
 علم البيان:
البيان لغة الكشف واإليضاح، يقال: فالن أبُت من فالن، أي: أوضح منو  

كالما واصطالحا, علم يستطاع مبعرفتو إبراز ادلعٌت الواحد يف صور سلتلفة، 
 وتراكيب متفاوتة يف وضوح الداللة، مع مطابقة كل منها مقتضى احلال.

ادلًتادفة كليث وأسد وغضنفر، وتقييد االختالف ابلوضوح لتخرج األلفاظ 
فإهنا وإن كانت طرقا سلتلفة إليراد ادلعٌت الواحد، فاختالفهما إمنا ىو يف 

 اللفظ والعبارة، ال يف الوضوح واخلفاء.
والالم يف ادلعٌت الواحد لالستغراق العريف، أي: كل معٌت يدخل حتت قصد 

: علي جواد، ادلتكلم وإرادتو، فلو عرف أحد إيراد معٌت واحد، كقولنا
 بطرق سلتلفة مل يكن بذاك عارفا ابلبيان.

إيضاح ىذا التعريف، أن الضليع هبذا الفن، إذا حاول التعبَت عما خيتلج يف 
صدره من ادلعاين وجد السبيل شلهدا، فيختار ما ىو أليق مبقصده وأشبو 
مبطلبو من فنون القول وأساليب الكالم، فإذا حث مهة الشجعان على 

ار الوغى هبرىم بساحر بيانو وعظيم إحسانو، فإن شاء شبههم اقتحام غم
أشبل، وإن شاء  1أبسو خفان، فقال: كأنكم أسود ذلا يف غيل خفان

استعار، وقال: إين أرى ىنا أسودا تتحفز للكر والفر وتثب القتناص 
إىل األخذ بنواصيها وحز رؤسها، وإن أراد كٌت عن  2فرائسها وذلا قرم

واقلبوا لو ظهر  3اده فقال: البسوا لعدوكم جلد النمرمقصده وروى عن مر 
 اجملن فإنو قد ورم أنفو عليكم وداسكم حتت أقدامو.



ىناك تناديو القلوب وتتسابق إليو الفرسان قائلة: لبيك لبيك ىا ضلن أوالء 
ضلمي الذمار، وصلَت اجلار، وصلدل األقران، ونصرعهم يف ادليدان، ونبيع 

 ا اجملد والسددد:النفوس رخيصة ونشًتي هب
 تبٍت ونفعل مثل ما فعلوا ...نبٍت كما كانت أوائلنا 

وإن دعا النفوس دلكرمة وىز العطف حملمدة أمكنو أن يقول: كأنكم البحور 
 يعم فيضها القاصي والداين وتطعم أبنعامها الفقَت والغٍت.

أو يقول: ىذه البحور على سواحلها القصاد تقذف أمواجها ما يفرج كربة 
 لبائس ويدفع الضر عن ادلعدم.ا

 أو يقول: إين أرى رلدا مد سرادقو، وندى ضربت خيامو.
إذ ذاك تسخو كف البخيل ويهتز عطف الكرمي وتصبو النفوس الكتساب 

 احملامد ونيل اجملد ابلثمن الربيح.
موضوعو: اللفظ العريب، من حيث التفاوت يف وضوح الداللة بعد رعاية 

 مطابقتو مقتضى احلال.
فائدتو: ستعلم شلا يلي أن مباحث البيان زلصورة يف اجملاز على أضلائو، أي؛ 
 إنو مبعٌت أعم يشمل الكناية، وأن التشبيو إمنا ذكر فيو لبناء االستعارة عليو.

 واجملاز ثروة كبَتة يف اللغة من جهات عدة، منها:
 اإلكثار من األلفاظ وتعدد الوضع تفننا يف التعبَت كتسمية ادلطر -1

 ابلسماء والنبات ابلغيث، على ما سيأيت.



التذرع إىل الوضع فيما مل يوضع لو لفظ من احملسوسات، كقوذلم: ساق  -2
 .1الشجرة، وإبط الوادي، وعنق اإلبريق، وذوابة الرحل

 3الربق، سبح 2التذرع إىل الوضع لتمثيل صور ادلعاين، كقوذلم: نبض -3
 الفرس.

لو، وفالن ديلك رقبة  1كقوذلم: سافر وال ظهرالرمز إىل حقائق ادلعاين   -
 أي: عبدا.

وىاك مثال يبُت لك اتساع اللغة ابجملاز، ذلك أن مادة كف أصلها الكف، 
 وىو اجلارحة، مث تصرفوا فيها واستعملوىا على أضلاء شىت رلازا، فقالوا:
كفو عن األمر، إذا منعو، كأنو دفعو بكفو من استعمال اللفظ يف الزمو 

مرسال، وكف ىو عن األمر إذا امتنع وىو من وادي سابقو، واستكف  رلازا
السائل وتكفف إذا طلب بكفو، واستكف ابلصدقة إذا مد يد هبا لتعطيو 
إايىا، وكفو ادليزان لشبهها ابلكف يف الشكل، والكفة النقرة ادلستديرة، 

و ىذه جيتمع فيها ادلاء، واستكفوا حولو إذا أحاطوا بو ينظرون إليو، إىل ضل
 ادلعاين اليت ترجع كلها إىل معٌت الكف.

فاجملاز إذا غذاء اللغة والروح الذي ال حتيا بدونو، وال قوام ذلا إال بو، ولواله 
 ما كنا نرى فيها اللبهجة واجلمال اللذين يتذوقهما كل انطق ابلضاد.

"واضعو" أول من دون مسائل ىذا العلم أبو عبيدة معمر بن ادلثٌت يف كتابو 
رلاز القرآن"، وتبعو اجلاحظ، وابن ادلعتز، وقدامة بن جعفر، وأبو ىالل "



العسكري، وما زال يشدو شيئا فشيئا حىت جاء اإلمام عبد القاىر فأحكم 
 أساسو وشيد بناءه.

 الداللة:
علمت شلا سبق أن فائدة ىذا العلم إبراز ادلعٌت بطرق سلتلفة يف وضوح 

 ن أقسامها، فنقول:الداللة فناسب تعريف الداللة وبيا
الداللة فهم أمر من أمر، واألول ادلدلول، والثاين الدال، وىي: إما لفظية 

 وإما غَت لفظية.
 واألوىل أقسام ثالثة: ...والثانية ال عالقة ذلا مبباحث ىذا الفن 

داللة اللفظ على متام مسماه وتسمى داللة ادلطابقة: كداللة  -1
 اإلنسان واألسد على حقيقتيهما.

داللة اللفظ على بعض مسماه، وتسمى: "داللة التضمن،   - -2
 كداللة البيت على السقف أو احلائط.

داللة اللفظ على الزم معناه كداللة اإلنسان على كونو متحركا  -3 -3
"سواء  1أو شاغال جلهة، أو ضلو ذلك، وشرطو اللزوم الذىٍت

 أصاحبو لزوم خارجي، أم ال" حبيث يلزم من حصول ادلعٌت ادلوضوع
لو يف الذىن حصول فيو إما على الفور، أو بعد التأمل يف القرائن 

، بل 2واألمارات، لكن ال يشًتط أن يكون اللزوم شلا يثبتو العقل
، كاصطالحات 4، أو عرف خاص3يكفي أن يكون لعرف عام

 أرابب الصناعات واالصطالحات الشرعية واللغوية.



ويستحيل تفاوهتا والداللة األوىل تسمى عند البيانيُت وضعية،  -4
وضوحا وخفاء؛ ألن السامع لشيء من األلفاظ ادلوضوعية، إما أن 

يكون عادلا ابلوضع للمسمى أوال، فإن كان األول فإنو يعرفو 
بتمامو بال زايدة وال نقصان، وإن كان الثاين فإنو ال يعرف منو شيئا 

 أصال.
اجلزء، والثانية والثالثة تسميان: عقليتُت؛ ألن داللة اللفظ على  -5

والالزم مصدرىا العقل احلاكم أبن حصول الكل مستلزم حصول 
اجلزء، ووجود ادللزوم مستلزم وجود الالزم, ويتأتى فيهما االختالف 

وضوحا وخفاء، إذ اللوازم كثَتة بعضها قريب اللزوم يسبق إىل 
الذىن فهمو بسرعة، وبعضها بعيد، فيصح اختالف الطرق فيها، 

 بعض يف اإلفادة.ويكون بعضها أكمل من 
وكذا جيوز أن يكون ادلعٌت جزءا من شيء وجزءا من شيء آخر، فداللة 

الشيء الذي ذلك ادلعٌت جزء منو على ذلك ادلعٌت، أوضح داللة من 
فداللة احليوان الشيء الذي ذلك ادلعٌت جزء من جزئو على ذلك ادلعٌت. 

على الًتاب من داللة اإلنسان عليو، وداللة اجلدار  1على اجلسم أوضح
 أوضح من داللة البيت عليو.

ويف ىذا رلال لقائل: إذ الداللة الوضعية رمبا يعرض ذلا الوضوح واخلفاء، 
أال ترى أان صلد يف أنفسنا ألفاظا زلفوظة لدينا، معلومة الوضع، ومع ذلك 

حيضر لنا معٌت بعضها بنفس االلتفات إليو، لكثرة ادلمارسة، أو لقرب 



 معناه، أو لقرب العهد بعلم وضعو، وبعضها ال حيضر العهد ابستعمالو يف
 معناه إال ابدلراجعة مرة بعد أخرى لطول العهد بعلم وضعو ولعدم تداولو.
أضف إىل ذلك أن الًتكيب الذي فيو تعقيد لفظي ال يفهم معناه إال بعد 

التأمل، مع العلم بوضع مجيع ألفاظو، فليس ببعيد إذا أن تكون قابلة 
فاء. وقد أجيب عن األول أبن التوقف وادلراجعة لطلب تذكر للوضوح واخل

الوضع ادلنسي، ال خلفاء الداللة, بدليل أنو عندما نتذكر الوضع نعلم ادلعٌت 
من غَت توقف، وعن الثاين أبن اذليئة سلتلفة، والكالم عند اتفاقها؛ ألن ذلا 

 دخال يف الفهم الوضعي.
 أبواب الفن:

يف معنو ادلوضوع لو فحقيقة، وإن استعمل يف  اعلم أن اللفظ إن استعمل
غَته، لعالقة مع قرينة، فإما مانعة من إرادة ادلعٌت األصلي فمجاز، وإما 

 غَت مانعة فكناية.
واجملاز إن كان لعالقة ادلشاهبة فاستعارة مفردا كان أو مركبا، وإن كان 

مركبا قيل لعالقة غَت ادلشاهبة فإن كان مفردا مسي رلازا مرسال، وإن كان 
 لو: رلاز مركب مرسل.

واالستعارة مبنية على التشبيو، فوجب التعرض لو، فعلم من ىذا ومبا تقدم 
من أن الداللة الوضعية ال تتفاوت وضوحا وخفاء على ادلشهور، أن أبواب 
ىذا الفن أربعة: التشبيو اجملاز بقسميو، الكناية, أما احلقيقة فإمنا تذكر فيو 



و اجملاز أشد الوضوح "وبضدىا تتميز األشياء" وأيضا ليتضح مقابلها، وى
 فهي أصل اجملاز، وىو فرع ذلا تناسب ذكرىا يف الفن تبعا.

 
 

 


