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  اإلهداء
والدي رمحك ا...  

... وما كان ليغيب... جيالسين اآلن... هذا طيفك أيها احلبيب
حينما بدأت كتابة صفحاتي األوىل من هذا البحث ا�تقلت إىل رمحة ربك 

 ا تتفطر أسىعو لكوألسنة تد... تاركًا خلفك قلوب...  
  خمافة أن أعد من اجلُناة    عنك �فسي أُصبرولكين 

اللهم ارحم أبي، وارفع درجته يف اجلنة مع النبيني والصديقني 
  .والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

  .بربكات دعائك يتحقق األمل ويتواصل العمل –حفظك ا  –والدتي احلنون 
كون يف إجناز هذا عسى أن ي –الزوجة واألبناء  –أسرتي 

  .عن ا�شغايل عنكم عزاء لكمالبحث 
  .أشقائي، وأصدقائي الذين وقفوا إىل جواري

  أهدي هذا العمل ، ، ،... إىل هؤالء
  
  
  

 



 

  
  

الشكر ، أعظمه وأكمله، له احلمد يف األوىل واآلخرة، وما بنا من 
كما �قول، وفوق ما اللهم لك احلمد . �عمة فمن ا، وهو املنعم املتفضل على عباده

  .�قول، محدا يليق جباللك وعظيم سلطا�ك
وبعد شكر ا، أتقدم مبوفور الشكر وأصدق الدعاء إىل أستاذي األعز 

مين بتعامله ي، الذي علَّالدكتور دخيل ا بن حممد الصحف األستاذ
  .وتواضعه وعلمه

اه ا فجز ،يف كل وقت ،ومكتبته ،لقد فتح أستاذي لطالبه قلبه، وداره
يف  وأسأل ا أن ميد .عين خري ما يجزى به أستاذ عن تلميذه

  .عمره، ويصلح عمله
، وقسم البالغة بيةكما أشكر جامعة أم القرى ممثلة يف قسم الدراسات العليا العر

  .وإىل كل من علمين، وأعا�ين على هذا العمل
  
  
  
  

 



 

  ملخص البحث
  البياناستدراكات الصعيدي على اإليضاح يف مسائل 

  دراسة وتقومي
  

حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف البالغة العربية، من قسم الدراسات العليا العربية، 
/ هـ إعداد الطالب١٤٢٩فرع األدب والبالغة يف كلية اللغة العربية، جبامعة أم القرى، 

  .سلمان بن حممد بن حسن القرين
) هـ١٣٨٣ت (ملتعال الصعيدي يتناول البحث املسائل اليت استدركها الشيخ عبدا

يف مسائل البيان، فقد كان للصعيدي وقفات مع ) هـ٧٣٩ت (على اخلطيب القزويين 
اخلطيب يراجعه ويستدرك عليه، وهذه الدراسة حمصورة يف أبواب علم البيان يف اإليضاح، 

  .وعليه فقد قسمت البحث إىل متهيد يليه ثالثة فصول
نة علم البيان عند الصعيدي، وما قاله عن أقسامه يف ففي التمهيد تناول البحث مكا

  .كتبه اليت اهتمت ذا اجلانب
وأما فصول الدراسة فتناول البحث يف الفصل األول االستدراكات يف مقدمة علم 

  .البيان وباب التشبيه، وفيه تسع مسائل موزعة على مبحثني
يقة وااز وفيه مخس ويف الفصل الثاين يتناول البحث االستدراكات يف باب احلق

  .عشرة مسألة موزعة على مبحثني
ويف الفصل الثالث تناول البحث االستدراكات يف باب الكناية واملوازنة وفيه ست 

  .مسائل موزعة على مبحثني كذلك
واستعرض البحث كالم العلماء بصفة عامة، والشراح بصفة خاصة يف املسائل 

  .املستدركة مناط البحث
أثر الصعيدي بالسابقني، وخاصة الشراح؛ ولذا فإن هذا البحث يسعى وقد تبني ت

  .لتأصيل رأي الصعيدي يف تلك املسائل، وبيان ما تفرد به من آراء خاصة به
  .كما يسعى البحث الستجالء الصواب يف تلك االستدراكات

 



 

  بسم ا الرمحن الرحيم
אW 

ينقطع مدده، خلق اإلنسان، وعلمه البيان، احلمد هللا محدا ال ينقضي عدده، وال 
وأرسل إمام اهلدى، فآتاه جوامع الكلم، ومنحه حسن البيان، وفصاحة اللسان، فصالة ريب 
وسالمه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وما اتصلت عني بنظر، وما اتصلت أُذُن خبرب، اللهم 

ليم، سبحانك ال علم لنا إالَّ ما علَّمتنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا مبا علمتنا، وزدنا علما يا ع
  :مث أما بعد. إنك أنت العليم احلكيم

فلقد كان علماء اإلسالم حيتفون بعلم البالغة وجيلونه، وهم حينما يؤلفون فيه إمنا 
فهم يرون يف علم . يدفعهم يف ذلك دافع ال يتوافر لديهم حينما يكتبون يف غريه من العلوم

ثلى، والطريق القومي، إىل اإلميان السليم؛ ألنه الوسيلة اليت يدرك ا إعجاز البالغة الوسيلة امل
  .القرآن الكرمي

من أبرز من كتب يف هذا العلم، وهو علَم  –رمحه اهللا  –وكان اخلطيب القزويين 
  .من أكابر علماء بالغة العربية، ال جيهل فضله، وال تنكر مكانته

تلخيص (مفتاح العلوم للسكاكي يف كتابه  وقد اختصر اجلزء الثالث من كتاب
إن تلخيص املفتاح يف علم البالغة : "فكان كما قال عنه البهاء السبكي). مفتاح العلوم

وتوابعها بإمجاع من وقف عليه، واتفاق من صرف العناية إليه، أنفع كتاب يف هذا العلم 
  .)١("صنف، وأمجع خمتصر فيه على مقدار حجمه أُلّف

اخلطيب من كتابه هذا أحس أنه يف حاجة إىل كتاب آخر يشرح فيه ما وملا فرغ 
غمض وخفي من مسائله وقضاياه ويضيف إليه من زوائد املفتاح ودالئل اإلعجاز وأسرار 
البالغة وكتاب الزخمشري وغريها من الكتب وأن يستزيد من األمثلة اليت مل يطلها التلخيص 

  ).اإليضاح(فوضع كتابه 

                                 
عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح، الشيخ اء الدين أيب حامد أمحد بن علي بن عبدالكايف السبكي     

 -هــ  ١٤٢٢خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعـة األوىل،  . د: هـ، ت٧٧٣ت
 .١٤٧ - ١/١٤٦م، ٢٠٠١

)١(



 

) باإليضاح(هذا كتاب يف علم البالغة وتوابعها ترمجته ): "إيضاحه(مة يقول يف مقد
وبسطت فيه القول ليكون ) تلخيص مفتاح العلوم(وجعلته على ترتيب خمتصري الذي مسيته 

فأوضحت مواضعه املشكلة وفصلت معانيه املة وعمدت إىل ما خال عنه . كالشرح له
خال عنه املفتاح من كالم الشيخ اإلمام عبدالقاهر ، مما )مفتاح العلوم(املختصر مما تضمنه 

إىل ما تيسر النظر فيه من ) أسرار البالغة(و) دالئل اإلعجاز(اجلرجاين رمحه اهللا يف كتابيه 
وهذبتها ورتبتها حىت استقر كل شيء منها يف . كالم غريمها، فاستخرجت زبدة ذلك كله

لغريي فجاء حبمد اهللا جامعا ألشتات حمله وأضفت إىل ذلك ما أدى إليه فكري ومل أجده 
وقد تلقّى العلماء كتايب اخلطيب بقبول حسن، فطبقت شهرما اآلفاق، . )١("هذا العلم

ووضعت على التلخيص الشروح بعد الشروح، واحلواشي، والتقارير، واشتغل الناس بنظمه، 
  .وشرح شواهده

لة، وعلى اإليضاح ويعد كتاب اإليضاح من أهم شروح التلخيص، وأعالها مرت
  .)٢(شروح وحواشي كثرية

ومن العلماء الذين القى عندهم كتاب اإليضاح احلظوة والقبول واملطالعة الشيخ 
وهو من أكابر علماء األزهر الذين أثروا الثقافة العربية  –رمحه اهللا  – )٣(عبداملتعال الصعيدي

  .واإلسالمية ببحوثهم ودراسام ومؤلفام
وملا رأى فيه غموضا والتواًء كشف عن هذا "طبع كتاب اإليضاح  وكان الشيخ قد

وقد بني  )٤("يف أربعة أجزاء) بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح(الغموض وجلَّى االلتباس بكتابه 
الصعيدي منهجه يف مقدمة كتابه فذكر أنه رأى أن ينأى بقارئ كتاب اإليضاح عن تلك 

                                 
هـ، مكتبة الفيصـلية، مكـة   ٧٣٩اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع، اخلطيب القزويين ت )١(

 .٣املكرمة، ص
، مكتبة النهضة، بغداد، الطبعة األوىل، )التلخيصالقزويين وشروح (ذكرها الدكتور أمحد مطلوب يف كتابه  )٢(

 .١٨٦م، ص١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧
هـ مبحافظة الدقهلية، وختـرج  ١٣١٣الشيخ عبداملتعال الصعيدي، من أعالم األزهر يف العصر احلديث، ولد عام  )٣(

واألدب العـريب   هـ، شارك ببحوثه ومؤلفاته املتنوعة فألَّف يف التشريع اإلسـالمي ١٣٣٦باجلامع األمحدي عام 
هـ، ١٣٨٣عام  –رمحه اهللا  –والتاريخ اإلسالمي كما وقف على نشر بعض كتب التراث والتعليق عليها، تويف 

هــ،  ١٤٢٠علم البيان، عبداملتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعـة األوىل،   –البالغة العالية : ينظر
 .٣ص

 .١٨٦القزويين وشروح التلخيصص ص )٤(



 

يقات عليه تشمل على اختيار ما تلزم إضافته من الشروح واحلواشي والتقارير بوضع تعل
صميم مسائل البالغة، ويصف هذا االختيار بأنه ليس سهالً وسط هذا اخلضم من 

  .املماحكات اللفظية فهو حيتاج إىل فهم صحيح وذوق أديب مييز الصاحل لالختيار

ة وخيرب عن وبين أنه شرح شواهد ونسبها إىل قائليها وبني ما فيها من فوائد بالغي
  .مقدار جهده وما لقيه يف سبيل ذلك

ووضع عناوين لكل باب ووضع مترينات عليها ونقد ما جيب نقده وخاصة تلك اليت 
وبني أن فيها من التكلفات والتعقيدات ما ينأى عن ذوق . ينقلها اخلطيب عن السكاكي

  .األدب والبالغة

د، وال تطويل ممل، وال إجياز ويذكر أنه صاغ تعليقاته يف أسلوب ال يكون فيه تعقي
  .خمل

وقد احتفت . )١()البغية(هكذا يبني لنا الشيخ الصعيدي منهجه يف مقدمة كتاب 
اجلامعات والكليات واملعاهد يف العامل العريب بكتاب الشيخ الصعيدي، فكان كتاب التعليم 

لى ختريج علق عليه فضيلته مبا عرف عنه من دقة وبراعة، وعمل ع"البالغي األول، فقد 
  .)٢("أشعاره وأعالمه يف وقت كان يعز فيه إجناز هذا العمل املضين

وقد كان للشيخ الصعيدي وقفات مع اخلطيب خيالفه، ويراجعه، ويستدرك عليه، يف 
هذه  –إن شاء اهللا تعاىل  –مسائلَ متفرقة من هذا الكتاب وهذه الدراسة ستتناول 

  .واليت أرى أا تتناسب مع مرحلة املاجستري )٣(االستدراكات اخلاصة مبسائل علم البيان

                                 
بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة املعاين والبيـان والبـديع، عبـداملتعال الصـعيدي     : نظري )١(

 .٨-٧م، ص٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦هـ، مكتبة اآلداب، الطبعة السابعة عشرة، ١٣٨٣ت
داب، عبدالقادر حسني، مكتبـة اآل . مقدمة كتاب البالغة العالية علم املعاين، عبداملتعال الصعيدي، تقدمي د )٢(

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣القاهرة، الطبعة الثالثة، 
كثريا ما تنقَلُ استدراكات الصعيدي هذة وبنصها دومنا إحالة، أو إشعار أا للصعيدي، ينظر مثالً هـامش   )٣(

 .٣٥٨، ٢٩٣، ٢/١٢٧: األطول يف الصفحات



 

وأحسب أن هذه الدراسة . وكتاب هذا قدره وتلك مكانته جيعل للموضوع أمهيته
من تناوله بالدراسة وإن كان هناك بعض  –فيما أعلم  –سابقة يف هذا املوضوع فليس هناك 

استدراكات السعد (ن الدراسات املشاة مثل دراسة الباحث أمحد هنداوي هالل وهي بعنوا
وهي رسالة ماجستري يف البالغة نوقشت يف جامعة األزهر يف ) على اخلطيب يف املطول

، ولكن السعد والصعيدي مل يتفقا إالَّ يف مسائل قليلة، )مطبوعة(هـ ٣٠/١١/١٤٠٦
  .وأحسب أنه قد توسع فيها هنا

 –دي ودراساته البالغية الشيخ عبداملتعال الصعي: ومن تلك الدراسات دراسة بعنوان
 - هـ ١٤١٤مرسيل عبداهلادي عبداهللا إمساعيل، جامعة األزهر، : رسالة ماجستري، إعداد

  ).غري مطبوعة(م ١٩٩٣

وواضح من عنوان هذه الرسالة أا تناولت دراسات الشيخ البالغية بصفة عامة، 
  .يبلكنها مل تعاجل استدراكاته، ومل تتناول آراءه املخالفة آلراء اخلط

  : - إن شاء اهللا تعاىل –واملرجو من هذا البحث أن يضيء اجلوانب اآلتية 

إبراز استدراكات الصعيدي على اخلطيب يف مسائل البيان، وإيرادها مرتبة حسب : أوالً
  .ترتيب بغية اإليضاح

 حتليل املسألة املستدركة مناط البحث، وتتبع آراء البالغيني بصفة عامة، مع إيراد ما: ثانيا
قاله الصعيدي نفسه حول تلك املسألة يف كتبه البالغية األخرى، إن كان لذلك 

  .اإليراد أثر يف إثراء البحث

من : يقال"تأصيل رأي الصعيدي، والعودة به إىل صاحبه من علماء السلف، فإنه كان  :ثالثًا
  .)١("بركة العلم أن يضاف القول إىل قائله

                                 
هـ، دار الشعب، القـاهرة،  ٦٧١ت اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب )١(

علي حممد حسن . قضية اللفظ واملعىن وأثرها يف تدوين البالغة العربية إىل عهد السكاكي، د: ، وينظر١/٣
 .١٣العماري، مكتبة وهبة، القاهرة، ص



 

  .ن آراء خاصة به حول تلك املسائل املستدركةبيان ما تفرد به الصعيدي م :رابعا

بعد املقارنة بني تلك اآلراء خيتار ما يرى مالئمته، أو يترجح صحته منها، وجيب  :خامسا
التنبيه على أن الدراسة لن تتناول املسائل اليت وصفها الصعيدي بأا مماحكات لفظية، 

 علم البيان، ما مل يبني سبب أو خالفات ال طائل حتتها، أو ال يصح االشتغال ا يف
حكمه عليها بذلك، ويذكر رأيه يف صراحة ووضوح، إال إذا تبني خالف ما قاله 

  .)١(الصعيدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
الصعيدي  حينما يصحح: من أمثلة تلك املسائل اليت لن يتطرق هلا البحث، لكوا ال ترقى جلعلها استدراكًا )١(

نسبة بيت إىل قائله، أو يصف نقد اخلطيب بأنه يقوم على تعمقٍ يف التدقيق ال حيتملـه مقـام األدب، أو   
إن عبارة السكاكي أوضح من عبارة اخلطيب، أو هذه العبارة فاسدة، أو فيها تساهل، أو ال داعـي  : يقول

ن التعليقات اليت ال ترقى لعدها استدراكًا يبحثُ فيه إىل هذا التقسيم إالَّ الرغبة يف تكثري األقسام، وغريها م
 .وعنه



 

אW 
بالنظر إىل املادة مناط البحث ارتأيت أن تكون خطة البحث على النحو الذي سار 

لبحث ميسرا ملن يريد اإلطالع عليه الصعيدي يف تقسيمه لدرس البيان يف بغيته ليكون ا
  .عليها

  :وعلى هذا قسمت البحث إىل متهيد، وثالثة فصول فكان على النحو اآليت
אاستدراكات الصعيدي على اإليضاح يف مسائل البيان دراسة وتقومي: א.  
مكانة علم البيان عند الصعيدي: א  

אאW 
  .وباب التشبيه االستدراكات يف مقدمة علم البيان

W 
אאW 

  االستدراكات من مقدمة علم البيان إىل اية أغراض التشبيه 
  :وفيه مخس مسائل وهي

تفاوت الوضوح يف الداللة املطابقية، ومكانة التشبيه يف علم البيان: א.  
تعريف التشبيه: א.  
صلة التجريد بالتشبيه: א.  

אمنازل أقسام التشبيه من حيث احلسية والعقلية: א.  
األمتية واألعرفية يف أغراض التشبيه: א.  

אאW 
  االستدراكات من أقسام التشبيه باعتبار طرفيه إىل اية الباب 

  :وفيه أربع مسائل وهي
د يف املركب: אإدخال التشبيه املفرد املُقَي.  



 

ل اخلفي وجه الشبه يف: אمـدرى  ( مثال التشبيه املُجكانوا كاحللقة املفرغة ال ي
  ).أين طرفاها

التشبيه املقبول: א حد.  
אتنـزيل التضاد مرتلة التناسب يف التشبيه: א.  

אאW 
  .االستدراكات يف باب احلقيقة وااز

W 
אאW 

  ب إىل بداية تقسيمات االستعارة االستدراكات من أول البا
  :وفيه مثانُ مسائل وهي

تعريف احلقيقة: א.  
وظيفة قرينة املشترك اللفظي بني السكاكي واخلطيب: א.  
ختصيص االستعارة بإطالقها على استعمال الكلمة: א.  

אا مرسالً: אشرط استعمال اليد يف النعمة جماز.  
א :ا: از املرسل يف قوهلمعالقة ادم أكلت.  
أمثلة تنويع الشيء إىل متعارف وغري متعارف: א.  
قرينة استعارة النريان للسيوف يف قول الشاعر: א  

  .فإن يف أمياننا نريانا    فإنْ تعافوا العدل واإلميانا
بعضها ببعضالقسم الثالث من أقسام قرائن االستعارة وهي املعاين املربوط : א.  

אאW 
  االستدراكات من أول تقسيمات االستعارة إىل اية الباب 

  :وفيه سبع مسائل وهي
وِ مثاالً للجامع الداخل يف مفهوم الطرفني: אداستعارة الطريان للع.  



 

قوله تعاىل: א :} yl t ÷z r'sù öΝ ßγ s9 WξôfÏã # Y‰|¡ y_ … ã&©! Ö‘# uθäz { بني التشبيه 
  .واالستعارة

نوع اجلامع يف االستعارة يف قوله تعاىل: א :}×π tƒ#u™uρ ãΝ ßγ©9 ã≅ ø‹ ©9 $# ã‡ n=ó¡nΣ çµ÷Ζ ÏΒ 
u‘$ pκ ¨]9 $#{.  

אنوع املستعار له يف قوله تعاىل: א :} ÷íy‰ô¹ $$sù $yϑÎ/ ã tΒ÷σ è? {.  
ى الترشيح يف االستعارة: אنبم.  
از املركب جم: אا مرسالًجميء ااز.  
الفرق بني االستعارة التخييلية والترشيح: א.  

אאW 
  .االستدراكات يف باب الكناية واملوازنة

W 
אאW 

  االستدراكات من أول الباب إىل اية أقسام الكناية 
  :وفيه ثالث مسائل وهي

ا املوصوفالتعبري عن القسم األول من الكناية و: א هو املطلوب.  
ا املوصوف: א شرط الكناية املطلوب.  
طويل جناده(الفرق بني منط الكناية يف : א (و)طويل النجاد.(  

אאW 
  االستدراكات من أول الكناية العرضية إىل اية علم البيان 

  :وفيه ثالث مسائل وهي
א :رضية والتعريضالفرق بني الكناية الع.  
ا وكناية: אجميء التعريض جماز.  
مرجعية األبلغية بني اإلثبات واملثبت: א.  



 

وتتضمن أهم النتائج  : א.  
  .فهرس املصادر واملراجع    
  .فهرس املوضوعات    

وليس يفوتين هنا أن أشكر أستاذي املشرف على هذه الرسالة األستاذ الدكتور دخيل 
مد الصحفي، الذي تعهد هذا الغرس جبهده ونصحه، فجزاه اهللا أحسـن اجلـزاء،   اهللا بن حم

وأتوج باقة شكري هذه بشكر أستاذَي املناقشني هلذه الرسالة، اللـذَين جـادا بوقتـهما    
فلهما  –إن شاء اهللا تعاىل  –ونصحهما، مما سيكون له األثر الطيب على البحث والباحث 

  .لدعاءمين أطيب الشكر، وأصدق ا
اللـهم أفـض   . أسأل اهللا الكرمي الرحيم أن يوفقين ملا فيه اخلري، وأن يعلمين ما ينفعين

  .علينا من فيض جودك، وحبر كرمك، يا أكرم األكرمني
اللهم صلِ وسلم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان، سبحان 

  .حلمد هللا رب العاملنيربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، وا

 



 

  

  

  

  

  

  

א 
 

אא 
  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

عن مكانة علم البيان، ومزايا كل  –يرمحه اهللا  –حتدث الشيخ عبداملتعال الصعيدي 

بغية اإليضاح، أسرار التمثيل، البالغة (قسم من أقسام هذا العلم، وتعكس كتبه الثالثة 

  .نـزلة هذه األقسام عند الشيخم) علم البيان –العالية

األحسن أن "وكان الشيخ قد ذكر اختالف العلماء يف تعريف علم البيان ورأى أن 

إنه علم يعرف به أحوال داللة الكالم من حيث اختالفها يف : يقال يف تعريف علم البيان

  .)١(" مراتب الفصاحة

ا وبعدا وخفاًء ولذا ويرى الشيخ كذلك أن داللة املطابقة قد تتفاوت قربا، وظهور

يرى إدخال التورية واإلام واملغالطة واللغز يف علم البيان إضافة إىل التشبيه وااز اللغوي 

وااز العقلي والكناية، ألن كل هذه األقسام تدخل يف طرق الداللة اليت يبحث عنها علم 

  .)٢(البيان

أسرار التمثيل (أفرد له كتابه  ركن من أركان البيان، وقد  - عند الشيخ  –والتشبيه 

، وتتبع فيه مسرية التشبيه على أيدي العلماء، وتوقَّف عند )بني الطريقة األدبية والتقريرية

  .معاجلة اإلمام عبدالقاهر الذي كان ينقل عنه كثريا من نصوصه يف أبواب البيان

مما اتفق العقالء "إنه  :ويف مزايا التشبيه وأسباب تأثريه يقول مستفيدا من كالم اإلمام

 –السيما قسم التمثيل  –على شرف قدره وفخامة أمره يف فن البالغة، وتعقيب املعاين به 

يضاعف قواها يف حتريك النفوس إىل املقصود ا؛ فإذا كان يف باب املدح كان أى وأفخم؛ 

  :)٣(كما يف قول الشاعر

                                 
 .١٦علم البيان، ص –البالغة العالية  )١( 
 .١٨ص: ينظر املرجع السابق )٢(
ينسب للحسني بن مطري األسدي كما يف سر الفصاحة، لألمري أيب حممد عبداهللا بن حممد بن سـعيد بـن    )٣(

عبداملتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة حممـد علـي صـبيح     :هـ، شرح وتصحيح٤٦٦سنان اخلفاجي ت
 .٢٤٠م، ص١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩وأوالده، القاهرة، 



 

هتوم بعد هروفعيف م شيع اكما     فىتعترم راهجلِ ميالس كانَ بعد  

دأش هووقع ،أوجع هسوإذا كان يف باب الذم كان م...  

  :)١(وإذا كان حجاجاً كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر؛ كقول أيب العتاهية

  إنَّ السفينةَ ال جتري على اليبسِ  ترجو النجاةَ ومل تسلُك مسالكَها

  :)٢(ا كان افتخارا كان شأْوه أبعد، وشرفه أجد؛ كقول عبداملطلبوإذ

  كالنومِ لَيس لَه مأْوى سوى املُقَلِ  ال ينزِلُ اد إالَّ يف منزِلنا

  :)٣(وإذا كان اعتذارا كان إىل القبول أقرب، وللقلوب أخلب؛ كقول املتنيب

طَر ي بينكُمقْصوا أَنَّ ربسحال تا من اَأللَمِ    بذْبوحم قُصري رفالطَّي  

ã≅sW {: وإذا كان وعظًا كان أشفى للصدور، وأبلغ يف التنبِيه، كقوله تعاىل ¨Β 
š⎥⎪Ï%©!$# (#ρ ãx x. óΟÎγ În/ tÎ/ ( óΟßγ è=≈ yϑôã r& >Š$ tΒ tx. ôN£‰tF ô© $# Ïµ Î/ ßw†Ìh9$# ’Îû BΘöθ tƒ 7# Ï¹%tæ ( ω 

tβρ â‘ Ï‰ø) tƒ $£ϑÏΒ (#θç7 |¡ Ÿ2 4’n?tã &™ó© x« 4 šÏ9≡ sŒ uθ èδ ã≅≈ n=Ò9$# ß‰‹ Ïè t7 ø9$# {)٥(")٤(.  

أن التشبيه جيمع صفات ثالثة؛ "مث يذكر الصعيدي بعد هذا ما قاله ابن أيب األثري من 

  .)٦("املبالغة، والبيان واإلجياز: هي

                                 
 -هــ  ١٤٢٠جميد طراد، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، : ديوان أيب العتاهية، قدم له وشرحه )١(

 .٢٠٠م، ص١٩٩٩
 .مل أعثر عليه يف غري هذا احملل )٢(
يوسف . د: عبدالرمحن الربقوقي، راجعه وفهرسه:  ديوان الشاعر، شرح ديوان املتنيب، وضعهمل أعثر عليه يف )٣(

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الشيخ حممد البقاعي، دار الكتاب العريب، 
 ).١٨(سورة إبراهيم  )٤(
محن بـن  أسرار البالغة، اإلمام أبو بكر عبدالقاهر بن عبـدالر : ، وينظر٢١علم البيان ص –البالغة العالية  )٥(

حممود حممد شاكر، مطبعة ودار املـدين،  : هـ، قرأه وعلَّق عليه٤٧٤أو  ٤٧١حممد اجلرجاين النحوي، ت
 .١١٦-١١٥م، ص١٩٩١ -هـ ١٤١٢جدة، الطبعة األوىل،  –القاهرة 

املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن األثـري  : ، وينظر٢١علم البيان ص –البالغة العالية  )٦(
أمحـد  . د: البن أيب احلديد، قدمه وعلَّـق عليـه  ) الفلك الدائر على املثل السائر(هـ ويف آخره ٦٣٧ت

 .٩٨بدوي طبانة، ضة مصر للطباعة والنشر، بدون طبعة وتاريخ، ص. د –احلويف



 

ومن لطائفه اليت يبينها الصعيدي أنه يأتيك من الشيء الواحد بأشياء عدة كأَنْ 

يعطيك من القمر الكمال عن النقص، أو العكس، وهو يعمل عمل السحر يف تأليف 

  .املتباينني، فيأتيك باحلياة واملوت جمموعني، واملاء والنار جمتمعني

ويقول عن ااز املرسل إن له مزايا تعلو به على احلقيقة ولكنها ال تبلغ مزايا 

ملفيد يشتمل على مزيتني التوسع واملبالغة، مفيد وغري مفيد، فا: االستعارة، وهو على نوعني

  .وغري املفيد ليس له إال مزية التوسع يف اللغة

tβθè=yè {: ومن املفيد قوله تعاىل øg s† ÷Λàι yè Î6≈|¹ r& þ’Îû ΝÍκÍΞ# sŒ#u™ {)أراد األنامل  )١

  .)٢(بطريق ااز املرسل للمبالغة فيما يفعلونه يف هذه احلالة

ومقاماا بين أا أعلى أقسام ااز وأبلغها، وأورد ما قاله وعن مزايا االستعارة 

أمد ميدانا، وأشد افتنانا، وأذهب جندا يف "اإلمام عبدالقاهر يف ذلك، فذكر أن االستعارة 

الصناعة وغورا من أن تجمع شعبها وشعوبها، وحتصر فنوا وضروا، ومن خصائصها أا 

يف املعاين حىت تخرِج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وجتين من الغصن تعطيك الكثري 

  .)٣("الواحد أنواعا من الثمر

يف الفصاحة موقع عظيم، فإما يفيدان األلفاظ "إن هلا وللتعريض : أما الكناية فقال

عوان القلوب إىل مجاالً، ويكِْسبان املعاين ديباجة وكماالً، وحيركان النفوس إىل عملها، ويد

فهمها، فهما يقعان من الفصاحة يف أعلى املراتب، وحيوزان منها أعظم املناقب، وهذا إىل ما 

  .)٤("يفيد أنه من تأكيد املعىن وتقريره

                                 
 ).١٩(سورة البقرة  )١(
 .وما بعدها ٧٥علم البيان ص –البالغة العالية : ينظر )٢(
 .٤٣-٤٢أسرار البالغة ص: ، وينظر٩٠ق صاملرجع الساب )٣(
 .١٤١علم البيان ص –البالغة العالية  )٤(



 

أا تقدم لك احلقيقة مصحوبة بدليلها، وأا "وعن أغراض الكناية يذكر الصعيدي 

 ا ال يليق التعبري بهتربز املعقول يف صورة احملسوس، وأنه حيترز١("ا عم(. 

                                 
 .٥٣٩بغية اإليضاح ص )١(



 

 
 

אא 
االستدراكات في مقدمة علم البيان وباب 

  .التشبيه
  
  
  
  
  
  
  

 



 

  
  
  

אא 
االستدراكات من مقدمة علم البيـان إلـى نهايـة    

  أغراض التشبيه 
  :وفيه مخس مسائل وهي

علم البيانتفاوت الوضوح يف الداللة املطابقية، ومكانة التشبيه يف : א.  

تعريف التشبيه: א.  

صلة التجريد بالتشبيه: א.  

אمنازل أقسام التشبيه من حيث احلسية والعقلية: א.  

األمتية واألعرفية يف أغراض التشبيه: א.  

 



 

  تفاوت الوضوح يف الداللة املطابقية ومكانة التشبيه يف علم البيان

أن تفاوت  –يرمحه اهللا  –يذكر اخلطيب القزويين يف حديثه عن أقسام الداللة 
الداللة يف الوضوح ال يتأتى يف داللة املطابقية وإمنا يف الداللة العقلية وهي اليت تشمل دالليت 

  .)١(التضمن وااللتزام وذلك جلواز أن يكون للشيء لوازم بعضها أوضح من بعض

ال يتأتى بالداللة الوضعية؛ ألن  إيراد املعىن الواحد على الوجه املذكور"إنه يرى أن 
السامع إن كان عاملًا بوضع األلفاظ مل يكن بعضها أوضح داللة من بعض، وإال مل يكن كل 
واحد منها داالً، وإمنا يتأتى بالدالالت العقلية، جلواز أن يكون للشيء لوازم بعضها أوضح 

  .)٢("لزوما من بعض

مث اللفظ : "بيان أبواب علم البيان فيقولويتخذ اخلطيب من هذه املقدمة مسربا إىل 
فهو جماز، وإال فهو : املراد به الزم ما وضع له إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع له

  .)٣("مث ااز منه االستعارة، وهي ما تبتين على التشبيه، فيتعني التعرض له. كناية

                                 
  :اعتاد البيانيون أن يتكلموا عن أقسام الدالالت اللفظية بني يدي درس البيان وهي كما يأيت  )١(

ان والفرس على احلقائق املخصوصة وهي داللة اللفظ على متام ما وضع له، كداللة اإلنس: داللة املطابقة -١
  .وهذه ال حتتاج يف الفهم ألكثر من العلم بالوضع. ا
وهي داللة اللفظ على بعض ما وضع له كداللة اإلنسان على الناطق فإذا رأيت شـبحا  : داللة التضمن -٢

  .إنه إنسان، فُهِم منه أنه ناطق: أصاهل هذا أم ناطق؟ فقيل: من بعد، فقلت
وهي داللة اللفظ على الزم مسماه، كداللة لفظ اإلنسان والفرس على كوا متحركـة  : ة االلتزامدالل -٣

  .وشاغلة اجلهة ذلك من األمور الالزمة
إما على ما يكون داخالً يف مفهوم اللفظ كداللة لفظ البيت على السقف، وإما على ما : الداللة العقلية -٤

  .ف على احلائطيكون خارجا عنه كداللة لفظ السق
والبيانيون يسمون داللة املطابقة وضعية، ودالليت التضمن وااللتزام عقلية؛ ألن حصوهلما بانتقال العقـل  

  .من الكل إىل اجلزء يف التضمنيةً ومن امللزوم إىل الالزم يف االلتزامية وهذا االنتقال عمل عقلي
مطلوب، مطبعة امع العلمي العراقـي، بغـداد،    أمحد. معجم املصطلحات البالغية وتطورها، د: ينظر

بدوي طبانة، دار املنارة جدة، دار . معجم البالغة العربية، دوما بعدها،  ٣/٨، م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
حممـد  . نظـرات يف البيـان، د  ، ٢٢٧، صم١٩٩٧ -هــ  ١٤١٨ابن حزم بريوت، الطبعة الرابعة، 

 .١٥، صم١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦طبعة الثالثة، عبدالرمحن جنم الدين الكردي، مطبعة السعادة، ال
 .٣٨٢ - ٣٨١بغية اإليضاح ص )٢(
 .٣٨٢املرجع السابق ص )٣(



 

ابقية الوضعية ال يتأتى من كالم اخلطيب السابق يتضح أن مذهبه هو أن الداللة املط
  .فيه الوضوح واخلفاء وأن التشبيه ما هو إال مقدمة لدرس االستعارة اليت تبتين عليه

ما ذهب إليه اخلطيب، ورأى  –رمحه اهللا  –ومل يرتضِ الشيخ عبداملتعال الصعيدي 
فال يصح "أن إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه يتأتى يف التشبيه أيضا 

له " زيد كالبدر: "إخراجه من علم البيان، وإمنا أتى فيه اإليراد املذكور ألن التشبيه يف حنو
إحدامها وضعية يف داللته على تشبيه وجهه بالبدر يف االستدارة واالستنارة، والثانية : داللتان

ويف تعليقه  )١("د املذكورالتزامية يف داللته على أنه غاية يف احلسن، ذه الثانية يأيت فيه اإليرا
 )٢("مث ااز منه االستعارة وهي ما تبتين على التشبيه فيتعني التعرض له: "على قول اخلطيب

  . )٣(جيعل هذا الكالم من اخلطيب ظاهرا يف أنه ال يدخلُ التشبيه يف البيان إال تبعا لالستعارة

). البالغة العالية علم البيان(ه ويؤكد الصعيدي ما ذهب إليه يف هذه املسألة يف كتاب
أرى أن داللة املطابقة قد تتفاوت قربا وبعدا، وظهورا وخفاًء، كداللة االلتزام : "يقول

وخيلص من . )٤("وداللة التضمن، ويكون هذا حبسب االختالف يف اإللف وكثرة االستعمال
ال تأثري لكون التشبيه "أنه هذا إىل ذكر خالف القوم يف كون التشبيه حقيقة أو جمازا إذ يرى 

من ااز أو احلقيقة يف أنه ركن عظيم من أركان الفصاحة؛ ملا فيه من الدقة واللطافة؛ فأما 
قريب، وال يتعلق به كبري  –كما قال صاحب الطراز  –كونه جمازا أو حقيقة فاألمر فيه 

الداللة اليت يقولون إا  فائدة، ورمبا كان اخلالف يف ذلك لفظيا، ولكنه إذا كان حقيقة فإن
موضوع علم البيان ال تقتصر كما يقولون على الداللة العقلية؛ بل تدخل فيها الداللة 

  .)٥("الوضعية

                                 
 .٣٨٢بغية اإليضاح ص )١(
 .املرجع السابق نفس الصفحة )٢(
 .املرجع السابق نفس الصفحة: ينظر )٣(
 .١٨البالغة العالية علم البيان ص )٤(
 .٢٠املرجع السابق ص )٥(



 

  .وأشد تصرحيا يف بيان ما يراه) بغيته(هذا كالمه، وهو أوىف من كالمه يف 
يف وبناًء على ما سبق يتضح اخلالف بني اخلطيب والصعيدي وما يراه كل منهما 

  .املسألة
فكان قد عبر عن تلك الدالالت  –رمحه اهللا  –أما الشيخ عبدالقاهر اجلرجاين 

تعين باملعىن املفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغري : "باملعىن ومعىن املعىن يقول
 )١("واسطة، ومبعىن املعىن أن تعقل من اللفظ معىن مث يفضي بك ذلك املعىن إىل معىن آخر

الم اإلمام يف هذا كان املنـزع لبحث الدالالت فكان داعيا لقبول داللة وطرح ولعل ك
  .)٢(أخرى عند املتأخرين

اختالفهم يف كون التشبيه حقيقة أم جمازا وينتهي به القول ) الطراز(ويروي صاحب 
جمازا  أما كونه حقيقة أو. أن جيعل التشبيه معدودا يف علوم البالغة ملا فيه من الدقة واللطافة

وجند حممد بن علي اجلرجاين يعترض . )٣(فريى أن األمر فيه قريب وليس وراءه كبري فائدة
فيه : "يقول بعد أن أورد كالم اخلطيب. على اخلطيب يف تعريفه لعلم البيان وتقسيمه الداللة

نظر ألن كون علم البيان باحثًا عما ذكره ممنوع، وإال لبحث أيضا يف الداللة الوضعية؛ 
لكوا أوضح من التضمن وااللتزام، وال نسلِّم أن الدالالت الوضعية ليس بعضها أوضح من 
بعض، ألن داللة بعضها كالضرورات كداللة السماء واألرض وما شاكلهما على معانيها، 

  .)٤("وداللة بعضها أوضح لكون التأمل أكثر، أو أوثق، أو لكوا أشهر
إيراد "عن رأي السكاكي واخلطيب فهو يرى أن  )مصباحه(وال يبتعد ابن الناظم يف 

، مث يذكر )٥("املعىن ذه الطرق بالدالالت الوضعية غري ممكن، وإمنا ميكن بالدالالت العقلية

                                 
هـ، قـرأه  ٤٧٤أو  ٤٧١إلمام أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن حممد اجلرجاين ت دالئل اإلعجاز، ا )١(

 -هــ  ١٤١٣وعلق عليه حممود حممد شاكر، مطبعة املدين بالقاهرة دار املدين جبدة، الطبعـة الثالثـة،   
 .٢٦٣، صم١٩٩٢

 .٩، صالثانيةحممد حسن شرشر، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة، الطبعة . لباب البيان، د: ينظر )٢(
الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، اإلمام حيىي بن محزة بن علي بـن إبـراهيم العلـوي    : ينظر )٣(

 -هــ  ١٤٢٣عبداحلميد هنداوي، املكتبة العصرية، بريوت، الطبعة األوىل، . د. ، تهـ٧٠٥اليمين، ت
 .١/١٣٧، م٢٠٠٢

عبدالقادر . د. أ :هـ، ت٧٢٩د بن علي بن حممد اجلرجاين ت اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة، حمم )٤(
 .١٥١، م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨حسني، مكتبة اآلداب، القاهرة، 

املصباح يف املعاين والبيان والبديع، اإلمام أبو عبداهللا بدر الدين بن مالك الدمشقي الشهري بابن الناظم، ت  )٥(
 -هــ  ١٤٢٢مية، بـريوت، الطبعـة األوىل،   عبداحلميد هنداوي، دار الكتب العل. د :هـ، ت٦٨٦
 .١٦٠، صم٢٠٠١



 

. )١("وهو أقسام منها االستعارة وهي متوقفة على التشبيه فلنبدأ به: "أقسام علم البيان فيقول
مقدمة لدرس االستعارة ليس إال، كما ذهب إىل وذا ال خيرج عن مذهب من جيعل التشبيه 

  .)٢(هذا العضد اإلجيي يف الفوائد الغياثية
، أما البهاء السبكي )٣(واتبع اخلطييب اخللخايل خطا اخلطيب القزويين فيما حنن فيه

إن هذه الطرق ال تتأتى بالوضعية فقط، بل تتأتى بالعقلية إما : "فقد فسر كالم اخلطيب بقوله
  .)٤("أو مع الوضعية؛ ألن املدلول الوضعي فيه إحدى الدالالت املتفاوتة فقط،

ومل يقتنع سعد الدين التفتازاين مبنطق السكاكي الذي كانت نتيجته إخراجه التشبيه 
هذا هو الكالم يف شرح مقدمة علم البيان على ما اخترعه السكاكي : "من علم البيان فقال

  .)٥("وأنت خبري مبا فيه من االضطراب
مث حياول السعد اخلروج بالتشبيه من مأزق الدالالت، فيأيت بتعريف يراه أقرب من 

علم البيان علم يبحث فيه عن التشبيه وااز : واألقرب أن يقال: "تعريف السكاكي فيقول
  .)٦("والكناية

هذا املوقف من السعد مشعر أنه يوافق السكاكي واخلطيب يف أن الوضوح واخلفاء 
  .يف الداللة املطابقية، وإن خالف يف جعله التشبيه أصالً من أصول علم البيان ال يتأتى

فيه من "وأما السيد الشريف فريى أن التشبيه أصل برأسه من أصول علم البيان، وأن 
النكت واللطائف البيانية ما ال حيصى، وله مراتب خمتلفة من الوضوح واخلفاء مع أن داللته 

  .)٧("مطابقية

                                 
 .١٦٠املصباح ص )١(
عاشق حسـني، دار   :هـ، ت٧٥٦الفوائد الغياثية يف علوم البالغة، العالمة عضد الدين اإلجيي، ت : ينظر )٢(

وما  ١٤٤، صم١٩٩١ -هـ ١٤١٢الكتاب املصري القاهرة، دار الكتاب اللبناين بريوت، الطبعة األوىل، 
 .دهابع

. د. أ :هـ، ت٧٤٥مفتاح تلخيص املفتاح، العالمة مشس الدين حممد بن مظفر اخلطييب اخللخايل ت: ينظر )٣(
 .وما بعدها ٤٩١، صم٢٠٠٧هاشم حممد هاشم حممود، املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 .٢/١٤١عروس األفراح  )٤(
. د :هــ، ت ٧٩٢د الدين مسعود بـن عمـر التفتـازاين، ت   املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، سع )٥(

 .٥١٥، صم٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢عبداحلميد هنداوي، دار الكتب العاملية، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .املصدر السابق نفس الصفحة )٦(
املكتبـة األزهريـة للتـراث، القـاهرة،      ،٨١٦ت حاشية السيد الشريف على املطول، السيد الشريف، )٧(

 .٣١٠ص، هـ١٣٣٠



 

أن الداللة املطابقية يتأتى فيها االختالف يف  )١(ام واملغريب والدسوقيويرى العص
  .الوضوح واخلفاء، وأن التشبيه أصل برأسه يف علم البيان

لو تتبعت ما ذكره املصنف يف اإليضاح من شرف ): "األطول(يقول العصام يف 
جب أنه مع ذلك كيف مل التشبيه ولطائفه نقالً وحتقيقًا مل يبق لك شبهة فيما ذكره، وتع

  .)٢("ينتبه أن الطرق املختلفة جارية يف الداللة املطابقية، وأن ليس التشبيه متطفالً لالستعارة
قد تمنع املنافاة وجيعل التعرض له : "وقد حاول الدسوقي التوفيق بني األقوال فقال

  .)٣("لذاته من حيث اشتماله على ما ذكر ولغريه من حيث توقفه عليه
وتبعه املرشدي يف شرحه  )٤(وافق جاللُ الدين السيوطي اخلطيب يف مذهبهوقد 
  .عقود اجلمان

إذا قلنا هذه تشبه الورد؛ فالسامع إن كان عاملًا بوضع املفردات : "يقول املرشدي
واهليئة التركيبية امتنع أن يكون كالما يؤدي هذا املعىن بداللة املطابقة داللة أوضح من داللة 

كور أو أخفى منه؛ ألنا إذا أقمنا مقام كل كلمة ما يرادفها فالسامع إن كان عاملًا اللفظ املذ
بوضعها لتلك املفهومات كان فهمه إياها من املرادفات كفهمه إياها من تلك الكلمات من 

  .)٥("غري تفاوت، وإن مل يكن عاملًا بوضعها هلا مل يفهم من املفردات ذلك املعىن أصالً
السيد الشريف يف جعله التشبيه أصالً  )٦(كيم السيالكويت والشربيينوقد وافق عبداحل

  .برأسه وله مراتب يف الوضوح واخلفاء

                                 
هـ، ٩٤٣األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، إبراهيم بن حممد بن عربشاه عصام الدين احلنفي ت : ينظر )١(

، ٢/١٢٥، م٢٠٠١ -هــ  ١٤٢٢عبداحلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  :ت
عقـوب املغـريب   مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح، أبو العباس أمحد بن حممد بـن حممـد بـن ي   

 -هــ  ١٤٢٤خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، . د :هـ، ت١١٢٨ت
هـ، ١٢٣٠حاشية الدسوقي على خمتصر السعد، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي ت ، ٢/٨٩، م٢٠٠٣
 ٣/١٤٢، م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، . د. ت

 .وما بعدها
 .٢/١٢٥األطول  )٢(
 .٣/١٤٤حاشية الدسوقي  )٣(
شرح عقود اجلمان يف علم املعاين والبيان ومعه حلية اللب املصون، على اجلوهر املكنون، الشـرح  : ينظر )٤(

هـ واحللية للشيخ أمحد الدمنهوري، مطبعة مصـطفى  ٩١١لسيوطي تللحافظ جالل الدين بعدالرمحن ا
 .٧٧، صم١٩٣٩ -هـ ١٣٥٨احلليب وأوالده مبصر، البايب 

هــ، بشـرح العالََّمـة    ٩١١عقود اجلمان يف املعاين والبيان، جالل عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي ت )٥(
هـ، مطبعة مصطفى البايب احللـيب، الطبعـة الثانيـة،    ١٠٣٧عبدالرمحن بن عيسى بن مرشد العمري، ت

 .٢/٥م، ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤
 الفتاح على حواشي شرح تلخيص املفتاح، عبدالرمحن الشربيين، ومعه حاشـية عبـداحلكيم،   فيض: ينظر )٦(

 .٤/٤١، م١٩٠٥ -هـ ١٣٢٣مطبعة مدرسة والدة عباس األول، القاهرة، الطبعة األوىل، 



 

ليس املراد مبراتب الوضوح واخلفاء حنو ما بني قولك زيد كالبدر "ويؤكد اإلنبايب أنه 
ار يف احلسن، وزيد كالبدر، وزيد بدر مما مرجعه احلذف والذكر وإن توهم فإن مثل ذلك ج

يف مجيع احلقائق ومثله ما يعرض من التقدمي والتأخري، والفصل مبا جيوز الفصل به وأمنا مراده 
  . )١("الوضوح واخلفاء ببعد وجه الشبه ودقته لكثرة التفصيل يف الوجه

وكان الربقوقي ممن يرى أن االختالف يف الوضوح واخلفاء يتأتى يف الداللة 
غري أن الثاين منهما ذكر . ذلك )٤(، وعلي بن عبدالرازق)٣(فيما رفض احلمالوي. )٢(الوضعية

تكلف السكاكي ومن تبعه يف إدخال التشبيه يف مباحث البيان، وأم التجأوا إىل احليلة يف 
: - رمحه اهللا –إنه ملا كان من ااز ما يبتين على التشبيه تعين التعرض له يقول : ذكره فقالوا

ذا املذهب وخنتار منهج السابقني األولني الذي جيعل التشبيه اإلنصاف يتقاضانا أن نرفض ه"
  .)٥("عمدة يف الفن وركنا من أمهات أركانه

ويستمر اخلالف وتتعدد اآلراء عند البالغيني املعاصرين فينقسمون إىل مذاهب 
  :متعددة
  .)٦(فمنهم من يذهب مذهب اخلطيب يف الداللة املطابقية والتشبيه )١
يب فيجعل لداللة املطابقة مراتب يف الوضوح واخلفاء وجيعل ومنهم من خيالف اخلط )٢

 .)٧(التشبيه أصالً برأسه يف علم البيان
                                 

وىل، حاشية اإلنبايب على الرسالة البيانية، الشيخ حممد اإلنبايب، املطبعة األمريية ببوالق مصـر، الطبعـة األ   )١(
 .٣٤ - ٣٣، صهـ١٣١٥

هـ، ٧٣٩التلخيص يف علوم البالغة، اإلمام جالل الدين حممد بن عبدالرمحن القزويين اخلطيب، ت : ينظر )٢(
، م١٩٣٢ -هــ  ١٣٥٠بشرح عبدالرمحن الربقوقي، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، الطبعة الثانيـة،  

 .٢٣٨ص
، طبـع بتصـريح نظـارة الداخليـة،     والبديع، الشيخ أمحد احلمالوي زهر الربيع يف املعاين والبيان: ينظر )٣(

 .٨٣م، ص١٩٠٥
هـ ١٤٢٥علم البيان وتارخيه، الشيخ علي عبدالرازق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة األوىل، : ينظر )٤(

 .٦٥، صم٢٠٠٤ -
 .٦٦املرجع السابق ص )٥(
املنـهاج الواضـح   وما بعدها ،  ١٩٢، صدار القلم، بريوتعلوم البالغة، أمحد مصطفى املراغي، : ينظر )٦(

نيل األماين بشرح جـواهر البيـان   ، ٤٦و١/٤٤، للبالغة، حامد عوين، مكتبة اجلامعة األزهرية، القاهرة
 -هــ  ١٤١٩والبديع واملعاين، أمحد بن حممد األمني اجلكين، مطابع الصفا، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 

يوسف البيـومي، مطبعـة عابـدين،    . د) التشبيه والتمثيل(البيان القسم األول  علم،  ١٤٤، صم١٩٩٨
 .٢٤وما بعدها، نظرات يف البيان ص ٥يوسف بيومي ص.، دم١٩٧٢القاهرة، 

نقد، علي اجلندي، مكتبة األجنلو املصرية، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة،     –أدب  –فن التشبيه بالغة : ينظر )٧(
 .٢٤، نظرات يف البيان ص١٩باب البيان ص، ل٢٨، صم١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦



 

أو أنه دعا إىل  )١(وفريق جيعل التشبيه أصالً برأسه ولكنه مل يتطرق لدرس الداللة )٣
  .)٢(إمهاهلا

ومن املعاصرين من حتدث عن التشبيه يف مباحث البيان دون أن يشري إىل ما حنن 
وذكر أن ) فن التشبيه(وكان علي اجلندي قد أفاض القول يف ذلك يف كتابه . )٣(هفي

السكاكي ومن سار على خطاه قد شعروا باحلرج يف حصر أصول البيان فقالوا بأنه ملا كان 
وخيلص . يف التشبيه مباحث شريفة وفوائد لطيفة جعلَ مقصدا برأسه ال مقدمة لالستعارة

واخلفاء يتأتيان بداللة املطابقة وأن التشبيه يدخل دخوالً أساسيا يف  اجلندي إىل أن الوضوح
) البالغة التطبيقية(وأما صاحب . )٤(علم البيان كما أنه ليس مقدمة وال وسيلة لالستعارة

فإنه محل على السكاكي ومن تبعه محلة . فقد كان من أعلى القوم صوتا وأشدهم خمالفة
هذا عرض موجز : "ذكر حديثهم يف الدالالت أردف قائالً عنيفة ناقضا مذهبهم فبعد أن

أمني ملا أعتاد الكاتبون يف علم البيان أن خيوضوا فيه بني يديه جماراة للسكاكي الذي ابتدع 
مقدمة علم البيان، وقد أستسمن املتأخرون ورم هذه الطريقة فتملئوا منها، حىت ران على 

بالغة إال عن مثل هذا اجلدل العقيم وعصبوا أعينهم قلوم ما كانوا يفعلون فانصرفوا عن ال
نتيجة لعمل غري مشروع "إنه : وأما مبحث الداللة فقد قال. )٥("عن جالل األساليب ومجاهلا

وقد استحلى .. اقترفه السكاكي يف مفتاحه داللة على فساد الذوق البالغي وإفالسه
حبس ألسنتهم إال عن لعقه وأفسد  املتأخرون مذاق هذا املورد الدون واستمرءوا طعمه حىت

  .)٦("أذواقهم إال عن ذوقه

                                 
فضل حسن عباس، دار الفرقان، عمان، الطبعة األوىل، . البالغة فنوا وأفناا علم البيان والبديع، د: ينظر )١(

 .١٨، صم١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧
، الطبعـة  حفين حممد شرف، دار ضة مصر، الفجالة مصر. الصور البيانية بني النظرية والتطبيق، د: ينظر )٢(

شفيع السـيد، دار الفكـر   . التعبري البياين رؤية بالغية نقدية، د، ٤٦، صم١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥األوىل، 
. البيان يف ضوء أساليب القرآن الكرمي، د، ٢٤، صم١٩٩٥ -هـ ١٤١٥العريب، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

 .١٤، صم٢٠٠٤ -ـ ه١٤٢٤عبدالفتاح الشني، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة الثانية، 
عبده عبدالعزيز قلقيلة، دار الفكر العـريب، القـاهرة، الطبعـة الرابعـة،     . البالغة االصطالحية، د: ينظر )٣(

حسن البنداري، مكتبة األجنلو املصرية، . يف البالغة العربية علم البيان، د، ٣٧، صم٢٠٠١ -هـ ١٤٢١
لعزيز عتيق، دار النهضة العربية، بـريوت،  عبدا. علم البيان، د، ٤٥، صم١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩القاهرة، 
 .٦١، صم١٩٨٥هـ ١٤٠٥

 .وما بعدها ٢٥فن التشبيه ص: ينظر )٤(
، م١٩٦٣أمحد موسى، مطبعة املعرفـة، الطبعـة األوىل،   . البالغة التطبيقية، دعامة النقد األديب السليم، د )٥(

 .١٤ص
 .٥ -  ٤املرجع السابق ص )٦(



 

  :ويورد يف بداية حديثه مأخذين يأخذمها على مذهب السكاكي وأتباعه

أن أصحاب هذا املذهب جيعلون التشبيه من قبيل املقدمات، وليس مقصدا : أوهلما
وهو ما جعلهم برأسه، متجاهلني بالغته اليت تؤهله ليكون أصالً عن جدارة واستقالل، 

يسوقونه أمثلة على إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه، وهم ذا 
يعترفون بأن للتشبيه تلك املراتب املختلفة يف ذات الوقت الذي يرفضون فيه داللة التشبيه، 

  .ويصف هذا بأنه تناقض ينبئ عن مبلغ االضطراب

از تضمن أو التزام كما ال يسلم أن داللة الكناية أنه ال يسلِّم أن داللة ا: واآلخر
. التزام، بل يرى أن داللة ااز على معناه وداللة الكناية على معناها داللة مطابقية وضعية

القرينة اليت ينصبها املتكلم بأسلوب ااز كفيلة بصرف اللفظ عن معناه احلقيقي "يقول 
كفيلة بترجيح املعىن الكنائي املروم على املعىن .. ايةوكذا قرينة الكن. وتعيني املعىن املراد

  :-وقد قابله ممدوحه وعانقه  -احلقيقي للتركيب فاملتنيب حينما قال 

حنوه ى البحرشي من ملقَب فلم أر  دعانقه اُألست ١(وال رجالً قامت(  

الالزم بل  مل يكن يقصد بإطالق البحر واألسد على ممدوحه إىل إطالق اللزوم وإرادة
عىن ما نفس املمدوح الذي ال تالزم أبدا بينه وبني ما شبه به من البحر واألسد إال على 

وأبو نواس حينما يكين عن القلب مبوطن األسرار  –كما قيل  –ضرب من التكلف السقيم 
  :يف قوله يف اخلمر

  )٢(ا قفيإىل موطنِ اَألسرارِ قَلت هل  وملَّا شرِبناها ودب دبِيبها

مل يكن يقصد إال إىل القلب وهو مبعونة القرينة معىن مطابقي للتركيب الكنائي يف 
أمحد موسى يف معاجلته ملا حنن فيه وقد حرصت على إيراد كالمه . هذا ما قرره د )٣("البيت

  .ملا فيه من آراء جريئة –على طوله  –

                                 
 .١/٢٤٤شرح ديوان املتنيب  )١(
األرب، أبو بكر حممد بن علي املعروف بابن حجـة احلمـوي    وغايةخزانة األدب كذا نسبه احلموي يف  )٢(

هـ ١٤٢٦صالح الدين اهلواري، املكتبة العصرية، بريوت، الطبعة األوىل، . هـ، قدم له وضبطه د٨٣٧ت
أيب نواس، حققه وضبطه أمحـد  ديوان : ، ومل أعثر عليه يف ديوان الشاعر، ينظر١/١٩: ، ينظرم٢٠٠٦ -

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣عبدايد الغزايل، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .١٧ -   ١٦البالغة التطبيقية ص )٣(



 

ة نظر البالغيني، إذ أنَّ مناط الذي يظهر أن الدكتور موسى ينظر من زاوية غري زاوي
الفرق عندهم بني دالليت املطابقية والعقلية أن املطابقية خاضعة رد الوضع ال لعالقة عقلية 
كما هو الشأن يف التضمن وااللتزام وهم يرون أن القرينة اليت تصرف الكلمة من معناها 

  .عمل عقلي حمض، وهو ما مل يسلِّم به

ر يف معاجلته معين باملتكلم يف حني يتوارى املخاطب عنده يضاف إىل هذا أن الدكتو
التأول قد يكون من املتكلم بأن يطلب ازه قبل النطق به ما يتحقق به ذلك "واحلق أن 

ااز من شرطه وهو العالقة والقرينة أو يكون من السامع بطلب حقيقة الكالم لظهور 
  .)١("القرينة الدالة على إرادة خالف الظاهر

وبعد فكانت هذه حملات موجزة مل آراء البالغيني يف مسألة الداللة املطابقية 
واختالفها وضوحا وخفاء ومسألة مكانة التشبيه يف علم البيان أثارها السعي الستجالء 

  .حقيقة األمر بني يدي خالف الصعيدي للخطيب

ال يتأتى فيها قد رأينا اخلطيب يتبع خطا السكاكي يف أن الدالالت املطابقية 
الوضوح واخلفاء ورأينا الصعيدي خيالفه يف ذلك فهو يرى أنه يتأتى يف املطابقية الوضوح 

  .وما يراه الصعيدي نصره مجع غفري من أهل البالغة كما مر بنا. واخلفاء

ومن خالل مناقضات القوم وبالنظر إىل آرائهم السابقة يظهر أن ما يراه الصعيدي 
  .بهو األقرب إىل الصوا

إننا إذا كنا نريد . "فإن داللة التشبيه وهي داللة مطابقية يتأتى فيها الوضوح واخلفاء
ذا العلم دراسة األساليب املتفاوتة أو اليت يفضل بعضها بعضا فإن التشبيه يتفاوت قوة 

سواء يف الوضوح واخلفاء، وليست .. وضعفًا، كما يتفاوت وضوحا وخفاًء وليست درجاته
الغة على درجة واحدة، مث إن هنالك عوامل كثرية تتدخل يف التشبيه وفيما ينتزع هي من الب

                                 
حممود موسى محدان، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة األوىل،     . العالقات والقرائن يف التعبري البياين، د )١(

 .١٦٧، صم٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥



 

وما يطرأ على .. ومظاهر الطبيعة وحياة التبدي والتحضر.. العوامل البيئيةومن هذه ، منه 
وكل ذلك له أثره الفعال يف ضروب التشبيه عند األدباء وإدراك الصالت . العقول واألذواق
  .)١("ياءوالعالئق بني األش

ومهما يكن من شيء فإن الدالالت وإدخاهلا يف صدر درس البيان ليست إال بصمة 
من بصمات منطق السكاكي، ومن سار على إثره، وال يضري دارس البيان أالَّ يقف على 

وليس أدل على ذلك من أن أثرها يف كتب هؤالء البالغيني ينتهي بانتهاء "هذه الدالالت 
د جند إشارة هلا بعد ذلك يف ثنايا احلديث عن أي أسلوب من احلديث عنها، وال نكا

  .)٢("أساليب البيان

وبناًء على ما سبق من كالم العلماء فإنه يظهر أن التشبيه ركن من أركان البيان 
داخل فيه أصالة ال تبعا، وإنْ كانت االستعارة مبنية عليه فإن ذلك ال يلزم جعله مقدمة 

وهذا ما . ذلك أن ظهورها وانكشافها ال يكون إال بالعلم بهلالستعارة فحسب؛ بل معىن 
  .يزيده رسوخا يف علم البيان فيكون التعرض له لذاته ولغريه

وأما ما ذكره السعد من أن كثرة مباحثه واتساع لطائفه استدعت دراسته يف البيان 
ث والفوائد غري حمكم فإن هذا يترتب عليه إدخال كل أسلوب كثري املباح"فإن هذا الوجه 

  .)٣("كالتقدمي واحلذف والفصل والوصل يف علم البيان وهم ال يقولون بذلك

إن املتأمل يف خالف القوم يتبني له أن منشأ اخلالف كائن يف طريقة املعاجلة ففي 
  .حني يهتم أكثر أتباع اخلطيب بالترادف يهتم الصعيدي وأصحابه باحلذف والذكر

حممد كاألسد يف (الختالف يف الوضوح واخلفاء ألن أتباع اخلطيب ال يتأتى عندهم ا
  .فهم معنيون بالترادف) حممد كالليث يف اجلرأة(مثله ) الشجاعة

                                 
 .٣٧، صبدوي طبانة، دار الثقافة، بريوت. علم البيان دراسة تارخيية فنية يف أصول البالغة العربية، د )١(
 .٢٤التعبري البياين ص )٢(
 .٣٦، صحممود توفيق حممد سعد. د. ، أ)هـ١٤٢٦حماضرات السنة املنهجية لعام (متهيد يف علم البيان  )٣(



 

حممد كاألسد يف (ويذهب الصعيدي وأصحابه إىل أن االختالف يتأتى ألن 
وهذه عناية ) حممد أسد(وهو أوضح كذلك من ) حممد كاألسد(أوضح من ) الشجاعة

  .باحلذف والذكر

ى أن اإلنبايب يرفض أن يكون املراد مبراتب الوضوح واخلفاء مما مرجعه احلذف عل
والذكر فإن ذلك جارٍ يف مجيع احلقائق، وإمنا املراد الوضوح واخلفاء ببعد وجه الشبه ودقته 

  .)١(لكثرة التفصيل يف الوجه

ته كل هذه املناقضات واملصادمات ما كان هلا أن تكون لو أن درس البيان يف مقدم
واخلطيب يف ) مفتاحه(، واطّرح مسلك السكاكي يف )تبيانه(أخذ مسلك الطييب يف 

  ).إيضاحه(و) تلخيصه(

مرجع البيان إىل : "إن الطييب جيعل التشبيه أصالً من أصول البيان الثالثة حينما يقول
ا إطالق اعتبار املبالغة يف إثبات املعىن وذلك إما على طريقة اإلحلاق أو اإلطالق والثاين إم

امللزوم على الالزم أو عكسه، وما يبحث فيه عن األول التشبيه وعن الثاين ااز وعن الثالث 
ولعل الطييب كان موفقًا يف هذا املسلك فقد خرج " )٢(الكناية فرتبنا الكالم على ثالثة أصول

  .به من مأزق الدالالت الذي شغلَ به البالغيون دون كبري فائدة

أن تكون الدالالت عائقًا يف طريق التعبري اللغوي الذي يؤدي املعىن  إننا وحنن نرفض
يف صنيعه هذا، فلعل  –رمحه اهللا  –أداء غري مباشر فإنه جيب علينا أال نقسو على السكاكي 

فنظر إىل هذا العلم "الرجل كان معنيا بوضع عالمات وإشارات يهتدي ا الطالبون يف زمانه 
نه وبني سائر علوم األدب من النسبة واالرتباط ومتيزه منها امتيازا نظرة فلسفية حتدد ما بي

 )٣("تاما وحتصر أبوابه ومباحثه حصرا عقليا حىت ال يبقى حمل للخوف عليه من دعي دخيل

                                 
 .٣٤ - ٣٣حاشية اإلنبايب ص: ينظر )١(
عبدالستار زمـوط، دار اجليـل، بـريوت، الطبعـة األوىل،     . د ،٧٤٣التبيان يف البيان، اإلمام الطييب، ت )٢(

كالم حمقق الكتاب نفس الصفحة فقد فضل طريقة الطييب : ، وينظر٣٥ - ٣٤، صم١٩٩٦ -هـ ١٤١٦
 .على طريقة السكاكي

 -هــ  ١٤٢٥ة الدينية، القاهرة، الطبعة األوىل، علم البيان وتارخيه، الشيخ علي عبدالرازق، مكتبة الثقاف )٣(
 .٥٧-٥٦، صم٢٠٠٤



 

علوم البالغة كانت "وهنا تكمن أفضلية طريقة املتقدمني على طريقة السكاكي وأتباعه فإن 
للنماء إذ كان حاصلها البحث عن كل ما يكسب الكالم قدرا  عندهم قابلة للزيادة مستعدة

وأما السكاكي فقد حاول أن يقف بعلوم البالغة عند .. وشرفًا وعن أسرار حسنه وبالغته
  .فدعاه ذلك إىل أن يتكلف الضوابط للحصر )١("حدها الذي وجدها عنده

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                 
 .٦٢-٦١علم البيان وتارخيه ص )١(



 

  تعريف التشبيهمضمون 

وشبهته إياه . بيه املثل وأشبه الشيُء الشيَء ماثلهالشبه والش: ورد يف لسان العرب
  .)١(وشبهته به مثله وتشبه فالن بكذا والتشبيه التمثيل

وقد تعددت تعريفات التشبيه عند أهل البالغة لكنها تؤدي يف النهاية إىل نتائج 
  .متقاربة

اآلخر يف حس أو  التشبيه هو العقْد على أن أحد الشيئني يسد مسد: "فالرماين يقول
  .)٢("عقل

الوصف بأنَّ أحد املوصوفني ينوب مناب اآلخر بأداة "وهو عند العسكري 
  .)٣("التشبيه

أن تثبت هلذا معىن من معاين ذاك، أو : " - عنده  –وأما اإلمام عبدالقاهر فالتشبيه 
  .)٤("حكما من أحكامه، كإثباتك للرجل شجاعة األسد

                                 
دار صادر، بريوت، الطبعة  هـ،٧١١ت لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري،: ينظر )١(

على من فرق بني التشبيه ، وقد تعلَّق ضياء الدين ابن األثري ذا املعىن اللغوي فعاب ١٣/٥٠٣، األوىل
وما عابه ابن األثري ليس بعيب، واحتاد التشبيه والتمثيل : "قال اجلندي. ٢/٩٣املثل السائر : ينظر. والتمثيل 

فن " يف أصل الوضع ال خيفى على العلماء، ولكن املعروف أنه يوجد فرق بني العرف اللغوي واالصطالحي
  . ٣٢التشبيه ص

تكأ عليه ابن األثري ال يكفي لدعم نظرته وتصويب رأيه فالكلمات تتطور دالالا واألصل اللُّغوي الذي ا
. علم أساليب البيان، د: ينظر. مع تقدم الزمن وقد ترسخ مسمى تشبيه التمثيل كنوع من أنواع التشبيه

إن يف : "ديولذلك يقول الصعي. ٩٥،ص م١٩٩٥غازي ميوت، دار الفكر اللبناين، بريوت، الطبعة الثانية، 
أسرار التمثيل بني الطريقة األدبية والتقريرية، عبداملتعال الصعيدي، " فقه اللغة ما ميكن التفريق به بينهما

 .٦، صم١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤املطبعة املنريية باألزهر، القاهرة، الطبعة األوىل، 
حققها ) الث رسائلضمن ث(هـ، ٣٨٦النكت يف إعجاز القرآن، أبو احلسن علي بن عيسى الرماين، ت )٢(

، ونقل الباقالين ٨٠حممد زغلول، دار املعارف، الطبعة الرابعة، ص. وعلُّق عليها حممد خلف اهللا أمحد، د
السيد صقر، دار : هـ، ت٤٠٣إعجاز القرآن، أبو بكر حممد بن الطيب، ت: هذا التعريف، ينظر

 .٢٦٣املعارف، القاهرة، الطبعة اخلامسة، ص
علي  :، تهـ٣٩٥لكتابة والشعر، أبو هالل احلسن بن عبداهللا بن سهل العسكري، ت الصناعتني اكتاب  )٣(

 .٢٣٩، صم١٩٩٨ -هـ ١٤١٩حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت، 
، واختلف املعاصرون يف قبول تعريف اإلمام أو رده، فقال البعض بأن هذا التعريف ٨٧أسرار البالغة ص )٤(

ه، ينظريبيوظيفة التشبيه وعمله أكثر مما يدل على حقيقته وحد فن  و ٤٢طبانه ص. علم البيان د: ن
أمحد عبدالسيد الصاوي، . االستعارة دراسة حتليلية يف البالغة والنقد مع التطبيق على األدب اجلاهلي، د

: ودة تعريف اإلمام، ينظر، يف حني حكم آخرون جب١٩٤، صاهليئة املصرية العامة للكتاب، األسكندرية
 .٣٧البالغة االصطالحية ص



 

أن تثبت للمشبه حكما من أحكام املشبه به قصدا "ليب وحده عند ابن األثري احل

  .)١("للمبالغة

الداللة على مشاركة "إنه : وقد شارك اخلطيب القزويين برأيه يف تعريف التشبيه فقال

  .)٢("أمر آلخر يف معىن

: لكن الشيخ عبداملتعال الصعيدي مل يسلِّم للخطيب ذا التعريف فقال معلقًا عليه

؛ فاألحسن أن يقال يف "قاتل زيد عمرا، وجاءين زيد وعمرو: "أنه يشمل حنويرد على هذا "

إنه مصدر شبهته بكذا إذا مجعت بينهما بوصف جامع، وهذا ال يرد عليه ذلك؛ : معناه لغة

  . )٣("ألن اجلمع فيه بصيغة املشاركة وواو العطف، ال بذلك الوصف اجلامع

يس مانعا فهو يدخلُ يف التشبيه ما وهكذا فإن الصعيدي يرى أن تعريف اخلطيب ل

  .ليس منه

وأما التعريف املختار لديه فهو مصدر لشبهت كذا بكذا، إذا مجعت بينهما بوصف 

جامع وهو ما يسمى وجه الشبه، وهذا ال يرد عليه مثل قاتل زيد عمرا، وجاءين زيد 

  .او العطف، هذا رأيهوعمرو؛ ألن اجلمع فيه ليس بوجه الشبه، وإمنا بصيغة املشاركة وو

يعين  –ظاهر هذا التفسري"إن : وكان السعد قد أشار إىل هذا االعتراض حينما قال

.. قاتل زيد عمرا، وجاءين زيد وعمرو وما أشبه ذلك: شامل لنحو قولنا –تعريف اخلطيب 

را، قاتل زيد عم: بالكاف وحنوه لفظًا أو تقديرا ليخرج عنه حنو: وينبغي أن يزاد فيه قولنا

  .)٤("وجاءين زيد وعمرو

                                 
حممد زغلـول سـالم،   . د :هـ، ت٧٣٧ز، جنم الدين أمحد بن إمساعيل بن األثري احلليب ت ـجوهر الكن )١(

 .١/٥٢، منشأة املعارف، األسكندرية
 .، وهذا تعريفه يف اللغة٣٨٤ص: بغية اإليضاح )٢(
 .املرجع السابق نفس الصفحة )٣(
 .٥١٧ -  ٥١٦ص: طولامل )٤(



 

وقد تأثر الصعيدي بكالم السعد فنقل عنه االعتراض الوارد والدعوة إىل زيادة قولنا 

  .)١(بالكاف وحنوه يف تعريف التشبيه اصطالحا

قاتل زيد عمرا، وجاءين زيد وعمرو تشبيها على : وال يقبل السيد الشريف جعلَ حنو

  .د املتكلم املشاركة إلثبات القتال أو ايء لكل منهماإطالقه بل يكون تشبيها عند قص

قولك جاءين زيد وعمرو يدل صرحيا على ثبوت ايء لكل واحد منهما، : "يقول

ويلزم من ذلك مشاركة أحدمها لآلخر يف ايء، فاملتكلم إن مل يقصد به هذا املعىن الالزم؛ 

؛ فال يندرج يف التفسري املذكور بناء على مل يدل به املخاطب على مشاركة أمر ألمر يف معىن

فإنه ال يتصور إال فيما قصده املتكلم وإن قصد . من معىن الداللة –يعين السعد  –ما ذكره 

به مل يضر اندراجه فيه؛ ألنه مبعىن شارك زيد عمرا يف ايء، أو تشاركا فيه، فيكون تشبيها 

  .)٢("لغةً

التشبيه فإن األمثلة املذكورة هنا ال تعد تشبيها  ولكن العصام يرى أنه حىت عند إرادة

  .)٣(بل إا تدل على التشابه ال التشبيه وفرق بينهما

كما رفض طاشكربى زادة أن يكون هذان املثاالن من التشبيه وبين السبب يف 

ا إن التعريف ال يصدق على شيء منهما؛ إذ املُشبه البد وأن يكون ناقص: "حكمه هذا قائالً

يف وجه الشبه، واملشبه به كامالً فيه، وما يدل على املشاركة بالصيغة متساويان يف األمر 

مشاركة أمر ألمر مبعىن حلوقه إياه يف صفة هو أصل فيها، ولو : املشترك، أال ترى إىل قوهلم

  .)٤("مل يالحظ هذا لقيل مشاركة أمرين يف معىن

                                 
 .٣٨٤بغية اإليضاح ص: ينظر )١(
 .٣١٠حاشية السيد على املطول ص )٢(
 .٢/١٢٨األطول : ينظر )٣(
شرح الفوائد الغياثية، املوىل أبو اخلري عصام الدين أمحد بن مصطفى بن خليل الشـهري بطاشـكربى زادة    )٤(

 .١٩٧، صهـ١٣١٢هـ، دار الطباعة العامرة، اآلستانة، ٩٦٨ت



 

اثية رد على املعترضني على تعريف وهذا التوجيه الذي أورده شارح الفوائد الغي
  .اخلطيب

، وقد )١(وإذا عدنا إىل الشراح وجدنا املغريب والدسوقي يهتمان بالداللة والقصد منها
قد جياب بأن ما عرف به املصنف من : "حاول الدسوقي اإلجابة عن اعتراض السعد فقال

راد املصنف الداللة الصرحية م: باب التعريف باألعم وهو شائع عند أهل اللغة، أو يقال
وباجلملة فمنشأ االعتراض على التعريف املذكور عدم الفرق بني ثبوت .. فخرج ما ذكر

  .)٢("حكم لشيئني وبني مشاركة أحدمها لآلخر فيه، واحلق أما مفهومان متغايران متالزمان
أن  كما رفض عبداحلكيم السيالكويت أن تكون مثل هذه األساليب تشبيها وبين

التشبيه ليس جمرد االشتراك يف الوصف بل البد فيه من ادعاء مماثلة أحد األمرين لآلخر 
مثَّلَه هه٣(مستدالً مبا ورد يف القاموس احمليط من أن معىن شب(.  

ونفى بعض املعاصرين أن تكون هذه األساليب من التشبيه وذلك خللوها من 
يف حني رأى آخرون ضرورة زيادة . التعليالت وهذا اضعف ،)٤(الوصف اجلامع بني الطرفني

  .)٥(أدوات التشبيه يف التعريف لفظًا أو تقديرا ليخرج مثل تلك األمثلة
وهكذا رأينا اختالف العلماء يف توجيه تعريف اخلطيب للتشبيه، فمنهم من دعا إىل 

، ومنهم )٦(زيادة الكاف أو حنوه يف التعريف لتخرج تلك األساليب كما قال السعد وأتباعه
من نفى كوا تشبيها إال عند قصد املتكلم كما قال الشريف، ومنهم من نفى كوا تشبيها 

  .حىت عند إرادة املتكلم التشبيه وعدها تشاا ال تشبيها كما عند العصام

                                 
 .٣/١٤٩، حاشية الدسوقي ٢/٩٠مواهب الفتاح : ينظر )١(
 .٣/١٤٩حاشية الدسوقي  )٢(
 .٤/٤٥حاشية عبداحلكيم ضمن  فيض الفتاح : ينظر )٣(
 .٣٥فن التشبيه ص: ينظر )٤(
بسيوين عبدالفتاح فيود، مؤسسة املختـار ودار املعـامل   . علم البيان دراسة حتليلية ملسائل البيان، د: ينظر )٥(

 .١٧، صم١٩٩٨ -هـ ١٤١٨األحساء، الطبعة الثانية،  ،فية، القاهرةالثقا
عبدالقادر حسني، . د :هـ، ت١٠٥٩خالصة املعاين، احلسن بن عثمان بن احلسني املفيت ت : ينظر )٦(

، حلية اللُّب املصون ٢/٧، شرح املرشدي ضمن عقود اجلمان ٣١٦، صالناشرون العرب، الرياض
حاشية الشيخ خملوف على شرح حلية اللب املصون، الشيخ خملوف  ،١٠٥ضمن شرح عقود اجلمان ص

 .١٣٥، صم١٩٣٨ -هـ ١٣٥٧بن حممد البدوي املنياوي، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، ا



 

أن يتساوى الطرفان املشبه واملشبه به يف جهة "والتشابه الذي يقول به العصام هو 

لتشبيه إىل التشابه؛ ليكون كل واحد من الطرفني مشبها ومشبها به تفاديا من التشبيه فيترك ا

  .)١("ترجيح أحد املتساويني

  :)٢(ومثَّلُوا له بقولِ أيب إسحاق الصابئ

  فَمن مثْلِ ما يف الكأَسِ عيين تسكُب  ومداْمتي –إذْ جرى  -تشاْبه دمعي 

  جفُونِي، أم من عبرتي كُنت أَشرب  ـاخلمرِ أسبلتأب: فَو اِهللا مـا أدري

أراد أن الدمع واملدامة تساويا يف احلمرة والصفا مساواة جعلته ال مييز بينهما ولذا 

  .عدل عن التشبيه إىل استخدام صيغة التشابه

ذه  وإذا كان جوهر التشابه هو صحة جعل املشبه مشبها به والعكس؛ فإن التشابه

قاتل زيد : تشابه زيد وعمرو وحنو ذلك؛ ولكن إجراَءه على حنو: الصورة ينطبق على حنو

عمرا، وجاءين زيد وعمرو فيه بعد؛ فليس هنا تشبيه يف صفة جامعة أو صورة أو شكل أو 

  .وإمنا اشتراك يف فعل حاصل، وفرق بني األمرين )٣(لون

                                 
مفتاح العلوم، اإلمام أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر : ، ينظر١/١٦٣معجم املصطلحات البالغية وتطورها  )١(

هـ، ضبطه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعـة الثانيـة،   ٦٢٦كاكي تحممد بن علي الس
 .٣٤٦، صم١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، الشيخ ، ١٧٠، اإلشارات ص٢٤٦البيتان له كما يف اإليضاح ص )٢(
تـب، بـريوت،   حممد حمي الدين عبداحلميد، عـامل الك  :هـ، ت٩٦٣عبدالرحيم بن أمحد العباسي ت 

  .٢/٥٩، م١٩٤٧ -هـ ١٣٦٧
، املطول ٢/٢٠٧عروس األفراح : والبيتان مل ينشدمها اإلمام عبدالقاهر خالفًا لقول بعض احملققني ينظر

 .٥٤٧ص
 .٢٢٢ص: حول مواطن عكس التشبيه، ينظر) األسرار(يستأنس بكالم اإلمام يف  )٣(



 

:  التفريق بني هذه األساليب فجعل حنوإىل) عروس األفراح(وهذا ما دعا صاحب 
. قام، واشترك، وترافقا، وتصاحبا، واجتمعا، وأكال، وكل أفعال املفاعلة دالة على املشاركة

  .)١(تشابه من التشابه ال التشبيه: وجعل حنو

ولعل توجيه طاشكربى زادة وتوجيه عبداحلكيم هو املخرج يف هذه املسألة واجلواب 
  .عنها

أن التعريف ال يصدق على شيٍء من هذه األمثلة اليت ) الفوائد( فقد ذكر شارح
أوردها املعترضون؛ ألن املشبه البد أن يكون ناقصا يف وجه الشبه، ويكون املشبه به كامالً 

  .فيه وهذا ما ال يالحظ يف تلك األمثلة

اثلة وزاد عبداحلكيم أن التشبيه ليس جمرد االشتراك يف صفة بل البد فيه من إدعاء مم
  .أحد األمرين لآلخر يف وصف ومساواته إياه، وهذا ال يرد يف تلك األمثلة كذلك

قاتل زيد عمرا، وجاءين زيد وعمرو ال : وبناًء على ما بينه هذان العالمان فإن حنو
، وعلى هذا فال يقبل من الصعيدي )٢(يشمله تعريف اخلطيب وليس من التشبيه يف شيء

  .استدراكه على اخلطيب

  

  

 

                                 
 .٢/١٤٩عروس األفراح : ينظر )١(
أمحـد  . ، د)رسالة ماجسـتري مطبوعـة  (السعد على اخلطيب، دراسة بالغية حتليلية، استدراكات : ينظر )٢(

 .١٨٧، صم٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢هنداوي هالل، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األوىل، 



 

  صلة التجريد بالتشبيه

يف علم البيان عند  :أحدمها :يرد ذكر التجريد يف الدرس البالغي يف موضعني
أن "يف علم البديع مستقل بذاته، ويعرفه اخلطيب بـ  :التعرض لتعريف التشبيه، واآلخر

يل من : ومثاله )١("مبالغة يف كماهلا فيه ؛ينتزع من أمرٍ ذي صفة أمر آخر مثلُه يف تلك الصفة
  .زيد صديق محيم

ومل يرتض عبداملتعال الصعيدي إخراج اخلطيب القزويين التجريد من دائرة التشبيه 
  .على إطالقه بل فصل القول يف ذلك

االستعارة هنا ما مل يكن على وجه املراد بالتشبيه ه: "ول القزويينففي حني يق
فإننا جند الصعيدي يفصل القول يف . )٢("دالتحقيقية، وال االستعارة بالكناية، وال التجري

: خروج التجريد من التشبيه إذا مل يكن على وجه ينبئ عن التشبيه؛ كقولك: "املسألة قائالً
لئن : فإذا كان على وجه ينبئ عنه، فاألقرب جعله منه؛ كقولك" يل من فالن صديق محيم"

ن األقرب جعل مثل هذا من ويذكر يف موضع آخر أ. )٣("سألت فالنا لتسألن به البحر
  .)٤(التشبيه املؤكد

وقد بين القزويين السبب يف إخراجه التجريد من التشبيه بأن اسم املشبه به مل جيتلب 
فيه إلثبات التشبيه، وذكر أن الشيخ صاحب املفتاح قد عده تشبيها وأن اخلالف فيه 

يبني الصعيدي ما يقصد منه  )٦(وعند احلديث عن أقسام التجريد يف علم البديع. )٥(لفظي
) من(وهو كل ما تكون " يل من فالن صديق محيم: "تشبيه وما ال يقصد فجعل حنو قوهلم

  .فيه أداة التجريد وأفادت معىن االبتداء جعل هذا القسم ال يقصد به التشبيه

                                 
 .٦٠٩بغية اإليضاح ص )١(
 .٣٨٤املرجع السابق ص )٢(
 .املرجع السابق نفس الصفحة )٣(
 .٤٨٣املرجع السابق ص: ينظر )٤(
 .٣٥٤املرجع السابق نفس الصفحة، مفتاح العلوم ص: ظرين )٥(
 .وما بعدها ٦٠٩املرجع السابق ص: ينظر )٦(



 

لئن ": وأما ما تكون باء التجريد فيه داخلة على املُنتزعِ منه وتفيد معىن املصاحبة حنو

  .فجعله يدل على التشبيه" سألت فالنا لتسألن به البحر

  :وأما ما تكون الباء فيه داخلة على املنتزع وتفيد معىن املصاحبة حنو قول الشاعر

  )١(مبستلْئمٍ مثْلِ الفْنيقِ املُرحلِ    وشوهاَء تعدو بِي إىل صارِخِ الوغَى

  .فجعله ال يدل على التشبيه

öΝ {على املنتزع منه كقوله تعاىل ) يف(ما يكون التجريد فيه بدخول وأما  çλ m; $pκ Ïù 
â‘# yŠ Ï$ ù# èƒ ø:$# {)فجعله ال يقصد به التشبيه. )٢.  

وأما ما كان التجريد فيه بالقرينة ال حبرف التجريد فإنه ال يدل على التشبيه كقول 

  :)٣(احلماسي

ةوزبِغ لَنَألرح تيقب فلئن    تكرمي أو ميوت موي الغنائح  

  .أو ميوت مين كرمي: والتقدير هنا

واستمر اخلطيب يف بيان أقسام التجريد لكن الصعيدي مل يستمر يف بيان داللة ما 

  .تبقى من تلك األقسام على التشبيه من عدمها

  :فذكر اخلطيب قسمني آخرين للتجريد ومها

  :)٤(ما كان عن طريق الكناية مثل قول الشاعر

                                 
 .٣/١٣عاهد ، وكذا يف امل٦١٠ذكر الصعيدي أن البيت ال يعرف قائله، بغية اإليضاح ص )١(
 ).٢٨(سورة فصلت  )٢(
ديوان احلماسـة،  ، ٣/١٤لتنصيص ، ومعاهد ا٦١٠قائله قتادة بن مسلمة احلنفي كما يف بغية اإليضاح ص )٣(

 .١/٣٢٢، التربيزي، دار القلم، بريوت
ديوان األعشى ميمون بن قيس، اعتىن به وشرحه عبدالرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل،  )٤(

 .١٦٨، صم٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦



 

  يشرب كأسا بِكَف من بخال    يا خري من يركب املطي وال

  :)١(وما كان عن طريق خماطبة اإلنسان نفسه كقول األعشى

  وهل تطيق وداعا أيها الرجلُ    ودع هريرةَ إن الركْب مرحتلٌ

قسام التجريد وبناًء على ما ذكره الصعيدي هنا فإنه ال يدل عنده على التشبيه من أ
  .السابقة عدا ما كانت باء التجريد فيه داخله على املُنتزعِ مفيدةً معىن املصاحبة

قد تطرق لصورة من صور التجريد ) دالئل اإلعجاز(وكان الشيخ عبدالقاهر يف 
وههنا أصل : " -رمحه اهللا  –وذلك عند بيانه الفروق بني التشبيه البليغ واالستعارة فقد قال 

  :بطه وهو أن جعل املشبه به املشبه على ضربنيجيب ض

أن تنـزله منـزلة الشيء تذكره بأمر قد ثبت له، فأنت ال حتتاج إىل أن : أحدمها
تعمل يف إثباته وتزجيته، وذلك حيث تسقطُ ذكر املشبه من البني، وال تذكره بوجه من 

ي حيتاج إىل أن تعمل يف أن جتعل ذلك كاألمر الذ: والثاين". رأيت أسدا: "الوجوه كقولك
زيد أسد، وزيد : "إثباته وتزجيته، وذلك حيث جتري اسم املشبه به خربا على املشبه، فتقول

إن لقيته لقيت به أسدا، وإن : "، أو جتيء به على وجه يرجع إىل هذا كقولك"هو األسد
، وتضع "األسد"أو " أسدا"فأنت يف هذا كله تعمل يف إثبات كونه " لقيته ليلقينك منه األسد

وأما يف األول فتخرجه مخرج ما ال حيتاج فيه إىل إثبات وتقرير، والقياس . كالمك له
إنه تشبيه على حد : يقتضي أن يقال يف هذا الضرب أعين ما أنت تعمل يف إثباته وتزجيته

  .)٢("املبالغة، ويقتصر على هذا القدر، وال يسمى استعارة

مل يطلق اسم التشبيه على حد املبالغة على التشبيه الذي ويتضح من كالم اإلمام أنه 
  .)٣(حذف وجهه وأدواته فحسب؛ بل أدخل فيه ما أمساه املتأخرون باسم التجريد

                                 
حممد خري أبو الوفـا،   :الزوزين، تشرح املعلقات السبع، أبو عبداهللا احلسني بن أمحد : مطلع معلقته، ينظر )١(

 .١٤٧، وديوانه ص١٧١، صم١٩٩٠ -هـ ١٤١١دار إحياء العلوم، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .٦٨دالئل اإلعجاز ص )٢(
حسن إمساعيل عبدالرازق، دار الطباعة احملمدية، القاهرة، . نظرية البيان بني عبدالقاهر واملتأخرين، د: ينظر )٣(

 .١١٥، صم١٩٨١ -هـ ١٤٠١الطبعة األوىل، 



 

ومل يتطرق بعض العلماء إىل هذه القضية يف مؤلفام وإن درسوا التجريد يف علم 
  .)١(البديع

  :أما ابن األثري فقد جعل التجريد قسمني
ريد حمض وهو أن تأيت بكالم هو خطاب لغريك وأنت تريد به نفسك جت: أحدمها
  :)٢(كقول الشاعر

  وقَد نحلَت شوقَاً فُروع املنابِر    إالم يراك املَجد يف زي شاعرٍ
جتريد غري حمض وهو خطاب لنفسك ال لغريك ويسميه نصف جتريد ومثاله : واآلخر

  :)٣(قول عمرو بن اإلطنابة
  رويدك تحمدي أو تسترِيحي    ا وقَد جشأت وجاْشتأقولُ هل

مث يورد ابن األثري كالما أليب علي الفارسي مفاده أن العرب تعتقد أن يف اإلنسان 
معىن كامنا فيه كأنه حقيقته وحمصوله فتخرج العرب ذلك املعىن عن طريق األلفاظ جمردا من 

لئن لقيت فالنا لتلقني األسد "بعينه ومثّل أبو علي بقوهلم ذلك اإلنسان وكأنه غريه وهو هو 

                                 
. هـ، ت٧٢٥حسن التوسل إىل صناعة الترسل، شهاب الدين حممود احلليب ت ، ٢٣٨املصباح ص: ينظر )١(

شرح الكافية البديعية يف علوم البالغة ، ٢٨٥، صم١٩٨٠أكرم عثمان يوسف، دار الرشيد للنشر، العراق، 
ار صادر، بريوت، الطبعة الثانيـة،  نسيب نشاوي، د. د هـ،٧٥٠وحماسن البديع، صفي الدين احللي، ت

القول البديع يف علم البديع، الشيخ اإلمام مرعي بن يوسف الكرمـي  ، ٢٠٧، صم١٩٩٢ -هـ ١٤١٢
عوض بن معيوض اجلميعي، مكتبة دار التراث، مكة املكرمـة،  . د. هـ، ت١٠٣٣املقدسي احلنبلي، ت 

يان واملعاين والبديع وإعجاز القرآن، مقدمة تفسري ابن النقيب يف علم الب، ١٥٥، صم١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
هــ،  ٦٩٨اإلمام أبو عبداهللا مجال الدين حممد بن سليمان البلخي املقدسي احلنفي الشهري بابن النقيب ت

 -هــ  ١٤١٥زكريا سعيد علي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعـة األوىل،  . كشف عنها وعلق عليها د
 .٣٥٠، صم١٩٩٥

األثري للشاعر املعروف حبيص بيص وهو أبو الفوارس حممد بن سـعد بـن صـيفي     نسبه ضياء الدين ابن )٢(
 .٢/١٢٩املثل السائر : التميمي، ينظر

األمـايل يف لغـة   كما يف ) البيت... وقويل كلما جشأت (، وتروى له بعبارة ٢/١٣١املثل السائر : ينظر )٣(
هـ ١٣٩٨، دار الكتب العلمية، بريوت، هـ٣٥٦العرب، أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل البغدادي ت 

 .١/٢٦٢، م١٩٧٨ -



 

ويضيف أبو علي منطًا ثانيا وهو كون اإلنسان خياطب نفسه ". ولئن سألته لتسألن منه البحر
  :حىت كأنه يقاول غريه ومثّل له بقول األعشى

  وهل تطيق وداَعا أيها الرجلُ
: دم مث تعقبه يف مجلة مواطن يهمنا منها قولهأورد ابن األثري كالم الفارسي املتق

والذي عندي أنه أصاب يف الثاين ومل يصب يف األول؛ ألن الثاين هو التجريد أال ترى أن "
لئن لقيت فالنا لتلقني : "األعشى جرد اخلطاب عن نفسه وهو يريدها وأما األول وهو قوله

تشبيه مضمر األداة إذ حيسن تقدير أداة فإن هذا " به األسد، ولئن سألته لتسألن منه البحر
لئن لقيت فالنا لتلقني منه كاألسد ولئن سألته لتسألن : "وبيان ذلك أنك تقول. التشبيه فيه
إن التجريد هو أن تطلق اخلطاب على غريك وال يكون .. وهذا ليس بتجريد" منه كالبحر

املضمر األداة بل املخاطب هو هو  هو املراد؛ وإمنا املراد نفسك؛ وهذا ال يوجد يف هذا املثال
 –وما أعلم كيف ذهب هذا على مثل أيب علي .. ال غريه، فال يطلق عليه اسم التجريد

  .)١("حىت خلطه بالتجريد وأجراه جمراه؟ –رمحه اهللا 
لئن لقيت فالنا لتلقني به األسد ولئن سألته "فابن األثري ال يرى وجها لتسمية مثل 

  .وإمنا هو تشبيه مضمر األداة إذ حيسن تقدير األداة فيه. ريداجت" لتسألن منه البحر
مقام "إن : مل ترق له خمالفةُ ابن األثري أبا علي فقال) الفلك الدائر(لكن صاحب 

مقام جليل يقتضي أن يحترم ويصان وال يستعمل معه  –رضي اهللا عنه  –الشيخ أيب علي 
 )٢("مه ما يستدرك استدرك مع استعمال األدبالتسرع بالتخطئة والرد، وإذا وجد يف كال

ورأى أن املنازعة بينهما يف هذا املوضع إمنا هي لفظية، ال طائل حتتها وال مشاحة يف 
االصطالح فال حق البن األثري يف حجرِه على الفارسي أن جيعل التجريد شيئًا آخر خيتلف 

  .)٣(عن تفسري ابن األثري له
مذهب أيب علي الفارسي، ورد مذهب ابن األثري ) رازهط(وقد نصر العلوي يف 

  .)٤(الرافض جلعل هذين املثالني من التجريد

                                 
 .١٣٣- ٢/١٣٢املثل السائر  )١(
 .٤/٢٢٤الفلك الدائر ضمن املثل السائر  )٢(
 .وما بعدها ٤/٢١٩املصدر السابق : ينظر )٣(
 .٣/٤٣الطراز : ينظر )٤(



 

وبالنظر إىل شروح التلخيص فإننا جند اخللخايل جيعل هذا اخلالف لفظيا يرجع إىل 
يسريان على خطا  )٢(وجند البهاء السبكي والسعد )١(كشف معىن التشبيه يف االصطالح

غري . لتجريد ال يسمى تشبيها اصطالحيا وإن دل على مشاركة أمر ألمر يف معىنالقزويين فا
يف لقيت من زيد أسدا جتريد أسد من زيد جلعل زيد أسدا "إن : قال) األطول(أن صاحب 

وال .. لكن هذا التشبيه مكنون يف الضمري خفي.. وهذا اجلعل يتضمن تشبيه زيد باألسد
وال ينبغي أن ينازع فيه املصنف معه وكيف ال .. ه املصطلحجيعل السكاكي هذا من التشبي

وال تفاوت يف .. لقيت من زيد رجالً كاألسد: وهو أيضا يف تقدير املشبه واألداة كأنه قيل
  .)٣("ذلك بينه وبني زيد أسد

ال يسمى تشبيها اصطالحا، وهو األقرب؛ إذ مل "أما املغريب فقد قال إن مثل هذا 
إنه تشبيه حقيقة لذكر الطرفني فيمكن : ان على وجه ينبئ عن التشبيه وقيليذكر فيه الطرف

  .)٤("التحويل فيهما إىل هيئة التشبيه لوال قصد التجريد وعليه فال حيتاج إلخراجه
أن : وكالم املغريب هذا نقله الدسوقي بنصه بعد أن قسم التجريد إىل نوعني؛ األول

öΝ {: فاته كقوله تعاىلينتزع من الشيء شيء آخر مساو له يف ص çλ m; $pκ Ïù â‘# yŠ Ï$ù# èƒ ø: $# { 
فإنه النتزاع دار اخللد من جهنم وهي عني دار اخللد ال شبيهة ا، وهذا ليس فيه مشاركة 

  . أمر ألمر آخر حىت حيتاج إلخراجه
أن ينتزع املشبه به من املشبه للمبالغة حىت صار املشبه حبيث يكون أصالً : والثاين

مث بين أن هذا ال يسمى تشبيها اصطالحا؛ ألنه . )٥(لقيت بزيد أسدا: املشبه به حنو ينتزع منه
مل يكن بالكاف وحنوها لفظًا وتقديرا، وإن وجد منها معىن التشبيه اللغوي فكل اصطالحي 

  .)٦(لغوي وال عكس، مث أورد قول اخللخايل بأن اخلالف يف هذا لفظي راجع إىل االصطالح

                                 
 .٤٩٥مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )١(
هــ،  ٧٩٢خمتصر املعاين، سعد الـدين التفتـازاين ت   ،٥١٧ص ، املطول٢/١٤٩عروس األفراح : ينظر )٢(

 .١٨٨، صم٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، 
 .٢/٢٢٢األطول  )٣(
 .٢/٩١مواهب الفتاح  )٤(
 .٣/١٥٠حاشية الدسوقي : ينظر )٥(
 .٣/١٥١املصدر السابق : ينظر )٦(



 

. )١(هب اخلطيب جالل الدين السيوطي، واملرشدي، والدمنهوريوممن ذهب مذ
رأيت من زيد أسدا فإنه ملا دل على : لكن الشيخ خملوف يرى أن املشاركة واضحة يف حنو

  .)٢(جتريد أسد من زيد دل على مشاركته يف الشجاعة ضرورة

تجريد ، ورأوا أن خروج ال)٣(وقد نصر رأي اخلطيب طائفة من البالغيني املعاصرين
عن التشبيه االصطالحي إمنا هو لعدم ذكر الطرفني فيه على وجه ينبئ عن التشبيه وخللوه 

öΝ {: أيضا من أداة التشبيه وأما قوله تعاىل çλ m; $pκ Ïù â‘#yŠ Ï$ù# èƒ ø: فال صلة له بالتشبيه  } #$
 دار مطلقًا لعدم املشاركة فيه بني أمر وآخر فإنه انتزع دار اخللد من جهنم وهي عني

حممد عبداملنعم خفاجي . وكان د. )٥(وقد وافق الصعيدي يف رأيه بعض املعاصرين . )٤(اخللد
، ويف درس البديع، ففي درس )٦(عند درس التشبيه) اإليضاح(قد درس التجريد يف شرحه 

ويف البديع فصل القول يف املسألة وذكر اختالف بيه ذكر اختالف اخلطيب والسكاكي، التش
أن أسلوب التجريد ليس فيه "فيه فجاعله تشبيه وجاعله استعارة وانتهى به القول إىل  القوم

 بني املنتزعِ واملنتزعِ منه تشبيه وال استعارة ولكن املنتزع قد يعرب عنه أحيانا بلفظه احلقيقي
لقيت من زيد رجالً شجاعا، لقيت من زيد : مثل.عرب عنه أحيانا بلفظه اازيوقد ي
  .)٧("أسدا

                                 
 .١٠٥، حلية اللب املصون ص٧ص، شرح املرشدي ٧٨شرح عقود اجلمان للسيوطي ص: ينظر )١(
 .١٣٥حاشية خملوف ص: ينظر )٢(
حممد لطفي عبدالتواب، . علم البيان بني النظرية والتطبيق، د، ١٩أمحد موسى ص. البالغة التطبيقية د: ينظر )٣(

التشبيه دراسة يف تطـور  ، ٣٢، صم٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢املكتبة العاملية العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
 -هـ ١٤٢٠إبراهيم عبداحلميد السيد التلب، دار الطباعة احملمدية، القاهرة، الطبعة األوىل، . ، داملصطلح
 .١٤٦، نيل األماين ص١٩٠، صم١٩٩٩

 .٣٢علم البيان بني النظرية والتطبيق ص )٤(
 .١٨- ١٧فيود ص. علم البيان د: ينظر )٥(
، عم خفاجي، دار اجليل، بريوت، الطبعـة الثالثـة  حممد عبداملن. إليضاح يف علوم البالغة، بشرح دا: ينظر )٦(

٤/١٧. 
 .٦/٥٩املرجع السابق  )٧(



 

  :ومن املعاصرين من ذكر التجريد فجعله نوعني

öΝ {: مثل قوله تعاىل: األول çλ m; $pκ Ïù â‘# yŠ Ï$ ù# èƒ ø: وهو أن ينـزع من الشيء  } #$
  .آخر مساو له يف صفاته للمبالغة وال خالف يف كون هذا ال صلة له بالتشبيه

املشبه للمبالغة يف  وهو أن ينتزع املشبه به من. لقيت بزيد أسدا: كقولنا: واآلخر
  . )١(التشبيه فهذا عندهم ال يسمى تشبيها اصطالحيا

  :وقبل أن تطوى صفحة هذا املبحث حيسن مناقشة اخلطيب والصعيدي يف قضيتني
واحلق أن السكاكي . )٢(أن اخلطيب أورد أن السكاكي يعد التجريد تشبيها : األوىل

öΝ {: قوله تعاىلمل يقل بذلك على إمجاله فإنه مل يقل إن مثل  çλ m; $pκ Ïù â‘# yŠ Ï$ ù# èƒ ø:$# {  من
التجريد فكان الواجب أن يقيد ذلك مبا ميكن أن يعد تشبيها عند السكاكي كما ذكر 

  .هذه واحدة. )٣(الصعيدي
لئن سألت فالنا لتسألن به : فإن الصعيدي مثَّل لباء التجريدية بقوله: وأما األخرى

  .لقيت من زيد أسدا: كقولنا البحر ومل ميثل ملن التجريدية
وبناًء على ما ذكره البالغيون السابقون وبالنظر إىل أقواهلم فإن الناظر يف تلك اآلراء 
يرى أن اخلالف عائد إىل تعريف التشبيه يف االصطالح، فإن ذلك التعريف الذي ذكره 

  .اخلطيب هو الذي أخرج التجريد من دائرة التشبيه
لقيت : التشبيه غري االصطالحي، فإن املشاركة يف حنوإن التجريد صورة من صور 

بزيد أسدا وسألت منه حبرا واضحة؛ فإنه ملا دلَّ على جتريد أسد من زيد دل على مشاركته 
  .)٤(يف الشجاعة ضرورة كما قال الشيخ خملوف

هذه املشاركة امللحوظة هي اليت جعلت ابن األثري حيكم على مثل هذين املثالني 
  .قبيل التشبيه احملذوف األداة وينفي عنهما التجريد كما مر بنا بأما من

                                 
 .وما بعدها ٣٦نظرات يف البيان ص: ينظر )١(
 .٤٨٣بغية اإليضاح ص: ينظر )٢(
 .املرجع السابق نفس الصفحة: ينظر )٣(
 .١٣٥حاشية خملوف ص: ينظر )٤(



 

ومن قبل ابن األثري دعت هذه املشاركة اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين أن يطلق على ما 
  .حنن فيه تشبيها

واإلمام عندما يطلق اسم التشبيه على بعض صور ما مساه املتأخرون جتريدا؛ فإن 
  .حرصه الشديد على احترام ظواهر النصوصدليل  –رمحه اهللا  –ذلك منه 

لئن لقيت زيدا لتلقني به أسدا ولئن سألته لتسألن به البحر من : فالذي يظهر أن حنو
ولكن يبقى القول أن بعضا من أساليب . )١(التشبيه اللغوي كما قرر ذلك بعض البالغيني

öΝ {: التجريد ال يصح أن يقال أن فيها تشبيها لغويا حنو قوله تعاىل çλ m; $pκ Ïù â‘#yŠ Ï$ ù# èƒ ø: $# 
ومل جند من قال إن هذا . يل بزيد صديق ويف، كما نبه العلماء على ذلك: وحنو قوهلم }

  .من قبيل التشبيه

أن التجريد ال يدخل يف التشبيه االصطالحي الذي اصطلح البالغيون : وصفوة القول
، فكل اصطالحي لغوي وليس على تعريفه، وإن دخلت بعض من صوره يف التشبيه اللغوي

  .كل لغوي اصطالحي

ولعل عدم اطراد أساليب التجريد كلها يف التشبيه وخروج بعض الصور عن ذلك 
 .أدى إىل توسيع املسافة بني األسلوبني

                                 
  .٣٣فن التشبيه ص: ينظر )١(



 

  منازل أقسام التشبيه من حيث احلسية والعقلية

ام، وهذه تعددت طرق أهل البالغة يف تقسيم التشبيه، وتعددت اعتبارات تلك األقس
. ختتلف باختالف أمزجتهم ولون ثقافتهم ونظريتهم العلمية أو الفنية: "الطرق واالعتبارات

وبعض هذه الطرق قاصر، وبعضها طويل شاق، وهو على طوله ومشقته ال ينتهي إىل فائدة 
  .)١("تذكر

وقد بلغ البهاُء السبكي بتلك األقسام إىل تسعة ومثانني ومائيت قسم، وحسبك به 
  .)٢(يالً على مغاالم يف هذا الشأندل

وكان املرشدي قد اعترض على السيوطي يف اقتدائه باخلطيب يف ذكر تقسيمات ال 
جدوى وراءها يف حني أنه أشاد بطريقة اإلمام عبدالقاهر يف تلمس أسرار التشبيه وخصائصه 

  .)٣(البليغة مع اإلكثار من إبراز األمثلة وحتقيق لطائفها

سيكون سبيلنا يف "يف تلك التقسيمات دافعا للصعيدي حينما قال وكان إسرافهم 
تقسيم التشبيه أن نقتصر يف ذكر أقسامه على ما تتفاوت فيه مراتبه يف الفصاحة، فال منضي 
ـًا يف التقسيم لذاته، وال نعـنى يف ذلك مبا عنِي املتأخرون به من ذكر  بيف ذكر أقسامه ح

ستعارة وغريمها ال طائل حتتها وال مزية هلا يف الفصاحة اليت يبحث أقسام كثرية للتشبيه واال
  .)٤("هذا العلم عنها

  
  
  

                                 
 .٨٤فن التشبيه ص )١(
 .٨٤، فن التشبيه ص٢/١٨٩عروس األفراح : ينظر )٢(
 .٨٤فن التشبيه ص ،٢/١٤املرشديشرح  :ينظر )٣(
 .٣٨البالغة العالية علم البيان ص )٤(



 

وقد قَسم القزويين طريف التشبيه باعتبارات متعددة وجعل رأس هذه االعتبارات 
  .النظر إىل الطرفني من حيث احلسية والعقلية

لورد، والقد بالرمح، أما طرفاه فهما إما حسيان، كما يف تشبيه اخلد با: "يقول
والفيل باجلبل يف املبصرات، والصوت الضعيف باهلمس يف املسموعات، والنكهة بالعنرب يف 
املشمومات والريق باخلمر يف املذوقات، واجللد الناعم باحلرير يف امللموسات؛ وإما عقليان؛ 

تشبيه املنية بالسبع أو وإما خمتلفان؛ واملعقول هو املشبه؛ كما يف . كما يف تشبيه العلم باحلياة
  .)١("العكس كما يف تشبيه العطر خبلُقٍ كرمي

هو أو  - واملراد باحلسي املدرك : "مث أتى بعد ذلك بتعريف للحسي والعقلي فقال
  : )٢(بإحدى احلواس اخلمس الظاهرة؛ فدخل فيه اخليايل كما يف قوله - مادته 

  أو تصعد ـِقِ إذا تصوب    وكأنَّ محمر الشقيـ
رشن تياقُو أعـالم    دجربنَ على رِماحٍ من ز  

واملراد بالعقلي ما عدا ذلك، فدخل فيه الومهي؛ وهو ما ليس مدركًا بشيء من .. 
  :)٣(احلواس الظاهرة، مع أنه لو أدرك مل يدرك إال ا كما يف قول امرئ القيس

  ومسنونة زرقٍ كأنيابِ أغْوالِ

$ {: عاىلوعليه قوله ت yγãè ù=sÛ … çµ ¯Ρ r( x. â¨ρâ™ â‘ È⎦⎫ ÏÜ≈u‹ وكذا ما يدرك  )٤(} ¤±9$#

  .)٥("بالوجدان؛ كاللذة، واألمل، والشبع، واجلوع

                                 
 .٣٩٢صبغية اإليضاح  )١(
 .٢/٤، واملعاهد ١٥٩البيتان للصنوبري يف األسرار ص )٢(
 .يأَيقتلُين واملَشريفُّ مضاجِع: ، وأوله ٨٩ ديوانه ص )٣(
 ).٦٥(سورة الصافات  )٤(
والتشبيه اخليايل هو املعدوم الذي فرض جمتمعا من عدة أمور كل واحـد  . ٣٩٤ - ٣٩٣بغية اإليضاح ص )٥(

منها يدرك باحلس كما يف بييت الصنوبري، والومهي ما  ال وجود له وال ألجزائه كلها أو بعضها يف اخلارج 
معجم املصطلحات البالغة العربية وتطورهـا  : ينظر. ية السابقةولو وجد ُألدرك بإحدى احلواس كما يف اآل

٢١٥ - ٢/١٩٠. 



 

لكن هذه املعاجلة من اخلطيب مل ترق للشيخ عبداملتعال فذكر أوالً أن من العلماء من 
ملشبه فيحمله على ينكر تشبيه احملسوس باملعقول ألن املشبه به جيب أن يكون أظهر من ا

التشبيه املقلوب ومنهم من يستحسنه لرقته ولطفه، مث رأى أن سرد األقسام من غري بيان 
كان من الواجب أن يعىن ببيان منـزلة تلك "يقول يف ذلك . فائدا ليس وراءه فائدة

تشبيه األقسام يف التشبيه؛ ألن سردها من غري بيان ذلك ليس فيه فائدة، واملقرر يف ذلك أن ال
  .)١("كلما كان أدخل يف باب املعنويات كان أكمل

  :من خالل هذه املناقدة يقرر الصعيدي أمرين
أن اخلطيب كان خمطئًا يف سرده تلك األقسام دون بيان منـزلة كل قسم يف : األول

  .التشبيه
  .أن املقرر يف التشبيه أنه كلما كان أدخل يف باب املعنويات كان أكمل: واآلخر

أن الصعيدي كان عجِالً يف هذا املوضع مكتفيا من نقده مبا سبق بيانه بيد ويالحظ 
فصل القول يف منـزلة األقسام األربعة وناقشها ) علم البيان -البالغة العالية (أنه يف كتابه 

إنه رفض أن يكون التقسيم حبا فيه لذاته، وجعل السبيل أن  .)٢(ومثَّل هلا يف طمأنينة وتؤدة
  .تصر على ذكر األقسام اليت تتفاوت يف مراتب الفصاحةيقْ

وأشار إىل إكثار الرازي . وذكر أن األستاذ علي عبدالرازق أول من نقد هذه الطريقة
  .من التقسيمات وإىل نقد العلوي له

متفق مع علي عبدالرازق والعلوي يف نقد هذه الطريقة اليت تؤدي "إذًا فالصعيدي          
  .)٣("التقسيم بدليل ما افتتح به احلديث عن أقسام التشبيه إىل كثرة

ولعله من اخلري أن يتأخر احلديث عن معاجلة الصعيدي لألنواع األربعة وتقدمي 
  .حديث أهل البالغة

                                 
 .٣٩٢ص: بغية اإليضاح )١(
 .وما بعدها ٣٨ص: ينظر )٢(
، إعداد مرسيل عبـداهلادي  )غري مطبوعة رسالة ماجستري( ،الشيخ عبداملتعال الصعيدي ودراساته البالغية )٣(

 .٨٩ص ،م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ عبداهللا إمساعيل، جامعة األزهر، القاهرة،



 

إن طريقة التقسيم اليت أوردها اخلطيب مل يكن بِدعا فيها فكالمه هنا هو كالم 
  .من قبل )١(السكاكي وابن الناظم والرازي والعلوي

ومن العلماء املتقدمني من مسى احملسوس ما تقع عليه احلاسة ومسي املعقول ما ال تقع 
  .)٣(، ومنهم من مسى احملسوس صورة ومسى املعقول معىن)٢(عليه احلاسة

زيد "جيعل األقسام أربعة وهي إما تشبيه معىن مبعىن ومثل له بـ –مثالً  –فابن األثري 

öΛèε {: صورة بصورة ومثَّل له بقوله تعاىلوإما تشبيه ". كاألسد y‰Ψ Ïã uρ ßN≡uÅÇ≈s% Å∃ ö©Ü9$# 
×⎦⎫Ïã ∩⊆∇∪ £⎯ æη ¯Ρ r( x. ÖÙø‹ t/ ×βθãΖõ3̈Β {)٤(.  

                                 
اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، اإلمام فخر الدين حممد بن ، ١٦٠، املصباح ص٣٣٢مفتاح العلوم ص :ينظر )١(

نصر اهللا حاجي مفيت أوغلى، دار صادر، بريوت، الطبعة . د :ت هـ،٦٠٦عمر بن احلسـني الرازي، ت 
 .٣/١٨٤، الطراز ١٠٣ص م،٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤األوىل، 

، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثـر وبيـان   ٢٤٠صالصناعتني كتاب ، ٨٢النكت للرماين ص: ينظر  )٢(
حفين حممد شرف، الس األعلى للشـئون  . د :هـ، ت٦٥٤إعجاز القرآن، ابن أيب األصبع املصري، ت 

 .١٥٩هـ، ص١٣٨٣اإلسالمية جلنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة، 
عبـدالعزيز ناصـر   . د :هـ، ت٣٢٢لشعر، أبو احلسن حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي ت عيار ا: ينظر )٣(

 .٢/١٠٣، املثل السائر ٢٥ص ،املانع، مكتبة اخلاجني، القاهرة
وصف نساء اجلنة بأن قاصرات الطرف مع حسن العيون ال : "، قال ابن ناقيا)٤٩-٤٨(سورة الصافات  )٤(

 ن مينعهنيا للصـفة   واخلَفَرر، وإمنا ذلك للعفة ن طموح النظممن شمث شبههن بالبيض املكنون تأكيـد ،
إال أنه مل يوصف البيض يف هذا الباب بأحسن وال ... بالتشبيه، فأخرب بذلك أن يف ستر وكن عن التربج

 متضمنة معىن السالمة واخللوص من مجيـع ) مكنون(زيل، فإن لفظة ـأمجع ملعاين الوصف مما نطق به التن
وعلى إكثار الشعراء من تشبيه النساء بالبياض، ووصفه مبا يدل .. العوارض اليت تنقص رونقه وتشني بياضه

على حال التشبيه، مل يأتوا ببالغة تشبيه القرآن ومل يقدروا على نقل لفظه من هذا املكان، وقـد أطـالوا   
بداهللا بن حممد بن ناقيا البغـدادي،  اجلمان يف تشبيهات القرآن، أبو القاسم ع" وأقصروا وأوردوا وأصدروا

 ،م٢٠٠٢ -هــ  ١٤٢٣حممد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، . د :هـ، ت٤٨٥ت 
فالصلة اليت تربط بني النساء والبيض ليست نقاء اللون فحسب بل هذا الرفق واحلذر وهكذا ال . ٢٨١ص

أمحد أمحد بـدوي،  . من بالغة القرآن، د: نظري. من ذلك جتد احلس وحده هو اجلامع بل للنفس نصيبها
 .١٤٩ص ،م٢٠٠٥ضة مصر، القاهرة، 



 

%t⎦⎪Ï {: وأما تشبيه معىن بصورة ومثَّل له بقوله تعاىل ©!$# uρ (# ÿρ ãx Ÿ2 öΝ ßγè=≈ uΗùå r& 
¥># uy£x. 7π yè‹ É) Î/ {)له املعاين املوهومة بالصور ويصف هذا القسم بأنه األبلغ لتمثي. )١

  : )٢(وإما تشبيه صورة مبعىن ومثَّل له بقول أيب متام. املشاهدة
  فتك الصبابة باملُحبِ املُغرمِ    وفتكت باملالِ اجلزيلِ وبالعدا

  .)٣(ويصف هذا القسم بأنه ألطف األقسام األربعة؛ ألنه نقل صورة إىل غري صورة
ة يف هذا املبحث مبنطقية ال حيتملها مقام ومع أن شروح التلخيص كانت حافل

إن : "، غري أنه ال تعدم وقفات بالغية ونقدية يف ثنايا تلك الشروح فالسبكي يقول)٤(البيان
الريق ال يشبه اخلمر يف الطعم كما يتردد وإمنا يشبه ا إذا أُريد تشبيه الطرب احلاصل بالريق 

يكون عقلي ابنشوة اخلمر وهو فيهما حينئذا ال حسيوهذه رؤية نقدية مبكرة " )٥(ا وجداني
  .)٦("تنفذ من شكل الصورة إىل عمقها وإىل الداللة النفسية املرتبطة ا والباعثة عليها"

احلسي أقرب إىل اإلدراك : "وقد حاول املغريب أن يوازن بني احلسي والعقلي فقال
لعقلي فال يتم حيث جيري التشبيه وأما تشبيه احلسي با.. وأحق بظهور الوجه فيه وشهرته به

 وهو –أقوى يف الوجه، وكون امللحق  –وهو املشبه به  –على أصله من كون امللحق به 
من : وهلذا يقال.. ألن علم احملسوس وعلم أحواله أقرب من علم املعقول.. أضعف –املشبه 

  .)٧("اللهم إال أن يكون من عكس التشبيه مبالغة.. فاته حس فاته علم

                                 
  .) ٣٩(سورة النور  )١(
مل أعثر عليه يف شرح ديوان أيب متام، شرحه اخلطيب التربيزي، قدم له ووضع هوامشه وفهارسـه راجـي    )٢(

 . م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧األمسر، دار الكتاب العريب، بريوت، 
 .٢/١٠٣ل السائر  ملثا :ينظر )٣(
، ٢/١٣١: ، األطـول ٥١٨ص: ، املطول٢/١٦٠عروس األفراح ، ٤٩٦مفتاح تلخيص املفتاح ص :ينظر )٤(

 .٣/١٥٦، حاشية الدسوقي ٢/٩٥مواهب الفتاح 
 .٢/١٦٠عروس األفراح  )٥(
ر وايل اإلسالمية، حممد إبراهيم شادي، دا. د. دراسة حتليلية لعلم البيان، أ يان والصورة القرآنية،أساليب الب )٦(

 .٧١ص ،م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦املنصورة، الطبعة األوىل، 
 .٩٩ - ٢/٩٨مواهب الفتاح  )٧(



 

عن األنواع األربعة وتنوعت أمثلتهم هلا غري أن أكثر  )١(دث البالغيون املعاصرونوحت
  .ما استوقفهم هو اختالف العلماء يف جتويز تشبيه احملسوس باملعقول

وكان الصعيدي قد أورد يف صدر معاجلته ملنـزلة هذه األقسام كالما استفاده من 
لو تيسر لنا البحث يف سر هذه  وقد كان بودنا: "علي عبدالرازق، يقول الصعيدي

التقسيمات اليت جاءوا ا يف باب التشبيه، وجاءوا مبثلها يف باب االستعارة، فإن ذكر أقسام 
شىت لشيء واحد أمر ميسور لكل ناظر ولو أننا ذهبنا نستخرج للتشبيه أقساما كاليت 

أن جيعل احلكم يف  استخرجوها لكان يف مقدورنا أن نبلغ باألقسام مئات بل ألوفًا، فيجب
ذلك للفائدة، وأال يقبل من التقسيم إال ما كان ذا حظ من الفائدة والنفع وأما ما جييء من 

  .)٢("ذلك حبا يف التقسيم ورغبة يف اإلطناب فال ينبغي قبوله
ومن قبلهما انتقد املرشدي كثرة التقسيمات ووصفها بأا قليلة اجلدوى يف هذا الفن 

  .)٣(لقاهر يف تكثريه من األمثلة وحتقيق لطائفهاوامتدح الشيخ عبدا
وهنا يتوجه سؤال مهم وهو هل يوافق الصعيدي يف وصفه اخلطيب بإمهال تلك 

  املنازل؟
  .احلق أن اخلطيب كان له إشارات متفرقة يف باب التشبيه تبني طَرفًا من تلك املنازل

عن كونه على  -ذا مع ه - إنه ال خيرج : "يقول عن تشبيه احملسوس باملعقول
  .)٤("خالف الظاهر؛ ألن الظاهر أن ميثل املعقول يف ذلك باحملسوس

                                 
اإلفصاح عما تضمنه اإليضاح من مباحث البيان، أمحد حممد احلجار، معهد الدراسات اإلسـالمية  : ينظر )١(

عيسـى علـي   . البـديع، د  –بيان ال –، املفصل يف علوم البالغة العربية املعاين ٢٧والعربية، القاهرة، ص
، علم البيان ٨٢، لباب البيان ص٣٥٨ص ،م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦العاكوب، دار القلم، ديب، الطبعة الثانية، 

، نظريـة البيـان بـني    ٤٠، البيان يف ضوء أساليب القـرآن ص ٣٩، نظرات يف البيان ص٢٦ص وديفَ. د
 .١٢٦اهر واملتأخرين صقعبدال

 .٧٣-٧٢علم البيان وتارخيه ص: وينظر، ٣٨البيان ص البالغة العالية علم )٢(
 .٢/١٤املرشدي  شرح )٣(
 .٣٩٥صبغية اإليضاح  )٤(



 

ويف أسباب تأثري التمثيل جيعل منها االنتقال من املعقول إىل احملسوس، وقد نقل كالم 
ما حيصل للنفس من األنس بإخراجها من "إن من تلك األسباب : اإلمام يف ذلك حني قال
مما حيصل هلا بالفكرة إىل ما يعلم بالفطرة، أو بإخراجها مما مل تألفه  خفي إىل جلي كاالنتقال

: حنو أن تقول وأنت تصف اليوم بالقصر.. كاالنتقال من املعقول إىل احملسوس.. إىل ما ألفته
أيام كأباهيم : "فال جيد السامع له من األنس ما جيده لنحو قوهلم" يوم كأقصر ما يتصور"

  .)١("القطا
كانت تلك طريقة اخلطيب يف معاجلته ملا حنن فيه فقد كان الصعيدي أوسع حبثًا وإذا 

  .هلذه القضية حيث ناقش كل قسم على حده

أقلُّ هذه األقسام "إنه : فأما القسم األول وهو تشبيه احملسوس باحملسوس فقد قال عنه
عليه من احلياة  مرتبة يف الفصاحة وكان ديدن أدباء اجلاهلية من شعراء وغريهم ملا كانوا

وضرب أمثلة من شعر امرئ القيس ال  )٢("الفطرية اليت ال تؤدي إىل تدقيق يف التفكر والتخيل
  :)٣(يتجاوز فيها تشبيه احملسوس باحملسوس مثل قوله

 هلبا يف عرانني ولِ    كأنَّ ثَبريمزم أُناسٍ يف بِجاد كبري  
األولني من األدباء والشعراء فهو  وهذا القسم كما قال عنه الصعيدي كان ديدن

  .درجة مبكرة يف سلم درجات التشبيه اقتضاه ناموس احلياة كلها يف النمو والتطور
حني  )٤(وأما القسم الثاين وهو تشبيه املعقول باحملسوس فقد نقل فيه كالم ابن األثري

: ومثَّل له بقوله تعاىلعده أبلغ األقسام األربعة لتمثيله املعاين املوهومة بالصور املشاهدة 
}t⎦⎪Ï%©!$# uρ (# ÿρ ãx Ÿ2 öΝßγè=≈ uΗùå r& ¥># uy£x. 7π yè‹É) Î/..{.  

واألمر يف هذا كما قال الصعيدي وابن األثري فإنه من البالغة يف أعالها ألنه خيرج 
  .غري الصورة إىل الصورة فترى ماثلة أمام العيان بعد خفائها

                                 
 .١٢٧أسرار البالغة ص :، وينظر٣٨٨ - ٣٨٧ص بغية اإليضاح )١(
 .٣٨م البيان صالبالغة العالية عل )٢(
 ،م١٩٩٤األوىل، وشرح حجر عاصي، دار الفكر العـريب، بـريوت، الطبعـة    . ديوان امرئ القيس، ت )٣(

 .٤٥ص شرح املعلقات للزوزين :وهو من معلقته، ينظر ،٢٣ص
 .٢/١٠٣املثل السائر  :، وينظر٤٠البالغة العالية علم البيان ص )٤(



 

إن أُنس النفوس موقوف على "وع من التشبيه فقال وقد بين اإلمام علة مجال هذا الن
حنو أن تنقلها عن العقل إىل .. أن خترجها من خفي إىل جلي وتأتيها بصريح بعد مكين
  .)١("اإلحساس وعما يعلم بالفكر إىل ما يعلم باالضطرار والطبع

هو أكمل أنواع التشبيه وأجدرها : "يقول الدكتور حممد شادي عن هذا النوع
الوظيفة األساسية للتشبيه وهي التصوير، فإنه خيرج املعاين املعقولة واألفكار اخلفية بتحقيق 

وإمنا صار هذا النوع مستحسنا عند النقاد .. إىل صور مرئية خليقة باإلقناع والتأثري
والبالغيني؛ ألنه ينسجم مع الفطرة اإلنسانية السوية اليت تنشد البيان واخلروج من سجن 

عيان والوضوح، وفضالً عن هذا فإنه ينسجم مع ما يدعو إليه الدين احلنيف من اخلفاء إىل ال
على أن تشبيه املعقول باحملسوس ورد يف القرآن الكرمي .. اخلروج من الظلمات إىل النور

  .)٢("كثريا وذلك جريا على جه يف البيان والتصوير
خالف البالغيني بني وأما القسم الثالث وهو تشبيه احملسوس باملعقول فهو حمل 

وحجته أن املعارف احلسية أساس املعارف العقلية وألنه خالف األصل، ومن  )٣(رافض له
  .)٤(يقبله ويستحسنه للطفه

وقد ذكر الصعيدي أنه مل يكثر إال يف أشعار احملدثني وأورد رأي ابن األثري أنه ألطف 
لمعاين باألمور احملسوسة فيصري يف األقسام األربعة ألنه نقل صورة إىل غريصورة وفيه إحلاق ل

  .)٥(احلقيقة كأنه تشبيه حمسوس مبحسوس ويف هذا اية املبالغة واللطف

                                 
 .١٢١أسرار البالغة ص )١(
 .٨٥صأساليب البيان والصورة القرآنية،  )٢(
 .١/٣٩٦ألدب للحموي ، خزانة ا١٠٤اية اإلجياز ص: ينظر )٣(
، ٤٥٦، العمدة يف صناعة الشعر ونقده، أبو علي احلسن بن رشيق القـريواين ت ٢/١٠٣نظر املثل السائر ي )٤(

 ،م٢٠٠٠ -هــ  ١٤٢٠النبوي عبدالواحد شعالن، مكتبة اخلاجني، القـاهرة، الطبعـة األوىل،   . د: ت
. }أو كظلمـات يف حبـر جلـي   {: ، وجعل العلوي من هذا القسم قوله تعاىل٣/١٨٤، الطراز ١/٤٧٠

شبه حال الكفرة فيما هم فيه من الكفر واجلحود واإلصرار والتمادي على الباطل بظلمات بعضها : "يقول
لكن جالل الدين السيوطي مينع وقوع هذا القسم . "فوق بعض فال يدرك هلا حالة يف النور وال يهتدى إليه

ن بـن أيب بكـر السـيوطي    اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الـدين عبـدالرمح  : ينظر. يف القرآن الكرمي
حممد شريف سكَّر ومصطفى القصاص، مكتبة املعـارف، الريـاض، الطبعـة الثانيـة،      :هـ، ت٩١١ت

 .١١٧ص م،٢٠٠١ -هـ ١٤١٦
 .٤٠البالغة العالية علم البيان ص: ينظر )٥(



 

  :)١(ومن أمثلة ذلك قول أيب طالب الرقي
  يوم النوى وفؤاد من مل يعشقِ    ولقد ذكرتك والظالم كأنه

ن العلوم العقلية أل"ويورد الصعيدي مذهب الرازي يف عدم جتويزه هلذا النوع 
من فقد حسا فقد فقد علما وإذا كان : مستفادة من احلواس ومنتهية إليها ولذلك قيل

احملسوس أصالً للمعقول فتشبيهه به يكون جعالً للفرع أصالً واألصل فرعا وهو غري 
، ومل يوافق )٣(وذكر يف موضع آخر أن أبا هالل العسكري يعده تشبيها رديئًا )٢("جائز
فلسفةً ال يلتفت إليها هنا إذ ال "عيدي الرازي يف رفضه هلذا النوع ورأى أن ذلك منه الص

مانع من تنـزيل بعض األشياء املعقولة منـزلة األشياء احملسوسة لتقررها يف الذهن وختيلها 
يف العقل حبيث تكون أثبت يف النفس وأقوى من احملسوس، فيصح جعلها يف هذه احلالة 

  .)٤("بيهه اأصالً له يصح تش
ويف القول الذي نقله الصعيدي عن ابن األثري مظنةُ إشكال حني جعل القسم الثاين 

أنه ذا قد أخرج اللطف من دائرة البالغة وفرق : أبلغ األقسام والثالث ألطفها فقد يقال
يكون قصد صاحب املثل السائر "بينهما ولعل اإلشكال ينجلي يف معىن اللطف هنا حينما 

 )٥("حيتاج إىل تفكري أوىف وأدق لذلك مل يكثر يف العصر اجلاهلي وإمنا كثر عند احملدثنيأنه 
  .فهو حيتاج إىل مزيد نظر وفضل جهد يف تكوينه ابتداًء مث يف استخراج الوجه منه انتهاًء

مما سبق يتضح أن الصعيدي يوافق ابن األثري يف قبول هذا النوع وجيعله ألطف 
ليس من "صواب فإنْ رفَضنا مثل هذا النوع فقد حجرنا واسعا فإنه وهذا هو ال. األقسام

مطالب الصورة التشبيهية أن توفر إقناعا عقليا بقدر ما تثري انفعاالت نفسية تتجاوز حدود 
  .)٦("العقل البسيط

                                 
أبو منصـور  يف يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر،  للرقي ، ومنسوب٢٢٧البيت يف األسرار بال نسبة ص )١(

مفيد حممد قميحـة، دار الكتـب العلميـة،    . د: تهـ، ٤٢٩عبدامللك بن حممد بن إمساعيل الثعاليب، ت
 .١/٢٩٨ م،١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بريوت، الطبعة األوىل، 

 .١٠٤ص: واية اإلجياز، ٤١-٤٠صالبالغة العالية علم البيان  )٢(
 .٣٣ص: ينظر البالغة العالية علم البيان )٣(
 .٤١ص: السابق املرجع )٤(
 .٩٠الشيخ عبداملتعال الصعيدي ودراساته البالغية ص )٥(
 .٥٢البيان يف ضوء أساليب القرآن الكرمي ص )٦(



 

أو مل نقُلْ ذا  )١(وسواء قلنا جبعل هذا من التشبيه املقلوب كما قال بعض البالغيني
  .فيه من األحاسيس واملشاعر واالنفعاالت ما تشفع له باحلظوة والقبولفإن 

  :)٢(إننا إذا عدنا إىل بيت أيب طالب الرقي السابق، أو قول التنوخي

اهجد نيب ومجوكأنَّ الن    اعدتاب نهنيب الَْح ننس  
  .أو قول امرئ القيس السابق
ضم يفرلُنين واملَشيأيقتالِ    اجِعكأنيابِ أَغْو قرومسنونةٌ ز  

إن عدنا هلذه األبيات وأشباهها جتاوزنا التفكري يف قبول هذا أو رده إىل التفكري فيما 
  .تضمنته من انفعاالت ومشاعر أجاد أصحاا تصويرها ونقلها

 إن من أسباب لطف هذا القسم أنه يفجأ املتلقي حني جيد تشبيه احملسوس باملعقول
فيأخذ نفسه يف طلب الكشف عن العالقة بينهما، حىت إذا ظفر ا أَنِس لذلك وانشرح 

  .صدرا
يكاد أن يكون من "إنه : وأما القسم الرابع وهو تشبيه املعقول باملعقول فقال عنه

اختراعات احملدثني أيضا وهو ال يقل يف بالغته ولطفه عما اخترعوه من النوعني 
  .)٣("السابقني
٤(ا ذكر له قولُ املتنيبومم(:  

  فساعةَ هجرِها جيد الوِصاال    كأنَّ اهلم مشغوف بقليب
وذكر ميل ابن حجة احلموي والعلوي لتقدمي التشبيه احلسي على العقلي؛ ألن 

  .التمسك باحملسوسات أوىل يف املشاة إلفادا مزيد قوة وإيضاح
. سوسات أقل درجات التشبيهوكما سبق فإن الصعيدي خيالف يف هذا وجيعل احمل

ولعله يريد أنه كلما كان املعىن حمتاجا يف طلبه إلمعان يف التفكر وتدقيق يف النظر كان أكمل 
  .وأوىل وهذا حق

                                 
 .١٢٧، نظرية البيان بني عبدالقاهر واملتأخرين ص٥١٨، املطول ص٢/١٦٦عروس األفراح : ينظر )١(
 .٢/١٠، واملعاهد ٢/٣١٠البيت يف اليتيمة  )٢(
 .٤١لية علم البيان صالبالغة العا )٣(
 .البيت... كأن احلزن : ويروى .٢/١٩٦ديوانه شرح  )٤(



 

  :وميكن إمجال نتائج ما سبق حبثه هنا فيما يأيت
أجاد الشيخ الصعيدي تلمس منازل كل قسم على ما سبق بيانه وكان قد عاجلها  - ١

  .بتوسع ال جنده يف بغيته) الغة العالية علم البيانالب(يف كتابه 
على ما  –مل يكن الصعيدي مسبوقًا يف مطالبته اخلطيب ببيان تلك املنازل  - ٢

وإن سبق يف نقد كثرة التقسيمات من بعض العلماء كاملرشدي وعلي  - يظهر
 .عبدالرازق كما مر بنا

زل تلك األقسام فقد ال يقبل كالم الصعيدي يف وصفه اخلطيب بإمهال بيان منا - ٣
  .كان له إشارات عجلى يف ثنايا درس التشبيه

  
 



 

  األمتية واألعرفية يف أغراض التشبيه

البواعث اليت حتمل املتكلم "يعين البيانيون مبصطلح الغرض من التشبيه تلك 
األمر احلامل على "، وعلى هذا يكون الغرض هو )١("على أن يعقد شبها بني شيئني

  .)٢("إجياد التشبيه

والبد يف كل تشبيه من غرض يهدف إليه، فاألديب إمنا يلجأ إىل التشبيه 
ألهداف ينشدها وأغراض يقصدها، وإال عد كالمه خلْفًا من القول ال فائدة 

  .وراءه

وهذه األغراض منها ما يعود إىل املشبه وهو األكثر ومنها ما يعود إىل املشبه 
  .به

لغرض من التشبيه يعود يف األغلب إىل أن ا) اإليضاح(وقد بين صاحب 
  :املشبه، وأرجع تلك األغراض إىل أربعة وجوه وهي

وهذه : "مث قال. بيان إمكان املشبه، وبيان حاله، ومقدار حاله، وتقرير حاله
  .)٣("الوجوه تقتضي أن يكون وجه الشبه يف املشبه به أمت، وهو به أشهر

لة فإنه مل يوافقه على إمجاله بل قال ويراجع الصعيدي اخلطيب يف هذه املسأ
اقتضاء تلك الوجوه لألعرفية ظاهر؛ ألن املشبه به كاملبين : "معلقًا على كالمه

املعرف للمشبه، فيجب أن يكون أعرف بوجه الشبه؛ ألن التعريف إمنا يكون 
ن باألوضح أما اقتضاؤها لألمتية فإمنا يظهر يف غرض التقرير دون غريه والسيما بيا

املقدار؛ ألنه يقتضي أن يكون املشبه به على حد مقدار املشبه ال أزيد وال أنقص، 
!ª {: ومن التشبيه ما يكون املشبه فيه أمت من املشبه به؛ كقوله تعاىل $# â‘θ çΡ 

                                 
 .١/٧٨املنهاج الواضح  )١(
 .٢١٨فن التشبيه ص )٢(
 .٤١٥بغية اإليضاح ص )٣(



 

ÅV≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ 4 ã≅sW tΒ ⎯ Íν Í‘θ çΡ ;ο 4θ s3ô±Ïϑ x. $pκ Ïù îy$ t6óÁÏΒ {)ألن  )١
واحلق أن اقتضاء التشبيه لألعرفية ال خيتص .. )٢(ال تقريرهالغرض منه بيان احلال 

  .)٣("ذه الوجوه األربعة كما هو ظاهر من تعليله

  :ما حرره الشيخ الصعيدي هنا ميكن جعله يف النقاط اآلتية
  .وافق الصعيدي اخلطيب يف اقتضاء تلك الوجوه لألعرفية -١
 .من األغراض جعل غرض التقرير هو الذي يقتضي األمتية دون غريه -٢
بين أن غرض بيان املقدار يقتضي أن يكون املشبه به على حد مقدار  -٣

 .املشبه ال أزيد وال أنقص
ذكر أن من التشبيه ما يكون املشبه فيه أمت من املشبه به، كما يف اآلية  -٤

 .الكرمية السابقة وإمنا جاز ذلك ألن الغرض منه بيان احلال ال تقريره
ه لألعرفية خمتصا ذه الوجوه األربعة اليت ذكرها نفى كون اقتضاء التشبي -٥

  .اخلطيب
  .والستكمال جوانب املسألة حيسن الوقوف عند كل نقطة مما سبق

املشبه به كاملبين "فأما اقتضاء تلك الوجوه لألعرفية فهو مما اتفق عليه ألن 
  .)٤("باألوضحاملعرف للمشبه فليكن أوضح ألن التعريف إمنا يكون 

                                 
 ).٣٥(سورة النور  )١(
  :وجعل الصعيدي من غرض بيان احلال قول أيب متام ميدح املعتصم )٢(

  م أحنف يف ذكاِء إياسِيف حلْ    إقدام عمرو يف مساحة حامت
  :وقد أُخذ عليه أن األمري أكرب من أن يشبه ؤالء فقال

هنويب له من دردى والباس    ال تنكروا ضا يف النرودمثالً ش  
، شرح ديوان ٤١٥بغية اإليضاح ص: ينظر. مثالً من املشـكاة والنرباسِ  فاُهللا قـد ضرب األقلَّ لنوره 

 .١/٣٦٢أيب متام 
 .٤١٥بغية اإليضاح ص )٣(
 .٢/٢٠١عروس األفراح  )٤(



 

املغريب علة اقتضاء األعرفية يف تلك األغراض فيقولويبي حاصل تلك : "ن
األغراض كما تقدم تعريف حال املشبه الذي هو وجه الشبه وتعريف مقداره 
وتعريف إمكانه وتقرير ثبوته يف الذهن بواسطة إحلاقه باملشبه به، فلو مل يكن املشبه 

  .)١("هول مبجهولبه أعرف بالوجه لزم أن يكون يف التشبيه تعريف جم

أكثر البيانيني : "ويف مناقشته للخطيب يف هذه املسألة يقول أمحد احلجار
يوافقونه على وجوب أن يكون وجه الشبه يف هذه األغراض األربعة أشهر وأعرف 
ألن الغرض من التشبيه حينئذ البيان واإليضاح وإحلاق الناقص بالكامل فإذا كان 

  .)٢("وضوحا منه يف املشبه ما صلح أن يكون بيانا له وجه الشبه يف املشبه به أقل

وأما كون غرض التقرير هو الذي يقتضي األمتية واألعرفية كليهما دون 
وأما تقرير حاله فيقتضي األمرين مجيعا؛ ألن : "غريه من األغراض فيقول السعد فيه

  .)٣("ة أجدرالنفس إىل األمت األشهر أميل، فالتشبيه به بزيادة التقرير والتقوي

، )٤(ووافق السعد مجهرةُ الشراح كما عند الشريف واملغريب والدسوقي
نظرا إذ يف تشبيه املعقول "وخالف العصام ورأى أن يف اقتضاء التقرير األمرين 

باحملسوس تقرير حال املعقول؛ ألن إِلف النفس باحملسوس أكثر، وإن مل يكن 
  .)٥("احملسوس أمت يف وجه الشبه

  .)٦(مذهب مجهور الشراح نصره مجع من أهل البالغة املعاصرينولكن 

                                 
 .٢/١٧٠مواهب الفتاح  )١(
 .٢٣٨فن التشبيه ص: ، وينظر٦٤اإلفصاح ص )٢(
 .٥٤٤املطول ص )٣(
 .٣/٢٣٧، حاشية الدسوقي ٢/١٧٢، مواهب الفتاح ٣٣٢حاشية السيد على املطول ص: ينظر )٤(
 .٢/١٨٣األطول  )٥(
، لبـاب البيـان   ١٢١، نظرات يف البيـان ص ٤/٧١خفاجي . بشرح د ، اإليضاح٦٤اإلفصاح ص: ينظر )٦(

 .١٢٠فيود ص. ، علم البيان د١٨٢ص



 

إن تقرير حال املشبه ومتكينه يف املشبه حيتاج إىل متكني ذلك الوجه يف 
النفس وتقريرها عندها حىت تأنس به، وتطمئن إليه، ويكثر هذا الغرض يف تشبيه 

نفس السامع، األمور املعنوية يف صور حسية مشاهدة حىت تتمكن تلك الصور يف 

%t⎦⎪Ï {: ومنه قوله تعاىل )١(وتستقر عنده؛ ألن النفس إىل احلس أميل ©!$# uρ tβθ ããô‰ tƒ 
⎯ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿω tβθ ç7‹ ÉftG ó¡o„ Ο ßγs9 >™ó© y Î́/ ωÎ) ÅÝ Å¡≈t6x. Ïµ ø‹¤ x. ’n< Î) Ï™ !$yϑ ø9 $# xè= ö6u‹ Ï9 

çν$sù $tΒ uρ uθ èδ ⎯ Ïµ ÉóÎ=≈t7 Î/ 4 $tΒ uρ â™ !% tæ ßŠ t⎦⎪Í Ï≈s3ø9 $# ωÎ) ’Îû 9≅≈n= |Ê {)٢(.  

  .وبناًء على ما سبق فإن ما قاله الصعيدي حول هذه املسألة هو الصواب

  

  

  

  

  

  
                                 

 .١٨١لباب البيان ص: ينظر )١(
، واملشبه هو دعوة الكفار لآلهلة ليستجيبوا هلم، مث صمم اآلهلة عن االستجابة واملشبه به هو )١٤(الرعد  )٢(

. فيه إىل ماء البئر وما هو ببالغ إليه وما ماء البئر بصاعد إليهمن يبسط كفيه من بعيد إىل املاء أو يبسط ك
دار  هـ،٩٥١ت إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، أبو السعود حممد بن حممد العمادي،: ينظر

، التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، فخر الدين حممد بن عمر التميمي ٥/١١، إحياء التراث العريب، بريوت
م، ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ٦٠٤ازي الشافعي، تالر
، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حميي الدين الدرويش، دار ابن كثري، واليمامة، بريوت، دمشق، ١٩/٢٤

 .٤/٨١م، ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة التاسعة، 



 

أما املسألة الثالثة وهي كون بيان املقدار على حد مقدار املشبه ال أزيد وال 
أنقص فقد ذكر السبكي أن احلكم الذي أصدره اخلطيب يف اقتضاء الوجوه األربعة 

  .)١(قصد بيان مقدار حال املشبه، وهو أحد هذه األمور األربعة لألمتية ينايف ما إذا

بيان مقدار حاله ال : "وكالم السعد يف هذا كان أكثر وضوحا حيث يقول
يقتضي كونه أمت، بل هو يقتضي كون املشبه على حد مقدار املشبه به يف وجه 

  .)٢("التشبيه، ال أزيد وال أنقص، ليتعني مقداره على ما هو عليه

احور٤(وغريهم من البالغيني )٣(ذا قال الش(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
 .٢/٢٠١عروس األفراح : ينظر )١(
 .٥٤٤املطول ص )٢(
 .٣/٢٣٧، حاشية الدسوقي ٢/١٨٣، األطول ٢/١٧١مواهب الفتاح : ينظر )٣(
 .١٨١ - ١٨٠، لباب البيان ص٢٤١ - ٢٤٠، فن التشبيه ص٨٥شرح عقود اجلمان للسيوطي ص: ينظر )٤(



 

وذكر الصعيدي يف املسألة الرابعة أن من التشبيه ما يكون املشبه فيه أمت من 
!ª {: املشبه به واستدل بقوله تعاىل $# â‘θ çΡ ÅV≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ 4 ã≅sW tΒ 

⎯ Íν Í‘θ çΡ ;ο 4θ s3ô±Ïϑ x. $pκ Ïù îy$ t6óÁ ÏΒ { ز الصعيدي مثل هذا ألن الغرض هنا وجو
  .بيان احلال ال تقريره

وإن كان النور "وقد نبه البالغيون إىل أن مثل هذا ليس من التشبيه املقلوب 
ال مناسبة بينه وبني املشكاة يف قوته؛ ألن املشكاة هي املعلومة عند املخاطبني 

خاطبني ال من بإحساسها فالتشبيه يف ذلك من باب اإلحلاق مبا تقرر علمه عند امل
  .)١("باب القلب

ومن يستدل ذه اآلية ملا حنن فيه حيملها على ظاهرها على أن من العلماء 
من جعل املشبه هنا هو حممدا صلى اهللا عليه وسلم أو نور القرآن يف قلب 

وأما قوله : "على أن للزركشي يف هذه اآلية الكرمية توجيها آخر، يقول .)٢(املؤمن
فيمكن أن يكون املشبه به أقوى لكونه يف الذهن " وره كمشكاةمثل ن: "تعاىل

  .)٣("أوضح إذ اإلحاطة به أمت
إن ما ذكره الصعيدي هنا مل يذكره الشراح لكنه ال يعدم من ينصره فقد 

أن القاعدة يف املدح تشبيه األدىن باألعلى ويف الذم ) اإلتقان(ذكر السيوطي يف 
ã≅sW {ك نعم أورد على ذل: "العكس مث قال tΒ ⎯ Íν Í‘θ çΡ ;ο 4θ s3ô±Ïϑ x. {  فإنه شبه فيه

األعلى باألدىن ال يف مقام السلب وأجيب بأنه للتقريب إىل أذهان املخاطبني، إذ ال 
  .)٤("أعلى من نوره فيشبه به

                                 
 .٣/٢٤٤حاشية الدسوقي : ، وينظر٢/١٧٩مواهب الفتاح  )١(
دار الفكر، بريوت،  هـ،٩١١ت السيوطي، الدر املنثور، عبدالرمحن بن الكمال جالل الدين: ينظر )٢(

مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد عبدالعظيم الزرقاين، دار الفكر، بريوت، الطبعة ، ٦/١٩٦، م١٩٩٣
 زيل، حممد بن أمحد بن حممد الكليب،ـالتسهيل لعلوم التن، ١/٢٧١، م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦األوىل، 

، املثل السائر ٣/٦٧، م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣لرابعة، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة ا هـ،٧٤١ت
الربهان يف علوم القرآن، اإلمام بدر الدين حممد بن عبداهللا ، ٢/١١٨، اإلتقان يف علوم القرآن ٢/١٠١

هـ، خرج أحاديثه وقدم له وعلّق عليه مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ٧٩٤الزركشي، ت 
 .٣/٤٨٠، م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢بريوت، 

 .٣/٤٨٣الربهان يف علوم القرآن  )٣(
 .٢/١٢١اإلتقان يف علوم القرآن  )٤(



 

وذا يتضح أن من جعل املشبه أمت هنا نظَر إىل كونه من اهللا تبارك وتعاىل، 
  .ذا توجيه مقبولفهو قوي بإضافته إىل اهللا وه

البغية، والبالغة العالية علم (وكان الصعيدي قد استشهد ذه اآلية يف 
لكنه مل يقل رأيه يف ماهية هذا النور أهو نور اهللا  )١()البيان، والنظم الفين يف القرآن

  .أم نور القرآن -صلى اهللا عليه وسلم  - أم نور هدي حممد  -تبارك وتعاىل  -

اليت يراها يف املشبه يف هذه اآلية الكرمية ناشئة من إضافة  والظاهر أن األمتية
سواء أكان نوره تعاىل أو نور نبيه أو نور كتابه؛  - عز وجل  -هذا النور إىل اهللا 

  .فالقوة يف األمتية يف نظر الشيخ إمنا نشأت من هذه اإلضافة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
الـنظم الفـين يف القـرآن، عبـداملتعال     ، ٣٢، البالغة العالية علم البيان ص٤١٥بغية اإليضاح ص: ينظر )١(

 .٢١٥، صالصعيدي، مكتبة اآلداب، القاهرة



 

ضاء التشبيه وأما املسألة األخرية وهي اليت يذكر فيها الصعيدي أن اقت
لألعرفية ال خيتص ذه الوجوه األربعة اليت ذكرها اخلطيب فمفهوم كالمه أن ذلك 

  .يشمل أغراض التزيني والتشويه واالستطراف
فال جيعل هذه الوجوه تقتضي األعرفية فحسب  )١(أما أبو يعقوب السكاكي

  .)٢(بل واألمتية كذلك، وتتبعه يف ذلك السبكي
ية فقد سبق بيان آراء العلماء فيه، ولذا فقد وصف السعد فأما اقتضاؤها لألمت

  .)٣(كالم السكاكي هنا باالضطراب
إن ظاهر كالم الصعيدي يف هذا املقام أن اقتضاء التشبيه لألعرفية يشمل 

 يقول). املطول(أغراض التزيني والتشويه واالستطراف وهو ما خالفه صاحب:  
ألن التزيني والتشويه : قلتفإن قلت لم خصص هذه األربعة بذلك؟ "

واالستطراف ال يقتضي األمتية وال األشهرية، لصحة تشبيه وجه اهلندي الشديد 
السواد مبقلة الظيب للتزيني مع أن السواد فيها ليس أمت منه يف وجهه، وال هي أشهر 
منه يف السواد، وألن اهليئة املشتركة بني الوجه ادور والسلحة اجلامدة املنقورة 

ست يف السلحة أمت وال هي ا أشهر وكذا يف االستطراف، بل كلما كان املشبه لي
  .)٤("به أندر وأخفى كان التشبيه بتأدية هذه األغراض أوىف

ومن أمثلة االستطراف اليت ذكرها اخلطيب تشبيه فحم فيه مجر ببحر من 
ذه مل يقتضِ كون الوجه أظهر وأعرف ألن ه: "املسك وهو ما قال عنه املغريب

  .)٥("اهليئة يف املشبه أعرف، إذ هو بنفسه أظهر وأقرب إدراكًا من املشبه به
فإنه ال يلزم يف  )٦(وعلى ما بين السعد واملغريب ومن تبعهم من البالغيني

  .أغراض التزيني والتشويه واالستطراف ما ذكره الصعيدي من اقتضائها األعرفية

                                 
 .٣٤٥مفتاح العلوم ص: ينظر )١(
 .٢/٢٠١عروس األفراح : ينظر )٢(
 .٥٤٤املطول ص: ينظر )٣(
 .املصدر السابق نفس الصفحة )٤(
 .٢/١٧٤مواهب الفتاح  )٥(
 .١٢٦، نظرات يف البيان ص٤/٧٢اإليضاح بشرح خفاجي، : ينظر )٦(



 

اليت دار حوهلا حديث الصعيدي وهكذا فقد وقفنا عند كل نقطة من النقاط 
يف هذه املسألة اليت كان مثارها استدراكه على اخلطيب يف عبارته السابقة ومع أن 
العلماء بينوا فساد هذه العبارة، إن محلت على ظاهرها، فقد حاول بعض 

وقد تبين أن يف : "يقول املغريب. إقامة وجه ينهض به كالم اخلطيب )١(الشراح
صنف فسادا إن محلت على ظاهرها من اشتراك الوجوه يف األمتية عبارة امل

واألشهرية وميكن تصحيحها جبعل الكالم على التوزيع، فتعود األشهرية ملا يقتضيها 
  .)٢("وهو اجلميع، واألمتية ملا يقتضيها وهو التقرير

أن مراد املصنف أن جمموع األغراض األربعة : "ويقرر الشيخ الدسوقي
رين ويرتكب التوزيع فترجع األشهرية إىل ما يقتضيها، وهو اجلميع، يقتضي األم

وترجع األمتية ملا يقتضيها وهو التقرير، وليس املراد أن كل واحد من األغراض 
  .)٣("األربعة يقتضي األمتية واألشهرية معا

هكذا أجاب البعض عن اخلطيب، ويف النفس شيء من هذا اجلواب؛ إذ 
فإنه ) التلخيص(راد املصنف كما قيل، حىت وإن قُبِل هذا يف كيف لنا أن جنزم أن م

وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له : "الذي قال عنه) اإليضاح(ال يقبل يف 
  .)٤("فأوضحت مواضعه املشكلة وفصلت معانيه املة

                                 
 .٣/٢٣٧، وحاشية الدسوقي ٢/١٧٢، ومواهب الفتاح ٣٣٢حاشية السيد الشريف ص: ينظر )١(
 .٢/١٧٢مواهب الفتاح  )٢(
 .٢٣٧ - ٣/٢٣٦دسوقي حاشية ال )٣(
  .٩بغية اإليضاح ص )٤(



 

 
 

אא 
االستدراكات من أقسام التشبيه باعتبار طرفيه إلى 

  نهاية الباب 
  :فيه أربع مسائل وهيو

د يف املركب: אإدخال التشبيه املفرد املُقَي.  

ل اخلفي : אمـدرى  (وجه الشبه يف مثال التشبيه املُجكانوا كاحللقة املفرغة ال ي

  ).أين طرفاها
التشبيه املقبول: א حد.  

אيف التشبيه زلة التناسبـزيل التضاد منـتن: א.  

 
 



 

  التشبيه املفرد املقيد يف املركب إدخال

  :التشبيه باعتبار طرفيه إىل أربعة أقسام) اإليضاح(قسم صاحب 

تشبيه املفرد باملفرد، وتشبيه املركب باملركب، وتشبيه املفرد باملركب، وتشبيه 
  .املركب باملفرد

كتشبيه وهو ما كان طرفاه مفردين فجعلهما إما غري مقيدين، : فأما القسم األول
  :اخلد بالورد، وإما مفردان مقيدان، مث ذكر أمثلة لذلك القيد منها

هو كالقابض على املاء ، وكالراقم يف : "قوهلم ملن ال حيصل من سعيه على شيء"
؛ فإن املشبه هو الساعي، ال مطلقًا، بل مقيدا بكون سعيه كذلك، واملشبه به هو "املاء

مقيدا بكون قبضه على املاء أو رقْمه فيه؛ ألن وجه الشبه  القابض أو الراقم، ال مطلقًا، بل
فالقيد يف هاتني الصورتني هو اجلار ... فيهما هو التسوية بني الفعل وعدمه يف عدم الفائدة

  :ومن أمثلة اخلطيب يف هذا الشأن ما جعل القيد فيه حاالً كقوهلم.)١("وارور

  ". هو كاحلادي وليس له بعري"

  :)٢(فني املقيدين بقول الشاعرومثَّل للطر

  كمعلِّقٍ دراً على خنزيرِ  إينَّ وتزييين مبدحي معشراً 

  :)٣(ومثَّل للمختلفني واملقيد هو املشبه به بقول الراجز

  والشمس كاملرآة يف كَف اَألشل

  .أو يكون املقيد هو املشبه كتشبيه املرآة يف كف األشل بالشمس

                                 
 .٤٢٤ - ٤٢٣بغية اإليضاح ص )١(
، ومل أعثـر  ٢٠٠ص: ، وهو يف األسرار بال نسبة ينظـر ٤٢٤البغية ص: نسبه الصعيدي البن الرومي ينظر )٢(

قـدري مـايو، دار اجليـل،    : ديوان ابن الرومي، شرحعليه يف ديوان الشاعر، ولعله سبق من الصعيدي، 
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨وت، الطبعة األوىل، بري

" ابن املعتز: أبو النجم، وقيل: ابن أخيه، وقيل: الشماخ، وقيل: اختلف يف قائله، فقيل"يف معاهد التنصيص  )٣(
 .٢٨عيار الشعر ص: ، وأنشده ابن طباطبا البن أخي الشماخ وهو جبار بن جزء ينظر٢/٣٢



 

البالغيون أن املراد من هذه القيود اليت يذكرها اخلطيب ما يتعلق بوجه وقد بين 

ويشترط يف القيد أن . الشبه من حال، أو مفعول، أو جمرور، أو صفة، أو ظرف، أو مضاف

مل تكن مجلة . رأيت رجالً كاألسد يهب اجلزيل: فلو قيل. يكون له تعلَّق خاص بوجه الشبه

  .صفة لعدم تعلق وجه الشبه ا ألن الوجه هو الشجاعةقيدا وإن كانت ) يهب اجلزيل(

هكذا عاجل اخلطيب صور التشبيه املفرد املقيد، لكن هذه املعاجلة مل ترق الشيخ 

أن مثل هذا ال يصح مراعاته يف علم البيان، واألحسن إدخال : "عبداملتعال الصعيدي ورأى

  .)١("املقيد يف املركب

ه املفرد املقيد شيئًا، واملركب شيئًا آخر، والصعيدي يرى أن إذًا فالقزويين جيعل التشبي

  .اخلري يف إدخال املقيد يف املركب

اإلمام عبدالقاهر مل تكن عنده هذه املصطلحات، وإمنا كان معنيا بوجه الشبه، ومما 

: ينتزع، وكيفية استخراجه من الطرفني يف حالة كوما مفردين أو مركبني، يقول يف ذلك

هذا الشبه العقلي رمبا انتزع من شيء واحد، كما مضى من انتزاع الشبه للفظ من  مث إن"

حالوة العسل، ورمبا انتزع من عدة أمور يجمع بعضها إىل بعض، مث يستخرج من جمموعها 

الشبه، فيكون سبيله سبيل الشيئني ميزج أحدمها باآلخر، حىت حتدث صورة غري ما كان هلما 

   .)٢("يف حال اإلفراد

%ã≅sVtΒ t⎦⎪Ï {: مث ميثل للحالة الثانية بقوله تعاىل ©!$# (#θè= Ïdϑ ãm sπ1u‘ öθ −G9 $# §Ν èO öΝ s9 
$yδθ è= Ïϑ øt s† È≅sVyϑ x. Í‘$ yϑ Åsø9 $# ã≅Ïϑ øt s† #I‘$ x ó™r& {)مث يصل يف معاجلته اإلفراد  )٣

والتركيب إىل أن الوجه قد ينتزع من الوصف ألمر يرجع إىل نفسه مثل تشبيه الكالم 

                                 
 .٤٢٤بغية اإليضاح ص )١(
 .١٠١بالغة صأسرار ال )٢(
 ).٥(آية : سورة اجلمعة )٣(



 

أن : وقد ينتزع الوجه من الوصف ألمر ال يرجع إىل نفسه، ومثاله. يف احلالوة بالعسل

هو : "يتعدى الفعل إىل شيء خمصوص يكون له من أجله حكم خاص ومثَّل لذلك بقوهلم

فالشبه هاهنا منتزع مما بني القبض واملاء، وليس مبنتزع " كالقابض على املاء والراقم يف املاء

  .اآلية السابقة من هذا القبيلمن القبض نفسه، وجيعل 

وعندما عاد عبدالقاهر فذكر أن الوجه قد ينتزع من الوصف ألمر ال يرجع إىل "
مل يكن يقصد شيئًا غري التقسيم .. وقد ينتزع من الوصف ألمر يرجع إىل نفسه.. نفسه

األول أي الوجه املنتزع من شيء واحد، والوجه املنتزع من أمرين أو عدة أمور ممتزجة 
  .)١("بدليل أنه عاد فاستشهد للحالة الثانية باملثل يف اآلية الكرمية

وإذ قد عرفت هذا فاحلمل يف اآلية من هذا القبيل أيضا ألنه تضمن : "يقول يف ذلك
أحدمها تعديه إىل : الشبه من اليهود ال ألمر يرجع إىل حقيقة احلمل، بل ألمرين آخرين

فار به وإذا كان األمر كذلك كان قطعك احلمل عن األسفار واآلخر اقتران اجلهل لألس
هذين األمرين يف البعد من الغرض، كقطعك القبض والرقم عن املاء يف استحالة أن يعقل 

  .)٢("منهما ما يعقل بعد تعديهما إىل املاء بوجه من الوجوه، فاعرفه

وجه وذا يتضح أن اإلمام مل ينص على تقييد أو تركيب وإمنا كان حديثه عن ال
املنتزع من وصف واحد أو من عدة أوصاف جتمع وتتآلف ويستخرج من جمموعها وجه 

  .الشبه

 –كما أن السكاكي مل يقسم الطرفني إىل مفرد ومركب، بل كان مهتما بالوجه 
فجعل الوجه مفردا أو مركبا، وذكر أن التمييز بينهما له فضل احتياج إىل  –كعبدالقاهر 

  .)٣(رحيةسالمة الطبع وصفاء الق

                                 
 .١١٧ – ١١٦أساليب البيان والصورة القرآنية ص )١(
 .١٠٥أسرار البالغة  )٢(
 .وما بعدها ٣٣٨مفتاح العلوم : ينظر )٣(



 

يذكر هذه القيود اليت يذكرها اخلطيب غري أنه ) اية اإلجياز(ولكننا جند الرازي يف 
  .)١(ذكرها مرتبطة بوجه الشبه ال الطرفني

عبدالقاهر : والذي يظهر أن اخلطيب قد استفاد من هؤالء األعالم الثالثة أعين
  .والسكاكي والرازي، فشكَّل من جمموع حبثهم نظرته اخلاصة

بدالقاهر أشار إىل اإلفراد والتركيب، والسكاكي كانت أمثلته حمل نظر اخلطيب، فع
  .وأما الرازي فأوحى له فكرة القيود فنقلها من الوجه إىل الطرفني

وقد سار شراح التلخيص على خطا اخلطيب يف تقسيماته دون أن حييدوا عن دربه 
واملركب فراحوا يبينون الفروق بينهما  غري أم أحسوا بصعوبة التفريق بني املفرد املقيد

  .)٢(وأسلمهم حبثهم إىل القول بأن الفرق بني املقيد واملركب أحوج شيء إىل التأمل

ما قاله اخلطيب القزويين  )٣()مفتاح تلخيص املفتاح(نقل اخلطييب اخللخايل يف شرحه 
  .)٤(يدومنا خمالفة وكذا عند السبكي، والسعد، والعصام، والسيوطي، واملرشد

أما املغريب فقد حاول أن جيعل التقييد قسما على حدة، فقسم حاالت الطرفني إىل 
اإلفراد، والتركيب، والتقييد، مث أورد أمثلة للطرفني يف احلاالت الثالث فكانت : ثالثة أحوال

  .عنده تسعة أقسام نتيجة ضرا يف نفسها وذكر أن القزويين جعل التقييد من حيز اإلفراد

ال يكون باعتبار : "د حاول أو يفَرق بني املقيد واملركب فذكر أن التفريق بينهماوق
التركيب اللفظي الستوائه يف الكل غالبا، وإمنا يكون باعتبار قصد اهليئة بالذات، واألجزاء 
تبع، أو باعتبار قصد جزء من األجزاء، والربط بغريه تبع، واحلامل على أحد القصدين وجود 

  .)٥("فيه دون اآلخراحلسن 

                                 
 .١١٣اية اإلجياز : ينظر )١(
 .٢/١٩٤، األطوال ٥٥١املطول : ينظر )٢(
 .٥٣٢-٥٣١مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )٣(
، شرح عقود اجلمـان  ٢/١٩١، األطوال ٥٥٠ - ٥٤٩، املطول ٢١١ - ٢/٢١٠عروس األفراح : ينظر )٤(

 .٢/٢٧، شرح املرشدي على عقود اجلمان ٨٦للسيوطي 
 .٢/١٨٩مواهب الفتاح  )٥(



 

أحوج كل فن إىل : "مث عاد املغريب يف اية حبثه ليكرر مقولة غريه بأن هذا الباب
وإمنا صعب يف التعبري ألن التعبري عن الذوقيات أصعب .. الذوق واألذواق ختتلف وال تنضبط
  .)١("شيٍء وإدراكها من التعبري كذلك

  .كان وراء نشأة هذا االختالف ولعل هذا الذوق املشار إليه يف كالم املغريب

وذا فقد تبين أن أحدا من الشراح والبالغيني السابقني على الصعيدي مل ينص على 
 –رمحه اهللا  –إدخال املقيد يف املركب كما فعل، خال معاصره الشيخ عبداهلادي العدل فإنه 

  .)٢(القاهر يف ذلك جعل املقيد داخالً يف املركب ورأى أن اخلري يف االقتداء بعبد

  .)٤(ومنهم من خالفه )٣(وأما أهل البالغة املعاصرون فمنهم من اتبع اخلطيب

التقييد غري التركيب فإذا وجدت يف أحد الطرفني قيدا لفظيا : "يقول علي اجلندي
من مفعول، أو صفة، أو ظرف، أو جار وجمرور، أو غري ذلك، فانظر إىل املعىن، فإن وجدت 

وإن وجد القصد إىل اهليئة . ملقصود والقيد تبع مل يؤثر فيه شيئًا؛ فهو مفرد مقيداملقيد هو ا
  .)٥("احلاصلة يف الذهن على السواء، فهو تشبيه مركب

أن عبدالقاهر مل يذكر ما يسمى باملقيد، وإمنا : "حممد شادي. يف حني يرى أستاذنا د
له وما كان ينبغي أن يقسم أشار إىل مسمى املفرد وإىل مسمى املركب على عمومه ومشو

املتأخرون املفرد إىل مقيد وغري مقيد، مث يقعون يف لبس كبري وخلط شديد بني املقيد 
  .)٦("واملركب

                                 
 .١٩٠-  ٢/١٨٩مواهب الفتاح  )١(
 والتأخري، عبداهلادي العدل، التقدمي –دراسات تفصيلية شاملة لبالغة عبدالقاهر يف التشبيه والتمثيل : ينظر )٢(

 .٦٧ - ٦٦، صضبط وتعليق عبدالسالم أبو النجا سرحان، دار الفكر احلديث
، ٤/٨٦خفاجي . ، اإليضاح بشرح د٧٥، اإلفصاح ١٢٥، فن التشبيه ص١/٥٢املنهاج الواضح : ينظر )٣(

امشي، شرح وحتقيق حسن جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، السيد أمحد اهل، ١٩٨علوم البالغة 
، املفصل يف علوم ٥٢، يف البالغة العربية علم البيان ١٣٦، نظرية البيان ١٥٨، صمحد، دار اجليل، بريوت

 .٤٧، البالغة فنوا وأفناا علم البيان والبديع ٣٦٥البالغة العربية 
 .٥٥لبيان ، نظرات يف ا١١٨، أساليب البيان والصورة القرآنية ص٦٦دراسات تفصيلية  )٤(
 .١٢٥فن التشبيه  )٥(
 .١١٨أساليب البيان والصورة القرآنية ص )٦(



 

  :)١(هذا اخللط واللبس جتده جليا يف بعض أمثلتهم ومن ذلك قول الشاعر

اداللَّيلِ ب تحت حبا والصال    غَدلْقَى اجلهِبٍ مأَش فلِكَطَر  

لكن السبكي يرى أن . جيعل هذا البيت من قبيل تشبيه مركب مبركب )٢(فاخلطيب
  .)٣(األظهر فيه تشبيه مقيد مبقيد

  :)٤(ومن ذلك قول الشاعر

  درر نثرنَ على بِساط أَزرقِ    وكأنَّ أَجرام النجومِ لَوامعاً

الية كونه مقيدا تشبيه مركب مبركب ويرى السبكي احتم )٥(فهو عند اخلطيب
  .)٦(مبقيد

èδ Ó¨$t6Ï9 öΝ⎯£ {: أنه ال قيد يف قوله تعاىل )٧(ويرى اخلطيب ä3©9 öΝ çFΡr&uρ Ó¨$t6Ï9 
£⎯ßγ©9{)٨(مبقيد مقيد ا تشبيهلكن العصام يرى أن األظهر كو ،)٩(.  

ومن قبل هذا خالف اخلطيب السكاكي يف تشبيه الشاة اجلبلي حبمار مشقوق الشفة 
 )١٠(ر نابت على رأسه شجرتا غضا، حيث جعله اخلطيب تشبيه مفرد مبركبواحلواف

  .)١١(والسكاكي جعله تشبيه مفرد مبفرد

                                 
ديوان شعر ابن املعتز، صنعة أيب بكـر  ، ٢/١٩٦) كطرف أبلقٍ(البيت لعبد اهللا بن املعتز يف ديوانه، وبرواية  )١(

 -هـ ١٤١٧ يونس أمحد السامرائي، عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل،. د. حممد بن حيىي الصويل، ت
 .م١٩٩٧

 .٤٢٧بغية اإليضاح ص: ينظر )٢(
 .٢/٢١٤عروس األفراح : ينظر )٣(
 .١/٣٤٦، واليتيمة ٤٠٢، واإليضاح ص١٥٩البيت أليب طالب الرقي يف أسرار البالغة ص )٤(
 .٤٢٧بغية اإليضاح ص: ينظر )٥(
 .٢/٢١٤عروس األفراح : ينظر )٦(
 .٤٢٣بغية اإليضاح ص: ينظر )٧(
 ).١٨٧(قرة آية سورة الب )٨(
 .٢/١٩١األطول : ينظر )٩(
 .٤٢٨بغية اإليضاح ص: ينظر )١٠(
 .٣٣٨مفتاح العلوم ص: ينظر )١١(



 

ولوال اشتباه املقيد باملركب ملا كان االشتباه بني البابني : "ويف هذا يقول العصام
  .)١("بتلك املثابة، وكفى شاهدا يف شدة االلتباس وقوع االختالف بني املصنف واملفتاح

  :)٢(ومن األمثلة اليت اختلف فيها املعاصرون قول اخلنساء

اةُ بِهاهلُد مأْتت لَجأَب أغر    ارن هأْسيف ر لَمع هكَأَن  

  .)٤(وجاعله تشبيه مفرد مبقيد )٣(فجاعله تشبيه مفرد مبركب

  .وحسبك هذا دليالً على أن مقاييسهم مل تضبط

ملركب عبارةً عن ارتباط بني عنصرين أو أكثر تتآلف إنه إن كان جوهر التشبيه ا
فيما بينها وتكون مبجموعها صورة بيانية فإن ذلك االرتباط والتالحم يالحظ فيما أمسوه 
باملفرد املقيد، فالساعي مرتبط بكونه فيما ال ينفع، والراقم مرتبط بكونه على املاء، وكذا 

كونه على احلجر، فإذا فُك هذا التالحم ذهبت التعليم مرتبط بكونه يف الصغر، والنقش ب
غاية التشبيه، ولذا ال ينبغي االستسالم للخاطر األول عند فحص أجزاء الصورة وفاًء حبق 

  .التشبيه

وأما أتباع اخلطيب فإن انسياقهم وراءه جعلهم يقسمون مكونات الصورة إىل جزء، 
امل الصورة املتالمحة اليت يأخذ وهذا تصنيف مردود ملع. وشرط، ومقصود، وغري مقصود

كيف وأولئك اَألتباع يقولون بأنه ال اعتداد ذا القيد . بعضها برقاب بعض يف تآزر وجتاور
إال إذا كان له تأثريه الظاهر يف حتقيق وجه الشبه حبيث ال ميكن حتصيله بني الطرفني إال 

  .مبراعاة ذلك القيد، إم يقولون بذلك مث جيعلونه غري مقصود

                                 
 .٢/١٩٤األطول  )١(
... وإن صخرا لتأَمت: ، ورواية الديوان٤٩، صم١٩٩٦ديوان اخلنساء، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل،  )٢(

 .البيت
 .١٥٩جواهر البالغة ص: ينظر )٣(
 .٤٧، البالغة فنوا وأفناا ١٩٨علوم البالغة ص: ينظر )٤(



 

إذا تبين هذا فالقول بعزل املفرد املقيد عن التركيب فيه اختزال وتشويه للتشبيه، إمنا 
  .هو درجة أولية مبكرة يف سلَّم التركيب التصويري

ومعلوم أن مستوى التركيب يتفاوت حبسب عدد األجزاء ومستوى االرتباط بينها 
يكون التركيب أقل يف مستوى فقد يكون التركيب متينا مكثفًا كما يف بيت بشار، وقد 

االرتباط بني أجزائه مثل تشبيه الساعي من غري طائل بالراقم على املاء، وتشبيه الذي جيمع 
  .)١(بني أمرين ال جيتمعان مبن جيمع سيفني يف غمد

أن اَألوىل جعل ما أمسوه باملفرد املقيد داخالً يف املركب جلملة أمور : وصفوة القول
  :وهي

ق بني املفرد املقيد واملركب األمر الذي جعل أهل البالغة يرددون أن صعوبة التفري )١
  .ذاك أحوج شيء إىل التأمل

اضطراب بعض العلماء واختالفهم يف بعض األمثلة من حيث التقييد والتركيب كما  )٢
 .سبق بيانه

مل يذكر اخلطيب وتابعوه فائدة تدعو إىل هذا التقسيم، وتشفع له، إال رغبة يف تكثري  )٣
 .سام شأن مدرسة التلخيصاألق

تقسيم أجزاء الصورة اليت ال تنهض إال باستكماهلا إىل جزء وشرط، ومقصود وغري  )٤
 .مقصود، تصنيف ال يعضده الذوق

  .جعلَ اإلمام عبدالقاهر كثريا من أمثلتهم للمفرد املقيد داخلةً يف التشبيه املركب )٥

لقزويين وأجدر بالقبول كل هذا جيعل مذهب الصعيدي أوىل باإلتباع من مذهب ا
  .والتقدير

  

                                 
 .١١٨أساليب البيان والصورة القرآنية ص: ينظر )١(



 

  وجه الشبه يف مثال التشبيه امل اخلفي  

  )كانوا كاحلَلَقة املُفْرغة ال يدرى أين طرفاها(

يقسم البالغيون التشبيه باعتبارات متعددة؛ ومنها تقسيمه باعتبار ذكر وجه 
  .)١(الشبه أو حذفه

  :وهو ذا االعتبار ينقسم إىل قسمني
  :املُفَصل: م األولالقس -١

زيد كاألسد شجاعة، ووجهه كالبدر : وهو ما ذُكر فيه وجه الشبه كقولنا
  .حسنا

  :)٢(ومن أمثلتهم يف ذلك قول ابن الرومي
  ن ويف بعد املنالِ    يا شبيه البدر يف احلُسـ
  رةُ باملـاِء الزاللِ    جد فقد تنفجر الصخـ
  :ما لوجه الشبه كقولناأو كان املذكور وصفًا مستلز

حجة كالشمس يف الظهور، فالوجه احلقيقي الزم الظهور وهو إزالة 
فاستغىن به تساحما أو " الظهور"احلجاب وهذا الوجه من لوازم الوصف املذكور 

  .جمازا
  :املُجمل: القسم الثاين -٢

اهرا وهو ما مل يذْكر فيه وجه الشبه وال ما يستلزمه، وهو إما أن يكون ظ
  .زيد كاألسد، ووجهه كالبدر: جليا يستوي يف إدراكه العامة واخلاصة كقولنا

  .وإما أن يكون فيه الوجه دقيقًا خفيا ال يدركه إال اخلاصة
  :ويستدل عليه عند حذفه بوصف طريف التشبيه أو أحدمها

                                 
 .٨٩، اإلفصاح ص٤٣٠بغية اإليضاح ص: ينظر )١(
 .٥/١٨٩ه، ديوان )٢(



 

  :)١(فمن ما وصف فيه الطرفان قولُ أيب متام
  كثري ذكرِ الرضا يف ساعة الغضبِ    عند فَتىستصبِح العيس يب والليلُ 

  عـين وعاوده ظني فلـم يخبِ    صدفْت عنه ومل تصـدف مواهبه
قُهري ه وافـاكإن جئـت كانَ يف الطَلَبِ    كالغيث هنع لْتمحوإن ت  

  :)٢(وأما ما وصف فيه املشبه به فمثَّلوا له بقول النابغة الذبياين
كواكب وامللوك مشس كفإن    كَبكَو نهنم دبمل ي تإذا طَلَع  

  .وأما ما وصف فيه املشبه فقط فلم ميثِّل له أكثر أهل البالغة وذلك لندرته
ال خالف أن وصف املشبه وحده يف التشبيه نادر : "يقول علي اجلندي

ثال يف ديوان شعر كامل، وأحسب أن جدا، ومن الصعوبة املضنية أن تعثر له على م
  :)٣(منه قول أيب متام

  )٤("إىل كلِّ من القت وإنْ مل تودد  هي البدر يغنيها تودد وجهِها
وقد جعل اخلطيب من أمثلة التشبيه امل الذي خفي وجهه فال يدركه إال 

هلب للحجاج ملا من له ذهن يرتفع عن طبقة العامة جعل منه قول من وصف بين امل
  .)٥("كانوا كاحللقة املُفْرغَة ال يدرى أين طرفاها: "سأله عنهم وأن أيهم أجند

                                 
 .١/٦٩: شرح ديوانه )١(
 .١٩، صم١٩٩٣ة األوىل، علي فاعور، دار الفكر العريب، بريوت، الطبع. ديوان النابغة الذبياين، ت )٢(
 .١/٢٤٥: شرح ديوانه )٣(
 .١٨٩فن التشبيه ص )٤(
)٥( لَةئلت عن بنيها الكَمب األمنارية حني سينظر. ينسب أكثر البالغيني هذا القول إىل فاطمة بنت اخلُرش :

شري زيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم حممود بن عمر الزخمـالكشاف عن حقائق التن
، التبيان ٤/٢٥٩، عبدالرزاق املهدي، دار إحياء التراث العريب، بريوت: ت هـ،٥٣٨اخلوارزمي، ت

  .٨٨، شرح عقود اجلمان للسيوطي ص٣٤٨للطييب ص
الكامل : ونسبه آخرون إىل كعب بن معدان اَألشقَري يصف بين املهلب للحجاج بن يوسف الثقفي ينظر  

، عارضه بأصوله وعلق عليه حممد أبو الفضل هـ٢٨٥ربد، تمد بن يزيد امليف اللغة واألدب، أبو العباس حم
؛ ويف ٩٤، وأسرار البالغة ص٣/٢٧٥، م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت، 

ولعله يقصد ما نص عليه الصعيدي من . ١٧٤ص: ينظر. ال منافاة بني النقلني: للجرجاين) اإلشارات(
  .٤٣٣بغية اإليضاح ص: ينظر. الم األمناريةإمكانية أخذ األشقَري ك

ذيب اللغة، : ينظر. ويف كتب املعاجم يضرب هذا املثل للقوم إذا كانوا جمتمعني مؤتلفني أيديهم وكلمتهم
حممد عوض مرعب، إحياء التراث العريب، بريوت، : هـ، ت٣٧٠أبو منصور حممد بن أمحد األزهري، ت

تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتضى احلسيين ، ١٠/٦٢، لسان العرب ٤/٤٠الطبعة األوىل، 
 .٢٥/١٩٨، الزبيدي، حتقيق جمموعة من احملققني، دار اهلداية



 

أي لتناسب أصوهلم وفروعهم يف الشرف ميتنع تعيني : "مث علَّق اخلطيب قائالً
بعضهم فاضالً وبعضهم أفضل منه، كما أن احللقة املفرغة لتناسب أجزائها ميتنع 

  .)١("وبعضها وسطًاتعيني بعضها طرفًا 
لكن الصعيدي كان ينتظر من اخلطيب بيانا وتوضيحا لوجه الشبه الذي قال 

وأما ما ذكره هنا فرياه الصعيدي غري صاحلٍ جلعله . عنه إنه ال يدركه إال اخلاصة
  .وجها للشبه

ما ذكره من : "معلقًا على كالم اخلطيب السابق) البغية(يقول صاحب 
الشبه، وليس به؛ ألن األول خمتص باملشبه، والثاين خمتص األمرين يتضمن وجه 

  .)٢("باملشبه به، وإمنا وجه الشبه هو األمر الكلي اخلايل عن التفاوت
وصف املشبه به هو االستدارة مع "أن ) أسرار التمثيل(ويذكر الصعيدي يف 

وهو استواء األجزاء، وهو غري موجود يف املشبه، فيجب التأول فيه بإرادة الزمة 
التناسب التام وعدم إمكان املفاضلة، ألنه هو الذي يشترك بني الطرفني، وهو وجه 

  .)٣("عقلي غري حقيقي
  :كالم الصعيدي هذا يدور حول أمرين

علْمه أَنَّ وجه الشبه هو ذلك املعىن الذي يشترك فيه الطرفان حتقيقًا : أوهلما
إليضاح، فإن تناسب أصوهلم وهو ما مل يالحظه الصعيدي يف مثال ا. أو ختييالً

  .وفروعهم يف الشرف خاص باملشبه، وتناسب أجزاء احللقة خاص باملشبه به
أن احلاجة تدعو إىل بيان وجه الشبه الذي ال يدركه إالَّ اخلاصة : وآخرهما

ألن الوجه ال يتحقق يف املشبه حتققه يف املشبه به، فوجوده يف األول معنوي، ويف 
  .)٤(الثاين حسي

                                 
 .٤٣٣ - ٤٣٢بغية اإليضاح ص )١(
 .٣/٤٣٣املرجع السابق  )٢(
 .٣٩ص )٣(
 .٦٤، وأساليب البيان والصورة القرآنية ص٢/٢١٩عروس األفراح : ينظر )٤(



 

زيد أسد فذكر أن املراد : يف حني أن اخلطيب ذكر الوجه الظاهر عند قوله
  .)١(به التشبيه يف الشجاعة دون غريها

عن درجات تفاوت اخلفاء يف وجه ) أسراره(وكان اإلمام قد تكلَّم يف 
  .الشبه، وهو يتناول الفرق بني التشبيه والتمثيل، وكان كالمه حمل نظر اخلطيب

إما أن يكون فيها  –عنده  –درجات التفاوت وهي يتحدث اإلمام عن 
نوع خفاء يسري، وميثِّل له بتشبيه احلجة بالشمس، أو يكون فيها خفاء أعلى من 
سابقه، وميثِّل له بتشبيه الكالم باملاء يف السالسة، وإِما أن يشتد فيها أمر التأول ألن 

فيه احلاجة إىل التأول حىت ال وإما ما تقوى : "خفاء الوجه شديد وهو ما قال عنه
فهذا .. يعرف املقصود من التشبيه فيه ببديهة السماع، فنحو قول كعب األشقري

أَالَ ترى أنه ال يفهمه حق . كما ترى ظاهر األمر يف فَقْره إىل فضل الرفق به والنظر
  .)٢("فهمه إال من له ذهن ونظر يرتفع به عن طبقة العامة

فريق يسري على خطا : ا املثال من الشراح فكانوا فريقنيوأما من تناول هذ
وآخرون ال يرتضون أن يكون ما ذكره اخلطيب . )٣(اخلطيب يف تناوله هلذا املثال
  .)٤()التناسب الكلي اخلايل عن التفاوت(وجها للتشبيه، بل جيعلونه 

لى مذهبهم ويقف البهاء السبكي على رأس الفريق الثاين، فهو أول من نبه ع
وجه الشبه التناسب الذي ميتنع معه التفاوت؛ لكنه يف املشبه يف املعىن، : "حينما قال

  .)٥("ويف املشبه به يف الصورة

                                 
 .٤٣٢اإليضاح صبغية : ينظر )١(
التشبيه والتمثيل وما بعدها،  ١١دراسات تفصيلية شاملة لبالغة عبدالقاهر ص: وينظر ٩٤أسرار البالغة ص )٢(

 - هـ ١٤٠٧عبدالعظيم املطعين، مطبعة السعادة، الطبعة األوىل، . بني اإلمام عبدالقاهر واخلطيب، د
 .٢٥، صم١٩٨٧

، التلخيص بشرح الربقوقي ٢٠٧، خمتصر السعد ص٥٥٥ول ص، املط٥٣٨مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )٣(
 .٢٧٦ص

 .٣/٢٦٩، حاشية الدسوقي ٢/١٩٩، مواهب الفتاح ٢/٢١٩عروس األفراح : ينظر )٤(
 .٢/٢١٩عروس األفراح  )٥(



 

ألن الوجه أمر صادق "وجها للشبه ) عدم دراية الطرفني(ويرفض أن يكون 
أن على الطرفني، وطرفا احللقة أمر ال يصدق على املشبه إذ ال يصدق على املشبه 

  .)١("يقال ال يدرى أين طرفاها

وإذا نظرنا إىل رأي أيب يعقوب املغريب تبين لنا أن الصعيدي كان يضعه 
  .نصب عينيه مؤيدا إياه ومستفيدا منه

إىل الوصف املتضمن لوجه الشبه؛  –يعين اخلطيب  –أشار : "يقول املغريب
 الشرف خمتص باملشبه، ألن الوجه جيب أن يكون يف الطرفني معا، والتناسب يف

والتناسب يف األجزاء خمتص باملشبه به، ولكن تضمن وصف كل منهما التناسب 
املانع من وجود التفاوت، وهو حمقق يف الطرفني، وهو الوجه املشترك وال خيفى 
على ذي ذوق سليم أن االنتقال من تناسبهم يف الشرف إىل تناسب أجزاء احللقة 

  .)٢("ني الطرفني ال يدركه إال اخلواصغاية يف الدقة، فالوجه ب

وأما من تناول هذا املثال من املعاصرين فأكثرهم على ما سار عليه 
الصعيدي ومن سبقه يف حتديد وجه الشبه وبيان أن ما ذكره اخلطيب ال يصلح 

  .)٣(وجها للشبه

يعين  –ال تظن أن مثل قوهلا : "يقول الدكتور حممد عبدالرمحن الكردي
وجه الشبه، بل هي حال من املشبه به، وهو ) ال يدرى أين طرفاها: (-األمنارية 

احللقة، فهو صفة خاصة ا، لكنها مل تخف خفاء التشبيه، وعدم صالحية مثل هذا 

                                 
 .٢/٢١٩عروس األفراح  )١(
 .٢٠٠- ٢/١٩٩مواهب الفتاح  )٢(
، أساليب البيان والصورة القرآنية ١٢قاهر ص، دراسات تفصيلية لبالغة عبدال١٨١فن التشبيه ص: ينظر )٣(

. البالغة الصافية يف املعاين والبيان والبديع، د، ١٦٠، نظرية البيان ص٨٣فيود ص. ، علم البيان د٦٤ص
علم ، ٣١١، صم٢٠٠٦حسن إمساعيل عبدالرازق، املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، الطبعة األوىل، 

، م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨دار النشر الدويل، الرياض، الطبعة األوىل،  حممد فتحي أبو العطا،. البيان، د
 .وما بعدها ٨٧، نظرات يف البيان ص٥٣ص



 

وإذا  )١("لكونه وجه شبه وإن اشعرت بالوجه ألن الوجه صفة مشتركة بني الطرفني
فإا ال تخرِج التشبيه عن  أشعرت بالوجه) ال يدرى أين طرفاها(كانت عبارة 

  .)٢(إمجاله ألن مدار كونه جممالً على أالَّ يذكر وجه التشبيه ذاته ال وصف مشعر به

  .معتذرا للخطيب فيما اُستدرِك عليه هنا –فيما قرأت  -وهكذا مل أجد 

واحلق أن اخلطيب مل ينص على أن ما ذكره هو وجه الشبه بل ظاهر كالمه 
تص باملشبه ومنه ما خيتص باملشبه به، ولكن كان اَألوىل أن يوضح أن منه ما خي

  .وجه الشبه واحلاجة تدعو إليه، األمر الذي يأخذه عليه الصعيدي

أن وجه الشبه ما بينه الصعيدي مستفيدا من بعض الشراح : صفوة القول
لي اخلايل عن التناسب الك(على ما سبق بيانه وما سار عليه مجهور البالغيني وهو 

، وإنه كان على اخلطيب أن يبين بالتفصيل وجه الشبه الذي ردد فيه )التفاوت
  .مقولة اإلمام بأنه خفي ال يدركه إالَّ من له ذهن يرتفع عن طبقة العامة

  

 

                                 
 .٨٨- ٨٧نظرات يف البيان ص )١(
 .١/٦٨: املنهاج الواضح: ينظر )٢(



 

  التشبيه املقبولحدُّ 

أو   ،يف ذيل تقسيماته للتشبيه جيعل اخلطيب القزويين التشبيه باعتبار غرضه إما مقبوالً
  .مردوداً

كأن يكون املشبه به أعرف شيء  ؛بإفادة الغرض الوايف"إنه :يقول عن التشبيه املقبول
  .)١( "..قداربوجه الشبه إذا كان الغرض بيان حال املشبه من جهة وجه الشبه أو  بيان امل

احلق أنه ال يشترط إال " :فقال) أعرف شيء(يخ الصعيدي على عبارة واعترض الش
املشبه به أعرف الطرفني بذلك، ويكفي أن  يكون أعرفهما به عند السامع وإن مل أن يكون 

  .)٢("يكن كذلك عند غريه

إذا  ،املشبه به أمت شيء يف وجه الشبهيكون  نْأك أو"مث قال اخلطيب  إكماالً ملا بدأه 
  .)٣("قصد إحلاق الناقص بالكامل

أن يكون املشبه به أمت الطرفني  الَّإ احلق أنه ال يشترط أيضاً"وعلَّق الصعيدي معترضاً 
  .)٤("فقط يف ذلك

يف جعله املشبه به أعرف  مراجعة الصعيدي اخلطيب يف هذا البحث هو والذي يهمنا
هنا تفيد العموم وهو ما جعل الصعيدي ) شيء(لمة فك ؛وأمت شيء بوجه  الشبه على ما بين

  .يرى أن  احلق أعرف وأمت الطرفني فقط

فـذكرها يف ثالثـة    ،هيمتية بني طريف التشبطيب بقضية األعرفية  واألوقد اعتىن اخل
  .لينكشف موقف الرجل منها –على عجالة  –مواقع حيسن استذكارها 

                                 
  ٤٥١صبغية اإليضاح   )١(
  .السابق نفس الصفحةاملرجع   )٢(
  .السابق نفس الصفحةاملرجع   )٣(
  .ق نفس الصفحةالساباملرجع   )٤(



 

تلك املواضع فيما يعود على املشبه من أغراض وقال عن تلك الوجـوه إـا   أول 
  .)٥("وهو به أشهر يكون وجه الشبه يف املشبه به أمتقتضي أن  ت"

ما يعود  إىل  املشبه به من أغراض وهو التشبيه املقلوب يقول يف ذلـك   :يهماوثان
املشبه يف وجـه الشـبه وذلـك  يف التشـبيه     من يكون يف الغالب إيهام أن  املشبه به أمت "

  :)٢(كقول حممد بن وهيب.. املقلوب
هتكأَنَّ غُر باحدا الصبو    حدتمي نيح اخلليفة وجه  

 يستكثركأنه .. د إيهام أن  وجه اخلليقة أمت من الصباح يف الوضوح والضياءفإنه قص
م بـه أمـره   نه احتشد له واجتهد يف تشبيه يفخهم اوة، ويفللصباح أن  يشبهه بوجه اخللي

  .)٣("ويفيدكها من غري أن يظهر ادعاؤه هلا ،فيوقع املبالغة يف نفسك من حيث ال تشعر
حنن فيه من التشبيه املقبول وهو عنده أن  يكون املشبه به  فهو ماوأما املوضع الثالث 

   .أعرف شي وأمت شيء بوجه التشبيه على ما سبق بيانه
ملاذا نص اخلطيب يف املوضع الثاين على كون املفاضلة بني طـريف  : أن يقول ولسائلٍ

حلق أن  او).شيء(عل كالمه عاماً كما تفيده كلمة ه خبالف  املوضعني اآلخرين فقد جيالتشب
فـإن   ؛)أسرار البالغـة (وضع الثاين، وينظر باألخرى إىل  اخلطيب كان ينظر بعني إىل  امل

جعـل الفـرع   (فيما أمساه اإلمام  تصرفب) األسرار( كالمه يف التشبيه املقلوب هو كالم 
أبو يعقوب السكاكي مل جيعل و .وذا يعلم سبب اختالف كالمه يف هذا  املوضع ،)٤()أصالً
 :يقول يف مفتاحـه  ،بل قيد ذلك  بكونه أعرف وأمت من املشبه ،ه به أعرف وأمت مطلقاًاملشب

  .)٥( "حاالً معها وأقوى ،وأخص ا ،املشبه أعرف جبهة التشبيه ه أن  يكوناملشبه به حق"

                                 
  .٤١٥صبغية اإليضاح   )٥(
 .٢/٥٧، املعاهد ٢٦٩سر الفصاحة : ينظر )٢(
 .٤١٩-٤١٨ص بغية اإليضاح )٣(
 .٢٢٣أسرار البالغة  :ينظر )٤(
 .٣٤٥مفتاح العلوم  )٥(



 

أن الغرض من حال التشبيه أن يكون املشبه به أعظم حـاالً  "وأما العلوي فقد ذكر 
  : اله وقد يأيت على العكس كقول من قال من املشبه  يف كل  أحو

هتكأَنَّ غُر احبدا الصبو      حدتمي حني اخلليفة هج١("و(  

أن يكون غـري مبتـذل   "وقد وسع ابن الناظم األمر فجعل من أسباب قبول التشبيه 
وإما أمت .. حسيمثل أن  يكون املشبه به إما أعرف شيء بأمر  ،وافياً  مبا علق به من الغرض

  .)٢( "حمسوس يف أمر حسي هو وجه الشبه

ويضيق صاحب اإلشارات والتنبيهات ما وسع ابن النم ليجعل التمايز بني الطرفني اظ
ويف موضع آخـر   )٣( .لمشبه به مزية ما على املشبهلفريى أن  املقبول عنده هو الذي يكون 
  .)٤( هر يف املشبه به من املشبهيشترط للتشبيه أن يكون وجه الشبه أظ

  :فإذا ما وصلنا إىل  شراح التلخيص وجدناهم على قسمني

قسم مل يزد على أن  شرح مفردات اخلطيب يف هذا املوضع مقلداً وموافقاً ، وهو ما 
  .)٥( )عقوده( شرحه يف السيوطي تبعهم، و والسعد، جنده عند اخللخايل، والسبكي

جيب أال ) شيء(ات اخلطيب نظرة فاحصة ورأى أن كلمة وقسم آخر نظر إىل  مفرد
وهـذا منحـى   .بل حيسن أن  يتدخل يف كالم اخلطيب ليستقيم األمر ؛تؤخذ على عمومها

فـذكر أن  اَألوىل أن    ،ومحل لواءه ،أول من ر ماَءه - يف الشرّاح -جديد كان العصام  
  .)٦( أعرف الطرفني وأمتهما: يقال

                                 
 .٣/١٨٢الطراز  )١(
 .١٦٧صاملصباح  )٢(
 .١٨١صاإلشارات والتنبيهات : ينظر )٣(
 .١٧٢صالسابق املرجع  )٤(
، شرح عقـود اجلمـان   ٥٦٢، املطول ص٢/٢٣٠، عروس األفراح ٥٥٠مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )٥(

 .٩٠للسيوطي ص
 .٢/٢١٤األطول : ينظر )٦(



 

فقد فصل القول فيما حنن فيـه    ،كان أوسع منه حديثاً وأمشل معاجلة غري أن  املغريب
وحيصل إفادته الغرض مثالً بأن يكون  املشبه بـه  ": ح يقولالشرا سائر ديف وفاء ال جتده عن

يف التشبيه الذي يكون الغرض :  بيان احلال أيأعرف من املشبه عند السامع بوجه الشبه يف
الغرض أن  يكون املشبه به أعرف من كل شـيء  هذا شترط يف إفادة وال ي ،منه بيان احلال
من ( :قولنا )أعرف( :ولذلك قدرنا بعد قوله ،وإن كان ذلك إن أمكن أوكد ،عند كل أحد

وعرف حال آخر قلت أو غريه، فإذا جهل السامع حال ثوب من سواد  )املشبه عند السامع
  . )٦("ه مثالًذلك الثوب كهذا يف سواد :لبيان حال اهول

مضى يقال كذلك يف غرض بيان املقدار ويف ما واستمر املغريب يف تفصيله فذكر أن 
التزيني والتشيني ، وأما االستطراف فجعل الوفاء فيه بأن يكون املشبه أندر شيء وجوداً أو 

  . يكون ممتنعاً عادياً مع وجود الوجه فيه على تلك احلالة وال يقتضي األعرفية
وحتصـل  " :إحلاق الناقص بالكامل فقال عنـه  التقرير الذي حيصل عند وأما غرض

ره السامع يف ذهنه يف إفادته أيضاً  بأن يكون املشبه به أمت  يف وجه الشبه من كل شيء يقد
صل عند إحلاق الناقص بالكامـل وهـو   إحلاق الناقص بالكامل أي يف بيان الغرض الذي حي

زجر مثالً عما ـوهم كون املشبه على غري تلك احلال لينحىت ال يت ،ير يف ذهن السامعرالتق
فـإن    "أنت كالراقم على املـاء ": ك فيمن ال حيصل من سعيه على طائلهو بصدده كقول

  .)٧("املشبه به هو أمت يف التسوية بني الفعل وعدمه يف عدم الفائدة الذي هو  الوجه
 ؛ائـتالف واخـتالف   -املغريب والصـعيدي  –وذا يتضح أن  يف كالم الشيخني 

ىل عنـدمها أن  واَألإن حيث ) أعرف شيء(ستدراكهما على اخلطيب يف عبارة فيتفقان يف ا
  .يكون املشبه أعرف من املشبه به يف  تلك األغراض

حيـث   ،إحلاق الناقص بالكامل التقرير عند يف غرض) أمت شيء(وخيتلفان يف عبارة 
ورأينـا   .السامع يف ذهنه يقدرهلشبه من كل شيء رأينا املغريب جيعل املشبه به أمت يف وجه ا

  .الصعيدي حيصر األمتية هنا يف الطرفني كسابقتها

                                 
  .٢٢٩ - ٢/٢٢٨مواهب الفتاح   )٦(
  .٢/٢٢٩ املصدر السابق  )٧(



 

 التقرير عنـد  إن أحد من الشراح  السابقني على املغريب مل يقل مبا قال به يف غرض

ـ إحلاق الناقص بالكامل لكننا جند له  أثراً يف كالم أحد ساب ه قيه وهو احلسن املفيت يف كتاب

إن األسد أعرف ا من زيد "فقد ذكر أن قوهلم زيد كاألسد يف الشجاعة ) خالصة املعاين(

ه يف إحلـاق النـاقص   شيء يف وجـه الشـب  وهي أمت يف األسد يعين أن يكون املشبه به أمت 

، وكذا احلال عند )٩(وكان الدسوقي قد نقل كالم العصام واملغريب دومنا إضافة. )٨("بالكامل

  .)١٠(بنايناملرشدي وال

حىت إذا ما وصلنا إىل  أهل البالغة املعاصرين وجدنا قلة منـهم يعممـون تعمـيم    

  .)١١(اخلطيب يف هذه املسألة

الوفاء بالغرض الذي قصد  منه بأن يكون املشبه به "إن  :فمن هذا الصنف من يقول

قصـد بيـان    أعرف بالوجه إذا قصد بيان حال املشبه أو  يكون مساوياً له مع العلة به إذا

مقداره ومسلَّم احلكم إذا قصد بيان إمكان وجوده وأمت معىن فيه أريد زيادة  التقرير وإحلاق 

  .)١٢("الناقص بالكامل ونادر احلصول إذا قصد غرابته واستطرافه

وأما  الصنف اآلخر وهم الغالبية فلم يأخذوا كالم اخلطيب على إمجاله بل حصروا 

   )١٣( .القول يف الطرفني

إذا كان الغرض بيان حال املشبه فإن هذا الغرض ال يتحقـق إال إذا  ": احلجار يقول

وإذا  كان الغرض بيـان املقـدار    ،كان وجه الشبه يف املشبه به أكثر وضوحاً منه يف املشبه

وإذا كـان   ،فيجب أن  يكون مع وضوحه على درجة واحدة من حيث احلجم واملقـدار 

                                 
  .٣٦٠صخالصة املعاين    )٨(
  .٢٩٣ - ٣/٢٩٢حاشية الدسوقي : ينظر  )٩(
جتريد العالَّمة البناين على خمتصر اإلمام السعد، مصطفى بن حممـد بـن   ، ٢/٣٧رشدي ملشرح ا: ينظر  )١٠(

  .٢/٢٢٠ ،هـ١٢٩٧هـ، مطبعة بوالق القاهرة، الطبعة الثانية، ١٢٣٧عبداخلالق البناين ت 
  .١٣٥ صنظرات يف البيان ، ٩٨صزهر الربيع : ينظر  )١١(
  .١٥٦صالصور البيانية بني النظرية والتطبيق   )١٢(
  .١٨١صلباب البيان  وما بعدها، ١٤٦اإلفصاح ص ،١/٨٥ملنهاج الواضح ا: ينظر  )١٣(



 

بالكامل فيجب أن  يكون يف املشبه به أعظـم حجمـاً أو     الغرض املبالغة يف إحلاق الناقص

  .)١٤("..أمجل شكالً منه يف املشبه

من وافق املغريب يف جعل املشبه به أمت شيء  –فيما قرأت  -ومل أجد من املعاصرين  
يف وجه الشبه عند إحلاق الناقص بالكامل خال حممـد عبـداملنعم خفـاجي يف شـرحه     

  .)١٥(اإليضاح
  : اآلراء اتضح أا تدور حول آراء ثالثةوبعد عرض هذه 

  .، ومن وافقه)وأمت شيء.. أعرف شيء( رأي اخلطيب يف قوله : األول
يف غرض التقرير عنـد   أعرف الطرفني وأمت شيء: ( رأي املغريب حني يقول: الثاين

  ).إحلاق الناقص بالكامل
وهو رأي )  أعرف وأمت الطرفني: ( رأي الصعيدي ومن وافقه حني يقول : والثالث
  .العصام  من قبله

وسبق القول أن رأي املغريب ال خيتلف ورأي الصعيدي يف حصر األعرفية يف الطرفني 
على ما ذكر من األغراض املخصوصة بذلك وهو رأي نصره أكثر البالغيني مما جيعله هـو  

  .املقبول
 ؛ب الصعيديوباملقارنة بني قوليهما فيما اختلفا فيه جند أنه ليس من السهل رد مذه

الناقص بالكامـل  التقرير احلاصل عند إحلاق فإن كون املشبه به أمت الطرفني فقط يف غرض 
يكـون   ولكن شرف املعىن ومقتضى مقام هذا الغرض يدعو أن، قول مقبول يويف بالغرض

إن أمكن  –من األمتية ال ينازعه فيها شيء  ةزلـيف من) الناقص(الذي أُحلق به ) الكامل(هذا 
حىت يتحقق للمتكلم  مراده فكلما اتسعت املسافة بني هذا الناقص وذلك الكامـل   - ذلك

وحجة املغريب حني يقول  ذا حىت ال يتوهم كون املشـبه   .كان ادعى لتحقيق بغية املتكلم
إنك كالراقم على املـاء  : على غري تلك احلال البعيدة  فإذا قيل مثالً للساعي فيما ال ينفعه 

  .زجر عما هو بصددهـلينكان هذا ادعى 
 .ولكن مذهب املغريب أصوب ،ولعل هذا يشفع للقول بأن مذهب الصعيدي صواب

                                 
  .١١٧ - ١١٦صاإلفصاح  ) ١٤(
  .٤/١٢٧و ٤/٧١ اإليضاح بشرح خفاجي: ينظر  )١٥(



 

  يف التشبيه زلة التناسبـالتضاد من زيلـتن

 واعلم أن الشبه قد ينتزع من نفس : ")اإليضاح(يف خامتة درس التشبيه قال صاحب
سب بواسطة متليح، أو كم؛ فيقال زلة التناـالشتراك الضدين فيه، مث ينزل من ؛التضاد
  .)١("هو حامت"، وللبخيل "ما أشبهه باألسد" :للجبان

فكالمه هنا هو  ،)تشبيه التضاد(ومل يكن اخلطيب بِدعا يف معاجلته ملا أمساه البيانيون 
) تلخيصه(أن ما ذكره اخلطيب هنا قد جعله يف  ديب ،من قبل )٢(كالم السكاكي وابن الناظم

  .)٣(مباحث وجه التشبيه وهو ألصق به وأوىل ألنه من ضم الشيء إىل ما يناسبه يف ذيل
ومهما يكن من شيء فإنَّ الشيخ عبداملتعال يرى أن عبارة اخلطيب حتتاج إىل إصالح 

  .زيل وتأخري االنتزاعـيكمن يف تقدمي التن
ع وجه زلة التناسب أوالً مث يأيت انتزاـزيل التضاد منـأن األحسن تن: نه يقولإ

  .)٤(زيل تالياـالشبه منه بعد هذا التن
فاخلطيب يقدم انتزاع وجه الشبه من نفس التضاد ويؤخر  ،وهنا خيتلف الشيخان

والصعيدي يرى يف هذا  ،يف كالمه" مث"زيل مرتلة التناسب على ظاهر ما تفيده كلمة ـالتن
  .تقدميا للمتأخر وتأخريا للمتقدم

وأما  )٥(مشهورة يف مرياث أهل العلم) زلة التناسبـزيل التضاد منـتن(إن مسألة 
الَّ بعد ألن الضدين ال يشتركان يف الوجه إ مع كالمهم ؛ عبارة اخلطيب اليت معنا فال تستقيم

  .تنـزيلهما منـزلة التناسب

                                 
 .٤٥٣بغية اإليضاح ص )١(
 .١٧٠: ، املصباح ٣٥٥: مفتاح العلوم: ينظر )٢(
 .١٤١: تلخيص املفتاح: ينظر )٣(
 .٤٥٣ضاح صبغية اإلي: ينظر )٤(
إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حممد بن علي بن حممد الشوكاين، حممد سعيد البدري أبـو  : ينظر )٥(

، شرح التلويح على التوضيح ٥٢م، ص١٩٩٢ -هـ ١٤١٢مصعب، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، 
هـ، زكريا عمريات، دار الكتب ٧٩٢ملنت التنقيح يف أصول الفقه، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ت

، تيسري التحرير، حممد أمني املعروف بأمري بادشاة، دار  ١/١٤٠م، ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦العلمية، بريوت، 
عـدنان   :ت هـ،١٠٩٤، الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفومي، ت٢/٩الفكر، بريوت، 

، التقرير والتحريـر  ١٠١م، ص١٩٩٨ -هـ ١٤١٩حممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت،  –درويش 
 .٢/١٠ م،١٩٩٦ -هـ ١٤١٧يف علم األصول، ابن أمري احلاج، دار الفكر، بريوت، 



 

يف عبارة اخلطيب كانت هي مثار هذا اخلالف ولو أنه جعل الفاء مكاا " مث"إن 
واعلم أن التشبيه قد ينتزع : ")التبيان(هذا اجلدل يقول صاحب  ملا حصل الطيـيبكما فعل 

زلة ـزل لذلك منـفين ؛فإن كل واحد من الضدين متصف مبضادة صاحبه ؛من نفس التضاد
  .)١(..."شبه التناسب

أن الوجه قد  :فاحلق أن يقال ،ولذلك فإننا نسلِّم للصعيدي مبكرا يف استدراكه
نتزع من التضاد بعد أن ينليقد يقصد إىل انتزاع وجه : "مرتلة التناسب أو كما قال العصام ز

  .)٢("زعـزلة التناسب فينـزل منـمث ين ،الشبه من نفس التضاد
زيل بأن يرتل التضاد ـعن طريق التن"إن البخيل كحامت إال : إننا ال نستطيع أن نقول

ن سخرية وكم أو مزاح زلة التناسب اعتمادا على ما يريده املتكلم مـبني الوصفني من
زلة التناسب لتحقيق الغرض املشار ـزل منـومفاكهة مث ينتزع وجه الشبه من التضاد املن

  .)٣("إليه
وقد أشار بعض البالغيني إىل أن ظاهر عبارة اخلطيب قد حيدث خلطًا فيظن أن وجه 

م نظرا إىل وقد سبق إىل بعض األوها): "خمتصره(الشبه هو التضاد نفسه، يقول السعد يف 
ظاهر اللفظ أن وجه الشبه يف قولنا للجبان هو أسد وللبخيل هو حامت هو التضاد املشترك 

ألنا إذا قلنا اجلبان كاألسد يف التضاد أي  ؛وفيه نظر. بني الطرفني باعتبار الوصفني املتضادين
  .)٤("يف كون كل منهما متضادا لآلخر ال يكون هذا من التمليح والتهكم يف شيء

. ملا استدرك الصعيدي فراحوا يف طريق اخلطيب نفسه )٥(ومل ينتبه بعض البالغيني
حاول بعض مرور هذه العبارة دون إصالح وتنبيه ومع ذلك فقد  )٦(ومل يرتض آخرون

  .إقامة وجه ينهض به كالم اخلطيب البالغيني

                                 
 .٣٦٨التبيان ص )١(
 .٢/١٧٤األطول  )٢(
 .٧٥فيود ص. علم البيان د )٣(
 .٢/٢١: شرح املرشدي: وينظر. ٢٠١خمتصر املعاين ص )٤(
 .٢٦٢ص: ، والتلخيص بشرح الربقوقي٢/١٨٧: وس األفراح، عر٥١٨ص: مفتاح تلخيص املفتاح: ينظر )٥(



 

يب وأجيب بأن مث للترت: "تلك احملاوالت فقال )حاشيته(وقد أورد الدسوقي يف 
زل إخل وإن كان ـمث أخربك أنه ين ،اإلخباري فكأنه قال قد ينتزع الشبه من نفس التضاد

قد يقصد انتزاع الشبه : املراد باالنتزاع قصده أي: زيل متقدما على االنتزاع، أو يقالـالتن
زل بالنصب بأن مضمرة عطفًا ـمث ين: أو يجاب بأن قوله.. زل إخلـمن نفس التضاد مث ين

الشتراك من عطف الفعل على االسم اخلالص من التأويل بالفعل فكأنه قال : لهعلى قو
زيل ادعائي ـلتباعد ما بينهما فإن االشتراك حقيقي والتن )مث(ـزيل وعرب بـلالشتراك والتن

  .)١("حمض
وهو  ،هكذا أُجيب عن اخلطيب وهي حماوالت ال تقنع ملا فيها من تعسف وتكلف

ال يصح التراخي املستفاد من : "يقول .رفض مثل هذا التكلف إىل )األطول(ما دعا صاحب 
وأجاب عنه السيد السند يف حواشي شرحه على املفتاح بأن القصد إىل التراخي  )مث(كلمة 

زيل املذكور وما سبق كالتوطئة له، وال خيفى أنه ـيف الرتبة إذ العمدة يف التشبيه التن
  .)٢("تكلف

إىل ظاهر عبارة اخلطيب ومل ينقدوها قبوالً أو رفضا  فلم يتطرقوا )٣(وأما املعاصرون
  .غري أن كالمهم يف مسألة تشبيه التضاد كان سليما مستقيما

ألنه ال   - يعين طريف التشبيه -التضاد ال يصلح جامعا بينهما : "يقول أمحد احلجار
ب املسافة بني رقَفالبد إذًا من وسيلة ت ..وهو التمليح أو السخرية حيقق الغرض من التشبيه

زل التضاد بني الوصفني ـهذه الوسيلة هي أن ين.. الوصفني املتضادين وجتعلهما كاملتماثلني
اعتمادا على ما تريده من سخرية أو مفاكهة، مث ينتزع وجه الشبه من  ،مرتلة التناسب

  .)٤("زلة التناسب لتحقيق الغرض املشار إليهـزل منـالتضاد املن

                                                                                                
، ٢/١٩٨: جتريـد البنـاين  . ٣/٢٢٤، حاشية الدسوقي ٢/١٥٩، مواهب الفتاح ٢/١٧٤األطول : ينظر )٦(

 .١٣٩ص: ، حاشية خملوف٤/٧٨، فيض الفتاح ٤/٧٨حاشية عبداحلكيم 
 .٣/٢٢٤حاشية الدسوقي  )١(
 .٢/١٧٤األطول  )٢(
 .٧٤ص: فيود. علم البيان د، ١١٦ص: ، فن التشبيه١١٩ اإلفصاح ص: ينظر )٣(
 .١٢٠اإلفصاح ص )٤(



 

استدراك الشيخ الصعيدي كان يف حمله وأما كالم اخلطيب فلعل وذا يتضح أن 
  .دون أن يحمل ما ال يحتمل –رمحه اهللا  –نه سهو منه أ :األصوب أن يقال عنه

  :وبناًء على ما سبق ميكن إمجال نتائج هذه املسألة فيما يأيت
 ظهر من حبث املسألة وجممل اآلراء أن الصعيدي كان على صواب يف استدراكه - ١

  .على اخلطيب
وأما ما ، كان سهوا منه وسبقاً - فيما حنن فيه  -يظهر أن ما ورد عن اخلطيب  - ٢

 .أجيب عنه به فهو تكلف ينبغي اإلعراض عنه
٣ - بِتاح أمثال العصام واملغريب والدسوقي كما مر  عا من الشريف رأيه بعض الصعيدي

  .بنا
  
  
  



 

 
 
 

אא 
  قة والمجازاالستدراكات في باب الحقي

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

אא 
االستدراكات من أول الباب إلى بداية تقسيمات 

  االستعارة
  :وفيه مثانُ مسائل وهي

تعريف احلقيقة: א.  

وظيفة قرينة املشترك اللفظي بني السكاكي واخلطيب: א.  

ختصيص االستعارة بإطالقها على استعمال الكلمة: א.  

אا مرسالً شرط: אاستعمال اليد يف النعمة جماز.  

از املرسل يف قوهلم: אا: عالقة ادم أكلت.  

أمثلة تنويع الشيء إىل متعارف وغري متعارف: א.  

قرينة استعارة النريان للسيوف يف قول الشاعر: א  

  .نريانا فإن يف أمياننا    فإنْ تعافوا العدل واإلميانا
لقسم الثالث من أقسام قرائن االستعارة وهي املعاين املربوط بعضها ببعضا: א.  

 
 

 



 

  تعريف احلقيقة

يبحث البالغيون ااز مقرونا باحلقيقة وتاليا هلا، باعتبار أن االستخدام احلقيقي هو 
 :، وهو ما أشار إليه العسكري بقوله)١(النمط الوضعي الذي احنرف عنه االستخدام اازي

  .)٢("بد لكل استعارة وجماز من حقيقة، وهي أصل الداللة على املعىن يف اللغةوال"
نوع ال يتصرف فيه عند : وهناك يبني البالغيون أن اللفظ املستعمل على نوعني

، ونوع يتصرف فيه عند االستعمال )حقيقة(االستعمال بل يبقى على أصل وضعه ويسمونه 
  ).اجماز(ويسمونه 
حقيقة (أنضج اهللا الثمر وتسمى : إىل غريه مثل ن تكون يف إسناد الفعلقيقة إما أواحل

للحيوان ) أسد(كلفظ ) حقيقة لغوية(؛ وإما أن تكون يف ذات اللفظ وتسمى )عقلية
  .املعروف

الكالم املوضوع موضعه "وقد تعددت تعريفات العلماء للحقيقة فهي عند ابن فارس 
أمحد اهللا على نعمه : (قدمي فيه وال تأخري؛ كقول القائلالذي ليس باستعارة وال متثيل، وال ت

  .)٣("وهذا أكثر الكالم) وإحسانه
احلقيقة ما أُقر يف االستعمال على أصل وضعه يف : "ابن جين) خصائص(ويف 

  .)٤("اللغة
كل كلمة أُريد ا ما وقعت له يف : "أما اإلمام عبدالقاهر فقد حد احلقيقةَ بقوله

وقوعا ال يستند فيه إىل غريه فهي  –يف مواضعة : ن شئت قلتوإ –وضع واضع 
  )٥()."حقيقة(

                                 
 -هــ  ١٤١٨حسن طبل، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة األوىل، . املعىن يف البالغة العربية، د: ينظر )١(

 .٨٦، صم١٩٩٨
 .٢٧٠كتاب الصناعتني ص )٢(
يف كالمها، اإلمام أبو احلسني أمحد بن فـارس بـن    الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب )٣(

عمر فاروق الطباع، مكتبة املعارف، بريوت، الطبعة األوىل، . د :، تهـ٣٩٥زكريا الرازي اللغوي، ت
 .٢٠٣، صم١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

 .٢/٤٤٢حممد علي النجار، عامل الكتب، بريوت، : هـ، ت٣٩٢اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين ت )٤(
 .٣٥٠ار البالغة صأسر )٥(



 

الكلمة املستعملة فيما وضعت له يف اصطالح به "ويعرف اخلطيب احلقيقية بأا 
  .)١("التخاطب

األحسن أن يذكر يف التعريف : "ويعقِّب الشيخ الصعيدي على تعريف اخلطيب قائالً
باعتبار اهليئة  ؛)الصدق حسن: (شمل احلقيقة املركبة أيضا؛ كقولكلي) الكلمة(بدل ) اللفظ(

  .)٢("إن املركب ال يطلق عليه حقيقة لغوية: التركيبية ال باعتبار اإلسناد، وقيل

  :وكالم الصعيدي هنا يضم النقاط اآلتية

وذلك ليشمل التعريف احلقيقة ) الكلمة(بدالً من ) اللفظ(أن األحسن ذكر  - ١
  .نب احلقيقة املفردةاملركبة إىل جا

 .هو اهليئة التركيبية ال االعتبار اإلسنادي) الصدق حسن(أن االعتبار يف حنو  - ٢

  .اإلشارة إىل مذهب من ال يطلق على املركب حقيقة لغوية - ٣

 فهو إمنا ينطلق من داللة كلٍّ) مةالكل(بدالً من ) اللفظ(والصعيدي حينما خيتار 
والكلمة هي اللفظ .. الم، والكلمة، والكَلمجنس يشمل الك"منهما ومفهومه؛ فاللفظ 

  .)٣("املوضوع ملعىن مفرد

ومع أن مصداقية التعريف تقتضي كونه جامعا مانعا إال أن تعاريفهم تناوبت بني 
  .)٥()الكلمة(و )٤()اللفظ(

                                 
 .٤٥٦بغية اإليضاح ص )١(
. اختار الصعيدي اللفظ بدالً من الكلمـة ) علم البيان –البالغة العالية (املرجع السابق نفس الصفحة، ويف  )٢(

 .٧١ص: ينظر
شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك، قاضي القضاة اء الدين عبداهللا بن عقيل العقيلي اهلمداين املصـري، ت   )٣(

 .٢٠-١/١٩م، ١٩٩٠-هـ١٤١١حممد حمي الدين عبداحلميد، املكتبة العصرية، بريوت، : هـ، ت٧٦٩
اإلجياز يف علم ااز، لطف اهللا بـن حممـد الغيـاثي    ، ١/٤٤، جوهر الكنـز ١/٨٤املثل السائر : ينظر )٤(

حممد بركات محدي أبو علـي، دار الفكـر، عمـان، الطبعـة األوىل،     : هـ، ت١٠٣٥الظفريي، ت 
 .٦٤م، ص١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

جامع العبارات يف حتقيق االسـتعارات، أمحـد   ، ٣٦٨، التبيان يف البيان ص١٠٤حسن التوسل ص: ينظر )٥(
ريب، الدار اجلماهرييـة، مصـراته، الطبعـة األوىل،    حممد رمضان اجل. د. دي التونسي، تمصطفى الطرو

 .١/٢١٤، م١٩٨٦



 

أول من أشار إىل هذا االستدراك حينما  –يف الشراح  –وكان اخلطييب اخللخايل 
مل املفرد واملركب؛ ألن كل واحد منهما تاحلقيقة اللفظ املستعمل يش: أن يقالاَألوىل : "قال

يكون حقيقة كما يكون جمازا، اللهم إال أن يراد بالكلمة ههنا ما يقابل الكالم، أو أعم فإا 
  .)١("حينئذ تتناول املركب أيضا، أو يقال املركب ليس مبوضوع

كان الواجب أن : إن قلت: "اخلطيب فيقولا ملا قد يؤخذ على ويلتمس السعد جواب
لو سلم إطالق احلقيقة على اموع : قلت. اللفظ املستعمل ليتناول املفرد واملركب: يقول

ملا كان تعريف احلقيقة غري مقصود يف هذا الفن مل يتعرض إالَّ ملا هو األصل : املركب فنقول
  .)٢("احلقيقة يف املفرد: أعين

احلقيقة إىل مفرد ومركب مث يعرف كالً منها على حدة كما  أو يقسم: "زاد السيد
  .)٣("فعله يف ااز

ختصيص احلقيقة وااز بالكلمة يفَوت البحث عن سرائر تتعلق "ويرى العصام أن 
فينبغي تقسيم احلقيقة إىل املفرد واملركب وتعريف املفرد منها مبا ذكره على طبق .. باهليئات

  .)٤("تقسيم ااز

اعترض : "وقد استفاد الدسوقي من جمموع هذه اآلراء يف معاجلته هلذه املسألة فقال
بأن هذا التعريف غري جامع ألفراد املعرف؛ ألنه ال يشمل احلقيقة املركبة كقام زيد، فكان 
الواجب أن يبدل الكلمة باللفظ، فيقول اللفظ املستعمل اخل، واللفظ يعم املفرد واملركب، 

ملركب وإن كان موضوعا باعتبار اهليئة التركيبية على التحقيق، لكنه ال يطلق وأجيب بأن ا
على حقيقة ولو سلم إطالق احلقيقة على املركب فنقول ملا كان تعريف احلقيقة غري مقصود 

  .)٥("يف هذا الفن بل ذكر استطرادا اقتصر على تعريف الغالب منها

                                 
 .٥٥٤مفتاح تلخيص املفتاح ص )١(
 .٥٦٨املطول ص )٢(
 .٤/١٢٣، ونقله الشربيين يف فيض الفتاح ٣٤٩حاشية السيد على املطول ص )٣(
 .٢٢٧ – ٢/٢٢٦األطول  )٤(
 .٣/٣٠٣حاشية الدسوقي  )٥(



 

مل يقل اللفظ املستعمل مع مشوله "أنه  ويضيف املرشدي رأيه هلذه اآلراء حينما ذكر
للمفرد واملركب؛ ألن اتصاف املركب باحلقيقة وااز إمنا هو باعتبار مفرداته اليت تركب 
منها وهي الكلمات ال باعتبار كونه مركبا مع أنه جيوز أن يراد بالكلمة معناها هذا اللغوي 

  .)١("الشامل للمركب أيضا

املرشدي ان لِـ  وخالف اإلنبايبسبب اختيار الصب نيبعدل "إنه : فقال) اللفظ(و
ألنه يصري التعريف عليه قاصرا على احلقيقة املفردة مع أن غرضه ) الكلمة: (عن قوهلم

نعم يصح أن يراد بالكلمة .. تعريف مطلق احلقيقة بدليل متثيله للحقيقة املركبة بزيد قائم
وأن يراد ا الكلمة احلقيقية واحلكمية .. د وهو جمازمطلق اللفظ بأن يرتكب فيها التجري

وهي الكالم فإنه ملا توقف بعضه على بعض يف الداللة على املعىن كان يف حكم الكلمة 
جبامع التوقف يف كل على أجزائه فيصري التعريف شامالً، إالَّ أنه يلزم على األول دخول 

يقة وااز فيه، والتعاريف جيب صوا عن ااز يف التعريف، وعلى الثاين اجلمع بني احلق
  .)٢("ااز

ومل تنل هذه املسألة عند املعاصرين ما نالته عند الشراح واملتأخرين عنهم، حيث 
معرضني عن احلديث يف هذا  )٤()اللفظ(أو  )٣()الكلمة(اكتفى مجهور املعاصرين باختيار 

  .االستدراك

حممود محدان فإنه ذكر هذا . ما فعل دلكننا ال نعدم منهم من يتوقف عنده ك
أدق؛ ذلك ألن الكلمة ال تصري لفظًا إال ) الكلمة(اختيار : "اخلالف، مث بين رأيه فيه قائالً

بعد االستعمال؛ ألن الكلمات صورة صوتية مفردة يف ذهن اتمع أو صورة كتابية مفردة 

                                 
 .٢/٤٠شرح املرشدي  )١(
 .١٤٦، واختاره الشيخ خملوف يف حاشيته ص٥١حاشية اإلنبايب ص )٢(
علي البـدري، دار الكتـاب اجلـامعي،    . غية، دعلم البيان يف الدراسات البال، ١٢١اإلفصاح ص: ينظر )٣(

عائشـة  . البيان يف ضوء األساليب العربيـة، د ، ١٤٩، صم١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤القاهرة، الطبعة الثانية، 
، ١٣٨فيود ص. ، علم البيان د٣١، البالغة الصافية ص١٢٩، صم٢٠٠٠حسني فريد، دار قباء، القاهرة، 

 .٤٤٨ علوم البالغة العربية ص، املفصل يف٩٠أبو العطا ص. علم البيان د
 .١٩٧، علم أساليب البيان ص١٢٨البالغة فنوا وأفناا ص: ينظر )٤(



 

ملتكلم وحيرك ا لسانه ويستعملها يف بني سطور املعاجم، وال تصري لفظًا إال بعد أن يلفظها ا
  .)١("كالمه، عندئذ يتحول اعتبارها من كلمة إىل لفظ

 –وبعد هذه اآلراء ميكن القول بأن اخلطيب كان على يقني مبدلول كال الكلمتني 
عند ااز ) الكلمة(بدليل أنه ذكرمها يف تعريف ااز بنوعيه فذكر  –الكلمة واللفظ 

، ولعل هذا يشري إىل أن الرجل ال يرى إطالق )٣(عند ااز املركب) اللفظ(وذكر  )٢(املفرد
  .احلقيقة اللغوية على املركب، األمر الذي يرجح القول بأن اخلالف هنا خالف اعتباري

ولعل جمموع ما ذكره بعض الشراح جوابا عن اخلطيب يصلح ليكون خمرجا، فإم 
وال يوصف باحلقيقة اللغوية إال باعتبار مفرداته ال تركيبه، مث بينوا أن املركب ليس مبوضوع 

أن تعريف احلقيقة غري مقصود يف هذا الفن، فلم يتعرض إال للغالب فيها واألصل، وهو 
محدان إىل هذا اجلواب كان امليل إىل تقدمي كالم . احلقيقة املفردة فإذا ما أضيف رأي د

  .اخلطيب على رأي الصعيدي أقوى وأحرى

 أن الصعيدي نفسه مل يكن قوي الصوت يف استدراكه هنا؛ فقد ضعفه بإيراد مث
خمرج للخطيب حينما ذكر أن منهم من ال يعد املركب من احلقيقة اللغوية وكأن الصعيدي 

  .ذا الصوت اخلافت يشعر أن يف األمر متسع

 

                                 
 .٤٢-٤١العالقات والقرائن ص )١(
 .٤٥٩بغية اإليضاح ص: ينظر )٢(
 .٥١٢املرجع السابق ص: ينظر )٣(



 

  وظيفة قرينة املشترك اللفظي بني السكاكي واخلطيب

لبالغيون الوضع بأنه تعيني اللفظ للداللة على معىن بنفسه، أي بغري وساطة يعرف ا
، وذا يخرِجونَ ااز من الوضع؛ ألن داللته على املعىن ال بنفسه، بل بواسطة، )١(قرينة

  .ويدخلُونَ يف التعريف املشترك اللفظي

كثرية باالسم الواحد، حنو إنه تسمية األشياء ال: "وقد عرف ابن فارس املشترك فقال
  .)٢("عني املاء، وعني املال، وعني السحاب

هو داللة اللفظ الواحد على معنيني خمتلفني غري "وذا ميكن القول بأن املشترك 
  .)٣("ضدين داللة حقيقية على السواء ليس بينها عالقة

: وكان اخلطيب قد ذكر مذهب السكاكي يف املشترك ونقل كالمه يف ذلك، فقال
معناه احلقيقي هو ما ال يتجاوز معنييه؛ كالطهر ) كالقَرء(ذهب السكاكي إىل أن املشترك "

فهذا ما يدل عليه بنفسه ما دام منتسبا إىل الوضعني، أما : "قال. واحليض غري جمموع بينهما
، مثل أن ، وإما استلزاما"القرء مبعىن الطهر: "إذا خصصته بواحد إما صرحيا، مثل أن تقول

؛ فإنه حينئذ ينتصب دليالً داالًّ بنفسه على الطهر بالتعيني، "القرء ال مبعىن احليض: "تقول
  .)٤("كما كان الوضع عينه بإزانه بنفسه

وأما ما : "مث قال يف موضع آخر: "واستمر اخلطيب يف إيراد كالم السكاكي فقال
على ما هو معناه؛ فقد عرفت أن منشأ هذا  يظن باملشترك من االحتياج إىل القرينة يف داللته

  .)٥("الظن عدم حتصيل معىن املشترك الدائر بني الوضعني

                                 
 .٤٥٧بغية اإليضاح ص: ينظر )١(
شأة املشترك، واستعماالته، واخلالف يف وقوعه، ينظر يف ، وقد حبث اللغويون املعاصرون ن٩٧الصاحيب ص )٢(

 -هـ ١٤٢٠رمضان عبدالتواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة السادسة، . فصول يف فقه اللغة، د: ذلك
  .وما بعدها ٣٢٤م، ص١٩٩٩

 .وما بعدها ١٨٤م، ص١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ناجح مربوك، مكتبة األمانة، مصر، . يف فقه اللغة العربية، د
عبدالواحد حسن الشيخ، مكتبة ومطبعة اإلشـعاع،  . العالقات الداللية والتراث البالغي دراسة تطبيقية، د )٣(

 .١٠٢م، ص١٩٩١اإلسكندرية، الطبعة األوىل، 
 .٣٥٨مفتاح العلوم ص: ، وينظر٤٥٧بغية اإليضاح ص )٤(
 .٤٥٨-٤٥٧املرجع السابق ص )٥(



 

وفيما ذكره نظر : "وبعد أن أورد اخلطيب كالم السكاكي أورد عليه اعتراضا، فقال

: هوما الدليل على أنه عند اإلطالق يدل عليه؟ مث قول. ألنا ال نسلِّم أن معناه احلقيقي ذلك

سهو " ال مبعىن احليض، فهو دالٌ بنفسه على الطهر بالتعيني: القرء مبعىن الطهر أو: إذا قيل"

ال "وقوله " مبعىن الطهر"ظاهر؛ فإن القرينة كما تكون معنوية، تكون لفظية، وكلٌّ من قوله 

  .)١("قرينة" مبعىن احليض

قرينة املشترك إمنا هي لتعيني "أن  –أوالً  –ويف معاجلته هلذه املسألة يبين الصعيدي 

املراد منه، وال حيتاج فهم أحد املعنيني منه على اإلطالق إىل قرينة، أما قرينة ااز فيحتاج 

  .)٢("إليها يف نفس الداللة على املعىن اازي

ويذكر الصعيدي أن السكاكي يريد بكالمه أن املشترك صاحل للمعنيني عند 

  .اإلطالق

هذا االعتراض ساقط؛ ألن : "اعتراض اخلطيب السابق فقالوقد أسقط الصعيدي 

السكاكي ال يريد إالَّ أن ذلك ليس قرينة لداللة اللفظ على املعىن، بل لتعيني داللته على أحد 

  .)٣("معنييه كما سبق، وما كان أغىن اخلطيب عن االشتغال ذه املماحكات اللفظية

السكاكي على غري وجهه، وأن  وهكذا فإن الصعيدي يرى أن اخلطيب فهم كالم

السكاكي مل يقصد أن ذلك قرينة لداللة اللفظ على املعىن كما فهم اخلطيب، وإمنا هو قرينة 

  .لتعيني داللته على أحد معنييه

وقد حتدث الشراح عن هذا االستدراك، وأول ما يقابلنا يف ذلك كالم اخللخايل، 

  . دفع كالم اخلطيب وبين مراد السكاكيوكان قد أفاض احلديث عن هذه املسألة حني

                                 
 .٤٥٨بغية اإليضاح ص )١(
 .٤٥٧ق صاملرجع الساب )٢(
 .٤٥٨املرجع السابق ص )٣(



 

وهو يف داللته عليهما غري جمموع بينهما ال حيتاج إىل قرينة "وذكر أن املشترك 
بل احملتاج إىل القرينة تعيني أحد املعنيني عند السامع، وهو ليس املشترك من حيث ... ألبته

  .)١("هو املشترك، وهذا هو معىن كالم صاحب املفتاح

 نياز للداللة، وقرينة وباز وقرينة املشترك فقرينة ااخللخايل الفرق بني قرينة ا
قرينة للداللة، ) يرمي(أسد يرمي، فإن : املشترك لتعيني الداللة، ال لنفس الداللة، فعندما يقال

ذه اليت معنا هنا؛ قرينة لتعيني الداللة ال لنفس الداللة، واملشترك ) مبعىن الطهر(بينما عبارة 
  .)٢(القرينة ال خيرج عن الوضع واحلقيقة

احلق خالفه؛ ألن املشترك يتبادر الذهن "وعارض البهاُء السبكي اخلطيب وبين أن 
منه إىل أحد املعنيني، وال يلزم ما ذكره من كونه للمعني جمازا؛ ألنه دائر بني معنييه بقيد 

  .)٣("التعيني املبهم

مبعىن الطهر أو ال مبعىن احليض قرينة لدفع : قولنا: "قالورد السعد اعتراض اخلطيب ف
  .)٤("املزامحة ال ألن تكون الداللة بواسطة

وفرق السيد بني قرينة املشترك وقرينة ااز فذكر أن قرينة املشترك يحتاج إليها 
وإرادة املعىن لتعيني املعىن املراد من بني مجيع املعاين، أما قرينة ااز فَيحتاج إليها يف فهم 

  .)٥(اازي

وعلى منهج الشراح السابق سار بقيتهم يف فهم مراد السكاكي، وبيان الفرق بني 
  .)٦(القرينتني

                                 
 .٥٥٨مفتاح تلخيص املفتاح ص )١(
، وقد نبه اإلمام عبدالقاهر إىل احلقيقة يف املشترك عند تعريفـه للحقيقـة،   ٥٥٩املصدر السابق ص: ينظر )٢(

أسـرار  " كل كلمة استؤنف هلا على اجلملة مواضعة، أو ادعي االستئناف فيهـا "وذلك حني جعل منها 
 .٢٢٨أساليب البيان والصورة القرآنية ص: ، وينظر٣٥٠الغة صالب

 .٢٣٩عروس األفراح ص )٣(
 .٥٦٩املطول ص )٤(
 .٣٥١حاشية السيد على املطول ص: ينظر )٥(
، التلخـيص بشـرح   ٣١١، حاشية الدسـوقي ص ٢/٢٢٧، جتريد البناين ٢٤٦مواهب الفتاح ص: ينظر )٦(

 .٢٩٣الربقوقي ص



 

خفاجي . إىل هذا االستدراك، غري أن د –فيما قرأت  –ومل يشر أحد من املعاصرين 
  .)١(ذكر يف شرحه اإليضاح رد السبكي السابق على اخلطيب

املعاصرين ببيان الفروق بني وظيفة القرينة يف ااز، ويف املشترك، ونوع واهتم بعض 
فداللة اللفظ على معناه اازي ليست وضعية؛ الحتياجه إىل القرينة املانعة "الداللة يف كلٍّ، 

من إرادة املعىن الوضعي، وداللة املشترك على أحد معنييه املوضوعني له وضعية؛ ألن القرينة 
إليها املشترك تعين أحد املعنيني املوضوع هلما اللفظ لغة، وليست كقرينة ااز  اليت احتاج

  .)٢("اليت تعين معىن مل يوضع له اللفظ

وبناًء على ما سبق ميكن القول بأن الصعيدي كان على صواب فيما استدركه على 
على غري معناه، فإنَّ قول اخلطيب مهتديا بكالم الشراح، وأن اخلطيب محل كالم السكاكي 

ال يريد به أن يكون هذا داللة على املعىن ) مبعىن الطهر أو ال مبعىن احليض(السكاكي 
بواسطة، بل أراد به أن يكون قرينة لدفع املزامحة، فهو داللة لتعيني أحد املعنيني، وهنا تفترق 

ااز تصرف الذهن إىل املعىن  طبيعة وظيفة القرينة يف ااز عنها يف املشترك فإذا كانت قرينة
اازي املراد من اللفظ؛ فإن قرينة املشترك تحدد أي املعنيني أراد املتكلم، فاللفظ يبني بنفسه 
املراد، والفرق بني القرينتني هو الفرق بني احلقيقة وااز، فقرينة ااز هي قرينة ااز، 

  .)٣(وقرينة املشترك هي قرينة احلقيقية

 

                                 
 .٥/٩فاجي اإليضاح بشرح خ: ينظر )١(
 .١٠٦البيومي ص. ، علم البيان د١٢١اإلفصاح ص: ، وينظر١٣٨فَيود ص. علم البيان د )٢(
 .١٠٩ص العالقات الداللية: ينظر )٣(



 

 صيص االستعارة بإطالقها على استعمال الكلمةخت
يقَسم البيانِيونَ ااز املفرد إىل مرسل واستعارة، فإن كانت العالقة بني املعىن احلقيقي 
واملعىن اازي الذي استعمل فيه اللفظ غري املشاة سمي جمازا مرسالً، وإن كانت العالقة 

  .املشاة سمي استعارة

  :يانيون كذلك أن االستعارة تطلق على معنينيويبني الب

اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة : املعىن االمسي فيكون تعريفها: أوهلما
  .املشاة مع قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلي

استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة : املعىن املصدري فتكون هنا: وآخرهما
اح املعىن الثاين للبيانيني استخدام املشتقات اليت يكثر تردادها يف درس وقد أت. املشاة

  .)١(املستعار، واملستعار منه، واملستعار له، واملستعري: االستعارة وهي

وكثريا ما تطلق االستعارة على استعمال : "ويف معاجلته ملا سلف جند اخلطيب يقول
تعارا منه، واملشبه مستعارا له، واللفظ مستعار، اسم املشبه به يف املشبه، فيسمى املشبه به مس

  .)٢("وعلى األول ال يشتق منه؛ لكونه امسا للَّفظ ال للحدث

هذا يقابل إطالقها على الكلمة : "ويعلِّق الشيخ الصعيدي على كالم اخلطيب فيقول
لق على حبكم أا قسم من ااز، واحلق أن هذا اإلطالق غري خاص ا؛ ألن ااز كما يط

  .)٣("الكلمة يطلق على استعماهلا

إذًا فالصعيدي يرى أن إطالق االستعارة على املصدر ليس خاصا ا كما يوحي 
كالم اخلطيب، بل يشاركها ااز يف ذلك، فكما يطلق على الكلمة قد يطلق على 

يؤدي إىل  هو األنسب؛ ألنه"استعماهلا، غري أن الصعيدي جيعل املعىن املصدري يف االستعارة 
  .)٤("معرفة هذه املشتقات اليت تدور كثريا يف الكالم على االستعارة

                                 
 .١٤٣اإلفصاح ص: ينظر )١(
 .٤٦٢صبغية اإليضاح  )٢(
 .نفس الصفحةاملرجع السابق  )٣(
 .املرجع السابق نفس الصفحة )٤(



 

وقد يعرف كلٌّ من ااز : "يقول الصعيدي) البالغة العالية علم البيان(ويف 
استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة من "واالستعارة مبعناه املصدري؛ فيعرف ااز بأنه 

  .)١("استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة املشاة: "االستعارة بأا، وتعرف "العالقات

ولالستعارة ذا املعىن ثالثة : "مث قال مبينا أركان االستعارة ذا املعىن املصدري
  :أركان

  .املستعار، وهو لفظ املشبه به: أوهلا

  .املستعار منه، وهو معىن املشبه به: وثانيها

  .ه، وهو املشبهاملستعار ل: وثالثها

  :وجيب أن يضاف ركنان إىل هذه األركان الثالثة

  .العالقة بني املعىن احلقيقي واازي، وهي عالقة املشاة: أوهلما

القرينة وهي اليت متنع من إرادة املعىن احلقيقي وذا يكون لالستعارة مخسة : ثانيهما
  .)٢("أركان ال ثالثة

أكثر استعماله للمعىن املصدري الذي هو عمل أما اإلمام عبدالقاهر فقد كان 
أعلم أن االستعارة يف اجلملة أن يكون للَّفظ أصلٌ : "، فقد عرف االستعارة بقوله)٣(املتكلم

يف الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حني وضع، مث يستعمله الشاعر 
  .)٤("غري الزمٍ، فيكون هناك كالعارية أو غري الشاعر يف غري ذلك األصل، وينقله إليه نقالً

  .)٥(وسار أكثر السابقني يف تعريف االستعارة على هذا املعىن املصدري

                                 
 .٨٩ص )١(
 .ابق نفس الصفحةالساملرجع  )٢(
 .١٨٢التصوير البياين ص: ينظر )٣(
 .٣٠أسرار البالغة ص )٤(
 .١/١٠٤، الطراز ٢/٦٧، املثل السائر ٨٥، النكت يف إعجاز القرآن ص٢٦٨الصناعتني صكتاب : ينظر )٥(



 

احرا : "على خطا اخلطيب، خال البهاء السبكي فإنه قال )١(وسار الشهذا ليس خاص
كر املصنف هذا باالستعارة بل كثريا ما يطلق ااز على استعمال اللفظ يف غري موضعه فلو ذ

  .)٢("التوسع يف ااز جبملته لكان أصوب

وكما أخذ البهاء السبكي على اخلطيب أن كالمه ال يشمل ااز؛ فقد أخذ 
هذا املأخذ، ورأى أن الناظم لو ذكر هذا ) عقود اجلمان(املرشدي على السيوطي يف نظمه 
  .)٣(التوسع يف ااز جبملته لكان أوىل

ممن يرى أن ااز يطلق على االستعمال كما يطلق على  وكان الشيخ خملوف
  .)٤(الكلمة

من أهل البالغة على منهج الشراح يف عدم التنبيه على ما نبه  )٥(وسار املعاصرون
  .عليه الصعيدي

أنه قد يتوسع يف ااز "ولكننا ال نعدم من يشري إىل ذلك، فقد ذكر بعض املعاصرين 
باملعىن  –وسع يف االستعارة، فيطلق على استعمال اللفظ املذكور كما ت" باملعىن العام"

  .)٦("- باملعىن االمسي –كما أطلق على اللفظ اازي  –املصدري 

وهكذا فقد بان لنا أن هذا االستدراك مل ينل االهتمام به يف الشروح وغريها من 
  .كتب البالغيني إال عند قلة منهم

قته؛ إطالعه على مزيد من الشروح واملؤلفات، وهذا دالٌ على إطالع الصعيدي ود
  .ودقته يف حترير املسائل

                                 
، ٢/٢٦١، مواهـب الفتـاح   ٢/٢٣٧، األطول ٥٧٤، املطول ص٥٦٥مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )١(

 .٢٩٥شرح الربقوقي صالتلخيص ب، ٤/٢٦١، فيض الفتاح ٣/٣٢٩قي حاشية الدسو
 .٢٤٤-٢/٢٤٣عروس األفراح  )٢(
 .٢/٤٣شرح املرشدي : ينظر )٣(
 .١٤٧حاشية الشيخ خملوف ص: ينظر )٤(
 .٢١٤، لباب البيان ص١٤٢، اإلفصاح ص٢٣٩-٢٣٨، علوم البالغة ص١٠٥زهر الربيع ص: ينظر )٥(
 .١٢٩البيومي ص. علم البيان د )٦(



 

وهنا ميكن القول بأن الصعيدي كان على صواب فيما استدركه على اخلطيب 
مهتديا بكالم البهاء، فإن ااز بعمومه يشارك االستعارة يف أنه قد يطلق على معناه 

إنه اللفظ : استعمال اللفظ، كما يقال إنه: املصدري كما يطلق على معناه االمسي فيقال
  .املستعمل وليس هذا خاصا باالستعارة

: معتذرا للخطيب يف هذا، ولعل اجلواب ممكن حني يقال –فيما قرأت  –ومل أجد 
أن كثرة تداول االستعارة يف باب ااز وتنوعها وطغياا على أساليب ااز األخرى محل 

فعبارته ال متنع من دخول االستعارة ، م ا أكثر من غريهااخلطيب على العناية واالهتما
  .وغريها

ومهما دار األمر فإن الصعيدي كان على صواب يف استدراكه على اخلطيب مستنريا 
  .بكالم البهاء السبكي

  

 



 

 شرط استعمال اليد يف النعمة جمازا مرسالً
ن املرسل ما كانت العالقة بعد أن قسم اخلطيب ااز إىل مرسل، واستعارة؛ بين أ

فيه بني ما استعمل فيه وما وضع له غري املشاة، مث شرع يف بيان عالقات ااز املرسل، 
ومثَّل لعالقة السببية باليد إذا استعملت يف النعمة ألن من شأن النعمة أن تصدر عن اليد 

ويشترط أن يكون يف الكالم ": وهذا من إطالق السبب على املسبب مث قال بعد هذا البيان
اتسعت : "، كما يقال"اقتنيت يدا"، أو "اتسعت اليد يف البلد: "إشارة إىل املُولي هلا فال يقال

" جلَّت يده عندي، وكَثُرت أياديه لدي: "، وإمنا يقال"اقتنيت نعمة"، أو "النعمة يف البلد
  .)١("وحنو ذلك

طيب السابق ذكر أن اخلطيب اشترط تلك وعندما علَّق الصعيدي على كالم اخل
وقد اعترض على هذا بأن القرينة شرط : "اإلشارة لتكون قرينة على إرادا من اليد، مث قال

يف كل جماز؛ فال حاجة إىل تقييد هذا النوع ا، وبأن القرينة قد توجد يف ذلك من غري 
  .)٢("وحنو ذلك" رأيت يدا عمت الوجود: "إشارة إىل املويل للنعمة؛ كقولك

  :وهذا االعتراض الذي يورده الشيخ الصعيدي يدور حول أمرين

أن القرينة شرط يف كل جماز فال حاجة لتقييد هذا النوع ا، وذلك ألنه يرى : أوهلما
  .أن اإلشارة إىل املويل هي القرينة هنا

يت يدا رأ: "أن القرينة قد حتصل من غري إشارة إىل املويل للنعمة كقولك: واآلخر
  ".عمت الوجود

البالغة (وإذا كان الصعيدي قد أورد هذا االعتراض على اخلطيب هنا فإنه وافقه يف 
  ).علم البيان –العالية 

                                 
 .٤٦٣صبغية اإليضاح  )١(
 .السابق نفس الصفحةاملرجع  )٢(



 

جيب أن يكون يف الكالم داللة على صاحب تلك النعمة بنسبتها إليه؛ فال : "يقول
اتسعت النعمة يف : تقول اتسعت اليد يف البلد أو اقتنيت يدا؛ كما يصح أن: يصح أن يقال

  .)١("البلد أو اقتنيت نعمة
، وال اشترطه )٢()تلخيصه(مل يشترطه يف ) إيضاحه(إنَّ ما اشترطه اخلطيب يف 

  .)٣(السكاكي من قبل
أن "لكن اخلطيب وهو يقرر هذا كان متأثرا بكالم اإلمام عبدالقاهر فقد ذكر اإلمام 

م إشارة إىل مصدر تلك النعمة وإىل املُولي هلا، وال اليد ال تكاد تقع للنعمة إالَّ ويف الكال
  .)٤("تصلح حيث تراد النعمة جمردة من إضافة هلا إىل املنعم أو تلويح به

يف هذا الضرب من ااز تقوى ) العالقة(واإلمام يقول هذا وهو يقرر أن املالحظة 
ره أمكنه يف ظاهر لو حاول حماول أن ينك"تارة وتضعف أخرى، فتصل يف ضعفها حدا 

احلال، ومل يلزمه به خروج عن احملال، وذلك كاليد للنعمة، ولو تكلَّف متكلِّف فزعم أنه 
أو يف حكم لغة مفردة، مل ميكن دفعه إالَّ برفق وباعتبار خفي ف٥("وضع مستأَن(.  

هذا  )٦(واختلف الشراح يف تلقي كالم اخلطيب هنا؛ ففي حني قَبِلَ اخللخايل
فيما ذكره نظر؛ ألن كل جماز فالبد : "تدراك فإن البهاء السبكي ناقش اخلطيب فيه قائالًاالس

                                 
 .٧٨علم البيان ص –البالغة الغالية  )١(
 .٢٩٦التلخيص بشرح الربقوقي ص: ينظر )٢(
، ومقدمة تفسري ٣٧٠، والتبيان يف البيان ص١٧٢، وكذا احلال يف املصباح ص٣٦٥مفتاح العلوم ص: ينظر )٣(

 .٢٤ابن النقيب ص
 .٣٥٢بالغة صأسرار ال )٤(
حماضرات لطـالب السـنة   (من قضايا أسلوب ااز يف علم بالغة العربية : ، وينظر٣٥٢أسرار البالغة ص )٥(

  .٨ص حممود توفيق حممد سعد،. ، د)هـ١٤٢٦املنهجية عام 
ـ . يذكر د ام عبدالعظيم املطعين أن هذا التأثر من اخلطيب يف معاجلته لقضايا ااز املرسل يشري إىل أن اإلم

ااز يف اللغة والقرآن الكرمي بني : رينظ. عبدالقاهر هو مكتشف هذا الضرب من ااز وإن مل يسمه مرسالً
عبدالعظيم إبراهيم حممد املطعين، مكتبة وهبة، القـاهرة، الطبعـة   . اإلجازة واملنع عرض وحتليل ونقد، د

 .٣٦١-٣٦٠ص م،٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الثالثة، 
 .٥٦٧املفتاح صمفتاح تلخص : ينظر )٦(



 

فال حاجة إىل تقييد هذا النوع، مث اإلشارة إىل املويل هلا ال يتعني بل يذكر .. له من قرينة
رأيت يدا عمت الوجود، : قرينة ما، فقد حتصل القرينة من غري إشارة إىل املويل، كقولك

وال . )١("يعجبين يد زيد: صل اإلشارة إىل املويل وال قرينة تصرف إىل ااز، كقولكوقد حت
ما يعين ااز؛ ألنه قد يراد ذا اليد " جلَّت يده عندي: "يرى البهاء يف متثيل اخلطيب بقوله
إىل دي ) كثرت(ألن القرينة " كَثُرت أياديه عندي: "اجلارحة، يف حني قَبِلَ متثيله بقوله

  .مبعىن النعم، وأيد مبعىن اجلارحة) األيادي(املراد، وكذلك لفظ 
ال تقال للجارحة؛ وإمنا " كثرت"و" جلَّت"واحلق أن البهاء فرق بني املتشاني فإن 

  .تأيت مرادا ا النعم

اخللخايلَّ يف قبول كالم اخلطيب، ولكن العصام يضيف  )٢(وشارك السعد والعصام
مبنيا على عرف يف استعمال اليد يف النعمة، ال على "ينبغي أن يكون  أن هذا االشتراط

توقف كونه جمازا عليه، وإالَّ النتقض تعريف ااز بالصدق على يد مستعملة يف النعمة من 
  .والعصام يف هذا يؤكد على أمهية العرف يف استعمال ااز )٣("غري إشارة إىل املويل هلا

ورد عليه أن اإلشارة إىل املنعم إن : " هذا االشتراط بقولهوناقش ابن يعقوب املغريب
كان لكونه قرينةً مل خيتص ذكر املنعم بكونه قرينة، وإن كان لشيء آخر فال وجه، لصحة 

من غري ذكر املنعم، ويكون جماز ) عندي األيادي اليت ال يقام هلا بالشكر: (أن يقال
  .)٤("قطعا

باليد عن النعمة يف عالقة السببِية فأكثرهم مل يذكروا  وأما املعاصرون الذين متثَّلوا
  . )٦(، وقلةٌ منهم وافق اخلطيب فيه)٥(هذا االشتراط

                                 
 .٢/٢٤٤عروس األفراح  )١(
شرح املرشدي : ، وشارك املرشدي يف قبول كالم اخلطيب، ينظر٢/٢٣٧ ، األطول٥٧٥املطول ص: ينظر )٢(

٢/٤٤. 
 .٢٣٨-٢/٢٣٧األطول  )٣(
 .٢/٢٦٣مواهب الفتاح  )٤(
، البيـان يف ضـوء   ١٩٩لباب البيان ص ،٣٢٦، نظرات يف البيان ص١٤٩البالغة فنوا وأفناا ص: ينظر )٥(

يوسف أبو العدوس، األهلية، . ، ااز املرسل والكناية األبعاد املعرفية واجلمالية، د١٣٢األساليب العربية ص
 .٥٣ص م١٩٩٨عمان، الطبعة األوىل، 



 

، ومنهم من صرح بأن اليد قد يراد ا )١(على أن منهم من أورد هذا االستدراك
  .)٢(النعمة دون إشارة إىل املنعم

تور حممد أبو موسى وناقش هذا وقد أفاض احلديث يف هذه املسألة أستاذنا الدك
  .االستدراك الذي أثاره البهاء السبكي

ذكر الدكتور أبو موسى نقْلَ اخلطيب لكالم اإلمام عندما كان عبدالقاهر يبني 
ضعف املالبسة بني اليد والنعمة وأا حمتاجة إىل هذه الضميمة وهي اإلشارة إىل املنعم حىت 

ق الداللة، وذكر أن الشراح وهم يناقشون اخلطيب مل تكون هذه اإلشارة عونا يضيء طري
، وبين كذلك أم تومهوا أن هذا االحتياط يف جماز هذه )٣(ينتبهوا أم يناقشون اإلمام

مل ينتبه السبكي إىل شيء من ذلك وظن : "مث ناقش الدكتور البهاَء فقال.الكلمة هو القرينة
عند عبدالقاهر شرط يف صحة النقل، فهو شيء يسبق أن املسألة مسألة قرينة، وفاته أن هذا 

  .)٤("القرينة، ألنه جزء من العالقة املسوغة للنقل

 –إن العالَّمة : "ومل يسلَم للبهاء حديثه عن بعض األمثلة دون نقد أستاذنا الذي قال
ة، أن مل يعصمه حسه املرهف يف ذوق األدب الذي زعمه له املتشيعون للمصري –يعين البهاء 
وأن يعتربه كالما جاريا على طريقة القوم وهو أبعد " رأيت يدا عمت الوجود: "يسيغ قوله

ما يكون عن ذلك، وإمنا هو كالم من مل يطعم من شجرة الفصاحة والبالغة كما قال ابن 
" جلت يده عندي: "األثري، وهذا احلس نفسه هو الذي أغراه بأن يستسيغ أن يكون قوله

  .)٥("جلارحة، وال معىن جلالل اجلارحة إالَّ جبالل آثارها وفضائلها ونعمهامرادا به ا

                                                                                                
 .١٤٨فيود ص. علم البيان د: ينظر )٦(
 .١١١البيومي ص. علم البيان د: ينظر )١(
 .٧٧ص البالغة االصطالحية: ينظر )٢(
 .٢٩٦شرح الربقوقي صالتلخيص ب: ينظر. أما عبدالرمحن الربقوقي فقد ذكر أن الكالم لإلمام عبدالقاهر )٣(
 .٣٦٠التصوير البياين ص )٤(
 .السابق نفس الصفحةاملرجع  )٥(



 

وأخريا يشري الدكتور إال أن استخدام اليد للنعمة من غري إشارة قد ورد عنهم وال 

إن األيادي : "ضري يف ذلك إذا قويت املالبسة بشهرة االستعمال وشيوعه فإم يقولون

  .)١(وديون عند الذي سيقت له أي أن النعم كأا قروض" قروض

أن اعتبار التجوز يف هذا أو رفضه راجع إىل "ويضيف الدكتور حممود موسى محدان 

طرائق أهل البيان يف التعبري والتجوز يف هذه األساليب، وهم قد درجوا على التجوز باليد 

  .)٢("عن النعمة مع استصحاب اإلشارة إىل صاحب النعمة

فيما استدرك الصعيدي على  –أجزل اهللا مثوبتهم  –ء وبعد فهذه آراء العلما

  .اخلطيب

  :وختاما ميكن القول بالنتائج اآلتية

  .كان الصعيدي يسري على خطا السبكي موافقًا له يف إيراد هذا االستدراك - ١

يظهر أن الصعيدي مل يكن مقتنعا متاما بإيراد هذا االعتراض، آية ذلك أنه ويف كتابه  - ٢

 .يوافق اخلطيب يف هذا الشرط) علم البيان –ة البالغة العالي(

تأَثَّر اخلطيب باإلمام عبدالقاهر يف هذه املسألة؛ على ما بينه الدكتور أبو موسى من  - ٣

 .احتياج املالبسة بني اليد والنعمة لإلشارة للمويل بالنعمة تقويةً هلا ذه الضميمة

ىل املويل للنعمة هي القرينة، وقد تبين توهم الصعيدي ومن قبله السبكي أن اإلشارة إ - ٤
خالف ذلك؛ ألن اإلشارة سابقة على القرينة فهي من شرط صحة النقل؛ ألا جزء 

 .من العالقة املسوغة للنقل

                                 
 .٣٦٠التصوير البياين ص: ينظر )١(
 .١٢٤العالقات والقرائن ص )٢(



 

مقاالً على جميء القرينة من غري إشارة إىل املويل  –متأثرا بالسبكي  –أورد الصعيدي  - ٥
وتبين أن هذا املثال ال يقوله الفصيح، ". الوجودرأيت يدا عمت : "للنعمة وهو قوله

 .فهو ال جيري على طريقة القوم يف بالغتهم وفصاحتهم، وإمنا هو تكلف ظاهر

ورد يف فصيح كالم العرب إطالق اليد واأليادي على النعمة أو املعروف من غري أن  - ٦

  .)١("إن األيادي قروض: "يكون يف الكالم إشارة إىل املويل هلا كقوهلم

أن اليد ال تكاد تقع للنعمة "ويبقى أمر حيسن التنبه له وهو أن اإلمام عبدالقاهر يقول 
، "يشترط"و" تكاد"ومل يقل باالشتراط كاخلطيب، وفرق بني ..." إال ويف الكالم إشارة

  .وهذا من اإلمام يشعر بأن اإلشارة قد تتخلف عن هذا املثال

  

  

  

 

                                 
ز الدقائق، فخر الدين عثمـان بـن علـي    ـتبيني احلقائق شرح كن: يف" األيادي قروض"ورد هذا القول  )١(

، جممع األمثال، أبو الفضل أمحد بـن  ٥/٩٨هـ، ١٣١٣الزيلعي احلنفي، دار الكتب اإلسالمي، القاهرة، 
، املستقصـى يف  ١/٨٩ حممد حمي الدين عبداحلميد، دار املعرفة، بـريوت،  :حممد امليداين النيسابوري، ت

القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانيـة،  أمثال العرب، أبو 
 .١/٣٠٣ م،١٩٨٧



 

 أكلت دما:  قوهلمعالقة ااز املرسل يف
يذكر البالغيون للمجاز املرسل عالقات متنوعة، وهم خيتلفون يف عددها، ويف 

  .)١(أمثلتها

  :عشر عالقات منها، وهي) اإليضاح(وكان اخلطيب قد ذكر يف 

السببِية، ااورة، اجلزئية، الكلية، املُسببِية، اعتبار ما كان، اعتبار ما يكون، احمللية، 
  .)٢(حلالية، اآلليةا

. رعينا الغيث: وبين يف عالقة السببية أا تسمية املسبب باسم السبب ومثَّل هلا بـ
  .وذكر أن يف عالقة املسببية تسمية السبب باسم املسبب ومثَّل هلا بـ أمطرت السماء نباتا

خلالف فالن أكل الدم، وهنا كان ا: وقد أدرج اخلطيب ضمن أمثلة املسببية قوهلم
  .مع الصعيدي وغريه من العلماء

أي الدية " فالن أكل الدم: "وقوهلم: "يقول اخلطيب بعد أن ذكر أمثلة لعالقة املسببية
  :)٣(اليت هي مسببة عن الدم، قال

                                 
 ،٢٣٠، جامع العبـارات ص ٢/٢٣٨األطول : للوقوف على خالفهم يف عدد عالقات ااز املرسل ينظر )١(

مهدي أسعد عرار، دار . د :هـ، ت١٢٠٦الرسالة البيانية، الشيخ أبو العرفان حممد بن علي الصبان، ت 
  .٩٨ص م،٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

لو أنصـف القـوم   : "وللشيخ علي عبدالرازق كالم يف تعاطي القوم لتلك العالقات وتكلفهم فيها؛ يقول  
تحديـد  لكفاهم أن يذكروا أنواع العالقات اليت ذكروها على سبيل التمثيل والتفصيل ال علـى سـبيل ال  

واحلصر، ومن ادعى أنه حييط بأنواع االتصاالت واالرتباطات بني األشياء إحاطة جامعةً مانعة فهـو إمـا   
فيلسوف يؤيده الكشف الروحاين أو متفلسف يقف حركة العلم على النماء ويسرع به إىل اهلـرم بعـد   

وحمتاجا إىل ترك االعتساف  ،فالفتاء، وذلك الذي أصاب علم البيان، وقد كان غنيا عن الفلسفة والتفلس
 .٧٩علم البيان وتارخيه ص". به والتكلف

 .وما بعدها ٤٦٢صبغية اإليضاح : ينظر )٢(
  :ورد يف ديوان احلماسة )٣(

  متر بعودي نعشها ليلةُ القـدرِ  مشق خذيها واعلمي أنَّ ليلةًد
ةربِض كا إنْ مل أرعدم أكلت   طمهوى القُر رِبعيدةشالن ةبطي  

قائل هذين البيتني إعرايب كان قد تزوج امرأة فلم توافقه، فقيل له إن محى دمشق سريعة يف مـوت  : "وفيه
  .٢/٤١٣" النساء فحملها إىل دمشق وأنشد هذين البيتني

 .٢٣٣علوم البالغة ص: ، ينظر)عروة الرحال(القائل؛ لكن املراغي عزاه إىل  يعينومل أجد من 



 

ةربِض كعاً إنْ مل أرمد رِ    أكلتشالن ةبطي طوى القُرهم ١("بعيدة(.  

ال خيفى أنه حينئذ يكون من تسمية املسبب باسم : "هذا بقولهوعلَّق الصعيدي على 
  .)٢("السبب، فيكون ذكره هنا يف غري حملِّه

فالصعيدي يرى أن إيراد اخلطيب هلذا املثال ضمن أمثلة عالقة املسببِية يف غري حمله؛ 
  .ألن العالقة فيه هي السببِية

، ومع ذلك )٣()تلخيصه(مل يذكره يف ) هإيضاح(هذا املثال الذي يورده اخلطيب يف 
  .فقد تطرق له أكثر شراح التلخيص

وحيسن أوالً إيراد كالم املدافعني عن اخلطيب الذين أجابوا عنه ووجهوا كالمه، 
فكان منهم من أجاب بأن الدية داعية إىل القتل؛ وذلك ألن القاتل كان يرجو النجاة بالدية 

  .)٤(اء الدية سبب يف اإلقدام على الدم، وهذا توجيه العصاموإال مل يقدم على القتل؛ فرج

وقد جياب بأن مراد اخلطيب أن األكل جماز عن األخذ وهو سبب األكل، فهو من 
  .)٥(، أورده املغريب ورده مبا يأيت)األكل(باسم املسبب ) األخذ(تسمية السبب 

والذي : "ى كالم اخلطيب بقولهوبالعودة إىل الشراح جند البهاء السبكي يعلِّق عل
مث " )٦(يظهر أنه معكوس، وأنه من إطالق املسبب على السبب نظرا إىل دية موروثه املقتول

كأن املصنف أراد دية القاتل، : "حياول البهاء بعد هذا إجياد مسوغٍ لفعل اخلطيب فيقول
التأويل مبينا أن الدية ليست  ، ولكنه يعود رافضا هذا)٧("كأن من أكل الدية أكل دم القاتل

  .سببا للدم بل سببا لعصمته

                                 
 .٤٦٩صبغية اإليضاح  )١(
 .السابق نفس الصفحةاملرجع  )٢(
 .٢٩٨التلخيص بشرح الربقوقي ص: ينظر )٣(
 .٢/٢٤٠األطول : ينظر )٤(
 .٢/٢٦٦مواهب الفتاح : ينظر )٥(
 .٢٥١-٢/٢٥٠عروس األفراح  )٦(
 .٢/٢٥١ املصدر السابق )٧(



 

أورد يف اإليضاح يف : "كما رفض السعد كالم اخلطيب، ومحله على السهو، يقول
فالن أكل الدم، وظاهر أنه سهو؛ ألن من تسمية : أمثلة تسمية السبب باسم املسبب قوهلم

أي الدية املسببة عن : ب أنه قال يف تفسريهاملسبب باسم السبب؛ إذ الدم سبب الدية، والعج
  .)١("الدم

ومصدر عجب السعد هنا أن يف كالم اخلطيب تناقض؛ حيث أورد هذا املثال يف 
  .أمثلة املسببية، مث فسره بعكس ذلك حني جعل الدم سببا عن الدية

فهو  –كما سبق  –فإذا ما وصلنا إىل العصام وجدناه يدافع عن اخلطيب وجييب عنه 
بأنه جعل الدية داعية إىل القتل، حىت لو مل  –أي اخلطيب  –وميكن توجيه كالمه : "يقول

يكن رجاء النجاة بالدية مل يقدم القاتل بالقتل، وال تنايف بينه وبني تفسريه؛ ألن املعلوم من 
  .)٢("وجه قد يكون علة من وجه

من أنه قد جياب بأن املعترب  هذا الدفاع من العصام يضاف إىل ما أورده املغريب سابقًا
  .هو األخذ واألكل

وال خيفى : "ومل يسلَم للمدافعني قوهلم من نقد؛ فهذا املغريب يقول عن توجيه العصام
ما فيه من التعسف؛ ألنه اعتبار عقلي بني الرجاء واإلقدام، وهو خالف مدلول اللفظ، مع ما 

  .)٣("ضة اليت ال يراعيها البلغاءفيه من اخلروج إىل االعتبارات العقلية احمل

وأجيب أيضا بأن املعترب هو األكل وأخذ الدية، : "وأما التوجيه اآلخر فقال عنه
والشك أن األكل مسبب أطلق على السبب الذي هو األخذ وهو يف التعسف كاألول، مع 

، ال يف األخذ زيادة أن الدم مل يتعرض لوجه إطالقه حينئذ على الدية مع أن الكالم يف ذلك
  .)٤("واألكل

                                 
 .٥٧٧-٥٧٦املطول ص )١(
 .٢/٢٤٠األطول  )٢(
 .٢/٢٦٦مواهب الفتاح  )٣(
 .املصدر السابق نفس الصفحة )٤(



 

، ومجلة ما يرونه فيها أن )١(وكذلك رفض هذه التوجيهات مجع من أهل البالغة
  .جواب العصام فيه تكلف؛ ألنه اعتبار عقلي خيالف مدلول اللفظ

وبينوا أن التوجيه اآلخر ال يصح ألن اخلطيب مل يتعرض يف كالمه لألكل واألخذ 
إن : "م، وهذا ما دعا عبداحلكيم إىل قوله معلِّقًا على هذا التوجيهوإمنا تعرض للدية والد
صريح يف الدية  –أي اخلطيب  –ألن كالمه : "قال الشربيين. )٢("عبارة اخلطيب ال تساعده

  .)٣("والدم ال يف اآلكلني

وإذا كان اخلالف بني هؤالء العلماء حمصورا يف كون العالقة سببية أو مسببية فإن 
  .)٤(ن العالقة هنا هي املبدليةآخرين يرو

، ويصرح بعضهم )٥(لكن أكثر ما عليه املعاصرون هو أن العالقة هنا هي السببية
، ومنهم من ال يستبعد كون ما حنن )٧(، ومنهم من مجع بني السببية واملبدلية)٦(بسهو اخلطيب

  .)٨(فيه من قبيل الكناية اازية

بيت الشعري تفسريا يتفق مع السياق مما جيعل إن القائلني بالسببية يفسرون ال
كالمهم هو املقبول؛ إم يذكرون أن الشاعر يهدد زوجته بأن يبتليها بضرة توقع ا البالء 

                                 
 .٤/١٣٧يم ك، حاشية عبداحل٣/٣٣٤، حاشية الدسوقي ٢/٢٣٦جتريد البناين : ينظر )١(
 .٤/١٣٧حاشية عبداحلكيم  )٢(
 .٤/١٣٧ح فيض الفتا )٣(
ـ  . د :البحر احمليط يف أصول الفقه، بدر الدين حممد بن ادر بن عبداهللا الزركشي، ت: ينظر )٤( د حممـد حمم

، الرسـالة البيانيـة   ١/٥٦٥ م،٢٠٠٠ -هــ  ١٤٢١تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .١٨٢، جواهر البالغة ص٢٣٣، علوم البالغة للمراغي ص١٠٤، زهر الربيع ص١١٨ص

، من ١٦٣، علم البيان يف الدراسات البالغية ص١٣١، اإلفصاح ص٥/٢٩شرح خفاجي اإليضاح ب: ينظر )٥(
، ١٠٧أبو العطا ص. ، علم البيان د١٤٨-١٤٧فيود ص. ، علم البيان د١١سلوب ااز املرسل صقضايا أ

 .١١٥البيومي ص. علم البيان د
 .١١٥البيومي ص. علم البيان د: ينظر )٦(
 .٥٨ص ،ااز املرسل والكناية: ينظر )٧(
عىن أنه يدعو على نفسـه بعـدم   يبدو من روح امل: "، وفيه٣٦٩أساليب البيان والصورة القرآنية ص: ينظر )٨(

وعدم النجاة من لوازم أكل الدم، فتكون هنا ... النجاة إن مل يتزوج عليها أي ال جنوت إن مل أتزوج عليك
 ".كناية جمازية



 

فهو أسلوب خربي دعائي، " أكلت دما: "النفسي ملا هلا من احلسن واجلمال، وأما قوله
يدعو على نفسه إن مل يتزوج بأخرى واإلنسان ال يأكل دما وإمنا يريد بالدم الدية، فهو 

مبقتل حبيب له مث يعجز عن الثأر له فيلقى نفسه مقهورة حممولة على قبول الدية وتتساقط يف 
  .)١(مهاوي املذلَّة، فهذا جماز مرسل عالقته السببية

وأما ما أجاب به العصام عن اخلطيب فقد تبين أنه ال يصلح جوابا ملا فيه تعسف 
جيعل هذا ااز متشحا برداء اجلاهلية، وال مكان له يف ظل "لغاء، كما أن العصام يرفضه الب

اإلسالم، ألن الدية يف اإلسالم تكون يف القتل اخلطأ، أما القتل العمد ففيه القصاص، امتثاالً 
$öΝä3s9uρ ’Îû ÄÉ {: لقول اهللا تعاىل |ÁÉ) ø9$# ×ο 4θuŠym {)٣(")٢(.  

ضيح اخلطيب فقد تكلم عن الدم والدية ال عن األكل واجلواب اآلخر ال يساعده تو
  .واألخذ فهو كسابقه يف التكلف والتعسف

وذا يتضح أن الصعيدي كان حمقًا يف استدراكه على اخلطيب، وأما ما فعله 
اخلطيب من جعله املثال ضمن أمثلة املسببية فَيحملُ على السهو منه دون أن يحمل كالمه 

ويؤكد هذا السهو أنه فسر املثال تفسريا يتوافق مع . تعارض مع بالغة العربيةفوق طاقته مما ي
  ".أي الدية اليت هي مسببة عن الدم: "عالقة السببية حني قال

  

  

 

                                 
 .١١من قضايا أسلوب ااز املرسل ص: ينظر )١(
 ).١٧٩(سورة البقرة  )٢(
 .١٩٧استدراكات السعد على اخلطيب يف املطول ص )٣(



 

  أمثلة تنويع الشيء إىل متعارف وغري متعارف

راده، تقوم االستعارة على ادعاء دخول املشبه يف جنس املشبه به وجعله واحدا من أف

  .يف حني تقوم القرينة بدورها يف منع إرادة املعىن األصلي للمشبه به يف االستعارة

فإن ): "اإليضاح(يقول صاحب . وهنا يورد اخلطيب كالما قد يرد يف هذا الشأن

إصرار املتكلم على ادعاء األسدية للرجل، ينايف نصبه قرينةً مانعةً من أن يراد به السبع : قيل

ووجه التوفيق هو ما ذكره السكاكي وهو أن تبين دعوى . ال منافاة: قلنا. املخصوص؟

متعارف؛ وهو : األسدية للرجل على ادعاء أن أفراد جنس األسد قسمان بطريق التأويل

الذي له غاية اجلرأة واية قوة البطش مع الصورة املخصوصة، وغري متعارف؛ وهو الذي له 

  .)١("الصورة بل مع صورة أخرىتلك اجلرأة وتلك القوة ال مع تلك 

إنه ليس : ومعىن كالم اخلطيب أننا حني نقول عن رجل جتاوز احلد يف الشجاعة مثالً

متعارف وهو األسد املعروف، : بإنسان، وإمنا هو أسد؛ فقد جعلنا أفراد األسد على نوعني

  .وغري متعارف وهو الرجل الشجاع

على حنو ما ارتكب املتنيب يف هذا االدعاء يف : "ويضيف اخلطيب يف هذا الشأن قوله

  :)٢(عد نفسه ومجاعته من جنس اجلن، وعد جِماله من جنس الطري، حني قال

  فوق طريٍ هلا شحوصِ اجلمالِ    حنن قوم ملْجِن يف زي ناسٍ

عارف القرينة بنفيها املت )٣(وأنْ تحصص. مستشهدا لدعواه هاتيك باملخيالت العرفية

  .الذي يسبق إىل الفهم ليتعني اآلخر

                                 
 .٤٨٦-٤٨٥بغية اإليضاح ص )١(
 .البيت... حنن ركب: ، وفيه٢/١٧٧: شرح ديوانه )٢(
 .يف كالمه السابق" أن تبين دعوى األسدية: "معطوف على قوله )٣(



 

  :)١(ومن البناء على هذا التنويع قوله

وجيع حتيةُ ببينهم ضرب  

tΠ {: ، وقوله تعاىل"عتابك السيف: "وقوهلم öθ tƒ Ÿω ßì xΖtƒ ×Α$ tΒ Ÿωuρ tβθãΖt/ ∩∇∇∪ ωÎ) 
ô⎯ tΒ ’tA r& ©! $# 5=ù=s) Î/ 5ΟŠ Î=y™ {)٢(.  

  :)٣(ومنه قوله

  )٤("إالَّ اليعافير وإالَّ العيس    أَنِيس وبلدة لَيس بِها

السابقة مبينا ما فيها من تنويع، لكنه يورد اعتراضا ) اإليضاح(ويفسر الصعيدي أمثلة 
وقد اُعترِض على هذا بأنه استثناء : "على التمثيل باآلية الكرمية والبيت بعدها؛ حيث يقول

 املستثىن منه، وكذلك اآلية قبله، فال يدخالن يف ذلك منقطع ال يقدر فيه دخول املستثىن يف
  .)٥("التنويع

ويعرف النحويون االستثناء املنقطع الذي يقول به الصعيدي بأنه ما مل يكن املستثىن 
  .)٦(منه بعضا مما قبله، وعكسه هو املتصل

مثاالً وعلى هذا فال يرى الصعيدي وجها لعد اآلية الكرمية والبيت الشعري بعدها 
  .للتنويع؛ ألن االستثناء فيه منقطعا

  .)٨(اخلطيب يف جه والذي نقله من السكاكي )٧(ويشارك مجع من البالغيني

                                 
كتاب سيبويه، أبو البشر وخيلٍ قَد دلَفْت لَها بِخيلٍ، ينسب لعمرو بن معد يكرب كما يف : عجز بيت أوله )١(

 .٣/٥٠، عبدالسالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل :قنرب سيبويه، تعمرو بن عثمان بن 
 ).٨٩-٨٨(سورة الشعراء  )٢(
 .٤٨٧من الرجز وهو جلران العود عامر بن احلارث النمريي، كما قال الصعيدي، بغية اإليضاح ص )٣(
 .٤٨٧-٤٨٦بغية اإليضاح ص )٤(
 .٤٨٧املرجع السابق ص )٥(
 .١/٥٤٤رح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ش: ينظر )٦(
 .١٥٧-١٥٦، الفوائد الغياثية ص٣٧٩، التبيان يف البيان ص١٩١اإلشارات ص: ينظر )٧(
 .٣٧٢مفتاح العلوم ص: ينظر )٨(



 

أن : وكان البهاء السبكي قد تعرض هلذين املثالني وأورد عليهما اعتراضا حيث يقول
الستثناء فيهما منقطع، فيه نظر؛ ألن البيت واآلية على أحد القولني ا"التمثيل ما للتنويع 

  .)١("وإذا كان منقطعا فال تقدر أن املستثىن فرد من أفراد املستثىن منه

  .وذا يظهر تأثر الصعيدي بكالم البهاء يف هذا االستدراك

نقل  )٣(غري أن الربقوقي )٢(ومل ينل هذان املثاالن حظهما من النقد عند بقية الشراح
  .صهكالم السكاكي مث اخلطيب بن

  .وقلةٌ من املعاصرين الذين تعرضوا للمثالني، وأعرض األكثرون عن احلديث فيهما

: خفاجي مجلة من األمور، منها أن هذين املثالني باإلضافة إىل قوهلم. ويذكر د
مل تذكر أمثلة لالستعارة أو التشبيه إذ ال شيء فيها من ذلك وإمنا ذُكرت " عتابك السيف"

ذهب معروف لدى العرب موجود يف كالمهم، ويشري خفاجي كذلك لبيان أن االدعاء م
  .)٤(إىل اعتراض السبكي السابق

على أن االستثناء متصل يكون قد جعل املال : "ويقول احلجار عن اآلية الكرمية
ونوع هو القلب السليم، أما على جعل االستثناء منقطعا، فال . نوع هو نقود وأمتعة: نوعني

  .)٥("وعلى كل فال تشبيه فيها وال استعارة تنويع يف اآلية،

متعارف وهو الذي : جعل األنيس نوعني"إنه : فَيود عن املثالني. ومثله قال د
يؤنسك من بين اإلنسان، وغري متعارف وهو اليعافري والعيس هذا على جعل االستثناء 

                                 
 .٢/٢٦٢عروس األفراح  )١(
، ٢/٢٨٨، مواهـب الفتـاح   ٢/٢٥١، األطول ٥٨٥، املطول ص٥٧٥مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )٢(

 .٤/١٥١عبداحلكيم حاشية 
 .٣٠٦-٣٠٥التلخيص بشرح الربقوقي ص: ينظر )٣(
 .٥/٥٨اإليضاح بشرح خفاجي : ينظر )٤(
 .١٥٩اإلفصاح ص )٥(



 

ال على رأي بعضهم، وكذا متصالً، أما على جعله منقطعا، فال يقَدر فيه دخول املستثىن منه إ
  .)١("القول يف اآلية الكرمية

  :وبعد هذا العرض ميكن القول بالنتائج التالية

  .أخذ الصعيدي استدراكه هنا من البهاء السبكي - ١

كانت الصياغة التركيبية ألسلوب االستثناء هنا هي اليت أخرجت هذين املثالني  - ٢
اب التنويع، فاخلالف عائد من التنويع على رأي من ال يرى دخول املنقطع يف ب
 .إىل نوع االستثناء الذي حيق له الدخول يف التنويع

لعل القول بإدخال مثل هذين املثالني يف باب التنويع هو األقرب إىل الصواب؛  - ٣
متعارف، وغري : إنه ليس إنسان إمنا هو أسد؛ قد جعل لألسد نوعني: فإن القائل

ألسد ادعاًء وتأكيدا لبلوغه حداً يف متعارف، فأدخل الرجل الشجاع يف جنس ا
الشجاعة يصح معه جعله فردا من أفراد األسود، وكذا احلال يف البيت الشعري 
واألقرب إىل مراد الشاعر، فإنه أراد أن يؤكد أنه يف بلدة ينعدم فيها األنيس 
املتعارف، وليس فيها من يؤانسه إال اليعافري والعيس فأدخلها يف جنس األنيس 

ملتعارف، مبالغة يف دعوى انعدام األنيس، حىت وصل حداً يصح معه جعل ا
  .اليعافري والعيس فردا من أفراد األنيس املتعارف تنوب منابه يف غيابه

  

  

 

                                 
 .١٨٢علم البيان ص )١(



 

  :للسيوف يف قول الشاعر) النريان(قرينة استعارة 

 فإنَّ يف أَيمانِنا نِيرانا    فإنْ تعافُوا العدلَ واإليمانا
عرف البالغيون القرينة بأا األمر الذي يصرف ذهن املتلقي عن املعىن الوضعي إىل ي

  .)١(املعىن اازي، أو هي ما يالحظ للداللة على قصد املتكلم

وإذا كان ااز يتعني فيه حذف أحد الطرفني املنقول عنه أو املنقول إليه بناًء على 
تأيت من ناحية قيامها مبهمة الداللة على هذه الدعوى دعوى االحتاد بينهما فإن أمهية القرينة 

  .، وهذه القرينة إما إن تكون حالية أو لفظية)٢(واإلشارة إىل الطرف اآلخر احملذوف منهما

وكان اخلطيب قد أوضح أن القرينة اللفظية يف االستعارة إما أن تكون معىن واحدا، 
  .أو أكثر، أو معان مربوط بعضها ببعض

رأيت أسدا يرمي، ومثَّل ألكثر من معىن بقول : لمعىن الواحد بقولهومثَّل ل
  :)٣(الشاعر

  فإنَّ يف أَيمانِنا نِيرانا    فَإنْ تعافُوا العدلَ واإلميانا

  :)٤(ومثَّل للقسم الثالث بقول البحتري

  على أَرؤسِ اَألقْران خمس سحائبِ    وصاعقَة من نصله تنكَفي ا

فقوله : " معاجلته للقسم الثاين منها وهو ما كان أكثر من معىن يقول اخلطيبويف
باعتبار كل واحد من تعلُّقه بالعدل وتعلقه باإلميان قرينة لذلك؛ لداللته على أن ) تعافوا(

  .)٥("جوابه أم حياربون ويقْسرون على الطاعة بالسيف

                                 
 .١٧٢، العالقات والقرائن ص٥٤٧صمعجم البالغة العربية، : ينظر )١(
 .٢٠٤العالقات والقرائن ص: ينظر )٢(
 .٢/١٣١، واملعاهد ٢٩٩، وكذا يف دالئل اإلعجاز ص٢٩٤بعض العرب ص ورد يف اإليضاح أن قائله )٣(
حممد التوجني، دار الكتـاب العـريب، بـريوت، الطبعـة األوىل،     . ديوان البحتري، شرحه وعلّق عليه د )٤(

 .١٥٤ص ،م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
 .٤٨٨صبغية اإليضاح  )٥(



 

ر يف حتديد القرينة هنا؛ إنه هذا رأي اخلطيب، وأما الصعيدي فكان له رأي آخ
به هو القرينة؛ ألن ) تعافوا(باعتبار تعلق ) العدل واإلميان(اَألوىل أن يجعل كل من : "يقول

  .)١("القرينة املتعددة ال تكون إال لفظية، والتعلق معنوي

فاخلطيب جيعل . رمحهما اهللا –اخلطيب والصعيدي  –وهنا يفترق كالم الشيخني 
باعتبار تعلقه بكل من العدل واإلميان، والصعيدي يرى أن اَألوىل جعل ) افواتع(القرينة هي 

  .ما) تعافوا(باعتبار تعلُّق ) اإلميان(و) العدل(القرينة كل من 

ويذكر الصعيدي سبب هذا االختيار موضحا أن القرينة املتعددة كاليت معنا ال تكون 
  .ي ال لفظيإالَّ لفظية والتعلق الذي يقول به اخلطيب معنو

ال يفيد وال يفهم التعدد فيها، "وقد تناول اإلمام عبدالقاهر القرينة، ولكن كالمه 
مهيئات له ومتهيدا لإلتيان  –سواء أكان عقليا أم لغويا  –فهو جيعل األمور اليت تسبق ااز 

ن يف أمياننا يريد أ: "ويف سياق حديثه عن القرينة كان قد تناول هذا البيت فقال عنه .)٢("به
، وأن يف ذلك داللة على "فإن تعافوا العدل واإلميان: "سيوفًا نضربكم ا، ولوال قوله أوالً

، ملا عقل "فإن يف أمياننا: "أنَّ جوابه أم يحاربون ويقْسرون على الطاعة بالسيف، مث قوله
  .)٣("مراده، وملا جاز له أن يستعري النريان للسيوف

مع جوابه املقدر احملذوف مع ) فإن تعافوا العدل واإلميان(القرينة هنا  فاإلمام جيعل
كل هذا جيعله قرينة تدل على ااز فاموع قرينة فقد ترتب تعقُّلُ اازِ على ) أمياننا: (قوله

  .مجيع ما ذكره

، إىل تعدد القرينة ولكنه ذكر أن القرينة تكون معىن واحد) املفتاح(ومل يشر صاحب 
أو معاين مربوطًا بعضها ببعض فَتكَونُ مبجموعها القرينة، ال أن كل واحد منها قرينة 

                                 
 .٤٨٩-٤٨٨ص بغية اإليضاح )١(
 .٢٠٠العالقات والقرائن ص )٢(
 .٣٠٠دالئل اإلعجاز ص )٣(



 

واختلف الشراح يف تناوهلم كالم . )١(مستقلة، وميثل لتلك املعاين بقول البحتري السابق
مل يزد على  )٢(اخلطيب، وإن كان أكثرهم يوافق اخلطيب يف طرحه، فهذا اخلطييب اخللخايل

التلخيص، سوى أن شرحه بكالم اإليضاح، وعلى هذا املنهج سار مجع من كالم 
  .)٣(الشراح

ولئن كان هؤالء البالغيني يدورون يف فَلَك اخلطيب فإن البهاء السبكي كان أقرم 
: إىل عبدالقاهر يف تفَهم القرينة يف هذا البيت، فهو ينـزع بِغربِه وال يبتعد عنه حينما يقول

مجع ميني؛ ألن ) أمياننا: (مع قوله) فإن تعافوا(ي يظهر يف البيت أن القرينة جمموع والذ"
األول دل على العقوبة، والثاين دل على عدم إرادة النار احلقيقية، فإن الذي هو يف األميان 

  .)٤("السالح ال النار، فإن الغالب أا تأجج وال يطول مكثها يف األيدي

الدسوقي تبين لنا أن الصعيدي كان قد جعله إماما له مقتديا فإذا ما وقفنا أمام رأي 
  .برأيه يف هذه املسألة

يبين الدسوقي معىن اإلعافة وأا مأخوذة من عاف الرجل طعامه مبعىن كَرِه، مث 
يجري االستعارة فيذكر أنه شبه السيوف بالنريان جبامع اللمعان يف كل واستعار اسم املشبه 

  .مشبه على طريقة االستعارة املصرحةبه لل

وفيه أن الكالم يف القرينة : "مث يقول معلقًا على ما فعله اخلطيب يف توضيحه للقرينة
املتعددة وهي ال تكون إال لفظية والتعلق واالرتباط ليس كذلك، فاَألوىل أن يقول فكل 

  .)٥("املراد بالنريان السيوف واحد من العدل واإلميان باعتبار تعلق اإلعافة به قرينة على أن

                                 
، ١٧٥ص) مصـباحه (وقد شارك السكاكي يف هذه الطريقة ابن الناظم يف . ٣٧٥مفتاح العلوم ص: ينظر )١(

 .٢٥٥، وشارحها طاشكربى زاده ص١٦٠ص) فوائده(والعضد يف 
 .٥٧٩ – ٥٧٨مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )٢(
 .٣٠٧شرح الربقوقي صالتلخيص ب، ٢/٢٩٤اح ، مواهب الفت٢/٢٥٧، األطول ٥٨٧املطول ص: ينظر )٣(
 .٢٠٣العالقات والقرائن ص: ، وينظر٢/٢٦٥عروس األفراح  )٤(
 .٣/٣٦٥حاشية الدسوقي  )٥(



 

كالم الشيخ يف دالئل اإلعجاز يدل "ووافق اإلنبايب اخلطيب يف رأيه لكنه يضيف أن 
  .)١("أيضا قرينة) أمياننا(على أن قوله 

  .)٣(، وذاهب مذهب الصعيدي)٢(وانقسم املعاصرون بني آخذ برأي اخلطيب

  .ملسألةوجيمل الوقوف أمام أساليب بعضهم يف معاجلة هذه ا

خفاجي يشارك الصعيدي يف رأيه ويورد ما أورده من مأخذ؛ ذلك ألما . فهذا د
  .وضعا كالم الدسوقي أمام أعينهما فاحتدت املعاجلة عندمها

اَألولَى أن يقال فكل واحد من العدل واإلميان باعتبار تعلق : "خفاجي. يقول د
هذا واألمجل اعتبار .. والتعلق ليس كذلك اإلعافة به قرينة؛ ألن القرينة ال تكون إالَّ لفظة

  .)٤("كلمة أمياننا هي القرينة

العدل (ويف هذا الكالم اضطراب ال خيفى، كيف وقد قَرر أن اَألولَى جعل القرينة 
  !.هي القرينة؟) أمياننا(باعتبار التعلق، مث يعود قائالً واألمجل جعل ) واإلميان

معاجلةً ترجى للفصل يف هذا اخلالف سوى  –ت فيما قرأ –ومل أجد عند املعاصرين 
  .)٥()العالقات والقرائن(حممود محدان يف كتابه . ما كتبه د

إنه تناول حديث اإلمام عبدالقاهر عن هذا البيت وذكر أن القرينة فيه كما يراها 
: ن بقولهفإن تعافوا العدل واإلميان، مع جوابه املقدر احملذوف، مث اإلتيا(اإلمام هي جمموع 

  .كل هذا قرينة على ااز) يف أمياننا(

                                 
 .٨٦-٨٥حاشية اإلنبايب ص )١(
فيـود  . ، علم البيان د١٧١البيومي ص. ، علم البيان د٢٠٢، جواهر البالغة ص١١٧زهر الربيع ص: ينظر )٢(

 .٢٢٠ص
، ١/١١٩، املنـهاج الواضـح   ١٧٧أمحد موسـى ص . ، البالغة التطبيقية د٢٤٤لوم البالغة صع: ينظر )٣(

، البالغـة  ١٧٦-١٧٥، نظرات يف البيان ص٢١٨، علم البيان يف الدراسات البالغية ص١٦٠اإلفصاح ص
 .٢٥١، لباب البيان ص٣٣٩الصافية ص

 .٥/٦٠شرح خفاجي اإليضاح ب )٤(
 .وما بعدها ٢٠٠ص: ينظر )٥(



 

وذكر الدكتور اخلالف بني اإلمام واخلطيب ومن تبعه، وأشار إىل عدم فهم البالغيني 
الذي جيعل القرينة كالً من العدل واإلميان، وكما عند  )١(ملراد اإلمام كما عند املراغي

  .قرينة) مياننايف أ(الذي جعل كالم اإلمام يدل على أن  )٢(اإلنبايب

واضح : "وبعد أن أورد رأي اإلمام يف القرينة هنا علَّق عليه وعلى كالم خمالفيه قائالً
ولعل الشيخ . جدا أن الشيخ عبدالقاهر رتب تعقُّلَ ااز على مجيع ما ذكر فاموع قرينة

على التعدد يف القرينة،  فاعترب املهلة اليت أفادا دليالً) بثم(اإلنبايب أخذ التعدد من العطف 
هنا جاءت مراعاة ) مث(لكن ترتب ااز على جمموع ما ذكر يف كالمه يدفع ذلك، كما أن 

، كما أين ال أعرف )يحاربون ويقْسرون(للمهلة اليت أخذها يف بيان اجلواب املقدر الذي هو 
  .)٣("بتعليالً الجتاه الشيخ املراغي، ولعله يف ذلك متأثر ومتبع للخطي

ويذكر الدكتور أن اخلطيب وأصحاب الشروح جيعلون القرينة يف هذا البيت أكثر 
  .من أمر واحد حبيث يكون كل واحد منها قرينة صاحلة للداللة على التجوز

بالبهاء السبكي يف تفهمه القرينة هنا وقربه من فكر اإلمام يف  –ختاما  -ويشيد
  .ذلك

رينة يف هذا البيت الشعري، وقد تبين خالف فهذه آراء العلماء حول الق: وبعد
باعتبار تعلقه ) تعافوا(اخلطيب مع الصعيدي فيه، فاخلطيب وأتباعه جيعلون القرينة هنا هي 

  .بالعدل وتعلقه باإلميان كذلك

والصعيدي ومن ذهب معه جيعلون القرينة هي كل من العدل واإلميان باعتبار تعلق 
وهذا الرأي مأخوذ من كالم . ة ال تكون إال لفظية، والتعلق معنويتعافوا به، فالقرينة املتعدد

  . -كما مر بنا  –الدسوقي 

                                 
 .٢٤٤علوم البالغة ص: ظرين )١(
 .٨٦-٨٥حاشية اإلنبايب ص: ينظر )٢(
 .٢٠٢العالقات والقرائن ص )٣(



 

فإن تعافوا العدل (ولكننا رأينا رأي اإلمام هو اَألولَى باإلتباع فإنه جعل جمموع 
جيعل ذلك كله ) تحاربون وتقْسرون مع لفظة األميان(واإلميان مع جواا احملذوف املقدر بـ 

  .ينةقر

إنَّ توقف تعقل ااز هنا على مجيع ما ذكره اإلمام جيعل رأيه هو األجدر بالقبول 
  .واألوىل باإلتباع

  

 



 

  القسم الثالث من أقسام قرائن االستعارة

 وهي املعاين املربوط بعضها ببعض
بعد حديثه عن القسمني األولني من أقسام قرينة االستعارة تكلَّم اخلطيب عن القسم 

  :)١(، وهو الذي تكون القرينة فيه معان مربوط بعضها ببعض، ومثّل له بقول البحتريالثالث

  على أَرؤسِ اَألقْران خمس سحاْئبِ    وصاعقَة من نصله تنكَفي بِها

أنامل املمدوح؛ فذكر أن ) مخس سحائب(عىن بـ : "مث علَّق على هذا البيت بقوله
مث " على أرؤس األقران: "فبين أا من نصل سيفه، مث قال" نصله من: "هناك صاعقة، مث قال

  .)٢("، فذكر عدد أصابع اليد؛ فبان من جمموع ذلك غرضه"مخس: "قال

فال يكفي فيه بعضه، واعترض على هذا بأنه لو أسقط : "ويقول الصعيدي يف هذا
كي قرينة االستعارة إىل لفظ اخلمس أو غيره لكفى الباقي يف بيان غرضه، وقد قسم السكا
  .)٣("القسمني اَألولني فقط، وإين أرى أن هذا التقسيم ليس له كبري فائدة

  :وهذا التعليق من الصعيدي يشمل مجلة من األمور وهي كاآليت

يفسر الصعيدي كالم اخلطيب حول ما كانت القرينة فيه جمموع معان مربوط  - ١
  .كون جمموعها قرينة واحدةبعضها ببعض بأنه ال يكفي فيه بعضه، بل ي

يورد اعتراضا على هذا بأنه لو أسقط لفظ اخلمس أو غيره لكفى الباقي يف بيان  - ٢
 .الغرض دون احلاجة إىل غريه من املعاين األخرى الواردة هنا

يبين أن السكاكي قسم قرينة االستعارة إىل القسمني األولني فقط، ويشري هنا إىل  - ٣
 .ب يف التقسيمخالف السكاكي واخلطي

  .يرى أن هذا التقسيم ليس فيه كبري فائدة - ٤

                                 
 .١٥٤ص :ديوانه )١(
 .٤٨٩صبغية اإليضاح  )٢(
 .السابق نفس الصفحةاملرجع  )٣(



 

فأما تفسري الصعيدي لكالم اخلطيب فهو كما قال؛ فإن اخلطيب جيعل هذه املعاين 
املترابطة تؤول إىل قرينة واحدة يكون مبجموعها انكشاف املعىن وظهوره، وال يكفي بعض 

  .تلك املعاين يف ذلك الظهور

، ومل )١(الطرح مجع من أصحاب الشروح والبالغيني لقد وافق اخلطيب يف هذا
  .يضيفوا على كالمه جديدا

أما البهاء السبكي فقد مد أطناب احلديث يف نقده كالم اخلطيب، وانتهى به القول 
  .، وإمنا هي قرائن منفصلة - كما يقول اخلطيب  –إىل أن القرينة هنا ليست حقيقة ملتئمة 

من : (اد استعارة الصاعقة للسيف فالقرينة لذلك هي قولهإن كان املر: "يقول البهاء
؛ فإن السحائب ليس من شأا أن تأيت بالصاعقة، ويكونان قرينتني )السحائب(وذكر ) نصله

  .)٢("متفاصلتني ال حقيقة ملتئمة منهما

ألن الصاعقة  –عنده  –قرينة والسبب ) أرؤس األقران(وينفي البهاء أن يكون قوله 
كفي على الرؤوس، إالَّ أن يقال املقصود رؤوس األقران دون غريهم فإذا سلِّم ذا احلقيقية تن

  .فإنه يعدها قرينة ثالثة منفصلة

قرينة بل القرينة ذكر السحائب، ويبني كذلك ) مخس(ونفى كذلك أن يكون لفظ 
ن م(لألصابع فالقرينة ذكر الصاعقة، وكذلك قوله ) السحائب(أنه إن كانت االستعارة يف 

  .)٣(والقرينتان متفاصلتان كذلك). سيفه

كون جمموع ما "هكذا كان نقد السبكي لكالم اخلطيب، وأما املغريب فقد قال 
) أرؤس األقران(و) اخلمس(هو الدال فيه أنه لو أسقط بعضها كلفظ  –أي اخلطيب  –ذَكَر

الداللة الواضحة البالغة، بأن يراد بالقلب حتريك السيف باليد فُهِم املراد، اللهم إالَّ أن يراد 

                                 
، معاهـد  ٣٠٨شرح الربقـوقي ص التلخيص ب، ٥٨٨، املطول ص٥٧٩مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )١(

، حلية اللـب املصـون   ٩٣، شرح عقود اجلمان للسيوطي ص٨٦ية اإلنبايب ص، حاش٢/١٣٢التنصيص 
 .١٢٠ص

 .٢/٢٦٦عروس األفراح  )٢(
 .املصدر السابق نفس الصفحة: ينظر )٣(



 

وميكن أن يراد بكوا معاين ملتئمة، أا ربطت ال على وجه العطف املؤذن باالستقالل، بل 
على وجه الربط املؤذن بعدم االستقالل حىت لو حذف بعضها أفاد التركيب تقدير 

  .)١("احملذوف
مه، فبعد أن وشارك الدسوقي يف حماولة اجلواب عن اخلطيب أمام ما قد يوجه لكال

يراد الداللة الواضحة البالغة يف الوضوح، واحلاصل أن "إنه قد : أورد االستدراك السابق قال
الداللة الواضحة على املراد متوقفة على اجلميع، وهذا ال ينايف كفاية بعضها يف أصل الداللة 

ينة إخل ناظر على املراد، وحينئذ فقول الشارح سابقًا مربوط بعضها ببعض يكون اجلميع قر
  .)٢("للداللة الواضحة البالغة يف الوضوح ال ألصل الداللة، فال منافاة

وعلى ما أورده املغريب مث الدسوقي يكون مراد اخلطيب الداللة الواضحة البالغة يف 
وهكذا فقد أحس املدافعون عن اخلطيب بقوة ما وجه إىل كالمه من نقد، فراحوا .الوضوح

  .ما ذكروه سابقًا، وإن دعاهم ذلك إىل التكلف شأن مدرسة التلخيصحيملون كالمه على 
وإذا كان الكالم عن تعـدد القرينة يف هذا البيت فإن املتأمل ال يسعه إال أن يوافق 

شادي حني ذهب إىل أنه ال حمل لالستشهاد ذا البيت يف جمال تعدد القرينة؛ ألن معنا . د
، )من نصله(للضربة القوية، والقرينة ) صاعقة(استعارة يف  :هنا استعارتني منفصلتني، ومها

   .كذلك) من نصله(ألنامل املمدوح، والقرينة ) سحائب(واستعارة يف 
وهذا عكس ما ذهب إليه الدارسون من أن االستعارة هنا : "ويف هذا يقول الدكتور

يقة اليت متيل إىل جتريد واحدة، والقرينة متعددة، وال تفسري ملا ذهبوا إليه سوى النظرة الض
  .)٣("الصور وخفض أجنحة اخليال احمللقة

وأما ما ذكره الصعيدي حول تقسيم السكاكي لقرينة االستعارة، وأن السكاكي 
وافق اخلطيب يف القسمني األولني ومل يزد عليهما؛ فإن الناظر يف كالم السكاكي يتبني له 

  .ينة مطلقًاخالف ذلك؛ ألن السكاكي مل يشر إىل تعدد القر

                                 
 .٢/٢٩٥مواهب الفتاح  )١(
 .٥/٦١شرح خفاجي اإليضاح ب: ، وينظر٣/٣٦٧حاشية الدسوقي  )٢(
 .٣١٨أساليب البيان والصورة القرآنية ص )٣(



 

، ورمبا كانت معان ..واعلم أن قرينة االستعارة رمبا كانت معىن واحدا: "إنه يقول
  :مربوطًا بعضها ببعض كما يف قوله

  على أرؤسِ اَألقْران مخس سحائبِ    وصاعقة من نصله تنكَفي ا

  .)١("فجعل ذلك كله قرينة ملا أراد من استعارة السحائب لألنامل... 

اضح من هذا الكالم أن السكاكي جيعل القرينة إما معىن واحد، أو معاين مربوط وو
  .بعهضا ببعض تؤول إىل قرينة واحدة مبجموعها

وأخريا فقد أشار الصعيدي إىل أنه ليس وراء هذا التقسيم كبري فائدة، ورأيه هذا إمنا 
 طائل منها وال تكَونُ ملَكَة ينطلق من نظرته إىل كثريٍ من خالفات العلماء اليت يصفها بأا ال

 –البالغة العالية (وذوقًا أدبيا؛ وهو ما دعاه إىل إمهال احلديث عن هذا التقسيم يف كتابه 
  ).علم البيان

مبا صرح به حول  –فيما قرأت  –ومل يصرح أحد من السابقني على الصعيدي 
  .قًاجدوى هذا التقسيم، وإن توافر لرأيه هذا من ينصره الح

على جماراة اخلطيب يف تقسيمه  )٢(ويف الوقت الذي يصر فيه كثري من املعاصرين
ممن تكلموا يف علم البيان أمهلوا احلديث عن هذا التقسيم، بل دعا  )٣(هذا؛ فإن آخرين

  .إىل رفضه لعدم جدواه )٤(آخرون

                                 
 .٣٧٦-٣٧٥فتاح العلوم صم )١(
أمحـد  . ، البالغة التطبيقية د١٦٢-١٦١، اإلفصاح ص٢٤٤، علوم البالغة ص١١٧زهر الربيع ص: ينظر )٢(

فيـود  . ، علـم البيـان د  ٢١٩-٢١٨وما بعدها، علم البيان يف الدراسات البالغية ص ١٦٩موسى ص
 .ما بعدهاو ٢٤٩، لباب البيان ص١٨٢، البيان يف ضوء األساليب العربية ص٢٢٠ص

 .طبانه  ، علم أساليب البيان  . جواهر البالغة   ، علم البيان د: ينظر )٣(
حممد رمضان اجلـريب،  . ، البالغة التطبيقية، دراسة حتليلية لعلم البيان، د٢٠٣العالقات والقرائن ص: ينظر )٤(

 .٣١٧، صم٢٠٠٠، مالطا، الطبعة الثانية، ELGAمنشورات 



 

يانيني، وأنَّ ويصف أنصار اخلطيب تعدد القرينة بأنه الرأي الذي درج عليه مجهور الب
خالف القليل منهم يف هذا خالف واهن ضعيف؛ ألن طبيعة األمثلة اليت سيقت دليالً على 

  .)١(أمحد موسى. تعدد القرينة تدفع ما يراه القليل من علماء البيان كما يقول د

الذي أرتضيه : "حممود محدان هذا التقسيم؛ إذ يقول. ويف اجلانب اآلخر ال يرتض د
التعدد يف القرينة، على أن تكون شيئًا واحدا أو أشياء ملتئمة يكون جمموعها عدم اعتبار 

  .)٢("مث يعترب ما زاد عن ذلك شيئًا آخر راجعا إىل املالئمات. قرينة

إنَّ إنعام النظر يرشد إىل أن : "محدان يف حديثه مبينا سبب اختياره؛ فيقول. وميضي د
فرد من أفراد هذا التعدد، مث إن املقام ال خيلو من  تعدد الشيء يقتضي اكتمال حقيقته يف كل

كونه مقتضيا جمموع األشياء املذكورة قرينة لكون اإلفصاح عن املراد ال يتم إال ا، فيكون 
جمموعها قرينة وينتفي عندئذ التعدد، وإما أن يكون املقام مكتفيا بأمر واحد منها أو أمرين 

مر قرينة وما زاد عنه ال يكون قرينة؛ ألنه ال معىن دون الباقي، وعندئذ يكون هذا األ
هذا فضالً عن أن اعتبار .. إلفصاحه عن املراد ما دام قد حتقق العلم باملراد بواسطة غريه

التعدد يف القرينة يوقع يف اللبس بني املصرحة املُجردة، ومتعددة القرينة، وبني املكنية 
  .)٣("املُرشحة، ومتعددة القرينة

                                 
 .١٧٩بيقية صالبالغة التط: ينظر )١(
 .٢٠٣العالقات والقرائن ص )٢(
  .٢٠٤-٢٠٣املرجع السابق ص )٣(

  :ومثال االستعارة املصرحة اردة قول البحتري
حيةَ من بعيدنَ التودؤي    باد إىل قمرٍ من اإليوان  

، وقـد  )ان بـاد من اإليو(لإلنسان اجلميل مث وصف مبا يالئم املستعار له وهو قوله ) القمر(حيث استعار 
ومثـال املكنيـة   ) يؤدون التحية من بعيـد ( استوفت االستعارة هنا قرينتها قبل هذا الوصف، والقرينة هي

  :املرشحة
  بالبِلَه أَناخ بآخرِينا    إذا ما الدهر جر على أُناسٍ

اجلـر  (الزم املستعار منه  حيث استعار اجلمل للدهر استعارة مكنية، وقد استوفت االستعارة قرينتها بإضافة
  ).أناخ بآخرين(إىل املستعار له، مث ذكر ما يالئم املستعار له وهي مجلة ) والكالكل

ـ  ٣٨٧، ديوان البحتري ص٢٠٩-٢٠٧فيود ص. علم البيان د: ينظر ت ، خزانة البغدادي فإنه نسـب البي
ر الشراشر باألثقـال، خزانـة   وفس) بالبله(مكان ) شراشره: (اآلخر لذي اإلصبع حمرث بن حرثان، وفيه

هـ، حممد نبيل طريفي وأميـل  ١٠٩٣األدب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي، ت
 .٥/٢٨١، م١٩٩٨بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 



 

وبناًء على ما بينه الداعون إىل إمهال هذه التقسيمات فلعل رأيهم هو األصوب؛ فإذا 
كان مقياس ترجيح أحد الرأيني هو وجود فائدة تدعو إىل هذا التقسيم من عدمها، فالذي 
يظهر أن هذا التقسيم مل يضف جديدا ومل يكشف عن اختالفات يف مستوى حدود التقسيم 

ة إىل أن اخلطيب وأتباعه مل يذكروا داعيا لعملهم؛ فيكون اَألوىل تركه، وجعل الثالث، إضاف
ألن محل املسألة على وترية واحدة أوىل من التردد فيها بني االحتماالت "القرينة واحدة؛ 

املختلفة اليت تزيد تفسري األساليب غموضا وتعقيدا، وهذا هو مسلك اخلطيب وأصحاب 
خيالفون طريقة اإلمام عبدالقاهر اليت سلكها يف بيان القرينة فإنه مل  ، وهم بذلك)١("الشروح

مبا شغل به البالغيون بعده أنفسهم به، من حصر واستقصاء الفروع واألقسام "يشغل نفسه 
اليت تندرج حتت كل باب من هذه األبواب حىت حتولت البالغة يف بعض جوانبها لديهم إىل 

ل نفسه يف الدرجة األوىل مبا ينبغي أن يشغل به البالغي عملية رياضية إحصائية وإمنا شغ
  .)٢("نفسه من بيان القيمة البالغية لكل باب

ولعل هذا يظهر أن رأي الصعيدي يف إمهال هذا التقسيم لعدم جدواه هو اَألوىل 
  .باإلتباع

                                 
 .٢٠٤العالقات والقرائن ص )١(
علي عشري زايد، مكتبة اآلداب، القـاهرة، الطبعـة   . دمناهجها،  –مصادرها  –البالغة العربية، تارخيها  )٢(

 .١٠٧ص م،٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الرابعة، 



 

 
אא 

االستدراكات من أول تقسيمات االستعارة إلى 
  نهاية الباب

  :مسائل وهيوفيه سبع 
وِ مثاالً للجامع الداخل يف مفهوم الطرفني: אداستعارة الطريان للع.  

قوله تعاىل: א :} yl t ÷z r' sù öΝ ßγs9 Wξ ôfÏã # Y‰ |¡y_ … ã& ©! Ö‘# uθ äz {  بني

  .التشبيه واالستعارة

نوع اجلامع يف االستعارة يف قوله تعاىل: א :}×π tƒ# u™ uρ ãΝßγ©9 ã≅ø‹ ©9 $# ã‡ n= ó¡nΣ çµ ÷Ζ ÏΒ 
u‘$ pκ ¨]9 $#{.  

אنوع املستعار له يف قوله تعاىل: א :} ÷íy‰ ô¹ $$sù $yϑ Î/ ã tΒ ÷σ è? {.  

ى الترشيح يف االستعارة: אنبم.  

ا مرسالً: אاز املركب جمازجميء ا.  

الفرق بني االستعارة التخييلية والترشيح: א.  

 



 

 ثاالً للجامع الداخل يف مفهوم الطرفنياستعارة الطريان للعدوِ م
إنَّ ما يسميه البيانيون وجه الشبه يف التشبيه يسمونه جامعا يف االستعارة، وهو ما 

  .قُصد اشتراك الطرفني فيه
اجلامع يراد به وجه الشبه ومسي يف باب التشبيه وجه الشبه؛ "وقد جاء يف األطول إن 

نه أدخل املشبه حتت جنس املشبه به إدعاًء، وجمعه مع ألنه سبب التشبيه، وهنا جامعا؛ أل
  .)١("أجزاء املشبه به حتت مفهومه

  :ويقَسم البيانيون االستعارة باعتبار هذا اجلامع إىل قسمني
ما يكون اجلامع فيه داخالً يف مفهوم الطرفني، : "- كما يقول اخلطيب  –أوهلما 

  :)٢(ول امرأة من بين احلارث ترثي قتيالًكاستعارة الطريان للْعدوِ، كما يف ق
ةعيم ذُو به ا طَارشيلْ    لَوصخ ذُو دهاآلطالِ ن الحق  

  .)٣("كلما مسع هيعةً طار إليها: "وكما جاء يف اخلرب
فإنَّ الطريان والعدو يشتركان يف أمر داخل يف مفهومهما؛ وهو قطع املسافة بسرعة، 

  .)٤("من العدو ولكن الطريان أسرع
ما يكون اجلامع فيه غري داخل يف مفهوم "إنه : وأما القسم اآلخر فقال اخلطيب عنه

، وتريد إنسانا يتهلل وجهه؛ فاجلامع بينهما التأللؤ، وهو غري "رأيت مشسا: "الطرفني كقولك
  .)٥("داخل يف مفهومهما

                                 
 .٢/٢٦١األطول  )١(
 .١/٤٦٣: كذا يف ديوان احلماسة، ينظر )٢(
من خري معاش النـاس  : عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: "جاء يف صحيح مسلم )٣(

غـي القتـل   يه يبتسبيل اهللا يطري على متنه كلما مسع هيعةً أو فزعة طار عل هلم رجل ممسك عنان فرسه يف
هظَاند :ت هــ، ٢٦١صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، ت" واملوت م .

السنن الكربى، أمحد بن شعيب : ، وينظر٣/١٥٠٣حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العريب، بريوت 
عبدالغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتـب العلميـة،   . د :أبو عبدالرمحن النساين، ت

، و مشكاة املصابيح، حممد بن عبداهللا اخلطيـب  ٥/٢٥٧م ١٩٩١ -هـ ١٤١١بريوت، الطبعة األوىل، 
ويف . ٢/١١١٨ م١٩٨٥التربيزي، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانيـة،  

حممـد عبداملعيـد خـان، دار    . د: تهـ، ٢٤٤غريب احلديث، القاسم بن سالَّم اهلروي أبو عبيد، ت(
اهلَيعة الصوت الذي تفزع منه وختافه : قال أبو عبيدة): "هـ١٣٩٦الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

 .١/٦" من عدو
 .٤٩٢صبغية اإليضاح  )٤(
 .وهي الغريبة ، وخاصيةوهي املبتذلة م االستعارة باعتبار اجلامع كذلك إىل عامية، وتقَس٤٩٤صالسابق  )٥(



 

ن مثالً هو احليوان ومعلوم أن مفهوم أي شيء هو تعريفه وحقيقته فمفهوم اإلنسا

  .املفكر الناطق أو اجلسم احلساس املتحرك باإلرادة

وما يراه اخلطيب هنا من دخول السرعة يف مفهوم الطريان ال يراه الصعيدي، حيث 

  .)١("ال خيفى أن السرعة يف الطريان الزمة له، وليست داخلة يف مفهومه: "يقول

فقد وافق  )٢()علم البيان –لبالغة العالية ا(وما يقوله الصعيدي هنا ال جتد له أثرا يف 

  .اخلطيب متاما يف طرحه هلذا املثال

وعندما حتدث اإلمام عبدالقاهر عن تدرج االستعارة يف قرا وبعدها جعل هذا املثال 

أن يرى معىن الكلمة املستعارة : "من االستعارة اليت تقرب من احلقيقة، واليت يقول عنها

تعار له من حيث عموم جنسه على احلقيقة، إالَّ أن لذلك اجلنس خصائص موجودا يف املس

ومراتب يف الفضيلة والنقص والقوة والضعف، فأنت تستعري لفظ األفضل ملا هو دونه ومثاله 

) طار: (فقالوا يف غري ذي اجلناح... لغري ذي اجلناح، إذا أردت السرعة) الطريان(استعارة 

  :)٣(كقوله

  )٤(" ي يف يعمالت وطرت مبنصل

  .مث ذكر احلديث الشريف وبيت اإليضاح السابق

ويتضح من هذا أن اخلطيب قد تأثر ذا الكالم والذي حبث اإلمام فيه تدرج 

  .االستعارة قوة وضعفًا

                                 
 .٤٩٢بغية اإليضاح ص )١(
 .١١٥علم البيان ص –البالغة العالية : ينظر )٢(
  ".دوامي اَأليد يخبِطْن السريحا: "صدر بيت وعجزه )٣(

قاله معي األسدي، كما يف سر الفصاحةضس بن رِبوتـاج العـروس   ١٣/٨١، ولسان العرب ١/٦٩ ر ،
١٥/٦٠. 

 .٥٦ – ٥٥أسرار البالغة ص  )٤(



 

 لَ شاغبٍ على اخلطيب يف هذا املثال، حني ذكر أن ) اإلشارات(وكان صاحبأو
يس قطع املسافة، بل هو السرعة، مث أن السرعة عارضة للطرفني اجلامع بني الطريان والعدوِ ل

  .)١(وخارجة عنهما
أما السعد فكان . اخلطيب يف طرحه هلذا املثال )٢(وقد وافق بعض الشراح والبالغيني
يف كون استعارة الطريان للعدو من هذا القبيل : "على رأس املعارضني من الشراح حيث قال

ريان هو قطع املسافة باجلناح وليس السرعة داخلةً فيه، بل هي الزمة له يف نظر؛ ألن الط
األكثر، كاجلرأة لألسد، واَألوىل أن ميثِّل باستعارة التقطيع املوضوع إلزالة االتصال بني 
: األجسام امللتزمة بعضها ببعض، لتفريق اجلماعة وإبعاد بعضها عن بعض يف قوله تعاىل

}÷Λàι≈oΨ ÷è ©Ü s% uρ † Îû ÇÚö‘ F{$# $ VϑtΒ é& {)واجلامع إزالة االجتماع الداخلة يف  )٣
  .)٤("مفهومهما

ليس من شرط إطالق الطريان على ذي اجلناح وجود "إنه : وأما املغريب فقد قال
السرعة، بل هي الزمة غالبا فعلى هذا ال يكون القطع بسرعة داخالً يف مفهوم الطرفني؛ ألنه 

يقال طار الطائر حيث مل ينـزل على غصن وشبهه ولو  إذ... يف أحدمها الزم ال جنس
  .)٥("كان متمهالً يف طريانه

إن من شرط إطالق الطريان على الطري كون قطعه : ويذكر املغريب أنه قد يقال
: للمسافة بسرعة، وعلى هذا يدخل اجلامع يف مفهومه، وألجل إمكان هذا فإنه يقال

الوجه يف حقيقة الطرفني لكن األظهر واَألوىل أن ومل يقطع بعدم دخول ) األظهر واألقرب(
Λàι≈oΨ÷{ميثل باستعـارة التقطيع لتفريق اجلماعة كما يف اآلية السابقة  ÷è ©Ü s% uρ †Îû ÇÚö‘ F{$# 

$ VϑtΒ é& { )٦(.  

                                 
 .١٩٧اإلشارات والتنبيهات ص: ينظر )١(
، ٩٤، شرح عقود اجلمان للسـيوطي ص ٢/٢٦٨، عروس األفراح ٥٨٢مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )٢(

 .٢/٥٠شرح املرشدي 
 ).١٦٨(سورة األعراف  )٣(
 .٥٩٠املطول ص )٤(
 .٢/٣٠٠مواهب الفتاح  )٥(
 .السابق نفس الصفحةاملصدر : ينظر )٦(



 

وتابع الدسوقي السعد واملغريب يف نقد كالم اخلطيب لكنه ذكر أن السعد إمنا عبر 
إنه ليس من : يف نقده للخطيب إلمكان اجلواب بأمور؛ منها) ىلاألظهر واَألو(بكلميت 

القطعي القول بأن السرعة غري داخلة يف مفهوم الطريان حبيث ال يوجد بدوا، ومنها إمكان 
اجلواب بأن امللتفت إليه يف اجلامع هو قطع املسافة يف كلٍ ال نفس السرعة، ومنها أن 

  .)١(حصلني، وهلذا عبر باَألوىل كما يقول الدسوقياملشاحة يف األمثلة ليست من دأب املُ

واختلفت طرائق املعاصرين يف تناوهلم هلذه املسألة، فمنهم من تابع اخلطيب يف تناوله 
، )٤(، ومنهم من وافقه مرة؛ وخالفه أخرى مناقضا كالمه)٣(، ومنهم من خالفه)٢(هلذا املثال

  .)٦(، وغريهم أمهل هذا التقسيم)٥(وآخرون استبدلوا هذا املثال بأوضح منه

وقد درس البعض هذه املسألة يف إطار دراسة اإلمام عبدالقاهر هلا؛ حني حبثوها يف 
أمحد موسى الذي يقول . تدرج االستعارة ضعفًا وقوة، ال يف تقسيم اجلامع، ومن هؤالء د

 االستعارات من هنا كانت هذه االستعارة وكل ما جيري يف طريقها أدىن: "عن هذا املثال
مدى يف مفارقتها للحقيقة؛ ألا من الظهور حبيث ال حتتاج إىل جمهود فكري، ولكنها على 
أي حال أعلى طبقة من أعلى طبقات التشبيه؛ ألن االستعارة تبدأ من حيث انتهى 

  .)٧("التشبيه

ال أدري : "ولعل هذا اخلالف يف تلَقِّي كالم اخلطيب هو ما دفع بعضهم إىل قوله
اذا هذا التقسيم، وال ما الذي سيترتب عليه، فهو إثقال بقيود ال يلتفت إليها املتكلم، فأنت مل

                                 
 .٣٧٣-٣/٣٧٢حاشية الدسوقي : ينظر )١(
 .٦٦، فن االستعارة ص١٦٧اإلفصاح ص: ينظر )٢(
 .٥/٦٦شرح خفاجي اإليضاح ب: ينظر )٣(
 .٢٠٤-٢٠٣علم البيان يف الدراسات البالغية ص: ينظر )٤(
 ،٢٤٦ص ةعلوم البالغ: ينظر )٥(
 طبانه، لباب البيان. علم البيان د: نظري )٦(
 .١٤٥البالغة التطبيقية ص )٧(



 

ال تستعري لفظًا آلخر إال إذا الحظت مناسبة واضحة بينهما، أما كون هذه املناسبة جزًءا من 
  .)١("مفهوم أحد الطرفني أو قيدا فهذا ما ال يلتفت إليه

ليس له كبري أثر يف الدرس البالغي؛ ألنه خالف يف  ومما سبق يتضح أن هذا اخلالف
مثال، واخلالف يف األمثلة ليس من دأب املُحصلني وإن كان اَألوىل أن تكون أمثلةً صحيحة 

  .كما يقول الدسوقي

إن القائل باستعارة الطريان للعدو ال ينظر إىل متهل الطائر يف طريانه، وإمنا يريد 
 الفضاء حيث يشاء ال ترده احلدود وال تعيقه املوانع، مما جيعله سرعته، فالطائر يتحرك يف

  .)٢(يقطع أجواز الفضاء يف زمن قصري

وقد كثر هذا امللمح يف أشعارهم حني يستعريون الطريان ألمر آخر ناظرين إىل 
   )٣(:السرعة، كما يف قول زهري بن أيب سلمى

  لرماحِ ال قصار وال عزلُطوالَ ا    إذا فَزِعوا طاروا إىل مستغيثهم

  :)٤(ومثله قول اخلنساء

  ليكسب جمدا أو حيور هلا ب    فأغفى قليالً مث طَار برحلها

  :)٥(وكذا قول طفيل الغنوي

  شديد القُصيرى سابغِ الضلْعِ جرشعِ    وإنْ فَزِعوا طَاروا إىل كلِّ سابحٍ

تعارته هنا إىل هذه السرعة اليت أشارت وهكذا يتبني أن اخلطيب كان يهدف من اس
إليها قصائدهم، وذا ميكن قبول كالمه واألخذ به فيما استدركه عليه الصعيدي متأثرا 

 .بالسعد وأتباعه من العلماء

                                 
 .١٩٦نظرات يف البيان ص )١(
 .٢١٦استدراكات السعد على اخلطيب ص: ينظر )٢(
حنا نصـر  . شرح ديوان زهري بن أيب سلمى، صنعة أيب العباس ثعلب، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د )٣(

 .١٠١ص م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، بريوت، احلتي، دار الكتاب العريب
)٤( ١٠ص اديوا. 
حسان فالح أوغلي، دار صـادر، بـريوت، الطبعـة األوىل،    . ديوان طفيل الغنوي، شرح األصمعي، ت )٥(

 .٧٤ص م،١٩٩٧



 

  )١(} ùs'rz÷tly 9sγßΝö ãÏfôξW _y¡|‰Y# !©&ã… zäθu#‘Ö {: قوله تعاىل

  بني االستعارة والتشبيه

استعارة : ارة باعتبار الطرفني واجلامع إىل ستة أقسام وهييقسم البالغيون االستع
حمسوس حملسوس بوجه حسي، أو بوجه عقلي، أو بوجه بعضه حسي وبعضه عقلي، 
واستعارة معقول ملعقول، واستعارة حمسوس ملعقول، واستعارة معقول حملسوس، والوجه يف 

  .الثالثة األخرية يكون عقليا

وأما استعارة حمسوس حملسوس بوجه حسي؛ " :يقول اخلطيب عن القسم األول
'ylt÷zr {: فكقوله تعاىل sù öΝßγs9 Wξ ôfÏã #Y‰|¡y_ … ã&©! Ö‘#uθ äz { ،؛ فإن املستعار منه ولد البقرة

واملستعار له احليوان الذي خلقه اهللا تعاىل من حلي القبط اليت سبكتها نار السامري عند 
حيزوم فرس جربيل عليه السالم، واجلامع هلما  إلقائه فيها التربة اليت أخذها من موطيء

  .)٢("الشكل، واجلميع حسي

  .غري أن الصعيدي يأىب أن يكون ما يف اآلية الكرمية من قبيل االستعارة وجيعله تشبيها

؛ )عجالً(بدل من ) جسدا(احلق أنَّ يف اآلية تشبيها ال استعارة؛ ألن : "إنه يقول
  .)٣("عجلٍ جسدا له خوار فأخرج هلم مثلَ: فيكون التقدير

وليس : "حني يقول) علم البيان –البالغة العالية (ويؤكد الصعيدي مذهبه يف كتابه 

'ylt÷zr { :ما ذكره اخلطيب من قوله تعاىل –يعين من استعارة احملسوس للمحسوس –منه  sù 
öΝßγs9 Wξ ôfÏã #Y‰|¡y_ … ã& ©! Ö‘#uθ äz (#θ ä9$ s)sù !#x‹≈ yδ öΝà6 ßγ≈s9Î) çµ≈ s9Î)uρ 4© y›θ ãΒ z© Å¤ oΨ sù {  ألنه من

                                 
  ).٨٨(سورة طه  )١(
 .٤٩٨بغية اإليضاح ص )٢(
 .املرجع السابق نفس الصفحة )٣(



 

فأخرج هلم مثلَ عجلٍ جسدا له : التشبيه احملذوف األداة وليس من االستعارة، وتقدير الكالم
  .)١("بدل من عجل) جسدا(خوار، وقوله 

مبثالني الستعارة حمسوس حملسوس بوجه ) إيضاحه(وإذا كان اخلطيب قد مثَّل يف 
$ {: حسي ومها هذه اآلية، وقوله تعاىل uΖø.t s? uρ öΝåκ |Õ÷èt/ 7‹Í× tΒöθ tƒ ßlθ ßϑ tƒ ’Îû <Ù ÷èt/ {)فإنه  )٢

  .)٣()تلخيصه(اكتفى باآلية األوىل يف 

≅Ÿ {: ومل ميثل السكاكي اتني اآليتني الكرميتني، ومثَّل بقوله تعاىل yètG ô©$# uρ â¨ ù&§9$# 
$ Y6øŠx© {)٤(ج أيب يعقوب مجع من أهل العلم منهم املتقد م على اخلطيب ، وسار على

  .)٥(واملعاصر له واملتأخر عنه

: ، يقول السعد)٦(وقد تناول الشراح هذه اآلية، ومجهورهم على أا من االستعارة
إن املستعار منه ولد البقرة واملستعار له احليوان الذي خلقه اهللا تعاىل من حلي القبط اليت "

 –لتربة اليت أخذها من موطئ فرس جربيل سبكتها نار السامري عند إلقائه يف تلك احللي ا
واجلامع الشكل فإن ذلك احليوان كان على شكل ولد البقرة، وهذا كما  –عليه السالم 

يقال للصورة املنقوشة على اجلدار أنه فرس جبامع الشكل، واجلميع أي املستعار واملستعار له 
  .)٧("واجلامع حسي يدرك بالبصر

أن اجلامع ليس جمرد الشكل، بل الشكل واخلوار إما كل " ومن قبل السعد قال البهاُء
  .)٨("منهما على انفراده أو جمموع األمرين

                                 
 .١١١علم البيان ص –البالغة العالية  )١(
 ).٩٩(سورة الكهف  )٢(
 .٣١٢، التلخيص بشرح الربقوقي ص٤٩٨بغية اإليضاح ص: ينظر )٣(
 .٣٨٨مفتاح العلوم ص: ، وينظر)٤(سورة مرمي  )٤(
 .٢/١٢٣، اإلتقان ٣/٤٩٧، الربهان ١٩٨، اإلشارات ص١٨١املصباح ص: ينظر )٥(
، مواهـب الفتـاح   ٥٩٣ص، املطـول  ٢/٢٧٠، عروس األفراح ٥٨٧مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )٦(

 .٤/١٦٢، حاشية عبداحلكيم ٢/٣٠٩
 .٥٩٣املطول ص )٧(
 .٢/٢٧٠عروس األفراح  )٨(



 

أما العصام فكان له رأي آخر، إنه يأىب جعلَ ما يف اآلية من قبيل االستعارة حيث 
صريح يف أنه مل يكن عجالً؛ إذ ال ) جسدا له خوار(يف كون اآلية استعارة حبث؛ إذ : "يقول

إنه جسد له صوت البقرة، وقد أبدل من العجل بدل الكل، وظاهر أنه ليس عني : يقال للبقر
  .)١("العجل، فال حمالة املراد بالعجل مثل العجل

⎦Lym t®©4 {: والعصام يرى أن هذه اآلية نظري قوله تعاىل ¨⎫t7 oK tƒ ãΝä3s9 äÝ ø‹ sƒ ø:$# âÙ u‹ ö/F{ $# 
z⎯ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø:$# ÏŠ uθ ó™ F{$# z⎯ÏΒ Ìôf xø9$# {)فيحملها عليها يف احلكم. )٢.  

إن بيان اخليط بالفجر أخرجه من أن يكون استعارة إىل التشبيه، : "يقول يف ذلك
أخرجه من أن يكون استعارة، فهو تشبيه بليغ ) عجالً(من ) جسدا له خوار(فكذا إبدال 

  .)٤("، ذكر فيه وصف املشبه وحده)٣(جممل

فيه، يقول ) الكشاف(؛ فإن بني يديه كالم حني يقرر هذا هنا) األطول(وصاحب 
فإن ... أخرجه من باب االستعارة... بيان للخيط األبيض) من الفجر(قوله : "الزخمشري

قلت : دزِي ما؟ وهالَّ اقتصر على االستعارة اليت هي أبلغ من ) من الفجر(فلحىت كان تشبيه
ار أن يدل عليه احلال أو الكالم ولو ألن من شرط املستع: التشبيه وأدخل يف الفصاحة؟ قلت

فكان تشبيها بليغا ) من الفجر(مل يعلم أن اخليطني مستعاران فزيد ) من الفجر(مل يذكر 
  .)٥("وخرج من أن يكون استعارة

وذا يتبني أن العصام خيالف اخلطيب فيما حنن فيه، وأنه كان إماما للصعيدي يف 
  .استدراكه هنا

                                 
 .٢/٢٦٧األطول  )١(
 ).١٨٧(سورة البقرة  )٢(
 .التشبيه البليغ امل هو ما مل يذكر فيه الوجه واألداة )٣(
 .٢/٢٥١) جتريده(، ونقله البناين يف ٢/٢٦٧األطول  )٤(
 .٥٩- ١/٥٨الكشاف  )٥(



 

ن جييب عنه؛ فهذا عبداحلكيم يقول بعد أن أورد االعتراض وال يعدم اخلطيب م
واجلواب أن البدل أخرجه من كون املراد العجل احلقيقي وأن املراد منه العجل : "السابق

رأيت : اإلدعائي أعين احليوان املخلوق من احللي، فالبدل قرينة على االستعارة كريمي يف 
أخرج اخليط األبيض من أن يكون املراد به اخليط  فإنه) من الفجر(أسدا يرمي، خبالف قوله 

احلقيقي وهو ظاهر، وأخرجه من أن يكون املراد به اخليط اإلدعائي أعين الفجر إذ ال يبني 
ونقل الدسوقي كالم عبداحلكيم، وارتضاه جوابا . )١("الشيء بنفسه فالبد من تقدير املثل

  .)٢(عن اخلطيب

من صرح بأن ما يف اآلية تشبيها ال  –رأت فيما ق –وأما املعاصرون فلم أجد 
استعارة كما فعل الصعيدي، ولكنهم انقسموا حول التمثيل مبثال اخلطيب، فمنهم من أخذ 

  .)٤(، ومنهم من أورد مثاالً غريه)٣(به

استعري للعجل  –وهو موضوع للحيوان املخصوص  –لفظ العجل : "يقول احلجار
  .)٥("جامع، وهو الشكل، والصوت، والكل حسياملصنوع من الذهب،الشتراكهما يف 

كما شارك بعض املعاصرين يف التفرقة بني اآليتني السابقتني والتنبيه على عدم محل 
جسدا بدل كل مما قبله قرينة على االستعارة، : "خفاجي. إحدامها على االستعارة، يقول د

قي إىل معناه اإلدعائي أعين فإنه أخرج اخليط األبيض عن معناه احلقي)... من الفجر(خبالف 
  .)٦("ضوء الفجر، إذ ال يبني الشيء نفسه فكان البد فيه من تقدير أداة التشبيه بعكس ما هنا

                                 
 .١٦٣-٤/١٦٢حاشية عبداحلكيم  )١(
 .٣/٣٨٥حاشية الدسوقي : ينظر )٢(
، يف البالغـة  ١٦٥-١٦٤أبو العطـا ص . ، علم البيان د٣٤١، الصور البيانية ص١٧٦اإلفصاح ص: ينظر )٣(

 .١٢٧العربية ص
يف ، نظـرات  ١/١٦٩، معجم املصطلحات البالغيـة  ٢١٢، نظرية البيان ص٢٤٨علوم البالغة ص: ينظر )٤(

 .١٩٩البيان ص
 .١٧٦اإلفصاح ص )٥(
 .٥/٧٦خفاجي . اإليضاح بشرح د )٦(



 

وهكذا نكون أمام ثالثة مذاهب للعلماء يف متثيلهم ذه اآلية استعارة حمسوس 
  :حملسوس بوجه حسي

  .من يوردها مثاالً كما فعل اخلطيب، وهم الغالبية: األول

  .من يراها تشبيها، وهم القلة: الثاين

  .من فضل اجتناب التمثيل ا، واختار غريها مثاالً: الثالث

وتبني أن العصام هو أول من أشعل أَوار هذه املناقشة، مث اتبعه الصعيدي يف مسلكه، 
  .ولكننا رأينا جلَّ البالغيني خيالفون هذا املسلك

هلذه اآلية وتصورمها  –اخلطيب والصعيدي  –الشيخني أن نظر : وأخريا ميكن القول
هلا كان خمتلفًا، فعندما جيعلها اخلطيب استعارة جيعل املستعار منه العجل احلقيقي وهو ولد 
: البقرة، واملستعار له ما صنعه السامري من ذهب على شكل العجل، فيكون إجراؤها هكذا

  .وتشبه ما صنعه السامري بالعجل جبامع الشكل والص

: أما الصعيدي فريى أن هذا من التشبيه احملذوف األداة وباإلمكان تقديرها فيقال
  .أخرج هلم مثل عجل

ولعل رأي اخلطيب هو األقرب إىل روح البيان والبالغة، فهو األوىل بالقبول؛ وذلك 
 خللوه من التكلف الذي قد يلمح يف تقدير الصعيدي للتشبيه، وهو ما أدى إىل قلة ناصريه،

  .هذا إذا ما أضيف إليه قوة اجلواب الذي ساقه أنصار اخلطيب تأييدا لرأيه



 

  : نوع اجلامع يف االستعارة يف قوله تعاىل

} ρu™u#ƒtπ× 9©γßΝã #$9©‹ø≅ã Σn¡ó=n‡ã ΒÏΖ÷µç #$9]¨κp$‘u { )١(  

سبق القول بأن البالغيني يقسمون االستعارة باعتبار الطرفني واجلامع إىل ستة أقسام 
استعارة حمسوس حملسوس بوجه جسي، أو بوجه عقلي، أو مبا بعضه حسي وبعضه : يوه

عقلي، واستعارة معقول ملعقول، واستعارة حمسوس ملعقول، واستعارة معقول حملسوس، 
  .والوجه يف كل ذلك عقلي

: وأما استعارة حمسوس حملسوس بوجه عقلي؛ فكقوله تعاىل: "يقول اخلطيب
}×π tƒ#u™ uρ ãΝßγ©9 ã≅ ø‹ ©9$# ã‡ n=ó¡nΣ çµ ÷Ζ ÏΒ u‘$ pκ̈]9 فإن املستعار منه كشط اجللد وإزالته عن الشاة  } #$

وحنوها، واملستعار له إزالة الضوء عن مكان الليل وملْقَى ظلِّه، ومها حسيان، واجلامع هلما ما 
  .)٢("يعقل من ترتبِ أمر على آخر

                                 
ملا كانت هوادي : "، تكلم البالغيون عن مجال االستعارة يف اآلية الكرمية؛ فقال العسكري)٣٧(سورة يس  )١(

 خيـرج؛ ألن : الصبح عند طلوعه كامللتحمة بأعجار الليل أجرى عليها اسم السلخ؛ فكان أفصح من قوله
النكت يف إعجاز : ، وينظر٢٧٣كتاب الصناعتني ص" السلخ أدل على االلتحام املتوهم فيهما من اإلخراج

، أبو سليمان محد بن حممد بـن  )ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن(، بيان إعجاز القرآن ٨٩القرآن ص
املعارف، القـاهرة،  حممد زغلول سالم، دار . حممد خلف اهللا أمحد و د: هـ، ت٣٨٨إبراهيم اخلطايب ت
الدر املصـون يف علـوم الكتـاب    وكالمها ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن،  ٤٤الطبعة الرابعة، ص

املكنون، اإلمام شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن حممد بن إبراهيم املعروف بالسـمني احللـيب، ت   
اإلعجاز يف نظـم  ، ٥/٤٨٥، م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ٧٥٦

التعبري الفـين يف القـرآن   ، ١٤٥، صحممود السيد شيخون، املؤسسة العربية احلديثة، القاهرة. القرآن، د
 .٢٠٣، صم٢٠٠١بكري شيخ أمني، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة السادسة، . الكرمي، د

ة يف االستعارة قد يكون من جهة كون اجلامع عقليا ، يذكر البالغيون أن مرد الغراب٤٩٩بغية اإليضاح ص )٢(

واتبعـوا النـور الـذي أ�ـزل     {: حمضا فتراه دقيقًا لطيفًا؛ كما يف استعارة النور للحجة البالغة يف قوله تعـاىل 
 .١٥٤أمحد موسى ص. البالغة التطبيقية د: ، ينظر) ١٥٧(سورة األعراف  }معه



 

احلق أن : "ث يقولويرفض الصعيدي أن يكون الوجه يف هذه االستعارة عقليا، حي
هذا الترتب حسي، لتعلقه بأمور حمسوسة، وإمنا يكون الترتب عقليا يف مثل ترتب النتيجة 

  .)١("على العلم باملقدمات
فاخلالف إذًا بني اخلطيب والصعيدي يف نوع اجلامع يف االستعارة حيث جيعله 

  .اخلطيب عقليا يف حني يراه الصعيدي حسيا
، وإن خالف البعض يف حتديده؛ فإنَّ )٢(العلماء اجلامع هنا عقليا وقد جعل كثري من

  .)٣(إنه كمال االنفصال: ابن الناظم جعل اجلامع يف هذه االستعارة عقليا لكنه قال
اخلطيب يف مثاله، ولكن املغريب يناقش هذا اجلامع وهو  )٤(كما وافق مجهور الشراح

ذكور إذا كان معناه حصول أمر عقب حصول آخر الترتب امل: "ترتب أمر على آخر؛ فيقول
دائما وغالبا فال ينايف أن يكون حسيا؛ ألن احلاصل إن كان موجودا حسيا كاجلرم قبل هذا 
احلصول، فحصوله بعد آخر يكون معناه حصول سكونه أو حركته بعد سكون أو حركة 

والوجود باعتبار  آخر، والسكون واحلركة حسيان، وإن كان معدوما فحصوله وجوده،
  .)٥("متعلقه حسي، وذلك كاف يف احلسية

وأما الناظرون إىل اجلامع هنا نظرة كلية مطلقة، فيجعلونه عقليا، فريد املغريب عليهم 
كونه عقليا باعتبار كونه كليا ال يوجب اخلروج عن احلسية؛ ألن اجلامع ذا : "بقوله

ن احلاصل ظهور اللحم عن الكشط وظهور الظلمة االعتبار حسي كله وجعله عقليا باعتبار أ
عن كشف الضوء والظهور يرجع إىل اإلبصار، وهو عقلي يرد عليه أن الظهور حسي 

  .)٦("باعتبار الظاهر فتأمل

                                 
 .٤٩٩بغية اإليضاح ص )١(
، اإلشارات ٣/١٨٦، الطراز ١٨٢-١٨١، املصباح ص١٥٧، اية اإلجياز ص٣٨٩ح العلوم صمفتا: ينظر )٢(

 .٢/١٢٣، اإلتقان ٣/٤٩٨، الربهان ٣٩١، التبيان يف البيان ص١٩٨ص
 .١٨٢املصباح ص: ينظر )٣(
 .٢/٢٦٨، األطول ٥٩٤، املطول ص٢/٢٧١، عروس األفراح ٥٨٧مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )٤(
 .٢/٣١١تاح مواهب الف )٥(
 .املصدر السابق نفس الصفحة )٦(



 

  .مث يشري بعد هذا إىل أن الترتب يكون عقليا يف ترتب النتيجة على الدليل مثالً

منا هو خالف يف وجهات النظر حني ويذكر الدسوقي ما يشري إىل أن اخلالف هنا إ
إن كال من كشط اجللد وإزالة الضوء أمر عقلي ال وجود له يف اخلارج : إن قلت: "يقول

فال يكون حمسوسني قلت ما مصدران واملعىن املصدري ال وجود له يف اخلارج، وحينئذأل :
عندمها، أو باعتبار متعلقهما جعلُه الكشط واإلزالة حمسوسني باعتبار اهليئة احملسوسة احلاصلة 

ويستمر الدسوقي يف إيراد ما قد يرد حول  )١("وهو اللحم والضوء وذلك كما يف حسيتهما
إن الترتب إذا نظر ملتعلقه أيضا كان حمسوسا فهالَّ نظر : وال يقال: "هذه االستعارة فيقول

ات؛ ألنا نقول ترتب أمر ملتعلقه وجعلت االستعارة يف اآلية املذكورة طرفاها وجامعها حسي
على آخر هذا كلي صادق بترتب حمسوس على حمسوس وترتب معقول على معقول كترتب 
العلم بالنتيجة على العلم باملقدمات فمتعلق الترتب ليس دائما حمسوسا وإن كان يف 

  .)٢("خصوص ما حنن فيه حمسوسا، فلذا مل ينظر ملتعلقه خبالف السلخ وإزالة الضوء

إن : حيث يقول عن هذه االستعارة) جامع العبارات(فق اخلطيب صاحب وممن وا
ما يعقَلُ من ترتب أمر على آخر، وحصوله عقب حصوله، لترتب ظهور اللحم "اجلامع فيها 

من الكشط، وترتب ظهور الظلمة عن كشف الضوء عن مكان الليل، والترتب أمر 
  .)٣("عقلي

  .وافق اخلطيب يف هذا اجلامع ممن )٤(وكان الدمنهوري والشيخ خملوف

من ذهب مذهب الصعيدي، أو حىت أشار  –فيما قرأت  –وأما املعاصرون فلم أجد 
إىل اخلالف يف نوع اجلامع هنا، بل ساروا على خطا اخلطيب يف حكمه على جامع 

  .)٥(االستعارة

                                 
 .٣/٣٨٦حاشية الدسوقي  )١(
 .املصدر السابق نفس الصفحة )٢(
 .٢٨٩جامع العبارات ص )٣(
 .١٥٣، حاشية خملوف ص١٢٢حلية اللب املصون ص: ينظر )٤(
، ٢١٦، علم البيان يف الدراسـات البالغيـة ص  ١٧٤، نيل األماين ص١١٦-١١٥زهر الربيع ص: ينظر )٥(

، البالغـة  ١/١٧٠، معجم املصطلحات البالغيـة وتطورهـا   ٤٦٦، املفصل ص٣٤٠البالغية الصافية ص
 .١٥٧-١٥٦أمحد موسى ص. التطبيقية د



 

 هذا الترتيب عقلي يدرك بالعقل إذ هو حدوث نتيجة مؤثرة يف"البنداري . يقول د
  .)١("النفس وهي اإلحساس بزوال شيء حل مكانه شيء آخر، وهو أمر عقلي

وهكذا تبين أن الصعيدي كان متأثرا باملغريب يف هذا االستدراك وتبين كذلك أنه 
خالف يف منظور الفريقني فلكل وجهة هو مولِّيها، ولكن رأي اخلطيب هو الدارج عند 

ترتب هنا أمور حسية إال أم مل ينظروا إىل اجلامع نظرة البالغيني ألنه وإن كان متعلق ال
  .تفصيلية بل اكتفوا بالنظرة العامة فحكموا على اجلامع بأنه عقلي

وهنا ميكن القول أن هذا اخلالف إمنا هو نتيجة إلدخال املنطق وكثرة التقسيمات 
يف مثل هذا والتفريعات يف الدرس البالغي، وهو ما جعل بعض الدارسني يصف اخلالفات 

  .)٢(بأا مماحكات فارغة ال تقدم شيئًا ذا بال

ومهما يكن فاألمر فيه متسع، ألن اخلالف يف مناط النظر ال غري، فمن ينظر إىل 
  .ذات الترتب جيعل اجلامع عقليا، ومن ينظر إىل متعلقه جيعله حسيا

                                 
 .١٢٩ص يف البالغة العربية علم البيان: ينظر )١(
  .١٢٩التعبري البياين ص: ينظر )٢(



 

  : نوع املستعار له يف قوله تعاىل

} ùs$$¹ô‰yí÷ /Îϑy$ ?èσ÷Βtã {)١(  

جعل اخلطيب القسم اخلامس من أقسام االستعارة باعتبار الطرفني واجلامع استعارة 
: وأما استعارة حمسوس ملعقول فكقوله تعاىل: "حمسوس ملعقول، وهو ما يقول عنه

}÷íy‰ô¹$$ sù $ yϑÎ/ ãtΒ÷σè? {  ،فإن املستعار منه صدع الزجاجة، وهو كسرها، وهو حسي
أَبِنِ األمر إبانةً ال : "واجلامع هلما التأثري، ومها عقليان، كأنه قيل واملستعار له تبليغ الرسالة،

  .)٢("تنمحي كما ال يلتئم صدع الزجاجة
اعترِض على هذا بأنه : "ويورد الصعيدي على متثيل اخلطيب اعتراضا، حيث يقول

يكون  حسي يدرك بالسمع؛ فاَألوىل أن يجعل املستعار له إظهار الدين؛ ألنه ال يلزم أن
  .)٣("بطريق حسي

  .وهذا اخلالف بني العاملني يدور حول احلسية والعقلية كسابقه
: وكان السكاكي قد عد هذه االستعارة من استعارة احملسوس للمعقول حني يقول

فالصدع هو كسر الزجاجة ببذل اإلمكان وإنه أمر حسي مستعار لتبليغ الرسالة ببذل "
  .)٤("اإلمكان، وإنه أمر عقلي

وقد عدل آخرون عن التمثيل مبثال اخلطيب، فقد مثَّل الطييب الستعارة حمسوس 
≅ö {: ملعقول بقوله تعاىل t/ ß∃ É‹ø)tΡ Èd,pt ø:$$ Î/ ’n? tã È≅ ÏÜ≈t7 ø9$# … çµäótΒô‰uŠsù {)استعري : وقال )٥

  .)٦(القذف إليراد احلق على الباطل

                                 
سـجدت  : لم سجدت؟ فقـال : د، فقيل له، حكي أن أعرابيا ملا مسع هذه اآلية سج)٩٤(سورة احلجر  )١(

اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن اإلسالم، حممد بن أمحـد  : ينظر. لفصاحته
أمحد حجازي السقا، دار التـراث العـريب، القـاهرة،    . د :بن أيب بكر بن فرج القرطيب أبو عبداهللا، ت

 .١/٣٣١، هـ١٣٩٨
 .٥٠١بغية اإليضاح ص )٢(
 .املرجع السابق نفس الصفحة )٣(
 .٣٩٠مفتاح العلوم ص )٤(
 ).١٨(سورة األنبياء  )٥(
 .٣٩٢التبيان ص: ينظر )٦(



 

ãΝåκ {: ومثَّل الطرودي بقوله تعاىل ÷J¡¡¨Β â™!$ y™ ù' t7ø9$# â™!#§ œØ9$#uρ {)استعري : "وقال )١
  .)٢("املس، وهو صفة يف األجسام، وهو حسي ملقامات الشدة

، ولكن اخلطيب مل يسلم من )٣(وسار الشراح على خطا اخلطيب يف هذه االستعارة
  .اعتراض البهاء السبكي الذي ال يرى جعل التبليغ أمرا عقليا؛ ألنه حسي يدرك بالسمع

املستعار له إظهار الدين لكان أقرب، فإن اإلظهار : لو أن املصنف قال: "يقول البهاء
مث إن اآلية مل يرد ا مطلق التبليغ، بل التبليغ ... قد يكون بطريق حسي أو بطريق عقلي

والسكاكي أخذ يف التبليغ قيد بذل ... جهاراً، ومطلق التبليغ كان واقعا قبل نزول اآلية
  .)٤("فهو أقرب من كالم املصنفاإلمكان وهو قيد عقلي، 

وذا يتضح أن الصعيدي كان يضع كالم البهاء نصب عينيه متأثرا به يف هذا 
  .االستدراك

íy‰ô¹$$÷ {: وقد حاول العصام اجلمع بني الرأيني يف نوع املستعار له يف قوله تعاىل sù 
$ yϑ Î/ ãtΒ÷σè? { حيث يقول" :رواملستعار له التبليغ، هذا إذا فُس :} ÷íy‰ô¹$$ sù $ yϑ Î/ ãtΒ÷σè? { 

 را ال ينمحي كما ال يلتئم شق الزجاجة، أما إذا فُسما تؤمر، أي أظهر األمر إظهار بأَظهِر
  .)٥("باجلهر بالقرآن فاملستعار له أيضا حسي،

  .وعلى هذا فالعصام يرجِع االختالف هنا إىل االختالف يف تفسري الصدع

مس لرأيه ويدافع عنه، فهذا املغريب يرد على من جيعل وال يعدم اخلطيب من يتح
التبليغ إمساع فهو حسي باعتبار املتعلق : إن قيل: "أمرا حسيا، يقول) التبليغ(املستعار له 

                                 
 ).٢١٤(سورة البقرة  )١(
 .٢٩٢جامع العبارات ص )٢(
، حاشـية عبـداحلكيم   ٢/٣١٩، مواهب الفتاح ٥٩٦، املطول ص٥٨٨مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )٣(

٤/١٦٦. 
 .٢/٢٧٧راح عروس األف )٤(
 .٢/٢٧٣األطول  )٥(



 

ا، : قلتا، والبيان هو اإلتيان مبا يتبني من غري تقييد بكونه حسياملراد تبليغ املعاين ببيا
عقلي؛ ألنه عبارة عن إجياد شيء يبِين من عبارة أو إشارة أو فعل  ومعلوم أن ذلك اإلتيان

  .)١("فهو يف أصله عقلي وإن كانت مصادقُه حسية
التبليغ اإليصال، : يف القاموس: "كما رفض عبداحلكيم أن يكون التبليغ حسيا، يقول
قول خمصوص فهو التبليغ تكلم ب: وهو أمر عقلي يكون بالقول والفعل والتقرير، فمن قال

  .)٢("حسي مل يأت بشيء
من يتعرض هلذا  –فيما قرأت  –، ومل أجد )٣(وأما املعاصرون فعلى رأي اخلطيب

استعارة احملسوس للمعقول تصور املعقول "اخلالف ويناقشه، ومن املعاصرين من نبه على أن 
ا النفسي من اخلفي يف صورة احملسوس، وهي أبلغ يف إيضاحه وتقريره يف نفس السامع لنقله

  .)٤("إىل اجللي، والقرآن مليء باستعارة احملسوس للمعقول
وبعد هذه اآلراء ميكن القول بأن هذا اخلالف خالف اعتباري فهو كما يشري 
العصام إليه خالف يف التفسري؛ فإذا فُسر التبليغ باإلظهار كان عقليا، وإذا فُسر باجلهر 

  .بالقرآن كان حسيا
: يقال: "يقول الزخمشري. ما يشري إىل جميء االحتمالني) الكشاف(يف وقد ورد 

صرح ا، من الصديع وهو الفجر، والصدع يف : صدع باحلجة إذا تكلم ا جهاراً كقولك
فافرق بني احلق والباطل مبا تؤمر واملعىن مبا تؤمر به من " فاصدع: "الزجاجة اإلبانة، وقيل

  .)٥("الشرائع

                                 
 .٣٢٠-٢/٣١٩مواهب الفتاح  )١(
 هــ، ٨١٧ت القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوز آبـادي، : ، وينظر ٤/١٦٦حاشية عبداحلكيم  )٢(

 .٣/٣٩٦: كالم عبداحلكيم، ينظر) حاشيته(، ونقل الدسوقي يف ١/١٠٠٧، مؤسسة الرسالة، بريوت
، نظرات ١/١٧٠، معجم املصطلحات البالغية وتطورها ٢٤٩م البالغة ص، علو١٧٨اإلفصاح ص: ينظر )٣(

 .٣٤١، البالغة الصافية ص٢٠٠يف البيان ص
 .٢٠١-٢٠٠نظرات يف البيان ص )٤(
حممد األمني بن حممد بن املختار  )أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن(، وجاء مثله يف ٢/٥٥٢الكشاف  )٥(

 -هــ  ١٤١٥مكتب البحوث اإلسالمية، دار الفكر العريب، بريوت،  هـ،١٣٩٣اجلكين الشنقيطي، ت
 .٢/٣١٩: ، ينظرم١٩٩٥



 

سبق ميكن القول بأن ما أخذه الصعيدي على كالم اخلطيب متأثرا وبناًء على ما 
بالبهاء السبكي ال يعدو كونه خالف يف املنظور، وإذا كانت مثل هذه اخلالفات ال جتدي 
يف درس البيان إالَّ أا تنبئ عن مدى انشغال الشراح ا وتعاطيهم هلا، ولو استغل هذا 

  .)١(البيان املتنوعة لكان أجدى اجلهد يف البحث يف أسرار أساليب

  

  

 

                                 
: يف مرياث أهل العلم ما يدل على تلمس تلك األسرار فقد قال الرماين عن االسـتعارة يف قولـه تعـاىل    )١(

}÷íy‰ô¹$$ sù $ yϑÎ/ ãtΒ ÷σè? {" :ألن الصدع باألمر البد له  حقيقته فبلِّغ ما تؤمر به، واالستعارة أبلغ من احلقيقة؛

النكت " من تأثري كتأثري صدع الزجاجة، والتبليغ قد يصعب حىت ال يكون له تأثري فيصري مبنـزلة ما مل يقع
  .٨٧ضمن ثالث رسائل ص

  .٣/٤٩٤الربهان : وينظر
هللا عليه صلى ا –إن احلق تبارك وتعاىل يأمر نبيه : "ومن املعاصرين من تكلم يف أسرار هذه االستعارة فقال

أن جيهر بالدعوة وأن يصدع باألمر غري هياب وال وجِل وأن ميضي قُدما يف تبليغ أمر ربه مبا أويت  -وسلم
ومن األسرار اليت تكمـن  ... من قوة احلجة ونفاذ البصرية حىت يبلغ فيه مبلغ الصدع والتأثري يف اجلمادات

نزل إليه بالصدع ما تشري إليه من عناد القوم وأثر البيئة وراء تصوير القرآن الكرمي للجهر باألمر وتبليغ ما أ
وأن يكـون  ... وهذا ما يتطلب قوة مؤثرة كالصدع للجمادات يف تبليغهم... والبداوة يف جفاء أخالقهم

  ".صاحب الدعوة جلدا صبورا قويا ال ميل معاودة التكرار حىت يؤثر يف نفوسهم ويبلغ القصد منهم
حممد عبدالرمحن شعبان، املطبعة اإلسالمية احلديثة، القاهرة، . يف االستعارات القرآنية، د من األسرار البيانية

 .١٥٦-١٥٥، صم١٩٩١ -هـ ١٤١١



 

  مبىن الترشيح يف االستعارة

مطْلَقة، أو مجردة، أو : تنقسم االستعارة باعتبار اخلارج أو املالئم إىل ثالثة أقسام
  .)١(مرشحة

فأما املطلقة فهي اليت مل تقترن بصفة وال تفريع يالئمان املستعار له أو املستعار منه، 
  :)٢(ومنها قول الشاعر، ماأو تنـزع منه

  .عجِلَ القضيب وأبطأ الدعص    فرعاُء إنْ نهضت حلاجتها

  :)٣(وأما اردة فهي اليت قرنت مبا يالئم املستعار له كقول كُثَير

  غَلقَت لضحكته رقاب املالِ    غَمر الرداِء إذا تبسم ضاحكًا

الغمر الذي هو وصف املعروف ال الرداء، حيث استعار الرداء للمعروف، ووصفه ب
  .فنظر إىل املستعار له

  :)٤(وأما املرشحة فهي اليت قرنت مبا يالئم املستعار منه كقول الشاعر

  رويدك يا أخا عمرِو بنِ بكرِ    ينازِعنِي رِدائي عبد عمـرو

  ودونـك فاعتجر منه بِشطْرِ    يل الشطر الذي ملَكَت مييين

عار الرداء للسيف، مث وصفه باالعتجار وهو ما يشد على الرأس، فنظر إىل فإنه است

y7 {: املستعار منه، وعليه قوله تعاىل Í× ¯≈ s9'ρé& t⎦⎪ Ï%©!$# (#ãρu tI ô©$# s' s#≈ n=Ò9$# 3“ y‰ßγø9$$ Î/ $ yϑ sù Mpt ¿2u‘ 
                                 

 .وما بعدها ٥٠٦بغية اإليضاح ص: ينظر )١(
، واحلق أنه للشريف الرضـي،  ٩٢ص) علم البيان –البالغة العالية (نسبه الصعيدي أليب ذؤيب اهلذيل يف  )٢(

م، ١٩٩٤إحسـان عبـاس، دار صـادر، بـريوت،     . د: ديوان الشريف الرضي، صححه وقدم له: ظرين
١/٥٧٠. 

 .٢٩٥م، ص١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ديوان كُثَير عزة، شرح قدري مايو، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل،  )٣(
 .٢/١٥٠يف املعاهد بال نسبة  )٤(



 

öΝßγè? t≈ pgÏkB {)رة ومها من فإنه استعار االشتراء لالختيار، مث ذكر بعده الربح والتجا. )١

  .)٢(متعلِّقات االشتراء، فنظر إىل املستعار منه

ويف داللة الترشيح اللغوية ما يدل على وظيفته البالغية، فإنه يأيت مبعىن التربية والتهيئة 
  .)٣(للشيء

والترشيح أبلغ من التجريد؛ : "ويف موازنته بني التجريد والترشيح يقول اخلطيب
وهلذا كان مبناه على تناسي التشبيه، حىت إنه يوضع الكالم يف الشتماله على حتقيق املبالغة، 

  :)٤(علو املنـزلة وضعه يف علو املكان، كما قال أبو متام

  بأنَّ له حاجةً يف السماء    ويصعد حىت يظن اجلهولُ 

فلوال أن قصده أن يتناسى التشبيه، ويصمم على إنكاره، فيجعله صاعدا يف السماء 
  .)٥("كانية؛ ملا كان هلذا الكالم وجهمن حيث املسافة امل

                                 
عن هذه اآلية ما يدل على أنه أول من اهتـدى إىل الترشـيح   ، ويف حديث الزخمشري )١٦(سورة البقرة  )١(

إن قلت هب أن شراء الضاللة باهلدى وقع جمازا يف معىن االسـتدالل،  : "حيث يقول معقبا على هذه اآلية
قلت هذا من الصنعة البديعية اليت تبلغ باـاز  . فما معىن ذكر الربح والتجارة؟ كأن ثَم مبايعة على احلقيقة

رورة العليا، وهو أن تساق كلمة مساق ااز، مث تقفى بأشكال هلا وأخوات، إذا تالحقن مل تر كالمـا  الذ
البالغة القرآنيـة يف   و ١/١٠٨الكشاف : ، ينظر"أحسن منه ديباجة وأكثر ماء ورونقًا وهو ااز املرشح

، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعـة  حممد حممد أبو موسى. تفسري الزخمشري وأثرها يف الدراسات البالغية، د
 .٧٤-٧٣، البالغة االصطالحية ص٥٠٣ص م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الثانية، 

: الترشيح بذكر صفة حنوية تصف املستعار منـه، مثـل  : األوىل: تلتمس االستعارة املرشحة يف ثالث نواحٍ )٢(
  .حتدثت مشس يف القاعة مشرقة، مضيئة

  ...).ينازعين ردائي: (صف املستعار منه، ومثاله قول الشاعر السابقالترشيح بصفة معنوية ت: الناحية الثانية
علـم البيـان    –يف البالغة العربيـة  : ينظر. آية سورة البقرة السابقة: الترشيح بالتفريع، ومثاله: الناحية الثالثة

 .وما بعدها ١٣٧ص
بيه والتورية واملطابقـة وغـري   ، وال خيتص الترشيح باالستعارة بل يأيت يف التش١/٧١١لسان العرب : ينظر )٣(

، حفين حممد شرف، ضة مصر. د. هـ، ت٦٥٤بديع القرآن، ابن أيب األصبع املصري، ت : ذلك، ينظر
 .٢/١٣٣، معجم املصطلحات البالغية ٢٧١، حترير التحبري ص١٠٤ص

 .١/٤١٧شرح ديوانه  )٤(
 .٥٠٩-٥٠٨بغية اإليضاح ص )٥(



 

على كالم اخلطيب يف شأن ابتناء الترشيح على تناسي ) البغية(وقد علَّق صاحب 
أي على كمال تناسيه؛ ألن االستعارة كلها مبنية على تناسيه، ال الترشيح : "التشبيه، فقال

  .)١("وحده، ولو جعل الترشيح مبنيا على تناسي االستعارة لكان أوىل

إذاً فاخلطيب جيعل الترشيح مبنيا على تناسي التشبيه، ويرى الصعيدي أنه لو جعل 
الترشيح مبنيا على تناسي االستعارة لكان أوىل؛ ألن االستعارة كلها مبنية على تناسي 

  .التشبيه

علم  –البالغة العالية (وما يقوله الصعيدي هنا يعتمده يف دراسته للترشيح يف كتابه 
  .)٢()البيان

: وحديث اإلمام عبدالقاهر يف هذا كان حمل اهتمام البالغيني من بعده فقد قال
وبيان ذلك أم ... وهذا نوع آخر من التخيل، وهو يرجع إىل ما مضى من تناسي التشبيه"

يستعريون الصفة احملسوسة من صفات األشخاص لألوصاف املعقولة، مث تراهم كأم قد 
وأدركوها بأعينهم على حقيقتها، وكأن حديث االستعارة  وجدوا تلك الصفة بعينها،

ويصوغون الكالم صياغات ... والقياس مل جير منهم على بال، ومل يروه وال طيف خيال
  : )٣(تقضي بأن ال تشبيه هناك وال استعارة، ومثاله قوله

  نفْس أعز علي من نفِْسي    قَامت تظلِّلُين من الشمسِ

  شمس تظلِّلُين من الشمسِ    ن عجبٍقَامت تظلِّلين وم

فلوال أنه أنسى نفسه أن ههنا استعارة وجمازا من القول وعمل على دعوى مشس 
  .)٤("على احلقيقة، ملا كان هلذا التعجب معىن

                                 
 .٥٠٩-٥٠٨بغية اإليضاح ص )١(
 .١٢١ص: ينظر )٢(
 .٢/١١٣) املعاهد(، ويف ٣/٢٠٩) اليتيمة(تنسب البن العميد يف  )٣(
 ٣٠٣-٣٠٢أسرار البالغة ص )٤(



 

  :)١(ويف عكس مذهب التعجب ميثل بقول الشاعر

  قد زر أزاره على القَمرِ    ال تعجبوا من بِلَى غاللَته

فاملتكلم ينهاهم عن التعجب وغرضه أن يعلم أن ال شك يف أن املعاملة مع القمر 
  .)٢(نفِسه

مهتديا بكالم  –وكان أبو يعقوب السكاكي قد تكلم عن هذه املسألة حني قال 
ومبىن الترشيح على تناسي التشبيه، وصرف النفس عن تومهه، حىت ال : " -اإلمام عبدالقاهر 
ى علو القدر ومسو املنـزلة، بناَءك على العلو املكاين والسمو، كما فعل أبو تبايل أن تبين عل

  :متام إذ قال

  )٣("بأنَّ لَه حاجةً يف السماِء    ويصعد حىت يظن اجلهولُ 

أَو ما ترى هؤالء فيما فعلوا : "مث يردف السكاكي قائالً بعد إيراده أمثلة متنوعة
ء ظهورهم، وكيف نسوا حديث االستعارة كأنْ مل ختطر منهم كيف نبذوا أمر التشبيه ورا

  .)٤("على بال، وال رأوها وال طيف خيال

وكالم عبدالقاهر مث السكاكي؛ موافق لكالم اخلطيب يف أوله، وتلمح ضمنا موافقته 
: للصعيدي يف آخره، إما وإن مل يصرحا مبا صرح به الصعيدي ولكنه ال معىن لعبارة

  .ال معىن لذلك إالَّ تناسي االستعارة..." حديث االستعارةوكيف نسوا "

، حيث جعلوا الترشيح مبنيا على )٥(كما سار على خطا اخلطيب مجع من أهل العلم
تناسي التشبيه، ومل يقل أحد منهم مبا قال به الصعيدي خال حممد بن علي اجلرجاين فإنه قال 

                                 
 .٢/١٢٩منسوبة أليب احلسن بن طباطبا العلوي ) املعاهد(يف  )١(
 .٣٠٥أسرار البالغة ص: ينظر )٢(
 .٣٠٢، وينظر أسرار البالغة ص٣٨٥مفتاح العلوم ص )٣(
 .٣٨٧مفتاح العلوم ص )٤(
، ٣٩٥، التبيـان ص ٢٥٥، شرحها لطاشكربى زادة ص١٦٠، الفوائد الغياثية ص١٨٠املصباح ص: ينظر )٥(

، شرح املرشدي ٩٧، شرح عقود اجلمان للسيوطي ص٣٨٩، خالصة املعاين ص٢/١٥٣معاهد التنصيص 
 .١٥٥، حاشية خملوف ص١٢٤، حلية اللب املصون ص٢/٥٧



 

ستعارة؛ ولذلك هو أبلغ من مطلقتها وجمردا، ومبىن الترشيح على تناسي اال): "إشاراته(يف 
  .)١("فصفة الشيء إذا بولغ يف االستعارة رشحت

على كالم اخلطيب؛ بل تابعوه يف هذه املسألة، ولكنه حيسن  )٢(ومل يعترض الشراح
  .التوقف عند اثنني منهم ألمهية ما أورداه ومها اخللخايل، والدسوقي

عريون الوصف احملسوس للشيء املعقول، كأن ذلك إم يست: "يقول اخللخايل
الوصف ثابت لذلك الشيء يف احلقيقة، وكأن االستعارة مل توجد أصالً، كاستعارم العلو 
املكاين لزيادة الرجل على غريه يف الفضل، مث وضعهم الكالم وضع من يذكر علوا مكانيا، 

ان املراد مسو املنـزلة وارتفاعه يف ويصعد، أي املمدوح، وإن ك: كما فعل أبو متام إذ قال
مدارج الكمال، ومناهج الفضل واألفضال، ولكن ساق الكالم مساق من يذكر علوا 

  . )٣("إىل آخره) حىت يظن: (مكانيا، وهلذا قال

تفرد ا اخللخايل يف شرحه فال تكاد  )وكأن االستعارة مل توجد أصالً(وعبارة 
  .جتدها يف الشروح األخرى، وتلك العبارة هي اليت يرمي إليها الصعيدي ويقصدها

ما ذكره املصنف من بناء الترشيح على التناسي ال يقتضي أنه ال : "ويضيف الدسوقي
عليه أيضا، وإمنا خص يبىن على التناسي غريه، بل يبىن عليه غريه أيضا كاالستعارة فإا مبنية 

الترشيح بالذكر يف هذا البناء ملا فيه من شدة ظهور الداللة على التناسي، ولو قال املصنف 
  .)٤("أي كمال إظهار نسيانه كان واضحا: ومبناه على كمال تناسي التشبيه

ويف كالم الدسوقي ما يشري إىل تأثر الصعيدي به، واستفادته منه يف بعض ما قاله يف 
  .ستدراكها

                                 
 .٢٠٤ص )١(
، ٢/٢٩٠، األطـول  ٦٠٢، املطـول ص ٢/٢٩٠، عروس األفراح ٥٩٨ح صمفتاح تلخيص املفتا: ينظر )٢(

 .٣/٤٢٢، حاشية الدسوقي ٢/٣٤١، مواهب الفتاح ٢/٢٦٩جتريد التباين 
 .٣٠٢أسرار البالغة ص: ، وينظر٥٩٨مفتاح تلخيص املفتاح ص )٣(
 .٣/٤٢٢حاشية الدسوقي  )٤(



 

كان كالمهم يدور يف فلك عبدالقاهر فهم يبنونَ الترشيح  )١(حىت إذا جاء املعاصرون
على تناسي التشبيه، مث يعودون ذاكرين بأن حديث االستعارة كأنه مل يوجد أصالً، ومل جيرِ 
 على بال، إم مل يقولوا صراحة بأن الترشيح يبىن على تناسي االستعارة لكن كالمهم يدل

  .على ذلك ويشري إليه

يبالغون يف تناسي التشبيه الذي بنِيت االستعارة عليه، "إم : أبو موسى. يقول د
  :)٢(وذلك كما ترى يف قول املتنيب... ويضيفون إليه تناسيا آخر هو تناسي ااز نفسه

 تدملا ب ملَ ديارِهوح تركب    قرفيها املش وليس موسمنها الش  

فإنه ملا شبه القوم بالشموس، وتناسى هذا التشبيه، وادعى أم مشوس، مل يقف عند 
هذا احلد، وإمنا تناسى أنه استعار، وأنه يتكلم عن مشوس جمازية، وقد بالغ يف هذا اإليهام 

  .)٣("حىت أقنع نفسه به، وأزال من خاطره أن هناك جمازا

ح الذي هو ذكر مالئم املشبه به إمعان والترشي) : "املنهاج الواضح(ويقول صاحب 
يف هذا التناسي وغلو يف دعوى االحتاد وكأنْ ليس هناك استعارة، حىت إنك لتجد الشاعر أو 

  .)٤("الناثر ميعن يف إنكارها

  .)٥(ومع هذا فقد وجِد من املعاصرين من يتبع اخلطيب دومنا إضافة

يف  –من يقول مبا قال به الصعيدي فلم أجد أحدا من البالغيني سلفًا وخلفًا : وبعد
  .كما سبق) اإلشارات والتنبيهات(سوى صاحب  –صراحة ووضوح 

                                 
، ١٨٧طبانـه ص . ، علم البيان د١٨٨وسى صأمحد م. ، البالغة التطبيقية د١٩٥جواهر البالغة ص: ينظر )١(

 .٣٤٩، البالغة الصافية ص٤٤فن االستعارة ص
 .٢/٢٩شرح ديوانه  )٢(
 .٣٠٨التصوير البياين ص )٣(
)١/١١٧ )٤. 
 .٣١٤اجلريب ص. ، البالغة التطبيقية د١٨٨، اإلفصاح ص١١٣زهر الربيع ص: ينظر )٥(



 

هو اَألوىل باإلتباع؛ فيقال  –وإن قل سالكوه  –والذي يظهر أن مسلَك الصعيدي 
  :يف االستعارة املرشحة أا تناسي االستعارة، يقَوي هذا الرأي مجلة من األمور وهي كاآليت

  .إن االستعارة كلها فيها تناسي التشبيه، وليست املرشحة فقط - ١

تفسري البالغيني لألمثلة اليت ساقوها لالستعارة املرشحة يدل على إميام بتناسي  - ٢
 .االستعارة فيها

الترشيح ال خيتص باالستعارة بل يأيت يف التشبيه وغريه فاَألوىل أن يقال يف ترشيح  - ٣
 .)١( ترشيح التشبيه أنه تناسيهاالستعارة أنه تناسيها، ويف

 .إن يف ذلك متايزا لألساليب بإعطائها ما يالئمها من املصطلحات - ٤

إن األساليب البيانية درجات يف سلم البيان، بعضها فوق بعض حيث يأيت  - ٥
وهكذا تتجدد صور االستعارة على "التشبيه مث تناسيه، مث االستعارة مث تناسيها 

غَنت لنا ظبية فتتناسى التشبيه وتستعري : يهام، تقولهذا الدرب من التناسي واإل
فإذا قلت عجبت كيف تغين الظباء انتقل كالمك إىل مستوى آخر، ألنك هنا 

والوفاء حبق هذه الدرجات واملستويات يدعو إىل متييز " )٢(ممعن يف تناسي ااز
ل كل درجة منها مبا يناسبها من املصطلحات، ولعل يف هذا ما يشفع لقو

  .الصعيدي باألخذ والقبول

  

 

                                 
  :مثال ترشيح التشبيه قول العباس بن األحنف )١(

  فعز الفؤاد عزاًء مجيالً    الشمس مسكنها يف السماء هي
 .٢٩٨م، ص١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ديوانه، شرح أنطوان نعيم، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل، : ينظر

 .٣٠٩التصوير البياين ص )٢(



 

  جميء ااز املركب جمازا مرسالً

اللفظ املركب املستعمل فيما شبه مبعناه "إنه : يعرف اخلطيب ااز املركب بقوله
  .)١("األصلي تشبيه متثيل للمبالغة يف التشبيه

اك تنفخ يف غري أر: ما يقال ملن يعمل يف غري معمل: مث يسرد أمثلة على ذلك منها
فحم، وختط على املاء أي أنك يف فعلك هذا كمن يفعل ذلك، مث استعري اللفظ الدال على 

إن مثل هذا : املشبه به للمشبه على طريق االستعارة التصرحيية التمثيلية، مث يقول اخلطيب
ه كذلك يسمى التمثيل على سبيل االستعارة، وقد يسمى التمثيل مطلقًا، ومىت فشا استعمال"

  .)٢("سمي مثالً؛ ولذلك ال تغير األمثال

وكان اخلطيب قد تأثر باإلمام عبدالقاهر يف كالمه عن التمثيل، وتابعه يف أمثلته اليت 
  .)٣(ساقها

  

                                 
 .٥١٢بغية اإليضاح ص )١(
تعارة التمثيلية على االسـتعارة  ، وإذا كان الدرس البالغي قد سار على إطالق االس٥١٧-٥١٦السابق ص )٢(

  :قاصر لسببني"حممد شادي يرى أن هذا اإلطالق . املركبة؛ فإن أستاذنا د
أنه يضيق مفهوم االستعارة التمثيلية إذ حيصرها يف املركبات مع إمكان أن تقع يف املفردات كقوله : األول
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وهذا ما يفهم من جمموع  ...كان على هذا النحو من استعارة حمسوس ملعقول فهو جدير باسم التمثيل
  .كالم عبدالقاهر واستشهاده

أنَّ ما ذهبوا إليه يوسع االستعارة التمثيلية من جهة أخرى، إذ جيعلها تتناول كل املركبات احلسـية،  : الثاين
مع أن األنسب للتمثيل على حد االستعارة أن يكون لألشياء احملسوسة املستعارة للمعاين املعقولة سواء كان 

 .٣٤٧أساليب البيان والصورة القرآنية ص". يف جمال املفردات أم يف جمال املركباتهذا 
 .٣٨١، ااز يف اللغة والقرآن الكرمي ص٦٩-٦٨دالئل اإلعجاز ص: ينظر )٣(



 

لكن الشيخ الصعيدي مل يرتض حصر ااز املركب يف االستعارة فهو يرى أنه 
هذا يفيد أن ااز املركب ال يكون : "قيتعدى ذلك، يقول معلقًا على كالم اخلطيب الساب

يف ااز املرسل كما يكون يف االستعارة، واحلق أنه يكون يف املرسل أيضا؛ ومن ذلك 
  :)١(استعمال اخلرب يف اإلنشاء وبالعكس، والعالقة فيهما الضدية أو اللزوم؛ كقول الشاعر

  هالًَّ بجرعائك القَطْروال زاَل من    أَالَ يا اسلَمي يا داَر مي على البِلَى
  :)٢(وقول اآلخر

  )٣("كَفَى املرُء نبالً أنْ تعد معايِبه    ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلُّها
وااز املرسل قد يكون : "يقول الصعيدي) علم البيان –البالغة العالية (ويف 

تستعمل يف اإلنشاء، واجلمل اإلنشائية  وقد يكون مركبا كما يف اجلمل اخلربية اليت... مفردا
  :)٤(اليت تستعمل يف اخلرب، ومنه قول جعفر بن علْبة احلارثي

دعصم مع الركبِ اليمانني ايوه    ثَقوثْماين بِمكَّةَ موج بينج  
  :)٥(فهو خرب يراد به إنشاء التحسر والتحزن، ومنه قول النابغة الذبياين

بتسبِم ولستهلَماً ال تقٍ أَخ    ذَّبالرجالِ املُه أي ثععلى ش  
  .فإنه استفهام إنكاري يراد به النفي ال حقيقة االستفهام من طلب الفهم

إن ااز املرسل ال يكون إال مفردا، ومن يذهب إىل هذا جيعل حنو ذلك من : وقيل
  .)٦("ة جيوز فيها إرادة املعىن احلقيقيالكناية اآلتية ال من ااز املرسل، ويبعده أن الكناي

                                 
هـ ١٣٩٢عبدالقدوس أبو صاحل، مطبعة طربني، دمشق، . د:، شرح الباهلي، ت١/٥٥٩ديون ذي الرمة  )١(

 .م١٩٧٢ -
احلماسة املغربية، أبو العباس أمحد بن  ، و١/٤٥١ يزيد بن خالد املهليب، كما يف خزانة احلموي ينسب إىل )٢(

، م١٩٩١حممد رضوان الداية، دار الفكر املعاصر، بريوت، الطبعة األوىل،  :عبدالسالم اجلراوي التاديل، ت
٢/١٢٤٧. 

 .٥١٢بغية اإليضاح ص )٣(
 .١/١٢٠واملعاهد  ،١/٩البيت له كما يف ديوان احلماسة  )٤(
 .١٩ديوانه ص )٥(
 .٧٥ص )٦(



 

وعلى هذا فالصعيدي يرى أن ااز املرسل كما يكون مفردا يأيت مركبا كذلك عن 
  .طريق استعمال األساليب اخلربية يف اإلنشاء والعكس

: وقد تكلم أبو يعقوب السكاكي عن خروج االستفهام عن معناه األصلي فقال
"ا ما يتولد منها أمثال ما سبق من املعاين مبعونة قرائن األحوال واعلم أن هذه الكلمات كثري

  .)١("ما هذا؟ ومن هذا؟ رد االستخفاف والتحقري: فيقال

، )٢(ومن قبله كان اإلمام عبدالقاهر قد أشار إىل هذه املعاين املستفادة من االستفهام
  .على ما نص عليه الصعيديمل يقوال ومل ينصا  –عبدالقاهر والسكاكي  –ولكن العاملني 

حىت إذا جاء الشراح أخذت هذه املسألة طابعا آخر؛ فقد كان منهم من وافق 
  .)٤(، وكان منهم من خالفه)٣(اخلطيب يف معاجلته

وها هنا : "ويعد السعد أول من أثار هذا البحث حني قال معلقًا على كالم اخلطيب
وحتقيق ذلك أن . تعارة، فقد يكون غري استعارةحبث، وهو أن ااز املركب كما يكون اس

الواضع كما وضع املفردات ملعانيها حبسب الشخص، كذلك وضع املركبات ملعانيها 
زيد قائم موضوعة لإلخبار باإلثبات، : ، مثالً هيئة التركيب يف حنو)٥(التركيبية، حبسب النوع

ذلك لعالقة بني املعنيني فإن  فإذا استعمل ذلك املركب يف غري ما وضع له فالبد وأن يكون
كانت العالقة املشاة فاستعارة وإالَّ فغري استعارة، وهو كثري يف الكالم كاجلمل اخلربية اليت 

  :مل تستعمل يف اإلخبار كقوله

                                 
 .٣١٤-٣١٣مفتاح العلوم ص )١(
 .١١٤دالئل اإلعجاز ص: ينظر )٢(
 .٢/٢٩٢، عروس األفراح ٦٠١مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )٣(
 .٣/٤٣٣، حاشية الدسوقي ٢/٣٥٠، مواهب الفتاح ٦٠٤املطول ص: ينظر )٤(
: بأن يعني الواضع اللفظ املفرد للداللة على معناه، وحبسب النوعأي التشخيص والتعيني، : حبسب الشخص )٥(

قام زيد لكل فعـل أسـند   : وضعت اهليئة التركيبية يف حنو: أي من غري نظر إىل خصوص لفظ، كأن يقال
زيد قـائم لثبـوت   : لفاعل للداللة على ثبوت معىن الفعل لذلك الفاعل، ووضعت هيئة التركيب يف حنو

 .١٩٧البيومي ص. علم البيان د: ينظر. نهاملخربية للمخرب ع



 

دصعم مع الركبِ اليمانني البيت  هواي  

ز فإن املركب موضوع لإلخبار، والغرض منه إظهار احلزن والتحسر، فحصر اا
  .)١("املركب يف االستعارة، وتعريفه مبا ذكر عدول عن الصواب

كثريا ما تستعمل يف غري "إا : ومن قبل هذا قال السعد عن أدوات االستفهام
االستفهام مما يناسب املقام مبعونة القرائن، وحتقيق كيفية هذا ااز، وبيان أنه من أي نوع 

  .)٢("من أنواعه مما مل حيم أحد حوله

انت كلمات السعد هنا فاحتةَ بابِ اجلدل فقد ذكر السيد الشريف معلِّقًا على وك
بأنه مل حيم أحد حوله لصعوبة بيان عالقة ااز وكيفية املناسبة، وعن : عبارة السعد

االستفهام عن عدد دعائه إياه : "كم دعوتك؟ يقول السيد: االستبطاء املفهوم من قولك
الستكثاره عادة أو ادعاًء ألن القليل منه يكون معلوما، واستكثاره  يستلزم اجلهل به املستلزم

يستلزم االستبطاء كذلك أي عادة أو ادعاًء فاالستفهام عن عدد دعائه إياه يستلزم االستبطاء 
  .)٣("ذه الوسائط فاستعمل لفظه فيه

ط بني ومضى السيد على هذا املنوال يف توضيح ااز، جمهدا نفسه يف بيان الرواب
  .)٤(املعاين يف أمثلة متنوعة

وقد أورد العصام اعتراض السعد وأبدى جوابا عن كالم اخلطيب يذكر فيه أنه قد 
أن ما سوى االستعارة التمثيلية من اازات املركبة جمازات بالعرض، وليست جمازات : يقال

يث اموع فيما شبه ااز املركب اللفظ املستعمل من ح"باألصالة، وانتهى إىل القول بأن 
  .)٥("مبعناه األصلي، وال شيء مما ليس عالقته عالقة التشبيه كذلك

                                 
 .٦٠٥املطول ص )١(
 .٤١٩املطول ص: ينظر )٢(
 .٢٣٥حاشية السيد على املطول ص )٣(
 .٣٦٤البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري ص: ينظر )٤(
 .٢٩٦-٢/٢٩٥األطول  )٥(



 

والدسوقي ز بأنه  )١(وقد وافق املغريبيف طرحه هلذه املسألة، لكن املغريب متي السعد
أول من مسى مثل هذه األساليب جمازا مرسالً مركبا، وقد رفض املغريب جعل هذه األساليب 

إن اللفظ الذي يراد به الالزم مع صحة إرادة امللزوم كناية، وإذا : "ن الكناية حيث يقولم
  .)٢("عرضت لذلك اللفظ قرينة مانعة عن إرادة األصل كان جمازا متفرعا عن الكناية

بأن حصر ااز املركب يف االستعارة عدول عن : ويف تعليقه على قول السعد
نه إمنا يكون عدوالً عنه لو وجِد شاهد من كالم البلغاء إ: "الصواب؛ يقول عبداحلكيم

للمجاز املركب سوى االستعارة وما ذكر من املثل وغريه من خالف مقتضى الظاهر، وهو 
فلم ال جيوز أن تكون كنايات مستعملة فيما وضعت له ... قد يكون كناية وقد يكون جمازا

  .)٣("لينتقل إىل لوازمها
: ن برأيه حول جميء ااز املرسل مركبا، ففي قوله تعاىلوشارك بعض املفسري

}(#þθ ßϑ n=ôã$# uρ χr& ©!$# ãΑθ çt s† š⎥÷⎫t/ Ï™öyϑ ø9$# ⎯ Ïµ Î7 ù=s%uρ {)عد يف أن : "يقول األلوسي )٤ال ب
يكون من باب ااز املرسل املركب؛ الستعماله يف الزم معناه، وهو القرب، بل ادعى أنه 

  .)٥("عىن هو املروي عن احلسن وقتادةاألنسب، وإرادة هذا امل
واختلف املعاصرون فيما اختلف فيه سابقوهم، فمنهم من أعرض عن احلديث يف 
هذه املسألة وهم ذا اإلعراض يوافقون اخلطيب يف حصر ااز املركب يف االستعارة كما 

  .)٦(يوحي به هذا املنهج
نوعني؛ االستعارة التمثيلية  وسار األكثرون على منهج الصعيدي حني جعلوا املركب

  .)٧(وااز املرسل املركب

                                 
 .٣/٤٣٣، حاشية الدسوقي ٢/٣٥٠مواهب الفتاح : ينظر )١(
 .٢/٣٥٢مواهب الفتاح  )٢(
 .٤/١٨٦حاشية عبداحلكيم  )٣(
 ).٢٤(سورة األنفال  )٤(
 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، العالمة شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي، )٥(

 .٩/١٩١، درا إحياء التراث العريب، بريوت هـ،١٢٧٠ت
 .علم أساليب البياناإلفصاح، البيان يف ضوء األساليب العربية، : ينظر )٦(
ـ  ١٢٣-١٢٢، زهر الربيع ص٥/١٠٧اإليضاح بشرح خفاجي : ينظر )٧( ، ٢٦٦-٢٦٥ة ص، علـوم البالغ

 .٢٤٠، نظرات يف البيان ص١٩٥وما بعدها، جواهر البالغة ص ٣٥٢البالغة الصافية ص



 

  : ااز املرسل املركب يتحقق يف صورتني: "اجلريب. يقول د

يف املركبات اخلربية املستعملة يف اإلنشاء ألغراض بالغية، كاملديح، : الصورة األوىل
لزم من األخبار والفخر، والتحسر، والعتاب وغري ذلك من األغراض لعالقة الالزمية، إذ ي

  ..التحسر والفخر

يف املركبات اإلنشائية املستعملة يف اخلرب، لعالقة السببية؛ ألن إنشاء : الصورة الثانية
املتكلم للعبارة سبب إلخباره مبا تتضمنه العبارة ألغراض بالغية كالتسوية بني الفعل 

  .)١("وعدمه

. يدي وأصحابه، يقول دويف اجلانب اآلخر يرى بعض املعاصرين ما خيالف الصع
قد فهمت من السياق وقرائن األحوال، فهي من ... أرى أن املعاين املشار إليها"فيود 

مستتبعات التراكيب، ولذا ال أجد داعيا للقول بااز املرسل املركب، وأرى أن يقصر ااز 
  .)٢("يف التركيب على االستعارة التمثيلية

يفتح الباب لتحقيق وجه فهم هذا "أن هذا اخلالف حممود توفيق . ويرى أستاذنا د
املعىن يف سياقه من هذا التركيب، أَهو الداللة بسبب اختصاص وضرب من املالبسة بينهما، 

مبعناها العام، فيكون من ااز املرسل أم اإلفادة " الداللة اللزومية"وهو ما ميكن إطالق 
يل ااز؛ ألن اإلفادة ال تدخل يف باب ااز؛ املعروفة مبستتبعات التراكيب، فال يكون من قب

  .)٣("ألنه مقصور على باب الداللة غري شامل ملا يعرف باإلفادة السياقية

ما يزال القول يف القضية حمل نظر جيب أن يؤسس على "توفيق إىل أنه . وانتهى د
بيان الوحي وبيان : ياينالتفكري البالغي، والواقع الب: استقصاء يف مجع املادة العلمية يف بابني

  .)٤("اإلبداع

                                 
 .٣٣٠-٣٢٩البالغة التطبيقية ص )١(
 .١٩٨البيومي ص. علم البيان د: ، وينظر٢٣٠علم البيان ص )٢(
 .٣٣-٣٢من قضايا أسلوب ااز املرسل ص )٣(
 .٣٣املرجع السابق ص )٤(



 

  .حممود محدان. أيب موسى ود. وخنتم آراء املعاصرين برأي د

: أبو موسى فقد قال بعد حديثه عن أداء املعاين املختلفة بطريق االستفهام. فأما د
نا ألن) املعاين اازية( ليس من احملقق عندنا أن نطلق على هذه الصور هذه التسمية الشائعة "

  .)١("مل نطمئن إىل أا يف هذه املعاين جماز لبقاء االستفهام قويا وراء كل معىن من هذه املعاين

وقد فكرت فيما قال هؤالء املدققون فلم أجد يف نفسي : "ويقول يف موضع آخر
اقتناعا به، وال قبوالً له، واحسب أم أنفسهم غري مقتنعني به، وال متقبلني له، وقد ذكر 

مة عبداحلكيم وجوها من االحتماالت قد يكون أحدها أقرب من غريه أو أقل إغرابا العالَّ
إنه قد يراد منها تلك املعاين بطريق الكناية، وقد تراد بطريق أا من : "منها، قال عبداحلكيم

وهذا التردد دليلٌ على غموض وجه هذه الداللة " مستتبعات التراكيب كما تراد بطريق ااز
عدم اقتناعه بواحدة منها، وإن كان أَوالها اعتبار أا من مستتبعات التراكيب، وإن  وعلى

  .)٢("كان القول به ال يسلم من ورود اعتراض عليه

محدان فيؤكد على كون هذه األساليب من الكناية أو من مستتبعات . أما د
  .واع اإلنشاء كلهاالتراكيب، وال خيصص ذلك باالستفهام، بل يشري إىل أنه أمر مرتبط بأن

  :ويقرر يف هذه املسألة مجلة من األمور وهي كاآليت

أن الدليل على جمازية أساليب اإلنشاء غري قاطع يشهد بذلك اختالف البالغيني،  - ١
  .نتيجة لغموض طريق الداللة

يبقى معىن االستفهام مصاحبا للمعاين اليت قيل أا جمازية، وااز يقتضي جترد  - ٢
 .األصلي إىل معناه اجلديد اللفظ من معناه

إن اَألوىل جعل هذه األساليب من الكناية أو مستتبعات التراكيب، وهذا يشمل  - ٣
 .أنواع اإلنشاء كلها
                                 

حممد حممد أبو موسى، مكتبة وهبـه، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة،     . دالالت التراكيب دراسة بالغية، د )١(
 .٢١٦ص م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨

 .٣٦٥البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري ص )٢(



 

أن يف هذا ما يدعو لقبول القول بأن قرينة ااز املرسل ال تكون إال لفظية، ال  - ٤
  .)١(حالية

خذه على اخلطيب، مقتديا وبناًء على هذا فإنه ال يقَبل استدراك الصعيدي الذي أ
  .ببعض الشراح كالسعد واملغريب

إن مثل هذه األساليب إمنا هي من الكناية أو من مستتبعات : وإن اَألقرب أن يقال
  .التراكيب يشمل ذلك استعمال اإلنشاء يف أغراض اخلرب والعكس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                 
 .٢٦٢-٢٦١ص العالقات والقرائن: ينظر )١(



 

  الفرق بني االستعارة التخييلية والترشيح

ما صرح : االستعارة إىل تصرحيية، ومكنية، ويعرفون التصرحيية بأا يقسم البالغيون

≈ë=≈tGÅ2 çµ {: فيها بلفظ املشبه به كقوله تعاىل oΨ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ s9Î) yl Ì÷‚çGÏ9 }¨$̈Ζ9$# z⎯ ÏΒ 
ÏM≈ yϑè=—à9$# ’n<Î) Í‘θ–Ψ9$# {)فقد استعريت الظلمات للكفر، والنور لإلميان )١.  

فريى اجلمهور أن املكنية  )٢(ها التخييلية فهي حمل خالف البالغينيوأما املكنية وتتبع

هي لفظ املشبه به املستعار يف النفس للمشبه واحملذوف املدلول عليه بشيء من لوازمه، وأن 

التخييلية هي إثبات الزم املشبه به للمشبه، فيقال يف إجراء االستعارتني يف قول أيب ذؤيب 

  :)٣(اهلذيل

  أَلْفَيت كلَّ تميمة ال تنفَع    يةُ أَنشبت أَظْفَارهاوإذا املَنِ

 تهببالسبع جبامع االغتيال يف كلٍّ، مث تناسى التشبيه وادعى دخول املشبه ) املنية(ش

يف جنس املشبه به، مث قدر يف النفس حذف املشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو 

ستعارة املكنية، مث أثبت األظفار للمنية على سبيل االستعارة على سبيل اال) األظفار(

  .التخييلية

أما القزويين فريى أن االستعارة املكنية هي التشبيه املضمر يف النفس، املدلول عليه 

بإثبات الزم املشبه به للمشبه، من غري أن يكون للمشبه أمر ثابت حسا أو عقالً، مث استعري 

بالسبع ) املنية(شبه الشاعر يف نفسه : فيقال يف البيت السابق. طلق عليهله الزم املشبه به وأ

مث تناسى التشبيه، وادعى أن املشبه فرد من أفراد املشبه به، مث أثبت الزم املشبه به وهو 

                                 
 ).١(سورة إبراهيم  )١(
 .وما بعدها ١٤٩أبو العطا ص. وما بعدها، علم البيان د ١٨٧فيودص. علم البيان د: ينظر )٢(
 .٣م، ص١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥ديوان اهلذليني، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  )٣(



 

شيء حمقق حسا أو عقالً، استعري له لفظ ) املنية(للمشبه، وليس للمشبه وهو ) األظفار(

  .)١(األظفار

كي فريى أن االستعارة املكنية هي لفظ املشبه املستعمل يف املشبه به بادعاء أما السكا
بالسبع مث ) املنية(شبهت : ، فيقال يف البيت السابق)٢(أن املشبه به عني املشبه أي من جنسه

متعارف وهو : تناسى التشبيه وادعى أن املنية فرد من أفراد السبع وأن السبع صار نوعني
وغري متعارف وهو املوت الذي أدعيت له السبعية، مث استعري اسم املشبه  احليوان املعروف،

، وأريد به )املنية(وهو املوت الذي أدعيت له السبعية فصح ذا أنه قد أطلق اسم املشبه وهو 
وأما التخييلية فريى أبو . املشبه به وهو السبع فهي من قبيل ااز اللغوي كما عند اجلمهور

ا ما كان معناها صورة ومهية ال حتقق هلا حسا أو عقالً، كاألظفار يف يعقوب السكاكي أ
البيت فإنه كما شبه املنية بالسبع يف االغتيال أخذ الوهم يف تصويرها بصورة ومهية، فاخترع 

  .هلا صورة األظفار مث أطلق عليها لفظ أظفار السبع

يف درس ااز، ومنها وكان اخلطيب قد عقد فصالً ضمنه اعتراضاته على السكاكي 
اعتراضه عليه يف تعريف التخييلية وذكر أن يف تعريف السكاكي تعسف وأنه يفضي إىل 

  .)٣(جعل الترشيح ضربا من التخييلية

                                 
  .وما بعدها ٥١٩بغية اإليضاح ص: ينظر )١(

زم التخييلية واملكنية، وذكر أن ذلك باالتفاق، ورده الصـعيدي بـأن دعـوى    ويرى اخلطيب كذلك تال
بغيـة  : ينظـر . االتفاق باطلة، واألمر كما قال الصعيدي فإن الزخمشري والسكاكي ال يريان هذا التالزم

 .٢٤١، العالقات والقرائن ص٤٠١، مفتاح العلوم ص١/١٤٨، الكشاف ٥٣١اإليضاح ص
  .٣٧٨لوم صمفتاح الع: ينظر )٢(

يف اعتراضاته على السكاكي يذكر اخلطيب أن السكاكي عرف املكنية بأن يكون املذكور من طريف التشبيه 
هو املشبه، وذكر الصعيدي أن كالم اخلطيب فيه تساهل؛ ألن املكنية عند السكاكي هي لفـظ املشـبه ال   

 .٥٢٩بغية اإليضاح ص: ينظر. كونه هو املذكور من طريف التشبيه
≈̄×y7Í {: يعرف البالغيون الترشيح يف االستعارة بأنه ذكر ما يالئم املستعار منه ومنه قوله تعاىل )٣( s9'ρ é& t⎦⎪ Ï%©!$# (#ãρ u tI ô© $# 

s's#≈ n=Ò9$# 3“ y‰ ßγ ø9$$Î/ $yϑ sù Mpt ¿2u‘ öΝ ßγ è?t≈ pgÏkB {  الربح والتجارة ). ١٦(البقرة رحيث استعري االشتراء لالختيار، مث ذُك
 .٥٠٨بغية اإليضاح ص: ينظر. متعلقات املستعار منه وهو االشتراء ومها من



 

يلزمه أن يقول مبثل "إنه : يقول اخلطيب معلقًا على تعريف السكاكي للتخييلية
؛ ألن كل واحد من التخييلية يف ترشيح االستعارة –أعين بإثبات صورة متوهمة   -ذلك

والترشيح فيه إثبات بعض لوازم املشبه به املختصة به للمشبه، غري أن التعبري عن املشبه يف 
التخييلية بلفظه املوضوع له، ويف الترشيح بغري لفظه، وهذا ال يفيد فرقًا، والقول ذا يقتضي 

  .)١("أن يكون الترشيح ضربا من التخييلية، وليس كذلك

ألن التخييل خاص باملكنية، : "وقد علَّق الصعيدي على اعتراض اخلطيب قائالً
وميكن أن جياب عن هذا بأن الترشيح للمبالغة يف . والترشيح خاص بالتصرحيية وااز املرسل

االستعارة، والتخييل حلصوهلا، وال شك أن ما يقوي الشيء احلاصل جيدر به أن يسمى 
ا، وأن ما ال تإن الترشيح : وقد قيل. علم االستعارة إالَّ به جيدر به أن يسمى استعارةترشيح

فاالفتراس ترشيح يف هذه " أظفار املنية نشبت بفالن فافترسته: "يأيت يف املكنية أيضا، كقولك
  .)٢("االستعارة وهي مكنية ال تصرحيية

  :واستدراك الصعيدي هنا يدور حول أمرين

عتراض اخلطيب بالقول أن الترشيح للمبالغة يف أنه ميكن الرد على ا: أوهلما
االستعارة، والتخييل حلصول االستعارة فما يقوي االستعارة جيدر أن يسمى ترشيحا، وما ال 

  .حتصل إال به جيدر تسميته استعارة، وهنا يفترق الترشيح والتخييل

أظفار املنِية : الهأن الترشيح قد يأيت يف املكنية كمجيئه يف التصرحيية، ومث: وآخرمها
  .نشبت بفالن فافترسته

علم  –البالغة العالية (وكان الصعيدي قد أورد مثاالً لترشيح االستعارة املكنية يف 
  :)٤(وهو قول أيب العتاهية )٣()البيان

                                 
 .٥٢٧بغية اإليضاح ص )١(
 .املرجع السابق نفس الصفحة )٢(
 .١٢٠ص )٣(
 ٣٣١ديوان أيب العتاهية ص )٤(



 

  إلــيه تجرر أَذْيالَها    أَتته اخلـالفةُ منقَـادةً

إالَّ لَه لُحصت كفلم ت    إالَّ لَها ومل يك لُحصي  

أتته اخلالفة؛ استعارة مكنية، وقرينتها نسبةُ اإلتيان إليها، أما نسبة االنقياد : ففي قوله
  .وجترير األذيال فهو ترشيح هلا

وقد تناول الشراح كالم اخلطيب وأجابوا عن اعتراضه، وأول ما يقابلنا يف ذلك 
ويقتضي أن يكون الترشيح  –اخلطيب يعين  –قوله "رأي اخلطييب اخللخايل حيث يقول 

ختييلية للزوم مثل ما ذكر فيه؛ ممنوع؛ ألن إثبات الالزم يف التخييلية حلصول نفس االستعارة، 
ويف الترشيح للمبالغة يف االستعارة، وترشيحها والتتميم ال لنفس االستعارة، وبني املعنيني 

  .)١("ن األول ميتنع التعبري عن املشبهبعد بعيد، فاألول بدون الثاين ال ميتنع، والثاين بدو

والظاهر مع اخلطييب؛ ألن ما يقوي : "واستظهر البهاُء السبكي رأي اخللخايل فقال
الشيء احلاصل هو اجلدير باسم الترشيح، وما ال تعلم االستعارة إال به هو اجلدير باسم 

  .)٢("االستعارة

  .البهاء يف استدراكه هنا وذا يتبني أن الصعيدي كان متأثرا باخللخايل مث

: ويشارك السعد بالرد على اخلطيب، ويضيف إىل كالم من سبقه جوابا آخر فيقول
وحاصل اعتراض املصنف مطالبته بالفرق بني التخييلية والترشيح وجوابه أن األمر الذي هو "

ااز وجعلناه عبارة  من خواص املشبه به ملا قُرِنَ يف التخييلية باملشبه كاملنية مثالً، محلناه على
عن أمر متوهم ميكن إثباته للمشبه، ويف الترشيح ملا قرن بلفظ املشبه به مل حيتج إىل ذلك؛ 

فاملشبه ... رأيت أسدا يفترس أقرانه: ألنه جعل املشبه به هو هذا املعىن مع لوازمه، فإذا قلنا
ا جماز عن الصورة الومهية، خبالف أظفار املنية فإ... هو األسد املوصوف باالفتراس احلقيقي

  .)٣("ليصح إضافتها إىل املنية

                                 
 .٦١٦مفتاح تلخيص املفتاح ص )١(
 .٢/٣٠٤عروس األفراح  )٢(
اإليضاح بشرح : ينظر. جوابا عن اعتراض اخلطيب خفاجي. ، وكالم السعد هنا اختاره د٦٢٠املطول ص )٣(

 .٥/١٤٢خفاجي . د



 

وأما قضية الترشيح فأمر ظاهر؛ ألن إثبات الزم : "ويقول شارح الفوائد الغياثية

املشبه به يف التخييل لتحصيل االستعارة، ويف الترشيح لتأكيد املبالغة الواقعة فيها وبني 

  .)١("األمرين بون بعيد

واجلواب عندي عن اعتراض : "حلكيم بني التخييل والترشيح فيقولويفرق عبدا

أن املقصود من الترشيح تربية االستعارة بعد متامها بالقرينة  -رمحه اهللا تعاىل  -املصنف 

وذلك إمنا حيصل باحلمل على املعىن احلقيقي، خبالف االستعارة التخييلية فإا مقصودة 

  .)٢("بد من أن يراد ا الصورة الومهيةبنفسها وإن كانت تابعة للمكنية فال

إن الترشيح قُصد به التقوية بعدما متَّ ااز : "ويفسر الشربيين كالم عبداحلكيم قائالً

فحينئذ ال يكون فيه تجوز ... قبله وال غرض فيه إال التربية وهي إمنا حتصل باملعىن احلقيقي

  .)٣("خبالف التخييلية فإا يف نفسها جماز

أن الترشيح ال خيتص بالتصرحيية بل يكون يف املكنية كذلك  )٤(ويؤكد الدسوقي

  .أنشبت املنية أظفارها بفالن وهلا لبد وزئري: وميثل هلا بقوهلم

  .وهكذا رد الشراح كالم اخلطيب مفرقني بني التخييلية والترشيح

ة وساقوا ذلك أمثلة فقد أكد مجع منهم جميء املكنية مرشح )٥(وأما املعاصرون

  :)٦(متنوعة، ومن أمثلتهم يف ترشيح املكنية قول لبيد

                                 
 .٢٤٧شرح الفوائد الغياثية ص )١(
 .٤/٢٢١حاشية عبداحلكيم  )٢(
 .املصدر السابق نفس الصفحة )٣(
 .٣/٤٤٤حاشية الدسوقي : ينظر )٤(
 الدراسات البالغيـة  ، علم البيان يف٢١٨أمحد موسى ص. ، البالغة التطبيقية د١١٩زهر الربيع ص: ينظر )٥(

 .٢١٧، نظرات يف البيان ص١٩٠البيومي ص. ، علم البيان د٢٤٦ص
هـ ١٤١٧عمر فاروق الطباع، دار األرقم، بريوت، ط األوىل، . د: ديوان لبيد بن ربيعة العامري، شرحه )٦(

 .١٤٦م، ص١٩٩٧ -



 

  إنَّ املنايا ال تطيش سهامها    صادفْن منها غرةً فَأَصبنها

ال (، وقوله )ضمري املنايا(للمشبه ) السهام(فقد شبه املنايا بإنسان، وأثبت الزمه 
  .شبه به وهو أمر زائد على قرينة املكنيةترشيح ألن عدم الطيش من مالئمات امل) تطيش

  :)١(ومن ذلك قول العتيب

  فلسانُ حايل بالشكَاية أَنطَق  ولَئن نطَقْت بشكرِ برك مفْصحا

ترشيح لالستعارة املكنية ) أنطق(فإنَّ إثبات اللسان للحال قرينة للمكنية، وكلمة 
  .وهو من مالئمات املشبه به وهو اإلنسان

وبناًء على ما سبق من كالم الشراح والبالغيني وما أوردوه من أجوبة على اعتراض 
  :اخلطيب ميكن القول مبا يأيت

إن اجلواب الذي أورده الشراح وأخذ يتنامى يف شروحهم ابتداًء من اخللخايل  - ١
وانتهاًء بالدسوقي إمنا هو جواب قوي يدفع كالم اخلطيب ويؤكد رأي 

  .الصعيدي

 .)٢(لك الردود من الشراح الفرق بني التخييلية والترشيحأظهرت ت - ٢

أكَّد مجع من البالغيني جميء املكنية مرشحةً وساقوا ذلك يف أمثلة تؤكد  - ٣
 .مذهبهم

تأثر الصعيدي برأي اخللخايل والبهاء السبكي يف استدراكه على اخلطيب يف هذه  - ٤
  .املسألة

  

 

                                 
 .٥٢٢، بغية اإليضاح ص٤/٤٦٦يتيمة الدهر : ينظر )١(
أمحد عبداجلواد عكاشة، جامعة : يب على السكاكي، رسالة ماجستري غري مطبوعة، إعدادمآخذ اخلط: ينظر )٢(

 .٢٧٧م، ص١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨األزهر، 
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  .اب الكناية والموازنةاالستدراكات في ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

אא 
االستدراكات من أول الباب إلى نهاية أقسام 

  الكناية
  :وفيه ثالث مسائل وهي

ا املوصوف: א التعبري عن القسم األول من الكناية وهو املطلوب.  

ا املوصوف: א شرط الكناية املطلوب.  

طويل جناده(اية يف الفرق بني منط الكن: א (و)طويل النجاد.(  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  القسم األول من الكناية وهو املطلوب ا املوصوفالتعبري عن 
وهي أن يكون املطلوب ا إما غري  :قسم اخلطيب القزويين الكناية إىل ثالثة أقسام

بالقسم األول وهو  فصل القول يف األقسام الثالثة مبتدئًا مث.صفة وال نسبة، أو صفة، أو نسبة
  .)١(ما عبر عنه بغري صفة وال نسبة

أي وال : "فقال عن هذا القسم ،هذا التعبري رآه الشيخ الصعيدي عدوالً عن األحسن
وىل املطلوب ا املوصوف اُأل: نسبة صفة ملوصوف بأن يكون املطلوب ا موصوفًا ولو قال

  .)٢("لكان أحسن
حىت إذا  ،وهو الكناية عن صفة ،النوع األول لقد عرف البالغيون قبل عبدالقاهر

وتكلم عنه يف دالئل اإلعجاز  ،وهو الكناية عن نسبة ،جاء عبدالقاهر تنبه إىل النوع الثاين
  .)٣()إثبات الصفة(ومساه 

 ،وهو الكناية عن املوصوف ،وكان جار اهللا الزخمشري أول من تنبه إىل النوع الثالث

≈çµ { :فقد علَّق على قوله تعاىل ،يات القرآنيةوأجرى تطبيقاته على اآل oΨ ù=yϑymuρ 4’n?tã ÏN# sŒ 
8y≡uθø9r& 9ß  ßŠuρ {)أراد السفينة، وهي من الصفات اليت تقوم مقام املوصوفات : "فقال )٤

  .)٥("فتنوب مناا وتؤدي مؤداها
متها واكتفى الزخمشري بالتطبيق يف أمثلة الكناية عن موصوف وبيان ما تكىن عنه وقي

  .)٦(ألنه كان معنيا بالتطبيق ؛يف التعبري البياين دون أن يذكر مصطلحها البالغي أو تعريفها

                                 
 .٥٤٠بغية اإليضاح ص: ينظر )١(
 .املرجع السابق نفس الصفحة )٢(
ن، مطابع حممود شاكر القطا. الكناية مفهومها وقيمتها البالغية، د: ، وينظر٣٠٦دالئل اإلعجاز ص: ينظر )٣(

 .١٢٤م، ص١٩٩٣األهرام، مصر، 
 ).١٣: (سورة القمر )٤(
 .١٣٨الكناية مفهومها وقيمتها البالغية ص: ، وينظر٤/٤٣٥الكشاف  )٥(
 .١٣٩الكناية مفهومها وقيمتها البالغية ص: ينظر )٦(



 

خص مفتاح السكاكي فينبغي الوقوف أمام تقسيمات أيب وإذا كان اخلطيب يل
طلب : املطلوب بالكناية ال خيرج عن أقسام ثالثة أحدها" ):املفتاح(يعقوب فإنه قال يف 
وممن . )١("باملوصوف ،ختصيص الصفة: وثالثها ،طلب نفس الصفة: نيهانفس املوصوف، وثا

  .)٢()فوائده(والعضد اإلجيي يف  )مصباحه(أخذ ذا التقسيم ابن الناظم يف 

غري صفة وال (إىل ) املوصوف(وهنا يتوجه سؤال مهم وهو ملاذا عدل اخلطيب عن 
وهل  ؟،اكي وأتباعه أخصرأن ما أثبته السك عوم ،مع أنه يشرح ويلخص للسكاكي) نسبة

  .؟كان هذا العدول ملانع ظهر للخطيب فرأى أن اخلري فيما قال

هو ) غري صفة وال نسبة(يبينون أن مراد اخلطيب بقوله  )٣(لقد مضى شراح التلخيص
 ،كما قال الصعيدي ،املوصوف، ومل يقل أحد منهم أن األحسن لو قال كناية عن موصوف

املطلوب ا املوصوف  ىلواَأل :لو قال املصنف: ")حاشيته(ل يف فإنه قا ؛حاشا الدسوقي
ويف بعض احلواشي مل : "مث حاول أن جييب عن اخلطيب يف عدوله فقال )٤("لكان أحسن

مع أنه أخصر ألجل أن يشمل ما إذا كان املكىن  )املفتاح(يقل املطلوب املوصوف كما يف 
احلاصل أن املراد بقوله غري صفة وال نسبة ف ،عنه غري املوصوف وغري الصفة وغري النسبة

øŠs9 ⎯Ïµ§{ {كما يف قوله تعاىل  ؛املوصوف وغري الثالثة Î=÷W Ïϑx. Ö™ ï† x« {)فإن املكىن  )٥
  .)٦("عنه نفي املثل وهو ليس مبوصوف لنفي مثل املثل فالبد من إدخاله

øŠs9 ⎯Ïµ§{ { :فإن اخلطيب جعل قوله تعاىل ؛وال يستقيم هذا اجلواب Î=÷W Ïϑx. 
Ö™ ï†x« { ا الزخمشري يف ذلك٧(من أمثلة الكناية عن نسبة متبع(.  

                                 
 .٤٠٣ص: مفتاح العلوم )١(
 .١٦٢، الفوائد الغياثية ص١٨٥املصباح ص: ينظر )٢(
 .٢/٤٤٩، مواهب الفتاح ٢/٣٤٦: األطول ٦٣٢، املطول ص٢/٣١٦األفراح  عروس: ينظر )٣(
 .٣/٥٣٤حاشية الدسوقي  )٤(
 ).١١(سورة الشورى  )٥(
 .املصدر السابق نفس الصفحة )٦(
قالوا مثلك ال يبخل فنفوا البخل عن مثله وهم يريـدون  "وعبارة الزخمشري  ٥٤٨بغية اإليضاح ص: ينظر )٧(

النبأ العظـيم  : ، وينظر٤/٢١٧الكشاف : ينظر" بالغة يف ذلك فسلكوا طريق الكنايةاته قصدوا املنفيه عن ذ
، ١٣٢م، ص١٩٨٨حممد عبداهللا دراز، دار القلم، الكويت، الطبعة الثالثـة،  . نظرات جديدة يف القرآن، د

مكتبـة  حممود موسى محدان، . مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني يف ضوء النظر البالغي، د
 .وما بعدها ٢٥٨ص م،٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢وهبة، القاهرة، الطبعة األوىل، 



 

ومل يكن شراح التلخيص وحدهم الذين يعبرون عن هذا القسم باملوصوف دون 
  .)١(بل سار على هذا املنهج مجهور البالغيني ،تعليل لعبارة اخلطيب

  .هناوافق الصعيدي يف استدراكه  )٢(على أن بعض الدارسني املعاصرين
وقد ذكر أستاذنا الدكتور حممد أبو موسى أن اخلطيب كان حذرا يف التعبري عن هذا 
القسم فقد حتاشى أن يطلق على هذا القسم الكناية عن موصوف مث أورد الدكتور كالم 

وليس ذلك بشيء ألنه من الكناية عن نسبة ونفي املثل : "الدسوقي السابق وعلَّق عليه قائالً
  .)٣("وقد رأينا الزخمشري واخلطيب وغريهم يذكرون ذلك ليس إال نسبة

وما دام أن اخلطيب جعل هذه اآلية من الكناية عن النسبة فما مصدر هذا احلذر 
  .الذي أشار إليه أستاذنا؟

أهل املنطق الذي  قد غَلَبه تكلُّفاخلطيب يف معاجلته ألقسام الكناية  أنالذي يبدو 
ذلك أننا نقرأ له يف القسم األول استسالمه ألمثلة  داشتهرت به مدرسة السكاكي، شاه

كناية عن زيد وال يسلَّم له بذلك حيث ال ترابط ) املضياف(املصنوعة فإنه جعل  )٤()املفتاح(
بني زيد واملضياف جيعل السامع ما أن يسمع الصفة حىت يستحضر املوصوف، ولو أنه متثَّل 

  .كناية عن املوت" )٥(ذم اللذاتاذكروا ها: "-صلى اهللا عليه وسلم-بقوله 

                                 
، شـرح  ١٣١، حلية اللـب املصـون ص  ١٠١، شرح عقود اجلمان للسيوطي ص٤٠٦التبيان ص: ينظر )١(

، ٢١١، اإلفصـاح ص ٢٤٥أمحد موسى ص. ة د، البالغة التطبيقي٣٩٥، خالصة املعاين ص٢/٧٠املرشدي 
عها يف الشعر اجلاهلي، حممد احلسن علي األمني أمحد، مكتبة الفيصلية، مكة املكرمة، الكناية أساليبها ومواق

أمحـد  . ، الكناية يف لسان العرب البن منظور دراسة بالغيـة حتليليـة، د  ٦١م، ص١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
  .٢٤م، ص٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤هنداوي هالل، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األوىل، 

ديزيره سقال، دار الفكر العـريب،  . ، علم البيان بني النظريات واألصول، د٢٠٦البيومي ص. علم البيان د
، نظـرات يف البيـان   ١٠٣قلقيلة ص. ، البالغة االصطالحية د١٧٩ص م،١٩٩٧بريوت، الطبعة األوىل، 

 .٢٨٤، لباب البيان ص٢٥٥ص
 .١٨٢الكناية مفهومها وقيمتها البالغية ص: ينظر )٢(
 .٤٠٩ص حممد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة،. حتليل ملسائل البيان، د التصوير البياين دراسة )٣(
 .٥٤٠، بغية اإليضاح ص٤٠٤ينظر مفتاح العلوم ص )٤(
يسى الترمذي السلمي، أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث، سنن الترمذي، حممد بن عيسى أبو ع )٥(

، حممد بن يزيد أبـو عبـداهللا   هوابن ماجه يف سنن، ١/٦٠٠ ، والنسائي يف السنن الكربى٤/٥٥٣بريوت، 
، حممد ه، وابن حبان يف صحيح٢/١٤٢٢ هـ، حممد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بريوت،٢٧٣القزويين، ت



 

كناية عن ) حي مستوي القامة عريض األظفار( مث جعل مثال ما هو جمموع معاين
الطهور ماؤه : (ولو قال ،اإلنسان وهذا أقرب إىل التصور التجريدي منه إىل الواقع البياين

  .)١(كناية عن البحر كما يف احلديث الشريف) احلل ميته
غري ( :ل عن التصريح بلفظ املوصوف إىل أن يكين عنه بقولههذا التصنع جعله يعد

  ).صفة وال موصوف
 ،وميكن أن يضاف إىل هذا أن اخلطيب نظر يف املفتاح فرأى السكاكي وأتباعه

فقاس كالمه  ،جيعلون األقسام صفة أو موصوف أو ما يقابلها وهو اختصاص صفة مبوصوف
ابلها وهو غري صفة وال نسبة وهكذا يتحول على هذا فجعل األقسام صفة أو نسبة أو ما يق

  .)٢(األمر من تتبع ما يف الكالم البليغ من فنون بالغية إىل أن تكون الغاية هي املصطلح نفسه
 :وأن األحسن أن يقال ،ومهما دار األمر فالذي يظهر أنه ال مربر لعدول اخلطيب

وهو الدارج يف  )حاشيته( والدسوقي يف )بغيته(كما قال الصعيدي يف ) كناية عن موصوف(
  .مرياث أهل البالغة

 

                                                                                                
شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، . بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، ت

 .٧/٢٥٩ م،١٩٩٣هـ ١٤١٤
حماضرات السنة املنهجية (مراجعات بالغية يف أسلوب الكناية يف كتاب اإليضاح للخطيب القزويين : ينظر )١(

  .١٤ص ،حممود توفيق حممد سعد. د. أ)هـ١٤٢٦لعام 
هــ،  ٤٠٥يف املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري، ت واحلديث

 م،١٩٩٠ -هــ  ١٤١١الكتب العلمية، بـريوت، الطبعـة األوىل،    مصطفى عبدالقادر عطا، دار: ت
، صحيح ابن خزمية، حممد بن إسحاق بن خزمية أبو بكـر السـلمي   ٤/٤٩حبان ، صحيح ابن ١/٢٣٧

م، ١٩٧٠ -هــ  ١٣٩٠حممد مصطفى األعظمي، املكتب اإلسـالمي، بـريوت،   . د :النيسابوري، ت
حممد فؤاد عبـدالباقي، دار إحيـاء    :اهللا األصبحي، ت، موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس أبو عبد١/٥٩

هــ،  ٢٤١، مسند أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشـيباين، ت ١/٢٢التراث العريب، مصر، 
حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبـو نعـيم    ١/١٤٩، مشكاة املصابيح، ٢/٢٣٧مؤسسة قرطبة، مصر، 

 .٩/٢٢٩ هـ،١٤٠٥كتاب العريب، بريوت، الطبعة الرابعة، أمحد بن عبداهللا األصبهاين، دار ال
حممد بن علي الصامل، دار كنـوز  . د. قضايا املصطلح البالغي كثرته، تعدده، اشتراكه، صياغته، أ: ينظر )٢(

 .٤٠ص م،٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل، 



 

  شرط الكناية املطلوب ا املوصوف

يقسم البالغيون الكناية إىل أقسام ثالثة؛ ألن املطلوب ا إما موصوف، أو صفة، أو 
  .نسبة

وكان اخلطيب القزويين قد بين أن من الكناية عن موصوف ما يكون معىن واحدا؛ 
: كناية عن زيد، ومنها ما هو جمموع معان؛ كقولنا كناية عن اإلنسان" املضياف: "كقولنا

  ".حي مستوي القامة عريض األظفار"
وشرط كل واحدة منهما أن تكون خمتصة باملكنى عنه ال تتعداه، ليحصل : "مث قال

  .)١("االنتقال منها إليه
 يف إيراده هلذا الشرط فق) البغية(وقد تعقَّب صاحب ال وجه الشتراط : "الاخلطيب

ذلك فيهما خبصوصهما؛ لوجوب ذلك يف كل كناية؛ ألنه ال داللة لألعم على األخص، 
على أن هذا الشرط مستغىن عنه مبا سبق يف تعريف الكناية من أن االنتقال فيها من امللزوم 

  .)٢("إىل الالزم؛ ألن امللزوم البد أن يكون خمتصا بالالزم املكنى عنه
خلطيب يشترط اختصاص نوعي الكناية عن موصوف باملكنى عنه، والصعيدي إذاً فا

ال يرى وجها لذكر هذا الشرط فهو حاصل يف كل كناية، وذلك ألن البالغيني وإن 
  .اختلفت عبارام يف تعريف الكناية إِالَّ أم يتفقون على أن املكنى به خيتص باملكنى عنه

صيص الكناية عن موصوف ذا الشرط، بل البد منه أما السكاكي فلم ينص على خت
  .)٤(، وتبعه مجع من البالغيني املتأخرين)٣(يف كل قسم

وهنا يتوجه سؤال وهو هل مثة وجه لذكر ما اشترطه اخلطيب، أم ال وجه لذلك 
  .كما يقول الصعيدي؟

                                 
 .٥٤١ص: بغية اإليضاح )١(
 .املرجع السابق نفس الصفحة )٢(
 .٤٠٧مفتاح العلوم ص: ينظر )٣(
 شرح الفوائد الغياثية،، ١٦٢، الفوائد الغياثية ص٤٠٦، التبيان يف البيان ص١٨٥املصباح ص: ينظر )٤(

 .٦٨ص ، اإلجياز يف علم ااز٢٦٠ص



 

اصة إنَّ النظر الفاحص يف مرياث أهل العلم كان مسةً ظاهرة عند البالغيني، وخ
الشراح، فكان التدقيق والتحقيق يف املفردات والتراكيب من أبرز ما مييز مدرسة التلخيص، 

  .ومن هنا كانت هذه املسألة اليت يثريها الصعيدي حمل اهتمام الشراح من قبل

وكان اخلطييب اخللخايل قد أضاف على معاجلة اخلطيب أن ما كان جمموع معان 
، حلصول االختصاص بالتركيب كما تقول يف رسم )اصة مركبةخ(يسمى يف االستدالل "

. )١("الطائر الولود فإن كالً منهما أعم منه، واموع مساوٍ له إذ ال طائر ولود غريه: اخلفَّاش
  .مث يعود اخللخايل بعد هذا إىل موافقة اخلطيب يف شرطه

كل : أن تقول ولك: "أما البهاء السبكي فقد راجع اخلطيب فيما اشترطه حيثُ قال
 كناية البد فيها من هذا االختصاص فكيف يشترطون ذلك يف هذا النوع فقط؟ وحينئذ

  .)٢("شرطها اختصاص املكنى عنه باملعىن أو باملعاين: فهذه العبارة مقلوبة، والصواب أن يقال

إن السبكي يرى أن الصواب هو اختصاص زيد باملضياف، ليفهم زيد من لفظ 
صاص املضياف بزيد، ولعل هذا الكالم من السبكي يؤول إىل اختالفهم يف املضياف ال اخت

  .)٣(تسمية الالزم وامللزوم واالنتقال بينهما

                                 
 .٦٣٠مفتاح تلخيص املفتاح ص )١(
 .٢/٣١٧عروس األفراح  )٢(
ية من الالزم إىل امللزوم، ومنهم قدامة بن جعفر، واإلمام يذهب بعض البالغيني إىل أن االنتقال يف الكنا )٣(

. هـ، ت٣٣٧نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر ت: عبدالقاهر، والسكاكي، وخالفهم اخلطيب ينظر
، ٢٦٣-٢٦٢، دالئل اإلعجاز ص١٥٦-١٥٥، صكمال مصطفى، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة الثالثة

وقد حاول البهاء السبكي التوفيق بني مذهب السكاكي  ٣٣٠ص، اإليضاح ٤٠٢مفتاح العلوم ص
ال خالف بينهما إال يف التسمية، فإما متفقان على أن ذهن السامع لقولنا كثري الرماد "إنه : واخلطيب فقال

واملصنف ملا .. ينتقل ذهنه من كثرة الرماد إىل الكرم غري أن السكاكي يسمي كثرة الرماد الزما وهو احلق
عروس األفراح " عنده أن الالزم ال ينتقل الذهن فيه إىل امللزوم مساه ملزوما وجعل الذهن ينتقل منه تقرر
الكناية : ينظر. ومع هذا التوفيق من البهاء إال أنه يرى أن مذهب السكاكي هو احلق فيميل إليه ٢/٣١٦

ي واخلطيب لكنه يرى أن وقد أورد الصعيدي هذه احملاولة للتوفيق بني السكاك. ١٧يف لسان العرب ص
 .٥٣٩بغية اإليضاح ص: مثل هذا اخلالف ال يصح االشتغال به يف علم البيان، ينظر



 

وإذا كان السبكي قد حاول إصالح عبارة اخلطيب وفق ما يراه فإن السعد مل يقف 
اعتراض ل غري مبدجا كالمه على عطا اخلطيب شارحا عندها طويالً، بل سار على خ

  .)١(عليه

وأما العصام فقد بين أن ختصيص هذا الشرط ذا القسم من األقسام الثالثة من غري 
  .)٢(خمصص

اتني الكنايتني اللتني مها "ويأىب ابن يعقوب املغريب أن يكون هذا الشرط خمتصا 
  .)٣("قسما األوىل، بل كل كناية كذلك، إذ ال يدل األعم على األخص

إمنا نص على ذلك : " أنه يورد جوابا عن كالم اخلطيب فيقولومع رفض املغريب إال
فيهما تذكرة ملا علم لئال يغفل فيتوهم أنَّ األوصاف أو الصفة ينتقل منها إىل املوصوف مع 

  .)٤("عموم مفهومها، فتخرج بذلك التوهم هذه عن قاعدة الكناية

خاصة باملوصوف ال تتعداه وهذا اجلواب يلْمح إىل حرص اخلطيب على بقاء الكناية 
  .إىل غريه مما قد يدل عليه عموم مفهومها

  .)٥(ينقل الدسوقي كالم املغريب هنا ويرتضيه جوابا عن اخلطيب) حاشيته(ويف 

 املفيت، وخالف املرشدي واحلسن ،يف اشتراطه السيوطي ٦(وممن تابع اخلطيب(.  

، وبين أن هذا االختصاص كما أورد البناين اعتراض البالغيني على اخلطيب
  .)٧("مستدرك ألن الكناية االنتقال فيها من امللزوم، وامللزوم خمتص قطعا باملكنى عنه"

                                 
 .٦٣٢املطول ص: ينظر )١(
 .٢/٣٤٧األطول : ينظر )٢(
 .٢/٤٥١مواهب الفتاح  )٣(
 .املصدر السابق نفس الصفحة )٤(
 .٣/٥٣٧: ينظر )٥(
 .٢/٧٠، شرح املرشدي ٣٩٦اين ص، خالصة املع١٠١شرح عقود اجلمان ص: ينظر )٦(
 .٢/٣٠٤جتريد البناين  )٧(



 

، ورافضٍ لتخصيص هذا )١(واختلف املعاصرون بني متبِع للخطيب فيما اشترطه
  .)٣(، ومعرضٍ عن احلديث يف هذه املسألة)٢(القسم ذا الشرط

راء البالغيني ميكن القول بأن اخلطيب كان على يقني بأن هذا وبعد هذا العرض آل
الشرط الذي اشترطه ال خيتص ذا القسم من األقسام الثالثة، بل كل كناية كذلك 
فاالنتقال فيها من امللزوم إىل الالزم ألن امللزوم البد أن يكون خمتصا بالالزم املكىن عنه وهذا 

  .)٤("أريد به الزم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذلفظ "معىن تعريفه للكناية بأا 

 مهوتللغفلة، حىت ال يتوهم م اخلطيبِ على هذا الشرط إمنا هو دفع إذًا فيكون نص
أن االنتقال من هذا املعىن الواحد أو املعاين املتعددة يكون انتقال إىل املوصوف مع عموم 

  .مفهومها إي ولغري املوصوف املراد

  :صاحب اإليضاح قد قسم الكناية إىل ثالثة أقسامإن 
  .املطلوب ا غري صفة وال نسبة ويعين املوصوف: أوهلا

  .املطلوب ا صفة، ومثَّل هلا بطويل النجاد؛ كناية عن صفة طول القامة: وثانيها
 املطلوب ا نسبة، ومثَّل هلا باد بني ثوبيه، فأفاد إثبات الصفة املذكورة: وثالثها
  .بطريقة الكناية

                                 
عتيق . ، علم البيان د٢٣٩طبانه ص. ، علم البيان د٢٨١، علوم البالغة ص٢٠٨جواهر البالغة ص: ينظر )١(

حممود السيد شيخون، مكتبة الكليات . بالغته، د –تطوره  –، األسلوب الكنائي، نشأته ٢١٥ص
، الصور البيانية بني النظرية والتطبيق ٧٦م، ص١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨األوىل، األزهرية، القاهرة، الطبعة 

 .٢٨٨، علم أساليب البيان ص١٥٧، يف البالغة العربية علم البيان ص٤٣٠ص
 .٢١٣، اإلفصاح ص٥/١٦٣خفاجي . اإليضاح بشرح د: ينظر )٢(
، ٢٦٨الشني ص. يان د، الب١/١٥٢، املنهاج الواضح ٢٤٥أمحد موسى ص. البالغة التطبيقية د: ينظر )٣(

، لباب البيان ١٠٥، البالغة االصطالحية ص٢٥٠، البالغة فنوا وأفناا ص٢٥٥نظرات يف البيان ص
، علم البيان بني ٣٦٦اجلريب ص. دالبالغة التطبيقية، ، ١٩٥أبو العطا، ص. علم البيان، د، ٢٨٤ص

 .١٧٩النظريات واألصول ص
 .٥٣٨بغية اإليضاح ص )٤(



 

أما احلالة األوىل اليت هي حمل املناقشة فقد قسمها إىل ما هو معىن واحد، ومثَّل لذلك 
باملضياف كناية عن زيد، وما هو جمموع معان ومثَّل لذلك حبي مستوي القامة عريض 

  .األظفار كناية عن اإلنسان
ثنية واجلمع وإال لكان جمامع واملراد باملعىن الواحد واإلفراد هنا ليس املقابل للت

ليس منه؛ وإمنا املراد املعىن الذي ليس مركبا مع  – )١(وقد متثل به اخلطيب –األضغان 
  .)٢(معنيني فأكثر؛ وإمنا معىن واحد أو صفة واحدة قادرة على إحضار املوصوف

اية أما جمموع املعاين املؤلفة املركبة فيجب فيها أن تتآزر الصفات لتنهض جمتمعة كن
ال تؤدي إىل حضور  –يف مثاهلا السابق  –عن موصوف، فإن كل واحدة منها على حدة 

اإلنسان يف الذهن؛ ألن احلياة وحدها ال تكفي يف الداللة عليه وكذلك احلياة واستواء 
القامة؛ ألن التمساح يشارك احليوان يف هذه الصفة ولو قيل حي عريض األظفار لساواه 

  .)٣(اجلمل

إمنا اشترط ذلك يف هذا القسم مع علمه : جيه قد يعتذَر للخطيب فيقالوذا التو
باشتراطه يف كل قسم تنبيها للغافل فيتوهم أن هذه الصفة الواحدة أو األوصاف امللفَّقة 
اتمعة ينتقل منها إىل املوصوف، وإىل عموم مفهومها من غري املوصوف يف آن واحد 

                                 
 .٥٤٠اإليضاح ص بغية: ينظر )١(
 .٤١٩التصوير البياين ص: ينظر )٢(
: حممد أبو موسى يف تعليقه على كالم البالغيني هنا قائالً. ويضيف أستاذنا د ٢/٤٥٠مواهب الفتاح : ينظر )٣(

كأم ذا إمنا يطالبون التركيب بأن ينهض وحده بالداللة كاملة من غري أن يكون للسياق والقرائن عمل "
أقول .. ك رمبا يكون يف بعض السياقات اليت ال تكون هلا دالالت كأن نقول هذا الكالم ابتداًءيف هذا وذل

أن الذي ذكروه يف قوهلم حي مستوي األظفار ليس بالزم حني يكون السياق والقرائن معينة لبعض 
عليه هذه لو ذهبت تطبق " ذات ألواح ودسر"الصفات على اهلداية إىل املقصود، أَالَ ترى قوله تعاىل 

القاعدة لقلت إنه يشترك معها الباب والكرسي، وكل ما تدخل فيه األلواح والدسر، وإمنا كانت هنا دالة 
على السفينة ألنه ذكر أا جتري م، فالداللة إذًا استعانت ذا العامل اخلارج عن هذه الصفات 

يهدي إىل دور السياق  –ه اهللا وفَّق –وهذا الكالم من شيخنا . ٤٢٠التصوير البياين ص". املذكورة
 .والقرائن يف الداللة على املقصود من الكناية حني تقف القرينة والسياق إىل جانب التركيب لكشف املراد



 

وحيضر معه ما يفهم من العموم، وهو غري مراد، فتخرج فيحضر للذهن املوصوف املراد، 
  .الكناية ذا عن قاعدا، وهي اختصاص املكىن به عن املكىن عنه

وهكذا ميكن االعتذار للخطيب فيما أخذه الصعيدي عليه، مستفيدا من كالم 
  .الشراح

    



 

  الفرق بني منط الكناية

  )طويل النجاد(و ) طويل جناده(يف 

طيب القسم الثاين من أقسام الكناية ما كان املطلوب ا هو الصفة، ويقول جيعل اخل
القريبة ما ينتقل . قريبة، وبعيدة: املطلوب ا صفة؛ وهي ضربان: الثانية: "عن هذا القسم

طويل : "وهي إما واضحة؛ كقوهلم كناية عن طويل القامة. منها إىل املطلوب ا، بال واسطة
والفرق بينهما أن األول كناية ساذجة، والثاين كناية مشتملة على " دجناده، وطويل النجا

  :)١(ومنها قول احلماسي. تصريح ما؛ لتضمن الصفة فيه ضمري املوصوف، خبالف األول

  مس البطون وأَنْ تمس ظُهورا    أَبت الروادف والثُّدي لقُمصها

فإن عرض القفا وعظَم الرأس " عريض القفا: "وإما خفية؛ كقوهلم كناية عن األبله
  :)٢(دليل الغباوة أَالَ ترى إىل قول طرفة بن العبد –فيما يقال  –إذا أفرط 

هرِفونعالذي ت برلُ الضجأنا الر  قِّدواملُت ةكرأسِ احلي اششخ  

عريض : "األبله ما ينتقل منها إىل املطلوب ا بواسطة؛ كقوهلم كناية عن: والبعيدة
  .)٣("فإنه ينتقل من عرض الوسادة إىل عرض القفا، ومنه إىل املقصود" الوسادة

وميثل للقريبة الواضحة . واضحة، وخفية: وهكذا فإن اخلطيب جيعل القريبة نوعني
طويلٌ جناده، وطويل النجاد، كناية عن طويل القامة، مث يذكر اخلطيب فرقًا بني : بقوهلم

أي ال يشوا شيء من التصريح باملعىن املقصود وهو "، فاألول كناية ساذجة، هذين املثالني
أما الثاين فهو كناية . )٤("املكىن عنه ألن فاعل طويل هو النجاد فينتقل منه إىل طول القامة

  .مشتملة على تصريحٍ ما باملقصود؛ ألن فيه ضمري املوصوف خبالف األول

                                 
 .٢٠٨ص م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢البيت لعمر بن أيب ربيعة يف ديوانه، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل،  )١(
 .٣٧وت، صديوان طرفة بن العبد، دار صادر، بري )٢(
 .٥٤٢-٥٤١بغية اإليضاح ص )٣(
 .٥/١٦٥خفاجي . اإليضاح بشرح د )٤(



 

يف " طويل"فاعل فيه، أما فاعل " جناده"ألن : "ويفسر الصعيدي كالم اخلطيب فيقول
الزيدان طويال النجاد، والزيدون طوال النجاد، : "الثاين هو ضمري املوصوف، وهلذا تقول

بالتثنية واجلمع والتأنيث ألجل حتمله ذلك الضمري، وال شك أن هذا فيه " وهند طويلة النجاد
صرحيا خالصا للقطع بأن الصفة يف املعىن صفة نوع تصريح بثبوت الطول له، وإمنا مل يجعل ت

للمضاف إليه وهو النجاد، واعتبار الضمري إمنا هو ألجل أمرٍ لفظي، وهو امتناع خلو الصفة 
  .)١("من معمول مرفوع ا

وإين أرى أنه ال فرق من : "هكذا فسر الصعيدي كالم اخلطيب، لكنه يعود قائالً
ال يصح أن يكون هلذا االعتبار اللفظي تأثري يف معىن  جهة الكناية بني املثالني؛ ألنه

  .)٢("الكناية
إذًا فالصعيدي ال يرى أن مثل هذه االعتبارات اللفظية تؤثر يف معىن الكناية، فال فرق 
: بني املثالني من جهة الكناية بل مها سواء فيها، واالعتبار اللفظي هنا هو كما يقول املغريب

  .)٣("د اإلعراب من أن املشتق البد له من ضمريارتكاب ما حكمت به قواع"
وكان اإلمام عبدالقاهر قد تناول هذا املثال لكنه مل يشر إىل ما أشار إليه اخلطيب من 

  .)٤(الفرق بني النمطني
: واعلم أن بني قولنا: "وما قاله اخلطيب هنا هو معىن كالم السكاكي حني قال

أن األول كناية ساذجة، والثاين كناية : ، وهوطويل النجاد، فرقًا: طويل جناده، وقولنا
: فتأمل، واستعن يف درك ما قلت، بالبحث عن تذكري الوصف يف حنو. مشتملة على تصريح

©4 {: فالنة حسن وجهها، وعن تأنيث فالنة حسنة الوجه، وباستحضار ما تقدم يل يف ®L ym 
t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝä3s9 äÝø‹ sƒø: $# âÙu‹ ö/ F{$# z⎯ ÏΒ ÅÝø‹ sƒø: $# ÏŠ uθó™F{$# z⎯ ÏΒ Ìôfx ø9$# { )٦( ")٥(.  

                                 
 .٥٤٢ - ٥٤١بغية اإليضاح ص )١(
 .٥٤٢املرجع السابق ص )٢(
 .٢/٤٥٤مواهب الفتاح  )٣(
 .٦٦دالئل اإلعجاز ص: ينظر )٤(
ـ  )١٨٧(سورة البقرة  )٥( تعارة مشـوبة  ، فاآلية اشتملت على إشارة ذكر أحد الطرفني فجعل تشـبيها ال اس

 .٦٣٣املطول ص: بالتشبيه، ينظر
 .٤٠٤مفتاح العلوم ص )٦(



 

ومل يتطرق البالغيون هلذا الفرق، بل ذكروا املراد بالكناية هنا، دون تفصيل 

  .)١(اخلطيب

فقد ساروا على خطا اخلطيب، وتوسعوا يف تفسري الفرق بني النمطني،  )٢(أما الشراح

  .املثالني من جهة الكنايةإالَّ أنك ال جتد يف كالمهم ما يدل على اختالف يف 

الكناية األوىل ساذجة، أي ال تصريح فيها، والثانية كناية مشتملة : "يقول اخللخايل

على تصريح ما لتضمنِ الصفة أعين الطويل ضمري املوصوف، فالنجاد بعد إسناد طويل إىل 

بعد إسناده إىل  الضمري لو مل جيئ به ملا بين أنه كناية، بل هو تصريح، فإضافة طويل إليه

  .)٤(، وال يبتعد السبكي عن اخللخايل يف تناوله هذه املسألة)٣("الضمري ليتبين أنه ليس بتصريح

أما السعد فإنه حاول التفريق بني النمطني من جهة أُخرى وهي جهة احلسن وعدمه 

الذي فيه نوع تصريح حيسن حني حيسن جريان الصفة " طويل النجاد"فهو يرى أن منط 

زيد حسن الوجه، فإنه يتصف باحلسن حبسن وجهه، : بنفسها على املوصوف كما يف

، وقد شارك )٥(خبالف زيد أمحر فرسه، فإنه ال حيسن جريان الصفة بنفسها على املوصوف

  .)٦(املغريب السعد يف هذا التفريق

املراد من الكناية  ومل تنل هذه املسألة عند املعاصرين ما نالته عند الشراح، وإمنا بينوا

خفاجي تفسري . يف هذا املثال، ولكن اخلطيب ال يعدم من يسري على جه فقد ذكر د

                                 
 .٢٥٩، شرح الفوائد الغياثية ص١٦٢، الفوائد الغياثية ص٤٠٧التبيان يف البيان ص: ينظر )١(
، ٢/٣٤٩، األطـول  ٦٣٣، املطـول ص ٢/٣١٨، عروس األفراح ٦٣١مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )٢(

 .٣/٥٣٩، حاشية الدسوقي ٤/٢٤٨ة عبداحلكيم ، حاشي٢/٣٠٥جتريد البناين 
 .٦٣١مفتاح تلخيص املفتاح ص )٣(
 .٢/٣١٨عروس األفراح : ينظر )٤(
 .٦٣٣املطول ص: ينظر )٥(
 .٢/٤٥٥مواهب الفتاح : ينظر )٦(



 

، ووجِد من )١(الشراح ملراد اخلطيب، والفرق بني املثالني، دون أن يعترض على ذلك

  .)٢(املعاصرين من يقلِّد اخلطيب يف تفريقه هذا

مذاهب متعددة، مذهب اخلطيب والشراح يف وهكذا فإن بني أيدينا يف هذه املسألة 
التفريق بني املثالني، ومذهب الصعيدي الذي يرفض أن يكون بينهما فرقًا كنائيا، إىل جانب 

  .املعرضني عن احلديث يف هذه املسألة

  .وتبين أن الصعيدي يف كالمه هنا مل يأخذه من أحد بل هو رأيه وكالمه

حديثهم هنا عن الفرق بني املثالني إمنا هو بدوره يعترب من والذي جيب التنبه له أن 
أن "قبيل التقسيم الذي أولعت به مدرسة التلخيص، األمر الذي جعل بعض املعاصرين يرى 

العناية بالتجزيء والتقسيم صرفت العلماء عن حتليل النصوص واستنطاقها، حىت أضحى 
وهذه الرغبة يف التقسيم  )٣("وأتباعه ذلك مظهرا من مظاهر البحث البياين عند السكاكي
قريبة وبعيدة، والقريبة هي األخرى إىل : تظهر هنا حني تقَسم الكناية عن صفة إىل ضربني

  .واضحة وخفية، والواضحة إىل ساذجة، وما فيها نوع تصريح، وهكذا

إىل هل السذاجة يف األوىل، ونوع التصريح يف الثانية أمر يؤدي : وهنا يتوجه سؤال
اختالف يف طرق الوصول إىل املُكنى عنه وهو الطول، إذا كان اجلواب بنعم، فهناك فرق 
بني النمطني وال شك، وأما إذا كان السامع إلحدى هاتني الكنايتني يصل إىل املراد منها، 
كما يصل إليه من األخرى فال فرق بني النمطني، وهذا ما يظهر؛ فإن ما ذكره الشراح من 

ال أثر هلا يف متايز الكنايتني؛ ولذا  –شأن مدرسة التلخيص  –وق إمنا هو اعتبارات لفظية الفر
 .فلعل ما قاله الصعيدي هو األقرب إىل القبول

                                 
 .٥/١٦٥اإليضاح بشرح خفاجي : ينظر )١(
 .٢٦٠نظرات يف البيان ص: ينظر )٢(
م، ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥بشري كحيل، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة األوىل، . الكناية يف البالغة العربية، د )٣(

 .١٥٥ص



 

 
 
 

אא 
االستدراكات من أول الكناية العرضية إلى نهاية 

  علم البيان
  :وفيه ثالث مسائل وهي

א :رضية والتعريضالفرق بني الكناية الع.  

ا وكناية: אجميء التعريض جماز.  

مرجعية األبلغية بني اإلثبات واملثبت: א.  

  

  

 



 

  الفرق بني الكناية العرضية والتعريض
بين اخلطيب وهو يتحدث عن الكناية أن املوصوف قد يكون غري مذكور، كما 

ليس : أي )١("سلمون من لسانه ويدهاملسلم من سلم امل: "تقول يف عرضِ من يؤذي املسلمني
الكناية تتفاوت إىل تعريض، : "املؤذي مسلما، مث نقل عن أيب يعقوب السكاكي أنه قال

  .)٢("وتلويح، ورمز، وإمياء، وإشارة، فإن كانت عرضية فاملناسب أن تسمى تعريضا
على  وضع الصعيدي مترينات) اإليضاح(وعلى منهاجه يف اية كل درس من دروس 

هل الكناية العرضية عني التعريض أو غريه؟ وإذا كانت : "الكناية، وكان منها هذا السؤال
  )٣("غريه فما الفرق بينهما مع توضيحه يف مثال جيمعهما؟

احلق أن الكناية العرضية غري التعريض ): "بغيته(وقد تولَّى بنفسه اإلجابة فقال يف 
يت يكون املوصوف فيها غري مذكور والتعريض إمالة وإن مسيت به، فالكناية العرضية هي ال

إذا قلت قوالً لغريه وأنت " عرضت لفالن وبه"الكالم إىل عرض يدل على املقصود، تقول 
تعنيه، وهلذا ال خيتص التعريض بالكناية، بل يأيت أيضا يف احلقيقة وااز، وداللته غري لفظية 

املسلم من سلم املسلمون من لسانه : "ة كقولكخبالف داللة الثالثة فإذا أتى يف الكناي
؛ فاملعىن الكنائي فيه نفي اإلسالم عن املؤذي مطلقًا، واملعىن التعريضي نفي اإلسالم "ويده

لست أتكلم بسوء : "عن املؤذي املعين، وإذا أتى يف احلقيقة كقولك تعرض بشخص ممقوت
  .)٤(.."أيضا، وكذلك إذا أتى يف ااز فاملعىن احلقيقي فيه غري التعريضي" فيمقتين الناس

  :ويقرر الصعيدي يف هذا النص مجلة من األمور وهي
  .الكناية العرضية غري التعريض وإن سميت به - ١

                                 
اجلامع الصحيح املختصر، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخـاري   حديث شريف متفق عليه، يف البخاري، )١(

 م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ا، دار ابن كثري، اليمامة، بريوت، الطبعة الثالثة، غمصطفى ديب الب. د. اجلعفي، ت
 .١/٦٥، ومسلم ١/١٣

 .٤١١؛ وهو نقل ملفهوم كالم السكاكي ال لنصه، ينظر مفتاح العلوم ص٥٥١ - ٥٥٠بغية اإليضاح ص )٢(
 .٥٥٤املرجع السابق ص )٣(
)٣/٥٥١  )٤. 



 

الكناية العرضية هي اليت يكون املوصوف فيها غري مذكور، وأما التعريض فهو  - ٢
 .إمالة الكالم إىل عرض يدل على املقصود

كناية، بل يأيت أيضا يف احلقيقة وااز كما يف األمثلة ال خيتص التعريض بال - ٣
 .السابقة

  .داللة التعريض غري لفظية خبالف احلقيقة وااز والكناية - ٤
وهكذا ظهر أن الشيخ الصعيدي يرفض اخللط بني الكناية العرضية والتعريض ويؤكد 

  .على بقاء كلٍ حمتفظ بامسه
ا حبث يف املصطلح، واملصطلحات هي مفاتيح هذه املسألة هلا أمهيتها اخلاصة؛ أل

قاصدا بذلك ) مفاتيح العلوم(العلوم، وعلى هذا سار اخلوارزمي حني مسى كتابه 
  .)١(املصطلحات

السابقون األولون من العلماء مل تتميز صورة الكناية عندهم ومل يفرق بعضهم بينها 
  .)٢(وبني التعريض وذلك لقرب الفنني من بعضهما

: ن اإلمام عبدالقاهر قد جعل الكناية والتعريض شيئًا واحدا حني تعرض لقوهلموكا
اد بني ثوبيه، والكرم يف برديه، فجعل هذين املثالني صاحلني للكناية والتعريض، وأضاف 

  .)٣(أمثلة شعرية ال تصلح أن تكون تعريضا
، خمالفًا بذلك وجاء الزخمشري فكان أول دارس حيدد فرقًا دقيقًا بني اللونني

  .عبدالقاهر الذي جعلهما شيئًا واحدا
الكناية أن تذكر الشيء بغري لفظه املوضوع له، ): "الكشاف(يقول صاحب 

والتعريض أن تذكر . طويل النجاد واحلمائل لطول القامة وكثري الرماد للمضياف: كقولك
جئتك ألسلم عليك  :شيئًا تدل به على شيء مل تذكره، كما يقول احملتاج للمحتاج إليه

                                 
 .٥قضايا املصطلح البالغي ص: ينظر )١(
ـ  ٢٩٦البديع، عبداهللا بن املعتز، ت : ينظر  )٢( كتـاب  ، ٦٤ص كي،هـ، اعتىن به أغنـاطيوس كراتشوفس

. د :هــ، ت ٥٨٤، البديع يف نقد الشعر، أسامة بن منقذ، ت ١٥٧، سر الفصاحة ص٣٦٨الصناعتني ص
 -هــ  ١٣٨٠حامد عبداحلميد، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، القـاهرة،  . أمحد أمحد بدوي، د

 .٩٩ص م،١٩٦٠
 .٣١٠ - ٣٠٩دالئل اإلعجاز ص: ينظر )٣(



 

وحسبك بالتعريض مين تقاضيا، وكأنه إمالة الكالم : ألنظر إىل وجهك الكرمي، ولذلك قالوا
  .)١("إىل عرض يدل على الغرض

وقد أشار ابن األثري إىل خلط العلماء بني الكناية والتعريض فذكروا أمثلة هذه لتلك 
يء على غري الوضع احلقيقي بوصف اللفظ الدال على الش"والعكس، مث عرف الكناية بأا 
اللفظ الدال على الشيء من "إنه : مث قال عن التعريض )٢("جامع بني الكناية واملكنى عنه

  .)٣("طريق املفهوم بالوضع احلقيقي واازي
وأضاف فروقًا بينهما، فالتعريض أخفى من الكناية؛ ألن داللة الكناية لفظية وضعية 

ملفهوم، وكذلك فالكناية تشمل اللفظ املفرد واملركب معا، وأما وداللة التعريض من جهة ا
  .)٤(التعريض فهو خاص باملركب، وال يأيت يف اللفظ املفرد

ووافق العلوي ابن األثري يف هذه الفروق، لكن جعل داللة التعريض من جهة القرينة 
أن يبني  - والتقسيموهو املولع بالتحديد  -وقد كان على السكاكي .)٥(ال من جهة املفهوم

حدود الكناية والتعريض، السيما وقد مهدت الطريق أمامه، لكنه مل يفعل، واكتفى مبا نقله 
  .)٦(اخلطيب عنه وهو يسري على خطاه

الطريق فانكشفت حجب الفروق بني الكناية ) املثل السائر(مث ) الكشاف(لقد أضاء 
  .والتعريض فسار الشراح على هدى من ذلك

                                 
دستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، القاضي عبدالنيب (صاحب ، ونقل ١/٣١١الكشاف  )١(

بن عبدالرسول األمحد تكري، عرب عباراته الفارسية حسن هاين فحص، دار الكتب العلميـة، بـريوت،   ا
  ، ١/٢١٩تفريق الزخمشري بني اللونني)  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة األوىل، 

 .٥٦٣ص ، تفسري الزخمشريالغة القرآنية يفالب: وينظر    
 .٣/٥٠املثل السائر  )٢(
 .٣/٥٦املصدر السابق  )٣(
 .٣/٥٧املصدر السابق : ينظر )٤(
 .١/٢٠١الطراز : ينظر )٥(
  .٤١٥والقزويين وشروح التلخيص ص، ٥٥٠اإليضاح ص، وبغية ٤١١مفتاح العلوم ص: ينظر )٦(

يب شيئًا آخر غري التلخيص الذي بني أيدينا، فقد ، وقد مسخه األيو)تلخيص املفتاح(ياسني األيويب . حقق د
وقع فيما عاب به غريه، حني تدخل بكالمه وإضافاته يف املنت، مما أفقد الكتاب هويته، وقطـع نسـبته إىل   

مثـاالً مث   ١٦٦خذ باب الكنايـة ص . (صاحبه، وهذا جد خطري، السيما حني ينسب للخطيب ما مل يقله
هـ، ٧٣٩تلخيص املفتاح يف املعاين والبيان والبديع، اخلطيب القزويين ت (، )قارن مع بقية النسخ والشروح

 ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ياسني األيويب، املكتبة العصرية، بريوت، الطبعة األوىل، . قرأه وكتب حواشيه د



 

سبب عدول السكاكي و اخلطيب عن :  أن أكثر ما استوقف الشراح أمرانغري
  .، مث وجه تسمية العرضية تعريضا)تتفاوت(إىل ) تنقسم(

إمنا قال تتفاوت ومل يقل تنقسم؛ ألن التعريض وأمثاله ليس من : "يقول اخلَلخايل
ية العرضية وهي أن واملناسب للعرضية أي الكنا: أقسام الكناية فحسب بل هو أعم، وقال

تكون مسوقه ألجل موصوف غري مذكور التعريض، أي يناسب إطالق اسم التعريض 
  .)١("عليها، ألن التعريض هو املشار به إىل جانب، والغرض منه جانب آخر

نظرا؛ ألنه ال ميتنع أن تكون ) للتفاوت(لكن السبكي يرى أن يف توجيه اخللخايل 
قدير أن يكون املراد تقسيم ذلك الشيء بقيد كونه أخص بت"أقسام الشيء أعم من القسم 

من حقيقته إىل أخص من تلك األقسام، كما تقسم احليوان إىل أبيض، وأسود أي أبيض، 
  .)٢("وأسود بقيد احليوانية

ويرى سبب العدول إىل التفاوت أن هذه األقسام يف الكناية متفاوتة يف القوة 
  .)٣(والضعف

أما العصام فجعل التفاوت تفاوتا يف . )٤(ري وابن األثريونقل السعد كالم الزخمش
  .)٥(الدقة والبالغة بني تلك األقسام

وقد اعتىن املغريب ذه املسألة، فجعل التعبري بالتفاوت هنا لإلشارة إىل أن هذه 
األقسام يقع فيها التفاوت باجلملة، أي يفوق بعضها بعضا يف رتبة دقة الفهم وظهورها ويف 

لة الوسائط وكثرا، مما يؤدي إىل التفاوت يف األبلغية فاخلطاب يناسب يف بعضها رتبة ق
  .)٦(الذكي ويناسب يف بعضها اآلخر الغيب

                                 
 .٦٣٤مفتاح تلخيص املفتاح ص )١(
 .٢/٣٢٢عروس األفراح  )٢(
 .املصدر السابق نفس الصفحة: ينظر )٣(
 .٦٣٦املطول ص: ينظر )٤(
 .٢/٣٥٦األطول : ينظر )٥(
 .٢/٤٦٥مواهب الفتاح : ينظر )٦(



 

ليس : "يقول. ووافق غريه يف سبب التسمية مؤكدا أن العرضية خالف التعريض
كناية  مرادنا أنه مىت مل يذكر املوصوف كان تعريضا؛ لصحة أن ال يذكر ويكون الكالم

املسلم من ال يؤذي كناية عن كون املؤذي يف اجلملة ليس مبسلم، ومل يقصد : كما يف قولك
فما .. تعريض مبعني ولكن املراد التفريق بينه وبني الكناية مع عموم العلة  أي التسمية هلما

 ذكر على هذا من أن الكناية تكون تعريضا معناه أن اللفظ قد يستعمل يف معىن مكىن عنه
  .)١("ليلوح مبعىن آخر بالقرائن والسياق كما يف هذا

 –فالكناية العرضية غري التعريض إال أن املناسب "وعلى هذا املنهج سار الدسوقي 
وهكذا رأينا الشراح يفرقون بني . )٢("تسميتها به لوجود معناه فيها –كما قال السكاكي 

  .راللونني، فالكناية العرضية شيء والتعريض شيٌء آخ
. وقد درس املعاصرون الفنني كل على حدة، وبينوا أوجه االفتراق بينهما وقد وفِّق د

  .حممد عبداملنعم خفاجي يف معاجلته ملا حنن فيه مستفيدا من آراء السابقني
فقد بين الدكتور أن الكناية غري التعريض، وإمنا مسيت به الكناية العرضية؛ ملالحظة 

  .ىل جانب وناحية تدل على الغرض املقصودإمالة الكالم وتوجيهه إ
تدور على أن تذكر شيئًا وتريد متبوعه يف الوجود "ويفرق بينهما بأن الكناية 

وملزومه، فال تتم الكناية حىت يكون بني املعنيني احلقيقي والكنائي تالزم يرجع إىل عقل أو 
ذلك االرتباط بينه وبني املعىن  عرف أو إىل عادة، أما املعىن التعريضي فال يتوقف إفادته على
  .)٣("املراد من اللفظ، بل مدار إفهامه وفهمه على القرينة والسياق

: خفاجي عند عبارة اخلطيب موضحا ما فيها من اإلشكال حني يقول. ويتوقف د
الكناية تتفاوت إىل تعريض : "عن السكاكي من قوله) التلخيص(مقتضى ما نقله صاحب "

ويزيد .. أن التعريض كالتلويح والرمز وغريها قسم من الكناية" ء وإشارةوتلويح ورمز وإميا
أيضا عن السكاكي من أن التعريض أيضا قد ) التلخيص(يف هذا اإلشكال ما نقله صاحب 

آذيتين فستعرف وأنت تريد إنسانا مع املخاطب دونه، وإن أردما : يكون جمازا كقولك

                                 
 .٢/٤٦٧مواهب الفتاح : ينظر )١(
 .٣/٥٥١حاشية الدسوقي  )٢(
 .٥/١٩٣خفاجي . اإليضاح بشرح د )٣(



 

السكاكي صريح يف أن التعريض يكون جمازا تارة ويكون كان كناية، فأنت ترى أن ما نقله 
  .)١("كناية أخرى

) تتفاوت(ويبني الدكتور رأيه يف هذا اإلشكال فيذكر أن غرض السكاكي من قوله 
املسلم من سلم املسلمون من : "أن الكناية قد يصحبها التعريض، وقد ال يصحبها، فإن قلت

قد تريد  - أحيانا  –م عن املؤذي مطلقًا وأنت فاملعىن الكنائي نفي اإلسال" لساه ويده
التعريض بشخص معني فتريد نفي اإلسالم عن مؤذ معني فإذا كان غرض السكاكي كذلك 

  .تبين حينئذ أن عبارته مل تقتضِ أن التعريض قسم من الكناية
وأما عبارته األخرى فأجاب عنها بأن اخلطيب غير عبارة السكاكي فعبارة 

واعلم أن التعريض تارة يكون على سبيل الكناية، وأخرى على سبيل "هي  السكاكي
ومعىن هذه العبارة أن التعريض جيري جمرى الكناية، مبعىن أنه قد يراد املعىن . )٢("ااز

احلقيقي للفظ مع املعىن التعريضي، فيكون شأنه شأن الكناية، إذ الكناية ال متنع قرينتها من 
  .)٣(ي مع املعىن الكنائيإرادة املعىن احلقيق

  ٠خفاجي القضية يف قولٍ مسدد ورأي مقنع . هكذا عاجل د
  :وبعد فإنه ميكننا أن خنرج من مجلة هذه اآلراء ذه النتائج اآلتية

  .تشترك الكناية والتعريض، يف أن التعبري فيهما ال يراد به ظاهر معناه - ١
ظة إمالة الكالم فيها إىل الكناية العرضية غري التعريض وما مسيت به إال ملالح - ٢

 .عرض أي جانب وناحية
تقع الكناية يف اللفظ املفرد، واأللفاظ املركبة، خبالف التعريض فإنه ال يقع إال يف  - ٣

والسر يف ذلك أن داللة التعريض من جهة السياق وقرائن "األلفاظ املركبة 
 .)٤("التركيب األحوال، وهذا ال يستقل به اللفظ املفرد ولكنه إمنا ينشأ من جهة

                                 
 .٥/١٩٤خفاجي . اإليضاح بشرح د )١(
 .٤١٢مفتاح العلوم ص )٢(
، ٢٦٣، الفوائد الغياثية ص٢/٣٥٨، األطول ٦٣٧املطول ص ، ٥/١٩٦خفاجي . اإليضاح بشرح د: ينظر )٣(

 .٢/٤٧٣مواهب الفتاح 
 .٢٥٧أمحد موسى ص. البالغة التطبيقية د )٤(



 

التعريض أخفى من الكناية فداللته من جهة السياق وقرائن األحوال يف حني أن  - ٤
 .داللة الكناية من اللفظ

: قد يأيت التعريض مستتبعا للحقيقة أو ااز أو الكناية، فمثال األول قول احملتاج - ٥
. فهذا التركيب حقيقي وهو طريق للمعىن التعريضي" جئتك ألسلم عليك"

املسلم من سلم : "ومثال الثالث" أنا لست طاعنا يف عيوم: "ل الثاينومثا
  .)١("املسلمون من لسانه ويده

وذا يتضح أن الصعيدي كان حمقًا فيما استدركه على اخلطيب متخذًا من الشراح 
 .والبالغيني السابقني قدوة له يف ذلك

  

  

  

 

                                 
 .٤٣٠وأساليب البيان والصورة القرآنية ص،  وما بعدها  ٢٥١طبانه ص. علم البيان د: ينظر )١(



 

  جميء التعريض جمازا وكناية

والتعريض كما يكون : "ين عن أيب يعقوب السكاكي أنه قالنقل اخلطيب القزوي

وأنت ال تريد املخاطب، بل تريد إنساناً " آذيتين فستعرف"كناية قد يكون جمازا؛ كقولك 

  .)١("معه، وإن أردما مجيعا كان كناية

وقد سبق يف االستدراك السابق بيان أن عبارة السكاكي ليست كما أوردها اخلطيب 

واعلم أن التعريض تارة يكون على سبيل : "فهي) املفتاح(ه منها، وأما عبارة على ما فهم

آذيتين فستعرف وأردت املخاطب ومع : الكناية، وأخرى على سبيل ااز، فإذا قلت

املخاطب إنسانا آخر معتمدا على قرائن األحوال، كان من القبيل األول، وإن مل ترد إالَّ غري 

  .)٢("الثاين، فتأمل وعلى هذا فقس وفرع إن شئت، فقد نبهتكاملخاطب كان من القبيل 

وقد تنبه الشراح إىل أن معىن كالم السكاكي هو أن التعريض قد يكون طريقه 

كطريق الكناية أو ااز، من حيث أنه قد يراد مع املعىن التعريضي املعىن احلقيقي، فيكون 

  .كشأن اازشأنه شأن الكناية، وقد ال يراد فيكون شأنه 

البد هلا من قرينة تدل : "السابقة فقال) اإليضاح(وعلَّق الشيخ الصعيدي على عبارة 

على إرادما مجيعا؛ ألن الكناية البد هلا من قرينة أيضا، واحلق أما إذا أريدا مجيعا ال يكون 

أريد غري ذلك كناية، بل من استعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه، وذلك ممنوع، وأنه إذا 

املخاطب يكون تعريضا ال جمازا، وإمنا جيتمع التعريض وااز يف حنو قولك تعرض مبن 

فلم يعب ذلك " رأيت أُسودا يف محام غري كاشفني عورام: "كشف عورته يف محام

  .)٣("عليهم

                                 
 .٥٥٢بغية اإليضاح ص )١(
 .٤١٢مفتاح العلوم ص )٢(
 .٥٥٢يضاح صبغية اإل )٣(



 

فأما القرينة اليت اشترطها الصعيدي واليت تدل على إرادة املخاطب وإنسانا معه فإن 

  .)١()تلخيصه(فإنه ذكرها يف ) إيضاحه(خلطيب وإن مل يشر إليها يف ا

ويفسر الشراح قول اخلطيب البد فيهما من قرينة بأنه البد يف الصورتني من قرينة، 

على أن يراد غري املخاطب فقط فيكون اللفظ ) آذيتين فستعرف: (مها أن يقال"والصورتان 

  .)٢("ا على أن يراد املخاطب وغريه فيكون اللفظ كنايةأيض) آذيتين فستعرف: (جمازا، ويقال

  .واشترِطت القرينة يف هاتني الصورتني ألما احتدتا يف اللفظ وإمنا اختلفتا يف اإلرادة

ذلك ألن طبيعة القرائن اللفظية "والقرينة اليت تصلح ملثل هذه احلالة هي احلالية؛ 

اللفظ حمتمالً احلقيقة وغريها، أما القرائن قاطعة خبروج اللفظ عن معناه فال يبقى معها 

  .)٣("املعنوية املستمدة من احلال واملقام فإا طيعة مرنة

 –إن املتأمل يف طبيعة هذا اخلالف جيده ناجتًا من اختالف مناط نظر العاملني 

  .فكالمها ينظر من زاوية غري زاوية صاحبه –اخلطيب والصعيدي 

من قبيل الكناية ألنه نظر فوجد أن " يتين فستعرفآذ"لقد نفى الصعيدي أن يكون 

  .)٤(املراد بالكناية الالزم مع جواز إرادة املوضوع فدل ذلك على أما ليسا مرادين معا قطعا

أردت ديد "إنك إذا : وقد بني الشراح وجه تسمية اخلطيب ذلك كناية؛ فقالوا

كان كناية؛ ألن الكناية هي اللفظ  املخاطب وإنسانا آخر معه فحيث أردما ذا اخلطاب

  .)٥("الذي جيوز أن يراد به املعىن احلقيقي والزمه، وااز ال يراد به إال الالزم

                                 
 .٣٤٥تلخيص املفتاح بشرح الربقوقي ص: ينظر )١(
 .٢/٤٧٠مواهب الفتاح  )٢(
 .٢٦٧العالقات والقرائن ص )٣(
 .٢/٣٢٣عروس األفراح : ينظر )٤(

 .٣/٥٥٤حاشية الدسوقي  )٥(



 

وقد عد الصعيدي إرادما مجيعا من استعمال اللفظ يف حقيقته وجمازه، وقال بأن 

  .)١(ذلك ممنوع، وهو ظاهر كالم السبكي واملغريب والدسوقي

وأنت خبري بأنه إذا أريد بتاء اخلطاب األمران معا كان اللفظ " :يقول الدسوقي
مستعمالً يف املعىن احلقيقي واملعىن اازي، وهو ممنوع عند البيانيني، إالَّ أن يقال إرادة املعىن 
احلقيقي هنا لالنتقال لغريه، وإن كان كل منهما هنا مقصودا باإلثبات، والظاهر أم ال 

  .)٢("يسمحون بذلك
كما خالف الصعيدي اخلطيب يف أنه إذا أريد غري املخاطب ال يكون ذلك جمازا 
وإمنا تعريض، وهو خالف يف مناط النظر كسابقه، فإن الصعيدي يرى أن التعريض هو إمالة 
الكالم إىل عرض يدل على املقصود، كأن تقول قوالً لغري املقصود وأنت تعين املقصود ال 

مث ال يطمئن الصعيدي الجتماع التعريض وااز يف مثال  .ه جمازااملخاطب، واخلطيب يعد
يف حنو قولك تعرض مبن كشف  –عنده  –وإمنا جيتمعان ) آذيتين فستعرف) (اإليضاح(

  .فلم يعب ذلك عليهم" رأيت أُسودا يف محام غري كاشفني عورام: "عورته يف محام
جع إىل تصوره املخالف لتصور را) اإليضاح(ووجه عدم ارتياح الصعيدي ملثال 

اخلطيب؛ فهو يرى أنه ليس جمازا حقيقة؛ لعدم العالقة اليت حيصل بسببها االنتقال من املعىن 
  .)٣(األصلي للمعىن املنتقل إليه، من أجل ذلك فضل اإلتيان ذا املثال

سبق،  ، وخالفه أكثر الشراح كما)٤(وقد وافق السعد اخلطيب يف طرحه هلذه املسائل

، مث يعودون يف خامتة حبثهم لينبهوا على أن )التلخيص(لكنهم كانوا يسريون على خطا 

قد حاد عن مراد السكاكي، وهو ما جعلهم ) املفتاح(اخلطيب يف فهمه وتغيريه لعبارة 

يتحدثون عن إفادة التراكيب ملعاين تابعة ملعانيها، وهو ما يسمى مستتبعات التراكيب وقد 

                                 
 .٣/٥٥٥، حاشية الدسوقي ٢/٤٧٢، مواهب الفتاح ٢/٣٢٤عروس األفراح : ينظر )١(
 .٣/٥٥٥حاشية الدسوقي  )٢(
 .٣/٥٥٢) حاشيته(هو مثال الدسوقي يف  )٣(
 .٦٣٧املطول ص: ينظر )٤(



 

ه السيدعلى وهم اخلطيب فيما نقله عن السكاكي وعلى خطأ السعد يف تأييده  نب الشريف

قول السكاكي إن التعريض قد يكون تارة على سبيل الكناية، وأخرى : "يقول. اخلطيب

على سبيل ااز، مل يرد به أن اللفظ يف املعىن املعرض به قد يكون كناية وقد يكون جمازا 

مما نقله املصنف عنه، وصرح به الشارح، وأيده بأن اللفظ إذا دل على كما يتبادر الوهم إليه 

معىن داللة صحيحة فالبد من أن يكون حقيقة فيه أو جمازا أو كناية، وقد غفل عن 

مستتبعات التراكيب، فإن الكالم يدل عليها داللة صحيحة، وليس حقيقة فيها وال جمازا وال 

  .)١("الةكناية، ألا مقصودة تبعا ال أص

وعلى هذا املنهج سار البالغيون املعاصرون يف . توضيح السيد )٢(وقد امتدح العصام

  .)٣(فهمهم لعبارة السكاكي وتنبههم ملستتبعات التراكيب

بقي القول باستفادة الصعيدي يف معاجلته هذه من آراء الشراح غري أن أثر الدسوقي 

عدم اإلشارة إىل تغيري اخلطيب لعبارة : ضع منهاكان واضحا عليه، آية ذلك تقليده له يف موا

املفتاح وكذا احلال يف حاشية الدسوقي، ونقله كالمه يف املنع بني احلقيقة وااز، وإيراده 

 .ملثاله اجلامع بني ااز والتعريض

                                 
 .٤١٥حاشية السيد الشريف على املطول ص )١(
 .٢/٣٥٩األطول : ينظر )٢(
، نظرات يف ٢٥٢طبانه ص. ، علم البيان د٢٢٨، اإلفصاح ص٥/١٩٦خفاجي . اإليضاح بشرح د: ينظر )٣(

 .٤٣٠نية ص، أساليب البيان والصورة القرآ٢٧٠البيان ص



 

  مرجعية األبلغية بني اإلثبات واملثبت
از والكناية أبلغ من عرض اخلطيب مضمون كالم اإلمام عبدالقاهر حول كون ا

مبينا أن اإلمام نفى أن يكون يف ااز والكناية زيادة يف املعىن على ما يف  ،احلقيقة والتصريح
  .بل فيهما زيادة تأكيد وتقرير للمعىن ،احلقيقة والتصريح

من هذه الواحد وليس ذلك ألن : "قال الشيخ عبدالقاهر: ")اإليضاح(يقول صاحب 
 املعىن نفسه ال يفيدها خالفه، بل ألنه يفيد تأكيدا إلثبات املعىن ال األمور يفيد زيادة يف

رأيت رجالً هو واألسد سواء " :على قولنا" رأيت أسدا" :يفيده خالفه، فليست فضيلة قولنا
أن األول أفاد زيادة يف مساواته لألسد يف الشجاعة مل يفدها الثاين، بل هي أن " يف الشجاعة

" كثري الرماد" :إلثبات تلك املساواة مل يفده الثاين، وليست فضيلة قولنا األول أفاد تأكيدا
أن األول أفاد زيادة لقراه مل يفدها الثاين، بل هي أن األول أفاد " كثري القرى" :على قولنا

والسبب يف ذلك أن االنتقال يف اجلميع من ، تأكيدا إلثبات كثرة القرى له مل يفده الثاين
 وال شك أن دعوى الشيء ،زم فيكون إثبات املعىن به كدعوى الشيء ببينةامللزوم إىل الال

  .)١("من دعواه بال بينةيف إثباته أبلغ  ببينة
مث يورد اخلطيب بعد هذا اعتراضا ميكن أن يرد على كالم اإلمام السابق والذي يقرر 

  .فيه مرجع األبلغية وأا يف اإلثبات دون املثبت
قد تقدم أن االستعارة أصلها : ولقائل أن يقول: "مبا مضى يقول اخلطيب متصالً

التشبيه، وأن األصل يف وجه الشبه أن يكون يف املشبه به أمت منه يف املشبه وأظهر؛ فقولنا 
؛ ألن األول "رأيت رجالً كاألسد"يفيد للمرئي شجاعة أمتَّ مما يفيده قولنا " رأيت أسدا"

وميكن أن جياب عنه حبمل كالم . ون شجاعة األسديفيد شجاعة األسد والثاين شجاعة د
ال أن ذلك ليس بسبب يف شيٍء من  ،الشيخ على أن السبب يف كل صورة ليس هو ذلك

  .)٢("الصور أصالً

                                 
وما  ٧٠دالئل اإلعجاز ص: ينظر، ، وهذا نقلٌ ملعىن كالم اإلمام ال لنصه٥٥٦ - ٥٥٥بغية اإليضاح ص )١( 

 .بعدها
 .٥٥٦املرجع السابق ص )٢(



 

وهذا الكالم من اخلطيب مفهومه أن عبدالقاهر جيعل املزية راجعة إىل املثبت يف 
  .بعض األساليب

فقد فسر السعد مراد اإلمام  ،مراد اإلمام وقد وصف السعد اخلطيب بأنه مل يفهم 
أبطل  السيد؛ ولكن )١(بإفادة الزيادة يف املعىن اليت حتصل مع ااز والكناية حبصوهلا يف الواقع

  .)٢(كالم السعد موافقًا اخلطيب يف فهمه
وقد شارك شيخنا الصعيدي برأيه يف هذه املسألة فبين أن اخلطيب يف جوابه إمنا 

حممول على رفع " الواحد من هذه األمور اخلألن ليس ذلك "ين ذا أن قول عبدالقاهر يع"
اإلجياب الكلي؛ فال ينايف ثبوت اإلجياب اجلزئي، وحينئذ ال يدخل يف دعواه من االستعارة 

وال يدخل فيها منهما " رأيت أسدا ورأيت رجالً هو واألسد سواء"والتشبيه إال ما كان حنو 
ولكن كالم عبدالقاهر يف دالئل اإلعجاز " رأيت رجالً كاألسد"و" رأيت أسدا"ما كان حنو 

وما ذكره  .)٣("ظاهر يف أنه يعين السلب الكلي فيدخل فيه كل صور االستعارة والتشبيه
  .)٤(العصام) أطول(الصعيدي تفسريا جلواب اخلطيب جتد أصلَه يف 

عليه هو مام خمالفًا ملا وهكذا فإن الصعيدي يرى جواب اخلطيب عن كالم اإل
  .وكان اإلمام قد أورد هذا االعتراض وأجاب عنه ،مذهب اإلمام

ذا أن حيمل كالم "لتبين لنا أن اخلطيب يريد  )الدالئل(ولو رجعنا لكالم اإلمام يف 
يف دعواه أن املزية يف " رأيت رجالً كاألسد: "عبدالقاهر على وجه ال يدخل مثل قولنا

از واالستعارة ترجع إىل اإلثبات دون املثبت؛ ليجري على مذهبه يف أن املزية بني الكناية وا
ولكن كالم  ،يف املثبت ال يف اإلثبات" رأيت رجالً كاألسد: "االستعارة ومثل قولنا

وأا ليست مقصورة  ،عبدالقاهر صريح يف دخول مثل هذه الصورة من التشبيه يف دعواه

                                 
 ٦٣٩املطول ص : ينظر )١(
 ٤١٦حاشية السيد على املطول ص :ينظر )٢(
 .٥٥٦بغية اإليضاح ص )٣(
 .٢/٣٦٢األطول : ينظر )٤(



 

 –البالغة العالية (وهو ما يقرره الصعيدي يف " رح فيها باملساواةعلى صورة التشبيه اليت يص
  .)١()علم البيان

إن : واجلواب عن ذلك أن يقال"جميبا عن هذا االعتراض  )الدالئل(يقول اإلمام يف 
االستعارة لعمري تقتضي قوة الشبه وكونه حبيث ال يتميز املشبه عن املشبه به، ولكن ليس 

ألنه لو كان ذاك سبب املزية، لكان ينبغي إذا جئت به صرحيا  وذلك. ذاك سبب املزية
رأيت رجالً مساويا لألسد يف الشجاعة، وحبيث لوال صورته لظننت أنك رأيت : "فقلت
: ، وما شاكل ذلك من ضروب املبالغة، أن جتد لكالمك املزية اليت جتدها لقولك"أسدا

  .)٢("يكونوليس خيفى على عاقل أن ذلك ال ". رأيت أسدا"
ومبا ينايف تصور  ،أجاب بغري ما أجاب عبدالقاهر"وذا يستبني لنا أن اخلطيب قد 
فليس الصحيح أن عبدالقاهر جيعل مزية هذه  ،عبدالقاهر للبيان ومزايا الشعر واألدب
  .)٣("وإمنا هي راجعة إىل اإلثبات يف كل حال ،األساليب راجعة إىل املثبت يف بعضها

: فيقول ،الصعيدي جواب اخلطيب فإنه يورد ما يراه خريا منه وحني يرفض الشيخ
األحسن أن جياب عن ذلك أن االستعارة مل خترج يف املعىن عن كوا تشبيها، فوجه "إن 

الشبه البد أن يكون يف املشبه به أمت منه يف املشبه أيضا، وحينئذ ال يكون هناك فرق بينهما 
  .)٤("يد اإلثبات وعدمهإال فيما ذكره عبدالقاهر من تأك

والصعيدي يف هذا جيعل االستعارة تشبيهاً معنويا فوجه الشبه فيها يكون يف املشبه به 
وبعد أن فرغ الصعيدي من بيان رأيه يف جواب اخلطيب الذي مل  .)٥(أمت من املشبه أيضا

ا ال املثبت يستحسنه ورأى أنه خمالف ملذهب عبدالقاهر الذي جيعل املزية يف اإلثبات مطلقً
ولكين أرى مع هذا أن الرجال ليسوا سواء يف مشاة األسد يف الشجاعة، وأن " :يعود قائالً

                                 
 .١٥٦ص )١(
 .٤٤٨ص  )٢(
 .٤٣٧التصوير البياين ص )٣(
 .٥٥٦بغية اإليضاح ص )٤(
 .١٥٧البالغة العالية علم البيان ص: ينظر )٥(



 

االستعارة تستعمل فيمن تكون مشاته أقوى، والتشبيه فيمن تكون مشاته أضعف، وذا 
 يف هذا النص يقررو .)١("يكون الفرق بينهما يف الداللة على زيادة املعىن وضعفه أيضا

  :الصعيدي أمرين

  .كما تكون يف اإلثبات تكون يف املثبت –عنده  –أن املزية : أوهلما

  .أنه جيب يف ذلك مراعاة مقتضيات األحوال واختالف املقامات: وآخرمها

والذي أراه أن مزية املبالغة مطلقًا يف اإلثبات واملثبت معا؛ ألن الناس : "يقول
 ذلك من املعاين اليت يعبر عنها باحلقيقة أو ااز خيتلفون يف درجات الشجاعة والكرم وغري

أو الكناية، فيجب أن يراعى هذا االختالف يف التعبري عن هذه املعاين ذه الطرق املختلفة يف 
قوة داللتها، كما يراعى إنكار املخاطب يف ضعفه وقوته عند تأكيد الكالم له، وإذا كانت 

ى اختالف درجات اإلنكار، فإنه جيب أن يكون اختالف طرق التأكيد يف هذا املقام تدل عل
احلقيقة وااز والكناية داالً على اختالف معناها أيضا ولو كان األمر فيها ال يزيد على 
تأكيد اإلثبات كما يدعي عبدالقاهر لكُنا يف غىن عنها مبا وضع يف اللغة من أدوات التأكيد 

  .وهكذا" إن زيدا شجاع: "به زيدا مثل قولك تريد" رأيت أسدا: "ولكان قولك

على أن األمر ال يقف عند هذا، بل كل طريقة من هذه الطرق ختتلف يف ذاا من 
هذه اجلهة كما ختتلف كل طريقة عن األخرى فيها؛ فالتشبيه خيتلف يف معناه قوة وضعفًا، 

ه البحتري اإلبل األنضاء وكذلك ااز، وكذلك الكناية، وعلى هذا أتى الترقِّي يف تشبي
  :)٢(بقوله

كالقطَّ سيبل األســاملع فات    مِه موتارِاَأل يةًً بلِرِب  

فإن السهام أرق من القسي، واألوتار أرق من السهام، فالتشبيه األول يفيد رقةً أقل 
  .)٣("من الثاين، والثاين يفيد رقة أقل من الثالث، وهلذا ترقَّى فيها ذلك الترقِّي

                                 
 .٥٥٦بغية اإليضاح ص )١(
 .٥٦٤ه صديوان )٢(
 .١٥٧البالغة العالية علم البيان ص )٣(



 

أوىف من كالمه يف  –كما يرى  –وهو ) البالغة العالية علم البيان(ذا كالمه يف ه
ملا فيه من تصريح وتوضيح؛ تصريح  –على طوله  –وقد حرصت على إيراده . )البغية(

من الشراح على أن مرجع املزية يف  ومل يتص أحد .مبخالفته لإلمام، وتوضيح لوجهة نظره
  :وذا فإننا نكون أمام ثالثة مذاهب )١(لصعيدياإلثبات واملثبت كما قال ا

مذهب الصعيدي حني جيعل مزية املبالغة يف اإلثبات واملثبت معا مع مراعاة مقتضى 
  .احلال

ومذهب اخلطيب حني جيعل ما بني االستعارة ومثل قولنا رأيت رجالً كاألسد يرجع 
  .إىل املثبت ال إىل اإلثبات كما سبق
  .ل املزية راجعة إىل اإلثبات يف كل حالومذهب اإلمام حني جيع
أن تعلم أن ليست املزية اليت تثبتها أوالً اعلم أن سبيلك : "ومن كالم اإلمام يف ذلك

هلذه األجناس على الكالم املتروك على ظاهره واملبالغة اليت تدعي هلا يف أنفُس املعاين اليت 
  .)٢("هلا وتقريره إياها يقصد املتكلم إليها خبربه ولكنها يف طريق إثباته

إن مزية االستعارة على التشبيه ليست : " ويؤكد الفخر الرازي مذهب اإلمام فيقول 
رأيت : " على قولنا " رأيت أسدا: " فليست مزية قولنا ، بل يف طريق اإلثبات ، يف املثبت 

ل فإن التصورات ال تقبل الشدة والضعف والكما. يف نفس األسد" رجالً يشبه األسد
أفدت " رأيت أسدا: " فإنك ملا قلت . وإمنا القابل لذلك هو اإلثبات واإلسناد، والنقص 

يف علم  اإذا تكلمن اإن. تأكيداً وتشديداً يف إثبات مساواة األسد لذلك الرجل فيما يظهر منه
وإمنا قصدنا إىل األحكام احلادثة بالتركيب ، البالغة فليس لنا مع معاين الكلمة شغل 

   )٣( "أليفوالت

                                 
سيد عليـه  ، وحاشية ال٦٣٨، املطول ص٢/٣٢٤، عروس األفراح ٦٣٧مفتاح تلخيص املفتاح ص: ينظر )١(

، حاشـية عبـد احلكيم ٣/٥٥٨، حاشية الدسوقي ٢/٤٣٧، مواهب الفتاح ٢/٣٦٠، األطول ٤١٦ص
 .٣٤٦التلخيص بشرح الربقوقي ص، ٢٥٩/ ٤فيض الفتاح ، ٢٥٩/ ٤

 .٧١دالئل اإلعجاز ص )٢(
 .١٦٢اية اإلجياز ص )٣(



 

ما : "فهذا البهاء السبكي يقول ،ولكن اإلمام يف هذا احلكم مل يسلم من شاغب عليه
ولو كان كما قال ملا  ،ذكره الشيخ خمالف التفاقهم على أن ااز والكناية أبلغ من احلقيقة

  .)١( "بل كان األبلغ هو إثبات التشبيه ،كانت الكناية وااز أبلغ
اإلمام ال ينكر قوة املعىن املالحظة يف االستعارة مع التشبيه فإنه أشار وينبغي التنبه أن 

ال "فهو  )٢(إىل أن االستعارة تقتضي قوة الشبه وكونه حبيث ال يتميز املشبه عن املشبه به
ينفي ذلك، إمنا يريد أن يقول إن معاين الكلمات املفردة ليست هي اليت جتعل هذه الصور 

ا الذي جيعلها كذلك التركيب وما جيري فيه من اإلسناد الذي يربزها يف البيانية متفاوتة، وإمن
  .)٣("معارض متفاوتة

وذا يظهر جليا أن اجتاه اإلمام يف دراسة الصور البيانية يرتبط أوثق االرتباط باجتاهه 
هي  فالصور اليت أدارها اإلمام على الكناية واالستعارة والتمثيل إمنا ،يف دراسته لنظرية النظم

وهلذا كان تغري النظم دليالً على تغريها فإذا ما تغريت الصورة تغري  ،مقتضيات النظم
  .)٤(النظم

إن اإلثبات هو مناط : "حممد أبو موسى. يقول أستاذنا دويف بيانه ملذهب اإلمام 
وهو وجه تعلق الكلمة بالكلمة، يعين هو النظم الذي هو أساس املزايا  ،الفائدة من التعبري

وافد ن آراءه هذه يف مرجع املزية يف الكناية أو يف االستعارة أو يف التمثيل إمنا هي رإ، وعنده
  .)٥("صب يف أصل واحد هو النظم وتعلق الكلمة بالكلمةصغرية جتري يف اجتاه واحد وت

اليت قال عنها أحد الدارسني إا  ،أمحد موسى برأيه يف هذه القضية. ويشارك د
جدال بني العلماء، واحلكم على جانب منها بالصواب فيه جمانبة  قضية طاملا وقع فيها"

  .)٦("للحق

                                 
 .٢/٣٢٥عروس األفراح  )١(
 .٤٤٨ دالئل اإلعجاز ص: ينظر )٢(
 .٣٥١م، ص١٩٩٢شوقي ضيف، دار املعارف، الطبعة الثامنة، . ة تطور وتاريخ، دالبالغ )٣(
عتمان موايف، دار املعرفة اجلامعية، األسكندرية، الطبعـة الرابعـة،   . د. دراسات يف النقد العريب، أ: ينظر )٤(

 .٢٥٢ونظرية البيان بني عبدالقاهر واملتأخرين ص، ١٧٧ص م،٢٠٠٢
 .٤٣٧التصوير البياين ص )٥(
عبدالفتاح الشني، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة، الطبعة األوىل، . البهاء السبكي وآراؤه البالغية والنقدية، د )٦(

 .٢٣٥ص م،١٩٧٨ -هـ ١٣٨٩



 

حني حيكم على هذه األساليب يف أبلغيتها ومرجعيتها ) البالغة التطبيقية(إن صاحب 
  .)١(فإنه مييز بني اللفظني املتحاكمني يف تساويهما يف التعبري عن املعىن أو اختالفهما فيه

على احلقيقة وأبلغية الكناية على التصريح ليس معناها أن  إنه يرى أن أبلغية ااز
بل املراد أنه أفاد  ،األبلغ من تلك األساليب قد أفاد زيادة يف أصل املعىن مل يفدها غريه

  .تأكيدا إلثبات املعىن وتقريره
كل ذلك إذا اتفق اللفظان يف القوة، ويوضح الدكتور ذلك فيذكر أنه ليست املزية 

رأيت رجالً ال يتميز عن األسد يف شجاعته "دا يصافح فالنا على قولك رأيت أس"يف 
بل أفدت بذلك تأكيدا  ل األول زيادة يف مساواته باألسد ؛أنك قد أفدت يف املثا" وجرأته

  .إلثبات هذه املساواة وهكذا القياس يف التمثيل على حد االستعارة والكناية مع التصريح
يف القوة كما بني االستعارة والتشبيه فإن االستعارة حينئذ أما إذا مل يتساو اللفظان 

حممد "أبلغ من " رأيت أسدا"تفيد زيادة يف املعىن ويف أصل الداللة عن التشبيه فعبارة 
ومعىن األبلغية هنا أن أسلوب االستعارة قد أفاد زيادة يف أصل املعىن هو الشجاعة " كاألسد

اعة وغريها من الصفات تتفاوت من شخص آلخر على ما يؤديه أسلوب التشبيه فالشج
  .وهكذا الشأن يف ااز بالنسبة للحقيقة ويف الكناية بالنسبة للتصريح

تكون : "أمحد موسى هذه القضية واليت يلِّخص يف ايتها رأيه قائالً. هكذا ناقش د
ا إذا مل يتساو األبلغية يف طريقة اإلثبات للمعىن نفسه حينما يتساوى اللفظان يف القوة، أم

اللفظان يف القوة فإن األبلغية تكون يف ذات املعىن، ويف أصل الداللة؛ ألن التفاوت أمر 
  .)٢("اري فيه إنسان، وهكذا يكون لكل مقام مقالفطري ال مي

مراعيا يف ذلك  ،إن مرجع األبلغية عنده مرتبطة بتساوي اللفظني يف القوة أو عدمه
  .)٣(ما يقتضيه احلال واملقام

                                 
 .٢٧٢أمحد موسى ص. البالغة التطبيقية د: ينظر )١(
 .٢٧٤املرجع السابق ص )٢(
 إىل أبعد من ذلك حني يرى أن ترتيب الصـور  يف مراعاة الكالم ملقتضى احلال هنا يذهب بعض الدارسني )٣(

أما احلكم ـذا  "إمنا هو ملعىن منهجي العتماد الالحق منها على السابق و) تشبيه فاستعارة فكناية(البيانية 
لوصف بالكرم وال إىل ما هو أبلغ منه يف التعبري وإمنا املفاضـلة يف  أبلغ من ذاك فمرجعه ال إىل املبالغة يف ا

حلمي مرزوق، دار الوفـاء،  . يف فلسفة البالغة العربية علم البيان، د: ينظر". م ملقتضى احلالمطابقة الكال
 .١٥٤ص م،٢٠٠٤األسكندرية، 



 

الفرق بني معاجليت الشيخ الصعيدي والدكتور أمحد موسى أن الصعيدي ينظر  إنُّ
  .مث خيتار تاليا ما يناسب ذلك من أساليب البيان املختلفة ،أوالً إىل املعىن ومقتضى احلال

مث حيكم تاليا على مرجع األبلغية  ،بينما ينظر الدكتور إىل لفظني ماثلني بني يديه أوالً
 –رمحهما اهللا  –ني ولكن العامل. يث تساويهما أو اختالفهما يف قوة التعبريفيهما من ح

  .يتفقان يف مراعاة مقتضى احلال
أمحد موسى هلذه القضية . وبناًء على ما سبق فإن الذي يظهر أن عمق معاجلة د

ذ ومشوليتها وتفريقه بني األساليب بعيدا عن تعميم األحكام كل ذلك جيعل رأيه صاحلًا لألخ
  .واختاذه خمرجا من اختالف الصعيدي مع غريه من العلماء ،به

  



 

א 
استدراكات الصعيدي على (وهنا يصل البحث إىل منتهاه، وتنتهي رحليت مع 

اخلطيب  –واليت صحبت فيها علمني كبريين من علماء البالغة ) اإليضاح يف مسائل البيان

  .وغريهم من العلماء –والصعيدي 

  :أهم نتائج هذا البحث على النحو اآليتوهنا أوجز 

أعاد الشيخ الصعيدي دراسة بعض املسائل اليت ثبتت يف الدرس البالغي وكأا  - ١

قواعد مسلَّمة، مثل االختالف يف الوضوح واخلفاء يف الداللة املطابقية، ومبين 

  .الترشيح يف االستعارة، وإدخال التشبيه املفرد املُقيد يف املركب

التلخيص مصدرا مهما الستدراكات الشيخ الصعيدي، وخاصة  كانت شروح - ٢

عروس األفراح للبهاء السبكي، واملطول للسعد التفتازاين، كما استفاد كذلك 

 .من بقية الشروح األخرى على ما سبق بيانه يف املسائل

: مل يشر الصعيدي يف استدراكاته إىل مصادره اليت استفاد منها وإمنا يقول - ٣

 .يورد االستدراك مباشرة، أو )اعترض(

يرفض الشيخ كثريا من التقسيمات والتفريعات الواردة عن علماء البيان، ويدعو  - ٤

إىل بيان منازل األقسام والفروق بينها، ال سردها وتعدادها، واختياراته يف 

 .استدراكاته تتوافق مع منهجه يف نبذ كثرة التقسيمات

راء أكابر العلماء، إذا رأى خالف ال يتهيب الصعيدي األمساء، فقد يعارض آ - ٥

رأيهم، ومن ذلك خمالفته اإلمام عبدالقاهر يف مرجع األبلغية بني اإلثبات 

 .واملثبت

 .تفرد الشيخ يف استدراكاته هنا ببعض اآلراء واألحكام اليت مل يسبق إليها - ٦



 

يف تفصيالً ال جتده ) علم البيان –البالغة العالية (يفصل أكثر استدراكاته يف  - ٧

 ).بغية اإليضاح(

من األقوال ما خيالف به استدراكه ) علم البيان –البالغة العالية (قد يرد عنه يف  - ٨

 ).بغية اإليضاح(يف 

يعرِض الشيخ عن كثري من خالفات البيانيني، واليت يصفها بأا ليس وراءها  - ٩

 .كبري جدوى، أو ال ينبغي االشتغال ا، أو ال حيتمل مثلها هذا العلم

١٠- آراؤه واستدراكاته مدى اهتمامه مبراعاة مقتضيات األحوال واختالفات ت ظْهِر

املقامات يف كل استعمال، وهو يدعو إىل مراعاة ذلك عند احلكم يف تفاضل 

  .األساليب املختلفة

أردد مقولة أيب هالل  –وقبل أن أطوي صفحة البحث األخرية  –وختاما أجدين 

وأنا بعد ذلك معتذر من الزلل يكون : "ة كتاب الصناعتنيالعسكري يوم أن قال يف خامت

فيها، والسقط يوجد يف ألفاظها أو معانيها، فإذا مر بك شيٌء فاغتفر الزلة فيه؛ فليس يف 

  .)١("الدنيا بريء من مجيع العيوب وال مستقيم من كل اجلهات

وحيسن يل  أسأل اهللا أن يكتب يل السداد فيما توخيت، وأن يستعملين يف طاعته،

  .ولعامة املسلمني حبسن اخلامتة، وما توفيقي إال باهللا، عليه توكلت وإليه أنيب

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

                                 
  .٤٦٢كتاب الصناعتني ص )١(



 

  املراجعفهرس املصادر و
 .القرآن الكرمي - ١
حممد  :هـ، ت٩١١اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي ت - ٢

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤١٦سكَّر ومصطفى القصاص، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة الثانية،  شريف
دار  هـ،٩٥١ت إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، أبو السعود حممد بن حممد العمادي، - ٣

  .إحياء التراث العريب، بريوت
حممد سعيد البدري : تكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حممد بن علي بن حممد الشو - ٤

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢أبو مصعب، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، 
حممد إبراهيم شادي، دار وايل . د. أساليب البيان والصورة القرآنية، دراسة حتليلية لعلم البيان، أ - ٥

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦اإلسالمية، املنصورة، الطبعة األوىل، 
أمحد هنداوي . ، د)رسالة ماجستري مطبوعة(، دراسة بالغية حتليلية، استدراكات السعد على اخلطيب - ٦

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢هالل، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األوىل، 
هـ أو ٤٧١أسرار البالغة، الشيخ اإلمام أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن حممد اجلرجاين، ت  - ٧

دين بالقاهرة، دار املدين جبدة، الطبعة هـ، قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر، مطبعة امل٤٧٤
 .م١٩٩١ - هـ ١٤١٢األوىل، 

أسرار التمثيل بني الطريقة األدبية والتقريرية، عبداملتعال الصعيدي، املطبعة املنريية باألزهر، القاهرة،  - ٨
 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤الطبعة األوىل، 

، مكتبة الكليات األزهرية، حممود السيد شيخون. بالغته، د –تطوره  –األسلوب الكنائي، نشأته  - ٩
 .م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨القاهرة، الطبعة األوىل، 

. د. أ :هـ، ت٧٢٩اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة، حممد بن علي بن حممد اجلرجاين ت  -١٠
 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨عبدالقادر حسني، مكتبة اآلداب، القاهرة، 

حممد بن املختار اجلكين الشنقيطي،  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن -١١
 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥مكتب البحوث اإلسالمية، دار الفكر العريب، بريوت،  هـ،١٣٩٣ت

هـ، ٩٤٣األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، إبراهيم بن حممد بن عربشاه عصام الدين احلنفي ت  -١٢
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢عبداحلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  :ت

 .حممود السيد شيخون، املؤسسة العربية احلديثة، القاهرة. اإلعجاز يف نظم القرآن، د -١٣
السيد أمحد صقر، دار املعارف،  :هـ ، ت٤٠٣إعجاز القرآن، أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين ت -١٤

 .القاهرة، الطبعة اخلامسة



 

 - هـ ١٤٢٤ابن كثري، دمشق، بريوت،  حمي الدين الدرويش، اليمامة، دار إعراب القرآن وبيانه، -١٥
 .م٢٠٠٣

اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن اإلسالم، حممد بن أمحد بن أيب بكر  -١٦
 .هـ١٣٩٨أمحد حجازي السقا، دار التراث العريب، القاهرة، . د :بن فرج القرطيب أبو عبداهللا، ت

لبيان، أمحد حممد احلجار، معهد الدراسات اإلسالمية اإلفصاح عما تضمنه اإليضاح من مباحث ا -١٧
 .والعربية، القاهرة

، دار الكتب العلمية، هـ٣٥٦األمايل يف لغة العرب، أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل البغدادي ت  -١٨
 .م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨بريوت، 

د بركات محدي حمم: هـ، ت١٠٣٥اإلجياز يف علم ااز، لطف اهللا بن حممد الغياثي الظفريي، ت  -١٩
 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠أبو علي، دار الفكر، عمان، الطبعة األوىل، 

 .حممد عبداملنعم خفاجي، دار اجليل، بريوت، الطبعة الثالثة. اإليضاح يف علوم البالغة، بشرح د -٢٠
البيان والبديع، جالل الدين أبو عبداهللا حممد بن عبدالرمحن  –اإليضاح يف علوم البالغة، املعاين  -٢١

 .هـ، املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة٧٣٩يين اخلطيب، تالقزو
حممد حممد . د :البحر احمليط يف أصول الفقه، بدر الدين حممد بن ادر بن عبداهللا الزركشي، ت -٢٢

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .كراتشوفسكيهـ، اعتىن به أغناطيوس ٢٩٦البديع، عبداهللا بن املعتز، ت  -٢٣
حامد عبداحلميد، . أمحد أمحد بدوي، د. د :هـ، ت٥٨٤البديع يف نقد الشعر، أسامة بن منقذ، ت  -٢٤

 .م١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، 
 .حفين حممد شرف، ضة مصر. د :هـ، ت٦٥٤بديع القرآن، ابن أيب األصبع املصري، ت  -٢٥
هـ، خرج أحاديثه ٧٩٤اإلمام بدر الدين حممد بن عبداهللا الزركشي، ت  الربهان يف علوم القرآن، -٢٦

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢وقدم له وعلّق عليه مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 
بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع، عبداملتعال الصعيدي،  -٢٧

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦داب، القاهرة، الطبعة السابعة عشرة، ، مكتبة اآلهـ١٣٨٣ت
هـ ١٤٢١عبده عبدالعزيز قلقيلة، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة الرابعة، . البالغة االصطالحية، د -٢٨

 .م٢٠٠١ -
، مالطا، ELGAحممد رمضان اجلريب، منشورات . البالغة التطبيقية، دراسة حتليلية لعلم البيان، د -٢٩

 .م٢٠٠٠نية، الطبعة الثا
 .م١٩٦٣أمحد موسى، مطبعة املعرفة، الطبعة األوىل، . البالغة التطبيقية، دعامة النقد األديب السليم، د -٣٠
 .م١٩٩٢شوقي ضيف، دار املعارف، الطبعة الثامنة، . البالغة تطور وتاريخ، د -٣١



 

األزهرية للتراث،  حسن إمساعيل عبدالرازق، املكتبة. البالغة الصافية يف املعاين والبيان والبديع، د -٣٢
 .م٢٠٠٦القاهرة، الطبعة األوىل، 

هـ ١٤٢٠البالغة العالية، علم البيان، عبداملتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة األوىل،  -٣٣
 .م٢٠٠٠ -

عبدالقادر حسني، مكتبة اآلداب، . د: البالغة العالية، علم املعاين، عبداملتعال الصعيدي، قدم له -٣٤
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣عة الثالثة، القاهرة، الطب

علي عشري زايد، مكتبة اآلداب، القاهرة، . مناهجها، د –مصادرها  –البالغة العربية، تارخيها  -٣٥
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبعة الرابعة، 

فضل حسن عباس، دار الفرقان، عمان، الطبعة األوىل، . البالغة فنوا وأفناا علم البيان والبديع، د -٣٦
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

حممد حممد أبو موسى، مكتبة . البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري وأثرها يف الدراسات البالغية، د -٣٧
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، 

عبدالفتاح الشني، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة، الطبعة . البهاء السبكي وآراؤه البالغية والنقدية، د -٣٨
 .م١٩٧٨ - هـ ١٣٨٩األوىل، 

، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم )ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن(بيان إعجاز القرآن  -٣٩
حممد زغلول سالم، دار املعارف، القاهرة، . حممد خلف اهللا أمحد و د: هـ، ت٣٨٨اخلطايب ت
 .الطبعة الرابعة

 .م٢٠٠٠القاهرة، عائشة حسني فريد، دار قباء، . البيان يف ضوء األساليب العربية، د -٤٠
عبدالفتاح الشني، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة الثانية، . البيان يف ضوء أساليب القرآن الكرمي، د -٤١

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤
تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيق جمموعة من احملققني، دار  -٤٢

 .اهلداية
عبدالستار زموط، دار اجليل، بريوت، الطبعة . د: ت ،٧٤٣ييب، تالتبيان يف البيان، اإلمام الط -٤٣

 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦األوىل، 
تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي، دار الكتب اإلسالمي،  -٤٤

 .هـ١٣١٣القاهرة، 
عبداخلالق البناين ت جتريد العالَّمة البناين على خمتصر اإلمام السعد، مصطفى بن حممد بن  -٤٥

 .هـ١٢٩٧هـ، مطبعة بوالق القاهرة، الطبعة الثانية، ١٢٣٧



 

هـ، ٦٥٤حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أيب األصبع املصري، ت  -٤٦
حفين حممد شرف، الس األعلى للشئون اإلسالمية جلنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة، . د :ت

 .هـ١٣٨٣
دار الكتاب العريب، بريوت،  هـ،٧٤١ت التسهيل لعلوم الترتيل، حممد بن أمحد بن حممد الكليب، -٤٧

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الرابعة، 
إبراهيم عبداحلميد السيد التلب، دار الطباعة احملمدية، القاهرة، . التشبيه دراسة يف تطور املصطلح، د -٤٨

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل، 
عبدالعظيم املطعين، مطبعة السعادة، الطبعة . التمثيل بني اإلمام عبدالقاهر واخلطيب، دالتشبيه و -٤٩

 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧األوىل، 
 .حممد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة. التصوير البياين دراسة حتليل ملسائل البيان، د -٥٠
القاهرة، الطبعة الرابعة، شفيع السيد، دار الفكر العريب، . التعبري البياين رؤية بالغية نقدية، د -٥١

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
بكري شيخ أمني، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة السادسة، . التعبري الفين يف القرآن الكرمي، د -٥٢

 .م٢٠٠١
هـ، ٦٠٤التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، ت -٥٣

 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١بعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، الط
 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧التقرير والتحرير يف علم األصول، ابن أمري احلاج، دار الفكر، بريوت،  -٥٤
هـ، ٧٣٩التلخيص يف علوم البالغة، اإلمام جالل الدين حممد بن عبدالرمحن القزويين اخلطيب، ت  -٥٥

 -هـ ١٣٥٠الطبعة الثانية، بشرح عبدالرمحن الربقوقي، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، 
 .م١٩٣٢

. هـ، قرأه وكتب حواشيه د٧٣٩تلخيص املفتاح يف املعاين والبيان والبديع، اخلطيب القزويين ت  -٥٦
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ياسني األيويب، املكتبة العصرية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 .ود توفيق حممد سعدحمم. د. ، أ)هـ١٤٢٦حماضرات السنة املنهجية لعام (متهيد يف علم البيان  -٥٧
حممد عوض مرعب، إحياء : هـ، ت٣٧٠ذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري، ت -٥٨

 .م٢٠٠١التراث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .تيسري التحرير، حممد أمني املعروف بأمري بادشاة، دار الفكر، بريوت -٥٩
. حممد خلف اهللا أمحد، د :اهر اجلرجاين، تثالث رسائل يف إعجاز القرآن، الرماين، اخلطايب عبدالق -٦٠

 .حممد زغلول سالم، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة



 

مصطفى ديب . د :اجلامع الصحيح املختصر، حممد ابن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، ت -٦١
 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ا، دار ابن كثري، اليمامة، بريوت، الطبعة الثالثة، غالب

حممد رمضان . د :بارات يف حتقيق االستعارات، أمحد مصطفى الطرودي التونسي، تجامع الع -٦٢
 .م١٩٨٦ريب، الدار اجلماهريية، مصراته، الطبعة األوىل، اجل

هـ، دار الشعب، ٦٧١اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، ت -٦٣
 .القاهرة

. د :هـ، ت٤٨٥م عبداهللا بن حممد بن ناقيا البغدادي، ت اجلمان يف تشبيهات القرآن، أبو القاس -٦٤
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣حممد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، 

جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، السيد أمحد اهلامشي، شرح وحتقيق حسن محد، دار اجليل،  -٦٥
 .بريوت

حممد زغلول . د :هـ، ت٧٣٧ل بن األثري احلليب ت ز، جنم الدين أمحد بن إمساعيـجوهر الكن -٦٦
 .سالم، منشأة املعارف، األسكندرية

حاشية اإلنبايب على الرسالة البيانية، الشيخ حممد اإلنبايب، املطبعة األمريية ببوالق مصر، الطبعة األوىل،  -٦٧
 .هـ١٣١٥

خليل . د :، تهـ١٢٣٠حاشية الدسوقي على خمتصر السعد، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي ت  -٦٨
 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة،  ،٨١٦ت حاشية السيد الشريف على املطول، السيد الشريف، -٦٩
 .هـ١٣٣٠

ت ،  حاشية الشيخ خملوف على شرح حلية اللب املصون، الشيخ خملوف بن حممد البدوي املنياوي -٧٠
 .م١٩٣٨ - هـ ١٣٥٧مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، 

أكرم عثمان  :هـ، ت٧٢٥حسن التوسل إىل صناعة الترسل، شهاب الدين حممود احلليب ت  -٧١
 .م١٩٨٠يوسف، دار الرشيد للنشر، العراق، 

عريب، بريوت، حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أمحد بن عبداهللا األصبهاين، دار الكتاب ال -٧٢
 .هـ١٤٠٥الطبعة الرابعة، 

حممد رضوان الداية، دار الفكر  :احلماسة املغربية، أبو العباس أمحد بن عبدالسالم اجلراوي التاديل، ت -٧٣
 .م١٩٩١املعاصر، بريوت، الطبعة األوىل، 

ه هـ، قدم ل٨٣٧اية األرب، أبو بكر حممد بن علي املعروف بابن حجة احلموي تغخزانة األدب و -٧٤
 .م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦صالح الدين اهلواري، املكتبة العصرية، بريوت، الطبعة األوىل، . وضبطه د



 

حممد نبيل  هـ،١٠٩٣خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي، ت -٧٥
 .م١٩٩٨طريفي وأميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 .حممد علي النجار، عامل الكتب، بريوت: هـ، ت٣٩٢ح عثمان بن جين تاخلصائص، أبو الفت -٧٦
عبدالقادر حسني، . د :هـ، ت١٠٥٩خالصة املعاين، احلسن بن عثمان بن احلسني املفيت ت  -٧٧

 .الناشرون العرب، الرياض
دل، التقدمي والتأخري، عبداهلادي الع –دراسات تفصيلية شاملة لبالغة عبدالقاهر يف التشبيه والتمثيل  -٧٨

 .ضبط وتعليق عبدالسالم أبو النجا سرحان، دار الفكر احلديث
عتمان موايف، دار املعرفة اجلامعية، األسكندرية، الطبعة الرابعة، . د. دراسات يف النقد العريب، أ -٧٩

 .م٢٠٠٢
 الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، اإلمام شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن حممد بن إبراهيم -٨٠

 - هـ ١٤١٤، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ٧٥٦املعروف بالسمني احلليب، ت 
 .م١٩٩٤

دار الفكر، بريوت،  هـ،٩١١ت الدر املنثور، عبدالرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي، -٨١
 .م١٩٩٣

محد دستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، القاضي عبدالنيب بن عبدالرسول األ -٨٢
تكري، عرب عباراته الفارسية حسن هاين فحص، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
هـ، ٤٧٤أو  ٤٧١دالئل اإلعجاز، اإلمام أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن حممد اجلرجاين ت  -٨٣

جبدة، الطبعة الثالثة، قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر، مطبعة املدين بالقاهرة دار املدين 
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣

حممد حممد أبو موسى، مكتبة وهبه، القاهرة، الطبعة الثانية، . دالالت التراكيب دراسة بالغية، د -٨٤
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨قدري مايو، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل، : ديوان ابن الرومي، شرح -٨٥
هـ ١٤٢٠وشرحه جميد طراد، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، ديوان أيب العتاهية، قدم له  -٨٦

 .م١٩٩٩ -
ديوان أيب نواس، حققه وضبطه وشرحه أمحد عبدايد الغزايل، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة  -٨٧

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣األوىل، 
ار املعرفة، بريوت، الطبعة ديوان األعشى ميمون بن قيس، اعتىن به وشرحه عبدالرمحن املصطاوي، د -٨٨

 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األوىل، 



 

 .م١٩٩٤وشرح حجر عاصي، دار الفكر العريب، بريوت، الطبعة األوىل، . ديوان امرئ القيس، ت -٨٩
حممد التوجني، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، . ديوان البحتري، شرحه وعلّق عليه د -٩٠

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
 .ربيزي، دار القلم، بريوتديوان احلماسة، الت -٩١
 .م١٩٩٦ديوان اخلنساء، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل،  -٩٢
هـ، بشرح اإلمام أيب نصر أمحد ابن حامت الباهلي ١١٧ي الرمة غيالن بن عقبة العدوي تذديوان  -٩٣

 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢عبدالقدوس أبو صاحل، مطبعة، دمشق، . د. برواية ثعلب، ت
 .م١٩٩٤إحسان عباس، دار صادر، بريوت، . صححه وقدم له دديوان الشريف الرضي،  -٩٤
يونس أمحد السامرائي، عامل . د :ديوان شعر ابن املعتز، صنعة أيب بكر حممد بن حيىي الصويل، ت -٩٥

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .ديوان طرفه بن العبد، دار صادر، بريوت -٩٦
حسان فالح أوغلي، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل، . ي، تديوان طفيل الغنوي، شرح األصمع -٩٧

 .م١٩٩٧
 - هـ ١٤١٦ديوان العباس بن األحنف، شرح أنطوان نعيم، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل،  -٩٨

 .م١٩٩٥
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ديوان عمر بن أيب ربيعة، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل،  -٩٩
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل، قدري مايو، : ديوان كُثَير، شرح - ١٠٠
عمر فاروق الطباع، دار األرقم بن أيب األرقم، . ديوان لبيد بن ربيعة العامري، شرحه وضبطه د - ١٠١

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧بريوت، الطبعة األوىل، 
 .م١٩٩٣علي فاعور، دار الفكر العريب، بريوت، الطبعة األوىل، . ديوان النابغة الذبياين، ت - ١٠٢
 .م١٩٦٥ - هـ ١٣٨٥ديوان اهلذليني، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  - ١٠٣
مهدي أسعد عرار، . د :هـ، ت١٢٠٦الرسالة البيانية، الشيخ أبو العرفان حممد بن علي الصبان، ت  - ١٠٤

 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
م والسبع املثاين، العالمة شهاب الدين السيد حممود األلوسي روح املعاين يف تفسري القرآن العظي - ١٠٥

 .درا إحياء التراث العريب، بريوت هـ،١٢٧٠ت البغدادي،
 .م١٩٠٥، طبع بتصريح نظارة الداخلية، زهر الربيع يف املعاين والبيان والبديع، الشيخ أمحد احلمالوي - ١٠٦
هـ، شرح ٤٦٦سنان اخلفاجي احلليب ت سر الفصاحة، األمري أبو حممد عبداهللا بن حممد بن سعيد بن - ١٠٧

 - هـ ١٣٨٩وتصحيح عبداملتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح وأوالده، القاهرة، 
 .م١٩٦٩



 

حممد فؤاد عبدالباقي، دار : ت هـ،٢٧٣سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين، ت - ١٠٨
 .الفكر، بريوت

أمحد حممد شاكر وآخرون، دار : تلترمذي السلمي، سنن الترمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى ا - ١٠٩
 .إحياء التراث، بريوت

عبدالغفار سليمان البنداري، سيد . د. السنن الكربى، أمحد بن شعيب أبو عبدالرمحن النساين، ت - ١١٠
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

ضي القضاة اء الدين عبداهللا بن عقيل العقيلي اهلمداين شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، قا - ١١١
 - هـ ١٤١١حممد حمي الدين عبداحلميد، املكتبة العصرية، بريوت،  :هـ، ت٧٦٩املصري ت 

 .م١٩٩٠
سعود بن عمر التفتازاين مشرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه، سعد الدين  - ١١٢

 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦العلمية، بريوت،  ، زكريا عمريات، دار الكتبهـ٧٩٢ت
شرح ديوان أيب متام، شرحه اخلطيب التربيزي، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه راجي األمسر، دار  - ١١٣

 .م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٧الكتاب العريب، بريوت، 
حنا . شرح ديوان زهري بن أيب سلمى، صنعة أيب العباس ثعلب، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د - ١١٤

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، دار الكتاب العريب، بريوت، نصر احلتي
يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار . شرح ديوان املتنيب، وضعه عبدالرمحن الربقوقي، راجعه وفهرسه د - ١١٥

 .م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الكتاب العريب، بريوت، 
رح شرح عقود اجلمان يف علم املعاين والبيان ومعه حلية اللب املصون، على اجلوهر املكنون، الش - ١١٦

هـ واحللية للشيخ أمحد الدمنهوري، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، ٩١١للسيوطي ت
 .م١٩٣٩ -هـ ١٣٥٨

شرح الفوائد الغياثية، املوىل أبو اخلري عصام الدين أمحد بن مصطفى بن خليل الشهري بطاشكربى زادة  - ١١٧
 .هـ١٣١٢هـ، دار الطباعة العامرة، اآلستانة، ٩٦٨ت

. د: ت هـ،٧٥٠البديعية يف علوم البالغة وحماسن البديع، صفي الدين احللي، تشرح الكافية  - ١١٨
 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢نسيب نشاوي، دار صادر، بريوت، الطبعة الثانية، 

حممد خري أبو الوفا، دار إحياء  :شرح املعلقات السبع، أبو عبداهللا احلسني بن أمحد الزوزين، ت - ١١٩
 .م١٩٩٠ -ـ ه١٤١١العلوم، بريوت، الطبعة األوىل، 

، إعداد مرسيل عبداهلادي عبداهللا )رسالة ماجستري(الشيخ عبداملتعال الصعيدي ودراساته البالغية  - ١٢٠
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤إمساعيل، جامعة األزهر، القاهرة، 



 

الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، اإلمام أبو احلسني أمحد بن فارس بن  - ١٢١
عمر فاروق الطباع، مكتبة املعارف، بريوت، الطبعة . د :، تهـ٣٩٥ اللغوي، تزكريا الرازي 

 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤األوىل، 
شعيب األرناؤوط، مؤسسة  :صحيح ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، ت - ١٢٢

 .م١٩٩٣هـ ١٤١٤الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 
حممد مصطفى . د :بن خزمية أبو بكر السلمي النيسابوري، ت صحيح ابن خزمية، حممد بن إسحاق - ١٢٣

 .م١٩٧٠ - هـ ١٣٩٠األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، 
حممد فؤاد . د: ت هـ،٢٦١صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، ت - ١٢٤

 .عبدالباقي، دار إحياء التراث العريب، بريوت
حفين حممد شرف، دار ضة مصر، الفجالة مصر، الطبعة . لتطبيق، دالصور البيانية بني النظرية وا - ١٢٥

 .م١٩٦٥ - هـ ١٣٨٥األوىل، 
الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، اإلمام حيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمين،  - ١٢٦

 - ـ ه١٤٢٣عبداحلميد هنداوي، املكتبة العصرية، بريوت، الطبعة األوىل، . د :، تهـ٧٠٥ت
 .م٢٠٠٢

عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح، الشيخ اء الدين أبو حامد أمحد بن علي ابن عبدالكايف  - ١٢٧
خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، . د :هـ، ت٧٧٣السبكي ت 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
هـ، بشرح ٩١١بكر السيوطي ت  عقود اجلمان يف املعاين والبيان، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب - ١٢٨

هـ، مطبعة مصطفى البايب احللبيب، ١٠٣٧العالَّمة عبد الرمحن بن عيسى بن مرشد العمري ت
 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤الطبعة الثانية، 

عبدالواحد حسن الشيخ، مكتبة . ، د)دراسة تطبيقية(العالقات الداللية والتراث البالغي العريب  - ١٢٩
 .م١٩٩١األوىل، اإلشعاع، األسكندرية، الطبعة 

حممود موسى محدان، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األوىل، . العالقات والقرائن يف التعبري البياين، د - ١٣٠
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥

 .م١٩٩٥غازي ميوت، دار الفكر اللبناين، بريوت، الطبعة الثانية، . علم أساليب البيان، د - ١٣١
 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ية، بريوت، عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العرب. علم البيان، د - ١٣٢
 - هـ ١٤٢٨حممد فتحي أبو العطا، دار النشر الدويل، الرياض، الطبعة األوىل، . علم البيان، د - ١٣٣

 .م٢٠٠٧



 

ديزيره سقال، دار الفكر العريب، بريوت، الطبعة األوىل، . علم البيان بني النظريات واألصول، د - ١٣٤
 .م١٩٩٧

طفي عبدالتواب، املكتبة العاملية العلمية، بريوت، الطبعة حممد ل. علم البيان بني النظرية والتطبيق، د - ١٣٥
 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢األوىل، 

 .بدوي طبانة، دار الثقافة، بريوت. علم البيان دراسة تارخيية فنية يف أصول البالغة العربية، د - ١٣٦
املعامل بسيوين عبدالفتاح فيود، مؤسسة املختار ودار . علم البيان دراسة حتليلية ملسائل البيان، د - ١٣٧

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الثقافية، القاهرة األحساء، الطبعة الثانية، 
علي البدري، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة، الطبعة الثانية، . علم البيان يف الدراسات البالغية، د - ١٣٨

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
 .م١٩٧٢، يوسف البيومي، مطبعة عابدين، القاهرة. د) التشبيه والتمثيل(علم البيان القسم األول  - ١٣٩
هـ ١٤٢٥علم البيان وتارخيه، الشيخ علي عبدالرازق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة األوىل،  - ١٤٠

 .م٢٠٠٤ -
 .علوم البالغة، أمحد مصطفى املراغي، دار القلم، بريوت - ١٤١
النبوي . د: ت ،٤٥٦العمدة يف صناعة الشعر ونقده، أبو علي احلسن بن رشيق القريواين، ت - ١٤٢

 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠شعالن، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة األوىل، عبدالواحد 
عبدالعزيز ناصر . د :هـ، ت٣٢٢عيار الشعر، أبو احلسن حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي ت  - ١٤٣

 .املانع، مكتبة اخلاجني، القاهرة
. د :هـ، ت٦٢٣غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات، علي بن ظافر األزدي املصري ت  - ١٤٤

 .مصطفى الصاوي اجلويين، دار املعارف، القاهرة. مد زغلول سالم دحم
حممد عبداملعيد خان، دار . د: ت هـ،٢٤٤غريب احلديث، القاسم بن سالَّم اهلروي أبو عبيد، ت - ١٤٥

 .هـ١٣٩٦الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 
 - هـ ١٤٢٠طبعة السادسة، رمضان عبدالتواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ال. فصول يف فقه اللغة، د - ١٤٦

 .م١٩٩٩
أمحد عبدالسيد . فن االستعارة دراسة حتليلية يف البالغة والنقد مع التطبيق على األدب اجلاهلي، د - ١٤٧

 .الصاوي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، األسكندرية
انية، نقد، علي اجلندي، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، الطبعة الث –أدب  –فن التشبيه بالغة  - ١٤٨

 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦
عاشق حسني، دار  :هـ، ت٧٥٦الفوائد الغياثية يف علوم البالغة، العالمة عضد الدين اإلجيي، ت  - ١٤٩

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الكتاب املصري القاهرة، دار الكتاب اللبناين بريوت، الطبعة األوىل، 



 

 - هـ ١٤٠٩رية، القاهرة، حسن البنداري، مكتبة األجنلو املص. يف البالغة العربية علم البيان، د - ١٥٠
 .م١٩٨٩

ومعه حاشية عبداحلكيم،  فيض الفتاح على حواشي شرح تلخيص املفتاح، عبدالرمحن الشربيين، - ١٥١
 .م١٩٠٥ - هـ ١٣٢٣مطبعة مدرسة والدة عباس األول، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ناجح عبداحلافظ مربوك، مطبعة األمانة، مصر، . يف فقه اللغة العربية، د - ١٥٢
 .م٢٠٠٤حلمي مرزوق، دار الوفاء، األسكندرية، . يف فلسفة البالغة العربية علم البيان، د - ١٥٣
 .مؤسسة الرسالة، بريوت هـ،٨١٧ت القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، - ١٥٤
 - هـ ١٣٨٧أمحد مطلوب، مكتبة النهضة، بغداد، الطبعة األوىل، . القزويين وشروح التلخيص، د - ١٥٥

 .م١٩٦٧
حممد بن علي الصامل، دار كنوز . د. قضايا املصطلح البالغي كثرته، تعدده، اشتراكه، صياغته، أ - ١٥٦

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل، 
علي . ، د)هـ٦٢٦ – ٥٥٥إىل عهد السكاكي (قضية اللفظ واملعىن وأثرها يف تدوين البالغة العربية  - ١٥٧

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠القاهرة، الطبعة األوىل،  حممد حسن العماري، مكتبة وهبة،
القول البديع يف علم البديع، الشيخ اإلمام مرعي بن يوسف الكرمي املقدسي احلنبلي، ت  - ١٥٨

 - هـ ١٤٢٠عوض بن معيوض اجلميعي، مكتبة دار التراث، مكة املكرمة، . د :هـ، ت١٠٣٣
 .م١٩٩٩

، عارضه بأصوله وعلق عليه هـ٢٨٥د، تربالكامل يف اللغة واألدب، أبو العباس حممد بن يزيد امل - ١٥٩
 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت، 

عبدالسالم حممد هارون، دار اجليل،  :كتاب سيبويه، أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه، ت - ١٦٠
 .بريوت، الطبعة األوىل

، هـ٣٩٥بن عبداهللا بن سهل العسكري، ت الصناعتني الكتابة والشعر، أبو هالل احلسن كتاب  - ١٦١
 -هـ ١٤١٩علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت،  :ت

 .م١٩٩٨
الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري  - ١٦٢

 .ياء التراث العريب، بريوتعبدالرزاق املهدي، دار إح: ت هـ،٥٣٨اخلوارزمي، ت
حممد  –عدنان درويش : ت هـ،١٠٩٤ت الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفومي، - ١٦٣

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
الكناية أساليبها ومواقعها يف الشعر اجلاهلي، حممد احلسن علي األمني أمحد، مكتبة الفيصلية، مكة  - ١٦٤

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥املكرمة، 



 

 -هـ ١٤٢٥بشري كحيل، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة األوىل، . الكناية يف البالغة العربية، د - ١٦٥
 .م٢٠٠٤

أمحد هنداوي هالل، مكتبة وهبة، . الكناية يف لسان العرب البن منظور دراسة بالغية حتليلية، د - ١٦٦
 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤القاهرة، الطبعة األوىل، 

 .م١٩٩٣حممود شاكر القطان، مطابع األهرام، مصر، . يمتها البالغية، دالكناية مفهومها وق - ١٦٧
 .حممد حسن شرشر، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة، الطبعة الثانية. لباب البيان، د - ١٦٨
دار صادر، بريوت، الطبعة  هـ،٧١١ت لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، - ١٦٩

 .األوىل
، إعداد أمحد عبداجلواد حممد عكاشة، جامعة )رسالة ماجستري(مآخذ اخلطيب على السكاكي  - ١٧٠

 .م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨األزهر، القاهرة، 
أمحد . هـ، قدمه وعلق عليه د٦٣٧املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن األثري، ت  - ١٧١

 .بدوي طبانة، ضة مصر. احلويف، د
عبدالعظيم إبراهيم حممد . املنع عرض وحتليل ونقد، دااز يف اللغة والقرآن الكرمي بني اإلجازة و - ١٧٢

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥املطعين، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
يوسف أبو العدوس، األهلية، عمان، الطبعة . ااز املرسل والكناية األبعاد املعرفية واجلمالية، د - ١٧٣

 .م١٩٩٨األوىل، 
حممد حمي الدين عبداحلميد، دار  :د امليداين النيسابوري، تجممع األمثال، أبو الفضل أمحد بن حمم - ١٧٤

 .املعرفة، بريوت
 - هـ ١٤٢٤هـ، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، ٧٩٢خمتصر املعاين، سعد الدين التفتازاين ت - ١٧٥

 .م٢٠٠٤
حماضرات السنة املنهجية (مراجعات بالغية يف أسلوب الكناية يف كتاب اإليضاح للخطيب القزويين  - ١٧٦

 حممود توفيق حممد سعد. د.أ ).هـ١٤٢٦لعام 
: ت هـ،٤٠٥املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا احلاكم النيسابوري، ت - ١٧٧

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
ري، دار الكتب العلمية، املستقصى يف أمثال العرب، أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمش - ١٧٨

 .م١٩٨٧بريوت، الطبعة الثانية، 
حممود موسى محدان، . مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني يف ضوء النظر البالغي، د - ١٧٩

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة األوىل، 
 .ؤسسة قرطبة، مصرم هـ،٢٤١ت مسند أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين، - ١٨٠



 

مشكاة املصابيح، حممد بن عبداهللا اخلطيب التربيزي، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي،  - ١٨١
 .م١٩٨٥بريوت، الطبعة الثانية، 

املصباح يف املعاين والبيان والبديع، اإلمام أبو عبداهللا بدر الدين بن مالك الدمشقي الشهري بابن  - ١٨٢
بداحلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، ع. د :هـ، ت٦٨٦الناظم، ت 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
. د :هـ، ت٧٩٢املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين، ت - ١٨٣

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢عبداحلميد هنداوي، دار الكتب العاملية، بريوت، الطبعة األوىل، 
حممد  :هـ، ت٩٦٣تلخيص، الشيخ عبدالرحيم بن أمحد العباسي ت معاهد التنصيص على شواهد ال - ١٨٤

 .م١٩٤٧ - هـ ١٣٦٧حمي الدين عبداحلميد، عامل الكتب، بريوت، 
بدوي طبانة، دار املنارة جدة، دار ابن حزم بريوت، الطبعة الرابعة، . معجم البالغة العربية، د - ١٨٥

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
د مطلوب، مطبعة امع العلمي العراقي، بغداد، أمح. معجم املصطلحات البالغية وتطورها، د - ١٨٦

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
 - هـ ١٤١٨حسن طبل، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة األوىل، . املعىن يف البالغة العربية، د - ١٨٧

 .م١٩٩٨
. د. أ :هـ، ت٧٤٥مفتاح تلخيص املفتاح، العالمة مشس الدين حممد بن مظفر اخلطييب اخللخايل ت - ١٨٨

 .م٢٠٠٧شم حممود، املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، الطبعة األوىل، هاشم حممد ها
هـ، ضبطه ٦٢٦مفتاح العلوم، اإلمام أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن علي السكاكي ت - ١٨٩

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 
عيسى علي العاكوب، دار القلم، ديب، . البديع، د –البيان  – املفصل يف علوم البالغة العربية املعاين - ١٩٠

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الطبعة الثانية، 
مقدمة تفسري ابن النقيب يف علم البيان واملعاين والبديع وإعجاز القرآن، اإلمام أبو عبداهللا مجال الدين  - ١٩١

عنها وعلق عليها هـ، كشف ٦٩٨حممد بن سليمان البلخي املقدسي احلنفي الشهري بابن النقيب ت
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥زكريا سعيد علي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة األوىل، . د

حممد عبدالرمحن شعبان، املطبعة اإلسالمية احلديثة، . من األسرار البيانية يف االستعارات القرآنية، د - ١٩٢
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١القاهرة، 

الزرقاين، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد عبدالعظيم  - ١٩٣
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

 .م٢٠٠٥أمحد أمحد بدوي، ضة مصر، القاهرة، . من بالغة القرآن، د - ١٩٤



 

. ، د)هـ١٤٢٦حماضرات لطالب السنة املنهجية عام (من قضايا أسلوب ااز يف علم بالغة العربية  - ١٩٥
 .حممود توفيق حممد سعد

حممد احلبيب ابن  :هـ، ت٦٨٤باء، أبو احلسن حازم القرطاجين تمنهاج البلغاء وسراج األد - ١٩٦
 .اخلوجة، دار الكتب الشرقية

 .املنهاج الواضح للبالغة، حامد عوين، مكتبة اجلامعة األزهرية، القاهرة - ١٩٧
مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح، أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن يعقوب املغريب  - ١٩٨

هـ ١٤٢٤إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، خليل . د :هـ، ت١١٢٨ت
 .م٢٠٠٣ -

حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث  :موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي، ت - ١٩٩
 .العريب، مصر

بعة الثالثة، حممد عبداهللا دراز، دار القلم، الكويت، الط. النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن، د - ٢٠٠
 .م١٩٨٨

هـ ١٤٠٦حممد عبدالرمحن جنم الدين الكردي، مطبعة السعادة، الطبعة الثالثة، . نظرات يف البيان، د - ٢٠١
 .م١٩٨٦ -

حسن إمساعيل عبدالرازق، دار الطباعة احملمدية، القاهرة، . نظرية البيان بني عبدالقاهر واملتأخرين، د - ٢٠٢
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الطبعة األوىل، 

 .ين يف القرآن، عبداملتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب، القاهرةالنظم الف - ٢٠٣
كمال مصطفى، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  :هـ، ت٣٣٧نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر ت - ٢٠٤

 .الطبعة الثالثة
ضمن ثالث رسائل يف (هـ، ٣٨٦النكت يف إعجاز القرآن، أبو احلسن علي بن عيسى الرماين، ت - ٢٠٥

حممد زغلول سالم، دار املعارف، . وعلَّق عليها حممد خلف اهللا أمحد و د ، حققها)إعجاز القرآن
 .الطبعة الرابعة

 هـ،٦٠٦ ني الرازي، تـاية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، اإلمام فخر الدين حممد بن عمر بن احلس - ٢٠٦
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤نصر اهللا حاجي مفيت أوغلى، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل، . د: ت

ل األماين بشرح جواهر البيان والبديع واملعاين، أمحد بن حممد األمني اجلكين، مطابع الصفا، مكة ني - ٢٠٧
 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩املكرمة، الطبعة األوىل، 

 هـ،٤٢٩يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر، أبو منصور عبدامللك بن حممد بن إمساعيل الثعاليب، ت - ٢٠٨
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣مية، بريوت، الطبعة األوىل، مفيد حممد قميحة، دار الكتب العل. د: ت



 

  فهرس املوضوعات
  ١                      املقدمة
  ١١                      التمهيد

  االستدراكات يف مقدمة علم البيان وباب التشبيه: الفصل األول
  االستدراكات من مقدمة علم البيان إىل اية أغراض التشبيه: املبحث األول

  ١٧      لة املطابقية، ومكانة التشبيه يف علم البيانتفاوت الوضوح يف الدال: األوىل
  ٢٩                  تعريف التشبيه: الثانية
  ٣٥                صلة التجريد بالتشبيه: الثالثة
  ٤٤          منازل أقسام التشبيه من حيث احلسية والعقلية: الرابعة
  ٥٥              األمتية واألعرفية يف أغراض التشبيه: اخلامسة

  راكات من أقسام التشبيه باعتبار طرفيه إىل اية الباب االستد: املبحث الثاين
  ٦٥            إدخال التشبيه املفرد املُقَيد يف املركب: األوىل
  ٧٣  )كانوا كاحللقة املفرغة ال يدرى أين طرفاها(وجه الشبه يف مثال التشبيه املُجمل اخلفي : الثانية
  ٧٩                  حد التشبيه املقبول: الثالثة
  ٨٥            زلة التناسب يف التشبيهـزيل التضاد منـتن: عةالراب

  اازدراكات يف باب احلقيقة واالست:الفصل الثاين
  االستدراكات من أول الباب إىل بداية تقسيمات االستعارة : املبحث األول

  ٩١                  تعريف احلقيقة: األوىل
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Abstract 

Saedi on explanation in Good style Issues Study and -Awareness of Al
Straightening 

 
 

             This research has introduced to get Master 
Degree in Arabic Eloquence , from the Arabic graduate studies department, 
section of Art and Eloquence at Arabic language faculty at Umm Al‐Qura 
University on ١٤٢٩H prepared by the student / Salman Bin Mohammad Bin 
Hassan Al‐Qarni. 

           This research took issues which was taken by Al‐Shakh Abdul‐
Motaʹal Al‐Saiedi (١٣٨٣H ) on the Khateeb Al‐Qozwaini (٧٣٩H) in Good style 
Issues, the Saidi has many meetings with Alkhateeb asking about what and 
is done what is missing, this study excluded in good style chapters in the 
explanation, so we divided the research into three chapters :  
 
          In the preliminary, the research took a good style place at the Saiedi 
opinion and what he said about its chapters in his books which included this 
issue. 
 
Then the studying chapters the research took : 
‐ the first chapter took the Awareness at the introduction of good style 
science and comparison chapter and in it is nine distributed issues into 
two parts researches. 
 
‐ In the second chapter the research took the Awareness at the reality and 
figuration chapters and has fifteen issues distributed into two parts 
researchers 
   
‐ In the third chapter took the Awareness at metonymy and equivalency 
and has six issues distributed into two parts researchers 
 
‐ The research highlights the scholars talk in general, and the explanation 
in special in these issues.    
 
          It was clear that was Saiedi has affected by the antecedence specially 
in explanations therefore this research trying to support Al‐Saiedi opinion 
in these issues and explains the great idea came out from him. 
Also the research trying to clarify the correctness inside these awareness  
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