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 محاضرات في البالغة العربية  

 النشأة والمؤثرات ودقة المصطلح البالغي

  7102-7102)  قسةةةةةةةةةةةةةةةةةل الللةةةةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ليةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال ربيةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال رنةةةةةةةةةةةةةةةةةة/ ولةةةةةةةةةةةةةةةةة  للمرحلةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  
) 

 اعداد الد  ور مر ض  الشاوي 

 المحاضرة االول  

 في طبيعة  دريس البالغة العربية  -مدخل  

 .أهداف  دريس البالغة 

 :البالغة العربية إلى تحقيق األهداف اآلتية  يسعى تدريس

 .أن يقف الطالب على أوجه إعجاز القرآن الكريم ، ويدرك ما فيه من خصائص البيان ويفهم براعة أسلوبه  -1
أن يفهم الطالب النصوص األدبية فهمًا سليمًا يكشف له عما فيها من روعة الخيال وبراعة التصوير ويدرك  -2

 . سّر جمالها 
 .الطالب األسس التي تقوم عليها بالغة الكالم من حيث الوضوح ، القوة ، المناسبة  أن يعرف -3

 :أسس  دريس البالغة 

 :هناك مجموعة من األسس ينبغي مراعاتها عند تدريس البالغة منها 

إن البالغةةة فطريةةة فةةي الكةةالم نلمةة  صةةورها فةةي األحاديةةث العاديةةة وتحقةةق الفوائةةد منهةةا أ ةةارة شةةوق وانتبةةا   -1
 .طالب لألساليب البالغية وسرعة الوصول إلى ما نريد في يسر وسهولة ال

البالغة فن أدبي تنمو من خالله وتكتسةب البقةام منةه وتمةارس التطةوراغ اللغويةة فةي المقةام األول كمةا أّنهةا  -2
 . علم تطبيقي يتم ل في القواعد والقوانين التي يتم التوصل إليها من خالل األساليب األدبية 

 لبالغة نشأة ا
انطلةةق العةةرب القةةدمام فةةي درسةةهم اللغةةول للفصةةاحة والبالغةةة مةةن مفهةةوم تنايةةرل  و ةةي ، ومةةن  ةةم مارسةةو  

 .تطبيقًا عمليًا في الكلمة المفردة والمؤلفة 
وحةين نشة غ ناةراغ بالغيةة فطريةة فةي العصةر الجةاهلي  ةم تطةورغ فةي العصةور التاليةة كةان الةنص وحةةد  

 .فتو فوا عند الداللة الحقيقية والداللة المجازية صاحب السيادة في التحليل 
وأدركوا أّن ه   الكلمة أفص  من تلك في ه   الموضع دون  لك ، علمًا أّن العرب يتميةزون بسةليقة فطريةة 

أنا أعةربكم ، أنةا ( : ) صلى اهلل عليه وآله وسلم )  اغ  درة عالية على براعة الكلم حتى  ال النبي األكرم 
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ُأعطيُغ جوامع الكلةم وُاختصةر : ) أل أفصحكم ، و ال عليه السالم ( ولساني لسان بني سعد من  ريش ، 
 ( لي الكالم اختصارًا 

واللغوية في و غ واحد ... لعل الدرس البالغي للفصاحة والبالغة وغيرهما يدين بالفضل للدراساغ القرآنية 
 . انتهى إلى تقعيد سافر و ... ، ومن  م تطور على يد من ت  ر بال قافة اليونانية 

هة ا التة  ير األخيةر  هةةب ببهةام الة وق العربةي والنقةةدل واللغةول المرهةف والةواعي الةة ل سةما بةه ا مةام عبةةد 
، ومةةن حةة ا حةة و  ( ه 144غ) بينمةةا اضةةّر بةةه ك يةةرًا لةةبن سةةنان الخفةةاجي ( ه 171غ) القةةاهر الجرجةةاني 

 . كالسكاكي في تقنينه بقواعد صارمة 

 منزل ها بين العلول العربية ... البالغة 

 . يعرف بها سبل القول وطرائق التعبير : إّن البالغة فن من فنون اللغة العربية ال يستغني عنها أديب أو نا د ، فاألول 

 .يميز بها رائع الكالم وجميله من سا طه ورديئه : وال اني 

د يقاس األدب ويميز حسنه من رديئه وجميله من  بيحه وهي وتم ل البالغة روح اللغة ، بل علم من علوم اللغة ، بها وبالنق
 . روح األدب كما يقال 

والبالغة من العلوم العربية ا سالمية و د خدمغ اللغة خدمة عايمة وأبرزغ ما في القرآن من وجو  الجمال وأوضحغ سر 
 . ب البليغة ا عجاز و لك بالبحث في أسلوبه وطريقة أدائه المعاني وبموازنته ب ساليب العر 

نما هي سمة عايمة القدر في اللغاغ التي بلغةغ درجةة كبيةرة  والبالغة ليسغ مقصورة على العرب وال على أمة دون امة وا 
 . في التطور واالرتقام 

 م انة الدرس البالغي  

مطابقةةة درس البالغةةة هةةو درس جمةةالي يبحةةث فةةي التعبيةةر األدبةةي وفةةي أسةةباب  وتةةه ووضةةوحه وجمالةةه ، كمةةا يبحةةث فةةي 
 .األسلوب لمقتضياغ األحوال ، ومالممته الموضوع ومعانيه ، واألحوال المخاطبين 

كانغ أسبق فةروع ( البالغة ) واّن ه ا الدرس كان  د استقل واتضحغ معالمه ، وتميزغ مباح ه من  زمن طويل ، بل لعل 
 . الدراساغ األدبية إلى التميز واالستقالل 

تكامةل الةدرس البالغةي أو كةاد وكانةغ البالغةة مةع  لةك و يقةة الصةلة بالنقةد األدبةي سةوام فةي  وتتابعغ جهود رجالها ، متى
 . نش تها األولى أو في كونها أصبحغ مقياسًا من أهّم المقاييس التي تقدر على أساسها جودة العمل األدبي وفنيته وجماله 

 :واالس دالل عليه  –ِقَدل البالغة العربية  

 ة  ديمة ؟ ، وكيف نستدل عليها ؟ هل البالغة العربي

 : يمكن االستدالل على أّن العرب عرفوا ك يرًا من األحكام النقدية والقضايا البالغية  بل ا سالم ب مرين 
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 .عقلي ال يمكن إنكار وهو أّنه ال يصدق أن الشعر وصل إلى ما وصل إليه ف لك العصر : األول 

أخةةة غ صةةةورتها مةةةن غيةةةر أن تكةةةون هنالةةةك أصةةةول عامةةةة تعةةةارف عليهةةةا الشةةةعرام  واّن الخطابةةةة بلغةةةغ  روتهةةةا ، واّن اللغةةةة
 . والخطبام وساروا عليها فيما ناموا و الوا 

نقلي وهو ما آ ر عنهم وما جام عن خطبائهم ووصف خطبهم و د كان الخطبام يعتزون ببيانهم ويفخرون ب نفسهم : وال اني 
. 

، والحصر والمفحم والخطل والمسهب على أّن العرب  بل ا سالم عرفوا ك يرًا  و د استدل الجاحا من ألفاا العيي والبكيم
 . من عيوب البالغة والخطابة 

وما تقدم نستدل على أّن البالغة عند العرب  ديمة  دم األدب بشعر  ون ر  ، و د تكون المصطلحاغ البالغية والنقدية غيةر 
ي وردغ فةةي الشةةعر تشةةهد أّن العةةرب كةةانوا يعرفةةون األسةةاليب المختلفةةة معروفةةة فةةي  لةةك العصةةر، لكةةن الفنةةون البالغيةةة التةة

 .والصور المتعددة التي تزيد كالمهم جمااًل 

 أسباب نشأة البحث البالغي 

إّن العةةرب أمةةة مفطةةورة علةةى البالغةةة و ةةد رفةةع القةةرآن الكةةريم البالغةةة فةةوق منزلتهةةا وفةةي بحةةث العةةرب عةةن  -1
 . خصائص البالغة العربية فهم يبح ون عن شي عزيز لديهم فيه الغلبة والتفوق 

 . غة إّن العرب نش وا على ت وق األسلوب ونقد  والفطنة لجيد  ورديئه وكان ه   النقد هو أساس علم البال -2
فسةةاد الةة وق وانحةةراف الملكةةاغ وتضةةاؤل الطبةةع فةةي نفةةوس العةةرب بعةةد اتسةةاع الفتوحةةاغ ا سةةالمية وامتةةزا   -3

العةرب بالشةعوب األخةرش فشةاع اللحةن فكةان مةن البواعةث علةى تةدوين أصةول البالغةة العربيةة لتكةون ميزانةةا 
 .للكالم 

 .مية في ه ا ا عجاز الرغبة في فهم أسرار إعجاز القرآن الكريم وا  امة األدلة العل -1
است قال نار الجل فةي صةدر الدولةة العباسةية ردحةًا مةن الةزمن بةين أئمةة األدب وأربةاب المقةاالغ مةن علمةام  -5

 . الكالم في بيان وجه إعجاز القرآن 
 يةةام سةةوق نافعةةة لمنةةاارة بةةين أئمةةة اللغةةة والنحةةو فةةي الحفةةاا علةةى أسةةاليب العةةرب وأوضةةاعها مةةن جانةةب  -4

 .م أنصار الشعر المحدث من جانب آخر واألدبام والشعرا
الخةةالف الةة ل نشةةب بةةين أئمةةة األدب وعلمائهةةا فةةي بيةةان وجةةو  تحسةةين الكةةالم حتةةى ير ةةى فةةي سةةلم البالغةةة  -7

 . وينال  سطه من الفصاحة وتنا ض أرائهم في  لك 
 أهداف البحث البالغي 

ونتيجة له   األسباب فقد برزغ أهداف محددة لنشؤ البحث البالغي عند العرب ، يمكن تلخيصها بما ياتي 
: 

 الهدف الديني : أواًل 
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وهو خدمة القران الكريم لكي يبرهنوا على إعجاز  ويفهمةوا آياتةه وأسةلوبه ليسةتنبطوا األحكةام منةه اتجهةوا إلةى 
لتكون لهم عونًا في فهم القرآن ، وكان ه   من أهّم األهداف التي البالغة باح ين فنونها موضحين أ سامها 

 . دفعغ إلى البحث والت ليف فيها 
 الهدف ال عليمي : ثانيًا 

وهو تعليم الناشةئة اللغةة العربيةة ومعرفةة أسةاليبها بعةد أن اتصةل العةرب بة مم شةتى وأّدش  لةك االتصةال إلةى 
 .فساد اللغة ودخول اللحن فيها 

لةةةك أّن ك يةةةرًا مةةةن المسةةةلمين كةةةانوا بحاجةةةة إلةةةى تعلةةةم العرييةةةة وبالغتهةةةا ليفهمةةةوا القةةةرآن الكةةةريم يضةةةاف إلةةةى  
وليعيشوا في ال دولة لغتها العربية فلكي يتعلم العربي الناشئ في بيئة امتزجةغ فيهةا اللغةاغ بلغتةه ويصةب  

نشام الرسائل ولكي يتعلم المسلم  لغة دينه ولغة الدولة التي يعيش  ادرًا على التعبير الحسن والنام الرائق وا 
 . في الها 

كةان علةةيهم جميعةةًا أن يتقنةوا العربيةةة ، وال يةةتم  لةك ا تقةةان إال بمعرفةةة ألفااهةا وتراكيبهةةا ومعانيهةةا وأسةةاليبها 
 .والبالغة أحد السبل التي توصل إلى ه   الغاية وتخدمها 

 اللرض الن دي : ثالثًا 
والموازنةة بةين القصةائد والخطةب والرسةائل والبالغةة تعةين النا ةد ك يةرا  وهو تمييز الكةالم الحسةن مةن الةردلم

ألّنها تقدم له األدلة التي تعينه على الفهم والحكم ، ول لك نجد أّن القدمام يعنون عناية كبيرة وي لفون الكتب 
 . بها 

 :المؤثرات 
 :طور الدرس البالغي وهي هي الطوائف ال ي اش للت بالبحث البالغي أو الفئات المؤثرة في نشأة و 

 الللويون والنحاة : أواًل  
كان للغويين والنحاة ا ر بارز في مد تيار البالغة بينابيع من دراساتهم في اللغة وبحة هم فةي األلفةاا ، و ةد 

 :  كروا 
 أسباب الخفة وال قل  -1
ك كّله الدراساغ عوامل التنافر والتالؤم التي تفضي إلى فصاحة األلفاا أو غ ا تها فقد أفادغ ب ل -2

 .البالغية 
كان لهم دور في نش ة ه ا العلم وتطور مباح ه وجهوا اهتمامهم بالدرجة األولى إلى مسائل اللغة  -3

 . ولكنهم تناولوا النصوص التي تهي غ لهم وحاولوا أن يصلوا إلى نواحي الجمال أو القب  فيها 
يكةةن تنةةاولهم لهةةا علةةى نحةةو مةةا نجةةد عنةةد و ةةد تنةةاولوا بعةةض مسةةائل الةةبالأل والنقةةد األدبةةي وان لةةم  -1

 .البالغيين المت خرين 
الخليةل بةن أحمةد الفراهيةدل غ :  وأسهم اللغويون والنحةاة البصةريون فةي الةدرس البالغةي ومةنهم 

ه ، 195ه ، ومةةةةةؤر  السدوسةةةةةي غ 181ه ، وخلةةةةةف األحمةةةةةر غ 181ه ، وسةةةةةيبويه غ 175
ه ، وأبو حاتم السجستاني  214غ ه ، واألصمعي  214ه ، وأبو عبيدة غ  214و طرب غ 

 .ه 285ه ، والمبرد غ  251غ 
 .ه 211ألبي عبيدة معمر بن الم نى غ ( مجاز القرآن ) ومن جهود اللغويين في  لك كتاب 
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نمةةا كةةان يةةراد بهةةا التفسةةير أو ( مجةةاز ) لةةم تكةةن كلمةةة  تعنةةي المصةةطل  البالغةةي المعةةروف ، وا 
 .الت ويل 

مجاز القرآن لم يكن إال بيانًا لمعاني اآليةاغ فحسةب ، بةل تضةمن لكن ليس معنى  لك إّن كتاب 
 .أ نام التفسير بعض المسائل التي تعد من البالغة 

 :ففي  وله 
 ( وس ل القرية التي كنا فيها والِعير التي أ بلنا فيها ) 

فهةة ا : " يتحةةدث عةةن المجةةاز بةةالمعنى البالغةةي المعةةروف ويشةةير إلةةى مةةا فيةةه مةةن الحةة ف ويقةةول
كمةةةا يشةةير إلةةى مةةا أطلةةق عليةةةه "  وف فيةةه ضةةمير مجةةاز  وسةةل أهةةةل القريةةة ومةةن فةةي العيةةر محةة

: ومن مجاز ما جامغ مخاطبته مخاطبة الغائب ومعناها للشاهد و ال " ا لتفاغ و لك في  وله 
ومةةن مجةةاز مةةا جةةامغ مخاطبةةة الشةةاهد  ةةم . الةةم هةة ا القةةرآن : ، مجةةاز  (  ألةةم ،  لةةك الكتةةاب ) 

حتةى إ ا كنةتم فةي الفلةك وجةرين : )  ةال اهلل . اطبته ه   إلةى مخاطبةة الغائةب تركغ وحولغ مخ
 ( بهم بري  طيبة 

أرش أّن عبةةد اهلل بةن المعتةةز : كمةا أّن علمةام اللغةةة والنحةو لهةةم أ ةر واضةة  فةي البالغةة مةةن  لةك 
ه فةةةي صةةدر حدي ةةةه عةةن التجنةةةيس 175يةة كر الخليةةةل بةةن احمةةد غ ( البةةةديع  ) صةةاحب كتةةاب 

 . ة ولعله كان ينقل عن الخليل المعنى اللغول األصلي للتجنيس والمطابقة والمطابق
ه يعرض في كتابه بعض الخصائص األسلوبية التي عني بها فيما بعةد 181كما أّن سيبويه غ 

علم المعاني من م ل التقدم والت خير والتعريف والتنكير والح ف ومن حين إلى آخر نرش إشاراغ 
 . في الكتاب  إلى المسائل البيانية

 ( الف هاء ) المفسرون وا صوليون : ثانيًا 
للمفسرين واألصوليين إ رهم الكبير في نش ة وتطور البالغة ويرتبط أ رهم ب  ر القرآن الكريم ال ل 
نةةةزل حجةةةة بالغيةةةة كبةةةرش ومعجةةةزة أدبيةةةة عامةةةى وكةةةان تةةة  ير القةةةرآن واضةةةحًا فةةةي اتخةةةا   مةةةدار 

 . البيناغ البالغي الرفيع الدراساغ البالغية وكانغ آياته 
وكانغ إحدش الوسائل في كشف أسرار ا عجاز وتبيان ما في اآليةاغ البينةاغ مةن روعةة وجمةال 

ك لك كان للفقهام . و د وضع المفسرون لكتبهم مقدماغ بالغية تحد وا فيها عن البالغة وفنونها 
استنباط األحكةام الدينيةة وأصةول  والمفسرين أ ر في تاريخ البالغة ونش تها ، فالفقهام اعتمدوا في

التشريع ا سالمي على نصوص من الكتاب والسنة ، وه ا بدور  أدش بهم إلى النار في أساليب 
 . القرآن البيانية ، والت مل في ألفااه ودالالتها وفي طرائق التعبير وحراميها 

) ه ولةه كتةاب ه أول مةن كتةب فةي أصةول الفقة 311وكان ا مام الشافعي محمد بةن إدريةس غ 
 كةر حقيقةة البيةان العربةي و سةةّمه إلةى بيةان القةرآن وبيةان السةةنة للقةرآن والبيةان بةالرأل وهةةو ( األم 

 .القياس  م جام الفقهام فتوسعوا في البحوث اللفاية البالغية 
كةة لك أسةةهم المفسةةرون فةةي تطةةوير البالغةةة و لةةك بةةالتعرض عنةةد تفسةةير آيةةاغ القةةرآن إلةةى إبةةراز 

 .غي لفاًا ومعنى وأسلوبًا جانبها البال
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األ اويل في وجو  الت ويل ) ومن أهّم التفاسير البالغية كتاب 
 .ه  538جار اهلل محمود بن عمر الزمخشرل غ  –( 

 الشعراء وال  اب : ثالثًا 
كان الشعرام من  الجاهلية يعنةون بةالقول وبجةودة أشةعارهم وينقحونهةا و ةد دلةغ المالحاةاغ علةى 
أّنهم أصحاب  وق ومعرفة بجيد الشعر ورديئه ومن الشعرام ال ين كان لهم السةبق فةي الدراسةاغ 

 .البالغية عبد اهلل بن المعتز ال ل أّلف كتاب البديع ال ل فت  البحث والت ليف في البالغة 
ه ، وابةةةن رشةةةيق القيروانةةةي غ 114الشةةةريف الرضةةةي غ : ومةةةن الشةةةعرام الةةة ين أغنةةةوا البالغةةةة 

ه ، وابةةةن أبةةةي ا صةةةبع 581ه ، وأسةةةامة بةةن منقةةة  غ 144ه ، وابةةن سةةةنان الخفةةةاجي غ 143
 .ه  451المصرل غ 

وكة لك كةةان للكتةةاب الةةدور الكبيةةر فةةي نشةة ة الةةدرس البالغةي ولعةةل أهةةّم مةةن أ ةةر فةةي البالغةةة مةةن 
 :ّتاب الك

ه ، وابةةةةن وهةةةةب  337ه ، و دامةةةةة بةةةةن جعفةةةةر غ 255ه ، والجةةةةاحا غ 113ابةةةةن المقفةةةةع غ 
ه ، وضةيام الةدين بةن 185ه ، وابن نافيا البغدادل غ  395الكاتب ، وأبو هالل العسكرل غ 

 .ه 725ه، وشهاب الدين محمود الحلبي غ 437األ ير غ 
تة  يرًا فةي البالغةة ، و لةك لمةا  كةر  فةي ويعد أبو ع مان عمر بن بحر الجاحا من أك ر الكتةاب 

من فنون بالغية وأسةاليب بليغةة وأصةبحغ دراسةته ( الحيوان ) و( البيان والتبيين ) كتبه ال سيما 
 . لمسائلها أساسًا للبالغيين 

وناةةرًا للجهةةود الكبيةةرة التةةي بةة لها الجةةاحا فةةي إرسةةام دعةةائم الةةدرس البالغةةي العربةةي ال ُبةةّد مةةن 
 . هّم تلك الجهود ا شارة إلى أ

 : والتي يمكن تلخيصها بما ي تي 
 جمع ما  يل في البالغة وحفاها من الضياع  -1
 . انتبه إلى ما لدش األمم األخرش من بالغة ونقل بعض األ وال عنهم  -2
 . كر الك ير من المصطلحاغ البالغية التي أصبحغ مرجعًا للبالغيين فيما بعد  -3
 أشار إلى بعض الفنون و لك ب كر األم لة من غير أن يضع لها المصطلحاغ  -1
 اعتنى باألساليب البالغية أك ر من  عنايته بالقواعد والتقسيماغ  -5
 اهتم ب سلوب القران الكريم وما في آياته من تشبيهاغ ومجازاغ  -4
 .ور المعاني مهد للبالغيين والنقاد البحث في السر ة والموازنة بين الكالم ومعرفة تط -7
ربط بين المعنى واللفا ، ومقتضى الحال ، و ةد أصةبحغ هة   القاعةدة تعريفةا للبالغةة  -8

 ( .مطابقة الكالم لمقتضى الحال ) فقالوا 

 : الفالسفة والم  لمون : رابعًا 
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كريم وتدليلهم على والمتكلمون هم أصحاب الصناعة الكالمية في بح هم للقران ال. أ ر المتكلمون في نش ة البالغة وتطورها 
وكان الهتمام علمام الكالم بالبالغة أك ر من سبب واحد . إعجاز  واستنباط العقائد منه والدفاع دونه و د اهر أ رهم مبكرًا 

 : منها 

 ضية إعجاز القرآن ، فقد كانغ ه   القضية من أهّم القضايا التي عني بها علم الكالم وارتباطها بالبالغة  -1
 . أهّم وجو  إعجاز القرآن هو الوجه البالغي  مت غ من أّن أحد

إيمةةان المعتزلةةة وهةةم ابةةةرز المتكلمةةين بةة ن الشةةعر العربةةةي وهةةو مجةةال العربيةةة الةةةرئيس مصةةدر مةةن مصةةةادر  -2
ه ، عمر 131واصل بن عطام غ : المعرفة الكبرش ووعام لها ، ومن المتكلمين ال ين شاركوا في البالغة 

 .ه 255ه ، والجاحا األديب المعتزلي غ 173غ  ه ، وسهل بن هارون111بن عبيد غ 
 .و د طبع هؤالم وغيرهم البالغة بطابع عقلي يعتمد على االستدالل والد ة في التحديد والتقسيم  -3

) وأّلف بعض الفالسفة المسلمين في البالغة والنقد ولكنهم كانوا يغر ون من بحر أرسطو طةاليس ، ويلخصةون كتابيةه 
 . ه كتب الشعر 212فقد اختصر الكندل غ ( الخطابة ) و ( الشعر 

 .ه 339ولخصه الفارابي غ 

وابةن . ه  131ه وابةن الهية م غ 128ومن الفالسفة اآلخرين ال ين عنوا في البالغةة علةى هة ا المنةوال ابةن سةينا غ 
 . ه 595رشيق غ 

تال ه ا الدور ، وبالتحديد في بداية  إّن البالغة العربية ت  رغ بالمنطق ودراسته ، ولكن في غير دور نش تها ، بل فيما
القرن الرابع الهجرل وعلى يد  دامة بن جعفر فهو أول من ت  ر بصناعته المنطقية في دراسة النقد والبالغة في كتابةه 

 ( .نقد الشعر ) 

 :من مبادئهم 

هم العقليةة للبرهنةة لقد اعتقد أولئةك المتكلمةون  واعةد ا يمةان ، وأ ةروا بصةحتها ، وأضةرابها ،  ةم اتخة وا أدلةت -1
 . عليها ، فهم يبرهنون عليها عقليا كما برهن القرآن عليها وجدانيا 

 .و د اعتمدوا الجدل طريقهم للدفاع عن عقيدتهم ورفض حجج خصومهم أيًا كانوا  -2
كما اتخ وا من األلفاا وفهم دالالتها وعرضها على ألوان شتى وسيلتهم إلى ا  ناع والغلبة على معارضيهم  -3

 . 
 .  ومن المعتزلة من كان يبدأ جدله بالشك لينتهي إلى اال تناع أو ا  ناع  -1

 .وكان القرآن والسنة مرجع المتكلمين في جدلهم 
و د اشتهر زعماؤهم بالخطابة والبالغة وله ا كانوا يتخيرون األلفاا للمعاني ويتوسعون في االشتقاق اللغول 

 . 
وجادلوا في تعبيراته ، وأداهم . فيه من فنون التشبيه والمجاز والبديع وهك ا عني المتكلمون بفهم القرآن وما 

 .ه ا الجدل إلى التفنن اللفاي والبحث عن القضايا البالغية 
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بشةر بةن المعتمةر ) وليس من  بيل المصادفة أن نجد أول صحيفة مكتوبة في البالغة ألحد رجال المعتزلةة 
 :وفي ه   الصحيفة نجد بشرًا ( ه  211غ 
كما يحد نا عن اللفا وما يجب أن يكون عليه من . حد نا عن المعاني وما يناسبها من األلفاا ي -1

 .الرشا ة والع وبة والخفة 
ونجةد فيهةةا حةةدي ًا عةةن ضةةرورة موافقةةة الكةةالم لمةةن يوجةةه إلةةيهم مةةن جهةةة ومناسةةبته لموضةةوعه مةةن  -2

 . جهة أخرش 

 :ومن األسمام الالمعة . ال أو ما أطلق عليه البالغيون مراعاة الكالم لمقتضى الح

ال ل عني بالبيان وطرق بعض مسائل البالغة في ترا ه العايم ، وعلي بن (ه 255) أبو ع مان الجاحا 
الكشاف ال ل  ام علةى أسةس  –النكغ في إعجاز القرآن ، جار اهلل الزمخشرل ( ه 384) عيسى الرماني 

 .بالغية 

 صة ؟هل  انت نشأة علل البالغة نشأة عربية خال

 .وجدغ لها ب ور أولى في العصر الجاهلي ، وان ه   الب ور نّماها ا سالم : الجواب 

عجاز  ، أعني حول تفهم مواضع ا عجاز في القرآن وت وق بالغته   . ونّماها البحث والجدل حول القرآن وا 

 . كما نماها أيضًا اهور الفرق ا سالمية المتعددة 

لبالغةة وفنونهةا مةن اجةل االسةتقامة بهةا وا فةادة منهةا فةي االسةتدالل والبرهنةة ه   الفرق التةي راحةغ تعنةى با
ولهةة ا الةةغ البالغةةة فةةي دور نشةة تها علةةى ا جمةةال عربيةةة خالصةةة تسةةتمد . علةةى آرائهةةا وأفكارهةةا الخاصةةة 

 . عناصر مقوماتها من ال قافة العربية وما يتصل بها 

بيةة مةن بالغةة الهنةد والفةرس واليونةان فةكن  لةك كةان فةي وا  ا كان  د تسرب إليها بعض عناصر بالغية أجن
 . األدوار التي تلغ دور نش تها 

أعنةةي فةةي أدوار نموهةةا وتقعيةةدها فةةي العصةةر العباسةةي ، عنةةدما أخةة غ حركةةة النقةةل والترجمةةة مةةن ال قافةةاغ 
المنصةةور  واآلداب األجنبيةةة تنشةةط علةةى نطةةاق واسةةع برعايةةة الدولةةة أو رعايةةة الخلفةةام العباسةةين مةةن أم ةةال

 .والرشيد والم مون 

 البالغة / أولى / المحاضرة ال انية 

 وخصائصها( المدارس ) اال جاهات البالغية 

وال نكاد نصل إلى العصر العباسةي األول حتةى نجةد أن المالحاةاغ البالغيةة  ةد اتسةعغ ناةرًا لتطةور الن ةر والشةعر بسةبب 
، ( المدرسةة األدبيةة ) عنيغ أحداهما باللغةة والشةعر وهةي : المعلمين تطور الحياة العقلية والحضارية واهور طائفتين من 
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أو كما يسميها السةيوطي ( المدرسة الكالمية ) وعنيغ األخرش بالخطابة والمناارة وأحكام األدلة ود ة التعبير وروعته وهي 
 (  .طريقة العرب البلغام وطريقة العجم وأهل الفلسفة ) 

 : ائص متميزة ولكل من هاتين المدرستين خص

 : أهّل خصائص المدرسة ا دبية : أواًل 

إّن رواد ه   المدرسة لةم يهتمةوا بالتحديةد والتقسةيم اهتمامةًا كبيةرا ، وكة لك ا  ةالل مةن البحةث فةي التعةاريف  -1
 .والقواعد واأل سام 

 .كما لم يهتموا با تباس المنطق والفلسفة في دراستهم البالغية  -2
نمةةا عولةةوا علةةى الةة وق السةةليم وا حسةةاس الر يةةق فةةي تنةةاول الةةنص والناةةر إليةةه والحكةةم عليةةه واسةةةتعمال  -3 وا 

 . المقاييس الفنية في الحكم على األدب 
تعتمد في النقد األدبي على ال وق الفني وحاسة الجمةال أك ةر مةن اعتمادهةا علةى تصةحي  األ سةام وسةالمة  -1

 .النار المنطقي 
الحدود والرسوم ومصطلحاغ الفلسفة والمنطق وا  حامهةا فةي األحكةام النقديةة والمصةطلحاغ شّنوا حربًا على  -5

 .البالغية 
كمةةا أك ةةر رجةةال هةة   المدرسةةة إلةةى حةةّد ا سةةراف مةةن األم لةةة والشةةواهد  وبخاصةةة فةةي القةةرآن الكةةريم واألدب  -4

 .الرفيع 
 فك ا ما تعرضوا للقاعدة  كروها بكيجاز  -7
لشةةةعرام الةةة ين كةةةانوا فةةةي البيئةةةاغ الغربيةةةة وفةةةي المنةةةاطق الوسةةةطى فةةةي العةةةالم معاةةةم روادهةةةا مةةةن األدبةةةام وا -8

ا سالمي  كالعراق ومصر والشام والمنطقة الغربية في شمال إفريقيا من رواد ه   المدرسة الجاحا ، وابةن 
 . سنان وعبد القاهر الجرجاني 

 : وأهّم الكتب التي تضمنغ آ ارها  -9
 كتاب البديع البن المعتز 

 الصناعتين للعسكرل كتاب 
 سّر الفصاحة البن سنان الخفاجي 

 أسرار البالغة للجرجاني 
 البديع في نقد الشعر البن منق  

 والم ل السائر والجامع الكبير البن األ ير 
 وتحرير التعبير البن أبي ا صبع 

 :أهّل خصائص المدرسة ال المية : ثانيًا 
 يقة  والتقسيماغ العقلية اهتمامًا كبيرًا ، فالتعريف عنةدهم اهتم أ طابها بالتعريفاغ والتحديداغ الد -1

 .ينبغي أن يكون جامعًا مانعًا 
 .امتازغ بالجدل والمنا شة والتحديد اللفاي والعناية بالتعريف الصحي  والقاعدة المقررة  -2
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هم كمةةا أك ةةروا مةةن اسةةتعمال األلفةةاا والمصةةطلحاغ المنطقيةةة والفلسةةفية والكالميةةة فةةي أ نةةام تنةةاول -3
الموضوعاغ البالغية مما يبعدها مةن مرمةى البالغةة وهةو شةيم ك يةر وممةا ال عال ةة لةه بالحةث 

 .البالغي  
 . استعمال أساليب المتكلمين في بحث الموضوعاغ وحصرها  -1
 . كما أّنهم كانوا يم لون لها ب م لة مصطنعة أو مقتطعة ، ال يربي ال وق وال يحدث المتعة  -5
راسةةاغ الفلسةةفية والعلةةوم العقليةة ويعةةود  لةةك إلةى  ةةدم الدراسةةاغ الفلسةةفية وكةان لةةديهم ميةةل إلةى الد -4

 .والعلوم العقلية في التراث الفارسي 
ادخةةل الكالميةةون بعةةض مسةةائل الفلسةةفة والطبيعةةة ا لهيةةة والخلقيةةة كةةالكالم فةةي األلةةوان والطعةةوم  -7

 .والحواس ا نسانية والوهم والخيال والحس المشترك 
وشةاعغ هةة   المدرسةة فةةي المنةاطق الشةةر ية مةةن الةدول ا سةةالمية حيةث يقطةةن خلةيط مةةن الفةةرس  -8

والترك والتتار وغيرهم مما كانغ بالدهم في األصل أعجميةة وكانةغ خةوارزم اكبةر المنةاطق التةي 
اهر فيها أ طاب ه   المدرسة كالزمخشرل والفخر الرازل وأبي الفةت  المطةرزل والسةكاكي وسةعد 

 .تفتازانيالدين ال
 .وفي أواخر العصر األمول وأوائل العصر العباسي اتسعغ الترجمة وأسسغ لها دار الحكمة  -9

ه فقةد تةرجم عةن الفارسةية كتبةًا تاريخيةة مختلفةة 113ومن أشهر المترجمين عبداهلل بةن المقفةع غ 
ن وأجةةزام مةةن منطةةق أرسةةطو طةةاليس وأكةةّب مةة( كليلةةة ودمنةةة ) وأخةةرش أدبيةةة وسياسةةية كمةةا تةةرجم 

 .السريان وغيرهم ينقلون التراث اليوناني والفارسي والهندل 
 : وأهّم كتب ه   المدرسة 

  دامة بن جعفر  –نقد الشعر 
 ابن وهب الكاتب  –البرهان في وجو  البيان 

 الجرجاني  –دالئل ا عجاز 
 الرازل  –نهاية ا يجاز 
 السكاكي  –مفتاح العلوم 

 الخطيب القزويني  –تلخيص المفتاح وا يضاح 
وهناك اتجا  يمز  خصائص الكالميين من البلغام وأولئك األدبام حتى يكاد يشكل مدرسة :  ال ا 
 . واحدة 

 (أسرار البالغة ) و ( دالئل ا عجاز ) وتلحا ه ا في كتابي عبد القاهر الجرجاني 
 :بليغًا أديبًا ويتم ل  لك في ( أسرار البالغة ) فنجد عبد القاهر في 

 حدي ه عن  ضية ا عجاز في ه ا الكتاب  -1
 االعتماد على الحاسة الفنية وتمكين ال وق األدبي  -2
 .الخلو من األسلوب المنطقي االستداللي  -3
 . التحليل األدبي التفصيلي لما يعرض عليه من  ضايا  -1
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 :فكان عبد القاهر بليغا كالمي الدرس ( دالئل ا عجاز ) أما في كتاب 

 .الكتاب بقضية إعجاز القرآن فقد عني في ه    -1
 .واستخدم في منا شة الجدل المنطقي  -2
 . وأتى باألدلة والبراهين  -3
 . واتك  على أسلوب الفالسفة  -1

 
 البالغة / أولى / المحاضرة ال ال ة 

 دقة المصطلحات 

 المصطلح البالغي 

وأ ةوالهم بوضةوح يستشةف منهةا  هو المصطل  ال ل تعارف عليه علمام البالغة والمختصون والة ل اهةر فةي كتابةاتهم
 .ومن أهم المصطلحاغ . المتعلم والدارس معالم فنون البالغة 

 مصطلح البالغة 

والمبالغةة ... الوصول إلى الشيم ، واالنتهام إليه مةن  ةولهم بلغةغ الغايةة ، إ ا انتهيةغ إليهةا : البالغة في اللغة هي 
 .االنتهام : في الشيم 

 وصل وانتهى : وجام في اللسان بلغ الشيم يبلغ بلوغا وبالغا وبالغة

 .،  أل  اربنه  2/ الطالق ( فك ا بلغن اجلهن ) وا بالأل ا يصال ومنه  وله تعالى 

) والبالأل وأيضًا هو التبليغ في  ولةه تعةالى .... وسميغ البالغة بالغة ، ألّنها تنهى المعنى إلى  لب السامع فيفهمه 
 . 52/ إبراهيم ( بالأل الناس ه ا 

 . نبل نبالة إ ا صار نبياًل : بلغ الرجل بالغة إ ا صار بالغة إ ا صار بليغًا ، كما يقال : ويقال 

 .والبالغة من صفة الكالم ال من صفة المتكلم فله ا ال يجوز ان يسمى اهلل عز وجل ب ّنه بليغ 

 :وفي االصطالح 

إيضةةةاح الملتبسةةةاغ وكشةةةف عةةةوار (: ) ه 11غ ( ) عليةةةه السةةةالم ) عرفهةةةا ا مةةةام علةةةي بةةةن أبةةةي طالةةةب  -1
 (الجهاالغ ب سهل ما يكون من العباراغ 

تقريةةةب بعيةةد الحكمةةةة ب سةةةهل (: ) ه  51غ() عليهمةةةا السةةالم ) وعرفهةةا ا مةةةام الحسةةن المجتبةةةى بةةن علةةةي  -2
 ( العبارة 

فان استطعغ أن يكون لفاك  كل ما أدش إلى  ضام الحاجة فهو بالغة( : ) ه  75غ) وعرفها الفراهيدل  -3
 ( لمعناك طبقًا ، ولفلك الحال و عًا ، آخر كالمك مشابهًا ، وموارد  لمصادر  موازناً  فافعل 
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 (  تفسير عسير الحكمة ب  رب األلفاا ( : ) ه 111غ ( ) عليه السالم ) وعرفها ا مام محمد البا ر  -1
بةه المعنةى  لةب السةامع فتمكنةه فةي نفسةه لتمكنةه كل مةا تبلةغ ( : ) ه 395غ) وعرفها أبو هالل العسكرل  -5

 ( .في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن 
هةي بلةوأل المةتكلم فةي ت ديةةة المعةاني حةدًا لةه اختصةاص بتوفيةه خةةواص ( ) ه  424غ ) وعرفهةا السةكاكي  -4

يراد أنواع التشابه والمجاز والكناية على وجهها   ( .التراكيب حقها وا 
البالغةة فةي الكةالم مطابقتةه لمقتضةى الحةال مةع فصةاحته ، فالبالغةة ( : ) ه  739غ ) وعرفها القزويني  -7

 ( .راجعة إلى اللفا باعتبار إفادته المعنى بالتركيب 

 ( :ه 255غ) ومن التعريفاغ التي أوردها الجاحا  

 .معرفة الفصل من الوصل : ما البالغة ؟  ال :  يل للفارسي 

 . واختيار الكالم  –تصحي  األ سام : ما البالغة ؟  ال : و يل لليوناني 

 .وضوح الداللة ، وانتهاز الفرصة ، وحسن ا شارة : ما البالغة ؟  ال : و يل للرومي 

 مصطلح البيان 

لوم األك ر مناسبة وأطلقها على مجموعة تلك الع( علوم اللسان العربي )  كر ابن خلدون في مقدمة تاريخه المشهور عبارة 
 :وأ وش داللة على ما يراد منها ، و د عّدها أركانا أربعة ، وهي 

 .علم اللغة وعلم النحو وعلم البيان وعلم األدب 

 :البيان لغة 

أتض  : مادة البيان في أصل استعمالها عند أصحاب اللغة تدل على االنكشاف والوضوح ،  الوا ، بان الشيم ، يبين بياناً 
: والتبيةين . عرفتةه : اهةر واسةتبنته أنةا : واسةتبان الشةيم . ّين وأبان الشيم فهةو مبةين ، وابنتةه أنةا ، أل أوضةحته ، فهو ب

 .ا يضاح 

 ( وما أرسلنا من رسول إال بلسان  ومه ليبين لهم : )  ال اهلل تعالى 

 : و ال عبد اهلل بن رواحة في مدح النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم 

 يه آياغ مبينة       كانغ فصاحته تنبيك بالخبرلو لم تكن ف

 ( إّن من البيان لسحرًا ) و د جام في الحديث النبول 

وه ا يدل على أّن البيان من أ دم علوم البالغة وكان ه ا االسم يطلق على ما يراد منها جميعا مت  رَا في نش ته وتطور  إلى 
 .مية حد بعيد بالعامل الديني في خدمة العقيدة ا سال
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ويقصةةد بةةه الوضةةوح ( البيةةان والتبيةةين ) اهةتم الجةةاحا اهتمامةةًا ملحواةةًا بالبيةةان العربةةي حتةةى افةةرد كتابةةًا خاصةةًا سةةّما  كتةةاب 
 . وا يضاح أو الفهم وا فهام 

 ( البيان اسم جامع لكّل شيم كشف لك  ناع المعنى ) و د عرفه بقوله 

 ( هرة على المعنى الخفي البيان هو الداللة الاا: ) ومرة أخرش بقوله 

فةي العصةور األولةى كانةغ تطلةق ويةراد بهةا أحيانةًا الفصةاحة أو البالغةة أو الخطابةة أو ( البيةان ) وه ا يدل على أّن لفاةة 
البديع وتحغ لفاة البيان كانغ تبحث جميع  ضايا البالغة  م بعد  لك استقر في عصور مت خرة ليضم مباحث علم البيان 

د إبةراز علةوم البالغةة بمفهومهةا \ني لعلوم البالغة ويشمل علم البيةان التشةبيه والمجةاز والكنايةة واالسةتعارة عةنوهو العلم ال ا
 . الموضوعي 

ب نه إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الداللة : ) البالغين عندما عرفوا علم البيان  مت خرلوما من شك في أّن 
كةانوا الةى حةد مةا متة  رين فةي تعةريفهم لعلةم البيةان ( ب ّنه العلةم الة ل يبةين طةرق الةدالالغ علةى المعنةى الواحةد ) أو ( عليه 

 . بتعريف الجاحا له 

 :غ على المعاني و د حصرها في خمسة أشيام و د أشار الجاحا إلى أصناف الدالال

 الداللة اللفاية  -1
 ا شارة باليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب  -2
ا ةةرأ وربةةك األكةةرم الةة ل علةةم بةةالقلم علةةم ) الداللةةة بةةالخط وهةةي الكتابةةة بةةالقلم كمةةا  ةةال اهلل سةةبحانه وتعةةالى  -3

 ( .ن ، والقلم وما يسطرون ( ) ا نسان ما لم يعلم 
 . يدوا العلم بالكتاب أو الكتابة : و د جام عن الرسول صلى اهلل عليه وآله 

 .صابع اليدين يقال له حساب باليد  وهو ضرب من الحساب يكون ب: الداللة بالعقد  -1
وهي الحال الناطقة بغير اللفا والمشيرة بغيةر اليةد ، يعنةي الداللةة فةي المةواد الجامةد ، فالصةامغ : النصبة  -5

 .ة الداللة ناطق من جه
 ( .القلم ) وأهّم الدالالغ في البيان العربي داللة اللفا والكتابة 

 مصطلح الفصاحة 

 : أك ر من معنى ( فص  ) في أصلها اللغول ( الفصاحة ) تتضمن 

رجةل فصةي  وكةالم فصةي  : البيان ، فص  الرجل فهو فصةي  مةن  ةوم فصةحام ، وية تي بمعنةى البليةغ : البيان ، الفصاحة 
 .بليغ أل 

 . تكلم بالعربية وفهم عنه : وفص  األعجمي ، بالضم ، فصاحة . وي تي بمعنى ال ل يتلكم العربية 

 .  هب اللب  عنه ، وفص  اللبن إ ا أخ غ منه الرغوة : وي تي بمعنى الصفام ، فص  اللبن 
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كونةةةه لفاةةةا مسةةةتقال عربيةةةا :  خلوصةةةه مةةةن التعقيةةةد اللفاةةةي والمعنةةةول وفصةةةاحة القةةةرآن: والفصةةةاحة فةةةي الكةةةالم االصةةةطالح 
 . نجد كل التعاريف تدور حول ا اهار والوضوح مع الخلو من التقيد .مستعمال مؤّدل المعنى بوجه ال تعقيد فيه 

 هل من فرق بين الفصاحة والبالغة ؟ : والسؤال المطروح 

 . إّنهما متعا بان على معنى واحد :  ال بعضهم 

 .و هب اغلبهم إلى التفريق 

إّن البالغة من عوارض األلفاا مع مالممة المعنى والبالغة مةن عةوارض المعنةى وهةو تكميةل المعنةى بةاللفا الة ل : وا فقال
 .يفهمه ، فالبالغة في المعاني والفصاحة في األلفاا 

 . معنى بليغ ولفا فصي  : يقال 

 مصطلح االق ران عند الجاحظ 

فةي بنيةة اللفاةة الصةوتية كمةا يةدل علةى تةفلف األلفةاا فةي السةياق  علةى تةفلف أصةواغ الحةروف( اال تةران ) يدل مصةطل  
 : ل لك  سمه إلى  سمين 

 .ا تران الحروف وا تران األلفاا ويتسع القسم ال اني في التحليل فيشمل ا تران أبياغ الشعر وانسجامها 

ارل يكةون فيةه المجمةوع فةي  اتةه وبه   الصورة يكتسي المصطل   درة إجرائية متعاامة تحيط بمكوناغ النص في سلم انتش
 . مفردا في غير  

 : وه   يعني أن الجاحا عبر فكرة اال تران  د أشار إلى مستويين 

 ا تران األلفاا : مستوش التركيب : المستوش األول 

االستكرا  ومن ألفاا العرب ألفاا تتنافر ، وان كان مجموعة في بيغ شعر لم يستطع المنشد إنشادها إال ببعض : ) إ   ال 
 : فمن  لك  ول الشاعر . 

 وليس قرب قبر حرب قفر+ وقبر حرب بم ان قفر   

وهنا يشترط الجاحا في فصاحة الكلمة سالمتها من تنافر الحروف ، وتجاور الحروف المتنافرة في الكلمة يةؤدل إلةى تع ةر 
 . اللسان في النطق بها ، وه ا من يقلل من درجة فصاحتها 

 . البيغ مجهول القائل ولتنافر لفاه نسبو  إلى بعض الجن 

 .الحروف = مستوش األلفاا في تالؤم األصواغ : المستوش ال اني 

ف ّما في ا تران الحروف ، فان الجةيم ال تقةارن الاةام وال القةاف وال الطةام والغةين ، . فه ا في ا تران األلفاا )  ال الجاحا 
 .بتقديم وال بت خير 
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 ( .وه ا باب كبير . ال تقارن الاام وال السين وال الضاد وال ال ال ، بتقديم وال بت خير  والزال

والحةروف التةي . وتجنب التنافر في الكلمة يكةون بمالحاةة الحةروف التةي ال تتجةاور والتفر ةة بينهةا حتةى يسةهل النطةق بهةا 
 .ت بى االلتقام والتجاور نطقا على أية حال بتقديم أو ت خير 

  البالغة  / أولى / اضرة الرابعة المح

 شروط الفصاحة عند ابن سنان الخفاجي 

يعّد من أبرز العلمام البالغيين ال ين تنةاولوا الفصةاحة فةي دراسةاتهم البالغيةة ، و ةد اعتمةد عليهةا المتة خرون وسةاروا عليهةا 
 .وطوروها 

 ( .سر الفصاحة )  كرها ابن سنان الخفاجي في كتابه 

 : وط إلى  سمين تنقسم ه   الشر 

 ما يوجد في اللفاة الواحدة من غير أن ينضم إليها شيم من ألفاا تؤلف معه  : األول 

 .يوجد في األلفاا المناومة بعضها مع بعض : والقسم ال اني 

 : ف ّما ال ل يوجد في اللفاة الواحدة ف مانية أشيام 

كةان الحةروف متقاربةة المخةار  تكةون الكلمةة أن يكون ت ليف تلةك اللفاةة مةن حةروف متباعةدة المخةار  وا  ا  -1
 . د حكاها الخليل بن احمد الفراهيدل ( الهعخع ) غير فصيحة م ل مفردة 

م ل مفردة ع ب ، وعّ ب ، وع اباغ ، وع يب . أن تجد لت ليف اللفاة في السمع حسنا ومزية على غيرها  -2
 .او مفردة عصن أو فنن 

 . على الغصن فاألول أحسن وأفضل  للداللة( عسلوجّا ) لكن عندما تسمع  
 . في السمع ( عساليج الشوحط ) وك لك أغصان البان أحسن من 

 : وك لك  ول الشاعر أبو الطيب المتنبي 
 تفاوح مسك الغانياغ ورند +  إ ا سارغ األحدا  فوق نباته  

 . في غاية الحسن ( تفاوح ) إّن مفردة 
 : وم ال ما يكر   ول المتنبي 

 كريم الجرّشى  شريف النسب+   مبارك االسم أعز اللقب   
 .في الجرشى ت ليف يكرهه السمع  

 .أن تكون الكلمة غير متوعرة وحشية  -3
فةي ( . ومةا لكةم تتكة كؤون علةّي تكة كؤكم علةى  ل جنةة افرنقعةوا عنةي ) ومن  لةك  ةول أبةو علقمةة النحةول 

 .الكلماغ غرابة لفاية 
 عامية  أن تكون الكلمة غير سا طة -1
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 : كقول أبي تمام 

 و د تفرعن في أفعاله األجل+   جليغ والموغ مبِد حّر صفحته  

تفرعن عن فالن ، إ ا وصةفو  بالجبريةة : مشتق من اسم فرعون وهو من ألفاا العامة ، وعادتهم أن يقولوا ( تفرعن ) 
. 

 .أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحي  غير الشا ة  -5
كل ما ينكر  أهل اللغة ويةرّد  علمةام النحةو مةن التصةرف الفاسةد فةي الكلمةة إ ا كانةغ غيةر عربيةة أو عربيةة 

 . في غير محلها 
 : كقول احد الشعرام 

 ريب الزمان تحّيف المقراض+ وجناح مقصوص تحّيف ريشه  
(  رض ) ق من الفعل استعمل المقراض للداللة على آلة القص وهو غير عربي ال يوجد في القاموس اشتقا

نما الموجود   (. ّص  ) من  ( المقص ) وا 
 : أن ال تكون الكلمة  د عبر بها عن أمر آخر يكر   كر  كقول عروة بن الورد العبسي  -4

 عشية بتنا عند ماوان رّزح+   لغ لقوم في الكنيف تروحوا   
ار التةةي تسةةتر لقضةةام الحةةدث كنيةةف غيةةر أّنةةه اسةةتعمل فةةي اآلبةة: الكنيةةف أصةةله السةةاتر ومنةةه  يةةل للتةةرس 

 ( . ضام الحاجة ) وشهرتها 
 : كقول ابن نباتة . أن تكون الكلمة معتدلة غير ك يرة الحروف  -7

 أال ان مغناطيسهن ال وائب+ فكياكم أن تكشفوا عن رؤوسكم 
 .كلمة غير مرضية ( مغناطيسهن ) فة

 : كقول الشريف الرضي  أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبر بها فيه عن شيم لطيف أو خفي -8
 رويحة الفجر بين الضال والسلم+ يولع الطلُّ بردينا و د نسمغ    

 .المركب ويشمل األلفاا مع غيرها : والقسم ال اني 
 أن ال يكون في الكلماغ حروف متقاربة  -1

 كنا نكون ولكن  اك لم يكن+  لو كنغ كنغ كتمغ الحب كنغ كما      
 :وت خير  أن ال يكون في الكالم تقديم -2

 :كقول الفرزدق 
 أبو أمه حّي أبو  يقاربه+  وما م له في الناس إال مملكًا     

 
 اعداد الدكتور مرتضى الشاول * 
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