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ااي يحااا ه اااذا نظاار لي بالبالغااة العربيااة   االبحااا اترتااراب مااي معجماايي م ت  
ذات  اااق ييت ياااتل     ة  جااااد ة   را،ماااة  يااارأ الباحاااا أن هاااالإليهماااا ماااي  ااااله م اااك

أ لهمااا  ااو مق لااة ت اايه باايي جمهاارة مااي الدارساايي م اداااا أيت البالغااة رااد اسااتن دت 
أغراضااها   لاام يعااد ب سااعها تقااديم  ااوس يااذكر للدراسااات النقديااة التااو تجا  تهااا إلاا  

حه   الاااد  ه إلااا  اتجاااااات   مناااااق ااااو أرااادر منهاااا علااا  تحلياااه الااان     ت اااري
يب غ السؤاه   و األره  مي منظ ر القا،ليي بتلك المق لة   ا  .  انا ع المه المعق دة

اا ال ا    إذا كاي األمر كذلك   ما حاجتنا إل  معجم لعلم  أ   ي  ي  ه  يتال و؟ أم 
الثانو ماي الم اكلة  ناابه ماي البالغاة ن ساها التاو ننظار إليهاا ب اكه محاياد   نراااا 

   ظل ت (4) د معينة   رس م  معل مةرد  ر ت  أ  أ ر ها َمْي عالق مباحثها عند حد
ر سااااابقا    تحااااا ه ت  اااايه  الدراسااااات بعااااد ذلااااك ال راااا   أ  اإليقااااا  تعيااااد مااااا ر اااار 
المجمااااه   ت ااااقي  ال ااااعرة بغيااااة ال  اااا ه إلاااا  ج ،يااااة جدياااادة   اااااو ليساااات كااااذلك 

دري  للكلمااة   لكن ااه الااد راي حاا ه الم ضاا ف بااال د اا ه  اعااه إليااه   انااا الاابااالمعن  

                                                 

( يق ه الدكت ر أحمد مطلا بت .... اتضاأ أيت البحاا البالغاو ن ار كغيارل ماي البحا ا اللغ ياة   نماا   ا داار  ثام  4)
 .401لعرب   أ يب بنكسة بعد القري السابه.  البحا البالغو عند ا
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مر ة أ ارأ  كيا  عاالق  ااحبا المعجمايي ااذا ال ا    اا  راا،م  عاال ؟ يرتو السؤاه 
 اااه رااد ما مااي الحلاا ه مااا يتاايأ للبالغااة أي  تر ااذ د را   ااو مجاااه الدراسااات األدبيااة 
عم مااا ؟   اااذا بطبيعااة الحاااه مااي  اااله المعجاام   محا لااة الت راا  عنااد جانااب أ  

  جه عام.ج انب مي الم كلة تتعل   بم طلأ مثال   أ  المنهق ب

أ إل  اذا البحا يبغو دراسة اذيي المعجميي مي  اله تلك الم كلة   يطم إيت 
المعجماي ذاتهما   لي يتحق   اذاي األمارايت الم اكلة   ارتراح حه  لها يك ي أساَسه

 الحااااه  المقتاااارح  بغياااار تحليااااه اااااذيي المعجماااايي   تبياااااي محت اامااااا   منهجمهمااااا  
  النتا،ق التو ت   ال إليهما.

 نرأ أي  السبيه الق يم للد  ه إل  اذا الم ض ف ا  الت ر  عند رضايتيي لهماا 
عالرة  ثق  بم ض عنا  امات المعجم الم ت    الم طلأ  عل  اعتبار أي  ماادة 
ااااي اماااا  معجااام البالغاااة العربياااة  للااادكت ر باااد   طباناااة    الدراساااة معجمااااي م ت  

 ر أحمااااااد مطلاااااا ب  كمااااااا أيت   معجاااااام الم ااااااطلحات البالغيااااااة   تط راااااااا  للاااااادكت
الم طلأ ا  الماادة الر،يساية الج ارياة التاو ت اك ه مادتتهماا   لاذلك ساتك ي ااتااي 
القضيتاي بمثابة المدا ه التاو تسااعد  او الاد  ه إلا   الب الم ضا ف   دراساته  

  تلم س نتا،جه.
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 مااااي المعلاااا م أيت المعجاااام الم اااات   ناااا ف مااااي أناااا اف المعاااااجم التااااو كثاااارت كثاااارة
ملح ظة   ت ا تت أحجامها  تن  عت م اداا بتن  ف أادا ها   غاياتها.  لي نق  اناا 
عند اذل األنا اف الكثيارة أليت ااذا ي رجناا عاي م ضا ف البحاا  كماا أيت دراساات راد 
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مااا راادم  اا رة م   ااغلت ن سااها بالحااديا عااي اااذل األناا اف ب ااكه ت  اايلو (4)ساابقتنا
 ا عي المعجم الم ت    حدل. عي كه  ن ف   سنكت و بالحدي ضحة ا

لمعااااجم   نااارأ الااادكت ر احاااا ه بعااار الدارسااايي تقاااديم تعريااا  لهاااذا الن ااا ف ماااي 
محمااا د  هماااو حجاااا   يقااا هت .المعجماااات الت    اااية ااااو المعجماااات التاااو تقاااد م 

 يسااام يها الااادكت ر حساااي ظاظاااا معااااجم   (4)األل ااااظ ال ا اااة ب ااارف ماااي  ااار ف العلااام.
 اار م ااطلحات علاام معااي ي  أ   ااي  رااا،م بذاتااه   ت اارح الم ااطلحات ألن هااا .تهااتم بح

يي به.    لذلك . هو  و حه  ماي (4)مدل ه كه  م طلأ حسب استعماه أاله  الم ت  
ب الااادكت ر    يقتااار (1).اساااتعماه الم اااطلحات المغلقاااة الااادا،رة بااايي أربااااب المهناااة  قاااط

  القاام س حيي يتحدا عي القاام س الم ات    إذ .يرتكا المسد   مي اذا التعري 
علاااا  محا لااااة إح اااااس المنظ مااااة  - أ  مااااا يساااام   بالقااااام س ال نااااو   –الم اااات   

إن ماا  –ات طالحية التو يق م عليها علم مي العل م   م اطلحات العلا م أي اا  كااي 
أالااااه   الثباااات  لااااه بهااااا  االااااد  اه م اااات   مااااي د اه  اللغااااة التااااو يتد اااااو  نظااااام مااااي

لااات عاااي دتلتهاااا األ لااا  لت ااات   بهاااا الم اااطلحو اااا  مجم عاااة األل ااااظ التاااو ح   ِّ 
عاااااي ااااااذل  موالقاسااااا ر   ت ي ااااارك الااااادكت  (5)دتتت  نياااااة تااااادرك بسااااايارها العلماااااو.

التعري ات كثيرا  حيي يق ه عي المعجم الم ت  إن ه ذلك الكتاب الذ  .يعاالق رساما  

                                                 

   مااا بعااداا   بحااا الاادكت ر 44( ينظاار علاا  ساابيه المثاااهت علاام اللغااة   ااناعة المعجاام  د. علااو القاساامو   4)
محماا د  همااو حجااا   عااي  اتتجااااات الحديثااة  ااو  ااناعة المعجمااات   مجلااة مجمااه اللغااة العربيااة بالقاااارة  

معجمااات العربيااة  إعااداد  جااد  ر   غااالو     كااالم العاارب  د. حسااي ظاظااا   ال4711الجاا س األربعاا ي  ساانة 
  غيراا.

 .405( اتتجااات الحديثة  و  ناعة المعجمات   4)

 .445( كالم العرب   4)

 .411( الم در الساب    1)

 .11( رام س اللسانيات   5)
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  احدا  مي م ردات اللغة ي ت   برحد  ر ف المعر ة ...  اد ه مسااعدة القاارع علا 
معر ااة معااانو لغااة حقااه معااي ي مااي حقاا ه المعر ااة   م ااطلحاته  مثااه ذلااك معجاام 

 .(4)حت و للم طلحات الطبية.

 بنااس  علا  ماا تقادم كل اه   امي  المعجام الم ات  ي عنا  بعلام  احاد  أ   اي  معاايي  
يتتب ه م طلحاته   يرت بها الترتيب الذ  يرتضيه  احب المعجم     منهق معيي   

  ا تال ا  ج اريا  عي غيرل مي أن اف المعجام ماي حياا ت    اه   ا  بذلك ي تل
  ان ردال بعلم  أ   ي  بعينه.

اااة ظااااارة حضاااارية تنباااه ماااي   ماااي المؤكاااد أي  تحريااار معجااام  أ  معااااجم م ت  
أمريي مهم ييت أ لهما غ ارة م طلحات علم  أ   ي  ما بحيا ت يستطاف ال  ا ه 

و المعجم ااتيي ب    عند ذلك يلل الم طلحاتإليها بسه لة   عدم استقرار بعر اذ
الحاجتيي مي حيا الجمه   اتستقرار عل  م ه م  احد  أم ا األمر الثانو  ه  عدم 

  المعجاااام العااااام لرغبااااات الم ت اااايي  ااااو اتسااااتدته علاااا  مااااا يريد نااااه مااااي  يااااتحق
إلاااا  المعناااا   قااااارلم ااااطلحات تتعل اااا  بااااالعلم  أ  العلاااا م التااااو ي ااااتغل ي بهااااا   ا ت

 اطالحو الااذ  ين اارد بااه ااذا العلاام   نحااي نعلاام أن اه ليساات مااي مهمااات المعجاام ات
العااام الت راا  بدرااة عنااد كااه  م ااطلأ  ااو علاا م متباينااة   لااذلك ياارتو اااذا المعجاام 
جامعااا  للم ااطلحات مااي جهااة   محااد دا  معانيهااا الدريقااة المساات دمة  ااو ذلااك العلاام 

قتضااو حضاا را  ر يااا     اااعال  ذا  ااميت تحرياار معجاام م اات   يهاامااي جهااة أ اارأ.  ل
معجمية   ثقا ة عميقة  او الت  ا  الاذ  ياراد  لثقا تيي  و آي  احدت ثقا ة لغ ية

 اانه المعجاام لااه  تتاا ل   األ لاا   رااديم النظريااة   تهي،ااة الماانهق   الترتيااب   تتك  ااه 
ه الثانية بالمادة العلمية التو تتطل ب الجمه   اتستق اس   اإلحاطة   يكمه ااذا كل ا

                                                 

 .14( علم اللغة   ناعة المعجم   4)
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إحسااااس  ااااد   ناااابه عاااي دراساااة  ترماااه ماااي أي  المعااااجم الم جااا دة لااام  تساااتطه 
 تحقي  الغرر   جاس اذا المعجم  أ  ذاك سد ا  لحاجة   رأبا  ل دف.

 نجاااد  ااااو الع اااار الحااااديا ااتمامااااا  مت اياااادا   ت تااااا  للنظاااار بااااالمعجم الم اااات    
مااا   ااو عاادديي مااي أ عااداد مجلااة اللساااي  حساابنا ذلااك المقاااه المهاام الااذ  ن  اار منج 

المعااااااااجم  ببلي غرا ياااااااة  لنااااااادرك ذلاااااااك اتاتماااااااام ال اساااااااه   نعناااااااو باااااااه  (4)العرباااااااو
المت    اااة  للااادكت ر علاااو القاسااامو   جااا اد حسااانو عبااادالرحيم   قاااد أح ااايا  ياااه 
عاااددا  كبياااارا  مااااي اااااذل المعاااااجم  جعالااااا تحاااات تسااااعة  ثالثاااايي م ضاااا عا  ضاااامتت 

 اإلدارة   الحياااا اي   النبااااات   ال لاااااك   المكتبااااات   اإلح اااااس   العلاااا م العساااااكرية 
 ال ي ياس   اآلداب   غيراا.  ليس اذا س أ تركيد لما أ ارنا إلياه ساابقا  ماي الحاجاة 
الحقيقية ألمثاه تلك المعاجم بسبب كثرة الم طلحات   ضار رة جمعهاا  ضابطها  
 كما ن ير إل  كتاب  المعجمات العربية  مي إعداد  جاد  ر   غاالو الاذ   ان  
كتاباااه علااا  الم ضااا عات   راااد م باااه  ااا رة جي ااادة عاااي  اراااه التااارلي   اااو المعااااجم 
الم ت ااااة  غيراااااا.  يبقاااا  المعجاااام الم اااات     سااااعة  التاااارلي   يااااه عالمااااة مااااي 

 عالمات غن  العربية   ردرتها عل  التجد د  الحياة.
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د رأينا  يرتبط المعجم الم ت   ارتباطا   ثيقا  بالم طلأ  ه  مادته الج ارية   ر
 يما سب  تسمية المعجام الم ات   بمعجام الم اطلحات   لتحدياد م اطلحات علام 
مااااا ي بنااااا  ذلااااك المعجااااام   ترت ااااب مااااا ادل.  راااااد  راااا  بعااااار الدارساااايي عناااااد ل ظاااااة 

                                                 

 العلاا م. مكتااب تنسااي  التعريااب. العاادد الع اار ي   العاادد ( مجلااة اللساااي العربااو  المنظمااة العربيااة للتربيااة  الثقا ااة 4)
 م.4714الحاد   الع ر ي  سنة 
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 الم اااطلأ  أ   ات اااطالح  محاااا ليي تعري هاااا   نحاااي نااا رد اناااا جانباااا  ماااي ااااذل 
 ر ديي بها  و عملنا.تالتعري ات مس

.ااا  إ ااراك ال ااوس عااي معناا  لغاا    جرجااانو عااي ات ااطالحت ه ال ااري  القااي
   يا رد أبا  (4)يي. رياهت اا  ل اظ معايي بايي را م معي نا آ ار لبيااي الماراد   إل  معن

.....  يستعمه ات طالح غالبا   و العلام  را،ال تإليه البقاس اذا التعري    يضي  
اااه معل ماتاااه باااالنظر  اتساااتدته.  لااادكت ر القاسااامو بق لاااهت   يعر  اااه ا(4)الاااذ  ت ح  

.الم طلأ كه   حدة )لغ ية( دال ة مؤل ة مي كلمة )م طلأ بسيط(  أ  مي كلمات 
متعد دة )م طلأ مرك ب(   تسم و م ه ما  محد دا  ب اكه  حياد ال جهاة دا اه مياداي 

ذي كلماااة  أ  كلماااات اكتسااابت معنااا   ا اااا   اااو مجااااه علااام معااايي     هااا  إ(4)ماااا.
نقطاه تلاك األل ااظ عاي معانيهاا األ لياة  باه كثيارا  ماا تظاه . ليس مي الضر رة أي ت

دال ة  و ن س ال رت عل  معنااا العاد    علا  معناااا العلماو بحساب سايارها  او 
   هااذل األل اااظ تسااتقر  علاا  المعناا  الجديااد مااي  اااله اسااتعمالها  ااو (1)اتسااتعماه.

 ت اضعهم عليه.علم ما   استعماه أاه ذلك العلم لها بهذا المعن  الجديد    

 رااد ااتاادأ الجاااحظ منااذ  راات مبكاار بذكا،ااه النااادر   استق ااا،ه ال اسااه إلاا  اااذا 
اي ساا ااا   لاام . لكااه   ااناعة أل اااظ رااد ح االت ألالهااا بعااد امتحاا األماار حاايي راااهت

   ها  ي اير (5)ال  بينهاا  بايي تلاك ال اناعة.بعد أي كانت م  اكَ  تل   ب ناعتهم إت  
ر لل  ااظ بعااد ا تبااار غياارل    ااار مااي أل اااظ إلاا  المعناا  الجديااد المكت سااب الااذ  راار 

                                                 

 .44-44( التعري ات   4)

 .4/404( الكليات  4)

 .445( مقد مة  و علم الم طلأ   4)

 .11( رام س اللسانيات  د. المسد    1)

 .4/441( الحي اي  5)
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تلك ال ناعة عل  حد  ر له.  يؤكد الق ير  اذا األمر حيي يت اد أ لت ساير أل ااظ 
.اعلاااام أي  مااااي المعلاااا م أي  كااااه  طا، ااااة مااااي العلماااااس لهاااام أل اااااظ  ال اااا  ية   يقاااا هت

ااي ساا اام  ت اطاار ا عليهاا  ألغاارار لهاام  يهااات يساتعمل نها  يمااا بياانهم ان اارد ا بهاا عم 
ماااي تقرياااب ال هااام علااا  الم ااااطبيي بهاااا  أ  تساااهيه علااا  أااااه تلاااك ال ااانعة  اااو 
ال ر   عل  معانيهم بمطالرها   اذل الطا، اة يساتعمل ي أل اظاا   يماا بيانهم  ر اد ا 
بها الك   عي معاانيهم ألن ساهم   اإلجمااه  الساتر علا  َماْي بااينهم  او طاريقتهم  

بهمة علا  األجاناب  غيارة مانهم علا  أساراراام أي ت ايه لتك ي معانو أل اظهم مسات
   ت ي رك اذا الكاالم عاي كاالم الجااحظ المتقاد م  او كثيار  سا أ (4) و غير أالها.

ذلااك اإلجماااه   السااتر  اتسااتبهام الااذ  ي لااه بااه المت اا  ة   ااا  غياار دا ااه  ااو 
 م ض عنا.

 اااطلحات   يجماااه دارسااا  الم اااطلأ   المؤل ااا ي  ياااه علااا  ضااار رة  ضااا ح الم
 تحديااد مجاااتت اسااتعمالها   در ااة الم اااايم التااو ت  ااير إليهااا   هااذا أدعاا  لتحقياا  
الغااارر منهاااا ماااي حياااا ال ضاااه  الضااابط.  يقااا  الااادكت ر تماااام حس ااااي عناااد ااااذل 
الم ااكلة   يطالااب  اااحب الم ااطلأ .بت ضاايأ معنااال  ريمتااه حتاا  ت ي جااد حياارة 

حاد الدارسايي ر لاهت .للحيارة  او تطبيا     ينقه عي أ(4)القارع  و تطبيقه  استعماله.
ات طالح مي األثر عل  البحا العلمو ما للضباب عل  المالحاة  باه ااو أكثار 

   ياادع  الادكت ر القاساامو إلا  الت حيااد (4) طارا   ألي  الن اااس رل ماا يحس اا ي ب ج دااا.
المعياااار  للم اااطلحات الاااذ  .يعناااو ... ب ااا رة عاماااة ت  اااي  م اااطلأ  احاااد 

لمااو ال احااد   ذلااك بااالت ل  مااي التااراد   ات ااتراك الل ظااو   كااه  مااا للم هاا م الع
                                                 

 .4/400( الرسالة الق يرية  4)

 .44 و اللغة    ( منااق البحا4)

 .44( المرجه ن سه   4)
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.  يسااع  الااادكت ر (4)يااؤد  إلاا  الغماا ر  أ  اتلتبااااس  ااو اللغااة العلمياااة  التقنيااة.
جاااااادا  ل ضااااه الحلاااا ه لهااااذل الم ااااكلة القديمااااة الحديثااااة   ذلااااك  (4)ر اااااد الحماااا ا  

بعااااادل عااااي اتضااااطر     التاااادا ه  مااااه  اببا ااااطناف  سااااا،ه لت حيااااد الم ااااطلأ   ا 
 ااو ال راات ن سااه إلاا  أي  الباحااا ذاتااه رااد ر ااد ظاااارة عامااة تااتل     ااو  اإل ااارة

 ييي  علميااايي بر ماااة  اااو أي  الم اااطلحات لغااا. اااع ر ات ت ا اااييي العااارب ماااي 
طراب  التناارر ماا العربية الحديثة  و  ت   العل م متن عة مت ال ة   يها مي اتضا

 لعه  اذل  األ مة  ت اك ه حاا  ا  ر ي اا  للعاامليي  او  .(4)المعجمية. يؤ ه إل  ال  ض 
 اار ف المعاااجم إلاا   ااحذ اممهاام   اسااتمرار جهاا دام  ااو درس  طراااا  العمااه علاا  
ر ساال ا  مااي ضاار رة  ضاا ح الم ااطلأ   در تااه   تحدياادل   ت  حل هااا   األ ااذ بمااا ر اار 

   لااذلك يبتعاد راادر مااي م ااطلحات البالغاة عااي اااذا الااذ  ذكار سااابقا  مثلمااا ساانرأ
يااااد ه اااااذا الم ااااطلأ  ااااو نطااااا  تلااااك الاااادع ة   رااااد جاااااس الحااااديا عااااي المعجاااام 

 الم ت    الم طلأ بمثابة المد ه ل لب البحا   ه  ج س ت ين  ه عنهما.
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ياااا حاجاااة حقيقياااة  ماااي الضااار ر  أي نؤكاااد بداياااة أي  ااااذيي المعجمااايي جااااسا ليلب  
لااا   المكتباااة العربياااة ربلهماااا ماااي كانااات الدراساااات األدبياااة ت تقاااداا   مااارد  ااااذا إلااا   

معجاام  ااا  للبالغااة العربيااة  م ااطلحاتها   نااذك ر انااا بمااا أ اارنا إليااه سااابقا  مااي 

                                                 

 .45( مقدمة  و علم الم طلأ   4)

( ينظااار كتاباااه المنهجياااة العاماااة لترجماااة الم اااطلحات  ت حياااداا  تنميطهاااا  ماااه اتعتنااااس بت  ااايات ناااد ة ت حياااد 4)
    ما بعداا.444منهجيات  ضه الم طلأ العلمو العربو  ارتراحاتها التو أثبتت  و اذا الكتاب   

 .77( العربية  الحداثة   4)
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 (4)م ت اااة  اااو علااا م   نااا ي متن عاااة تلاااك التاااو حا لااات ال هاااارسلكثااارة المعااااجم ا
ح ااراا   اإل ااارة إليهااا   لكااي  تلااك ال هااارس ت لاا   لاا ا  تامااا  مااي إ ااارة إلاا  معجاام 

لعربية   ي ير الدكت ر بد   طبانة ن سه إل  اذا األمر بعاد أي يقا  عناد للبالغة ا
. بقيااات بعاااد ذلاااك البالغاااة  معااااجم كثيااارة  بعضاااها م ااات     اآل ااار عاااام   يقااا هت

العربية مي غيار معجام يلام   امه  ن نهاا   يضام   اتات م اطلحاتها ... نعام بقيات 
علاام البالغااة كاااي  ااو  البالغااة العربيااة مااي غياار معجاام حتاا  اااذا ال ماااي  مااه أي  

   رب مااا باادا ال ضااه (4)العلاا م األدبيااة.  طليعااة العلاا م المرم رااة باايي العلاا م اللسااانية 
 دأ ضاه بقليااه بالنسابة للم ااطلحات األدبيااة  إذ نقاه علاا  معاااجم رليلاة تحااا ه ر اا

بعاااار الم ااااطلحات األدبيااااة   اااااو تت ااااا ت  يمااااا بينهااااا مااااي حيااااا رل ااااة الماااادا ه 
 ر  بعضها عند  وس مي م اطلحات   ربما  (4)دة أ  ندرتها كثرتها   كثا ة الما

البالغة العربية   لكن ه اتنتقاس  حسب  أم ا اتستق اس   الت رغ لها   ها  أمار بعياد 
المناه  لذلك يبق  األمر را،ما   و ا تقار المكتبة العربية إلا  معجام  اا  للبالغاة 

 لال    منحا  اما  رد ما   ا،د   سد  اس اذاي المعجماي جديديي  و بابهج   (1)العربية
                                                 

( مثاه ذلك مقاه الدكت ر علو القاسمو  ج اد حسنو عبد الارحيم عاي  ببلي غرا ياة المعااجم المت   اة    كتااب 4)
  جد  ر   غالو عي  المعجمات العربية .

 .4/44( معجم البالغة العربية  4)

   اباة. معجام الم اطلحات العربياة  او اللغاة ( نذكراا انا عل  سبيه المثاهت معجام الم اطلحات األدبياة  مجاد4)
 األدب  مجاااد   اباااة  كاماااه المهنااادس. المعجااام األدباااو  جبااا ر عبااادالن  ر. معجااام م اااطلحات النقاااد الحاااديا  
حماااد   ااام د. معجااام الم اااطلحات األدبياااة المعا ااارة  د. ساااعيد علااا ك.  لسااا ة األدب  ال اااي  د. كمااااه عياااد  

  غيراا.

عن اناه  م اطلحات  4714إل  أي  الدكت ر أحمد مطل ب كاي رد أ در كتابا  سانة ( مي الضر ر  أي ن ير انا 1)
الباديه  بحاا مادل تتها    -البياي -المعانو -البالغة -بالغية  كسرل عل   مسة م طلحات  قط اوت ال  احة

لاك لايس  تط  ر ااذل المادل تت التااري و ب اكه ت  ايلو   لام .يقا  عناد م ضا عات كاه  م اطلأ  أمثلتاه ألي  ذ
اااا ساااعينا إلياااه.  كماااا يقااا ه   لعاااه  ذلاااك الكتااااب يمثاااه الباااذرة األ لااا    البداياااة الجااااد ة  اااو ر اااد م اااطلحات   مم 

 .1البالغة    ضعها  و معجم  ا  مم ا تهي ر له بعد سنيي  ينظر م طلحات بالغية   
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بعثاارة  ااو بطاا ي الكتااب  يالرااو مم ااطلحات البالغااة  ضااعا  م تل ااا  بعااد أي كاناات 
دراك معانيها.الباحا عنتا    جهدا   ديديي  و ال   ه إليهما      ا 

الع ي  رلقيلاة د ترسيسا  عل  ما تقد م  نحي مل م ي بال ر   عند رأ  للدكت ر عبا
ه الااذ  أ ااردل لمعجاام الاادكت ر بااد   طبانااة   أساامال  معجاام البالغااة ضاامن ه  ااو كتاباا
غة العربية  ألسباب ر   إذ ذاب إل  استحالة ت ني  معجم للبالقالعربية  نقد  ن
 اه  حيأ أي  البالغة العربية  مل    اذل القضية  و سؤاه ا ت أ رداا    اغ

عجام  محاا ت  اإلجاباة عاي يمكي أي تبارمق  او معجام؟   راح بعاداا يقاد م ت ا  رل للم
.إي  طبيعاااة المعجااام تقتضاااو التحدياااد  التركيااا  ال اااديد  ت ساااير  ذلاااك الساااؤاه  يقااا هت

الم ااطلأ بم ا،ااه  ااو سااطر  احااد أ   ااو سااطريي  بعاار السااطر  بينهمااا نقطتاااي 
 ه السااطر  اا    ااط   أرأساايتاي   يمكااي أي ياارتو الم ااطلأ عن انااا  ر،يساايا  أ   ااو 

  اا  –  إ اسل  رحه  و  رار  حا م  باال تار    أ  تباذه ثام عن انا   رعيا   تحته أ
  العلاام م ضاا ف الم ااطلأ د ي ت ثياا  مااا   بحسااب اااذا ال اارح انتماااؤل إلاا - األااام

الكلماة النها،ياة    ه حقيقاة علمياة م ار غ منهاا   مسال م بهاالياه إت  علا  أن ا لي ينظر إ
الدري  للم طلأ العلمو أ   به النها،ية  و القضية.  يق م المعجم عل  اإلح اس 

 و نطا  م ض عه بال ت ي اد يتمث اه  او م اطلحات غريباة عاي العلام الاذ  يعالجاه 
م  جاالمعجم به بال ت ي د يتمث ه  و م لأ  احاد غرياب عاي العلام الاذ  يعالجاه المع

طبيعاة المعجام ت تسامأ بتكاارار م اطلأ ماا ليقاااه  ياه كاالم لام يقااه  يماا ساب  مااي 
أ  لك معه  ر ة  احادة لكن هاا تسامأ لاك باري تقا ه كاه  ماا المعجم. د نك الم طل

ت  كنااات ثقااايال  عناادك  تمضاااو بااال عااا دة للم ااطلأ  ت لاااك مااه اااا ذا الم ااطلأ   ا 
 هاااه التااا م الااادكت ر طباناااة  اااو معجماااه باااذلك؟  ن   ااا  عناااه   مماااال   باااد ي مااانهق.

ااه أي نقاا هت اااه علاا م البالغااة الع ي  ضااه أ  أت ربيااة تساامأ بااذلك؟ أ  اااه تتحم 
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ثبات.  م طلحات أت  ر أي  اإلجابة بالن و ت باإلن ضه نحي  و  رحها لذلك؟ 
البالغاااة كثيااارة  متدا لاااة   ااااو مااار ة م د جاااة  مااار ة مركب اااة  مااار ة ك كباااة   راااد يكااا ي 

 - عل  ط لاه –   رد أثبتنا الن   (4)بعضها محم ت  عل  بعر أ  تط يرا  لبعر.
ميااة   لاا،ال يااؤثر الحااذ  علاا  كااالم  اااحبه ألن ااه يتطاار   إلاا  مساارلة  ااو غايااة األا

بالتغيير  ما  ابه.  بعيدا  عي اذا الثقه  المله   البعد عي المنهق   ما س ااا ماي 
ن نااا نتت اا  معااه  ااو لباحااا  نقاا ه بعياادا  عااي ذلااك كل ااه  منعاا ت تلااك التااو يساات دمها ا

طالاب ج انب   ن تل   و أ رأ  نتت ا  معاه علا  ضار رة اإلح ااس الادري  الاذ  
به   عدم التكارار   تحدياد الم اطلأ   هاذل  ار ط ت باد  ماي ت  رااا  او أ   معجام 
م ت    رد أ رنا إل  أمار ررياب ماي ااذا  يماا ساب    لاي نعياد الحاديا عناه مار ة 
أ اارأ   لكننااا ن تلاا  معااه  ااو اااذا الت  اا ر  ال ااا   للمعجاام المقتاارح  مااي حيااا 

ر،يساة   هاذل كل هاا أما ر تحقاة للماادة  تعييي األ كاه مي نقاط   سط ر   عن انات
الج ارية  تتحد د بتحد داا  تط ه بط لهاا   تق ار بق اراا   ن تلا  معاه  او ااذا 
غ اه الت ثي    نحي نعلم أي  كثيرا  مي المعاجم ت  تلجر  التركي  الذ  يطالب به   ا 

تاحاا  إل  ااذا الاذ  طلباه   بعضاها ي ث ا  مادتاه   يطياه  يهاا   يارأ  او معجماه م 
لمااي يريااد د اا ه رحاااب ذلااك العلاام ال اسااعة.  ن تلاا  معااه ثالثااة  ااو النتيجااة التااو 
ااه اليهااا  اااو أيت علاا م البالغااة ت تساامأ ب اانه معجاام لهااا بساابب ا د اجهااا   ت   
 تركيبها   ا تالطها   أ    أي  اذل النتيجة التو   ه إليها رد  جداا  و معجم 

بالغة كل ها   ه  مي منطلا  رأياه ال   او أي  الدكت ر طبانة  آثر تعميمها عل  ال
ر الاادكت ر  ل ساال ا    هااذاي أمااراي ت يجاا   ال لااط طبانااة لاام يلتاا م  ااو معجمااه بمااا راار 

بينهما  ألي  إ  ا  باحا  و عمه ت يعنو إ  ا  اآل ريي       ا  أننو أعتقد 

                                                 

 .44( معجم البالغة العربية  نقد  نقر   4)
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يرل  أي  الااادكت ر طباناااة لااام ي  ااا  ذلاااك اإل  اااا  الاااذ  حاااا ه الااادكت ر رلقيلاااة ت ااا  
 ي اابأ تعماايم اإل  ااا  عنااد ذلااك رضااية غياار ذات م ضاا ف   ااا  أ اابه بالم ااادرة 
عل  ما ا  م ج د كمعجم الدكت ر طبانة   معجم الادكت ر مطلا ب   ماا يمكاي أي 

ق يمهااا ت كملاات مااا باادأل المعجماااي   ت يمكااييكاا ي  ااو المسااتقبه مااي أعماااه رب مااا أ
ماي م ااكه تعتارر سابيه معجام البالغاة  اآلي ألن ها غير م ج دة  كما أيت ما أثارل

ااة   ليساات معاااجم  اااو م اااكه معر  ااة ي اجههااا الم ااتغل ي ب ااناعة المعاااجم عام 
البالغااة باادعا   ااو اااذا   حسااب َمااْي  اانه معجمااا  أن ااه أحااس  ب جاا ة  ااو م ضااه مااا 
اااااا   حاااااا ه ساااااد اا   تتك اااااه المحاااااا تت األ ااااارأ بعاااااد ااااااذا بالتهاااااذيب   التج ياااااد  أم 

الم ااااكه   الرضاااا بهاااا   هااا  مجاااا ا لااار ح البحاااا   الرغباااة  اااو  اتستساااالم لهاااذل
 التط ر.
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هماااااا  تعناااااد المعجمااااايي  نقااااا م بتحلياااااه ماد    يجااااادر بناااااا بعاااااد ماااااا تقاااااد م أي نقااااا 
سنت  ااه إليهااا   مااي ضاامنها تقااديم  و منهجيهمااا لاان ل  مااي اااذا إلاا  النتااا،ق التاا

ساانعمد إلاا  التركياا  علاا  اترتااراح  لحااه  تلااك الم ااكلة التااو ا تتحنااا البحااا بهااا    
م ااتماماااا   ا اااا   جبعااار القضاااايا التاااو تناااتظم المعجمااايي   ي ليهاااا دارسااا  المعاااا

  اوت

 الهد . -4

 المدا ه. -4

 ال ر ح  أن اعهات المقتبضة  الم س عية  ال  ااد. -4
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 الم ادر  الت ثي . -1

 نعتقاااد أي  ااااذل القضاااايا كا ياااة لتبيااااي معاااالم المعجمااايي ماااي حياااا الطريقااااة  
علاا   - بعااد عرضااها ب ااكه ت  اايلو –د ياامااا أن هااا ستساااعد إلاا  ماادأ بع المااادة  ك

 تق ية ارتراح الحه  الذ  نطمأ إليه.

اااه إلااايهم العماااه  ه ماااا نعالجاااه اناااا اااا  الهاااد    ياااراد باااه .طبيعاااة َماااْي ي ج   أ  
اة يت جاه إلا  الم ت ايي (4) ت رعاتهم منه.     اضأ أي  العمه  و المعااجم الم ت  

بذلك ال رف مي المعر ة   نرأ الدكت ر طبانة يتحدا عاي ااذا   أن سهم  أ  المهتميي
رد أي يكااا ي لهاااذا المعجاام الج اااا  الاااذ  يحااس  باااه راااارع أاألماار   يقااا هت ....  لاام 

المعجمااات المت    ااة   لااذلك بااذلت الجهااد  ااو الت ضاايأ الكااا و الااذ  يجااد  يااه 
 ااااطلأ مااااي القااااارع بغيتااااه مااااي التعاااار   ال اضااااأ علاااا  الم اااااايم الحقيقيااااة لكااااه  م

ااه الاادكت ر طبانااة معجمااه إلاا  القااارع العااام؟ اااذا مااا (4).... الم ااطلحات    هااه ي ج 
ااه  ي ااير إليااه  قااه الاان     لكااي  اااذا ي رعنااا  ااو إ ااكاه   المعاااجم الم ت ااة ت ت ج 
أ ال  لكه  رارع   رأينا  يما سقنال مي تعري ات للمعااجم الم ت اة أن هاا تتعاماه ماه 

ماي اساتعماه الم اطلحات المغلقاة الادا،رة  .ِحاهت  هو  ورراسة م    يي   لذلك  
اااا رضاااية الج اااا  الاااذ  يحاااس  باااه راااارع المعجماااات (4)بااايي أربااااب المهناااة  قاااط.   أم 

الم ت اااة علااا  حاااد  ر لاااه   هاااذل مسااارلة نسااابية   ماااا يااارال القاااارع العااااد  جا اااا  يااارال 
  انحاار عنااه  أ  ات ور رة مااي ضاار ر ات العلاام ن سااه ت يمكااي الت ل ااضااالم اات   
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إل  مست أ آ ر  و العرر   يبق  األمر را،ماا    سانرأ تارثيرل علا  بقياة القضاايا 
  يما بعد.

ااه معجمااه إلاا  .مااؤْر البالغااة   َمااْي تعنيااه المقارنااة  ااا الاادكت ر مطلاا ب  ي ج  أم 
بايي ال ناا ي عنااد العاارب  غياارام مااي األرا ام كااال رس  الي ناااي  الهناا د الااذيي ريااه إي  

 و ن رة البالغة  تط راا   ما ا  باألثر الكبير حينما يرجاه الباحاا  لهم أثرا  كبيرا  
إلااا  ااااذا المعجااام   يااارأ ن ااارة ال اااي   تطااا  رل  ااااله القااار ي   ارتبااااط م اااطلحات 
 البالغة بالمتقدميي منذ عهد ال حابة رض اي اللاه علايهم  اللغا ييي  النحااة األ ا،اه

د م للدارسايي معر اة الجدياد عناد ...  ياذاب ااذا المعجام إلا  أبعاد ماي ذلاك   ها  يقا
بالساااابقيي   تقرياااب  نااا ي البالغاااة ...  لاااي  البالغياايي  ياااذكر مااادأ تااارثر الالحقااايي

يكاااا ي ن عااااه للمحق قاااايي بررااااه  مااااي ذلااااك ألن ااااه يقااااد م ال ااااي  البالغااااو  اااااله الع اااا ر 
الم تل اااة   ير اااد التطااا ر التااااري و   باااذلك تساااهه المراجعاااة   تكثااار ال ا،ااادة ماااي 

.  قاااد حاااد د الااادكت ر (4)ه   ااااو م اااادر كثيااارة....تق  منهاااا ماد تاااو اساااالم ااادر التااا
ه إليهم عمله  ام ثالا  ،اتت مؤر ا  البالغاة  َما ْي تعنياه مطل ب أ ل،ك الذيي ي ج 

المقارنة بيي ال ن ي عناد العارب  عناد غيارام   دارسا  البالغاة عم ماا    المحق قا ي  
يد منه      ا  إذا ذك رناا باذلك  او   ،ات مت    ة ستعن  بهذا العمه   تست 

 الت ابك ال ديد بيي عل م العربية عامة   ارتباط ال احد باآل ر   اعتمادل عليه.

ي كااي  احادا    لم نعمد إل  ال ر   عند ااذا األمار لغاياة  او ن ساه  حساب.  ا 
ماااي القضاااايا التاااو تااادرس المعااااجم بم جبهاااا   لكن ناااا أردناااال  سااايلة ماااي جهاااة أ ااارأ 

لنظرة  أ  ر ه ااذا الهاد  كااي ذا اثيرل عل  المعجم كل ه  يما بعد  ألي  اذل لتبياي تر
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ترتيب المعجم   مدا له   كثا ة ااذل المادا ه   كاري  الهاد  اا   ترثير  اضأ عل 
 الذ  حد د طريقة العمه  و المعجميي   رسم ال ُّ أ لهما مما سنرال م   ال .

 

-6- 

دا ه   أ ه مااا يساات ر نا  يهااا ااا  الترتيااب    ننتقااه إلاا  القضااية الثانيااة   اااو الماا
يي منهجاااا  م تل اااا  عاااي اماااي الباحثَاااكاااه   اااذ أ  ترتياااب المااادا ه  اااو المعجااام   راااد ات  

 اااااحبه  ااااو اااااذا الترتيااااب   ناااارأ الاااادكت ر طبانااااة ي ااااطنه الترتيااااب الهجااااا،و  ااااو 
ااأ اااذا األماار بق لااهت ...  . ت ااني  الماا اد بعااد  تجريااداا مااي أحاار  ال يااادة   ي ض 

سااامنا ااااذا المعجااام إلااا  أبااا اب مرت باااة علااا  حساااب ترتياااب حااار   الهجااااس أيضاااا   ر
 ااالهم ة أ ت   ثاام الهماا ة مااه األلاا  ثاام الهماا ة مااه الباااس ...  اكااذا حتاا  الهماا ة مااه 
علاات حاار   الهجاااس  الياااس   اكااذا كاااي الضاابط  التنظاايم  ااو جميااه األباا اب التااو ج 

 ه اللغ يااة  ااو كااه  مااادة مااي ماا اد عنااا يي لهااا   عماادنا  ااو اااذا الترتيااب إلاا  األ اا
المعجم بعد تجريداا مي حر   ال يادة  كما ا  متبه  و معاجم اللغة التاو تراعاو 

ااا الاادكت ر مطلاا ب (4)الحاار  األ ه  ااو الكلمااات  تجعلااه األساااس  ااو الترتيااب.   أم 
 قاااد آثااار منهجاااا  آ ااار  اااو الترتياااب   اااا  النظااار إلااا  الم اااطلأ ن ساااه باااال اعتباااار 

...  باادأت حاار   الهجاااس  . لتااو د لاات علاا  أ ااه الكلمااة   ناارال يقاا هتلل يااادات ا
ر الت ااات إلاا  أ ااه مااادة الم ااطلأ  أ  ارتباااط يااتر ااذ ساابيلها  ااو الترتيااب مااي غ

 ت يحق   الغاية عناد  بالمعجم القديم  ألي   و ذلك  ي،ا  مي العسر ت ي دم الهد  
اه  اترتقااااس رباااه اإلردا   المراجعاااة الساااريعة   لاااذلك  ضاااه اتسااات هام رباااه اإلساااج
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 اتعتارار ربااه اإلعجااا    األساااس ااا  ترتيااب الحاار    ااو الم ااطلأ كمااا ي عااه 
   ت  اك  أي الطاريقتيي كلتيهماا (4)المعا ر ي حيي ينس ق ي األل اظ  الم طلحات.

د المعجم   لكن نا نعتقاد أي  الطريقاة الثانياة ااو األرارب إلا  امعر  تاي  و ترتيب م  
بالم ااطلأ ال ااا،ه ت  ااالغرر منااه ااا  التعرياا  (4)ا  المعجاام الم اات   تحقياا  أاااد

 اااله اللغااا    أ  جاااذرل معجااام ألجلاااه   ت اعتباااار ذا  اااري برعقاااد ال ااو العلااام الاااذ  ي  
 اتساات هام مااثال  ااا  الم ااطلأ المق اا د  أمااا أ االه ) هاام(  ااال  جاا د لااه  ااو اااذا 

ااا ) اابجااالمع ه(  هاا  الجااذر   لكااي  م   الت اابيه يحتاااك إلاا   ضااه  راا    بياااي  أم 
)الت ااابيه(  اااار  جاااذرل إلااا  مااادل ه  اااا  بعلااام البالغاااة ذلاااك الاااذ  تك  اااه  ااااحب 
المعجاام بالحااديا عنااه   رااد أ ااار الاادكت ر مطلاا ب إلاا   ااوس رريااب مااي اااذا  ااو 

.اإلن ااااست أن ااار اللاااه  بعااار الم اااطلحات   حااايي عقاااد لًن ااااس عن اناااا  رااااه عناااهت
ال لاا   أ  اتبتااداف.  لاايس باايي اااذل  بتااداس أ ال لاا ت ابتاادأ  لقهاام   اإلن اااس ااا  ات

لمعااانو  مااا ذاااب إليااه البالغياا ي  االة  ألي  اإلن اااس عناادام كااه كااالم ت يحتمااه ا
ه ألنته ليس لمدل ه ل ظه ربه النط  به  اره  ارجو يطابقاه أ  تال د   الكذب لذا

 م مااا    مااا اسااتقر عليااه الم ااطلأ  ااوس   أ االه اللغاا    ااوس آ اار. (4)ت يطابقااه.
يق    اذا الذ  ذابنا إليه أي  الدكت ر طبانة ت يا لو ااذا الجاذر الاذ  جعلاه العمادة 

ي تااتأ حديثااه عااي الم ااطلأ بمعنااال البالغااو   اااذا    ااو الترتيااب أدناا  ااتمااام   هاا
ة عناد أ اله اللغا    بينماا نارأ الادكت ر مطلا ب ت اح     مليه يق د   لم يت ر   الب

كه  م طلأ يتحد ا  يها عي جذرل   م رعه  و المعجم  مي جهة أ رأ ي رد  قرة ل
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ماااه أن اااه لااام يت اااذ ماااي ذلاااك الجاااذر أساساااا   اااو الترتياااب   كرن اااه أراد أي يقاااد م  ااا رة 
 متكاملة عي الم طلأ  اذا ما سنق  عندل بعد رليه.

ة اذا الانهق  او التر  ياب  أ  النظار إلا  ت رد ارتضت كثير مي المعاجم الم ت  
ديما   حاااديثا   ألن هاااا  جدتاااه محق قاااا  للغاياااة التاااو تساااع  إليهااااا  الم اااطلأ بن ساااه  رااا

باإلضا ة إلا  إدراكهاا أن هاا تتعاماه ماه الم اطلأ ك حادة لغ ياة متكاملاة ذات دتلاة 
 ا اااة   لاااذلك يكااا ي  ضاااعها كماااا ااااو  اااو السااايا  المعجماااو أ ضاااه بكثيااار ماااي 

 تجريداا مي حر   ال يادة    ضعها  و مادتها األ لية.

 ا بعر النماذك مي المعجميي لمد ه  احد  ضه  و بابيي م تل ييت نس   ان

 مطلوب طبانة المدخل

 الهم ة ال اس اتست هام

 التاس ال يي التجنيس

 الميم ال ا  المت ا ي

 التاس الطاس التطري 

 الميم ال ا  الم ا جة

 التاس ال ا  الت رية

 الهم ة الالم اتلت ات

 الهم ة الكا  اتكت اس
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 يتااب ي مااي الجااد ه الساااب  ال ااع بة التااو ت اجااه الباحااا  أ  القااارع  ااو معجاام 
الدكت ر طبانة   اا  يحاا ه البحاا عاي الم اطلأ  إذ ماي الضار ر  أي يارد ل إلا  
أ االه الثالثااو   يعتمااد علاا  الحاار  األ ه مااي اااذا الثالثااو ليجاادل  ااو باااب ذلااك 

ترتيبااه تساااعد الباحااا  الحاار   بينمااا أضاا و الاادكت ر مطلاا ب سااه لة  اضااحة علاا  
 ااو ال  ااا ه إلاا  الم اااطلأ   ذلاااك باحت اظااه بل اااظ الم اااطلأ كااامال  باااال تغييااار  
  ضاااعه  اااو البااااب ال اااا  اعتماااادا  علااا  حر اااه األ ه.  معلااا م أي  م اااطلحات 
البالغااة تااد ر  ااو الكتااب القديمااة  الحديثااة كمااا اااو بااال تغيياار   ااال حاجااة عند،ااذا 

ضااااا ة عقبااااة جدياااا الباحااااا   ااااا  يبغااااو ال  اااا ه إلاااا   مدة أماااااإلحااااداا تغيياااار   ا 
 الم طلأ   تح يه مدل له.
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أدأ ترتيب المدا ه الذ   ر نا عندل سابقا    ا طناف النهجايي الم تل ايي  يهماا 
إلاااااا  ثالثااااااة إ ااااااكاليات تتعل اااااا  جميعهااااااا بالم ااااااطلأ   اااااااوت الم ااااااطلأ المركااااااب 

ر   الم اااطلأ المتااادا ه   سااانعالق ااااذل اإل اااك اليات  ت  ااايال   الم اااطلأ المتكااار 
 باعتباراا ج سا  مي رضية المدا ه ب كه عام.

 حاادل  إذ حااا ه الاادكت ر   لعااه  اإل ااكاه األ ه ي اايه  ااو معجاام الاادكت ر طبانااة
بااه   رااد نجااأ  ااو اااذا نجاحااا   اضااحا    نريااد بالم ااطلأ المرك ااب ذلااك ن  مطلاا ب تج

حات الم ااااطلأ المك اااا ي مااااي ل ظتاااايي أ  أكثاااار   ااااا  كثياااار  متاااادا ه  ااااو م ااااطل
البالغاااة   نااارأ الااادكت ر طباناااة ي  اااه بااايي ل ظاااو الم اااطلأ ليضاااعهما  اااو باااابيي 
م تل يي اعتمادا  عل  ا تال  أ لهما الثالثو    و اذا ت تيت  اضأ للم طلأ  

ضا ة عقبة جديادة أماام القاارع غيار ماا ذ كار ساابقا    لعاه  بعار النمااذ ت ضاأ  ك ا 
ررمااا  لم ااطلأ ااا  )األ االية(   راااه  اااذا األماار  مااي ذلااك أي  الاادكت ر طبانااة أ اارد
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عنهت األ ليةت تنقسم اتستعارة باعتبار ل ظها إلا  اساتعارة أ الية   اساتعارة تبعياة 
 يطلاا  عليهااا اتسااتعارة األ االية إذا كاااي المسااتعار اساام جاانس غياار م اات  ساا اس 
أكااااي اسااام ذات كرساااد  أم اسااام معنااا   كالقتاااه لاااًذته   سااا اس أكااااي اسااام جااانس 

تاار يال   ااو األعااالم التااو ا ااتهرت بناا ف مااي ال  اا  كحاااتم  ااو ر لااكت  حقيقااة  أم
.  انظااار التبعياااة  ساااترتو  اااو بااااب .رأيااات اليااا م حاتماااا   ترياااد رجاااال  كاماااه الجااا د .

الحديا ين ب  انا علا  أحاد أرساام اتساتعارة التاو ساترد  او      اضأ أي  (4)التاس.
كم ااطلأ ت ريمااة لل االية باااب العاايي  ألن ااه  ضااه  األ االية   ااو باااب الهماا ة    

بغيار اتساتعارة   الم اطلأ اا   اتساتعارة األ الية   او مقاباه  اتساتعارة التبعيااة  
التو  ضعها  و باب ثالا ا  التاس   اكذا نرأ اتستعارة  و بااب   األ الية  او 

ه تحات م اطلأ اتساتعارة   و باب   مي الممكي أي ي ضه اذا كل اباب   التبعية 
ع بة أن اه  او  اه أحكام ماي ناحياة المانهق   مماا ي ياد األمار كما أن    ه  به أل   

حديثه عي م طلأ اتستعارة يذكر تقسيماتها الم تل ة   يحيه إل  أب اب متباعدة  
 نقسم اتستعارة مي حيا ذكر أحد طر يها إل  رسمييتا. ت يق هت

 اتستعارة الت ريحيةت  رد تقد مت  و باب ال اد. -أ

 نيةت  سترتو  و باب الكا .اتستعارة المك  -ب

  تنقسم اتستعارة باعتبار ل ظها رسمييت

 اتستعارة األ ليةت  رد سبقت  و باب الهم ة. -4

 اتستعارة التبعيةت  رد سبقت  و باب التاس. -4
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   ماه مالحظاة ااذا الت  ياه ألنا اف (4) انظر  غير الطلباو   سايرتو  او بااب الغايي
ة   ااامي  ااااذا الطلباااو اااا  أحاااد رسااامو اإلن ااااس   الطلباااو   اااو  مساااة أبااا اب متباعاااد

 الثانو ا  اإلن اس غير الطلباو   بهاذل ال ا رة يعار   او كتاب البالغاة   غيرااا  
ي  أن اعهماا تحات م اطلأ  احاد اا  جاد الادكت ر مطلا ب يقا  عناد القسامي لهذا ن
    قد م بذلك مبحثا  متكامال  لذلك الم طلأ  ما يت ر ف عنه.(4)اإلن اس
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اجهنااااااا اإل ااااااكاه الثااااااانو المتعل اااااا  بالم ااااااطلأ   ااااااا  التكاااااارار  اإلحالااااااة  أ   ي  
ر    ااو البدايااة نقاا ه إي  الاادكت ر طبانااة رااد م  ااو معجمااه تسااعم،ة  الم ااطلأ المتكاار 
 ثالثة م طلحات  أضا  إليها ثالثة  ع ريي م طلحا  آ ار  او طبعتاه الثانياة  

ض امة الجهد المباذ ه  او  رد م الدكت ر مطل ب أل  م طلأ  م،ة   ت ريب  و 
ر اااد ااااذا العااادد الكبيااار ماااي الم اااطلحات   ترتيبهاااا   تقاااديم التعري اااات  ال ااار ح 
عنها   لكن نا نع د إلا  ماا بادأنا باه   اا  التكارار  إذ تحظناا تلاك اإلحااتت الكثيارة 
التاااو يعماااد إليهاااا الباحثااااي لم اااطلحات ساااابقة  ماااه اتكت ااااس  يهاااا ب ضاااه العنااا اي 

ذت اااذل اإلحاااتت أررامااا     ااارت م ااطلحات جدياادة   اااو  ااو  حسااب   رااد أ اا
حقيقاة األمار تسامية أ ارأ لم اطلأ راد ساب    كااي  ماي الممكاي  أي ي ضاه ااذا 
الم ااطلأ  الجديااد   ااو الم ضااه الااذ  ب حااا  يااه الم ااطلأ األ ه بت  اايه بغياار 

،اة إ راد ررم لم طلأ آ ر.  رد أح ا  الادكت ر رلقيلاة  او معجام الادكت ر طباناة م
 سااابعة  ع اااريي م ضاااعا  أحياااه  يهاااا إلااا  ماااا تقاااد م   أح ااايت  اااو معجااام الااادكت ر 

 مطل ب م،ة م ضه  ني     مي معجم الدكت ر طبانةت
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د تحظنااااا ارت ااااار الباااااحثيي علاااا  الم ااااطلأ  حاااادل  ااااو  غياااار اااااذا كثياااار   راااا
م ما ي اير إلا  أي  الحاديا عناه راد    الم ضه الجديد الذ  يحيالي  يه عل  ما تقد م

است  و اناك   ال داعو إلعادته  و مكاي آ ر    ضه ررم جديد   يك و اإل ارة 
 إل  التسمية األ رأ  و مبحا الم طلأ األ لو.

-9- 

ثالا  ه  الم اطلأ المتادا ه   نعناو باه تلاك الم اطلحات التاو أم ا اإل كاه ال
سابابا   ا اة أد لت المعجميي  او ليست  و م طلحات البالغة   لعهت للتدا ه 

ذات  االة بكااه معجاام علاا  حاادة   أساابابا  عامااة تنااتظم المعجماايي علاا  حااد  ساا اس. 
 معجاام  ناارأ ال ا ااة نابعااة مااي عناا انو المعجماايي   معجاام الاادكت ر مطلاا ب ااا  

الم طلحات البالغية  تط راا    ا  يلت م به الت اماا  كبيارا    ها  للم اطلأ  حادل  
الت ريعات  اال ي ارد لهاا م اطلحا   ا اا   ألن هاا   أم ا األد ات   األغرار البالغية  
تاات  ااو ساايا  الحااديا عااي الم ااطلأ إذا كاناات أليساات م ااطلحات أ ااال    رب مااا 
. للنهااو  اايغة  حديثااه عااي  النهااو    هاا  يقاا هتذات عالرااة  ثقاا  بااه  مثاااه ذلااك 

..  رااد ت ارك اااذل ال ايغة إلاا  .  احادة اااو المضاارف المقاار ي باال الناايااة الجا ماة
...  الن ااااأ ...  ...  التمنااااو ...  اتلتماااااس مجا يااااة كثياااارة منهااااات الاااادعاس معااااايا 

لنهااو     اال ر   عنااد  ت  النااياة اساتل مه الحااديا عاي م اطلأ  ا(4)....  التا بيخ
حيا جاست سيارا   يه مه معانيها الم تل ة   مثالاه أيضاا  إ ارادل م اطلحا  لاا إيجا  
الحااذ      ر  ااه عنااد  احااد مااي أن اعااه   ااا  حااذ  الم ااردات   مااي  اا رل حااذ  

 .حاذ  لا  أ  ج ابهاا بعر األد ات التو تتضم ي معن  ال رط  أ  ج ابها   يق هت
... حااذ  جاا اب أمااا ... حااذ  جاا اب  ... حااذ  جاا اب لمااا ... حااذ  جاا اب لاا ت
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   الم ااطلأ ااا   إيجااا  الحااذ     ارتضاات طبيعااة البحااا  يااه الت راا  (4).... إذا
اااا  عناااد ااااذل األد ات  هاااو جااا س أ ااايه مناااه  ااااذا عاااي معجااام الااادكت ر مطلااا ب  أم 
الدكت ر طباناة  قاد ا تاار عن اناا  لمعجماه اا   معجام البالغاة العربياة    اا  عنا اي 

 را  كثياارةت الم ااطلأ   األغاارار  األد ات  الت ريعااات   رأينااا اااذا  اسااه يحتمااه أماا
ذا   أه الجنسااية   أه العهديااة   أت  كل ااه  ااو معجمااه   هاا  ي اارد عن انااات للهماا ة   ا 
ت  بالكسااااااار  الت اااااااديد   أم المت ااااااالة  باااااااال تأ  الت  يااااااا    أت  باااااااال تأ  الت اااااااديد   ا 

ي   أي    تم الجنس   تم الح قيقة   ل    ليات   ماا   ااه   ياا  كماا  المنقطعة   ا 
قااااديم المسااااند   تقااااديم المساااند إليااااه   تقااااديم بعاااار تيقااا  عنااااد العبااااارة   العر اااو    

الجملااة المعما تت علاا  بعاار   تقييااد المسااند  الال،ا  بال طاااب   تنكياار المسااند    
سااامية   الجملاااة ال ااارطية   ت  ااااي  المساااند إلياااه    اااا ي المساااند إلياااه عااااي ات

غيرااااا   قاااد أطااااه ال رااا   عناااد األد ات   الت ريعاااات  اااا  يتناساااب ماااه اللسااااي    
يناااال  اااو عنااا اي معجااام الااادكت ر مطلااا ب ماااه عنااا اي المعجااام ذلاااك التناساااب الاااذ  رأ

محت ال   ت يعنو ااذا الكاالم أي  المعجمايي  ل اا ماي الم اطلحات غيار البالغياة 
علاا  مااادة المعجماايي    هااو م جاا دة  يهمااا بكثاارة   لكن نااا أردنااا إيضاااح أثاار العناا اي

 مي انا ترتو األسباب العامة التو انتظمت المعجميي عل  حد  س اس.  قد أح ا  
ثالثم،ااااة  ثمانيااااة  ثالثاااايي الاااادكت ر رلقيلااااة  ااااو كتابااااه عااااي معجاااام الاااادكت ر طبانااااة 

رآاااا غياار ذات عالرااة بالبالغااة   رد اااا إلاا  ال ناا ي  العلاا م اآلتيااةت النقااد  م ااطلحا  
النح   اللغة   العر ر   القا ية   المنط    الت سير   أح يت األدبو   األدب    

 و معجم الدكت ر مطل ب ثالثم،ة  ثمانية ع ر م طلحا  تدا لت  و اذا المعجام 
ماااه معجماااه اآل ااار  معجااام النقاااد العرباااو القاااديم    انااااك أماااراي حااا ه ااااذل المسااارلة 
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ة رااد  ااق   ال ااعرة إلاا  يقتضااينا ال راا   عنااداما. أ لهمااا اعتقاااد  أي  الاادكت ر رلقيلاا
مااادأ بعياااد    ضاااه حاااد دا   ا ااالة بااايي علااا م العربياااة ت يجااا   للااادارس تجا  ااااا  
 لاااذلك جعاااه كثيااارا  ماااي األد ات   األغااارار  اااو معجااام الااادكت ر طباناااة بعيااادة عاااي 

ليه  يماا إالبالغة   او ذات مساس رريب بها    رضه المنهق  العن اي الذ  أ رنا 
م تل ااةت البالغااة   النحاا    مااا إليهمااا   رااد ا تااار  حقاا ه سااب    اااألداة تنتقااه باايي

الدكت ر طبانة منها ما يرياد   ت يعناو ااذا أي  مالحظاة الادكت ر رلقيلاة غيار را،ماة  
 لكن ه أسر   يها بعر ال وس  يضا  إل  اذا عباارات التعارير   الهجا م التاو 

ق  أ  لااا  كانااات ...  لااا  كااااي للمعجااام مااانه تكثااار  اااو الكتااااب  مثااااه ذلاااك ر لاااهت .
  كمااا ياا رد أساابابا  لكثاارة (4)األماا ر  يااه منضااطة  مااا اسااتقه  مثاااه مااي القساام ب قاارة.

ال قرات اللغ ية  النح ية  و المعجم   او .عدم اإل ال  للبالغاة    قاداي الا عو 
   ت نااارأ م جباااا  ألمثااااه ااااذل (4)بحاااد داا   ليكااا ي الكتااااب كبيااارا   الم اااردات كثيااارة.

كاااام القاساااية  اااو كتااااب باااذه  ياااه  ااااحبه جهااادا   اضاااحا   اااو راااراسة الكلماااات   األح
المعجااام   تتب اااه مااا اد ل   كانااات اإل اااارة تك ياااه إلااا  ماااا يااارال  ر جاااا  علااا  البالغاااة 
اااا ماااا أ ردل  اااال عالراااة لاااه بالبالغاااة  مباحثهاااا   المااانهق  لل  ااا ه إلااا  النتاااا،ق  أم 

لساات  ااو حاجااة إلاا  العلمااو.  ثااانو األمااريي يتعل اا  بمعجمااو الاادكت ر مطلاا ب    
التن يااه بال  ا،ااد الكثياارة التااو رااد مها معجمااه الثااانو  معجاام النقااد العربااو القااديم   هااو 

جااة ر اا أ ظاااارة   اضااحة  إذ سااد  بااه  راغااا  كبياارا   ااو المكتبااة العربيااة كاناات بحا
َمْي كابد البحا عي الن   النقد    الم طلأ النقد   او كتاب  إليه  ت يعلمها إت  

ت    ة   غير المت    ة   ا  ي ايه  يهاا باال نظاام  أ  ترتياب   جااس النقد الم
اذا المعجم ليجمه اذا كل ه بايي د  تاو كتااب  يضاا  إلا  ااذا أي  الادكت ر مطلا ب 
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أرادل  طااا ة تعقبهاااا  طااا ات تساااتكماه التااارلي   اااو المعجااام النقاااد  الحاااديا   هاااذا 
ماااا    ناارأ الااادكت ر مطلااا ب  اضااأ ت ماااراس  يااه   لكاااي  إ اااكاه التاادا ه ت يااا اه را،

ي ر ح به   قد ضم  معجم النقاد العرباو القاديم ثمانياة ع ار  ثمانم،اة م اطلأ . رد 
 ربعضها  و المعجم األ ه ترتباطها بكتب البالغة ... كما لم يكي باد  ماي التعار  

لاابعر م ااطلحات العاار ر الكبياارة  بعاار عياا ب القا يااة ل االتها بنقااد ال ااعر  
لحات األدب إلكماه ال  رة   مي ذكر بعر ما جااس  او  مي ال ر   عند م ط

 ط رااا ألن هاا م اتركة بايي ال ن ايي   ت ي اأ  إغ الهااتمعجم الم طلحات البالغية   
ناا منهاا ذلاك العادد  اا  ثالثم،اة  ثمانياة ع ار م اطلحا  تلاك التاو (4)....    ما يهم 

ة مثااااهت  ردت  ااااو اااااذا المعجاااام   اااااو م جاااا دة  ااااو معجاااام الم ااااطلحات البالغياااا
رسااااااااه المثاااااااه   ات،اااااااتال    اتبتاااااااداس   اإلبهاااااااام   اتساااااااا  البنااااااااس   اتجاااااااتالب   ا 
 اتسااتعانة   الااذم  ااو معاارر الماادح   الرماا    المااذاب الكالمااو   غيراااا   لعااه  
اسااتعماه الدارساايي لتلااك الم ااطلحات ااا  الااذ  دعااا إلاا  ذلااك  ياا م لاام يكااي ذلااك 

م أي  النارااد يساات دم طارااات البالغااة  ااو ال  ااه ال اضااأ باايي النقااد  البالغااة   معلاا  
نقدل   يستثمر رؤيتها  و الك   عي مكامي اإلبداف  أ  الق  ر  و الن     بعد 
أي اسااااتقرت البالغااااة  ااااو عل مهااااا الثالثااااة المعر  ااااةت المعااااانو   البياااااي   البااااديه  
أ اابحت مباحثهااا محااد دة المعااالم   م ااطلحاتها مقت اارة علاا  تلااك العلاا م   لكااي  

َظ الباادايات   َرْ ااَد الت طاا ر ااا  الااذ  دعااا إلاا  ذلااك التاادا ه   ااا  لاايس اعتااداس  ْحاالَ 
علاا  رساا م البالغااة  حااد داا بااالمعن  الاادري  حاايي ننظاار بعاايي نا ااذة إلاا  ت ااابك 
عل م العربية   است ادة ال احدة مي األ ارأ.  أعتقاد أيت المعجام النقاد  الحاديا اا  
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ظاارة  اااملة تجمااه ال ن ااييت البالغااة   النقااد  الك يااه بحااه  اااذا اإل ااكاه مااي  اااله ن
.   ت ظ   م طلحاتهما  و  دمة الن  

-01- 

تقديم تعريا   ا ا للم اطلأ الاذ  ير ادانه  مساتعنيي بال ا ااد  ايحا ه الباحث
 ااو ت ضااايحه   تقريااب معناااال   كانااات لكااه  منهماااا طريقتاااه ال ا ااة  اااو التعريااا   

يراد ال  ااد   الدكت ر طبانة يرمو إل  تقرياب مادل ه  احاد للم اطلأ باال د ا ه   ا 
 ااو الت ا اايه  أ  إ ااارة إلاا  المعااانو األ اارأ التااو حملهااا الم ااطلأ  ااو مساايرته 
الط يلة   غايته .الت ضيأ الكاا و الاذ  يجاد  ياه القاارع بغيتاه ماي التعار   ال اضاأ 
علاا  الم اااايم الحقيقيااة لكااه  م ااطلأ مااي الم ااطلحات حتاا  يسااتطيه أي يسااتغنو 

   اذا مرتبط بالهد  الذ  أ ير (4).تباينةعجم عي الرج ف إل  الم ادر المالم ابهذ
إليااه  يمااا سااب   رااد أدأ اااذا إلاا   تكاارار الم ااطلأ    ضااه عن انااات لااه يتضاام ي 
تعري هاا مادل ت   احادا   حساب   ااو طريقاة معر  اة  او معالجاة ما اد المعجام  بينماا 

لم طلأ مي  اله نظرته التاري ياة نرأ الدكت ر مطل ب ي رد المدل تت الم تل ة ل
لااه   كي يااة د راي اااذا الماادل ه الم تلاا   ااو الم ااادر   اااذا ذ  عالرااة ااا  اآل اار 
بالهد   كرنتاه يقتارب ماي أي يكا ي م سا عيا   او ااذل التعري اات  إذ يقاد م جمياه ماا 
أ ردته الم ادر مي تعري ات عي الم طلأ ال احد   رد نتق عي اااتيي الطاريقتيي 

أم ر اوت ِر ر التعري  عند الدكت ر طباناة   ط لاه عناد الادكت ر مطلا ب   ثالثة
 اتكت اااس ب اا ااد رليلااة عنااد األ ه   اإل اضااة  ااو إيااراد ال اا ااد عنااد الثااانو مااا دام 

إلااا  أي  المعنااا  المتغيااار للم اااطلأ بحاجاااة إليهاااا   ماااي الضااار ر  أي ن اااير اناااا 
ااا األماار  ال اا ااد عنااداما منق لااة  ااو األغلااب مااي الم ااادر التااو يعاا  تي عليهااا  أم 
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الثالااااا  هاااا  اكت اااااس الاااادكت ر طبانااااة بنقااااه مضاااام ي الن اااا   مااااي الم ااااادر  أ  
ارتطاااااف جاااا س منهااااا  بينمااااا يعمااااد الاااادكت ر مطلاااا ب إلاااا  إيااااراد الن اااا   المتعل قااااة 

  يضااا  إلاا  مااا تقااد م مااا لحظنااال بالم ااطلأ مثلمااا  ردْت  ااو الم ااادر ب اا ااداا
 ااو معجاام الاادكت ر طبانااة  ااا  اإلحالااة علاا  م ااطلأ متقااد م  أ  متاار ر علاا  ذاك 

 الذ  ي رحه   ا  ما  ر نا عندل تحت أ كاه الم طلأ المرك ب.

 سنكت و بال ر   عند م اطلأ  احاد اا ت تجاااه العاار   نا ردل بتماماه مثلماا 
ت الساااابقة  اتساات ادة مناااه  ااو تقرياااب طريقاااة  رد  ااو المعجمااايي  لتبياااي المالحظاااا

 التعري   استعماه ال  ااد.
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 طبانــــة

 تجاهل العارف -047

 مي محاسي الكالم عند ابي المعت . راهت  منها تجااه العار   كق ه  ايرت 

  ما أدر   لست  إ اه  أدر                   

 أم نساس   أر ٌم آه  ح يا             

 أمي ةت  راه ابي أبو

 ْرَ  مي اجر  ديت ك لم ت بْه  لم تَا     

 أتستحِسي  الهجراَي أكثَر مي  هِر؟     

 رانو سرْسل  عنَك إْي دام ما ترأأ   

 بال ثقةا  لكْي أظيُّ  ت أدر !                                  

ه  سااام ال أبااا  اااااله العكسااار  )تجاااااه العاااار   مااا ك ال اااك بااااليقيي(  عر  اااه برن ااا
 إ راك ما تعر   حته م رك ما ي ك   يه  لي يد بذلك تركيدا .

.ساامعت باا ر د كتابااك   راااهت  مثالااه مااي النثاار مااا كتبتااه إلاا  بعاار أاااه األدبت
  نو ال اارح ربااه رؤيتااه   ااا   عط ااو الماارح أمااام م اااادته.  مااا أدر  أساامعت   اساات 

ط  مساط ر  أم ر ر ب ر د كتاب  أم ظ رت  بر ج ف  باب؟  لم أْدِر ما رأيتت أ ا
 ااو أثنا،ااهت أأبيااات    ااو من اا ر؟  لاام َأْدِر مااا أب اارت   ممطاا ر؟  كااالٌم منثاا ر  أمْ 
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ْلتَااه ت أَغيااا  ر   ااعر  أم عقاا د  د سااب   حااه  باا اد  ظمااآي  أم َغااْ اٌ  ؟  لاام أدِر مااا َحمت
 ؟.(4)إل  له اي.

 راهت  ن ف منه  ما كتب كا و الك اةت

 اااااس ته  اااااااااااا كتباااات إليك  األح اااااا      

 رار  اااااااااااااااااار  له راااااااااااااو ما يقااااااااااا رلب      

راااد ل    ااؤادل يجاا     عااي سااالمة  إي كاااي الس ااالميي مااي ات ااه س ااهاد ل   طاااه ر 
 ه للسهر.    نهار ل للِ َكر   ليل   دم عه يكِ 

  مي المنظ م ر ه بعر العربت

 اااي لنااااف رلاااااالق اتِ اااايا ظبيه ااابالل         

 ر؟اا  مي الب ااايت أْم ليلااااالَ  منكالي                            

  ر ه آ رت
بااااااااااااااااااا اْلااااااااااااااااااا  أأنااااااااااااااااااِت ديااااااااااااااااااار  الحااااااااااااااااااو  أْيتهااااااااااااااااااا الر 

 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالنيقة  أم دار المهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  النعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا،م؟ 
 

  ِسااااااااااااااااْرب  ظباااااااااااااااااس الاااااااااااااااا حك اااااااااااااااااذا الااااااااااااااااذ  أرأ
 

 

  اعم؟بَرْبِعااااااااااااااااااااااااااااااك أم ساااااااااااااااااااااااااااااارب الظباااااااااااااااااااااااااااااااس الن اااااااااااااااااااااااااااااا 

                                                 

 .451 ينظر ك اية الطالب    414  5( أن ار الربيه ك4)
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 هاتاااااااااااااااااااااااااو ع ااااااااااااااااااااااااااك انساااااااااااااااااااااااااجام   أدمعناااااااااااااااااااااااااا الال  

 
 

  أبااااااااااااااااااااااااااااالك أم  اااااااااااااااااااااااااااا ب  الغمااااااااااااااااااااااااااااام الس اااااااااااااااااااااااااااا اجم؟ 
 

  أيامنااااااااااااااااااااااااااااا  يااااااااااااااااااااااااااااك اللاااااااااااااااااااااااااااا اتو ت اااااااااااااااااااااااااااار مت
 

 

 مااااااااااااااااااااااه ال  ااااااااااااااااااااااه أْم أضااااااااااااااااااااااغاا أحااااااااااااااااااااااالم نااااااااااااااااااااااا،م 
 

  انظر )س   المعل م مسا  غيرل(  سيرتو  و باب السيي.

  انظر )الت كك(  سيرتو  و باب ال يي.

 مطلـــوب

 تجاهل العارف

نقير العلم   رد جهله  الي جهال   جَهالة    َجِهه عليه.  تجاااهت أظهار الجهه 
 .(4)رأ مي ن سه الجهه  ليس بهأالجهه   تجااهت 

 ه له بق ه  ايرتااا   لم يعر ه   مث  (4)ذكرل ابي المعت   و محاسي الكالم

 اه  أدر ااااات  إ ااا ما أدر   لس       

 اس ؟أرااااا ٌم آه  ح اااايا أم نسااا
                                                 

 ( اللساي )جهه(.4)

 .44( البديه  4)
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. اا  إ اراك ماا  .تجاااه العاار   ما ك ال اك بااليقيي.  رااهت  سم ال العساكر ت
 .  منه ر ه العرجوت(4)يعر   حته م رك ما ي ك  يه لي يد بذلك تركيدا .

 ااااي لنااااف رلاااااِت القااااه يا ظبياااابالل

 ليالَ  منكااااايت أْم ليلاااا  مي الب ااااار

  ر ه اآل رت
 ليلاااااااااااااااا  مااااااااااااااااا لليلاااااااااااااااا  مريضااااااااااااااااةٌ أيااااااااااااااااا  ااااااااااااااااْبه 

 
 

 ي  ذا لمحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه  إ أنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحيٌأ  
 

 باااااااااااااااااو  اااااااااااااااااا  راتاااااااااااااااااه مااااااااااااااااارت  أرااااااااااااااااا ه  لظباااااااااااااااااوا 
 

 

 أأنااااااااااااااااااااااااات أ ااااااااااااااااااااااااا  ليلااااااااااااااااااااااااا ؟  قااااااااااااااااااااااااااه ي قااااااااااااااااااااااااااه   
 

 .(4) ذكر التبري    البغداد  بعر األمثلة السابقة  لم يعر  ال

 لام يعر  اه   (4)أمثلاة كثيارةلعساكر   أضاا  إلياه  رجه ابي منقاذ إلا  ماا ذكارل ا
يتاااك م َلَعلاا  ا ااد أ﴿ت  مث ااه لااه بق لااه تعااال   (1)الاارا   نتااا  ا  بِاا  ا     (4)﴾ييا أ   ااو َضااالها م 

  ر ه المتنبوت
                                                 

 .474( كتاب ال ناعتيي   4)

 .157  ران ي البالغة   475( ال ا و   4)

 .74( البديه  و نقد ال عر   4)

 .441( نهاية اإليجا    1)
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 أريق ك أم ماس  الغمامة أم  مر       

 ِبِ وت َبر ٌد  ا   و كبد  َجْمر  

  (4)المساااند إلياااه  ذكااار التجاااااه  اااو البالغاااة  تحاااد ا الساااكاكو عناااه  اااو تنكيااار
 ةته له بق ه ال ارجياا مث  

 أيا  جَر ال اب ر ماَلك م  ِررا              

 ري ِ كرن ك لم َتْجَ ْف عل  اْبِي طَ                                

 ثم  أد له بعد ذلك  و التحسيي المعن    سم ال .س   المعل م مسا  غيرل.  راهت
 ااب ر....  ال رَ أياا  اجه لاه بقا ه ال ارجياة ت .ااا   مث  (4). ت أحب تساميته بالتجاااه.

 رد أ ار ابي ذلك ا  تعظيم كتاب الله  احترامه   باآلية السابقة.  لعه  الدا ه إل  
ااذا ال ااي    رااهت . اااذا البااب لااه اساامايت  األثيار الحلبااو إلا  ذلااك حينماا تكل اام علاا 

ااا األ ه  يطلاا  علاا  مااا  أحاادامات تجااااه العااار    اآل اارت يقاااه لااه اإلعنااات   رم 
النظم  النثر   أم ا الثانو  يطل  عل  ما يرتو مي اذا الن ا ف  او يرتو مي ن عه  و 

طاال  تسامية .تجاااه العاار . ت ي اأ إالكتاب الع ي  أدباا  ماه اآلياات الكريماة إذ 
   تسااامية الساااكاكو أد   أكثااار أدباااا  ماااي (1)علااا   اااوس ماااي آياااات الكتااااب الع يااا .

 ييي كما تقد م.اإلعنات الذ  ا  ل  م ما ت يل م عند كثير مي البالغ

                                                                                                                        

 .41( س رة سبر 4)

 .74( م تاح العل م  4)

 .404( الم در ن سه  4)

 .401( ج ار الكن   1)
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ناه   راه ابي ال ملكانوت .ا  أي تسره عاي  اوس تعر اه م اماا  أناك ت تعر اه  ا 
 .(4)لق ة  به ح ه بيي المذك ريي. كمما  الجك  يه ال 

   اإلعنات ل  م ماا (4)المعت  اإلعنات.  راه الم ر ت . رد سم ال مي بعد ابي
  ات السابقة.ت يل م  تجااه العار   وس آ ر كما يتضأ مي التعري

ااا يعلمااه حقيقااة تجااااال  منااه بااه  .ااا   عر  ااه الم اار  بق لااهت سااؤاه المااتكل م عم 
لي اارك كالمااه م اارك الماادح أ  الااذم أ  ليااده علاا   اادة التدلااه  ااو الحااب أ  لق ااد 

 .(1)   نقه الحلبو  الن ير  اذا التعري (4)التعجب أ  التقرير أ  الت بيخ.

 أَبَ اارا  من ااا  اِحاادا  ﴿  جااب  كق لااه تعااال ت رساامه الم اار  إلاا  رساامييت األ ه م
 ت َك تاارم رَك أي نتاار َك مااا َيْعب ااد  ا  أ لاا﴿   اااذا  ااارك م اارك التعجااب.  ر لااهت (5)﴾نت ِبعااه

أأنات ﴿   اذا  ارك م رك التا بيخ.  ر لاهت (4)﴾آباؤنا أْ  أْي َنْ َعه  و أْم اِلنا ما َن اس  
ي الله     اذا  ارك م رك التقريرت(1)﴾رلت للن اس ات ذ نو  أمو إلهيي مي د  

  م ما جاس  و المدح ر ه بعضهمت

 

 

ْساااااااااااااااااااااااي   ااااااااااااااااااااااا رته   بااااااااااااااااااااااادا  اااااااااااااااااااااااراَف  اااااااااااااااااااااااؤاد  ح 
                                                 

 .411( التبياي  4)

 .50  بديه القرآي  445( تحرير التحبير  4)

 .50  بديه القرآي  445( تحرير  4)

 .444  نهاية األرب  444( حسي الت سه  1)

 .41( س رة القمر 5)

 .11( س رة ا د 4)

 .444( س رة الما،دة 1)
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  قْلاااااااااااااااااات اااااااااااااااااااه َمِلااااااااااااااااااٌك ذا ال اااااااااااااااااا   أم َملَااااااااااااااااااك   

 
 أم ا ما جاس منه للذم   كق ه  ايرتو

  مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أدر   لساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  إ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه أدر 
 

 

ْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايا    أْم نساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس ؟ أرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ٌم آه  ح 
 

 و الحب   كق ه العرجوت أم ا ما ده  منه عل   التدله  

 بالله ياظبياِت القاف رلي لنا             

 ليال   منكيت أْم ليل  مي الَبَ رِ 

 .(4)﴾ِإْي َاذا إت  َمَلٌك َكِريمٌ  َما َاذا َبَ را  ﴿  الثانوت من و  كق له تعال ت

. معن  تجاااه العاار  أي  ال ااعر أ  النااثر يساره عاي  ت راه المظ ر العل  
 ااه سااؤاه مااي ت يعر ااه لاايعلم أي   ااد ة ال اابه بالم ااب ه بااه رااد أحاادثت عناادل  ااوس يعر 

 .(4)ذلك   ا  كثير  و أ عار العرب   طبهم.

كاكو  راهت . ا  كما سم ال السكاكو س   المعل م س عر ه الق  ينو بتسمية ال
 اااو المااادح  التدلاااه  اااو الحاااب   التحقيااار  ة  كاااالت بيخ  المبالغااا(4)مساااا  غيااارل لنكتاااة.

 .(4)لتعرير   تبعه  و ذه  راح التل ي   السي طو ا

                                                 

 .44( س رة ي س  4)

 .474( نضرة اإلغرير  4)
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.اا  أي تسااره عاي  اوس تعلمااه م اماا  أنااك ت   سام ال العلا   .التجااااه.  رااهت
نااه ممااا  الجااك  يااه ال ااك   الريبااة    اابهة عرضاات باايي المااذك ريي   ااا   تعر ااه  ا 
مق اااد ماااي مقا اااد اتساااتعارة يبلاااو باااه الكاااالم الاااذر ة العلياااا  يجعلاااه  اااو ال  ااااحة 

 .  (4)المحه  األعل .

ي أضاا  إلياه العباارة األ يارة  عاد   مق ادا  ماي  ل اذا تعري  اباي ال ملكاانو   ا 
 مقا د اتستعارة ألن ه يق م عل  الت بيه  التباس الم ب ه بالم ب ه به.

 عاااد الحماا    الماادنو إلاا  مااا ذكاارل السااابق ي  أ ااارا إلاا  تساامية ابااي المعتاا  
 .(1)  ينو  غيرلاا القالتو ذكر   تسمية السكاكو  ذكرا النكت

 ظه  م طلأ .تجااه العار . دا،را   و الكتب   او حايي أي  اإلعناات  سا   
ي كاناات تساامية السااكاكو أكثاار تردبااا  عنااد  المعلاا م مسااا  غياارل لاام يحااتال مكانااا    ا 

 التعر ر آليات الكتاب الع ي .

ه العساكر   إذ يكت و الادكت ر طباناة ماي ااذا العنا اي باابي المعتا    أباو ااال
ه األ ه له  قط   عر  ه الثانو تعري ا  مقتضيا    سا    ااداما بعد ذلك   أحاه اامث  

إلااا  عنااا انيي  اااو نهاياااة ال ااارح   اماااا  سااا   المعلااا م مساااا  غيااارل    ااااو تسااامية 
السااااكاكو    الت ااااك ك    اااااو تساااامية ابااااي ر ااااي    يجمااااه الاااادكت ر مطلاااا ب اااااذل 

 احااد ااا   تجااااه العااار    يضااي  إليهااا مااا رالااه التعري ااات جميعهااا تحاات عناا اي 
عنه علماس البالغة عل  مار  الع ا ر مثاه تالتبريا     البغاداد    اباي منقاذ   اباي 
                                                                                                                        

 .415  التل ي   411( اإليضاح  4)

  440   ااااارح عقااااا د الجمااااااي  447  4  األطااااا ه ك114    المطااااا ه104  1(  ااااار ح التل اااااي  ك4)
 .444 ينظر الر ر المريه  

 .10  4( الطرا  ك4)

 .411  المن ف البديه  447  5  أن ار الربيه ك444(   انة األدب  1)
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ر تعري ااتهم إذا كانات م ا قاة لماا تقاد مهم  األثير   غيرام   ماي المالحاظ أن اه ت يكار 
ياااااراد ال ااااا ااد   ي اااااتلط ااااااذا  الم ااااااطلأ ماااااي تعري اااااات  باااااه يكت اااااو باإل اااااارة   ا 

  الاذ  جعلاه الادكت ر طباناة تسامية أ ارأ لاه   م اطلأ كبم طلحيي اماا  الت اك  
 اإلعنااات  الااذ  أ ردل ابااي أبااو األ اابه الم اار    لاام يقاا  الاادكت ر مطلاا ب عنااد 
الم ااطلأ األ ه مااه  تجااااه العااار    بااه أ اارد لااه لااه عن انااا   ا ااا   ااو م ضااه 

عي مدل ه  تجااه العار   اذا   الت ك ك  آ ر   مرد  اذا إل  أي  له مدل ت  م تل ا  
تو المتكلم  و كالمه بل ظة ت ك ك الم اطب اه او ح ا  أ  أ الية ت را  .أي ي

ظ  اااذا غياار مااا عر نااال عااي تجااااه العااار    ياا رد تح  اا  (4)....ا غناا  للكااالم عنهاا
الم ر  عل  ااذا الم اطلأ حايي ياذكر  اراحة أي  بعار الماؤل يي التابس علايهم 

حت  أد لا ل  او بااب تجاااه العاار   ااو إ اارة مهماة   لعل اه راد  ضاأ لناا  األمر
اااا تسااامية اباااي ر اااي   اااال  سااابب اساااتبعاد الااادكت ر مطلااا ب لاااه ماااي ااااذا المبحاااا  أم 
 ال  عليها  إذ إي  معنال عندل     اادل تد ه تحت  تجاااه العاار     يباد  أي  

رااد أ اارك الت ااك ك مااي حي اا   ميااه البالغياايي إلاا  التاادري    التحديااد  ااو  راات متاار ر
 تجاااااه العاااار   ليكتساااب مااادل ت   ا اااا  باااه   الم اااطلأ الثاااانو الاااذ  ا اااتلط باااه 
 تجااااه العااار   ااا   اإلعنااات    ااا  لاا  م مااا ت يلاا م   لااه تسااميات أ اارأ مثااهت 

   بحثاااه (4)التضااايي   الت اااديد   اتلتااا ام   عقاااد لاااه الااادكت ر مطلااا ب عن اناااا   حااادل
ل  التباسه بتجااه العار    اما م تل ااي    انه الادكت ر طباناة م   ال    أ ار إ

  أحاه  يه إلا  م اطلأ آ ار اا  لا  م (4)كذلك  نيعا  م ابها  حيي أ رد له عن انا  

                                                 

 .4/445( معجم الم طلحات البالغية  تط  راا  4)

    ما بعداا.4/454( الم در ن سه  4)

 .4/510ة  ( معجم البالغة العربي4)
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جااه العار    لاي نعياد اناا ت   أغ ه اإل ارة إل  اتلتباس بينه  بيي (4)ما ت يل م
 اا ااد مااي حيااا الكثاارة  القل ااة الحااديا عااي الطاا ه  الق اار  همااا جلياااي كمااا أي ال

  اضحة  و كال المبحثيي.

 يبق  أمر أ ير ن د  ال ر   عندل  ا  أن اف ال  ااد التو است دمها كالاما  
 آثرنااا تر يراااا ألن هااا منت اارة  ااو النماا ذجيي المتقاادميي   لنبتعااد عااي تكاارار اإل ااارة 

 إليها  و كه  نم ذك.

التعرياااا  يعمااااد إليااااه الباحااااا بغيااااة  مااااي المعلاااا م أي  ال اااا ااد لاااا ي آ اااار مااااي 
اإليضاح   تقريب المدل ه ال ا   إذ ي ضاأ ال اااد كي ياة اساتعماه ااذا المادل ه 

هماا يساتعمالي ال ا ااد المتدا لاة  او كتاب مطب قا  عل  الن      ماي المالحاظ أن  
البالغة   يق   و مقدمتها القارآي الكاريم   الحاديا ال اري   يارتو ال اعر بعاد ااذا 

ي   ال ااعر العربااو منااذ ع اارل الجاااالو رتبااة التاليااة بااال تحديااد لع اار معااي   ااو الم
حتاا   راات متاار ر م تاا ح أمامهمااا ي تاااراي منااه مااا ي اااساي   ياارتو النثاار  ااو مرتبااة 
ثالثة   ا  أن افت األمثاه   الرسا،ه   ال طب   القطه اإلن ا،ية   رد ساعدت اذل 

 ااري    ال ااعر   النثاار  علاا  ت ضاايأ األناا اف جميعهااات القاارآي الكااريم   الحااديا ال
 ربط التنظير بالتطبي  ب كه مبا ر  كماا  تحات آ ا اا  أماام   ال رح   تقريب معنال

القارع   الدارس لربط اذل الم طلحات بتلك األنا اف       اا  التاو لام يست اهد 
بهااا المؤل اا ي  ااو البالغااة   اااذا مااي مهمااات البالغااة عم مااا    الم ااطلأ البالغااو 

ا    اااا  اترتاااراب ماااي أ اااكاه اإلباااداف   محا لاااة ك ااا  ج اناااب الجمااااه      ااا
 القبأ  يها عل  حد  س اس   رأينا أي  غالب ال  ااد  إي لام تكاي كل هاا أجا اس أ ايلة  
ماي الن ا   التاو يقتطعهاا الباحثااي ماي الم اادر   تغا ر ااذل ال ا ااد أ  تناادر 

                                                 

    ما بعداا.4/174( الم در ن سه  4)
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لطريقااة       ااا   ااو معجاام تبعااا  لمااا  رد  ااو تلااك الم ااادر   رااد أتاحاات اااذل ا
الدكت ر مطل ب  معر ة ماا نقلتاه تلاك الم اادر ماي  ا ااد   مادأ إضاا ة الالحا  
للسااب    عادم التقي ااد با مي معاي ي تقاا  عنادل   ااا   جاه ماي  جاا ل الم سا عية التااو 

 اااو ن اااه تلاااك الم اااطلحات      ت  اااك  أي  ااااذا سيسااااعد كثيااارا  أ ااارنا إليهاااا ساااابقا  
مااا ااا   ااالأ  متجااد د  دا ااه  ااو  ااميم العمااه األدبااو   اااذا    اا ااداا   ا تيااار

 جانب مي اترتراح الذ  سنق  عندل بعد رليه. 

-00- 

ساااالك الباحثاااااي ساااابيليي م تل اااايي  ااااو ت ثياااا  الن اااا   التااااو ير ااااذانها مااااي 
الم ااادر   بينمااا ناارأ الاادكت ر مطلاا ب يت ااذ منهجااا   حياادا   ااو اااذا األماار  نلحااظ 

أ ااكاه مت ا تااة  يااه.  الاادكت ر مطلاا ب يعمااد إلاا  ت ثياا   الاادكت ر طبانااة يلجاار إلاا 
ن   اااه جميعاااا  ماااه اسااات دام األرااا اس لي اااير ب ضااا ح إلااا  الااان   المقتااابس   راااد 
انتظم الت ثيا   اإلحالاة المعجام كل اه  ثام  انه  او آ ار الجا س الثالاا  هرساا   اامال  
 لم اااادرل التاااو اعتماااد عليهاااا يحااا   معل ماااات ت  ااايلية عاااي الم ااادر ماااي حياااا

ااا الاادكت ر طبانااة  قااد تناا  ف  .العناا اي   المؤلاا    المحق اا    مكاااي الطبااه   ساانته أم 
الت ثياا  عناادل   هاا  تااارة ير ااذ بااه   أ اارأ يدعااه   ثالثااة ي ااير إلاا   اااحب الاان  

باااه إلااا  انتهااااك ااااذل األ اااكاه   يغ اااه ذكااار الم ااادر   ت نعلااام السااابب الاااذ  حااادا
   او معجام الادكت ر ا ثتالام ي   ماا ناا م اادل أي  أي يرد ا الثالثة   لعه سؤات نرال  ليقا  

طباناااة اااا  ماااي عنااادل   اااال حاجاااة باااه بعاااد ااااذا إلااا  الت ثيااا    ااااذل رضاااية جاااديرة 
 بالت ر   ت عند الدكت ر طبانة  حدل  به عند كليهما جميعا .

معجااام الااادكت ر  رأيناااا  اااو النمااا ذجيي الساااابقيي عملياااة الت ثيااا    اإلحالاااة  اااو
إلا  م ادرل   اعتماد ااذا الانهق   ه  ت ينقه ن ا  إت  أ اار مطل ب  اضحة  بي نة 
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 او المعجاام كل ااه مثلمااا ذكرناا سااابقا    ت حاجااة بنااا إلا  إيااراد نماااذك أ اارأ   ااالمعجم 
يااا رلاايال  عناانكل ااه دليااه عليااه   لكن نااا  و لحظنااااا  ااو معجاام تاااأل ااكاه الثالثااة ال دتر 

  كه طريقا   احدا   و اذل العملية.الدكت ر طبانة لنبي ي الت ا ت بينها   عدم سل

الت ثيااا   اإلحالاااة   يتباااه الااادكت ر طباناااة  اااو ااااذا ال اااكه عملياااة الت ثيااا   -4
 يذكر  احب الن     ي ير إل  م درل مه ذكر الج س  ال ا حة   ها     اإلحالة

ي كن ااا نجااد اااذا ال ااكه رلاايال   ااو سااا،ر  يقتاارب بااذلك مااي  اانيه الاادكت ر مطلاا ب  ا 
 ااطلأ  البسااط  يقاا هت .راااه ابااي أبااو األ اابهت  ااا  ضااد  اإليجااا   المعجاام.   ااو م

   يسااتمر الاان   بعااد اااذا لي ااير إلاا  (4).... طناااب   ااا  أي ياارتو المااتكلماإل  غياار
.راااه      ااو م ااطلأ  اإلبهااام  الت سااير  يقاا هت451م اادرل  ااا  بااديه القاارآي   

مبهماا   من اه ي ياد بالغاة  ذا  رد  او الكاالم  و الطرا ت إيت المعن  المق  د إالعل   
    ااو م ااطلأ 11  4يحيااه إلاا  الطاارا  ك   ثاام  (4)....  يكساابه إعجابااا     امااة

 .العبارة أ  بياي اللساي  مي  ج د البياي عند  احب البرااي  راهت ت العبارة  يق ه
ا كااي ماا يعتقادل اإلنسااي ماي بيااي اتعتقااد يح اه  او ن ساه غيار متعاد  لاه إلا  لم  

   اااو طريقااة سااليمة مااا دام 11  يحيااه بعااداا إلاا  كتاااب البرااااي   (4).... غياارل
 ينقه الن   بحر  ه بال تغيير   لكن ه لم ي طنعها  و المعجم كل ه مثلما رلنا.

حالااة    ااو اااذا ال ااكه يقاا م الاادكت ر طبانااة بمسااناد الاان   الت ثياا  بغياار إ -4
م ااطلأ  اإل ااارة  إلاا   اااحبه مااه إغ اااه اإل ااارة إلاا  الم اادر   هاا  يقاا ه عااي 

ر عنااد غياارل   اااو مااي نعاا ت ا،ااتال  َ ااجااا  القِ ي.اإل ااارة عنااد ردامااة  اااو إ مااثال ت

                                                 

 .4/11( الم در ن سه  4)

 .4/404( الم در ن سه  4)

    غيرل.4/514  4/544  4/544  4/547  4/544  4/444   ينظر كذلكت 4/544( الم در ن سه  4)
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   لكن اه 411   الن   ط ياه ينقلاه عاي كتاباه نقاد ال اعر   (4).... الل ظ  المعن 
.ااا   يضاي  باإل ااارة إليااه   يقاا ه عااي  رد  أعجااا  الكاالم علاا  مااا تقااد مها  مااا ياارتوت

عند عبدالله بي المعتا   رااهت  ااذا البااب ينقسام علا  ثالثاة لبديه الباب الرابه مي ا
   اااا  ماااي كتاباااه الباااديه  (4).... ماااا ي ا ااا  آ ااار كلماااة  ياااهأرساااامت  ماااي ااااذا البااااب 

   لم يذكرل الدكت ر طبانة   نرأ ال وس ن سه  و م طلأ  المعاظلة  حيي 11 
   يثبات ن اا  (4).... ن ياةيق هت .رااه اباي األثيارت  المعاظلاة معاظلتاايت ل ظياة  مع

بال ذكر له   يحار القارع  4/471ط يال  جدا  تبي األثير مي كتابه المثه السا،ر  
أ الت ثيا   اإلحالااة  ااو ال اكه األ ه   اااذا يااد ه ماام اااذل الطريقاة ت ساايما أنتااه رأأ

 ة.ين ذ سبال  متبا ي،ا  مي اتضطراب عل  بناس المعجم   يجعله يت  

 الم ااادر بااال إ ااارة أ  ت ثياا    ي اايه اااذا ال ااكه  ااو المعجااماأل ااذ مااي  -4
كثيرا    لعل ناا نقا ه إن اه السامة العاماة علياه    ياه يعماد الادكت ر طباناة إلا   ارتطااف 
ن    كثيرة    ضعها تحات الم اطلأ باال نسابتها إلا  أ احابها  أ  إ اارة إلا  

.ااو أي  يقا ه عناهت الم ادر التو ن قلت عنها   مي ذلك م طلأ  الم  اجة  حيي
باايي معنياايي  ااو ال اارط  الجاا اس  بااري يرت ااب علاا  منهمااا معناا  رتِّااب  ياا  اك المااتكل م

قاااار الجرجااانو  ااو كتابااه دت،ااه    هااذا رريااب مااي كااالم عبااد ال(1) .علاا  اآل اار ...
ياااراد لاااه   مثلاااه م اااطلأ إ  نقلاااه الااادكت ر طباناااة ب ااا اادل باااال 74 عجاااا    اإل

.الطااو   الن اار أي ي ااذكر متعااد د  ثاام يااذكر مااا لكااه  مااي  هت الطااو   الن اار   حيااا رااا
 ار   الساامه  او تمييا  ماا لكاه   احاد تي  اعتمادا  عل  يأ رادل  ا،عا  مي غير تعي

                                                 

 .4/417( الم در ن سه  4)

 .4/470( الم در ن سه  4)

    غيراا.4/544ذلك     ينظر ك4/517( الم در ن سه  4)

 .4/445( الم در ن سه  1)
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   اااا  ينقاااه كاااالم الق  يناااو  اااو (4).... لاااه   اااا  ن عااااي منهماااا   رد ل إلااا  ماااا اااا 
لأ  اإليهاااام  ه ن ساااه ماااه م اااطباااال إ اااارة إلياااه   ي ااانه ال اااني  1/41اإليضااااح  

ااه    الااذ     ااا  .أي يااذكر 450 ينقااه  يااه كااالم الحلبااو مااي كتابااه حسااي الت س 
المااتكل م أل اظااا  رريبااة  بعياادة   اامذا ساامعها اإلنساااي سااب  إلاا   همااه القريااب   مااراد 

 ل  كتابه.ا     لكن ه يغ ه اإل ارة إليه    (4).... المتكل م البعيد   مثاله

ي باال ر   عناد ذلاك الاذ  أثيار  او م تاتأ الحاديا  نرانا بعد الذ  تقاد م ملا مي
يت تاارك الت ثياا  رب مااا عاااد إلاا  أيت الكااالم الم جاا د مااي عنااد الاادكت ر طبانااة  ااا ت أَ 

ه ال ارح يا مإ إلا  ب  رأيناا أي تااتن سه   ال يحتاك  ياه إلا   الت ثيا  عند،اذ  َبْياد أن ناا 
يضاااا  إلااا  ااااذا أيت أيت النقاااه ماااي الم اااادر اااا  األ اااه   ماااا عااادال اااا  ال ااارف  

الاادكت ر طبانااة ن سااه رااد  اارتح  ااو مقدمااة المعجاام برنتااه رااد اسااتعاي . ااو تاارلي  اااذا 
  (4)المعجاام بجميااه مااا اسااتطاف ال  ااا ه إليااه أ اا ه البالغااة  مراجعهااا المعتمااادة.

. راد كاااي لاو  ااو بعاار   ا ه اااذا المعجام مالحظااات اسااتدركت   أضاا  رااا،ال  ت
لها مسااب رة بعبااارةت رلااتت ساا لاام ي بهااا علاا  بعاار علماااس البالغااة  عنو إت أي أسااج 

بااااات مؤلاااا  اااااذا ي حيثمااااا  جااااد القااااارع اااااذل العبااااارة   لاااايعلم أيت مااااا بعااااداا مااااي تعق
 هذا را ه  اريأ ينباإ باأل اذ   ياده علا  م اضاه اإلضاا ة   لسانا  او  (1)المعجم.

المر اذ معرر النيه مي عملية النقه مي الم ادر   هاذا اا  السابيه القا يم   لكاي  
راد تلك العملية   سيراا عل  نظام متناس    رد أح   الدكت ر رلقيلاة ا  عدم اط  

داا ساتة  ع اريي م ضاعا   حساب  جام اضه  رلت  اذل  و معجم الدكت ر طباناة    
                                                 

 .4/111( الم در ن سه  4)

 .4/714( الم در ن سه  4)

 .4/44( الم در ن سه  4)

 .4/45( الم در ن سه  1)
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 ااو معجاام بلغاات ماا اد ل تسااعم،ة  ثالثااة ماادا ه مثلمااا ذكرنااا سااابقا    ي تلاا  معجاام 
 ااااذا ات اااتال  ناااابه ماااي الهاااد  أيضاااا    الااادكت ر مطلااا ب  اااو ااااذا األمااار أيضاااا  

 الماااادر    يااااه ي اااارك بنتيجااااة م اداااااا أيت  اااااحبه أرادل بحثااااا   ااااامال  للم ااااطلحات 
البالغية   ه  باإلضا ة إل  ح د أر اه العلماس  و الم طلأ ال احد  يرت بهاا ترتيباا  

إلاا  ماااا  تاري يااا   القااديم   الحااديا   يتحاار ك باايي ااااذل األراا اه ليبااد  رأيااه   ي ااير
أ بعاار اآلراس  اسااتقر  عليااه ماادل ه الم ااطلأ  أ  ات ااتال  الااذ   رااه  يااه   ياارج 

تلك اآلراس التاو كااي ينقلهاا كانات لبناة  عل  بعر   يقد م الرأ  النها،و  يها   كري  
 ااو المعجاام   جاااس الترتيااب   منار ااة اآلراس   الاارأ  ال   ااو لبنااات أ اارأ  يااه  

لاه   ي اه إلا  غايتاه   ت ياذاب مأي يك د  لماي يريا ادته إحكاما    أضاست الطريا
الظااي  إلاا  أيت جميااه الم ااطلحات جاااست علاا  اااذا المناا اه   بعضااها كاااي ي كت ااو 

  يه بالنقه   الترتيب   لكي  السمة الغالبة كانت تلك التو أ رنا إليها ربه رليه.
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رتاراح الاذ  نت سام ه نع د إل  الم كلة التو بدأنا بها اذل الدراسة ساعيا   راس ات
بعد دراستنا المعجمايي الساابقيي   ا  اارتنا إلا  مجم عاة ماي اإل اكاتت التاو كانات 
اااا رأيناااا  يماااا  تكتن هماااا ماااي  ااااله المااادا ه   الم اااطلحات   ال ااار ح   الت ثيااا   مم 

 سب .

تباااي ي ماااي  ااااله الماااادة الغ يااارة التاااو راااد مها المعجمااااي أي  اساااتثمار إمكانياااات 
اتهااا المتن عااة  أماار ياارد بقاا ة   أيت مق لااة اسااتن اد البالغااة أغراضااها البالغااة   طار

 يهااااا نظاااار  ااااديد   قاااااد رأينااااا الاااا جهييت النظاااار    التطبيقاااااو يترا قاااااي  ااااو جهااااا د 
البالغيااااايي   ساااااعو ااااااذيي الااااا جهيي الااااادؤ ب إلااااا  اكت اااااا  مكاااااامي الجمااااااه  اااااو 

ااااا الجانااااب اآل اااار منهااااا  ااااا   ال راااا   الن اااا   مااااي  اااااله األد ات المتاحااااة  أم 



 -15- 

 الجماااا د   هااااذا مااااي الممكااااي  اااار  النظاااار عنااااه   اتاتمااااام بالج انااااب المضااااي،ة 
 حسااب  إذ إي  القاادرة علاا  اتنتقاااس يجااب أي تكاا ي عاليااة   ذات حساسااية م رطااة  
 م مااا يؤيااد اااذا الكااالم مااا ناارال  ااو بعاار معاااجم الم ااطلحات األدبيااة الحديثااة مااي 

ات البالغياااااة تقد مااااه ماااااي ات ااااا  مضاااام ي م اااااطلحاتها مااااه ماااااا كاناااات الم ااااطلح
مضاميي   حسبنا معجم  احد ا   معجام الم اطلحات األدبياة المعا ارة  للادكت ر 
سااعيد علاا ك   ااا  مااي المعاااجم التااو تعتمااد  ااو اسااتقاس معل ماتهااا علاا  المراجااه 
العربية الحديثة   األجنبية  اإلنكلي ية   ال رنسية  بمعنا  أن اه لام ير اذ ماي الم اادر 

ألدبيااة العربيااة القديمااة   مااه اااذا نجااد ات ارااا   ااو مضاااميي كثياار مااي البالغيااة  أ  ا
م ااااااطلحاته مااااااه م ااااااطلحات البالغيااااااة  النقااااااد العااااااربييي  مثاااااااه ذلااااااك م ااااااطلأ 

  اترتباس  الذ  يق ه عنهت

 أ ذ حر و أ  مضم نو أ  بال كرة. -4

تح يااااه  طااااابو  عباااار إعااااادة ساااابك العمااااه األدبااااو   تكيي ااااه مااااه  سااااط  -4
 اجتماعو أ  أدبو ما.

 اترتباااس  ارتباااس حر ااو  مضاام نو   ي دااار  اااله نهضااات ال ااع ب  -4
ر  و البالغاة العربياة سا أ (4) ا ة .  ت ي رك اذا الم ه م كثيرا  عم ا رر 

ذلااااك الت  ااااي  الااااذ  رأينااااال مقترنااااا  بااااالقرآي الكااااريم   الحااااديا النباااا   
القاااارآي الكااااريم  ال ااااري    اااااذا مااااي     اااايات ذلااااك ال كاااار الااااذ  ي حااااه  

مكانهماا الال،ا  بهماا   ي ساأ المجااه أماام اتسات ادة ماي جمهارة   الحاديا
 حت  كه آ ر.تالن    لتنض   
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  نقااااا  أيضاااااا  عناااااد م اااااطلأ  الغمااااا ر  عناااااداما  يقااااا ه الااااادكت ر علااااا كت
 .الغم ر.ت

( يملااااك عنااااد متلق يااااه  أكثاااار مااااي  -4 طبيعااااة  طاااااب )لغاااا   أ  أ   نظااااام داه 
 معن    يستحيه عليه تر يله بدرة.

ي  بر مي ربه باعثه   ضا حه  ماا دام يبلاو معنا   احادا    ي ترر إعال -4
 م تل ة. باعا ال بر  يرغب  و ت  يه معايا  إت  إذا كاي

 التر يالت/ المقا د.  يع د )الغم ر(  إل  تعد د القراسات/ -4

 كما يع أ )الغم ر( إل  تعد د المعانو القام سية. -1

ا،ية متعاد دة  بمنتااك ي تساام البنياة الساطحية لل طااب   او تمثيالتهاا سايم -5
.الغما ر. الغاامر ماي     يق ه الدكت ر مطل بت(4))الغم ر( التركيبو

الكاااالم  اااال  ال اضاااأ ...  ذااااب اباااي ساااناي إلااا  ال ضااا ح   عاااد ل ماااي 
...  كاااااي أباااا  إسااااحا  ال ااااابو رااااد ذاااااب غياااار اااااذا   اااار ط ال  اااااحة

 الماااذاب    عااام أيت الَحَساااي ماااي ال اااعر ماااا أعطااااك معناااال بعاااد مطا لاااة 
 مماطلااة   الحسااي مااي النثاار مااا سااب  معنااال ل ظااه ...  ر اار ابااي سااناي 
ااااذا ال ااار    رااااهت إيت ال اااعر  النثااار سااا اس  اااو ااااذل المسااارلة ...  أرجاااه 
الغمااا ر إلااا  ساااتة أسااابابت اثنااااي  اااو الل اااظ باااان رادل   اثنااااي  اااو تااارلي  
اااا اللاااذاي  اااو الل اااظ  األل ااااظ بعضاااها ماااه بعااار   اثنااااي  اااو المعنااا    رم 

رادل  رحاااداما أي تكااا ي الكلماااة غريباااة   اآل ااار أي تكااا ي الكلماااة ماااي باااان 
 األسماس الم تركة مثهت ال دأ الذ  ا  العطك  الطا،ر  ال  ت   أم ا
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اللااذاي  ااو تاارلي  األل اااظ   رحااداما  اارط اإليجااا    اآل اار إغااال  الاانظم  
اااا  اللاااذاي  اااو المعنااا   رحاااداما أي يكااا ي  اااو ن ساااه دريقاااا    اآل ااار أي  أم 

حتاااك  ااو  همااه إلاا  مقاادمات إذا ت اا  رت ب نااو بااذلك المعناا  عليهااا ... ي
...  رد يك ي الغما ر ماي التركياب ت  ي سبب الغم ر المجا      رد يك

   يالحاااظ الت اااابه  اااو (4).... ماااي الل اااظ المن ااارد الاااذ  راااد يكااا ي  اضاااحا  
  ريي   ارترابهمااااا مااااي طاااارح أ كااااار متماثلااااة  ت ااااير إلاااا  التجااااا  المضاااام نَ 

أ مي ب،ريي ليسا بذلك البعد الذ  يعتقادل الكثيار   ماي الضار ر  أي  المت
إل  الق ه بالتطااب  باي مضااميي تلاك الم اطلحات   د انا أن نا لم نرمِ نؤك

  ر حها  لكن نا أردنا اإللماح إل  الت ابه الكا،ي م ما ي ير إل  ا تغالهما 
ااا ات ااتال   ااو طريقااة ال اارح   التعبياار عنااه  راجااه   ااو منطقااة  احاادة  أم 

إل  ا تال  الثقا اات   ن عياة األد ات   مناااق الت كيار   ت يمكاي ألحاد 
 أي ينكر اذا  أ  يتجا  ل.

 لعل نااااا بعااااد العاااارر الساااااب  نسااااتطيه مقاربااااة اترتااااراح الااااذ  ناااارال يت اااار ف إلاااا  
 مح ريي  أ لهما يدع  إل  ما يرتوت

كاار   تطبيقااات   اا  إعاادة رااراسة مباحاا البالغااة العربيااة   ماا رد متااه مااي أ  -4
 نظرة تق م عل  اتحترام   الثقة بممكاناتها   ردراتها.

سااااد  ال جاااا ة  الم ااااطنعة  باااايي م ااااطلحات البالغااااة  النقااااد العربااااو القااااديم   -4
ر إلاااا  اسااااتثمار تلااااك الم ااااطلحات بعقليااااة تكامليااااة ت يااااد مااااي ظاااا ت جيااااه الن
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ية منه مقارباة  اعليتها عل  تحليه الن      ترااا كال   احدا  ملتحما   الغا
 الن     ت التر  العقلو المضل ه.

إغ اااااه الت ريعااااات الكثياااارة   التحدياااادات العقليااااة   المباحااااا المنطقيااااة التااااو  -4
انت اارت  ااو كتااب البالغااة المتاار رة   اتكت اااس بمااا يضااوس الاان     يك اا  

 ع المه الم تل ة.

اترت اااااار علااااا  م اااااطلأ  احاااااد للم هااااا م  بحياااااا يساااااا  ذلاااااك الم اااااطلأ  -1
رل   تطبيقه   ي ار إل  التراد  إ اارات مقتضابة   باذلك نتجاا   عاي بتنظي

أ ااااارنا إليهاااااا  يماااااا ساااااب  مثاااااه الم اااااطلأ المركااااااب  أ   تاااااواإل اااااكاليات ال
 المتدا ه  أ  المتكرر.

الم ااادر  ر المعتماادة بحيااا ت تقاا  عنااد حااد دت ساايه النظاارة إلاا  الم اااد -5
  تل مهاااا المساااتقر ةالمتدا لاااة  اااو البالغاااة  حاااداا  تلاااك التاااو ارت ااارت علااا  ع

المعانو   البياي   البديه  به ت امه أيضاا  م اادر األدب األ ايلة   جها د 
النقاااد المت    اايي   غياار المت    اايي   مااا انت اار  ااو تلااك الكتااب مااي 

 م طلحات  أ   ر ح لم طلحات متدا لة.

ن اااه معااااجم الم اااطلحات األدبياااة الحديثاااة   ااااو ليسااات بكثيااارة   محا لاااة  -4
 بيي الم اطلحات العربياة القديماة   ر اد الجدياد  اتلتقاس بينهامعر ة نقاط 

اأ ال ا رة   يبقاو القاديم الذ  رد مته مست يدة مي المنااق الحديثاة  كاو ت تض 
ا ا  دا اه  او ه   يم ك بالجديد النا ه أيضا    ي همه ما عدا اذيي  مم  النا 

 الت ريه   التحديد   الب عد عي تحليه العمه األدبو.
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نظاااااار المتكامااااااه إلاااااا  م ااااااطلحات األدب بقسااااااميهت ال ااااااعر  النثاااااار   عاااااادم ال -1
أ الادكت ر مطلا ب مق لاة  اترت ار عل  م طلحات ال عر  حداا   رد  ح 
 ا،عة مي أي  البالغة  النقد العربييي أ ليا ال عر امتهما   أامال النثر   ي ير 

ا ا  بال اعر  ي أيت الم طلأ .لم يكي  إل  نتا،ق عمله  و معجميه حيا تبي  
نتماااا  ااامه النثااار برل اناااه المعر  اااة  اااو ذلاااك العهاااد.    يضاااا  إلااا  ااااذا ماااا (4) ا 

رد مته المنااق الحديثة مي م طلحات ال ن ي   أل اي لم يكي للعرب عهد بها  
 سعيا   راس التكامه   اإل ادة مي الجديد الذ  ت يمكي اتستغناس عنه.

إلاااا  تحرياااار  ناااارأ أي ي عمااااد  الثااااانو لتحقياااا  النقاااااط السااااابقة   ااااا  المحاااا ر 
ي اااايي  يساااام  ايت معجاااام الم ااااطلحات األدبيااااة العربيااااة  يمث ااااه األ ه معجماااايي م ت  

المرحلااة األ لاا    ااا  يعتمااد اعتمااادا  مبا اارا  علاا  المعاااجم الثالثااة السااابقةت معجاام 
البالغاااااة العربياااااة  د. طباناااااة   معجماااااو الااااادكت ر مطلااااا بت معجااااام الم اااااطلحات  

اااا  معجاام النقااد العربااو القااديم.  ذلااك باساات ال  المااادة البالغيااة  البالغيااة  تط ر 
 النقديااة منهااا   ااا  مااا تقاااد م   تقااديم  اا رة عاااي الم ااطلأ البالغاااو النقااد  بث باااه 
العربو ال ر    تجن ب اإل اكاليات التاو مار ت اإل اارة إليهاا   اا  معجام  اغير  

يااة   الم ااتغل ي بعل مهااا غايتااه الر ااد   ال اارح الماا ج    اد ااه دارساا  اللغااة العرب
عل  ا تال  أ نا هم  أم ا المرحلة الثانية  تتمث ه  و تحرير معجم آ ر يق م عل  
الم ا جاااة بااايي م اااطلحات المعجااام ال اااغير  ماااا ا اااطنعته المناااااق الحديثاااة ماااي 

السادساة  الساابعة الساابقتيي   األ اذ م طلحات مه مالحظة ما  رد  او النقطتايي 
ي يتمي   بها الم طلأ   رحه  مه ل ض ح   الدر ة التو يجب أبما ذكر سابقا  مي ا

                                                 

 .4/40ن سه  ( الم در 4)



 -70- 

 ضه اسمه بمحادأ اللغاات األجنبياةت اإلنكلي ياة أ  ال رنساية   سايؤد  ااذا المعجام 
 ثالثة أغرار مهمةت

 تقااديم ت اا  ر  اضااأ لجهاا د البالغياايي  النقاااد العاارب  ااو مجاااه  ضااه -4
ال  ضااا    الم اااطلأ األدباااو   ساااعيهم الااادؤ ب إلبعااااد لغاااة النقاااد عاااي

 اإلبهاااااام   ارترابهاااااا ماااااي الم ضااااا عية القا،ماااااة علااااا   التاااااذ   السااااااليم  
  التعليه.

ر اااد الم اااطلحات الجديااادة التاااو أ ااابحت جااا سا  حي ياااا   اااو لغاااة النقاااد  -4
 داا   اتسااتقرار علاا  م ااطلأ مساااتقر  العربااو الحااديا   محا لااة ت حيااا

  احد.

ار الت ا ااااااه المسااااااتمر مااااااه جديااااااد المنااااااااق األدبيااااااة مااااااي حيااااااا ا تياااااا -4
م ااااطلحاتها   ترجمتهااااا أ  تعريبهااااا بمااااا يااااتالسم مااااه  األدب العرباااااو  

  جذ رل ال كرية       يته الق مية.

بااتطالف علاا    م  عربااو المهات ماي ال اضاأ أيت ااد  اااذا المعجام اا  القاارع ال
س اس   لي تق  حد د اذا المعجم عناد   ه   اإل ادة مي المنااق عل  حد  تراثه الحا

حاادل  بااه سااتتعد أ إلاا  رااارع التاااريخ   ال ااي   علاام الاان س   ال لساا ة  رااارع األدب   
اااذل الحقاا ه الثقا يااة   يسااتعمه الكثياار مااي  علاا  اعتبااار أيت النقااد الحااديا ي يااد مااي

م ااطلحاتها علاا  أنتهااا أجاا اس أ اايلة منااه يعاا  ه عليهااا  ااو تحليلااه العمااه األدبااو  
  مقارنته.

لتيهمات ال غير   الكبيار حاجاة أدبياة    نحي نرأ أيت اذيي المعجميي  و مرح
 حضارية  و ال رت ن سه   هو حاجة أدبية ألنتها تسد  النق  الذ  تعانيه المعاجم 
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ي الم ج دة اآلي   هو بهذا المعن  تقد م الباديه لماا اا  م جا د ماي حياا بادايتها ما
كثااار بناااو عليهاااا  تر اااذ منهاااا  لتجعاااه البنااااس أت م اضاااه انتهااااس تلاااك األعمااااه   هاااو

طاا ت    أ اادت إحكامااا    اااو حاجااة حضااارية ألن هااا دعاا ة للت ا ااه   حاا ار الثقا ااات 
المبنو عل  الر د الدري    اتستق اس ال امه   معر ة الذات   اكت اا  ماا لادأ 

ذلااااك كل اااه إلاااا  أي يك ناااا لبنتاااايي يسااااعياي بعاااد  - أ  المعجمااااي –اآل اااريي.  امااااا 
ربياااااة حديثاااااة   اااااا  مطلاااااب ماااااا  تاااااإ تيي  اااااو  ااااارح ترسااااايس نظرياااااة نقدياااااة عي  رااااا  

اا  ي   المثق اا ي يتحااد ث ي عنااه   ياادل ي بااآرا،هم  ااو  سااا،ه تحقيقااه   السااعو الم ت  
نحااا ل.  ت رياااب أي  ااااذا مطلاااب جلياااه   لعاااه  ااااذل الدراساااة   المعجمااايي المااارتقبيي 
يحق قاي  ي،ا  مي ذلك األمه الذ  كثر الحديا عنه   طاه انتظارنا لاه   ترر بناا  او 

 مي عالم ال ياه  التمنِّو إل  عالم الحيقيقة   الملم س. نقله
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