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انصوصاتفسبر!يدور!الأديرةعنووستوبذلك،الدراسةهذهبر"ساس

بمااؤفدمواخيرا.ميهاالعيوباو،لاللجمعن،!رو."ثل،ووذو؟ها-دي!عوال!والمعلنياييان-الثلاثةب!اوثها،اعربيةاالبلاغة

ما!بمقابلةوداك،البلاعيةاتتركة5هدتقبءبمفيالحقانهاء"ةد!ذهج،ء.زهاولقد،ايقديمةا!ربيةانعاورامنة،5ورنرءما"همجانب

!كبثالمباحووذهرنضع،والادبللمغةاللحالليةدراساتابمناهجءكل،صء،1اوتثبتدون-زضميهاانتعودزأالت!القداسةسماتمنالاهمية-

ز،صجه،منياكقلبجمودهاءنأءخرج،ؤيهنكونانيجباذيا"*دزهااًل:لاغةعلمومظاتومهكذا،القديمترا.تامنجاءناماكلعلى-.لقويم

ت-اص-بئء-ن،قيالحقبءوضعهادي-وعملادراسة-رورهاريؤولمماةر3منالة!ماتنبعالتيالا!مي!ةهذهعقولناءلمىبةلفوضاليومالى

على-!انه،ذلكفيمخطئااًولممصيبأكونانءليوما...اخرىالذيوالادبياللغويالتطوروحلر"هاور"ايروكلننفمهامنهاتنبع

،وررماوالادب!كاللفةكل"طورةعلميةدراسةالىير-نندرأي-صالكلفيال!تء!امهايرهكنصقهمبةاوادةمنهوالا!ادةمساير)"عابمبتايفرض

إ!امجةهدوللكني،ا!تولمجبق!يهجانبنيددباسوبه،مواج!تهعل!بناي!فرف!والذي،با!مراراقىطورافعالومجال

-2-.الأدببمالازظحءجالفياوالنقدمهـجالفيسواء

ءختلمفةمنبمستوياتكاكيالس4قيالبلاغية(ت/الدراسهمرت)لقدكما-دريبءضذالبلاغةعلمومدراسةتالقىلوانااحسستولقد

نى"أزا-اولاثمأتورلذرالىات،أ5هداندلك،والكببفية!اللهـ!حيتولابا!كرلةهـبنالاالدراسةثههـهان-غيريكتبرونبذلكاحس

التعرؤطومحاو)"اًلكريمالقرانلضدمة-4اللعربيالعلوممنغيرهاشأنآل!ي!ة5-ظعةله3الوضوعوان،شعورنااو؟فقا!تتاتنميولا،وجدانيا

و)ءصنبفه،ذلنلىتقيراءبا.اللغريهقي،ييبوالاسالمفرداتمن!جهمامحلىوروح،الورمرطاجهاتمتعنتما"هبعب!.لجريدياطارؤكاتدورذهئ!ية

"القرآنمجاز"هـوايدينا!نبلاء!مااثراولانقىالحقبةهذه!ويروضايرادالى-الانعلميههيكما-البلاغيمةالدرأس"ذبر"اذ،الادب

ااعلميةالجهـودهدهاستمرتثم(121ت)المتىبرنمعمريءبىةلابي"اثركبوالمفردا-ش:-4أ"و"الحللءفةضى))عنءةظهاممواعد

،عبيدةابيامجإزتهتاك!ارةلملاثةللقرونافيذانبعدبالقرانالمرر:طةا)-بر"و"الء:ا!قي))و"التهئيليةالاستمارة))و"المجاز)1و

قا!ري!ذاطولفعلى-اعجازهسرومعرمةالقرآنللفهممحاولاتوكلهـ،"والمساواةوالاطنابالايجاز"و"والوءملالفصل))و"والاتلمء

(276ت)فهيبةلابن"(ال!قرآنءشكل.لأويل"مئلفىبتطالعناوهي،البلافيقىالصناعةاط،رديردورالىهـك!الابحاتمنذلكوغير

"انلقرااعجار))و(28؟ت)للرماني"نلقراا!كهاعجمازلنكتا"و.ومتداولةمشهورة

م&وأنافنياللطببةالمجهوداتمنذلكوفير((3.ت)للباقلانيهذهفي"الأليةتاعةالله"تمكنعنالدارس"يحسدل-ليواكبر

اللىزرجهأنهـاكاهايجمعهاقنه،مقنننفكيراومنظمعلميحددهاخنى-البلاغةكنباناد،فيهاوالشحواهدالاءثلةلجمدهوالابحات

انكانتو،4للدرالتمتنابعةمحاولاتفي-القران-الخالدالائردللكالى:للاغةعلماءاوردهاالتك!الامثلةنفسيتكرر-و-هاحديرظالفما

اكئربالجز؟بتترتبط،ضنناثرعامطابرءذات/ءجمل!،فيالدراسةهذها)س"ادر!القرن!ذادءكاكياتههـعليهاالتكبماالاءثلةنفس،السهابرقون

،واحدةوحدةوتفيره"حليلهشمحاولة.(ملاللكبالنصارتباطها"نالعمرحتىوش،رحوهلماالبلاغة،ودار!فيهاولاب!عه،اللهجريينوالسابع

و!يما،القوآنيالنهىفيبهايعتدعامةفنيةبقضاياذلكمن،،ءللانتر-ل،فقط4أ:للأغاع!مفينجدطلاظاوورةوهذه-فيهنعيشاللذي

الدارسينبعضلدىذلكرأيناكما،الاخرىاللفنيةالنصوصمنرواهمىلمعينوضعء"رتجمدتااتكماال!راساتعنكثير.ميكذللكنجدها

ءش!هد"و"الفردنفيالفنياأتصوير"لآدراسمنالءهـيثاللعصرؤيعببالىره2بدويشيروهـدا-القديمةواللفه"-4النحويةادراليماتا

-.ونجيرهماال!قرادن"ديالقيامةالا-اءوومو!فولماًد،فيهاوابىاحثينالجلاغةدارسيفيخطير

صبغةذات.لكنلم،أخركىبللأنجبة،تااسدر!أمتالوؤتزف!وفي!بهـتهاعناو!؟ذالهافيال!داسةهذه!همةءنبب"ماءل-الاملون

مستويافهاحتلمتواهدا!ها"وضوعالهافياستقلالللهاكانبل،ديفلآ--يالادباحالازثاوالادبيةالدراساتفيالعلميبالواوعارتباطهافي

بنبشربه"رو.مةايفامبكرةالدراسإتهذهوبدأت،اللزمنمدىعلىهـيداللجورالهطتساير*ابلاغت"،دؤلم))!ضمرارالاسوطورالتالهـانم

ا)--إبقة،القرآني"البلاغيةالهـراسإتمعو"نرجاورة(021ت)المقمربعهرفيللغة!مق!ياتهاريرحاتصبحكادتصننى،يةالتكبيرليبنااس!لم!بى

عءالمذكورةللصحيفةادإليةا)ثلاثةالقرونطوالمعهامتجاورةوظلتو!!!،اللغةو!دممتطوراعلماوبقىانمنبدلا،الاخرىالعصور

.حدةعلىقرنكلفيوقيمتنموهااصتلملأؤولانين:غيلغةايرلمةبلاء"انوالواؤع.نموهامراحلو.بسجلهااحوال

بدراد*اتالبلاغيةاللدواًساتااخفلمطتال،جريثاالتااللقرنففيوانص-ط،لييئ!ماا)ثقةبرمدتوالا،معهالكموؤابلامطاطاعلماتبقى

اللبيمابئ"اهـهها،الطابعموسوعيةءلممةكتبضمهها،ادبيةغيراخرىاستمرتاذالعربيةلابلاغةحدتمىلموهذا)1("اللبلاغةشأن

ت)الهمبردوالادباللغةفيوااهإمل(255ت)للجاحظ"والتببهيينسنبي!نهرمعلما-تتفرحالبلاغةوبقيتتتطورواللغوبةالادبيةادراس!اتا

ذااعاماهدفهافيولا،موضوعاتهافيمخت!صقىغيركتبوهي(285تمضغورا"ت.غهايتهاوبينبينهاالثقةؤبعدت-ؤيهاعيوبمن

هساز-لمنوغيرهااللبلاغةفيودراسات،واشعارا3:اراات!وي.الصئماعيةتمواهـدهااللذ!:ءبئالقواروتلكفينفسها

بالدرا*-،تالبلاغةدراساتاخ!تلطتالرابعالقرنوفي-والللأغةالادبال:لمونحيةالدراسإتتاريخؤيها.؟لممسلقىمحاواكلمياالمفلملوهذا

عامة،بصورةالادبعنالحديثهواًا،دفوكأنما،القديمةالنقديةكما-تجمدتانبعد-اللعربيةالبلاغةعلوماهدافثممجملةبصورة

الشعر"نقد"و(322نت)طباطبإلابنالشعر""عبمارفيذلكفجدكماا&+-وبمعرفةنحاولثم-ايرضاوالمحدثونالقدماءالبلاغيونقررها

ف!بهاماعلى-الدراساتهـذهقيمةوتنبع(337ت)جعقرابنلقداء4فيالحقيقيدورها؟ديانعناليلاغةبدراسةبهدتالتيالمنهجي!ة

ومن،الادبيةالةمعوه!علىنظبىياولو-اعتمادهامن-عيوبمنمنبتال!ياًل!قموالجفافسريكمنوؤيهاوءلنها،وؤذوقهالادبتفسى"هب

سبق.ف!يماعامةكانتالتيمصطلحاتهاتخصص--

اسكاكياق!لسالبلاغيةاتالدراسهاليهوصلتمداقصىوكان024صالمحا!صرالشعرقضايا)1(

الم1



بهيطابقمايعرفبهلان،!واضحالممانيفياما،برألبلاغهاخصضاءلمىفي((7(ت)ا!جرجانياللزاهرعبديدعلىاخامساالقرنفيس

فنواما،الحالم!ضىالكلاممطابقةواليلاةة.الإلءمتض"ىالءلأمالادبيةالنصو!ىللفهـم!عاليةلمحنيةوررةففيه"الاءجازدلائل"4كن!الي

مياو!و،المعنويألتمقي!به-نرولماءمروةوئموتهمفادهدلأنانالبىاليالاصساس"وتبطةوايحاءازهاالالفاظبدلالاتيةوءظ،ء.كاملةاءليطهاو

لهمنالالهيئعرضلاالمعنوبم!ا)خقيد!،زالة...ابلاغةاعل-"يئودف3ما-دراس!اتمنسبقديم،يعدثللمو،هذا-)"ومدلوبالنصالعام

دلا،الههاوطموح..البلاغةفياللبتدامفما)5("لابلاغةطموح.والتتروالنطوررالهراننصوصءلىا!تطبيقديهيغلب

ماوهـوعبيرالنطرقفيالشفاوتالوا!عفيالبحثهذأيننملانبد:خلدونارنيقولوديه(626ت)السكاكيءأن...ذللكبعد

وهوذللكمناكثرهومايشملالامرانبل-ايبيانعلمعليهانبنىشي!ئاكمل-غة.اعومثلودوالمقهانالب!-الفنءسائل/زلولم

الايقاعن*جمجةالكلامبهايحسنالتينقنوالت"الفهلوة"وجوهدراسةادوابهورتبمسازله(وهذب،زبدتهالسكاكيء*ضانالى،فجمئا

فيالجزئي!ةالمعنوقياللممحاتاووالحرووطبالالفاظوا)طلأعباللفظي"لمغتياحبا"ارر-مىكت!ابهوالف،الترتبببمنانفاذكرناولنحوءلى

اللبلاغة.دحسنح!صاايكلاميديزمماوهوالمعانياخذه،واجزائهبعضمنالفنهذا!ءعل،والبيانيفصنوالالتءوفي

لمهـتضىاللكلاممطابهـنة-اللفقرةهدهبها!!تحتال.!يليعبارةمحاكماالعهد،ا،ذاأةالمتداوهيا"اتمنهولءصوا،به3تاءنأخرونالأ

المحدئينوالقدماءالبلاغي!بنابحاتصولهدارتارزيالمحورهي-الحال"المصباح"كتابفيمالكوابن"التبيانإ)كضإبفيكاكىالسوول"

الابحاتفيةنلكولحددتوشرصهاابصطلحاترفسفيلمح!ابعومم،اي!فاوهؤ"الظكأ."!"و"الايضهـاح"ى،بفييئيالقزوالد/بئوجلملأل

،الكلامللهايصهاغاقيالمعانبمبهيعر!"اوهـو:المعانيعلم-01)؟(الايضاحمنحجمااصهغر

اللةراكيب.ب!واصالمس!ماةالعقلإةاللدلالاتوهيالبلاغةاسةدرجهدالذيإ!السكاكييرءقوبابوهوانه...اجل

بطرقالواحدالمعنىايرادبيانبهيعرف"اووووةالنيانعلم-2ودخد-ت،اركأذوقوالادبوبين!هادلمةالمهوصقفواءد!اولمحنن

وخفائها.الدلالاتوضوحفيمخءلمةواللذينيعلمموناللذيندت"اضلمجاهـل-بعدهومنبسببه-دراسهتها

!فظياالكلامتحسبنوجوهبهي!رفماوثهـو:ال:هـيععلم-3والملخصينا)شراحمنتابعوهفبمنالتأتيركلةابه3والر،يعلمونلا

.ومعنويطاؤيمااكبررصورة"حسيتضماوهـذا،)3(فبيه!يثناللذيالعصرصش

يراها3مااللبلاغيةايدراسةتؤدءهاالنبما!فائدةهيءا...!لكن.المقالهذا!قراتمنيأني

نايمكنالت؟الدراسةهذهاهدا!ما:اخرىبعبارةاو؟إأاللبلا!يون-3-

!؟نطرهموجهةمنالدارسهـمنهايفتجبهـده"ؤصاصته"ءاللحاللمننضىمط،بؤ*4هيالكلامفيلاغةالب))

العاما!عديثعناتنظريرصر!انيسنبغيالفرةهذهرصداولا،في9بتفصيلاتهااثلاثةااربلاغةعلوماتدراس!فيا!حمثوجوه"شفةحاللعبارة

!يمةذامحدداشي!ئاتفيدلايتال!هذاانطبيعةاذالاتءلئيالطابعذيالعباكة!ذهتفسببرحولابحائهمفيالبلافي-نبراعةوت!دو،اللكثهرة

وخطرا،مكانةوأعلاهاو!راالادبانواعأنترفاللنلاغةوعلم"!لىوذلكال!لملبمئا!ءباتوالمراد"اكلاثةالبلاغةعلومكل.لنتهملكيو!همها

محاسنعنواءكنطف،معادنهامنا!بلاغةلاسرارالا-?راجءلملانهالمفظادلالةجمي!ياتدون،الم!لمنيعلمفيعنهابحثاللإيالخء"وصنات

والذاهـ-دلللاديبنافعالبلاغةعلم"ءثلاو"مكانهافيالمودعةالنكترءايةبدونالك!لامدياللبلاغةبةئحقق!داذ.الجيانعلمبهابكفلالتي

النمب!يلينيرولنه،ديسىأو"خطيبأومتهـلمأوكانبولكل،اؤرحأواللممعنىمؤدءاالحاللم!"ةسالمطابقاللكلاميكونبأن.الدلالةكيفيات

مؤسنرةالل*ورة"فيدةآثارء!متكوناناعلىويع!ب!نهم،جميعاهؤلاءامامف!مختلفةعقلبيةبدلالاتالمعنىاديادانمم...وضعيةليدلالات

واخرعلمبينالمفاضلةدان)6("والاوازانوات!شعورالعقلتغذيءمنعةالدلالةبهيفيقىرءايةمهـنالكلامبلاغةفيبدلا.والخفاءالوضوح

منمحروماأومهانةواعلىددراانترفالبلاغةعلمفلهكن،شبيئاتفيدلاكانتواداير؟ديهاتعببرا.رونصيالءاللمقتضىدالمطابه4)4("ايضا

ادريولاإ!ثالبصزطاقفييدخلولا،يهملادهذا،الوصىفحنكلا،فقطالاصةعرفحسبعلىوضعبةاكعبيرهذافيظالا)ظدلالات

والحقينةإ!المؤرخوبخاء-ةالمذكورينهؤلاءكلالبلاغةتفيدكيفكذللكاء،،المعانيبعلم-اللحاللمؤ"ضىالكلاممطابقة-ال!بارةهذهاخثضت

العمليالتفكيرسما!منتعدللموامثالهاالعامة،راتالعباهـذهمثلانالهضعةفيهاتتدخلمماالمطابقةهذهتؤديالتيالتعذيرات.لالك!كانتاذا

شيءءنتتمخضلااذ،الاطلأقعلىعصرناسماتمنتعدللمبل،ا!طمالعخفاءانلاحظ-وخماءوضوحالخننلفبحيثاللبلاعيةوالقدرةالعاقية

حة.الصحبالعلميةودعاؤمهاللعقيقيوزنهلهتخ!لمفاذ،ايضاال:هـ،نعلمثمملا!عبارةؤان-ابلغالبلاغىينادى

لينعليهنصثربماالدراسصقىهذهافاوونحددانالممكندمنذللكومعالوضكلوحمنصظهاحسبتوالهبوطالارتفاعبينالتعبيرات،4مىوفبيه

الكثبمن!وابعهااوالقديمةالكتبفيلىواءائيةوالاتال!لمة!العباداتوصفتالتي-الصناعةءل،ايقدرةمنق!زلهاحظوص-هـب،ماءوالخ

ظمزاعإعلىاطلعكللعلماهذاحذقتواذا"ماللكاًبنيقول.اللحهـيسثةاذك!اقي،اواس!،ارةاو.ثصبيهومنمج،زاوحهجقةمن-عقليةرهاب

نلكعلىووروده،القواللب.للكفينظم4انصذابخفاءوعلى،القرآناهل"يقدرهمعلوممقاملهالاكلوما،برقةا"نااالا"ورهدهدلب؟نفاوت

منللكيشهدماعلىاللكلامجيدفجفيواوررك،والاساليباًلمناهج.اللبلاغةعلماءمناللفضل

فييتحدداذنابىلملأغةدراسةمنفددال!)7(المعلىباللقدحاللبلاغةلئرحالعبارةفيعنيف"جهودبعديتفقيوننيكادوالبلافي-نانغير

:همالنامرالممكأ-ةوفيرالممكنةوجوههاعاىوتقاليبهال،،حووالدودانا)معماديقة

اجازهـ.سرءناكتفانطم"،،با!تماليفيالقرانطريفةصرفة:اولاوعل-مبل-والبي!انالمكلانيعل.!نط5لانهاعلىويهااللعقولباعمال

بم!ا،نطقهديبببغاالدارسبهايكونارتيالطريقة!رفة:ثان!ماهزب!دال!م!لان:البلاغةءلمميا)علمانبمى))اذ-ايضاالبديع

المعلى.باللقدح-ماللكابنؤالكما-!هيشهد

معالمعهىبنةساثاذيةاافكرةا"اتايباصمد"ا!"اذدنافرروالد1265ص(ص(وافيلحه!جق)خلدو/تابنمم!دكة:راسع)2(

:يرقولاذفقطالاسلوباًضلافلسيرزاللت،ومدار،هـكاتنهلجهام!علفهباللبلاغةدراسةانويلاحح!)3(

المختاهةاللطرقوالىجح،الص!الانتنماءالىترشدقااليلاغةف!قوارو"الامتلهـةنفسىولردد،وشراحهالحعاكيوظصهالذي،قالطرنةسعلى

شكلى.بلفكريتجهـديدبهايحلتولللمالبدواه!دوا

.(الضربىيمقوبلابنالفدمداحعواهب).15صبقاللحل)5(.(للقزاويت!الايضا!-)123صىاصاللتهلخهـيصىشروح)،(

الاسلوبمئوال!ثانطن-3ص"المصباح"كلنالاولىاللصبهللة)6(لمماال"لمهخهيصهذاونهال،المسكدلكيمفون،حالقنر،بطلخ!صف!فد

!:صفىمند!دورةمجيصرعةوأصن!،االكشهرةوالشروحالاهخهماممنالاحرللركلنله

3صالمحح!بلمح)7(.الاس!مابهذاواصدكيدلب
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نأ:أ--دهما،وجهينمننظرضفالمصؤالهوفيما"الننروحاحدال!5)8(((التأثيروقوةلمدة9بالا،زالمونالكلاملتماللي!ا

اهـ-ا،المحذو!طلع!يينعلىدتيلايكونانبدلاالحذ!3ؤض3المىالدليلالانشاءانتعلاضاواقرانااءجازبهاجءرو!اناللبلاغة!اهدا!...إجل

لمحان،اللحذ!طا!لىلاعدىالمجملفيكماخارجبآاو،كالمعبنلفظيابصورزه!اال"ربرجةاللبلاغةتؤدير،ماانيمنلاال"دلمحهإنوكلاإ!يحالص!

للحذ!مسوغادبيلاذلك!ليسالحذفأصلعلىدلالعفلأنأرادالهد!التانيأنهظا!ررؤقط-النناليةالف!قرةفيتيسيألما-اللحالية

واللظهـولى،الحذفاصلعاءدلادعقلانارادوان،الابهاملغرضالاأنالادبذلك،واللعلممية"الادبيللروح.لمماما"خالفطرؤطفييقفمنهـما

دالاولىالطهوروهوالمعينالمحذوفعلىحءيخئذلهـالؤا،لعيينهعلىدلالاديبلدىؤنيعدادا!"توا*نه،اساسهاعلىالاديبي!نتمجمواعدش

ذلكمعالم،فلي!جوزارةوإ،عليهدييلالمحذووطارادةظهـوريفالانولا،الضقداو!الانتاجهذاموألاةمع،4لاج"ياجالبناءالنقدينميه

اراد.له،است!الهعلىالعقليدلبأن،يجورلاو.لارة،بهالمنطوقارادةقيوالمحقلكيالبلاءقىقواروعنز"سهليسائليرةو!فاصيلاأدبااته"وار

لان،يصحلا"العقليدلالأنمنهاكثيرة4اداتةمولهان:واللمنتانيالادبي،حالاذأن:أخرىةوبعبلر،وافكاراسالبيبمنوقدمهديمامعها

ووو-واللدلا)ةادينهدالنهمكأ"اللعقل))دلالةالىينحل"ءنعمليدل))نفس"هـووهذا.والتنبينالقواعدعلىور!ادقوهو،النقديسندهطبع

.)9("و،سدانيهـقررالذياللعلميابىحثفيالآنالسائدالاس!فرائيالمنهبمروح

الفئ!!ذلثيسفبدثماذا،!همتوركنتواذاإ!شصافهمتوولباامعلكائنهولمايكونؤ،لاستقراء،ة-رالتيكونثماولااجالاف

المجهررةا!يةفيالاعجلمزمعرفةفي-ؤالواكما--،تىأو،!والادبوللكن.الننحكموعدمبالتسامحيتسممنهحوهو،يكونآنيجبلمالا

التشويشغيرنتيئالاتقدمالنيالفلسفيةالذهنيةالمع.نيهذهوط،ة.لحت"الكللامجيدنسج"عاىالملأكدارالعلممهذايجعاواانالبلاء-ونشاء

.للعياءوااهددوو!يماانتجوة!هـأالتوؤ-قدجاننهم"الصحيحالا!شاءت!&م"و

اللباصمينمنكأيرااناللبحثمناللونهذاوراءي!هـقاللذيالسران.الليه

يكوزواأ!دبلومتفلسفينو!اطقةمتكلمينكانواالنطخرالدورهذا!كه!-(-

ومنطقي،هـكلم297(!)والتفء،زاني،م!كلملسكاكيول،نقاداأوأدباءابلمصعتأثرتانهاولمجمدهاالبلاغةعقمالىادتالقيالا-جمابمن

شرح))و"الكلامفيالمقاصد"و"العقائدنترح))اللكتبمنلهمبكرو!تلمحيالعربالباحثودطبهاتأثرالتكياللفلسهفيةبالا؟حاتثراث

826(استاد)تروحممددنعليالىجرجانيوالصريف"المنطقفيالشم!جةالمطثوةأعصورافي!صلنموامعهاونمتالعرب!يةالعاومتأةمع

ن!رح))و"الهـنحكمةنترح))كنبهومنوايفلسفةوالجدلاللبتوكركال:لملاغةفيعام!الهـراسةج!تدرجةوالى،والضكلفا)خحملحدالى

/كويئ،--مينعكساناذنالصروريمنوكان"الكلامفيلواففاكمابيبذلالمج!ودهذاكانواذا،السواءعلىاتعلموال3للعلممصنيامجهـودا

تلىكوكانتالبلافيمجهودهمعلى-فصدغيرأو!صدءن-تيالذاعلادةلاممانعرؤهومانفهـمهماان"؟سفاؤكم،والمعرفةاللفهمفيؤقط

اللبلاغة.الاشيءكللعلمالتيالبلاغيةالتركة.الاصهليبالفنولابالادبله

ا)ـبلاغةدراسةعلإهاولءتالتينفسها"الحالمقتضى"فكرةأنءلىخمسةوهـدما"اكلمخج!ىشروح"المظخرا-لافيانراتامنيديوفي

الدكأورذلكذكروور،أرسطوءنعرفتدخهلمةككرة-سبقكط-وكلهـ،-الانهـريقة!علىتنازللياترتيباالواحدةقىالصفحفيمرتبة

هذاأنمرراذ-لارل!مطوالخطابةةكتابرجممتوهـو-سلامةابراهيمفءتأو!د،االقزويرننالخطصإطوضعه"؟إحالمف))للكنابملخصاتشرح

هوبماالقضازيةالخطابةفيير"كامانيسصمحئنوواارسطو،ا!رهمبدأءثلفياللحذؤطادلةعنحديهثاأمامي!وجدت،الكتابهذااجزاءأحد

والسى-ئالجنسبمراء،ةالخطباءطالببل،السياسيقىبالخطابةقلأءعلىبلالصل:الملخصفالؤفد(الميتةعليكمحرمت)تعالىفوله

ولايكلدأ،جالالربه!كا!بماا!هاءتكلمفلاللسامعينالعقليةللحال4واوجاء،المحذوفعلىيدل-!بهس!عتهـل-الاظهـراثهـةهصودو،اللحذوء

).1(ةلءعلمابهيكلمبماالهـجاهليكلمولا،الشم!بوخلهيكلملماالنبص!!

...7صالاسلدب)18
اخدسنبيجيء،انبلاغة2عيوبمنفيسيالائسببللهـذاوزضيجة

ؤ!نالادبأنذلك"الادبمجاراةعنالبلاعيةالدراساتفصور))هو

بدولى5يستهـعياوهذاوروحهلهواشكلموصوعاتهفي،باستمرارطوررير

عنمنفم!م!لةوور-لفنالميركمياضودراست"ا،لتفسيربرلاعصوممطورا""،للاخرقه،فياتفصوراط)ب

،الحواشيللذلخيصواًلتروحاتجهتذلكبعدلء،وداولانناحيةمنالادب

1دروسااصبحبل،الادبهيالمدروسةا"دةتصبحفلم،اخرىن!حيةمنالادابداًر

لخلةطايرددءـا،محهـودةبننوا!!ا!دةابقينالساتلمامجهودهوالمثسوح

)ءصلح!صدعنانمضجتمدانها:!لتاذااغاليوهـ-ت،السلفبعدالاردنفي

إاالروعةيستحقمافيرفيالرائعالذهني،ودالمجووالردللاخذميداظ

ظ*العيابتسامةيبرماؤيهالكانالت-واووهذهبعضهناأوردتولو

الاسف.ومرارةمن

غيرللوحيدةال!!*همملةاللنصارءئبمالذرهموض!عهسهفئلفيطالمجيبللتملال!لضعوفيالادوه!أكا!عحأريأ!ئبا

روحالنصءنمنفصلةوالجملالمفردأتسولتدورالدراسةهذهجعلوا

ءتدالمس-اللجملةطرفيفيبحثانماالمعانيفيدالبحث،ومفهـونه-مبالمتموسىمحمدله-،حبه

تقعلااوالمفرداتمو!عتقعرويثمناللجملبحتثم-الليهوالمسضر

الة3نااحدلسا!اذمنكانشبيهنسهوانت"سناامررةواحدكذنلككاللجمافئلحالفصملوم!وللببسفءعلالاو651(تلفوى-الفدس

احديقولكما-الراهنبونتعهاالعهـبيةؤنالنلانحة.وهكذاكذللكمجازا

انضرارنكمقابل-حسينالملكشارع-عمان

.31صوالليوزلمنالعربلمبإنأرسثلطوابلاغة:راجع)01(

.502ص؟!الللنلخليصشروح)!(!ى3
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ولكنها،البلاغةبا!.لموبمجازيةكامةالثلائةالا!اتهذهفي"ؤلميسالحسصب"امالالنجمظاهرفيالبحثتتعدىدا:رتهاتكادلاالداردءجن

-ب"44تظاهاد،4اكمسب((صخر5أبي"أزمةرصدقتصوردلكء!ؤيبهاوترالمفردات!!هفوتألبمفرداتهاحبث.من،لمةالجهفي،المهـخوية

نأمع"الانهـاربعض))حتىيىتطيعولا،أمرهعلىؤ-فلب،أحه،ز،.المةءاملةبئالادبمةللاقطالاللجمءظا!رفيالبحثالى

لنسويرقدمإ!يتطيعلاولكنه"عذروله"انكرلوجازبه!ياروقاكانتولو،-الاطلاقعلىاللجمالفيلهابحثلاألبلاغةانوالحقىقة

صبر"هجرهاعاىوما*"هجر!اكاحقيقةمنخوفهفيضعفهءبرراتبالنصلارتبطت-وا"فرداتالجملنطاقفيحتى-الجم،لفيبحثا

يسبب4وما،عليهوأنئرؤتالهجرقاربتاذاهونف"من4رهتبلاجدىءماهـيماوالادبللذوقوؤهـمت-الذاليالررؤلمعبقوةربمااكله

الهجر"بييبلغنما"نفسهبااهجربماللكفما،وولتاعبالاممنذلكله.الآنعليههي

الحنقمنبدلاضعف!ؤىواعذارهعليهالاشفاقؤينايثيربذللكوهو-5-

!إجبنهمنوالاسفعليه؟؟الحلهـوم!ا...والآن

الءد،ثالنمقدؤيالادبيةاًللصودةدراسةاننرىالعامالخطوبهذاهـوللهـماأو،البلاغةمشكلةتجاهالذهنءلىيردانطريقلىهناك

علىالقديمةالبلاعيهالدراساتقصرتهممابكثهراشمللدزا-ةتتسع،للرو-كلةالجدريةالمواجهـ4طريقهووالثاني،وايتر!يعالاصلاحطريق

ءنكبرلدىشائعةتزاللاؤكرةوهبى.والكنايرلآوالاتعارةالتشبي"وحيويةوالاولب"مقفيهتتنف!جديدمناخفيالبلاغة2ابحاثؤيهنضع

وحدهم.الصلمفادراساتعلىاللعاكفينأن،ووالاضطرابالخلطمنقبهامماا!بلاغةدراسةنصفيأنعلىيعهمد

بالتجربة-ءرقبط!الادبنيالهملفيالصورتكوقأنالمثادىءهذهمنالتةس-ه،ترخفسالآنعا4ءـ!ماعلىدراستهامننستصفيهمانبقبم

لآالمتتاواالتجربةيثيرمماعاطفةأوؤكرةالصورةتجسدانمعنىعلىكلواجهةالعامةالبلاغةابحاثنواجهأنعلىؤ!يعتهـدالثانيأما،والمنهج

براسةعلىيدل،مزيفااؤتعالاانت3والا،عواطفأوأؤكارمننفسهاادرا-اتامناهجمعتتفقالتيالوجلاجههانولكي،وجري!ئةصريح"

؟شعبئاتفيدولاالصدقتفتقدالوقتنفسفبىللكنهاو،التخيلوؤوةالعقلبةال!ديثة!اللغويةالادبي!ة

التعبيىرهذاصحانوالخيالالعقل"ؤهلموة"علىؤقطتدلاذ،ئيانهاحلاالمسعكرضةيحل)نالاوللان،الثانياللطريقاختاروانها

يفالاخرىالاجزاءمعتتازرأنويجب،اتجربةامنجزءؤالصورة"-موجودةتصسفاءالاسهذامعحنى-المتخلفةاللعلميةالروحلمشبقىحبيث

المذاهببينمش:ركؤدروهذاوواًقعبيافئيلمصادقانقلاالتجربةنقلضاربة-سنمأللماوششا-جذورهاوتبقى،نفسهاالعل!ةالمادةفي

.)11("الحديثةالادبية.والبيةتعقيدمنؤيهابمااًلقديمةالدراسةاعماقؤ!

والاستعاراتالتشبيهاتمنكثيرؤيمةنقددأنيمكنذلكضوءوفيالتشهجميس":فيتتلخصال:انعلمفيالعامةالابح،ثأناوالمعلممم

تماماعاريةأنهامع،معحب-نيحللونهاؤراحواالبلاغيونبهااعتدالتي:ءننيالمعاعلمابحاثاما-والمجازوالحقيقه،وااكنايةوالاورشعارة

مثل:من.والفن،رر!اللهءنوالمصلأنواعهـماوالانشاءوواللخبروالقصد،المسضروالببهالمسند

زالائفدمبعضالمسكفانمنهسموأنتالانامتفقؤان.البديععلمويتبعهـما-والمسماواةوالاطنابوالأيجاز،والوصل

ابنيه:يرثيالفرزدقوقولثلاثةمستوياتفيالابحاثهذهولى،تناول

اللضراغمفيمخدرشبليرزيةمسنىأنكانالترباللشامتينبفىالنقدفيالادبيةالصودةودرالسةوالكنايةوالاستعارةالتشبيه-1

مبسااطوالاأياماعاشولووواًءهالمنايماكأنأحدو*ا.اروي!ث

العواتماًلنجومفوقارتفعااذامو!ناكانالسبماابنييذ3رنيالحديثة.اللغويةالدراسماتفيالدلاللةوتطورازوالمجاللحقيقة-2

بأن)الناسعلىالممدوحلتفو!عق!احتجاجالاولالبيتففياللغويرةالدراشاتفيالنركيبوفنالجملةونظامالمعانيعلمأبحاث-3

هيالفرزدقوتجربة،مزيفاحبنجاجوهو(الغزالدمبعضالممسك.الحديسثة

يتحدث.راحولكنه،واحزاناشجانمنذللكيثيرءوما"ابنب4ؤقد"الجديدوطن!افيدورهاتؤديانالابحاثا!ذهيمكنكيفلنرى

قوةمنشؤهاصوروهي،والنجوموالسماكينوالاسودالاشبالهـن.وتفيدور"تفيد

تجربته.عنلانفهامهاااننلثيرضعيفةكاذبةوكنهاالتخيل.الادبيةالصورةوددالسةوالكنايةوالاستعارةالنش!ببيه:أولا

ينبغيالنصفيالادبيةالصورأنأيضاال!ديثالنقدرأيومن/المذاهبفكرةالموجزالبحثهذافيهناالستلعرضانالمعقولغيرمن

،وانكلهلنعراعلىتسيطراللتن؟المشاعرالصلةقويتجسيداتكونأنوبرناشيةورومانتيكبيةكلاسيكيةمنالادبيةالصورةعنالمختلفةالادبية

بذلكؤضصبح،نفسهالادبيالعملداخلمنيرفدهاالذيرالتيمايكونالاخرىومواضعهابحاثهؤلذلك-وغيرهاونفسيةوسيرياليقىورمزية

تجسدتالغنيةؤوراتهمنؤورةفهي،،وعمقهاللشعورهذاقوةعلىدلالةهذامناؤدناهاالتيالعامةالخطوطبعضالىؤقطاشيرلكني-

بالشعوركانتارتباطاأكثرالصورةكانتوكلما،قويةحس!يةصورةفيالمباحسثهذهدراسةمنزعمهبصددنحنؤ!يماالغنيالادبيالجهد

يمدوواالذيا:تاراانقطعذلكعنبعدقوكلمافناوأعلى،صدقاأقوى.الاطارهذاضمقالبلافيقى

والحيلاة.باللحيوبةمجازيةعباراتهاأواللفاظهاكلونأنايلزملاالادبيةاللصورةأنذلكمن

والاستعاراتالتشبيهاتمنكثيران2يتبينالمبدأهداضوءفيوحقيقيةاحياناالعبارات،والالفاظتكونبل-البلاغةعلماءرأيهوكما-

يغببهاشعوروراءهايكونان!ونالحسيةالبراعةعلىفقطترواًلتيخ!العلىيدلصادفياؤضيا-مهويراالنفسيالموقفأوالمشهدوتصور

الميزانفي"اقيمةلا-!كلهالنصعلىيسيطراًاذيالشعودوهو-!وو-هم9ئاىالمجرموناًدترىولو)اللقرآنقولمثلاذللكمن،خصب

البلاغة:فيدرسناءمماذلكومن،الحديثانقديا(موقنوناناصالحانعملفىارجعناوسمعناأبصرناربنا،ربهمعند

ف3الاكفوأطراف،دناليروالوجوءمسكالنشرتصهوردللكمعهاولكت،الاستثمالحقيقي!ةالآيةهد.فيالالفاظفجميع

باللبردالعنابعلىوعفت،ورداًوسقتلرجسمنلؤلؤاقمطرت)ناكس.وللممجرمينيلاللذلالموقفوهو،ال!قبيامةوراهدمنحزفيامشهداً

ركامومثلها؟؟وابعادهاالبيانيةالوجوههدهمعرؤةفيج!دناوكميه.ورذليلكذلكحديثهمانبلربهبماعند)أنهمذللةيزيدهر؟وسهم

ال!قديمة.البلاغةدراساتوفينفسهالعربيايشعرفيهائلوأتي(ؤالىجهناوسمصناأبصر؟ربئا)المنالالبعيدةالمحرومةأمنياتهم

بيانفياللبلاغيةالصنعةمجردأنالمبدأهذاضوءفيكذلكويتبنإ!الاوانؤواتبعدجوعالريكون

الاستعساراتواجراء"كلفيالحامع"الشبهووجهانتث!بيهأطراف:حبيبتهفي"الهذليصخرأبي"قولايضاذلكومن

-.5اللصقحةعلىالهتتمة-عذرديكانوانيوماظدمتاذاظل!"انكاربعضمنويمنعني

هجبرهـاصبرعلىمامنهاالهجرليبدالئنعلمتقدأنيمخاؤة

!4؟صالحلا؟يثا،دبياكم!)11(رالل!!بييبلغنم!اهجرهاءليأئنهـفتالنفساذاادريلاوأني
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.*"..01،،ط!رر.خفيفدة.ء!رطر!ور7
يتحدلورلم،النصتؤديهاالتيوالمشاعرلمودفعناولايعزلولهاالهم-4

:هـكذاذركبعدعنها،.....

في!فيهاللذيالنوعمنو!ب،الغضبعنكناية:أنفهورمكلكم*4ا!ريميةاًلورصكمه

.الملزومويراداللازم!-21اهـخةعلىالمفمورتننمة-

استعارةالفعلوفياللفنؤنيدخل:الدنياغمراتيخوض*

.(يرنجرونهما)اصلميةاستعارةالغمراتوفي.زبعيةبر !سمسىلمسمي

هيئاتهيحددون،مركبضمنيتشبيه.ؤيها:اللخيقدملانعبارةعلا

.وأجزاءهد--راساسهلانلهقيمةلاعملالمجالدةوبوسائلهاالمختلمفةبمظا،رها

ذاتجانبيةالتفاناتا"اكنهافيالصورتلكفيكلننبرالحديثالنقدامالاميتةجئثاوبعثرتها،/!والنفسانىعوريتيارهاءنالادبيةالصورة

عبمارةؤمي،كا"النعىكيانفيالساريالشعوربمجرىطبيعيةصلة.فيهاخياة

ا!ذيالنفسيبا!تش!يهشعرنااقدبكرأباأننحس(انفهورمكلكم)))الله.علك!ةابهؤ!المبردأوردهالذيالموجزالنثزيالنصهذاوالليك

اددني-التشموير"فيهاير؟فحالتيالصورةأبئوالات!،تم!لغضبدفعم!اتنقدوت!حالبلاغينمنهجبينصورةفيلنوازن"وألادباللغةفي

ا؟!لأخاؤادا-وجوههمالىااساءتحتىتضحمتالتيانوفهمء.ورة.الحديث

انما،جرتالطريقهاوي)يامنتبعهوما(لمالممراتيخوض)منالىصدثناماالآدابوبارعالاخبمار-كيممنيولرومما:العباسابوقال

بمات!-هـالغتنفيال!خولرهـجمةحالقانحس(اللبخرأوالفجرواللههو.ا)صديقبركراركبماعلىيومادخلت:قالانهعوفابنالرسهـنءيدبه

ليلاالسيرفيوالمندفع..ةفيهاوا)إائضرناللطماتصورمنامامنايعا-،بارةأراك:ووفقلت،فيهاماتاللتيعلتهفيعنهاللهرضي

ح!بيقةيرجسدذللكؤكل،وهلركثرمنقيرقبهمامعالطريقضلوقد.)م!أاًللهرسولخليفة

الفتئة.فيالدخولوهي،منهلويحذر،بكرابويخشماهااننيافىساةمعشريامفملقيتولما،جعالولشدإدذلكعلىانيأءا:ؤفال

تالمجسدةالايرحاءبتلكالنصبمفمونارتبطان،فالتصوير..أجل،نف!!فيخ،ركماموركموليتاني،وصمحيمهنعلياش!المهاجرين

فنبا،صادقفهو،الحقيقيالعرفيمستواه،فيالعباراتتؤديهالامما.اللديباجنضائدلتخهـنوالله،دونهالامرلهيكونأنأزفهورمفكلي

ى.تهدراستجبوفكذاؤيهفائدةلاوحشوا،4.لقيمةلاافتمالاكانوالاالتوم.احدكميألمكماالاذربيالصوفعلىاللنوموبتنالحريرونىنرود

اسنمرأن-الموجزالبحثهذافي-الممكنمنفليسى..وأخيرالإعنقهقنضربإحدكميقدملانبيدهنف!والذي،السعدانحسكعلى

الادبيةالصورةدراسةفيالانهانيالتراتهذامنافدناهءاعرضفيال!طربقهادييا،الدنياغمراتيضيضانمنلهخبرحدغيرفي

ولكنيالقد-مةالبلاغيةتركأناوبينذلكبينالموازنةمع-كثيرفهو-.البجرأوالفجرواللههوانما،جرت

الضنت-"لبءوثوالوفاءالانصافمنانمعتقدا4قدءنربمااكتفىالىي!يضكهذافنان)ص(اللهرسولصلمفةياعليكصفض:فقلض

بعدتنضعمثم،نفسها.نصفياناللعربيةادلاةكأفيوال!ايةوالاستمارةمنقتكشيءعلىلآسلا...مصلعاءمالحازاللتمافوالله،بكما

وتفيد.لتستفيدا!حديثالنقدفيالاديبةا!صورةدراسةالىذ!ك.الا!رارأيتفماومدكبالالمرتخليتولقد...الدنياأمر

اللغوية.الدلىا!.اتفيلدلالةاوتطوروالمجازالحقيقة:ثانبماابو!هاجطيلينصحابببينبينالادبيةالمحادثةنوعمنالنصفهذا

فيم!هلإواهالبلالمحيالمجازقيمة-مباثمرةالسابقةاللفقرةفي-بسن،لعمربالخلافةووصايتهبكرابيمرضوموضوعه-عوفوابنبكر

الجما)بمستواهـ،فيمجدقيتكونانلدراستهيمكنوبهبف،الفني.المهاجرينح!بظةمنذلكأئارهوما

وهـنا،ا)-ديثالنقدفيالادبيةالصورةدراسةمنجزءاباعتبارهامشاهـ-سءحملوءـو"اللمسديق"على"عوفابن"دخلفمقد

في-مةارهاغة.امباحثا-دوهو-والمجازا!قيقةمبحثنتاولوشعوروهـنيمرضمن"فيههومماحانقف!تألمبكرابواما،ابواسبم

ليستا-والمجازاًلحقهقةاناذ،الدلائيكوىالمسهوموضوعياصرمستوىالرحمنفعبد،بصدقمشاعرهعنمشهملكلعبروقد،ممضنفس

فيكش!بل،وحدهاالعربيةاللغةفيلا"الدلاليلذطورمظههـ"سوىعنالحديثمنلمقامبايجملبمااولاالبدني!ةآلامهعنالصد*قيواسي

ؤ-روعمنفرع-حتيندرجالانبحثهـمافانوبذلك،العالمللغياتمنبكرابوويرد،(اًللهرسولخليفةيارارئاأراك)والعافيةالصحة

أول،،95؟حأكأالدلالاوالمعنىعلم"وهدالر!يثةالاغويةاللصراساتيلتفتثم!الوجعللشديدذلكعلى)انيميالج!المهعنةصصرةبعبمارة

."الدلالةتطور"عنالبروثفيادقوبتحديدعلىسيطرتهنتدةعلىدلالةعنهالحديثفيطيلاكف!يالمهالىبسرعة

مفثرضينومجازصقيقةالىالالفاظالاقدمونالبلاغةعلماءقسملقدجرينالمهاحفيظةاثاراللذيانمنينا،لهبا)نسبةاهميتهوعظم،نفسه

هذهاستمملتفاذا،معينةلمعانالالفاظوضعقدأول!اواةهناكانيأنيواخيرا-الفتنةوارادة...اللدنياحبهوانماعليهوالحتراضهم

المجاز،الىحقيقننهاعنخرجتاولاوضءماعيراخرىمعانفيالالفاظعنواساهمابعدالنفمصمماألمهءنئانيةمرةفيواسب4عوفابندؤر

منللفظالاصليةالدلالةهيالحقيقةان:اننلخيصشروحفيجاءكماهـاالىلم!ءضك!ذاقن)الامرعلإكهون:لهفيقول،اللبد؟ءمزضه

المجاز،الىحقيقتهاعنخرجتاولاوضعماعيراخرىمعانفيالاللفاظبالصلاح)بوصفهذلكبعدتمامايهدئهثم،الشيءبعضفيههدئه(بك

عماالسيوطيوشقل-اللغةأصلفيلهالموضوعالاصليالمنىغيربه،لقداختار(خيراالاتأىؤما)اختيادهفييخطيءللموأنه(والاءعلاح

علىيتوقفلانه:الاصلخلافىالمجاز":قوله"وأتباعهبالامام"لقبه.تارالاصحسنف!

الوضععلى،واللحقيقة"لمرثةأموروهي،.والنقلوالمناسبةالاولالوضعولا4فبتكلفلاطبيعياتسلسلاالشعوريتسلسلالنصهذاففي.

.)12("اك!رفكان،الثلاثةاحدوهوفيواللعباراتالهـلماتفيه/ؤرتبطاللفظيادائهناحيةمنوهو،افتعال

دؤ-ا!بلاغيونومنهم-الاقدمينعلماءئافاناذلكمنالرغموعلىثمتوقفاوحثودوننامي!اارتباطاالمشاعربملكوايحاءانهامذلولاتها

والان!يازوالمجازاللحقيقةبيناللغةالفاظتقسيمفيتمامااخ!لمفواوذلك-ضجبحاوطنطنةدونورفقسهولةفيآلعباراتتلكتنساب

فيايض،اختلفواقدبل،بكليهماالاخذأواللجهانبيناحد.الىالحاسمذهكخلالوفي-الاصدقاءبينالجادةالمحادثةلوؤفتمامامناسسي

-.ذكرههنامجالليسطويلحديثفيبينهماالفرقدلائلوهي)كلكمهناحديثناموضعهيالتيالصورالبىانيةبعضفيهتتناثر

الحقيفلآفهمانالىيعودوالاضطرأبالاختلافهذافيوالسبب"يرعنقهفيننضرباحدكغيقدمأن-الدنيامراتغيخوض-أنفهورم

هي:السسعلىقامقدلديهموالمجازواللهه!انما،جرتالطريقفادييا،الدنياصراتفيوضأنمنله

.(الب!جراواللفجر

361صا!ىاللغة"علرابمفيالمزمرا()2الصور؟؟وتلكالنصلهذاتنلوللهماؤثهـضنانوالبلاغيونيفعلفماذا
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الوقستفيللهابدلاكأنالخاصةالبيثةفياللجذيدمصاهازوفدوالتوقيفافتراضأخرىبعبارةأو،للغةالاولالواضعالمحتراض-ا

ثابتةمقررةتصيححتى،الخا!ةالاجننمابمبةدالرتهالوسعانالمناسبهوكما.الافهاءاواللههودلمنشىءذذلكأكانس!واء،ننت!الهـافي

بوسطهمرتبطااولاالفردعلىتعتمدقلدلاله)14("اللعامالاستعمالفي.والمجازالحقيقةمنلكلاهـابقالمعنىتحديدفيوأضح

الالفاظ.نتحركالذيذللكبعدكلهالمجتمععلىثموالتقافيةماعيالاجوالاس!نم!هادالالفهـاظدلالةتحديدفيواحداعصراالمغةااعتبار-2

دلا!تهاالالفاظواعطاءالدلالةهذءشيوعفيالحكموحدهفهـو،ف!يه.بهسا

اللج!ديدة.للتفريق،الالفاظكدلولاتتردثدفيالاجتماعيالعنصراءفمأل-3

لكلالمستمرالتطوروهيثالثةفكرةبملاحظةالفكزةهذهويكمل.والمجازالحقيقةب!بن

الشائعةالدلالةتتغيرذللكعلىوبناء-اللغةومنها-المجتمعمظا!راللعديثةا!لغويةا!ظروجهةمن-غ!رلا-الثلائةإلامورهذهوربيانأ

"الطروفللهايوفرتاذااخرىدلالةالىخاصةوبيمةمعينجهلفياللنلاءيينخاصةلدىاجازواالح!قة"قىدراسفيالمن،ج!ية.الاخط،ءتتضح

الحقيقة،الىمصيرهالقديمؤالمجاز"ا!س!ابقةوالاجةماعيةالفرديةعلمفيدرالى.هماوجوبمننزعمهماايضا،ضضحك!ا،عامةوالاقدمين

وبقى،والاندثشارالزوالالىمصيرهايكلنقداللقديرمةوالحقيقة.البلاغةفيلااللغة

هووذلك،جيلبعدجيلااخرالىمجالمنتنتقلالبقاءلهاقدراذاالتياللغةنثمأةفيباللبحثيرتبطلالغةالاولرالواضعالقولان

.ا!)5اللدلالي"رئطورافتشعبت،كبيرةعتاية-والاجانبللعربا-اللقدماءابىأحئينمن،وجدت

يعص!مدفهموهو،والمجازاللحقيقةلفكرةاالحديثاللغويفهمهوهذايعدلهذالمعشرالن،منالقرنمندولكن.،النظروجهاتوكثرت،الاراء

يرنففيهتحكملالتسامحفهمأيضاوهو،الاجتماعهـيةالعةطبيعةعلىمءلل!3!34"باذ،المحدث!ينالملغوييرلدىعلميةقيمةابىحث

ولايفرض،وفهـمهالدواستهاالمختلفةعصودهافياللغةوراءاللدارسبهاخرستللقد"اللغةنشاةمعجزة":كتابهفييقولال!قرنهدافي

مدىعلىالمتغيرة،بالاستصهالالمتطورةطبيعتهاتح!ملهلا!ماعليهابطريقالتعدماتالليةبضولىة./نجةكروللم،الخاصةلانسانائلبوسعاللغة

.اللعصورسانالانسولءن،لللانهإنالاغةاخترعالذيهواللهيكنلم،الالهـية

لأدراساتلكلالتعرض-الصصرا!نحثفذافي-هنايمكنولا.اللخماصةقدراتهممارسةبطريقاختراعهاالىاضطراكبم!!و-"نور

ومظاهرها،تطورهاعواملمن"الدلالةتطور"عنالمحدثيناللغويين!س،كانأيا.التو!تطر!قفكرلىاللغةان(ذلكالىواضيف

علماءمنالاقدميندراساتوبينذللكبينوالموازنة،المعنىتعددوكيفيةاوالالفاظوضسععليهتوقف4سبشربممااوال،ي-أولواضعهـناك

الوضعالىاثارةأنهقدمتدماحسنبمولهن،والبلاغةاللغةالآنلهيؤذنلا-عموما-الالغةنشأةفيالبحثانبل،دلاا؟ها

مستواهـافيوالمجازالحقيقةفكرةفيهتدرسانينبغياللذيالصحيحاللباحثن11فييدخللاغهيبيبحثهواذاللحديثالمنهـبمفيبالدخول

!فالدلالهعلم"وهو،ومتطودةمجديةدراستهالتكون،الدلالىعلماءالبلاغةالاول!اللذبم!يف"هـضهالاساسقهمةيرتبينالحقيقةهذهوبئقرير

."الحديثةاللغويةالدراساتعلىو-الالفاظافىلااة-الاولالواض*عفافتراض،لللفكرةدراسقمفي

اللغوية.الدراساتفيالتراكيبونظامالمعانيعلم:"نالثاجانبهقداؤإناض-المجازيرحثاوب"غيرهاالحقيقةتكوناسا!ها

العلمووذاسميلماذا:هوهناالذهنعلىيردتساؤلأوللعل+.اتتو!ق

هذاعلىالمختلفةبحوثهازطباقمدىوما؟"ا!اني))باسمالبلافيثهادالاستوفيالالفاظدلالةاتحديدفيواحدا.عصرااللغةراعتبااما

اللتعريفاتوتأملوتوابعهاالقديمةالعلمهذاءصادروبةصفح-؟الاسمهذاسقرونمنتلا!اوفيماالجاهليةفيبعيدة.آماداتمتانهامعبها

الطروفهياللبلاغيونبهايهتمالتيالمعانياننجدلهأوردوهاالتيمدىأنهعاىسدربلصفالوابلايدرسلمالطوولالزمنيالمدى

الظروؤطهذهتسه.دمميحيث،والشلممعبالمتكلمتحيطالتيوالملابساتاللغةانذلكمعالاعتبارفياخذنافاذا،واحدةلمةومرح،احد9و

سبل-وعلى،اللغويارتريهبونظاماللجملةتأليففيخاصةطإنيقةمستقلةصصالمصمنهامرحلةلكلوان،باس!مرار"مطوراجنتماعيةظاهرة

،وي!رفاخرىللدواحيحذفكما،مع!ينةلمعاناليهالمسرنديذكرالما؟للأسبقهـاعمامتجددةاوتماماجديدةتكونقد،غيرهاوفيالدلالةفي

.وهـكذالاخرىؤينكر،خاصةللظروؤتكلهاالالنفاظأعتارهمو،الاقدمينمنهجاضطرابفياللسببلنألىتجمين

المعاليهـذههيليستالعلمهذاقيالدرا-ةمادةانوالحقيقةهمذاءعينسىمجازيتاديخللفظيركونقداذ،مجازاكلهااوح!قيقة

كيفيسات-اهـمبدرجةربما-كذلكتشصملماد""انبل،فقطي!ثكما-حقيقةالاللفاظكلبأنالقولجاءهناومن-الطورلالمدى

تردالتيالمختلفةالصور:أوضحبرعبارةأو،نظمهاوطريقةالتراكيبومن-ال!علماءبعضيذكرهمجازبمااريربحتللفظيكونقداذ،أيرضااللعكس

،فبحوثهذللكوغيرووصلوفصلوقصرواستفهامونفيلوكيدمنعليها.سمجازيةالالفاظكلأنمنقيلماهـنا

علمأنه"التلخ!يصث!روحفيجاءكما،الامرينهذينبينموزعةاذناللبلاغيميناعتبارفيأخذمماأيضاالثانيالاساسهذاانوالخلاصة

المسماةالعقليةالمداولاتوهياللكلاملهايصاغالتيالمعانيبهيعرف.التوفيقايفاجانبهقداساس-اللغةعلماءمنوغيرهم-

حواصتتبعهو)ءمالكابنيقولكمااو)16("التركيببخواصالحقي"4دراسةؤ!ي!أعيالاجتمالعنصروهي-اك،لثةالف3رةأما

تطبيقفيالخطمنعاليهابالوقولىليحترزدلالت4وقيودالكلاملراكيبالمت!ورالفهمأساسهوأنهمع،العربالبلاغيوناغفله"ؤقد-والمجاز

.)17("الكلاماللح!ب!قةفهـماندلك،كلأهااللغةوالدراسقىبل،الدلالهللفهماللخديث

الللذيناسابقينااًلامرينكلافيالرأي-باختصار-هصاوسأقدموحدهفهو،يقرؤهاأوالالفاظيسمعالذيبالفرديرنجطوالمجاز

.الرأيهداضوءفيلي*ضحالعاثمهداعليهمايقوموعلىالالفاظمعتجاربهعلىحكمهويعتمد،اللفظلالةدنوعفيالحكم

!صو!النهخدمةفيفيهاجهـ!واالتيالبلاغيينمعانيؤجممة-اانتعدولاالحقيقةلان"ؤيهيع!بشا!ذيوالثقافيماعيالاجةالوسط

و.نفسيرها.الادبيةانحرافاالا،المجطزوليس،الالفاطمنللفطمألوفانئنتلمئعااورتعما،تكون

فيالدراسات*!أوللأ؟الاكلامتنطيمأوكيبالتزاعلمتطور-2السامعاوالقارىءذ!نفييثيرأنوثرطه،اشائعاالمألوفذ)فىءن

البلاغيةالمعاليابحاثمعظم-نزعمهفبما-يرشملدمااللحددثةاللغوية،فأنبالقزدمرتبطذللكأنءنوبالرغم)12("طرافةاوغرابةاودهشة

الاثرالنفسيهذامنالاشتراكفيقدرانجدبل،فقط4علإيتوقفلاالامر

117صألللخةفيالكلهـمةداور1()،يكونالاشتراكهذااساسوعلى،المرلفاظالدلالةمستوىيعددالذي

.127صالالهـفا!دلاللة)15(،الكلمةتباورتماؤاذا،))مجازيتهاأوالاهـفاظبحقي!قةالعامالحكم

.151صابمالتلخيصشروح)16(

3:عىا!صبلح)17(125منالابخفا!دلالة)13(
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"ن2الفرمطز"كتابهفيالمثىبنمعهرعبيدةابووقبله،بدنك5اللفلامنأليفز!

اللفظحركاتبينمنقسمةالنحومعاني:السيرافيسعيدآبوويهـقولسصالن!فيألموجودةالجمالعنأصرعنتبحثالادبيةاللدراسةان

وبي!ن،لهاالممننضيةمواضعهافيفالاحمرووضعوبين،وسكنالهمنالتجربةحوليثارماأوتجربتهاواالادبيجنسهفيسواء،نفسه

فييبتارأيهفيفالنحو-وغيرهـماوالطخيربالتقديماللكلام-%ليفالادبيبالعملللنموامكانياتمنفيهوكلاالفنيالبنااءأوومعانيمشاعر

ت!مرفقطلافمهمت4،اكلامتألليفوكيفيةواللحرولأفوالسكناتالحركات،نفسهاً!نصروحباستنضفافيكونذللكفيلموالبت،تجمدهاو

.)18(.املكلماتأاواحرصطءلىتحيطالتكيوالخاصةالعامةالظروفدراسةاما،وجدانياومعايششه

عوهدى،اللغويةاللدراساتفيألتراكيبلعلمالمركزالموجزالمفهمبهذابعبارةاو،وا!واللفهمعلىمسه،عدةعواعلدقطتعتبر!انما،به

اشيراذالحقيقةاتجاوزلانعلي،العظيمتراثامنلدسظطمع1/ظقه.الصلةذاتالعواملمنانها:أخرى

001اً......،والملابسمات/اظرو!فووذهحولكلهداراللبلافيالمعانيعلميكن

تفيدلمرمهاأبحالىلج!!ل!يماسةي!لصربنطامية،المعاهياللغوعلبماتبفممألمماللادبتقدمحتى،وجدانيةأوفنيةظروقتلأنلمانهاصقاواللغريب

ادلملأغيم"عقليةمدلؤلاتبأنها"التلمخيصث!ر"دحفيوصفتبل،مفيداشيئا

:.العقللجفا.فاذنخاضعةفهى"للدلالاتقيودبأنها"مالىابنؤوصمها

أعتقدف!ماالمحقهايمسن!حرأةفهي،حريئاا)محثهذاكابعدنافانمنعهامن!للدلالاتقيودو!كي،وجمالهاىج!الولشفاقيةلا،وسطوته

.....ليمجلةبحثهفيماسي!نيونالاستاديقول،أفةالرقووالايحاء...ننفتحا

فيعتطور"علميةدراسةف!هلستدلتوفعىلىوفيمابقدلمسهحانشيد!قلتواوللغ!ةبلطائفاكع:يراللقلوبجلببهالمقصودليسالحقالمعانيفعلم:المجمع

!إمجهمدواكني...--.....-!مور!ابعدوتصديقها.الهمحيحةلاؤكاروالاذهانللعقولا!ولبل

!يدمحمداد!اهرالجملخلالمنتصور!ابعدوتصديقهاالصحيحةالاؤكارفيوالبحث

لله؟إىوقدوت!صورهاالمنطقيةبالقضية!،يرة"فيالمنطقعملمنهوازما

المحثفيدرودهاحس!المراحع.اساتهمودرالنلاغيينفيكبيرقثير-ذلكبهانسبقكماس

لأ..البلاغيةالمعانيهذهيهـجدحينالدهشةص"تالعجبيأخذهواًلانسان

ال!د.الىالصحيح4للنصوصالاست!قزاءوضعف-والتكرارا!ذاجةمن
الملائكةلاركا!اصرالننمعرقضايا-ايتقدماليهف!المس!نداصطناعياوالشوا!!المعانيمنكلفيهتصطنعاللذبمر

خلدورابنمقدمة-2المساءةأوبالمسرةوالتعجيلاللسامعذهنفيكاننمكين،معي!نةلاةاب

ا-لتلمخيصثروح-3الاسبابهذهنفسوتتكرر،-ذلكوغيروالتبركوالتحقيروا&لعظيم

الشايبابنحمدالمص!اسلموح!-(فيحمحالا!تقراءضعفاما،الواضعمن!ميرهى3بل،المسندتقدأيمفي

سلامةابراهيمدكهودىواليونانالعرببينأرسطوللاغة-6كمافي،الهمحيحةوا!ئصوصالقرالىفيتحديثلمتراكيبافتراضفي

هلالغنيميمحمددتمورنراالادا..00ا!لإرابهببهذهعلىمعانوبناء(المننعلقاتمنالحالتقدم)بحت

اور.يوطيوأنواعهاعلولحداللغةفيبيللبعدهر87--الفصل)مبحثفيوكذللك،لذلكوشواهدأمثلةواحثلملاق،المقنرضة

أنيسابراهيمدكنور..لا..دلا9.ذللكوغير(والوصل

بشركمالدكضور()أولمانللغةافيائكلمةلهدو-امدلولات-اللبلاغي!ينلدىعليهعكببما-ليالمعهـذهأنواللخلاصة

التوحيدي!انألووالمؤنسةالاقاعا.1كلعنيعزلهاماالالبتقراءوضعفوالتكرارالسذاجةمنفيهاعقلية

.لسواءعلىوالادباللغةدراسةمن

اهممن"،أ+لأفىالتراجمببعلمفانالثانيةالفكرةعنأما

.121صا!لىالم!ؤنحةالأعلتهاع:راجع)18(التيالاخرىاللفروعنحايةهوبل،الحديثةايلغويةادراساتفروع

2ء+ه،!؟حأالاصواتمستوىعلىاللغويالنصتحليلفيتسبقه

مى،همىسسسمؤ-!بلهيرقام!"ه*ءول3!ف!العروله!لآمي9155لألحروفطاو

النسكلرأ4واصءوفيالبحثم!هت"أ!غويةالدمداساتقروعائفرعمنوهذا

الاخرىمنمنهاكلوموقفومواقعها"ألليفهاكيفيةمنوكلماتهالتريهب

دقلم:رائعةدراساتسلساةفيرى،الوظيفةحي!ثمنبالاخرى!هاكلوعلاقته،الوقعحيثمن
اللغويسلآالوحداتوظائفدراسةانل1++،،ااولمان

دسارتررصراسا!التراكيبوظائفبطراسةيختصواللذيالعلومعلممنمنهادكليختص

!اصدرت!اتستفيتأليفه،حيتمناكركيبدراسةتشملالوظائفوهذه،النحوعلمهو

ق.ل..مالملتزمالاد!-1..الاخربالبعضبعضهاالكلماتعلاقةو

..2004لدراس!ةأنهمناللعرببمنحوناعناللفهـالشائعجانبانحيناواذا ل.!..معاصروىادياء-
يته!اللحديثالمغوياللفهـاهذاقانؤقط،تلكلماوأواخوالاعراب

.لق..،الصمتجمصرية-3بهفهمهالذيالفهمومع،النحونرب3فيماواقعمعكبيرحدالى

.لق.؟.الماركسيةقضايا-4.الاقدمينعلمائنامنكثمير

ل.ق0.4والثورةالمادريئ-5الرئيسيةابح،لهنجدوالخبرالمبتدأبابمثلباباتصفحنااذافمثلا

ل.ق35.ارصم!تغرب-6وموضع،واللعدداللجنسحيثمنوالجبرالمبتدأبيناًلتطابقحولتدور

ءيساباأواللكلامفيووجودهما،واللطخيرالتقديمحيثمنمن!ماكلى

ساربارمن!ثوراتالتركيبفيهيانماالابحاثهدهفمعظم-الاخنأروتعددء،احدهما

ممةالقدماءالنحاةال!مةمنكثيرفهـموقد.ولكوفياللغويواسراره

صم-هـ.سيريذكرأنمناشراللجرجاليالقاهروعبد،المعنىبهذاالعربيالنحو
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