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  يأس إذا فشلتيا رب ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت و ال بال

  التي تسبق النجاح....  ةالفشل هو التجرب  نّ و ذكرني دائما أ 

  يا رب إذا أعطيتني نجاحا ال تفقدني تواضعي،

وإذا  أعطيتني تواضعا ال تفقدني اعتزازي بكرامتي واجعلني من   

  أذنبواشكروا و إذا أوذوا فيك صبروا و إذا    واإذا أعطي   الذين

  استغفروا

  و إذا تقـلبت بهم األيام اعتبروا 

  آمين يا رب العالمين.
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  مقدمة :

عجـــاز بيانـــه ومقاصـــده إيف أحضـــان القـــرآن الكـــرمي، وشـــّبت خادمـــة لـــه تعـــرب عـــن  نشـــأت البالغـــة العربيـــة 

وتبــاين آرائهــم، وقــد علــى الــرغم مــن تعــدد مــذاهب املفّســرين واملتكلمــني توجــه النــاس يف تأويلــه وتفســريه،  ،الدالليــة

وبعــد أن اشــتد عودهــا، صــارت ، وتــرادف املراحــل أن تبلــور مفاهيمهــا ومصــطلحاا ف اجلهــوداســتطاعت بعــد تكــاثُ 

  اهلا ومَعايريها التداولية.، يعّرب عن آليات اشتغِعلًما قائًما بذاته، وأصبح هلا قاموٌس مصطلحي خاص ا

  ذين  نظروا للبالغة، وأرسوا أصوهلا وقواعدها العلمية.األوائل الّ ولعل عبد القاهر اجلرجاين أحد أبرز         

، والنـاظر إىل املؤلفــات البالغيــة يف القـرن اخلــامس اهلجــري يقـف أمــام منهجيــة علميـة واضــحة يف وضــع املصــطلحات

  السجع).عبقرية هذا اإلمام يف معاجلة املفاهيم البالغية : ( استعارة، تشبيه، حقيقة وجماز، التجنيس،  أثبتت

للبالغـة، وآرائـه حـول مصـطلحاا قـارئ هـذه املؤلفـات تسـاؤالت عـن رؤيـة عبـد القـاهر اجلرجـاين  خيـامروتبعا لذلك 

  ومفاهيمها.

  وما هي التصورات النوعية التي حققها ؟،  فكيف كانت مواقفه من التصورات الّسابقة - 

  ؟حظ، العسكري...هناك إضافة علمية تميز طرحه عن طرح سابقيه من العلماء : الجا لوه - 

  بعده ؟ ح هذه المصطلحات ؟ وهل استفاد من طرحه من جاءر وما هي فلسفته في ط - 

لإلجابة عن هذه األسئلة، حاولنا يف هذه الدراسة تسـليط الضـوء علـى املصـطلحات البالغيـة يف كتـاب أسـرار       

هلا والوقــوف علــى و ّور هــذه املصــطلحات واملفــاهيم مــن ناحيــة ضــبط مــدلومتابعــة تطــ لعبــد القــاهر اجلرجــاينالبالغــة 

  مدى استقرارها بعد القاهر اجلرجاين من ناحية أخرى.

جـاين، كتـاب " ر اجل وقد اعتمدنا يف ذلك على عدد من املصادر أمهها : كتاب " أسرار البالغـة " لعبـد القـاهر      

ولتبيني " و " احليوان " للجاحظ، وكتاب "الصناعتني " أليب هـالل العسـكري ... وغـريه مـن املصـادر الّرتاثيـة البيان 

  واملراجع احلديثة.

بـــد عوتعــود أســـباب اختيـــار هـــذا املوضـــوع إىل حماولـــة الكشـــف عــن مفهـــوم املصـــطلح البالغـــي وتكاملـــه عنـــد        

  غوار البالغة العربية.القاهر اجلرجاين، كذلك امليل حنو اخلوض يف أ

  هذه الدراسة إىل تتّبع املصطلح البالغي عند عبد القاهر، وتبيني قوة استقراره ونضجه عنده. دفهلذا 

  يف ثالثة فصول : فصلني نظريني وفصل تطبيقي.  وقد  جاء هذا البحث
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األدبيـة التقليديـة الـيت تـُْعـَىن م و العلـ أهمبالنظر إىل أن البالغة إحدى  بالمصطلح األدبيعنوناه  ل :و الفصل األ �

لنا فيه تعريـف املصـطلح األديب، واستعرضـنا وظائفـه، كمـا أوردنـا فيـه شـروط حتديـدِه، وآليـات او ، وتنبالقول اجلّيد

 وضعه من اشتقاق، وجماز، وحنت، وترمجة، وتعريب، باإلضافة إىل أمهيته.

طرقنا فيه إىل نشأة البالغـة العربيـة، وتوضـيح جهـود ، وتالبالغة العربية ومسائلهاوحيمل عنوان  الفصل الثاني : �

ـــوان "، باإلضـــافة إىل جهـــود أيب هـــالل العســـاجلـــاح ـــه : " البيـــان والتبيـــني "، " واحلي ــــظ يف كتابي ه " ـكري يف كتاب

 ، كما استعرضنا يف هذا الفصل خصائص الـّدرس البالغـي واالصـطالحي قبـل عبـد القـاهر اجلرجـاينالصناعتني "

هــم مصـطلحات العلــم : بالغــة، فصــاحة، بيــان، عـدم اســتقرار املفــاهيم البالغيــة ألمـن خــالل : عــدم التبويــب، و 

البـــديع، (البيـــان،  إطنـــاب، وصـــوال إىل عـــدم متـــايز علـــوم البالغـــة ز، كنايـــة، تشـــبيه، اســـتعارة، إجيـــاز،بـــديع، جمـــا

 املعاين).

بإعطـاء  وافتتحنـاه،  بالغية في " أسرار البالغـة "دراسة المصطلحات الفجاء بعنـوان  الفصل التطبيقي :أما  �

، كمــا تناولنـــا تكامــل الـــّدرس البالغــي عنــده وأثـــره علــى البالغـــة وتوجهاتــه ينعبـــد القــاهر اجلرجـــال الســرية العلميــة

ـــــــا  ـــــــة، وبعـــــــدها انتقلن ـــــــة يف " أســـــــرار البالغـــــــة "، واستعرضـــــــنا مفاتيحـــــــه العربي إىل دراســـــــة املصـــــــطلحات البالغي

 من استعارة، تشبيه، حقيقة وجماز، ومصطلحات البديع من جتنيس " اجلناس " وسجع. البيان: االصطالحية

  لننتهي إىل خامتة أوجزنا فيها ما استطعنا الوصول إليه من نتائج.

ــــا،  وقــــد اتبعنــــا يف هــــذه فشــــمل الوصــــف اضــــطراب مفــــاهيم املصــــطلحات البالغيــــة، الدراســــة منهًجــــا وصــــفًيا حتليلًي

  تشابه تعاريف هذه املصطلحات واختالفها.ومقارنتها من حيث 

  وامتد الّتحليل إىل مناقشة املصطلحات البالغية يف كتاب " أسرار البالغة".

ـــةنكمـــا ال ختلـــو دراســـتنا مـــن املـــ ـــارخيي يف تتبـــع نشـــأة البالغـــة العربي ـــزمين هج الت ـــا التسلســـل ال ، وقـــد راعين

  للبالغيني يف عرضنا للمصطلحات البالغية.

دراسـة املصـطلح  إلجناز البحـث، فكـان مـن العسـري الشـاقبعض الصعوبات  اعرتضتناوككل حبث علمي 

البالغي يف كتاب " أسرار البالغة"، الذي يعّد أسلوبه معقًدا، كونـه أحـد أّهـم الكتـب الرتاثيـة القدميـة، باإلضـافة إىل 

  ذلك حاولنا اإلحاطة باملفهوم. ظاهريت التكرار واالستطراد املوجودتني يف الكتاب، وعلى الرغم من
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تظافر جهود عـّدة، فإنّـه ال يفوتنـا يف هـذا السـياق  وألن كل مسار من مسارات البحث، يوجب تعاون و

  ّجه بامتناننا، وشكرنا إىل األستاذ املشرف : زرمان حسان على كّل النصائح والتوجيهات اليت أفادنا ا.نتو  أن

  والتوفيق.وإننا نسأل اهللا عز وّجل السداد 
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أمهيــة كبــرية يف العلــوم العربيــة، إذ لكــل علــم مصــطلحاته اخلاصــة، فهــو مبثابــة املفتــاح الــذي  يشــكل املصــطلح
تفــتح بــه مغــاليق أي علــم مــن العلــوم، لتــدخل يف أعماقــه، ومعرفــة املصــطلح وحتديــده تســاعد الباحــث بقــدر كبــري يف 

ذاتـه واملصــطلح  ملصـطلح يف حــد فهـم العلـم الــذي يبحـث فيــه، ويف ضـوء هــذه األمهيـة ال بــد إذا التطـرق إىل تعريــف ا
    ووظائفه وآليات وضعه.ومواصفاته  األديب والتعرف على شروطه

  : تعريف المصطلحأوال

 :ةـلغ  - أ

ــــة كلمــــة اشــــتقت فقــــد جــــاء يف لســــان العــــرب :  مــــن معــــاين اجلــــذر ( ص.ل.ح ) املصــــطلح يف اللغــــة العربي
ددة وا مشــُـ حلــاص اوا وأصــلُحوا، وتصــاحلَُوا، و ُـ وَصاحلــحواُ، لســلم، وقــد اصــطلبيــنهم، والُصــلُح ا : تصــاحل القــومالُصــلح"

 .(1)"موها يف الصاد مبعىن واحدالصاد، قلبوا التاء صادا وأدغ

  ."ْصُلُح لك، يقال هذا الشيء يَ اا ومناسبً َصُلَح الشيء : كان نافعً ":  ويف املعجم الوسيط

   .(2) "خمصوص و اِتفاق طائفة على شيء حَ لَ طَ صْ مصدر اِ ":  االصطالح

َصــُلَح ، االســتقامةالُصــْلُح اســم مــن املصــاحلة خــالف املخاصــمة مــأخوذة مــن الصــالح وهــو "عنــد التهــانوي وجنــده 
  .(3)"الشيء إذا زال عنه الفساد

  هو نقيض للفساد واخلالف. وكل ما واالتفاقواملصاحلة املصطلح اللغوي من الصالح والسلم  ومنه فمفهوم

 : صطالحاا  - ب

عبـارة  «فـه اجلرجـاين بأنـه عرّ الـذي يُ  االصـطالح: فأوهلمـا واملصـطلح ف املصطلح بلفظني مها اِالصطالح ر يـُعْ 
عــن اتفــاق قـــوم علــى تســـمية الشــيء باســـم مــا ينقـــل عــن موضـــعه األول، وإخــراج اللفـــظ مــن معـــىن لغــوي إىل آخـــر 

                       
  .295، ص2005، 2ج، م1عامر أمحد حيدر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط :، تح: معجم لسان العربابن منظور  (1)
  .(مادة صلح) ،520ص  2005، 4جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط  (2)
، 1903 ، ص1997، 2، ج1علي دحروج مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ط :تح: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون، حممد علي التهانوي  (3)

1904.  
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اتفــاق طائفــة علــى وضــع اللفــظ بــإزاء املعــىن، وقيــل اصــطالح لفــظ معــني بــني قــوم  االصــطالحملناســبة بينهمــا، وقيــل 
    .(1)»معينني 

  على تأدية املعىن بوضوح ودقة. نيالشيء بعد التواضع عليه مما يعأي اتفاق مجاعة من الناس على تسمية 
جمموعـــة كلمـــات مـــن لغـــة ح كلمـــة أو املصـــطل «ومثـــة تعريفـــات حديثـــة تـــربط املفهـــوم باملصـــطلح الـــدال عليـــه منهـــا : 

وليــدل علــى أشــياء ماديــة رتضــا ويســتخدم للتعبــري بدقــة عــن املفــاهيم قيوجــد موروثــا أو معلميــة أو تقنيــة ...إخل ) (
  .(2) » حمددة

مـــن وهـــذا التعريـــف جيعـــل املصـــطلح غـــري مقصـــور علـــى الكلمـــة املفـــردة فاملصـــطلح قـــد يكـــون مـــن كلمـــة أو جمموعـــة 
  الكلمات.

حبيـــث ال يقـــع أي لـــبس يف ذهـــن ة قّـــلفـــظ موضـــوعي يـــؤدي معـــىن، معينـــا، بوضـــوح ودِ  «ويعـــرف أيضـــا بأنـــه 
الصــحيحة والفلســفة والــدين واحلقــوق حيــث حتــدد مــدلول أو الســامع وتشــيع املصــطلحات ضــرورة يف العلــوم  القــارئ

  .(3)»اللفظة بعناية قصوى

  ة والوضوح.قّ فيه الدِ بعيدا عن الذاتية ويشرتط أن املصطلح ال بد أن يكون  ويبني هذا التعريف
 مفهــوم مفــرد أو عبــارة مركبــة  االصــطالحيةأو العبــارة  االصــطالحيةالكلمــة  « :حجــازي بقولــه فــه حممــود فهمــيوعر

وحـدد يف وضـوح، وهـو تعبـري خـاص ضـيق يف داللتـه املتخصصـة وواضـح إىل استقر معناها أو بـاألحرى اسـتخدامها 
فــرع حمــدد، ممكنــة ولــه مــا يقابلــه يف اللغــات األخــرى ويــرد دائمــا يف ســياق النظــام اخلــاص مبصــطلحات أقصــى درجــة 

  .(4)» فيحقق بذلك وضوحه الضروري

وهذا التحديـد يكـون يف إطـار موضـع املصـطلح  ويوضح هذا التعريف أمهية التحديد الدقيق ملعىن املصطلح، 
  يف اللغات املتعددة.ل للمصطلح ود مقابتقدير مسألة وج طلحات داخل التخصص الواحد، معصبني جمموعة امل

علــى ماهيــة شــيء حمــدد يف حقــل مــن حقــول املعرفــة يــدل بدقــة ووضــوح  لفــظ تضــح أن املصــطلح األديبيوممــا ســبق 
  ه.املتخصصني علي اتفاق، ويكون نتيجة األدبية

                       
(1)

  .22، ص2006، 1: التعريفات، مؤسسة احلسىن، دار البيضاء، املغرب، طالشريف اجلرجاين  
  .30، 29م ص  2003صرية العامة للكتاب، : نظرية املصطلح النقدي، مطابع اهليئة املِعزت حممد جاد  (2)
  .58ص 2010، 1سالمي احلديث، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، اربد، االردن، طهاوش: قضايا املصطلح يف النقد اإلحممد أم  (3)
  .12ص ،1993: األسس اللغوية لعلم املصطلح، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، حممود فهمي حجازي  (4)
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  ومواصفاته المصطلح األدبي وضعشروط : ثانيا

لفـظ أن  سـس حـىت حيقـق غايتـه، إذ ال ميكـن أليّ ح األديب حتتـاج إىل جمموعـة مـن األوضع املصـطلإن عملية 
 : إذا توفرت فيه مجلة من الشروط هيإال يكون مصطلحا 

مـــن لفظـــة العلمـــاء علـــى املصـــطلح شـــرط ال غـــىن عنـــه، وال جيـــوز أن يوضـــع للمعـــىن الواحـــد أكثـــر  تفـــاقاِ  •
وجــود مناســبة أو مشــاركة أو  مــن كــل مصــطلحلواملصــطلحات ال توضــع ارجتــاال، فــال بــد  اصــطالحية،

  .(1) االصطالحيكبرية كانت أو صغرية بني مدلوهلا اللغوي ومدلوهلا مشاة  
•  فق عليها. االختصاصحتديد املصطلح األديب يكون من قبل ذوي  إنواملؤهلني وذلك وفق معايري مت    
  .(2)ما أمكن ذلك، دون اإلخالل باملعىن أن يكون املصطلح قصريا •

فيستحســن باإلضــافة إىل تفضــيل املصــطلح العــريب علــى غــريه مــا أمكــن، وعــدم تقبــل املصــطلح املنقــول (...) 
    .(3)أو لغموض داللتها ناجتنب األلفاظ اليت ينفر منها الطبع، إما لثقلها على اللس

    .والتعبري عن املفهوم بأقل عدد ممكن من الكلمات واالختصارجياز يستحب يف املصطلح األديب اإل
ة إالّ أـا كثـريا مـا تكـون مثـري وتكتسب املصطلحات األدبية أمهية كبرية يف ضبط دالالت األلفاظ وحتديدها، 

تهـــا أو حوهلمـــا معـــاً، لـــذلك وجـــب حتديـــد ضـــوابط ال بـــد منهـــا لوضـــع بـــالنزاع حـــول لفظهـــا أو دالل ســـواءللجـــدل 
  من أبرزها :املصطلحات واليت 

 وجود عالقة بني املعىن األصلي واملعىن اجلديد، وال يشرتط أن تكون العالقة قد وصلت إىل حّد املطابقة. •

بـــاملعىن قبـــل اللفـــظ أي باملـــدلول قبـــل الـــدال ألن األســـاس يف وضـــع  االهتمـــامأن يراعـــى يف وضـــع املصـــطلح  •
 املصطلح األديب هو توصيل املعىن يف أحسن وجه.

ذات الـدالالت األصـلية املعروفـة ألن نقـل الـذهن عنهـا إىل  خيتار املصـطلح مـن بـني األلفـاظ يستحسن أن ال •
 غريها أْمٌر صعٌب.

                       
  .8، ص1991، 2، لبنان، ط: املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث، دار صادر للطباعة والنشر،  بريوتمصطفى الشهايب  (1)
  .50ص 2002، 1: التعريب ونظرية التخطيط اللغوي، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، طسعد بن هادي القحطاين  (2)
  .96، ص2009، 1املصطلح يف اللسان العريب، عامل الكتب احلديث، ط :اسيعمار س  (3)
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 يستحسن جتنب النحت ما أمكن، ألن املصطلحات األدبية اليت تكون منحوتة ال تفهم بسهولة وبساطة. •

 لوزن العريب.يستحسن مراعاة ميزان الصيغ العربية وإخضاع املصطلح األديب عند وضعه ل •

، وهــــذا مــــا جيــــب أن يراعيــــه الباحــــث عنــــد وضــــع (1)يقــــوم وضــــع املصــــطلح علــــى الداللــــة والوظيفــــة واملقصــــد •
 احلامل لدالالت حمددة ألداء معاٍن حمددة.املصطلح األديب 

إضــافة إىل تلــك الشــروط الــيت ينبغــي مراعاــا عنــد بنــاء كــّل مصــطلح أديب، هنــاك مجلــة مــن اخلصــائص الــيت 
  :تلزمه وتتوفر فيه من أّمههاب أن جي

: فوظيفة املصطلح األساسية تتمثل يف تسمية املفهوم وربطـه ظيفة علمية أو جمموعة من الوظائفتأديته لو  •
 باملعىن.

إىل قيمتـه ضـمن جمموعـة مـن أن يكون له موقعـا ضـمن اموعـة : ويـتم حتديـد هـذا املوقـع بفضـل اإلشـارة  •
 .(2)لحية داخل املنظومةاملصط املصطلحات اليت تكّون األسرة

ل مفتاحهــا فاملصــطلح األديب جيــب أن يأخــذ مكانــه داخــل املنظومــة الــيت ينتمــي إليهــا، ومعرفــة إذا كــان يشــكّ 
  مة.و من فروع املصطلح احملوري يف املنظ ااألساسي أم يعّد فـَْرعً 

، ومفتاحـــــا لتحليلهـــــا، ويعـــــّد أداة أن يكـــــون ذا شـــــفافية دالليـــــة : فاملصـــــطلح خيتـــــزل العديـــــد مـــــن القضـــــايا •
فعــادة مــا يشــري املصــطلح األديب إىل ظــواهر فكريــة تســاهم يف توضــيح شــفافيته الدالليــة، ممّــا  ،(3)االســتيعا

تعـّرب عنـه، وإبعـاده كـذلك عـن  عديـدةبـأن يكـون للمصـطلح األديب الواحـد مفـاهيم  يبعده عن تعدد معانيه
 املشرتك اللفظي وهو أن يكون للمعىن الواحد ألفاظ عديدة تعّرب عنه.

  :كن حتديدها عرب املعايري اآلتية، ميويف ضوء ما تقدم من شروط ومواصفات املصطلح األديب

 : أي دقة املفهوم ووضوح الداللة.املعيار الداليل  -1

 جبذره اللغوي املعجمي. االصطالحي: أي عالقة الدال املعيار املعجمي -2

                       
  .96املصطلح يف اللسان العريب من آلية الفهم إىل أداة الصناعة، ص :عمار ساسي  (1)

  .31، ص2006، 1طات، دار ما بعد احلداثة، فاس، غآليات توليد املصطلح وبناء املعاجم اللسانية الثنائية واملتعددة الل :يديو خالد اليع (2) 
  .32ص نفسه:  (3)
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ومــا يســتوجبه مــن اقتصــاد لغــوي، وامتثــال  االصــطالحي: أي اجلانــب الشــكلي مــن احلــّد املعيــار املرفولــوجي -3
 للنظام النحوي والصريف للغة.

لغــوي : أي مــدى امتثــال املصــطلح خلصوصــيات اللغــة العربيــة، وخضــوعه إىل أولويــات طرائــق  املعيــار الفقــه -4
 ( كما حددها فقه اللغة) من اشتقاق وجماز وإحياء ... الوضع اللغوي

: أي مـــدى شـــيوع املصـــطلح بالقيـــاس إىل مصـــطلحات أخـــرى تـــرتادف معـــه دالليـــا وتقامســـه املعيـــار التـــداويل -5
يقــرر حيــاة  ألن مــا ؛إّمــا أن يــرّوج فيثبــت، وإّمــا أن يكســد فيختفــي اســتعماله، فاملصــطلح يف االســتبدالحمــور 

   (1) .االستعمال وليس الوضعاملصطلح هو 

ضـــمن للمصـــطلح األديب توليـــد ملصـــطلح ووضـــعه وفـــق خطـــوات ممنهجـــة، تفمـــن خـــالل تتبـــع شـــروط حتديـــد ا
 وخلق مصطلح جديد خال من النقائص املعرفية اليت ميكن أن تصيبه أو تطرأ عليه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

                       
  . 78، ص2008، 1يوسف وغليسي: إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، الدار العربية للعلوم ناشرون، اجلزائر، ط  (1)
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  ثالثا : وظائف المصطلح األدبي 

آخر مـع جوانـب الـيت تتقـاطع بشـكل أو بـ سـتةمجلـة مـن الوظـائف ميكـن حتديـدها يف يتناول املصطلح األديب 
  :  بعضها البعض، وهي كالتايل

ومـدى اتسـاع  ،عـن حجـم عبقريـة اللغـةمناسبة علميـة للكشـف  االصطالحيالفعل  : الوظيفة اللسانية  - أ

املفـــاهيم املتجـــددة يف شـــىت  باســـتيعاوإذن قـــدرا علـــى  االصـــطالحية، وتعـــّدد طرائقهـــا ميـــةعججـــذورها امل
   (1) االختصاصات.

واســـتيعاب املفـــاهيم يف خمتلـــف العلـــوم واملعـــارف هائـــل مـــن املصـــطلحات  عـــن كـــم  عبـــريالتّ  ةُ رَ فاللغـــة هلـــا قُـــدْ 
 ا. ازُ تَ اليت متَْ  االشتقاقيةاألدبية، نظرا لطبيعتها 

، فهـــي جممـــع مثارهـــا القصـــوىطلحات العلـــوم صـــمفـــاتيح العلـــوم مصـــطلحاا، وم لوظيفـــة المعرفيـــة :ا  - ب

يتوسـل بـه اإلنسـان إىل ا سواه، وليس من مسلك به يتميز كل واحد منها عمّ  حقائقها املعرفية وعنوان ما
 (2).االصطالحيةمنطق العلم غري ألفاظه 

  .(3)فاملصطلح أداة من أدوات التفكري ووسيلة من وسائل التقدم العلمي واألديب

، دبيـة ويوضـح أسسـها ومبادئهـااألديب يف كونـه يبـّني املفـاهيم األومن خالل هذا تكمـن وظيفـة املصـطلح 
 ويضبط املعرفة وذلك بالتحكم يف املفاهيم اجلديدة وتوضيح مدلوالا.

الـيت تضـيء الـنص، كمـا املصطلح هو أجبدية التواصل وهو نقطة الضـوء الوحيـدة  الوظيفة التواصلية :  - ج

 .(4) إليها سبيال لغة خنبوية ال مسوّغ الستعماهلا مع عامة الناس الذين ال يستطيعون االصطالحلغة  أنّ 

                       
  .42ص  يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد،: إشكالية املصطلح يوسف وغليسي  (1)
  .43، ص2010، 1تأسيسية يف اللسانيات، دار الكتاب اجلديد، املتحدة، ط: مباحث يعبد السالم املسد  (2)
  .20، ص2007، إربد، األردن،حمد خليل اخلاليلة: املصطلح البالغي يف معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، عامل الكتب احلديث  (3)
  .42يوسف وغليسي: إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، ص  (4)
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وداخـــل اـــال املعـــريف الواحـــد، حبيـــث تكـــون  االختصـــاصبـــني أهـــل  املصـــطلح حيقـــق وظيفتـــه التواصـــلية
  ني دون عامة الناس.صصوحمددة بني هؤالء املتخحمصورة 

  أساس التواصل األديب.و وعلى هذا فهو أداة للبالغ والتبليغ 

ــــا ملتقــــى الثقافــــات  االصــــطالحيةال شــــك أن اللغــــة   الوظيفــــة الحضــــارية :  - د لغــــة عامليــــة بامتيــــاز، إ

بعضــــها بــــبعض، وتتجلــــى هــــذه الوظيفــــة، اإلنســــانية، وهــــي اجلســــر احلضــــاري الــــذي يــــربط لغــــات العــــامل 
الــيت ال غــىن ألي لغــة عنهــا، حيــث تقــرتض اللغــات بعضــها  )Emprunt( رتاض"قــخصوصــا يف آليــة "االِ 

 يجْ صــفات صــوتية تظــل شــاهدا علــى حضــور لغــة مــا، حضــورا تارخييــا ومعرفيــا وحضــاريا يف نِســ مــن بعــض
 " دوليــــــــــــة" إىل كلمــــــــــــات  - االقــــــــــــرتاضبفعــــــــــــل  - لغــــــــــــة أخــــــــــــرى، وتتحــــــــــــول بعــــــــــــض املصــــــــــــطلحات

)Internationaux ( ابـــمـــن الصـــعب أن حتتكرهـــا لغـــة معينـــة، ومـــن الصـــعب أن تنســـب إىل لغـــةذا ،
  .(1) بني األمم املختلفةفيتحول املصطلح إىل وسيلة لغوية وثقافية للتقارب احلضاري 

             األمم وآداا وثقافاا املختلفة.نقل تاريخ املصطلح األديب قناة ت

كـّم   ختـزينبالغـة األمهيـة، متكننـا مـن  اقتصـاديةبوظيفـة  االصـطالحييقوم الفعل :  االقتصاديةالوظيفة   - ه

تعبري باحلـدود اللغويـة القليلـة عـن املفـاهيم املعرفيـة الكثـرية، ائل يف وحدات مصطلحية حمدودة، والمعريف ه
وال خيفــي مــا يف هــذه العمليــة مــن اقتصــاد يف اجلهــد واللغــة والوقــت، جيعــل مــن املصــطلح ســالحا اــة 

  .(2)الزمن، يستهدف التغلب عليه والتحكم فيه

هذه الوظيفـة يف إطـار عالقـة املصـطلح باملعرفـة، وسـد إحـدى أبـرز الثغـرات  حددتت :الوظيفة التنظيمية  -  و

هنا بأزمـة تبليـغ املعرفـة، فـالعلوم كمـا هـو معلـوم أنسـاق  األمرم قدميا وحديثا، ويتعلق و العل ين منهاااليت تع
تربط بينها عالقـات منطقيـة ووجوديـة، ال ميكـن تبليغهـا وال إفهامهـا إالّ مبـا ينسـج مـع معقدة من املفاهيم 

تلـــك األنســـاق وتلـــك العالقـــات، فكـــان دور األنســـاق املصـــطلحية يف هـــذا البـــاب فعـــال، بيـــان ذلـــك أّن 
، وإمنــــا نســــقا فبائيــــا، كمــــا قــــد تــــوحي بــــذلك بعــــض املعــــاجم اخلاصــــةلابع خطيــــا أو أتــــاملصــــطلحات ال تت

                       
  .44: إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد، صيوسف وغليسي  (1)
  .44ص :هنفس  (2)
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ل الذي يضمن التعبري عن نسـقيه املعرفـة، ويقصـي كـل عالقـة لسـانية ليسـت فيهـا شـحنة مفهوميـه بالشك
تعكـــــس علـــــى صـــــعيد العبـــــارة جمموعـــــة العالقـــــات القائمـــــة بـــــني  تصـــــنيفية ... فاألنســـــاق املصـــــطلحية أو

عالقــات  الً يف التجريــد والتصـنيف، ولعـّل اعتمـاد آليـة املكنــز مبـا حتويـه مـنموضـوعات املعرفـة األكثـر تـوغّ 
  .(1)االجتاهومداخل، يف تصنيف املصطلحات يصب يف أحد أوجهه يف هذا 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

                       
  .68، ص2005: املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط ومعهد الدراسات املصطلحية، فاس، اململكة املغربية، أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية  (1)
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  المصطلح األدبي  آليات وضع:  رابعا

حـىت ال  األديباهليئات واامع اللغوية املسؤولة عـن وضـع املصـطلح توجد جمموعة من الوسائل اليت اعتمدا 
ـــة  ـــة لغـــة عـــاجزة، وغـــري قـــادرة علـــى صـــياغة قوالبهـــا اللغوي ومســـتهلكة بشـــكل مباشـــر للمصـــطلح تكـــون اللغـــة العربي

ومسـتخدمة يف ، الرتمجـة، التعريـب، النحـت، وهـي طـرق معروفـة االشـتقاق كراألجنيب، ومن هذه اآلليات خنّص بالـذّ 
  اللغة العربية منذ القدم.

  : االشتقاق  -أ 

ـــالعربيـــة عَ لقـــد أفـــادت اللغـــة  الوســـيلة الرئيســـية لوضـــع  هـــذا األخـــري فُعـــد  ،االشـــتقاقتارخيهـــا الطويـــل مـــن  رَ بـْ
  اللغة وتطّورها. و يف منُُ ا ساهم املصطلحات األدبية ممّ 

  (1) " اِقتطاع فرع من أصل يدور يف تصاريفه حروف ذلك األصل " :ف بأنهعر ويُ 

 (2)وتركيبا وتغايرمها يف الصيغة "  هما معىنمناسبتع لفظ من آخر بشرط نز "  :ف كذلك بـويُعر  

شـرط أن يكـون بينهمـا ، أو تفريغ كلمة مـن كلمـة أخـرى ا من كلمة أخرىكلمة أخذً استحداث   وإذن ه فاالشتقاق
كمــا أنــه  ، مكتــوٌب، مكتَــٌب،كتــَب، كاتـِـبٌ مثــل  يف اللفــظ واملعــىن، وتغيــري الّصــيغة جريــا علــى األوزان العربيــة،  اتناســبً 

  .بذر احلبوب)(اآللة اليت تَ  ِمْبَذرٌ  ←َذرَ بَ  ة ألفاظ تشرتك يف املعىن العام مثلالوزن تنتج عدّ  رْ يـ غَ بِتَـ 

  الكبري. واالشتقاقاألصغر  االشتقاقبينه علماء اللغة إىل قسمني  حسب ما االشتقاقوينقسم 

ه " مــا توافقـت فيــه احلـروف األصــول مرتبـة مــن غـري اعتبــار مبــا األصـغر بأنــ االشــتقاقيُعـرف علــي بـن حممــد اجلرجـاين 
   (3)يفصل بينهما من حروف زائدة " 

                       
اللغــوي العــريب، نظــرة يف مشــكالت تعريــب املصــطلح اللغــوي املعاصــر، عــامل الكتــب احلــديث، إربــد، مصــطفى طــاهر احليــادرة: مــن قضــايا املصــطلح   (1)

  .161، ص2003، 3األردن، ج
  .09، ص1908ر اهلالل، مصر، والتعريب، دا االشتقاق: عبد القادر بن مصطفى املغريب  (2)
، 2006، 1الصريف وتطوره عند النحويني واألصوليني، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط االشتقاق: مفهوم عبد املقصود حممد عبد املقصود  (3)
  .11ص
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" مـا تناسـبت فيـه بعـض احلـروف   األكـرب فيعرّفـه بأنّـه باالشـتقاقوالـذي يسـميه الـبعض الكبـري  االشتقاقأّما 
   (1)املخرج فقط "  عية فقط أو يفثلب و ثَِلَم، أو تناسب بعضها يف النو األصلية يف النوعية واملخرج حنو : 

: كبـري ضـربني علـى عنـدي االشـتقاق"  :الصـغري بقولـه االشـتقاقاألصـغر والـذي يسـميه  االشـتقاقويُعّرف ابن جـين 
، وإن اختلفـت وصغري، فالصغري ما يف أيدي الناس وكتبهم، كأن تأخذ أصال من األصول فتقرأه فتجمـع بـني معانيـه

ســــامل، ، ويســــلم، و م) فإنــــك تأخــــذ معــــىن الســــالمة يف تصــــرفه، حنــــو ســــلمومبانيــــه، وذلــــك كرتكيــــب (س ل صــــيغه 
  (2)"  : اللديغ أطلق عليه تفاؤال بالسالمةوسلمان، والسالمة، والسليم

األكـرب فهـو أن تأخـذ أصـال مـن األصـول الثالثيـة فتعقـد  االشـتقاق" أمـا  :الكبـري يقـول لِالشـتقاقويف تعريفه 
جتمــع الرتاكيــب الســتة ومــا يتصــرف مــن كــل واحــد منهمــا عليــه  وإن تباعــد ليبــه الســتة معــىن واحــد، اتقوعلــى عليــه 

  (3)شتقاقيون ذلك يف الرتكيب الواحد " االرد بلطف الصنعة والتأويل إليه، كما يفعل  شيء من ذلك عنه

 إلثبـات، ومصـدر ثـراء األديب وترقيـة اللغـة العربيـة وتنميـة ألفاظهـا ائل وضـع املصـطلحسـعموما يعـّد مـن و  واالشتقاق
إذ يعتـرب مـن الطـرق الّسـهلة الـيت اسـتخدمها القـدامى واحملـدثون للتقـدم العلمـي،  ا ومواكبتهـاقدرا على توليد كلما

اطهــا بالكلمــة الــيت اشــتقت فهــم الكلمــة املشــتقة بســهولة الرتب حيــث ميكــنيف التعبــري عــن املفــاهيم األدبيــة اجلديــدة، 
    فيها من استخدام الوسائل األخرى.منها، لكن هناك حاالت عديدة ال بد 

  :الترجمة  -ب 

تكــون ترمجــة ويــون القــدامى يف نقــل املصــطلحات األدبيــة، وقــد غإليهــا الل اخلطــوة األوىل الــيت جلــأ ةرتمجــلتعــد ا 
  حرفية أو ترمجة املعىن أو اجلمع بينهما يف أغلب األحيان.

ذا كانـت إ، وهلـذا فإنـه نقل األفكار واألقوال من لغة إىل أخرى مـع احملافظـة علـى روح الـنص املنقـول «وتعين الرتمجة 
اللغـوي فـإن القواعـد اللغويـة هـي القوالـب الـيت تصـاغ فيهـا  الكلمات هي اليت تشّكل اللبنات اليت يتكّون منها البنـاء

                       
  .11ص وتطوره عند النحويني واألصوليني،: مفهوم االشتقاق الصريف عبد املقصود حممد عبد املقصود  (1)
  .162، ص3: من قضايا املصطلح اللغوي العريب، جمصطفى طاهر احليادرة  (2)
  .164ص :سهنف  (3)
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ومواهبـــه الكامنـــة فيـــه وخلفيتـــه الثقافيـــة هـــي الـــيت متيـــز الرتمجـــات تعبـــري األفكـــار واجلمـــل، وروح املـــرتجم وأســـلوبه يف ال
   (1)...  املختلفة لنفس النص

ها ويســتنري ــا يِ ، يســري املــرتجم علــى هــدْ ال بــد هلــا مــن قواعــد تقــنن وتراعــى « ضــبط العمليــة الرتمجيــةولكــي ت
البـاحثون لدراسـة  بّ كـين مَ وْ هـذا األثـر إال يـَـفاضـلة بـني الرتمجـات، ولـن يتـأتى واملعلـى مـا هـو مـرتجم للحكـم  املقـيم 

عتمـد علـى الرتمجة جمـرد فـن مـن الفنـون تئذ لن تكون دواألسلوبية وعنعالقة الرتمجة باللسانيات وعلم النفس اللغوي 
    (2) » الذوق الشخصي وعلى احلكم الذايت، بل سوف ترقى إىل مستوى العلوم ...

 قاقاالشــتّداليل أو ى مجيــع املســتويات كالضــبط الــلــصــعوبة يف ترمجــة املصــطلح األديب ع هجــوارتجم يلــذلك فــإن املــ
اللغوي، ممّا يتطلب منه بذل جهد إلجيـاد املقابـل املناسـب للمصـطلح الوافـد، كـأن يكـون علـى درايـة بطبيعـة اللغتـني 

 م. نه من اإلدراك والفهيها، وأن ميتلك ثقافة واسعة متكّ املنقول منها واملنقول إل

الفكريـة، والعلميـة، واألدبيـة من قبل أسالفنا يف عصور النهضـة  اهتمام ٌ خاص  وقد كان لرتمجة املصطلح األديب     
ألرســـطو  "كتـــاب الشـــعر"كرتمجـــة   غـــات األخـــرىلعـــن ال بغـــزارة، ووفـــرة اإلنتـــاج األديب املـــرتجم، واملنقـــولالـــيت متيـــزت 

شـرعوا يف  بوسـعنا بالتـايل أن نقتفـي أثـر أجـدادنا عنـدما «   الـذي ترمجـه ابـن املقفـع ومـن هنـا "منـةكليلة وذ"وكتاب 
حنتــوا أو اشــتقوا  الرتمجــة، فقــد اســتعملوا يف مرحلــة أوىل الكلمــة األجنبيــة مبنطوقهــا احلــريف تقريبــا، ويف املراحــل التاليــة

    (3) » الكلمة األقرب إىل عبقرية لغتنا

أثنــــاء الرتمجــــة كثــــريا مــــا يكــــون يف منتهــــى الصــــعوبة، وقــــد يظــــل  األدبيــــة املقابلــــة غــــري أن وضــــع املصــــطلحات
مــا  ّني لــذا فإنــه كثــريا مــا يبقــى هــذا املصــطلح عالقــا إىل حــني إجيــاداملصــطلح األديب غامضــا ال حييــُل علــى مــدلول معــ

  يدل عليه.

ض يف صــياغة املصــطلح األديب ويف " معاجلــة الفــي مــن ذلــك تبقــى الرتمجــة آليــة هلــا أثرهــا اخلــاصوعلــى الــّرغم 
علينا يوميا، نطّبق القاعـدة املنطقيـة يف التعريـب، وهـي أن املستمر من مصطلحات العلم وألفاظ احلضارة اليت تتدفق 

أو يتحـرر لـه لفــظ عـريب يـؤدي معنــاه  -إن قَبِـل الرتمجــة  -يـرتجم، أي يعــرب بالرتمجـة  هـو أصـيل يف اللغــة املنقولـة مـا
                       

  .11ص 1990، 1: الرتمجة أصوهلا ومبادئها وتطبيقاا، دار النشر للجامعات املصرية، طعبد اهللا عبد احلافظ متويل  (1)
  .81: الرتمجة والتعريب، بني اللغة البيانية واللغة احلاسوبية، صحممد الديداوي  (2)
  .112، ص2003، 1املصطلع العريب قدميا وحديثا، إربد، األردن، ج: من قضايا املصطلح اللغوي، واقع مصطفى طاهر احليادرة  (3)
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، وقـدرة علـى ق، وتـَذوّ ن وذا فـإن الرتمجـة هـي فَـ (1)"  أو ااز أو النحت االشتقاقأو يصاغ له لفظ عريب بوسائل 
 بشـكل جيـد للتعبـري عـن مفهـوم ال لَـْبَس فيـه والاإلبداع والغوِص يف أعماق ومدلوالت املصطلح األديب املراد ترمجتـه 

     اللجوء إىل اآلليات األخرى يف وضع املصطلح األديب. فإن عجزت كوسيلة كان ال بد منلذلك  ،غموض

   :عريبالتّ   -ج 

تـدل هـذه اآلليـة يف وضـع املصــطلح األديب علـى إدخـال لفـظ أعجمـي إىل اللغــة العربيـة مـع إخضـاعه لــألوزان 
فيســتخدم ، وقــد يُنقــل اللفــظ كمــا هــو دون إحــداث أي تغيــري فيــه ملخالفتــه األوزان العربيــة ابًــا معرّ لفظًــ العربيــة فيصــري

عريـب منـذ القـدم واسـتعملوه التّ وقـد عـرف العـرب ، بشكله وقالبه الذي دخل به إىل اللغة العربية فيصري لفظـا دخـيالً 
اقرتاضــهم بعــض املفــردات مــن لَســد حاجــام الشــعرية والنثريــة ودليــل ذلــك حقيقــة وجــوده يف الــرتاث بكثــرة وخباصــة 

  الفرس واليونان.

معاملــة اللفــظ العــريب مــن حيــث الــوزن وِمــَل هــو اللفــظ الــذي دخــل العربيــة، وعُ  " :وقــد عرفــه الــبعض بقــوهلم
: دّون الكتاب أو األمسـاء مـَدّوٌن (اسـم مفعـول) أي لفظ آخر كقوهلم لمث خاًصا مثلهُ ، ويأخذ ثوبًا عربيا واالشتقاق

  (2) "ديوان مبعىن الّسجل ودائرة التسجيل. من الكلمة الفارسية 

، ومنهـا خروجـه عـن ل، منها أن ينقل ذلـك أحـد أئمـة العربيـةئ" إّن املعّرب يعرف بدال :اللغةويقول علماء   
 جيتمــــع فيــــه الصــــاد وجــــيم كجــــصّ  أوزان الكــــالم العــــريب، ومنهــــا أن يكــــون أّولــــه نونًــــا يليهــــا راء كنــــرجس، ومنهــــا أن

ال يكــون يف كــالم  وصــلجان وإجــاص، ومنهــا أن جيتمــع اجلــيم والقــاف مثــل جوســق وجوالــق ومنجنيــق فكــل ذلــك
  (3)العرب "  

                       
  .110ص، 1ج، قع املصطلع العريب قدميا وحديثا: من قضايا املصطلح اللغوي، وامصطفى طاهر احليادرة  (1)
  .13، ص1 ،2005ا، دار املعرفة، بريوت، لبنان، طاآدو ب والّدخيل يف اللغة العربية : املعرّ حممد ألتوجني  (2)

  .13: املصطلحات العلمية يف اللغة العربية يف القدمي واحلديث، صاألمري مصطفى الشهايب  (3)
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عمليـة حتــديث أو تطــوير للمفــردات (...) يهـدف إىل جعــل اللغــة أكثــر قــدرة  «وميكـن وصــف التعريــب بأنـّـه 
علـــى مســـايرة التقـــدم العلمـــي والتقـــين يف الـــدول املتقدمـــة، وجعلهـــا أيضـــا قـــادرة علـــى التعبـــري عـــن حاجـــات اتمـــع، 

   (1) » التغّريات احلديثةوبعبارة أخرى قدرة اللغة على مواكبة 

عريــب ضــرورة لغويــة عنــه ُجِعــَل التّ دبيــة الــيت تعــّرب ومــع تطــّور العلــوم واملعــارف وإغنــاء األدب باملصــطلحات األ
  .اللغة العربية حّية غنية بآداا ىوالزمة شرعية لتبق

جييـــز امـــع أن يســـتعمل بعـــض األلفـــاظ  «ا جبـــوازه عريـــب اختـــذ جممـــع اللغـــة العربيـــة يف القـــاهرة قـــرارً وألمهيـــة التّ 
   (2) » األعجمية عند الضرورة

عريب دوٌر هام يف تشـكيل املصـطلحات األدبيـة واحلفـاظ علـى اللغـة العربيـة الفصـحى يف ظـل من هنا كان للتّ 
حتــوير اإلبقـاء علــى َفْحواَهـا وأنظمتهـا الصـوتية والصـرفية والبنائيـة مـن دون أّي غـزو املصـطلحات مـن لغـات أخـرى، و 

    أو تغيري.

    :نحتال  -د 

  .ار، ويعد يف علم اللغة وسيلة من وسائل توليد املصطلحات األدبيةالكبّ  باالشتقاق: يسميه النحاة

يف اللفــظ واملعــىن ومــن  أخــذ كلمــة مــن كلمتــني فــأكثر مــع تناســب بــني املــأخوذ واملــأخوذ منــه ": ويعــّرف بأنّــه
  .(3) نحوتة من عبارة ( بسم اهللا ) أو ( بسم اهللا الرمحن الرحيم )"امل أمثلته كلمة َبْسَملَ 

املصـــطلحات واملركبـــات الكيميائيــة ويف اختصـــار ا يف صـــياغة أمســاء األجهـــزة وتكثــر احلاجـــة إىل النحــت غالبًـــ
  يف مصطلح أديب واحد مثال زمكاين : زمان + مكان. ة وطويلةاألدبية اليت تكون مركبَ 

  

                       
: التعريب ونظرية التخطيط اللغوي، دراسة تطبيقية عن تعريب املصطلحات يف السعودية، مركز دراسات الوحدة العربية، سعد بن هادي القحطاين  (1)

  .25، 24، ص2002، 1بريوت، لبنان، ط
  .26، ص2006: حبوث مصطلحية، منشورات امع العلمي، د مطلوبأمح  (2)
  .427، ص2008علي القامسي: علم املصطلح، أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، مكتبة لبنان، بريوت،    (3)
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  من أجل إثراء  ملوقد استعمل النحت منذ القدم بغرض اإلجياز، وكان يهدف إىل تفادي أشباه اجلُ 

  .(1)لفعل اجلمع بني الكلمتني " القواميس بألفاظ أخرى، مع احلفاظ على النويات الداللية 

ومـــن املفـــاهيم احلديثـــة للنحـــت " هـــو بنـــاء كلمـــة جديـــدة مـــن كلمتـــني أو أكثـــر أو مـــن مجلـــة، حبيـــث تكـــون 
حبـــظ يف الكلمتـــان أو الكلمـــات متبـــاينتني يف املعـــىن والصـــورة، وحبيـــث تكـــون الكلمـــة اجلديـــدة آخـــذة مـــنهم مجيعـــا، 

    (2)اللفظ دالة عليهما مجيًعا يف املعىن "

شـتقاقية اِ  لغـة ديب إال عنـد الضـرورة باعتبارهـاعلى النحْت يف توليد املصطلح األ ال تعتمدغري أّن اللغة العربية 
، وبـذلك يـَْعُسـُر وضـع قواعـد عربيـة لـه، َتْضـبُط عليـه كثـريا يف اللغـات األخـرى عتمدُ ليس من طبيعتها النحت الذي يُ 

ُب أمهيـــة يف جمـــال التوليـــد كتِســـنّـــه يَ متـــام الكلمتـــني، مـــع ذلـــك فإإومـــا يتبقـــى منهـــا عنـــد  مـــا يســـقط فيـــه مـــن حـــروف
  .االصطالحي

  :  مجازال  -ه 

، واسـتحداث مفـاهيم جديـدة األدبيـةد وجدت آلية ااز منذ القدم، واستعملت يف تشكيل املصطلحات لق
  قدمية يف خمتلف العلوم واملعارف.أللفاظ 

توضــع للحاجــة إليــه ولكــن  وكثــري مــن املســتحدثات ،لفــظ يســتعمل يف غــري مــا وضــع إليــه "واــاز عبــارة عــن 
   (3)"  لشهم )ا ا على الرجلتطلق جمازً مبرور الزمن هناك ما يبقى، وهناك ما يندثر ( العظيم : 

، وعنـد أهـل االسـتعارةهـل الفـرس يطلـق علـى قسـم مـن أبفتح امليم هو عند  "  :ااز قائالويُعّرف التهانوي 
فاــاز إذن هــو  (4)" ايطلقــان علــى اللفــظ حقيقــة وعلــى املعــىن جمــازً العربيــة خــالف احلقيقــة ومهــا أي احلقيقــة واــاز 

  عبارة عن نقل الكلمة من املعىن القدمي إىل املعىن اجلديد شريطة وجود مناسبة بينهما. 

                       
، 1للعلوم، اجلزائر العاصمة، اجلزائر، طالسعيد بوطاجني: الرتمجة واملصطلح، دراسة يف إشكالية ترمجة املصطلح النقدي اجلديد، الدار العربية  (1)

  .106، ص2009
  .55، ص1 ،1984اد موسى: النحت يف اللغة العربية، الرياض، ط (2)
  .41، ص1992حممد طّيب: وضع املصطلحات، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية وحدة الرغاية، اجلزائر،  (3)
  .1456ون، ص حممد علي التهانوي: موسوعة كشاف اصطالحات الفن (4)
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إىل مـدلوالت  األدبيـةأمهية كبرية فقاموا بتوسيع مـدلوالت املصـطلحات  بااز أولوهقد اهتم العرب القدامى و 
  لعنايتهم به، وكونه ممّا ال يصاغ وال يهمل مثله، كما أفردوا لكل معىن  أن أهل العربية أفردوا له بَابًاحىت " جديدة

    (1)"أمههم بَابًا

ا عـن ا أو احنرافًـ، كونه ميثـل انزياًحـريا يف صوغ مصطلحاا على اازثعتمد كالحظ أن اامع اللغوية مل توامل
بالســــياق ا تــــرتبط أساًســــ اــــاز يــــرتبط بإســــناد صــــفات غــــري معهــــودة للكلمــــات معيــــار اللغــــة، ويتجلــــى ذلــــك يف أنّ 

    (2)"واملقام

عريـــب والرتمجـــة يف تشـــكيل بها واســـتقل ـــا االشـــتقاق والتّ ن للمجـــاز األمهيـــة نفســـها الـــيت اكتســـلـــذلك مل يكـــ
جمازيـة علـى   تسـميات، إالّ أنّـه أُِجيـَز اسـتعماله يف إطـالق ر اللغـة وتنميتهـارغم أنّه من وسائل تطوي املصطلح األديب

  مستحدثات العصر.

عريـب، النحـت، الرتمجـة، واـاز، مـن اآلليـات املهّمـة الـيت تسـاهم ، التّ االشـتقاقوذا خنلـص إىل أّن كـالّ مـن 
  يف صياغة املصطلح األديب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                       
  .214، ص2003، 2، ج2الفتح عثمان بن جين: اخلصائص، تح: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط أبو (1)
  .139لعبيدي بوعبد اهللا: مدخل إىل علم املصطلح واملصطلحية، األمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، ص (2)
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  األدبي أهمية المصطلح : خامسا

 امــتالكللمصــطلحات األدبيــة أمهيــة كبــرية يف ضــبط دالالت األلفــاظ وحتديــدها، والــّدفع بــوترية اآلداب علــى 
املتنوعـة منزلـة مميـزة ووصـلت إىل  تىن ا العلماء قدميا وحديثا، فبلغت اللغة العربية بآداـاعلذلك الغات خاصة ا، 

  دبية.قّمة التطور واملرونة يف التعبري عن كل املستجدات األ

مـا بيـنهم يف شـىت ميـادين العلـوم والفنـون، وال حيـاة النـاس، فهـو يـنظم التواصـل فيإّن للمصطلح دور كبـري يف 
ا مهًمـــا مـــن املـــنهج ميكـــن ختيـــل وجـــود علـــم بـــدون مصـــطلحاته الـــيت تـــنظم مفاهيمـــه، فاملصـــطلحات أصـــبحت جـــزءً 

إىل أن الباحـث يسـتطيع أن يقـيس تقـدم األمـة العلمي، فهي تستحضـر املعـىن بأيسـر وسـيلة، وتصـل أمهيـة املصـطلح 
بـل يسـتطيع أن يقطـع بوحـدة  حضاريًا، وحيدد مالمح ثقافتها عقيدة وفكرًا، بإحصاء مصطلحاا ومعرفة مدلوالا،

   .(1)األمة الفكرية والسياسية من وحدة مصطلحاا اللغوية، يف اإلنسانيات والعلوم والتقنيات

ا املصــطلح األديب تكمــن يف قدرتــه علــى توضــيح املفــاهيم األدبيــة اجلديــدة، الــيت لــذا فــإن األمهيــة الــيت يأخــذه
    تساعد على إثراء اللغة العربية وتوسيع ميادينها وتنمية معارفها.

ل العــرب هــذه األمهيــة فقــاموا بوضــع دراســام بلغــة علميــة دقيقــة مضــبوطة، فعــن طريــق املصــطلحات ومل يُغِفــ
  .(2)وأسس التواصل يف جمتمع املعلومات انصل إىل فهم العلوم واستيعا

بيل ســوقــد أكــد العلمــاء القــدامى علــى األمهيــة البالغــة للمصــطلحات يف اكتســاب وضــبط املعرفــة واعتبارهــا ال
علــى أّن معرفــة املصــطلح هــي الــالزم  " : هـــ) يف كتابــه صــبح األعشــى 821األيســر لفهمهــا فقــال القلقشــندي ( ت

  .(3)احملتم واملهم املقّدم لعموم احلاجة إليه واقتصار القاصر عليه " 

  عنه أو إغفال أمهيته بأّي شكل من األشكال. االستغناءفمعرفة املصطلح األديب ضرورة ملحة إذ ال ميكن 

ات ـالبالغــة للمصطلحــ األمهيــةات الفنــون " إىل ـنوي فقــد أشــار يف مقدمــة كتابــه " كشــاف اصطالحــاأمــا التهــ
، فــإن االصــطالحهــو اشــتباه  والفنــون املروجــة إىل األســاتذة "إّن أكثــر مــا حيتــاج بــه يف حتصــيل العلــوم املدونــة  :قائـــال

                       
  .88، 87، ص2010، 1الصياغة املعجمية، دار جرير للنشر والتوزيع، ط: أسس حممد القطيطي  (1)
  .235: علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية، صعلي القامسي  (2)
  .07ص ، WWW, Onislam,ner/arabia/madarik/concepts، مقارنة نظرية، واالصطالحالياس قويسم: املصطلح   (3)
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ال إليـه سـبيال وال إىل انقسـامه دلـي لالهتـداءاصة به إذ مل يـَْعلم بذلك ال يتيسر للشارع فيه اخلاصطالحاته  لكل علم
ـــ. بَـ (1) " أّن املصـــطلحات األدبيـــة تيّســـر فهـــم اـــال األديب والفكـــري الـــذي تنتمـــي إليـــه، خاّصـــة وأّن لكـــل علـــم  دَ ْي

يتيّســر بــذلك فهــم املعــارف  األدبيــةمصــطلحاته اخلاصــة بــه والــيت يعــّرب ــا عــن مفاهيمــه، فــإذا ّمت معرفــة املصــطلحات 
  األدبية واكتساا واحتضاا.

يــتم االتفـاق والتواضــع عليهـا، هــذه الـيت فلكـل جمــال أديب قوالـب لفظيــة معينـة تعــّرب تعبـريًا دقيًقــا عـن مفاهيمــه 
القوالب عبارة عن املصطلحات " فبدوا تتجمد املعارف ويصعب تعلمها ودراسـتها وتناقلهـا بـني األقـران واألجيـال 

(2)تنجلي املضامني وتتكشف احملتويات فتفهم املقاصد واملرامي " اواحلضارات، وباستيعا  .  

مــن هنــا يتبــني أّن املصــطلحات األدبيــة هــي مفتــاح خمتلــف اــاالت األدبيــة واملعرفيــة وهلــا الفضــل الكبــري يف   
  العلوم.خمتلف  ا تعاين منهوض، واللبس، واختالط املفاهيم اليتصياغة وحتديد هذه ااالت وإبعادها عن الغم

    

                       
  .01اصطالخات الفنون والعلوم، صالتهانوي: كشاف   (1)
  .17، ص2009، 1اهليثم زعفان: املصطلحات الوافدة وأثرها على اهلوية اإلسالمية، مركز الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية، مصر، القاهرة، ط (2)
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نالت  مكانًا وأعالها شأنًا، ولعظمة أمهيتها رفعهاوأاختلفت علوم البالغة وتنوعت مباحثها، إذ اعتربت أدق العلوم 
  .اراسات قدميا وحديثً ال بأس به من الدّ  حظا

   أوًال: نشأة البالغة العربية

ْد َزَمًنا معيًنا     وليس هلا مضامني حمددة تدرسها، وإّمنا كانت ، لنشوئهاالبالغة كغريها من العلوم العربية، ملَْ ُحيَد
  .(1)بداياا بوجود األدب على شكل آراء نقدية ذوقية لتمييز الكالم اجلّيد من رديئه

افع األساسي لدراسة البالغة ًها مغايرًا ملا كانت عليه، فكان الدّ وبنزول القرآن الكرمي عرفت البالغة العربية توجّ    
  (2)وسّر بيانه وفصاحته ومجال أسلوبه إعجازهيبها، لفهم والبحث يف فنوا وأسال

ة باإلعجاز هي النواة األوىل اليت أسهمت يف نشأة هذا العلم وتطّوره وازدهاره، حىت أصبح وكانت الكتب اخلاصّ 
م فضل  رزين الذين كان هلاباهلجري ظهر العديد من العلماء العلما قائًما بذاته، ومع تّطور العلوم يف القرن الثالث 

ه)، الذي مجعت كتبه كثريا من القضايا  255( كبري يف تّطور علم البالغة، لعّل من أبرزهم اجلاحظ
من  استفادَ ه) الذي  296( واملصطلحات البالغية، منها كتاب البيان والتبيني وجاء بعد اجلاحظ عبد اهللا املعتز

  (3)بديع.جهود السابقني، وأضاف مفاهيم كثرية هلذا العلم يف كتابه ال

لقدامة بن جعفر(ت  "نقد الشعر"وبعد هذا جند طائفة من العلماء الذين قاموا مبحاوالت، نذكر من بينَها    
ه)  387(ت  للخطايب "إعجاز القرآن"ه) وكتاب   384(ت  للرماين "النكت يف إعجاز القرآن") وه 337

  .(4)أليب هالل العسكري "الصناعتني"وكتاب 

لقرن اخلامس اهلجري فإننا نلتقي مبجموعة من خرية العلماء الذين أثروا الدرس البالغي وإذا انتقلنا إىل ا
  ."العمدة"ه) صاحب كتاب  463ومن أبرز هؤالء ابن رشيق القريواين(ت 

                       
  .13ص، 2006 ،1ط األردن،، عمان،للطباعة والنشر والتوزيع ادئ البالغة العربية، دار الرازيمب عاطف فضل:  (1)
  .14، مصر، صاإلسكندريةدار الفكر العربية،  البحث البالغي عند العرب، شفيع السيد:  (2)
  .12، 11، ص2008، 1بن عيسى باطاهر: البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، دار الكتاب اجلديدة،ط  (3)
، 1990، 1مقدمة جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، تح: يوسف الصميلي ، املكتبة العصريّة صيدا، بريوت، ط السيد أمحد هامشي:  (4)
  .11ص
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وقد شهد هذا القرن ازدهاًرا بالغيا واضًحا ونضًجا يف التأليف البالغي على يد عبد القادر اجلرجاين (ت 
  .(1)مبثابة فتح جديد يف تاريخ التأليف البالغي "أسرار البالغة"و "دالئل اإلعجاز"باه ه) وكان كتا 473

فأّلف تفسريه املشهور الذي ه)،  538ويف القرن السادس اهلجري ظهر  جار اهللا حممود بن عمر الّزخمشري (
  املعاين وعلم البيان.، وطّبق فيه نظرية النظم تطبيقا عملًيا، وفـَّرق يف الكتاب بني علم أمساه "الكشاف"

جري، وظهر ه) يف القرن السابع اهل 626كاكي (ق اليوناين مع جميء أيب يعقوب السعلم البالغة يتأثر باملنط وبدأ
  .(2)"مفتاح العلومذلك يف كتابه املشهور "

التلخيصات   ومن بني تلك "مفتاح العلوم"وبعد هذه الفرتة اجته علماء البالغة إىل الشروح والتعليقات حول كتاب 
  .(3)ه) 739 كتاب "تلخيص املفتاح" للخطيب القزويين (

وذا مل خيرج البالغيون املتأّخرون عّما انتهى إليه القزويين فكانت معظم كتبهم ومؤلفام جمّرد شروح وتكرارات ملا 
  جاء به القزويين.

بدايتها يف شكل مالحظات فنية  وممّا سبق ميكن القول أّن الدرس البالغي العريب مّر مبراحل عديدة كانت
نقدية غري معّللة وانتهت يف شكل علم واضح املعامل متعّدد األقسام، وذلك بعد تضافر جهود جمموعة من العلماء 

  الذين أثروا البالغة العربية بآراء ومواقف سديدة وكتب ومؤلفات متنوعة ومتمّيزة.

  

  

 

  

                       
  .22، ص2007، 1أمحد حممود املصري: قطوف من بالغة العرب، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط  (1)
  .13بن عيسى باطاهر: البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، ص  (2)
  .14نفسه: ص  (3)
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  لحيوان"ثانياً: جهود الجاحظ في "البيان والتبيين" و"ا

، له مؤلفات عديدة االعتزاليعد اجلاحظ أّول البالغيني الذين درسوا البالغة العربية، وهو من أصحاب مذهب 
  .(1)ُأضيفت إىل مؤلفات سابقة، أغنت املكتبة العربية مبا حتمله من معرفة قّيمة

البالغية ُمْستدًال مبالحظات سابقيه لبالغة أّول مرّة كتاب "البيان والتبيني" ذكر فيه مالحظاته للمسائل وقد وضع ل
ومضيًفا هلا مالحظات معاصريه، فأّلف كتابه يف أربعة جملدات ضخمة: البيان والبالغة، القواعد البالغية، الشعر، 

، مناذج من الوصايا والرسائل، طائفة من كالم النساك والقصاص االسجاعالقول يف مذهب الوسط، اخلطابة، 
  .(2)البالغية االختياراتمن  وضروب رهم،ونواذ ىوالنوككالم احلمقى َعْرض لبعض  وأخبارهم، 

  ،نُ ّرمحْ ال «واستهل اجلاحظ كتابه "البيان والتبيني" بذكر فضل القرآن الكرمي يف تعليم البيان مستدًال بقوله تعاىل 
  .(4)الغته وفصاحتهمبّينا إعجاز القرآن وب (3)» انْ يَ البَـ  هُ َعّلمَ  ،انْ سَ نْ اإلِ  قَ لَ خَ  ،َعّلَم الُقرآن

تناول فيه أحوال العرب وكان لكتابه "احليوان" أمهية ال تقل عن الكتاب األّول الذي تعّرض فيه للبالغة والبيان، 
واألعراب من عادات وتقاليد وعلوم، وحتدث عن خالف علماء الكالم وخمتلف املذاهب والفرق الدينية، كما 

    .(5)ث النبويةشرح كثريا من اآليات القرآنية واألحادي
املتكلم وفصاحة الكالم يف معرِض حديثه عن اخلطابة وما ينبغي أن يتصف به اخلطيب،  إشاراتوأورد يف كتابيه  

  .(6)مه إالّ َما كان ِمْن جنسهههو الذي ال ميكن ف واألعجموعّرف الفصيح واألعجم، فالفصيح هو اإلنسان، 
ا، متماثلة ال جوفة فيها، مة مع بعضها البعض، ال نفرة بينهئمات ال تكون فصيحة إّال إذا كانت متاللفالك

والتنافر ينشأ من تركيب الكلمات بعضها جبوار بعض، فإذا خلت من السالسة واخلفة، ثقلت على اللسان وناء 
  .(7)ا النطق

                       
  .15، ص1993عربية، منشورات اجلامعة املفتوحة، الكايف يف علوم البالغة ال ، علي سعد الشتوي:عيسى على العاكون (1)
  .60يف تاريخ البالغة العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، ص عبد العزيز عتيق: (2)
  .4، 3، 2، 1سورة الرمحن: اآليات  (3)
  .81، ص2001عبد القادر حسني: املختصر يف تاريخ البالغة، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  (4)
  .57، 56عبد العزيز عتيق: يف تاريخ البالغة العربية، ص (5)
  .31، 30، ص1996أمحد مطلوب: حبوث بالغية، مطبوعات امع العلمي، بغداد،  (6)

  .83عبد القادر حسني: املختصر يف تاريخ البالغة، ص  (7)
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 وقدرته، وحديث اجلاحظ يف كتابه"احليوان" عن احليوان كان وسيلة لالستدالل على حجج وبراهني يف حكمة اهللا
  . (1)وعظمة خلقه اإلهليةفالبحث يف شأن احليوان طريق ملعرفة القدرة 

والنثرية واآليات القرآنية للكشف  ريب معتمدًا على النماذج الشعريةقواعد البيان الع إرساءوقد أسهم اجلاحظ يف 
  عن البالغة، وأوىل الصورة النثرية فضالً كبريًا يف توضيح البيان.

ث يف كتب احلكماء اإلنسان بالتعلم والبح اب واألدباء، من ذلك أنّ ئح متعددة إىل مجهور الكتّ م نصادّ ما قك
  .(2)ن أدبه، فإذا فسد املعىن فسد البيان كّلهجيود لفظه وحيس

وعاجل اجلاحظ قضية اللفظ واملعىن فصار رأيه فيهما منطلًقا وبداية لكل من يريد اخلوض فيهما حيث يقول 
يف الطريق يعرفها العجمي والعريب والبدوي والقروي، وإمنا الشأن يف إقامة الوزن وختّري اللفظ  املعاين مطروحة«

  .(3)»بكوسهولة املخرج، ويف صحة الطبع وجودة السّ 

فاجلاحظ يفصل بني اللفظ واملعىن ويفّضل اللفظ على املعىن كون اللفظ حيتاج إىل حسن اختياره ومجال سبكه 
  وصناعته.

ملد األجيال التالية بكثري من قواعدمها، الكل  غة معينا ال ينفذاجلاحظ ومالحظاته يف البيان والبالوظلت كتابات 
  .(4)يستمد منها حسب قدرته، ومهاراته الذهنية

ذا كان اجلاحظ شخصية أدبية فّذة امتألت اخلزينة األدبية العربية مبؤلفاا وآداا اليت كانت مالًذا وعونًا ملن جاء 
 بعده.

  
 
  

                       
  .57يف تاريخ البالغة العربية، ص عبد العزيز عتيق:  (1)
  .58، ص2005البالغة العربية، دار املعرفة اجلامعية، كلية اآلداب، اإلسكندرية،  ليمان محودة:سعد س  (2)
  .131، ص3عبد السالم حممد هارون، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ج اجلاحظ: احليوان، تح:  (3)
  .57، ص1995،  2ط شوقي ضيف: البالغة تطور وتاريخ، دار املعارف، القاهرة، مصر،  (4)
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   في "الصناعتين"ثالثا: جهود أبي هالل العسكري 

حنو األفضل تاركا وراءه بصمة  العربية األدبية اليت دفعت بالبالغة أبو هالل العسكري منوذًجا من النماذج يعدّ 
  واضحة يف ذلك.

  .(1)إذ عد البالغة أحق العلوم بالتعلم وهي عنده صفة الكالم وليست من صفات املتكلم

الكتابة والشعر الذي يعد من أّمهها مجهرة األمثال وديوان املعاين واألوائل والصناعتني:  لك عّدة مؤلفاتوله يف ذ
أشهر كتبه حيث استعان يف تأليفه جبهود سابقيه يف هذا املوضوع من أمثال ابن سالم اجلمحي واجلاحظ وابن 

  .(2)قتيبة...اخل

والظاهر أنّه سلك يف ذلك مذهب  ،االستشهاده من غزارة نمكّ مما وكان أبو هالل على دراية باألدب العريب 
  .(3)اب ال مذهب املتكلمني واملتفلسفةاع الكالم من الشعراء والكتّ صنّ 

رغم  أنّه  »البيان والتبيني«وعن سبب تأليفه كتاب الصناعتني أنّه وجد يف كتب السابقني خاصة كتاب اجلاحظ 
عن البالغة  بانةء اخلطباء والبلغاء، إّال أن اإلبار، وما احتواه من أمساجّم املنافع ملا اشتمل عليه من خطب وأخ

والتصّفح الدقيق يف أعماق الكتاب، وذلك  ،وأقسام البيان والفصاحة ال توجد بسهولة إّال بعد التأّمل والبحث
ة الكالم، نثره فرأيت أن أعمل كتايب هذا مشتمًال على مجيع ما حيتاج إليه يف صنع« :عن طريق األمثلة فيقول

  .)4(»وإهذار وإسهابونظمه... من غري تقصري وإخالل، 

وجعل فيه عشرة أبواب مشتمالً على ثالث ومخسون فصًال، فتناول فيه: متييز جيد الكالم من رديئه ومعرفة صناعة 
دواج، بك وجودة الوصف، واإلجياز واإلطناب، والسرقات الشعرية والتشبيه والسجع واالز الكالم، وحسن السّ 

  والبديع، وذكر مقاطع الكالم ومبادئه والقول يف اإلساءة واإلحسان.

                       
  .22قطوف من بالغة العرب، ص أمحد حممود املصري:  (1)
  .96املختصر يف تاريخ اليالغة، ص ادر حسني:عبد الق  (2)
  .277، ص2000النحو، فقه اللغة، البالغة، عامل الكتب، القاهرة،  تيمولوجية للفكر اللغوي عند العربكتاب األصول، دراسة إس  متام حسني:  (3)

  .5، ص1: الصناعتني (الكتابة والشعر)، مطبعة حممود بيك، طأبو هالل العسكري )4( 
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  وقد أضاف للبديع إىل ما أتى به سابقوه سبعة أنواع هي:

  .(1) ف واملشتقواالستشهاد والتلطّ  ،الّتشطري واحملاورة، التطريز واملضاعفة

صفهما يرجعان إىل معىن واحد هو إْظهار ويف حديثه عن البالغة والفصاحة يف التعريفات اليت وضعها سابقوه بو 
  ق به بني الفصاحة والبالغة.هذا مل يرق له، فنقل لنا ما نفرّ و املعىن 

  .(2)فالفصاحة تتعلق باللفظ والبالغة إيصال املعىن إىل قلب السامع والتأثري فيه حبسن اختيار األسلوب
به العادة  ع عليه، وثانيها إخراج ما مل جترِ اسة إىل ما تقوالتشبيه عنده أربعة أضرب: أّوهلا إخراج ما ال تقع عليه احل

ا إخراج ما ال قوة له يف هورابع يعرف بالبديهة إىل ما مل يعرف ا، ملوثالثها إخراج ماإىل ما جرت به العادة، 
  .الصفة إىل ما له قوة فيها

  .(3)و لونًا وصورة أو حركة....اخلصورة وهيئة، أو لونًا، أ ه التشبيه فقد جعلها يف تشبيه شيء بشيءأّما وجو 

بتقرير قواعد البالغة، وحتديدها وضبط وذا ميكن القول إن كتاب الصناعتني كان مبثابة نقطة البدء      
  مسائلها.

 

 

 

 

 

 

                       
  .5ص، الصناعتني (الكتابة والشعر)  أبو هالل العسكري:  (1)
  .98عبد القادر احلسني: املختصر يف تاريخ البالغة، ص  (2)
  .142، 141شوقي ضيف: البالغة تطور وتاريخ، ص  (3)
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   ر الجرجانيواالصطالحي قبل عبد القاهرابعا: خصائص الّدرس البالغي 

ة من اخلصائص والسمات اليت كانت عبارة عن بدايات ظهور اّتسمت البالغة العربية قبل نضوجها مبجموع      
  ، ال يندرج حتت منهج علمي حمدد.علم غري مستقر املعامل

  ، وعدم متايز علوم البالغة.االصطالحيةومن أبرز هذه السمات: عدم التبويب، عدم استقرار املفاهيم 

  عدم التبويب : -أ 

ويب العلمي الدقيق الذي هو أبرز خصائص املنهج العلمي، مل تعرف املؤلفات البالغية يف تلك املرحلة التب
عن اخلّط األساّسي الذي يعاجله املؤلف إىل موضوعات رئ االذي خيرج بالق واالستطرادابعهما اخللط إمنا كان ط

لعثور الكثرية ل االستطراداتصلة، ويضل القارئ وسط هذه ب ال متت إىل املوضوع املطروحوقضايا فرعية أخرى، 
 اخليط األساسي يف فكرة املؤلف.على 

كة بني مؤلفات تلك املرحلة، من ذلك مؤلفات اجلاحظ يف كتابه" رت شمي مكانت ظاهرة عدم التبويب العل
قارئهما  بذلسر، ويا على قدر كبري من الصعوبة والعمتبيني" و"احليوان" مما جيعل اإلفادة الكاملة منهالبيان وال

  (1)احظ.ص آراء اجلمن اجلهد يف سبيل استخالالكثري 

ومل تكن كتب اجلاحظ الباب الوحيد الذي انفتحت حوله اآلراء يف عدم التبويب وإمنا كانت مؤلفات تلك املرحلة 
 املبكرة هلا نفس امليزة.

  :االصطالحيةعدم استقرار المفاهيم   -ب 

وم البالغة تعّددت آراء العرب القدامى وتشّعبت يف وضع مفاهيم ملصطلحات بالغية كانت ركيزة عل
ة، فصاحة، بيان، شكل كبري، من بينها مفاهيم: بالغالثالث، ِممّا يلقي الضوء على تعّدد هذه املعاين واملفاهيم ب

 بديع، جماز، كناية، تشبيه، استعارة، إجياز، إطناب.

  

                       
  .30،31، ص2006، 5ها، مصادرها، مناهجها، مكتبة اآلداب، القاهرة، طعلي عشري زايد: البالغة العربية، تارخي  (1)
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  مدلوالت املصطلحات: الضطرابويف ما يلي عرض 

   ة:ـبالغ

  ا كما تصّورها كل واحد منهم، ومن ذلك جند:اختلف البالغيون يف حتديد مفهومها ووصفه 

حق «اجلاحظ يف كتابه البيان والتبيني يف تعريفه للبالغة من خالل آراء بعضهم يتجه إىل أّا  هما أورد - 
له ال فاضًال وال مفضوًال، وال مقّصراً وال  االسموتلك احلال له وفًقا، ويكون  له طبًقا، االسماملعىن أن يكون 

مضمًنا، ويكون مع ذلك ذاكرًا ملا عقد عليه أول كالمه، ويكون تصفحه ملصادره يف وزن تصفحه مشرتًكا وال 
 .(1) »ا ومدار األمر على إفهام كل قوم بقدر طاقتهمملوارده، ويكون لفظُه مؤنًقا، وهلول تلك املقامات معاودً 

  .(2)، واإلطناب يف غري َخطل"ويف َمْوِضٍع آخر من كتابه يذكر رأي أعرايب أّا "اإلجياز يف غري عجزٍ 

  وهنا يرى اجلاحظ أّا تقوم على قدرة التحكم يف اإلجياز واإلطناب.

  املختلفة من فرس ورومان ويونان وهنود. األمموعّرف اجلاحظ البالغة عند 

تيار فقيل للفارسي: ما البالغة؟ معرفة الفصل من الوصل وقيل لليوناين: ما البالغة؟ قال: تصحيح األقسام واخ
  .الكالم

  عند البداهة والغزارة يوم اإلطالة. االقتضابقال: حسن للرومي: ما البالغة؟  لوقي 

  وحسن اإلشارة. ةوقيل للهندي: ما البالغة؟ قال: وضع الداللة وانتهاز الفرص

  .(3)وقال بعض أهل اهلند: مجاع البالغة البصر باحلجة واملعرفة مبواضيع الفرصة

 مل يضبط مفهومها احملّدد والّدقيق.فات عديدة للبالغة إالّ أنه تعري فقد قّدم اجلاحظ

                       
  .93، 92، ص1998 ،1ج ،7، ط اجلاحظ: البيان والتبيني، مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة  (1)
  .97ه: صنفس  (2)
  .88صنفسه:   (3)
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إّا "إيصال املعىن إىل القلب يف أحسن صورة من  أّما أبو احلسن علي بن عيسى الّرماين فيعّرف البالغة بقوله
 اللفظ".

انس، التصريف، وجيعلها عشرة أقسام هي: اإلجياز، التشبيه، االستعارة، التالؤم، الفواصل، التج          
  . (1)التضمني، املبالغة، حسن البيان

  فاجلاحظ يف تعريفه للبالغة يركز على اإلفهام ومجال اللفظ، واإلفهام يكون حبَسِب قدرات األشخاص.
  وأّما الّرماين فالبالغة عنده تقوم على اللفظ واملعىن يف أحسن وجه.

رة نه يف نفسك مع صو  قلب السامع فتمّكنه يف نفسه لتمكّ وقال أبو هالل العسكري" البالغة كل ما تبلغ به املعىن
املعىن  إيضاحأي إّا  مقبوًال؛ ن شرط البالغة أن يكون املعىن مفهوًما واللفظمقبولة ومعىن حسن... على أّن م

  .(2)وحتسني اللفظ"

على أساس اللفظ واملعىن،  عها تقومعن التعريفات السابقة هلا فجميتعريفه تلف بالغة ال خيفأبو هالل يف حتديده لل
  وإيصال املعىن املراد إىل قلب السامع مع التعبري عنه بأسلوب مجيل.

جامًعا واضًحا للبالغة وإّمنا ترَكز على الّدور اجللي هلا، واملتمثل يف اإليضاح مفهوما فكل هذه األقوال ال تقّدم 
       وكشف املعىن.

  فصاحة:

القدامى ارتباطًا وطيًدا بالنظر إىل أّا جزء ال يتجزأ من البالغة فهما ترجعان ترتبط الفصاحة بالبالغة عند العرب 
   إىل معىن أوّيل واحد، وإن اختلفت األقوال يف تعريف الفصاحة.

  غنيَك عن كثريه، ومعناه يف ظاهر لفظه، فإذا" أحسن الكالم ما كان قليلُه يُ  :يقول اجلاحظ يف مفهوم الفصاحة
، مصونًا من االختالل، ومنّزًها عن االستكراها من واللفظ بليًغا وكان صحيح الطَبع، بعيدً كان املعىن شريًفا 

  .(3)ة الكرمية...."ع يف القلب صنيع الغيث يف الرتبصنَ  ،التكّلف

                       
  .34، ص1997، 1العريب، بريوت، ط دزيره سقال: علم البيان بني النظريات واألصول، دار الفكر  (1)
  .8أبو هالل العسكري: الصناعتني (الكتابة والشعر)، ص  (2)
  .83اجلاحظ: البيان والتبيني، ص  (3)
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للبالغة فهي اإلجياز والوضوح، وحسن املعىن،  جلاحظ للفصاحة ال خيتلف يف تعريفهوما يالحظ يف تعريف ا
  عيًدا عن الزخرفة يف القول.وبالغة اللفظ، ب

ويربط أبو هالل العسكري الفصاحة باإليضاح واإلبانة فيقول:" فأّما الفصاحة فقد قال قوم إّا من قوهلم أفصح 
كانت   ز أن يسمى اهللا عز وجل فصيًحا إذفلهذا ال جيو  آلة البيان أظهره ... وهي متامفالن عّما يف نفسه إذا 

ز على اهللا تعاىل الوصف باآللة وبوصف كالمه بالفصاحة ملا تتضمن من متام تتضمن معىن اآللة، وال جيو 
  .(1)البيان"

  ففصاحة الكالم عند أيب هالل تعين إيضاحه وقدرته على إبانة املعاين.

والبالغة تتخّلل  ،ثل يف أّن الفصاحة تتضمن اللفظني، فالفرق ماتوعلى هذا تكون الفصاحة والبالغة عنده خمتلف
  توصله إىل قلب السامع حىت يستطيع فهمه.املعىن ف

من هنا يّتضح أن اجلاحظ ربط الفصاحة باإلجياز والوضوح وحسن املعىن واللفظ، يف حني جند أيب هالل جعلها 
  مقصورة على اللفظ دون املعىن.

الفصيح ومما سبق يبدو أن تركيز البالغيني القدامى على الفصاحة كان من جانب تركيزها على اللفظ والكالم 
  نتيجة لربطها بفن القول واخلطابة.

   بيـان:

اهتم البالغيون العرب القدامى بالبيان وجعلوه عنوانًا لكتبهم، ذلك أن البالغة يف بداياا كان يطلق عليها اسم 
  "بيان"، وهذا مل مينع من اضطراب مفهومه وعدم حتديده.

لبيان "اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع املعىن، يرى اجلاحظ وهو أّول الذين وضعوا أسس هذا العلم، أن ا
وهتك احلجب دون الضمري، حىت يُفضي السامع إىل حقيقته، ويهجم على حمصوله، كائًنا ما كان ذلك البيان، 

                       
  .07أبو هالل العسكري: الصناعتني، ص  (1)
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ألن مدار األمر والغاية اليت إليها جيري القائل والسامِع إمنا هو الفهم واإلفهام، ومن أي جنس كان ذلك الدليل، 
  .(1)لغت اإلفهام، وأوضحت عن املعىن، فذاك هو البيان يف ذلك املوضوع"فبأي شيء ب

فالبيان عند اجلاحظ يستوعب كل الطاقات التعبريية اليت يتم ا إيراد املعىن حبيث يكون واضح الداللة حىت 
  يتمكن السامع من فهمه.

وصواب اإلشارة...يكون إظهار  وقد قرن اجلاحظ بني وضوح الداللة وإظهار املعىن فعلى" قدر وضوح الداللة
  ". نت اإلشارة أبني...كان أنفع وأجنعاملعىن، وكلما كانت الداللة أوضح وأفصح، وكا

كما اقرتن عنده مفهوم الداللة مبفهوم البيان، فصارت الداللة الظاهرة على املعىن اخلفي هي البيان وذلك بالنظر 
  .(2)ثا عن املعرفة والتواصل عامةإىل مفهومه املعريف الواسع، والذي ميكن رؤيته حب

  .يف فرع من فروع البالغة الثالثوذا فإن مفهوم البيان عند اجلاحظ أوسع بكثري من مفهومه البالغي احملصور 
" أجناس الكالم املنظوم(ثالثة) الرسائل،  :والبيان عند أيب هالل العسكري حمصور يف األجناس األدبية فيقول

ا حتتاج إىل حسن التأليف وجودة الرتكيب، وحسن التأليف يزيد املعىن وضوًحا وشرًحا، واخلطب، والشعر ومجيعً 
ا، مل سبيا، ورصف الكالم ردي الرتكيب شعبة من التعمية، فإذا كان املعىن و ومع سوء التأليف َوَرداءة الرصف 

  .(3)يوجد له قبول ومل تظهر عليه طالوة"

ا حتتاج إىل حسن التأليف إليه وربطه باألجناس األدبية فكّلهقيًقا وإمنا أشار فأبو هالل مل يعّرف البيان تعريفا د
  ي.قّ املعىن وضوًحا وتأثريًا يف املتل الذي يزيد

  أما البيان عند اجلاحظ هو توضيح املعىن والكشف عنه كشًفا جيعل املتلقي يفضي إىل حقيقته.
 الفّين العام. مصطلح" البيان" ظّل يدور يف املفهوم أنّ  ومن هنا يبدو

 
 

                       
  .119، ص1990، 2الشاهد البوشيخي: مصطلحات نقدية وبالغية، دار العلم للنشر والتوزيع، الكويت، ط  (1)
  .74، ص2009، 1داب، القاهرة، طأمحد سعد حممد: نظرية البالغة العربية، مكتبة اآل  (2)
  .120أبو هالل العسكري: الصناعتني (الكتابة والشعر)،ص  (3)
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  :ديـع ب

 نفاًسا طّيبة ورونًقا وتناغًما عنالذي خيتّص يف تزويق الكالم وجعل ألفاظه حتمل أ أحد علوم البالغة الثالث 
ت والتشتّ  االضطرابطريق حمسنات معنوية وأخرى لفظية، وهو كغريه من املصطلحات البالغية عاىن الكثري من 

  ونه.سواء يف مدلوله أو يف أقسامه وفن

واحلديث والغريب، واخلارج عن املألوف واملخرتع  والبديع يف تعريفه اللغوي يدور حول معاين اجلديد والطريف،
  على غري مثال سابق.

  واجلاحظ دّون هذه الكلمة واستعملها استعماالً نقديا علميا ومل خيرج ا عن معىن اجلّدة والطّرافة.
  فقد روي قول األشهب بن رميلة:

ُر كّف ال تنوُء بساِعدُ  هم ساعدُ    الّدهر الِذي يُتقى به                        وما َخيـْ

  . (1)ففسره بقوله " هم ساعد الدهر، إمنا هو َمَثٌل وهذا الذي تسميه الرواة البديع

ع البدي ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة، وأربت على كّل لسان والراعي كثري"البديع مقصور على العرب،  :مث قال
  .(2)يف شعره، وبشار حسن البديع..."

ومل حيّدد خصائصه وحدوده ومل يضع مفهوًما  بديع يف نطاق الشعر اجلديد الطريفوهكذا جند اجلاحظ حيصر ال
  واضًحا ودقيًقا له.

ع اد، والبديوقد  عمد ابن املعتز يف كتابه "البديع" إىل مجع ما تناثر من صور البديع اليت رصدها األدباء والنقّ 
فأقحم االستعارة، التجنيس، املطابقة، َوَرْد إعجاز الكالم على تقّدمها واملذهب الكالم،  :عنده مخسة أنواع

  االستعارة يف نطاق البديع.

                       
  .115 ،111أمحد سعد حممد: نظرية البالغة العربية، ص  (1)
  .430، صديع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت عبد العزيز عتيق: يف البالغة العربية، علم املعاين، البيان، الب  (2)
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وعقد أبو هالل العسكري الباب التاسع من كتابه "الصناعتني" لشرح البديع وذكر من فنونه سبعة وثالثون 
بتداءات فصًال مبا يوحي بأن مدلول البديع قد بدأ البديع، وجعل حلسن االيه من صنوف نوًعا، وقد أخرج التشب

  .(1)يدور يف فلك املفهوم العام خصيص وإن ظلّ يأخذ طريقه حنو التّ 

ومن هنا بقّي مصطلح "البديع" ينحصر يف مفهومه العام الذي هو كل تعبري ميتاز عّما سواه برباعته وغرابته أو 
غري أنّه كانت هناك حماوالت وإن اختلفت يف بلورة فنونه وطرائقه خروجه عن احلّد املألوف يف صياغة الكالم، 

  التعبريية.

  :ازــمج

ثهم وخّصصوا له بابًا يف كتبهم، بعد أن اقرتن اوهلا البالغيون القدامى يف مباحتنيعّد ااز من أهّم األبواب اليت  
ورودها  امسه بذكر احلقيقة إىل جانبه، وكان سبب ذلك اإلهتمام إحساس باحلاجة إىل فهم األساليب اليت كثر 

  ر فتباينت التعريفات فيه وتعّددت أقسامه.يف كالم العرب من شعر ونث

ن عرضوا هلذا املوضوع بالبحث وقد جعله فإننا جند أّن اجلاحظ من أوائل م ة الكالم عن اازعنا نشأوإذا تتبّ 
ة املعىن رادمقابًال للحقيقة، وهو يعين "استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة مانعة من إ

  .(2)احلقيقي"

يف معىن غريه يكون  االصطالح بلله يف  تّن ااز كلمة مل تستعمل فيما وضعفاجلاحظ يف هذا القول يرى أ
  على صلة باملعىن األّول املوضوع له اللفظ.

ا باحلقيقة، موربطه واالستعارةّدًدا للمجاز، فقد عقد بابًا للمجاز هالل العسكري مل يقّدم تعريًفا حمغري أّن أبا 
  .(3)  يف اللغة"من استعارة وجماز من حقيقة وهي أصل الداللة على املعىن لكلّ  بدّ : "الفيقول

  فهو يعّد الكالم جمازًا بالقياس إىل احلقيقة متاًما مثل االستعارة.

                       
  .116،118نظرية البالغة العربية، ص: أمحد سعد حممد  (1)
  .104عبد العزيز عتيق: يف البالغة العربية، ص  (2)
  .207أبو هالل العسكري: الصناعتني، ص (3)
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"ومعىن ااز طريق القول... كما تقول ُقمُت  :وقد أعاد ابن رشيق ما قاله السابقون من العلماء يف ااز فقال
القلوب، واألمساع، ما عَدا احلقائق من مقاالّ، مث إن ااز أبلغ من احلقيقة، وأحسن موقًعا يف  مَقاًما، وقلتُ 

  .(1)مجيع األلفاظ، وما مل يكن حماًال َحمًْضا فهو جماز

املعىن، فأبو هالل العسكري عّده استعارة وقريبا من احلقيقة وجماوًرا  ومن هنا يتبني أّن مفهوم ااز غري مستقرّ 
  .ونه انتقال اللفظ من معىن إىل آخرهم يشرتكون يف كهلا، واجلاحظ رأى أنّه مقابًال للحقيقة، لكنّ 

  : كناية

ز يف أساليب البيان، اعتىن البالغيون القدامى ا لقدرا على وضع املعاين يف صور مظهر بالغي راٍق ومتميّ 
  حمسوسة تزخر باحلياة وتبهر العقول، فكثرت فيها التعريفات بني أهل البالغة.

عن املعىن تلميًحا ال تصرًحيا وإفصاًحا كّلما اقتضى احلال  التعبري "وردت الكناية عند اجلاحظ مبعناها العام وهو
   .(2)ذلك"

ومن ذلك يتضح أّن الكناية عند اجلاحظ أبلغ من التصريح ومل يفّرق بينها وبني األساليب البالغية األخرى بل 
  عّدها ضرورة ينبغي استعماهلا.

أنواع  لدال عليها الشعر"، وعّدها نوعًا منب املعاين ا، "با"نقد الشعر"ض هلا قدامة بن جعفر يف كتابه وتعرّ 
"اإلرداف أن يريد الشاعر داللة على معىن من  :فه بقولهائتالف اللفظ واملعىن وأطلق عليها اسم "اإلرداف" وعرّ 

  .(3)املعاين فال يأيت باللفظ الدال على ذلك املعىن بل بلفظ يدل على معىن هو ردفه وتابع له"

  ة مصطلح بالغي على الكناية وَمسّاها اإلرداف.مرّ  دامة قد أطلق أّولوُيالحظ أّن ق
قوله "الكناية والتعريض أن مها أْمرًا واحًدا، مث يعرّفهما بوقد قرن أبو هالل العسكري الكناية بالتعريض كأّمنا يَعدّ 

  . (4)، على حسب ما عملوا بالتورية عن الشيء"يُكّىن عن الشيء ويُعرُض به وال يصرّحُ 

                       
  .164محيد آدم ثويين: البالغة العربية، ص (1)
  .152: يف البالغة العربية، صعبد العزيز عتيق (2)

  .154نفسه: ص  (3)
  .290أبو هالل العسكري: الصناعتني، ص  (4)
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  اإلفصاح بالشيء وإخفاؤه وترك ما يدل عليه.فالكناية والتعريض عنده وجهان لعملة واحدة ومها عدم 

بفضلها وأثرها يف الكالم  عقد يف كتابه "العمدة" فصًال خاصا باإلشارة أشاد يف مستهّلهأما ابن رشيق القريواين ف
جيبة تدل على بعد املرمى وفرط املقدرة، وليس يأيت ا ِحه، وهي بالغة ع: "واإلشارة من غرائب الشعر وُملْ قائالَ 

إّال الشاعر املربز واحلاذق املاهر، وهي يف كل نوع من الكالم حملة دالة، واختصار وتلويح يعرف جممًال، ومعناه 
  .(1)بعيد من ظاهر لفظه"

ذلك إّال كل بليغ متمّرس  وهنا يشري ابن رشيق إىل بالغة الكناية وقدرا على إثبات املعىن، حْيث يقوى على
  القول. بفنّ 

ومن هنا يتبني أّن البالغيني القدامى نظروا إىل الكناية من زوايا وجوانب خمتلفة، فقد اختلط مصطلحا الكناية 
والّتعريض عند أيب هالل العسكري، أّما قدامة فقد أطلق على الكناية مصطلح اإلرداف، وقد قّسم ابن رشيق 

  الكناية إىل أنواع.

  : تشبيه

أساليب البالغة اليت  مّ يف صور خمتلفة، وهو من أقدم وأه التشبيه باب من أبواب الكالم، وطريق إليصال املعىن 
تظهر مجال الرباعة وحسن الّتعبري، وقد اهتم البلغاء القدامى بتعريفه الذي كان ُجلُه ُمتفٌق يف معناه وإن اختلف 

  لفظًا.

بّني الوصف اجلامع التشبيه فيها، و  ني" عند بعض األبيات الشعرية ووّضحالتبيوقف اجلاحظ يف كتابه "البيان و 
  .(2)بني طريف التشبيه يف اآليات القرآنية

  وااز. كاالستعارةوربطه ببعض مباحث علم البيان  واملالحظ هنا أنّه مل يُفرد للتشبيه بَابًا خاًصا به، 
عرب بالتشبيه فقال "التشبيه جار كثريا يف كالم العرب حىت لو قال ث املربّد يف كتابه "الكامل" عن دراية الوحتدّ 

  .(3)قائل هو أكثر كالمهم مل يبعد"
                       

  .403عبد العزيز عتيق: يف البالغة العربية، ص  (1)
  .16، ص2007، 1يوسف أبو العدوس: التشبيه واالستعارة، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عّمان، ط  (2)
  .31، ص2001، 4: البالغة االصطالحية، دار الفكر العريب، القاهرة، طعبد العزيز قلقيلة  (3)
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يقع بني شيئني بينهما اشرتاك يف معاٍن تعّمهما، ويوصفان ا،  اة بن جعفر إىل أّن التشبيه "إمنّ وقد ذهب قدام
  .(1)وافرتاق يف أشياء ينفرد كل واحًدا منهما عن صاحبه بصفتها"

  اللة احلاصلة يف اشرتاك شيئني يف صفة أو أكثر توجد فيهما.فالتشبيه عند قدامة هو الدّ 

ه "العقد على أّن ًال عن التشبيه ورأى أنّ كت يف إعجاز القرآن" حديثا مفصّ اين فتحّدث يف كتابه "النّ مّ أما الر 
  .(2)عقل" اآلخر يف حّس أو مسدّ  أحد الشيئني يُسدّ 

سمت حتليالته لألمثلة اليت بيه إىل حّسي وعقلي وهذا ما مل يكن حاصًال من قبل، كما اتّ فالّرماين قّسم التش
  قّدمها يف هذا الّصدد بالعمق والدقة.

أحد املوصوفني ينوب  " إّن التشبيه هو الوصف بأنّ  :وحاول أبو هالل العسكري وضع تعريف للتشبيه بقوله
  .(3)أداة التشبيه" ب، وقد حتذفمناب اآلخر بأداة التشبيه ناب منابه أو مل ين

  فالتشبيه عنده هو تشابه شيئني واشرتاكهما يف بعض الصفات بوجود أداة التشبيه أو حذفها.
" التشبيه: صفة الشيء مبا قاربه وشاكله  :أّما ابن رشيق القريواين فخّصص للتشبيه بابًا يف كتابه "العمدة" فقال

  .(4)جهاته ألنه لو ناسبه مناسبة كلّية لكان إيّاه..." جهات كثرية ال من مجيع من جهة واحدة أو

ي إىل معىن واحد هو أن التشبيه ربط بني شيئني أو أكثر يف صفة من ا يتبني أّن كل هذه التعريفات تؤدّ من هن
  فات، رغم اختالف يف تقسيمه وتعدد أنواعه وأركانه.الصّ 

   استعارة:

 ن قبل البالغيني ومل يكن مفهومها واضح احلدود، حيث جند ا من الدراسات والبحث منالت االستعارة حظ
  املصطلح البالغي من بالغي إىل آخر. اًعا يف مفاهيم هذتنوّ 

                       
  .143، ص2003، 1حممد أمحد قاسم، حمي الدين ديب: علوم البالغة، البديع والبيان واملعاين، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط  (1)
  .143ص نفسه:  (2)
  .180أبو هالل العسكري: الصناعتني، ص  (3)
  .27يوسف أبو العدوس: التشبيه واإلستعارة، ص  (4)
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وها فاالستعارة عنده " هي تسمية الشيء باسم غريه، إذا وعرّفوها ومسّ  اجلاحظ من أوائل من التفتوا إليها يعدّ و 
اين دون قيد أو إىل الثّ  لّ  لفظني يف نقل املعىن من األو ركة بنيهذا يعين أن االستعارة هي مشا (1)قام مقامه "

  شرط.

ومن العلماء الذين اهتموا باالستعارة ابن املعتز، فقد عّد االستعارة أّول باب من أبواب البديع وأورد هلا أمثلة من 
ومثل : الكتاب،  من شيء قد عرف ا مثل أمّ  القرآن الكرمي فقال : " استعارة الكلمة لشيء مل يعرف ا

  .(2)العمل، مل يكن بديعاً " عمل، فـََلْو كان قال : ُلبال ، ومثل قول القائل : الفكرة مخ لّ جناح الذ

  يشري ابن املعتز إىل قيمة ومجال االستعارة البديعة يف حتسني الكالم. وهنا

ذكر طرفاه وحذف منه الوجه  الذي  أّن ابن املعتز جيعل من االستعارة للتشبيه مالحظة كربالذّ ومن اجلدير 
  العمل. له : الفكرة مخّ امثواألداة، وهو ما مساه املتأخرون بالتشبيه البليغ كما هو ظاهر من 

االستعارة نقل العبارة عن موضع استعماهلا يف أصل اللغة إىل غريه لغرض، ويرى أبو هالل العسكري أّن " 
تأكيده واملبالغة فيه، أو اإلشارة إليه بالقليل من اللفظ،  أو ،ا أن يكون شرح املعىن وفضل اإلبانة عنهوذلك إمّ 

  .(3)أو حتسني املعرض الذي يربز فيه ... "

 لنا األغراض اليت من أجلها جاز هذا النقل، ومن بني تلك فأبو هالل العسكري على خالف سابقيه يبّني 
قتصاد على ذهن السامع لإلشارة إىل املعىن دا لاليّ ليكون النقل مق أو، األغراض شرح املعىن، اإلبانة، املبالغة

  فظ القليل.ل بالريالكث

أما ابن رشيق فيعّد " االستعارة أفضل ااز وأّول أبواب البديع يف حال الشعر أعجب منها وهي من حماسن 
  ".(4)الكالم إذا وقعت موقعها ونزلت موضعها 

                       
  .200محيد آدم الثويين: البالغة العربية، املفهوم والتطبيق، ص  (1)
  .2،ص1982، 3،دار املسرية ، بريوت ،طسكيتع:إغاطيوس كراتشقوفابن املعتز : البديع ،  (2)
  .36، 35، ص2007، 1، طاإلسكندريةلوفاء لدنيا الطباعة والنشر، حسىن عبد اجلليل يوسف : علم البيان بني القدماء واحملدثني، دار ا  (3)
  .235، ص1981، 5ابن رشيق : العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، تح:حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة حجازي، القاهرة، ط  (4)
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غيني يعتربون االستعارة جزًءا من ااز، حيث ومن خالل هذه التعريفات نصل إىل مالحظة مفادها أّن البال
  ينقل لفظها من املعىن األّول إىل املعىن الثاين لعالقة املشاة.

  اإليجاز :

من خالهلا التعبري عن املعىن بأقل عدد باإلجياز بشكل كبري، كونه أحد الطرق اليت يتم  غيون القدامىالبال اهتمّ  
  .ممكن من األلفاظ

  . (1)ين الكثرية باأللفاظ القليلة "ا" اإلجياز هو اجلمع للمع :فهوم اإلجياز بقولهوحيّدد اجلاحظ م
مث نراه فيما بعد يتوسع يف مفهوم اإلجياز، فصار اإلجياز عنده يعين " أداء حاجة املعىن سواء أكان ذلك األداء 

  .. (2)يف ألفاظ قليلة أم كثرية " 

  ىن وعدم جتاوز مقدار هذه احلاجة مهما طال الكالم أو قصر.هو أداء حاجة املع فمقياس اإلجياز يف نظره

  مه إىل إجياز احلذف وإجياز القصر :وقد قسّ 

أّما إجياز احلذف فقد فتح له بابا يف كتابه " البيان والتبيني " بعنوان باب من كالم حمذوف، وذكر له أمثلة كثرية 
، وفعلوا، قال النيب لونا بأّم أَُووا، ونصروا، وفعلوار قد فضّ األنصا ل اهللا إنّ و يا رسمنها : أّن املهاجرين قالوا : 

اك ليس يف احلديث غري هذا. يريد : إّن ذاك عليه الصالة والسالم : أتعرفون ذلك هلم، قالوا : نعم، " فإن ذ
  . (3)"شكر ومكافأة 

ضي اهللا عنه " قيمة كل امرئ ، فقد عّلق على قول اإلمام علي ر ا إجياز القصر فقد تعّرض له من غري تسميتهوأمّ 
   .(4)بقوله : " أحسن الكالم ماكان قليله يغنيك عن كثريه ... " ما حيسن "
ْفِهم واإلطناب املفّخم  االختصارأّن " من كالم العرب  وذكر املّربد

ُ
لقد يقع اإلمياء إىل الشيء فيغين عند ذوي امل

  . (5)األلباب عن كشفه "

                       
  .168عبد العزيز عتيق : يف البالغة العربية، ص  (1)
  .168نفسه: ص . (2)
  .182ص ،2003، 2،ط2ج ظ: البيان والتبيني، دار الكتب العلمية، بريوت،لبنان،اجلاح  (3)
  .83، ص1نفسه: ج  (4)
  .17، ص1بريوت، ج املّربد : الكامل يف اللغة واألدب، مكتبة املعارف،  (5)
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م وقد يطيل ويكّرر فيه فهفإذا احتاج أوجز وأملح بكالم يُ  ال اِخلطاب واملَخاَطبفالكالم البليغ عنده يراعي ح
  حبسب احلاجة أيضا.

هالل العسكري أّن أصحاب اإلجياز قالوا : " اإلجياز قصور البالغة على احلقيقة وما جتاوز مقدار  أبو وروى
م، وفيهما داللة على بالدة صاحب ء الكالداخل يف باب اهلذر واخلطل ومها من أعظم أدوااحلاجة فهو فضل 

   .(1)الصناعة "

  رأي اجلاحظ.ويف هذا تأثري بفاإلجياز عنده يكون حلاجة وما جتاوز ذلك فهو غري مستحب 
  . (2)ه " العبارة عن الغرض بأقل ما ميكن من احلروف "ا ابن رشيق فعّرف اإلجياز بأنّ أمّ 

دات األلفاظ والتعبري عن املعىن بأقل عدد ممكن من يف أّن اإلجياز هو حذف زيا فجميع التعريفات تصبّ 
  ًبا لإلطالة واإلطناب.احلروف جتنّ 

  إطناب : 

  سائل الشائكة يف البالغة.مل يكن من املعاجل البالغيون مصطلح اإلطناب وتعرضوا إليه إالّ أنّه 

مل  اإلطناب وليس بإطالة ماتوجب اإلطالة وحتوج إىل  " وقد بَِقَيْت ... أبوابٌ  :فقالوعّرف اجلاحظ اإلطناب 
   .)3(اجة، ووقف عند منتهى البغية "جياوز مقدار احل

  .لإلجيازقابالن مفاإلطناب واإلطالة يف رأي اجلاحظ مرتادفان و 

ىل اإلطناب يف معرض كالمه عن احلاجة إىل اإلجياز واإلطناب فقال : " والقول إبو هالل العسكري وأشار أ
ة إىل حيتاج إليهما يف مجيع الكالم وكل نوع منه، ولكل واحد منهما موضع، فاحلاج اإلجياز واإلطنابالقصد أّن 

، فمن زال التدبري يف ذلك عن جهته، واستعمل اإلطناب يف ىل اإلطناب يف مكانهاإلجياز يف موضعه كاحلاجة إ
  .(4)" أخطأ موضع اإلجياز، واستعمل اإلجياز يف موضع اإلطناب

                       
  .130أبو هالل العسكري: الصناعتني، ص  (1)
  .250ابن رشيق : العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ص  (2)
  .142أبو هالل العسكري: الصناعتني، ص  (4)
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  .واالستعمالإىل اإلجياز واإلطناب يكونان حسب موضع الكالم حلاجة  أبو هالل أّن اوهنا يبّني 

وإذا كانت اإلطالة عند اجلاحظ مرادفة لإلطناب فإا عند أيب هالل مقابلة هلا ويف ذلك يقول : " فاإلطناب 
بعيد نَزٍِه  ، واإلطناب مبنزلة سلوك طريقيبعد جهًال مبا يقرب التطويل مبنزلة سلوك ما ألنّ  ،عيّ بالغة والتطويل 

   .(1)حيتوي على زيادة فائدة " 

على توضيح املعىن  ضح أّن علماء البالغة قد اختلفوا يف مدلول اإلطناب، فهناك من عّده ُمساعًداسبق يتّ  اوممّ 
  وهناك من رأى أنّه خيُِّل باملعىن.

 ه، استعارة، إجياز، إطناب )جماز، كناية، تشبيوما ميكن قوله أّن هذه املصطلحات (بالغة، فصاحة، بيان، بديع، 
يف حتديد مفاهيم هلا كان األساس  حماوالت العلماء ، فإنّ واالضطرابوإن كانت على هذا القدر من التعميم 

والتفريق بينها وتنظيمها يف  املراحل املقبلة يف صطلحاتاملالذي اعتمدوا عليه يف وضع مدلوالت دقيقة لضبط 
  ة.وعلوم فرعية مستقلّ  أبوابٍ 

  المعاني )  -البديع  -( البيان  تمايز علوم البالغةعدم  -ج 

، ذلك أّن البالغة مل تكن كعلم رة بعدم تباين بعضها عن بعضيف تلك املرحلة املبكّ  متّيزت علوم البالغة الثالث
  اليت نشأت على هامشها. األخرىت عن سواها من العلوم قد استقلّ 

إىل   - ولو بشكل مبهم  - البالغية، وأشاروا  األساليبتشفوا كثريا من فعلى الّرغم من أّن علماء تلك املرحلة قد اك
، فإّن ا كل علم من علوم البالغة الثالثض عليهكثري من الفنون اليت أصبحت فيما بعد هي الركائز اليت 

مل  قضية نها فرعا من فروع البالغة الّثالثم جمموعات ميثل كلّ  اليب إىل ثالثستصنيف هذه الفنون وهذه األ
من الفصل بني الفنون اليت ض عليها فيما على أّي حنو، فلم يكن هناك أي نوع  تطرح يف مؤلفات هذه املرحلة
ين كاإلجياز واإلطناب، والتقدمي اوالكناية وااز، واليت ض عليها علم املع واالستعارةبعد علم البيان مثل التشبيه 

قي إىل معان أخرى ...وغري ذلك من املباحث اليت اندرجت فيما بعد عن معناه احلقي االستفهاموالتأخري، وخروج 
 .(2)فت حتت علم البديعحتت علم املعاين، وتلك اليت صنّ 

                       
  .143أبو هالل العسكري: الصناعتني، ص  (1)
  .40، 39علي عشري زايد: البالغة العربية، تارخيها، مصادرها، مناهجها، ص  (2)
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  العلمية وتوجهاتهالجرجاني  عبد القاهر سيرةأوال : 

  حــد أئمــة العربيــة والنحــو والكــالم علــى مــذهبأبــن عبــد الــرمحن اجلرجــاين،  عبــد القــاهرهــو أبــو بكــر 
األشــاعرة، ولــد يف بدايــة القــرن اخلــامس اهلجــري ببلــدة ُجْرَجــاَن، يقــول عنــه القفطــي يف كتابــه " إنّــه فارســي األصــل، 

عــامل بــالنحو والبالغــة، أخــذ النحــو جبرجــان عــن أيب احلســني حممــد بــن احلســني بــن حممــد بــن عبــد جرجــاين الــدار، 
الوارث الفارسي، نزيل ُجرجان ... وأكثر عنه، وقرأ ونظر يف تصانيف النحاة واألدباء، وتصـّدَر جبرجـان وحثَـْت إليـه 

 .(1)الرِحال وصنف التصانيف اجلليلة

كانــت زاخــرة بالنشــاط العلمــي، وكانــت املــذاهب والعقائــد جتــد احلريــة يف    إّن البيئــة الــيت أجنبــت هــذا العــامل
كثري من األحيان مع ما كان من صراع سياسي وحروب، وما رواه عبد القـاهر عـن حالـة النحـو والبالغـة والشـعر ال 

عـي علـى عصـره يصّور الواقع، فقد وجد نفسه غريبا يف وطنه يعيش حياة الزهد اليت اتسم ا العلماء، فهـو بـذلك ين
عــدم االهتمــام باللغــة وعلومهــا، كمــا حتــدث عبــد القــاهر عــن أمهيــة العلــم وتفضــيل بعــض العلــوم عــن أخــرى واحتقــار 

أصـــال مـــن علـــم البيـــان، لـــذلك عقـــد فصـــال للكـــالم عـــن الشـــعر  خالبيـــان علـــى الـــرغم مـــن أنـــه لـــيس هنـــاك علـــم أرســـ
نحو والشـعر عمـدة املفسـرين ووسـيلة الـدارس يف فهـم القـرآن وأمهيته، وعلى النحو ومكانته، وانتهى إىل أّن البيان وال

  الكرمي.

 واألدبوكان منذ صغره حمًبا للعلم، مكًبا على التعّلم، فأقبل على الكتـب والـدرس، خاصـة كتـب النحـو 
ده والفقه، وبسبب قّلة املال مل يستطع اخلروج من " ُجرَجان " لطلب العلم بل تعّلم فيها وقرأ كـل مـا وصـلت إليـه يـ

  (2) واجلاحظ واملبَـّرد وابن ُدرْيد وغريهم. سيبويهك  واألدبمن كتب العلماء الذين اشتهروا باللغة والبالغة 

بالثقافـــة العربيــة اإلســـالمية الـــيت كانــت ســـائدة يف عصـــره اهتماًمــا منقطـــع النظـــري،  عبــد القـــاهروقــد اهـــتم 
ـــه مـــن مباحـــث ودراســـات دارتفبحـــث يف علـــوم القـــرآن الكـــرمي ومـــا  ، وأتقـــن الفقـــه الشـــافعي وأَملّ بالدراســـات حول
يف شـــرح اإليضـــاح يف النحـــو"، و"كتـــاب  ر مـــن خـــالل مؤلفاتـــه ككتـــاب "املغـــينالنحويـــة والبالغيـــة، وذلـــك مـــا يظهـــ

  العمدة يف تصريف األفعال" و"العوامل املائة"، وله كتاب "املفتاح" و "تفسري ضخم للفاحتة" يف جملد واحد.

                                                           
 .188، ص2براهيم، دار الكتب، القاهرة، جحممد أبو الفضل ا أنباء النحاة، تح:القفطي: إنباه الرواة على  (1)
  .230، 229، 228، 227أمحد مطلوب: دراسات بالغية ونقدية، ص  (2)
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عجــاز القــرآن" و"دالئــل اإلعجــاز" يف علــم املعــاين و" أســرار البالغــة" يف "إ ولــه يف البالغــة ثــالث كتــب
مـن مؤلفـات جليلـة عظيمـة وغريها  والرسالة الشافية، وكتاب معامل التنزيل ي يعد أساس علم البالغة،علم البيان الذ

    (1)لفت جماالا، ومل تبق منطوية على علم واحد.تركت بصمة يف األدب اليت اخت
ذتــه حيــىي بــن علــي اخلطيــب التربيــزي، علــي بــن زبــد الفصــيحي، أبــو نصــر أمحــد بــن إبــراهيم بــن ومــن تالم

  .ينالبن جِ  الضرير صاحب شرح كتاب "الّلمع" ، وأيضا من تالميذه أمحد بن عبد اهللا املهاباذيحممد الشجري
    (2).يف ُجرجان  ـه 471اجلرجاين) سنة  عبد القاهرتوىف شيخ البالغيني (

املعرفة، والذي على جه سار رجـال البالغـة مـن يشرب منه كّل ظمآن متشوق إىل  مه باقيا،علوما زال 
  الُبنَيان الذي رسم حدوده ومعامله وأرسى قواعده وأركانه. ابعده وأَمتّو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .12، 11، ص 3تح: حممد خلق اهللا، دار املعارف، مصر، طقرآن، الرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين: ثالث رسائل يف إعجاز ال (1)
 .233أمحد مطلوب: دراسات بالغية ونقدية، ص   (2)
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  الجرجاني  عبد القاهرثانيا : تكامل الدرس البالغي عند 

كتب الفراء وأيب عبيدة واجلـاحظ واملـربد، وكـان ابـن قتيبـة أّول مـن رتـب مسائل متفرقة يف  ضمن أة البالغة العربية نش
واحلــــذف واملقلــــوب  واالســــتعارةأبوابًــــا للمجــــاز  ""تأويــــل مشــــكل القــــرآنبعــــض موضــــوعاا وبّوــــا وذكــــر يف كتابــــه 

لتبويـب أثـر فيمـا  واإلختصار وتكـرار الكـالم والزيـادة فيـه والكنايـة والتعـريض وخمالفـة ظـاهر اللفـظ معنـاه، وكـان هلـذا ا
   كتب ابن املعتز الذي خطا بالبالغة خطوة واسعة يف الرتتيب والتبويب.

النضج والكمال، وقـرر مسـائلها اجلرجاين فسار ا حنو  عبد القاهرالبالغة تتقدم وتّتطور إىل أن ظهر  وأخذت     
ربيــة، وقــد جتلــت فيهمــا العقليــة الناضــجة ه "دالئــل اإلعجــاز" و"أســرار البالغــة" قمــة البالغــة العاا، فكــان كتابــوهــذّ 

علمــي  اضــًحا حــىت عــّده بعــض البــاحثني واضــعالــيت تــدرك األمــور وتتــذوق األدب، وبــدا فيهمــا التبويــب والتقســيم و 
  (1)اين والبيان مبفهومها األخري.عامل

ن كانـت مدروسـة على علم البيان ألن معظم فنون البيـافضله على علم املعاين أضعاف  عبد القاهرولقد كان فضل 
ـــد القـــاهربصـــورة أو بـــأخرى، واقتصـــر دور  عبـــد القـــاهرقبـــل  ـــر مـــن مباحـــث هـــذا العلـــم  علـــى ملّ شـــتات عب مـــا تبعث

يديـه  وتصنيفه وتبويبه واستكمال مـا فـات سـابقيه، وتنـاول ذلـك كلـه مـن خـالل مـنهج علمـي جديـد وتبلـورت علـى
  (2).أّول مرّة نظرية البيان متكاملة

والتأكيـد  إثباتـهاجلرجـاين الـذي أعـاد وكـرر يف  ج نضـجه عنـد عبـد القـاهرقد وضحت معامله وبلغ أوّ أّما علم املعاين ف
فـال «:واحلذف والذكر والَفْصِل والوصـل، والتفريـق والتنكـري وغريهـا، يقـول  والتأخري  عليه ومسى موضوعات التقدمي 

وأنــت جتــد مرجــع تلــك الصــحة وذلــك  تـرى كالًمــا قــد وصــف بصــّحة نظــم أو فســاده أو وصــف مبزيــة وفضــل فيــه إالّ 
ببـاب مـن ويتصـل مـن أصـوله  الفساد وتلك املزية وذلك الفضل إىل معاين النحو وأحكامه، ووجدته يدخل يف أصل

    (3).»أبوابه

                                                           
 .11أمحد مطلوب: حبوث بالغية، ص (1)
 .84علي عشرى زايد: البالغة العربية، ص (2)
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ــا علــم البــديع، فكــا حمــدوًدا، ولكنــه قــدم لنــا منهًجــا فــًذا يف دراســته مــن خــالل عبــد القــاهر ن حظــه مــن اهتمــام وأّم
  (1)تناوهلا يف كتابه ومها "التجنيس" و"السجع" الفنني اللذين 

والـذي وقــف  وعلـى هـذا فاإلمـام اجلرجـاين مـن الشخصـيات الـيت كــان هلـا دور يف اسـتقرار البالغـة العربيـة وازدهارهـا،
 ملعـاين الـيت عاجلهـاعلى أسرار البيان العريب ودقائقه، وخباصة فيما يتصل منها باألدب والنقـد وأسـرار الـنظم ودقـائق ا

  غية ذات صبغة علمية مكتملة.وفق نظرية بال

وال شك أن رجالً على هذا النحو استطاع أن يبلور مالمح البالغة العربية يف نظرية متكاملـة، وحتريـر مسـائل علمـي 
املعاين والبيان ومتييز أقسامها ومباحثها، والوصول بالبالغة إىل أقصـى مـا قـدر هلـا أن تصـل إليـه مـن تكامـل مباحثهـا 

  ضج وازدهار.يف ن
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   الجرجاني على البالغة العربية عبد القاهر  ثالثا : أثر

ه أتــوا بعــده عــّدو قمــة البالغــة العربيــة يف القــرن اخلــامس، وُجــّل البالغيــني والنقــاد الــذين  ركــان عبــد القــاه
  .اعن بالغته وآرائه النقدية، لذلك كان أثره كبريً  فأخذواالوحيد يف دراستهم، املنهل 

) كمــا كــان أّول مــن تطــّرق إىل كتــاب دالئــل اإلعجــاز ـهــ538( ولّعــل جــار اهللا حممــود بــن عمــر الزخمشــري
ودرســهما دراســة طويلــة ومعمقــة، وبــين عليهمــا "الكشــاف" الــذي يعــد تفســريًا بالغًيــا إىل جانــب مــا وأســرار البالغــة 

يف فهم اآليات وحتديد املعـىن، ويتخـذ مـن بالغـة  حيتويه من قضايا دينية، وقد اختذ من البالغة أسسها وفنوا أصالً 
، إالّ يف بعـض منطلقا معينا له، ويعد الكشاف اجلانب التطبيقي لبالغة عبد القاهر وأرائه " الكشـاف" عبد القاهر 
مهـــا لونــا واحــًدا، ليخــالف عبــد القـــاهر الــذي ميّــز بينهمــا وحــّدد لكـــل ضــايا كالتشــبيه والتمثيــل اللّــذين املســائل والق

شروطًا واختار هلما أمثلة، كمـا اهـتم بـبعض ألـوان البـديع الـيت مل يتطـرق إليهـا عبـد القـاهر يف دالئـل اإلعجـاز  نهمام
  وأسرار البالغة.

احب كتــاب ) صـــهــ 606ومــن الــذين تــأثروا بعبــد القــاهر، واختــذوا بالغتــه ســبيالً هلــم فخــر الــدين الــرازي (
لكتـايب عبـد القـاهر، ويعـد هـذا الكتـاب اخلطـوة األوىل لتحديـد  اتلخيصاإلعجاز" الذي كان  "ايه اإلجياز يف دراية

 بصـــمة األدبيـــة يف كتـــايب عبـــد القـــاهرمســائل البالغـــة وضـــبطها وتقســـيمها، فحـــاول الـــرازي يف كتابـــه الــتخلص مـــن ال
إعجــاز واالنتقــال إىل ترتيــب أصــول البالغــة ووضــع قواعــدها، مرتبًــا كتابــه مبقدمــة ومجلتــني فتحــدث يف املقدمــة عــن 

الـــنظم، وهـــو بـــذلك يتخـــذ عـــن  القـــرآن وشـــرف علـــم الفصـــاحة، وتكلّـــم يف اجلملـــة األوىل عـــن املفـــردات، ويف الثانيـــة
    .(1)طريق عبد القاهر يف تقسيم يف كتابه"دالئل إلعجاز" 

أيب  والشــرح فقــد خلــص أبــو املظفــر ناصــر بــن يف اجتــاه البالغيــني حنــو التلخــيص وقــد كانــت لبالغــة عبــد القــاهر تــأثريٌ 
ءت "اإليضـــاح يف شـــرح مقامـــات احلريـــري" فجـــا كتابـــه  ) بالغـــة عبـــد القـــاهر يف مقدمـــةـهـــ 610املكـــارم املطـــرازي (

خالصة لكالم عبد القـاهر خاصـة يف حبـث احلقيقـة واـاز، واختصـر عبـد الواحـد بـن عبـد الكـرمي الزملكـاين  مقدمته
علــم البيــان املطلــع علــى إعجــاز القــرآن" وتابعــه ضــياء  يف ) كتــاب دالئــل اإلعجــاز يف كتــاب مسّــاه "التبيــانـهــ 651(

  .(2)) يف نظرية النظم، وقد أخذ أمثلة وعّلق عليها مثلما فعل عبد القاهرهـ 637الدين بن األثري (
                                                           

 .307، 306، ص1973، 1أمحد مطلوب: عبد القاهر اجلرجاين بالغته ونقده، وكالة املطبوعات، بريوت، ط (1)
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   في أسرار البالغةالمصطلحات البالغية رابعا : 

تمييـز بـني أقسـام البالغـة وفروعهـا، لـذلك جـاّدة ترمـي للحماولة يعّد كتاب عبد القاهر اجلرجاين "أسرار البالغة" أّول 
جنده قـد فّصـل يف الصـورة البيانيـة مـن تشـبيه واسـتعارة وجمـاز أّميـا تفصـيل، لـذلك سـنحاول حتديـد هـذه املصـطلحات 

  البالغية واستخراجها، وتعريفها، من خالل كتابه.

   مصطلحات البيان  - 1

     :االستعارة -أ 

جهــــًدا يف العنايــــة بأمرهــــا، فكــــان لــــه الفضــــل يف تأســــيس أطــــال اجلرجــــاين احلــــديث عــــن االســــتعارة، وبــــدل 
  قواعدها، وتوضيح مفاهيمها،والبحث عن أسرار مجاهلا.

عنده ما بُنيت على التشبيه، وهـي نقـل للكلمـة مـن معناهـا اللغـوي إىل معـىن آخـر مل تعـرف بـه،  واالستعارة
 اجلملـة أن يكــون للفــظ أصــل يف الوضــع يف االســتعارةاعلــم أّن «:ويكـون نقلهــا واســتعماهلا غــري ثابـت، حيــث يقــول 

اللغــوي معــروف تــدل الشــواهد علــى أنــه اخــتص بــه حــني ُوِضــَع، مث يســتعمله الشــاعر أو غــري الشــاعر يف غــري ذلــك 
    (1)»هناك كالعارّية  األصل وينقله إليه نقالً غري الزم فيكون

ك كاجلــاحظ وأبـو هــالل العســكري ومل خيـرج اجلرجــاين لتعريفـه لالســتعارة عــن نطـاق مــا قّدمــه أسـالفه يف ذلــ
  ســتعار، م يف أصــله ومعنــاه حــني وضــع يف غــري موضــعه فيكــون هنــاك لفــظ يف ُوجــود عالقــة مشــاة بــني معــىن اللفــظ

لكنّــــه يف موضــــع آخــــر يــــرى أّن  مــــع أيب هــــالل يف جعــــل االنتقــــال خطــــوة أوىل يف اللفــــظ املســــتعار، تفــــقكمــــا أنــــه ا
ال ميكـن إطـالق لفــظ مسـتعار علـى كـّل مــا ينقـل مـن األلفـاظ بــاختالف  االسـتعارة ليسـت جمـرد النقـل فحســب ألنـه

  .األمساء واألجناس وإّمنا هي إدعاء معىن االسم للشيء ال نقل االسم عن الشيء

وقد قّسم عبد القاهر االستعارة إىل أنواع، وذكر أمهيتها ومكانتها وفّضلها علـى األلـوان البالغيـة األخـرى،  
  ة متعددة وأّول هذه األنواع:فقّدم عن كّل نوع أمثل

  اتصال االستعارة بالتشبيه،  إىلأنّه قسم االستعارة إىل استعارة مفيدة، واستعارة غري مفيدة، وهنا يشري 
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وجـــد التشـــبيه يف النقـــل كـــان ذا فائـــدة، وإن مل يوجـــد فســـيكون النقـــل غـــري مفيـــد، فتحـــدث عـــن هـــذا  فـــإذا
  :األخري بقوله

ه التوّسـع يف أوضـاع مبـا وضـع لـه مـن طريـق أريـد بـ االسـميكـون اختصـاص له حيث وموضع هذا الذي ال يفيد نق «
    .(1)»يف مراعاة دقائق من الفروق يف املعاين املدلول عليها اللغة والتنوع

ستعارة "الشفة" للفرس و"املشفر" لإلنسـان وهـو للبعـري ومـا شـابه ذلـك ال يفيـد شـيًئا وال يوجـد وجـه شـبه بينهمـا، فا
  .االثننياجلنس والنوع بني  وذلك الختالف

  :   وذكر يف هذا النقل أمثلة من أشعار بعض الشعراء منها قول أيب النجم العجلي يصف إبالً 

  تسمع للماء كصوت املِْسَحِل         بني وريدها وبني اَجلْحَفلِ 

فضــل يف وهنــا جنــد أن الشــاعر قــد جعــل لإلبــل جحفــالً وهــي للحيوانــات الــيت متلــك احلــوافر كاخليل...فاأل
املوضـــوع للعضـــو فيمـــا وضـــع لـــه يف األصـــل ويف القـــول أيب الـــنجم أيضـــا: واحلشـــو يف  االســـماالســـتعارة أن يســـتعمل 

  .حفافها كاحلنظل
   (2)» فأجرى احلفاف على صغار اإلبل وهو موضوع لصغار النعام «يّعلق عليه عبد القاهر قائالً 

  فشبهها بصغار النعام يف ذلك.وهنا أراد الشاعر أن يبّني مجال ورقة صغار اإلبل 
دا أّمــا االســتعارة املفيــدة فهــي مــا اعتمــد فيهــا علــى التشــبيه فيكــون النقــل فيهــا مــن ناحيــة املعــىن وبيــان فائــ

يف هــذا الضــرب دون األّول، خاصــة يف تقريــب املعــىن إىل العقــل يف تهــا وِســّر بالغتهــا واضــًحا، فاالســتعارة يف حقيق
جــواًدا و"بـدرًا" و"مشســا"  "حبـرا"، تريــد رجـالً وأسـًدا، وأنــت تعـين رأيــت رجـال شــجاًعا، رأيــت  « أحسـن ُصــورٍَة مثـل:

ت ســيًفا علــى العــدّو" تريــد رجــالً ماضــًيا يف نصــرتك، فقــد اســتعرت اســم لتريــد إنســانًا مضــيء الوجــه مــتهلالً و"ســل
ة يف وصـــف املقصــــود غـــلمـــا لوالهـــا مل حيصــــل لـــك، وهـــو املبا االســـتعارةاألســـد للرجـــل، ومعلـــوم أنـــك أفــــدت ـــذه 

ض الكـــّف، و"بالشـــمس والبـــدر" مـــا هلمـــا مـــن اجلمـــال وفـــي بالشـــجاعة، وأفـــدت باســـتعارة "البحـــر" ســـعته يف اجلـــود
  .(3)»والبهاء واحلسن...
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غــة فيــه أو شــرحه لقــل اللفــظ لغــرض إّمــا يف ســبيل املباهــالل يف تعريفــه لالســتعارة بأــا نوهــذا مــا ذكــره أبــو 
  عارة املصيبة.وإظهاره، وقد مسّاه باالست

وقــد خــّص االســتعارة املفيــدة جبملــة مــن اخلصــائص مــن بينهــا أّــا تقــدم املعــاين يف ألفــاظ بســيطة واضــحة للــذهن، 
  تكون ظاهرة وغريبك، كما أّن املعاين فيها وتصيب املعىن بأقل عدد ممكن من األلفاظ ُحبسٍن وبراعة يف السّ 

  .(1)خفية

ـــد القـــاهر االســـتعارة  إىل قســـمني: اســـتعارة يف االســـم أي نقـــل االســـم عـــن مّســـماه األصـــلي، يـــدة املفوقـــد قّســـم عب
  واستعارة يف الفعل أي نقل الفعل بالرجوع إىل مصدره مث اشتقاق فعل منه.

  مث تناول كل من االستعارتني بالشرح والتفصيل، فيجعل االستعارة يف االسم نوعني:    

، وجتعلـه متنـاوالً لــه تنـاُول الصــفة عليــه يـهر ر ثابــت معلـوم فـَُتجشـيء آخـاألصــلي إىل  نقــل عـن مسـّماه مـا «األّول هـو
وبيانًـا  ىداًعا" و"أبـديُت نـورًا" مبعـىن هـ "رجـالً شـجأي جتعلهما متتابعني مثل "رأيت أسـًدا" مبعـىن »مثال للموصوف

  وحّجًة.

بـدو التشـبيه واضـًحا فقد نقل االسم عن مسماه األصلي إىل اسٍم آخر شّبه بـه الشـرتاكهما يف نفـس الصـفة، وهنـا ي
  وال حاجة للتفكري العميق لفهمه فاألسد يقابل الّرجل، والنور يقابله اهلدى والبيان.

  أما الثاين فهو أخذ االسم على حقيقته دون وجود أّي الزمة تُدّل عليه يف موضعه كقول لبيد: 

  (2)ماِل زِماُمهاإذ أْصَبَحْت بَيِد الش               وَغداِة ريٍح قد َكَشْفُت وِقرةٍ 

  ذلك أنه جعل للشمال يًَدا، ومل يذكر املستعار منه يف مقابل اليد يدل عليه وإمنا يفهم من خالل املعىن يف العقل.

هـو مـا ُعـرف بعـده باالسـتعارة التصـرحيية والـيت يّصـرح فيهـا باسـم املشـبه بـه  من االستعارة عند اجلرجاين فالنوع األّول
  ."رأيت أسًدا"، املشبه به موجود "األسد" واملشبه حمذوف "رجل" مع حذف املشبه، فاملثال

                                                           
 .43صأسرار البالغة،   عبد القاهر اجلرجاين: (1)
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رتك تــوالنــوع الثــاين مــن االســتعارة يف االســم هــو مــا ُعــرف كــذلك بعــده باالســتعارة املكنيــة حيــث حيــذف املشــبه بــه و 
ليـد" حـىت لشـمال" فقـد حـذف املشـبه بـه "اإلنسـان" وتركـت الزمـة لـه "اعليه وهذا مـا كـان يف املثـال "يـد اقرينة دالة 

  تدل عليه وأحلقت للشمال.

مصدر الفعل مث اشتقاق فعل منه حىت ميكـن إثبـات معنـاه ينقل فأما االستعارة يف الفعل فما َدّل على حدث وزمن، 
  .(1)ويكون الفعل استعارة لفاعله أو ملفعوله ٌد" أثبت الضرب لزيد يف زمن ماٍض،مثل "ضرب َزيْ 

الشـبه وهـذا مـا مل يكـن   ا الخـتالف وجـهتتفـاوت يف القـوة والضـعف تبًعـفهـي  واالستعارة عنده تعتمد علـى التشـبيه
عنــد غــريه مــن البالغيــني الــذين َســِبُقوه فاجلــاحظ مــثال ذكــر أن االســتعارة مشــاركة بــني لفظــني إذا وضــع الثــاين موضــع 

  األّول ومل يذكر وجه الشبه احلاصل بينهما عند النقل.

ا يكون وجه الشبه موجـوًدا يف معـىن املسـتعار منـه واملسـتعار لـه من احلقيقة وفيه الستعارة القريبةأضرب: ا وهي ثالثة
وأن يكــون جــزًءا مـــن حقيقتهــا كاســـتعارة اللفــظ مـــن كــائن ملــا هـــو دونــه مثـــل اســتعارة "الطـــريان" لغــري ذي اجلنـــاح و 

 املســتعار لــه مـــن اض الكواكــب" للفــرس إذا أســرع يف حركتـــه مــن علــّو، فمعــىن الكلمــة املســـتعارة موجــودة يفضــ"انق
ــرَِد لغــري جنســه لوجــود وجــه شــبه  حيــث عمــوم جنســه فــالطريان واجلــري مــن جــنس واحــد مــن حيــث احلركــة لكنــه أُْف

  بينهما.

أيــت مشًســا" تريــد والضــرب الثــاين أن يكــون الّشــبه مــن صــفة موجــودة يف ُكــّل مــن املســتعار منــه واملســتعار لــه حنــو "رَ 
  نا يكون يف التأللؤ وهي صفة مشرتكة بني املستعار له واملستعار منه.ه وجهه كالشمس، والشبه إنسانًا يتهّلل

وأّمــا الضــرب الثالــث فهــو أن يكــون الشــبه مــأخوًذا مــن الّصــور العقليــة كاســتعارة "النــور" للبيــان واحلّجــة الكاشــفة، 
يـه مـن جـنس وال مـن " ال يتحصـل علو"الصراط" للّدين، فالشبه هنا عقلي مأخوذ من األمـور العقليـة "فـالنور للبيـان

  .(2)عنده تبلغ غاية شرفهاالضرب هو أعلى درجات االستعارة ف ا هو صورة عقلية، وهذايزة وإمنّ غر 

  َوَال يعرف هذا الضرب من االستعارة إالّ من كان يتميز بالفطنة واحلكمة ويعرف فصول القول واخلطاب.

  :ٍم مسّاها أصوالً مث قّسم هذا الضرب إىل أقسُ 
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ين املعقولــة، "كــالنور" للبيــان املدركــة بــاحلواس علــى اجلملــة للمعــاالشــبه مــن األشــياء املشــاهدة و  يؤخــذإحــدامها: أن 
ة ممـا يؤّديـه إليـك العقـل حمسوس بالبصر، والبيان واحلّجـ ذ من حمسوس ملعقول، فالنور مشاهدواحلّجة، فهذا شبٌه أُخ

  من غري واسطة من العني أو غريها من احلواس.

 وســلما، كقــول الــين صــلى اهللا عليــه الشــبه مــن األشــياء احملسوســة ملثلهــا، إالّ أن الشــبه يكــون عقلًيــ ذأن يؤخــ والثــاين:

للمــرأة مــن النبــات وكالمهــا شــيء حمســوس، إالّ أنــه مل يقصــد بالتشــبيه لــون  مــأخوذ" فالشــبه  منيــاكم وخضــراء الــدّ إ"
، الذمـةء يف املنبت السوء، وبـني تلـك النابتـة علـى النبات وخضرته أو شكله، بل القصد َشَبٌه عقلٌي بني املرأة احلسنا

  واملعىن هنا حسن الظاهر كما تراه العني مع فساد الباطن.

عقــول للمعقــول ومثالــه قولـــك "جنــوم اهلُــدى" تعــين أصــحاب رســـول اهللا أن يؤخــذ الشـــبه مــن امل :ألصــل الثالــثأمــا ا
ألن املعىن أّن اخللـق بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم صلى اهللا عليه وسلم، وهنا االستعارة تُوِجُب شبًها عقلًيا، 

  (1)اهتدوا م يف الّدين كما يهتدي السائرون بالنجوم

أمـا ائر أقسـام البـديع..." مث قـال : "وقد صرّح اجلرجاين أن االستعارة من البديع وقال " وأما التطبيق واالسـتعارة وسـ
  (2)يل"االستعارة فهي ضرب من التشبيه ومنط من التمث

  َوهو بذلك أضاف أصًال آخر لالستعارة غري ما ذكره سابقوه بربطها بالتشبيه والتمثيل.

عبــد القــاهر اجلرجــاين ُمجلــة مــن البالغيــني املتــأخرين، الــذين درســوا االســتعارة، وقــّدموا فيهــا تْســميات بعــد وقــد جــاء 
  وتقسيمات جديدة من بينهم:

لشــيء، ألجــل  َأْجَعــُل الشــيء ،عــل الشــيء  الشــيءج" االســتعارة  :ولــه) الــذي عــّرف االســتعارة بقهـــ 606( الــرازي
  (3)املبالغة يف التشبيه"

) فَعـّرف هــ 626عبـد القـاهر اجلرجـاين لالسـتعارة وأّمـا السـكاكي ( املفهوم الـذي قدمـهوهذا التعريف ال خيتلف عن 
عيا دخــول املشــتبه يف جــنس املشــّبه بــه مــدّ  د بــه الطــرف اآلخــر،كر أحــد طــريف التشــبيه وتريــتــذ أن « :االســتعارة بقولــه
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أنـه مـن  مـّدعياللمشبه ما خيّص املشبه به، كما تقول يف احلمام أسٌد وأنت تريد بـه الشـجاع  بإثباتكداًال على ذلك 
  (1)»جنس األسود، فتثبت للشجاع ما خيّص املشّبه به

بــه، كمــا د عالقــة مشــاة بــني املشــّبه واملشــّبه ووجــو  ،وأّــا تقــوم علــى التشــبيهاجلرجــاين يف فكــرة اإلّدعــاء،  ــذا يوافــق
  .عّدها من ااز الّلغوي

عنهـــا، وقّســـم املصـــرّح ـــا إىل حتقيقيـــة وختيليـــة، مث قّســـم  ومكـــىنمصـــرّح ـــا قســـمني االســـتعارة إىل الســـكاكي قســـم 
ة، وموّشــــحة، إيل تقســــيمات أخــــرى مــــن أصــــلية، وتبعيــــ، باإلضــــافة احتماليــــةعيــــة، والتخيليــــة إىل  قطالتحقيقيــــة إىل

  (2)وجمّردة

مـــع اجلرجـــاين يف تقســـيمات االســـتعارة ويف تســـمياا، فاجلرجـــاين قـــد خـــّص  اختلـــفمـــن هنـــا يتبـــني أن الســـكاكي 
االستعارة يف االسم على نوعني، وعرّفها يف حني السكاكي حافظ على تعريفهما، واصـطلح هلمـا الّتسـمية (اسـتعارة 

  .رت عليه أنواع االستعارةوهذا ما استق، مكنية، استعارة تصرحيية)

مــع عبـد القــاهر اجلرجــاين يف كـون االســتعارة جمـاز، واختلــف معــه يف هــو اآلخـر ) فقـد اتفــق هـــ 638أمـا ابــن األثـري (
قّسمها إىل تشبيه تام، تشبيه حمذوف، مث قسمها من حيـث ذكـر أداة التشـبيه وحـذفها إىل تشـبيه و تسمية أقسامها، 

     (3)مضمر، وتشبيه مظهر.

   شبيهالت  -ب 

درس عبــد القــاهر اجلرجــاين مصــطلح التشــبيه، وتوّســع يف احلــديث عنــه، وأكثــر مــن الشــواهد الشــعرية مــن 
  أجل توضيحه.

أن تُثبــت هلــدا املعــىن مــن معــاين ذاك أو حكًمــا مــن أحكامــه، كإثباتــك للرجــل شــجاعة « :وقــد عــّرف التشــبيه بقولــه
      (4)»األسد
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ّن املشـبه فيـه ٍر بـَّني ال حيتاج إىل تأّول، أله غري متثيلي وهو ما كان جهة أَمْ أحدمها: تشبي وتناول التشبيه على ضربني
  مبّنيٌ للمشبه به يف صفته وذلك يتحقق يف حالتني:

ه حّسّياً، كتشبيه الشيء بالشيء من جهة الّصـورة والشـكل، حنـو أن يشـبه الشـيء إذا اسـتدار األول: أن يكون الشب
  آخر.بالكرة يف وجه وباحللقة يف وجه 

والثاين: أن يكـون الشـبه عقليـا حقيقيـا، كالتشـبيه مـن جهـة اللـون، حنـو تشـبيه اخلـدود بـالورد، والشـعر بالليـل والوجـه 
  بالنهار وما جرى من هذا الطريق.

 ، كتشـبيهمنتصـب مديـدٌ  اهليئـة حنـو: أنـه مسـتوٍ  بعنقـود الكـرم املنـور، وتشـبيهالثريـا ورة واللـون مًعـا كتشـبيه أو مجع الصّ 
ة الّرجــل بــالّرمح والقــّد اللطيــف بالغصــن ويــدخل يف تشــبيه اهليئــة حــال احلركــات يف أجســامها، كتشــبيه الــذاهب قامــ

  على االستقامة بالّسهم الّسديد.

  .(1)وهناك تشبيه من جهة الغريزة والطباع، كتشبيه الرجل باألسد يف الشجاعة والذئب يف اخلداع

  تاج إىل أعمال الذهن يف معرفته وإدراكه، فهو معروف ظاهريًا للعيان.وهذا النوع من التشبيه عند اجلرجاين ال حي

وحيتــاج إىل إعمــال  ،التــأّولمــن التشــبيه فهــو: التشــبيه التمثيلــي الــذي يكــون حمصــالً بضــرب  أمــا الضــرب الثــاين مــن
فقــــد شــــبهت احلجـــة بالشــــمس مــــن جهــــة  »هــــذه حّجــــة كالشـــمس يف الظهــــور« :ألنــــه غــــري مبـــٍني كقولــــك ،الفكـــر

مـــن يكـــون بينـــه وبينهـــا حجـــاب، فاحلجـــة  رهـــا، أي حّجـــة واضـــحة ال لـــبس فيهـــا وال غمـــوض، وال ينكرهـــا إالّ ظهو 
ـــاد، فقـــد احتـــاج يف حتصـــيل الشـــبه بـــني احلّجـــة  الواضـــحة ال يرّدهـــا إالّ مـــن هـــو مـــدخول يف عقلـــه، ومســـرف يف العن

  والشمس إىل مثل هذا التأّول.

لــى حــّد وصــف اإلمــام عبــد القــاهر فمنــه مــا حيتــاج إىل قــدرة مــن التأّمــل، والتشــبيه التمثيلــي يتفــاوت تفاوتًــا شــديًدا ع
ومنــه مــا يــدّق ويـَْغُمــُض حــىت حيتــاج يف اســتخراجه إىل فضــل َرِويــة ولطــف فكــرة، ومنــه مــا يكــون التمثيــل فيــه بســيطًا 

  .(2)فُيفهم الشبه وبذلك يكون قريًبا من الضرب األّول
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ثيــل أخــّص منــه، أّن التشــبيه عــام والتم« عبــد القــاهر اجلرجــاين بــني التشــبيه والتمثيــل، ويِقــّر حقيقــة مفادهــامث يفــّرق 
  مبيناً ذلك بأمثلة منها قول قيس بن اخلِطيم:  »فكل متثيل تشبيه، وليس كل تشبيه متثيالً 

ُقوِد ُمال         َوَقْد الَح يف الصْبِح الثريا ِلَمْن رََأى   ِحيٍة حَني نـَورَاَكُعنـْ

  .فهو تشبيه حسن وليس متثيل
  املعتز:ابن يف حني قول 

  .لهكُ أْ ا تَ مَ  دْ جتَِ  ملَْ  نْ إِ      اهَ سَ فْ نَـ  لُ كُ أْ النار تَ فَ                           

متـُـّد باحلطــب  به النــار الــيت النــه، وتُــرَك غيظُــُه يــرتَّدد فيــه يشــفهــو متثيــل، ألن تشــبيه احلســود إذا ُصــرب عليــه وُســكت ع
  (1)يأكل بعضها بعًضا حىت 

االشــرتاك يف صــفة التشــبيه يقــع مــرّة يف األشــياء نفســها «بــني التشــبيه والتمثيــل مبينًــا أّن  االنقســامويــذكر علّــة هــذا 
يشـــارك الــــورد يف اُحلمـــرة نفســـها وجتــــدها يف  فاخلـــدوحقيقـــة جنســـها، ومـــرّة يف حكــــٍم هلـــا ومقتضى(تشـــبيه عقلــــي)، 

يقتها، واللفظ يشارك العسل يف احلالوة، ال من حيث جنسه بل من جهـة ُحكـٍم وأمـٍر يقتضـيه، وهـو املوضوعني حبق
ذة، واحلالة اليت حتصل يف النفس إذا صادفت حباسة الذوق مـا مييـل إليـه الطّبـع ويقـع ما جيده الذائق يف نفسه من اللّ 

  (2)»منه باملوافقة

اجلــنس الــذي ال تتغــري حقيقتــه، ويكــون التفــاوت بــني الشــيئني مــن فالتشــابه بــني املشــبه واملشــبه بــه يكــون يف صــفة 
خـــالل الكثـــرة والقلـــة، والضـــعف والقـــوة، فـــاجلمع بـــني الـــورد واخلـــّد بوجـــود محـــرة يف االثنـــني وهـــذه حقيقـــة جنســـهما، 

  اخلّد.محرة والتفاوت يكون يف أّن محرة الورِد أكثر وأشّد من 

لصــفة ال جنســها حيــث أّن وجــه الشــبه يف التمثيلــي منــزوع مــن عــدة يف حــني أن التشــبيه التمثيلــي يتطلــب مقتضــى ا
َمثَـُل الـِذيَن ُمحلُـوا التــْورَاَة ُمث َملْ َحيِْمُلوَهـا َكَمثَـِل  «: أمور ال ميكن َفْصـل بعضـها عـن بعـض ومثـال ذلـك قولـه عـز وجـل

  (3) » احلَِْماِر َحيِْمُل َأْسَفاراً 
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ِر العقـول، فـال حيـس مبـا ر الـيت هـي أوعيـة العلـوم ومسـتودع مثـفاسـ، فهو حيمـل األفالشبه هنا منتزع من أحوال احلمار
حيمل وال يشعر مبضموا، وال يفّرق بني ما حيمله على ظهره وسائر األمحال اليت ليست مـن العلـم يف شـيء، ولـيس 

  .(1) له ممّا حيمل حظًا سوى أنه يثقل عليه
ــوٍر جم موعــٍة ونتيجــة ألشــياء قــرن بعضــها إىل بعــض، فقــد شــّبه اإلنســان الــذي إذن فالشــبه يف هــذا املثــال مقتضــى أُُم

باحلمــار الــذي ال يفــّرق بــني مــا حيملــه علــى ظهــره مــن أشــياء،  يعــرف قيمتهــا أو كيــف يســتفيد منهــا حيمــل التــوراة وال
  فمنها يشرتكان يف صفة اجلهل ملا حيمالن.

ناصـر مـع بعضـها الـبعض، فالشـبه ال يتعلـق باحلمـل حـىت والتشبيه هنـا ال حيصـل علـى اإلنفـراد بـل متـازج كـل هـذه الع
يكون من احلمار، مث ال يتعلق حبمـل احلمـار حـىت يكـون احملمـول أسـفارًا، مث ال يتعلـق ـذا كلـه حـىت يقـرتن بـه جهـل 

  احلمار باألسفار احملمولة على ظهره ، وهكذا تتحدد عناصر التمثيل.

  فرًدا أم مركًبا.به فيه عقلّيا سواًء أكان مكان وجه الش  فالتمثيل عند عبد القاهر هو ما

  عنده هو ما كان مكونًا من شيئني أو أكثر، وينقسم إىل قسمني:  بواملركّ 

 مـن ذلـك، تشـبيه الشـقيق بـأعالم يـاقوت ُنشـرت علـى رمـاح  ويضـعه وال يكـون هُ أحدمها: أن يكون شيًئا يقّدره املشب
قــدر اجتماعهمــا علــى وجــه خمصــوص بشــرط معلــوم يف أن تكــون مــن مــن َزبـَْرَجــْد، فقــد َحَصــل الشــبه بــني شــيئني ت

  أخللت بواحد منهما مل حيصل الشبه.رة على رماح من َزبـَْرَجْد، فلو الياقوت، وأن تكون منشو 

  والثاين: اعتبار هيئة حتصل من اقرتان شيئني، وذلك االقرتان مما يُوجد ويكون ومثاله قول الشاعر:

  اللِ ى اجلِ قَ لْ مُ  أشهبٍ  فٍ رْ طِ كَ     بادٍ يل اللّ  ا والصبُح حتتَ غدَ 

  (2)نظٍري للهيئة املشاهدة من مقارنة الصبح والليل فالشاعر أراد أن يأيت ب

  .به الصبح على االنفراد والليل كذلك وإّمنا الشبه احلاصل يف اجتماع الصبح والليل مًعاومل يُرِْد أن يش

  من ذلك قول ابن بابك:وقد جعل الفرع أصًال يف تشبيه احملسوس باملعقول 
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  (1)وقد َكَحَل الليُل السماَك فأَبَصرا      ُتهاعَ طْ وأرٍض كَأخالق الكرمي قِ                           

 ا كانت األخالق توصف بالسـعة والضـيق، وكثـر ذلـك واسـتّمر، تومهـه حقيقـة، فقابـل بـني سـعة األرض الـيت هـي فلم
  .سعة حقيقية وسعة أخالق الكرمي

تشـبيه احملسـوس باحملسـوس كـأْن يشـّبه الثنـاء بـالعطر وحنـوه ويشـتق منـه، وقـد عكـس ذلـك أصـال يف جعل الفرع كما 
 نَوٌع مـن العطـر عليـه، وقـد بُولِـغحيث أّن اّدعاء أن ثناءه َأَحق بصفة العطر وطيبه، فقد صار َأْصالً حىت و إن قِيس 

أوفــر نصــيب فالتمثيــل إذن هــو تشــبيه واقــع مــن طريــق يف صــفته بالطيــب وُجعــل لــه يف الشــرف والفضــل علــى جنســه 
 (2)العقل، أما التشبيه الصريح فهو واقع يف العيان وما يدركه اِحلس  

للفـظ اللغــوي َأْصـٌل مث ينقــل عــن يـل حيــث أن االســتعارة هـي أن يكــون ثموقـد فــّرق اإلمـام كــذلك بـني االســتعارة والت
جييء يف الذي تـََقّدم يف معىن التمثيل، من أنّه األصـل يف كونـه مـثالً  ال دّ صل على الشرط املتقّدم، وهذا احلذلك األ

ومتثــيًال، وهــو التشــبيه املنتــزع مــن جممــوع أمــور، والــذي ال حيّصــله لــك إالّ ُمجلــة مــن الكــالم أو أكثــر، ألنــك قــد جتــد 
زائـًدا  ا جيـب أن تفيـد حكًمـااأللفاظ يف اجلمل اليت يُعقد منها جارية على أصـوهلا وحقائقهـا يف اللغـة، فاالسـتعارة إذً 

لو كان مرادنا باالستعارة هو املراد بالتمثيل لوجب أن يصّح إطالقهـا يف كـّل شـيء يقـال فيـه  على املراد بالتمثيل، إذ
  .(3)إنه متثيل

وقد جاء بعد اجلرجاين الكثري من علماء البالغـة الـذين عـاجلوا التشـبيه، وفيمـا يلـي سـرد لـبعض آرائهـم الـيت تتفـق أو 
  ختتلف مع آراء اجلرجاين:

  .(4)االستعارة، ولكنه من باب التشبيه املضمر األداة بيرى الرازي أّن التشبيه ليس من با

  يف االستعارة. ابعكس اجلرجاين الذي جعل التشبيه غرض
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، مثــل ا يف آخــررتاقًــبــه، واشــرتاًكا بينهمــا يف وجــه، واف، ومشــبًها بطــرفني، مشــبها مســتدعى « التشــبيه عنــد الســكاكي
  .»أن يشرتكا يف احلقيقة وخيتلفا يف الصفة أو بالعكس

ا  الغرابـة، والقبـول، والـرفض، وطرفـيف فاه، ووجهه، والغـرض منـه، وأحوالـهوقد قسم التشبيه إىل أربعة موضوعات: طر 
ــ أعضــائهاعلــى  بيه شــقائق النعمــانبالعقــل كتشــ ا يــدركاالتشــبيه إّمــ ا أن بــأعالم اليــاقوت علــى رمــاح مــن زبرجــد، وإّم

  د.و باحلّس كاخلد يف التشبيه بالور  ايدرك

  .(1)مسّوغات قلب التشبيه اخلالص، وتشبيه احملسوس باملعقولو كما حتدث السكاكي عن أغراض التشبيه 

وذا يتفق مع اجلرجاين يف التشبيه، كما يتفـق معـه يف مفهـوم التشـبيه التمثيلـي، يف حـني خالفـه فيمـا يتعلـق بشـروط 
، والثـــاين أن يكـــون ااألول أن يكـــون وجـــه الشـــبه فيـــه عقليـــا غـــري حقيقيـــ :ذي حصـــره يف شـــرطنيوضـــع التمثيـــل، الـــ

  . (2)مركًبا

  بعكس اجلرجاين الذي كانت نظرته للتمثيل واسعة غري مقيدة.

  .(3)»مشبه حكما من أحكام املشبه بهن يثبت للأ« :أما ابن األثري فعّرف التشبيه بقوله

  تعريفه للتشبيه. وهو بذلك يتفق مع اجلرجاين يف

  .(4)ويرى أن التشبيه معدود من اازات، وحجته يف ذلك قولنا: زْيٌد َأَسدٌ 

  .والتشبيه والتمثيل عنده شيء واحد، على غرار اجلرجاين الذي فّرق بينهما تفريًقا واضًحا

  الف يف التقسيم.تأخرين بالرغم من وجود اختوذا يتّضح أن مفهوم التشبيه عند اجلرجاين قد استقر عند امل
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  الحقيقة والمجاز  -ج 

 الحقيقة :   - 1
يف وضـع واضـع، وقوًعـا  كـّل كلمـة أريـد ـا مـا وقعـت لـه  «: جلرجـاين احلقيقـة يف املفـرد بقولـهر ايعّرف عبد القاه

   (1)»ال تستند فيه إىل غريه.
عليــه يف العقــل فــاد ــا علــى مــا هــو ل مجلــة وضــعتها علــى أّن احلكــم املكــ  «: فهــيأّمــا حــّدها يف اجلملــة 

أفـدت بـه مـن وال فصـل بـني أن تكـون مصـيًبا فـيم ل، عرى من التـأوّ وواقع منه فهي حقيقة، ولن تكون كذلك حىت تُ 
    (2)»احلكم أو خمطًئا وصادقًا أو غري صادق.

 المجاز :  - 2

جبـه أصـل ااز مفعل من جاز الشيء جيـوزه إذا تعـداه، وإذا عُـدل بـاللفظ عّمـا يو  «: بقوله ويُعّرف ااز
  »جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوًال. أواللغة، 

بـني الثـاين واألّول، وإن كل كلمة أريد ا غري ما وقعت له يف َوضع واضعها، ملالحظة   «لك أنّه ويعرّفه كذ
ت لــه يف َوضــع الواضــع إىل مــا مل توضــع لــه، مــن غــري أن تســتأنف فيهــا عــُجــْزَت ــا مــا وق : كــل كلمــةشــئت قلــت
      (3)»حظٍة بني ما َجتُوز ا إليه، وبني أصلها الذي ُوضعت له يف وضع واضعها، فهي جماز.وضعا، ملال

 :أن يكون للمجاز أصٌل انتقل منه إىل املعىن اجلديد، وأن يكـون ذلـك األصـل مالحظًـا، حنـو قولـك وال بدّ 
  تُريُد رجًال شبيًها باألسد. »أسًدا  رأيتُ  «

جمــاز عــن طريــق اللغــة، وجمــاز عــن طريــق املعــىن واملعقــول، فعــّرف اــاز  وقّســم اــاز إىل لغــوي وعقلــي أي
َمـا  ُكـل  ِإن  «ه من العقل لضرب مـن التـأّول، حنـوفاَد ا عن موضعأّن كل مجلة أخرجت احلكم امل «العقلي بقوله : 
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ذلك خارج عن موضعه من العقـل، ألن إثبـات الفعـل فقد أُثِبَت اإلنباُت للربيع، و  » يُِلم  أَوْ  يـُْنِبُت الربِيُع يـَْقُتُل َحَبطًا
      (1)»لغري القادر ال يِصّح يف قضايا العقُل، وإّمنا ذلك على سبيل التأويل.

  (2)﴾  تـُْؤِيت أُُكَلَها ُكل ِحٍني بِِإْذِن َربـَهاوهذا النوع من ااز مذكور يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل : ﴿ 

  .كل، ولكن إذا حدثت فيها احلركة بقدرة اهللا ظهر ما ُكِنَز فيَهافالنخلة ال ُحتِْدُث األ

كمــا أكــد اجلرجــاين أّن معرفــة املعــىن الــذي مــن أجلــه اختصــت اجلملــة بالفائــدة ومل جيــز حصــوهلا بالكلمــة 
الواحــدة أصــل ينبغــي معرفتــه، وعلّــة ذلــك أن مــدار الفائــدة علــى اإلثبــات والنفــي " كــاخلرب " الــذي هــو أّول معـــاين 

  والنفي : اإلثباتالكالم وأقدمها تستند سائر املعاين إليه، وهو بذلك ينقسم إىل هذين احلكمني 

أو وصـًفا لزيـد، أّمـا النفـي  ب زيـد " فقـد أُثبِـَت الضـرب فعـالً فاإلثبات يقتضي مثِبًتا وُمثََبًتا لـه، مثـل " ضـر 
ل مثــل " مــا ضــرَب زيــٌد " و " مــا َزيــٌد ضــاِرٌب " فقــد نفيــت فيقتضــي َمْنِفيــا وَمْنِفيــا عنــه كاملبتــدأ واخلــرب والفعــل والفاعــ

  .(3)الضرب عن زيد

"  فقـد قصـدت إثبـات  " َضـرَب َزيْـدٌ  :مرّتني، فمثال إذا قلت يدهيتقإىل  ولكل من اإلثبات والنفي حاجة
ول : " إثبـات مث تقييده مرّة أخرى فنقـ " إثبات الضرب " تقييد لإلثبات بإضافته إىل الضرب :الضرب لزيد، فقولك

  " لزيد " تقييد ثاٍن وإضافة حكم ثاٍن. :الضرب لزيد " ، فقولك

فــال ميكــن أن يكــون اإلثبــات مقيــًدا تقييــدا واحــًدا بإثبــات شــيء فقــط دون أن يكــون هنــاك إثبــات شــيء 
  لشيء.

 لشــيءاعــىن ذلــك أن تثبــت مو ويكــون لإلثبــات والنفــي بعــد هــذين التقييــدين حكــٌم آخــر خــاص باجلهــة، 
أو وصــًفا مثــل " مــرض زيــٌد " فقــد  غــري تلــك األوىل ويكــون ذلــك إّمــا فعــالً  مــن جهــةمــن جهــة وأخــرى  مــرّة للشــيء

  أُثْبَت املرض لزيد.
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فالفرق بني ااز اللغوي والعقلي عنـد اجلرجـاين يكمـن يف أّن اـاز إذا وقـع يف اإلثبـات، فهـو متلقـى مـن 
بأحـــد . وال جيـــوز احلكـــم علـــى اجلملـــة بأّـــا جمـــاز إالّ (1) اللغـــة، وإذا عـــرض اـــاز يف املثبـــت فهـــو متلقـــى مـــن العقـــل

أن يكـون لـه تـأثري يف وجـود يكون الشيء الذي أُثِْبَت له الفعـل ممّـا ال يـّدعي أحـٌد أنّـه ممّـا يِصـُح  أن: األمرين: األّول
  .(2)فعل إّال للقادر سبحانه: أن يكون ُعِلَم من اعتقاد املتكلم أنّه ال يثبت الأُثِْبَت له، والثاين املعىن الذي 

ومن قدح يف ااز، وَهم أن يصفه بغـري الصـدق،   «: وقد نفى عبد القاهر شبهة الكذب يف ااز فقال
ال خيفــى، ولــو مل جيــب البحــث عــن حقيقــة اــاز والعنايــة بــه، حــىت ُحتَصــل  ، ويـَْهــِرُف مبــافقــد خــبط خبطًــا عظيًمــا

الُشـبهة، لكـان مـن حـق العاقـل مة مـن مثـل هـذه املقالـة، واخلـالص ممّـا َحنْـَو هـذه ضروبه، وتضـبط أقسـامه، إالّ للسـال
     (3)».ماسة إليه من جهات يطل عّدها ية إليه، فكيف وبطالِب الّدين حاجةايتوّفر عليه، ويصرف العن أن

ـا يسـتز لـيس كـذلك ألنّـفالكذب عند عبد القاهر قرين إثبات احلكم لغري مستحقه، واـا
ّ
حق تشـبيًها ه مل

  وارًدا له إىل ما يستحق.

حتتـــاج إىل قيـــد  االســـتعارةذلـــك أّن  وقـــد بـــّني عبـــد القـــاهر أّن كـــل اســـتعارة َجمَـــاٌز ولـــيس كـــّل جمـــاز اســـتعارة
  بشرط التشبيه على املبالغة وهذا الشرط غري موجود يف ااز. االسموشرط وهو نقل 

ــا مفهــوم ســتعملة فيمــا هــي موضــوعة لــه مــن غــري تأويــل يف الكلمــة امل « احلقيقــة عنــد الســكاكي فهــي أّم
    (4)».اهليكل املخصوصالوضع كاستعمال األسد يف 

يف الغــــري بالنســــبة إىل نــــوع  بــــالتحقيق اســــتعماالً  ملســــتعملة يف غــــري مــــا هــــي موضــــوعة لــــه،الكلمــــة ا  «واــــاز عنــــده 
    (5)»حقيقتها، مع قرينة مانعة من إرادة املعىن يف ذلك النوع.

، وأّن ي السـكاكي مـع اجلرجـاين يف قولـه بـأن احلقيقـة هـي اسـتعمال األلفـاظ يف موضـعها مـن غـري تأويـلوبـذلك يلتقـ
  ااز هو استعمال األلفاظ يف غري موضعها.
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   (1)وخيالف اجلرجاين يف جعل ااز العقلي ضرب من العقل، وإّمنا هو خالف ما عند املتكّلم من احلكم فيه.

    لي ولغوي إّال أنّه يرى أّن ااز ينبغي أن يكون لغويا كّله.ورغم تقسيمه للمجاز إىل عق
قّســـمه إىل جمـــاز يف اإلثبـــات وجمـــاز يف املثبـــت ومهـــا حيـــث وســـار الـــرازي علـــى خطـــى عبـــد القـــاهر يف تقســـيم اـــاز، 

وزه اـاز مفعـل مـن جـاز الشـيء جيـ «تعريف اجلرجاين للمجاز وعّده أوضـح تعريـف فقـال :  وأخذالعقلي واللغوي، 
     (2)»أصل اللغة، أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوًال.، وإذا ُعدل باللفظ عما يوجبه إذا تعداه

أّمـا  « :َوُحكميًـا ويف ذلـك يقـول طـه حسـني  إسـناداوكان مصطلح ااز العقلـي مـن َوْضـْع اجلرجـاين فسـماه 
، وهــذا مــا ذهــب إليــه حيــي بــن محــزة »المــي.اـاز العقلــي فهــو مــن ابتكــار عبــد القــاهر، ويصــح أن نســميه اــاز الك

عبـــد القــاهر واســـتخرجه ســنادي العقلــي هـــو مــا قـــّرره الشــيخ علــم أّن مـــا ذكــر يف اـــاز اإلا «العلــوي حينمــا قـــال : 
  .»شري وابن اخلطيب الرازي وغريمها كالزخم  بفكرته الصافية، وتابعه على ذلك اجلهابذة من أهل هذه املدن

دمــه كثــري أنّــه لــيس أول مــن تكلــم علــى أســلوب اــاز العقلــي بــل تق «: اخلفــاجيوقــال حممــد عبــد املــنعم 
ـــيس واملـــربد واآلمـــدي وابـــن فـــارس،  مـــن علمـــاء العربيـــة كســـبويه وأن اـــاز العقلـــي مـــن ابتكـــار عبـــد القـــاهر وحـــده ل

    (3) »صحيًحا.

  البديـع : مصطلحات  -2

يف كتابـــه " أســـرار البالغـــة " مـــن غـــري أن مـــن موضـــوعات البـــديع الـــيت أشـــار إليهـــا عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين 
  يفّصل فيها تفصيًال دقيًقا كما فعل مع مصطلحات علم البيان، التجنيس والسجع.

   التجنيس :  - أ 

 ه إىل بيـــان أســـباب احلســـن والقـــبح يفيعّرفـــه فقـــد صـــرف حديثـــ أنأشـــار عبـــد القـــاهر إىل التجنـــيس دون 
اُنَس اللفظتـني إالّ إذا كـان موقـع معنييهمـا مـن العقـل موقًعـا أّمـا التجنـيس فإنـك ال تستحسـن َجتَـ «التجنيس فقال : 

    (4).»ى اجلامع بينهما َمْرًمى بعيًدامحيًدا، ومل يكن َمْرمَ 
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    .، ألن اللفظ واحد واملعىن خمتلف)التلفظ ( يكون يف تشابه اللفظتني القاهر عند عبدلك التجنيس وبذ

  جتنيس أيب متام : مل يستحسن ومثل للتجنيس احلسن والقبيح، فهو

  بُ هَ ذْ م مُ أ بٌ هَ ذْ مَ نون أَ فيه الظ          تْ وَ تَـ فالْ  ماحةُ ه السّ بِ ذهَ مبُِ  تْ بَ هَ ذَ 

  يف حني استحَسن جتنيس القائل : 

  حىت َجنَا من َخْوِفِه وَما َجنَا
  وقول احملدث : 

  ايندعَ ا أوْ مبَِ  تْ مُ عاين أَ دَ  وْ أَ               راه اظِ نَ  ىنراه فيما جناظِ 
يف  ــاوقوّ  األّولوقــول احملــدث لضــعف الفائــدة يف أيب متــام واستحســانه جتنــيس القائــل، وســبب استضــعافه جتنــيس  

  الثاين.
مل يـزْدك إالّ حروفًــا مكـررة لـيس هلــا فائـدة، يف حــني قـول القائــل : " " َمـْذَهٌب " و " ُمــْذَهُب "   ففـي قـول أيب تـــَمامْ 

 إالّ إعـادة للفـظ مـع إعطائهـا فائـدة، فـَُيومهـك" أْودعـاين " َمـا هـي و  "" أْودعـاينًجا "، وقول احملـدث ـنا م جنا " و "
  اها.زِْدَك وقد أحسن الزيادة َوَوف كأنه مل يَ 

التجنــيس مــن الفضــيلة، أْمــٌر مل يــتم إالّ  بنصــرة  أّن مــا يـُْعطــي  «ّن املعــىن هــو الــذي يســتدعي التجنــيس ذلــك أ وبــني
    (1)»ْحَدُه ملا كان فيه إالّ مستحسٌن، وملا ُوجد فيه معيٌب ُمستهجن.كان باللفظ وَ املعىن، إذ لو  

  .ووالتجنيس املرف ،التجنيس املستوىف : التجنيس مكتفيا بضرب أمثلة ومها أنواعوذكر 

  أو أكثر، ويكون مركبا.مقابلة كلمة بكلمتني هو هو مقابلة كلمة بكلمة، واملرفو  فاملستوىف 

  ل :ائومثال املستوىف قول الق

  حيي لَدى حيي بن عبُد اهللافإنّه          ما مات من كرم الزمان 
  » أَْو َدعاين أَُمْت ِمبَا أْودَعاين «وأّما التجنيس املرفو كقوله : 

                                                           
 .08أسرار البالغة، صعبد القاهر اجلرجاين:  (1)
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تفضــيال   ويالحــظ أّن عبــد القــاهر اكتفــى بوضــع أســس التجنــيس حســنه ومجالــه علــى غــرار ســابقيه الــذين تطّرقــوا إليــه
  " البديع ".كابن املعتز يف كتابه 

تشـابه « الـذي عرّفـه يف قولـه : ين يف تعريف التجنيس، جند السـكاكيومن املتأخرين الذين ساروا على ضرب اجلرجا
    (1)»الكلمتني يف اللفظ واملعترب منه يف باب االستحسان

ـــواع :  ـــام، التجنـــيس النـــاقص وقســـمه إىل عـــّدة أن املطـــرف،  ، والتجنـــيس املـــذيل والتجنـــيس املضـــارع أوالتجنـــيس الت
    .(2)باإلضافة إىل التجنيس الالحق

 السجع :  -ب 

، وال َسـْجًعا َحَسـًنا، وعلى اجلملة فإّنك ال جتـد جتنيَسـا مقبـوالَ  «وقد ذكره أثناء احلديث عن التجنيس بقوله :  
     (3)».، وال جتد عنه ِحَوالَ حىت يكون املعىن هو الذي طلبه واستدعاه وساق حنوه، وحىت جتده ال تبتغي به بَدالً 

  »ا، وهب يل جمًدا، فال َجمَْد إّال بفعاٍل، وال فعال إّال مبَاٍل.اللهم هب يل محدً  «وَمثَل للسجع احلسن حنو : 
فالتجنيس والسجع عنـد عبـد القـاهر اجلرجـاين مل تكـن الغايـة منهمـا حتديـد مفهومهمـا، وإمنـا مـن أجـل تبيـني مـواطن 

  اجلمال واحلسن فيهما.

إالّ مبــا يتعلــق بنظريــة الــنظم، لــذلك مل يتحــدث عنــه كمــا حتــدث اآلخــرون فــذكر  البــديع مل يشــغله أنومــن هنــا يتبــّني 
  بعض أنواعه فقط.

جلميـع فنـون البالغـة املختلفـة، علـى اتسـاعه جامًعـا  يبقـوما ميكن قوله أّن مفهـوم البـديع عنـد عبـد القـاهر اجلرجـاين 
  لة على فنون البالغة.خيتلف مع سابقيه يف استعمال مصطلح البديع للدال فلم

إالّ بعد عبد القاهر اجلرجاين علـى يـد السـكاكي حـني قّسـم البالغـة  ومل يتميز مفهوم البديع عن مفهوم البالغة متاًما
  على علومها الثالثة.

الســكاكي حيــث مرحلــة  القــاهر اجلرجــاين وصــوالً إىل عبــد بعــدوالتطــّور  االزديــادوتســتمر املصــطاحات البالغيــة يف 
        رار واختاذ الشكل الثابت. االستق

                                                           
 .539لوم، ص: مفتاح الع السكاكى (1)
 .540نفسه : ص (2)
 .12، 11صأسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين:  (3)



 خاتمةال
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  :خاتمةال

عنــد عبــد القــاهر اجلرجــاين مــن خــالل كتابــه " أســرار البالغــة " ميكـــن  بعــد استقصــاء املصــطلح البالغــي

ه قد كان مبثابة نقطة حتّول يف الّدرس البالغي، حيث فتح الباب للبحث والّدراسة ملـن جـاء بعـده مـن القول إّن كتاب

  البالغيني والباحثني يف هذا اال.

  ائج عّدة أّمهها :نت توصلنا إىلوقد 

 تكلمني ال بد له من مراحل ميّر ا.خضوع املصطلح لالّتساع واالنتشار عند مجهور امل -1

ـــذين ســـبقوه أمثـــال اجلـــاحظ وأيب هـــالل العســـكري يف حتديـــد  -2 تـــأثر عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين بـــالبالغيني ال

 مفاهيم بعض املصطلحات.

 كـان يعـرض َحـد  ، وإمنـايف حتديـد داللـة املصـطلح بقيه اعتمـادا أساسـياارجاين علـى آراء سـمل يعتمد اجل -3

، كمصـطلح االسـتعارة  املصطلح يف بعض األحيان حسـب رأيـه، وأحيانـا يلتقـي معهـم، وأحيانـا خيـالفهم

 َكْوِا مشاركة بني لفظني، واختلف معهم يف كوا تعتمد الّنقل.

مصـطلح آلخـر، فقـد كانـت بعـض الدقيقة يتفاوت من  االصطالحيةإّن اهتمام اجلرجاين بوضع احلدود  -4

 بالشـــرح والتحليـــل واألمثلـــة مثـــل التشـــبيه واالســـتعارة، علـــى خـــالف بعـــض  املصـــطلحات عنـــده ختـــتص

قبلـه بعلــم  َق اهتمامـا منـه كــالتجنيس والسـجع، نظـرا الهتمـام البالغيـنياملصـطلحات البديعيـة الـيت مل تـَْلـ

 البديع، وتوسعهم فيه.

فكـرة اِالّدعـاء وهـذه الفكـرة قـد أثّـرت علـى املتـأخرين اجلرجاين يف احتوائها  دإّن سّر بالغة االستعارة عن -5

 أمثال السكاكي.

الّلتـني  حتديد عبد القاهر اجلرجاين بعض املفاهيم دون أن يضع التسمية، كاالسـتعارة املكنيـة والتصـرحيية  -6

 عليه.من اصطالح احملدثني وهذا ما استقرت كانتا 

، وبــرز فيهــا بشــّدة، يف علــى يــد اجلرجــاين الــذي وضــع النظريــات البالغيــة عــدم اســتقرار املصــطلح ائيــا -7

 حني حّددها الذين جاءوا بعده، وخباّصة السكاكي.
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الّســــائدة الــــيت كانــــت تشــــوش علــــى  واالضــــطراباتالكبــــرية  ّن اجلرجــــاين كــــان مهّــــه الّتصــــدي للّنقــــائصإ -8

ه آف عّمــــا ر ر ه قــــد غــــّض الطــــك نــــراحاا؛ لــــذلضــــوح مفاهيمهــــا، وجــــالء مصــــطلو ، وتــــؤثر يف البالغــــة

  ه وتثبيتها.أفلح الّسابقون يف ترسيخ معايري و  متماسكا

ــــد البالغــــة، إ    ــــة، أتاحــــت هلــــم فرصــــة وضــــع الّلمســــات األخــــرية يف تقعي ّن اجلرجــــاين أمــــّد الالحقــــني بقاعــــدة متين

  .ص من حدودها وتعاريفهالناقفاستطاعوا بفضله تنظيم فروعها، وتفصيل مكّوناا، واستكمال ا
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