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 الرحمان الرحيم بسم للاّ 



 اءــــــــــدع

 

 هم أرزقنا حبك وحب من ٌحبك الل                            

ل إال ظلكالل                           هم تحت عرشك ٌوم ال ظ 

ً  و                     رب أوزعنً أن أشكر نعمتك التً أنعمت عل

 على والدي  وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لً                  

 فً ذرٌتً، إنً تبت إلٌك وإنً من المسلمٌن                     

، رب أ رب                 كما ربٌانً صغٌرا ارحمهماغفر لً ولوالدي 

 اللهم أغفر لً مما ال ٌعلمون                              

 وال تؤاخذنً بما ٌقولون                               

 خٌرا مما ٌظنون واجعلنً                              

 

 شكرا لكم جمٌعا                                   

 أستغفر ّللا  العظٌم الذي ال إله إال هو الحً القٌوم وأتوب إلٌه.            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقـــدمــة
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من العناٌة واالهتمام، حظً درس البٌان عند البالغٌٌن العرب القدامى بكثٌر      

ظ من أهم البالغٌٌن الذٌن اهتموا بدراسته أي أنه المؤسس الحقٌقً وٌعد الجاح

لعلم البٌان خاصة والبالغة عامة، ومعالم هذا العلم وحدوده بدأت تتجلى وتتضح 

من خالل جهوده البالغٌة التً أنتجت لنا متبٌن هما: "الحٌوان" و"البٌان 

 والتبٌٌن".

 سحرا وإن من الشعر لحكما". لقوله صلى ّللاه علٌه وسلم: "إن من البٌان ل

وقد نجد جذور علم البٌان مبثوثة عند العرب منذ العصر الجاهلً، باعتبار أن     

اللة وغٌرها،  هور والوضوح واإلفصاح، وما بٌن به الشًء من الده البٌان هو الظه

ٌهن ....وانتبه: أوضحته، واستبان الشًء:  وٌقال بأن الشًء بٌانا: اتهضح فهو ب

 ظهر.

لى اختٌار موضوع بحثً هذا ولعل ما سبق كان أحد الدوافع التً حدت بً إ    

 : "مفهوم البٌان عند الجاحظ". الموسوم بـ

على مفهومات  ارتكزوهكذا، فإن ما نروم بحثه من إشكالٌات، هو أن البٌان      

ة، ومن الواضح أن ما توصل إلٌه البالغٌون القدامى مثار إعجاب وتقدٌر،  عده

عن مرجعٌات تفكٌرهم، وعن اهتمامهم بالبٌان، وكٌف تم تطور  نتساءل ٌجعلها

 ونشأته؟ وما مشكلة اللفظ والمعنى عند الجاحظ؟

تلك هً األسئلة التً حاولت جاهدة اإلجابة عنها من خالل فصول هذا البحث      

ومباحثه. ولتحقٌق هذا الهدف، اعتمدت على جملة من المصادر والمراجع، لعل 

كتاب البٌان والتبٌٌن للجاحظ، وكتاب "فً البالغة" لعبد العزٌز عتٌق. أهمها: 

 وكتاب جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع" ألحمد الهاشمً. 

صد ظاهرة ولقد اعتمدت فً سبٌل إنجاز بحثً على المنهج التارٌخً فً ر     

م البحث إلى فصلٌن عتها فقد ارتكزت على تقسٌالبٌان للجاحظ، أما الخطة التً اتب

 ٌلٌه ملحق. 

عنونته: "البٌان عند البالغٌٌن العرب القدامً" لتتبع  فقد الفصل األولأما    

  مفهوم البٌان عند دارسً البالغة القدامى مثل: الخطٌب القزوٌنً". والسبكً، 
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والسكاكً، باإلضافة إلى نشأة علم البٌان وتطوره، وكذلك مباحث البٌان عند 

ن وتحدثت فٌها عن التشبٌه، واالستعارة، والمجاز المرسل. أما الفصل البالغٌٌ

: البٌان عند الجاحظ"، فقد خصصته لمفهوم البٌان عنده إضافة ـالثانً الموسوم ب

إلى مشكلة اللفظ والمعنى عند الجاحظ تنقسم تحت نظرة الجاحظ إلى اللفظ 

رة الجاحظ شملت والمعنى، زٌادة على ذلك مفهوم البالغة، كما تناولت سٌ

، نشأته، وفاته، التعرٌف بالجاحظ، عصره، ونسبه واسمه، كنٌته ولقبه، مولده

 فصلٌن.الثم ختمت بحثً بمجموعة من النتائج هً خالصة ومؤلفاته، وشعره 

ً أثناء إنشاء هذا كما ال ٌفوتنً أن أشٌر إلى أهم الصعوبات التً واجهتن    

دون أن أحٌط قراءة بجمٌع المصادر  ضٌق الوقت الذهي حالالبحث أال وهً 

 والمراجع التً تصب فً صمٌم بحثً.

لتً أعانتنً اتً الكتب اهومع ذلك فقد اكتفٌت بمجموعة منها أعدها من أم    

حٌث تٌسرت لً الفرصة إلتمام بحثً هذا بفضل ما وجدته على إنجاز هذا العمل 

وتوجٌه وإرشاد،  عند أستاذي المشرف:  "د. سعٌد المكروم" من رحابة صدر

 الكبٌر. واالمتنانفأخصه لذلك بالشكر الجزٌل 

 أكون قد أوفٌت البحث حقه من الدراسة و التمحٌص .وأتمنى أن    

 وّللاه ولً التوفٌق..                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

:الفصل األول  
 

 البيان عند البالغيين العرب القدامى
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 اُزؼزف ػ٠ِ ُلظخ "ث٤بٕ"ك٢ اُِـخ ٝاالصطالح ٝك٢ اُوزإٓ اٌُز٣ْ.  

  اُج٤بٕ ُـخ7  أـ

اُج٤اابٕ كاا٢ اُِـااخ ٛااٞ ٓااب رجاا٤ٖ ثااٚ اُواا٢ه ٓااٖ اُدالُااخ ٝؿ٤زٛااب ٝثاابٕ اُواا٢ه ث٤بٗااب 

ٓااااٖ اُز اااابٍ  ٖٝاٌُوااااقبٝاٌُالّ ث7ٖ٤كصاااا٤خ ٝاُجاااا٤  7ارعااااخبٝاُج٤ب7ٕ اُلصاااابدخ 

 1)اُلص٤خبٝرج٤ٖ اُو٢ه ظٜزبٝاُزج7ٖ٤٤اإل٣عبح ٝاُج٤بٕ ػٖ ش٢ه ًولٚ ا٣عبدٚ

 كبُٔؼ٠٘ اُِـ١ٞ ُِج٤بٕ 7ٞٛ اٌُوق ٝاُظٜٞر ٝاإل٣عبح.

ٝهاااد ٝرمد ٓلااازمح اُج٤ااابٕ ٝٓوااازوبرٜب ًض٤ااازا كااا٢ اُوااازإٓ اٌُاااز٣ْ ٝٓاااٖ  ُاااي هُٞاااٚ 

 2)اُوزإٓبخِن اإلٗظبٕ بػِٔٚ اُج٤بٕ...."ْ رؼب7٠ُ"اُزدٖٔ ػِ  

 هللا اإلٗظبٕ ػٖ طبئز خِوٚ ٝكعِٚ ثٚ ػ٤ِْٜ. ثٚ كبُج٤بٕ ٓب ٤ٔ٣ش  

ًٝذُي  بهد ُلظخ "اُج٤بٕ"ك٢ أًضز ٖٓ دد٣ش ٗج١ٞ شز٣ق ٝٓاٖ  ُي7هُٞاٚ صا٠ِ 

هللا ػ٤ِٚ ٝط7ِْ"إ ٖٓ اُج٤ابٕ ُظاذزا ٝإ ٓاٖ اُواؼز ُذٌٔب"بٝٛ٘اب أُوصاٞم ثاؤثِؾ 

 ُلع.

 7اصطالدببٕ اُج٤ ة ـ

ػِْ اُج٤ب7ٕ ٛٞ اُؼِْ اُذ١ ٣ودرٗب ػِا٠ اُزؼج٤از ػاٖ أُؼ٘ا٠ اُٞاداد ثطازم ٓ زِلاخ   

 ك٢ ٝظٞح اُدالُخ ػ٤ِٚ.

ػ٠ِ هٞح  ثبالػزٔبمٝاٌُوق ٝاإلظٜبر "اإل٣عبح ٣ٝؼزف أدٔد اُٜبش٢ٔ اُج٤بٕ ثؤ7ٚٗ

 (.3)ٝاُودرح ػ٠ِ اإله٘بع ٝاُزؤص٤ز ك٢ اُ٘لض" اُذجخ

 
                                                             

1
 .43ـص 1997ـ1ـدار الصادرة للطباعة والنشرـ بٌروت ـ ط1ج ـابن منظورـ لسان العرب ـ

2
 . 4ـ1ـ سورة الرحمن، اآلٌة 

3
 .245ـ ص2ـأحمد الهاشمً ـجواهر البالغة ـ دار إحٌاء التراث العربً ـط
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 اٌُز7ْ٣ط ـ اُج٤بٕ ك٢ اُوزإٓ 

 ٝرمد ُلظخ "ث٤بٕ"ك٢ اُوزإٓ اٌُز٣ْ صالس ٓزاد7

ٛاذا ث٤ابٕ ُِ٘ابص ٝٛادٟ  ٝٓٞػظاخ ُِٔزوا٤ٖ  طاٞرح آٍ ػٔازإب ـ ك٢ هُٞٚ رؼب7٠ُ }

 .1835ا٣٥خ 

 ٝأُؼ٠٘ ٛ٘ب7 إٔ اُوزإٓ ك٤ٚ ث٤بٕ ا٧ٓٞر ػ٠ِ  ٤ِزٜب.

ـاا كاا٢ هُٞااٚ رؼااب7٠ُ }اُزدٔاابٕب ػِااْ اُواازإٓب خِاان اإلٗظاابٕب ػِٔااٚ اُج٤بٕ طااٞرح 

 .8ب3ب3ب1اُزدٔبٕب ا٣٥بد 

هبٍ اُش بط ك٢ رلظ٤زٙ هُٞٚ رؼب7٠ُ }خِن اإلٗظبٕب ػِٔٚ اُج٤بٕ  ه7َ٤ اإلٗظبٕ ٛ٘ب7 

ٛااٞ اُ٘جاا٢ب صاا٠ِ هللا  ػ٤ِااٚ ٝطااِْب ػِٔااٚ اُواازإٓ اُااذ١ ك٤ااٚ ث٤اابٕ ًااَ شاا٢هب ٝه٤ااَ 

 اإلٗظب7ٕ

 (.3)آمّ ػ٤ِٚ اُظالّب ٝػِٔٚ اُج٤ب7ٕ  ؼِٚ ٤ٔٓشا ػٖ  ٤ٔغ اُذ٤ٞإ ثج٤بٗٚ ٝر٤ٔشٙ" 

 .286ٝهُٞٚ رؼب7٠ُ }صْ إ ػ٤ِ٘ب ث٤بٗٚ  طٞرح اُو٤بٓخب ا٣٥خ 

هبٍ اثٖ ًض٤ز ك٢ رلظا٤ز ٛاذٙ ا٣٥اخ7 "أ١ ثؼاد دلظاٚ ٝرالٝراٚب ٗج٤٘اٚ ُايب ٝٗٞظاذٚ 

 ػ٠ِ ٓب أرمٗب ٝشزػ٘ب". ِٜٝٗٔي ٓؼ٘بٙ

 .3ٝك٢ رٝا٣خ اثٖ ػجبص ٝػط٤خ اُؼٞك7٢ "صْ إٔ ػ٤ِ٘ب ث٤بٗٚ"7 ٗج٤ٖ دالُٚ ٝدزآٚ

 

 

                                                             
1

 .138آل عمران، اآلٌة  ـسورة
2

 .19ـ سورة القٌامة، اآلٌة 
3

 .171ـ ابن كثٌر: تفسٌر ابن كثٌر، ص، 
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ِْ اُج٤ابٕ ػ٘اد اُجالؿ٤ا٤ٖ اُظابثو٤ٖ ٣ادٍ ػِا٠ ػِاْ اُجالؿاخ ًِاٚ صاْ رذاٍٞ ٝهد ًبٕ ػ 

 ٓلٜٞٓٚ ٝأصجخ ماال ػ٠ِ هظْ ٖٓ أهظبّ ػِْ اُجالؿخ اُضالصخ.

٣ٝؼٞم ربر٣خ مالُخ ٛذٙ أٌُِخ ا٠ُ اُؼصز اُؼجبط٢ كٌِٔخ اُج٤بٕ رذًزٗب ثٌزبة اُج٤بٕ 

ٓؼ٘ا٠ اُج٤ابٕ ػ٘ادٙ (ٝاُاذ١ ٣ؼاد ٓئطاض ػِاْ اُج٤ابٕ ا ا ًابٕ 322)ٝاُزج٤٤ٖ ُِجابدع 

 ٓزامكب ُج٤ٔغ أص٘بف اُدالالد ػ٠ِ أُؼب٢ٗ ٖٓ ُلع ٝؿ٤ز ُلع.

ٙ(اُاذ١ ُاْ ٣ؼاػ رؼز٣لاب اصاطالد٤ب 148ٝ به ثؼادٙ ثواز٤٤ٖٗ ٓاٖ اُاشٖٓ اُجز اب٢ٗ)

 ُِج٤بٕ ٝإ ًبٕ هد صزح ثؤٕ اُج٤بٕ ٛٞ ٓزامف ُِجالؿخ ٝاُلصبدخ ٝاُجزاػخ. 

"اُذ١ ٣ؼاااد ٓاااٖ أػ٤ااابٕ ر ااابٍ اُجالؿاااخ كااا٢ اُوااازٕ اُظااابثغب كِاااٚ صاااْ  به"اُظاااٌب٢ً

ػِٔااا٢ أُؼاااب٢ٗ ًزبة7ٓلزااابح اُؼِاااّٞب خصااال اُوظاااْ اُضبُاااش ٓ٘اااٚ اُذاااد٣ش ػاااٖ 

ٝاُج٤بٕبٝهد صابؽ مراطاخ ُٜٔاب صا٤بؿخ ٜٓ٘ج٤اخ ثذٌاْ راؤصز ثبُادرص اُلِظال٢ كٌابٕ 

 ٓؤخٞ  ثعزٝرح إٔ ٣ٌٕٞ اُزؼز٣ق اُذ١ ٣ودٓاٚ ٣٧اخ هعا٤خ  بٓؼاب ٓبٗؼاب ًٔاب ٣واٍٞ

 .(1)أَٛ االطزدالٍ

 ٝك٤ٔب ٣ؤر٢ ػزض ُجؼط اُزؼبر٣ق ػ٘د ثؼط اُجالؿ٤٤ٖ اُودا7٠ٓ 

 7اُوش ٢٘٣ٝـ اُج٤بٕ ػ٘د اُ ط٤ت 8

(ٓغ ش٢ه ٖٓ اُزـ٤٤ز ك٤اٚ ػِْ اُج٤بٕ)ًٔب ػزكٚ اُظٌب٢ً اُوش ٢٘٣ٝٝػزف اُ ط٤ت 

ػ٠ِ ػبمرٚ ك٢ رٜذ٣ت اُؼجبرادبكذًز أٗٚ ػِْ ٣ؼزف ثٚ ا٣زام أُؼ٠٘ اُٞادد ثطزم 

ٓ زِلخ ك٢ ٝظٞح اُدالُخ كِْ ٣٘ظز ك٤ٚ ا٠ُ اػزجبر أُطبثوخ ُٔوزع٠ اُذبٍ ًٔب ك٢ 

ٝظٞح ٙ ك٢ إٔ اخزالف غزم اُدالُخ ٣ٌٕٞ ك٢ ددٝم ا٘ٚ  برٌرؼز٣ق اُظٌب٢ًبُٝ

 ؼااَ ثؼعااْٜ  ٝاٗٔاابب ًٔااب  اابه كاا٢ رؼز٣ااق ثؼعااْٜ ُؼِااْ اُج٤اابٕ اُدالُااخ ٝخلبهٛاا

                                                             

 .21ص  ، دط، المرجع السابق، العاكوب ـ علً سعد الشتوي، الكافً فً البالغة علٌ عٌسىـ1
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 أُجابساد٣ٌإٞ ٓطِٞثاب أد٤بٗاب ًٔاب كا٢  دلبهٛاباالخزالف ك٢ ٝظٞح اُدالُاخ ٧ٕ 

ٝاٌُ٘ب٣بد اُده٤وخ اُز٢ ٣ بغت ثٜب خبصاخ  اُ٘ابص ٌُٝاٖ خلبهٛاب ال ٣صاخ إٔ ٣صاَ 

 ئخ7 ثؼِْ اُج٤بٕ ًٔب ك٢ هُٞٚ اُ ط٤ا٠ُ مر خ أُؼ١ٞ٘ اُذ١ ٣ذززس ػ٘ٚ 

ٖٝٓ ٣طِت ٓظب ػاٖ آٍ ١٧ رصاؼدٙ ا٧ٓاٞر اُا٠ ػالٛاب ا ا أرام ثاٚ إٔ ٣طِات ٛاذا 

 .(8)٣ِو٢ صؼٞثخ ًٔب ٣ِو٢ اُصبػد ٖٓ أطلَ ا٠ُ ػِٞ كِْ ٣ؼجز ػ٘ٚ رؼج٤زا ٝاظذب

 ٝاُج٤بٕ ًٔب رزٟ ٣٘صت ػ٠ِ اُدالُخب ٢ٛٝ ػ٘د أُ٘بغوخ أٗٞاع7   

أُطبثوخ7 ٢ٛٝ إٔ ٣دٍ اُِلع ػ٠ِ أُلّٜٞ اُذ١ ٝظغ ُٚ ك٢ اُِـخ ٖٓ ؿ٤از  أـ مالُخ

 س٣بمحب أٝ ٗوصبٕ. ك٢ٜ مالُخ ٝظؼ٤ٚ ًدالُخ ُلع "اُج٤ذ" ػ٠ِ اُج٤ذ.

ة ـدالُخ اُزع7ٖ٤ٔ ٢ٛٝ إٔ ٣ادٍ اُِلاع ػِا٠ ٓلٜاّٞ ٣زعأ٘ٚ ٓدُُٞاٚ ا٧صا٢ِ ًاؤٕ 

 ٣دٍ ُلع "اُج٤ذ" ػ٠ِ اُظوق.

ٍ ػ٠ِ ٓلّٜٞ ٣وزع٤ٚ ٓدُُٞٚ ا٧ص٢ِ ػوال أٝ ػزكابب ط ـدالُخ االُزشا7ّ ٢ٛٝ إٔ ٣د

 ًؤٕ ٣دٍ ُلع "اُذبئػ" ػ٠ِ اُظوق.

ٝمالُااخ اُزعاأٖ ٝاالُزااشاّ مالُزاابٕ ػو٤ِزاابٕ ا  ٣ؼزٔااد ك٤ٜٔااب اُااذٖٛ ػِاا٠  ِٔااخ ٓااٖ 

اُٞطبئػ ك٢ أُزٝر ٖٓ ٓدٍُٞ ا٠ُ آخزب ٝٛذا أُزٝر أٝ اُزجٞس ًض٤ز كا٢ اٌُاالّ. 

ْ اُجالؿاااخ ثدراطااااخ ٝ ٞٛاااٚ. كٜاااٞ ٣واااازـَ ُٝاااذُي اٗلااازم ػِاااْ اُج٤اااابٕ ماخاااَ ػِااا

 .1ة"أُالسٓبد ث٤ٖ أُؼب٢ٗ"

ٝطااٞف ٗذصااز اُذااد٣ش ػااٖ ٛااذا اُؼِااْ كاا٢ ٓٞظااٞػبد أٜٛٔااب7 اُزوااج٤ٚ ثؤرًبٗااٚ 

ٝأٗٞاػٚب ٝاالطزؼبرح ثجؼط أٗٞاػٜبب ٝأُجبس أُزطَ ثؼالهبرٚ أُزؼدمحب ٝأُجبس 

 اُؼو٢ِب ٝاٌُزبثخ.

                                                             
1

 .215ص المصدر السابق، ـ الخطٌب القزوٌنً، اإلٌضاح فً علوم البالغة، 
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 7.اُج٤بٕ ػ٘د اُظج3٢ٌ

إٔ ػِااْ اُج٤اابٕ أخاال ٓااٖ ػِااْ أُؼااب٢ٗ ٝإٔ ٓ٘شُزااٚ أُزًاات ٓااٖ  ٣اازٟ اُظااج٢ٌ   

ا٧ػْ أُٞ ٞم ك٢ ظٖٔ اُ لب ك٤ِشّ إٔ ٣ذًز ػِْ أُؼاب٢ٗ كا٢ ػِاْ أُلزمب ٧ٕ 

 (1)اُج٤بٕ ٤ُٝض ا٧ٓز ًذُي صْ  ًز أْٜٗ هد ٣و7ُٕٞٞ

إ ٓؼزكزٚ ٓزٞهلخ ػ٠ِ ٓؼزكخ ػِْ)اُج٤بٕ(أُؼاب٢ٗب ك٤ٌإٞ ٓازامْٛ ثاذُي إٔ ث٤ٜ٘ٔاب 

ب ٧ٕ ػِْ أُؼب٢ٗ  شه ٓاٖ ػِاْ اُج٤ابٕ ٝأ ابة ػ٘اٚ ثؼادّ رظا٤ِْ ٛاذا اُازالسّ رالسٓ

أ٣عاب ُجااٞاس إٔ ٣ؼِاْ إلٗظاابٕ دو٤وااخ اُزواجٚ ٝاٌُ٘ب٣ااخ ٝاالطاازؼبرح ٝؿ٤زٛاب ٓااٖ ػِااْ 

 اُج٤بٕ ٝال ٣ؼِْ رطج٤ن اٌُالّ ػ٠ِ ٓوزع٠ اُذبٍ. 

ًبٗاذ ُاْ  ٝٛذا ٛٞ اُذن ٧ٕ اػزجبر أُطبثوخ ُٔوزع٠ اُذبٍ ك٢ ػِاْ اُجاد٣غ ٝا ا   

روزع٢ إٔ ػِْ أُؼاب٢ٗ  اشه ٓاٖ ػِاْ اُجاد٣غ كبٜٗاب ال روزعا٢  ُاي كا٢ ػِاْ اُج٤ابٕ 

اُج٤ابٕ ٣ٞهاق ػِا٠ ػِاْ أُؼاب٢ٗ ٓاٖ ٛاذٙ اُجٜاخب كابٕ ػِاْ أُؼاب٢ٗ أ٣عب ٝا ا ًابٕ 

٣ٞهق ػ٤ِاٚ ٓاٖ  ٜاخ اشاززغ اُلصابدخ اُزا٢ ٣جذاش ػٜ٘اب ػِْ)أُؼاب٢ٗ( اُج٤ابٕ كا٢ 

ٜٓ٘ٔب ثذو٤وخ ٝٓظبئَ أخزٟ ٝثٜذا ال ٣ٌٕٞ ٖٓ اُجالؿخ اُز٢ ػٜ٘ب ػِْ أُؼب٢ٗ كٌَ 

ٝظ٤لخ ػِْ اُج٤بٕ اُجذاش كا٢ ٓ٘بطاجخ اُطازم أُ زِلاخ ثبُش٣ابمح كا٢ ٝظاٞح اُدالُاخ 

ٝثبُ٘وصاابٕ ُ طاابة اُااذ٢ً اُـجاا٢ ٝؿ٤زٛااب ٓااٖ أُوبٓاابد ٧ٗااٚ ال شااؤٕ ُااٚ ثٔزاػاابح 

 ٓوزع٠ اُذبٍ ٝاٗٔب ٝظ٤لزٚ إٔ رجذش ك٢ كظبم اُزوجٚ ك٢ هٍٞ آزة اُو٤ض7

 بـْ أخزطـد أًِـ٢ أٗبم١ ؿـْ رظؤٍ اُزثغ اُود٣ْ ثؼظؼظب          ًؤٗأُ  

 

                                                             

اإلٌضاح فً العلوم والبالغة ـ تقدٌم وشرح علً وملحم ـ دار المكتبة الهالل ـ لخطٌب القزوٌنً ، ـ ا2

 .31ص

.14ـ تطبٌقات فً علم البٌان ـ دار كلٌة األداب ـ دار المعرفة ـ صمال فوزي ـمحمد أمٌنـ أ3
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 هٍٞ ًز٤ز7 

 ذـض  ُـلـب اُ٘ـب ُٜـ٘ذ ٣ٞٓـا ا ٝغـخ           ٤جـَ ٓصــش ًــب ػـٜب ٣ـذ ُـوِـك

 ؤ٢ٗ أٗبم١ ص زح د٤ٖ أػزظذ     ٖٓ اُوظْ ُٞ رٔو٢ ثٜب اُؼصْ  ُذً  

 رٔب7ًّٝذُي ٣جذش ك٢ كظبم االطزؼبرح هٍٞ أث٢ 

 زم. ـٚ ثـ٢ أٗـذ كـب ر٣ـي ٓـل٤ـٔٚ     ثٌـْ ُٞ إٔ دِـره٤ن دٞاش٢ اُذِ  

 . اُج٤بٕ ػ٘د اُظٌب7٢ً 3

ػٖ ػِْ اُج٤بٕ ٝأهظبٓٚب أٓب رؼز٣لٚ ُؼِْ اُج٤ابٕ كواد  ٝٓب ٣ٜٔ٘ب ٛ٘ب ٛٞ ًالّ اُظٌب٢ً

ػزكٚ ثؤٗٚ"ا٣زام أُؼ٠٘ اُٞاداد ثطازم ٓ زِلاخ ثبُش٣ابمح كا٢ ٝظاٞح اُدالُاخ ػ٤ِاٚ" 

 ٝأٓب ػٖ أهظبٓٚ كود هظٔٚ  ا٠ُ روج٤ٚ ٝٓجبس ًٝ٘ب٣خ. 

كاا٢ أرثؼااخ ٓٞظااٞػبد ٛاا7٢ "غزكاابٙب ٝٝ ٜااٚب  ٔجبدش اُزوااج٣ٝٚ٤جؼااَ اُظااٌب٤ً

 .(1)ك٢ اُوزة ٝاُـزاثخ ٝاُوجٍٞ ٝاُزكط"ٝاُـزض ٓ٘ٚ ٝأدٞاُٚ 

صْ ٣ؼزف أُجبس ثؤ7ٚٗ"أٌُِخ أُظزؼِٔخ كا٢ ؿ٤ازٙ ٓاب ٛا٢ ٓٞظاٞػ٤خ ُاٚ ثابُزذو٤ن 

اطزؼٔبال ك٢ اُـ٤ز ثبُ٘ظجخ ا٠ُ ٗٞع دو٤وزٜاب ٓاغ هز٣٘اخ ٓبٗؼاخ ػاٖ ارامح ٓؼ٘بٛاب كا٢ 

  ُي اُ٘ٞع". 

 27ٖٝٓ رؼز٣ق أُجبس ٣٘زوَ ا٠ُ أهظبٓٚ ك٤وظٔٚ ا٠ُ هظ٤ٖٔ

 .ٓجبس ُـ١ٞ ك٢ أُلزمـ 8

 ٓجبس ػو٢ِ ك٢ اُجِٔخ. ـ3

                                                             

)د،  ـ عبد العزٌز عتٌق،علم البٌان فً البالغة العربٌةـ دار النهضة العربٌة للطباعة والنشرـ بٌروت ـ1

 . 31ط( ـ
2

 ـ أبو ٌعقوب السكاكً، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان.
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ع ٛذ٣ٖ اُوظ٤ٖٔ أهظبٓب أخزٟ ٝٛٔب7 أُجبس أُزطَ ٝاالطزؼبرح  .صْ ٣لز 

٣ٝوظْ االطزؼبرح ا٠ُ رصز٣ذ٤خ ٝٛا٢ ٓاب صازح ك٤اٚ ثِلاع أُواجٚ ثاٚب ٝاُا٠ ٤ٌ٘ٓاخ 

 . ًز ك٤ٚ أُوجٚب ٣ٝوظٜٔب ا٠ُ أص٤ِخ ٝرجؼ٤خ ٝ ا٠ُ ٓزشذخ أٝٓجزمح ٢ٛٝ ٓب

 7ٗوؤح ػِْ اُج٤بٕ ٝرطٞرٙة ـ 

رزرجػ "اُجالؿخ اُؼزث٤خ" ك٢ ا٧ ٛبٕ ػ٘د  ًزٛب ثؼِٜٞٓب اُضالصخ أُؼزٝكخ ُ٘اب ا٤ُاّٞ 

 7٢ٛٝ ػِْ أُؼب٢ٗب ٝػِْ اُج٤بٕب ٝػِْ اُجد٣غ.

ٝهد ٣زجبمر ا٠ُ ثؼط ا٧ ٛبٕ إٔ ٛذٙ اُؼِّٞ اُضالصخ اُجالؿ٤خ هد ٗوؤ ًَ ٝادد ٜٓ٘ب   

 ٣برٚب ٌُٖٝ اُٞاهغ ؿ٤ز  ُي.ٓظزوال ػٖ ا٥خز ثٔجبدضٚ ٝٗظز

كبُٞاهغ إٔ اُجالؿخ اُؼزث٤خ هد ٓزد ثزبر٣خ غ٣ٞاَ ٓاٖ اُزطاٞر دزا٠ اٗزٜاذ اُا٠ ٓاب 

اٗزٜذ ا٤ُٚب ًٝبٗذ ٓجبدش ػِٜٞٓب ٓ زِطب ثؼعٜب ثجؼط ٓ٘ذ ٗوؤح اٌُالّ ػٜ٘ب كا٢ 

 ًزت اُظبثو٤ٖ ا٤ُٝ٧ٖ ٖٓ ػِٔبه اُؼزث٤خب ًٝبٗٞا ٣طِوٕٞ ػ٤ِٜب "اُج٤بٕ".

ٔالدظبد اُج٤بٗبد ر٘وؤ ػ٘د اُؼزة ٓ٘ذ اُؼصز اُجب٢ِٛب صْ ٓعاذ ٝهد أخذد اُ   

ٛااذٙ أُالدظاابد ر٘ٔااٞ ثؼااد ظٜااٞر اإلطااالّ ٧طااجبة شااز٠ب ٜٓ٘ااب رذعااز اُؼاازةب 

ٝاطزوزارْٛ ك٢ أُدٕ ٝا٧هطبر أُلزٞدخب ٜٝٗعزْٜ اُؼو٤ِخب صْ اُجدٍ اُود٣د اُذ١ 

كٌابٕ غج٤ؼ٤اب ُاذُي ًِاٚ  هبّ ث٤ٖ اُلزم اُد٤٘٣خ أُ زِلخ ك٢ شئٕٝ اُؼو٤ادح ٝاُظ٤بطاخ.

إٔ رٌضز أُالدظبد اُج٤ب٤ٗخ ٝاُ٘ود٣خ رِي اُزا٢ ِٗوا٢ ثٜاب كا٢ رازا ْ ثؼاط اُواؼزاه 

 .1اُجب٤٤ِٖٛ ٝاإلطال٤٤ٖٓ ك٢ ًزبة ٓضَ ًزبة ا٧ؿب٢ٗ

                                                             
1
عبد العزٌز عتٌق، علم البٌان البدٌع والمعانً، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت، ص  ـ

212. 



اُجالؿ٤٤ٖ اُؼزة اُودا٠ٓ   اُلصَ ا٧ٍٝ                                              اُج٤بٕ ػ٘د   
 

 
11 

ٝا ا اٗزوِ٘ب ا٠ُ اُؼصز اُؼجبط٢ كبٗ٘اب ٗجاد ثبإلظابكخ اُا٠ ٗٔاٞ أُالدظابد اُجالؿ٤اخ 

ٓذبٝالد أ٤ُٝخ ُزد٣ٖٝ ٛذٙ أُالدظبد ٝرظج٤ِٜبب ًٔب ٛٞ اُوؤٕ ك٢ ًزت اُجبدعب 

 ٝهد أمٟ ا٠ُ ٛذٙ اُ٘وِخ اُجد٣دح ػٞآَ ٜٓ٘ب7ٝث بصخ ًزبة "اُج٤بٕ ٝاُزج٤٤ٖ" 

ح اُؼجبطا٤خ ٝرها٢ اُذ٤ابح اُؼو٤ِاخ ك٤ٜاب. ٜٝٓ٘اب ـ رطٞر اُواؼز ٝاُ٘ضاز ثزاؤص٤ز اُذعابر

ظٜاٞر غابئلز٤ٖ ٓاٖ اُؼِٔابه أُؼِٔا٤ٖ ػ٤٘زاب ثوائٕٝ اُِـاخ ٝاُج٤ابٕب اداداٛٔب غبئلاخ 

ٓذبكظخ ٢ٛ غبئلخ اُِـ٤٣ٖٞب ٝٛئاله ًبٗٞا ٣ؼِٔإٞ رٝا٣اخ ا٧مة ٝأصاُٞٚ اُِـ٣ٞاخ 

ثبُواؼز ٓاٖ اٛزٔابْٜٓ ٝاُ٘ذ٣ٞخب ًٝبٕ اٛزٔبْٜٓ ثبُوؼز اُجاب٢ِٛ ٝاإلطاال٢ٓ أًضاز 

اُؼجبط٢ب ٝهد ٛداْٛ اُجذش ك٢ أطب٤ُت اُوؼز اُود٣ْ ٖٓ ٗبد٤ز٤ٜاب اُِـ٣ٞاخ ٝاُ٘ذ٣ٞاخ 

ا٠ُ اطز٘جبغ ثؼط اُ صابئل ا٧طاِٞث٤خ ػِا٠ ٗذاٞ ٓاب ٗجاد كا٢ ًزابة طا٤ج٣ٞٚ ٓاٖ 

 ٓضَ ًالٓٚ ػٖ اُزود٣ْ ٝاُزؤخ٤زب ٝاُذذف ٝاُذًزب ٝاُزؼز٣ق ٝا٤ٌُ٘زب ٝٗذٞ  ُي.

ٛااـ( ٝاُااذ١ ٣ؼ٘اا٢ ثبُزؤ٣ٝااَ 304ُِلاازاه ) اُواازإٓ" ًااذُي ِٗزواا٢ ثٌزاابة "ٓؼااب٢ٗ    

ٝرصاا٣ٞز خصاابئل ثؼااط اُززا٤ًاات ٝ اإلشاابرح اُاا٠ ٓااب كاا٢ أ١ اُااذًز اُذٌاا٤ْ ٓااٖ 

 .(1)اُصٞر اُج٤ب٤ٗخ

اُذ١ ًابٕ ٛاـ(.388٘ا٠ )٧ث٢ ػج٤دح ٓؼٔاز ثاٖ أُض "س اُوزإٓٓجب"ٌزبة صْ ِٗزو٢ ث  

بٗات اُجالؿا٢ب ٝاٗٔاب ٓؼبصزا ُِلزاهب ٝٛذا ًزبة ال ٣جذش ك٢ ٓجبس اُوزإٓ ٖٓ اُج

ٛٞ ثذش ك٢ رؤ٣َٝ ثؼط ا٣٥بد اُوزآ٤ٗاخب ٝأثاٞ ػج٤ادح ٛاذا ٛاٞ أٍٝ ٓاٖ رٌِاْ ثِلاع 

أُجبسب ًٔب  ًز اثٖ ر٤ٔ٤خ ك٢ ًزبثٚ "اإل٣ٔبٕ" ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣زٌِْ ػٖ أُجبس اُاذ١ ٛاٞ 

هظ٤ْ اُذو٤وخب ٝاٗٔب أُجبس ػ٘دٙ ٣ؼ٢٘ ث٤بٕ أُؼ٠٘. ٝٓاغ ٛاذا كواد ٝرمد كا٢ ًزبثاٚ 

ب 2اشبراد ا٠ُ ثؼط ا٧طب٤ُت اُج٤ب٤ٗخ ًبُزوج٤ٚ ٝاالطزؼبرح ٝاٌُ٘ب٣خٕ" "ٓجبس اُوزآ

                                                             

 . 18علم البٌان ـ دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ـ بٌروت ـ د، ص عبد العزٌز عتٌق ، ـ1
2
 .11المرجع نفسه، ص  ـ
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ٝثؼط خصبئل اُزؼج٤ز اُ٘ذ٣ٞخ اُز٢ ُٜب مالالد ٓؼ٣ٞ٘خ ٖٓ ٓضاَ اُاذًز ٝاُذاذف 

 ٝاُزؤخ٤ز. ٝاالُزلبد ٝاُزود٣ْ

ٝٓغ اٛزدٟ ا٤ُٚ ًَ ٓاٖ اُلازاه ٝأثا٢ ػج٤ادح ٓاٖ اُظأبد ٝاُ صابئل اُج٤ب٤ٗاخ كابٕ 

ُْ رزجِٞر ٝرذدم ك٢  ٛاٖ أ١ ٜٓ٘ٔاب أٝ أ١ ٓاٖ اُِـا٤٣ٖٞ ٝاُ٘ذابح ٓدُٞالرٜب اُجالؿ٤خ 

 أُؼبصز٣ٖ ُٜٔب.

أٓب غبئلخ اُؼِٔبه أُؼ٤ِٖٔ ا٧خزٟ اُز٢ ظٜزد ك٢ اُؼصاز اُؼجبطا٢ كٜا٢ غبئلاخ   

ػِٔاابه اٌُااالّ ٝكاا٢ غ٤ِؼاازْٜ أُؼزشُااخ اُااذ٣ٖ ًاابٗٞا ٣اادرثٕٞ رال٤ٓااذْٛ ػِاا٠ ك٘اإٞ 

ٞظٞػبد أُزصِخ ثلٌازْٛ االػزشاُا٢. اُ طبثخ ٝاُجدٍ ٝاُجذش ٝأُ٘بظزح ك٢ أُ

ًٝاابٕ ٛااذا اُزاادر٣ت ٣ؼٔاان ٣ٝٔزااد دزاا٠ ٣واأَ اٌُااالّ ٝصاا٘بػزٚ ٝه٤ٔزااٚ اُجالؿ٤ااخ 

 ٝاُجٔب٤ُخ.

ج٤اابٕ ٝاُزج٤اا٤ٖ ُِجاابدع هاادرا ًج٤اازا ٓااٖ ٓالدظاابد أُؼزشُااخ ٝهااد دلااع ُ٘ااب ًزاابة اُ

 أُزصِخ ثبُجالؿخ اُؼزث٤خب ٝٛذٙ هد اطزوٞٛب ٖٓ ٓصدر٣ٖ ٛٔب7

٤ااخب ٝاُضوبكاابد ا٧ ٘ج٤ااخ اُزاا٢ شاابػذ كاا٢ ػصاازْٛ ٝاغِؼااٞا ػ٤ِٜااب. ـاا اُزوب٤ُااد اُؼزث

كبُضوبكابد ا٧ ٘ج٤ااخ اُزاا٢ أخااذٝا أٗلظااْٜ ثدراطازٜب ٝرؼٔوااٞا كاا٢ كِظاالزٜب ٝٓ٘طوٜااب هااد 

ػبمد ػ٤ِْٜ ثلبئدر٤ٖ ُٜٔب أصزٛٔب كا٢ شائٕٝ اُجالؿاخ7 كبئادح ػو٤ِاخ ثذزاخ ٓصادرٛب 

٤وااب أػاابْٜٗ ػِاا٠ اطااز٘جبغ مراطااخ اُلِظاالخ اإلؿز٣و٤ااخ اُزاا٢ ٗظٔااذ ػوااُْٜٞ ر٘ظ٤ٔااب مه

اُوعااب٣ب اُجالؿ٤ااخب ٝكبئاادح أخاازٟ رز ااغ اُاا٠ غِااجْٜ ٓؼزكااخ ٓااب كاا٢ صوبكاابد ا٧ٓااْ 

 .1ا٧خزٟ اُز٢ ٝصِذ ا٤ُْٜ ٖٓ هٞاػد اُجالؿخ ٝاُج٤بٕ

٣ٝزعخ  ُي د٤ٖ ٗجاد اُجابدع أُؼزشُا٢ ٣اٞرم كا٢ ًزابة اُج٤ابٕ ٝاُزج٤ا٤ٖ رؼابر٣ق 

 أُؼزشُااخ أخااذٝا ٣عاا٤لٕٞ اُاا٠  ا٤ُٞٗاابٕ ٝاُلٜاازص ٝاُٜ٘ااد اُجالؿااخ ٝٛااذا ٣ؼ٘اا٢ إٔ
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ٓالدظبد اُؼزة اُ بصخ ك٢ اُجالؿخ ٓالدظابد ا٧ٓاْ ا٧ ٘ج٤اخ ٝخبصاخ ا٤ُٞٗابٕب 

 ٝٓعٞا ٖٓ خالٍ  ُي ا٠ُ ٝظغ أُودٓبد ا٠ُٝ٧ ُوٞاػد اُجالؿخ اُؼزث٤خ.

ٞ رئا٤ض أُؼزشُاخ ثجـادام ثواز ٝأٍٝ ٓؼزش٢ُ خطب خطٞح ِٓذٞظخ ك٢ ٛذا اُظج٤َ ٛ

ٙ(ب كؼ٘ااٚ ٗوااَ اُجاابدع صاالذبد ٗضااز ك٤ٜااب ثوااز 380) ثااٖ أُؼزٔااز أُزااٞك٠ طاا٘خ

ٓالدظبد مه٤وخ ك٢ اُجالؿخب رِولٜب ٖٓ  ابه ثؼادٙ ٓاٖ اُؼِٔابهب ٝاطازؼبٗٞا ثٜاب ػِا٠ 

ثِاٞرح ثؼااط أصااٍٞ اُجالؿااخ ػ٘ب٣ااخ كبئوااخ ٛاٞ أثااٞ ػضٔاابٕ ػٔاازٝ ثااٖ ثذااز اُجاابدع 

 ٙ(.322أُزٞك٠ ط٘خ )

ك٤ٜاب ثؼاخ ٓجِاداد ظا بّ  ٔاغ كود أُق ك٢ اُجالؿخ ًزبثٚ "اُج٤بٕ ٝاُزج٤٤ٖ" كا٢ أر  

ٓؼظااْ ٓااب اٗزٜاا٠ اُاا٠ ػصاازٙ ٓااٖ ٓالدظاابد ثالؿ٤ااخب طااٞاه ٓااب اٛزاادٟ ا٤ُااٚ ػِٔاابه 

اُؼزث٤خ ثؤٗلظْٜ أٝ ٓب  به ا٤ُْٜ ٓ٘وٞال ػاٖ آماة اُلازص ٝاُٜ٘اد ٝا٤ُٞٗابٕ ٝؿ٤ازْٛ 

 ( ثٖ أُؼزش ًٝبٕ ثٚ طبثوب ُؼصزٙ ك٢ ٤ٓدإ اُجالؿخ.8أٝ ػٖ غز٣ن ٓب هبُٚ ثوز )

ٛذا ثبإلظبكخ ا٠ُ آراه اُجبدع ٝٓالدظبرٚ اُ بصخ ك٢ اُوعب٣ب اُجالؿ٤اخب ٝالطا٤ٔب 

 .1ٓب ٣زصَ ثبُزوج٤ٜبد ٝاالطزؼبراد ٝأُجبساد اُز٢ ٢ٛ ٓٞظٞع "ػِْ اُج٤بٕ"

ًٔب ٗجد ٖٓ ث٤ٖ اٌُزات اُزا٢ رذادصذ أ٣عاب ػاٖ اإلػجابس اُجالؿا٢ ُِوازإٓ اٌُاز٣ْ   

ٛـ (. ٝهد رذدصذ كا٢ ًزبثاٚ ٛاذا ػاٖ 353ًزبة اٌُ٘ذ ك٢ اػجبس اُوزإٓ ُِزٓب٢ٗ ) 

اُجالؿخ ٝهظٜٔب ا٠ُ صالس غجوبد7 ػ٤ِب ٝٝطط٠ ٝم٤ٗبب كبُؼ٤ِب ٢ٛ ثالؿخ اُوزإٓ أٓب 

اُٞطاط٠ ٝاُاد٤ٗب كٜٔاب ثالؿااخ اُجِـابه ػِا٠ رلابٝرْٜ ك٤ٜاابب ٝثؼاد  ُاي ػازض ٧هظاابّ 

اصَ اُجالؿخ ٝ ًز ثؤٜٗب ػوزح أهظب7ّ اإل٣جبس ٝاُزوج٤ٚ ٝاالطزؼبرح ٝاُزالإّب ٝاُلٞ

كااٚ  ٝاُزج٘اا٤ض ٝاُزصاا٣ٞق ٝاُزعاا٤ٖٔ ٝأُجبُـااخ ٝدظااٖ اُج٤اابٕ ك٘جااد اُزوااج٤ٚ هااد ػز 

٠ ا٧ٍٝ روج٤ٜب دو٤و٤ب ٝاُضب٢ٗ روج٤ٜب   ٔ ٝهظٔٚ ا٠ُ دظ ٢ ٝػو٢ِ ٝٓضَ  ٌَُ هظْب ٝط
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ااب االطاازؼبرح كوااد ػزظااٜب ٝكاازم ث٤ٜ٘ااب ٝثاا٤ٖ اُزوااج٤ٚ ٝ ًااز أرًبٜٗااب ٓااٖ   ٓ ثالؿ٤ااب أ

 ٓظزؼبر ٓ٘ٚ. 

ب اٌُزات اُزا٢     ٓ ظٜازد كا٢ اُوازٕ اُزاثاغ اُٜجاز١ب كٜا٢ ػجابرح ػاٖ مراطابد  ٝأ

ٗود٣خ ٧طض ثالؿ٤خ ٜٓ٘ب7 ًزبة اُٞطبغخ ث٤ٖ أُز٘ج٢ ٝخصٞٓٚ ُِوبظ٢ اُجز ب٢ٗ 

ٛـ ( ٝٛٞ ًزابة أُلاٚ ُِذاد ٓاٖ ؿِاٞاه اُٜجاّٞ ػِا٠ أُز٘جا٢ ٓاٖ  بٗات ٗواد١ 333)

ٛٔب7  ٛـ (7 ٝٛٞ ٓٞاسٗخ ث٤ٖ شبػز340ٖ٣)شؼز١ب ًٔب ٗجد ًزبة أُٞاسٗخ ٦ُٓد١

ٖ ك٤ٚ صبدجٚ ٓجذضب ٖٓ ٓجبدش اُج٤بٕ ٝٛٞ االطازؼبرح   ٔ أثٞ رٔبّب ٝاُجذزز١ ٝهد ظ

ٕ  ُالطزؼبرح ددا رصِخ ك٤ٚب كب ا  بٝسرٚ كظدد ٝهجذذ".  1ا  ٣و7ٍٞ ا

ٛاـ (". 362اُصا٘بػز7ٖ٤ " اٌُزبثاخ ٝاُواؼز ٧ثا٢ ٛاالٍ اُؼظاٌز١) ًٔب ٗذد ًزابة  

ٝهد أُق ك٤ٚ صبدجٚ روز٣جاب ًاَ ٓاب ػازف دزا٠ ػصازٙ ٓاٖ ٓجبداش ػِاّٞ اُجالؿاخ 

ػاٖ اُؼاط اُضالصخ7 أُؼب٢ٗ ب اُج٤بٕب اُجد٣غب ٝإ ُْ رٌٖ هد اطزوِ ذ ٝر٤ٔ اش ثؼعاٜب 

بٝالد اثٖ أُؼزش كا٢ ًزابثغ" ثبطزض٘به اُجد٣غ اُذ١ ثدأ ٣ز٤ٔ ش ًؼِْ هبئْ ثذارٚ ٓغ أُذ

 . (2)اُجد٣غ "

ًٔب ال ٗـلَ  ٜٞم أث٢ ٛالٍ اُؼظٌز١ اُجالؿ٤خ ٝٓب أظبكٚ ٛٞ ٖٓ كٌازٙ اُ اب    

ٓغ اُز٘ظ٤ْ ٝاُزج٣ٞات ًٝض٤از ٓاٖ اُوازح ٝاُزذ٤ِاَ ٝاُزؼ٤ِان ٝاُ٘وادب أٓاب ك٤ٔاب ٣زؼِان 

 الطزؼبرحثؼِْ اُج٤بٕ ك٘جدٙ هد رطزم ا٠ُ اُزوج٤ٚب اٌُ٘ب٣خب ا

ٝثلعَ ٛذٙ اُجٜٞم ارعاذذ ٓؼابُْ أصاٍٞ ػِاْ اُج٤ابٕ ػ٘ادٓب ظٜاز ػجاد اُوابٛز    

اُجز ب٢ٗ ك٢ اُوزٕ اُ بٓض اُٜجز١ د٤ش ٣ؼٞم ا٤ُٚ اُلعَ ك٢ رلص٤َ اٌُض٤ز ٖٓ 

أُجبدش ٜٓ٘ب7 " ػِْ أُؼب٢ٗ "ب " ػِْ اُج٤بٕ " ٝ ُي ك٢ ًزابث٤ٖ ُاٚ ٛٔاب7 " أطازار 

ٖ اُؼِْ ٝاُؼٔاَ ًٔاب ٣واٍٞ ػجاد اُؼش٣اش اُجالؿخ " ٝ" مالئَ اإلػجبس ب ٓشط ك٤ٜٔب ث٤
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اااب اُؼٔاااَ ك٤زٔضاااَ كااا٢ ا٧ٓضِاااخ   ٓ ػز٤ااان7 "أٓاااب اُؼِاااْ ك٤زٔضاااَ كااا٢ اُوٞاػاااد ا٤ٌُِ اااخ ٝأ

 .(1)ٝاُوٞاٛد

( 235ٝثؼد ػجد اُوبٛز اُجز ب٢ٗب  به ػبُْ آخز ٛٞ ٓذٔٞم ثٖ ػٔز اُشٓ واز١)

اٌُوابف "ُٝاٚ ًزابة آخاز كا٢  ٝٛٞ صابدت ًزابة رلظا٤ز اُوازإٓ اٌُاز٣ْ أُظا٠ٔ"

اُجالؿااخ ٛااٞ ًزاابة" أطاابص اُجالؿااخ". ٣ٝؼااد ًزاابة اٌُواابف خ٤ااز ٓصاادر ُدراطااخ 

أطب٤ُت اُج٤بٕ ٖٓ دو٤وخ ٝٓجبس ًٝ٘ب٣خ ٝاطزؼبرح ٝروج٤ٚب د٤ش ٗجد اُشٓ وز١ هد 

هبّ ثزٞظ٤خ ًَ هٞاػاد ػجاد اُوابٛز اُجالؿ٤اخ طاٞاه ٓاب ارصاَ ثؼِاْ أُؼاب٢ٗ أٝ ػِاْ 

ثؤٓضِخ ٖٓ آ٣بد هزآ٤ٗخ ًٔب أظبف ا٠ُ ٓجبدش" ػِاْ اُج٤ابٕ "  اُج٤بٕ ٝاطزوٜد ػ٤ِٜب

 2)صٞرا ٌُِ٘ب٣خ ٝاالطزؼبرحب أُجبس أُزطَ ٝأُجبس اُؼو٢ِ

ٝثٜااذا ٣ٌاإٞ ًااَ ٓااٖ ػجااد اُواابٛز اُجز ااب٢ٗ ٝاُشٓ وااز١ هااد اطاازٌٔال ًااال ٓااٖ    

 هٞاػد ػِْ أُؼب٢ٗ ٝػِْ اُج٤بٕ. 

 ط ـٔجبدش اُج٤بٕ ػ٘د اُجالؿ7ٖ٤٤ 

اُذبم أٓز ثآخز ك٢ ٓؼ٠٘ ٓواززى ث٤ٜ٘ٔاب ثاؤماح ًبٌُابف ٝٗذٞٛاب ًواٍٞ ـ اُزوج7ٚ٤ 8

 شٞه٢ ك٢ ٝصق اُطبئزح7 

 دَٔ اُلٞال  ر٣وٜب ٝ زٟ      ك٢ ػ٤٘ب٣ٖ ُٚ ٗبر ٝٓبه  

 ٝ ٘بح ؿ٤ز  ١ هبمٓخ           ًج٘بح اُ٘ذَ ٓصوٍٞ طٞها 

ا٧رثؼاخ7 أُواجٚ ٝٛاٞ ا٧ٓاز ا٧ٍٝ. كا٢  ٝٛذا اُزؼز٣ق ٣ؤَ ػ٠ِ أرًبٕ اُزوج٤ٚ  

اُزؼز٣ااق ٝأُوااجٚ ثااٚ ٝٛااٞ ا٧ٓااز ا٥خااز ك٤ااٚ ٝٝ ااٚ اُوااجٚ ٝٛااٞ أُؼ٘اا٠ أُوااززى 
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٢ٛٝ اٌُبف ٝٗذٞٛب ٖٓ ًَ ٓب ٣ج٠٘ه ػٖ اُزواجٚ رصاز٣ذب أٝ 7 1ث٤ٜ٘ٔب ٝأماح اُزوجٚ

ظٔ٘ب ك٤دخَ ك٢ اُزوجٚ ٗذٞ هُٞي" ُئٖ طؤُذ كالٕ ُزظؤُٖ ثٚ اُجذز" ٝإ ًابٕ ٓاٖ 

جز٣ااد أُؼاادٝم ٓااٖ أُذظاا٘بد اُجد٣ؼ٤ااخ ًٝااذُي هااٍٞ اُواابػز ٝٛااٞ ٓااٖ اُزجز٣ااد اُز

 أ٣عب7 

 رٔع٢ أُٞاًت ٝا٧ثصبر خبشؼخ      ٜٓ٘ب ا٠ُ أُِي ا٤ُٕٔٔٞ غبئزح  

 هد دشٕ ك٢ ثوز ك٢ رب ٚ هٔز         ك٢ مرػٚ أطد رد٠ٓ ٖٓ أظبكز 

 اُ الكخ ك٢ أٗٚ ٓجبس أٝ دو٤وخ7  

ٓجبس أّ دو٤وخ كوبٍ اثٖ اُو٤ْ اُجٞس٣خ7 "ػٖ اُذ١ ػ٤ِٚ اخزِق ك٢ إٔ اُزوج٤ٚ )أ(ٛٞ 

 ٜٔٞر أَٛ ٛذٙ اُص٘بػخ إٔ اُزوجٚ ٖٓ أٗٞاع أُجبس ٝرصبٗلْٜ ًِٜب رصزح ثذُي 

ٝر٘وزب ٝ ٛت أُذووٕٞ ٖٓ ٓزؤخز١ ػِٔبه ٛذٙ اُص٘بػخ ٝداداهٜب اُا٠ إٔ اُزواجٚ 

ب ا صازح ٤ُض ٖٓ أُجبس ٧ٗٚ ٓؼ٠٘ ٖٓ أُؼاب٢ٗ ُٝاٚ دازٝف ٝأُلابظ رادٍ ػ٤ِاٚ كا

 .(2)ثذًز ا٧ُلبظ ػ٤ِٚ ٝظؼب ًبٕ اٌُالّ دو٤وخ

ٝهبٍ اثٖ ا٧ص٤ز ٗوَ ك٢ ً٘ش اُجالؿخ إٔ اُجٜٔٞر ػ٠ِ إٔ اُزوجٚ اُصز٣خ ٗذٞ"س٣د 

ٗظِْ ُٚ صذخ ٛذا اُ٘وَ صْ  ًز أٗٚ رأٟ ك٢ اُؼٔدح الثٖ اُزشا٤ن إٔ ًب٧طد" ٝٗذٖ 

ِا٠ أُظابٓذخ صاْ هاب7ٍ إ اُزوجٚ ٓجبسب ٧ٕ أُزوبث٤ٜٖ اٗٔب ٣زوبثٜبٕ ثبُٔوبرثاخ ٝػ

٣وٍٞ ٝشجٜٞا اُج٤غب ٝٛٞ أُجٔاغ ػِا٠  اٞاسٙ ٛذا ٓج٠٘ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ "س٣د ًب٧طد". 

ثبُزثب ٝٛٞ ٓذزّ ُْٝ ٣ؼٌظٞا ر٘ش٣ال ُٜاذا اُاذ٣ٖ ٣لؼِٞٗاٚ ٓ٘شُاخ ا٧صاَ أُٔبصاَ ُاٚ 

 .(3)ٓٞ ٞم ك٢ ًالّ اُؼزةاُج٤غ ٝٛذا ٓب ػٌض اُزوجٚ ٝٛٞ 
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ُوُٞٚ رؼب7٠ُ"صْ ثٌْ ػ٢ٔ كْٜ ال ٣ز ؼٕٞ"ب اُزوجٚ اُج٤ِؾ7 ٣ؼزض ُٚ ػ٘د ػزظٚ 

ٝػ٘د ػزظ٤ٚ ُ٘لض اُزوجٚ ك٢ هُٞاٚ رؼاب7٠ُ" ٝٓضاَ اُاذ٣ٖ ًلازٝا ًٔضاَ اُاذ١ ٣٘ؼان 

ػِا٠ ٓاب  ًازٙ  ثٔب ال ٣ظٔغ اال مػبه ٝٗداه صاْ ٝثٌاْ ٝػٔا٢ كٜاْ ال ٣ؼوِإٞ" ٗجادٙ

 طبثوب ٓٔب ٣دٍ ػ٠ِ أٗٚ صبثذ ػ٠ِ رأ٣اٚ ك٤اٚ )هابئال صاْ ثٌاْ ػ٢ٔ(روادّ اٌُاالّ ػِا٠

 ٛذا اٌُالّ. 

ٗجادٙ ٣ؼادٙ رواج٤ٜب ٓذاذٝف ا٧ماح  ُوُٞٚ رؼاب7٠ُ" ٗظابإًْ دازس ٌُاْ" ٝػ٘د ػزظٚ

 1)٣وٍٞ أ١ ًذزس ٌُْ

ٛٞ ًظبئز اُِـ٤٣ٖٞ ٣ززامف ػ٘دٙ اُزٔض٤َ ٝاُزوجٚ ِٗٔاخ  ُاي كا٢ ـ اُزوج٤ٚ اُزٔض7َ٤ 1

شاجٜذ ٛاذا اُوا٢ه ًٔاب ٣وابٍ ٤ًٝاق ٣زازامف ٓاغ اُزواجٚ" ٣وابٍ رؼز٣لٚ ٌُِٔخ أُضاَ 

ٝالش٢ه ٣دػٞا ُِلصَ ث٤ٜ٘ٔب ٖٝٓ ا٧مُخ ػ٠ِ ٚ ثٚ أ١ ًال أُؼ٤٤ٖ٘ ٓززامكبٕ ب ِزٓض

إٔ اُزوااجٚ ٝاُزٔض٤ااَ ػ٘اادٙ طااٞاه اٗااٚ ػ٘ااد ػزظااٚ ُوُٞااٚ رؼااب7٠ُ "ٓااضِْٜ ًٔضااَ اُااذ١ 

أطااازٞهد ٗااابر كِٔاااب أظااابهد ٓاااب دُٞاااٚ  ٛااات هللا ث٘اااٞرْٛ ٝرااازًْٜ كااا٢ ظِٔااابد ال 

ٖٓ اُظٔبه ك٤ٚ ظِٔبد (أٝ ًص٤ت 85(صْ ثٌْ ػ٢ٔ كْٜ ال ٣ز ؼٕٞ)٣84جصزٕٝ)

 2ٝرػد ٝثزم".

 ٗجدٙ ٣ظز دّ ًِٔخ اُزٔض٤َ ك٢ ا٣٥خ ٝا٣٥خ رؼد ٖٓ اُزوج٤ٚ اُزٔض٢ِ٤. 

ـ اُزوجٚ ٝاالطزؼبرح7 كزم أثٞ د٤بٕ رلز٣واب صاز٣ذب ثا٤ٖ اُزواجٚ ٝاالطازؼبرح ػ٘اد 2 

 ػزظٚ ُوُٞٚ رؼب7٠ُ "خزْ هللا ػ٠ِ هِٞثْٜ ٝػ٠ِ طٔؼْٜ".
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ػِاا٠ إٔ كاا٢ ا٣٥ااخ اطاازؼبرح دو٤و٤ااخ اُ اازْ ٝظااغ ٓذظااٞص ػِاا٠ ٓذظااٞص  كاا٘ل

ط٤ذدس ث٤ٜ٘ٔب رهْ ٣ٌٕٞ ػالٓخ اُ زْب ٝاُ ازْ ٛ٘اب ٓؼ٘ا١ٞ كابٕ اُوِات ُٔاب ُاْ ٣وجاَ 

 اُذن ٓغ ظٜٞرٙ ٝأطزؼ٤ز ُٚ اطْ أُ زّٞ ػ٤ِٚ كج٤ٖ ٖٓ ٓجبس االطزؼبرح. 

جٚ ٓذاذٝف ادادٟ ٛٞ ٣ذٛت ا٠ُ إٔ اُزواجٚ ٝاالطازؼبرح ٓجابس اال إٔ االطازؼبرح روا

 .1غزك٤ٚ ٝأُجبس هظٔبٕ رٞطغ ك٢ اٌُالّ ٝروجٚ ٓذذٝف ٝٛٞ االطزؼبرح

 ة ـ االطزؼبرح7 

ػزض أثٞ د٤بٕ ُالطازؼبرح ػِا٠ أٜٗاب ُإٞ ٓاٖ أُاٞإ أُجابس ًٔاب أطاِل٘ب ٌُ٘اٚ كا٢ 

ػزظاااخ ُٜاااب ُاااْ ٣واااـَ ثبُزذد٣اااداد ٝاُزلز٣ؼااابد ٓاااٖ ٓضاااَ اُزوظااا٤ْ اُااا٠ ٤ٌ٘ٓاااخ أٝ 

ٚ ٛٔب أًجز ًبٕ ُِزلظ٤ز ٝٛٞ ٣ٜزْ ثبُٔصطِخ اُجالؿ٢ رصز٣ذ٤خ ٝرثٔب ًبٕ  ُي ٧ٗ

 ٓب خدّ اُزلظ٤ز. 

اُزلظاا٤ز ُٝااذُي ٣٘جـاا٢ أال ٗزٞهااغ ٓ٘ااٚ رلصاا٤َ ٝاُزذد٣ااد اُِااذ٣ٖ ٗجاادٛٔب كاا٢ ًزاات  

اُجالؿ٤اا٤ٖ ٜٝٓٔااب ًاابٕ ٓااٖ أٓااز كذد٣ضااٚ ػااٖ االطاازؼبرح ٣ااؤر٢ كاا٢ ص٘ب٣ااب رلظاا٤زٙ ٓااٖ 

 ٜاْ٘ ٜٓابم ٝٓاٖ 7" ُْٜ ٖٓ ٓالدظبد ٓزلزهخ ًٔب ٗزٟ ك٢ ٗذٞ رلظ٤زٙ ُوُٞٚ رؼب٠ُ

 2كٞهْٜ ؿٞاع ًٝذُي ٗجش١ اُظب٤ُٖٔ".

اْ  ٣وٍٞ ٛذٙ االطزؼبرح ثٔب ٣ذ٤ػ ثْٜ ٖٓ اُ٘ابر ٓاٖ ًاَ  بٗات ًٔاب هاب7ٍ ًاذُي7" اُِٜ 

 ٖٓ كٞهْٜ ظَِ ٖٓ اُ٘بر ٖٝٓ رذزْٜ ظَِ". 

ًااذُي ٗاازاٙ دز٣صااب ػِاا٠ ٓالدظااخ أُظاازؼبر ٝأُظاازؼبر ُااٚ ٝرصاا٤٘ق ًااَ ٜٓ٘ٔااب 

ٝٓدٟ ٓالئٔخ ًَ ٜٓ٘ٔب ٦ُخاز ٗذاٞ ٗظازٙ ُالطازؼبرح كا٢ هُٞاٚ رؼاب7٠ُ" ٝال رجؼاَ 

 ٣دى ٓـُِٞخ ا٠ُ ػ٘وي ٝال رجظطٜب ًَ اُجظػ كزوؼد ِٓٞٓب ٓذظٞرا". 
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٢ هابئْ ثبإلٗظابٕ أُؼوٍٞ ٝ ُي إٔ اُج اَ ٓؼ٘ا٣وٍٞ ٝٛذٙ اطزؼبرح ك٤ٜب أُذظٞص   

ُٚ اُـَ اُذ١ ٛٞ ظْ ا٤ُد ػ٠ِ اُؼ٘ن كاؤٓز٘غ  كؤطزؼ٤ز٣ٙٔ٘ؼٚ ٖٓ اُزصز٣ق ك٢ ٓبُٚ 

ٖٓ رصز٣ق ٣دٙ ٝادبُزٜاب د٤اش رز٣اد ٣ٝزذادس ػاٖ اطازؼبرح أُذظاٞص ٗذاٞ هُٞاٚ 

رؼب7٠ُ" هبٍ رة ا٢ٗ ٖٝٛ اُؼظْ ٓ٘ا٢ ٝاشازؼَ اُازأص شا٤جب ُٝاْ أًاٖ ثادػبئي رة 

 .(1)شو٤ب"

٣واااٍٞ ٝأشاااؼَ اُااازأص اطااازؼبرح أُذظاااٞص ُِٔذظاااٞص ا  أُظااازؼبر ٓ٘اااٚ اُ٘ااابر  

ٝأُظزؼبر ُٚ اُو٤ت ٝاُجبٓغ ث٤ٜ٘ٔب االٗجظبغ ٝٛٞ ٝإ ًبٕ ٓاب ٣ظا٠ٔ االطازؼبراد 

ثٔصطِذبد ٤ٌ٘ٓخ أٝ رصز٣ذ٤خ كود ًبٕ دز٣صب ػ٠ِ ث٤بٕ هز٣٘خ االطزؼبرح ٝاُزا٢ 

 رٜ٘ط م٤ُال ك٢ ث٤بٕ أُؼ٠٘ أُزام. 

 اٌُزبة أٓ٘ٞا ٝاروٞا".  " ُٝٞ إٔ أَٛ

ٝٛااٞ هااد ٣اازكط رؤ٣ٝااَ أُؼ٘اا٠ ػِاا٠ االطاازؼبرح ا  ٓااب رأٟ إٔ االطاازؼبرح ك٤ٜااب ثؼااد 

 ٝ ُي ك٢ ٗذٞ ه7ُٚٞ" هَ ط٤زٝا ك٢ ا٧رض صْ اٗظزٝا ٤ًق ًبٕ ػبهجخ أٌُذث٤ٖ". 

ٝهبٍ هّٞ اُظ٤ز ٝاُ٘ظز ٛ٘ب ٤ُض دظ٤ٖ ثَ ٛٔب  ٞالٕ اُلٌز ٝاُؼوَ ك٢ أدٞاٍ ٖٓ 

ز٢ ًذثذ رطاِٜب ٝ ُاي هابٍ اُذظا7ٖ" طا٤زٝا كا٢ ا٧رض ُوازاهح ٓع٢ ٖٓ ا٧ْٓ اُ

 اُوزإٓ" 

أ١ اهاازإٝا اُواازإٓ ٓااب آٍ ا٤ُااٚ أٓااز أٌُااذث٤ٖ ٝاطاازؼبرح اُظاا٤ز كاا٢ ا٧رض ُواازاهح 

 .(2)اُوزإٓ ك٤ٚ ثؼد"

 روز٣خ االطزؼبرح ٝرجز٣دٛب7   
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٢ أًد أثٞ د٤بٕ ػِا٠ ٓلٜاّٞ أُجبُـاخ اُزا٢ رل٤ادٛب اُززشا٤خ ٝٛاٞ اثازاس أُجابس كا   

صٞرح اُذو٤وخ ثبإلر٤بٕ ثجؼط أٝصبف اُذو٤وخ ًٔاب ٗجاد شاٞاٛد ٓذِِاخ ُٜاذا اُ٘اٞع 

 ٖٓ االطزؼبرح ٝٛٞ ٓب أغِن ػ٤ِٚ االطزؼبرح اُزصز٣ذ٤خ ٓ زِلخ ٝٓز٘ٞػخ. 

 ٗذٞ هٍٞ اُوبػز7   

 ث٠ٌ اُذش  ٖٓ رٝح ٝأٌٗز  ِدٙ             ٝػججذ ػججب ٖٓ  ذاّ أُطبرف   

ٝٗجدٙ كا٢ ػازض آخاز ُِززشا٤خ ٣ئًاد ػِا٠ ٓعإٔٞ اُززشا٤خ ٝاكبمراٚ ُالطازؼبرح 

ٓئًد إٔ اُززش٤خ ك٢ اُوازإٓ هاد طابر ػِا٠ ٓ٘ٞاُاٚ اُواؼزاه ٝ ُاي كا٢  ًازٙ ُج٤زا٤ٖ 

هُٞاٚ رؼاب7٠ُ" ٝاخلاط ٧ث٢ رٔبّ ك٢ ط٤بم رٞظ٤ذٚ ُٔاب  ًازٙ كا٢ ا٣٥اخ ٣واٍٞ كا٢ 

 ٢ٗ صـ٤زا". ُٜٔب  ٘بح اُذٍ ٖٓ اُزدٔخ ٝهَ رة اردٜٔٔب ًٔب رث٤ب

٣وٍٞ ٝٓؼ٠٘ اٗٚ  ؼَ ا٤ُِٖ  ال ٝاطازؼبرح ُاٚ  ٘ابح صاْ شازح ٛاذا أُجابس ثؤٗاٚ أٓاز 

 ٣ لعٚ ٝد٢ٌ إٔ أثب رٔبّ ُٔب ٣٘ظْ ه7ُٚٞ 

 ال رظو٢٘ ٓبه أُالّ كب٢٘ٗ            صت هد اطزؼذثذ ٓبه ثٌبئ٢ 

ز٣وخ ٓبه أُالّ كوبٍ ُٚ دز٠ رؤر٢٘٤ ث به ردَ ثوصؼخ ٝهبٍ ُٚ أػط٢٘٤ ش٤ئب ٖٓ    

ٖٓ  ٘بح اُذٍ ٝك٢ دد٣ضٚ ػٖ اُزجز٣د ُْ ٣ؤر٢ أثٞ د٤ابٕ ثبُجد٣اد ٝاًزلا٠ ث٘واَ ػاٖ 

اُشٓ وز١ ٓؼِواب ثوُٞاٚ ٝٛاٞ ًاالّ دظاٖ ٝ ُاي كا٢ ٗذاٞ هُٞاٚ رؼاب7٠ُ" كؤ اهٜاب هللا 

ُجاابص اُجااٞع ٝاُ ااٞف" ٣وااٍٞ أثااٞ د٤اابٕ كاا٢ دد٣ضااٚ ػااٖ اُزجز٣ااد اإل اهااخ ٝاُِجاابص 

 1ٔظاازؼبرح ٓٞهؼااخ ػِاا٠ اُِجاابص كٔااب ٝ ااٚاطاازؼبرربٕ كٔااب ٝ ااٚ صااذزٜٔب ٝاإل اهااخ اُ

صذخ ا٣وبػٜب هِذ أٓب اإل اهخ كود  زد ػ٘دْٛ ٓجزٟ اُذو٤واخ ُوا٤ٞػٜب كا٢ اُجال٣اب 

ٝاُودائد ٝٓب ٣ظا٠ٔ اُ٘ابص ٜٓ٘اب ك٤وُٞإٞ  ام كاالٕ اُجائص ٝاُعاز ٝأ اهاٚ اُؼاذاة 

                                                             
1

 .111ـ المرجع السابق، ص 



اُجالؿ٤٤ٖ اُؼزة اُودا٠ٓ   اُلصَ ا٧ٍٝ                                              اُج٤بٕ ػ٘د   
 

 
21 

شجٚ ٓب ٣درى ٖٓ أصاز اُعازر ٝا٧ُاْ ثٔاب ٣ادرى ٓاٖ اُذاٞامس ٝأٓاب اإل٣وابع اإل اهاخ 

اُ٘ذٞ ٛذا غز٣وبٕ أددٛٔب إٔ ٣٘ظزٝا ك٤اٚ اُا٠ ُجبص اُجٞع ٝاُ ٞف ُْٜٝ ك٢  ػ٠ِ

 .(1)أُظزؼبر ُٚ

 ط ـ أُجبس أُزط7َ 

ػزض أثٞ د٤بٕ ٌُض٤ز ٖٓ ػالهبد أُجبس أُزطَ ٓجزٜدا ك٢ رذد٣دٛب ٝإ ًابٕ   

ُْ ٣ظٔٚ ٓجبسا ٓزطال  ز٣ب ػ٠ِ ػبمح اُودٓبه كود ًبٕ اُودٓبه هد  ًزٝا أٗٞاػٚ ُْٝ 

 ٣2ظٔٞٙ ًبُلزاه ٝاُشٓ وز١.

اُزِ ا٤ل ٓاٖ ٝهد ًبٕ اُظٌب٢ً ٛٞ أٍٝ ٓاٖ اطازؼَٔ أُصاطِخ ٝرداُٝاٚ شازاح    

 ع اُؼالهبد اُز٢  ًزٛب أثٞ د٤بٕ. ثؼدٙ ٖٝٓ أٗٞا

 ـ اُؼالهخ اُظجج٤خ7 8   

اغااالم اُظااجت ػِاا٠ أُظااجت ٗذااٞ هُٞااٚ رؼااب7٠ُ" ا  هبُااذ أُالئٌااخ ٣ااب ٓااز٣ْ إ هللا 

٣جوزى)ثبُج٘خ( ثٌِٔخ ٓ٘ٚ اطٔٚ أُظ٤خ ػ٤ظ٠ اثٖ ٓز٣ْ ٝ ٤ٜاب كا٢ اُاد٤ٗب ٝا٥خازح 

ث٤ٖ" ٝ ُي ك٢ هُٞٚ رؼب7٠ُ" ثٌِٔخ ٓ٘ٚ".   ٖٝٓ أُوز 

 ـ اُؼالهخ ا٤ٌُِخ7 3  

ٝهااد ٗااذًز ٜٓ٘ااب اغااالم اٌُااَ ٝاإلرامح اُااجؼط ٗذااٞ هُٞااٚ رؼااب7٠ُ" ٝاُالراا٢ ٣ااؤر٤ٖ 

 (.3)اُلبدوخ ٖٓ ٗظبئٌْ كبطزوٜدٝا ػ٤ِٜٖ أرثؼخ ٌْٓ٘"

ثبُلبدوااخ" ٧ٕ أال  اُزجاابٝس ثاابغالم اطااْ اٌُااَ ػِاا٠ اُااجؼط كاا٢ هُٞااٚ"٣ؤر٣ٖ٤وا7ٍٞ 

رظزـزم كبدوخ ُٝا٤ض أُازام ثؼعاٜب ٝاٗٔاب أغِان ػِا٠ اُاجؼط اطاْ اٌُاَ رؼظ٤ٔاب 
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ٝأغِن ػِا٠ اُشٗاب اطاْ اُلبدواخ ُش٣بمرٜاب كا٢ اُواجخ ػِا٠ ًض٤از ٓاٖ "ُوجذٚ ٝكذوٚ. 

 اُوجبئخ". 

 ـ اُؼالهخ اُجشئ٤خ7 3  

طااز ٣ٝااذًز اغااالم اُجااشه ٝارامح اٌُااَ ٗذااٞ هُٞااٚ رؼااب7٠ُ" اٗاا٢ ٝ ٜااذ ُِااذ١ ك 

 اُظٔٞاد ٝا٧رض د٤٘لب ٝٓب أٗب ٖٓ أُوز٤ًٖ". 

 ٣وٍٞ ٝاُزؼج٤ز ثجؼط ػٖ اٌَُ ك٢ أطِٔذ ٝ ٢ٜ٘.  

 ـ اُؼالهخ أٌُب٤ٗخ17

 ب(1)٣ٝذًز رظ٤ٔخ اُو٢ه ثبطْ ٓذِٚ ٝ ُي ه7ُٚٞ" هد ثدد اُجـعبه ٖٓ أكٞاْٜٛ"

 ٣وٍٞ رظ٤ٔخ اُو٢ه ثبطْ ٓذِٚ)ٖٓ أكٞاْٜٛ( ػجز ثٜب ػٖ ا٧طئِخ ٧ٜٗب ٓذِٜب. 

 ـ اُؼالهخ ثبػزجبر ٓب ًب7ٕ 2

 ٣ٝذًز رظ٤ٔخ اُو٢ه ثبػزجبر ٓب ًبٕ ػ٤ِٚ. 

اُوا٢ه ثبطاْ ٓاب ًابٕ ػ٤ِاٚ" ٗذٞ هُٞٚ رؼب7٠ُ" ٝآرٞا ا٤ُزب٠ٓ أٓاٞاُْٜ" ٣واٍٞ رظا٤ٔخ 

 ٝآرٞا ا٤ُزب٠ٓ" طٔبْٛ ٣زب٠ٓ ثؼد اُجِٞؽ. 

 27ـ اُؼالهخ ثبػزجبر ٓب ط3ٌٕٞ٤

٣ٝذًز رظ٤ٔخ اُو٢ه ثبطْ ٓب ٣ئٍٝ أٝ ثبطْ أصِٚ ٗذٞ هُٞٚ رؼب7٠ُ" ٝخِن اإلٗظابٕ 

 ظؼ٤لب". 

  ؼِٚ ظؼ٤لب ثبطْ ٓب ٣ئٍٝ ا٤ُٚ أٝ ثبطْ أصِٚ.
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 ـ اُؼالهخ اُذب٤ُخ7 4

٣ٝااذًز اُزجااٞس ثاابغالم أُذااَ ػِاا٠ اُذاابٍ ٝ ُااي ٗذااٞ هُٞااٚ رؼااب7٠ُ" ٝإ ً٘اازْ 

 . ٓزظ٠ أٝ ػ٠ِ طلز أٝ  به أدد ٌْٓ٘ ٖٓ اُـبئع"

 ٣وٍٞ ٝاُزجٞس ثبغالم أُذَ ػ٠ِ اُذبٍ ك٤ٚ ٖٓ اُـبئع. 

 .(1)ـ ٣ذًز اُزجٞس ثبغالم اُو٢ه ػ٠ِ ٓب ٣وبرثٚ ك٢ أُؼ5٠٘

ٝ ُااي ٗذااٞ هُٞااٚ رؼااب7٠ُ" إ هللا ال ٣ظِااْ ٓضواابٍ  رح ٝإ ري) رح(دظاا٘خ ٣عاابػلٜب 

 ٣ٝئد ٖٓ ُدٗٚ أ زا ػظ٤ٔب". 

بغالم اُوا٢ه ػِا٠ ٓاب ٣وبرثاٚ "هبُٞا اُزجاٞس ثا٣٘وَ ثص٤ـخ اُزذز٣ط"هبُٞا" ٣وٍٞ 

ك٢ أُؼ٘ا٠ هُٞا7ٚ )ػاٖ هللا ال ٣ظِاْ( أغِان اُظِاْ ػِا٠ اٗزوابض اُجاز ٓاٖ د٤اش إٔ 

 ٗوعٚ ػٖ أُٞػٞم ثٚ هز٣ت ك٢ أُؼ٠٘ ٖٓ اُظِْ. 

 ـ ٝهد ٣ زط ا٣٥خ ثؤًضز ٖٓ ػالهخ ا  طٔخ اُِلع. 6

هُٞاااٚ رؼاااب7٠ُ" إ هللا اصاااطل٠ آمّ ٝٗٞداااب ٝأٍ اثااازا٤ْٛ ٝآٍ ػٔااازإ ػِااا٠  ٗذاااٞ

 (  ر٣خ ثؼعٜب ٖٓ ثؼط ٝهللا ط٤ٔغ ػ٤ِْ". 33)اُؼب٤ُٖٔ

٣واٍٞ اغاالم اطاْ اُلازع ػِا٠ ا٧صاَ ٝأُظاجت كا٢ هُٞٚ) ر٣اخ( كا٤ٖٔ هابٍ أُازام 

 ا٥ثبه.

  ـ ٓجبس أُجبس7 ٣ذًز غزكب ٓ٘ٚ أص٘به ػزظٚ ُزلظ٤ز ا٣٥بد اُوزآ٤ٗخ.3 

اا٠ب ٜٓ٘ااب 8  ـاا ٗذااٞ رلظاا٤ز7ٙ" ًِااٞا ٝارػااٞا أٗؼاابٌْٓب إ كاا٢  ُااي ٣٥اابد ٧ُٝاا٢ اُٜ٘ 

 خِو٘بًْ م
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٣وٍٞ ٓز٘بٝال ٓلّٜٞ اُ ِن ٖٓ ا٧رض ٝاُع٤ٔز ك٢ ٜٓ٘ب ٣ؼٞم ػ٠ِ ا٧رض ٝأرام 

خِن أصِْٜ أمّ ٝه٤َ ٓاٖ ا٧ؿذ٣اخ اُزا٢ رزُٞاد ٜٓ٘اب ا٧خاالغ أُزُٞادح ك٤ٜاب اإلٗظابٕ 

 كٜٞ ثبة ٓجبس أُجبس.

ٓجبس اُذذف7 ٣ؼزض ُٚ ك٢ أص٘به رلظ٤زٙ ُوُٞٚ رؼب7٠ُ" ٝأطؤٍ اُوز٣اخ اُزا٢ ً٘اب ـ 3

 ك٤ٜب ٝاُؼ٤ز ا ا أهجِ٘ب ٝاٗب ُصبمهٕٞ". 

 ٣وٍٞ كبُظبٛز إٔ  ُي ػ٠ِ اظٔبر أَٛ ًؤٗٚ ه٤َ أَٛ اُوز٣خ ٧َٝٛ اُؼ٤ز. 

 .٣ٝ1وٍٞ دذف أُعبف ٛٞ هٍٞ اُجٜٔٞر

كاا٢ ػاادح ٓااٖ أُجاابس ثاا٤ٖ  ثٔجبس٣ااٚ اُذااذف ٝإ رٟٝ خالكااب ٝهااد ٗاال ػِاا٠ هُٞااٚ

اُؼِٔبه ُٝذُي ك٢ ٗذٞ ػزظاٚ ُوُٞاٚ رؼب7٠ُ"ُواد رابة هللا ػِا٠ اُ٘جا٢ ٝأُٜاب زٕٝ 

 ٝا٧ٗصبر اُِذ٣ٖ ارجؼٞٙ ك٢ طبػخ اُؼظزح". 

 ـ أُجبس اُذ7٢ٌٔ 3

ػزض اُذد٣ش ػٖ أُجبس اُذ٢ٌٔ أص٘به ػزظٚ ُزلظ٤زٙ ا٣٥بد اُوزآ٤ٗخ ٝإ ًابٕ 

ُْ ٣جد اطاز داّ أُصاطِخ ٗذاٞ رلظا٤زٙ ُوُٞاٚ رؼاب7٠ُ" كجؼاش هللا ؿزاثاب ٣جذاش كا٢ 

 ا٧رض ٤ُز٣ٚ ٤ًق ٣ٞار١ طٞهح أخ٤ٚ". 

ظ٤ٔز اُلبػَ ك٢)٤ُز٣ٚ(اُظبٛز ػ٘ٚ ػبئد ػ٠ِ هللا رؼاب٠ُب إ اإلرامح اُذو٤و٤اخ ٛا٢ 

 2هللا ا  ُا٤ض ُِـازاة هصاد اإلرامح ٝارامرٜاب ٣ٝجاٞس إٔ ٣ؼاٞم ػِا٠ اُـازاة أ١ ٓاٖ

٧ٗاٚ ُٔااب ًابٕ طااجت رؼ٤ِٔاٚ كٌؤٗٔاب هصااد رؼ٤ِٔاٚ ػِاا٠ طج٤َ)اُوصاخ( أُجاابس ٤ُؼِٔاٚ 

كٌبٕ أثٞ د٤ابٕ ٣وا٤ز اُا٠ إٔ أُجابس اُذٌٔا٢ ٛاٞ اطا٘بم ػِا٠ غز٣ان أُجابس ٝٛاٞ 
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ب ٛااٞ ُااٚ ٝاُؼالهااخ ثاا٤ٖ اُلبػااَ ٣ؼ٘اا٢ ثٜااذا اطاازؼبرح اإلطاا٘بم ٓٔااب ٛااٞ ُااٚ اُاا٠ ؿ٤ااز ٓاا

 أُجبس١ ٝاُلبػَ اُذو٤و٢ ٢ٛ أُوبثٜخ ك٢ ٓالثظخ اُلؼَ. 

ٗذٞ هُٞٚ رؼب7٠ُ"ٝهبٍ ُْٜ ٗج٤ْٜ إ آ٣خ ٌِٓخ إٔ ٣ؤر٤ٌْ اُزبثٞد ك٤ٚ ط٤ٌ٘خ ٓاٖ رثٌاْ 

 1ٝثو٤خ ٓٔب رزى آٍ ٓٞط٠ ٝأٍ ٛبرٕٝ". 

أظ٤ق أٌُز ا٤َُِ ٝاُٜ٘بر ٝارظغ كا٢ اُظازك٤ٖ كٜٔاب كا٢ ٓٞظاغ  ٛات ػِا٠  ٣وٍٞ

أُلؼااٍٞ ثااٚ ػِاا٠ اُظااؼخ ٝكاا٢ ٓٞظااغ ركااغ ػِاا٠ اإلطاا٘بم أُجاابس١ ًٔااب هاابُٞا ٤ُااَ 

٣ل٤اٚ ٓاٖ أُجبُـاخ مائْ..٣ٝو٤ز ػ٠ِ اُو٤ٔخ اُجالؿ٤اخ كا٢ ٛاذا اُِإٞ ٓاٖ اإلطا٘بم ٝٓاب 

صابئز ٓاٖ رثٌاْ كٔاٖ أثصاز ٝهٞح اُزاؤص٤ز ٝ ُاي كا٢ ٗذاٞ هُٞاٚ رؼب٠ُ"ٝهاد  ابهًْ ث

 كِ٘لظٚ ٖٝٓ ػ٢ٔ كؼ٤ِٜب ٝٓب أٗب ػ٤ٌِْ ثذل٤ع". 

ٝإ اطاا٘بم أُجاا٢ه اُاا٠ اُجصاابئز ٓجاابس ُزل اا٤ْ شااؤٜٗب ا  ًبٗااذ ثٔ٘شُااخ اُـبئاات   

 .2أُزٞهغ دعٞرٙ ًٔب ٣وبٍ  بهد اُؼبك٤خ"

 اٌُ٘ب٣خ7 

ٝ ُي أص٘به ػزظٚ ُزلظ٤ز هُٞاٚ رؼاب٠ُ"  االصطالد٢ ًز أثٞ د٤بٕ اٌُ٘ب٣خ ثٔؼ٘بٛب 

هَ َٛ أٗجئٌْ ثوز ٖٓ  ُي ٓضٞثاخ ػ٘اد هللا ٓاٖ ُؼ٘اخ هللا ٝؿعات ػ٤ِاٚ ٝ ؼاَ ٓاْٜ٘ 

 اُوزمح ٝاُ ٘بس٣ز ٝػجد اُطبؿٞد أُٝئي شز ٌٓبٗب ٝأظَ ػٖ طٞاه اُظج٤َ". 

٣وٍٞ ٝاٗزصت ٌٓبٗب ػ٠ِ اُز٤٤ٔش كبٕ ًبٕ  ُي ك٢ ا٥خزح إ ٣زام ثبٌُٔبٕ دو٤واخب  

 .3أُٝئيٞ  ْٜ٘ ٝإ ًبٕ ك٢ اُد٤ٗب ك٤ٌٕٞ اٌُ٘ب٣خ ٝاطزؼبرح ٌُِٔبٗخ ك٢ هُٞٚ ا  ٛ
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آثارنا في هذا المبحث دراسة البياا  نناد مهال ننماي  ما  منهمااا هماا ال ااح     

واب  األثير بانتبار األّول مؤسسا لعنل البيا  والثاني مطوره وصاحب ن رية ننل 

 فاو يعد المقّعد والمقّن  لعنل البيا . بيا ، مما السكاكيال

  البيا  ننده:م ـ 

يعّد ال اح  م  مهّل البهغيي  الذي  اهتموا بدراسة البيا ، بل إّنه يمكا  انتبااره   

المؤسااا الحقيقااي لعناال البيااا  باصااة والبهغااة نامااة. ومعااالل هااذا العناال وحاادوده 

ت ااااج لنااااا متنااااي  باااادمج تت ناااام وتتلااااد ماااا  بااااهل  اااااوده البهغيااااة التااااي من

 هما:"الحيوا " و "البيا  والتبيي ".

وننم الّرغل م  تصريد ال اح  بمصطند البيا  إال مناه لال يثباج ننام تعريا    

واحد له، فاو مّرة يعرفه م  حيث الغاية منه فيقول:" إ  مدار األمر والغاياة التاي 

غااج ا فاااال إلياااا ي اارق القاباال والسااامو إنمااا هااو الفااال وا فاااال فباا ق  ااي  بن

ومولحج المعنم فذلك هو البيا  في ذلك المولو".
1

 

:ّالداللاة ال ااهرة ننام المعنام البفاّي: فالمعااني بفياة فاي ومرة مبرى يعرفاه ب ّنه

 مذها  الّناا واستعمال المؤدية لنفال، وا فاال هو البيا ".

لك  وفي مولوع آبر يعرفه تعريفا بقوله:" والبيا  اسل  امو لكل  ي  ك     

حتم يفلي الّسامو إلام حقيقتاه، ويا ال  قناع المعنم وهتك الح اب دو  اللمير

ذلكوم  مق  نا كا  الدليل ننم محصوله، كابنا ما كا 
1
. 

 

                                                             
1
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 الفصل الثاني                                                                          البيان عند الجاحظ 
 

 
28 

ننااد ال اااح  يتعاادد إلاام ناادة مصاانا  تاادل المعناام حيااث يقول:"و مااو  والاادليل

مصنا  الدالالج ننم المعاني م  لف  وغير لف  بمسة م يا  ال تانقص وال تيياد 

 مّولاا النّف  ثّل ا  ارة ثّل العقدة ثّل البط ثّل الحال التي تسمم نصبه".

إياراد   التاي ياتّل بااا فاذه الدالالج البمسة التي ذكرها ال ااح  هاي مسااليب البياا

 المعنم الواحد بطرق مبتنفة لنييادة في ولوح الداللة ننيه".

كما ن ده قد مدرج بعض مباحث البيا  االصطهحي لم  الباديو ومطناق   
1
اسال  

 "البديو" ويتلد ذلك م  بهل األبياج التالية:

 قال األ اب ب  رمينية:"هل ساند الدهر الذق يتقم به".

نم هذا البيج بقوله"هل ساند الادهر"إّنما هاو مثال وهاذا الاذق تساميه فقد ننّق ن   

الرواة البديو
2
. 

قد تكو  لف ة"بيا " م  مكثار األلفاا   ايونا نناد ال ااح ، وبااألبص فاي كتباه، 

وقااد تااوج باااا ننااوا  مبااري كتبااه فااي البهغااة واألدب ونعنااي بااه كتاااب "البيااا  

تبثارها بعنااوا  م اد مؤلفاتااه نهقااة والتبياي " وبااالرغل ما   اايوناا ومهميتاااا واسا

 بالنقد والبهغة، إال مناا  نج غابمة المدلول بعيدا ن  التعري  والتحديد.

وم  بهل تتبعنا لااا فاي مبتنا  الموالايو، فقاد اساتطعنا م  نحصار معناهاا فاي 

 مفاومي :

 مفاول نال، مفاول باص.

 
                                                             

1
، دار ال يل، بيروج، لبنا /د.جنبد السهل م مد هارو ، و رح ـال اح  البيا  والتبيي ، تحقيق 

 .76ـ 75،ص ص
2

 .76، دار الفكر، ص، 1ـالبيا  والتبيي ، تحقيق نبد السهل هارو ، ج
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 ـ مفاول نال: 1

لف  "بيا "إلم واقو التعبير ن  معنم م  المعاني بنغة ليسج باللرورة   يري    

هاي لغااة الكاهل، لكناااا تتساو لتحاايط ب ميااو وساابل التعبياار الممكناة. وهكااذا يكااو  

مفااول "البياا " ماا  هاذه الو اااة العاماة، مت ساادا بقاول ال اااح ، يصاد انتبارهااا 

 المعنم البفي هو البيا ...".تعريفا موليا به،  ا  فياا: "والداللة ال اهرة ننم 

 ـ مفاول باص: 2

غالباا مااا يسااتعمل ال اااح  لف اة "بيااا " لنداللااة نناام بهغاة التعبياار بنغااة الكااهل   

المقول، مو المدو  وحدها دو  سابر م كال البهغاة فاي وساابل التعبيار األبارى. 

دلول وم  هنا فإ  المعنم الباص لمفاول"البياا " يقتصار نناده فقاط ننام هاذا الما

وحده دو  غيره، ويصبد هكذا مرادفا لنف اة "بهغاة" التاي يكرسااا نناد الحاديث 

ن  األدب لاذا دو  سواه
1
. 

 ب ـ م كنة النف  والمعنم نند ال اح :

 ـ ن رة ال اح  إلم النف  والمعنم: 1

يقتر  ذكر مصل هذه القلية بال ااح  فاي نبارتاه الم ااورة"المعاني المطروحاة 

العربااي والع ماااي والبااادوق و القروق".وقااد مسااار  النقااااد  فااي الطرياااق يعرفااااا

ننم تفليل ال ااح  لنفا  القدما  والمحدثو  في التعويل ننم هذه العبارة لنت كيد 

ننم المعنم قبل ا لمال بكل مقواله في هذا ال   ، المر الاذق موقاو كثيار مانال فاي 

موسااونة ب"قلااية سااو  الفااال وهااو مااا بينااه ورد فااي رسااالته القيمااة لناادكتوراه ال

  النف  والمعنام ون رياة ال اعر نناد العارب" والتاي ميالاج كثيارا ما  النابا الاذق 

                                                             
1

 .88ص  ،ـ المصدر السابق
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صاحب قول ال اح  إلم اليول وقد كا  لما   اا  بعاده مثارا كثيارا فاي بناورة هاذا 

الفال ننم نحو ما ن ده نند مبي ههل العساكرق بولاوح فاي قولاه:"وليا ال ا   

والع مي والبدوق والقروق......"وإنما هو  ودة  في إيراد المعاني يعرفاا العربي

ونياهااة ونقااا ه، وكثاارة طهوتااه ومااا ه" وماا   ه و النفاا  وصاافا ه، وحساانة وباااا

توهل هذا الفال إحسا  نباا الذق رمى م  العساكرق ي ارق م ارى ال ااح  فاي 

ن رته إلم النف  والمعنم محاوال تبريار انحياايق إلام النفا  ننام حسااب المعنام 

طهنه: فقال:"فقد كا  ر ه حصب القريحة ال يعيبه المولوع، ولاذا فإناه بسعة إ

كا  يحا م  المعنم مو ود في كل مكاا 
1
ثال م  يادنل النفا  ليساال ننياه القاول  

ب   القرآ  مع ي بنف ه وليا بمعناه، ثل ينل م  ال ااح  وقاو فاي تنااقض حينماا 

 ". ر  م  األلفا ن ر إلم المعاني ننم مناا ال تسرق مما يوحي ب ناا م

وكا  إحسا  نباا لل يستطيو لتوفياق باي  الن ارتي  فاينل تناقلاا ال مبارر لاه   

ساهل الاذق اساتنتن م  ال ااح   يغناولفيه، وقد تبعه فاي ذلاك بادوق طباناه وكاذا 

ياارى:"م  ا ن اااي متصاال بااالن ل وحااده يصاار  الن اار نمااا يحويااه القاارا  ماا  

 .المعاني

بيانال هاذه العباارة بعادل  لع ماوقهذه الميانل، وراح وقد رد نبد العييي نتيق   

  الولوح ألناا لل تحدد التحديد الصحيد مفاول المعنم نند ال اح ، وم  غيار م

فإنااا  ننام مهميتااا، مبطا ج بطا  لر  معي يلي   يبا بذكر، مما دراسة األب

ال فادحااا نناادما حساامج األماار بتطبيااق الفاا  والمعناام باارغل م  ال اااح  ياااتل بااالف

 .وا فاال"

                                                             

، 1، دار ال روق، نما  ط58حتم ق2نباا إحسا  تاريخ النقد األدبي نند العرب نقد ال عر م  ق ـ 1
 .86ص 1993
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بينماا ن ااد بعااض البااحثي  تعاماال مااو نباارة ال اااح  بحااذر  اديد كمااا ننااد قصااي 

الحساا  الااذق يسااتدرك قابه:"ي ااب م  ال يفااال ماا  هااذا القااول م  ال اااح  يااذكر 

المعاني و  ناا في بهغة القول ألنه يناوق ب ا ناا فاي مكاا  آبار با لوا  المعااني 

 الكريمة"الغريبة الع مية، وال ريفة 

وهذا ما م ارج إليه ابتسال مرهو  بقولاا:"الواقو م  البروج م  نص ال اح     

السابق إلم النصوص ألبرى التي مبادى آرا ه يادلنا ننام مناه لال يكا  ما  منصاار 

األلفا  ننم المعاني
"
. 

وهااذا مااا مكدتااه الدراساااج القديمااة التااي قااال محمااد الااوردني بعاادما  مااو بااي  كاال 

التاي نثرهاا فاي كتاب بادباا بن رتاه االنتيالياة التاي ننااا صادر نصوص ال اح  

النقديااة التااي مناااا ن رنااه إلماثنابيااة النفاا  رميااه فااي كثياار ماا  مباحثااه الفكريااة و

: تنطناق ن ارة ال ااح  إلام المعااني ما  حديثاة والمعنم( والتي نو يهاا كماا يناي

وما  غيار  ن  مصنا  الدالالج و مياو مصانا  الادالالج ننام المعااني ما  لفا 

لف  بمسة م يا  ال تنقص وال تييد: مولاا النف ، ثل العقد ثل البط، ثل الحاال التاي 

تساامم نصاابه، والنصاابة هااي الحااال الدالااة التااي تقااول تنااك األصاانا ، وهااي التااي 

تك ا  لاك نا  منياا  المعااني فاي ال منااة ثال حقابقااا فاي التفساير ونا  م ناساااا 

ومقدارها ون  باصاا وناماا
1
. 

لحاالج األولم األربعة تقاول مقاال العهماة حفاا لننصاية التاي هاي حاال ناطقاة فا   

بغير دليال لكنااا فاي المقابال رؤياة ال ااح  الكونياة المتحكماة فاي طرحاه لنمسا لة 

البيانية يو ه نال أل  النصبة ننده"هي الحال الناطقة بغير الياد وذلاك طااهرة فاي 

                                                             
1

 .88ـ نباا إحسا  تاريخ النقد األدبي، المر و السابق، ص
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امااد ونااال ومقاايل و ااان  بنااق الساامواج واألرض، وفااي كاال صااامج وناااطق و 

ويابد وناقص"
1
. 

فقد مببر ننه وإ  كا  صاامتا، وم اار إلياه وإ  كاا  ومتم دل ال ي  ننم معنم 

 ساكتا"

 ووق هذه النصوص تي  الوردني ما يني: 

م  ال اح  ي عل ما  الكاو  كناه معنام كبيارا يرماي إلام قادرة خ وباديو بنقاه    

تكو  ا  ارة والبط والعقد والنف  م  مناواع الداللاة  وهو ما سماه النصية. والتي

 ننياا وهياالكو  كنه(

ـاا إنااه وفااق هااذه الن اارة يصاابد حكاال المعاااني بااه  حكاال األلفااا  أل  المعاااني 

مبسااوطة إلاام غياار غابااة وممتاادة إلاام غياار ناايااة، ومسااما  المعااانيامق األلفااا ( 

مقصودة معدودة محصنة محدودة
2
 

 اب  العهقة النغوية الك ا  نا   اي  مو م ايا  ما  تناك وم  تل لل تك  مولم و

 المعاني والمترامية الممتدة تحقيقا لنتواصل. 

ـ وباذا يكو  القارآ  الكاريل مطابقاا لااذا الكاو  الاذق هاو المعنام األكبار وهاو ماا 

يحقااق ا ن اااي فااي البهغااة والفصاااحة والبيااا ، ثاال كااهل الرسااول ننيااه الصااهة 

 وامو الكل فكا  معناه مكبار ما  لف اه وهاو ماا تعاده يبااطبالوالسهل الذق موتي  

القرآ  بإي اي وابتصار ننم به  الياود والنصاارى وغيارهل، وي ابه ال ااح  

                                                             
1

ل، دار 57/13محمد قلية النف  والمعنم ون رية ال عر نند العرب م  األصول إلم القر   ـالوردني

 .712، ص2884الغرب ا سهمي، تونا 

ل دار 57/13الوردني محمد قلية النف  والمعنم ون رية ال عر نند العرب م  األصول إلم القر  ـ 1

 . 714ص 1الم ند  2884الغرب ا سهمي، تونا 
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ا نراب في البهغة والفطرة واألمية بالرسول ننيه الصهة والسهل وهي مو بة 

 لنبهغة والبيا  برميه. 

كاو  بماا فياه ما  نعال ومنا ياب وصافاج إذا كا  المعنم نند ال اح  هو هاذا ال ـ

دالة ننم البالق فنيسج الكنماج المؤلفة م  حارو  إال صاورة مصاغرة نا  هاذا 

 البنق الع يب، والمعنم باذه مرحب م  م  يسعده النف  القابل ننم الصوج. 

 نموذج النف  والمعنم نند: ـ2

 نموذج النف : وي ترط فيه ال اح :

ـ إال يكو  غربيا وح يا وال ساقطا سوقيا، ومعنم ذلك م  ال اح  يريده متوساطا 

معتاادال، ال ماا  ملفااا  طبقااة المتكنمااي ، وال ماا  ملفااا  السااوقية والساااقطي ، ولاايا 

قدر األنا ل باذا التقسيل ينل يفال لرورة م  ال اح  يحط م  
 1االوردني

تفلي إلم التعقيد"والتعقيد هو الذق ـ م  يكو  النف  ساه باليا م  الونورة التي 

 يستانك يستعي  معانيك وي ي  ملفا ه".

ـاا مال يح ااد النفاا  ح اادا ألنااه نهمااة التكناا  والتقعاار الااذق يااذهبا  رونااق الكااهل 

 ألناما لد الطبو والفطرة الس ية. 

 ـ الفصاحة ونبذ رطانة السوقي، والرطانة كهل من مي ال يفامه الغرب. 

ي  الحرو  والكنمااج، ألناه ياؤدق إلام ثقال األدا ، بال الباد بيناماا ب ـ ندل التنافر

م  األل  و الت انا والمهبمة
1

 . 

 ـ نبذ الكهل المنحو  مو البط  ألنه يبرج ن  طريق العرب الفصحا .

                                                             
1

 .177سابق، صـ المر و ال
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 نموذج المعنم:  

تكو  المعااني والاحة وبالياة ما  االلتبااا والغماوض ألناه يفتقاد إلام ناور  ـ م 

 العقل الذق بم ده ال اح . 

 ـ م  تكو  سنسنة سانة الم بذ قريبة المسنك بعيدة ن  الغنطة وال فا . 

 ـ ت ذب الونورة التي تحتاج إلم ريالة ألناا م  قبيل التعقيد. 

فاسدا دنياا حتام يساتحق النفا  ال اري ،  ـ م  يكو  المعنم  ريفا كريما فه يكو 

  ألناااا وإ  يكااو  بعياادا ناا  السااب  والحماقااة والعااي، وت نااب مصاااحبة هااؤال

تورث سب  المعنم وحمقه
1
. 

ـا نادل ا ساارا  فاي المعااني أل  ا ساارا  ميلاا وال ااح  بااذلك يكاره ا غااراق 

ة، ومماا وا فراط ألنه يفلي إلم الكذب والمحال وهماا لايا ما  المعااني ال اريف

يدنوا إلام ا سارا  وا طنااب لاذلك حاذر ال ااح  مناه ألناه ياؤدق إلام مناقلاة 

 الواقو. 

ـ يرفض ال اح  المعاني المستحينة وقاد رمى الاوردني باذلك مناه يحاد ما  البياال 

المنطق حينما ي عل المعاني تعبيرا ن  الواقو وبالتالي فااي  ناياة رؤياة ال ااح  

 االنتيالية ننم ال عر. 

   العنما  م  قلية النف  والمعنم نند ال اح :موق

ولعّل قد مسي  فامه لدى العنما  فيما يتعنق بفكرتاه حاول النفا  والمعنام، فعباد    

القاهر ال ر اني صاحب ن رية الن ل استدل ننم صحة ن ريته با ّ  ال ااح  لال 

                                                             
1
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نتقاد مباا كثيرا بالمعاني إذ منه وصفاا ب ناا مطروحة فاي الطرياق حينماا ايك  ياتل 

 نمرو ال يباني ننم إن ابه بيتي  م  ال عر لما فياما م  معنم. 

ال اح  م  م  البيتي  ال يستحقا  م  يوصفا ب ناما  اعر،  والواقو م  ما ينمه   

وم  مبنا  ال انر الذق ن ماماا ال يمكا  م  يكوناوا  اعرا  م يادي  ألناال ينتماو  

بد القااهر ننام مناه دليال  ار  ل لفاا  إلم ذلك ال انر، إ  هذا الينل قد تنقفه ن

وإنه  صريد بتفوقاا ننم المعاني
( 1ا

وقد فعل مبو هاهل العساكرق ال اي  نفساه 

باقتباسااه مهح ااة ال اااح  ماا  م االمعاااني مطروحااة فااي الطريااق(، فااي معاارض 

استدالله ننم دنل آرابه حول حس  األلفا 
2
 

يقّدل النف  ننم المعنام وما  وقد انتقد بعض الدارسي  المعاصري  م  ال اح     

هؤال  الدكتور محمد غنيمي ههل في كتابه النقد األدبي الحديث
(1ا

 . 

وقد الح  إبراهيل بنيل  اريا مّ  محماد غنيماي هاهل قاد وقاو فاي التنااقض فاي 

 عنق بموق  ال اح  م  تنك القلية.الكتاب نفسه فيما يت

  نناام المعناام الاادكتور وماا  المعاصااري  مماا  كااا  ياارى مّ  ال اااح  يقاادل النفاا

 اوقي لاي  ـ رحماة خ ـ إذ يقاول فاي معارض حديثاه نا  موقا  ال ااح  ما  

غرابة األلفا  وحمنته ننم م  يت ّباو  بالبدو ال فاة في استبدال اآلباد الوح اي، 

ومكثر م  الحاديث نا  حسا  الّصاوم وكماال الترتياب ودقاة تا لي  النفا  و ماال 

..حسنه وباابه إلم م  قدمه ننم معنم.ن مه.ومداة  غفه ب ودة النف  و
(3ا

. 

                                                             

 .58ـ57مبو ههل العسكرق: المصدر السابق ص ـ 1
 
 . 256، 213ل ص1964محمد غنيمي ههل: النقد األدبي الحديث، القاهرةـ 2

 .86،162ص1ال اح : البيا  والتبيي ،جـ 1
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واست اااد  ااوقي لااي  بقااول ال اح :اوالمعاااني مطروحااة فااي الطريااق يعرفاااا 

الع مااي، والعربااي، والباادوق، والقااروق، وإنمااا ال اا   فااي إقامااة الااوي  وتبيياار 

األلفااا  وساااولة المباارج وكثاارة المااا  وفااي صااحة الطبااو و ااودة الساابك، وإنمااا 

م  التصويرال عر صياغة ولرب 
(1ا

. 

غير مّ   وقي لن اعر لاي  يعاود فيارى م  تعريا  ال ااح  لن اعر ننام هاذا    

 فاي الصاياغة بل التصاوير وماا يطاوى فياه ما  مبيناةالنحو يدل ننم مناه كاا  ياد

والنف ، وقد يكو  في ذلك ما يبف  حدة ال   ب ّنه قّدل األلفا  م  حيث هي ننام 

المعاني، إنما كا  يريد األسنوب بمعنام موساو ما  رصا  األلفاا  ، إذ مدبال فياه 

األبينااة والتصااوير، وك نمااا محااّا فااي نمااق مّ  المعاااني وحاادها ال تكااو  الكااهل 

يقة لنفهسفة اليونا  وغيرهل، ومو ذلك البنيغ، فاؤال  المتر مو  ينقنو  معاني دق

ال يمك  م  يتص  كهمال وال ما نقنوه بالبهغة، فكهماال يحمال معااني صاحيحة 

ولك  ينقصاا حابط البهغة العتيد م  حس  السبك و مال الرصا  والان ل. ومداة 

إحساسااه العميااق برونااة الاان ل ومااا يكساابه الكااهل ماا  المااا  والرونااق والحيويااة 

 إ  إن اي القرآ  الكريل في ن مه والرونة إلم م  يصبد في معاصريهوالنلرة 

تعد البهغة م  موابل العنول التاي نار  بااا العارب مناذ العصار ال ااهني إلام    

 اآل ، مهل تعري  متفق ننيه العنما :

بنغ ال ي  يبنغ بنوغا وصل وانتاام، ومبنغاه هاو إبهغاا وبنغاه تبنيغاا  البهغة لغة:

إلم مراده، والبهغة: الفصاحة، ورحل بنيغ حس  الكهل بال ي : وصل
1
. 

                                                             

 .4، ص3: الحيوا  جـ ال اح 2
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"فاااي ماا بوذة ماا  قااولال بنغااج الغايااة إذا انتاااج إلياااا  ممااا البهغااة اصااطهحا:   

وساميج بهغاة ألنااا تنااي المعنام إلاام قناب الساامو فيفاماه، والبهغاة فاي الكااهل 

اامطابقة لما يقتليه حال البطاب مو فصاحة ملفا ه مفردها ومركب
1
. 

اب  ر يق في كتابه العمدة فقد نّرفاا بقوله: سبل النبي صنم خ ننيه وسنل  مما   

فيل ال مال فقال" في النسا  يريد البيا " وسابل بعاض البنغاا ، ماا البهغاةل فقاال: 

قنياال يفااال وكثياار ال يساا ل، وقياال إصااابة المعناام وحساا  ا ن اااي ، وقااال بناا  

المفلل اللبي: فيقول قنج ألنراباي  األحمر: البهغة كنمة تك   ن  البقية، مما

غةل فقال: ا ن اي ما  غيار ن اي وا طنااب ما  غيار بطال، وسابل ابا  ما البه

المقفو ما البهغة فقال اسل المعا  ت ارق فاي و اوه نادة وكثيارة، فمنااا ماا يكاو  

في السكوج ومناا ماا يكاو  فاي االساتماع ومنااا ماا يكاو  فاي ا  اارة ومنااا ماا 

 عرا مو  وابا مو احت ا ا مو بطابايكو  س عا مو 
2
. 

فبتعادد هاذه التعااري  ايدادج البهغاة ولاوحا وبياناا ويمكا  القاول إ  البهغاة   

 في معناها الواسو هي البيا  وإيلاح المعنم والسامو.

ومول كتاب دو  في ننل البيا  هو"م ااي القارآ " ألباي نبيادة، وال يعنال مول ما  

مثرق فياا كهل ن  البنغا  مهمال ال اح  فاي إن ااي  مل  المعاني باللبط، وإنما

 القرآ ، مما م  دو  كتاب ننل البديو فاو اب  معتي.

وبقيج هذه العناول تتكامال ويادلوا فيااا البنغاا  كال بادلوه فاي كال ننال البياا  وننال 

 المعاني وننل البديو.

                                                             

و وت لي  سيد محمد ها مي، دار الفكر لنطبانة والن ر  واهر البهغة في المعاني والبيا  وبدي ين رـ 1

 .38ـ 29والتوييو بيروج لبنا ، 
ين ر العمدة في محاس  ال عر وآبه الب  ر يق القيرواني تحقيق محمد محي الدي  نبد الحميد المكتبة ـ2

 .146ـ145صص،،1934الت ارية القاهرة 
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وال الكاهل مما ننل المعاني: كما مسنفنا الاذكر: فااو مصاول وقواناد يعار  بااا محا

العربي التي يكو  باا مطابقا لمقتلم الحال بحيث يكو  وفق الغرض الذق سبق 

 له، وهو يتفرع إلم: إن ا  وببر  ومهل مساليب االستفاال األمر والناي...الخ.

 وقد محصيج فوابده المتمثنة في: 

 ن اي القرآ  الكريل م   اة مابصه خ به ما   اودة السابك وحسا   ـ معرفة1

لوص  وبرانة التركيب ولط  ا ي اي الذق مقعد العارب وحاارج نقاولال مماال ا

 فصاحته وبهغته.

ـاا الوقااو  نناام مساارار البهغااة والفصاااحة ننااد العاارب فااي م ااعارهل ونثاارهل 2 

فقد كا  وال ييال ننل المعاني مقيااا  لينس وا ننم منواله لمعرفة  يده م  رديبه

وبم ااي  يقاااا بااه األدب ففااي ال اهنيااة كااا  يعاار  بااه ردق  الكااهل ماا   يااد. 

 القرآ  نرفوا مدى إن ايه وفصاحته باذه العنول ميلا. 

 ومما ننل البيا  تعددج مفاهيمه نند العرب فانتبره البهغيو  نامة منه: 

اورم  حيث النغة: هو ك   وا يلاح وال 
1
. 

كما  ادج البهغة العربية اهتماماج نّدة مناذ ن ا تاا إلام يومناا هاذا، فقاد تعاّددج 

تعريفاتاا وابتنفج بابته  العصور. ويهحا  هاذا االباته  ما  باهل تعريا  

القدما  والمحدثي  لاا وكذا الغربيي ، وسنحاول م  نبي  هاذا االباته  ما  باهل 

والمقارنة بيناا ذكر بعض التعريفاج لبعض البهغيي 
1

 . 

                                                             
 .149السابق، ص ـ المصدر 1
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ه(البهغاة فاي مع ماه لساا  العارب بقولاه: 255تعريفاا لغاة: يعاّر  ابا  من اورا

اابنغ الّ ي  يبنغ بنوغا وبهغا، وصل وانتام وتبنّغ بالّ اي ، وصال إلام ماراده، 

ا بهم: ا يصال، بنغج المكا  بنوغا:وكذلك إذا  ارفج ننيه((
1

 . 

: اامبنغاااه ساااهمي. وبنغاااج بااابهم خ،:  اااا  فاااي مسااااا البهغاااة لنيمب ااارق   

بتبنيغه،....وبنغ في العنل المبالغ. وبناغ الّصابي. وبناغ خ باه فااو مبناوم باه. وبناغ 

والبنغاي . ومبنغاج إلام فاه : فعناج باه ماا بناغ باه  البنيغي مني ما قالج، وبنغ منه 

الناال إذا تنااهم. ال سمعنا ال بنغا. وتبالغ فيه المرض واألذى والمكروه البنيغ. والنّ 

وتبنّغ بالقنيل: اكتفم به،وما هي إال بنغة متبنغ باا. وتبنّغج به العنّاة: ا اتّدج. وبناغ 

كهماهالر ل بهغة فاو بنيغ وهذا قول بنياغ. وتباالغ فاي 
2

: تعااطم البهغاة ولايا 

م  مهناا، وما هو ببنيغ ولك  يتبالغ. وبنّغ الفارا: مد ياده بعناا  فرساه لييياد فاي 

رك، ووصل ر ا ه بتبنغة وهاو حبيال يوصال باه حّتام يبناغ الماا  وهاو الادّ  ندوه.

والبد ألر يتكل م  تبالغ((
3
 

 إذ  البهغة لغة هي الوصول والبنوم واالنتاا . 

 اصطهحا: 

ـاااا نااااّر  مهاااال االبتصاااااص القاااادامم البهغااااة كاااااآلتي: نّرفاااااا الّرمااااانياج 1

 ة م  النّف (. ه(بقوله:اإيصال المعنم إلم القنب في محس  صور384

                                                             
1

 .118ـ المصدر السابق، ص
2

 .35ـ العمدة في محاس  ال عر، المر و السابق، ص 
3
ين ر العمدة في محاس  ال عر ومدابه الب  ر يق القيرواني تحقيق محمد محي الدي  نبد الحميد ـ

 .48المكتبة الت ارية، ص
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:ااإصابة المعنم وإدراك الغرض ب لفاا  ه(ب ّناا378ونّرفاا اآلمدق المتوفم نالا

سانة نذبةمستعمنة، سانيمة ما  الّتكنا ، ال تبناغ العاذر الياباد، وال تانقص نقصاايا 

يق  دو  الحا ة...((
1)
. 

 ه(بقوله: 389ـ ونّرفاا مبو ههل العسكرق المتوفم نالا

بنغ به المعنم قنب الّسامو، فتمّكنه في نفسه، كتمّكنه في نفساك، اا البهغة كل ما ت

مو صورة مقولة ومعرض حس ((
2

 . 

 ه(ب ّناا:739ونّرفاا القيويني المتوفما

اامطابقة الكهل الحال مو فصاحته((. 
1
 

 ه(بقوله:471ونّرفاا ال ر اني المتوفم نالا

هو ت دية المعاني الّتي تقول بالّنفا تامة ننم و ه يكو  مقرب إلم القبول  ااالبيا 

ومدنم إلام تا ثير، وفاي صاورتاا وم اراا كنمااا، بعذوباة الّنطاق وسااولة النّفا  

وا لقا  والبفة ننم الّسمو((. 
2
 

ماا  بااهل مااا قدمااه القاادامم حااول تعرياا  البهغااة نهحاا  مناااا تقااول نناام النفاا  

 والمعنم. 

 بهغة نند المحدثي  النذي  نّرفوها: ـ ال2

ايب: فقد نّرفاا مت ثرا بتعري  البهغي الغربيا ينغ(بقولاهااإّ  البهغاة محمد ال ّ 

 ف  تطبيق الكهل المناسب لنمولوع مو لنحا ة ننم حا ة القارئ مو الّسامو((. 

                                                             

 . 292، ت ثير الفكر الّديني في البهغة العربّية، المر و السابق،صمادق صالد السمرانيـ 1

 . 9القاهر ال ر اني مسرار البهغة، صنبدـ 2
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 ماا كاا نا  فّنياة القاول، وإن مّما ممي  البولي فيقول معّرفاا البهغاة: ااهاي البحاث

الفّ  هو التعبير ن  ا حساا بال ماال، فااألدب هاو القاول المعّبار نا  ا حسااا 

 بال مال، والبهغة هي البحث في كي  يعّبر القول ن  هذا ا حساا((.

 ويقول نني ال مبهطي في تعري  البهغة:

ذ امما اليول فيقولو  منااا العنال مو الفا  الاذق يعنمناا كيا  نن اا القاول األ مال، إ 

البهغة باذا التعري  هي التي تتكفل بتقديل القواني  العاماة التاي تسايطر االتصاال 

النّغوق، وهي التي تولد الّطرق واألساليب التي يستطيو باا األديب م  ينقل ن  

طريااق الكنماااج وال ماال مفكاااره ومرا ه إلاام القااارئ نناام محساا  و ااه ممكااا ، 

ند التي ينبغي م  تراني في ن ل الكهل،  منة م  القواوالبهغة هي التي تقدل لنا 

الذق ي بذ باالّنفوا، والتاي تساال نمنياة االتصاال النغاوق فاي صاور ما  الّتعبيار 

الفصيد((
1)
. 

 ـ ويعّرفاا نرفا  مطر ي بقوله: 

هي مطابقة الكاهل لماا يقتلايه حاال البطااب ماو فصااحة ملفا اه، وذا  اا البهغة

ننمنااا م  المقتلاام هوااالنتبااار المناسااب( ومّ  حااال البطاااب هواالمقااال( مصاابد 

التعري  ننم ال كل التالي: البهغاة هاي مطابقاة الكاهل النتباار المناساب لنمقاال، 

مو فصاحة ملفا ه((.
1
 

 هغة بقوله: مما نبد القادر محمد فيعّر  الب

ااننل ي ّدد القواني  التاي تحكال األدب، والتاي ينبغاي م  يتبعااا األدياب فاي تن ايل 

مفكاره وترتيباا، وفي ابتيار كنماته والت لي  بيناا فينسق صوتي معّي ((
3

 . 

                                                             

، مؤسسة الكتب الثقافية، 1نرفا  مطر ي ال امو لفنو  النغة العربية والعروض، طـ 1

 . 24ـ23،ص1987بيروج،
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نند الغربيي  هي ننل يقّدل القاواني  والقواناد التاي تحاّدد األدب، والبهغاة  البهغة

 في الحالتي  هي كهل مؤثر في الّنفا. 

حتم تتمك  البهغة م  حمل معناها البد م  يدور حديثاا حول ثهثاة نناول وهاي: 

 البيا ، والمعاني، والبديو. 

 ـ تعري  ننول البهغة: 

 ـ ننل البيا :1

نيو اال: بساال خ الاارحم  الرحيل:"الاارحم  نناال القاارآ  بنااق ا نسااا   اقااال خ

فالبيا  نعمة م  نعمة خ تعالم، منعل باا ننم بناي  4ـ1ننمه البيا ".الّرحم  اآلية

آدل، حيث مكرمال وحمنال في البّر والبحر وريقال م  الّطيباتوفّلانال ننام كثيار 

لبيا : ااقارم باسال رّباك الاذق بناق، بناق م  بنقه....وامتّ  ننيال بنعمة التعنيل وا

ا نسااا  ماا  ننااق، اقاارم ورّبااك األكاارل الااذق ننّاال ا نسااا  مااا لاال يعناال(. العنااق 

،باااذا التعناايل تمّيااي ا نسااا    ناا  كثياار ماا  بنقااه، وصااار ناطقااا مبيينااا، 5ـاا1اآليااة

يستطيو م  يعّبر نما يبطر بباطره، وي ول في نفسه م  المعااني، فيوصانه إلام 

وباذا التفاهل تتحقق السعادة بي  الب رّية م  الب ر غيره
1
. 

 

 

 

 

                                                             
1

، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروج، 1طـ نرفا  المطر ي ال امو لفنو  النغة العربية والعروض، 

 . 29ص
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 أبو عثمان الجاحظ:   

إّن الصدى الذً أحدثه الجاحظ فٌ زمانه ال ٍقل شأنا عن ذلك الذً ما زال أثره   

إلىىي ٍومنىىا  ىىذاة فشىىحر  الجىىاحظ لىىع ىقىصىىر فقىىم عاىىي حصىىرهة وإّنمىىا امىىىد  إلىىي 

 عاي شٌء فإنه ٍدل عاي رجل سبق عصره. دلّ زماننا  ذاة و ذا إن 

 عصره: 

عىىاا الجىىاحظ حٍاىىىه فىىٌ الاصىىر الاباسىىٌ ا ول وشىىمرا مىىن الاصىىر الاباسىىٌ   

الثىىانٌة فقىىد عاصىىر مىىن يااىىاء بنىىٌ الاّبىىاي: الرشىىٍد وا مىىٍن والمىىأمون والواثىىق 

 والمىوكل.

اسىٍ  كان  ىذا الاصىر  ىو عصىر ا سىذع الىذ بٌة حٍى  قواعىد الىدول الابوقد    

عاىىي عحىىد الرشىىٍد وابنٍىىه المىىأمون والماىصىىعة وأصىىب  لحىىا شىىأن عظىىٍع وسىىامان 

محٍب وسٍاس  واضح ة ٍغاب عاٍحا مابع النظاع والىدبٍر فٌ كل ا مور
1

  . 

ونجىىد أٍضىىا أن السىىنوا  الىىىٌ عىىاٍا فٍحىىا الجىىاحظ يااىىاء بنىىٌ أمٍىى  عاىىي النحىىو 

ه( 098 ه( والمىىىىىىىىىأمون091 ه( وا مىىىىىىىىىٍن071ىىىىىىىىىىالٌ:  ىىىىىىىىىارون الرشىىىىىىىىىٍد ال

 ه(847والمنىصىىىىىىىر  ه(818 ه( والمىوكىىىىىىىل887ه( والواثىىىىىىىق 808والماىصىىىىىىىع 

 ه(.855ه( والمحىدً 858ه( والماىز 848المسىاٍن 

وكأّنما الظىرو  شىاء  أن ىسىاٍر حٍاىىه ىمىورا الدولى  الاباسىٍ  فىٌ مرحاىٍحىا    

وباوغحا أوج حضىارىحاة وفىٌ  الدولة الحاسمىٍن فٍشا د فٌ عناوان شبابه ازد ار 

آل شىٍيويىه ضىااحا وىقحار ىىاة مىع وثبى  أيٍىىر  مىن الماىىز  نقىىاذ اليذفى  ومىىن 

فاع عاي الثقاف الجاحظ لجمع ا فكار فٌ البٍان والىبٍٍن لادّ 
2
. 

ٍّىىر  والشىىك مجىىرى    ويىىذل ىاىىك الاىىىر  ٍاىىٍا أحىىداثا سٍاسىىٍ  ودٍنٍىى  كبىىرى غ

 االعىىىزال كمىىذ ب لادولىى ة  البرامكىى ة وايىٍىارالىىارٍ،ة وأ ىىع  ىىذه ا حىدا : نكبىى  

                                                             
ٍّد عبد رّبهة المقاٍٍي البذغٍ  وا دبٍ  عن الجاحظ من يذل البٍان والىبٍٍنة مكىب  ا نجاو ـ  1 فوزً الس

 .09ةص8115المصرٍ ة القا ر ة دمة 
ـ محمد الصغٍر البنانٌة النظرٍا  السانٍ  والبذغ  وا دبٍ  عن الجاحظ من يذل البٍان  2

 .84ةص0994المركزٍ ة بن عكنونة الجزائرة مة والىبٍٍنةدٍوان الممبوعا  الجاماٍ ة الساح 
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والوصاٍ  لاشٍا  باليذف  ثع الاىدول عنحىاة وىاٍىٍن الحىري الىركىٌ فىٌ القصىرة 

 وإجراء المحن  وقىل المىوكل وغٍر ذلك...

والجىىاحظ لىىع ٍكىىن بماىىزل عىىن  ىىذه ا حىىدا  فحىىو وإن لىىع ٍباشىىر رسىىمٍا محىىاع    

ه وكىاباىىه اسىحاما مىا لىع ىقىدر باىد أ مٍىىهة سٍاسٍ  عاي ما ٍبدو إال أنه أسحع باسان

وال ىىىأثٍره فىىٌ مجىىرى ا حىىدا ة فىىإذا عامنىىا أنىىه كىىىب مىىن عحىىد مبكىىر كىبىىا فىىٌ 

االعىزال كمذ ب لادول  قد أبد إعجابه بقراء   ىذه  ا مام ة وأن المأمون الذً سنّ 

سىٍ ة الكىبة لع نسىابد أن ٍكون ىقىرع أو فىرل لكىابى  النظرٍىا  الاقائدٍى  أو السٍا

و كذا نامٌ لقول الشحر سىانٌ:"أن الجاحظ كان من فضذء الماىزل  والمصىن  

لحّع قٍم  أكثر من كىون إمىراء لمفلانىا  ىذا إلىي جانىب كىان ٍقىوع بىه مىن نشىاما  

أيرى كالىدرٍي والىوجٍه الثقافٌ كما ٍسىااد ذلىك مىن ردوده مىن ا سىئا  الكثٍىر  

الىٌ كان  نوجه إلٍه
1
. 

ر الاّباسٌ الذً زامنه الجاحظ نجىد أنىه لقىٌ ىحاٍىز مىن مىر  ومن يذل الاص  

الياااءة فاىسا  بذلك شىحرىهة وأعمى   ىذه الشىحر  قٍمى  لكىبىهة فىازداد  دائىر  

ثقافٍ  وماارفهة وقد عر  عن المأمون أنه قد ا ىع بىالااع والاامىاء و ىذا مىا أىىا  

 لاجاحظ فرص  أحذ الااع. 

 اسمه ونسبه:

و و عمرو بن بحر بن محبىوب الكىاّنٌ الاٍّثىٌة مىن بنىٌ كنانى  مىن يزٍمى ة والىد  

النضر أبٌ قرٍاة وبنو كنان  بمن من مصر ٍقال لحع: كنان  ماح ة والاٍّثٌ نسب  

إلي الاٍّ  بن بكر بن عبد منا  بىن كنانى  بىن يزٍمى  بىن مدركى ة وإلىي  ىذه القبٍاى  

اّىونة وكىان جمىاال لامىرو بىن قاىعة وقىد ٍنىسب الجاحظة وكان جده فىزار  أسىود ال

ٍىىىاقو  إلىىىي ذلىىىكة بٍنمىىىا زعىىىع السىىىماانٌ أن  ىىىاىٍن الضىىىاىٍن كانىىىىا لجىىىده فمىىىن 

المباشر"محبوب".
2
  

و اىان الضاىان الاىان ذكر ما المفّريون لجده سىواء فىزاره أو محبىوبة جااىىا   

ٌّ بىالوالء ال با  لنسىبة باض الشك ٍحوع حدٍث  الجىاحظة فىىو ع باضىحع بأنىه عربى

                                                             
محمد الصغٍر البنانٌة النظرٍا  الاسانٍ  والبذغٍ  وا دبٍ  عند الجاحظ من يذل البٍان والىبٍٍنة ـ  1

 .85ـ84ص
 . 09ـ فوزً سٍد عبد ربهة المقاٍٍي البذغٍ  الجاحظ فٌ البٍان والىبٍٍنةص 2



ظحسيرة الجا                                                                          ملحــــــــــــــــــق  
 

  
46 

وقد نسب  ذا القول إلي ٍمو  ب المزرع ابن بن  أيىهة فقد أسند إلٍه اليبر بأنىه 

من موالٌ عمرو بن قاع الكّنانٌة بٍنما روى ٍاقو  عىن القاسىع البايىٌ أنىه كنىانٌ 

 من أ ل البصر . 

ٌّ عرٍىىىقة وٍباىىى  عاىىىي  ىىىذا     ومّمىىىا نممىىىئن إلٍىىىه أّن الجىىىاحظ مىىىن أصىىىل عربىىى

راجع لع ىذكر أّن أيذ من أجداده وقع عاٍىه الّىقة وأٍضىا فىإن االممئنان أن كىب الى

عىن موقاىه مىن الاىرب ودفاعىه عىنحع فىٌ أعدائه وشانئٍه كانوا كثٍرٍنة فىول كىان 

عنحع وعن بٍانحع وفصاحىحع وما منححع هللا  كىبه وبياص  البٍان والىبٍٍن فقد دافع

به من كرٍع اليصال دفاعا وفٍه الىاصب الشدٍد لحع.
1
 

 ه ولقبه:كنٍى

أمىا كنٍىىىه فىىأبو عثمىىانة وكثٍىرا مىىا كىىان ٍنسىىي  ىذه الكنٍىى ة فقىىد روً عنىىه قولىىه:ّ   

 نسٍ  كنىٌ ثذث  أٍاعة حىي أىٍ  أ اٌ فقا  لحع: بع أكّني؟ فقالوا: بأبٌ عثمان". 

أّمىىا لقبىىه الىىذً اشىىىحر بىىه فحىىو الجىىاحظ وقىىد لقّىىب لنىىىوء عٍنٍىىه وجحوظحمىىا أً 

أمٍىر البٍىان الاربىٌة أو ٍىنقص مىن قىدرهة فكثٍىر  بروز ما ولٍي فٌ  ذا ما ٍاٍب

من الاظماء لع ٍكن لحع من جمال الياق  نصٍبة فقىد كىان سىقرام شىٍ، الاذسىا ة 

 أٍضا جاحظ الاٍنٍنة أفمي ا ن  مشّو ا. 

قدره وسا  عقاه ٍضٍ  بحذا الاقبة وٍغضب ممىن  وقد كان الجاحظ عاي جذل   

باسىىىمه أو بكنٍىىىىهة وكىىىان ٍماىىىق عاىىىي ٍنىىىاد بىىىهة وٍماىىىب ممىىىن حولىىىه أن ٍىىىدعوه 

اسمّه"عمرو" االسع المظاوعة وٍبدو أن سبب ضٍقه وىبّرمه بحذا الاقب  ىو أن مىن 

أماقه عاٍه  ع أعدافه و منا ضوهة وأنحع كانوا ٍىامدون ذلك.
2
 

إال أنه ذكر ثارل بىذ  فىٌ كىابىه" الجىاحظ فىٌ البصىر  وبغىداد وسىامراء" حادثى  

ي الجاحظ فٌ كىبه أبا عثمىان أو عمىرو بىن بحىرة ولكّنىه ا سماء  ذه فقال:" وٍدع

                                                             
 . 81ة صالسابقـ المرجع  1
 . 88السابقة ص المرجعـ  2
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ناىا مىن أن أماق فٌ شٍيويىه اسع الجاحظة ونسىنىج من ذلك أنىه كىان ال ٍىرى ما

ٍدعوه أصدقافه بحذا الاقب"
1
. 

الجىاحظ عاىي اسىمه  ىذا وسىيمه  رضىٌوبٍن  ذٍن الىرأٍٍن المىضىاربٍن حىول   

حظة فحنىىاك مىىن ٍىىرى بأنىىه لىىع نذحىىظ أن  نىىاك ايىذفىىا بىىٍن مىىن كىبىىوا عاىىي الجىىا

 ٍغضب عاي موناداه بحذا االسع و ناك من ٍرى بأنه لع ٍقبل بأن ٍنادً به. 

 مولده: 

أبىىا عثمىىان ولىىد فىىٌ البصىىر ة وإّنمىىا لىىٍي  نىىاك يىىذ  بىىٍن المىىفريٍن عاىىي أن 

هة ومىن قائىل 059اليذ  فٌ زمن والدىهة وىحدٍد  ذا الزمنة فمن قائل إنه عىاع 

صىحٍ  مىا أقىر بىه  ىو ورواه ٍىاقو  فىٌ ماجمىهة فقىد رً عنىه غٍر ذلكة ولكن ال

 قوله:" أنا أسّن من أبٌ نواي بسن ة ولد أول سن  يمسٍن ومائ  وولد فٌ آير ا".

وبحذا الحدٍ  قد قىال شىارل بىذ  فىٌ كىابىه عىن الجىاحظ وعقّىب عاٍىه بقىول ابىن 

 ه"055الجوزً فٌ"مرآ  الزمان" وجال باض المفريٌ والد  الجاحظ سن  

وأيٍرا فإن  ناك اعىبارا  ىحمانا عاىي عىدع الثقى  بىاليٍر الىذً رواه ٍىاقو  عىن 

ٍّن أسىباب  ىىذا الىزٍٍىى ة فاىو كىىان الىىّرجذن  مولىد الجىىاحظ وأبىٌ نىىواي دون أن نبىى

ٍىاىىار  فىىٌ شىىبابحما ولىىىرّددا عاىىي ناىىي مااصىىرٍن ىمامىىا لكىىان مىىن البىىدٍحٌ أن 

 ىدل عاي أنحع اجىمانا فٌ زمن مىأيرا.....  الحاقا  الاامٍ ة ولكن  ناك عذئع

 نشأىه: 

ٍاىىد الجىىاحظ مىىن أعىىذع الكىىىاب الىىذٍن كىىان لحىىع أثىىر ع فىىٌ ىمىىّور النثىىر الاربىىٌة 

فىىأعنوهة بروائىىع الّصىىور وموعىىوا ألااظىىه لكثٍىىر مىىن فنىىون القىىول وامىىىّدوا ب فاقىىه 

فاّىسىىا  لموضىىوعا  شىىىي مىىن ا دب والااىىعة وقىىد كىىان الجىىاحظ حرٍصىىا عاىىي 

سىسقاء مااوماىه من مصادر ا الميىاا ة فىاماع عاىي ألىوان مىاىدد  مىن الثقافىا  ا

                                                             
ـ شارل بذ ة الجاحظ فٌ البصر  وبغداد وسأمراءة ىر: ابرا ٍع الكٍذنٌة دار الٍقظ  الدولٍ  لاىألٍ   1

  . 98.98ةص0960والىرجم  والنشرة دمشقة سورٍ ة 
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والىقي بموائ  من الناي وقاع بالرحا  إلي ميىا  البذد فكاىل لىه ذلىك مىا ٍنشىده 

من سا  المارف  واسىقصاء المااوما  والنزوع نحو ا ساوب الاامٌ
1
  . 

ا فٌ ضىنك مىن الاىٍاة وىكىّد ىاٍولد الجاحظ فٌ البصر   سر  فقٍر  مادم ة   

د فٌ سبٍل الحصول عاي لقم  الاٍاة وىوفٌ والده و و ماىل صىغٍر فكااىىه ىجىح

الماىىل بىىّدا مىىن ىحّمىىل أعبىىاء الحٍىىا  منىىذ ناومىى   شىىٍئاة فاىىع ىجىىد أّمىىه الىىىٌ ال ىماىىك

أظاارهة فأيذ ٍامل وٍكّد فٌ سبٍل الحصول عاي مىا ٍسىّد الّرمىقة ولىع ٍجىد أمامىه 

 ٍع اليبز والسمك فٌ إحدى جحا  البصر ة كما ٍروً ذلك ٍاقو .عمذ إال أن ٍب

وكان الّصبٌ الاقٍر ٍاٍا فٌ بٍئ  ىاٍض بالثراءة والناي من حوله ٍاٍشون فىٌ   

ىر  و ناىٍع ووجىد الصىبٌ ناسىه فىٌ  ىذه البٍئى  فقٍىرا مشىّوه الياقى  حامىل الىذكر 

ٍّا. الناي لقبحهة ودمامىه وفقرهة وأحي كل  ذا إحسىقىحمه أعٍن   اسا قو

فأيىذ  و ذا ا حساي كان كافٍا فٌ إر اق حسهة وشىيذ مشىاعرهة وىنبىه مداركىهة

 ٍبح  عن وسٍا  ىاوضه  ذا النقصة وىضاه فٌ المراىب الكمالة فاع ٍجد سىبٍذ

إال الىااٍع ٍاّوض به  ذا النقص
2
.  

ىااّىع اليىىم والقىىراء  فىٌ أحىىد كىاىٍىىب باىدهة وأيىىذ مىىذ كىان ٍافاىىا ٍاقىىي الاصىىاح     

شاا ا عن الارب فٌ المربىد وكىان أشىحر مجىال البصىر ة وبىه كانى  فىٌ ا سىذع 

ماايرا  الشاراء ومجالي اليمباء عاي مثىال: سىوق عكىاظ بىٍن نياى  والمىائ  

صىىىماٌ وأبىىىٌ زٍىىىد فىىىٌ الجا اٍىىى ة واىصىىىل باظمىىىاء فىىىٌ الىىىّدٍن وا دب مثىىىل: ا 

إبىىرا ٍع بىىن سىىٍار  ا نصىىارً وأبىىٌ عبٍىىد  مامىىر بىىن المثّنىىية وا ياىىاة والنّظىىاع

البايٌة وصال  بن جنا  الاّيمٌة أيذ الاغ  وا دب عىن الثذثى  ا ولىٍنة والّنحىو 

عن النّظاعة الحكم  عن ابن جنا  عن ا ياا والكذع
3
. 

 ىىذه الاىىىر  ٍغىىزى عاىىي سىىاوك  وقىد كىىان الجىىّو الاامىىٌ الىىذً شىىحدىه البصىىر  فىىٌ  

 مرٍق الااع وفضذ عن  ىذا فقىد كىان الااىع وا دب والنبىول فىٌ  ىذا الّسىبٍل شىٍئا 

                                                             
اامٍ ة بٍرو ة لبنانةم ـ الشٍ، كامل محمد عوٍض ة الجاحظ ا دٍب الاٍاسو ة دار الكىب ال 1

 . 0991ة0
ٍّد عبد ربهة المقاٍٍي البذغٍ  عند الجاحظ فٌ البٍان والىبٍٍنة ص 2  . 80ـ فوزً الس
ة  3 ٌّ ة 8108ة0ة مكىب  الثقاف  الدٍنٍ ة رفع عبد الرحمن النجدًةجالناصرـ أمراء البٍان محمد كرد عا

 .  101ـ119القا ر ة ص
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ٍرفىىع صىىاحبهة وٍضىىاه فىىٌ المرىبىى  الاالٍىى  فىىوّزع الاىىىي جحىىده بىىٍن ماىىب الاىىٍا 

 وماب الااع. 

وكان الاىي و و فٌ مور الىحصٍل والدرية شدٍد الاحعة ىقوده ناي ىواقى  إلىي   

زّود بكىىل ضىىروب المارفىى ة فاىىع ٍكىىى  بالمسىىاجد وحاقاىحىىاة أو المربىىد والىىىردّد الىىى

عاي كل ما وقىع فىٌ ٍىده مىن كىىبة وٍسىىوفٍه قىراء  دون ىارٍىق بىٍن عاٍهة ولكّنه 

عاع وآير...حىي قال عنه أبىو الاٍنىاء حىٍن كثاىل: أً شىٌء كىان الجىاحظ ٍحسىن؟ 

فقال:" لٍ  شارًة أً شٌء كان الجاحظ ال ٍحسن"
1
 

 وفاىه:  

فاج الجاحظ وأصٍب بالنقري فٌ شٍيويىهة فىديل عاٍىه المبىرد فىٌ آيىر أٍامىه   

و و عاٍلة فسأله عن حاله فقال: كٍ  ٍكون مااىوجة لىو نشىر بالمنشىار لمىا أحىّي 

بهة ونصاه اآلير منقرية ولو مار الّذباب بقربه آللمهة وا مر عاي ذلك أّنٌ قىد 

ٍسىىاٌ ناسىىه بالىىىألٍ  عاىىي الّنحىىو الىىذً  جىىاوز  الىسىىاٍنة ومىىع  ىىذا ظىىّل الجىىاحظ

ه(ة قٍل: إنىه وقاى  855جرى عاٍه أٍاع الكحول  والشبابة ما  الجاحظ فٌ سن   

عاٍه مجادا  الااعة قالوا: وكىان مىن عادىىه أن ٍضىاحا قائمى  كالحىائم محٍمى  بىه 

البصىر  ال فىٌ بغىداد بىدلٍل مىا رواه ابىن و و جالي إلٍحا فسقم  عاٍهة ما  فىٌ 

ٌ عن أبٍه قال: قال لٌ الماىّز باهلل: ٍا زٍد ورد اليبر بمو  الجاحظة فقاى  المحاب

المفمنٍن مول البقاء ودواع الازّ  مٍر 
2
. 

 مفلااىه: 

 أما الكىب الجاحظٍ  الىٌ حقق  حىي اآلن  ٌ كالىالٌ:

 ـ كىاب " الحٍوان "فٌ سبا  أجزاء ٍضمحا مجادان. 

 زاء ٍضمحا مجاد واحد. ـ كىاب " البٍان والىبٍٍن" فٌ ثذث  أج

 ـ كىاب " المحاسن وا ضداد ".

                                                             
ٍّد عبد رّبهة المقاٍٍي البذغٍ  عند  1  .80.88البٍان والىبٍٍنةص الجاحظ فٌ ـ فوزً الس

 
ة أمراء البٍانة ص 2 ٌّ  .108ـ محمد كرد عا
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 ـ كىاب "رسال  الىربٍع ". 

 ـ كىاب " الىاج فٌ أيذق الماوك". 

 ـ كىاب " البيذء". 

 ـ كىاب " أثار الجاحظ". 

وفضذ عن ذلك فااجاحظ عددا كبٍرا من الكىب الصغٍر  الىٌ سما ا "الرسائل"   

فٌ مواضٍع ميىاا ة ٍضٍق المجال عن إثبا  أسمائحا جمٍااة ولال أ محا: رسال  

الحاسد والمحسودة رسال  فٌ مناقب الىىرك وعامى  جنىد اليذفى ة رسىال  السىودان 

رسىال  مىد  الىجىار وذع عمىل  عاي البٍضانة رسال  ىاضٍل النمق عاي الصىم ة

السامانة رسىال  الاشىق والنسىاءة رسىال  مبقىا  المغنٍىٍنة رسىال  فىٌ الىرد عاىي 

فىٌ مىد  الكىىاب النصارىة رسال  الوكذءة رسىال  أيىذق الكىىاب القٍىانة رسىال  

وغٍر ا من الرسائل الجاحظٍ  الىٌ لع ٍبقي منحا سوى أسمائحا فقم
1
.  

 شار الجاحظ: 

سىوا الجىاحظ بمىا نظمىه أو بمىا نسىبه إلٍىه مىن الشىارة وذلىك  سىباب لع ٍاىن دار  

 جذٍ  نرى أنحا ىرجع إلي ا مور الىالٍ :

 أوال:

إن الجاحظ الذً نسب إلٍه ما ٍزٍد عاي يمس  وسىٍن مفلاا لىع ٍىذكر فىٌ أً مىن  

 كىبهة ولع ٍذكر أحد له دٍوان شار. 

 ثانٍا: 

ا السىبٍلة كاىبنىا عىن  ىذ وازورار بالشارة فٌ الاصر الجىاحظة إن شٍوع الىكسب

كىىان مىىن دواعىىٌ انصىىرافه عىىن صىىناع  القىىوافٌ إلىىي البحىى  والىنقٍىىب والىحاٍىىل 

 والىااٍل والجدل الكذمٌ وسوى ذلك من ضروب ا دب والاكر.

 

  
                                                             

 .11ـ الجاحظ دائر  ماار  عصره الدكىور فوزً دار الاكر بٍرو  إعذع الاكر الاربٌة ص  1
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 ثالثا: 

مىىا ٍىىروى عىىن الجىىاحظ مىىن أبٍىىا  مىارقىى  ٍنمىىوً عاىىي ركاكىى  وسىىمحٍ   إن  

وضا  بٍان بحٍ  ىسىباد نسبىحا إلي الجاحظة أو إذ صح  نسبحا إلٍهة فحٌ البد 

 من نىاج عحده ا ول بالكىاب  ا دبٍ .

 راباا:

إن الشار المنسوب إلي الجاحظ  ىو موضىوع يىذ  بىٍن الىروا ة بحٍى  ٍنسىبه   

 آيرٍنة ال إلي عمرو بن بحر.  باضحع إلي شاراء

 يامسا: 

لىىىع ٍكىىىن الجىىىاحظ مىىىن النسىىىب الارٍىىىق مىىىا ٍغرٍىىىه بالماىىىاير ة وال مىىىن الجمىىىال   

الجسىىمانٌ مىىا ٍمٍىىل بىىه إلىىي الغىىزلة وال عىىاا فىىٌ قصىىر ماىىك حىىىي ٍحجىىوة ولحىىذا 

كان  ماالجىه لاشار عاي قا  ما عىالج الشىارة لونىا مىن الىىر  الىذ بٌة ونزوعىا 

ة ولع ٍذع عنىه ىاىوق أو ايىصىاص فىٌ غىرض مىن ا غىراض إلي ماالج  كل فن

 الشارٍ  الماروف . 

لحذه ا سباب وسوا اة لع ٍكن الجاحظ شىاعراة بمانىي بأنىه ٍنصىر  إلىي الاابى    

 الشارٍ  انصرافاة ولع ٍصقل مو بىهة وال جود درسه لاان  الشارً الاربٌ. 

روً عاي لسان الجىاحظة فإذا عثرنا فٌ بمون أمحا  الكىب الاربٍ  عاي شار م 

أدركنا لااور أن  ذا الشار  و مسىوى النثر. فىٌ أدب كاىبنىا ٍىل  ىو" دون مبقىىه 

 فٌ البذغ  ودون منزلىه الاصاح ".

ولقىد وجىدنا فىٌ كىاب"ا مىانٌ" مىن الجىزء ا ول ٍقىول القىالٌ: أنشىدنا بىن ٍحىىٌ   

 الندٍع قال: 

أنشدنا أبٌ قال: أنشدنا الجاحظ عمرو بن بحر
1
 : 

 ٍنـك الٍقـقمع الش              ن ـٍـن المبـبٍـز  الأ               

 ٍنـجن  الاٍي فأبكانٌ               من الاٍي الجن               

                                                             
 .15ـ المرجع السابقة ص  1
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 ون ـكـن ٍـٍـلع أكن ـكن  ـ أدرً              أن ذا الب               

قة إذا ي  القمٍن                اـ  أشىـعامونٌ كٍ               
1 

                                                             
 . 11ص  ةـ المرجع السابق 1



 

 

 

 

 

 خـاتمـــــة

 

 

 



                                                                                                           خاتمة
 

 خاتمة:

 منها: نخص بالذكرالبحث عن جملة من النتائج  رفأس    

ٌعتبر الجاحظ من أبرر  ادببراا ادارذاذ الرذٌن عاكر ا كرح المررحلتٌن للب لرة  -

العباسٌة، حٌث كهب الفترة اد لى ال بهار الب لة  بل غها أ ج حضرارتها، 

 الفترررة النانٌررة الضررعي  بباٌررة السررم  ، حٌررث جمررب اداكررار اررً البٌرران 

 لعربٌة.  التبٌٌن للحفاظ على الم ر ث ادببً  البااع عن النمااة ا

تعررب الجهرر ب التررً ارراج بهررا الجرراحظ مررن أبررر  االهتمامررا  التررً كرر ل  بررا   -

المفكرٌن  ادبباا آنذاك  ما  ال  مح  البراسة  التحلٌ  نظرا لما ت صر  

 إلٌه هذا ادبٌب من كك اا   إٌضاحا .

اهتمراج الجرراحظ بربرب البٌرران باللرة علررى أنره ظرراهرة كر ل  بررا  البحغٌررٌن  -

 العرب المبامى.

إكارة الجاحظ إلى البٌان  اهتمامه به باللة على التعبٌر عن المعنى ال احرب  -

 ب رق مختلفة اً ال ض ح  اإلظهار. 

 اتصا  البرب بتفسٌر المرآن الكرٌج.  -

إاابة"الخ ٌررب الم  ٌنررً" مررن إنجررا ا  أ لئررك العلمرراا السررابمٌن اررً  ضررب  -

 البٌان،  ه  الت ٌٌر المعم   به اً تهذٌب العبارا .

تذاا الححمٌن حرذ  السركاكً اٌمرا  ضرعه مرن تمسرٌما   ا اعرب  مفراهٌج اح -

بحغٌة ـب ضب الكر ح  الح اكً على ما جاا به ب ن إضرااا  ذا  برا ، 

  اً  لٌعتهج "الخ ٌب الم  ٌنً" بتألٌفه لكتاب "تلخٌص المفتاح".

غبا منهج السكاكً اً ض ا إٌضراحا   كرر ح "الم  ٌنرً" هر  المرجرب   -

 بحغة للعص ر الححمة.اً عل ج ال
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التحبٌب الذي  ضعه السكاكً لعلج البٌان ٌمر ج علرى اعتبرار المح مرا  برٌن  -

 المعانً من جهة العم  أ  من جهة االعتماب.

بنااا على التعارٌي التً ابمها السركاكً، بحٌرث اسرج المجرا  إلرى اسرمٌن:   -

إلى أاساج مجا  ل  ي اً المفربـ  مجا  عملً اً الجملة. نج ارع المسمٌن 

 أخرى هما: المجا  المرس   االستعارة.

اً مححظا  بٌانٌة عنب العرب منذ العصرر الجراهلً  انجب علج البٌان مبن ن -

  بادخص الجاحظ. 

 ت  ر المححظا  اً نكأة علج البٌان بعب ظه ر اإلسحج.  -

 محا ال  التب ٌن.  مجًا العصر العباسً  ببا -

خررح  مفلفٌرره: "البٌرران  عررج ركررائ   مررنتأسررٌب الجرراحظ للبٌرران العربررً،  ب -

 "الحٌ ان".   التبٌٌن"  

تمسررٌج مباحررث البٌرران عنررب البحغٌررٌن إلررى التكرربٌه ـ االستعارةررـ المجررا    -

 المرس .

تعرربب تعرٌفررا  البحغررة العربٌررة  اختحاهررا برراختحي العصرر ر منررذ نكررأتها،  -

(، 522ر)  من البحغٌٌن الذٌن اختلف ا نذكر على سبٌ  المنا : ابن منظر 

اررً كترراب البحغررة ارررً معجمرره لسرران العررررب، "ال مخكررري" اررً أسررراب 

 البحغة، عبب المابر أحمب. 

تعبب اضراٌا الكرعر العربرً بلٌر   اضر  علرى نرائره  غنراا ،  مكانتره عنرب  -

ا مه،  ما اضٌة اللفظ  المعنى اً الحمٌمرة إال انعكراب لهرذا االهتمراج الرذي 

 تسبب بالمككلة. 

بعررب رحلررة عبررر اصررلٌن تفكررر منرره  اضرر  رحمترره،  اري  نعمررة  بحمررب البرر     

 تعم  اً اضٌة:" مفه ج البٌران عنرب الجراحظ"،  ارب كانر  رحلرة جاهربة لحرتمراا 
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ببرجا  العم   معراج اداكار اما هذا إال جهب مم   ال نبعً اٌره الكمرا ،  لكرن 

لرً   اهربي ار ن أصرب  ارذاك مررابي  إن أخ رأأنً بذل  اٌه اصرارى ج يعذر

كررري المحا لررة  الررتعلج  ال أرٌررب علررى مررا اررا  عمرراب ادصررفهانً: "رأٌرر  أنرره ال 

ٌكتب إنسان كتابا اً ٌ مه إال اا  اً غب  ل  غٌرر هرذا لكران أحسرن  لر   ٌرب كرذا 

لكان ٌستحسن  ل  ابج هذا لكان أاض   ل  ترك هرذا لكران أجمر   هرذا مرن أعظرج 

 البكر ...". العبر  ه  بلٌ  على استٌحا النمص على جملة

أن ٌنا  المب    ٌلمرى  الٌسٌر اً هذا المجا  ال اسب آم را بعب أن تمبم  بآخ     

 االستحسرران ...  صرر  اللوهررج  سررلج علررى سررٌبنا  حبٌبنررا محمررب  علررى آلرره  صررحبه 

  سلج. 
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 لقرآن الكرٌم ا

 أـ المصادر:

ت قٌ    م م  د ال  دٌن حب  د ال مٌ  د  المكتب     العم  دف    ً م ال  ن الق  عر وآداب     قٌروان  ً اب  ن رق  ٌ  الـ   1

 .1934التجارٌ   القاهرف  

 ـ ابن القٌم الجوزٌ   الفوائد المقو  إلى حلوم القرآن وحلم البٌان.2

 .1997  1للطباح  والنقر  بٌروت  ط  دار الصادرف 1ابن منظور  للان العرب  ج  ـ3

 أبو حثمان حمرو ابن ب ر الجا ظ  البٌان والتبٌٌن  ت قٌ  م مد هارون  دار الفكرـ الطبع  الثالث . ـ4

أبو الفضل جمال الّدٌن م مد ابن منظورـ للان العرب دار المصادر  بٌ روت  لبن ان  الطبع   اىول ى   ـ5

 .1997الجزء الثانً  

   تج  حلً البخاري  المكتب  العصرٌ   بٌروت.العلكري  كتاب الصناحتٌن  أبو الهالل ـ6

 أبو ٌعقوب اللكاكً  مفتاح العلوم  دار الكتب العلمٌ   بٌروت  لبنان. ـ 7

 ح حلً ومل م  دار المكتب  الهالل.الخطٌب القزوٌنً  اإلٌضاح  ً حلوم البالغ   تقدٌم وقر ـ8

ـ   حب  د الق  اهر الجرج  انً  أل  رار البالغ     ت قٌ    حب  د ال مٌ  د الهن  داوي  دار الفك  ر العرب  ً  بٌ  روت  9

 .1999الطبع  اىولى  

  1   وزي حط  وي  الج  ا ظ دائ  رف مع  ارر حص  ر،  دار الفك  ر  بٌ  روت  إح  الم الفك  ر الع  ربٌن طـ   11

 .1مجلد

م  57/13لع رب م ن اىص ول إل ى الق رن ـ الوردنً أ مد قضٌ  اللفظ والمعنى والنظرٌ   الق عر حن د ا11

 .1المجلد 2114دار الغرب اإللالمً  تونس 
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   :ب  المراجع

ابتلام مرهون الصفار  ناصر  الوف: م اضرف  ً تارٌخ النق د حن د الع رب  جهٌن   للنق ر والتوزٌ ع  ـ 1

   .2116حمان اىردن  

 .3بن حلً بن حبد الكا ً أبو  امد  حروس اى راح  ً قرح تلخٌص المفتاح ج أ مدـ 2

 أ مد الهاقمً  جواهر البالغ   ً المعانً والبٌان والبدٌع  دار اإل ٌاء التراث العربً. ـ3

 أمال  وزي  م مد أمٌن  تطبٌقات  ً حلم البٌان  دار كلٌ  اىدب  دار المعر  .ـ 4

دب  ً حن  د الع  رب والٌون  ان  معالم    وأحالم     المللل    ال دٌث    للكتاب     ال ل  ٌن قص  ً  النق  د اى ـ  5

 .2113 طرابلس  لبنان  الطٌع  اىولى

قارل بالت  الج ا ظ   ً البص رف وبغ داد ول امراء ت ر إب راهٌم الكٌالن ً  دار الٌقظ   العربٌ   للت  لٌر  ـ6

 .1961والترجم  والنقر  لورٌ   د ط 

ص رف وبغ داد ول امراء ت ر إب راهٌم الكٌالن ً  دار الٌقظ   العربٌ   للت  لٌر قارل بالت  الج ا ظ   ً الب ـ7

 .1961والترجم  والنقر  لورٌ   د ط

  دار 58ت  ارٌخ النق  د اىدب  ً حن  د الع  رب نق  د الق  عر م  ن الق  رن الث  انً  ت  ى الق  رن   حب  اس إ ل  ان ـ   8

 .1993القرو   حمان  الطبع  اىولى  

 .1985دار النهض  العربٌ   بٌروت  دون طبع   عبد العزٌز حتٌ   حلم البٌان  ـ9

 حٌلى العاكوب وحلً القٌٌتوي  الكا ً  ً حلوم البالغ   بدون طبع . ـ11

 لعد للٌمان  مودف  البالغ   دار المعر   الجامعٌ   د  طبع  ت.ـ 11

 مهدي صالح اللمرانً  ت ثٌر الفكر الّدٌنً  ً البالغ  العربٌ .ـ12

الج امع لفن ون اللغ   العربٌ   والع روط  الطبع   اىول ى  مللل   الكت ب الثقا ٌ     حر  ان المطرج ًـ 13

 .1987بٌروت  

م مد الصغٌر بن انً  النظرٌ ات اللل انٌ  والبالغ   واىدبٌ   حن د الج ا ظ م ن خ الل البٌ ان والتبٌ ٌن   ـ14

 1994دٌوان المطبوحات الجامعٌ  اللا   المركزٌ  بن حكنون الجزائر  دط  لن  .
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 وزي اللٌد حبد رب   المقاٌٌس البالغٌ   حن د الج ا ظ   ً البٌ ان والتبٌ ٌن  مكتب   اىنجل و المص رٌ   ـ 15

 .2115القاهرف  د ط  لن  

  الطبع    2م م  د ك  ردي حل  ً  أم  راء البٌ  ان  الناق  ر مكتب    الثقا     الدٌنٌ     ر   ع ال  ر من الت   دي ج ـ  16

   القاهرف.2112اىولى  

 .213م  ص 1964لنقد اىدبً ال دٌث  القاهرف م مد غنٌمً هالل: ا ـ17
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