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Abstract

This study aims to determine the historical process that took place in the
development of the history of Balaghah science. As is known that in the three
Balaghah (Bayan, Badi' and Ma'ani) sciences that have now arrived at us, have
gone through the stages of evolution and dynamics. In the beginning, this
knowledge emerged along with the emergence of the Arabic sciences which
developed over centuries. This research is a qualitative research study using the
literary study method in the process of collecting data sources. The results of
this study indicate that during the Jahiliyah the Arabs had achieved high
intellectual abilities in the knowledge of Balaghah and Bayan. This has been
described in the Qur'an at the beginning of the surah ar-Rahman. Such a
situation developed after the emergence of Islam. The development of Balaghah
science began to appear in the time of the Umayyads and later developed after
the sciences of poetry during the time of the first Abbas. Such things developed
rapidly after Abdul Qahir established the Ma'ani theory of knowledge and the
knowledge of Bayan.
Keywords : History of Balaghah، Arabic Literature، Evolution and Dynamics
Stage
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses historis yang berlangsung
dalam perkembangan sejarah ilmu Balaghah. Seperti yang diketahui bahwa
pada ketiga ilmu Balaghah (Bayan, Badi’ dan Ma’ani) yang saat ini telah
sampai kepada kita، telah melalui tahap evolusi dan dinamisasi. Pada
permulaannya, ilmu tersebut muncul seiring dengan munculnya ilmu-ilmu
bahasa Arab yang berkembang selama berabad-abad silam. Penelitian ini
merupakan studi yang penelitian kualitatif dengan menggunakan metode
kajian literer dalam proses pengumpulan sumber data. Adapun hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa Jahiliyah orang-orang Arab
telah mencapai kemampuan intelektualnya yang tinggi dalam ilmu Balaghah
dan Bayan. Hal yang demikian telah digambarkan dalam al-Qur’an pada
permulaan surat ar-Rahman. Keadaan yang demikian berkembang setelah
munculnya agama Islam. Perkembangan ilmu Balaghah mulai nampak pada
masa Bani Umayyah dan kemudian berkembang setelahnya ilmu-ilmu
tentang Syair pada masa Abbas pertama. Hal yang demikian berkembang
secara pesat setelah Abdul Qahir menetapkan teori ilmu Ma’ani dan ilmu
Bayan.
Kata Kunci : Sejarah Balaghah, Sastra Arab, Tahap Evolusi dan Dinamisasi

160

Atiq Farohidy

املقدمة
شك أ ّن علم
إ ّن نشأة علم البالغة واشتهر العرب هبا منذ ّأّيم اجلاىليّة ،وال ّ
يدل على ِ
رفعة األدب .وما زالت البالغة
البالغة مالزم لعلم الفصاحة وأيضاً البيان ،وىو ّ
الشعراء وإبداعهم .وبداية علم البالغة ونشأتو عُرف
األول واألخَت يف شاعريّة ّ
ىي احلكم ّ
علم البالغة منذ ِ
القدم .حيت بلغ العرب يف اجلاىليّة مرتبة رفيعة من البالغة والبيان .وكما
يف اللّغة إذ مل تكن ذلا قبل التّدوين قواعد ضلويّة أو ررفيّة كانت البالغة .ونشأ البحث
البالغي عند العرب بعد أن نزل القران الكرًن و امت ّدت دعوة اإلسالم إىل بقاع العامل،
ّ
بتطورىا عرب القرون.
يتطور ّ
وكانت نشأتو تسَت إىل جانب نشأة علوم اللّغة العربيّة و ّ
وقد لقبوا شعرائهم ألقاابً تدل على مدى إحساهنم يف رأيهم .وشلّا ال شك فيو أن
أسواقهم الكبَتة ىي اليت أملت على تشأة ىذا الذوق ،وخارة سوق عكاظ جبوار مكة،
الشعراء يتبارون فيها.
إذ كان اخلطباء و ّ
وإذا انتقلنا إىل عصر ردر اإلسالم مل صلد اختالفا كبَتاً بُت بالغة ىذا العصر
ِ
جيرون يف أساليبهم على الطّبع واترة وعلى ال ّدربة
وذاك ،فكان العرب يف ردر االسالم ّ
والتّثقيف اترة أخرى فيفون اللّفظ وادلعٌت ح ّقهما ،ويصلون اىل الغــرض يف إجياز أو
إطناب أو مساواة وحسب ما يقتضيـو ادلقام ادلطلوب.
ٍ
ُت ،فقد توجد فصاحةَ ِ
عريب مب ٍ
بلسان ٍ
العرب ،وبرىان على
ونزل القرآن الكرًن
بالغتِهم ،فكان القرآن متح ّدّيً ىذه الفصاحة الكاملة وتلك البالغة التّامة ومنذ مطلع
األول تقريبًا يلحظ ال ّدارس إتّساع دائرة األحكام اجلماليّة
النّصف الثّاين من القرن اذلجري ّ
عددا من
على روائع ّ
تضم ً
العريب إذا كانت تقام ما يشبو ادلنتدّيت أو اجملالس اليت ّ
الشعر ّ
الشعري والبيان.
جهابذة الفن ّ
وكذلك أن مباحث البالغة تنموا بيد عبد القاىر اجلرجاىن إذ استطاع أن يضع
ألول مرة ىذا العلم .ومضى جيمع
علمى ادلعاىن والبيان وضعا دقيقا ،فإذا ىو يستكشف ّ
مالحظات سابقيو ىف علم البيان وأخضعها لضرب من التّحليل العقلي والنّفسي .وكما
ذكر أبن مباحث البالغة تنمو بيد عبد القاىر اجلرجاىن حيث كان ىف ذلك الوقت،
استطاع اجلرجاىن أن يضع علمى ادلعاىن والبيان وضعا دقيقا (ضيف.)ٙ. :ٜٔٙ٘ ،
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السحاب ،بدون تقدًن إجاابت
منر هبا ّ
وىناك تساؤالت ينبغي علينا أن ال ّ
مر ّ
مقنعة على من ردرت منو ىذه التّساؤالت ،ومنها  :مىت ظهر علم البالغة ،أي بعبارة
أخرى ،مىت بدأت كتابة البالغة العربية؟ من الذي يعترب أول واضعي ىذا العلم؟ وأي
يتطور ىذا العلم عرب
كتاب يعد أول ما حيمل يف طياتو الدراسات البالغي؟ وكيف ّ
عصوره ادلختلفة؟
منهجية البحث
ىـذا الـبحث ىو "دراسة مقارنة اترخيية" .وكما ىو ادلعروف أن الدراسة ادلقارنة
التارخيية ىي البحث الذى يقارن العوامل من ظاىرة يف شرب وقت ومكان مؤكد .وعلما
أبن ىـذه الدراسة دراسة ورفيّة اترخييّة فمصادر البياانت اليت اختاره الباحث فليس من
ـلمى فـهو تـحـليل البيـانـات
األشخاص .و ّأمـا ربـليـل البيـانـات ادلسـتعملة ىف ىذا البحث العـ ّ
النوعـيّة .وتـحـليـل البيـانـات النوعـيّة ىى طـريقة لتحـليل البيـانـات الـىت ليسـت رق ًـما
(مولونج.)ٔٔ :ٕٜٓٓ ،
فتعُت مصادر البياانت ذلـذا البحث من مطالعة الكتب وادلراجع ادلتعلقة ابلـبحث
بتطور دراسة علم البالغة ىف
ومع ربليلها بطـريقة حبث اتريخ مقارنة .ىـذا الـبحث يتعـلّق ّ
اجلاىلى و ردر اإلسالم ومشكالتو ىف العصر احلديث .والنـوع ىف البحـث ىو
العصرين
ّ
دراسة ورفيّة اترخييّة.
اجلاهلى
نشأة علم البالغة ىف العصر
ّ
نشأة علم البالغة يُعترب علم البالغة واحداً من العلوم اللغويّة الّيت عرفها العرب
شك أ ّن علم البالغة مالزم لعلم الفصاحة وأيضاً
واشتهروا هبا منذ ّأّيم اجلاىليّة ،وال ّ
ِ
وفن ورنعة أدبيّة ،أتقنو العرب
البيان ،وىو ّ
يدل على رفعة األدب ،دلا فيو من مجاليّة ّ
ٍ
األول واألخَت يف شاعريّة
اىتموا فيو أّديا اىتمام ،وما زالت البالغة ىي احلكم ّ
قددياً و ّ
الشعراء وإبداعهم .بداية علم البالغة ونشأتو عرف علم البالغة منذ ِ
القدم.
ّ
ُ

162

Atiq Farohidy

رور ال ّذكر احلكيم
وبلغ العرب يف اجلاىليّة مرتّبة رفيعة من البالغة والبيان ،وقد ّ
الرمحن علّم القرآن خلق اإلنسان علّمو البيان ) كما
ذلك يف غَت موضع منو من مثلّ ( :
ذكر أيضا ىف آّيت الآلخرى ( :و إن يقولو تسمع لقوذلم ) واألية (و من الناس من
يعجبك قولو يف احلياة ال ّدنيا ).
رور ش ّدة حاجتهم و ّقوهتم يف احلجاج و اجلدل .ومن أكرب ال ّداللة على ما
كما ّ
الرسول الكرًن وحجتو القاطعة ذلم أ ّن دعا
حذقوه من حسن البيان إن كانت معجزة ّ
تدل يف وضوح على ما
أقصاىم وأدانىم إىل معارضة القرآن يف بالغتو البالغة .وىي دعوة ّ
تدل على بصرىم بتمييز أقدار
أتوه من اللّسان والفصاحة والقدرة على الكالم ،كما ّ
تبُت ما جيري فيها من جودة اإلفهام وبالغة التّعبَت( .ضيف:ٜٔٙ٘ ،
األلفاظ وادلعاين و ّ
.)ٜ
الرسول األلداء إستمع إليو وىو يتلو
ويروى أ ّن الوليد بن ادلغَتة أحد خصوم ّ
بعض آّيت القرآن ،فقال " :و هللا لقد مسعت من دمحم كالماً ،ما ىو من كالم اإلنس
اجلن ،وإ ّن لو حلالوة وإ ّن عليو لطراوة ،و ّن أعاله دلثمر ،وإ ّن أسفلو
وال من كالم ّ
يعربون عن إعجاهبم ببالغة القول يف
دلغدق" .ويف كالم الوليد ما يظهران على ّأهنم كانوا ّ
تصاوير بيانية ،ويعرض علينا اجلاحظ يف بعض فصولو بكتابو (( البيان و التّبيُت )) كيف
كانوا يصفون كالمهم يف شعرىم وكالمهم وخطابتهم بربود العصب ادلوشاة واحللل
وال ّديباج والوشي وأشباه ذلك (جاحظ ،دون سنة.)ٕٕٕ /ٔ :
الرمي
و كثَتاً ما ورفوا خطباءىم ّ
أبهنم مصاقع لسن ،كما ورفوىم ابللّوذعية و ّ
الرسول الكرًن
ابلكالم العضب القاطع ،و يف أمثاذلم جرح اللّسان كجرح اليد .يروى أ ّن ّ
استمع إىل بعض خطبائهم ،فقال  :إن من البيان لسحراً (جاحظ ،دون سنة/ٔ :
. )ٖٜٗ
يصور فصاحة منطقهم و يف
ونفس أدهبم الّذي خلفوه حيمل يف تضاعيفو ما ّ
حىت يبلغوا منهم كل ما كانوا يريدون من إستمالة القلوب واألمساع،
كانوا يتأتون للكالمّ ،
أحس بذلك اجلاحظ من قدًن فقال  (( :مل نرىم يستعملون مثل تدبَتىم يف طوال
و ّ
القصائد ويف رنعة طوال اخلطب .وكانوا إذا احتاجوا إىل الرأي يف معاظم التدبَت
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ومهمات األمور ميثوا ( ذللوا ) الكلما يف ردورىم وقيدوه على أنفسهم ،فإذا قومو
الشقاف وأدخل الكَت وقام على اخلالص أبرزوه زلككاً منقحاً ومصفى من األدانس
مهذابً (جاحظ.)ٔٗ /ٕ :ٜٜٔٛ ،
يرد على خواطرىم ،بل ما
فبلغائهم من اخلطباء و ّ
كل ما ّ
الشعراء مل يكونوا يقبلون ّ
حىت يظفروا أبعمال جيّدة ،وىي أعمال كانوا جييلون فيها
جيودون ّ
يزالون يلقحون و ّ
فظي
الفكرة ،ويعادون النّظر ،متكلفُت شاقاً يف التّماس ادلعٌت ادلصيب اترة و التّماس اللّ ّ
اترة أخرى ،يقودىم يف ذلك بصر زلكم دييزون بو ادلعاين واأللفاظ بعضها من
ّ
ادلتخَت ّ
بعض ،حبيث يصونون كالمهم عما قد يفسده أو يهجنو.
وقد وقف اجلاحظ يف بيانو ماراً ينوه دبا كانوا يرسلونو يف خطاهبم والمهم من
أسجاع زلكمة الررف ،وكرر القول يف أن من شعرائهم (( من كان يدع القصيدة سبكث
عنده حوالً كريتاً ( كامالً ) وزمناً طويالً يردد فيها نظره ،وجييل فيها عقلو ويقلب فيها
رأيو إهتاماً بعقلو ،وتبعاً على نفسو ،فيجعل عقلو زماماً على رأيو ،ورأيو عياراً على شعره.
وكانوا يسمونو تلك القصائد احلوليات و ادلقلدات و ادلنقحات و احملكمات ،ليصَت
قائلها فحالً خنذيذاً و شاعراً مفلقاً ))( .جاحظ.) ٜ /ٕ :ٜٜٔٛ ،
وشلّا ال شك فيو أن أسواقهم الكبَتة ىي اليت أملت على تشأة ىذا الذوق،
الشعراء يتبارون
وخارة سوق عكاظ وىو سوق جبوار مدينة مكة ،إذ كان اخلطباء و ّ
كل يريد أن حيوز قصب السبق لدى سامعيو دون أقرانو .ويظهر أنو كان لقريش
فيها ،و ّ
يف ذلك احلكم الذي ال يرد ،كما يف األغاين أن العرب كانت تعرض أشعارىا على
ردوه منها كان مردوداً فقدم عليهم علقمة بن عبدة
قريش ،فما قبلوه منها كان مقبوالً وما ّ
التّميمي ،فأنشهم قصيدتو  ( :ىل ما علمت و ما استودعت مكتوم ) فقالوا  :ىذا مسط
ال ّدىر ،مث عاد إليهم العام القادم ،فأنشدىم قصيدتو  (( :طحابك قلب يف احلسان
طروب فقال " :ىااتن مسطاً الدىر" )).
السوق مقام القاضي الّذي
ويبدو أن من ّ
الشعراء النّاهبُت من كان يقوم يف ىذه ّ
الشعراء النّاشئُت كانوا
ال تدفع حكومتو ،ففي أخبار النّابغة الذبياين مثال ،وجدان أ ّن ّ
يتكلّمون فيها إليو فمن نوه بو طارت شهرتو يف اآلفاق وكان يف أثناء ذلك يبدي بعض
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الشعراء و أساليبهم  ،ويقال إنّو فضل األعشى على حسان بن
ادلالحظات على معاين ّ
اثبت ،وفضل اخلنساء على بنات جنسها .واثر حسان عليو ،وقال لو  :أان و هللا أشعر
منك ومنها ،فقال لو النّابغة حث تقول ماذا ؟ قال :حيث أقول :
ابلضحى  #و أسيافنا يقطرن من صلدة دما
لنا اجلفات الغر يلمعن ّ
ولدان بٍت العنقاء و إبٍت زلرق  #فأكرم بنا خاالً وأكرم بنا إبنما
اتّضح ال ّدكتور شوقى ضيف أب ّن العنقاء أي ثعلبة بن عمرو مزيقياء أحد أجداد
األزد القدماء ىف اليمن ،و معروف أن احلزرج قبيلة حسان أزدية.
فقال لو النّابغة  (( :إن لشاعر لوال أنك قللت عدد جفانك و فخرت دبن
ولدت ومل تفجر دبن ولدك .ويف رواية أخرى  :فقال لو  :إنك قلت اجلناء فقللت العدد
الضحى ،ولو قلت يربقن ابل ّدجى لكان
ولو قلت اجلفان لكان أكثر ،وقلت  :يلمعن يف ّ
الضيف ابللّيل أكثر طروقاً ،وقلت  :يقطرن من صلدة دما ،فدللت
أبلغ يف ادلديح أل ّن ّ
على قلّة القتل ولو قلت جيرين لكان أكثر ،النصباب ال ّدم وفخرت دبن ولدت ومل تفخر
دبن ولدك .فقام حسان منكسراً منقطعاً )) (األغاين.)ٖٗٓ/ ٜ :ٜٕٔ٘ ،
يرد على
وكان البلغاء من اخلطباء ّ
كل ما ّ
الشعراء حينذاك مل يكونوا يقبلون ّ
حىت يظفروا أبعمال جيّدة ،وىي أعمال كانوا
جيودون ّ
خواطرىم ،بل ال يزالون ينقحون ّ
مرة
جييلون فيها الفكرة ويعاودون النّظر ،متكلّفُت جهودا شاقّة يف التّماس ادلعٌت ادلصيب ّ
اترة أخرى ،يقودىم يف ذلك بصر زلكم دييّزون بو ادلعاين واأللفاظ
والتّماس اللّفظ ّ
ادلتخَت ّ
عما قد يفسده أو يهجنو.
بعضها من بعض حبيث يصونون كالمهم ّ
الصور ،وسوقهم أحياان مالحظات
ووقوف ّ
الشعراء يف اختيار األلفاظ ادلعاين ّ
بالغية ال ريب يف أ ّهنا أرل ادلالحظات البيانيّة يف البالغة العربية ،وخَت مثال نربىن بو
أن يف أشعارىم تزخر ابلتّشبيهات االستعارات ،تناثر فيها ألوان من ادلقابالت
يدل داللة واضحة على ّأهنم كانوا يعنون عناية واسعة إبحسان الكالم
واجلناسات شلا ّ
والتّفنن يف معارضة بالغيّة.
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ظل األمر يف ىذه احلالة دون أن تعثر على تلك ادلالحظات البالغية مرونة يف
رفحات الكتب إىل عصر ردر اإلسالم .يف ظالل احلياة اإلسالميّة اختلطت
العنارر ،وسبازجت الثّقافات ،فلقحت العقول ،وأرابت األلسنة أاثر من اللّكنة واللّحن
العريب ومجع
فأخذ أئمة العربية يعملون يف ررب وعزدية يف وضع أرول النّحو ّ
العريب وأرولو مذاىبو
مواد اللّغة العربية ،رحب ذلك دراسات أخرى تتناول البيان ّ
العريب ،وظل
ابلبحث التّحليل ،أخذت تتكون من تلك ال ّدراسات النّواة االوىل للبيان ّ
العلمي يسَتان مع ىذه البحوث ال ّدراسات ضلو
التّقدم الفكري والنّضوج
ّ
األديب و ّ
الكمال ادلنشود خبطوات كبَتة (القزويٍت.)ٔٙ :ٜٖٔٛ،
نشأته ىف العصر اإلسالم ّي
الشعراء حينئذ
لقد سبق البيان و قد ق ّدمناه عن العصر اجلاىلي ندل على أ ّن ّ
الصور ،وكانوا يسوقون أحياان مالحظات ال
كانوا يقفون عند اختيار األلفاظ وادلعاين و ّ
ريب يف أهنا أرل ادلالحظات البيانية يف بالغتنا العربية ،ومن يتصفح أشعارىم جيدىا
تزخر ابلتشبيهات واالستعارات ،و تتناثر فيها من حُت إىل حُت ألوان من ادلقابالت
يدل داللة واضحة على ّأهنم كانوا يعنون عناية واسعة إبحسان الكالم
واجلناسات ،شلا ّ
والتّفنن يف معارضة البليغة( .ضيف.)ٖٔ :ٜٔٙ٘ ،
أول :أتليف علم البالغة
ً

وأخذت تنمو ىذه العناية بعد ظهور اإلسالم .والشك أن للقرآن أتثَتاً عظيماً
يف نشأة البالغة وتطويرمها فقد عكف العلماء على دراستو وبيان أسرار إعجازه ،وازبذوه
مداراً للدرس البالغي فازبذوا آّيتو شواىد على أبواب البالغة واعتربوىا مثاالً حيتذى يف
مجال النظم ودقة الًتكيب .وبفضل ما هنج القرآن ورسولو الكري من طرق الفصاحة
الرسول فكان
والبالغةّ .أما القرآن فكانت آّيتو تلى يف آانء اللّيل وأطراف النّهار ،و ّأما ّ
الصور و القلوب (جاحظ/ٕ :ٜٜٔٛ ،
كل لسان ،وكنت خطبو ملء ّ
حديثو يذيع على ّ
.)ٔٛ-ٔٚ
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يدل
الرسول ما ّ
وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص وىو كما نعلم كان أفصح العرب .ويف أخبار ّ
بتخَت لفظو ،فقد أثر أنّو كان يقول  (( :ال يقولن أحدكم
على أنّو كان يعٌت أش ّد العناية ّ
خبثت نفس ،ولكن ليقل :لقست نفسي )) كراىية أن يضيف ادلسلم اخلبث إىل نفسو.
وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خطباء مفوىُت ،وكانوا يستضيئون يف خطابتهم
احلس
خبطابة ّ
الرسول الكرًن وآّيت الذكر احلكيم .وردبا كان شلا يدل على شيوع دقّة ّ
حينئذ ما يروى عن أيب بكر من أنو عرض لرجل معو ثوب ،فقال لو  :أتبيع الثّوب؟
فأجابو  :ال ،عافاك هللا (جاحظ ،دون سنة.)ٕٙ /ٔ :
و ّبُت صلم الدين أب ّن بدأت ىذه ادلرحلة يف أوائل العصر العباسي حيث أن
البالغة العربية تتطور من تسجيل ادلالحظات البالغيّة إىل وضع القواعد البالغيّة .وكان
ادلتكلمون ويف مقدمتهم ادلعتزلة أنشط ادلسامهُت يف وضع قواعد البالغة وبسط مباحثها
تتعمق ابدلعاين ،وال تكشف
ادلنهجية ،واعتربوا مالحظات اللغويُت مالحظات ظاىرية ال ّ
عما وراء اللّفظ من داللة ،فوجهوا دراستهم لبيان األسلوب.
وذكر راحب كتاب " نظرية النّظم " يف رفحة  ٔٔٛأ ّن ّأول من ألّف كتااب
يف البالغة ىو بشر بن ادلعتمر (ٕ٘ٓ ه) ،وىو يريد بكتابو أن يرشد النّاس بو إىل القول
السبق البن ادلعتمر يف وضع
البليغ وخصائصو .ووافقو ال ّدكتور عبد ادلنعم خفاجي على ّ
كتاب يف البالغة حيث نقل قول اجلاحظ من كتاب" البيان و التّبيُت" (خفاجي،
ٖ.)ٗٛ :ٜٔٛ
اثنيًا :ظهور ال ّدراسة البالغيّة ىف عصر بين أميّة
وإذ ربولنا إىل عصر بٍت أمية وجدان اخلطابة جبميع ألواهنا من سياسة وحفلية
وتزدىر إزدىارا عظيما ،ويف كل لون من ىذه األلوان يشتهر غَت خطيب ،أما يف السياسة
الشعيب (( :ما مسعت متكلما
فيشتهر من والة بٍت أمية زّيد واحلجاج ،ويف زّيد يقول ّ
على منرب قط تكلم فأحسن إال أحببت أن يسكت خوفا من أن يسيء إال زّيدا فإنو
كلما أكثر كان أجود كالما )) (جاحظ.)ٙ٘ /ٕ :ٜٜٔٛ ،
ويف احلجاج يقول مالك بن دينار (( :ردبا مسع احلجاج خيطب ،يذكر ما رنع
بو أىل العراق وما رنع هبم ،فيقع يف نفسي أ ّهنم يضنونو وأنّو رادق ،لبيانو وحسن
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زبلصو ابحلجج )) .ومن خطباء الشيعة زيد ين احلسُت بن علي وكان لسنا جدال جيذب
الناس حبالوة لسانو وسهولة منطقو وعذوبتو .ومن خطباء احملافل سحبان وائل وقد
خطب بُت يدي معاوية خبطبة ابىرة مست من حسنها ابسم الشوىاء ،ومثلو رحار
العبدي الذي راع معاويو يف خطابتو ،فسألو" :ما تعدون البالغة فيكم؟" قال" :اإلجياز"،
فقال لو معاويو " :وما اإلجياز؟" قال رحار" :أن جييب فال تبطئ وتقول فال زبطئ"
(جاحظ ،دون سنة.)ٜٙ /ٔ :
ّأما اخلطباء الوعظ فقد بلغوا الغاية من روعة البيان ويف مقدمتهم غيالن
البصري ووارل بن عطاء ،ويقول اجلاحظ إ ّن أدابء العصر العباسي
ال ّدمشقي واحلسن
ّ
حىت يبلغوا ما يريدون من ادلهارة البيانية ،ويشيد
كانوا يتحفظون كالم احلسن و غيالنّ ،
الراء من كالمو للثغتو فيها ،مع ما انتظم لو من
ببالغة وارل مدلال عليها ابسقاطو ّ
الطالوة و اجلزالة.
وشلّا ساقو من كالم الوعاظ قول شبيب بن شيبو  (( :النّاس موّكلون بتفضيل
جودة اإلبتالء و دبدح راحبو و أان موّكل بتفضيل راحب القطع ودبدح راحبو ،وحظ
ظ سائر البيت )) .ويسوق اجلاحظ
جودة القافية وإن كانت كلمة واحدة ،أرفع من ح ّ
حوارا ظريفا بُت أيب األسود ال ّدؤيل وغالم كان يتقرع يف كالمو ،وقد تلومو أبو األسود
تلوا عنيفا الستخدمو ألفاظا مفرطة ابلغرابة( .جاحظ ،دون سنة.)ٖٜٚ /ٔ:
وزّيدة من ذلك ،وجدان أ ّن يف عصر بٍت أمية كثرت ادلالحظات النقدية كثرة
عظيمة عملت فيها بواعث وأسباب كثَتة منها ربضر العرب واستقرارىم يف ادلدن
واألمصار ،وازدىار العلوم ورقيها شلا أدى إىل رقي احلياة العقلية لؤلمة اإلسالمية.حيث
أخذوا يتجادلون يف مجيع شؤوهنم السياسية والعقدية فكان ىناك اخلوارج الشيعة
والزبَتيون واألمويون ،وادلرجئة والقدرية وادلعتزلة ،فكان طبيعياً أن ينمو النظر يف بالغة
الكالم أن تكثر ادلالحظات البيانية ادلتصلة ابلكالم ال يف رلال اخلطابة و اخلطباء
فحسب  ،بل ويف رلال الشعر والشعراء بل لعل اجملال الثاين كان أكثر نشاطاً لتعلق
الشعراء ابدلديح وتنافسهم فيو.
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ويف ىذا العصر نشطت حركة النقد سواء يف رلال رلالس اخللفاء والوالة أو يف
األندية األدبية كسوق ادلربد يف البصرة و سوق الكناسة يف الكوفة حيث كان الشعراء
جيتمعون يف ىذه األسواق لينشدوا الناس خَت ماراغوه من الشعر.
ومن ذلك أنو اجتمع الكميت ونصيب ذو الرمة ،فأنشدمها الكميت ما قال
حىت بلغ قولو :
أم ىل ظعائن ابلعلياء انفعة  #و إن تكامل فيها األنس والشنب
عقد نصيب واحدة  :فقال لو الكميت ماذا ربصى ؟ قال  :خطأك ابعدت
بُت األنس والشنب .فنصيب ينقد الكميت ألنو مجع بُت أمرين ال جيتمعان يف اخلارج
وال يف الذىن .وىو دبا يعرف دبراعاة النظَت( .نفس ادلرجع)

األول (  333-231هـ )
اثلثًا  :تطور النثر و الشعر ىف عصر العباس ّ

األول .حيث سبيزت الفًتة األوىل من
تطور فن الرسالة والنثر ىف عصر العباس ّ
ىذا العصر بقوة اخلالفة ورلد الدولة ،فقد ثبتت قواعد الدولة على يدي أيب جعفر
ادلنصور ،و امتد نفوذىا يف أّيم ادلهدي ،و أتلقت حضارهتا وعظمت ىيبتها أّيم ىارون
الرشيد و ادلأمون ،أما ادلعتصم فتوالت يف عهده االنتصارات العسكرية و استمر ذلك إىل
عصر الواثق وادلتوكل .ويف ظل ىؤالء اخللفاء غلب نفوذ العنصر الفارسي ،وإن بقي الرأي
األعلى والكلمة النافذة للخليفة العباسي ،وردبا أوجس اخلليفة خيفة من معاونيو فبطش
هبم ،مثلما فعل السفاح أبيب مسلم اخلرساين ،والرشيد ابلربامكة ،وادلأمون ابلفضل بن
سهل( .انظر :االرطخري-ادلسالك وادلمالك مكتبة ادلصطفى اإللكًتونية ،ففيو نتاج
خربة القائمُت على ديوان اخلرب الذين قدموا علما ومعرفة غزيرة ودقيقة عن سائر األمصار
اإلسالمية .دت – دط).
مث ذبلى فن النثر يف أدب الرسائل أول اأدلر يف هناّيت العصر أدلوي وبداّيت
العصر العباسي ،فكتب ابن موضوعا معينا ،لعل ادلقفع رسائلو على غرار رسائل عبد
احلميد الكاتب ،وىي مقالت طوال تتناول أشهرىا "رسالة الصحابة" أي يف آداب
الصحبة والسلوك ،و مصاحبة السلطان والوالة ،واحلكام والقادة ،وألعوان .مث ما للرعية
واجلند من حقوق جيب عطاؤىا ،وما عليهم من واجبات ينبغي أداؤىا ،فرسالة الصحابة،
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وىي دبنزلة خطاب مفتوح إىل اخلليفة ،ذات ربغة سياسية وإدارية ،هتتم بشؤون احلكم
وسياسة الدولة .إن فن الرسالة خيتلف يف جوىره عن فن اخلطابة من حيث احلجم،
فللخطبة حيز زلدود من الزمان على حُت قد تطول الرسالة لتقرأ أبانة وسبعن .فهما منطان
أو لوانن من النثر الديب ،فقد درج العرب على أن يكتبوا الرسالة يف ادلقصد الكبَت،
ويلقوا اخلطبة يف احلدث اجلليل.
وديكن القول مع ذلك أن الكتابة انتسجت على منوال اخلطابة ،وإنو على
طريق اخلطباء مشى الكتاب ،حىت غدت الكتابة آخر أدلر الوريث الشرعي للخطابة .وما
لبث ابن ادلقفع أن خطا خطوة أخرى يف مضمار النثر األديب الوليد حُت دبج كتابيو
الصغَتين "الدب الصغَت" ،و"الدب الكبَت" ،ومها يف واقع ادلر أشبو برسالتُت مطولتُت،
أو مها بتعبَت آخر دبنزلة جسر بُت الرسالة احملدودة والكتاب النثري الشامل.
لعل يف كل ما قدمنا من األمثلة ما يدل على أن ادلالحظات البيانية يف
و ّ
أرلوا قواعد البالغة،
العصور القددية جاىلية وإسالمية مل تغب عن أذىان البالغيُت حُت ّ
وىي حبق تعد األرول األوىل لقواعدىم.
ابعا :ازدهار ال ّدراسات البالغيّة
رً
ازدىار ال ّدراسات البالغيّة تتصور ىف أربعة أشياء ،وىى :
وضع عبد القاهر نظرية املعاين

أىم النّظرّيت يف البالغة العربية ،معناه التّأليف ،ومعٌت
إ ّن نظرية النّظم من ّ
النّظم يف ارطالح البالغيُت والنّقاد ىو تنسيق داللة األلفاظ وتالقي معانيها دبا تقوم
عليو من معاين النّحو وادلوضوعة يف أماكنها على الوضع الّذي يقتضيو العقل.
ُولِد عبد القاىر يف جرجان .وىي إحدى ادلدن ادلشهورة بُت طربستان
وخراسان .نشأ ولوعاً ابلعلم ُزلبّاً للثّقافة ،فأقبل على الكتب يلتهمها ،وخارةً كتب
النّحو واألدب .امسو الكامل ىو أبو بكر عبد القاىر بن عبد ّ
الرمحن بن دمحم اجلرجاينّ
متكلما
(ٓٓٗ – ٔ ٗٚىـ ) أي عام  ٔٓٚٛ -ٜٔٓٓم ـ وأنّو كان ً
فقيها شافعيًا و ً
أشعرًّي( .نقل من  ar.wikipedia.orgوضيف.)ٔٙٓ :ٜٔٙ٘ ،
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ولعبد القاىر مكانة كبَتة ىف اتريخ البالغة ،إذ استطاع أن يضع نظريىت علمى
زبص بعرضها و تفصيلها كتابو "دالئل
ادلعاىن و البيان وضعا دقيقا  .النّظرية األوىل ّ
زبص هبا ودبباحثها ىف كتابو "أسرار البالغة" .وينبغى أن
اإلعجاز " .و ّأما لنظرية الثّانية ّ
نالحظ منذ ّأول األمر أن قسمة البالغة إىل علوم ثالثة– ادلعاىن والبيان و البديع – مل
حىت عصر عبد القاىر.
استقرت ّ
تكن قد ّ
تتشعب مباحثو ،ومسّي ىف ال ّدالئل علم
وكان يرى أ ّن علوم البالغة علم واحدّ ،
ادلعاىن ابسم "النّظم" و ىو ارطالح كان يشيع ىف بيئة األشاعرة ،إذ كانوا يعلّلون إعجاز
مر بنا عند الباقالىن ،و حقِّا إ ّن اجلاحظ ّأول من وضع ىذا
القرآن بنظمو على ضلو ما ّ
االرطالح و علّل بو اإلعجاز القرآىن( .ضيف.)ٔٙٚ :ٜٔٙ٘ ،
مثّ طبق اجلرجاين قواعد النّظم على النّصوص فتناول دور علم ادلعٍت يف خدمة
النّظرية ،ومن ذلك ما يتعلّق بباب التّقدًن والتّأخَت ىف علم ادلعاين .ولباب التّقدًن والتّأخَت
جم احملاسن وبعيد الغاية .وىو على وجهُت :
ابب كثَت الفوائدّ ،
األول  :تقدًن على نيّة التّأخَت .وىو كخرب ادلبتدأ يف قولك " :منطلق زيد"،
فمعلوم أ ّن منطلق مل زبرج ابلتّقدًن عما كانت عليو من كوهنا خرب ادلبتدأ ومرفوعة بذلك.
الشيء من حكم إىل حكم،
الثاين  :تقدًن ال على نيّة التّأخَت وىو أن تنقل ّ
كل منهما أن
وذبعلو اباب غَت اببو ،وإعرااب غَت إعرابو ،وذلك أن ذبيء إىل امسُت حيتمل ّ
يكون مبتدأ واآلخر خربا لو ،فتق ّدم اترة ىذا على ذاك ،وأخرى ذاك على ىذا لعلة بيانية
ولفضل بالغي ،ومن أمثلة ذلك "االستفهام ابذلمزة" فإ ّن موضع الكالم إذا قلت:
الشك يف الفعل نفسو ،وكان غرضك من استفهامك أن
"أفعلت؟" فبدأت ابلفعل كان ّ
الشك يف الفاعل.
تعلم وجودهّ ،أما إذا قلت " :أأنت فعلت؟ "فبدأت ابالسم كان ّ
وكذلك طبق اجلرجاينّ قواعد ابب ال ّذكر واحلذف .وىو ابب دقيق ادلسالك
وعجيب األمر .وقد ربط اجلرجاينّ االستعارة بعلم ادلعاين ربطا بديعا ،وأوضح أ ّن من
أنواع االستعارة ما ال ديكن بيانو ّإال بعد العلم ابلنّظم ،ويذكر ّأهنا على غرابتها ولطفها إّمنا
متّ ذلا احلسن دبا توخي يف وضع الكالم من التّقدًن والتّأخَت ،والتّعريف والتّنكَت ،ومن
الرأس شيبا" مل يزيّدوا فيو على
دقيق ذلك أنّك ترى النّاس إذا ذكروا قولو تعاىل "واشتعل ّ
171

Lisania: Journal of Arabic Education and Literature
Vol.2, No.2, 2018, pp.160-178

الشرف ّإال إليها ،وليس األمر ذلك ،إّمنا اجلمال أن تعلم أ ّن
ذكر االستعارة ،ومل ينسبوا ّ
للرأس يف اللّفظ ،فهل إذا أخذت اللّفظ وسندتو إىل
"اشتعل" ّ
للشيب يف ادلعٌت ،وإن كان ّ
الروعة الّيت كنت تراىا ؟.
ّ
الرأس" ىل ترى ّ
الشيب ررحيا فتقول " :اشتعل شيب ّ
"للشيب" كان لو الفضل؟
السبب يف أن "اشتعل" إذا استعَت ّ
فما ّ
الشمول ،وأنّو قد شاع
الرأس الّذي ىو أرل ّ
السبب أنّو يفيد دلعان ّ
الشيب يف ّ
ّ
السواد ّإال ما ال يعتد بو .ونظَت ذلك يف التّنزيل
عم مجلتو ّ
فيو ،و ّ
حىت مل يبق من ّ
وجل ":وفجران األرض عيوان" ،فإ ّن التّفجَت للعيون يف ادلعٌت لكنّو أوقع
قول هللا ّ
عز ّ
على األرض يف اللّفظ ،و ذلك أفاد أ ّن االرض قد رارت عيوان كلها ،وأ ّن ادلاء كان
يدل عليو ،ولكان
يفور من كل مكان ،ولو قيل "فجران عيون األرض" مل يفد ذلك ومل ّ
متفرقة يف األرض( .سعيد ،دون سنة.)ٔٚٙ :
ادلفهوم أ ّن ادلاء قد فار من عيون ّ
إضافة شلا شرح سابقا ،فإن عبد القاىر َّ
أول عاٍمل أخرج النحو من نطاق
شكليتو وجفافو ،و مسا بو فوق اخلالفات والتأويالت حول البناء واإلعراب ،إذ أخضع
النحو لفكرة النظم أو القواعد  ،فقال" :معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها
ببعض ،وجعل بعضها بسبب من بعض" .وقال أيضا  " :واعلم أن ليس النظم إال أن
تضع كالمك الوضع الذي يقتضيو علم النحو".
يقرر عبد القاىر َّ
أن معاين النحو يف القرآن الكرًن قد بلغت درجة من
و ّ
نص آخر ،وىو أي عبد القاىر يستشهد
أي ٍّ
الوضوح والظهور واالنكشاف مل يبلغيا ّ
أبمثلة من الشعر العريب ،ومن مثَّ يوازن بينها وبُت النظم القرآين ،لكي يصل إىل ِّ
سر
اإلعجاز القرآين ادلتمثل يف نظمو ،أو يف طريقة أتليفو .واأللفاظ عند عبد القاىر تقع
مرتبة على ادلعاين ادلرتبة يف النفس ،ألنّك ترتب ادلعاين يف نفسك أوال ،مث ربذو عمى
تصور أن تعرف للفظ موضعا من غَت أن تعرف
ترتيب األلفاظ يف نطقك ،ألنّو ال يُ ّ
معناه ،وال أن تتوخى يف األلفاظ من حيث ىي ألفاظ ترتيبا ونظما( .دالئل اإلعجاز
جلرجاينّ ،دون سنة.)ٜٖ :
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وضع عبد القاهر نظرية البيان
على ضلو ما وضع عبد القاىر من قواعد ادلعاين فوضع أيضا نظرية البيان ألول
مرة ىف اتريخ العربية .وإن كل الفصول الىت حبثها سبقو إليها البالغيون ابلبحث ،ولكنهم
مل حيرروىا ومل يبحثوا دقائقها على ضلو ما حبثها وحررىا عبد القاىر ىف كتابو "أسرار
البالغة" .فقد ميز أقسامها وفروعها وحلل أمثلتها ربليال ابرعا حواىل أربعمائة رحيفة.
(ضيف.)ٜٔٓ :ٜٔٙ٘ ،
ومن ادلؤكد أنو حُت خص ىذا الكتاب دبباحث البيان مل يكن يفكر ىف وضع
ىذا االسم علما عليها إذ كان كما قدمنا يسمى مباحثو ىف ادلعاىن ابسم علم البيان اترة
وعلم الفصاحة اترة اثنية .وال نكاد نتقدم ىف ىذا الكتاب حىت صلده يشَت إىل أن
االستعارة من البديع ،و كأنو كان حيس أن كل ما مسى بعده ابسم البديع وادلعاىن والبيان،
وإمنا كان يعرض لعلم واحد ىو علم البالغة وخصائص التعبَت اجلمالية .وقد قرن كلمة
البالغة إىل كلمة أسرار وجعلهما عنواان ذلذا الكتاب ،وىو ىف الدالئل يقرن الفصاحة
دائما إىل البالغة و يضمنها مدلوال واحدا .وىف ذلك كلو ما يدل على أنو مل يكن يتمثل
استقالل علم البيان ابلصورة الىت استقل هبا عند الزسلشر ومن خلفوه.
وردبا الذى يدافعهم إىل ذلك أهنم رأوه ىف مقدمة الكتاب ينوه ابلبيان .إذ يتعلق
ابآلية القرآنية " الرمحن  #علم القرآن  #خلق اإلنسان  #علمو البيان" .مث مضى
بعدىا يقول إن فضيلة البيان ال تعود إىل اللفظ من حيث اللفظ ،وإمنا تعود إىل النظم
وترتيب الكالم وفق ترتيب معانيو ىف النفس .وىو استهالل دلباحثو ىف الكتاب وأنو
سيحاول بيان الفروق الدقيقة ىف الًتكيب ،غَت أنو ال يتسع هبذه الفروق على ضلو ما
اتسع هبا ىف الدالئل ،إذ حصرىا ىف الصور البيانية وىف لونُت من ألوان البديع طادلا أشار
سابقوه إىل أن مجاذلا حسي لفظى .وتدل مباحثو فيهما وىف الصور البيانية مجيعا أنو
رنف ىذا الكتاب بعد الدالئل ،دلا جيرى ىف كالمو من دقة واستيعاب وضبط وإحكام
ودلا ينشر فيو من آراء نفسية ال عهد لنا هبا ىف الدالئل ،وكأمنا تكاملت لو أداتو ىف
تصوير دقائق الًتاكيب البالغية و أثرىا ىف النفوس( .أسرار البالغة جلرجاينّ:ٕٓٓٔ ،
)ٖٙٛ
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يعترب عبد القاىر كتاب "أسرار البالغة" عند كثَت من الباحثُت واضع نظرية
النظم ،وملخصها :أن مجال البالغة ليس يف اللفظ وال يف ادلعٌت ،وإمنا يف نظم الكالم أي
األسلوب ،وبناء اجلملة ومواقع اإلجياز واإلطناب ،وضرورة مطابقة الكالم دلقتضى احلال.
كما قولو يف التجنيس فإنك ال تستحسن ذبانُس اللفظتُت إال إذا كان وقع معنييهما من
استضعفت
العقل موقعاً محيداً ،ومل يكن بذلك َم ْرَمى اجلامع بينهما َم ْرًمى بعيداً ،أتراك
َ
ذبنيس أيب سبام يف قولو :
ِِ
ب
وت
ذَ َىبَت دبُ ْذ َىبَ ِو َّ
احةُ فَالْتَ ْ
الس َم َ
 #فيو الظُّنُو ُن  :أ ََم ْذ َى ٌ
ب أم ُم ْذ َى ُ
ط َشغَ ِفو أبموٍر ترجع إىل
وقد ذبد يف كالم ادلتأخرين اآل َن كالماً َمحَل راحبَو فر ُ
ما لو اسم يف البديع إىل أن ينسى أنَّو يتكلم ليُف ِهم ويقول ليُبُت وُخييَّل إليو أنو إذا َمجَ َع
السامع من
بُت أقسام البديع يف بيت فال ضَت أن يقع ما َعنَاهُ يف عمياء ،وأ ْن يُوقع
َ
ِ
ِ
س بكثرة ما يتكلَّفو على ادلعٌت وأفسده .كمن ثقَّل
طَلَبو يف َخْبط َع ْش َواء ،ورَّدبَا طَ َم َ
مكروهٌ يف نفسها .فإن أردت أن تعرف ِمثاالً
َ
العروس أبرناف احلَْلي حىت يناذلا من ذلك ُ
ذكرت لك ،من أن العارفُت جبواىر الكالم ال ِّ
الفن إال بعد الثقة
فيما
ُ
يعرجون على ىذا ّ
أيمنون جنايةً منو عليو وانتقاراً لو وتعويقاً دونو،
بسالمة ادلعٌت و َّ
رحتو ،وإال ُ
حيث َ
طب من شأهنا أن يـُ ْعتَ َمد فيها
فانظر إىل ُخطَب اجلاحظ يف أوائل كتبو ىذا – واخلُ ُ
زلل النسيب والتشبيب من
األوزا ُن واألسجاعُ .فإهنا تُـ ْرَوى وتُتناقل تَـنَاقُ َل األشعار وزللُّها ُّ
االحتفال يف الصنعة( .أسرار البالغة جلرجاينّ،
ُ
الشعر الذي ىو كأنو ال يـَُر ُاد منو إالّ
ٕٔٓٓ.)ٔٚ-ٔٙ :
ويقف من السجع موقفو من اجلناس ويطلب عدم التوسع ىف استخدامو حىت
ال يؤول ذلك إىل أن تعكس أغراض الكالم .فتصبح ادلعاىن خدما لؤللفاظ وتصبح
األلفاظ حليا و وشيا خالصا يغمر ادلعاىن حىت ال تكاد تتضح .وينوه أبسلوب اجلاحظ
وأنو مل يكن ىف مقدمات كتبو يعمد إىل السجع خشية أن جيور على معانيو .ويقول إن
الكاتب ينبغى أن ال جيلبو إىل كتابتو ،إال أن أيتى عفوا وبدون تعمد ىف طلبو حىت ال
يدخل اخللل على كالمو .ويتزيد دبا ال فائدة فيو ،ويضرب مثال ابحلشو وأنو إمنا كره ألنو
خال من الفائدة ولو أفاد مل يكن حشوا وال لغوا من القول (ضيف.)ٜٖٔ :ٜٔٙ٘ ،
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ومن انحية أخرى ،أ ّن غاية ما يسعى إليو عبد القاىر من نظريتو ىو الورول
الراسخة يف
بتعبَتاتنا اللّغويّة إىل مستوى رفيع ،ليأيت التّعبَت عن ادلعاين مساو للحقيقة ّ
السامع والقارئ وادلتكلم ،دون زّيدة أو نقصان .وإ ّن الباحث ادلتتبع لدراسة عبد
نفس ّ
القاىر لنظرية النّظم يرى أنّو جعل النّظم أساسا للنّقد ومرجعا لبيان القيمة الفنيّة يف العمل
األديب ،كما أنّو جعل من النّظم قوانُت ترشد ال ّذوق العريب إىل الكشف عن مرتبة الكالم
ّ
السليمة مرجع
وقد بذل أقصى جهده لتستقر فكرتو يف العقولّ ،
حىت أضحت نظريتو ّ
الصورة البيانيّة ،ويرد عناررىا
النّقاد والباحثُت ،فقد رنع ميزاان يستطيع بو النّاقد أن يزن ّ
السطحيّة
البالغيّة إىل طريقة التّأليف للعبارات ،ومنو استم ّدت فكرة البنية العميقة والبنيّة ّ
الّيت اندى هبا اللّغويّون الغرب مثل تشومسكي (دالئل اإلعجاز جلرجاينّ ،دون سنة:
٘.)ٛ
تطبيقات الزخمشري ىف الكشاف

ىو أبو القاسم زلمود بن عمر بن دمحم بن عمر اخلوارزمي الزسلشري .ىو يلقب
ابإلمام الكبَت يف التفسَت ،واحلديث والنحو واللغة وعلم البيان ويلقب "جبار هللا
الزسلشري" ومسي بذلك ألنو سافر إىل مكة و جاورهبا زماانً ،فصار يقال لو" :جار هللا
لذلك" .وكان ىذا االسم مالزماً لو .شو قد ولد يوم األربعاء من شهر رجب سنة سبع
وستُت وأربعمائة يف زسلشر ادلوافق ٗ ٔٓٚميالدية وتويف سنة  ٖ٘ٛىجرية ادلوافق
ٖٗٔٔ ميالدية .وىو راحب الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه
التأويل.
ونشأ الزسلشري وعاش أكثر حياتو يف آسيا الوسطى ولكنو جاور يف مكة
ادلكرمة زماانً ،فعرف كذلك جبار هللا .وىكذا كان شأن كثَت من علماء ادلشرق اآلسيوي.
تبدأ حياهتم يف موطنهم احمللي مث ينتقلون إىل ادلنطقة العربية مث يعودون إىل بالدىم .أما
كتاب الكشاف أي التفسَت أنو أتثر يف تفسَته بعقيدتو االعتزالية فمال ابأللفاظ القرآنية
إىل ادلعاين اليت تشهد دلذىبو أو أتوذلا حبيث ال تتناىف معو على األقل .فإنو يف زلاوالتو
ىذه قد برىن حبق على براعتو و قوة ذىنو .وكما اعتربان تفسَت الطربي شلثالً للقمة العالية
يف التفسَت ابدلأثور .وكذلك سنعترب الكشاف للزسلشري القمة العالية للتفسَت االعتزايل.
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وكما أكد الزسلشري يف مقدمة كتابو أساس البالغة شرح دلا أنزل هللا تعاىل
كتابو سلتصاً من بُت الكتب السماوية بصفة البالغة اليت تقطعت عليها أعناق العتاق
السبق .وكان ادلوفق من العلماء األعالم وأنصار ملة اإلسالم .الذابُت عن بيضة احلنيفية
البيضاء ،ادلربىنُت على ما كان من العرب العرابء ،حُت ربدوا بو من اإلعراض عن
ادلعارضة أبسالت ألسنتهم.
والفزع إىل ادلقارعة أبسنة أسلهم .من كانت مطامح نظره ومطارح فكره إذ
اجلهات اليت تورل إىل تبُت مراسم البلغاء ،والعثور على مناظم الفصحاء .وادلخايرة بُت
متداوالت لفاظهم ،ومتعاورات أقواذلم .وادلغايرة بُت ما انتقوا منها وانتخلوا ،وما انتفوا عنو
فلم يتقبلوا وما اسًتكوا واستًتلوا .وما استفصحوا واستجزلوا ،والنظر فيما كان الناظر فيو
على وجوه اإلعجاز أوقف (الزسلشري ،دون السنة).
وانل الزسلشري شهرة مدوية ىف العامل اإلسالمى منذ عصره بسبب "الكشاف"
إذ استطاع أن يقدم فيو رورة رائعة لتفسَت القرآن ،تعينو ىف ذلك بصَتة انفذة تتغلغل ىف
مسالك التنزيل وتكشف عن خفاّيه ودقائقو ،كما يعينو ذوق أديب مرىف يقيس اجلمال
البالغى قياسا دقيقا وما يطوى فيو من كمال وجالل .وىو من ىذه الناحية ليس لو قرين
سابق وال الحق ىف اتريخ التفسَت ،بل لقد بذ األوائل واألواخر حىت ال نرى أىل السنة
يشيدون بو وبتفسَته .وعلى الرغم من اعتزالو وسلالفتهم لو ىف عقيدهتم االعتزالية (ضيف،
٘.)ٕٜٔ: ٜٔٙ
إضافات الزخمشري ىف املعاين والبيان

رأينا الزسلشرى يطبق ىف تفسَته آراء عبد القاىر تطبيقا بديعا ،وقد ورل ىذا
التطبيق بكثَت من آرائو الىت تدل على تعمقو ىف تصوير الداللة البالغية وإحاطتو خبواص
العبارات .وأول ىذه الفصول التقدًن والتأخَت وما اندرج فيو من حديث عن ادلسند إليو
وتعريفو وتنكَته .وال يكاد الزسلشرى يًتك رورة من رور ادلسند إليو إال ويعتصر منها
داللة بالغية.
وقد وقف مرارا عند تعريفو ابأللف والالم وقد تكون الالم للجنس مالحظا فيو
وحينئذ تكون لالستغراق .وقد تكون للعهد احلضورى وىى الىت يشار هبا إىل شئ معهود
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ذكرا أو تقديرا كآية ىف سورة آل عمران" :وليس الذكر كاألنثى" إذ سبقها قول امرأة
عمران" :رب إىن وضعتها أنثى" (ضيف.)ٕٙ٘ -ٕٗٗ :ٜٔٙ٘ ،
ويعرض الزسلشري ىف تفصيل دلعاىن ادلسند إليو ادلختلفة ىف أحوال التعريف
مجيعا ،فهو قد يكون ضمَت خطاب ولكن يراد بو العموم كما ىف آية السجدة " :ولو
تري إذ اجملرمون انكسو رءوسهم" .فيقال جيوز أن خياطب بو كل أحد ،كما تقول فالن
لئيم إن أكرمتو أىانك وإن أحسنت إليو أساء إليك فال تريد بو سلاطبا بعينو.
مث أضاف الزسلشرى ىف نظرية البيان ىى األخري إضافات جديدة كثَتة .فقد
استكمل رور الكناية واالستعارة واجملاز العقلى وأحكم وضع قواعدىا إحكاما دقيقا.
حبيث ديكن أن يقال إن قواعد علم البيان قد كملت عنده كما كملت قواعد علم ادلعاين.
اخلالصة
كما شرحنا سابقا ،أن نشأة علم البالغة مشهورة منذ ّأّيم اجلاىليّة ،إذ عُرف
علم البالغة منذ ِ
يدالن على ر ِ
فعة األدب .حيت بلغ
القدم بعلمي الفصاحة والبيان ،و ّ
العرب يف اجلاىليّة مرتبة رفيعة من البالغة والبيان .وشلّا ال شك فيو أن أسواقهم الكبَتة
الشعراء.
وخبارة سوق عكاظ حيث يتبارون فيها اخلطباء و ّ
البالغي عند العرب بعد أن نزل القران الكرًن .والشك أن للقرآن
ونشأ البحث
ّ

أتثَتاً عظيماً يف نشأة البالغة وتطويرمها فقد عكف العلماء على دراستو وبيان أسرار
إعجازه .مثّ وجدان أ ّن يف عصر بٍت أمية كثرت ادلالحظات النقدية ،فكثرة عظيمة عملت
األول.
استقرارىم يف ادلدن و األمصار ،حيت تطور فن الرسالة والنثر ىف عصر العباس ّ
وبعدئذ وضع عبد القاىر نظريت ادلعاين والبيان مثّ ظهر بعدىا تطبيقات الزسلشري ىف
الكشاف مع إضافاتو ىف ادلعاين والبيان .وتطور علم البالغة من جيل إىل جيل ،متدرجة
إىل العصر احلديث .وهللا تعايل أعلى وأعلم .
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