
قراءة يف تعريف علم البيان                                                                                          العددالثالث -جملة كلية  اآلداب 
___________________________________________________________ 

491 

 

 قراءة يف تعريف علم البيان
 

 اهلروسادمحم سامل د.                                                                       
 جامعة مصراتة -كلية اآلداب                                                                 

 مقدمة:
     احلمد هلل خلق اإلنساف علمو البياف، كالصالة كالسالـ على أفصح العرب، القائل:

فقد دأبنا يف دراسة  كبعد ،، كعلى آلو كصحبو أئمة اذلدل كالتبياف(1)(( إف من البياف لسحرا ))
ا ادلرحلة اجلامعية، على التلقي كالتسليم، كىو مالبالغة العربية ابدلراحل الدراسية ادلختلفة ٔتا فيها 

إذ مل يكن يغرس فينا التأمل فيما ندرسو من الشواىد، أك  ؛اضطران إىل االعتماد على احلفظ
 ٖتليلو، انىيك عن ادلناقشة أك احلوار الذم يفضي إىل اهتامنا ابلتعجيز.

يف ضوء تكرار ادلقررات الدراسية يف البالغة من خالؿ ادلذكرات ادلوسومة -بيد أنٍت 
  -اليت ألفها األستاذ حامد عوين للمرحلة الثانوية ابدلعاىد الزىرية "ادلنهاج الواضح للبالغة"ػػػبػ

رم، كما يؤكؿ إليو يف طرح كنت أشعر ابذلوة بُت تعريف علم البياف من حيث مفهومو النظ
 كتفسَتا. مباحثو أتصيال

 ،إف ىذا الشعور كاف كراء ىذه القراءة اليت هتدؼ إىل زلاكلة اإلجابة عن األسئلة التالية
بث ركح ادلراجعة اجلادة فيما تطرحو من إشكاليات، كىي: ىل اتفق  -على األقل-أك 

ْتسب ما آؿ إليو عند اخلطيب  "ىػ626 ت" البالغيوف على الطرح الذم اقًتحو السكاكي
يف "تلخيص ادلفتاح"؟ كما مدل صحة أف يكوف ادلعٌت كاحدا كالطرؽ  "ىػ739 ت" القزكيٍت

سلتلفة؟ ٔتعٌت ىل ؽلكن أف تتناكب أساليب التشبيو، كاالستعارة أبنواعها، كاجملاز ادلرسل، كاجملاز 

                                                 

 ،"5767ابب: إف من البياف لسحرا، رقم احلديث "البخارم،  دمحم بن إمساعيل: اجلامع الصحيح -1
7/138. 
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العقلي، كالكناية ْترية اتمة دكظلا نظر إىل السياقات اخلاصة، أك الفركؽ بُت األساليب؟ كلتحقيق 
كمن  "ىػ626 "ت السكاكي عند البالغيُت القدامى: اذلدؼ رأيت أف أتناكؿ ادلوضوع،ىذا 

أحدعلا: التعبَت البياين،  بعده ضمن كتاب شركح التلخيص، مث البالغيُت احملدثُت ضمن كتابُت:
، كاثنيهما: البالغة التطبيقية للدكتور دمحم رمضاف رؤية بالغية نقدية للدكتور دمحم شفيع السيد

 ، مث أختم البحث بتعقيب على ما تناكلتو.اجلريب
 علم البيان عند البالغيني القدامى: .أوال

بعلـو  -فيما بعد- فصل بُت ما أصبح معركفا "ىػ626 ت" مل يكن قبل السكاكي
)ادلعاين، البياف، البديع(؛ فقد كانت ادلصطلحات:البياف، كالفصاحة،  البالغة العربية الثالثة:

فهي تعٍت  ؛"ىػ471ت "اؿ مًتادفة،كما ىو كاضح عند عبد القاىر اجلرجاين كالبالغة دك 
ت " ذكره الزسلشرم كما ،خاصالذم ىو: ترتيب مفردات الكلم يف نسق ضلوم  "النظم"

فإنو  -يف سياؽ حديثو عما ػلتاجو مفسر القرآف الكرمي -من علمي ادلعاين كالبياف "ىػ538
العلم ابدلعاين اللغوية على مستول ادلفردات، كابلثاين علم البالغة،  -فيما يبدك-قصد ابألكؿ 

 ، كما أف من البالغيُت من مل يلتـزيف علم البياف" االلتفات"كالدليل على ذلك أنو أدرج 

                                                 

 ،جامعة القاىرة  أستاذ البالغة كاألسلوبية ، االٕتاه األسلويب يف النقد  منها:، لو مؤلفات عدة ،كلية دار العلـو
  العريب.

 ؤلفو أٛتد أستاذ البالغة كالنقد يف اجلامعة األمسرية، حقق كتاب جامع العبارات يف ٖتقيق االستعارات دل
 .ـ23/12/2008يف يـو  -رٛتو هللا-تويف  ،مصطفى الطركدم التونسي

  .19 ،18ص ،شفيع السيد :رؤية بالغية نقدية، التعبَت البياين رينظ -1
كعبارتو فيما ، 20 ،1/16الزسلشرم،  :ينظر الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل -2

    علم ىذا يسمى االلتفات يف فإف قلت: مل عدؿ عن لفظ الغيبة إىل اخلطاب؟ قلت:)) يتعلق اباللتفات: 
  .62ادلصدر السابق ص ((، البياف
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علم "أف كثَتا من الناس يسمي اجلميع  "ىػ739 ت" ؛ فقد ذكر القزكيٍت1ٔتشركع السكاكي
، "علم البياف" ،"البياف كالبديع" ، كيسمي األخَتين:"علم ادلعاين"، كبعضهم يسمي األكؿ "البياف

  .(2)"علم البديع" كبعضهم يسمي اجلميع:
ىو  -بعد ٖتديدىا-فإف أكؿ ما يتبادر إىل الذىن  كحسب الفصل بُت العلـو الثالثة

؛ فقد انقش البالغيوف ادلتأخركف ترتب علم البياف على علم ادلعاين،  العالقة بُت ىذه العلـو
كانتهى هبم احلاؿ إىل أهنا عالقة مفرد ٔتركب، كأف مراعاة علم البياف ال تتم إال بعد رعاية 

ال بعد رعاية الفصاحة، فإف علم البياف مرتبط ابلفصاحة  ادلطابقة، كإذا كانت ادلطابقة ال تتم إ
 .(3) كذلك

 ت" كاف لزاما على السكاكي  ،كطبقا دلا آؿ إليو األمر من الفصل بُت ىذه العلـو
صاحب ىذا ادلشركع أف ؽليز بينها بتعريفات منطقية جامعة مانعة؛ فكاف علم البياف  "ىػ626

                                                 

( إىل ثالثة أقساـ: خص األكؿ منها لعلم الصرؼ، كالثاين لعلم -1  لقد قسم السكاكي كتابو )مفتاح العلـو
لما االستدالؿ، ع ا:كعل -قولو حسب-النحو، كالثالث لعلمي ادلعاين كالبياف، كأضاؼ إليها ما ال بد منو 

كقد ضمنت كتايب ىذا من )) يقوؿ السكاكي  ،البديع فلم يتكلم عنو يف ادلقدمةأما علم  ؛كالعركض كالقوايف
فأكدعتو علم الصرؼ بتمامو كإنو ال  ،آخذةكىي عدة أنواع مت ،أنواع األدب دكف نوع اللغة ما رأيتو ال بد منو

كأكردت علم النحو بتمامو، ك٘تامو  ،كقد كشفت عنها القناع ،يتم إال بعلم االشتقاؽ ادلتنوع على أنواعو الثالثة
بعلمي احلد كاالستدالؿ مل بعلمي ادلعاين كالبياف، كلقد قضيت بتوفيق هللا منهما الوطر، كدلا كاف ٘تاـ علم ادلعاين 

 كابب النثر ،التسمح هبما، كحُت كاف التدرب يف علمي ادلعاين كالبياف موقوفان على شلارسة ابب النظم من اد  أر ب
مفتاح ، السكاكي (( ثنيت عناف القلم على إيرادعلا ،كرأيت صاحب النظم يفتقر إىل علمي العركض كالقوايف

،  .37ص العلـو

شورات دار كمكتبة ، كبوبو، كشرحو: علي بو ملحم، منقدـ لو اإليضاح يف علـو البالغة: اخلطيب القزكيٍت، -2
  .35، صـ1991، 1اذلالؿ، بَتكت، ط

 .1/151لتفتازاين، كآخركف، ا :شركح التلخيص -3
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ليحًتز ابلوقوؼ على ذلك  طرؽ كتراكيب سلتلفة ابلزايدةمعرفة إيراد ادلعٌت الواحد يف  ))ىو: 
 .(1)(( يف مطابقة الكالـ لتماـ ادلراد منو ذلك إعن اخلط

تعريف  -كىو ادلستهدؼ يف ىذا البحث- بيد أف التعريف الذم اشتهر بُت البالغيُت
سلتلفة يف علم يعرؼ بو إيراد ادلعٌت الواحد بطرؽ  ))، كىو: "ىػ739 ت" اخلطيب القزكيٍت

 . (2)(( كضوح الداللة عليو
 شرح التعريف:

ادللكة، أك  -ىنا- "العلم"أف ادلراد بػ -يف ىذا السياؽ-إف شلا اتفق عليو البالغيوف 
. (4)يف التعريف؛ ألف بُت ادلعنيُت تالزما "أك" كال ضَت يف ذكر ،(3) القواعد كاألصوؿ ادلعلومة

لالستغراؽ  "ادلعٌت"يف  "الالـػػػ"كادلراد ابدلعٌت الواحد ىو: كل معٌت يدخل ٖتت قصد ادلتكلم؛ ف
 .(5) العريف

أما الطرؽ ادلختلفة يف كضوح الداللة على ادلعٌت ادلقصود فهي األساليب اليت يصح 
أك داللة  فيها التفاكت، كىي ذات العالقة الداللية العقلية اليت ال ٗترج عن داللة التضمن

 .(6)كإظلا أدرج التشبيو يف مباحثو البتناء االستعارة عليو ؛االلتزاـ
إىل - كلتوضيح فكرة إيراد ادلعٌت الواحد بطرؽ سلتلفة يورد البالغيوف مثاال يستدؿ بو

؛ إذ ؽلكنك -يومنا ىذا - إذا كنت عادلا ٔتسائل ىذا الفن كقواعده- كىو كصف إنساف ابلكـر
دمحم  "فتقوؿ:  -كىي متنوعة- أف تتحدث عنو أبحد أساليب التشبيو -البالغيُتعلى حد قوؿ 

، كما ؽلكنك أف تتحدث "كالبحر يف اإلفاضة، كدمحم كالبحر، كدمحم ْتر يف اإلفاضة، كدمحم ْتر

                                                 

، ص -1   .249مفتاح العلـو
  .187ص ،حاإليضا  -2
 .3/257،258 ينظر شركح التلخيص، -3
 .257ص شركح التلخيص السابق،حاشية الدسوقي على شرح السعد، ضمن كتاب  ينظر -4
 .3/258شركح التلخيص،  -5
 .3/274،275ينظر السابق،  -6
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، كغمر دمحم بفضلو ْتراأبسلوب من أساليب االستعارة؛ فتقوؿ: زرت  "الغرض"عن ىذا ادلعٌت 
  .(1) إخل ... كنك أف تكٍت عن ذلك فتقوؿ: دمحم كثَت الرماد... كما ؽل األانـ

بل كاف زلل  ؛لكن ىذا مل يكن زلل اتفاؽ بينهم ىذا ما شاع عند البالغيُت ادلتأخرين،
 :قاش لبعضهم كمراجعة من عدة كجوهن

 الوجه األول: وظيفة علم البيان:
إف التعريف ينص صراحة على أف علم البياف علم نتاج كإبداع، ٔتعٌت أف من يتمكن 
من فهم مسائلو، كضبط قواعده، على الوجو الصحيح فقد أصبح قادرا على توظيف ىذه 

بو يطابق الكالـ ٘تاـ األساليب اليت سبق ذكرىا يف أم غرض من األغراض، على الوجو الذم 
فليس ٙتة ارتباط بُت البالغي كالبليغ؛ ففهم القواعد، كتذليل  ،ؼ ذلكلكن الواقع ٓتال ؛ادلراد منو

ادلسائل ؽلكن أف تسهم يف تكوين ملكة نقدية لدل صاحبها. أما اإلبداع فإف لو آالت أخرل، 
، منها "ىػ637 ت" اليت ذكرىا مفصلة ابن األثَت -فضال عن ادلوىبة- مضافة إىل تلك القواعد

  .(2)ككثَت من األحاديث النبوية، كالفصيح من ادلنثور كادلنظـوحفظ القرآف الكرمي، 
، السيما دلا األحياف يعز علينا اخًتاع أمثلة إف ما قالو ابن األثَت صحيح؛ ففي كثَت من

دؽ من الصور ادلركبة من التشبيو كاالستعارة، كىي ما أطلق عليو علماء البالغة ابخلاصة الغريبة، 
كىا ىنا ))  يناقش ىذه ادلسألة ابستفاضة قائال: "ػى1110 ت" غريبكىا ىو ذا ابن يعقوب ادل

ْتث، كىو أف ما ذكر من كوف ىذا الفن دلا ذكرت فيو شركط ادلقبوؿ من التشبيو، كاجملاز، 
كالكناية، كحقيقة كل منها، كأقسامو، كاف يف ذلك تنبيو على فائدتو، كىو: أف يطلب من 

                                                 

 .260، 259ص شركح التلخيص،ينظر  -1
ادلكتبة  :ينظر ادلثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر: ابن األثَت، تح: دمحم زلي الدين عبد احلميد، ط -2

. كاجلدير ابلذكر أف ابن سناف 1/28،29ـ،1990-ق1411لبناف، -العصرية، للطباعة كالنشر، بَتكت
فيما ػلتاج مؤلف الكتاب إىل معرفتو. ينظر سر الفصاحة، شرح  اخلفاجي قد سبقو إىل ذلك؛ فقد عقد فصالن 

 ،ـ1969-ػى1389مكتبة كمطبعة دمحم علي صبيح كأكالده ٔتصر،  :كتصحيح: عبد ادلتعاؿ الصعيدم، ط
   .282-280ص
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 ، كيعرؼ ادلقبوؿما كقع؛ ليقاس عليو غَته شلا يراد استعمالو تراكيب البلغاء، كاستعماالت العرب
قتضي أف ىذا فال ي ،من ذلك من غَته؛ فيصح لإلنساف أف ػلذك حذكىم، كينسج على منواذلم

 ،بل يقتضي أف معرفة ىذا الفن رٔتا كانت سببا لتتبع تراكيب البلغاء ؛الفن يعرؼ بو ما ذكر
الذم ػلصل العلم بكيفية اإليراد؛ إذ ٔتمارسة ذلك يكتسب اإلنساف قوة الستعماؿ ما يريد كما 

... كإف أريد  يصنع البلغاء؛ فال معٌت لتعريفو ٔتا ذكر؛ إذ ىو تعريف بالـز غَت زلقق اللزـك خفي
ب أف ىذا الفن يذكر فيو كل معٌت يدخل ٖتت قصد ادلتكلم، كبُت أنو يورده هبذه الًتاكي

... حقيقة التشبيو، كأقسامو، كادلقبوؿ منو كغَته،  مثال فهذا ال يصح؛ إذ غاية ما ذكر ادلختلفة،
... ليحًتز بذلك عن التعقيد ادلعنوم الذم يشتمل عليو غَت ادلقبوؿ، كىذا  ككذا اجملاز كالكناية

  .(1)(( البحث مل يظهر جوابو بعد، فليتأمل
ألنو يعكس عمق التفكَت لدل ابن يعقوب؛ ذلك أبنو  -على طولو- نقلت ىذا النص

عرض ما ؽلكن أف ػلتج بو زلتج على صحة التعريف من أتكيل أك ادعاء، مث أجاب عنهما ٔتا 
 فيو غٌت لكل منصف. 

كلئن كاف ىذا التعمق يف البحث مل يتجاكز إدراؾ ادلشكل إىل حل ادلشكل، كما نص 
نص على  "ىػ791 ت"فإف سعد الدين التفتازاين  على ذلك صراحة يف هناية حديثو السابق،

فإف )) كاقًتاح حلو، كإف كاف يف سياؽ آخر يتمثل يف عالقة التشبيو بعلم البياف قائال:  ادلشكل
قلت: إذا كاف ذكر التشبيو يف علم البياف بسبب ابتناء االستعارة عليو، فلم جعل مقصودا برأسو 

ألنو لكثرة مباحثو، كٚتـو فوائده، ارتفع عن أف : تدكف أف غلعل مقدمة لبحث االستعارة؟ قل
غلعل مقدمة لبحث االستعارة، كاستحق أف غلعل أصال برأسو. ىذا ىو الكالـ يف شرح مقدمة 

                                                 

، 3/261تلخيص ادلفتاح: ابن يعقوب ادلغريب، ضمن كتاب شركح التلخيص، مواىب الفتاح يف شرح  -1
262. 
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اخًتعو السكاكي، كأنت خبَت ٔتا فيو من االضطراب، كاألقرب أف يقاؿ:  على ما "علم البياف"
، مث يشتغل بتفصيل ىذه ادلباحث من ز كالكنايةيو عن التشبيو، كاجملايبحث ف علم البياف: علم

 .(1)(( غَت التفات إىل األْتاث اليت أكردىا السكاكي يف صدر ىذا الفن
ىذه هتدؼ إىل اخلركج من مأزؽ فكرة ادلعٌت الواحد،  "ىػ 791 ت" إف نظرة التفتازاين

كالتعبَت عنو أبساليب سلتلفة، ككذلك التخلص من عدـ مطابقة التعريف حملتوايت علم البياف، 
 مث يشتغل بتفصيل ذلك )أساليب التشبيو كاجملاز كالكناية( من غَت" كقد أشار إىل ذلك بقولو:

 ."... البالغة ببعضهاعالقة علـو التفات إىل األْتاث 
 :وجه الثاين: عالقته بعلم املعاينال

إف من يقرأ كتب البالغيُت ادلؤلفة كفق مدرسة شراح التلخيص يدرؾ أهنا تلتـز الًتتيب 
  .(2)على ىذا النحو: مقدمة يف الفصاحة كالبالغة، علم ادلعاين، علم البياف، علم البديع

أبنو قدـ  "ىػ739 ت" ـز بو اخلطيب القزكيٍتكيعلل التفتازاين ىذا الًتتيب الذم الت
ألف رعاية ادلطابقة دلقتضى  )علم ادلعاين( على )علم البياف( لكونو منو ٔتنزلة ادلفرد من ادلركب؛

احلاؿ، كىي مرجع )علم ادلعاين( معتربة يف علم البياف، مع زايدة شيء آخر، كىو: إيراد ادلعٌت 
)علم البياف( يهتم أبمرين، ػػػػفػ منو للمراد من ادلفرد كادلركب؛ كىذا تفسَت .(3)الواحد يف طرؽ سلتلفة

كإف على سبيل االفًتاض، علا: رعاية ادلطابقة، كإيراد ادلعٌت الواحد بطرؽ سلتلفة، يف حُت أف 
 ، كإف كاف على سبيل االفًتاض كذلك.م ادلعاين( يهتم برعاية ادلطابقة)عل

لعلم اآلخر على مباحث كل علم منفصلة عن ابيد أف ىذه العالقة غَت مسلم هبا؛ ألف 
كإف كانت أحواال للفظ  -مثال- ألف كوف اللفظ حقيقة، أك رلازا، أك كناية))  ادلستول التطبيقي

                                                 

، 309ص" ت. د"ادلطوؿ يف شرح تلخيص ادلفتاح: سعد الدين التفتازاين، نشر ادلكتبة األزىرية للًتاث،  -1
310. 

 .مثال ينظر شركح التلخيص، -2
 .153 ،1/152، ينظر سلتصر السعد، ضمن شركح التلخيص -3
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لكن ال يبحث عنها يف )علم البياف( من حيث إنو يطابق هبا اللفظ مقتضى  ؛قد يقتضيها احلاؿ
 .(1)(( ذلك د تشبيو، أك استعارة، أك ضلوإيرااحلاؿ؛ إذ ليس فيو أف احلاؿ الفالين يقتضي 

بل بُت العلـو الثالثة ال يكاد ادلمارس ذلا قراءة كإقراء ػلس  ؛إف العالقة بُت العلمُت
احلق الذم ال ينازع فيو منصف ػػػ)) فػ هبا، من حيث ادلباحث كادلوضوعات اليت تشتمل عليها؛

كأف كل كاحد من تطبيق الكالـ على  أف البديع ال يشًتط فيو التطبيق، كال كضوح الداللة،
مقتضى احلاؿ، كمن اإليراد بطرؽ سلتلفة، كمن كجوه التحسُت، قد يوجد دكف اآلخرين، كأكؿ 
برىاف على ذلك أنك ال ٕتدىم يف شيء من أمثلة )البديع( يتعرضوف الشتمالو على التطبيق، 

الكناية اليت ىي طرؽ علم البياف. كاإليراد، بل ٕتد كثَتا منها خاليا من التشبيو، كاالستعارة، ك 
 .(2)(( ىذا ىو اإلنصاؼ كإف كاف سلالفا لكالـ األكثرين

صحيح قد نستحضر علمي ادلعاين كالبديع يف علم البياف كذلك عندما نقـو بتحليل 
التتميم، أك احلذؼ، أك اإلطناب،  صورة فنية ٖتليال بالغيا، فقد غلتمع يف التشبيو االحتباؾ، أك

أك ادلطابقة، كىذه كلها تثرم الصورة الفنية، كٖتوذلا من مبتذلة عامة، إىل خاصة غريبة ال ينشئها 
 إال ادلفلقوف السحرة من أرابب الفصاحة كالبالغة.

يف حديثو عن النظم،  "ىػ471 ت" كمثل ىذه العالقة تربز عند عبد القاىر اجلرجاين
إف االستعارة تتحوؿ من   التفريق بُت كالـ كآخر، كبُت استعارة كأخرل؛يفعليو  كأنو ادلعوؿ

كال يقول عليو إال أفراد  العامي ادلبتذؿ إىل اخلاصي الغريب الذم ال ٕتده إال يف كالـ الفحوؿ،
 :(3)الرجاؿ كقوؿ الشاعر

 .األىابطحً طيًٌ دلٍت أبىعناًؽ اػكسال        أىخٍذان أبطراًؼ اأٍلىحاديًث بيننا

                                                 

 .35ادلطوؿ يف شرح تلخيص ادلفتاح، ص -1
 .3/284 عركس األفراح يف شرح تلخيص ادلفتاح: هباء الدين السبكي، ضمن كتاب شركح التلخيص -2
تح:  ،نسبو القاضي اجلرجاين إىل يزيد بن الطثرية. ينظر: أبو احلسن اجلرجاين، الوساطة بُت ادلتنيب كخصومو -3

 .32ص ،ىاشم الشاذيل
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كؼ كلكن كالسيالف فذلك شبو معر  فليست الغرابة يف عقد مقارنة بُت السَت السريع السلس،
بل انعكاس يف العالقات النحوية؛ فقد جعل )ساؿ( فعال  ؛اخلصوصية كانت بسبب ٖتوؿ

، (البٍُت )يف  (األعناؽ)؛ أبف أدخل (الباءػػ)لألابطح اليت ىي من جنس اجلمادات، مث عداه ب
مفعوال يف ادلعٌت؛ فنحن أماـ صورة  (السَت)ت )ادلطٌي( اليت ىي من ادلفًتض أهنا فاعل كصار 

خيالية تعكس مدل الراحة النفسية يف تلك الرحلة ادلباركة، كقد أنعم هللا عليهم أبداء النسك، مث 
ابلرجوع إىل مسقط رأسهم كذكيهم؛ فهانت عليهم مشاؽ السفر، كصغرت يف نفوسهم مكابدة 

 .(1)يئاالطريق؛ لذلك لو قاؿ: "سالت ادلطي يف األابطح" مل يكن ش
 علم البيان عند البالغيني احملدثني: .اثنيا  

قد ذكرت فيما سبق أنٍت اقتصرت على أظلوذجُت: أحدعلا للدكتور دمحم رمضاف اجلريب، 
م كاآلخر للدكتور دمحم شفيع السيد. أما مل؟ فألهنما ؽلثالف كجهي االختالؼ بُت متلق سل  

 .التعريف يقف عند بعض القضااي الواردة يف للبالغُت ادلتأخرين ما رأكه، كبُت انقد رأل أف
 دراسة اجلريب: .1

 عرض الدراسة:          
إف أكؿ ما يسجل للجريب من إغلابيات أنو بدأ بذكر ظلاذج شعرية على عادة طرؽ 

ي التعليم احلديثة ادلتبعة يف مقررات الدراسات اللغوية كاألدبية يف مرحليت التعليم األساس
... كالنماذج اليت  ، مث تستنتج القاعدة اليت تبدأ ابلتعريف عادةكؽليز بينها كادلتوسط، مث تشرح

 :آليتذكرىا اجلريب كانت المرئ القيس، كالنابغة الذبياين، كحندج ادلرم على النحو ا
 :علم البيان

 قاؿ امرؤ القيس يف كصف الليل ابلطوؿ:
 ًليليبت موـً ػػػػػواًع اذلػػػػػػػػػػػػػػػػػأبنػعلي         سيدكلىو أىٍرخىى كليلو كموًج البحرً        
 بكىٍلكىلً  اءػكأىٍردؼى أىٍعجازا، كن        وػٍلبً ػػػػػػػى بصي ػط  ػػػػػػػػػ٘تى لىم ا -تي لوػفقل       

                                                 

، دار ادلدين ّتدة، 3، قرأه كعلق عليو زلمود شاكر، طاإلعجاز: عبد القاىر اجلرحاينينظر دالئل  -1
 .76 ،74ـ، ص1992
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، كم         أىيُّها الليلي الطويلي أال اصٍلىػلً  أال         ا اإلٍصباحي منكى أبىٍمثىلً ػبصٍبحو
 .لً ػاًر الفٍتًل شيد ٍت بيىٍذبي ػػػػلًٌ ميػغػػػػػػبك         وػأف  صلومى ػػػػػػلو كػػا لكى ًمن ليػػػػػػفي       

ؽلدح عمرك بن احلارث األصغر بن احلارث األكرب  نفسو كقاؿ النابغة الذبياين يف ادلعٌت
 حُت ىرب إىل الشاـ كنزؿ بو:

 ػيًء الكػواكبً ػػػػػػػػاسيو بىطػػػػػػػكلٍيلو أق   بو ػػػػانص -اي أميمةي -ًكليًٍت ذًلمٌو 
:  س الذم يػىٍرعىى النُّجوـى ًِبيًػبً ػػػكلي        ليسى ٔتينقضو  تطاكؿى حىت قلتي

 .تضاعفى فيو اذلمُّ من كػلًٌ جانبً       و ػاًزبى علًٌ ػػػػلي عػػػػػكصٍدرو أراحى اللي
 صوؿ( ابلطوؿ:كقاؿ حندج ادلرم يف كصف ليل )

( تنػ)ص يف ليلً   وؿي ػػػػػػػػػػػػيليػو ابحلشًر موصػػػػػػػػػػػكأظلا ل      اىىى العىٍرضي كالطُّوؿي ػػػػػػػوؿو
 جيػلي ػر ةه مػنو كٖتىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكإٍف بدٍت غي    فػرتي بػوػػػػػارؽى الصبحي كفًٌي إٍف ظى ػػػػػػػػػػػػػػػػال ف
ػليوػػػػػاؿى يف )صػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو طػػاىػػػػػػػػػػػػػػػػلس ( ٘تىىٍلمي  وؿي ػػػػػػػػػػػػػػػوًط مقتػػػػػػػػػو حي ةه ابلػسػكأن   وؿو

 رابيلي ػػػػػػػػو السػكالليلى قد مزًٌقٍت عػن   و ػايلي ػػػػسل تػػػػػػػػػػػػبحى قد الحػػػػػػػمتػى أرىل الص
 وؿي ػوؽى مىٍْتً األرًض مشكػكأن و ف   ةو ػػهػػػػػػػػػػػػػػػجً  طُّ ًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ما يىنحى ػػػػػػػػػػػػػػػليػله ٖتي  

 .(1)ل القناديػلي ػػػػػػػػػػػػكأظلا ىن  يف اللي   زائػلػةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ليسػػو ريك  ػومي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصل
يف بياهنا ٖتت عنواف )البياف( على ىكذا قدـ ادلؤلف الشواىد على الشرح، مث شرع 

 النحو التايل:
     مهد للشرح بنبذة سلتصرة ٖتدث فيها عن القاسم ادلشًتؾ بُت النماذج الثالثة؛ 

الشعراء الثالثة عاشوا ٕتربة كاحدة، كعربكا عن فكرة كاحدة بطرؽ سلتلفة، كىذه الفكرة ىي )) ػػػػف

                                                 

انصر، اخلمس، منشورات جامعة ، 1البالغة التطبيقية، دراسة ٖتليلية لعلم البياف: دمحم رمضاف اجلريب، ط -1
. كالثانية: النابغة، 50-48صينظر ٓتصوص األبيات األكىل: امرؤ القيس، ديوانو:  .58، 57ـ، ص1997

"يف اجلو" بدال من  كالركاية فيو: .1830-2/1828شرح ديواف احلماسة:  . كالثالثة: ادلرزكقي،13ديوانو: ص
 ."الليل"
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، مث بدأ يتتبع النماذج أظلوذجا (1)(( اذلمـو كاألمل كصف الليل ابلطوؿ، كما يلقاه ساىره فيو من
)تشبيو،  مث بيتا بيتا بطريقة يغلب عليها توضيح ما اشتملت عليو من ظواىر بالغية: أظلوذجا،

يسعى لتحقيقو، فغلب استعارة، كناية( متخذا من ادلالءمة العامة بُت األسلوب كالفكرة ىدفا 
فامرؤ القيس ضاؽ ذرعا بطوؿ الليل، )) ادلبالغة؛  عليو األسلوب اإلنشائي ادلكتظ بنعوت

نفسو ابذلمـو كقد صور ذلك الضيق أدؽ تصوير؛ فقاؿ: كرب لياؿ كثَتة طاؿ ليلو،  كامتألت
كأصبت فيها ابألرؽ، كٕترعت منها كأس اذلمـو كاألمل، كأهنا البحر يف الطوؿ كالرىبة كاخلوؼ 

سمو الطويل الثقيل، كجثم على صدره، كضغط ككأهنا اجلمل ادلتمطى الذم أانخ على األرض ّت
كلذا ٘تٌت زكاؿ الليل، كظهور ضوء الصباح؛ لتسًتيح  ،عليو بكل ثقلو حىت كادت نفسو أف تزىق

 نفسو، كلكنو التفت إىل نفسو كأكضح أبف علومو مستمرة ليال كهنارا.
ي، كأف صلومو ف الليل ال ينتهأكأخَتا حلق الشاعر يف عامل اخلياؿ لبناء الصورة فتبُت 

 .(2)(( الراسخ ة الفتل، كشدت ّتبل )يذبل(اثبتة ال تتحرؾ كأهنا ربطت ْتباؿ متينة زلكم
ففي البيت األكؿ تشبيو ٘تثيلي بيتا فقد كاف على النحو التايل: أما تتبع النماذج بيتا   

البحر يف رائع حيث شبو طوؿ الليل كما ػلدثو من أمل، كضيق على قلب ساىره، شبهو أبمواج 
 . ... الطوؿ كالتتابع كعدـ االنتهاء كالفزع كشدة اخلوؼ

حيث شبو الليل يف طولو كثقلو على قلب ساىره  ،كيف البيت الثاين استعارة مكنية .1
كىذا ٕتسيم  ... ّتمل ثقيل اجلسم لو صلب يزداد طوال بتمطيو، كلو أعجاز كمؤخرة كلو صدر

 . ... كتشخيص للجمادات، فصارت انطقةللمعاين لتشاىد ماثلة أماـ العيوف، 
كيف البيت الثالث كناية عن صفة، ىي الضيق من طوؿ الليل، كاحلَتة مستمرة ليال  .2

 كهنارا.

                                                 

 .58ص الغة التطبيقية،الب -1
 السابق نفسو. -2
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كيف البيت الرابع كناية عن صفة، كىي طوؿ الليل، كالكناية موحية كمؤثرة؛ ألهنا  .3
 .ينتهي ألف صلومو اثبتة ال تتزحزحدعول مؤيدة ابلدليل؛ فالليل ال 

فالبيتاف األكالف ضرابف،  وع الشاعر بُت األساليب اخلربية كاإلنشائية إليضاح فكرتو،ن
"اصلل" كالغرض منو  ،كيف البيت الثالث أمر ،كالغرض منهما إظهار احلزف كالترـب من طوؿ الليل

 .(1)"فيا لك من ليل" ،التمٍت، كيف البيت الرابع أسلوب تعجب
األظلوذجُت اآلخرين ٗتتلف إال من حيث اإلغلاز كاإلطناب كال تكاد الطريقة يف شرح 

، كقد  يف كل منهما؛ ففي صورة النابغة كصف لليل الطويل، كما يعيشو الشاعر فيو من اذلمـو
عرب الشاعر عن ذلك مستخدما أسلوب االستعارة حُت صور الصبح ابلراعي الغائب الذم 

 اليعود، كصور النجـو الثابتة ابإلبل السارحة.
إىل )الليل( كالعالقة زمانية،  (أراح)كما استخدـ الشاعر اجملاز العقلي يف إسناد الفعل 

 .(2) "تضاعف فيو احلزف من كل جانب" عن شدة الضيق كاألمل كالكناية يف قولو:
... كصل غايتو  قد فصل القوؿ كنوع الصور فالليلأما يف صورة )حندج( فإف الشاعر 

كمنتهاه يف الطوؿ، كالشاعر متشوؽ لرؤية الصبح؛ لًتاتح نفسو، كلكنو يف حَتة كقلق نفسي؛ 
.. كيف . كالتشبيو ابحلية ادلقتولة ابلسوط ...( إف)ألنو شاؾ يف رليئو كما توحي بذلك كلمة 

 .الستفهاـ الستبطائو رؤية الصباحالبيت الرابع أتى اب
لليل بشيء مشرؽ مغطى بسرابيل، كمالبس سود، كقد كيرافق ذلك كلو تشخيص 

استبطأ الشاعر ٘تزؽ ىذه ادلالبس ادلظلمة حىت يشرؽ النور من جنباهتا ادلمزقة على سبيل 
مث  ،(3) االستعارة ادلكنية ادلوحية ادلؤثرة يف ادلشاعر، كما شخصو يف صورة إنساف متحَت يف أمره

 :يتشتمل على نتيجتُت، كموازنة كما أيؼلتم ىذه الشركح بعنواف )القاعدة( كىي ت

                                                 

 .59البالغة التطبيقية، ص -1
 .61ينظر السابق، ص -2
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ىو: علم يعرؼ بو إيراد ادلعٌت  -كما ىو عند اخلطيب القزكيٍت-تعريف علم البياف  .1
 الواحد بطرؽ سلتلفة يف كضوح الداللة عليو.

الذم يعرب عن الفكرة الواحدة أبساليب متعددة لغرض كضوح  كصف البياين: كىو .2
ْتيث تكوف الداللة كاضحة مرة، كأكضح مرة اثنية، كأكثر كضوحا  العبارة، كبياف الفكرة ادلطلوبة،

 .(1)مرة اثلثة
 املوازنة:

... عربكا ٚتيعا عن فكرة كاحدة، كىي كصف الليل ابلطوؿ، كما  ىؤالء الشعراء الثالثة
يقاسيو فيو ساىره من الضيق النفسي، كاآلالـ اجلسمية، كالوحشة، غَت أف أسلوب النابغة كاف 

أما حندج  ،بغة كأكثر تفصيال منو لصور الليلكموجزا، كامرئ القيس كاف أكضح من الناكاضحا 
فقد فصل القوؿ، كنوع الصور ككاف أكثر تفصيال من النابغة؛ فقد جسم الليل، كشخصو، 

كبعث فيو احلياة ليربز أحاسيسو، كيًتجم عن مشاعره النفسية ادلفعمة ابلضيق كاخلوؼ  ،كحاكره
 .(2) من الليل

 نقد الدراسة:ب
ألنو مل  ؛العلمي يف ادلقارنة بُت األساليبيفتقد ادلنهج  -يف اعتقادم- إف ىذا الصنيع

كما أنو ابتعد عن رؤية البالغيُت كمقارانهتم بُت   ،ػلدد ابلدقة ٘تايزىا، فقد اكتفى ابلتعميم
األساليب، فهم افًتضوا أف ادلعٌت الواحد ؽلكن أف يعرب عنو أبسلوب التشبيو أبنواعو ادلختلفة 

ة أخرل، كىذا مرة، كابالستعارة أبنواعها ادلختلفة مرة، كابلكناية على اختالؼ طرقها كأنواعها مر 
واىد نفسها ال ٖتقق ذلك، فقد عرب امرؤ القيس عن فكرتو بل إف الش ؛ما مل يفعلو اجلريب

وج بػػػ)مأكال  (الليل)فقد شبو  ،ابألساليب الثالثة فجمع بُت أساليب التشبيو كاالستعارة كالكناية
 (ٚتل)يف تتابعو، كعدـ انقضائو، كظلمتو، مث جسمو عن طريق االستعارة يف صورة  (البحر

يتحوؿ إىل إنساف عاقل بفعل اخلطاب الذم كجهو  (اجلمل)تتمدد كل أجزائو، لكن ىذا 
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الشاعر لو، كىذا اخلطاب تعالت نربتو، كٖتوؿ إىل صرخة غاضب يئس من احلياة، كتشاءـ من 
الزمن حىت إنو مل يعد ىناؾ فرؽ بُت الصبح كالليل، مث ؼلتم ىذا اخلطاب أبسلوب تعجب من 

الليل عن طريق أسلوب الكناية ادلبٍت على  ىذا ادلخاطب الذم ال يرحم ػلتوم مربرا تعجبو بدكاـ
ذلك إذا كاف خربىا  (كأف)أسلوب التشبيو، أك التخيل كالظن حسب اختالؼ العلماء يف إفادة 

 . (1)مشتقا
كلو سلمنا أبف امرأ القيس ؽلكن أف تكوف صورتو ىذه أظلوذجا صاحلان لألساليب 

فإف ٙتة فرقا بينها يف التفاصيل، غلعل منها أساليب ال تتفق  الثالثة: التشبيو، االستعارة، الكناية،
ما يفيد التتابع كالفزع كعدـ االنقضاء،  (موج البحرػػ)ب (الليل)يف معانيها؛ فإذا كاف يف تشبيو 

فإف يف سلاطبتو الليل، كٕتسيمو على سبيل االستعارة ادلكنية معاين أخر، أبرزىا التشاـؤ من الزمن 
ستدعاء صفات اإلبل؛ فحملو على تلك الصرخة االنفعالية اليت يعكسها الذم يرمز إليو ا

كٚتلة األمر  ،)أيها الليل( كٚتلة النداء ،األسلوب اإلنشائي ادلكوف من أداة التنبيو )أال( مرتُت
بل أعقبو ابجلملة التذييلية: )كما اإلصباح منك أبمثل(  ؛)اصلل(، لكنو مل يقف عند ىذا احلد

 الذم يدؿ عليو استواء الليل كالنهار يف حياة الشاعر. ،لتشاـؤادلؤكدة دلعٌت ا
أما األسلوب الكنائي فإنو جاء بو يف سياؽ مربرات التعجب، كىو يؤكد ثبات اذلمـو 
بثبات زماهنا كمعٌت ىذا ادلعٌت أف امرأ القيس متشائم يف صورتو الشعرية من احلياة، كمترـب من 

 مل.الزمن، كفاقد لألمل حىت شلا فيو أ
فإف أكؿ ما لفت انتباىي أف الصورة خالية من أسلوب  ،كإذا التفتنا إىل صورة النابغة

 ، كيف ذلك دليل أنس كتفاؤؿ(الصاحبة)بل كاف مع  ؛الليل)التشبيو، كما أف احلوار مل يكن مع 
    بل ىو جزء من مكوف ثالثي؛ ليس مصدر قلق للشاعر (الليل)"كليٍت ذلم اي أميمة انصب"، ك

يضم اذلم، كالليل الطويل، كالصدر، لكنو جزء مهم؛ فهو الذم  -ا يدؿ على ذلك العطفكم-
أعاد اذلمـو الغابرة إىل صدر الشاعر، كيظهر التمايز جليا يف أف النابغة كاف يرجو الصباح 

                                                 

، 2دمحم علي ٛتد هللا، طينظر مغٍت الليبيب عن كتب األعاريب: ابن ىشاـ األنصارم، تح: مازف ادلبارؾ ك -1
 .1/209ـ، 1969دار الفكر، 
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كأينس بو، كإف أبطأ؛ فليلو: "بطيء الكواكب" كالبطء ال يعٍت الثبات كما ىو احلاؿ عند امرئ 
فإف قولو: "تطاكؿ حىت قلت ليس ٔتنقض" ىو من  ، ال يكوف تناقض يف الصورةالقيس حىت

  :-على حد قولو تعاىل-أحاديث النفس                   

      ... (1)،  كيف ىذا داللة على أف النابغة متفائل يرقب الصباح، كأيمل السعادة
 فيما يفًتض أنو مسعد. 

فقد جاءت على غَت الصورتُت السالفتُت، كأكؿ ما  عند حندج (الليل)أما صورة 
اسم دلدينة،  :)صوؿ :كىي ،يلفت انتباىي ذكر عناصر مل تتوافر يف صوريت امرئ القيس، كالنابغة

كىي عناصر تبدك  ،السوط، مقتوؿ، القناديل، ٖتَت، مشكوؿ، غرة، ٖتجيل( احلشر، احلية،
متنافرة كمضطربة، فضال عن تكرار أسلوب الشك كادلقاربة )كأف كخربىا ادلشتق يف ٚتلتُت(؛ 
فالضبابية ىي الغالبة على رؤية الشاعر لليل )صوؿ( كىذا ما يعكسو أسلوبو؛ بل نص صراحة 

الدالة  ،ادلصدر ابألداة )كأف( ،الذم أكده ابختيار أسلوب التشبيو)٘تلملو(  عل ذلك يف قولو:
 .وطعلى قوة االٖتاد بُت الطرفُت فهو ال ؼلتلف عن احلية اليت قتلت ابلس

إف شلا يدعم اضطراب الشاعر يف صورتو أنو ٚتع بُت األمل يف االنفراج من ىذا الليل 
بل إنو حريص على اإلمساؾ بو كعدـ اإلفالت منو ٔتجرد أف تبزغ  ؛الطويل ابنبالج الصباح

لكنو يبقى يف دائرة االحتماؿ؛  ؛"كإف بدت غرة منو كٖتجيل" بداايتو، كىو ما كٌت عنو بقولو:
ف ليلو ابلثبات ادلكٌت عنو كىذا ما أفادتو األداة الشرطية )إف( الدالة على الشك، كبُت كص

، كىو ما دؿ عليو مظلما حينا، فضال عن أف ىذا الليل صوره "بزائلةصلومو ركد ليست ": بقولو
، كصوره متأللئا مزداان "كالليل قد مزقت عنو السرابيل": -يف سياؽ االستفهاـ االستبطائي- قولو

  ."كأظلا ىن يف الليل القناديل"ابلنجـو حينا آخر، كىو ما دؿ عليو قولو: 
بل لكل  ؛ء الثالثة مل يعيشوا ٕتربة كاحدةلشعراكمن خالؿ ما سبق ؽلكنٍت أف أقوؿ إف ا

منهم ٕتربتو يف احلياة؛ فامرؤ القيس متشائم، كالنابغة متفائل، كحندج بُت التفاؤؿ كالتشاـؤ فهو 
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كأان - ابقتُت.كما أنو ؽلكنٍت أف أخلصمضطرب، كؽلكن أف يكوف سببو تقليد الصورتُت الس
قبل مثل ىذه السطحية يف التحليل، اليت هتدر إىل أف اللغة األدبية ال ؽلكن أف ت -مطمئن

خصوصية األساليب، كما أف ىناؾ خلال يف ىذا التناكؿ الذم استبعد اجملاز ادلرسل، كاالستعارة 
 التمثيلية.

 دراسة شفيع السيد: :اثنيا
قدـ شفيع السيد عرضا اترؼليا تتبع فيو "البياف" من حيث دالالهتا ادلتنوعة بدءا من 

  :قولو تعاىلكركدىا يف               
مث كركدىا يف قوؿ الرسوؿ  (1)

كرد  ، كيف ىذا السياؽ كانت أقرب إىل البالغة، كىو ما(2)(( إف من البياف لسحرا))  :-ملسو هيلع هللا ىلص-
 بل ادلساكاة بينها كبُت البالغة كالفصاحة. ؛عند اجلاحظ يف مواطن متعددة

كقد استمر ىذا التوحد يف الداللة عند الرماين يف القرف الرابع كعبد القاىر اجلرجاين يف 
القرف اخلامس مضيفا إليها النظم، كمل تكتسب معٌت آخر إال على يد السكاكي يف القرف السابع 

ا اذلجرم، مث من جاء بعده كاخلطيب القزكيٍت كسعد الدين التفتازاين، كىذا ادلعٌت اآلخر ىو م
 .(3)"علم ادلعاين، علم البياف، علم البديع" آلت إليو من كوهنا علما من علـو البالغة الثالثة:

 موقفه من التعريف: 
 ؽلكن أف نلخص موقفو من التعريف فيما يلي: 

 التقسيم إىل ثالثة علوم:
 اعًتض على ىذا التقسيم؛ ألف اقتصار علم البياف على دراسة التشبيو كاجملاز كالكناية،

 .(4)ال معٌت لو؛ فالظواىر البالغية األخرل ادلوزعة يف الفرعُت اآلخرين، ىي ظواىر بيانية كذلك

                                                 

 .4، 3: الرٛتن سورة -1
 .و 7/138(، 5767) اجلامع الصحيح: رقم احلديث -2
 .19-15التعبَت البياين، صينظر  -3
 .25ص ،ينظر السابق -4
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 وظيفة علم البيان:
بعد التسليم هبذا التصنيف الذم صنفو السكاكي كتالميذه ابعتباره أمرا كاقعا يتوقف 

 شفيع السيد كقفات متنوعة تعٌت ّتزئيات يف تعريف علم البياف.
انتباىو ىو: كظيفة علم البياف ادلرتبطة ابالحًتاز عن التعقيد ادلعنوم  كأكؿ ما لفت

الذم ىو شرط من شركط الفصاحة، اليت ىي شرط من شركط البالغة، فقد انقش شفيعي السيد 
)البالغة(  مرجعها))  اخلطيبى القزكيٍت الذم برر اضلصار البالغة يف العلـو الثالثة السابقة أبف

أعٍت -طأ يف أتدية ادلعٌت ادلراد، كإىل ٘تييز الكالـ الفصيح من غَته، كالثاين إىل االحًتاز عن اخل
منو ما يتبُت يف مْت اللغة أك التصريف أك النحو أك يدرؾ ابحلس، كىو ما عدا التعقيد  -التمييز

– ىو: )علم ادلعاين(، كما ػلًتز بو عن الثاين –أعٍت اخلطأ-ادلعنوم. كما ػلًتز بو عن األكؿ 
)علم البياف(، كما يعرؼ بو كجو ٖتسُت الكالـ بعد رعاية تطبيقو  ىو: -التعقيد ادلعنوم أعٍت

؛ فلم يسلم هبذه الوظيفة اليت ليس ذلا يف (1)(( على مقتضى احلاؿ، كفصاحتو ىو: )علم البديع(
بكل االستعماالت  ال يقدـ إحصاء علم البيافػػػ))أم ذكر، أك كجود؛ فػزلتوايت )علم البياف( 

اجملازية كالكنائية البعيدة عن الغموض، كما ال يقدـ معيارا منضبطا تقاس بو تلك 
االستعماالت"، "فضال عن أننا" لو راجعنا ما ذكره يف التعقيد ادلعنوم.... ال نكاد صلد إال 

 مثاال كاحدا يتيما تناقلو الدارسوف من بعده، كذلك قوؿ العباس بن األحنف:
 .(2)(( كتىسكيبي عينامى الدموعى لًتجميدا       دى الداًر عنكم لًتىقريبواسأطلبي بيع              

  مبحث الداللة:
كضعية، ) ػلرص البالغيوف على عرض يتعلق بتقدمي دراسة حوؿ أنواع الدالالت:

، فعلم البياف ال يبحث يف الداللة األكىل؛ ألنو ال يتصور فيها اختالؼ يف (تضمنية، التزامية
ال تعدك أف تكوف ضراب من  -يف رأم شفيع السيد- الداللة، أك خفائها، كىذه ادلقدمةكضوح 

                                                 

 .35اإليضاح، ص -1
، دار اجليل، بَتكت، 1كينظر ديواف العباس بن األحنف، شرح: أنطواف نعيمة، ط، 20التعبَت البياين، ص -2

 .168ـ، ص1995-ػى1416
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النضج الثقايف لعلم يعد غريبا عن رلاؿ الدراسة الذم يعٌت بدراسة التعبَت اللغوم دراسة ٚتالية، 
ال نكاد صلد إشارة ذلا يف ثنااي احلديث عن أم أسلوب من أساليب )) كالدليل على ذلك أننا 

التضمنية كااللتزامية( يف أسلويب اجملاز ادلرسل، كالكناية فإنو كإذا صح االعتداد هبما ) ... افالبي
االستعارة؛ ألهنما كثَتا ما يبنياف على عٌت ادلنطقي يف أسلويب التشبيو ك ال أثر ألم منهما ابدل

 .(1)(( التداعي الشعورم أك غَته، شلا ال رلاؿ فيو دلنطق العقل
  الواحد بطرق خمتلفة:إيراد املعىن 

مع اختالؼ األساليب من النقاط اليت توقف عندىا شفيع السيد فكرة ادلعٌت الواحد  
فكل أسلوب من أساليب البياف )اجملاز، التشبيو، الكناية( يضفي على ادلعٌت من  ادلعربة عنو؛

على ذلك الظالؿ ما ال يضفيو األسلوب اآلخر، كىذه الظالؿ تعد جزءا من ادلعٌت، كيستدؿ 
     بتفريق عبد القاىر اجلرجاين بُت اجلملتُت تكوانف من أسلوب بياين كاحد اختلفا يف األداة؛ 

)كأف( غَت )الكاؼ( يف أسلوب التشبيو رغم أهنما من أدكاتو؛ ألف التشبيو بػ"كأف" يفيد زايدة ػػػفػ
     على ذلك بقولو:"كأف" تفيد قوة االٖتاد بُت الطرفُت، كيعقب  مل تكن يف األكؿ ذلك أبف

إذا كاف ٙتة اختالؼ يف ادلعٌت على ىذا النحو يف األسلوب البياين الواحد فمن ابب أكىل أف  ))
 .(2)(( يكوف ىناؾ اختالؼ يف الداللة بُت أسلوبُت سلتلفُت

كذلك توقف عند اختالؼ الوضوح بُت الطرؽ، فإذا كاف البالغيوف رتبوا الوضوح بناء 
؛ فالتشبيو أكضح من االستعارة، كاالستعارة أكضح من الكناية، فإف شفيع على األساس ادلنطقي

يتوقف على طبيعة كجو الشبو بُت الطرفُت، كطبيعة اجلهة  )) السيد يرل أف الوضوح كاخلفاء
كما يتوقف على  اجلامعة... كطبيعة ادلعٌت األكؿ للكلمة كادلعٌت الثاين يف اجملاز ادلرسل كالكناية،

فما قد يكوف كاضحا لدل البعض يكوف  ... تلقي، كدلح خيالو، كدقة مالحظتومدل ثقافة ادل
 .(3)(( خفيا لدل البعض اآلخر

                                                 

 .24، صالتعبَت البياين -1
 .22ينظر السابق، ص -2
 .23 ،22ص ،السابق -3
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 النتيجة:
أف كظيفة )) : فيها شفيع السيد توصل إىل معنيت أبعد تلك ادلناقشات ادلستفيضة ال

كىذا التعبَت يتنوع ما )علم البياف( ىي: دراسة التعبَت اللغوم الذم يؤدم ادلعٌت أداء غَت مباشر، 
 .(1)(( بُت أسلوب التشبيو، كأسلوب اجملاز كأسلوب الكناية

 موازنة وتعقيب:
ؽلكنٍت أف أقوؿ إف ادلناقشات اليت دارت بُت  –بعد ىذا العرض ادلختصر–إنٍت 

دالة على كجود  -كىي ال تعدك اجلانب التنظَتم-شلن هنجوا منهج السكاكي  البالغيُت،
السكاكي اخلاص بعلـو البالغة أكال، كيف مدل تطابق تعريف علم البياف مع مشكل يف تقسيم 

زلتوايتو اثنيا، كما أهنم مل يتجاكزكا نقاشو إىل كضع حلوؿ لو ابستثناء ما توصل إليو سعد الدين 
 .(2)التفتازاين حُت اقًتح تعريفا جديدا لعلم البياف كما سبق ذكره يف ىذا البحث

رغم اعًتاضو على كثَت من زلتوايت التعريف، -شفيع السيد أما عند احملدثُت فإف 
مل يتجاكز ذلك إىل ضرب  -كىي يف رلملها، قد سبق إليها - فضال عن كظيفة علم البياف

يتعلق بوظيفة علم  األمثلة اليت تؤيد ما يقوؿ، بل اكتفى يف تفنيد ما رآه اخلطيب القزكيٍت فيما
و ليس يف إن :عنوم( ٔتا ىو كاقع يف مسائل علم البياف، أمالبياف كىي )االحًتاز عن التعقيد ادل

مباحث علم البياف ما ػلًتز بو عن التعقيد ادلعنوم، كقد سبقو إىل ذلك ابن يعقوب ادلغريب، 
 عندما انقش ىذا التعريف حوؿ الوظيفة.

البديل الذم اقًتحو يف تعريف علم البياف لتحقيق ىذه الوظيفة، ىو: دراسة  كافكإذا 
التعبَت اللغوم الذم يؤدم ادلعٌت أداء غَت مباشر، كىذا التعبَت يتنوع ما بُت التشبيو، كأسلوب 
اجملاز، كأسلوب الكناية، فإف ىذا غَت مسلم؛ إذ التعبَت غَت ادلباشر ليس مقتصرا على ىذه 

 ذكرىا؛ فقد نص عبد القاىر نفسو على أننا يف دقائق كأسرار، طريق العلم هبا األساليب اليت
 ،كبياف مزيتو من األمور اخلفية -مثال- فبالغة التنكَت ،الركية كالفكر، تتجاكز ظاىرة اإلعراب

                                                 

 .25، صالبياينالتعبَت  -1
 من ىذا البحث. 200-198ينظر ص -2
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بل إف اخلركج عن مقتضى الظاىر، كادلعاين  ؛، كىذا دليل على أنو غَت مباشر(1)كادلعاين الركحانية
 صوراتف من الصور غَت ادلباشرة. -كعلا من مباحث علم ادلعاين- ستفادة ٔتعونة القرائنادل

شلن سبقت اإلشارة إليهم مل يتجاكزكا  -قدامى كزلدثُت- كحيث إف البالغيُت
االعًتاضات اجلزئية إىل التطبيق الذم يتناكؿ ٖتليل النصوص الفنية، فإنٍت رأيت أف أقف كقفة 

 د ادلعٌت الواحد بطرؽ سلتلفة من خالؿ عرض أظلوذجُت من القرآف الكرمي.متأنية عند فكرة إيرا
 )أسلوب التشبيه(: األمنوذج األول:

  :-عليو السالـ-يف سياؽ قصة سيدان نوح  -قاؿ تعاىل        

                                 

                          

                              

            
يف اآلية الثانية أسلوب تشبيو: ادلشبو: )موج(،  .(2)

فالتشبيو مفرد مرسل رلمل  كادلشبو بو: )اجلباؿ(، كاألداة: )الكاؼ( ككجو الشبو زلذكؼ،
 .صريح، غَت ٘تثيلي

، كإذا كاف التشبيو ليس (3)إذا كاف اجملاز أبلغ من احلقيقةكقبل أف أحلل اآلية أتساءؿ: 
فلماذا كرد أسلوب التشبيو يف القرآف الكرمي أصال،  -البالغيُت (4)على رأم ٚتهور-من اجملاز 

)التمثيل( ٓتاصة، كىو ذركة البالغة؟ كإذا كاف التشبيو الغريب البعيد يكوف يف ادلركب بعامة، كيف 
 يف رأم البالغيُت؟ –بيو يف اآلية على ىذا ادلستول القريب فلماذا جاء أسلوب التش

                                                 

 .547ينظر دالئل اإلعجاز، ص -1
 .43-41 ىود:سورة  -2
 .70ص دالئل اإلعجاز: -3
 .261، 1/260، ػلِت العلوم. كالطراز: 1/78ينظر ادلثل السائر، -4
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العوف؛ إنو كيل ك كلإلجابة عن ىذين التساؤلُت أحلل اآلية ٔتا أيذف هللا يل من الرفد 
 ذلك كالقادر عليو.

إف اآلية كردت يف سياؽ تصوير حدث عظيم ىو: )الطوفاف( الذم أغرؽ هللا بو من  
 -كحده-كما فيو من داللة على قدرة هللا يف ىذا الكوف، كأنو -عليو السالـ–كفر من قـو نوح 

الضار كالنافع، كأف األسباب ادلادية ال تغٍت شيئا ما مل تكن مسبوقة، كمصحوبة ابلتوكل على 
)ابسم هللا( سواء ػػػكىذا ما أفاده تصدير الركوب يف السفينة بػ -كىو هللا تعاىل- مسبب األسباب

ىو احلصن احلصُت من الغرؽ، كال يكوف  (اسم هللاػػػ)االستعانة؛ ف أكانت الباء للمصاحبة، أك
ذلك إال دلن آمن بو، كتوكل عليو، كتربأ من احلوؿ كالقوة إال بو، كيف تقدمي الظرؼ )ابسم هللا( 

ال ٕترم كال  :أم ،إقصر ادلبتد :)رلراىا( إفادة القصر، أمإ ادلتعلق ابخلرب احملذكؼ على ادلبتد
ألواح كمسامَت ٕترم كسط  رغم أهنا مصنوعة من -؛ لذلك صلا من ركب السفينةترسو إال ابهلل

   أمواج عاتية، كما نص عليو قولو تعاىل:                    

      (1) ،على العظمة، كما أف )ان( الداؿ  كذلك إبسناد احلمل للضمَت
 )ٕترم( ادلضاؼ إىل ضمَت العظمة اجلرم زلفوؼ برعاية هللا كحفظو الذم دؿ عليو متعلق الفعل

)ان(؛ فاألمر بصنع السفينة، مث بركوب من آمن، توجيو لألخذ ابألسباب، كاصطحاب اسم هللا، 
رليبا  -لساف نوح على- كاالستعانة بو ٖتذير من التعلق بتلك األسباب؛ كىذا مقتضى قوؿ هللا

   ابنو:                 (2)،كثبت  ؛ لذلك غرؽ من أىب الركوب
على الكفر، كآكل إىل جبل من شأنو الرسوخ كالثبات، ظن أنو يعصمو من ادلاء؛ إذ لو كانت 

  حظا يف النجاة شلن ركب السفينة.النجاة ابدلقاييس ادلادية لكاف ادلعتصم ابجلباؿ أكفر 
كإلدراؾ قيمة أسلوبو ما يف سياقو ال بد من كضعو يف مقابل أسلوب آخر مفًتض، 
كىي طريقة كاف يتبعها عبد القاىر اجلرجاين، فيوازف بُت األسلوب الشاىد، كاألساليب ادلفًتضة 

                                                 

 .14 ،13 القمر:سورة  -1
 .43سورة ىود:  -2
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على أحدىا ابلتميز، يف الذىن شلا ؽلكن أف ػلل زلل الشاىد، مث يشرؾ القارئ معو يف حكمو 
كما فيو من معاف ثواف ال يفي هبا األسلوب اآلخر، كىي طريقة ال أبس هبا بشرط أف يراعى 

 ادلوقف كلو.
 )مفرد، رلمل، مرسل(، فإف كحيث إف اآلية ٘تثل أسلواب من أساليب التشبيو كىو:

يف موج مرتفع،  األسلوب ادلفًتض إما أف يكوف األسلوب ادلباشر كىو أف يقاؿ: كىي ٕترم هبم 
كما يدؿ على ذلك التشبيو ابجلباؿ، كإما أف يكوف األسلوب غَت ادلباشر كىو أسلوب اجملاز، 
كاألقرب أف يكوف أسلوب استعارة؛ ألهنا مبنية على التشبيو، كإذا كانت االستعارة تعٍت حذؼ 

اجلباؿ، فلم  ؿ أك كسطأحد الطرفُت فإف األسلوب ادلفًتض ىو أف يقاؿ: كىي ٕترم هبم يف اجلبا
 عدؿ عنهما؟

إف يف اختيار التشبيو من اإلػلاءات ادلناسبة للمقاـ )تصوير عظمة الطوفاف الدالة على 
قدرة هللا ادلطلقة( ما ال يوجد يف غَته من األسلوبُت اآلخرين؛ ذلك أبف يف كلمة )موج( من 

خ ادلوحي ابألماف يف الرعب كاخلطر ما ال ؽلكن تصوره يف )اجلباؿ( الدالة على الثبات كالرسو 
أسلوب االستعارة؛ )لذلك جلأ إليها ابن نوح(، كما ال ؽلكن تصور االرتفاع للحد الذم أراده هللا 

"يف موج مرتفع"؛ فمهما تصوران االرتفاع يف ادلوج  :-على األصل- ، لو قيل-سبحانو كتعاىل-
 . سلوب التشبيو يف اآليةعلى ذلك أ ْتسب العادة، فإنو ال ؽلكن أف يبلغ مبلغ اجلباؿ كما دؿ

أما العدكؿ عن أسلوب االستعارة فإف يف أسلوب التشبيو أماان من الوقوع يف اللبس؛ 
ألنو قد يفهم منها ادلعٌت احلقيقي للجباؿ، كقد أحاط هبا ادلاء. كألمن اللبس قيمة يف تراثنا 

التشبيو يف أبياتو ادلشهورة  البالغي؛ فقد برر عبد القاىر اجلرجاين اختيار النابغة الذبياين ألسلوب
 :(1)اليت خاطب هبا النعماف بن ادلنذر، كىي قولو

فػػػػػػػػػػػػػي على البفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال حىل       فإف كنتي ال ذك الضًٌغًن عٍتًٌ ميكذًٌبه             عػراءًة انى
 عي ػكاق -الةى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال زل-رو ػػػػػػػػتى أبمػكأن         وػػولي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأق يءو ػوفه بشػػأمػػػػػػػػكال أان م          
 .كإٍف ًخلتي أف  اٍلمينتىأىل عنكى كاسعي          درًًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مي ػًل الذم ىػفإنكى كاللي          

                                                 

 .78ديواف النابغة، ص -1
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يف موضحا الفرؽ بُت األسلوبُت، كأف التشبيو يقدـ أحياان على االستعارة؛ ألف - قائال
إنك ال ٗتلو من أحد أمرين: إما أف )) : -األخَتة غموضا ػلوؿ دكف فهم ادلراد من النص

ألنو  ؛كىذا زلاؿ ،"إف فررت أظلٍت الليل" رلردا فتقوؿ: (الليل)ؼ الصفة كتقتصر على ذكر ٖتذ
... كغاية ما  ليل على النكتة اليت قصدىا من أنو ال يفوتو كإف أبعد يف اذلربد (الليل)ليس يف 

... كإف مل ٖتذؼ  يتأتى يف ذلك أنو يريد إف ىرب عنو أظلمت عليو الدنيا، كٖتَت كمل يهتد
إف فررت منك كجدت ليال "الصفة كجدت طريق االستعارة فيو يؤدم إىل تعسف؛ إذ لو قلت: 

 .(1)(( قلت ما ال تقبلو الطباع "دلنتأل كاسعيدركٍت، كإف ظننت أف ا
إف حرص البالغيُت على ٖتقق التواصل بُت ادلرسل كادلرسل إليو، دعا عبد القاىر إىل 

إذا كاف الشبو بُت )) النص صراحة على عدـ اجلواز يف االنتقاؿ من التشبيو إىل االستعارة إال 
كيف العرؼ شاىد لو، حىت ؽلكن للمخاطب  ... كيف احلاؿ دليل عليو، الشيئُت شلا يقرب مأخذه

كأنت تريد - "رأيت أسدا"... إذ يعلم إذا قلت:  إذا أطلقت لو االسم أف يعرؼ الغرض
 .(2)(( ... أنك قصدت كصفو ابلشجاعة -ادلمدكح

كمعٌت تعذر ٖتوؿ التشبيو إىل استعارة أنو يفوت الغرض ادلسوؽ لو الكالـ، كليس 
كالمنا على أف نستعَت االسم لنؤدم بو ػػػ))  اف،كما قد يتوىم؛ فػتعذرا مطلقا على أم معٌت ك

 .(3)(( "ما"التشبيو الذم قصد يف البيت، كمل أرد أنو ال ٘تكن استعارتو على معٌت 
على سبيل - أف تقوؿ -عرؼ البالغيُت- كذلذا السبب نفسو ال غلوز لك يف

رأيت إبال مائة " االستعارة التمثيلية: ، كتريد إنساان أٓتر، كعلى سبيل"رأيت أسدا": -االستعارة
 إذا قوم الشبو بُت))  ؛ لئال تصَت االستعارة إلغازا، كمن مث(4)، كتريد الناس"ال ٕتد فيها راحلة

                                                 

 ،مالطا-فاليتا ،ELGAأسرار البالغة: عبد القاىر اجلرجاين، تح: علي رمضاف اجلريب، منشورات -1
 . 462، صـ2001

 .461ص السابق: -2
 .462السابق: ص -3
بل مائة ال "الناس كإ ىذه العبارة يف األصل حديث نبوم، ركم بركاايت متقاربة، كركاية مسلم يف صحيحو: -4

 .79/ 16 ،(2547)لنوكم، شرح صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، رقم " اغلد الرجل فيها راحلة
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الطرفُت حىت اٖتدا كالعلم كالنور، كالشبهة كالظلمة، مل ػلسن التشبيو كتعينت االستعارة؛ لئال 
 .(1)(( يصَت كتشبيو الشيء بنفسو

هات كيستشكل سعد الدين التفتازاين ما سبق ذكره يف حسن االستعارة، ادلبنية على ج
: أف يكوف كجو الشبو بعيدا غَت مبتذؿ، كاشًتاط جالئو يف احلسن يف التشبيو، كمن بينها

، كمن ث ال يصَت إلغازاغلب أف يكوف من اجلالء ْتي))  االستعارة ينايف ذلك، كغليب عنو أبنو:
 .(2)(( ال يصَت مبتذال الغرابة ْتيث

ر االستعارة؛ فقد ٖتسن لكن قوة الشبو بُت الطرفُت ليست ىي ادلربر الوحيد يف اختيا
لعلة خاصة ببناء الصورة الفنية؛ ففي سياؽ الفرؽ بُت التشبيو كاالستعارة يف بعض  االستعارة

عدكؿ( عنو؛ لَتيك أف النماذج ادلتشاهبة شكال ػلتكم عبد القاىر إىل ادلوازنة بُت )األصل( ك)ال
مرذكؿ، أك فيو غثاثة  -كإف كاف شلا يتكلم بو- أصل االستعارة، كىو )التشبيو( :األصل، أم

بل ذىب إىل أف ٙتة تفاكات بُت غثاثة كأخرل؛ فإذا كاف إظهار التشبيو يف بيت الوأكاء  ؛كركاكة
 :(3)الدمشقي

 .اًب ابلبػىرىدعلى العين كعض تٍ كىٍردا         فأمطرٍت لؤلؤا ًمن نرجسو كسقىٍت 
... ال ػلسن، كيذىب ابألرػلية اليت ٕتدىا يف  أف يقاؿ: فأمطرت دمعا كأنو اللؤلؤ

 :(4)العدكؿ عن التشبيو إىل االستعارة، فإف إظهار التشبيو يف مثل قوؿ ابن ادلعتز
 .اػابًن عينػاًة احليسٍ ػػجلين         وػافي راحتً ػأىٍٙترٍت أغص

                                                 

 .229-4/224ينظر شركح التلخيص  -1
 .229 ،4/227ينظر: سلتصر السعد ضمن كتاب شركح التلخيص،  -2
. "فأمطرت"بدال من  "أسبلت". كالركاية فيو: ك273الصناعتُت: أبو ىالؿ العسكرم، صكتاب   ينظر -3

 عند أيب ىالؿ العسكرم، كىو خطأ. كالبيت من التشبيو
 .14، صابن ادلعتز ديواف -4
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أال ترل أنك لو ٛتلت نفسك على أف تظهر التشبيو، كتفصح ))  يقبح قبحا مفرطا:
ن شبيو العناب ، اليت ىي كاألغصاف، لطاليب احلسبو، احتجت إىل أف يقوؿ: أٙترت أصابع يده

 .(1)(( من أطرافها ادلخضوبة، كىذا ما ال ٗتفى غثاثتو
 .لوب االستعارة(األمنوذج الثاين: )أس

   قاؿ تعاىل:                   

                         

          (2). 

الكرؽلة استعاراتف بينهما مطابقة يف ادلعنيُت احلقيقي كاجملازم؛ يف ىذه اآلية القرآنية 
"ؼلرجهم من الكفر إىل  فادلراد ابلظلمات: الكفر، كابلنور: اإلؽلاف، كلو قيل على األصل:

)الظلمات( للكفر من التخبط كاحلَتة،  ، الفتقد األسلوب ما تدؿ عليو اللفظة ادلستعارة"اإلؽلاف
ور( كعدـ االىتداء إىل الطريق الصحيح ادلوصل إىل الغرض، كالفتقد ما تدؿ عليو كلمة )الن

، كالشعور ابألماف، كاالىتداء إىل الطريق الصحيح، كلو قيل على ادلستعارة لإلؽلاف من الوضوح
كي للظلمات إىل اإلؽلاف الذم يشبو "ؼلرجهم من الكفر احملا  :-كىو التشبيو- أصل االستعارة

جلاء األسلوب غثا ثقيال ابدم التكلف، ال لشيء إال لقوة العالقة بُت الطرفُت؛ لذلك  "النور
من رلموع ماكرد  (3)ٚتع بُت )الظلمات( ك)النور( مقصودا هبما الكفر كاإلؽلاف يف تسعة مواضع

                                                 

 .451دالئل اإلعجاز، ص :ينظر -1
 .257اآلية  البقرة: -2
 إبراىيم:سورة  ،122 األنعاـ:سورة  ،16 ادلائدة:سورة مرتُت،  257 البقرة:سورة  ىي يف ادلواضع التالية: -3
 .11 الطالؽ:سورة ، 9: احلديدسورة ، 43األحزاب: سورة ، 5 ،1
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على سبيل  (2)ٚتع بينهما يف موضعُت، ك (1)رلازا، على سبيل القطع، كىو أربعة كعشركف موضعا
التشبيو الضمٍت الذم ىو أقرب إىل االستعارة من حيث إف بنية ادلشبو بو مفصولة ضلواي عن بنية 
ادلشبو، كالدليل على ذلك اختالؼ العلماء يف مثل ىذه الًتاكيب ال سيما إذا بعد ادلمثل لو كما 

   :ترجع إىل اآلية -ل أهنا تشبيو ضمٍتعلى رأم من ير - ( من سورة فاطر؛ فهي20) يف اآلية

                                  

     . 

)الكتاب( أك  أما ما كرد من كلمة )نور( مشبها بو على سبيل التصريح، كادلشبو

    آيتُت: األكىل قولو تعاىل:ضمَته، فقد ذكر يف             

    ... (3):كالثانية قولو تعاىل ،                 

     ... (4)، ال ؼلتلف  -كإف كاف صرػلا- )ادلضمر األداة( كمثل ىذا النوع من التشبيو

عن التشبيو الضمٍت يف قربو من االستعارة؛ للعالقة غَت الطبيعية بُت ادلشبو، كادلشبو بو، بسبب 
 اختالؼ جنسيهما، كلقبح تقدير األداة؛ فلو قيل: "من أنزؿ الكتاب الذم جاء بو موسى كنور"

                                                 

 سورة ،157 األعراؼ: سورة ،46، 44 ،15 ادلائدة: سورة ،174 النساء:سورة  :آلتيةىي يف ادلواضع ا -1
 سورةمرتُت،  8 الصف: سورة 69 ،22 الزمر: سورةمرتُت،  40 ،35 النور: سورة مرتُت، ،32 التوبة:

 .8 التغابن:
    قولو تعاىل: علا: -2        ...  ك ،16 الرعد: سورة      

                لوسي خالفا بُت العلماء يف ألكقد ذكر ا ؛20-19فاطر:  سورة
  .22/186 ،14/128ركح ادلعاين، ، ا استعارة، أك تشبيها ضمنياعدعل

 .91األنعاـ: سورة  -3
 .52الشورل: سورة  -4
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"دمحم أسد"؛ كذلذا السبب  شأف قولنا: -(1)ا إعراابكإف اختلف- ك"جعلناه كنور" مل ػلسن، شأهنما
أعذر عبد القاىر اجلرجاين من عده من قبيل االستعارة، ٓتالؼ "دمحم األسد"؛ إذ لو قيل: "دمحم  

  .(2)كاألسد" مل يقبح؛ كلذلك ال يعد استعارة
عز - هللا فقد استعار))  كأما بقية ادلواضع اجملازية فإهنا مستعارة دلا لو عالقة ابإلؽلاف؛

كشبو الكتاب ابلنور دلناسبة )) ؛ (3)(( للحق، كالقرآف، كالربىاف، يف مواضع من التنزيل -كجل
تشبو ابلظلمة، قاؿ  ابلنور، كالضالؿ كاجلهل كالكفرتشبو  بو؛ ألف اإلؽلاف كاذلدل كالعلماذلدم 
 تعاىل:            (4)  كاف السائر يف الطريق يف ظلمة ضل . كإذا

 .(5)(( عن الطريق، فإذا استنار لو اىتدل إىل الطريق، فالنور كسيلة االىتداء
إف ىذا ادلعطى من الشواىد القرآنية، كالشعرية، يؤكد لنا حقيقة مؤداىا أننا أماـ  

رلموعة من العالقات ادلتشابكة، كتركيبات أسلوبية يتعذر حصرىا، كسياقات تند عن التحديد، 
حىت إذا برز الًتكيب يف صورتو الفنية ذات الصلة الوثيقة ابدلتكلم كالسياؽ، كادلتلقي، كابدلكوانت 

ألسلوبية األخرل، كشف عن السطحية اليت تقتضيها فكرة إيراد ادلعٌت الواحد بطرؽ سلتلفة يف ا
الوضوح؛ إذ لو كاف األمر كذلك النتفت الفركؽ بُت األساليب، كما اظلاز أسلوب من أسلوب، 

لٍت كلمة على أخرل؛ ففي قولو تعاىل:   بل ما فضًٌ            

                               

                                                 

 كالعامل "أنزؿ"، كإما من الضمَت يف "بو"، كالعامل "جاء". إما من "الكتاب"، إعراب "نورا" األكىل حاؿ: -1
 ، كادلفعوؿ األكؿ الضمَت.نية فهي مفعوؿ اثف للفعل "جعلنا"كأما "نورا" الثا؛ 7/219 ينظر ركح ادلعاين،

 .563، 562ينظر: أسرار البالغة، ص -2
 5/323الكشاؼ،  -3
 .257البقرة: سورة  -4
 .25/154التحرير كالتنوير،  -5
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        أخرج ما ال ػلس إىل ))  قائال: "ػى395 ت" عقب أبوىالؿ العسكرم

غلمعهما بطالف ادلتوىم مع شدة احلاجة كعظم الفاقة، كلو قاؿ ػلسبو ما ػلس، كادلعٌت الذم 
 .(1)(( الرائي ماء مل يقع موقع قولو )الظمآف(؛ ألف الظمآف أشد فاقة إليو كأعظم حرصا عليو

كإذا كانت مالحظة العسكرم السابقة متعلقة ابلرسالة فإف عبد القاىر اجلرجاين 
)ادلفسر(؛ فيعًتض على بعض  كجهة نظر ادلتلقي من -أحياان- ينظر يف النصوص "ػى471"

 ادلفسرين الذين يكتفوف بتفسَت النص تفسَتا سطحيا؛ ففي قولو تعاىل:        

                             

            (2). 
ال يرضى عبد القاىر بتفسَت )القبضة(، ك)اليمُت( ابلقدرة، أم: اجملاز ادلرسل الذم 

ىذا منهم تفسَت على اجلملة، كقصد إىل نفي اجلارحة بسرعة؛ خوفا )) عالقتو احمللية، كرأل أف 
يقصدكا إىل بياف الطريقة كاجلهة كمل  ... على السامع من خطرات تقع للجهاؿ، كأىل التشبيو

)يقصد االستعارة  اليت منها ػلصل على القدرة كالقوة، كإذا أتملت علمت أنو على طريقة ادلثل
كقدرتو،  ثل األرض يف تصرفها ٖتت أمر هللاأف م -كهللا أعلم-إف ادلعٌت  ... فنقوؿ: التمثيلية(

شيء يكوف يف قبضة اآلخذ لو منا، مثل ال -عز كجل- كأنو ال يشذ شيء شلا فيها عن سلطانو
 .(3)(( كاجلامع يده عليو

إف التفسَت على اجلملة الذم مل ييقًنع عبد القاىر؛ دلا فيو من سطحية سوت بُت 
ل بُت اللغة ابعتبارىا نظاما من القواعد اجملردة، كالنص الفٍت الذم ٖتوؿ الكالـ العادم، أك لنقي 

يف تفسَته حىت يدرؾ الفرؽ بُت أف ػلمل األسلوب على  إىل كاقع متشابك العالقات؛ فلم يًتك  

                                                 

 .262كتاب الصناعتُت: ص  -1
 .67 الزمر:سورة  -2
 .600 ،599ص ،أسرار البالغة -3
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مفهـو اجملاز ادلرسل، كبُت أف ػلمل على االستعارة التمثيلية، كما يف تفسَت عبد القاىر ادلبٍت 
على الفكر كالركية، حىت يناؿ النص حقو، دليل على أف لغة األسلوب، ال تقبل مثل ىذا 

 .التناكؿ السطحي، كإف قبلو أسلوب اللغة
كراء  -يف اعتقادم- كانت -كما كصفها عبد القاىر- إف مثل ىذه النظرات العجلى

تلك الفكرة اليت انبٌت عليها )علم البياف( من حيث التنظَت، كمل يكن ذلا حضور على مستول 
كما أف اختالؼ   ،كادلعاين متطابقة تطابقا حرفيا ال ؽلكن أف تكوف األساليب سلتلفةالتطبيق؛ إذ 

الوضوح ليس منضبطا ابلصورة اليت تبدك من خالؿ شراح التلخيص، كادلتمثلة يف أف التشبيو 
أكضح الطرؽ، مث االستعارة، مث الكناية. فقوة الشبو بُت الطرفُت اليت توجب االستعارة، يلـز منها 

أمل الستنباط كجو أف تكوف االستعارة أكضح من التشبيو ادلركب الذم ػلتاج إىل مزيد من الت
الشبو، كما سبق يف آية النور، فضال عن أف بعض األساليب يتعذر أف ٖتل زلل أسلوب آخر، 
كالدليل على ذلك أف البالغيُت ادلتأخرين الذين مثلوا للطرؽ ادلختلفة يف الوضوح مل ؽلثلوا ابجملاز 

 ادلرسل، أك االستعارة التمثيلية. 
 اخلامتة:

 :يتأي شلا سبق عرضو ظهر يل ما
، كتعريف كل علم،  - أف تقسيم السكاكي البالغة كما ترتب عليو من تصنيف للعلـو

 مل يكن زلل قبوؿ حىت شلن اقتفى أثره من العلماء البالغيُت الذين عرفوا بشراح التلخيص.
ين مل يتجاكزكا يف رفضهم االعًتاضات اجلزئية إىل تصور بديل، ابستثناء سعد الدًٌ  -
 يتطابق كزلتوايتو. اقًتح بديال لتعريف علم البياف مالتفتازاين الذ
من  -ال سيما فيما ؼلص فكرة إيراد ادلعٌت الواحد بطرؽ سلتلفة- خلت اعًتاضاهتم -

  الشواىد اليت تؤيد اعًتاضاهتم.
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كىو من البالغيُت - أف شفيع السيد الذم انقش ما يف التعريف من ىنات -
يدعم اعًتاضاتو ابلشواىد الالزمة، كمل يسلم تعريفو من  كقع يف احملظور نفسو؛ فلم -احملدثُت

 القصور.
أف فكرة إيراد ادلعٌت الواحد بطرؽ سلتلفة تتناقض كما حكم بو البالغيوف أنفسهم من  -

إغلاب طريق التشبيو اترة، إذا تعذر فهم ادلعٌت ادلراد بطريق االستعارة، كقبحو اترة أخرل إذا 
 دلا فيو من شبو تشبيو الشيء بنفسو.قويت العالقة بُت الطرفُت؛ 

أف فكرة إيراد ادلعٌت الواحد بطرؽ سلتلفة، قصرىا البالغيوف يف ٘تثيلهم، على أساليب  -
التشبيو، كاالستعارة، كالكناية، رغم أهنا أمثلة مصطنعة، بعيدة عن لغة األدب، دكف اجملاز 

.ادلرسل، كاالستعارة التمثيلية، ككأهنم مل غلدكا فيهما مسو    غا مقبوال للداللة على معٌت الكـر
 التوصية:

 :يتبناء على ادلقدمات كالنتائج اليت سبق طرحها أكصي ٔتا أي
إعادة النظر يف تقسيم السكاكي علـو البالغة، كذلك ابلنظر إىل أهنا علم كاحد  -

 )علم البياف(. ؽلكن أف ضليي لو مصطلح
 -أكال-  ميدانو، كىو الكالـ البليغإعادة النظر يف تعريف ىذا ادلصطلح ابلنظر إىل -

، كىي كوهنا علما يسهم يف تكوين ملكة -اثنيا- كٔتا ػلققو من كظيفة ػلس هبا دارس البالغة
  نقدية أكثر من كونو علما يسهم يف تكوين ملكة إنشائية، أك أدبية، أك إبداعية.

ا لو ادلعاين حد  "بلوغ ادلتكلم يف أتدية  إذا كاف السكاكي عرؼ البالغة أبهنا: -
اختصاص بتوفية خواص الًتاكيب حقها، كإيراد أنواع التشبيو كاجملاز كالكناية على كجهها، فإنو 

)علم البياف( أبنو: علم يعٌت ابلفركؽ بُت األساليب على ادلستويُت: اإلفرادم  ؽلكن ٖتديد
ى كاحملدثوف، كاليت سبق كبذلك طلرج من معظم ادلشكالت اليت تنبو ذلا علماؤان القدام ،كالًتكييب

 عرضها يف ىذا البحث.
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.

 - فاليتا ،ELGA أسرار البالغة: عبد القاىر اجلرجاين، تح: علي رمضاف اجلريب، منشورات -1
 .ـ2001مالطا، 

اإليضاح: اخلطيب القزكيٍت، قدـ لو كبوبو كشرحو: علي بو ملحم، دار كمكتبة اذلالؿ،  -2
 ـ.1991بَتكت، 

البالغة التطبيقية، دراسة ٖتليلية لعلم البياف: دمحم رمضاف اجلريب، منشورات جامعة انصر،  -3
 ـ.1997اخلمس، 

 ـ.1984شور، الدار التونسية للنشر، التحرير كالتنوير: دمحم الطاىر بن عا -4
، 4: التعبَت البياين، رؤية بالغية نقدية: شفيع السيد، دار الفكر العريب، القاىرة، ط -5

 ـ 1995-ىػ1415
اجلامع الصحيح ادلختصر: دمحم بن إمساعيل أبو عبد هللا البخارم اجلعفي، قاـ بشرحو  -6

كٖتقيقو: زلب الدين اخلطيب، رقم كتبو، كأبوابو كحديثو: دمحم فؤاد عبد الباقي، نشره كراجعو كقاـ 
 .د"القاىرة، إبخراجو، كأشرؼ على طبعو قصي زلب الدين اخلطيب، ادلطبعة السلفية، كمكتبتها 

 . "ت
دالئل اإلعجاز: عبد القاىر اجلرجاين، قرأه كعلق عليو: زلمود شاكر، دار ادلدين، ّتدة،  -7
 ـ.1992، 3: ط
 -ػى1416، 1: دار اجليل، بَتكت، ط ديواف العباس بن األحنف، شرح: أنطواف نعيمة، -8

 ـ.1995
لبناف،  ادلعرفة، بَتكت،دار  عبد الرٛتن ادلصطاكم، ديواف امرئ القيس، اعتٌت بو كشرحو: -9
 ـ. 2004 -ػى1425، 2: ط

 ."ت .د" ،ديواف ابن ادلعتز، فسر غريبو: زليي الدين اخلياط، دار اإلقباؿ -10
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-ػى1426، 2: ط ،ادلعرفة، بَتكت، لبنافديواف النابغة، اعتٌت بو: ٛتدك طماس، دار  -11
 ـ. 2005

الدين زلمود بن عبد هللا ركح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين: شهاب  -12
 .، "د.ت"احلسيٍت األلوسي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، لبناف

سر الفصاحة: ابن سناف اخلفاجي، شرح كتصحيح: عبد ادلتعاؿ الصعيدم، مكتبة   -13
 ـ.1969-ػى1389 ،كمطبعة دمحم علي صبيح كأكالده
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