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 الجامعة األسمرية اإلسالمية -كلية التربية

 

 مقدمة
وصوؿ ،و الفصاحة يف الكبلـىي ،(1)وانتهىبَػَلَغ الشيء يَػبػُْلُغ بُلوغًا وَببلغاً: وصل لقوذلم واالنتهاء، إىل غاية ادلراد، لببلغة الوصوؿ د بااادلر 

منذ نشأتو بأطوار متعددة، شهدت على رلهودات العلماء السابقُت، العربية وقد مر علم الببلغة ادلتكلم إىل غرضو وبلوغو ما يريد، 
العلم ادلعترب، علم النقد ىذا تلك البدايات الرائدة، اليت أسست دراسة خًتاعو وسبييزه عن غَته، شلا حيتم علينا ا متمرادىم،  إىل أف  وبلوغهم

، ومن ةوالتأمل والشفافية العجيب ةلبياف أصبل القوؿ وأفضلو وأحسنو، وفق مقومات ومناىج غاية يف الدق ، والتحسُتُتوالفحص والتزي
علـو بُت ميز التالتهذيب و كاف لو الفضل يف اهلل، الذي   السكاكي رضبوالذين سبكوا ىذا العلم، العامل ادلشهور أبو يعقوب أولئك العلماء 

نفسو عن بقية  ىوتميز يوالذحبث منها علما خاصا، علم البياف والبديع والبياف، زاؿ تداخلها يف بعضها، وجعل لكل أفالببلغة أو أقسامها، 
د الببلغية، اليت تفيد علما، وال تفيد أسلوبا بليغا، شلا جعل كانت أساليبو تقريرية لًتسيخ القواعفأكثر من كونو أديبا،   اناقد كونوب ،العلماء

ينبغي على الباحثُت أف يراعوا ويدعموا مقاـ ادلؤسسُت مذىبو الغامض أو الدقيق التقعيدي، وإنصافا لو وللعلماء يًتكوف الناس يهملونو و 
، وىذا ما قصدتو ّٔذا البحث الذي أرجو أف يكوف بداعواإللناس على اجلد واالجتهاد واالخًتاع لتشجيع او  ،البارعُت الستحقاقهم ذلك

 للتعريفسبهيد دبقدمة و من أعبلـ علـو الببلغة رضبهم اهلل، وذلك  ،ينبارز من أعبلـ اللغة العربية المناسبا، ويقدـ صورة ولو موجزة عن علم 
يف رلموع بالبحوث والدراسات ،تطويرهو  مذىبونقد بياف ودببحث يف التعريف بالسكاكي وآثاره، ومبحث يف علم الببلغة وأغراضو، ب

 مث خاسبة تشتمل على اخلبلصة والنتائج،  ،وفهمها والتنويو ّٔاوترتيبها وسبييزىا عن بعضها صبعها ليت كاف ىو السبب يف االقضايا الببلغية، 
 .واهلل ادلوفق

  
 تمهيد

، صحيحاإىل أف أصبح علماً  ،للكبلـ ه صفةباعتبار و،خًتاع،منذ بداية االعصور عرببأطوار منوعة مسَتاتو يف اللغة العربية الببلغة  علم يواصل
صلى اهلل عليو وسلم، وسنة رسولو ،علم الببلغة واحد من العلـو اليت جاءت خلدمة كتاب اهلل الكرمي ف، ووأقسام،ووفروع،ووأحكام،هقواعدب

 وعرفوابقلؤّم، وبرعوا يف فهم اآليات والنصوص األدبية، تعاىل على أيدي علماء عكفوا على إحاطة كتاب اهلل  األخرى،العلـو وخدمة 
وألغاز،  القارئ يف متاىات اليت ذبعلالروح ادلنطقية،في أوؿ األمر كتبهمغلبت على  وقد التعبَت الفٍت البديع، والتأليف العلمي الرفيع، 

جيبل بعد دبواصلة اجلهد والدراسة والفحص والتمحيص ذلك و ، راسخااصحيحا علم مث تطور وأصبح، صبودو ، وربيز وقضايامنطقية فلسفية
 .وتأسيس، إىل هتذيب وتطوير،وصبع ،جيل، من إبداع 

فلم  ،بببلغتوالناس كلهم اهلل تعاىل ربّدى  ذيالىو ادلعجزة اإلذلية اخلالدة، الكرمي القرآف أمّهها، و و علم الببلغة من أشرؼ علـو األدب 
 يتصّد لئلتياف دبا يوازيو أو يدانيو، واحد من بلغاء العرب و فصحائهم، على الرغم من أّّنم كانوا أكثر من حصى البطحاء، و أوفر عدداً 

أىلو أّف ضو لك، وجعلك من ك عليو، وقيّ علم عّلمك اهلل اخلَت، ودلّ " ا:يف كتابو الصناعتُت ىبلؿ العسكري وأب ، فاؿمن رماؿ الصحراء
هلل تعاىل، أحّق العلـو بالتّعلم، وأوالىا بالتحّفظ ػ بعد ادلعرفة باهلل جّل ثناؤه ػ علم الببلغة، ومعرفة الفصاحة، الذي بو يعرؼ إعجاز كتاب ا

أغفل علم الببلغة، وقد علمنا أف اإلنساف إذا (2)"، ...الناطق باحلق، اذلادي إىل سبيل الّرشد، ادلدلوؿ بو على صدؽ الرسالة وصّحة النبوة
                                                           

(
 .1/369م، 1987لسان العرب، ابن منظور، قدم له: عبدهللا العالٌلً، دار الجٌل، بٌروت ـــ لبنان، دط، (1

(2)
 .7م، ص2008، 1كتاب الصناعتٌن، ألبً هالل العسكري، دار الكتب العلمٌة، ط
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وأخل دبعرفة الفصاحة مل يقع علمو بإعجاز القرآف من جهة ماخصو اهلل بو من حسن التأليف، وبراعة الًتكيب، وما َشَحَنو بو من اإلجياز 
تها إىل غَت ذلك البديع، واالختصار اللطيف، وضمَّنو من احلبلوة، وَجلَّلو من رونق الطبلوة، مع سهولة َكِلِمو وجزالتها، وعذوبتها وسبلس

إىل مواطن اجلماؿ أو القبح يف النصوص، وىو طريق يفتح لنا  علم الببلغة يهديف، من زلاسنو اليت عجز اخللق عنها، وربَتت عقوذلم فيها
 مدارؾ الفهم حيث تتعرى النصوص بو يف بياف مشرؽ واضح.

ؽ السليم يضمحل أو تقل درجتو يف نفوس العرب، حدث ذلك برزت احلاجة إىل وضع علم الببلغة يف الفًتة اليت بدأ فيها الذو  ولقد
عندما اختلط العرب بشعوب األمصار حيث كاف تأثر اللغة العربية بذلك االختبلط أمرًا حتمياً، ومن مث ظهرت احلاجة إىل وضع أصوؿ 

يف القرف الثالث اذلجري، يف  إىل علم، ، من فنالببلغة  وربولت، ذبنب الزلل، أو الوقوع يف اخلطأ وقواعد سبكن طبلب اللغة واألدب من
 حُت برز جلهم يف القروف األربعة التالية.

وىو فعبًل كمسماه مفتاح للعلـو وقسمو  «مفتاح العلـو»من أبرز العلماء يف القرف الثالث حيث ألف كتابو  ىػ(626) وكاف السكاكي
لبياف وادلعاين، وذيلو بالكبلـ عن الفصاحة وأحلق بو بالكبلـ عن القافية ثبلثة أقساـ، األوؿ يف الصرؼ، والثاين يف النحو، والثالث يف ا

اخلطيب ، وتوىل مهمة البحث بعده عب وتفرّ والعروض، والكتاب اشتهر بقسمو الثالث، وقد قعَّد السكاكي وأحسن االستدالؿ وشعّ 
السكاكي من  والقزويٍت فكانا ،فتاح العلـووىو تلخيص القسم الثالث لكتاب م «تلخيص ادلفتاح»ألف كتاب فىػ( 739القزويٍت )

وىو ليس شرحاً  ،وفيو تفصيل «اإليضاح»الثاين أف تلخيصو منت زلدود موجز فألف كتابو عرؼ القزويٍتادلتكلمُت والفبلسفة، مث إنو 
، وطعَّ ر، وبدَّ ؛ ألنو قدـ وأخَّ «جعلتو كالشرح»للتلخيص وإمنا كما قاؿ  مو بتحليبلت اجلرجاين، واستنباطات الزسلشري يف الكشاؼ، ؿ وغَتَّ

وكل .خالفو فيهافوضوعات ادلبعض  أستاذه السكاكي كما استدرؾ علىوضوابط السكاكي، وأضاؼ شيئاً من منطقو وربليبلتو وربديداتو،  
يف استدراكات السعد على كتاب كما  ت طويلة،   ومها زلل دراسا و العناية بالذائقة، ،أيف رلالُت واضعُت، مها العناية بالقاعدةذلك زلصور 

دراسة ربليلية  –علم البياف كتاب ىػ،  و 1422. 1دراسة ببلغية ربليلية. أضبد ىنداوي. مكتبة وىبة. القاىرة. ط –اخلطيب يف ادلطوؿ 
غة عند السكاكي. أضبد مطلوب. الببلكتاب ىػ،  و 1418. 2دلسائل علم البياف. بسيوين عبد الفتاح. دار ادلعامل الثقافية. األحساء. ط

 . ىػ1384. 1دار النهضة. بغداد. ط
ىػ( إىل أف الببلغة مسيت ببلغة ألّنا تنهي ادلعٌت إىل قلب السامع فيفهمو، والببلغة 395ذىب العسكري أبو ىبلؿ احلسن بن عبد اهلل )ت

الببلغة ويرسم معادلها غَت أنو مل يأت بالتعريف  ىػ( أف حيدد466من صفة الكبلـ ال من صفة ادلتكلم. وحاوؿ ابن سناف اخلفاجي )ت
ىػ( بُت ادلصطلحُت؛ 471اجلامع ادلانع، فهو مل يعرؼ الببلغة، وإمنا فّرؽ بينها وبُت الفصاحة. كذلك مل يفّرؽ عبد القاىر اجلرجاين )ت

كن قد اتضحت بعد، وأف ىذه ادلصطلحات مل ألف الفصاحة والببلغة والرباعة والبياف أمور مًتادفة. وىذا يعٍت أف احلدود الدقيقة مل ت
ىػ( منحى عبد القاىر يف فهم كل من الفصاحة والببلغة، فالببلغة عنده: 606تستقل وتأخذ معناىا اخلاص. وقد ضلا الفخر الرازي )ت

ىػ( شاملٌة 637اء الدين بن األثَت )توالببلغة عند ضي(1)بلوغ الرجل بعبارتو ُكْنو ما يف قلبو مع االحًتاز عن اإلجياز ادلخّل واإلطالة ادلملة.
لؤللفاظ وادلعاين، وىي أخصُّ من الفصاحة، فكل كبلـ بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغاً. والببلغة تكوف يف الًتكيب، إذ ال توصف 

 اللفظة ادلفردة بالببلغة.
ىي بلوغ ادلتكلم يف تأدية »ها تعريفاً دقيقاً، فقاؿ: عّرف« مفتاح العلـو»ىػ( الببلغة ووّضح معادلها يف كتابو 626وحينما قسم السكاكي )ت

فهو ّٔذا التعريف يدخل مباحث ما «. ادلعاين حداً لو اختصاص بتوفية خواص الًتاكيب حقها، وإيراد التشبيو وآّاز والكناية على وجهها
سُت الكبلـ، وىي ليست من مرجعي الببلغة. أما يعرؼ بعلم ادلعاين وعلم البياف، وخيرج مباحث البديع ألنو يف نظره وجوه يؤتى ّٔا لتح

فيفرؽ بُت ببلغة الكبلـ وببلغة ادلتكلم، وعن األوىل يقوؿ:  ىػ( وىو آخر من وقف عند الببلغة من ادلتأخرين،739اخلطيب القزويٍت )ت
تفاوتة: فمقاـ التنكَت يباين مقاـ وأما ببلغة الكبلـ فهي مطابقتو دلقتضى احلاؿ مع فصاحتو، ومقتضى احلاؿ سلتلف، ومقامات الكبلـ م»

التعريف.. وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغيب، وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقاـ، وتطبيق الكبلـ على مقتضى احلاؿ ىو الذي 
إىل ثبلثة أقساـ وقسم القزويٍت الببلغة  (2)«.أما ببلغة ادلتكلم فهي ملكة يقتدر ّٔا على تأليف كبلـ بليغ يسميو عبد القاىر النظم]ر[

 مستندًا إىل السكاكي. فكاف ما حيًتز بو عن اخلطأ علم ادلعاين، وما حيًتز بو عن التعقيد ادلعنوي علم البياف، وما يعرؼ بو وجوه ربسُت
 الكبلـ بعد رعاية مقتضى احلاؿ وفصاحة علم البديع، وظل ىذا التعريف شائعاً، وذلك التقسيم سائداً، وأصبح مصطلح 

                                                           
(1)

 .58م،ص 1980، 1انظر: أسالٌب بالغٌة، أحمد مطلوب الرفاعً، وكالة المطبوعات، الكوٌت، ط
(2)

 .34أ1م، 2005، 17بغٌة اإلٌضاح لتلخٌص المفتاح فً علوم البالغة، عبد المتعال الصعٌدي، مكتبة اآلداب، ط
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يضم الفصاحة وعلم ادلعاين وعلم البياف وعلم البديع، حىت بداية عصر النهضة العربية احلديثة، فظهرت زلاوالت التجديد يف  الببلغة
ٌت الدراسات األدبية والنقدية والببلغية، كما سيأيت. وىكذا يبدو من تعريفات القدماء أف الببلغة ىي حسن البياف، وقوة التأثَت، وىي دبع

عٌت واضحًا بعبارة فصيحة مشرقة ذلا يف النفس أثر خبّلب مع مبلءمة كل كبلـ للسياؽ الذي يرد فيو، واألشخاص الذين آخر: تأدية ادل
خُياطَبوف. فإذا ما أصاب الكبلـ معناه بوضوح وسبلمة مع خلّوه من التكلف والفضوؿ، ومراعاتو مقتضى احلاؿ، فهو البليغ. وىذا يعٍت أف 

ٌت. ويظل مصطلح الببلغة مرادفاً البياف أي الظهور والوضوح حىت بدء عصر التأليف ادلتخصص يف الببلغة والنقد الببلغة شاملة للفظ وادلع
 األديب يف القرف الرابع اذلجري.

وليس من شك يف أف تطور داللة مصطلح الببلغة إىل أف استقر يف البحث الببلغي ادلتأخر، كما سبق إمنا ىو نتيجة طبيعية ومنطقية 
إليو  ل مّر ّٔا، بدأ منذ بواكَت النقد وادلبلحظات الببلغية غَت ادلعللة يف العصر اجلاىلي، إذ ُفطر الشعراء على األداء البليغ، أو ىدهتمدلراح

سبلئقهم، وألفتو ألسنتهم وآذاّنم، وكانت أحكامهم خالية من التعليل، وذلا مظاىر عدة. أما يف العصر اإلسبلمي فكاف القرآف حّجة 
، ة ترؾ أثراً قوياً يف نفوس العرب آنذاؾ، بسمو بيانو، وروعة أسلوبو، وحاروا يف تعليل أثره يف نفوسهم، وىم أىل اللغة وأرباب الببلغةببلغي

وقد ربداىم القرآف الكرمي أف يأتوا بسورة من مثلو أو أقل من ذلك، فعجزوا عن رلاراتو، ألنو كتاب اهلل ادلعجز، نزؿ على نبّيو 
 .هرت فيما بعد دراسات زبصصت يف حبث قضايا إعجاز القرآف وببلغتو ونظموفظ ،األمُت

ىػ( 180ظهرت دراسات ومصنفات كثَتة تناولت مبحث الببلغة يف معرض احلديث عن األدب واللغة، من أمهها كتاب سيبويو )ت 
ىػ( والبياف والتبيُت، واحليواف 216ؤلصمعي )تىػ( وفحولة الشعراء ل211ىػ( ورلاز القرآف أليب عبيدة )ت207ومعاين القرآف للفرّاء )ت

ىػ( والكامل ورسالة الببلغة للمربد، ومل تكن كتب ىذه ادلرحلة 276ىػ( والشعر والشعراء وأدب الكاتب البن قتيبة )ت255للجاحظ )ت
قرف الثالث حُت وضع ابن ادلعتز سلصَّصة للبحث الببلغي، وال متعمقة يف تأصيلو، وإمنا ىي مرحلة سبهيد للتأليف الذي بدأ يف أواخر ال

ذاىباً إىل أف البديع ليس من اخًتاع الشعراء « ادلخًتع»أو « اجلميل»أو « اجلديد»ويقصد بادلصطلح « البديع»ىػ( كتابو 296العباسي )ت
كاف ىذا الكتاب القّيم احملدثُت يف العصر العباسي، وإمنا ىو قدمي موجود يف الشعر اجلاىلي واإلسبلمي ويف القرآف واحلديث الشريف، ف

البن « كعيار الشعر»أوؿ مؤلف يف الببلغة صبع فنوّنا، وحلل بعض صباليات التشكيل الببلغي يف الشعر. مث تتالت الدراسات النقدية 
 الوساطة بُت ادلتنيب»ىػ( و371لآلمدي )ت« ادلوازنة بُت الطائيُت»ىػ( و337لقدامة بن جعفر )ت« نقد الشعر»ىػ( و322طباطبا )ت

البن « العمدة»البن سناف اخلفاجي، و« سر الفصاحة»للعسكري، و« الصناعتُت»ىػ( وكتاب 392للقاضي اجلرجاين )ت« وخصومو
 (1)ىػ(.456رشيق القَتواين )ت

أما عصر النضج وازدىار الدراسات فيتمثل دبؤلفات عبد القاىر اجلرجاين دالئل اإلعجاز، وأسرار الببلغة، والكّشاؼ للزسلشري 
 ىػ(، فقد وضع عبد القاىر أصوؿ نظرية النظم، فكانت نظرية أدبية متكاملة، نتج منها منهج لغوي ربليلي وذلك يف كتابو دالئل 538)ت

اً يف علم اإلعجاز، وفيو اذبو ضلو التقنُت وربديد ادلعامل الذوقية ووضع مباحث علم ادلعاين. أما يف أسرار الببلغة فكاف لو نظرة متكاملة تقريب
بعلمي ادلعاين والبياف   ياف. وكانت علـو الببلغة واضحة سباـ الوضوح يف ذىن الزسلشري، فمضى يطبقها على آي الذكر احلكيم مهتماً الب

الببلغة »شوقي ضيف يف كتابو   خاصة لتشابكهما يف دالالت األلفاظ والًتاكيب، ويف أسرار اإلعجاز القرآين ولطائفو الدقيقة، كما يقوؿ
 «.تطور وتاريخ

ه كانت آيات القرآف الكرمي الشاىد الببلغي الرفيع، كما كاف ما فيها من روعة وصباؿ وتأثَت مدعاة إىل التأليف يف غريبو ومعانيو وأسرار 
ورلازه وإعجازه، وكاف دلسألة اإلعجاز أثر كبَت يف تطور الدراسات الببلغية والنقدية، وخاصة على أيدي أعبلـ علم الكبلـ من ادلعتزلة 

، غَتىم، أولئك الذين كانوا أوؿ من حبث اإلعجاز، فتسلحوا دبناىج عقلية، وُعرفوا بقوة البياف، وحسن الرأي، ونفاذ البصَتة وقوة احلّجةو 
شلثبًل لرأي أىل السنة، ردًا على تيارات ادلتكلمُت وآرائهم يف تفسَت اإلعجاز، « تأويل مشكل القرآف»وضع ابن قتيبة الدينوري كتابو 

، أما جوانب اإلعجاز فتتعلق بأمور ىي: النظم دبعٍت سبك ونظمهمفالقرآف يف نظره معجز بنظمو ومسو تأليفو عن سائر كبلـ العرب 
ها إىل بعض يف تأليف دقيق بينها وبُت ادلعاين، والنظم ادلوسيقي ويشمل اإليقاع الداخلي يف اآليات، وما صبعو من األلفاظ وضم بعض

صفات تفوؽ كل أثر بياين للعرب، ودبا صبع من ادلعاين وضروب العلم، وما صبع من دالئل األلوىية ومظاىرىا، ودلا لو من أثر نفسي يثَت 
وقد شهد القرناف الرابع واخلامس اذلجرياف مرحلة خصبة وغنية يف تأريخ الدراسات الببلغية ، هز القلوبالوجداف عن طريق الشعور، وي

للقرآف الكرمي ففيهما نضجت نظريات العلماء يف طبيعة اإلعجاز، وربددت اذباىاهتم ومنازعهم يف الكشف عن أسراره. يف ىذه ادلرحلة 
                                                           

(1)
 .15م، ص2006، 6انظر: الموجز فً تارٌخ البالغة، د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بٌروت ــ لبنان، ط
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ىػ( 403ىػ( والباقبلين زلمد بن الطيب )ت388ىػ( واخلطّايب ضبد بن زلمد )ت386تظهر جهود كل من الرماين علي بن عيسى )ت
 ىػ( وعبد القاىر اجلرجاين.415والقاضي عبد اجلبار بن أضبد اذلمذاين )ت

غة ىػ( إىل أف الببلغة مسيت ببلغة ألّنا تنهي ادلعٌت إىل قلب السامع فيفهمو، والببل395ذىب العسكري أبو ىبلؿ احلسن بن عبد اهلل )ت
ىػ( أف حيدد الببلغة ويرسم معادلها غَت أنو مل يأت بالتعريف 466من صفة الكبلـ ال من صفة ادلتكلم. وحاوؿ ابن سناف اخلفاجي )ت

ىػ( بُت ادلصطلحُت؛ 471اجلامع ادلانع، فهو مل يعرؼ الببلغة، وإمنا فّرؽ بينها وبُت الفصاحة. كذلك مل يفّرؽ عبد القاىر اجلرجاين )ت
احة والببلغة والرباعة والبياف أمور مًتادفة. وىذا يعٍت أف احلدود الدقيقة مل تكن قد اتضحت بعد، وأف ىذه ادلصطلحات مل ألف الفص

ىػ( منحى عبد القاىر يف فهم كل من الفصاحة والببلغة، فالببلغة عنده: 606تستقل وتأخذ معناىا اخلاص. وقد ضلا الفخر الرازي )ت
ىػ( شاملٌة 637ما يف قلبو مع االحًتاز عن اإلجياز ادلخّل واإلطالة ادلملة. والببلغة عند ضياء الدين بن األثَت )ت بلوغ الرجل بعبارتو ُكْنو

لؤللفاظ وادلعاين، وىي أخصُّ من الفصاحة، فكل كبلـ بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغاً. والببلغة تكوف يف الًتكيب، إذ ال توصف 
 اللفظة ادلفردة بالببلغة.

فهـو ادلصطلح الببلغي مل يًتسخ إال منذ عهد السكاكي، إذ قسم الببلغة إىل علومها الثبلثة، وحددت رلاالهتا ومباحثها، بعد أف  م إف
البحث يف كاف البديع أو البياف أو الفصاحة كلها مًتادفات تعٍت أمراً واحداً. وقد بدأ االىتماـ ّٔذه ادلسائل منذ صدر اإلسبلـ مروراً بتأثَت 

ب القرآف، إىل عصر التأليف العاـ مث ادلتخصص، حُت صارت الببلغة عند اخلطيب القزويٍت ومن تبعو من الببلغيُت زلصورة يف علـو أسلو 
، وقسمت زلسناتو إىل معنوية ولفظية. مث أطلق عليها علم البديع، ىذه وتذوقوادلعاين والبياف، والبديع الذي كاف وجوىًا لتحسُت الكبلـ 

ىو تتّبع خواص تراكيب الكبلـ يف اإلفادة، وما يتصل ّٔا من "فو السكاكي يف )ادلفتاح( بقولو:ختصار:علم ادلعاين: عرّ العلـو ىي با
وىوالعلم الذي يتناوؿ أحواؿ اجلملة (1)"الكبلـ على ما يقتضي احلاؿ ذكرهاالستحساف وغَته، ليحًتز بالوقوؼ عليها عن اخلطأ يف تطبيق 

واإلنشاء، وأسلوب القصر، والفصل والوصل، واإلجياز واإلطناب وادلساواة، وأحواؿ أجزاء اجلملة: أي ادلسند من حيث: اإلسناد اخلربي 
 وادلسند إليو، ومتعلقات الفصل كالتعريف والتنكَت، واحلذؼ والذكر، والتقدمي والتأخَت، واإلظهار واإلضمار.. وغَت ذلك شلا اصطلح عليو

بقة دلقتضى احلاؿ، أي إنو يبحث يف بناء اجلملة: صوغها، اختيار أجزائها، عبلقة اجلمل ادلتتابعة مباحث علم ادلعاين،وكيف تأيت مطا
رس بعضها ببعض، اختيار نوع الكبلـ ادلبلئم دلقتضى حاؿ ادلخاطب: خرباً أو إنشاء أو إجيازاً أو إطنابًا أو مساواة.. فإذا كاف النحوي يد

متناع، أي من حيث احلكم وإمكاف االستعماؿ، فإف الببلغي يدرس األسرار الكامنة وراء ىذه ىذه األحواؿ من حيث اجلواز والوجوب واال
 ك ادلعٌت إىل معٌت آخر. وىذا أحداألحواؿ، أي يهتم دبعٌت ادلعٌت كما مساه عبد القاىر، أي أف ينقل من اللفظ معٌت، مث يفضي بك ذل

طرؽ سلتلفة يف وضوح الداللة علم يعرؼ بو إيراد ادلعٌت الواحد ب"اف: عرفو اخلطيب القزويٍت بأنو: علم البي، فمزايا النمط العايل من الكبلـ
مدعاة للكبلـ يف الدالالت، واحلديث عن شروط داللة االلتزاـ.. وقد قسم القزويٍت البياف كما فعل « بطرؽ سلتلفة». وكاف قولو: (2)"عليو

 السكاكي.
تتناوؿ التشبيو: طبيعتو، أركانو، أنواعو، أقسامو، أغراضو. واحلقيقة وآّاز ادلفرد وادلركب، واالستعارة  وىكذا أضحت موضوعات علم البياف

وأقسامها وعبلقاهتا بآّاز، والفرؽ بُت التشبيو واالستعارة، وأقساـ االستعارة، وخصائصها، ومزاياىا الببلغية، ووظائفها اجلمالية، والكناية 
علم البديع: تفاوتت داللة ، الكناية والتعريض، واجتماع التعريض آّاز والرمز واإلشارة، وببلغة الكناية وسر صباذلاوعبلقاهتا والفرؽ بُت 

  ادلصطلح عند الببلغيُت والنقاد كقدامة والعسكري والقاضي اجلرجاين والباقبلين وعبد القاىر. فالبديع عندىم من فنوف الببلغة ادلختلفة
والتجنيس واحلشو، بل كاف مرادفًا للبياف والفصاحة والببلغة ػ كما أسلفنا ػ إىل أف جاء السكاكي فلم يهتم بو كثَتاً، كاالستعارة والتمثيل 

ىػ( فلخص القسم الثالث من مفتاح العلـو يف كتابو 686ومسّاه وجوه ربسُت الكبلـ ومل يدخلو يف الببلغة. مث جاء بدر الدين بن مالك )ت
وقاؿ عن احملسنات إّنا شلا يكسو الكبلـ حّلة « معرفة توابع الفصاحة»ع على القسم الثالث من الببلغة وعّرفو بأنو وأطلق البدي« ادلصباح»

التزيُت، ويرقيو أعلى درجات التحسُت، ويتفرع منها وجوه كثَتة ُيصار إليها يف باب ربسُت الكبلـ. وقسمها إىل لفظية أو معنوية سلتصة 
تصة بالتزيُت والتحسُت. وىذا تقسيم جديد مل يؤلف عند السكاكي أو غَته من الببلغيُت وتابعو اخلطيب القزويٍت باإلفهاـ والتبيُت، أو سل

تطبيقو  علم يعرؼ بو وجوه ربسُت الكبلـ بعد رعاية"سُت وتزيُت، وعّرفو بأنو ففصل البديع عن علمي الببلغة ونظر إليو بوصفو علم رب
، وجعل ىذه احملسنات نوعُت:زلسنات لفظية: يكوف التحسُت فيها راجعًا إىل اللفظ أواًل ويتبعو ربسُت (3)"على مقتضى احلاؿ وفصاحتو

                                                           
(1)

 .1/34ق، بغٌة اإلٌضاح لتلخٌص المفتاح فً علوم البالغة، مصدر ساب
(2)

 .1/201م، 1998اإلٌضاح فً علوم البالغة، الخطٌب القزوٌنً، تحقٌق: الشٌخ بهٌج غزاوي، دار إحٌاء علوم الدٌن، بٌروت ــ لبنان، 
(3)

 .1/16اإلٌضاح فً علوم البالغة، مصدر سابق، 
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ىا  ادلعٌت ثانيًا أو بالَعرض فتشمل: السجع ولزـو ما ال يلـز واجلناس ورد األعجاز على الصدور، وبراعة االستهبلؿ والسرقات الشعرية وغَت 
معنوية: وىي اليت يكوف التحسُت فيها راجعًا إىل ادلعٌت أواًل وبالذات، ويتبعو ربسُت اللفظ ثانياً  زلسنات، و كادلوازنة والتشريع والقلب

لة وبالعرض وتشمل: الطباؽ وادلقابلة ومراعاة النظَت وائتبلؼ اللفظ مع ادلعٌت، واإلبداع وادلبالغة واالستطراد وادلذىب الكبلمي وادلشاك
بو الذـ وعكسو، واللف والنشر وصحة األقساـ واجلمع والتفريق والتقسيم واالستقصاء والتوجيو، وذباىل العارؼ وتأكيد ادلدح دبا يش

 والتورية واالستخداـ، وادلزاوجة وحسن التعليل، والتجريد واالستدراج، واإلدماج واذلزؿ الذي يراد بو اجلد واالطراد.
لكوا يف صبعها مسالك التكلف والتبلعب باأللفاظ، ووجهوا مههم إىل رّص ومنذ القرف السابع للهجرة بالغ صباعة يف صبع ألواف البديع، وس

، ألوانو ضاربُت صفحًا عما ينبغي أف يُراعى يف الشعر من مقتضيات الذوؽ والفن وخصوصية اإلبداع، وادلواءمة بُت النغم والتجربة الشعرية
ت منها على لوف أو أكثر من ألواف البديع سبثيبًل فقط، أو مضموماً ومسوا تلك القصائد بالبديعيات، وعّرفوىا بأّنا: قصائد اشتمل كل بي

عيات إليو التزاـ التورية بامسو. فهي منظومات يف البديع تشبو ألفية ابن مالك يف النحو أو الشاطبية يف القراءات. وأشهر من أّلف يف البدي
ىػ( وابن جابر األندلسي )معاصر 750ي الدين احللي )تىػ( وصف670حبسب التسلسل التارخيي األربلي الشاعر ادلصري الصويف )ت

ىػ( واستمرت بعدئذ فكانت بديعية عائشة الباعونية الدمشقية 837ىػ( وابن حجة احلموي )ت789احللي( وعز الدين ادلوصلي )ت
ادلصري ىػ( وزلمود صفوت الساعايت 1143ىػ( وعبد الغٍت النابلسي )ت1117ىػ( وابن معصـو احلسيٍت ادلدين )ت922)ت
 ىػ( وغَتىم.1298)ت

جرى يف العصر احلديث جداؿ ونقاش حوؿ الببلغة العربية: أصالتها، ومصطلحها، وتأثرىا بالفلسفة وادلنطق، وادلثاقفة ومناىج دراستها 
رلاالهتا، وما  ألضبد الشايب أوؿ زلاولة إجيابية يف سبيل بعث الببلغة العربية األصيلة والبحث عن« األسلوب»ػ وكاف كتاب ، وتدريسها

ـ( بيانُت 1940الذي أصدره سنة )« أصوؿ النقد األديب»ديكن أف تتسع لو وما ال ينبغي أف ذباوزه. وقد كاف ىذا الكتاب وكتابو اآلخر 
عن ضرورة النهوض لتحويل درس الببلغة إىل نقد أديب، واستطاع الشايب أف يثَت عدة قضايا صبالية عن الذوؽ واجلماؿ واإلحساس 

إف الببلغة ليست أمرًا مستقبًل عن اللغة، بل ىي األمر الذي يساعد اللغة على أداء وظيفتها، أعٍت اإلعراب عما ، ايل )االستاطيقي(اجلم
يف النفس. وإف الببلغة قد اختلطت بالنقد من حيث ادلوضوع أواًل. فالنص األديب شركة بينهما، لكنهما خيتلفاف من حيث ادلعاجلة: 

ٌت بالصلة بُت العمل الفٍت وصاحبو، وال بالقيم العقلية والعاطفية يف النص، فهي تُعٌت باألسلوب وخصائصو وما فيو من صور فالببلغة ال تُع
ببلغية، إّنا تصور للناشئة قواعد األدب التعبَتية حىت حيسنوا إنشاءىم األديب، فتصف وتعلم، على حُت حيلل النقد الظواىر الواضحة 

ويتعرض لصلة بصاحبو، وحيكم على قيمتو ومنزلتو، وحياوؿ أف يقدر درجتو الفنية تقديرًا موضوعيًا دقيقاً. وإذا كاف وادلستًتة يف العمل، 
النقد النقد أقرب إىل الفن منو إىل العلم البحت، فإف الببلغة أقرب ما تكوف منها إىل العلم، ألّنا تستند إىل قواعد وقوانُت، إىل جانب أف 

إجياد الببلغة، فادلبلحظات النقدية واألحكاـ ادلختلفة على األدب أفادت الببلغيُت فأحالوىا قوانُت وقواعد كانت من أىم العوامل يف 
 خصبة ذوقية نّصية حىت القرف اخلامس مث ربولت إىل جافة عقيمة فيما بعد.

ىل عنصري الذوؽ واجلماؿ، فإف الببلغة ترشدنا إىل وإذا كاف النقد يضع لنا ادلقاييس العامة ادلستندة إىل نتائج العلـو اإلنسانية إضافة إ
الوسائل اليت ذبعل كبلمنا نافعًا مؤثرًا مؤصبًل على قواعد عامة مستقاة من النصوص ألّنا تعٌت باألسلوب وترسم خطة األداء، يف حُت 

قد كاف لنشأهتا يف ظل دراسات اإلعجاز أثر  يتناوؿ النقد ادلعاين واألساليب، أي عناصر العمل الفٍت متحدة. فالببلغة والنقد شلتزجاف، و 
يف  كبَت يف إضفاء النزعة الدينية على مباحثها. إف الببلغة ىي البحث األسلويب يف النقد إّنا تعلّْم صناعة األدب واألداء الرفيع، وتسهم

إذ تشكل اجلانب ادلوضوعي يف عملية  تكوين الذوؽ األديب، وتبّصر بالصفات اليت تكسب النص مسّواً ورفعة، أو تورثو الضعف والتخلف،
النقد حُت تلفت نظر الناقد إىل أدوات األديب ووسائلو.بناء على ذلك كلو، أليست الببلغة ىي الدرس الذي يعّلم األحسن واألكمل من 

 صانع والناقد؟الكبلـ، حُت تفهم كما فهمها ادلتقدموف، فتتسع دائرة حبثها لكل ما تشملو طبيعة الفن القويل وعمل الفناف ال
 

 السكاكي وآثـــــــاره
ادلعروؼ  اخلوارزميأبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن زلمد بن علي قاؿ د. عمر فروخ يف تاريخ األدب العريب: ىو سراج الدين أو بكر 

، وقاؿ  (1)بالسكاكي ، فصار بارعا يف علـو شىت، وقامت شهرتو على كتابو مفتاح العلـو بدأ حياتو العملية سكاكا مث مالت نفسو إىل العلـو
ادلعادف ، وخاصة  عىػ ويظهر أف أسرتو كانت ربًتؼ صن555ىو أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر السكاكي ، ولد يف خوارـز سنة الزركلي: 

                                                           
(1)

 .3/484م،2006، 7بٌروت ــ لبنان، ط 3انظر: تارٌخ األدب العربً، د. عمر فروخ، دار العلم للمالٌٌن،
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السكة وىي حديدة منقوشة  علقب السكاكي وردبا كانت تعٌت بصنيت تفلح ّٔا األرض ، ومن مث شاع ذلا السكك ، وىي احملاريث ال
وقد أصبع ادلًتصبوف لو على أنو ظل إىل ّناية العقد الثالث من حياتو يعٌت بصناعة ادلعادف حىت وقر يف قلبو أف خيلص  تضرب ّٔا الدراىم

أما شيوخو فقد ذكرت كتب الًتاجم أنو تتلمذ على يد سديد الدين اخلياطي  ؿ أف يلتهمو التهاماً للعلم ويتفرغ لو ، وإذا ىو يكب عليو حياو 
، وابن صاعد احلارثي وزلمد بن عبد الكرمي الًتكستاين وىم صبيعا من فقهاء ادلذىب احلنفي ، وأشاد يف مباحثو الببلغية بأستاذه احلاسبي 

أنو كاف يشتهر يف عصره شهرة واسعة ، حىت إف ياقوت احلموي ليقوؿ عنو فقيو متكلم متفنن  ولو مصنفات سلتلفة ، أمهها ادلفتاح ، ويظهر
تويف خبوارـز سنة ست وعشرين وستمائة للهجرة رضبو اهلل رضبة  وفاتو يف علـو شىت ، وىو أحد أفاضل العصر الذين سارت بذكرىم الركباف

منصف يف أف أبا يعقوب كاف رجبل قادر العقل حاد الذىن واسع الثقافة متضلعا يف علـو  ال دياريو  واسعةأثر السكاكي يف الببلغة العربية
يف  ادلسائلشىت ، وقد كانت مباحث الببلغة تدرس قبلو ، وكأّنا جذاذات من الورؽ يف كل قطعة منها مسألة ، وخيتلف ترتيب ىذه 

ا يد تنظم وتنسق ، وىذا واضح فيما كتبو اإلماـ عبد القاىر ، وفيما الكتب الببلغية كما خيتلف ترتيب ىذه اجلذاذات قبل أف سبتد ضلوى
از نثره الزسلشري يف كشافو ، نعم كاف ىناؾ إحساس بأواصر قوية بُت الفنوف ادلتصلة بدراسة الصورة البيانية ، فكاف جيمع التشبيو مع آّ

فتختلط ادلسائل كما ىو احلاؿ يف كتاب دالئل اإلعجازوكاف ذكر والكناية يف نظاـ واحد إال أف ىذا كاف إحساسًا غائمًا ، وقد يتخلف 
اف من الزسلشري لعلمي ادلعاين والبياف ، إشارة بينة إىل سبييز ىذه ادلسائل وتصنيفها يف ىذين العلمُت ، وإف كاف ذلك مل يتم على يديو ، وك

، فكاف ىو أوؿ من فعل ذلك  ينًا ، وأف سبيز سبييزًا كاشفاً باخلَت كما يرى السكاكي، أف تضبط مسائل ىذين العلمُت وأف ربدد ربديدا 
فذ عادلٌ ، فهو أحد أئمة العربية يف عصره، فحدد أبواب علم ادلعاين وحصرىا وحدد أبواب علم البياف وحصرىا فأمت بذلك ما بدأ الزسلشري

رسالة يف ، و مفتاح العلـو ة يف اللغة واألدب منها:لو مصنفات عد  (1)،يف النحو والتصريف وادلعاين والبياف والعروض والشعر وغَت ذلك
قاؿ ابن فضل اهلل يف ادلسالك: ذو علـو سعى إليها فحّصل طرائقها، وحفر ربت جناحو .  قاؿ السيوطي: " ومصحف الزىرة، علم ادلناظرة

بعنانو، ويـز السيف ونصلو لفضل كلو يُـز طوابقها، واىتز للمعاين اىتزاز الغصن البارح، ولّز من تقدمو يف الزماف لّز اجلذَع؛ فأضحى ا
عبلمة إماـ يف العربية وادلعاين والبياف واألدب والعروض والشعر، متكلم فقيو متفنن يف علـو شىت، وقاؿ عنو ياقوت احلموي: "  (2)بسنانو"

حبسن التبويب، ودقة الًتتيب، فأتى  عن أسبلفو وقد سبيز السكاكي يف مفتاحو   (3).لركباف"وىو أحد أفاضل العصر الذين سارت بذكرىم ا
وفصاحة وببلغة  كتابو يف ثبلثة أقساـ: األوؿ منها للصرؼ، والثاين للنحو والثالث للببلغة بعلومها الثبلثة، وما يلحق ّٔا من قافية وعروض

ح العلـو بالتعقيد وكثرة احلدود وقد اتسم كتاب مفتا  ،، وىي كلها علـو حيتاج إليها كل دارس لعلـو العربية يف الببلغة والنقدوزلسنات
سار يف دراسة ىذا الفن على منهج علمي يتخذ من الفلسفة فقد "  والتقسيم والتفريع ومع ذلك فقد سار العلماء على ّنجو من بعده

 (4)مات"وادلنطق وعلم الكبلـ أساساً يبٍت عليو التعريفات والتقسي
لثالث الذي تناوؿ السكاكي فيو علم ادلعاين والبياف وجعلهما حّدًا للببلغة، مث جعل وقد اكتسب كتابو ادلفتاح شهرتو من قسمو ا       

خلرب البديع تابعًا ذلما  ففي علم ادلعاين قسم الكبلـ إىل خرب وطلب، وجعل الطلب شامبًل لبلستفهاـ والتمٍت واألمر والنهي والنداء  أما ا
يو  والفصل والوصل واإلجياز واإلطناب مث انتقل إىل علم البياف ومل يُدخل التشبيو ضمنو؛ فقد تناوؿ فيو اإلسناد اخلربي وادلسند وادلسند إل

ستعارة ألف داللتو ػ عنده ػ وضعية، وإمنا علل دراستو يف ىذا اجلزء بأف االستعارة مبنية على التشبيو، وقد تِبع الرازي يف ذلك، مث تناوؿ اال
 وآّاز وقسمهما.

لى عكس عبدالقاىر، أما عن منهجو يف كتابو فقد الحظ الدكتور أضبد مطلوب أف السكاكي يكثر من االستشهاد بآيات القرآف ع       
وقد أكثر من االستشهاد بالقرآف الكرمي، وىذا أمر طبيعي ألنو يريد أف يظهر ما يف آيات الكتاب من روعة وإبداع يقوؿ يف ذلك: "

ومن الظواىر ادلتعلقة ّٔذا ادلوضوع؛ أف السكاكي يقتصر يف  (5)، ويأيت الشعر يف الدرجة الثانية"لعرب مسحورينوببلغة، وقف أمامها ا
كاف من أثر اىتمامو بالشكل أف قلل الشواىد، وبًت كثَتًا من الدكتور أضبد مطلوب يقوؿ عنو: " اآليات على موضع الشاىد ماجعل

قطع السكاكي منها القارئ شيئاً، إال إذا كاف حافظًا للشعر، أو رجع إىل مظاّنا يكمل مااألبيات الشعرية، فأصبحت مسخًا اليفهم 
 (6)منها..."

                                                           
(1)

 .3/488انظر: تارٌخ األدب العربً، د. عمر فروخ، مصدر سابق، 
(2)

 .2/364بغٌة الوعاة فً طبقات اللغوٌٌن والنحاة، جالل الدٌن السٌوطً، نحقٌق: محمد أبو الفضل إبراهٌم، المكتبة العصرٌة، صٌدا ــ لبنان، 
(3)

 .2846/ 6م، 1993، 1، دار الغرب اإلسالمً، بٌروت ــ لبنان، طمعجم األدباء، ٌاقوت الحموي، نحقٌق: إحسان عباس
(4)

.288ــ 287م، ص 1995، 9البالغة تارٌخ وتطور،د شوقً ضٌف، دار المعارف، القاهرة، ط  
 (5)

 .83أسالٌب بالغٌة، مرجع سابق، ص
(6)

 .83أسالٌب بالغٌة، مرجع سابق، ص 
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وكاف منهجو خيتلف عن منهج عبد القاىر الواضح، فقد أوضح يف مقدمتو أف مراده كاف صبع كبلـ السابقُت، وسبييزه واختيار ادلناسب       
 التمييز البعض عن البعض ميزت ما بعد إال ىذا كتايب ذلك صبيع ضمنت ومافتاحو: "مة ممنو، وتلخيصو، يقوؿ السكاكي يف مقد

 (1)"ادلقاـ مقتضى حسب على الكبلـ ادلناسب،وخلصت
ويكفي القوؿ إف اجلرجاين  ،بعد اطبلعو على أعماؿ أسبلفو أمثاؿ اجلاحظ وقدامة بن جعفروقد صنف السكاكي كتابو ادلفتاح       

، ىو األساس الذي أرسى عليو السكاكي قواعد القسم الثالث من كتابو مفتاح العلـو يف الببلغة (الدالئل)و  (األسرار)بكتابيو ىػ( 471)
ىل فقد كانا غَت ملخصُت وال تامي الًتتيب، فهما مثل درٍّ متناثر، كَنزه صاحبو لينظم منو عقدًا عند تآخيو، فانربى السكاكي اخلوارزمي إ

كتابو العجيب ادلسمى مفتاح العلـو يف علـو العربية وأودع القسم الثالث منو الذي ىو ادلقصود من التأليف مسائل نظم تلك الدرر فألف  
على كتايب اجلرجاين  (ىػ 606)بعد االستفادة من التلخيص الذي وضعو الرازي  الببلغة دوّنا على طريقة علمية صاحلة للتدريس والضبط،

، ومن مسائل الكشاؼ يف تفسَت القرآف للزسلشري، فأصبح «اإلعجاز من أسرار الببلغة ودالئل اإلعجاز ّناية اإلجياز ودراية»وادلسمى 
 .لتأليفهم وشروحهم  وصار الكتاب زلوراً عمدة الطالبُت ذلذا العلم وتتابع األدباء بعده يف التأليف يف ىذا العلم اجلليل، 

لعلمي الببلغة: ادلعاين والبياف وما أحلقو ّٔما من الفصاحة ادلعنوية واللفظية   وبذلك يتم تلخيص السكاكييقوؿ شوقي ضيف عن ادلفتاح: 
عمد إليو من وضع احلدود واألقساـ ادلتشعبة  وما يتبعهما من احملسنات البديعية، وىو تلخيص أشاع فيو كثَتاً من العسر وااللتواء، بسبب ما

ىر والزسلشري علمي ادلعاين والبياف، ولكن بعد أف أخبلمها من ربليبلهتما ادلمتعة ... وحقاً استطاع السكاكي أف يسّوي من نظرات عبدالقا
البارعة للنصوص األدبية، وبعد أف سوى قواعدمها تسوية منطقية عويصة، حىت ليصبح ادلنطق وأيضًا الفلسفة جزءًا منهما ال يتجزأ، وحىت 

ارح يضيف من أصباغ ادلنطق والفلسفة وعلم الكبلـ ماسبده بو ثقافتو، وكاف ليحتاج كتابو يف ىذا القسم إىل الشرح تلو الشرح ... وكل ش
هتا ذلك كلو إيذاناً بتحجر الببلغة وصبودىا صبوداً شديداً، إذ ترسبت يف قواعد وقوالب جافة، وغدا من العسَت أف تعود إليها حيويتها ونضر 

فإذا عرفنا أف  السكاكي كاف متأثرًا بثقافتو  النحوية وادلنطقية والكبلمية، "رؾ عن منهج السكاكي يف ادلفتاح: يقوؿ مازف ادلبا  (2)القددية
، عرفنا سبب طغياف القوالب واحلدود على علـو الببلغة، وعرفنا سبب التعقيد الذي  وعرفنا أنو صبغ الببلغة يف كتابو بصبغة ىذه العلـو

 (3)ّٔا عنده وعند من قلده وحذا حذوه"أصا
وىكذا تراه يسَت قدماً يف حشو كتابو بادلصطلحات ادلنطقية، فيذكر األلواف والطعـو والروائح واحلواس ومقارىا، والوىم "يقوؿ أضبد ادلراغي: 

واختبلؼ اآلراء يف ذلك، ومع كل ىذا فقد كاف قلمو أثارة من األسلوب  احلقيقيواخلياؿ واحلس ادلشًتؾ والوجداف، والكبلـ على الفاعل 
على الرغم شلا اهتم بو بأنو وراء صبود الببلغةالعربية وعقم - السكاكيف(4)بقو من ادلؤلفُت يف علـو الفصاحة"األديب الذي درج عليو من س

نتمكن من التعامل مع  كية ماسة إليها اآلف، لفهمها واستيعأّا  حاج يفضلن  اليتتناوؿ كثَتًا من القضايا األسلوبية ادلهمة -مباحثها
ماقاـ بو من تصنيف وتقسيم دلباحث الببلغة   وأفّ  ،أصيل عريبالنصوص األدبية احلديثة، والكشف عن قيمها األسلوبية والببلغية دبنهج 

الضبط  ن تداخل مباحثها وتفرقها وحاجتها إىلم مرحلة كانت تعاين يفكاف ضرورة علمية ومنهجية اقتضتها ظروؼ الببلغة العربية 
 . حد سواء ىعل والنقدي الببلغيشبارىا ادلرجوة يف الدرس  والًتتيب، وتلك خطوة مهمة إلصباغ الببلغة العربية بصبغة علمية ومنهجية، تؤيت

ة، وارتباط القيم الببلغية واألسلوبية ، ومراعاة مقتضى احلاؿ، وتباين ادلقامات فياستدعاء صور كبلمية معيناللغويوؿ دإف قضايا الع
، ومن األسلوبياللساينادلماثلة وادلفارقة للصيغ البديعية وغَتىا، لتشكل رلتمعة أساس البحث  حركيتبالدالالت العقلية ال الوضعية، وانتظاـ 
مفتاح العلـو ليقربنا من قواعد علم األسلوب، وجيعلنا نشعر بنوع من االطمئناف إىل موروثنا  يفمث فإف زلاولة الكشف عنها وذبلياهتا 

وزلاولة للكشف عن ىذه القضايا ، ، وما يزخر بو من قضايا حداثية أصيلة تصلح ألف تشكل نظرية أسلوبية عربية خالصةالببلغي
 .األساسية وغَتىا

باللغة  وىو« الطلسم «ف،التبيا، و لعبد القاىر اجلرجاين وىو شرح لكتاب اجلمل، ب اجلملكتا، و وىو مطبوع ،مفتاح العلـوومن آثاره 
السكاكي(. الشيخ يوسف بن أيب بكر بن زلمد بن علي اخلوارزمي ادللقب )سراج الدين ة،  وتناوؿ رسالة يف علم ادلناظر ،  و الفارسية

( الذي يذكر فيو اثٍت عشر علمًا من علـو العرب، مع أنو مل يكن من العرب أمره حداداً  بادئكاف يف ، و صاحب كتاب ) مفتاح العلـو
رآه  افعمل بيده زلربة صغَتة من حديد، وجعل ذلا قفبلً عجيباً، ومل يزد وزف تلك احملربة وقفلها عن قَتاط واحد، فأىداىا إىل ملك زمانو، ودل

                                                           
(1)

 .6مفتاح العلوم،مصدر سابق، ص
(2)

 .313تارٌخ وتطور، مرجع سابق، ص انظر: البالغة
 (3)

 .111الموجز فً تارٌخ البالغة، مرجع سابق، ص
(4)

 .87م، ص1985، 1علوم البالغة، أحمد مصطفى المراغً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ــ لبنان، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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رجل آخر، فقاـ ادللػػػك ادللك وندماء رللسو الرفيع مل يزيدوا على الًتحيب بالرجل على صنعتو، واتفق أنو كاف واقفًا يف احلضور إذ دخل 
يف نفسو أنو لو كاف من  ففكر السكاكي  .لعلماءا صبلة من إنو فقيل: السكاكي؟ عنو فسأؿ مقامو، يف ووأجلس الرجل، لذلك احًتاماً 

، وكاف إذ ذاؾ قد ذىب  ىذه الطائفة لكاف أبلغ إىل ما يطلبو من الفضل والشرؼ والقبوؿ، وخرج من ساعتو إىل ادلدرسة لتحصيل العلـو
د من فقاؿ لو ادلدرس: لعلك يف سن ال ينفعك فيو التعلم، وأرى ذىنك شلا ال يساعدؾ على أمر التحصيل، فبل ب.من عمره ثبلثوف سنة

االمتحاف، مث أخذ يعلمو ىذه ادلسألة اليت ىي من آراء إمامهم الشافعي، وقاؿ لو: قاؿ الشيخ: جلد الكلب يطهر بالدباغة، وجعل يكرر 
لو ىذه العبارة عليو، مث دلا جاءه من الغد طلب منو أف حيكي درس أمسو الذي لقنو فقاؿ: قاؿ الكلب: جلد الشيخ يطهر بالدباغة، 

أمر التحصيل عشرة أعواـ  اضروف.. وعّلمو األستاذ شيئاً آخر. وىكذا إىل أف مضى من عمر السكاكي يف ذلك التعب يففضحك منو احل
س من نفسو بالكلية، وضاؽ خلقو، فخرج إىل الرباري واجلباؿ، فاتفق أنو كاف يًتدد يوماً يف شعب اجلباؿ، إذ وقع نظره على قليل ئأخر، في

على صخرة صماء، وقد ظهر فيها ثقب من أثر ذلك التقاطر، فاعترب بذلك وقاؿ: ليس قلبك بأقسى من ىذه من ادلاء يتقاطر من فوقو 
عليو  اهلل احلجرة، وال خاطرؾ أصلب منها، حىت ال يتأثر بالتحصيل، ورجع ثانيًا إىل ادلدرسة بعزمو الثابت، وصمم يف األمر إىل أف فتح

 .على كثَت من األماثل واألقراف من العظماء واألعيافوحاز قصب السبق   أبواب العلـو وادلعارؼ،
 

 االستدراكات على السكاكي
وىذا ي وأعلى من شأنو، فقاؿ: "عبد القاىر اجلرجاين ىو مبتكر آّاز العقلػػػػ استدراكات اخلطيب على السكاكي يف آّاز العقلي، 1

فرؽ بُت آّاز  وقد (1)."الضرب من آّاز على حدتو كنز من كنوز الببلغة، ومادة الشاعر ادلفلق، والكاتب البليغ يف اإلبداع واإلحساف
ز الكلمة فإذا وصفنا بآّا ،ضربُت رلاز من طريق اللغة، ورلاز من طريق ادلعٌت وادلعقوؿ ىواعلم أف آّاز عل" اللغوي وآّاز العقلي بقولو :

من طريق اللغة،  ىماجر  ىليس بالسبع ادلعروؼ كاف حكماً أجريناه علاليد رلاز يف النعمة، واألسد رلاز يف اإلنساف، وكل م:اادلفردة كقولنا
بسة بُت غَت ذلك إما تشبيهًا وإما لصلة ومبل ىألنا أردنا أف ادلتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعت لو ابتداء يف اللغة، وأوقعها عل

وذلك ألف األوصاؼ البلحقة  ،وصفنا بآّاز اجلملة من الكبلـ كاف رلازًا من طريق ادلعقوؿ دوف اللغة مانقلها إليو ومانقلها عنو.ومىت
 .(2)"اللغة يصح ردىا إىل للجمل من حيث ىي صبل ال

البياف؛ ألف يرى أف عبلقتو ادلشأّة كما يف باقي أقساـ  ػػػ اجلزء األوؿ من اخلبلؼ: آّاز العقلي عند السكاكي جاء واحداً من مباحث علم
علم البياف، وقد تبعو صاحب ادلصباح، وإلنكاره للمجاز العقلي ونظمو لو يف سلك االستعارة بالكنايةػ كما سنرى يف الصفحات القادمة ، 

ن علم البياف؛ لصدؽ تعريف األوؿ عليهما دوف أما اخلطيب فقد خالف شيخو، ودرس آّاز يف باب علم ادلعاين؛ ألنو أنسب ػ عنده ػ م
إمنا مل نورد الكبلـ يف احلقيقة وآّاز العقليُت يف علم البياف كما فعل السكاكي ومن تبعو لدخولو يف تعريف علم  »الثاين، ويف ذلك يقوؿ: 

 استعارة، بل ىو إسناد غَت حقيقي. ، أي أف آّاز العقلي عند اخلطيب باٍؽ على أصلو وليس(i)«ادلعاين دوف تعريف علم البياف
 لكبلـ ادلفاد بو خبلؼ ما عند ادلتكلم من احلكم فيو لضرب من التأويل، آّاز العقلي عند السكاكي ىو "ا  ػػػ اجلزء الثاين من اخلبلؼ:

ىـز األمَت اجلند، وبٌت الوزير إفادة للخبلؼ ال بوساطة وضع، كقولك: أنبت الربيع البقل، وشفى الطبيب ادلريض، وكسا اخلليفة الكعبة، و 
، فيفهم من قوؿ السكاكي أف آّاز العقلي يتعلق بإثبات احلكم يف اجلملة على خبلؼ ما عند ادلتكلم بطريق التأويل، ففي قولنا (3)ر"القص

اليسند إليو فعل اإلنبات، وإمنا "أنبت الربيع البقل" صلد أف الفعل أنبت أسند إيل الفاعل "الربيع" مع أف ادلتكلم يعلم عن وعي أف الربيع 
 .يسند إىل الفاعل القادر، ولكن دلا كاف الفعل يقع عادة يف زمن الربيع، أصبح إسناده إليو مربراً لوجود العبلقة الزمانية بينهما

علماء الببلغة فقد لقد كاف مفهـو التمثيل عامًا عند القدماء من ، مذىب السكاكي يف تشبيو التمثيل وعبلقتو دبذىب عبدالقاىرػػ 2
، فمن العلماء من اليرى فرقًا بُت التمثيل والتشبيو  أطلقوه على كثَت من الصور البيانية كاالستعارة وآّاز والكناية والتشبيو االصطبلحي

 باباً  وذلذا مفرداً، باباً  ذاذل وجعلوا والتمثيل، التشبيو بُت فرقوا قد البياف علماء وجدت يقوؿ ابن األثَت: "، كابن األثَت والرازي والزسلشري
 خفي كيف أعلم وما بو، مثلتو: يقاؿ كما الشيء ّٔذا الشيء ىذا شبهت: يقاؿ لوضع،ا أصل يف بينهما فرؽ ال واحد شيء ومها مفرداً،

                                                           
(1)

 .87م، ص1992، 1ــ مطبعة المدنً، القاهرة، ط دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجانً، تحقٌق: محمود شاكر أبوفهر، مكتبة الخانجً
(2)

 .88المصدر السابق، ص
(3)

 .286م، ص 2001، 1أسرار البالغة، عبد القاهر الجرجانً، تحقٌق: عبد الحمٌد هنداوي، دار الكتب العلمٌة، بٌروت ــ لبنان، ط
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 ،فحدد مفهومو ػ(ى 471)حىت جاء اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين  فهـو عاماً ادلوظل (1)" وضوحو ىو ظهور مع العلماء أولئك على ذلك
 .، فكل سبثيل عنده تشبيو، وليس كل تشبيو سبثيل، فالتمثيل أعموفرؽ بينو وبُت التشبيو االصطبلحي وكشف النقاب عن ببلغتو

استدراكات اخلطيب على السكاكي يف تشبيو التمثيل.قّسم السكاكي التشبيو من حيث البساطة والًتكيب إىل قسمُت:تشبيو مفرد ػػ 3
بينما خالف اخلطيب ، كاف وجهو مركبًا عقلياً، وىو عنده ػ أيضًا ػ مركب الطرفُت فالسكاكي يرى التمثيل ما، مركب دبركب تشبيو، و دبفرد

 :من ) البحر الطويل( أستاذه يف ذلك، وقرر أنو ديكن أف يكوف الوجو مركباً من طرفُت مفردين، كقوؿ قيس بن األسلت
 (2)ارَ وَّ نػَ  ُتَ حِ  ةٍ يَّ حِ بلَ مِ  ودِ قُ نػْ عُ كَ  ىرَ تػَ  امَ كَ  ايَّ رَ الثػُّ  حِ بْ الصُّ  يف  حَ الَ  دْ قَ وَ 

 ينايف ال والتقييد النور إخراج حاؿ يف ادلبلحية عنقود بكونو مقيداً  العنقود ىو بو وادلشبو الثريا ىو ادلشبو فأل مفرداف الطرفاف»يقوؿ السعد: 
 مقدار إىل سلصوصة كيفية على ادلرأى يف ادلقادير الصغار ادلستديرة البيض الصور تقارف من احلاصلة اذليئة»ووجو الشبو يف  «.اإلفراد

 وكذلك يرى أف الوجو ادلركب قد يكوف من طرفُت سلتلفُت، كما يف قوؿ الشاعر: ، وىو وجو مركب حسي.«سلصوص
 دَ عَّ صَ تَ  وْ أَ  بَ وَّ صَ تَ  اذَ إِ  ؽِ  يقِ الشَّ  رَّ مَ زلُْ  فَّ َكأَ َو 
 (3)دجَ رْ بػَ زَ  نْ مِ  احٍ مَ رِ  ىلَ عَ  فَ  رْ شِ نُ  وتٍ اقُ يَ  ـُ بَل عْ أَ 

 بو وادلشبو الشقيق وىو مفرد فادلشبو مستطيلة سلضر جرا أسو رؤ  على مبسوطة زلمر جراأ نشر من احلاصلة اذليئةيقوؿ السعد يف ادلختصر: 
وقد أنكر ، إىل أف يدخل يف االستعارة التمثيلية ما يسمى بالتبعية التمثيلية وقد جرَّ ىذا شارَح التلخيص السعد التفتزاين ظاىر وىو مركب

 (4)السيد الشريف على السعد وشيخو اإلتياف بوجو مركب من طرفُت مفردين.
اللفظ من باب آّاز الذي ينتقل فيها عند السكاكي ىيأـ االستعارة ، استدراكات اخلطيب على السكاكي يف ردّْه التبعية على ادلكنية

أف تذكر أحد طريف التشبيو وتريد بو الطرؼ اآلخر، مدعيًا دخوؿ ادلشبو يف " فاالستعارة عنده ىي، داللتو احلقيقية إىل داللة أخرى رلازية
من يف احلماـ أسد، وأنت تريد بو الشجاع، مدعيًا أنو  :ادلشبو بو، كما تقوؿ صما خيللمشبو  بإثباتكجنس ادلشبو بو، دااًل على ذلك 

ادلشبو بو، وىو اسم جنسو، مع سد طريق التشبيو بإفراده يف الذكر، أو كما تقوؿ: إف ادلنية أنشبت  صما خيجنس األسود فتثبت للشجاع 
 ومسيادلشبو بو وىو األظفار،  صما خيأظفارىا، وأنت تريد بادلنية السبع بادعاء السبعية ذلا، وإنكار أف تكوف شيئًا غَت سبع، فتثبت ذلا 

، االستعارة: التصرحيية وادلكنية قسميوىذا التحديد ينطبق على ، (5)"النوع من آّاز استعارة دلكاف التناسب بينو وبُت معٌت االستعارة ىذا
ذلا .  رهأشار السكاكي إىل اختبلؼ علماء الببلغة حوؿ اعتبار االستعارة رلازاً لغوياً أو رلازاً عقلياً، وقد أورد تربيرات كل طرؼ ووجو اعتباو 

يف قولنا رأيت أسدًا يتكلم[ يف غَت ماىو لو عند ] " وصبهور الببلغييننظرًا إىل استعماؿ األسد  احلاسبي"  يفمن يقوؿ بأّنا رلاز لغو 
، أي أف ة األسد ، وىيئتو وعبالة عنقو للرجل صور  يالتحقيق، فإنا وإف ادعينا للشجاع األسدية فبل نتجاوز حديث الشجاعة حىت ندع

جزء يتضمنو وىو معٌت الشجاعة ، وخروج اللفظ عن داللتو احلقيقية اليت  ىكامل معناه ادلوضوع لو ، وإمنا عل  ىادلستعار اليدؿ عل اللفظ
يقوؿ العصاـ يف األطوؿ مؤيدًا ماذىب إليو ، آراء بعض العلماء يف ادلسألة ، وضع ذلا إىل داللة أخرى بقصد ادلشأّة يسمى رلازًا لغوياً 

تعلق احلرؼ  وىذا مشكل حلرؼ قالوا: االستعارة أواًل يف زعم القـو أف استعارة ادلشتقات باعتبار استعارة ادلصدر، ويف ا»السكاكي: 
 .ق احلرؼ، وال يستعَت شيئاً منهماجداً!، إذ ال خيفى على مستعَت دلشتق  أو حرؼ أنو ال يتكلم أوالً بادلصدر أو متعل

تعارة التبعية من جنس التصرحيية ، حيث أجراىا يف لفظ ادلشبو بو دوف ادلشبو . وقد أكد ذلك وشلا يبلحظ أف السكاكي قد جعل االس
وقد أّيد السعد ، ، وال تكوف ىذه إال مصرحًا ّٔا "الطييب صراحة إذ قاؿ :  " والتبعية ىي أف يكوف ادلستعار أفعااًل أو صفات أو حروفًا 

 ادلصدر فأل تبعية بالذوات القائمة ادلعاين إىل ّٔا القصد يكوف الىت ادلشتقات وصبيع فعاؿاأل يف االستعارة فأ التحقيق بل اؿاخلطيب فق
 يقـو دومنا الذوات نفس على الدالة لفاظاأل لذكرت الإ و التشبيو فيو يعترب فأب اجلدير ىماأل ادلقصود ىو بالذات القائم ادلعٌت على الداؿ

 مثل معانيها تفسَت عند عنها ّٔا يعرب ما احلروؼ معاين دبتعلقات ادلراد ادلفتاح صاحب اؿقمث خطّأ السكاكي يف " ،(6)"الصفات من ّٔا
 مسيةإلا فأل مساءأ بل حروفا كانت دلا الإو  احلروؼ معاين ليست فهذه الغرض معناىا يوك الظرفية معناىا وىف الغاية ابتداء معناىا من قولنا

                                                           
(1)

 .2/115، 2دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة،  طالمثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر، تحقٌق: أحمد الحوفً، بدوي طبانة،  
(2)

 .87م، ص1970، 1دٌوانه، جمع: د. حسن محمد باجودة، مكتبة دار الفرات، ط
(3)

 .153الصنوبري، دٌوانه، ص
(4)

 .198انظر: مختصر المعانً، مصدر سابق، ص 
(5)

 .369م، ص1987، 2زرزور، طمفتاح العلوم، أبً ٌعقوب السكاكً، ظبطه وكتب هوامشه وعلق علٌه، نعٌم 
(6)

 .232هـ ، ص1411، 1مختصر المعانً لشرح تلخٌص المفتاح، سعد الدٌن التفتزانً، دار الفكر، ط
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. استلزاـ بنوع ىذه إىل ادلعاين تلك ترجع معاين احلروؼ ىذه فادتأ إذا أي دلعانيها متعلقات ىي مناإو  ادلعٌت باعتبار ىي مناإ واحلرفية ال
 .(1)"بصحيح ليس( نعمة يف زيد فيقولنا كآّرور) احلروؼ معٌت متعلق سبثيل يف دلصنف فقوال

اجلزء األوؿ من اخلبلؼ:يكمن اجلزء الثاين من ػػػ ، استدراؾ اخلطيب على السكاكي يف تعريف ادلكنية وجواز انفصاذلا عن التخييليةػػػ 4
بأف تذكر ادلشبو وتريد بو ادلشبو بو، "االستعارة ادلكنيةيعرؼ  السكاكيف، اخلبلؼ يف تعريف كٍل من السكاكي واخلطيب لبلستعارة ادلكنية

ة؛ مثل أف تشبو ادلنية بالسبع مث تفردىا ذلك بنصب قرينة تنصبها وىي أف تنسب إليو وتضيف شيئًا من لواـز ادلشبو بو ادلساوي ىدااًل عل
ادلراد، فتقوؿ: سلالب ادلنية  ىسبيل االستعارة التخييلية، من لواـز ادلشبو بو مااليكوف إال لو، ليكوف قرينة دالة عل ىبالذكر مضيفاً إليها، عل

طريف االستعارة ىو ادلشبو )ادلنية(، وأف ادلراد منو أي أف ادلذكور من ، (2)"نشبت بفبلف طاويًا لذكر ادلشبو بو، وىو قولك: الشبيهة بالسبع
ادلشبو بو )السبع(  ا ػ كما يرى ػ، ألف ادلقصود ّٔىو السبع بادعاء السبعية ذلا، دبعٌت أّنا ػ ادلنية ػ  مل تستعمل يف موضعها احلقيقي يف اللغة

، ادلنية باقية على أصلها يف اللغة وليس ادلقصود ّٔا أّنا السبعوىذا مايرى اخلطيب خبلفو من أف ، بدليل نسبة شيء من لواـز ادلشبو بو إليو
 على لو موضوع ىو فيما مستعمل فهو ادلفًتس احليواف ال ادلوت ىو البيت يف بادلنية ادلراد بأف للقطع نظر، وفيويقوؿ اخلطيب عن ىذا: 

 .كذلك مستعمبلً  االستعارات من شيء وال ضلوه ىو ما كل وكذا ،التحقيق
 ،ادلشبو لفظ سوى أركانو من بشيء يصرح فبل النفس يف التشبيو يضمر ادلكنية عند اخلطيب ىي أف "اجلزء الثاين من اخلبلؼ:االستعارة ػػػ 

 مسى يف ،األمر ذلك اسم عليو أجري عقبلً  أو حساً  ثابت أمر ىناؾ يكوف أف غَت من ،بو بادلشبو سلتص أمر للمشبو يثبت بأف عليو ويدؿ
فاخلطيب واجلمهور على أف التخييلية قرينة ادلكنية ، (3)"زبييلية استعارة للمشبو األمر ذلك وإثبات عنها، مكنياً  أو بالكناية استعارة التشبيو

ال تفارؽ  ادلكنية والتخييلية متبلزماف عند صبهور الببلغيُت، دبعٌت أف ادلكنية ال تفارؽ التخييلية، والتخييليةف، وال تنفصل عنها، فبينهما تبلـز
 نَ مِ  ؿّْ الذُّ  احَ نَ ا جَ مَ ذلَُ  ضْ فِ اخْ كقولو تعاىل: )وَ ،  ة، وال تكوف قرينتها إال زبييلية ادلكنية ضرورة أّنا قرينتها، وال استعارة بدوف قرين

ستعارة ادلكنية، ويف حيث شبو اإلنساف بالطائر، وحذؼ ادلشبو بو، وأثبت الـز ادلشبو بو للمشبو وىو )اجلناح(، على سبيل اال(4)(ةِ ضبَْ الرَّ 
 :من) البحر الكامل(  كقوؿ اذلذيل،  إثبات اجلناح لئلنساف استعارة زبييلية
  اذَ إِ وَ 

َ
 (5)عُ فَ نػْ تػَ  ال ةٍ يمَ سبَِ  لَّ كُ  تَ يْ فَ لْ أَ  اىَ ارَ فَ ظْ أَ  تْ بَ شَ نْ أَ  ةُ ِنيَّ ادل

)األظفار(، على سبيل االستعارة ادلكنية، فشبو ادلوت بالسبع يف اغتياؿ النفوس، وحذؼ ادلشبو بو وأتى بشيء من لوازمو وىو 
 :من ) البحر الطويل( وقوؿ زىَت، ويف إثبات األظفار ادلنية استعارة زبييلية

 (6)ولُ احِ وَ رَ وَ  ابَ الصّْ  اسُ رَ فػْ أَ  ىرَ عَ وُ  ولُ اطِ بَ  رَ صَ قْ أَ و  ىمَ لْ سَ  نْ عَ  بُ لْ القَ  حاصَ 
 احملبة أف أو يرتكبو كاف ما ترؾ أنو يبُت أف أراد يكوف فأف التخييل أما... زبييلية استعارة يكوف أف فيحتمليقوؿ اخلطيب: "

 من جبهة الصبا فشبو فتتعطل، آلالتو هتم فإنو تركو على النفس يف وطن أمر كأي آالتو فتعطلت معاودتو عن وأعرض والغي، اجلهل من
 ادليل دبعٌت الصبوة من ىذا على فالصبا والرواحل، فراساأل لو فأثبت فتعطلت آالهتا فأمهل الوطر منها قضى والتجارة كاحلج ادلسَت جهات

 .(7)"الفتاء دبعٌت ال والفتوة اجلهل إىل
 :من ) البحر الكامل( وكما يف قوؿ لبيد

 (8)اهَ امُ مَ زِ  اؿِ مَ الشّْ  دِ يَ بِ  تْ حَ بَ صْ أَ  ذْ إِ  ةٍ رَّ قِ وَ  تُ فْ شَ كَ  دْ قَ  يحٍ رِ  اةَ دَ غَ وَ 
 القرة لتصريفها الشماؿ شبو دلا ولكن...  عقبلً  أو حساً  ثابت أمر ىناؾ ليس أنو ومعلـو يداً  للشماؿ جعل قاؿ القزويٍت: "

 الزماف وحكم بو، تشبيهها يف مبالغة التخييل سبيل على يداً  ذلا أثبت ؛بيده زمامو دلا ادلصرؼ باإلنساف التصريف يف طبيعتها حكم على
 يف  أبلغ ليكوف يداً  للشماؿ جعل كما مصرفة إثباهتا يف أمت ليكوف زماماً  للقرة فجعل للشماؿ استعارهتا يف اليد حكم للقرة استعارتو يف

 ففي السابق تشبيهاف مكنياف، مقًتناف بتخييل، (9)"للقرة وزمامها أصبحت يف فالضمَت الطرفُت، من حقها ادلبالغة فوىف متصرفة تصيَتىا
                                                           

 (1)
 .233المصدر السابق، ص

(2)
 .378مفتاح العلوم، مصدر سابق، ص

(3)
 .290اإلٌضاح فً علوم البالغة، مصدر سابق، ص 

(4)
 .23سورة اإلسراء ، اآلٌة :

(5)
 .422، ص6ات، الضبً، تحقٌق: عبدالسالم هارون، وأحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، طالمفضلٌ

(6)
 .26م،ص2005، 2طماس، دار المعرفة، بٌروت ــ لبنان، ط زهٌر بن أبً سلمى، دٌوانه، اعتنى به: حمدو

 (7)
 .291اإلٌضاح فً علوم البالغة، مصدر سابق، ص 

(8)
 .114م، ص 2004، 1لبٌد بن ربٌعة، دٌوانه، اعتنى به: حمدوطماس، دار المعرفة، بٌروت ــ لبنان، ط

(9)
 .290اإلٌضاح فً علوم البالغة، مصدر سابق، ص 
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 إىل زُبَّيل أف من أكثر ليس... عليو اليد ذُبَْرى أف ديكن إليو ُمشار ىناؾ ليس أنو ومعلـو يداً، للشماؿ جعل أنو وذلكويقوؿ عبد القاىر: "
 التخيُّلُ  يتعدَّى الو كلُّ  وذلك فيكّفو، وَمقادتُوُ  بيده، زماُمو دلا ادلصرّْؼِ  كادلدبّر طبيعتها، حكم على الَغداة تصريف يف الشَّماؿ أف نفسك
، شيء ىناؾ يكوف أف غَت من النفس، يف والتقدير والَوْىم وبتحليل عبدالقاىر ذلذا البيت، وأنو مبٍت على اخلياؿ ، (1)"تتحصَّل وذاتٌ  حُيَسُّ

 ؿ اذلُذيلوالتوىم، ومل يذكر أّنا استعارة مكنية؛ فكاف ىذا مدخبلً للسكاكي من أف جُيَوّْز انفصاؿ االستعارة ادلكنية عن التخييلية، وحيتج بقو 
 :من ) البحر الكامل(

  اذَ إِ وَ 
َ
 (2)عُ فَ نػْ التػَ  ةٍ يمَ سبَِ  لَّ كُ  تَ يْ فَ لْ أَ  اىَ ارَ فَ ظْ أَ  تْ بَ شَ نْ أَ  ةُ ِنيَّ ادل

جيريها على أّنا استعارة زبييلية فقط،  يف أف االستعارة ادلكنية قد تنفصل عن االستعارة التخييلية كما يف ىذا البيت، فالسكاكي
للموت فيقوؿ: لو قلنا أظفار ادلنية الشبيهة بالسبع نشبت بفبلف، فشبهنا أظفار ادلنية ادلتومهة باألظفار احلقيقية للسبع، فقد اخًتع الوىم 

 ظهرت ناب أو سللب ذلا أثبت إذا السبع حقيقة يف داخلة كوّنا دعوى حاؿ وادلنية ،أظفار تشبو أظفار السبع، فهنا تشبيو وليس استعارة
 تربز سبع أّنا ادلدعى ادلنية مع الناب أو ادلخلب شكل على ادلتومهة الصورة وكذلك ينبغي، كذلك أنو يف معو السبع نفس ظهور ذلك مع
 .الدعوى على نظرا فرؽ غَت من ادلخلب باسم ادلسماة ادلتحققة الصورة بروز ادلخلب باسم تسميها يف

 كذلك استشهد السكاكي بقوؿ الشاعر: 
 

يعيب البيت السابق  والسكاكي، أف ىذه االستعارة زبييلية فقط، فالشاعر قد توىم للمبلـ شيئاً مكروىاً )مشبو(، فأثبت لو ادلاء ادلر البشع
 وأمايقوؿ السكاكي: "، ويستشهد بو من أف حسن ادلكنية يف اقًتاّنا بالتخييلية، وبذلك نعود على جواز انفصاؿ ادلكنية عن التخييلية

 إال أف، (4)"الطائي قوؿ يف استهجنت ولذلك...  ذلا تابعة كانت مىت بالكناية االستعارة حسن فبحسب التخييلية االستعارة حسن
 اخلطيب يرد ذلك ويبطل حجة السكاكي بأف ىذا تشبيو وليس استعارة، بتشبيو ادلبلـ بادلاء ادلشروب.

 والتخييلية دلكنيةوا ،اخلطيب واجلمهور على أف التخييلية قرينة ادلكنية وال تنفصل عنها، فبينهما تبلـز، آراء بعض العلماء يف ادلسألة 
ة، ة بدوف قرينمتبلزماف عند صبهور الببلغيُت، دبعٌت أف ادلكنية ال تفارؽ التخييلية، والتخييلية ال تفارؽ ادلكنية ضرورة أّنا قرينتها، وال استعار 

ادلثاؿ، إيل التعسف أننا الضلتاج ، يف ىذا د بعض العلماء والببلغيُت خيالفوف ذلك ويقولوف والواقع أف الناظر جي وال تكوف قرينتها إال زبييلية
يف " سلالبويصبح إجراء الصورة يف قولو : " سلالب ادلنية نشبت بفبلف  ىبالقوؿ : إننا أماـ استعارتُت : إننا أماـ استعارة واحدة وىي اليت ذبر 

أرواحها بالقهر والغلبة من غَت تفرقة " اغتياذلا النفوس ، وانتزاعها   ى" أنو شبو الصورة ادلتومهة للمنية اليت تولدت يف سللية ادلتكلم بعد أف رأ
ى  ادلنية  " ليكوف إضافتها إليها قرينة مانعة من إجرائها عل بُت نفاع وضرار ، بصورة سلالب السبع ، مث أفرد ادلشبو بو بالذكر ، وأضافو إىل

شك فيو أف رأي كثَت من الببلغيُت يف تعريف وشلا ال،  الفهم منها من ربقق مسمياهتا ". وبذا تكوف االستعارة تصرحيية زبييلية يسبق إىلا م
االستعارة يدعم ىذا القوؿ ، حيث يروف أف االستعارة البد فيها من حذؼ ادلشبو ، وعليو التكوف ىناؾ استعارة مكنية . فعبد القاىر 

يقتضي شيئُت : مشبهًا ومشبهًا بو ،  اجلرجاين يعرؼ االستعارة بقولو :  "إف االستعارة وإف كانت تعتمد التشبيو والتمثيل ، وكاف التشبيو
وكذلك التمثيل ألنو كما عرفت تشبيو ، إال أنو عقلي ، فإف االستعارة من شأّنا أف تسقط ذكر ادلشبو من البُت وتطرحو ، وتدعي لو 

بو بو، ومن مث فهي تصرحيية إال يف ادلش ىأي أّنا الذبر (5)من قولك رأيت أسداً تريد رجبًل شجاعاً " ىاالسم ادلوضوع للمشبو بو ، كما مض
ؽ بُت نوعُت من التصرحيية مها : التحقيقية والتخييلية  ، ومن اخلطأ أف نظن أف عبد القاىر يف تفريقو بينهما ، أنو كاف أبدًا . لكنو فرّ 

من أف تكوف امسًا أو فعبًل ، فإذا  اعلم أف كل لفظة دخلتها االستعارة ادلفيدة فإّنا الزبلو "االستعارة ادلكنية ، فهو يقوؿ : بالتخيليةيقصد 
شيء آخر ثابت معلـو فتجريو عليو ، وذبعلو متناوالً  كانت امساً فإنو يقع مستعاراً علي قسمُت : أحدمها أف تنقلو عن مسماه األصلي إىل

ؤخذ االسم عن حقيقتو ويوضع لو تناوؿ الصفة مثبًل للموصوؼ ؛ وذلك قولك : رأيت أسداً ، وأنت تعٍت رجبًل شجاعاً ... والثاين : أف ي
                                                           

(1)
 .41أسرار البالغة فً علم البٌان، مصدر سابق، ص 

(2)
 .422المفضلٌات، مصدر سابق، ص

(3)
 .9أبوتمام، دٌوانه، ص 

(4)
 .388العلوم، مصدر سابق، ص مفتاح 

(5)
 .176أسرار البالغة فً علم البٌان، مصدر سابق، ص 

 
بلـِ فَإّنٍت

ُ
 الَتْسِقٍِت َماَء ادل

 
 (3)َصبّّ َقْد اْستَػْعَذْبُت َماَء بَُكاِئي
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ومثالو قوؿ  (1)"بُت فيو  شيء يشار إليو ، فيقاؿ ىذا ىو ادلراد باالسم والذي استعَت لو وجعل خليفة. المسو األصلي ونائباً منابوال يموضعاً 
 لبيد :

 (2)هاماؿ زمامُ بيد الشِ  إذ أصبحتْ  ةرَّ وقِ قد كشفتُ  ريحٍ  وغداةَ 
 

 الخاتمة
استقصاء العلماء وتتبعهم ألحواؿ اللساف العريب، وما يكوف عند العرب ويف عرفهم خبلؿ من  استقرتعلم الببلغة من العلـو اليت ػػػػػ 1

استدراكات اخلطيب على السكاكي يف علم ادلعاين  ، ومنفصيحًا بليغاً، يوافق طباعهم السليمة، ويؤدي إىل أرؽ ادلعاين وأصبعها وأصبلها
يف حياة السكاكي ومنزلة مفتاحو وآراء العلماء ومن على تأملها، وزلاولة الوقوؼ عندىا ودراستها، وإبداء الرأي فيها، اليت حرص البحث 

 جهده.
قضية آّاز العقلي اليت ، ومن تناوؿ قضايا علمية عظيمة كمث انتقلت إىل حياة اخلطيب ومنزلة كتابيو، وكاف كل ذلك يف إجياز غَت سللػػػػ  2

السكاكي حيث استدركو عليو وبُّت أف بنية آّاز العقلي زبتلف  القزويٍت آلراءاخلطيب  ومن دراسات واستقصاءاتآّاز العقلي،  فتح بأّا
 مثبل .عن بنية االستعارة بالكناية، 

ردًا على عبد القاىر اجلرجاين،  ،رأّكد اخلطيب ػ أيضًا ػ يف آّاز العقلي أف لكل فعل مبٍت للفاعل يف آّاز العقلي فاعٌل يف التقديػػػػػ  3
عبد القاىر اجلرجاين، وقد خالفو عدد من العلماء األجبلء منهم الزسلشري   كما عرفوكشف عن تشبيو التمثيل  ، ومن الوالرازي من بعده

تشبيو التمثيل عند عبد من  بياف ، و والرازي وابن األثَت يف ىذا، وساووا بُت التشبيو والتمثيل؛ فبل يتضح فرؽ بُتّْ يفصل األوىل عن الثانية
فرعُت، أحدمها: أف يكوف الوجو مفرداً، واآلخر مركباً، ويف كليهما يشًتط اجلرجاين أف يكونا غَت حقيقُت أو ما يسميو باعتباره القاىر 

ب منو باالىتماـ؛ لتشابو ماوجهو بعد عبد القاىر تشبيو التمثيل وأفردوا ادلركاستعملوا  العلماء لكن ، دبتأولُت واشًتط أال يكونا غريزيُت
جهو مفرد مع التشبيو وعدـ اقتناعهم بالتفريق بينهما، منهم السكاكي الذي فهم التأوؿ يف الوجو أي أف يكوف عقلياً اعتبارياً، فكل تشبيو و 

أف ينحصر ىذا ادلركب يف  مركب عقلي ىو عنده سبثيل، مث جاء بعده اخلطيب العريب الذي وافق أستاذه يف االقتصار على ادلركب ورفض 
ىو الرأي ادلختار  كونو عقليًا وأدخل الوجو احلسي ضمنو؛ لورود كثَت من الشواىد الرائعة الرائقة اليت يكوف الوجو فيها مركبًا حسياً، وىذا

 عندنا إلنصافو.
ها، فأزاؿ تداخلها يف بعضها، وجعل لكل حبث السكاكي رضبو اهلل، كاف لو الفضل يف التهذيب والتمييز بُت علـو الببلغة أو أقسام ػػػػػػػ 4

 منها علًما خاصِّا، علم البياف والبديع، والذي سبيز ىو نفسو عن بقية العلماء بكونو ناقًدا أكثر من كونو أديًبا.
والبحث ةاخلرب جيب بياف فضل السكاكي مؤسس علم الببلغة باجلمع والضبط والتصنيف، وكتابو الذي ناؿ الشهرة وأذلم العلماء ػػػػػ  5

 وادلثابرة.
 ػػػػػػػػػ البد من مواصلة البحث يف ىذا آّاؿ واستنتاج الفوائد ادلعاصرة يف رلاؿ دراسة علـو الببلغة. واهلل أعلم 6
 

 ادلصادر وادلراجع
 *القرآف الكرمي  برواية قالوف عن نافع 

احلويف ، بدوي طبانة دار ّنضة مصر للطبع والنشر ابن األثَت : ادلثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ربقيق : أضبد  -1
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