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  الدرش البالغي عند العرب من أبي عبيدة معمر بن املثىن

 قراءة تارخييت حتليليت – القسوينيوحىت 

 جامعت بنغازي – رتبيتكليت ال –قسم اللغت العربيت  – د. أمحد مصباح اسحيم
 
 
 

 خلص  ادل

يتنىتوول ذىت ا  دراسة  رريية  يخليخلية  ] القزويٍتوحىت   أيب عبيدة معمر بن ادلثٍتالدرس البالغي عند العرب من  العنوان:
البحث نشأة الدرس البالغي عند العرب من  بداايت القرن اؽبجري الثوين أي مو يعرف دبرحلىت  سيىت ا العلىتام اميىتالم   

 وانطالقهو تدوينوً ومنهجًو وقراءة وتصن فوً.

يتتبع صوحب ذ ا البحث يف حبثه مسور الدرس البالغي عند العرب، ومتعرضىتوً ببىترز ؿبطىتوت التىتأل ال واابتاىتور العل ىتي 
علىتىتص صىتىتىتع د علىتىتىتام العرب ىتىتىت  عومىتىتىت ، والبالغىتىتىت  علىتىتىتص وهىتىتىته اػبصىتىتىتاص، مىتىتىتفزاً عالقتهىتىتىتو  ؼبنىتىتىتوذ  ابدب ىتىتىت  والفاريىتىتىت  عىتىتىتف عصىتىتىتارذو 

 اؼبختلف .

مىتىتن النتىتىتومه  أ هىتىتو: أن الىتىتدرس البالغىتىتي عنىتىتد العىتىترب قىتىتد أغىتىت  اؼباتبىتىت  العرب ىتىت   بىتىتع إمج صبلىتىت توقىتىتد تاصىتىت  مىتىتن اىتىتالل ذىتىت ا الت
واميالم   يف ش  ؾبوات اؼبعرف  امنسون   من لغ  وتفسري وفلسف  وغريذىتو، م ىتو أن للثقوفىت  العرب ىت  اصاصىت تهو الفاريىت  

مهىتىتىتو، أو علىتىتىتص مسىتىتىتتا  الىتىتىتاح   والفلسىتىتىتف   يف معوعبىتىتىت  مثىتىتىتري مىتىتىتن مسىتىتىتتاايت التعبىتىتىتري اللغىتىتىتاي علىتىتىتص مسىتىتىتتا  لغىتىتىت  العىتىتىترب ومال
 الشريف  القرآن الارمي واغبديث الشريال.

ABSTRACT  

Title: The Arabic rhetorical study from Abi odieda Moammer Almothanna to 

Alkazweeni (Analytical and historical study) 

This study addresses the Arabic rhetorical study from the beginning of the 

second hijry century, which is the phase of establishing Islamic sciences in 

writings, methodology, reading and classification. 

The author of this study traces the course of Arabic rhetorical study in general, 

and approaches the most remarkable efforts in writing and creativity in 

Arabic language, and examines the rhetoric particularly in order to illustrate 

its relations with literary and intellectual methods during different ages. 

The researcher concluded from his study that the Arabic rhetorical study has 

enriched the Islamic and Arabic library in many fields such: as language, 
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interpretation, philosophy…etc. and Arabic culture has its own intellectual 

and philosophical specificities regarding processing expression levels in 

language and speech, or in the Holy Quran and the Hadith.     

  ةدمةقةادل

دمحم وعخلةةةل  لةةة  اغب ىتىتىتد ب رب العل ىتىتىت  والصىتىتالة والسىتىتىتالم علىتىتص أشىتىتىترف ابنب ىتىتىتوء واؼبريىتىتل  يىتىتىت د   بسةةيحرلا نمحرلا هللام
أمو بعد تقام ذىت   الدرايىت   لبحىتث يف نشىتأة الىتدرس البالغىتي عنىتد العىترب مىتن  ومن اذتد  هبديه إمج يام الدين، وصحب 
 وح  القزويين صوحب تلخ ص اؼبفتوح. أيب عبيدةزمن 

  ةةةةدراسةةة  الةةةاليةةكةةإش
تتحدد إشاول   الدراي  يف أن ذنوك معومل اترخي   وزوااي حبث   يف أصال الىتدرس البالغىتي مل ربىتل  لدرايىت ، مىتن أ هىتو أ ىتر  

مدريىتىتىت  التفسىتىتىتري البالغىتىتىتي يف نشىتىتىتأة علىتىتىتام البالغىتىتىت  وتطارذىتىتىتو، ويىتىتىت حوول ذىتىتىت ا البحىتىتىتث اغبىتىتىتديث عنهىتىتىتو وتنووؽبىتىتىتو بشىتىتىتيء مىتىتىتن 
 .امو والبالغي اصاصوً التأص   والربط اؼبنهجي حبدود الدرس اللغاي ع 

  ةالدراسات السابق
، أشىتور ف ىته ع  ىتد ابدب العىتريب رضبىته   اجلرجاينوحىت   اجلاحظبعناان الب ون العريب من  مقال  لخلدكتور ط  حسُت .1

 .اجلرجاينإمج أصال الدرس الب وين واصطالحوته من لدن اعبوحل وح  
ض ال البالغ  العرب   تطىتار واتريىتا الصىتودر يف أوااىتر السىتبع نوت يف  بعتىته ابومج وذىتا حبىتث  كتاب الدكتور شوقي .2

 وع قهو.دي   إمج السرد التورخيي يف غولبه مع وقفوت ربل ل   يسرية ؽبو ق  تهو 
وذىتىتىتي درايىتىتىت  أيسىتىتىت  للىتىتىتدرس م 1981الصىتىتىتودة عىتىتوم بعنىتىتىتاان التفاىتىتري البالغىتىتىتي عنىتىتىتد العىتىتىترب  دراسةةة  يةةةاد  صةةةمود .3

البالغىتىتي يف حىتىتدود  الاىتىتف  بىتىتدءا مىتىتن اعبىتىتوحل  عتبىتىتور  مرمىتىتزاً للىتىتدرس ابديب والب ىتىتوين ع امىتىتو، وذىتىتا أمىتىتر نىتىتاد ـبولفتىتىته 
يف  أيب عبيةدةذي عنىتد  ربدد بعد يف متوب مستق  أو حبث بع نه م و قبله مل عتبور أن البالغ  يف زمن اعبوحل أو 

 .تفسري  ؾبوز القرآن
-مقوي سىتهو –، أيسىتهو إمج اعبرهىتوين اجلةاحظبعناان مدون  الشىتااذد يف الىتثاث البالغىتي مىتن  مراد بن عياددراس    .4

وتقع ىتدي مبىتري ربىتددت مىتن االلىته درايىت  سب ىتزت بغىت  اصىتطالحي  وذىتيم 2001الصودرة يىتن   ،وظومهفهو-منوذجهو
 مو ديان أن نس  ه دبع وري  البالغ   وآل   اايتشهود الشعري لديهم.

، وذىتي درايىت  ع  قىت  م1999اؼبعنانىت   لبالغىت  العرب ىت  أصىتاؽبو وامتىتداداصو الصىتودرة عىتوم  الدكتور دمحم العمر  دراس  .5
غويىتىت  الع ىتىتذل وذلىتىته لبحثهىتىتو يف نىتىتااة تاىتىتان ابدب واؼبسىتىتأل  امبداع ىتىت ، وأنسىتىتوقهو واصىتىتطالحوصو، مستعرضىتىتو الف ىتىتوت 

متنىتىتووا مسىتىتومه  مثىتىت  الىتىتاعي  ػبصاصىتىت   الناع ىتىت  للشىتىتعر، ذىتىت   ابمىتىت  الثقوف ىتىت ، متتبعىتىتو بعصىتىتوً مىتىتن اصومهصىتىتهو الثقوف ىتىت ، 
يف صىتار منهىتىتو:  والبىتديع وؿبويىتىتن الاىتالم، مىتىتع سصىت   اترخيىتىتي للاتوبىت  التورخي ىتىت  للنقىتد العىتىتريب القىتدمي، مىتىتروراً دبعىترية اللغىتىت 
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للجىتىتوحل، ، وصىتىتاا إمج وهىتىتا  امعجىتىتوز،   بن ىتىت  متىتىتب ابدب مولب ىتىتون والتب ىتىت  أيب عبيةةدةالىتىتنص واؼبع ىتىتور، اعىتىتوز عنىتىتد 
بعىتىتدذو عىتىتن التداول ىتىت ،   اعىتىتزات ، وصىتىتاا إمج الصىتىتارة البالغ ىتىت ، ل تحىتىتدث أليب هةة ا العسةةكر ومتىتىتوب الصىتىتنوعت  

حةةةازم ابدب ىتىتىت  مىتىتىتن اىتىتىتالل ابصىتىتىتاات واؼبعىتىتىتوين،   البالغىتىتىت  واؼبنطىتىتىتذ وانتهىتىتىتوء  لبالغىتىتىت  النقديىتىتىت  أو النقىتىتىتد البالغىتىتىتي عنىتىتىتد 
 .القرطاجٍت

لبوحىتث يف تنىتوول ماضىتاع أصىتال البحىتث البالغىتي عنىتد العىترب عىتف العصىتار، ومىتو ذ   الدرايوت السولال ذمرذىتو أفىتودت ا
أحووله ف ه يقع ض ن ذ   الدامهرة، متحددا يف إم ول السلسل  التااصل   للدرس البالغي بعد اعبرهوين علص أقىت  تقىتدير، 

 عقاد.وقب  اعبوحل بنحا أربع  

   ةةةةدراسةةي  الةةجةةةهةةمن
األول بوصفف ط طرٌ ففة بحففر و  ففدر  " ونىتىتب التحل لىتىتياؼبعصىتاد  عب )التةةاريي ترتاىتز ذىتىت   الدرايىتىت  علىتىتص اؼبىتىتنه  

 والتحل لىتي الىت يتتجسد من االله قص   التأ ري والتأ ر وابا  والنق  ومعرف  السىتوبذ ومىتن هىتوء بعىتد   12"على البحر
لتحديىتىتد النشىتىتأة وتطىتىتار المىتىتوذرة ماضىتىتاع البحىتىتث، ويسىتىتتخدم مىتىت له حىتىت  مىتىتو تاىتىتان  "التةةاريي"يتأيىتىتد  ؼبنهجىتىتي السىتىتوبذ 

 .3ذنوك نصاص أو قااعد أو مبودئ يف حوه  إمج ربل    لنسب  لل اضاع"

 حثةة  البةةخلةةيكةةه
 ذا:بعد صبع مودة البحث، وتصن فهو إمج هاانب اترخي   هر  ترت بهو حسب اؼبتاال وت التورخي  ، ُهِعَلْ  رب  عناان 

 قراءة رريي  يخليخلي  –الدرس الب غي عند العرب من أيب عبيدة معمر بن ادلثٌت وحىت القزويٍت 
 

 يت هذا العنوان جعخلت قسمُت األوا بعنوان:

 والتأسيس  ]النشأةالدرس الب غي عند العرب                1

ُاصص الاالم ف ه عن بداايت التأل ال يف الدرس البالغي عند العرب، يف مرحليت التأي ا والتدوين اعت ودا علص 
اعبونب التورخيي انطالق  البحث العل ي عند عل وء اايالم، بدءا  لقرن اؽبجري الثوين وح  القرن اػبوما اؽبجري 

 رضبه  . عبد القهر اجلرجاينوربديدا عند 

  :الثاين
 واالصط ح ادلنضبط التخلصي   التأطَتالسكاكي إىل شراح  ]منالدرس الب غي عند العرب    
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 السكاكي بعد اعبرهوين، وربديد ذله عند م  من وف ه ايتا ول لسلسل  البحث البالغي عند العرب أي مو
العلم ومؤلفوت اؼبست ر إشعوعهو  رضبهم   علص كبا ترم يب ربل لي نفز من االله اعبونب العل ي لنصاصوالقزويٍت 

 وحصارذو يف ال امرة العرب  .
مت التاص  إل ه،    ب  يتص ن قومه    ؼبصودر واؼبراهع اليت  يلي ذ ين القس   اوسب  تتص ن نتومه  ذ ا البحث ومو

 ايتخدمتهو يف ص وغ  ذ ا البحث.
 اػبري. و  اؼبافذ ؼبو ف ه                                        

 والتأسيس  ]النشأةالقسم األوا: الدرس الب غي عند العرب 

البحث يف أصال الدرس البالغي عند العرب من أذم اؼباضاعوت وأنفعهو لل تع ذ يف أصال البحث اللغاي عند  
  ، اوص  وأن العرب، ب  ياود يفتح لاثري من الداري  صبل  وايع  من اعباانب اؼبص ئ  يف الفار العريب لعل وء العرب

أن للب ئ  العرب   اميالم   اصاص تهو  للقورئقد امتنفتهو مثري من ابمار اليت تثب   –البالغي  –بداايت ذ ا الدرس 
و و البوعث اغبق قي   ]القر ن الكرمي والسن  ادلشرف يف الثقوف  امنسون  ، إذ إهنو تدور حال ادم  الاح   الشريف  

ال ي قود عل وء ابم  كبوة وفقهوء ومفسرين للبحث يف العرب   وعلامهو اليت تااتر ظهارذو عل و بعد آار، يقال 
إن المرآن هو مفجُر العلوم ومنبعها، ودائرة شمسه ومطلعها، أودع رضبه   : "   ةةةةه911 السيوطي

فنرى كل ذي فن منه ٌستمد، فالفمٌه ٌستنبط منه  هللا فٌه كل شًء، وأبان فٌه كل هدى وؼًٍ،

األحكام، وٌستخرج من الحالل والحرام، والنحوي ٌبنً منه لواعد إعرابه، وٌرجع إلٌه فً 

المول من صوابه، والبٌانً ٌهتدي إلى حسن النظام، وٌعتبر مسالن البالؼة فً  أمعرفة خط

 عمول وتسلب الملوب، وإعجاز نظم الصون الكالم، هذا مع فصاحة لفظ وبالؼة أسلوب تبهر ال

 .4"ٌمدر علٌه إال عالم الؽٌوب
وقد سمد ذله يف صدر اميالم جب ع اؼبصحال الشريال،   نقطه إعجومًو وإعرا ً، وتاامج بعد  صبع اغبديث النباي 

ههاد العل وء وتدوينه يف مدو ت مف  تشرح ذ ا النص وتب  أحاومه ومعون ه، وتفسر مدلااته ومبون ه، فاون  
آن اك منطلقًو يتحقذ من االله أومج اطاات اؼبنه  العل ي أا وذي: اعب ع واغبصر لل ودة العل    اؼبت ثل  يف اللغ ، 

 فال علم بال مودة.
ومو إن صبُِع  ذ   اؼبودة ح  أُِق م عل ه التصن ال والت ح ص فونبثق  منهو اؼبدو ت الاف  يف علام اللسون العريب   
، مدون  النحا الاف  ةةةةةةه180سيبوي  ومتوب  ،ةةةةهة174 لخلصخليل بن أيد الفراهيد لعروض وابصاات اعل ي م

، ح ث ظبُِّ   قرون بع نهو أبظبوء العلام ةةةةةةه204لخلشافعي  ، والريول  يف أصال الفقهىتةةةةةه209ومعوين القرآن للفراء 
الثوين بقرن الرواي  والس وع، والقرن الثولث  يم و  ُس ََّي القر ن ابولف هو فاليت صوحبتهو واػبطاات العل    اليت قوم  

 .5اؼبدو تل بهنو أصال التأل ال لعلام اميالم يف  ار التأي ا م و ُتس ص عند مثري من الداري 
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هل نجد فً أدبٌات البحر اللغوي واألدبً إشار  إلى ظهور مؤلف  :اآلنوالسؤال ال ي يطرح نفسه 

 ياة  لنحا واؼبعجم والعروض وااشتقوق والفقه وأصاله وغريذو.؟ إفً علوم البالغة أم ال
تصد  مثرٌي من الداري  لإلهوب  عن ذ ا السؤال بدءاً  لدمتار شاقي ض ال يف متوبه البالغ  العرب   تطار  لقد-ج

والدمتار دمحم الع ري يف متوبه البالغ  العرب   واتريا، وم له الدمتار ضبود ص اد يف متوبه التفاري البالغي عند العرب، 
أصاؽبو وامتداداصو، ومع ذله مله تبقص ذنوك أيئل  تاتنال قص   امتشوف البحث البالغي عند العرب أو م  بدأ 

 البحث البالغي يتحقذ يف صارة مؤلال أو متوب يرهع إل ه؟ 
ال ي ذمر ايقات اغب اي زمن سل فه  ةةةةةةه209ر بن ادلثٌت أليب عبيدة معمتطولعنو اؼباتب  العرب   باتوب ؾبوز القرآن 

، فقدم  إمج بغداد ةةةةةةهة188 : أري  إيل الفص  بن الرب ع إمج البصرة يف اػبروج إل ه ين أبو عبيدة  ومنويبته، قول
ٌش عول ٌ  ا وايتأذن  عل ه فأذن يل، ودال  وذا يف ؾبلا له  ايٌ  عريٌض يف بسوط واحد قد مأل ، ويف صدر  فىترُ 

يىُتْرتىتَقص إل هو إا علص مريي وذا هولٌا عل هو،   دا  رهٌ  يف زيِّ الاتوب له ذ أة فأهلسه إمج هونيب، وقول له : أا 
تعرف ذ ا؟ قول: ا، قول : ذ ا أبا عب دة عالَّم  أذ  البصرة أقدمنو ل لنستف د من عل ه، فدعو له الره  وقرظه لفعله 

 من  مشتوقوً، وقد يئل  عن مسأل  أفتأذن يل أن أعرفه إايذو؟ قل : ذوت، قول: قول   ذ ا،   قول يل : إين

وإمنو يقع الاعد والاع د دبو قد ُعِرف مثله،   65الصافات اآلي : ]يارة  الشَّيَاطِنيِ{كَأَنَّهُ رُؤُوسُ  }طَلْعُهَاتعومج: 

 الق ا: أمرئوذ ا مل يىُتْعَرْف؟ فقل : إمنو ملََّم   العرَب علص قدر مالمهم، أمو ظبع  قال 
 أيقتلين واؼبشريف مصوهعي   ومسنان  زرق مأن وب أغاال

سن الفص  ذله، وايتحسنه السومه ، وذم مل يروا الغال قط، ولانه ؼبو مون أمر الغال يهاؽبم أُوِعُدوا به، فويتح
واعتقدت من ذله ال ام أن أضع متو ً يف القرآن ؼبث  ذ ا وأشبوذه، وؼبو حيتوج إل ه من علم، فل و رهع  إمج البصرة 

إبراهيم بن ع ل  متويب ال ي ظب ته اعوز، ويأل  عن الره  فق   يل: ذا من متوب الازير وهلسومهِه، يُقول له 
 .6"د الكاتبإمساعيل بن داوو 

يف متوبه ؾبوز القرآن مل يفع  أمثر من  أاب عبيدةأبن  موفق السراجوعن منه  أيب عب دة يف متوبه ؾبوز القرآن يف د  
أنه يله مسله يوبق ه من اللغاي  من بط النحا  بيول ب والثم ب، علص عاا مو فع  اؼبتأارون ح ث قصرو  

 .7علص أنه علٌم يىتْعَرُف به أواار الالم إعرا ً وبنوًء"
وذا أنه موتب للازير، وذي مرتب  عول    أمران  و: ابول اوص السومه  موفق السراجيصوف إمج مو ذمر  ابيتوذ 

ربتوج إمج عدة وقرحي  وبديه  وملا ، والاتوب  يف ذله الزمن وظ ف  وصنع  تقام علص القال ومعرف  وها  تصريفه 
نفسه ح ن و قول إمنو ملم   العرب علص قدر   أيب عبيدةاطو ً ومقوموً ذ ا من ح ث السومه ، الثوين مت ثٌ  يف شخص 

 عتبور  عورفًو دب اذب العرب يف مالمهو،  أيب عبيدةويوق له ب تًو من الشعر ل اضح مو أراد  ب له، فرد  مالمهم،
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 أيب عبيدةبدل   ايتحسون الاوتب بن داوود عبااب أيب عب دة، ف و وقع من ايتحسون صوحب صنع  الاتوب  عبااب 
 اغبديث عنهو احقو دبش ئ    تعومج.مون  تتسُث وراء  علام البالغ  اليت تاشف  احقوً، وي أيت 

ُ  بعض البوحث  البداي  ابومج للبحث  أبو عبيدة  ايقات اغب اي وأ بته دوذ ا النص ال ي أور  يف متوبه ؾبوز القرآن عدَّ
و وذي الب ئ  اليت نشأ ف ه البصرة رجعت إىل  )فخلما البالغي عند العرب، و لعادة لنص أيب عب دة السوبذ قبد  يقال:

كان لعلمائها إسهامات فً تسجٌل مالحظات مختلفة عن فصاحة دبو ف هو من كبوة وأعالم "  أبو عبيدة

الكالم وبالؼته وفً ممدمتهم المعتزلة الذٌن كانوا أنشط هذه البٌئات فً وضع لواعد البالؼة 

 .8" وبسط مباحثها الخاصة على نحو ما ٌصور ذلن الجاحظ فً كتابه البٌان والتبٌٌن
انطلق  أومج  ةةةةةةه254وعادته إمج البصرة، وبروز ههاد اعبوحل  ابن داوود الكاتبلسؤال  أيب عبيدةفب  هااب 

تسري وفذ متطلبوت البحث  – ار التأي ا واانطالق  –باادر البحث يف الدرس البالغي، وذي يف ذ ا الطار 
علم الاتوب  وابدب الل ان  مستايي:ب   –غ  البال –واايتاشوف، ومو إن بدأت تداع وت ظهارذو وهدت نفسهو 

 جيب ربطه و بعلم النحا والثام ب.
هل النحو هنا بمعناه العام صون اللسان من اللحن والخطأ ومعرفة أواخر  يسأل:ولسومه  أن 

 الكلمات فمط أن هنان نحوا آخر ؼٌر هذا النحو المشار إلٌه؟
 كبا:يف هاابه ابن داوود الاوتب، وذا معرف  م اذب العرب يف مالمهو من  أيب عبيدةفوعبااب: م و فُِهَم من مالم 

 وامض ور، وذ ا مو أ بته يف متوبه ؾبوز القرآن. واغب ف،التقدمي والتأاري، 
ن اؼبعتز بوحال أصال الدرس البالغي وباامري انطالقه وابتدامهه تطولعنو اؼباتب  العرب   باتوب بعناان: البديع ب

إنما ؼرضنا فً هذا الكتاب تعرٌؾ الناس ، والاتوب ق م يف ؿبتاا  غيٌن يف مبنو  يقال عنه مؤلفه: " ةةةةةه247

 .9" ان المحدثٌن لم ٌسبموا المتمدمٌن إلى شًء من أبواب البدٌع
وذ ا السبب من التأل ال يصعنو عند اغبديث عن التصار العل ي للدرس البالغي من ح ث نشأته وسص له أموم ماقال 
 –نقدي للشعراء احملد  ، والف   ذ ا النقد تت ث  يف ظهار ااذبو  ابديب يف الدرس البالغي، ح ث مون ذ ا القرن 

قر  أدب و ونقداًي با  مع  الال  ، إذ ُصنِّال الشعراء وُحدِّدت عصار الشعر و بقوت م   -القرن الثولث اؽبجري
من االؽبو علص تله الطبق ، فاون الشعراء الفحال،  عصر، وهرت ع ل   ايتخالص لشعر م   بق  حُيَْامُ 

واؼبطباعان منهم، وظهر احملد ان، منهم من يور علص هن  الفحال، ومنهم من سب ز شعر   حملسنوت البديع  ، ومن ذنو 
 حثوته عند أذ  ابدب والنقد.وامتسب  البالغ  العرب   نسبتهو للشعر، أو ديان القال إهنو قد تداال  مع مب

إن الصبغ  العل    اليت دياننو أن نطلقهو علص القرن الثولث اؽبجري يف حبثه للبالغ  العرب   من االل ذ   النصاص 
وقب  التداا  ابد من التأم د علص أن ذنوك اذبوذ  : ابول ينفرد  لبالغ   ] التداخل  السوبق  ذمرذو ذي صبغ  

مالمهو،  مضوف  إمج ربط ذله بعل ي النحا والثام ب، وذنوك اذبو  القرآن   اؼبعت دة علص معرف  م اذب العرب يف  
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اثن: يت ث  يف ااذبو  البالغي اػبوص  لشعر وإقوم  فبوريوت أدب   تقام علص اؼبقور ت وتسج   اؼبالحموت وإصدار 
زج ب له البالغ  ابحاوم علص أشعور م   بق  من  بقوت الشعراء اي  و احملد ان منهم علص وهه التحديدل لت ت

 دببوحث ابدب والنقد.
ومو إن يص  بنو اغبديث عند القرن اؽبجري الرابع ح  تطولعنو ذامرة ذ   ابم  بعوؼب  مبريين من عل وء ذ   ابم  أبا 

ح ث مون ؽب و دور مبري يف ذ ا القرن فقد عن و  لاشال عن فقه ة ةةةهة392علي الفوريي، وتل     أبا الفتح ابن هين 
يف متوبه الصوحيب يف فقه اللغ  ال ي أورد ف ه رب   ب  ةةةةهةة395اللغ  ومعرف  أيرارذو، يصوف إل ه و أضبد بن فورس 

معانً الكالم عشرة هً : الخبر واالستخبار واألمر والنهً والدعاء والطلب معوين الاالم: " 

 ٌخرج إلى التعجب والعرض والتحضٌض والتمنً والتعجب.......إلى أن ٌمول: فالخبر مثال

 .10"  والتمنً واإلنكار والنفً واألمر والنهً والتعظٌم والدعاء
ربماااا كاااان هاااذا الفصااال الطرٌاااؾ مماااا أوحاااى لعباااد المااااهر "  ضىتىتىت ال:وعىتىتن ذىتىتىت ا الىتىتىتنص يقىتىتىتال د. شىتىتىتاقي 

 الجرجانً جانباً من أفكاره فً كتابه دالئل اإلعجاز التً تمزم على أن للكالم معانً إضافٌة ؼٌار

الحمٌمة، تأتً من صاورة صاٌؽته وطبٌعاة تركٌبهاا، علاى أناه ٌنبؽاً أن ال نتوساع فاً هاذا معانٌه 

تعادو النظارة اللؽوٌاة، أماا عناد عباد المااهر الجرجاانً  االستنتاج؛ ألن المسألة عناد ابان فاارس ال

 .11" فإنها تتحول إلى نظرٌة بالؼٌة كبرى استخلص منها من جاؤا بعده لواعد علم المعانً
اننو أن نص ال أن أبااب علام البالغ  قد ُشىترِع  يف مبوحىتث كبايىت  ولغايىت  ودال ىت  يىتوبق  عل هىتو، وتلىته ذىتي ومن ذنو دي

 .أار وادة علم البالغ  عند العربالعل  لت
ُيصىتىتوف أيصىتىتوً إمج مىتىتو ذمىتىتر  شىتىتاقي ضىتىت ال عىتىتن صىتىتل  ابىتىتن فىتىتورس ومبوحثوتىتىته بنىتىتااع الاىتىتالم مىتىتع مىتىتو جيىتىتيء مىتىتن متىتىتو ت عنىتىتد 

نفسىته، فنجىتد   أيب عخلةي الفارسةيأمىتر آاىتر و  ىتذ الصىتل  بعلىتام النحىتا، بىت  وبشىت خه  ىتةةةةةهة471الش ا عبد القوذر اعبرهوين 
 ي اعت ىتد ف ىته علىتص التقع ىتد النحىتاي، بنىتوء علىتص مىتالم العىترب الىت - عبد القاهر اجلرجاين -ضوبط العطال مل ه مثالً يف 

إعىترا ً إا النحىتوةل بىتدل   أنىته قىتد قرنىته دبعىت  البالغىت ، بىت  يف أيىتوس بنومههىتو 12اػبلص، وا يقام دبعرف  ذىت ا التقع ىتد سصىت الً و
فصىتىت  والاصىت ، وذىتىت ا اؼبت ثلىت  يف : معرفىت  الفصىتىت  والاصىت ، ؿبىتىتددا أن يىتومهالً يىتىتأل أحىتدذم عىتىتن البالغىت  فأهىتىتوب : معرفىت  ال

 .13اع ب ذا أبا علي الفوريي رضبه  
ذىتىت ا عىتىتن فصىتىت   النحىتىتا وعلىتىتام اللغىتىت  علىتىتص البالغىتىت  العرب ىتىت ، وعىتىتن تشىتىتخ ص واقىتىتع البحىتىتث اللغىتىتاي بعىتىتد القىتىترون الثال ىتىت  يقىتىتال 

والحك أن اللؽوٌٌن بعد المارن الثالا   أخاذوا ٌتوساعون فاً المباحا  اللؽوٌاة الدمتار شاقي ض ال: " 

أنهااا مٌاادان آخاار ؼٌاار  –محمااٌن  –الخالصااة منحااازٌن عاان مباحاا  البٌااان والبالؼااة كااأنهم رأوا 

مٌدانهم، أما المتكلمون فمد ظل نشاطهم فً هذه المباح  متصاالً، وكاان مان أهام ماا وصالهم بهاا 

جاااز الماارآن وتفسااٌره بالؼٌاااً، وكااانوا معتاادلٌن، فهاام ال ٌحااافظون محافظااة أنهاام عُنُااوا بتعلٌاال إع
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ويقصىتىتد  ؼبتال ىتىت  ذنىتىتو اعبىتىتوحل واؼبعتزلىتىت ، ومىتىتاقفهم مىتىتن الفصىتىتوح  والبالغىتىت  عنىتىتد ابمىتىتم اباىتىتر ، ومىتىتو نىتىتت   14"اللؽااوٌٌن
 عن ذ ا البحث يف قص   إعجوز القرآن وماقفهم من ابشوعرة آن اك. 

ابول يف مستا  اؼبعجز  والشعر   ]القر ينب   يف القرن  الثولث والرابع اؽبجريْ ِ بشق هو: إن مو سبثله البالغ  العر 
لفموً ومع  ونم ًو، والثوين يف مستا  اؼبقور ت واايتحسون وم له إمج الصنوع  النقدي  يشاالن حاصل  ؼبو تداا  أو 

 التبا  لبحث البالغي.
أيويوً لصنوعتْ   و: الاتوب  وعلىتم ابدب، وإعجىتوز القىترآن، ويف ذلىته يقىتال ابىتن وقد اعتفت بعض متب ذ ْين القرنْ ِ 

الدون: " وظبعنو من ش اانو يف ؾبولا التعل م أن أصال ذ ا الفن وأرمونه أربع  دواويىتن ذىتي: أدب الاوتىتب ابىتن قت بىت ، 
 .15   ابربع  فىتتىتَبٌع ؽبو وفروٌع منهو "، ومو يا  ذأليب عخلي القايلوالاوم  لل فد، والب ون والتب  ، ومتوب الناادر 

ذ ا عن الصنوع  ابدب   أو مو يعرف بعلم ابدب، أمو عن متىتب إعجىتوز القىترآن فقىتد مثلىت  يىتجالً حىتوفالً ؼبىتو عل ىته اغبىتول 
يف بالغىتىتىت  القىتىتىترآن وإعجىتىتىتوز  علىتىتىتص وهىتىتىته تنىتىتىتوزع اػبىتىتىتالف ف ىتىتىته فريقىتىتىتون  ىتىتىتو: اؼبعتزلىتىتىت  وابشىتىتىتوعرة، فوشىتىتىتثم   ومهفىتىتىت  مىتىتىتن اؼبعتزلىتىتىت  

 عهىتىتىتم للحىتىتىتا ابديب والفاىتىتىتري مىتىتىت له وذىتىتىتم اؼبعتزلىتىتىت  موعبىتىتىتوحل وابىتىتىتن هىتىتىتين وغري ىتىتىتو فبىتىتىتن قىتىتىتولاا  لصىتىتىترف ، ومىتىتىتون لألشىتىتىتوعرة جب
ردودذىتىتم ومىتىتااقفهم مىتىتن تلىتىته الطومهفىتىت  اترًة علىتىتص يىتىتب   التصىتىتريح، وأح ىتىتو  مثىتىترية علىتىتص يىتىتب   التل ىتىت ح م ىتىتو يىتىتنر  بعىتىتد قل ىتىت ، 

 أييت: وومن أشهر متب إعجوز القرآن يف القرن الرابع اؽبجري م
 .ةةةهة338ل ضي أيب بكر الباق ين متب أحاوم القرآن  -1
 .ةةةةهة384لخلرماين ريول  يف إعجوز القرآن  -2
 .16 ةةةةةه384لإلمام اخلطايب ريول  يف إعجوز القرآن  -3

رضبىتىته ذبىتىتدر امشىتىتورة ذنىتىتو إمج قصىتىت   مه ىتىت   عبةةد القةةاهر اجلرجةةاينوقبىتىت  اؼبصىتىتي إمج اغبىتىتديث عىتىتن الىتىتدرس البالغىتىتي بىتىت  يىتىتدي 
وذي أن الدرس البالغي بقدر مو امتنفه التىتداا  والتجىتوذب بىت  رافديىته ابدب والنقىتد م ىتو يىتر  اؼبؤراىتان لىتألدب وعلىتام 
ا العرب  ، إا أن ذنوك هونبو مبريا قد أُْغِفَ  يف ب ىتون اؼبسىتور التىتورخيي ب ىتاار البحىتث البالغىتي عنىتد العىترب، ذىت ا اعبونىتب ذىت

العاللة بٌن تفساٌر المارآن وعلاوم البالغ  التفسريي ، أو مو يس ص  لتفسري البالغي للقرآن يقال أمىت  اػبىتايل : " 

البالؼة عاللة أصٌلة، وكان األولاى بالبااحثٌن فاً تاارٌب البالؼاة أن ٌعاودوا بنشاأتها إلاى رحااب 

رحاااب المتكلمااٌن  الاانص المرآنااً وتفسااٌره، ولااٌس كمااا ذهااب جلااتهم أنهااا ولاادت وترعرعاات فااً

 .17"والفالسفة وأن هذا لم ٌتخلؾ فً جمٌع العصور
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لقد صبع  متب التفسري علام العرب   وهعلهو اؼبفسىترون أيويىتوً لفهىتم معىتوين الاتىتوب العزيىتز، ح ىتث  قىتا مؤلفاذىتو معىتوين 
والبالغي، ويأضىترب لىت له دبثىتول  قىتريب  هىتدا مىتن زمىتن الشىت ا عبىتد القىتوذر اعبرهىتوين  وتاه ههو اللغاياآلايت وأعوريبهو 

  و:
 .ةةةةهةة468 -اإلمام الواحد  -
 .ةةةةةةةه494واحلاكم اجلشمي  -

 البالغ .التأص   لعام  –وف  و يلي عرٌض مقتصب لثصب  م  منه و مع ربطهو  لطرح اؼبقصاد يف ذ ا البحث 
مىتىتن بىتىتالد ن سىتىتوبار، صىتىتوحب متىتىتوب أيىتىتبوب النىتىتزول عىتىتوملٌ  للغىتىت  وابدب  عخلةةي بةةن أيةةد الواحةةد اممىتىتوم الااحىتىتدي: ذىتىتا  

والفقه واغبديث، بعد أن ايتا   أدواته العل    شىترع يف التصىتن ال يف التفسىتري، ومىتون التفسىتري عنىتد  علىتص  ال ىت  أقسىتوم : 
قىتول لىته : مىتو  18ن ش خه العروضي الصريرالاي ط، والاه ز، والبس ط، فبعد أن حفل دواوين العرب وأشعورذو وأا ذو ع

أراك رتا  دياا ً للعرب وا شعراً لشوعر من شعرامههو إا وحفمته، وترمَ  علم التفسىتري وأنىت  ا تىت ذب إمج عىتومل النىتوس 
، فقىتىتول لىتىته: اي أبىتىتِ  إمنىتىتو أتايىتىت  بىتىت له إا لىتىت اك،   ذذىتىتب 19ةةةةةةه428اإلمةةام الثعخلةةف ادلفسةةريف التفسىتىتري ويقصىتىتد بىتىت له 

وأا  عنه وأقب  عل ه وتعلذ به وأحبهل لعل ه واهتهود ، فصنال متوبه البس ط يف التفسري، وشوع أمثر مىتن متىتوب  للثعليب
 .20ش خه الثعليب

ذو مىتىتىتودة وايىتىتىتع  يف اللغىتىتىت  والقىتىتىتراءات وامعىتىتىتراب والشىتىتىتااذد  متىتىتىتبٌ -العزيىتىتىتزالبسىتىتىت ط يف تفسىتىتىتري معىتىتىتوين الاتىتىتىتوب  –الاتىتىتىتوب 
، وفبىتىتن أمىتىتدوا علىتىتص ق  ىتىت  ذىتىت ا ةةةةةةةه310ابةةن جريةةر الطةة  وتاه هىتوت النحىتىتاي ، وذىتىتا مىتىتن ح ىتىتث الق  ىتىت  أييت بعىتىتد تفسىتري 

 إذ يقال:" تمهر ق    متوب البس ط يف مثرة النقال واايتشىتهودات، واوصىت  مىتن عبد الرين الشهر التفسي ابيتوذ 
، ويُعىتىتىتوب تفسىتىتىتىتري الااحىتىتىتدي البسىتىتىتىت ط لعخلةةةي بةةةةن عبةةةةد العزيةةةز اجلرجةةةةاين القاضةةةةيالاتىتىتىتب اؼبفقىتىتىتادة ماتىتىتىتىتوب نمىتىتىتم القىتىتىتىترآن 

  يتشهود   بحوديث الصع ف ، ب  واؼباضاع  باثرة يقال اغبوفل العراقي يف ألف ته:

 .21وكلُّ مَنْ أوْدَعَهُ كِتَابَهُ   كَالْىَاحِذِيِّ مُخْطِيءٌ صَىابَهُ

، أحىتىتد «احلةةةاكم اجلشةمي»ة ةةةةةةةةةببىتن مرامىتىت  اعبش ىتىتي الب هقىتىتي، اؼبعىتىتروف  دمحم فهىتا ؿبسىتىتىتن بىتن  لنسىتب  للحىتىتومم اعبشىت يأمىتو 
وتىتىتىتايف  «الةةيمن». قىتىترأ بن سىتىتوبار وغريذىتىتو. واشىتىتتهر بصىتىتنعوء شةةيا الزسلشةةر اؼبفسىتىترين العمىتىتوم اؼبتبحىتىترين يف عىتىتالم الاىتىتالم، 

 :مقتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتااً دباىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىت ، لىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىته  ل ىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتال مثىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىترية يف مقىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتدمتهو
، وذا ش ا الزـبشري ال ي أرخ ه  داريي البالغ  لبالغىت  التفسىتري 22يف تفسري القرآن، يف شبون   أهزاء «التهذيب»ىت  ۱
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القىترآين بىتىته، ومل أيتىتىتاا علىتىتص ذمىتىتر شىتىت خه اغبىتىتومم اعبشىتىت ي السىتىتوبذ عل ىتىته، واؼبتىتىتأ ر مثىتىتريا دبنىتىتوذ  اللغىتىتاي  والبالغ ىتىت  يف القىتىترن  
 .الرابع واػبوما اؽبجريْ  

ريان الابىتىتريان اع ىتدا اعت ىتىتوداً مل ىتىتوً علىتص علىتىتام العرب ىتىت ،  ذ ىته عىتىتن علىتىتام البالغىت ، وذىتىتا أمىتىتر مل يلتفىت  إل ىتىته مىتىتن ذىت ان التفسىتىت
أراىتىتاا لبىتىتداايت البحىتىتث البالغىتىتي، أو مل يقفىتىتاا عل ىتىته وقفىتىت  تعط ىتىته حقىتىته مىتىتن ههىتىتيت التأصىتىت   للىتىتدرس البالغىتىتي وتمىتىتوفر علامىتىته 

الشةةةيا عبةةةد القةةةاهر اجلرجةةةاين ؽبجىتىتىتري الىتىتىت ي فصىتىتىت  ف ىتىتىته وانفتوحهىتىتىتو علىتىتىتص الىتىتىتدرس التفسىتىتىتريي اوصىتىتىت  يف القىتىتىترن اػبىتىتىتوما ا
مىتن اىتالل متوب ىتىته دامهىت  امعجىتوز وأيىتىترار البالغىت  بىت  بالغىت  اؼبعجىتىتز وبالغىت  اؼب اىتن، مىتىتن اىتالل ابتاىتور  نمريىتىت   ةةةةةةه471

الىتىتنمم القومه ىتىت  علىتىتص تىتىتااي معىتىتوين النحىتىتا، واؼبعت ىتىتدة علىتىتص ربىتىتط ابيىتىتول ب النحايىتىت  بعلىتىتم الثام ىتىتبل لتمهىتىتر يف متوبىتىته دامهىتىت  
يف مقدمىت  أيةد شةاكر تصىترحيوً م ىتو بىت  ذلىته ابيىتتوذ اؼبرحىتام الشىت ا امعجوز نمريته اليت رد هبو علىتص اؼبعتزلىت  تل  حىتو ا 

 .23ربق قه لدامه  امعجوز
أن عبد القوذر اعبرهوين كباي بالغي وؽب ا دور مهم يف تااين عبقريتىته يف ابتاىتور نمريتىته البالغ ىت ،  القورئوا خيفص علص 

ولىتىته رأي اىتىتوص سب ىتىتز بىتىته عىتىتن غىتىتري  مىتىتن النحىتىتاي   إذ إنىتىته شىتىتورح متىتىتب شىتىت خه أيب علىتىتي الفوريىتىتي، فلىتىته اميصىتىتوح واؼبقتصىتىتد،
ل نفىتىتتح هبىتىتو إمج اؼبعىتىتوين ومتوبىتىته العاامىتىت  اؼبومهىتىت   اؼبلتىتىتزم   لعلىتىت  والعاامىتىت ، فواتىتىتور أن يايىتىتع دامهىتىترة النحىتىتا الصىتىت ق  حىتىتال العلىتىت 

تىتىته للرؤيىتىت  الىتىتص الىتىتدمتار فىتىتؤاد دمحم ـب  ىتىتر بعىتىتد قراء وبالغ ىتىتوً، وقىتىتدفصىتىتال عىتىتن متوب ىتىته يىتىتولفي الىتىت مر دل ىتىت  علىتىتص تفاقىتىته كبىتىتاايً 
 إمج:الفلسف   للنحا العريب وقااعد  عند اعبرهوين 

  ايىتىتتطوع أن يصىتع لنفسىتىته مسىتورا هديىتىتداً يف التعومىت  مىتىتع اؼببوحىتث النحايىتىت ، بطريقىت  ابتارذىتىتو  عبةد القةةاهر اجلرجةاينأن
 زبولال مو عل ه يوبقا  من النحوة.

  يف اصىتىتومهص الثام ىتب النحايىتىت  فىتىتأارج درراً م ىتو أنىتىته اىترج مىتىتن  لنحىتىتا مىتن دامهىتىترة العلىتىت  إمج ؿبىت ط اؼبعىتىتوين الىتيت تا ىتىتن
مىتىتن اؼبعىتىتوين النحايىتىت ، أو أنىتىته زبطىتىتص  لنحىتىتا مىتىتن مرحلىتىت  اعب ىتىتاد عنىتىتد القوعىتىتدة الىتىتيت وقىتىتال عنىتىتدذو بعىتىتض النحىتىتوة، وقىتىتود  

 فه ه إمج اانطالق إمج آفوق اؼبعوين اليت ذي شبور وضع ذ   القوعدة.
 د هىتىتىت ورذو عنىتىتىتد النحىتىتىتوة ابوامهىتىتىت ،   انىتىتىتته  منهجىتىتىته لىتىتىته فلسىتىتىتف  اوصىتىتىت  يف الىتىتىتنمم ايىتىتىتتله هو مىتىتىتن  قوفتىتىتىته النحايىتىتىت  ووهىتىتىت

 الفلسفي أبيلاب بع د عن اعبدل والتعق د، وقد سبث  ذله يف متوبه دامه  امعجوز.
  قىتىتد ايىتىتتع   القااعىتىتد النحايىتىت  دبىتىتنه  هديىتىتد ايىتىتت د روافىتىتد  مىتىتن يىتىتوبق ه، وذىتىتا بىتىت له يعىتىتد ؾبىتىتدداًل  – اجلرجةةاين –أنىتىته

 . 24النحاي  وفقوً ؼبقتص وت عصارذم، ومل يصعاا نمري  رب  ايم النممبن من يبقه من النحوة وقفاا  لقااعد 
، والقىتىتومهم علىتىتص فهىتىتم دقىتىتومهذ الثام ىتىتب إمج نمريىتىت  علىتىتم النحىتىتالقىتىتد أشبىتىترت ههىتىتاد الشىتىت ا عبىتىتد القىتىتوذر اعبرهىتىتوين  عت ىتىتود  علىتىتص 

بىت له فوصىتىتالً بىت  بالغىتىت   الىتنمم الىتيت ايىتىتتقص منهىتو مىتىتن هىتوء بعىتد  السىتىتب  الدق قىت  لفهىتىتم معىتوين القىتىترآن برؤيىت  أشىتعري ، واضىتىتعوً 
 القرآن وبالغ  الشعر.
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مىتىتو  اآلن:ذىتىت ا عىتىتن الىتىتدرس البالغىتىتي يف مرحلىتىت  النشىتىتأة وااكبسىتىتور بىتىتدءاً أبيب عب ىتىتدة وانتهىتىتوء بعبىتىتد لقىتىتوذر اعبرهىتىتوين، والسىتىتؤال 
 البحث.اغبول اليت صور عل هو الدرس البالغي بعد اعبرهوين؟ وذ ا مو ي أيت ب ونه يف القسم الثوين من ذ ا 

 واالصط ح ادلنضبط  التخلصي   التأطَتالسكاكي إىل شراح  ]منرس الب غي عند العرب الد
إم وا لل تاال وت التورخي   السولال ذمرذو حىتال مسىتور الىتدرس البالغىتي يف منوذهىته الاىتف ، ومدريىتت ه ابدب ىت  والاالم ىت  
وتدااله أح و  مع الاهه  النقدي ، وارتبو ه  لتفسري البالغي للقرآن الارمي يف وههتهو النمري  بشا  واضح هع  مثىتريا 

أيب يعقةةةةةةةةوب رت وأاىتىتىتىتىتىتىتىت ت عىتىتىتىتىتىتىتدة أشىتىتىتىتىتىتىتاول وصىتىتىتىتىتىتىتار، حىتىتىتىتىتىتىت  وصىتىتىتىتىتىتىتل  إمج مىتىتىتىتىتىتىتن البىتىتىتىتىتىتىتوحث  يقىتىتىتىتىتىتىتال أبن البالغىتىتىتىتىتىتىت  قىتىتىتىتىتىتىتد تطىتىتىتىتىتىتىتا 
زباادتها وهَّااذ ب  السفف ا ً فلاام تاازل البالؼااة تكماال شااٌئاً فشااٌئاً إلااى أن مخااض"  ةةةةةةةه626السةةكاكي

ت بَّ أبوابها فكان أول من لَّس مَّ البالؼاة إلاى علماٌن متمٌازٌن : علام ٌتعلاك باالنظم ساماه  مسائلها ورَّ

ومل يطلىتذ علىتص الثولىتث  "عخلةم البيةان"لتشىتب ه، واعىتوز، والانويىت ، أو  لصىتارة ابدب ىت  ظبىتو  " وعلىتم يتعلىتذ  "علم المعاانً
وإمنىتىتو ذىتىتا عنىتىتد  وهىتىتا  ـبصاصىتىت  يىتىتىتؤيت هبىتىتو قصىتىتد ربسىتىت  الاىتىتالم، وؽبىتىت ا َعىتىترََّف البالغىتىت  تعريفىتىتىتوً مل  "عخلةةم البةةدي " مصىتىتطلح 

داً له اختصاص بتوفٌاة خاواص البالؼة هً بلوغ المتكلم فً تأدٌة المعنى حيدا  ف ه البديع فقىتول : "

لومل يقىتال ع لىته عنىتد ذىت ا اغبىتد مىتن 25"التراكٌب حمها وإٌراد أنواع التشبٌه والمجاز والكناٌة على وجههاا
 أنه:                            أيد مطخلوبالتقس م فقدب  الدمتار 

القىتىتوذر، وسبىتىتم مىتىتو بىتىتدأ  مىتىتن سب ىتىتز ابنىتىتااع  فىتىتوت عبىتىتدعلىتىتص مىتىتو يف متىتىتب اعبرهىتىتوين بىتىت  ايىتىتتدرك مىتىتو  السةةكاكي"مل يقتصىتىتر ع ىتىت  
اؼبلتبس ، وتقرير القااعد اليت هعل  من البالغ  عل وً اثب  ابصال، بعد أن رَتََّب اؼبسومه  وباهبو تبايبوً هعلهىتو أقىترب إمج 

د الىتيت مىتون ، واؼبالحىتل أنىته أحىتوط حبا هىتو  عبىتدل والفىتروض اػب ول ىت ، وايىتتند إمج العقىت  يف ايىتتنبوط القااعىتالدق  وامحاوم
 .26جيب ايت دادذو من الشااذد العرب   اؼبختورة"

وقىتد أ لىتذ الىتدمتار دمحم الع ىتري علىتص ذىت ا اؼبىتزج وامحو ىت  ايىتم البالغىت  اؼبعصىتادة  لنحىتا واؼبنطىتذ، وأمىتد أن قىتراءة مشىتىتروع 
مهىتم السةكاكي وع تعتىتف قسىت وً مسىتتقالً يف البالغىت  العرب ىت ، وأن مشىتر  حةازم القرطةاجٍتمصوفوً إل هو إيىتهوموت  السكاكي

 .27هداً يف بنوء العق  العريب وربااته الفاري 
 باهه  عوم  يت ث  يف اآليت: السكاكي واالص  مو ذمر  الدمتار الع ري حال مشروع 

 بديعل  –ب ون  –معوٍن  أقسوم:للبالغ  العرب   ومؤلفوصو السوبق  تقس م مبوحثهو إمج  ال    السكاكيأنتج  قراءة  .1
أداًة لعلىتىتم واحىتىتد ظبىتىتو  اؼبؤلىتىتال علىتىتم ابدب العىتىتوم الىتىت ي يسىتىتتاعب صبلىتىت  مىتىتن اؼبعىتىتورف اللغايىتىت  منهىتىتو مفتةةاح العخلةةوم يىُتَعىتىتد   .2

   تتايع إمج علم اؼبعوين والب ونل )الصرف والنحو 
 عل ي اؼبعوين والب ون تت   وً للنحا   انتبه إمج أن اؼبعوين قومه   علص علم اغبد واايتدالل السكاكيهع   .3
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 لنحا اؼبصب ال ي ُتَصب  ف ه اؼبعوين وتاابعهولاعتف ا .4
النحىتا واايىتتدال علىتص حىتد يىتااء يف ادمىت   ىترف اثلىتث ماهىتاد ب نه ىتو وذىتا علىتم اؼبعىتوين،   علىتم  السكاكيهع   .5

 الب ون، وذا ب له دُيَْنطُذ النحا أو يىُتَنْحاُن اؼبنطذل
لىتىتام اباىتىتر  مسىتىتوعدًة ؽبىتىتو ابتىتىتداًء مىتىتن النحىتىتا دمىتىت  عل ىتىتي اؼبعىتىتوين والب ىتىتون، وأاىتىت ا عنىتىتد  صىتىتدارة التىتىتأل ال، وصىتىتورت الع .6

 وانتهوًء  ؼبنطذ والشعر فبثالً  لعروض والقوف  ل
ابتدأ من ح ث انتهص اعبرهوين فاضع اؼبعوين )النمم( عند اعبرهوين يف اؼبقدمىت    أردفهىتو  لب ىتون )اؼبعىت  يف ابيىترار(  .7

 دبع  ابتدأ دبعوين النحال
    مبوحث متداال  ومتنوفرة يف الاق  نفسه ذي النحا واؼبنطذ والشعرلتقع عند تقو ع  الالسكاكي بالغ   .8
علىتىتم اؼبعىتىتوين يسىتىتتع   اؼبفىتىتوذ م، واؼبصىتىتطلحوت النحايىتىت  يف وصىتىتال امهىتىتراءات الثم ب ىتىت  الىتىتيت تتطلبهىتىتو مالءمىتىت  الاىتىتالم  .9

ؼبنطقىتىتىتي إمج التحديىتىتد ا السةةكاكيكبىتىتااًي، وحيتىتىتوج حسىتىتب وههىتىتىت  نمىتىتر  لألصىتىتال يف الغولىتىتب وإن مىتىتون أيىتىتوس اؼبخولفىتىتىت 
 لل فوذ م، أمو الب ون فها ينت ي إمج هاذر الع ل وت اايتدال  ل

 .28يف منطق  مو ب  الشعر واؼبنطذ ب  وظ ف  التخ    ووظ ف  اؼبعرف  واايتدالالسكاكي يقع علم الب ون عند .10
فريىتىتد مىتىتن ناعىتىته اداىتىتول اؼببوحىتىتث الفلسىتىتف   يف الىتىتدرس البالغىتىتي، وقىتىتد نُِقىتىتَد ذىتىت ا  مفتةةاح العخلةةوميف  السةةكاكيإذن مشىتىتروع 

التاهه قدديوً وحديثوً، فقد رأ  السباي أن  ااعت ود علص ال وق أهد  من درس ذ ا العلىتم "وأن أذىت  بىتالد  مسىتتغنان 
أرق مىتىتن النسىت م، وألطىتال مىتن مىتىتوء عىتن ذلىته دبىتو  ىتبعهم   عل ىتىته مىتن الىت وق السىتل م، والفهىتىتم اؼبسىتتق م، وابذذىتون الىتيت ذىتي 

اغب ىتىتوة يف احمل ىتىتو الايىتىت م، أمسىتىتبهم الن ىتىت  تلىتىتىته اغبىتىتالوة وأشىتىتور إلىتىت هم أبصىتىتوبعه فمهىتىتىترت علىتىت هم ذىتىت   الطىتىتالوة، فهىتىتم يىُتىتىتْدرُِماَن 
بطبومهعهم مو أفن  ف ه العل وء فصالً عن ابغ ور ابع ور ويرون يف مرآة قلىتاهبم الصىتق ل  مىتو احتجىتب مىتن ابيىترار الىتال 

 .29ابيتور"
لسةنا ععةةرف السةحر العجيةب الةةذ  سةحر العخلمةاء وفتةةنهم بكتةاب السةةكاكي " قىتومهال:ويسىتتفهم الىتدمتار بىتدوي  بونىتىت  

فجعخلهم ينسون أعفسهم  وينكرون مخلكاهتم  ليسَتوا يف ركاب السكاكي  ويف قيد كتاب  حىت جعخلةو  القطةب الةذ  
 30ييمموهنا؟يدورون حول  والغاي  اليت 

من شىتروح وتلخ صىتوت "مسىتااوً مشىتاذً ، وصىتاراً ذومهلىت  ذىتي تاىترار ؽبىت ا  ادلفتاحب  إنه عد اؼبنتاج العل ي ال ي أق م علص 
 .31ابص ، وؿبووات لزايدة فسود ، ا التخف ال منه"

 ولمااد وصاالإذ يقىتىتال : " لسةكفإذ يىتىتبقه إمج مثىت  ذىتىت ا الىترأي هبىتىتوء الىتىتدين ا طباعةة وا يسىتتغرب ذىتىت ا الىترأي مىتىتن الىتدمتار 

شروح رحم هللا مصنفٌها، فإنهم مااتوا أخٌااراً وباٌض وجاوههم  التلخٌصإلٌنا من تلن البالد على 

 

 
 
 
 



 MIU Journal – V 12 December 2020           21العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولٌة 

www.miu.edu.ly/journal                                 (ISSN- 2519-6286)                         

 

 

 58 

دَّهُم بالمعاالً فاً هاذه الادار، ال تنشارح لبعضاها الصادور الضاٌمة، وال تنفات   فً اآلخرة كما سَّاو 

طرق عناادها مؽلمااة، وال ٌنماادح فٌهااا زاد الفكاار عاان مسااألة محممااة ٌتناااولون المعنااى الواحااد بااال

المختلفة، وٌتناوبون المشكل  والواض  على أسلوب واحاد كلهام لاد ألفاه ال ٌخاالؾ المتاأخر مانهم 

المتماادم إال بتؽٌٌاار العبااارة، وال ٌجااد لااه علااى حاال مااا أشااكل علااى ؼٌااره أو استشااكال مااا اتضاا  

 .32"جسارة
بوشىترة الصىتودق ، واؼبفوهىتأة الغريبىت  إن ويم ؾبهاد ابيالف  عب اد والىتدوران يف حلقىت  واحىتدة مفرغىت  أمىتر ف ىته شىتيء مىتن اؼب

َ  يلبوً، فلا  عصر بااعثه   ابدلفتةاحوااهت وع   فب ث  مىتو عىتوب السىتباي علىتص العل ىتوء اشىتتغوؽبم  وأحدا ه الفاري إذا ضبُِ
بفطىتىترذم  الفلسىتف   واعبدل ىت شىترحوً وتلخ صىتوً فهنىته يثىتين معرف ىتوً علىتص أذىت  عصىتر  الىت ين وصىتفهم أبهنىتم مسىتتغنان عىتن اؼبنىتوحي 

مىتىتن فطىتىترة يىتىتل    وذامهقىتىت  مسىتىتتق    مىتىتي يصىتىتع  السةةكاكيسىتىتل    وذامهقىتىتتهم اؼبسىتىتتق   ، والسىتىتؤال اؼبطىتىتروح ذىتىت  اىتىتال ذذىتىتن ال
 دبعوعب  فلسف   منطق  ؟ مفتاح العخلوم

، منافساتها األدبٌاةوسٌطرته انتصاراً للمدرسة الكالمٌة علاى  الم تاحهٌمنة وقد اعتف بعض الداري  "

التً انتهى إلٌها هذا الصاراع فاً البٌئاات المختلفاة مان المنااطك  وهً على ما ٌظهر النهاٌة ذاتها

التً استمرت فٌها العربٌة علاى اخاتالؾ فاً خطاى هاذا الصاراع وساٌر الحٌااة بااختالؾ المناازل 

 . 33"واألمم
إن مااا ٌجادر التنبٌااه إلٌاه أن هااذه النظارة لااد تكااون " قىتومهاًل:وجي ىتب الىتدمتار عبىتد اعبل ىت   ظىتىتم عىتن ذىت ا اغباىتم 

ألنها تؤدي إلى فصل ؼٌر مفهوم إلٌماع التطور الفكري الذي تلعب فٌاه عوامال متشاابكة،  جزئٌة

هو حصٌلة لجادل أحااط بالثمافاة البٌانٌاة مناذ بداٌاة وعاً األماة بهاذه الس ا ً وألن ما وصل إلٌه 

الظاااهرة، والنظاار إلااى هٌمنتهااا ٌرجااع لهااذه العواماال الشاااملة التااً كاناات وراء نمااوذج السااكاكً، 

حتاى وصاولها  الدراساة البٌانٌاةلٌته عوامل البد من أخذها بعٌن االعتبار فاً تمادٌر حصاٌلة وتمثٌ

  اآليت:حصر ذ   العاام  يف  د، وق“34إلى السكاكً
ب  اؼبدريت  البالغ ت  )ابدب   والاالم  ( ح ث ظهر أ ىتر  يف بعىتض الاتىتو ت وأفاىتور مؤلف هىتو، فلىت ا  :التداخل .1

مىتىتن السىتىته  أن سب ىتىتز بالغ ىتىتوً أدب ىتىتوً ؿبصىتىتوً مل يتىتىتأ ر  لتفاىتىتري والتنىتىتوول الاالمىتىتي، م ىتىتو أنىتىته لىتىت ا مىتىتن السىتىته  العثىتىتار علىتىتص 
 بالغي متالم بىتُعَد سبوموً عن ابيلاب ابديبل

دبو أن  نشأة الب ون مالم   فهن فهىتم أو تفسىتري الع ل ىت  الب ون ىت  ابىتد أن يسىتتند إمج ذىت   النشىتأة، وعل ىته فىتهن :  النشأة .2
 من الصروري العادة والتحق ذ يف مسومه  مالم   وأصال  ل

 تا ن يف إنشوء ههوز قودر علص إعطوء قىتاان  مل ىت  قوبلىت  للتنف ىت  لفهىتم الىتنص لسكاكي: دبع  أن ؿبوول  ا التجريد .3
القىتىترآين أوًا، ومىتىت  النصىتىتاص اباىتىتر ، إمىتىتو ايىتىتتخراج ابحاىتىتوم أو فهىتىتم قااعىتىتد التأويىتىت ، وذىتىت ا أمىتىتر يسىتىتتج ب غبوهىتىت  
اعت ع ال ي ذا يف أمىتا اغبوهىت  إمج اعبونىتب التشىتريعي اؼبتعلىتذ  عبونىتب ااعتقىتودي للج وعىت  اؼبسىتل  ، وذاىت ا ذبىتد 
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، وقىتد انبىت  ذىت ا التجريىتد علىتص إعطىتوء شىتا  لألشىتاول أن ذ ا الن ىتاذج مىتون ينطبىتذ عنىتد النوقىتد وابصىتايل والاالمىتي
 .35اعوزي 

هو الذي هَّذ بَّ مسائل البالؼة ومخض زبدتها، ووضعها الوضاع األخٌار، وعنادما  فالس ا ًإذن "

جاااء المزوٌنااً وجااد الطرٌااك ممهااداً، ووجااد أسااباب البحاا  لااد كملاات أو كااادت فوضااع كتاااب 

" الذي ٌعتبار مان خٌارة كتاب البالؼاة اإلٌضاحوشرحه وفن ؼامضه وعوٌصه بكتاب " التلخٌص

، ولام ٌأخاذ كال ماا جااء باه م تفاح العلفومفاً  السف ا ًالكالمٌة، ولم ٌمؾ المزوٌناً عنادما ذكاره 

لضاااٌا مساالماً بهااا باال ولااؾ عنااد كاال رأي ماادلماً، وأخااذ مااا رآه صااواباً لرٌباااً إلااى الااذوق العربااً 

 .36"عاداً عن جادة األدب وسبٌل الذوقالسلٌم، ورفض ما لم ٌجده صحٌحاً أو وجد فٌه ابت
   اآليت:ب مر مو ب نه الدمتار أضبد مطلاب يف ذله علص النحا  دلفتاح العخلوموديان تلخ ص معوعب  القزويين 

الاالم ىتىت ، وبىتىت له عىتىترف يف  شىتىت ا اؼبدريىتىت لخلسةةكاكي  مفتةةاح العخلةةومااتصىتىتر اػبط ىتىتب القىتىتزويين القسىتىتم الثولىتىتث مىتىتن  .1
ادلصةةباح" ابقىتىتول م اميىتىتالم   الايىتىتطص مىتىتولعراق، والشىتىتوم، ومصىتىتر، واؼبغىتىترب وإن مىتىتون بىتىتدر الىتىتدين قىتىتد ػبصىتىته باتوب ىتىته "

القىتزويين الىت ي اناىتب عل ىته اؼبؤلفىتان منىت  عصىتىتر  تخلصةةي " ولانه ىتو مل ينتشىترا ويشىتتهرا م ىتو اشىتتهر و"روض األذهةان
 ونم وً وتلخ صوًلالقزويين ح  اآلن شرحوً وص يبوً 

 ل37يف اؼبنه  االفوً قل الً وقدم وأارلسكاكَي اولال اػبط ب القزويين  ا .2
 ل 38بدأ متوبه دبقدم  يف فصوح  اؼبفرد والاالم، وعرف البالغ  أبهنو مطوبق  الاالم ؼبقتصص اغبول .3
ون مقىتىتوم االفىتىته، ومقىتىتوم ذمىتىتر أن مقومىتىتوت الاىتىتالم متقوربىتىت  ف قىتىتوم مىتىت  مىتىتن التناىتىتري، وام ىتىتالق، والتقىتىتدمي، والىتىت مر بب ىتىت .4

الفص  يبوين مقوم الاصىت ، ومقىتوم امجيىتوز يبىتوين مقىتوم االفىته، ومىت ا اطىتوب الىت مي مىتع اطىتوب الغىتيب، ولاىت  مل ىت  
مىتىتىتىتع صىتىتىتىتوحبتهو مقىتىتىتىتوم، وارتفىتىتىتىتوع شىتىتىتىتأن الاىتىتىتىتالم يف اغبسىتىتىتىتن، والقبىتىتىتىتال دبطوبقتىتىتىتىته لالعتبىتىتىتىتور اؼبنويىتىتىتىتب، واكبطو ىتىتىتىته بعىتىتىتىتدمهو 

 ومقتصص اغبول ذا ااعتبور اؼبنويبل
راهع  إمج اللفل  عتبور إفودته اؼبع   لثم ب، ومثرياً مو يس ص ذله فصوحً ، وؽبىتو  رفىتون: أعلىتص وذىتا حىتد  البالغ  .5

 امعجوز ومو يقرب منه، وأيف  وذا مو إذا ُغريَ الاالم عنه إمج مو دونه التحذ عند البلغوء أبصاات اغب اا تل
ؼبعىت  اؼبىتراد وإمج سب  ىتز الفصىت ح مىتن غىتري ، والثىتوين منىته مىتو يبىت  يف أن البالغ  مرهعهو إمج ااحثاز عن اػبطأ يف سديىت  ا .6

علىتىتم مىتىتل اللغىتىت ، أو التصىتىتريال، أو النحىتىتا، أو يىتىتدرك  غبىتىتا وذىتىتا مىتىتو عىتىتدا التعق ىتىتد اؼبعنىتىتاي علىتىتم الب ىتىتون، ومىتىتو يعىتىترف بىتىته 
ين علىتىتم ، وبعصىتىتهم يسىتىت ص ابول علىتىتم اؼبعىتىتوين واباىتىتري علىتىتم الب ىتىتونوهىتىتا  التحسىتىت  علىتىتم البىتىتديع، ومثىتىتري يسىتىت ص اعب  ىتىتع 

 الب ون والثال   علم البديعل
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وهاو علام ٌعارؾ باه أحاوال اللفاظ العرباً التاً ٌطاابك قسم البالغ  إمج  ال ىت  فنىتان : ابول اؼبعىتوين : " .7

، وحصىتر  يف شبون ىتىت  أبىتااب : أحىتاال اميىتىتنود اػبىتفي، أحىتاال اؼبسىتىتند إل ىته، أحىتاال اؼبسىتىتند، 39"بهاا ممتضااى الحااال
منشىتوء  الفصىت  والاصىت ، وامجيىتوز وام نىتوب واؼبسىتوواة، وَعلَّىتَ  ذىت ا اغبصىتر بقالىته أحاال متعلقوت الفعىت  : القصىتر، ا

ألن الكالم إما خبار أو إنشااء، ألناه إن كاان لنسابته خاارج تطابماه أوال تطابماه فخبار، وإال ": 

فإنشاء والخبر البد له من مسند إلٌاه ومساند وإساناد، والمساند لاد ٌكاون لاه متعلماات  إذا كاان 

نَّاات  فعااالً أو  فااً معناااه وكاال ماان اإلسااناد والتعلااك إمااا بمصاار أو ؼٌاار لصاار، وكاال جملااة لُر 

بأخرى إما معطوفة علٌهما أو ؼٌر معطوفة، والكالم البلٌػ إما زائد  على أصل المراد لفائادة 

 .40"أو ؼٌر زائد
لااة وهااو علاام ٌعاارؾ بااه إٌااراد المعنااى الواحااد بطاارق مختلفااة فااً وضااوح الدال: علىتىتم الب ىتون : " الثةاين

 .41"علٌه
دالىت  اللفىتل  إمىتىتو علىتص سبىتىتوم مىتو وضىتع لىتىته، أو علىتص هزمهىتىته أو مىتو ذىتىتا اىتورج عنىته، وتسىتىت ص ابومج وضىتع   ومىتىت  مىتن اباريتىتىت  
عقل ىت ، وزبىتتص ابومج  ؼبطوبقىت ، والثون ىت   لتصىت ن، والثولثىت   التىتزام، وشىتر ه اللىتزوم الىت ذين، واعتقىتود اؼبخو ىتب بعىترف أو 

تأتص  لاضع  ل بن السومع  إذا مون عوؼبىتوً باضىتع ابلفىتوظ مل ياىتن بعصىتهو أوضىتح، وإا مل ياىتن  غري ، واميراد اؼب مار ا ي
م  واحد دااً عل ه، ويتأتص  لعقل   عبااز أن زبتلال مراتب اللزوم يف الاضىتاح،   اللفىتل  اؼبىتراد بىته ازم مىتو ُوِضىتَع  لىته إن 

مَ  عل هىتىتول بن معنىتىتو  مجىتىتزء معنوذىتىتو،   منىتىته مىتىتو يبىتىت  علىتىتص التشىتىتب ه  قومىتىت  قرينىتىت  علىتىتص عىتىتدم إرادتىتىته ف جىتىتوز وإا فانويىتىت ، وقىتىتدِّ
 فتع  التعرض له فوكبصر يف ذ   الثال  .

علص ذىت ا ابيىتوس قسىتم علىتم الب ىتون إمج التشىتب ه، واعىتوز، والانويىت ، فولتشىتب ه ذىتا الدالىت  علىتص مشىتورم  أمىتر بمىتر يف معىت ، 
 وقد عقد له فصااً يف أرمونه وذي: 

وأداتىتىتىته، ويف الغىتىتىترض منىتىتىته، ويف أقسىتىتىتومه، واغبق قىتىتىت  ذىتىتىتي الال ىتىتىت  اؼبسىتىتىتتع ل  ف  ىتىتىتو وضىتىتىتع  لىتىتىته يف اصىتىتىتطالح  رفىتىتىتو ، ووههىتىتىته، 
التخو ب، واعوز مفرد ومرمب، أمو اؼبفرد فها الال   اؼبستع ل  يف غري مو وضع  له يف اصطالح التخو ىتب علىتص وهىته 

م، واعىتىتوز مريىتىت  إن مونىتىت  العالقىتىت  غىتىتري يصىتىتح مىتىتع قرينىتىت  عىتىتدم إرادتىتىته، ومىتىت  منه ىتىتو لغىتىتاي، وشىتىترعي، وعىتىتريف اىتىتوص، أو عىتىتو
اؼبشىتىتوهب  وإا فويىتىتتعورة، ومثىتىترياً مىتىتو تطلىتىتذ اايىتىتتعورة علىتىتص ايىتىتتع ول ايىتىتم اؼبشىتىتبه بىتىته يف اؼبشىتىتبه، والانويىتىت  لفىتىتل أريىتىتد بىتىته  ازم 

والثولثىت  معنو  مع هااز إرادته معه، وذي  ال   أقسوم : ابومج مطلاب هبو غري صىتف  وا نسىتب ، والثون ىت  اؼبطلابىت  هبىتو صىتف ، 
أطبااك البلؽاااء علااى أن المجاااز والكناٌااة أبلااػ ماان الحمٌمااة مطلىتىتاب هبىتىتو نسىتىتب ، واىتىتتم حبىتىتث الب ىتىتون بقالىتىته "
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والتصرٌ ، ألن االنتمال فٌهما من الملزوم إلى الالزم فهً كادعوى الشاًء ببٌناة، وأن االساتعارة 

 .42"أبلػ من التشبٌه ألنها نوع من المجاز
ٌعااارؾ باااه وجااوه تحساااٌن الكااالم بعاااد رعاٌااة المطابماااة ووضاااوح وهاااو علاام الثولىتىتث : علىتىتم البىتىتديع "

، وذىتىتي ضىتىتر ن : معنىتىتاي ولفمىتىتي أمىتىتو اؼبعنىتىتاي ف نىتىته : اؼبطوبقىتىت ، مراعىتىتوة النمىتىتري، وامرصىتىتود، اؼبشىتىتومل ، اؼبزاوهىتىت ، 43"الداللااة
مىتع التقسىت م،  العاا، الرهاع، التاريىت ، اايىتتخدام، اللىتال والنشىتر، اعب ىتع، التفريىتذ، التقسىت م، اعب ىتع مىتع التفريىتذ، اعب ىتع
يشىتبه الىتىت م،  اعب ىتع مىتع التفريىتذ والتقسىت م، التجريىتد، اؼببولغىت ، اؼبىت ذب الاالمىتي، حسىتن التعل ىت ، التفريىتىتع، سم ىتد اؼبىتدح دبىتو

سم ىتىتد الىتىت م دبىتىتو يشىتىتبه اؼبىتىتدح، اايىتىتتتبوع، امدمىتىتوج، التاه ىتىته، اؽبىتىتزل الىتىت ي يىتىتراد بىتىته اعبىتىتد ذبوذىتىت  العىتىتورف، القىتىتال  ؼباهىتىتب، 
 اا راد.

اعبنىتوس، رد العجىتز علىتص الصىتدر، السىتجع، اؼباازنىت ، القلىتب التشىتريع، لىتزوم مىتو ا يلىتزم،   اىتتم الاتىتوب  ف نىته:وأمو اللفمي 
ببحىتىتث يف السىتىترقوت الشىتىتىتعري  ومىتىتو يتصىتىتىت  هبىتىتو مىتىتىتن ااقتبىتىتوس والتصىتىتىت   والعقىتىتد واغبىتىتىت  والتل ىتىت ح،   عقىتىتىتد فصىتىتالً يف حسىتىتىتن 

 .44اابتداء، وحسن التخلص، وحسن اانتهوء
البغىتىتدادي: "  يقىتال هةةةةةة686بةدر الةدين بةةن مالة وقىتد ق ىت  إ، مىتن أداىت  علىتىتم البىتديع إمج عل ىتي البالغىت  اؼبعىتوين والب ىتىتون 

متىتىتوب  مه ىتىت  يف البالغىت  العرب ىتىت   ىتو: اؼبصىتىتبوح يف ااتصىتىتور اؼبفتىتوح، وروض ابذذىتىتون يف علىتىتم   بةةدر الةةدين بةةن مالة ألىتال 
" ولٌاال إن الشااٌب باادر الاادٌن باان مالاان أملااى البىتىتديع يقىتىتال: الب ىتىتون، وذمىتىتر ابىتىتن حجىتىت  اغب ىتىتاي أن لىتىته ريىتىتول  يف 

،   أدالىتىته القىتزويين بعىتىتد  إمج عل ىتي اؼبعىتىتوين والب ىتون فصىتىتورت 45"كراسااة فااً الباادٌع وأنااا باألشااواق إلااى رؤٌتهااا
  ال   علام.

ومىتو حيتوهىته  ولىتب العلىتم مىتن ابمثلىت  والشىتااذد الىتااردة  ادلفتةاحإصبىتول قااعىتد ادلفتةاح إىل  تخلصةي وقد ذدف القزويين مىتن 
أَّل ف ااُت مختصاراً ٌتضاامن ماا فٌااه ماان المواعاد، وٌشااتمل علاى مااا ٌحتاااج إلٌاه ماان األمثلااة " يقىتال:ف ىته 

والشواهد ولم آل جهداً فً تحمٌماه وتهذٌباه، ورتبتاه ترتٌبااً ألارب تنااوالً مان ترتٌباه ولام أباالػ فاً 

 ".46اطٌه، وطلباً لتسهٌل فهمه على طالبٌهاختصار لفظه تمرٌباً لتع
ل عىتاد مىتن االلىته إمج تاضىت ح  اإليضةاحومل يقال القزويين علص مبدأ الت سري واااتصور فحسب، وإمنىتو وضىتع متوبىته اآلاىتر 

ذىتىتىتا الىتىتىت ي ذىتىتىت ب مسىتىتىتومه  البالغىتىتىت  وـبىتىتىتض زبىتىتىتدصو ووضىتىتىتعهو الاضىتىتىتع  فالسةةةكاكي" دلفتةةةاح العخلةةةوم التخلصةةةي مىتىتو غ ىتىتىتض يف 
 التخلصةةي  القىتىتزويين وهىتد الطريىتذ فبهىتىتداً، ووهىتد أيىتبوب البحىتىتث قىتد َمُ لىتْ  أو مىتودت فاضىتىتع متىتوباباىتري، وعنىتدمو هىتوء 

( ال ي يعتف من ارية متب البالغىت  الاالم ىت ، ومل يقىتال القىتزويين عنىتدمو اإليضاحوشرحه وفه غومصه وعايصه باتوب )
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  وقىتال عنىتد مىت  رأي مىتدققوً وأاىت  مىتو رآ  ومل أيا  م  مو هوء به قصواي مسىتل وً هبىتو، بىت مفتاح العخلوميف السكاكي ذمر  
 " .47صاا ً قريبوً إمج ال وق العريب السل م ورفض مو مل جيد  صح حوً أو وهد ف ه ابتعوداً عن هودة ابدب ويب   ال وق

 هللا؟ما السمة التً اصطبػ بها الدرس البالؼً على ٌدي المزوٌنً رحمه والسؤال اآلن: 
يقىتىتال ابىتىتن الىتىتدون عىتىتن ذىتىت ين الاتىتىتوب   التخلصةةي  واإليضةةاحوشىتىتروحه وخبوصىتىت   ادلفتةةاحاكبصىتىتر الىتىتدرس البالغىتىتي يف دامهىتىترة 

والعنويىتىت  بىتىتىته ؽبىتىت ا العهىتىتىتد عنىتىتد أذىتىتىت  اؼبشىتىترق مىتىتىتن الشىتىترح والتعلىتىتىت م أمثىتىتر مىتىتىتن  اإليضةةةاحوذىتىتىتا أصىتىتغر حج ىتىتىتوً مىتىتن  والتخلصةةي "
 ".48غري 

ه "ففىتىتىتي الثقوفىتىتىت  العرب ىتىتىت  ضىتىتىت ن حج ىتىتىت  الىتىتىتنص وحج ىتىتىت  مؤلفىتىتىت عبةةةد الفتةةةاح كيخليطةةةوذىتىتىت ا ااكبصىتىتىتور والتق  ىتىتىتد وضىتىتىتعه الىتىتىتدمتار 
يرقىتص بىته إمج قومهىت   الاالي ا   ا يافي لقاٍل مىتو أن يتىتافر علىتص انتمىتوم اىتوص مىتي يعتىتف نصىتو ينبغىتي فصىتالً عىتن ذلىته أن

يقىتىتىتىتع امصبىتىتىتىتوع علىتىتىتىتص أنىتىتىتىته حجىتىتىتىت ، ح نئىتىتىتىت  ياىتىتىتىتان الىتىتىتىتنص مالمىتىتىتىتوً مشىتىتىتىتروعوً ينطىتىتىتىتاي علىتىتىتىتص السىتىتىتىتلط  وقىتىتىتىتااً مشىتىتىتىتدوداً إمج مؤلىتىتىتىتال 
 .49حج "

 إمج تنويىتىتا ذىتىت   الشىتىتروح علىتىتص   أد  ومىتىتن-عل ىتىتهقصىتىت   الىتىتنص والشىتىتروح –هجىتىتي ؽبىتىت   القصىتىت   وذىتىتا يف اغبق قىتىت  الاضىتىتع اؼبن
 يااًء يف مشرق ابم  أم يف مغرهبو.التخلصي  

ف ىتىتو  يف شةةرح تخلصةةي  ادلفتةةاح مبواهةةب الفتةةاحاؼبسىتىت ص  التلخىت ص للىتىتاايلالسىتؤال اؼبطىتىتروح يف ذىتىت ا اغبىت  عىتىتن ق  ىتىت  شىتىترح 
 السوبق ؟وشروحه يف ي وق عبورة ابن الدون  ابدلفتاحق    ذ ا الشرح يف البالغ  العرب   وخبوص  اؼبغرب   اليت اعتن  

إن مؤرخً الفكر واألدب ٌنطلمون فً تصاورهم لتاارٌب البٌاان مان تحمٌاب تاأرٌخً ٌبادأ بالنشاأة "

مٌاب تتمٌاز بتولاؾ النماو واالكتفااء فالنضج فالتراجع أو االنحطاط، والمرحلة الثالثاة مان هاذا التح

بالدوران حول نصوص بعٌنهاا فاً مختلاؾ مجااالت الفكار، وإذا طبمناا هاذا التصاور علاى البٌاان 

، والمرحلاة الثالثاة والسف ا ًفإن النشأة كان رمزها الجاحظ، والنضج تمثل فً أعمال الجرجانً 

 "50مثلها المزوٌنً وما عرفه نصه من شروح وحواٍش 
ح ىتىتث إن صىتىتارة اعبىتىتوحل ابديىتىتب واعبرهىتىتوين  )الةةن   وحجيةة  م(لفةة  حق قتىتىته سم ىتىتد لل بىتىتدأين السىتىتوبق   ذىتىت ا الطىتىترح يف

النحاي البالغي حوضرة يف الدرس اللغاي اي  و البالغ   منه، واؼباقىتال اؼبنهجىتي الىت ي نصىتع ف ىته أنفسىتنو هعلىته الىتدمتار 
الثوبىت  خبطىتىتوب اؼبوضىتىتي، وذمىتىتر الايىتىتطوء الىتىت ين  ضىتىت ن "عىتودت  فاىتىتريت  متاىتىتوملت   ىتىتو اايتشىتىتهود عبةةد الفتةةاح كيخليطةةو

 .51بفصلهم شذ ذ ا اػبطوب  ريقه ح  وص  إمج من يستشهد به"
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دبع  أننو نصع مقوبل  بىت  متىتوب مشىترقي بشىترح مغىتريب اتسىتم  اتسىتوع والتىتدق ذ ودبىتو أن اغبىتديث اآلن ينسىتوق إمج البالغىت  
نىتىتىتىتاهز القىتىتىتىتال يف ههىتىتىتىتادذم البالغ ىتىتىتىت  يف ذىتىتىتىت ا الصىتىتىتىتدد ف ىتىتىتىتن ضىتىتىتىت ن  التخلصةةةةي العرب ىتىتىتىت  ووههتهىتىتىتىتو اؼبغرب ىتىتىتىت  يف دامهىتىتىتىترة شىتىتىتىتروح 

 شروحه:ذي شرحهم له علص مر ابزمون ف ن  ابلتخلصي اذت وموت اؼبغورب  
خ خ ح  م ضىتىتىتىتىتىت وء ابرواح اؼبقتىتىتىتىتىتىتبا مىتىتىتىتىتىتن اؼبصىتىتىتىتىتىتبوحبعنىتىتىتىتىتىتاان   ةةةةةةةةةةهة 807) شةةةةةةرح لإلمةةةةةةام دمحم ادلراكشةةةةةةي األكمةةةةةة  -

 ل1033752
 اؼبقوصد السن   يف شرح اؼبرامشىت  بعناان  التويع()من عل وء القرن  ال كاتوشرح أىب ال كات بن أىب حيي بن أىب  -

 ل53وذا شرح علص أرهازة ابم ه اؼبتقدم
 ل54له أرهازة يف تلخ ص اؼبفتوح ة ةةةةه842احلفيد)  شرح ابن مرزوق -
 ل56(55ذىت 857) إلبراهيم بن ه ا القسنطيٍت وشرح التلخ ص -
 ل57التلخ ص شرح مبري وآار صغريعلص   ةةةةهة 891شرحان لخلقخلصاد  )و -
 ل58(التبيان يف عخلم البيان، وايم متوبه )ة ةةةةه 909ودمحم بن عبد الكرمي ادلغيخلي ) -
 ل59(اجلوهر ادلكنون يف الث ث  فنوناؼبس وة )  ةةةةةهة 920األخضر  )وأرهازة  -
 ل60ىت(ذ 1113للعالم  العريب بن أضبد بردل  ) – ويف  اجل س يف مج  ما جاء يف اجلناس -
 ل61ذىت( 1180حمل د بن عبد السالم البنوين) وتقاييد عخلل ادلصتصر عخلل التخلصي  -
 . 62ذىت( 1187حمل د بن الط ب القوديري )وشرح شواهد التخلصي   -

 يف ذله قومهاًل:  عبد اجلخليل انظمويف قراءة ابيدلاه   الفاري  لشروح التلخ ص يف د  الدمتار 
إن الفترة التً طؽت فٌها الشروح المرتبطاة بانص المزوٌناً فاً مٌادان البالؼاة والبٌاان، كانات " 

فتارة تارٌخٌاة مضااطربة، تمٌازت بتراجااع عاام سٌاساً وثمااافً، وبمواجهاة خارجٌااة مساتمرة مااع 

تشتت فً الجهة الداخلٌة، وهذا السٌاق المختل ٌعطً لمثل هذه النصوص وظٌفةً خاصةً الباد مان 

إلٌها تتمثال فاً الحفااظ علاى اساتمرارٌة ثمافٌاة وتحمٌاك التواصال، والؽاٌاة التعلٌمٌاة لمبادأ االنتباه 
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الشااارح ال تعناااً ؼٌااااب الوظٌفاااة المعرفٌاااة تمامااااً، فالشاااروح تتضااامن تجمٌعااااً للمضااااٌا واآلراء 

 .63"والنظرٌات، كما تتضمن اجتهادات وموالؾ لها معناها بالنسبة للمسألة البٌانٌة
بىتىتىت  اآلراء الىتىتىتيت ق لىتىت  عىتىتىتن فىتىتىتثة ذىتىت   الشىتىتىتروح فقىتىتىتد وردت آراء مثىتىترية عىتىتىتن فىتىتىتثة الشىتىتروح وخبوصىتىتىت  القىتىتىترن وذىتىت ا الىتىتىترأي ويىتىتط 

ٌكااد ٌجماع البااحثون علاى أن المارن الساابع السوبع اؽبجري ح ث نُِعَ  ؾبهاد أصحوبه  لصعال والىتثدي إذ "

لااى اإلبااداع الهجااري ٌشااكل بداٌااة الضااعؾ فااً األدب العربااً؛ النعاادام التااللٌؾ الجااادة الدالااة ع

واالبتكار فً األدب وفنونه، والتجاه الباحثٌن نحو جمع أشتات المادة األدبٌة الموزعاة فاً الكتاب 

المختلفة أو نحو شرحها والتوسع فٌها، وكاأنهم بااتوا عالاةً علاى ساابمٌهم، أو لُال  ظناوا أن المادماء 

علٌهم، ولد ساعد على شاٌوع أتوا على كل شًء فً المادة األدبٌة، وال مجال لإلضافة أو الزٌادة 

 .64"هذا االتجاه ظروؾ سٌاسٌة واجتماعٌة وثمافٌة كثٌرة
ذ ا الرأي ال ي أ بته صوحبه عن القرن السوبع يىتىتَر  ف ىته شىتيء مىتن التنىتوقض وذلىته أبنىته ااتىتور مناذهىتوً تطب ق ىتوً يف درايىتته 

مااع أن المااادة للبغىتىتدادي ح ىتىتث وصىتىت  يف اوسبىتىت  درايىتىتته إمج القىتىتال أبنىتىته " خزاعةة  األدب  للىتىتثاث العىتىتريب وخبوصىتىت  متىتىتوب

 .65"األساسٌة للكتاب تتصل بالنحو وشواهده إال أن الكتاب كتاب أدب ونحو وأخبار
ذىتي اؼباحىتدة والثوبتىت ، واؼبىتنه  ذىتا اؼبتغىتري َفَ ىتْن أعىترب القىترآن الاىترمي يف عصىتر   ) الشةواهد أن اؼبىتودة ’ويف ذ ا دل ىت  علىتص 

ُ  ُمْعرِ ً من ض ن اؼبعرب  يف ذامىترة ذىت   ابمىت ، ومىت له أشىتعور الشىتعراء مىتن العصىتر اعبىتوذلي إمج اميىتالمي و بقوتىته َينىتعُ  د 
ومىتن هىتىتوء بعىتىتدذم ويىُتىتْدَمُ  يف ذلىتىته النحىتا البصىتىتري والاىتىتايف، و قىتىتي معىتىتورف ابمىتىت  مىتن فقىتىته، وأصىتىتال، ومىتىتالم وغريذىتىتو، ومىتىتن 

د حال متوب بع نه أو ُمَؤلَّىتاٍل دون يىتاا  إا أن الفصىت ل  رُبَْسىتب للهىتدف هه  أار  ا ديان إغفول منطذ ابير والتق  
مىتىتىتثالً مىتىتىتن أمثىتىتىتر  فكافيةةة  ابةةةن احلاجةةةبالتعل  ىتىتي والبعىتىتىتد اؼبعىتىتىتريف لىتىتىت له الاتىتىتىتوب أو اْلُ َؤلَّىتىتاِل يف ما نىتىتىته أو اىتىتىتورج ما نىتىتىته، 
ذىتىت   الشىتىتروح ؾبت عىتىتً  أو  ، وتصىتوفر6667مؤلفىتوت العرب ىتىت  شىتىتروحوً وبسىتطوً ح ىتىتث بلغىتىت  شىتىتروحهو مومهىت  وطبسىتىت  شىتىترحوً تقريبىتىتوً 

 اؼبتحال من هونبه النحاي إمج ابدب وابابور مف د لعدة أمار منهو:خزاع  األدب بعصهو يف متوب واحد مث  
أن درايىت  ابدب يف فىتثة القىترن السىتوبع حيتىتوج إل هىتىتو دارس النحىتا ايىت  و أن مىتودة الشىتوذد تسىتتلزم الرهىتىتاع إمج  -1

 يالم وً إمج غري ذلهلب ئ  الشوعر يااٌء أمون هوذل وً أم إ
ومنويىتىتبته الىتىتىتيت  )الشةةاهد  للىتىتىتدرس اللغىتىتاي ا ياىتىتان إا ابىتىتراز صبول ىتىتوت القىتىتىتال )التحبيةةف اؽبىتىتدف التعل  ىتىتي   -2

 تسوعد علص تاض حه ب  وريااه.
  يف:وشروحه ولان وفذ مبدأين مصص اغبديث عنه و يتخلصون  التخلصي وينسحب ذ ا الاالم م له علص 
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ذب  عىتىتوً للقصىتىتواي واآلراء والنمىتىترايت وصبلىتىت  مىتىتن ااهتهىتىتودات واؼبااقىتىتال اػبوصىتىت   ؼبسىتىتأل  أن ذىتىت   الشىتىتروح تتصىتىت ن  -1
 الب ون  ل

عىتن الىتىتنفا وذىت ا يعىتين أن لل ىتىتنه  اؼبسىتتخدم ف هىتىتو دوراً   واايىتثهوع والىتىتدفوعأنىته تا ىتن يف مقصىتىتدي  اؼباافقىتوت   -2
 مبرياً ا ديان إغفوله أو تنوي ه.

ٌضامن حٌااة جدٌادة للانص األصال  ففالتلخٌصعٌة فماط، والعاللة بٌنها لٌست خطٌة ولٌست تجمٌ"

وٌسهل تداوله فً أمكنة مختلفة وفً أزمنة مختلفة، وعندما ٌصب  كٌاناً مؽلماً ٌموم الشرح بإعاادة 

 .68"بنائه وفماً للشروط المحددة لهذا التألٌؾ واستجابة لنوعٌة المتلمً
إذ إن النشااط التاألٌفً تمركاز تعاىتا اتريىتا البالغىت  العرب ىت  "وذ   النصاص الثال   السوبق  ذي اؼبرآة الفاري  اليت 

، والمزوٌناً، ورؼام أن العاللاة بٌنهماا ؼٌار متماثلاة إال والسف ا ًعلى ثالثة مؤلفات للجرجانً، 
صاار مركازاً  التلخفٌصأنها تعطٌنا لراءة أولٌة للمرحلة التً انتهت عند المزوٌنً إال أن كتاباه 69

 .70"وحجب األصل
البحىتىتث البالغىتىتي عنىتىتد العىتىترب يف القىتىترن الثىتىتومن يف تلخىتىت ص القىتىتزويين والشىتىتروح عل ىتىته، وقىتىتد مثىتىت  ذىتىت ا الاتىتىتوب إذن ربىتىتددت 
تاصىتىت  إل ىته اؼبتال ىتىتان،  صبهىترة بصىتىتال البحىتث البالغىتي مىتىتن لىتدن أيب عب ىتىتدة مع ىتر بىتن اؼبثىتىت ، واالصىتوت مىتو )التخلصةي  

يف مفتىتىتوح العلىتىتام، وذىتىت ا مىتىتو ظبىتىتو  بعىتىتض الداريىتىت  بطىتىتىتار  ابلسةةكاكيوأصىتىتحوب التفسىتىتري البالغىتىتي للقىتىترآن الاىتىترمي، وانتهىتىتوء 
 اعب اد وعدم التحال، وذا أمر حيتوج إمج إعودة قراءة نمر!!!

 ثةةةحةةج البةةةائةةعت
 الص البحث إمج النتومه  اآلت  :

أن الىتىتىتدرس البالغىتىتىتي عنىتىتىتد العىتىتىترب قىتىتىتد مىتىتىتر دبىتىتىترحلت  مبريتىتىتىت   ىتىتىتو التىتىتىتداا  مىتىتىتع علىتىتىتام العرب ىتىتىت  ومبوحثىتىتىتوت أذىتىتىت  النحىتىتىتا  .1
والتفسىتىتري،   انفىتىتتح انفتوحىتىتوً مبىتىترياً علىتىتص دامهىتىترة ابدب والنقىتىتد علىتىتص يىتىتدي اؼبتال ىتىت  موعبىتىتوحل ومىتىتن عوصىتىتر  مىتىتن أذىتىت  

 ومبوحثهو.ابدب والتأل ال يف علام العرب   
ي ابدب وعلام العرب   نشأة الدرس البالغىتي  بدب والصىتنع  الشىتعري  أمثىتر مىتن اتصىتوله الع  ىتذ ربط مثرٌي من مؤرا .2

بعلام القرآن والتفسري ابمر الىت ي ترتىتب عل ىته تع ىت م مبىتري حىتول دون تع  ىتذ أواصىتر ذىت ا الىتدرس بعلىتام القىترآن ومتىتب 
 التفسري السن   منهو وااعتزال   علص كبا اوص.

لبالغىتىت  القىتىترآن أديىتىتو انتصىتىتور وأبعىتىتد عنهىتىتو مثىتىتريا مىتىتن شىتىتبه ااعتىتىتزال اؼبتعلقىتىت  ببالغىتىت  القىتىترآن  ينعبةةد القةةاهر اجلرجةةاانتصىتىتر  .3
]ب غة  القةر ن وب غة  اؼبعجىتز الارمي، م و وضع من االل نمريته النمم فوصال منهج و ب  بالغ  اؼب اىتن وبالغىت  

 .الشعر 
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اور   اؼببوحث اػبوص  بعل ي اؼبعوين والب ون ور ه و  لنحا يف مستا  اطي يعت ىتد علىتص معىتوين  اجلرجاينيم ر 71 .4
النحىتىتا مىتىتن ههىتىت ، ويىتىتربط ذىتىت ا ااعت ىتىتود دبىتىت اذب العىتىترب يف مالمهىتىتو شىتىتعراً ونثىتىتراًل ل مهىتىتر لىتىته ف  ىتىتو بعىتىتد ق  ىتىت  الثم ىتىتب 

 وحسن النمم يف التعبري القرآين.
اعبرهىتىتوين، فوبتىتىتىتدأ مىتىتن ح ىتىتث انتهىتىتص اعبرهىتىتوين، فقىتىتوم بفصىتىت  نقوشىتىتىتوت  رايدة البحىتىتث البالغىتىتي بعىتىتدالسةةكاكي ايىتىتتلم  .5

اللغاين ؼببوحث اعوز، وقصواي امعجوز اللغاي يف القرآن الاىترميل ل صىتري مفتىتوح العلىتام قوعىتدة اؽبىترم يف علىتام البالغىت  
 هوعال من علم ابدب مداال نمراي ديهد به للبحث يف علام البالغ  الثال  .

الىت ي ربىتددت  أيىتاة  لنحىتا الف   منطق   أضىتف  علىتص مشىتروعه صىتبغ  التحديىتد واايىتتقرارعلص السكاكي اعت د  .6
مصطلحوته، وصورت مع وريته أص ل  من  ي بايه وح  يام النوس ذ ا، وأعقب ذىت ا الثبىتوت ااصىتطالحي  لشىتااذد 

 اعبوحل وانتهوء  عبرهوين.من لدن أيب عب دة مع ر بن اؼبث  و وابمثل  اليت ترهع يف أصاؽبو إمج مدون  اايتشهود 
ح ىتث ااتىتىتزل منىته اؼبقىتدموت اؼبطالىت  الىتيت حيتوههىتو اؼب ىتورس البالغىتىت   لخلسةكاكيػبىتص اػبط ىتب القىتزويين مفتىتوح العلىتام  .7

 القىتىتورئتاصىتىت   العرب ىتىت  لاىتىتي يصىتىت  إل هىتىتو، فأيىتىتقط منىتىته عل ىتىتي الصىتىترف واعبىتىتدل والصىتىته مىتىتن اؼبقىتىتدموت ابدب ىتىت  الىتىتيت ا
 للبالغ  العرب   وفناهنو.

 اؼبعوين والب ون والبديع.   ذي: ال   فنان  القزويٍت وبدر الدين بن مال يدي  علصصورت علام البالغ   .8
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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 .33، صاألدب والغراب  دراسات بنيوي  يف األدب العريب.49
 .م2003وقد حقذ ذ ا الاتوب ض ن أ روح  هومع   يف مل   اآلداب وهدة .50
، ربق ىتىتىتذ إحسىتىتون عبىتىتوس، دار صىتىتودر بىتىتىتريوت، عفةةةل الطيةةب مةةن غصةةةن األعةةدلس الرطيةةبينمىتىتر أضبىتىتد بىتىتن اؼبقىتىتري، .51

 .5/430-م 1997
 .5/430اؼبصدر نفسه، .52
 1/193ربق ذ حسن هالب،  درة احلجاا يف مناقب سبع  رحاا غري امفراين، دمحم الص.53
، عنويىتىتىت  وتقىتىتىتدمي عبىتىتىتد اغب  ىتىتىتد اؽبرامىتىتىت ، منشىتىتىتارات دار الاتىتىتىتوب، عيةةةل االبتهةةةاج بتطريةةةز الةةةديباجأضبىتىتىتد    التنباىتىتىتيت، .54

 .340، صم2000 رابل ا الغرب ل ب و، والطبع  الثون  ،
 .م2000يف مل   اآلداب، وهدة وقد حقذ ذ ا الاتوب يف أ روح  دمتاراة .55
 .10054610336ما خ ح،  سلتصر من التخلصي عبورة عن تره ز .56
سةةةخلوة ، وينمىتىتر ترصبىتىتىت  اؼبؤلىتىتال عنىتىتىتد دمحم الاتىتىتوين، 226تاهىتىتد منىتىته نسىتىتىتخ  ـبطا ىتىت  لىتىتىتد  مؤيسىتىت  عىتىتالل الفويىتىتىتي ع .57

، دار الثقوفىتىت  الىتىتدار الب صىتىتوء، الطبعىتىت  ابومج، األعفةةاس وزلادثةة  األكيةةاس مبةةن أقةة  مةةن العخلمةةاء والصةةخلحاء بفةةاس
 .3/169،  م2004 - ةةةةهة1425

 .1/157 سخلوة األعفاس وزلادث  األكياس مبن أُْقِ َ من العخلماء والصخلحاء بفاس ينمر ترصبته عند دمحم الاتوين، .58
مطبعىت  الشىترق وهىتدة الطبعىت    حمل د الصىتغري امفىتراينشرح ايقوت  البيان ، ومرمي اغبلا، 2/396 ادلصدر عفس ينمر .59

 ومو بعدذو. 57، ص م2006 -ة ةةةةه 1426ابومج 
 .50،  صالب غ  والسخلط  أيد بن دمحم بن يعقوبعبد اعبل    ظم، .60
بىتىتريوت لبنىتىتون، الطبعىتىت  -، اؼبؤيسىتىت  العرب ىتىت  للدرايىتىتوت والنشىتىترادلةةنهج والهةةاهرة دراسةة  يف الةةًتاث األديبدمحم ُحىتىتاَّر، .61

 .49، ص م1997ابومج، 
 .93اؼبصدر نفسه، ص .62
ة  ةةةةةه1413، دار الاتىتىتب العل  ىتىت ، بىتىتريوت لبنىتىتون، كشةةف الهنةةون عةةن أسةةامي الكتةةب والفنةةونحىتىتوهي ال فىتىت ، .63

 السىت ا ي:ويىُتَعد  شرح رضي الىتدين اايىتثا دي أذىتم الشىتروح علىتص موف ىت  ابىتن اغبوهىتب يقىتال  2/1370، م1992
مل يؤلال عل هو ب  وا علص غولب متب النحا مثله صبعوً وربق قىتوً فتداولىته النىتوس واعت ىتدوا عل ىته ولىته ف ىته أحبىتوث مثىترية 

، وذىتىتىت ا الاضىتىتىتع مشىتىتىتوبه إمج حىتىتىتد مبىتىتىتري شىتىتىتروح التلخىتىتىت ص ومثرصىتىتىتو ومىتىتىتان 2/372ومىتىتىت اذب ينفىتىتىترد هبىتىتىتو" اؼبصىتىتىتدر نفسىتىتىته، 
 خلسكاكيمفتاح العخلوم لالتلخ ص الرم زة اليت ينمر من االؽبو إمج 

 .54-53، ص   الب غ  والسخلط عبد اعبل    ظم.64
 .54ص    ادلصدر عفس  عبد اعبل    ظم.65
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 واألحبةةةةاث  ةةةةةراجةةةةادل

   :ةةةةراجةةادل :أوالا 

  ربق ىتىتىتذ وشىتىتىترح: عبىتىتىتد السىتىتىتالم  -ازانىتىتىت  ابدب ولىتىتىتب لبىتىتىتوب لسىتىتىتون العىتىتىترب  بةةةن عمةةةر   عبةةةدالقادر) -البغةةةداد
 .م1996الطبع  الثولث   -دار الكتاب العريب بَتوت -ذورون

 طةرابخليس ، منشةورات دار الكتةاب، عنويىت  وتقىتدمي عبىتد اغب  ىتد اؽبرامىت  -عيل اإلبتهاج ) أيد اباب   -التنبكيت
 .م2000، والطبع  الثون  ،الغرب ليبيا

 أيد دمحم شاكرربق ذ  -دامه  امعجوز ) عبد القاهر   -اجلرجاين-   
   ةةةةةه1304 -الطبع  ابومج -مصر -ادلطبع  اخلَتي  -ابدب وغوي  ابرب ازان  حج   )ابناحلمو  . 
 بةَتوت لبنةان-ادل(سسة  العربية  لخلدراسةات والنشةر، اؼبنه  والموذرة درايىت  يف الىتثاث ابديب ) دمحم   -حور ،

 .م1997الطبع  ابومج، 
 م1996مطبع  دار الكتب العربي  القاهرة ، فن القال ) أمُت  -اخلويل. 
  بةةةَتوت لبنةةةةان، دار الكتةةةب العخلميةةة ، مشىتىتىتال المنىتىتىتان عىتىتىتن أيىتىتىتومي الاتىتىتىتىتب والفنىتىتىتان  ) حةةةاجي   -خخليفةةة ،

 .م1992ة  ةةةةه1413
 م2001 -دار العخلم لخلم يُت -امعجوز القرآين والبالغ  النباي  ) مصطف صادق   -الرافعي.   
 ة ةةةةةةةةه 1403، لبنىتىتون الطبعىتىت  ابومج، دار الكتةةب العخلميةة   بةةَتوت، مقدمىتىت  مفتىتىتوح العلىتىتام ) ععةةيم   -زرزور- 

 م.1983
 م1984 -الطبع  السابع  -دار العخلم لخلم يُت -ابعالم -) خَت الدين   -الزركخلي. 
 دمحم أبةو ، ربق ىتذ بغ ىت  الاعىتوة يف  بقىتوت اللغىتاي  والنحىتوة للسىت ا ي -  ) عبد الرين بن أيب بكةر -السيوطي

 .بَتوتادلكتب  العصري   ، الفضل إبراهيم
 دار السةةةة م القةةةةاهرة  ، زلمةةةةود مرسةةةةي عبداحلميةةةةد  ودمحم عةةةةوض هيكةةةةل، ربق ىتىتىتىتذ: امتقىتىتىتىتون يف علىتىتىتىتام القىتىتىتىترآن

 .م2010
 م1990دار ادلعارف  الطبع  الثامن    البالغ  العرب   ] تطار واتريا [،  )شوقي -ضيف. 
  ومنوذجهىتىتو ومصىتىتودرذو الاىتىتف الب ىتىتون العىتىتريب، درايىتىت  يف تطىتىتار الفاىتىتر البالغىتىتي عنىتىتد العىتىترب   ) بةةدو    -طباعةة ،

 .م1958-ةةةةةه1377، الطبع  الثون   مكتب  األجنخلو ادلصري 
 التبصرة والت مرة( ابلف   يف اغبديث ) عبدالرحيم   العراقي (.  
  م1999دار أفريقيا الشرق ، البالغ  العرب   أصاؽبو وامتدادصو ) دمحم    -العمر. 
 م1996، الطبع  الرابع  ادلكتب  اجلامعي  الرابط، يف اؼبنهج   واغباار ) رشد    -فكار. 
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 دار ، عبةةد الةةرين ال قةةوقي، ضىتبطه وشىتىترحه ابيىتتوذ التلخىتىت ص يف علىتام البالغىتىت   ) دمحم اخلطيةةب   -القةزويٍت
 الكتاب العريب  لبنان  د.ت 

 دار الثقافةة  ، يىتىتلاة ابنفىتىتوس وؿبود ىتىت  ابم ىتىتوس دبىتىتن أقىتىتف مىتىتن العل ىتىتوء والصىتىتلحوء بفىتىتوس  )عبةةد احلةةي -الكتةةاين
د. عبةةةةد  بةةةةن عبةةةةدالكرمي  قىتىتىتىتدم ؽبىتىتىتىتو وراهعهىتىتىتىتو:م م2004 - ةةةةةةةةهة1425الةةةةدار البيضةةةةاء  الطبعةةةة  األوىل  

 .ةةةةهةة1428-مكتب  دار ادلنهاج ابلرايض -العريب الدائز الفرايطي، ربق ذ: اخلضَت
 عبةةةد  عبةةةد السةةة م بةةةن، ترصبىتىتىت  الاتوبىتىتىت  التنويىتىتىتا مفهىتىتىتام اؼبؤلىتىتىتال والثقوفىتىتىت  العرب ىتىتىت  ) عبةةةد الفتةةةاح  - -كخليخلطةةةو

 ، م1985ادلركز الثقايف العريب  الطبع  األوىل  ، العايل
 م1998دار توبقاا لخلنشر  الطبع  الثاعي   ، ابدب والغراب  دراي  بن اي  يف ابدب العريب  . 
 1387منشةةورات مكتبةة  النهضةة   بغةةداد الطبعةة  األوىل  ، القىتىتزويين وشىتىتروح التلخىتىت ص ) أيةةد    -مطخلةةوب 

 ة ةةةةةةةه
 بةَتوت  -م(سس  الكتب الثقافية  -عرفان ومطرجيشرحه وحققه :  -متوب البديع – عبد   -ابن ادلعتز

 م.2012 -لبنان
  م1997دار صادر بَتوت   إحسان عباس ، ربق ذ نفح الط ب من غصن ابندلا الر  ب -ادلقر. 
 دار توبقةاا لخلنشةر  ،دمحم بةن يعقةوب الةواليلأيةد بةن  البالغ  والسلط  يف اؼبغىترب  ) عبد اجلخليل   -انظم– 

 .م2002 –الطبع  األوىل 
 عبهاد اللغاي  عند العرب ح  هنوي  القرن الثولث اؽبجري ) دمحم حسُت    - ايسُت  ا. 

 
 :اثةةةةاألحباثعياا: 
   دمشةةق  رلخلةة  الةةًتاث العةةريب   ] منهجىتىته وم ذبىتىته يف ؾبىتىتوز القىتىترآن [ أبةةو عبيةةدة التميمةةي - السةةراج ) موفةةق

 .ةةةةةه1405  ربي  الثاين 18العدد 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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