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Abstract: 

Miftāhul ‘Ulūm, written by al-Sakākī, especially the third part, was the beginning of a new phase 

in the development of Arabic rhetoric. Al-Sakākī divided the rhetoric into three fields of study, 
which are  (1) Ma’ānī, (2) Bayān, (3) Badī’. However, his style is influenced by philosophers, 
theologians and their verbal lexicon, which are difficult to take, especially for the ordinary 

recipient. Al-Sakākī described that his book containing several types of literature, namely, ‘ilm ṣarf 
in complete version and its conclusion, derivation science, and the grammatical study in the 

completeness of Ma’ānī and Bayān. The meaning of Makna is the study of completeness and 
conclusion. Therefore, books and prose, and poem require al-‘Arūḍ and al-Qawāfī include Ṣarf, 
Grammar, Ma’ānī, Bayān, limitation, reasoning, al’Arūḍ, and al-Qawāfī. He argued that the fields 

of study were influential in delivering knowledge to the student in order to reach the goal of the 

author towards his book. This research was an analytical descriptive study of al-Sakākī rhetoric 
that focused on the normative aspect represented by rhetorical rule and aesthetic aspects. Those 

aspects were shown by the feeling. Al-Sakākī rhetoric thought is a method based on mental division 
and has conducted in the construction of many factors, which the most important of them are 

philosophy and logic. 
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Abstrak: 

Buku Miftahul Ulum yang ditulis oleh Al-Sakaki, terutama juz ketiga, merupakan awal dari fase 

baru dalam pengembangan retorika bahasa Arab. Al-Sakaki membagi retorika menjadi tiga ilmu, 

yaitu: (1) Ma'ānī, (2) Bayān, (3) Badī ', namun gayanya, dipengaruhi oleh filsuf, teolog dan 
leksikon verbal mereka, sulit untuk diambil, terutama bagi penerimanya. Al-Sakaki 

menggambarkan bukunya yang berisi beberapa jenis literatur, yaitu ilmu ṣarf secara keseluruhan 

dan kesimpulannya, ilmu derivasi, dan ilmu gramatikal dalam kelengkapan dan kelengkapan 

Ma'ānī dan Bayān. Makna dari makna adalah pengetahuan tentang keterbatasan dan kesimpulan, 

Oleh karena itu, buku dan prosa, dan naẓam memerlukan ilmu ‘Arūḍ dan Qawāfī (sajak)  termasuk 

ilmu: ṣarf, tata bahasa, Ma'ānī, Bayān, batasan, penalaran, ‘Arūḍ dan Qawāfī, yaitu ilmu-ilmu yang 

di mata Sakaki berperan dalam pencapaian pengetahuan sains siswa terhadap tujuan yang 

diinginkan oleh penulis untuk bukunya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis 

retorika al-Sakākī yang fokus pada aspek normatif yang ditunjukkan oleh peraturan retoris dan 
aspek estetika yang ditunjukkan oleh rasa. Pemikiran retorika al-Sakākī adalah metode yang 
didasarkan pada pembagian mental dan telah dimainkan dalam pengkonstruksian banyak faktor, 

yang terpenting adalah filsafat dan logika. 

 

Kata Kunci: retorika, makna, sakkaki 
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 ملقدمةا
اهتم علماء العرب بعلوم ابلالغة 

إعجاز كونها مفتاحا لفهم وإدراك أرسار ل
وأقوال العرب سوا الشعر رريم، ودالقرآن  الك

حبثوا عن ابلالغة فيها حفظ عن العرب ومن و
ومن أهم  .إلعجاز القرآن الكريم ثم تطرقوا

ة وفهم إعجاز القرآن العلوم اليت دفعته دلراس
املعاين  :ابلالغة بفروعها اثلالثة الكريم اكنت

وابليان وابلديع. فظهر نلا كثري من الكتب  
ثر فيها واكن هلا أكرب األ اليت عنت بابلالغة

مرت  بعد. ولكن هذه ادلراسة ابلالغية
راح  املتتلفة، وستتطيع أن نقول إن املب

ابلداية للحقيقة ابلالغة وعلومها اكنت ىلع 
من ثم تبعه ويدي الشيخ عبد القاهر اجلرجاين 

 من الكتب. اعدد من العلماء أفردوا كثري
وبرز من هذه الكتب )مفتاح العلوم( 
أليب يعقوب التاكيك، وألهميته أفرد هل الكثري 
من امللتصات والرشوح، واكن من أكرث الكتب 

 أنشغلت بال العلماء وادلارسني، وتكاد 

تكون ادلراسة للبالعة كما يه باملفتاح، وقد 
سيطرت منهج هذا الرج  ىلع أغلب كتب 

 1ابلالغة.

                                                           

مصادر التاكيك للبيان بالقتم اثلالث "مىن،  1
حبث تكمييل مقدم نلي  ، "من كتابه مفتاح العلوم

م املدرسة الالكمية إذ ويعد التاكيك خات
يقول يف مقدمة املفتاح: "ملا رأيت أه  زماين 

حلاحهم يلّع إالفضلني، الاكميل الفض ، قد طال 
أن أصنف هلم خمترصا حيظيهم بأوفر حظ منه 

، وأن يكون أسلوبه أقرب من  -علم األدب-
ضمنت ملن أتقنه أن وفهم لك ذيك، صنقت هذا 

يته مفتاح ينفتح مجيع املطالب العلمية وسم
العلوم، وجعلت هذا الكتاب ثالثة أقتام: 
القتم األول يف علم الرصف، القتم اثلاين يف 
علم انلحو، والقتم اثلالث يف علم املعاين 

لعالمة وألن كتاب املفتاح اكن اك 2وابليان.
الفارقة يف ابلالغة فاللك يتحدث عن هذا 
الكتاب واللك يضع تلتيصا ورشوحا، ذلا رغب 

 هذا الكتاب. يفيبحث  أنابلاحث 
 

 مسألة ابلحث
كشف أن يوهذا ابلحث حياول 

الغموض عن رس كتابة ابلالغة يف الفص  
كيف يعرف التاكيك ابلالغة  :اثلالث من كتابه

بأقتامها اثلالثة املعاين وابليان وابلديع؟ ما 
ما ؟ ملعاينعن ا للتاكيكديد اجلالفكر ابلاليغ 

 

)مكة:  درجة املاجتتري مقدمة يف ابلالغة وانلقد
 .3 (،2007 جامعة أم القرى،

)بريوت : دار  1، ط. مفتاح العلومالتاكيك، 2
 3الكتب العلمية، دون سنة(، 
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عالماء ابلالغة حىت خرين من فرق بينه واآلال
 يكون خصائص الفكر ابلاليغ هل؟

 
 منهج ابلحث

ملواد واملراجع ابلحث يمر جبمع ا
ستها ادرواملصادر املتعلقة باملوضوع ويقوم ب
 يتتتدمومطالعتها. وهذا ابلحث اتلحلييل 

كتاب مفتاح العلوم للتاكيك اكملصدر األول 
ىلع واألسايس هلذا ابلحث. ويعتمد ابلاحث 

يلعرف  هايقارن بينوابلالغة األخرى الكتب 
 منهج الفكر ابلاليغ من قب  التاكيك وبعده. 

 

 الساكيكعن عرف  اتل
هو رساج ادلين أبو يعقوب يوسف بن 

، اإلمام 3حممد بن يلع التاكيك اخلوارزيم احلنيف
لعلوم العربية بيانها وأدبها وعروضها ايف 

شىت، وشعرها، املتلكم الفقيه، املفنت يف علوم 
اذلي سارت بفضله الركبان، واشتهر علمه يف 

بن فض  اهلل  لك ماكن، وفيه يقول حممد
العمري يف كتابه ))املتالك واملمالك((: هو ذو 
علوم سىع إيلها فحص  طرائقها، وحفر حتت 
جناحه طوابقها، واهزت للمعاين اهزتاز الغصن 

                                                           

يف حتقيق الكتاب عبد احلميد اهلندوي،  3
)بلنان: دار الكتب العلمية،  مفتاح العلوم للتاكيك

2000 ،)14 

ابلارح، ولز من تقدمه لز اجلذع الضارح، 
ه يزم بعنانه، ويذم التيف  فأضىح الفض  لك

ونصله بتانه، ونق  عنه أبو حيان يف 
االرتشاف يف مواضع شىت من الكتاب، وكفاه 

 4فترا أنه صاحب املفتاح.
وقال ادلكتور حتني أنه ودل يف خوارزم 

م  واعش يف ظ  ادلولة  1160أو   ـه555سنة 
اخلوارزمية وسلطانها الرابع )أي  أرسالن بن 

 عن أرسته اكنت حترتف صنويظهر أ 5اتز(.
املعادن ، وخاصة التكك ، ويه املحاريث اليت 
تفلح بها األرض، ومن ثم شاع هلا لقب التاكيك 

التكة ويه حديدة  عوربما اكنت تعىن بصن
وقد أمجع  6.منقوشة ترضب بها ادلراهم

املرتمجون هل ىلع أنه ظ  إىل نهاية العقد اثلالث 
حىت وقر يف من حياته يعىن بصناعة املعادن 

قلبه أن خيلص للعلم ويتفرغ هل، وإذا هو 
7يكب عليه حياول أن يلتهمه اتلهاماً.

 

 
                                                           

تاريخ علوم ابلالغة  أمحد مصطىف املرايغ، 4
 109(، 2008دار ابلصائر،  :)القاهرة واتلعريف برجاهلا

الكتاب مفتاح العلوم يف حتقيق اهلندوي،  5
 14، للتاكيك

6
 15نفس املرجع،  
صالح أمحد حتني، "املباحث ابلالغية يف  7

ه.  1428/1429مفتاح العلوم للتاكيك تأصي  وتقييم"، 
 alfaseeh.comانظر اىل املوقع 
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  حياته وطلبه للعلوم
يف إقليم  اعش التاكيك حياته لكها 

ارزم لم يتحول عنه إىل غريه، حيث اكتىف وخ
بتحصي  علومه يف املتاجد خوارزم، متأثرا 
 بتلك ابليئة اليت اكنت مركزا من املراكز
العلمية آنذاك. واكن املذهب الشائع  يف خوارزم 
هو االعزتال، فأثر ذلك يف كثري من علماءها 
اذلين اختذوا من االعزتال منهجا يف ادلفاع عن 
العقيدة يف وجه املالحدة والزنادقة، وإن جرهم 
ذلك إىل الوقوع يف كثري من اتلأويالت العقلية 

كثري من ابلعيدة اليت أدت إىل انتقادهم وإهدار 
 جهودهم.
وقد خترج يف تلك ابليئة مجلة من  

ه(  471األعالم، منهم عبد القاهر اجلرجاين )
صاحب دالئ  اإلعجاز وأرسار ابلالغة 

هـ(   573واجلم ، رشيد ادلين الوطواط )
ـ( ه 538صاحب دقاق التحر، والزحمرشي )
املفص  يف صاحب الكشاف وأساس ابلالغة و

انلحو وغريها من انلحو واألنموذج يف 
 606وفتر ادلين الرازي )ف انلافعة، يصانتلا

اتلفتري الكبري ونهاية اإلجياز يف  بهـ( صاح
 ة.كرث من دراية اإلعجاز، وغريهم ممن ال حيىص

 

  : شيوخه ومؤلفاته
أما شيوخه فقد ذكرت كتب الرتاجم أنه 
تتلمذ ىلع يد سديد ادلين اخليايط وابن صاعد 

عبد الكريم الرتكتتاين وهم احلاريث وحممد بن 
مجيعا من فقهاء املذهب احلنيف، وأشاد يف 

، وهل مصنفات مباحثه ابلالغية بأستاذه احلاتيم
نه اكن يشتهر يف ، ويظهر أخمتلفة، أهمها املفتاح
، حىت إن ياقوت احلموي عرصه شهرة واسعة

، نه فقيه متلكم متفنن يف علوم شىتيلقول ع
ن سارت بذكرهم وهو أحد أفاض  العرص اذلي

 وعرشين ست سنة خبوارزم تويف .الركبان
 .واسعة رمحة اهلل رمحه للهجرة وستمائة

 

 بني يدي الكتاب
كتاب مفتاح العلوم هو أول مصنفات 
التاكيك اليت ذاع بها صيته وانترش، وهو هذا 
الكتاب اجللي  اذلي ضم علوم األدب واللغة 

وبديع العربية من الرصف وانلحو ومعان وبيان 
وإعجاز  وحد واستدالل وعروض وقافية

هــ  600القرآن. أنه ألف هذا الكتاب بعد سنة 
تقريبا، يف خالفة انلارص دلين اهلل اخلليفة 

هــ، وقد طبع الكتاب  622العبايس املتوىف سنة 
طبعات كثرية غري حمققة، وال معتىن بطباعتها 
ىلع أهمية الكتاب، وكرثة اتلداول، ورجوع 

 ثني يف اللغة العربية وآدابها إيله.ابلاح

 
 ممزيات الكتاب

عن وقد تمزي التاكيك يف مفتاحه 
أسالفه حبتن اتلبويب، ودقة الرتتيب، فأىت 
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كتابه يف ثالثة أقتام: األول منها للرصف، 
واثلاين للنحو واثلالث للبالغة بعلومها اثلالثة، 

وفصاحة  وما يلحق بها من قافية وعروض
، ويه لكها علوم حيتاج إيلها وبالغة وحمتنات

وقد  ،لك دارس لعلوم العربية يف ابلالغة وانلقد
اتتم كتاب مفتاح العلوم باتلعقيد وكرثة 
احلدود واتلقتيم واتلفريع ومع ذلك فقد سار 

سار يف »، فقد 8العلماء ىلع نهجه من بعده
دراسة هذا الفن ىلع منهج عليم يتتذ من 

أساساً يبين عليه الفلتفة واملنطق وعلم الالكم 
 9«.اتلعريفات واتلقتيمات

وبذلك »يقول شويق ضيف عن املفتاح: 
يتم تلتيص التاكيك: "لعليم ابلالغة: املعاين 
وابليان وما أحلقه بهما من الفصاحة املعنوية 
واللفظية وما يتبعهما من املحتنات ابلديعية، 
وهو تلتيص أشاع فيه كثرياً من العرس 

عمد إيله من وضع احلدود واالتلواء، بتبب ما
واألقتام املتشعبة ... وحقاً استطاع التاكيك أن 

القاهر والزخمرشي  يتّوي من نظرات عبد
عليم املعاين وابليان، ولكن بعد أن أخالهما 
من حتليالتهما املمتعة ابلارعة للنصوص 

                                                           

 ابلالغة تطور وتاريخشويق ضيف،  8
 288-287 (،2003)القاهرة: دار املعارف، 

بالغته  عبدالقاهر اجلرجاينأمحد مطلوب،  9
 310 (،1973)الكويت: واكلة املطبواعت، ونقده

قواعدهما تتوية  ىاألدبية، وبعد أن سو
 منطقية عويصة، حىت يلصبح املنطق وأيضاً 
الفلتفة جزءاً منهما ال يتجزأ، وحىت يلحتاج 
كتابه يف هذا القتم إىل الرشح تلو الرشح ... 
ولك شارح يضيف من أصباغ املنطق والفلتفة 
وعلم الالكم ماتمده به ثقافته، واكن ذلك لكه 
إيذاناً بتحجر ابلالغة ومجودها مجوداً شديداً، إذ 
ترسبت يف قواعد وقوالب جافة، وغدا من 

تري أن تعود إيلها حيويتها ونرضتها الع
 10«.القديمة

ال نعلم أحدا سبق التاكيك إىل قتمة 
علوم الفصاحة األقتام اثلالثة املعروفة، وال 
نرى هلذا اتلقتيم وجها صحيحا وال متتندا 

فليس هناك جهة للتمايز  من رواية وال دراية؛
تفص  لك علم عن قتيميه، وال يف أغراض لك 

وعه ما جيعله وحدة متتقلة علم وال يف موض
حىت  العلمني األخرين يف حبوثه متائ  عن

يمكن انلاظر أن يقتنع بوجاهة هذا اتلقتيم 
ويربهن ىلع صحته، ب  ىلع العكس نرى بينها 
اتصاال وثيقا يف األغراض واملقاصد، واحتادا يف 

فال يمكن فصلها بعضها ىلع  جهة ابلحث
ذكره  بعض، فإن أمكن فعىل حنو آخر غري ما

 11التاكيك.

                                                           

10
 313، ابلالغةشويق ضيف،  
 110، تاريخ علوم ابلالغة املرايغ، 11
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ابلالغة تكم  شيئا فشيئا إىل  ولم تزل
هـ( زبدتها، وهذب  626أن حمص التاكيك )

متائلها، ورتبت أبوابها، فاكن بذلك أول من 
قتم ابلالغة إىل علمني متمزيين: علم يتعلق 
بانلظم سماه علم املعاين، وعلم يتعلق بالتشبيه 

ابليان واملجاز والكناية أو بالصورة سماه علم 
ولم يتم القتم اثلالث بديعا، وإنما هو عنده 

بها بقصد حتتني  وجوه خمصوصة كثريا ما يؤىت
الالكم، وهلذا عرف ابلالغة تعريفا لم يدخ  

وقال "ابلالغة يه بلوغ  12لم ابلديع.عفيه 
ختصاص بتوفية املتلكم يف تأدية املعاين حدا هل ا

راد أنواع التشبيه أخواص الرتاكيب حقها، و
 13ىلع وجهها". ةواملجاز والكناي

 
  : أثر الساكيك يف ابلالغة العربية

ال يماري منصف يف أن أبا يعقوب اكن 
واسع اثلقافة رجال قادر العق  حاد اذلهن 

قد اكنت مباحث ، ومتضلعا يف علوم شىت
ورق ، وكأنها جذاذات من الابلالغة تدرس قبله

يف لك قطعة منها متألة، وخيتلف ترتيب هذه 
ئ  يف الكتب ابلالغية كما خيتلف ترتيب ااملت

                                                           

 "،منهج التاكيك يف ابلالغة"مطلوب، أمحد 12
 ـه1382) املجدل العارش، جملة املجمع العليم العرايق

 277(: م1962ـ
   526، مفتاح العلومالتاكيك، 13

قب  أن تمتد حنوها يد تنظم هذه اجلذاذات 
، وهذا واضح فيما كتبه اإلمام عبد وتنتق
، نعم ، وفيما نرثه الزخمرشي يف كشافهالقاهر

اكن هناك إحتاس بأوارص قوية بني الفنون 
، فاكن جيمع دراسة الصورة ابليانيةاملتصلة ب

د إال از والكناية يف نظام واحالتشبيه مع املج
، وقد يتتلف أن هذا اكن إحتاساً اغئماً 

فتتتلط املتائ  كما هو احلال يف كتاب دالئ  
 . اإلعجاز

واكن ذكر الزخمرشي لعليم املعاين 
وابليان، إشارة بينة إىل تميزي هذه املتائ  

ذين العلمني، وإن اكن ذلك لم وتصنيفها يف ه
، خلري كما يرى التاكيكيتم ىلع يديه، واكن من ا
ن العلمني وأن حتدد أن تضبط متائ  هذي

، فاكن هو حتديدا بيناً، وأن تمزي تميزياً اكشفاً 
أول من فع  ذلك فحدد أبواب علم املعاين 
وحرصها وحدد أبواب علم ابليان وحرصها 

 .فأتم بذلك ما بدأ الزخمرشي
 

  : منهجه يف كتابه مفتاح العلوم
 إىل ثالثة أقتامقتم التاكيك كتابه 

، حتدث يف القتم األول منها عن علم ساسيةأ
االشتقاق الصغري الرصف وما يتص  به من 

والكبري واألكرب، وجع  القتم اثلاين لعلم 
فتص به علم املعاين  ، أما القتم اثلالثانلحو

بهما نظرة يف الفصاحة  ، وأحلقوعلم ابليان
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، يةابلديعية اللفظ للمحتنات دراسةو ،وابلالغة
ن علم املعاين حيتاج من ينظر واملعنوية ووجد أ

احلد واالستدالل أو بعبارة  ، إىل الوقوف ىلعفيه
، إىل الوقوف ىلع علم املنطق ففتح هل أخرى

مبحثا أحاط فيه بمتائله كما وجد أيضاً أن 
حيتاج إىل من يتدرب ىلع عليم املعاين وابليان 

هلما  ، ىلع عليم العروض والقافية فأفردالوقوف
املبحث األخري يف الكتاب وبذلك اشتم  
املفتاح ىلع علوم الرصف وانلحو واملعاين 

 14.وابليان واملنطق والعروض والقوايف
يمه هل طريقته يف ونراه يصور يف تقد

وما ضمنت مجيع ذلك كتايب تصنيفه فيقول )
هذا إال بعد ما مزيت ابلعض عن ابلعض 

حتب اتلميزي املناسب وخلصت الالكم ىلع 
مقتىض املقام هنالك ومهدت للك من ذلك 
أصوال الئقة وأوردت حججا مناسبة وقررت ما 
صادقت من أراء التلف قدس اهلل أرواحهم 

رشاد إىل بقدر ما احتملت من اتلقرير مع اإل
رضوب مباحث قلت عناية التلف بها وإيراد 

 .لطائف مفتنة ما فتق بها رتق أذن
ث من وشهرته إنما دوت بالقتم اثلال

الكتاب اخلاص بعليم املعاين وابليان 
تنات ولواحقهما من الفصاحة وابلالغة واملح

، فقد أعطى هلذا لكه ابلديعية اللفظية واملعنوية
                                                           

 21، نفس املرجع14

الصيغة انلهائية اليت عكف عليها العلماء من 
بعده يتدارسونها ويرشحونها مراراً إذ استطاع 
أن ينفذ من خالل الكتابات ابلالغية قبله إىل 

  ملتص دقيق ملا نرثه أصحابها من أراء عم
وما استطاع أن يضيفه إيلها من أفاكر وصاغ 
ذلك لكه صياغة مضبوطة حمكمة استعان فيها 

  والتتبيب ويف بقدرته املنطقية يف اتلعلي
واتلقتيم،  واتلعريف واتلحديد، اتلجريد

، واكن عمدته يف ذلك واتلفريع والتشعيب
عجاز وأرسار كتايب عبد القاهر دالئ  اإل

ابلالغة والكشاف للزخمرشي ونهاية اإلجياز 
يف دراية اإلعجاز لإلمام الرازي اذلي خلص فيه 

 15ر.كتايب اإلمام عبد القاهر ادلالئ  واألرسا
تلتيصه أدق  ومن احلق واإلنصاف أن

، وكأنما اكن عقله من تلتيص فتر الرازي
، اً للمتائ  يف هذا الفن خاصةأكرث دقة وضبط

مع  اكن أكرث تنظيماً وأسد تقتيماً  ب  لقد
حة ترتيب املقدمات وإحاكم املقاييس وص

يث ما دجد ، حبالرباهني وبذلك استقام تلتيصه
، وإنما دجد فيه ادلقة فيه عوجا أو احنرافاً 

إلحاطة الاكملة والقدرة ابلارعة ىلع اتلبويب وا
يشفع  ، غري أن ذلك عنده لمباألقتام والفروع

، والعالمة عبد القاهربتحليالت الشيخ 

                                                           

، ابلالغة شويق ضيف،؛ 26-21،نفس املرجع15
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 انلفوس ، إعجابا الزخمرشي اليت اكنت تمأل
، فقد حتولت ابلالغة يف رحييةأوبهجة و
، فيه إىل علم بأدق املعاين للكمة علم تلتيصه
، إذ وقواعد ختلو من لك ما يمتع انلفسقوانني 

سلط عليها املنطق بأصوهل ومناهجه احلاجة 
أي  حىت يف لفظها وأسلوبها اذلي ال حيوي

 .مجال
وحتبنا ديلال ىلع ذلك أنه درس ابليان 
يف هذا الكتاب بالروح اليت درس بها فيه إىل 
جانبه علم انلحو وعلم الرصف وعلم 
االستدالل وعلم العروض وعلم القوايف ، وهذا 
ما لم يفعله أحد من اذلين سبقوه إىل الكتابة يف 

تلك العلوم اليت  ابليان ال ألنهم اكنوا جيهلون
ة هذا ، ولكنهم نظروا إىل طبيعاها التاكيكأحص

، يدرس األسباب الفن فوجدوه علماً مجايلاً 
، وإحداث ملؤدية إىل املتعة الفنيةوالعوام  ا

. اتلأثري أو اإلقناع يف نفس قارئ األدب وسامعه
أودع  ولع  أول ما يتتديع انتباه قارئه أنه

، ابلالغة علمني أساسيني هما: علم املعاين
، واكن ان، وجع  علم ابلديع تابعا هلمايوعلم ابل

عجيبا يف تصوره لطريقة ضبط معاقد لك علم 
 . منها

 

 :الساكيك وعلم املعاين
ائ  لك علم اكن منهجه يف ضبط مت

 :ثمرة نلظره يف تعريفه، فقد عرف املعاين فقال

اعلم أن علم املعاين هو تتبع خواص تراكيب 
االستحتان الالكم يف اإلفادة وما يتص  بها من 

وغريه يلحرتز بالوقوف عليها عن اخلطأ يف 
 16.تطبيق الالكم ىلع ما يقتيض احلال ذكره

 ومن هذا اتلعريف وضع لعلم املعاين
، ولم يتبق منهجه املحدد وأبوابه املعروفة

ليشء مما ذكره يف هذا اتلحديد واذلي يلفتنا يف 
ا هذا اتلعريف هو ذلك الربط القوي بني هذ

، إذ إنه يعين وص األدبية الرفيعةالعلم وانلص
بالرتاكيب تراكيب ابللغاء املشهود هلم بالتبق 

، وقد نظر التاكيك فوجد اتلعرض فوقواتل
اكيب موقوفاً ىلع اتلعرض خلواص الرت

، ثم إن اتلعرض لرتاكيب الالكم ويه للرتكيب
جب املصري إىل منترشة أمر يصعب حرصه فو

أص  هلا  ، تلعيني ما هوإيرادها حتت الضبط
وسابق يف االعتبار ثم مح  ما عدا ذلك عليه 

ق والتابق يف شيئاً فشيئا ىلع موجب املتا
، ومعىن ذلك أنه سيضم القرين إىل االعتبار

 غري نظام القرين حىت ال تتناثر املتائ  يف
، وضعاً منطقيا دقيقا وسيضع لك جمموعة منها

 17.حبيث جيع  هلا أصال تتفرع منه أشتاتها
مباحث املعاين ىلع  يبدأ بتوزيعونراه 
، ويعرض ملن عرف اخلرب بأنه ما اخلرب والطلب

                                                           

 247مفتاح العلوم، التاكيك، 16
 248-247نفس املرجع، 17
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حيتم  الصدق والكذب ويقول إن ذلك يشء 
، وال جيريان فهما جيريان فيه واضح معروف،

 الطلب، وهو االستفهام واتلمين، واألمر يف
 18.، وانلداءوانليه

ثم يأخذ التاكيك بعد ذلك يوضح 
هلا اخلرب أو اجلملة املوضواعت اليت سيتناو

اخلربية وهو اإلسناد اخلربي واملتند إيله 
واملتند والفص  والوص  واإلجياز واإلطناب 

ا يعل  تلأخري لك موضوع عن سابقه، وتراه دائم
، ثم يفص  احلديث فلك يشء يوضع بقتطاس

عن اإلسناد اخلربي واختالفه باختالف أحوال 
د هل التامع حبيث إذا اكن خال اذلهن لم يؤك

وإذا اكن طابلاً هل يف حتيري أكد بمؤكد واحد وإذا 
اكن منكراً أورد عليه مؤكداً بتاكيدين أو أكرث 

رتتيب ويتىم اخلرب يف تلك األحوال ىلع ال
، وقد ناقش الشيخ ابتدائياً وطلبيا وإنكاريا

عبد القاهر هذه الصورة وطبقها الزخمرشي يف 
اء كشافه واكن اجلديد عند التاكيك هو إعط
 19.تلك املراتب مصطلحاتها ابلالغية األخرية

: )واذلي أريناك إذا يقول التاكيك
 أعملت فيه ابلصرية استوثقت من جواب أيب

: إين أجد يف العباس للكندي حني سأهل قائالً 
الكم العرب حشواً يقولون عبد اهلل قائم ثم 

                                                           

 254نفس املرجع، 18
 257نفس املرجع، 19

ن عبد : إون إن عبد اهلل قائم، ثم يقولونيقول
عىن واحد، وذلك بأن قال: ب  اهلل لقائم، وامل
اهلل قائم، إخبار عن ، فقوهلم عبد املعاين خمتلفة

عبد اهلل قائم جواب عن ، وقوهلم إن قيامه
، وقوهلم إن عبد اهلل لقائم جواب سؤال سائ 

وخيرج إىل أحوال 20.عن إنكار منكر قيامه
املتند إيله يف مبحث مفص  كبري يتحدث فيه 

وتعريفه ووصفه عن حذف املتند إيله وذكره 
وتنكريه وتقديمه ىلع املتند وتأخريه عنه 
وختصيصه وقرصه واملقتضيات ابلالغية ذللك 

 21.لكه
وينتق  إىل املتند وتصوير االعتبارات 

ه حمذوفاً ومذكوراً ومفردا ومجلة، يف كيفيات
منكراً أو معرفاً أو مقيداً ، أو فعلية أو اسمية

 فإما ألنبقيد، أو مقدما أو مؤخرا أما حذفه، 
 لالختصار قصدا وإما متده سد حاال

العبث كقوهل تعاىل  قُْ   عن واالحرتاز
نَبِّئُُكْم برَِشر 

ُ
فَأ
َ
[ إذا 72:ِمْن َذِلُكُم انلَّاُر ]احلج أ

ويذكر . محلته ىلع تقدير انلار رش من ذلكم
، وإما ألنه األص  وال مقتىض للعدول عنهإما 

، أو التامعتلقرير أو اتلعريض بغباوة لزيادة ا
قصد اتلعجب من املتند إيله بذكره كما إذا 

األحوال،  قلت زيد يقاوم األسد مع داللة قرائن

                                                           

 259نفس املرجع، 20
 296-256نفس املرجع، 21
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و غري ذلك مما يصلح أأو تلعظيمه أو إهانته 
 .للقصد إيله

د اسما لدلاللة ىلع ويكون املتن
( ويكون فعال اثلبوت كقولك: )زيد اعلم

، زيد لة ىلع اتلجدد واالستمرار كقولكلدلال
لم ويقيد باملفعوالت واحلال واتلميزي والرشط اع

 . لرتبية الفائدة
فع  ومتعلقاته ويعقد التاكيك فصال لل

يف الرتك واإلثبات، أو يف احلذف واذلكر، ويبدأ 
، ويف اجلواب عن حبذف الفع  يف بعض الصيغ

، إنه يذكر للحاجة إيله يف الالكم التؤال ويقول
، أو للتعميمقف عند حذف املفعول قصدا وي

إىل نفس الفع  أو قصدا إىل االختصار أو 
م لراعية الفاصلة ، ويقول إنه يذكر لفائدة تما

الالكم أو لزيادة تقريره وبتطه، أو لراعية 
ف عند تقديم الفاع  ، ويطي  الوقوالفاصلة

، وإفادة مع الفع  مث ، أنا عرفت، وأنت تعرف
 .اتلقديم االختصاص

، لفص  والوص ينتق  التاكيك إىل ا ثم
ويذكر صوره من انلرث والشعر ويأخذ يف 

االت املقتضية للقطع واالستئناف، تفصي  احل
، ويالحظ ولكمال االنقطاع، وكمال االتصال

انه يقطع لالحتياط حني خيىش أن يتبادر إىل 
ذهن التامع، أن اجلملة معطوفة ىلع أخرى من 

، ويأيت ا إذا عطفت عليها أن يفتد املعىنشأنه

، وهو يف لك لمثلة كثرية لشبه كمال االتصابأ
. ذلك يتتمد من اإلمام عبد القاهر والزخمرشي
ويفتح بابا لإلجياز واإلطناب يتتهله بأنهما 

كون ظاهر الالكم مطنباً وهو ستبيان فقد ي
، ومن هنا رد موجز، بالقياس إىل الكم أخر

، ا إىل املتعارف يف أوساط األدباءاالعتبار فيهم
 22.لة لإلطناب واإلجيازوذكر أمث
، م ينتق  بعد ذلك إىل القرص ويقولث

إنه ختصيص موصوف بوصف دون ثان مث  
تقوهل ملن يعتقد أنه شاعر  زيد شاعر ال منجم ،

، كذلك ملن يعتقد أنه يتصف بأحد ومنجم
وإذا الوصفني دون تعيني ويتىم قرص إفراد، 

نه منجم ال ، وأقلت ملن يعتقد يف زيد العكس
ه ، ألنك قلبت فين ذلك قرص قلبشاعر اك

حكم التامع وحتدث عن طرق القرص، وذكر 
وب  وانليف واالستثناء  : العطف بالأنها أربعة
، ويذكر أن داللة الطرق اثلالثة واتلقديم

قديم األوىل ىلع القرص بالوضع أما داللة اتل
، ويأخذ يف فبوساطة الفحوى وحكم اذلوق
متتنرياً بما بيان فروق استعمال هذه الطرق، 

 23.كتبه اإلمام عبد القاهر والعالمة الزخمرشي
، انتىه من القرص انتق  إىل الطلب ثم بعد أن

طويلة استمدها من الكم  وكتب هل مقدمة

                                                           

 387نفس املرجع، 22
 413-400 نفس املرجع، 23
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أنواع يه: ، وقتم الطلب إىل مختة املناطقة
 . واألمر وانليه وانلداء واالستفهام اتلمين

 واألدوات األلفاظ عن وحتدث
، وأنها قد خترج لدلاللة ىلع نوعاملوضوعة للك 

معان إضافية مع اإلتيان بأمثلة كثرية من 
القرآن وغريه وهو يف لك ذلك يتتمد من 

وهكذا  24.الزخمرشي يف تصوير هذه ادلالالت
بمث  هذا اتلبويب الصارم حيرص التاكيك 
مباحث علم املعاين فإذا ما فرغ منها انتق  إىل 

 .الطريقةمباحث علم ابليان فحرصها بنفس 
 

اتلقديم واتلأخري عند الساكيك يف كتابه 
 )مفتاح العلوم(

عند التاكيك، أن اتلقديم واتلأخري 
ضمن حديثه عن مباحث علم املعاين اذلي 

نه "تتبع خواص تراكيب الالكم يف أيّعرفه ب
اإلفادة، وما يتص  بها من االستحتان وغريه، 
يلحرتز بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق 
الالكم ىلع ما يقتيض احلال ذكره؛ أعين 
برتاكيب الالكم: الرتاكيب الصادرة عمن هل 
فض  تميزي ومعرفة، ويه تراكيب ابللغاء، ال 

 صناعة  ابلالغة صادرة عمن سواهم، لزنوهلا يف

                                                           

 249-247نفس املرجع، 24

مزنلة أصوات حيوانات تصدر عن حماهلا 
 .25حبتب ما يتفق"

والعلم اذلي يقصد به التاكيك يقوم ىلع 
 26:نني األساسيني هماانوالق
 : للك مقال مقام القانون األول -1

 : قانون الطلب القانون اثلاين -2

سناد يتمث  القانون األول من خالل مباحث اإل
اثلاين فيتمث  من خالل اخلربي، وأما القانون 

 مباحث اإلسشاء أو الطلب عند التاكيك.
وعند حديثه عن االسناد اخلربي 

 فنون األربعة يه:اليتوقف التاكيك يف 
 سناد اخلربييف تفصي  اعتبارات اإل -1

 يف تفصي  اعتبارات املتند إيله -2

يف تفصي  اعتبارات املتند وفيه فص :  -3
 اعتبارات الفع  وما يتعلق به

الوص  واإلجياز واالطناب. وفيه الفص  و -4
 فص  يف بيان القرص.

جع  التاكيك القانون اثلاين من الكمه 
يف علم املعاين وهو قانون الطلب، ويتناول فيه 

 األسايلب اإلسشائية اخلمتة، ويه:

 

                                                           

 .248-247نفس املرجع، 25
إشاكيلة اتلقديم "فاطمة الربيكي، 26

جملة جامعة  ،"واتلأخري يف ادلرس ابلاليغ الرتايث
 265(: 2) امللك سعود، اآلداب
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 اتلمىن -1

 االستفهام -2

 األمر -3

 انليه -4

 وانلداء -5

التاكيك ملباحث علم  يتتعرض وعندما
املعاين يف كتابه، أن اتلقديم واتلأخري هو عبارة 
عن حلقة واحدة ضمن سلتلة احلديث عن 
اعتبارات املتند إيله، وكذلك عند احلديث 
عن اعتبارات املتند ومتعلقاته، يف حماوتله 
منه تلقنني األحوال اليت يأيت عليها لك ركن من 

 .27ركين اإلسناد اخلربي
ذا اتلقنني اذلي جلأ إيله إال أن ه

التاكيك قد تتبب يف خل  منهيج واضح يف 
كتابه، وهو تقتيم احلديث عن الفكرة الواحدة 
إىل ثالثة أقتام، فابلاحث يف آراء التاكيك يف 
اتلقديم واتلأخري جيب أن يذهب إىل الفن 
اثلاين يلنظر يف تقديم املتند إيله وتأخريه، ثم 

نظر يف اتلقديم ينتق  إىل الفن اثلالث يل
واتلأخري مع الفع  مما يشتت ابلاحث يف 

 الكتاب بني أوهل ومنتصفه وآخره.
ا ذومن الواضح أنه رتب كتابه به

الشلك ألن اهتمامه اكن منصبا ىلع عملية 
ضبط املتائ  ابلالغية اليت يطرحها ضمن 

                                                           

 .273نفس املرجع، 27

ور أساسية، ويه الفنون املذكورة أعاله دون احم
ذه قد تؤدي إىل أن يدرك أن عملية الضبط ه

عدم ترابط الفكرة، وباتلايل عدم وصوهلا إىل 
القارئ بيرس وسهولة. وأن الكم التاكيك يف هذا 
املبحث سيكون ىلع اجلملة االسمية، ويؤكد 
م  هذا الظن بقوهل يف االعتبارات اليت يقدَّ
املتند إيله ىلع املتند بتببها أنه األص ، وال 

أن تقديم  ومن املعروف 28.مقتىض للعدول عنه
املتند إيله ىلع املتند ال يكون أصال إال يف 

 اجلملة االسمية فقط.
ويف الكمه التاكيك عندما يذكر تقديم 
املتند إيله ىلع املتند سنجد أنه خيلط حاالت 
اجلواز حباالت الوجوب اليت ال يملك املتلكم 

أن يلزتم فيها  خيارا إزاءها وجيب عليه
ة ذلك قوهل إن ومن أمثل .بالقاعدة انلحوية

املتند إيله يتقدم ىلع املتند مىت اكن ذكره 
أهم، وهذا العتبارات يذكر منها: أن يكون 

الستفهام، كقولك: ))أيهم املتند إيله متضمنا ل
أو  (( أو أن يكون ضمري الشأنمنطلق؟

ولم  29.هو زيد منطلق((القصة، كقولك: ))
خيتلف احلال عنه يف حديثه عن االعتبارات 

تيض تقديم املتند يف اجلملة االسمية اليت تق
أيضا، إذ ذكر من بني ما ذكر حاالت يعد تقديم 

                                                           

 291 ،مفتاح العلومالتاكيك، 28
 291نفس املرجع، 29
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املتند إيله فيها واجبا حنويا، مث : أن يكون 
 متضمنا االستفهام، كقولك: )) كيف زيد؟((.

كما ذكر حاالت أخرى حتتم  أن 
يكون اتلقديم فيها جائزا ولكنه مّث  عليها 

ه واجبا. كقولك: يم املتند إيلبأمثلة يعد تقد
. 30حتت رأيس رسج(( و ))ىلع أبيه درع(())

ومن املعروف أن تقديم املتند إيله يف املثالني 
 واجب ألن املتند إيله نكرة حمضة.

ويمكن إمجال املأخذ ىلع طرح 
 :31التاكيك فيما ييل

أنه يتحدث يف مبحث اتلقديم واتلأخري  -1
عن احلاالت اليت يتقدم فيها املتند إيله 

املتند يف اجلملة االسمية، مع أن ما ىلع 
 جاء ىلع أصله ال يتأل عن سببه.

أنه يتلكم ىلع تقديم املتند ىلع املتند إيله  -2
ويرضب مثاال مجلة فعلية، مع أن األص  
فيها أن يأيت املتند مقدما واملتند إيله 

 مؤخرا.

 سواء يف حديثه نيأنه خيلط يف هذا التياق -3
تند أو عن تقديم املتند إيله ىلع امل

العكس، بني ما يكون اتلقديم فيه جائزا، 
وما يكون اتلقديم فيه واجبا وال خيارا 

 للمتلكم حياهل.

                                                           

 291 نفس املرجع، 30
 277 "،إشاكيلة اتلقديم"فاطمة الربيكي، 31

الفكرة الرئيتية ملبحث اتلقديم واتلأخري  -4
يه تقديم ما حقه اتلأخري وتأخري ما حقه 
اتلقديم يف اجلملة، ومع هذا اتلفصي  
البتيط لم يذكر يف الكم التاكيك ىلع هذا 

 إال أنه قد ذكر بعض احلاالت اليت املبحث،
لكنه  تتوافق من حيث األمثلة املذكورة

خلط يف بعضها اآلخر فذكر أمثلة يكون 
  اتلقديم أو اتلأخري فيها واجبا.

ويف متألة اتلقديم واتلأخري يفيد معىن 
فادة اتلقديم إاتلتصيص، فإنه اشرتط يف 

 اتلتصيص رشطني:
را ىلع أن جيوز تقدير كونه يف األص  مؤخ -1

أن يكون فاعال يف املعىن فقط، ومعىن أنه 
فاع  يف املعىن، أن يكون توكيدا للفاع  

 أو بدال منه.

أن يقدر كونه كذلك، أي أن يقدر كونه  -2
 مؤخرا يف األص .

إنه جيوز أن ( فُت أنا قموذلك كقولك )
( ىلع أن )أنا( توكيد أنا تقدر أصله )قمُت 

ا( فاعال للفاع  اللفظي، وهو تاء، فيكون )أن
 للمعىن. 

بأن املبتدأ اسما فإن انتىف الرشط األول 
(، فإنه ال يفيد إال ظاهرا، كقولك )زيد قام

اتلقوى، فإنه لو قدر أن لفظ )زيد( مؤخر يف 
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األص . وأن أصله: ))قام زيد(( لاكن فاعال يف 
 اللفظ ال فاعال يف املعىن.

أو انتىف الرشط اثلاين بأن قدر الالكم يف 
نا قمت(( مبينا من األص  ىلع املبتدأ مث : ))أ

واخلرب، ولم يقدر تقديم وتأخري، فإنه كذلك ال 
قوى، ومث  ذلك: ))ما أنا قمت(( يفيد إال اتل

 ))ما زيد قام((.و
املنكر، كما  واستثىن من االسم الظاهر

رج  جاءين(( أي ال امرأة، أو ال يف انلحو ))
رجالن، بأن قدره مؤخرا ومقدما ىلع أن 

ن أصله: ))جاءين رج (( ال ىلع أن لفظ يكو
)رج ( هو الفاع ، ب  ىلع أنه بدل من الفاع  
اذلي هو املضمر املتترت يف ))جاءين((، يلكون 
فاعال يف املعىن ىلع هذا اتلقدير، ثم قدم إلفادة 

ثبات إاتلتصيص، وداعه إىل ذلك اتللكف 
اتلتصيص للنكرة يلكون متواغ لالبتداء بها، 

حينئذ يعود ىلع مقدم حكما لقصد والضمري 
 االبهام ثم ابليان.

كر نثم اشرتط يف إفادة تقديم امل
اتلتصيص أن ال يمنع من اتلتصيص مانع، 
وحاص  هذا املانع، أال يكون املعىن ىلع 
ختصيص اجلنس وال ىلع ختصيص العدد. 
فالتاكيك ال يعول ىلع انليف تقدم أو تأخر، وإنما 

األص  اكن فاعال يف يعول ىلع أن املقدم يف 
 املعىن، وأخر إلفادة اتلتصيص.

فإذا توفر ذلك أفاد الرتكيب 
اتلتصيص، وإذ لم يتوفر أفاد الرتكيب اتلقوى، 
وبناء عليه فإذا اكن املتند إيله املقدم اسما 
ظاهرا معرفة امتنع اتلتصيص، وتعني  
اتلقوى، وذلك لفقد أن الفاع  يف املعىن، ألن 

 
ُ
خر لاكن فاعال يف اللفظ االسم الظاهر لو أ

 واملعىن.
وإذا اكن املتند إيله املقدم نكرة أفاد 
الالكم  اتلتصيص قطعا، وإن لم يكن فاعال 
خر لاكن فاعال يف اللفظ، 

ُ
يف املعىن، إذ لو أ

مث  هذا الرتكيب وقدره  لكن التاكيك استثىن
مؤخرا أو مقدما. يلكون فاعال يف املعىن ىلع 

فادة اتلتصيص ىلع ما هذا اتلقدير ثم قدم إل
 بيناه.

وإذا اكن يريد التاكيك أن يرتب 
مباحث علم املعاين يف كتاب مفتاح العلوم أن 
يبحث اخلرب واإلسشاء يف باب متتق  وتذكر 
أنواعها وأسايلبهما املتتلفة. ثم يبحث اجلملة 
يف باب متتق  ال كما يبحثه يف كتابه مفتاح 

زاؤها جالعلوم وفرق متائلها وإنما جتمع أ
، ولذلكر فيكون للتقديم واتلأخري فص 

واحلذف فص  ثان، وللتنكري واتلعريف فص  
ثالث، وللقرص وألنواعه وطرق الفص  فص  
رابع، وتلقييد املتند واملتند إيله فص  
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خامس، وللفص  والوص  فص  سادس، 
 ولإلجياز واإلطناب فص  سابع وهكذا.

 

 اخلالصة
كما  لم يهتم التاكيك ببحث الفصاحة

اهتم املتقدمون بها، وإنما ذكرها عند نهاية 
علم ابليان وقتمها إىل قتمني: قتم راجع إىل 

قة أن املعىن وآخر راجع إىل اللفظ، واكن من ادل
جيعلها مقدمة يفرد للفصاحة فصال أو أن 

للبالغة كما فع  علماء ابلالغة بعده. إىل أن 
فهو التاكيك حنا يف كتابة ابلالغة منىح تقريريا 

يضع القاعدة ويقتم األقتام ويرشحها ويمث  
هلا. ولم يكن التاكيك مبتداع هلذه الطريقة 
وإنما يه طريقة املعظم املتقدمني من رجال 

  ابلالغة اإلعالم.
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