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  تقدیم الکتاب
  

وفیق، و منک الهدایۀ ألقوم طریق، و بفضلک نطلب یقینا یمأل الصدر، و یستولی حمداً لک اللّهم، بک المعونۀ و التّ
علی زمام القلب فانّک الحکیم و النصیر، و صالة علی محمـد عبـدك و رسـولک الـذي آتیتـه الحکمـۀ و فصـل        

  . آله الطیبین الطاهرینمننت علیه بفضیلۀ البیان و علی  الخطاب، و عصمته من الخطأ و ألهمته الصواب، و
فالبیان علم من علوم البالغۀ العربیۀ، التی هی مسائل و قواعد وضعها العلماء لتکون دستورا لمـن أراد   بعد ماا

ألیفه، و أن یعرف وجه إعجاز القرآن الکریم، و یدرك ما فیه من خصائص البیان، و یفهم براعۀ أسلوبه، و انسجام ت
سهولۀ آیاته و عذوبتها و جزالتها، إلی أمثال تلک المحاسن و المزایا التی حارت عقول البریۀ فیها، و کذلک لمـن  

  .رفۀ أسراره و کشف خفایاه، سواء أکان هذا األدب منثورا أم منظوماأراد النّظرَ فی األدبِ، و مع
و البـدیع فـی    عدنی الحظ فی القیام بالبحث عـن المعـانی  یا أن یساإنّ کتابی هذا قد اختص بعلم البیان، متمنّ

  . شاءاهللا المستقبل القادم إن
مـو التـی   األول، عرض تأریخی لنشأة علم البیان و مراحل التطور و النّ :ة مباحثو قداشتمل الکتاب علی عد

فقد إعتمدت فی هـذا  . غیینمرَّ بها فی العصور المختلفۀ حتی صار علما مستقال بذاته علی ید فحول العلماء و البال
فهـرس    العرض التأریخی علی مصادر و مراجع أشرت إلی بعض منها أثناء البحث و إکتفیت بذکر بعض منهـا فـی  

البیـان و   یشتمل علی دراسۀ تفصیلۀ لمباحث علم ،الثانی. المصادر و المراجع، إذ إقتبست منها بعض المفاهیم فقط
شـرحا وافیـا،   م علی رکیزتین أساسیتین؛ الرکیزة األولی عرض القاعدة و شرحها البحث یقو فنونه، و هذا القسم من

، و مفسرةٍ لکلّ قاعدةٍ و أتبعت تلک األمثلۀ بأمثلۀ أخـري فارسـیۀ مشـروحۀ و    تقدیم أمثلۀ محلَّ :الرکیزة الثانیۀ لۀٍ
. انی الذي یدرس العربیـۀ و آدابهـا  مفهومۀ لتبین المراد، و توضِّح المقصود و تزیل الغموض، و بخاصۀ للطالب االیر

رها لهـم   الثالث، تمارین عامۀ تشتمل علی األمثلۀ و الشواهد التی توضِّح مباحث علم البیان و فنونَه للطلبۀ، و تیسـ .
قول الشاعر ز الکتاب بجملۀ من المزایا و الصفات، إن لم یخلُلهذا کله تَمی من العیوب علی حد: 

  »کَفَی بالمرء نُبالً أن تُعد معایبه   ی سجایاه کلّهاو منْ ذا الذي تُرْضَ«
  :نذکر منها

العنایۀ بالجانب التراثی، من علم البیان فی ذکر بعض األمثلۀ و الشواهد، إذ الیجوز أن یبقـی البحـث عـن علـم      .1
  .البالغۀ بمنأي عن محاولۀ الرّواد و جهود األوائل

حاولـت   إذ والفارسـی،   الکـریم و األدبـین العربـی     والمنتقـاة بدقـۀ مـن القـرآن     الحدیثۀ  شواهده و  أمثلته  وفرة .2
 علـی مـا یأسـر    البالغیـۀ، لیقـع الطالـب      الکتـب   فی معظم بالشواهد التقلیدیۀ المبثوثۀ و المکرّرة  الأکتفی أن قدرالمستطاع 

 .البیان البحث فی علم  بالقلوب، و یحب  باألسماع، ویخلِّ
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  .ن الفهارس التی تضخم الکتاب من غیر فائدة تذکر، و االکتفاء بفهرس المصادر و المراجعالتقلیل م .3
لم البیان و اإلفادة منه، و إنی آلملٌ أن یجد الطالب و الدارس فی هذا الکتاب ما یعینه علی تذوق جانب من ع

  .بذلته، إنه نعم المولی و نعم النصیرأسال أنْ ینفع بهذا البحث و یحتسبه عمال صالحا بمقدار الجهود التی  اهللا
  

  المؤلف
  

  
  نشأََة علم البیان

  
  .الکشف و اإلیضاح :ۀِاللغ یالبیانُ ف

ا ف المعنی الواحد :االصطالح یوأم بِه إیراد یعرف لمالل یف ،تراکیب متفاوتۀ یف ،فالبیانُ ععلیـه  ۀِوضوح الد، 
  .الحال یکل منها مقتض ۀمع مطابق
فـی  ک ر الذکر الحکیم ذلو قد صو ،و البیان ۀمرتبۀ رفیعۀ من البالغ ۀالجاهلی یبلغ العرب ف :یانعلم الب ةنشأ
ـ قُی و إنْ« )4ـ1/الرحمن( »البیانَ هملَّع االنسانَ قَلَخَ القرآنَ ملَّع الرحمنُ« :قوله تعالیمنه  .غیر موضع  وا تَسـمع ولُ

قولهِل4/المنافقون( »م( »اسِالنّ نَو م نْم یجِعقَب نیا ةِوله فی الحیاکالد« )ـ  . )204/البقره ـ  ۀو من اکبـر الدالل  یعل
من حسن البیانذماح ته القاطع ةن کانت معجزأَ ،قوهـ      ۀالرسول الکریم و حج  یلهـم أن دعـا أقصـاهم و أدنـاهم إل

  1.ةالقرآن فی بالغته الباهر ۀمعارض
ب منذ العصر الجاهلی، ثم مضت هذه المالحظـات تنمـو بعـد    تنشأ عند العر یۀو قد أخذت المالحظات البیان

ر العرب، و استقرارهم فی المدن واألقطار المفتوح ی،َشتَّ ظهور االسالم ألسباب ، ثـم  ۀالعقلی ، و نهضتهمۀمنها تَحضُّ
تکثـر   نْأ کلـه فکان طبیعیا لذلک  ۀ،فی شؤون العقیدة و السیاس ۀالمختلف الجدل الشدید الذي قام بین الفرق الدینیۀ

  2.ۀالمالحظات البیانی
عملـت فیهـا    ةکثرت فی هذا العصر، و هی کثر ۀالمالحظات البیانی وجدنا أنَّ ۀ،عصر بنی أمی یو اذا تحولنا إل

أخذوا یتجادلون فـی   إذ، ۀی حیاتهم العقلیقالمدن و األمصار، و ر فی رهماستقرا ر العرب وتَحضُّ منها ة،بواعث کثیر
 ۀالکـالم و أن تکثـر المالحظـات المتصـل     ۀینموالنظر فی بالغ ، فکان طبیعیا أنْۀو العقیدیۀ السیاسیجمیع شئونهم 

فـی   ظمقـام سـوق عکـا   ۀ فی الکوف ۀناسو سوق الکُ ةبحسن البیان، و قامت فی هذا العصر سوق المربد فی البصر
                                                                                                                                                   

  .۹ص  ،شوقي ضيف ،تطور و تاريخ ةالبالغ.  ١
  .۸ ـ۷ص  ،عبدالعزيز عتيق ،علم البيانيف بالغة العربية .  ٢
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  .ینشدوا الناس خیر ما صاغوا، من أشعارل ۀ،یغدو علیهما شعراء البلدتین و من یفد علیهما من البادی ۀ،الجاهلی
لتـدوین هـذه    ۀمحاوالت أولی ۀنموالمالحظات البالغی یإل ۀنجد باإلضاف العصر العباسی فإننا یا النقلتنإِو اذا 

سـباب  ألذلـک   یعـود و  البیان والتبیـین کتاب  ۀالمالحظات و تسجیلها، کما هو الشأن فی کتب الجاحظ، و بخاص
نشوء طـائفتین   لیومنها ما یعود ا ،ۀو الحضاری ۀالعقلی ةو الشعر مع تطور الحیا تطور النثر یال ، منها ما یعودۀمختلف

أن کثیـرین مـن الفـرس و     یه إلتطور النثر والشعر فمردی لإو البیان، أما ما یعود  ۀمن المعلمین عنیتا بشؤون اللغ
 ۀأظهروا فی ذلـک براعـ   و مشاعرهم، ر عن عقولهم ووحذقوها و إتخذوها لسانهم فی التعبی یۀأتقنوا العرب ،الموالی
کتبـا   ۀ،ترجم عن الفارسی ، فقدةللهجر 143سنه  یو یکفی أن نذکر فی هذا الصدد ابن المقفع المتوفّ .النظیرۀ منقطع
 ۀو اتسـعت الترجمـ   ؛طالیسومنطق أرسـط و أجزاء من  ۀو دمن ۀکلیل، کما ترجم ۀسیاسی يو أخر ۀمختلف ۀتاریخی

و ابن المقفع بدون ریـب   ة،کثیر ۀات أجنبیفبثقا غالعربی، إذ اصطباالسالمی ال کبیرا فی الفکر ون ذلک تحبعده و کا
فـی إختیـار    ۀد، وهو أسلوب یمتاز بالدقتوا األسلوب الجدید الذي سمی باسم األسلوب المولّمن ثب ۀیعد فی طلیع

  1.فیها دون تعقید ۀالمستحدثو بثّ المعانی  ۀو وضعها فی أمکنتها الصحیح ظأللفاا
تسجیلها فی العصر العباسی، کـذلک  و  ۀتدوین المالحظات البالغیبالعلماء قد اهتموا  أنّ ینا سابقا إللمحو قد أ

نی فیـه بتأویـل و تصـویر خصـائص بعـض التراکیـب، و       و الذي ع »ه 207 .ت«للفرّاء  معانی القرآننلتقی بکتاب 
  .ۀن الصور البیانیفی آي القرآن م ما یإل ةاالشار

للفـرّاء، و هـذا    الـذي کـان معاصـراً    »ه 211 .ت« یمعمر بن المثنة ألبی عبید مجاز القرآنثم نلتقی بکتاب 
، و المجـاز عنـده   ۀفی تأویل بعض اآلیات القرآنی ثُحببل یالکتاب الیبحث فی مجاز القرآن من الجانب البالغی، 

ـ   مجاز القرآنفی کتابه ، و مع هذا فقد وردت ییعنی بیان المعن ـ    یإشـارات إل کالتشـبیه   ۀ،بعـض األسـالیب البیانی
ـ  ۀو بعض خصائص التعبیر النحوی ۀ،والکنایة واالستعار الـذکر و الحـذف و االلتفـات و    ک ۀ،التی لها دالالت معنوی

  .التقدیم و التأخیر
ۀ،ف فـی البالغـ  لَّأ، فقد ۀفائق ۀعنای ۀالعربی ۀالبالغ  یأول  ، الذي)ةللهجر 255 ۀسن یالمتوف(نلتقی بالجاحظ   ثم 

ـ  یإل یفیها معظم ماانته عمج ،مجلدات دةِفی ع البیان و التبیینکتابه  ،کماذکرنا سالفاً ، ۀعصره من مالحظات بالغی
  . إلیهم منقوال عن آداب الفرس و الیونان و غیرهم وصلأوما  ،بأنفسهم ۀالیه علماء العربی يسواء مااهتد

و السیما ما یتصـل بالتشـبیهات و    ۀ،فی القضایا البالغی ۀو مالحظاته الخاص ،الی آراء الجاحظ ۀهذا باإلضاف
  .»البیان«االستعارات و المجازات التی هی موضوع 

ـ  ـمأنه أل ۀ،البالغ ۀل القول فی الجاحظ من جهو مجم و  ة،و اسـتعار  ،تشـبیه : مـن  ۀفی کتبه باألسالیب البیانی

                                                                                                                                                   
  .۲۰ـ۱۹، شوقي ضيف، ص تطور وتاريخ ةالبالغ.  ١
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ـ  ،ما جاء تعریفه لهـا إنَّو  ۀ،ولکنه لم یوردها فی تعریفات اصطالحی و مجاز، ۀ،و حقیق ۀ،کنای علیهـا عـن    ۀو الدالل
  .ۀالعن طریق القواعد البالغی ،و النماذج ۀطریق األمثل
ـ ظهر أنه کان بالشـک أقـدرهم   بینه و بین من تقدموه فی هذا المیدان تُ ۀو المقارن و  ۀرار البالغـ ـإدراك أسـ  یعل

  بحق مؤسس البالغـ  ؛التی عرفت فیما بعد ۀالبیانی األسالیب یإل ـ ریق النماذجعن ط ـاکثرهم اهتداء دعۀو لهذا فهو ی 
  1.األول ۀالعربی

 یتحدث أوالً تأویل مشکل القرآنالجاحظ، ففی کتابه  یخُطبِمتأثرا  »ه 276 .ت«الدینوري  ۀثم جاء ابن قتیب
الحدیث  یجهال منهم بأسالیب البیان العربی، ثم ینتقل من ذلک ال عن إعجاز القرآن کرد علی الطاعنین فی أسلوبه،

  .ۀو کنای ةو استعار ،و تشبیه ،و مجاز ۀ،حقیق :من »علم البیان«عن موضوعات 
کتاب  الکامل مع أنَّو ، فی اللغۀ و األدبالکامل  ابهبکت »ه 285 .ت«رد العباس المبأبو ،یأتی معاصره ۀبعد ابن قتیب

  .لبعض موضوعات البیان ۀلف تعرض فیه عند شرح النصوص األدبیؤلغۀ فإنَّ الم
ـ   النکت فی إعجاز القرآنف کتاب الذي ألَّ »ه 386 .ت«مانی المعتزلی ثم یأتی الرُّ  ۀ؛و إهتم فیه بالمباحـث البالغی

ثـر واضـح فـی تـاریخ     لـه أ  ،بمشتمالته و مضمونه و الجدید فیه ،وهذا الکتاب ،من أجل تفسیر اإلعجاز البالغی للقرآن
  2.شرحها لف فیه بعض ألوانها تعریفا نهائیا و میز أقسامها و أفاض فیؤ، فقد عرَّف المۀالعربی ۀالبالغ

و  ،القـرآن  ۀبالغ ۀالتی وردت فی کتب بعض المتکلمین ممن عنوا بدراس ،»علم البیان«عن مسائل  ةتلک نبذ
نَت القرن الرابع الهجري ظهرت فی فقد ذلک  یإل ۀباإلضاف و .أسرار إعجازه تضم أسس  یعل ۀ،دراسات نقدیکُتب

   :بتکمن هذه ال .البیان مباحث من علم ض فیها أصحابها إلىتعرَّ ۀ،بالغی
. »ه 370« ۀسـن  ی، ألبی القاسم الحسن بن بشـر اآلمـدي البصـري المتـوف    بین أبی تمام و البحتري ۀالموازنکتاب 

 »366« ۀسـن  یالمتوف دالعزیز الشهیر بالقاضی الجرجانیألبی الحسن علی بن عب هبین المتنبی و خصوم ۀالوساطکتاب و
ألبی هالل الحسـن بـن    الصناعتینو کتاب  .»ه 456 .ت«ألبی علی الحسن بن رشیق القیروانی  ةالعمدکتاب و  .ةللهجر

  .ةللهجر »395« ۀسن یري المتوفکعبداهللا بن سهل العس
ـ   ود التـی أسـهمت فـی تطـویر    هـ و تلک الجه ۀما یهمنا من هذه الکتب النقدی و تلـک   ۀ،المالحظـات البیانی

   .ۀو کنای هو تشبی ةمجاز واستعار :من ،فنون علم البیان ،من التفصیل بشیء ،فیها المؤلفون تناولالمحاوالت التی 
ا فی استعراضنا  نکون قد نرجو أنْ ،وبعد آلن کیـف تطـور   ا یالبحث فیه حت ةمنذ نشأ ،لبیانا عن التاریخیبینَّ

و کیـف أخـذت معـالم هـذه      ،کشـف أصـوله   یتدریجیا عل ،العصور، و کیف تضافرت جهود الباحثین فیه مرّ یعل
  .بعد األخري ةواحد ،قُو تتالح ضحتَّاألصول تَ

                                                                                                                                                   
  .۱۲ـ۱۱، عبدالعزيز عتيق، ص علم البيانيف بالغة العربية .  ١
  .۱۳ـ۱۱، ص نفس املصدر.  ٢
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 ۀتوفی سن یو عاش بجرجان ولم یفارقها حت دلالذي و ،القاهر الجرجانیظهر عبد یاألمر کذلک حت د ظلّوق
   .ةرجهلل »471«

فی تاریخ  ةالبیان ألول مر ۀو وضع نظری ،ۀأسرار البالغولکنه إشتهر أکثر ما إشتهر بکتابه  ۀ،للجرجانی مؤلفات قیم
لکـنهم لـم یحرّروهـا و لـم      سبقه إلیها البالغیون بالبحث، وقد الفصول التی بحثها  کلَّ إنَّ ،کما ذکرنا سالفا وحقاً .ۀالعربی

خـذ منهـا   ، فقد إقتطف ثمار هذه الجهود و إتَّۀأسرار البالغنحوما بحثها و حرّرها عبدالقاهر فی کتابه  ییبحثوا دقائقها عل
  .»علم البیان« ۀاستعان بها فی وضع نظری مادةً

و مبحـق واضـع أسـس البالغـ      ؛بارعاً ز عبدالقاهر أقسام هذا العلم و فروعه و حلل أمثلتها تحلیالًی ۀوهولهذا یعـد 
وا البنیـان الـذي     یلمشکالتها، والذي عل حو الموضِّ ،د ألرکانهاوالمشی ۀ،العربی نهجه سار المؤلفون من بعده، و أتمـ

   .وضع أسسه
عند الشعراء،  ۀوالسرق األخذ  االتفاق فی الجناس، و السجع، و  فیه عن ماورد باستثناء ،ۀأسرارالبالغکتاب إنَّ 

و إذا کان المؤلف لم یتکلم فیـه   ،و تشبیه ةو مجاز و استعار ۀحقیق هو بحث أصیل عمیق فی أصول علم البیان من
ه قداستوفۀالکنای عن  ،ةاالستعار  من  جوانب، فیه أیضا ضرَکماع ،اإلعجاز  دالئلاآلخر   فی کتابه عنها  الکالم  ی، فانَّ
  1.لمجازالعقلیاو 

ـ  فت ،دالئل اإلعجـاز و  ۀار البالغأسره یفی تألیف کتاب ،القاهرالتی سار علیها عبد ۀما الطریقأ ـ  یمتـاز عل  هکتب
  .لۀ و الشواهد الکافیۀالکلیۀ، ثم التمثیل علیها باألمث بیان القواعد ىاء و العرض، و تعتمد علباسلوب األد ياألخر

 و علـم  ،علـم المعـانی   :أي ،الثالثۀ بعض األذهان أنَّ العلوم البالغی یه قد یتبادر إلأنَّ ،هنا هذکر دریجو مما 
أنَّ  إذذلـک،   ولکن الواقـع غیـر   ،بمباحثه ونظریاته ،و علم البدیع قد نشأ کل واحد منها مستقال عن اآلخر ،البیان
کانت مباحـث علومهـا    ماإنتهت إلیه، و یانتهت إل یمرّت بتاریخ طویل من التطورحت کما رأینا قد ۀ،العربی ۀالبالغ

 ، أحیاناً لفظ، وکانوا یطلقون علیهاۀین من علماء العربیقدمب األعنها فی کت حدیثال ةمنذ نشأ ،مختلطۀ بعضها ببعض
  .»البیان«

بِزَمخشَر مـن إِقلـیم    الذي ولد ،الزَّمخشري جار اهللا محمود بن عمر ۀ،البالغ میدانرة فی سائ شهرة ممن نالو
ـ   ،طـویال المکرمـۀ   ۀ، و جاور مکةللهجر »538«ۀ و توفی سنة، للهجر »467«ۀ خُوارزم الفارسی سن  یو بهـا أمل

مخشري مـن آي  زَّخذ التَّإفقد  .فی القرآن الکریم عجاز البالغیعن اال ۀرائع ةالذي قدم فیه صور ،الکشافتفسیره 
  . قواعد عبدالقاهر الجرجانی، سواء ما إتصل منها بعلم المعانی أو علم البیان و شواهد یوضح بها ۀالقرآن الکریم أمثل

 »626«ۀ سـن  یاکی المتـوف د السـکّ مـ وب یوسـف بـن مح  قیع سراج الدین أبوالمیدان،  ممن اشتهر أیضاً، فی هذاو

                                                                                                                                                   
  .۴۹ـ۴۵، عبدالقاهر اجلرجاين، ص دالئل اإلعجاز.  ١
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   .ةللهجر
ـ   یالمعادن حت ۀاحترف صناع ـ   الثالثین من عمره، ثم خطر لـه أن یخلُ العلـوم   ۀدراسـ  یص للعلـم فأکـب عل

مه ثالث ،مومفتاح العل، منها کتاب ۀللسکاکی مؤلفات مختلفو  ۀ؛المختلف القسـم االول بعلـم    ،أقسام ۀو قد قس خص
ـ  ةوالقسم الثالث بعلم المعانی و علم البیان، و شهر ،والقسم الثانی بعلم النحو ،الصرف ترجـع فـی    ۀالسکاکی العلمی
التی عکف علیهـا العلمـاء    ۀالنهائی ۀفیه للمعانی و البیان و البدیع الصیغ یالذي أعط ،هذا القسم من کتابه یالواقع إل
  .و یشرحونها مرارا یدرسونها ،من بعده

 ۀالخاصـ  نماهو تلخیص دقیق یجمـع بـین أفکـاره   إخالصا له، و لیس إبتکارا ۀالبالغ لعلوم السکاکیوماأعطاه 
فـی   اإلیجـاز ۀ نهایکتاب  ،النهوض بهذاالعمل و أهم الکتب التی اعتمد علیهاالسکاکی فی ،وأفکار البالغیین من قبله

 للجرجـانی، و  ۀأسـرارالبالغ  و دالئـل اإلیجـاز   اباتک ، وةللهجر »606« ۀنس یالرازي المتوف للفخر اإلعجاز ۀدرای
  . للزّمخشري الکشاف تفسیر

نا قـدم الجرجـانی ولکننـا    تلخیص کتـابی عبـدالقاهر   یأنَّّ الفخر الرازي قد سبق السکاکی إل ةجدیرٌ باالشار
  .نَّ تلخیصه أدقّ و أشملأل ؛السکاکی
إشـتهرت   ةفـی أسـر   ة،للهجـر  »558«ۀ ن بن األثیرالذي ولد بالموصول سنضیاءالدیالبالغۀ،  من کبارعلماءو

فیها کتابه  ففألَّ ۀ،البالغ ذلک عنی بالتألیف فی  ومن أجل البالغۀ؛ بفنون و عالماً ه کان کاتبا ممتازابالعلم واالدب، إنَّ
ـ  و ۀٍمقدم یالکتاب عل ینب قدو ،الکاتب والشاعر  فی أدب المثل السائرالقیم  ـ  ۀ مقالتینِ، وأما المقدم  یفتشـتمل عل

  .ۀالمعنوی ۀو الصناع ۀاللفظی ۀفروعه فی الصناع یمالنِ علتو أما المقالتان فتش ،البیان أصول علم
 ۀمخالفـا لمدرسـ   یتتسع لتشمل مباحث المعانی و البدیع، و هو بذلک ینتحـی منحـ   ،کلمۀ علم البیان عنده و

ع عنده مدلول ،والسکاکیناها عندالزمخشري یأرکما ، عبدالقاهر س ، ۀالبالغ ۀلکلم اًفداصبح مریل »البیان« ۀکلم إذ یتَّ
  .قلَّدهمن  فی ذلک الجاحظ و عاًبمتا

المصباح فی علوم المعانی و البیان و  ، و صاحب کتابةللهجر »686«ۀ سن یالک المتوفـدرالدین بن مـو بـ 
  .للسکاکی العلوم مفتاحو کتابه هذا هو فی الواقع تلخیص لکتاب  البدیع
القریب فی علـم   یاألقصصاحب کتاب  ة،للهجر »692«ۀ سن یالتنوخی المتوف محمد بن محمد بن عمروو  ـ
و  ۀ،جمیـع مباحـث البالغـ    یمن حیث إطالق اسم البیان عل ،ابن األثیر یفی کتابه منح ینحا التنوخ و قد ،البیان

 بـه،  ۀعلوم، لکل منها مباحـث خاصـ   الى ۀتقسیم البالغانحرف عن طریقۀ السکاکی و الزّمخشري والجرجانی فی 
  .عن غیره هزُیمتُ

 و ۀالبالغ الطرازالمتضمن ألسرارصاحب کتاب  ة،للهجر »749« ۀسن یالعلوي الیمنی المتوف ةبن حمزی ویحی
الرازي، و  ۀقالسکاکی وطری ۀماهوموزع بین طریقنَّإلصاحبه، وةممیزۀوکتابه التبدو فیه طریق ،علوم حقائق اإلعجاز
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  .ۀوما أصلوه من قواعد البالغ ،مباحثهم ابن األثیر و ۀطریق
ـ  هألنَّ ؛بن عبدالرحمن القزوینی الملقب بالخطیب القزوینی الدین محمد جالل ةالقضا قاضی ۀوالعالم  ۀولی خطاب

  .ةللهجر »666«ۀ دمشق فی المسجد األموي الکبیر، فقد ولد بالموصول سن
شـهرته   تسار، وکتابه الذي ۀفی میدان البالغ، عصره بعد و ،عصره  فی ،اضت شهرتهفن استالقزوینی مم  الخطیب

کل من  یبه عل یغطَّ و ،للسکاکی مفتاح العلومالثالث من کتاب   القسم  الکتاب فی هذا صلخَّ ، وقدالتلخیصهوکتاب 
ما إستحسنه  یعل ییستحسنه و أبق لم ما تركفَ ،مفتاح العلومتَصرَّف فی  ،القزوینی فی تلخیصه و .قبله و بعده ،صوهلخَّ
  .من سبقوه أضاف إلیه من آرائه و آراء و ،منه

ـ  تلخیص المفتاح و ـ  ییشتمل عل ـ ۀوالبالغـ  ۀفـی الفصـاح   ۀمقدم األول عقـده لمباحـث    الفـن  ،فنـون  ۀ، و ثالث
ن الخطیب القزوینی أ ،جدر الذکریوهنا ، »علم البدیع«و الثالث لمباحث  »البیان علم«و الثانی لمباحث  »المعانی علم«

 دالئل االعجاز :الجرجانی القاهرکتابی عبد أفاد فی تلخیصه منفقط، بل  بمفتاح العلوملم یکتف فی تصنیف التلخیص 
  .للزَّمخشري مستنیرا بها جمیعا الکشافو کتاب  ،ۀأسرار البالغو 

 ۀالبالغ  ضیحا، أقبل کذلک کثیرون من رجالتو و السکاکی تلخیصا  مفتاح یالقزوینی عل  أقبل الخطیب کما و
  .نظما و تلخیصا و شرحا التلخیص یعل

بن علی  حمدأ و ،المفتاح تلخیص  مفتاح شرحه  یسم و ،»ه 745 .ت« الخلخالی مظفر  بن محمد  شرحه  ممن
اح فی شرح تلخیص عروس األفرکتابه  یوسم »ه 773« ۀسن یوالمتوف ،ببهاءالدین  الملقب ،السبکی  بن عبدالکافی

. ت«البایرتی  محمد ، والمفتاح  شرح تلخیص شرحه یوسم »ه778. ت« الجیش ناظر  یوسف  بن ، ومحمدالمفتاح
ح وأهـم شـر   ، وشرح تلخیص المفتـاح للقزوینـی  کالهما  یسم و »ه 788 .ت«الدین القونوي   ، و شمس»ه 786

ال و :التلخیص شرحین  شرح و قد »ه 792«التفتازانی   سعدالدینل التلخیص اهما بنفس هـذین   مطومختصرا و سم
  .المختصرو  المطولاإلسمین، یعنی 

بسـمرقند حـوالی    یایینی المتوفَّرالدین إبراهیم بن محمد بن عربشاه اإلسف من شروح التلخیص شرح عصام و
  .انیالتفتاز مطولو هو حقّا أطولُ من  ،األطولقد سماه  تصف القرن العاشر الهجري ونم

مـع ضـم بعـض     ،تختصر متن التلخـیص  ةبوضع أرجوز »ه 911« ۀسن یالدین السیوطی المتوف جالل یعن و
  .عقود الجمانو وضع علیها شرحا سماه  ،الجمانو سماها  ،الزیادات

  .الفنون ۀالثالث  المکنون فی الجواهرنظمه  یمحمد و سم  بن شعرا أیضا، خضر التلخیصو ممن نظموا 
قـام   حیثالقرن الثانی عشرالهجري  ىمن قبل العلماء حت القزوینی متصال  تلخیصاالهتمام بشرح  و قداستمرّ

اح الشـرَّ  مما یالحظ أنَّ. المفتاح  الفتاح فی شرح تلخیص  مواهب صاحب کتاب »ه1110. ت« بشرحه ابن یعقوب
 ياإلعالن عـن مـد   یکانوا یهدفون الما  من إبهام و غموض بمقدار التلخیصفی  توضیح ما یلم یکونوا یهدفون ال
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إقحاما، و أضافوا إلیها صـعوبات   ۀالبالغی أقحموا الکثیر من قضایا هذه العلوم عل هذالو  ۀ؛إلمامهم بالعلوم المختلف
ـ  ،الرازي و السکاکی أصیبت بـالجمود  الفخر عصر منذ ۀالبالغ تقدم ندرك أنَّ و من کل ما ،لم تکن من قبل  اًو حق
نفسها کانت من أهم األسباب التی  ۀ، ولکن هذه الصیاغۀعلمی ۀالزمخشري والجرجانی صیاغ واعدصاغ السکاکی ق

  1.البلغاء بعد ذلک شرحها أو تلخیصها  ، و أصبح عملةقواعد متحجر یلت ال، إذ تحوۀأشاعت الجمود فی البالغ
بـ  صار علما مسـتقال  یحت ۀ،مالحظات بیانی ةِصور یوتطوره منذ کان عل ،علم البیان ةثنا عن نشأح یـد   یعل

  .الکثیرین من البالغیین ومؤلفاتهم یو تعرَّفنا ال ۀ،ومن جاء بعده من علماء البالغ ،الجرجانی
 مقارنـۀ مع  ۀ،و الکنای ةاالستعار و التشبیه والمجاز :نبدأ الکالم فی مباحث هذا العلم أعنی بهاأن وعلینا اآلن 

  .لکل موضوع من مواضیعه ۀ،الفارسی ۀو األمثل ۀالعربی ۀبین األمثل
  

  تأمالت و تمارین
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