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 والثبلثون  السابعالعدد      م 7ٕٔٓ هـ/8ٖٗٔكلٌة اللغة العربٌة بالزقازٌق حولٌة

 ملّخص البحث

يدرس ىذا البحث أنماط التبويب في كتب تاريخ البالغة 
العربّية المعاصرة. وقد رصد البحث خمسة أنماٍط ليذا التبويب 
توّزعت عمى خمسة مباحث. درس المبحث األّول التبويب بحسب 
أشخاص العمماء، والمبحث الثاني التبويب بحسب البيئات 

ر العممي، العممّية، والمبحث الثالث التبويب بحسب التطوّ 
والمبحث الرابع التبويب بحسب الحدث المركزّي، والمبحث 
الخامس التبويب بحسب األصول واالمتدادات. عرض البحث ىذه 
األنماط وحّمميا وراجعيا، وانتيى إلى الكشف عن عدٍد من 
المشكالت وقعت فييا، كما أبان عن عدٍد من المزايا اّتسمت بيا 

 بعضيا. 
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الحمد هلل ربِّ العالمٌن، والصبلة والسبلم على رسول هللا 

األمٌن، وعلى آله وصحبه أجمعٌن، ومن تبعهم بإحساٍن إلى ٌوم 

 الدٌن. 

 :أما بعد

ٌّة نحو  فتّتجه الدراسات المعاصرة التً أّرخت للببلغة العرب

غاٌٍة واحدة، وهً التأرٌخ ألطوار تلك الببلغة، والوقوف أمام 

 المحّطات التً شّكلت مبلمحها، وصاغت بناءها.أهّم 

وعلى الرغم من اّتحاد الغاٌة فً تلك الدراسات لم تلتزم 

نحو تحقٌقها طرًٌقا واحًدا، فاّتخذت عّدة طرٍق فً تبوٌب المسار 

ة. وإذا كان التبوٌب الزمانً هو اإلطار  ٌّ التارٌخً للببلغة العرب

التً اضطلعت بعبء  العاّم الذي ٌجمع بٌن كلّ تلك الدراسات

ة، فإنَّ ذلك لم ٌمنع من تشّعب صور  ٌّ التأرٌخ للببلغة العرب

التبوٌب داخل هذا اإلطار، فجاءت هذه الدراسات متنّوعًة فً 

 -وفً حٌن مجموعة دراسات  -تبوٌبها، واّتخذت كلّ دراسٍة 

صورًة من التبوٌب رأْت أّنها هً األجدى فً تتّبع معالم الببلغة 

ٌّة.     العرب

ا على مستوى  ًٌّ واختبلف التبوٌب لٌس اختبلًفا ظاهر

الشكل، بل هو فً حقٌقته اختبلٌف على مستوى التصّور 

ًّ الذي تنطلق منه كلّ دراسة فً رصد المسارات التً  المنهج

ٌّة. فاالختبلف فً تصّور طبٌعة هذه  انتظمت فٌها الببلغة العرب

أّدى إلى  المسارات وتحدٌدها بٌن تلك الدراسات هو الذي

 اختبلفها فً نمط التبوٌب.
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واقتضى البحث أْن ٌجًء فً خمسة مباحث مسبوقة 

ة البحث، وأقسامه،  ٌّ ٌّن المقّدمة أهم بمقدمة، ومتلّوة بخاتمة. تب

والنهج المّتبع فٌه. واختّص المبحث األّول بدراسة تبوٌب تارٌخ 

الببلغة بحسب أشخاص العلماء، والمبحث الثانً بدراسة 

ة، والمبحث الثالث بدراسة التبوٌب التبوٌ ٌّ ب بحسب البٌبات العلم

بحسب التطّور العلمً، والمبحث الرابع بدراسة التبوٌب بحسب 

الحدث المركزّي، والمبحث الخامس بدراسة التبوٌب بحسب 

األصول واالمتدادات. وأما الخاتمة فأبرزت أهمَّ ما توّصل إلٌه 

 البحث من نتابج.

إلٌه أنَّ سٌطرة نمٍط أو صورٍة من صور  ومّما ٌجدر التنبٌه

التبوٌب ال ٌعنً انفرادها دابًما بالكتاب، بل ٌمكن أْن نجد فً 

الكتاب الواحد أكثر من صورة، ولكْن تظلّ هناك صورةٌ مهٌمنٌة 

ٌّر من  ا ال ٌغ ًٌّ على بنٌة الكتاب، وتبقى الصور األخرى تنوًٌعا فرع

 الكتاب.طبٌعة هذه الهٌمنة، وتحّكمها فً مجرى 

وانتهج البحث نهًجا ٌقوم بدراسة كتب تارٌخ الببلغة 

بحسب نمط التبوٌب الذي سار علٌه كلّ كتاٍب أو مجموعة كتب. 

 ٌعرض فً البدء التبوٌب، ثّم ٌحلّله، وٌراجعه. 

 وباهلل التوفٌق.
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 املبحث األّول
 التبويب حبصب أشخاص العمناء

والتعرٌف برجالها ألحمد ٌعّد كتاب )تارٌخ علوم الببلغة 

ة للدكتور  ٌّ مصطفى المراغً( وكتاب )فً تارٌخ الببلغة العرب

ٌّة التً  عبدالعزٌز عتٌق( الممّثبلن لكتب تارٌخ الببلغة العرب

ارتكزت فً تبوٌبها على أشخاص العلماء الذٌن أسهموا فً 

تطّور علم الببلغة عند العرب. فاألساس الذي حكم التبوٌب فً 

ابٌن هو التراتب الزمنً ألولبك لعلماء الذٌن كان لهم هذٌن الكت

 دور فً مسٌرة ذلك التطّور. ونعرض فٌما ٌأتً تبوٌب الكتابٌن.

 .(1)كتاب : تاريخ عموم البالغة والتعريف برجاهلا ألمحد مصطفى املراغي – 1
 مصادر الكتاب
 مقّدمة الكتاب

 أطوار التأليف فيها –نشأة علوم البالغة 
 األّول: من عصر سيبويو إلى عصر عبدالقاىرالطور 

 الطور الثاني: عصر عبدالقاىر والزمخشري وابن األثير
 الطور الثالث: السّكاكي والعضد والطيبي والخطيب وبدر الدين بن مالك

 الطور الرابع: الشروح والحواشي
 الطور الخامس: التأليف في العصر الحاضر

 واضع علمي المعاني والبيان سيبويو 
 التعريف بعلماء البالغة بحسب ترتيبهم الزمني

 أبو بشر عمرو سيبويو
                                                           

، القاىرة، مكتبة 1( أحمد مصطفى المراغي، تاريخ علوم البالغة والتعريف برجالها، ط1) 
 .222م، ص1950ىـ/1369ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، 



 
 

ٔٙ9 

 والثبلثون  السابعالعدد      م 7ٕٔٓ هـ/8ٖٗٔكلٌة اللغة العربٌة بالزقازٌق حولٌة

مناظرة بين سيبويو والكسائي _ أبو عبيدة معمر بن مثنى _ موازنة 
بين أبي عبيدة واألصمعي وأبي زيد األنصاري _ أبو عثمان الجاحظ _ 
محّمد بن يزيد المبّرد _ عبداهلل بن المعتز _ قدامة بن جعفر الكاتب _ 
أبو الحسن عمي بن عبدالعزيز الجرجاني _ أبو سعيد الحسن بن عبداهلل 

سيرافي _ الحسن بن بشر اآلمدي _ محّمد بن عمران المرزباني _ أبو ال
ىالل الحسن بن عبداهلل العسكري _ أبو منصور الثعالبي _ ابن رشيق 
القيرواني _ ابن سنان الخفاجي األمير _ عبدالقاىر الجرجاني _ محمود 
بن عمر الزمخشري _ مجد الدين بن منقذ الشيرازي _ أبو عبداهلل محّمد 

عمر فخر الدين الرازي _ أبو يعقوب السّكاكي _ نقد تقسيم السكّاكي  بن
فنون البالغة _ عبد المطيف البغدادي _ أبو الفتح ضياء الدين بن األثير 
_ عبدالواحد بن عبدالكريم الزممكاني _ عبدالوىاب الزنجاني _ ابن أبي 

لقرطبي اإلصبع _ عزالدين بن أبي الحديد _ أبو الحسن حازم األنصاري ا
_ بدر الدين بن مالك _ قطب الدين الشيرازي _ محّمد بن النحوية _ 
محّمد بن عبدالرحمن الخطيب القزويني _ شرف الدين الطيبي _ محّمد 
بن مظّفر الخطيبي الخمخالي _ يحيى بن حمزة العموي _ صفي الدين 
الحمي _ عبدالرحمن عضدالدين _ بياء الدين السبكي _ محّمد بن يوسف 

ظر الجيش _ ابن جابر األندلسي _ محّمد البابرتي _ محّمد بن يوسف نا
الكرماني _ جمال دالديت التيزيتي _ جمال الدين األقصرائي _ السّيد 
عبداهلل العجمي _ محّمد بن خضر العيزري _ السّيد الشريف الجرجاني _ 
عزالدين بن جماعة _ حيدرة الشيرازي _ محّمد بن حمزة الفناري _ تقي 

لدين بن حّجة الحموي _ ابن المقرئ _ محّمد بن السّيد الشريف _ محّمد ا
الطائي البساطي _ عالء الدين البسطامي _ المولى خسرو _ أبو الميث 
السمر قندي _ حسن جمبي _ المولى المطفي _ حميد الدين _ جالل 
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الدين السيوطي _ أسعد بن ناجي _ عائشة الباعونية _ زكريا األنصاري 
كمال باشا _ عصام الدين _ عبدالرحمن األخضري _ محيي الدين  _ ابن

جمبي _ عبدالرحيم العّباسي _ طاشكبرى زاده_ ابن قاسم العبادي _ 
ياسين العميمي الحّمصي _ عبدالحكيم السيالكوتي _ البسنوي _ أحمد 
الخفاجي _ ابن يعقوب المغربي _ عبدالغني النابمسي _ محّمد الحفني _ 

الفتّاح المموي _ أحمد الدمنيوري _ أحمد السجاعي _ أحمد أحمد بن عبد
الدردير _ أبو العرفان الصّبان _ مصطفى الباني _ محّمد بن عرفة 
الدسوقي _ محّمد األمير _ حسن العّطار _ إبراىيم الباجوري _ محّمد 
الخضري _ محّمد األنباري _ محّمد البسيوني _ حفني ناصف _ أحمد 

 ن مصطفى المراغي. الحمالوي _ أحمد ب

 
 .(1)كتاب : يف تاريخ البالغة العربّية لمدكتور عبدالعسيس عتيق - 2

 نشأة البالغة العربّية
 في العصر الجاىمي

 في عصر صدر اإلسالم
 طبقة الكتّاب والبالغة

 المتكّممون والبالغة
 دور المغويين والنحاة والرواة في البالغة

 الشعراء وأثرىم في البالغة
 بن المعتّز والبديع عبداهلل

                                                           

( د.عبدالعزيز عتيق، في تاريخ البالغة العربّية، بيروت، دار النهضة العربّية للطباعة والنشر، 1) 
 .327ص
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 البالغة عند الجاحظ
 البالغة في القرن الرابع اليجري

 قدامة بن جعفر
 الحسن بن بشر اآلمدي
 عمي بن عيسى الرّماني

 القاضي عمي بن عبدالعزيز الجرجاني
 أبو ىالل العسكري

 البالغة في القرنين الخامس والسادس
 القاضي الباقاّلني

 ابن رشيق القيرواني
 لخفاجيابن سنان ا

 عبدالقاىر الجرجاني
 محمود بن عمر الزمخشري
 البالغة في القرن السابع

 دور بدء الجمود في البالغة
 فخر الدين الرازي

 أبو يعقوب يوسف السّكاكي
 ضياء الدين األثير
 بعض رجال البديع:
 التيفاشي المغربي

 زكي الدين بن أبي اإلصبع
 عمي بن عيسى األربمي

 بدر الدين بن مالك
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 البالغة في القرن الثامن
 الخطيب القزويني

 يحيى بن حمزة
 ابن قّيم الجوزّية

 البديعّيات
ٌستهلّ كتاب المراغً الحدٌث عن تارٌخ الببلغة بالحدٌث 

ة، وجعلها فً خمسة أطوار  ٌّ عن مراحل تطّور الببلغة العرب

هـ( وانتهت بجهود الببلغٌٌن المعاصرٌن 8ٓٔبدأت بسٌبوٌه )ت

وهذا ٌعنً أنَّ التبوٌب الذي حكم االستهبلل هو  لزمن المراغً.

. ولكّن هذا التبوٌب لم ٌكن سوى  ًّ التبوٌب بحسب التطّور العلم

مقّدمٍة عاّمٍة ٌفتتح بها المراغً كتابه لم تتجاوز مساحتها ثبلًثا 

وأربعٌن صفحًة؛ أي ما ٌشّكل أقلّ من ربع الكتاب الذي تجاوزت 

هذا الحدٌث الموجز عن  صفحاته مبتٌن وعشرٌن صفحة. بعد

ٌّة بحسب  أطوار الببلغة مضى المراغً ٌؤّرخ للببلغة العرب

علمابها، وظلّ هذا الحدٌث هو المسٌطر على جلّ الكتاب كما 

ٌّتضح فً عرض التبوٌب، ولعلّ سٌطرة هذه الصورة من 

التبوٌب القابمة على أشخاص العلماء هً التً دعت المراغً 

 تابه على عبارة: )والتعرٌف برجالها(.إلى أْن ٌنّص فً عنوان ك

ه بعد حدٌثه عن نشأة  وأّما كتاب د. عبدالعزٌز عتٌق فإنَّ

ٌّة وصدر اإلسبلم ٌفتتح الحدٌث عن  الببلغة فً عصَري الجاهل

ة  ٌّ تارٌخ الببلغة عقب هذٌن العصرٌن بالحدٌث عن البٌبات العلم

تكلّمٌن، التً أسهمت فً تارٌخ الببلغة، وهً بٌبة الكّتاب، والم

واللغوٌٌن والنحاة والرواة، والشعراء. وفً حقٌقة األمر لم ٌكن 

هذا الحدٌث عن تلك البٌبات سوى استهبلٍل لم ٌستمّر علٌه 

الكتاب فً تبوٌبه، بل انتهج نهًجا آخر من التبوٌب، وهو 
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التبوٌب بحسب أشخاص العلماء. وشغلت هذه الصورة معظم 

 الكتاب.

أشخاص العلماء الذي انتهجه إنَّ هذا التبوٌب بحسب 

المراغً ود. عتٌق لٌس من أمٍر ٌنتظمه سوى السرد التارٌخً 

للعلماء حسب زمان وفٌاتهم. وهذا النوع من التبوٌب الذي ٌعتمد 

على مجّرد التراتب الزمنً ال ٌكشف مراحل التطّور بوضوح 

كاٍف؛ ألنَّه ال ٌحّقب المراحل بصورٍة تظهر معها مراحل النشوء 

صعود والهبوط. وإذا ما أراد القارئ أْن ٌكشف ذلك فعلٌه أْن وال

ٌصبر على قراءة الكتاب، وسبره من الداخل حتى ٌقف على 

ٌّة. وهذا ٌعنً أنَّ هذا النوع من  مسٌرة تطّور الببلغة العرب

التبوٌب ٌعٌق بروز التطّور، ونجاُح أّي تبوٌٍب ٌكمن فً أْن 

لغاٌة التً نصب لها الكتاب ٌكون عامبًل مساعًدا فً الكشف عن ا

ذاته. فالهدف من التبوٌب هو تنظٌم سٌر الكتاب نحو غاٌته؛ 

 لٌكون إضاءًة تنٌر الطرٌق نحو تلك الغاٌة.

والناظر فً التبوٌب الذي اّتخذه كتابا المراغً ود. عتٌق 

ٌجد أنَّه ٌسٌر فً مساٍر رتٌٍب ال ٌحكمه سوى مجًء العالم بعد 

أخذ فً االعتبار اختبلف هؤالء العلماء اآلخر فً الزمن، وال ٌ

ة. فمجًء اآلمدي )ت ٌّ  –ه( 7ٖٓفً المنطلقات والتوّجهات العلم

هـ( عند المراغً، 8ٖٙبعد السٌرافً )ت -على سبٌل المثال 

هـ( عند د. عتٌق ال ٌحكمه تسلسلٌ 7ٖٖوبعد قدامة بن جعفر )ت

ًّ لهؤالء العلماء ًٌّ نابٌع من طبٌعة التصّور العلم ، وكلّ ما منطق

ا بعد السٌرافً وقدامة. وال شّك  ًٌّ فً األمر أنَّ اآلمدّي جاء زمن

ة  ٌّ فً أنَّ هذا ٌفّوت فرصة الوقوف على حركة نمّو الببلغة العرب

 فً جهود أولبك العلماء.
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ثمَّ إنَّ سرد العلماء فً كتابً المراغً ود. عتٌق ال ٌقف 

ً حٌن ٌحضر بنا على أسباب اختٌار علماء، وتغٌٌب آخرٌن. فف

هـ( عند 8ٖٙهـ( والرّمانً )ت78ٖالسٌرافً والمرزبانً )ت

 –المراغً، وٌحضر قدامة والرّمانً عند د. عتٌق، فبل نعلم 

سبًبا لغٌاب الخّطابً معاصر الرّمانً فً كبل  -على سبٌل المثال 

هـ( )بٌان إعجاز 88ٖالكتابٌن. وقد حفلت رسالة الخّطابً )ت

ٌّة عن ضرورة الخرو  من اإلبهام القرآن( بحدٌٍث بالغ األ هم

ًّ القابم على  ٌّة إلى الوضوح المعرف ًّ فً الببلغة العرب المعرف

ٌّن األسباب، وٌكشف عن الخصابص  ًّ الذي ٌب التحلٌل الموضوع

، إلى (ٔ)والمزاٌا، فٌما أسماه الخّطابً بالبحث عن باطن العلّة

 غٌر ذلك من القضاٌا المهّمة التً جاءت فً رسالته.

ا لعلماء  وقد أراد المراغً لكتابه أْن ٌكون تارًٌخا ممتّدً

الببلغة حّتى عصره، فحوى الكتاب عدًدا منهم كالمراغً نفسه. 

ولكّن هذا التأرٌخ أغفل عدًدا آخر من علماء العصر الذٌن كان 

لهم دوٌر واضٌح فً الدرس الببلغً المعاصر، كالشٌخ محّمد 

ٌُسْ 9ٓ٘ٔ -م 8ٗ9ٔعبده ) َند إلٌه التنبٌه إلى ضرورة م( الذي 

هـ( بعد أْن طغت 7ٔٗالعودة إلى كتابً عبدالقاهر الجرجانً )ت

م 89٘ٔكتب التلخٌص والشروح. وكذلك األستاذ أمٌن الخولً )

– ٔ9ٙٙ ًّ م( الذي خّصص جزًءا واضًحا من نشاطه العلم

، إلى غٌر ذلك من األسماء كأحمد الهاشمً  ًّ للبحث الببلغ

م(، 9ٙ9ٔ -م 88ٙٔوسلٌمان نوار ) م(،9ٖٗٔ -م 878ٔ)

                                                           

"ضمن ثالث  إعجاز القرآن ( ينظر: أبو سليمان حمد بن محّمد بن إبراىيم الخطّابي، بيان1)
سالم،  د.محّمد زغلول –حّققها وعّلق عليها: محّمد خلف اهلل  ،رسائل في إعجاز القرآن"

 .25، القاىرة، دار المعارف، ص4ط
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 والثبلثون  السابعالعدد      م 7ٕٔٓ هـ/8ٖٗٔكلٌة اللغة العربٌة بالزقازٌق حولٌة

م(، وعلً الجارم 9ٙٙٔ –م 89ٗٔوعبدالمتعال الصعٌدّي )

 م(.997ٔ –م 9ٔٗٔم(، ومصطفى أمٌن )9ٗٔٔ –م 88ٔٔ)

وما دام المعّول علٌه فً التبوٌب هو األشخاص فبل غرابة 

أْن ٌؤّدي ذلك إلى ظهور معالم، وتواِري أخرى، دون أْن ٌكون 

ا إلى  ٌّات( فً ذلك معزّوً سبٍب واضح. ففً حٌن تظهر )البدٌع

التبوٌب عند د. عتٌق، تغٌب )شروح التلخٌص وحواشٌه(، 

ات( إْن لم تفقها،  ٌّ ٌّة من )البدٌع ولٌست مرحلة الشروح بأقلّ أهم

ومع ذلك ال تحظى بنصٌٍب ٌبرزها فً هذا التبوٌب، وٌظلّ 

ا داخل الحدٌث عن الخطٌب القزوٌنً  ًٌ الحدٌث عنها منطو

نه القارئ من التبوٌب، ولكْن من 7ٖ9ت) ٌّ هـ(، وهو ما ال ٌتب

ٌّة للكتاب. فً حٌّن أّن اإلشارة إلى اإلسهام  القراءة الداخل

البدٌعً تكّرر ورودها فً التبوٌب، فإذا كانت اإلشارة إلى رجال 

ة بمكان فً القرن السابع الهجرّي الستقبلل  ٌّ البدٌع من األهم

وم الببلغة فً هذه المرحلة، فإّن ذلك لم البدٌع علًما ثالًثا من عل

ات( خبلل القرن  ٌّ ا حتى ٌطالعنا الحدٌث عن )البدٌع ًٌ ٌكن كاف

الثامن الهجرّي فً آخر التبوٌب. وهو ما ٌدلّل على افتقار هذا 

ٍة واضحٍة فً بٌان معالم  ٌّ النوع من التبوٌب إلى خّطٍة منطق

ة. ٌّ  تارٌخ الببلغة العرب

مد على أشخاص العلماء بكتابً لقد آل التبوٌب المعت

المراغً ود. عتٌق إلى أْن ٌكونا كتابٌن فً تارٌخ الرجال أكثر 

منه فً تارٌخ العلم؛ ألنَّ تارٌخ العلم هو الذي ٌقف بقاربه على 

مبلمح التطّور وحركته، وٌجلًّ له مراحل الصعود والهبوط فً 

ٌق، إذ مسٌرة العلم، وهذا ما افتقر إلٌه كتابا المراغً ود. عت

سٌطر سْرد األسماء ومتابعتها فً الكتابٌن، فجاءا أشبه بكتب 

التراجم واألعبلم منها بكتب تأرٌخ العلم. ولعلّ مجًء الكتابٌن 
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وخاّصة كتاب المراغً فً صدارة هذا النوع من التألٌف الذي 

ٌؤّرخ للببلغة سبٌب فً اّتخاذ هذ النهج، وذلك على العكس من 

الذي سبقت محاوالُته كتاَب المراغً بأمٍد  التأرٌخ لؤلدب العربً

 لٌس بالقصٌر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ٔ77 

 والثبلثون  السابعالعدد      م 7ٕٔٓ هـ/8ٖٗٔكلٌة اللغة العربٌة بالزقازٌق حولٌة

 املبحث الثاني
 التبويب حبصب البيئات العمنّية

ٌّة هو ذلك التبوٌب  المراد بالتبوٌب بحسب البٌبات العلم

ة التً  ٌّ ة على البٌبات العلم ٌّ الذي ارتكز فً تأرٌخه للببلغة العرب

هذه الببلغة كبٌبة اللغوٌٌن واألدباء  أسهمت فً تشكٌل معالم

والنّقاد فضبًل عن بٌبة أصحاب دراسات اإلعجاز القرآنً. 

فالجهود فً هذا التبوٌب ال ُتْعَرُض مفردًة بل ُتْسلَُك ضمن 

ة، فقٌمة الجهد الفردي تبرز فً إطار  ٌّ مجموعٍة أو بٌبٍة علم

 اإلسهام الجماعً للبٌبة التً نتج عنها.

لبٌان العربً للدكتور بدوي طبانة(، وكتاب وٌعّد كتاب )ا

)الموجز فً تارٌخ الببلغة للدكتور مازن المبارك(، وكتاب 

)المختصر فً تارٌخ الببلغة للدكتور عبدالقادر حسٌن( أمثلًة 

لهذا النوع من التبوٌب، وسنعرض فٌما ٌأتً تبوٌب كلّ كتاب، 

ادر وسنبدأ بعرض كتابً الدكتور المبارك والدكتور عبدالق

حسٌن، وسنؤّخر عْرض كتاب الدكتور طبانة على الرغم من 

تقّدمه الزمنً، لما بٌن كتابً الدكتور المبارك والدكتور 

 عبدالقادر حسٌن من تقارٍب واضح فً التبوٌب.

 .(1)كتاب : املوجس يف تاريخ البالغة لمدكتور مازى املبارك – 1
 مقّدمة الكتاب

 تمهٌد

 العربالفصل األول: الببلغة عند 

ٌّة فً العصر الجاهلً  الفصل الثانً: ظواهر ببلغ

 الفصل الثالث: الببلغة فً ظبلل القرآن

                                                           

 .130، دمشق ، دار الفكر، ص1( د.مازن المبارك، الموجز في تاريخ البالغة، ط1) 
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ٌّة            المضمون الببلغً فً المؤلّفات القرآن

 الفصل الرابع: الببلغة فً كتب اللغة واألدب

 كتاب الكامل للمبّرد –كتب الجاحظ  –كتاب سٌبوٌه           

 الببلغة فً كتب النقدالفصل الخامس: 

 –جعفر  نقد الشعر لقدامة بن  –كتاب البدٌع البن المعتز 

 عٌار الشعر والموازنة

 كتاب الصناعتٌن والعمدة وسر الفصاحة –والوساطة           

 عصر النضج واالزدهار          

 اإلمام الجرجانً فً كتابٌه دالبل اإلعجاز وأسرار الببلغة           

 الزمخشري          

 الفصل السادس: نحو االنحراف والجمود

 الخاتمة           

 .(1)كتاب: املختصر يف تاريخ البالغة لمدكتور عبدالقادر حصني – 2
 مقّدمة

 تمهٌد

ٌّة اإلعجاز القرآنً وأثرها فً الببلغة  الباب األّول: قض

 الباب الثانً: أثر علماء اللغة والنحو فً الببلغة وٌشمل:

 سٌبوٌه

 المبّرد

 ابن جنً

 الباب الثالث: أثر األدباء فً الببلغة وٌشمل:

 الجاحظ

 ابن المعتزّ 

 أبو هبلل العسكري

 ابن سنان الخفاجً

                                                           

، القاىرة، دار غريب للطباعة 1( د.عبدالقادر حسين، المختصر في تاريخ البالغة، ط1) 
 .333م، ص2001والنشر والتوزيع، 
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 والثبلثون  السابعالعدد      م 7ٕٔٓ هـ/8ٖٗٔكلٌة اللغة العربٌة بالزقازٌق حولٌة

 ابن رشٌق

 الباب الرابع: أثر النّقاد فً الببلغة وٌشمل:

 قدامة بن جعفر

 اآلمدي

 القاضً الجرجانً

 الحاتمً

 الجرجانًالباب الخامس: الببلغة بعد عبدالقاهر 

 الفخر الرازي

 ابن األثٌر

 الطوفً البغدادي

 شهاب الدٌن الحلبً

 محّمد بن علً الجرجانً

 الخطٌب القزوٌنً

ٌّا األنصاري  زكر

 الحسن المفتً

 عبدالمتعال الصعٌدي

كتاب: البياى العربّي دراشة يف تطّور الفكرة البالغّية عهد العرب  – 3
 .(1)ي طبانةومهايحًا ومصادريا الكربى لمدكتور بدو

 مقّدمة

 تمهٌد: البٌان العربً

 الفصل األّول: البٌان واإلعجاز

 البٌان والعلوم اإلسبلمٌة

 المجاز فً القرآن

 المجاز عند أبً عبٌدة وعند الببلغٌٌن
                                                           

( د.بدوي طبانة، البيان العربّي دراسة في تطّور الفكرة البالغّية عند العرب ومناىجها 1) 
الرياض، دار الرفاعي للطباعة  –، جدة، دار المنار للنشر والتوزيع 7ومصادرىا الكبرى، ط

 .415م، ص1988ىـ/1408والنشر والتوزيع، 
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 ببلغة ابن قتٌبة فً "تأوٌل مشكل القرآن"

 ببلغة الرّمانً فً "النكت فً إعجاز القرآن"

 الباقبّلنً "إعجاز القرآن"وجوه اإلعجاز فً كتاب 

 تشبٌهات القرآن فً كتاب "الجمان" البن ناقٌا

 محاسن الببلغة فً "بدابع القرآن" البن أبً اإلصبع

 الفصل الثانً: البٌان واألدب

 الببلغة فً صحٌفة بشر بن المعتمر

 الجاحظ والبٌان العربً

 فكرة البٌان بعد الجاحظ:  ●

 غةالكامل للمبّرد ورسالته فً الببل

 وجوه البٌان كتاب "البرهان" البن وهب

 قواعد الشعر عند ثعلب

 ابن المعتّز والبدٌع

 التفكٌر البٌانً فً القرن الرابع:  ●

 عٌار الشعر البن طباطبا

 البدٌع والنقد: نقد الشعر لقدامة بن جعفر

فنون البٌان بٌن مقاٌٌس النقد: فً موازنة اآلمدي ووساطة 

 القاضً.

ون: كتاب الصناعتٌن ألبً هبلل العسكري، الصناعات والفن

 والصاحبً البن فارس

 التفكٌر البٌانً فً القرن الخامس: ●

 كتاب العمدة البن رشٌق

 ببلغة عبدالقاهر فً دالبل اإلعجاز وأسرار الببلغة

 التفكٌر البٌانً فً القرن السادس: ●

 كتاب قانون الببلغة البن حٌدر البغدادي

 الشعر ألسامة بن منقذكتاب البدٌع فً نقد 

 تحرٌر التحبٌر البن أبً اإلصبع

ٌّات  أصحاب البدٌع

 التفكٌر البٌانً فً القرن السابع: ●
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 والثبلثون  السابعالعدد      م 7ٕٔٓ هـ/8ٖٗٔكلٌة اللغة العربٌة بالزقازٌق حولٌة

 كتاب نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز للرازي

 ابن األثٌر وكتابه "المثل السابر"

 "التبٌان فً علم البٌان المّطلع على إعجاز القرآن" البن الزملكانً

 القرطاجنً فً "منها  البلغاء وسرا  األدباء"حازم 

 الفصل الثالث: البٌان الببلغً

 السّكاكً وكتابه "مفتاح العلوم"

 كتاب "الطراز" لٌحٌى بن حمزة العلوي

 "الببلغة الواضحة" نموذ  للكتاب الببلغً التعلٌمً

ٌّة لمؤلّف هذا الكتاب  آثار ببلغ

 الفصل الرابع: فكرة البٌان عند المعاصرٌن

ٌّة" ٌّة واللغة العرب  سبلمة موسى وكتابه "الببلغة العصر

 من الدعوات البّناءة:

ٌّات فً "دفاع عن الببلغة"  الز

 أحمد الشاٌب وكتابه "األسلوب"

 أمٌن الخولً و"فّن القول"

 خاتمة

ٌُْلَحُظ هو تصّدر بٌبة دراسات اإلعجاز القرآنً فً  أّول ما 

البٌبات بها، وهذا ٌشٌر إلى  الدراسات الثبلث، فدابًما ٌبدأ تبوٌب

ٌّة جرت فٌها، حٌن رام  ٌّة هذه البٌبة، وأنَّ والدة الببلغة العرب أهم

 العلماء الوقوف على أسباب إعجاز القرآن الكرٌم.

وٌّتفق كتاب د. مازن المبارك وكتاب د. عبدالقادر حسٌن على 

ٌّة عدد البٌبات تقرٌبا، فترد عندهما بٌبة الدراسات اإلعجازٌة والل غو

ٌّة. وأّما كتاب د. طبانة فتتقلّص عنده  ٌّة والببلغ ٌّة والنقد واألدب

ٌّة أو ما أسماه  البٌبات إلى ثبلٍث هً: دراسات اإلعجاز، والبٌبة األدب

ٌّة أو ما أسماه )البٌان الببلغً(.  )البٌان واألدب(، والبٌبة الببلغ

ٌّة ال ٌ عنً واّتفاق الدراسات فً التبوٌب بحسب البٌبة العلم

ٌّة داخل هذه البٌبات، كأْن نجد  اّتفاقها دابًما على نفس الجهود العلم

هـ( ٌرد بوصفه أحد ممّثلً بٌبة اللغوٌٌن عند د. 9ٕٖابن جّنً )ت
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عبدالقادر حسٌن، لكّنه ال ٌرد عند د. مازن المبارك إطبلًقا، وٌّتفقان 

 هـ( فً هذه البٌبة.8ٕ٘فً إٌراد سٌبوٌه والمبّرد )ت

ختبلف توزٌع العلماء داخل هذه البٌبات، فنجد كتاب وٌطال اال

هـ(، والصناعتٌن ألبً هبلل العسكري 9ٕٙالبدٌع البن المعتّز )ت

ًّ )ت9ٖ٘)ت هـ( ترد فً ٙٙٗهـ(، وسّر الفصاحة البن سنان الخفاج

بٌبة النّقاد عند د. مازن المبارك، فً حٌن أنَّ الكتب الثبلثة ترد عند 

 بة األدباء. د. عبدالقادر حسٌن فً بٌ

كما نجد كتابً عبدالقاهر ال ٌظهران فً تبوٌب كتاب د. 

عبدالقادر حسٌن النزوابهما داخل حدٌثه عن دراسات اإلعجاز 

القرآنً. واألمر ٌختلف عند د. طبانة ود. المبارك، إذ تظهر اإلشارة 

إلى جهود عبدالقاهر فً تبوٌبهما، ولكنَّهما ال ٌذكرانه ضمن بٌبة 

جاز القرآنً كما عند د. عبدالقادر حسٌن، إْذ ٌرد عند د. دراسات اإلع

طبانة ضمن بٌبة األدباء، وٌرد عند د. المبارك عبلمًة بارزًة لنضج 

 البحث الببلغً واكتمال استقبلله عن العلوم األخرى. 

وتأخذ بٌبة األدباء فً كتاب د. طبانة أمًدا واسًعا، فنجد أنَّ هذه 

ة. وما ٌسترعً  ٌّ البٌبة تضّم عنده عدًدا هاببًل من الجهود العلم

الوقوف هو أنَّ عدًدا من هذه الجهود ككتابً عبدالقاهر الجرجانً، 

 –هـ( ٗ٘ٙهـ(، وتحرٌر ابن اإلصبع )ت8ٗ٘وبدٌع ابن منقذ )ت

ترد ضمن هذه البٌبة، وكان من المتوّقع  -التمثٌل  وكلّها على سبٌل

أْن ترد عنده فً بٌبة الببلغٌٌن أو ما أسماه )البٌان الببلغً(، ولكّننا 

فً حقٌقة األمر نجده ٌقصر البٌان الببلغً على السّكاكً 

هـ( ومن تبله. وكدنا أْن نعزو سبب ذلك إلى أنَّ جهود ٕٙٙ)ت

ٌدر  ضمن االّتجاه للتذوق األدبً عبدالقاهر وَمْن ذكرنا هً مّما 

ٌّة الذي ٌقابل االّتجاه الكبلمً التقعٌدي، فٌكون  للببلغة العرب

المقصود ببٌبة األدباء عند د. طبانة هو ما اّتجه فً دراسة الببلغة 

ا، وٌكون مقصوده بالبٌان الببلغً هو ما اّتجه اتجاًها  ًٌّ اّتجاًها أدب

ا. ولكّن الذي ع ًٌّ ا تقعٌد ًٌّ دل عن أْن ٌكون ذلك هو السبب أّننا كبلم
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هـ( ٌرد ضمن ٙٓٙوجدنا كتاب )نهاٌة اإلٌجاز(  للفخر الرازي )ت

بٌبة األدباء، ومعلوٌم أنَّ هذا الكتاب هو فاتحة الطرٌق إلى االّتجاه 

ٌّة، ووجدنا كتاب الطراز للعلوي ) هـ( 7ٗ٘الكبلمً فً الببلغة العرب

أحد كتب االّتجاه األدبً فً ٌجًء ضمن كتب )البٌان الببلغً( وهو 

ٌّة.  الببلغة العرب

وٌظهر االختبلف أًٌضا بٌن هذه الدراسات فً حضور بعض 

عٌار  -على سبٌل المثال  –الكتب، وغٌاب بعضها اآلخر. فنلقى 

هـ( حاضًرا عند د. طبانة، ود. المبارك، ٕٕٖالشعر البن طباطبا )ت

بل نجد كتاب حلٌة لكّنه ٌغٌب عند د. عبدالقادر حسٌن. وفً المقا

هـ( ٌحضر عند د. عبدالقادر حسٌن، 88ٖالمحاضرة للحاتمً )ت

وٌغٌب عند د. طبانة، ود. المبارك. كما نجد منها  البلغاء لحازم 

هـ( حاضًرا عند د. بدوي طبانة، وغابًبا عن 8ٗٙالقرطاجنً )ت

 كتابً د. المبارك، ود. عبدالقادر حسٌن.

ٌّة وإْن كان ٌّتفق وهذا ٌؤّدي إلى أنَّ التبوٌب بح سب البٌبة العلم

ٌّة، إْذ تخضع هذه  فً األسس العاّمة، لكّنه ٌختلف فً األسس الداخل

األسس لرؤٌة الدارس ومنطلقاته، وهو ما ٌؤّكد التبلزم بٌن التبوٌب 

 واقتناع صاحبه، وتصّوره العلمً.

ٌّة خاّصًة فً كتابً  والحرص على التوزٌع بحسب البٌبات العلم

رك، ود. عبدالقادر حسٌن على ما فٌه من مٌزة ضّم الجهود د. المبا

ٌّة فً مجموعاٍت، لكّنه فً حقٌقة األمر ال ٌجلًّ مراحل التطّور  العلم

ٌّة، إْذ تنصبُّ الغاٌة على انتظام  التً مّرت بها الببلغة العرب

المجموعات أكثر من الكشف عن تلك المراحل، فضبًل عّما ٌوقعه من 

التأرٌخ لعلم الببلغة، إلى التأرٌخ لعّدة علوم،  مزلق االنتقال من

ٌّة وهً  فٌشتبك التأرٌخان مّما ٌصّعب من إنجاز المهّمة األساس

ٌّة.  التأرٌخ للببلغة العرب

ومّما ٌدلّ على ذلك أّن الحدٌث عن بٌبة الببلغٌٌن ٌختلف فً 

حدوده ومداه بٌن الدراسات الثبلث، فٌمتّد التأرٌخ للببلغٌٌن إلى 
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صرٌن عند د. طبانة ود. عبدالقادر حسٌن، لكّنه ٌقف عند المعا

الخطٌب القزوٌنً فً كتاب د. المبارك. وٌتفاوت التأرٌخ للمعاصرٌن 

بٌن د. طبانة ود. عبدالقادر حسٌن، فٌشمل كتاب د. طبانة عدًدا 

ٌّات 9٘8ٔ –م 887ٔمنهم، وهم: سبلمة موسى ) م(، والز

م(، 97ٙٔ –م 89ٙٔم(، وأحمد الشاٌب )9ٙ8ٔ –م 88٘ٔ)

وأمٌن الخولً، بٌنما ٌقتصر كتاب د. عبدالقادر حسٌن على 

 عبدالمتعال الصعٌدي. 

ومع ما ٌوحً به هذا النوع من التبوٌب من اختبلٍف عن 

فإنَّه فً حقٌقة االمر ال  -بحسب أشخاص العلماء  -التبوٌب السابق  

ا ال ٌمّس الجوهر كثًٌرا.  ًٌّ وإذا كان ٌعدو أْن ٌكون اختبلًفا ظاهر

ٌّة، فإنَّ التبوٌب بحسب  التبوٌب السابق ٌعتمد على إفراد الجهود العلم

ٌّة ال ٌغاٌر ذلك إاّل فً جمع هذه الجهود فً مجموعات،  البٌبات العلم

وإذا كان التبوٌب السابق أشبه بكتب التراجم واألعبلم كما أسلفنا، 

بحٌث نكون قد فإّن هذا التبوٌب ال ٌفارقه إاّل فً الدرجة ال النوع، 

انتقلنا من مشابهة كتب تراجم األعبلم المنفردة إلى مشابهة كتب 

 تراجم الطبقات.
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 املبحث الثالث
 التبويب حبصب التطّور العمني

المقصود بالتبوٌب بحسب التطّور العلمً هو ذلك التبوٌب 

الذي ٌرتكز فً تقسٌمه على المراحل التً مّرت بها الببلغة 

ٌّة  منذ النشأة إلى االكتمال والنضج، وما مّرت به من العرب

 مراحل تلت مرحلة االكتمال.  

وٌعّد كتاب )الببلغة تطّور وتارٌخ للدكتور شوقً ضٌف(، 

ة: تارٌخها. مصادرها. مناهجها للدكتور  ٌّ وكتاب )الببلغة العرب

علً عشري زاٌد( أبرز ما ٌمّثل هذا النوع من التبوٌب. ولعلّ فً 

الدكتور شوقً ضٌف لكلمة )تطّور( فً عنوان كتابه ما ِذْكِر 

ٌؤّكد رغبته فً أْن ٌكون كتابه واقًعا هذا الموقع من التألٌف. 

 ونعرض فٌما ٌأتً تبوٌب الكتابٌن.

 .(ٔ)الببلغة تطّور وتارٌخ للدكتور شوقً ضٌف – ٔ

 مقّدمة

 الفصل األّول: النشأة

 فً العصرٌن الجاهلً واإلسبلمً – ٔ

 لعصر العّباسً األّولفً ا – ٕ

 المعتزلة –المتكلّمون  – ٖ

 الجاحظ – ٗ

 لغوٌون مختلفون – ٘

ٌّة  الفصل الثانً: دراسات منهج

التطّور من تسجٌل المبلحظات إلى وضع الدراسات: كتاب البدٌع  – ٔ

 البن المعتزّ 

                                                           

 .279المعارف، ص، القاىرة، دار 15( شوقي ضيف، البالغة تطّور وتاريخ، ط1) 



 

 بانقيب عبدالرحمن بن عبداهلل/ د.أ   00 البالغة تاريخ كتب في التبويب أنماط
 

ٔ8ٙ 

دراسات لبعض المتفلسفة: كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر،  – ٕ

 كتاب نقد النثر أو كتاب البرهان فً وجوه البٌان.

دراسات لبعض المتكلّمٌن: النكت فً إعجاز القرآن للرّمانً،  – ٖ

 إعجاز القرآن للباقبّلنً، إعجاز القرآن لعبدالجّبار

ٌّة: عٌار الشع – ٗ ٌّة على اسس ببلغ ر البن طباطبا، دراسات نقد

الموازنة بٌن أبً تّمام والبحتري لآلمدي، الوساطة بٌن المتنّبً 

ًّ بن عبدالعزٌز الجرجانً  وخصومه لعل

دراسات لبعض المتأّدبٌن: كتاب الصناعتٌن ألبً هبلل  – ٘

العسكري، كتاب العمدة فً صناعة الشعر ونقده البن رشٌق 

 خفاجًالقٌروانً، كتاب سّر الفصاحة البن سنان ال

ٌّة  الفصل الثالث: ازدهر الدراسات الببلغ

ٌّة المعانً – ٔ  وضع عبدالقاهر لنظر

ٌّة البٌان – ٕ  وضع عبدالقاهر لنظر

 تطبٌقات الزمخشري فً الكّشاف – ٖ

 إضافات الزمخشري فً المعانً والبٌان  – ٗ

 الزمخشري وألوان البدٌع – ٘

 الفصل الرابع: التعقٌد والجمود

غة إلى قواعد جاّفة: كتاب نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة تحّول الببل – ٔ

 اإلعجاز

 القسم الثالث من كتاب المفتاح للسّكاكً – ٕ

ٌّة: كتاب المثل السابر لضٌاء الدٌن بن األثٌر – ٖ  دراسات جانب

 تلخٌص الخطٌب القزوٌنً وشروحه – ٗ

ٌّات – ٘  البدٌع والبدٌع

 خاتمة
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ٌّة: تارٌخها.  - ٕ مصادرها. مناهجها كتاب الببلغة العرب

 .(ٔ)للدكتور علً عشري زاٌد

ٌّة  االفتتاح

ٌّة : مراحل تطّور الببلغة  القسم األّول: قضاٌا تارٌخ

 توطبة

 المرحلة األولى )النشأة(

 العلوم التً أّثرت فً نشأة الببلغة

ٌّة  أواًل: العلوم القرآن

ٌّة ا: العلوم األدب ًٌ  ثان

ة ٌّ  ثالًثا: العلوم اللغو

 ألبً عبٌدة وسمات المرحلة"مجاز القرآن" 

 السمات العاّمة للتألٌف فً هذه المرحلة

 أّواًل: عدم التبوٌب

ا: اضطراب مدلول المصطلحات ًٌ  ثان

 ثالًثا: امتزا  قضاٌا الببلغة بقضاٌا العلوم األخرى

ٌّز علوم الببلغة الثبلثة  رابًعا: عدم تم

 المرحلة الثانٌة )التكامل المشترك(

ٌّة وب روز دور علم الكبلم : كتاب "النكت فً إعجاز العلوم القرآن

 القرآن" للرّمانً

ٌّة: "تأوٌل مشكل القرآن" البن قتٌبة  دور العلوم اللغو

ٌّة: "نقد الشعر" لقدامة   –"الموازنة" لآلمدي  –دور العلوم األدب

 "الوساطة" للقاضً الجرجانً

 مبلحظات عاّمة على المرحلة

 المرحلة الثالثة )االستقرار(

 ٌة االستقرار وكتاب "البدٌع" البن المعتزّ بدا

 عبدالقاهر وازدهار البحث الببلغً
                                                           

( د.علي عشري زايد، البالغة العربّية تاريخها مصادرىا مناىجها، مكتبة الشباب، 1) 
 .229، ص1982ص
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ٌّة النظم وعلم المعانً  عبدالقاهر ونظر

 عبدالقاهر وعلم البٌان

 عبدالقاهر وعلم البدٌع

 السّكاكً وتجّمد البحث الببلغً

ٌّة: مناهج التألٌف الببلغً  القسم الثانً: قضاٌا فّن

 توطبة

 التجمٌعًأّواًل: المنهج 

 الصورة األولى: تجمٌع أمثلة فّن ببلغً فً القرآن

 الصورة الثانٌة: الدراسة بالتمثٌل

ٌّة  الصورة الثالثة: تجمٌع اآلراء الببلغ

ا: المنهج االنطباعً ًٌ  ثان

 بداٌاته لدى الجاحظ والمبّرد فً المرحلة األولى

 تبلوره لدى اآلمدي فً المرحلة الثانٌة

 ٌلًثالًثا: المنهج التحل

 بداٌاته لدى الرّمانً والباقبّلنً فً المرحلة األولى

 تكامله فً مؤلّفات عبدالقاهر فً المرحلة الثالثة

 رابًعا: المنهج التقنٌنً المنطقً

 بداٌاته لدى قدامة فً المرحلة الثانٌة

 تكامله فً لدى السّكاكً ومدرسته فً المرحلة الثالثة

التبوٌب هو أنَّه ٌقف بنا إنَّ أهّم ما ٌمتاز به هذا النوع من 

ٌّة فً نشأتها، وصعودها، وهبوطها،  على مراحل الببلغة العرب

ٌة ٌحرص علٌها تأرٌخ أي علٍم من العلوم، إْذ تعّد إحدى  ٌّ وتلك مز

ة التً ُترام من هذا النوع من التألٌف.  ٌّ  الغاٌات األساس

وٌجعل د. شوقً ضٌف مراحل الببلغة العربٌة فً تبوٌبه 

حل أو أطوار هً: )النشأة، والدراسات المنهجٌة، أربع مرا

ا د. علً  ٌّة، والتعقٌد والجمود(. وأمَّ وازدها الدراسات الببلغ

عشري زاٌد فالمراحل فً تبوٌبه ثبلث هً: )النشأة، والتكامل 
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المشترك، واالستقرار(، وٌبدو أنَّ د. علً عشري زاٌد لم ٌعتّد 

ًّ فلم ٌبّوب لها ا،  بمرحلة الجمود الببلغ ًٌّ فً كتابه عنواًنا ربٌس

ا فً آخر تبوٌبه للقسم األّول من كتابه تحت  ًٌّ فجاءت عنواًنا فرع

 ما أسماه: )السّكاكً وتجّمد البحث الببلغً(.

ومع ما ٌمتاز به هذا النوع من التبوٌب، فإّننا نجد فً 

كتابً د. شوقً ضٌف، ود. علً عشري زاٌد، بعًضا من 

ا تبوٌبهما. فالحرص على توزٌع المشكبلت التً انطوى علٌه

الببلغة عبر تارٌخها الممتّد فً أطواٍر محّددٍة كان ٌأتً أحٌاًنا 

على حساب إعطاء كلّ جهد ما ٌستحّقه من تقدٌٍر لئلسهام الذي 

ٌّة. فضّم الجهود داخل الطور ٌلغً  قّدمه فً مسٌرة الببلغة العرب

ًّ المقّدم، فٌتساوى على  ما بٌنها من فروق فً حجم الجهد العلم

سبٌل المثال ما قّدمه ابن المعتّز فً كتابه البدٌع مع ما قّدمه 

هـ(، وابن 8ٖٙهـ(، وابن وهب، والرّمانً )ت7ٖٖقدامة )ت

طباطبا، وأبو هبلل العسكري، إذ ٌأتً الجمٌع ضمن الطور الثانً 

ٌّة(. واألمر ذاته ٌقال فً تبوٌب  الذي دعاه باسم: )دراسات منهج

زاٌد، حٌث ٌتساوى عنده على سبٌل المثال ما د. علً عشري 

ه(، واآلمدي، فالكلّ 7ٕٙقّدمه الرّمانً مع ابن قتٌبة، وقدامة)ت

ٌأتً فً الطور الثانً الذي أسماه: )التكامل المشترك(. وهذا 

ٌعنً أنَّ طابع وحدة الطور فً هذا التبوٌب جاء على حساب 

 ز.إظهار ما بٌن الجهود التً ٌنطوي علٌها من تماٌ

ومع ِحْرص د. شوقً ضٌف ود. علً عشري زاٌد على 

التبوٌب بحسب األطوار إاّل أنَّ ذلك لم ٌنتظم لهما بصورٍة مّطردة، 

فنّدت عن تبوٌبهما أموٌر لم تجعل انقٌاد التبوٌب ٌسٌر فً خطٍّ 

منتظم. من ذلك أّن الطور الثانً عند كلٌهما، طور الدراسات 

ة عند د. شوقً ضٌف، وط ٌّ ور التكامل المشترك عند د. المنهج
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علً عشري زاٌد، لم ٌكن عند فحصه من الداخل سوى تبوٌٍب 

ة عند د. شوقً  ٌّ ٌّة. إذ أنَّ الدراسات المنهج بحسب البٌبة العلم

ضٌف هً التً توّزعتها بٌبة المتفلسفة، والمتكلّمٌن، والنّقاد، 

واألدباء. ومرحلة التكامل المشترك عند د. علً عشري زاٌد هً 

نتا  بٌبة دراسات إعجاز القرآن، وعلوم اللغة، وعلوم األدب. 

وما ذكرناه فً المبحث السابق عن المشكبلت التً تعترض 

ة تكاد تظهر ذاتها هنا. ففً حٌن  ٌّ التقسٌم بحسب البٌبة العلم

ٌخصص د. شوقً ضٌف بٌبًة للنّقاد نجد د. علً عشري زاٌد 

ٌّة(. وحٌن ٌجعلها ضمن بٌبة األدباء أو ما أسماه )ا لعلوم األدب

ٌظهر عٌار الشعر البن طباطبا والصناعتان ألبً هبلل العسكري 

على سبٌل التمثٌل عند د. شوقً ضٌف نجد الكتابٌن ٌغٌبان عند 

د. علً عشري زاٌد إلى غٌر ذلك مّما عرضنا له فً المبحث 

 السابق.

والمهّم فً سٌاق هذا المبحث هو أنَّ انتظام التبوٌب بحسب 

ًّ ال ٌّطرد فً الكتابٌن، إْذ ٌداخله التبوٌب بحسب التط ّور العلم

ة. وال إشكال فً أنَّ ٌعتمد التبوٌب أساًسا آخر له  ٌّ البٌبات العلم

داخل األساس الربٌسً، شرٌطة أْن ٌكون األساس الداخلً فً 

 –خدمة الربٌسً. ولكّن الذي جرى هو أنَّ األساس الداخلً 

ة التبوٌب بحسب البٌبات العلم عّمق من مشكلة عدم تقدٌر  –ٌّ

ٌّة، وإلغاء ما بٌنها من تماٌز، مّما جعل الجمٌع  الجهود الفرد

ٌتساوى فً هذا التبوٌب، وفّوت الوقوف أمام تنامً حركة 

الدرس الببلغً فً هذه الجهود، وبٌان الَقْدر الذي أدلى به 

 صاحب كلّ جهد.

شًٍء من  والحرص على اّطراد األطوار قد ٌقود أحٌاًنا إلى

ٌّة. فمن ذلك  عدم التبلؤم بٌن الطور وما ٌطوٌه من جهوٍد علم
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مثبًل أّن طور )التعقٌد والجمود( عند د. شوقً ضٌف جاء شامبًل 

ٌّة بعد عبدالقاهر الجرجانً  تقرًٌبا لمرحلة الببلغة العرب

والزمخشري على اختبلف اّتجاهات هذه المرحلة. وقد جاء كتاب 

هـ( ضمن هذا 7ٖٙلدٌن ابن األثٌر )تالمثل السابر لضٌاء ا

الطور، ومن المعلوم أنَّ كتاب المثل السابر لٌس مّما ٌّتصل 

باالّتجاه التقعٌدي، بل دابًما ما ٌكون مثااًل على كتب االّتجاه 

ًّ الذي ال ٌحفل كثًٌرا بالتقعٌد  المقابل، وهو االّتجاه األدب

درا  كتاب والتقنٌن، ولعل شعور د. شوقً ضٌف بعدم مبلءمة إ

المثل السابر ضمن هذا الطور هو ما جعله ٌعنون للكتاب بعنوان 

ة(.  ٌّ ًّ داخل الطور هو: )دراسات جانب  فرع

ومن األمور التً نلقاها فً التبوٌب بحسب الطور العلمً 

هو الوقوف أمام معالم محّددٍة فً كلِّ طور، فُتذكر جهود، وُتغفل 

مٌمً الذي ٌلف كلّ طور أخرى، ولعل هذا ناشٌا من طابعه التع

من األطوار التً ٌقف عندها. فمثبًل تغٌب فً تبوٌب د. شوقً 

ضٌف جهود ابن أبً اإلصبع المصري، والعلوي صاحب الطراز، 

وال ٌستبٌن القارئ جهودهما من التبوٌب، ولكن من القراءة 

ٌُِعٌن على جبلء تلك الجهود  ٌّة للكتاب، فالتبوٌب ال  الداخل

ألمر ٌظهر بصورٍة أكبر فً تبوٌب كتاب د. علً للقارئ. وهذا ا

عشري زاٌد، فهو فضبًل عن أّنه ٌغفل مرحلة التقعٌد والجمود، إْذ 

ه ٌقصر  ًٍّ كما أسلفنا، فإنَّ تجًء اإلشارة إلٌها فً عنوان فرع

تبوٌب هذه المرحلة على السّكاكً، وال ٌذكر من بدأها وهو 

ّكاكً كالخطٌب الفخر الرازي، وال ٌذكر أًٌضا من تبل الس

القزوٌنً وشّراح التلخٌص. وال ُتستْجلى جهود الخطٌب 

ٌّة للكتاب ال التبوٌب، وأّما  والشّراح إاّل من خبلل القراءة الداخل
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الفخر الرازي فٌغٌب عن كتاب د. علً عشري زاٌد فبل ٌظهر ال 

 فً التبوٌب، وال فً تضاعٌف الكتاب.

ثانً من التبوٌب عند ومّما تجدر اإلشارة إلٌه أنَّ القسم ال

د. علً عشري زاٌد جاء تبوًٌبا ٌعتمد على التصنٌف المنهجً، 

ٌّة. وكانت هذه  ٌّة إلى مناهج تألٌف أي تقسٌم الببلغة العرب

المناهج هً: )المنهج التجمٌعً، والمنهج االنطباعً، والمنهج 

التحلٌلً، والمنهج التقنٌنً المنطقً(، وفً الحقٌقة أنَّ هذا 

لى مناهج، لٌس إال انعكاًسا لتبوٌب القسم األّول المرتكز التقسٌم إ

ٌّة، فتقرًٌبا ٌعادل المنهجان  على األطوار أو المراحل العلم

التجمٌعً واالنطباعً مرحلة التكامل المشترك، وٌعادل المنهج 

ًّ مرحلة االستقرار، وٌعادل المنهج التقنٌنً المنطقً  التحلٌل

 لببلغً.مرحلة السّكاكً وتجّمد البحث ا

ٌُْلحظ على تبوٌب كتابً د. شوقً ضٌف، ود. علً  وأهمَّ ما 

ٌّة كان ٌجري  عشري زاٌد، هو أنَّ التأرٌخ ألطوار الببلغة العرب

ة، فبل  ٌّ ة، ال األفكار الببلغ ٌّ من خبلل الحدٌث عن المؤلّفات الببلغ

ٌّة عند  ٌّة الببلغ نجد تأرًٌخا ٌتابع أهّم األفكار التً شّكلت النظر

ب، والمراحل التً مّرت بها نشأًة وتطّوًرا واكتمااًل، بل نجد العر

حدًٌثا عن أهّم كتب الببلغة مما ٌجعل كتابٌهما "تارًٌخا للتألٌف 

 .(ٔ)الببلغً ال للببلغة، وال ٌخفى الفرق بٌن الوجهتٌن"
 

 

 

 

 

                                                           

( حّمادي صّمود، التفكير البالغي عند العرب أسسو وتطّوره إلى القرن السادس "مشروع 1) 
 .12م، ص2010، بيروت، دار الكتاب الجديد المّتحدة، 3قراءة"، ط
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 املبحث الرابع 
 التبويب حبصب احلدث املركسي

التبوٌب بحسب الحدث المركزي هو التبوٌب الذي ٌّتخذ 

ا نقطة ارتكاٍز ٌقٌم علٌها تارٌخ الببلغة، فٌكون لهذه  ًٌّ حدًثا علم

النقطة ما ٌسبقها وصواًل إلٌها بوصفه الحدث األبرز، ولها كذلك 

م  ما ٌتلوها. فالتأرٌخ للببلغة ٌدور علٌها، وباالستناد إلٌها ُتقسَّ

وٌعّد كتاب )التفكٌر الببلغً عند العرب إلى  الببلغة إلى مراحل.

القرن السادس، مشروع قراءة للدكتور حّمادي صّمود(  ممّثل 

 هذا النوع من التبوٌب. 

وال شكَّ أنَّ التبوٌب بحسب الحدث المركزّي هو صورةٌ من 

ها صورةٌ  صور التبوٌب السابق بحسب التطّور العلمً، ولكنَّ

ٍث واحٍد ٌكون هو المركز الذي تدور خاّصٌة تختزل التطّور فً حد

ٌّة األطوار أو المراحل. فالغاٌة التً ٌقصدها هذا التبوٌب  حوله بق

هً أًٌضا الوقوف على أهّم األطوار التً مّرت بها الببلغة 

ٌّة فً نشأتها، وصعودها، وهبوطها.  العرب

والذي دفع د. صّمود إلى هذا النوع من التبوٌب حسب ما 

ّدة التً تصّدى لها كتابه، إْذ "كان ال بّد لدراسة ٌقول هو طول الم

ٌّة على مدى ٌزٌد على ستة قرون فٌحتوي  أطوار الببلغة العرب

هذا العلم نشأًة وتطّوًرا واكتمااًل من البحث عن نقطة ارتكاٍز 

تكون بمثابة مركز الثقل لذلك المحور الزمنً الطوٌل، تذلّل 

رزًة تهدٌنا فً محاولتنا أمامنا بعض العقبات، وتقوم عبلمًة با

ٌّن مقدار ما ساهمت به الفترات، قبلها وبعدها، فً بناء  تب

 .(ٔ)العلم"

                                                           

 .15، صدر السابق( المص1) 
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ٌّن، بل هو "أمٌر  وتحدٌد نقطة االرتكاز لٌس باألمر اله

ة  ٌّ دقٌق وصعب، ال ٌمكن أْن ٌقوم على المواضعة المنهج

ه ملتحٌم بتأوٌلنا لمسار العلم ذا ته البسٌطة، ومجّرد االفتراض؛ ألنَّ

وأّول نتٌجة، ورّبما أهّمها، عن قراءتنا للتراث المتعّلق به؛ لذلك 

وجب أْن ٌقوم على مقاٌٌس من ماّدة البحث ٌعتقد الباحث أّنها 

ٌّة اختٌاره، أو هً على األقلّ، تدعم  تخدم بصورة موضوع

 .(ٔ)اجتهاده وتنجو به عن االرتجال واالعتباط"

بقته نحو التأرٌخ وٌقّدم د. صّمود نقًدا للجهود التً س

ة؛ ألنها فً رأٌه باشرت "المسألة من زاوٌة  ٌّ للببلغة العرب

ٌّة  ة أضعفت جانَب التألٌف واالستنتا ، كما أنها لم  –تارٌخ ٌّ حدث

ة  ٌّ تْعتِن عناًٌة كافًٌة باألسس التً ٌقوم علٌها التفكٌر فً جمال

اللغة عند العرب، فجاء جلّها تارًٌخا للتألٌف الببلغً ال الببلغة 

وال ٌخفى الفرق بٌن الوجهتٌن. ومن ثّم تشابهت هذه المؤلّفات 

ّتى فً مواقف أصحابها من بعض المسابل فً هٌكلها العاّم، وح

ة،  ٌّ ٌّة، فتراها تعٌد النصوص نفسها، وتوّظفها بنفس الكٌف الجزب

وهً فً كلّ ذلك ُتْعِرُض عن استكناه مخزونها الفكري واألدبً 

ٌّة" ٌّة األدب  .(ٕ)فتبقى صامتًة مغلقًة على أسس النظر

 ًّ  ولهذا حاول د. صّمود االنتقال من هذا النهج التارٌخ

 ًٍّ ة إلى نهٍج تارٌخ ٌّ الذي رآه قابًما على رصد المؤلّفات الببلغ

آخر ٌقوم على التركٌز على "المنعرجات الحاسمة فً تطّور 

، والتركٌز (ٖ)العلم، وبٌان الترابطات القابمة بٌن مختلف حلقاته"

                                                           

 .15، صالسابق( المصدر 1) 
 .12( المصدر نفسو، ص2) 
 .12( المصدر نفسو، ص3) 
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ٌّة" ، فالتأرٌخ (ٔ)أًٌضا "على المواقف البارزة واإلضافات الحقٌق

ة لٌس تأرًٌخا للرجال، وال للمؤلّفات، وإّنما الذي ٌرومه للببلغ

هو تأرٌخ للقضاٌا واألفكار؛ لهذا حاول أْن ٌبنً عمله كما ٌقول: 

ٌّة تحاول التوفٌق بٌن الـتألٌف والتحلٌل، وتلتزم  "على منهج

، وواضٌح أّن (ٕ)دراسة التفكٌر الببلغً اعتماًدا على قضاٌا هاّمة"

 بعنوان: )التفكٌر الببلغً(.  هذا ما دعاه إلى أْن ٌعنون كتابه

ونعرض اآلن تبوٌب كتاب د. صّمود، لننظر بعدها مدى 

 وفاء الكتاب بما رامه له مؤلّفه، والتزامه بما قّدم له.

كتاب: التفكٌر الببلغً عند العرب إلى القرن السادس،  ●

 .(ٖ)مشروع قراءة للدكتور حّمادي صّمود

 المقّدمة

 لجاحظالباب األّول: الببلغة قبل ا

 التمهٌد

 الفصل األّول: عوامل النشأة ●

 أّواًل: الشعر

ا: القرآن ًٌ  ثان

 ثالًثا: تقعٌد اللغة

 رابًعا: الحاجة إلى التعلّم والتعلٌم

ٌّة  خامًسا: المؤّثرات األجنب

ٌّة ●  الفصل الثانً: الماّدة الببلغ

 أّواًل: القوانٌن والمبادئ العاّمة

ا: المفهوم والمصطلح الموّحد ًٌ  ثان

ة المتعلّقة بالتراكٌب والمعانً ٌّ  ثالًثا: المسابل الببلغ

                                                           

 .14، ص( المصدر السابق1) 
 .14( المصدر نفسو، ص2) 
 .571( المصدر نفسو، ص3) 
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 رابًعا: الوجوه المتعلّقة بداللة األلفاظ

 خاتمة الباب األّول

 الباب الثانً: الحدث الجاحظً "التأسٌس"

ٌّة فً مؤلّفاته ●  الفصل األّول: خصابص الماّدة الببلغ

ٌّة فً مؤلّفاته  الماّدة الببلغ

 الفصل الثانً: مفهوم البٌان عند الجاحظ ●

 أّواًل: أنواع الدالالت على المعانً

ٌّة ا: من العبلمة مطلًقا إلى العبلمة اللغو ًٌ  ثان

 الفصل الثالث: البٌان باللغة ●

 الفصل الرابع: المتكلّم ●

 أّواًل: مقتضٌات "الوظٌفة"

ا: مقتضٌات "اإلبانة" ًٌ  ثان

 ثالًثا: مقتضٌات "المقام"

 لفصل الخامس: الكبلما ●

 أّواًل: حّد الببلغة

ا: خصابص الكبلم البلٌغ ًٌ  ثان

 خاتمة الباب الثانً

 الباب الثالث: الببلغة بعد الجاحظ إلى القرن السادس "البناء"

 توطبة

 الفصل األّول: البداٌة الحاسمة لفترة ما بعد الجاحظ ●

 ابن قتٌبة – ٔ

 الببلغة عند المبّرد – ٕ

 كتاب "البدٌع" لعبدهللا بن المعتزّ  – ٖ

 الفصل الثانً: أهّم قضاٌا التفكٌر الببلغً إلى القرن السادس ●

 أّواًل: المفاهٌم

ا: المنهج ًٌ  ثان

 ثالًثا: اإلجراء

 خاتمة الباب الثالث

 الخاتمة العاّمة
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ٌّتضح من خبلل هذا العرض للتبوٌب أّن الحدث المركزّي  

الذي أدار علٌه د. صّمود تبوٌب كتابه هو ما أسماه )الحدث 

هـ( نقطة ٕ٘٘الجاحظً(. والذي دعا إلى اّتخاذ الجاحظ )ت

ٌّة عدة  ارتكاز، ومرحلة هاّمة وحاسمة فً تارٌخ الببلغة العرب

ار وصلتنا لها عبلقة عوامل، منها: أّن مؤّلفاته تعّد "أقدم آث

ٌَُخصَّص لدراسة (ٔ)بأفانٌن التعبٌر" ، كما أنَّه "صاحب أّول تألٌٍف 

الكبلم البلٌغ وضوابط المستوى الفّنً من اللغة، ولم ٌقتصر هذا 

ٌّة، بل دْعم ذلك  المؤلَّف على األحكام العاّمة، واالنطباعات الذوق

ٍة هاّمة، وتفكٌر ببلغً ٌداّلن على أنَّ  ٌّ جهوده فً  بأسٍس نظر

الموضوع، تجاوزت مجّرد الرواٌة والجمع إلى الخلق 

، ومن تلك العوامل أنَّ الجاحظ "سٌطبع البحث (ٕ)واالبتكار"

الببلغً، فً مستوى التصّورات الكبرى وحّتى فً بعض قضاٌاه 

ٌّة، بطابعه الخاّص وستكون مؤلّفاته أهّم مرجع لعلماء  الجزب

 .(ٖ)ل عنه، وتشٌد بفضله"الببلغة بعده، تشٌر إلٌه، وتنق

ا ما كان موقفنا من هذا التقدٌر الذي ٌعطٌه د. صّمود  ًٌّ وأ

ة، إذ نعتقد أنَّ الجاحظ مرحلة  ٌّ لدور الجاحظ فً الببلغة العرب

ة، ولكْن أْن ٌّتخذ نقطة ارتكاٍز لها فنظنَّ  ٌّ مهّمة فً الببلغة العرب

ا أنَّ فً ذلك غمًطا لجهود تلت الجاحظ، وأّسست مشروعً  ًٌّ ا نظر

ة كعبدالقاهر الجرجانً، ولعلَّ هذا ما دعا أحد  ٌّ للببلغة العرب

الدارسٌن فً مراجعته لكتاب د.صمود إلى القول: "ولكّن البأس 

ًّ  –فٌما نرى  – فً اقتناع المؤلّف الزابد بأنَّ الجاحظ هو الببلغ

                                                           

 .15، ص( المصدر السابق1) 
 .16، 15( المصدر نفسو، ص2) 
 .16( المصدر نفسو، ص3) 
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. المهّم أنَّ د. صّمود أقام تبوٌبه على حدٍث مركزيٍّ (ٔ)المنتظر"

ه مرحلًة حاسمًة فً الببلغة هو  )الحدث الجاحظً(، وعدَّ

ٌّة، فٌكون تارٌخ الببلغة قابًما على ثبلث مراحل  ٌحتلّ  العرب

الجاحظ منها القلب كما ٌّتضح فً التبوٌب، وهً: الببلغة قبل 

الجاحظ، الحدث الجاحظً، الببلغة بعد الجاحظ إلى القرن 

 السادس.

كون كتابه تأرًٌخا للببلغة وٌروم د. صّمود كما أسلفنا أْن ٌ

ٌنشد التأرٌخ ألفكارها وقضاٌاها. وعند النظر فً تبوٌب الكتاب 

نخر  بنتٌجٍة مؤّداها أنَّ جلّ األفكار التً دار علٌها الكتاب هً 

مّما ٌنتمً إلى الجانب الجمالً األسلوبً القابم على "التصّرف 

بب فً ذلك ، والس(ٕ)فً اللغة على جهة اإلنشاء بالدرجة األولى"

كما ٌقول صاحب الكتاب عن نفسه، هو أنَّ الكتاب ُكِتَب فً 

ة، وآمن  ٌّ مرحلة "انتماء صاحبه إلى جٌٍل وقع فً فتنة البنٌو

ٌّة وما ٌصل  ٌّة قٌام علٍم لؤلدب قوامه مكّونات النص اللغو بإمكان

، ولذلك ترّكز الكتاب فً التأرٌخ للقضاٌا (ٖ)بٌنها من عبلقات"

البعد الجمالً الشعري، وأغفل البعد التداولً بما واألفكار على 

ٌّة استداللٌة، ولو فعل ذلك، واعتنى  ٌحوٌه من مباحث حجاج

بالبعدٌن مًعا بقدٍر واحٍد من العناٌة "لكانت األمور رّبما على غٌر 

 .(ٗ)ما هً علٌه فٌه"
                                                           

ومناقشة كتاب: التفكير البالغي عند العرب أسسو وتطّوره إلى القرن ( رجاء عيد، عرض 1) 
السادس "مشروع قراءة"، مجلة فصول، القاىرة، الهيئة المصريّة العاّمة للكتاب، العدد األّول، 

 .235م،  ص1984
 .13( حّمادي صّمود، التفكير البالغي عند العرب، ص2) 
 .III، صالسابق( المصدر 3) 
 .9سو، ص( المصدر نف4) 
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 والثبلثون  السابعالعدد      م 7ٕٔٓ هـ/8ٖٗٔكلٌة اللغة العربٌة بالزقازٌق حولٌة

ًٌخا  ولكن هل التزم الكتاب فعبًل بما قصده بأاّل ٌكون تار

، بل تارًٌخا ألهم أفكار الببلغة وقضاٌاها التً للتألٌف الببلغً

 شّكلت المنعرجات الحاسمة فً تطّور العلم؟.

الذي ٌّتضح من تبوٌب الكتاب أنَّ الكتاب لم ٌلتزم التزاًما 

ا بما أراده، فلم ٌّطرد له انتظام تبوٌب الببلغة بحسب أفكارها  تاّمً

ي ٌعّد القسم وقضاٌاها. وأّول مظاهر ذلك أنَّ القسم الثانً الذ

األساسً للكتاب وهو )الحدث الجاحظً( دار حول مؤلّفات 

ٌّة، أي لم ٌكن قسًما  الجاحظ وما جاء فٌها من أفكاٍر وموادٍّ ببلغ

ا، بل كان رصًدا  ًٌّ ٌّة وتطّورها تارٌخ ٌبحث نمّو األفكار الببلغ

لؤلفكار التً جاءت فً كتب الجاحظ. وقْد شعر المؤلّف نفسه بأنَّ 

سم لم ٌكن ٌسٌر فً خطِّ التبوٌب بحسب األفكار والقضاٌا، هذا الق

ة التً أراد التزامها فً تبوٌب كتابه،  ٌّ وأنَّه خارٌ  عن المنهج

فقال بصدد ذلك: "ولم تخر  عن هذا االلتزام إاّل فً القسم الثانً 

المخّصص للجاحظ؛ ألّنه فً اعتقادنا، وضع األسس الكبرى 

لفترات الموالٌة تستلهم ماّدته للتفكٌر الببلغً بحٌث تبقى ا

 .(ٔ)وتستحضر مقاٌٌسه"

وٌظهر هذا الخرو  أًٌضا فً الجزء األّول من القسم الثالث 

هذا الجزء  –الببلغة بعد الجاحظ إلى القرن السادس  –من كتابه 

الذي أسماه: )البداٌة الحاسمة لفترة ما بعد الجاحظ(، إْذ كما 

سار فً طرٌق الحدٌث عن ٌّتضح من التبوٌب أنَّ هذا الجزء 

المؤلّفات ال األفكار، فهو حدٌث عن اإلسهام الـتألٌفً لكلٍّ من: 

ابن قتٌبة، والمبّرد، وابن المعتّز. فالمؤلّف فً هذا الجزء "ٌعود 

إلى تتّبع ما أُلِّف من كتب، وٌترك تتّبع الفكرة، ومبلحقة تنّقبلتها 

ٌّة فً مسارها الزمنً، وقد عرضه ذلك لشً ٍء من التشّتت الفكر
                                                           

 .14، ص( المصدر السابق1) 
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ِغْب عن المؤلّف ذاته، وشعر به فقال (ٔ)لحق بمنهجه" ٌَ .  وهو أمٌر لم 

عن ذلك: "كما خرجنا عن هذا االلتزام فً تحدٌدنا البداٌَة الحاسمَة 

ٌّة فً التمهٌد  لفترة ما بعد الجاحظ؛ ألهمٌة بعض المساهمات الفرد

ٌّة هذا الكتاب ذاته؛  لظهور كتاب عبدهللا بن المعتّز البدٌع. ثمَّ ألهم

ألنَّه أّول مظهر من مظاهر استقبلل التألٌف الببلغً َرَبَط فٌه صاحبه 

دراسة وجوه الببلغة بجملة من الضوابط سٌكون لها بدورها أثٌر 

ٌٌّن المتأّخرٌن" عمٌٌق فً النّقاد والببلغ
(ٕ). 

وٌعّد الجزء الثانً من القسم الثالث من كتاب د. صّمود الذي 

ّم قضاٌا التفكٌر الببلغً إلى القرن السادس( الممّثل عنونه بـ)أه

األبرز للمنهج الذي قصده، وهو بناء تارٌخ الببلغة بناًء ٌقوم على 

تتّبع أفكار الببلغة وقضاٌاها، إذ دار هذا الجزء كما ٌظهر من تبوٌب 

الكتاب حول ثبلث قضاٌا هً: )المفاهٌم، والمنهج، واإلجراء( حاول 

ٌّة فً الحقبة التً تلت الجاحظ إلى من خبللها أْن ٌؤ ّرخ للببلغة العرب

نهاٌة القرن السادس الهجرّي تأرًٌخا ٌنشد متابعة نمّو تلك القضاٌا 

ٌّة خبلل تلك الحقبة.  فً رحلتها الزمن

وهذا ٌقودنا إلى تقرٌر نتٌجٍة مفادها أنَّ هناك مفارقًة واضحًة 

لغاٌة التً قصدها، بٌن نمط التبوٌب الذي اّتخذه كتاب د. صّمود وا

وهً تأرٌخ الببلغة تأرًٌخا قابًما على مبلحقة أهّم األفكار والقضاٌا 

التً شّكلت معالمها. فلم ٌستجب دابًما ذلك النمط لهذه الغاٌة، وال أدلّ 

على ذلك من خرو  مركز النمط وهو )الحدث الجاحظً( عن هذه 

 الغاٌة كما أقّر المؤلّف نفسه بذلك. 

 
 

                                                           

 .237( رجاء عيد، عرض ومناقشة كتاب: التفكير البالغي عند العرب، ص1) 
 .14( حّمادي صّمود، التفكير البالغي عند العرب، ص2) 



 
 

ٕٓٔ 

 والثبلثون  السابعالعدد      م 7ٕٔٓ هـ/8ٖٗٔكلٌة اللغة العربٌة بالزقازٌق حولٌة

 املبحث اخلامض
 التبويب حبصب األصول واالمتدادات

والمقصود بالتبوٌب بحسب األصول واالمتدادات هو ذلك 

ٌّة  التبوٌب الذي ٌعتمد فً تأرٌخه على بحث األصول العلم

ة ثّم بٌان ما انبثق عن هذه  ٌّ ة التً كّونت الببلغة العرب ٌّ والمعرف

 األصول من امتدادات أو مسارات سلكتها تلك الببلغة. 

ٌّة أصولها وامتداداتها للدكتور وٌعّد ك تاب )الببلغة العرب

 محّمد العمري( ممّثل هذا النوع من التبوٌب.

نا فً المبحث السابق ٌنتمً  ٌّ وإذا كان كتاب د. صّمود كما ب

ٌّة فإنَّ كتاب الدكتور العمري جاء  ة اللسان ٌّ فً معالجته للبنٌو

ٌّة وجمالٌة ا ة اللسان ٌّ لتلّقً فً بعدها مزًٌجا من المعالجة البنٌو

ٌّن المؤلّف ذلك عن كتابه قاببًل: "وال شّك أّن  التارٌخً كما ٌب

ٌّة جدوى كبٌرة فً استخرا  األنساق  ة اللسان ٌّ للمعالجة البنٌو

ة، ولذلك حاولنا استثمارها إلى أقصى حّد ممكن،  ٌّ وتفسٌر الفعال

ة التلّقً فً  ٌّ غٌر أّننا حاولنا أْن نستغلّ بعض مقترحات جمال

. فهو ٌحاول فً قراءته لتارٌخ الببلغة (ٔ)عدها التارٌخً"ب

ًة شاملة؛ ألنَّ "األسبلة التً  ٌّ ة أْن تكون قراءًة تركٌب ٌّ العرب

ٌّة تقوم على التحلٌل  ا معالجًة بنٌو ًٌّ تطرحها القراءة تتطلّب مبدب

ٌة  ٌّ ٌّة. فهً قراءةٌ تركٌب واإلحصاء، كما تتطّلب معرفًة سوسٌو أدب

ٌّة. تفهم السابق من البلحق، والبلحق من تعتمد النظرة  الشمول

السابق. ولكً تكون مثمرًة ٌنبغً أْن تتحّول إلى مستوى الهّم أو 

                                                           

بيروت، أفريقيا  –( د.محّمد العمري، البالغة العربّية أصولها وامتداداتها، الدار البيضاء 1) 
 . 10، 9م، ص1999الشرق، 
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االنشغال الموّجه الذي ٌفسح المجال للتحلٌل والتأرٌخ لسّد 

 .(ٔ)الفجوات"

 ونعرض فٌما ٌأتً تبوٌب الكتاب:

ٌّة أصولها وامتداداتها للدكتور ●  كتاب: الببلغة العرب

 .(ٕ)محّمد العمري

 خطبة الكتاب

 المدخل العام: مقّدمات وخبلصات

 التأرٌخ قراءة –أ 

 خطوط الطول والعرض: البحث عن األنساق –ب 

 المشارٌع والمنجزات – ٔ         

 النسق والمصطلح – ٕ         

 منابت الببلغة وتربتها –  

ٌّة: المنابت – ٔ          العوامل األول

 العوامل المساعدة – ٕ        

 المسارات الكبرى –د 

ٌّة -هـ   من منجزات الببلغة العرب

 الشمول – ٔ        

 العمق – ٕ        

 القسم األّول: األصول

 الفصل األّول: الببلغة ونقد الشعر ●

ٌّة للشعر  المبحث األّول: استكشاف المكّونات الببلغ

ٌّة للشعر –أ         ٌّة النوع  بداٌة الوعً بالخصوص

 البدٌع ومحاسن الكبلم –ب        

 المبحث الثانً: الببلغة واالختٌار )الحماسة نموذًجا(

 تمهٌد –أ        

                                                           

 .10، ص( المصدر السابق1) 
 .533( المصدر نفسو، ص2) 
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 والثبلثون  السابعالعدد      م 7ٕٔٓ هـ/8ٖٗٔكلٌة اللغة العربٌة بالزقازٌق حولٌة

 أثر االختٌار فً النقد –ب        

 الفصل الثانً: الببلغة ومعٌرة اللغة ●

 المبحث األّول: مجاز القرآن

ٌّةالمبحث الثانً:   الضرورة الشعر

 الفصل الثالث: من تبرٌر المجاز إلى بٌان وجه اإلعجاز ●

 المبحث األّول: التبرٌر: الدفاع عن النص القرآنً

ٌّة عند ابن قتٌبة –أ           األسبلة الكبلم

 المجاز اللغوي والمجاز الكبلمً –ب         

 المبحث الثانً: بٌان وجه اإلعجاز

 يوجه التحدّ  – ٔ       

ٌّة – ٕ         اختزال البدٌع وتفسٌر الفعال

 الفصل الرابع: الببلغة والمعرفة، من البٌان إلى الببلغة: الجاحظ ●

 مشروع البٌان –أ        

 مفهوم البٌان: المعرفة واإلقناع –ب       

 مكّونات الخطاب البٌانً –       

 المحتوى الفكري للبٌان –د       

 البٌان بعد الجاحظ –ه      

ٌّة ● ٌّة للببلغة الٌونان  الفصل الخامس: القراءة العرب

 المبحث األّول: فّن الشعر من المحاكاة إلى التغٌٌر

ٌّة القراءة لفّن الشعر –أ          إشكال

ٌّات –ب          البحث عن القوانٌن: الكل

ة: نقل المركز من المحاكاة إلى  –    ٌّ اإلجراءات التحوٌل

 التغٌٌر

 المبحث الثانً: فّن الخطابة، الصّحة واالعتدال

 الخطاطة العاّمة لمكّونات الخطاب اإلقناعً –أ        

ٌّز لفّن الخطابة: الوضوح واالعتدال –ب          الطابع المم

 القسم الثانً: االمتدادات، أو النماذ  الكبرى

ٌّات ●  الفصل األّول: مقّدمات عاّمة: ممّهدات وخلف

 المبحث األّول: المحاوالت األولى لبناء ببلغة عاّمة
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 الصناعتان: الكتابة والشعر ألبً هبلل العسكري –أ        

ٌّة فً "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر –ب          سؤال الشعر

ة للمشارٌع الببل ٌّ ٌّات المذهب ة الببلغة وطبٌعة المبحث الثانً: الخلف ٌّ غ

 الكبلم

 الببلغة واألصوات – ٔ       

 الببلغة والمعانً – ٕ       

ٌّة ● ٌّة والمناسبة التداول  الفصل الثانً: بٌن الغرابة الشعر

 المبحث األّول: التحّوالت، خطاطة األسرار والدالبل

ٌّة، أو سّر األسرار – ٔ         الغرابة الشعر

ة )الدالبل(المناسبة ا – ٕ        ٌّ  لتداول

ٌّة  المبحث الثانً: الثوابت والمنجزات األساس

 إجراءات واقتراحات –أ        

ٌّة –ب          الوظٌفة الشعر

الفصل الثالث: ببلغة الصّحة والتناسب: سّر الفصاحة البن سنان  ●

 الخفاجً

 المبحث األّول: المشروع والمنجز: من األصوات إلى المعانً

ٌّة – ٔ        ٌّة المنهاج  األرض

 من فصاحة األصوات إلى ببلغة المعانً – ٕ       

ٌّة فً المنجز: الصّحة والتناسب  المبحث الثانً: الرؤٌة الببلغ

 المحافظة – ٔ      

 االعتدال – ٕ      

 االنسجام – ٖ      

 التناسب – ٗ      

 الفصل الرابع: الببلغة المعضودة )بالنحو والمنطق( ●

ث األّول: من علم األدب إلى علم الببلغة )قراءة فً مفتاح المبح

 العلوم(

 المشروع – ٔ       

 المنجز – ٕ       

ٌّة – ٖ         هٌمنة النحو والمنطق على الوظابف الببلغ
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 والثبلثون  السابعالعدد      م 7ٕٔٓ هـ/8ٖٗٔكلٌة اللغة العربٌة بالزقازٌق حولٌة

ًّ )قراءة فً منها   ٌّة أو النقد الببلغ المبحث الثانً: الببلغة النقد

 البلغاء(

 د حازمالمشروع الببلغً عن – ٔ      

ٌّة عند حازم – ٕ        المنجز: الرؤٌة الشعر

من الطبٌعً أْن ٌجًء تبوٌب الكتاب بعد مدخله العاّم فً 

ٌّن، قسٌم ٌتناول األصول، وقسٌم ٌتناول االمتدادات  قسمٌن ربٌس

أو المسارات. وأّما المدخل فقد حوى مقّدمات وخبلصات تجمل 

ٌّة المدخل من ك ون الكتاب طوٌبًل متعّدد الكتاب عموًما. وتأتً أهم

ٌّة مّما ٌقضً  الفصول فٌه عرٌض مفّصل للمؤلّفات الببلغ

"بانقطاع الخٌوط الواصلة بٌن المفاهٌم والقضاٌا العاّمة أحٌاًنا، 

أو على األقلّ، صعوبة استٌعابها قبل االنتهاء من قراءة الكتاب 

. فكان ال بّد من وجود هذا المدخل الذي ٌصل خٌوط (ٔ)ككلّ"

الكتاب، خاّصة ونحن "فً عصر السرعة، فمن ذا ٌستطٌع الٌوم 

حبس نفسه حّتى ٌنتهً من قراءة فصوٍل كاملة، بل حّتى 

االنتهاء من الكتاب لٌعٌد آخره على أّوله؟ إْن لم تنقرض هذه 

 . (ٕ)الفصٌلة من القّراء فقد صارت نادرة"

وجاء تلخٌص الكتاب فً المدخل عبر الحدٌث عن العوامل 

ً نتجت عنها أصول الببلغة، والمسارات الكبرى التً الت

ٌّة.  انتظمت فٌها الببلغة العرب

وكما ٌّتضح من التبوٌب فقد حوى القسم األّول من الكتاب 

خمسَة فصوٍل، ٌحاول كلُّ فصٍل أْن ٌستكشف أصبًل  –األصول  –

ٌّة.  من أصول الببلغة العرب
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ر(. وهو أصلٌ ٌتناول الفصل األّول أصل )الببلغة ونقد الشع

ًّ قام على تأّمل النص الشعرّي سواًء عبر دراسة  تطبٌق

 ًّ المبلحظات التً سٌقت لتقوٌم األشعار بدًءا من العصر الجاهل

ًّ "الخصومة بٌن القدماء  إلى أْن ثارت فً العصر العّباس

ٌّة إلى مجموعة من الصور ُسّمٌت:  والمحدثٌن حول األسبق

ة اخ(ٔ)البدٌع" ٌّ تٌار الشعر وما أحدثه االختٌار من ، أو عبر عمل

 أثٍر فً النقد.

وأّما الفصل الثانً فقد درس أصل )الببلغة ومعٌرة اللغة(. 

وهو أٌصل نتج من َهمِّ تقنٌن اللغة، وذلك حٌن أّدى "االّطراد 

ًّ الذي تطلّبه وضع النحو إلى التعارض مع النّص القرآنً  القٌاس

ًّ من جهٍة ثان ، مما قاد إلى فتح (ٕ)ٌة"من جهة، والشعر العرب

باب التوّسع فً اللغة سواًء من خبلل ما طّبقه أبو عبٌدة فً 

مجاز القرآن مّما اضطلع ببٌانه المبحث األّول من هذا الفصل كما 

ٌّتضح من التبوٌب، أو من خبلل "الحدٌث عن ضرورة الشعر 

ة التوّسع" ٌّ  التً قام المبحث الثانً (ٖ)التً هً الوجه اآلخر لعمل

من هذا الفصل بعبء دراستها. فالغاٌة التً قصدها هذا األصل 

هً "المبلءمة بٌن النّص المعٌاري الذي أحاط به القٌاس 

ز الذي عولج عند اللغوٌٌن ضمن  ٌّ النحوي والنّص اللغوي المتم

 .(ٗ)مجاز القرآن وضرورة الشعر"

ودرس الفصل الثالث أصل )الببلغة والنّص المقّدس( الذي 

وهو أٌصل  .)من تبرٌر المجاز إلى بٌان وجه اإلعجاز(انطلق 
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 والثبلثون  السابعالعدد      م 7ٕٔٓ هـ/8ٖٗٔكلٌة اللغة العربٌة بالزقازٌق حولٌة

وذلك حٌن استثمر المتكّلمون  .ارتكز على تنزٌه النص القرآنً

جهود اللغوٌٌن حٌن بّرر اللغوٌون "انزٌاحات تعابٌر النّص 

، فأثار ذلك "مجموعًة من (ٔ)القرآنً عن القواعد الجدٌدة"

ٌّة حول انسجام النّص القرآنً ، فرأى المتكلّمون (ٕ)"األسبلة الفكر

ا ًٌ ، وفً هذا اإلطار طّور (ٖ)أّن الجواب اللغوي لم ٌعد كاف

المتكلّمون "مفهوم المجاز من المستوى اللغوي العاّم )كلّ ما 

ًّ الخاّص الذي  خالف القٌاس والمألوف( إلى المستوى الكبلم

. وٌعّد عمل ابن (ٗ)ٌعنً تحّول الداللة )المجاز مقابل الحقٌقة("

ة فً كتابه )تأوٌل مشكل القرآن( ممّثبًل لذلك، وهو ما كان قتٌب

موضع دراسة المبحث األّول من هذا الفصل كما ٌّتضح من 

التبوٌب. ثّم انتقل عمل المتكّلمٌن "من التنزٌه إلى البحث عن 

ٌّة" ، وذلك عبر سؤاٍل فحواه: "كٌف ٌتفّوق النّص القرآنً (٘)المز

ٌتفّوق نٌص على نصٍّ على النص الشعري العربً؟ وكٌف 

ة ناتًجا من نواتج (ٙ)إجمااًل؟" ٌّ ة البدٌع ٌّ ، وكان البحث عن المز

هذا السؤالّ. واضطلع المبحث الثانً من هذا الفصل بدراسة هذا 

ة. ٌّ ة البدٌع ٌّ  السؤال والمز

وأّما الفصل الرابع فدرس أصل )الببلغة والمعرفة، من 

اللغة(  معٌارٌةغة والبٌان إلى الببلغة(. وإذا كان أصل )الببل

 أصل )الببلغة والنّص المقّدس(نابًعا من َهمِّ تقنٌن اللغة، وكان 
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نابًعا من تنزٌه النّص القرآنً، فإنَّ هذا األصل نابٌع من زاوٌة 

المعرفة، ودار هذا الفصل بصفٍة خاّصٍة حول كتاب )البٌان 

والتبٌٌن( للجاحظ الذي "وصل إلى ببلغة الخطاب اإلقناعً من 

بلل البحث فً المعرفة بصفٍة عاّمة: كٌف َنفَهم وكٌف ُنفِهم؟ خ

ٌّة حسب  ببلغة قوامها االعتدال فً استعمال الصور الببلغ

 .(ٔ) األحوال والمقامات"

ٌّة للببلغة  وتناول الفصل الخامس أصل )القراءة العرب

ة(. وواضٌح أّنه أصلٌ ٌدرس التفاعل الثقافً بٌن الثقافة  ٌّ الٌونان

ة ٌّ ٌّة، والسبب الذي قاد إلى التركٌز على  العرب والثقافة الٌونان

ة دون الثقافات األخرى "أّننا ال نتوّفر على عمٍل  ٌّ الثقافة الٌونان

ًٍّ موثوٍق به، ٌسمح برصد اآلثار، شبٌٍه بعمل أرسطو" ، (ٕ)مبن

وكما ٌستبٌن من التبوٌب فقد دار المبحث األّول من هذا الفصل 

ٌّة  لكتاب )فّن الشعر(، والمبحث الثانً حول حول القراءة العرب

 قراءة كتاب )فّن الخطابة(.

ٌّة فً  ٌّة استكشاف أصول الببلغة العرب تلك كانت عمل

ا القسم الثانً  القسم األّول من الكتاب كما ٌوّضح التبوٌب. وأمَّ

فكان لبٌان االمتدادات أو المسارات أو النماذ  التً انبثقت عن 

ة. تلك األصول، فسلكتها ا ٌّ  لببلغة العرب

وقبل الشروع فً بٌان هذه االمتدادات قّدم د. العمري لهذا 

القسم كما ٌّتضح من التبوٌب بفصٍل تمهٌدي دار مبحثه األّول 

حول المحاوالت األولى لبناء ببلغٍة عاّمٍة قبل القرن الخامس 

 الهجري ممثبًل لها بأبً هبلٍل العسكري، وقدامة بن جعفر. 
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ة وأّما المبحث  ٌّ ات المذهب ٌّ ًّ فجاء للحدٌث عن الخلف الثان

ة. ٌّ  للمشارٌع الببلغ

ة  ٌّ وأّول االمتدادات هو امتداد التراوح )بٌن الغرابة الشعر

ة( الذي خّصص له د. العمري الفصل الثانً  ٌّ والمناسبة التداول

من القسم الثانً من كتابه، ودار هذا االمتداد حول كتابً 

هو مبلَحظ فهو امتداٌد ذو بعدٌن، ُبْعد  عبدالقاهر الجرجانً. وكما

ٌّة(. وكان البعد األّول  ٌّة(، وُبْعد )المناسبة التداول )الغرابة الشعر

ا بكتاب أسرار الببلغة من خبلل ما جرى فٌه "من تأوٌل  خاّصً

ٌّة إلى )تخٌٌل( و)تغٌٌر(، وتوظٌفها فً قراءة  للمحاكاة األرسط

ا بكتاب دالبل . وأما البعد اآلخ(ٔ)الشعر األرسطً" ر فجاء خاّصً

ة النظم  ٌّ اإلعجاز عبر بحث "مبلءمة العبارة للمقاصد ضمن نظر

ٌّة"  .(ٕ)اإلعجاز

وأما االمتداد الثانً فُخّصص له الفصل الثالث وهو ما 

أسماه )ببلغة الصحة والتناسب(. ودار هذا االمتداد حول كتاب 

رتباط بُبْعد )سّر الفصاحة( البن سنان الخفاجً، وهو امتداٌد ذو ا

ٌّة التً جرت فً دالبل اإلعجاز ولكن من جهة  المناسبة التداول

ٌّة تقوم على الصّحة  ٌّة ذوق "البحث عن ببلغة كبلسٌك

. ومع ارتباط كلٍّ من دالبل اإلعجاز للجرجانً، (ٖ)والمناسبة"

ٌّة فإنَّه لم ٌّتحد  وسّر الفصاحة البن سنان بُبْعد المناسبة التداول

ٌّة مغاٌرة تصّورهما بسب ة مذهب ٌّ ب انطبلق كلّ منهما من خلف

ة التمهٌد الذي مّهد به د. العمري للقسم  ٌّ لآلخر. وهنا تأتً أهم

اآلخر من كتابه، إذ دار المبحث الثانً كما قّدمنا وكما ٌّتضح من 
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ة، فجاءت  ٌّ ٌّة للمشارٌع الببلغ ات المذهب ٌّ التبوٌب حول الخلف

ّصًة بالربط بٌن الببلغة الفقرة األولى من هذا المبحث مخت

واألصوات فً سّر الفصاحة البن سنان، وجاءت الفقرة األخرى 

مختّصًة بالربط بٌن الببلغة والمعانً عند الجرجانً، وما هذا 

االنقسام بٌن ابن سنان والجرجانً إال نتٌجٌة لبلختبلف المذهبً 

بٌنهما، حٌث بنى ابن سنان "تصّوره الببلغً على اعتبار الكبلم 

، وعلى النقٌض من (ٔ)أصواًتا ومقاطع متأّثًرا بمذهب المعتزلة"

 –ابن سنان "اعتمد عبدالقاهر الجرجانً التصّور السّنً 

فً القول بأّن الكبلم حدٌٌث نفسً  –األشعري على وجه التحدٌد 

أي معاٍن، فحاول بناء ببلغته على أساٍس داللً حسب التأوٌل 

ًّ للمحاكاة فً كتابه أسرار الببلغة، ثّم حسب المعانً  العرب

ٌّة فً كتابه دالبل اإلعجاز. ولم ٌقبل  ٌّة المقصد ة النظم ٌّ التركٌب

ا،  ًٌّ مثل الجناس من فصاحة األصوات إاّل ما أمكن تأوٌله دالل

 . (ٕ)المستوفً القابم على اإلٌهام"

ا  وجاء الفصل الرابع من القسم اآلخر من الكتاب خاّصً

باالمتداد الثالث واألخٌر، وهو )الببلغة المعضودة بالنحو 

والمنطق( المتعلّق بالبحث عن ببلغٍة عاّمٍة كلٌٍة. ولكً تكون 

ًة كان علٌها أْن تكون "معضود ٌّ ًة بالمنطق الببلغة عاّمًة كل

ًّ السّكاكً وحازم القرطاجّنً (ٖ)والنحو" ، وهو ما اّتضح فً عمل

اللذٌن تقاسمهما الفصل الرابع. فجاء المبحث األّول من هذ 

الفصل كما ٌستبٌن من التبوٌب بحًثا فً عمل السّكاكً، وجاء 

المبحث اآلخر بحًثا فً منها  حازم. فعمل السّكاكً "ٌدخل فً 
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 والثبلثون  السابعالعدد      م 7ٕٔٓ هـ/8ٖٗٔكلٌة اللغة العربٌة بالزقازٌق حولٌة

، (ٔ)عضودة، فببلغته معضودةٌ بالنحو والمنطق"دابرة الببلغة الم

ٌّة  وذلك مثلما "ُعِضدت ببلغة حازم باألصول المنطق

ٌّة" . وانطبلًقا من محاولة الوصول إلى ببلغٍة عاّمٍة (ٕ)والفلسف

ٍة جاء مشروع السّكاكً تحت اسم )علم األدب( ٌّ ، وجاءت (ٖ) كل

ا على الببلغة ًٌّ ا موضوع . (ٗ)المختزلة" ببلغة حازم "الشاملة رّدً

وألجل ذلك مّهد د. العمري فً المبحث األّول من تمهٌد القسم 

الثانً من كتابه بالمحاوالت األولى التً سعت إلى بناء ببلغة 

عاّمة قبل القرن الخامس، وهما محاولتا أبً هبلل العسكري، 

 وقدامة بن جعفر، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك.

ل الذي قّدمه د. العمري فً وٌّتضح مّما تقّدم الجهد الهاب

ٌّة عبر استكشاف أصولها، وما نتج  محاولة تأرٌخه للببلغة العرب

عن هذه األصول من امتدادات. ومع ذلك فإّن تبوٌب الكتاب جاء 

متشّعًبا ال ٌسلس انقٌاده للقارئ إاّل بعد طول مراجعٍة وتأّمل، ال 

 للتبوٌب فحسب، بل للتبوٌب ومضمون الكتاب.

لتبوٌب ال ٌساعد على بٌان الجسور الواصلة بٌن كما أنَّ ا

األصول واالمتدادات، إْذ ال تستبٌن الصلة بٌن األصول 

واالمتدادات إاّل بعد قراءٍة شاملٍة للكتاب؛ ألنَّ التبوٌب وإْن كان 

ا، فإنَّ عناوٌن األصول واالمتدادات فً  ًٌّ فً بنابه العاّم منطق

ٌصل بٌنها. والمهّمة  التبوٌب تجًء كجزٍر منفصلة تفتقد ما

المعلّقة بأّي تبوٌب هً تقدٌم إضاءٍة عاّمٍة للترابط القابم بٌن 

فصول الكتاب. ولعلّ هذا ما شعر به المؤلّف نفسه، فدعاه ذلك 
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إلى بٌان الخٌوط الواصلة بٌن كتابه فً مدخل الكتاب كما اّتضح 

 ذلك سابًقا.

فً  خاّصةً  -لم تكن صٌاغة العناوٌن فً تبوٌب الكتاب 

منببًة بالفحوى، فعناوٌن من مثل: )الببلغة  -األصول 

ة اللغة( هً عناوٌن قضاٌا أكثر من ٌونقدالشعر/ الببلغة ومعٌر

ٌُراد الكشف عنها.   أن تكون عناوٌن ألصوٍل 

حدًٌثا عن المؤلّفات  -خاّصًة فً االمتدادات  -جاء الحدٌث 

ة، فالمؤلَّف هو حاضن االمتداد، ولم ٌكن االمتداد ٌجًء  ٌّ الببلغ

د من حركة الكشف عن تطّور  ٌّ إال من خبلل المؤلَّف، وهذا ما ق

االمتداد، وصلته باألصل الذي نتج عنه. فالنظر فً التبوٌب 

ًّ لبلمتدادات ٌحٌلنا إلى نظٍر فً المؤّلفات أكثر من أْن  الداخل

 ًّ ٌكون نظًرا المتداد ٌشّق مساره فً رحلة التألٌف الببلغ

 الممتّدة. 

وعلى الرغم من كلّ ذلك ٌبقى كتاب د. العمري من أشمل 

ٌّة من  المحاوالت المعاصرة التً حاولت التأرٌخ للببلغة العرب

ًٍّ ٌصل األفكار بمنابتها، وٌتابع حرك ة نمّوها، وٌلمُّ منظوٍر شمول

ما تشّعث منها فً بناٍء عامٍّ ٌستكشف األصول، وٌقف على 

 المسارات الناتجة عنها. 
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درس البحث خمسة أنماٍط من التبوٌب جاءت علٌها كتب 

تارٌخ الببلغة المعاصرة، وهً: التبوٌب بحسب أشخاص 

ة، والتبوٌب بحس ٌّ ب العلماء، والتبوٌب بحسب البٌبات العلم

التطّور العلمً، والتبوٌب بحسب الحدث المركزي، والتبوٌب 

بحسب األصول واالمتدادات. وٌمكن أْن نجمل أهّم النتابج فٌما 

 ٌأتً:

إنَّ التبوٌب بحسب أشخاص العلماء ٌسٌر فً مساٍر  ●

رتٌٍب ال ٌكشف حركة تطّور علم الببلغة، والمراحل التً مّرت 

أقرب إلى أْن ٌكون فً تارٌخ بها نشأًة وصعوًدا وهبوًطا، وهو 

 األعبلم والتراجم منه فً تارٌخ العلم.

ة كثًٌرا عن  ● ٌّ ال ٌختلف التبوٌب بحسب البٌبات العلم

ة فً  ٌّ التبوٌب بحسب أشخاص العلماء إال فً جمع الجهود العلم

مجموعات، فهو ٌشابهه فً عدم مبلءمته للكشف عن تطّور علم 

زٌع العلماء فً بٌبات، مّما الببلغة، وذلك بسبب حرصه على تو

جعله ٌسٌر فً مساٍر أفقً ٌوّفق بٌن توزٌع العلماء فً تلك 

البٌبات أو المجموعات، وغاب عنه بحث تطّور العلم فً مساٍر 

ة عبر تارٌخها الممتّد كاشًفا  ٌّ عمودّي ٌشّق رحلة الببلغة العرب

ما مّرت به من أطوار. وإذا كان التبوٌب بحسب أشخاص العلماء 

أقرب إلى كتب تراجم األعبلم فإنَّ هذا النوع من التبوٌب ال 

ٌفارقه إاّل فً الدرجة ال النوع، بحٌث نكون قد انتقلنا من 

مشابهة كتب تراجم األعبلم المنفردة إلى مشابهة كتب تراجم 

 الطبقات.
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وأّما التبوٌب بحسب التطّور العلمً وإْن كان طمح إلى  ●

تحقٌق الغاٌة وهً الكشف عن مراحل تطّور علم الببلغة فقد 

وقع فً بعض المشكبلت التً أعاقته عن ذلك. فقد قاده الحرص 

على توزٌع الببلغة فً أطواٍر محّددة إلى عدم تقدٌر الجهود 

ٌّة، فمجموعٌة من العلماء تجتمع تحت طوٍر ما دون بٌان ما  الفرد

بٌنها من فروق فً حجم اإلسهام العلمً الذي قّدمه كلّ واحٍد 

منهم. كما قاده هذا الطابع التعمٌمً إلى ذكر جهود وإغفال 

ٌّة ال  ٌُضاف إلى ذلك أنَّه كان ٌرّكز على المؤلّفات الببلغ أخرى. 

ً أفكار الببلغة وقضاٌاها مّما جعله أقرب إلى أْن ٌكون تارًٌخا ف

ٌّة من أْن ٌكون تارًٌخا لعلم الببلغة.  المؤلّفات الببلغ

والتبوٌب بحسب الحدث المركزّي هو صورةٌ من صور  ●

التبوٌب بحسب التطّور العلمً، ولكّنها صورةٌ تّتخذ حدًثا من 

ٌّة األطوار، فٌكون لهذه  األحداث نقطة ارتكاٍز تدور حولها بق

لحدث األبرز، ولها كذلك النقطة ما ٌسبقها وصواًل إلٌها بوصفه ا

ما ٌتلوها. وقد أراد صاحب هذا التبوٌب أْن ٌكون كتابه مفارًقا 

لما سبقه من دراسات فً نفس المجال، بحٌث ٌنتقل من التأرٌخ 

للرجال والمؤلّفات إلى التأرٌخ ألفكار الببلغة وقضاٌاها التً 

شّكلت المنعرجات الحاسمة فً تطّورها. ولكّن تحقٌق ذلك لم 

رد فً جلّ الكتاب، فالحدث المركزي كان الحدٌث عنه ٌدور ٌطّ 

حول مؤلّفات الجاحظ صاحب الحدث، كما كانت بعض فصول 

الكتاب أًٌضا حدًٌثا عن المؤلّفات أكثر منها حدًٌثا عن األفكار أو 

القضاٌا. وهذا ٌعنً أنَّ هناك مفارقًة واضحًة بٌن نمط التبوٌب 

ً قصدها. فلم ٌستجب دابًما ذلك الذي اّتخذه الكتاب والغاٌة الت

النمط لهذه الغاٌة، وال أدلّ على ذلك من خرو  مركز النمط عن 

 هذه الغاٌة كما أقّر المؤّلف نفسه بذلك. 
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ا التبوٌب بحسب األصول وامتدادات الذي ٌعتمد فً  ● وأمَّ

ة التً كّونت الببلغة  ٌّ ة والمعرف ٌّ تأرٌخه على بحث األصول العلم

ة ثّم بٌان ما انبثق عن هذه األصول من امتدادات أو  ٌّ العرب

مسارات سلكتها تلك الببلغة، فهو وإْن كان من أشمل المحاوالت 

ٌّة من منظوٍر المعاصرة التً حاولت التأرٌخ ل لببلغة العرب

ًٍّ ٌصل األفكار بمنابتها، وٌتابع حركة نمّوها فً بناء عاّم،  شمول

لكّنه مع كلّ ذلك جاء متشّعًبا مرهًقا للقارئ ال ٌساعد على بٌان 

الجسور الواصلة بٌن األصول واالمتدادات. كما لم تكن صٌاغة 

د اختزالُ كلِّ  ٌّ امتداٍد فً مؤلٍّف  العناوٌن منببًة بالفحوى دابًما. وق

أو مؤلَّفٌن حركَة الكشف عن تطّور االمتداد ومسار رحلته فً 

ة. ٌّ  الببلغة العرب

ة  ● ٌّ ال تنفصل كتب تأرٌخ الببلغة عن التصّورات العلم

ة التً توّجهه فً  ٌّ التً ٌنطلق منها كلُّ دارس، والقناعات المعرف

ذي نجد فٌه رصد هذا التأرٌخ. ومن أمثلة ذلك أّننا فً الحٌن ال

ٌّة وله  ا ُتدار حوله الببلغة العرب ًٌّ الجاحظ عند دارس حدًثا مركز

تأثٌره فً َمْن بعده، نجده عند دارسٌن آخرٌن مجّرد مرحلٍة من 

ة، بل إنَّ بعض الدارسٌن  ٌّ المراحل التً مّرت بها الببلغة العرب

 ًّ  .(ٔ)ٌرى أّن مشروعه البٌانً خر  عن المسار الببلغ

بأنَّ دراسات تارٌخ الببلغة المعاصرة بكلّ  ٌمكن القول ●

أنماطها نجت من تحّكم العامل السٌاسً فً تبوٌبها، ذلك العامل 

ٌّة فً كتب  الذي كان المتحّكم األكبر فً قسمة العصور األدب

 التأرٌخ األدبً.

                                                           

 .286( ينظر: د.محّمد العمري، البالغة العربّية أصولها وامتداداتها، ص1)
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ال تعنً هذه المحاوالت التً حاولت التأرٌخ للببلغة  ●

ٌّة على اختبلف أنماطها أنَّ  الباب أُغلق نحو محاولة كتابٍة  العرب

أخرى لهذا التارٌخ، بل هً تؤّكد أنَّ الباب ما ٌزال مفتوًحا نحو 

محاوالٍت جدٌدة تنتفع بما أحسنت فٌه هذه المحاوالت، وتتجّنب 

ما وقعت فٌه من مشكبلت. وعلى أّي محاولٍة جدٌدٍة أْن تضع فً 

ة ٌجب أْن ٌستند اعتبارها أّن إقامة تارٌٍخ صحٌٍح للببلغة العربٌّ 

إلى التأرٌخ ألفكار الببلغة وقضاٌاها، وأْن ٌكون ذلك هو األساس 

ٌُقام علٌه هذا التأرٌخ، فٌغدو استدعاء الكتاب الببلغً أو  الذي 

ٌّة بحسب ما ٌقتضٌه هذا األساس، حّتى لو أّدى  ٌّة الببلغ الشخص

ٌّة فً  ٌّة الببلغ ذلك إلى تكرار ذكر الكتاب الببلغً أو الشخص

كثر من موطٍن من مواطن هذا التأرٌخ، ما دام ذلك محكوًما بهذا أ

األساس الذي ٌستند إلى حركة األفكار، وتدرُّ  القضاٌا نشأًة 

 واكتمااًل.
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