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املصطلح البالغي يف كتاب العني دراسة تأثيلية

م .د .قيس خلف إبراهيم
جامعة تكريت  /كلية التربية للبنات

بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعاالمين سايد ا محماد
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد اعتمدت منهج دراسة التراث العربي األصيل فاي دراساتي الماتساتير والادكتورا .

وتكماان قيمااة دراسااة تلا الت اراث العربااي فااي الكمااف عاان ميهااوم المصااطلح البالغااي ومحاولااة

تأصيله والبحث في تذور األولى وصوالً الى مراحل استقرار لنقف عن اهتمام العرب وريادتهم
وعنااايتهم فااي تأصاايل المصااطلح البالغااي وإبااراأل ت اراث هااذ األمااة ثاام ا فااادة ماان تل ا الت اراث

العريق.

لق ااد كا ااو العل ااوم اللغوي ااة البي ااو ال ااذو م ااأت البالغ ااة في ااه وترعرع ااو ،فق ااد اار

اللغويااون قاااايا البالغااة األولااى وأفكارهااا ماان خااال اسااتنبا قواعاادهم ومباااد هم اللغويااة ماان
النصااوا األدبيااة ،إت كااان همهاام األو هااو روايااة النصااوا المااعرية واسااتنبا القواعااد اللغويااة

منهاا ،فقاد كاا وا يعر اون لابعو ال وا او األساالوبية والتعبيرياة ،ومان ثام تنااثرت هناا وهناا عباار
مؤليااات هااؤالل اللغااويين األوا اال بعااو المالحةااات البالغيااة العامااة التااي كا ااو مبابااة األصااو

األولااى التااي قااام عليهااا علاام البالغااة ،وماان هااذ المصاانيات ،كتاااب لالعااين للخلياال باان أحمااد

اليراهياادو لت271ه ا ومااا يحماال فااي ياتااه ماان إرث أصاايل ،فقااد هاارت فيااه إ ااارات بالغيااة

تأسس -في كبيار منهاا -ألصاو المصاطلح البالغاي لاذا كاان االعتمااد علياه ايًاً هامااً و ارورياً
فااي تحديااد المصااطلح البالغااي فكااان اهتمااامي منصااباً علااى دراسااته فهااو ماان أقاادم كتااو العربيااة
وأعالها منزلة ف ال البحث بعنوان لالمصطلح البالغي في كتاب العين دراسة تأثيلية
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وكا و بيعة المادة العلمية تقتاي تقسيم البحث الى تمهيد وثالثة مباحاث وخاتماة،

ف ال المبحث األو بعناوان لمصاطلحات علام المعاا ي فاي كتااب العاين وا اتمل علاى التقاديم
والتااأخير ،وا ي اااأل ،وا ناااب والتكرياار والمبحااث البااا ي لمصااطلحات علاام البيااان فااي كتاااب
العا ااين وتاا اامن التما اابيه واالسا ااتعارة والم ا اااأل العقلا ااي والكنايا ااة والتعا ااريو والمبحا ااث البالا ااث

لمصطلحات علم البديع في كتاب العين وا تمل على الطباق وااللتيات والقلو والس ع ،ثم
تااال دور الخاتمااة التااي أوتاازت فيهااا أهاام النتااا ج التااي توصاالو إليهااا .هااذا وأرتااو أن أكااون قااد

أسديو خدمةً للتراث العربي األصيل واللغة العربية الغرال.

إضاءة:
إن من الارورو الوقوف عند األصو األولى للمصاطلح البالغاي ،وتأملاه تاأمالً دقيقااً
صااافياً لناانهو ماان خاللااه بأصااو الاادرض البالغااي وعاارت صااورته األولااى التااي تتمباال فااي تل ا
المرحلاة ،فكااان فااي منااهج علمااال العربيااة األوا ال مااا يكياال الكماف عاان منااا ق خيياة فااي تلا

التاراث تماكل اللبناة األولاى للمصااطلح البالغاي ،وتعاد معااتم العربيااة مان األصاو المهماة التااي

تحتااال الااى مزيااد ماان المراتعااة د أل هااا ألهمااو الدارسااين كبيااراً ماان األفكااار والقاااايا البيا يااة

والتراكيو والمحسنات البديعية وهذ وأمبالها محاور أساسية في الدراساة البالغياة .إ ان اهتمامناا

في تأصيل المصطلح البالغاي آت مان أ ااه يعاد منماأ الدراساة البالغياة واألض الاذو قاماو علياه

علوم البالغة والنواة التي كلته .من هنا تالت دراسة المصطلح البالغي دراساةً تأثيلياةً ،فمااتا
تعني ليةة تأثيل ؟ ال واب :إن ليةةل األثال لهاا معاان متعاددة فاي اللغاة واالصاطال ويقتااي
أن ال قااف علااى تميعهااا باال علااى مااا يييااد فااي تحديااد مقصااود ا ماان هااذ الليةااة ،بمااا حاادد

أصحاب معاتم اللغاة لهاذا الميهاوم مان المعاا ي اللغوياة فقاا ابان منةاورلت722ه ا  :لل أثال:

تأصاال ...وكاال اايل قااديم مؤصاال ...والتأثياال:
أثلااة كاال اايل :أصااله ...وأثاال يأثاال أثااوالً وتأثااال :ا

التأصيل ،وتأثيل الم د بناؤ  ...واألثا باليتح :الم د ،وبه س امي الرتل ،وم د مؤثل :قديم
قا امرؤ القيس:

ولكنَّما أسعى لم د مؤثَّل

وقد يدر الم د المؤثل أمبالي

ل1

233

ل2

المصطلح البالغي في كتاب العين دراسة تأثيلية
م .د .قيس خلف إبراهيم

يخلااه هااذا التعريااف اللغااوو إلااى أن ميهااوم التأثياال يااام فااي معنااا ميهااوم األصاال:

واألصاال :هااو مااا يب ارأل ألو ماارة متصااياً بخاصااية االسااتقال والبداهااة والتقاادم عاان غياار  ،وبأ ااه
مكتف بذاتاه بماا يبباو أصاالته وتأصايله ،مان هناا يتااح أن ليةاة لتأثيال تارادف ليةاة لتأصايل

فالمعنى واحد ،فهذا البحث يت اه حاو كماف أصاو بعاو المصاطلحات البالغياة التاي أوردهاا

الخليل في كتاب العين ،ثم تطورت داللتها فيما بعد عند العلمال قديماً وحديبا.

المبحث األول :مصطلحات علم المعاني في كتاب العين
 -2التقديم والتأخير:
حةااي مو ااوت التقااديم والتااأخير عنااد أهاال اللغااة بكبياار ماان العنايااة واالهتمااام وكا ااو

بوادر تل مبكرة وعاً ما فقد تكر العلمال األوا ال ،ومانهم الخليال ،إت تنااو التقاديم والتاأخير
بالمعنى اللغوو فقا  :لل القدمة والقدم السابقة في األمر كقولاه تعاالى  :لهام قادم ق
صادق قعناد

ربِّ قهم { يو س }1:أو :سبق لهم عند اهلل خير ،وللكافرين قدم ر ،ق
والقدم :مصدر القديم من

كل يل ،وتقو  :قدم ياقدم ،وقادم فاالن قوماه ،أو :يكاون أماامهم ،والقادم المااي أماام أماام،

وتقاو  :يماااي قادماً وال ينبنااي ،ورتال قاادم مقاتحم لد اايال ،يتقادم الناااض ،ويمااي فااي الحاارب
قاادماً ،ولاام يا ق
اأت فااي كالمهاام مقاادَّم ومااؤخر بااالتخييف إال مقاادِّم العااين ومؤخِّرهااا ،وسااا ر األ اايال
بالتمديد ...ومقدم قيو مؤخر ل. 3

وحديث الخليل هذا وان قصد باه المعناى اللغاوو إال أ اه مطاابق للمعناى االصاطالحي

الذو عرف عند أهال البالغاة ولاه قيماة تاريخياة ،فالخليال مان العلماال األوا ال الاذين أ ااروا إلاى

التقديم والتأخير ،فلم د في المصادر القديمة مان تكار التقاديم والتاأخير اصاطالحاً بال كا او

هنا إ ارات الى التقديم وردت فيما بعد عند سايبويهلت282ه ا ل ، 1والي ااراللت127ه ا ل، 1

وأبو عبيدةلت122ها ل ، 6واالخيشلت121ها ل ، 7ثم عند أبي هال العسكرولت 391ها

إت تناااو هااذا األساالوب بقولااه :لل وت ااد الليةااة لاام تقااع فااي موقعهااا ولاام تصاال الااى مركزهااا ولاام

تتصل بسلكها وكا و قلقة فاي مو اعها متاأخرة عان مكا هاا فاال تكرههاا علاى اغتصااب األمااكن
والنزو في غير أو ا ها ل ، 8أما ال رتا يلت172ها فقد قا  :للوال تزا ترى ق عراً يروق
231

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ل1221

الم لد ل12

العدد ل2

كا ون البا ي

مساامعه ويالطااف لاادي موقعااه ثاام تنةاار فت ااد ساابو أن راق ا ولطااف عنااد أن قاادَّم فيااه اايل

وحا َّاو اللياان عاان مكااان إلااى مكااان ل ، 9فال رتااا ي ياارى أن التقااديم هااو تحوياال اللياان ماان
مكا ا قاه الااى مكااان آخاار ،وبهااذا يمكاان القااو  :إن الخلياال أو ماان تناااو التقااديم والتااأخير علااى
خالف ما تهبو في رسالتي حين عددت سيبويه أو من تناو هذا المصطلح ل. 22

وماان أقااوا العلمااال هااذ اسااتطات علماؤ ااا المحاادثون و ااع تعريااف ألساالوب التقااديم،

كقا و الاادكتور احمااد مطلااوب هااو :للتغيياار لبنيااة التراكيااو األساسااية أو هااو عاادو عاان األصاال
يكسبها حرية ودقة ولكن هذ الحرية غير مطلقة ل. 22

فهذا التعريف الدقيق يو ح لنا ما ريد معرفته عن هاذا األسالوب ،فال ملاة هاي عباارة

عن تراكياو لهاا بنياة معيناة بحياث تكاون ال ملاة االسامية اسامية أو فعلياة تبعااً لبنا هاا ،وأسالوب

التقديم والتأخير هو تغيير في هذ البنية أو عدو عن األصل بتحويل الكلماة عان مكا هاا وهاذا

التحو في أماكن الكلماات داخال بنياة ال ملاة يعطاي تلا المياردات وعااً مان الحرياة فاي تار

أماكنهااا والحلااو فااي أماااكن أخاارى هااي ليسااو أماكنهااا فااي األصاال ،غياار أن هااذ الحريااة ليسااو

مطلقة أو عموا ية تحدث إرباكاً في الكالم
وأخطال ال تقبل بها مقااييس وقواعاد هاذ اللغاة .إتاً
ً
على ول هذا البيان ستطيع أن اع للتقديم والتأخير تعريياً اصطالحياً هو :تحويل اللين مان
مكا ا قاه األصاالي إلااى مكااان أساابق منااه لغاارت بالغااي يريااد المااتكلم ،وبااذل كااون قااد عرفنااا
لالتقااديم والتااأخير فااي العاارف اللغااوو وفااي االصااطال وفق ااً لمااا ورد فااي كتااو علما نااا قااديماً
وحديباً وال سيما كتاب الخليل الذو عدد ا أو من تكلم عن أسلوب التقديم والتأخير ثم أفاد
منه من تال بعد .

 -1ا ي األ:
إن لإلي األ خصا ه تمياز فاي السااحة اللغوياة ،وتكسابه داللاة بالغياة ومكا اة عالياة،

تتاااح فااي أليا ااه ومعا يااه للوا ي اااأل مصااطلح قااديم وال يمكاان تحديااد هااور ل 21إت كااان

متناثراً بين فنون البالغاة فاي كتاو التاراث ،فكا او لناا وقياة عناد علماال العربياة األوا ال للوقاوف
على أصوله األولى وأثرها في الدرض البالغي فقد تكر مصطلح ا ي األ في سؤا معاوية بن أبي

سييان صحار العبدو ل ت12ها ما تعادون البالغاة فايكم ؟ قاا ي ا ي ااأل قاا لاه معاوياة وماا
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ا ي األ ،قا صحار :ان ت يو فال تبطئ وتقو فال تخطائل ، 23ومماا تاال فاي كتااب لالعاين
قا الخليل :للوتز :أوتزت في األم قر :اختصرت والوتز :الوحال تقو  :أوتاز فاالن إي ااألاً فاي

كل أمر وقد أوتز الكالم والعطياة ...وقا رؤبة:
ِّ

لوال عطال قمن كريم وت قز ...ل21

وأمر و قتيز :مختصر وكالم و قتيز ل 21وحديث الخليل يقترب من داللة ا ي األ في

المعنى االصطالحي الذو عرف فيما بعد بأ ه لل البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من األلياظ

ل 26ف اانلحن وتاااود تط ااابق ب ااين المعني ااين اللغاااوو الا ااذو تا ااال عل ااى لسا ااان الخليا اال والمعنا ااى
االصاطالحي ،وهاذا يادلنا علاى أن مصااطلح ا ي ااأل قاد عارف كميهااوم فاي ساؤا معاوياة وعاارف

كمصطلح لغوو وبالغي عند الخليل أوال ثم تكر من تاال بعاد مان العلماال ،فالخليال أو مان

أ ار إلى ا ي األ بمعنا االصطالحي الذو قصد منه االختصار ومبَّال لاه لل قاا سايبويه :ساألو
ال تكار  :حتَّاى إقتا تاؤوهاا وفتقحاو أباواباهاا  { الزمار }73:أيان توابهاا ؟
الخليل عن قولاه ت َّ
وعن قوله تل وعال { :ولو يارى الَّ قاذين لماوا إقت ياارون العاذاب } {البقارة  }261 :ولاو تاارى
إقت وققيوا على النَّا قر { األ عام }17:فقا  :إن العرب قد تتر في مبال هاذا الخبار ال اواب فاي

ألو اايل و ااع هااذا الكااالم ل 27وتبعااه أبااو عبياادة فقاا  :لل العاارب
كالمهاام ،لعلاام المخباار ِّ
تختصر الكالم ليخييو لعلم المستمع بتمامه فكأ ه فاي تماام القاو ل 28ثام تاال أباو هاال
العسكرول ، 29وتبعه كبير من العلمال في تحديد مصطلح ا ي ااألل ، 12ويارى الادكتور إباراهيم
محمد الحمدا ي أن ميهوم ا ي ااأل فاي االصاطال

هار فاي القارن الراباع اله ارو عناد الرماا ي

حين حد بأ ه للتقليل الكالم من غير إخال بالمعنى ل12

ويباادو لااي أن الاادكتور الحماادا ي تهااو مااذهباً بعيااداً ،وان الخلياال هااو أو ماان عاارف

ا ي األ بالمعنى اللغوو واالصطالحي وبهذا يكون الخليل قد سبق الرما ي ببالثة قرون.
 -3ا ناب:
عنى الخليل بحد ا ناب َّ
وعد وعاً من البالغة فالحاتة إليه ا د في المد

واالهتمام به أعةم في الذم إت قا  :لل ا ناب ،البالغة في المنطق في مد أو تم ل 11أو

تما وهذا التعريف له صلة وا حة بالداللة االصطالحية
ا الة في الوصف مدحاً كان أم ا
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لميهوم ا ناب ،أو وتود تطابق بين المعنيين اللغوو واالصطالحي الذو عرف بأ ه :أليادة

اللين على المعنى ليا دةل ، 13وهذا يو ح لنا أن الخليل أقدم من تناو مصطلح ا ناب

الذو يعد من المصطلحات المتداولة المعروفة عند أغلو النقاد العرب القدامى ومع هذا فأ هم
لم يحددو بميهوم يابطه لكبرة تداوله وو وحهل . 11فهولل من أقدم الينون التي تحدث

ل
واليرال وأبو
القدمال عنها ،وكان ال احن قد أ ار إليه كبيراً  11فقد تكر الخليل وسيبويه ا
والمبرد ،وأبو هال العسكرول 16وو ح ابن تني أهمية كل من ا ي األ وا ناب
عبيدة ِّ

ل ، 17ثم تال السكاكي وأدخله في مباحث علم المعا يل ، 18وتبعه في هذا القزويني ،و ارا
التلخيهل. 19

 -1التكرار:
وهو من األساليو البالغية الما عة في كالم العرب باراً كا او أم اعراً وقاد عارت لاه

الرتوت عليه
معةم النحاة واللغويين والنقاد ومنهم الخليل إت تناو معنا اللغوو بقوله :للالك ُّر :ا

ومنه التَّكرار ل 32وهذا المعنى الذو تكر الخليل يم اكل تزلاً مان ميهاوم التكارار فبماة تماثال

بااين المعنيااين اللغااوو واالصااطالحي ،فحديبااه هااذا تت لااى عنااه ال ااذور األولااى لهااذا المصااطلح

البالغي السيما أن الخليل تكر المصطلح بمعنيياه اللغاوو والبالغاي فهاو القا ال :لل إتا أعيادت
لال ولال مارتين حسان عند اذ د لقاو اهلل عااز وتال  :فاال صادَّق وال صالَّى{ القيامااة} 32:
أو :لم يصدق ولم يصل إال أن لال بهذا المعنى إتا تكررت اتاح منها ما لم تكارر ل 32ثام

ت ا ا ااال الي ا ا ا اارال وتن ا ا اااو التك ا ا اارار بقول ا ا ااه :لل والكلم ا ا ااة ق ا ا ااد تكرره ا ا ااا الع ا ا اارب عل ا ا ااى التغل ا ا ااين

والتخويااف ل 31وسا ااما أبااو عبي ادة للم اااأل المكاارر ل 33وأولااى ال اااحن التكرارعنايااة كبياارة
ل. 31

المبحث الثاني :مصطلحات علم البيان في كتاب العين
 -2التمبيه:
يتامن حديث الخليل عن التمبيه في أصله اللغوو داللة اصطالحية تقترب منه كبيرا
بل قد تكون مصطلحا بالغيا بعينه وتل في قوله :لل في فالن به من فالن وهو باهه و ق باهه
237

المصطلح البالغي في كتاب العين دراسة تأثيلية
م .د .قيس خلف إبراهيم

أو بيهه ،وتقو  :باهو هذا بهذا وأق به فالن فال اا ،وقاا اهلل عاز وتال  :آياات ُّمحكماات
ها َّان أ ُّم ال قكتا ق
ااب وأخاار متمااابقهات { آ عمااران } 7:أو :يماابه بعاااها بعا ااً والمم ابقهات ماان
األمور الممكالت ...ورأيت قمبله في َّ
المب قه والمِّب قه وفيه ممابه من فالن ولم أسمع فيه مماباهه
ل31

كل يل يكون سوال فإ اها أ با
من فالن وتقو إ اي ليي بهة منه و ا
فقوله :لل بهو هذا بهاذا وأ ابه فاالن فال اا هاو المعناى األسااض الاذو تما اكل مناه

الميهااوم االصااطالحي أو :وتااود تااالؤم بااين المعنيااين اللغااوو واالصااطالحي الااذو عاارف بأ ااه

ل
للالداللة على مماركة أمر ألمر في المعنى  36وهذا يدلنا على أن ميهوم التمبيه هار أوالً
عنااد الخلياال فهااو أو ماان و ااح ميهااوم التماابيه علااى خااالف مااا تهااو إليااه الاادكتور إبااراهيم

الحمدا ي حين عد أو

ل
يرق بين حديث
هور لميهوم التمبيه كان عند المبرد  . 37وعلينا أن ا

الخليال الاذو اد فياه تناسااو المعنياين اللغاوو واالصاطالحي وباين ميهااوم التمابيه فاي ماا قلااه
األصيها ي عن بمار ابن برد في قوله :لم أأل منذ سمعو قو أمارول القايس فاي تمابيه ايًين

بميًين في بيو واحد حيث قا :
َّ
كأن قالوب الطَّير ر باً ويابساً

لدى وك قرها العنااب والحمف البالي ل38

اعمل يسي تمبيه يًين بميًين في بيو واحد حتى قلو:
كأ ان مبار النَّق قع فوق رُّؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه ل39
فالخلي اال تن اااو ح اادَّو التم اابيه لغا اةً واص ااطالحاً ،فيم ااا أدر الم اااعر ميه ااوم التم اابيه

واالستدال عليه بالماهد المعرو وبيان هذ الةاهرة ،وتناو التمبيه من علماال العربياة األوا ال

واليرال ،والمبردلت181ها ل ، 12وغيرهم ل. 12
سيبويه ،وأبو عبيدة ،ا

ماان هنااا يتاااح أن العلمااال األوا اال عرفااوا التماابيه ومبلااوا لااه وأدركااوا رفااي التماابيه،

ويتقدمهم في هذا الم ا الخليل بن أحمد اليراهيدو في بيان ميهومه.
 -1الم األ العقلي:
قام الخليل بدور مهم في تأصيل الخطااب البالغاي مان خاال وقوفاه علاى االساتعما

الم اااألو الااذو ينهاال عاان تأساايس هااذا النااوت ماان الم اااأل ليقااف علااى احاادى را ااق القااو التااي
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تعطي للمتكلم واعية في التعبير وسعة في ا درا  ،يتوصل بها إلى المعنى المراد وبهذا المعنى
قااا الخلي اال :لل العاااتقر ...:وه ااي المعتااورة .ق ااا  :فخ ا َّار صااريعاً قمب اال عاااتقرةق النُّسا ا ق أراد الم اااة
المعتورة ،وربما أدخلوا الياعل علاى الميعاو إتا تعلاو صااحو واحاد تلا الوصاف ،كقاولهم:

أماار عااارف ،أو :معااروف ،ولكاان أرادوا أمااراً تا معرفااة ،كمااا تقااو  :رتاال كاااض ،أو :تو كسااوة،
و حو وقوله تعالى  :فقي قعيمة َّرا ق ية { الحاقة ،12 :والقارعة } 7:أو :مر ياة ل11

ويلحن أن هذا الحديث الاذو أدار الخليال يتياق ماع ميهاوم الم ااأل العقلاي اعتمااداً
على الو يية التي ي ؤديها هذا النوت من الم األ وهي السعة في اللغاة وإثرا هاا ،فقاد خطاا الخليال

خطااوة مهمااة فااي بيااان ميهااوم الم اااأل العقلااي وقااد مبَّاال لااه ماان التنزياال الكااريم وماان قااو العاارب

وتوته حو تمكيل مصطلحه البالغي إت أسس خطاباً بالغياً متميزاً في تل اليترة المتقدمة من

غير أن يسميه .ثم تال بعد سيبويه وعزى الت وأل في التعبير عان المعاا ي الاى التوساع فاي اللغاة
ل
واليرال ،واالخيشل. 11
واالتسات في الكالم لالختصار واالستخياف  ، 13وتبعه أبو عبيدة ،ا

 -3االستعارة:

االستعارة من أوا ل فنون التعبير ال ميلاة فاي اللغاة العربياة ،ولعال أباا عمارو بان العاالل

كان من أقدم من تكرهاا ل 11ويقاوم هاذا الناوت علاى اساتعارة الكلماة المياردة اساتعارة مؤقتاة إت
يكااون الت اوأل فااي الكلمااة ويباادو لقااار كتاااب العااين أن هااذا النااوت ماان الم اااأل كااان معروفااً فااي
القدم وقد أ لق عليه لين لاالستعارة وقد تكرها الخليل بقوله :لل العا قريَّة :ما استعرت من ي قل

سميو قبه ...وهم يتعاورون من تيرا قهم الماعون واألمتعاة وياقاا  :العا قريَّاة مان المعااورة والمناولاة
ا
يتعاورون :يأخذون ويعطون ل16

وعنااد إتاارال مقار ااة بااين حااديث الخلياال والمعنااى االصااطالحي الااذو عاارف عنااد أهاال

البالغة وهاو :اساتعما الليان فاي غيار ماا و اع لاه ،لعالقاة المماابهة باين المعناى المنقاو عناه،

والمعنى المستعمل فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى األصليل . 17د أن الطرفين متيقان
من حيث المعنى ،فمبلما تقع االستعارة على األمتعة فكذل تقع االستعارة على األلياظ وتكون

مؤقتة ،وقد أحسن ابن األثير لت673ه ا فاي ا اارة إلاى صالة المعناى االصاطالحي لالساتعارة
بالمعنى اللغاوو لهاا حاين قاا  :للوإ ماا سامي هاذا القسام مان الكاالم لاساتعارة ألن األصال فاي
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االستعارة الم األية مأخوت من العارية الحقيقية التي هي رب من المعاملة وهي أن يستعير بعو

الناض من بعو يًاً من األ يال وال يقع تلا إال مان خصاين بينهماا سابو معرفاة ماا ،يقتااي
استعارة أحدهما من اآلخر يًاً ،وإتا لم يكن بينهماا سابو معرفاة بوتاه مان الوتاو فاال يساتعير
أحادهما مان اآلخار ايًاً ،إت ال يعرفاه حتاى يسااتعير مناه ،وهاذا الحكام تاار فاي اساتعارة األلياااظ

بعاها من بعو ،فالمماركة بين الليةاين فاي قال المعناى مان أحادهما إلاى اآلخار كالمعرفاة باين

المخصين في قل الميل المستعار من أحدهما إلى اآلخر ل18
 -1الكناية:

تناو الخليل مصطلح الكناية فقا  :لل فالن ،يكني عن كذا ،وعن اسم كذا إتا تكلم

بغير مما يستد به عليه ،حو ال مات والغا ط ،والرفث ،و حو  .والكنية للرتل ،وأهل البصارة

يقولااون :فااالن يكنااى بااأبي عبااد اهلل ،وغياارهم يقااو  :يكنااى بعبااد اهلل ،وهااذا غلااط ،أال تاارى أ ا

تقو  :يسمى أليداً ويسمى بزياد ،ويكناى أباا عمارو ،ويكناى باأبي عمارو ل 19يلحان أن الخليال

يهااتم هنااا بكاال مالااه عالقااة بياان الكنايااة ليحاادد تماليتااه ويكمااف عاان أساالوبه فقااام فااي األساااض
بو ع قاعدة في تأصيل هذا المصطلح البالغي .وال د ثمة فرق كبير باين المعناى اللغاوو فاي

قااو الخلياال والمعنااى االصااطالحي الااذو عاارف عنااد البالغيااين بقااولهم :لل الكنايااة لياان أريااد بااه

الألم معنا الحقيقي ماع إرادة معناا حينًاذ ل 12ثام تاال أباو عبيادة وعارت للكناياة فقاا  :لل
ومن م األ ما يحو خبر الى يل من سببه ويتر خبار هاو قولاه تعاالى :فةلَّاو أعنااقاهم لهاا
ل
قق
اليرال فذكر
خا عين{ المعرال }1:حو الخبر الى كناية التي في أصل االعناق  12وتبعه ا
الكناية ومباال لهاا مان القارآن الكاريم فاي موا اع عادة ،وبهاذا يمكان القاو  :إن الخليال أو مان
أدر مصطلح الكناية ومبال له وحديبه فيها ال يخرل بحا من األحوا عن حد الكناية في وقتنا
الحا ر.

 -1التعريو:
يقوم التعريو بدور ر يس في تأسيس تمالية عالية في ال ملة العربية في تهيًة المعنى

الهادف من خال صياغة المتكلم للخطاب غير المبا ر بإحداثه تنويعات لغوية ،يراد منها معنى
من المعا ي المقصودة ،ومن الارورو أن عود إلى الخليال الاذو وقاف عناد تلا االساتعماالت
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ال مالية التي تنهل من أسلوب التعريو و رق القو لتعطي للمتكلم واعية في التعبير وتوصل

إلى المخا و المعنى المراد ،قا الخليل :للعر و ليالن وبياالن :إتا قلاو قاوالً وأ او تعيباه

بااذل  ،ومنااه المعاااريو بااالكالم ،كمااا أن الرتاال يقااو  :هاال رأيااو فال ااً ً  ،فيكاار أن يكااذب،
فيقو  :إن فال ا ليرى ،وقا عباد اهلل بان عبااض :ماا أحاو بمعااريو الكاالم حمار الانعم ل11

وهذا المعنى هو األض للمعنى االصطالحي الذو حد علمال البالغة فيما بعد بقولهم :لل اللين

الدا على الميل من ريق ميهوم-ال بالو ع الحقيقي والم األو -فا

إتا قلو لمان تتوقاع

صلته ومعروفه بغير لو :واهلل إ ي لمحتاال فلايس فاي يادو ايل وأ اا عرياان والبارد آتا اي فاان

هذا وأ باهه تعريو بالطلو وليس هذا اللين مو اوعاً فاي مقابلاة الطلاو ال حقيقاة وال م ااألاً،
وإ مااا د عليااه عاان ريااق الميهااوم ل 13وقااد تكاار اليا اارال أمبلااة ماان التعااريو ولاام يساامهل، 11

وعقااد اباان قتيبااةلت176ها ا باباً لااه سا ااما لباااب الكنايااة والتعااريو ل 11قااا فيااه :لل وماان هااذا
الباااب التعااريو والعاارب تسااتعمله فااي كالمهااا كبيااراً فتبلااو إرادتهااا بوتااه هااو ألطااف وأحساان ماان
الكمف والتصريح ،ويعيبون الرتل إتا كان يكا ف في كل يل ويقولون :لال يحسان التعاريو

إال ثلباً ل16

يتاااح ممااا تقاادم أن البالغيااين حااين و ااعوا حااداً لمصااطلح التعااريو قااد أفااادوا ماان

ح ااديث الخلي اال وان أض تع اارييهم مس ااتمد م اان المعن ااى اللغ ااوو للتع ااريو فل اايس ثم ااة ف اارق ب ااين

المعنيااين باال يمكاان القااو  :إن احاادهما مااتمم لمعنااى اآلخاار ،فيااي حديبااه داللااة وا ااحة علااى

المصطلح الذو عرف با لالتعريو فال مناا من أن حديث الخليال هاذا ي علناا أن عاد اأو
من تكر هذا المصطلح البالغي ومبال له من قو العرب.

المبحث الثالث :مصطلحات علم البديع في كتاب العين
 -2االلتيات:
يحمال كتااب العاين الكبيار مان خصاا ه المصاطلحات التركيبياة التاي تسامو علاى لغاة

اال ،وكااان سااياق االلتيااات واحااداً ماان فرا ااد كتاااب العااين وخصا صااه ،فقااد
ايال و قا ً
البماار قااوةً وصا ً
تكار الخليال بقولااه :لل اللياو :لاي الماايل عان تهتاه كمااا تقابو علاى عنااق إ ساان فتليتاه ،قااا
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رؤبااة :الليااو واليتاال واحااد ،وليااو فال ااا عاان رأيااه أو صاارفته عنااه ،ومنااه االلتيااات ويقااا  :ليااو
فالن مع فالن ل 17وهذا المعنى اللغوو الذو أدار الخليل قد كل البذرة األولى لمصطلح

االلتيات البالغي ،إت د ا حديبه على المعنياين اللغاوو واالصاطالحي ،وأ ان ماادة للياو حملاو

معا ي الصرف ،والقبو واليتال ،واللااي والنةار واتخاذت هاذ المعاا ي اللغوياة وتهاات اتى فاي
البالغة العربية إت اتصلو بال هد والقوة ،وبالسالو وا ي ااب ،وباالسات ابة النيساية ،والسالو

ا سا ي ،أل ها حملو معنى ال هد والقوة والمعا اة.

فالمادة اللغوية لميهوم االلتيات تادور فاي عمومهاا – كماا ارى – حاو محاور داللاي

واحااد هااو التحااو أو اال حااراف عاان المااألوف ماان القاايم أو األو ااات أو أ مااا الساالو ويعااد
أسلوب لااللتيات من بديع فنون البالغة وهو أسالوب لطياف مان أسااليو اللغاة العربياة وملماح

دقيق من مالمح النةرية األسلوبية الحديبة ،وهو على المستوى اليني للمن الةواهر التي تتحكم

في األساليو بصيغة الحاور الياعل والمؤثر ،وكأن االلتيات  -وهو يواصل أدال دور اليناي –
يحق ااق االس اات ابة الطبيعي ااة لن اازوت ا س ااان ال ااى التن ااوت والت دي ااد ف ااي أس اااليو تعبي اار وص اايو

كالمه ل18

.

لقااد كااان الخلياال را ااداً فااي هااذا الم ااا  ،فهااو أو ماان تناااو مصااطلح الليااو علااى
خالف ما تهبو في رسالتي حين عددت أبو عبيدة أو من تناو مصطلح االلتياتَّ ،
وعد كبير
من علمال البالغة أن بداية ا ارة إلى االلتيات كا او عناد األصامعي لت 126ه ا فاي الرواياة

التااي تناقلتهااا كتااو التااراث التااي دلااو علااى أن مصااطلح االلتيااات كااان معروفااً فااي القاارن البااا ي

ل
واليرالل 62قد سبقوا األصمعي
اله رو تقريباً  19وكتو التراث تببو أن الخليل وأبو عبيدة ا
فااي ا ااارة إلااى هااذا المصااطلح البالغااي .و اارى إيااراد اباان قتيبااة لاابعو صااور االلتيااات سااالكاً
مسل أبي عبيدة في تعلها تحو مصطلح لالم األ ل. 62

ييهاام ماان تلا أن مااأة مصااطلح االلتيااات كا ااو فااي المعاااتم العربيااة وفااي مقاادمتها

مع م العين ،ثم تطور على أيدو علماال العربياة األوا ال ويكااد يكاون متطابقاا فاي المعناى قديماه

وحا ر فهو يعني اال تقا من الكالم المبا ر إلى الكالم غير المبا ر أو بالعكس ،وال
أسلوب االلتيات هو قل معنوو ال ليةي إت إن كل تغيير ليةي يستدعي تغيراً معنوياً.
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 -1الطباق:

ترتع تذور لين الطباق إلى عصور سابقة إت كان كتااب العاين األسااض الاذو تمحاور

منه هذا المصطلح فكان بداية كل من أ كا التطور الداللي االصطالحي للطباق ،فلام تكان

داللاة اللياان فااي االصاطال -آ ااذا  -وا ااحة كماا هااي الحااا عناد العلمااال المتااأخرين ،وإ مااا
برهنو قوة داللتها على المصطلح من خال استدال علمال البالغة المتأخرين بال ذور األولاى

لليةااة الطب اااق ،وم اادى إف ااادتهم ماان ح ااديث الخلي اال ف ااي تحديااد مص ااطلح الطب اااق ح ااين ق ااا :
لل اباقو بين َّ
الميًاي قن :تعلتهما على حذ قو واحد وألزقاتهما فيس َّمى هذا المطابق والمطَّبق :ق ابه
بالغ ق
اللُّؤلؤ إتا ق قمر اللُّؤلؤ أ قخد ققمر فأل قزق ق
رال و ح قو بعاه على بعاو فيصاير لؤلاؤاً أو ق اباهه

ل61

و د تقارباً بين المعنيين اللغوو واالصطالحي وهذا هو المعنى األساض الذو تم اكل

منه الميهوم االصطالحي إت البد أن تكون المطابقة بين يًين متاادين كالليل والنهار والطويل

والقصااير أو حااو أعطااى واخااذ ،والطباااق بهااذا التعريااف ياادلنا علااى أن ميهومااه هاار أوالً عنااد

الخليل فهو أو من تكار ليان الطبااق ،ثام تناولاه العلماال األوا ال فبعلاو تعلاه علاى االخاتالف

الليةااي بقولااه :للهااو تكرياار اللياان بمعنيااين مختليااين ل 63وماانهم ماان تعاال الطباااق هااو تكاار

الماايل و ااد كااابن المعتااز واآلماادو والقا ااي ال رتااا يل 61وكااان الطباااق اكباار و ااوحاً عنااد

الرساالة أو الخطباة أو
العسكرو إت حاد بقولاه :لال ماع باين المايل و ا اد فاي تازل مان أتازال ا
والحر والبرد ل61
البيو من بيوت القصيدة ،مبل ال مع بين البيات والسواد ،واللايل والنهار،
ا

.

يتاح مما تقدم يتاح أن أولياة مصاطلح الطبااق كا او عناد الخليال إت تنااو الليةاة

تناوالً لغوياً لكنها حملو ملمحاً بالغياً ثم تطورت داللتها لدى علمال العربية فوسعوا القو قيها
الى أن وصلو الى مرحلة االستقرار والببات في عصر ا هذا.

 -3القلو:
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يتبوأ مو وت القلو في الدرض البالغي مكا اً مرموقاً يرتد في أصله إلى أهمية ما يقوم

بااه فااي الكااالم األدبااي ماان عالقااات ال تةهاار إال ماان خااال التركيااو أو الترتيااو أو العاادو فااي

التعبيار ،وماان الباديهي أن مبحااث القلاو يتعلااق أساسااً بطبيعااة اللغاة ،فحريااة التصارف فااي العربيااة

كبيرة تداً  ،بيد أن تل الحرية ليساو علاى إ القهاا بال أن هناا ماا يحادها كالرتباة مابال ولعال

بااذور تلا االهتمااام هاارت أو مااا هاارت عنااد صاااحو كتاااب العااين فقااد حاااو تلمااس معنااى
ليةة لالقلو فقا  :للالقلو :تحويل الميل عن وتهه وكاالم مقلاوب وقالبتاه فا قلاو وقالَّبتاه
فتاقلَّو وقالبو فال اً عن وت ق
هه أو صرفاته ل 66وهو يتامن في أصله اللغوو أكبر من معنى
منها التحويل ،والكالم المقلوب ،والصرف وقاد تكار الخليال ف عال هاذ المعاا ي هاي األسااض

ال ااذو تما ا اكل من ااه المص ااطلح البالغ ااي للقل ااو أو وت ااود تق ااارب ف ااي المعن ااى اللغ ااوو والمعن ااى
االصااطالحي الااذو عرفااه البالغيااون بقااولهم :هااو الخاارول عاان مقتاااى الةاااهر وتلا بااأن ي عاال

أحد أتزال الكالم مكان اآلخر واآلخر مكا ه على وته يببو حكم كل منهما لآلخرل. 67

اليرالل 68فلحن أن في ال ملة العربية استعماالت تخاالف الو اع الحقيقاي
ثم تال ا
ل
والزتال . 68
لها ،فذكر أمبلة وتبعه كبير من علمال العربية ومنهم :األخيش،
والمبردَّ ،
ِّ
 -1الس ع:
هذا اللون من ألوان البديع كبير الدوران عةيم االستعما في ق
ألسنة البلغال ،وله منزلاة

ساانية بااين العاارب فااي ال اهليااة ،وكااان يغماار كالمهاام ،وكااان فيااه سالسااة الطبااع ،وقااوة السااليقة،
ل
ينم عن الصنعة ،ويقوم على التكلف.
وو و اليطرة  ، 69إال ما كان من س ع الكهان فن د ُّ

وقد ربط الخليل بين الس ع والياصلة فقا  :للس ع الرتل إتا طاق بكاالم لاه فواصال كقاوافي
صااها بطال وتمرهااا دقاال إن كباار ال اايش بهااا تاااعوا وإن قلاااوا
فااي المااعر ماان غياار وألن كمااا قياال :لق ُّ
اعوا

ل 72ييهم من هذا الحديث أن الخليل أو من وقف على مصطلح الس ع ومباال لاه

ممااا ورد ماان باار العاارب ،مماابهاً بااه القااوافي فااي المااعر وا ااع الياارق بينهمااا وهااو الاوألن ،وأدر
المصطلح القسيم للس ع وهو لالياصلة وتعلهما على صلة احدهما باآلخر.

وسمى سيبويه الس ع لفواصل كما في قوله :لل تميع ماال يحاذف فاي الكاالم ،وماا

يختار فيه أن ال يحذف ،يحاذف فاي اليواصال والقاوافي ل . 72فالاذو يهمناا مان كاالم سايبويه
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اليرال الكلمة التي تنتهي بها
أ ه استخدم مصطلح الياصلة ،بدالً من مصطلح الس ع  ،فيما عد ا
ال ملة فاصلة ،وأ لق تسميات عدة منها رؤوض اآليات وآخر اآلية ،وأواخر الحروفل71

ااال أباو الحساان علاي باان عيسااى الرماا ي ،مصااطلح اليواصال ،ورفااو مصااطلح
وقاد ف ا

الس ع ،ألن اليواصل بالغة ،واألس ات عياو كماا قاا  ،وتلا أن اليواصال تابعاة للمعاا ي ،أماا

األس ات فالمعا ي تابعة لها…ل 73واليرق بين اليواصل والس ع ،أن اليواصل حروف متماكلة
في المقا ع ،توتو حسن إفهام المعا ي ،بينما الس ع لايس فياه إال األصاوات المتمااكلة ،كماا

ليس في س ع الحمامة إال األصوات المتماكلةل71

الخاتمة ونتائج البحث
بعااد أن يساار اهلل تعااالى لااي تمااع مااا أمكاان ماان المااادة العلميااة لهااذا لبحااث المتوا ااع

تمخااو عاان تل ا تملااة ماان النتااا ج تتعلااق بمسااألة التأساايس اللغااوو للميهااوم وصاالتها بااالمعنى
االصطالحي ف الت تا ج البحث كما يأتي:
او البحااث أن هنااا عالقااة بااين المعنااى اللغااوو والمعنااى االصااطالحي وهااذا مااا دعااا الااى
 -2اثبا ا

دراسة أصاو المصاطلح فاي المعااتم العربياة ،فقاد تنااو الخليال المصاطلح تنااوالً مع ميااً
لكن في حديبه يمتر المعنيين اللغوو واالصطالحي.

اثبو أن الخليل أو من أ ار إلى التقديم والتأخير ،على خالف ما تهبو إليه فاي رساالتي
 -1ا

اليرال البالغية في كتابه معا ي القرآن حين عددت سيبويه أو من بحث
الموسومة لتهود ا
التقديم والتأخير.

او أن الخلياال قااد عاارف ا ي اااأل كمصااطلح لغااوو وبالغااي ،ثاام تكاار ماان تااال بعااد ماان
 -1اثبا ا
العلمال فهو أو من أ ار إلى ا ي األ بمعنا االصطالحي الذو قصد منه االختصار.

اثبو أن الخليل أقدم من تناو مصاطلح ا نااب ،الاذو يعاد مان المصاطلحات المتداولاة
 -1ا
المعروفة عند اغلو النقاد العرب القدامى ومع هذا فأ هم لم يحددو بميهوم يابطه.
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اثبو أن ميهوم التمبيه هر أوال عند الخليل فهو أو من و ح ميهوم التمبيه على خالف
 -7ا
ما تهو إليه الدكتور إبراهيم الحمدا ي حين عد أو

هور لميهوم التمبيه كان عند المبرد

اثبو أن الخليل توته حو تمكيل مصطلح الم األ العقلي البالغي إت أسس خطابااً بالغيااً
 -8ا
متميزاً في تل اليترة المتقدمة من غير أن يسميه.
اثبو أن الخليل أو من أدر مصطلح الكناية بمعنا اللغوو والبالغي ،وكذل كان ساباقا
 -9ا
في معرفة مصطلح التعريو فهو أو من أدر المصطلح ومبل له.

ماا قادمنا آ ياا فاي هاذا البحاث هاو ثماارة و تاال التاراث البالغاي العرباي وماا حاوا ماان

ارث عربي أصيل مما استدعى القرالة المت ددة لبيان هذا النتال ،فكان في مناهج علمال العربية

األوا اال مااا يكياال الكمااف عاان منااا ق خييااة فااي تل ا الت اراث تمااكل اللبنااة األولااى للمصااطلح
البالغي إت تبين لنا مما قدمنا في هذا البحث المتوا ع.
إن كبيراً من مصطلحات اللغة العربية لم تةهر ا

ة مكتملاة مارة واحادة ،بال اأ ها

ااأن ك اال اايل الب ااد أن يم اار بمراح اال مختلي ااة ليص اال إل ااى مرحل ااة النا ااج الكام اال واالس ااتقرار

والببااوت ،وقااد ال يصاال ،ولاايس ماان دلياال علااى عاادم اسااتقرار المصااطلحات البالغيااة خياار ماان
التداخل والخلط بين المصاطلحات بعااها فاي الابعو فاي فكار النقااد القادامى حتاى المتاأخرين

م اانهم ،ه ااذا الت ااداخل والخل ااط ل اام يك اان إال ثب ااات أن المص ااطلح البالغ ااي حت ااى ف ااي اليتا ارات

المتأخرة من هور لم يصل إلى االستقرار فما بالنا بيترة النمأة والبداياة ،إن فتارة النماأة يغلاو
عليها الحديث عن داللة المصطلح وهي مما يدخل في مراحل تكوينه.
إتاً المصطلح البالغي مأ في العصور األولى المتقدمة في تآليف العلمال األوا ل ،ثم
ق
ق
بميهومه وأحيا اً باستداللهم بالماهد
بليةه ومرة أخرى
مر بمراحل ولم يةهر كليةً فقد هر مرة
َّ

المعرو على ميهوم الةاهرة ،وهو ما يوصلنا إلى تي ة مؤداها أن عدم هور المصطلح البالغي
في فترة النماأة بصاورته النها ياة عناد العارب أو حتاى عادم االساتقرار علياه فاي اليتارات المتاأخرة

ليس معنا عدم معرفتهم به أو قلهام لاه ،بال إن مراحال التطاور بةهاور الميهاوم مارة والمصاطلح
مرة أخرى أو هور االثنين معا تببو أصالة المصطلح ومعرفتهم به ال قلهم له .وهذا ما توصلنا

إليه في بحبنا هذا إت أثبتنا أن الخليل كان سبااقاً فاي تنااو بعاااً مان المصاطلحات البالغياة ،إت
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كلو آراؤ النواة األولى للمصطلح البالغي التاي تحمال أ يااض صااحبها فوساع العلماال القاو

فيهااا ،وكااان كتاااب العااين عالم اةً وا ااحةً فااي إقامااة المصااطلح البالغااي ،وماان هنااا أيقنااو أن ماان
الارورو أن قف عند األصو األولى للمصطلح البالغي  ،وأن تأمله تأمالً دقيقااً يمكان لاه أن

ينهو بأعبال الدرض البالغاي وعارت صاورته األولاى التاي تتمبال فاي تلا المرحلاة .وعلاى الاذين

ينةاارون الااى هااذا العلاام فااي مرحلااة حيويتااه و اااارته ،علاايهم أن ينةااروا إليااه فااي ت اراث العلمااال
األوا ل ،فهم الذين أسسوا تراث هاذ األماة د ألن معااتم العربياة تعاد مان األصاو المهماة التاي

تحت ااال ال ااى مزي ااد م اان المراتع ااة أل ه ااا ألهم ااو الدارس ااين كبي ااراً م اان األفك ااار والقا ااايا البيا ي ااة

والتراكيو والمحسنات البديعية وهذ وأمبالها محاور أساسية في الدراساة البالغياة .إ ان اهتمامناا
في تأصيل المصطلح البالغي آت من ا ه يعد منماأ الدراساة البالغياة واألض الاذو قاماو علياه،
والنواة التي كلو علم البالغة.
وفاي الختااام أتوتاه الااى اهلل سابحا ه وتعااالى أن ينياع بهاذا ا اًة العلاام وحملاة رسااالته،

وأن يكاون تخااراً لكاتبااه ،والحمااد هلل والصااالة والسااالم علااى خياار خلااق اهلل تعااالى محمااد --
وعلى آله وصحبه أتمعين.
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اللغة واألدب93./3 :

 -12ينةر معا ي القرآن ،الزتال ،91/1:ومعا ي القرآن ،النحاض2233.-2231/1:
 -11كتاب العين91./3 :
 -13الكتاب276،121./2 :
 -11ينة اار م اااأل الق اارآن ،179/2:ومع ااا ي الق اارآن ،الي ا اارال ،21-21/2 :ومع ااا ي الق اارآن،
األخيش313./1 :

 -11ينةر مع م المصطلحات البالغية وتطورها236./2 :
 -16كتاب العين.113/3 :
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 -17تواهر البالغة في المعا ي والبيان والبديع323. :
 -18المبل السا ر.81/1 :
 -19كتاب العين. 11/1:
 -12ا ياا 128./1:
 -12م األ القرآن21./2 :
 -11كتاب العين233./3 :
 -13المبل السا ر67.-66/3 :
اليرال.388 ،127 ،211/1:
 -11معا ي القرآن ،ا
 -11ينةر تأويل ممكل القرآن.116 :
 -16المصدر يسه.163:
 -17كتاب العين.93/1:
 -18ف ن االلتيات في مباحث البالغيين ،الدكتور تليل ر يد فالح ،م لة آداب المستنصارية،
العدد ل 9لسنة 2981م.63:
 -19ينةر كتاب الصناعتين الكتابة والمعر391. :
 -62م األ القرآن.22/2 :
 -62ينةر تأويل ممكل القرآن.26-21 :
 -61كتاب العين 37./3
 -63قواعد المعر61. :
 -61ينةر البديع ،36:والمواأل ة بين أبي تمام والبحترو ،27 ،والوسا ة.11 :
 -61كتاب الصناعتين الكتابة والمعر.112:
 -66كتاب العين .112/3
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 -67ينةر رو التلخيه681./2 :
اليرال192./1:
 -68معا ي القرآن ،ا

 -69معا ااا ي القا اارآن ،األخيا ااش ،231/2 :والكاما اال فا ااي اللغا ااة واألدب ،721/2 :ومعا ااا ي
القرآن ،الزتال.37/1 :
 -72البديع في ول أساليو القرآن211. :
 -72كتاب العين127./1 :
 -71كتاب سيبويه281./1 :
اليرال ،122/2 :و.276/1
 -73ينةر معا ي القرآن ،ا
 -71النكو في إع األ القرآن97. :
 -71المصدر يسه. 97 :

مصادر البحث
أوال  -القرآن الكريم
ثا يا  -المطبوعات
 -2ا ياا في علوم البالغة ،الخطيو القزويني لت 739ها  ،تحقيق :ل نة من أسااتذة كلياة
اللغة العربية بال امع األألهر ،مطبعة السنة المحمدية ،القاهرة.

 -1بحوث لغوية ،الدكتور احمد مطلوب ،دار اليكر للنمر والتوأليع،عمان2،2978/ ،م.
 -3البااديع فااي ااول أساااليو القاارآن الكااريم ،الاادكتور عبااد اليتااا ال ااين ،دار اليكاار العربااي،
القاهرة – مصر2129 ،ها – 2999م.
 -1البيان والتبياين ،أباي عبماان عمارو بان لل ااحن لت111ه ا  ،تحقياق :عباد الساالم محماد
هارون ،النا ر :مكتبة الخا ي بالقاهرة1،2121/ ،ها2981 -م.
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 -1تأوياال ممااكل القاارآن ،اباان قتيبااة لت 176ه ا  ،اار وتحقيااق :الساايد أحمااد الصااقر ،دار
إحيال الكتو العربية ،عيسى البابي الحلبي و ركا .
 -6التلخيه في علاوم البالغاة ،الخطياو القزويناي لت 739ه ا  ،ابطه و ارحه عباد الارحمن
البرقوقي ،دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان.
 -7تااواهر البالغااة لفااي المعااا ي والبيااان والباديع  ،احمااد الها اامي ،دار إحيااال التاراث العربااي،
بيروت – لبنان 23./ ،
 -8الحيوان ،أبي عبمان عمرو بن لل احن ،عبد السالم محمد هاارون ،مطبعاة مصاطيى الباابي
وأوالد 2136 ،2/ ،ها 2938-م .
 -9الخصا ه ،أبي اليتح عبمان بان تناي لت391ه ا تحقيق :الادكتور عباد الحمياد هناداوو،
دار الكتو العلمية ،بيروت – لبنان2119 ،3/ ،ها 1228 -م.
 -22دال اال ا ع اااأل ،ف ااي عل اام المعااا ي ،االم ااام عب ااد الق اااهر باان عب ااد ال اارحمن ال رت ااا ي ،ل
ت172ه ا تحقيااق :الاادكتور عبااد الحميااد هنااداوو ،منمااورات محمااد علااي بياااون ،دار
الكتو العلمية ،بيروت – لبنان2،2111/ ،ها 1222-م .
 -22ديااوان اماار القاايس ،تحقيااق محمااد أبااي اليااال إبااراهيم  /دار المعااارف بمصاار،3/ ،
2969م.
 -21س ا اار اليص ا اااحة ،اب ا اان س ا اانان الخي ا اااتي ل ت166ه ا ا ا دار الكت ا ااو العلمي ا ااة ،بي ا ااروت،
2،2121/ها2981 -م.
 -21 -23رو التلخيه ،مطبعة البابي الحلبي و ركا ه ،القاهرة ،مصر – 2937م.
 -21عااروض األفاارا فااي اار تلخاايه الميتااا  ،بهااال الاادين الساابكي لت 773ها ا تحقيااق
الدكتور عبد الحميد هنداوو ،ركة أبنال ريف للطباعة والنمر والتوأليع ،2/ ،المكتبة

العصرية صيدا – بيروت211 ،ها 1223م.
 -21العماادة فااي محاساان المااعر وآدابااه و قااد  ،اباان ر اايق القيروا ااي لت 116ها ا  ،تحقيااق:
محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة ح األو بالقاهرة2313 ،2/ ،ها 2931-م.
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 -26قواعد المعر ،أبي العباض احمد بن يحياى المعاروف ببعلاو لت192ه ا تحقياق :محماد
عبد المنعم خياتي ،القاهرة 2367ها 2918-م.
المبرد لت 181ها  ،تحقيق :عبد الحميد هنداوو ،منمورات
 -27الكامل في اللغة واألدبِّ ،
محمد علي بياون ،دار الكتو العلمية ،بيروت – لبنان2129 ،2/ ،ها – 2999م.

 -28كتاااب البااديع ،عبااداهلل اباان المعتاازلت 196ه ا اعتنااى بنماار وتعليااق المقدمااة واليهااارض:
إغنا يوض كراتمقوفسكي ،دار المسيرة2121 ،3/ ،ها 2981-م.

 -29كتاب الصناعتين الكتابة والمعر ،أبي هال بن عبداهلل بن ساهل العساكرو لت 391ه ا
تحقيق :الدكتور مييد قميحة ،دار الكتو العلمية ،2/ ،لبنان 1228،م.

 -12كتاااب العااين ،للخلياال باان أحمااد اليراهياادو لت271ها ا تحقيق:عبااد الحميااد هنااداوو،

منمااورات محمااد علااي بياااون ،دار الكتااو العلميااة ،بيااروت ،لبنااان2113 ،2/ ،ها ا-

1222م.
 -12الكتااب ،كتااب ساايبويه ،أباي بمار عماارو بان عبمااان بان قنبار لت 282ه ا  ،تحقياق :عبااد
السالم محمد هارون ،مكتبة الخا ي بالقاهرة.
 -11لسان العرب ،ابن منةور لت 722ها  ،دار صادر ،بيروت.
 -13المباال السااا ر فااي أدب الكاتااو والماااعر ،اايال الاادين اباان األثياار ل ت 637ه ا  ،حققااه
وقدمه :الدكتور أحمد الحوفي ،والادكتور .بادوو با اة ،منماورات دار الرفااعي بالرياات،
2121 ،1/ها – 2981م.

 -11م األ القرآن ،أبي عبيدة لت122ها  ،عار ه بأصوله وعلاق علياه :الادكتور .محماد فاؤاد

ساركين ،مار مطبعاة ساامي الخاا ي الكتباي ،مطبعاة الساعادة بمصار2371 ،2/ ،ه ا-

2911م .
 -11المصطلح النقدو في كتو ا ع ااأل القرآ اي حتاى هاياة القارن الساابع اله ارو ،الادكتور
إب ااراهيم محم ااد محم ااود مص ااطيى الحم اادا ي ،وألارة البقاف ااة ،مط ااابع دار الم ااؤون،2/ ،

بغداد1229 ،م.
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 -16المطا ااو

ا اار تلخا اايه الميتا ااا  ،العالما ااة سا ااعد الا اادين مسا ااعود با اان عما اار التيتا اااألا ي

لت791ها تحقيق  :احمد عزو عناية ،دار إحيال التراث العربي ،بياروت – لبناان،2/ ،

2111ها 1221-م.
 -17معا ي القرآن ،أبي تعير النحاض لت338ها تحقيق :الدكتور يحيى مراد ،دار الحديث،
القاهرة2111 ،ها 1221 -م .
 -18معا ي القرآن لاألخيش األوسط لت 121ها  ،تحقيق :الادكتور فاا ز فاارض ،1/ ،دار
الر يد للنمر2122 ،ها – 2982م.
الزت ااال أب ااي اس ااحق إب ااراهيم ب اان الس اارو لت322ه ا ا  ،اار
 -19مع ااا ي الق اارآن وإعراب ااه ،ا

وتحقيق :الدكتور عبد ال ليل عبد لبي ،دار الحديث ،القاهرة2116 ،ها 1221 -م.

 -32معا ي القارآن ،الي اارال لت127ه ا تحقياق الادكتور :محماد علاي الن اار ،والادكتور احماد
يوسف اتي ،عالم الكتو ،بيروت2982 ،1/ ،م.

 -32مع اام المص ااطلحات البالغي ااة وتطوره ااا ،ال اادكتور .احم ااد مطل ااوب ،مطبوع ااات الم م ااع
العلمي العراقي ،بغداد2983 ،م – 2987م.
 -31المع م الميصل في واهد اللغة العربية ،إعداد الدكتور :إميل بديع يعقوب ،دار الكتو
العلمية ،2/ ،بيروت – لبنان 2127ها 2996 -م.
 -33ميتا العلوم ،السكاكي لت 616ه ا تحقياق :الادكتور عباد الحمياد هناداوو ،منماورات
محمد علي بياون ،دار الكتو العلمية ،بيروت ،لبنان1222 ،1/ ،م.
 -31المواأل ااة بااين أبااي تمااام والبحتاارو ،ا مااام الحساان باان بماار باان يحيااى اآلماادو البصاارو

لت 372ه ا ا تحقي ااق ،محم ااد محي ااي ال اادين عب ااد الحمي ااد ،المكتب ااة العلمي ااة  /بي ااروت ،

2363ها 2911-م.
 -31النكاو فااي إع اااأل القارآن ،الرمااا ي لت 386ه ا مطباوت اامن ثااالث رساا ل فااي إع اااأل
القرآن ،تحقيق :محمد احمد خلاف ،ومحماد ألغلاو ساالم ،دار المعاارف بمصار،1/ ،

2387ها 2968-م.
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 -36الوسا ة بين المتنبي وخصومه ،القا ي علي بن عبد العزيز ال رتا ي لت391ها تحقيق
محمد أبو اليال إبراهيم ،وعلي محمد الب اوو ،مطبعة عيسى البابي و ركا ه.
الرسا ل واال اريح ال امعية والبحوث
اليرال البالغية في كتابه :معا ي القرآن ،قيس خلف إبراهيم البياتي ،بإ راف الدكتور:
 -2تهود ا
أحما ااد حما ااد محسا اان ال با ااورو ،رسا ااالة ماتسا ااتير ،تامعا ااة تكريا ااو  /كليا ااة التربيا ااة ،كليا ااة

التربية2111،ها 1221-م .

 -1فن االلتيات فاي مباحاث البالغياين ،الادكتور تليال ر ايد فاالح ،م لاة آداب المستنصارية،
تل 9لسنة 2981م.

211

