن ىنا، للخطاب الكاؼ{ إنك{ }أحببت



 اؼبراد ىل. أحسنت أكرمتو. إليك أساء إليو أحسنت كإف أىاف، أكرمتو إف لئيم فبلف: تقوؿ كما معُت غَت إىل يًتؾ
 كإمبا معُت بو يرد مل ىنا حينئذ. الثاين شك ال لو؟ خطابا ىذا يكوف أف يتأتى من كل بو اؼبراد أـ معُت ـباطب بو

 القرآف يف موجود خطاب ىذا يعٍت كثَت، القرآف يف كىو بعينو، لشخص ىنا اػبطاب يتعُت مل يعٍت الشموؿ، بو أريد
 الرؤية منو يتأتى من كل من؟{ ترل كلو{ }رهبم عند رؤكسهم ناكسو اجملرموف إذ ترل كلو: }تعاىل كقولو بكثرة
 يف دخل حينئذ راءيا يكوف أف منو تتأتى من كل كإمبا قارئ، بأم كال - كسلم عليو اهلل صلى - بالنيب خاصا ليس

 .اغبكم

 أم إليو اؼبسند ،علمية ألمور يكوف بالعلمية إليو اؼبسند فتعريف غَته، يتناكؿ ال بعينو لشيء كضع ما كىو: العلم_2
 عليو أحكم أف أجل من لك أشخصو يعٍت السامع ذىن يف بعينو إليو اؼبسند إحضار: اإلحضار بالعلمية، معرفا كونو
 غَته وبتمل ال بشخصو بعينو سافر بكونو عليو حكمت الذم إليو اؼبسند أحضرت زيد قلت ؼبا إذا سافر زيد: ،مثل
 على مدلولو دؿ{ أحد اهلل: }قلت ؼبا{ أحد اهلل ىو قل: }ككقولو عاداه، ما صبيع عن متمي ا يكوف ،حبيث البتة

 أم تعظيمأيضا لل كاللقب، الكنية أيضا كىناؾ بعينو، أحضرتو{  اهلل رسوؿ ؿبمد} باأللوىية اؼبوصوفة اؼبقدسة الذات
 إليو اؼبشار بو ،كتريد مثبل حاسبا يسمى كمن يعظم، أف أجل من علما بو يؤيت يعٍت إليو، اؼبسند تعظيم على للداللة
 .ؽبب أبو مثل اؼبذمومة كاأللقاب الكٌت يف كما احتقار أك اعبواد، حامت

 ىو إذا زيد ىذا: كقويل اؼبتكلمُت، من قرب من حالو بياف ألجل إشارة اسم إليو اؼبسند يكوف أف:  اإلشارة اسم_3
 فهم صاحب لسامع معنوم ىنا كالبعد شأنو لرفعة بعيد" الكتاب ذلك" زيد، ذلك أك كذلك البعد أك مٍت، قريب
 احملسوس، غَت يدرؾ كال باإلشارة إال الشيء لو يتمي  ال أنو حىت الذىن مستبلد يكوف فحينئذ كغباكتو، لببلدتو بطيء
 :جريرا ىباطب الفرزدؽ كقوؿ

 اجملامع جرير يا صبعتنا إذا...  دبثلهم فجئٍت آبائي أكلئك

 مع اؼبسجد يف شخصا ترل بالصلة، اؼبوصوؿ قيد ما إال السامع يعرؼ أال منها ألمور يأيت: اعبهل: اؼبوصوؿ_4
 كاف الذم إال كصف لو تعرؼ كال اظبو تعرؼ فما باألمس، معنا كاف الذم: لو تقوؿ اظبو، تعرؼ كال ثالث شخص
 يؤتى أف كالتفخيم إليو، اؼبسند بصفات للجهل باعبهل، إليو مسندا كجعلتو اؼبوصوؿ ىنا بالصلة جئت فحينئذ معنا،

{ غشيهم ما اليم من فغشيهم: }تعاىل قولو يف كما كالتهويل التعظيم مقاـ يف التفخيم ألجل موصوال إليو باؼبسند



 ال ما التفخيم من اإلهباـ ىذا يف فإف كصفو، يبكن كال كنهو يكتنو ال عظيم موج: أم{ غشيهم ما[. }78: طو]
 ىو ىل غرؽ؟ ىو ىل{ غشيهم ما اليم من فغشيهم} لكن دبعلـو علقو حينئذ الغرؽ فغشيهم: قيل فلو ىبفى،
: قاؿ لو لكن كقعت قد كلها ىذه أف بالذىن يتصور فحينئذ كوبتمل، وبتمل ،..  ىل..  ىل زل اؿ؟ ىو ىل ىبلؾ؟
 كعرب للشأف كالتعظيم التفخيم ىذا يفد مل الغرؽ فغشيهم: قيل فلو للعذاب، زبصيص فيو كاف حينئذ الغرؽ غشيهم

 ذريعة موصوال اظبا إليو اؼبسند هبعل: يعٍت. اػبرب لشأف بالتعظيم التعريض إىل ذريعة جعل: بقولو(( اإليضاح)) يف عنو
 بناء كجو إىل لئليباء موصوال إليو اؼبسند هبعل أم غَته، لتعظيم كسيلة: يعٍت اػبرب، لشأف بالتعظيم التعريض أجل من

 :الفرزدؽ كقوؿ كتعظيمو اؼبسند شأف رفع إىل ككسيلة إليو اؼبسند على اؼبسند

 كأطوؿ أع  دعائمو بيتا...  لنا بٌت السماء ظبك الذم إف

" رسوال فرعوف إىل أرسلنا" تعاىل ،كقولو العهد أغراضو من ،( اعبنسية) كحقيقية عهدية أؿ عندنا": أؿ" بػػ اؼبعرؼ_5
 من خَت الرجل مثل حقيقة لػ اإلشارة ألجل( أؿ) بػ معرفا إليو اؼبسند يكوف أك نكرة، ذكر الذم األكؿ أنٌو على للدلة
 .اؼبرأة

 ،الذـ يوسف أخوة جاء أك إسرائيل، بنو جاء: تقوؿكتكثر الكبلـ  تعدد أف من بدؿ مثل االختصار،: اإلضافة_6
 .البلد ،علماء التعظيم الدينار، عبد تعس مثل

 ال ـبشرم عند ما مثل: التكثَت رجاؿ، حررىا:  ،مثل التعظيم سو، امرأة ،مثل ،االحتقارتنكَت اؼبسند إليو أغراض منك 
 .عليها صربكا أيناس بالسنة سبسك مثل كالقلة أم يسر كثَت ،مع العسر يسرا"  كقولو تعاىل :"إفٌ  كثَتا،{ ألجرا لنا إف}

  (الحصر والقصر علم المعاني )الدرس الرابع :

 زبصيص بأنو عرفوه كاصطبلحا ؿببوسات، يعٍت ،"اػبياـ يف مقصورات حور: "تعاىل قولو كمنو اغببس، لغة القصر
 كل مث كإضايف، حقيقي قصر نوعاف كىو عداه، عما يوكنف اؼبذكور يف اغبكم إثبات أك ـبصوص، بطريق بشيء شيء
 زيد ،كتخصيص اؼبشهورة األربعة الطرؽ من يعٍت ـبصوص بطريق عكسو، أك موصوؼ، على صفة قصر إما منهما
 إال زيد ما كاػبرب اؼببتدأ كبُت زيد، إال قاـ ما كالفاعل الفعل بُت التخصيص أك القصر كهبرم زيد، إال قائم ما بالقياـ



 إمٌبا عن كمتأخر إاٌل  بعد يأيت عليو اؼبقصور.)زيد إال راكبا جاء ما مثل كعاملها اغباؿ كبُت زيد، إال قائم ما قائم،
 (اؼبقصور عكس

 يتجاكزه كال بو كاختص بكذا زيد خص قد بالفعل يعٍت اغبقيقة حبسب فيو التخصيص كاف ما: اغبقيقي القصر_1
 يف يكن مل إذا غَته، إىل عليو قصر ما اؼبقصور يتجاكز ال حبيث حقيقي زبصيص ىذا: نقوؿ حينئذ البتة، غَته إىل

 فهو كذلك كاف إف بعامل، ليس غَته إذا العلم، على زيد ىنا قصرت زيد، إال العامل ما: مثل كاحد عامل إال البلد
 : نوعاف كىو اهلل إاٌل  إلو ال: كمثل حقيقي، قصر

 تقصر أف إما عمرك، أك ك يد كاؼبوصوؼ القياـ صفة كموصوؼ، صفة أمراف عندنا:  اؼبوصوؼ على صفة قصر*
 منهما كل حقيقةك  الصفة، على اؼبوصوؼ تقصر أف كإما اؼبوصوؼ، على الصفة

 قصرنا إذا. آخر موصوؼ إىل اؼبوصوؼ ذلك صفة تتجاكز أال النوع ىذا حقيقة: نقوؿ( اؼبوصوؼ على الصفة قصر) 
 الصفة ك زيد، على العلم صفة قصرنا زيد، إال العامل ما زيد، على العلم كصف قصرنا حينئذ اؼبوصوؼ على الصفة
 تتعدل ال يعٍت تتجاكز ال الصفة ىذه بأف( اؼبوصوؼ على الصفة فقصر) غَته، إىل تتجاكزه كال بو زبتص إمبا العلم
 ألف لو هبوز نعم،: نقوؿ أخرل؟ صفات لو الصفة هبذه عليو للمقصور ىل عليو، اؼبقصور غَت هبا يتصف ال يعٍت

 ،كىذا اؼبعنوم الوصف ىنا كاؼبراد الصفات، من عداىا ما نفي منو يلـ  ال الصفة ىذه فقصر أخرل، صفات لو يكوف
 . زيد إال الدر يف ما: كبو العرب لساف يف كثَت اؼبوصوؼ على الصفة قصر أعٍت النوع

 صفة لو ليس اؼبوصوؼ أخرل، صفة إىل الصفة تلك اؼبوصوؼ يتجاكز أال حقيقتو ك: الصفة على اؼبوصوؼ قصر*
  الكتابة بوصف إىل يتصف مل أنو أردنا إذا ،(كاتب إال زيد ما: )كمثالو الصفة، ىذه إال

 كصف رباعتبا بوصف زيد خص أنو دبعٌت كالنسبة، اإلضافة حبسب( : النسيب)أك(اإلضايف) اغبقيقي غَت القصر_2
 ما: قلت لو معُت، شيء باعتبار ىو كإمبا الناس كل باعتبار ال عمرك باعتبار بوصف زيد خص أك مطلقا، ال آخر
 قاعد ال قائم ف يد للقعود، مقابل القياـ إىل نظرت كإمبا الصفات، كل باعتبار ال القعود باعتبار يعٍت. قائم إال زيد

 أليس القعود، إىل القياـ يتجاكز ال زيد يعٍت أنو دبعٌت نسبيا، أم إضافيا بكوف اؼبراد ىذا القياـ بوصف فخصصتو
 خصصت قاعدا أك قائما كونو فباعتبار. قائم إال زيد ما: قلت قاعد أك قائم زيدا أف يظن اؼبقابل كاف إذا كذلك؟



 صفة إىل يتجاكز ال أنو دبعٌت ال القعود إىل القياـ يتجاكز ال أك يتجاكزه ال أنو دبعٌت باإلضايف، اؼبراد ىذا بالقياـ زيد
. زيد العامل إمبا: بقوؽبم لئلضايف كمثلوا صفات، عدة كلو إىل موجود شيء من ما ألنو لو، كجود ال ىذا أصبل أخرل
 ،كاؼبوصوؼ قائم إاٌل  زيد ما مثل صفة على موصوؼ قصر: نوعاف كىو. عامل منهما كل كعمرك زيد: قاؿ ؼبن جواب
 " رسوؿ إاٌل  ؿبمد كما:"  تعاىل كقولو الصفة على

 يف مشهورة أربع طرؽ ؽبا العرب: اعبواب تركيب؟ بأمك  كبلـ بأم بو؟ نأيت كيف التخصيص أردنا إذا -
 . مشهورة ليست لكنها عليها زيد كغَتىا اؼبشهورات كىذه القصر

 النوع، ىذا القصر يف أقواىا ،كىو" سوؿر  إاٌل  ؿبمد كما"  تعاىل ،كقولو زيد إاٌل  قائم ما مثل: كاالستثناء النفي_ 1
 القرآف يف عداىا ما يأيت ما ككل اهلل، إال حبق معبود ال القصر، درجات أعلى على جاءت اهلل، إال إلو ال جاء كلذلك

 .اهلل إال إلو ال كػ القوة يف ليس لكنو كقصر حصر ىو كاحد، إلو{  اهلل إؽبكم إمبا} ثانية مرتبة يكوف فإمبا

 أثبتت كقد زيد عن الكتابة األكؿ يف نفت العاطفة ال فإف كاتب، ال شاعر زيد:  مثل: كلكن بل أك ببل العطف_ 2
 أثبتت ال كاتب، ال شاعر زيد للكتابة، ؾباكزتو كعدـ الشعر على حبسو: أم زيد قصر فحصلت أكال، الشعر لو

كمثاؿ لكن ؿبمد فقَت  قاعد، بل قائما زيد ما" بل" كمثاؿ الكتابة، كصف عنو كنفت ل يد، الشاعرية أثبتت كنفت،
  لكن عفيف.

  كغَتىا"  رزقكم السماء كيف" ك" فتوكلوا اهلل كعلى:"  ،كقولو" نعبد إياؾ:" تعاىل كقولو:  التأخَت حقو ما تقدمي_ 3

 ".كاحد إلو اهلل إمبا: "تعاىل قولو مثل:  بإمٌبا اغبصر_ 4

 .مثبتة كاألخرل منفية كاحدة صبلتُت مقاـ تقـو فيو اعبملة ألفٌ : اإلهباز_ يف تتجلى القصر شبرة

 .كالرزؽ التوكل يف السابقة األمثلة مثل كالتعظيم كاالىتماـ االختصاص_

 ".نستعُت كإيٌاؾ نعبد إيٌاؾ:"  تعاىل كقولو يتكاسل فبل كحده اهلل ىو اؼبعبود أفٌ  على العابد تنبيو

 . العلمية التعريفات يف منو ييستفاد ما كثَتا كلذا غَته إىل تتعداه ال حبيث كامبل ربديدا اؼبعاين وبدد القصر_

 الدرس الخامس :مدخل إلى علم البيان +التشبيه



 كالبياف كاؼبفرد، اؼبعاين إذ منو أخص لكونو اؼبعاين علم علىكأيخر  البياف علملم الثاين من علـو الببلغة ىو العك 
:  كتعريفو إليو، االحتياج لشدة علم البديع الثالث على كقدـ كضعا، عنو أخر كلذلك طبعا عنو متأخر فهو كاؼبركب،

 الداللة كاضحة الطرؽ بعض يكوف بأف عليو، الداللة إيضاح يف ـبتلفة بطرؽ الواحد اؼبعٌت إيراد بو يعرؼ علم ىو
 يف كالبحر زيد: فنقوؿ  التشبيو بطرؽ جواد زيد بػ نأيت" جواد زيد:" قولنا معٌت إيراد أردنا إذا أكضح، كبعضها

 ،ىذه حبر زيد آخر طريق مث كالبحر، زيد: فنقوؿ آخر بكبلـ آخر بًتكيب آخر بطريق بو نأيت اؼبعٌت نفس السخاكة،
 الواحد اؼبعٌت إيراد: قلنا كلذلك كاحد، معٌت ىو كإمبا ،تلفىب مل اؼبعٌتك  جوادا زيد كوف كىو كاحد ؼبعٌت طرؽ ثبلث
: نقوؿ. نقوؿ؟ ماذا جواد زيد االستعارة طرؽ كيف ىنا، ذكره ما فلو بالتشبيو كاف إف طرؽ، بعدة بو يؤتى مث مراد، ىذا

 االستعارة بوجوه ىذا. أمواجها متبلطم زيد عبة: كتقوؿ. كثرت زيد عبة: كتقوؿ الكاؼ، حذفنا الدار، يف حبرا رأيت
 يعٍت الرماد رماده، كثَت زيد آخر، نوع ىذا أضيافو كثَت زيد ،أك مضياؼ زيد نقوؿ؟ ماذا جواد زيد الكناية طرؽ ،كيف

 كاجملاز التشبيو يف الكبلـ قبل البيانيوف ،كيذكر ـبتلفة العباراتك  كاحد اؼبعٌتك  زيد، بساحة كثَت الرماد إف الطبخ،
 عاؼبا كاف إذا السامع ،ألف البياف علم يف تدخل ال كاؼبطابقة( ،االلت اـ ،التضمن اؼبطابقة) الداللة أقساـ. كالكناية
 من كاحد كل يكن مل بذلك عامل غَت كاف كإف بعض، من أكضح عنده بعضها يكن مل اؼبعٌت لذلك األلفاظ بوضع

)اجملاز اؼبرسل اللغوم ،اجملاز التشبيو) أبواب ثبلثة يف منحصر البياف كعلم العلم، على الفهم لتوقف عليو داال األلفاظ
 يبحث ال أنو فاألصل التشبيو كأما كالكناية، اجملاز بابُت يف منحصر أنو حبثهم يف األصل كإاٌل ( ،الكناية +االستعارة(

 أف:  فاجملاز التفصيل، جهة على أنواعو كذكرت التشبيو يف حبث حينئذ التشبيو على االستعارة اؼببٌت كاف ؼبا لكن فيو،
 ىي كاالستعارة اؼبشاهبة، عبلقتو ؾباز ىي كاالستعارة االستعارة، منو اجملاز ،مث لو كضع ما إرادة عدـ على قرينة تقـو
  أكال، التشبيو ذكر فلـ  التشبيو على تبٌت اجملاز، أنواع من نوع

 عند االصطبلح كيف ككصفا، ،لونا كتشاكلو الشيء تشابو على ،يدؿ كاؽباء كالباء الشُت: اللغة يف التشبيو_ 1
 .معٌت يف لآلخر أمر مشاركة على الداللة: البيانُت

 اغبسيُت ،فمثاؿ أقساـ أربعة لنا فتحصل العكس أك عقلياف أك حسياف ،إٌما بو كاؼبشبو اؼبشبو أم:  التشبيو طرفا*
 . كاؽبدل النور مثل ،كالعكس كالسبع اؼبنية مثل باغبسي ،كالعقلي كاغبياة العلم ،كالعقليُت كاغبرير جلد



 ،إذ باألصل الفرع إغباؽ التشبيو إذ بو، إغباقو كأريد اؼبشبو، يف ككجد بو اؼبشبو يف كجد معٌت مث أف اؼبراد:  الشبو كجو*
 عاؼبا كونو يف كعمرك زيد متعددا، يكوف الشبو ككجو (عقلي أك حسي)متعددا أك( عقلي أك حسي)كاحدا يكوف قد

 اؼبركب كمثاؿ اغبمرة يف كالورد خد اغبسي كمثاؿ الشجاعة يف كاألسد زيد العقلي داؼبفر  يف آخر كمثاؿ حييا أديبا
 من اغباصلة اؽبيئة ىنا ،الوجو نورا حُت مبلحية كعنقود/  ترل كما الثريا بالفجر الح كقد:  الشاعر كقوؿ اغبسي
 ضبلوا الذين مثل:" تعاىل قولو العقلي اؼبركب ،كمثاؿ العُت رأم يف اؼبقادير الصغار اؼبستديرات البيض الصور تقارف
 هبا، ينتفع فلم أسفارا وبمل ضبار االنتفاع، حرماف ىنا كالوجو"  أسفارا وبمل اغبمار كمثل وبملوىا مل مث التوراة
( كالنوع اعبنس بو يراد) الداخل ،مثل كخارج داخل إىل ،كينقسم هبا ينتفعوا فلم التوراة ضبلوا البشرية اغبمَت كىؤالء
 للحقيقة مقابلة إضايف أك( عقلي أك حسي)حقيقي) كصفا) يكوف قد كاػبارج اللوف، يف آخر بثوب ثوب تشبيو

 حسي إما كىو كاحدا أمرا يكوف أف إما: الثبلثة الشبو أكجو ككخبلصة ،( (بالشمس اغبجة تشبيو يف اغبجاب كإزالة)
 كي يد أنواع ستة كىذه.عقلي أك حسي كىو مركبا يكوف أف كإما. عقلي أك حسي كىو متعددا يكوف أف كإما.عقلي أك

 .أنواع سبعة صارت حينئذ ىبتلف قد بكونو اؼبتعدد

 كقد بو، اؼبشبو الكاؼ يلي أف اؼبطرد اؼبطرد، ىو ليس لكنو بو اؼبشبو غَت يليها كقد الكاؼ) حرفية إٌما: التشبيو أداة*
 بو اؼبشبو ىل كماء، الدنيا اغبياة مثل{ السماء من أن لناه كماء الدنيا اغبياة مثل ؽبم كاضرب: }تعاىل كقولو يليها ال

 كال يعٍت بغَته، كال باؼباء الدنيا حاؿ تشبيو اؼباد ليس إذ بو، اؼبشبو غَت على دخلت إذا. اؼباء بو اؼبشبو ليس ال، اؼباء؟
 اغباصل النبات حباؿ كالفناء اؽببلؾ من يعقبها كما كهبجتها نظرهتا يف حاؽبا تشبيو اؼبراد بل تقديره، وبتمل آخر دبفرد
 ال جاج قيدىا كأفكاغبرؼ الثاين ىو   تكن، مل كأف الرياح فتطَته ييبس مث اػبضرة شديد ناضرا أخضرا يكوف اؼباء، من
 (. ،يشابو يضارع) فعلية أك( ،كبو ،شبو مثل) اظبية أك( الشك تفيد فإهنا اؼبشتق أٌما جامدا اػبرب كاف إذا

 عود يف ،فاألصل بو اؼبشبو على يعود آخر كبعض األغلب، كىو اؼبشبو، على تعود األغراض بعض:  التشبيو أغراض*
 فيو، إشكاؿ ال لو ثابت كصف ىو بو اؼبشبو ألف بو، باؼبشبو إغباقو بو يراد الذم ىو ألنو للمشبو، يكوف إمبا الغرض

 فبا السامع ذىن إىل تقريبو: ثانيا بو، باؼبسلم نلحقو حينئذ غريبا شيئا يكوف قد مثل إغباؽ، فيو الذم ىو اؼبشبو كأما
 علم إذا السواد، يف بآخر ثوب تشبيو يف كما األكصاؼ من كصف أم على بأنو اؼبشبو حاؿ بياف:  ،ثالثا يعرفو

 الثوب تشبيو يف كما كالنقصاف كال يادة كالضعف القوة يف اؼبشبو حاؿ قدر:  رابعا اؼبشبو، دكف بو اؼبشبو لوف السامع



:  خامسا كالغراب،: قاؿ كضعفو؟ قوتو ما لكن أسود أنو يعلم أسود ىو السواد، شدة يف ماذا؟ يف بالغراب، األسود
 طائل على سعيو من وبصل أك سعيو من وبصل ال من تشبيو يف كما شأنو، كتقوية السامع نفس يف اؼبشبو حاؿ تقرير
 قصد:  سادسا اؼباء، على يكتب كالذم اؼباء على كالراقم شيء، وبصل كال كيسعى يسعى الذم اؼباء على يرقم دبن

 األكؿ. كاغبمار زيد كاألسد، زيد فيو، يرغب أف أجل من ت ينو العكس، أك السامع عُت يف تقبيحو أك اؼبشبو تشويو
 إليهاـ إما: أمراف اؽبدؼ أك الغرض أك السبب يعٍت: أمراف ،كمرجعو بو اؼبشبو على العود كمثاؿ للثاين، كالثاين لؤلكؿ،

 لبياف كإما ك يد، البدر كالبدر، زيد تقوؿ أف من بدال اؼبقلوب، التشبيو يسمى الذم. الشبو كجو يف اؼبشبو من أمت أنو
 وبصل كال اؼبطلوب إظهار كيسمى بالرغيف، كاالستدارة اإلشراؽ يف كالبدر كجها اعبائع كتشبيو بو باؼبشبو االىتماـ

 .اؼبطلوب يف الطمع مقاـ يف إال

 أك دبركب، مفرد أك دبركب، مركب أك دبفرد، مفرد تشبيو إما ألنو أقساـ، أربعة إىل بو كاؼبشبو اؼبشبو باعتبار فيقسم*
 كما متعدد من منت عا كصفا فيو الشبو كجو كاف ما كىو سبثيل، إىل الشبو كجو باعتبار التشبيو كينقسم. دبفرد مركب
 ؾبمل كإىل أمور، عدة من منت ع كىو سبثيلي الشبو كجو ىنا. أخرل كتأخر رجبل تقدـ أراؾ إف: اؼبركب ؾباز يف يأيت

 يف كاألسد زيد الشجاعة، يف الشبو كجو فيو ذكر ما ىو كاؼبفصل ، الشبو كجو فيو ما حذؼ ىو كاجململ كمفصل،
 ، كاذا ذكر فهو مفصل.ؾبمل فهو حذؼ إذا مفصبل، يسمى ىذا الشجاعة

 .أداتو ذكرت ما كىو كمرسل أداتو، حذؼ ما كىو( البليغ)مؤكد إىل التشبيو ينقسم األداة كباعتبار

 وأنواعها  الدرس السادس :الكناية

 كإرادة اللفظ فاستعماؿ االصطبلح يف كأما بو، التصريح تركت إذا كونا كذا عن بكذا كنيت: مصدر لغة، الكناية
، إرادة جواز مع البلـز  اؼبعٌت بو كيراد اللفظ يطلق ،فحينئذ البلـز كىو تابع معٌت كلو أصلي معٌت لو فاللفظ اؼبل ـك
، ىو الذم األكؿ اؼبعٌت ال البلـز ىو الذم الثاين  اللفظ كداللة اللفظ، لو اؼبوضوع األصلي اؼبعٌت إرادة جواز مع اؼبل ـك
 يف اللفظ استعماؿ األصل حينئذ كضعية، داللة لو اؼبوضوع معناه على اللفظ كداللة عقلية، الت امية داللة البلـز على
، يف ابتداء يستعملو كإمبا يستعملو، ال لكن العرب، لساف يف لو كضع ما ، اؼبعٌت إرادة جواز مع البلـز  ىو الذم اؼبل ـك

 ىو كىذا ؾبازا، لصار األصلي اؼبعٌت إرادة عدـ على قرينة نصبنا لو ألننا. الكناية حقيقة ىو ىذا األصلي، اؼبعٌت
 ىنا األكؿ، اؼبعٌت إرادة سبنع قرينة إقامة مع العرب، لساف يف لو يوضع مل الذم اؼبعٌت يف اللفظ إطبلؽ: اجملاز حقيقة



، دكف البلـز يف مستعمل أنو على تدؿ قرينة إطبلؽ عدـ مع معا، فيهما يستعمل  ككثَت النجاد طويل ،:  مثل اؼبل ـك
، أطلق ىذا: قاؿ الرماد، كثَت زيد: قاؿ إذا مضيافا، ككونو القامة طوؿ كىو معنانبا الـز هبما ،كاؼبراد الرماد  البلـز

، أراد أنو فيو كاألصل  كثرة ، القدكر ،كثرة الطبخ كثَت ،كاف اإلشعاؿ كثَت كاف الرماد، كثَت كاف إذا ألنو ؛ الكـر
 أف مانع كال كرمي، أنو إىل الوصوؿ أجل من كاللواـز اؼبقدمات كلها ىذه حينئذ .كرمي  النتيجة الضيفاف، كثرة الذبح،

 .بالفعل الرماد كثَت بأنو اللغوم، مدلولو بو يراد

 فيها لوحظ كإف النسبة، كناية فهي النسبة فيها لوحظ إف: ،ككقاعدة أقساـ ثبلثة إىل الكناية تنقسم: الكناية أقساـ_
 .كصف كناية فهي الوصف فيها لوحظ أك اؼبوصوؼ، كناية فهي اؼبوصوؼ،

زيد : مثل اؼبوصوؼ، مع صفة: يعٍت باعبهتُت، اؼبتكلم فيها يصرح أف كضابطها: باؼبوصوؼ الوصف اختصاص _1
 ل يد ؼبن؟ لو، كالكـر اجملد ثبوت! انظر لو، كالكـر اجملد ثبوت عن كنايتاف فإهنما برديو، بُت اجملد زيد، ثوبو يف الكـر
 الوصف هبذا ـبتصا كونو بو اؼبراد كإمبا فبل، يشاركو من مث كاف إذا: يعٍت اختصاص، مث يكوف أف بد ال كىنا مثبل،
 باؼبوصوؼ الوصف يكوف أف بد ال اختصاص، على نص كلذلك الكناية، صحت ؼبا كذلك يكن مل فلو غَته، دكف

 كردائو، إزاره: برديو يف اجملد أك الكـر كاف إذا ككذلك عنو، ىبرج ال صار بو ؿبيطا الثوب كاف ،كإذا باؼبذكور ـبتصا
 كالذم فيو، كائن ىو بل غَته إىل عنو ىبرج مل حينئذ حدكد كلو معُت بشيء احمليط الشيء لكوف ؛ بو، اختص حينئذ
 كىذا بو، كاجملد بو الكـر فاختص عنو ىبرج مل حينئذ زيد، ىو الربدين داخل يف يكوف كالذم ، الثوب داخل يف يكوف
 عند زيد، ،فقاـ معنوية كىي هبا، يصرح فبل النسبة كأما اؼبوصوؼ، مع بالصفة صرح ،حينئذ بليغ معٌت ترل كما

 ىذه زيد، إىل القياـ أك القياـ، إىل زيد إضافة كىي النسبة،: ثالثا زيد،: ثانيا قاـ،: أكال: أركاف ثبلثة من مؤلفة احملققُت
 كليست عقلية داللة عليها الداللة تكوف حينئذ إليها، اإلشارة مع إليو كاؼبسند باؼبسند جيء كإمبا هبا يلفظ مل النسبة
 .كاؼبوصوؼ بالصفة صرحت حينئذ برديو، بُت اجملد: قلت إذا ىنا كذلك لغوية، داللة

 عن كناية ىذا اؼبضياؼ،: كقولك اؼبوصوؼ، ذلك إىل هبا لتتوصل حينئذ الصفة تذكر: موصوؼ عن الكناية_2
، فيو كىذا خببلء كلهم القـو يكوف قد الوصف، هبذا اختصاصو بسبب زيد،  يوجد كال اؼبضياؼ، جاء: فتقوؿ كـر
 فلم اؼبوصوؼ، عن كناية( اؼبضياؼ) ىي اليت الصفة أطلقت حينئذ الوصف، هبذا ـبتصا لكونو لو، مشاركا غَته

..  القامة مستو ىو: إنساف عن كناية مثبل ككقولنا بو، اختص الذم بالوصف كأطلقت زيد، كىو باؼبوصوؼ تصرح



 مستو: بكونو كاحد شخص عن متعددة معاين عن كٍت حينئذ ألفاظ، ثبلث ىذه البشرة، بادم..  األظفار عريض
، ليس الـز كىذا القامة،  ماىية يف داخل ليس ىذا قصَت أك طويل كونو لو العارض الوصف بذاتو اإلنساف ألف دبل ـك

 .عارضة أكصاؼ ىذه ظبينا،..  كبيفا..  قصَتا كونو..  طويبل كونو كأما الناطق، اغبيواف ىو اإلنساف اإلنساف،

 فيها يصرح كال باؼبوصوؼ، يصرح كىنا بالوصف، فيها يصرح السابقة السابقة، عكس كىذه:  كصف عن كناية _3
 . النجاد طويل زيد مثل عنها، يكٌت بل بالصفة

 ىذا: الفصيل مه كؿ أمو، عن فصل إذا الناقة كلد الفصيل الفصيل، مه كؿ فبلف: كػ( اختصار: ) الكناية أغراض-
 لكرمو، كثَتا إبلو من األكالد أمهات ينحر فبلف: قولك عن يغٍت فإنو كرمو، عن كناية..  األمهات كبر لكثرة كناية
، ذحبن أمهاهتن ذلك، ككبو يرضعها من يوجد ما عنده الناقة أكالد: يعٍت الفصيل، مه كؿ فبلف: فتقوؿ  للكـر

 ؽبا صيانة ىذا ال كجة، عن كناية الدار أىل جاء أك مثبل، الدار أىل دخل الدار، أىل: كػ.السًت بو اؼبراد( الصوف)
 يف القرآف الكرمي. كاالتياف اللمس كلفظ( االستهجاف) ذلك، كبو أك مثبل باظبها تذكر أف من

بو اهلل كيرضاه لظركؼ حالت بُت ذلك كفق اعبميع كبقي درس البديع تعذر كتابتو  ؼبا وبي


