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 كلمة شكر ك عرفاف

 

اغبمد هللا كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا كعلى آلو كصحبو كبعد اغبمد هلل كما ينبغي عبالؿ 

 كجهو كعظيم سلطانو أنعم عليا إبسباـ ىذا البحث.

" على ما أحاطتٍت بو من رشد األستاذة غريب أمينةكالعرفاف ؼبشرفيت "كما أتقدـ جبزيل الشكر 

كنصح كتوجيو طيلة فًتة إقباز البحث كما ال أنسى أف أتقدـ جبزيل الشكر إُف األستاذة فروبي مليكة 

 كعبميع أساتذة الكراـ الذين درسوين طيلة مشوارم اعبامعي.

" اليت أظبت دركي أماؿإُف كاتبة حبثي ىذا "كأما الشكر الذم من النوع اػباص الذم أتوجو بو 

 بشكل كفَت أثناء إقباز البحث.

كأتقدـ بشكرم اؼبوصوؿ لكل من ساعدين من قريب أك بعيد كلو بكلمة تشجيع أك سؤاؿ عن 

 مصَت ىذا البحث.

 

 

 -عائشة-
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 اإلىػػػػػداء

 

 قل اعملوا فسَتل هللا عملكم كرسولو كادلؤمنوف{.ك }.
 صدؽ هللا العظيم.

 
إُف من كللو هللا ابؽبيبة كالوقار... إُف من علمٍت العطاء بدكف انتظار إُف من أضبل اظبو بكل افتخار... 
 أرجو من هللا أف يبد يف عمرؾ لًتل شبارا قد حاف قطافها بعد طوؿ انتظار.

 ".العػػػػػػزيػػػػػز كالػػػػػػػػػػػػدم"
ُف من كاف دعاؤىا سر قباحي كحناهنا بلسم إُف مالكي يف اغبياة... إُف معٌت اغبب كاغبناف... إ

 جراحي إُف أغلى اغببايب.
 ".احلبيبػػػػػػة أمػػػػػػػػػي"

اُف القلب الذم ينبض ابلرضبة اُف جديت الغالية جديت أطاؿ هللا يف عمرىا اُف من كاف تشجيعهم 
 كدعمهم ِف مشعة أانرت دريب

 إُف أخويت كأخوايت: عبد القادر، ىند، عتيقة، أية.
 ُف صديقايت: بن دربوز ظبية، فاطمة، حليمة.إ

 إُف صبيع أساتذة قسم األدب العريب، 
إُف طلبة السنة اثنية ماسًت، فرع دراسات لغوية زبصص لسانيات عربية، خاصة دفعة 

2017/2018. 
 

  -عائشة -
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 :قدمةم

 صحبو أصبعُت أما بعد:كاغبمد هلل رب العاؼبُت كالصالة كالسالـ على رسولو دمحم الصادؽ األمُت كعلى 

ال ىبفى الدكر اػباّلؽ لكوكبة من علماء البالغة األفذاذ الذين أقاموا بنياف البالغة العربية فأضحت علما قائما 

بذاتو، لو حده كقضاايه كمفرداتو كمصطلحاتو، ابتداءا ابعباحظ الذم فتح ابب التأليف كالتصنيف البالغي ،كمركرا اببن 

ر كعبد القاىر اعبرجاين صاحب نظرية النظم كالزـبشرم الذم فصل بُت علمي البياف كاؼبعاين، اؼبعتز كقدامو بن جعف

كانتهاءاابلسكاكي الذم صبع إبداعات السابقُت عليو، كأبدع يف تبويبها كتقسيمها كتفريعها أبسلوب ينم عن قدرتو 

كال تزاؿ منهال للعلم كاؼبعرفة ،كقد شكل  اؼبنطقية، فقد كانت ىذه اؼبؤلفات زاخرة ابؼبصطلحات البالغية اليت كانت

اؼبصطلح البالغي األداة اليت يستعُت هبا الباحثوف لفهم كاستيعاب الظواىر البالغية كاؼبتتبع ؼبساره يدرؾ ال ؿبالة انو ذا 

سُت العرب عناية استثنائية منذ القدـ، كنظرا ألنبيتو فقد حظي بدراسات أدبية كبَتة من قبل الباحثُت كالعلماء كالدار 

الذين بذلوا جهدا كبَتا يف، إرسائو، فكاف كال يزاؿ دبثابة الركيزة اليت يتكئ عليها الباحث فاخذ بذلك اؼبصطلح البالغي 

النصيب الوافر من جهود اؼبهتمُت ابلًتاث العريب على مر العصور كنتج عن ىذا االىتماـ اؼبتزايد ما افرزه جهابذة العلم 

ذه األخَتة، اليت كانت زاخرة غنية ابؼبصطلحات البالغية، اليت كانت كال تزاؿ منهل للعلم كاؼبعرفة كالنقاد من اؼبؤلفات ى

اليت خلفها السلف للخلف قبلها جهود تسعى إُف إعادة اغبياة إُف اؼبصطلحات الًتاثية ،ىذا الًتاث الدفُت، الذم وبتاج 

 بالغي كالعناية بو كاحملافظة عليو.للبحث كالتنقيب فكانت كلها جهود تسعى لتطوير اؼبصطلح ال

أف التأليف يف اؼبصطلح البالغي قد أكثر منو العلماء قديبا كحديثا انؿ عناية كاسعة يف البحث كالدراسة ،كمهما 

قيل فانو من انفلة القوؿ أف نتحدث عن اؼبصطلح البالغي كفضلو، كعمق مادتو كيف ال كىو الذم ترعرع يف رحاب 

 ا كهنل من معانيها فشرؼ بذلك.البالغة كعمق مادهت
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كالباحث يف تراثنا البالغي هبد انو حافل ابؼبؤلفات البالغية القيمة اليت تستدعي االىتماـ كالدراسة كالوقوؼ  

على صباؿ ىذا الًتاث ككشف النقاب عن تلك اإلسهامات األدبية اليت خلفها أصحاهبا ؼبّا فيها من جدة كابتكار 

 كخركجا عن اؼبألوؼ.

 ".ح العلم لٌسكاكيا تلقي ادلصطلح البالغي يف كتاب مفتىنا أييت ىذا البحث الذم ككظبناه بػػػػ " كمن

 أما إشكالية حبثنا فتحددىا األسئلة التالية:

 ماذا نعٍت ابؼبصطلح البالغي ؟ -

 ما ىي مراحل تطور ىذا اؼبصطلح؟ -

؟ -  كيف كرد يف كتابو مفتاح العلـو

 ما ىي قضااي اؼبصطلح البالغي؟ -

 ما يلي خطة البحث اليت اتبعناىا: كيف

 .الفصل األكؿ: بعنواف "نشأة ادلصطلح البالغي "، فتضمن أربعة مباحث 

"، حيث تطرقنا يف ىذا اؼببحث إُف التعريف اللغوم كاالصطالحي تعريف ادلصطلح: بعنواف "ادلبحث األكؿ -

 للمصطلح.

 البالغة كمفهومها عند القدامى كاحملدثُت."، حيث درسنا فركع علم تعريفالبالغة: بعنواف "ادلبحث الثاين -

 " حيث تطرقنا يف ىذا اؼببحث إُف التعريف اللغوم ك اإلصطالحي .تعريف التلقي : بعنواف "ادلبحث الثالث -

: بعنواف نشأة اؼبصطلح البالغي ك مراحل تطوره، حيث ربدثنا عن اإلرىاسات األكُف للمصطلح ادلبحثاألخَت -

 البالغي.
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  الثاين بعنواف "الٌسكاكي ككتابو "فتضمن ثالثة مباحث :كالفصل 

"، حيث ربدثنا يف ىذا اؼببحث عن حياة السكاكي نبذة عن السكاكي كالكتاباألكؿ: بعنواف " ادلبحث -

 ".مفتاح العلـوكمذىبو كششيوخو كالتعريف بكتابو الشهَت "

 

"، حيث درسنا بعض القضااي اليت زبص الكتابقضااي ادلصطلح البالغي يف : اؼبسـو بػػػػػ "ادلبحث الثاين -

 اؼبصطلح البالغي، كتعدد اؼبصطلح الواحد أبكثر من صيغة.

" حيث عاعبنا بعض اؼبصطلحات من علم اؼبعاين ادلصطلح البالغي يف الكتاب: بعنواف "ادلبحث الثالث -

 كالبياف.

تلها الّسكاكي بُت علماء    عصره، كاف كسبب اختيارم ؽبذا اؼبوضوع ىو ميلي لعلم البالغة، كاؼبكانة الذم وب

 السكاكي يبثل قمة البالغة، كقلة الدراسات يف ىذا اؼبوضوع.

اّما عن الصعوابت اليت كاف ؽبا أتثَت يف صَتكرة البحث ىي: ضيق الوقت، الف البحث تطلب تركيز أك سبعنا 

 كاثنيا يف األخذ ابؼبعلومات . 

 كتكمن أىداؼ ىذا البحث يف:

.إحياء اؼبص -  طلح البالغي عند الّسكاكي من خالؿ كتابو مفتاح العلـو

 معرفة السكاكي كبالغة الّسكاكي كمنهجو من حيث التبويب كالتقسيم يف الكتاب. -

 كأهنيت البحث خباسبة أصبلت فيها أىم النتائج اليت توصلت إليها.

الوصفي التحليلي، كاعتمدان على كاتبعتنا خالؿ معاعبتنا للمباحث منهجا خاصا، تطلبو البحث فهو اؼبنهج 

 التحليل اؼبوضوعي للمعلومات.
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أما اغبديث عن الدراسات السابقة اليت تناكلت ىذا اؼبوضوع، فنجد أطركحة أضبد مطلوب، البالغة عند 

 السكاكي.

 غريبأمينةرفة "كيف اػبتاـ ال يسعٍت إاّل أف اضبد هللا عّز كجّل، كاف أتوجو ابلشكر كالتقدير كالعرفاف ألستاذيت اؼبش

" اليت أشرفت على مذكرة حبثي، ساعدتٍت ككجهتٍت إُف ما سدد خطام كبو اقباز ىذا البحث العلمي فلها مٍت جزيل 

 الشكر كاالمتناف.

 بػػػػػ: مستغاّف 

 حليمة ريهـو عائشة.
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I. .تعريف اؼبصطلح 
II. .تعريف البالغة 
III. .تعريف التلقي 
IV. .نشأة اؼبصطلح البالغي 

 مراحل اؼبصطلح البالغي. .1
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 دتهيد:

لقد كاف للنقاد ك البالغيُت العرب عناية ما يعدىا عناية ابؼبصطلح ك يتجلى لنا ذلك من خالؿ تلك النظرة 

اؼبتأملة للنتاجات ك النصوص ك اؼبؤلفات البالغية اؼبختلفة اليت أبدعها ىؤالء فكاف بذلك اؼبصطلح جزء من التاريخ 

ادلصطلحات خالصات العلـو رحاؽ ادلعارؼ كرحيقها ادلختـو األديب ك معلم من معاَف تراثنا اػبصب حيث كانت "

ف العلـو عاجزة عن التعبَت عن مفاىيمها أاّل عرب مصطلحاهتا ".ذلك أ.ىي أجبدية التواصل ادلعريف ك مفاتيحو األكذل

كما من عاـ إاّل كلو منظومتو اؼبصطلحية اليت يصل هبا خبااي العلـو كالنصوص.فاؼبصطلح أحد مقاييس تطور العلـو  ك 

 الفنوف ك اؼبفاتيح اليت من خالؽبا يتم دخوؿ النصوص دكف استثناء كفهم ؿبتوايهتا.

ف اؼبصطلح  لغة للعلم ك اؼبعرفة ك الفكر.حيث كاف ال يزاؿ يبثل األداة اليت يتكئ عليها العلماء كيبدك فبا سبق أ

كالباحثُت قصد التمكن من خبااي العلـو كاؼبعارؼ، حيث كاف ذا صلة دبختلف اغبقوؿ اؼبعرفية كأداة الزدىارىا كتقدـ 

 العلـو كتطورىا.

يم، يف ىذا الفصل فتمثلت ىذه اؼبصطلحات كاأليت: اؼبصطلح سنعرض يف بداية حبثنا أىم اؼبصطلحات كاؼبفاى

 ابإلضافة إُف البالغة كسأتناكؿ نشأة اؼبصطلح البالغي كمراحل تطوره، كما سأربدث عن مصطلح التلقي. 
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I. :تعريف ادلصطلح 

 لغة: .1

الصالح: نقيض صلح (: "175كرد تعريف اؼبصطلح يف اؼبعاجم العربية القديبة حيث: ذكر الفراىيدم )ت

 1".الصالح يف نفسو كمصلح يف أعمالو كأموره كالصلح تصاحل القـو بينهم

صلح:الٌصالح ضد الفساد كاإلصالح ضد اإلفساد ...كقد اصطلحوا (: "711كيقوؿ ابن منظور )ت

 2".كصاحلوا كتصاحلوا كأصلحوا مشددة الصاد قلبوا التاء كأدغموىا يف الصاد مبعٌت كاحد

أف مادة صلح تدؿ على اؼبنفعة كالشيء اغبسن على عكس الفساد، كالشيء الضار، كمن ىنا فبّا سبق قبد 

 يتجسد لنا اؼبعٌت اللغوم القائم على االتفاؽ كاجتناب الفساد.

 اصطالحا: .2

سنحاكؿ رصد كتتبع مفهـو اؼبصطلح ك البداية عند القدامى على اعتبار أف قضية اؼبصطلح قضية قديبة قدـ 

 رؼ، ككاف السبق ؽبم يف تدقيقو ك ضبط مفهومو.العلـو ك اؼبعا

ادلصطلحات ليست غاية يف ذاهتا ختتلف من علم ألخر، كىدفها تقريب يعرؼ ابن خلدكف اؼبصطلح بقولو: "

 3". العلـو من طالهبا

كنلمس من ىذا التعريف أنو بفضل اؼبصطلح مبت اللغة كفتحت أبواب التطور كتنوع الفنوف مواكبة بذلك 

 اغبياة اعبديدة فيو تكتسب العلـو ك اؼبعارؼ.متطلبات 

                                                           
 .117، د.طالعراؽ،د.ت، ص3اػبليل بن أضبد الفراىيدم، معجم العُت، تح.إبراىيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، ج1
، لساف العرب، تح.عامر أضبد حيدر.دار الكتب العلمية طابن 2  2479.ص2.ج1424.2003.لبناف.1منظور.صباؿ الدين أبو الفضل دمحم بن مكـر
 .1240ـ، ص1979، مصر، 3، دار النهضة، ط3عبد الرضبن ابن خلدكف، اؼبقدمة، تح عبد الواحد كايف، ج 3
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االصطالح عبارة عن اتفاؽ قـو على تسمية الشيء ابسم ما كما ربدث اعبرجاين عن االصطالح فيقوؿ: "

 1".ينقل عن كضعو األكؿ

العلم الذم يبحث يف العالقة بُت ادلفاىيم العلمية ك ادلصطلحات اللغوية اليت يعرب كيعرفو علي القاظبي:"

ها، كىو علم مشًتؾ بُت علـو اللغة كادلنطق كاإلعالمية كحقوؿ التخصص، كيهم ىذا العلم ادلتحفصيُت يف عن

 2".العلـو كالتقنيات كادلًتمجُت كالعاملُت يف اإلعالميات ككل من لو عالقة ابالتصاالت ادلهيمنة كالتعاكف العلمي

 ادلصطلح يف العصر احلديث: .3

يث دقة اكرب يف ربديد مفهومو إُف جانب أنبيتو يف اغبقوؿ اؼبعرفية اؼبختلفة، لقد عرؼ اؼبصطلح يف العصر اغبد

حيث أصبحت صناعة اؼبصطلح أداة ك كسيلة يف يد من يبلك تلك اؼبعرفة ك ينتجها،فأضحى كسيلة ىامة يف البناء 

عامل من عوامل التبعية ك  اغبضارم ك الرقي ؽبذه األمم، كمن جهة أخرل أصبح اؼبصطلح ابلنسبة إُف األمم اليت تستهلكو

 االكبطاط العلمي.

كلمة أك رلموعة من الكلمات من لغة كمن بُت التعريفات اليت أعطيت للمصطلح يف العصر اغبديث أنو:"

متخصصة )علمية أك تقنية....اخل(، يوجد موركاث أك مفًتضا، ك يستخدـ للتعبَت بدقة عن ادلفاىيم كليدؿ على 

 3".أشياء مادية زلددة

 أاثر ىذا التعريف ثالث قضااي أساسية متعلقة بتعريف اؼبصطلح:قد 

 
                                                           

 .55،ص1،2009ي،شركة ابن ابديس للكتاب،طالشريف اعبرجاين،التعريفات،تح نصر الدين التونس 1
 .17ص 2،1985علي القاظبي ،اؼبصطلحية مقدمة يف علم اؼبصطلح،دائرة الشؤكف الثقافية كالنشر العراؽ ،ط 2
  h.leclercq.what about the determination ofthe termانظر وبث لوكلَتؾ 3

137:p،7 in/infoterm series"tem"/، 11األسس اللغوية لعلم اؼبصطلح ، صعن:ؿبمود فهمي حجازم. 
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 :ىي أف يكوف موركاث ك ذلك الف اؼبفردة يف حياهتا سبر أبحد ىذه اؼبراحل الثالث:األكذل

 أما أف تبقى اؼبفردة ؿبافظة على اؼبعاين السابقة اليت كضعت من أجلها. -

 كأما أف يضاؼ إليها معاف جديدة ابإلضافة إُف اؼبعاين السابقة ك اليت يستدعيها السياؽ.  -

كأما أف تنقرض ىذه اؼبفردة ك سبوت ك وبل ؿبلها مفردات أخرل تتناسب مع ظركؼ اغبياة كالعصر الذم  -

 تستعمل فيو اللغة.

 : ىي أف يكوف ىذا اؼبصطلح مفًتضا، كيف ىذه اغبالة يكوف:الثانية

 ا لفظة معربة كخاضعة لقوانُت اللغة اؼبستقبلة.أم -

 أك أف يكوف لفظة مًتصبة. -

 كأما أف يكوف لفظا دخيال يستعمل يف اللغة اؼبستقبلة كما ىو دكف أم تغيَت. -

ادلصطلح لفظ،  : ىي أف يدؿ اؼبصطلح على أشياء مادية ؿبددة)علمية أك تقنية...اٍف( كيف تعريف أخر:"الثالثة

مل مفهوما معينا، ماداي أك معنواي غَت ملموس، أك ىو كلمة أك كلمات ذات داللة علمية أك كلمة أك كلمات، حت

 1."حضارية يتواضع عليها ادلشتغلوف بتلك العلـو كالفنوف كادلباحث

 ابؼبقارنة مع التعريف السابق قبد أف:

التعريف األكؿ الذم اؼبصطلح وبمل مفهوما ماداي أك معنواي غَت ملموس، كىو ىبتلف يف ىذا التعريف مع  -1

 يرل ابف اؼبصطلح يدؿ على أشياء مادية ؿبددة فقط.

 اؼبصطلح ؽبو داللة علمية كحضارية، فهو انقل للعلم كاغبضارة. -2

                                                           
ة ؾبمع اللغة العربية ،دمشق،القسماألكؿ من حبوث ندكة:اقرار منهجية مّوحدة لوضع اؼبصطلح، لاضبد شفيق اػبطيب، منهجية بناء اؼبصطلحات كتطبيقها، ؾب 1

 .503ـ، ص2000ق/3،1421، ج75اجمللد 



للسكاكي العلوم مفتاح كتاب في البالغي المصطلح تلقي  
 

 
14 

 اؼبصطلح العلمي يتواضع عليو اؼبشتغلوف ابجملاالت اؼبختلفة علمية أك فنية. -3

 ة من الكلمات.كيشًتؾ كل من التعريفيُت يف كوف اؼبصطلح عبارة عن كلمة أك ؾبموع -4

كىناؾ من يعّرؼ اؼبصطلح أك الكلمة انطالقا من الوظيفة اليت تؤديها، حيث قبد سباـ حّساف يعرؼ الكلمة 

العربية تعريفا يتصل بوظيفتها أكثر فبا يتصل بتقسيمها ،فهي ابلنسبة إليو صيغة ذات كظيفة لغوية معينة يف تركيب 

صلح الف تفرد، أك ربذؼ، أك ربشى،أك يغَت موضعها، أك تستبدؿ بغَتىا اعبملة،تقـو بدكر كحدة من كحدات اؼبعجم،كت

 .1يف السياؽ، كترجع يف مادهتا غالبا إُف أصوؿ ثالثة، كقد تلحق هبا زكائد

أما التعريف الذم اتفق حولو اؼبختصوف، فهو الذم أطلقو األكركبيوف عليو، إذ يعترب أفضل تعريف أعطي 

ة أك العبارة االصطالحية مفهـو مفرد أك عبارة مركبة استقر معناىا أك ابألخرل الكلمة االصطالحيللمصطلح،كىو"

استخدامها كحدد يف كضوح،ىو تعبَت خاص ضيق يف داللتو ادلتخصصة ككاضح إذل أقصى درجة شلكنة، كلو ما 

وحو يقابلو يف اللغات األخرل، كيرد دائما يف سياؽ النظاـ اخلاص مبصطلحات فرع زلدد فيتحقق بذلك كض

 2".الضركرم

نرل يف ىذا التعريف انو قد مت ربديد اجملاؿ اؼبفهومي ألم مصطلح كذلك بتضييق داللتو اؼبتخصصة للتمييز بُت 

كل ؾباؿ من اجملاالت اليت يستعمل فيها حسب سياؽ النظاـ اػباص هبا، إُف جانب اإلشارة إُف إف إهباد مقابل لكل 

 ىذا التحديد كاف اؼبصطلح يبكنو أف يكوف كلمة مفردة أك عبارة مركبة.  مصطلح يف اللغات األخرل ىو جزء مهم من

 

 

 

                                                           
 .266-259ىػػ، ص1407/1986ينظر: سباـ حساف، مناىج البحث يف اللغة، دار الثقافة، للنشر كالتوزيع مطبعة النجاح اعبديدة،الدار البيضاء اؼبغرب،  1
 12.11ؿبمود فهمي حجازم ، األسس اللغوية لعلم اؼبصطلح ، ص 2
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II. تعريف البالغةLaRetorique: 

تعترب البالغة أحد علـو اللغة العربية، اليت حضيت ابىتماـ الدارسُت ككبن ىنا سنعرض ألىم التعريفات اليت 

معناىا االصطالحي، تشَت إُف معناىا اللغوم كما كرد استقرت عليها علومها عند كاضعي حدكدىا، كقبل أف نتكلم عن 

 يف اؼبعاجم اللغوية القديبة.

 :لغة .أ 

ليغي بلوغا، كأبلغتو، : بػىلىغى (:"175جاء يف كتاب العُت للخليل )ت رىجيل بػىٍلغه، كقد بػىلىغى بىالىغىة كبػىلىغى الشيء يػىبػٍ

 1".أم كناية كشيء ابلغ أم:جيدإبالغا، كبلغتو تبليغا يف الرسالة كضلوىا.كيف كذا بالغ كتبليغ 

بلغ الباء كالالـ كالعُت أصل كاحد كىو الوصوؿ إذل الشيء، تقوؿ:بلغت (فقاؿ:"395كعرفها ابن فارس)ت

 2".ادلكاف، إذا كصلت إليو...

أبلغو سالمي كبلغو كبلغ الصيب، كبلغ هللا بو فهو مبلوغ (يف أساس البالغة:بلغ: " 538كقاؿ الزـبرشي)ت

 3".رجل بالغة فهو بليغ...بو...كبلغ ال

من خالؿ ىذه التعريفات قبد البالغة يف جانبها اللغوم مرتبطة ابلوصوؿ كاالنتهاء كعلى ىذا فالبالعة جاءت 

 4دبعنيُت :

 

                                                           
 421ب(.تح مهدم اؼبخزكمي كزميلو.سلسلة اؼبعاجم كالفهارس.دط.د ت..ابب)غ.ؿ.4اػبليل بن اضبد الفراىيدم .أبو عبد الرضبن.كتاب العُت.ج1
 .301ص 1979. 1399.مادةبلغ.تح عبد السالـ ىاركف.دار الفكر1ابن فارس أبو اغبسن اضبد بن زكراي.مقاييس اللغة.ج2
 .73. ص2009. 1430العصرية .صيدا بَتكت  الزـبشرم.جار هلل فخر خوارـز ؿبمود بن عمر. أساس البالغة مادة بلغ تتح.دمحم أضبد قاسم.اؼبكتبة3
 .6-5ق ،ص1982اضبد مطلوب، البحث البالغي عند العرب، دار اعباحظ ،بغداد،د.ط ، 4
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ا بػىلىغى أىشيدَّهي  : االنتهاء كالوصوؿ، كقد جاءت يف القراف الكرمي هبذا اؼبعٌت كذلك يف قوؿ هللا تعاُف:}أكذلما كىلىمَّ

ًلكى صلىًٍزم اٍلميٍحًسًنُتى ) نىاهي حيٍكمنا كىًعٍلمنا كىكىذى  .1({.٢٢آتػىيػٍ

أيكلىًئكى الًَّذينى يػىٍعلىمي اَّللَّي مىا يف قػيليوهًبًٍم  : الفصاحة كحسن القوؿ، كقبد ىذا اؼبعٌت يف قولو تعاُف: }اثنيهما

هيٍم كىًعٍظهيٍم كىقيٍل   2({.٣٦ذلىيٍم يف أىنٍػفيًسًهٍم قػىٍوال بىًليغنا )فىأىٍعًرٍض عىنػٍ

كيف األخَت يبكننا القوؿ أف البالغة تعٍت االنتهاء كالوصوؿ إُف الغاية كىنا يتقاطع معناىا اللغوم مع 

 االصطالحي، فهي يف عرؼ اللغة منتهى الشيء، كيف عرؼ الدرس البالغي انتهاء اؼبعٌت ككصولو إُف السامع.  

 اصطالحا: .ب 

تعددت تعاريف البالغة، كاختلفت من عصر ألخر، كمن ابحث ألخر، كفيما يلي تعاريف بعض البالغيُت 

 القدماء، كبعض احملدثُت .                            

 :تعاريف القدماء 

،كعرفها عبد القاىر 3"إيصاؿ ادلعٌت إذل القلب يف أحسن صورة من اللفظلقد عرفها الرماين بقولو: "

البياف ىو أتدية ادلعاين اليت تقـو ابلنفس اتمة على كجو يكوف اقرب إذل القبوؿ كادعى (بقولو:"ػى471اعبرجاين)ت

 4".إذل التأثَت كيف صورهتا كأجراس كلمها بعذكبة النطق كسهولة اللفظ كاإللقاء كاخلفة على السمع

 

                                                           
 .22يوسف، االية 1
 .63النساء، اآلية 2
 .291، ص1ق، ط1977مهدم صاٌف السامرائي، اتثَت الفكر الدديٍت يف البالغة العربية،اؼبكتب االسالمي ،دمشق   3
 .09ـ، ص1978ق، 1398عبد القاىر اعبرجاين ،أسرار البالغة،دار اؼبعارؼ، بَتكت ،د.ط،  4
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كاف البياف يف اصطالح د اؼبعاصرين: "نالحظ من قولو انو عرب عن البالغة بلفظة بياف كيف ىذا يقوؿ اح

 1."ادلتقدمُت من األئمة البالغة على فنوهنا الثالثة

ىي بلوغ ادلتكلم يف أتدية ادلعاين حدا لو اختصاص ق( فقد عرفها بقولو: "626أما السكاكي اؼبتوىف عاـ)ت

                                                   .                                                                                                                            2"بتوفية خواص الًتاكيب حقها، كإيراد أنواع التشبيو كاجملاز كالكناية على كجهها

 3ـ البليغ شرطُت كنبا:فالّسكاكي ىنا يعرفها تعريفا دقيقا حيث يوضح معاؼبها ،كمن ذلك فانو يشًتط يف الكال

 (.كىو ما ارتبط بعلم ادلعاين:كماؿ الًتكيب )أكال

 (.كىو ما ارتبط بعلم البياف: توفر خصائص ببيانية أشار إليها بذكر بعضها )اثنيا

 كالبالغة طبقا ؽبذا التعريف ال تشمل علم البديع فقط.

مع تعريفو للفصاحة ليبُت حد كل منهما يقولو: "أف الكالـ الفصيح ىو  637كعرفها ابن األثَت اؼبتوىف عاـ

الكالـ الظاىر البُت كأعٍت ابلظاىر البُت أف تكوف ألفاظو مفهومة حبيث ال وبتاج أحد يف فهمها إُف كتاب اللغة، فبينما 

احة كاإلنساف من اغبيواف، فكل إنساف حيواف كليس كل حيواف البالغة شاملة األلفاظ كاؼبعاين، كىي أخص من الفص

إنساف، كالبالغة ال تكوف إاّل يف اللفظ ك اؼبعٌت معا بشرط الًتكيب.ألف اللفظة الواحدة ال يطلق عليها اسم البالغة بينما 

فال يوجد يف  يطلق عليها اسم الفصاحة، إذ يوجد فيها الوصف اؼبتخصص ابلفصاحة كىو اغبسن أّما كصف البالغة

 اللفظة الواحدة ػبلوىا من اؼبعٌت الذم ينتظم كالما.

 
                                                           

 .16السيد اؽبامشي، جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع،اؼبكتبةالعصرية،بَتكت، صيدا،د.ط،د.ت،ص 1
،تح نعيم زرزكر،2  .415ـ، ص1983ق،1،1403دار الكتب العلمية،بَتكت، لبناف،طالّسكاكي، ابو يعقوب يوسف بن ايب بكر دمحم بن علي ، مفتاح العلـو
 .415السكاكي، اؼبرجع السابق، ص3
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ـو كيضرب ابن األثَت مثال على ما يقوؿ.قولو تعاُف :}  ًإفَّ رىبَّكيمي اَّللَّي الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاألٍرضى يف ًستًَّة أىايَّ

ًثيثنا كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى كىالنُّجيوـى ميسىخَّرىاتو ِبًىٍمرًًه أىال لىوي اخٍلىٍلقي  ُثيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش يػيٍغًشي اللٍَّيلى النػَّهىارى  يىٍطليبيوي حى

فاف كل كلمة من ىذه اآلية الكريبة دبفردىا فصيحة.ألهنا معلومة اؼبعٌت بينما  1،({٤٥كىاألٍمري تػىبىارىؾى اَّللَّي رىبُّ اٍلعىالىًمُتى )

 2اؼبعاين الفصيحة بصورهتا البالغية. "البالغة ىي يف اجتماع ىذه 

كمن خالؿ ما تقدـ من التعاريف سواء اللغوية أك االصطالحية لبلص إُف أف البالغة يف معناىا العاـ قائمة على 

أساس اللفظ ك اؼبعٌت .فأغلبها تؤكد على أف البالغة ىي إيصاؿ اؼبعٌت اؼبراد إُف قلب السامع، كذلك ال يكوف إال إذا 

 و أبسلوب صبيل كراؽ، كىذا األسلوب ال يكوف كذلك إال إذا كاف الكالـ فصيحا. عربان عن

 :تعريف احملدثُت 

كمن البالغيُت احملدثُت الّذين عرّفوا البالغة. أضبد الشايب، فقد عرفها متأثرا بتعريف البالغي الغريب )جينغ( 

 .3ى حاجة القارئ أك السامع"بقولو:"أف البالغة فن تطبيق الكالـ اؼبناسب للموضوع أك للحاجة عل

أما أمُت اػبوِف فيقوؿ معرفا البالغة:" ىي البحث عن فنية القوؿ، كإذا ما كاف الفن ىو التعبَت عن اإلحساس 

ابعبماؿ فاألدب ىو القوؿ اؼبعرب عن اإلحساس ابعبماؿ، كالبالغة ىي البحث يف كيف يعرب القوؿ عن ىذا 

عريفها: "أما اليـو فيقولوف أهنا العلم أك الفن الذم يعلمنا كيف ننشئ الكالـ .كقاؿ عّلي اعبمبالطي يف ت4اإلحساس"

اعبميل اؼبؤثر يف النفوس، أك يعلمنا كيف ننشئ القوؿ األصبل، إذا البالغة هبذا التعريف ىي اليت تتكفل بتقدمي القوانُت 

اليت يستطيع هبا األديب أف ينقل عن طريق العامة. اليت تسيطر على االتصاؿ اللغوم، كىي اليت توضح الطرؽ كاألساليب 

                                                           
 .54سورة األعراؼ، اآلية1
 .24-23، ص1987-1407، مؤسسة الكتب الثقافة، بَتكت، 1عرفاف مطرجي، اعبامع لفنوف اللغة العربية كالعركض،ط 2
 . 15،ص 1893، 1فية ،طعدانف ذريل، اللغة كالبالغة ،مؤسسة الكتب الثقا 3
 .19عدانف ذريل ، اؼبرجع السابق، ص4
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الكلمات ك اعبمل أفكاره كآراءه إُف القارئ على أحسن كجو فبكن، كالبالغة ىي اليت تقدـ لنا صبلة من القواعد اليت 

ينبغي أف تراعي يف نظم الكالـ، الذم أيخذ ابلنفوس، كاليت تسهل عملية االتصاؿ اللغوم يف صور من التعبَت 

 .1الفصيح"

 لـو البالغة:ع .2

، كىي تتمثل يف)626ت(، السكاكي )739تاتبع القزكيٍت ) ادلعاين ( أبنو تقسيمو إُف للبالغة إُف ثالثة علـو

 ( كتعريف ىذه العلـو جاء كاأليت :كالبياف كالبديع

 علم ادلعاين: .أ 

االستحساف كغَته، (أبنو "تتبع خواص تراكيب الكالـ يف اإلفادة كما يتصل هبا من 626عرّفو الّسكاكي)ت

 2ليحًتز ابلوقوؼ عليها عن اػبطأ يف تطبيق الكالـ على ما يقتضى اغباؿ ذكره".

 3ىذا التعريف يبُت لنا أمرين نبا:

كظيفة علم اؼبعاين كىي تتبع خواص الًتاكيب كىذه األخَتة ىي اليت تتحقق مطابقة الكالـ ؼبقتضى اغباؿ، 

 اػبطأ يف تطبيق الكالـ.الغرض من علم اؼبعاين كىو االحًتاز عن 

 4كعلم اؼبعاين منحصر يف شبانية أبواب كىي:

( األحواؿ متعلقات كرابعها(أحواؿ اؼبسند )كاثلثها(أحواؿ اؼبسند إليو، )كاثنيها(أحواؿ اإلسناد اػبَتم)أكذلا)

 ساكاة.(اإلهباز كاإلطناب كاؼبكاثمنها(الفصل كالوصف )كسابعها(اإلنشاء )كسادسها(القصر )كخامسهاالفعل )

                                                           
 .290، دار النهضة مصر للطبع كالنشر، الفجالة ، القاىرة، ص2علي اعبمبالطي ،األصوؿ اغبديثة لتدريس اللغة العربية ، كالًتبية الدينية ، ط1
 .161السكاكي، اؼبرجع السابق، ص2
 .352-351ـ، ص2007ىػػ/1428،القاىرة، 1مقتضى اغباؿ بُت البالغة القديبة كالنقد اغبديث، دار النصائر، طبتصرؼ، إبراىيم دمحم عبد هللا اػبوِف،  3
 .15اػبطيب القزكيٍت، اؼبرجع السابق، ص 4
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 علم البياف : .ب 

معرفة إيراد ادلعٌت الواحد يف طرؽ سلتلفة ،ابلزايدة يف كضوح الداللة عليو ق( قائال :"626عرفو الّسكاكي )

 1".كابلنقصاف ليحًتز ابلوقوؼ على ذلك عن اخلطأ يف مطابقة الكالـ لتماـ ادلراد منو

الواحد ىو اؼبعٌت الذم يعرب عنو اؼبتكلم بكالـ اتـ إذا تتبعنا قوؿ السكاكي فإننا نستنبط أف قصده من اؼبعٌت 

 مطابق ؼبا أراده منو، أما الطرؽ اؼبختلفة فَتيد هبا مباحث علم البياف كىي التشبيو كاالستعارة كالكناية .

 علم البديع: .ج 

علم يعرؼ بو كجوه حتسُت الكالـ بعد رعاية تطبيقو على مقتضى ( أبنو:" ق739عرّفو اػبطيب القزكيٍت )

 2". احلاؿ ككضوح الداللة

كقسمو إُف ضربُت األكؿ راجع إُف اؼبعٌت، كالثاين راجع إُف اللفظ كتكلم عن سبعة كأربعُت فنا من ىذين الضربُت 

. 

كيف تعريفو نالحظ أف اؼبطابقة ؼبقتضى اغباؿ، ككضوح الداللة، أتيت يف مرحلة سابقة، تتبعها مرحلة ربسُت 

 3".ع ال يكوف بديعا إال مبراعاة ما يدخل يف علم ادلعاين كالبيافكالبديالكالـ )علم البديع( " 

 إذا البالغة قائمة على ثالثة علـو كال تستقيم إال هبا، نوىي كما ذكران:علم اؼبعاين، علم البياف، علم البديع.

 

 
                                                           

 .162السكاكي ، اؼبرجع السابق، ص1
 .16اػبطيب القزكيٍت ، اؼبرجع السابق،ص 2
 .44ـ، ص1983ىػػ /1403،، 1عبد القادر حسُت ، فن البديع ، دار الشركؽ ، ط 3
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III. :تعريف التلقي 

لعل أكؿ ما يستدعي االنتباه كيستدعي كقفة: ىو ذلك اؼبصطلح اؼبستخدـ عنواان 

( أم نظرية التلقي أك نظرية االستقباؿ، فمصطلح التلقي غَت مألوؼ lathéoriedelaréceptionؽبذىالنظرية)

ابلنسبة ألداة اؼبشتغلُت حبركات النقل يف الشرؽ ك الغرب على السواد، ألف اؼبادة اللغوية دبشتقاهتا يف العربية كتصريفاهتا 

 معا:يف االقبليزية تنظم معٌت التلقي ك االستقباؿ 

 :لغة .أ 

تٌلقاه أم استقبلو، كالتلقي ىو كيقاؿ يف العربية:" 1"،فالف يتلقى فالف أم يستقبلوجاء يف لساف العرب:"

(، أم Receptive( أم تلقى، كيقاؿ )Reception، كيقاؿ يف االقبليزية )2"االستقباؿ كما حكاه األزىرم

 3( أم تلقى، استقبل، أخذ".Toreceiveمتلق أك مستقبل، كيقاؿ)

لكن التمايز يف الداللة بُت مفهـو االستقباؿ كمفهـو التّلقي.يبكن يف طبيعة االستعماؿ عند العرب كيف ؾبرل 

 األلف كالعادة لألذف العربية.

حيث قبد يف االستعماالت العربية ىو استخداـ مادة التّلقي دبشتقاهتا مضافة إُف نص سواء كاف خربا أـ حديثا 

 القراّف الكرمي. أـ شعرا كحسينا يف ىذا أف

 

 
                                                           

 .685صباؿ الدين أبو الفضل دمحم بن منظور، اؼبرجع السابق، ص 1
.دار الكتب العلمية .بَتكت 1ابب القاؼ كالالـ تح أضبد عبد الرضبن ـبيتمر.ط 07أبو منصور دمحم بن أضبد األزىرم اؽبركم.هتذيب اللغة.مج 2

 .276.ص2004
 .365ـ، ص1996اقبليزم، دار العلم اؼباليُت، بَتكت، -ركحي البعلبكي، اؼبورد، قاموس عريب 3
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اعتمد مادة التّلقي يف أنساقو التعبَتية كَف يستخدـ مادة االستقباؿ، يف أجل مواطن التلقي ألشرؼ النصوص 

ًلمىاتو فػىتىابى عىلىٍيًو ًإنَّوي ىيوى التػَّوَّابي الرًَّحيمي )يقوؿ عّز كجّل: }  ـي ًمٍن رىبًًٌو كى  1{. (٦٣فػىتػىلىقَّى آدى

 

 اصطالحا: .ب 

رلموعة من ادلبادئ كاألسس النظرية اليت شاعت يف أدلانيا يدخل ىذا اؼبصطلح ربت نظرية التلقي كىي:" 

منذ منتصف السبعينيات على يد مدرسة كونستانس هتدؼ إذل الثورة ضد البنيوية كالوصفية كإعطاء الدكر اجلوىرم 

 2".مستمر مع القارئيف العملية النقدية للقارئ، ابعتبار أف العمل األديب منشأ حوار 

لعل اجلامع الذم يوجد بُت ادلنتسبُت إليها ىو االىتماـ ادلطلق ابلقارئ كالًتكيز على دكره أهنا توجو نقدم،"

 3". الفعاؿ كذات كاعية ذلا نصيب األسد من النص كإنتاجو كتداكلو كحتديد معانيو

، كبتحديد معٌت النص كأتكيلو كالوصوؿ إُف من ىنا كاف مصطلح التلقي أك تلقي النص يستتبع االىتماـ ابلقارئ

 نتائج يكوف القارئ أك ىويتو نبا ؿبورىا.

 

 

 

 

                                                           
 ,37سورة البقرة، اآلية1
 145.ص2001، مدنية نصر . 1ظبَت سعيد حجازم.قاموس مصطلحات النقد األديب اؼبعاصر، دار األفاؽ العربية،ط2
ـ، 2005.اؼبركز الثقايف، الدار البيضاء، بَتكت، 04ألكثر من السبعُت تيار كمصطلحا نقداي معاصر ط ميجاانلركيلي.سعدالبازعي، دليل الناقد األديب، إضاءة3

 .282ص
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IV. :نشأة ادلصطلح البالغي 

لقد كصل إلينا اؼبصطلح البالغي علما يكاد يكوف غَت كاضحا، كال ؿبددا كال مستقرا يف أكُف بدايتو كذلك 

لكثرة مفاىيمو فاغبديث عن اؼبصطلح البالغي كعلم نشأ يف أحضاف البالغة اليت نشأت مثل غَتىا من العلـو األخرل 

اة العرب، كنزؿ القرآف ككاف أبلغ كتاب يف أغراضو كمعانيو خدمة للقراّف الكرمي.فلما جاء اإلسالـ ككاف أىم حدث يف حي

كأفضو يف ألفاظو كمبانيو.كاف لذلك أثر بعيد اؼبدل يف أغراض اللغة كمعانيها كألفاظها كأساليبها، لتشرب قرائح اؼبسلمُت 

وظة فال عزك إذا أك اػبطيب أك الكاتب دبحف الشاعر ملكة تتكيفركح القراّف كحفظهم كالمهم، كإعجاهبم بو، كإمبا 

 1ظهرت أغراض القرآف كمعانيو كرقة ألفاظو كأحكاـ أساليبو يف لغة اؼبسلمُت شعرا كخطاية ككتابة .

 فيها البحث كيعمقوف يدرسوهنا البالغة كبو قواي دفعا العرب القراّف هبا امتاز اليت اإلعجاز صفة دفعت "كقد

 2.اإلعجاز" ذلك فهم على تساعدىم كسيلة لتكوف

 بو هللا خصو كما إعجاز من فيو كما اعبميل البالغي مكنونو عن كالبحث التأمل إُف دفعهم الذم األخَت ىذا

 اليت ؿباسنو من ذلك غَت إُف كسالستها كعذكبتها كجزالتها الكلمة سهولة مع اللطيف كاختصارىا التأليف حسن من

 لىًئنً  قيلٍ  تعاذل:} هللا :يقوؿاؼبعجز أبسلوبو ذلكب القرّاف فجاء فيو العقوؿ ربَتت منزؿ كحي عنها.فكاف اػبلق عجز

ا مًبًٍثلً  َيىٍتيوا أىفٍ  عىلىى كىاجلًٍنُّ  اإلٍنسي  اٍجتىمىعىتً  افى  كىلىوٍ  مًبًٍثًلوً  َيىٍتيوفى  ال اٍلقيٍرآفً  ىىذى  3({،٨٨) ظىًهَتنا ًلبػىٍعضو  بػىٍعضيهيمٍ  كى

 أك الداللية سياقاهتا يف يوردكهنا ألفاظو من كينهلوف راءالشع من كثَت يرده عذاب منهال الكرمي القرآف لغة كانت حيث"

 4". يضمنوف ما مضموف مع ذبرم أخرل سياقات إُف هبا يعدلوف

                                                           
 .23، ص1969أضبد إبراىيم موسى، الصبغ البديعي يف اللغة العربية، دار الكتاب لعريب، للطباعة كالنشر، د.ط، القاىرة،1
، عماف، 1تنصيص على شواىد  التلخيص، دار الكتاب العاؼبي للنشر كالتوزيع ، جوىر القدس، طعبد الرحيم عباسي ، اؼبصطلح البالغي يف معاىد ال 2

 .23، ص2006
 .88سورة اإلسراء، اآلية 3
 81،ص3دمحم زغلوؿ سالـ، األدب يف العصر اؼبملوكي ،منشأة اؼبعارؼ،اإلسكندرية، دط، دت،ج 4
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ظاىرة كاف ؽبا األثر يف قياـ الدراسات البالغية .كصاحبها حاجة كبَتة ؼبصطلحات جديدة يف البالغة استنبطت 

كابلتاِف أخذت الفنوف كاالصطالحات البالغية تظهر كتسجل ، 1من البيئة العربية أكمن ثقافات األمم األخرل نقال

جوانب اعبماؿ يف األسلوب.كتداخلت الدراسات كامتزجت .فكانت دراسة أسلوب القراّف تعتمد عل البالغة ككانت 

 البالغة تعمد إُف الشاىد القرآين، لتستعُت  بو يف توضيح االصطالحات كتثبيتها يف الذىن.

العربية بذلك تكوف قد تطورت بتقدـ علومها كخضعت لسنة النشوء كاالرتقاء كقد اجتمعت فاؼبصطلحات 

عوامل عّدة ىيأت ؽبذا العلم االزدىار كاحتفى اؼبهتموف بو كثَتا فاؼبصطلحات البالغية أكؿ ما نشأت َف تكن كاضحة 

ذكقهم  كسليقتهم يف التمييز بُت الكالـ  اؼبعاَف دقيقة التعريفات كإمبا كانت ؾبرد مالحظات عابرة يدركها العرب حبكم

 2البليغ كبُت ما ىو أقل درجة منو.

فنشأة اؼبصطلح البالغي إذف كانت "نشأة فطرية متواضعة على شكل مالحظات متفرقة ال ذبتمع يف إطار 

منذ  فكرم ؿبدد، كعرؼ فٍت خاص، فجاءت ساجدة، كغَت مضبوطة ضبطا علميا كعلى الرغم من معرفة العرب ابلنقد

 3العصر اعباىلي إالّ أهنم َف يعرفوه كلكنهم عرفوه مفهوما كفبارسة جاءت على شكل مفاضالت شعرية.

 

كحُت تتبع اؼبصطلح البالغي يف الًتاث فانو ال نكاد نعثر فيو على أمر ذم ابؿ نستطيع من خاللو ربديد مىت 

اؿ بعد ذلك كلفًتة طويلة إذ يكاد هبمع الدارسوف ظهر ىذا اؼبصطلح كعلم ؿبدد كَف يوجد لو استخداـ صريح كما ىو اغب

الذين ربدثوا عن بداية ظهور اؼبصطلحات البالغية أف بعضها ظهر يف كتب الدراسات القرآنية مثل كتاب معاف القراّف 

ؿ م طور للقراء، كؾباز القرآف أليب عبيدة، كلكن اؼبعٌت االصطالحي البالغي َف يكد يتميز بعد ألف البالغة كانت ما تزا

 4.نشأهتا األكُف كَف تصل مرحلة التحديد كالتقسيم

 
                                                           

 .20عبد الرحيم العباسي، اؼبرجع السابق، ص 1
 .07،ص 2001در حسُت ، اؼبختصر يف التاريخ البالغة ، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع ، د.ط، القاىرة، عبد القا 2
 .32نوح اضبد عيكل ، اؼبصطلح النقدم كالبالغي عند االمدم، عماف، ص 3
 .24عبد الرحيم العباسي، اؼبرجع السابق، ص 4
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 كالبالغي النقدم للمصطلح اغبقيقي اؼبيالد شهد الذم كـباضا إرىاصا يشكالف كالثاين األكؿ القرنُت أف إال

  يف لغوم منحى هبما كبى الذم اغبقلُت ىذين يف التأليف كانطالقة

 

 فيما عنو تنفصل أخذت الذم االصطالحي اؼبعٌت على القرف ىذا يف اللغوية الداللة فطغت اؼبؤلفات بعض

 1.بعد

 

 ىي ، الثاين القرف هناية حىت كالنحاة كاللغويوف الشعر كركاة الشعراء يتداكذلا كاف اليت التعابَت أف "ذلك

 2اللغة". يف كالبالغي النقدم للمصطلح األكؿ ادلنبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .35نوح اضبد عبكل، اؼبرجع السابق، ص 1
 .10،ص1995شيخي، مصطلحات نقدية كبالغية يف كتاب البياف كالتبيُت للجاحظ ، د.ط ،الشاىد البو  2
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 مراحل تطور ادلصطلح البالغي: .1

العلـو البالغية الثالثة اليت كصلت إلينا هبذا الشكل من النضج كالتقعيد كاؼبصطلحات البالغية البد ؽبا أف إف 

تكوف قد مرت بطور من النشوء كالتطور كالبد من كجود درس بالغي عريب أخذ على عاتقو مهمة ىذا التطور كيف 

 اؼبصطلح البالغي عند القدامى؟

اذلجرم مرحلة من مراحل تطوره تتناسب ما بلغو العرب يف ىذا العهد من بلغ ادلصطلح يف القرف الثالث 

يسَت نضج ثقايف كأديب كبَت كما افرزه من مباحث كدراسات جليلة كظل التقدـ الفكرم كالنضوج األديب كالعلمي، 

 1.هبذه البحوث كالدراسات ضلو الكماؿ ادلنشود خبطوات كبَتة

البحث كالتأليف على أيدم العلماء كالنقاد كمبجيء القرف الرابع ليأخذ ادلصطلح البالغي استقاللية 

شهدت ادلصطلحات النقدية كالبالغية تطورا ملحوظا كما كنوعا، حيث ظهر عدد من النقاد الذين اثركا يف مسَتة 

 2.النقد كالبالغة العربية كابلتارل اثركا يف مسَتة ادلصطلحات كتطورىا

ا كبوضوح أكلئك الصفوة ادلختارة من العلماء الناهبُت الذين عكفوا عليو كلعل تتبع ىذه ادلراحل يكشف لن

ق الذم 288كليدا كمحلوه إذل األجياؿ إذل أف اكتمل نضجو، فمن ىؤالء العلماء كاألدابء كاألعالـ صلد أبو عبيدة 

 3.كضع كتابو رلاز كالقرآف كىو أف كانت عنايتو لغوية فقد كانت لو بعض ادللحوظات البيانية

ق رائد النقد العريب يعد من أكائل الذين لتفتوا إذل ادلصطلحات كأطلقوا 255ليأيت اجلاحظ ادلتويف سنة

العديد منها مبعاف متطورة نسبيا عن سابقيو يف كتابيو البياف كالتبيُت كاحليواف اللذاف يعٌداف غاية يف األمهية حيث 

 4.أشار اجلاحظ للمصطلح عند حديثو عن ادلتكلمُت

 

                                                           
 .28قدامة بن جعفر ،نقد الشعر،تح دمحم عبد اؼبنعم خفاجي،دار الكتب العلمية، بَتكت، د.ط، د.ت،ص. 1
 .36اضبد عبكل ،اؼبرجع السابق، ص 2
 27طباعة كالنشر كالتوزيع،  د.ط،د.ت،،صفضل حسن عباس، البالغة فنوهنا كأفناهنا، دار الفرقاف لل3
 .35ينظر: اضبد عبكل، اؼبرجع السابق، ص 4
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كيقوؿ يف ىذا اؼبقاـ كىم زبَت تلك األلفاظ لتلك اؼبعاين، كىم اشتقوا ؽبا من كالـ العرب تلك األظباء، كىم 

 1اصطلحوا على تسمية ما َف يكن لو يف لغة العرب اسم، فصاركا يف ذلك سلفا لكل خلف كقدكة لكل اتبع.

إاّل أنو َف يعٌت بتحديد  كبذلك يكوف اعباحظ قد طرح للمصطلح شكل خطوة متقدمة يف ىذا اجملاؿ

 .2اؼبفاىيم،كما انو َف يربز القيمة الفنية لكثَت منها

"لتحُت اؼبرحلة اليت اىتمت بوضع األحباث كالدراسات اليت ربمل الطابع األديب كالعلمي اليت برز يف رحاهبا عدد 

مهم بدراسة اإلعجاز القرآين ليأيت ق( الذين انصب اىتما388ق( كاػبطايب )403من النقاد كالدارسُت أمثاؿ الباقالين )

الدكر على الذين اعتنوا بدراسة األدب مثل ابن اؼبعتز،فوضع كتاب البديع كذكر فيو أنواعا فبا ينبت عليو البالغة فيما 

إُف جانب ىؤالء قبد أيب ىالؿ العسكرم اؼبتوىف  4مث جاء قدامة فزاد على ما ذكره ابن اؼبعتز من أنواع البديع"3بعد"

ق( صاحب كتاب الصناعتُت كالذم يبثل االذباه الذم يهتم ابلبياف بعامة ىذا ففي ظل بقاء القواعد البالغية 395سنة)

 5متداخلة دبسائل النقد األديب حىت القرف الرابع اؽبجرم."

 كلها جهود كاجتهادات لنقاد كعلماء ابرزين مهدت الطريق لدراسة الكثَت من اؼبصطلحات النقدية كالبالغية يف

ىذه الدراسات اليت حوت الكثَت منها كمن أىم نقاد 6القرف اػبامس اؽبجرم، الذم يعد حبق مرحلة النضج كاالزدىار"

ق(، يف  463ىذا العصر الذين كانت ؽبم جهود ابرزة يف أتصيل اؼبصطلح النقدم كالبالغي كتطوره ابن رشيق القَتكاين)

سر الفصاحة كعبد القاىر اعبرجاين يف كتابو أسرار البالغة كدالئل ق( يف كتابو 466كتابو العمدة كابن سناف اػبفاجي)

 7األعجاز ".

                                                           
 .139اعباحظ، اؼبرجع السابق، ص 1
 37اضبد عبكل، اؼبرجع السابق، ص 2
 .72فصل حسُت عباس، اؼبرجع السابق، ص 3
 .72اؼبرجع نفسو،ص 4
 .132،ص  1988، 7طبانة بدكم، البياف العريب، دار اؼبنارة، جدة،ط5
 .139اعباحظ، اؼبرجع السابق، ص 6
 .37اضبد عبكل، اؼبرجع السابق، ص  7
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(، الذم كضع نظرييت علم اؼبعاين كعلم البياف بشكل ػى471أما اغبديث عن عبد القاىر اعبرجاين اؼبتوىف عاـ )

ى يديو كقد عرض األكُف يف منظم ككاؼ، كاعبدير ابلذكر أف ىذين العلمُت َف يطرحا بشكل نظرية ؿبددة اعبوانب إال عل

:دالئل اإلعجاز كالثانية يف أسرار البالغة ككاف حبثو ؽبذين العلمُت حبثا علميا،كنظرتو فنية، بينما كاف اىتماـ من سبقو 

أببواب البالغة ألهنا أبواب ذات شاف كبَت من أبواب علم األدب، كال يعنوف فيها يشرح تعريف خفي كال بتحقيق مسالة 

ٍت بكتابيو أسرار البالغة كدالئل اإلعجاز بذلك كلو، كأملي فيهما من القواعد ما شاء هللا أف يبلي، كأحكم مضطربة، فع

بياهنا بضرب األمثلة كالشواىد ككاف هبذا أكؿ من كضع أسس الطريقة التقريرية يف تدكين ىذه اؼبسائل فصارت هبا اقرب 

 1إُف الفلسفة منها إُف األدب."

تابو:" البالغة تطور كاتريخ، انو َف يعد ىناؾ إبداع ابلبالغة بعد اعبرجاين، كإمبا كانت كيرل شوقي ضيف يف ك

 مرحلة صبع كتصنيف كتقعيد كفصل البالغة عن األدب كظبى ىذه اؼبرحلة دبرحلة اعبمود يف البالغة".

كتاب :هناية اإلهباز   ، الذم ألفػى544كمن البالغيُت الذين ظهركا يف ىذه اؼبرحلة :الفخر الرازم اؼبولود عاـ 

 يف دراية اإلعجاز.

، كقد اخطأ بعضهم فظن أف الّسكاكي ػى555كظهر السكاكي اؼبولود عاـ ) (، الذم آلف كتابو مفتاح العلـو

مؤسس البالغة بسبب التقسيم كالتبويب كالتنظيم الذم جاءت عليو علـو البالغة على يديو،فقد افرد ما يتعلق بنظم 

:علم اؼبعاين ،كافرد ما يتعلق منها بوضوح الداللة كخفائها يف علم ظباه :علم البياف كجعل الوجوه  األلفاظ يف علم ظباه

 2اليت تقصد لتحسُت الكالـ ذيال ؽبذين العلمُت ،كىي اليت خصت بعد ذلك ابسم علم البديع".

 كأبعدهتا عن غايتها.كلكن شدة التقعيد اليت برزت يف كتابو كطريقتو التقريرية جعلت البالغة أكثر صبودا، 

الحظنا من خالؿ النظر يف جهود النقاد العرب سواء القدامى منهم أك احملدثُت، أهنم نظركا إُف اؼبصطلح عامة 

كاؼبصطلح البالغي بصفة خاصة ،نظرة فبيزة ذلك أف جعلوا لو أبواب ىامة يف كتبهم األدبية أك النقدية منها كأكلوه 

                                                           
 .52عبد اؼبعتاؿ الصعيدم ، البالغة العالية ، علم اؼبعاين ، ص 1
 .52عبد اؼبعتاؿ الصعيدم ، اؼبرجع السابق، ص 2
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 على تعدد مشارهبم، منذ أف تبلور إُف أف أصبح العلم القائم بذاتو فاذبهوا إُف أتصيلو اىتمامهم كعنايتهم الشيء الكثَت

 1كاستقر مالؿبو ككضع الشركط لصياغتو كتطوره ككضع القواعد لو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .52اؼبرجع نفسو ،ص 1
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I. .نبذة عن حياة الٌسكاكي 

 من اؼبعركؼ أف السكاكي اثلث علماء البالغة يف القرف السادس اؽبجرم.

 ىذا الفصل التعرض إُف دراسة بعض اؼبصطلحات البالغية عنده. حاكلنا يف

" أما اؼببحث الثاين فيعاًف السكاكيوالكتابكتضمن ثالثة مباحث، وبمل اؼببحث األكؿ عنواف "

 ".ادلصطلح البالغي يف الكتاب مفتاح العلـو للسكاكي"، كاألخَت فقد كاف بعنواف "القضاايالبالغيةفيالكتاب"

شرة إُف اغبديث عن القضااي البالغية البد من معرفة السكاكي إذ يعد، من إعالـ البالغة العربية، قبل الولوج مبا

الذم ال يبكن االستغناء عنو عند ذكر اتريخ البالد كتطورىا كالتأليف فيها، ىذا العلم مفتقر إُف دراسة جادة عن حياتو 

تذكر عن حياتو إال الشيء اليسَت،أم دبعٌت أف اؼبصادر َف كنشأتو، حيث كادت كتب الًتاجم اليت تناكلتو ابلدراسة ال 

تقدـ لنا معلومات كافية شافية عن أسرتو، كَف يشر اؼبًتصبوف إُف تفاصيل حياتو، فلم يتبُت لنا معرفة شخصيتو معرفة دقيقة  

ما مضموف الكتاب،  كغَته من علماء البالغة، كليست معرفتنا تفاصيل حياتو يهمنا كثَتا، بل كتابو. من ىو السكاكي،

 كما ىي أىم اؼبصطلحات البالغية؟
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 امسو كنسبو: .1

ىو العالمة سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن دمحم بن علي الّسكاكي اػبوارزمي كلد يف خوارـز سنة 

شىت،كىو احد أفاضل  ، أماـ يف العربية كاؼبعاين كالبياف كاألدب كالعركض كالشعر اؼبتكلم، فقيو متفنن يف علـو1ق555

 2العصر الذين  سارت بذكرىم الركباف.

 نشأتو كطلبو للعلم: .2

احًتؼ صناعة ادلعادف حىت الثالثُت من عمره ُث خطر لو أف خيلص للعلم فتفرغ يذكر عبد العزيز عتيق انو: "

 .3"لو كاكب على دراسة الفلسفة كادلنطق كاالعتزاؿ كالفقو كأصولو كعلـو اللغة حىت أتقنها

أف صنع ادلعادف كخاصة الٌسكك كانت حرفة أسرة كمن ُث لقب ابلٌسكاكي، على كيرل شوقي ضيف "

 .4"اختالؼ بُت ادلؤرخُت

 

 

 

 

 

                                                           
 222/8صـ 10/1992ينظر الزركلي، األعالـ ، دار العلم اؼباليُت ، بَتكت ، ط1
 .1429صـ،1993، 1، ط7جايقوت اغبموم ، معجم األدابء ، تح أحساف عباس ، دار الغرب اإلسالمي ، بَتكت، 2
 .4، ص1998، 1عبد العزيز عتيق، علم اؼبعاين كالبديع كالبياف، دار األفاؽ العربية، القاىرة مصر، ط3
 .286، دت ، ص12ط/شوقي ضيف ، البالغة تطور كاتريخ ، دار اؼبعارؼ، القاىرة ، 4
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 شيوخو كتالميذه: .3

يقوؿ شهاب الّدين ابن العماد اغبنبلي : "اخذ عن شيخ اإلسالـ ؿبمود بن صاعد اغبارثي، كعن سديد الدين 

 .1ـ ـبتار بن ؿبمود الزاىدم صاحب القنية"دمحم اػبياطي، كأخذ عنو علم الكال

كزاد شوقي ضيف على قائمة شيوخو: دمحم بن عبد الكرمي الًتكستاين، كاغباسبي، ابالستقراء من إشادة الّسكاكي 

 .2ابألخَت يف مباحثو

ظباه بلقبو، كَف يذكر الّسكاكي من أساتذتو إال اغباسبي الذم نقل عنو بعض اؼبواضع، كلكنو َف يذكر اظبو كإمبا 

 ". أك غَت ذلك من العبارات .قاؿ شيخنا احلادتيفيقوؿ كلما نقل عنو : "

 آاثره: .4

" الذم سيأيت اغبديث عنو مفصال عن         قريب، مفتاحالعلـومن آاثره اليت كصلت إلينا كتابو الشهَت بػػػ "

 .3"رسالةفيعلمادلناظرةككتابو "

 :أقواؿ العلماء فيو 

 اؼبدح كالثناء على ىذا العالمة من قبيل رد اعبميل كالوىف لو، منها ما أييت:لقد أكثر العلماء 

قاؿ صاحب معجم األدابء: عالمة أماـ يف العربية كاؼبعاين كالبياف كاألدب كالعركض كالشعر، متكلم فقيو، متفنن 

 .4يف علـو شىت كىو احد أفاضل العصر، الذين سارت بذكرىم الركباف

                                                           
 .222/5، ص 1988ابن العماد اغبنبلي،شذرات الذىب يف أخبار من ذىب ، تح مصطفى عبد القادر عطا ، دار العلمية، بَتكت ، ط1

 .287ينظر ،شوقي ضيف، اؼبصدر السابق، ص2

 .222/8ينظر، الزركلي، اؼبرجع السابق ، ص3

 .284، اؼبرجع السابق، صايقوت اغبموم4
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ذك علـو سعى إليها، فحصل طرائقها، كحفرة ربت جناحو طوابقها، كاىتز الغصن البارح،  كقاؿ أيضا ابن فضل:

 .1كلزمن تقدمو يف الزماف ،لّز اعبدع القارح، فأضحى الفضل كلو ينرعنانو، كيـز الّسيف، كنصب بسنانو

العركض، كالشعر، كلو أما سراج الدين بن البلقيٍت ىو: إماـ يف النحو كالتصريف كاؼبعاين كالبياف كاالستدالؿ ك 

 2النصيب الوافر يف علم الكالـ كسائر الفنوف، كمن رأل مصنفو علم تبحره كنبلو كفضلو.

 

 كفاتو: .5

كيقاؿ أف قرب الّسكاكي على شاطئ هنر  3،ػى626ىكذا قضى السكاكي حياتو حىت كافتو اؼبنية يف خوارـز سنة 

 4تيكة.

 مذىبو كعقيدتو: .6

كاف السكاكي حنفي اؼبذىب بدليل كركد اظبو يف كتب الًتاجم اغبنفية، كما أشار إُف ذلك بعض الكتاب 

 5".كاف حنفيا إماما كبَتا ابرعافقاؿ احدىم عنو: " 

 6".ادلعتزرل األصورل، احلنفي ،الفركعكقاؿ آخر:" 

 

                                                           
 .364. ص2بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت كالنحاة، ،جالسيوطي ،  1
 .250اتريخ اإلسالـ، الذىيب، ص2
 .223/8ينظر، الزركلي، اؼبرجع السابق ، ص 3
 .52ـ، ص1964-1384، بغداد، 1أضبد مطلوب، البالغة عند السكاكي، دار النشر، مكتبة النهضة، ط4
 .122، اؼبرجع السابق، صابن العماد اغبنبلي5

 .394، اؼبراجع السابق، صالزركلي6
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أراد أف السكاكي يرل أف األظباء أما عقيدتو فقد كاف معتزليا، يقوؿ السبكي عند كالمو على األظباء: 

"، كدمحم علي تربيزم يف   الكٌت كاأللقابككرر ىذا القوؿ كثَتكف منهم عباس القمي يف كتاب " 1اصطالحية لكونو معتزليا

 2".رحيانةاألدبكتاب "

ها ىذا بعض ما يؤكد انو كاف معتزليا كيبكن االستئناس على صحة ىذا الرأم من أف بيئة خوارـز اليت نشا في

السكاكي كانت مرتعا خصبا لالعتزاؿ ككاف الكثَتكف من علماء عصره يذىبوف إُف ىذا اؼبذىب كالزـبشرم كاؼبطرزم 

 كغَتنبا.

،كالتوحيد كالعدؿ من 3"التوحيد كالعدؿ مذىبنا"،"مفتاحالعلـوكفبا يرجح ىذا الرأم كيؤيده قوؿ السكاكي يف "

 رة عامة.   أصوؿ االعتزاؿ، كاف كاف من أصوؿ اإلسالـ بصو 

 ".معتزرل األصوؿ حنفي الفركعإذا فالسكاكي حنفي اؼبذىب معتزِف العقيدة أك كما قاؿ القدماء ، "

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .269صىػ،1446، 1، ج2يف شرح تلخيص اؼبفتاح، ضمن شركح التلخيص، ط عركس األفراحهباء الدين تقٍت الدين السبكي، 1

 .56ينظر اضبد مطلوب، البالغة عند السكاكي، ص2

 .99السكاكي، اؼبرجع السابق، ص3
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 الكتاب: " مفتاح العلـو ". .7

، نرل لزاما علينا أف نوجز التأليف يف البالغة العربية بعد اإلماـ عبد القاىر  قبل الكالـ حوؿ مفتاح العلـو

 مراحل عدة:اعبرجاين يف 

 " للسكاكي كهناية اإلهباز يف دراية مفتاحالعلـومرحلة تلخيص ما اىتدل إليو القدامى، كيبثلها أفضل سبثيل "

 1اإلعجاز لفخر الدين الرازم، كغَته.

   مرحلة تلخيص مفتاح العلـو ؿ تلخيص اؼبفتاح للخطيب القزكيٍت كاؼبصباح يف تلخيص اؼبفتاح لبدر الدين ابن

 2اؼبلك كغَته.

   للقزكيٍت لػػػػ عركس األفراح لبهاء الدين السبكي كاإليضاح يف علـو البالغة "تلخيص ادلفتاحمرحلة شرح "

 .3للقزكيٍت كغَته

  ح التلخيص، كحاشية الّسيد الشريف اعبرجاين على اؼبطوؿ، كحاشية الدسوقي مرحلة تعليق اغبواشي على شرك

 4على اؼبطوؿ أيضا كغَته.

 مرحلة كضع التقارير على اغبواشي. 

" للسكاكي من كتب اؼبرحلة مفتاحالعلـوفمن ىذا التمهيد التارىبي للتأليف يف البالغة العربية يتبُت لنا أف "

 5لتأليف يف البالغة كغَته.األكُف، اليت تتابعت من بعدىا ا

                                                           
 .588، د.ط، د.ت، ص17ة، جينظر الذىيب ، سَت أعالـ النبالء، مؤسسة الرسال1

 .166-165ـ ، ص2000،  1صالح الدين الصفدم، الوايف ابلوفيات ،تح ، زكي مصطفى كغَته ، دار إحياء الًتاث الريب ، بَتكت لبناف ، ط2

 .166اؼبرجع نفسو ، ص3

 .197صىػػ، 1326، القاىرة، 1يف طبقات اللغويُت كالنحاة، ط السيوطي ، بغية الوعاة4

 .35ص، د.ت، 12، داراؼبعارؼ، القاىرة، طالبالغة تطور كاتريخ شوقي ضيف ،5
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": .أ   منهج السكاكي يف كتابو "مفتاح العلـو

يعد مفتاح العلـو للسكاكي من أعظم الكتب يف علـو اللغة العربية كقد قسمو مؤلفو إُف ثالثة أقساـ أساسية ، 

 1كمبحثُت يف خاسبة الكتاب.

 : يف علم الصرؼ.القسماألكؿ -

 : يف علم النحو.القسمالثاين -

 يف البالغة من اؼبعاين كالبياف كالفصاحة. :القسمالثالث -

 : يف علم اؼبنطق أك اغبدة كاالستدالؿ.ادلبحثاألكؿ -

 : يف علم العركض كالقوايف.ادلبحثالثاين -

" اليت تدؿ على دقة  مفتاحالعلـوكلقد كصلنا من تراثو العلمي كالبالغي تلك اؼبوسوعة العلمية اؼبسماة بػػػػ " 

 .2غي خاصةتفكَته اؼبعريف عامة كالبال

أما فيما ىبص مضموف الكتاب، فقد احتول على اجل علـو اللغة العربية من صرؼ ككبو كمعاف كبياف كمنطق 

 كعركض كقافية.

، فقد أعرب السكاكي 3"أف ادلفتاح احتول على اثٍت عشر علما أحسن فيو كل اإلحسافحىت قيل قديبا: "

لك يف كتايب ىذا، إال بعد ما ميزت البعض عن البعض التمييز كما ضمنت مجيع ذعن ىذا الًتتيب الدقيق قائال : "

                                                           
 .621ينظر، السكاكي، اؼبرجع نفسو، ص1

 .17ـ، ص2014"، ا/ دمحم يوسف، ؾبلة االعاريب، العدد االكؿ، يناير،  موفق الدين بن يعيشينظر، مقالة بعنواف "2

 .284صاؼبرجع السابق،  ايقوت اغبموم ، 3
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ادلناسب كخلصت الكالـ على حسب مقتضى ادلقاـ ىناؾ، كمهدت لكل من ذلك أصوال الئقة، كأكردت حججا 

 1".، بقدر ما احتملت من التقرير-قدس هللا أركاحهم -مناسبة، كقررت ما صادفت من أراء الٌسلف، 

ىو القسم الثالث منو، كشهرتو إمبا نبعت من ذلك القسم اػباص لعلمي اؼبعاين كالبياف،  كالذم يهمنا يف الكتاب

كلواحقهما من الفصاحة كالبالغة كاحملسنات اللفظية كاؼبعنوية، فقد عنونو بػػػ علم اؼبعاين كالبياف، كوبتوم على مقدمة 

 كفصلُت كخاسبة.

 مفصلة على النحو التاِف: 

 اؼبعاين كالبياف.: يف تعريف علم ادلقدمة

 : يف علم اؼبعاين، كوبتوم على قانونُت بعد سبهيد:الفصالألكؿ

 : قانوف اػبرب، كربتو فنوف أربعة بعد اؼبقدمة، كىي:  القانوانألكؿ

 : اإلسناد اػبربم.الفناألكؿ -

 : اعتبارات اؼبسند إليو.الفنالثاين -

 : اعتبارات اؼبسند.الفنالثالث -

 إلهباز كاإلطناب.: الفصل كالوصل كاالفنالرابع -

 : قانوف الطلب، كربتو طبسة أبواب بعد اؼبقدمة، كىي:القانوانلثاين

 : يف التمٍت.الباابألكؿ .1

 : يف االستفهاـ.الباابلثاين .2

 
                                                           

 .37ص، اؼبرجع السابق، السكاكي1
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 : يف األمر.الباابلثالث .3

 : يف النهي.الباابلرابع .4
5.

 1: يف النداء.الباابخلامس 

 : يف علم البياف، كربتو أصوؿ ثالثة بعد التمهيد، كىي: الفصاللثاين

 : يف التشبيو.األصالألكؿ -

 : يف اجملاز.األصاللثاين -

 : يف الكناية.األصاللثالث -

 كاػباسبة تضمنت تعريف البالغة كالفصاحة كلواحقهما من احملسنات اللفظية كاؼبعنوية.

دم اؼبعاين كالبياف كالغرض فيهما، كفصالف لضبط كقد أشار إُف ىذا التقسيم بقولو: "كفيو مقدمة لبياف ح

، فمن أعطى هبذه كلو شبو الصيغة النهائية، اليت عكف عليها العلماء من بعده يتدارسوهنا 2معاقدهتما كالكالـ فيهما....

ا من كيشرحوهنا مرارا، فقد استطاع أف ينفذ من خالؿ الكتاابت البالغية قبلو إُف عمل ملخص دقيق، ؼبا نثره أصحاهب

 3أراء، كمن استطاع أف يضيفو إليها من أفكار".

: .ب   القيمة العلمية دلفتاح العلـو

"، يف انو فاؽ أقرانو يف مرحلة اؼبذكورة سابقا، فكاف أفضل كتاب اخرج  مفتاحالعلـوتتجلى القيمة العلمية لػػػػػ "

علوه قبلتهم، ؼبا أبدع فيها للمعاين كالبياف للناس يف ىذه اؼبرحلة ،كخاصة القسم الثالث منو ،فتحلق حولو البالغيوف كج

                                                           
1

 .126السكاكي،المرجعالسابق،ص
2

 .616السكاكي، المرجع السابق، ص
 .19اؼبرجع نفسو، ص3
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كالبديع ، فقد صاغ كل ذلك صياغة مضبوطة ؿبكمة بقدرتو اؼبنطقية يف التعليل كالتجريد كالتعريف كالتقسيم كالتفريع 

 1كالتشعيب.....

ف كيقوؿ الباحث شوقي ضيف عن إبداعو يف اؼبفتاح كتفوقو على أقرانو كفخر الدين الرازم: "كمن اغبق أ

تلخيصو أدؽ من تلخيص الفخر الرازم، ككأنو كاف عقلو أكثر دقة كضبطا للمسائل، بل لقد كاف أبكثر تنظيما كاشد 

تقسيما مع ترتيب اؼبقدمات، كأحكاـ اؼبقاييس كصحة الرباىُت، كبذلك استقر تلخيصو حبيث قلما قبد فيو اعوجاجا أك 

 2أمتا...".

لى الصورة البالغية القديبة ، كنشر الذكؽ العريب السليم ،كلكنو َف يسع كتبُت لنا أف كتاب مفتاح العلـو حفظ ع

 إُف تطويرىا.

كقاؿ بن خلدكف عند سرده لتاريخ البالغة: "إُف أف ؿبص السكاكي زايدتو، كىذب مسائلو كرتب أبوابو، كألف  

 3كتابو اؼبسمى دبفتاح العلـو يف النحو كالتصريف كالبياف."

مفتاح العلـو اؼبؤلفات البالغية يف مرحلتو هبذا التنظيم كالتقعيد كالتبويب، حىت كاد كبكل ىذه القيم تصدر 

 ينسينا عن أقرانو يف ىذه اؼبرحلة، حيث صار نقطة انطالؽ العلماء فيما بعد يف الدرس البالغي.

II. .قضااي ادلصطلح البالغي يف الكتاب 

كثرة اؼبصطلحات البالغية قياسا على مصطلحات بقية من القضااي اؼبهمة اليت نالحظها على اؼبصطلح البالغي،  

 علـو العربية األخرل.

 ( .بياف،بديع،معاينأما التعليل لكثرتو ىو تباين توزعو على أبواب البالغة )

                                                           
 .23، ص1،1998عبد العزيز عتيق ، علم البياف ، دار اآلفاؽ العربية ، القاىرة ، ط 1
 .286صاؼبرجع السابق، شوقي ضيف ، 2
 552مي اؼبطبوعات ، بَتكت بدكف،ت،صابن  خلدكف ، مقدمة ابن خلدكف ، مؤسسة األعل 3
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 اليت زبص اؼبصطلح البالغي كىذا كاضح ففي كتاب اؼبفتاح العلـو للّسكاكي كسنقـو بدراسة بعض القضااي

 :منها

 1احد أبكثر من صيغة.تعدد اؼبصطلح الو  -

 كمن أسبابو اؼبصطلح البالغي حسب علـو البالغة ىي كاأليت:أسباب كثرة ادلصطلح البالغي:  -

 جعل أقساـ النوع الواحد مصطلحات مستقل: .أ 

كنظرا لكثرة األمثلة على ىذه الظاىرة فسأذكر ثالثة مباذج احده من مصطلحات علم اؼبعاين، كالثاين من علم 

 من علم البديع، كاكتفي يذلك، فالغرض بياف عينة كدراسة اؼبصطلحات البالغية.البياف، كالثالث 

 2عند البالغيُت ثالثة أقساـ: االبتدائي كالطليب كاإلنكارم.

 

اّما عند السكاكي فهي فنوف اػبرب تنقسم إُف أربعة فنوف، الفن األكؿ يف تفصيل اعتبارات اإلسناد اػبربم، الفن 

رات اؼبسند إليو، الفن الثالث ففي تفصيل اعتبارات اؼبسند، الفن الرابع : يف تفصيل اعتبارات الثاين :يف تفصيل اعتبا

 3الفصل كالوصل كاإلهباز كاإلطناب لتصبح مصطلحات مستقلة. 

 جعل األغراض البالغية للنوع البالغي الواحد مصطلحات مستقلة: .ب 

 

اضبد مطلوب سبعة عشر غرضا كل غرض جعل كصفا ىناؾ العديد من األغراض البالغية، كقد عدد منها الدكتور 
 لألخر، كصار مصطلحا.

 

                                                           
 . 06بتصرؼ، بن علي الصامل،قضااي اؼبصطلح البالغُت،كًتثو،كتعدده، كاشًتاكو كصباغتو، الرايض، دط،ص  1
 .93القزكيٍت ، االيضاح يف علـو البالغة، ص 2
 .180ينظر السكاكي، اؼبرجع السابق، ص 3
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ففقد تفاكت البالغيوف ذكر أغراضو فمنهم من اكتفى بستة كمنهم من  –احد أنواع اإلنشاء الطليب –كمثل ذلك األمر 
 1ذكر عشرة كأكصلها اضبد مطلوب يف معجمو إُف اثٍت كثالثُت غرضا كجعل كل غرض مصطلحا.

الّسكاكي ىذه األغراض ربت ابب قانوف الطلب، فالنوع األكؿ من الطلب: التمٍت، كالنوع الثاين االستفهاـ حيث أدرج 
كاألمر كالنهي كالنداء، كخص لكل طلب كلمات على سبيل اؼبثاؿ التمٍت: ليت كحدىا، كأما لو كىل يف إفادهتما معٌت 

 2التمٍت.

 ذكر ادلصطلح الواحد ِبكثر من صيغة: .ج 

ز على الصدر،فقد ذكره بدكم طبانة ابلصيغ التالية رد إعجاز الكالـ ، رد اإلعجاز على الصدكر، كرد مثل رد العج
 4حىت اكتفى اضبد مطلوب دبصطلح كاحد ىو رد العجز على الصدر كنبو كذلك أبنو ىو التصدير.3العجز على الصدر 

لـو للّسكاكي فنجد يف قضية مصطلح الفصل أما فيما ىبص تعدد اؼبصطلح الواحد أبكثر من صيغة يف كتاب مفتاح الع
 كالوصل.

تتعدد الصيغ: اغباؿ، القطع، العطف، التوسط، اإلبداؿ، اإلهباز، االختصار، كلو أف اختالؼ الصيغة يكوف مسوغا  
 لنشأة مصطلح جديد.

 

                                                           
 .292-268صمعجم اؼبصطلحات البالغية كتطورىا، أضبد مطلوب، 1
 .303ينظر:  السكاكي، اؼبرجع السابق، ص 2
 .298-290، ص 1بدكم طبانة ، معجم البالغة ، ط 3
 .496صأضبد مطلوب، اؼبرجع السابق، 4
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 تفريعات الٌسكاكي لعلـو البالغة

مصطلحات علم ادلعاين -1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علم ادلعاين

 فنوف لطلب فنوف اخلرب

 االستفهام-

 األمر,-

 النهي.-

 النداء.-

 االستناد اخلربم

اخلَت  الطليب
 االنكارم

 اعتبارات ادلسندالية الفصل كالوصل اعتبارات ادلسند اإلجياز كاإلطناب

 اإلجياز.-

 االختصار.-

 التمييز.-

مراتب الكالـ -
 البليغ.

 يف االستعارة. 

متى -أفراده -تركه -

ترك -تقييده -يكون فعال 

-متى يكون اسما -تقييده 

-متى يكون مذكرا 

متى يكون -تخصيصيه   

متى يكون -اسما معرفا 

-تقديمه -تأخيره -جملة 

 ترك تحصيصه.

العطف-الفصل-  

اإليدال.-القطع.-  

اإليضاح والتنين.-  

البدل.-التوسط.-  

التقرير والتأكيد.-  

.الوصل-االنقطاع-  

أصل احلاؿ.-احلاؿ.-  

الظرؼ.-  

 ضمير علما.إثباته معرفة -

اسما موصوال، اسم إشارة -

بالالم باإلضافة معرفة 

 موصوفة.

 تأكيده البدل عنه.-

تذكيره تقديمه على المسند، -

تأخيره على المسند، قصره 

 على المسند، عطفه.
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 تفريعات الٌسكاكي لعلـو البالغة

البيافمصطلحات علم -2  

 

 

 

 

البيافعلم   

 االستعارة اجملاز الكناية التشبيو

 طرفاف كجو.-

 كجو التشبيو كاحد.-

كجو التشبيو ليس -
كاحد كليس يف حكم 

 الواحد.

التصريح بوجو التشبيو -
 أحوالو.-

 بولو.ق-

 رده.-

 مراتبو.-

 اؼبصرح هبا.-

 التهكمية.-

 قرينتها.-

 اؼبصرح هبا التخيلية.-

 ابلكناية.االستعارة -

 األصلية.-

 التبعية.-

 

 اغبقيقة.-

 اجملاز.-

 ربديد اغبقيقة كاجملاز.-

 أقساـ اجملاز.-

 العقلي.-

 صور اجملاز العقلي.-

 اغبقيقة العملية.-

 

اؼبطلوب هبا نفس -
 .اؼبوصوؼ

اؼبطلوب الثاين هبا -
 نفس الصفة.

اؼبطلوب هبا زبصيص -
الصفة ابؼبوصوؼ 

 أنواعها.
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III.  عند السكاكي:ادلصطلح البالغي 

دراسة بعض اؼبصطلحات البالغية عند السكاكي من خالؿ كتابو  إُفتطرقنا يف ىذا اؼببحث 

 البالغة كمطورا لداللتها.ؼبعاين،مقعدا اكقسم اثلث للبياف ك أقساـ، ثالثة  إُف"الذم انقسم  مفتاحالعلـو"

يعد أحد األركاف األساسية اليت تكل بناء البالغة العربية  إذكالبداية ستكوف بتعريف علم اؼبعاين:"

كاف علم البياف يتتبع كركد ادلعٌت الواحد يف طرؽ سلتلفة،كذلك عن طريق االستعارة كالكناية   فإذا كعمودىا

كاف علم البديع يعتٍت   إذا،ك"1" مطابقة الكالـ لتماـ ادلراد منوكغَتىا ليحًتز ابلوقوؼ على ذلك اخلطأ يف 

،فاف علم اؼبعاين يتخذ الًتكيب 2"كجوه حتسُت الكالـ يعد رعاية تطبيقو على مقتضى احلاؿ،ككضوح الداللة

دمو كفيما تق، كنفي كاستفهاـ إثباتكما يعتز هبا من ، كتشكيلها، ؾباال لبحثو فهو يتناكؿ بنية اعبملة العربية

كحداتو ؾبتمعة من معٌت سواء كاف ذلك عن طريق التقدمي كالتأخَت،أك الفصل كالوصل،أك القصر،أك غَتىا من 

 .األساليب

اؼبتلقي،ألنو يتتبع  إُفاؼبراد  إيصاؿيتناكؿ صميم األسلوب العريب كطرقو اؼبختلفة يف  إذافعلم اؼبعاين 

كغَته ليحًتز ابلوقوفعليها عن اػبطأ يف تطبيق  االستحساف،كما يتصل هبا من اإلفادةخواص تراكيب الكالـ يف 

 3الكالـ ما يقتضي اغباؿ ذكره.

 

 

 

 

 

                                                           
 161: السكاكي، اؼبرجع السابق، صبتصرؼ1
 243ص مطبعة علي صبيح، مصر، د,ت،ؼبختصر تلخيص اؼبفتاح ، اإليضاحقزكيٍت ، لجالؿ الدين ا2
 .162السكاكي، اؼبرجع السابق، صينظر: 3
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 الفصل كالوصل: .1

 :لغة .أ 

اعبمل اللغة العربية تتواُف أحياان أخرل متناسقة ،موصوال بعضها ببعض،اترة ابلواك، كأخرل بثم كغَتىا  أف

أف يتبنوا مواطن الفصل كالوصل بُت اعبمل،كوبددكا كقد شغل ىذا األمر البالغتُت،فحاكلوا 1من حركؼ لنسق

 مواقعها كبعد أف مت ؽبم ذلك جعلوا ىذا اؼبوضوع قسما مهما من علم اؼبعاين.

معٌت الفصل ك الوصل لغة كاصطالحا فقد جاء يف الصحاح:الفصل  إُفكلعل من اؼبفيد أكال أف نتطرؽ 

فطمتو كالفاصلةاليت يف  إذامو فصاال كافتصلتهكاحد الفصوؿ،كفصل الناحية أم خرج كفصلت الرضيع عن أ

كالفصيل كلد  كإيبانو، يف اغبديث أهنا اليت فصلت بُت كفره 2(اغبديث )من أنفق نفقة فاصلة فلو يف األجر كذا

 3.ةفصل عن أمو كعقد مفصل أم جعل بُت كل لؤلؤتُت خرز  إذاالناقة 

 الشيئُت كالفصل من اعبسد،موضع كجاء يف لساف العرب ما يلي:فصل الليث الفصل بوف ما بُت

 .اؼبفصل

يقوؿ ابن سيدة، الفصل اغباجز بُت الشيئُت ،فصل بينهما ما فصال فانفصل كفصلت الشيء فانفصل 

أم قطعتو فانقطع كالفاصلة اغبرزة اليت تفصل بُت اػبريزتُت كالنظاـ كالفصل كالقضاء بُت اغبق كالباطل،كقولو عز 

أم ىذا اليـو يفصل فيو بُت احملسن كاؼبسيء كهبازم كل بعملو،كما يتفضل هللا على 4(لصى الفى  ـي وٍ ا يػى ذى ىى كجل )

 5.معبده اؼبسل

 

                                                           
 ...قد توصل اعبمل بعضها ببعض أبدكات غَت حركؼ النسق 1
 512، ص1967معجم اؼبفهرس أللفاظ اغبديث البنوم ، مطبعة بريل ، لندف ، 2
 .1791ـ، ص1790مصر،العريب ، اظباعيل بن ضباد اعبوىرم ،الصحاح ،تح اضبد عبد الغفور عطار،دار الكتاب 3
 .(21الصافات ) 4
 .521، ص1956، دار صادر ، بَتكت، 11أبو الفضل ابن منظور ،لساف العرب  5
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موصوال  إليوكصلت الشيء كصال كصلة ككصل أّما مادة )كصل( فجاء يف الصحاح، بشأهنا ما يلي،"

لساف ما :كجاء يف ال1"أم بلغ ،ككصل مبعٌت اتصل كالوصل كصل الثوب كاحلق كالتواصل ضد التصاـر

كصل كصلت الشيء كصال  كصلة  كالوصل ضد اذلجرات ابن سيدة الوصل خالؼ الفصل كصل يلي:"

ليلة من اذلر التصاذلا ابلشهر  آخرالشيء كصال كصلة كاتصل الشيء ابلشيء دل يتقطع كليلة الوصل 

 .2"األخر

 اصطالحا: .ب 

اّما الوصل فهو أف يصل  3العاطفكالفصل اصطالحا معناه :أف نفصل بُت صبلتُت كيكوف ذلك بًتؾ 

ال نشك أف ىذه اؼبعاين  إذاكال ىبفى ما بُت ىذه اؼبعاين من ترابط كصلة 4بُت صبلتُت أبحد حركؼ النسق 

 االصطالحية قد اكتسبت مدلوؽبا من خالؿ ما توحي بو تلك اؼبعاين اللغوية.

كره على ىذه اجلهات ،ككذا ترؾ العاطف كذ اّما الفصل كالوصل عند السكاكي فيعرؼ الفصل أبنو "

يف اجلمل عن البُت كالطيها، كأهنا حملك البالغة، كمنتقد البصَتة، كمضمار النظار، كمتفاضل األنظار، كمعيار 

 5."ظائو ، كمعجم جالئو كصدائوخقدر الفهم ، كمسبارغور اخلاطر، كمنجم صوابو ك 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1842، ص5اعبوىرم، الصحاح، ج 1
 .729-726، ص11ابن منظور، لساف العرب، ج 2
، ص156اعبرجاين، دالئل االعجاز، ص 3  .249، كالسكاكي، مفتاح العلـو
 .156اؼبرجع نفسو، ص4
 249رجع السابق، صينظر: السكاكي، اؼب 5
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 االستعارة: .2

للبالغة حيث ال نكاد  أساساالبياف يعترباف  ألوافنقف عند مصطلحُت بالغيُت ىامُت من  ارأتيناأفلقد 

 .كتطرؽ ؽبما إالقبد كتااب بالغيا 

 التعريف اللغوم كاالصطالحي ؽبا، فاالستعارة. إُفنتناكؿ رؤية الّسكاكي لالستعارة علينا التطرؽ  أفقبل 

 1."إايهيعَته  أفالعارية،كاستعارالشيء، كاستعاره منو طلب منو  طلبتعور كاستعار : " لغة .أ 

مدعيا دخوؿ ادلشبو يف جنس ادلشبو  األخرنذكر احد طريف التشبيو كتريدهبالطرؼ  أف: " اصطالحا .ب 

 2".للمشبو ما ختص ادلشبو بو إبثباتكبو، داال على ذلك 

ىناؾ عالقة بينهما كىي كجود طرفُت احدنبا  أفمن خالؿ التعريفُت اللغوم كاالصطالحي، يتبُت لنا 

 ما يصطلح عليو اؼبستعار لو كاؼبستعار منو.   األخرأميستعَت صفة من 

كاختلف مفهومها حسب رؤية النقاد  كالبالغية،قد كرد مصطلح االستعارة يف العديد من اؼبؤلفات النقدية 

 ؽبذا اؼبصطلح كمن بينهم نذكر:

  اجلاحظ:االستعارة يف كتاابت 

ىي تسمية الشيء " عنده: الذين ربدثوا عن االستعارة، فاالستعارة  األكائليعترب اعباحظ من النقاد 

 3."قاـ مقاموإذافابسم غَته 

 

                                                           
 .816ابن منظور، اؼبرجع السابق، ص 1
 .136صـ، 2001، ، بَتكت1معجم مصطلحات النقد العريب القدمي، مكتب لبناف، انشركف، طأضبد مطلوب،  2
 .153صـ، 1968، 3، ط1تج: عبد السالـ ىاركف، مكتبة اػباقبي، القاىرة، ج اعباحظ، البياف كالتبيُت، 3
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، كقاؿ : كلو كانوا ال 1" ىعى سٍ تى  ةِّ يى ي حى ىً فىإذىاكظباىا اعباحظ بدال عنده يف تعليقو على قولو تعاُف : "

 أكيسموف انسياهبا كانسياجها مشيا كسعيا لكاف ذلك فبا هبوز على التشبيو كالبدؿ كاف قاـ الشيء مقاـ الشيء 

 مقاـ صاحبو.

من القراف ليعرؼ هبا  آايتكرل كتاب مجعت فيو يتضح لنا عناية اعباحظ ابالستعارة ذلك يف قوؿ : " 

لكشف  إلينا.لكنهذا الكتاب َف يصلنا كلو كصل 2"ما بُت اجملاز كاحلذؼ ، كبُت الزكائد كالفصوؿ كاالستعارات 

اعباحظ َف  أفكحدد لنا آراءه البالغية،اليت كردت يف كتبو البياف كالتبيُت،كاغبيواف مع  األمثلةالستار عن كثَت من 

يف طياربديثو كمن خالؿ ربليلو  أشارإليوها، كيعد ىو الرائد يف ىذا اللوف البالغي،الذم يفرد ؽبا ابابلكنو ربدث عن

 يف مؤلفاتو . األمثلةبعض  إُف

 : الٌسكاكي كرؤيتو لالستعارة 

اللغة على جهة  أصلتعليق العبارة على غَت ما كضعت يف "  :يقوؿ الّسكاكي عن االستعارة ىي

ادلبالغة يف التشبيو كقولك : لساف احلاؿ كزماـ احلكم، كال  آلجلجعل الشيء  األكثر، كعند لإلابنةالنقل 

بوجو عقلي استعارة  أك استعارة احملسوس بوجو حسيكىي : "  أنواعها.كقد ذكر الّسكاكي3" عن احلكايةأزيد 

 لرأسا"كاشتعل : معقوؿ دلعقوؿ كاستعارة زلسوس دلعقوؿ كاستعارة معقوؿ للمحسوس ، فيذكر قولو تعاذل

 .4"شيبا" فادلستعار منو النار ، كادلستعار لو الشيب كاجلامع بينهما ىو االشتعاؿ 

جبديد يف مفهومو لالستعارة، كالفصل يعود لو يف جعل االستعارة علم قائم بذاتو، ىو  أييتفالسكاكيلم 

 أفنستطيع القوؿ ابف الّسكاكي َف يزد عما قالو السابقوف ، بل  كأخَتاعلم البياف الذم يعترب فرع من البالغة، 

النظرة اؼبنطقية نراىا تسيطر على حبثو، فهو يسوم مثال بُت عمل صاحب البياف كعمل صاحب االستبداؿ، لذا 

                                                           
 (.20سورة طو، اآلية ) 1
 .76صـ، 1931-ىػػ1356، القاىرة، 1اغبيواف، تح: عبد السالـ ىاركف، طاعباحظ،  2
 .98ص اؼبرجع السابق،السكاكي، 3
 .498اؼبرجع نفسو، ص4
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غة يسوؽ الّسكاكي حبوث االستدالؿ كالقياس كالتقسيم كاالستقراء، كالتمثيل يف مفتاحو مسواي بُت العلمُت البال

 كاؼبنطق.

 تعريف اجملاز:  .3

 :لغة .أ 

كجاكزت  كسلكو،غَته كجازه سار فيو  كأجازهجزت الطريق كجاز ادلوضع جوازا كجازيو كجاكزه، "

 1."ادلوضع جوازا ادلعٌت جزتو كاجملاز كاجملازة ادلوضع

 :اصطالحا .ب 

، كاخذ إذل أخر، كحقيقة ىي االنتقاؿ من مكاف كأشباىهمااسم للمكاف الذم جياز فيو كادلعاجوادلزاز "

 2." إلىأخرمن معٌت  األلفاظللداللة على نقل  ؿىذا ادلعٌت كاستعما

ككتابو ؾباز القراف  ىاليتامعبيد معمر بن اؼبثٌت  أبواجملاز :  إُفما يصادفنا من العلماء الذين تطرقوا  أكؿ"

عن  اإلابنةالعرب يف الكالـ كسننهم يف طرؽ  أساليبابحتذاء  القرآنيةفهم اؼبعاين  إُففيو عن كيفية التوصل  أابف

 3كصل حاضر اللغة." إُفحاجة الناس  اغبسناؼبعاين ككسائلها حُت 

 د السكاكي :ناجملاز ع 

صل اػبامس، حيث يعرؼ فسنطرؽ يف كتاب مفتاح العلـو ؼبصطلح اجملاز الذم خصص لو ال

ىو الكلمة ادلستعملة يف غَت  ما تدؿ عليو بنفسها داللة ظاىرة استعماال يف الغَت "الّسكاكياجملاز بقولو: 

 4".ما تدؿ عليها بنفسها يف ذلك النوع إرادةنوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن  إذلابلنسبة 

 كقد قسم السكاكي اجملاز قسماف لغوم: يسمى ؾبازا يف اؼبفرد، كعقلي كيسمى ؾبازا يف اعبملة .

                                                           
 .640ابن منظور، اؼبرجع السابق، ص 1
 .589اضبد مطلوب، اؼبرجع السابق، ص 2
 .17، ص1980اضبد عبد السيد الصاكم، مفهـو االستعارة ، منشاة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، د.ط،  3
 .469الّسكاكي، اؼبرجع السابق، صينظر: 4
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معٌت  إُفحكم هبا يف الكالـ، كالراجع  إُفمعٌت الكلمة، كقسم يرجع  إُفكاللغوم قسماف: قسم يرجع 

معٌت خاؿ عن  إُفالكلمة قسماف خاؿ عن الفائدة كمتضمن ؽبا كأنو ظبي االستعارة كىي ؾباز لغوم راجع 

حكم الكلمة، ؾباز  إُفلغوم راجع  الفائدة، ؾباز لغوم معنوم، مفيد حاؿ عن اؼببالغة يف التشبيو، استعارة، ؾباز

 1.عقلي سواه الكالـ يف اغبقيقة العقلية

 :أقساـ اجملاز يف رأم السكاكي 

 2سنقـو بعرض ـبطط يوضح أقساـ اجملاز:

 : كلو لغوم يف رأم السكاكي:اجملاز .أ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .471اؼبرجع نفسو، ص1
 .400اؼبرجع نفسو، ص2
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 كلو لغوم يف رأم السكاكي

 مفيد غَت مفيد

 استعارة غَت استعارة

 مكٍت عنها مصرح هبا

أمر زلقق  ختيلية حتقيقية
 "كىي"

 أمر زلقق

 قطعية قطعية احتمالية

 قطعية
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 اإلنشاءعلى  اإلنشاءسنطرؽ يف كتاب مفتاح العلـو أليب يعقوب الّسكاكي ؼبصطلحات تندرج يف ابب 

الّدالالت   إُفالطليب فقط، لكوف الطّلب تتولد عنو معاف تستفاد من السياؽ كينتقل فيو منن الّدالالت اغبقيقية 

 .اؼبتحولة عنها دبا يكسب الكالـ قيما صبالية

كىذا ما سنعكف على توضيحو من خالؿ دراستنا للمصطلحُت أك ابألخرل الغرضُت االستفهاـ كاألمر 

 عند السكاكي .

 االستفهاـ.مفهـو  .4

 التعريف اللغوم. إُفنلج  أفكؼبعرفة معناه االصطالحي البد كتعددت، لقد تنوعت مفاىيم االستفهاـ 

 :لغة .أ 

 تقوؿ من دل يؤتً "ق( فهم: 538البالغة للزـبشرم )ت أساساؼبعٌت الغوم لكلمة استفهاـ يف معجم  أف

كاليتفامهوف ، :سريع الفهمكرجل فهمه ، مهى فٍ م كيػي هي فٍ يػى  أكتيأفكقل من  اإلفهاـمن سوء  أييتى من سوء الفهم 

 .اإلهباـلالستفهاـ عندما قبد  أينلجأ، 1"االستفهاـ إذلمايقولوف، كتقوؿ :جزع من االستبهاـ فزع 

 

يء شالفهم معرفتك الق( يف مادة فهم، يف معجمو حيث يقوؿ:"711ابن منظور ) أكدىأيضاىذا ما ك 

،كتفهم كأفهمتوقلتو كعرفتو،كفهمت فالان و كفهمت الشيء:عى مى لً :عى  ةامى هى ا كفػى من هى ما كفػى هٍ ابلقلب،فهمو فػى 

 2."كفهمو تفهيما فأفهمتو يفهمو كقد استفهمٍت الشيء، أفسألو  وكاستفهامالكالـ: فهمو شيئا بعد شيء، 

 

 

 

 
                                                           

 .42، ص1998، 1، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط2الزـبشرم، أساس البالغة، تح، دمحم ابسل، ج 1
 .459ابن منظور، اؼبرجع السابق، ص 2
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 :اصطالحا .ب 

طلب فهم شيء دل يتقدـ لك علم الطلبية يف اللغة العربية كحقيقتو ىو "  األساليباالستفهاـ ىو احد 

فيو طلب  أايألصل، 1كأم"ككيف ككم  كأاينوأينكىي :اذلمزة كىل كمن كمىت  إحدأىدكاتومن  ِبداةبو، 

لو، األصليلتحصيل فائدة ؾبهولة.لدل اؼبستفهم ،كما انو قد يراد ابالستفهاـ غَت ىذا اؼبعٌت  اإلفهامواإلعالـ

 2.ةاغبالي أككيستدؿ على اؼبعٌت اؼبراد ابلقرائن القولية 

 إلىأدكاهتوأحوالوكاالستفهاـ ىو مبحث مشًتؾ بُت النحاة كالبالغيُت،فالنحاة قد درسوا االستفهاـ فتطرقوا 

 إُف، ؽبذا سنتطرؽ كإنشاءالعربية من خرب  ألساليبالبالغيوف فدرسوا االستفهاـ ضمن تقسيماهتم  أماكمعانيو، 

 مفهـو االستفهاـ عند البالغيُت.

 

 :االستفهاـ يف اصطالح البالغيُت 

جبديد يذكر كلكنهم اظهركا عناية كاىتماما  أيتوا، كَف  كأدكاتواتبع البالغيوف النحاة يف دراسة االستفهاـ 

 مصنفات النحاة يف اؼبعاين البالغية لالستفهاـ ، فال نستطيع فصل اؼبسائل النحوية عن البالغية، كاليت جاءت يف

 .كالبالغيُت

مبحث اػبرج  ػػػػاالستفهاـ كافرد لو اباب خاصا عنونو ب إلىأسلوبق(، حيث تطرؽ 226اببن قتيبة ) كنبدأ

االستفهاـ يف ثالثة كىي التقرير كالتسوية  إليهاالبالغية اليت ىبرج  األغراضال على مقتضى الظاىر ، كصبع 

 .3كالتوبيخ"

 

                                                           
 .63، ص1993، 3اضبد مصطفى اؼبراغي، علـو البالغة البياف كاؼبعاين كالبديع ، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط 1
 .258، ص1، ج1996، 1ينظر:عبد الرضبن حسن، البالغة العربية أسسها كعلومها كفنوهنا، دار القلم، دمشق، ط2
 .4، ص1963، 4الكاتب، مطبعة السعادة، مصر ، ط أدبينظر : ابن قتيبة،  3
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، كالتأخَت        االستفهاـ يف حديثو عن التقدمي  أسلوبق( فتناكؿ 471عندعبدالقاىراعبرجاين ) أما

، كيقوؿ يف ذلك: " كمن  األفعاألكاألظباءكالتوبيخ يف تقدمي  كاإلنكارالتقرير  إُفكخركج االستفهاـ   أخرلكمسائل 

ابلفعل ، كاف  فبدأت؟ أفعلتقلت :  إذاشيء يف ذلك االستفهاـ ابؽبمزة ، فاف موضع الكالـ على انك  أبُت

كاف   فبدأتباالسم،فعلت؟  أنتقلت:  كإذاتعلم كجوده  أفالشك يف الفعل نفسو، ككاف غرضك من استفهامك 

 أقلتتبنيو؟  أفالدار اليت كنت على  أبنيتكمثاؿ ذلك انك تقوؿ:  فيو،الشك يف الفاعل من ىو ككاف الًتدد 

كبوه ابلفعل الف  أكيف ىذا  تبدأمن الكتاب الذم كنت تكتبو ؟  أفرغتلو ؟ تقو  أفالشعر الذم كاف يف نفسك 

 1.والسؤاؿ عن الفعل نفسو كالشك في

االستفهاـ  إُفيقوؿ اعبرجاين بعد ذكره عبملة من اؼبعاين البالغية اليت يفيدىا االستفهاـ فقد تطرؽ 

كاف كنا نفسر االستفهاـ يف مثل ىذا  أانم كاعلنكار يقوؿ: "، كيف تفسَته لالستفهاـ الداؿ على اإلاإلنكارم

نفسو فيخجل كيرتدع كيعي ابجلواب،  إذل، فاف الذم ىو زلض ادلعٌت، انو ليتنبو السامع حىت يرجع ابإلنكار

ثبت على جتويزه  فإذااليوجد مثلو،  أمرجوز كجود  كأماألنوقد ادعى القدرة على فعل ال يقدر عليو  إماألنو

 .2"قبح على نفسو

 :االستفهاـ عند الٌسكاكي 

: ىبتلف االستفهاـ عند الّسكاكي عن ابقي أنواع الطلب كونو طلبا غبصوؿ شيء يف الذىن  االستفهاـ

يقوؿ كالفرؽ بُت الطّلب يف االستفهاـ كبُت الطّلب يف األمر كالنهي كالّنداء ، كاضح فأنك يف االستفهاـ تطلب 

 .3جق كفيما سواه تنقش يف ذىنك مث تطلب أف وبصل لو يف اػبار ماىو يف اػبارج ليحصل يف ذىنك نق لو مطاب

                                                           
 113قاىرة، مصر، د.ط، د.ت، صلاعبرجاين، دالئل االعجاز، مكتبة اػباقبي، ا 1
 119اؼبرجع نفسو، ص2
 .416-415الّسكاكي ، اؼبرجع السابق، ص3
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فاالستفهاـ عند السكاكي طلب غبصوؿ ما يف اػبارج يف الذىن، فيصدر من شاؾ أك جاىل شيئا ما 

يطلب ارتسامو يف ذىنو، موجو كبو اؼبستقبل كلذلك قّيده الّسكاكي أبف ال يكوف حاصال كقت الطّلب، كيف 

 إرادةرط ش( مع السائلعن سؤاؿ االستفهاـ على األقل يف نظر اؼبستفهم ) اإلجابة( ؤكؿادلساؼبخاطب ) إمكاف

 .1واالستفهاـ على حقيقت إجراءشركط  إبصباؿىذا األخَت االستفهاـ عن شيء يهّمو كيعنيو أمره ، كتلك ىي 

 انفكاكو من التصديق.كيكوف االستفهاـ اّما ابلتصديق كيبتنع انفكاكو كالثاين ىو التصور، كال يبتنع 

 أدكاتطلب الشيء كطلب العلم بو، كتقسم  أيضااالستفهاـ عند علماء البالغة ىو  إلىأفكلبلص 

:منها ما ىبتص بطلب حصوؿ التصور كمنها ما ىبتص حبصوؿ التصديق كمنها أنواعثالثة  إُفاالستفهاـ كتقسيمها 

، كاألمرمنها: كاالستبطاء كالتعجب، كالتنبيو، كالوعيد، بالغية، عديدة  إلىأغراض، قد زبرج  أهناما الىبتص كما 

 كالتوبيخ. كاالستبقاءالتهكم كالتحقَت ، كالتهويل 

 األمر عند السكاكي : .5

 : لغة .أ 

فأدتر أم قبل أمره، تقوؿ  كأمارااألمر نقيض النهي،أمره بو كأمره  ِبمره أمرا كرد  يف لساف العرب أف"

العرب أمرتك أف تفعل كلتفعل كِبف تفعل فمن قاؿ : أمررتك ِبف تفعل كادلعٌت كقع األمرهبذا الفعل، كاألمر 

 .2"كاحد األمور يقاؿ أمر فالف مستقيم كأموره مستقيمة، كاألمر احلادثة كاجلمع أمور

األمر عند السكاكي فعل كالمي اقبازم يتضمن طلبا للحصوؿ يف اػبارج حيث يعرفو أبنو طلب غبصوؿ 

تتضح من قوؿ الّسكاكي: لألمر حرؼ كاحد كىو الاّلـ   كأداتيوثبوت متصور كلو عّدة صيغ اظبية كفعلية كحرفية 

عٍت الـ األمر اعبازمة"،كبو: لينزؿ كانزؿ يف لغة العرب عبارة عن استعماؽبا ي كاألمراعبازمة يف قولك ليفعل)...( 

فالسكاكي يرل أف لألمر أداة كاحدة يتحقق فعلو االقبازم ىي الاّلـ اعبازمة 3ء كنزاؿ كصو على سيل االستعال

                                                           
 .99، ص1986، 1فة، للنشر كالتوزيع، الدار البيضاء، طاضبد اؼبتوكل ، دراسات يف كبو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقا 1
 .125، صاؼبرجع السابقابن منظور ، 2
 .318السكاكي ، اؼبرجع السابق، ص3
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رة  كبو: انزؿ  حيث وبوم الفعل يف طياتو قوة اقبازية مباشرة لألمر كأّما شربققو بصيغة فعل األمر اؼببا إضافةإُف

 1األفعاؿ كبو. أظباءاالظبية فمنها  صيغ األمر

 تقدمي كالتأخَت:ال .6

األساسية اليت ينبٍت عليها علم اؼبعاين، فقد كاف أكثر اؼبباحث اليت انلت  زيعّد ىذا اؼببحث من الركائ

ىو ابب كثَت الفوائد، جٌم احملاسن كاسع التصرؼ، بعيد اىتماـ علماء البالغة، قاؿ فيو عبد القاىر اعبرجاين "

لطيفة، كال تزاؿ ترل شعرا يركقك مسمعو، كيلطف لديك  إذلالغاية، اليزاؿ يفًت لك عن بديعة، كيفضي بك 

 مكاف إذلو، ُث تنظر فتجد سبب أف راقك كلطف عندؾ، أف قٌدـ فيو شيء، كحوؿ الٌلفظ عن مكاف عموق

، ألف كل تغيَت يف موقع اؼبفردات ينتج داللة جديدة يكوف ؽبا  اإلبداعية، كبواسطتو ربرر اللغة من طاقتها 2"

 أتثَتات ـبتلفة.

 :عند الٌسكاكي

 3كتقدمي متعلقات الفعل. اؼبسند،أف ىناؾ ثالثة مسارات أساسية للتقدمي كالتأخَت ىي تقدمي 

 :إليوتقيم ادلسند 

 ىي:كيكوف تقديبو العتبارات 

ألنو متضمن لالستفهاـ كقولك أيهم منطلق أك ألنو  كإمااّما ألف أصلو التقدمي كال مقتضى للعدكؿ عنو، 

 إذااػبرب ليتمكن يف ذىنو  إُفألف يف تقديبو تشويق للسامع  كإماضمَت الشأف كالقصة، كقولك ىو زيدمنطلق 

 قلت: خرب مقدمك سرين بدؿ سرين خرب مقدمك. إذاأكرده ، كما 

السامع لتسره مثل أف تقوؿ سعيد بن سعيد يف دار  إُفيصلح للتفاؤؿ، فتقدمو  إليوأك ألف اسم اؼبسند 

لتوىم  كأما قيل لك: كيف؟فتقوؿ: الزاىد يشرب كيطرب، إذافالف أك لكونو متصفا ابػبرب يكوف ىو اؼبطلوب كما 

                                                           
 .319اؼبرجع نفسو ، ص 1
 106ص، اؼبرجع السابق، عبد القار اعبرجاين 2
 186السكاكي ، اؼبرجع السابق، ص3
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ف تقديبو ينبئ عن التعظيم ، كاؼبقاـ يقتضي أل كأما الذكر أقرب، إُفأنو ال يزاؿ عن اػباطر، أك أنو يستلذ، فهو 

مع اػبرب الفعلي، كبو زيد عرؼ أصلها  إالفال يقع  إليوألنو يقيد زايدة زبصيص أما تقدمي اؼبسند  كأماذلك ، 

على اػبرب الفعلي يكوف  اؼببتدأ 1عرؼ زيد ليصبح اؼببتدأ ىو الفاعل للفعل )عرؼ( ، كعند الّسكاكي فاف تقدمي

يسند  أفيستدعي  مبتدألكونو  أانؼببتدألّسكاكي ىو رأايلتقوية اغبكم،كسبب تقوية اغبكم يف  أك ص،اّما للتخصي

نفسو ، فينعقد بينهما حكم ،سواء كاف خاليا  اؼببتدأإُفصرفو  إليويستند  أفجاء بعده ما يصلح  فإذاشيء،  إليو

 عرفت، كىو عرؼ . كأنت عرفت، أفكاف متضمنا لو،كبو   أك، كبو زيد غالمك  اؼببتدلعن ضمَت 

 اثنيا فيكتسي اغبكم قوة. إلىاؼببتدأصرفو ذلك الضمَت  لضمَته،كاف متضمنا   إذاشبعرؼ،زيد  أك

 تقدمي ادلسند:

يكوف اؼبراد زبصيصو  أكأفعمرك؟ كمن اعبواب؟ كأينيكوف متضمنا لالستفهاـ ، مثل كيف زيد؟  أف

)دينكم(  إليو( على اؼبسند  لكمتقدـ اؼبسند اعبار كاجملركر) " ،لكم دينكم كرل دينكقولو عز كجل :"  إليوابؼبسند 

))دين( ليفيد اختصاص الرسوؿ صلى هللا  إليوليفيد اختصاصهم بعبادهتم كتقدـ اعبار كاجملركر )ِف( على اؼبسند 

 . 2جاءت يف معرض الرد على الكفار اآلايتعليو كسلم بدينو ، دين اغبق ال غَته، الف 

 عل: تقدمي متعلقات الف

 كالتمييز. ألجلوكىي: اؼبفعوؿ بو، كالظرؼ، كاعبار،كاجملركر،كاغباؿ،كاؼبفعوؿ اؼبطلق، كاؼبفعوؿ معو،كاؼبفعوؿ 

 : أنواععلى ثالثة  يأيتكىو عند الّسكاكي

 ما يقـو مقامو. أكيقع بُت الفعل كما ىو فاعل لو  أف :األكؿ

 يقع بُت الفعل كمتعلقاتو من مفاعيل كظركؼ غَتىا. أف: الثاين

 يقع بُت اؼبتعلقات بعضها على بعض. أف: الثالث

 :كأنبهاتقدمي ىذه اؼبتعلقات اعبانب الدالِف  إُفالداعية  األسباابألساسيةكجعل الّسكاكي من 
                                                           

 .194ينظر: السكاكي ، اؼبرجع السابق ، ص 1
 .219السكاكي ، اؼبرجع السابق ، ص2



للسكاكي العلوم مفتاح كتاب في البالغي المصطلح تلقي  
 

 
59 

 التخصيص. -

 االىتماـ بشاف اؼبقدـ كالعناية بو. -

 .1مراعاة الفاصلة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .224السكاكي ، اؼبرجع السابق ، صبتصرؼ، 1
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 :اخلادتة

الوسيلة اؼبثلى للتعبَت  إال، كما اؼبصطلح أكجهاقصة الذكقالعريب كالفطرة العربية يف  أبسرىاإالتعد البالغة 

الكتاابت النقدية كالبالغية نشطت يف القرف الرابع اؽبجرم، ككانت زبوض قضااي كمباحث البالغة  أفعنها، كنرل 

 أكالنقد القدامى، كالّسكاكي يعد خامت اؼبدرسة الكالمية  مؤلفاتكتدِف بنظرة فاحصة كدقيقة، كىذا ما ذبلى يف 

" مفتاحالعلـوكاكي يف كتابو الشهَت "االصطالحية يف البالغة، كمن خالؿ تناكلنا للمصطلح البالغي عند السّ 

ككقوفنا على ربليل كدراسة اؼبصطلحات يف كتابو، حيث سبخض  عن ذلك ؾبموعة من النتائج كمالحظات سبثلت 

 يف:

-  ،  .األمملتوحيد الفكر، كرقي كازدىار  كأداةيعترب اؼبصطلح الوسيلة اؼبثلى للتواصل كضبط العلـو

 أمفادم فوضى اؼبصطلحات كتداخلها يف بعضها البعض، لكل علم مصطلحاتو اػباصة ،كذلك لت -

 فوضى مصطلحية.

اىتماـ النقاد القدامى كالعناية البالغة ابؼبصطلحات البالغية كسبثل ذلك يف الكم اؽبائل من اؼبؤلفات عرب  -

 قركف متفاكتة.

فنوهنا الثالثة  إُفمن قاـ هبذا كقسمها  أكؿمعاف كبياف كبديع قبل الّسكاكي، كانو  إُفالبالغة َف تقسم  أف -

. 

 أك" معانيالنحوعلم اؼبعاين على اؼبباحث اليت ظباىا عبد القاىر اعبرجاين " أطلقمن  أكؿلّسكاكيأان -

 كالكناية. أبنواعوعلم البياف على التشبيو كاجملاز  أطلقمن  أكؿ" كانو النظم"

 ابتدأتين كبذلك يبكن القوؿ ابف مدرستو البالغية بالغة السكاكي امتداد لبالغة عبد القاىر اعبرجا أف -

 بعبد القاىر مث فخر الدين الرازم كبلغت ذركهتا على يديو.

 اإلضافاتكانت لديو بعض   إالأفالّسكاكي فبا سبقوه يف مفهومو لالستعارة ، أتثر  -

 شواىد ، كىذا دليل على عنايتو ابعبانب التطبيقي. أكثرىادراسة الّسكاكي للمجاز كانت  -
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 جهودالّسكاكي يف البالغة ، قد كانت كاضحة يف التقسيم كالتبويب كيف ربديد اؼبصطلحات . -

يعد كتاب مفتاح العلـو أليب يعقوب السكاكي من أىم الكتب اؼبصنفة يف خانة الًتاث البالغي العريب  -

 بل كاللغوم أبصبلو. 
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 ادللخص 

اؼبصطلح البالغي يف كتاب مفتاح العلـو للسكاكي حيث ابتدأت تتناكؿ ىذه الدراسة موضوع تلقي 

 دبقدمة يليها فصوؿ البحث كالبداية ابلفصل األكؿ الذم يسلط الضوء على نشأة اؼبصطلح البالغي كتطوره.

أما الفصل الثاين كالذم يبثل الدراسة التطبيقية حيث ألقيت الضوء على أىم اؼبصطلحات البالغية يف 

للسكاكي كذلك من خالؿ الوقوؼ على مفهومها اللغوم كاالصطالحي كربليلها كابإلضافة إُف مفتاح العلـو 

 التعريف ابلسكاكي كالكتاب.

 كأهنيت الدراسة خباسبة كحيزة عن البحث كأىم نتائجو كاستعراض ألىم اؼبصادر كاؼبراجع.
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 قػػػائػػػمػػػة ادلصادر كادلػػػراجػػػع :

 الكرمي:القرآف  .1

 .ركاية حفص عن عاصم 

 ادلصادر: .2

 مادةبلغ.تح عبد السالـ ىاركف.دار 1ابن فارس أبو اغبسن اضبد بن زكراي.مقاييس اللغة.ج.

 .1979. 1399الفكر

  لساف العرب، تح.عامر أضبد حيدر.دار الكتب ، ابن منظور.صباؿ الدين أبو الفضل دمحم بن مكـر

 .1424.2003.لبناف.1العلمية ط

 ـ.1956، دار صادر ، بَتكت، 11ابن منظور ،لساف العرب  أبو الفضل 

 ،1790اظباعيل بن ضباد اعبوىرم ،الصحاح ،تح اضبد عبد الغفور عطار،دار الكتاب العريب ،مصر. 

 قاىرة، مصر، د.ط، د.تلاعبرجاين، دالئل االعجاز، مكتبة اػباقبي، ا. 

 ابب)غ.ؿ.ب(.تح مهدم اؼبخزكمي 4العُت.جأبو عبد الرضبن.كتاب ، اػبليل بن اضبد الفراىيدم.

 .كزميلو.سلسلة اؼبعاجم كالفهارس.دط.د ت

 3اػبليل بن أضبد الفراىيدم، معجم العُت، تح.إبراىيم السامرائي، دار الرشيد للنشر، ج ،

 .د.طالعراؽ،د.ت

 ـ1992، 10الزركلي، األعالـ ، دار العلم اؼباليُت ، بَتكت ، ط. 

 تح نعيم زرزكر،دار الكتب  الّسكاكي، ابو يعقوب يوسف، بن ايب بكر دمحم بن علي ، مفتاح العلـو

 ـ.1983ق،1،1403العلمية،بَتكت، لبناف،ط

 ،2009، ص1طالشريف اعبرجاين،التعريفات،تح نصر الدين التونسي،شركة ابن ابديس للكتاب. 

 ، ـ.1967معجم اؼبفهرس أللفاظ اغبديث البنوم ، مطبعة بريل ، لندف 



للسكاكي العلوم مفتاح كتاب في البالغي المصطلح تلقي  
 

 
64 

  ،1، ط7جايقوت اغبموم ، معجم األدابء ، تح أحساف عباس ، دار الغرب اإلسالمي ، بَتكت ،

 ـ.1993

 ادلراجع: .3

 العربية: .أ 

 القاىرة، 1إبراىيم دمحم عبد هللا اػبوِف، مقتضى اغباؿ بُت البالغة القديبة كالنقد اغبديث، دار النصائر، ط،

 .ـ2007ىػػ/1428

 د.ت.ؤسسة األعلمي اؼبطبوعات ، بَتكتابن  خلدكف ، مقدمة ابن خلدكف ، م ، 

  ،ابن العماد اغبنبلي،شذرات الذىب يف أخبار من ذىب ، تح مصطفى عبد القادر عطا ، دار العلمية

 ـ.1988، 5طبَتكت،

  ،ـ.1963، 4الكاتب، مطبعة السعادة، مصر ، ط أدبابن قتيبة 

 القاؼ كالالـ تح أضبد عبد الرضبن ابب  07أبو منصور دمحم بن أضبد األزىرم اؽبركم.هتذيب اللغة.مج

 ـ.2004.دار الكتب العلمية .بَتكت 1ـبيتمر.ط

  ،أضبد إبراىيم موسى، الصبغ البديعي يف اللغة العربية، دار الكتاب لعريب، للطباعة كالنشر، د.ط

 .1969القاىرة،

 1ع، الدار البيضاء، طاضبد اؼبتوكل ، دراسات يف كبو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة، للنشر كالتوزي ،

 ـ.1986

 ة ؾبمع اللغة العربية ،دمشق،القسم       لاضبد شفيق اػبطيب، منهجية بناء اؼبصطلحات كتطبيقها، ؾب

 .ـ2000ق/3،1421، ج75األكؿ من حبوث ندكة:اقرار منهجية مّوحدة لوضع اؼبصطلح، اجمللد 

 ،ـ.1980اإلسكندرية، د.ط،  اضبد عبد السيد الصاكم، مفهـو االستعارة ، منشاة اؼبعارؼ 
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 3اضبد مصطفى اؼبراغي، علـو البالغة البياف كاؼبعاين كالبديع ، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط ،

 ـ.1993

 ، ق1982اضبد مطلوب، البحث البالغي عند العرب، دار اعباحظ ،بغداد،د.ط. 

 ـ1964-1384بغداد،  ،1أضبد مطلوب، البالغة عند السكاكي، دار النشر، مكتبة النهضة، ط. 

  ،ـ.2001، ، بَتكت1معجم مصطلحات النقد العريب القدمي، مكتب لبناف، انشركف، طأضبد مطلوب 

 د.ت.بن علي الصامل،قضااي اؼبصطلح البالغُت،كًتثو،كتعدده، كاشًتاكو كصباغتو، الرايض، دط ، 

  ،2يف شرح تلخيص اؼبفتاح، ضمن شركح التلخيص، ط عركس األفراحهباء الدين تقٍت الدين السبكي ،

 ىػ.1446، 1ج

 ،ـ.1968، 3، ط1تج: عبد السالـ ىاركف، مكتبة اػباقبي، القاىرة، ج اعباحظ، البياف كالتبيُت 

  ،ـ.1931-ىػػ1356، القاىرة، 1اغبيواف، تح: عبد السالـ ىاركف، طاعباحظ 

 مطبعة علي صبيح، مصر، د.ت.ؼبختصر تلخيص اؼبفتاح اإليضاحقزكيٍت ، لجالؿ الدين ا ، 

 د.ط، د.ت17الذىيب ، سَت أعالـ النبالء، مؤسسة الرسالة، ج ،. 

 ـ1996اقبليزم، دار العلم اؼباليُت، بَتكت، -ركحي البعلبكي، اؼبورد، قاموس عريب. 

 أضبد قاسم.اؼبكتبة  الزـبشرم.جار هلل فخر خوارـز ؿبمود بن عمر. أساس البالغة مادة بلغ تتح.دمحم

 ـ.2009. 1430العصرية .صيدا بَتكت 

 ـ.1998، 1، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط2الزـبشرم، أساس البالغة، تح، دمحم ابسل، ج 

 مدنية نصر . 1ظبَت سعيد حجازم.قاموس مصطلحات النقد األديب اؼبعاصر، دار األفاؽ العربية،ط ،

2001. 

  البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع،اؼبكتبةالعصرية،بَتكت، صيدا،د.ط،د.تالسيد اؽبامشي، جواىر. 

 ىػػ.1326، القاىرة، 1يف طبقات اللغويُت كالنحاة، ط السيوطي ، بغية الوعاة 
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 1995لشاىد البوشيخي، مصطلحات نقدية كبالغية يف كتاب البياف كالتبيُت للجاحظ ، د.ط ،ا. 

  ت.، د12دار اؼبعارؼ، القاىرة ، ط/ البالغة تطور كاتريخ ، ضيف،شوقي. 

  صالح الدين الصفدم، الوايف ابلوفيات ،تح ، زكي مصطفى كغَته ، دار إحياء الًتاث الريب ، بَتكت

 .ـ 2000، 1لبناف ، ط

 1988، 7طبانة بدكم، البياف العريب، دار اؼبنارة، جدة،ط. 

 ـ1979، مصر، 3ر النهضة، ط، دا3عبد الرضبن ابن خلدكف، اؼبقدمة، تح عبد الواحد كايف، ج. 

 1، ج1996، 1عبد الرضبن حسن، البالغة العربية أسسها كعلومها كفنوهنا، دار القلم، دمشق، ط. 

  عبد الرحيم عباسي ، اؼبصطلح البالغي يف معاىد التنصيص على شواىد  التلخيص، دار الكتاب العاؼبي

 .2006، عماف، 1للنشر كالتوزيع ، جوىر القدس، ط

  ـ.1998، 1العزيز عتيق، علم اؼبعاين كالبديع كالبياف، دار األفاؽ العربية، القاىرة مصر، طعبد 

  ،عبد القادر حسُت ، اؼبختصر يف التاريخ البالغة ، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع ، د.ط، القاىرة

2001. 

 ـ1983ىػػ /1403، ،1عبد القادر حسُت ، فن البديع ، دار الشركؽ ، ط. 

  09ـ، ص1978ق، 1398القاىر اعبرجاين ،أسرار البالغة،دار اؼبعارؼ، بَتكت ،د.ط، عبد. 

 1893، 1عدانف ذريل، اللغة كالبالغة ،مؤسسة الكتب الثقافية ،ط. 

 1407، مؤسسة الكتب الثقافة، بَتكت، 1عرفاف مطرجي، اعبامع لفنوف اللغة العربية كالعركض،ط-

 ـ.1987

 دار النهضة مصر للطبع 2لتدريس اللغة العربية ، كالًتبية الدينية ، ط علي اعبمبالطي ،األصوؿ اغبديثة ،

 .كالنشر، الفجالة ، القاىرة

 1985 ،2علي القاظبي ،اؼبصطلحية مقدمة يف علم اؼبصطلح،دائرة الشؤكف الثقافية كالنشر العراؽ ،ط. 
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  كالتوزيع،  د.ط،د.تفضل حسن عباس، البالغة فنوهنا كأفناهنا، دار الفرقاف للطباعة كالنشر. 

 قدامة بن جعفر ،نقد الشعر،تح دمحم عبد اؼبنعم خفاجي،دار الكتب العلمية، بَتكت، د.ط، د.ت. 

 3دمحم زغلوؿ سالـ، األدب يف العصر اؼبملوكي ،منشأة اؼبعارؼ،اإلسكندرية، دط، دت،ج. 

 ق، 1977المي ،دمشق  مهدم صاٌف السامرائي، اتثَت الفكر الدديٍت يف البالغة العربية،اؼبكتب االس

 .1ط

  ميجاانلركيلي.سعدالبازعي، دليل الناقد األديب، إضاءة ألكثر من السبعُت تيار كمصطلحا نقداي معاصر

 .282ـ، ص2005.اؼبركز الثقايف، الدار البيضاء، بَتكت، 04ط

 نوح اضبد عيكل ، اؼبصطلح النقدم كالبالغي عند االمدم، عماف. 

 ث يف اللغة، دار الثقافة، للنشر كالتوزيع مطبعة النجاح اعبديدة،الدار ينظر: سباـ حساف، مناىج البح

 .ىػػ1407/1986البيضاء اؼبغرب، 

 األجنبية: .ب 

 انظر وبث لوكلَتؾh.leclercq.what about the determination ofthe term 

137p،7 in/infoterm series"tem"/ عن:ؿبمود فهمي حجازم ،األسس اللغوية لعلم

 .اؼبصطلح

 اجملالت: .4

 " ـ2014"، ا/ دمحم يوسف، ؾبلة االعاريب، العدد االكؿ، يناير،  موفق الدين بن يعيشمقالة بعنواف. 
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