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 امللخص
لقد بدأت هذا البحث بمقدمة ذكرت فيها أمهية هذذا اوضوذض،   

وأسباب اختياره   والبضاعث عىل دراسته   والدراسات السابقة   وأهذ  

الصعضبات التي واجهتني فيه   ث  اهليكل الذي جاء يف صذضرهه متذتم   

 ة . عىل مقدمة اوؤلف ومباحثه التمهيدية   وسبعة أبضاب   وخامت

وأما الباب األول فقد هناول فيه اوؤلذف أهذ  مذذاهل الع ذ ء يف 

اإلعجذا  القذذر،    ودور ة ذذية اإلعجذذا  يف بتذة  الب يذذة العربيذذة   كذذ  

 هناول جهضد أبر  ع  ء الب ية .

وأما الباب الثا  فقد عّرف فيه بع مي اوعذا  والبيذا،   ثذ  ذكذر  

  وطريقذة كذلم مذل عبذد القذاهر أه  اوذذاهل يف جهذات حسذل الكذ   

 اجلرجا  والسكاكي يف دراسة الب ية .

وأما الباب الثالث فقذد ذكذر فيذه أ، مباحذث البيذا، هذي التتذبيه  

واوجا  والكناية   ث  هناول طريقة الب ييني يف حرصذ مباحذث البيذا، يف 

 هذه اوباحث الث ثة .

يه   ومزاياه   وأه  وأما الباب الرابع فقد هناول فيه هعريف التتب 

 أةسامه .

وأما الباب اخلامس فقد بني فيه مفهض  كلم مل احلقيقة واوجذا    

 وأةسامه    وأه  ع ةات اوجا  اورسل .

وأما الباب السذاد  فقذد هنذاول فيذه هعريذف ارسذتعار    وأهذ  

 أةسامها .
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بني وأما الباب السابع فقد بني فيه مفهض  الكناية   والفرق بينها و

 اوجا    ث  هناول أه  أةسامها .

وةذذد وةفذذه هذذذه الدراسذذة مذذع اوؤلذذف فذذي  هناولذذه يف مقدمتذذه  

ومباحثه التمهيدية   وه ك األبضاب السبعة بالعرض واوناةتذة والنقذد   

 وبيا، ما ل مؤلف فيها وما ع يه .

ث  شفعه ذلك بخامتة سذج ه فيهذا أهذ  النتذاال والتضصذيات  

ذا البحذث   ثذ  ذي ذه هذذه الدراسذة بثلبلذه ل مصذادر التي أسفر عنها ه

 واوراجع التي ه  الرجض، إليها   واإلفاد  منها يف هذا البحث .
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(Amaali Ali Abdul Raazek in the Science and 

History of Rhetoric) 

"In the point of view of criticism and eloquence." 

 

Abstract 

 This research starts with an introduction in which the 

researcher indicates the importance , the reasons , the 

motivations of this study, He indicates also the 

importance of previous studies and the most 

important difficulties he faces during the research. 

The final form of the research consists of a biography 

of the author , preliminary studies, seven chapters 

and a conclusion. 

 The researcher mentions , the time and the place and 

the reasons for writing this study in the introduction 

and preliminary questions. Besides, he discusses the 

necessary attention, the preference of the honorable 

Arabic language, the care of the people and the 

emergence of its sciences. 

As for Chapter One , the researcher indicates the 

most important views of semanticists in the Qur'an 

eloquence and the role of the question of eloquence 

in forming Arabic eloquence and the linguists' efforts 

in this field.  

As for chapter two, He defines Arabic semantics and 

rhetoric and then mentioned the most important 

views in the areas of good speech. Next, he indicates 
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the method of Abdulqahir Aljirjani and ASSakaaki in 

the study of rhetoric. 

As for chapter three, he mentioned the studies of 

simile , metaphor, and metonymy. Next, he discusses 

the methods of linguists in restricting the studies of 

the rhetoric. 

 Chapter four deals with the definition of simile, its 

advantages, and the most important sections. 

Chapter five is divided between the concept of truth 

and simile, and their sections, and the most important 

relations of the metaphor transmitted. 

Chapter Six deals with the definition of metaphor and 

its most important sections. 

 In chapter seven , he explained the meaning of 

metonymy, and the difference between it and 

metaphor, and then he discusses the most important 

sections. 

 This study supports the author with regard to his 

introduction and introductory talks, and those seven 

chapters of explanation and criticism . Finally, the 

researcher writes a conclusion in which shows what 

is for and against him. The study is followed by a 

bibliography which the researcher benefited from in 

this research. 
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ل واإلحسذا،   خ ذ     احلمد هلل الرحي  الذرنل   صذاحل الْوذضو

ذ ل  اإلبسا،   عّ مه البيذا،   وأبابذه بذه مذل سذاار احليذضا،   وأبوقذه فةلفوصل

ا وذل خذّد سذيد الرسذل بجضامذع  ر البيذا،   نذد  بعجيل الب ية وِسذحو

  ْ هل ع يه سضابغ النِّعل    والص   والس   األمتّا، األكم ، عىل الكل ِ   وأل

با،   واُوبل ِّغ عل ربه  دو أعظذ  بيذا،    -  -أرشف إبسا،   وسّيد ولد عل

ْيد بدرال اإلعجا  وواو  الربها،   وعىل ،له اوختاريل األطهار    واُوؤل

ج    واوصوفني األبرار   وعىل أصذحابه بجذض  اهُلذد    ومصذابي   الذدج

 –  -وذوي الت ال احِلسا،   واخلصال العظيمة كذاجُل ،   ر ةنذا اهلل 

 العفض والغفرا،   وأحلقنا هب  يف الفردو  أعىل اجِلنا، . 

 -فإ، ع   البيا، بمعناه العا  ك  فهمه الب ييض، اوتقدمض، 

ا  ويتمل كل فنض، الب ية  مل أعظ  ع ض  العربية الرشيفة شةب 

ا   ةزلومن   إ، مل يكل أعظمها   إذ بالبيا، أصب  القر،، الكري  معجز 

هالي ا له يف ب يته   وبالبيا، كذلك امتا  اإلبسا،  -  -وحديث النبي 

عل احليضا،   واستوا، أ، يعرب عل مكنضبات ومريه   ودخاال بفسه   

ويتضاصل مع يريه   وبه ُصنِعله الع ض  واوعارف   وهكضبه 

الثقافات   وهذا اوعن  العا  هض ما ةصده اجلاحظ بقضله : احل ارات و

والبيا، اس  جامع لكل يشء كتف لك ِةنا، اوعن    وهتك احلجاب  "

دو، ال مري   حت  يفيض السامع إىل حقيقته   وهيج  عىل حمصضله 

كاان ا ما كا، ذلك البيا،   ومل أي جنس كا، الدليل ؛ أل، مدار األمر   



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (686)

جيري إليها القاال والسامع   إب  هض الفه  واإلفها    فبةي والغاية التي 

يشء ب غه اإلفها    وأووحه عل اوعن    فذلك هض البيا، يف ذلك 

 .(1)"اوضوع 

ويقضل إما  الب ييني اإلما  عبد القاهر اجلرجا  مبين ا ف ل هذا 

دعة يف وهض عنده يرادف الب ية   ويعني به او كة ال سابية اوب الع   

إبك ر هر  ع    هض أرسخ  ث  ":  -التعبري عل األفكار واوتاعر 

ا   وأبضر أص    ا   وأكر  بِتاج  د  نل     وأعذب ِورو ا   وأحىل جل   وأبس  فرع 

يشو   ويصضغ  ا حيضك الضل رل لساب  ا   مل ع   البيا،   الذي لضره مل هل رساج 

نوُفُث السِّ  ّر   ويل ْلو   وي فظ الدج قوِري التهد   ويريك بدااع احلل ر   ويل حو

يه بالع ض     فِّ ل ر   والذي لضر َتل ر   وجينيك احُل وض اليابع مل الْثمل الْزهل

تلبلنوهل هلا يد  وعنايته هبا   وهصضيره إياها   لبقيه كامنة مستضر    ووا اسو

ار بةلِهْ تها   واستضىل اخلفاء عىل مج ر صضر    ورستمر الِّسِّ  تها   الْدهو

 . (2)"إىل فضااد ر يدركها اإلحصاء   وحماسل ر حيرُصها ارستقصاء 

وهض يت مل التتبيه واوجا  والكناية  -وبالبيا، بمعناه اخلاص  

ُعِرفل إيراد اوعن  الضاحد بورق خمت فة وهراكيل متفاوهة يف ووضح  -

                                                           

/ َتقي  : عبد الس   حممد هارو، / مكتبة اخلذابجي  76/  1( البيا، والتبيني 1)

 .  1998 -هذ  1418/ القاهر  / الوبعة السابعة / 

/ َتقيذذ  : حممذذضد حممذذد شذذاكر / موبعذذة اوذذد  /  6   5( دراذذل اإلعجذذا  : 2)

   .1992 -هذ  1314القاهر    دار اود  / جد  / الوبعة الثالثة / 
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ا   وبه اهس عه الدرلة ع يه   أي بع ها واو    وبع ها أكثر ووضح 

طرق التعبري   وهفاوهه مقادير الك     وهباينه طبقاهه  واخت فه 

ل  عل اخلوة يف موابقة الك   لت   اوراد منه .   درجاهه   وبه حُيوَتل

وبالبحث والتنقري يف اوكتبة الب يية يف العرص احلديث وةعه  

يف ل تيخ / عْل عبد الرا ق   وبقراءيت وهةمْل   عيني عىل هذا الكتاب 

يستح  الدراسة والبحث لعد  هذا الكتاب وجدت فيه ما جيع ه 

   منها : أسباب

ما وجدهه يف هذا الكتاب مل بقاشات وبقدات ل مؤلف    -1 

وكذلك ،راء خالف فيها بعض اوتقدمني   وإوافات ابفرد هبا   ويري 

 ذلك   األمر الذي جع ه يستح  الدراسة والبحث . 

ة لتجديد الدر  الب يي وهوضيره   أ، الكتاب يعد حماول -2

 حيث إبه ةد جاء بعد مرح ة استمرت الدراسة باأل هر مد  طضي ة 

الت خيد  "عاكفة عىل كتاب  -ك  ير  التيخ / عبد العزيز البرشي 

لسعد  "اوخترص  "و  "اووّضل  "ل خويل القزويني   ورشحيه  "

ووّضل   واستغرةه هذه الديل التفتا ا    وحاشية السيد الرشيف عىل ا

الكتل ه ك اود  الوضي ة مل هّ  الدارسني والباحثني والتارحني   

حت  أصبحه اواد  العظم  لَتوية ع ض  الب ية وتقدمي الو ب يف 

األ هر الرشيف   وذلك مع ما فيها مل هعقيد يف عباراهتا   واعتساف يف 
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  فيعترب هذا الكتاب (1)ا،بحضث ف سفية ومنوقية ر يناء هلا يف صنعة البي

ا وحاولة هوضير الدر  الب يي الذي باد  به جمدد ذلك العرص  امتداد 

أرسار  "اإلما  / حممد عبده الذي ةا  بنرش كتايب عبد القاهر اجلرجا  

 .(2)وطالل بتدريسه  "درال اإلعجا   "و  "الب ية 

ْضه هبا   وأش -3  ار إليها أكثر ما وجدهه هلذا الكتاب مل ةيمة بل

وفيه بحضث  "مل واحد   حيث ةال عنه الدكتضر / حممد مهدي ع   : 

  وةال الدكتضر /  (3)"هدل عىل هفاعل الثقافة العريقة بالثقافة احلديثة 

وهي رسالة يف ع   البيا، وهارخيه   جاءت ثمر   "إبراهي  مدكضر : 

األس ضب   (   ومتتا  بضوضح 1911الدرو  التي هوض، هبا عا  ) 

وأراد  "  وةال الدكتضر / حممد رجل البيضمي : (4)"وسعة ارط ، 

عْل عبد الرا ق أ، يستعني بكتايب عبد القاهر يف درو  جديد  ي قيها 

ا َته عنضا،  كا، ط يعة التةليف  "األمايل  "عىل الو ب   فكتل مؤلف 

بزغ الب يي اوتحرر بعض اليشء مل طريقة احلضايش   وهبذا الكتاب 

                                                           

 / موبعة اوعارف / بدو، هاريخ . 23/  2( اوختار : 1)

ار / د / السذذيد أنذذد خ يذذل / د 136( اوذذدخل إىل دراسذذة الب يذذة العربيذذة : 2)

   .1968النه ة العربية / بريوت / لبنا، / 

ذذا : 3) / اهليئذذة العامذذة لتذذئض، اووذذابع  137( جممذذع ال غذذة العربيذذة يف ث ثذذني عام 

   .1966هذ /  1386األمريية / القاهر  / 

/ اهليئذذة العامذذة لتذذئض، اووذذابع األمرييذذة / القذذاهر  /  138( مذذع اخلالذذديل : 4)

   .1981 -هذ  1401
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ا (1)"فجر جديد يف التةليف الب يي عىل يد عْل عبد الرا ق    وةال أي  

أما اجلديد  "يف ثنايا حديثه عل دور اوعارصيل يف التجديد الب يي : 

ا فهض ما هنض به ةض  مل مدرسة اإلما  ر ةضا الب ية فور     حقًّ

مل ،ثار  وحذةضها صناعة   وأبدعضها فنًّا   ث  اجتهه معارفه  إىل فنض،

الغرب ةاربضا بينها وبني ما يعرفض، يف هراثه  العريب   فةخذوا وهركضا   

  فكا، هذا (2)"وباعدوا وةاربضا   ومل هؤرء عْل عبد الرا ق يف األمايل 

الكتاب ط يعة الفكر الب يي اوتجدد واوتحرر   وبداية العضد  بالب ية 

د التجديد واإلص ح يف إىل ار دهار ك  باد  بذلك   وةا  به راا

 العرص احلديث اإلما  / حممد عبده .

وباووالعة والتنقيل والبحث يف سجل البحضث والدراسات  

دراسة مستق ة هرب  ةيمته الب يية مل أجد مل هناول هذا الكتاب ب

ا ومناةتة   وإب  كل ما وجدهه عنه هض جمرد ومنزلته   وهتناوله عرو 

ةيمته يف حقل الدر  الب يي   ودوره يف إشارات عابر  خمترص  عل 

جتديد الب ية العربية وهوضيرها   وذلك ك  ذكر كلٌّ مل الدكتضر / 

                                                           

/ / اوج ذس األعذىل ل تذئض،  749/  3ضعة أعذ   الفكذر اإلسذ مي : ( مضس1)

هذذ  1425اإلس مية / و ار  األوةاف / القاهر  / مجهضرية مرص العربيذة / 

- 2004.   

/ دار األصذالة / الريذاض  27( أند حسل الزيات بني الب ية والنقد األديب : 2)

   .1985 -هذ  1405/ الوبعة األوىل / 
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حممد مهدي ع     والدكتضر / إبراهي  مدكضر   والدكتضر / حممد 

 رجل البيضمي   والدكتضر / السيد أند خ يل . 

ف يف هذا وهكمل أمهية هذا البحث يف دراسة الفكر البيا  ل مؤل

الكتاب   وعروه   ومناةتته   وإبرا  ما فيه مل إوافات   وبيا، ةيمته 

ومنزلته التي يستح  أ، يتبّضأها يف حقل التةليف الب يي   ومكابته يف 

ِعقود درر البيا، العريب   حيث كا، الكتاب مضوض، البحث حماولة جاد  

ب ية اإلما  عبد لتوضير الب ية العربية وجتديدها بحيث هكض، بعث ا ل

ا هلا   وكةبه امتثال لقضل حافظ إبراهي   :  (1)القاهر   وامتداد 

وةد واجهتني يف هذا البحث عد  صعضبات احتاجه إىل كثري     

مل اجلهد ل تغ ل ع يها   وإر فقد يقف الباحث مكتضف األيدي   

يقد  رج   ويؤخر أخر    وي يع جهده ووةته ُسد    وكا، مل أه  

 ه الصعضبات ما يْل :هذ

عد  وجضد دراسات سابقة عل هذا الكتاب ل سَتشاد  -1 

 وارستئنا  هبا   وارهتداء بسبي ها . 

ة ة اوصادر التي هناوله التعريف باوؤلف ري  شهرهه    -2 

ا   وكا، أكثر  واوصادر التي َتدثه عنه جاء أي ل حديثها مضجز 

                                                           

/ مل بحر البسيط / / َتقي  : أنذد أمذني   أنذد  97، حافظ إبراهي  : ( ديضا1)

الزيل   إبراهي  األبياري / اهليئة اورصية العامذة ل كتذاب / الوبعذة الثالثذة / 

1987.   
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اإلس   وأصضل  "ثارها كتاب هركيزها يف احلديث عل ال جة التي أ

نْهو باحلديث عل  "احلك   ا مل اوصادر ةد ول   هذا باإلوافة إىل أ، كثري 

أمايل عْل  "كثري مل اوع ضمات عل سري  اوؤلف وحياهه وأرسهه وكتابه 

   وهض مل األمهية بمكا، . "عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه 

وجضد كثري مل األخواء إيفال عزو كثري مل التضاهد   و -3 

اووبعية   واووراب يف ع مات الَتةي    األمر الذي ةد يَتهل ع يه 

ا يف مراجعة الند    ا كبري  خوة يف فه  الند   وهذا كا، يتو ل جهد 

وإعاد  ةراءهه وهةم ه   وربوه بسياةه ؛ ليتبني الصضاب   ويظهر مقصضد 

 اوؤلف . 

أ، يتتمل عىل مقدمة   هذا   وةد اةت ه طبيعة هذا البحث 

 ومتهيد   ومقدمة اوؤلف ومباحثه التمهيدية   وسبعة أبضاب   وخامتة .

ْينوُه فيها أمهية هذا البحث   وأسباب اختياره      فقد بل

والدراسات السابقة   وأه  الصعضبات التي واجهتني فيه   واهليكل 

 الذي جاء ع يه البحث .

ه بعض اوع ضمات عل هذا فقد ذكر اوؤلف يف مقدمة كتاب  

الكتاب كسبل هةليفه له   ومكا، ذلك   و مابه   وَتدث يف مباحثه 

التمهيدية عل ع ةة األم  ب غاهتا   وع ةة اإلس   بال غة العربية   

 وعناية اوس مني هبا   وبتة  ع ضمها .



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (692)

فهض يتتمل عىل جممل ،راء الع  ء يف إعجا  القر،،   وفااد    

ها كاجلاحظ   واإلما  ية   وأةدميّتها   وجهضد أبر  أع مع ض  الب 

 .كي   واخلويل القزويني   ومدرسته  والزخمرشي   والسكاعبد القاهر

فقد هناول فيه هعريف ع مي اوعا  والبيا،   وأه  اوذاهل يف  

جهات حسل الك     وطريقة كلم مل عبد القاهر والسكاكي يف دراسة 

د ذكر فيه اوؤلف أ، ع   البيا، له ث ثة أبضاب : التتبيه فق:   الب ية .

واوجا  والكناية   وَتدث فيه عل طريقة الب ييني يف حرص أبضاب ذلك 

 الع   يف هذه األبضاب الث ثة .

فقد َتدث فيه عل جممل القضل يف مزاياه   وهعريفه   وأركابه     

 وأه  أةسامه   وبيا، كل ةس  .

 هعريفه    وأةسامه    وع ةات اوجا  اورسل .فقد هناول فيه 

فقد هعرض فيه وفهض  ارستعار    وسبل جع ها يف بحث 

 مستقل برأسه   وأه  أةسامها   وبيا، كل ةس  . 

فقد ذكر فيه هعريفها   والفرق بينها وبني اوجا    وأةسامها   

ا وخفاء .باعتبار اوكني عنه   ث  باعتبار الضسااط ة ة وكثر    وو  وضح 

  يدية التي صّدر هبا اوؤلف كتابهوةد هناولُه هذه اوباحث التمه 

وه ك األبضاب السبعة   كل باب عىل حد    بالعرض والدراسة 

واوناةتة والنقد   وإبرا  ما أوافه اوؤلف   وما خالف فيه يريه   مع 

 إدراي برأيي   وإي اح ما ل مؤلف وما ع يه .



 

(693)  ايــــــــــةرالد 

 

ا أه  النتاال التي هضصل إليها هذا البحث   فقد سج ه فيه  

 وأبر  التضصيات التي أسفر عنها .

 -  -هذا   وما كا، يف هذا البحث مل صضاب فمل هضفي  اهلل 

وعضبه   وما كا، مل سهض أو خوة أو بسيا، فمل بفيس   وأحتسل عىل 

أر حيرمني فيه ثضاب اوجتهد أصاب أو أخوة   وحسبي  -  -اهلل 

 -  -ا حسل النية   وص ح الوضّية   وصدق العزيمة   وأسةله شفيع  

 القبضل احلسل   وأ، جيع ه يف ميزا، احلسنات يض  القيامة .  أ، ير ةه

 التـمـهـيــد
ويت مل التعريف باوؤلف   وأع له   ومؤلفاهه   ويتتمل ذلك عىل  

 عد  بقاط هتمّثل في  يْل : 

 .  (1)د عبد الرا قعْل بل حسل بل أن اسمه : أ  

   "بني مزار  "  بمركز  "أبض جرج  "ولد يف ةرية  مضلده : -ب  

 -هذ  1305بمحافظة اونيا   بجمهضرية مرص العربية   سنة ) 

1888)   (2) . 

                                                           

/ خري الديل الزركْل / دار الع   ل م يني / بذريوت /  276/  4( األع   : 1)

/  417/  2  معجذذ  اوذذؤلفني :   2002لبنذذا، / الوبعذذة اخلامسذذة عرشذذ  / 

هذذ  1414عمر روا كحالة / مؤسسة الرسالة / بذريوت / الوبعذة األوىل / 

- 1993.   

 . 749/  3( الساب  بفسه   مضسضعة أع   الفكر اإلس مي : 2)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (694)

لقد بتة التيخ / عْل عبد الرا ق يف أرس  عريقة وبيه  بتةهه : -ج  

ل حيث اوال فقد كا، كبري مل بيضهات اوال والع   والسياسة   أما م

  وأما مل حيث الع   فقد كا، أبضه  (1)أبضه يمت ك سبعة ،رف فدا،

ا  ّيا بزّي الع  ء   وكا، صديق  تلزل ا مل ع  ء األ هر الرشيف   يل أي  

لألستاذ حممد عبده الذي دأب عىل  يار  حسل عبد الرا ق   وكا، 

 لرا ق ةد رأ  كلٌّ مل عْل عبد الرا ق وأخضه مصوف  عبد ا

ا    وكابا يدرسا، باأل هر  ا صاحل  يف اإلما  / حممد عبده بمضذج 

ا  وةدو  ع مية وخ قية   وهةثرا به   وسارا عىل منهاجه   وكابا أثر 

  وكا، بيه التيخ / حسل عبد  (2)مل ،ثار النزعة احلر  يف مدرسته

مل مثل  عيمه  "حزب األمة  "الرا ق ينتظ  جممضعة مل رجارت 

لوفي السيد باشا وأركا، احلزب ومفكريه   ف قد كابه  أند

                                                           

 16( أه  الكتل التي أثرت يف فكر األمة يف القربني التاسع عرشذ والعرشذيل : 1)

س ي ،   و،خذرو، / دار الك مذة / القذاهر  / الوبعذة / عبد احلميد أند أبض 

عذىل التذبكة  "ويكيبيديا  "    اوضسضعة احلر  2017 -هذ  1428األوىل / 

 . "اربَتبه  "العاوية 

/  749/  3  مضسذذضعة أعذذ   الفكذذر العذذريب :  135   134( مذذع اخلالذذديل : 2)

دار الرشذذوق /  / د / حممذذد عذذ ر  / 22معركذذة اإلسذذ   وأصذذضل احلكذذ  : 

   .1997 -هذ  1418القاهر  / الوبعة الثابية / 



 

(695)  ايــــــــــةرالد 

 

حزب األحرار  "  ومل بعده  "حزب األمة  "األرس  أعمد  

 . (2)لسعد  ي ضل "حزب اوعاروة  "  ك  عمل يف (1)"الدستضريني 

لقد دفع به والده إىل ُكّتاب القرية   فحفظ القر،، الكري   هع مه : د  

ة، كثري مل أهرابه وأرضابه الذيل وهض صغري   شةبه يف ذلك ش

حفظضا القر،، الكري  يف سل مبكر    ث  التح  باأل هر الرشيف 

بالقاهر    وأةبل عىل دروسه بحل شديد   وريبة ةضية   فدر  فيه 

الع ض  الرشعية وال غضية والعق ية عىل أيدي ع  ء أفذاذ وشيضخ 

وض    والتيخ كبار   وكا، مل أمهه  والده   والتيخ أند أبض خ

 أبض ع يا، .

  ( ؛ لتنهل يف التع ي  1908وعندما بتةت اجلامعة اورصية سنة )  

مناهل احل ار  الغربية التح  هبا   ومجع بني الدراسة فيها 

 والدراسة يف األ هر الرشيف . 

  (   1912وحصل عىل شهاد  العاوية مل األ هر الرشيف سنة )  

ا يف ع   ال بيا، وهارخيه التي مجعها يف كتاب َته وألق  فيه دروس 

الذي هض  "أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه  "عنضا، 

 حمل دراستنا هذه .

ث  سافر عقل خترجه إىل إبج َتا عْل بفقة أرسهه   والتح  هناك  

ا عىل دراسة ارةتصاد   لكل ابدر،  "أكسفضرد  "بجامعة  عا م 

                                                           

 . 23(معركة اإلس   وأصضل احلك  / 1)

 . 418/  2  معج  اوؤلفني :  276/  4( األع   : 2)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (696)

ال دو، ذلك   األمر الذي جع ه يعضد إىل احلرب العاوية األوىل ح

 . (1)   (1915مرص سنة ) 

ل ةاوي ا رشعيًّا سنة )  أع له : ه     (   1915بعد عضدهه مل إبج َتا ُعنيِّ

وابتدب لتدريس األدب باوعهد الديني باإلسكندرية   وله مل 

 "خ ل هدريسه فيه هع يقات أدبية عىل بعض أجزاء مل كتاب 

  واستمر يف العمل بالق اء حت   (2)ربل عبد ربه "يد العقد الفر

الذي أثار وجة كرب     "اإلس   وأصضل احلك   "أصدر كتابه 

ا   وأي ل ع يه او ك فؤاد م ك مرص يف ذلك  وجدر  واسع 

ا حفيظة ع  ء األ هر   وشيضخه   وهيئة  الضةه   وأثار ع يه أي  

جه مل  مر  الع  ء   هذا كبار ع  اه التي أصدرت ةرارها بإخرا

باإلوافة إىل ما هرهل عىل هذا الكتاب مل فص ه مل وظيفته   

 .  (3)وجتريده مل شهاد  األ هر

                                                           

  مع  417/  2  معج  اوؤلفني :  276/  4( ينظر يف رح ة هع مه : األع   : 1)

ا :   جممع ال غة العربية يف 136اخلالديل :    معركة اإلس    136 ث ثني عام 

 . 23وأصضل احلك  : 

ا : 2)  . 136(جممع ال غة العربية يف ث ثني عام 

  معركذذة  418/  2  معجذذ  اوذذؤلفني :  276/  4(السذذاب  بفسذذه   األعذذ   : 3)

 749/  3  مضسضعة أع   الفكر اإلسذ مي :  24اإلس   وأصضل احلك  : 

 3اآلراء التي ذكرها يف هذا الكتاب . ينظر : احل  اور : . وورد أبه هراجع عل 

    مضسذضعة 2005/ حممد الغزايل / هن ذة مرصذ / الوبعذة األوىل /  18/ 

 - 307  مذذل أعذذ   العرصذذ :  751   750/  3أعذذ   الفكذذر اإلسذذ مي : 



 

(697)  ايــــــــــةرالد 

 

   (1)وبعد فص ه مل وظيفة الق اء الرشعي ابرصف إىل العمل باوحاما  

ل أخضه التيخ / مصوف  عبد الرا ق باشا سنة   وعندما ُعنيِّ

ا لأل هر   أع1945) اد األ هر ل تيخ / عْل عبد الرا ق  ( شيخ 

  (2) اعتباره   فدخل ثابية يف  مر  الع  ء !!!

ا يف جم س النضاب   وكذلك جم س التيضخ   وكا، له   وابتخل ع ض 

ا لألوةاف ل  (3)فيه  مضاةف رااد  رشحته ليكض، و ير  . ك  ُعنيِّ

ا بجمع ال غة العربية عا  )    (   وشارك يف كثري مل1948ع ض 

أع له   ك  شارك كذلك يف كثري مل جلابه   وكابه ،راؤه يف 

 . (4)اوجالس الث ثة ذات بقد وهضجيه

وابتدب إللقاء حمارضات يف ةس  الدكتضراه يف الرشيعة اإلس مية  

بجامعة فؤاد األول ) جامعة القاهر  (   ك  ابتدب إللقاء حمارضات 

 .  (5)هر يف معهد الدراسات العربية العالية بالقا

                                                                                                                                          

/ د / حممد رجل البيضمي / الدار اورصية ال بنابية / القاهر  / الوبعة  309

   .1996 -هذ  1417وىل / األ

 . 418/  2  معج  اوؤلفني :  276/  4(األع   : 1)

 . 24( معركة اإلس   وأصضل احلك  : 2)

ا :  137(مع اخلالديل : 3)  . 136  جممع ال غة العربية يف ث ثني عام 

 . 24(الساب  بفسه   معركة اإلس   وأصضل احلك  : 4)

ذذا :   جممذذع ال 138(مذذع اخلالذذديل : 5)    137   136 غذذة العربيذذة يف ث ثذذني عام 

 . 752/  3مضسضعة أع   الفكر اإلس مي : 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (698)

 مؤلفاهه : و  

  وهض حمل  "أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه  " -1 

هذ 1330  وهض جممضعة مل اوحارضات ألقاها سنة ) (1)دراستنا هذه

عىل الو ب يف  -ك  ذكر اوؤلف يف مقدمة كتابه    ( 1911 -

 . (2)اجلامع األ هر

                                                           

هذذ   وُطبِذعل طبعذة  1330( طبعته موبعة مقداد / التابعة وكتبة النيل / مرص / 1)

أخذذر    حيذذث طبعتذذه مكتبذذة الثقافذذة الدينيذذة / القذذاهر  / الوبعذذة األوىل / 

   "ع   البيذا، وهارخيذه  "َته عنضا،     ولكنها طبعته 2004 -هذ  1425

ولعل هذا اخلوة يف العنضا، جاء مذل دار النرشذ   حيذث مل هتثبذه مذل العنذضا، 

األصْل ل كتاب   هذا باإلوافة إىل أ، هذه الوبعة مع حداثتها مل هصذنع شذيئ ا 

ا يف الكتاب مل َتقي  ويريه   وإب  كذل مذا أوذافته فقذط أهنذا صذّضبه  جديد 

بعية التي وجدت يف طبعة موبعة مقداد مع أهنا هي األخر  وةع األخواء اوو

ا   األمر الذي جيع نا بعتمد يف بحثنا عىل طبعة موبعة  فيها أخواء موبعية أي  

مقداد التي جذاءت بالكتذاب َتذه العنذضا، الذذي أشذار إليذه كذل مذل هذرج  

  هذذا ل مؤلف   وهض األةرب إىل الصضاب ر سي  أهنا متذه يف حيذا  اوؤلذف 

ذذْد عذذىل ك مذذة  يف مقدمذذة هذذذا  "األمذذايل  "باإلوذذافة إىل أ، اوؤلذذف بفسذذه بل

ث  مجعه ه ك األمايل   فةص حه فيها ما هيِّس إصذ حه    "الكتاب فقال : 

ا  ذا منتذذضر  . أمذايل عذذْل عبذد الذذرا ق يف ع ذ  البيذذا،  "وأخرجتهذا ل نذذا  كتاب 

 هذ . 1330لنيل / مرص / / موبعة مقداد / التابعة وكتبة ا 2:  "وهارخيه 

 138  وينظر : مع اخلالديل :  2(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 2)

ا :   . 137  جممع ال غة العربية يف ث ثني عام 



 

(699)  ايــــــــــةرالد 

 

فيه عن اخلالفة اإلسالمية ونظام  " اإلسالم وأصول احلكم " حتدث -2 

 .  (1)احلكم يف اإلسالم

وهض جممضعة مل اوحارضات ألقاها  "اإلمجا، يف الرشيعة اإلس مية  " -3 

عىل ط بة الدراسات الع يا ل رشيعة اإلس مية يف ك ية احلقضق بجامعة 

 .  (2)القاهر 

قارت وهض عبار  عل جممضعة م "مل ،ثار مصوف  عبد الرا ق  " -4 

ألخيه وشقيقه التيخ / مصوف  عبد الرا ق مجعها وبرشها له بعد 

 .  (4) (3)  ( أخضه التيخ / عْل عبد الرا ق1957وفاهه سنة ) 

                                                           

 1344( ُطبِعل أكثر مل طبعة منها : طبعته األوىل التي صدرت عل دار اهل ل / 1)

 "أصضل احلك  يف اإلس    "كتاب     وطبعة مكتبة األرس  مع 1925 -هذ 

د / عبذذد الذذرا ق السذذنهضري / هقذذدي  د / جذذابر عصذذفضر / وذذمل س سذذ ة 

    وطبعذذة دار الكتذذاب اورصذذي / القذذاهر    دار الكتذذاب 2007الفكذذر / 

    2012 -هذذذ  1433ال بنذذا  / بذذريوت / هقذذدي  / عذذ ر عذذْل حسذذل / 

امد أبض  يذد / الوبعذة األوىل وطبعة دار التنضير / مع دراسة بق   د / برص ح

 /2013.   

   .1947(طبعته دار الفكر العريب / الوبعة األوىل / 2)

(طبعتذذه دار اوعذذارف / مرصذذ / هقذذدي  : د / طذذه حسذذني   التذذيخ / عذذْل عبذذد 3)

   .1957الرا ق / 

/  2  معجذ  اوذؤلفني :  267/  4( ينظر يف هذه اوؤلفات األربعة : األعذ   : 4)

 . 24  معركة اإلس   وأصضل احلك  :  139   138ع اخلالديل :   م 418



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (700)

الدولة واخل فة يف اخلواب العريب إّبا، الثضر  الك لية يف هركيا /   5 

 .  (1)بارشَتاك مع رشيد روا   وعبد الرنل التهبندر

مقارت ومباحث كثري  يف كربيات اجلرااد واوج ت جممضعة   6 

 . (2)يف مناسبات ومضاويع شت  "اهل ل  "و  "السياسة  "مثل: 

هتري كتل الَتاج  إىل أ، اوؤلف هضيف يف يض  اجلمعة اوضاف   وفاهه :    

 . (3)   (1966/  9/  23 -هذ  1386/  6/  7) 

قايض واوحامي والتيخ والناال وةد هضيف التيخ / عْل عبد الرا ق ) ال 

ية  وِّ والض ير والسيايس وال غضي ( رنه اهلل هعاىل   وبقيه ،ثاره ُمدل

يف اآلفاق   وشاهد  بمفاخره وأجماده   وباطقة بمضاةفه وجهضده   

ومعرب  عل ،رااه وأفكاره   وهلل دّر أمري التعراء أند شضةي حيث 

 ةال :

ذمذذضتل  ذذْرُه أّر يل ذذلو سل ُ دل الرجاُل وبالِفعاِل النذابِذذهِ  مل  فبذالُع  خل

ىلل ،دابِهِ  تلذذضله الذدبيا عل ُه واسو لو حا ل الْثرل  ،ثارل  (4)ما ماتل مل

                                                           

 . 1996(طبعته دار الو يعة / بريوت / 1)

ا : 2)   مضسضعة أع   الفكذر اإلسذ مي :  137(جممع ال غة العربية يف ث ثني عام 

 . 24  معركة اإلس   وأصضل احلك  :  751/  3

 . 417/  2  معج  اوؤلفني :  276/  4(األع   : 3)

/ مذذل بحذذر الرجذذز / دار الفكذذر / بذذريوت / لبنذذا، /  85/  1(التذذضةيات : 4)

   .1997 -هذ  1418الوبعة األوىل / 



 

(701)  ايــــــــــةرالد 

 

 وةضل القاال :  

ارُ   ِض ،ثل اُء بِِه ور هلُكضُ، للُه يف األلرو تل ل تي  ر ُيسو تل  بِفل   (1)لليوسل الفل

وهض بِتاج  -ء هذا الكتاب ةد جا وصف الكتاب حمل الدراسة : ح 

ُأوىلل خوضاهه يف التةليف   وأص ه حمارضاهه يف ع   البيا، التي ألقاها 

ا يف اجلامع األ هر أمايل  "يف طبعة موبعة مقداد بعنضا،  -(2)متربع 

  وجاء يف اثنتني وعرشيل  "عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه 

 مقدمة   وبعض ومااة صفحة مل القوع اوتضسط مض عة عىل

اوباحث التمهيدية   وسبعة أبضاب   وخامتة   ث  هبع ذلك صفحتا، 

وضوضعات  "فهرسه  "بدو، هرةي  لتصضيل األخواء   ث  

 "أبجد هض   "الكتاب يف أربع صفحات مرهبة عىل هرهيل حروف 

 مل األلف إىل الدال .

 مقدمة اوؤلف ومباحثه التمهيدية

ْدرل اوؤلف كتا  به بمقدمة خمترص  أعرب لنا فيها عل أصل هذا لقد صل

الكتاب   وهاريخ ذلك   ومكابه   وذلك أ، أصل الكتاب عبار  عل 

حمارضات يف ع   البيا، ألقاها عىل الو ب يف اجلامع األ هر يف 

                                                           

/ مذذل بحذذر  87/  1(مل أعثذذر عذذىل ةاا ذذه   وهذذض مضجذذضد يف التذذعر والتذذعراء : 1)

البسيط / ربل ةتيبة / َتقي  : أند حممد شاكر / دار احلذديث / القذاهر  / 

 خ .بدو، هاري

 . 138   136( مع اخلالديل : 2)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (702)

: يقضل -  -أواال سنة ث ثني وث ث اة وألف مل هجر  اوصوف  

ة ث ثني وث ث اة وألف يف أواال السنة اهلجرية احلارض  سن "

ْخيوُه  ا يف ع   البيا،   هلضل أم يه يف اجلامع األ هر الرشيف دروس 

فيها الفااد  احلقيقية ل و ب   وهتذيل مباحث الفل مب غ جهدي   

ث  مجعه ه ك األمايل فةص حه فيها ما هيِّس إص حه   وأخرجتها 

ا   .  (1)"ل نا  كتاب ا منتضر 

ؤلف هبذه الك  ت اوضجز  مؤبة البحث عل مصدر وهكذا فقد أينابا او

كتابه   وهاريخ ذلك ومكابه   ولضر هرصي  اوؤلف بذلك لكا، 

دو  والتخمني    ك منا يف هذا األمر مبنيًّا فقط عىل ارجتهاد واحلل

 حيث مل يضجد الدليل القاطع   ور الربها، الساطع . 

د ع ر  مل أ، أصل هذا وبناء عىل ذلك فإ، ما ذكره الدكتضر / حمم

الكتاب حمارضات ألقاها اوؤلف عىل ط ب ك ية اآلداب بجامعة 

ا منه  . (2)القاهر  أمر جياببه الصضاب   ولعل ذلك جاء سهض 

ث  شفع اوؤلف حديثه عل اوقدمة ببعض اوباحث التمهيدية عل ع ةة 

ية   ث  األم  ب غاهتا ودورها بحضها   ث  ع ةة اإلس   بال غة العرب

عناية اوس مني هبا   وكيف كابضا ينوقضهنا ويستخدمضهنا   ث  

 استورد باحلديث إىل بتة  ع ضمها .

                                                           

 . 2(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

 . 24(معركة اإلس   وأصضل احلك  : 2)



 

(703)  ايــــــــــةرالد 

 

خد كل أمة ب غة ممتا   عل يريها   وهرهبط هبا  -  -فذكر أ، اهلل  

ا فقال :  فإ، اهلل خد كل أمة مل النا  ب غة ممتا    "ةض  ووعف 

ا وبو ا   ومضه ا عل يريها هسري مع األمة رسيع  يئ ا   ورفعة وابحواط 

  وذكر كذلك مد  حرص كل أمة عىل لغتها   وعنايتها  (1)"وحيا  

هبا ؛ أل، ال غة عنضا، األمة   ورضب مثار  لذلك بةمة الفربسيني 

 .  (2)ومد  حرصه  عىل العناية ب غته  واوحافظة ع يها

له   وف  ه ع يها    ث  بنّي ع ةة اإلس   بال غة العربية   ومد  ه  مها

حيث بق ها مل لغة العرب خاصة مل أبناء ةحوا، وعدبا، بضاٍد 

يري ذي  ر، إىل لغة اوس مني عامة يف كل بقا، الدبيا   هضجد معه  

أين  وجدوا   وهسري معه  أين  ساروا   وهرحل معه  أين  رح ضا   

   فدخ ه ب د اهلند والفر  ويريمها   وأصبحه لسا، اإلس  

ولغة ع ضمه   وشار  اوس مني   األمر الذي دفع اوس مني إىل العناية 

لغة لدينه القضي  إىل ةيا  الساعة      -هبا منذ أ، اختارها اهلل 

 . (3)حيث أبزل هبا كتابه   وجع ها لسا، ببيه

وذكر أ، العرب ةبل أ، يتسع بواق اإلس     ويدخل النا  مل  

ا مل يكضبضا يف حاجة إىل ع ض  ال سا، حني يريه  يف ديل اهلل أفضا ج 

                                                           

 . 3(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

 . 4   3(الساب  : 2)

 . 6 - 4(الساب  : 3)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (704)

ا   لكل وا امتدت  كابه ال غة واإلعراب عنده  م كة وسجية وطبع 

الفتضح اإلس مية إىل ما وراء ب د العرب   وهآخ  العريب والعجمي 

إىل  وخاصة يف اإلعراب  -وهورق ال حل  -  -يف ديل اهلل

قني هبا   جاء أمري ال سا، العريب   والتضت ألسل بعض الناط

بةيب األسضد  كّر  اهلل وجهه   وريض عنه  اوؤمنني سيدبا عّْل 

الدؤيل   وأمره باستنباط ةضاعد م بضطة ل غة ؛ لريهسمها الدخيل 

العجمي   وي حظها األصيل العريب الذي اخت ط بالعج    وِخيوفل 

 ال غة عىل سجيته ال غضية   ومنذ ذلك العهد طف  الع  ء ينظرو، يف

رستنباط ةضاعدها حت  ب  األمر وهوضر   وصار ل غة ع ضٌ  شت  

ذات أصضل وفرو،   وذات مضوض، واحد   هض ال فظ العريب   وإ، 

 .  (1)اخت فه جهة البحث وحيثيته

 نشـأة عــلوم اللغــة 
لقد بدأ اوؤلف يتحدث بإجيا  عل بتة  هذه  ع   النحض والرصف : 

ا ه ض ا آلخر   وبدأ باحلديث عل ةضاعد النحض الع ض  واحد 

والرصف باعتبار أ، أول ما وةع مل خوة كا، يف اإلعراب 

ا بخربي أيب األسضد الدؤيل مع ابنته   ك  ذكر أ، اإلما   مستتهد 

ا أو بابني يف ع   البناء   فكابا  كّر  اهلل وجهه  ع يًّا  ووع باب 

 .  (2)أسا  ع   الرصف

                                                           

 . 9 - 6(الساب  : 1)

 . 10(الساب  : 2)



 

(705)  ايــــــــــةرالد 

 

أ، اخت ط العج   "ثري العج  يف ع ض  ال غة هة "وذكر َته عنضا،  
ا  بالعرب ك  كا، سبب ا يف هورق ال حل إىل ال سا، العريب كا، أي  
مما سّهل عىل العرب استنباط ةضاعد ذلك ال سا،   وذكر أ، ع  ء 
ا عىل ةضاعد النحض  العربية ةد ووعضا ةضاعد النحض العريب ةياس 

ا مل ةضاعده اليضبا  والِّسيا    هذا إ، مل ي كضبضا ةد اةتبسضا كثري 
ووضابوه   ث  هرك ذكر األدلة عىل ذلك ختية ارستوراد الذي 

يف  ك  يزع   خيرجه إىل ميدا، ،خر عىل حني أ، بظر  واحد  
النحض الِّسيا  هكفي إثبات ما جن  إليه مستدر  عىل ذلك بة، 

عج   أي ل أامة ال غة وأرباب اليد الوضىل يف ووعها كابضا 
(1)  . 

وهذا الرأي الذي هبناه التيخ / عْل عبد الرا ق ةد شاركه فيه بعض  

  ومل هؤرء  (2)الع  ء اوحدثني بسبل الع ة بفسها أو يريها

  واألستاذ  (4)  واألستاذ / إبراهي  مصوف  (3)األستاذ / أند أمني

 . (6)  والدكتضر / شضةي ويف (5)/ أند حسل الزيات

                                                           
 . 13 - 11ساب  : (ال1)
/ د / صذذباح عبذد اهلل حممذذد  66 - 58(رؤيذة جديذد  يف بتذذة  النحذض العذريب : 2)

باف ذذل / مكتبذذة التضبذذة / الريذذاض / اوم كذذة العربيذذة السذذعضدية   مكتبذذة 
 -هذ  1417العزيزية / الدما  / اوم كة العربية السعضدية / الوبعة األوىل / 

1996.   
/ اهليئة اورصية العامة ل كتاب / القاهر  / مكتبة  285/  2(وح  اإلس   : 3)

    1998األرس  / 
/  71/ بق   عل جم ذة ك يذة اآلداب :  62(رؤية جديد  يف بتة  النحض العريب : 4)

   .1948جامعة اونصضر  / اوج د العارش / ديسمرب / 
/ بذدو،  / دار هن ة مرص / الفجالذة / القذاهر  206( هاريخ األدب العريب : 5)

 هاريخ .
/ دار اوعذذارف / القذذاهر  / الوبعذذة السذذابعة /  16   14(اوذذدار  النحضيذذة : 6)

 بدو، هاريخ .



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (706)

ع مة األوا  األستاذ / ليت ، أبه ذكر أ، أوجه اخل ف يف وبقل عل ال 

هذه اوسةلة هت خد يف ث ثة ،راء : رأي يقضل بة، النحض العريب بقل 

بلهل عند العرب ك   مل اليضبا، إىل ب د العرب   ورأي يقضل بةبه بل

وهض الذي ذهل إليه ليت ،  هنبه التجر  يف أروها   ورأي يقضل 

ب أبدعضا ع   النحض يف اربتداء   وأبه ر يضجد يف كتاب بة، العر 

سيبضيه إر ما اخَتعه هض والذيل هقدمضه   لكل وا هع   العرب 

ا شيئ ا مل  الف سفة اليضبابية الِّسيابية يف ب د العراق هع مضا أي  

 .  (1)النحض

وكةهن  يردو، عىل التيخ / عْل عبد  وير  كثري مل ع  ء ال غة  

وهض ما أميل إليه  أ، الراج  يف ذلك  -ق ومل وافقه يف رأيه الرا 

أ، النحض العريب بتة يف العراق بتة  عربية خالصة عىل مقتىض  -

الفور    ث  هدرج به التوضر حت  كم ه أبضابه يري مقتبس مل لغة 

ْ   به أ، يكض،  أخر  ر يف بتةهه ور يف هوضره ؛ إذ إبه مل يري اُوسل

عيار  عىل يريه  في  يتصل بنحضه  بعد اهتدااه  إىل  ع  ء العرب

 .  (2)اخَتاعه وابتكاره وإبداعه

                                                           

 . 12   11(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

/ التيخ / حممد طنواوي  13   12(بتة  النحض العريب وهاريخ أشهر النحا  : 2)

 -هذ  1426ّحا  / عامل الكتل / بريوت / لبنا، / / َتقي  : سعيد حممد ال ْ 

    وينظر يف أدلة هذا الرأي ورده عىل اوخالفني له : احل قة اوفقذضد  يف 2005



 

(707)  ايــــــــــةرالد 

 

يقضل الدكتضر / عبد العال سامل مكر  بعد عروه هلذه الق ية ومناةتة  

وبعُد   فإ، بسبة النحض إىل أيب األسضد بخاصة   وإىل  "أدلتها : 

مل وجهة بظري العرب بعامة بعد هذه األدلة التي بسوتها حقيقٌة 

 . (1)"واوحٌة كالتمس يف رااعة النهار 

 "ث  َتدث اوؤلف بعد ذلك عل ع   األدب   وس ه  ع   األدب : 

ا  "ع   ،داب ال غة  ا   حيث ذكر مستخدم  وكا، حديثه عنه م ورب 

أبه أسب  ع ض  ال غة  -التي هفيد التك  - "إ،  "أدا  الرشط 

ا بعد ع مي النحض والرصف    يقضل : وي ضح لنا أ، ع   ،داب وجضد 

ا  إ، صّ  أ، يكض، ع    مستق ًّ  ال غة العربية  هض أسبقها وجضد 

 .  (2)"بعد ع مي النحض والرصف 

وذكر مل ع  ء اآلداب السابقني عىل ع  ء البيا، والبديع اإلما   

   (3)التافعي   وحممد بل احلسل صاحل أيب حنيفة   واألصمعي

ف  أوافقه عىل اإلما   ه أوافقه عىل ذكر األصمعي وإ، كن وأبا 

                                                                                                                                          

/ د / عبذذد العذذال سذذامل مكذذر  / مؤسسذذة  28 - 19هذذاريخ النحذذض العذذريب : 

    رؤيذة جديذد  يف 1993 -هذذ  1413الرسالة / بريوت / الوبعة الثابية / 

 . 94 - 80النحض العريب : بتة  

  . 28احل قة اوفقضد  يف هاريخ النحض العريب :  (1)

 . 13أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  (2)

 الساب  بفسه . (3)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (708)

التافعي ور حممد بل احلسل صاحل أيب حنيفة ؛ أل، هصنيف 

الع  ء يكض، بحسل الصفة التي اشتهر العامل هبا   وكلٌّ مل 

التافعي وحممد بل احلسل اشتهرا بالفقه وليس باآلداب   وإ، كا، 

 .هذا ر يمنع مل كضهن  عاوني باآلداب 

ث  أوو  أبه مل العسري َتديد اليض  الذي بتة فيه ع   ،داب ال غة 

ْج ل فقط أبه التايل لع مي النحض والرصف ؛ وا  ا   وإب  رل ا دةيق  َتديد 

بني النحض والرصف وبني أدبيات ال غة مل ه    بلنيِّ ر يمكل 

ابفكاكه ؛ إذ ر يمكل ألحد أ، يتصد  رستخراج ةضاعد اإلعراب 

قاق الك   دو، أ، يكض، ةد رضب يف ،داب العرب بسه    واشت

ّ لل عد ل وجضد مؤلفات لع  ء اآلداب السابقني هالية وؤلفات  وعل

ت هل  مؤلفات    ع  ء النحض والرصف مبارش  بةبه ةد يكض، ُوِجدل

 .  (1)لكل طالتها يد الزمل فبادت   وك  ل قض  مل مآثر ذهبه وبادت

هل بظنه إىل أ، ع   ،داب ال غة العربية ةد ث  أرضب بعد ذلك   وذ 

ا يف القد    وأ، هارخيه ةد يرجع إىل أيا  اجلاه ية األوىل  يكض، عريق 

بدليل وجضد روا  لألشعار واألخبار واألبساب يف العرب ةدي     

لل عل القضل بذلك  دل  -وهض عراةة ع   اآلداب يف الِقدل   ث  عل

يف مؤلفات   وظهضرها يف صضر   بحجة أبه يتناول هدويل الع ض 

ع مية حيتك  إليها البحث   ويستعمل فيها النظر   و أ، ذلك مل يكل 

                                                           

 . 14   13(الساب  : 1)



 

(709)  ايــــــــــةرالد 

 

إر بعد ابتتار الدولة اإلس مية   ومتهد أسباب التةليف   وذلك مل 

وأبض األسضد  كر  اهلل وجهه  يكل إر بعد أ، فرغ اإلما  عْل 

ع أس وو اسه    ور جر  أهن  الدؤيل مل هدويل النحض والرصف   وول

 .  (1)سابقا، عىل ع   اآلداب مل هذه اجلهة

وهبذا فقد جاء حديث اوؤلف عل َتديد األسبقية أليم مل ،داب ال غة 

ا جياببه فيه بعض التضفي    األمر الذي  أو النحض والرصف م ورب 

ا  جع ه مل يستوع أ، يقوع عىل سبيل اجلز  أّي الع مني أسب  وجضد 

 . مل اآلخر

ث  ابتقل اوؤلف إىل احلديث عل ع   العروض   فذكر  ع   العروض :

أبه ةد جاء هالي ا لع   ،داب ال غة   وأ، الذي ووعه هض اخل يل بل 

 . (2) هذ ( 174أند الفراهيدي اوتضىف سنة ) 

وذكر أ، دولة األدب العريب ةد ا دهرت يف أواال دولة العباسيني   وأ، 

ةد اهسع   فةخذ البعض ينظر إىل أسباب  جمال البحث يف ال غة

هفاوت أساليل الب غاء واألدباء والع  ء   األمر الذي جع ه  

يتتاةض، إىل ووع ع   يرس  وحيدد هل  ةضاعد الب ية وأساليل 

القضل   ومل هنا جاءت احلاجة إىل ووع ع   الب ية   هذا 

ا  القر،، باإلوافة إىل ة ية دينية عظيمة التة،   وهي ة ية إعج

                                                           

 . 14(الساب  : 1)

 . 15(الساب  : 2)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (710)

الكري  التي شغ ه بال ع  ء اوس مني   ودفعته  إىل البحث يف 

معن  الب ية والفصاحة إلدراك الضجه الذي صار القر،، الكري  به 

ا   وةد بزل ب سا، العرب ولغتها  .  (1)معجز 

                                                           

 . 16   15(الساب  : 1)



 

(711)  ايــــــــــةرالد 

 

 الباب األول : جممل املذاهب يف إعجاز القرآن
 ية باحلديث عل بتة  لقد استهل اوؤلف احلديث عل بتة  ع   الب 

القضل يف إعجا  القر،،   وبقل عل اإلما  الرا ي بترصف جممل 

وذلك حني بتة القضل بة، إعجا   "اوذاهل يف اإلعجا  فقال : 

رصف  -  -مل جهة أ، اهلل -ك  يقضل النّظا   القر،، ليس 

ا هل    ور مل جهة أ،  العرب عل معاروته   وأ، كا، ذلك ميسضر 

خمالف ألس ضب التعر واخلول والرساال   ر سّي  يف  أس ضبه

  ور مل جهة  "يؤمنض،  "و  "يع مض،  "مقاطع اآليات   مثل : 

أبه ليس فيه اخت ف وهناةض   ور ألبه اشتمل عىل أخبار مغيبة 

 .  (1)"صّ  اإلخبار عنها   وصدق التنبؤ هبا 

ا ولعل اوؤلف مل يناةش هذه اوذاهل   ومل يذكر س  بل بو هنا إجيا  

ا ؛ ألبه هنا ليس بصدد التفصيل   وإب  ذكر ذلك بإجيا  ؛  واختصار 

 ليدخل منه إىل احلديث عل بتة  ع ض  الب ية .

ث  ابتقل إىل اإلما  عبد القاهر   وبقل عنه بترصف رأيه يف اإلعجا    

وهض أ، القر،، معجز بنظمه   وأ، العرب أعجزهت  منه مزايا 

ظمه   وخصااد صادفضها يف سياق لفظه   وأهن  ظهرت يف ب

                                                           

/ فخذذر  28 - 26اإلجيذذا  يف درايذذة اإلعجذذا  :   وينظذذر:  هنايذذة  16(السذذاب  : 1)

الذذديل الذذرا ي / َتقيذذ  : د / برصذذ اهلل حذذاجي مفتذذي أويذذْل / دار صذذادر / 

   .2004 -هذ  1424بريوت / الوبعة األوىل / 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (712)

ا هبر العقضل   وأعجز  ا وإحكام  ا   وإهقاب  ا والتئام  وجدوا فيه اهساة 

 . (1)اجلمهضر

عند ع  ء  وهض اإلعجا  بالنظ   ث  ذكر أ، رجحا، هذا اوذهل  

اوس مني   وشيضعه عنده    هض الذي دفعه  إىل البحث عل كنه 

،و يف بفس ب يغ مل ب غاء هذه اوزايا   وه  ك اخلصااد التي مل هلدل

العرب وأدبااها مضوع مومع   ومل هنا بتةت وووعه البذور 

األوىل لع ض  الب ية التي بمه   وهرعرعه بعد ذلك   واستضت 

   (2)عىل سضةها   فجاءت بع ضمها الث ثة : اوعا  والبيا، والبديع

حرك األسايس   والباعث وهبذا فقد كابه ة ية اإلعجا  هي او

األه    والدافع األصْل لضوع ع ض  الب ية   حيث ووعه عىل 

 هامتها   وبتةت يف أح اهنا   وبمه يف أكنافها .

نْيل اوؤلف فااد  ع   الب ية في  بق ه عل فخر الديل الرا ي ما   ث  بل

قيقة الفصاحة و ماهيتها م خصه أهنا الع   الباحث عل ح

اوستخرج لرشااوها وأحكامها   واو خد واوحرر   ووأةسامها

ق خرب  لفروعها وأصضهلا باحث ا عل درلة القر،، الكري  عىل ِصدو

 .  (3)وببضهه -  -النبي حممد 

                                                           

  وينظذذر : دراذذل  17   16(أمذذايل عذذْل عبذذد الذذرا ق يف ع ذذ  البيذذا، وهارخيذذه : 1)

 . 39اإلعجا  : 

 . 17 ق يف ع   البيا، وهارخيه : (أمايل عْل عبد الرا2)

 . 29  وينظر:  هناية اإلجيا  يف دراية اإلعجا  :  18(الساب  : 3)



 

(713)  ايــــــــــةرالد 

 

وبعد أ، هضصل اوؤلف إىل أ، ة ية  بتة  ع   الب ية وهوضره :

اإلعجا  بالنظ  هي الباعث عىل البحث والنظر يف مساال الب ية 

ا أ، بضا  ع ض  الب ية كابه مضجضد  ةبل البحث يف ة ية ذكر  أي  

اإلعجا    يتجىل ذلك يف او حظات النقدية والتضجيهية يف العرص 

ا  اجلاهْل   وكذلك عرص صدر اإلس     إذ إ، عرب اجلاه ية كثري 

ما كابضا ي ورو، إىل ولضج يشء مل مباحث الفصاحة والب ية 

التعراء   ويفاو ض، بني ةضل و،خر   ك   عندما كابضا يضا بض، بني

ِْلّ  -  -استدل بحديث الرسضل   -  -جلرير يل عبد اهلل البلجل

ِريُر إذا ُة وهل فةوجزو    "الذي يتري إىل اإلجيا  وعد  التك ف :  يا جل

ْ فو  تلكل تلكل ف  هل   ويري ذلك مل التضاهد التي  (1)"وإذا بل لغوهل حاجل

ىل أ، البحث يف أرسار ال غة العربية   وأسباب ذكرها استدرر  ع

الفصاحة   أمر ةدي  عري    إر ابه مل يب غ أ، ينتئ ع   الب ية ؛ 

                                                           

/ اوربد / َتقي  : د / حممد أند الذدايل /  10/  1(الكامل يف ال غة واألدب : 1)

    1997 -هذذ  1418مؤسسة الرسالة / بيضت / لبنذا، / الوبعذة الثالثذة / 

ْ فو إذا ُةِ ذيلهو  "ب فظ  وُرِويل هذا احلديث تلكل دو   ور هل دِّ سل ِريُر إذا ُة وهل فل يا جل

ُتذذكل  / رةذذ  :  346/  3يف كنذذز العذذ ل يف سذذنل األةذذضال واألفعذذال :  "حاجل

/ اهلندي / َتقي  : صفض  السقا   بكري حيا  / مؤسسة الرسذالة /  6864

   .1981 -هذ  1401بريوت / لبنا، / الوبعة اخلامسة / 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (714)

ِويًّا   و،راء مبعثر  ر ينظمها كتاب   ور يؤلف  رل ألبه كا، بحث ا عل

 .  (1)بينها ع  

ا يف اجلاحظ : ِويًّا منثضر  رل  كتل ث  ذكر أ، البحث يف ع ض  الب ية بقي عل

 "البيا، والتبيني  "هذ ( بكتابه  255شت  إىل أ، جاء اجلاحظ ) ت 

فجمع فيه حماسل القضل وعيضبه   وبحث طضي   يف رس الب ية 

والفصاحة   وهبعه يف ذلك ةدامة الكاهل   وابل دريد   وأبض ه ل 

العسكري   ويريه    وهداه  البحث إىل كثري مل اوساال   

وإ، كابضا ةد مهدوا الوري     عي ع   البيا، لكنه  مل يعدو واو

  فيها عبار  عل إم ءات يري وافيةأل، مباحثه   وأووحضا اوعامل 

 .  (2)ويري جارية جمر  البحث الع مي والنظر الفني

وإذا ما وص نا مع اوؤلف إىل عبد القاهر  عبد القاهر اجلرجا  :

د التامخ األشّ    هذ ( فقد وص نا إىل الوض 471اجلرجا  ) ت 

والعل ل  العظي  األهّ  يف هاريخ البيا، العريب   حيث يمثل أه  ح قة 

درال  "و  "أرسار الب ية  "يف س سة الب ية   فقد جاء بكتابيه 

  ومجع ما ه ء  منها   وهّذب مباحثها   ورهل أبضاهبا    "اإلعجا  

و ا مل م باحثها   ك  ابتظ  ووّ  شتاهتا   وابتظ  الكتاب األول ِسمو

الكتاب الثا  بقية اوباحث مع استدراك ما أيفل   وهفصيل ما أمجل 

                                                           

 . 21 - 19(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

 . 22   21(الساب  : 2)



 

(715)  ايــــــــــةرالد 

 

  وهض أول مل س ك هذا اوس ك ؛ لذا استح  بح  وجدار  أ، 

 .  (1)ينسل إليه الف ل يف ووع ع   البيا،

لقد ذكر اوؤلف بق   عل ابل خ دو، رأيه  بني السكاكي وعبد القاهر : 

لضل  بد  هذا  626السكاكي ) ت بة، أبا يعقضب  هذ ( هض الذي خمل

  وذلك عىل خ ف ما  (2)الع     وهّذب مساا ه   ورهل أبضابه

اشتهر بني الع  ء   وهداوله اوؤلفض، مل أ، عبد القاهر هض الذي 

بلظل ل منثضر آللئ هذا الع     لكل بالنظر والتةمل في  فع ه عبد 

ليد الوضىل   واوآثر اجُلىّل يف القاهر بجد أبه يبق  هض صاحل ا

اخَتا، مباحث البيا،   وهتذيبها   ووبوها   وهدوينها ؛ ولذا يعد 

ري  جهده اوعروف  -بح  واوع هذا الع   ؛ أل، السكاكي 

ا  -واوتكضر يف إعاد  الَتهيل   ومجع اوتفرق وهنظيمه  مل يكل مبتدع 

ا ليشء مل ةضاعده    حيث جاء بعد عبد ليشء مل فنضبه   ور واوع 

ا   وابحرصت  ا   ومته بناء وَتديد  القاهر وةد متهدت الب ية متهيد 

أصضهلا وفروعها   وظهرت أرسارها وكنض ها   واه حه مباحث 

 .  (3)كل مل اوعا  والبيا،

                                                           

 . 23   22(الساب  : 1)

/ ابل خ ذدو، / َتقيذ  : عبذد اهلل  375/  2  وينظر : اوقدمة :  23(الساب  : 2)

حممذذد درويذذش / دار الب خذذي / دمتذذ    مكتذذل اهلدايذذة / دمتذذ  / الوبعذذة 

   .2004 -هذ  1425األوىل / 

 28   27   23( أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 3)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (716)

وةد بقل اوؤلف عل السكاكي بعض النصضص التي هؤكد وهدل عىل  

  وهتذيل اوساال   وهقنني أبه كا، دوره األبر  يف هرهيل األبضاب 

   (1)القضاعد   وأبه مسبضق بضوع مباحث هذا الفل وأبضابه ومساا ه

لكل ذلك ةد جاء منه عىل حساب أبه أحال الب ية إىل جممضعة مل 

ا عىل  القضاعد والتعريفات والتقسي ت اجلامد    ك  جاء أي  

 حساب التذوق الفني والتح يل األديب التضاهد .

دكتضر / عْل عرشي  ايد بعد أ، عرض دور عبد القاهر يف يقضل ال

األمر الذي  "ع مي اوعا  والبيا، وجهضده اجلبار    وإوافاهه هل  : 

يمكل معه القضل باطمئنا، بة، عبد القاهر هض الذي أرس  دعاا  

 .  (2)"ع   البيا، ك  أرس  دعاا  ع   اوعا  

هذ ( الذي يعد  538خمرشي ) ت ث  ابتقل اوؤلف إىل الز الزخمرشي :

ا لدراسة عبد القاهر   وذكر أبه ينبغي أ، يعد بعد عبد  بح  امتداد 

 "القاهر يف صدر الضاوعني لفل البيا، بف ل ما بذله يف هفسريه 

  حيث طّب  القضاعد واألساليل الب يية التي أووحها  "الكتاف 

                                                           

/  422   414   413  وينظذذذذر : مفتذذذذاح الع ذذذذض  :  29 - 27( السذذذذاب  : 1)

السكاكي / َتقي  : بعي   ر ور / دار الكتل الع ميذة / بذريوت / لبنذا، / 

   .1987 -هذ  1407الوبعة الثابية / 

 1438/ مكتبة اآلداب / القاهر  / الوبعذة العذارش  /  92: ( الب ية العربية 2)

   .2017 -هذ 



 

(717)  ايــــــــــةرالد 

 

دا هذا التفسري ورسمها عبد القاهر يف هفسريه ل قر،، الكري  حت  ي

عمد  البيابيني   وإما  الع  ء والوالبني   لكنه مل يتتهر اشتهار 

السكاكي ري  سبقه ع يه بنحض ةر، مل الزما،   وع ل اوؤلف 

ذلك بة، الزخمرشي سار يف مباحث البيا، عىل منهل عبد القاهر ؛ 

ف ذلك مل يكل له مل السب  ما كا، لعبد القاهر   ور مل ارخَتا، 

  هذا باإلوافة إىل أ، الزخمرشي مل  (1)التقنني ما كا، ل سكاكيو

ا مستق     وإب  كابه ب يته  ك  ذكر  يَتك يف الب ية كتاب 

  (2)كةهنا هااهة يف هفسريه الدكتضر / حممد أبض مضس  

ث  هعرض اوؤلف لع   البيا، بعد  ع ض  الب ية بعد السكاكي :

ةاا   بذاهه   متميز اوضوض،   واو   السكاكي بعد أ، أصب  ع    

األصضل والفرو،   ةريل التناول   سهل اوةخذ   وأوح  

ا سه    ا ول شاء ذلك مل  التهذيل واإلص ح فيه أمر  ميسضر 

  وذكر أبه جاء بعد السكاكي بجيل مل الزمل أبض عبد اهلل الع  ء

ّيا  سنة )  672 - 600 مجال الديل حممد بل عبد اهلل بل مالك اجلل

هذ ( فكتل يف هذا الفل   وُعْد ممل هل  فيه يد   واعتذر عل ذكر ما 

                                                           

 . 30( أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

/  39( الب ية القر،بيذة يف هفسذري الزخمرشذي وأثرهذا يف الدراسذات الب ييذة : 2)

 عذْل     أمذايل1988 -هذذ 1408مكتبة وهبذة / القذاهر  / الوبعذة الثابيذة / 

 . 30عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (718)

أدخ ه مل إص ح لعد  اط عه عىل كتاب له يف هذا الفل   وإب  

ا ول ذكره مل اوؤلفني ّده مل اوص حني هبع   .  (1)اكتف  بعل

ْلف هل  ذا والتيخ / عْل عبد الرا ق هنا ةد اعَتف بعد  وةضفه عىل ُمؤل

العامل يبني جهده ودوره يف ع   البيا،   وبن  ك مه عىل ،راء مل 

سبقضه   وعدوه مل اوص حني   ولكل مع هذا ارعَتاف الذي يدل 

عىل أمابته الع مية   فقد كا، لنا معه حيال حديثه عل هذا العامل 

 وةفتا، .

ل الديل أ، اوؤلف خ ط هنا بني اإلما  أيب عبد اهلل مجا الضةفة األوىل :

ّيا  سنة )  هذ ( النحضي  672 - 600حممد بل عبد اهلل بل مالك اجلل

اوتهضر صاحل األلفية وابنه بدر الديل حممد بل حممد بل عبد اهلل 

ّيا  سنة )  هذ ( اوعروف واوتهضر بابل  686 - 640بل مالك اجلل

   (2) اوصباح يف اوعا  والبيا، والبديع ( "الناظ  صاحل كتاب 

وهض كتاب اخترص فيه ابل الناظ  القس  الثالث اخلاص بالب ية 

ل سكاكي   ويبدو أبه أول مل حرص  "مفتاح الع ض   "مل كتاب 

الب ية يف هذه الع ض  الث ثة   واختصاره هذا عظي  احلسل   ور 

سي  أبه أخ ه مل التعقيدات اونوقية والف سفية والك مية التي 

                                                           

 . 31   30( أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

( ُطبِذذعل هذذذا الكتذذاب يف مكتبذذة اآلداب / القذذاهر  / َتقيذذ  : د / حسذذني عبذذد 2)

 اجل يل يضسف / بدو، هاريخ .



 

(719)  ايــــــــــةرالد 

 

استمر  "به   ومما يؤكد ةيمة هذا الكتاب أبه أودعها السكاكي كتا

بو ة ط ب الب ية يف ب د اوغرب   وعني 
ا طضي   مل الزمل ةِ ح  دل رل

ثللل ه خيد  ثلُ ه يف ه ك الب د مل برشحه مجاعة مل اوؤلفني   فكا، مل

 .  (1)"اخلويل القزويني يف الب د الرشةية 

ا أدخ ه ابل الناظ  يف ع   البيا، أبه مل يستوع أ، يدرك م الضةفة الثابية :

ّده  ا   وعل مل اإلص ح   وعّ لل ذلك بةبه مل يقرأ له يف هذا الفل كتاب 

ا ول ذكره مل اوؤلفني   وكا، األوىل به  وإ، كا،  مل اوص حني هبع 

أ، يبحث عل هذا  في  ذكر عذر له   ودليل عىل أمابته الع مية 

وةرأه لكا، له فيه رأي ،خر يري الذي الكتاب   إذ رب  لض عثر ع يه 

ْ دل فيه مل سبقضه .  ةل

هذ  739ث  ابتقل اوؤلف إىل اخلويل القزويني ) ت  اخلويل القزويني :

اإلي اح يف ع ض   "و  "الت خيد يف ع ض  الب ية  "( وكتابيه 

  وذكر أ، كتاب الت خيد ةد ب غ مل التهر  والذيض،  "الب ية 

مل يب غه كتاب ،خر   فتبار  يف رشحه وبيا، ما فيه عند الب ييني ما 

ه البعض ك  فعل  الرشاح وأصحاب احلضايش والتقارير   وبلظلمل

 "اجلضهر اوكنض،  "واألخرضي يف  "عقضد اجل ،  "السيضطي يف 

  وأبه يعد عند األ هريني األول الذي ر يبار    واآلخر الذي ليس 

مية يف ذاهه يمكل أ، يقا  منها شبه بعده ياية وومع   وأبه ةيمة ع 

                                                           

ج ض اورصية / القاهر  / / د / بدوي طبابة / مكتبة األب 364( البيا، العريب : 1)

   .1976 -هذ  1396الوبعة السادسة / 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (720)

حجة ألبصاره وحمبيه   ث  ذكر أبه ر يعرف له ه ك القيمة يف هاريخ 

ع   البيا،   وأبه ر ينظر إليه إر بظر  فاهر  ليس فيها يشء مل 

ا ل قس  الثالث مل كتاب  ّد إر ه خيص   "اإلعجاب   حيث إبه مل ُيعل

ا يذكر   ل سكاكي   ومل حُيودِ  "مفتاح الع ض   ثو يف جضهر البيا، هغيري 

ّدر  .  (1)وعم   ُيقل

واستتهد اوؤلف عىل ك مه ب  بق ه عل اخلويل يف صدر هذا الكتاب 

وأوفه إىل ذلك فضااد عثرت  "مما يبني دوره يف ذلك حيث ةال 

يف بعض كتل القض  ع يها   و وااد مل أظفر يف ك   أحد بالترصي  

. وبقل عل كلم مل سعد الديل  (2)"ها هبا   ور باإلشار  إلي

التفتا ا    وابل يعقضب اوغريب   وهباء الديل السبكي هع يقه  يف 

  ث  ةال اوؤلف بعد  (3)بياهن  ل زوااد التي ذكر اخلويل أبه ابفرد هبا

 "جاء به اوصنف يف كتاب ث  إبنا بعد استقراء ما  "ذلك : 

يف هذا الفل مل بعرف   وهصّف  ما كتبه السكاكي "الت خيد

                                                           

 . 32   31( أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

/ رشح : عبد الرنل الربةذضةي / دار الفكذر  23(الت خيد يف ع ض  الب ية : 2)

 ذ      وينظذر : أمذايل عذْل عبذد الذرا ق يف ع1904العريب / الوبعة األوىل / 

 . 32البيا، وهارخيه : 

  وينظذذر : خمترصذذ  34   33(أمذذايل عذذْل عبذذد الذذرا ق يف ع ذذ  البيذذا، وهارخيذذه : 3)

/  1:  -ومل رشوح الت خيد  -السعد   مضاهل الفتاح   عرو  األفراح 

 / دار الِّسور / بريوت / لبنا، / بدو، هاريخ . 62



 

(721)  ايــــــــــةرالد 

 

مضاطل ه ك الزياد  التي ذكرها اوصنف   ال ه  إر ما اعَتض به 

عىل السكاكي يف بعض اوضاوع   وما ذهل إليه يف َتقي  ارستعار  

وهي  ياد  ليسه  ك  يؤخذ مل ك   السعد يف اووضل  بالكناية 

 .  (1)"يف جضهر الفل ومعدبه

ورأيه أةرب إىل اإلبصاف   وذلك  ف بين  ير  الدكتضر / شضةي وي

أ، كتاب الت خيد ذو ةيمة يف هذا الفل   حيث عمد  ما أرجحه 

فيه اخلويل إىل كل ما يف كتاب مفتاح الع ض  مل هعقيد   فةخىل 

ه خيصه منه إر ة ي     وباةش السكاكي يف يري مضوع   وطرح 

دةة كثر بعض هعريفاهه او تضية   وووع مكاهنا هعريفات أ

ا ا مل كتايب عبد القاهر   وكتاف وووضح    ك  استفاد فيه أي  

 . (2)الزخمرشي   هذا باإلوافة إىل بعض اآلراء التي أدىل هض هبا

وبناء عىل ذلك ف  أواف  اوؤلف عىل رأيه   ف  خويل يف هذا الكتاب 

  َتمد ور جتحد   حيث اخترص وهّذبجهد يتكر ور ينكر   ويد 

ْج ل   وأواف بعض اإلوافات   ولكل وباةش وعارض  ْد ورل   ورل

الذي ة ل مل ةيمة هذا الكتاب  خ  الرشوح واحلضايش والتقارير 

ةد  إ، مل يكضبضا ك ه   التي دارت حضله ؛ أل، أي ل أصحابه 

                                                           

 . 34 ( أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

/ د / شضةي ويف / دار اوعارف / القذاهر  /  236(الب ية هوضر وهاريخ : 2)

   .1992الوبعة الثامنة / 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (722)

استضله ع يه  النزعة اونوقية والف سفية   وي به العجمة 

ا عل واألس ضب التقريري عىل أس ضهب    األمر ال ذي أبعده  كثري 

احلس األديب واجلابل الذوةي   يقضل التيخ / عبد الرنل 

ا إىل هؤرء وأثره  الس بي عىل هذا الكتاب :   "الربةضةي متري 

و ذلك ةض  درجضا مل عش الف سفة   فضوعضا عىل هذا  ضايلل ظهر حل

ا هنكره الكتاب الرشوح واحلضايش   وس كض ا هبذا الع   مس ك 

تهجنه الب غاء   فةيم ضا عل أرسار الب ية   وهتبثضا   ويسال غة

ِيل بينه  وطيس اوناظر  حت  أهضا عىل الْذماء الباةي  (1)بالف سفة   ونل

د اهناله دعاامه   وهنكرت مل هذا الع     وحت  أوح  وة

 .  (2)"معاوه

فقد جع ه اخلويل  "اإلي اح يف ع ض  الب ية  "وأما الكتاب الثا  

يني كالرشح لكتاب الت خيد الساب    وهفصيل جمم ه   القزو

وبيا، متك ه   واستدرك فيه ما فاهه مما ذكره عل السكاكي وعبد 

القاهر   لكل اوؤلف ةْ ل مل القيمة التارخيية هلذا الكتاب يف ع   

البيا،   واكتف  يف بيا، مقداره بنقل جزء مل خوبة اخلويل 

مة هذا الكتاب   ث  ع   عىل ةضل القزويني ؛ ليكتف مل خ له ةي

                                                           

( الْذماء : بقية النْفوس والروح يف اوذبضح . لسذا، العذرب / مذاد  : ذمذي / ابذل  1)

منظضر / دار إحياء الَتاث العريب   مؤسسة التاريخ العريب / بريوت / لبنا، 

   .1997 -هذ  1417وبعة الثابية // ال

 . 4( مقدمة رشح الت خيد يف ع ض  الب ية : 2)



 

(723)  ايــــــــــةرالد 

 

وأوفه إىل ذلك ما أد  إليه فكري   ومل أجده  "اخلويل : 

إلخ   ر بقضل فيه  "ما أد  إليه ...  "وةضله :  "فقال :  (1)"لغريي

  يقصد أ،  (3) " (2)شيئ ا يري ما ة ناه عند بظريه مل ك   الت خيد

الذي خيد  ع   اء باوزيد اخلويل يدعي أبه أه  باجلديد   وج

خد  كتل  "بيا،   وإب    واحلقيقة أبه مل خيد  ع   الالبيا،

خدمتها   مجع شتاهتا  وفصل  جزاه اهلل    فةحسل السابقني

جمم هتا   وهّذب ةضاعدها   وأحك  هرهيبها وهبضيبها   فف  ه يف 

ذلك كبري   وعم ه ج يل   ولكنه مل خيد  ع   البيا، يف بفسه   فهض 

 .  (4)"الكتل ر خاد  الع    خاد 

لكل األمر عىل عكس ما ير  اوؤلف ؛ أل، خدمة كتل ع   البيا، هي 

يف حقيقتها وأص ها وجضهرها خدمة هلذا الع     هذا باإلوافة إىل 

                                                           

/ َتقي  : د / حممد عبد اونع  خفاجي    76/  1( اإلي اح يف ع ض  الب ية : 1)

د / عبد العزيز رشف / دار الكتاب اورصي / القاهر    دار الكتاب ال بنذا  

 .  1999 -هذ  1420/ بريوت / لبنا، / 

( يقصد بك   الت خيد ةضل اخلويل الذي بق ه عنه أثنذاء حديثذه عذل كتذاب 2)

وأوفه إىل ذلك فضااد عثرت يف بعذض كتذل القذض  ع يهذا    "الت خيد : 

ينظذر :  "و وااد مل أظفذر يف كذ   أحذد بالترصذي  هبذا   ور باإلشذار  إليهذا 

ع ذذ  البيذذا،    أمذذايل عذذْل عبذذد الذذرا ق يف 23الت خذذيد يف ع ذذض  الب يذذة : 

 . 32وهارخيه : 

 . 35( أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 3)

 ( الساب  بفسه .4)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (724)

 ":  -ك  يقضل التيخ / عبد اوتعال الصعيدي  أ، هذا الكتاب 

ر . وكا، هبذا جاء وسو ا بني إجيا  الت خيد   وإسهاب عبد القاه

 .  (1)"هض الكتاب اومتا  عىل يريه مل كتل الب ية القديمة 

وير  الدكتضر / حممد عبد اونع  خفاجي : أ، كتاب اإلي اح يمتا  

أوىف كتاب يف بحضث الب ية   وهض أوو  الكتل اوؤلفة  "بةبه 

ا   وهض كثري البحث والتعم  وارستنباط ألرسار  ا وأس ضب  فيها بظام 

   (2)"لب ية العربية   فضق أبه كتاب هوبيقي مجيل يف الب ية ا

ويقضل الدكتضر / بسيض  عبد الفتاح فّيضد عل دور اخلويل 

وهض فيه أةرب إىل روح عبد القاهر ؛  "القزويني يف هذا الكتاب : 

ا ما فيها مل  إذ براه حي ل   ويضو    ويكثر مل التضاهد   مرب  

 . (3)"أرسار ودةاا  

وإ، شئه ة ه خامتة  -ث  ابتقل اوؤلف إىل حافظة  مابه  السيضطي : 

هذ (    911وجمدد ةربه اإلما  ج ل الديل السيضطي ) ت  احلفاظ 

                                                           

/ مكتبة اآلداب / القاهر  / الوبعة السذابعة عرشذ  /  6/  1( بغية اإلي اح : 1)

     .2005 -هذ  1426

 . 17( مقدمة كتاب اإلي اح يف ع ض  الب ية : 2)

/ مؤسسذذذة اوختذذار / القذذذاهر    دار اوعذذذامل الثقافيذذذة /  110( ع ذذ  البذذذديع : 3)

 -هذذذذ  1418لوبعذذذة الثابيذذذة / األحسذذذاء / اوم كذذذة العربيذذذة السذذذعضدية / ا

1998 . 



 

(725)  ايــــــــــةرالد 

 

  عىل أهنا هآليفه يف  (1)وذكر مل أس ء مؤلفاهه عرش  يف ع   البيا،

بلهل مؤلفات السيضطي جيد له مؤلفات  هذا الفل   ولكل مل يوالع ثل

نل   "ذلك الع   سضاء كابه متخصصة يف الب ية مثل  أخر  يف جل

  وهض رشح  "اجلمع والتفري  بني األبضا، البديعية  "  و "اجلنا  

بديعيته التي عارض هبا ابل جابر األبدليس يف بديعيته يف مدح النبي 

  اوزهر يف ع ض  ال غة  "  أو يري متخصصة يف الب ية مثل كتابه

معَتك األةرا، يف إعجا   "و  "ع ض  القر،، اإلهقا، يف  "و  "

  ويف هذه الكتل جهضد عظيمة وكبري  ل سيضطي يف  "القر،، 

                                                           

عقذضد  -2بكه عىل الت خيد هسم  اإلفصذاح .    -1( هذه اوؤلفات هي : ) 1)

 -3  اجل ،   وهض عبار  عل منظضمة لكتاب الت خيد ل خويل القزويني .  

رشح أبيذات  -4.    "عقضد اجل ،  "رشح عقضد اجل ،   وهض رشح ونظضمته 

بكذه عذىل حاشذية اووذضل ل فنذاري .  -6خمترصذه .    -5ه خيد اوفتاح .   

ب فذظ  36صذذ  "أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه  "هنبيه : ورد يف 

احلاشذية وكتذل الذَتاج  .      والصضاب ما أثبته بق   عل خموضط "الفنري  "

بلظوذذ   "البديعيذذة   وهذذي منظضمتذذه اوسذذ    -8حاشذذية عذذىل اوخترصذذ .    -7

  هقذع يف مااذة وث ثذة وث ثذني بيت ذا عذارض هبذا  "البديع يف مدح خذري شذفيع 

إمتذذا   "رشحهذذا اوسذذم   -10النِّقايذذة .    -9بديعيذذة ابذذل حجذذة احلمذذضي .   

رايذذة لقذذراء النِّقايذذة  بذذد الذذرا ق يف ع ذذ  البيذذا، ( . ينظذذر : أمذذايل عذذْل ع "الدِّ

 . 36: وهارخيه



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (726)

معَتك  "الب ية وإعجا  القر،، الذي أفرد له اجلزء األول مل 

 . "األةرا، يف إعجا  القر،، 

 "و  "عقضد اجل ،  "ووةف التيخ / عْل عبد الرا ق مع السيضطي يف 

رشحيه  فقط   وذكر أ، باةي مؤلفاهه ةد ةصد هبا خدمة و "النِّقاية 

 .  (1)كتل معينة عىل طريقة ر هؤثر يف الفل شيئ ا

ورشحه ما هض إر جمرد  "النِّقاية  "وذكر أ، ما ذكره السيضطي يف كتاب  

خمترص بافع ل محص ني   وأبه ر يز، يف هاريخ البيا، فتي   ور 

ا   ك  ذكر أبه مل جيئ عقضد اجل ،  "بيشء مل جضهر البيا، يف  ةومري 

ورشحه يري ما جاء به اخلويل القزويني   وبذلك يكض،  "

السيضطي بكتبه جمرد خاد  ل خويل القزويني ك  كا، اخلويل 

 .  (2)بكتابيه جمرد خاد  ل سكاكي

وإ، كنه أواف  التيخ / عْل عبد الرا ق يف كثري مل رأيه جتاه  وأبا 

ا  "النِّقاية  "و  "عقضد اجل د "يه السيضطي يف كتاب ورشحيه  بظر 

فقد أخت ف  -ونهل التجميع والنقل الذي يغ ل عىل السيضطي 

معه وا كا، ل سيضطي مل مناةتات وابتقادات و يادات   وإص ح 

بقد   و هضوي  يامض   وو  متفرق   وذلك ك ه ويريه مما 

ا باإلوافة إىل أ، ابفرد به السيضطي يصل يف خدمة هذا الفل   هذ

                                                           

 . 36( أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

 . 37   36(الساب  : 2)



 

(727)  ايــــــــــةرالد 

 

 "اإلهقا، يف ع ض  القر،،  "بحث السيضطي وساال البيا، يف كتابيه 

كا، أحسل مل بحث  "معَتك األةرا، يف إعجا  القر،،  "و 

اخلويل هلا ؛ ألبه َترر فيها مل منهل السكاكي واخلويل   

وابرصف إىل استخراج ما يف القر،، مل أرسار ب يته وإعجا ه   

  ولعل التيخ /  (1)ه ودفاانه   وإي اح مكنضباهه ورمض هوبيا، فضااد

عْل عبد الرا ق لض اط ع عىل جهضد السيضطي يف هذيل الكتابني 

ا لكا، له جتاه جهضده يف خدمة البيا، رأي ،خر .   خصضص 

أ، جهضد الب ييني جّفه    وأبا أوافقه في  ذكر  ث  ذكر اوؤلف 

ل إليه اخلويل القزويني يف ووةفه بالبيا، عند احلد الذي وص

كتابيه ظن ا منه  أ، األول مل يَتك لآلخر شيئ ا   وأبه ليس يف اإلمكا، 

بةبد، مما كا،   فضةفه جهضده  يعد ذلك حضل الرشوح واحلضايش 

والتقارير هبحث يف استخراج الكنض  واخلفايا والدفاال مل الكتل 

ا   وهق بها ظه ا لبول السابقة   وأخذت هعترصها اعتصار  ر 

رستخراج ما يمكل استخراجه   وما مل يمكل استخراجه 

  (2) واستخ صه يَتك ول يةيت بعد ذلك لع ه يستويع !!!

                                                           

/ د / عمر راشد حسل خ يل /  8( ج ل الديل السيضطي وجهضده الب يية : 1)

   .2002رسالة دكتضراه / ك ية اآلداب / اجلامعة األردبية / 

 . 38   37( أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 2)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (728)

وبعد أ، ذكر اوؤلف أ، البيا، ةد وةف عند احلد الذي ابته  إليه 

اخلويل القزويني عاد إىل السيضطي ؛ ليكمل رأيه فيه هض وأمثاله 

ّد يف هاريخ ع   البيا، إر ألبه ولعل اإلما  الس "ةاا    يضطي مل ُيعل

كتل فيه كتب ا مستق ة ةاامة بذاهتا ُعِرفلهو ل نا    وطبع بع ها   

ولضر ذلك ألمهل اسمه ك  أمهل اس  كثري ممل هقدمضه   وكابضا مل 

هذا الع   يف مثل درجته أو يزيدو،   ومل أشهر هؤرء الع مة 

مل بجد له كتاب ا يف البيا، ةاا   بذاهه  سعد الديل التفتا ا  ... وإذ

رجحنا أ، ذلك هض السبل يف إيفاله مل هاريخ هذا الع   ... ومثل 

اإلما  السعد يف ذلك السيد الرشيف عْل بل حممد اجلرجا  

ا لكتل  ور حياء يف احل   -ويريمها   ف  كا، هؤرء  إر ُخّدام 

ضا ُخّدا  ع   البيا، مل السابقني   وعيار  ع يه    دو، أ، يكضب

حيث ذاهه   واحل  الذي بجن  إليه أ، السيضطي أخضه  يف ذلك   

 .  (1)"وه  فيه سضاء 

وكذلك ساار  ولسه مع اوؤلف يف ذلك ؛ أل، خدمة ع   البيا،  

ر هتضةف عىل التةليف اوستقل فيه   ودور الع  ء جتاه  الع ض  

بل يمتد ؛ ليتمل الرشح خدمة أي فل ر يقف عند هذا احلد   

وارختصار   والتنقي  والتهذيل   والتقنني والتقعيد   واوناةتة 

والَتجي    والقبضل والرد   ويري ذلك مما يساعد عىل بمض الع ض  

                                                           

 . 39   38( الساب  : 1)



 

(729)  ايــــــــــةرالد 

 

وهوضيرها وهتذيبها وإص حها وهقريبها ل نا  يف أمجل صضرها   

يف هذا  وأهب  ُح ل ها ؛ ولذا فإبه يبق  ل سيضطي ويريه ممل أسه 

ّد ل يف أي جمال يفيد البيا،   ويعضد ع يه بالثمر   ر ما ةل دو الفل دوره بقل

 النافعة . 

 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (730)

 الباب الثاني : تعريف كلٍّ من علمي املعاني والبيان
لقد ذكر اوؤلف يف مفتت  حديثه عل هذا الباب أ، ع   البيا، أخذ  

بدأ منذ بداية يف هاريخ بتةهه شك ني خمت فني   وذكر أ، التكل األول ي

هذ (   وهؤرء األواال  471بتةهه   وينتهي بعبد القاهر اجلرجا  ) ت 

ا ر  أصحاب ذلك التكل كابضا يتناولض، ةضاعد ع   البيا، باعتباره جزء 

ينفصل مل ع   يبحثض، فيه عل أسباب ب ية الك     وأرسار حسنه 

  وما هض مل  وفصاحته   ف   يفرةضا بني ما هض مل مباحث ع   البيا،

ا   مضوضعه هض  مباحث ع   اوعا    فكا، الع  ، عندمها ع    واحد 

البحث يف خصااد ال سا، العريب   ومعرفة أرسار الب ية يف الك     

ودرال اإلعجا  وأرساره يف كتاب اهلل العزيز   وأ، التكل الثا  يبدأ 

السكاكي ومل  هذ ( إىل وةتنا هذا   وعىل يد 626مل السكاكي ) ت 

هبعه ابتورت مباحث الب ية إىل شوريل جع ضا كل واحد منه  ع    

 .  (1)مستق     سمضا األول منه  اوعا    والثا  البيا،

وبناء عىل ذلك فقد أخوة بعض مل ةا  بتحقي  كتايب عبد القاهر  

وبرشمها كاإلما  / حممد عبده   والدكتضر / عبد احلميد هنداوي   

وهض عنضا،  "درال اإلعجا   "سني األيضيب ويريه    وكتل َته ويا

وهض  "أرسار الب ية  "  وكتل َته  "يف ع   اوعا   "الكتاب عبار  

                                                           

 . 41   40( الساب  : 1)



 

(731)  ايــــــــــةرالد 

 

ر عبار   حيث إ، عبد القاهر مل  "يف ع   البيا،  "عنضا، الكتاب اآلخل

ا يفرق بني الع مني   بل مل يعرف إر ع    واحد 
(1)  . 

ف بعد ذلك إىل احلديث عل الدرلة   وذكر أ، درلة ث  ابتقل اوؤل 

األلفاظ اوفرد  ُوِوعلهو وعا، خاصة هبا هدل ع يها   وهؤد  هبا   وهفه  

منها   مثل : إبسا،   وأسد   وةا    ومت    وإىل   وعل   ويري ذلك   

وهكف ه اوعاج  ال غضية وع   متل ال غة ببيا، ذلك   بحيث إذا ذكر 

ذهل ذهل السامع إىل مدلضله الذي يدل ع يه   وهذه الدرلة لفظ مفرد 

درلة ووعية ر هقبل التفاوت   ور يتصضر بينها متايز بعد أ، يكض، 

ا بمعابيها التي ُوِوعلهو هلا   وكذلك ر هتفاوت مقاديرها  السامع عارف 

يف الب ية   ور يكض، بينها هفاول   ال ه  إر أ، هكض، إحد  األلفاظ 

لضفة يف ارستع ل   وخفيفة يف األداء   ومةبضسة لألس ،   وهكض، مة

األخر  يريبة يف ارستع ل   وثقي ة عىل ال سا،   وممجضجة مل 

 .  (3)  واستدل عىل ك مه بنصني بق ه  عل عبد القاهر (2)اآلذا،

ا أ، اوعا  اوفرد  ليسه الفااد  هامة هبا لد  السامع    ك  ذكر أي  

ا هقض  بذهنه مبعثر  مبثضثة   ليس هلا وإب   يكتسل السامع منها صضر 

بظا  جيمعها   ور بينها ارهباط ي مها   األمر الذي جع ها خترج عل 

                                                           

 . 217( البيا، العريب : 1)

 . 42   41( أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 2)

 . 46   44  درال اإلعجا  :  42(الساب  : 3)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (732)

داار  البحث الب يي   ك  خترج كذلك عل مرم  بظر الب يغ   لكل إذا 

اب مه ك مة إىل أخر    وركبه معها عىل وجه يفيد ارهصال بني 

   وحص ه بذلك فااد  هامة حيسل السكضت ع يها   فذلك مدلضليه 

هض الك   التا  الذي يتفاوت مقداره   وهتبايل رهبه   ويتساب  

 .  (1)الب ييض، يف ه مس أسباب حسنه وب يته

 اوذاهل يف جهات حسل الك  

ث  ابتقل اوؤلف بعد ذلك إىل ة ية مهمة شغ ه بال كثري مل  

ع  ء ال غة   وهي ما هعرف لدهي  بق ية ال فظ النقاد والب ييني و

واوعن    وهضسع يف عروها   وأكثر مل النقل وارةتبا    فقد استغرق 

  وكا، بإمكابه أ، ي خد ذلك يف  (2)يف عروها سبع عرش  صفحة

صفحتني أو ث ثة عىل األكثر   وذكر يف جهات حسل الك   ث ثة 

 مذاهل   وذلك عىل النحض التايل :

 رجض، احلسل هار  إىل ال فظ   وهار  إىل اوعن  : اوذهل األول  

فذكر أ، مل الب ييني مل كا، يزع  أ، احلسل يعرض ل ك   هار   

مل جهة ألفاظه   وذلك بس متها مل التعقيد والتنافر   وسهضلتها عىل 

 ال سا،   وح و  وةعها مل اآلذا،   وهار  مل جهة معناه   وذله باشت له

ثلل مستحسل   أو بحض  عىل حكمة مستظرفة   أو أدب مستم     أو مل

                                                           

 . 43   42بد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : ( أمايل عْل ع1)

 . 59 - 43( الساب  : 2)



 

(733)  ايــــــــــةرالد 

 

هذ (  276ذلك   وذكر مل أصحاب هذا الرأي ابل ةتيبة الدينضري ) ت 

ا ب  ذكره يف مقدمة كتاب  مل أ، التعر  "التعر والتعراء  "مستتهد 

ا إىل لفظه ومعناه   ومنه ما يرجع حسنه إىل  منه ما يكض، حسنه راجع 

 .  (1)قط   ومنه ما يرجع حسنه إىل معناه فقطلفظه ف

وبقل عل ابل ةتيبة شضاهد هلذا اوذهل   فذكر أبه مما يرجع حسنه 

 إىل لفظه ومعناه ةضل الفر دق يف مدح  يل العابديل :

بِذيذنِذِه   ،ل يف ِعذذرو ول ذذذذبِذذذذٌ  ِملو كلفِّ ألرو ذذُحذذذُه عل ذذيوذذُزراٌ، ِريو ِه خ  ذذفِّ فذذي كل

ُ  شل   مل

ذذبوذذذتلذذِسذذ ُ   ذْ ذُ  إِّر ِحذيذلل يل تِِه فذمذا ُيذذكل هابل ياء  وُيغوىضل مل مل   (2)ُيغويِض حل

 ومما يرجع حسنه إىل لفظه فقط ةضل التاعر : 

ذلو هذض مذذذاسذُ    ْس ل باألركاِ، مل ذيوذنذذا مذذذذل ِمذنلذ  ُكذْل حذاجذٍة ومل ذ ل  ولذّ  ةل

ىلل ُحدو   نوُظُر الغادي الذي هض رااُ  وُشْدتو عل  ِب اولهاري ِرحاُلنذا ور يل

وِيِّ األباطِذُ    ناِق الذمل عو
ذذذيوذذذذنلذذنا وسالهو بةل طوراِف األلحاِديذذِث بل

بذا بذذةل ذذذو   (3)ألخل

                                                           

 . 69 - 65/  1  التعر والتعراء :  44   43( الساب  : 1)

  أمايل عْل عبذد الذرا ق يف ع ذ  البيذا، وهارخيذه :  66/  1( التعر والتعراء : 2)

 "بكّفه  "/ مل بحر البسيط / ب فظ  512  والبيتا، يف ديضا، الفر دق :  44

  وبذكر البيه الثا  ةبل األول / َتقي  : عْل فاعضر /  "يف كّفه  "بدر  مل 

 -هذذذذ  1407الوبعذذذة األوىل / دار الكتذذذل الع ميذذذة / بذذذريوت / لبنذذذا، / 

1987 . 

/ مذذل بحذذر الوضيذذل / بذذ  عذذزو   ووردت هذذذه  67/  1( التذذعر والتذذعراء : 3)

ُ   "ب فظ  "أبيات منسضبة لُكثلريِّ  "األبيات ومل  عو ل نوُظذُر  "بدر  مل  "يل  "يل



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (734)

وهذه األلفاظ  "وبقل عل ابل ةتيبة ةضله يف هع يقه عىل هذه األبيات :  

ذا بظرت إىل ما َتتها أحسل يشء موالع وخمارج ومقاطع   فإ

وجدهه : ووا ة ينا أيا  من    واست منا األركا،   وعالينا إب نا 

األب اء   وميض النا  ر ينظر مل يدا الراا    ابتدأبا يف احلديث 

 .  (1)"  وسارت اووّي يف األبو  

 ومما يرجع حسنه إىل معناه فقط ةضل للبِيد بل أيب ربيعة العامري :  

ِري ل كنفِسِه واورُء ُيصو ُِحُه اجلل ِيُس الصالُِ  ما عاهللل   الذمرءل الكل
(2)  

 

                                                                                                                                          

/ َتقي  : د / إحسذا، عبذا  / دار الثقافذة /  525ينظر : ديضا، كثري عز  : 

/  1    ووردت يف أمذذايل اورهىضذذ : 1971 -هذذذ  1391بذذريوت / لبنذذا، / 

ذب /  458 ْ بة بل كعل بل  هري بل أيب ُس وم  او قذل باوُرضل / معزو  إىل ُعقو

رهىض / َتقي  : حممذد أبذض الف ذل إبذراهي  / دار إحيذاء الكتذاب الرشيف او

  . وير  عبد القاهر أ، حسذل 1954 -هذ  1373العريب / الوبعة األوىل / 

  دراذل  24 - 21هذه األبيذات يرجذع إىل بلظومهذا . ينظذر : أرسار الب يذة : 

 . 76 - 74اإلعجا  : 

/  1  التذعر والتذعراء :  44خيذه : (أمايل عْل عبد الذرا ق يف ع ذ  البيذا، وهار1)

 / بترصف يسري يف بعض األلفاظ . 68   67

/ مذذل بحذذر الكامذذل / دار صذذادر /  224(ديذذضا، لبيذذد بذذل ربيعذذة العذذامري : 2)

 . 44بريوت / بدو، هاريخ   أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 



 

(735)  ايــــــــــةرالد 

 

ث  ةال اوؤلف بعد أ، بقل هذه األرضب الث ثة وشضاهدها عل ابل  

فقد جعل احلسل والرباعة يف الك   والفصاحة فيه  "ةتيبة : 

والب ية هعرض له هار  أل، معناه رشيف   وهار  أل، لفظه سهل 

  . (1)"منسج  

 رجض، احلسل إىل ال فظ فقط : اوذهل الثا  

وذكر أ، ذلك ةد أشار إليه عبد القاهر يف كتبه   ث  فِّس رجض، احلسل  

وهض أ، احلسل إب  يعرض ل ك   مل جهة  "إىل ال فظ فقط بقضله : 

سهضلة لفظه   وحسل ابسجامه   ولوف روبقه   وجضد  ديباجته   

قة أهل البديع وأبصاره مما يعمل ورةة حاشيته   وهذا يتاكل طري

ع يها اوحدثض،   وينسجض، عىل منضاهلا ... وسضاء ص  أ، هذا 

الك   جيري عىل رأي البديعيني أو مل يص    فإ، هذا اوذهل ُوِجدل 

ا   ور بزال بر  مل أبصاره إىل اليض    .  (2)"ولقي أبصار 

كثر أبصاره   وذكر أ، هذا اوذهل ةد شا، يف  مل عبد القاهر   و 

فتصد  عبد القاهر له   وجترد لرده وإبواله وبقده وهزييفه باحلجل 

الصادعة الساطعة   والرباهني الدامغة القاطعة   والبدهية احلارض  

اوواوعة   والب ية العالية الرااعة   وفاوه بذلك ه اعيف كتابه 

ا اوذ "درال اإلعجا   " هل   وذكر أ، عبد القاهر ةد رفض أي  

                                                           

 . 45أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  (1)

 . 46   45الساب  :  (2)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (736)

األول الذي ةال به ابل ةتيبة يف أ، احلسل عرض مل ِةبلل األلفاظ 

ووا ة ينا مل  "وس ستها   وذلك أثناء حديثه عىل ةضل القاال : 

 . (1)إىل ،خر األبيات الث ثة التي سب  ذكرها "من  ... 

 رجض، احلسل إىل النْظو  : اوذهل الثالث 

إىل أيب  ك  هض مع ض   وهض الراج  وبسل اوؤلف هذا اوذهل  

هه إما  الب ية عبد القاهر ا رل   جلرجا    وأطال القضل يف هضويحهُعذو

وأكثر فيه مل ارستتهاد وارستدرل   ولعل ذلك ألمهيته ورجحابه 

وةض  إحساسه به   حيث استغرق يف عروه ث ث عرش  صفحة   مل 

 أبه يؤلف صفحة سبع وأربعني إىل صفحة هسع ومخسني   وكةبه بيس

ا يف ع   البيا، ؛ حيث إ، مبحث النظ  ألص  بع   اوعا    وأةرب  كتاب 

 إليه   بل هض مل أه  مباحثه   وأدق مساا ه . 

ويفه  مل ك   اوؤلف هرجيحه هلذا الرأي   واختياره له   حيث مل  

    وأطال احلديث يف عروه وهفصي ه يعَتض ع يه   بل أبد  إعجابه به

وإذ ةد بول  "النقل عل عبد القاهر يف رشحه وبيابه   يقضل  وأكثر مل

هذا، الرأيا، بقي مذهل ثالث هض الذي أيده عبد القاهر   وهصد  له 

                                                           

/ عبد القاهر اجلرجا   24 - 21  وينظر : أرسار الب ية :  47   46الساب   (1)

/ َتقي  : حممضد حممد شاكر / موبعة اود  / القاهر    دار اوذد  / جذد  / 

 . 76 - 74    درال اإلعجا  : 1991 -هذ  1412الوبعة األوىل / 



 

(737)  ايــــــــــةرالد 

 

  يتري بذلك إىل بظرية  (1)"يف كتبه ل ن ال دوبه   وهفصيل القضل فيه

    وأووحها "درال اإلعجا   "ابه النظ  التي ذكرها عبد القاهر يف كت

 .  (2)قضل فيها   وفّص ه هفصي     وأبد، يف ذلك أي  إبدا،وشق  ال

ا عىل مل يزع  أ،  في  معناه  -وةال بق   عل عبد القاهر  ردًّ

إ،  "احلسل يف الك   يكض، لأللفاظ وحدها   أو ل معا  وحدها : 

احلسل الذي  عمت  أبه عرض لأللفاظ مل جهة س ستها وس متها مل 

وبحضمها   ليس هض ذلك احلسل الذي هتو ع إليه أبظار  التنافر والغرابة

الب غاء   وهتفاوت فيه أةدار القاا ني   وهتبار  جياد التعراء واوتك مني 

. وكذلك احلسل يف الك   مل جهة اشت له عىل معن  رشيف   ومثل 

ظريف   ليس هض احلسل الذي بنتده   وبجعل الك   فيه   وبتد 

بحث عنه   وإب  يمدح الك   وحيسل   ويب غ الرحال يف ط به وال

ويفص    وهتفاوت رهبه   وختت ف مقاماهه حت  يكض، منه اوعجز ويري 

 .  (3)"اوعجز بحسل بظمه   ودةة هرهيبه   ومراعا  موابقته وقتىض احلال 

ث  ذكر أ، أي مج ة هقال كابه ةبل الَتكيل عبار  عل ألفاظ مفرد   

حت  صار منها هيئة مركبة هدل عىل معن  ووعي  متناثر    ث  ه اّمه

                                                           

 . 47ا ق يف ع   البيا، وهارخيه : أمايل عْل عبد الر (1)

 . 266   265   252 - 249   54   53   44   36(ينظر درال اإلعجا  : 2)

  وينظذر دراذل اإلعجذا  :  47أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيذه :  (3)

249 - 257 . 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (738)

هلا مل إثبات يشء ليشء أو بفيه عنه   وهذا اوعن  هض ما يسم  باوعن  

األول أو أصل اوعن    ور هتفاوت يف ذلك مج ة ومج ة   ور يمتا  فيه 

ةضل عل ةضل   ومثل درلة اجلم ة يف ذلك كمثل درلة األلفاظ اوفرد  

ضوعية   والك   يف إفادهه لذلك منزل منزلة أصضات عىل معابيها ال

احليضابات   ويف الدرجة السفىل التي ر ابحواط بعدها   وبإعاد  النظر 

يف ك  ت كل مج ة بجد أ، لكل ك مة وةعه يف هذه اجلم ة أحضر  

وخصضصيات عروه هلا   وصفات ةامه هبا   وهلذه األحضال   وه ك 

عنها ع   النحض ويتعرض هلا معا،  الصفات العاروة التي يبحث

خاصة  ااد  عىل أصل اوعن  . ف كل حال مل هذه األحضال معن  هدل 

ع يه   ويفه  منها   وهذا اوعن  اخلاص الزااد عىل ما يسم  باوعن  

األول أو أصل اوعن  يسم  اوعن  الثا  ؛ أل، درلة الك   ع يه هالية 

لك   واستحقاةه اودح والثناء يكضبا، ل معن  األول   وهبذا فب ية ا

بم حظة هذه األحضال   وبإعواء الك   منها بقدر ما يقت يه اوقا  . 

وبقدر م حظة هذه األحضال واخلصضصيات   ومراعا  ه ك الفروق 

والصفات   وإصابتها اوضوع الذي استدعاها   يكض، حظ الك   مل 

لك هض النظ  الذي ذكره عبد احلسل   ومب غه مل اجلضد  والرشف   وذ

القاهر   وهض الذي يمدح به الك   ويذ    وهتفاول فيه مراهل 

 .  (1)الب ية

                                                           

دراذل   وينظذر :  52 - 47أمايل عذْل عبذد الذرا ق يف ع ذ  البيذا، وهارخيذه :  (1)



 

(739)  ايــــــــــةرالد 

 

وحاص ه أ،  "ث  خت  اوؤلف بخ صة مضجز  وا ذكره يقضل فيها : 

ُهراِعي يف هذه األحضال العاروة ل فظ معابيها اوضوضعة هي هلا   وختتار 

 .  (1)"قتىض اوقا  منها ما يكض، مناسب ا ل حال وم

ث  استورد بنقل ببذ مل ك   عبد القاهر متفضعة بالتضاهد مل  

 ياد  إلي اح  "درال اإلعجا   "مضاوع شت  مل كتابه النفيس 

ا لبصريهه .   مذهل عبد القاهر   ومترين ا ل قارئ   وشحذ 

طاافة مل التضاهد التي حلقها أحد  -بق   عل عبد القاهر  -وذكر 

التعقيد  "اوخ ة بفصاحتها   وهض ما يسم  عند الب ييني بذ  العيضب

ا خل ل  "ال فظي  الذي جيعل الك   يري واو  الدرلة عىل معناه بظر 

 وةع يف هرهيل مفرداهه   ومل ذلك ةضل الفر دق :

يٌّ ألُبضُه ُيقاِرُبهو  ِه حل ا ألُبض ُأمِّ ْ ك    (2)وما ِمثوُ ُه يف الناِ  إِّر ُمذمل

 اوتنبي :  وةضل 

ضاِمُل   ُيضِف عل لل السج مل ْبذها عل وِيِة الُعُيضِ، ُجُفضُبذها ِملو أل ُ  أليو   (3)ولِذا اسو

                                                                                                                                          

 . 82   81اإلعجا  : 

 . 53أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  (1)

ا ل فر دق   ومل أعثر ع يه يف ديضابذه   وهذض مضجذضد يف  (2) ُرِويل هذا البيه منسضب 

 / مل بحر الوضيل . 83درال اإلعجا  : 

هذذ  1403 / مل بحر الكامل / دار بريوت / بذريوت / 178ديضا، اوتنبي :  (3)

- 1983.   



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (740)

 وةضل أيب متا  :  

ِ ثاٍ، إِذو مها يف الغارِ   نلنيو بِِد الس ِء ومل يلُكلو كاثو   (1)ثذابِيِه يف كل

هو أ، هذه التضاهد وبظاارها ُوِصفل  بق   عل عبد القاهر  -وذكر 

بفساد النظ    وِعيوبلهو بسضء التةليف   وأ، الفساد واخل ل ال ذيل حلقا 

هبا كابا مل أجل أ، التاعر هعاط  ما هعاطاه   وصنع فيها ما صنع مما 

هض خمالف ألصضل النظ  والتةليف   ويؤيد ذلك ويؤكده أ، التضاهد 

 التي وصفضها باحلسل   وشهدوا هلا بالف ل مل هكل هستح  ذلك إر

ا دو، يريه مما يستحسل له  ألهنا ُروِعيل فيها مقت يات النظ  خصضص 

الك   مل معن  لويف   أو حكمة   أو استعار    أو جتنيس   أو يري 

 . (2)ذلك مما ر يدخل يف النظ 

ا عىل أ، مدار احلسل يف الك   عىل النظ  ةضل  ا هةكيد  ث  ذكر أي  

 البحَتي يف مدح الفت  بل خاةا، :

ذِريذبلابل ل  ذتوذذٍ  ول ذذنذذا لذذفل يو أل ذذمذذا إِ،و رل ذذذرل  فل ذدو بل لو ةل ااِلل مل با رضل  ذذضو

ا صل ِيبلا  ي  أو ا ورل ِشيك  ا ول م  زو تو للُه احلاِدثا ُت عل ذذذدل بو ُء أل رو ضل الذمل  هل

                                                           

/ مل بحذر الكامذل / برشذح اخلويذل التربيذزي /  207/  2ديضا، أيب متا  :  (1)

َتقي  : د / حممذد عبذده عذّزا  / دار اوعذارف / القذاهر  / الوبعذة الرابعذة / 

 بدو، هاريخ .

  وينظذذر دراذذل  55 - 53(أمذذايل عذذْل عبذذد الذذرا ق يف ع ذذ  البيذذا، وهارخيذذه : 2)

 . 84   83اإلعجا  : 



 

(741)  ايــــــــــةرالد 

 

ِهي  ا مل ذةوس  ْج  وبل ذذذا ُمرل ذذذذ ح  ُدٍد سل ذذنلذذْقذلل فذذذذذي ُخذُ ذذقل و ُسذذذذذؤو  ذبلا هل

ذتلثِيبلا  ِر إِ،و ِجذئوذتلذذُه ُمذذسو الوبلحو ا وكل الْسيوِف إِ،و ِجئوتلُه صاِرخ  كل   (1)فل

وبقل َت يل عبد القاهر هلذه األبيات   وبيابه وا اشتم ه ع يه مل  

الضجضه التي يقت يها ع   النحض   وأ، التاعر أصاب يف ذلك ك ه   

ي يؤكد أ، مدار أمر النظ  عىل وأه  به مةه  يضجل الف ي ة   األمر الذ

معا  النحض   وعىل الضجضه والفروق التي مل شةهنا أ، هضجد فيه   ك  

بقل عل عبد القاهر أي ا أمريل مهمني : أوهل  هض أ، الضجضه والفروق 

التي هعرض ل ك   كثري  ليس هلا ياية هقف عندها   ور هناية ر جتد هلا 

ا بعدها   وثنيه  هض أ، اوزية ليسه واجبة هلذه الضجضه وه ك  ا دياد 

الفروق يف أبفسها   ومل حيث هي عىل اإلط ق بحيث هتصف هبا   

وهضجد فيها كيف  جاءت   ومت  وأين  وردت   وإب  هعرض بحسل 

ّ    وهضوع هلا   ث  بحسل مضةع بع ها مل  اوعا  واأليراض التي ُهؤل

موابقتها ل مقا  ومقتىض  بعض   واستع ل بع ها مع بعض   وبحسل

 .  (2)احلال

  

                                                           

/ مذذل بحذذر اوتقذذارب / َتقيذذ  : حسذذل كامذذل  151/  1(ديذذضا، البحذذَتي : 1)

 الصرييف / دار اوعارف / القاهر  / الوبعة الثالثة / بدو، هاريخ .

  وينظذذر : دراذذل  56   55(أمذذايل عذذْل عبذذد الذذرا ق يف ع ذذ  البيذذا، وهارخيذذه : 2)

 . 87 - 85اإلعجا  : 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (742)

 ع   الب ية عىل مذهل عبد القاهر : 

ةد َتدث اوؤلف َته هذا العنضا، عل مفهض  الب ية عند عبد  

القاهر   وذكر أبه ير  أ، الك   ةد يعرض له احلسل بسبل ،خر يري 

و النظ    ك  إذا اشتمل عىل استعار  مستحسنة   أو هتبيه مستظرف   أ

ا   وهكسضه مجار   كناية مجي ة   فهذه األشياء هكسل الك   حسن ا ولوف 

: عل التتبيه والتمثيل وارستعار    وبقل عل عبد القاهر ةضله(1)وإعجاب ا

متفرعة عنها   وراجعة  -إ، مل بقل : ُكْ ها  وكة، ُجّل حماسل الك    "

فاهتا   وأةوار َتيط هبا إليها   وكةهنا أةواب هدور ع يها اوعا  يف مترص

 .  (2)"مل جهاهتا 

واحل  أ، عبد القاهر حين  ذكر أ، ك ًّ مل التتبيه والتمثيل 

ا ل قيمة الب يية  وارستعار  هكسل الك   حسن ا ومجار  ذكر ذلك بياب 

ا ألرسارها التي هتتمل ع يها    التي هنوضي ع يها هذه اوباحث   وإبرا  

ار أهنا سبل ،خر يري النظ    وخارج عنه ك  ذكر ومل يذكرها عىل اعتب

  وأثر مل ،ثاره   وحال مل أحضاله اوؤلف   ف  هي إر مل وجضه النظ   

 ولض، مل ألضابه .

                                                           

 . 59  البيا، وهارخيه : (أمايل عْل عبد الرا ق يف ع 1)

  وينظر : أمايل عْل عبذد الذرا ق يف ع ذ  البيذا، وهارخيذه :  27(أرسار الب ية : 2)

59 . 



 

(743)  ايــــــــــةرالد 

 

أ، عبد القاهر ةد جعل  وأبا أوافقه في  ذكر  ث  ذكر اوؤلف  

ا  "أرسار الب ية  "كتابه  يف بيا، األشياء التي هكسل الك   ةدر 

ا كالتتبيه والتمثيل واوجا    ك  جعل كتابه و  "درال اإلعجا   "خور 

يف بيا، أمر النظ  والضجضه واألحضال التي هعرض ل ك   مل خ له   

ا   هار  يسميه ع   اخلوابة وبقد التعر    وأبه ما كا، ير  إر ع    واحد 

رف مزايا وهار  يسميه ع   الفصاحة والبيا،   ياية الباحث فيه أ، يتع

الك   الب يغ   وأرسار ب يته   فكل ما كا، بحث ا يف مزية مل اوزايا   

ا يف مضوضعه    ورسم مل األرسار يكض، داخ   َته هذا الفل   ومندرج 

ومل يفرق يف ذلك بني مباحث ع   اوعا  ومباحث ع   البيا،   ومل يذكر 

ا كالتجني س والسجع والتوبي  شيئ ا مل فنض، البديع إر ما ورد عرو 

وحسل التع يل   ومل يفرق عبد القاهر بني الفصاحة والب ية   وإب  كا، 

 .  (1)يستخدمه  عىل أهن  مَتادفا،

ث  ابتقل اوؤلف إىل بيا، بظر  طريقة السكاكي يف ع   الب ية : 

السكاكي جتاه مباحث الب ية   فذكر أبه بظر إليها بظر  ف سفية 

ا   ومنوقية مجعه ط رفيها   وأحاطه هبا   وةسمها هقسي   حارص 

ا بعد أ، هرك اوتقدمض،  ا هامًّ ا متتا  به عل يريها امتيا   وحّددها َتديد 

ا عىل  مباحثها مفتحة األبضاب   عامة اوضوض،   وجاء ذلك منه خضف 

ا مل األيا     ع   الب ية مل اإلط ق الذي جيعل احلرية فيه فضىض يضم 

                                                           

 .   60   59(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (744)

 مل يزيد   وينقد منها مل ينقد دو، وابط   ك  ذكر فيزيد فيها 

أ، ع   الرصف حيَت  به عل اخلوة يف بناء اوفرد    بق   عل السكاكي 

وع   النحض حيَت  به عل اخلوة يف الَتكيل مل حيث اإلعراب والبناء   

 .  (1)وع   الب ية يرجع إليه يف موابقة الك   وقتىض احلال

وإ، كا، حيمد له أبه هّذب مساال  الصنيع والسكاكي هبذا  

ا أد  هبا إىل  الب ية   وبّضب أبضاهبا   وحرص أةسامها  فقد مّزةها متزيق 

ا مل حياهتا وروبقها وهبااها   وباعد بينها وبني الذوق  فقداهنا كثري 

األديب يف َت يل الند   حيث در  الب ية بالروح بفسها التي در  هبا 

 فةساء مل حيث ةصد اإلحسا، .ع   اونو    

ث  بقل عل السكاكي ةضله يف هعريفه لكلم مل ع مي اوعا  والبيا،   

اع   أ، ع   اوعا  هض هتبع خضاص  "وع ةة أحدمها باآلخر : 

هراكيل الك   يف اإلفاد    وما يتصل هبا مل ارستحسا، ويريه ؛ 

عىل ما يقتيض احلال  ليحَت  بالضةضف ع يها عل اخلوة يف هوبي  الك  

ذكره ... وأما ع   البيا، فهض معرفة إيراد اوعن  الضاحد يف طرق خمت فة 

بالزياد  يف ووضح الدرلة ع يه   وبالنقصا، ؛ ليحَت  بالضةضف عىل 

ذلك عل اخلوة يف موابقة الك   لت   اوراد منه ... ووا كا، ع   البيا، 

                                                           

 . 8   7  وينظر : مفتاح الع ض  :  63 - 61(الساب  : 1)



 

(745)  ايــــــــــةرالد 

 

إر بزياد  اعتبار   جر  منه جمر  شعبة مل ع   اوعا  ر هنفصل عنه 

 .  (1)"اوركل مل اوفرد ؛ ر جر  ،ثربا هةخريه 

عىل ما س ه عبد القاهر  "ع   اوعا   "فةط   السكاكي مصو   

عىل  "ع   البيا،  "  وأط   مصو    "معا  النحض  "أو  "النظ   "

هصال مباحث التتبيه واوجا  والكناية   وظهر مل خ ل ك مه ار

الضثي  بني هذيل الع مني   وكذلك ارهصال الضثي  بني هدفيه    

ل   "عىل مساال  "هوبي  الك   عىل ما يقتيض احلال ذكره  "ولكنه ةلرصل

كل فنض، الب ية وع ضمها   واحل  أ، ذلك شامل ل "ع   اوعا  

 : اوعا  والبيا، والبديع .الث ثة

عو  بمنزلة  "ع   اوعا   "ل السكاكي ومل يبني اوؤلف اوقصضد مل جل

  وذلك ما أووحه بعض رشاح الت خيد    "ع   البيا،  "اجلزء مل 

ةدمه عىل البيا، لكضبه منه بمنزلة اوفرد  "يقضل سعد الديل التفتا ا  

وهض مرجع ع   اوعا   مل اوركل ؛ أل، رعاية اووابقة وقتىض احلال 

اد  يشء ،خر   وهض إيراد اوعن  الضاحد يف معترب  يف ع   البيا، مع  ي 

وهي رعاية اووابقة وقتىض  ؛ وأل، ثمر  ع   اوعا   (2)"طرق خمت فة 

                                                           

أمذايل عذْل عبذد الذرا ق يف ع ذ  البيذا،    وينظر : 162   161(مفتاح الع ض  : 1)

 . 64   63وهارخيه : 

/ ومل رشوح الت خذيد /  دار الِّسذور  153   152/  1خمترص السعد :  (2)

 / بريوت / لبنا، / بدو، هاريخ .



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (746)

هتبه اجلزء مل ع   البيا، ؛ لتضةف ثمر  ع   البيا، عىل ثمر   احلال 

ا عىل شيئني : ثمرهه وثمر   ع   اوعا    وحيث كا، ع   البيا، متضةف 

ا عىل يشء واحد منه  ع   اوعا    و وهض  كا، ع   اوعا  متضةف 

صار ع   اوعا  بمنزلة اجلزء مل ع   البيا،   واجلزُء مقدٌ  عىل  ثمرهه 

 .  (1)الكل

هبذا ارس  : أما  "ع   اوعا   "ث  ذكر اوؤلف سببني يف هسمية  

 دو، أ، يتري "ةيل  "السبل األول فقد بق ه عل يريه بصيغة التمريض 

ةيل يف سبل اختيار هذا ارس  : إبه يبحث  "إىل مل بق ه عنه   فقال : 

فيه عل الكيفيات واخلصضصيات التي هعترب يف اوعا  أور  وبالذات   

ض   فنبهضا عىل أ، هذا الع   يتع   باوعا   ويف األلفاظ ثابي ا وبالعلرل

  ومل  (2)"ا  وكيفياهتا   ر باأللفاظ بفسها عىل ما سب  إىل بعض األوه

 يذكر مصدر هذا الك     ومل أعثر عىل مصدره . 

وأما السبل الثا  فكةبه ةد هذكره بعدما ذكر السبل األول   وةد 

يل ع    "أشار إليه بقضله :  ومما طلْل عىل أذ  اآل، أ، يقال : إبه ُسمِّ

   ث  ذكر اوؤلف بعدما ذكر (3)"اوعا  ؛ ألبه باحث عل معا  النحض 

                                                           

/ حممد بذل عرفذة الدسذضةي  152/  1حاشية الدسضةي عىل خمترص السعد :  (1)

 وت / لبنا، / بدو، هاريخ ./ ومل رشوح الت خيد / دار الِّسور / بري

 .   64(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 2)

 (الساب  بفسه .  3)



 

(747)  ايــــــــــةرالد 

 

ولعل ذلك مما ةرأباه  "السبل الثا  ما يدل عىل أمابته الع مية   فقال : 

.  (1)"يف ك   يريبا   إر أبنا ر بتذكر مضوعه   أو لع ه مما هدابا اهلل إليه 

وأر  أ، هذا السبل هض األوىل بالقبضل   واألةرب إىل الصضاب   واهلل 

 أع   .

ف مل احلديث عل ع   وبعد أ، فرغ اوؤل ع   البيا، واسمه :

هض الع   الذي يبحث فيه  "اوعا  ابتقل إىل ع   البيا،   فعرفه بةبه : 

عل أبضاب التتبيه واوجا  والكناية مل حيث إهنا طرق خمت فة لتةدية 

اوعن  الضاحد   هار  بوري  واوحة ر يشء فيها مل اخلفاء   وهار  

ما يقت يه اوقا    وما  بوري  فيها خفاء ة يل أو كثري مراع  يف ذلك

 .  (2)"يتو به ظرف الك   

ا   وإب  هض   وهذا التعريف بذلك الوضل يتبه أ، ر يكض، هعريف 

هض  "رشح لتعريف اخلويل القزويني لذلك الع   الذي يقضل فيه : 

ورق خمت فة يف ووضح الدرلة ع   يعرف به إيراد اوعن  الضاحد ب

 .  (3)"ع يه
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 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (748)

بني اخت ف طرق هةدية اوعن  الضاحد بةساليل  ث  ربط اوؤلف 

عول مباحث البيا،  ا وخفاء بحال اوخاطل   وبني سبل جل البيا، ووضح 

ا فقال :  فخواب الذكي يناسبه مل ارعتبار وخفاء اوجا   "ع    واحد 

أو الكناية أو دةة التتبيه وهفصي ه ما ر يناسل خواب الغبي مل 

أفردت هذه اوباحث   مل حيث إهنا طرق الضوضح والظهضر ؛ ف ذلك 

ا   وهض ا لذي س ه السكاكي ) ع   خمت فة   وجع ه ع    واحد 

 .  (1)"البيا،(

  وذكر يف ذلك سببني  "ع   البيا،  "وبني ع ة هسمية هذا الع   بذ  

بق ه  عل يريه دو، عزو : أما السبل األول فهض لكضبه باحث ا عل 

جل ووضح اوعن    وبيابه ل سامع   وأما الورق التي هستعمل مل أ

ا مل البيا، بمعن  اإلفصاح مع ذكاء    السبل الثا  فهض لكضبه مةخضذ 

وكا، هذا الع   بياب ا هبذا اوعن  ؛ ألبه هض الغاية اوقصضد  منه   والثمر  

 .  (2)الناجتة عنه

وةد كا، اوؤلف أمين ا يف النقل   حيث رصح يف اهلامش أبه ذكر  

ذيل السببني يري معزّويل   وأبه راجع ما بني يديه مل كتل ف   جيد ه

مل ذكرمها   ولعل ذلك مل بنات أفكاره   فقال بعد أ، ذكر سبب ا ثالث ا 

ا ؛ أل، ع    "جاء يف حضايش اووضل بق   عل السعد :  يل بياب  وهض أبه ُسمِّ
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(749)  ايــــــــــةرالد 

 

فة بحيث ر حيتضي البيا، يتع   بإظهار متا  اوراد   وبيابه بالورق اوخت 

عىل هعقيد فيه ا ه. أما الضجها، ال ذا، ذكربامها يف الكتاب فقد ذكربامها 

يف األصل يري معزّويل ألحد   ث  راجعنا ما بني أيدينا مل الكتل ف   

. ومل أعثر عىل  (1)"بجد مل ذكرمها   ولع ه  مل عندبا   واهلل أع   

اوؤلف إليه   وفت   -  - مصدر هذيل السببني   ولع ه  مما هد  اهلل

 به ع يه .

متتا  عل  التتبيه واوجا  والكناية  -ث  ذكر أ، مباحث ع   البيا، 

مل حيث هي طرق خمت فة يف إيراد اوعن  الضاحد    "ع   اوعا   "

ولكنها هدخل فيه باعتبار أهنا هواب  مقتىض احلال أو ر هوابقه ؛ وبذلك 

  ور هنفصل عنها  "ع   اوعا   "مباحث  يكض، البحث عنها شعبة مل

ا خمت فة يف إيراد اوعن  الضاحد  . (2)إر بزياد  اعتبارها طرة 

ْرقل بني الفصاحة والب ية   وجاء لكل منه   ك  أفاد أ، السكاكي فل

بتنضيعات وهفصي ت مل يضافقه يريه ع يها   وذلك عىل عكس مذهل 

 مل الفصاحة والب ية بمعن  واحد   عبد القاهر الذي كا، ير  أ، ك ًّ 

ا أبه ليس يف حاجة إىل إبكار ذلك  وأهن  مَتادفا،   وأفاد اوؤلف أي  
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 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (750)

عىل السكاكي أو مضافقته ع يه ما دا  مضوض، بحثه ر ي وره إىل 

 .(1)ذلك

وأر  أبه كا، األوىل باوؤلف أر يذكر رأي السكاكي هنا أص   ما  

افقة أو اإلبكار   وما دا  مضوض، بحثه ر ي وره دا  أبه مل يناةته باوض

إىل ذلك   هذا باإلوافة إىل أ، احلك  بة، عبد القاهر ومل ةب ه مل يفرةضا 

بني الفصاحة والب ية ليس عىل عمضمه وإط ةه   وإب  ذلك بحسل 

ّرق بينه    يقضل أبض ه ل  األي ل واألشهر   حيث وجد مل فل

 انا : الفصاحُة متاُ  ،لة البيا، ... فعىل هذا وةال بعض ع  "العسكري : 

هكض، الفصاحة والب ية خمت فتني   وذلك أ، الفصاحة متا  ،لة البيا،   

فهي مقصضر  عىل ال فظ ؛ أل، اآللة هتع   بال فظ دو، اوعن    والب ية 

إب  هي إهناء اوعن  إىل الق ل   فكةهنا مقصضر  عىل اوعن    ومل الدليل 

أ، الفصاحة هت مل ال فظ والب ية هتناول اوعن  أ، البلْبغاء يسم   عىل

ا   إذ هض مقيُ  احلروِف   وليس له ةصد إىل  ا   ور يسم  ب يغ  فصيح 

يه  دِّ  .  (2)"اوعن  الذي ُيؤل

ث  عقد اوؤلف مقاربة بني طريقة عبد القاهر ومل هقدمه وطريقة  

بحث يف  "ذكر َته عنضا، السكاكي يف بحث مساال ع   البيا،   ف
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(751)  ايــــــــــةرالد 

 

عول إيراد اوعن  الضاحد ... إلخ جهة الضحد  بني أبضاب ع   البيا،   "جل

ا ل قضل بة، ع   البيا، باحث عل إيراد اوعن  الضاحد  أبه ر يدرك وجه 

بورق خمت فة   وأشار إىل أ، هذا اوعن  مل يكل جيضل بةذها، اوتقدمني 

بضها   ووبوضها مل أمثال عبد الذيل ووعضا ةضاعد الب ية   وهّذ 

القاهر ومل ةب ه   حيث مل يفهمضا مل مباحث البيا، أهنا طرق مل 

الك   خمت فة يف هةدية اوعن  الضاحد   ولئل فهمضا ذلك   وأدركضه ف يس 

عنده  بةمر ذي بال وخور يدعض إىل البحث عنها   والتةليف فيها   

ث البيا، كابضا فقط باحثني ولكنه  حين  هضجهضا إىل البحث يف مباح

 .  (1)عل أرسار ب ية ال سا، العريب   ودرال إعجا  القر،،

ولكني أر  أ، القدام  كابضا يع مض، أ، البحث يف مباحث البيا، 

ا مل القضل خمت فة يف هةدية اوعن  اوراد أمٌر ذو بال وخور    باعتبارها طرة 

متزيقها ك  فعل السكاكي لكنه  كابضا يدركض، أ، فصل ع ض  الب ية و

أمر عظي  اخلور سيئ اوغبة   وبالتايل مل يكضبضا يفهمض، الب ية 

ا .  ويدرسضهنا إر ع    واحد 

ث  بني اوؤلف ف ل طريقة اوتقدمني عىل طريقة السكاكي بة، ع ض  

الب ية عنده  كابه مفتحة األبضاب   وكابه مباحثها ةاب ة ل زياد  

أل، مقصد الب ية هض البحث عل كل ما يكسل والنمض والتوضر ؛ 

ا   والبحث عل أرسار حسنه وب يته   وعرف  ا ورشف  الك   ةدر 
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 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (752)

اوتقدمض، مل ذلك ما عرفضا   واهتدوا إىل ما اهتدوا إليه شيئ ا فتيئ ا ك   

أطالضا النظر   وأوي ضا يف البحث   ومل يص ضا إليه دفعة واحد    ك  كا، 

بديع   حيث كابضا يع مض، النض، البديعي أو بعض حاهل  مع ع   ال

األبضا، يف اجليل بعد اجليل   ويف احلني بعد احلني ك   كرروا النظر   

وأطالضا البحث   ولض بقي البحث يف الب ية عىل هذه الوريقة وذلك 

اونهل   ألفصحه لنا الب ية العربية عل كثري مل أرسار البيا، العريب   

ها بكثري مل اجلضاهر والآللئ   ولتفتقه أك مها عل وجلادت أصداف

كثري مل بدااعها وأرسارها   ور سّي  أ، أرسار القر،، الكري  ر هن ل 

ور هنفد   وب يته ر هربح هتجدد   وأ، لوااف ال سا، العريب ر هتناه  

  وكنض ه ر هنحرص   وذلك بخ ف ما فعل السكاكي   حيث وةف هبا 

ا عق يًّا عند حدها ا لذي وجدها عنده   وحرص ع ضمها ومباحثها حرص 

 . (1)  وإ، دعاه إىل ذلك ما دعاه يبقي بعده أم   لزياد  مستزيدومنوقيًّا ر

وإ، كا، ةد وةف بالب ية عند احلد الذي  وأر  أ، السكاكي 

ا مل  وجدها عنده   وفعل هبا ما فعل  ْذبل كثري  ف ه مل اجلميل أبه هل

ومساا ها   ووبط أبضاهبا وفصضهلا   وأوو  حدودها ومعاوها  مباحثها

ِعّي دو، وابط   وةد رأينا ما أصاب البديع عىل  حت  ر يعبث هبا دل

ْراء اإلفراط يف استنباط ألضا، جديد    والتفنل يف  أيدي اوتةخريل جل

 استخراج فنض، حديثة .
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(753)  ايــــــــــةرالد 

 

 البـاب الثـالـــث : عـلم الـبيان
حديثه يف هذا الباب بمقدمة خمترص  َته عنضا،  ةد استهل اوؤلف

  وذكر أ، ك ًّ مل اوتقدمني واوتةخريل متفقض،  "أبضاب ع   البيا،  "

عىل أ، ع   البيا، يتناول بالبحث ك ًّ مل التتبيه واوجا  والكناية   

وخمت فض، يف ابحصار ع   البيا، يف هذه اوباحث الث ثة   فبين  ر ير  

ض، ابحصاره يف هذه اوباحث ووةضفه عندها   ير  اوتةخرو، اوتقدم

ا فيها   ومنتهي ا إليها   ويري ةابل  ا ع يها   وحمصضر  ع   البيا، مضةضف 

ل زياد  ع يها   ث  أخذ يتورق باحلديث عل طري  الب ييني يف حرص 

أبضاب ع   البيا، يف هذه األبضاب الث ثة   فذكر أ، ع   البيا، ك  هض 

ث فيه عل ُطُرق الك   التي يؤد  هبا اوعن  الضاحد م ع ض  ومتهضر ُيبوحل

يف صضر خمت فة   خفية هار    وواوحة أخر  ؛ لرياع  يف كل مقا  ما 

 . (1)يناسبه مل الصضر   وما يضافقه مل األساليل

ث  ابتقل باحلديث إىل درلة األلفاظ   وكا، ةد سب  له حديث عنها 

، التفاول ر يكض، يف األلفاظ اوفرد    وإب  يكض، يف ةبل ذلك يف بيا، أ

اوستعمل في  ووع له   وأريد   وذكر هنا أ، الك    (2)اوركبات التامة

  مل جيز أ، يكض، له صضر متعدد  بع ها يدل عىل معناه الضوعي درلة به

ظاهر    وبع ها يدل ع يه درلة خفية ؛ أل، درلة األلفاظ عىل معابيها 
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 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (754)

لضوعية يف رهبة واحد    ور هتفاوت يف الدرلة ع يها   ور َتتاج مل ا

السامع يري ع مه بذلك الضوع الذي سب  أ، ووعه له ه ك األلفاظ   

السبع   واألسد   واهلزبر   وال يث    "ورضب لذلك مث   بةلفاظ 

  وذكر أهنا ك ها ألفاظ هدل عىل معن  واحد   وهض الدرلة  "والغ نفر 

 النض، اوعني اوعروف مل احليضابات الضحتية   وإذا خضطل مل عىل

ِه ل منه صضر  ذلك احليضا،   ور  يعرف ذلك بةي لفظ مل هذه األلفاظ فل

 . (1)يمتا  لفظ منها عىل ،خر   ور يكض، أوو  ور أخف  درلة منه

 "وبقل عل سعد الديل التفتا ا  بترصف ما يؤيد ذلك يف ةضله :  

ا ة نا : خده يتيه الضرد   فالسامع إ، كا، عاو ا بضوع اوفردات مث   إذ

واهليئة الَتكيبية   امتنع أ، يكض، ك   ،خر يؤدي هذا اوعن  بوري  

اووابقة درلة أوو  أو أخف  ؛ ألبه إذا أةي  مقا  كل لفظ ما يرادفه   

 . (2)" فالسامع إ، ع   الضوع ف  هفاوت يف الفه    وإر مل يتحق  الفه 

ث  ذكر أبه يمكل أ، يكض، ل معن  الضاحد صضر خمت فة مل الك   

بع ها أوو  درلة ع يه مل بعض إذا استعمل الك   يف يري معناه 

ا به جزء معناه  وهض ما يعرف  الضوعي   وذلك بة، يستعمل مراد 

                                                           

. وب حظ أ، ك   اوؤلف هنا وكذذا كذ   سذاار الب ييذني  71   70(الساب  : 1)

 مبني عىل رأي مل ير  بضجضد الَتادف يف ال غة .
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هذ  1434هنداوي / دار الكتل الع مية / بريوت / لبنا، / الوبعة الثالثة / 

- 2013.   



 

(755)  ايــــــــــةرالد 

 

ا به ر   مل لضا مه  بدرلة الت مل  وهض ما يعرف بدرلة  أو مراد 

 .  (1)وهنالك يضجد التفاوت   ويمكل ارخت ف زا  ارلت

اإلبسا، . لفظ معناه الضوعي هض  "ث  رضب مث   لذلك فقال :  

بمزية العقل   فإذا  هعاىل  -هذا النض، مل احليضا، الذي خصه اهلل 

ا الذي هض جزء معناه  "اإلبسا،  "استعمل لفظ ا به احليضا، مو ق  مراد 

ا به الضوعي كا، لفظ اإلبس ا، أوو  يف ذلك مما إذا استعمل مراد 

ا الذي هض جزء معن  احليضا،   وكذلك  معناه  "القمر  "اجلس  مو ق 

األصْل ذلك الكضكل اونري لي     فإذا أط   القمر عىل الس ء مث   ؛ 

ألهنا ر   له ر يتخ ف عنه كا، أوو  درلة ع يها مل درلته عىل ر   

 . (2)"مث   الس ء كزرةة ال ض، 

وبناء عىل ذلك فع   البيا، إب  يبحث فيه عل إيراد اوعن  الضاحد 

بةساليل خمت فة يف الضوضح واخلفاء   وال فظ باعتبار درلته العق ية 

ينقس  إىل بضعني فقط مها : اوجا    والكناية   وإيراد اوعن  الضاحد 

يتصضر فيها اخت ف   بورق خمت فة ر يتةه  يف الدرلة الضوعية التي ر 

وإب  يتةه  يف الدرلة العق ية الت منية وارلتزامية   وب  أ، درلة التتبيه 

ووعية كابه مباحثه خارجة عل مباحث ع   البيا،   ولكل الب ييني 

عو ه مل مباحث البيا،   وكا، حجته  يف ذلك هض  التجئضا إىل احلي ة يف جل

تبيه ع يه   وكذلك لكثر  مباحثه ابتناء ارستعار  التي أص ها الت

  تتبيه مل مباحث ع   البيا، أصالةوفضااده   وبناء عىل ذلك ر يكض، ال
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 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (756)

وإب  ذكر معها لكثر  مباحثه ومجض  فضااده   وباعتباره وسي ة ل ستعار  

الذي هض أصل بنفسه يف ع   التي أص ها التتبيه   وهي مل اوجا  

ل ذهل هذا اوذهل يف ووع ع     ولعل السكاكي هض أول مالبيا،

البيا، وهبضيبه حين  حاول أ، يميز بني ع ض  الب ية   وسم  أوهلا 

 .  (1)اوعا    وثابيها البيا،

ورفض اوؤلف رأي السكاكي   واختار رأي الب ييني اوتقدمني  

واإلبصاف يتقاوابا أ، برفض هذا اوذهل   وبختار منهل  "فقال : 

 الذي جيعل التتبيه عمد  يف الفل   وركن ا مل أمهات السابقني األولني

 . (2)"أركابه 

وكة  باوؤلف حين  رفض رأي السكاكي الذي أةح  اوباحث 

اونوقية يف الدراسة الب يية   واختار رأي الب ييني اوتقدمني جياري 

بعد أ،  ولع ه التفه إليه  سعد الديل التفتا ا    ويضافقه يف ةضله 

هذا  "ته  مل رشح مقدمة ع   البيا، ومناةتة السكاكي يف ذلك : اب

هض الك   يف رشح مقدمة ع   البيا، عىل ما اخَتعه السكاكي   وأبه 

ث  خبري ب  فيه مل ارووراب   واألةرب أ، يقال : ع   البيا، ع   ُيبوحل

فيه عل التتبيه واوجا  والكناية   ث  يتتغل بتفصيل هذه اوباحث مل 

 .  (3)"ري التفات إىل األبحاث التي أوردها يف صدر هذا الفلي

                                                           

   515  اووذضل :  330   329  وينظر : مفتذاح الع ذض  :  73   72(الساب  : 1)

 . 290   289/  3د : رشوح الت خي

 . 73(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 2)

 .   515(اووضل : 3)



 

(757)  ايــــــــــةرالد 

 

 الباب الرابع : التــشـبـيه
لقد َتدث اوؤلف يف هذا الباب عل ركل ركني   وةول مل  

أةواب ع   البيا،   وهض التتبيه   واستفت  حديثه بذكر بيا، مكابة 

اب مل التتبيه ب "التتبيه   وبعض مزاياه   وأرسار ب يته فقال : 

أبضاب الك   واسع   وطري  إلفاد  اوعن  يف صضر خمت فة   جيد القاال 

ا   والتتبيه مل أه  أساليل الب ية  ا فسيح  ا ل قضل وم ورب  فيها مترصف 

  وأمجع طرق التعبري ألرسار احلسل   ومعا  الرباعة   وفيه هتفاوت 

والساةط الذي  أةدار القاا ني حت  يكض، منه  اوعجز الذي ر يبار   

ْضل األكرب يف ع   البيا، عىل باب التتبيه    ر ينظر إليه ؛ ولذلك كا، اُوعل

ا، له مل اوزايا والدةاا  ما ور يرو أ، يكض، له ذلك التة،   إذ ك

 .(1)"له

ث  أشار إىل ما ذكره عبد القاهر مل هذه اوزايا وه ك األرسار وبياهنا 

د بعُد فرصة ل قضل فيها   ولكنه اعَتف وهةثريها يف النفض  ورجا أ، جي

يف هامش الصفحة بفسها أبه مل هكل له ه ك الفرصة التي رجاها   وأشار 

إىل ما ذكره عبد القاهر مل وجضه العرب وأرسار احلسل يف التمثيل   

وأسباب هةثريه يف بفض  السامعني   وأ، ذلك يمكل أ، يقال عىل ةياسه 

                                                           

 . 74   73(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (758)

  وليه اوؤلف ةد أهيحه له  (1)التمثيليف ساار أبضاب التتبيه يري 

الفرصة ؛ ليبني ويرشح ل قارئ ه ك اوزايا واألرسار والدةاا    

وأسباب التةثري التي ذكرها عبد القاهر   فذلك كا، أوىل مل الدراسة 

 التارخيية التي أطال فيها يف األبضاب السابقة   وأثقل هبا كاهل كتابه .

ا وذكر أ، هةثري التتبيه   وع ظي  ةدره   وج يل خوره   ليس خاصًّ

ب غة العرب   ولكل ذلك ساٍر يف كل ال غات   حت  كا، مل احلك ء مل 

يرب، يف ةضمه   ويف ل يف فل خاص مل فنض، التتبيه   وهض التتبيه 

التمثيْل الذي هض أب غ مضعظة   وأم ك لق ضب السامعني   ور سي  يف 

ةد رضب األمثال ل نا     -  - اوضاعظ الدينية واألخ ق   واهلل

الذي  ع يه وع يه  الس    وكذلك فعل أببياؤه   ومنه  النبي داود 

احلكمة وفصل اخلواب   وكذلك كا، شة، العرب   ةد  -  -،هاه اهلل 

ينبغ األديل فيه  إذا أحك  وأبد، يف فل التتبيه ك  هض احلال عند ابل 

 . (2)حضل التعر العريبالرومي وابل اوعتز ويريمها مل ف

وإ، كنه أواف  اوؤلف في  ذهل إليه مل أ، هةثري التتبيه    وإ   

ا ب غة  وعظي  ةدره   وج يل خوره   أمر يف كل ال غات   وليس خاوًّ

ور سي  أس ضب  فإبه يبق  أ، أةضل : إ، البيا، العريب  العرب 

                                                           

يف الصفحة بفسها   وينظر يف مضاةذع التمثيذل  1  وهامش رة  :  74(الساب  : 1)

 . 134 - 115 ية : وهةثريه وأسباب ذلك كتاب أرسار الب

 . 75   74(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 2)



 

(759)  ايــــــــــةرالد 

 

ا  التتبيه  ا   واألفص  بياب    واألعىل ب ية ؛ وا يف بيا، هض األةض  هةثري 

العربية الرشيفة مل أرسار ودفاال ودةاا  ولوااف ةد ر هضجد يف أي 

 لغة أخر    األمر الذي جع ها هستضعل البيا، القر،  اوعجز .

نْيل أركابه  هعريف التتبيه وأركابه :  ْرفل اوؤلف التتبيه   وبل ث  عل

لة عىل أ، شيئني يتَتكا، يف أمر اشتهر أ، التتبيه هض الدر "بقضله : 

ْبه به    ْبه وُمتل واحد يعمه    ويضجد فيه  . ف  بد يف كل هتبيه مل ُمتل

ويسميا، طرفني   ومل أمر يتَتكا، فيه   وهض وجه التبه . ةالضا : ور 

بد مما يدل عىل التتبيه   وهض األدا    فت ك أربعة أشياء هي أركا، 

 .  (1)"التتبيه التي يت  هبا 

وأحلظ أ، اوؤلف ةد جعل طريف التتبيه يتَتكا، يف وجه التبه    

وهذا ارشَتاك ةد يكض، بالتساوي والت ثل   وهذا ليس مل التتبيه ؛ 

ألبه يقض  عىل إحلاق باةد أو وعيف يف صفة بكامل أو أةض  منه يف 

ك هض إحلاق أمر بةمر يف معن  متَت "ه ك الصفة   ولض ةال يف هعريفه : 

   لكا، ك مه أدق وأحضط .  (2)"بينه  بةدا  

                                                           

 . 75(الساب  : 1)

/ أند احلم وي / اووبعة  84ينظر :  هر الربيع يف اوعا  والبيا، والبديع :  (2)

 -هذذذ  1423الكذذرب  األمرييذذة / بذذضرق مرصذذ اوحميذذة / الوبعذذة األوىل / 

/ أنذذذد مصذذذوف  اورايذذذي / دار الكتذذذل  213يذذذة :     ع ذذذض  الب 1905

    مذذضجز 1993هذذذ  1414الع ميذذة / بذذريوت / لبنذذا، / الوبعذذة الثالثذذة / 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (760)

ا أبه ذكر أ، وجه التبه أمر واحد يع  طريف التتبيه :  ك  أحلظ أي  

ا  اوتبه واوتبه به   واحل  أ، وجه التبه ر يتَتط فيه أ، يكض، أمر 

ا   وةد يكض، أكثر مل أمر   وليس كل  ا واحد  ا   بل ةد يكض، أمر  واحد 

ا   و اوعضل ع يه هض ما يقصده اوتك      األمضر   وإر كابا شيئ ا واحد 

وما يقت يه اوقا    فقد يقصد إىل صفة معينة أو أكثر مل صفة فيجع ها 

ا ل غرض  رابوة بني طريف التتبيه   ومل ث  خيت ف وجه التبه هبع 

التتبيه صفة  "اوقصضد   واهلدف اونتضد   يقضل ابل رشي  القريوا  : 

ب  ةاربه وشاك ه مل جهة واحد  أو جهات كثري  ر مل مجيع اليشء 

 . (1)"جهاهه ؛ ألبه لض باسبه مناسبة ك ية لكا، إياه 

 أقسام التشبيه :
ث  ابتقل اوؤلف إىل ذكر أةسا  التتبيه   فذكر بع ها   وأعرض  

عل بعض   وهناول هذه األةسا  باعتباريل : أور  باعتبار طريف التتبيه   

 ا باعتبار الضجه .وثابي  

                                                                                                                                          

/ حممد الواهر ابل عاشذضر / اووبعذة التضبسذية / الوبعذة  33   32الب ية : 

/ د / حممذد  32األوىل / بدو، هاريخ   أسذاليل البيذا، والصذضر  القر،بيذة : 

هذ  1416ي / دار وايل اإلس مية / اونصضر  / الوبعة األوىل / إبراهي  شاد

- 1995.   

/ َتقي  : حممد حميي الذديل  286/  1(العمد  يف حماسل التعر و،دابه وبقده : 1)

 -هذذ  1401عبد احلميد / دار اجليل / بريوت / لبنا، / الوبعذة اخلامسذة / 

1981.   



 

(761)  ايــــــــــةرالد 

 

أما باعتبار طريف التتبيه فقد ذكر أ، التتبيه ينقس  باعتبار طرفيه مل 

وةد يكض، طرفا  "  يقضل :  حيث احلسية والعق ية إىل أربعة أةسا 

التتبيه حسيني   ك  إذا شبه صضت مجيل بنغ ت اوضسيق  ... وةد 

بيه اوضت بالنض  يكضبا، عق يني ر يصل إىل إدراكه  احلس ك  يف هت

... وةد يكض، اوتبه حسيًّا واوتبه به عق يًّا كالعور إذا ُشبِّهل بخ   

الكري    وةد يكض، اوتبه عق يًّا واوتبه به حسيًّا عىل عكس ما ةب ه 

ك  يتبه العدل بالقسوا    واونية بالسبع   فت ك أةسا  أربعة 

 .  (1)"ل تتبيه باعتبار طرفيه 

ا باعتبار طرفيه مل حيث اإلفراد والَتكيل إىل أربعة أةسا  وينقس  أي    

وكذلك ينقس  هبذا ارعتبار إىل ما يكض،  "  يقضل :  كذلك

الورفا، فيه مفرديل ر هركيل فيه    وإىل ما يكضبا، فيه مركبني   

ا والثا  مركب ا   وإىل ما يكض، اوتبه  وإىل ما يكض، طرفه األول مفرد 

ا عكس ما ةب ه  مركب ا واوتبه  .  (2)"به مفرد 

ةضل بتار بل  وهض ما كا، طرفاه مركبني  -ومما مّثل به ل قس  الثا  

 برد :

                                                           

 .   76   75، وهارخيه : (أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا1)

 . 76(الساب  : 2)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (762)

ضاكُِبهو   اول  كل نا لليوٌل هتل يافل قل ُرُؤوِسنا وألسو ضو ِع فل ةلْ، ُمثارل النْقو   (1)كل

ا والثا  مركب ا  ومّثل ل قس  الثالث   -وهض ما كا، طرفه األول مفرد 

بلرّي : ب  قضل أيب بكر الْصنلضو

ْعدو  ْضبل ألوو هلصل ذْر الْتِقيذذذذذذ ذذذِ  إِذا هلصل ةلْ، حُموذمل  وكل

ذدو  جل ذرو بل ذىلل ِرمذاٍح ِمذلو  ل  (2)ألعو ُ  ياُةضٍت ُبذذِتذذر ،ل عل

ا  ومّثل ل قس  الرابع   وهض ما كا، طرفه األول مركب ا والثا  مفرد 

 بقضل أيب متا  :

ْضرُ يا ص يوفل هلصل ِض كل يا ُوُجضهل األلرو رل ُك  هل يو ذْصيا بلظلرل ذقل  اِحبلْي هل

ِمرُ  ذةلْبذذ  ُهذضل ُمقو ذكل بذذذذا فل ذذذذذُر الذذذرج هو ُه  ل دو شابل ا ةل ِمس  ا ُمتو ار  يا هنل رل  (3)هل

 

                                                           

 "رؤوسذه   "/ مذل بحذر الوضيذل / ب فذظ  318/  1(ديضا، بتار بذل بذرد : 1)

/ رشح التذيخ : حممذد الوذاهر ابذل عاشذضر / موبعذة  "رؤوسنا  "بدر  مل 

    أمذايل عذْل 1950 -هذذ  1369جلنة التةليف والَتمجة والنرش / القاهر  / 

 . 76البيا، وهارخيه :  عبد الرا ق يف ع  

بلرّي : 2) / مل جمزوء الكامل / َتقي  : د / إحسا، عبذا  /  416(ديضا، الْصنلضو

    أمذذايل عذذْل عبذذد 1998دار صذذادر / بذذريوت / لبنذذا، / الوبعذذة األوىل / 

  . 77الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 

عبذد الذرا ق يف ع ذ  / مل بحر الكامل   أمايل عذْل  194/  2(ديضا، أيب متا  : 3)

 . 77البيا، وهارخيه : 



 

(763)  ايــــــــــةرالد 

 

وأحلظ عىل اوؤلف يف هذا التقسي  أمريل : األمر األول أبه مل يمّثل  

ض ما كا، طرفاه مفرديل كتتبيه اخلد بالضرد   وهتبيه ل قس  األول   وه

الرجل التجا، باألسد   ولع ه هرك ذلك لتهرهه وكثرهه وسهضلته 

ا عىل ذكاء القارئ   واألمر الثا  أ، اوثال الذي جاء به ل قس   واعت د 

الرابع يمكل ن ه عىل هركيل الورفني   وأ، التمثيل به لتتبيه اوركل 

ليل  "بتقدير  "مقمر  " ض عل هسام  ؛ أل، ةضل أيب متا  : باوفرد ر خي

  ولض أه  اوؤلف بمثال ،خر  (1)ففي اوتبه به شاابة هركيل "مقمر 

 أ، أماليه أعدت يف مقا  أوو  مل ذلك لكا، أف ل   ور سي 

  ومما يدخل يف هذا اإلطار بتكل أظهر وأبني ةضل أمري التعراء هع يمي

 أند شضةي : 

نوظللِ ُش   قِّ ِمثوُل احلل ُتضبٌة بالذرِّ ُد احلياِ  مل   (2)هو

فاوتبه هيئة مركبة مذذل شهد احليذذذا  وبعيمها مصحضبة ومتضبة  

 بالذذذل والذذرق واهلذذضا،   واوتبه بذذذه مذفذذرد وهذذذذض احلنظل .

ك  ينقس  باعتبار طرفيه مل حيث اإلفراد والتعدد إىل أربعة أةسا   

ا وةد يكض، التتبيه ليس بني شيئني   ولكل بني أشياء  "قضل :   ي أي  

يل هتبيه اجلمع   وإ،  متعدد  ... فإ، كا، التعدد يف اوتبه به وحده ُسمِّ

تو  ا   فإ، ُذكِرل يل هتبيه التسضية   وإ، هعدد طرفاه مع  هعدد اوتبه ُسمِّ

                                                           

 . 425/  3(حاشية الدسضةي عىل خمترص السعد : 1)

 / مل جمزوء الكامل . 178/  1(التضةيات : 2)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (764)

تو اوتبهات هبا فتتبيه م فضف   وإ، ا   ث  ُذكِرل ُذكِرل مع  اوتبهات مع 

 .  (1)"كل متبه ما ُشبِّهل به فمفروق 

 وأشار إىل التتبيه او فضف بتتبيه امرئ القيس يف ةضله : 

ُف البايل  تل ِرها الُعنّاُب واحلل كو ا للدل  ول ب ا ويابِس  طو ِ رل ةلْ، ُةُ ضبل الْوريو   (2)كل

حيث شبه ة ضب الوري الرطبة وة ضهبا اليابسة بالعناب واحلتف  

  ومّثل لتتبيه اجلمع بتتبيه اوحبضب بالقمر يصل البا،   وهتبيه البايل

احلاجل باهل ل والقض  وحرف النض،   ومّثل ل تتبيه اوفروق بقضل 

ةِّش األكرب :  اُورل

نل و  با برُِي وألطوراُف األلُكفِّ عل ٌك والُضُجضُه دل ُ ِمسو  (3)النْرشو

ل ةبل ذلك ل قس  وهرك التمثيل لتتبيه التسضية ك  هرك التمثي

األول مل أةسا  التتبيه باعتبار الورفني مل حيث اإلفراد والَتكيل   

ا   أو أبه هركه  وهض ما كا، طرفاه مفرديل   ولعل ذلك جاء منه سهض 

ا عىل ذكاء القارئ .   اعت د 

                                                           

 . 78   77أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  (1)

/ مذل بحذر الوضيذل / َتقيذ  : حممذد أبذض الف ذل  38ديضا، امذرئ القذيس :  (2)

اهي  / دار اوعارف / القاهر  / الوبعة اخلامسة / بدو، هاريخ   وينظذر : إبر

 . 77أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 

(3)  : ِ نيو تل ةِّ األلُكّف  "بدر  مل  "البا،  "/ مل بحر الِّسيع / ب فظ  68ديضا، اوُرل

لوبعذة األوىل / / َتقي  : كاريل صادر / دار صادر / بريوت / لبنذا، / ا "

 . 78    أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1998



 

(765)  ايــــــــــةرالد 

 

 ومل أمث ة هتبيه التسضية ةضل التاعر : 

الْ يايل  بِيوِل وحايل كِ مُها كل ُغ احلل   (1)ُصدو

  واوتبه  حيث شبه التاعر حاله وصدغ حبيبه بال يايل يف السضاد 

 متعدد  واوتبه به مفرد .

ا باعتبار وجهه  وأما باعتبار وجه التبه  ا أي   فقد ذكر أ، ل تتبيه أةسام 

ا باعتبار طرفيه   وذكر أ،  التتبيه ينقس  باعتبار ك  أ، له أةسام 

األول أ، يكض، وجه  ةسمني : الضجه مل حيث احلسية والعق ية إىل

واع    "التبه حسيًّا   والثا  أ، يكض، وجه التبه عق يًّا   يقضل : 

  يئني   واجلهة التي يتَتكا، فيهاأ، الذي ينبني ع يه التتبيه بني الت

 .  (2)"جيض  أ، هكض، حسية ... وجيض  أ، هكض، عق ية 

او ضح اوجنض، أبه ومّثل وا فيه وجه التبه حيس ب  ورد عل ةيس بل 

كه ظبية   فنظر إىل وجهها م يًّا   ث  أط قها فمرت   وأبتة  ل وةعه يف رشل

 يقضل : 

بوِه ِمذذنّذذِي فذذي ِذّمذذٍة وألمذذذا،ِ   ِل أل ذذمل ِ  الذذذذذْرحو ذذذ ءل ذذذبذذي فذذذذي كل هل  اذو

يوىلل واحلذذذلتذذا والذذبُ   بِينلي ؟ واجِليذُد ِمنوذذذِك كل ل هل رو ذيوذذنذاِ، هل  ذذغذاُ  والذعل

                                                           

/ مذل  273(مل أعثر عىل ةاا ه   وهذض مضجذضد يف الت خذيد يف ع ذض  الب يذة : 1)

 بحر اوجتث .

 . 79   78(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 2)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (766)

صا،ِ   نْ  احلل ُ  يف األليو غل ذذيو بذذُسذذضٍء ما هل   (1)ر هذلخافذي بذذةل،و ُهفاجل

 ومّثل وا فيه وجه التبه عقْل بتتبيه الع   باحليا  .

وينقس  باعتبار الضجه مل حيث اإلفراد والتعدد والَتكيل إىل ث ثة 

ا   وهي ما كا، الضجه فيه مفر أةسا  : ا   وما كا، الضجه فيه متعدد  د 

 .  (2)وما كا، الضجه فيه مركب ا   وهض ما يسم  بتتبيه التمثيل

ثلُل اْلِذيلل ُنُِّ ضا  "ومما مّثل به وا كا، وجهه مركب ا ةضله هعاىل  مل

ا  ار  فل ِمُل ألسو و ِر حيل  ل
ِ ثلِل احلو مل ا كل وِمُ ضهل و حيل ا ل ُثْ  ملل رل يف هع يقه    ويقضل (3)"الْتضو

شبه الذيل بزله ع يه  التضرا    ث  مل يعم ضا هبا   ومل  "عىل هذه اآلية : 

ينتفعضا ب  فيها   باحل ر حيمل األسفار   ويكد يف ن ها   ومبن  التتبيه 

أ، يف كلم حرما، اربتفا، بةب غ بافع مع َتمل التعل فيه والكد   وذلك 

 .  (4)"الضجه مركل مل متعدد ك  هر  

ا بعد األمث ة التي ذكرها وا   وأشار إىل ما كا، وجه التبه فيه مفرد 

ووجه التبه يف هذا ك ه منتز، مل  "كا، وجه التبه فيه مركب ا فقال : 

                                                           

/  2هي مضجذضد  يف مصذار، العتذاق : مل أعثر عىل هذه األبيات يف ديضابه   و (1)

/ مل بحر اخلفيف / الِّساج القاري البغدادي / دار صادر / بذريوت /  63

 . 79   78بدو، هاريخ   أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 

 . 79أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  (2)

 . 5اجلمعة :  (3)

 . 79را ق يف ع   البيا، وهارخيه : أمايل عْل عبد ال (4)



 

(767)  ايــــــــــةرالد 

 

متعدد   فيكض، التتبيه متثي يًّا بخ فه يف بحض هتبيه اخلد بالضرد يف 

تبيه األول أمر . فاحلمر  يف الت (1)"احلمر    والرجل باألسد يف التجاعة 

 مفرد   وكذلك التجاعة يف التتبيه الثا  .

 ومّثل وا وجهه متعدد بقضل التاعر : 

عو     ا وطل ب  ِر للضو مو نلتاُه كاخلل جو ٍف ول هل فو   (2)وُمهل

 فتبه الضجنتني باخلمر يف أمريل مها ال ض، والوع  . 

 وينقس  باعتبار الضجه مل حيث الذكر واحلذف إىل ةسمني :

وإذا ذكر وجه التبه يف التتبيه ةيل له :  "جممل   يقضل : مفصل و

 . (3)"التتبيه اوفصل   وإذا حذف فاوجمل 

وب حظ هنا أ، اوؤلف مل يمثل ألي واحد مل هذيل القسمني    

ا عىل ذكاء القارئ يف استنباط أمث ة  ولع ه هرك ذلك لضوضحه   واعت د 

حث التتبيه   فمثال اوفصل : اخلد هل  مما سب  مل األمث ة اوبثضثة يف مب

                                                           

 . 80(الساب  : 1)

/ مذل بحذر اوجتذث  234(مل أعثر عىل ةاا ه   وهض مضجضد يف جضاهر الب ية : 2)

/ أند اهلاشمي / َتقي  : د / يضسف الصميْل / اوكتبة العرصية / صيدا / 

     أمذايل عذْل عبذد الذرا ق يف1999 -هذذ  1420بريوت / الوبعة األوىل / 

 . 80ع   البيا، وهارخيه : 

 . 80(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 3)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (768)

كالضرد يف احلمر    ومثال اوجمل : اونية كالسبع   والضجه اوحذوف 

 هنا هض اريتيال .

واكتف  اوؤلف مل أةسا  التتبيه ب  ذكره هبذيل ارعتباريل : اعتبار 

الورفني   واعتبار الضجه   ومل يتعرض لبعض األةسا  األخر  مثل : 

 -وهض ما ذكرت فيه األدا   -ه باعتبار األدا  إىل مرسل أةسا  التتبي

ا باعتبار ةرب وجه التبه  ومؤكد   وهض ما حذفه منه األدا    وأي  

وبعده إىل ةريل واو    وبعيد دةي    وكذلك باعتبار وجضد الضجه يف 

الورفني إىل َتقيقي   وختييْل   هذا باإلوافة األةسا  األخر  التي 

مجار    منها التتبيه اوق ضب   والتتبيه ال مني   ذكرها اوؤلف إ

والتتبيه الب يغ   والتتبيه اورشوط   ويري ذلك مل أةسا  التتبيه 

وأبضاعه اوبثضثة واوبسضطة يف كتل الب ية   ولعل اوؤلف هركها بغية 

ارختصار واإلجيا  يف َتقي  اجلدو  وهضخي الفااد    وذلك ما أشار 

وبقيه ل تتبيه أةسا  أخر يذكروهنا   وليس مل حقنا أ،  "إليه بقضله : 

بخضض اآل، يف استيفااها ؛ إذ كنا عىل رشيوة أ، بتضخي الفااد  مع 

 .  (1)"ارختصار 

هذا باإلوافة إىل أ، هذا الكتاب عبار  عل حمارضات   ودور اوع   

لل ر يتمثل يف ارستيفاء وارستقصاء   وإب  يتمثل يف أ، يضو  ل وا

الوري    ويرس  له احلدود   ويبني اوعامل   ويعويه اوفاهي    ويَتكه 

                                                           

 الساب  بفسه . (1)



 

(769)  ايــــــــــةرالد 

 

يفت  هض بنفسه ؛ ليتذوق ح و  الفت    ويستنبط   ويستنتل   ويبد، ك  

 استنبط السابقض، واستنتجضا وأبدعضا .

وأشار اوؤلف إىل أ، أمر التقسي  والتبضيل والتنضيع ةد يكض، سه   

ا ول بظر وأ طال النظر   وهةمل ودة  يف التةمل   ولكل التقسي  ميسضر 

ينبغي أر يكض، إر عندما هكمل الفااد  فيه   وهدعض احلاجة إليه   

وهقت يه الرضور    وأر يكض، مل أجل التقسي  يف ذاهه ؛ أل، التقسي  

مل أجل التقسي  يرض ور ينفع   ور سي  يف أساليل الصضر البيابية 

فإ،  "ا بتكام ها وهرابوها وهعاودها وه اّمها   يقضل : التي يعظ  مجاهل

استخراج أةسا  شت  ليشء واحد   وهنضيعه إىل أبضا، وأجنا    

وجتزاته إىل أجزاء   أمر ميسضر لكل باظر   سهل عىل كل مل شاء   ولض 

ا كالتي استخرجضها   لكا، يف  أبنا ذهبنا بستخرج ل تتبيه أةسام 

ا ...  ل أحد ويف مقدور ك مقدوربا  أ، بب غ باألةسا  مئات وألضف 

وكذلك القضل يف ارستعار  وهقسيمها   إذ يتةب  اخَتا، مبدأ يري الذي 

اخَتعضه إلحداث أةسا  فضق ما أحدثضا   وما دامه مبا  التقسي  

ا اعتبارية   فإ، لكل ةادر شاء أ، يعترب  ا ابتزاعية   وشئضب  عنده  أمضر 

اره وابتزاعه   ك  ةب نا منه  ما اعتربوه مبدأ وينتز،   ويقبل اعتب

ألةسامه  وأبضاعه    ال ه  إر أ، جيعل احلك  يف ذلك ل فااد    ف  

يقبل مل التقسي  إر ما كا، ذا حظ مل الفااد  والنفع   وما كا، داخ   



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (770)

َته حدودمها   وأما ما جييء مل ذلك حبًّا يف التقسي    وريبة يف 

 .  (1)"نبغي ةبضله   ولض جاء به اوتقدمض، اإلطناب   ف  ي

ا   ينبغي أخذه يف ارعتبار   وارعتداد   وذلك ك   جيد ورااع جد 

ا عىل التذوق  به لد  كل ع  ء ذلك الفل الذي يقض  أص   وأساس 

الرفيع   واإلحسا  اورهف   ر عىل التقسي ت احلارص  اونوقية   

 . واوعادرت احلسابية الرياوية

وأكد اوؤلف أبه ر ي تفه إىل ه ك األةسا    ور يذكرها إر عىل 

سبيل رضب اوثل دو، ةصد استيعاهبا واستقصااها ؛ لكي هتبني له هذه 

 .  (2)الفااد  التي هضخاها الب ييض،   وةصدوا إليها يف هقسي هت 

وهض اونهل اوعتمد عىل التذوق  وهذا اونهل الذي اهبعه اوؤلف 

هض منهل الب ييني اوتقدمني    لتح يل أكثر مل التقعيد والتقنني وا

ويف مقدمته  اإلما  عبد القاهر   وهض اونهل األلص  واألةرب إىل روح 

الب ية   وذلك بخ ف منهل اوتةخريل بداية مل السكاكي ومل جاء 

بعده   إر مل رح  ريب   فقد أرض بالب ية أكثر مما بفعها   يقضل 

دكتضر / عْل عرشي  ايد عل عبد القاهر ومنهجه الب يي مما يؤكد ال

ا ب  شغل به  "رؤية اوؤلف ومنهجه :  ور يتغل عبد القاهر بفسه كثري 

الب ييض، بعده أبفسه  مل حرص واستيفاء الفرو، واألةسا  التي 

                                                           

 . 82   81(الساب  : 1)

 . 82(الساب  : 2)



 

(771)  ايــــــــــةرالد 

 

هندرج َته كل باب مل هذه األبضاب   حت  َتضله الب ية يف بعض 

  إىل عم ية رياوية إحصااية   وإب  شغل بفسه بالدرجة جضاببها لدهي

األوىل ب  ينبغي أ، يتغل به الب يي بفسه مل بيا، القيمة الب يية لكل 

باب مل هذه األبضاب   واستخ ص اوعايري العامة مل خ ل التح يل 

 .  (1)"الفني ل نصضص واألمث ة 

  عبد القاهر ما ةد وأشار اوؤلف إىل أبه كا، يسن  ويقع له يف ك 

ينفع يف هذه التقسي ت التي ذكرها وحة بعد وحة   ووم ة بعد وم ة 

ا لوضل   وإشار  بعد إشار    ولكنه اعتذر عل ذكر ذلك وبيابه بظر 

البحث   وةرب مضعد سفره الذي ةد ابتضاه وةصد به إبج َتا   يقضل : 

يف ذلك وحة بعد وحة وةد كا، يقع لنا يف ك   عبد القاهر ما ةد ينفع  "

  وإشار  بعد إشار    ولكل البحث طضيل عريض حيتاج إىل برهة مل 

الزمل كافية فيه   ومل يب  يل مل الضةه ما يسع ذلك   فقد ةرب مضعد 

رل لنا أ، بعضد  إ، شاء اهلل هعاىل  رح تي  إىل ب د اإلبج يز ... وإذا ُةدِّ

م  ما بدأبا   وإر كا، أمره إىل إىل ارشتغال هبذا الفل   رجضبا أ، بت

 .  (2)"يريبا   وإىل اهلل عاةبة األمضر 

 

                                                           

 . 87(الب ية العربية / 1)

 . 83   82(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 2)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (772)

ولسه أدري عىل وجه التحديد ماذا يقصد اوؤلف بالتتمي  الذي  

رل لنا أ، بعضد إىل ارشتغال هبذا الفل    "ذكره يف مج ة الرشط  وإذا ُةدِّ

  وبسط  ؟ هل يقصد بذلك استدراك ما فاهه "رجضبا أ، بتم  ما بدأبا 

ما اخترصه   وذكر ما كا، يسن  له   ويقف ع يه مل ك   عبد القاهر   

مل وحة بعد وحة   وإشار  بعد إشار    ويكض، ذلك في  هض مل أول 

الكتاب إىل ما وةف ع يه هنا بنهاية الباب الرابع ؟ أ  أ، ذلك يكض، 

هناية الباب بتتمي  الكتاب واستك له في  هض مل أول الباب اخلامس إىل 

السابع الذي هض هناية الكتاب ؟ أ  أ، ذلك يكض، بتتمي  ما بدأه   

وإك ل ما بقصه   واستدراك ما فاهه   وذكر ما هركه   كل ذلك مل أول 

 الكتاب إىل ،خره ؟ 

رجحا، ارحت ل األخري    واهلل أع    والذي يظهر يل ويبدو 

ل سفره   حيث ةال يف ويؤيد ذلك ويؤكده أ، الكتاب ةد ه  ك ه ةب

ا بداية وهناية هةليفه له :  يف أواال السنة اهلجرية احلارض   "اوقدمة حمدد 

ا يف  سنة ث ثني وث ث اة وألف أم يه يف اجلامع األ هر الرشيف دروس 

ع   البيا،   وهضخيه فيها الفااد  احلقيقية ل و ب   وهتذيل مباحث 

ايل   فةص حه فيها ما هيِّس الفل مب غ جهدي   ث  مجعه ه ك األم

ا ... القاهر  يف رم ا، سنة  ا منتضر  إص حه   وأخرجتها ل نا  كتاب 

  هذا باإلوافة إىل أ، اوؤلف ةد  (1)"  1992أيسوس  -هذ  1330

                                                           

 . 2(الساب  : 1)



 

(773)  ايــــــــــةرالد 

 

 1330/  5/  27ذكر يف هناية كتابه هاريخ ابتهااه مل هةليفه له   وهض ) 

ومع ض  أ، هاريخ الوبعة األوىل    (1)   (1912/  5/  15هذ (   اوضاف  ) 

هذ (   األمر  1330ل كتاب التي اعتمدت ع يها يف هذا البحث سنة ) 

جِّ    بل ةد يقوع ب  ر يد، جمار  ل تك أ، اوؤلف ةد ابته   الذي ةد ُيرل

مل هةليف هذا الكتاب وطبعه كام   ةبل سفره   وأ، هتمي  ما بدأه الذي 

رل له الع ضد  وارشتغال هبذا الفل ينتظ  الكتاب ك ه   واهلل وعد به إ، ُةدِّ

-  -  .   أعىل وأع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 122(الساب  : 1)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (774)

 الباب اخلامس : احلقيقة واجملاز
لقد هناول اوؤلف يف هذا الباب مفهض  كلم مل احلقيقة واوجا     

وأه  ع ةات اوجا    وهذا الباب يعد بمثابة مقدمة ومتهيد ل باب 

  إذ حيسل بالوالل وجيدر  "ارستعار   "، الساد  الذي هض بعنضا

ةبل أ، يدر  ارستعار  أ، يتعرف أور  عىل مفهض  كلم مل احلقيقة 

ا ر يمضض فيه ور لبس ور  واوجا  ؛ لكي يستويع أ، يفهمها فه   جيد 

 التضاء .

واستهل اوؤلف حديثه ببيا، طبيعة ألفاظ هذه ال غة الرشيفة   وذكر 

أهنا ُوِوعلهو وعا، اصو   ع يها واوعضها   وهعارفضا أ، األصل فيها 

ع يها   ولكل ةد يعرض ل فظ أو أكثر مل ألفاظها أ، يستخدمها ةض  يف 

معن  ،خر جديد هعارفضا واصو حضا ع يه   وذلك ما يسم  باحلقيقة 

أللفاظ ال غة العربية معا، معينة ُجِع لهو  "العرفية اخلاصة   يقضل : 

مستعم ة فيها   ودالة ع يها   وُوِوعلهو بإ ااها   وخاصة األلفاظ لتكض، 

هبا   فك  ت : القيا    والرضب   واجلد   واإلبسا،   والفر    

 معابيها التي عّينها هلا وبحضها   ُجِع لهو أول األمر ؛ لتستعمل يف

  وخصها هبا ... وةد يعرض ل فظ مل هذه األلفاظ اوضوضعة الضوع

ا يف  وعابيها ال غضية أ، هتف  أمة مل النا  عىل استع له استع ر  مورد 

معن  جديد يري اوعن  ال غضي األول   وووعه ؛ ليكض، دارًّ ع يه   

ومستعم   فيه عنده    وذلك ك  اهف  ع  ء النحض عىل أ، يكض، لفظ 



 

(775)  ايــــــــــةرالد 

 

إليه   وهض معن  جديد ل فظ  (1){او اف  }او اف مستعم   في  يقابل 

يري ما كا، له يف ووعه األول ال غضي   فإبه ووع أور  ؛  او اف

 .  (2)"ليستعمل يف الرجل إذا حضرص يف احلرب 

ا بقضله :   واحلاصل أ،  "وهذا ما أكده بعد ذلك وخلصه أي  

األلفاظ العربية بعد أ، يكض، هلا معن  لغضي ةد يعرض هلا أ، هضوع 

عها له طاافة مل تف  عىل وووعن  ،خر يري معناها ال غضي   ي

 . (3)"النا 

فكل ك مة استعم ه يف معناها الذي  "بقضله :  ث  عرف احلقيقة

ا أو  ا لغضيًّ ووعه ؛ لتستعمل فيه   وهدل ع يه   سضاء كا، ووع 

 .  (4)"عرفيًّا   يقال هلا احلقيقة 

ث  بنّي اوؤلف رشط كض، الك مة حقيقة   وهض أ، هكض، مستعم ة 

ل ارصو ح الذي جيري ع يه اوتك     ويتبعه يف في  ووعه له عند أه

خوابه   وبناء ع يه فاوعّضل عىل ذلك هض ارصو ح الذي يكض، به 

يف معناها عند  "الص    "التخاطل ؛ ولذا لض استعمل الفقيه ك مة 

                                                           

(ساةوة مل األصل   وأوفتها لفهمها مل السياق ؛ ليستقي  هبذا اوعنذ  . أمذايل 1)
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 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (776)

وهض األفعال واألةضال اوخصضصة اوبتدأ  بالتكبري  -اصو ح الفقهاء 

كض، مستعم ة يف معناها احلقيقي   وإذا استعم ها ه -واوختتمة بالتس ي  

أو يف  وهض الدعاء  باوعن  ال غضي الذي ووعه له عند ع  ء ال غة 

 .  (1)اصو ح ،خر   مل هكل مستعم ة يف معناها احلقيقي

كل ك مة أريد هبا ما  "ك  ذكر هعريف عبد القاهر ل حقيقة بةهنا  

ا ر  .  (2)"يستند فيه إىل يريه  وةعه له يف ووع الضاوع وةضع 

ا ر يستند فيه إىل  "وأوو  اوقصضد مل ةضل عبد القاهر :   وةضع 

أ، ال فظ يدل عىل ما أريد به مل يري احتياج إىل أ، ي حظ  "بذ  "يريه 

عىل سبع ر  "أسد  "التبا  وارهباط بينه وبني معن  ،خر   فدرلة 

درلته عىل رجل شجا،   إذ  حيتاج إىل م حظة أصل أداه إليه   بخ ف

يؤدي إىل ذلك اوعن  وا  وهض السبع  ر بد هنا مل م حظة أصل 

 .  (3)"بينه  مل م بسة 

ث  أخذ اوؤلف يفرق بني كلم مل احلقيقة ال غضية  أةسا  احلقيقة :

واحلقيقة العرفية العامة   واحلقيقة العرفية اخلاصة   فذكر أ، ال فظ إذا 

 في  ووع له لغة فهض حقيقة لغضية   وإ، كا، مستعم   في  كا، مستعم   

                                                           

 (الساب  بفسه1)

وهارخيذه :    وينظر : أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيذا، 350(أرسار الب ية : 2)

86 . 

 . 86(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 3)



 

(777)  ايــــــــــةرالد 

 

ووع له يف العرف   وكا، أهل ارصو ح الذيل استعم ضه يري معينني 

 "ور حمصضريل يف طاافة بعينها فهض حقيقة عرفية عامة   وذلك ك فظ 

الذي يستعم ه النا  يف الدرلة عىل ذوات األربع   وةد كا،  "الدابة 

ع األول مستعم   لكل ما دّب ومت  عىل وجه األرض   وإ، يف الضو

كا، مستعم   في  ووع له يف العرف   وكا، أهل العرف طاافة معينة 

 .  (1)كواافة الفقهاء مث   أو النحا  أو األطباء فهض حقيقة عرفية خاصة

الك مة التي مل هستعمل في  ووعه له يف  "بةبه  وعرف اوجا 

  بل يف معن  يريه   يكض، بسبل مل اوعن  األول  اصو ح التخاطل

اوضوض، له ال فظ   وذا ع ةة به   وارهباط جيض  به أ، يؤخذ لفظ 

أحدمها لآلخر   ويستعمل فيه   وربد لصحة التجّض  بال فظ مل معناه 

الضوعي إىل معناه اوجا ي مل أ، ينصل اوتك   دلي   عىل أبه مل يرد 

 .  (2)"اوعن  الضوعي 

ا ل تعريف   وليس  وهذا التعريف بذلك الوضل يتبه أ، يكض، رشح 

ا ؛ أل، طبيعة التعريفات هقتيض اإلجيا    ولض أبه استخد  هعريف  هعريف 

 "اخلويل القزويني   لكا، أوجز وأف ل   حيث عرف اوجا  بةبه : 
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 . 87(الساب  : 2)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (778)

ىل الك مة اوستعم ة يف يري ما ُوِوعلهو له   يف اصو ح به التخاطُل   ع

 .  (1)"وجه يص ج   مع ةرينة عد  إرادهه 

ث  بنّي اوؤلف اس  او بسة التي هكض، بني اوعن  اوجا ي واوعن  

الضوعي   وكذلك اس  الدليل الذي جيل عىل اوتك   أ، ينصبه ؛ ليدل 

وما يكض، بني اوعنيني مل  "به عىل أبه مل يرد اوعن  الضوعي فقال : 

 .  (2)"سم  ع ةة   وذلك الدليل يسم  ةرينة او بسة وارهصال ي

مل حيث ال غة   والعرف  وذكر أ، اوجا  جيري فيه أةسا  احلقيقة 

وجتري يف اوجا  أةسا  احلقيقة  "العا    والعرف اخلاص   فقال :

ا عىل مصو    ا إ، كا، اوتك   به جاري  ا لغضيًّ السابقة   فيكض، جما  

ا رشعيًّ  اال غضيني   وجما   ا   عىل ةيا  ما  ا   أو عرفيًّا عامًّ   أو بحضيًّ

 .  (3)"سب 

ا  "وب حظ هنا أ، اوؤلف أشار بقضله :  ا رشعيًّا أو بحضيًّ إىل  "وجما  

اوجا  العريّف اخلاص   ك  ب حظ أبه مل يمثل ألي ةس  مل هذه األةسا    

ا عىل ذكاء القارئ   فمثال اوجا  ال غض  "ي لفظ ولع ه هرك ذلك اعت د 

 غة يف الدرلة عىل الرجل إذا استعم ه اوخاطِل بعرف ال "أسد 

إذا استم ه اوخاطِل بعرف  "ص    "  ومثال الرشعي لفظ التجا،

                                                           

 . 414/  2اإلي اح يف ع ض  الب ية :  (1)

 . 87أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  (2)

 الساب  بفسه . (3)



 

(779)  ايــــــــــةرالد 

 

إذا  "دابة  "الرش، يف الدرلة عىل الدعاء   ومثال العريف العا  لفظ 

استعم ه اوخاطِل بالعرف العا  يف الدرلة عىل الدواجل   ومثال 

إذا استعم ه اوخاطِل بعرف النحض يف  "اوبتدأ  "ريف اخلاص لفظ الع

ا .   كل يشء يقع يف البداية اس   أو فع   أو حرف 

ث  ابتقل باحلديث إىل ع ةات اوجا     ع ةات اوجا  اورسل :

ومفهض  الع ةة بني اوعن  اوجا ي واوعن  الضوعي   فذكر أبه يكفي يف 

ا ما يكض، بني اوعن  اوتجّض  عنه واوتجّض  إليه مل معرفة الع ةة بةهن

ارهصال الذي يبن  ع يه صحة أ، يؤخذ ال فظ منه إليه   ويستعمل فيه   

ا وما ر  والذوق الس ي  كاٍف يف معرفة ما يكض، مل ارهصال جمّض  

  ور سي  إذا ةر، سمع الوالل يشء مل استع رت العرب يف يكض،

ة له بعد ذلك يف هعداد هذه الع ةات أو حرصها عند اوجا    ور حاج

مل ظل أبه حرصها   وهي أبعد مل أ، َتىص وَترص   وإب  يذكر 

ل والل بع ها عىل سبيل البيا، والتمثيل   ويَتك له األمر بعد ذلك يف 

ارستنباط وارستنتاج   وذكر كذلك أبه مل ادع  حرص هذه الع ةات 

في سضف يؤيده الكتف الروحا    أو  فهض واحد مل اثنني : إما

متف سف يضةف حركة الع   عل الن ء   وذلك رضب مل ارعتساف 

 .  (1)والتك ف ال ذيل يرضا، بع   البيا،   بل بكل ع ض  الب ية
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 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (780)

ب   و وبعد أ، ذكر أبه يكفي ل والل بيا، مفهض  هذه الع ةة   ورضل

ر التضاهد مل جما ات العرب    أراد أ، ينفي هتمة النقد األمث ة   وِذكو

عل كتابه   فذكر ما ذكره الب ييض، مل هذه الع ةات عىل سبيل 

ور ُينوية لنا عل أ، بضرد ما  "التمثيل ر احلرص واإلحصاء   يقضل : 

ذكره القض  مل أبضا، الع ةات حت  ر يظل النقد بكتابنا يف إيفاهلا   

 ةات فيها   وعد  ولكنا ر بذكرها عىل طري  دعض  ابحصار الع

شذوذ يشء عنها   وإب  يرونا ما يرد فيها مل األمث ة والتضاهد 

ضا، هضوي  وعن  الع ةة بضجه فحسل   ث  ةد يكض، يف ذكر األب

 . (1)"ما

وإذا كا، اوؤلف ةد عاب عىل الب ييني اوتةخريل اإلكثار مل 

ا ع ةات اوجا  وادعاء حرصها عند مل ادع  ذلك   فقد وةع  هض أي  

يف بعض اخلوة الذي عابه ع يه    حيث أكثر مل الع ةات   فذكر منها 

هسع عرش  ع ةة   وكا، يكفيه منها ما هض أةل مل ذلك لتحقي  يروه 

  ور سي  أبه اعَتف بةبه سيذكر ما يذكر مل هذه الع ةات فقط عىل 

عد  سبيل التمثيل والتدريل ل والل   وحت  ر يظل النقد بكتابه ب

ذكر يشء منها   هذا باإلوافة إىل ما وجد عنده مل اووراب يف ذكرها 

  ومل ذلك ارووراب أ، بعض الع ةات يمكل ردها إىل البعض 

ا ما وةع فيه مل خوة يف صياية مفهض  بع ها    اآلخر   ومل ذلك أي  

                                                           

 . 89الساب  :  (1)



 

(781)  ايــــــــــةرالد 

 

وكذلك هسمية بع ها بغري أس اها اوتهضر  ؛ إذ كا، األوىل به أ، 

ا حت  ر ي ورب يكتفي بذك ر ارس  اوتهضر   أو يذكر ارثنني مع 

األمر عىل القارئ   وخيت ط عىل السامع   أو حت  ر يظل البعض أ، 

ارس  يري اوتهضر الذي اختاره يشء جديد   ور سي  أبه يف مقا  

هع يمي   هذا باإلوافة كذلك إىل أبه اكتف  بذكر الع ةة ومفهضمها 

ف األرسار الب يية وال وااف البيابية التي اشتم ه ومثاهلا   ومل يكت

ع يها هذه الع ةات   ولض أبه اكتف  بذكر بع ها   وأبا، عل أرسارها 

وكنض ها ولواافها التي ابوضت ع يها   لكا، ذلك أحسل وأف ل   

وذلك ما سيت   ويتكتف لنا يف هتبعنا لبحث هذه الع ةات لديه 

 واحد  ه ض األخر  .

فقد يكض، ال فظ  "ببية : لقد بنّي مفهضمها وأووحها بقضله : الس - 1

ا ليستعمل يف معن  مل اوعا    فينتقل مل ذلك اوعن  إىل  مضوضع 

ا فيه   ك  ووع لفظ  معن  ،خر   يكض، اوعن  األول سبب ا له   ومؤثر 

ل مور النا ل مل الس ء   فيستعمل يف النبات ؛ أل،  "الغيث  "

. ولض أبه  (1)"ط ض، النبات   ةالضا : رعينا الغيث  الغيث سبل يف

 "أو  "هي هسمية اليشء باس  سببه  "ةال يف مفهضمها مث   : 

لكفاه   وكا، ذلك أوجز  "إط ق اس  السبل وإراد  اوسبل 

 وأف ل .
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 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (782)

وهذه  "ث  ذكر اس  هذه الع ةة   وسبل هسميتها بذلك ارس  فقال :  

 . (1)"عن  األول سبل ل معن  الثا  ع ةة السببية ؛ أل، او

وةد يكض، اوعن  األول مسبب ا  "اوسببية : وأووحها بقضله :  - 2 

وباشئ ا عل يشء ،خر   فينقل ال فظ إىل ذلك اوعن  اآلخر   

ا   ُبِقلل  ويستعمل فيه لع ةة اوسببية   ك  يقال : أمورت الس ء بباه 

 . (2)"؛ أل، النبات مسبل عنه  النبات مل معناه الضوعي إىل اوور

وةد هكض، الع ةة بني اوعن  الثا  واألول  "الك ية : وبّينها بقضله :  - 3

أ، األول كلٌّ ل ثا    ومتتمل ع يه وعىل يريه   وهي ع ةة الك ية 

اهِنِ و  "  ومّثل لذلك بقضله هعاىل :  (3)" ُه و يِف ،ذل ابِعل ُ ض،ل ألصل وعل    (4)"جيل

عىل معن  أبام ه  ؛ ألهنا هي التي جتعل يف  "مبّين ا ل تجّض  : ث  ةال 

 . (5)"األذ،   واألصابع متتم ة عىل األبامل   وكلٌّ هلا 

ا منه   ك   "اجلزاية : يقضل :  - 4  ا ل ثا    وبع   وةد يكض، األول جزء 

عىل اإلبسا،   وهذه  "الرةبة  "عىل اجلاسض    و "العني  "هقال : 

 .  (6)"جلزاية ع ةة ا

                                                           

 (الساب  بفسه .1)

 . 90(الساب  : 2)

 (الساب  بفسه .3)

 . 19(البقر  : 4)

 . 90(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 5)

 (الساب  بفسه .6)



 

(783)  ايــــــــــةرالد 

 

ا خاطئ ا   ففِّسها  - 5 بة، يكض،  "اآللية : وفِّس هذه الع ةة هفسري 

  والصضاب أ،  (1)"اوعن  الثا  ،لة ل معن  الضوعي   وواسوة فيه 

بة، يكض، اوعن  األول الضوعي ،لة  "يعكس الك     ويقضل : 

اء منه ج واهلل أع      ولعل ذلك  "ل معن  الثا    وواسوة فيه 

ا   ويؤيد ذلك أبه مّثل هلذه الع ةة بقضله هعاىل :  لو يِل  "سهض  عل اجو ول

ِخِريلل  ٍق يِف اآلو ا،ل ِصدو وهض هع ي     ث  ةال يف هع يقه  (2)"لِسل

ا حسن ا   واوناسبة بني الذكر احلسل وال سا،  ":  -صحي   أي ذكر 

 . (3)"أ، ال سا، ،لة الذكر والك   

ا ل معن   ": وفِّسها بذ  او زومية - 6 أ، يكض، اونقضل عنه م زوم 

اونقضل إليه   أي ي ز  عند وجضده وجضد الثا    ك  هستعمل 

 زومة له   جيل عند وجضدها التمس يف ال ضء ؛ إذ هي م

 . (4)"وجضده

  حيث  (5)وهذه الع ةة يمكل ردها إىل ع ةة السببية وإدخاهلا فيها

مألت التمس  "ل   فحين  بقضل مث   : يو   السبل ويراد اوسب

يل ال ضء باس  سببه وهض  "اوكا،    فاوراد ال ضء   وإب  ُسمِّ
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 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (784)

التمس   ك  أ، الغيث سبل يف النبات يف ةضهل  : رعينا الغيث   

 ك  سب  يف ع ةة السببية التي هي رة  واحد .

مس هو   عىل ال  مية : وفِّسها بةهنا عكس او زومية   ك  يف الت - 7

ك  يف ال ضء يو   عىل  ":   والصضاب أ، يقضل  (1)وضاها

  واوقصضد التمس   وإب   "  ك  يف ةضلنا : ط ع ال ضء التمس

 أط   ال ضء ع يها ؛ ألبه يضجد عند وجضدها .

. التي هي رة  اثنا،   (2)وهذه الع ةة يمكل إدخاهلا يف ع ةة اوسببية

يراد السبل   ك  أط   النبات عىل اواء يف حيث يو   فيها اوسبل و

يل اواء باس  اوسبل عنه  ا   حيث ُسمِّ ةضهل  : أمورت الس ء بباه 

 وهض النبات . 

ا ع  ُةيِّدل به  - 8  اإلط ق : وبّينها بذة، يكض، اوعن  األول الضوعي جمرد 

منة يف اوعن  الثا  اوجا ي   ك  إذا استعم ه الرةبة يف الرةبة اوؤ

ْسا  "ةضله هعاىل :  تل ل ،و يل
بوِل أل بلٍة ِملو ةل ةل ِريُر رل تلحو   فاوعن  األول  (3)"فل

ا دو، ةيد اإلي ،   واوعن  الثا   احلقيقي يراد به الرةبة مو ق 

اوجا ي يراد به الرةبة اوؤمنة ؛ إذ ر جتزئ الرةبة الكافر    وذلك 
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 . 3(اوجادلة : 3)



 

(785)  ايــــــــــةرالد 

 

الذيل جييزو، الكفار  بعت  عىل مذهل التافعية   بخ ف احلنفية 

 .  (1)الرةبة يري اوؤمنة

التقييد : وهي عكس اإلط ق   وذلك بإط ق اس  اوقيد عىل  - 9

ا :   اوو     ومّثل لذلك بقضل أيب دؤاد اإليادّي يصف فرس 

ا  فارل ذتلذيوذِه الصج ذفل ُ، ِملو شل ِربا ُبذنلذزِّ ا للدل  ُمهو ذبِذتوذنذا ُجُ ضس    (3) (2)فل

التفة يف األصل خاصة باإلبسا،   وذلك هض اوعن  األول ف

الضوعي   ولكل التاعر أراد هبا جحف ة الفر    وذلك هض اوعن  

 الثا  اوجا ي   فجع ها لإلبسا، ويريه .

 

                                                           

  وينظذر يف ذلذك احلكذ   91أمايل عْل عبذد الذرا ق يف ع ذ  البيذا، وهارخيذه :  (1)

ي  : د / عبد اهلل عبد اوحسل / ربل ةدامة / َتق 81/  11الفقهي : اوغني : 

الَتكي   د / عبد الفتاح حممد احل ض / دار عامل الكتذل / الريذاض / اوم كذة 

   .1997 -هذ  1417العربية السعضدية / الوبعة الثالثة / 

فار : ما هبق  يف أسنا، الدابة مل التذبل والعل لذف . لسذا، العذرب / مذاد  : 2) (الصج

 صفر .

/ مذل  110اإليذادي :  -بتسهيل اهلمذز  كذ  وذبوه حمققذاه  -د ديضا، أيب ُدوا (3)

ذا  "بذدر  مذل  "ُعذرا    "بحر اوتقارب / ب فظ  / َتقيذ  : د / أبذضر  "ُجُ ضس 

حممذذضد الصذذاحلي   د / أنذذد هاشذذ  السذذامّرااي / دار العصذذ ء / دمتذذ  / 

يذا،     أمايل عْل عبذد الذرا ق يف ع ذ  الب2010 -هذ  1431الوبعة األوىل / 

 . 91وهارخيه : 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (786)

تليوِه  "وةد يقضل ةاال : إ، يف ةضل التاعر :   فل استعار  هرصحيية  "شل

تلي الفر  ب فل ل حو ي اإلبسا،   ث  حذف اوتبه تفتحيث شبه التاعر جل

  وذلك ر  (1)  ورصح ب فظ اوتبه عىل سبيل ارستعار  الترصحييةبه

  مع فيه اوجا  اورسل وارستعار هعارض فيه ؛ أل، ال فظ الضاحد ةد جيت

وكل واحد منه  باعتباره   فإذا بظربا إىل هتبيه اوعن  اوجا ي باوعن  

ربا إىل إط ق اس  اوقيد عىل اوو   فهض احلقيقي فهض استعار    وإذا بظ

 . (2)جما  مرسل

أ، يكض، اوعن  احلقيقي شام   ألفراد منها  "العمض  : وذلك بذ  - 10

وُسُدو،ل النْا ل  "  ومّثل لذلك بقضله هعاىل  (3)"اوعن  اوجا ي  أل و حيل

اُهُ  اهللُْ ِملو فل و ِِه  ا ،هل ىلل مل النا    وهض  "  حيث أط   لفظ  (4)"عل

 -  -ويريه   وأريد به خاص وهض النبي حممد  -  -عا  وحمد 

  وهذه الع ةة يمكل إدخاهلا يف ع ةة الك ية التي هي رة  (5)وحده

 .  (6)ث ثة ؛ أل، اخلاص جزء مل العا 

                                                           

وهي استعار  يري مفيد  ك  يراها عبد القاهر؛ إذ ر فرق مل جهة اوعنذ  بذني  (1)

ف تيه مل  "وأ، يقضل :  "مل شفتيه "أ، يقضل:  حو  .32. أرسار الب ية : "جل

/ د / عذذْل البذذدري / دار  175   174ع ذذ  البيذذا، يف الدراسذذات الب ييذذة :  (2)

   .1984 -هذ  1404اهر  / الوبعة الثابية / الكتاب اجلامعي / الق

 . 91أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  (3)

 . 54(النساء : 4)

 . 92   91(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 5)

 . 43/  4عرو  األفراح :  (6)



 

(787)  ايــــــــــةرالد 

 

ك  إذا استعمل لفظ اخلاص كمحمد يف  "اخلصضص : وذلك  - 11 

ا  د هذه الع ةة إىل ع ةة اجلزاية التي   ويمكل ر (1)"اإلبسا، عمضم 

 . (2)هي رة  أربعة ؛ أل، ذلك يعترب مل التعبري باجلزء عل الكل

أ، يستعمل الداّل عىل صفة في  ليسه  "اعتبار ما كا، : وذلك بذ  - 12

ا  ا أل، الضصف ةا  به سابق    ومّثل  (3)"الصفة ةاامة به اآل،   اعتبار 

،هُ  "لذلك بقضله هعاىل :  اهللُ و ول ضل  حيث استعمل  (4)"ضا الويلتلامل  ألمو

يف البالغني   ور يت  بعد ب ضغ   وإب  اليتي  مل  "اليتام   "لفظ 

 مات أبضه وهض دو، سل الب ضغ . 

ومل يذكر اوؤلف اس  هذه الع ةة   واكتف  ببيا، اعتبار ما يكض، :  - 13

التي سيقض  هبا أ، يستعمل الضصف يف الذات  "مفهضمها   وذلك بذ 

رِصُ  "  ومما مّثل به لذلك ةضله هعاىل  (5)"ذلك الضصف  اِ  ألعو إِ ِّ ألرل

ا ور  ا   ويف إط ق اخلمر عىل  (6)" مخل   أي عنب ا يصري بعد التخمري مخر 

 العنل جما  مرسل ع ةته اعتبار ما يكض، .

                                                           

 . 92أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  (1)

 . 43/  4عرو  األفراح :  (2)

 . 92(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 3)

 . 2(النساء : 4)

 . 92(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 5)

 36(يضسف : 6)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (788)

  ومّثل  (1)"أ، يستعمل اس  احلاّل يف حم ه  "وذلك بذ احلالِّّية :   14 

ِة اهلْلِ  "لذلك بقضله هعاىل :  ل نو ِفي رل يلْ هو ُوُجضُهُه و فل ألْما اْلِذيلل ابو ول

الُِدو،ل  ا خل رل اس  احلاّل وهض  (2)" ُه و فِيهل
  أي يف اجلنة خالدو،   فُذكِ

أ، جيع نا مل أه ها  -  -الرنة   وأريد اوحل وهض اجلنة   بسةل اهلل 

ا .مع النبيني والصِّ  يقني والتهداء والصاحلني   وحسل أولئك رفيق   دِّ

أ،  "ومل يسمها   وإب  اكتف  ببيا، مفهضمها   وذلك بذ اوذح ّية :   15 

  فذكر  (3)"يستعمل اس  اوحل يف حاّله   بحض : سال اويزاب   أي ماؤه 

   وأريد احلاّل فيه   وهض اواء ؛ ألبه هض الذي "اويزاب  "اس  اوحل 

 يسيل . 

هي إط ق اس  اليشء عىل ما جياوره  "وعرفها بةهنا اوذجاور  :   16

   ومّثل لذلك بقضل عنَت  : (4)"

ْر ِ   نا بذُِمحل ىلل القل ُ  عل ِريو ذُه لليوسل الكل ِ  األلصل ِّ ثِيابل مو ُه بِالرج كو كل   (5)فلتل

                                                           

 . 92(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

 . 107(،ل عمرا، : 2)

 . 92يف ع   البيا، وهارخيه :  (أمايل عْل عبد الرا ق3)

 . 93   92الساب  :  (4)

ٍ   "/ مذذل بحذذر الكامذذل / ب فذذظ  174رشح ديذذضا، عنذذَت  :  (5) مو ذذُه بذذالرج ْمتو كل

ذذّ   "بذذدر  مذذل  "الْوِضيذِل  ِ  األلصل مو ُه بذالرج كو ذذكل تل / اخلويذذل التربيذذزي /  "فل

/ الوبعذة األوىل / َتقي  : جميد طراد / دار الكتاب العريب / بريوت / لبنا، 

 . 93    أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1992 -هذ  1412



 

(789)  ايــــــــــةرالد 

 

 فعرب بالثياب عل اجلس  ؛ ألهنا جماور  له . 

لِيّ   17  ومل يعرفها   أو يبني مفهضمها   وهي كض، اليشء بدر  مل ة : البلدل

يشء ،خر   ومّثل لذلك بة، يقال : ة ينا الص     بمعن  أديناها   

فُذكِرل الق اء بدر  مل األداء
(1)  . 

لِّية :   18 ا   وهي كض، اليشء الذُمبودل ومل يعرفها أو يبني مفهضمها أي  

ر  منه يشء ،خر   ومثّ     (2)ل هلا بقضهل  : أك ه د  ف ،   أي ديتهُمبودل

ل عنه بالدية له   ويمكل  فالد  جما  مرسل ع ةته اوبدلية ؛ أل، الد  ُمبودل

رد هذه الع ةة إىل السببية   وهي الع ةة رة  واحد   حيث أط   اس  

 السبل   وهض الد    وأريد اوسبل   وهض الدية . 

أ، يكض، بني اس  األول والثا   "لك بذ وذالتع   ارشتقاةي :   19 

مناسبة يف ارشتقاق   ك  بني اس  الفاعل أو اس  اوفعضل مع اوصدر   

وبني بعض الصفات وبعض   حت  جا  أ، يضوع أحدمها مضوع 

ُ   "  ومّثل لذلك بقضله هعاىل  (3)"اآلخر   ويستعمل فيه  ا خل و ذل هل

  وأريد اس  اوفعضل   أي خم ضةه    "خل و   "  فةط   اوصدر  (4)"اهللِْ

ِمهِ  "وةضله هعاىل :  ٍء ِملو ِع و و رل حُيِيُوض،ل بيِشل   فةط   اوصدر  (5)" ول

                                                           

 . 93(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

 (الساب  بفسه .  2)

 (الساب  بفسه .3)

 . 11(لق ، : 4)

 . 225(البقر  : 5)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (790)

ا  ا  "  وأريد اس  اوفعضل   أي مع ضمه   وةضله هعاىل  "ِع و   "أي   إِذل ول

ِمنُض،ل  ل اْلِذيلل رل ُيؤو بلنيو يونلكل ول نلا بل عل و ،،ل جل أوتل الوُقرو رل ِ   ةل ِخرل بِاآلو

ا ُتضر  سو ا مل اب  ا  "اس  اوفعضل    فةط   (1)" ِحجل ُتضر  سو   وأريد اس   "مل

ا   وةضله هعاىل  افٍِ   "الفاعل   أي ساهر  اٍء دل   فةط    (2)" ُخ ِ ل ِملو مل

ُفضق .  "داف   "اس  الفاعل  دو    وأريد اس  اوفعضل   أي مل

دج بع ها إىل وهكذا رأينا أ، الع ةات التي أوردها او ؤلف يمكل رل

ْبهل عىل أبه يمكل إدخال  بعض   ولض فعل ذلك   أو ذكرها ك  ذكرها   وبل

بع ها يف بعض   أو اكتف  بالبعض اوتهضر منها   لكا، ذلك أحسل 

وأف ل   يقضل الدكتضر / حفني حممد رشف بعد أ، ذكر مل ع ةات اوجا  

ا أ، هذه الع ةات ك ها مع ومل ا "اورسل ث ث ا وعرشيل ع ةة :  حل  أي  

كثرهتا جيل أ، هرجع إما إىل الك ية واجلزاية   وإما إىل ال  مية واو زومية ؛ 

 .  (3)"أل، الدرلة اوجا ية العق ية عند أهل العربية إما ه منية   وإما التزامية 

وبعد أ، ابته  اوؤلف مل ذكر هذه الع ةات التسع عرش  هلذا النض، مل 

واوجا  الذي هكض، الع ةة فيه  "اوجا    أشار إىل اس  ذلك النض، فقال : 

 . (4)"يسم  اوجا  اورسل -يقصد الع ةات  -واحد  مل هذه األبضا، 

                                                           

 .   45(اإلرساء : 1)

 . 6(الوارق : 2)

 / مكتبة التباب / الوبعة الثابية / بدو، هاريخ . 99   98البيا  : (التصضير 3)

 93(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 4)



 

(791)  ايــــــــــةرالد 

 

 الباب السادس : االستـعارة
لقد استفت  اوؤلف حديثه عل ارستعار  ببيا، مفهضمها   وع ة  

ا   والفرق بينها وبني او جا  اورسل مل حيث الع ةة فقال : كضهنا جما  

ارستعار  بض، مل اوجا    ففيها استع ل ال فظ يف يري معناه اوضوض،  "

ا   إر أ، الع ةة بني اوعن  الضوعي والثا  هكض،  له   فبذلك هكض، جما  

ما بينه  مل متاهبة   وعىل ذلك ةضهل  يف ارستعار  : إهنا لفظ اوتبه 

  أو ةضهل  : إهنا جما   (1)تبه به بادعاء أبه فرد مل أرادهاوستعمل يف او

  ووا كابه الع ةة يف ارستعار  هي اوتاهبة  (2)ع ةته اوتاهبة... إلخ

ا يري اوجا  اورسل الذي الع ةة فيه إحد  هسع عرش   كابه بضع 

 .  (3)"الع ةات السابقة 

ا ب  فيها  عولل ارستعار  جما   ْ لل جل مل استع ل ال فظ يف يري ما  فعل

ْرقل بينها وبني اوجا  اورسل مل حيث الع ةة   فالع ةة  ووع له   وفل

بني اوعنيني : الضوعي واوجا ي يف ارستعار  اوتاهبة   ويف اوجا  

اورسل يري اوتاهبة   فهي واحد  مما سب  ذكره مل ع ةات يف الباب 

 . (4)الساب 

                                                           

 . 369(يتري إىل هعريف السكاكي . ينظر : مفتاح الع ض  : 1)

(يتذذري إىل هعريذذف اخلويذذل القزوينذذي ورشاح ه خيصذذه . ينظذذر : اإلي ذذاح يف 2)

 . 45:  4  رشوح الت خيد  427/  2ع ض  الب ية : 

 . 94(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 3)

 .   50 - 46(البحث صذ 4)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (792)

ْ لل إفراد   -وهي بض، مل اوجا   ارستعار  بالتةليف  ث  عل

ا لبحث مستقل بةهنا  عو ها رأس  ك  ةال عبد  وختصيصها بالتقسي    وجل

ا ...  ":  -القاهر  ا   وأعجل حسن ا وإحساب  ا   وأكثر جرياب  أمّد ميداب 

وهي أجل مل أ، هةيت الصفة عىل حقيقة حاهلا   وهستضيف مج ة مجاهلا   

ا يف صضر  مستجد  ومل الف ي ة اجل امعة فيها أهنا هرب  هذا البيا، أبد 

هزيد ةدره بب     وهضجل له بعد الف ل ف      وإبك لتجد ال فظة 

الضاحد  ةد اكتسبه فيها فضااد حت  هراها مكرر  يف مضاوع   وهلا يف 

كل واحد مل ه ك اوضاوع شة، مفرد   ورشف منفرد   وف ي ة مرمضةة 

... ومل خصااصها التي هذكر هبا   وهي عنضا،   وخ بة مضمضةة 

 .  (1)مناةبها أهنا هعويك الكثري مل اوعا  باليسري مل ال فظ

ث  َتدث عل أةسا  ارستعار  باعتبارات خمت فة    أةسا  ارستعار  :

وذكر بعض أةسامها   وأعرض عل البعض اآلخر   ك  فعل مع 

 :  أةسا  التتبيه   وذلك عىل النحض التايل

لقد ذكر أ، ارستعار  أةسا  ارستعار  باعتبار ال فظ اوستعار :  -1 

هنقس  باعتبار ال فظ اوستعار إىل ةسمني : أص ية   وهبعية   وأشار 

إذا كا، ال فظ اوستعار اس  جنس  "إىل ارستعار  األص ية بقضله : 

يرب متت  ك فظ أسد   وشمس   وةمر   وبحر   فارستعار  

                                                           

 94  أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيذا، وهارخيذه :  43   42(أرسار الب ية : 1)

  95 . 



 

(793)  ايــــــــــةرالد 

 

ا لفظ األسد هسم  أص ا يتك     مستعري   ية   ك  هقضل : رأيه أسد 

ا مجي     ورأيه  ا يبتس    هريد وجه  لرجل شجا،   وبظرت بدر 

ا يف جم س ف ،   هريد رج   كثري الع     . (1)"باألمس بحر 

فذكر أ، ارستعار  األص ية هي ما كا، ال فظ اوستعار فيها اس   

سد   والتمس   والقمر   والبحر   أو جنس سضاء كا، اس  عني كاأل

توُل  -وهض اوصدر   ومل يمّثل له اوؤلف  اس  معن   مثل ةضلك : ،وني ةل

ف ، أباه   هريد إيذاءه وإذرله   وةضلك : يؤسفني بض  هذه األّمة   هريد 

 هضةفها عل التفكري . 

   وإذا كا، اوستعار اس "وأشار إىل ارستعار  التبعية بقضله :  

ا   فاستعارهه هبعية  ا  أو فع     أو حرف    ومّثل رستعار  ارس   (2)"متتق 

د  "اوتت  باستعار  اس  اوكا،  ةل رو ا  "ل قرب يف ةضله هعاىل  "مل اُلضا يل ةل

ا  ِدبل ةل رو ثلنلا ِملو مل لو بلعل نلا مل يو ل   ومما مّثل به رستعار  الفعل استعار   (3)"ول

إِْبا ولْا طلغل  اوولاُء  "والتجاو  يف ةضله هعاىل :  ل كثر  "طغ   "الفعل 

ِة  اِريل نلاُك و يِف اجلول ل و   أي كثر وجتاو  احلد   ومما مّثل به رستعار   (4)"نل

مل معن  الَتجي الذي ووع له وعن   "لعل  "احلرف استعار  احلرف 
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 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (794)

ُبُدوا "اإلراد  يف ةضله هعاىل :  ا النْاُ  اعو ل هيج
ا أل ُك و  يل قل ْبُكُ  اْلِذي خل ل رل

ْتُقض،ل  ْ ُك و هل بو ُِك و للعل اْلِذيلل ِملو ةل    أي أراد منك  أ، هتقضا .  (1)"ول

ذكر أ، ارستعار  هبذا  أةسا  ارستعار  باعتبار ذكر أحد طرفيها : -2

ا : هرصحيية   ومكنية   يقضل :   "ارعتبار هنقس  إىل ةسمني أي  

إىل هرصحيية   ومكنية ... وإذا كا، ر جيض  يف  وهنقس  ارستعار 

ارستعار  أ، جيمع بني طرفيها   وجل أ، يكتف  بذكر أحدمها   

فإ، ُذكِرل اوتبه به فترصحيية   وإ، ُذكِرل اوتبه ويشء مل لضا   اوتبه 

 .  (2)"به فمكنية 

 ث  بنّي أ، ارستعار  مبنية عىل التتبيه   وةاامة عىل دعض  أ، لفظ

اوتبه فرد مل أفراد اوتبه به   وداخل فيه   وكةبه ر هتبيه ؛ ولذا ر جيض  

فيها بةي حال مل األحضال اجلمع بني اوتبه واوتبه به بةي طري  يدل 

ا ر استعار    ك  هض احلال يف صضر  عىل التتبيه   وإر كا، الك   هتبيه 

ا  التتبيه الب يغ التي حيذف منها الضجه واألدا    ويقع فيها اوتبه به خرب 

ا له   أو يري ذلك   يقضل :  عل اوتبه   أو حار  منه   أو صفة   أو م اف 

وذلك أبه وا كابه ارستعار  مبنية عىل دعض  أ، اوتبه الذي استعري  "

له ال فظ   فرد مل أفراد اوتبه به   داخل يف حقيقته   كا، ربد يف 

بيه بسبيًّا   كةبه ر هتبيه   بل ر أكثر مل ارستعار  مل أ، يعترب التت
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(795)  ايــــــــــةرالد 

 

إط ق لفظ عىل بعض أفراده ؛ وهلذا ر جيض  يف ارستعار  اجلمع بني 

ا ر  اوتبه واوتبه به عىل طري  يدل عىل التتبيه   وإر كا، هتبيه 

ا عل اوتبه   أو حار  منه   أو صفة    استعار    ك  إذا وةع اوتبه به خرب 

ا ل اوتبه به باوتبه  أو م اف   .  (1)"له   أو ُبنيِّ

وأورد جممضعة مل أمث ة التتبيه اوسم  بالتتبيه الب يغ   وهض ما  

حذف منه الضجه واألدا    واكتفي فيه باوتبه واوتبه به ؛ ليبني ل قارئ 

  التتبيه عىل وجه يدل عىل التتبيهبالتوبي  أبه ما دا  ةد ذكر الورفا، يف 

ا   وخ ته فهض هتبيه  ر استعار    ومل ذلك ةضل القاال : كا،  يد بدر 

ا   وةضله هعاىل :  يلُض  "بحر  لبو يوُط األو تلبلنْيل للُكُ  اخلول ْت  يل ُبضا حل ل ارشو ُكُ ضا ول ول

ِر  جو ِد ِملل الوفل ضل لسو يوِط األو   أي حت  يتبني لك  الفجر كاخليط  (2)"ِملل اخلول

 دليس :األبيض   وةضل ابل خفاجة األب

ِ اواءِ   نيو ىلل جُلل ُل األلِصيِل عل هل رل  ذل دو جل ةل بلُث بالُغُصضِ، ول ُ  هلعو يو   (3)والرِّ

أي : وةد جر  شعا، التمس يف وةه األصيل الذي يتبه الذهل  

 عىل اواء الذي يتبه ال جني   وهي الف ة اخلالصة . 

                                                           

 (الساب  بفسه .1)

 . 187(البقر  : 2)

/ مل بحر الكامل / َتقي  : د / عمر فذاروق الوّبذا،  13(ديضا، ابل خفاجة : 3)

 . / دار الق   / بريوت / لبنا، / بدو، هاريخ



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (796)

ا ا  ح  لت    بينها ث  استورد مبيِّن ا صضر  ارستعار  اوكنية   ومضوِّ

وبني ارستعار  التخيي ية   التي هي إثبات ر   اوتبه به ل متبه   فقال 

فإذا وةع يف بفسك أ، هتبه اونية بالسبع   ث  ة ه : أظفار اونية  ": 

بتبه بف ،   فوضيه ذكر اوتبه به   وذكرت ر مه   وهض األظفار   

... واجلمهضر يسمض،  وذكرت معه اونية اوتبهة   فارستعار  مكنية

إثبات ر   اوتبه به ل متبه استعار  ختيي ية   فعىل هذا ر هنفّك اوكنية 

عل التخيي ية   ك  أبه ر هضجد استعار  ختيي ية إر يف صضر  ارستعار  

 .  (1)"بالكناية   فإثبات األظفار ل منية ... عىل سبيل ارستعار  التخيي ية 

الترصحيية   فبنّي أهنا ما ذكر فيها اوتبه به   ث  َتدث عل ارستعار  

حل به   يقضل :  ا مجي   فتتبهه بالبدر   ث  هو    "ورُصِّ وةد هر  وجه 

ا   فتكض، ارستعار   "البدر ع يه   وهقضل :  رأيه يف الوري  بدر 

حة ؛ ألبك رصحه فيها ب فظ اوتبه به   وع يه ةضله هعاىل :  ْ  "ُمرصل

ل  ا الرصِّ ِدبل تلِقي ل اهو   فالرصاط مستعار و ة اإلس   ؛ ألهنا  (2)"اطل اووُسو

أشبهه الرصاط يف أهنا هتدي سالكها إىل السعاد    ك  هيدي الوري  إىل 

يف اآلية   فهي مل باب ارستعار   (3){به  }يايته   وةد ذكر اوتبه 

حة  ْ  .  (4)"اُورصل
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 . 6(الفاَتة : 2)

(ساةوة مل األصل   وأوفتها ؛ ليستقي  هبذا الكذ   ويصذ  . أمذايل عذْل عبذد 3)

 . 99الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 

 (الساب  بفسه .4)



 

(797)  ايــــــــــةرالد 

 

حة ؛ ألبك فتكض، ارستعار "ولعل اوؤلف ةصد بقضله :  ْ   ُمرصل

اإلشار  إىل سبل هسمية ارستعار   "رصحه فيها ب فظ اوتبه به 

حة عىل حد هعبريه  -الترصحيية  ْ  هبذا ارس  .  -أو اُورصل

ث  أورد بعد ذلك مثالني ،خريل   ث  ةال مبيِّن ا بض، ارستعار  يف 

؛ إذ ةد فارستعار  يف هذا ك ه هرصحيية  "هذه األمث ة   وسبل ذلك : 

حل ب فظه   .  (1)"ُذكِرل اوتبه به   ورُصِّ

 هذذذذذنذذبذذذيذذذه : دراسة استورادية هكمي ية عل ارستعار  اوكنية

 "الكناية  "بعد أ، فرغ اوؤلف مل الباب السابع الذي هض بعنضا،  

والذي هض ،خر أبضاب كتابه   استورد باحلديث   وعاد به مر  أخر  إىل 

كناية التي سب  له احلديث عنها يف الباب الساد  ومل ارستعار  بال

ارستعار  الترصحيية  "حديثه عل أةسا  ارستعار  َته عنضا، 

  ولكنه عاد وَتدث عنها هنا مر  أخر  يف هناية  (2)"وارستعار  اوكنية 

 واهلل أع      وكة، اوؤلف  "ارستعار  بالكناية  "كتابه َته عنضا، 

ل الباب السابع الذي هض يف األصل هناية كتابه   وجد بعد أ، فرغ م

عنده مل الضةه فسحة ةبل سفره الذي كا، ةد ابتضاه   وعز  ع يه إىل 

ب د اإلبج يز   وخيش أ، يظل النقد بكتابه إ، مل يذكر ما ذكره هنا   

ك  ذكر ذلك ةبل عندما أراد أ، يذكر ما ذكر مل ع ةات اوجا  
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 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (798)

ث أ، يمس يراعه يف حمربهه   وكتل ما كتل عل   ف  لب (1)اورسل

ارستعار  اوكنية   وكا، األوىل به أ، ينقل ذلك إىل الباب الساد  

ومل حديثه عل ارستعار  اوكنية   حت  هنتظ  أجزاء الكتاب   وحت  

 ر يتتته القارئ   وهذا ما جع ني أبحثه هنا ومل مباحث هذا الباب.

وليته مل يذكره  -وؤلف هنا َته هذا العنضا، وإذا بظربا إىل ما ذكره ا

وجدباه يتناول أمريل : أما األمر األول فقد  "ارستعار  بالكناية  " -

هناول فيه ،راء الب ييني يف مفهض  ارستعار  اوكنية   وبيا، حقيقتها   

 وأما األمر الثا  فقد هعرض فيه ل ستعار  التخيي ية عند السكاكي .

 ء الب ييني يف مفهض  ارستعار  اوكنية :،را -أور  

أما بالنسبة آلراء الب ييني التي ذكرها يف بيا، وبط ارستعار   

اوكنية وَتديدها   وإي اح ماهيتها   فقد ذكر يف ذلك أربعة ،راء   

واكتف  بعرض هذه اآلراء   وبيا، كيفية ارستعار  عند كل رأي دو، 

 نها   وذلك عىل النحض التايل : مناةتة أو هرجي  ألّي واحد م

مذهل اجلمهضر : فقد ذكر أبه سب  أ، أشار إىل أ، ارستعار   -1 

اوكنية هي ما حذف فيها اوتبه به   وذكر يشء مل لضا مه   وأثبه 

  وذكر أ، اجلمهضر يرو، أ، ارستعار  هكض، يف لفظ  (2)ل متبه
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(799)  ايــــــــــةرالد 

 

هه ل متبه   ث  اوتبه به اوحذوف   وأبه لضحظ يف النفس استعار

 . (1)حذف بعد استعارهه   ورمز إليه بيشء مل لضا مه

مذهل السكاكي : ذكر أ، السكاكي ير  أ، ارستعار  هكض، يف  -2

لفظ اوتبه اوذكضر   اوستعار ل متبه به   واوستعمل فيه   عىل 

ادعاء أ، اوتبه فرد مل أفراد اوتبه به   وبقل عل السكاكي ةضله يف 

 ":  "خمالل اونية بتبه بف ،  " ستعار  يف ةضل القاال : بيابه ل

ا له بارهكاب هةويل   وهض أ،  بدعي هنا اس  اونية اس   ل سبع   مراد 

اونية هدخل يف جنس السبا، ألجل اوبالغة يف التتبيه بالوري  

اوعهضد   ث  هذهل عىل سبيل التخييل إىل أ، الضاوع كيف يص  

حلقيقة واحد    وأر يكضبا مَتادفني ؟ فيتهية لنا  منه أ، ي ع اسمني

 .  (2)"هبذا الوري  دعض  السبعية ل منية مع الترصي  ب فظ اونية 

مذهل اخلويل : ذكر أ، اخلويل القزويني ذهل إىل أ، ارستعار   -3 

اوكنية هي التتبيه الذي ي حظه اوتك     وي مره يف بفسه   ومل 

سض  اوتبه   ودل عىل هذا التتبيه بإثبات يرصح بيشء مل أركابه 

وكةبه يرفض رأي  -  ث  استورد اوؤلف  (3)ر   اوتبه به ل متبه
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 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (800)

ا  "ةاا   :  -اخلويل  ف  هكض، ارستعار  بالكناية عىل مذهبه بضع 

مل ارستعار  اوعروفة لنا بةهنا ال فظ اوستعمل يف يري ما ووع له 

 . (1)"لع ةة اوتاهبة 

يبنّي اوؤلف سبل عد  كض، ارستعار  بالكناية عىل مذهل ومل 

ا مل ارستعار  اوعروفة بةهنا ال فظ اوستعمل يف يري ما  اخلويل بضع 

ووع له لع ةة اوتاهبة   ولعل السبل يف ذلك هض أ، التتبيه او مر يف 

النفس عمٌل مل أع ل اوتك     وليس لفظ ا استعمل يف يري ما ووع له ؛ 

 يكض، استعار  باوعن  اوعروف . لكي

مذهل العصا  : فقد بقل عنه ما معناه أ، ارستعار  بالكناية مل  -4

ا عىل التتبيه   بة،  فرو، التتبيه اوق ضب ؛ أل، بناء ارستعار  مو ق 

يتبه أمر بآخر   ويعو  اوتبه اس  اوتبه به   والتتبيه ةد يكض، 

ا ك  يف هتبيه ير  الصباح  بضجه اخل يفة   واوتبه هنا حقه أ، مق ضب 

ا به   ولكل هذا التتبيه ُةبِلل لك ل اوبالغة ك  هض احلال  يكض، متبه 

ي يف مدح اخل يفة اوةمض، :  ريل يول احِلمو  يف ةضل حممد بل ُوهل

ُح   تلدل ل ُيذمو ُه اخلل ِيوفِة ِحنيو جو ُه ول ةلْ، ُيْرهل ذذدا الْصباُح كل   (3) (2)وبل

                                                           

 . 117(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

/ مذل  223(مل أعثر لقاا ه عىل ديضا، موبض،   وهض مضجضد يف أرسار الب يذة : 2)

 بحر الكامل .

:   وينظر : األطضل 118   117ه : (أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخي3)

يل بل عربتاه / َتقي  : د / عبذد احلميذد هنذداوي / / عصا  الد 302/  2



 

(801)  ايــــــــــةرالد 

 

وؤلف أي مذهل مل هذه اوذاهل   وإب  اكتف  ومل يرج  ا

يرج  مذهل اجلمهضر بدليل أبه حين   -واهلل أع    -بعروها   ولع ه 

َتدث عل مفهض  ارستعار  اوكنية ةبل ذلك   جاء حديثه عنها بناء عىل 

  وهض الرأي الذي أميل إليه   وأراه أوىل وأجدر بالقبضل  (1)رأي اجلمهضر

ا لضوضحه و  ةضهه . بظر 

 وبعد أ، ابته  اوؤلف مل عرض هذه اآلراء األربعة جاء بقضل التاعر :

ُهْل ألما،ُ   خاِوُف ُك ج الذمل ظلتوكل ُعُيضهُنا بل و فل   (2)وإذا الِعنايُة رحل

ا بعد وأوو  فيه ارستعار  بناء عىل هذ  ه اآلراء األربعة واحد 

ا هلذه اآلراء   وبي،خر ا هلا لد  اوت قي؛ ليكض، ذلك أكثر إي اح   .  (3)اب 

 ارستعار  التخيي ية عند السكاكي :  -ثابي ا  

بةهنا التي يكض،  "فقد ذكر أ، السكاكي فِّس ارستعار  التخيي ية  

  وبناء عىل مفهض   (4)"معناها يري مضجضد عند احلس ور عند العقل
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مل أعثر عىل ةاا ه   وهض مضجضد يف كتاب السحر احل ل يف احلكذ  واألمثذال :  (2)

مل بحر الكامذل / أنذد إبذراهي  اهلاشذمي / دار الكتذل الع ميذة / /  108

بريوت / لبنا، / بدو، هاريخ   أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 

118 . 

 . 119   118أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  (3)

نظر : مفتذاح الع ذض  :   وي 119(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 4)

373 . 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (802)

ىل السكاكي ل ستعار  التخيي ية   فقد هضجد ارستعار  التخيي ية ع

مذهبه مل يري أ، هضجد معها ارستعار  اوكنية   حيث ذكر أهنا هضجد 

  وذلك عىل خ ف مذهل اجلمهضر الذي ير   (1)مع الترصحيية واوكنية

أ، ارستعار  التخيي ية هي إثبات ر   اوتبه به ل متبه يف ارستعار  

التخيي ية اوكنية ؛ أل، هذا اإلثبات أمر عقْل متخيل ؛ ولذا فارستعار  

  وهذا الت      وذلك اررهباط بني التخيي ية واوكنية  (2)مرهبوة باوكنية

وةد ظهر أ، ارستعار  بالكناية ر  "هض ما بد ع يه السكاكي بقضله : 

  . (3)"هنفك عل ارستعار  التخيي ية   هذا ما ع يه مساق األصحاب 

السكاكي ث  أخذ اوؤلف يِّسد بعض التقسي ت التي ذكرها  

ل ستعار    حيث ةس  ارستعار  إىل هرصحيية ومكنية   وةس  

الترصحيية إىل َتقيقية وختيي ية وحمتم ة ل تحقي  والتخييل   وةس  ك ًّ 

مل التحقيقية والتخيي ية إىل ةوعية واحت لية   إىل ،خر ذلك مل األةسا  

  وابتدعها قسي ت اخَتعها السكاكي  وأي بها ه(4)التي ذكرها السكاكي

وخالف فيها اجلمهضر   وهي هقسي ت مصبضية بالصبغة اونوقية   

                                                           

  وينظر : مفتذاح الع ذض  :  119(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

373   379 . 

 . 119(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 2)

 . 379(مفتاح الع ض  : 3)

ينظذر : مفتذاح   و 122 - 120أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  (4)

 . 380 - 373الع ض  : 



 

(803)  ايــــــــــةرالد 

 

وأرضت بالب ية   وأحالتها إىل ما هض أشبه باوساال احلسابية   

واوعادرت الرياوية   التي ر هتف  مع طبيعة الب ية العربية القاامة يف 

  ور األسا  عىل التذوق واإلحسا  أكثر مل القضاعد والتقسي ت 

 سي  إذا مل يكل مل وراء هذه التقسي ت ثمر  جتتن    وفااد  هرجت  . 

 أةسا  ارستعار  باعتبار او ا  : -3 

هنقس  ارستعار  باعتبار او ا  إىل ث ثة أةسا  : مرشحة   وهي ما  

  و جمرد    وهي ما ةربه  -أي اوتبه به  -ةربه ب  ي ا  اوستعار منه 

  ومو قة   وهي التي مل هقَت، بيشء  -أي اوتبه -اوستعار له ب  ي ا  

ي ا  أحد الورفني   أو اةَتبه بم ا  ل مستعار منه وم ا  ل مستعار 

له   وةد أشار اوؤلف إىل هذا التقسي  واألسا  الذي ُبنِيل ع يه فقال : 

 ث  إ، ارستعار  ةد يذكر معها ما هض مل خضاص اوتبه به   فتكض، "

مرشحة   وةد يذكر معها ما هض خاص باوتبه فتكض، جمرد    فإ، مل 

هقَت، بيشء مل م ا ت هذا ور ذاك   أو اةَتبه بم ا ت كلم منه  

 .  (1)"كابه استعار  مو قة 

ومّثل ل مرشحة بقضل القاال : بوقه لسا، احلال بكذا   ففيه  

اال : بوقه احلال استعار  مكنية مرشحة   ومّثل ل مجرد  بقضل الق

الظاهر    ففيه استعار  مكنية جمرد    ومّثل ل مو قة التي مل هقَت، 

بم ا  أحد الورفني بقضل القاال : رحظتك عيض، العناية   ففيه 

                                                           

 . 100أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  (1)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (804)

استعار  مكنية مو قة   ومّثل ل مو قة التي اةَتبه بم ا  ل مستعار 

 منه وم ا  ل مستعار له بقضل  هري بل أيب ُس وم  : 

ٍد شاكي السِّ ِح   ْ  ِ  (1)للدل  ألسل و ُهقل ظوفاُرُه ملل
ْذٍف للُه لِبلٌد أل   (2)ُمقل

استعار  هرصحيية مو قة   حيث شبه التاعر  "أسد  "ففي لفظ 

اومدوح وهض الرجل التجا، باألسد   ث  حذف اوتبه   ورصح ب فظ 

ر  هنا اوتبه به عىل سبيل ارستعار  الترصحيية   وةد ةربه ارستعا

شاكي الس ح  "بةوصاف بع ها ي ا  اوستعار له   وذلك ةضله : 

و  "  وبع ها ي ا  اوستعار منه   وذلك ةضله :  "ُمقلْذف  ظوفاُره ملل
له لِبلٌد أل

ْ ِ    فاجتمع يف هذه ارستعار  هرشي  وجتريد ؛ ولذا فهي استعار   ُهقل

 .  (3)مو قة

 رفني :أةسا  ارستعار  باعتبار الو -4

اوستعار منه  هنقس  ارستعار  باعتبار إمكابية اجت ، طرفيها  

يف يشء واحد لعد  هنافيه    وعد  إمكابية اجت عه   واوستعار له 

                                                           

شاكي الس ح : هاّمه وكام ه   ويقال : رجل شاكي الس ح : ذو شضكة وحدم  (1)

يف س حه . لسا، العرب   القامض  اوحيط / ل فريو ،بذادي / دار الفكذر / 

   / ماد    شكض .1999 -هذ  1420بريوت / لبنا، / 

/ مذل بحذر الوضيذل / رشح وَتقيذ  : نذُدو  69ديضا،  هري بل أيب ُس وم  :  (2)

 -هذذذ  1426طذذّ   / دار اوعرفذذة / بذذريوت / لبنذذا، / الوبعذذة الثابيذذة / 

 . 100    أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 2005

 . 101   100هارخيه : أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، و (3)



 

(805)  ايــــــــــةرالد 

 

لتنافيه  إىل ةسمني : وفاةية   وهي التي يمكل اجت ، طرفيها يف يشء 

طرفيها يف واحد لعد  هنافيه    وعنادية   وهي التي ر يمكل اجت ، 

وارستعار  ةد هكض، وفاةية إذا  "يشء واحد لتنافيه    يقضل اوؤلف : 

أمكل أ، جيتمع كلٌّ مل اوستعار منه واوستعار له يف حمل واحد ... وإذ مل 

 .  (1)"يمكل اجت ، الورفني فهي استعار  عنادية 

يو  "ومّثل وا اجتمع فيه القس ، بقضله هعاىل   ا،ل مل لو كل مل ت ا ألول

يليونلاُه  ةلحو   أي وارًّ فهديناه   فاستعري اويه ل حّي ال اّل   ومها ر  (2)"فل

جيتمعا، ؛ أل، ال  ل ر يقع مل اويه   فهي استعار  عنادية   ث  

  -استعري اإلحياء ل هداية   واإلحياء واهلداية يمكل اجت عه    فاهلل 

 يمضت   فهي استعار  احلي الذي ر -  -هيدي مل يتاء   وهض  -

 .  (3)وفاةية

 أةسا  ارستعار  العنادية : -5 

يتفر، مل ارستعار  العنادية ةس ، مل ارستعار  مها :  

ارستعار  التهكمية   وارستعار  التم يحية   أما التهكمية فهي هقض  

عىل هنزيل الت اد الضاةع بني طرفيها منزلة التناسل لقصد السخرية 

ء   وأما التم يحية فهي هقض  عىل هنزيل الت اد الضاةع بني وارستهزا

                                                           

 . 102   101الساب   :  (1)

 . 122(األبعا  : 2)

 . 102(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 3)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (806)

واو  حة والتظرف   يقضل طرفيها منزلة التناسل بقصد او طفة 

ا ارستعار  التهكمية   والتم يحية   بة،  ": اوؤلف ومل العنادية أي  

ا ل ك     فيعترب الت اد بني  يستعار اليشء ل ده هتك   أو َتسين ا ومت يح 

ا ا  .  (1)"لورفني كةبه مناسبة بينه  وارهباط هتك   أو مت يح 

ومّثل ل ستعار  التهكمية ب  ورد يف القر،، الكري  مل استعار   

 "التبتري لإلبذار هتك   وا فيها مل سخرية واستهزاء يف ةضله هعاىل : 

لِيٍ   اٍب أل ذل ُه و بِعل و بلرشِّ قضل القاال عل   ومّثل ل ستعار  التم يحية ب (2)"فل

ا : إبه بصري . ا يف القضل ومت يح    (3) األعم  هةدب 

 االستعارة التمثيلّية
هنقس  ارستعار  باعتبار اإلفراد والَتكيل إىل ةسمني : مفرد     

ومركبة   وارستعار  التي سب  احلديث عنها مل حيث هعريفها 

ي يتحدث وأةسامها هي ارستعار  اوفرد    وارستعار  األخر  الت

 عنها اوؤلف هنا هي ارستعار  اوركبة   واوس   بارستعار  التمثي ية .

هي اوركل اوستعمل يف  "وعرف اوؤلف ارستعار  التمثي ية بةهنا : 

 .  (4)"يري معناه األصْل لع ةة التتابه بني اوعنيني 

                                                           

 (الساب  بفسه .1)

 . 34(التضبة : 2)

 . 103(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 3)

 (الساب  بفسه .4)



 

(807)  ايــــــــــةرالد 

 

ا     واشَتط يف هذا اوجا  اوركل لكي يكض، استعار  متثي ية رشط 

وهض ر يكض، كذلك إر إذا كا،  وهض وأ، يكض، وجه التبه مركب ا 

ا  ور يكض، متثي   إر إذا كا، وجه  "فقال :  -طرفا التتبيه مركبني أي  

التبه هيئة جمتمعة مل أشياء عد    وبخ ف ذلك ر يكض، استعار  

ا يري مكض، هل (1)"متثي ية  ا   أو متعدد  يئة   فإ، كا، وجه التبه مفرد 

ا  وإ، كا، وجهه هيئة جمتمعة  -واحد    أو كا، أحد طريف التتبيه مفرد 

ر يكض، اوجا  اوبني ع يه استعار  متثي ية   بلْد عىل ذلك الرشط عْل  -

ك اآلمل  "صقر يف كتاب  ل   ودّل ع يه ك   اخلويل القزويني  (2)"رشل

 .  (3)"الت خيد يف ع ض  الب ية  "يف كتاب 

التيخ / عْل صقر ف   أعثر ع يه   وهنا هكض، العهد   أما كتاب

عىل اوؤلف الذي ذكر ذلك عنه   وأما اخلويل القزويني فك مه يف 

كتابه هذا يدل فع   عىل ذلك الرشط   حيث يقضل يف هعريف اوجا  

وأما اوركل فهض ال فظ  "وهض اوسم  بارستعار  التمثي ية :  اوركل 

 .  (4)"هل بمعناه األصْل هتبيهل التمثيل ل مبالغة اوستعمل في  ُشبِّ 

                                                           

 (الساب  بفسه .1)

ك اآلمل لصيد شضارد اوسذاال  "كتاب َته عنضا، طبع هذا ال (2) ل بموبعذة  "رشل

   .1908 -هذ  1326النيل / 

 . 103(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 3)

 . 322(الت خيد يف ع ض  الب ية : 4)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (808)

هتري إىل أ، طريف  "ُشبِّهل بمعناه األصْل هتبيهل التمثيل  "فجم ة  

ارستعار  التمثي ية ربد أ، يكضبا صضرهني مركبتني ك  هض احلال يف 

التتبيه التمثيْل   وبناء عىل هركيل الورفني يتحق  هركيل الضجه   

بتكل أوو  وأظهر يف كتابه  ه اخلويل القزوينيوهذا ما أووح

وأما اوجا  اوركل فهض ال فظ اوستعمل في  ُشبِّهل  "  حيث يقضل : اآلخر

بمعناه األصْل هتبيهل التمثيل ل مبالغة يف التتبيه   أي هتبيه إحد  

ْبهة يف  صضرهني منتزعتني مل أمريل أو أمضر باألخر    ث  هدخل الذُمتل

هبا مبالغة يف التتبيه   فتذكر ب فظها مل يري هغيري بضجه مل  جنس اوتبه

 .  (1)"الضجضه 

أي هتبيه إحد  صضرهني منتزعتني  "فقضله يف اجلم ة التفسريية :  

بد رصي  يدل عىل ذلك الرشط درلة  "مل أمريل أو أمضر باألخر  

 أوو  وأظهر . 

ا وأووحه وأكده   بل وبنّي   حكمه السيد وممل ةال هبذا الرشط أي  

تفه اوؤلف إىل ك مه حيث الرشيف اجلرجا    وكنه أود لض ال

وةد هبني مما ةررباه أ، الصضاب هض أ، طريف التتبيه التمثيْل  "يقضل:

مركبا، معن  ولفظ ا   وأ، هركيل الورفني يف ارستعار  التمثي ية 

ا   ومل هضه  خ ف ذلك فقد عدل عل سضاء الوري    .  (2)"واجل ةوع 

                                                           

/  4وينظذذذر : رشوح الت خذذذيد :    457/  2(اإلي ذذاح يف ع ذذذض  الب يذذة : 1)

141  142 . 

/ َتقي  : د / رشيد أعريض / دار الكتل الع مية  382شية عىل اووضل : (احلا2)

   .2007 -هذ  1428/ بريوت / لبنا، / الوبعة األوىل / 



 

(809)  ايــــــــــةرالد 

 

وةد ذكر اوؤلف أ، ك   السكاكي يبدو كةبه ر خيرج ما كا،  

  ولكني أر  أ، ما ذكره  (1)طرفاه يري مركبني مل ارستعار  التمثي ية

اوؤلف عل السكاكي أمر جياببه الصضاب ؛ أل، السكاكي جعل 

ارستعار  التمثي ية مبنية عىل التتبيه التمثيْل   واشَتط يف التتبيه 

 "أ، يكض، طرفاه مركبني   يقضل يف هعريف التتبيه التمثيْل : التمثيْل 

ا مل  ا يري حقيقي   وكا، منتزع  واع   أ، التتبيه مت  كا، وجهه وصف 

  ث  ةال يف هناية حديثه عل التتبيه  (2)"عد  أمضر ُخْد باس  التمثيل 

ث  إ، التتبيه التمثيْل مت  فتا استع له عىل سبيل  "التمثيْل : 

ثل   ارس يل مل   ومفهض  اوثل هنا هض ارستعار   (3)"تعار  ر يري   ُسمِّ

 التمثي ية . 

هذا باإلوافة إىل أ، السكاكي ذكر أ، طريف ارستعار  التمثي ية 

 "مركبا،   ومّثل هلا ب  طرفاه مركبني   يقضل : 

ومل األمث ة استعار  وصف إحد  صضرهني منتزعتني مل أمضر 

ا استفتي يف مسةلة   فيهّ  هار  بإط ق  لضصف األخر  مثل أ، جتد إبساب 

ال سا، ؛ ليجيل   ور هيّ  أخر    فتةخذ صضر  هردده هذا   فتتبهها 

بصضر  هردد إبسا، ةا  ليذهل يف أمر   فتار  يريد الذهاب فيقد  رج    

                                                           

 . 103(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

 . 346(مفتاح الع ض  : 2)

 . 349(الساب  : 3)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (810)

وهار  ر يريد فيؤخر أخر    ث  هدخل صضر  اوتبه يف جنس صضر  

وو  ا ل مبالغة يف التتبيه   فتكسضها وصف اوتبه به مل يري اوتبه به رل م 

هغيري فيه بضجه مل الضجضه عىل سبيل ارستعار  ةاا   : أراك أهيا اوفتي 

ه التمثيل عىل سبيل هقّد  رج   وهؤخر أخر    وهذا بسمي

 .  (1)"ارستعار 

يثه وأما ما حكاه اوؤلف عل سعد الديل التفتا ا  يف ةضله أثناء حد 

الثا  : أبا ر بس   أ، التمثيل  "عل خ فات السكاكي يف البيا، : 

يست ز  الَتكيل   بل هض استعار  مبنية عىل التتبيه التمثيْل   والتتبيه 

دل  "ةد يكض، طرفاه مفرديل ك  يف ةضله هعاىل :  ةل تلضو ثلِل اْلِذي اسو مل ثلُ ُه و كل مل

ا  ار  الرشيف اجلرجا  ويريه بة، هذه اآلية   فقد رد ع يه السيد  (3) (2)"بل

الكريمة مل يعرب فيها عل طري  التتبيه بمفرديل   وإب  طرفا التتبيه فيها 

مركبا،   وذلك أ، اوتبه فيها هض ةصة اونافقني اوخصضصة اوفص ة في  

هقد  عىل هذه اآلية   واوتبه به هض ةصة اوستضةد اوخصضصة اوفص ة 

  هذا باإلوافة إىل أ،  (4)فه  يشء مل هاهني مل لفظ مفردفي  بعد   ور ي

                                                           

 . 376(الساب  : 1)

 . 17(البقر  : 2)

  أمذايل عذْل عبذد  192   191/  4  وينظر : خمترصذ السذعد :  616ضل : (اوو3)

 . 103الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 

 . 192   191/  4  مضاهل الفتاح :  381(احلاشية عىل اووضل : 4)



 

(811)  ايــــــــــةرالد 

 

التمثيل يست ز  الَتكيل   ور ينفك عنه   وأ، مناط الَتكيل يف 

الورفني والضجه هض اعتبار أشياء ليسه بةجزاء   لكنها ُوْمهو 

 .  (1)وه صقه

ا أ، أصل بناء   ويقضل التيخ / حممد الواهر ابل عاشضر مؤّكد 

 "تمثي ية هض التتبيه اوركل الورفني   وأهنا فر، عنه : ارستعار  ال

 . (2)"وارستعار  التمثي ية هتفر، عل التتبيه اوركل 

وأه  اوؤلف ل ستعار  التمثي ية بمجمضعة مل األمث ة   وأجر  

ا وهع ي   وهدريب ا   ومل ذلك ةضله :  فقضلك  "ارستعار  يف بع ها هوبيق 

 "يعرف الرأي فيه   ور يدرك طري  الصضاب :  ل رجل يَتدد يف أمر ر

مل ارستعار  التمثي ية   ُشبِّهل فيها  "إ  أراك هقد  رج   وهؤخر أخر  

هيئة الرجل يف هردده بني الفعل والَتك هبيئة الرجل يقد  خوض  ويتةخر 

خوض    أو يقد  رج ه ويؤخرها   فهض ثابه يف مكابه   ر يتقد  ور 

التبه بينه  هض اإلةدا  مع اإلحجا  مل يرب اعت د عىل يتةخر   ووجه 

 .  (3)"أحدمها   ور هرجي  ألهي  

 

                                                           

 4  حاشية الدسضةي عىل خمترص السذعد :  192   191/  4مضاهل الفتاح :  (1)

 /192 . 

 . 40 مضجز الب ية : (2)

 . 104(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 3)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (812)

هض  "ومل األمث ة التي ذكرها دو، إجراء ارستعار  فيها ةضهل  :  

  وذلك يقال ول يعمل عم     ور يثبه مل عم ه  (1)"يرة  عىل اواء 

يريد  "ذلك ةضهل  : يشء   وول ر حيصل مل سعيه عىل طاال   وك

يوسة األسد  ا ر ِةبللل له به    (2)"الصيد يف ِعرِّ   وذلك يقال ول حياول أمر 

 أو ول يو ل شيئ ا يف يري مضوعه . 

ذذثلذذذذذل :  "ث  بضه اوؤلف إىل فااد  هتري إىل أصل اوثل   وهي أ،  الذمل

ا    ةيل هلا : ارستعار  التمثي ية إذا شاعه   وهعضرف استع هلا كثري 

ثلل    وساق لذلك جممضعة مل األمث ة   وبنّي أص ها الذي  (3)"مل

 . (4)استعريت منه

ثل   إذا شاعه    ولعل اوؤلف التفه يف هسمية ارستعار  التمثي ية مل

ا إىل ةضل السكاكي :  إ، التتبيه التمثيْل  "وهعضرف استع هلا كثري 

ثل   مت  فتا استع له عىل سبيل ارستعار  ر يل مل  . (5)" يري   ُسمِّ

 

ا لألمر   منها   ا وهضويح  ر ُيواُ،  "وأورد جممضعة مل األمثال بياب 

ِصرٍي أمٌر  ُه الْرأويل "  و  "لقل ْ فو ه  "  و  "بِبلْقةل خل فل بو ِصرٌي أل ،ل ةل دل ٍر ما جل أللمو

                                                           

 . 105(الساب  : 1)

 (الساب  بفسه .2)

 (الساب  بفسه .3)

 . 107 - 105(الساب  : 4)

 . 349(مفتاح الع ض  : 5)



 

(813)  ايــــــــــةرالد 

 

رو  "  و  " مو ا كا،   وذكر أ، أص ها ك ها مستعار مم "بِيلِدي ر بِيلِد عل

ِذيمة األلبورش الذي م ك ما عىل شاطئ الفرات والْزّباء م كة  بني جل

 .  (1)اجلزير 

ث  أشار يف هناية حديثه عل ارستعار  إىل أبه مل يستقد يف هذه 

الدراسة كل أةسا  ارستعار    وأبه مل يتناول فيها طريقة عبد القاهر يف 

بقيه ل ستعار   ":  الك   عىل ارستعار    وبنّي سبل ذلك فقال

أةسا  يري ما ذكربا   هركناها وا عرفه يف باب التتبيه   وكذلك بقي 

القضل يف طريقة عبد القاهر يف الك   عىل ارستعار    وهقسيمها   وما 

خالفه القض  فيه   وهرجي  إحد  الوريقتني عىل صاحبتها   كل ذلك 

 . (2)"اهلل هرجع األمضر  يمنعنا مل اخلضض فيه ما ذكربا ثلْمهل   وإىل

يتري بذلك إىل أبه ر ي تفه إىل األةسا    ور يذكرها إر عىل سبيل  

رضب اوثل دو، ةصد إىل استقصااها واستيعاهبا ؛ لكي هتبنّي الفااد  

التي هضخاها الب ييض، يف هقسي هت    ولكي يع   القارئ أ، التقسي  ر 

  وإب  يقصد إليه حيث هضجد فيه يقصد إليه مل أجل التقسي  يف ذاهه 

الفااد    وهكمل فيه اجلدو    ويدعض له الغرض   ك  يتري إىل ما ذكره 

ا مل أ، البحث طضيل وعريض   حيتاج إىل برهة كافية مل  ةبل ذلك أي  

ا لقرب مضعد سفره إىل  الزمل   ومل يب  له مل الضةه ما يسع ذلك بظر 

 .  (3)إبج َتا

                                                           

 . 105(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

 . 107   106الساب  :  (2)

 . 41البحث صذ    82الساب  :  (3)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (814)

 الكنايةالباب السـابع : 
لقد استفت  اوؤلف حديثه عل الكناية ب  بق ه عل  هعريف الكناية : 

الكناية هي هرك الترصي  بذكر  "السكاكي يف هعريفها   حيث ةال : 

اليشء إىل ذكر ما ي زمه ؛ لينتقل مل اوذكضر إىل اوَتوك   ك  هقضل : 

طضل القامة   ف ، طضيل النِّجاد ؛ لينتقل منه إىل ما هض م زومه   وهض 

وك  هقضل : ف بة بؤو  ال ح  ؛ لينقل منه إىل ما ي زمه   وهض كضهنا 

 .  (1)"خمدومة   يري حمتاجة إىل السعي بنفسها يف إص ح اوه ت 

ولض اختار اوؤلف هعريف اخلويل القزويني لكا، أف ل ؛ وا فيه مل 

جضا  إراد  اوعن  اإلجيا  مع  ياد  الفااد    وهي أ، الكناية ر متنع مل 

الكناية لفظ أريد به ر   معناه   مع جضا   "األصْل   يقضل اخلويل : 

إراد  معناه حينئذ   كقضلك : ف ، طضيل النِّجاد   أي طضيل القامة   

ْفهة خمدومة ... ور يمتنع مل أ، يراد مع  وف بة بؤو  ال ح    أي ُمرل

 .  (2)"يري هةول ذلك طضل النِّجاد   والنض  يف ال ح  مل 

لعل اوؤلف التفه إىل ةضل اخلويل يف  الفرق بني اوجا  والكناية :

يف بيا، الفرق بني هذيل  "مع جضا  إراد  معناه حينئذ  "هعريف الكناية 

ا مل اوجا  مع أ، فيها إراد   الفنني البيابيني   فذكر أ، الكناية ر هعد بضع 

                                                           

   108  أمايل عْل عبد الذرا ق يف ع ذ  البيذا، وهارخيذه :  402(مفتاح الع ض  : 1)

109 . 

 . 475/  2(اإلي اح يف ع ض  الب ية : 2)



 

(815)  ايــــــــــةرالد 

 

ضل يف يري حقيقته ؛ أل، اوجا  ر ما مل يضوع له ال فظ   واستع ل الق

يمكل فيه أ، يقصد اوعن  الضوعي ل فظ   حيث يتَتط فيه وجضد 

ةرينة مابعة مل إراد  اوعن  األصْل   أي الضوعي ؛ ولذا ف  يمكل أ، 

يف ةضل القاال : سال اويزاب    "اويزاب  "يراد اوعن  الضوعي لك مة 

اد به اواء ؛ أل، السي ، يكض، له ر وإب  يتعني ن ه عىل اوجا    فري

فإهنا  وإ، أريد بال فظ فيها يري ما ووع له  ل ميزاب   أما الكناية 

 -وهض اوقصضد األصْل باإلفاد   جيض  فيها باإلوافة إىل اوعن  الكنااي 

ا ل معن  اوراد ؛ ولذلك جيض  يف  إراد  اوعن  األصْل ل فظ ؛ ليكض، هابع 

ف ، طضيل النِّجاد   وف بة بؤو  ال ح    باإلوافة إىل  ةضل القاال :

اوعن  الكنااي إراد  اوعن  األصْل   فتفيد الكناية األوىل أ، سيف هذا 

ا أبه طضيل القامة   وهفيد الكناية الثابية أ،  الرجل طضيل   ك  هفيد أي  

فْ  هة   وهلا هذه اورأ  هنا  وةه ال ح    ك  هفيد كذلك أهنا خمدومة وُمرل

 .  (1)مل يقض  بخدمتها   ويكفيها شئضهنا

لقد فّرق اوؤلف بني اوجا  والكناية باعتبار القرينة   هذذذذذنذذبذيه :

حيث إهنا يف اوجا  متنع مل إراد  اوعن  األصْل ل فظ   لكنها يف الكناية 

ر متنع مل إراد  اوعن  األصْل   لكل كا، ينبغي عىل اوؤلف أ، ي يف 

ا يف ةرينة الكناية   فيذكر أهنا ر متنع مل إراد  اوعن  األصْل ل فظ إر  ةيد 

إذا عرض عارض خارجي يمنع إرادهه   فيكض، اونع مل العارض ر مل 

                                                           

 . 110   109(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (816)

ٌء  "القرينة   ك  يف ةضله هعاىل :  و ِمثو ِِه يشل   ففي هذه اآلية  (1)"لليوسل كل

   يل اوثل عّمل ي ث ه ؛ أل، بف الكريمة كناية عل بفي اوثل هلل 

مل باب أوىل   ور  -  -ويكض، عىل أخد أوصافه   بفٌي ل مثل عنه 

خيف  أبه يمتنع هنا إراد  اوعن  األصْل   وهض بفي او ث ة عْمل هض مماثل 

  وهض حمال    له   وعىل أخّد أوصافه رةت ااها وجضد اوثل هلل 

والتبيه ع ّضا كبريا   كذلك ةد يمنع عل اوثل والنظري  -  -هعاىل اهلل 

مل إراد  اوعن  األصْل لزو  الكذب يف مثل ةضل القاال : ف ، مهزول 

 .  (2)الفصيل   كناية عل الكر  إذا مل يكل له فصيل

هنقس  الكناية باعتبار اوكني عنه إىل ث ثة أةسا  :  أةسا  الكناية : 

كناية عل بسبة .  -3كناية عل صفة .  -2كناية عل مضصضف .  -1

ا هبا الدرلة عىل صفة معينة ...  "يقضل اوؤلف :  والكناية ةد هقع مراد 

ا هبا إفاد  ذات   والدرلة عىل مضصضف ... وةد  وةد هكض، الكناية مراد 

 . (3)"يراد هبا الدرلة عىل ثبضت أمر ألمر   واختصاص صفة بمضصضف 

                                                           

 . 11(التضر  : 1)

با، / َتقيذ  : د / مهذدي أسذعد / حممد عذْل الصذ 53   52(الرسالة البيابية : 2)

 -هذذ  2005عرار / دار الكتل الع مية / بريوت / لبنا، / الوبعة األوىل / 

/   211   210    اإلفصاح ع  ه منه اإلي اح مل مباحث البيذا، : 1426

   .1973أند حممد احلجار / 

 . 112 - 110(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 3)



 

(817)  ايــــــــــةرالد 

 

جممضعة مل األمث ة لكل واكتف  اوؤلف بذكر هذه األةسا    ورسد  

ةس    وبيا، الكناية يف هذه األمث ة   وفاهه أ، يبنّي وابط كل ةس  ؛ 

ليكض، القارئ عىل بّينة أكثر وأوو    ولكل لع ه اعتمد عىل ذكاء 

القارئ يف فه  وابط كل ةس  مل خ ل األمث ة التي أوردها له   وبيابه 

 ل كناية فيها .

  ف ابوها أ،  ا هبا الدرلة عىل صفة معينةفةما الكناية التي هقع مراد  

يرصح باوضصضف والنسبة إليه   ور يرصح بالصفة اوو ضب بسبتها 

 .  (1)وإثباهتا   ولكل يذكر مكاهنا صفة هست زمها

ومل األمث ة التي ذكرها هلذا القس  ةضهل  : ف ، عريض القفا   أو 

  وةضهل  : ف ، جبا، عريض الضساد   وذلك كناية عل الغباء والبل له 

الك ل   كناية عل الكر  ؛ أل، جبل الك ل ر يكض، إر مل هةديل 

جل   صاحبه له   وختضيفه مل أ، ينب  ال يفا،   وكذلك ةضل  ياد األلعو

 يصف ك ب ا : 

جل ُ  ُهضل ألعو ُمُه ِملو ُحبِِّه ول بِ   ُيكل ِّ ل الْ يوفل ُمقو   (2)هلراُه إذا ما ألبورصل

                                                           

  اونهذاج الضاوذ  ل ب يذة :  251/  4ية الدسضةي عىل خمترص السعد : حاش (1)

/ حامد عذض  / اوكتبذة األ هريذة ل ذَتاث / بذدو، هذاريخ   ع ذ   331/  3

 . 257البيا، يف الدراسات الب يية : 

ذ  "/ مذل بحذر الوضيذل / ب فذظ  113شعر  ياد األعج  :  (2) ل كذاُد إذا مذا ألبورصل يل

ُبهُ  ذبِ    "بدر  مل  " الْ يوفل كل و ل الْ ذيوفل ُمقو / مجذع وَتقيذ   "هلراُه إذا ما ألبورصل



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (818)

ل ةد ألف ال يضف   وأبس هب  حت  كاد ينو    فكض، الك 

ط حبه الناج  عل كثر  متاهدهه هل    كناية عل  رو ويرحل هب  مل فل

 كر  صاحل هذا الك ل .

ا هبا إفاد  ذات والدرلة عىل مضصضف    وأما الكناية التي هقع مراد 

ف ابوها أ، يرصح بالصفة وبالنسبة   ور يرصح باوضصضف اوو ضب 

 . (1)ليه   ولكل يذكر مكابه صفة أو صفات ختتد به   وهدل ع يهالنسبة إ

ومما مّثل به لذلك ةضهل  : حّي مستضي القامة   عريض األظفار   

بادي البرش    فهذه الصفات ك ها كناية عل مضصضف   وهض اإلبسا،   

ا بالعرب اوس مني  يوِدّي مفتخر  بل ِرب الزج ِدي كل عو وكذلك ةضل عمرو بل مل

 ركة القادسية : يف مع

يلضل خِموذل ِ   غا،ِ  (2)الّ اِربنِيل بُِكلِّ ألبو لاِمعل األلوو   (3)الّواِعننِيل جمل

                                                                                                                                          

هذ  1403ودراسة : د / يضسف حسني بكار / دار اوسري  / الوبعة األوىل / 

 . 111    أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1983 -

لدراسذذات الب ييذذة :   ع ذذ  البيذذا، يف ا 333/  3اونهذذاج الضاوذذ  ل ب يذذة :  (1)

/ د / بسيض  عبد الفتاح فّيضد / مؤسسة اوختار /  246  ع   البيا، :  266

القاهر    دار اوعامل الثقافية / األحساء / اوم كة العربية السذعضدية / الوبعذة 

   .1998 -هذ  1418الثابية / 

ذذِذ ل ا (2) ذذذل  : القذذاطع   والتخذذذي  : التقويذذع   يقذذال : خل ليشذذُء : ابقوذذع   اوِخو

ذذل  : السذيف القذاطع . لسذا،  ذُعها   واوِخو ا : ابقوذع ِشسو م  ذل ُل خل ه النْعو ِذمل وخل

 العرب / ماد  : خذ  .  

يوذِدّي :  (3) بل ِرب الزج ِدي كل عو / مذل بحذر الكامذل / َتقيذ  :  174شعر عمرو بل مل

بيذة / موا، الورابيش / موبضعات جممع ال غة العربية بدمتذ  / الوبعذة الثا

 . 111  أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  1985 -هذ  1405



 

(819)  ايــــــــــةرالد 

 

 كناية عل مضصضف   وهض الق ضب .  "جمامع األوغا،  "فقضله : 

وأما الكناية التي يراد هبا الدرلة عىل ثبضت أمر ألمر   واختصاص 

بوها أ، برصح   ف ا صفة بمضصضف   أي الكناية عل النسبة

باوضصضف والصفة   ور يرصح بالنسبة بينه    ولكل يذكر مكاهنا بسبة 

 .  (1)أخر  هست زمها

ا :   ومما مّثل به لذلك ةضل أيب بضا  مادح 

يوُث يلِصريُ   ُه وللكِلو يلِصرُي اجُلضُد حل ذْل ُدوبل ُه ُجذذضٌد ور حل   (2)فل  جا ل

أراد أ،  "يه   وبيا، الكناية فيه : يقضل اوؤلف يف هع يقه عىل هذا الب

يبني أبه جضاد   فعمد يف إثبات اجلضد له إىل طري  الكناية   فنف  أ، 

ا عنه   ث  ذكر أبه  ا بينه وبني يريه   وأ، يضجد بعيد  يكض، اجلضد مض ع 

 . (3)"م    جلهته التي يصري إليها   منتقل معه مه  ابتقل 

ج :وكذلك ةضل  ياد األعج  يف مدح  ل رشو  عبد اهلل بل احلل

ِج   ل رشو ِل احلل ىلل ابو بلهو عل إْ، الْس حةل والذُمُروءل ل والنْدل  يف ُةْبٍة رُضِ
(4)  

                                                           

  ع ذذ  البيذذا، يف الدراسذذات الب ييذذة :  334/  3(اونهذذاج الضاوذذ  ل ب يذذة : 1)

 . 250  ع   البيا، :  268

/ مذل بحذر الوضيذل / دار صذادر / بذريوت / بذدو،  328(ديضا، أيب بضا  : 2)

 . 112بد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : هاريخ   أمايل عْل ع

 . 112(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 3)

/ مل بحر الكامذل   أمذايل عذْل عبذد الذرا ق يف ع ذ   49(شعر  ياد األعج  : 4)

 . 112البيا، وهارخيه : 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (820)

ج    ل رشو أراد  ياد أ، يثبه هذه الصفات وه ك اوعا  خ ر  ربل احلل

فَتك أ، يرصح بذلك فيقضل : إ، الس حة واوروء  والند  وجمضعة يف 

ج  ل رشو   أو مقصضر  ع يه   وعدل إىل الكناية   فجعل كضهنا يف ابل احلل

 القبة اورضوبة ع يه   واخلاصة به   عبار  عل كضهنا فيه . 

 ضــــالتعري
وإذا كا، اوضصضف يف  "لقد بنّي اوؤلف مفهض  التعريض فقال :  

الكناية يري مذكضر   سضاء كابه مل النض، الذي ةصد فيه إفاد  صفة   

ألول   أو بسبة   وهض القس  األخري   فالكناية هسم  وهض القس  ا

ا   ك  هقضل يف بفي اإلس   عل رجل سّيئ األخ ق :  اُوسو ُِ   "هعري  

ِدِه  لو سل ِ ل الذُمسو ُِمض،ل ِملو لِسابِِه ويل   فقد بفيه اإلس   عل  (1)"مل

 .  (2)"مضصضف مل يذكر يف ك مك 

ض رضب مل الكناية   وبض، مل ويفه  مل ك   اوؤلف أ، التعري

أبضاعها   واحل  أ، التعريض فلٌّ مستقل عنها   يقضل التيخ / حممد 

التعريض هض ال فظ  "عْل الصبا، يف هعريف التعريض وبيا، مفهضمه : 

اوستعمل يف اوضوض، له مع اإلشار  إىل يريه مل السياق   فه  

                                                           

/ أنذد بذل حنبذل  6515/ رةذ  :  66/  11(مسند اإلمذا  أنذد بذل حنبذل : 1)

هذذ  1421يبا  / َتقي  : شعيل األربؤوط   و،خريل / الوبعة األوىل / الت

- 2001.   

 . 113(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 2)



 

(821)  ايــــــــــةرالد 

 

علْرض به مل السياق   مقصضدا،   لكل اوضوض، له مل بفس ال فظ   واوُ 

 . (1)"فافَتق عل الكناية 

فالكناية مستفاد  مل األلفاظ   وحاص ة هبا   بيد أ، التعريض  

مستفاد مل السياق واوقا    وحاصل مل اوضةف وةراال األحضال 

ا ر استع ر  ؛ ولذا فهض أكثر خفاء مل  اوصاحبة ل مركبات إشار  وسياة 

   (2)ع ه أدّل عىل ذكاء اوتك     وحسل هرصفهالكناية   األمر الذي جي

هذا باإلوافة إىل أ، اوعن  اآلخر يف الكناية يرهبط باوعن  الظاهر دو، 

ارهباط بمضةف حمدد أو سياق خاص   بين  اوعن  اوراد يف التعريض 

عارض   ف  يستفاد ور يعرف إر بمعرفة اوضةف اخلاص الذي ةيل فيه 

 . (3)الك  

ا ل مجا  ةضل ومم  ا يؤكد مباينة التعريض ل كناية   وكذلك أي  

إ، الكناية بالنسبة إىل اوكنّي عنه ر هكض،  "التيخ / حممد عْل الصبا، : 

ِملل ال فظ فيه   وةد  ُتعو ْرُض ةد اسو ا   وإر لز  أ، يكض، اُوعل ا ةوع  هعري  

إ،  "دي :   وةضل الدكتضر / حممد عبد الرنل الكر (4)"ظهر بو به 

                                                           

 . 82   81(الرسالة البيابية : 1)

 . 278 - 275ع   البيا، يف الدراسات الب يية :  (2)

د / شذفيع السذيد / دار يريذل /  / 223التعبري البيا  رؤية ب ييذة بقديذة :  (3)

   .2006القاهر  / الوبعة األوىل / 

 . 84   83(الرسالة البيابية : 4)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (822)

التعريض هض اوعن  اودلضل ع يه بالسياق دو، ال فظ   ف يس بني اوعن  

اوراد وال فظ ع ةة متاهبة أو لزو    ف  ُفِه ل بضاسوة السياق والقراال 

 .  (1)"هض التعريض 

ولعل اخل ط بني الكناية والتعريض   وعد  التفري  بينه  هض ما دعا 

وةد هك    "عريض والفرق بينه وبني الكناية : ابل األثري أ، يقضل عل الت

ع  ء البيا، فيه   فضجدهت  ةد خ وضا الكناية بالتعريض   ومل يفرةضا 

ّدوا ك ًّ منه  بحد يفص ه عل صاحبه   بل أوردوا هل   بينه    ور حل

  ث  عرف  (2)"أمث ة مل النظ  والنثر   وأدخ ضا أحدمها يف اآلخر 

ا بي وأما التعريض فهض ال فظ  "نه وبني الكناية بقضله : التعريض مفرة 

الداّل عىل اليشء مل طري  اوفهض    ر بالضوع احلقيقي ور اوجا ي 

ا   فتةيت عىل هذا  ... واع   أ، الكناية هتمل ال فظ اوفرد واوركل مع 

هار    وعىل هذا هار    وأما التعريض فإبه خيتد بال فظ اوركل   ور 

ال فظ اوفرد ألبلّتة   والدليل عىل ذلك أبه ر يفه  اوعن  فيه مل يةيت يف 

جهة احلقيقة ور مل جهة اوجا    وإب  يفه  مل جهة الت ضي  واإلشار   

                                                           

 -هذذذ  1406/ موبعذذة السذذعاد  / الوبعذذة الثالثذذة /  270(بظذذرات يف البيذذا، : 1)

1986.   

/ َتقيذ  : حممذد حميذي الذديل عبذد احلميذد / اوكتبذة  180/  2(اوثل السذاار : 2)

هذذ   وينظذر : األةىصذ القريذل يف ع ذ  البيذا، :  1420بريوت / العرصية / 

 هذ . 1327/ التنضخي / موبعة السعاد  /  72



 

(823)  ايــــــــــةرالد 

 

وذلك ر يستقل به ال فظ اوفرد   ولكنه حيتاج يف الدرلة ع يه إىل ال فظ 

 .  (1)"اوركل 

التعريض ةضل سعد الديل ويؤيد ما ذهل إليه ابل األثري يف مفهض  

والتعريض هض ال فظ الدال عىل معن  ر مل  "التفتا ا  يف هعريفه له : 

جهة الضوع احلقيقي أو اوجا ي   بل مل جهة الت ضي  واإلشار    

 .  (2)"فيختد بال فظ اوركل 

وير  التيخ / عبد اوتعال الصعيدي أ، التعريض ةد جيتمع مع  

لكناية   ولكل يفرق بينه وبينها أ، درلة الث ثة احلقيقة أو اوجا  أو ا

لفظية   أما درلة التعريض فهي يري لفظية   حيث إبه إمالة الك   إىل 

ض يدل عىل اوقصضد ؛ ولذا فدرلة التعريض سياةية يري لفظية    (3)ُعرو

ور يمكل وصفها بةهنا حقيقة   أو جما    أو كناية ؛ أل، ما يضصف 

 .  (4)رت ال فظيةبذلك هض الدر

                                                           

 . 186/  2(اوثل الساار : 1)

 . 637اووضل :  (2)

/ مكتبذذة اوعذذارف / الريذذاض / الوبعذذة السذذابعة  551/  3(بغيذذة اإلي ذذاح : 3)

   .2005 -هذ  1426عرش  / 

/ د / إبراهي  اخلضيل / دار البصذاار /  42   41، الكري  : (التعريض يف القر،4)

   .2004 -هذ  1425القاهر  / الوبعة األوىل / 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (824)

وبناء عىل ما سب  يت   ويتةكد لنا أ، التعريض فل بيا  مستقل    

ا مل الكناية ك  فه  مل ك   اوؤلف ؛ أل، درلته ر هستفاد  وليس رضب 

ك   مل ال فظ   وإب  هستفاد مل اوقا  والسياق وةراال األحضال   فهض 

 .  (1)"حلاصل عند ال فظ ر به اوعن  ا ":  -ةال الدكتضر / عْل البدري 

 التلويح ، والرمز ، واإلشارة واإلمياء
وبعد أ، ذكر اوؤلف أةسا  الكناية باعتبار اوكني عنه   ذكر هلا هنا  

ر   ولكل باعتبار ،خر   فذكر بق   عل السكاكي بترصف أهنا  ا ُأخل أةسام 

فااها إىل هنقس  باعتبار ة ة الضسااط وكثرهتا   وباعتبار ووضحها وخ

ا إذا كثرت  "ث ثة أةسا    يقضل :  هذا   والكناية التي ليسه هعري  

الضسااط فيها فهي ه ضي    وإ، كابه ة ي ة   ولكنها خفية   فهي الرمز  

 .  (2)"وإ، ة ه مل يري خفاء فهي اإلي ء واإلشار  

ث  مّثل لكل ةس  مل هذه األةسا  بواافة مل األمث ة مع التع ي  

الكناية يف بع ها   ولكل متثي ه ةد ورد عىل يري هرهيل ذكره هلذه  وبيا،

األةسا    حيث مّثل أور  لإلشار  واإلي ء   ث  ثابي ا ل ت ضي    ث  ثالث ا 

 ل رمز . 

                                                           

 . 275ع   البيا، يف الدراسات الب يية :  (1)

  وينظذر : مفتذاح  114   113(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيذا، وهارخيذه : 2)

 . 411الع ض  : 



 

(825)  ايــــــــــةرالد 

 

وهض القس  الذي ة ه وسااوه مل  -ومما مّثل به لإلشار  واإلي ء  

 ةضل أيب متا  :  -يري خفاء 

ُزرو   ل فل  يل ِعيدِ ألبلنيو ،ل ألبا سل ُزرو ُبكل أل،و يل سو ِريٍ  وحل   (1)،ل ِسضل  كل

أراد أ، يفيد ثبضت الكر  أليب  "ث  ع   عىل هذا اوثال بقضله : 

سعيد   فجاء هبذه الكناية ةريبة التناول   ة ي ة اخلفاء والضسااط   إذ 

ِعيد  "ليس بعد ةضله :  ،ل ألبا سل ُزرو ُبكل أل،و يل سو  .  (2)"إر أبه كري   "وحل

فكن  أبض متا  عل بسبة الكر  أليب سعيد بزيارهتل له   وإبااهل 

  يار  يري الكري    وليس هناك وسااط بني اوكني به واوكني عنه .

 وةضل البحَتي : 

ْضلِ   تلحل و يل ُه يف ،ِل طل وحةل ُثْ  ملل حو ل لوقل  رل
دل أل جو أليوهل الذمل ما رل   (3)ألول

اوجد إىل أيب ط حة بإلقاء اوجد رح ه حيث كن  البحَتي عل بسبة 

فيه    وعد  َتضله عنه    والت    هنا واو  بني اوكني به واوكني 

عنه ؛ إذ ي ز  مل إلقاء اوجد رح ه يف ،ل ط حة ب  َتضل أ، يكض، حم ه 

                                                           

/ مل بحر الضافر   أمذايل عذْل عبذد الذرا ق يف ع ذ   637/  4ديضا، أيب متا  :  (1)

 . 114البيا، وهارخيه : 

 . 114أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  (2)

/ مل بحذر الكامذل   أمذايل عذْل عبذد الذرا ق يف  1749/  3(ديضا، البحَتي : 3)

 . 115ع   البيا، وهارخيه : 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (826)

واوضصضف به ،ل ط حة   فالكناية هنا ظاهر    وليس فيها سض  واسوة 

 واحد  واوحة . 

ةضل  وهض القس  الذي كثرت فيه الضسااط  -به ل ت ضي   ومما مّثل

مة :  رو  إبراهي  بل هل

تُِع الُعضذل   لِ  (2)بالِفصالِ  (1)ر ُأمو ِريبةل األلجل تاُ، إِّر ةل بو   (3)ور أل

دّل بقضله :  "ث  بقل عل السكاكي ةضله يف هع يقه عىل هذا البيه : 

تُِع الُعضذل بالِفصاِل  " ر يبقي هلا فصاهلا   فينتفع هبا مل عىل أبه  "ر ُأمو

جهة استئناسها   وحصضل الفرح الوبيعي هلا يف متاهدهتا إياها   وما 

هستم   مل حركاهتا لدهيا ... ودّل بمعن  أبه ر يبقيها أبه ينحرها   

ودّل بمعن  بحرها عىل أبه يرصفها إىل ةر  ال يفا،   وكذا دّل بقضله : 

ِل  " ِريبةل األلجل  أهنا ر ه بث عنده حية   ودّل بذلك عىل أبه عىل "ةل

  ففي كل شور مل  (4)"ينحرها   ث  دّل بنحرها عىل معن  ُأِويُف 

                                                           

ناةة حديثة النتاج إىل مخسل عرش ل أو بحضها . لسذا، (الُعضذ : مجع عااذ   وهي ال1)

 العرب   القامض  اوحيط : ماد  : عضذ .

(الِفصال : مجع فصذيل   وهذض ولذد الناةذة إذا فصذل عذل أمذه . السذاب  : مذاد  : 2)

 فصل .

مذة :  (3) رو / مذل بحذر اونِّسذح / َتقيذ  : حممذد جبذار  183ديضا، إبراهي  بذل هل

    أمذايل 1969 -هذذ  1389اب يف النجذف األرشف / اوعيبد / موبعة اآلد

 . 115عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 

 . 115  أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  407مفتاح الع ض  :  (4)



 

(827)  ايــــــــــةرالد 

 

شوري البيه كناية عل الكر  واجلضد   وهضصل التاعر إىل اوعن  الذي 

 ةصده بوري  بعيد ووسااط متعدد  وكثري  . 

ا ل ت ضي  ةضهل  يف الكناية عل   "رجل م ياف :  ومما مّثل به أي  

؛ لينتقل مل كثر  الرماد إىل ما ي زمه   وهض كثر   "ف ، كثري الرماد 

وهض كثر  إحراق احلول َته اجلمر   ث  مل ذلك إىل ما ي زمه   

  ث  مل ذلك إىل ر مه   وهض كثر  األكل   ومنه إىل ر مه   وهض القدور

 .  (1)كثر  ال يضف   ومنه إىل ر مه وهض أبه م ياف كري 

 وهض القس  الذي ة ه وسااوه مع خفاء  -ومما مّثل به ل رمز 

ف زو   "ف ، عريض القفا  "ةضهل  يف الكناية عل الب د  والبل له : 

الب د  والب هة لعرض القفا أمر خفّي ر يعرفه كثري مل النا    وعىل 

ا يف الكناية عل الب د  والبل له كذلك ةضهل  : ف ،  " بفس التاك ة أي  

ه    "عريض الضساد  ؛ لينتقل منه إىل عرض القفا   ومنه إىل الب د  والبل ل

 .  (2)فالضاسوة بني اوكني به واوكني عنه يشء واحد   لكنه ر   خفي

وأحلظ هنا يف حديث اوؤلف عل الكناية أبه كعادهه ومنهجه هرك 

مثل هقسي   بعض هقسي ت الكناية ؛ ألهنا ةد هفه  وهستنبط مما ذكر  

الكناية باعتبار حاهلا إىل بعيد    وةريبة   وهذا التقسي  ةد يفه  

ويستنبط مل هقسيمها باعتبار ة ة الضسااط وكثرهتا   وباعتبار ووضحها 

وخفااها إىل ه ضي    ورمز   وإشار  وإي ء   فالكناية البعيد  هي ما كا، 

                                                           

 . 116   115(أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه : 1)

 .     116(الساب  : 2)



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (828)

وكني عنه بضاسوة أو عد  اربتقال فيها مل اوعن  اوكني به إىل اوعن  ا

وسااط   والكناية القريبة هي ما كا، اربتقال فيها مل اوعن  اوكني به 

 إىل اوعن  اوكني عنه ب  واسوة . 

ك  هرك كذلك هقسي  الكناية باعتبار حاهلا إىل حسنة   وةبيحة   

واحلسنة هي ما أدت اوراد منها دو، أ، هتتمل عىل عيل يتينها   

ة هي التي مل هؤد اوراد منها بة، دله عىل يري اوقصضد   أو كابه والقبيح

   (1)درلتها يام ة ر هفه    أو ُبنِيلهو عىل ما يتعر بالْتنيو والفجضر

ولكل هذا التقسي  يرجع فيه إىل الذوق واإلدراك   ومها أمرا، بسبيا، 

خيت فا، مل إبسا، آلخر   ومل عرص لعرص   ومل مرص ورص   

 جعه  يالب ا هض العرف والعاد  .ومر

لكل اوؤلف مل يَتك هذا التقسي  أو يريه مل التقسي ت إر بناء عىل  

ك  ذكر ةبل ذلك يف باب  اونهل الذي رسمه لنفسه واهبعه   وهض أبه 

مل يقس  إر حيث هضجد الفااد  مل التقسي    هذا باإلوافة  - (2)التتبيه

سي ت التي ذكرها ارستقصاء وارستيعاب إىل أبه مل ُيِردو مل التق

واحلرص   وإب  أراد رضب اوثل هع ي   وهدريب ا   وي اف إىل هذا ويريه 

ما اعتذر به اوؤلف عل اإلطالة   وهض ةرب مضعد سفره إىل ب د 

خري اجلزاء   وحسل الق د  ما أحاط  -  -اإلبج يز   فجزاه اهلل 

 بالعن  . 

                                                           

/ د / التحات حممد أبض ستيه / موبعة الَتكي  362 - 360، البيا، : أفنا (1)

   .1996 -هذ  1417/ طنوا / 

 . 82 - 80أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه :  (2)



 

(829)  ايــــــــــةرالد 

 

 ةــــــــاخلامت
ْضفوُه   وبعد هذه اجلضلة اواهعة   وه ك التوضافة التااقة التي طل

فيها مع عل ل  مل أع   جتديد الب ية العربية وهوضيرها   وذلك مل 

 "أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه  "خ ل كتابة الرااع 

الذي يعد بمثابة ح قة وصل بني مايض الب ية اوزدهر وحارضها 

ل ا دهاره وهوضيره   فقد هبني يل اونزلة التي يستح  أ، يتبضأها اوةمض

ذلك الكتاب مل ِعقود درر الب ية العربية التي استواعه أ، هظهر 

 إعجا  القر،، الكري  .

ويف خامتة هذا البحث الذي رست فيه مع هذا الكتاب بالعرض 

ا   ومل أدخ ا   ةد والدراسة واوناةتة والنقد   ومل ،ل يف ذلك جهد  ر وسع 

هبنّي يل بعض النتاال والتضصيات التي أسفر عنها ذلك البحث   ومل 

 أمهها ما يْل : 

إطالة اوؤلف يف الدراسة النظرية التارخيية التي َتدث فيها عل ال غة    -1

وبتة  ع ضمها   وبتة  البيا، وهوضره   حيث استغرق يف ذلك ما 

ث إىل منتصف يزيد عل بصف الكتاب   وذلك مل صفحة ث 

صفحة هسع وستني   وذلك يف مباحثه التمهيدية والبابني األول 

والثا    وكا، ع يه أ، خيترص   ويكفيه فيه مخس عرش  صفحة   

 ويعوي أولضية جهده وباحث ع   البيا، .

عد  موابقة بعض عناويل الكتاب مع اوباحث التي هنوضي َتتها    -2

ل والثا    فقد جاء الباب األول وذلك مثل عنضا  البابني األو



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (830)

  وذكر فيه أبر   "جممل اوذاهل يف إعجا  القر،،  "بعنضا، 

اوذاهل يف إعجا  القر،، الكري    ث  َتدث بعد ذلك يف الباب 

بفسه عل فااد  ع ض  الب ية   وأةدميتها   وهدوينها   وأبر  

اكي أع مها كاجلاحظ وعبد القاهر اجلرجا  والزخمرشي والسك

واخلويل وبعض أع   مدرسته   وذلك ر يدخل َته عنضا، هذا 

هعريف كلم مل ع مي اوعا   "الباب   وجاء الباب الثا  بعنضا، 

  وةد عّرف فيه هبذيل الع مني   ث  استورد باحلديث بعد  "والبيا، 

ذلك   فتحدث عل اوذاهل يف جهات حسل الك     وأطال يف 

الذي هبناه عبد  "لنْظو  ا "ثالث   وهض احلديث عل اوذهل ال

   وذلك أمر بعيد الع ةة عل هعريف ع مي اوعا  والبيا، .القاهر

ارووراب يف حديث اوؤلف عل ع ةات اوجا  اورسل   حيث  -3

بذكر بع ها فقط عىل سبيل  وهض مصيل في  باد  به  باد  

ع ةات حت  ر ُيظلّل التمثيل ر احلرص   ولكنه أطال يف ذكر هذه ال

النقد بكتابه يف إيفاهلا   فذكر منها هسع عرش  ع ةة  -ك  ذكر  

كا، يمكل هق يصها واختصارها برد بع ها إىل بعض   هذا 

ا أخر   ا يذكر اس  الع ةة   وأحياب  باإلوافة إىل أبه كا، أحياب 

   وكا، األوىل به واألجدر أ، يقترص عىل (1)يكتفي بذكر مفهضمها

 أبر ها وأشهرها   ويركز جهده يف الكتف عل أرسارها ولواافها .
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(831)  ايــــــــــةرالد 

 

ارووراب يف هرهيل مباحث الكتاب   حيث إبه ةد َتدث عل  -4 

ارستعار  وأةسامها يف الباب الساد    ث  جاء يف هناية الكتاب 

   "الكناية  "بعد الباب السابع   وهض الباب األخري   وهض بعنضا، 

عل ،راء الب ييني يف  "ارستعار  بالكناية  "وَتدث َته عنضا، 

مفهض  ارستعار  اوكنية   وَتدث كذلك عل ارستعار  التخيي ية 

عند السكاكي   واألصل أ، ينقل ذلك إىل الباب الساد  الذي 

 َتدث فيه عل ارستعار  .

عد  التفاهه يف حديثه عل بتة  البيا، وهوضره إىل بعض الكتل التي  -5

ر كبري وشكل م حضظ يف ذلك األمر   ومل ذلك أسهمه بدو

كتاب  "هذ (   و  296لعبد اهلل بل اوعتز ) ت  "البديع  "كتاب 

اوثل  "هذ (   و  395أليب ه ل العسكري ) ت  "الصناعتني 

 "التبيا، يف ع   البيا،  "هذ (   و  637ربل األثري ) ت  "الساار 

ةىص القريل يف ع   البيا، األ "هذ (   و  651ربل الزم كا  ) ت 

  هذ( 745ل ع ضي ) ت  "ا  الور "هذ (   و  692ل تنضخي ) ت  "

ولع ه لض التفه إيل هذه الكتل   لكا، له فيها رأي معترب   ورؤية 

 مفيد  يف ذلك التة، .

كذلك مل يرش ألحد مل أع   الب ية ممل سبقضه يف العرص احلديث    -6

هامات طيبة يف خدمة ع   البيا، إر والذيل كابه هل  جهضد وإس

ك اآلمل  "لضاحد فقط   وهض التيخ / عْل صقر صاحل كتاب  ل رشل



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (832)

  ومل أعثر ع يه   يف حني أبه سبقه بمؤلفاهت   "لصيد شضارد اوساال 

ممل كابضا يف عرصه كثري   مثل التيخ / حسني اورصفي ) ت 

والتيخ /  "ربيةالضسي ة األدبية إىل الع ض  الع "  ( بكتابه 1889

  ( بكتابه ) حسل الصنيع 1892حممد عىل البسيض  البيباب  ) ت 

يف اوعا  والبيا، والبديع (   هذا باإلوافة إىل أبه مل ي تفه إىل 

النظا  البديع يف اوعا  والبيا،  "التيخ / عىل صقر يف كتابه اآلخر 

  وهلؤرء  ه ( 1327الذي طبع باووبعة احلسينية سنة )  "والبديع 

 جهضد وإسهامات طيبة يف خدمة ع   البيا، .

وجضد األمابة الع مية عند اوؤلف يف بسبة اآلراء إىل أصحاهبا   ومما  -7

يؤيد ذلك ما ذكره يف سبل هسمية ع   اوعني بذلك ارس    

  وذلك ما أكده الدكتضر / إبراهي   (1)وكذلك هسمية ع   البيا،

ةليفه أ، يكض، جمرد رواية خالصة   وإ، ويكاد ه "مدكضر بقضله : 

ْج ل أ، وةف ع يها يف ةراءاهه    بدت منه إشار  أو م حظة   رل

 .  (2)"وكةب  يعّز ع يه أ، يعزو شيئ ا إىل بفسه 

هذا الكتاب يعد حماولة جاد  لتجديد الب ية العربية وهوضيرها    -8

ىل عبد القاهر وربوها ب ويها اوزدهر   حيث اعتمد فيه اوؤلف ع

الذي ب غ  "درال اإلعجا   "و  "أرسار الب ية  "يف كتابيه 
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 . 139مع اخلالديل :  (2)



 

(833)  ايــــــــــةرالد 

 

بالب ية فيه  درجة عالية مل الن ل وار دهار   وهنا َترض  

وهض  -شهاد  الدكتضر /  كي مبارك عىل هذا الكتاب وصاحبه 

أحد ه ميذ التيخ / عْل عبد الرا ق الذيل ه قضا عنه دروسه يف 

األستاذ التيخ / عْل عبد الرا ق  "حيث يقضل :  - اجلامع األ هر

رجل ممتا  مل بني رجال هذا العرص  وةد ه قينا عنه درو  األدب 

ا   وأماليه يف ع   البيا، دليل  والبيا، يف األ هر منذ اثني عرش عام 

؛  (1)"عىل عق يته النادر . ولض مىض يف التةليف ألصب  ة يل األمثال 

بالرجض، إىل هذا الكتاب   وارستفاد  منه   ولذا أويص الباحثني 

ك  أوصيه  بة، يضلضا وجضهه  شور هراث األجداد يف العرص 

احلديث إلبرا ه واستخراج كنض ه ك  فع ضا مع هراث األجداد 

 القدام  يف العصضر السابقة   ففي كل عرص رجال وأع   وبضابغ . 

ا -9 ا جيد  يظهره يف صضرهه ال اقة  ك  أويص بتحقي  هذا الكتاب َتقيق 

بوعه طبعة حديثة خالية مل األخواء   وإبرا ه لباحثي الب ية  به   وطل

يف صضر  ةتيبة ؛ وذلك ألمهيته   حيث ابوض  عىل ،راء وأفكار 

 ختد  البحث الب يي   وهدفع به إىل ار دهار والتجديد والتوضر .

                                                           

نداوي ل تع ي  والثقافة / القاهر  / / مؤسسة ه 347(األخ ق عند الغزايل : 1)

 بدو، هاريخ .



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (834)

، الب يية ك  فعل ك  أويص بعد  اإلكثار مل التقسي ت يف الفنض -10

اوؤلف مع مباحث فنض، البيا، ؛ أل، الصضر  البيابية   وةيمة 

 . كثر يف هآ رها وهعاودها وه اّمهااألساليل الب يية يظهر مجاهلا أ

ا  ويف هناية هذا البحث أرجض أ، يكض، ما بذلته فيه مل جهد شفيع 

بني في  وةع فيه مل  لل   أو حلقه مل ةصضر أو خ ل   وحسبي أ

 -  -اجتهدت راجي ا ثضاب اوجتهد أصاب أو أخوة   وأشكر اهلل 

نّه وعضبه وهضفيقه   وأسةله  إةالة العثرات   ويفرا،  -  -عىل مل

ا  ا   وجيعل ةصدي به وجهه خالص  الزرت   وأ، جيعل هذا العمل صاحل 

 أور    ث  ممل يقض  -  -  ك  ،مل أ، ي ق  ذلك اجلهد القبضل مل اهلل 

مل الع  ء األج ء بتحكيمه ثابي ا   ور أدعي له الك ل   فالك ل اوو   

ّواء   والعصمة ر هكض،  -  -ر يكض، إر هلل  وحده   وُكلج بني ،د  خل

إر لنبّي   وحسل اورء أ، هرج  كّفة حسناهه عىل كّفة سيئاهه   وهلل در 

اوني   وصىل اهلل وس   عىل و،خر دعضابا أ، احلمد هلل رب الع  (1) القاال :

 سيدبا حممد و،له وصحبه والتابعني ومل هبعه  بإحسا، إىل يض  الديل . 

                                                           

روي هذا البيتا، منسضبني لإلما  التافعي   ومل أعثذر ع ذيه  يف ديضابذه   ومهذا  (1)

/ مضةع شذبكة الفصذي   "اربَتبه  "مضجضدا، يف شبكة اوع ضمات الدولية 

 / مل بحر البسيط .



 

(835)  ايــــــــــةرالد 

 

 َثَبت املصادر واملراجع
أند حسل الزيات بني الب ية والنقد األديب / د / حممد رجل البيضمي  - 1

   . 1985 -هذ  1405/ دار األصالة / الرياض / الوبعة األوىل / 

ق عند الغزايل / د /  كي مبارك / مؤسسة هنداوي ل تع ي  األخ  - 2

 والثقافة / القاهر  / بدو، هاريخ .

أساليل البيا، والصضر  القر،بية / د / حممد إبراهي  شادي / دار وايل  - 3

   .1995 -هذ  1416اإلس مية / اونصضر  / الوبعة األوىل / 

َتقي  : حممضد حممد شاكر / أرسار الب ية / عبد القاهر اجلرجا  /  - 4

 1412موبعة اود  / القاهر    دار اود  / جد  / الوبعة األوىل / 

   .1991 -هذ 

األطضل / عصا  الديل بل عربتاه / َتقي  : د / عبد احلميد هنداوي  - 5

هذ  1422/ دار الكتل الع مية / بريوت / لبنا، / الوبعة األوىل / 

- 2001.   

خري الديل الزركْل / دار الع   ل م يني / بريوت / لبنا، / األع   /  - 6

   .2002الوبعة اخلامسة عرش  / 

اإلفصاح ع  ه منه اإلي اح مل مباحث البيا، / أند حممد احلجار /  - 7

1973.   



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (836)

أفنا، البيا، / د / التحات حممد أبض ستيه / موبعة الَتكي / طنوا /  - 8

   .1996 -هذ  1417

 .هذ1327/ موبعة السعاد  / ىص القريل يف ع   البيا، / التنضخي األة - 9

أمايل عْل عبد الرا ق يف ع   البيا، وهارخيه / التيخ / عْل عبد  - 10

 هذ . 1330الرا ق / موبعة مقداد / التابعة وكتبة النيل / مرص / 

 أمايل اورهىض / الرشيف اورهىض / َتقي  : حممد أبض الف ل إبراهي  - 11

   .1954 -هذ  1373/ دار إحياء الكتاب العريب / الوبعة األوىل / 

أه  الكتل التي أثرت يف فكر األمة يف القربني التاسع عرش  - 12

والعرشيل/ عبد احلميد أند أبض س ي ،   و،خرو، / دار الك مة / 

   .2017 -هذ  1428القاهر  / الوبعة األوىل / 

عال الصعيدي / مكتبة اوعارف / الرياض / بغية اإلي اح / عبد اوت - 13

   .2005 -هذ  1426الوبعة السابعة عرش  / 

الب ية العربية / د / عْل عرشي  ايد / مكتبة اآلداب / القاهر  /  - 14

   .2017 -هذ  1438الوبعة العارش  / 



 

(837)  ايــــــــــةرالد 

 

الب ية القر،بية يف هفسري الزخمرشي وأثرها يف الدراسات الب يية / د  - 15

حممد أبض مضس  / مكتبة وهبة / القاهر  / الوبعة الثابية / / 

   . 1988 -هذ 1408

البيا، العريب / د / بدوي طبابة / مكتبة األبج ض اورصية / القاهر  /  - 16

   .1976 -هذ  1396الوبعة السادسة / 

البيا، والتبيني / اجلاحظ / َتقي  : عبد الس   حممد هارو، / مكتبة  - 17

   . 1998 -هذ  1418جي / القاهر  / الوبعة السابعة / اخلاب

هاريخ األدب العريب / أند حسل الزيات / دار هن ة مرص /  - 18

 الفجالة / القاهر  / بدو، هاريخ .

التصضير البيا  / د / حفني حممد رشف / مكتبة التباب / الوبعة  - 19

 الثابية / بدو، هاريخ . 

ة ب يية بقدية / د / شفيع السيد / دار يريل / التعبري البيا  رؤي - 20

   .2006القاهر  / الوبعة األوىل / 

التعريض يف القر،، الكري  / د / إبراهي  اخلضيل / دار البصاار /  - 21

   .2004 -هذ  1425القاهر  / الوبعة األوىل / 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (838)

كتبة / َتقي  : د / يضسف الصميْل / او أند اهلاشميجضاهر الب ية /  - 22

   .1999 -هذ  1420العرصية / صيدا / بريوت / الوبعة األوىل / 

حاشية الدسضةي عىل خمترص السعد / حممد بل عرفة الدسضةي /  - 23

ومل رشوح الت خيد / دار الِّسور / بريوت / لبنا، / بدو، 

 هاريخ .

احلاشية عىل اووضل / السيد الرشيف اجلرجا  / َتقي  : د / رشيد  - 24

 / دار الكتل الع مية / بريوت / لبنا، / الوبعة األوىل / أعريض

   .2007 -هذ  1428

   .2005احل  اور / حممد الغزايل / هن ة مرص / الوبعة األوىل /  - 25

احل قة اوفقضد  يف هاريخ النحض العريب / د / عبد العال سامل مكر  /  - 26

   .1993 -هذ  1413مؤسسة الرسالة / بريوت / الوبعة الثابية / 

درال اإلعجا  / عبد القاهر اجلرجا  / َتقي  : حممضد حممد شاكر  - 27

 1314/ موبعة اود  / القاهر    دار اود  / جد  / الوبعة الثالثة / 

   .1992 -هذ 

مة / َتقي  : حممد جبار اوعيبد / موبعة اآلداب  - 28 رو ديضا، إبراهي  بل هل

   .1969 -هذ  1389يف النجف األرشف / 



 

(839)  ايــــــــــةرالد 

 

أبض الف ل إبراهي  / دار ديضا، امرئ القيس / َتقي  : حممد  - 29

 / القاهر  / الوبعة اخلامسة / بدو، هاريخ . اوعارف

ديضا، البحَتي / َتقي  : حسل كامل الصرييف / دار اوعارف /  - 30

 القاهر  / الوبعة الثالثة / بدو، هاريخ .

التيخ : حممد الواهر ابل عاشضر / موبعة  ديضا، بتار بل برد / رشح - 31

   .1950 -هذ  1369جلنة التةليف والَتمجة والنرش / القاهر  / 

ديضا، أيب متا  / برشح اخلويل التربيزي / َتقي  : د / حممد عبده  - 32

 عّزا  / دار اوعارف / القاهر  / الوبعة الرابعة / بدو، هاريخ .

ي  : أند أمني   أند الزيل   إبراهي  ديضا، حافظ إبراهي  / َتق - 33

   .1987األبياري / اهليئة اورصية العامة ل كتاب / الوبعة الثالثة / 

ديضا، ابل خفاجة / َتقي  : د / عمر فاروق الوّبا، / دار الق   /  - 34

 بريوت / لبنا، / بدو، هاريخ .

اإليادي / َتقي  :  -بتسهيل اهلمز  ك  وبوه حمققاه  -ديضا، أيب ُدواد  - 35

د / أبضر حممضد الصاحلي   د / أند هاش  السامّرااي / دار العص ء 

   .2010 -هذ  1431/ دمت  / الوبعة األوىل / 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (840)

ديضا،  هري بل أيب ُس وم  / رشح وَتقي  : نُدو طّ   / دار اوعرفة  - 36

   .2005 -هذ  1426/ بريوت / لبنا، / الوبعة الثابية / 

بلرّي / َتقي  : د / إحسا، عبا  / دار صادر / بريوت دي - 37 ضا، الْصنلضو

   .1998/ لبنا، / الوبعة األوىل / 

ديضا، الفر دق / َتقي  : عْل فاعضر / دار الكتل الع مية / بريوت  - 38

   .1987 -هذ  1407/ لبنا، / الوبعة األوىل / 

ار الثقافة / بريوت ديضا، كثري عز  / َتقي  : د / إحسا، عبا  / د - 39

   .1971 -هذ  1391/ لبنا، / 

 ديضا، لبيد بل ربيعة العامري / دار صادر / بريوت / بدو، هاريخ . - 40

   .1983 -هذ  1403ديضا، اوتنبي / دار بريوت / بريوت /  - 41

ِ / َتقي  : كاريل صادر / دار صادر / بريوت / لبنا،  - 42 نيو ةِّتل ديضا، اوُرل

   .1998األوىل /  / الوبعة

 ديضا، أيب بضا  / دار صادر / بريوت / بدو، هاريخ . - 43

رؤية جديد  يف بتة  النحض العريب / د / صباح عبد اهلل حممد باف ل  - 44

/ مكتبة التضبة / الرياض / اوم كة العربية السعضدية   مكتبة العزيزية 



 

(841)  ايــــــــــةرالد 

 

 -هذ  1417وىل / / الدما  / اوم كة العربية السعضدية / الوبعة األ

1996.   

الرسالة البيابية / حممد عْل الصبا، / َتقي  : د / مهدي أسعد عرار  - 45

هذ  2005/ دار الكتل الع مية / بريوت / لبنا، / الوبعة األوىل / 

- 1426.   

 هر الربيع يف اوعا  والبيا، والبديع / أند احلم وي / اووبعة  - 46

هذ  1423ق مرص اوحمية / الوبعة األوىل / الكرب  األمريية / بضر

- 1905.   

السحر احل ل يف احلك  واألمثال / أند إبراهي  اهلاشمي / دار  - 47

 الكتل الع مية / بريوت / لبنا، / بدو، هاريخ .

رشح ديضا، عنَت  / اخلويل التربيزي / َتقي  : جميد طراد / دار  - 48

 -هذ  1412الوبعة األوىل /  الكتاب العريب / بريوت / لبنا، /

1992 .   

جل  / مجع وَتقي  ودراسة : د / يضسف حسني بكار /  - 49 شعر  ياد األلعو

   .1983 -هذ  1403دار اوسري  / الوبعة األوىل / 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (842)

يوِدّي / َتقي  : موا، الورابيش /  - 50 بل ِرب الزج ِدي كل عو شعر عمرو بل مل

 -هذ  1405الوبعة الثابية /  موبضعات جممع ال غة العربية بدمت  /

1985 . 

التعر والتعراء / ربل ةتيبة / َتقي  : أند حممد شاكر / دار  - 51

 احلديث / القاهر  / بدو، هاريخ .

التضةيات / أند شضةي / دار الفكر / بريوت / لبنا، / الوبعة  - 52

   .1997 -هذ  1418األوىل / 

ئة اورصية العامة ل كتاب / القاهر  وح  اإلس   / أند أمني / اهلي - 53

   .1998/ مكتبة األرس  / 

فّيضد / مؤسسة اوختار / ع   البيا، / د / بسيض  عبد الفتاح  - 54

  دار اوعامل الثقافية / األحساء / اوم كة العربية السعضدية / القاهر 

   .1998 -هذ  1418الوبعة الثابية / 

الب يية / د / عْل البدري / دار الكتاب ع   البيا، يف الدراسات  - 55

   . 1984 -هذ  1404اجلامعي / القاهر  / الوبعة الثابية / 

ع ض  الب ية / أند مصوف  اورايي / دار الكتل الع مية / بريوت  - 56

   .1993هذ  1414/ لبنا، / الوبعة الثالثة / 



 

(843)  ايــــــــــةرالد 

 

القريوا  / َتقي  : العمد  يف حماسل التعر و،دابه وبقده / ابل رشي   - 57

حممد حميي الديل عبد احلميد / دار اجليل / بريوت / لبنا، / الوبعة 

   . 1981 -هذ  1401اخلامسة / 

القامض  اوحيط / ل فريو ،بادي / دار الفكر / بريوت / لبنا، /  - 58

   .1999 -هذ  1420

الدايل /  الكامل يف ال غة واألدب / اوربد / َتقي  : د / حممد أند - 59

 -هذ  1418مؤسسة الرسالة / بيضت / لبنا، / الوبعة الثالثة / 

1997.   

كتاب الصناعتني / أبض ه ل العسكري / َتقي  : عْل حممد البجاوي  - 60

  حممد أبض الف ل إبراهي  / دار إحياء الكتل العربية / الوبعة األوىل 

   . 1952 -هذ  1371/ 

ةضال واألفعال / اهلندي / َتقي  : صفض  السقا كنز الع ل يف سنل األ - 61

  بكري حيا  / مؤسسة الرسالة / بريوت / لبنا، / الوبعة اخلامسة 

   . 1981 -هذ  1401/ 

اوثل الساار / ابل األثري / َتقي  : حممد حميي الديل عبد احلميد /  -62

 هذ . 1420اوكتبة العرصية / بريوت / 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (844)

امعة اونصضر  / اوج د العارش / ديسمرب / جم ة ك ية اآلداب / ج -63

1948.   

ا / د / حممد مهدي ع   / اهليئة  -64 جممع ال غة العربية يف ث ثني عام 

   .1966هذ /  1386العامة لتئض، اووابع األمريية / القاهر  / 

 اوختار / عبد العزيز البرشي / موبعة اوعارف / بدو، هاريخ . -65

/ سعد الديل التفتا ا  / ومل رشوح الت خيد / دار  خمترص السعد -66

 الِّسور / بريوت / لبنا، / بدو، هاريخ .

اودار  النحضية / د / شضةي ويف / دار اوعارف / القاهر  /  -67

 الوبعة السابعة / بدو، هاريخ .

اودخل إىل دراسة الب ية العربية / د / السيد أند خ يل / دار  -68

  . 1968ة / بريوت / لبنا،/ النه ة العربي

مسند اإلما  أند بل حنبل / أند بل حنبل التيبا  / َتقي  : شعيل  - 69

   .2001 -هذ  1421األربؤوط   و،خريل / الوبعة األوىل / 

مصار، العتاق / الِّساج القاري البغدادي / دار صادر / بريوت /  - 70

 بدو، هاريخ .



 

(845)  ايــــــــــةرالد 

 

، والبديع / بدر الديل بل مالك / مكتبة اوصباح يف اوعا  والبيا -71

اآلداب / القاهر  / َتقي  : د / حسني عبد اجل يل يضسف / بدو، 

 هاريخ . 

اووضل / سعد الديل التفتا ا  / َتقي  : د / عبد احلميد هنداوي /  -72

 -هذ  1434دار الكتل الع مية / بريوت / لبنا، / الوبعة الثالثة / 

2013 .   

خلالديل / د / إبراهي  مدكذذضر / اهليئة العذامة لتئض، اووابع مذع ا  73

   .1981 -هذ  1401األمريية / القاهر  / 

معج  اوؤلفني / عمر روا كحالة / مؤسسة الرسالة / بريوت /  - 74

   .1993 -هذ  1414الوبعة األوىل / 

/ معركة اإلس   وأصضل احلك  / د / حممد ع ر  / دار الرشوق  - 75

   .1997 -هذ  1418القاهر  / الوبعة الثابية / 

اوغني / ربل ةدامة / َتقي  : د / عبد اهلل عبد اوحسل الَتكي   د /  - 76

عبد الفتاح حممد احل ض / دار عامل الكتل / الرياض / اوم كة العربية 

   .1997 -هذ  1417السعضدية / الوبعة الثالثة / 



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (846)

كي / َتقي  : بعي   ر ور / دار الكتل مفتاح الع ض  / السكا - 77

   .1987 -هذ  1407الع مية / بريوت / لبنا، / الوبعة الثابية / 

اوقدمة / ابل خ دو، / َتقي  : عبد اهلل حممد درويش / دار الب خي  - 78

 -هذ  1425/ دمت    مكتل اهلداية / دمت  / الوبعة األوىل / 

2004 .   

حممد رجل البيضمي / الدار اورصية ال بنابية  مل أع   العرص / د / - 79

   .1996 -هذ  1417/ القاهر  / الوبعة األوىل / 

اونهاج الضاو  ل ب ية / حامد عض  / اوكتبة األ هرية ل َتاث /  - 80

 بدو، هاريخ .

مضجز الب ية / حممد الواهر ابل عاشضر / اووبعة التضبسية / الوبعة  - 81

 اريخ . األوىل / بدو، ه

مضسضعة أع   الفكر اإلس مي / اوج س األعىل ل تئض، اإلس مية  - 82

 -هذ  1425/ و ار  األوةاف / القاهر  / مجهضرية مرص العربية / 

2004 .   

بظرات فذي البيا، / د / حممد عبد الرنل الكردي / موبعة السعاد   - 83

   .1986 -هذ  1406/ الوبعة الثالثة / 



 

(847)  ايــــــــــةرالد 

 

  النحض العريب وهاريخ أشهر النحا  / التيخ / حممد طنواوي / بتة - 84 

 1426َتقي  : سعيد حممد الْ ّحا  / عامل الكتل / بريوت / لبنا، / 

   .2005 -هذ 

هناية اإلجيا  يف دراية اإلعجا  / فخر الديل الرا ي / َتقي  : د /  - 85

األوىل /  برص اهلل حاجي مفتي أويْل / دار صادر / بريوت / الوبعة

   .2004 -هذ  1424



 

 () أمالي علي عبد الرازق يف علم البيان وتارخيه  (848)

 فهرس املوضوعـات
  685       اوقدمة  

  693        التمهيد

 693   مقدمة اوؤلف ومباحثه التمهيدية  -ثابي ا 

 704      بتة  ع ض  ال غة 

 704      ع   النحض والرصف  

 707       ع   األدب 

 709       ع   العروض 

 711   هل يف إعجا  القر،، الباب األول : جممل اوذا

 713   بتة  ع   الب ية وهوضره 

 730  الباب الثا  : هعريف كلم مل ع مي اوعا  والبيا، 

 732    اوذاهل يف جهات حسل الك   

 742    ع   الب ية عىل مذهل عبد القاهر 

 743    طريقة السكاكي يف ع   الب ية 

 747      ع   البيا، واسمه 

 753     ب الثالث : ع   البيا، البا

 757      الباب الرابع : التتبيه 

 760       أةسا  التتبيه 

 774    الباب اخلامس : احلقيقة واوجا  

 777     ع ةات اوجا  اورسل 



 

(849)  ايــــــــــةرالد 

 

 791     الباب الساد  : ارستعار  

 792      أةسا  ارستعار  

 806      ارستعار  التمثي ية 

 814     سابع : الكناية الباب ال

 816       أةسا  الكناية 

 829        اخلامتة 

ذذبذله الذذمذصادر واوراجع   835     ثل

 848      فهر  اوضوضعات 

 
 
 

 


