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ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the historical process of Balaghah studies which
is taking place at the stage of the development of scientific dynamics and the study of
Balaghah studies. This research is qualitative research and it use literature review method
in the process of collecting data. The result of this study indicates that at the end of the
second century of Hijriyyah, the Mufassirs had an enormous contribution to the growth and
practice of developing Balaghah studies. In this century, Balaghah studies have revealed to
some of the knowledge of Tafsir and it has contributed adequately to understand and to
revealthe verses of the Qur'an (I'jazul Qur'an). Then Balaghah studies reached the peak of
the glory in the fourth century of Hijriyyah, specifically during the time of Abu Bakr Abdul
Qahir al-Jurjani (W.471 H) with his construction theory text (Nazhariyah al-Nazhm) which
was find in Dalailul I'jaz and at the same time, it became the basis for the formation of
Ma’ani studies. He formulated the studies in detail about Bayan studies in his book "Asrar alBalaghah". Furthermore, Al-Zamakhsyari (W.538 H) through his book "Tafsir alKasysyaf" has also a significant contribution to the progress of Balaghah studies.
Key words: The History of Balaghah,Arabic Literrature, Scientific Dynamics Stage
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses historis ilmu Balaghah yang
berlangsung pada tahap perkembangan dinamisasi keilmuan dan pengkajian Balaghah.
Penelitian ini merupakan sebuah studi penelitian kualitatif yang menggunakan metode
kajian literature dalam proses pengumpulan sumber data. Adapun hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pada akhir Abad kedua hijriyyah, para Mufassir memiliki kontribusi
yang cukup besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ilmu Balaghah. Pada abad
ini kajian-kajian Balaghah telah mewarnai beberapa kitab ilmu Tafsir dan cukup
berkontribusi dalam memahami dan menyingkap ayat-ayat al-Qur’an (I’jazul Qur’an).
Selanjutnya Balaghah mencapai puncak kejayaannya pada abad keempat hijriyyah, yaitu
pada masa Abu Bakar Abdul Qahir al-Jurjani (W.471 H) dengan teori konstruksiteksnya
(Nazhariyah al-Nazhm) yang terdapat pada Dalailul I’jaz dan sekaligus menjadi dasar
terbentuknya ilmu Ma’ani. Beliau merumuskan secara detail kajian-kajian tentang ilmu
Bayan didalam bukunya “Asrar al-Balaghah”. Selain itu, al-Zamakhsyari (W.538 H)
melalui bukunya “Tafsir al-Kasysyaf” juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi
kemajuan kajian Balaghah.
Kata Kunci: Sejarah Balaghah, Sastra Arab, Tahap Dinamisasi Keilmuan
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املقدمة
مرت بفرتة طويلة من الزمان وكانت تقعفي حالة من
وجد الباحث أ ّن الدراسة البالغيّة قد ّ
الثّبات واالستقرار قبل وصوهلا إىل عصران احلاضر .و ّأّنا نشأت واشتهر هبا العرب منذ عصر اجلاهليّة .
يدل على مرتبة رفيعة من البالغة
شك أ ّن علم البالغة مالئم لعلم الفصاحة وعلم البيان وهو ّ
وال ّ
حّت بلغ العرب يف مرتبة
واألدب .وعُرف علم البالغة منذعصر اجلاهليّة واشتهر شعراءهم وأدابءهم ّ
شريفة من فنون البالغة والبيان.
وإذا انتقلنا إىل عصر صدر اإلسالم مل جند اختالفا كبرياً بني بالغة هذا العصر وذاك ،فكان
ِ
جيرون يف أساليبهم على الطبع و اترة وعلى ال ّدربة والتّثقيف اترة أخرى فيفون
العرب يف صدر االسالم ّ
اللّفظ واملعىن ح ّقهما ،و يصلون اىل الغــرض يف إجياز أو إطناب أو مساواة و حسب ما يقتضيـه املقام
املطلوب .وإ ّن مالحمه يف البداية كانت بسيطة و يف نفس الوقت وقت االنتماء إىل العلوم األخرى و يف
وضوحا و تطورت هي إىل علم مستقل له كتاابته
النهاية تبلورت هذه السمات ،فأصبحت معامله أكثر
ً
املتخصة .وقد أدى ذلك إىل تداخلهم إىل درجة اختلطت فيها و
اخلاصة الّت تتعامل مع مشاكله
ّ
أحياان جند يف إحداها بعض األعمال الّت تدخل يف مالمح املرحلة الّت سبقتها .
ً

ٍ
عريب كرمي و يف حني توجد فصاحةَ ِ
بلسان ٍ
العرب و برهان على بالغتِهم،
و نزل القرآن الكرمي

الرفيعة و تلك البالغة التّامة و طلع بذلك منذ مطلع النّصف الثّاين
فكان القرآن متح ّدايً هذه الفصاحة ّ
العريب
من القرن
اهلجري األول تقريبًا فيلحظ ال ّدارس إتّساع دائرة األحكام اجلماليّة على روائع ّ
ّ
الشعر ّ
الشعري والبيان.
عددا من جهودى ّ
تضم ً
حيث كانت تقام ما يشبه املنتدايت أو اجملالس الّت ّ

)(SyauqiDhayf, 1965

وكذلك أ ّن مباحث لعلوم البالغة تنموا بيد عبد القاهر اجلرجاىن حيث استطاع أن يضع علمى

املعاين والبيان وضعا مبينا ،فإذا هو يستكشف ألول مرة هلذا العلم .ومضى جيمع مالحظات سابقيه يف
علم البيان وأخضعها لضرب من التّحليل العقلي والنّفسي .وحيث كان يف ذلك الوقت استطاع
اجلرجاىنّ أن يضع أيضا علمي املعاين والبيان .وهذه الرسالة ستبحث عن تطور منهجيّة و ال ّدراسات
البالغيّة يف مرحلة االزدهار.
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طريقة البحث
اترخيي " .وكما هو املعــروف بـأ ّن حبث اتريخ مقارن هو البحث
وصفي
هـ ــذا الـبحث هو " حبث
ّ
ّ

املقرر .تعترب هـذه ال ّدراسة دراسة وصفيّة
الذي يقارن العوامل من ظاهرة يف شرب من الوقت و املكان ّ
اترخييّة فمصادر البياانت الّت اختاره الباحث فليس من األشخاص .فهذا الـبحث هو اجلمع ع ّدة من
الكتب واملراجع األخرى املتعلّقة بقصد الـبحث وأغراضه ). (Wasriah, 2009و ّأما حتـليـل البياانت

املسـتعملة يف هذا البحث فـهو حتـليل البيـانـات النوعـيّة .وتـحـليـل البيـانـات النوعـيّة هي طـريقة لتحـليل
البيـانـات الـّت ليسـت رقـما )(Lexy Moleong, 2009
ً
فتعني مصادر البياانت هلـذا البحث من مطالعة الكتب واملراجع املتعلّقة ابلـبحث ومع حتليلها
ّ
بطـريقة حبث اتريخ مقارنة .هـذا الـبحث يتعـلّق بتطورمنهجيّة وال ّدراسات البالغيّة يف مرحلة االزدهار
والنـوع يف البحـث هو دراسة وصفيّة اترخييّة.

النتيجة و املناقشة
اإلسالمي
حملة عن نشأة البالغة يف العصر
ّ
اجلاهلي كانوا يقفون عند اختيار
الشعراء يف العصر
أخرب ضيف أ ّن )ّ (Syauqi Dhayf, 1965
ّ
الصور ،و كانوا يسوقون أحياان مبالحظاتبيانية يف بالغتنا العربية ومن يتص ّفح أشعارهم
األلفاظ واملعاين و ّ

جيدها تزخر ابلتّشبيهات واالستعارات و يف حني تتناثر فيها أنواعا من املقابالت واجلناسات ،ممّا يشري
الفن يف معارضة مبينة.
داللة واضحة و ّأّنم كانوا يعنون عناية واسعة إبحسان الكالم وحسن ّ

فأدت إىل االعتناء بصياغة الكالم و إظهار
و ملاّ حان فجر اإلسالم ظهرت عوامل متشاملة ّ
حممد صلّى
املعاين و ّ
أهم هذه العوامل فهي نزول القرآن الكرمي على سيدان ّ
الرتاكب بصورهتما رائعة وكان ّ
الصحابة الكرام الذين بدأوا أخذوا حبفظه يف صدور
هللا عليه و سلّم الذي بدأ بتالوة آايته على مسامع ّ
املؤمنني و كان هلذه اآلايت أثر واضح يف نفوسهم و دقّة مشاعرهم و تسامي أذواقهم وكانوا قد انبهروا

يتعرفون على مجاليات خصائصه
ببالغة القرآن الكرمي ووجدوا عاجزين ألنفسهم وابإلتباع ملثله .فأسرعوا ّ

و مظاهر قواعدهّ .أما الكفار من قريش فإّنم أنكروه و ّادعوا اترةً أنّه شعر و اترةً أخرى أبنّه سحر
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ترتدد على مسامع
الرسول صلّى هللا عليه وسلّم الّت كانت ّ
وغري أنه وجد يف قلوهبم ووجد ألحاديث ّ
الراشدين جبودة اخلطابة وهلم
النّاس دور عظيم يف حتسني الكالم ومجاليّته مث اتّبعه يف أيدي اخللفاء ّ
مالحظات يف نقد حتسني الكالم وبالغته وغري ذلك اخلالف الذي وقع بني املهاجرين واألنصار ومن

أظهر األمور الّت ّأدت إىل االهتمام بتحسني الكالم مع فصاحته.
أتثّر القرآن يف نشأة البالغة و تطويرمها أتثّراً عظيماً .فقد أطلع العلماء على دراسته و بيان
فاّتذوا آايته شواهد على مطالعة أبوابه واعتربوها
أسرار إعجازه و جعلوه درسا من دروس البالغة ّ
الرتكيب .واتّضح ما ّنج القرآن ورسوله الكرمي من طرق الفصاحة
إمتثاالً حيتذى يف مجال النّظم ودقّة ّ
والبالغة.
كل لسان و كانت خطبه
ّأما القرآن تتلى آايته ليال وّناراّ .أما ّ
الرسول فكان حديثه يذيع على ّ

متأل أحاسيس القلوب) .(Abi Utsman ‘Amru, 1998مثّ إتّضح عبد القادر حسني أب ّن معرفة ألفاظ
املفسر وال ميكنه أن يقف على
القرآن و فهم معانيه و إدراك أغراضه وأبعاده هو اهلدف الذي يرمى إليه ّ
عامة وعلوم البالغة بصفة
شيء من ذلك ّإال إذا كان ذا قدم راسخة يف علوم اللّغة بصفة ّ
). al-Qadir Husain, 2001

خاصة (Abd.
ّ

ـدل علـى أنـّه
الرسول ما ي ّ
وكان النّيب عليه الصلوات والسالم أفصح العرب ً
لساان .و يف أحاديث ّ
لن أحـدكم خبثـت نفـس ،و لكـن ليقـل لقسـت
كان يعىن أش ّد العناية إبختيار لفظه و قـال (( ال يقـو ّ

نفس ــي كك كراهي ــة أن يض ــيف املس ــلم اخلب ــث إىل نفس ــه .وك ــان أب ــو بك ــر وعم ــر وعثم ــان وعل ــي خطب ــاء

ـدل
الرسول الكرمي وآايت الذكر احلكيم .ورّمبـا كـان ممـّا ي ّ
جذابء ،و كانوا يستضيئون يف خطابتهم خبطابة ّ
ـس حينئــذ مــا يــروى عــن أيب بكــر مــن أنّـه عــرض لرجــل معــه ثــوب ،فقــال لــه أتبيــع
علــى شــيوع دقّـة احلـ ّ

الثّوب ؟ فأجابه ال  ،عافاك هللا).(Abi Utsman ‘Amru, 1998

العباسي حيث أ ّن البالغة العربيّة تتطور من تسجيل
مثّ بدأت هذه املرحلة يف أوائل العصر
ّ
املالحظات البالغيّة إىل وضع القواعد البالغيّة املقررة .وكانوا أنشط املساهم ينفي وضع قواعد البالغة
التتعمق ابملعاين وال تظهر
وبسط مباحثها املنهجيّة ،واعتربوا مالحظات اللّغويّني مالحظات ظاهريّة
ّ

… 168 | Atiq Farohidy : The Development of Balaghah Studies During The Dynamic of Studies

ATHLA : Journal of Arabic Teaching, Linguistic And Literature, 2, (2), 2021

عما وراء اللّفظ من داللة ،فوجهوا دراستهم لبيان األسلوب .و ذكر صاحب كتاب " نظرية النّظم " يف
صفحة  ١١٨أ ّن أول من ألّف كتااب يف البالغة هو بشر بن املعتمر (٢٠٥هك و هو يريد بكتابه أين

السبقل ابن املعتمر
رشد النّاسبه إىل القول البليغ و خصائصه .و وافقه ال ّدكتور عبد املنعم خفاجي على ّ
يف وضع كتاب يف البالغة حيث نقل قوال جلاحظ من كتاب" البيان و
).Mun’im, 1983

التّبيني"(Muh. Abd. al-

ظهور ال ّدراسة البالغيّة يف عصر بين أميّة
وإذا الحظنا إىل عصر بين أميّة لوجدان ألواان فيفنون اخلطابة من سياسة و تزدهر فيه إزدهارا
كبريا ،و يف كل نوع من هذه األنواع يف شتهره غري خطيبّ ،أما يف جمال السياسة فيشتهر من رأساء و
ط تكلّم فأحسن ّإال
زعماء بين أميّة كزايد واحلجاج .مثل ما يقول زايد ما مسعت متكلّما على منرب ق ّ

أحببت أن يسكت خوفا من أن يسيء إالّ زايدا فإنّه كلّما أكثر كان أطيب كالما
).‘Amru,1998

(Abi Utsman

احلجاج خيطب و يذكر ما صنع به أهل العراق و ما صنع
احلجاج مثل قوله (( رّمبا مسع ّ
أما ّ

هبم ،فيقع يف نفسي ّأّنم يضنونه و أنّه صادق لبيانه و حسن ّتلّصه ابحلججكك .ومن خطباء الشيعة

زيد ين احلسني بن علي وكان لسنا جدال جيذب النّاس حبالوة لسانه وسهولة منطقه .و من خطباء
الشوهاء ومثله
احملافل سحبان وائل وقد خطب بني يدي معاوية خبطبة رائعة ومست من حسنها ابسم ّ

صحار العبدي الذي راع معاويه يف خطابته ،فسأله ما تعدون البالغة فيكم ؟ قال اإلجياز ،فقال له

معاويه وما اإلجياز ؟ قال صحار أن جييب فال تبطئ و تقول فال ّتطئ . (Abi Utsman ‘Amru,
1998).

البصري و
ّأما اخلطباء الوعظ فإّنم بلغوا الغاية من روعة البيان مثل غيالن ال ّدمشقي واحلسن
ّ

حّت
واصل بن عطاء ويقول اجلاحظ إ ّن أدابء العصر
العباسي كانوا يتحفظون كالم احلسن و غيالن ّ
ّ
يبلغوا ما يريدون من املهارة البيانيّة .و ممّا اتضحه من كالم الوعظ كقوله "النّاس موّكلون بتفضيل

جودة اإلبتالء ومبدح صاحبه وأان موّكل بتفضيل صاحب القطع ومبدح صاحبه ،وحظ جودة القافية
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ظ سائر البيت" .و يسوق اجلاحظ حديثا ظريفا بني أيب األسود
وإن كانت كلمة واحدة ،أرفع من ح ّ
ال ّدؤيل و غالم كان يتقرع يف أقواله و قد تلومه أبو األسود تلوا عنيفا الستخدمه أبلفاظ متق ّدة ابلغرابة.
وزايدة من ذلك وجدان أ ّن يف عصر بين أميّة انتشرت املالحظات النّقدية و كثرة مما عملت فيها

عديد من الباعثة وأسباب كثرية كحضور العرب وسكاّنم يف املدن واألمصار ويف ارتقاء مستوي العلوم

السياسيّة
ورقيّها مث أدى إىل ترقية كفاءة الفكرة لألمة اإلسالميّة .وبدأوا ابجملادلة يف مجيع شؤوّنم ّ
والعقديّة املتنوعة .ويف الواقع أن ينمو النّظر يف بالغة الكالم وأ ّن تكثر املالحظات البيانيّة املتّصلة
تنافسا وفعاالً لتعلّق
ابلكالم و ليس حمدودا يف جمال اخلطابة واخلطباء بل يف ميادين ّ
الشعراء وكان أكثر ً

الشعراء ابملديح.
ّ

ويف هذا العصر ترعرعت فرقة النّقد يف دواوين اخللفاء والوالة أو يف أماكن األدبية كسوق املربد

الشعر
الشعراءيف تلك األسواق جيتمعون فيها لينشدوا أمام اجملتمعبأحسن ّ
ببصرة وسوق الكناسة بكوفةّ .

الرمة ،فأنشدمها الكميت ويقول" :أم هل
بني يديهم .و اجتمع من بينهم الكميت و نصيب وصاحب ّ

الشنب" .فعقد نصيب واحدة ويقول له الكميت
ظعائن ابلعلياء انفعة  #و إن تكامل فيها األنس و ّ
الشنب .فنصيب ينقد الكميت ألنّه مجع بني
"ماذا حتصى؟" فأجاب "خطأك ابعدت بني األنس و ّ

أمرين ال جيتمعان يف اخلارج وال يف ال ّذهن وهو مبا يعرف مبراعاة النّظري".

الرسالة و النّثر يف عصر العباس األول .متيّزت وقت الفرتة األوىل هلذا العصر بوجود
مثّ نشأ ّ
فن ّ

اخلالفة وجمد الدولة .وقررت قواعد ال ّدولة أليب جعفر املنصور واستمر نفوذها يف ّأايم املهدي وأتلّقت
الرشيد واملأمون .مث توايل املعتصم يف عهده االنتصارات العسكرية
حضارهتا وعظمت هيبتها ّأايم هارون ّ

الرأي
وامتد بعد ذلك إىل أيدي الواثق واملتوّكل .يف رعاية هؤالء اخللفاء غلب مجاعة من الفارسي وبقي ّ
العباسي ،ورّمبا خطر يف صدر اخلليفة خنيفة من
األعلى والكلمة بفرتة من الزمان يف عهد خليفة
ّ
الرشيد ابلربامكة واملأمون ابلفضل بن
السفاح أبيب مسلم اخلرساينّ و ّ
معاونيه فبطش هبم.كما فعله ّ
سهل).(al-Ashthakhiri,TT.
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األموي وبداايت العصر
مرة يف ّناايت العصر
ّ
مثّ حتسن ّ
فن النّثر يف أدب الرسائل أول ّ
فلعل املقفع رسائله على غرار رسائل عبد احلميد الكاتب وهي
العباسي ،فكتب ابن موضوعا معيناّ .
ّ

السلطان
مقالت طوال تتناول أشهرها "رسالة الصحابة" أي يف آداب ّ
السلوك ومصاحبة ّ
الصحبة و ّ
والوالة واحلكام والقادة والعوان (Baca ArtikelIlmiah “Tathawwur an-Natsr al-Arabi”,
www.diwanalarab.com., diaksestgl 5 Maret 2021).

للرعيّة واجلند من مجيع احلقوق فيجب إعطاءها واألداء جبميع واجباهتا وجيب إقامها وهي
ومر ّ
ّ

هتتم شؤون احلكم و
بقريب من منزلة اخلطاب املفتوح يف أيدي اخلليفة .ويف جمال السياسيّة واإلداريّة ّ
فن اخلطابة .يعرف اختالفه من حيث احلجم
الرسالة خيتلف متاما عن ّ
السياسة الدولية .وكان موقع ّ
فن ّ
األديب.
وللخطبة ح ّد من ّ
الزمان وأحياان قد يكون بطوال ّلرسالة وهلا منطان من النّثر ّ

وجند يف التاريخ أ ّن الكتابة انتسجت على أنواع من اخلطابة .إنّه فيسبيل اخلطباء فمشى
رعي للخطابة .وما اتضحه ابن املقفعب خطوة
حّت أصدرت الكتابة إىل ّناية الوريث ّ
الكتاب ّ
الش ّ
الصغريين "الدب الصغري" و"الدب
األديب لوليد و ذلك حيدث عندما أكمل كتابيه ّ
أخرى يف جمال النّثر ّ
الكبري" املشهورين برسالتني متشاهبتني.

وبعد شرح ماحدث بظهور ال ّدراسة البالغيّة يف عصر بين أميّة فلحص الكاتب أبنّه يوجد
املالحظة البيانيّة يف عصرين اجلاهليّة واإلسالميّة و لكن مل يصل علماء البالغة يف مجع قواعد علوم
البالغة الثالثة كما وجدانه يف عصران احلديث.

ازدهار ال ّدراسات البالغيّة
إن نشأ الدراسة البالغيّة تبدأ بعد نزول القران الكرمي .والشك أ ّن للقرآن أتثرياً كبرياً يف تنمية
علوم البالغة وتطويرها .وأطلع العلماء يف دراسته وبيان أسرار إعجازه .وجدان يف عصر بين أمية كثريا
الرسائل والنّثر يف عصر
من املالحظات النّقديّة ووجدان استقرارهم يف املدن حّت األمصار وتنشأ فنون ّ
العباس األول.
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للزخمشري الّت كتب
وبعد ئذ وضع عبد القاهر نظريت املعاين والبيان مثّ أصدر بعدها التطبيقات ّ

الكشاف م ع إضافاته يف املعاين والبيان .مث تنشأ علم البالغة يف فرتة من األجيال ،متسلسلة إىل أايمنا
فلخص الباحث أ ّن تطور منهجيّة و ال ّدراسات البالغيّة يف مرحلة االزدهار تنقسم يف أربعة
احلاضرّ .
مراحل ،وهي
( )1وضع عبد القاهر نظرية املعان
إ ّن للنّظرايت ذات منزلة مهمة يف دراسة علم البالغة ،معناه هو التّجميع ومعىن النّظم يف
تعريف البالغيني هو تنسيق داللة األلفاظ وتالقي مضمون معانيها ويناسبه من معاين علم النّحو
واملوضوعة يف أماكنها على الوضع الّذي يدركه األفكار .ولِد عبد القاهر يف جرجان و إمسه الكامل هو
الرمحن بن حممد اجلرجاينّ ( 47١ – 4٠٠هـ ك أي عام ١٠7٨ -١٠٠9
أبو بكر عبد القاهر بن عبد ّ

فقيها شافعيًا ومتكلّ ًما أشعرًاي
م ـ وأنّه كان ً

(.) 1965،Syauqi Dhayf

ولعبد القاهر منزلة عظيمة يف اتريخ البالغة ويستطيع وضع نظريّت علمي املعاين والبيان وضعا
ّتص هبا ومبباحثها يف
ّتص بياّنا ف كتابه "دالئل اإلعجاز" .و ّأما النظرية الثّانية ّ
جيدا .النّظرية األوىل ّ

كتابه "أسرار البالغة" .وينبغى أن نعرف من بداية األمر أ ّن البالغة تنقسم إىل العلوم البالغة الثالثة
مستقرة إىل عصر عبد القاهر .وكان يرى أ ّن علوم البالغة علم
املعاين والبيان والبديع .وأنّه مل تكن
ّ

واحد ،تتفرع مباحثه ومسّي علم املعاين ابسم "النّظم" وهو اصطالح كان يدل يف جمتمع األشاعرة.
وعرف اجلاحظ أبول من وضع هذا االصطالح وشرح به اإلعجاز القرآىن ).(Syauqi Dhayf, 1965
ّ
ووقت ئذ أطبق اجلرجاين قواعد النّظم على النّصوص فتحصل علم املعين يف استخدام النّظرايت

ومثاله ما حيتوي ابب التّقدمي والتّأخري يف علم املعاين وهو يشمل نوعني (األولك تقدمي على نيّة
التّأخري كخرب املبتدأ يف قولنا "منطلق زيد" ،فاملعلوم أ ّن املنطلق مل تقع ابلتّقدمي من كوّنا خرباللمبتدأ

الشيء من أنواع األحكام و جتعله اباب
و مرفوعة .و (الثّاينك تقدمي ال على نيّة التّأخري و هو أن تنقل ّ
كال منهما و يكون مبتدأ و اآلخر هو
غري اببه و إعرااب ليسبإعرابه و ذلك أن حتضر إىل امسني حيتوي ّ

اخلرب  .فتتق ّدم مرة هذا على شئ آخر و أخرى على هذه لعلة بيانية و لفضل منه  .و من األمثلة
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الشك يف
لذلك هو "االستفهام ابهلمزة"  .فإنّه موقع الكالم إذ قلنا "أفعلت؟" فبدأت ابلفعل كان ّ
الفعل لنفسه و كان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده ّ .أما إذا قلنا "أأنت فعلت؟ "فبدأت
الشك من الفاعل
ابالسم كان ّ

. (AudahSulaiman Said, TT) .

إضافة ممّا اتضحه الكاتب ،أ ّن عبد القاهر هو َّ
أول علماء النّحو ومسا به ما يفوق اخلالفات
والتّأويالت يف أحوال البناء و كذالك اإلعراب .مث أخضع علم النّحو بتفكري النّظم مع قواعده

املشهورة .ويقول "معلوم أ ّن ليس النّظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من
بعض" .وقال له "و اعلم أ ّن ليس النّظم ّإال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النّحو" .و

يقرر عبد القاهر مبعاين النّحو يف القرآن الكرمي قد وصلت إىل درجة من الظهور والوضوح واالنكشاف
ّ

الشعر .وكان يوازن بينها وبني النّظم القرآنية .و يف
نص آخر ،و هو يعرف أبمثلة من ّ
أي ٍّ
مل يبلغيا ّ
الواقع حيصل إىل ِّ
سر اإلعجاز القرآينّ املتمثّل بنظمه وكيفية أتليفه .واأللفاظ لعبد القاهر تنال منزلة
شريفة يف علم املعاين مرتبة يف النفوس ،وترتّب املعاين يف أذهانك مثّ تبدوا عمى يف ترتيب األساليب يف
نطقنا ،ألنّه ال يُتصور أن نعرف األلفاظ موضعا والنعرف معانيه وال أن نتوخى يف األلفاظ حيث يكون
ألفاظا برتتيبه

ونظمه. (Abdul Qahir Al-Jurjani, TT).

( )2وضع عبد القاهر نظرية البيان
مرة يف اتريخ البالغة.
مما وضع عبد القاهر من قواعد املعاين ووضع كذلك قواعد البيان ألول ّ

حيرروها ومل يناقشوا دقائقها مما حبثها
وإ ّن كل املباحث الّت حبثها وسبقه هبا البالغيّون ابلبحث ،ولكن مل ّ

وقررها عبد القاهر يف أتليفه "أسرار البالغة" .و قد مييّز يف األقسام و الفروع و حيلّل أمثاهلا حتليال ابرعا
حواىل أربعمائة من الصحف

.(SyauqiDhayf, 1965) .

خيص هلذا الكتاب مبباحث علم البيان مل تكن بتفكري يف وضع هبذا االسم
فاملؤّكد حني ّ
.ويسمى مباحثا يف علم املعاين ابسم علم البيان اترة وعلم الفصاحة اترة اثنية.
واستذكارا مبا نق ّدم
ّ
لكل منهم ما
واليكاد يتق ّدم هلذا الكتاب ّ
حيس ّ
حّت جند إىل أ ّن االستعارة جزءا من علم البديع .و ّ
يسمى بعده ابسم علم البديع و املعاين والبيان  .إّمنا يكون عرضا لعلم واحد هو علم البالغة و
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مثيقرن لفظ البالغة إىل ألفاظاألسرار و جيعلهما عنواان هلذا الكتاب حيث كتب يف
خصائص التّعبريّ .

ال ّدالئل و يقرنه الفصاحة إىل البالغة و يتضمنها ضمنا واحدا .و جيدمجيع ما يشري إىل أن يكون
الزخمشر ومن جاء بعده .رّمبا يكون دافعا هلم إىل
ابلصورة الّت
تستقل هبا ّ
متمثّال ابستقالل علم البيان ّ
ّ

ّأّنم وجدوا يف مق ّدمة الكتاب يسميه بعلم البيان .ويناسب ابآلية القرآنيّة " الرمحن  #علّم القرآن #
خلق اإلنسان  #علّمه البيان".

ترد إليه اللّفظ نفسه وإّمنا تراد إىل النّظم وترتيب
مر بعد ئذ قوال أب ّن خصائص علم البيان ال ّ
مثّ ّ

الكالم حسب ترتيبه يف املعاين .معناه استهالل ملباحثه يف الكتاب وسينال بيان الفروق بياان دقيقا يف

الصور البيانيّة .مثّ يف
ّ
الرتكيب وال يوسع هبذه الفروق على حنو مبا بتّسع هبا يف ال ّدالئل وحيصر إليها يف ّ

حسيّا.
نوع من أنواع علم البديع وما داميشريه وسابقوا إىل مجاهلا ّ

الصور البيانيّة مجيعا وهلذا الكتاب وما بعده من ال ّدالئل ،ملا جيرى يف
مثّ دلّت املباحث يف ّ
كالمه من ضبط وإحكام ودقّة واستيعاب .و ملا ينتشر من اآلراء وال يعاهد هبا يف ال ّدالئل .كأّمنا
الرتاكب البالغيّة وأتثّرت يف النّفوس
تكامل أدائه يف التصوير الدقائق عن ّ

(Abdul Qahir Al-Jurjani, .

).2001

يعترب عبد القاهر كتاب "أسرار البالغة" من أغلب الباحثني ويوضع نظرية لعلم النّظم
وملخصها أب ّن للبالغة مجاال وال يقع يف األلفاظ فحسب وال يف املعاين وحده وإّمنا يف قواعد أساليب
ّ

الكالم وبناء اجلمل ومواقع اإلجياز واإلطناب وضرورة مطابقة الكالم ملقتضى احلال .كما قوله فإنّنا
لسنان ستحسن التجانُس يف لفظني إذ يكون واقعا مبعانيه ما ويدركه العقول .ويتمثل بذلك يف قول أيب
السماحةُ فَالْتَ ْ ِ ِ
ِ
ب.
متام َذ َهبَت مبُ ْذ َهبَه َّ َ َ
وت #فيه الظُّنُو ُن أ ََم ْذ َه ٌ
ب أم ُم ْذ َه ُ
ائعا عند أرآء املتأخرين أي علماء البالغة يف عصران احلاضر وحيمل أصحابَه
وقد يوجد كالما ر ً
فروطاً ويشغفه أبموٍر الّت تراجع إىل حماسن علم البديع و أالينساه حيث يعرب ويفهمه الناس ويقول

السامعني لنيله.
ليشرح به و ُخييَّل عندما اجتمع فيتقسيم البديع يف األبيات املختلفة .وأ ْن يُواقعوا ّ
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و حسب ما عرف بذكره فإ ّن هؤالء الذين يعرفون جواهر الكالم أّنم ليسوا عارجني ملثل هذه

أيمنون جنايةً منه عليه وانتقاصا له وتعويقا
وصحته ّ
الفنون ّإال بعد سالمة املعاين وبثقته َّ
وإال ُ
حيث َ
طب بشأّنا يستند بقواعد
ماسواه ،والحظ إىل مجيع اخلطبة للجاحظ عندما كتب أوائل كتبه .واخلُ ُ
حمل النّسيب والتّشبيب من األشعار الذين
الوزن والسجعّ .
فإّنا تُـ ْروى وتُتناقل تَـنَاقُ َل األشعار وحملُّها ُّ
كانوا ال يُقصدبه إالّ اإلجتماع بصنعة . (Abdul Qahir Al-Jurjani, 2001).
حّت ال يؤوله إىل
ابلسجع له موقف من اجلناس و حيتاج إىل عدم التواسع يف استعماله ّ
الوقف ّ

ويعكسه بغرض كالم .وأصبحت املعاين لفظا ويصبح اللفظ حليا خليصا خيتلف املعىن .ويرغب
السجع خشية أن جيور على معانيه .ويقال أن الكاتب جيب أال جيلبه إىل
أبسلوب اجلاحظ ويعمد إىل ّ

حّت ال يقع اخللل يف كالمه .و يتزيّد مبا ال يفيده و مياثله
تعمد يف طلبه ّ
كتابه ّإال أن أييت عفوا وال ّ
ابحلشو .إ ّمنا يكره ألنّه خال من شئ انفع و مهما مفيد و مل يكن حاشيا و ال لغوا من الكالم (Syauqi
).Dhayf, 1965

ويف نظرآخر ،أ ّن الغاية الّت تسعى عبد القاهر بنظريته هي التحصيل بتعبرية لغويّة إىل درجة
شريفة ،ليظهر التّعبري عن املعاين متساواي حبقيقة راسخة يف ذهن املستمع و القارء أو املتكلّم بال زايدة
وال نقصان .و املباحث لدراسة عبد القاهر عن نظرية النّظم فريى أنّه جيعل النّظم أسسا جلميع النّقد
ومرجعا ملعياره يف جمال العناصر الفنونية األدبيّة .وجيعله يف ذلك من النّظم والقوانني الّت ترشد تذويق

األدب و إىل اإلنكشاف مبرتبة من الكالم .و قد جاهد بكل اجلهد الستقرار الفكرة إىل أن يوضح

بنظريته كمرجع لزمرة النّقاد

والباحثني). (Abdul Qahir Al-Jurjani, TT

( )3تطبيقات الزخمشري يف الكشاف( ٥3٨ -467هـك
هو أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمشري .هو ملقوب ابإلمام
الكبري يف التفسري واحلديث والقواعد وعلم البيان وملقوب أيضا "جبار هللا الزخمشري"  .مسي به ألنّه
كان مسافرا إىل املكة وجاور هبا زماانً ،فأصبح بقول املشهور "جار هللا لذلك" .وهلذا االسم مالزماً

تويف
له .ولد يوم األربعاء من رجب بسنة سبع وستني وأربعمائة يف زخمشر املوافق  ١٠74ميالدية و ّ
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بسنة  ٥3٨هجرية املوافق  ١١43ميالدية .وعرف الناس بصاحب الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
األقاويل يف وجوه التأويل.
املكرمة
ترعرع الزخمشري ويعيش معظم حياته يف منطقة آسيا الوسطى ولكنّه ميكث يف امل ّكة ّ
اآلسيوي .يبدأ حياته يف مواطنه
زماانً فيعرفه الناس"جبار هللا" .كما عرفه كثري من العلماء يف املشرق
ّ
الكشاف أو التّفسري فإنّه أتثّر يف تفسريه
احمللي مثّ ينتقل إىل املنطقة العربية مثّ يعود إىل بالده .وكتاب ّ
ّ

بعقيدة االعتزاليّة فصار ابأللفاظ القرآنية إىل املعاين الّت تشهده مذهبه.

وللزخمشري مقدمة بكتاب أساسا لبالغة حيث يشرح ملا أنزله هللا تعاىل من القرآن خمتصاً
السموية ابلصفة البالغية .ويكون موافقا بعلماء األعالم واألنصار للدين اإلسالم .و أن تكون
ابلكتب ّ
مطاحما بنظريته ومطارح الفكرته إذ اجلهة الّت وصلت إىل بيان علماء البالغية ويعثرون مبناظم البلغاء.

ومتعاورة يف األقوال واأللفاظ .ومغايرة بينما ينتقوا هبا و ينتخلوا ما ينتفوا عنه فلم يتقبّلوا وما يسرتكوا به

ويسترتلوا.

اإلسالمى بداية من العصر الذي يعيش فيه مبوقع
وانل الزخمشري شهرة مدوية يف العامل
ّ
أديب مذهش
"الكشاف" والذي يستطيع أن يقادم فيه تصوير رائع لتفسري القرآن الكرمي .ويعني بذوق ّ

البالغى بقياسه الدقيق وما حيتوي من مجال وجليل .مع هذه اجلهة ليست له قرينا سابقا
يزين اجلمال
ّ

ابلرغم
السنة يتلونه و بتفسريهّ .
و ال يتناسبب اتريخ التّفسري ،و بذل األوائل و األواخر إىل أنريى أهل ّ
من اعتزاله وخمالفتهم له يف عقيدهتم االعتزالية ).(Syauqi Dhayf, 1965
الزخمشري يف املعان والبيان
( )4إضافات ّ

الزخمشرى يطابق يف تفسريه بعض اآلراء لعبد القاهر بتطبيق بديع .لقد يوصل هبذا
والحظنا أن ّ

التعمق به يف صورة ال ّداللة البالغيّة وإجادته خبواص العبارة.
التّطبيق بكثري منه واآلراء الّت ّ
تدل على ّ

يف بدايتها فصول التّقدمي مع التّأخري ما اندراج ابحلديث عن املسند إليه مع التعريف منه وتنكريه .ويرتك

الزخمشرى صورة من صور املسند إليه وال يعتصره إال بداللة
ّ

بالغيّة ).(Syauqi Dhayf, 1965
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الزخمشري يف التفصيل ملعاىن املسند إليه املختلفة يف مضمون تعريفه مجيعا .وتكون
ويظهر ّ
ضمريا خطااب .وما يريد التعميم كقول تعاىل يف اآلية "و لو تري إذ اجملرمون انكسو رءوسهم" .فيقول
جيوز أن خياطب به كل نفر وكما تقال فالن لئيم إن أكرمته أهانك و إن أحسنت إليه أساء إليك فال
الزخمشرى يف نظرية علم البيان يف األخري كاإلضافة اجلديدة .واستكمال
تريد به خماطبا بعينه .مث زاد ّ
العقلي وأثبت بوضع قواعدها الدقيقة .حبيث ميكن أن يقول إ ّن
الصور للكناية واالستعارة مث اجملاز
ّ
قواعد علم البيان قد كملت عنده كما كملت قواعد علم املعاين ).(Syauqi Dhayf, 1965
مرتددا ابستماع النّاس له أثر
ذكر سابقا أب ّن األحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم الّت تكون ّ
الراشدين جبمال اخلطاابت وكانت لديهم مالحظة يف
كبري يف صناعة الكالم ومجاليّته .ويتّصف خلفاء ّ
نقود صناعة الكالم وبالغته .وأضف إىل اإلختالف بني املهاجرين واألنصار على االخنالفة والنّزاع بني

تؤد إىل النظر ببالغة الكالم وفصاحته.
علي ومعاوية من أظهر األمور الّت ّ

و ل ّـما جاء األمويّون زادت املالحظات البالغيّة بسبب تطور اخلطابة وتنوع أساليبها ،كما
ساهم انتقال العرب لإلقامة يف املدن إىل وجود أسواق أدبيّة ،كسوق عكاظ يف اجلاهليّة .و يف العصر

العباسي وبدأ تدوين علم ال ّدراسات البالغيّة الّت قامت على أسس املالحظات النقديّة .وكان أول من
ّ
بدأ ابلتأليف أبو عبيدة بن املثىن يف كتابه "جماز القرآن" ،مثّ سار على خلفه علماء البالغة اآلخرين يف

أتليف كتب يف صور االستعارة والتّشبيه والكنايةّ .أما علم املعاين فقد كتب يف مسائله مؤلّفون ع ّدة
وكان أبرزهم (األولك سيبويه واجلاحظ يف كتابه "البيان والتبيني" و (الثّاينك أبو هالل العسكري يف
"الصناعتني" و (الثّالثك عبد القادر اجلرجاين الذي كان له كتاابن و مها "دالئل اإلعجاز"
كتابه
ْ
املعتز مث قدامة بن جعفر ،و
و"أسرار البالغة"ّ .أما علم البديع فكان أول من كتب فيه عبدهللا بن ّ
يليهما ابن رشيق يف كتابه "العمدة".)(Muhammad Ali al-Malik, TT
السكاكي و مدرسته .ومل جيد أي تغيري عليه منذ
استمر علم البالغة على ّ
مثّ ّ
يدي أيب يعقوب ّ

اهلجري .و قد مشل هذا االستقرار العلوم الثّالثة الّّت كانت مرتابطة به و هي علم
السابع
ّ
بداية القرن ّ

تفرعت عن هذه العلوم الثالثة .إضافة إىل مناهج
البيان و البديع و املعاينّ .وأيضاً الفنون األخرى الّت ّ
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كاكي و اتبعه
البحث
البالغي واألساليب البالغيّة الّت كانت تنهج النهج نفسه الذي ّ
أسسه ّ
الس ّ
ّ
تالميذه .و من اجلدير ابل ّذكر أ ّن التطور الوحيد الذي طرأ على علوم البالغة يف تلك املرحلة هو

نتج
استحداث فنون أخرى من الفنون الّت تنتمي إىل علوم البالغة الثّالثة و ّ
خاصة علم البديع الذي ّ
عنه فروع عديدة ).(Ali Zayid, 1982
اخلالصة

كان نشأة علم البالغة مشهورة من عصر اجلاهليّة و عُرف علم البالغة منذ القدمي بعلم
ِ
حّت وصل العرب يف اجلاهليّة منزلة شريفة من
الفصاحة والبيان ومها ّ
العريبّ .
يدالن على رفعة األدب ّ

الشعراء .وكان أشهر
البالغة والبيان .وال يريبه أحد أن فيه أسواق كبرية و يتبادلون فيها اخلطباء وهؤالء ّ

أسواقه سوق عكاظ.

إختصارا من املباحث السابقة فخلّص الكاتب أب ّن تطور منهجيّة وال ّدراسات البالغيّة يف مرحلة

االزدهار تشمل يف أربعة مراحل وهي (األولك وضع عبد القاهر نظرية املعاين حيث أ ّن نظرية النّظم
أهم النّظرايت يف البالغة العربية و (الثّاينك وضع عبد القاهر نظرية البيان وعلى حنو ما وضع
فهي من ّ

مرة يف اتريخ العربية و (الثّالثك تطبيقات
عبد القاهر من قواعد املعاين فوضع أيضا نظرية البيان ألول ّ
الزخمشري يف املعاين والبيان.
(الرابعك أضاف ّ
الزخمشري يف الكشاف و ّ
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