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 .. مقدمة
 يفػ العربيػة الحضػارة ازدىار عصكر في األدبية الصناعة تقنيف أف في شؾ ال

 مػف كاألشاعرة المعتزلة كبخاصة الكالـ عمماء يدمأعمى  كاف يالعباس العصر
 ،كالرمػاني  ، كالجػاحظ ، كالنظاـ ، المعتمر بف كبشر ، أشرس بف ثمامة أمثاؿ

 استخدمت التي المصطمحات أكثر فإف كلذلؾ كغيرىـ ، الجرحاني رىالقا كعبد 
 اكحينػ ، بالبيػاف آخػر كحينا بالبالغة حينا سميت كالتي الصناعة ىذه تقنيف في
 ، الكالـ عمـ مباحث مف اقتبست مصطمحاتيا أكثر ، البراعة أك بالفصاحة ثالثا

 عمػـ منػاى  اسػتخدمت كمػا ، الكالميػة المكاصػفات حسػب مفاىيميػا كحػددت
 إلػى ينتيػي الخػكلي أمػيف األستاذ نرل لذلؾ. غاياتيا كتحديد مباحثيا في الكالـ
 البالغػة مضػت كىكػذا": بقكلػو ، العالقػة ىػذه عػف بحثػو فػي ، حاسػمو نتيجػة
 البالغػة أف كيػرل(  (1"لػو فرعػى بحػث ككأنيػا  الكػالـ دراسة كسائؿ مف كسيمة
 _ يقكؿ كما _ أدكارىا جميع في البالغة" إف بؿ ، ذلؾ في بدعا تكف لـ العربية

 المتفمسػفيف يػد فػي كديعػة البالغػة ككػأف .. الفمسػفة رجػاؿ كنػؼ فػي عاشػت قػد
 كػانكا": المعتزلػة متكممػي عػف يقػكؿ يفحسػ طػو كنػرل (2) ."الػدىر مػر عمػى

 (3)."حقا العربي البياف كمؤسسي ، اليكنانية الفمسفة في بتضمعيـ
 كالبيػاف الكػالـ عمػـ بػيف العالقػة ىػذه تأكيػد محاكلػة البحػث ىػذا في ىدفنا كليس
 كػذلؾ ىػدفنا كلػيس ، كحػديثا قػديما بيػا اإلقػرار كسػبؽ ثابتػة فيػي ، العربػي

 ، البيػاف نشػأة منػذ القػكؿ عناصػر تحميػؿ فػي تخدمةالمسػ الجزئيػات استقصػاء
 التػأري  ليشػمؿ يمتػد ، جػدا كبيػر مشػركع فيػذا الكالميػة جػذكره عػف كالبحػث
 فػي ىػدفنا ، المحدكد البحث ىذا مثؿ يستكعبو كال ، نشأتيا منذ العربية لمبالغة

 نشأتو منذ ، العربية البالغة في البياف مفيكـ تتبع عمى فقط ينصب البحث ىذا
 مػدرة يػد عمػى ركحػو كفقدانػو مفيكمػو تجمػد حتػى اليجػرم الثػاني القػرف فػي

 مفيػكـ بػؿ ، البيػاف عمػى مصػطمحات كػؿ كلػيس ، السػابع القػرف فػي السػكاكي
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 بحػث يسػتكعبيا كال ، كمتشػعبة كثيػرة البيػاف عمـ مصطمحات ألف ، فقط "البياف"
 . كاحد

 القػرف منػذ يالعربػ البيػاف مفيػكـ تطػكر رصػد كىػك ، محػدكد إذف ىػدفنا
 ىػذا محدكديػة كمػع ، الكػالـ بعمػـ كعالقتػو ، اليجػرم السػابع القػرف إلػى الثػاني
 يكشػؼ سػكؼ فنػو البيانيػة الدراسػات خيػكط مػف كاحد خيط عمى كتركيزه اليدؼ
 تربطػو التػي الحميمػة العالقػة خػالؿ مػف ، نمػكه ككيفيػة  التطػكر ىػذا نمػط عػف
 الفكريػة الحركػة بػيف متحركػة جدليػة عالقػة نفسػو البيػاف باعتبػار ، الكػالـ بعمػـ
 فػي المتمثػؿ العربػي اإلبػداع كبػيف ،الكػالـ عمػـ تطػكر في متمثال ،العربي لمعقؿ
 . األدب

 الفكريػة الحركػة نقصػد فإننػا ىنػا "الكممم عممم" مصػطم  نطمػؽ كعنػدما
 بنػاء نشػأ الػذم العمـ ذلؾ نقصد  ، عامو الفمسفة نقصد كال  ، العربية كالفمسفية

 الدفاع في دينيا طابعا كاتخذ ، اإلسالمي العربي لمعقؿ الفكرية حتياجاتاال عمى
 كأصػب   ، كالفمسػفة المنطػؽ بكسػائؿ مستعينا  ، نصكصو كتفسير اإلسالـ عف
 البالغػي الفكػر فػي مباشػرا تػأثيرا كأثػر . الخاصػة كمناىجػو الخاصػة قضػاياه لػو

 كالتفسير  ، كالمغة  ، كالنح عمكـ كفى ، العربي الفقيي التفكير كفى  ، العربي
 . فيو العمكـ ىذه كؿ أثرت كما  ،ذلؾ كغير  ، كالحديث ،

 فػي العربيػة الثقافػة أف كىػى  ، البػاحثكف تجاىميػا طالمػا بحقيقػة إقرار ذلؾ كفى
 جانب كؿ كيرتبط  ، كمتناغمة متكاممة منظكمة تشكؿ العصكر مف عصر كؿ
 كالفػف الفمسػفي كالفكػر الػديني فكػركال الجمػالي فػالفكر  ، األخػرل بالجكانػب فييا
 . اآلخر البعض في بعضيا يؤثر الثقافية الجكانب ككؿ
ذا  ظؿ في تدرس أف ينبغي فإنما ىناؾ أك ىنا أجنبية بجكانب تأثر ىناؾ كاف كا 
 عمػـ إلػى ينظػر أف رأل البػاحثيف بعػض ألف ذلػؾ أقػكؿ  ،المتكاممػة النظػرة ىػذه
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 المفكػريف ككػأف  ، اإلغريقيػة لمفمسػفة دقيقػو غيػر ترجمػو أنػو عمػى نفسػو الكػالـ
 في الكبرل القضايا ككاف ، اإلغريؽ أنتجو لما نقمو مجرد العرب كالعمماء العرب
 نابعة كليست كالعدؿ كالتكحيد القراف كخمؽ كاالختيار الجبر مثؿ الكالـ عمـ
 الثقافػة نسػي  مػف ا كجػزء . اإلسػالمية كالعقديػة الفكريػة المشػكالت صػميـ مػف

  !! (4)ميةاإلسال
 كغيػرىـ كاألشػاعرة المعتزلػة عنػد الكالمػي الفكػر بػيف العالقػة لدراسػة نػدخؿ إننػا

 أنيػا عمػى العربيػة الثقافػة إلػى ينظػر الػذم التطبيػؽ ىػذا مػف البيػاف مفيػكـ كبػيف
 ليا التنبو ينبغي نفسو البياف بمفيكـ تتعمؽ مشكمو ىناؾ لكف ، متكاممة منظكمة

 صػيغة يتخػذ كلػـ ، كاحػدة حالػة عمػى تقريسػ لػـ المفيػكـ ىػذا أف كىػى ،
 مجالػو تحػدد مانعػة جامعػو حدكد دائما تحده كلـ عمييا يثبت كاحدة اصطالحية

 كبػار مػف كاحػدا نجػد كلػذلؾ ، الكاحػد العصػر فػي ربمػا بػؿ  ،العصػكر كػؿ فػي
 اضطرابات مف بالشككل يض  الجرحاني القاىر عبد اإلماـ كىك ، البياف عمماء
 كاسبؽ أصال أرس  ىك عمما ترل ال إنؾ ثـ" : كيقكؿ ، رالخطي المصطم  ىذا
 أنؾ إال.. البياف عمـ مف سراجا كأنكر ناتجا كأكـر كردا كأعذب جنى كأحمى فرعا
 الحيؼ مف كمنى ، لقيو ما الضيـ مف لقي قد العمـ مف نكعا ذلؾ عمى ترل لف
 فقػد ، فيػو عمػييـ دخػؿ مػا معنػاه فػى الغمػط مػف الناس عمى كدخؿ، بو منى بما

 كخطأ عظيـ جيؿ فيو كركبيـ رديئة كظنكف فاسدة اعتقادات نفكسيـ إلى سبقت
 إال الجرحػاني القػاىر عبػد إليػو أشػار الػذم االضػطرابات نظػف كمػا ،(5)فػاحش
 بحذائػو سػار الكػالـ بعمػـ لحػؽ الػذم كالتطػكر ، البيػاف مفيػكـ اتصػاؿ مف ناشئا
 كلغكيػة فنيػة أخػرل تمػؤثرا إلػى باإلضػافة ، البيػاف عمػـ فػي مشػابو تطػكر

 نقػكـ الػذم البحػث مشػكمة فػي المشػكمة ىػذه أضحت ثـ مف ، كدينية كاجتماعية
 . اآلف بو
 



     م 6102سبتمبر( –أغسطس-يوليو) والعشرون الثانيالعدد                                مجلة سرديات  

 

 

 
 

       16   
 

 
 : البيان عمم نشاة *

 المغػة فػي مكجػكدة كانػت األدبيػة الصػناعة كصػؼ فػي اسػتخدمت التػي الكممات
 البالغة كعمـ ، حينا البياف عمـ ذلؾ بعد عميو أطمؽ الذم العمـ ىذا ظيكر قبؿ
 نفسػيا بيػاف فكممػة ، كثيػرة أخػرل كمصػطمحات، ثالثػا حينػا كالبػديع ، آخػر حينػا
 لسػاف عمػى تعػالى اهلل قػكؿ فػي ، الكػالـ كصػؼ فػي الكػريـ القػرآف فػي كردت
 الزخرؼ : (18) "مبيف غير الخصاـ كىك": السالـ عميو مكسى كاصفا فرعكف
 .)لقصصا: (34) "لسانا مني أفص  ىك ىاركف كأخي" فصاحة كممة ككذلؾ
 كقػت فػي إال منيجيػة اصػطالحيو بطريقػة يعػال  لػـ نفسػو البيػاف مفيػكـ لكػف

 ينشػأ لػـ البياف قضية في كالتفكير ، لميجرة الثاني القرف في كبالتحديد ، متأخر
 ، القرآني النص بتفسير تتعمؽ مشكالت حكؿ نشأ بؿ ، األدبي اإلبداع لمعالجة

 تفسػير حػكؿ اإلسػالـ صػدر منػذ فمكجػكدتي كانتػا مدرسػتيف بػيف خالؼ نشأ فقد
 كتككؿ ألفاظيا ظاىر خالؿ مف اآليات تفيـ األكلى ، القرآف آيات مف المتشابو

 العمػـ فػي كالراسػخكف" تعػالى لقكلػو أعمػاال ، تعػالى اهلل إلػى البعيػدة غايتيػا أمػر
 إلػى بجػذكرىا المدرسة ىذه اتباع كيتكقؼ (6) "ربنا عند مف كؿ بو أمنا يقكلكف
 . بتعاليمو الحفى كااللتزاـ اإلسالـ أحكاـ فيـ في مسعكد كابف عمر ابف اتجاه
 ، عقميػا فيػو تعمػؿ فيمػا اآليػات فػي التشػابو تفيػـ فيػي الثانيػة المدرسػة أمػا

 الشػعر مػف متخػذيف ، الشػعر فػي المماثمػة األسػاليب بمعرفػة ذلػؾ في مستعينيف
 تمتد المدرسة كىذه  عباس ابف يقكؿ كما  الكريـ القرآف آيات معاني لفيـ ديكانا

 عبػاس كابػف عنػو اهلل رضي  الخطاب بف عمر سمكو الذم االتجاه إلى جذكرىا
 . عنيما اهلل رضي  طالب أبى بف كعمى



                  هفهوم البيان في البالغة العربية                أ.د. عبد الرحين الكردي أثر علن الكالم في  

 

 
  11 

 
      11          

 

 يكف لـ ، الدينية األحكاـ فيـ في بؿ ، الكريـ القرآف فيـ في االختالؼ ىذا لكف
 أك حمػكدالم االجتيػاد مػف نكعػا يعدكنػو كػانكا بػؿ ، اإلسػالـ صػدر فػي مشػكمة
 يرضػى ال يحػ  عنػدما  عنػو اهلل رضػي عمػر ابػف كػاف ، أيضػا المحمػكد الػكرع
 يحرص فكاف ، حرفيا يفعمو  كسمـ عميو اهلل صمى  اهلل رسكؿ كاف بما إال لنفسو
 الصػحابة فضػالء مػف غيػره ككػاف ، أنفػو تػدمى حتػى األسػكد الحجػر تقبيػؿ عمى

 ، عمػييـ ىػك يعتػرض كلػـ ، خصػةلمر  أعماال ، الزحاـ عند إليو باإلشارة يكتفكف
 اجتيػادا مػنيـ يعػده ككػاف ، كرعػا منػو يعػدكف كػانكا بؿ ، عميو ىـ يعترضكا كلـ

 . اإلسالـ أباحيا لرخصة كاستخدامو
 الممؿ أصحاب مف طكائؼ كدخمت ، اإلسالـ انتشر عندما فقط ظيرت المشكمة
 كلػـ ، تمفػةمخ فمسػفية أفكػارا تحمػؿ الطكائػؼ ىػذه ككانػت ، اإلسػالـ في األخرل

 طائفػة فأخػذت ، التعمـ طريؽ عف فيمتيا بؿ ، بسميقتيا العربية المغة تفيـ تكف
 اسػتخدـ بػؿ ، الكػريـ القػرآف آيػات فيػـ فػي كالػرأل العقؿ استخداـ في تغمك منيـ
 حرفيػة فػي أخػرل طائفػة تمػادت المقابؿ كفى . رسالتو كصحة إعجازه في فريؽ
 بالتجسػيـ القػكؿ مػنيـ بفريػؽ أدل ممػا ، الحػد تجػاكزت حتػى ، القرآنػي الػنص

ثبات ، كالتشبيو  التػي لآليػات الحرفي لمنص أعماال ، تعالى هلل البشر صفات كا 
 ، الشطحات ليذه الخصبة البيئة ىيي العراؽ ككانت ، كالجية كالكجو اليد تذكر
 كبخاصة ، كالمذاىب كاألجناس الثقافات فييا التقت التي البيئة ىي كانت ألنيا
 . ةالبصر 
 ككانػت ، البيػاف لعمػـ األكلػى البػكاكير نشػأت ىػذه الػرأم مدرسػة أكسػاط فػي

 بدءا ، الدينية األحكاـ في رأييا أعممت التي اإلسالمية الفرؽ أكائؿ مف الخكارج
 كمرتكػب ، الجػائر الحػاكـ مػع التعامػؿ ككيفيػة اإلمامػة أمػر فػي اجتيػادىـ مػف

 . شابيةالمت اآليات بفيـ كنياية ، ذلؾ كغير الكبيرة
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 غير مف كثيريف عقكؿ تراكد يبدك فيما كانت القرآنية اآليات فيـ كيفية أف عمى
 غيرىـ مف أجرأ كانكا ذلؾ بعد المعتزلة ثـ الخكارج لكف ، الكالمية الطكائؼ ىذه
 . الشائكة المسائؿ ىذه لمثؿ العقمي كالتحميؿ كاالستنباط الخكض في
 : عبيدة أبو *

 التيمػي المثنػى بػف معمػر عبيػدة أبػى عػف خبػرا مالبغػداد الخطيػب لنػا يػركل
 أك الصػفرية الخػكارج فرقػة إلػى ينتمػي كػاف كالػذم ، النحػكم العالمػة البصػرم
 تػأليؼ إلػى دفعػو الػذم السػبب مبينػا الخبػر ىػذا في عبيدة أبك يقكؿ ، األباضية

 فػي البصػرة إلػى الربيػع بػف الفضػؿ إلػى أرسػؿ": "القػرآف مجػاز" المسػمى كتابػو
 كىك  فدخمت لي فأذف ، تجبره عف أخبر ككنت  عميو فقدمت ، إليو الخركج

 ،عاليػة فػرش صػدره كفى ،مؤله قد كاحد بساط فيو ،عريض طكيؿ لو مجمس في
 فػرد ، بػالكزارة فسػممت  عمييػا جػالس كىػك  كرسػي عمػى إال إلييػا يرتقػى ال

 ،كبسطني كألطفني سألني ثـ ، فرشة مع جمست حتى ، كاستدناني إلى كضحؾ
 . جاىمية أحفظيا أشعار عيكف مف فأنشدتو .. أنشدني  :كقاؿ
 فطػرب فأنشػدتو ، الشػعر ممػ  مػف كأريػد ، ىػذه أكثػر عرفػت قػد : لػي فقػاؿ

 إلػى فأجمسػو ، ىيئػة لػو الكتػاب زل فػي رجػؿ دخػؿ ثػـ . نشػاطو كزاد كضػحؾ
 أصػؿ عالمػة عبيػدة أبػك ىذا: قاؿ . ال ، قاؿ ؟ ىذا أتعرؼ : لو كقاؿ ، جانبي
 . ىذا لفعمو كقرظو الرجؿ لو فدعا ، عممو مف لنستفيد أقدمناه ، ةالبصر 
 ؟ إياىا أعرفؾ أف لي أفتأذف مسألة سئمت كقد ،لمشتاقا ليؾ كنت إنيي: ل كقاؿ
نما  "الشياطيف رؤكس كأنيا طمعيا" : تعالى اهلل قاؿ: قاؿ . ىات : قمت  يقع كا 
 . يعرؼ لـ كىذا ، مثمو عرؼ قد بما كاإليعاد الكعد

 : القيس امرئ قكؿ سمعت أما ، كالميـ قدر عمى العرب اهلل كمـ إنما : قمتف
  أغكاؿ كأنياب زرؽ كمسنكنة مضاجعي كالمشرفي أيقتمني
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 فاستحسف . بو أكعدكا ييكليـ الغكؿ أمر كاف لما كلكنو ، قط الغكؿ يركا لـ كىـ
 فػي كتابػا أصػنع أف اليػكـ ذلػؾ مػف كاعتقػدت السػائؿ كاستحسػنو ، ذلػؾ الفضػؿ
 البصرة إلى رجعت فمما ، عممو مف إليو (يحتاج كلما ، كأشابيو ىذا لمثؿ القرآف
 (7) "المجاز" سميتو الذم كتابي عممت
 الربيػع بػف الفضػؿ كزارة زالػت فقػد ، اليجػرم الثػاني القػرف نيايػة قبػؿ ذلػؾ كػاف

 الركاية ىذه كتدؿ ، ق 209 سنة عبيدة أبك كمات ق 196 سنة سمطانو كانتيى
 ،الناس بعض تشغؿ كانت  العميا المغة التفسير أم  نفسيا التأكيؿ فكرة فأ عمى
 عميو أطمؽ كالذم عبيدة أبك بو جاء الذم التفسير كيرضييـ ، عنيا يسالكف فيـ
 آراء كسػيادة الكالـ لعمـ الذىبي العصر ىي الفترة ىذه كانت فقد "المجاز" كممة

 ، بغػداد فػي كقتيػا يعػيش  )ق 210 ت( المعتػز بػف بشػر كػاف فقػد ، المعتزلػة
 ،عبيػد بػف عمػرك ككػاف ، سػامراء فػي  )ق 226 ت( العػالؼ اليذيؿ أبك ككاف
 . البصرة في_ عطاء بف كأصؿ تمميذ
 تظيػر لػـ ربما السؤاؿ ىذا عف عبيدة أبى إلجابة كالفمسفية الثقافية الجذكر لكف

 قد لعمياك  ، الربيع بف الفضؿ مثؿ الدكلة أمكر شغمتو سياسي لرجؿ جمي بشكؿ
 بػف إبػراىيـ كىػك ، عبيػدة ألبػى السػؤاؿ كجػو الػذم السػائؿ عنػد ىػكل صػادفت
 يعتقد ال آخر رجؿ عقؿ في كانت اإلجابة ىذه لكف . الكاتب داكد بف إسماعيؿ

 ذات  الفػراء كىػك ، المعتزلػة مػف الكتػاب رأل يػرل كال عبيػدة أبػى مػذىب فػي
 مثػؿ نحكيػا ككػاف ، بغػداد ىفػ كيقػيـ ، الككفػة أىػؿ مػف الفػراء كػاف فقػد ، مغػزل
 فيػـ فػي العقمػي التأكيػؿ باسػتخداـ عبيػدة أبػى مثػؿ يػؤمف ال لكنػو ، عبيػدة أبػى
 أبػك ألفػو الػذم المجػاز كتػاب عػف يقػكؿ كػاف أنػو عنػو يػركل بػؿ ، القػرآف آيػات
 المجػاز كتػاب فػي )سػكطا( عشػريف لضػربتو عبيػدة أبػك لػي حمػؿ لػك": عبيػدة

 كيقػكؿ ، لمػرأم اسػتخدامو عبيػدة أبػى عمػى عيػبي الفػراء مثػؿ األصػمعي ككػاف"
 لمػرد "القمرنن معمان " كتابو ألؼ قد الفراء كلعؿ9) " )برأيو اهلل كتاب يفسر" عنو
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 تحػدث التػي  السػابقة اآليػة يفسػر الفػراء نػرل فإننػا كلػذلؾ عبيػدة أبك كتاب عمى
 أبػى تفسػير عػف يختمػؼ تفسػيرا المجػاز لكتػاب تأليفػو سػبب فػي عبيػدة أبك عنيا
: أكجػو ثالثة العربية في فيو فإنو "الشياطيف رؤكس كأنو": كقكلو : يقكؿ ، عبيدة

 ، بالقب  مكصكفة ألنيا ، الشياطيف برؤكس قبحو في طمعيا تشبو أف  :أحدىما
ف  أف كاآلخر ، استقبحتو إذا شيطاف كأنو : لمرجؿ قائؿ كأنت ، ترل ال كانت كا 

 . عرؼ ذك حية كىك ، شيطانا الحيات بعض تسمى العرب
 : لو امرأة يذـ كىك الشاعر قاؿ

 أعرؼ الحماط شيطاف كمثؿ أحمؼ حيف تحمؼ عنجرد
 إلػى يػذىب الثالثػة كاألكجػو ، الشػياطيف بػرؤكس يسػمى قبػي  نبػت أنػو : كيقػاؿ
    10)) "القب  في كاحد معنى
 المعنػى فػي اتفاقيمػا رغػـ لآليػة الفػراء كتفسػير عبيػدة أبػك تفسػير بػيف الفػارؽ
 عف المعنى ىذا إلى تكصؿ عبيدة أبا أف "بالقب  الكصؼ كىك " لمتشبيو النيائي
 أبػا إف ذلػؾ فػي كالسػر ، بالركايػة التػـز فقػد الفراء أما ، العقالني القياسي طريؽ
 فيػو يشػترؾ أمػر كىػذا ، مخمػكؽ القػرآف بػاف المعتزلػة مثػؿ يعتقػد كانػت عبيػدة

 العبػاد أعمػاؿ كأف ، لقػدربا القػكؿ مػثميـ يػرل ككػاف ،(11) كالخػكارج المعتزلػة
 كفيػـ ، لمنصػكص كالمغػكم العقمػي النظػر بػيف جمػع فإنػو ثـ كمف ، ليـ مخمكقو
 يعمى ألنو ، عنو كدافعكا تبنكه بؿ ، عصره في المعتزلة قبمو فيما القرآني النص
 . الركاية عمى كيقدمو العقمي النظر شأف مف

 عمػى قاسػية حممػة يحمػؿ "كالتبيػيف البيػاف" كتابػو فػي الجػاحظ نجػد فإننػا كلػذلؾ
 عبيػدة أبػى عػف الحػديث إلػى يتطػرؽ عنػدما لكنػو ، آرائيػـ كيخطػ  الشػعكبييف

 العمػكـ بجميػع أعمػـ جػامعي كال خػارجي األرض فػي يكػف لػـ : "عنػو نقػكؿ
 يقصػد الجػاحظ يكف كلـ ، العرب يكره شعكبيا كاف عبيدة أبا فأ رغـ (12)"منو
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 منػو يعنيػو يكػف لػـ ألنػو ، خاصػة النحك كفى العربية عمكـ في عبيدة أبى تبحر
 (13) . النحك في ضعفو عف يقكلكف الناس كاف ما إلى يمتفت يكف كلـ (، ذلؾ

 تفسػير فػي نيجػو عمػى كيسػير المجػاز فػي عبيػدة أبػى رأل يػرل كػاف فالجػاحظ
 اإلجػراء ىػذا عمػى كيطبػؽ" الحيموان" كتابػو فػي أكردىػا التػي القرآنيػة اآليػات

 كحينػا "العػرب كػالـ مجػارل" حينمػا عميػو يطمػؽ كمػا اأيضػ "المجػاز" مصػطمحا
 ."التصريف" لفظ أك االشتقاؽ لفظ ثالثا كحينا  "العربي البيان" آخر
 التػي "مجػاز" كممػة مفيػكـ إف كىػك ، ميػـ شػيء إلػى البشػارة تجػدر كىنػا

 كقت في البالغيكف حدده الذم المفيكـ بيا يقصد يكف لـ عبيدة أبى استخدميما
 يقصػد كػاف بؿ ، الحقيقة قسيـ ىك الذم المجاز يقصد يكف لـ نوأ أم ، متأخر
 تيميػة ابػف فػإف كلػذلؾ ، المغػة فػي يجػكز كممػا ، عنػو يعبػر مػا أم اآلية بمجاز
 عمػى أم ، المعنػى بيػذا قبمػو فإنما المفيكـ ىذا قبؿ عندما أحمد اإلماـ إف يرل
 يقػكؿ أف" لمغػةا فػي المجػاز مػف أنػو يقػكؿ ذلػؾ مثػاؿ ، المغػة فػي يجػكز مما انو

 :أعكاف لو الذم العظيـ الكاحد
 المفػظ أف بػذلؾ أحمػد يػرد كلػـ : ذلػؾ كنحػك ، كػذا كنفعػؿ ، كػذا فعمنػا نحػف

    (14")لو كضع ما غير في مستعمؿ
 

 : الجاحظ *
 أك "المجماز" ككممػة "العػرب كػالـ مجػارل" عبػارة اسػتخدـ عنػدما نفسػو كالجػاحظ

 ،المعنى ذلؾ مف قريبا معنى يقصد كاف ماإن الحيكاف كتاب في "االشتقاؽ" كممة
 كػالـ مجػارل" اسػتخداـ حسػب الكريـ القرآف تفسير بيف حاسما تفريقا يفرؽ لكنو

 ،خاطئة يعدىا التي األخرل التفسيرات كبيف ، المتكمميف إلى كيسنده ىذا "العرب
 القػرآف نػزؿ تعػالى اهلل إف فػي المغػكييف ثػائر كمػع عبيػدة أبػى مػع يتفؽ فالجاحظ
 يتخػاطبكف كػانكا التػي األسػاليب كحسب ، كبمغتيـ العرب كالـ قدر عمى الكريـ
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 إطار في يتـ إنما اآليات مف المقصكد المعنى فيـ إف كيرل ، نزكلو ككقت بيا
 المغكية البيئة باعتبار يكتفي ال الجاحظ أف ذلؾ كمعنى ، المغكية األعراؼ ىذه

 حةلص مرجعيا إطارا االستشياد عصر في العربية
 ،أيضا التراكيب دالالت لفيـ ا مرجعي إطارا يعدىا بؿ ،فحسب المغكية التراكيب

 الجاىمية في العربي لممجتمع الجماعية المغكية الحساسية في محدكدة البيئة ىذه
 تخاطػب نفسػيا المغػة مف مخمكؽ القرآف باف الجاحظ مف إيمانا ، اإلسالـ كصد
 . الداللة بو يشكمكف الذم نفسو القانكف كعمى ، العرب بيا

 كبخاصػة عصػره فػي المعتزلػة عممػاء إلػى ينسػبيا التػي ىػذه بطريقتػو كالجػاحظ
 يبالغكف الذيف المفسريف تيار : األكؿ ، كاحد كقت في تياريف يكاجو إنما النظاـ

 ، الذاتية كانطباعاتيـ أخيمتيـ جماع يكب  قانكف أك رابط غير مف ، التأكيؿ في
 الممتنعػيف ، التأكيػؿ فػي الخػكض عمػى تماما المتفكقيف يفالحرفي تيار : كالثاني

 كالتجسيـ التشبيو إلى دفعيـ مما ، كالجمؿ لمكممات الحرفي المعنى تجاكز عف
 . البشر بصفات اإلليية الذات ككصؼ

 قػانكف أنػو عمػى "مجػازا" يسػميو عبيػدة أبػى كػاف مػا إلػى ينظػر أف الجػاحظ أراد
 صحة يعتمد النحك في قياسا ىناؾ أف فكما ، الداللة لفيـ محكـ كمعاير صاـر

 بناء الداللة صحة يعتمد قياس ىناؾ كذلؾ ، التركيبي الشاىد عمى بناء القاعدة
 . البياني الشاىد عمى
 مػف كثيػر إلػى تسترسػمكا ال" : يقػكؿ )النظػاـ( إسػحاؽ أبػك كػاف" : الجػاحظ يقكؿ

ف المفسريف  منيـ ا كثير فاف ، ةمسال كؿ في كأجابكا ، لمعامة أنفسيـ نصبكا كا 
 أحػب كػاف عػنيـ أغػرب المفسػر كػاف ككمما، أساس غير عمى ركاية بغير يقكؿ
 ،سميماف بف كمقاتؿ ، كالضاحؾ ، كالسدم كالكمبي عكرمة عندكـ كليكف ،إلييـ
 ،صكابيـ إلى كأسكف بتفسيرىـ أثاقؿ فكيؼ ، كاحد سبيؿ في ، األصـ بكر كأبك



                  هفهوم البيان في البالغة العربية                أ.د. عبد الرحين الكردي أثر علن الكالم في  

 

 
  23 

 
      23          

 

 بيذا يعنى لـ كجؿ عز اهلل إف ) :هلل المساجد فأك  ( كجؿ عز قكلو في قالكا كقد
 النػاس سػجد مػا ككػؿ ، الجبػاه عنػى إنما بؿ ، فييا نصمى التي مساجدنا الكالـ
 إلػى ينظػركف أفػال": تعػالى اهلل قػكؿ فػي كقػالكا ،كثقنػو كأنػؼ كرجػؿ يػد مػف عميػو
نما كالنكؽ الجماؿ يعنى ليس أنو "خمقت كيؼ اإلبؿ  ثـ15) " )السحاب يعنى كا 
 شدة كمف الطمع مف إال يؤتى كليس" : بقكلو أمثالو مف كغيره ذلؾ عمى يعاقب

 16) .) "التأكيؿ مف بالغريب إعجابيـ
 شػطط مػف تحػد قاعػدة أك أسػاس غيػر عمػى التأكيػؿ فػي المفػرطيف عػف ىػذا

 فيضػرب ، لمكممػات الحرفػي المعنػى يتجػاكزكف ال الذيف اآلخركف أما ، أخيمتيـ
 الميتػة عمػيكـ حرمػت _: تعػالى اهلل قػاؿ إنمػا قػالكا" : قكلػو منيػا كثيػرة أمثمػة ليـ

 ، المػ  كدكف، الػرأس كدكف ، الشػحـ دكف المحػـ فػذكر ) الخنزيػر كلحػـ كالػدـ
 ككذلؾ ، بأسرىا الميتة ذكر كما يذكره كلـ ، أجزائو سائر كدكف ،العصب كدكف
 كاحػد بمفػظ خصائصػيا جميػع عمػى فاشػتمؿ جممتيػا عمػى كقػع القكؿ ألف ،الدؾ
 (17) "أجزائػو جميػع بػيف المحػـ ذكر ألنو ،الخنزير في ذلؾ كليس ،العمكـ كىك

 " بطنو عمى يمشى مف فمنيـ": تعالى قكلو في الكريـ القراف يخطأكا أنيـ كيذكر
 يخػرج" تعػالى قكلػو فػي كخطئػكه (18)"باألرجػؿ إال يكػكف ال المشػي إف : كقػالكا
 مثػؿ كالميػا فػي تتصػرؼ العػرب إف مبينػا حظالجػا يقػكؿ ،شػراب بطكنيػا مػف
 امصرح يككف : العرب تصرؼ مثؿ يسير إف لو لمعربية مستخدـ أم كأف ،ذلؾ

 حيػث كالميػـ يضػعكا أف كلمنػاس" : عبيػدة أبػك اسػتخدميا التػي )مجػاز( بكممػة
 قكلػو فػي قػكليـ فػي كيقػكؿ "(19)المعػامالت فػي إال "مجػاز "ليػـ كػاف إذا أحبػكا
 مجرل أجراه كلكنو" يقكؿ ( "نزال يككف ال العذاب" : الديف يكـ نزليـ ىذا" تعالى

  .(20) "كالميـ
 ،كاحػد كقػت فػي الفػريقيف عمػى يريػد بػو الػذم العػاـ القػانكف الجػاحظ كيصػكغ
 كانػت فػإذا" : بقكلو _ لمكممات الحرفي الفيـ كأصحاب المفرط التأكيؿ أصحاب
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 فػي عاريػة كالمغػة ، "أسػمائيـ مػف كأسػماء، كالميػـ مػف كالمػا يشػتقكف العػرب
ليػاميـ كمكػانيـ خمقيػـ فمػف ، أيػدييـ  عػف اصػكاب مػنيـ ( ذلػؾ ككػاف كعمميػـ كا 
  .(21) "طاعة كأكجب باالشتقاؽ أحؽ النعمة ىذه أعارىـ فالذم ، الناس جميع
 لغػكل قيػاس ىػك االشتقاؽ أك المجاز يسميو ما إف يرل الجاحظ إف يعنى كذلؾ

ف ، لغتيـ في العرب يستخدمو  المغػكم القػانكف ىػذا باسػتخداـ أحػؽ تعػالى اهلل كا 
 اسػتخداـ فػاف ثػـ كمػف ، التعبيػر ىػذا شػفرة فػؾ كفػى ، المعػاني عػف التعبيػر فػي

 مجػاز لػو أسػمكب ىػك إنمػا المػذاف بمعنػى كالكجػو القػكه بمعنػى لميػد الكػريـ القػرآف
 بيػدةع أبػا مع يتفؽ الجاحظ فإف كلذلؾ . العرب لغة في مخرج أم ، العرب عند
 يزيؿ الجاحظ لكف ، الفراء مع كيختمؼ المجاز عمى تحتكل التي اآليات فيـ في

 لصػحة لغػكل تخػري  أك مخػرج مجػرد المجػاز يجعػؿ ال أنػو عبيػدة أبػى عمػى
 يبػي  قياسػا ذلػؾ يجعػؿ بػؿ ، معنػى مػف لػو كضػعت فيمػا دالالتيػا أك التراكيػب
 العرب عف أثير فيما داللتو كيحصر ، ناحية مف نظائره استخداـ

 رؤكس كأنيػا طالئعيػا" الكريمػة اآليػة تفسير في يقكؿ كلذلؾ ، أخرل ناحية مف
 إف نػاس زعػـ": الفػراء كتفسير ليا عبيدة أبى تفسير بيف يكازف ككأنو "الشياطيف
 ال كالمتكممػكف ، كريػو منظر ليا اليمف ببالد تككف شجره ثمر الشياطيف رؤكس
 بيػذا المعػركفيف الشػياطيف رؤكس إال نػىع مػا : كقػالكا ، التفسػير ىػذا يعرفػكف
 فأ يجػكز كيػؼ : كالخػالؼ الطعػف أىػؿ فقػاؿ ، كمػردتيـ الجػف فسقو مف االسـ

 أك ناطؽ كتاب في صكرتو لنا كصفت كال ، فنتيمو نراه لـ بشيء المثؿ يضرب
 ؟ صادؽ خبر

 كاف لك أنو كعمى ، بيا كالتفريغ الصكرة بتمؾ التخكيؼ عمى يدؿ الكالـ كمخرج
 ال كالنػاس ، كػذلؾ الشػأف يكػكف فكيػؼ ، لػذكره ذلػؾ مػف الزجػر فػي أبمػغ اشػيئ

 صػدكؽ كأكصػؼ ليػـ صػكره أك ؟ عػاينكه قػد شػنيع ىائػؿ شػيء مػف إال يفزعػكف
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 أف كعمػى ،صػادؽ لنػا صػكرىا كال نعاينيػا لػـ كنحػف ؟ الكصػؼ فػي بميػغ المساف
 مػف القػراف كحممػة الكتػابيف أىػؿ تعػايش التػي األمػـ ىػذه مػف النػاس أكثػر

 يفزعكف كال ،عميو يقفكف كال ، ذلؾ يتكىمكف ال االختالفات تسمع كلـ ،المسمميف
 ؟ عامؿ كعيدا ذلؾ يككف فكيؼ ، منو
ف : قمنا  ، بيػده صػادؽ لنػا رؤكسػيا صػكر كال ، قػط شػيطانا نػرل لػـ نحف كنا كا 
 فػي ذلػؾ يضعكف صاركا حتى ، الشيطاف يقب  المثؿ ضرب عمى أجمعيـ ففي

 إف : اآلخػر كالكجػو ، الشػيطاف مػف أقػب  ليػك : يقكلػكا إف : ىماأحػد : مكػانيف
 ،شكىاء الكريمة الفرس تسمى كما ، لو التطير جية عمى شيطانا الجمؿ يسمى
 ،لػو التطيػر جيػة عمػى ، ذلػؾ أشػباه أك كحربػاء كخنسػاء كقرنػاء الجميمػة كالمػرأة
 الشيطاف ب بق المثؿ ضرب عمى القيناه مف ككؿ كالعرب المسمميف إجماع ففي
 ىػؤالء عمػى نػزؿ إنمػا كالكتػاب ، قبػي  كؿ مف أقب  ( الحقيقة في أنو عمى دليؿ
  .(22) "التثبيت بغاية طبائعيـ ثبت قد الذيف

 العرؼ ىذا ، العرب بيف ا كتكاضع ا لغكم ا عرؼ ىناؾ إف يرل ىنا كالجاحظ
 ، ومعينػ دالالت عػف لمتعبيػر معينػو صػيغو اسػتخداـ مػف المػتكمـ يمكػف المغػكم

 اطالعو عند الدالالت ىذه عمى الحصكؿ مف عمى السامع أك القارئ يمكف كما
 شطاحات مف الناس يجنب النحك ىذا عمى القرآف تفسير كاف. الصيغ ىذه عمى

 العقالنػي المػني  ىػذا إف إلػى كيشػير. ليػا أسػاس ال ا أمػكر كتخػيميـ المفسػريف
 اآلخػر المػني  كينسػب ، خاصػة المتكممػيف مػذىب ىػك إنمػا التفسػير في المغكم
لى حيف المفسريف إلى الخاط  لى اآلخر حيف الدىرية كا   فػي طػاعنيف آخريف كا 
 . ثالثا حينا القرآف

 منػاى  فػإف (23)ضػررىا أك المتكممػيف طريقػة فائػدة عػف النظػر كبصػرؼ
 كبسػبب ، كالتطػكير كالبقػاء االسػتمرار ليػا ككتػب سػيطرت التػي ىػي المتكممػيف
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 ا جػزء العمـ ىذا كصيركرة  القرآني اإلعجاز بقضية ذلؾ بعد البياف عمـ سيطرة
 . الفقو كأصكؿ كالتكحيد كالحديث بالقرآف المتعمقة الدينية الدراسات مف

 ، عبيػده أبػى مػع فيػو يشػترؾ الػذم الحػد ىػذا عنػد يقػؼ لػـ الجػاحظ فأ عمػى
 ، لعربػيا البيػاف اقره الذم المعيار حسب الداللة فيو يعالجاف الذم الحد كأقصد
 "الحيموان" كتػاب كفػى عبيػدة أبػى عنػد "المجماز" كتػاب فػي جميػا ظيػر كالػذم

 مف ىك بؿ ، كاحدىما كالجاحظ عبيدة أبى كضع مف يكف لـ حد كىك ، لمجاحظ
 عمػى تطػكر ثػـ ، الخػكارج عنػد أكال نشػأ الػذم التحريػرم االعتزالػي الفكػر نتػائ 
 يقؼ لـ . كغيرىـ كالنظاـ ، رالمعتم بف كبشر تمامو أمثاؿ مف ، المعتزلة أيدم

 فػي آخػر كليػدؼ آخػر بمستكل البياف قضية تناكؿ بؿ ، الحد ىذا عند الجاحظ
 عمػى يقتصػر الػذم الضػيؽ اإلطػار الجػاحظ تجػاكز لقػد "كالتبيػيف البيػاف" كتػاب
 مفيػكـ صياغة كحاكؿ ، االعتزالية المبادئ حسب الداللة لفيـ لغكل سند إيجاد
 أـ شػعرا كػاف إف سكاء ، جممة األدب لتقكيـ معيارا موتجع نظريو صياغة البياف
 بأسػمكب الكػريـ القػرآف إعجػاز إلثبػات ماديػو أداه أيضا كتجعمو ، خطابة أـ نثرا

 عميػو أطمػؽ مػا طريػؽ عػف ، الكػريـ القػرآف إعجػاز منكػرم يفحػـ عقمػي برىػاني
 المعنيػيف الكتػب أحػد باعتبػاره_ األدبػي ىدفػو الجػاحظ يحقػؽ كبػذلؾ "الػنظـ"

 كػاف أيػا ، الكالميػة الصػناعة جػكدة بيػا يقيس أداة إيجاد في _ الكالـ بصناعة
 ،المعتزلة مبادئ نفسو الكقت في بيا كيحقؽ ،اقرآن أـ انثر  أـ كانت ا شعر نكعيا
ثبات ، القرآف آيات مف لممتشابو األدبي التأكيؿ طريؽ عف التكحيد إثبات كىى  كا 
ثبػات ، عصػر كػؿ فػي لمقػرآف المعجػزة الماديػة الحجػة تقػديـ طريػؽ عػف العػد  كا 
 مكقفا الكقكؼ عدـ طريؽ عف، المنكر عف كالنيى بالمعركؼ كاألمر العقؿ دكر
 إلػى إرشػادىـ فػي البيػاف اسػتخداـ محاكلػة بػؿ ، الػديف فػي الطػاعنيف مػف اسػمبي

 . ثـ منطقية عقمية بأداة القرآني اإلعجاز
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 إف بؿ ، عصره كفى قبمو مف زلةالمعت بيا نادل التي المبادئ الجاحظ حقؽ لقد
 ا جديػد يضػؼ لػـ الػنظـ قضػية عػف حديثػو فػي الجػاحظ إف يػرل العممػاء بعض
 نظػـ فػي الجػاحظ صػنؼ كقػد" : البمقػاني يقػكؿ ، قبمػو المتكممػيف قالػو مػا عمػى
  (24)  "قبمو المتكممكف قالو ما عمى فيو يزد لـ كتابا القرآف
 الداؿ بيف العالقة إطار في البياف ـمفيك  الجاحظ عال  كالتبييف البياف كتاب في

 معو في كيشترؾ ، الحيكاف كتاب في عالجو الذم نفسو اإلطار كىك ، كالمدلكؿ
 بحيػث العالقػة ىػذه مفيػكـ يكسػع "كالتبيػيف البيػاف" كتػاب في كلكنو ، عبيده أبى

 ، كالفصػاحة ، البالغػة: ، مثػؿ البيػاف غيػر أخػرل بمصػطمحات المجػاؿ يفسػ 
 . كالبديع ، جازكاإلع ، كالنظـ
 الظاىرة الداللة مجرد عمى فقط يدؿ بحيث جادا كاسعا مفيكما البياف يجعؿ فيك
 شػيء لكػؿ جػامع اسػـ البيػاف" : المعنػى ىػذا شارحا يقكؿ ثـ" الخفي معنى عمى
 ذلؾ كاف جنس ال كمف ، الضمير دكف الحجب ككىتؾ المعنى قناع لؾ كشؼ
 الفيـ ىك إنما كالسامع القائؿ يجرل إلييا الذم كالغاية األمر مدار الف ، الدليؿ

 فػي ( البيػاف فػذلؾ المعنػى عػف ككضػحت اإلفيػاـ بمغػت شػيء فبػأم ، كاإلفيػاـ
  .(25) "المكضكع ذلؾ

 المتمقي إلى المنش  أك القائؿ مف المعنى تكصيؿ مجرد أف الجاحظ يرل كىكذا
 أداة بػأل أـ ف المغػة طريػؽ عػف التكصػيؿ ىػذا كػاف سػكاء ، البيػاف معنى يحقؽ
 . الحاؿ أل كالنصبة كالعقد كالخط االشارة مثؿ ، سكاىا
 لتمبيتػة الجػاحظ عنػد جػاء إنمػا ىنػا البيػاف مفيػكـ تكسػيع أف إلػى اإلشػارة كتجدر
 فمفيػكـ ، أفعالػو عػف اإلنسػاف كمسػئكلية ، العقػؿ دكر حػكؿ االعتزالػي لفكػرة

 ، الطبيعػة فػي مكجػكدة تكػكف قػد معنػى تحمػؿ التػي الرسػالة إف : عنػده النصػبة
 الصػانع كجػكد منيػا كيفيػـ يقرأىػا إف لمعقػؿ يمكػف رسػالة الطبيعػة تكػكف حيػث
 التػي اإللييػة الرسػالة ىػذه طريػؽ عػف ، بػاهلل باإليمػاف مكمػؼ فالعقػؿ ، كقدرتػو
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 رسالة تصمو لـ كلك ، كاألشجار كاإلنساف لمحيكاف الخالؽ صنع دقائؽ في تكمف
 . النبي
 عميػو يطمػؽ آخػر مصػطم  لمفيػكـ المجػاؿ يفسػ  لمبيػاف العػاـ المفيػكـ كىػذا

 أداة أرفع ىى التى  المغة طريقة عنى الجاحظ يرل حيث "البالغو" اسـ الجاحظ
 ، البياف أدكات امتالؾ عمى المتكمـ قدرة حسب درجتو تتفاكت  البياف أدكات مف

 إذافػ ، القػكؿ أدكات سػالمة كفػى كالثقافيػة العقمية القدرة فى األدكات ىذه كتتمثؿ
 ، كقمبػو المتمقػى عقػؿ إلػى كػامال أراده الػذل المعنػى يكصػؿ أف المتكمـ استطاع

 كالمػو كيكصػؼ ، بميػغ الحالػة ىػذه فػى فيػك ، جذابػة جميمػة لغكيػة صػكره فػى
 لطريقػة تصػؿ لػـ ، حرفػت أك الداللػة نقصػت كممػا الكػالـ بالغػة كتقػؿ لمبالغػة
 . كعقمو المتمقى قمب إلى خالبة
 كػؿ = كخصػكص عمػكـ عالقػة كالبالغػة البيػاف بػيف قػةالعال أف ذلػؾ كمعنػى
 . العكس كليست بياف بالغة
 ، المتكمـ عند النطؽ بجياز يمحؽ عيب مف لمكالـ المعنكية العالقة جاءت فإذا
 ، بالفصػاحة يكصػؼ ال حينئػذ المػتكمـ فإف ، ذلؾ غير أك الثأثأة أك الفأفأة مثؿ

 تتعمػؽ كصػفو السػميـ النطقػى زالجيا امتالؾ ىك الجاحظ عند الفصاحة فمفيكـ
 البالغػة مػف اخص الفصاحة تككف كبذلؾ ، لمكممات الصكتى المستكل بسالمة
 :األكؿ البيػاف مفيكـ داخؿ مفيكميف الجاحظ أكجد كىكذا البياف مف أخص كىما
 منزلتػو كارتفػاع ، الكػالـ جػكدة تعػرؼ كبو البياف مف أخص كىك البالغة مفيكـ
 كىػك ، الفصػاحة مفيػكـ : كالثػانى ، كالحصػر العػي البالغػة كنقػيض البيػاف مف

 الكالـ أصكات خركج كدقة النطؽ بسالمة يتعمؽ ألنو البالغة مفيكـ مف أخص
 . بينيا فيما تكقفيا ككيفية مخرجيا مف
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 مػف غايتيػا كأسػمى درجاتيػا أعمػى إلػى كصػمت إذا البالغػو اف الجػاحظ كيػرل
 فاإلعجاز ، باإلعجاز تكصؼ الحالة ىذه فى فإانو ، كالفصاحة كالجكدة االبانة
 القػرآف فػى إال ىػذا يكػكف كال كالفصػاحة كالبالغػة البيػاف درجػات أعمى ىك عنده
 إلػى ينصػرؼ ال كاإلعجػاز كالبالغة كالفصاحة البياف كصؼ أف كيرل . الكريـ

 يسػميو فيمػا كتتمثػؿ المعػانى ىػذه بيػا تصػاغ التى الكيفية إلى بؿ ذاتيا المعانى
 مبسكطة يقكؿ كما المعانى ألف "والتصوير" "والنسج" " والصياغة" "والمفظ" ىك
 العربي يعرفيا ، الطريؽ فى مطركحة ، نياية ال ما إلى ممتدة ، غاية غير إلى

 حقػؽ قػد الجػاحظ يكػكف كبيػذا ، محػدكدة محصػكرة فيػى األلفػاظ أمػا، كالعجمػي
 خػالؿ ، إلسػالـا عػف دافػع أنػو : أكليمػا : االعتزاليػة عقيدتو أىداؼ مف ىدفيف
 مػف العػرب حصػيمة أف تػرل التػى الشػعكبية دعػاكل ضػد ، العػرب عػف دفاعػو
 فػأراد،  المعػانى تكليػد عمػى أاقػدر العػرب غيػر كأف ، األلفػاظ تتعػدل ال البيػاف

دراؾ كالتميػز الفضػيمة أف يثبػت أف الجػاحظ  إنمػا البيػاف مضػمار فػى السػبؽ كا 
 . لتصكيركا كالنس  المفظ خكاص ىك الذل بالنظـ يككف
 ال عقالنى مادل دليؿ إيجاد فيك ، الجاحظ إليو عمؿ الذل : الثانى اليدؼ أما

 ،الكريـ القرآف فى اإلعجاز قضية إلثبات المسمميف غير قبؿ مف ، إنكاره يمكف
 كبيذا اإليماف قضية فى كدكره العقؿ حكؿ الراس  االعتزالى المبدأ مف نابع كىذا

 مادية حجة يعد الطريقة بيذه القرآف إف إذ ، عتزلةالم بو قاؿ الذل العدؿ يتحقؽ
 كمف "كسمـ عميو اهلل صمى" النبى عيد فى منيـ عاش مف ، الناس لكؿ مممكسة
 بػإدراؾ يمكػنيـ الذل القدر عمى حصكليـ فى متساككف فالناس ، ذلؾ بعد عاش

 عميػو محاسػبتيـ يمكػف الػذل المقػدار فػى متسػاككف ، العصػكر كػؿ فػى المعجػزة
  . (26) "القراف الناس عرؼ ( كبالبياف" : عقؿال مف

 لمتعبير ، كالجاحظ عبيدة أبى دراسات أفرزتيا التى المصطمحات اف نرل كىكذا
 ، كلمخػكارج ، المعتزلػة الفمسػفية باألصكؿ كثيقا ارتباطا ترتبط البياف مفيكـ عف
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 أنيػا كمػا ، ليػا امدادات أك ، الكالمية المصطمحات مف جزء ككأنيا بدت حتى
فػراز كدينيػة ثقافيػة لحاجػات نتيجػة جػاء إنمػا العربػى البياف نشأة أف عمى تدؿ  كا 

 ، خارجة تاثيرات أك لتيارات انعكاسا كليس ، نفسيا العربية الثقافة داخؿ لقضايا
 كػؿ فػى المبكػرة المرحمػة ىػذه فػى العربيػة الثقافػة كحػدة عمػى تبػرىف أنيػا كمػا

 . كالمعقدية العقمية الجميمة جكانبيا
 : المعتز ابن عند بالبيان وعمقته البديع *
 إلػى يصػمكا أإف اسػتطاعكا اإلسػالـ كصدر الجاىمية في العرب إف الجاحظ يرل
 عػف يختمػؼ ، بيػـ ا خاص ابيان لغتيـ في ينشئكا كأف ، البياف مف عالية درجة
 القػرآف اسػتخدمو الػذم ىػك نفسػو العربي البياف ىذا كأف ، األمـ مف غيرىـ بياف
 ثػـ كمػف ، أنفسػيـ العػرب بيػا تحػدل التػي البيانيػة المعجػزة ىػذه خمؽ في كريـال

 عمػى تعتمػد أف ينبغػي إلعجػازه دراسػة كأم ، الكريـ القرآف لمدالالت فيـ أم فإف
 تعالى اهلل قكؿ مف الجاحظ فيمو ما كىذا ، البياف ىذا عمييا تكاضع التي الشفرة

 . "مبيف عربي كبمساف"
 المكلػديف الشػعراء مػف طائفػة إف كىػى ، الجػاحظ عقػؿ تشػغم ظاىرة ىناؾ لكف

 فػي تختمػؼ القػكؿ مػف طريفػة أشػكاال كتبػدع ، عميػو كتتمػرد، البيػاف ىػذا تكسػر
 يبتكػركف المكلػديف ألف ، التقميػدم العربػي البيػاف عػف داللتيػا كتشػكيؿ كضػعيا
 مثػؿ ، كالمفػظ المعنػى كبػيف ، كالمػدلكؿ الػداؿ بػيف العالقػات مػف جديػدة أشػكاال
 إلػى ، المكلػديف مػف كغيػرىـ ، الكليػد بػف كمسػمـ ، كالعتػابى ، نػكاس أبػى أمثػاؿ
 ، اجديػد ابيانػ العربيػة المغػة فػي ينشػئكف إنيػـ : معػو القػكؿ يمكػف الػذم الحػد

 البيػاف ىػذا جماليػات ينكػر أف الجػاحظ يسػتطع لػـ ، العربػي البيػاف عػف يختمػؼ
 عميو أطمؽ قد كاف لما قابالم ليككف ) بديع ( مصطم  عميو أطمؽ الذم الجديد

 . "العرب كالـ المجارل أك البياف" الحيكاف كتاب في
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 يعترفكا كلـ البديع ىذا جماؿ أنكركا عندما المغكيكف فعؿ مثمما الجاحظ يفعؿ لـ
 كجػكدة ، الطبػع بجػكدة كيصػفو . نكاس أبى بشعر امعجب الجاحظ كاف بؿ ، بو

 ال كأنا" : كيقكؿ " فضمتو شعره تأممت إف" : كيقكؿ ، بالصنعة كالحذؽ ، السبؾ
 كمثػكـ عػف كيقػكؿ بشػار بشػعر معجبػا ككػاف) 28) "منو أشعر بشار بعد نعرؼ
 مػف جميػع يقػكؿ البػديع فػي كمثالػو كحػذكه ألفاظػو كعمػى" : العتػابى عمػرك بػف

 بػف كمسػمـ ، النمػرم منصػكر كنحػك ، المكلػديف شػعراء مػف ، ذلػؾ مثػؿ يتكمػؼ
 كلػـ ، البػديع فػي بشػار حػذك يحتذم العتابى ككاف . ىيـكأشبا األنصارم الكليد
 29)  ) "ىرمو كابف بشار مف بديعا أصكب المكلديف في يكف
 ظير الذم البياف مف الجديد المكف ىذا عمى الجاحظ أطمقو الذم المصطم  ىذا
 كتابػو فػى المعتػز ابػف بػأف المعاصػريف البػاحثيف بعػض ىػـ أك ، المكلػديف عنػد

 عباس إحساف يقكؿ ، مفيكمو كالتـز الجاحظ بدأه الذل لني ا عمى صار البديع
 ، البػديع فػى مبحثػو منػو فاسػتخرج الجػاحظ بيػاف عمػى المعتػز ابػف كأقبػؿ" :

 جػك فػي نشػأ البػديع مػف نػكع كىػك ، الكالمػي المػذىب عػف مصػطم  كاسػتعار
  (30) "اعتزالي
 عنػد "البػديع" فيػكـم أف   يػرل عبػاس إحسػاف أف   منيػا يفيػـ العبارة ىذه يقرأ الذم

 يرل الُمعتز ابف لكتاب القارئ لكف ، المعتز ابف عند نفسو مفيكمو ىك الجاحظ
 عنػد البػديع مفيػكـ عػف يختمػؼ الُمعتز ابف عند البديع مفيكـ إف   إذ ، ذلؾ   غير

 . الجاحظ
 فػي كالُمتمثِّػؿ المكلديف أشعار في ظير الذم البديع عف تحد ث عندما فالجاحظ
 بياف أن و عمى إليو ينظر كاف إن ما كالجناس الكالمي كالمذىب كالتشبيو االستعارة

 ظػاىرة باعتبػاره عنػو يتحػد ث ، عنػو كيختمػؼ ، العربػي البيػاف عمى طارئ جديد
 ىػذا فػي تعبيػرىـ كأسػاليب كثقافػاتيـ المكلػديف بػأذكاؽ تػرتبط ، تاريخيػة لغكيػة

 . العصر
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 كالخركج ، كاالختراع ، الفني االبتكار بديعال مف يقصد كاف فإن و المعتز ابف أم ا
 كفػي ، عصػر أم فػي االبتكػار ُمجػر د منػو يقصػد ، السػائد المغػكم الُعػرؼ عمػى
 أذكاقيػـ فػي محصػكرا يكػف كلػـ ، البػديع يخترعػكا لػـ المكلػديف كأف ، مكػاف كػؿ

 ، اإلسػالمي الشػعر كفػي ، الجػاىمي الشعر في مكجكد فيك ، كعصرىـ كبيئتيـ
 ىػي ، المكلػديف شػعر كفػي ، الشػريؼ النبػكم الحػديث كفي ، الكريـ فالقرآ كفي
 ، لغكيػة حساسػية أك تاريخيػة ظػاىرة كليسػت  الُمعتػز ابف عند  فنية ظاىرة أذف
 . الجاحظ يذىب كما

 بالػذكؽ تػرتبط ، تاريخيػة لغكيػة ظػاىرة عػف عبػارة الجػاحظ عنػد البػديع مفيػكـ
 العربي البياف أثمر الذم الجماعي كمالمغ الذكؽ تقابؿ ، المكلديف لدل الجماعي

 ال ، فنػي فػردم ابتكػار عػف عبػارة فالبػديع الُمعتز ابف عند أم ا ، الجاىمييف عند
 األديػب فيػو يتمػر د البػديع ، ُمعػي ف لعصػر الجماعيػة المغكيػة بالحساسية لو صمة
 عمى التمرُّد ىذا أكاف سكاء ، رتابتو كيكسر الُمعتاد المغكم الكضع عمى

 عػف تحػد ث عنػدما الُمعتػز ابػف فػإف   لػذلؾ   ، نفسػيا الفنيػة المغػة أـ الُمعتػادة مغةال
 غيػر كاألخػرل ، بديعيػة إحػداىما ، االسػتعارة مػف نػكعيف ىنػاؾ رأل االسػتعارة
 لـ العمؿ لب : قاؿ كاف فمك ، العمؿ م  الفكرة القائؿ قكؿ كمثؿ" يقكؿ ، بديعية
  . (31) "بديعا تكف
 فػي األصػمي معناىػا عػف "لػب" كممػة خػركج رغػـ "العمػؿ لػب الفكػرة" قكلػو ألف  

 ،ُلغكيا ُعرفا تحك ؿ الذم الشائع المغكم االستخداـ رتابة تكسر لـ المغكم الكضع
ػا  مػف لممػألكؼ كتغريبػا ، لمُمعتػاد خرقػا كانػت فقػد "العمػؿ مػ  الفكػرة" : قكلػو أم 

 حقيقػة كانػت ثػـ كمػف ، كالمعنػى المفػظ بػيف جديػدة لعالقػة كاكتشػافا ، القػكؿ
 فػي مكجػكدا أكػاف سػكاء ، االكتشػاؼ مػف الػنمط ىػذا ، بػديع بكممػة بالكصػؼ
 . بديعا الُمعتز ابف ُيسميو المكلديف عصر في أـ الجاىمي العصر
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 ،الجػاحظ يرل كما ، الداللة في مبحثا ليس الُمعتز ابف عند البديع فإف   ث ـ   كمف
 البديع ألكاف أف   يرل الُمعتز ابف فإف   ث ـ   كمف ، األدبي الجماؿ في مبحث ىك بؿ

 فيػك ، عصػر كػؿ فػي األدبػاء أمػاـ دائمػا مفتػكح االكتشػاؼ كأف   محصػكرة غيػر
 . كسيمة باعتبارىا كليس ، جميمة باعتبارىا لمغة تقنيف عنده
 إليو أشار إن و بؿ ، الُمعتز ابف ُينكره فال العصكر أذكاؽ كتغيُّر الزماف تأثير أم ا
 بدا كقد ، السابقة العصكر في العرب أذكاؽ غير المكلديف أذكاؽ أف   يرل فيك ،

 كثػرة البػديع مػف أكثػركا أن يػـ : األكلػى : بالبػديع تتعم قػاف نػاحيتيف فػي أذكاؽ أثػر
 ، كطبعيـ فطرتيـ عمى جريا يخترعكه كلـ ، تكمُّفا تكم فكه أن يـ : كالثانية . ُمفرطة
 . أشعارىـ مف كثير فساد في سببا كاف كىذا
 كأراد الُمعتز ابف مفيكـ حسب "البديع" ُمصطم  الجرجاني القاىر عبد فيـ كلقد

 مف كثيرا فأكرد ، البياف لنظرية يخضعو أف  األشعرم الفمسفي عقمو مف بدافع 
ـ   كمػف ، البيػاف لتحقيػؽ أدكات أن يػا عمى مظاىره  لكػف ، اإلعجػاز بػؿ البالغػة ث ػ
 البديعية األلكاف ىذه أف   رأل بؿ ، الفيـ ىذا يفيـ لـ لباقالنيا ىك ، آخر أشعريا
 أك القرآف بالغة معرفة في منيا فائدة ال الُمعتز ابف عنيا تحد ث التي

 إلػى كينتيػي ، منيػا فائػدة كال ،كتكمُّػؼ كتعمػؿ تصػنُّع عػف عبػارة ألن يا ، إعجازه
 (32)البػديع مػف القػرآف زإعجػا معرفة إلى سبيؿ ال إف  " : (فيو يقكؿ قاطع ُحكـ
ل *  : وهب ابن عند االستدالل معنى إلى البيان مفهوم تحوُّ
 سميماف بف إبراىيـ بف إسحاؽ الحسيف ألبي "البياف كجكه في البرىاف" كتاب في
 كبياف بالمغة بياف إلى البياف تقسيـ في الجاحظ خطى الكاتب يترسـ ، كىب بف

 ،كبيريف بُمؤثريف فيو يتأث ر ،ُمختمفا فيما بيافال معنى يفيـ لكن و . إل  .. بالخط
 استدالؿ : عف عبارة البياف يجعؿ إذ . الشيعي كالمذىب اليكناني المنطؽ : ىما

 في ، أكجو أربعة إلى البديع يقسـ كىك ، االعتقادم المذىب صحة عمى منطقي
 : أنكاعا ىك يسمييا ، مراحؿ ثالث
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ف ، بذكاتيا األشياء بياف : األولى المرحمة  في البياف كيتمث ؿ ، بمغاتيا تبف لـ كا 
 طريػؽ عػف ، باإلنسػاف الُمحػيط الكػكف مػف الِعبػرة اكتشػاؼ فػي المرحمػة ىػذه

 ، الجزء مف الكؿ ُيميِّز اإلنساف تجعؿ التي الفطرة طريؽ عف أك ، المحسكسات
 ثمػةالُمتما األمػكر بػيف الُمشػابية طريػؽ عػف ، بالقيػاس أك ،الصػغير مػف كالكبير

عطائيػا  عػف أك ، صػدقو ثبػت الػذم المتػكاتر الخبػر طريػؽ عػف أك ، حكميػا كا 
 . عصػمتيـ عمػى أدلػة كقامت ، بإمامتيـ يجيركف الذيف كاألئمة األنبياء طريؽ
 الػذم البيػاف مػف األك ؿ الُمسػتكل إلػى تنتمػي كىػب ابػف عنػد الكسػائؿ ىػذه كػؿ

 . االعتبار ُيسميو
 باألسػاليب اعتبػر الػذم األمػر ىػذا بػأف   لقمبػيا التصػديؽ ىػي : الثانيمة المرحمة
 ُمصػطم  عمييػا يطمػؽ التػي المرحمػة كىػي ، فيػو شػؾ ال كيقػيف حػؽ السػابقة

 . "االعتقاد"
ما  الكتابػة طريػؽ عػف أك ، القػكؿ طريػؽ عػف "العبػارة" فيػي : الثالثمة المرحممة أمَّ

 جميػع بػيف رؾُمشػت عنػو التعبيػر العبػارة تتػكل ى الػذم المعنػى أف   كيػرل ، "الخػط"
 . أخرل إلى لغة مف فتختمؼ نفسيا العبارة أم ا ، المغات

ـ    كىػي تفسػير أك تأكيػؿ إلػى يحتػاج ال كاضػ  : األكؿ : قسػميف العبػارة ُيقسِّػـ ثُػ
 العبارة مف غامض فسـ : كالثاني . ُمباشرة بطريقة معانييا تؤدم التي العبارات
 معناىػا اسػتخراج كيحتػاج ، خفػي كمعنػى ظػاىر معنػى عمػى العبػارة فيػو تحتػكم
 ،كلحكف ،استعارات عمى تحتكم التي العبارات كىي ، كتفسير تأكيؿ إلى عندئذ  
 صػفة البالغػة أف   كيػرل . كتػأخير كتقػديـ كُمبالغػة حػذؼ ، كتشػبييات ، كرمػكز
 اختيػار مػع ، المقصػكد بػالمعنى حػيط الػـُ  القػكؿ" بأن يػا البالغػة كُيعػرِّؼ، لمعبػارة
 . لمبالغة نفسو الجاحظ مفيكـ كىك "المساف كفصاحة ، النظاـ فكحس ، الكالـ
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 بػيف الجػدؿ عمييػا يقػكـ التػي اأُلسػس تقنػيف حػاكؿ كىػب ابػف أف   ىنػا ُنالحػظ
 إف   بػؿ ، الخطابػة لفػف أرسػطك تقنيف ُتشبو بصكرة عصره في الكالمية المذاىب
 الناس إقناع يف خاصة الشيعي لممذىب الداعية يتبعيا التي الُطُرؽ تبياف حاكؿ
 . "البياف" اسـ عمييا كأطمؽ
 فػي كالكاضػ  الكبيػر أثػره تػرؾ لمبياف الكالمي الفيـ ىذا أف   بالذكر الجدير كمف

 ُيعػرِّ  كالُمتكمِّمػيف الفقيػاء أكثر أف   يرل التيانكم فيذا ، لمبياف الُمتأخرة التعريفات
 دليؿ ىك بما العمـ اكتساب إلى النظر بصحي  المكصؿ الدليؿ" بأن و البياف فكف
 ،كاإلعػالـ ،التعريؼ :ىي أمكر بثالثة يرتبط الُعمماء عند البياف أف   كيرل "عميو

 األشػكاؿ حيِّػز مػف الشػيء إخراج فكظيفتو  يرل كما  األك ؿ األمر أم ا ، كالدليؿ
 : لثالثكا  ، المعمكـ بو يتبي ف الذم العمـ : كالثاني ، كالظيكر التجمِّي حيِّز إلى

  . (34)الدليؿ
 : بقكلو يعرفو الذم البرىاف كبيف البياف بيف كبيرا فارقا يمم  ال التيانكم إف   بؿ
يضػاحيا الحجػة بيػاف : البرىػاف"  التصػديؽ بيػا التصػديؽ مػف يمػـز التػي كىػي كا 

يضاح تعريؼ أم ، بياف أيضا فيك (35) "بشيء  . كدليؿ كعمـ ، كا 
 كادم عػف جػدا بعيػد آخػر كاد   فػي كىػب ابػف عنػد البيػاف مفيػكـ أصػب  كىكػذا
 عصر في عاشا قد أن يما رغـ ، الُمعتز ابف منطؽ عف بؿ ، الُمعتز ابف مفيكـ
 إلييا كاحتي " : يقكؿ المغكية الضركرة مف نكع كىب ابف عند فاالستعارة ، كاحد
 غيػر لسػاف فػي ىػذا كلػيس ، معػانييـ مػف أكثػر ألفػاظيـ ألف   العػرب كػالـ فػي

  (36) "ـلساني
 : قدامة عند والصورة المادة بين البيان *

 البالغػة فػي البيػاف لمفيػكـ تحديػده فػي المػألكؼ عمػى جعفػر بػف قدامػة خػرج
 كلػـ ، القرآنػي باإلعجػاز البيػاف فكػرة يػربط لػـ أن ػو : األك ؿ: بػأمريف ، العربيػة
 قصػر بػؿ ، القرآنػي الػنص تخػدـ البيػاف أك البالغػة عػف فكرتػو بػأف   يصػرح
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 ىػك ذلػؾ   فػي السػبب أف   متػكىـ يتػكى ـ كال ، خاصػة الشػعر عمػى كضػكعوم
 صػاحب عبيػدة أبك فأصؿ ، المسيحي أصمو مف ناشئة تككف قد التي حساسيتو

 فكريػا اتجاىػا قدامػة مػف المػني  ذلػؾ   كػاف بػؿ ، ييكديا كاف "القرآف في المجاز"
 . خاصة الشعر عمى البياف مفيكـ يقصر فنيا كمذىبا
 ،أرسطك منطؽ فيو تأث ر فمسفي كالمي بمنظكر البياف مفيكـ تناكؿ أن و :ثانييما

 فيػك . لمشػعر أرسطك منظكر مف قريب بمنظكر العربي البياف إلى نظر إن و بؿ
 ،كالحػدادة كالنجػارة ، الحرفيػة الصػناعات سػائر مثػؿ ، صػناعة الشػعر أف   يػرل
 عتوصنا تجكيد إلى يطم   صانع أم مثؿ  الشاعر كأف  
 في الشاعر ُيكف ؽ كقد ، كالجكدة اإلتقاف مف عالية درجة إلى بيا يصؿ أف كيكدُّ 
 ، الجػكدة فػي تفاُكتػا الشػعر صناعة في نجد فإن نا ث ـ   كمف ، ُيكف ؽ ال كقد ، ذلؾ  
 مػا إجػراء صػناعة كػؿ فػي الغػرض ككػاف ، صػناعة لمشػعر كػاف كلمػا" : يقػكؿ
 كيصنع يؤلؼ ما جميع كاف إذا ، كالكماؿ التجكيد غاية عمى بيا كيعمؿ يصنع
 غاية كاآلخر ، الجكدة غاية أحدىما ، طرفاف فمو كالِمي ف الصناعات سبيؿ عمى

 فإن مػا ذلػؾ   مف لشيء قاصد كؿ ككاف ، الكسائط ُتسم ى بينيما كحدكد ، الرداءة
 ُسمي إياه يبمغو ما الصناعة في القكة مف معو كاف فإف ، األجكد الطرؼ يقصد

 الػذم المكضػع بحسػب اسػـ لػو نػزؿ ،ذلػؾ عػف قصػر فػإف ،الحػذؽ تمػاـ اذقػاح
  .(37) "عنيا كالبعد الغاية تمؾ مف القرب في يبمغو
 ،أرسػطك عنػد الشػعر كمفيػكـ الجػاحظ عنػد البالغػة مفيػكـ بػيف يكفؽ ىنا قدامة
 ،الجػكدة درجػة إلػى يصػؿ حتػى بػالكالـ ترتقػي التػي العكامػؿ إلػى ينظػر لكنػو

 .كالنحػت كالحػدادة النجػارة صػناعة بيػا ترتقػي التػي نفسػيا عكامػؿال إلػى كينسػبيا
 التػي الصػكرة ثػـ ،الخشػب كىػي المػادة :عنصػريف عمػى تقػكـ النجػارة فصػناعة
 كصػناعة ،السػرير أك الكرسػي صػكرة مثػؿ ،الخشػب ىػذا مػف النجػار يشػكميا
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 .الحػداد يصػنعيا التػي الصػكرة ثػـ الحديػد كىػي المػادة عمػى أيضػا تقػكـ الحػدادة
 قدامة كيرل ،كصكرة مادة لو أف في ،ذلؾ عف يختمؼ ال الشعر أف قدامة يرلك 
 عند الميارة تتعمؽ فال ،بالمادة تتعمؽ ال ،كالميارة الصناعة قيمة في التفاكت أف

 ىك عنده فالتصكير .التصكير بإجادة بؿ ،الخشب بقيمة النجار
 .المادة كليس المفاضمة مكطف
 فالمعػاني ،المعاني ىي الشعر في الصكرة منيا تصنع التي المادة أف يرل لكنو
 تكػكف المفاضمة كلكف ،كشاعر شاعر بيف فييا مفاضمة ال معاف   ىي حيث مف
 معرضػة كميػا المعػاني إف" :يقػكؿ ،متقنػة صػكرة فػي المعػاني ىػذه صػياغة فػي

 يػركـ معنػى عميػو يحظػر أف غيػر مػف ،كآثػر أحػب فيمػا يػتكمـ أف كلػو ،لمشػاعر
 فييػا كالشػعر ،المكضػكعة المػادة بمنزلػة لمشػعر المعػاني انػتك إذ ،فيػو الكػالـ

 يقبػؿ مكضػكع شػ  مػف فييػا البػد أنػو مف ،صناعة كؿ في يكجد كما ،كالصكرة
  .(38) "لمصياغة كالفضة ،لمنجارة الخشب مثؿ ،منيا الصكرة تأثير
 ،الجػاحظ عنػد كالػنظـ المفػظ بمفيػكـ يذكرنا كالصكرة المادة عف قدامة حديث إف
 عػف قدامػة مصػطم  لكػف ،المنشػأ أرسػطي قدامػة عنػد التفرقػة سػاسأ أف رغػـ

 إلػى جديدا شيئا أضاؼ الصكرة منو تتككف– الذم الغفؿ المادة باعتباره المعنى
 البيػاف مفيػكـ فػي جديػدة- مشػكمة أضاؼ بؿ ،العربية البالغة في البياف نظرية

 ىػذه ،الزمػاف مػف قػرنيف بعػد الجرحػاني القاىر عبد إال ذلؾ بعد حميا يستطع لـ
 مف كالرابع الثالث القرف بالغيك فيـ فقد ،نفسو المعنى مفيكـ في تتمثؿ المشكمة
 دخػكؿ بسػبب ذلػؾ ،المفػظ مصػطم  عميػو يطمػؽ الجػاحظ كػاف مػا المعنػى كممػة

 الجديػد المصػطم  كىػذا  "التخييػؿ" مصػطم  ىػك البالغػة عمػى جديػد مصػطم 
 عمػى نتعػرؼ سكؼ كما ،كميا البالغة في االصطالحية الدائرة خمخمة إلى أدل
 .األشاعرة عند المعنى فكرة عف الحديث عند ذلؾ
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 :األشاعرة عند بالبيان وعمقتها النفس  المعنى قيمة
 كالنظػاـ الجػاحظ عنػد ظيػرت التػي بالصػكرة البيػاف عػف مفيػكميـ المعتزلػة بنػى

 البػد الكػريـ القػرآف أم تعػالى اهلل كػالـ أف عمػى تقػكـ يسيرة فمسفة عمى ،كثمامة
 إلػى بيػا يتكجػو محػددة معػاني– أك داللػة يحمػؿ أنػو أم ، مفيػدا يكػكف أف

 سػبحانو – كاهلل عبثػا لكػاف معنػى غيػر مػف كػاف لػك ألنػو ،العػرب ىػـ مخػاطبيف
 اهلل كػالـ قػراءة مػف المعنػى ىػذا عمػى الحصػكؿ كأف العبػث عػف منػزه كتعػالى
 مػف كػؿ فػؽيت لغكيػة شػفرة أم ،لغػكم تكاضػع ىنػاؾ يكػكف أف- تقتضػي تعػالى
 الكالـ مف اإلفادة ألف ،فييا كالمدلكالت الدكاؿ اقتراف عمى النص كمنش  القارئ
 .شفرتو عمى المكاضعة استقرار بعد إلى تككف ال كفيمو
 أخرل ناحية مف اإلليي كالكالـ" :الفكرة ىذه مكضحا الجبار عبد القاضي يقكؿ
 فػي دخػؿ مفيػدا يكػف لػـ فػإف ،مخاطب إلى يتكجو ألنو ، مفيدا – يككف أف البد

 ،كالصػكاب الحكمػة دائػرة فػي كميػا أفعالػو لكقػكع ،عنػو اهلل يتنػزه الػذم العبػث
 أف ضػركرة إلػى معػا يؤديػاف الحػدكث كجػكب مػع اهلل كػالـ مػف اإلفػادة ككجػكب
 كقػد إال مفيػدا يكػكف ال الكػالـ ألف ،بالمكاضػعة مسػبكقا سػبحانو كالمػو يكػكف
  .(39) "عميو المكاضعة تقدمت
 حديثػو فػي الجبػار عبػد يقػكؿ كمػا الحػدكث تقتضػي المغكيػة اضػعةالمك  ىػذه

 خمػؽ فػي االعتقػاد سػبقو إذا إال القضػية بيػذه القػكؿ يمكػف ال أنػو أم ،السػابؽ
 الػذم القػرآف ذلػؾ ىػك كمعنػاه بمفظػو اهلل كػالـ أف يػركف فػإنيـ ثػـ كمػف ،القػرآف
 الؼيخػ كىػذا ،كمحسػكس مسمكع ألنو ،مخمكؽ كأنو ،المصحؼ دفتي بيف يكجد
 ألف ،كمعنػاه بمفظػو قػديـ اهلل كػالـ أف يركف إذ معركؼ ىك كما السنة أىؿ رأم

 .الذات قدـ قديمة أزلية صفة- الكالـ
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 إف فقالكا ،الرأييف بيف التكفيؽ حاكلكا بأنيـ ذلؾ ، ثالثا رأيا رأكا فقد األشاعرة أما
 غير قديـ اهلل كالـ القرآف" :األشعرم قاؿ فقد ،بمفظو مخمكؽ ،بمعناه قديـ القرآف
 كاألجسػاـ المقطعػة الحػركؼ فأمػا ،مبتػدع كال ،حػادث كال ،مخمػكؽ كال ،مغيػر

 مبتدع مخمكؽ المكيفات مف العالـ في ما ككؿ ،كالمحدكدات كاألصكات كاأللكاف
  .(40) "مخترع
 ،الكريـ القرآف في الكالـ مف نكعيف ىناؾ أف يرل كاف األشعرم أف ذلؾ كمعنى
 الكالـ ثـ ،المتكمـ بذات القائـ الكالـ كىك ،القديـ األزلي النفسي الكالـ  :األكؿ

  (41)كالخبر كالنيي باألمر المتعمؽ
 نفػس فػي عػدد إلػى ال ،كالمػو في اعتبارات إلى ترجع الكجكه كىذه حادث كىك"

 السالـ عمييـ األنبياء إلى المالئكة لساف عمى المنزلة كاأللفاظ كالعبارات ،الكالـ
  .(42)"أزلي قديـ كالمدلكؿ ،محدثة مخمكقة كالداللة ،زلياأل الكالـ عمى دالالت
 فيمكىػا الشػعر عمػى النفسػي الكػالـ فكػرة تطبيؽ األشاعرة العمماء حاكؿ كعندما

 الشػعر لكتػاب تمخيصيـ في سينا كابف الفارابي عنيا تحدث أخرل فكرة ظؿ في
 "عنػىالم" مفػاىيـ جعػؿ ممػا "التخييػؿ" فكػرة كىػي أال ألرسػطك العبػارة ككتػاب

 أف درجة إلى ،أذىانيـ في يضطرب "التخييؿ" كمفيكـ "المفظ"ك "المعنى معنى"ك
 استعارة الكريـ القرآف في أف يقر ،كذكاء فطنة ىك مف كىك القاىر عبد

 أك المعنػى يسػاكم مػا أم ،القػكؿ مسػتكيات مػف الثػاني المسػتكل فػي كيجعميػا
 كتػاب مػف الثػاني ؼالنصػ فػي ،تخييػؿ القػرآف فػي يكػكف أف ينفػي ثػـ ،التخييػؿ
 .الباقالني عند لمشعر خاط  فيـ إلى أدت كما ،البالغة أسرار
 :الباقمن  عند اإلعجاز وقضية البيان

 األزلي النفسي الكالـ ،الكريـ القرآف في كالميف بكجكد قالكا قد األشاعرة كاف إذا
 كيتجمػى اإلعجػاز يكمػف الكالمػيف أم ففػي ،المخمػكؽ كالكػالـ بالػذات المتصػؿ

 !لبياف؟ا
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 نقػرؤه الػذم القػرآف بيا يتصؼ التي كالبالغة كالبياف اإلعجاز أف الباقالني يرل
 معجػزا كػاف لػك ألنػو ،عنو يعبر ألنو أك ،القديـ النفسي الكالـ يحاكي ألنو ليس
 اإلعجاز لكف .(43)  معجزا أيضا اإلنجيؿ كلكاف التكراة لكانت الجية ىذه مف
 ،التأليؼ عجيب ،النظـ يف بديع إنو حيث مف لمقرآف يأتي
 كيستخدـ ،لعرب يستخدميا التي نفسيا المغة يستخدـ أنو رغـ ،البالغة في متناه

 قػد كأنػو ،تفاكتػا فيػو تجػد ال طكلػو مػع كىػك ،يسػتخدمكنيا التػي نفسيا الخطابات
 تػأتي التػي األلفػاظ ليػا كانتقػى العقيػدة كأصػؿ الشػريعة أصػؿ فػي معػاني تضػمف

 .النظـ الباقالني يسميو ما كىذا ، (44)تتكرر ال براعة في ،ليا كفقا
 عمػك فػي لػيس ،الشػعرم البيػاف عػف يختمػؼ القرآنػي البيػاف أف يػرل فإنػو كبيػذا
 تركيػب أف فػي كلكػف ،البمغػاء أنفػاس عنػو تنقطػع الػذم الحػد إلػى البالغػة درجػة
 بإيجػاد يتحقػؽ يػرل كما القرآني فاإلعجاز ،مختمؼ نكع مف نفسو القرآني البياف

 .ليػا خادمة كاأللفاظ فيو األصؿ ىي فالمعاني ،المعاني كفؽ تأتي التي لفاظاأل
 يقػكؿ ،ذلػؾ بعػد ليػا تابعػة المعػاني تػأتي ثػـ األصػؿ ىػي فاأللفػاظ الشػعر أمػا

 الفكاصػؿ كبػيف ،الشػعر فػي يػأتي الػذم السػجع بػيف الفػرؽ مكضػحا البػاقالني
ف لسػجعا مثػاؿ عمػى الكػالـ يكػكف قػد" :السػجع تشػبو التػي القرآنيػة  يكػف لػـ كا 
 أف ،بعػض دكف الكجػكه بػبعض يخػتص سػجعا بػو الكػالـ يكػكف مػا ألف ،سػجعا
 مػا كػذلؾ كلػيس ،السػجع يػؤدم الػذم المفػظ فيػو المعنػى يتبػع الكػالـ مػف السػجع
 ،لممعنػى تابعػا فيػو يقػع المفػظ ألف ،القػرآف فػي السػجع تقػدير فػي ىػك ممػا اتفػؽ

 ،فيو المقصكد المعنى تؤدم التي وبألفاظ نفسو في الكالـ ينتظـ أف بيف كفصؿ
 كانػت بالسػجع المعنػى ارتػبط كمتػى ،المفػظ دكف منتظمػا المعنػى يكػكف أف كبيف
 مستجمبا كاف ،السجع دكف بنفسو المعنى انتظـ كمتى ،غيره كإفادة السجع إفادة

  .(45) "المعاني تصحي  دكف الكالـ لتحسيف
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 باأللفاظ تتمبس أف قبؿ المعاني يف يككف الباقالني عند الكريـ القرآف في فالنظـ
 فتكػّكف تتنػاغـ التػي األلفػاظ فػي فيػك الشػعر فػي الػنظـ أمػا ،ليػا كفقػا تػأتي التػي

 كفقػا ذلػؾ بعد المعاني تأتي ثـ البديع ألكاف مف ذلؾ غير أك الجناس أك السجع
 إعجاز لمعرفة أداة يككف أف يصم  البديع أف يرل ال الباقالني فإف ثـ كمف .ليا
 .فالقرآ
 أشػعرم رجػؿ عنػد تقنينػا لػو نجػد ،الشعرم كالبياف القرآني البياف بيف الفارؽ ىذا
 كمػا :"تعػالى قكلو تفسير في الكبير تفسيره في يقكؿ إذ ،الرازم الفخر ىك ،آخر

 لمراعاة المعنى تغيير إلى يدعك الشعر .  :69يس "لو ينبغي كما الشعر عممناه
 بعػد المعػاني تػأتي ثػـ أكليػا قصػدا المفػظ إلػى يقصػد الشػاعر ألف ،كالػكزف المفػظ
 ذلؾ بعد األلفاظ تأتي ثـ أكليا قصدا المعنى إلى فيقصد الحكيـ الشارع أما ،ذلؾ
 منو المعنى يككف كالشاعر ،لممعنى تبعا منو المفظ يككف فالشارع ،لممعنى خدما
  .(46) "لمفظ تبعا

 مختمػؼ البيػاف سأجنا مف متفرد جنس الباقالني عند القرآني البياف إف
 .لغتيـ يستخدـ أنو رغـ البشر بياف عف

 :الرمان  عند بالنظم وعمقته البيان
 بػو يظيػر لمػا اإلحضػار ىػك البيػاف" :بقكلػو البيػاف فيعػّرؼ الرمػاني أمػا

 نػكع أنػو عمػى البيػاف يفيػـ بػذلؾ كىػك .(47) "اإلدراؾ فػي غيػره عػف الش  تميز
 يكض  كلـ ،ككاضحة دقيقة بصكرة عنيا رالتعبي ثـ ،كتعيينيا الداللة تحديد مف

 ىػك ىػؿ ،البيػاف طريقػو عػف فيتحقػؽ التميػز بػو يظيػر الػذم الشػ  ذلػؾ الرمػاني
 تككف ثـ كمف متمؽ   إلى تبميغيا يراد التي المعنكية الرسالة ىك أـ ،النفسي الكالـ
 البياف أف أـ ،متمؽ   إلى منش  مف الرسالة نقؿ أم ،تبميغية كظيفة البياف كظيفة
 مف صاحبو يمكف الذم اليقيف درجة إلى بصاحبو يصؿ الذم االعتبار مف نكع

 منشػ  بيػا آمػف التػى بػالفكرة كتقػنعيـ اآلخػريف فػي تػؤثر بصػكرة عنػو التعبيػر
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 أك الجػدؿ مػف نػكع الحالػة ىػذه فػي البيػاف أف أم ، كىػب ابػف يقػكؿ كمػا البيػاف
 ىػذا عػف التعبيػر ييػا فيمكػ التػي األداة الرمػاني يكضػ  كلػـ المنطقػي البرىػاف
 القرآنػي البيػاف يقصػد كػاف أنػو عمػى يػدؿ الرمػاني كتػاب مكضػكع لكػف التميػز
 .خاصة

 البيػاف كأف ،البيػاف مػف أخػص البالغػة أف يػرل الجػاحظ مثػؿ كالرمػاني
 ينػدرج أف يمكػف رديئػة بطريقػة كلػك المعنػى أفيػـ مػا كػؿ ألف ،البالغػة مػف أعػـ
 فالبالغػة ،لمبالغػة بالنسػبة كػذلؾ راألمػ كلػيس عنػدىما البيػاف مصػطم  تحػت

 كتمكينيػا ،المتمقي نفس إلى تكصيميا في التأنؽ إلى الداللة إفياـ مجرد تتجاكز
 ،جميمػة بمغػة إمػالؿ أك إخػالؿ دكف الحاجػة مقدار عمى تككف بحيث ،نفسو مف

 أسػباب جمػع مػا مرتبػة أعالىػا :مراتػب عمػى الكػالـ فػي البيػاف كحسػف" :يقػكؿ
 عمػى كيسػيؿ ،السػمع فػي يحسػف حتػى الػنظـ تعػديؿ مػف ،العبػارة فػي الحسػف
 حقػو ىػك فيمػا الحاجػة مقدار عمى يأتي كحتى ،البرد تقبؿ النفس كتتقبمو المساف

  .اإلعجاز ىك كالبالغة البياف مف الرفيع المستكل كىذا .(41) "المرتبة مف
 إلػى يػاطريق عػف يسػمك كالذم ،البياف بيا يتحقؽ التي الكسيمة الرماني يشرح ثـ

 .النظـ لتركيب عنصريف ىناؾ أف كيرل ،الرفيعة الدرجة ىذه
 كالتصػرؼ داللتيػا حيػث مػف كالصػفات األسػماء كىي ،األدكات :األكؿ العنصر

 .كمحدكدة متناىية كالصفات األسماء ىذه دالالت أف الرماني كيرل ،فييا
 يػافك فػي كالصػفات األسػماء ىػذه نظػـ بػو يػتـ الػذم التركيػب :الثػاني العنصػر

 .متناىية غير التركيب أنكاع أف كيرل ،كاحد لغكم
 معػركؼ منيػا فكػؿ 9 إلػى 1 مػف باألعػداد كالصػفات األسػماء يشػّبو أنػو ذلػؾ

 أرقاـ في األعداد بتركيب كالصفات األسماء نظـ يشّبو أف كما ،محكدىا الداللة
 .نياية ال ما إلى أكثر أك أربعة أك ثالثة أك عدديف مف مككنة
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 معػاني طريؽ عف يكف لـ العرب الكريـ القرآف بو كاجو الذم التحدم فإف كليذا
 فػي فاأللفػاظ ، (49)البػديع التركيػب أم ،الػنظـ طريػؽ عػف بػؿ المفػردة األلفػاظ
 فاقػت لكنيػا أيضػا يسػتخدمكنو ممػا كالتراكيػب ،ىػـ يسػتخدمكنو ممػا دالالتيػا
بداعا حسنا تراكيبيـ تقانا كا   . كجماال كا 

 الصػكرة مفيػكـ مػع يتشػابو الشػكؿ بيػذا الرمػاني عنػد الػنظـ مفيػكـ إف
 ثػـ تركيبيػا قبػؿ المػادة إلػى ينظػر منيمػا كػال أف حيػث مػف ،قدامػة عنػد كالمػادة
 أف فػي كيتفقػاف ،بالمػادة كلػيس بالتركيػب العبػرة أف كيريػاف ،تركيبيػا بعػد المػادة
 يرغ يقصد كاف الرماني لكف ،المعاني ىي التركيب ىذا منيا يتشكؿ التي المادة

 ،الشعرية التخييمية المعاني يقصد قدامة كاف ،المعاني مف قدامة يقصده كاف ما
 كػاف لػذلؾ ،كالصػفة لالسػـ كالصػرفية النحكيػة المعػاني يقصػد فكػاف الرمػاني أما

 إلػى أقػرب قدامػة ككػاف ،كاألسػمكبي النحػكم التركيػب مفيػكـ إلػى أقػرب الرمػاني
 .الخيالية الصكرة تركيب
 :الجرجان  القاهر بدع عند البيان مفهوم

 كػاف البالغػة كأسػرار اإلعجػاز دالئػؿ كتابيػو القػاىر عبػد كتػب عنػدما
 التػي أك البيػاف مفيػكـ عػف تحػدثت التػي كاآلراء الدراسػات مػف ىائػؿ ركاـ أمامو
 مختمفػة الكثيػرة الدراسػات ىػذه تحتكييػا التػي اآلراء تكػف كلػـ ،بالبيػاف صػمة ليػا

 كتابيو يكتب كىك القاىر عبد ذىف في افك ،متناقضة أحيانا كانت بؿ ،فحسب
 كآراء المعتزلة كآراء ،عصره حتى سيبكيو مف بدءا ،خالفاتيـ بكؿ النحاة آراء

 عمى ُلِخصت كالتي ،ترجمت التي اإلغريقية النظريات ذىنو في ككاف ،األشاعرة
  .لمبياف القاىر عبد مفيكـ في ذلؾ كؿ بدا كقد ،المسمميف الفالسفة أيدم

 كميا كالبراعة كالفصاحة كالبالغة البياف أف يرل القاىر عبد إفف ثـ مف
 مػا كسػائر العبػارات ىػذه معنػى ال أف المعمػكـ كمػف" :يقػكؿ ،كاحػد مفيػكـ ذات
 كالمزيػة الفضػؿ فيػو كينسػب ،كالصػفة بالنعػت المفػظ فيػو يفرد مما مجراىا يجرم
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 كانػت لػو فيمػا كتماميػا الداللػة بحسػف الكػالـ كصػؼ غيػر ،المعنػى دكف إليػو
 تسػتكلي بػأف كأحؽ ،كأعجب كآنؽ كأزيف أبيى ىي صكرة في تخرجيا ثـ ،داللة
  .(50) "القمكب ميؿ مف األكفر الحظ كتناؿ ،النفس ىكل عمى

 عمييػا العمػـ كجػدىا التػي بأكصػافيا المعمكمػات يريػؾ أف :"عنػده البيػاف ككظيفػة
  .(51) "إلييا سمت إذا المعرفة تتناكليا التي كيفياتيا كيقرر
 أنػو أم ،عنػو األشػاعرة سػائر مفيػكـ نفسػو ىػك القػاىر عبػد عنػد الكػالـ كمفيػكـ
 أف أم ،المعتػاد الكػالـ غير كالـ كىك المنش  بذات يتعمؽ الذم النفسي الكالـ
 مكضػحا يقػكؿ فإنػو كلػذلؾ ،القػاىر عبػد عنػد الكػالـ مفيػكـ فػي ازدكاجيػة ىنػاؾ
 الجية مف لمعنىا تأتي أف" :البياف معرفة إلى المكصمة السبيؿ
 كأتػـ عنػو كأكشػؼ بػو أخػص ىك الذم المفظ لو كتختار ،لتأديتو أص  ىي التي
  .(52) "مزية فيو كيظير نبال يكسبو بأف كأحرل لو

 :أمور عدة هنا القاهر عبد كمم ف  ونمحظ
 .كالجماؿ كالنبالة الخصكصية إلى اإلفادة مجرد يتعدل البياف أف :أولها
 خادمػا المفػظ يػأتي ثػـ ،المعنػى إلػى يتكجػو البياف في كلياأل المقصد أف :ثانيها

 كحػدىا المفظػة أف يػرل القػاىر عبػد إف ثػـ .قبؿ مف الرماني بو قاؿ ما كىذا ،لو
 أك بالفصػاحة تكصػؼ بػأف يمكػف ال التػأليؼ فػي دخكليا كقبؿ انفرادىا حاؿ في

 سػبيؿ ال كأنػو ،الداللػة أداء فػي أخػرل لفظػة مف أحؽ لفظة ىناؾ فميس ،البالغة
 القاىر عبد يسميو تأليؼ في بعض إلى بعضيا يضـ عندما إال الكمـ إفادة إلى

 اقتبسػيا التػى كالصػكرة المػادة فكػرة إلػى أخػرل مػرة نعػكد كىكػذا . (53) "صػكرة
 .األرسطي المنطؽ مف جعفر بف قدامة
 تػابع ىػك إنمػا بعػض إلػى بعضػيا الكممػات ضػـ أف يػرل القػاىر عبد أف :ثالثها

 عنػد يقػكؿ ،الػنفس مػف المعػاني ترتيػب إنػو ،كالػنظـ الترتيػب مػف أكبػر لمسػتكل
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 عمػى كترتيبيػا المعػاني آثػار نظميػا في تقتفي إنؾ" :الصكرة في الكممات تأليؼ
 عف يتحدث القاىر عبد أف ىينا الحظ .(54) "النفس في المعاني ترتيب حسب
 ،صػكرة فػي ةالمنظكمػ لؤللفػاظ معػاف   فينػاؾ ،المعػاني مػف مسػتكييف أك نػكعيف
 مسػتكاه فػي الػنظـ كأف .الثانيػة أثػر تقتفػي كاألكلى ،منظكمة نفسية معاف   كىناؾ
 الػنظـ أمػا ،كالتعجػب كالنيػي كاألمػر كاالسػتخبار اإلخبار عف عبارة ىك األعمى

 كتعمؿ النحك عمـ يقتضيو الذم الكضع كالمؾ تضع أف" فيك اآلخر مستكاه في
 كالنيػي كاألمػر كاالسػتخبار اإلخبػار نػرل كىكػذا . (55) "كأصػكلو قكانينػو عمػى
 .القاىر عبد عند النفسي لمكالـ تابع

 النحػكم اإلطػار فػي المنظكمػة لممعػاني تابعػة ذلػؾ بعػد األلفاظ تأتي ثـ
 كجػب فػإذا"  ،النفسػي الكػالـ مستكل عمى المعاني اتخذتيا الذم الترتيب حسب
 فػي أكال مثمػو يكػكف فأ عميػو الػداؿ لمفػظ كجػب الػنفس فػي أكال يكػكف أف لمعنػى
  .(56) "النطؽ

 ،البيػاف عػف تمامػا المعتزلػة مفيػكـ ينػاقض القػاىر عبػد أف نػرل كىكػذا
 فػي تتصػكر أف فأمػا" :يقػكؿ ،الجبػار عبػد كالقاضػي الجػاحظ مفيػكـ كبخاصػة
 فػي الفكػر يكػكف كأف ،كالترتيػب النظـ قبؿ بالمعاني المقصكدة تككف أف األلفاظ
 ترتيػب بعػد تحتػاج أف أك األلفػاظ نظػـ فػي فكػرا البمغػاء يتكاصػفو الػذم الػنظـ

 ككىػـ الظف مف فباطؿ نسقيا عمى باأللفاظ تج  ألف تستأنفو فكر إلى المعاني
 أيضا الباقالني عمى يرد بيذا كىك ، (57) "حقو النظر يكفي ال مف إلى يتخيؿ
 بيانػا إال يػرل ال القػاىر فعبػد ،شػعرم كبيػاف قرآنػي بيػاف إلػى لمبيػاف تقسػيمو فػي

 فػي المعػاني نظػـ كيػتـ ،لممعػاني أكعيػة األلفػاظ فيػو تػأتي الذم البياف ىك كاحدا
 فػي المعػاني تركيػب عميػو الػذم ،لمػنظـ كمطابقػة ،لمنحػك مكافقػة تكػكف صػكرة
 .النفس
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 عبػد يعػده مػا فيػذا أكال األلفػاظ إلػى فيػو يقصػد بياف ىناؾ يككف أف أما
 .قوح النظر يكؼ لـ ممف ككىما الظف مف باطال القاىر
 كالطبػاؽ كالكنايػة كاالسػتعارة التشػبيو دكر ينكػر ال القػاىر عبػد أف :رابعهما

 مػف أبمػغ الكنايػة أف يػرل إذ ،البػاقالني فعمػو مػا بخػالؼ ،البيػاف فػي كالجنػاس
 أف كيػرل ،الحقيقػة مػف أبمػغ كالمجػاز ،التصػري  مػف أكقػع كالتعريض ،اإلفصاح

 إثبػات عمػى يعمػؿ بػؿ المعنػى فػي يزيػد ال التشػبيو أك الكنايػة أك المجػاز ذلػؾ
  .(51)هدكتأكي المعنى

 تأليفي تكفيقي مفيكـ كىك ،القاىر عبد عند لمبياف العاـ المفيكـ ىك ىذا
 عػف األشػعرم كالفكر ،كالصكرة المادة عف المنطقي الفكر بيف يجمع أف يحاكؿ
 عػف األرسػطي الفمسػفي الفكػر كبػيف ،كالمسػمكع المعتػاد كالكػالـ النفسػي الكػالـ
 بيف التأليؼ ىذا أثر يظير كسكؼ .الجممة تركيب عف النحكم كالفكر ،ييؿالتخ

 تفصػيال أكثػر بصػكرة القػاىر عبػد عنػد البيػاف مفيكـ تناكؿ عند المختمفة األفكار
 .البالغة أسرار كتابو في كبخاصة

 حسػف الكػالـ تكسػب التػي الميػزة مبينػا )البالغػة أسػرار( فػي يقػكؿ فيػك
 المعنػى أف بػو تعمػـ مػا األصػؿ ىػذا ثبػكت كفػي" :يػافالب في درجتو كترفع النظـ
 طريقػة عمػى ترتيبيػا ىػك ،خطػاب فصػؿ أك شػعر بػيف الكمػـ ىػذه كانػت لػو الذم

 أعنػي الحكػـ كىػذا ،مخصكصػة التػأليؼ مػف صػكرة عمػى كحصػكليا ،معمكمػة
 ،النفس في المرتبة المعاني عمى مرتبا األلفاظ في يقع الترتيب في االختصاص

 دالئػؿ مػف آخػر مكضػع فػي كيقػكؿ  .(59) "العقػؿ ضػيةق عمػى المنتظمػة
 عمػـ يقتضػيو الػذم الكضػع كالمػؾ تضػع أف إال الػنظـ لػيس " : اإلعجػاز

 إلى تعمد أك مفعكال أك لفعؿ فاعال فتجعمو اسـ إلى تعمد أف" أم ، (60)"النحك
 يكػكف أف عمػى اسػما االسػـ تتبػع أك ،اآلخػر عػف خبػرا أحػدىما فتجعػؿ اسػميف
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 عبػد فييػا يحػدد التػي الفقػرات ىػذه ...(61) "لػو تأكيػدا أك كؿلػؤل صػفة الثػاني
 :معايير لثالثة تخضع ترقية كعكامؿ البياف القاىر
 تراكيػب عمػى النػاس فيػو تكاضػع ،اجتماعي معيار كىك  :النحك :األول المعيار
 مػف معينػة صػيغ إلػى تؤدم األلفاظ صيغ بيف معينة كعالقات ،المغة في معينة

 .الدالالت
 فيو يشترؾ مكضكعي معيار كىك ،العقالني المنطؽ أم :العقؿ :الثان  معيارال

 . جميعا لناس
 ،األلفػاظ طريػؽ عػف ،عنيػا التعبيػر يػراد التػي :النفسػية المعػاني :الثالث المعيار
 أك األديػب اسػتطاع مػا فػإذا .كالعقػؿ النحػك السػابقيف  بالمعيػاريف االلتػزاـ بشػرط
 ،الػنفس فػي المعػاني ترتيػب عميػو الػذم لترتيػبا حسب كمماتو يرتب أف المنش 

 .كالبالغة البياف حقؽ قد يككف حينئذ فإنو
 الكالـ عمى النظرية ىذه تطبيؽ عند تبدأ القاىر عبد عند المشكمة لكف

 المستكل عف تحدث عندما فيك .كناية أك خيالية صكرة أك استعارة يحتكم الذم
 بؿ ،كأصكاتيا األلفاظ أجراس في ليست المستكل ىذا في العبرة أف رأل المفظي
 ترسـ التي األكلية الصكرة أف ذلؾ كمعنى ،األلفاظ معاني أم معانييا في العبرة
 ،المعػاني مػف مجمكعػة مػف مرسػكمة صػكرة الحقيقة في ىي األلفاظ أجراس مف

 ،العقالنػي المنطػؽ كمقتضػيات النحكيػة القكاعػد تراعػي منطقيػة صػكرة كىػي
 )العميقػة البنيػة( أك الداللػة أم النفسػي الكػالـ فػي قػةالمنطك  الثانيػة كالصػكرة
 األلفػاظ كانػت فػإذا ،المعػاني مػف صػكرة أيضػا ىػي ،الحػديث المصػطم  حسػب

 النفسػية المعػاني عمػى تػدؿ ال )السػطحية البنيػة أم( األكليػة بمعانييػا الممتبسػة
 !؟يحدث فماذا ،منطقية غير خيالية صكرة ترسـ بؿ مباشرة )العميقة البنية أم(

 كالمسػتكل األكؿ المسػتكل بػيف كسػطى منطقػة ىنػاؾ أف القػاىر عبػد يػرل ىنػا
 النيائي المعنى عمى كيطمؽ "المعنى" مصطم  القاىر عبد عمييا كيطمؽ ،الثاني
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 ،المفػظ :مسػتكيات ثالثػة لػدينا يكػكف كىكػذا "المعنػى معنػى" مصػطم  النفسػي
 .المعنى كمعنى ،كالمعنى

 تطبيؽ في الصارمة معاييره أف كىي ،ةمشكم في القاىر عبد يقع كىينا
 غيػر ،التخييمػي المسػتكل منطػؽ مػع تتنػاقض العقػؿ كقكاعػد النحػك قكاعػد

 ،وتكسمير  خرقمه عممى يقموم بمل ،النحػك قكاعػد مػع يتكافػؽ ال كالػذم ،العقالنػي
 :يم  فيما التطبيق عند واضحا   ذلك يظهر
 جميعػا كاتفقػكا ،ىرالقا كعبد المعتز كابف الجاحظ مف كؿ أكرده مثاؿ ىناؾ 1-
 قػكؿ ىػك المثػاؿ ىػذا ،فيػو تتحقػؽ ال البيػاف جػكدة شركط كأف ،جكدتو عدـ عمى
 ."سيفي لي افتحكا"زياد بف اهلل عبيد

 بأنػو زيػاد بػف اهلل عبيػد خطػأ يعمػؿ كالتبيػيف البيػاف كتابػو فػي فالجػاحظ  
 بكأسالي ،العربي بالبياف معرفتو عدـ مف ناشئا كاف ذلؾ كأف ،عجمة فيو كانت
 كمػا أخطػأ قػد فيػك ،الخطػأ (ىػذا فػي أكقعػو الػذم ىػذا ،مخاطبػاتيـ فػي العػرب
  .(62)بالعربية عيد حديث يككف عندما الفارسي يخط 

 اعتمػد أنػو أم ،معيبػة اسػتعارة أنو :عنو قاؿ بؿ خطأ يجعمو فمـ المعتز ابف أما
 البعػدى ،الفنػي الػذكؽ يقرىػا لػـ كالفػت  السػيؼ بػيف بعيػدة (عالقػة اكتشػاؼ عمػى

  .(63)كغرابتيا
 شػيئا يتنػاكؿ أف فحقو ،اإلغالؽ خالؼ الفت  أف كذلؾ : "فيقكؿ القاىر عبد أما
 يككف أف أحكالو كأقصى ،بمسدكد السيؼ كليس ،كالمسدكد المغمؽ حكـ في ىك

 فػي كالمتػاع ،الكػيس فػي كالػدرىـ ،العكػـ فػي الثػكب كػكف بمنزلػة الغمد في ككنو
 الشػ  عمػى المسػدكد الكعػاء (أبػدا يتعػدل الجػنس ىػذا فػي كالفػت  ،الصػندكؽ
نما الثكب افت  :يقاؿ فال ،فيو ما ال لو الحاكم   .(64) "العكـ افت  :يقاؿ كا 
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 كلػك ، عقالنيػا خطػأ أخطػأ زياد بف اهلل عبيد أف القاىر عبد يرل كىكذا
 ،االسػتعارات جميػع عمػى تطبيقػو ألمكػف صػحيحا ىػذا القػاىر عبػد تعميػؿ كػاف
 تجرجػر إليػؾ منقػادة الخالفػة أتتػؾ" العتاىيػة أبػي كقػكؿ "ؿالشػما يػد" لبيػد فقػكؿ
 ليا يككف أف يمكف ال العقالنية الناحية مف الشماؿ ألف ،القبيؿ ىذا مف "أذياليا

 .ثكب ليا يككف أف يمكف ال العقالنية الناحية مف كالخالفة ،يد
 عقالنػي مفيػكـ فػي االسػتعارة حصػر أنػو في القاىر عبد ذلؾ أكقع كقد

 مؤيدا يقكؿ .العقؿ يقبميا التي التشبييية المماثمة حدكد تتجاكز ال عميايج ،ضيؽ
 المتعادية األشياء ىذه تتصادؼ كلـ لمممثؿ المختمفة األجناس تأتمؼ كلـ" :ذلؾ
 ،العقؿ يستحضر ما كلكف ،العيف يحضر ما يراع لـ ألنو إال ،المشبو حكـ عمى
 حيث مف األشياء إلى ينظر كلـ ،الرؤية تعمؽ بما بؿ ،الرؤية تناكؿ بما يعف كلـ
  .(65) "كالفطنة القمكب تعييا حيث مف بؿ األمكنة فتحكييا تكعي (

 الشعر في الجميمة الخيالية الصكر قبكؿ مف مترددا مكقفا القاىر عبد يقؼ كىنا
 فإنػو كلػذلؾ ، أحيانػا النحػك تكسر بؿ ،لمعقؿ مطابقة غير نفسو الكقت في كىي
 :فقسمي إلى الصكر ىذه يقسـ
 يثيرىػا التػي كالفكائػد العقػالء يسػتنبطيا التػى األدلػة مجػرل يجػرم" عقمػي قسػـ

 أنو يقاؿ أف يمكف ال الذم فيك التخييمي القسـ كأما" :يقكؿ ثـ ، (66) "الحكماء
 كثيػر المػذاىب مفػتف كىػك ،منػؼ نفػاه كمػا ثابػت أثبتػو مػا كأف صػدؽ

  .(67)"المسالؾ
 يسػتعاف مصنكع متكمؼ ىك إنما الثاني النكع ىذا أف القاىر عبد كيرل

 لمكػذب كيعطػي ،الحػؽ تشػبو صػكرة فػي يكػكف حتى الباطؿ كتزييؼ بالحذؽ فيو
 كيضرب ،كاالحتجاج لمتأثير كيصم  كساحر جميؿ فيك ذلؾ كمع الصدؽ ركنؽ
 :فيو يقكؿ الذم تماـ أبي بيت مثال النكع ليذا

 العالي لممكاف حرب فالسيؿ   الغنى مف الكريـ عطؿ تنكرم ال
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 تقػكـ مخادعػة سكفسػطائية قضػية أنػو عمػى الخيػاؿ القػاىر عبػد يفسػرك 
 .الفاسد القياس عمى
 .)أكلى مقدمة( نفعو كعمكـ إليو الناس حاجة في ،الغيث مثؿ الغنى -
 .)ثانية مقدمة( ش  منو يبقى فال ،المرتفع الجبؿ عف ماؤه يتسرب الغيث -
 .)جةنتي( لو ماؿ كال فيصب  الغني عف يتسرب الماء إذف -

 بعػد كالعقػؿ" :يقػكؿ ،كيقدمػو األكؿ العقالني النكع يفضؿ القاىر عبد فإف كلذلؾ
 ناصره العقؿ كاف كما ،كتعظيمو قدره كتفخيـ كتقديمو األكؿ القبيؿ تفضيؿ عمى

 أف كاعمـ : "يقكؿ ثـ ، (61) "مناكبو كالمنيع جانبو العزيز فيك شاىده كالتحقيؽ
 معنػى إثبػات إلػى يقصػد ال المسػتعير ألف ،التخييؿ قبيؿ في تدخؿ ال االستعارة
نمػا ،المسػتعارة المفظػة  عمػى مخبػره يكػكف فػال ،ىنػاؾ شػبو إثبػات إلػى يعمػد كا 
 ،الفػف ىػذا فػي لالسػتعارة مػدخؿ ال أف فػي الشػؾ يعػرض ككيػؼ ،خبػره خػالؼ
  .(69) "التنزيؿ في كثيرة كىي
 مطابقػة كعػدـ ،المنطػؽ عمػى خركج بأنو التخييؿ يصؼ القاىر عبد نرل كىكذا
 كالخداع التزييؼ مف نكع عنده إنو ،عنو تنزه قد الكريـ القرآف فإف كلذلؾ ،الحؽ

 فيػو يثبػت مػا ىينػا بالتخييػؿ أريػده الػذم أف الحػديث كجممػة" :يقػكؿ .كالتزكيػؽ
 ،تحصػيميا إلػى طريػؽ ال دعػكل كيػدعي ، أصػال ثابػت غيػر ىػك أمػرا الشػاعر
 سػبيؿ سبيميا فإف االستعارة فأما ،ترل ال ما كيرييا ،نفسو فيو يخدع قكال كيقكؿ
 أمػرا يثبػت كىػك قائمػو كجػدت أصػمو إلػى رجعػت إذا أنػؾ فػي ،المحػذكؼ الكػالـ
 مػف ضػركب بػؾ كسػتمر ،العقػؿ فػي سػن  ليػا دعػكل كيػدعي ، صػحيحا عقميػا

 خػداع أنػو فػي كجيػا كأكشػؼ ،الحقيقػة ( عػف البعػد فػي أمػرا أظيػر ىػي التخييؿ
  .(70) "التزكيؽ مف كضرب ،لمعقؿ
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 المتعمػؽ البػديع ألػكاف كبعػض كالسػجع الجنػاس القػاىر عبػد تنػاكؿ عنػدما 2-
 ، جميال منيما األكؿ في الجناس جاء مكضعيف بيف يكازف ،المكسيقي بالجانب

 كمػا خكفػو مػف نجا حتى" :الشاعر قكؿ األكؿ المكضع ، رديئا الثاني في كجاء
 :تماـ ابف قكؿ الثاني كالمكضع "نجا
 مذىب أـ أمذىب الظنكف فيو   فالتكت لسماحةا بمذىبو ذىبت      

 ،المعيب التجنيس مف كعده تماـ أبي لبيت عرض قد المعتز ابف ككاف
 التجنػيس فػي كالعيػب الحسػف يعمػؿ القػاىر عبػد لكػف .التكمػؼ إلػى عيبػو كأرجػع
 ،فائػدة أفػاد األكؿ المثػاؿ أف يػرل أنػو كذلػؾ ، عقالنيػا تعمػيال المثػاليف في الكارد
 أف إال كمػذىب مػذىب بػيف األصػكات تكػرار يػزدؾ فمػـ تمػاـ بػيأ بيػت فػي أمػا

 ،تكرار مجرد بأنو يكىمؾ المفظ عميؾ أعاد فقد األكؿ أما ،مكررة حركفا أسمعؾ
 ،لػؾ أعطاىػا التػي الفائػدة عػف يخػدعؾ ككأنػو الجديػدة بالفائػدة يفاجئػؾ لكنػو

 مػاؿج فػي السػر ىػك كىػذا ،ككفاىػا الزيػادة أحسػف كقػد يػزدؾ لػـ كأنػو كيكىمػؾ
  .(71)القاىر عبد يقكؿ كما ،البديع
 كظيفػة جعػؿ الصػكرة لغػة عمػى القػاىر عبػد فرضػو الػذم العقمي التحكـ أف 3-

 عنػدما فإنػو كلػذلؾ منطقػي عقالنػي بأسػمكب المعنػى عػف تعبيػر مجػرد الصػكرة
 ،منطقية قضية ككأنو محدد معنى عمى داال يجعمو المركب التشبيو عف يتحدث
 ألف ،المعػاني عمػى المباشػرة الداللػة مػف مجػاال أكسػع رةبالصػك  التعبيػر أف رغػـ

 يمثػؿ القػاىر عبػد فػإف كبػذلؾ ،بالصػكر التفكيػر مػف نمػط ىػك بالصػكرة التعبيػر
 أجمػى فػي القديمػة العربيػة كالبالغػة لمفػف الكالمػي العقالنػي التفسػير نحك االتجاه
 .صكرة
 مفيكمػو عمػى ىرالقػا لعبػد الكالمػي المػذىب فرضو الذم الكبير التأثير أما 4-
 عمكمػا المجػاز يعػرؼ فيػك ،العقمػي بالمجػاز يسػمى مػا إلػى نظرتػو فيػك لمبيػاف
 بػيف لمالحظػة كاضػعيا كضع في لو كضعت ما غير بيا أريد كممة كؿ : "بأنو
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ف : "يقكؿ ثـ كاألكؿ الثاني  فػي لػو كقعػت مػا بيػا جػزت كممػة كؿ :قمت شئت كا 
 لمالحظة ،كضعيا فيو تستأنؼ أف غير مف لو تكضع لـ ما إلى الكاضع كضع
  .(72) "كاضعيا كضع في لو كضعت الذم أصميا كبيف إليو بيا تجكز ما بيف
 عبػد عنػد ألنػو ،لػو عبيػدة أبػي تعريػؼ عػف تمامػا يختمػؼ لممجػاز التعريػؼ كىذا

 عػف تعبيػر مجػرد كلػيس ،المرسػؿ كالمجػاز االسػتعارة يشػمؿ فنػي إجػراء القػاىر
 .العرب لغة في استخدامو جكاز

 :قمنػا إذا أننػا كىػك خػاص نػكع مػف مجازا ىنؾ أف يرل القاىر عبد كفل
 ألف ،الحقيقػة عمػى لػيس ىنػا الربيػع إلػى اإلنبػات فإسػناد "البقػؿ الربيػع أنبػت"

 عالقػة أمػا ،الحقيقػة عمػى البقػؿ أنبػت الػذم ىػك تعػالى اهلل أف يػركف األشػاعرة
 . مجػازا يعػد الفعػؿ لىإ الربيع فإسناد ثـ كمف ،مجاكرة عالقة فيي بالبقؿ الربيع

 .السماء كأمطرت ،الفالح كزرع ،النار أحرقت قكلنا كبالمثؿ
 ،لعقكؿ قضايا في يص  ال القادر لغير الفعؿ إثبات" :القاىر عبد يقكؿ

 يجعمػكا أف ،النػاس بػيف الجػارم العػرؼ كعمػى ،التػأكؿ سػبيؿ عمػى ذلػؾ أف إال
 فممػا ،فاعػؿ كأنػو مػوفاع مػف الفعػؿ كجػكد فػي كالسػبب أك سػببا كػاف إذا الشػ 
 كتمبس األنكار كتظير األشجار تكرؽ أف القضية كأنفذ العادة سبحانو اهلل أجرل

 كمجػرل األمػر ظػاىر فػي يتػكىـ صػار ،الربيػع زمػاف فػي شػبابيا ثػكب األرض
 ىػذا عمػى ،إليػو الفعػؿ فأسػند الربيػع إلػى حاجػة األشػياء ىػذه لكجػكد كأف ،العادة
  .(73) "كالتنزيؿ التأكؿ

 انفكػاؾ يػرل الػذم ،األشػعرم الفكػر نتػاج ىػك المجػاز مػف لنػكعا ىػذا
 .كالمسبب السبب بيف الفاعمة العالقة
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 فيو يكتفي ال ، كالميا تقنينا البياف مفيكـ قنف قد القاىر عبد فإف كىكذا
جراءاتػو أدكاتػو إلػى يتطػرؽ بػؿ معالمػو بتحديػد فقػط  عبػد دراسػات جعػؿ ممػا ،كا 

 .البياف مكضكعيا كالمية اساتدر  كاألسرار الدالئؿ في القاىر
 :السكاك  عند البيان عمى تمارين

 أراد لمػف طريقػو عػف يمكػف مقننػا عممػا السػكاكي عنػد البيػاف أصػب 
 السػكاكي عنػد فالكممػة ،مختمفػة بطػرؽ الكاحػد المعنػى يػكرد أف األدب صػناعة
 زيادة غير مف المفيكـ ىذا عمى تدؿ فإنيا معيف لمفيكـ مكضكعة تككف عندما

 عمػى عصػفكر ككممػة المعػركؼ الحيػكاف عمى أسد كممة داللة مثؿ ،نقصاف كال
 يػرل ثػـ .كضػيعة كداللة ،المطابقة داللة الداللة ىذه كتسمى ،المعركؼ الطائر

 التعمػؽ ىػذا عمػى تػدؿ أف كيمكف آخر بمفيكـ تعمؽ ليا يككف قد الكممة ىذه أف
 كالسػقؼ ألصػميا مفيكميػا فػي داخػال المفيػكـ ىػذا أكػاف سػكاء ،العقػؿ بحكػـ

 كقػد ،عقميػة كداللة تضميف داللة تسمى الحالة ىذه كفي ،البيت لمفيكـ بالنسبة
 الحالػة ىذه كفي .االلتزاـ داللة الحالة ىذه في كتسمى المفيكـ عف خارجة تككف
 ىػذه كفػي المخاطػب اعتقػاد يثبتػو مػا بػؿ ،العقػؿ يثبتػو ال ممػا التعمػؽ يكػكف قػد

 تكصيؿ في ما عالقة باعتباره االعتقاد ىذا عمى يعتمد أف لممتكمـ يمكف الحالة
  .(74)المعنى

 كيفيػة لتعمػيـ أك الداللة لتكصيؿ أداة السكاكي عند البياف يصب  كىكذا
 التشػبيو فػي محصػكرا البيػاف كيجعػؿ ،جافػة منطقيػة بصػكرة الداللػة عػف التعبيػر
 المحتكل لمعانيكا البديع عممي إلى باإلضافة كيجعمو ،كالكناية المرسؿ كالمجاز
 ىػذه كجػكد إلػى تنبػو أنػو لػو يحسػب ممػا لكػف ،البالغػة بعمػـ عػرؼ لمػا الشػامؿ
 عف كبعده التفمسؼ في إغراقو لكف ،لو كالمستعار المستعار بيف الذاتية العالقة
 .قيمة ذات ىذه مالحظتو يجعؿ لـ ،كالتطبيؽ النماذج
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 ..الخمصة
 شكمت التي الدرجة إلى ياقك  كاف البياف مفيكـ في الكالـ عمـ تأثير أف

 مػف كثيػر فػي الكالميػة القضػايا خدمػة فػي كجعمتػو ،أدكاتػو أكثػر كقننػت حػدكده
 صػدل كػاف البيػاف مفيػكـ فػي حدث الذم التطكر بأف القكؿ يمكف بؿ ،األحياف
 األدبػي الفنػي االتجػاه أف درجػة إلػى ،نفسػو الكػالـ عمػـ فػي حػدث الػذم لمتطػكر
 المعتػز ابػف عنػد محػدكدة مراحػؿ فػي إال النمػكك  االزدىػار لػو يكتػب لػـ الخػالص

 كانت الغمبة لكف ،القاىر كعبد الجاحظ عند الش  كبعض العسكرم ىالؿ كأبي
 .الكالمي المنطقي لممفيكـ

 فػي األدبيػة كالمدرسػة الكالميػة المدرسػة بػيف مقارنػا الخػكلي أمػيف يقػكؿ
 أف لكجػدنا البالغػة حيػاة طػكاؿ المدرسػتيف اسػتباؽ ننظػر رحنػا كلػك" :البيػاف

 كفة األرج  كانت أنيا كما (،المتقدميف عند حظا أكفر كانت الكالمية المدرسة
  .(75) "النياية في المتفردة الغمبة ثـ المتأخريف عند
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 : حاشية
 الجمعيػة فػي ألقػي بحػث ،فييػا الفمسػفة كأثػر العربيػة البالغػة :الخػكلي أميف 1-

 كالبالغة النحك في تجديد مناى ( كتاب في كمنشكر ـ 1931الممكية الجغرافية
 سػنة لمكتػاب العامػة المصػرية الييئػة ط ،الكاممػة األعمػاؿ ،كاألدب كالتفسػير
 121 ص ، 10 ج ،ـ 1995

 113 ك 112 ص ،السابؽ المرجع 2-
 نقد( كتاب مقدمة ،)القاىر عبد إلى الجاحظ مف العربي البياف( :حسيف طو 3-
 1 ص ،ـ 1937 سنة ،كالنشر كالترجة تأليؼال . لجنة ط ،)النثر
 فػي زيد أبك حامد نصر كانظر ،السابؽ المرجع في حسيف طو بحث انظر 4-
 الممؾ عبد بف ىشاـ قتؿ عمؿ إذ . 19 ص ،)التفسير في العقمي االتجاه( كتابو

 مػركاف بػف الممػؾ عبػد كقتؿ درىـ بف لمجعد القسرم خالد كقتؿ الدمشقي لغيالف
 مػف القػدر فكػرة أخػذ معبػدا أف كيػرل ،بالقػدر يقكلػكف كػانكا بأنيـ ،الجيني لمعبد
 بجكار يقكؿ كما دار لو كانت فقد درىـ بف الجعد كأما ،ذلؾ عممو نصراني معمـ

 مػف كؿ يقتؿ لـ إذ- - سياسية ألسباب كاف قتميـ أف مف الرغـ عمى ،الكنيسة
 رجػؿ بػيف يكلةالسػ بيػذه تسػرب قػد بالقػدر القكؿ كليس ،عصرىـ في بالقدر قاؿ
 .كآخر الكنيسة بجكار يسكف كاف
 الييئػة ط ،شػاكر محمػكد تحقيػؽ ،)اإلعجاز دالئؿ( :الجرجاني القاىر عبد 5-

 6 ك 5 ص ، 2000 سنة ،لمكتاب . العامة المصرية
 .عمراف آؿ سكرة ،7 اآلية 6-
 الفكػر دار ط ،)بغػداد تػاري ( :البغػدادم الخطيػب عمػي بػف أحمػد بكػر أبػك 7-

   245 ص ، 13 ج ،ت.د . ،بيركت ،العربي
 255 ص ، 13 ج ،السابؽ المرجع . 1-

 .نفسو السابؽ المرجع 9-
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 عمػي محمػد تحقيػؽ ،)القػرآف معػاني( :الفػراء زيػاد بػف يحيػى زكريػا أبػك 10-
 317 ص ،2 ج ، 2000 سنة ،لمكتاب العامة المصرية الييئة ط ،النجار
 كاخػتالؼ اإلسػالمييف االتمقػ :األشػعرم إسػماعيؿ بػف عمػي الحسػف أبػك11-

 ،2000 سػنة الثقافػة قصػكر ىيئػة،الزخائر ط ،ريتػر ىممػكف .تحقيػؽ)المصػميف
 120 ص

 252 ص ، 13 ج ،بغداد تاري  12-
 .لؤلزىرم التيذيب مقدمة راجع13-
 12 ص ،كاألدب كالتفسير كالبالغة النحك في تجديد مناى ي الخكل أميف14-
 343 ص،1ج،الخانجي ط ،ىاركف السالـ عبد تحقيؽ ،)الحيكاف(:الجاحظ15-
 346 ص ،1 ج ،)الحيكاف( :الجاحظ 16-
 75 ك 74 ص ،4 ج ،)الحيكاف( :الجاحظ 17-
 271 ص ،4 ج :السابؽ11-
 75 ص ،4 ج :السابؽ19-
 273 ص ،4 ج :السابؽ20-
 341 ص ،1 ج :السابؽ21-
 213 ك ، 212 ك ، 211 ص ،6 ج :السابؽ22-
 قصصػية حريػة المفسػريف طريقػة فػي أف اصػؼن مصػطفى الػدكتكر يػرل23-
 ممػا أكثػر الدينيػة الحاسػة عمػى كأجػدت" كبيػرة متعػة فييػا اإلنسػاف يجػد خياليػة
 مػف كأنضػ  أقػكل الطريقػة ىذه كألف "العقمييف عند الحاد المجازم التأكيؿ أغنى

 راجػع .الشػعبية كالتصػكرات الخيػاؿ مػف األسػمكب تحػـر ال ألنيػا الذكقيػة الناحية
 11 ك 10 ص ،ت.د . ،مصر مكتبة ،)األدبية الصكرة( :ناصؼ مصطفى
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 سػنة ،المعارؼ دار ،صقر أحمد السيد تحقيؽ ،)القرآف إعجاز( :الباقالني24-
 6 ص ، 1977

 33  14 ص ،1 ج ،العمكـ إحياء دار ط ،)كالتبييف البياف( :الجاحظ25-
 46 ص ،1 ج ،)الحيكاف( :الجاحظ 26-
 27 ص ،2 ج ،)الحيكاف( :الجاحظ27-
 456 ص ،4 ج ،)الحيكاف( :الجاحظ 28-
 63 ص ،1 ج ،)كالتبييف البياف( :الجاحظ 29-
 ،بيػركت ،الثقافػة دار ،)العػرب عند األدبي النقد تاري ( :عباس إحساف ، 30-
 69 ص . 1992 سنة

 2 ص ،بيركت ،كراتشكفيسكي تحقيؽ ،)البديع( :المعتز بف اهلل عبد 31-
 111 ص ،المعارؼ دار ،)آفالقر  إعجاز( :الباقالني 32-
 ط ،)البيػاف كجػكه فػي البرىػاف( :كىػب بػف سػميماف بػف إبػراىيـ بف إسحاؽ 33-
 76ص )النثر نقد( مسمى تحت ،1937 سنة ،كالنشر كالترجمة التأليؼ لجنة

 دار ،)الفنػكف اصػطالحات كشػاؼ( :التيػانكم عمػي بػف أعمػى محمػد ، 34-
 153 ص .1 ج ،بيركت ،صادر
 150 ص :السابؽ المرجع 35-
 64 ص ،سابؽ مرجع ،كىب ابف 36-
 مكتبػة ،خفػاجي المػنعـ عبػد محمد تحقيؽ ،)الشعر نقد( :جعفر بف قدامة 37-
 65 ك 64 ص ، 1910 سنة . ،األزىرية الكميات
 65 ص ،السابؽ المرجع38-
 436 ص ،ت.د،كىبة مكتبة ،الخمسة األصكؿ شرح:الجبار عبد القاضي 39-
 أبػي اإلمػاـ نسػب فيما المفترم كذب تبييف( :عساكر بف فالحس بف عمي 40-
 151 ص ،بيركت ،الجيؿ دار ط . ،)األشعرم الحسف
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 521 ص ،)الخمسة األصكؿ شرح( :الجبار عبد القاضي 41-
 سػيد محمػد تحقيػؽ ،)كالنحػؿ الممػؿ( :الشيرسػتاني الكػريـ عبػد بػف محمػد 42-
 33   96 ص ،1 ج ،الحمبي مصطفى . ط ،كيالني
 أحمد السيد تحقيؽ ،)القرآف إعجاز( :الباقالني الطيب بف محمد بكر أبك 43-
 47 ص ،المعارؼ . دار ،صقر
 44 ك 33 ص ،السابؽ المرجع44-
 51 ص ،السابؽ المرجع 45-
 ، 26 ج ،الريػاض ،المعػارؼ مكتبػة ط ،)الكبيػر التفسػر( :الػرازم الفخػر 46-
 105 ك 104 ص

 ،القػرآف إعجػاز فػي رسػائؿ ثالث ضمف القرآف إعجاز في النكت :الرماني47-
 106 ص . ،المعارؼ دار

 107 ص ،السابؽ المرجع48-
 107 ص ،السابؽ المرجع49-
 الييئة ط ،شاكر محمكد تحقيؽ ،)اإلعجاز دالئؿ( :الجرجاني القاىر عبد 50-

 43 ص ، 2000 سنة ،لمكتاب . العامة المصرية
 ،المتنبي مكتبة ،ريتر .ق ؽتحقي ،)البالغة أسرار( :الجرجاني القاىر عبد51-
 3 ك 2 ص

 43 ص ،اإلعجاز دالئؿ 52-
 44 ص ،السابؽ المرجع 53-
 49 ص ،السابؽ المرجع 54-
 11 ص ،السابؽ المرجع 55-
 52 ص ،السابؽ المرجع56-
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 52 ص ،السابؽ المرجع57-
 71 ك 70 ص ،السابؽ المرجع58-
 4 ص ،البالغة أسرار59-
 11 ص ،اإلعجاز دالئؿ60-
 55 ص ،السابؽ جعالمر 61-
    155 ص ،2 ج ،)كالتبييف البياف( :الجاحظ 62-
 23 ص ،)البديع( :المعتز بف اهلل عبد 63-
 5 ص ،)البالغة أسرار( :الجرجاني القاىر عبد 64-
 131 ص ،السابؽ المرجع 65-
 241 ص ،السابؽ المرجع 66-
 245 ص ،السابؽ المرجع 67-
 251 ص ،السابؽ المرجع61-
 252 ص ،لسابؽا المرجع69-
 253 ص ،السابؽ المرجع70-
 7 ك 6 ص ،السابؽ المرجع71-
 324 ص ،السابؽ المرجع 72-
 356 ص ،السابؽ المرجع 73-
 ،)العمكـ مفتاح( :السكاكي عمي بف محمد بكر أبي بف يكسؼ يعقكب أبك 74-

 156 ص ،ـ 1937 سنة ،الحمبي . مصطفى ط
 ،كاألدب كالتفسػير البالغػةك  النحػك فػي تجديػدلا منػاى  : الخػكلي أمػيف 75-

 122ص
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