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 المرطمح البالغي في كتاب حدن التهسل إلى صناعة الترسل
 هـ(527لذهاب الدين محمهد الحمبي )ت 
 مرطمح الكناية أنمهذجا  

 
 مازن مهفق صديق الخيرو أ.م.د.  إسراء دمحم رياض الكركجي

 كمية التربية لمبنات / قدم المغة العربية  كمية التربية لمبنات / قدم المغة العربية
 (ٕٕٔٓ/ٗ/ٔ، قبل لمشذخ في  ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٗ)قجـ لمشذخ في 

 
 :الممخص

يعالج البحث مفيػـ مرصمح الكشاية عشج شياب الجيغ الحمبي، مشصمقا مغ دراسة تأريخية 
ليرل في الشياية إلى مفيػميغ جاءا نتيجة  ،كصفية لمسرصمح، مخاعيًا مخاحل تصػر ىحا السفيػـ

ليحا التصػر، كالمحاف يشبعاف مغ مرصمح الكشاية العاـ، ككيف تشاكؿ الحمبي الكشاية كعّخفيا ؟  
 كبعجىا يحىب إلى محػر الكشاية بيغ الحكيقة كالسجاز.

Conclusion: 

The research deals with the concept of the term metonymy for 

Shihab al-Din al-Halabi, starting from a historical and descriptive study of 

the term, taking into account the stages of the development of this concept 

and its transmission, eventually reaching two concepts that came as a result 

of this development, which stem from the term general metonymy and then 

goes to the axis of metonymy between truth and metaphor. 

 المقدمة:
 الحسج هلل رب العالسيغ كالرالة كالدالـ عمى أشخؼ السخسميغ كعمى آلو كصحبو أجسعيغ. 

 أما بعجُ 
بيغ مفاليسيا السّيسا أّف  اً اسكالتب اً فكل مصمع كقارغ الفشػف البالغية، يجج أّف ىشاؾ امتداج

ىحه الفشػف قج تحجث عشيا المغػيػف كالسفدخكف كالشقاد كالبالغيػف، فكل تحجث عشيا مغ مشطػره 
 )الكشاية(. مرصمح الثقافي، كمخجعياتو المغػية كاألدبية، فسغ ىحه السفاليع
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كنطخًا ألتداع ىحا السفيػـ كتعجد صػره كألػانو، أدػ إلى ضيػر إشكالية مجازية الكشاية أك 
 ماءتجاذب الحجيث بيغ العمساء القجحكيقة الكشاية، أك كاقعة كسصًا بيشيسا، كأصبحت مجار 

 كالسحجثيغ.
، فقج عّخفو مغ ىػ(ٕ٘ٚفسرصمح الكشاية الحؼ تشاكلو مؤلفشا، شياب الجيغ الحمبي )ت 

، فبحثشا يقػـ عمى  عجة سخاحلب اً مشطػره الثقافي األدبي، بعج أف كصل إليو مخكر  تصػر فييا السفيـػ
ريخي الػصفي لسرصمح الكشاية، الحؼ تتبع فيو مخاحل تصػر مفيـػ الكشاية االت :محػريغ، األكؿ ىػ

يخ مغ بعجه كىل تغ ،ىػ( كتػضيح لسفيػـ الكشاية ما بعج كَمغ اتبعو مغ بعجهٕ٘ٚ)ت قبل الحمبي
ىػ( ككيف تشاكلو؟ ٕ٘ٚكالػصفي،  ىػ مفيػـ الكشاية عشج شياب الجيغ الحمبي)ت ؟مفيػـ الكشاية

قج ُتدسغ كلػ  -مغ كجية نطخنا -كإلى أؼ اتجاه ذىب بو؟ كصػاًل إلى نتيجة تكاد تكػف مخضية 
 القميل مغ تداؤالتشا حػؿ إشكالية مفيـػ الكشاية كتصػره.

ػر الكشاية بيغ الحكيقة كالسجاز، الحؼ تشاكؿ أىع اآلراء حػؿ ىحه كالسحػر الثاني: ىػ مح
السدألة البالغية، كىي بالغية نقجية، كىحه السدألة قج يفيس فييا الحجيث، نطخًا ألتداع الكشاية 

ة مشصمقًا مغ عمساء بالغييغ كصػرىا، كتذعب أنػاعيا، كقج كصل البحث إلى رؤية بالغية نقجي
 كمحجثيغ.  ماءقج

الختاـ كصل البحث إلى مفيػميغ لمكشاية يحجده التعبيخ الكشائي الحؼ سيكػف الفيرل  كفي
 في تحجيج مجازية الكشاية أـ حكيقتيا.

 الكناية، المفههم، الحد(.) مفاتيح البحث:
 :الكناية

كىػ الدتخ كالتػرية، تكشَّى كتحجَّى أؼ تدتَّخ، مغ َكَشى عشو إذا  :"كشيلغة : هه مأخهذ من 
كرَّػ كالِكَشى: جسع كشية مغ قػلظ كشيُت عغ األمخ ككشػت عشو إذا كريت عشو بغيخه. كالُكْشية عمى 

يء الَّحؼ ُيدتفحر ذكخه، كالثاني: أف ُيْكشى الخَّجل باسٍع َتػِقي خًا ثالثة أكجو: أحجىا: أف ُيْكشى عغ الذَّ
كالكشاية: أف تتكمَّع بذيٍء كتخيج  كتعِطيسًا، كالثالث: أف تقػـ الُكْشية مقاـ االسع فيعخؼ صاحبيا بيا،

َفِث كالغاِئِط  غيخه. كَكَشى عغ األمخ بغيخه َيْكِشي كشاية: يعشي إذا تَكمَّع ِبغيخه مسا َيدتجؿُّ عميو نحػ الخَّ
 . (ٔ)َكنحػه"

                                           

 -، دار صادر بيخكت ىػ(ٔٔٚجساؿ الجيغ بغ مشطػر، دمحم بغ مكـخ بغ عمي األنرارؼ، )ت  :( لداف العخبٔ)
 ، مادة )كشي(.ٖٖٕ/ ٘ٔ :ك محيل بحػاشي اليازجي كجساعة مغ المغػييغ ،ىػ ٗٔٗٔ ،ٖلبشاف، ط: 
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عصي داللة الدتخ كالخفاء مع كجػد ما يجؿ تالكشاية السعاني المغػية لسرصمح نجج أف ك 
عمى السعشى الحكيقي لمكمسة أك المفع، كىحا يعشي كجػد عالقة كتصابق بيغ السعشى المغػؼ كالخمد 

 .الحؼ استسج السرصمح مفيػمو مغ معشاه المغػؼ  المغػؼ 
ليذ البالغييغ فحدب بل عشج  ماءبكثخة عشج العخب القج أسمػب مغ األساليب التي تخدّدت

المغػييغ كالسفدخيَغ، كىػ مغ السفاليع السعخكفة عشجىع كالتذبيو كاالستعارة كالسجاز، فحكخ بسعشاه 
، كقرج بو العجكؿ عغ صخيح ق(ٓٛٔ)ت ، كذكخه سيبػيو(ٕ)ىػ(ٓٚٔالمغػؼ عشج الفخاىيجؼ )ت 

كقاؿ أبػ ، كغيخه (ٖ)لمفع الرخيحالمفع إلى ما يجؿ عميو مغ الزسائخ، كغيخ ذلظ مسا يجؿ عمى ا
فيي كشاية  ، :في تفديخ قػلو تعالى ىػ(ٜٕٓعبيجة )ت 

 .(ٗ)كتذبيو
 أكؿ ضيػر ليا كسعشى بالغي ىػ(ٕ٘٘الجاحع )ت كنجج عشجأما في السفيػـ البالغي، 

؛ فزاًل عغ ذلظ (٘)كىي: إلخفاء السعشى السقرػد كإضيار آخخ مع كجػد تمسيح أك إشارة تجؿ عميو
كقفات متعجدة، كتحجث عشيا بصخيقة فشية، كحجّد معشاىا كقػفو عشجىا، كتعسقو فييا، فػقف عشجىا 

 ،(ٙ)البالغي مغ خالؿ الحجيث عشيا بشػعييا )القخيبة كالبعيجة(، كىػ ما اعتسجه البالغيػف مغ بعجه
عمى ثالثة أضخب "التعسية،  ىػ(ٕ٘ٛ، كالكشاية عشج السبخد )ت (ٚ)ىػ(ٕٙٚكذكخىا ابغ قتيبة )ت 

                                           

مادة باب الكاؼ   ،تحقيق: د. ميجؼ السخدكمي، د. إبخاليع الدامخائي، كمكتبة اليالؿ ،( يشطخ: كتاب العيغٕ)
 .ٔٔٗ/ ٘ :كالشػف ك)كاغ( معيسا، مادة )كشي(

ـ، الشاشخ: مكتبة ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ، ٖ :عبج الدالـ دمحم ىاركف، ط :الكتاب كتاب سيبػيو، تحقيق :( يشطخٖ)
 أشخكحةأحسج فتحي رمزاف،  :كشاية في القخآف الكخيع، إعجادكيشطخ: ال ،ٓٚٔ/ٕ :مرخ -القاىخة  ،الخانجي

 .  ٔٔـ: ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔمعة السػصل، كمية اآلداب، اد. مشاىل فخخ الجيغ فميح، ج :دكتػراه، إشخاؼ
-ٖٚ/ٔ :ىػ ٖٔٛٔمرخ،  -دمحم فؤاد سدكيغ، الشاشخ مكتبة الخانجي، القاىخة  :تحقيق ،مجاز القخآف :( يشطخٗ)

، ٔالبجيع(: د. أحسج مصمػب، دار البحػث العمسية، الكػيت، ط  -فشػف بالغية   )البياف  :كيشطخ ،٘٘ٔ
 .ٗٙٔ :ـ ٜ٘ٚٔ -ىػ  ٜٖ٘ٔ

مصبعة السجني، السؤسدة الدعػدية بسرخ، مكتبة  :عبج الدالـ ىاركف، شباعة :تحقيق ،البياف كالتبييغ :( يشطخ٘)
السرصمحات البالغية عشج   :،كيشطخٗٗ/ٔ :ـ ٜٜٛٔ -ىػ  ٛٔٗٔ، ٚمرخ، ط:  -الخانجي لمشذخ، القاىخة 

أ. قادة  :جييجة عبجات كآماؿ ساسي، رسالة ماجدتيخ، إشخاؼ :إعجاد- ٔفي البياف كالتبييغ ج  -الجاحع
 .ٕٙ :ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓيعقػب، جامعة البػيخة، كمية اآلداب كالمغات، 

د. مشاىل فخخ الجيغ  :دكتػراه، إشخاؼ حةأشخك  ،أحسج فتحي رمزاف :يشطخ: الكشاية في القخآف الكخيع، إعجاد (ٙ)
 .  ٘ٔـ: ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔالسػصل، كمية اآلداب،  جامعةفميح، 

 .ٖٙٔ/ٓٙٔ :لبشاف -إبخاليع شسذ الجيغ، دار الكتب العمسية، بيخكت  :تحقيق ،( تأكيل مذكل القخآفٚ)
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، كذكخىا ابغ السعتد )ت (ٛ)الخديذ السفحر، كالتفخيع كالتعطيع"كالخغبة عغ المفع  ،كالتغصية
، كأما ابغ (ٓٔ)بسعشاىا المغػؼ  ىػ(ٖٔٔكذكخىا الدجاج )ت  ،(ٜ)أّنيا مغ محاسغ الكالـ ىػ(ٜٕٙ

ىػ( فعشجه "التعخيس كالكشاية كالخمد كاإلشارة كاإليساء كالتمػيح كميا مغ ٕٕٖشباشبا العمػؼ )ت 
 .(ٔٔ)تخؾ الترخيح عغ السخاد كسمػؾ سبيل آخخ إلى السخاد" باب كاحج؛ ألّف السقرػد

أّف العخب تدتعسل الكشاية عغ المفع الفاحر كعغ  ىػ(ٖٖٚكذكخ قجامة بغ جعفخ )ت 
 هاسسا كقج ذكخ فّشاً ، (ٕٔ)الحاجة، كإذا كاف لمسجح فيػ إرداؼ، أك تعخيس، أك تمػيح، أك إشارة

معشى مغ السعاني فال يأتي بالمفع الجاؿ عمى ذلظ "أف يخيج الذاعخ داللة عمى  كىػ: )اإلرداؼ(
، كبيحا (ٖٔ)السعشى، بل بمفع يجؿ عمى معشى ىػ ردفو كتابع لو، فإذا دّؿ عمى التابع أباف الستبػع"

كعشج الحاتسي )ت  ،(ٗٔ)التعخيف قج اعصى قجامة الكشاية حقيا كأكؿ تعخيف  اصصالحي ليا
، كذكخ (ٙٔ)(ىػٖٖٛج ابغ كىب الكاتب )ت كمعشى التعخيس عش ،(٘ٔ)ىػ( يعشي االتداعٖٖٛ

كىشا نجج خمصًا بيغ مرصمحي الكشاية  ،(ٚٔ)الكشاية كالتعخيس معاً  ىػ(ٜٖ٘العدكخؼ )ت 
                                           

دمحم أبػ الفزيل إبخاليع، دار الفكخ العخبي لمشذخ  :عارضو بأصػلو كعمق عميو ،( الكامل في الشقج كاألدبٛ)
 .ٕ٘ٔ/ ٕ :ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔ، ٖمرخ، ط  -كالصباعة، القاىخة 

ىػ ٕٓٗٔ ،ٖ :لبشاف، ط -اغشاشيػس كخاتذفػفدكي، دار السديخة، بيخكت  :اعتشى بشذخه كالتعميق ،(  كتاب البجيعٜ)
 .ٗٙ :ـٖٜٛٔ -

 -ىػ ٛٓٗٔ، ٔط د. عبج الجميل عبجه شمبي، عالع الكتب، :ح ك تحقيقشخ  ،معاني القخآف ك إعخابو :( يشطخٓٔ)
 .ٖٛٔ-ٖٚٔ/ٔـ: ٜٛٛٔ

لبشاف -بيخكت ،مشذػرات دار الكتب العمسية مخاجعة: نعيع زرزكر، تحقيق: عباس عبج الدتار، ،عيار الذعخ (ٔٔ)
ج أحسج جسعة، كيشطخ: الفكخ البالغي كالشقجؼ في كتاب عيار الذعخ: د. سعي ،ٖٕ  :ٕ٘ٓٓ-ىػٕٙٗٔ، ٕط:

 .٘ٗ :www.alukah.netـ، شبكة األلػكة ٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔ
كزارة السعارؼ العسػمية، السصبعة  :د. شو حديغ ك عبج الحسيج العبادؼ، شباعة :حققو كعمق عميو ،( نقج الشثخٕٔ)

 .ٙٙ :ـ ٜٔٗٔمرخ،  -األميخية يبػالت، القاىخة 
 .ٚ٘ٔ :د. ت ،لبشاف -بيخكت  ،دار الكتب العمسية ،د. عبج السشعع خفاجي :تحقيق ،( نقج الذعخٖٔ)
د. مشاىل فخخ الجيغ  :دكتػراه، إشخاؼ أشخكحة ،أحسج فتحي رمزاف :يشطخ: الكشاية في القخآف الكخيع، إعجاد (ٗٔ)

 .ٕٙـ:ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔالسػصل، كمية اآلداب،  جامعةفميح، 
كتاني، دار الخشيج لمشذخ، كزارة الثقافة د. جعفخ ال :تحقيق ،( يشطخ حمية السحاضخة في صشاعة الذعخ٘ٔ)

 .ٔٔ/ ٕ :ـ ٜٜٚٔكاإلعالـ، الجسيػرية العخاقية، 
 .ٓٔٔ :تحقيق: د. حفشي دمحم شخؼ، مصبعة الخسالة ،البخىاف في كجػه البياف :( يشطخٙٔ)
تحقيق: عمى دمحم البجاكؼ، ودمحم أبػ الفزل إبخاليع، السكتبة العرخية،  ،(  كتاب الرشاعتيغ الكتابة كالذعخٚٔ)

 .ٕٛٙىػ:  ٜٔٗٔلبشاف،  -بيخكت 
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"أف الكشاية  كالتعخيس، كىحا لع يأت مغ فخاغ، فالجاحع عشجما كصف الكشاية كالتعخيس قاؿ:
لذا نجد الخلط  بين المفهومين؛ : (ٛٔ)كالتعخيس ال يعسالف في العقػؿ عسل اإلفراح كالكذف"

 ألنهما خالف التصريح. 

مغ كجػه  ىػ(ٖٚٗكعشج ابغ خمف الكاتب )ت  ،(ٜٔ)ىػ(ٖٓٗكذكخىا الباقالني )ت  
مغ  عّجىامدتقل، فسخة لع تحجد كسفيػـ  ىػ(ٙ٘ٗ، كالكشاية عشج ابغ رشيق القيخكاني )ت (ٕٓ)االتداع

ألّنو يقػـ عمى أساس التذبيو  ؛تذبيوالسجاز عمى اعتبار السدامحة كاإلصالح، كحاؿ ال
ألّنيا مغ غخائب الذعخ  ؛تبار المسحة كالتمػيح لسعشى بعيج، كتارة مغ اإلشارة عمى اع(ٕٔ)بالسقاربة

كممحو، كال يأتي بيا إاّل الذاعخ السبخز، كمغ أنػاع اإلشارة )التعخيس، كالتمػيح، كالكشاية، كالتسثيل، 
، كعشج ابغ سشاف (ٕٕ)خ في أضخب الكشاية ما قالو السبخد فيياكذك ،، كالتتبيع(كالخمد، كالمسحة

، مع أّنو عخؼ (ٖٕ)ىي أصل مغ أصػؿ الفراحة، كشخط مغ شخكط البالغة ىػ(ٙٙٗالخفاجي )ت 
إاّل أّف الكشاية عشجه "ذات معشى لغػؼ لدتخ ما  (ٕٗ)اإلرداؼ كعّجىا مغ نعػت البالغة كالفراحة

، عمى اعتبار أّف لكل مقاـ مقاؿ، كلكل غخض (ٕ٘)األلفاظ".. فيي عشجه مغ نعػت .يدتكبح ذكخه
  أسمػب؛ لحا فالكشاية عشجه تدتعسل في السػاضع التي ال يحدغ الترخيح فيو   

كيبجك أف مفيػـ الكشاية أخح مشحى آخخ، كىػ السعشى األدبي مع عبج القادر الُجخجاني  
فال يحكخه بالمفع السػضػع لو في المغة، ىي "أف يخيج الستكمع إثبات معشى مغ السعاني  ىػ(ٔٚٗ)ت 

                                           

إعجاد: جسيجة عبجات  -في البياف كالتبييغ -، السرصمحات البالغية عشج الجاحع ٚٔٔ/ٔ :( البياف كالتبييغٛٔ)
بػيخة، كمية اآلداب كالمغات، قدع المغة أ. د. قادة يعقػب، جامعة ال :كآماؿ ساسي، رسالة ماجدتيخ، إشخاؼ

 ٕٙ :ٕٚٔٓالعخبية،
 .ٖٔٓ -ٜٛ :ـٜٜٚٔ، ٘دار السعارؼ، مرخ، ط :الديج أحسج صقخ، الشاشخ :تحقيق ،( إعجاز القخآفٜٔ)
 -دمذق ،دار الذاـ، دار البذائخ لمتػزيع :( يشطخ: مػاد البياف، تحقيق: أ.د. حاتع صالح الزامغ، شباعةٕٓ)

 .ٕٕٓ :ـٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٔ :سػريا، ط
، ٘ :دار الجيل، ط :دمحم محي الجيغ عبج الحسيج، الشاشخ :تحقيق ،العسجة في محاسغ الذعخ كآدابو :( يشطخٕٔ)

د. إبخاليع دمحم الحسجاني،  :، كيشطخ: السرصمح الشقجؼ في كتاب العسجةٕٛٙ/ٔ :ٕ :ـ، جٜٔٛٔ -ىػ  ٔٓٗٔ
 .ٜٜٔـ:  ٕٗٔٓ -ىػ ٖ٘ٗٔ، ٘ٔ :لبشاف، ط -دار الكتب العمسية، بيخكت 

 .ٚ٘ٔ/ٖ :معجع السرصمحات البالغية :، كيشطخٕٖٓ/ٔ :( العسجةٕٕ)
 .ٖٙٔ :ـ ٕٜٛٔ -ىػ  ٕٓٗٔ ،ٔلبشاف، ط  -دار الكتب العمسية، بيخكت  ،سخ الفراحة :( يشطخٖٕ)
 .ٜٕٕ( يشطخ: السرجر نفدو: ٕٗ)
د. مشاىل فخخ الجيغ فميح،  :دكتػراه، إشخاؼ أشخكحة ،أحسج فتحي رمزاف :الكشاية في القخآف الكخيع، إعجاد (ٕ٘)

 .ٕٖـ:ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔالسػصل، كمية اآلداب،  جامعة
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. فقج أشار (ٕٙ)كلكغ يجيء إلى معشى ىػ تاليو كردفو في الػجػد فيػميء بو إليو كيجعمو دليال عميو"
كأضاؼ ة، ، إال أّنو لع يدسو  الكشايخاف قج سبقو إلى ذلظ قجامة بغ جعفإلى معشى اإلرداؼ ؛ كإف ك

 ،كيأتػف إليو مغ جانب التعخيس ا،يجعػف الترخيح بيأّنيع إذا أرادكا إثبات صفة لخجل ما ف
، فالكشاية (ٕٚ)مغ الجساؿ كالحدغ فيو كلو ،كفزل فيو ،كاإلشارة كاف ذلظ مدية ،كالخمد ،كالكشاية
تشحرخ في نصاؽ ضيق كػنيا لمتغصية عغ السعشى السدتفحر؛ "بل ىي كسيمة حيػية مغ  عشجه ال

التعبيخ؛ لكػنيا مغ األساليب اإليحائية، فيي ال تجؿ عمى السعشى في صػرة مباشخة؛ كإّنسا يذتغل 
كالقاضي أحسج بغ دمحم ،ىػ(ٜٕٗكعشج أبػ مشرػر الثعالبي )ت  ،(ٕٛ)الحىغ، كيعسل فييا الخياؿ"

فقج ألف كل مشيسا كتابًا خاصًا عغ الكشاية كالتعخيس كاستفاضػا في  ،ىػ(ٕٛٗني )ت الُجخجا
ك الستكمع الحجيث عغ الكشاية كشػاىجىا كيخياف أف الكشاية ىي الصخيقة التي يمجأ إلييا األديب أ

كال يخغب بحكخه  ،كتخاه العيػف عغ معشى فاحر، كفعل يدتكخه قػلو، أ عشجما يخيج أف يدتخ
فالكشاية ىي  ،كإلى ىشا مازلشا نخػ أف ىشاؾ خمط بيغ مفيـػ الكشاية كاإلشارة كالتعخيس ،(ٜٕ)صخاحة

اإلشارة كسا يخاىا ابغ رشيق القيخكاني، كالتعخيس مع البالغييغ األكائل أمثاؿ ابغ السعتد كغيخه؛ إال 
ػ أكؿ َمغ س، كىيخػ أف الكشاية غيخ التعخي ىػ(ٖٛ٘أّف السفدخ األشعخؼ جار هللا الدمخذخؼ )ت 

أف تحكخ الذيء  " أف تحكخ الذيء بغيخ لفطو السػضػع. كالتعخيس::يسا، يقػؿ في الكشايةشفخؽ بي
 اكتفى.ك (ٖٓ)شيئًا تجؿ بو عمى شيء لع تحكخه... ككأنو إمالة الكالـ إلى عخض يجؿ عمى الغخض"

ى كل شيء حدغ، فقاؿ: "أف اإلشارة إل ،بيغ اإلشارة كالكشاية بالتفخيق ىػ(ٗٛ٘ت أسامة بغ مشقح)
كالكشاية عشج فخخ الجيغ الخازؼ )ت   -كسا يخاىا الخفاجي كقجامة-(ٖٔ)كالكشاية عغ كل شيء قبيح"

                                           

ىػ  ٕٛٗٔ ،ٔسػريا، ط:  -دمذق  ،تحقيق د. دمحم رضػاف الجاية، د. فايد الجاية. دار الفكخ ،( دالئل اإلعجازٕٙ)
 .ٓٔٔ :ـ ٕٚٓٓ -

 .ٖٗٓ :( السرجر نفدوٕٚ)
د. مشاىل فخخ الجيغ فميح،  :دكتػراه، إشخاؼ أشخكحة ،أحسج فتحي رمزاف :إعجاد الكشاية في القخآف الكخيع، (ٕٛ)

 . ٖٗـ: ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔالسػصل، كمية اآلداب،  جامعة
مرخ،  -دار قباء لمصباعة كالشذخ، القاىخة  ،تحقيق: د. عائذة حديغ فخيج ،يشطخ: الكشاية كالتعخيس (ٜٕ)

تحقيق: د. محسػد شاكخ القصاف، الييئة  ،دباء كإشارات األدباءكشايات األ :، )مقجمة السؤلف(، يشطخٗ :ٜٜٛٔ
 .ٜٖ - ٖٚ :ـٖٕٓٓإدارة التخاث،  ،العامة لمكتاب

خميل مأمػف شيسا، دار  :اعتشى بو كخخج أحاديثو كعمق عميو ،( الكذاؼ عغ حقائق التشديل كعيػف األقاكيلٖٓ)
 .ٜ٘ٗ/ٔ :ـٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔ، ٖلبشاف، ط -السعخفة، بيخكت 

مكتبة مرصفى البابي الحمبي كأكالده، القاىخة،  :د. أحسج أحسج بجكؼ، كآخخكف  :تحقيق ،( البجيع في نقج الذعخٖٔ)
 .ٜٜـ: ٖٜٙٔ -ىػ ٖٓٛٔ ،الجسيػرية العخبية الستحجة
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فييا ثالث حقائق، فاألكؿ: "أف المفطة إذا أشمقت ككاف الغخض األصمي غيخ معشاىا، فال  ىػ(ٙٓٙ
يخمػ إما أف يكػف معشاىا مقرػدًا أيزًا ليكػف دااًل عمى ذلظ الغخض األصمي، كإما أف ال يكػف 

الثالثة كحلظ فاألكؿ: ىػ الكشاية، كالثاني ىػ السجاز. كالحكيقة الثانية: الكشاية ليدت مغ السجاز، ك 
أخحت الكشاية  ىػ(ٕٙٙ، كمع قجكـ البالغي الفمدفي الدكاكي )ت (ٕٖ)تخجيح الكشاية عمى الترخيح"

"تخؾ  :الصابع االصصالحي العمسي. كقدست عشجه الكشاية إلى أقداـ كأغخاض، فالكشاية ىي
كشاية  الترخيح بحكخ الذيء إلى ذكخ ما يمدمو ليشتقل مغ السحكػر إلى الستخكؾ، كسسي ىحا الشػع

لسا فيو مغ إخفاء كجو الترخيح كداللة )كشي( عمى ذلظ؛ ألّف كيفسا تخكت دارت مع تأدية معشى 
كالكشاية عشجه تتفاكت إلى )تعخيس، كتمػيح، كرمد، كإيساء، كإشارة(. كمبشى الكشاية تقـػ .(ٖٖ)الخفاء"

 . (ٖٗ)عمى االنتقاؿ مغ الالـز إلى السمدكـ
الجخجاني كالدكاكي، فمع نَخ  عشجاية الكش لسرصمحالعمسي كالتقديع  تعخيف البالغيكمع ال

فحّج الكشاية عشجه ىػ: " بػصف الجامع بيغ الحكيقة  ىػ(ٖٚٙأثخ ذلظ مع ابغ األثيخ الجدرؼ )ت 
كالسجاز كدليل ذلظ أّف الكشاية في أصل الػضع أف تتكمع بذيء كتخيج غيخه، يقاؿ: كشيت بكحا عغ 

كعمى ما أردتو في غيخه، كعمى ىحا فال تخمػ إما أف تكػف في  ،فيي تجؿ عمى ما تكمست بو ،كحا
، (ٖ٘)لفع تجاذبو جانبا حكيقة كمجاز، أك مجاز كمجاز، أك حكيقة كحكيقة، كليذ لشا قدع رابع"

الكشاية: "أف تخيج إثبات معشى فتتخؾ المفع السػضػع لو كتأتي بتاليو  ىػ(ٔ٘ٙكذكخ الدممكاني )ت 
، كذكخىا ابغ أبي (ٖٙ)كتجعمو شاىجًا كدلياًل عميو، كالكشاية أبمغ مغ الترخيح"كجػدًا لتػميء بو كإليو 
، كحاـز القخشاجشي )ت (ٖٛ)ىػ(ٓٙٙ،كعد بغ عبج الدالـ )ت (ٖٚ)ىػ(ٗ٘ٙاإلصبع السرخؼ )ت 

                                           

لبشاف،  -نرخ هللا حاجي مفتي أكغمي. دار صادر، بيخكت تحقيق: د. ،( نياية اإليجاز في دراية اإلعجازٕٖ)
 .ٓٙٔ :ـٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ، ٔط

، ٕلبشاف، ط -ضبصو ككتب ىػامذو كعمق عميو: نعيع زرزكر، دار الكتب العمسية، بيخكت  ،( مفتاح العمـػٖٖ)
 .ٖٛٙ :ـ ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ

 .ٖٛٙ :السرجر نفدو :( يشطخٖٗ)
 ،تحقيق: د. أحسج الُحػفي، ك د. بجكؼ شبانة، دار نيزة مرخ ،( السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخٖ٘)

  .ٕ٘/ٖ :لقاىخةا
تحقيق: د. أحسج مصمػب، د. خجيجة الحجيثي، مصبعة  ،( التبياف في عمع البياف السصمع عمى إعجاز القخآفٖٙ)

 .ٖٚ :ـ ٜٜٗٔ -ىػ  ٖٖٛٔ، ٔالعخاؽ، ط-العاني، بغجاد 
 :شخد. حشفي دمحم شخؼ، الشا :تحقيق ،( يشطخ: تحخيخ التعبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف إعجاز القخآفٖٚ)

 .ٖٗٔـ: ٖٜٙٔ -ىػ ٖٖٛٔلجشة إحياء التخاث اإلسالمي، الجسيػرية العخبية الستحجة، 
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، كالدجمساسي )ت (ٓٗ)في مفيػمو كتقديسو ما قالو الدكاكي ىػ(ٙٛٙبغ مالظ )ت ا، ك (ٜٖ)ىػ(ٗٛٙ
أف الكشاية كالتعخيس كالتمػيح كاحج كىي مغ "اقتزاب الجاللة عمى ذات السعشى بسا لو  جيع ىػ(ٗٓٚ

كالتعخيس، كالتمػيح، كتأتي كميا مغ االقتزاب كىػ  ،كمشيا التتبيع كالكشاية ،(ٔٗ)إليو ندبة كأكثخ"
شاية أف الك ىػ(ٕٔٚكيخػ ابغ البشاء السخاكذي )ت  ،(ٕٗ)مغ أنػاع اإلشارة التي تحسل جشذ التخييل

. مغ خالؿ ىحا الػصف نخػ أّف الكشاية مّخت بسخاحل (ٖٗ)تقع تحت مدسى تبجيل الذيء بالذيء
، كسا كصفيا األكائل، كحتى الستأخخيغ عشيع بجءًا بسخحمة السعشى المغػؼ ،مغ التصػر في السفيػـ

 ثع أمثاؿ ابغ سشاف الخفاجي، كأسامة بغ مشقح كيخكف في اإلرداؼ ىػ لكل مجح أك كصف حدغ،
االصصالحي  كمخحمة السعشى العمسي كالدمخذخؼ، مع عبج القاىخ الجخجاني لمكشاية السعشى البالغي

   أخحىا الستأخخكف مغ بعجه كُشخحت، كاستفاضػا في الحجيث عشيا.مع الدكاكي كالتي 
لع تختمف كثيخًا عغ  هـ(527والكناية عند المتأخرين من بعد شهاب الدين الحمبي )ت

ىػ: "لفع أريج بو الـز  ىػ(ٜٖٚيقػؿ الخصيب القدكيشي )ت  تابعيغ كمػضحيغ ليع،الدابقيغ، بيغ 
معشاه مع جػاز إرادتو معو، فطيخ أّنيا تخالف السجاز مغ جية إرادة السعشى مع إرادة الزمو، كُفخِّؽ 

، كفييا مغ السمدكـ، كُردَّ بأف الالـز ما لع يشتقل مشو، حيشئٍح يك ػف االنتقاؿ بأف االنتقاؿ فييا مغ الـز
"  ىػ(ٙٔٛ، كعمى ىحا السدار مذى شّخاح التمخيز، كأضاؼ الذخيف الجخجاني )ت (ٗٗ)مغ السمدـك

                                                                                                                            

رمدؼ بغ سعج الجيغ دمذكية، مرحح كتب  :تحقيق ،اإلشارة إلى اإليجاز في بعس أنػاع السجاز :( يشطخٖٛ)
 .ٖٙ :ىػ ٖٖٔٔكمصبعة عامخة عثساف حمسي، 

 ،ٖد. دمحم الحبيب ابغ الخػجة، الجار العخبية لمكتب، تػنذ، ط  :تحقيق ،( يشطخ: مشياج البمغاء كسخاج األدباءٜٖ)
 .ٖ٘ٔ :ـ ٕٛٓٓ

تحقيق: د. حدشي عبج الجميل يػسف، مكتبة اآلداب،  ،( يشطخ: السرباح في عمـػ السعاني كالبياف كالبجيعٓٗ)
 .ٙٗٔ ،ـٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔ، ٔالقاىخة،ط

السغخب، ط  -عالؿ الغازؼ، مكتبة السعارؼ، الخباط  :قتقجيع كتحقي ،( السشدع البجيع في تجشيذ أساليب البجيعٔٗ)
 .ٕ٘ٙ :ـ ٜٓٛٔ -ىػ  ٔٓٗٔ ،ٔ

 .ٖٕٙ - ٕٕٙ :السرجر نفدو :( يشطخٕٗ)
رضػاف بشذقخكف،  دار الشذخ السغخبية، الجار البيزاء،  :تحقيق ،الخكض السخيع في صشاعة البجيع :(  يشطخٖٗ)

 .ٖٕٔ :ـ ٜ٘ٛٔ
، ضبصو ىػ(ٜٖٚب القدكيشي، جالؿ الجيغ دمحم بغ عبج الخحسغ )ت الخصي :( التمخيز في عمـػ البالغةٗٗ)

 .ٖٖٚ :ـ ٜٗٓٔعبج الخحسغ البخقػقي، دار الفكخ العخبي،  :كشخحو
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، يقػؿ ابغ األثيخ الحمبي (٘ٗ)أفَّ السخاد مغ الكشاية ىػ معشاىا كمعشى معشاىا )الحكيقي كالسجازؼ(
كجػد السمدكـ عشج : "كحّجىا ذكخ الذيء بػاسصة ذكخ لػازمو، ككجػد الالـز يجؿ عمى ىػ(ٖٚٚ)ت 

عشجه "ىي تخؾ الترخيح بالذيء إلى ما يداكيو في  ىػ(ٖٗٚ، كاإلماـ الصيبي )ت (ٙٗ)التداكؼ"
، ليشتقل مشو إلى السمدكـ ما يصمب مشو نفذ  :.. كىي إما مصمقة أك غيخ مصمقة، فالسصمقة.المدـك

ال يَخ  ىػ(ٛٗٚػخي ). كالتش(ٚٗ)السػصػؼ، كغيخ السصمقة تتشػع إلى رمد ك تمػيح كإيساء كتعخيس"
إال بكػنيا "كضع لفع يخاد مشو معشى يعخؼ مغ لفع آخخ ىػ أحق بو لكػنو يعجؿ عشو لكيسة في 

"اإلرداؼ ىػ الكشاية عشج ىػ( أّف: ٓ٘ٚكقاؿ صفي الجيغ الحمي )ت  ،(ٛٗ)العادة أك لعطسة أك لدتخ"
ىػ "أّف  اإلرداؼ  :يساعشجه بيشكالفخؽ ، (ٜٗ)أىل البياف، كإّنسا عمساء البجيع أفخدكا اإلرداؼ عشيا"

، كالكشاية ىػ االنتقاؿ مغ السحكػر إلى (ٓ٘)"تبجيل كمسة بخدفيا مغ غيخ انتقاؿ مغ الـز إلى ممدكـ
 ،فسا نججه عشج الستأخخيغ ىػ تفديخ كتػضيح لمدابقيغ ففييا السعشى المغػؼ كاألدبي ،(ٔ٘)الستخكؾ

  .كالسعشى االصصالحي
بأفَّ الكشاية قج مخت  الػصفية التأريخية لسفيػـ الكشاية،كبيحا نرل مغ خالؿ القخاءة 

مغ التصػر كالشزج، كبعجىا تػقف ىحا السفيػـ عشج مخحمة زمشية معيشة، كندتصيع أف  سخاحل عجةب
مغ مخحمة السفيػـ المغػؼ ثع السفيػـ البالغي، فسخحمة التأليف الستخرز  نمخز تمظ السخاحل:

رػر الثعالبي، ثع مخحمة الشزج كالتصبيق مع البالغي الستسكغ عبج في الكشاية الستسثمة بػ أبي مش

                                           

، يػكدل ىػ(ٙٔٛالسرباح في شخح السفتاح: الديج الذخيف الجخجاني، عمي بغ دمحم بغ عمي )ت  :( يشطخ٘ٗ)
دكتػراة، جامعة مخمخة، كمية اإللييات، قدع المغة العخبية، رسالف، أشخكحة أأ.د. أحسج شػراف  :جميظ، إشخاؼ

ٕٜٓٓ: ٙٛٙ. 
مشذأة  :د. دمحم زغمػؿ سالـ، الشاشخ :تحقيق ،( جػىخ الكشد تمخيز كشد البخاعة في أدكات ذكؼ البخاعةٙٗ)

 .ٓٓٔ:االسكشجرية -السعارؼ 
د. كامل إماـ الخػلي، أشخكحة  أ. :عبج الدتار حديغ مبخكؾ زمػط، إشخاؼ :إعجاد ،( التبياف في البيافٚٗ)

 ـ ٜٚٚٔ -ىػ  ٜٖٚٔدكتػراه، جامعة األزىخ، كمية المغة العخبية، 
 ،ٔمرخ، ط -مصبعة الدعادة  ،مكتبة دمحم أميغ الخانسي الكتبي كشخكاه ،( األقرى القخيب في عمع البيافٛٗ)

 .ٕٚ:ىػ ٕٖٚٔ
 -د. نديب نذاكؼ، دار صادر بيخكت  :قيقتح ،( شخح الكافية البجيعية في عمـػ البالغة كمحاسغ البجيعٜٗ)

 .ٕٔٓ :ـ ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔ، ٕلبشاف، ط
 .ٕٓٓ :(  السرجر نفدوٓ٘)
 . ٕٔٓ( يشطخ: السرجر نفدو: ٔ٘)
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القاىخ الجخجاني كالدمخذخؼ، تمييا التقعيج كالتمخيز مع الدكاكي كالخازؼ؛ كآخخىا مخحمة التقميج 
 .(ٕ٘)كالذخح مع القدكيشي كابغ األثيخ الحمبي

لو بػقػلو القػؿ في لع يختمف كثيخًا عغ الدابقيغ  هـ(527وعند شهاب الدين الحمبي )ت  
الكشاية ىي: "المفطة إذا ُأشمقت ككاف الغخض األصمي غيخ معشاىا، فال يخمػ أف يكػف مقرػدًا 

ىػ الكشاية، كيقاؿ لو  :أيزًا ليكػف دااًل عمى ذلظ الغخض األصمي، كإما أف ال يكػف كحلظ، فاألكؿ
 . (ٖ٘)اإلرداؼ، كالثاني: السجاز"

 ،السقرػد غيخ معشاه األصمي، فتكػف إما مجاز، أك كشايةفالمفع إذا أشمق ككاف السعشى  
، كىػ زفارؽ السجا كشاية كبحلظ يشاففإف قرج السعشى األكؿ لمفع ليكػف دااًل عمى السعشى الثاني، 

 .كىحا تػصيف كتػضيح لسعشى الكشاية بذكل عاـ.  ىػ(ٙٓٙقج نقل مفيػـ الخازؼ)ت بيحا
اإلرداؼ في تعخيف أىل البياف البياف، بقػلو: "ك  في حيغ أردفو بتعخيف الكشاية عشج أىل 

أف يخيج الستكمع إثبات معشى مغ السعاني فال يحكخه بالمفع السػضػع لو في المغة كلكغ يجيء  ىػ:
 (ٗ٘)"إلى معشى ىػ تاليو كردفو في الػجػد فيػمئ بو إليو كيجعمو دلياًل عميو

( )فصػؿ القامة، ككثخة الخماد ،الخماد()ىػ شػيل الشجاد، كثيخ "قػليع: ب كاستذيج عمى ذلظ
 ،القامة إذا شالت شاؿ معو الشجاد ليذ المفع الخاص بو، بل مخاده الثاني كىػ )شػؿ القامة(؛ ألفّ 

قػلو تعالى:  ، كزاد عمى ذلظ دليل آخخ مغ(٘٘)"كثخة معو الخمادككثخة الِقخػ 
، 

متشاع ذكخ الكشاية ال :ىػ(ٖٛ٘كقاؿ الدمخذخؼ)ت ،(ٙ٘)""فكشى قبػؿ التػبة عغ السػت ألّنو يخدفو
 . (ٚ٘)أكلئظ الكفارلمتغميع عمييع، كبحاليع، كبياف شأف  تػبتيعقبػؿ 

                                           

 :ـٕٜٜٔد. محسػد شاكخ القصاف، مصابع األىخاـ التجارية مرخ،  :الكشاية مفيػميا كقيستيا البالغية :( يشطخٕ٘)
ٔٛ. 

، تحقيق: أكـخ عثساف يػسف، ىػ(ٕ٘ٚشياب الجيغ محسػد الحمبي )ت  :خسل( حدغ التػسل إلى صشاعة التٖ٘)
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ :ـٜٓٛٔالعخاؽ،  -دار الخشيج لمشذخ، بغجاد 

 .ٔٗٔ :( السرجر نفدوٗ٘)
 . ٔٗٔالسرجر نفدو:  (٘٘)
 .ٔٗٔ :السرجر نفدو (ٙ٘)
 .ٓٛ٘/ٔالكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل كعيػف األقاكيل:  :( يشطخٚ٘)
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 : (ٛ٘)ىػ(ٖٜكمثمو قػؿ الذاعخ عسخك بغ أبي ربيعة)ت
ْر ِ  ـــــلِ ،َبِعيـــــدْة َمْهـــــَه  الق  ـــــا لَنهَف  إمَّ

 

ـــَد َشـــْمم َوَهاِشـــم  َأبههـــا،   ـــا َعْب  وإّم
 

. يقػؿ الحمبي: أّف الكشاية (ٜ٘)"أراد أف يحكخ شػؿ جيجىا فأتى بتابعو كىػ بعج ميػػ القخط"
تكػف في )السثبت، كاإلثبات( فالسثبت ىػ كسا مّثل لو، كفي اإلثبات يعشي:"إذا ما حاكلػا إثبات 

مغ ذلظ قػؿ  ،(ٓٙ)ثبتػنو لسا لو بو تعمق"معشى مغ السعاني لذيء فيتخكػف الترخيح بإثباتو لو، كي
  :(ٔٙ)ىػ(ٓٓٔزياد األعجع)ت

ـــــد  ـــــروءة والنَّ ـــــماحَة والم   إنَّ الدَّ
 

ْْ عمـى ابـن الَحْذـَرجِ   ـِرَب  في ق بٍَّة ض 
 

"أفَّ مكاف القيج ىشا ىػ مكاف  ىػ(:ٔٚٗالجخجاني)تعبج القاىخ  يقػؿ الحمبي فيسا نقمو عغ
ك غيخىا ىي في يخػ في إثبات الرفة "أف إثبات ىحه الرفات أ ي. فعبج القاىخ الجخجان(ٕٙ)الكبة"

الكبة السزخكبة عميو  عجّ ف ،كالتمػيح ،الكشايةعجؿ بيا إلى ي حيغك  ،ى ذلظ السسجكحجعميا مقرػرًة عم
عبارة عغ كػنيا فيو، فتخػ فييا مغ الجدالة كالفخامة كلػ أنَّيا أسقصت ىحه الػاسصة لسا كاف إال 

 .(ٖٙ)كالمًا غفاًل"
ما فال غ الترخيح كيخجع ذلظ، أّنظ إذا أردت أثباَت صفة مكيخػ الحمبي أف الكشاية ميدة 

  .(ٗٙ)؛ألنَّيا " كالجعػة التي معيا شاىج كدليل كذلظ أبمغ مغ إثباتيا بشفديا" رخح بيات
ل رما كضع مع إيخاد معشاه األصل لياستعساؿ المفع في غيخ  ي:فالكشاية عشج الحمبي ى 

 ؛ لحامع السعشى الثاني لو السعشى األصمي خؽ عغ السجاز إليخادالسقرػد، كبيحا تفتلغخض إلى ا
كتفشّشًا؛  "أف ليحا الزخب أتداعاً  :في المفع يصمق كالسخاد بو غيخ ضاىخه الجخجانييقػؿ عبج القاىخ 

الحمبي . كبيحا أراد (٘ٙ)إال أّنو عمى اتداعو يجكر في األمخ األعع عمى شيئيغ: الكشاية كالسجاز"

                                           

د. فايد دمحم، دار الكتاب العخبي، بيخكت  :قجـ لو ككضع ىػامذو كفيارسو ،ديػاف عسخ بغ أبي ربيعة :( يشطخٛ٘)
 .ٖٖٙ :ـ ٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔ، ٕلبشاف، ط -

 .ٔٗٔ :( حدغ التػسلٜ٘)
 .ٕٗٔ :( السرجر نفدوٓٙ)
 :، تحقيقىػ(ٖٙ٘ألبي الفخج األصفياني، عمي بغ الحديغ بغ دمحم بغ أحسج السخكاني، )ت  :األغاني :( يشطخٔٙ)

 .ٕٗ/ٕٔ :ـ ٕٛٓٓ -ىػ  ٜٕٗٔ ،ٖلبشاف، ط  -إحداف عباس كآخخكف، دار صادر، بيخكت  د.
 .ٕٗٔ :( حدغ التػسلٕٙ)
 .ٖ٘ٓ :( دالئل اإلعجازٖٙ)
 .ٙٗٔ( حدغ التػسل ٗٙ)
 .ٓٔٔ :( دالئل اإلعجاز٘ٙ)
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، فيي قج بجأت بسعشاىا المغػؼ كاستسخ األكائل عمى السعشى المغػؼ كاألدبي الحؼ تػلجت مشو الكشاية
ذلظ حتى أتى عبج القاىخ الجخجاني كعخفيا بسعشاىا األدبي؛ كإف سبقو إلى ذلظ قجامة بغ جعفخ، 

لمغػؼ، كىػ الدتخ كابغ سشاف الخفاجي؛ إاّل أنيسا ابكيا عمى معشى الكشاية محرػر في معشاىا ا
؛ فالسعشى االصصالحي لمكشاية كالخفاء عغ كل معشى مدتفحر، كاإلرداؼ لكل مجح كلفع حدغ

أضاع مقرج الكشاية؛ فجاللتيا المغػية خيخ مغ داللتيا االصصالحية؛ ألّنيا أكثخ استيعابًا ألنػاعيا، 
كركنقيا األدبي كالتي ىي كأشج كضػحًا ليا، فحكخ السمدكـ كإرادة الزمو أضاع جسالية الكشاية، 

 .        (ٙٙ)أساس كجػدىا
 :كبيحا نخخج إلى أىع ثالثة مفاليع جاءت مشيا الكشاية

السفيػـ المغػؼ يقرج الدتخ كالخفاء، كاعتسجه المغػيػف كالبالغيػف األكائل، كىع بيحا  :األكؿ
عغ لفع إلى آخخ داؿ العجكؿ  (لغة)"ىي  :محقػف بسا يخكف كسا يخاىا د. دمحم فياض ألّف الكشاية

.. كإّنسا أشبو ما يكػف بالسكدػ بثػب .عميو، كىحا العجكؿ عشو ال يعشي ستخه كإخفاءه أك إضياره
رقيق شفاؼ فال ىػ عاٍر، كال ىػ مدتػر ستخ السػرػ عشو، فجاللتيا المغػية أبمغ مغ داللتيا 

حبة لسا عخؼ بتحخيع االصصالحية، كىع قج أصابػا كبج الحكيقة في ذلظ؛ ألنيا الرػرة السي
ره السعشى، فيػ (ٚٙ)السفخدات" ، كقرج ىشا العجكؿ؛ ليذ ليشقمب التعبيخ إلى األسمػب السباشخ يقخِّ

ره؛ بل ُيمّسح إليو ،يػحي بالسعشى، كال يباشخ بو   .    (ٛٙ)كال يقخِّ
كالسفيػـ الثاني: قرج بو إثبات معشى مغ السعاني، فيؤتػف بسا ىػ رديف لو في الػجػد 

يتيع في ذلظ: "إلى إثبات ما تثبتو لمذيء بأمػر خارجية عشو، تختبيا تختيبًا مخرػصًا ليتػصل كغا
.. يخيجكف بيحا تحقيق التعخيف كاإلثبات عمى نيج األقاكيل العمسية كحقائقيا .إلى إثبات السصمػب

 . (ٜٙ)الثابتة"

                                           

د. دمحم جابخ فياض، دار السشارة لمتػزيع،  :الكشاية كألحق بيا بحث نطع الشثخ كاثخ الحجيث الشبػؼ فيو :( يشطخٙٙ)
 .ٜٚ-ٛٚ :ـ ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٓٗٔ، ٔالدعػدية، ط:  -ججة 

 .ٛٚ :( الكشايةٚٙ)
د. مشاىل فخخ الجيغ  :دكتػراه، إشخاؼ أشخكحة ،أحسج فتحي رمزاف :( يشطخ: الكشاية في القخآف الكخيع، إعجادٛٙ)

 . ٓٔـ:ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔالسػصل، كمية اآلداب،  جامعةفميح، 
جامعة  أ.د. لصفي عبج البجيع، :إشخاؼ نائمة قاسع، رسالة ماجدتيخ، :إعجاد :( الكشاية في ضػء التفكيخ الخمدؼ ٜٙ)

 .ٓٙ :ـ ٜٗٛٔ -ىػ  ٗٓٗٔأـ القخػ، كمية المغة العخبية، 
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ج لػازمو لدبب: ىػ تخؾ الترخيح بالذيء كيأتػف بسا ىػ ممدكمو أك أح :كالسفيػـ الثالث
كذلظ "بدبب آلية ؛ (ٓٚ)"ىػ كػف السعشى ال يفيع مغ المفع فمـد فييا االنتقاؿ مغ الالـز إلى السمدكـ"

كمشصكية كداللة األلفاظ عشج البالغييغ إذ السعاني لجييع ال أىسية ليا إال بقجر ما تػصل إلى 
اإلفياـ كاإلخبار كسا يقتزيو عمع السجيػؿ، كىحه الشفعية في المغة جاءت الستخجاـ األلفاظ بغخض 

 . (ٔٚ)البياف"
ىػ كجػد نػعيغ مغ الكشايات "كشايات أدبية، ككشايات بالغية، مع  مفيػـ الكشايةكخالصة 

 .(ٕٚ)"ع كاحجأّنيسا مغ نػ 
فيي تحجث لجػ الستمقي صػرة  :ا تحسمو الكشاية مغ صػرة فشيةكما يججر ذكخه ىػ م

مغ االنتباه  تفخض عميو نػعاً  كاالستعارة،  التذبيو كالتسثيل،ك فيي ،، ك تدتجعي حزػرًا  مشوذىشية
كتشحخؼ بو إلى إشارات فخعية غيخ مباشخة،  ،الحكيقي ّنيا تبصئ إيقاع التقائو بالسعشىأل ؛ كاليقطة

فيي تعخضو بػاسصة سمدمة مغ اإلشارات تذيخ إلى عشاصخ  ؛ال يسكغ الػصػؿ إلى السعشى دكنيا
كمغ السزسػف الحدي  ،قي مغ ضاىخ السجاز إلى حكيقتوحا يشتقل الستمأخخػ متسيدة عشو، كىك

 (ٖٚ)السباشخ لمكشاية إلى معشاه األصمي السجخد
 :المحهر الثاني

  :الكناية بين الحقيقة والمجاز
ىػ( أف سبب انقداـ المفع إلى )حكيقة كمجاز(، يعػد ٕٔٚ)ت يخػ ابغ البشاء السخاكذي  

عمى حاليغ، األكؿ: يتعمق بالمفع مغ جية داللتو عمى السعشى. إلى الخصاب األدبي فيػ يقدع 
. فسا يقع تحت لػاء مػاجيتو نحػ (ٗٚ)كالثاني يتعمق مغ جية مػاجيتو نحػ الغخض السقرػد

الغخض السقرػد، عشجىا سيقع السجاز بدبب السػقف األدبي كىشا يكػف السجاز قدسيغ )خرػص 
ألصمي، فشدي السعشى األصمي لو ثع صار المفع كعسػـ( فالخرػص: ىػ ما ُنِقل عغ مػضعو ا

                                           

 .ٖٛ :( السرجر نفدوٓٚ)
مرخ،  -مرصفى الراكؼ الجػيشي، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية د.  :( البالغة العخبية تأصيل كتججيجٔٚ)

 .ٛٙٔ :ـ ٜ٘ٛٔ
 .ٜٚ :( الكشايةٕٚ)
، ٕٖٔ :ٖٜٜٔ ،ٜمرخ، ط -زكي نجيب محسػد، دار الذخكؽ، القاىخة  :( يشطخ:  تججيج الفكخ العخبيٖٚ)

 . لصفي عبج البجيع،أ.د :نائمة قاسع، رسالة ماجدتيخ، إشخاؼ :الكشاية في ضػء التفكيخ الخمدؼ: إعجاد :كيشطخ
 .٘ٓٔ - ٗٓٔ :ـ ٜٗٛٔ -ىػ  ٗٓٗٔجامعة أـ القخػ، كمية المغة العخبية، 

 .ٕٛ :الخكض السخيع :( يشطخٗٚ)
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ثع أصبح يصمق عمى الشقصة في  ،يجؿ عمى معشى آخخ ككأنَّو معشاه الحكيقي كاسع الخاؿ أخػ األـ
 .(٘ٚ)الػجو. كالعسػـ: ىػ ما ُنِقل عغ مػضعو األكؿ، فيكػف مشو االستعارة كالكشاية... 

في كػنيا ىل ىي حكيقة أـ مجاز؟  فالقارغ في فّغ الكشاية يجج كجػد إشكالية بالغية
كالسيسا أف السجاز ىػ مغ باب االتداع الحؼ اعتسجتو العخب في التشػيع في استعساؿ ألفاضيا، 
ككحلظ الكشاية ليا نريب مغ االتداع، فالبالغيػف اختمفػا في ذلظ، كعميو سشػرد أىع اآلراء التي 

 تحجثت عغ خزع تمظ السذكمة.
"أعمع أف الكشاية ليدت مغ السجاز ألنظ تعتبخ في  :ىػ(ٕ٘ٚ)ت يقػؿ شياب الجيغ الحمبي 

ألفاظ الكشاية معانييا األصمية، كتفيج بسعانييا معشى ثانيًا ىػ السقرػد فالكشاية ذكخ الخديف كإرادة 
 . فالكشاية ُمخادىا معشاىا الثاني كىػ السقرػد في أصمو، مع جػاز إرادة األكؿ.(ٙٚ)السخدكؼ"

)فالف كثيخ الخماد( دلياًل عمى كػنو  :ازية الكشاية كعّمتو؛ "إذا قمتفسجلػلو في عجـ مج
جػادًا، كاسُتعسمت معانييا األصمية، كلكغ غخضظ في إفادة كػنو كثيخ الخماد، معشى ثانيًا يمـد 

فسا نقمت المفطة إليو عغ  األكؿ، كىػ الجػاد، أؼ أنَّظ تفيج بسعشى المفع معشاُه معتبخًا فيو،
  .(ٚٚ)يكػف مجازًا"مػضػعيا فال 

ىػ( يخػ أّنيا ليدت ٙٓٙكقج انقدع البالغيػف أيزًا في ذلظ، فعشج فخخ الجيغ الخازؼ)ت
يجج  ىػ(ٓٙٙ، ككحلظ الذيخ عد الجيغ بغ عبج الدالـ )ت (ٛٚ)كعّج ذلظ حكيقة مغ حقائقيا مجازًا،

 . (ٜٚ)ضع لو"الكشاية ليدت مجازًا؛ "ألّنو لع يخخج المفع عغ أف يكػف مدتعساًل فيسا لع يػ 
يججاف  ىػ(ٜٗٚكابغ حسدة العمػؼ )ت  ىػ(ٔ٘ٙكىشاؾ مغ يخاىا مجازًا، كىػ الدممكاني )ت 

 . (ٓٛ))الكشاية، االستعارة، كالتسثيل( :أف مجار السجاز ثالثة أقداـ
قج فخقا بيغ الكشاية كالسجاز مغ  ىػ(ٖٚٚكالخصيب القدكيشي )ت  ىػ(ٕٙٙكالدكاكي )ت 

خالؿ مفيػـ الكشاية؛ كحجة ذلظ في كػف نقل المفع عغ مػضػعو؛ بل يكػف مغ كجييغ، "األكؿ: 
أف الكشاية ال تشافي إرادة الحكيقة، كالسجاز ممدكـ قخيشة معانجة إلرادة الحكيقة، فسمدكـ الذيء معانج 

                                           

 .ٖٙٔ   :السرجر نفدو :( يشطخ٘ٚ)
 .ٖٗٔ :( حدغ التػسلٙٚ)
 .ٖٗٔ :السرجر نفدو( ٚٚ)
 .ٕٙٔ :( نياية اإليجاز في دراية اإلعجازٛٚ)
 .ٖٙ :( اإلشارة إلى اإليجازٜٚ)
 .ٜٚٔ/ٔ :، كيشطخ: الصخاز الستزسغ ألسخار البالغةٖٚ :التبياف في عمع البياف :( يشطخٓٛ)
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. كالسجاز مغ السمدكـ إلى لحلظ الذيء، كمبشى الكشاية عمى االنتقاؿ مغ ال الـز إلى السمدـك
"  .(ٕٛ)كمشيع مغ يخػ أف الخصيب القدكيشي جعل الكشاية كاسصة بيشيسا،(ٔٛ)الالـز

في إرادة السعشى الحكيقي في الكشاية "كػنو في  ىػ(ٙٔٛكقج عمق الذخيف الجخجاني )ت 
ّف المفع استعسل في السكشى محل االستعساؿ، فإذا لع يجد ذلظ، يدسى مجازًا متفخعًا عغ الكشاية؛ أل

 . (ٖٛ)عشو كثيخًا حتى قصع الشطخ فيو حيشئٍح تستشع إرادتو فيو، فرار مجازًا لػجػد القخيشة السانعة"
، فقج كجج أف المفطة في الكشاية ىػ(ٕٚٙكىحا األمخ لع يخَف عمى ابغ األثيخ الجدرؼ )ت 
تتجاذبيا شخفا الحكيقة كالسجاز، فجاز  يسكغ جعميا عمى الحكيقة كالسجاز؛ "ألف المفطة في الكشاية

 :(( الشداءَأْك اَلَمْدُتُع الشَِّداءَ حسميا عمى الػجييغ، كيف ذلظ؟ أال تجج ذلظ في تفديخ قػلو تعالى: ))
.. .فسغ ذىب إلى حكيقة المسذ كىػ مرافحة الجدج بالجدج فأكجب الػضػء عمى الخجل ٖٗ

مجاز فيو، كىػ الكشاية؛ فمحلظ كل لفطة تخد في كذىب آخخكف إلى جعل المسذ كىػ الجساع كذلظ 
 ىػ(ٖٖٚكىػ رأؼ يخػ مثمو تقي الجيغ الدبكي )ت  .(ٗٛ)الكشاية تتجاذبيا شخفا الحكيقة كالسجاز"

.فحلظ (٘ٛ)كإف أريج ممدكمو كاف مجازًا" "فإف استعسمت فيسا كصف لو كيخاد فييا الزمو فيي حكيقة،
(مخده إلى القخيشة الرارفة إلى السعشى  . فسجازية الكشاية أـ (ٙٛ)السخاد سػاء )الالـز أك السمدـك

فعمّمػىا  يتبيغ ذلظ مغ خالؿ أراء بعس الباحثيغ السحجثيغ الحيغ أدركػا تمظ السذكمة، حكيقتيا،
 بمسحات بالغية نقجية، كل مغ كجية نطخه:

غ ذىب يقػؿ د. دمحم فياض: " أف الخالؼ ىػ في حكيقة التعبيخ الكشائي أك مجازيتو، فسَ 
... إذا كانت الكشاية تحسل معشى السعشى .في احتساليا لمحكيقة كالسجاز، خيخ مسا ذىب إليو غيخىع

فإف لفطيا محتسل لمسعشى، كمعشى السعشى في الػقت ذاتو، فسغ كقف عمى السعشى فيػ في إشار 
 .(ٚٛ)"الحكيقة كمحيصيا، كمغ انتيى إلى معشى السعشى فقج تجاكز الحكيقة كالتعبيخ السباشخ

                                           

 .ٔٚٔ :فشػف بالغية :، كيشطخٚ٘ٔ :( مفتاح العمـػٔٛ)
 .ٖٜٔ :الكشاية مفيػميا كقيستيا البالغية :( يشطخٕٛ)
جامعة  ،رسالفأأ.د. أحسج شػراف  :إشخاؼ إعجاد يػكدل جميظ، رسالة دكتػراه، ،( السرباح في شخح السفتاحٖٛ)

 .ٛٛٙ :ـ ٜٕٓٓمخمخة، معيج العمـػ االجتساعية، كمية اإللييات، قدع المغة العخبية،
 .ٔ٘/ٖ :( السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخٗٛ)
 .ٜٕٓ/ٕ :( عخكس األفخاح٘ٛ)
 .ٕٚٓ/ٕ :( السرجر نفدوٙٛ)
 .ٜٗٔ :الكشاية مفيػميا كقيستيا البالغية :كيشطخ ،ٗٛ :( الكشايةٚٛ)



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

ٙٓٓ 

 

كيجج د. مرصفى الراكؼ الجػيشي في االنتقاؿ الكشائي لمعبارة مغ األكؿ إلى الثاني "ىػ 
ألفَّ الـز السعشى األكؿ لو ممدكـ في السعشى الثاني، ككل ذلظ يجكر في فمظ االنتقاؿ  مجاز مشصقي؛

 .(ٛٛ)مغ الالـز إلى السمدكـ أك العكذ، كىي عسمية يحسميا فّغ السجاز"
ّف البالغييغ العخب يعتقجكف في )جباف الكمب، ككثيخ الخماد( كغيخىا صفات ذلظ مجاره "أ

. كىػ استجالؿ لع يأِت عبثًا، فكػف العقل العخبي كما يتسيد بو مغ إدراؾ ككعي لسا  تؤدؼ إلى الكـخ
لإلدراؾ يداككف بيغ الػجػد الفشي كالػجػد الػاقعي. فالرػرة  -العقل -حػلو، فقج اتخح ىحه الػسيمة 

ػاقعية تحتاج إلى سمدمة مغ االنتقاالت العقمية فيي مغ شاىج إلى مذيػد، أك مغ دليل إلى ال
.. كىكحا، فيػ بحاجة إلى عبارة لفطية تفزيو إلى عبارة تمـد عشيا؛ ألّف مغ شبيعة العقل .مجلػؿ

كت . كىػ ما جعل الدكاكي يقػؿ أف ىحا التفا(ٜٛ)العخبي رّد كل سمدمة مغ السعمػالت إلى عمتيا"
 في االنتقاؿ مغ الـز إلى ممدـك أك العكذ يؤدؼ إلى أنػاع الكشاية كإلى االختالؼ في مجازيتيا.

"أعمع أنظ  :إلى لسحة بالغية ذكخىا في السجاز كاتداعو ىػ(ٔٚٗكقج أشار الُجخجاني )ت  
حلظ في إذا ذكخت الكمسة كأنت ال تخيج معشاىا، كلكغ تخيج معشى ما ىػ رِدؼ لو أك شبيو، فتجػزت ب

ذات الكمسة كفي المفع نفدو، كإذ قج عخفت ذلظ، فأعمع أف في الكالـ مجازًا عمى غيخ ىحا 
. كمغ الججيخ بالحكخ أف الجخجاني لع يتحجث عغ مجازية الكشاية أك مغ عجميا، رّبسا (ٜٓ)الدبيل"

ايات كمغ ىشا أضاؼ د. فزل عباس إف بعس الكش .لعمسو بػ اتداع باب الكشاية كالسجاز كتذعبو
ال يسكغ أف تحسل عمى السعشى الحكيقي لمفع، كمع ىحا ال يسكغ أف نجخميا ضسغ السجاز. "فعشجما 
تعبخ عغ كـخ الذخز كغيخه بػ )السجج بيغ ثػبيو( كشاية عغ عده كسؤدده، فأنت خبيخ بأف ىحا 

. (ٜٔ)ثػبيغ"التعبيخ ال يجػز أف تحسمو عمى الحكيقة ألف السجج ليذ شيئًا محدػسًا حتى يمقى بيغ ال
 فسجاز الكشاية، أك حكيقتيا ال يتعمق في المفع الكشائي؛ بل يتعمق في التعبيخ الكشائي كسياقاتو،
، ىشا تكسغ الحكيقة كالسجاز كال يسكغ أف نقػؿ حكيقة الكشاية أك  كاالنتقاؿ مغ الالـز إلى السمدـك

                                           

 .ٛٙٔ :( البالغة العخبية تأصيل كتججيجٛٛ)
نائمة قاسع، رسالة  :الكشاية في ضػء التفكيخ الخمدؼ، إعجاد :كيشطخ ،ٕٖٔتججيج الفكخ العخبي:  :( يشطخٜٛ)

 - ٗٓٔ:ـ ٜٗٛٔ -ىػ  ٗٓٗٔجامعة أـ القخػ، كمية المغة العخبية،  أ.د. لصفي عبج البجيع، :ماجدتيخ، إشخاؼ
ٔٓ٘. 

 .ٓٔٔ :( دالئل اإلعجازٜٓ)
ىػ  ٕٛٗٔ، ٔٔ :األردف، ط -دار الفخقاف لمشذخ كالتػزيع، إربج  ،( البالغة فشػنيا كأفشانيا )عمع البياف كالبجيع(ٜٔ)

 .ٜ٘ٔ - ٜٗٔ :الكشاية مفيػميا كقيستيا البالغية :، كيشطخٕٛٗ -ٕٚٗ :ـٕٚٓٓ -
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معشاه يحتاج إلى حكيقة معشاه غيخ ضاىخ كسياقو كاستعسالو في مجاز الكشاية فسعشى المفع الكشائي 
       .ليجؿ عمى الغخض السقرػد مغ األسمػب الكشائي

 :الخاتمة
البالغية الستسثمة في كقػعيا بيغ  كإشكاليتياكبعج ىحه االستقخاء الػصفي لسفيػـ الكشاية 

 الحكيقة كالسجاز، كصمشا إلى: 
 كبالغي(.  ،)أدبي ،غيّف لمكشاية مفيػمإ -
، أؼ حالو كحاؿ التذبيو كاالستعارة عخبىػ أسمػب بالغي قجيع عخفو ال لشعمع أف فغ الكشاية -

عخؼ كأسمػب قبل أف يطيخ كسرصمح بالغي، كاستسج معشاه المغػؼ مغ داللة أسمػبو 
 األدبي الحؼ استعسمتو العخب في فشػف الكالـ كالخصاب.

 قاد كسرصمحكأسمػب؛ كعخفو البالغيػف كالش تحجث عشو الجسيع مغ األصػلييغ كالسفدخيغ -
لسا يحسل مغ صػر فشية كجسالية، فتارة تعشي  عشج البعس ىػ الدتخ كالخفاء، كالتعبيخ عغ 
كل معشى فاحر بمفع حدغ كىػ السعشى األدبي. كعشج البعس اآلخخ ىػ االنتقاؿ مغ معشى 
أكلي عبخ سمدمة مغ اإلجخاءات كالترػرات الحىشية لتدتقخ عشج الستمقي برػرتو السجخدة 

  .ػبة كىحه االنتقاالت أدت إلى السعشى البالغي االصصالحيالسصم
كالخالؼ حػؿ مجاز الكشاية أـ حكيقة الكشاية، فسشيع مغ خمز إلى مجازية كحكيقة الكشاية  -

مغ خالؿ التعبيخ الكشائي الحؼ يخيجه الستكمع فإذا أراد استعساؿ معشى السعشى بقرج الػصػؿ 
ًا عغ الكشاية أك السجاز السشصقي، كال يخمػ األمخ مغ عإلى الغخض السشذػد كاف مجازًا متفخ 

 القرج لطاىخ المفع حتى يرل لسعشى السعشى. 
، ككضح مفيـػ االتداعأراد بسفيػميا األدبي، أؼ معشى  كالكشاية عشج شياب الجيغ الحمبي،- -

ساؿ عمى اعتبار استع -كسا عخفيا البالغيػف  - لمستخشح الكشاية بيغ السعشى األدبي كالبالغي
كال يدتغشى مغ كػنو السقرػد أيزًا ليجؿ إلى السعشى الكشائي،  ،المفع كالسخاد غيخ ضاىخه

 فيحا السعشى األدبي األكؿ كالسعخكؼ في استعساؿ العخب لمكشاية. 
كالثاني ىػ اإلتياف بخديفو في السعشى؛ ألّف الكشاية تكػف في السثبت كاإلثبات )الرفة،  -

عغ مفيػـ الدكاكي لمكشاية؛ ألّف في سمدمة االنتقاؿ يكػف مجازًا، كالكشاية في الشدبة(، كعجؿ 
كىػ يخػ أف ال مجازًا في الكشاية فيػ ال يبحث عشيا ألّنو قرج في مفيػـ الكشاية السفيـػ 

 .كالبالغي األدبي
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 :المرادر والمراجع
 ،ىػ(ٜٕٚدمحم بغ عمي بغ دمحم الجخجاني )ت  :اإلشارات كالتشبييات في عمع البالغة .ٔ

 ـ. ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔمرخ،  -تحقيق: أ.د. عبج القادر حدغ، مكتبة اآلداب، القاىخة 
العد بغ عبج الدالـ، أبي دمحم عد الجيغ  :اإلشارة إلى اإليجاز في بعس أنػاع السجاز .ٕ

تحقيق: رمدؼ سعج الجيغ دمذكية، دار  ىػ(ٓٙٙعبج العديد بغ عبج الدالـ الدمسي )ت 
 .ىػ ٖٖٔٔالبذائخ اإلسالمية، دمذق، 

الديج  :، تحقيقىػ(ٖٓٗأبػ بكخ الباقالني، دمحم بغ الصيب )ت  :إعجاز القخآف لمباقالني .ٖ
 .ـٜٜٚٔ، ٘أحسج صقخ، دار السعارؼ، مرخ، ط 

ألبي الفخج األصفياني، عمي بغ الحديغ بغ دمحم بغ أحسج السخكاني، )ت  :األغاني .ٗ
 ٜٕٗٔ ،ٖلبشاف، ط -د. حديغ عباس كآخخكف، دار صادر، بيخكت  :، تحقيقىػ(ٖٙ٘

 .ـ ٕٛٓٓ -ىػ 
اإلماـ التشػخي، زيغ الجيغ أبي عبج هللا دمحم بغ دمحم بغ  :األقرى القخيب في عمع البياف .٘

 .ىػ ٕٖٚٔ ،ٔمرخ، ط ،، مصبعة الدعادةىػ(ٛٗٚدمحم )ت 
اإليزاح في عمػـ البالغة: الخصيب القدكيشي، جالؿ الجيغ دمحم بغ عبج الخحسغ )ت  .ٙ

 ٔلبشاف، ط -إبخاليع شسذ الجيغ، دار الكتب العمسية، بيخكت  :كضع حػاشيو ىػ(ٜٖٚ
 .ـٖٕٓٓىػ  ٕٗٗٔ

أسامة بغ مشقح، أبػ السطفخ أسامة بغ مخشج بغ عمي بغ مقمج  :البجيع في نقج الذعخ .ٚ
د. أحسج بجكؼ كآخخكف، مكتبة مرصفى البابي الحمبي  :تحقيق ىػ(ٗٛ٘الكشاني )ت 

 د.ت. ،كأكالده، الجسيػرية العخبية الستحجة
ابغ كىب الكاتب، أبي الحديغ إسحاؽ إبخاليع بغ إبخاليع، )ت  :البخىاف في كجػه البياف .ٛ

 ـ.ٜٜٙٔ، تحقيق: د. حفشي دمحم شخؼ، مصبعة الخسالة،ىػ(ٖٖٛ
د. مرصفى الراكؼ الجػيشي، مشذأة السعارؼ،  :البالغة العخبية تأصيل كتججيج .ٜ

 ـ. ٜ٘ٛٔمرخ،  -اإلسكشجرية 
أ.د. فزل حديغ عباس، دار الفخقاف لمشذخ  :نيا )عمع البياف كالبجيع(البالغة فشػنيا كأفشا .ٓٔ

 .ـٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔ، ٔٔاألردف، ط  -كالتػزيع، إربج 
عبج الدالـ  :، تحقيقىػ(ٕ٘٘البياف كالتبييغ: الجاحع، أبػ عثساف عسخك بغ بحخ، )ت  .ٔٔ

 ـ. ٜٜٛٔ -ىػ  ٛٔٗٔ، ٚمرخ، ط  -ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىخة 
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 :، تحقيقىػ(ٕٙٚمذكل القخآف: ابغ قتيبة الجيشػرؼ أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع )ت تأكيل  .ٕٔ
 .لبشاف -إبخاليع شسذ الجيغ، دار الكتب العمسية، بيخكت 

الدممكاني، كساؿ الجيغ عبج الػاحج بغ  :التبياف في عمع البياف السصمع عمى إعجاز القخآف .ٖٔ
د. أحسج مصمػب، د. خجيجة ، تحقيق: ىػ(ٔ٘ٙعبج الكخيع بغ خمف الجمذقي )ت 

 .ـ ٜٜٗٔ -ىػ  ٖٖٛٔ، ٔالعخاؽ، ط -الحجيثي، مصبعة العاني، بغجاد 
، ىػ(ٖٗٚاإلماـ الصيبي، شخؼ الجيغ الحديغ بغ عبج هللا بغ دمحم )ت  :التبياف في البياف .ٗٔ

أ. د. كامل إماـ الخػلي،  :عبج الدتار حديغ مبخكؾ زمػط، إشخاؼ :تحقيق كدراسة
 ـ. ٜٚٚٔ -ىػ  ٜٖٚٔجامعة األزىخ، كمية المغة العخبية، أشخكحة دكتػراه، 

 .ٖٜٜٔ ،ٜ :مرخ، ط -زكي نجيب محسػد، دار الذخكؽ، القاىخة  :تججيج الفكخ العخبي .٘ٔ
ابغ أبي األصبع السرخؼ،  :تحخيخ التعبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف إعجاز القخآف .ٙٔ

د. حشفي دمحم شخؼ، لجشة  :، تحقيقىػ(ٗ٘ٙعبج العطيع بغ عبج الػاحج العجكاني )ت 
 ـ.ٖٜٙٔ -ىػ ٖٖٛٔإحياء التخاث اإلسالمي، الجسيػرية العخبية الستحجة، 

، ٔ،طالقاىخة -برائخأ.د. إبخاليع دمحم عبج هللا الخػلي، دار ال :التعخيس في القخآف الكخيع .ٚٔ
 .ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ

الخصيب القدكيشي، جالؿ الجيغ دمحم بغ عبج الخحسغ )ت  :التمخيز في عمػـ البالغة .ٛٔ
 ـ. ٜٗٓٔعبج الخحسغ البخقػقي، دار الفكخ العخبي،  :، ضبصو كشخحوىػ(ٜٖٚ

ابغ األثيخ الحمبي، نجع الجيغ  :جػىخ الكشد تمخيز كشد البخاعة في أدكات ذكؼ البخاعة .ٜٔ
 -ة السعارؼ د. دمحم زغمػؿ سالـ، مشذأ :، تحقيقىػ(ٖٚٚأحسج بغ إسساعيل )ت 

 .االسكشجرية، د.ت
، ىػ(ٙٔٛالديج الذخيف الجخجاني )ت  :الحاشية عمى السصػؿ شخح تمخيز مفتاح العمػـ .ٕٓ

 -ىػ  ٕٛٗٔ، ٔلبشاف، ط -د. رشيج أعخضي، دار الكتب العمسية، بيخكت  :تحقيق
 .ـٕٚٓٓ

، تحقيق: ىػ(ٕ٘ٚشياب الجيغ محسػد الحمبي )ت  :حدغ التػسل إلى صشاعة التخسل .ٕٔ
 .ـ ٜٓٛٔالعخاؽ،  -ـ عثساف يػسف، دار الخشيج لمشذخ، بغجاد أكخ 

الحاتسي، بغ عمي، دمحم بغ الحدغ بغ السطفخ، )ت  :حمية السحاضخة في صشاعة الذعخ .ٕٕ
 .ـ  ٜٜٚٔد. جعفخ الكتاني، دار الخشيج لمشذخ، الجسيػرية العخاقية،  :، تحقيقىػ(ٖٖٛ
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 ىػ(ٔٚٗعبج القاىخ الجخجاني، أبػ بكخ بغ عبج الخحسغ بغ دمحم )ت  :دالئل اإلعجاز .ٖٕ
ىػ  ٕٛٗٔ ،ٔسػريا، ط -دمذق  ،تحقيق د. دمحم رضػاف الجاية، د. فايد الجاية. دار الفكخ

 .ـ ٕٚٓٓ -
د. فايد دمحم، دار الكتاب  :ديػاف عسخ بغ أبي ربيعة، قجـ لو ككضع ىػامذو كفيارسو .ٕٗ

 ـ. ٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔ ،ٕلبشاف، ط -العخبي، بيخكت 
، رضػاف ىػ(ٕٔٚابغ البشاء السخاكذي العجكؼ )ت  :الخكض السخيع في صشاعة البجيع .ٕ٘

 ـ. ٜ٘ٛٔبشذقخكف، دار الشذخ السغخبية، الجار البيزاء، 
ابغ سشاف الخفاجي، أبػ دمحم عبج هللا بغ دمحم بغ سعيج الحمبي )ت  :سخ الفراحة .ٕٙ

 .ـ ٕٜٛٔ -ىػ  ٕٓٗٔ، ٔشاف، ط لب -، دار الكتب العمسية، بيخكت ىػ(ٙٙٗ
صفي الجيغ الحمي، عبج العديد  :شخح الكافية البجيعية في عمـػ البالغة كمحاسغ البجيع .ٕٚ

 -د. نديب نذاكؼ، دار صادر، بيخكت  :، تحقيقىػ(ٓ٘ٚبغ سخايا بغ عمي الحمي )ت 
 ـ. ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔ ،ٕلبشاف ط

أبػ اليالؿ العدكخؼ، الحدغ بغ عبج هللا بغ سيل بغ سعيج  :الرشاعتيغ الكتابة كالذعخ .ٕٛ
، تحقيق: عمى دمحم البجاكؼ، ودمحم أبػ الفزل إبخاليع، السكتبة ىػ(ٜٖ٘العدكخؼ )ت 

 ىػ. ٜٔٗٔلبشاف،  -العرخية، بيخكت 
ابغ رشيق القيخكاني، أبػ عمي الحدغ بغ رشيق األزدؼ  :العسجة في محاسغ الذعخ كآدابو .ٜٕ

 -ىػ  ٔٓٗٔ، ٘دمحم محي الجيغ عبج الحسيج، دار الجيل، ط  :قيق، تحىػ(ٙ٘ٗ)ت 
 .ـٜٔٛٔ

ىػ( تحقيق: عباس عبج الدتار، دار ٕٕٖعيار الذعخ: ابغ شباشبا العمػؼ، دمحم أحسج )ت .ٖٓ
 .ٕ٘ٓٓ-ىػٕٙٗٔ، ٕلبشاف ط-بيخكت ،الكتب العمسية

، ٔػيت، طد. أحسج مصمػب، دار البحػث العمسية، الك :البجيع( -فشػف بالغية )البياف  .ٖٔ
 ـ. ٜ٘ٚٔ -ىػ  ٜٖ٘ٔ

عارضو بأصػلو  ىػ(ٕ٘ٛالكامل في الشقج كاألدب: ألبي العباس السبخد، دمحم بغ يديج )ت  .ٕٖ
ىػ  ٚٔٗٔ، ٖمرخ، ط -دمحم أبػ الفزل إبخاليع، دار الفكخ العخبي، القاىخة  :كعمق عميو

 .ـ ٜٜٚٔ -
اغشاشيػس  :تعميق، اعتشى بشذخه كالىػ(ٜٕٙعبج هللا بغ السعتد، )ت  :كتاب البجيع .ٖٖ

 .ـ ٖٜٛٔ -ىػ  ٕٓٗٔ ،ٖلبشاف، ط  -كخاتذفػفدكي، دار السديخة، بيخكت 
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عبج  :، تحقيقىػ(ٓٛٔأبي بذخ عسخك بغ عثساف بغ قشيخ، )ت  :الكتاب كتاب سيبػيو .ٖٗ
 .ـٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ، ٖمرخ، ط  -القاىخة  ،الدالـ دمحم ىاركف، مكتبة الخانجي

جار هللا الدمخذخؼ، أبي القاسع محسػد بغ  :قاكيلالكذاؼ عغ حقائق التشديل كعيػف األ .ٖ٘
خميل مأمػف شيسا،  :، اعتشى بو كخخج أحاديثو كعمق عميوىػ(ٖٛ٘عسخ الخػارزمي )ت 
 ـ.ٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔ،ٖلبشاف، ط -دار السعخفة، بيخكت 

القاضي أبػ العباس الُجخجاني، أحسج بغ دمحم )ت  :كشايات األدباء كإشارات البمغاء .ٖٙ
 .ـٖٕٓٓإدارة التخاث،  ،قيق: د. محسػد شاكخ القصاف، الييئة العامة لمكتاب، تحىػ(ٕٛٗ

د. دمحم جابخ فياض، دار السشارة  :الكشاية مع مبحث نطع الشثخ كاثخ الحجيث الشبػؼ  .ٖٚ
 ـ. ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٓٗٔ، ٔالدعػدية، ط -لمتػزيع، ججة 

أبػ مشرػر الثعالبي، عبج السمظ بغ دمحم بغ إسساعيل الشيدابػرؼ )ت  :الكشاية كالتعخيس .ٖٛ
مرخ،  -دار قباء لمصباعة كالشذخ، القاىخة  ،، تحقيق: د. عائذة حديغ فخيجىػ(ٜٕٗ

ٜٜٔٛ. 
د. محسػد شاكخ القصاف، مصابع األىخاـ التجارية   :الكشاية كمفيػميا كقيستيا البالغية .ٜٖ

 .ٕٜٜٔمرخ، 
، ىػ(ٔٔٚجيغ بغ مشطػر، دمحم بغ مكـخ بغ عمي األنرارؼ، )ت جساؿ ال :لداف العخب .ٓٗ

 ىػ. ٗٔٗٔ ،ٖلبشاف، ط  -دار صادر بيخكت 
بغ األثيخ الجدرؼ، ضياء الجيغ نرخ هللا بغ دمحم  :السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخ .ٔٗ

 .مرخ، د.ت -أحسج الحػني، بجكؼ شبانة، دار الشيزة، القاىخة  :، تحقيقىػ(ٖٚٙ)ت 
دمحم  :، تحقيقىػ(ٜٕٓأبػ عبيجة، معسخ بغ السثشى التيسي البرخؼ، )ت  :لقخآفمجاز ا .ٕٗ

 .ىػ ٖٔٛٔمرخ،  -فؤاد سدكيغ، الشاشخ مكتبة الخانجي، القاىخة 
ابغ الشاضع بجر الجيغ، دمحم بغ عبج هللا بغ  :السرباح في عمػـ السعاني كالبياف كالبجيع .ٖٗ

، ٔسف، مكتبة اآلداب، القاىخة، ط، تحقيق: د. حدشي عبج الجميل يػ ىػ(ٙٛٙمالظ )ت 
 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔ

بيخكت  ،د. إبخاليع دمحم الحسجاني، دار الكتب العمسية :السرصمح الشقجؼ في كتاب العسجة .ٗٗ
 .ـ ٕٗٔٓ -ىػ  ٖ٘ٗٔ، ٔلبشاف، ط -

، د. ميجؼ ىػ(ٓٚٔأبػ عبج الخحسغ، الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ )ت  :كتاب العيغ .٘ٗ
 .د.ت امخائي، كمكتبة اليالؿ،السخدكمي، د. إبخاليع الد
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د. أحسج مصمػب، مصبػعات السجسع العمسي  :معجع السرصمحات البالغية كتصػرىا .ٙٗ
 .ـٖٜٛٔ -ىػ  ٖٓٗٔالعخاقي، بغجاد، 

، ىػ(ٕٙٙالدكاكي، يػسف بغ أبي بكخ بغ دمحم بغ عمى الخػارزمي )ت  :مفتاح العمػـ .ٚٗ
لبشاف،  -العمسية، بيخكت ضبصو ككتب ىػامذو كعمق عميو: نعيع زرزكر، دار الكتب 

 .ـ ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ، ٕط
 :، تحقيقىػ(ٗٓٚالسشدع البجيع في تجشيذ أساليب البجيع: أبػ دمحم القاسع الدجمساسي )ت  .ٛٗ

 ـ. ٜٓٛٔ -ىػ  ٔٓٗٔ ،ٔالسغخب، ط -عالؿ الغازؼ، مكتبة السعارؼ، الخباط 
، ىػ(ٗٛٙبغ حدغ )ت  ابغ حاـز القخشاجشي، حاـز بغ دمحم :مشياج البمغاء كسخاج األدباء .ٜٗ

 ـ. ٕٛٓٓ ،ٖد. دمحم الحبيب ابغ الخػجة، الجار العخبية لمكتب، تػنذ، ط :تحقيق
تحقيق: أ.د. حاتع صالح الزامغ،  ىػ(ٖٚٗمػاد البياف: عمي بغ خمف الكاتب )ت  .ٓ٘

 .ـٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٔسػريا، ط -دمذق  ،دار الذاـ، دار البذائخ لمتػزيع :شباعة
، تحقيق: د. دمحم عبج السشعع ىػ(ٖٖٚألبي الفخج، قجامة بغ جعفخ )ت  :نقج الذعخ .ٔ٘

 لبشاف، د.ت.   -خفاجي، دار الكتب العمسية، بيخكت 
د. شو حديغ ك عبج الحسيج  :أبي الفخج قجامة بغ جعفخ، حققو كعمق عميو :نقج الشثخ .ٕ٘

 ـ. ٜٔٗٔمرخ،  -العبادؼ، السصبعة األميخية ببػالت، القاىخة 
شياب الجيغ الشػيخؼ، أحسج بغ عبج الػىاب بغ دمحم القخشي  :في فشػف األدب نياية اإلرب .ٖ٘

 -، تحقيق: د. مفيج قسحية، د. حدغ نػر الجيغ، دار الكتب العمسية، بيخكت ىػ(ٖٖٚ)ت 
 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٔلبشاف، ط

فخخ الجيغ الخازؼ، دمحم بغ عسخ بغ الحديغ )ت  :نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز .ٗ٘
، ٔلبشاف، ط -نرخ هللا حاجي مفتي أكغمي، دار صادر، بيخكت ، تحقيق: د.ػ(ىٙٓٙ

 .ـٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ
 :واألطاريح الرسائل الجامعية

أ.د. لصفي  :نائمة قاسع، رسالة ماجدتيخ، إشخاؼ :إعجاد :الكشاية في ضػء التفكيخ الخمدؼ  .٘٘
 ـ. ٜٗٛٔ -ىػ  ٗٓٗٔعبج البجيع، جامعة أـ القخػ، كمية المغة العخبية، 

د.  :دكتػراه، إشخاؼ أشخكحة ،أحسج فتحي رمزاف :الكشاية في القخآف الكخيع، إعجاد  .ٙ٘
  ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔمعة السػصل، كمية اآلداب، امشاىل فخخ الجيغ فميح، ج
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الجخجاني، عمي بغ دمحم بغ عمي )ت  سرباح في شخح السفتاح: الديج الذخيفال .ٚ٘
 ،رسالفأأ.د. أحسج شػراف  :،إعجاد: يػكدل جميظ، أشخكحة دكتػراة، إشخاؼىػ(ٙٔٛ

 .ٜٕٓٓجامعة مخمخة، كمية اإللييات، قدع المغة العخبية، استانبػؿ، 
جييجة عبجات كآماؿ  :،إعجادٔفي البياف كالتبييغ ج  -مرصمحات البالغية عشج الجاحع .ٛ٘

قادة يعقػب، جامعة البػيخة، كمية اآلداب  :ساسي، رسالة ماجدتيخ، إشخاؼ األستاذ
 .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓكالمغات، 

 البحهث والدوريات
 -ىػ ٖٓٗٔفكخ البالغي كالشقجؼ في كتاب عيار الذعخ: د. سعيج أحسج جسعة، ال  .ٜ٘
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