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   ّرضبن الّرحيمبسم هلل ال

بَسناء  وأشرقت ، وأحلى موارد الفهم أُلويل أحالمو، واحلمد لّلو الذي أعلى معامل العلم بأعالم

والصَّالة والّسالـ على نبّيو شجرة تنػزّه تعاىل عن الّشبيو والّنظَت،  ،البَياف أصُلٌم وبدور زلامده يف مساء ادلعاين و

   .وعلى آلو الغّر احملّجلُتا، بإذف ربّ  حُت كلها كلؤيت أُ تُ   ماءوفرعها يف السّ م، أصلها ثابت العل

 ا بعد:أمّ 

بالفلسفة  استأثرتقدي والبالغي ادلغاريب، وبالّتحديد ادلدّونات اليت ي للخطاب النّ ادلتلقّ  إفّ ف

ضية يف دف أصحابا بتوظيف اآلليات ادلنطقية والرياّ األرسطية وادلنطق الرياضي؛ يكشف العناية ادلفرطة من لّ 

وفق غايات  ،فكَت البالغيالتّ  تنهيج وفسَت، ة بالتأويل والتّ اصطناع ادلصطلحات، واستقراء الشواىد البالغيّ 

 آنذاؾ. والثقافة اريخ فرضتها طبيعة العصر، ومالبسات التّ  ة،مستهدفة ألغراض علمية ودينيّ 

 زُلْصفا  رج للناس كتابا  أخلذي ا ،(ىػ127تادلراكشي )العددي ومن ىؤالء الّدارسُت ابن البّناء    

ا على ما استبطنو جري   ،مصطلحاتو بزَّ صناعتو وأف  لو كاف، فىّشت لو النفوس، وتباينت القراءات حولو

من والبالغة البياف صناعة ، وتقريب اإلعجاز حّجةة تقويّ  قصد ،اضيالريّ و الفلسفي  رسمن مكنونات الدّ 

 . صناعتو نعيف أقوالو وال زبّلف  ، من دوف رَِعػةبما القارئ ادلهتمّ 

ريع يف ِصناَعة الَبديِع" عن حيثيّ يف مقدّ ابن البناّء العددي علن يُ 
َ
ات مشروعو يف مة كتابو "الرَّوض ادل

اجلوانب  أىمّ مربزا   والنّقاد ادلشارقة وبعض ادلغاربة،تأسيس علم البالغة، خيالف فيو الّسلف من البالغيُت 

 لو عدـ جدو  االستقراء باع طريقة االستنتاج بعد ما تبُّت وذلك بإتّ  ،البالغي دي والنق رسقة بالدّ ادلتعلّ 

 البالغة عند من سبقو. مصطلحات  تأسيسيف منفردا
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 -عائد إىل اعتباره ادلعاين  ،يف صناعة مصطلحات البديع واالستقراء االستنتاج مَستوالعّلة يف هنجو   

صلد أىل  يف حُتفظ، باللّ منحصرة، إاّل من جهة العبارة  غَت -اليت قد تكوف موّجهة ضلو الغرض ادلقصود

مع وضع إىل أقساـ  ، وقّسموىاقد حصروىا باالستقراء من جهة الّلفظ ،اء العددييع قبل ابن البنّ صناعة البد

ابن  وزحزحة ىذا االختالؼ ىو مناط اجلمع والتدوين ومبلغ علم ،أمساء ذلا، ومع ذلك برز بينهم اختالؼ

ضلو ربديد الغاية من الًتكيز على االستنتاج دوف يف عملية الّسرب والتقسيم اليت اعتمدىا،  اء العدديالبنّ 

 االستقراء. 

باعتبار ىذا األخَت يفيضو احلق  ،ومدار األمر من وراء ذلك كّلو، تشديد العناية بالبديع دوف البياف

كأه صناعة البديع وإف كاف متّ  يف حُت أفّ  ،يدف اخلالق البار سبحانو على اإلنساف، أي شلنوح فطريا من لّ 

 حيتاج إىل تقسيم انطالقا من كليات تنضبط ربتها جزئيات. فهو  ،على علم البياف

 ةخدمة الكتاب والسنّ  ،وض ادلريعمن وراء تأليف الرّ  العددي اءباجلملة، فلقد استهدؼ ابن البنّ  و

ّنة يف  ،لمو، إضافة إىل تقريب الفهم للمتلقييصغر ِجرُمو ويكثر عِ  ،كما ذلج، فهو عمل غَت شللّ أو 
ُ
وزيادة ادل

 فهم لطائف معاين الكتاب والسنة.    

صة الزبة يف عنَّت لنا خصي ،ووفاؽ ىذا الّتأسيس، وضلن طلوض معًتؾ الّدرس البالغي ادلغاريب

نظرنا القرائي،  وأعمل ،ومائزة بقضاياه عن ما عرؼ عند سابقيو، وىذا ما حّرؾ فينا ىاجس التبّحثمسائلو 

ة البحث، وربديد عنوانو يمة علمية لثنشغاؿ على صياغة موضوعيّ وقذؼ بنا ضلو جُلج الّتخمُت، واال

 ادلناسب. 
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اء العددي، اقتضى األمر منا احلفر يف منظـو ومنثور الّدرس البالغي والنقدي عند ابن البنّ  ،وإذ ذاؾ

ه ىذا األخَت، آخذين يف احلسباف كيفية قراءة موروثنا حبسب منظورنا الكلِّياين دلدار البحث الذي اصطفا

 وما بعد احلداثية.  ،احلداثية تهاجيا، يف ضوء ادلنالنقدي والبالغي

 :موسوما بػ ،كاف عنواف البحث وفق ما يشاكل مباحثو الرئيسة ،وضمن ىذا السياؽ

  ["رَّوض الَمريع في ِصَناعة الَبديع"المن خالل كتابو .اكشيالمر    اءقدي والبالغي عند ابن البن  ]الفكر الن  

 . -مقاربة نسقية -

 تتلخص ادلوضوعية منها يف:    ؛ة بواعث توافرت وراء اختيار ىذا ادلوضوع، ذاتية وموضوعيةػوشبّ  

حبيثيات تستدعي االستفسار البّناء  قا  ىاَ اليت كانت دِ  ،زلاولة الكشف ومعرفة ادلاىية العلمية إىل السعي  -

     .أو ىرج ن دوف عجِّ القومي، مو 

أغوار الفعل  نمن شأهنا الكشف ع ،ف الًتاث النقدي ادلغاريب حباجة إىل قراءة متجددة بآليات حداثيةإ  -

  ادلعريف الذي اسًتفده احملموؿ الًتاثي العريب. 

قليلة لتوضيح على التحليل والتعليل وا غم من مقدرتو الفائقةبالرّ   ،العددي ف الّدراسات حوؿ ابن البنّاءإ -

 .مقارنة بغَته من معاصرين لو أو سابقُت عنو

رس البالغي على للخلفيات ادلعرفية للدّ  ،العددياء ابن البنّ  تثمُتوكذا  مسألة "كليات البالغة"، فإ -

على كتاب "ابن   -خاصة "ابن ادلعتز" -مستو  تأثيل ذاكرة ادلصطلح، وىيمنة صناعة البديع عند األوائل، 

 ،جعلتنا نتوقف عند نقاط االلتقاء واالفًتاؽ مابُت ادلشرؽ وادلغرب، دبنجزه النقدي اجلديد القدمي البّناء"،

 ضمن نسق ادلثاقفة أو االبتداع.  ،تسارع التأثَت والتأثر  وتقدير مد
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يف ثوب جديد ضمن إطار القراءة احلديثة، جعلنا ندخل  ُت ادلنجز الًتاثي النقدي العريبإف مسألة ربي -

 بة.واستنطاؽ ادلدلوالت ادلغيّ  ادلعاصرة، وإعادة القراءة والكتابةالنقدية عية يف زلاورتو من منظور النظريات طوا

 وأّما الذاتية، فنجملها يف:    

دارسة، والسيّ   -
ُ
ما قضاياه األساسية ادلتعّلقة ميلنا إىل البحث يف األدب ادلغاريب، دلا لو من قليل الّتناوؿ وادل

 .  اليت صنعت أسس الفكر البالغي والنقدي ادلغريب ،وىريةباألسئلة اجل

ويف تعاملها مع الوضع  ،ارخيييف مستواىا ادلعريف والتّ  زلاولتنا الوقوؼ على شخصية ابن البنّاء العددي،  -

 .  يومئذ ةة واألدبيّ احة العلميّ ؿ على السّ ل نقطة ربوّ "ادلريٍت" العاـ، والذي شكّ 

اليت ىي يف الواقع  ،الفة الذكر، تناىت إىل تفكَتنا صبلة من اإلشكالياتالسّ وافع انطالقا من الدّ  و

 من أبرزىا:  ف ،ادلفكرين ذلابؤر احلقيقة يف الوجود على حد نعت 

ادلغاريب عاّمة والبّناوي على وجو ست الفكر النقدي والبالغي اليت أسّ الفكرية والعلمية،  ا ىي ادلرجعياتم -

وفق نظاـ   يف بناء صرح الّدرس البالغي ،النقدية والبالغيةالعددي  ابن البّناء د؟ وىل أشبرت جهو اخلصوص

 .ادلندرج أسفلو جزئيات مباحث صناعة البديع؟ الكّليات ادلنطقي 

  :جديدة ػ على حد تعبَت (doxologie)وىل ديكن اعتبار اجتهاد ابن البناء دُْكُسوُلوجيا  -

  .؟  بالغيكيف ذباوز اآلخر ضمن البناء اذلرمي للدرس الو طقي؟ ػ يف ثوب فلسفي من  [وزولُ دُ  يلْ جِ ]

من اخلطوات اإلجرائية  ةموعالعاـ جملتناسق ال لديثّ  الذيوإذا اقتضى منا األمر اإلشارة إىل ادلنهج، 

"طبيعة ادلوضوع تفرض علينا  اجلابري يف أفّ زلمد عابد  فإننا نعّوؿ على مقولةادلناسبة لدراسة موضوع ما، 
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ما يناسب احلديثة تأخذ من كل ادلناىج  ،وعليو كانت مقاربتنا للموضوع مدار البحث مقاربة نسقية، نهج"ادل

 .، من دوف االلتفات إىل منطلقها النظرييف ىذا ادلذكرة ادلراد تفكيك معادلو الدرس البحثي

كشف و  ربليلمن أجل  ،ة ربليل اخلطابنظريّ  تطبيقات و ضلوالتوجّ  وعليو سيكوف مستندنا األوؿ، 

يف بذلك ده تفرّ و  ،مثيل عليهاالتّ  العددي ابن البنّاء حاوؿ واىد اليتوالشّ  ،صوصالنّ مكامن التناسب بُت 

ة الريّاضية و ادلنطقيّ  درايتو ومعرفتو على مستو  من التأكيد على، (prototype)اىد األمثلة الشّ ربليل نظريّ 

   الكتاب.تصنيف وتبويب مفاصل ادلنتهجة يف 

  العددي الذي ينبٍت عند ابن البّناء ،العاـ على ىيمنة النسق التأويليوالتأكيد من حيث التدليل  أما 

أكثر من قياس الشبيو  ،-االستدالؿ بكلي على جزئي - على العالئق الرياضية وادلنطقية وقياس الشموؿ

صناعة البديع، فإننا ال وخاصة ما تعّلق باجلانب االستعاري وبعض مباحث ،  -التمثيل= العّلة -بالنظَت

قصد التمسك بتالبيب نظرية التلقي والتأويل،  إالّ نكاد نعثر على ما ُيسعفنا من مناىج يف ىذا السياؽ، 

كل فعل   من منظور أفّ من خالؿ دوائره الصغر  والكرب ،  ،يف ثنائية بالغتو التأويليةالعودة إىل قيمة النص 

يف -"Francois Rastier"]فرانسوا راسيت[على حد تعبَت  - يرـو بناء ادلعٌت،لنص من النصوص  قرائي

بُت النص  من خالؿ البعد اجلمايل ادلمتدّ و  ،-على حد تعبَت ادلنظّرين  - ،رتدادي واالمتدادياالو: عديبُ 

    ، أين حيمل النص ادلؤوَّؿ داللة للمؤوَّؿ لو.فٍت وإدراؾ داخل بِنػية اخلطابوفهم ومتلقيو، بوعي 

من أجل التأكيد على أحّقية صناعة البديع يف  ،صمن زاوية أخر  إىل لسانيات النّ  وقد نلتجئ

توليف نسيج النص وسبكو وحبكو، وال جـر من التأكيد واحلرص على تبٍت بعضا من إجراءات النقد الثقايف 

جوب االستفادة من مناىج الداعّية إىل و  ،[فوكو] و [ليتش]مفاىيم  نيف التعامل مع ىذه ادلدونة، انطالقا م
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ودراسة اخللفية التارخيية، إضافة إىل اإلفادة من ادلوقف الثقايف النقدي العاـ، وزلاولة بسط نوع من  الّتحليل

   ".vesser  -يسرالقراءة الكاشفة على حد تعبَت" فِ 

فإننا  يدبعوإذا ما أردنا الوقوؼ على أىّم الدراسات اليت تناولت ىذا ادلوضوع، سواء من قريب أو 

 وكذا واضع ادلقدمة األستاذ ،" رضواف بن شقروف" أوؿ ما نلتفت إليو، ىو زلقق الكتاب 

ذ "،عزة حسن"   ّّ الدرس البالغي ادلغريب من تأثَت  اعتورثا عن مكانة الكتاب وكاتبو، وما ف ربدّ اوالّل

 أرسطي. 

 متخصصة يف ىذا الشأفعلى دراسات  -يف حدود اطالعنا  -وأّما ما عدا ىذا، فال نكاد نعثر

مقاربة  -"التلقي والتأويلتقريبا يف جل كتبو: وبالتحديد، ،فتاحالّلهم إالّ ما كاف من كبَت اىتماـ لد  زلمد مِ 

ّكاف يف كتابو "اللغة واخلطاب"، و عمر أُ الباحث وكذا  النقد ادلعريف وادلثاقفة"، ،نسقية"، "مشكاة ادلفاىيم

ضافة إىل بعض الدراسات اليت تفّردت بتحقيق سلطوطاتو يف الرياضيّات، وزلمد أَبالَّغ يف مقاالتو، باإل

َؤسِّسة دلا اصطنعو يف مؤلفاتو البالغية والصوفّية.   
ُ
 بوصفها اخللفيات ادل

ومن الرسائل العلمية اليت أسهمت أيضا يف إضاءة سبيل البحث لنا، رسالة الباحثة السعودية "سعاد 

]ادلصطلحات النقدية والبالغية عند ابن البناء[، :  وادلوسومة بػ (2002)صاحل فريح الثقفي" للماجستَت

 .يحيث اضطلعت بإعادة ترتيب مصطلحاتو وفق تبويب داليل وتركييب وإيقاع

يف الدرس العددي اء بالرغم من النتائج الطيبة اليت أحرزهتا، إاّل أهّنا مل تقف على فرادة ابن البنّ  و 

 .قية، وإضافاتو اليت سبيزه عن غَته من الدارسُتالبالغي ذي اخللفية ادلنط
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األثر األرسطي يف النقد والبالغة ]ينضاؼ إىل ما سلف، رسالة عباس أرحيلة للدكتوراه ادلوسومة بػ:

 والذي يلفت انتباهيف ىذا الشأف، وكل ما كتبو من مقاالت ، [العربيُت إىل حدود القرف الثامن اذلجري

احث إىل الرأي القائل خبفوت التأثَت األرسطي يف البالغة العربية، والذي ينتابو التنازع اضلياز الب ،اهنادلتلقي ىػ

وطمس الشخصية العربية تارة أخر ، ومن مّث فإنو خالف جذريا ما ذىب إليو طو   ضلو التمذىب تارة

 . اين ادلباشرناليو التأثَت البالغة العربية إىل بعضا من حسُت وأمُت اخلويل، ومن جاء بعدمها، يف نسبة 

والّسهر على ربليل مضامينها شاؽ ومضن، وبعيد اإلصابة،  ،فر مع الكتب والّدراساتأف السّ  واحلقّ  

ال بأس أف نشَت إىل  ،ضمن ىذا السياؽف ،والعقبة فيها كؤود، وال نأمل إاّل احملاولة اجلادة يف ىذا الباب

اء  عدـ توّفر كتب ابن البنّ تكمن يف ّية منهاادلعرف حيث ؛بعض الصعوبات اليت واجهتنا يف طريق البحث

العددي بوجو خاص، بوصفها ادلصادر األساس يف البحث، شلّا اضطرّنا إىل السفر إىل ادلملكة ادلغربية 

 والبحث عنها يف ادلكتبات اجلامعّية دبراكش، والدار البيضاء، وفاس، واخلزانة ادللكّية بالرباط. 

صلنا إىل ادلخطوطات وادلصادر، وىهنا واجهتنا صعوبات صبّة يف  وَجهد جهيد و  ،وبعد ُجهد جاىد

على  كيفية ربليل وتفكيك مكنوهنا، شلّا حدا بنا إىل االستعانة بالّشروح شلن ذلم دراية بالرياضيات والفلسفة

قرب  و كاف لزاما علينا كذلك أف نبحث عن الشيوخ احملّققُت الذي الزالوا على قيد احلياة، حىت نتعّرؼ عنأنّ 

فكاف لنا ذلك، بعد َوَصب ووََكد، وقطع  ،ريب، من مظانو األصلّية األصيلةعلى طبيعة الفكر البالغي ادلغا

مسافات طواؿ من الشماؿ إىل اجلنوب، حيث التقينا بأحد الشيوخ فلم يبخل علينا بشيء، ووضع بُت 

 أيدينا كل ما ضلتاجو، فلو منا جزيل الشكر وخالص العرفاف.
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يات األمور أيضا، قّلة درايتنا بعلـو ادلنطق، والفلسفة والرياضيات، إف مل نقل من مستعص و

انعدامها، الشيء الذي استوجب منّا إنعاـ النظر يف اليسَت منها، وبذؿ جهد يف التعامل مع ادلاّدة اليت 

 ألفيناىا ولو بالنزر القليل، وما ضلسب أنو اجتمع لنا ىذا كلو.

عزديتنا  ، إالّ أفّ تهاجيافاؽ ادلنة وتفعيلها وِ تجالب ادلادّ يف اس ،ي ناؿ مناوعلى الرغم من العنت الذ 

 بنا كفايتو.   ػنا مراده، ورغِ ػغوأرَ  ،ط يف إهناء ما بدأناهمل تثبّ 

ة البحثية، وبلغنا الّغاية فيها، اسًتشدنا إىل وضع ِخطّة ىذا وبعد أف باف لنا الرُّشد يف تفصيل ادلادّ 

خل وثالثة فصوؿ، خصصنا ادلدخل للحديث عن اإلرىاصات األوىل للدرس تنتهض على مقدمة ومد

، وىي الفًتة اليت تعد النقدي والبالغي على مدار قروف من الزمن عند ادلشارقة أي قبل عهد "ابن البّناء"

 موئال للمغاربة، وحقال يسًتفدوف منو ما دّجت بو صحائفهم، ومدوناهتم. 

ا فيو األصوؿ وادلرجعيات اليت أّرخت لظهور ادلدارس النقدية فقد تناولن ،وأّما الفصل األوؿ

، حيث نربز ادلدرسة األدبية ادلتمثلة ية، مركزين على التقسيم الثنائي الذي اجتهدنا يف اإلبانة عنوادلغارب

ة وعلى رأسها ابن عمَت  ،ابن رشيق وغَتمها، وادلدرسة الفلسفية البالغية ادلنطقيةو عبد الكرمي النهشلي  يف

والقرطاجٍت يف "مقصورتو" و"منهاجو" وغَتمها، وىذا من أجل التدرج من العاـ ضلو  يف "تنبيهاتو"

 اخلاص، على أمل اإلدلاـ جبوانب ادلوضوع قبل الولوج إىل غياىب أبواب كتاب "ابن البّناء".

س البالغي وبعد التعريف بالساحة النقدية ادلغاربية وما ذلا من عظيم الشأف يف إرساء دعائم الدر 

والنقدي العريب جبانب ادلشارقة، خلصنا إىل الفصل الثاين، وركزنا فيو احلديث عن ذبليات التفكَت ادلنطقي 

مشَتين بداءة إىل الفروؽ اليت وضعها حوؿ صبلة  عند ابن البناء العددي،ات علم البديع يف صناعة مصطلح
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ومنها ربّدد التصور  ،لبديع"، و"الفصاحة" و"البالغة"متمثلة يف "علم البياف" و"صناعة ا ،من ادلواد ادلعرفية

 ،يف تطويع مصطلحات علم البديع، بعد أف ابتكر نظاـ الكليات اءادلنهجي والعملي الذي سلكو ابن البنّ 

الذي حيوي يف داخلو جزئيات صناعة البديع، وىاىنا تستدعي اإلشارة إىل تفرده بذا العمل اجلدير بالقراءة، 

 لفائقة على زلاولة ضم كل مباحث علم البياف وادلعاين والبديع.ومد  قدرتو ا

وتأسيس بالغة ابن البناء" حيث  بينما أفردنا الفصل الثالث للحديث عن "فلسفة ادلنطق الرياضي  

وغَتىا من النظريات الفلسفية، مطّية ألجل تفسَت زباذ "ابن البناء" نظرية التناسب الرياضية أفصحنا فيو عن ا

عو يف تأويل الشواىد بكل الوسائل ادلنهجية والدياليكتيكية ادلتاحة لو، ومد  توسّ  ،ادلاثلة بُت يديو النصوص

انطالقا من التشبيو والتبديل والتوظيف، مع استخداـ أركاف التناسب اذلندسي بصوره األربع  ،البالغية

معرض حديثو عن السلب والعكس  والتقابالت الثمانية، والتأكيد على العالئق ادلنطقية بُت القضايا، يف

 عنعند تعويلو على ادلنطق التجريدي مائال  ،االحًتاز منو على خصوصية اللغة الطبيعية ووالتناقض، 

 االختزاؿ واحلشو واإلطالة.

عالقة صناعة البديع ادلنتظمة ربت الكليات بالنص ككل مّث قّفيػنا على إثر ذلك، احلديث عن 

و، إذ سيعكس تأويل الشواىد االستعارية واجملازية، طبيعة بناء األسلوب متكامل، يف اتساقو وانسجام

 راّصها، شلّا سيساىم يف سبك النصانتظامها داخل النص وتو من مصطلحات البديع،  اانطالق ،والًتكيب

 وترابطو الّداليل، وىي مباحث اختّصت با لسانيات النص ادلعاصرة. 

 ،حث، وملخصا جامعا مانعا للقضايا ادلتناولة يف منت الرسالةعلى أف اخلاسبة كانت حوصلة شاملة للب

 من خالؿ تتبع ادلسار ادلعريف وادلنهجي البن البناء ادلراكشي. إحصاء أىم النتائج ادلتوصل إليهاو 
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  وشأف كّل حبث، فقد عولنا على رلموعة من ادلصادر وادلراجع اليت زبدـ البحث من كل جوانبو 

لتمثيل:"وجوه أعماؿ احلساب" و"تلخيص أعماؿ احلساب" و"مراسم الطريقة" البن ونذكر منها على سبيل ا

للقرطاجٍت، وكل مؤلّفات زلمد مفتاح اليت ذلا  "البلغاء منهاج" للسجلماسي، و "البناء، "ادلنزع البديع

العربية  ةوشيجة بادلوضوع قيد الدراسة، إضافة إىل صبلة من ادلصادر وادلراجع النقدية والبالغية والفلسفي

 واألجنبية اليت ذلا صلة بادلباحث ادلتناولة. 

كر والعرفاف اخلالصُت ألستاذي فاهلل وحده عّز وجّل، مث الشّ  ،ناء واالمتنافّص بالثّ ن خيُ وإذا كاف شلّ 

دوف نسياف صاحبة  الذي كاف سندي رغم ظروفو، وعونا يل رغم انشغاالتو ،وديكتور زلمد ضبّ ادلشرؼ، الدّ 

 قدير واالحًتاـ. التّ ا جزيل ا منّ ماليت أمّدتنا بقّوة البحث، فله ،كتورة خَتة مكاويادلشروع الد 

 اآلخرة. بيل، ولو الحمد في األولى وواهلل الهادي إلى سواء الس   
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 مــدخـل
 

 ...[الكبرى شقيقتو البالغة، عن أبدا ينفصل ال النقد]... 

   

   عتيق العزيز عبد                                                            
 11ص العرب، عند األديب النقد تاريخ 
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 األوىل البدايات أفّ  يلحظ القدمي، العريب والبالغي الّنقدي الّدرس تشّكل ؼبرحلّية اؼبستقري إف

  حينها اؼبتاحة القراءة ؼبستويات طبقا اختالفها، على الّنصوص يف الّنظر نتائج وفق لتسجّ  كانت

 اعتبار على ؛أخرى جهة من األديب والنص ،جهة من القرآين النص وراء الكامن اإلعجاز إثبات وؿباولة

 على وقعو وشدة ،االنبهار على بناءا  وتأويلو تفسَته يف شىت مدارس تشكلت القرآين صالنّ  ىذا أف

 داخل والّديٍت الفٍت بُت ما ،وجليٍ  ملحوظ تالـز إىل أدت فنّية عبمالية أّسس أين ،(ياؼبتلق)  اػبواطر

 .   على مستوى التشكيل و الّنظم اعباىلي الشعر  ظاّىرةل الّزمٍت الّسبق رغم ،القرآين اػبطاب

 النقدي الّدرس وتطوير بناء يف أسهمت ،األوىل اإلرىاصات ىذه فإف سبق، ما على ركحا و  

 يف الشعر بأثر اإلحساس على النقد ))فكاف قواـ ،ومعاؼبو مناىجو وضع يف ما حد إىل ثّرتوأ ،والبالغي

 ،الفتّية صورهتا يف العربية البالغة سبثل ،األوىل النقدية واؼبالحظات التعليقات كانت حيث ،1((النفس

 التكامل من نوعا وجدنا فكاف أفْ  وغَتىا، األدبية النصوص فهم يف الناقد البالغي الدرس أفاد حُت يف

  .منالزّ  من ردحاقائما  العلمُت بُت والتمازج

: وخارجي داخلي)) :مصدرين وفق ،بطورين مرّ  قد والنقدي البالغي رسالدّ أّف  قبد فإننا ،وعليو

 اؼبباشرة اؼبالحظة طريق عن أي مباشرة، الشعري النص تأمل طريق عن أقبز وقد ،الداخل من االكتشاؼ

                                                           
 .53 ص ،4006  ،(دط) القاىرة، والتوزيع، للنشر الثقافة دار العرب، عند األديب النقد تاريخ إبراىيم، أضبد طو - 1
 - ما: ') معاية سؤاؿ اعباحظ ذكر حيث عياش، بن لصحار سفياف أيب بن معاوية سؤاؿ يف البالغة معٌت من تردد ما أوؿ ولعل 

 لو قاؿ اإلهباز،: قاؿ فيكم؟ البالغة تعدوف ما: معاوية لو وقاؿ ألسنتنا، على فتقذفو صدورنا، بو ذبيش شيء: قاؿ فيكم؟ اليت البالغة
 السالـ عبد: وشرح ربقيق والتبيُت، البياف  اعباحظ: ينظر( زبطئ فال وتقوؿ تبطئ فال ذبيب أف: ُصحار قاؿ اإلهباز؟ وما: معاوية

 .8; ص ،:;;3، 9ط بالقاىرة، اػباقبي مكتبة ، ،3ج ىاروف،
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 باؼبعايَت االلتزاـ البالغيُت حرص على أّكد فبّا ،-الثاين اؼبصدر بياف وسيأيت - ،1 ((الفٍت واالختيار

 .واؼبعتمة اؼبضيئة مساحتو على الضوء تسليط اؼبراد للنص واػبارجية الداخلية

 العريب البالغي رسالدّ  أفّ  فَتى ،مغايرة نظر وجهة من اؼبسألة يتناوؿ ،الباحثُت أحد قبد حُت يف  

 بألواهنم البالغة لّونوا لذا عليو، يسيطر الذي والعلم ،بيئة كل نظرة باختالؼ اختلفت بيئات يف نشأ ))

 يف متفاوتة مشارب من ذلك وغَت الكالمية، اؼبنطقية الفلسفية أو اللغوية، أو العلمية، أو األدبية، اؼبتعددة

 سبايزت و التنوع ىذا مثل طاوعت العربية البالغة نلفي ولذلك ،2(( اعبديدة الفّنية اإلسالمية البيئة

 للشواىد والتمثيل التصنيفأما  ،واألصوؿ الفروع مستوى على وقضاياىا، مباحثها يف ظرالنّ  وجهات

 ، فكاف حبسب ما تستدعيو الضرورة للتدليل.البالغية

 واؼبنحى  النقدي والدرس - البالغي التقعيد تعرؼ أف قبل العرب كانت فقد ذلك، غرار وعلى

 يف والتمّيز ؽالتفوّ  ميزاهنا وكاف ،الشعر ديواهنا أّمة ، - خطاب من هبا تعلق وما الدروس ؽبذه التوجيهي

، حبسب ما تقرّ  اختالفهما، على واؼبنثور اؼبنظـو أو والدة ر يف عادات العرب ، من نبوغ شاعر يف قـو

 اؼبرويات، تناقلتو ما على حّقهم يف يقوؿ -عنو ا رضي - اػبطاب بن عمر جعل ا، فبّ يف قبيلة فرس

 يف برز وعلى ىذا التقدير، ،3((منو أصح علم ؽبم يكن مل قـو علم الشعػر كاف:))األسانيد باختالؼ

                                                           
    .02-19 ص ،1999  ،(ط د) الشرؽ، أفريقيا وامتداداهتا، أصوؽبا العربية البالغة العمري، ؿبمد - 1
  ،(ط د)يةاإلسكندر  اعبامعة، شباب مؤسسة األثَت، بن الدين ضياء عند البالغة يف دراسات ، الشيخ حسن الواحد عبد - 2

 .6 ، ص 1986
 ، 00ص 1ج ،(ت د) ( ط د) ر، اؼبعارؼ دارر ، شاك ؿبمود ؿبمد ربقيق الشعراء، فحوؿ طبقات سالـ، بن ؿبمد اعبمحي  - 3

 بن علي وقاؿ منو، أعلم علم ؽبم يكن مل قـو علم الشعر: اػبطاب بن عمر وقاؿ: ) قاؿ حيث العمدة يف وردت الرواية ىذه ومثل
 .  08-07 ص( القـو ميزاف الشعر: بعضهم ورواه القوؿ، ميزاف الشعر: طالب أيب



                 

 مدخل
 

                                                                           4                                                                     
 

 زمن على بعدنبا وكاف (ىػ378-)الراوية وضباد (ىػ376-)  العالء بن عمرو كأيب جهابذة، رواة العرب

  . وغَتىم كثَت فبا ال يسع اؼبقاـ لذكرىم تباعا (ىػ3:0-)األضبر خلف ،يسَت

 وما العربية، اعبزيرة شبو يف البُّت  األثر ؽبم كافو  مدارس، إىل النّقاد الرّواة ىؤالء انقسم لقدو 

 ضباية ألنو...  فهنأهتا القبائل أتت شاعر فيها نبغ إذا العرب من القبيلة كانت) )حيث جاورىا

 أو يولد بغالـ إال يهنئوف ال وكانوا ،بذكرىم وإشادة ؼبآثرىم، وزبليد أحساهبم، عن وذبّ  ألعراضهم

 قـو لكل كاف حىت جيل، بعد جيال العرب توارثتو أمر وىذا ،1((...تنتج فرس أو فيهم، ينبغ شاعر

 اؼبذىب ىذا على دليل خَت منها، الكثَت وصلنا اليت واؼبؤلفات الكتب يف موجود ىو وما حاؽبم، لساف

   .القوؿ يف

 يف نشاط اعباىلي العصر أخريات يف األديب، النقد))  غبركة كاف فقد التأسيس، ىذا ووفاؽ

 الروايات يف جاء ما اجملالس، ىذه ومن ،2((الشعراء واررباؿ العامة، األدبية واجملالس العرب، أسواؽ

 يف  ضبراء قبة لو تضرب كانت ،(ـ807/ىػ ؽ :3-) الذبياين بالنابغة باؼبلقّ  معاوية بن زياد أف ،واألخبار

 ويستهجن  اجمِلدّ  فُيجيد إليو ويتحاكموف أشعارىم،  عليو فيعرضوف ،الشعراء ويأتيو  ،عكاظ سوؽ

 فتصدر قوؿ من تسمع دبا تتأثر اليت الفطرة))و الواسعة، وثقافتو ذوقو على ذلك كل يف معتمدا ،ءالردي

 اهاذبّ  نقدية ومالحظات مراس من اكتسبو ماعلى و  ،3((حبيثياتو مشفوع غَت أو معلل غَت عليو اغبكم،

                                                           
    .65 ص ،1ج ،سـ.اعبمحي ، طبقات فحوؿ الشعراء، ابن سالـ  -  1

.40ص  ،) دت((دط)لبناف، العربية، النهضة دار العرب، عند األديب النقد تاريخ عتيق، العزيز عبد -   2  
 - قبائل ربضره كانت والطائف لبلة بُت واد يف لبل وعكاظ-ـ542- سنة عشرة خبمس الفيل عاـ بعد سوقا عكاظ ازُبذت 

 .82ص ، 1،1997ط اإليباف، مكتبة العرب، آداب تاريخ الرافعي،: ينظر.  االبتداء لو يقاؿ مكاف يف وهبتمعوف كلها العرب
 .43 صـ.س،  العرب، عند األديب النقد تاريخ عتيق، العزيز عبد - 3
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 اشتهر أف بعد اآلخر، أو اؼبقابل أو الذايت النقد ذروة بلوغ إىل إشارة وىذه عليو، اؼبعروضة القصائد

 .قواؼبعلّ  ،اؼبأشوب و اؼبخشوب يسمى ما الشعر من كاف حىت ،اّكك اغبويل

 أساسُت على منهما كل عتمدي كاف ،األّوؿ نباعهد على ،والبالغية النقد فإف ،القوؿ مدار و

 :مهمُت و جوىريُت

 الذات من انطالقا النفس، خلجات عن التعبَت لىع ٌتػيب الذي اض، الفطري الفٍت الذوؽ -أ

 أف نستطيع ثم  ومن )) آخر، مستوى من اكتساب إىل وبتاج ال الفطري إذ االجتماعية، بكينونتها العارفة

 كانوا وإمبا وحدىا، والفطرة اؼبوىبة على تعتمد تكن مل اعباىلية يف العرب فصاحة إفّ  اطمئناف، يف نقوؿ

 مع يتفق وىذا  ،إليو صلتو  ما إىل تصل حىت ،والتهذيب والتنقيح ربةوالدّ  باؼبمارسة صقلها على يعملوف

 اعباىلية بعد وما ،اعباىلية عهد على العرب فيها تشًتؾ كانت أمور وكلها ،1((الفنوف من فن أي طبيعة

 .الشعر عطاء أوجّ  يف

 وفبارسة األساليب وتنويع العبارات، وانتقاء األلفاظ، واختيار وجوىو، على الكالـ تقليب ػ ب

 تتّبع يف دور  اػبليفة "اؼبعتز بن ا لعبد" كاف ىنا ومن واؼبضامُت، األشكاؿ مستوى على الرقابة دور

 ؿبدثها، من اقديبه وسبييز النص نسيج ضمن ،وقولبتها واأللفاظ اؼبفردات بُت ما الًتكيب خصائص

 يف كمصطلح حضوره رغم معندى ،البديع ظهر أف فكاف ،الشعراء بُت ما مّيزت اليت اؽبائلة والقفزة

  .اؼبفاىيم يف اختالؼ على قبلو العربية، الثقافة

                                                           
 .13 ص ، 1998 ،(ط د) القاىرة، للطباعة، غريب دار ، البالغي البحث يف النحاة أثر حسُت، القادر عبد  - 1
  - غرار وعلى البيانية، الصور بعض وعلى الشعرية، الفنوف من اعبديد اؼبستظرؼ على الرواة أطلقو البديع مصطلح أف اعباحظ ذكر 

 اعبنس ىذا لقب وىو بالبديع، اؼبعروؼ الشعر قاؿ من أوؿ( ىػ409-) الوليد بن مسلم أبو: ) بقولو األصفهاين يذىب التوجو، ىذا
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 البناء حيث من ،القصيدة على اغبكم كاف بل فقط، سائدا الشاعر على اغبكم يكن ومل  

 عن ينفكّ  ال الذي الكلي، اغبكم داخل ةاؼبتضمنّ  البالغية النقدية األحكاـ عن فضال ،العاـ والشكل

 قوةو  واعبزالة الفصاحة حيث من ؛الشعر بصناعة وصلة عالقة لو ما كل يستهويو والذي ،قديبا الناقد

 وأصوؽبا القصيدة وطبيعة اغباؿ، ؼبقتضى القوؿ وموافقة اؼبتلقي، بذىن وصلتها اؼبعٌت أداء يف العبارة

 حبسب تعديال اةالروّ  ومعرفة ،النقدية األحكاـ يف بقوة حاضرا اإلسناد كاف حيث)) رّوهتا، وطبيعة

 وظهر ،اؼبسروقة واأللفاظ واؼبعاين اؼبنحولة القصائد من الكثَت ردّ  ما وىو ،1((الرواة وأسانيد الطبقات

  .القصيدة زبصّ  اليت اؼبسائل والقضايا لكل فٍت معجم

 فإننا  البالغي الدرس تأسيس يف النبوية والسنة ،الكرمي القرآف تأثَت على الوقوؼ أردنا ما إذاو  

 حىت الكرمي القرآف يستمعوف العرب يكد مل))  فلم اف،ػوبي َخطابة ةأمّ  وسجّيتها سليقتها يف العرب قبد

 اشتغاؽبم على االنبهار ىذا فانعكس ،2((األفهاـ و العقوؿ ىتتحدّ  اليت بالغتو أماـ االنبهار اعًتاىم

َِلَعمَُّكمَِِْعَرِبيًّاُِقْرَءاناِ َِجَعْمَنـهُِِِإنَّاِالُمِبينَِِِوالِكَتبَِِِحـمِِ ﴿ :تعاىل ا يقوؿ بلغتهم نزؿ الذي بالقرآف،

 تعبَت حد على وطالوة، حالوة وعليو مغدؽ، وأسفلو مثمر أعاله الذي القرآف ىذا ﴾َِتْعِقُمونَِ

                                                                                                                                                                                           

 األصفهاين، الفرج أبو: ينظر(. واحد جنس من كلو شعره جعل فإنو الطائي سباـ أبو أشهرىم ومن صباعة، وتبعو واللطيف، البديع
 . 58 ص، ;3ج(. دت)  ،5ط بَتوت،  العلمية، الكتب دار ، مهنا، علي.أ: ىوامشو وكتب شرحو األغاين،

 - اعبموسي تقوؿ اعبمحي، مع ظهرت الشعر على اغبكم أو  التحكيم مصطلح أف إىل النظر نلفت أف من ىنا من بد ال ( :
 االجتماعي الفضاء يف اغبكم ؾباؿ أي أكثر العملي باجملاؿ ديواف اسم اتصاؿ عن صادر( حكم)  السم اعبمحي استعماؿ أف ونرّجح

 عامل اؽبجري، اػبامس القرف إىل النقدي والًتاث األوؿ الشعر بُت السياقي التفاعل ، اعبموسي، أظباء(. والسياسي الديٍت واؼبؤسسي
 .87  ص ،4033 ،3ط  اغبديث، الكتب

 . 068ص ،8،1996ط ،بَتوت اعبيل، دار التارىبية، وقيمتها اعباىلي الشعر مصادر األسد، الدين ناصر -  1

.64 ص ـ.س،  العرب، عند األديب النقد تاريخ عتيق، العزيز عبد -   2  
 - 5:  اآلية الزخرؼ، سور . 
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 على آثاره بدت الذي ،القرآين اإلعجاز حقل يف الّدقيقة اجتهاداهتم إىل إضافة حينها، يف لو اؼبعارضُت

) )مواطن وإظهار ووجوىو، اإلعجاز أسرار عن كشفت قيقةاغب يف كانت واليت العلماء؛ تصانيف

 جعفر بن قدامة بعد البالغية الدراسات جعل ما ىو ،1((ومنظوما منثورا العريب القوؿ أفانُت يف الفصاحة

 :متكاملُت اذباىُت يف تسَت (ىػ559-)

" القرآف إعجاز"كتابو يف(ىػ605-)الباقالين ويبثلو القرآف يف اإلعجاز دبباحث خاصا كاف اذباه_  أ  

 .وآخروف القرآف إعجاز بياف يف(ىػ::5-)واػبطايب" النكت" يف (ىػ5:6-) والرماف

 يف (ىػ7;5-) العسكري ىالؿ أبو ويبثلو  ،2((األدب فنوف جبميع خاصا كاف اذباه)) و_  ب

 إنباؿ دوف  "اؼبوازنة" يف (590-) اآلمدي و(ىػ4;5-)اعبرجاين العزيز عبد بن علي والقاضي" الصناعتُت"

 أسرار)كتابيو يف (ىػ693-) اعبرجاين القاىر عبد عند اؼبسّجل العربية للبالغة الشديد اؼبنعطف إىل النظر

 وجهة من القرآين اإلعجاز إثبات على عكفوا فبّن ،وغَتىم ،بعده جاء ومن ،(اإلعجاز دالئل و البالغة

   .بالغية نظر

 وأخَتا أوال البالغة وجدت وإمّبا ): )فيقوؿ األمر ىذا من أبعد إىل ،عتيق العزيز عبد يذىب و

 امغةالدّ  واألدلة   اؼبنطقية باغبجج االستدالؿ إىل جوءباللّ  وذلك اإلسالمية، العقيدة عن فاعالدّ  أجل من

 قد الكرمي القرآف يكوف وبالتايل ،3(...(صحتها على االستدالؿ عوامل من فكانت  العقيدة، ةصحّ  على

 العرب، بلغة نزؿ وأنّ  اعتبار على ،النظَت منقطع تطورا بذلك فتطورت معانيها، وأثرى العربية، غةاللّ  أغٌت

                                                           
 .  8 ص ،4030 باتنة، جامعة ،(ـبطوط) دكتوراه، رسالة الزركشي، عند البالغي التفكَت طريّة، بن عمر - 1
 .  34/35ص ، :400 ،3، ط اؼبتحدة اعبديدة الكتاب دار العربية، البالغة باطاىر، عيسى بن -  2
 .10ص ،(ت د) ، ( ط د) العربية، النهضة دار  بَتوت، العربية، البالغة تاريخ يف عتيق، العزيز عبد - 3
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 آي من الكثَت يف تعاىل ا قّرره ما على دبثلو اإلتياف يستطيعوا فلم ونسجا، وحبكا سبكا أىلها وفاؽ

 .الكرمي القرآف

 أثرىا  القرآين اإلعجاز لقضّية أفّ  إىل مرّدىا واحدة، بفكرة تتوج التعليقات صبيع فإفّ  ،وىكذا

 ،العلماء هبا قاـ اليت التنقيبات لكثرة وذلك خلق، بعد من خلقا وتطورىا العربية البالغة نشأة يف اعبليل

  آياتو يف اعبماؿ أسرار عن والكشف القرآف، يف اإلعجاز وجوه إىل الوصوؿ أجل من

 1((العريب البياف إثراء يف كبَت دور وسلم عليو ا صلى– اؼبصطفى ألحاديث كاف كما)) ره،وّ سُ  و

 .الكلم جوامع أويتّ  وسلم عليو ا صلى كونو ،اؽبـر قمة إىل العربية البالغة وبلوغ

  الكرمي بالقرآف تأثرىا نتيجة تطور، من البالغية القاعدة يف ما ،حليس الطاىر يربز حُت يف 

 ىذا مثل يف البداية ىو)) حيث "،عبيدة أليب القرآف ؾباز" إىل اجملاؿ ىذا يف األوىل الكتابات ويرجع

 اليت البحوث تكن ومل ،2((بالغي تأليفو إىل الداعي و وعنوانو ومنهجو قرآين، الكتاب فموضوع اجملاؿ

   .كلل دوف من اإلعجاز عن البحث يف سانبت بل منو، بدعا تلتو

 ،ةوالشعوبيّ  ديناؼبولّ  ومسألة ،وادثُت القدماء بُت اػبصومة ظهور مع ،والبالغة النقد تطور ولقد

 النقد أخذ الثاين القرف أوائل يف يتغَت العريب الشعر أخذ فلما: ))إبراىيم طو يقوؿ ،واعبديد القدمي ةوقضيّ 

 مدونات ظهور على إهبابا، انعكس فبا ،3((ادثوف بو جاء ما فيو وىبوض يتغَت، العهد ذلك من األديب

                                                           
 - يف جعلو من فمنهم ، رأيا عشرين من أكثر العباسية الدولة صدر يف خاصة شىت مذاىب اإلعجاز أوجو يف العلماء اختلف 

 ؽبم كاف الذين اؼبعتزلة من" الصرفة" أصحاب إال.. بالغيب اإلخبار يف ومنهم البشر كالـ من اؼبعهود عن اػبروج يف ومنهم الفواصل
    33 ص ،(دت( ) ط د) ،6 ج  اإلسالـ ظهر أمُت، أضبد:ينظر ذلك، تفاصيل كتبهم تضاعيف ويف. اعبميع بُت من آفن رأي

 .9  ص ـ.س،  ، الزركشي عند البالغي التفكَت عمر، طريّة بن - 1
 .98 ص،  8;;3 ،( ط د) ،باتنة جامعة منشورات ىػ6 القرف يف وقضاياه العريب النقد اذباىات حليس، الطاىر - 2
 .336 صـ.س،  العرب، عند األديب النقد تاريخ إبراىيم، أضبد طوينظر:  -  3
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 الشعراء كاف))و والصياغة، التبويب حيث من ،سابقاهتا عن امبازت نقدية وأحكاـ ،جديدة بالغية

 ومل ،1((البديع كتاب اؼبعتز ابن فيها ألف واليت البيانية، الصور من يكثروف العباسي العصر يف اؼبولدوف

 يف التفصيل من بشيء إليو َتسنش ما وىو العلماء، من كثَت إىل تعداه بل اؼبعتز، ابن عند اغبد يتوقف

 .اؼبدخل ىذا ثنايا

 من ردحا ظّلت اليت)) ،والبالغة النقد بُت الفارؽ وكماؿ ،الصلة سباـ على الوقوؼ أردنا ما وإذا

 ال فإنو ،ومنهاجا شرعةً  لنفسو كلٌ  وشق وثاقهما، انفصم أف إىل ،2((والتآزر اؼبتانة ىذه على الزمن

 : والبالغة النقد بُت ما الفوارؽ بعض ذكر على نعرّج أف من مناص

 .الفٍت اعبانب فيربز النقد أما اعبمالية، العناصر على البالغة تستند  1-

  ىذه عيوب تكشف منهجية أدوات على فيعتمد  النقد أما واغببك، الصياغة جبانب تُعٌت  البالغة - 4

 . والنظم الّنضد  ىذا وتصدّع الصياغة،

 . 3((للنص خاضعة أحكامو النقد بينما ، جاىزة أحكامها البالغة))  -5 

 .4((األسلوب ىذا دبصادر يعٌت النقد أما األسلوب بعناصر))  البالغة هتتم -6 

 : فيقوؿ اؼبسألة يف بدلوه يديل العمري، ؿبمد نلفي فإننا االستنتاجات،  ىذه مقاس وعلى

                                                           
 .445 ص ،4000  ،(دط) ناشروف، لبناف مكتبة وتطورىا، البالغية اؼبصطلحات معجم مطلوب، أضبد -  1

.;عمر بن طرية، ـ.س، ص  - 2  
.30-; ص ،نفسو.ـ  -  3 

.34ص ـ.س،  العرب، عند األديب النقد تاريخ عتيق، العزيز عبد -   4 
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 بل ،القدمي باألدب خاصا األمر ىذا وليس ،لو انفصاـ ال التباس ،األديب بالنقد البالغة التباس إف ))

 يبقى ولكن ،1 ((ادثُت النقاد أكابر من ؾبموعة ضبلها اليت األلقاب تتبع من بسهولة مالحظتو يبكن

  .؟والعتمة االلتباس مواطن لنا يبُّت  أف العمري ؿبمد على

 النقاد))وعن مدى التقارب والتباعد ما بُت السبيلُت على مستوى البدايات األوىل، فإّف 

، جريا على ما كاف الدرس 2((التقعيد ال الفائدة حيث من النقد على الّسبق مكانة البالغة يكسبوف

    البالغي يقدمو من مالحظات ترتقي إىل اعبانب الفٍت واعبمايل يف صورة مركبة.

 والنقد، البالغة بُت والدارسُت الباحثُت بعض وضعها اليت والتباينات الفروؽ ىذه من الرغم وعلى

 أو شعر يف ينظروف ال العلماء كاف فقد حقيهما، يف واعبور اغبيف من ضربا ))يعدّ  العمل ىذا مثل أفّ  إال

 الفيصل من واحد وىذا، 3((منفصلُت كشيئُت ليس واحديء كش والبالغة النقد باستخداـ إال نثر

 .النصوص على سلطتهما وفبارسة ،االثنُت التقاء من ضَت الأف  يرى الذي الثاين، النقدي

 مساعدة أدلّة عن البحث األمر مّنا استلـز الّدمغة، واغبجج الواضحة اؼبربّرات ىذه ولتأكيد   

 من جزء فهو ، الكربى شقيقتو البالغة عن أبدا ينفصل ال النقد ): )يقوؿ عتيق العزيز عبد فوجدنا

 حبكم منهما كل أخذ ث... واحد أصل من نبعا لقد موسعة، بالغة آخر جزء ويف ؿبدودة، بالغة

 كعلمُت االنفصاؿ إىل هبما انتهت معينة وصفات ظبات ويكتسب خاصة طريقا لنفسو يشق وظيفتو

  .تكامل انفصاؿ ىو بل ،التاـ االنقطاع يعٍت ال االنفصاؿ ىذا ولكن ،4((مستقلُت

                                                           
 . 40 صـ.س،  وامتداداهتا، أصوؽبا العربية البالغة العمري، ؿبمد - 1

 .:3 ص ،4009،  3ط األردف، اؼبناىج، دار ، ،والنقد البالغة ثويٍت، آدـ ضبيد - 2
 .11  ص. ـ 0222 ،( ط د)  ،القاىرة  للطباعة، غريب دار، البالغة تاريخ يف اؼبختصر حسُت، القادر عبد - 3
 .11 ص ،(ت د) ،(ط د)  لبناف العربية، النهضة دار العرب، عند األديب النقد تاريخ ، عتيق العزيز عبد - 4



                 

 مدخل
 

                                                                           11                                                                     
 

األوائل أعماؿ الّلغويُت  فإف ،يف مهدىا األوؿ النقدية الدروس تلك على مثيلالتّ  أردنا ما إذاو 

 ىؤالء أيدي يف وضع قد العروض، وضع حُت)) أضبد بن اػبليلتعّد من قبيل فبارسة النقد، فهذا 

 نقد أرادوا ماكلّ  مفزعهم ىو ظل إيطاء، و وإسناد إقواء، من الشكلية، للعيوب مصطلحات العلماء

 من  واضحة نقدية مواقف إىل النافذ بصره ىداه قد))فػ األصمعي عن أما ،1((الناحية تلك من الشعر

 .2((بالتشبيو والعناية  الفحولة ومسألة واألخالؽ، الشعر بُت ما فصلو مثل

 عناية عنوا الذين األعالـب لنا لو سلفا، وإمّبا القائمة طويلة ومتخمةليس اؼبقاـ حكرا على ما مثّ و  

 من الدراسة يف هماحقّ  والبالغة للنقد وأعطوا ،اؼبعجمي واغبقل اؼبفردايت والًتكيب غوياللّ  بالذوؽ فائقة

 للطريق. استعفافٍ  غَت

ولتوضيح اؼبسألة أكثر، فإنّنا سنورد بعضا من األعالـ الذين دّجت أقالمهم بالكثَت من القضايا 

 البالغية والنقدية، واستوضحوا األمر على بّينة وبصَتة، فنذكر منهم على سبيل التمثيل: 

 : (ىػ435 -) البصري المثنى بن معمر عبيدة أبو  1-  

 كافف والتدوين التأليف من جديدة مرحلة والبالغة النقد لدخ الثالث، وبداية الثاين القرف هناية مع   

 .ؽبا ترتيب فرض وؿباولة والبالغية، النقدية اؼبدونات خواص تتبع علينا العسَت من

                                                           

.  69ص ـ.س، النقد، تاريخ عباس، إحساف -  1  

. بعدىا وما.  ;6 ص نفسو،. ـ -  2  
  - أغفل أنو إال ،اؼبذكورة سلفا رسالتو يف طرية بن عمر الباحث بو جاء الذي الًتتيبباستأنسنا   أننا إىل اؼبقاـ ىذا يف نشَت 

 من اػبلل، ىذا تداركنا أف إال امنّ  كاف فما والبالغية، النقدية باؼبدونات العربية الساحة أثروا الذين األعالـ، من الكثَت عن اغبديث
   .مباحثو ثنايا يف تكرر اعمّ  واستغنينا اعببار بالعمل أعماؽبم ؽبم شهدت من إضافة خالؿ
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 ذكر الذيمعمر بن اؼبثٌت،  عبيدة أليب [ القرآف ؾباز]  كتابب نبدأ أف إىل اىتدينا وعليو؛ فإننا  

 أبا سبق أحدا منعل ال): )يقوؿ اؼبراغي قبد وؽبذا ،اللغة يف بكتاب أشبو كتابو اؼبذكور سلفاً،  أفّ  العلماء

  قضاياه، عن وأباف مسائلو كتب حيث الفراىيدي، أضبد بن اػبليل يذتلم الراوية اؼبثٌت بن معمر عبيدة

 ىذه إيضاح إىل فانربى  تره؟ ومل تعهده مل دبا العرب خاطب  ىل القرآف  عن سألو ؼبن توضيحا

 من بعضا تناوؿ أنو إىل اإلشارة مع ،ومعانيو الكرمي القرآف ألفاظ وتفسَت شرح خالؿ من 1((اؼبسائل

 كاإلهباز، :البديع أبواب وبعض والكناية، واالستعارة كالتشبيو :الشرح من بقليل البياف، علم معامل

 .وغَتىا وااللتفات واإلطناب،

 اؼبنجز ىذا ظهور ومالبسات طبيعة على معّلقايف ىذا اؼبقاـ،  بدلوه ادعيّ  شكرييف حُت يديل         

 حىت قروف ثالثة قرابة ننتظر أف والبدّ  البالغي، البحث بدايات يف نزاؿ ال فنحن )): فيقوؿ البالغي

 حليس الطاىر الباحث عتربه ا كما ،2(( البالغة علـو معو وتكتمل اإلعجاز أسرار يف البحث يكتمل

، أي البحث يف إعجازه ومواطن الكرمي القرآف من بدافع البالغي اجملاؿ يف صنفت اليت األوىل الكتبمن 

الذي افتخرت بو ردحا من الزمن،  ،قتها ونظمهايفبّا مل تعهده العرب يف سل ،البالغة والفصاحة فيو

 . ، وحبرىا الذي ال ساحل لوفكاف ديواهنا الصادح

  

                                                           
 - مصطفى وإبراىيم حسُت طو ،وذىب االصطالحي الوجو على ؾباز كتاب( ىػ697-) الشَتازي إسحاؽ أبو عده الكتاب ىذا 
 ضبادي: ينظر. القرآين واإلعجاز واللغة والنقد البالغة مابُت ومزجو تأليفو وعوامل أسباب يف كامن والسبب ، لغة كتاب أنو إىل

 .  بعدىا وما.  0;ص  3:;3 ،(ط د) ، التونسية اعبامعة منشورات العرب، عند البالغي التفكَت صمود،
 . 6ص ،1993 ،3ط لبناف، العلمية، الكتب دار والبديع، واؼبعاين البياف البالغة علـو اؼبراغي، مصطفى أضبد -1

 .68 ص ـ.س،  والبالغة، النقد عياد، ؿبمد شكري - 2 
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  (ىػ 477ت) الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبو -4  

 األسس ضعو  ))يسجل ضبّادي صّمود يف كتابو التفكَت البالغي عند العرب، سبق اعباحظ يف  

 نضجااليت عرفت  والسياسية الفكرية اغبياةمن خالؿ ما رصدناه من تطور  ،1((البالغي للتفكَت الكربى

 العلماء فانصرؼ العباسية، الدولة مكتبات مألت اليت والًتصبات النقوؿ نظَت اعباحظ، عصر يف كبَتا

 اؼبنوط بالعمل دراية على منها، الغامض ويشرحوف أخطاءىا، يصوبوف واؼبعارؼ، العلـو من صبلة إىل

 .هبم

 وسهل اعباحظ أمثاؿ من العلماء من زمرة أقببت السطح، إىل معاؼبها برزت اليت العلمية البيئة إف

 عهد حىت واإلعجاز العربية اللغة وىبدـ خدـ دبا مؤلفاهتم دّجت فبن وغَتىم، سباـ وأيب ىاروف، بن

 موضع البياف اسم يصبح أف بالباؿ ىبطر يكن مل: ) البوشيخي الّشاىد يقوؿ الصدد ىذا ويف متأخر،

 ،2(مشّددة واحدة بياء والتبُّت  البياف أـ بياءين؟ والتبيُت البياف ىو للكتاب اغبقيقي العنواف ىل...  نزاع

  .نقديّة أزمة بذلك فوّلدت عليها، ّتفقاؼب غَت األمور من واحدة وىذه

 فبّا. ىنا من كانت اؼبقّنن النقدي للدرس اغبقيقية والبداية الفعلّية االنطالقة فإفّ  العمـو وعلى

 دورلل أّرخت بشكل الفت اليت البالغية الكتب أىم من فاؼبؤلَ  ىذا يعتربوف تتبعُت والباحثُتاؼبجعل 

: بقولو الفكرة ىذه صمود ضبادي قيعمّ إذ  ،العريب الدرس البالغي تأسيس يف الكالـ الذي لعبو علماء

                                                           
 .15  صـ. س،  العرب، عند البالغي التفكَت صمود، ضبادي  - 1
 ،4:;3 ،3ط بَتوت  اعبديدة اآلفاؽ دار ، للجاحظ والتبيُت البياف كتاب يف وبالغية نقدية مصطلحات البوشيخي، الشاىد - 2

  . 49ص
 - رّجحت اليت والكتابات واألقواؿ عليها عثر اليت النسخ من انطالقا اؼبسألة ىذه يف حّقق البوشيخي أف إىل اؼبقاـ ىذا يف نشَت 

 خطأ إىل أشار قد كاف وإف  ىاروف السالـ عبد اّقق عن شائع ىو ما عكس" والتبيُت البياف"  إىل نفسو واطمأّنت آخر على عنوانا
 .بعدىا وما :4ص نفسو،. ـ البوشيخي، الشاىد: ينظر. اؼبسألة يف اّقق
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 البالغة أسس إرساء يف اؼبتكلمُت دور عن وثيقة أىم التبيُتو  البياف خاصة اعباحظ، مؤلفات عدت))

 اؼبسائل، خاصة ما تعلق بقضية اللفظ واؼبعٌت من حيث التقنُت وتفعيل بعضا من( (1 مقاييسها وضبط

 شعر صياغة يف التجديد مظاىر إىل نّبهوا الذين األوائل منكذلك  كافو  ،وعالقتها باإلعجاز القرآين

 .اؼبّولدين

  والتطبيقية النظرية اعبوانب بُتذبمع  اعباحظ عند البالغة))وإذا ما راجعنا مؤلفاتو فإننا قبد  

 أف أراد حيث ،2(...(وغَتىا وكناية وتشبيو واستعارة ؾباز من البياف؛ ألواف عن اغبديث معرض يف ةخاصّ 

 شبةو  ،يغهاتستس حبيث العاّمة أفهاـ من يقّرهبا عصري، بأسلوب بعرضها اؼبسائل ىذه يذّلل

 عند وعرضها زيد، وأيب عبيدة وأيب األصمعي أمثاؿ من غويُتاللّ  عند الثقافة ىذه عرض بُت بعيد بوف ))

 اؼبعٌت يصنعو  كثَته، عن قليلو يغٍت الذي الـالك حسن عن فيو أباف الذي...التبيُتو  البياف يف اعباحظ

  .3(( الكريبة الًتبة يف الغيث يصنعو ما البليغ واللفظ الشريف

 وىتك اؼبعٌت قناع لك كشف شيء لكل جامع اسم البياف:)) بقولو البياف اعباحظ يعرؼ

 عن وأوضحت اإِلفهاـ بلغت شيء فبأي... حقيقتو إىل السامع يفضي حىت الضمَت، دوف اغبجاب

 اػبفي داللة إف اعباحظ، مقولة من فالواضح ، وعليو4((اؼبوضع ذلك يف البياف ىو فذلك اؼبعٌت،

 يف ومتصورٌ  السطور، قبل الصدور يف يكوف الذي اؼبعٌت قناع يكشف لذلك بياف، إىل ربتاج واؼبضمر

 .والطاقة الوسع بقدر وفهمو السامع، عقل بلوغو إىل إظهاره بعد ووبتاج  األذىاف

                                                           
 .15 ص  ،س . ـضبادي صمود،  - 1
 .  80 صـ. س،  والتبيُت، البياف كتاب يف وبالغية نقدية مصطلحات البوشيخي، الشاىد: ينظر  - 2
 .  6;7وص :34ص ،(ت د)  ،4ط اؼبعارؼ، دار مصر، الثاين، العباسي العصر ضيف، شوقي- - 3
 .98ص،  3ج ،:;;3 ،9ط اؼبدين، مطبعة ىاروف، السالـ عبد:وشرح ربقيق ، والتبيُت البياف اعباحظ، - 4
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 أشياء طبسة اؼبستور ذاؾ ويكشف اػباطر عن ينبئ ما بأف وتصروبا توضيحا اعباحظ ويزيدنا

 تلك مقاـ تقـو اليت الدالة اغباؿ وىي ِنصبة تسمى اليت اغباؿ ث العقد، ث اإلشارة ث اللفظ، أوؽبا))

 اعباحظ سبثل طريق من األذىاف، يف وما النفس يف ما مكنوف عن اإلبانة يف مراتب وىي ،1((األصناؼ

  .السامع قلب إىل للمعٌت، الوصلة السبل ؼبختلف

   (ىػ4:7ت) المبرد يزيد بن محمد العباس أبو -5

 لو تنسب حيث مؤلّفهم، على اظبا البالغة مصطلح جعلوا الذين األوائل العلماء من اؼبربّد يعترب

 باؼبعٌت القوؿ إحاطة البالغة حقّ  إف )) : بقولو البالغة عن فيها يتحدث ،[ البالغة ] بعنواف رسالة

 البعيد هبا يقرب وأف ، شكلها ومعاضدة أختها مقاربة الكلمة تكوف حىت النظم وحسن ، الكالـ واختيار

:   وىي بعد فيما حبوثها يف البالغة أغنت مهّمة، أشياء لثالثة ذكر ىذا ويف 2.((الفضوؿ منها وربذؼ

 .معٌت وبقق مل ما نظمو يف باللفظ عربة ال - 3

 . القوؿ معايَت من والنظم النضد حسن -  4

 .  البالغة أساس اإلهباز  -   5

 رأي على فيو ويستقر فيو ىبوض ما فإف وتنظَتا، تقنينا البالغة كتابو يف شأنو ىو ىذا كاف وإذا  

 ما كل يبثل الذي[واألدب اللغة يف الكامل] كتاب ىو الزمن، من ردحا والبالغة النقد بو خدـ جديد،

 ىذا كتابو يف مبثوثة أخرى علـوإضافة إىل  اػبصوص، وجو على واألدب اللغة يف اؼبربّد علم إليو وصل

 التأليف سبب إىل مقدمتو يف يشَت إذ وأركانو، األدب أصوؿ من أصال اعتربوه ولذلك أعم، وجو على

                                                           
 .     ِفعلة اؽبيئة، مصدر لداللة النسخة يف شكلت ىكذا الِنصبة أف إىل ونشَت ،98 ص  ،س.  ـاعباحظ،  -  1
 .81ص ،1985 ،0ط ،الدينية الثقافة مكتبة القاىرة، ، التواب عبد رمضاف ، تح البالغة، اؼبربد،  - 2
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 هبمع ألفناه كتاب ىذا ): )فيقولووهبعل التصنيف شامال عبميع الضروب  فيو، اؼبكنوف العلم وطبيعة

 خطبة من واختيار بالغة، وموعظة سائرة، ومثل مرصوؼ، وشعر منثور كالـ بُت ما اآلداب من ضروبا

 .1 ((بليغة ورسالة شريفة

 االستعار و التشبيو أنواع واألدب؛ اللغة يف الكامل كتابو، مضموف يف فيو، القوؿ فّصل وفبا

أمثلة وأحصى ،بعيد وتشبيو مقارب، وتشبيو مصيب، وتشبيو مفرط، تشبيو :أضرب أربعة إىل وقسمها 

 وعدّ  باغبرؼ االستعارة يف يكمن)) عنده ةاعبديدمن اؼبسائل  و ،األضرب و باألقساـ عرّفت وشواىد،

 من وغَتىا وأقسامها أغراضها دوحدّ  الكناية تناوؿ كما ، 2((االستعارة من وعالنّ  ىذا إىل وتنبّ  من ؿأوّ 

   .والدراسة العناية تستحق اليت والنقدية البالغية اؼبباحث

 .( ىػ 296 ت ) المتوّكل بن المعتز بن اهلل عبد العّباس أبو -6

 الدرس كتب وأفضل أىم من يعد اؼبعتز البن[ 3البديع ]كتاب أف على والباحثوف النقاد هبمع

 األسئلة مستوى على سواء العربية، البالغة تاريخ يف حاظبة وغبظة اؽبجري، الثالث القرف يف البالغي

                                                           
1
    1999 بَتوت، العلمية، الكتب دار ،1ط ،1مج ىنداوي، اغبميد عبد ، ربقيق ، واألدب اللغة يف الكامل ، اؼبربد -  

 .04 ص
 - (  العصور بتجدد تتجدد االستعارة معركة إف: ) واػبطاب القوؿ يف االستعارة ذبدد عن حديثو معرض يف كوىن جوف يقوؿ

 .56ص ،0222،( دط) ،غريب دار القاىرة، درويش أضبد ،ترصبة الشعرية النظرية كوين، جوف: ينظر
 .36 صـ.س،  الزركشي، عند البالغي َتفكتال طرية، بن عمر - 2
 - ابن أفّ ( ىػ848-)اغبموي ياقوت وذكر البديع، كتاب بعنواف الفهرست، يف الّندمي ابن ذكره  الكتاب، إف أرحيلة، عباس يقوؿ 

 وكاف ىػ496 سنة ألّفو الشعر، صناعة يف البديع كتاب: بعنواف وذكره( البديع ظباه صغَتا كتابا الشعر صنعة يف صّنف من أّوؿ اؼبعتز
 عن نقال 57;3 سنة لندف يف فسكي تشكو كرا اؼبستشرؽ، الروسي وحّققو اؼبنجم منصور أيب بن وبي بن ىاروف منو نسخو من أوؿ

 اؼبعتز البن البديع كتاب يف قراءة البالغة، يف رائدة ذبربة أرحيلة، عباس: ينظر دبدريد األسكولاير مكتبة يف افوظة الوحيدة النسخة
 .53 ص ،;400 ،3ط ،مراكش الوطنية، والوراقة اؼبطبعة ، ىػ8;4

 .1ص ،1980 ،3ط لبناف،  بَتوت، اؼبسَتة، دار آراتشفيفسكي، إغناطيوس ، تح ، البديع كتاب اؼبعتز، ابن -3
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 ،واعبديد القدمي قضية إىل التنبيو يف وسبقو اؼبّتبعة، التقسيمات حيث من أو البالغية، اؼبواضيع أو النقدية

 .البديع ؼبصطلحات اؼبفاىيمي التحديد عن فضال

يف ىذا  التفسَت منطق عن العارية النقدية اؼبلحوظات ؾباؿ ىناؾ يعد مل فإنو القوؿ، وصبلة

 اؼبعتز ابن حيوضّ  حيث اؼببدعُت، بُت التمايز بطريق فعلية خصوصية وجود إىل ذلك تعدى بل ،العصر

 القرآف يف وجدنا ما بعض ىذا كتابنا أبوب يف قدمنا قد: ))فيقوؿ العرب عن أخذه فيما نظره وجهة

 يقتضي لكالمو اؼبوافقة فمفهـو ،1((البديع ادثوف ظباه الذي الكالـ من اؼبتقدمُت وأشعار...  واللغة

 بأنبية  طّبانة بدوي نّوه حُت يف ومنظومها،  منثورىا ؛صبلتها يف العربية غةواللّ  الكرمي بالقرآف استنجد وأنّ 

 .البديعّسست لدرس وأ العربية للبالغة تفرغت اليت الكتب من وأنّ  وبُت ، البديع كتاب

 اؼببٍت اعبديد لبالغيا مؤلّفو يف الطرح وحداثة سبقو يف ،اؼبشّككُت لشكّ  ؾباال اؼبعتز ابن يدع ومل

 البديع، علم يف نوعو من فريد كتاب تأليفو  القصيدة، على للحكم معيارا جديدة اعتبارات على

 ،2((ومائتُت وسبعُت أربع سنة وألفتو أحد إليو سبقٍت وال البديع فنوف صبع وما): )يقوؿ ألفيناه ولذلك

 متداولة كانت البديع مصطلحات من بعضا أف ننكر أف يبكننا ال أنو إالّ  التأليف، أسبقية لو كانت وإف

 ومسمياهتا اصطالحاهتا، عن أباف اؼبعتز ابن جاء فلما التوضيح، إىل مفتقرة كانت وإمبا ،قبلو النقاد عند

 .نطاؽ ضمن ،وفنوهنا

                                                                                                                                                                                           
 اؼبصرية، األقبلو مكتبة ، الكربى ومصادرىا ومناىجها العرب عند البالغية الفكر تطور يف دراسة العريب البياف ، طبانة بدوي .-3

 .12 ص ،1976  ،6ط ،القاىرة
 .1ص ، 1980 ،3ط لبناف،  بَتوت، اؼبسَتة، دار آراتشفيفسكي، إغناطيوس ، تح ، البديع كتاب اؼبعتز، ابن -  1
     .   43 صـ.س،  والنقد، البالغة عياد، شكري ينظر كما ،58 ص ـ.س،  البديع، كتاب اؼبعتز، ابن -  2



                 

 مدخل
 

                                                                           18                                                                     
 

 أوؿ  اؼبعتز ابن كتاب فّ إ: ))بقولو اؼبسألة ىذه يف صمودي ضبادي وبّقق االعتبار، ىذا وعلى

 مقصودة األخرى العلـو عن مستقلة وردت إذ تسبق، مل بكيفية البالغية األساليب عبميع ـبصص تأليف

 التصنيف يف النية وسلف القصد وىذا ،1((االختصاص ىذا نشأة طريق يف ىامة خطوة وىذه ذاهتا يف

 ،وتبيينها البالغة فنوف صبعو يف  البديع كتابو يف اؼبعتز ابن جهد و شأو يربز ما ىو ،الشاكلة ىذه على

 ومن وسلم، عليو ا صلى اؼبصطفى وأحاديث الكرمي القرآف من متنوعة بشواىد عليها االستدؿ و

 . أخرى بفنوف االمتزاج عن ابعيد واألمثاؿ واغبكم  األشعار

  والتجنيس ، االستعارة : وىي طبسة، البالغية الفنوف من اؼبعتز ابن فيو صبع ،البديع وكتاب         

 عليها اصطلح فنا عشر ثالثة إليها مضيفا الكالمي، واؼبذىب ، تقدمها ما على األعجاز ورد ؛ واؼبطابقة

 اجملاؿ تاركا وغَتىا العارؼ، وذباىل الرجوع واالعًتاض، االلتفات:  منها وتناوؿ الكالـ، دبحاسن

 العناصر إىل تنظر اليت النظرة تلك))تتلخص هبذا و والتبويب، والشرح للزيادة بعده يأيت ؼبن مفتوحا،

 يف الناثر، أو الشاعر بو يستعُت الذي ،2((األديب األسلوب هبا يقيس صاغبة مقاييس أهنا على ،البالغية

 .والتحسُت االنتقاء، على والعمل النظم،

                                                           
 .389صـ.س،  ،العرب عند البالغي التفكَت صمود، ضبادي  - 1
 - يف وجّدة طرافة من فيو ما كل على إطالقو أشاع من وأوؿ البديع، مصطلح يف توسع من أوؿ اعباحظ: ) أرحيلة عباس يقوؿ 

( غَتىم دوف العرب بو وخصّ  واالصطالحي، اللغوي معناىا يف البديع لفظة استعمل من أوؿ فهو...  للرواة، اؼبصطلح ونسب التعبَت،
 ربقيق من فيو ؼبا الكتاب، ؽبذا العلمية القيمة إىل اؼبقاـ ىذا يف نشَت. 58. ص العربية، البالغة يف رائدة ذبربة أرحيلة، عباس: ينظر

 .حوؽبا اؼبختلف اؼبسائل لبعض
 . 73  ص ، 0226 ،6ط ،دمشق الفكر، دار  ، البالغة تاريخ يف اؼبوجز اؼببارؾ، مازف -  2
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 ىو وإمبا اؼبتأخرين، البالغة أصحاب أو العلماء، منطق))فيو  هبد ال للكتاب فالقارئ ثّ  ومن 

 األديب وإحساس العقل، مناط قبل الفٍت الذوؽ حّكم الذي ،1((رالشاع وذوؽ األديب، إحساس

 .اغباؿ مقتضى حبسب اؼبناسب مكاهنا يف والكلمة الّلفظة بقيمة

 اؼبعتز ابن بذلك فكاف ،اعبرجاين بعد ما حىت بعده البالغي العمل تغّذي اػبصومة استمّرتو 

 دوف  فيو البياين األداء إىل والبالغيُت النّقاد انتباه وشدّ  ،2((ادث الّشعر حركة)) يف ظرللنّ  اجملاؿ فاربا

 . وصللّنص الداخلي اؼبنطق إىل االحتكاـ ضرورة إنباؿ

 (ىػ544-) العلوي طباطبا ابن -7

 ونزعتو الفلسفية بثقافتوف ،اؼبعتز ابن بو جاء ؼبا وتتّمة ،وصل حلقة ،[ الّشعر عّيار] كتاب يعترب

  أنّو يف حصرهو  الشعر ماىّية صتفحّ  حاوؿ والبالغة، النقد مدارؾ توسيع يف أفادتو اليت  االعتزالية

  .النظم ىو إمبا النثر وبُت بينو الفرؽ وأف  ،3((منظـو كالـ ))

: طباطبا ابن فيقوؿ ، (ىػ559-)جعفر بن قدامة عند للشعر اؼبعهود التعريف عن يبتعد يكاد وال

 صحة مع للفهم اجتمع فإذا تركيبو، حسن من عليو ويرد لصوابو الفهم يطرب إيقاع اؼبوزوف وللشعر)) 

 إىل يتعدى بل اغبد ىذا عند يتوقف وال ، 4((قبولو مت...  اللفظ وعذوبة اؼبعٌت صحة الشعر وزف

 اؼبعٌت وصواب الوزف، اعتداؿ :وىي هبا يعمل اليت أجزائو، من جزء نقص وإف))...: فيقوؿ الشروط

                                                           
 .  27 ص ،1959 ، ـ القاىرة  ، هنضة مكتبة ، األدبية والدراسة النقد ، مرزوؽ حلمي - 1

 .309. ص إىل 9:. ص من  العربية، البالغة يف رائدة ذبربة  أرحيلة، عباس:  ينظر - 2
 .  356 صـ.س،  ،النقد تاريخ عباس، إحساف - 3
 - والتفسَت واؼبقابالت، والًتصيع التقسيم: ومنو باعبديد وجاء أنواعا منو)  فجمع البديع عن ربدث وحدوده للشعر معرفتو سبا بعد 

 .445 ص وتطورىا، البالغية اؼبصطلحات معجم مطلوب، أضبد ينظر،(. الكالـ ؿباسن وإمبا بدبع يسميها ومل واإلشارة، واؼبساواة
 . 43 ص  4007 ،4ط ،بَتوت العلمية، الكتب دار ، زرزور نعيم الساتر، عبد عباس: تح الشعر، عيار العلوي، طباطبا ابن - 4
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 علة إياه الفهم وقبوؿ الشعر وغبسن...أجزائو نقصاف قدر على إياه الفهم إنكار كاف األلفاظ، وحسن

 ما أو اغباؿ، ؼبقتضى الكالـ موافقة بذلك ويقصد ،1...((ؽبا معناه يعد اليت للحاؿ موافقتو وىي أخرى،

 .كتابو يف اؼبسائل ىذه لكل مثل قد كاف وإف والقصدية، باؼبقامية عنها وعربوا اؼبعاصرين عند جاء

: الباب ىذا يف يقوؿ حيث ،والتشبيو والّنظم الفصاحة ،وأثراىا تناوؽبا اليت البالغية اؼبباحث ومن 

 معٌت، بو تشبيهو ومنها وىيئة، صورة بالشيء الشيء تشبيو فمنها ـبتلفة، ضروب على والتشبيهات)) 

 العلوي يبدأ ث ،2((صوتا بو تشبيهو ومنها لونا، بو تشبيهو ومنها وسرعة، وبطئا حركة بو تشبيهو ومنها

 على غلب وإف اؼبوضع، ىذا يف أكثرىا وما الشعر، عيوف من باألمثلة واالستشهاد والتبويب، الشرح يف

   . الشواىد كثرة كتابو

 : ( ىػ 384 ت)  الرماّني الحسن بوأ - 6

 :3متقابلُت اذباىُت أو قسمُت إىل العلويابن طباطبا  بعد البالغية الدراسات انقسمت     

 يف الرماين اغبسن أبو اؼبنحى ذلك يف هممثلّ  ما أبرز ومن ،القرآف إعجاز ببحوث خاص :األول االتجاه 

 والتشبيو اإلهباز: أقساـ عشرة إىل وقسمها البالغة عن ربّدث حيث [القرآف إعجاز يف النكت] رسالتو

 ىذه يف مستفيضا ،البياف وحسن لغةاواؼبب التضمُت والتصريف، التجانس والفواصل، التالـؤ ث واالستعارة

 .منها الكثَت يف ومقلدا اؼبسائل،

                                                           
 .44 صـ. س ، ابن طباطبا العلوي،  -1

.45 ص ،نفسو ، ـ  -  2  

 . 73-70  ص  1997 ،4ط ،والتوزيع للنشر الفرقاف دار ، اؼبعاين علم وأفناهنا، فنوهنا البالغة عباس، حسن فضل 3-  
 - واعبرجاين، والرماين للخطايب  القرآف إعجاز يف رسائل ثالث ضمن القرآف، إعجاز يف النكت الرماين، عيسى بن علي اغبسن 

 .  15ص  ،1976 ،3ط ،مصر اؼبعارؼ، دار  ، زغلوؿ ؿبمد و ا خلف ؿبمد ربقيق
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 وجوه إفّ  )): وقاؿ السبعة، اإلعجاز وجوه إىل تطرؽ[   القرآف إعجاز يف النكت ] كتابو ويف

   للكافة والتحدي  اغباجة وشدة الدواعي توافر مع اؼبعارضة ترؾ : جهات سبع من تظهر اإلعجاز

 أوجوف ،1((معجز بكل وقياسو  العادة ونقض ، اؼبستقبلية األمور عن الصادقة واألخبار والبالغة والصرفة،

 .الكالمية الفرؽ وأرباب العلماء مابُت اختالؼ ؿبل ىي ىذه، اإلعجاز

 وىو( التصريف)كا سبقوه من تناوؽبا اليت اؼبباحث بعض التفصيل من بنوع تناوؿ قد قبده كما  

 التالـؤ) تناوؿ البلغاءكما عند تناوال وأكثرىا القرآين، اإلعجاز لطائف من وىو ـبتلفة، بطرؽ اؼبعٌت تناوؿ

 من البد بل فقط، التنافر من اػبلو شرط فيو يستلـز وال الصوتية، الناحية من اغبروؼ تناسب ومداره( 

 .أخرى شروط

 أبرز ومن 2((اإلعجاز يف البحث على يقصروه ومل عامة البياف عن فكاف))  اآلخر االتجاه وأما 

 يف ذكرىا على سنأيت واليت األخرى، اؼبدونات من وغَته العسكري، ىالؿ أليب الصناعتُت الكتب، ىذه

 .اؼبقاـ ىذا

 ( ىػ4;5)الجرجاني العزيز عبد بن علي القاضي – 7

 من الكثَت وإيراد الّلغوية اعبوانب على ركز حيث أدبيا، اذباىا[ الوساطة] كتابو يف القاضي اذبو

 اعتمدىا اليت اؼبوازنة ال اؼبقايسة على معتمدا ارتضاه، الذي الوسطي اؼبعتدؿ التوجو زبدـ اليت الشواىد

 كاف وإف  ،3((النقدية القضايا اكتماؿ إىل ))يرمز عباس إحساف رأي حبسب الوساطة فكتاب اآلمدي،

                                                           
 .16  ص ، س.ـ الرماين، علي بن عيسى  -  1

. 73ص ـ.س،  وأفناهنا، فنوهنا البالغة عباس، حسن فضل:  ينظر -  2  
 .557 ص ـ.س، النقد، تاريخ عباس، إحساف - 3
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 إال البديع ؼبسائل ؽيتطرّ  ومل النصوص يف اؼبتفحص النقدي، باغبس يبتاز كتاب أمره؛ حقيقة يف الكتاب

 .ومؤلّفاتو العريب للنقد والدارسُت النقاد وصف حدّ  على ،ؼباماً 

 اليت  االستعارة مثل عمومياهتا يف البالغة أبواب من بعض على فيو ركز فقد ىذا، على وبناء 

 العبارة ونقلت  األصل عن اؼبستعار باالسم فيها اكتفى ما االستعارة وإمبا )):بقولو تعريفها يف اكتفى

 باؼبعٌت اللفظ وامتزاج ،منو للمستعار لو اؼبستعار ومناسبة ، الشبو تقريب مالكها ،غَتىا مكاف يف فجعلت

 ،الفكري التطور من نوع ىذا ويف ،1 ((اآلخر عن إعراض إحدانبا يف يتبُت وال بينهما يوجد ال حىت  

 التشبيو عن وإبعادىا  األوىل البوتقة من اػبروج بداية عن ينم أركاهنا، بُت ما والربط االستعارة تعريف كبو

 .البليغ

 حسنها، ؿبكّ  أفّ  ))ويرى وقبيحة، حسنة إىل االستعارة ميقسّ  قيق،والدّ  اؼبوجز التعريف ىذا وبعد

 يف والنقدي البالغي الّدرس دقب وىكذا ،2((منها فورالنّ  أو ؽبا النفس قبوؿ مدى يف يتجلى قبحها أو

  ل من ـبتلف اؼبشارب.، بناء على استثمار الكم اؼبعريف اؼبتحصّ فيو تراجع ال مطّرد تطور

 ( ىػ 395 ت)   العسكري ىالل أبو  - 8

 أضبد ثويتحدّ  اؼبتكلم، صفة من ال الكالـ صفة من البالغة فيجعل العسكري، ىالؿ أيب فًتة تأيت    

 : رأيُت من العسكري عند والفصاحة البالغة سبييز عن مطلوب

                                                           
 اؼبكتبة منشورات، البجاوي ؿبمد علي إبراىيم، الفضل أبو ؿبمد :  تح وخصومو، اؼبتنيب بُت الوساطة ، اعبرجاين العزيز عبد -1

 .41 ص  ،(ت د)  ،(ط د) ،بَتوت  صيدا، ، العصرية

.;3عمر بن طرية، ـ.س، ص  - 2
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 ، افًتاقهما على فيدؿ: الثاين أما والظهور، اإلبانة وىو واحد معٌت إىل ترجع والبالغة الفصاحة): )األوؿ

 تعلمها ووجو البالغة أنبية وإىل 1(.(القلب إىل اؼبعٌت إهناء والبالغة ، البياف آلة سباـ الفصاحة أف ذلك

 ومعرفة ، البالغة علم -ثناؤه جل با اؼبعرفة بعد- بالتحفظ، وأوالىا بالتعلم العلـو أحقّ  إف))  :  يقوؿ

 البالغة، علم أغفل إذا اإلنساف أف علمنا وقد...  تعاىل، ا كتاب إعجاز يعرؼ بو الذي الفصاحة،

 وبراعة التأليف حسن من بو ا خّصو ما جهة من القرآف بإعجاز علمو يقع مل ،الفصاحة دبعرفة وأخلّ 

 و الًتكيب براعة من القرآف عليو اشتمل وما يفًتقاف، العسكري عند والفصاحة فالبالغة ،2(...(الًتكيب

 بالقرآف العسكري أغبقها اليت األوصاؼ، من وغَتىا اللطيف واالختصار البديع، واإلهباز التأليف حسن

 الكرمي، القرآف ؼ اإلعجاز مواطن أىم إىل تطّرؽ  ث الفصيح، البليغ الكالـ قبيل من ىو إمبا الكرمي،

   . وضعها اليت اؼبراتب اختالؼ على

  ،االستعارة التشبيو : كبو البالغية، الفنوف وتناوؿ والفصاحة، البالغة عن العسكري ربدث

 قوؽبم من البالغة: )) يقوؿ للبالغة تعريفو ففي وف.الفن تلك من وغَتىا ، واغبقيقة واجملاز،  والكناية

 قلب إىل اؼبعٌت تنهي ألهنا بالغة البالغة فسميت منتهاه، الشيء ومبلغ. إليها انتهيت إذ الغاية بلغت

 بو جاءت ما وقياس فيو، والتأمل التعبَت، ىذا عند التوقف من لنا بد ال وىنا ،3((فيفهمو السامع

 عربة فال اإلفهاـ العسكري، عند اؼبعٌت سباـ فشرط العريب، الًتاث يف كاف ما على اؼبعاصرة النظريات

 .السامع إفهاـ دوف من مسند زائد إليو مسند:  وجو على اؼبنظـو بالكالـ

                                                           
 .97صـ .س،  والتطبيق، البالغة مطلوب، أضبد-  1
 ،العربية الكتب إحياء دار إبراىيم الفضل أبو ؿبمد ، البجاوي ؿبمد علي :  تح والشعر، الكتابة الصناعتُت ، العسكري ىالؿ أبو - 2
 ". إلكًتونية نسخة. " 3 ص ، 74;3 ، 3ط
 .9ص ،ـ. نفسو - 3
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 والبالغة، الفصاحة بُت ما الفرؽ عن سبقو، من أقالـ بو دّجت ما يورد حينما علمو، من ويزيدنا

 الفصاحة أف وذلك ـبتلفُت والفصاحة البالغة تكوف ىذا فعلى: )) قولو إىل ويبيل فيًتكو، ذلك يوافق وال

 على مقصورة فكأهنا القلب إىل اؼبعٌت إهناء ىي إمبا والبالغة اللفظ، على مقصورة فهي البياف، آلة سباـ

 عن اػبصم ويلجم الواقع، من بأمثلة يبّدنا عنو، الباحث إىل الدليل توجيو و األمر ىذا ولتماـ ، 1((اؼبعٌت

 .العريب الًتاث يف األقواؿ، من واحدة ىذه وتبقى اعبدؿ،

 طبسة قاربت حىت وغَتىا ، واعبناس واؼبقابلة، ، الطباؽ : مثل من البديع فنوف عن ربدث كما

 : عباس إحساف يقوؿ العلماء من سبقو من جبهود يقر ذلك كل يف وىو ؛ نوعا وثالثُت

 إىل وبتاج كالـ وىذا ،2((إطالقا جبديد يأت مل الذي اؼبدرسي للكتاب مبوذج الصناعتُت كتاب ))

 .والفروع األصوؿ يف معّمق وربقيق تأملية وقفة

 (ىػ605-) الباقالني بكر أبو-9

 وقدامة اؼبعتز وابن الرماين عن[ القرآف إعجاز] كتابو يف البالغة أوجو من الكثَت الباقالين ينقل   

 3((اػبطَتة القضية ؽبذه كلو كتابو سخر فقد وؽبذا القرآف إعجاز فكرة )) ىو الشاغل فشغلو جعفر، بن

 ـبالفة نظر وجهة من اإلعجاز هبذا امرتبط منطقيا تعليقا يعّلق  الشتات، ىذا هبمع ىو وبينما ،

 .اإلعجاز يف البالغية األوجو جبميع القرآف استئثار كبو العناية توجيو عن فضال لسابقيو،

                                                           
 .: ص ،س. ـالعسكري، أبو ىالؿ  - 1
 - الفصل فصال، وثالثوف طبسة وىو ، التاسع الباب: )  بقولو بدأه حيث الكتاب من التاسع الباب مطلع البديع فنوف عن ربدث 

 . بعده وما 448 ص نفسو،. ـ ،...(التطبيق، يف الثاين الفصل واجملاز، االستعارة يف األوؿ
       .   355 ص ـ.س،  النقد، تاريخ عباس، إحساف - 2
 .45 ص 4006 عماف، الوراؽ، مؤسسة  ،3ط واؼبصطلح، النظرية بُت القدمي النقدي الدرس خالص، ؿبمود وليد - 3
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 البحًتي   لقصيديت ربليلو يف باؼبفارقات ذلك على االستدالؿ يف باشر فقد ىذا، على وبناء  

 يف فيقوؿ آخر، دوف وجو يف حصره يبكن ال التفاضل أف على مركزا الكرمي، القرآف مع القيس، وامرئ

 أف وال القرآف ظهور يظهر أف هبوز ال أنّو على وغَته القيس امرئ شعر أف علمت وقد ): )الصدد ىذا

 خاصة العريب، الًتاث يف جبديد ليس الباقالين بو جاء وما ،1((...كضبطو يضبط أف وال كحفظو وبفظ

 من رفةبالص   تشّدؽ من وخباصة اإلعجاز ماىّية عن وذوده الباقالين مّيز الذي الكالمي التوجو علمنا إذا

 .االعتزاؿ أىل

 على للكالـ يأيت حُت ولكنو... )): بقولو للباقالين آخر توجها يربز عياد شكري قبد حُت يف 

 وحدة على الكالـ وىو نعلم، ما على أحد فيو ويتبعو أحد، إليو يسبقو مل سبيال ينهج القرآين، النظم

 النظم ووحدة  واإلحكاـ االستواء يف النظم وحدة:  معنياف الباقالين عند السورة ولوحدة ؛ السورة

 بتعّدد متعّددة أوجو منظور من اإلعجاز يف قولو الباقالين يورد الطريق ىذا وؼبثل ،2((األجزاء بتالحم

 . كتبو كل يف ذكرىا اليت األوجو

 عليها أطلق اليت الفنية والصور اللغوية اػبصائص صبيع يشمل)) البديع مفهـو أف عنده واؼبعترب

 بُت ما الباقالين وازف وىكذا ،3((اعبامعة الكلمات يف البديع يكوف وقد البالغة، كلمة اؼبتأخروف

 .واإلعجاز والبالغة التمذىب

                                                           
- عند الذينوقفوا العرب النقاد عادة خبالؼ ، القرآين اإلعجاز على التدليل أجل من والشرح بالتحليل قصيدتُت الباقالين تناوؿ 

 والنشر، للطباعة اغبياة مكتبة  ، نقدية ربليلية دراسة ،القرآف إعجاز وكتابو الباقالين ـبلوؼ، الرؤوؼ عبد:  ينظر فقط، والبيتُت البيت
 . 596 ص ،:9;3 ،(ط د)، بَتوت

 . ;3ص ،3:;3 ،(ط د)  ،القاىرة اؼبعارؼ، دار مطبعة صقر أضبد السيد: ربقيق القرآف، إعجاز الباقالين، -1
 .70ص ـ.س،  والبالغة، النقد عياد، شكري  -2
 .4:8 ص و 309 صـ.س،   الباقالين، ـبلوؼ، الرؤوؼ عبد: ينظر  -3
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 أىل بعض ذكر )): فيقوؿ الرّماين، تقسيم على البالغة أقساـ تبياف يف الباقالين يرتكز حُت يف  

 والتجانس الفواصل و والتالـؤ واالستعارة والتشبيو اإلهباز:  أقساـ عشرة على البالغة أف والكالـ األدب

 ويف بو، جاء ما على واالستشهاد التفصيل يف بدأ ث ،1((البياف وحسن واؼببالغة والتضمُت والتصريف

 .اؼبسألة يف الكالمي بدلوه يُديل مرّة كل

 يلبس وإمبا وىكذا، واالستعارة مثال لوحدىا كالكناية  منفردة هبا اإلعجاز يثبت ال ولكّنو 

 كنا قد)... ):  فيقوؿ الكرمي، للقرآف البالغي اإلعجاز وراء مكنوف سر عن وينبئ جديدا، شيئا اؼبسألة

 يف البديع تسمى أهّنا ذكرنا واليت البالغة وجوه من القرآف إعجاز يأخذ أف يريد من الّناس من أف حكينا

 للمعتزلة اؼبناىض الكالمي بتوّجهو يشي بشيء اؼبسألة ىذه يف اغبديث استطرد وقد ،2(..(الكتاب أّوؿ

 إحساف يقوؿ العربية والبالغة النقد يف اعبديد التوجو وهبذا جلدتو، أبناء من األشاعرة بعض وحىت

 قد الباقالين ويكوف والنظم التأليف أنصار وطريق البديع أىل طريق ، الطريقاف تلتقي ىذا ويف ): )عباس

 يّتجو بدأ ىنا ومن ،3(( النقدية اؼبواقف من صنوفا كلو ذلك إىل وصبع واػبطايب الرماين نتائج بُت ربط

 .سنرى ما على والّدالئل، األسرار يف اعبرجاين، مع معاؼبها ارتسمت اليت اعبديدة البالغة كبو اغبسم

 

 (ىػ 474 أو 471 ت )  الجرجاني القاىر عبد -10

                                                           
 .484 صـ.س،   القرآف، إعجاز الباقالين، -1
 أف بعد الكرمي والقرآف الشعر بُت اؼبوجودة اؼبفارقات عن الفصل ىذا يف اغبديث ويستطرد.  497 ص ،نفسو.  ـالباقالين،  -2

 إثباتا الوجوه هبذه العمل ألغى قد وكاف ، اغبديث صح إف.للبالغة العشرة الصور تبياف خاللو من أراد الذي الرماين كالـ وّضح
 :مطلعها يف جاء واليت سبّاـ أيب مّية ال من بعض على أطلعنا أف بعد الكتاب ثنايا يف لإلعجاز

 .بعدىا وما 309 ص نفسو،.  ـ: ينظر( . آىل الّدىر مّدة منها وصدرؾ   ذاىل اغبيّ  ذىلّية عن أنت مىت) 
 576  صـ.س،  النقد، تاريخ عباس إحساف - 3
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 النظم مسألة يف فسنجده عند الكالـ وقّلبنا اعبرجاين، القاىر عبد البالغة طود إىل رجعنا ما وإذا

 يعًتضو ال علما علمت نفسك إىل رجعت إذا أنك واعلم )) :فيها يقوؿ كتبو، كل مدار ىي اليت

 وذبعل بعض، على بعضها ويبٌت ببعض بعضها يعلق حىت ترتيب، وال الكلم يف نظم ال أف ، الشك

 على كالـ وىو ،1(( الناس من أحد على ىبفى وال عاقل هبهلو ال ما ىذا تلك، من بسب ىذه

 .تصحيحها وجب اليت األخطاء إىل والتنبيهات اإلشارات، من الكثَت وبمل وجازتو

( ىػ::5-) اػبطايب عند اغباؿ ىو كما اعبرجاين، قبل النظم عن حديث من وصلنا ما إفّ 

 توحي عابرة إشارات ىي وإمبا اؽبدؼ، يوّضح وال الصورة هبلي ال ،(ىػ 605-)والباقالين (ىػ 5:6-)والرماين

 وجو يف  األشعري اعبرجاين عنده وقف ما وىو فيو، اغبديث وإعادة عنده، التوقف هبب بشيء

 يقّوض قبده أننا إال منطقي فلسفي منحى اذ اإلعجاز دالئل كاف وإف وحىت اؼبعتزلة،

                                                           
- مثال لنا وضرب  اؼبعٌت عن العاري النطق يف تواليها ىو اغبروؼ نظم وجعل" الكلم نظم"و"  اغبروؼ نظم" مابُت اعبرجاين فرؽ 

 يف اؼبعاين ترتب حسب وترتبهاعلى اؼبعٌت آثار نظمها يف تقتفي الكلم نظم وإمبا ذلك، يف فساد فال( ضرب مكاف ربض) بقولو
: رينظ . اؼبعاين ال األلفاظ ىو يتزايد ما أف اعبباريف عبد القاضي على يرد قبده ولذلك ، الًتتيب يف الالحق، و السابق مراعاة النفس،

 . ;6 ص، ،(ت د)  القاىرة اػباقبي، مكتبة(  ط د)   شاكر، ؿبمود ؿبمد: تصحيح و تعليق اإلعجاز، دالئل اعبرجاين،

 يف اختصره ث  جزء ثالثُت يف اؼبعتزيل الفارسي علي أليب اإليضاح شرح يف( اؼبغٍت) كتاب ألف اعبرجاين أف إىل اإلشارة من والبد 
 ؟؟ أشعريتو يف الطعن باب ىذا وكاف( التكملة) بشرح ذيلو و(اإلهباز) و(اؼبقصد) كتاب

 - يف النجار سلوى كتبتو ما ذلك من ، ومنطقا فكرا المعتزلة إىل أقرب وجعلو اعبرجاين أشعرية في طعن من الباحثُت من نجد 
 . لبناف والنشر للطباعة التنوير عن الصادر(اعببار عبد القاضي أماـ اعبرجاين) ب اؼبوسـو كتاهبا

:  ب اػباص اؼببحث يف االعتزاؿ مذىب إىل باعبرجاين  ذبنح– فيها النظر إعادة إىل ربتاج اليت– اؼبربرات من صبلة أوردت حيث
-) اعبرجاين العزيز عبد والثاين( ىػ643-)اؼبعتزيل الفارسي اغبسُت بن ؿبمد شيوخو من أف: ومنها ، اؼبيزاف يف اعبرجاين أشعرية
 أذىاهنم يف يثَت أو يستوقفهم ومل اعبرجاين دارسي أعيٍت ربت اؼبسألة ىذه ذكر مر كيف) 33/30 الصفحة يف اؼبؤلفة تقوؿ(ىػ4;5
 تأثر شيوخو من شيخ على تتلمذ من كل ليس ػ: وجهُت من داحضة حجة أهنا نراه ما على والرد( يتو بأشعر القوؿ صحة عن تساؤال

 الوعاة بغية: أمثاؿ من لو، ترصبة اليت الكتب يف خاصة الرواة، أغفلو ؼبا باديا التأثر ىذا كاف لو إذ عنو اؼبشيخة أخذ درجة إىل بو
 يف ؾبتهد اؼبذىب شافعي  العقيدة أشعري أنو على اإلصباع يكوف فيكاد  وغَتىا، الظنوف، كشف و خلكاف ابن ووفيات للسيوطي

 .   اؼبذىب ؾبتهدي طبيعة على األصوؿ، يف مقلد الفروع



                 

 مدخل
 

                                                                           28                                                                     
 

 أف يرى فهو   النظم يف نظريتو أطراؼ يقدـ ))و ، وغَته اراعببّ  عبد القاضي إليو وصل افبّ  الكثَت

   .1((معانيها األلفاظ تسبق أف يتصور وال... اؼبقررة للمعاين رموزا إال ليست األلفاظ

 نظرية ضمن اؽبجري، اػبامس القرف يف اعبديد البالغي الّدرس معامل إرساء يف اعبرجاين ساىم   

 علم وىو مستقل بعلم بعد فيما توجت واليت ، اإلعجاز دالئل الثاين كتابو ؿبور جعلها اليت ،النظم

                                                                                                                                                                                           

 بو جاء فبا الكثَت  رد فكيف معتزيل كاف لو إذ االستدالؿ، بو بطل االحتماؿ دخلو وما ،أصلو يف ؿبتمل فهو الثاني األمر أما
 ال. النهاية إىل البداية من ذلك من الكثَت لوجدنا اإلعجاز دالئل إىل رجعنا ولو األشاعرة، يوافق ال كونو اعببار عبد والقاضي اعباحظ

 النقدي للواقع ـبالف فهذا الكثَتين زعم ما على النظم فكرة معو أشرقت اعبرجاين القاضي وكوف.  عليها للوقوؼ اؼبقاـ يسع
 عند بالنظرية وتوجت الضم فكرة مع والباقالين واػبطايب اعباحظ خاصة ااوالت من كثَت من سبخضت الفكرة أف إذ والبالغي،
 .    والفصاحة والبالغة بالنحو أوصلها الذي اعبرجاين

 إىل يشر ومل اعببار عبد والقاضي اؼبعتزيل الفارسي علي أيب مقوالت على اعبرجاين اعتماد وىو آخر مربرا الكاتبة أوردت كما
 الشُت الفتاح عبد إليها أشار كما383/384 الصفحة وتاريخ تطور البالغة يف ضيف شوقي اعتمده قد كاف القوؿ وىذا أصحاهبا،

 نقال حباؿ يعترب ال ىذا أف فنقوؿ.  753 و6:7 الصفحة يف البالغية الدراسات يف وأثراه اعببار، عبد آثار يف القرآف بالغة كتابو يف
 من كتابتو، يف خدمو فبا  وغَتىم، واألشاعرة اؼبعتزلة عن حرفيا بعضها منقولة كثَتة أقواال اعبرجاين ذكر فقد االعتزاؿ ؼبذىب وتوصيفا

 دالئل يف شاكر ؿبمد ؿبمود بدأىا اليت اؼبقدمة إىل ىؤالء رجع ولو.  األسرار أو الدالئل يف سواء األصلية النصوص إىل التنبيو غَت
 اؼبنعم عبد: ؿ العريب والبياف األسلوبية كتاب يف وجدناه ما ث. الشايف والغرض الكايف اعبواب لوجد ىـ د ج الصفحة يف اإلعجاز
 فصل ،8; والصفحة البالغي القاىر عبد فكر مصادر ، فصل ،7; الصفحة يف اؼبسألة ىذه يف الغليل يشفي ما وصباعتو خفاجي

 . الظمآف ومورد ، اليقُت علم وفيو اعبرجاين، والقاضي القاىر عبد
 أف إليو التنبو هبب والذي. األسرار ومثلو والسيوطي القفطي ذكره ما على ـبتلفة بأظباء ذكر اإلعجاز دالئل أف كذلك اؼبؤلفة ذكرت

 . اعبرجاين أشعرية يف ىذا يطعن وال والدالئل باألسرار العلماء ألسنة على شاعا الكتابُت
 ىذا يعقل فكيف   باطل وىذا ؼبعتزيل اؼبذىب اعتناقو يف التقية يستعمل كاف اعبرجاين أف وىو اؼبؤلف، ذاؾ يف خطَت كالـ ىناكو

 ما بكل يصدع و األشاعرة ثوب يف يتخفى أف للجرجاين وكيف والتعديل اعبرح أصحاب  العصر ذلك  يف أف نعرؼ وكبن ، اؼبربر؟
.  واؼبعٌت اللفظ قضية يف البحث ؿبرؾ ىي اليت اؼبسائل ،ىذه القرآف وخلق والذايت النفسي الكالـ مسألة خاصة اؼبعتزلة على يرد

 . التحقيق منهج وفق اؼبسائل ىذه تناوؿ بنا فحري

 . 77 ص ـ.س،  اإلعجاز، دالئل اعبرجاين،  -3
 . ;6 ص ،6;;3 ،3ط  ،العاؼبية اؼبصرية الشركة ، واألسلوبية البالغة اؼبطلب، عبد ؿبمد  -4
 -  بدءا النحاة  ث الكالـ صياغة عن حديثو يف(ىػ365-) اؼبقفع ابن مع ظهرت النظرية ؽبذه األوىل اإلرىاصات أفّ  يبدو 

-) الواسطي تناوؿ   ث ،_القرآف نظم_ مؤلفو يف إليو يشر ومل اؼبقفع ابن معاين بعض( ىػ477-)اعباحظ ونقل ،( ىػ::3-)بسبويو
 يرجع(ىػ605-) الباقالين حُت يف(ىػ5:8-)الرماين و(ىػ::5-) فاػبطايب ،_إلينا يصل لم_، القرآف يف والتأليف النظم(ىػ508
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 يف النظم أوجو على خاللو من عرفنا سبيال سلك بل ، أخرى دوف عبهة ينتصر مل كما ، اؼبعاين

 وقد...  الثنائية لتلك إنكار القاىر عبد عند النظم نظرية كانت لذلك)) عباس إحساف يقوؿ التأليف،

 كتابتو إىل السبيل ألف ،1(...(اإلعجاز فكرة ىبدـ النظرية بتلك أخذه أف وبس القاىر عبد كاف

 .الص رفة ألنصار والتصدي واؼبعٌت، اللفظ بُت اػبلط لسبب كاف إمبا الدالئل،

 اعبماؿ تقدير يف العقالنية النظرة يغّلب جعاله اعبرجاين، عند اإلدراؾ وسعة التصوير دقة إفّ 

 على بو اإلتياف كثر إذا اؼبعٌت يسقط مثال البديع هبعل حبيث ، اؼبتلقي يف األديب التأثَت ومقدار الفٍت

 بأمور شغفو فرط صاحبو ضبل كالما اآلف اؼبتأخرين كالـ يف ذبد وقد))... :فيقوؿ التكديس شاكلة

 بُت صبع إذا أنو إليو وىبيل ،ليبُت ،ويقوؿ همليف يتكلم أنو ينسى أف ،إىل البديع يف اسم مالو إىل ترجع

 عشواء خبط يف طلبع من السامع يوقع ،وأف عمياء يف عناه ما يقع أف ضَت فال ،بيت يف  البديع أقساـ

 ذلك من يناؽبا حىت اغبلي بأصناؼ العروس ثقل كمن وأفسده، اؼبعٌت على يتكلفو ما بكثرة طمس وردبا

 للبديع منحوا حُت تقديره يف اؼبتأخروف أخطأ ما باب يف ذكره على أتى ما وىو ،2(( نفسها يف مكروه

  .اؼبعٌت على التفوؽ مزية

يقوؿ  اؼبعٌت الذي ترّأس فهمو صبيع القضايا السابقة،حيث ىو اعبرجاين فهم اؼبختار على إذ

 وصحتو اؼبعٌت بسالمة الثقة بعد إال الفن ىذا على يعّرجوف ال الكالـ جبواىر فالعارفُت:)) اعبرجاين

                                                                                                                                                                                           

 البالغة إماـ مع عليو ماىو على األمر ويستقر أكثر األمر ويتضح(ىػ637-)اؼبعتزيل القاضي مع التصور ليتقدـ ، النظم إىل اإلعجاز
 (.ىػ696-)اعبرجاين

 .649 صـ.س،  النقد، تاريخ عباس، إحساف - 1
 .; ص  ،(ط د) ، جبدة اؼبدين دار الناشر ، شاكر ؿبمد ؿبمود وقراءة تعليق ، البالغة أسرار ، اعبرجاين- 2
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 .والتحليل التوصيف حيث من رائع كالـ وىذا ،1...((عليو منو جناية يأمنوف حيث وإال

 اؼبخرج وجعل واؼبعٌت، اللفظ إشكالية فيو تنصهر مظهرا ،اإلبداعية العملية اعبرجاين جعل لقدو 

 حبديثو العمق يف األدبية موضوع تالمس نقدية رؤية مؤصال)) بالنحو اؼبرتبطة النظم، نظرية ىو الوحيد

 وآخر سطحيا إطارا اػبطاب ستشخص اليت التوليدية لإلجرائية بدور مرىصا ، اؼبعٌت ومعٌت اؼبعٌت عن

 السياقي، اؼبنطق الكثَتوف ظبّاه ما أو النحو دبعاين بربطو النظم مفهـو بلور قد قبده كما،2(( عميقا

 للمبدع يقدـ والذي الواسعة بإمكاناتو النحو ىذا القرآين، النص إعجاز أماـ الشهية بذلك فاربا

 يف إال تتمثل واألفكارال اؼبعاين من وحدة يف ببعض بعضها ترتبط اليت الكالمية، األوضاع احتماالت

 .    الذىن

  :   (ىػ 626 ت )  السكاكي يعقوب أبو  -11

 رائد بوصفو  العلـو مفتاح صاحب السكاكي يعقوب أبو دور جاء اعبرجاين، البالغيُت إماـ بعد

 حيث بعده، من التلخيص شرّاحو  القزويٍت اػبطيب إىل سبتد اليت اؼبدرسة ىذه التعليمية، البالغية اؼبدرسة

 يؤلف اعبرجاين القاىر عبد بعد قبد  أننا ذلك وفلسفة، منطق من العقلية العلـو من حبار يف انغمست

 منحى البالغة تنحو ث ، والدالئل األسرار يف اؼبعتمد اؼبنهج ويطّبق الكشاؼ، (ىػ:75-) الزـبشري

 على الكتاب يعتمد حُت ،"اإلعجاز دراية يف اإلهباز هناية": يف(ىػ808-) الرازي الفخر مع التقػنُت

 ليضيف األرسطي، اؼبنطق ودروس اعبرجاين، بو جاء ما على مستندا ،اؼبعنوية والداللة الوضعية الداللة

                                                           
 .; ص ،س.ـاعبرجاين، ينظر:  - 1
 . 53 ص ،:;;3 اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف القرآين، اػبطاب عشرايت، سليماف - 2
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 من وغَتنبا ،والّنشر الّلف كمبحث مقيدا؛ كاف ما ويطلق ؾبمال كاف ما يبػُت كما جديدة، مقاالت

 .األخرى اؼبباحث

 ثنائية على القائم الثنائي التقسيم على تركيزه وؿباولة ،البالغة يف اؼبعيارية السكاكي اعتمد وقد

 حصرىا حيث  ـبتلفة بطرؽ الواحد اؼبعٌت إيراد منو واؼبراد البياف، علم إىل أخضعو الذي واؼبعٌت، اللفظ

 .والتقسيم والتفريق اؼبنطقي الطابع ذات العقلية الدالالت يف

 ): )عياد شكري يقوؿ َمْعلما، الرازي من ازبذ كما الدقة، يف غاية منهجا السكاكي سلك لقد   

 خواص يف يبحث الذي اؼبعاين، علم إىل اذبو كما االلتزاـ، داللة على اؼببٍت من الرازي سبيل سلك وقد

 من غَتىا مع تعالقها يف ث ، 1((اعبملة داخل النحوي الًتكيب أساس على أصال اؼببٍت الكالـ، تراكيب

 وفبا ،البديع علم ظبوه ثالث علم إىل وبتاج األمر وظل ، اؼبعٌت قضية ربسم مل اعبملية، اؼبتواليات

 يدخلها مل أنو مصطلحو،كما يعتمد ومل بديعا، البديع فنوف من تناوؿ ما يسم مل أنو الصدد هبذا يالحظ

 عشرين من أكثر منها وذكر ،الكالـ ربسُت لقصد إليها يصار ما كثَتا ،ؿبسنات ظباىا وإمبا ،البالغة يف

 إىل وآخر للفظ واحد صنفُت وصنفها واؼبتأملُت للباحثُت مفتوحا منها للمزيد التنبيو باب وترؾ ،لونا

 .   اؼبعٌت

                                                           
 .;7 صـ.س،  والنقد، البالغة عياد، شكريينظر:  - 1
 -  مل أنو كما  مصطلحو يعتمد ومل بديعا البديع فنوف من تناوؿ ما يسم مل أنو الصدد هبذا يالحظ وفبا: ) "مطلوب أضبد يقوؿ 

 وترؾ لونا 48 منها وذكر الكالـ ربسُت لقصد إليها يصار ما كثَتا ـبصوصة وجوىا ورآىا ؿبسنات ظباىا وإمبا البالغة يف يدخلها
 البصَت، حسن مطلوب، أضبد: ينظر." اؼبعٌت إىل وآخر للفظ واحد صنفُت وصنفها واؼبتأملُت للباحثُت مفتوحا منها للمزيد التنبيو باب

 . 640 ص  ،;;;3 ،4ط والتطبيق، البالغة
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 نتضمّ  وقد) ): يقوؿف منو، واؼبخرج األدب، يف الواقع اػبلط كتابو، مقدمة يف السكاكي ويربز  

 علم فأودعتو  متآخذة أنواع عدة وىي منو البد رأيتو ما ،اللغة نوع دوف دبآلا أنواع من ىذا كتايب

 كالمو، من فاؼبعترب  وعليو ،1((والبياف اؼبعاين بعلمي وسبامو بتمامو، النحو علم وأوردت بتمامو، الصرؼ

 أخرى، وعلـو فنوف من معو يتداخل وما األدب، مفهـو يف شيعا اختلفوا الناس أف قولو، من واؼبورد

 باعو طوؿ من بالسكاكي ولعمري اؼبكثر، ومنهم اؼبقل فمنهم أخرى، أحيانا وتتكامل أحيانا تتباين

 حسن وما والصرؼ، اعبمل، كبو بو قاـ ما األدب، لعلم وهبعل مكاهنا يف اؼبفردات توظيف يف اللغوي

 .والبياف اؼبعاين علمي من الكالـ وسبك اؼبعٌت بو

 ؼبا مبكر تصور ىو السكاكي عند اؼبفهـو هبذا األدب علم أف اؼبعاصرين النقاد بعض ويرجع

 .  ((2. للبالغة عصريا فبثال))  دايك فاف اعتربه الذي النص، علم اغبديث القرف يف ظبي

 العلـو من العربية البالغة إف ): )يقوؿ حُت اؼبقاـ، ىذا يف بعيد بركات ضبدي ؿبمد يذىب و

 مل أهنا أما … األديب واعبماؿ القرآين اإلعجاز مفاتيح أحد ألهنا ربًتؽ مل ؛ تنضج ومل ربًتؽ مل اليت

 البحث كوف ،3(( ..فيو تشيع الذي العصر وثقافة ذبديد إىل حباجة هبا تعرض اليت الوسائل فألف تنضج؛

 إىل علمو وفق منهم كل بادر النهى ألويل متاحا األمر كاف فمىت مكاف، وال بزمن يتقيد ال اإلعجاز يف

   .الكرمي القرآف ىذا من النهم

                                                           
، مفتاح يعقوب، أبو ، كي لسكا ا- 1  .6ص ،1983  ،(ط د) ، العلمية الكتب دار ، بَتوت زرزور، نعيم ربقيق، العلـو
 إفريقيا. البيضاء الدار ، العشرين القرف يف األدب نظرية كتاب ضمن العمري ؿبمد ترصبة ، ووظائفو بنيتو النص دايك، فاف - 2

 .46 ص ،1997، الشرؽ
 . 8 ص ، 1983 ،3ط ،الفكر دار ، األردف ، عماف ، وتفسَت وتوجيو عرض البالغة ، علي أبو ضبدي بركات ؿبمد - 3
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 اؼبعاين علمي شطر يتيّمم شاكلهما، وما والصرؼ، النحو عن اغبديث السكاكي ينهي وبعدما 

 االستحساف من هبا يتصل وما اإلفادة، يف الكالـ تركيب خواص تتبع))  ىو اؼبعاين علم فيجعل والبياف

 النحوية العناصر على التأكيد الفهم يف يشًتط أنو على ،1((اػبطأ على الوقوؼ من هبا ليحًتز وغَته،

 النحو، علم يف اؼبعٌت داللة أصل ظبّاه ما بالذكر ولبص السابق، الباب يف ساقها اليت والداللية والصرفية

 مبسطة بطريقة سردىا اليت اؼبصطلحات لكل شارحا واألبواب، والفصوؿ الفنوف من دبجوعة ويبدأ

 .أحيانا التمثيلية الشواىد عنها غابت وإف علمية،

 ىذا يف أف يرى كونو وأقسامها، الدالالت مباحث عن اغبديث ابتدأ يعرفو، أف فقبل البياف، أما 

 يف إال يتأتى ال ـبتلفة، صور على الواحد اؼبعٌت إيراد أف عرفت وإذا: ))  يقوؿ ث فائدة، التقدمي

 اؼبباحث يربط ث ،2((اؼبعاين بُت اؼبالزمات اعتبار مرجعو البياف علم أف لك ظهر… العقلية الدالالت

 ؛ قسمُت لو هبعل الذي البديع إىل يصل حىت وىكذا التشبيو، ث باجملاز ويبدأ البياف، مع فشيئا شيئا

 .واؼبعنوي الّلفظي

 تلوه ؼبن كاف وإمبا القوؿ، لنا جاز إف البالغة لتعليمّية كرائد السكاكي عند االجتهاد يتوقف ملو 

 ىؤالء، عمل من انتقاصا إىل االجًتار مقياس وما اغبسن، إىل معظمها يف ترقى وبالغية نقدية أعماال

 على ولو البالغي الدرس وأثروا السّكاكي على تتلمذوا فبن األعالـ بعض على نعرّج ىذه، واغباؿ

 . والتفاسَت الشروح مستوى

  

                                                           
، مفتاح السكاكي، - 1  .96صـ.س،  العلـو
 .367 ص نفسو،، ـ - 2
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 (ىـ686-) مالك بن ينالدّ  بدر -21

 ػب وظبو قومي ومنهج جليل، كتاب يف العلـو مفتاح من الثالث القسم مالك بن ينالدّ  بدر صػبّ      

 رأي على وظل ): )الكتاب ؿبّقق يقوؿ الّصدد ىذا ويف ،(والبديع والبياف اؼبعاين علم يف اؼبصباح)

 أنو إال الفصاحة، البديعية اسنات مرجع وأف البالغة مرجع نبا والبياف اؼبعاين علمي أف يف السّكاكي

 تكوف ألف ىّيأ وبذلك  البديع علم ظبّاه بنفسو مستقال علما جعلها... للبالغة توابع بأهنا اعًتافو مع

 ىذه  1((...نوعا وطبسُت أربع فذكر البديعية اّسنات ذكر إىل وتوسع...  علـو ثالثة متضمنة البالغة

 من الثالث القسم على أطلق مسّميات، من األمر إليو وصل ما وفق ،وظبّاىا أحصاىا أف بعد ،األنواع

 ال تابعا البديع كاف وقبلو األمر ىذا يف التحقيق صاحب تفضل كما ،2((البديع)) مصطلح البالغة

 .بنفسو مستقال علما

 ؽبا وجعل بالبديع، الفصاحة باب دمجأ قد قبده، الكتاب حنتصفّ  وكبن االنتباه يشدّ  وفبا

 معتربا البديع فنوف ذكر على أتى ث ة،باؼبعنويّ  قتعلّ  ما ومنها ،فظيةاللّ  بالفصاحة قتعلّ  ما منها ا،شروط

 ناتاسّ   من فجعل الكالـ، ناتؿبسّ  إىل وبتاج الذي فظاللّ  خالؿ من إالّ  قيتحقّ  ال ،اؼبعٌت سباـ أفّ 

 الفصاحة عن اغبديث لفصّ  كما ،نوعا عشر بتسعة فخصها اؼبعنوية أما نوعا، وعشرين ةأربع فظيةاللّ 

                                                           
 ،5:;3 اآلداب، مكتبة يوسف، اعبليل عبد حسن وربقيق، شرح والبديع، والبياف اؼبعاين علم يف اؼبصباح مالك، بن الدين بدر - 1

 . اّقق كالـ وىو اؼبقدمة من ،م ص
 .بعدىا وما 446 ص البالغية، اؼبصطلحات معجم نفسو، اؼبؤلف: وينظر ،646ص والتطبيق، البالغة مطلوب، أضبد ينظر:  - 2
 -  نوعا 46 فيها وأحصى اللفظية الفصاحة -3: ىي أمور ثالثة إىل راجعة للكالـ اسنة الوجوه أفّ  مالك بن الدين بدر يرى 

 باإلفهاـ اؼبختّصة اللفظية الفصاحة -4..والقلب التوسيع، واؼبقابلة، واؼبطابقة التسجيع والًتصيع، العجز رد الًتديد،: منها وذكر
 ينظر. وغَتىا والتخلص االبتداء حسن منها وعدّ  بالتزيُت عنده اؼبختصة فهي اؼبعنوية أما -5.نوعا عشر طبسة منها وجعل والتبُت

   .بعدىا وما 98 ص  اؼبصباح، مالك، بن الدين بدر
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 شبانية سباـ فكاف نوعا، عشر طبسة ،وسبكنو اؼبتكلم عارضة ةقوّ  على الةالدّ  الكالـ بتحسُت ةاؼبختصّ 

 ،أخرى ربوير يف نوتفنّ   ،لونا وعشرين أربعة السكاكي عن اقتبس كما البديع، فنوف من نوعا ُتوطبس

 .لعهده سابقة ةبالغيّ  ناتمدوّ  من

 واؼبعهود بو اؼبعموؿ خبالؼ اللفظية، ناتاسّ  باب يف واؼبقابلة اؼبطابقة إدخالو عليو يبعِ  ولقد

 . إالّ  ليس ةمعنويّ  ؿبسنات اأهنّ  البالغة أساطُت عند

  (:ىػ 739 -) القزويني الخطيب -35

 ومعاين بياف إىل ،البالغة قسم أنو لنا يتبُّت  ،البالغة علـو يف اإليضاح كتاب عنواف خالؿ من

 األخَت ىذا والبديع، البالغة بُت ماالقزويٍت  يفصل حيث جديد، اعهد ىنا من البالغة وتبدأ وبديع،

 مقتضى على تطبيقو رعاية بعد الكالـ، ربسُت وجوه بو يعرؼ الذي العلم ))ىو: بقولو فوعرّ  الذي

 الصياغة، حيث من إال الصنف، ىذ معُت يف ،سابقيو عن ىبتلف ال وىو الداللة، ووضوح ،1((اغباؿ

 وآخر باؼبعٌت متعلقا ضربا فيجعل أقسامها، حيث من الكالـ ربسُت وجوه على ذلك بعد يعرّج ث

 أما وكبوىا والكناية والتدبيج اؼبطابقة لو جعل إذ باؼبعنوي تعلق ما صياغة يف بعده ويبدأ اللفظ، متعلقو

 . وغَتنبا الصدر على العجز ورد بأنواعو، اعبناس فمنو بالّلفظي تعلق ما

                                                           
 العلمية، الكتب دار ، الدين مشس إبراىيم: حواشيو وضع والبديع، اؼبعاين البياف البالغة علـو يف اإليضاح القزويٍت، اػبطيب - 1

 .477 ص ،4005 ،3ط ،بَتوت
 - ثالثة إىل وقسمها واسنات، الوجوه ىذه على البديع مصطلح أطلق من أوؿ مالك، بن الدين بدر كاف: ) مطلوب أضبد يقوؿ 

 .... والتشطَت الًتديد: ومنها فنا، 46 منو وعد اللفظية، الفصاحة إىل راجع: األول :أقساـ
 ...البياف حسن التقسيم،: ومنو فنا، ;4 منو وعد اؼبعٌت، بإفهاـ وىبتص الفصاحة إىل الراجع: الثاني
 معجم مطلوب، أضبد: ينظر.... التورية و والنشر اللف:  مثل من وتزيينو، الكالـ بتحسُت اؼبختصة الفصاحة إىل الراجع: الثالث

 .بعدىا وما 446 ص البالغية، اؼبصطلحات
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 أَجل   من وتوابعها البالغة علم كاف فلماّ )).. : فاربتو يف يقوؿ التلخيص، الثاين كتابو يف أما

 القرآف نظم يف اإلعجاز وجوه عن وتكشف ، أسراره و العربية دقائق تعرؼ بو إذ سرا وأدقها قدرا العلـو

 عثرت فوائد ذلك إىل وأضفت …ترتيبو من تناوال أقرب ورتبتو وهتذيبو ربقيقو يف جهدا آؿ ومل ...أستارىا

 ظبت هنج يف شرع التلخيص، من فراغو وبعد ،1((اؼبفتاح تلخيص وظبيتو … عليها القـو كتب بعض يف

 خّصصو الذي" اإليضاح"كتابو يف األوائل شتات صبع من انطالقا البالغي الدرس توليف كبو ،آخر

 غَت من البديعية اسنات عن ما نوعا متغاضيا ،واؼبعاين البياف علم ومدار والبالغة، الفصاحة ؼبباحث

 اإليضاح. خبالؼ التوجو، ىذا ؼبربّر إيراد

 عن كشافو يف والزـبشري مفتاحو، يف السّكاكي و أسراره يف اعبرجاين من هبمع نلفيو كما 

 ؼبسائل الشخصي دبفهومو خاصة ،تفسَتية تأويلية وجهة من القضايا مع تعاطيو و زيل،ػالتن حقائق

 .اػبالؼ

 النقدي الدرس بدايات عن النموذجية واألمثلة العابرة اإلشارات بعض ىذه فإف وعليو، 

 أو  اؼبفتاح حدود عند يتوقف مل رسالدّ  ىذا أف للنظر، اؼبلفت من إفّ  إذ عمومو، يف العريب والبالغي

 التصنيف كبو طريقها تشق البالغية واالجتهادات النقدية الكتابات استمرت وإمبا ،اؼبفتاح تلخيص

 شهد أين ،التصانيف حيث من قديبة الطرح، حيث من جديدة زوايا من الكتابة إعادة أو والتلخيص،

 عثماف بن علي لػ بديعية))  وأقدمها البديعيات يف سبثل آخرػ طراز من وتدوينا جديدا، لونا السابع القرف

 بيت، 349 يف األندلسي جابر ابن وبديعية  بيت 367 يف اغبلي الدين صفي بديعية ومنها األربيلي،

                                                           
 .00-01 ص  ـ1924 ،1ط ،العريب الفكر دار ، الربقوقي الرضبن عبد ، تح ، البالغة علـو يف التلخيص ، القزويٍت - 1
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 الضعف ودخلها البيانية، العربية الذائقة أفسد فبا الشاكلة، ىذه على النظم أشكاؿ توالت ث ،1...((

 .جهة كل من

  والنقدية البالغية لساحةا عادت الضائع؛ ؾبدىا ؽبا يعيد من القرآف، ةألمّ  ا قيض أف وبعد

 وإثراء القرآف لغة استدراؾ العلماء من الكثَت وحاوؿ -كبَت اختالؼ على وإف -عهدىا، سابق على

 بعث وؿباولة ،والكتابة صنيفبالتّ  ولعهم على شاىدت تزاؿ ما اليت ،ناتباؼبدوّ  واألدبية العلمية الساحة

 منهج تأسيس حاولوا الذين واؼبغاربة، اؼبشارقة بُت ما ةقّ الشُ  بُعد رغم ،رقدهتا من البالغية اؼبباحث

 ،والبالغي النقدي للمشروع وتبعا ،هبم ايطة والفكرية الثقافية الظروؼ من نابع ،للمشارقة ـبالف

 .ةياؼبغارب الساحة على معاؼبو إرساء حالوا الذين

  هاهتاتوجّ  اختالؼ على ،والبالغية النقدية اؼبدارس بذلك غدت قدف سبق، ما على وتأسيسا

 دومبا بأخرى أو بطريقة العريب األدبو  الكرمي القرآف خدمت ،جديدة نواميس من إليو وصلت دبا ثربدّ 

 .حينها والكتابة االجتهاد نار أذكت اليتّ  ةالفعليّ  اؼبالبسات عن ظرالنّ  غضّ 

 جنعرّ  حينما القضايا، من صبلة على رة،اؼبذكّ  ىذه من الثاين الفصل يف ؼسنتعرّ  ناػفإنّ  عليو،و  

 فرّقت اليت الفكرية مرجعياهتا و ،العربية والبالغة النقد يف اؼبتخّصصة اؼبغاربية باؼبدارس قاؼبتعلّ  الّشق على

 اؼبراكشي العددي البناء ابن زبصيص إىل اؼبرور شبّة ومن واؼبشرقي، اؼبغاريب البالغي اؼبنجز نوعّية بُت

 واألدبية، منها الفلسفية ؛واؼبعرفية العلمّية حياتو يف اطّات ألىم ضالتعرّ  خالؿ من والتحليل، راسةبالدّ 

 البالغة يف إليو يستند مهما مرجعا غدا وكيف ،اؼبريع الرموض فيها كتب اليت اؼبالبسات عن ناىيك

  .والفلك الرياضيات يف بارزا لماعَ  كاف أف بعد ،والنقد
                                                           

  447 ص ـ.س،  البالغية، اؼبصطلحات معجم مطلوب، أضبد - 1
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 والشعر أبلغ البيانيين وأطول اللسانيين، وأدب العرب المأثور وديوان علمها المشهور...[...]
 

 عبد الكرمي النهشلي                                                   
 اختيار اؼبمتع يف عمل الشعر وعملو

 42ص                                                                                         
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 التراث النقدي والبالغي المغاربي، المدارس والمرجعيات
 

 تمــــــهيد:       
 

  المدارس النقدية والبالغية المغاربية القديمة-  

 
 :  المدرسة النقدية و البالغية األدبية -1

 ىػ(204-عبد الكرمي النهشلي    )  -أ
 ىػ(244-القزاز القَتواين       ) -ب
 ىػ(244-ابن رشيق اؼبسيلي    ) -ج
 ىػ(240-ابن شرؼ القَتواين   ) -د

 
 المدرسة النقدية و البالغية الفلسفية: -2

 
 ىػ443-اؼبطّر ؼ أضبد بن عمَتة )  -أ
 ىػ(432 -القرطاجٍت        )حاـز   -ب
 ىػ(144-)       اؼبراكشيابن البنّاء  -ج

 بالتقريب( ىػ182-)    ماسي    السػجل   -د
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اؼبغرب العريب دبنأى عن الدراسات النقدية والببلغية، اليت أبانت عن جهد  يكن علماء مل  

ح من خبلؿ الوشائج اليت وجدناىا وكبن نتصفّ  ،اؼبشارقة يف ىذا الباب، وإمبا التأثَت والتأثر كاف جليا

 .)ىػ3ىػ إىل 2 (، مندار أربعة قروف من الزمنعلى م ،ربيةااؼبنجزات النقدية والببلغية اؼبغ

يف معرض حديثو عن الببلغة وعلم  ىػ(303-)إىل ابن خلدوفيف ىذا اؼبقاـ، اإلشارة من  ال بدّ و      

 ، وال مندوحة من ذكر مااصطفى أىل اؼبشرؽ بالبياف، وجعل ألىل اؼبغرب خصوصية البديع ؛البياف

ة  أف ىذا العلم حادث يف األمّ ن خبلؿ اؼبقدمة؛ فبعد أف بُّت ضبلو على توجيو ىذا اغبكم ألحدنبا م

جاعبل من البديع  ،نة حبسب التصنيف الذي ارتضاهحصر اؼبشارقة يف زاوية معيّ  ؛غةبعد علم العربية واللّ 

أنو   - وا أعلم -وباعبملة: فاؼبشارقة على ىذا الفن أقـو من اؼبغاربة، وسببو  )اؼبغاربة فقاؿ: ) ىم  

نائع الكمالية توجد يف وفور العمراف، واؼبشرؽ أوفر عمرانا من اؼبغرب  سانية، والصّ  يف العلـو اللّ كمايل

بأىل اؼبغرب من أصنافو علم البديع خاصة، وجعلوه من صبلة علـو األدب  ...وإمبا اختصّ  كما ذكرناه

من درة هبذا الشكل، فدوف مصا ،فة تبياف، ولكن ال ننكر أّف ىذا اغبكم وبتاج إىل وق1 ((ةعريّ الشّ 

 – ف والبداوة، فلّما كاف علم البديع سهل اؼبأخذنائع دبقياس التمدّ يربط الصّ  البديهي أّف ابن خلدوف 

البياف صعب اؼبأخذ على اؼبغاربة، استحسنوا األّوؿ  فإىل تنميق األلفاظ، وكا ل، يبي-على حد تعبَته 

                                                 

ف دبا دّلت عليو العلـو اؼبوجودة يف األمصار،  فتعترب اؼبقدمة مبوذجا عربيا فريدا من نوعو، حيث بّرر ابن خلدوف الصنائع والعمرا - 

د كاف غرض ابن خلدوف يف مقّدمتو، أف تكوف مقّدمة نظريّة ابستيمولوجية وإىل ىذا يشَت الباحث ؿبمد عابد اعبابري بقولو: ) .. لق
كاف يقتصر فيو على ؾبرد ظباع األخبار واؼبرويات ... إىل مستوى   يمنهجّية، اؽبدؼ منها رفع الكتابة التارىبية من مستوى الفن الذ

تقـو الدّوؿ واألمصار، وما يرافق أو ينتج عن قيّامها من العلم الذي يقـو على الّنظر والتحقيق والتعليل والتفسَت ىدفو بياف كيف 
(. ينظر: ؿبمد عابد اعبابري، كبن والًتاث، قراءات معاصرة يف تراثنا الفلسفي، اؼبركز الثقايف العريب، بَتوت، ط  ، 4صنائع وعلـو

 . 442، ص4334
1
 .443، ص4002، 4لبناف، ط  ،شرعبد الرضبن بن خلدوف، اؼبقدمة، طبعة مصححة ، دار الفكر للطباعة والن - 
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 ،عن زمن الّتأليف يف ىذا الباب -ذا الصدد دائما يف ى –وال يبتعد ابن خلدوف  ،وذبافوا عن الثّاين

ويفرد لو العناية البّلزمة، بل وهبعل من جاء بعده اقتباس  ،حىت يقف على ابن رشيق وكتابو العمدة

ؼبقاييسو من أىل إفريقية واألندلس، وىنا وجب علينا أف نتساءؿ عن قصد  ابن خلدوف بػ}اؼبشرؽ{و 

 .أخضعو لعوامل أخرى؟  و تقسيمستوى اعبغرايف اؼبضبوط ؟ أـ أنّ على اؼبتقسيم ىل ىو  }اؼبغرب{؟

 ييوح  غّياب الّتحديد والّتربير يف اإلنباء عن ىذا الّتقسيم ن أفّ ػتبيّ  ،مةقيق للمقدّ ح الدّ بعد التصفّ      

س تباعو أىل اؼبغرب باألندلػ، ولعّل ما يقّوي ىذا اؼبنحى، استاؼبغرب األقصى واؼبقصود ى فّ للقارئ أ

الذين ىم من يتوّطن إفريقية واؼبغرب األوسط  - اؼبغرب )قابل بُت أىل)ة، حيث قبد أنّو وأىل إفريقيّ 

وال نلفي ىذا التقسيم  ،1((وبُت أىل العجم ومصر والشاـ، ، باإلضافة إىل األندلس واؼبغرب األقصى

، فقد ذكر الباحث نات اليت أرّ فتو الكثَت من اؼبدوّ وحيدا عند عبد الرضبن بن خلدوف، بل تلقّ  خت للعلـو

بعنواف ]عروس األفراح يف شرح تلخيص  ىػ(148-)بكي اؼبصري ؿبمد ِمفتاح كتابا  لػ هباء الدين السّ 

)جاء واسطة بُت مفتاح اؼبشرؽ ومصباح )كتابو  ، كما أبرز أفّ ؼبفتاح [ ربدث فيو عن أىل اؼبشرؽا

وأىل مقابلة إذف بُت أىل اؼبغرب هناؾ ف ،ىػ(434-)اؼبغرب، ويقصد السكاكي وبدر الدين بن مالك

                                                 
 -  القبائل العربية يف اؼبغرب يف عصري اؼبوحدين واؼبريُت( إىل أف)) ببلد اؼبغرب بػ يشَت مصطفى أبو ضيف يف كتابو اؼبوسـو  ( :

د الليبية مصطلح يقصد بو الكتاب العرب كل األقاليم الواقعة غرب مصر واليت تشمل مشاؿ القارة اإلفريقية وتتضمن حاليا الببل
نسبة ...وتونس واعبزائر بصحرائها اؼبًتامية إىل زبـو السوداف وأخَتا اؼبغرب األقصى الذي كاف يعرؼ إىل عهد قريب باسم مراكش 

اعبغرايف والطبيعي من حدود برقة، إىل ايط األطلسي. ينظر:  د((، كما قبده قد فّصل يف مسألة االمتدانوبية إىل عاصمتو اعب
 وما بعدىا. 41، ص4334يف، القبائل العربية يف اؼبغرب، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،)دط(، مصطفى أبو ض

1
   4003، 8ط ،ؿبمد مفتاح، التلقي والتأويل، مقاربة نسقية، ،  اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، اؼبغرب - 

 .4، ص 4334، 4ط . وينظر:  تعليق ؿبمد بن شريفة، ؿبقق كتاب التنبيهات،44ص   
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، على أنّنا ىنا ال نتقيد باؼبغرب األقصى لوحده بالدراسة خدمة ؽبذا البحث يف مشوليتو 1(( اؼبشرؽ

 التارىبية واؼبعرفّية. 

ا ولدت أطوارا، حلقات تتبعها اليت انبثقت عن اؼبشارقة بأنّ  ،ةر ابن خلدوف اؼبسائل الببلغيّ يفسّ      

ألف اإلعجاز يف وفاء الداللة منو جبميع مقتضيات )القرآف،) إعجازشبرهتا وؿبركها األساس فهم حلقات، 

ب كماؿ وسباـ العلم الببلغي كاف لدى السكاكي الذي ىذّ   ، على أفّ 2((األحواؿ منطوقة ومفهومة

 مسائلو ػ حبسب ابن خلدوف ػ يف كتابو اؼبفتاح . 

الذي ؛ ذي يتبادر إىل الذىن وكبن نلج ىذا اؼبعًتؾوتأسيسا على ما سبق، فإف السؤاؿ ال    

ىي النواة األوىل لؤلدب اؼبغاريب أو  مارس النقدية والببلغية اؼبغربية: سيدفع بنا كبو إرساء معامل اؼبدا

ل وما معينو؟ ماىي الًتاكمات االبستمولوجية اليت جعلتو اؼبغريب ػ حبسب اللفظ القدمي ػ ؟ كيف تشكّ 

    .ة؟ يتبوأ ىذه اؼبرتب

ظر، وجب علينا استقصاء التاريخ النّ  لئلجابة على مثل ىذه التساؤالت اؼبطروحة على ؿبكّ و      

حىت  ،يرس األديب من بعد الفتح اإلسبلمة اليت رظبت معامل الدّ بالتفاصيل السياسيّ  ، الذي يعجّ اؼبغريب

                                                 

 . 44، ص السابقـ. ؿبمد مفتاح،  -4
 . 443ص  ابن خلدوف، اؼبقدمة، ـ.س،  -8

ىػ واليت انتهت 44فتح العرب اؼبغرب بعد تغلغلهم يف الشماؿ اإلفريقي منذ البعثة االستطبلعية لعقبة بن نافع الفهري سنة  - 

ظهرت اإلمارات  النيابة عن اػبلفاء، حىت القرف التاسع اؼبيبلدي، أينىػ . قاـ بأمور اغبكم أمراء ب31حبملة موسى بن نصَت سنة 
ىػ( وعاصمتها فاس، مث 814-414واألدارسة) (عاصمتها القَتواف،431ىػ-432والدويبلت نذكر منها األغالبة )

والتنظيم ىػ( كاف فيها التجديد 443-424ىػ(وكانت فيها نضة فكرية عظيمة .مث دولة اؼبوحدين )424-223اؼبرابطوف)
اؼبعريف،وحركة نقل وترصبة فكاف ذاؾ العصر الذىيب ، ويف عهد اؼبرينيُت واصلت حركة العلم واألدب سَتىا كبو األماـ وإف بتحفظ 

.و عبد ا كنوف، النبوغ اؼبغريب يف 84ص 4334، 4تاريخ األدب يف اؼبغرب العريب، ط خاصة الفلسفة. ينظر:  حنا الفاخوري
 وما بعدىا. 81ص ،4األدب العريب، ج
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، مث السيل العـر الذي عصف ت أركاف دولة باديس الصنهاجي وابنو اؼبعزّ اليت بسّ الفتنة اؼبذىبية 

عاد تشكيل أض ا ؽبا ما وجعلهم جذاذا وقوما بورا، إال ما تبقى من حصوف قيّ  ،باؼبرابطُت واؼبوحدين

اػبارطة االجتماعية والسياسية يف اؼبنطقة، واليت سانبت إىل حد كبَت يف إعادة بعث  الدرس األديب 

 .اجرّ  والفلسفي والرياضي وىلمّ 

شاط من دور بارز يف تفعيل النّ  ،منكر ما للظروؼ السياسية واالجتماعية واالقتصادية وال ينكر    

عنو تقادح العقوؿ وتفاتح األلسنة، وإعطاء دفع قوي أو  فبا ينجرّ  والفلسفي وغَته، الفكري و األديب

الًتاث ما  لنا يف تارىبنا العريب و منجزات حبسب ما يف اؼبلك من آمر وناىي . و ،إطباد ىذا التقادح

 ىبفى على القارئ النبيو اغبصيف.  اللة القطعية يف ذلك، واليفيد الدّ 

هم وقضيضهم، و نقلهم للحضارة اليت عاشوا يف كنفها بكل إف انتقاؿ العرب إىل اؼبغرب  بقضّ 

أف ة، بعد قبل على ىذه الروافد العلميّ لة تُ ة والسوسيوثقافية، جعل من الببلد اؼبستقبِ ضبولتها اؼبعرفيّ 

وحاوؿ  ،، مث ما لبثت أف سبازجت اؼبعارؼليس إالّ  ا فكر غازٍ ، على اعتبار أنّ أوجست منها خيفة

سوىا وفق القراءات اؼبتعددة لًتاث اؼبشارقة، اؼبغاربة إهباد فضاء خصوصي ؽبم، يتناوؿ اجملهودات اليت أسّ 

اسة إال الغدؽ على وما كاف من السّ يوع ، وفتحت اؼبساجد أبواهبا للعلم،  العريب أخذ يف الشّ  ولكن اؼبدّ 

 أف تّ )العلماء واألدباء، يشجعوف العلم واألدب، وأصبح الناس شيئا فشيئا يتذوقوف الًتاث العريب، إىل )

شعر  ...إذا ىنالك أدب عريب ينشأ ويتطور على سنة اغبياة،و ة، مازج وكاف الوعي، وإذا الببلد عربيّ التّ 
                                                 


التارىبي يف  –لقد ربّدث ؿبمد عابد اعبابري عن مثل ىذه اؼبسائل اعبوىرية يف كتابو كبن والًتاث فصل: البعد االجتماعي   - 

االبستمولوجيا اػبلدونية، وأوضح يف معرض حديثو: ) ... إف العلـو جزء من البنية الفوقية للمجتمع أي جزء من نشاط الدولة 
ا، فإذا انقرضت الدولة يف ؾبتمع تراجعت فيو العلـو واندثرت... وؼبا كاف اؼبغرب قد اصطبغ بصبغة البداوة احتفظ بالكثَت ومؤّسساهت

 .432من مظاىرىا(، مستدال دبا جاء عند ابن خلدوف وغَته. ينظر : ؿبمد عابد اعبابري، كبن والًتاث، ص 
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ّّ 1((ونثر كأروع الشعر وأبلغ النثر  ةاألدبيّ احة وأثرى السّ  نوعا من التوازف الفكريلنا ؽ ، فبّا حّق

 .حىتّ  عرالشّ صناعة ة، و قديّ والنّ 

كاف ))، فقاؿ: ومعينا جديدا للفنوف األدبية ،الفاخوري موردا آخر من موارد األدبحنا ويضيف 

با مزهبا من أدب مشرقي يف مرحلتو األوىل أدبا مشرقيا دخل اؼبغرب مع اؼبشارقة الفاربُت ...مث كاف أد

 ة ، ... مث انتقلت إىل مراكز إشعاع بالقَتواف بغة اؼبغربيّ وأندلسي أخذ يصطبغ بالصّ 

   األديب يف اؼبغرب بعدىا. ، كما تزايد اؼبدّ 2 (فاس،...وغَتىا من اؼبدف .( سجلماسة و تاىرت و و

يف ىذا اعبو العلمي، الذي بدأ يتبلور بعيدة عن اؼبسانبة  ،ةمل تكن اؼبتغَتات اجملاورة للبيئة اؼبغربيّ 

اؿ يف دفع عجلة رت بشكل فعّ اليت أثّ  ،منذ القرف الثالث، إذا ما أخذنا يف اغبسباف اؼبراكز األندلسية

ليل قاء القائم على اغبجاج، دوف التّ ، واؼبنطق البنّ 3الثقافة ،كما ال نعدـ دور اؼبعتزلة يف نشر روح اعبدؿ

 حبلت من وحركة الرّ  الذي لعب دوره يف تكامل الثقافات، على أفّ و طقة، من اغبجم الفارسي يف اؼبن

ا سانبت بو من التعريف بأدب األمم  مللهم رس األديب، ؼبِ على الدّ  احيوي اإىل اؼبشرؽ، أضفت طابع

وكبلهم، إضافة إىل نواحي أخرى تقتضي منا الوقوؼ عليها يف اؼبواطن اػباصة هبا، وزبصيص حبوث 

 ىذا الشأف. مستفيضة يف 

البحث يف  بلغي اؼبغاريب على مدار زمن معُت، فإفا بصدد التعريف باؼبنجز النقدي والبولئن كنّ 

                                                 
1
   .24ص  ـ.س، حنا الفاخوري، تاريخ األدب يف اؼبغرب العريب،  - 

2
 .40ـ. نفسو، ص   - 
يراجع لبلستزادة: أبو رياف ؿبمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي يف اإلسبلـ، يف الفصل السابع عشر اؼبتعلق باغبركة الفلسفية يف  - 3

النهضة  ىا. الكتاب عن داردإىل آخر الكتاب، ففيو إشارات قيمة تسًتعي االنتباه والتوقف عن 248اؼبغرب اإلسبلمي من ص 
 .4318، 4العربية، ط
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يعد من قبيل التحدي واؼبغامرة وذلك بسبب ما يعرؼ  )أدب اؼبغرب العريب القدمي حىت عهد متأخر، )

بل  ىا على عاتقو منبع معُتىذا اغبقل اؼبعريف من انعداـ للمظاف، اليت تتكفل ببيئة معينة أو يأخذ

اؼبشارب واالذباىات متعددة ودفينة يف ـبتلف اؼبوضوعات من  اه أفّ جو ىذا االذبّ يبلحظ الباحث اؼبتّ 

س خيفة من أعباء الولوج إىل ، وىو ما من شأف هتويل الباحثُت و التوجّ 1((ة ة ونقديّ ة وأدبيّ فقهية وتارىبيّ 

  حب.فضائو العلمي الرّ  مقدماتو، وىو ما ؼبسناه وكبن نتجوؿ يف

الولوج إىل غياىب الفكر النقدي والببلغي اؼبغاريب، يبّر عرب ؾبموعة من الضوابط اليت أّرخت  إفّ  

اإلشعاع األوؿ مث حواضر  بشكل فعّاؿ ؼبراحلو اؼبتباينة تارة، واؼبتوازية أحيانا أخرى، جاعلة من القَتواف

مراتب الحقة، ؼبا تأثرت بو من نضة ثقافية قَتوانية، ومن دار يف فلكها يف ، وتلمساف وفاس  مراكش

يف زمن باديس الصنهاجي ذروة النهضة يف )شديدة اؼبيل إىل اؼبشارقة يف بداية العهد، حيث بلغت )

وابن رشيق وابن شرؼ واغبصري  ،الرقيق اؼبؤرخ :ويكفي أف نذكر أمثاؿ، اغبياتُت العلمية واألدبية

اد مغمورين، مث ة األعماؿ النقدية اليت أتت مع نقّ ػ يفوتنا وال نعدـ البتّ ، كما ال2(صاحب زىر اآلداب (

دوا من خبلؿ  أكّ  نالذي ،أف نتوقف عند كبلـ اققُت والنقاد ها وكيفها اؽبائل، إالّ قوف عن كمّ أباف اقّ 

 دف النهشلي وحىت ابن خلدوف.الذي حصل لدى اؼبغاربة من لّ  ،كبلمهم على التأثر الشديد

 أىمّ اإلشارة إىل مع  ،وقفة ـبتصرة ،لم من أولئك األعبلـعَ  سنقف عند كل   اء عليو، فإنناوبن

األعبلـ  ومن شبةّ  ،قدية يف حينهاعُت طريقة رصد اؼبدارس النّ ، متتبّ قديةة واؼبفاىيم النّ احث الببلغيّ باؼب

اليت من ورائها يبكن لنا  ،افتولكل زمن قيّ وكما يشاع فإّف   ة بفنوف شىت، إذْ احة األدبيّ الذين أثروا السّ 
                                                 

1
 .  3ص  .  4000.ؿبمد مرتاض، النقد األديب القدمي يف اؼبغرب العريب، نشأتو وتطوره، منشورات إرباد الكتاب العرب،) د ط(، - 

2
 .283ص ـ.س، إحساف عباس، تاريخ النقد،  - 
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افة من التأكيد على أف ىذه القيّ   ال بدّ و  )ة[، )افة األدبيّ ع اؼبسار الذي اصطلح عليو النقاد ]القيّ تتبّ 

ائقة من االعًتاؼ أيضا، بأف ىذه الذّ  ة ألبناء كل زماف ومكاف؛ والبدّ ائقة األدبيّ د بفضل الذّ تتحدّ 

شريطة  ،1(ض التعسف أحيانا إىل إعادة النظر يف الكثَت من النصوص(ة ىي ما قد يدفع، ولو ببعاألدبيّ 

أو  اؼبغاريب رس األديبالدّ اليت يستطيع هبا فتح مغاليق  ،ارس بعضا من اؼبفاتيح النقديةأف تكوف عند الدّ 

    .الثقافية يف مشوليتوالعريب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .44، ص 404004كتاب اللبنانيُت، لبناف، طوجيو فانوس، ـباطبات من الضفة األخرى للنقد األديب، منشورات إرباد ال - 
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ة قدية والببلغيّ اىات النّ ، تقسيما جامعا مانعا لبلذبّ ما عثرنا عليو من مراجعال نكاد قبد يف       

 اذباىات ال تشفي غليل الباحث،  ما كاف رصدا لبعض اؼبدّونات، وحصرىا يف ة القديبة، الّلهم إالّ اؼبغربيّ 

داءة، أو اس اعبودة والرّ ضع العمل نفسو ؼبقية اّددة واؼبنهجّية النقدية، اليت زبُ كما تنقصها الربىنة العلميّ 

 ص.مقياس التخصّ 

ة القديبة، قبده أوقفها قدية اؼبغربيّ اىات النّ عبد الّسبلـ شقور لبلذبّ  الباحثعنا تقسيم إذا ما تتبّ ف   

واذّباه   .ة باإلعجاز، وأخرى أدبّية متمثلة يف الّشروح األدبّيةاىات؛ دينية صرفة مهتمّ اذبّ  على ثبلث

بلعنا على حبسب اطّ  ،ةاه البتّ ل لو بأمثلة ال توافق االذبّ د يف اؼبقاـ األوؿ؛ ويبثّ تأسيسي، صبغتو التقعي

  ة .قدية والببلغيّ بعض تلك اؼبنجزات النّ  ىفحو 

ال تكاد زبتلف عن سابقاهتا إال  ،اىات ثبلثةعلي لغزيوي التقسيم ينبٍت على اذبّ  الباحث هبعلو 

  .ض بتقسيمات ىؤالء من دوف تعليق عليهاؿبمد مرتاالباحث ينفرد  ، يف حُتياتيف اؼبسمّ 

أسيس التّ  عندما نريدالكثَت من األمور هبب عدـ استباقها ىناؾ  أفّ اؼبنطق يفرض علينا،  ،ولكن

ال  كما  .ةة اؼبغاربيّ احة األدبيّ اليت عرفتها السّ  ة،اىات الببلغيّ أو تلك االذبّ  ،للمدارس النقدية اؼبغاربّية

  ر اؼبباشر باؼبشارقةؿ األمر على التأثّ الذي انبٌت أوّ  ،اث النقديىذا الًتّ ة يف هبب إغفاؿ أمور مهمّ 

جاوز أو إف بالتّ  ،الفدة للًتاث السّ وفق القراءات اؼبتعدّ  ،د يف التأليفؽبم، مث التفرّ اوترديد الكثَت من أقو 

                                                 

من بُت ىذه اؼبراجع اؼبعتمدة ما وقفنا عليو، عند ؿبمد مرتاض يف حديثو عن اذباىات النقد اؼبغريب القدمي ولكنو مع ذلك مل   - 

أشرنا إىل ما جاء بو يتخذ موقفا معينا من ىذه التقسيمات، اليت ربتاج فعبل إىل الضبط على الكثَت من اؼبستويات، وإف كنا قد 
وراجعناه يف مواطنو، إال أننا، ارتأينا تقسيما آخر. ينظر: ؿبمد مرتاض، النقد األديب القدمي يف اؼبغرب العريب، نشأتو وتطوره، 

 وما بعدىا 43،  ص 4000منشورات إرباد الكتاب العرب،) دط(، 
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النظر يف الكثَت  وإعادة ،مثبلينوية والسّ  وىو ما حصل من خبلؿ االّتصاؿ بالفلسفة الرشدية ،اجملاورة

 .القضايا واألحكاـمن 

 قياسا على  ة، ىو ما مبيل إليو يف ىذا البحث،إّف التقسيم الثنائي للمدارس النقدية اؼبغاربيّ 

: طريقة أدبية أصحاهبا طريقتُت يف النقد وىو يوازف بُت قديبا،  -مثبل  –التقسيم الذي وضعو اآلمدي 

دقيق وفلسفة الكبلـ، من يبيل إىل التّ تضّم كّل أىل اؼبعاين، و  ة أصحاهباوطريقة فلسفيّ  ،أىل الببلغة

) كانت ىناؾ طريقتاف لدراسة الببلغة لكل واحدة منهما مزاياىا )أمُت اػبويل  بقولو:   عنهماواليت عرّب 

 وىاتاف الطريقتاف نبا:  وخواصها

يفوؽ ما جادت بو  ، وؽبا رصيد علميطريقة اؼبتكلمُت اليت سبتاز باعبدؿ واؼبنطق الفلسفي -4

 اؼبدونات األدبية، وتتجو اذباىا عقليا متأدبا إف صح اغبديث.

، وىو ما اعتمدناه يف 1(األدباء اليت سبتاز باإلكثار من الشواىد والنقد األديب الفٍت(طريقة  – 4

 .ةة اؼبغاربيّ قدية والببلغيّ ائق النّ ر للطّ  التصنيف

                                                 

، باؼبركز اؼبتخصص للدراسات 01/04/40048حيلة يف ففي حوار مباشر أجريناه مع األستاذ الباحث الدكتور عباس أر  - 

فّند وجود مدرسة رشديّة مغربية كوف أقّر دبا اجتهدنا فيو و فيها، حيث  اإلسبلمّية دبراكش، أين كشف عن أمور ربتاج إىل إعادة النظر
بعنواف) مسألة التأثَت  4333 سنة ابن رشد مل يطّلع على فن اػبطابة ألرسطو إال من طريق الشرّح ؟؟ وىو ما مّيز كتابو الصادر يف

األرسطي( والذي حصر فيو أوجو التضارب يف ىذا اجملاؿ وخباّصة بعد الستينيات من القرف اؼباضي حيث خرج للوجود ربقيق 
تب السجلماسي والقرطاجٍت، وتوالت السنوات ليخرج للوجود ابن البناء العددي اؼبراكشي بكل ضبولتو الفكرية اليت تعّدت اػبمس ك

ؿبّققة، و كتب أخرى أعادت طرح اإلشكالية من وجهة نظر مغايرة سباما عما كانت عنها سابقا، وبالعودة إىل اغبوار فإف الكاتب 
حاوؿ فهم اؼبسألة من زاوية ؿباولة اآلخر تغييب العمل العريب اعببار يف حُت مل ينكر التأثَت الغَت مباشر يف الكثَت من اؼبدونات 

 يو سيكوف لنا حديث آخر مع ىذا اغبوار اؼبطوؿ بالتحليل يف مناسبات أخرى. اؼبغاربية ، وعل
 .40، ص4344، 4أمُت اػبويل، الببلغة العربية وأثر الفلسفة فيها ، دار اؼبعرفة، القاىرة، ط -1
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م اؼبدارس قسّ  ، حُت[الببلغة والتطبيق] :كتابويف   1أضبد مطلوبوينبٍت تقسيم آخر ارتضاه  

من ،مث ما وجدناه  ة ثانياؿ الًتتيب، مث اؼبدرسة األدبيّ ة إىل  قسمُت: جعل اؼبدرسة الكبلمية أوّ الببلغيّ 

م يقسّ  أين ،يف معرض حديثو عن مسألة اؼبنهج [،التفكَت الببلغي] :ود يف كتابوادي صمّ عند ضبّ تقسيم 

 .2(( واألدباءُتاؼبتكلم )):مدرستُت هات العلماء إىلتوجّ 

ق كتاب ابن البناء العددي، الباحث اتو ؿبقّ س حيثيّ كما اعتمدنا الكبلـ التفصيلي الذي أسّ 

 ابن البناء ونظرياتو... فكر رضواف بن شقروف، فقاؿ يف تقديبو للكتاب))إف الروض اؼبريع شبرة من شبرات

الفلسفي الذي عرؼ يف اؼبغرب، على يد الثالوث اؼببدع حاـز مواتيا لصورة الببلغة العربية يف إطارىا  و

وابن البناء و السجلماسي، فهؤالء يبثلوف الوجو الثاين للصورة اليت مثل وجهها األوؿ الّلغويّوف واؼبتأدبوف 

 ، ويف ىذا إشارة واضحة للتقسيم.3أمثاؿ ابن رشيق  والسبيت وابن أيب القاسم الثعاليب((

ص ما قاـ بو الباحثوف السابقوف ػ وىم مشكوروف نظرا عبهدىم يلخّ  ،البابيف ىذا  اجتهادناف

 :اؼبضٍت الذي ال ينكر حباؿ ػ ،حبيث قبعل

صوص يف ائقة األدبية اؼبتفردة يف اغبكم عل النّ الذي اعتمد على الذّ  :االتجاه األدبي الفني -* 4 

 :ُتاؼبقاـ األوؿ لسببُت أساسيّ 

 هور .يف الظّ اقة ا كانت السبّ األوؿ : أنّ 

 .صوص ة وحاورت هبا النّ واؼبغربيّ  ) الشرقية(ةقدية والببلغية اؼبشرقيّ الثاين : صبعت اآلراء النّ 

                                                 
1
 .82-80ص  ـ.س، ينظر: أضبد مطلوب، الببلغة والتطبيق، - 

2
 وما بعدىا . 211لعرب، ـ. س، ص ينظر: ضبادي صمود، التفكَت الببلغي عند ا - 
 .23ينظر كبلـ اقق رضواف بن شقروف، الروض اؼبريع ، ـ.س، ص  - 3
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ة اليت اعتمدت قدية اليت تأيت يف اؼبقاـ الثاين، فهي اؼبدرسة الفلسفيّ أو اؼبدرسة النّ  : االتجاه الثاني -*4

ا انغمست نّ إيف ؾبملها، وال نوافق الرأي القائل  واؼبنطق األرسطي والرياضي ،على التعليل واالستدالؿ

أمُت و حبسب توجّ  ،والتكلم بلساف حاؿ أرسطو يف "فن الشعر" و اػبطابة" ،يف بوتقة  الفلسفة اعبافة

ة اؼبنهج الفلسفي اؼبغريب عند حاـز القرطاجٍت اػبويل وطو حسُت وغَتنبا، وال الرأي القائل بعدـ أرسطيّ 

 ف اعبدد. و ؿبور ىذه الدراسة ػ  كما ذىب إىل ذلك الببلغي وابن البناء مثبل ،ػ

بهات وتلخيص اؼبقاالت يف نفق نفيء إىل اعبمع بُت الرأيُت ودحض الشّ  ،وإمبا واغبالة ىذه

البحث يف مثل ىذه األساسات  ة القديبة وفق اجتهادات الباحثُت، ألفّ س للببلغة اؼبغربيّ سّ يؤ   ،واحد

 دوين. ىؤالء يف التّ يستغرؽ من الوقت ما أنفقو 

 :              المغاربّية النقدية والبالغية األدبيةالمدرسة  - 1

مع توافر كل اعبهود  ال تأيت أكلها إالّ  ،ة ؿباولة لبًت األسس األوىل لبناء النقد اؼبغاريبإف أيّ        

ل اليت قد ذبعلنا نتػيو عن ندخل بوتقة التفاصي ، واللـوست الّلبنات األوىل ؽبذه العاليت أسّ  ،قديةالنّ 

؟؟  عند ابن المدبروجدت  نقدية مغاربيةؿباولة ))أوؿ  مركزية البحث، وإمبا البد من اإلشارة إىل أفّ 

اليت قاـ بنشرىا اف عصر اعباحظ تدعى ]الرسالة العذراء[الذي عاش يف القرف الثالث اؽبجري إبّ 

                                                 

، يف ما 4384ؽبذه الرسالة اليت  حّققها زكي مبارؾ، عن مطبعة دار الكتب اؼبصرية   pdfعلى نسخة مصورة  لقد تحصلنا  - 

 صحة ىذا التوجو، وجدنا:صفحة. و بعد البحث الذي أجريناه على مدى  30يقارب من 
  ؟؟.خبط يده، وإمّبا ىي رسالة بعث هبا أبو اليسر إبراىيم بن ؿبمد الشيباين الرسالة ليست البن المدبرإّف ىذه  أوال: 
ىػ( إىل ابن اؼبدبّر، حبسب ما نشره وحققو : ؿبمد اؼبختار العبيدي، واليت تضّم مباحث يف الكتابة والببلغة والشعر وأمور 433-)
. ـب ؿبمد مرتاض أف النقد اؼبغاريب بدأ مع ابن اؼبدبر، الذي جاء يف سَتتو:  كيف يرى الباحث واألمر الثاني:تلفة يف التدبَت والعلـو

ىو إبراىيم بن ؿبمد بن عبيد ا، ابن اؼبدبر أبو إسحاؽ،: وزير من الكتاب اؼبًتسلُت الشعراء، من أىل بغداد استوزره اؼبعتمد 
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النقد بدأ  إفّ ، "ؿبمد مرتاض" ، حبسب رأي لة، وىذا ما يدحض الفرضية القائ1((الدكتور زكي مبارؾ

، الذي ضّمو ؾبموعة من اآلراء النقدية والقضايا الببلغية، على يف كتابو "اؼبمتع " ىػ(204-)مع النهشلي 

ىذه اؼبسألة مازالت حباجة إىل إثبات علمي، وربقيق عميق عمق أصالة النقد اؼبغاريب، نظَت  أفّ 

 .أسفلو اؽبامش اؼبستجدات اليت أشرنا إليها يف

ة من اؼبسائل النقدية قد تناقلت صبل ،ةة باؼبدرسة األدبيّ نات اػباصّ وإف كانت ىذه اؼبدوّ  فحىت

عن سعة اإلطبلع ومتعة القراءة عند أعبلـ القرف  يػنمّ  ،ا أرادت إضفاء طابع مغاريب حبتإال أنّ ة، اؼبشرقيّ 

تفضيل اؼبعاين واالىتماـ بالعمق يف الفكرة  )الرابع و اػبامس اؽبجري، الذين ظهر اؼبيل عندىم إىل)

، والبد من اإلشارة إىل أف األعبلـ الذين كبن بصدد اغبديث عن 2(واالبتعاد عن البديع والصياغة (

على سبيل التمثيل ال اغبصر، ألف القائمة طويلة جدا،  ىي منجزاهتم الببلغية والنقدية، يف ىذه اؼبدرسة 

ادئ األوىل، وأرسى قواعد اؼبدرسة السالفة الذكر ومن جاء بعدىم إال قـو س اؼببوإمبا نكتفي دبن أسّ 

 ع.ػ  تبُ 

 

 

 ىـ(. 405-عبد الكريم بن إبراىيم النهشلي ) - أ

                                                                                                                                                            

، فكيف بابن اؼبدبر 40ص  4ـ، ينظر: األعبلـ، ـ،ـ. مذكور، ج338ىػ اؼبوافق لػ 413ىػ، وتويف ببغداد، 443العباسي، سنة 
 .يبقى السؤال مطروحا لحين اإلجابة عنوناقد مغريب؟؟ 

1
 .84ص  ـ.س،  ؿبمد مرتاض، النقد األديب القدمي يف اؼبغرب العريب، - 

2
، 4بلغي من القرف اػبامس إىل العاشر اؽبجري ، االسكندرية ، منشأة اؼبعارؼ، طؿبمد زغلوؿ سبلـ ، تاريخ النقد األديب والب - 

 . 484، ص4000



 التراث النقدي والبالغي المغاربي                                                                 الفصل األول

 

48 

 

الكثَت من ،  [اؼبمتع يف علم الشعر وعملو]يف كتابو شيخ ابن رشيق النهشلي عبد الكرمي أورد  لقد 

د قدامة بن جعفر يف وإف كاف قد قلّ  ،لشعرية والنثريةالقضايا النقدية والببلغية ذات الصلة بالنصوص ا

 إال أف ؾبمل ما أورده يف كتابو ىذا على سبيل االختصار :   وزاد عليها ،اؼبسائل بعض

   الشعر :صناعة  مفهوم -*

 للمدرسة األدبية حظ وافر يف إمتاع القارئ دبا جاءت بو من ربليبلت وتعليبلت، حيث 

، الذي يقوؿ الشعر أسلوب التبسيط يف ضبطو للمفاىيم، ومنها ،لنهشلياعبد الكرمي يغلب على   

، فهذا االرتباط 1(والشعر عندىم الفطنة، ومعٌت قوؽبم ليت شعري: أي ليت فطنيت ( ): )يف تعريفو

هبعل الشعر ينحى منحى التعايل عن النثر، خاصة عند عطفو يف  ،الوثيق الصلة عند النهشلي بالفطنة

وأدب العرب اؼبأثور  ،والشعر أبلغ البيانيُت وأطوؿ اللسانيُت)) ن إبراز قيمتو فيقوؿ:رض اغبديث عمع

إمبا تبلغ درجة اغبسن عنده يف كماؿ وسباـ االعتداؿ وحسن السبك وجودة  ، 2((وديواف علمها اؼبشهور 

ه أو التشبيو اللغة واغبذؽ والفطنة اؼبصاحبة للنظم، واإلتياف دبا تطرب بو النفس، ال الوحشي اؼبستكر 

 البعيد واالستعارة العارية عن التمثيل اؼبرفوضة أصبل.

أوردىا  بقصصيف ىذه اؼبسألة  مستعينا ،كما قبده يتحدث عن البدايات األوىل لنشأة الشعر

 كنا  وإف ،وكيف تتغٌت بو القبائل وتتفاخر ،ج على قيمة الشاعر يف موطنوالعرب يف مروياهتم، ويعرّ 
                                                 

 -   أورد ؿبمد زغلوؿ سبلـ" أف ىذا الكتاب يعد أوؿ كتاب تعرض للشعر بالدراسة وحاوؿ أف يقيم علما خاصا بو وأف هبعل من
بو اؼبقللُت  نع عنو ووبشد كل ما يبكن من اغبجج ليقف أماـ اؼبزاريكتابو موسوعة يف الشعر وكل ما يتعلق بو، كما أنو يتصدى للدفا 

 .483من شأنو،  الرافعُت شأف الكتابة والكتاب" ينظر: زغلوؿ سبلـ ، ـ. س، ص، 
1
،  4عبد الكرمي النهشلي ، اختيار اؼبمتع يف عمل الشعر وعملو، ربقيق:  منجي الكعيب ،  تونس،  دار العربية للكتاب، ط - 

 .42ص، 4313
2
 .42ـ. نفسو ، ص  - 
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   ، وقد أفاض يف اغبديث عن قضايا أخرى.صيلها عند اؼبشارقة قبلو بكثَتقد وقفنا على تفا  

  :الشعر وأثر البيئة في اإلبداع صنافأ  -* 

أربعة أصناؼ؛ فشعر ىو خَت كلو: وذلك ما كاف  )ينفرد النهشلي بتقسيم خاص للشعر فيجعلو )

يف األصناؼ والنعوت كلو وذلك ىو القوؿ رؼ  ظ ويف باب اؼبواعظ والزىد واؼبثل ...، وشعر ى

والتشبيو... وشعر ىو شر كلو، وذلك ىو اؽبجاء ... وشعر يتكسب بو وذلك أف وبمل إىل لكل سوؽ 

إضافة إىل تعينو   1((ما ينفق فيها، وىباطب كل إنساف من حيث ىو، ويأيت إليو من جهة فهمو

لى اؼبوروث النقدي بلعو عتنبئ عن سعة اطّ  ،وحديثو عن تقسيمات أخرى للشعر يف مواضع ـبتلفة

  العريب، سواء ما تعلق باآلمدي أو اعباحظ أو اعبرجاين .

 من سبقوؿ اقو أل من ص والتنصّ ، وباوؿ التخلّ 2ويف معرض حديثو عن أثر البيئة يف عمل الشعر

حرير، فما ظم والتّ اؿ يف النّ البيئة ؽبا دور فعّ  وخبلصة رببَته ومقولتو، أفّ  ا،د فيهما هبدّ و قلّ ولكنّ 

د عند أىل البلد تحسن يف وقت ال يستحسن يف آخر، وما ىو عند أىل البلد يف زمن ال يتقيّ يس

فرد يف األزماف واألمصار، وىذا اؼبذىب سنجده عند القَتواين اآلخر، وحىت استعماؿ األلفاظ ؽبا مزية التّ 

 ابن رشيق بكليتو.  

  الدرس البالغي ونقد النصوص: قراءة منهج النهشلي في  -*

                                                 
1
، 4ابن رشيق القَتواين ، العمدة يف ؿباسن الشعر وآدابو، ربقيق: ؿبمد عبد القادر أضبد عطا ، دار الكتب العلمية بَتوت، ط - 

 . 444، ص 4، ج4004
2
 .31صـ.س، . وينظر: ابن رشيق، العمدة،  228صـ.س، ينظر:  إحساف عباس، تاريخ النقد،  - 
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رس الببلغي و جعل الدّ فإنّ  ربطو بالفطنة،قد  ثو عن مفهـو الشعر،يف معرض حدي  كاف النهشلي  إذا

بيانا بالتوضيح والتفصيل...  ناويزيد ص الشعري،)على بعض البٌت اإلفرادية للنّ )ربليلو اػباص  يفكئ يتّ 

أبرز األمثلة على ومن   1(ويقـو بإبداء وجهة نظره مدخبل شخصيتو من غَت أف يضيف إضافات كثَتة (

صوير ا التّ اؼبفردايت، أمّ  غوي وقا على اعبانب اللّ ف، معلّ و اف بن ثابت وآخر لو لقصائد حسّ ما حلّ  ،ذلك

  بلعنا. ، يف حدود اط  وتصانيفو والبياف فقليل يف إشاراتو

 . ىـ(412-)  أبو عبد اهلل محمد بن جعفر القزاز القيروان -ب

 سخ األخرى ]ما هبوز للشاعر يف الضرورة[النّ كما جاء يف  أو[، الشعرية كتاب ]الضرائر  يعدّ  

للقزاز القَتواين فرادة عصره، من حيث التبويب والتعليل، ويعتربه النقاد ـبالفا ؼبا ألفناه عند مواطنو 

وينتصر  ،ة القدماء وادثُتا يعيد إحياء قضيّ وإمبّ  ،النهشلي، فبل ينتصر للشعراء مثبل أو يدافع عنهم

الضرورات اليت قد يلجأ إليها الشاعر، على اعتبار أنا تنقسم إىل: لفظية  :دثُت، ويقصد بالضرائرللمح

ومعنوية، تتمثل يف كثَت من األحياف يف التحايل يف اللفظ والًتكيب، وؿباولة اػبروج عن اؼبألوؼ من 

 قواعد اللغة العربية أو العرؼ العاـ اؼبتداوؿ.

ىذا كتاب أذكر فيو  )حديثو: ) وافع يف مستهلّ الدّ عن ض حديثو يف معر  ،فيقوؿ صاحب اؼبؤل   

وسائر اؼبباين من التقدمي  ،من الزيادة والنقصاف واالتساعا ما هبوز للشاعر يف الضرورة،  إف شاء

                                                 
1
 .23ص ـ.س، اض، النقد األديب القدمي يف اؼبغرب العريب، ؿبمد مرت - 
-   ىػ حبسب النسخة اػبطية اؼبوجودة بدار الكتب اؼبصرية ولكن بعنواف " ما هبوز للشاعر يف 284كتب القزاز ىذا الكتاب سنة

ـبالف ؽبذا . ينظر: ؿبمد  الضرورة " ، يف حُت ذكره صاحب كشف الظنوف باسم" ضرائر الشعر " ويف خزانة األدب للبغدادي كبلـ
 .418ص ـ.س، ،تاريخ النقد األديب والببلغي من القرف اػبامس إىل العاشر اؽبجريزغلوؿ سبلـ، 
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ماىية  و كبو اغبديث عن، مث يتوجّ 1بذلك من اغبجج عليو(( يتصل والتأخَت،  والقلب واإلبداؿ،  وما

النحو، وما يريد التوقف عنده والوصوؿ إليو بعد النظر يف األصوؿ والفروع فيقوؿ:  العمل على ىذا

ه إىل أصػولو وأقػيسو على نظائره، وىو باب من العػلم ال يسع ُت ما عسر من اؼبعاين، فأردّ ػوتبي))...

استقامة من  ،الشاعر جهلو وال يستغٍت عن معرفتو، ليػكوف لو حػجة ؼبا يقع يف شعره فبا يضػطر إليو

لبلستدالؿ على أىم  ،هذه اؼبقدمة اليت ذكرنا جزءا منها، ف2((قافية أو وزف بيػت أو إصػبلح إعػراب

من اؽبروب ػ إف صح القوؿ ػ عن اإلصباع  ،غات اليت جعلت القزاز يرجع إىل ابتكار ىذا النوعاؼبسوّ 

، كبو أحقّ  تح من اؼبعُت الذي ػضع قوانُت سباعر يف و ية الشّ اؼبتعارؼ عليو عند الشعراء يف ضبط اؼبنظـو

فبل ضَت يف ذلك ماداـ اؽبدؼ ىو خدمة األدب على حد  ،وتستقيم معو القصيدة ،يرتضيو نظمو

 تعبَته.

فت بنيانا ونقد الكثَت من اؼبعاين اليت أل   - ،القصائد اليت وقف عندىا مطوالوبالرجوع إىل 

وطرفة بن العبد والنابغة الذبياين، وبعض ادثُت  ، قصائد امرئ القيس - واأللفاظ اليت شيدت قوافيها

كجرير وغَته، حيث كانت اؼببلحظات يف موضعها الداؿ على سعة اطبلع القزاز ودرايتو بعيوب 

ومل نقصد يف ىذا الكتاب إىل العيوب اليت ذبري يف الشعر فبا يؤخذ  )الشعراء وأفانُت القوؿ، فيقوؿ: )

ما أردت تقليلو وصعب ما قصدت تسهيلو ... وإمبا قصدت إىل فن على الشعراء يف كل فن إذا لعظم 

الناس فيو أحوج منهم إىل غَته ومعرفتهم لو ألـز والفائدة فيو أعظم فاقتصرت عليو ومل ألتفت إىل ما 

                                                 
1
 .   33ص  ـ.س،  القزاز، ما هبوز للشاعر يف الضرورة،ينظر:  - 

2
 .400، ص نفسو ـ.ينظر:   - 
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، ففيو من اؼبخارج اليت يأوي إليها الشعراء الكثَت، وإف كاف مل ىبتط لنفسو، منهجا قائما حبد 1((سواه

 حسب ما جاء يف كبلـ اقق. ذاتو، على

و من اؼبتساىلُت، فبل يعيب شاعرا بشيء ويتضح من تتبع القزاز لعيوب الشعراء واؼبآخذ عليهم، أنّ 

يف أضيق اغبدود، وهبعل دفاعو عن عيوب الشعراء قسما كبَتا من   فيو ـبرجا، فبل يأخذ عليو إالّ  يرى أفّ 

 رات.كتابو، يردفو بتفصيبلت فيما يركبوف من الضرو 

اليت كاف الشعراء يؤاخذوف عليها،   ،ح بعض اؼبسائل الببلغيةحىت يوضّ  ،عروال يكاد القزاز يربح الشّ 

صل كالتشبيهات واالستعارات مثبل، فيجد ؽبم ـبرجا يف القسم الثاين من الكتاب، كما يعاجل ما يتّ 

راجعا بذلك إىل  ،ونظَتيهماقواء اختبلؼ القوؿ و اإلكفاء واإلو  ،بفساد اؼبعاين والّلحن يف دقائق العربية

 .على مستوى البناء والببلغةمن غَت تنافر،  غويص يف القياس اللّ غويوف من مسالك التخلّ ما أورده اللّ 

وال ننكر أف للكتاب فائدة جليلة، من حيث قدرتو على ضبل أوزار الشعراء النحوية والًتكيبية،  

 أو لضرورة أملتها القصيدة، فبل غروَ  ،غة والقاعدة النحويةللّ د من اإما عبهل باؼبستجَ  ،الكثَت منها هوردّ 

 الذي ال بدّ  -حبسب القزاز -من التأكيد على جاىزية الشاعر النظمية والًتكيبية، وإمبا العلة يف القارئ 

                                                                                                    بلع على كل شيء. اط  ا وأف يكوف ذ

   .ىـ(460 -ىـ390)  بن شرف الجذامي القيرواني أحمد - ج

من الذين قَصروا اىتمامهم على الشعر، بل كاف إىل جانب ذلك ابن بيئتو يف  )مل يكن ابن شرؼ)

                                                 
1
 .43ص  ـ. س، ،ينظر: القزاز، ما هبوز للشاعر يف الضرورة  - 
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مدونة  وىو ، فمن تصانيفو )أبكار األفكار(1((ؾباالت العلـو األدبية والنقد والرواية واللغة والنحو

 -وىي أشبو دبقامات بديع الزماف اؽبمذاين، ]مسائل االنتقاد[و  امتاز هبا عن أىل عصره، ،شعرية ونثرية

حيث تناوؿ فيها طائفة من شعراء اعباىلية واإلسبلـ بالنقد، وقسم الرسالة إىل قسمُت  -حسب النقاد 

برز خصائص حسناهتم، أما يف أساسُت: األوؿ قصره على الشعراء اؼبشهورين على اختبلؼ زمانم وأ

 القسم الثاين فقد تعرض إىل مساوئهم .

وإف من الشعراء ما يبؤل لفظو اؼبسامع، ويرد على السامع من قعاقع، فبل ترعك  )يقوؿ ابن شرؼ: )

مشاخة مبناه، وانظر إىل ما يف سكناه من معناه، فإف كاف يف البيت ساكن، فتلك ااسن  وإف كاف 

ما باليا، وكذلك إذا ظبعت ألفاظا مستعملة وكلمات مبتذلة فبل تعجل باستضعافها خاليا فاعدده جس

فكم من معٌت عجيب يف لفظ غَت غريب واؼبعاين ىي األرواح واأللفاظ ىي  ،حىت ترى ما يف أضعافها

، ومنو كاف اغبديث 2(.(األشباح فإف حسن فذلك اغبظ اؼبمدوح وإف قبح أحدنبا فبل يكوف الروح

 التناوؿ. أحقية اللفظ واؼبعٌت بالدراسة ومضمرا عن 

ى إال من خبلؿ جودة اللفظ واؼبعاين، ال يتأتّ  ،القَتواين إف اإلبداع الفٍت من وجهة نظر ابن شرؼ

نعة، ومن ىذا اؼبنطلق سعى جاىدا إىل إبراز مثالب ايب نواس وامرئ القيس بع والصّ النظر عن الطّ  بغضّ 

                                                 
1
 .442ص ـ.س،تاريخ األدب يف اؼبغرب العريب،حنا الفاخوري،  - 


قاؿ ابن بساـ: )وأليب عبد ا عدة تأليف أفاضها حبارا وأطلعها مشوسا وأقمارا، منها كتابو اؼبوسـو بػ"أعبلـ الكبلـ "، وكتاب "  - 

ائو"  والكتاب األوؿ رسالة مقامات عارض هبا البديع يف أبكار األفكار " الذي مل يصلنا منو إال ما نقلو ظافر يف كتابو " بدائع البد
 بابو ، وصب فيها على قالبو ومنها مقامة يف أخبار األدباء وذكر الشعر والشعراء.(.

 .884ص  ـ.س، ينظر:  زغلوؿ سبلـ، تاريخ النقد األديب والببلغي من القرف اػبامس إىل العاشر اؽبجري،   
2
بن أيب سعيد ، مسائل االنتقاد، ربقيق وشرح: النبوي عبد الواحد شعبلف، القاىرة،  مصر مطبعة  ابن شرؼ أبو عبد ا ؿبمد - 

 . 444، ص 4334اؼبدين، 
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على أىدى منهاج يسبقو  ،ومعناه سراج وىاج ،رجراج ودرٌ  ،ثجاجلفظو ماء )...وقاؿ عن البحًتي: )

، وليس ببعيد عن معٌت قولو ىذا ، 1(...ال يبل كثَته وال يستنكف غزيره(،شعره إىل ما هبيش بو صدره

ف إ... ة يف حديث إحساف عباس بقولو: ))متضمن ،حىت نلفي توجيهات نقدية أخرى ؽبذا الناقد

ز عن كما يتحرّ ا وراء ذلك اؼبعٌت  شا عمّ ث مفتّ ويًتيّ  ، قبل إصدار اغبكماقد حباجة إىل التأينّ النّ 

، الذي قد يكوف عنده اعبديد، فبل بد من األخذ 2((  دوف سبييز عبيد فيو من الرديءاإلعجاب بالقدمي

 ية إىل العلم دبا يبكنو اإلفادة واالستفادة.بل اؼبؤدّ من كل السّ 

مات للكشف عن سقطات امرئ ما ىي إال مقدّ  [النتقادرسالة ا]األحكاـ اليت جاءت يف  إفّ 

 .ه الكثَتوف مثاال لبلبتكار واإلبداع، كما ىو اغباؿ عند ابن رشيق كما سنرىالذي عدّ  ،القيس

غم من الصداقة اليت كانت بينهما على الرّ  ،وال نعجب حُت قبد ابن شرؼ ىبالف ابن رشيق يف ذلك 

د باؼبسألة من وجهة نظر كل أحد أراد أف يتفرّ   إفّ ذلك  ، يف الببلط اؼبلكي على عهد الصنهاجيُت

 .هـبتلفة عن معاصر 

واعتربىا طريق إىل اليت ترجع إىل الناحية األخبلقية، قدية األحكاـ النّ القَتواين،  ابن شرؼتناوؿ   

اء( من شعر زىَت بن أيب سلمى يف بيتو القائل)خبط عشو  فتناوؿ الغزؿ والفخر، وحطّ ، التقدير الفٍّت 

و وأنّ  ،ا بثقافة عصرهو كاف ملمّ على أنّ  فبا يدؿّ ) فطالبو ابن شرؼ حبكم عقلي ؽبذا اػببط العشواء، )

، شأنو يف ذلك 3ؽبا(( عراء ميداناعر والشّ كاف الشّ ة  ة ومعارؾ نقديّ على علم دبا هبري من ؿباورات أدبيّ 

                                                 
1
 .428 -424، ص، سـ.مسائل االنتقاد، ابن شرؼ،  - 

2
 .248ص  ـ.س،  ينظر: إحساف عباس، تاريخ النقد، - 

3
 . 444 -442، ص4334 ،4ط، اعبزائر ، بشَت خلدوف، اغبركة النقدية أياـ ابن رشيقينظر:  - 
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  .خذوا بالنص  وإالّ فبلشأف أرباب اؼبدرسة األدبية اؼبغاربية، فمىت صّح الدليل عندىم أ

ؽبو خَت مثاؿ على البعد  ،وما جاء بو ابن شرؼ من دالالت على اغبس الفٍت يف التعامل مع النقد

 الذي امتاز بو عن غَته، وإىل ىذا اغبد ذاعت مبلسنات بينو وبُت ابن رشيق ،اؼبقامي والذوؽ الفٍت

 ة الرجلُت.وتعالت معها التأويبلت، اليت ال تنقص من نب  

... وتبقى يف ))ضبن ياغي: ا الفاخوري نقبل عن عبد الرّ وعلى مقربة من ىذا التقرير، يقوؿ حنّ 

افريقية ىذه الطريقة يف النقد األديب تتناوؿ أخبارا نقدية متناثرة وأحكاما على األدب متفرقة وآراء يف 

ويبوب البحث وهبمع  الشعراء جزئية غَت متقصية، إىل أف هبيء ابن رشيق فيختص يف نقد الشعر عامة

 وىو ما سنلحقو هبذا العنصر، ربليبل وتدقيقا. ،1 (لو عدتو وينظم منهجو(

        .ىـ(463-ىـ 385ابن رشيق القيرواني ) -د

ادرة تزخر باؼبدونات النّ  ،احة النقدية والببلغيةابن رشيق من النقاد األفذاذ الذين جعلوا السّ  يعدّ   

ؿ على فهمو يعوّ  ))وإمبا كاف  ،ة اؼبشارقة فحسبريب، فلم يكن شارحا ؼبادّ صداىا اؼبغرب الع اليت زبطىّ 

إال إذا  ،ومل يلجأ إىل ذكر كبلـ بنصو ؽبا والتعبَت عنها بعباراتو، مبديا رأيو بعد ذلك باؼبوافقة أو اؼبخالفة

ى باألمر على معناه ليؤت فإنو كما يقوؿ ال سبيل إىل تغيَت شيء من لفظو وال ،كاف خربا ضبطتو الرواية

 ، وىذا إف دؿ على شيء إمبا يدؿ على اعباىزية اؼبعرفية البن رشيق .2((وجهو

و وفاؽ ما ذكرناه، فإف البداية اليت ركز عليها ابن رشيق، تكاد تكوف باالنتقاؿ من التنظَت إىل 

                                                 
1
 ، نقبل عن ابراىيم ياغي..443ص ـ.س، ، تاريخ األدب يف اؼبغرب العريبحنا الفاخوري،  - 

2
 .444، ص 4004، 4 شفيع السيد، فن القوؿ بُت الببلغة العربية وأرسطو، دار غريب، ط - 
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ر الشعر" يف ؿباسن الشعر إىل" قراضة الذىب"؛ أين كاف الكتاب أشبو بػ"عيا التطبيق؛ من "العمدة"

و"نقد الشعر" على حد تعبَت النقاد والدارسُت للكتابُت، بيد أف ما سنحاوؿ تسليط الضوء عليو ألنبيتو 

 النقدية والببلغية، ىو "العمدة".

ثر، إذ ال ىبالف النّ  لىزلتو عػمن عر وعلوّ بتبياف فضل الشّ  ،فو األخَتابن رشيق مؤل   فلقد استهلّ 

 نا قدر رأيو يف األمر حينما يهمّ ة، بل ويزيد األمر استيضاحا وشرحا، مبيّ شيخو النهشلي  يف ىذه اؼبسأل

قا ،فيقوؿ معلّ ﴾َوالشَُّعرآُء َيْتَبُعُهُم اْلَغاُوونَ  ﴿وا بقولو تعاىل: والذين تسًتّ  ،عرد على منكري الشّ بالرّ 

ف: منظـو ومنثور، وكبلـ العرب نوعا )وما وبتاجو من إفهاـ للمنكرين:) ،على اؼبعٌت العاـ ؽبذه اآلية

لكل نوع منهما ثبلث طبقات: جيدة ومتوسطة ورديئة،... ألف كل منظـو أحسن من كل منثور من 

مع التفكَت األشعري  )، ومسألة تفضيل الشعر على النثر أوؿ ما بدأت )1(جنسو يف معًتؼ العادة(

أف معظم براعة مقولتو الشهَتة: از القرآف ضمن فبثبل يف الباقبلين وفق أبعاد ثبلثة، وظفها يف كتابو إعج

ابن ومن اؼبسائل النقدية والببلغية اؼبشهورة اليت أوردىا  ، بصفتو ديواف العرب،2(العرب كانت يف الشعر(

 :رشيق يف كتابو 

 

                                                 

دابو ونقده( وبعضها اقتصر على القسم األوؿ من العنونة، كما ت بعض النسخ اققة جاءت بعنواف )العمدة يف ؿباسن الشعر وآ - 

ربقيق وفق نسخو اؼبتعددة من ذلك ربقيق: ؿبمد عبد القادر، وأخرى ي الدين عبد اغبميد وثالثة للنبوي شعبل ف دبكتبة اػباقبي 
 يف ىذا البحث ما حققها ؿبمد عبد القادر أضبد عطا.  ةواؼبعتمد


 .442، اآلية:  سورة  الشعراء  - 

1
 .44ص ـ.س،  ابن رشيق، العمدة يف ؿباسن الشعر وآدابو، - 

2
   448، ص4001شتواف بوصبعة، ببلغة النقد وعلم الشعر يف الًتاث النقدي، تيزي وزو ، دار األمل للطباعة والنشر، ) د ط( ، - 
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 أغراضو: الشعر وبنيتو و حدّ  -*  

إضافة إىل   ،ةمل يقف ابن رشيق موقف الواصف للشعر، وربديد بنيتو اؼبادية فقط، وإمبا يراه مادّ  

ية يف نظم القصائد، وىو ما أخرجو عن و يشًتط لذلك النّ ة، إال أنّ كونو ىبضع ؼبقياس الوزف والقافيّ 

حديد اعبديد،  وإمبا فعلها حىت ىبرج القرآف واألحاديث من  قة، وال نعجب ؽبذا التّ ائرة النقدية الضيّ الدّ 

فظ واؼبعٌت والوزف والقافية؛ وىي: اللّ  أشياء،من أربعة  الشعر يقـو بعد النية )كونا شعرا، فيقوؿ: )

زنت من ػكأشياء اتّ ،  ى وليس بشعر، لعدـ القصد والنيةمن الكبلـ موزوف مقفّ  عر؛ ألفّ الشّ  فهذا ىو حدّ 

، وىذا ؿبّدد آخر يعصف بقوؿ قدامة 1((و شعرا مل يطلق عليو أنّ فبّ  ،يب وغَت ذلكومن كبلـ النّ  ،القرآف

عر وقواعده  أركاف الشّ ، مث ما لبث أف بُّت ائقة العربيةخر مل تعهده الذّ آ ويعطي تفصيبل ،بن جعفر

اين أو شيخو النهشلي، حىت يصل وكبلـ الرمّ  ،وأغراضو وأصنافو، مراوحا يف ذلك ما بُت اجتهاده تارة

، وىدفو من الوصوؿ إىل ىذه النتيجة، ؿباولة 2إىل قولو: )) والبيت من الشعر كالبيت من األبنية((

 تأكيد على األساس واؼببٌت العاـ للقصيدة.ال

عر ذات األركاف بنية الشّ  لكن يبقى بعد ذلك أفّ  )قا على ىذا القوؿ: )يد شفيع معلّ ويضيف السّ  

فيحتاج إىل   1((األربعة تكاد تكوف شكلية ؿبضة، ال تعرب تعبَتا حقيقيا عن جوىر الشعر وروحو

                                                 

شراح العمدة، وإمبا سبقو إليو ابن سناف اػبفاجي مل يكن ابن رشيق السباؽ إىل ؿبدد النية والقصد حسب ما ربدث عنو بعض  - 

واألصفهاين يف مفردات غريب القرآف واعبرجاين يف التعريفات، وقد ربط الراغب األصفهاين بُت ماىية الشعر والقصد إليو من خبلؿ 
البياف، بقولو:) والشاعر من االلتزاـ بعناصره الشكلية، أما مسألة سبب تسميتو شاعر فقد وردت عند ابن وىب يف الربىاف يف وجوه 

 .444-442النقد وعلم الشعر، ـ. س،  ص  ةشعر يشعر شعرا فهو شاعر(، ينظر: ببلغ
1
 . 443،  ص 4، ج4334،  4العمدة، ابن رشيق، تح: ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد، دار اعبيل، ط - 

2
 .444ـ. نفسو،  - 

1
 .414صـ.س، طو، أرس شفيع السيد، فن القوؿ بُت الببلغة العربية و - 
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  مذىب ابن رشيق. تعديل، من وجهات نظر عديدة، كونو ال يوافق

ة الشاعر هبذا االسم ض إىل سبب تسميّ حىت قبده يتعرّ  ،الشعر عند ابن رشيق وال نكاد نربح حدّ 

مل يكن عند الشاعر توليد  وإمبا ظبي الشاعر شاعرا، ألنو يشعر دبا ال يشعر بو غَته؛ فإذا )فيقوؿ: )

ىناؾ التفاتة طيبة تستحق الوقوؼ عليها ، و 1(معٌت واخًتاعو ... كاف اسم الشاعر عليو ؾبازا ال حقيقة(

ىذه اإلشارة من ابن رشيق صحيحة  )): واإلتياف هبا شرحا ؼبا تفضل بو ابن رشيق، يقوؿ زغلوؿ سبلـ

لو أتبعها دبا يسندىا ويوضحها ويناسبها ألف الشاعر ىو الذي يدرؾ برىافة حسو ورقة عاطفتو  ،موفقة

، فيكوف شعره أبلغ صورة 2(يف صورة قوية صبيلة( ،عما أحس بوأقوى من غَته على التعبَت  ،ما وبيط بو

 وأت معرفة دبا ىو كائن، من غَت تزييف.

عن معرفة أو دوف معرفة  ابن رشيق عرية، غَت  يف معرض حديثو عن األنواع الشّ نا نلفيو، ػعلى أنّ  

رجعية النقدية باؿ، واستعاض عنو دبا يناسب اؼب ا]الغرض الشعري[ بوصفو مصطلحا قويا ذمصطلح

 واؼبنهجية اليت ابتكرىا لنفسو يف التأليف، دبصطلح ]األنواع الشعرية[، وعدد منها: 

النسيب واالفتخار، واالقتضاء مث اؽبجاء فاالعتذار، و اؼبديح يليو الرثاء مث العتاب، ليحتل الوعيد 

البقية اليت أعتمدىا  ع، أينذيل الًتتيب، ولكن السؤاؿ الذي يطرح نفسو وكبن نعدد ىذه األنوا  رواإلنذا

خره؟ كما يقوؿ النقاد يف الوقوؼ على ىذا آمثل اػبمريات والطرديات، وشعر اؽبزؿ إىل  السابقوف،

 الطرح اعبديد.

                                                 
1
 .444ص  ـ.س، ابن رشيق، العمدة،  - 

2
 .414ص  ـ. س، زغلوؿ سبل ـ، تاريخ النقد األديب والببلغي، - 
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مل يضع بابا خاصا ؽبذه اؼبوضوعات، بل  ،هبمع النقاد على أّف ابن رشيقوعلى ىذا  األساس، 

عات إىل صنفُت نبا: األوىل وتتضمن وظيفة اجتماعية وقسم اؼبوضو ، أبقاىا كما ىي يف قائمة أغراضو

، إنو فبا 1((فهي على خبلؼ األوىل وىي وظيفة خاصة ))ودبعٌت آخر الشعر الرظبي، وأما الثانية   ؿبددة

يبكن استخبلصو من ىذا التقسيم، أف النظرية النقدية العربية قد حظيت باىتماـ كبَت من خبلؿ 

من خبلؿ  ،عت أف تفصل بُت صنفُت من األنواع الفنية اعبوىريةتفريعات ابن رشيق، حيث استطا

 األغراض الشعرية اليت تعرضنا ؽبا آنفا.

كما ال يفوتنا التنبيو إىل تناولو قضية ال تقل أنبية عن السابق اؼبذكور، وىي مسألة قد انشغل 

حتّلت قضية الطبع نعة، يقوؿ الشيخ بوقربة: )) االصّ  بع وهبا ما سبق ابن رشيق بكثَت، وىي الطّ 

والصنعة مكانا بارزا يف مؤلفات ابن رشيق، درسها وعرض فيها آلراء سابقيو، واستلهم بعض عناصر 

، متخذا الرأي الذي يناسبو مقاـ نقده يف العمدة، ومستشهدا بأكثر من شاىد يف 2ؿبور الشعر منها((

 القضية واؼبسألة الواحدة.

 البالغة والبيان والنظم والبديع: - *

يبدأ من  1((باب الببلغة ))بعناية ابن رشيق، فتجده يف ،ت مفاىيم الببلغة والبياف والنظمحظيّ 

مل ا أنّ واؼبراد منها   ، حبسب ما أشرنا إىل ذلك يف اؼبدخل من ىذا البحث، ؿ استعماؿ لكلمة ببلغةأوّ 

                                                 
1
 . 48ص    4003، 4جرهبور شولر، نظرية األدب األرسطية العربية، ترصبة وتقدمي: ؿبمود درابسة ، األردف، دار جرير ، ط - 
ىػ، رسالة دكتوراة، إشراؼ: عبد اؼبالك 3إىل القرف  4لًتاث النقدي اؼبغاريب، من القرف ىػالشيخ بوقربة، مفهـو الشعر يف ا - 2

 .444مرتاض، جامعة وىراف، ص 
1
 422ـ. نفسو، ص   - 
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غويُت ق حبدود اللّ تعلّ  ام سواء ،ؾبموعة من التعاريفلنا ادر اليسَت، ويسوؽ تستقر على حاؿ إال يف النّ 

اين وىكذا، وال ذبده يناقش التعاريف، وردبا ماؿ إىل مث الرمّ  ،يبدأ باػبليل مث خلف األضبرفقاد؛ أو النّ 

 ومدار ىذا الباب كلو على أف الببلغة وضع الكبلـ موضعو من طوؿ أو  ))اعباحظ يف قولو:

الببلغة شد الكبلـ معانيو وإف قصر، ومن جيد ما حفظتو قوؿ بعضهم : هباز مع حسن العبارة،إ

   ، فبل يزيد على ما احتفظت بو ذاكرتو، إال يف التحليل والتعليل. 1 ((وحسن التأليف وإف طاؿ

ىو إحضار اؼبعٌت للنفس بسرعة  : ))اينويف معرض حديثو عن البياف تراه يستشهد بكبلـ الرمّ 

يف حُت   منزلتو يف كتاباتو عن علم البيافوعلو عزو إىل اعباحظ قصب السبق يف ذلك، ، وي2((إدراؾ

وإعجاز القرءاف   تتعرض لبحوث البياف: اؼبوازنة لآلمدي، الوساطة للجرجاين )قبد أنو من الكتب اليت )

للباقبلين، والعمدة البن رشيق وىو أكثرىا اتصاال بالببلغة، وسر الفصاحة البن سناف، وىو كتاب 

حقا فإف اعبرجاين ىو  ذا كاف اعباحظ ىو واضع أسس البياف العريبجليل يف النقد والبياف واألدب، وإ

، وىذا ال ىبتلف فيو اثناف، إذ يعد اعبرجاين اعبامع لكل العناصر اؼبختلف واؼبتفق 3(الذي رفع قواعده(

 حوؽبا وبناؤىا على شاكلة النظم.  

أجود  )و) يف اؼبسألةحديثو انطبلقا من مقولة اعباحظ  فيستهلّ  ،ظملنّ ة اأما يف تناولو لقضيّ 

إذا كاف الكبلـ على  رأيتو متبلحم األجزاء، سهل اؼبخارج، فتعلم أنو أفرغ إفراغا واحدا ... و الشعر ما

ىذا األسلوب الذي ذكره اعباحظ لذا ظباعو، وخف ؿبملو، وقرب فهمو وعذب النطق بو وربلى يف 

                                                 
1
 .440 ـ.س، صابن رشيق،  العمدة،  - 

2
 .442ـ.  نفسو،  ص  - 

3
 .43ص ـ.س،  ألسلوبية والبياف العريب،ابد اؼبنعم، خفاجي ؿبمد ع - 
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حظ، أو من سبقو شريطة أف يكوف يف كبلمو عن افًتاؽ تفكَت اعباالبتّػة  ، فبل ينفكّ  1(قلب سامعو..(

 للمسألة، فبل يأخذ من معُت ال يعلم لو أصل.  ادبعد نظر، وربورا جيّ 

اليت ازبذت من الذوؽ األديب والفٍت  ،عن اؼبدرسة النقدية والببلغية ،وبعد ىذا العرض اؼبختصر

اب نات الكتّ بل اؼبتاحة، من مدوّ ومناشدهتا اإلعجاز القرآين بكل السّ  ،الشيء الكثَت يف إرساء دعائمها

 )وبلغاء يف آف واحد، ) اً فغدوا شعراء ونقاد ،وقصائد الشعراء؛ حيث امتازوا بأدب غزير وذوؽ سليم

عن اؼبدرسة الكبلمية، وكانت ؽبا  اصلعوامل أف اذبهت الببلغة اذباىا أدبيا بعيدافكاف من نتائج تلك 

من حيث التوجو والتفكَت والتأليف الذي أخضع  ،2((خصائص واضحة سبيزىا عن اؼبدرسة األخرى

 ؼبيزاف النقد أكثر منو الببلغة.

وعليو فإف اؼبرحلة الثانية يف ىذا الفصل ربديد متعلقات ومرجعيات اؼبدرسة النقدية والببلغية  

 ة واؼبنطقية الرياضية اؼبغاربية.الفلسفي

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .441-443ص ـ.س، ابن رشيق، العمدة،  - 

2
 .84ص ـ.س، أضبد مطلوب، الببلغة  و التطبيق،  - 
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 المدارس النقدية والبالغية المغاربية القديمة

 

  مدرسة النقدية و البالغية الفلسفية: ال -2

       
 ىػ  443-اؼبطّر ؼ أضبد بن عمَتة )  -أ                        

 ىػ(432 -حاـز القرطاجٍت        )  -ب

 ىػ(144-ابن البّناء اؼبراكشي       ) -ج

 بالتقريب( ىػ182-السػجلماسي      )   -د     
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 ة الفلسفية :المدرسة النقدية والبالغي - 2

كاف ))،ادس اؽبجري خاصةخبلؿ القرف السّ  يبدو أف ازدىار الفلسفة األرسطية يف األندلس

وغلب  بت باؼبنطق األرسطي بوجو خاصوتشرّ  ،ت بالًتاث اليونايناحتكّ  ،وراء ظهور مدرسة ببلغية

 1(ت من فنوف القوؿ(اليت تتيح استقصاء اعبزئيا ،ظريات الكليةالتجريد وبناء النّ  ،راسةعلى ىذه الدّ 

ف اصبة اليت عرفها القرنوفيها استمرارية غبركة الًتّ  ،نشاط اؼبشارقةكانت تابعة ل  ،ولكن ىذه اغبركة النشيطة

 .الثاين والثالث اؽبجريُت

ة العربية باؼبوارد ت اؼبرجعيات الببلغيّ اليت غذّ  يف عملية اؼبثاقفةىذه اغبركة النشيطة، سانبت   

) بالعبلقة بُت ثقافة غازية ) عنها خلدوف صبعة اليت عرّب  ومن اليوناف واؽبند وفارس،  اؼبعرفية القادمة

قافة األقوى غَت قادرة على ابتبلع األضعف بالضرورة، وبالتايل فالثّ  ،ليست وحيدة االذباه ،ةوأخرى مغزوّ 

وعليو، ، 1(ة(عف والقوّ ضّ ليست مرتبطة ارتباطا نسبيا دبفهومي ال ،فالعبلقة بُت التأثَت والتأثر كما أراىا

 .أضحت ؾباال للدراسة والتنقيح والتمحيصفقد 

                                                 

أفاض ؿبمد عابد اعبابري يف مسألة ظهور الفلسفة باؼبشرؽ، ومن مثلها ما ظهر يف اؼبغرب واألندلس، وىي مقاربة تنم عن سعة  - 

بعض اعبوانب اؼبعتمة يف تراثنا الفلسفي، فإف ىذا ما ترومو الدراسة  إّطبلعا وسبكن من اؼباّدة العلمية، وإف كاف قد حرص على إضاءة
 إىل ناية الكتاب. 44اغبقيقية والعلمية ؼبثل ىذه الفجوات والعوامل اؼبظلمة. ينظر اعبابري، كبن والًتاث، من الصفحة 

1
، ص  4333، 4البيضاء، مطبعة النجاح، ط ىػ، الدار3عباس أرحيلة ، األثر األرسطي، يف النقد والببلغة العربيُت إىل حدود ؽ - 

482. 

اؼبثاقفة دبعٌت عمليات التبادؿ الفكري والثقايف بُت الثقافات، وليس باؼبعٌت اإلمربيايل الذي وبددىا بالعبلقة بُت ثقافة متفوقة  - 

،  4001، الكويت،84، اجمللد4دوأخرى ضعيفة، ينظر: زياد الزعيب،" اؼبثاقفة وربوالت اؼبصطلح النقدي"، ؾبلة عامل الفكر، العد
 .444ص  

1
، 23-23القومي  عدد: ءخلدوف صبعة، "اؼبثاقفة كوعي للحداثة"، ؾبلة الفكر العريب اؼبعاصر، مركز اإلمبا  - 

 .403، ص   4333بَتوت/باريس،
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اء ىذا ر الذي غبق اؼبسلمُت جرّ حوؿ مدى التأثّ  ،ارسُتقاد والدّ ومن ىنا نشأ اػببلؼ بُت النّ  

وإذا استثنينا اعباحظ يف القرف الثالث وجدنا  )ة، يقوؿ إحساف عباس: )قافة العربيّ الوافد اعبديد على الثّ 

شكري رح ، ويوافقو على ىذا الطّ 1(ىذه الثقافات اؼبختلفة مل تًتؾ آثارا عميقة يف الببلغة والنقد( أفّ 

 يار اليوناين. يف معرض حديثو عن التّ ،  ادعيّ 

ت، ىو ما تناقلتو األقبلـ العربية عن اليوناف واؼبتمثل نا من بُت ىذه الثقافات واؼبرجعياّ مّ أما الذي يه     

-)كتاب الشعر فقد ترصبو إسحاؽ بن حنُت   ))؛ أما  و  ] فن الشعر[  و]اػبطابة[يف كتابات أرسط

 (ىػ440-)الكندي ويذكر صاحب الفهرست أف  ،ىػ(843)وأعاد ترصبتو مىت بن يونس القنائيىػ(، 433

شروح ، ولكن ))فسر كتاب اػبطابة ىػ(883) وأف الفارايب  يف أوائل القرف الثالث اختصر كتاب الشعر

للكتابُت كاف ؽبما األثر اؼببلئمة بينهما وبُت األفكار  -وابن سينا وابن رشد الفارايب - سفة العربالفبل

 يلي: ومن ىذا القوؿ نقف على ما ،1((العربية

 ع اإلسبلمي.إف التيارات الفكرية الغربية دخلت الببلد العربية بعد التوسّ -   

                                                 
1
 .431ص  ـ.س، إحساف عباس، تاريخ النقد،  - 

ضي أف الظواىر الببلغية و مصطلحاهتا عربية النشأة واعبذور،  إال أف ىذا ساد االعتقاد إؿ غاية الثبلثينيات من القرف اؼبا - 

، أين قوض طو حسُت كل ذلك وربط كل ما جاء من اعباحظ حىت القرف 4384االعتقاد اىتز باؼبؤسبر الثاين عشر للمستشرقُت 
بن جعفر وابن اؼبعتز ، وليس طو حسُت  كتاب اػبطابة األرسطي  خاصة مع قدامة--اػبامس اؽبجري بالبياف اليوناين متمثبل يف 

وما بعدىا .  434وحده بل تبله أمُت اػبويل  وؿبمد مندور وغَتىم. ينظر السيد شفيع، فن القوؿ بُت الببلغة العربية وأرسطو. ص
عباس أرحيلة 'و و رد على ىذه اؼبزاعم كبل من 'عبد الرضبن بدوي' و'شكري عياد' و'ابراىيم سبلمة' بتحفظ شديد ومن اؼبغاربة : '

''عبلؿ الغازي' و'أؾبد الطرابلسي' وغَتىم، ولكن وقع ىؤالء يف فخ ابعاد الشبهات عن الببلغة العربية حىت تناسوا فعبل التأثَت 
األرسطي اغبقيقي يف الدرس الببلغي ومنهاجية بناء الدرس البديعي يف تقسيماتو وتبويبو على مبط ؿبدد، وىو ما سنوضحو الحقا يف 

 .اؼبنت
1
، كما ينظر:  مقاؿ األستاذ عباس أرحيلة، كتاب اػبطابة ألرسطو يف الثقافة العربية ؾبلة 88شكري عياد ، الببلغة والنقد، ص  - 

 .  844، ص 4333ىػ./ سبتمرب 4243، بتاريخ صبادى األوىل3،  مج،43عبلمات ،جدة، ج
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 ولتو اؼبعرفية.سانبت الًتصبة يف تفسَت الفكر الوافد بكل ضب - 

دوافع ـبتلفة ال  كاف للثقافة اليونانية األثر األبرز على الساحة النقدية والببلغية العربية انطبلقا من -  

 يسع اجملاؿ لذكرىا.

التشكيل ، على مستوى الفبلسفة اؼبسلموف شكلوا نواة التعامل الفعلي مع اؼبعرفة اعبديدة -   

 أصنافو.  لعريب بكل أطيافو ووالتصنيف، و التقريب من اؼبتلقي ا

و الكثَت من علماء اىو الفلسفي ػ مثبل ػ آثاره الباقية يف توجّ واذبّ  (ىػ243-)كاف البن سينالقد  و      

بدت عليهم مبلمح من الفكر األرسطي يف كتابة  )) واؼبغرب، يف خراساف واؼبشرؽ ،الببلغة والنقد

فقد بدت آثاره بادية  ىػ(434-) ، أما ابن رشد 1((االشعر إما مباشرة،  أو بواسطة مؤلفات ابن سين

 .، وإف بدرجات متفاوتةة يرباؼبغاالنقدية والببلغية عماؿ األعلى بعض 

تتجلى يف ابن رشد  ،جدت ىناؾ مدرسة أندلسية مغربية فلسفيةركحا على ما سبق، فقد و و  

وؽبا فبيزات   الفلسفية اؼبشرقية ىذه اؼبدرسة ؽبا خصائص تشًتؾ فيها مع اؼبدارس )وتبلمذتو، على أف )

خصوصا ما يتعلق منو بنظرية التحديد صَتورة التارىبية واجملتمعية ...خاصة هبا فرضها ايط اعبغرايف وال

ل ىذا التناغم مابُت اؼبنطق الرياضي و التناسب الداليل ، وشكّ 1(والقياس وأنواعو وعبلئق القضايا(

 غمعلى الرّ علـو على مدار قروف من الزمن، ة الودرّ  ،بفرادة العصر امتاز ،واؼبنطق األرسطي وسطا علميا

نظر معادية، ولكن  ةاليت رأت إليها من وجه ،ض الفلسفةاليت ما فتئت تقوّ الظروؼ السياسية، من 

                                                 
1
 . 804 – 434ص ـ.س،  ؿبمد زغلوؿ سبلـ، تاريخ النقد األديب والببلغي،  - 

1
 .43ص ـ.س، ؿبمد مفتاح، التلقي والتأويل،  - 
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أثروا من خبلؽبا اؼبكتبة اؼبغاربية بأهبر التصانيف  ،دات ابستمولوجية أخرىؿبدّ  وكب فرانربى ىؤالء النّ 

 اليت صنعت تاريخ القـو وتاج فنونم. ،ؼبدوناتوأمتع ا

ألف ىذا اؼبنهج ،  النص األرسطي)اس الربىاين من شرح وتفسَت )فقد سبكن ابن رشد بفضل القيّ      

القارئ إدراؾ ل على يقـو على مقدمات يقينية واضحة، وبًتتيب ىذه اؼبقدمات ترتيبا منطقيا، يسهّ 

شد من زبليص النص األرسطي من كل ما ىو غامض على مستوى كما سبكن ابن ر النتيجة وفهمها ...

، 1(إذ استبدؿ بعض اؼبصطلحات الغامضة غَت اؼبتداولة آنذاؾ دبصطلحات متداولة( ،اللفظ واؼبعٌت

 وىذا مطلب كاف قد أُمر بو غباجة يف نفس يعقوب؟.

ة والقرطاجٍت ابن عمَت ) : )فّ إ اؼبطرؼ أضبد بن عمَتة ق كتاب ؿبقّ  ،يفةؿبمد بن شر ويذكر 

ويقدموف اجتهادا خاصا يف  ،يبثلوف اذباىا جديدا يف التأليف الببلغي ،والسجلماسي وابن البناء

 وىم هبمعوف بُت اؼبأثور الببلغي والًتاث اليوناين األرسطي، وذلك بواسطة ابن سينا والفارايب ،التناوؿ

 لتنظَت.، وإف كانوا ىبتلفوف يف الطرح وا1((على وجو اػبصوص وابن رشد

                                                 

غَت أف فبا يؤاخذ عليو ابن رشد ربطو الفلسفة بالربىاف فبا أدى إىل تصور الفلسفة علما خالصا ، ومن مث تعاليها عن النقد  - 

 ألرسطية..وازباذىا اؼبعيار الوحيد لتقييم أي فكر ، وعدـ سباـ الًتصبة اغبقيقية لبعض اؼبصطلحات ا
 .14، ص 4333، 4، ط، دار الطليعة، بَتوت ينظر:  ؿبمد اؼبصباحي، الوجو اآلخر غبداثة ابن رشد  
1
فبلسفة  4فتيحة فاطمي، قراءة ابن رشد للنص األرسطي، ضمن كتاب صباعي بعنواف، أرسطو يف الفلسفة العربية اإلسبلمية - 

 . 444، ص  4، ج 4004، 4اؼبغرب، اعبزائر،  دار اؽبدى للطباعة والنشر، ط

ينّص اعبابري صراحة على أف ) اؼبشروع الفلسفي البن رشد يقـو على أساس الفصل بُت الفلسفة والدين، حىت يتأتى اغبفاظ  - 

على لكل منهما على ىّويتو اػباّصة، ويصبح يف اإلمكاف رسم اغبدود وتعيُت ؾباؿ كل منهما، ـ جهة، والربىنة من جهة أخرى على 
 .448ا معا يهدفاف إىل نفس اؽبدؼ( ينظر: اعبابري، كبن والًتاث، ص أنم

1
ابن عمَتة، التنبيهات على ما يف التبياف من التمويهات، تقدمي وربقيق: رضواف بن شريفة ، دار النجاح الدار البيضاء اؼبغرب،  - 

مد بن ُرشيد السبيت يف مؤلفو: إحكاـ . وأضاؼ ابن شريفة أنو كاف من صبلتهم: ) ابن القوبع التونسي، ؿب3، ص4334 ،4ط
  .التأسيس يف أحكاـ التجنيس، وابن شريف الرُندي، وشرؼ الدين اؼبرسي يف كتابو: كتاب يف البديع والببلغة(
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الذين تداخلت أنساقهم اؼبعرفية  ،على ىؤالء األربعة ،ز االىتماـ يف ىذه اؼبدرسة الفلسفيةوسنركّ   

عباس يقوؿ  الو اؼبختلفة واألقيسة اؼبتنوعةمن حُت آلخر، فضبل عن اشًتاكهم يف اؼبنطق الصوري بأشك

، حُت أصبحت القَتواف واسطة ازدىرت اغبياة الفكرية يف العهد الصنهاجي)) :يف ىذا اؼبقاـ أرحيلة

، فنبغ 1(( ءوعرفت حركة علمية مزدىرة، يف ميداف الطب والرياضيات والكيميا العقد بُت الشرؽ والغرب

 من العلماء نفر كبَت، وزادت التآليف اؼبغربية على اختبلفها، بعد اكبسارىا يف اؼبشرؽ.

الفلسفة عن الببلغة اؼبغاربية والعربية والتقليل  إبعاد شبح ،وباوؿ األستاذ عباس أرحيلة يف ىذا اجملاؿ    

ولكن ما من   من شأنا، فضبل عن ؿباولتو إهباد طريق  ىبرج من خبللو النقد من براثُت اؼبنطق الرياضي

 .سبيل إىل ربرير ىذا األمر من مرجعياتو

فتها ؾبموعة وإف كانت تلقّ  ،ة اؼبد العريب واؼبنشأ اإلسبلميحقيقة ىي مدارس أصيلة من ناحيّ  

لو ذلك وىو القائل يف معرض  من العوامل أعادت رسم اػبريطة الببلغية والنقدية من جديد، فأنّ 

ازدىار الفلسفة األرسطية يف األندلس خبلؿ  إفّ ))  حديثو عن اؼبدرسة الببلغية اؼبغربية وخصائصها،

وتشربت   اث اليوناينظهور مدرسة ببلغية احتكت بالًت  رف السادس اؽبجري خاصة، كاف وراءالق

وغلب على ىذه اؼبدرسة التجريد وبناء النظريات الكلية اليت تتيح   باؼبنطق األرسطي بوجو خاص

كتبو من    ال من التأثَت، خصوصا فيم، مث يأيت بعد ىذا القوؿ ويقلّ 1((استقصاء اعبزئيات يف فنوف القوؿ

 كتب بعد رسالة الدكتوراه ىذه.

                                                 
1
 .483ص ـ. س، عباس أرحيلة، األثر األرسطي ،  - 

1
 .482ـ . س، ص األثر األرسطي، عباس أرحيلة،  - 
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اعًتؼ لنا بوجود قطب وباوؿ أف يفسخ الببلغة العربية عن مرجعياهتا وؼبّا كاف لنا معو لقاء،  

العربية اؼبتأصلة ويلحقها باليوناف، ولكن مل ينكر التأثر الواضح للعلماء العرب بالفكر األرسطي الرياضي 

 والصوري، من باب التقليد على حد توجهو.  

 يباف، وال يف كوف الببلغة العربية  إمبا ىينتوجو الش رعة اليت تؤمن ىذا اإلا ال ػنوال ريب يف أنّ  

  .على الطريقة الصوفية ،فلسفية ؿبضة، وإمبا ال هبب إنكار اؼبدرسة الرشدية وما فعلتو باؼبريدين

أعادت النظر يف التأويل على مستوى الشواىد الببلغية القرآنية  ،وال نشك أف ىذه اؼبدرسة

الثورة  ومثّ  ي ماؿ إىل نوع من اؼبصاغبة واؼبهادنة مع اؼبنطق،الذ ىػ(404-) مباشرة بعد أبو حامد الغزايل

اليت أغبقت اؼبنطق بالسفسطة اليت ال طائل من ورائها، وكاف ابن خلدوف قد  ) ابن تيمية اغبرّاين( ةيميّ التّ 

 أفاض يف التعريف هبذه األمور يف مقدمتو، وساؽ صبلة من األدلة على صحة مداركو. 

لكاف أحسن للدرس الببلغي األندلسي  ،خرآد ابن رشد من منظور ولو حاولنا تقييم جهو 

) يف ؿباولة سبثلو الفكر الببلغي والنقدي ألرسطو، وعدـ االكتفاء بًتديد مقوالتو )واؼبغاريب على األخص

ومصطلحاتو ولكن ؿباولة إنعاش التفكَت النقدي والببلغي العريب من خبلؿ ؿباولة إهباد تصور مواز 

، ومنو ربديث اؼبنطق الببلغي العريب واؼبغريب  وىو نتهج سار عليو 1.((لحات اؼبناسبة لوتصك لو اؼبصط

 ابن رشد والقرطاجٍت ومن يف شاكلتهما.

يصور بغاية الوضوح التأثَتات اغببيب بن خوجة، بأف كتابو  قو،أما القرطاجٍت فقد قاؿ فيو ؿبقّ 

                                                 
1
. كما ينظر 88،ص،  4333، دار غريب للنشر، القاىرة، ) د ط(،يف الًتاث العريب واألوريب أضبد درويش، النص الببلغي - 

 .441-444ـ . س، ص الببلغة العربية، أصوؽبا وامتداداهتا، ؿبمد العمري، 
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يعضد ما  ق السجلماسي األستاذ عبلؿ الغازيؿبقبعده وجاء ونانية يف صناعة النقد عند العرب، الي

يف أف كتاب اؼبنزع يبثل اللقاء العضوي بُت العرب واليوناف. مث تلتها ؾبموعة من  ،ذىب إليو سابقو

التحقيقات للًتاث اؼبغاريب الذي ينم عن اتصاؿ وثيق مابُت العرب واليوناف خاصة ما تعلق باؼبنطق 

 .      الصوري واغبدود والتناسب واألقيسة

 :ىـ(658-المطرف أحمد بن عميرة)-أ

ة، ولكن يبقى البحث يف أسرار ىذا النابغة اؼبغريب البن عمَتة مكتبة نقدية وببلغية وكبوية ثريّ     

 ما السبب يف ذلك ؟. نعلمنو اؼبشارقة، وال بلّ قليلة باؼبقارنة مع خِ 

]التنبيهات على ما يف  يعد كتابووإمبا ف ابن عمَتة كتابا يف الببلغة، أو ذبنيس البديع، مل يؤلّ   

يف كتابو )التبياف يف ، ىػ(651 -)التبياف من التمويهات[ ردا منطقيا مقنعا على معاصره ابن الزملكاين 

النقدية  ، حيث حاوؿ ابن عمَتة مناقشة بعض القضايا والشواىدعلم البياف اؼبطلع على إعجاز القرآف(

مل يوضع كتابو يف معاعبة قضايا البياف العريب ا ابن الزملكاين ، فلذلك))  أوردىاليت والببلغية والنحوية،
                                                 

- يف الروح  عبلؿ الغازي ؿبقق ]اؼبنزع البديع يف ذبنيس أساليب البديع[، ولو مقاؿ ذكر فيو أف ىذه اؼبدرسة ال تواكب الشرؽ
واألسلوب واؼبنهاج، وأف الفلسفة اليونانية قد امتزجت برواد اؼبدرسة فلم تعد ىنا ازدواجية، بل وأوضح مسألة مهمة، وىي أف النقد 

، 4834القدمي ازبذ منعطفا آخر بعد توظيفو اؼبنطق األرسطي . أعماؿ ندوة الفكر العريب والثقافة اليونانية، نشر كلية اآلداب بالرباط
 .484،  كما ذكرىا عباس أرحيلة، األثر األرسطي يف النقد والببلغة العربيُت، ص 833 ص

أضبد بن عبد ا بن ؿبمد بن اغبسن بن عمَتة اؼبخزومي شقوري األصل، يكٌت أبو مطّرؼ، ولد جبزيرة شقر يف رمضاف سنة  - 

، من مؤلفاتو التنبيهات على ما يف التبياف من 443اغبجة  ذي 40ىػ ، زار جباية يف طريقو إىل تونس أين تويف هبا يف اعبمعة 434
ىػ(، جذوة االقتباس يف ذكر من حل 340التمويهات، كتاب اؼبعامل على الفخر الرازي، وغَتىا. ينظر: أضبد بن القاضي اؼبكناسي ) 

ا.. كما ينظر، الزركلي، األعبلـ، وما بعدى424 ،  ص 4، ج4318من األعبلـ مدينة فاس، دار اؼبنصور للطباعة والوراقية، الرباط 
 .  443، ص 4ج

، ويعد ىذا الكتاب شرح لدالئل 4342، 4، طالكتاب حققو الدكتور أضبد مطلوب وخدهبة اغبديثي، بغداد، مطبعة العاين - 

 وجوامعو.  وصبع مقاصده وقواعده وضبط ؾباميعو مع إعادة ترتيب وتبويب اؼبقاييس الببلغية اتواة يف الدالئل، ،اإلعجاز
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وإمبا جاء ؼبراجعة ابن الزملكاين، وإف حاوؿ أف يقدـ مبلحظات عامة يف بعض القضايا  ،برؤية ؿبددة

ّللة ولكن ربصلت لدينا صبلة من القضايا الببلغية واألحكاـ النقدية اؼبع ،1(أثناء متابعتو لتلك اعبزئيات(

 من وراء ىذا العمل النقدي.

جعل ابن عمَتة ينكب على ىذه اؼبدونة الببلغية وينقدىا، بل وأكثر ، ولعل ىناؾ ضابط آخر

وأرجعها إىل صبلة من القضايا اؼبنطقية  ،هبا ابن الزملكاين ذلك حاوؿ دحض كل الشواىد اليت ألػمّ من 

 خص.، وىو ما سنقف عليو يف ىذا اؼبلاليت ال هبب إغفاؽبا

اؼبعرفية، وأثرىا يف فكر ابن عمَتة واليت من  مسألة تداخل األنساؽؿبمد مفتاح  قد أورد ل  

إف تداخل ) ، يقوؿ ؿبمد مفتاح:)القضاياحوؿ عديد من  ،رؤية ابن الزملكاينل خبلؽبا سبت مناقشتو

، ويف 1((لكاينة مناقشة ابن عمَتة البن الزمدّ ىو الذي كاف وراء حِ  ،األنساؽ وتغليب نسق على آخر

فقد عاجل ))ا على ذكر طبيعة الكتابُت، يقوؿ:حديثو عن طبيعة اؼبعاعبة اليت أفردىا لّلغة والببلغة، معّرج

اليت ال تسمو إىل  ،والقواعد النحوية غة الطبيعيةىذا األخَت الببلغة يف إطار يتحكم فيو الذوؽ ومرونة اللّ 

سق النّ  َتى أفّ فابن عمَتة ا ر وبعض القواعد األصولية. وأمّ عااد األشنقّ  وآراء  ،درجة القواعد اؼبنطقية

، وىذا فعبل ملمح نراه من 2((منطلقات الرجلُت، إذف، بينهما خبلؼ كبَت ..اؼبنطقي ال يعلى عليو.

                                                 
1
عباس أرحيلة، مقاؿ بعنواف: مسألة التأثَت األرسطي يف الببلغة اؼبغربية، من خبلؿ كتاب التنبيهات البن عمَتة ؾبلة اؼبناىل،  - 

 .432ىػ ، ص 4241، ذو القعدة/مارس44، السنة 42اؼبغرب، العدد
1
مراجع يف مناقشة فكر ابن عمَتة،  8نا اعتمادا كليا على ، وال بد من اإلشارة أننا اعتمد40ؿبمد مفتاح، التلقي والتأويل، ص  - 

صبلة العلـو اليت   باألنساق المعرفيةوىذا النعداـ اؼبراجع اليت ناقشت كتابو، بالرغم من اجتهادنا يف البحث عنها، كما أنو يقصد 
  .40ص مفتاح:.(اؼبنطق الصوري، أصوؿ الفقو، أصوؿ النحو، النقد الشعري، الببلغة) كانت سائدة: 

2
 .44ـ .السابق، ص  التلقي والتأويل،ؿبمد مفتاح،  - 
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النحو دوف  غوية اليت أفردىا ابن عمَتة للرد على ابن الزملكاين، الذي خصّ خبلؿ الردود اؼبنطقية واللّ 

 من حيث عبلقتو بتوضيح اؼبعاين اليت يف األذىاف. ،غَته بالدراسة

تتنافس على تبياف اؼبقصود من الشواىد اليت  عاؼبُت،دات اؼبنهجية اليت اتكأ عليها كبل الإف ادّ 

وىو اؼبرجعية الفلسفية البن  ،ددا يف ىذا الصّ مهم   اؿبور دراستو، وال نغفل جانب جعلها ابن الزملكاين

تشبع  ،أف ابن عمَتة ،ح يف غَت ما موضعا شيخ اققُت للكتاب، حيث صرّ واليت حددى ،عمَتة

بن بالعلـو القديبة اليت ازبذت من الفلسفة منطلقا ؽبا، مع األخذ بعُت االعتبار أنو أخذ العلم عن ا

 أحد تبلمذة ابن رشد، وشيخ القرطاجٍت . ىػ(424-) الشلوبُت

ا بتلخيصات كاف ملمً   ابن عمَتة أفّ عباس أرحيلة، و  ق الكتابؿبقّ من  كل    جاء يف كبلـولقد  

يف معرض تبيانو لقيمتو  ،ق الكتابأرسطو يف فن اػبطابة والشعر، فقد قاؿ األستاذ ؿبمد بن شريفة ؿبقّ 

ثاين ؾبهود أندلسي يف سبيل اؼبزاوجة بُت الببلغة اليونانية والعربية أو ؿباولة تطبيق األوىل  )و)أنّ  ومرجعياتو

يف حُت يرجع عباس أرحيلة أصوؿ كتاب ابن عمَتة إىل ما أخذه واقتبسو من ابن ، 1((ةعلى الثاني

، وما  وشروحهما ألرسطو اهتمحيث استفاد من مصطلحا ،غَتنباو  ىػ(434-)وابن رشدىػ( 243-)سينا

                                                 
 -  ،ىو عبد الواحد بن عبد الكرمي بن خلف األنصاري الزملكاين، أبو اؼبكاـر كماؿ الدين، ويقاؿ لو ابن اػبطيب، تويف بدمشق

 2ية وغَتىا. ينظر: الزركلي، األعبلـ، جىػ، من مؤلفاتو: التبياف يف علم البياف اؼبطلع على إعجاز القرآف، اػبصائص النبو 444سنة 
 .414ص 

1
 ) كبلـ اقق(. 84، ص  ـ.سعلى ما يف التبياف من التمويهات، ابن عمَتة، التنبيهات - 


أو يف  -يف ؾبلة اؼبناىل السابقة –لقد ازبذ عباس أرحيلة موقفا من الكتاب ومسألة التأثَت اؽبيليٍت فيو، سواء من خبلؿ مقاالتو  - 

روبات، ولو تيسر لنا كتاب  اقق ؿبمد بن شريفة اؼبوسـو بػ: ابن عمَتة حياتو وآثاره لكاف لنا اطبلعا آخر على ىذه اؼبسألة التص
عن كثب، ولكن وجدنا أف نسخ ىذا الكتاب قد نفذت يف اؼبكتبات اؼبغربية، وقد طلبنا من عباس أرحيلة أف يبدنا هبا، يف القريب 

 ينة فبا قيل وما يقاؿ، خصوصا وأننا مقصروف يف خدمة الًتاث النقدي والببلغي اؼبغاريب بوجو عاـ.العاجل، حىت نكوف على ب
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 نقل ىذه اؼبعارؼ إىل الدرس الببلغي وؿباورة ابن الزملكاين. كاف منو إالّ 

خببلؼ ابن عمَتة الذي يستند إىل  ، لؤلدوات النحوية يف التقسيمإف استعماؿ ابن الزملكاين

ويأخذ من اؼبنطق غايتو اليت هبا بات  ،اآلليات اؼبنطقية جعل من الدرس النقدي يتنوع،  والببلغي يتقدـ

والتعليل والتدليل على  أيدينا،ىو كيفية التنصيص واغبكم على األمثلة اليت بُت  ،أىم غرض فيو

معاين الكبلـ وصبالو، أو ))القواعد اإلعرابية ال ذبدي يف الكشف عن  ابن عمَتة يرى أفّ  فإفّ  تها،صحّ 

، على كبو هبعلنا نعيد النظر يف الكثَت من القضايا ذات التوجو 1((أنا ليست من مسببات اعبماؿ فيو

  و الفريد يف زمانو.الفقهي والببلغي والنحوي، فبّا أثار استغراب واستفهاـ النحويُت، يف سلكو ىذا التوجّ 

وإمبا وظف بعض العناصر يف  ،ليس كتابا يف اؼبنطق )كتاب ابن عمَتة )وعلى ىذا األساس، فإّف  

لدى  شاع النظرية القياسية األرسطية مثل التصور والتصديق، وعبلئق القضايا فيما بينها سَتا مع ما

ا، ولكن فاؽ التوجو اؼبغريب التوجو اؼبشرقي، ، من أمثاؿ الغزايل والشاطيب وكبونب1 ((اؼبناطقة واألصوليُت

، وبالتحديد عند اؼبدرسة الفلسفية، حيث )) مل يقنع النسق  يف مسائل إغباؽ النسق اؼبنطقي بكل العلـو

النحوي والنقدي واألصويل ابن عمَتة يف الوصف والتفسَت والتأويل، ولقد غلب عليو النسق 

، إال العايل الدرجة الذي قاؿ فيو: )) ... اؼبعروؼ يف أصوؿ ، الذي رد بو مفهـو اؼبخالفة2اؼبنطقي((

                                                 
1
 .44ص ـ.س،ؿبمد مفتاح، التلقي والتأويل ،  - 

1
، ونود أف نشَت إىل أف ؿبمد مفتاح أفاض يف ىذه اؼبسائل اؼبتعلقة بالتنبيهات يف كتابو  48، ص السابقـ . التلقي والتأويل،  - 
لتلقي والتأويل، وما جاء بو يف ثنايا حديثو عن االستدالؿ وىيمنة النسق اؼبنطقي لدي ابن عمَتة، وزاد أرحيلة عباس من إ نارة ىذه ا

 الزوايا اليت ربتاج بدورىا على إعادة التناوؿ من منظور القراءة اغبديثة.
2
 .48ص  ـ.س،ؿبمد مفتاح، التلقي والتأويل، - 
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)) ،  وأقساـ االسم اعبامد واؼبشتق، 1الفقو دبفهـو اؼبخالفة، لكنو يف أعلى مراتبو إذ ىو ضروري الّلزـو

 وتأويل الكثَت من اآليات اليت ازبذىا ابن الزملكاين مبوذجا، يف التحليل والتعليل.  

 والتصورات: عريفاتالت مسألةابن عميرة و  -* 

تقتضي حتما الوقوؼ على التحديد اؼبعريف  ،إف مسألة ضبط اؼبصطلحات النقدية والببلغية    

بستمولوجي الذي اليت تتوافق والبناء اال ويف صَتورتومن إطاره اؼبعريف اػباص والعاـ، ض ،للمصطلح

 ذلك أفّ   الكليةأو اؼبنطقية دبية تبعا لبلنفصاؿ أو االتصاؿ داخل اؼبنظومة األ ،يندمج فيو اؼبصطلح

آمنوا بوحدة اؼبصطلح يف  ،السجلماسي وابن البناء ومن داخل يف شاكلتهم مثل حاـز و اً نقادا كبار  )) 

ونظروا بغَت النظرة التعليمية اليت جنت  ،كما آمنوا بنفس الوحدة يف اؼبمارسة اإلبداعية،اؼبمارسة النقدية

ىذه طبيعة اؼبدرسة اؼبنطقية، اليت تبحث عن طبيعة اؼبصطلح وداللتو ، و 1((على الببلغة والنقد معا

 اؼبفهومية، ومدى تطابقو مع ما يف الذىن والواقع العملي.

ذكر  :أوؽبا   ويشًتط ؽبا صبلة من الشروط ،نصادؼ ابن عمَتة يركز على مسألة التعاريف ،ومن ىنا    

ة الشيء عينو، وما ربدد ، ماىيّ مع وجوب ذكر ،لمفردةل 2اػباصة والعامة(( الصفات الذاتية والعرضية)) 

 ومنها ما ىيةبو اؼبفهـو يف األعياف واألذىاف، بعيدا عن اؼبشًتؾ، أو اؼبًتادؼ، يقوؿ ابن عمَتة: )) 

تشًتط فيها الوحدة من غَت تعرض لتجريد أو ػبلط، وىذا األخَت ىو الذي هبري يف استعماؿ الفقهاء 

                                                 
1
 وما بعدىا، يف رده على تأويل آية من القرآف الكرمي. 34ص  ـ.س،هات،ابن عمَتة، التنبي - 

1
عبلؿ الغازي، مناىج النقد األديب باؼبغرب، خبلؿ القرف الثامن للهجرة، اؼبغرب، منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية  - 

 .44، ص 4333، 4بالرباط، ط
 .42التلقي و التأويل، ـ. س، ص ؿبمد مفتاح ،  - 2
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وىكذا نقلت آليات  ،1وامتثاؿ األمر بو إذ ال يبكن التعبد إال بو(( ...طلبإذ ىو الذي يقع عليو ال

كما ظهر ذلك عنده يف ربديد الكناية واجملاز   ،بكل إشكاالهتا إىل الببلغة العربية ،التعريف األرسطي

  ، وحىت بعض التخرهبات يف التأويل.اؼبرسل واالستعارة

مل يكن اؽبدؼ من ورات والتحديدات والتعريفات، ة التصيف منهجيّ ة اطة منطقيّ ولقد اعتمد خطّ 

ستعماؿ الصحيح، لبل، ولكن 2ؿ ((ورائها )) تطويع اؼبفاىيم وتكييفها حىت يتمكن من التفسَت والتأوّ 

وحاوؿ تقريب الفهم اؼبصطلحي ؼبباحث الببلغة انطبلقا  ،من ابن سينا وابن رشد معظمهانقل قد ف

  االنتماء. -فصل النوع   -اسم النوع   -اسم اعبنس   -  من:  

ابن ؾبموعة من األمثلة اليت ساقها  ،لتوضيح اؼبسألة والرؤية، يورد األستاذ عباس أرحيلةو 

اػبطابة لردود عليها، وفق ما اختمر عنده من شيوع لتأثَت واليت أبانت عن اتباع ابن عمَتة  الزملكاين،

بيت زياد األعجم يف  ، ومنها- و كبن والًتاثيف كتاب ،اعبابري -السينوية و الرشدية على حد تعبَت 

 يف قوؿ الشاعر : باب الكناية

ُروَءَة َوالن َدى      يِف قُػب ٍة ُضرَِبْت َعَلى اْبِن اغَبْشرَجِ         
ُ
 1ِإف  الس َماَحَة َواؼب

                                                 
1
 .43ص ـ.س،ابن عمَتة،  التنبيهات،  - 
 .4، ص 4334، 4ينظر: ؿبمد مفتاح، التشابو واالختبلؼ، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، اؼبغرب، ط - 2

أنو  يرى بيار جَتو أف الكناية كاجملاز اؼبرسل قائمة على انتقاؿ االسم عرب ذباور اؼبعٌت وقواـ ىذا االنتقاؿ أف يعٌت اعبزء على - 

الكل واتوى على الشيء اتوى، واألداة على أنا الفعل، وىذا التجاور قد يكوف مكانيا أو زمانيا ويكوف أيضا سبب ػ وىو 
، 4، ط، مكتبة اإلشعاع الفٍت اؼبقصود عند ابن عمَتة ػ. ينظر: عبد الواحد حسن الشيخ، العبلقات الداللية والًتاث الببلغي العريب

 . 44، ص 4333
1
، ولقد شرحها ابن الزملكاين بقولو: ) السماحة واؼبروءة 434صـ.س،عباس أرحيلة، مسألة التأثَت األرسطي يف الببلغة اؼبغربية،  - 

والندي ؾبموعة يف ابن اغبشرج، ومقصورة عليو، فالقبة كناية على دخوؿ األوصاؼ السابقة ربتها، وجاء دبا يقوي توجهو من بيت 
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 عنابن عمَتة  أين تساءؿأردؼ على ىذا الدليل بيت حساف بن ثابت، ولبلوغ غاية اإلفهاـ، 

العبلئق  على استنتاجاتو وفرضياتو تىيمناإلغباؽ بالفعل أـ بصفة الفعل؟،كما  ومسألة ،فهـو الكنايةم

أو شرطية بأنواعها الثبلثة: اؼبتبلزمة واؼبتعاندة  ،سواء أكانت ضبلية بنوعيها: اؼبثبتة والنافية ،بُت القضايا

 واؼبقًتنة.

اغباجة ىو ػ على حد تعبَت ؿبمد مفتاح ػ  ،وىاف الذي كاف يسعى ابن عمَتة جاىدا لكسبإف الرّ   

، تليها يف الًتتيب اؼبقدمات اعبدلية ةالسليمة على اؼبقدمات الربىانيّ  ةة العتماد اؼبعايَت العلميّ اؼبلحّ 

 الببلغيُت اؼبغاربة على اختبلفهم كانت مشًتكة بُت حىت وإف ،واػبطابية، من أجل غاية واحدة

دبا ربتملو األوجو  الكرمي  أال وىي تفسَت وتأويل آي القرآف مية الدقيقة،ل، فإنا مقيدة بصفة العالفكري

 بو البلوى واختبلؼ األدلة . ا تعمّ فبل يكوف اغبديث عمّ  سبعة اليت نزؿ هبا القرآف الكرمي،ال

يقوؿ ؿبمد مفتاح يف ختاـ حديثو عن تداخل األنساؽ اؼبعرفية يف ربديدات ابن عمَتة، وسبّثبلتو 

أويل لدى ابن رشد يف كتابو) فصل ابعة من قوانُت التّ النّ  ،يف توجيو ببلغتو اؼبنطقية اعبديدةاألرسطية 

ىاف األوؿ ىو تقنُت التأويل وخصوصا تأويل القرآف حىت ال يقاؿ فيو بغَت علم... وأما )) الرّ  اؼبقاؿ( إفّ 

وؾ خطاب فعاؿ يبكن أف ىاف الثاين فكاف صياغة قواعد ببلغية ـبتصرة يبكن أف تتعلم وتُعّلم غبالرّ 

 . 1وبّقق وظائفو الدينية... والوظائف الدنيويّة((

 من خبلؽبما الكثَت من غَّت  ،بديلناسب والتّ توظيف ابن عمَتة ؼبفهومي: التّ  وجدير بالذكر أفّ 

                                                                                                                                                            

أف رد عليو ابن عمَتة بوجود اختبلؼ يف : اإلسناد بُت الفعل وفاعلو، يف البيتُت، بُت اجملد والبيت، يف  حساف بن ثابت، وما كاف
 قوؿ حساف، وبُت األوصاؼ والقبة يف البيت األوؿ. واجملاز والكناية، واؼبسكوت واؼبنطوؽ بو.    

 .83التلقي والتأويل، ـ. س، ص ؿبمد مفتاح،  - 1
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يقوؿ: )) والتشبيو  البليغ هبا، أغبق التشبيومنها االستعارة اليت رفض تقسيمها و  ،التقسيمات الببلغية

و التمثيل الذي وظبو بأنو المعٌت لو، فضبل عن رفضو القاطع للمجاز  1ري ؾبرى االستعارة((هب

 اإلسنادي الذي جاء بو ابن الزملكاين.

من أقساـ  )) ، و دّقة اشتغالو داخل معًتؾ الدرس الببلغي أنّو جعلومن حسن تدبَت ابن عمَتة     

تويو من تشبيو وسبثيل؛ وثانيهما الكناية؛ فعن طريق الببلغة قسماف كبَتاف؛ أوؽبما: االستعارة دبا رب

االستعارة يتجاوز الشاعر اؼبألوؼ، ... وىكذا حافظ ابن عمَتة على اؼبنطلقات الببلغية األصيلة 

، على اعتبار ما 1((لتحافظ الببلغة على الوظائف اليت أنشئت ألجلها وىي التواصل واإلقناع واإلمتاع 

، ونظَت ما انفرد بو يف وسباشيا مع توظيفها يف األداء الكبلمي بُت اؼبتخاطبُتجاء يف تعريفها األويل، 

التوضيح وتعريفها بقولو: )) صناعة تفيد قوة اإلفهاـ على ما يريده اإلنساف أو يراد منو، بتمكن من 

، وىي 2إيقاع التصديق بو وإذعاف النفس لو...واستدعاء اؼبخاطب إىل فضل تأمل وزيادة تفهم...((

)  امعة إيصالو إىل السّ ة القوؿ، وقوّ ك بالقواعد اؼبنطقية من أجل التدليل على صحّ عوى إىل التمسّ د

 . اؼبتلقي(

                                                 
1
وما بعدىا. وقد فرؽ يف معرض الرد ىنا ما بُت اغبقيقة واجملاز جريا على غَت اؼبعتاد عند  43ص ـ.س،ات، ابن عمَتة، التنبيه - 

 .وما بعدىا 44الببلغيُت من حيث الداللة على اؼبعٌت. ينظر لبلستزادة والتفصيل. ص 
1
 .83-81ص، ـ.س،ؿبمد مفتاح، التلقي والتأويل،  - 

2
 .وما بعدىا 448ص ـ.س، ابن عمَتة، التنبيهات،  - 
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   ىـ(:684-حازم القرطاجني ) -ب

 ،نظرية تأويلية ونقدية وببلغية، وؿباولة تأسيس ردودمن بلعنا على ما جاء بو ابن عمَتة، طّ بعد ا

ال  وأنمن خبلؿ ردوده عليها أراد أف يبُت لنا  اليت ،آلية النحو جاوزتوت ،تقـو على اؼبنطق الصحيح

من دوف االستعانة  بغَته من اؼبناىج األخرى، ىا كبن نقف  ،يستقيم التأويل عند ازباذه منهجا وحيدا

ل للمصطلح النقدي من وجهة نظر والذي أصّ  ،ة يف الًتاث اؼبغاريب على وجو العمـوعلى شخصية فذّ 

 ،ؼبا وجدناه عند سابقو، وإف كانت اؼبنطلقات واحدة، فإف التنظَت ومبدأ اتساع اؼبصطلحـبالفة سباما 

 ومشولية اػبطاب الشعري لدى اؼبنشئ واؼبتلقي على حد سواء، ـبتلف عن من سبقوه.

على أت صورة عند  التأثَت اليوناين )يكاد ينتهي القرف السادس اؽبجري حىت يظهر) وعليو، فإنو ال 

طاجٍت صاحب منهاج البلغاء، وىذا الكتاب قمة من قمم النقد يف العربية ... فيوازف بينو وبُت حاـز القر 

، 1((د من الفكرة القديبة أفكار جديدة، وإف غلبت على الكتاب صفة البحث النظريغَته ... وردبا ولّ 

 والتطبيقي يف اؼبباحث النقدية وتطعيمها دبا ىو منطقي.

والثالث للنظم أما  ،وقسم للمعاين ،اب إىل أربعة أقساـ: قسم لؤللفاظم القرطاجٍت الكتلقد قسّ   

تكميبل لعمل اغبكماء الذين تناولوا موضوع  )حيث يعترب عملو) الرابع فهو يف الطرؽ الشعرية،

وذلك من حيث نظره يف الكليات، على ضوء منت إضايف غٍت و زبصيصا لو من حيث توجيو  ،الشعرية

                                                 

ىػ( ؿبققا ربقيقا علميا ، بعدما ناؿ صاحبو 432-ظهر كتاب منهاج البلغاء وسراج األدباء، غباـز القرطاجٍت) 4344يف سنة  - 

-) ربت إشراؼ اؼبستشرؽ رهبيس ببل نشَت 4342ؿبمد اغببيب بن خوجة  درجة الدكتوراه من جامعة باريس يف يونيو حزيراف 
 ـ(.4318

1
 .428ص  ـ.س، و ينظر: إحساف عباس، تاريخ النقد،  84ص ـ.س،اد، الببلغة والنقد، شكري عي - 



 التراث النقدي والبالغي المغاربي                                                                 الفصل األول

 

38 

 

، فضبل عن ربديد الكثَت من اؼبصطلحات اليت زبدـ 1((و ضبط اػبصوصية الشعرية القوانُت الببلغية كب

 التوجو اليت ارتضتو اؼبدرسة النقدية الفلسفية اؼبغاربية.

مث ماىية  ،وال شك يف أف القرطاجٍت استفاد من ابن سينا وابن رشد يف ربديد ماىية الشعر    

بلعو على عمل ابن سينا يف الشعر، ولذلك فبل الغرض من الشعر ووظائفو، فقد جاءت من خبلؿ اط

)ينبع من  )نبا مرتبط معا، وىذا االرتباط بلبد يف ىذا الصدد من الربط بُت حاـز وابن سينا ألف ك

 .2((كونما ينظراف إىل الشعر من جهة فوائده ومنافعو...

 المصطلح عند القرطاجني:  - *

  أفيف أي دراسة علمية، أو أدبية، ذلك أنبية اؼبصطلح على يلح الكثَت من الباحثُت،  

 إىل تباين الناس يف داللة األلفاظ ، يف ىذه الدنيا تعزى أوال وقبل كل شيء التعاسة بُت بٍت اإلنساف))

ىذا  ،1((الداللة واختبلؼ فهمهم ؽبا، وافتقاد األسس واؼبقاييس اؼبشًتكة يف أذىانم كبو تلك

الشاىد  باحثدفع الاجٍت على استعماؽبا يف مواطنها، وحرص القرط اإلحساس بقيمة اؼبصطلحات،

اؼبصطلحات من أوجب الواجبات وأسبقها وآكدىا على كل باحث يف  دراسة))البوشيخي للقوؿ إف 

وال  عليها تاريخ وال مقارنة، وال حكم عاـ -وال ينبغي أف يقدـ –ال يقدـ  ،الًتاث أي فن من فنوف

، وال عربة بغَت التعامل مع 2((السليم  السليم الذي عليو يبٌت التقومي موازنة، ألنا اػبطوة األوىل للفهم

                                                 
1
 .233ص  ـ.س،ؿبمد العمري، الببلغة العربية أصوؽبا وامتداداهتا، - 
  .81ص ـ.س،جرهبور شولر، نظرية األدب األرسطية العربية،   -2

1
 .40-3،  ص 4348، 4ابراىيم أنيس، داللة األلفاظ، اؼبكتبة األقبلو مصرية، ط  - 

2
، 4334، 4الشاىد البوشيخي، مصطلحات نقدية وببلغية يف كتاب البياف والتبيُت للجاحظ بَتوت، دا اآلفاؽ اعبديدة، ط - 

 .48ص
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اؼبصطلحات والعناية بتوظيف مفاىيمها على أحسن وجو، فغاية العلم إمبا توضيح اؼبسار اؼبفاىيمي 

 عبملة من االصطبلحات اليت قد تقرب الفهم أو تشذ القاعدة، فتكسر أفق انتظار اؼبتلقي.

 الًتاث بغضّ  عند االقًتاب من عوامل ،راسة اؼبصطلحات من أوجب الواجباتكانت د] فإذا      

كما ىو األمر   ،مكانة سامية النظر عن خصوصياتو ولغتو، فما بالك خبطاب نقدي يبوئ اؼبصطلح

عند دراستو مناىج النقد األديب يف األندلس  ،علي لغزيوي بالنسبة غباـز القرطاجٍت؟ وىذا ما تفطن لو

يف معرض اغبديث عن إشراكو للتعاريف  خبلؿ القرنُت السابع والثامن للهجرة، ،والتطبيق بُت النظرية

اؼبصطلحات النقدية الكربى تعريفا ودراسة، يف سياقها  مل يفتٍت الوقوؼ عند)) :يقوؿ 1[االصطبلحية

يل  تبُت والسيما بعد أف اؼبصطلح ىو عمدة اػبطاب النقدي والببلغي، ومفتاح النص العاـ، باعتبار أف

 .2((األندلسيُت أف ىناؾ وعيا كبَتا وعميقا بأنبية اؼبصطلح عند النقاد والببلغيُت

القرطاجٍت  أنبية تلك الدراسة اؼبصطلحية عند حاـز ،ويكشف لنا الباحث نفسو يف معرض آخر 

ل فبا هبع ، كتابو ومنهجو مصطلح حاـز يتميز خبصوصيتو، لكونو مرتبطا ببنية ))إف :خاصة، بقولو

اؼبصطلح ذاتو يساىم يف عملية التواصل بُت اؼبتكلم  ذلك أف ،3((دراستو ضرورة ملحة لفهم نظريتو

 .واؼبتلقي واؼبخاطب وبُت اؼببدع

والقارئ وشفرة مشًتكة يتمكناف من  اؼبصطلح ىو عقد اتفاؽ بُت الكاتب))مصلوح أف  سعد يرىو 

ى اؼبصطلح ىو الداء العضاؿ الذي يتهدد لبس، ولعل فوض إقامة اتصاؿ بينهما ال يكتنفو غموض أو

                                                 
 .4001الوعي اؼبصطلحي يف النقد العريب، فربايرؿبمد بنلحسن، مصطلح التلقي لدى حاـز القرطاجٍت،  - 1

2
 .484ص ـ.س، ،والتطبيق ديب يف األندلس بُت النظريةمناىج النقد األعلي لغزيوي،  - 

3
 .833، ص  . سـ  والتطبيق مناىج النقد األديب يف األندلس بُت النظريةعلي لغزيوي،  - 
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ويُلبس اؼبمكن لَبوس ااؿ، فيتعجل القارئ الدليل، وال هبد متطلبو أمامو، فينقطع ، 1((دراسة األدب

  خيط االجتهاد. 

 ناّ حجب ع احتبلؿ اؼبصطلح ؽبذه اؼبنزلة السامية يف فهم اػبطاب النقدي، ىو الذي]إف    

، كل ذلك بسبب سوء 2[والببلغة ألسبلؼ حوؿ قضايا بارزة يف النقدالتوصل إىل كثَت من أحكاـ ا

يرزح  بل يزاؿ كثَت من اؼبصطلحات النقدية يف موروثنا القدميف))الفهم والسقوط يف اإلهباـ اؼبصطلحي، 

األمر الذي  نقادنا القدماء وبوؿ دوف الرؤية الواضحة ؼبدلولو يف نظر ،ربت ضباب كثيف من الغموض

اليت تًتدد فيها تلك  ،القضايا واؼبواقف النقدية لطبيعة ،رة يف سبيل التفهم اغبقيقييبثل حجر عث

، بل ما وبتاجو اليـو ىو إعادة االعتبار للمصطلح النقدي والببلغي العريب القدمي 1((اؼبصطلحات

 وربيينو ضمن القراءة يف فضاء اغبداثة.

بالتحديد والتعريف والتقسيم اؼبنطقي  )االىتماـ)ئص اؼبدرسة الكبلمية اؼبتمنطقة، إف من خصا

يف ربديد اؼبوضوعات  ،مث استعماؿ أساليب الفلسفة واؼبنطق ،واالىتماـ جبعل التعريف جامعا مانعا

وىو  2(واستعماؿ األلفاظ الفلسفية واؼبنطقية واإلقبلؿ من الشواىد واألمثلة األدبية( وتقسيمها وحصرىا،

اؼبصطلحات النقدية  النقدية، العمل عليو من خبلؿ ضبط عضاريط اؼبدرسةما حاوؿ القرطاجٍت و 

 وردت يف مدوناهتم.وغَتىا من اؼبصطلحات اليت   ،والببلغية

                                                 
 .80، ص 4334،  8، ط،  القاىرة ، دار عامل الكتب سعد مصلوح، األسلوب -1
 نفس الصفحة. السابق.ـ. ؿبمد بنلحسن،  - 2
 .8، ص ـ4333، 8 الشعري يف الًتاث النقدي ، دار الفكر العريب، طحسن طبل، اؼبعٌت -1
 .211ص ـ.س،ضبادي صمود، التفكَت الببلغي عند العرب،  -2
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من ببلغية إىل  و،تنوع اؼبصطلحات اؼبتداولة فيهبد  إف اؼبتصفح ؼبنهاج البلغاء وسراج األدباء، 

اليت إف دلت على شيء إمبا  ،ألخرىا الضوابط اؼبعرفيةاؼبصطلحات و إىل غَتىا من  ،نقدية إىل لسانية

ويف   1(( نهجو النقدي إال حشده ؽبذه الغايةأنو مل يًتؾ مصطلحا يبكن اإلفادة منو يف م )دلت على )

فالطباع قد تداخلها من االختبلؿ والفساد ٍت نفسو ىذا التوجو فيقوؿ: ))...ىذا الصدد يربر القرطاج

تجيد الغث وتستغث اعبيد من الكبلـ ما مل تقمع أضعاؼ ما تداخل األلسنة من اللحن، فهي تس

، ىذه القوانُت الببلغية اليت أفرزىا الواقع العريب اؼبتدين 1((بردىا إىل اعتبار الكبلـ بالقوانُت الببلغية 

على مباحث  على زمن القرطاجٍت، حاوؿ من منظور جديد إضفاء طابع اؼبنطق والفلسفة األرسطية

وإف مل يشر إليها يف التقدمي إال أنو انفرد  ،اعبديدة، من أجل غايات ؿبددةاألدب العريب، يف طبعتو 

 باطبلعنا عليها مىت راجعنا الفصوؿ واؼبباحث.

) إدراؾ حاـز أنبية ) علي لغزيوي حُت أشار إىل ، الباحثكذلك انتبو ؽبذا الوعي اؼبصطلحي لقدو 

لتصور النظري، أـ على صعيد التعريف فاعتٌت بو عناية زائدة سواء أت ذلك على صعيد ا ،اؼبصطلح

، فبا جعلنا نتوقف عند اؼبصطلحات ذات الوزف 2((وربديد اؼبفاىيم أو على صعيد االستعماؿ اجملرد

                                                 
1
 .444ص ـ.س، إحساف عباس، تاريخ النقد،  - 

1
، ص 4334بناف،القرطاجٍت ، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقدمي وربقيق ؿبمد اغببيب بن خوجة، دار الغرب اإلسبلمي، ل - 

44. 

ظل السؤاؿ مطروحا زمنا طويبل ، ومفاده ؼباذا أرسطو يف الثقافة العربية اؼبشرقية واؼبغربية، ولتبياف وجهة نظر راجحة نعمد إىل  - 

الدكتور عباس أرحيلة لنجد عنده اعبواب الكايف يف أحد اغبوارات إذ يقوؿ: ) إف أرسطو ىو األصل الثابت يف مرجعية اؼبركزية 
األوربية، وألنو من األدمغة اليت أدىشت العامل على مر العصور، وقد دعاه الفبلسفة اؼبسلموف باؼبعلم األوؿ واغبكيم . ألنم وجدوه 
قطب الفلسفة اليونانية واؼبنطق، منذ أف رأى اػبليفة اؼبأموف أرسطو يف اؼبناـ  اتضح أف اغباجة تدعو إىل االستعانة باؼبنطق األرسطي 

 .244، العدد 4334نوفمرب  44لذود عن الدين(. ينظر:اؼبلحق الثقايف عبريدة االرباد االشًتاكي، األحد من أجل ا
2
 .834ص   ،علي لغزيوي، مناىج النقد األديب يف األندلس، بُت النظرية والتطبيق خبلؿ القرنُت السابع والثامن - 
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على مستوى الساحة النقدية اؼبعاصرة، قصد تقريب وجهة النظر اغبازمية من اؼبناىج النقدية  ،الثقيل

 اؿ اؼبتنوعة العربية والغربية.اليت أفرزىا اعبو اؼبشحوف باألعم ،اؼبعاصرة

اؼبنهاج يصور بغاية الوضوح التأثَتات  ))بقولو: ىذه النظرة اليت صرح ألجلها اقق بن خوجة إف 

يراجعوف الكثَت   الكثَت من الدارسُت اؼبغاربة وغَتىم ذبعل، 1((نية يف صناعة النقد عند العرب...اليونا

لى االستزادة من التحقيقات اليت تلتو متمثلة يف السجلماسي من األحباث بعد ربقيق الكتاب، والعمل ع

  وابن البناء العددي وابن عمَتة. 

   بو تقمع الطباع اؼبختلة ،منهجا اعتربه آليةالقرطاجٍت استعمل  ،ربقيق اإلصبلح )ومن أجل)

نُت األساسية وفق العلم بالقوا ،لتمييز الطباع بُت ما وبسن وما ال وبسن ،بردىا إىل قوانُت الببلغة

، وؽبذا كاف للقرطاجٍت باع طويل يف الدرس الببلغي، ومرجعية فكرية مهمة 2((الضابطة للعلم بالشعر

لكل دارس للببلغة اؼبغاربية، كما كاف دافعا مهما بعد ربقيقو إىل إعادة النظر يف الكثَت من اؼبسائل 

              .اؼبنطقية اليت كانت ؿبل خبلؼ مابُت التأثَت األرسطي من عدمو

أف كثَتا من مصطلحات حاـز ثنائية مزدوجة أو )) ، ترىفاطمة عبد ا الوىييبالباحثة  لفيون

والتعليل غالبا  ،فليس شبة موروث بقي كما ىو ،كما أف مصطلحاتو النقدية إما مبتكرة أو معدلة مركبة،

يف نسق مفهومي  ،و وإغناء أبعادهبتعميق، ما يأيت معمقا، ويضيف إضافاتو دبزيد من التحديد للمفهـو

، 3((وشبكة عبلقات مع مصطلحات أخرى ، وما ىو يف ثنايا الكتاب ػبَت دليل على سعة مدارؾ حاـز

                                                 
1
 .31، وص84 -84ص ـ.س، القرطاجٍت، منهاج البلغاء،  - 

2
 .403، ص  4008أكتوبر/ديسمرب   84باس أرحيلة، حاـز القرطاجٍت والفكر األرسطي، ؾبلة عامل الفكر، الكويت، مج ع - 

3
 . 443ـ، ص 4008، 4فاطمة عبد ا الوىييب، نظرية اؼبعٌت عند القرطاجٍت ، الدار البيضاء،  اؼبركز الثقايف العريب، ط - 
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وال  ،أو إلغاء لو واالستعاضة عنو دبا ىو جلي ،وفطنتو يف التعامل مع اؼبصطلح، إما إعادة ؼبنظوره الكلي

 يعتسف فيو على غَت ىدى.  

ضبطو جيدا، واعتبار ذلك   يتميز هبا اؼبصطلح اغبازمي، ذبعلنا نركز كثَتا علىاػبصائص اليت]  إف

ويتأكد ىذا ، اػبطاب النقدي وإدراؾ أسراره من أجل الغوص يف أعماؽ ،عنو اؼبدخل الذي ال غٌت

اعبيد الذي من شأف غيابو أو  نفسو، وىو موضوع متصل بالفهم اؼبنهجالعمل بالنظر إىل خصوصية 

 .1[التواصل واإلخفاؽ يف اػبلقعملية  تشويش علىانعدامو ال

 اؼبوروث كانت اغباجة ماسة إىل ضبط اؼبصطلح النقدي يف ذلك ))ه األحكاـبناء على ىذ و

الواعي ألمباط السياؽ وطبيعة اؼبواقف  والتفهػم ،وربديد مدلولو ربديدا دقيقا يقـو على استقػراء النصوص

مهمة االبتكار عند حاـز أف كما ،  2( (اػبطوة األوىل يف دراسة النقد لاليت يًتدد فيها، فهذا التحديد يبث

تكمن يف إعطاء اؼبصطلح حيويتو ))للمصطلحات ؾبتمعة متناغمة، أي  تتمثل يف طريقة تشغيلو

 لينصب كمصطلح منفردا، بل ليشكل مع ؾبموعتو أو منظومتو من اؼبصطلحات آليات الوظيفية ال

، وبعث الطروحات الفكرية من رقدهتا مع استثارة اغبس اؼبصطلحي 3((قديةفاعلة يف إنتاج نظريتو الن

 الوافد والراكد.

 مفهوم الشعر واألسلوب والنظم عند حازم:  - *

                                                 
 ؿبمد بن غبسن، السابق. - 1

2
 .8ص  ـ.س،  اؼبعٌت الشعري يف الًتاث النقدي، حسن طبل، - 

3
 .443فاطمة عبد ا الوىييب، نظرية اؼبعٌت عند القرطاجٍت، ص  - 
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فهما يشًتكاف يف مادة اؼبعاين وال  ،علم الببلغة يشتمل على صناعيت الشعر واػبطابة يرى حاـز أفّ  

اإلقناع، وإذا ما تتبعنا اؼبنهاج قبده يقارف يف مناسبات عدة ما يفًتقاف إال يف التصور والتخييل و  افيكاد

بُت الشعر واػبطابة ومكونات اغبجاج عند القسمُت، وال ينفك يشَت إىل أف مكنوف الكتاب وفحواه 

 ىو ببلغة الشعر أو الشعرية.

كره إليها من شأنو أف وببب إىل النفس ما قصد رببيبو إليها وي ،كبلـ موزوف مقفى  )والشعر عنده) 

ما قصد تكريهو لتحمل بذلك على طلبو أو اؽبرب منو دبا يتضمن من حسن زبييل لو وؿباكاة مستقلة 

قدامة بن جعفر يف الوزف  ت، فبل ىبرج عن ؿبددا1((بنفسها أو متصورة حبسن ىيأة تأليف الكبلـ

مدى قربو أو بعده وال ىبرج عن مفهـو ابن سينا يف معرض اغبديث عن سيكولوجية الشعر و  ،والقافية

ونة متساوية كبلـ ـبيل مؤلف من أقواؿ موز   ): )نفعايل لئلنساف، فيقوؿ ابن سيناعن اعبو العاطفي اال

 ،أما الكبلـ اؼبخيل فهو الذي تذعن لو النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أموروعند العرب مقفاة...

سانيا غَت فكري سواء كاف القوؿ مصدقا بو أو وباعبملة تنفعل لو انفعاال نف ،ة وفكر واختيارمن غَت رويّ 

 ، وىذا القوؿ دارت حولو تعاريف اؼبدرسة اؼبغاربية سواء من قريب أو بعيد. 2((غَت مصدؽ

مع إرجاء أفق  ،وإثارة الدىشة لدى اؼبتلقي، وجب عليو إثارة السامع ،إف الشعر هبذا اؼبعٌت

اعبانب اإلبداعي  )على التخييل الشعري من ) االنتظار، ولو راجعنا بديعة اػبرازي لوجدناىا تقف

ذبعلو عمبل فنيا منطقيا  مرتكزىا،لعملية التعبَت الشعري، فااكاة اليت تشكل حقبة اػبطاب الشعري 

                                                 
1
 .14ـ. نفسو، ص  - 

2
ابن سينا، كتاب الشفاء، فن اؼبنطق )قسم الشعر(، ربقيق عبد الرضبن بدوي، ) د ط(، ، الدار اؼبصرية للتأليف والنشر القاىرة  - 

 . 42ـ، ص 4344
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يتحقق دوف فاعلية التخييل عند الشاعر اؼببدع وىو ما يعٍت أف ااكاة والتخييل مقوماف متكامبلف يف 

 و ما اعتربه حاـز جوىر الشعر مقلدا يف ذلك أرسطو وشراحو.، وى1((تشكيل العمل الشعري

 ،والتوزيع اعبيد للكبلـ داخل منت الكتاب ،فإف حاـز القرطاجٍت ال يزاؿ يف عرضو الواسع ،وباعبملة

) اػباصة اؼبميزة للشعر عن سائر أنواع الكبلـ، ويضيف )ة ىياأرسطو أف ااكما ذىب إليو يقرر مع 

ل بنفسها كما يبكن أف تقًتف حبسن تأليف الكبلـ أو قوة صدقو أو قوة شهرتو ... أنا يبكن أف تستق

وال شك أف أي تنظَت للشعر العريب الذي قاـ يف كثَت من األحياف بوظيفة اػبطابة كاف حريا أف يلتقط 

يف معرض ، وىو ما فعلو حاـز يف فصوؿ كثَتة من كتابو، 2((ليؤكد االرتباط بينهما ،ىذه اإلشارة

 غبديث عن الشعر يف زبييبلتو وشعريتو.ا

وحري بو أف يتوصل إىل أف الشعر يتميز  ،لقد أخذ القرطاجٍت القواعد العامة اليت تناوؽبا ابن سيناو 

 ،وال ريب يف أنو اعتمد اعتمادا كليا على الدراسات اليت سبقتو ولو بشيء قليل ،خباصيت الضرر و النفع

فكاف حصيفا إىل حد كبَت، حيث مل ير بأف الشعر ىو عمل  ))حُت قبده يربط الغرض بالقصدية،

بل لو أىداؼ قصدية ووظائف ؿبددة وؽبذا قدـ أربعة معايَت نقدية سبثل التصور  ،خاص أو شخصي

، على اعتبار أف 3(اإلهبايب أو السليب للشعر، وىي الدين والعقل و الشجاعة واؼبروءة واغبظ العاجل(

أما مفهومو لؤلسلوب فيبدو من خبلؿ  ودة األفكار، وخصائص الشعرية.الصنعة الشعرية ؿبتاجة إىل ج

                                                 
1
، 4بديعة اػبرازي، مفهـو الشعر عند نقاد اؼبغرب واألندلس يف القرنُت السابع والثامن اؽبجريُت،  مطبعة اؼبعارؼ اعبديدة، ط  - 

 .12، ص 4004
 .83ص ـ.س، شكري عياد، الببلغة والنقد،  - 2

3
 .83-81ص ـ.س، جرهبور شولر، نظرية األدب األرسطية،  - 
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 يمازج بينو وبُت أرسطو الذ نظرية النظم مث القراءة اؼبتواضعة واؼبتمعنة للمنت أنو انشغل باعبرجاين يف

درس الوحدة اؼبتكاملة، و أوجد صيغة ارتضاىا بناءا على مكتسباتو القبلية ومصدقا للتوجو الذي أراد 

يقو للمتلقي العريب قديبا واستشرافا للمستقبل، يف عملو الدءوب يف االنتقاؿ من دراسة اعبملة إىل تسو 

دراسة القطعة األدبية كاملة، فكاف لزاما عليو أف هبعل مدار األسلوب متعلقا باؼبعاين والنظم متعلقو 

نسبة النظم إىل األلفاظ، األلفاظ، ولذا قبده يقوؿ:" ... وجب أف تكوف نسبة األسلوب إىل اؼبعاين و 

ألف األسلوب وبصل عن كيفية االستمرار يف أوصاؼ جهة من جهات غرض القوؿ، وكيفية االطراد من 

أوصاؼ جهة إىل جهة فكاف دبنزلة النظم يف األلفاظ الذي ىو صورة كيفية االستمرار يف األلفاظ 

 .1والعبارات"

ألسلوب يشمل جانبا من البناء اللغوي ىبتص ويعلق ؿبمد عبد اؼبطلب على ىذا القوؿ فيجعل " ا 

بالتأليفات اؼبعنوية بينما ينصب النظم على التأليفات اللفظية ػ من وجهة نظر حاـز ػ ... وكأف حاـز قاـ 

بعملية التلفيق بُت مفهـو أرسطو لؤلسلوب وفهـو عبد القاىر للنظم فجعل النظم دبثابة التعبَت وو سائل 

و لؤلسلوب، وجعل األسلوب مرتبط يف اغبسن القويل بوحدة الكبلـ أي الصياغة وىو مفهـو أرسط

ؾبموع أجزاءه اؼبًتابطة ... وذلك يبثل اعبانب اآلخر من مفهـو أرسطو لؤلسلوب الذي يتصل بنظرية 

 .1ااكاة"

                                                 
1
 848ص، ـ.س، ابق، حاـز القرطاجٍت ، الس - 

1
 444السابق، ص، ـ.، كما ينظر : إحساف عباس ، 83السابق، ص، ـ.ؿبمد عبد اؼبطلب، الببلغة واألسلوبية،  - 
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وال قبد حاـز القرطاجٍت يتناوؿ ىذا التفصيل بناء على القصيدة فقط وإمبا قبده يبٍت التصور يف   

مو عن النظم واألسلوب قصد بلوغ غاية اإلعجاز ومدارؾ القرآف انطبلؽ من األسلوب الفذ الذي كبل

يبزج بُت اعبملة أي اآلية والنص الكلي أي الصورة،  اػبايل من الفجوات، ورد التباين مابُت النظم 

ة غباـز نص واألسلوب، فقد، " نقل السيوطي يف اإلتقاف ويف كتاب آخر اؼبسمى معًتؾ األقراف، فقر 

على أنا من منهاج البلغاء فسر فيها حاـز اإلعجاز بأنو ظاىر يف اطراد أسلوبو من الفصاحة 

 .1والببلغة"

وقد أوجز ؿبمد العمري اغبديث يف ىذا االذباه الفضفاض فقاؿ أف " منهاج البلغاء مبٍت على  

، ويعاعبو مبحث النظم النص ومستوى، ويعاعبو مبحثا اللفظ واؼبعٌت، مستوى الجملةتصور مستويُت: 

 .2واألسلوب"

 المحاكاة والتخييل:  -* 

وقوامها عند القرطاجٍت نبا التخييل وااكاة، لذا قبده  ،ال شك يف أف بنياف النظرية الشعرية   

ة وغَتىا، والتخييل  يف الشعر يوظف مدلوالت أخرى من مثل التخيل، والقوة اؼبخيلة، والقوة اؼبتخيلَ 

ع من أربعة أكباء: من جهة اؼبعٌت، من جهة األسلوب، من جهة اللفظ، من جهة النظم يق)عنده )

والوزف... و أف تتمثل للسامع لفظ الشاعر اؼبخيل أو معانيو أو أسلوبو ونظامو وتقـو يف خيالو صورة أو 

                                                 
1
 444، ص، 4343ؿبمد رضواف الداية، تاريخ النقد األديب يف األندلس، دار األنوار بَتوت، طبعة  - 

2
 404السابق، ص، ـ. ؿبمد العمري ،  - 
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ية ربليل ،  ومراد قوؿ حاـز يفيد ىنا من الًتاث الفلسفي السابق، بغ1((صور ينفعل لتخيلها وتصورىا 

وتعميق ظاىرة التخييل الشعري،  وتتبع اؼبراحل اليت تتكوف خبلؽبا الصورة الشعرية يف األذىاف واألعياف، 

 -اؼبلقي  –كما قبده يف ىذا التعريف يصر على جعل التخييل وسيلة للتواصل بُت مبدع الشعر 

 .  -النص -  وعما يتم بو التواصل من خبلؿ الصورة الفنية -اؼبتلقي –ومستقبلو 

أراد حاـز أف وبقق حلم ابن سينا يف توجهو الذي رظبو مذاؾ، يف رظبو للطريق  ،ويف باب ااكاة

( : وقد ذكرت يف ىذا الكتاب من تفاصيل ىذه الصنعة ما أرجو أنو من صبلة ما )األرسطي فقاؿ حاـز

واستعارة وتركيب، ومثلو  ، فقد جعل ابن سينا للمحاكاة ثبلثة أوجو: تشبيو 2((أشار إليو علي بن سينا

ما قبده عند حاـز يف تضاعيف كتابو من تقسيمو ااكاة إىل قسمُت: ؿباكاة مستقلة بنفسها وىي 

التشبيو واالستعارة، وؿباكاة متصورة حبسن ىيأة تأليف الكبلـ، وىي باب من أبواب أثر تركيب العبارة 

أف حاـز أفرط يف استعماؿ ااكاة على  )): يف ااكاة، وقد ال نعجب حُت نرى عصاـ قصبجي يرى

(و  ...كبو يشي باألثر اإلغريقي، وفسر، ، ذلك أنو بوب 1(ظلت ال تعٍت سوى التشبيو اؼبرئي عند حاـز

وقطع الصلة مع ؿباكاة  ، يرىق يف التوصل إىل اؼببتغى من أوؿ وىلة) وجعل اؼبتتبع ) ، خببلؼ األوائل

وأفرد مساحة واسعة من كتابو يف اغبديث عن مثل ىذه القضايا اليت ، 2((األفعاؿ اليت نص عليها أرسطو

 تأثر هبا بطريق أو بآخر بالثقافة اليونانية.

                                                 
1
 .33ص  ـ.س،  طاجٍت، منهاج البلغاء،حاـز القر  - 

2
 .10ـ.السابق، ص منهاج البلغاء، ،  القرطاجٍت حاـز - 

1
 .413-413، ص 4330،  4عصاـ قصبجي، نظرية ااكاة يف النقد العريب ،  ، حلب، سوريا، دار التقدـ ، ط - 

2
 .34، ص 4330، 4لكتب، القاىرة، ط سعد مصلوح، حاـز القرطاجٍت ونظرية ااكاة والتخييل يف الشعر، عامل ا - 
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وإذا كاف ىذا ىو حاؿ القرطاجٍت يف ؿباولة الوصوؿ إىل الغاية اليت بدأىا يف مستهل الكتاب واليت 

والصنعة اعبيدة ذات الرونق العريب  ،بناء على الذوؽ الفعاؿتو اغبقيقية، ك  مفادىا رد الشعر إىل سِ 

األصيل، معتمدا يف ذلك على شيوخو يف الفلسفة واؼبنطق والببلغة، فما ىو حاؿ ابن بيئتو وصاحب 

 ي، ابن البناء اؼبراكشي العددي. دعوتو الفلسفية الرائدة ذات التوجو الرياض

 

 

 

  .ىـ(721-ابن البناء العددي المراكشي) -ج

سيقودنا ال ؿبالة إىل الوقوؼ على أكثر من باب يف  ،لبناء اؼبراكشي العدديإف اغبديث عن ابن ا  

القبلئل الذين  ذؼبا لو من قصب السبق يف ىذا اجملاؿ، حيث عد من األفذا ،شأف الببلغة الرياضية

 .سانبوا بقسط وافر يف ربليل العناصر الببلغية وفق مبط الربىاف الرياضي واالستدالؿ األرسطي

يقوؿ أنو مل ير باؼبغرب إال عاؼبُت؛ ابن الشاط بسبتة وابن  أحد اؼبؤرخُتلصدد قبد ويف ىذا ا 

حبسب  البناء اؼبراكشي، ىذا األخَت الذي ينبٍت مقالو أساسا على  مقدمات صحيحة ونتائج مضمونة

يف  بعد اؼببلحظة الدقيقة والقياس الذي يتعدى الفارؽ، وال يشوبو عيب ال يف األصل وال استدالالتو، 

 الفرع.
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ؼبا   ويعد كتاب "الّروض اؼبريع يف صناعة البديع" من الكتب اؽبامة يف الًتاث الببلغي اؼبغاريب

، اؼبفضي إىل ظاىرة واىتماـ زائد بالبياف العريب ،وتبويب أكثر متانة من غَته ،وبتويو من منطق سليم

، وا )، ىذا القرآف الذي)اإلعجاز كبصرت ربت كلياتو وجزئياتو صبيع قصرت دوف ببلغتو وبراعتو الفهـو

، فكاف أف ألـز ابن البناء نفسو بإثبات الدليل على مكامن اإلعجاز، 1(العلـو ... فقامت بو اغبجة(

 وتقريب ذلك إىل القارئ.

تقريب أصوؿ صناعة  )إف الغاية اليت حاوؿ ابن البناء التقرب منها حسب ما جاء يف كتابو أنا )

بلغية ووجوه التفريع تقريبا غَت ـبل ... ومنفعتو يف زيادة اؼبنة وفهم الكتاب البديع من أساليبها الب

، و بالتايل تكوف غايتو  وفق مستويُت؛ قريب ينحصر يف تقريب أساليب الببلغة ووجوه 2((والسنة

تفريعها، أما اؼبستوى الثاين فينبٍت على مقصدين: أوؽبما أديب فٍت يهيئ األديب لئلبداع ويعد الناقد 

وفق مبط التأويل  ،فهم أسرار وصباؿ آي القرآف الكرمي ،مهمتو األساس ،للتذوؽ، أما الثاين فديٍت

 ،فبا أعطى للكتاب صبغة علمية جليلة ،مع توظيف نظرية التناسب والقياس وغَتنبا ،الرياضي للنصوص

علم الرياضي يف هتيب النقاد التعامل معو النشغاؽبم فبا دونو من مدونات أخرى، كما اعتمد بنية ال

 تأسيس الكليات اليت تنطوي ربتها صبلة من اعبزئيات ذات اؽبدؼ الواحد.

بشيء من التفصيل يف ثنايا الفصل الثاين العددي اؼبراكشي، أننا سنتناوؿ ابن البناء  ،ومنو نقوؿ

يف ىذا  البّلمرئي والذي نطمع من خبللو تسليط الضوء على اؼبرئي و ،والثالث من ىذا اؼبشروع البحثي

، ؿباولُت تتبع بعض التداخل بينو وبُت السجلماسي، الذي يعتربه البعض شارحا البن البناء الكتاب
                                                 

1
 .41ابن البناء العددي، الروض اؼبريع يف صناعة البديع، ربقيق رضواف بن شقروف، ص  - 

2
 .43،  ص  السابق ـ.ابن البناء العددي،   - 
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، لذلك قبد الباحث ابراىيم عبد العددي، ومفصبل ؼبا جاء ؾبمبل يف " الروض اؼبريع يف صناعة البديع"

، واغبق أف يقوؿ الباحث 1(النور يقوؿ: )) مشروع ابن البناء يشبو إىل حد بعيد مشروع السجلماسي(

  . إف مشروع السجلماسي يشبو مشرع ابن البناء العددي، ألف ىذا األخَت متقدـ عن السجلماسي

إف كانت اؼبصادر شحيحة يف شأنو، إال أننا نغالب اعبهد ونباشر البحث والتنقيب عن حىت و و 

لتقسيم الذي سن تو الببلغة اؼبدرسية أنبية الببلغة البن اِويّة تكمن يف اػبروج عن ا ))ذلك أف اؼبصادر

وكذلك يف عدـ حصر البديع يف اسنات اللفظية أو اؼبعنوية بل الرجوع بو إىل داللتو األوىل عند العرب 

 ، وىو ما سنعمد إىل ربليلو يف ثنايا الفصل القادـ.1((حيث البديع ىو الببلغة عموما

 .ىـ تقريبا(723  -) أبو القاسم السجلماسي -د

ال تكاد تتفق اؼبصادر على تاريخ ميبلد أو وفاة السجلماسي ؼبا يسود حياتو من غموض؟   

من خبلؿ كتابو اؼبنزع البديع  ،الَلهّم إال ما كاف من اجتهادات اؼبؤرخُت يف ؿباولة البحث عن ميبلده

رة لو ككتاب الذي أباف فيو عن االنتهاء من تدوينو، أو ؿباولتهم ترجيح النصوص اليت كتبها، واؼبعاص

 ابن البناء اؼبراكشي وغَته فبن اىتم بالببلغة والنقد عموما.

َنػْزَع  –ولكن، ال ىبالف معانٌد ما للكتاب 
فاؽ مداىا شأنو  ،يمة علمية كبَتةمن ق –اؼب

الببلغية  وتت عنو، وحاولت التقّرب من مصطلحاوكثرت األقبلـ اليت كتب ،واشرأبت األعناؽ بسماعو

                                                 
قشت يف ابراىيم عبد النور، اذباىات النقد يف اؼبغرب العريب، إشراؼ: بوقربة الشيخ، رسالة دكتوراة، ـبطوط، نو  - 1

، 23ولبلستزادة يف تصويب ىذا اؼبذىب ال بد من الرجوع إىل الروض نفسو، ص .824، جامعة وىراف، ص 44/44/4003
 ففيو صورة واضحة عن اؼبتقدـ واؼبتأخر ، على الرغم ـ شح اؼبصادر يف ىذا األمر.

1
 .440، ص 4004عمر أوّكاف، اللغة واػبطاب، إفريقيا الشرؽ، اؼبغرب، - 
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جعلها تنظَتا أكثر منو تطبيقا، على مستوى إعادة صناعة اؼبصطلحات والشواىد الببلغية والنقدية، اليت 

والتبويب، وال لبالف من ذىب مذىب اغبديث عن اؼبنطق الفلسفي ومدى اعتماد السجلماسي على 

 قوانينو، لذا ُعّد من أبناء اؼبدرسة الفلسفية اؼبغربية، مثلما ذىب إىل ذلك ؿبّقق الكتاب، ومن درس

اؼبنجز النقدي والببلغي لدى السجلماسي، الذي ينبئ بدوره عن وعي علمي ومعرفة ببلغية عميقة، 

 ، الداللية واالصطبلحية.عمق الفكرة اليت حاوؿ تبيانا ضمن أفق البحث يف كلياتو

ْنزع الَبِديع يف ذَبِْنيس َأَسالِيب الَبِديع ]وبالرجوع إىل كتابو اؼبوسـو بػ :    
َ
مثل باقي تبلميذ  قبده [اؼب

نظرة ترادفية تكاملية وتراجعية عما آلت إليو  )اؼبدرسة الفلسفية اؼبغربية، الذين ينظروف إىل البديع )

 بنية النص األدب  فهي ترادؼ الببلغة يف مشوؽبا، مصطلحات ىذا العلم، كبو نظرة القدماء اؼبوحدة يف

تكامل يف األسلوب مع كل مصطلحات الببلغة وترجع إىل نظرة اعباحظ الكلية للببلغة ، كما أنا ت

 ، وللسجلماسي مزايا عديدة فاقت خبلنو من أبناء اؼبدرسة اؼبنطقية.1(والفصاحة(

اليت تأخرت أو عاصرت  ،نات النقديةالكّليانّية وجدناىا وكبن نتصفح اؼبدو فهذه النظرة     

 مع ابن اؼبعتز واعباحظ ،ياتو األوىلإىل بدا  -البديع – السجلماسي، وحاولت العودة بالدرس الببلغي

 .، إف على مستوى االصطبلحات، أو مستوى التمثيل واإلفرادالدينوري ةبوابن قتي

يف معرض حديثو عن الببلغة والبديع والفصاحة  ،وال عجب حينما قبد ابن البناء يصر ح هبذا 

ليو يف أكثر من مقاـ، نَِفُد أخرى، على حد ما نّص ع امن تداخل أحيانا و تشاكل أحيان اوما بينهم

 إليو بعد ىذا العمل.

                                                 
1
 .234ص ـ.س، الغازي، مناىج النقد األديب باؼبغرب،  عبلؿ - 
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، 1(نسق تعبَتي صبايل وبتوي على االستعارات والكنايات وصور اجملاز األخرى( )غة )اللّ  فّ إودبا   

فإف السجلماسي حاوؿ استنطاؽ ىذه اؼبعارؼ من صبلة نصوص حاوؿ استدراج مفاىيمها كبو 

لوب اليت توخاه من خبلؿ كتابو، أو التعريج على تفي بالغرض اؼبط ،صناعة مصطلحات وؿباولت

 دالالت أخرى وّلد منها معايَت نقدية وببلغية جديدة.

ظر يف عنواف الكتاب، وجدنا عناصره االصطبلحية تتمحور حوؿ حلقة وإذا ما أعملنا النّ     

ْنزع" مرتبطس على منظومة خاصّ معرفية جديدة، وتتأسّ 
َ
أو   باؼبنهاج داللةب اة حيث يكوف مفهـو "اؼب

ورد عند حاـز  ًنا دباتيمّ  ،"اؼبنهاجية" على حد اصطبلح ؿبمد مفتاح يف كتابو " التلقي والتأويل"

البديع اؼبذكور أّوال فهو )اعبديد( ومفهـو اؼبنهاج   )أما مصطلح )، القرطاجٍت يف منهاج البلغاء 

فتدؿ على الببلغة عموما، دبفهومها  ،اعبديد، أما الداللة االصطبلحية لكلمة  بديع  يف الشق الثاين

و اعبديد القدمي كاف قد عرؼ عند اعباحظ ، ىذا التوجّ - ؿ الغازيعلى حد تعبَت عبلّ - 1(األسلويب(

 وقدامة بن جعفر وحاـز القرطاجٍت.

اليت تدؿ على صناعة البديع بلغت  ،من فهرس خاص باؼبصطلحاتكتاب اؼبنزع البديع يتكوف  

وشبانُت مصطلحا، مل يُفص ل أو يؤّصل فيها صاحب اؼبنزع كبلمو على الثالوث يف ؾبملها مائة وتسع 

الببلغي اؼبدرسي اؼبعروؼ، خصوصا إذا ما تأكد لدينا أف علم البياف عنده ىو النظرية الفلسفية يف 

    :يقوؿ السجلماسي معل قافمشوليتها يف النقد والببلغة، واليت انبٌت عليها كتابو اؼبنزع، 

                                                 
1
 . 402، ص 4001، 2مشباؿ ؿبمد، الببلغة واألصوؿ، دراسة يف أسس التفكَت الببلغي العريب ، أفريقيا الشرؽ، اؼبغرب، ط - 

1
 .232ص ـ.س، ينظر: عبلؿ الغازي، مناىج النقد األديب باؼبغرب،   - 
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دنا يف ىذا الكتاب، اؼبلقب بكتاب  اؼبنزع البديع يف ذبنيس أساليب البديع ، إحصاء قوانُت فقص ))

، اليت تشتمل عليها الصناعة اؼبوضوعة لعلم البياف وأساليب البديع، وذبنيسها يف  أساليب النُّظـو

ذلك للفرع، وسبهيد األصل يف  ،يف التأليف، على جهة اعبنس والنوع التصنيف، وترتيب أجزاء الصناعة

 ، ويقصد ىاىنا ما ُأصبل عند ابن البناء سيقـو بتفسَته .1((وربرير تلك القوانُت الكلية

اإلفصاح عن العنواف، مث السبيل إىل تبياف ما ىي ؼببلحظة األوىل اؼبنبثقة من كبلمو، وعليو، فإف ا

ف كتاب يف علم البياف مع حرصو على التبويب و تألي ،احتواه يف أصلو من بياف ألصوؿ أساليب النظـو

اإلشارة ضمنا إىل منهج ابن البناء العددي يف كلياتو، حيث وباوؿ السجلماسي ربرير و  وأساليب البديع،

ىذه الكليات اؼبغلقة، مث يستطرد اغبديث عن اؼبنازؿ أو األجناس العشرة اليت تنحصر يف أوجو البياف 

بعلم البياف وصنعة الببلغة والبديع مشتملة على )إف ىذه الصناعة اؼبلقبة )وأساليب البديع، فيقوؿ: 

 عواؼبظاىرة والتوضيح، واالتسا  فعشرة أجناس عالية وىي: اإلهباز والتخييل واإلشارة واؼببالغة والرص

اإلهباز، التشبيو، االستعارة،  ))، خببلؼ الرماين الذي جعلها عشرة أقساـ وىي: 2((واالنثناء والتكرير

، الفواصل، الت ، على اختبلؼ يف بنية 3((اؼببالغة، حسن البياف جانس، التصريف، التضمُتالتبلـؤ

اؼبصطلحات واألقساـ ما بُت السجلماسي وابن البناء العددي الذي أخذ عنو صاحب اؼبنزع الكثَت من 

 األمور.

                                                 
1
 4330اؼبنزع البديع يف ذبنيس أساليب البديع، تح، عبلؿ الغازي، مطبعة النجاح اعبديدة  القاسم أبو ؿبمد السجلماسي،  - 

 .430ص
2
 .430صـ.س، القاسم أبو ؿبمد السجلماسي، اؼبنزع البديع،  - 

3
 .443ص ـ.س، ؿبمد العمري، الببلغة العربية، أصوؽبا وامتداداهتا، - 
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 ،فإف السجلماسي كاف يعتمد يف كتابتو على إحالة كل  جنس إىل تعريفو اللغوي ،وصبلة القوؿ  

حسب قواعد التحديد والرسم يف اؼبنطق، أو حبسب العلل مثل تسمية  )دفو دبعناه االصطبلحي )مث ير 

على أف اؼبرحلة التالية تكمن يف ؿباولتو ربديد  ،1((الشيء باسم فاعلو، أو غايتو، أو صورتو أو مادتو

ع جنس التخييل قسمة ثنائية أو غَتىا لكل جنس حسب طبيعة اؼبادة اؼبكونة لو، ومثاؿ ذلك ما فعلو م

بأف أغبق بو، التشبيو واالستعارة، والتمثيل واجملاز. وىكذا درج مع بقية األجناس حىت تكوف لنا يف ناية 

اؼبطاؼ الكتاب كامبل، حيث يكاد ُيشِبو يف مصطلحاتو كتب من سبقو، ولكن تكمن قيمتو يف 

 ي للببلغة والنقد.صباليات الطرح العلمي، والتبويب اؼبنطقي الذي يتبع تصور السجلماس

تكفل بطريقة تنبٍت أساسا على علم األساليب اؼب ،فإف الّنظرية النقدية الببلغية يف اؼبنزع ،وباإلصباؿ  

الذي عّده بوابة اؼبنطق والفلسفة، ومن شبة طرؽ ورود الببلغة وأساليب البديع، مباشرة بعلم البياف، 

 )يف الكثَت من اؼبسائل، حيث حاوؿ أف يتغيا )وىو هبذا هباري ابن البنّاء العددي وابن عمَتة  

قوانُت للتأويل تعصم من اؽبذر والقوؿ يف اؼبخاطبات بغَت علم، ومن النزعة الظاىرية اليت تضاد 

، فكاف لو ذلك بعد االنتهاء من الكتاب، وحصره عبملة من اؼبعارؼ 2((قواعد اللغة الطبيعية

 الببلغية، واآلراء النقدية.

فإف اؼبدرسة الببلغية اؼبنطقية اؼبغربية حىت وإف حاولت االستنجاد باؼبنطق  ،وصفوة القوؿ  

األرسطي أو الرياضي يف عمومياتو ، إال أنا امتازت خبصائص صبّة، وأبقت لنفسها قصب السبق يف 

الكثَت من اإلشارات والتنبيهات، ال سيما ما تعلق دبنهج التأويل واالستنباط والكليات، مع التزامها 
                                                 

1
 .448، ص 4000، 4واؼبثاقفة ، اؼبركز الثقايف العريب، اؼبغرب، طؿبمد مفتاح، مشكاة اؼبفاىيم، النقد اؼبعريف  - 

2
 وما بعدىا. 44ؿبمد مفتاح، التلقي والتأويل، ـ. س، ص - 
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االستقراء واالستنتاج والربىنة ، فغدت بذلك معلما علميا وببلغيا فاؽ اؼبشارقة يف الكثَت من األمور ب

 العلمية والنقدية اؼبهّمة، برغم ايط السياسي والعلمي الذي ساد اؼبنطقة اؼبغاربية زمنا طويبل.

نوط باغبجة والربىاف ومدار ىذا األمر على ما ابتدعو أرباب اؼبدرسة من اجتهادات وعلم متُت م 

 اؼبنطقي على ما سنبُت يف الفصل الثاين من ىذا البحث.      
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مدين بأمور كثيرة لليونان، لكنه بعيد كل البعد عن أن يكون مجّرد شرح مفّصل  ،]ال ريب أّن المنطق العربي

 [ ...لمنطق هؤالء

 

 د. عادؿ فاخورم
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 تمهيد 

 .كليـّات البالغة عند "ابن البّناء العددي"   ( 3

 "العددي  مصطلحات صناعة البديع عند "ابن البّناء(  2
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 تمهيد: 

اء ما قبل ابن البنٌ  ا١تشٌبع بالفكر الفلسفي رس الببلغي كالنقدمر الدٌ ع مساتتبٌ  ،ة ٔتا كافمن األمهيٌ 

ة، تفرض علينا التعامل معها من منطلقات عدٌ  ،ةنا أماـ صَتكرة تارخييٌ ذلك أنٌ  ،1اكشيا١ترٌ العددم 

رس كفق مراحل نضج ىذا الدٌ  تقٌفيل يف ا١تتمثٌ  ،أال كىو اٞتانب ا١تعريف ،تستهدؼ الغرض نفسو

 فكاف أف تٌ  ،شواىدىا اقد ٨تو نصوصها، كالببلغي ٨تواستقطبت النٌ  ،كفلسفية يةة فنٌ يٌ معطيات ٚتال

جهة ٨تو إرساء دعائم متٌ  ،اليت أخذت من شىت فنوف القوؿ ،اٟتٌية ٘تازج ا١تعارؼ يف جو من ا١تثاقفة

 ة.ة كا١تغاريب بصفة خاصٌ رس الببلغي كالنقدم العريب عامٌ الدٌ 

بدأ ينحو منحى مغاير لسابقو بعد  مفتاح  ،ٌف الدرس الببلغي العريب بوجو عاـإ ،كال نبالغ إف قلنا     

برغم االنقبلب  )ما عٌّب عنو ٤تمد العيمرم ٔتصطلح " االنقبلب" إذ يقوؿ: ) وكى للسٌكاكي، العلـو

إذل علمي ا١تعاين كالبياف، كظهور  ،بانتقاؿ ا١تركز من الصرؼ كالنحو ،الذم كقع داخل مفتاح العلـو

ا١تفهـو الذم أعطى لببلغة لتعٍت ما عناه علم األدب يف ا١تشركع األكؿ، فإف االنطبلؽ من النحو كمن ا
                                                 

1
أٛتد بن ٤تمد بن عثماف األزدم ا١تراكشي، الشهَت بابن البناء العددم،  ا١تراكشي مولدا كنشأة ككفاة، كقد لٌقب  هو أبو العباس - 

ككنيتو العددم حىت يتمٌيز عن ابن البناء السرقسطي ، كغَته كثَت، كلد يف التاسع من ذم بابن البناء ألف أباه امتهن حرفة البناء ، 
ـ. تلقى تعليمو يف ٥تتلف اجملاالت العلمية كالببلغية كالدينية كالفلكية كالرياضيات ككاف أف برع يف 3211ىػ ا١توافق لػ 111اٟتٌجة عاـ 

مصاؼ العلماء األجبٌلء يف كقت ليس بالطويل، حىت قاؿ فيو ابن رشيد: ) ليس  الرياضيات كتبٌحر فيها إذل غَت منتهى،  ارتقى إذل
 با١تغرب عادل إال ابن البناء ٔتراكش كابن الشاط  بسبتة( من مؤٌلفاتو يف العربية كالببلغة: الركض ا١تريع يف صناعة البديع، كليات يف

ا فقد منها الكثَت. أما يف الرياضيات فأٌلف: تليي  أعماؿ اٟتساب، العربية، قانوف يف معرفة الشعر، مقالة يف عيوب الشعر، ... ك ٦ت
ككجوه أعماؿ اٟتساب كرسالة يف الكسور كغَتىا من ا١تؤلٌفات اليت فاقت السبعُت مؤٌلفا. تويف رٛتو ا يف يـو السبت السادس من 

كة االقتباس يف ذكر من حل من األعبلـ : ابن القاضي ا١تكناسي، جذ ينظر ترجمته فيـ. 3121ىػ ا١توافق لػ 123شهر رجب 
، العسقبلين، الدرر الكامنة يف أعياف ا١تئة الثمانية، تح، ٤تمد سعيد جاد 319، ص3891،ةللطباع بفاس، الرباط، دار ا١تنصورة

. 222، ص 3818،  بَتكت، دار العلم للمبليُت،1، ط3، كخَت الدين الزركلي، تاريخ األعبلـ، ج219، ص3،ج3اٟتق،  ط
.  عبد ا كنوف، 101، ص 1/3819د الواحد ا١تراكشي، ا١تعجب يف تليي  أخبار ا١تغرب، تح، ٤تمد سعيد العرياف، طعب

   كغَتىا من الًتاجم. كما بعدىا. 1ذكريات مشاىَت رجاؿ ا١تغرب،  بَتكت، دار الكتاب اللبناين، ص
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 اغة السكاكي للببلغة العربية: التحرز من ا٠تطأ، قد جعلهما يبسطاف ظبل٢تما على صيٌ لعلم األدب

األخذ بعُت االعتبار  ، مع1(ة(اللية صياغة استداللية منطقيٌ ضف إذل ذلك ٤تاكلة صياغة التحويبلت الدٌ 

 .التحوالت الفكرية اليت غذت مثل ىكذا اجتهادات.

كلكن  وجو عاـب إف ىيمنة النحو كا١تنطق على الوظائف الببلغية، قد بدأ فعبل مع السكاكي

  يف ا١تغرب العريب -على حد تعبَت أحدىم - ،أك الببلغة ا١ترتكزة على مبادئ ا١تنطق ،ا١تنطق الببلغي

من  ؾ آلة تقومي الفكر، كحرٌ 2(ينية كالعربية(ٚتع بُت ا١تبادئ كاألصوؿ ا٢تيلٌ  )الذم ) اجٍتالقرط بدأ مع

   ، كالدرس الببلغي.أجل الكشف عن مواطن العتمة يف النقد العريب

، ٤تاكال االغًتاؼ منها يف بداية ٖتصيلو، مث ما لبث أف ةة العربيٌ ل حاـز األصوؿ ا١تعرفيٌ لقد ٘تثٌ 

من  )كغَته )، ةالفصاح سرٌ على ا٠تفاجي يف كتابو   من ا١تسائل، فكاف أف اعتمدٕتاكزىا يف الكثَت

ة ا١تنطقية بفعل صل باألصوؿ ا١تعرفيٌ كما اتٌ .آلمدم كالعسكرم كابن األثَتكا كقدامة بن جعفر؛الببلغيُت

 ،حيث أخذ مقوالت أرسطو يف الشعر ،، كيتضح ذلك جليا يف باب ا١تعاينتأثره بأرسطو كابن سينا

                                                 
1
 .181، ص، السابقـ.٤تمد العمرم، الببلغة العربية أصو٢تا كامتداداهتا،  - 
 -  تقع ببلغة السكاكي عند تقاطع ثبلث مباحث متداخلة كمتنافرة يف الوقت نفسو، ىي النحو كا١تنطق كالشعر، فالببلغة مرتبطة(

بعلم ا١تعاين كالبياف عنده أما الشعر فمصدره البديع، ككبلمها يستعمل النحو كمصطلحاتو، أما ا١تننطق، فهو عماد االستدالؿ على 
ديدات ا١تنطقية، ذلك أف البياف ينتمى يف جوىره إذل العمليات االستداللية، فهو يقع بُت منزلة الشعر كا١تنطق، بُت كظيفة مستول التح

 .198-199التيييل ككظيفة ا١تعرفة كاالستدالؿ(. ينظر، ٤تمد العمرم، ـ. السابق، ص: 
2
 .100ص ـ. س، عباس أرحيلة، األثر األرسطي،   - 


جٍت على ترٚتة ابن سينا لكتب أرسطو كدل يعتمد على  " ابن رشد" كىو ما علق عليو ٤تمد مفتاح يف كتبو، كدل اعتمد القرطا  - 

كما تناكؿ   -191جيد لو ما يّبره ؟. كذكره عباس أرحيلة يف كتابو " األثر األرسطي يف النقد كالببلغة العربيُت" ا١ترجع السابق، ص 
ا٠تطيب، يف مؤلفو " نظرية حاـز القرطاجٍت  النقدية كاٞتمالية يف ضوء التأثَتات اليونانية، ص  ىذه ا١تسالة بالتفصيل صفوت عبد ا

. حُت ٖتٌدث عن سبب إعراض كٕتاىل حاـز البن رشد كىو بذلك قد ترؾ الباب كاسعا أماـ ٚتلة من التأكيبلت، يف حُت أف 10
 من يعرؼ السبب ييبطل لنا العجب. 
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ة يف ٣تاؿ لو لبلوغ مرتبة عاليٌ كىو ما أىٌ  ، 1(( عن كتاب ابن سينا " فٌن الشعر" كىو ترٚتة لعمل أرسطو

 سبيلهم ذكا من القرطاجٌٍت اٗتٌ الذين اختصاصو، على أف ترافقو يف ىذا التوجو زمرة من العلماء 

 يف التفكَت. ،كمنهجهم

رس تكناه دالالت ا١تنطق األرسطي يف الدٌ يف اس ،ا٠تاطر ىتجلكيسظر النٌ  يينعمأف من  كال شكٌ 

الذين ساركا يف إتاه حاـز بدرجات متفاكتة، ثبلث شيصيات مهمة يف  ))جيد أفٌ  ،الببلغي ا١تغاريب

، كالسجلماسي كابن البناء ا١تراكشي  ٣تاالت متعددة، كىي ابن عمَتة ا١تيزكمي الذم كاف معاصرا ٟتاـز

فإهنم ال ٤تالة ينتموف  ،فاكتوا يف درجة التعامل كالتصنيف الببلغيفهؤالء الثبلثة حىت كإف ت، 2(العددم(

فاستناركا هبا   ة، قرأت كتب ا١تعلم األكؿ بأذىاف صافية كأفكار نقيٌ إذل مدرسة فلسفية ببلغية مغاربية

عبا من شعاب فلم يسلكوا شً ، ة ال ٤تيد عنهاوحيد عندىم بّباىُت ضركريٌ كثبت التٌ  ،ككقفوا على أغراضها

 .س، مع بياف األساس كاستنادا إذل جذكة االقتباكجدكا منفعة ىذه الكتب أمامهم كمعهم إالٌ  ،لعلـوا

ٝتٌاه تليي  أعماؿ اٟتساب،  ،ى لنفسو علما معيارياػعلماء عصره، كاجتباء ابن البنٌ فاؽ  لقد 

قايسة اٞتّب حيث 
ي
بل حاكؿ على علومو، ية كا٢تندسٌية، تطغى دل يدع ا١تقاـ للمنطق الريٌاضي كنظريٌات ا١ت

بغية  ،من خبلؿ االستنجاد با١تنطق بشىت أضربو كأشكالو ،استجبلء ا١تعايَت ا١تنطقٌية كالّباىُت الببلغٌية

                                                 
، 3، طمنشورات االختبلؼ ،الشعرية العربية، نظرية حاـز القرطاجٍت ، يف تأصيل ا٠تطاب الشعرم، اٞتزائرالطاىر بومزبر، أصوؿ  - 1

 .  38، ص  2001
2
 .321ص  ـ.س، ٤تمد مفتاح،  مشكاة ا١تفاىيم،  - 
 - ء ا١تدرسة ا١تنطقية : ٕتدر اإلشارة إذل أف الباحث عبلؿ الغازم يف كتابو : مناىج النقد األديب با١تغرب، أحصى من ٚتلة  علما

ىػ ،  صاحب كتاب) لباب العقوؿ يف الرد على موقف الفبلسفة يف علم األصوؿ(، كما كتب ٤تمد 121أبو اٟتجاج ا١تكبليت ا١تتوىف 
 مفتاح فصبل كامبل عن التأكيل بالّبىاف يف كتاب ا١تاكبليت ك استنبط ثبلث آليات منطقية استعملها يف الرد على الفبلسفة كاليت من

. كما ينظر: ٤تمد مفتاح ، التلقي 183ضمنها، ا١تقايسة، كنظرية ضد ا١تشاهبة، كنظرية قياس الّبىاف. ينظر: عبلؿ الغازم، ص 
 . 320 -  303كالتأكيل، من ص  
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ة العمل بقيٌ  ،كألـز نفسو هبا بلوغ غايةو كاف قد كطٌنها يف نفسو قبل التصريح هبا للقارئ، يف مقدمة كتابو

   كض ا١تريع.يف الرٌ 

ا١توسـو بػ  ،  لكتاب ابن البٌناء العددم ا١تراكشيا١تتفحٌ   القارئ  ، فإفٌ كتأسيسا على ما سبق

اليت حٌو٢تا ابن البنٌاء  ،ارؼىائل من ا١تع [ جيد نفسو أماـ كم   الرَّوض المريع في ِصَناَعِة الَبِديع:] 

. كيضيف ء ..ضج الفكرم البن البناٌ مرحلة النٌ  )) ىذا الكتاب لحيث ديثٌ  ،اؽ اصطبلحينفسو إذل سيٌ 

، حُت أراد العودة بالدرس 1(ملمحا جديدا إذل معرفتنا بصورة الفكر الفلسفي يف ببلد ا١تغرب كاألندلس(

لعلم   "طلق عليو حينها " ٟتظة التأسيسأك ما أي  ،ة إذل اٞتاحظ كابن ا١تعتزالببلغي إذل الوراء، كخاصٌ 

ب من العلـو كا١تعارؼ ا١تمتزجة مع البديع، الذم كلد ضمن حدكد الدرس الببلغي ك النقدم الذم تشر 

 .ا١تنطق كالفلسفة كأصوؿ الفقو كعلم الكبلـ بطريقة أك بأخرل

يستقوف من منابع كاحدة  )ف أفراد ا١تدرسة الببلغية الفلسفية ا١تغاربية )إ ،كمن ىنا أمكننا القوؿ 

 ،تراث العربية كآداهبا ، كقد امتزج يف تفكَتىم ككتبهم آثارف يف إبداعاهتم لبلوغ غاية كاحدة، كيسَتك 

 .2(كال سيما كتبو يف ا١تنطق كالنقد( ،اليوناين ا١تتمثل يف كتب أرسطو خاصةالًتاث بآثار 

  سواء يف بداياتو أك العهود اليت جاءت بعده ،كما ال جيب إغفاؿ العوامل ايطة هبذا الدرس

ث عن أصل الفلسفة ُت ٖتدٌ ح، ره عبد الرٛتن مرحبامع أخذنا بعُت االعتبار، التأكيد الذم كرٌ 

كبُت  اإلسبلمية، اليت )) دل ٗترج إذل الوجود إال من االتصاؿ بُت اإلسبلـ كالنزاعات الفكرية اإلسبلمية

                                                 
1
 ، ينظر:  شوقي علي عمر، مقدمة كتاب :ابن البناء ا١تراكشي، مراسم طريقة يف فهم حاؿ ا٠تليقة ، ٖتقيق: شوقي علي عمر - 

 .   1، ص  3881، 3، طمصر،  دار اٞتامعيُت للطباعة
2
 .111ص  ـ.س،  عباس أرحيلة، األثر األرسطي، - 
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، من التفاعل وٌ ، يف ج1ما اليوناف((ٙترات الفكر األجنيب، كمناىج العقل الفلسفي األجنيب، كال سيٌ 

  .كالتعايش اٟتميم إف جاز لنا التعبَت

جيعلنا نتوقف عند الكثَت  ،مطلع كتابو ابن البناء العددمالذم رٝتو  ،ا١تنهج العلمي الدقيقإف   

ات اليت ىيمنت على صياغة كليٌ  ،ها ا١تعرفيةكاستنباط أسس ،من النقاط اليت ٖتتاج إذل تأصيل معريف

قاؿ عنها عمر أكٌكاف  ،) ابن البٌناء العددم ( دة لنظرية بنَّاكيةظر يف اٞتزئيات ا١تمهٌ بعد النٌ  ،الببلغة

نات ككذلك يف عدـ حصر البديع يف اس   ، تو الببلغة ا١تدرسيةخرجت عن التقسيم الذم سنٌ  )ا:)أهنٌ 

، عند ابن 2(جوع بو إذل داللتو األكذل عند العرب، حيث ىو الببلغة عموما(فظية أك ا١تعنوية بل الرٌ اللٌ 

 ا١تعتز كغَته.

بالببلغة؟ كيف نظر إذل علم البياف العددم اء ذا يعٍت ابن البنٌ كمن ىنا كجب لنا أف نتساءؿ: ما 

، عّب جسر  يف مشوليتو ا١تعرفية؟ ك كيف ٕتاكز اآلخر يف ٤تاكلتو ا١تركر من علم البديع إذل صناعة البديع

 ؟. كليات الببلغة، مستندا يف كثَت من اٟتاالت إف دل نقل كٌلها على ا١تنطق الرياضي

كاليت من خبل٢تا  ،بغية الوصوؿ إذل غايتنا ،ز عليها يف ىذا الفصلنركٌ  ،غَتىاكل ىذه األسئلة ك      

كتبو اليت عثرنا عليها بعد    ، من خبلؿ ما جاء يف أىمٌ نستكشف الفعل القرائي البنَّاكم كمنطلقاتو ا١تعرفية

احة لنا دكف رل جهد كعناء شديدين، عٌلنا نقف على مدلوالهتا، ك٤تاكلة مقاربتها كفق مناىج القراءة ا١تت

 على حد تعبَت الغذامي يف بعض أطارحيو.النصوص،  أعناؽ

 
                                                 

  2000، عويدات للنشر، بَتكت ، لبناف، 3عبد الرٛتن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إذل الفلسفة اإلسبلمية، مج - 1
 .111ص 

2
 .320ص ـ.س، عمر أكٌكاف، اللغة كا٠تطاب،  - 
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 تمهيد: 

قبل ا٠توض يف قضايا كٌليات الببلغة عند ابن البنٌاء العددم كما شاكلها، ال بٌد من التطٌرؽ 

  بداية الطٌريق كمعادل فيو -ابن البنٌاء العددم  –كتناكؿ مسائل مهٌمة ك٦تٌهدة، جعلها الكاتب نفسو 

قصده  ،راتبٌية معرفٌية، ك تأسيس منهجيكالش رعة القودية، ١تا يصبو إليو من ت ،قصد تعيُت ا١تنهج السليم

كفق غاية ٤تدٌدة  ،كإعادة ترميمو من جديد ،بداية كتابو، كما سنتناكؿ القيمة اٟتقيقٌية لصناعة البديع

كا١تنطق الريٌاضي تارة أخرل، كمنازعة ا١تنطق الصورم يف الكثَت من  ،فلسف تارةٕتنح ٨تو التٌ  ،سلفا

  .األحياف

)أال ديكن أف نذىب بعيدا فنجعل الببلغة أداة من ) ٤تمد العمرم تعبَتعلى حٌد ك  ،كلكن

ىذا إٌف ، 1(الّبىنة؟ ( أدكات الفلسفة؟ ىل ديكن أف تعتمد الفلسفة على الببلغة يف االستكشاؼ ك

اليت   ،من خبلؿ تناكلنا للمدرسة الببلغٌية ا١تغاربٌية الفلسفية ،ما سنثبتو أك ننفيوالتساؤؿ ا١تشركع، ىو 

البحث عن  ٖتاكؿ الولوج إذل إمّباطوريٌة الببلغة من كجهة نظر فلسفية منطقية، قصد ،ذ القدميكانت من

 ناع.كاإلقمتاع كاإل االقتناعسبل 

ككيف يضٌن إنساف أٌف  ...)اليت قاؿ عنها يوما حاـز القرطاجٌٍت داىٌية زمانو: ) ،ىذه اإلمّباطوريٌة إف

ريب، كىي البحر الذم دل يصل أحد إذل هنايتو مع استنفاد صناعة الببلغة يأيت ٖتصيلها يف الٌزمن الق

سعى إذل توظيف لغة الفهم كالتداكؿ، مع إبراز فن التأكيل بطابعو ي قناعاإلأساس ىذا  ٕتعل، 2(األعمار(

                                                 
1
. نقبل عن أكليفر ركبوؿ.  19، ص2032، 2مد العمرم، الببلغة اٞتديدة بُت التيييل كالتداكؿ، إفريقيا الشرؽ، ا١تغرب، ط٤ت - 

Rhétorique La . 
2
 .99ص   l.sKحاـز القرطاجٌٍت، منهاج البلغاء،  - 
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منذ سقراط، يسعى الفبلسفة ))إذ كم الذات انطبلقا من الن ، الذم ينبٍت أساسا على تفهٌ  ،الًتاكمي

اليت يستعملوهنا، كيربطوف التأمل الفلسفي بتجديد ا١تعاين كالكلمات كا١تفاىيم إذل إتقاف اللغة 

 اليت تتماىى كالفكر من أجل بلوغ اٟتقيقة. ،1((ةا١تستعمل

 من المفاهيم األّولية عند ابن البناء العددي:  -أ 

بن الببلغة عند اكليات قبل ٖتليل مضامُت ىذا ا١تطلب من البحث، كقبل الولوج إذل غياىب  

اليت ٗت  كلية األفاىيم بيانو جملموعة من ا١تحو٢تا من نقاش، ال بٌد من التنبيو إذل  البناء العددم كما دار

 .ف قد جعلها عتبة فصولو ا١تتبلحقة كا١تٌتحدة كاف ا١تؤلٌ الدرس الببلغي كالنقدم، كاليت  

لًتاث يف التدكين على عادة أىل االبسملة كاٟتمدلة،  -ابن البناء –ف ا١تؤلٌ  بعد أف أتٌ ف 

ة اليت على ذكر الكليات القرآنيٌ  اعٌرجم ،غوم كالبياين للقرآف الكرميث عن اإلعجاز اللٌ راح يتحدٌ كالكتابة، 

، فقاؿ شارحا ىذا التصوٌ  شيء  كلكلٌ   اس بىياىففهو للنٌ  ...))ر: ا٨تصرت ٖتت جزئياهتا ٚتيع الفهـو

(كا٨تصرت ٖتت كلٌ   هـويىاف، قصيرت دكف ببلغتو كبراعتو الفي ػتًبٍ  فمسألة    2(ياتو كجزئياتو ٚتيع العلـو

البياف اليت عناىا ا١تؤٌلف يف مستهل دراستو، قصد من خبل٢تا كل ما لو عبلقة بالوضوح مصداقا لقولو 

ُمتَِّقينَ  ﴿ :تعاذل ْْ  جلي ال لبس فيو كال غموض، كتبياف أمٌ  ،﴾َهـَذا َبَيـاٌن ِلمنَّـاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِل

دكف  تال يػىٍعزيبي عنو مثقاؿ ذرٌة يف السماكات كال يف األرض، ْتيث قصر  ،عارض لكل شيء يف الوجود

، اليت عجزت عن اإلتياف بأقلٌ ببلغتو الفي  يف  ،على دعول ما نٌ  عليو القرآف الكرمي ،من سورة هـو

                                                 
1
، ص 2008 ،3، طللعلـو ناشركف بيةي،  بَتكت، الدار العر ناصر عمارة، الفلسفة كالببلغة، مقاربة حجاجية لليطاب الفلسف - 

321. 
2
 .19ص  ـ. س، ابن البناء، الركض ا١تريع،  - 

 .319سورة آؿ عمراف، اآلية  - 
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كغوغاء  ،بياف سحر الذين جعلوا للقرآف، الكفرة م الذم ما رسو ا تعاذل على ىؤالءمسألة التحدٌ 

 .جنوف

عن ماىية  ،ألجل تبياف ما اٌدعاه ا١تغالوف من أىل االعتزاؿ يف ىذا ا١تقاـ، كال نستطرد الكبلـ

 عبد القاىر اٞترجاين يف٢تا النٌقاد كالببلغيوف القدامى، كخاٌصة ما جاء بو  لكاليت تصدٌ  ،ة الص رفةنظريٌ 

 نتصرا لئلعجاز يف ماىيتو الفذة.، متعاملو مع ىذا األمر يف األسرار كالدالئل

كجدناه يهٌيئ القارئ ٨تو ما ىو داخل يف اٟتديث ، إذا ما عدنا إذل كبلـ ابن البناء العددمف 

يف آياتو، كما تناكلو القرآف يف كلياتو  ٨تو ٖتديد مسألة اإلعجاز القرآينمن خبلؿ توٌجهو العاـ  ،عنو

ؿ، ا١تنجز كا١تنتظر، كىي براىُت علمية سيّبزىا ابن البناء كاليت انفردت بتوضيح اٟتاؿ كا١تآ ،كجزئياتو

 ا١تراكشي يف ثنايا كتابو.  

ذ من الغرض  يف الكليات كاٞتزئيات، اٗتٌ حُت أكمل اٟتديث عن اإلعجاز اللغوم كالفٌٍت ك 

يف  ، حيث استقر رأييو على تبياف ثبلثة أمور أساسيةيف كٌلية الكتاب كا٢تدؼ الذم رٝتو ٤تور اٟتديث

يقوؿ: فالتأصيل األكؿ  ا١تقاـ األكؿ، مث اٟتديث عن األساليب الببلغية اليت من ا١تمكن أف يدخل ضمنها

تقريبا  ،غرضي أف أقرب يف ىذا الكتاب من أصوؿ صناعة البديع كمن أساليبها الببلغية ككجوه التفريع ))

يع يف صناعة البديع ... كمنفعتو رمو كيكثر علمو، كٝتيتو الٌركض ا١تر غَت ٥تل كتأليفا غَت ٦تل، يصغر جً 

                                                 

بصفة  ةيقوؿ نصر حامد أبو زيد  : ) تنٌبو الباحثوف إذل أثر القرآف الكرمي يف نشأة العلـو العربية عامة كيف نشأة النقد كالببلغ - 

ينظر: نصر حامد أبو زيد، االٕتاه العقلي يف  كثَتة ك الكشف عن ىذا األثر كٖتديد مبل٤تو ك أبعاده.خاصة كحاكلوا يف أْتاث  
 . 1، ص  2001،  1، ط،  الدر البيضاء، ا١تغرب، ا١تركز الثقايف العريب التفسَت
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ػ يف زيادة
ي
، كىذا ما كاف سلفو يبحثوف عن مغزاه، من خبلؿ مدارستهم 1(السنة( ة كفهم الكتاب كنٌ ا١ت

 ألكجو الببلغة يف القرآف الكرمي.

  ا١تاثل أمامنا، ٚتلة من ا٠تبلصات ذات ؿ ما نتلٌقاه يف ىذا النٌ ككفاؽ ىذا التأسيس، فإف أكٌ    

تو كمقركئيٌ   ة النٌ )الربط مابُت مقصديٌ )ة، أين ديكننا  ببلغي ذك صبغة ٚتاليٌ ٤تض، كآخر فٌٍت  بيعد علمي

فضبل عن   .2( ، كبُت ا١تعٌت الذم يريده(غوم للنٌ ل أساس العبلقة بُت ا١تنطوؽ اللٌ دة، كاليت تشكٌ ا١تتعدٌ 

، يف ٤تاكرىا اليت مع الببلغةاليت ألجلها كتب ىذه ا١تدكنة النقدية متداخلة  ،ع األغراض كاألىداؼتنوٌ 

  نطق هبا الكتاب.

يق رتبطة ارتباطا كثا١ت ،ةكالفنيٌ  و٢تا ا١تعرفية كقوانينها العلميةكإبراز أص ،فمن تقريب صناعة البديع

يؤٌسس للكليات أك كما ٝتٌاىا اٌقق باألصوؿ الٌسبعة، كلياهتا كتفريعاهتا،  لة باألساليب الببلغية، يفالصٌ 

يف جوىرىا ٔتا  تتصلىذه الكليات ٌف إحيث ، 3البٌناء العددم بػ )) بالقوانُت الكلية (( كأكردىا ابن

 قوانُت انطبلقا من االستدالؿ كاالستنتاج.يستنبطو العقل من 

  كلٌيانية العقل ىي الٌلغة  ))يعٌلق الباحث ناصر عمارة تعليقا جيدا على كٌليانٌية العقل فيقوؿ: 

أك  الكٌلياين شريطة أف يكوف ىذا التقريب، 4(للعقل ليست ٦تكنة دكف لغة( كأٌف الكلٌيانية اٟتقيقية

 .يئنا ش -كليات الببلغة  -ارالعمل اٞتبٌ ىذا ال يينًق  من  ،الٌلغوماالختصار 

                                                 
1
 .18-19ص ـ.س، ابن البناء العددم، الركض ا١تريع،   - 
  . 201، ص 2030، 3، ط،  ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ند علماء الًتاثأٛتد عرايب، جدلية الفعل القرائي ع  -2
 .99ص ـ.س، ابن البناء ، الركض ا١تريع،  - 3

4
 .11ص  ـ.س،  ناصر عمارة ، الفلسفة كالببلغة، - 
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يف رحاب الدرس النقدم  ظريات األرسطيةف النٌ كظٌ  )) العددم ابن البناء أفٌ  ،كاٞتدير بالذكر

عتو الريٌاضية بتفصيل كإٟتاؽ كل شيء بالعلم ا١تعيارم، كفق الكليات اليت انطبلقا من قنا 1(كالببلغي (

كمتوجها هبا ٨تو الثقافة اليت   ،تنطوم داخلها ٚتلة من القضايا ا١تكنونة يف نفسية ابن البناء العددم

أك غَت ذلك من اجملاالت  ،كانت سائدة حينها، دكمنا إفصاح عن الذات الفاعلة يف ٣تاؿ اختصاصو

الذم ينبٍت عند ا١تناطقة على االستدالؿ بكلي على جزئي  ل، معتمدا على قياس الشموؿاألخر 

الكلي، مع اشًتاكو يف حكم الكلي، ٓتبلؼ قياس  بواسطة اندراج ذلك اٞتزئي مع غَته ٖتت ىذا

 التمثيل.

تطيع من خبللو إجياد مناخ مبلئم يس إٌف ىذا التوظيف السديد كالعلمي للمنطق األرسطي، أراد    

كذلك من خبلؿ البحث ٢تا عن سند صلب يستند إذل ا١ترجعية  ،العلـو العقلية )يء )ػالٌنفاذ منو ٨تو تبي

                                                 

ا١تساعدة على توسيع اجملاؿ  يشَت ٤تمد العمرم يف كتابو، )الببلغة العربية ، أصو٢تا كامتداداهتا( إذل أف التفاعل الثقايف من العوامل - 

للدرس الببلغي يف كليتو، حيث كاف ىذا التأثَت باديا يف بداية ا١تشاريع كما ىو اٟتاؿ عند اٞتاحظ من  ةا١تعريف كالقدرات االستيعابي
ا٨تاز إذل ا١تقاـ خبلؿ بلورة ٚتلة من التصورات العقدية كا١تعرفية اليت ٗتدـ أىل االعتزاؿ أخذىا عن أرسطو من كتاب فن ا٠تطابة، ف

زيد على حساب البناء اللغوم، أٌما أهٌنا أسعفت اٞترجاين يف بناء ببلغة ا١تفارقة الداللية يف األسرار كالدالئل ، فهذا أمر حيتاج إذل ا١ت
ها ما كىي نفس من التبصر ، كلعل ابن سناف ا٠تفاجي أخذ عن فن ا٠تطابة نفسو موازين الصحة كاالعتداؿ يف بناء ببلغة ٤تافظة،

 .21 -21ص أسعفت القرطاجٍت كابن البناء كالسجلماسي يف ا١تشركع الضيم لبناء الببلغة. ينظر: ٤تمد العمرم، 
1
عبلؿ الغازم، ا١تغرب يف مواجهة الفكر اليوناين، من خبلؿ كتاب مغريب يف النقد كالببلغة، ضمن أعماؿ ندكة الفكر العريب  - 

 .198، ص 3891ب بالرباط, ، نشر كلية اآلداةكالثقافة اليوناني

يؤكد األصوليوف كالفقهاء على إنكار قياس الشموؿ) العاـ الشامل ٞتميع األفراد( كقياس التمثيل يف إثبات األمور العقدية،   - 

الفبلسفة ا١تسلموف كإثباهتا يف ا١تنطق ١تا يلحق الذات اإل٢تية من تشبيو أك تعطيل ، كإمٌنا ا١تعتّب يف ذلك قياس األكذل، كىذا بعدما أباف 
على أصناؼ اٟتجج كاليت منها: القياس كاالستقراء كالتمثيل، حيث يعًتم الشموؿ انتقاؿ الذىن من ا١تعٌُت اٞتزئي إذل ا١تشًتؾ الكلي، 

 كاٟتكم لو ٔتا يف الكلي، ٓتبلؼ قياس العٌلة، أين تكوف العٌلة ظاىرة يف القضيتُت.ينظر: ابن تيمية، الرد على ا١تنطقيُت،  
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، كىو ما أٌىلو ليكوف قطب الببلغة كالريٌاضيات 1((الفكرية الدينية كالثقافية العربية اإلسبلمية نفسها 

 .كشىت العلـو يف عصره

ىقىر   كلقد شهد لو على ىذه الفطنة،  
  انتهت صناعة التأليف )م الت لٍمسىاين يف كتاباتو عنو بقولو:)ا١ت

يف علماء ا١تغرب على صناعة أىل ا١تشرؽ لشيخ شيوخ العلماء يف كقتو ابن البناء األزدم ا١تراكشي يف 

، 2(ٚتيع تصانيفو، أكجب بذلك براءة نسبو من البداكة كملكتو يف التصرؼ اليت ىي نتيجة ٖتصيلو(

الذم ذاع صيتو رغم ٤تاكلة   اٞتميع كل يف ٣تاؿ اىتمامو، معٌلقا على سَتة كشهرة الرجل كتلكم شهادة

البعض طمس الشيصية نظَت ما تعٌلق هبا من شوائب دل ٧تد ٢تا ما يّبٌرىا حىت نأيت هبا يف ىذا البحث، 

احث الٌداللة كنتيجة لذلك، فقد شكل تداخل العلـو ك٘تكنو منها كل كتابو، كمن األمثلة على ذلك ، مب

مقدمات يف الببلغة كالبديع  )كأقساـ الكبلـ كصناعة البديع عمدة الباب األكؿ فقاؿ يف مطلع الباب : )

ك٤تاكلتو التأصيل بنفسو للكثَت من  ، الذم أباف من خبللو على شقاشقو البيانية، كدرايتو ٔتا سبقو3((

 ، كا١تسائل.القضايا

 الفصل األول من الكتاب:بيان  -*

إذ استهلو  ،اللةفقد حصره يف تبياف مصطلح الدٌ  ،ؿمن الباب األكٌ  الفصل األكؿأما     

باٟتديث عن تقسيمات الكبلـ إذل لفظ كمعٌت، على أف ىذه الثنائية سرعاف ما تستدعى تفريعات 

إذل أف يصل الكاتب إذل  ،أخرل كفق منط التفكيك كالتسلسل، لتحيلنا إذل أشياء مركبة كأخرل ٣تزٌأة
                                                 

1
جامعة   ،ابن خلدكف، منشورات كلية اآلداب—ـ : ابن البناء31ـ ك31غ، البناء الثقايف للعلـو يف مغرب القرف ببلٌ ٤تمد أي  - 

 .3القنيطرة، ا١تغرب، ص 
2
   أٛتد ا١تقرم التلمساين، أزىار الرياض يف أخبار القاضي عياض، ٖتقيق:  مصطفى السقا  كإبراىيم األبيارم  عبد اٟتفيظ شليب - 

 . 21-21  ، ص 1) دط( )د ت(، ج، مطبعة الفضالة
3
 .13ص ـ.س، ، الركض ا١تريع، العددمابن البناء  - 
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كالبناء الفٌٍت كالٌنحوم كاالغًتاؼ من الٌدرس الٌصريف كما شاكلو قبل الولوج إذل  ،ٌددات ا١تعرفة اللغوية٤ت

 مباحث الببلغة، اليت تأيت بعد ًمراس كتأين كاستنادا إذل دعم ٨توم كبَت.

رجع إذل ا١تدكنة النقدية  ،اء العددم يف معرض حديثو عن الٌداللةأف ابن البنٌ  ،كمن الواضح

من أجل ، كغَتىم متمث لة يف اٞتاحظ كأيب ىبلؿ العسكرم كابن سناف ا٠تفاجي ،لببلغية العربية القدديةكا

اليت حاكلت التقرب من الٌداللة مبحثا ك كصفا كاصطبلحا،  ،بلورة تصور جامع لكل األطياؼ ا١تشرقية

كداللة التضمُت كداللة : داللة با١تطابقة كىو ما نلمسو يف معرض تقسيمو  إيٌاىا إذل ثبلثة أقساـ

من أجل استنباط ، حُت تعاملو مع الٌنصوص، االلتزاـ، كىذه ا١تباحث ىي لٌب عمل األصورل كالفقيو

الكلية من أدلٌتها التفصيلية، ناىيك عن عمل الفبلسفة يف تتٌبعهم لداللة ا١تفهـو كا١تنطوؽ  دالقواع

 .كا١تعقوؿ

بنوع من اٟتٌس الريٌاضي كا١تنطقي، حُت يصٌنف  لطيفة من لطائفو ،كيضيف ابن البناء العددم 

 )كجيعل مرتكز كل قسم كفق ما يعًتيو التياطب من جهة اللفظ أك الوضع، فيقوؿ: ) ،األقساـ الٌسابقة

، كإذا كاف 1(كىذه القسمة أنسب من جهة التياطب كالقسمة األكذل أنسب من جهة أصل الوضع(

يكتب بأسلوب جيمع بُت سهولة اللفظ  )فإنو ال ٤تالة ) ،تأصيلىذا ىو ديداف ابن البناء يف الكتابة كال

كالًتكيز على ا١تعٌت الذم يهدؼ إذل تبليغو حىت تّبز الفكرة كاضحة جلية  ،كركنق التعبَت ،كقوة الًتكيب

                                                 

قسمت الداللة عند ا١تناطقة إذل : داللة ا١تطابقة، كىي أف يدؿ اللفظ على ٘تاـ ما كضع لو، كداللة التضمن: كىي أف يدؿ اللفظ  - 

ؿ اللفظ على ما ىو خارج عنو، كلكنو الـز عنو، كيقسم اآلمدم اللفظ الداؿ إذل قسمُت: عل جزء ما كضع لو، كداللة االلتزاـ: أف يد
قسم داللتو لفظية كىي ا١تطابقة كالتضمُت كقسم داللتو غَت لفظية كىي االلتزاـ. ينظر: ٤تمد يونس علي، ا١تعٌت كظبلؿ ا١تعٌت أنظمة 

 .91-91، ص2،2001، ط، دار ا١تدار اإلسبلمي الداللة يف العربية
1
 .11صـ.س، ابن البناء العددم ، الركض ا١تريع،  - 
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، كىو ما عّب عن بيانو يف مقدمة كتابو حُت أشار إذل عمل 1(من غَت اضطراب أك حشو أك تكلف(

 علمو.يقل ًجرمو، كيكثر 

أك   ا١تنطلقات الفلسفية اليت كرثها عن الفبلسفة العربال يّبح ابن البناء العددم  ،كيف ىذا الصدد      

تلك ا١تصطلحات الواصفة، اليت أباف هبا عن مكنوف آيات القرآف، كىو ما نلمسو يف تقسيم داللة 

لب العقيدة إذ تداك٢تا األشاعرة كىي أقساـ من ص ،ا١تعقوؿ إذل ثبلثة أصناؼ: ا١تمتنع كاٞتائز كالواجب

 .كخالفهم اٞتمهور يف ىذا الباب ،يف معرض تقسيم صفاتو تعاذل

مداركو األصولية كالفلسفية  قٌوةك  ،على سعة اطبلعو فإمنا يدؿٌ  ،على شيء إف دؿٌ ىذا ك  

بة كإما كمن جهة العقل تكوف النسبة يف تركيب األخبار إما كاج )الكبلمية، يقوؿ ابن البناء العددم: )

إما تكوف يف األذىاف فقط، أك تكوف يف األعياف  ،هنا حيدد كيعتّب أف ا١تعاينف ،2((٦تتنعة كإما ٦تكنة 

أرسطو يف حديثو عن  شراح عن ونقلما خارج النفس، ال بالنسبة إذل ذىن كال إذل خارج عنو، كىو 

بن سينا كابن رشد قبل ابن البناء كما يعًتم ا١تسألة من اعتبارات فلسفية، تناك٢تا ا ،األعياف كاألذىاف

 نفسو.العددم 

من أنصار ا١تعٌت، استنادا إذل الكثَت من القرائن العددم ابن البناء  إذل أفٌ  ،ك ينبغي لنا أف نشَت 

خاصة ما جاء يف تقريره أك  ،كإذل الكثَت من اآلراء ا١تعّبة عن فكر الرجل ،اليت كجدت يف ٥تتلف كتبو

ىا كمىت كانت ا١تعاين بي نة بنفسها أك بقرينة سياؽ الكبلـ أك غَت  )و فقاؿ:)حديثو عن اإلخبلؿ كاٟتش

                                                 
1
 .221، ص  3891 12رضواف بن شقركف، مؤلفات ابن البناء كطريقتو يف الكتابة، ٣تلة ا١تناىل، الرباط، ا١تغرب، العدد: - 

2
 .11ص  ـ.س، ابن البناء العددم، الركض ا١تريع،  - 
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كىذا  1((ا ىي إليصاؿ ا١تعٌت إذل النفسف األلفاظ غَت مقصودة لذاهتا إمن، ألمن القرائن كاف اإلجياز نافعا

 الكبلـ ال مراء يف أنو قصد بو االنتصار للمعٌت، على شاكلة ا١تشارقة.

اٟتديث عن الداللة كأقسامها كتفريعاهتا، انزاح إذل اٟتديث عن الكبلـ يف الفصل  كبعد فراغو من    

، كإذل غَت ذلك كىو  )الثاين من الباب األكؿ، فقاؿ: ) كينقسم القوؿ إذل موزكف مقفى كىو ا١تنظـو

، كمن 2(ا١تنثور، كيستعمل كل كاحد منهما يف ا١تياطبات كىي على ٜتسة أ٨تاء على ما أحصيت قدديا(

، كال يسميو شعر إال  ،منطلق حديثو عن القوؿ، يفرد اٟتديث عن ا١توزكف ا١تقفى الذم يعيٌد منو ا١تنظـو

 بعد ٘تاـ تقسيماتو، رابطا ٤تٌلها يف ا٠تطاب إذل فركع كأ٨تاء.

عٌنت لنا خصيصة الزبة يف ثناياه، ٖتٌدد من كراء حديثو عن الّبىاف  ،ك٨تن نتصٌفح ىذا الفصل     

من غَت إشارة ال تلميحا كال تصرحيا،  ، كبلمو   طابة كالشعر كا١تغالطة، ناقبل عن ابن رشدكاٞتدؿ كا٠ت

                                                 
1
 .91 – 91  ، صسـ.  ابن البناء العددم ،  - 

2
 .93، ص نفسوـ.،  - 


يرل ابن رشد أف أصناؼ الدالئل ثبلثة: الدالئل ا٠تطابية كالدالئل اٞتدلية كالدالئل الّبىانية ، كيرل أف أنواع األقيسة كثَتة منها:  - 

تصفحنا ، نقبل عن، ابن رشد يف كتابو: فصل ا١تقاؿ. كبعد أف 9القياس الّبىاين، اٞتدرل ، الشعرم، كينظر: الركض ا١تريع، ص 
تليي  كتاب الشعر البن رشد، كجدناه ال ينفك عن ما قرره أرسطو، إذ قبل أف يعرؼ الشعر انطلق يف اٟتديث عن مقدمة كضعها 
و ، فيقوؿ: ) كالتيييل كااكاة يف األقاكيل الشعرية تكوف من قبل ثبلثة أشياء: من قبل النغم ا١تتفقة، كمن قبل الوزف كمن قبل التشبي

اعتبار أف ىذه ا١توجودات الثبلثة قد تنفرد كقد ٕتتمع فقد أكد على اجتماعها يف ا١توشح، أما غَته فقاؿ فيو: ) إذا   نفسو( كعلى
كانت األشعار الطبيعية ىي ما ٚتعت الثبلثة أمور ... فإف أشعار العرب ليس فيها ٟتن كإمنا ىي إما الوزف فقط أك الوزف كااكاة 

كذا فالصناعات ا١تييلة أك اليت تفعل فعل التيييل ثبلثة: )صناعة الٌلحن كصناعة الوزف، كصناعة عمل فيها معا ، كإذا كانت ىذا ى
األقاكيل ااكية(، كىذه ىي الصناعة اليت ننظر فيها يف عمل ىذا الكتاب( كيزدنا توضيحا حوؿ نوعية بعض ا١توزكف ٦تا ال يدخل يف 

فيقوؿ: ) ككثَتا ما يوجد يف األقاكيل اليت تسمى أشعارا ما ليس فيها من معٌت الشعرية إال نطاؽ الشعر ألنو عار عن التيييل كااكاة، 
الوزف فقط(، كعن حد الشعر، يذكر ا١تواصفات اليت تدخل الشاعر كشعره يف بوتقة الشعراء فيقوؿ: ) كلذلك ليس ينبغي أف يسمى 

أحرل من أف تسمى شعر(، مث يبدأ اٟتديث عن ااكاة بالفعل  شعرا باٟتقيقة إال ما ٚتع ىذين كأما تلك فهي أف تسمى أقاكيل
كالقوؿ كيستطرد اٟتديث عن ا١تديح كما يشكل ق يف عبلقتو مع التيييل كااكاة. ينظر: ابن رشد، تليي  كتاب الشعر، تح: 

 كما بعدىا.       11.ص 3891تشارلز بًتكث، أٛتد عبد اجمليد ىريدم، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، مركز ٖتقيق الًتاث، 
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لكن ما ينفعنا ىنا، ىو تعريفو للشعر كالّبىاف كا٠تطابة، ك٤تاكلة  كال ندرم ما السبب يف ذلك؟؟، ك

 الفصل ما بُت الشعر كا١تغالطة يف مقابل الّبىاف كاٞتدؿ.

 :بّناء العدديعند ابن ال مفهوم الشعر -*

أراد أف يصٌحح غلطا  )فلم يرجع فيو إذل التعريف ا١تتواتر عن قدامة بن جعفر الذم ) أما الشعر  

آنس أٌف من كاف قبلو من الناس قد ترٌدكا فيو ... فحٌد للشعر حدا مائزا لو عما ليس بشعر  فالشعر 

عمل القياس ا١تنطقي القائم على ، كىو هبذا ا١تعٌت قد است1(عنده: قوؿ موزكف مقفى يدؿ على معٌت(

 ،  كٖتديد نوعيتو،مقدمة كّبل كصغرل كنتيجة، من أجل الوصوؿ إذل تفاكت الشعراء يف قرض الشعر

عن الصناعة )نقد الشعر، مع إمكانية اٟتديث )كتاب كفق ا١تستويات الثبلث، اليت سٌنها صاحب  

تلك الصناعة، كما يستلـز ذلك من عٌدة الشعرية كعن الكيفية  اليت يتم هبا تشكيل الشعر، يف ضوء 

، كىذا الطرح انعكس على كل النقاد الذين جاءكا بعد قدامة بن 2((معرفية شاملة كذخَتة أدبية كاسعة

جعفر، ككثَت ٦تن حافظ حىت على ىذا التعريف الٌلهٌم إال من زاد يف أطرافو ٦تا خدـ منهجية تفكَته أك 

  منط الكتابة اليت ابتدعها لنفسو.

حُت صٌنف ك أٟتق  ،ؼ يف الباقيأخذ شطرا يسَتا من ىذا كتصرٌ ، اء العددمابن البنٌ  كلكنٌ 

 الش عر ىو ا٠تطاب بأقواؿ كاذبة ٥تيلة )فقاؿ فيو: )يت مرٌدىا يف كليتها إذل الكذب، ال ،الشعر با١تغالطة

                                                 
1
 .201، ص2032، 8، ط، دار الوعي للنشر كالتوزيعر، اٞتزائ العاكوب علي عيسى، التفكَت النقدم عند العرب - 

2
     ) د ط(ا١تغرب، معادل كعوادل، منشورات كلية اآلداب، تطواف -٤تمد األمُت ا١تؤدب، يف ببلغة الن  الشعرم القدمي - 

 .8، ص  2033
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) )حتمية مفادىا أفٌ  ، كىذا ما يؤدم إذل نتيجة ((على سبيل ااكاة حيصل عنها استفزاز بالتومهات 

الشاعر خيلق عمبل فنيا ٣تٌسدا ... كال يستطيع أف ًيؤٌدم كظيفة الٌناقد التقوديية أال كىي إطبلؽ 

ك التيييل أف تتمثل للسامع من لفظ الشعر ا١تييل أك )التيييل بقولو: )فيعرؼ حاـز  أما، 1(األحكاـ(

ور ينفعل لتييلها ك تصورىا أك تصور شيء معانيو أك أسلوبو أف نظامو ك تقـو يف خيالو صورة أك ص

، كقد كنا أشرنا إذل اختبلفو عن 2((آخر هبا انفعاال من غَت رؤية إذل جهة من االنبساط أك االنقباض

 أرسطو يف الكثَت من القضايا، سابقا.

من عدـ ا٠تركج عن ا١تقاس  ،ٔتا ىو يف تعريف ابن البٌناء العددم ،كمنو تنشأ لدينا معرفة حقيقية

األرسطي، كال عن الببلغة العربٌية اليت آمنت بالتيييل كااكاة، فأرسطو قد ربط دائما االستعارة 

اليت ىي طبيعية فطريٌة يف اإلنساف، ك٢تا يرجع الفضل يف إخراج ا٠تطاب  )ٔتفهومي التيييل ك ااكاة،)

، على ما أخرجو 3(لشعرية(من عادل ا١تألوؼ إذل عادل غَت مألوؼ كىذا التيييل جوىرم يف األقاكيل ا

 القرطاجٍت كأكضحو كل من سار يف فلكو.

                                                 

رؼ كولوريدج التوىم بأنو ) القدرة على استحضار صور متباينة لشبو فيما بينها كالوىم بذلك طاقة قادرة على اٞتمع كاٟتشد يع - 

... كيف ىذه اٟتاؿ تكوف العبلقة اليت تربط بُت ىذه الصور عبلقة قائمة على ا١تصادفة، كاالتفاؽ كىي أشبو بتداعي ا١تعاين( ينظر: 
   سلسلة عادل الكتب  القاىرة ، جٍت كنظرية ااكاة كالتيييل يف الشعرسعد مصلوح، حاـز القرطا

 . 301، ص3819، ) د ط( 
1
 .118، ص  3891ركين كليك، مفاىيم نقدية، ترٚتة، ٤تمد عصفور، سلسلة عادل ا١تعرفة، ) د ط(، - 

 .482ص ـ. س، فاطمة عبد ا الوىييب، نظرية ا١تعٌت عند حاـز القرطاجٍت،  - 2
3
 .201ص ، دار النشر ا١تغربية الدار البيضاء3888، مارس31، ع2عمر أككاف، أرسطو كاالستعارة، ٣تلة فكر كنقد، السنة - 
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و ربط الشعر بالكذب كعليو فبل نتعٌجب من تعريف ابن البناء العددم للشعر، كيف أنٌ  

 كالتيييل كااكاة، ٦تا ينتج عنها يف النهاية تومٌهات، ألف الشاعر يبٍت الكثَت من أفكاره على التيييل

الستعارة كالكناية( كاإلتياف بعنصر ااكاة، فيحصل تزييف للحقائق ككذب كشطط، بتوظيفو) اجملاز كا

 .فأٟتقو بذلك ابن البناء العددم  بالقسم الثاين، يف التقسيمات السالفة الذكر

جيد أنو يقٌسم الكبلـ إذل: مالو عبلقة بطريق اٟتق  ،الذم يتَّبع كبلـ ابن البٌناء العددم إف 

َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ْدُع ِإَلى َسِبيِل اَ  ﴿ ية الكرديةو باآلمستعينا كمعضدا قول

، كال 1أما ما عدا ذلك فهما ) خارجاف عن باب العلم كداخبلف يف باب اٞتهل(﴾ِباَّلِتي ِهيَّ َأْحَسنْ 

ألف النثر   يعتّب النظم شرط صحة الشعرغرابة حُت ٧تده قد عٌلق ا١تنظـو على الشعر كغَت الشعر، كال 

كينقل  ،يستهويو أكثر من الشعر،  كمستنده ىنا قوؿ ابن سناف ا٠تفاجي الذم يشَت إذل كبلمو صراحة

فضل يستغٌت عنو كال تدعو اٟتاجة  ))فيقوؿ: ىو ، ما جاء عنو يف ىذا ا١تقاـ من غَت ٖتوير أك ٖتويل

   الكثَت من الدالالت، كالتفسَتات. ،  فهذا التعليق على قصره حيتمل2((إليو

أليب القاسم السجلماسي   ،أٌما إذا ما توٌجهنا شطر ا١تنزع البديع يف ٕتنيس أساليب البديع

 )كجدنا أنفسنا أماـ تعريف اٌتسم يف ٣تملو بالٌدعاية ا١تنطقٌية، كٖتويره كفق ما أخذه عن شيوخو فقاؿ )

نطق، عند ٤تٌققي األكائل ىو أٌف موضوع الٌصناعة الٌشعريٌة ىو إٌف الذم استقٌر عليو األمر يف صناعة ا١ت

                                                 

ا يقوؿ القرطاجٌٍت ) كينبغي أف تكوف األقاكيل ا١تقنعة الواقعة يف الشعر تابعة ألقاكيل ٥تيٌلة مؤٌكدة ١تعانيها مناسبة ٢تا فيما قصد هب - 

كوف ا١تييٌلة ىي العمدة ككذلك ا٠تطابة ينبغي أف تكوف األقاكيل ا١تييلة الواقعة فيها تابعة ألقاكيل مقنعة مناسبة من األغراض، كأف ت
 . ٢112تا مؤكدة ١تعانيها كأف تكوف األقاكيل ا١تقنعة ىي العمدة(، ينظر: منهاج البلغاء كسراج األدباء، ص

 -  :321سورة النحل ، اآلية. 
1
 .92ص ـ.س، ،  الركض ا١تريع، مالعدد ابن البناء - 

2
 . 110ص، ـ . نفسو، نفس الصفحة. نقبل عن ا٠تفاجي من سر الفصاحة  - 
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الٌتيييل كاالستفزاز، كالقوؿ ا١تيٌيل ا١تستفٌز من ًقبىًل أٌف القضٌية الٌشعريٌة إمٌنا تؤخذ من حيث التيييل 

، كىذا ما توٌصل إليو السجلماسي بعد طوؿ نظر يف الرأيُت اٌلذين كجدمها أمامو، 1(كاالستفزاز فقط(

 ٌَت بينهما، فرٌجح األٌكؿ.كخ

كأما   ا٠تطاب بأقواؿ اضطرارية حيصل عنها اليقُت) : فَتل ابن البناء العددم أنٌو: ) البرهان أما   

، كمرد ىذا التعريف هبذه الصيغة كالكيفية، إذل 2(ا٠تطابة : ا٠تطاب بأقواؿ مقبولة حيصل عنها اإلقناع(

ليقُت يف تّبير مواقفو، أما ا٠تطاب فمصدره ا١تتكلم كضركرة أنو سوؼ يستعمل ىذا الّبىاف ا١تنبثق من ا

 الفصاحة كالببلغة يف ىيئة صاحبهما.

فا١تتتبع ٢تذه النصوص جيد اىتماما با١تتلقي كأكثر من ىذا؛ عناصر الرسالة يف ٣تملها كعليو،   

ؿ يف توضيح ىذه متوفرة يف كبلـ ابن البناء العددم، بل كيستدعي القارئ كمثاؿ حي يف كبلمو، إذ يقو 

كاألسباب اليت يغمض الكبلـ على السامع ستة: اثناف يف اللفظ بانفراده: أحدمها أف تكوف  )ا١تسألة : )

الكلمة غريبة اآلخر أف تكوف من األٝتاء ا١تشًتكة، كاثناف يف تأليف اللفظ : أحدمها فرط اإلجياز كاآلخر 

وؿ إذل ا١تطلوب فهو ٤تبوب ككل ما يعٌوؽ وصل يف الككل ما يسه...اإلغبلؽ يف النظم، كاثناف يف ا١تعٌت 

 ، على اعتبار أف اإلجياز من عبلمات الببلغة كالتطويل من أمارات القوؿ الثَّمىاـ.3((عنو فهو مكركه

يف  ابن البناء،إال بعد أف نستفرغ اٞتهد يف قراءة ما توصل إليو  ،كال ينبغي لنا أف نّبح ىذا ا١تقاـ 

 حقيقة ك٣تاز، كىو مدار الباب الثاين كالثالث من الكتاب من حيث ابتكاره معرض تقسيمو للفظ إذل

                                                 
1
 .211ص ـ.س،  السجلماسي، ا١تنزع البديع، - 

2
 .93صـ. س،  ، الركض ا١تريع،العددم  ابن البناء - 

3
 .91، صالسابق، ـ. العددمابن البناء  - 
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اليت بناىا على النمط ا١تنطقي الرياضي كالفلسفي اض دكف ا١تركر على الكثَت  ،الببلغة مسألة كليات

ف أ ذلكمن االصطبلحات النقدية كالببلغية، اليت كرثها عن من سبقو سواء أكانوا مشارقة أك مغاربة، 

استطاع أف يقدـ يف الكتاب صورة  ))عبَت اقق رضواف ابن شريفة أنوابن البناء العددم كعلى حد ت

، كىذا سبب 1((رائعة للببلغة كالبديع يف عصر طغت فيو ا١تناىج العلمية اٞتافة على الدرس الببلغي

 تأليف ابن البناء ٢تذا الكتاب.

 مفهوم البالغة: -*

كالذم أنشأ من خبللو جسر التواصل ما بُت ا١تنطق كالفلسفة  ،ي ا١تتسلسلهبذا التقدمي ا١تنطق     

أك اجًتار من نوع  ،دة لدرس جديدكانت ٦تهٌ يوصلنا إذل نتائج جد مهمة سواء   يريد أف ،كالببلغة

 هاعنفقاؿ ، عن الببلغة كما ٖتتويو من علـو كصناعات أخرل  ث عن مفهومو ا٠تاصخاص، راح يتحدٌ 

( :( عن ا١تعٌت ا١تطلوب عبارة يسهل هبا حصولو يف النفس متمكنا من الغرض ىي أف يعّبَّ  كالببلغة 

ا١تقصود، كليس كل كاحد من الناس يسهل عليو الوجيز كال كلهم ال يفهم إال من البسيط، بل ىم على 

                                                 
 - اٞتنس، النوع، 1على أكثر من كاحد، كالكليات ٤تيطة باٞتزئيات كحاصرة ٢تا( كأقسامها  الكليات: )ما من شأنو أف حيمل :

، 3818، مكتبة لبناف، 3الفصل، العرض العاـ، ا٠تاصة( ينظر: فريد جّب ةآخركف، موسوعة علم ا١تصطلحات عند العرب، ط
 . كما بعدىا .111ص
1
العلمي للثالوث ا١تبدع:  واقق يف معرض اٟتديث عن قيمة الكتاب كانتمائ، من كبلـ 19ابن البناء العددم، الركض ا١تريع، ص - 

 حاـز كابن البناء ك أبو القاسم السجلماسي. 

ُأْولَِئَك ﴿، قولو تعاذل: 11ذيكر يف القرآف ما يدؿ على الفهم اٟتقيقي ١تصطلح الببلغة، يف قولو تعاذل من سورة النساء، اآلية:  - - 

ُهْم ِفي أَنـُْفِسُهْم قـَْواًل  الَِّذيَن يـَْعَلمُ  ََ ُهْم َوِعْظُهْم  َوُقْل لَّ ، فهذه اآلية الكردية ٖتيلنا إذل ما  ﴾ بَِليًغا اهلُل َما ِفي قـُُلوِبِهْم فََأْعِرْض َعنـْ
يقصد بالببلغة يف جانبها الببلغي، فجاءت صفة للقوؿ كىذا القوؿ ينبغي أف يكوف ٢تم يف أنفسهم. ينظر: فضل حسن عباس، 

 .38لببلغة فنوهنا كأفناهنا، صا
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 من منطلق اإلجياز موضع اإلجياز ،القوؿ يف، فأٟتق ا١تعٌت الذم يف النفس بالقصدية 1(ثبلث رتب(

  كاٟتذؼ موضع اٟتذؼ، كاإلطالة موضع اإلطالة.

جيده ال جيارم كال جيًت التعاريف السابقة، بل حياكؿ أف جيد لنفسو  ،إف ا١تتمعن يف ىذا التعريف

يف تعاريفها عند ا١تشارقة  ةتعريفا جامعا مانعا ١تا كصل إليو ذىنو من تفكَت يف ا١تسألة، ذلك أف الببلغ

، ينشئ فوارؽ ما بُت اِّ خاص ان داللي ان ورا آخر انفكت عنها مكٌونة خطابكط ،ارتبطت حينا بالفصاحة

البليغ من طبق ا١تفصل كأغناؾ عن  )، ك٘تثيبل لذلك نورد ما قالو األصمعي يف مفهـو البليغ: )علمُتال

 ، كىذه كاحدة من طرؽ الببلغة الكثَتة ا١توصلة للمعٌت.2(ا١تفٌسر(

نتيجة التساع ا١تدارؾ تارة،  ،منذ القرف األكؿ رـو الببلغة تطو مفه من التأكيد على أفٌ  كال جـر   

 كطيع م الٌدرس الببلغي العريب ،ا٠تطابة كالشعر ألرسطو حُت دخل عليها ترٚتة فنٌ  ،كا١تثاقفة تارة أخرل

كحىت مسألة ٨تت ا١تصطلحات كتوليد  ،، كأعيد النظر يف الكثَت من التعاريف كاٟتدكدبا١تفاىيم الفلسفية

 داللة منها، حىت اكتمل على ما اكتمل عليو الدرس النقدم  كالببلغي. ال

حياكؿ ًضمنا الوصوؿ  ،٧تده يقف على شيئُت أساسُتبن البٌناء العددم، كلئن رجعنا إذل تعريف ا  

 إليهما، خاٌصة إذا ما كضعنا يف اٟتسباف ما جاء يف ثنايا ىذا الفصل بعد التعريف  فأك٢تما:

                                                 
1
 .91ص ـ.س، ، الركض ا١تريع، العددم ينظر: ابن البناء - 

2
 .331ص  ـ. س، ٛتادم صمود، التفكَت الببلغي عند العرب،  - 


اإلقناع ا١تفهـو األرسطي الذم خيٌصصها جملاؿ  -3يف الثقافة الغربٌية فإف ا١تقابل لكلمة ببلغة تًتٌدد بُت ثبلث مفاىيم كّبل:   - 

ا١تفهـو األديب الذم جيعلها ْتثا يف صٌور األسلوب، كىو ما حاكؿ بارت كٚتاعة مي  -2كآليٌاتو.، كىو ما حاكؿ بَت١تاف حديثا إعادتو.
ا١تفهـو الٌنسقي الذم يسعى ٞتعل الببلغة علما أعلى يشمل التيييل كاٟتجاج معا ... فكانت هنضة الببلغة حديثا  -1بلورتو حديثا. 

ة على اسًتجاع البعد ا١تفقود يف ٕتاذب بُت ا١تنطق األرسطي كالبعد األديب. ينظر: ٤تمد العمرم، الببلغة اٞتديدة بُت التيييل منصبٌ 
 . 32كالتداكؿ، ص 
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ْتيث توظف لغايات  -1على حد تعبَت ٛتادم صمود –ل الببلغة العقائدية الًتكيز على مسائ -

 عند اليوناف. جدلية إقناعية، تبعا لظركؼ كحاجات ا١تتكلم من خطابو، كىو ما نلمسو يف فن ا٠تطابة

الًتكيز على كصوؿ ا١تعٌت للنفس بأيسر الطرؽ كىو ما يتعلق بالبنية األسلوبية للن  يف تعالقها مع -

 كالتبسيط.  ةكمستويات بناء الفهم من حيث الو جاز النظم 

التعبَت عن معٌت سديد  )الببلغة ) كعلى ىذا األساس ٧تده قد كضع على ىامش كحاشية كتابو أفٌ      

. كحىت كإف دل جيًت ابن البناء العددم التعاريف 2(بلفظ شريف رائق ميٍنًبئ عن ا١تقصود من غَت مزيد فيو(

اتٌبع طريقة جديدة يف رسم اٟتدكد ككضع التعاريف انطبلقا من الفهم العاـ للمبحث السابقة لو، فإنو قد 

ذات طابع ببلغي أك  ،ا١تهيمنة على خصوصياتو ا١توضوعية وا١تراد الدخوؿ إذل غياىب معارفو، كمواضيع

، ناىيك عن تفريقو ما بُت الببلغة كالفصاحة كعلم البياف كصناعة البديع، كما  سيأيت نقدم على العمـو

 تفصيل ذلك.

                                                 
1
 .331ص ـ.س، ٛتادم صمود، التفكَت الببلغي عند العرب، - 


" ، التقارب كالتباعد، التداخل كالتنافر، يقوؿ ابة والبالغةالخطمن منطلق مسألة اٟتٌجية كاإلقناع، يّبز إذل السطح اٟتديث عن " - 

( ذاتو، فبماذا نًتجم rhétoriqueعمر أكٌكاف: ) يطرح ا١تصطلح الببلغي على ا١تًتجم إشكاليتو  منذ البدء انطبلقا من مصطلح ) 
حات اللسانية(، كمنشأ ا٠تبلؼ ىنا : ىل الببلغة ؟ ىل ا٠تطابة؟ أـ نزاكج بينهما مثلما فعلت بعض )ا١تعاجم ا١توٌحدة للمصطل

االنشطار يف الًتٚتة الناتج عن الداللة ا١تزدكجة للمصطلح الٌسالف الذكر   إذ ىو فن القوؿ كأناقة التعبَت من جهة، كما أنٌو الكبلـ 
بنٌاء فقد ٚتع ما بُت ا٢تادؼ من جهة أخرل(  كيف تراثنا النقدم ترٚتو مىت بن يونس إذل الببلغة كعند أرسطو ا٠تطابة، أما ابن ال

من الكتاب: ) ا٠تطاب بأقواؿ مقبولة حيصل عنها اإلقناع(. ينظر : عمر أككاف، اللغة  93ا١تفهومُت ليصيغ مفهوما مرٌكبا يف قولو ص
(، من حديثو عن الببلغة عند حاـز كاليت رٌدىا إذل علم األدب ا١تشتمل على 339. كينظر ما يف الصفحة ) 303كا٠تطاب،ص. 

 ا٠تطابة كالشعر ا١تشًتكتُت يف ماٌدة ا١تعاين كا١تيتلفتُت بصوريت التيييل كاإلقناع، من منظور األكجو السبعة اليت أشار إليها صناعيت
 (.339صاحب كتاب اللغة كا٠تطاب، ص )

2
 .91صـ.س، ، الركض ا١تريع، العددم  ابن البناء - 
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من التأريخ ا٢تجرم مثبل، لوجدنا اٞتاحظ يعٌرؼ الببلغة انطبلقا من  الثاينكلو رجعنا إذل القرف   

شاكل التٌ  كما يعًتم ذلك ا١تزج من تداخل إذل حدٌ  ،عن طريق ا١تزج ما بُت ا١تفهومُت ،تصٌوره للفصاحة

حىت  يسابق معناه لفظو كلفظو معناه، فبل  ال يكوف الكبلـ يستحق اسم الببلغة )طابق، فيقوؿ: )كالتٌ 

و منح لؤللفاظ اىتماما ، على أننا نوٌجو العناية إذل أنٌ 1(يكوف لفظو إذل ٝتعك أسبق من معناه إذل قلبك(

ا١تعاين نة العامة كالعلماء كمفادىا أف: كعّبَّ عنها يف قولتو ا١تشهورة على ألس ،عظيما كعناية خاصة

العجمي كالعريب، كلكن العّبة عند اٞتاحظ باختيار األلفاظ كحسن السبك  مطركحة يف الطريق يعرفها

 اليت يبٌت اٞتاحظ عليها فلسفتو. كصحة الطبع،  كتلكم ىي األساسات

( ثبلث مستويات تتعلق البديعاء العددم للببلغة ) جد ابن البنٌ أك  كبغية االستزادة، فقد 

فجعل   ا١توجهة إليو، انطبلقا من داللة ا٠تطاب نفسو الذم حياكؿ فهم كتفكيك شفرة الرسالة ،با١تتلقي

كالثاين ا٠تطاب البسيط كربطو ٔتبحث ا١تساكاة، أما ا٠تطاب  ،متعلق ٔتبحث اإلجياز ،ا٠تطاب الوجيز

ا١تتوسط فجعل مبحث التطويل مستنده، كما ربط أساليب ا٠تطاب بأحواؿ ا١تستمعُت كا١تتلقُت، كمىثَّل 

 .الكرمي من قص  لذلك ٔتا جاء يف القرآف

 إال إديانا منو بأف يكوف للملقي  ،استعمالو ٢تذه ا١تستويات ،كال يىعزيب عن ابن البناء العددم   

                                                 
1
 .331، ص 3اٞتاحظ، البياف كالتبيُت، ـ .س، ج - 


لفت انتباىنا إذل معاٞتتو ٢تذه ا١تستويات من منظور دالرل  ا١تبدأ اٟتوارم، ا١تلفت للنظر ك٨تن نتصٌفح كتاب تودركؼ ،من  - 

ع حديث فقاؿ:  ) من ا١تهٌم بصورة خاٌصة أف نلفت االنتباه ىنا إذل التمييز الٌشديد بُت األنواع ا٠تطابية األكلٌية ) ا١تفردة( كاألنوا 
الركايات كا١تسرح كالبحث العلمي من كل األنواع ، األنواع  –ة( كليس ىذا التمييز كظيفيا . إف األنواع ا٠تطابٌية ا١تعٌقدة الثانويٌة ) ا١تعٌقد

الصحفٌية الكّبل إخل، تظهر ضمن شركط للتواصل الثقايف أكثر تعقيدا كأكثر تطورا كتنظيما : كبالضركرة ينبغي أف يكوف ىذا النوع 
لمي مكتوبا ( تزفتاف تودركؼ، ٥تاييل باختُت،  ا١تبدأ اٟتوارم، ترٚتة:  فيرم صاحل، الطبعة العربية الثانٌية، من التواصل الفٍت كالع

 .   311،  ص 3881بَتكت، ا١تؤسسة العربٌية للدراسات كالٌنشر، 
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فعلى األديب أف كثقافتو كمرتبتو االجتماعية ... ،) القدرة على صياغة كبلمو يف مستول فهم السامع)

و كل فئة أف تشارؾ يف فهمو ... كإال يراعي أحواؿ ٚتهوره كحياكؿ أف يصوغ أدبو بأسلوب تستطيع مع

النقاد كالببلغيُت العرب  جلٌ  أفٌ إذل ، كيبقى لنا أف نشَت 1((طاش سهميو كأخطأ الغرض الذم يسعى إليو

أيكلها بعد االستقرار يف ذىن ا١ترسل  تؤيت اليت ،وا با١تتلقي كفائدة ا٠تطابقد اىتمٌ  ،على مدار زمن معُت

  ا.هب إليو، بعد أف تصدح األلسنة

 مهمة، من معارؼ ببلغية كنقدية جدٌ  ،ابن البٌناء العددم ببعض ما جاء لدل اٞتاحظلقد التـز   

بلتو على تلك ا١تيتلف حو٢تا بُت ا١تشارقة، ك٣تٌددا اٟتديث كل مرٌة عن أمهية التعبَت با١تصطلح كركز تدخٌ 

فوارؽ ما بُت"الفصاحة  كلكنو حاكؿ التأكيد على كجودائب الذم يرتكز على مفهـو موٌحد،  الصٌ 

كإمنا ربطها با٠تطابة  القرطاجٍت، الذم دل دينح الببلغة تعريفا جامعا ٢تا، كمتجاكزا حاـز كالببلغة"

 فاؽ السجلماسي الذم أٌكد على أف الببلغة متمثَّلة يف عشرة أجناس، دكمنا صياغة للتعريف.كالشعر، ك 

 :البديعصناعة  و مفهوم الفصاحة -*

دل ٗترج يف  ،كميز ألطراؼ الرسالة ا١تبثوثة، ٚتلة من القوانُت ،اء للفصاحة تعريفاصنع ابن البن

يف الكثَت من التوجهات  اكجليِّ  ان ٣تملها عن تراث ا١تشارقة على كجو اإلطبلؽ، كإمنا ٧تد ا٠تبلؼ كاضح

تماسف يف نوع من ال ،يف جانبها النقدم كالببلغي يف إطار ٖتديد ا١تصطلحات ،ذات مصداقية معرفية

 الدككسولوجي الذم دينحو حرية ا١تبادرة كالتجاكز.

                                                 
1
 .11ميشاؿ عاصي، مفاىيم اٞتمالية كالنقد يف أدب اٞتاحظ،) د ط(، مؤسسة نوفل بَتكت، لبناف، ص  - 


ٕتدر اإلشارة إذل أف ابن البناء العددم فٌرؽ مابُت الفصاحة كالببلغة بدعول أٌف ٢تما أصلُت ٥تتلفُت، يف أكؿ الوضع، فالفصاحة  - 

كضعت للتيل  من الشوائب أما الببلغة فاعتمدت على مفهومي الوصوؿ كاالنتهاء، يقوؿ فضل حسن عباس: ) الفصاحة كالببلغة 
 .  39ص  كأفناهنا، فنوهنا الببلغةدؿ على شيء كاحد كىو الكبلـ اٞتيد السهل. ينظر: فضل حسن عباس، كالبديع كالّباعة( كلها ت



                     البديعصناعة تجلّيات الّتفكير المنطقي في                                                   :الـــفـــصـــل الثاني

328 

، كنلمس يف ىذا  1((مشاكلة  الٌلفظ للمعٌت  )بأهٌنا ) الفصاحة كعلى ىذا األساس عٌرؼ    

التعريف موافقتو ١تا جاء يف لساف العرب) مادة فصح( يدؿ يف ٣تملو على الظهور كاإلبانة كالبياف، 

فإذا اجتمع على الكبلـ )...لذلك مقومات ال بد من التنبو إليها فقاؿ: ) كموافقة الٌلفظ للمعٌت، كجعل

كحسن مبانيو   كعذكبتو يف السمع كسهولة تصور معناه ،أف يكوف لفظو فصيحا لسهولة ٥تارجو

فهذه شركط قد   2(كالنظاـ الطبيعي كاتساع الفهم يف لوازمو فهو العارل الدرجة( ،با١تشاكلة العقلية

فقد أشار أٛتد مطلوب   نفسو كقدامة بعده، كلكن دكف فصل مابُت الببلغة كالفصاحةكضعها اٞتاحظ 

جا على مسألة ا١تستكره من معرٌ   3(إذل ٚتلة من تلك ا١تواصفات كفق التدرج الكركنولوجي للنقاد())

لبناء داخل البيت الواحد كاٞتملة الواحدة من الن ، كمع ىذا فإف ابن ا ،كا١تتنافر من اٟتركؼ ،األلفاظ

 ضمن األطر األربعة اليت حددىا: العددم قٌيد الفصاحة

 حسن التصور الذىٍت أك العقلي  -سهولة ا١تيرج                     -

 اتساع الفهم = العارل الدرجة  -العذكبة يف السمع                     -   

                                                 

(  يف كتابو سر الفصاحة ،  كمن بعده اغًتفوا  112 -إف أٌكؿ من ٖتدث حديثا شافيا عن الفصاحة ، ىو ابن سناف ا٠تفاجي،) - 

 األثَت.     نمنو ، مثاؿ ذلك اب
1
 .91، ص   ـ.س لركض ا١تريع،ابن البناء، ا - 

2
 ، نفس الصفحة.ـ. نفسو  ابن البناء، - 

3
 كما بعدىا. 11أٛتد مطلوب، الببلغة كالتطبيق، ـ .س، ص  ينظر:  - 


عن الببلغة ، على سبيل التمثيل ال اٟتصر،    -إف جاز التعبَت  -من الذين تناكلوا الفصاحة بنوع من االستقبللية ا١تعرفية  -- 

، كالذم ٖتدث عن الفصاحة من اٞتهة ا١تعنوية، حيث السبلمة من التعقيد ك٣تاراة األلفاظ على سنن السكاكي  يف مفتاح العلـو
الفصاحة  على األلفاظ، كجعل  رقص العربية، سليمة عن التنافر، كمثلو ما تناكلو ابن سناف ا٠تفاجي يف  " سر الفصاحة" حيث

١تعاين، كما جعل أبو ىبلؿ العسكرم الفصاحة مشدكدة إذل ٘تاـ آلة البياف، فاآللة تتعلق الببلغة ال تكوف إال كصفا لؤللفاظ على ا
بالفظ دكف ا١تعٌت، كلعلنا ننقل كبلما البن سناف يشفي الغليل حُت يقوؿ: ) إين ١تا رأيت الناس ٥تتلفُت يف ماىية الفصاحة كحقيقتها ، 

كقربت ذلك على الناظر كأكضحتو للمتأمل( ينظر: ابن سناف ا٠تفاجي، سر  أكدعت كتايب ىذا طرفا من شأهنا ، كٚتلة من بياهنا ،
 .  1، ص 3818الفصاحة، ٖتقيق، عبد ا١تتعاؿ الصعيدم، مكتبة ٤تمد علي صبيح،  
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يس، الٌلهم إال ما ذكره من أنٌنا ال نكاد نعثر عند حاـز القرطاجٍت على مثل ىذا التأس ،يف حُت

الذم يعتّب شرطا من شركط  ،٣تاكرة الفصاحة للببلغة، مع اإلشارة إذل حسن موقع الكبلـ يف النفس

 الببلغة كمرادفها الفصاحة عنده.

لو الشريفة،  تالطبقا يكوف من الدرجة العالية كا١تنزلة الرفيعة، كيشهد لو أكلوا كىذا الكبلـ الذم

صناعة البديع كالعلم الذم منو ىذه الصناعة ىو علم البياف، كالصناعة من  )ىي)صناعة متكفلة بو ك 

، فعلى ضوء ىذا 1(حيث ىي صناعة إمنا تعطي القوانُت الكلية اليت تنضبط هبا اٞتزئيات ا١تندرجة ٖتتها(

كعلم  حة الفصابالٌتساكؽ مع  ،للبديع مفهومو كتصوره ا١تراكشي اء العددمٌت ابن البنٌ ػب ،التقدمي ا٢تاـ

 البياف، الذم أثبت لو صفة الكماؿ، كأٟتقو بالتوفيق من ا تعاذل، مصرحا بقولو: 

إمنا   ) فهو شيء يفيضو اٟتق من عنده على األذىاف، كيشهد بو العقل الصريح ال باستفادة من إنساف)

غل بالصناعة اليت ، فكاف لو أف انش2(حيصل من ا١تيلوقُت التنبيو على العلم الذم علَّمو ا خلقىو(

  تنضبط، ٓتبلؼ العلم بالبياف الذم ينم عن توقيف، من دكف اكتساب. 

 على كجو خيتلف عما حدَّده اٞترجاين ،داللة الٌصناعةنظور، حٌدد ابن البٌناء العددم من ىذا ا١تف      

يت تنضبط هبا كالصناعة من حيث ىي صناعة إمنا تعطي القوانُت الكلية ال )صاحب التعريفات، فقاؿ: )

) ديٌيز الكليات كديٌيز اٞتزئيات، كديٌيز بُت )، مفرٌقا بذلك ما بُت العلم الذم 3(اٞتزئيات ا١تندرجة ٖتتها(

                                                 
1
 .99، ص ـ.س، ا١تريع ابن البناء، الركض - 

2
 ، نفس الصفحة.    ابن البناء العددم، الركض ا١تريع، ـ. السابق - 


حب التعريفات الٌصناعة بقولو: ) العلم ا١تتعلق بكيفية العمل(، ينظر: سعاد صاحل فريح الثقفي ا١تصطلح النقدم يعٌرؼ صا  - 

كالببلغي عند ابن البنٌاء ا١تراكشي، رسالة ماجستَت، ٥تطوط، جامعة أـ القرل، ا١تملكة العربية السعودية، ٖتت إشراؼ الدكتور، حامد 
 .   311، نقبل عن القاضي اٞترجاين، التعريفات، ص  11ـ ، ص: 2002ىػ ، 3121صاحل الربيعي، سنة/ 

3
 .99ابن البٌناء، ـ .س، ص  - 
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جزئيات كلي كجزئيات كلي آخر حىت ال خيتلط شيء بشيء كال يشتبو يف العلم شيء ٦تا يشتبو يف 

الصناعة اليت تنبٍت على صناعة القوؿ من  ، فهذا ن  صريح يف إعادة تشكيل داللة كل  1(الصناعة (

  .كداللتو على ا١تعٌت ا١تقصود، ْتيث يكوف مستندىا العلم الذم منو البياف

من حيث الوضوح  ،تندرج أسفلو صناعة البديع، كالعلم متعلق با١تعاين ،كلي  ،العلم عاـمحتول ف

لبديع كصناعة البياف، أما علم كحقائق األشياء، ٓتبلؼ الصناعة متعلقة باأللفاظ كال فرؽ بُت صناعة ا

، ألنو ٦تا أفاضو اٟتق على 2(فإطبلؽ علم البياف على الصناعة أمر غَت سديد( )البياف فوقهما، )

 اإلنساف.

 ٥تتلفة عند النقاد من غَت ابن البناء العددم ان ٖتتمل أكجه ،فإذا كانت الصناعة الٌلفظية أك البديعية     

فإف ابن  ،3((خّبة الشاعر كحذقو كمهارتو اليت تعينو على إجادة فنو )) ذلك أهنا كانت تعٍت عندىم

يعتّبىا جزءا من الكل، ىذا الكل الذم أباف عنو يف كتاباتو ا١تتنوعة يف ٤تاكلة تقريبو ا١تراكشي، البناء 

ٟتدكد ا١تنطق، كاليت نذكر منها على سبيل التمثيل ال اٟتصر، القانوف الكلي يف ا١تنطق، ككتاب كليات 

يف ا١تنطق ، كتشكل الرسالة اليت ألفها يف اللواـز العقلية اليت تنبٍت عليها العلـو ٔتيتلف أضرهبا، حجرة 

 األساس يف معُت الفكر البٌنائي أك البناٌكم على حد تسمية عمر أٌكاف.  

علم البياف كصناعة البديع، الذم استنتجو من  بُت ،يكشف عباس أرحيلة عن الفرؽ اٞتوىرم

يف كتابو وٌجو الذم ارتضاه منذ البداية ك٤تاكلتو إجياد تفرقة منطقية تصب يف الت ،ليل ابن البناءمضموف ٖت

) علم البياف ال ينحصر كصناعة البياف قد تنحصر... كعلم )الركض ا١تريع يف صناعة البديع، فيقوؿ: 
                                                 

1
 نفس الصفحة . نفسو، ،  ـ - 

2
 .98، ص ـ. سالركض ا١تريع، ابن البناء العددم،  - 

3
 .218ـ، ص 3812   ،2إدريس الناقورم، ا١تصطلح النقدم يف نقد الشعر، ليبيا، ا١تنشأة العامة للتوزيع، ط - 
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ناعة القوؿ كداللتو على البياف ىو األصل، ديٌيز الكليات كديٌيز اٞتزئيات، كصناعة البديع ترجع إذل ص

فالعلم ال ينحصر ألنو ًمنحة من ا٠تالق، أما صناعة البديع فمرجعيتها صناعة القوؿ ، 1(ا١تعٌت ا١تقصود(

 كالتفنن فيو، كانتياب ألفاظو حىت يستقيم األكد يف الكبلـ.

عند أف أرحيلة دل يضف شيئا، بل نقل التحليل من الكتاب، فعلم البياف  ال بد من القوؿكىنا 

التفاتة  من ا١تؤٌلف تدؿ على فطنة  )ابن البناء العددم موىبة ال صنعة، ألنو ال يكتسب بالتعٌلم، كىذه)

، كىو كيفٌية 2(كتنٌبو ٞتانب لو أمهٌية كبَتة يف ٣تاؿ الدراسة النقدية كالببلغية، كا١تمارسات األدبٌية اٞتٌيدة(

 ١توىبة ا٠تبلٌقة للفعل األديب، كتكوين اإلنساف البليغ.االستناد إذل االستعداد الفطرم كاٞتانب األىم يف ا

كا١تعٌت مواجها ٨تو الغرض يع أف يكوف اللفظ بإزاء ا١تعٌت، يف البد ،اء العددمكيشًتط ابن البنٌ    

ا١تقصود، فإف األغراض ال تنحصر من جهة ا١تعٌت هبذا الشكل،  بسبب تقسيم الصناعة ْتسب 

فلذلك أىل صناعة البديع حصركىا باالستقراء  )العبارة باللفظ،) األغراض، كلكن قد تنحصر من جهة

، كاٟتصر ىنا مرٌده إذل عبلقة الصناعة 3((أقساـ ٝتوىا بأٝتاء بينهم من جهة عوارض اللفظ إذل

اليت اتضحت بعدىا اٞتزئيات كىكذا تكوف ا١تسألة كفق التسلسل ا١تنطقي ا١تفضي إذل حقائق  ،بالكليات

 النصوص.

عد ابن البناء كثَتا عن مسألة جد مهٌمة، كىي تداخل أقساـ البديع كتركيبها، ٦تا ا٧تر عنو كال يبت  

كاالعتماد على  .اختبلؼ يف األمثلة اٞتزئية، كيف أٝتائها كمسمياهتا، ٦تا جعل منهم ا١تكثر كمنهم ا١تقل

                                                 
1
ا١تراكشي كالبحث عن كليات الببلغة، مقاؿ يف ٣تلة كلية اآلداب، جامعة القاضي عياض، مراكش،  ءعباس أرحيلة، ابن البنا - 

 . 211- 211 ،   ص9/3882العدد 
2
 .10رضواف بن شقركف، مقٌدمة كتاب الركض ا١تريع، ـ س، ص   - 

3
 .80 صـ. س،  ابن البناء، الركض ا١تريع، - 
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ما ن  عليو ابن ، ْتسب كاف إيذانا بتداخل ا١تصطلحات، كتشابك ا١تفاىيم  ،االستقراء عند األكائل

٦تا ا٧تر عنو تصادـ لكثَت من ىذه ا١تفاىيم كحدثت فوضى اصطبلحية، فما كاف من ابن البناء  البناء، 

على جوىر ا١تنطق يف  ئان كالعددم إال ٤تاكلة تدارؾ ا١توقف، كالرجوع بالببلغة إذل سابق عهدىا، متٌ 

 التعليل كالتحليل كالّبىنة.

نظرة ترادفية كتكاملية  )فلسفية الببلغية ا١تغاربية، تنظر إذل البديع)ف ا١تدرسة الإف ،كصفوة القوؿ  

كتراجعية عما آلت إليو مصطلحات ىذا العلم، ... فهي ترادؼ الببلغة يف مشو٢تا ... كما أهنا تتكامل 

يف األسلوب مع كل مصطلحات الببلغة كالفصاحة... كدل خيرج ابن البناء عن معٌت البديع كونو ظاىرة 

، كمنو فبل غرك من التأكيد على علمية ابن البناء العددم، 1(تفرزىا ٤تسنات أسلوب ا٠تطاب( ةٚتالي

ديثل النظرة  )من خبلؿ استنباطو الفركؽ اٞتوىرية بُت ٥تتلف التيارات، ناىيك عن علم البياف الذم )

ائل أحسن إطبلعا على الفلسفية يف النقد كالببلغة اليت قامت عليها بنائية ا١تنزع ... ككاف الركاد األك 

منطق أرسطو كأعمق فهما ١تضموف كتابيو، " الشعر" ك " فن ا٠تطابة" كالببلغيُت الذين عرفتهم القركف 

 ، حيث كظفوا الكثَت من مباحثو يف منهج كتأليف مؤلفاهتم بصورة أك أخرل.2((السابقة

للفظية، ٨تتاج إذل إبراز الكم كلتوضيح الصورة أكثر كتقريب ا١تشاىد البديعية، ا١تقًتنة بالصناعة ا 

ا١تصطلحي، كالنوع األدائي الذم كظٌفو ابن البناء العددم، ضمن اعتماده ا١تطلق على االستقراء 

تنظيم الببلغة كتأكيلها  )كاالستدالؿ، كدكرانو يف حدكد نظريٌة التٌناسب اليت جاءت من أجل)

                                                 
1
 .182-183 صـ.س،  عبلؿ الغازم، مقدمة كتاب ا١تنزع ، - 

2
 .181، ص  سـ. عبلؿ الغزم،   - 
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يف ثنايا الفصل الثالث ضمن اجملاؿ الذم ، كىو ما سنتعرض لو بالتفصيل 1(كاالستدالؿ على معانيها(

حٌددناه يف الببلغة ا١تعضودة بنظرية التناسب، كما استجد فيها من إمكانات البحث ا١تباشر كغَت 

، الذم ا١تباشر، ٦تا سيمكننا من ٖتليل العناصر الببلغية داخل الشواىد الشعرية كالقرآنية داخل السند

 هاـ.أراد لو أف ديثل قالب التجربة كاإلف

ٖتٌدث عن كجوه صناعة البديع كاصطبلحو يف  ،ابن البناء العددم جـر من التأكيد على أف كال  

، إما مفٌسرا، أك مؤٌكال أك باحثا عن كجوه إعماؿ النظر يف الٌنصوص من من الكتاب ٜتسة عشر موضعا

ن الٌدالالت جديد، على أمل العثور على مكامن اإلعجاز الذم بلور كل كتاباتو من أجل الكشف ع

خارجها ضمن ما يسمى حديثا يف علم الٌسمياء، ايط ا٠تارجي  العميقة للكلمات داخل الٌنصوص، أك

 كالداخلي لليطاب.

كالكثَت من العوامل  إف القرف الٌسادس ا٢تجرم كما بعده، كعلى الٌرغم من الٌتطاحن السٌياسي       

كعرفت الببلغة  )كامتداد ألثر أرسطو)ىاتو،  درسة الفلسفية األخرل، إال أنٌو عرؼ نقلة نوعٌية، ٔتيبلد ا١ت

استمرارا آخر كٖتٌوال آخر، كعرؼ البديع أمامو اندماجا جديدا كغٌيابا اصطبلحيا كما غٌيب علم ا١تعاين 

اليت أضحت صنعةن ٘تارس  ةكأعطي لعم البياف مفهـو علمي كلي كمقورل آخر عيٌوض بو علم الببلغ

                                                 
1
 .211ص  ـ.س،٤تمد مفتاح، مشكاة ا١تفاىيم،  - 


كحضارتو  منشورات كلية  ألجل االستزادة يف ىذا ا١تقاـ  ينظر كتابُت جليلُت ، األكؿ : ٤تمد شريف، تاريخ ا١تغرب ا١تر يٍت - 

ـ إذل 3211ـ ، كالذم أباف فيو عن ا١تعادل السياسية كالثقافية كاالجتماعية للمرينيُت من 2033ـ اإلنسانية بتطواف، اآلداب كالعلو 
سنة من اٟتكم كانت كفيلة بوجود كم معريف ىائل متشكل من خليط ثقايف . أما الكتاب اآلخر فهو : ٤تمد  223ـ فػ 3111

بٍت مرين، منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بالرباط ، جامعة ٤تمد ا٠تامس، ا١تنوين، كرقات عن اٟتضارة ا١تغربة يف عصر 
ـ، كالذم أباف من خبللو عن الكثَت من الزكايا ا١تعتمة يف التاريخ ا١تريٍت كما جاكرىا من ٘تذىب كاعتقادات راسية، ما انفك 3818

اٟتكم كما تعرض لو العلماء جراء ذلك، من أمثاؿ لساف  العلماء يكشفوف زيفها، كما كشف عن التدخل األندلسي يف السياسة
 ىػ (.  118 -الدين ابن ا٠تطيب الذم أحرؽ يف زمن أيب فارس عبد العزيز بن السلطاف أيب اٟتسن) 
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 ،، كىذا ما كٌلد فيو نوع من اٟتركية ا١تنطقٌية العلمٌية1((ت رقابة كبتوجيو علم البياف أساليبها كطرقها ٖت

ابن البناء ذات اٞتودة االستداللية العالٌية، كبتحقيق مناط االستدالؿ كاالستقراء الٌلذين استعاض عنها 

 باالستنتاج، ٦تا أعطى للٌدرس الببلغي ا١تغاريب مصداقية القراءة كالتوجيو. 

لى الرغم من استنتاجات ابن البٌناء العددم بأف علم البياف فوؽ صناعتو، اليت جعلها حكرا كع

 ،، فإف ا١تلفت للٌنظر- كإف كاف قد أشار إذل ذلك ضمنا -،على البديع، دكمنا ا٠توض يف مسائل ا١تعاين

معاٞتتها كفق الّبىنة  ، من أجل ضبط الظاىرة ا١تراداٞتزء إذل الكلكل ما يريد استنتاجو ينتقل فيو من   أفٌ 

كالصورية تارة أخرل، ك اليت ٗتضع العمل إذل دٌقة متناىية يف الطرح كالتحليل،  ،ا١تنطقية الرياضية تارة

 .ٓتبلؼ صناعة البديع كبناء معرفة عينيَّة لو؛ كمثاؿ ذلك حينما أراد إثبات مسألة عدـ حصر علم البياف

كما اعتوره من القوة كالضعف ا١تتعلقُت  ،كا١ترجوحفقد مٌهد ٔتا عرفو األصوليوف يف الرٌاجح  

ككذلك سائر  )بالدليل، مع مزجو بالفلسفة، خاٌصة مبحثي العدـ كاإلمكاف إذل أف كصل إذل قولو: )

القواعد الكلية، ا١تشًتكة لبياف جزئيات العلـو كٌلها ىي من علم البياف  فعلم البياف ال ينحصر كصناعة 

نو هبذا القوؿ يدرج الببلغة كالبياف ضمن إطار علم البياف،  يف مشوليتو الفطرية ، فكأ2((البياف قد تنحصر

 كالّبىانية كالكلية.

كحُت أٌت ا١تؤٌلف اٟتديث عن ا١تصطلحات ا٠تاٌصة بصناعة البديع، كصل إذل نتيجة مفادىا أف     

كتصل حٌد الًتادؼ كاالشًتاؾ أقساـ البديع تلتٌف، كتتداخل أمثلتها اٞتزئية، كتفريعات أقسامها ا١تشهورة 

الٌلغوم، كىذا ال يضر الصناعة ما داـ االتفاؽ على الكلي قائم، كاالستحواذ على ناصٌية الصناعة كارد، 

                                                 
1
 .   181ينظر: عبلؿ الغازم، مناىج النقد األديب با١تغرب، ص   - 

2
 .98ص  ـ.س، ،  ابن البناء، الٌركض ا١تريع - 
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كإاٌل ١تا كجدت كل ىذه ا١تدكنات الٌنقدية كالببلغية اليت أٌشرت على بلوغ الدرس الببلغي ا١تغاريب شأكه، 

فهـو ا١تيالفة أف الذم يضر ىو االختبلؼ حوؿ الكلي كمنو عّب عصور متتالية ردحا من الزمن، كم

 .ستسلل ا٠تطأ إذل اٞتزئي

كقد تلتٌف أقساـ البديع بعضها ببعض،  )كعليو يعٌلق ابن البٌناء العددم ا١تراكشي بقولو: ) 

فتًتٌكب كتتداخل ... كألجل ذلك خيتلف أىل ىذه الصناعة يف األمثلة اٞتزئية، ... كذلك ألجل 

العبارات، كليس ذلك ٥تبل بالصناعة فإنٌو قد كقع االتفاؽ على الصور اٞتزئية اليت فيها، فبل اختبلؼ 

تاج إذل األٝتاء كاألجناس ألجل ا١تياطبة فيها  يضيرُّ االختبلؼ يف إدراجها ٖتت أم كلي كاف... كإمٌنا حيي

صر ٖتتها اعتمادا ، فكاف لو أف كضع كليات بعد استيراجها من اٞتزئيات اليت تنح1((كضبطها،...

 .على قياس الشموؿ

غَت  ما كاف بعيدا عن التكٌلف كاٟتشوعند ابن البناء، ىو كعليو فامود من األساليب الببلغية   

مطلوب بالتعٌسف كالغلط، كمنو ركنق الفصاحة كطبلكة البديع، كفيو من ا١تعاين ما كاف مستنده القصد 

 و إفهامك الٌسامع، كالٌنزكؿ عند رغبتو الٌداللية، مزاكجا كالّبىاف، كٚتاؿ الٌلفظ ما كاف متعلَّق

، يف جدلية اإللقاء كالتقبل، 2((كعي الن  ككعي القارئ )التسهيل، كفق )بُت التبسيط كالتقريب ك 

 كمدل كضوح أك خفاء الداللة، عنهما معا.

ما تعٌلق  اليت ابتدعها ال على مثاؿ سابق، ككلك  ا،كقبل اٟتديث عن صناعة البديع ككلياهت

الببلغي، ال بٌد من اإلشارة إذل كيفية تعامل ابن البناٌء العددم كتعاطيو مع الدرس الفلسفي  حبا١تصطل
                                                 

1
 .311، ص .سـ الركض ا١تريع، لبناء، ابن ا  - 
 - قياس الشموؿ ىو[ :  
 .11، ص 2003،  3، ط، ا١تغرب الدار البيضاء، ا١تركز الثقايف العريب بشرل موسى صاحل، نظرية التلقي أصوؿ كتطبيقات -2
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كمكامن التأثَت اليت جعلتو يػيوىرٌل كجهو شطر ا١تنطق الريٌاضي، من أجل الّبىنة على ما جاء بو من نظاـ 

 لٌتفصيل.استقرائي استنتاجي كفق منظور جديد على مستول التبويب كا

كجدنا أٌف ابن البٌناء  اليت كألجل ذلك سنعرٌج على تبياف أىم ا١تعادل الفلسفية كا١تنطقٌية الريٌاضية

كتوٌسل هبا ٨تو ٖتديد الغاية من كتابو الركض ا١تريع يف صناعة البديع، كمن  ،العددم قد جنح إليها

 األمور اليت عٌّب عنها صراحة أك متداخلة يف ثنايا تفريعاتو:

االىتماـ بالكليات كإدراج اٞتزئيات ٖتتها، حىت ال خيتلط شيء بشيء كال يشتبو فيها شيء   - *

كانت األقساـ   )بشيء، كىو ما جٌسده يف الكثَت من الفصوؿ إف دل نقل ٤تتول ٚتيع الكتاب، كلذلك )

ا١تواضيع  ، كاالستناد إذل الكليات أمر كارد يف1(الكلية اليت فيها توضع ْتسب ما يراه كل كاحد(

 الفلسفية من ٌلدف أفبلطوف.

االستفادة من مؤلٌفات الفبلسفة السابقُت لو_ كإف كاف ال يذكرىم  إال يف القليل النادر_ ك٤تاكلة   - *

كاٞتنس،  استيداـ ا١تصطلحات الٌدالة على ما إتو إليو كاليت ٗتدمو يف ٣تاؿ ْتثو، كمنها الٌسّب كالٌتقسيم

ة ٔتفهومها الفلسفي، كااؿ كاٞتائز كا١تمتنع كالتناسب، كا١تشاهبة با١تناسبة كغَتىا كالقياس بنوعيو، كا١تادٌ 

 من ا١تصطلحات الواصفة كالٌدالة.

كعلى ذكر االستفادة من ا١تصطلحات القددية، ال بٌد من اإلشارة إذل القسمة ا١تنطقية اليت 

 قٌسم داللة اللفظ على ا١تعٌت إذل ثبلثة اعتمدىا يف الركض ا١تريع يف الفصل األٌكؿ من الباب األٌكؿ، حُت

، كىذه القسمة اعتمدىا  ، مث قٌسم الٌلفظ بالنسبة إذل كل قسم من أقساـ ا١تعٌت إذل أربعة أقساـ أقساـ

النٌحاة، كمثلو قٌسم ا١ترٌكب معٌت إذل أربعة أقساـ كذلك، فكاف أف جعل األٌكؿ تركيب تقييد كاشًتاط، 
                                                 

1
 .311ابن البناء، الركض ا١تريع، ـ. س،  ص   - 
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من األقساـ األربعة  ى، كىكذا حىت انته 1وت كا١تضاؼ مع ا١تضاؼ إليوكجعل من ضمنو النعت كا١تنع

 الباقٌية.

االىتماـ كالًتكيز على األمثلة ا١تصنوعة كالشواىد ا١تطبوعة، اليت تغذم بطريقة أك أخرل التوجو   - *

بلف البٌناكم كىو ما نستيلصو يف معرض حديثو عن التناسب كا١تناسبة يف فصلُت كاملُت كالٌلذين يشكٌ 

برٌمتها، كاليت كجدنا السجلماسي قد نقل تعريفها حرفيا عن ابن البٌناء العددم، كال ضَت إف  ة٤تور الدراس

تيٌممنا توٌجو القائلُت بتأثَت ابن البناء يف فكر السجلماسي، على اعتبار فارؽ السٌن بُت العاًلمُت بناءن على 

اؿ صاحب جذكة االقتباس كمثلو صاحب نيل االبتهاج ما ذكره الرٌكاة كأصحاب السٌَت كالًتاجم،  من أمث

 كغَتمها. 

كا١تناسبة يف أجزاء  )) و:عن التناسب كأنواعو ك٣تاالت متحدثايقوؿ السجلماسي كيف ىذا الصدد 

 كالثالث: اال٧ترار  ٌسط ٖتتػو أربعػة أنواع، األكؿ: إيراد ا١تبلئم، كالثاين:إيراد النقيض،القوؿ اسم جنس متو 

، مث يبدأ اٟتديث عن 2(التناسب، كذلك ألف ا١تناسبة يف أجزاء القوؿ ىي على أربعة أ٨تاء( كالرٌابع:

استثماره منهاجٌية ا١تقوالت  )األ٨تاء كسط ذكر ٞتملة من الشواىد اليت تعٌضد ما يذىب إليو، ٦تٌا يبٌُت )

من ٙتٌة  نلمس نوعا من ، ك  3(األرسطٌية كالشجرة الفرفوريٌة لتصنيف الببلغة العربية كترتيب أجناسها(

تفصيلو ١تا جاء ٣تمبل عند ابن البناء ك تفسَته ١تا جاء  مبهما كمؤكال عنده، كال غرابة يف ذلك إذا ما 

علمنا أف ىذا ما اخت  بو الرجبلف، من شٌدة تطعيم البحث الببلغي بالدرس النحوم كا١تنطقي كىٌلم 

 جر.

                                                 
1
 كما بعدىا. 11، ص  س.  ـ الركض ا١تريع،  ابن البناء العددم،ينظر: - 

2
 .139ص ـ.س، السجلماسي، ا١تنزع البديع،  - 

3
 .212ص ـ.س، ٤تمد مفتاح، مشكاة ا١تفاىيم،  - 
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 اد بياف كجو استدال٢تا كفق معيارين:اٟتديث ا١تطٌوؿ عن الشواىد الببلغية ا١تر  -* 

ذكر كجو الداللة من الشاىد دكمنا استطراد، كىذا ما ١تسنا يف كثَت من الفصوؿ نذكر على سبيل  -3

)كٚتيع االستعارات إمنا إبداالت يف )التمثيل، ما جاء يف الفصل الثالث من الباب الثاين، من كبلمو 

اضحة على مسعاه يف ذلك من مثل ما ذكره من شطر لبيت ، كيسوؽ لنا ما يدؿ داللة ك 1(ا١تتناسبة(

الذم يقوؿ فيو) كعٌضت على العٌنب بالّبد(  كمثلو ما ذكره يف معرض استشهاده  الوأكاء الدمشقي

بشطر المرئ القيس الكندم يف قولو: ) نؤـك الٌضحى دل تنتطق عن تفٌضل(، كما ذكره من ٕتزئتو 

ُهًدى ﴿فصل اٟتذؼ حُت استشهد بقولو تعاذل نها ما ذكره يفللشواىد القرآنية كثَت يف كتابو م

 كغَت ذلك ٦تٌا سيأيت تفصيلو .   2﴾لْمُمتَِّقينَ 

  االستيداـ الفعلي))دكف الرجوع إذل ٚتالياتو، كىو ما يؤٌكد على  االىتماـ بصحة الٌشاىد  -3

اىد و لو خيتار ىذه الشفضبل عن استيراج كجو الداللة منها ، ٦تٌا جع 3((للشواىد ا١تطابقة للقاعدة

 كفق آليات تأكيلية منطقية تارة كأدبية تارة أخرل.

اليت جعلت من ابن البٌناء العددم يستيدـ كل ما أكيت  ،ىذه بعض أبرز الٌسمات ا١تنطقية كالفلسفية    

من علم، بغية اإلفراج عن مكنوف غياىب الدرس الببلغي، كالذم ستنكشف من كرائو غايات الشاىد 

 مثبتا إعجازيٌتو الفٌذة، كتكوينو الفريد، كمن ٙتٌة الرجوع بالدرس الببلغي إذل أكٌج صوره اليت انبثقت القرآين

 منها أغلب الدراسات ا١تعاصرة.
                                                 

1
 .331ص  ـ.س، ابن البناء، الركض ا١تريع،  - 


على ـ(  ك٘تاـ البيت عنده : كأسبلت لؤلؤا  من نرجس كسقت  كردا كعضت 890/ -ىػ191الوأكاء الدمشقي، شاعر تويف)  - 

 .      331العنٌاب بالّبد، ينظر ا٢تامش، من كتاب الركض ا١تريع، ا٢تامش، ص 
2
 2سورة البقرة، اآلية:  - 

3
 21سعاد صاحل فريح الثقفي، ا١تصطلح النقدم كالببلغي عند ابن البناء، ـ .س، ص   - 
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اليت  كال نكاد نّبح ىذا التفسَت، حىت ٧تد أنفسنا أماـ ٚتلة من الكلٌيات الببلغية، كالقواعد العاٌمة      

اليت يرجع سبب  ،ور البداية، قبل ا٠توض يف جزئيات األمور االصطبلحيةجعلها ابن البناء العددم ٤ت

التكٌلف فيها إذل اٟتشو الذم طاؿ أرجاءىا الفسيحة، كا١تداد الذم نفذ بنفاذ ا١تقاالت ا١تعٌّبة عن سر 

دكمنا حصر  اتول الكامن يف جدلية القراءة، عند كل دارس للببلغة العربية يف مشارؽ األرض كمغارهبا

 للمذاىب أك التيارات اٌرؾ األساس للٌنزكع .            

  :        كليــّات البـالغـة وصناعة المصطلح  – ب

على   الببلغية عند ابن البناء العددم، البحث عن الكلياتإف جدلٌية التفكَت ا١تنطقي يف منهج     

اس عتمد يف ركحو ا١تنطقية على قييحيث  ؛- على حد تعبَت أرحيلة عباس - منهج استنباطي كجو الدقة

فكاف   كفيو نوع من التداخل االصطبلحي ،االستقراء كحده معٌطلف موؿ أكثر من قياس التمثيل،الشٌ 

 )غز كالغموض، كىذ ا١تنهج متعلق باالستدالؿ ا١تشركط )لزاما تدخل االستنتاج كاالستدالؿ لفك اللٌ 

جا من قضية إذل أخرل بقصد الوصوؿ إذل مدرؾ درٌ مت انتقاالن  ،بانتقاؿ العقل من أمر لآلخر معقوؿ

كىو ، أين يسود العاـ اٞتامع لؤلفراد، من جزئيات  الكليةبواسطتو النتائج  دؿتيست، حيث  1(عقلي(

، كفق العبلقات ا١تتداخلة داخل البنية الذم ينتقل من الكليات إذل اٞتزئيات ،منهج ا١تنطق األرسطي

ا١تنطقي ضمن مستول ٖتليل القضايا البسيطة داخل  )مشركعية التحليل) من اانطبلق دالعامة اليت تتعاض

اليت تقـو بالربط  ةالقضية الكّبل بواسطة ا٠تطاطة الدالية ٟتساب اموالت من جهة كالعبلقات  اقًتاني

                                                 
1
 .331، ص   2008 اليعقويب ٤تمد ، دركس ا١تنطق الصورم، اٞتزائر،  ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، - 
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حاكؿ ابن البناء امتطاء سٌلمها ا١تنطقي كالعبور من  الة، ىذه ا٠تطاطة الدٌ 1(بُت الوحدات كا٠تطاب(

  رياضيات إذل الببلغة.ال

يذا من ، خاٌصة الفصل ا١تتعلق بأقساـ الكبلـ متٌ كالرياضٌية يةٔتعارفو ا١تنطقابن البٌناء ح تسلٌ  لقد

 ، كالببلغة مباحث علم أصوؿ الفقوك  يف معرض حديثو عن العبارة،ليليو يف ذلك، ابن رشد دالغزارل ك 

 لصناعة الببلغية. كلية اليت تنضبط هبا االقوانُت ال ،ليضع ما أٝتاه

كاالستفادة من  ،جوء إذل ا١تنهج العلمياللٌ  عليو ،ات األمورمن أراد أف يضع كليٌ  أفٌ  كال شكٌ 

الذم أتى بو ىو  نفسو يف ك  ،تأيت مصاحبة للبناء ا١تنطقي ا١تعريفاليت  ،ةنظَت يف القضايا الكليٌ أصحاب التٌ 

 ذات النسق ا١تتحد كا١تتعدد يف النقل كالعقل. ،ةمن خبلؿ إبراز ٚتلة من القضايا التأكيلي ،ا١تقدمة

الوصوؿ إذل  يعلنوف صراحة أفٌ  ،نلفي أرسطو ك الكثَت من أتباع ا١تدرسة ا١تشائية ،كهبذا ا١تعٌت  

اس الذم ينطلق من اٟتقائق الكلية، كاالستقراء الذم القيٌ  )ا يكوف من طريقُت ال ثالث ٢تما: )إمنٌ  ،العلم

اإلدراكية اٟتسية كجزئياهتا، فمعارفنا ٚتيعها تعتمد من الناحية الصورية على  ينطلق من كقائع التجربة

ء ينتقل من الكلي إذل اٞتزئي جعل ابن البناٌ  ،، فهذا التطابق ما بُت القياس كاالستقراء2(ا١تبادئ األكذل(

 كمن اٞتزئي إذل الكلي.

، كأف اليت استطاع حصرىابياف ال صناعة اء العددم عنأباف ابن البنٌ فقد ككفاؽ ىذا التأسيس،   

  باالستقراء من جهة عوارض اللفظ، كاختلفوا يف تسمية تلك العوارض هأىل صناعة البديع حصرك 

 كتتداخل  يلتفُّ بعضيها ببعض، كتًتكَّب) ) ،فاختلفت مصطلحاهتم، ككجد أف أقساـ البديع )الببلغة(

                                                 
1
 . 18، ص 2001ينظر: دكين فرناف، مدخل إذل فلسفة ا١تنطق، ترٚتة ، ٤تمد اليعقويب، اٞتزائر، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية،   - 

2
 .211ص ـ.س، ، دركس ا١تنطق الصورماليعقويب ٤تمد،  - 
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كما خيتلفوف   ...يف كضعها داخل أقساـ الببلغة، فييتلف أىل الببلغة يف األمثلة اٞتزئية، كخيتلفوف ..،

 .تعبَته ،  على حدٌ 1((أيضان يف أسامي األقساـ كيف عددىا كتفاصيلها

االختبلؼ يف إدراجها ٖتت أم كلٌي   فبل يضرٌ  )) ةر اٞتزئيٌ فاؽ على الصوٌ ق االتٌ كعندما يتحقٌ  

 كاألجناس ألجل ا١تياطبة فيها كضبطهاا حيتاج إذل األٝتاء ...كإمنٌ ا بأٌم اسم كاف،مٌيتهكاف، كال تس

اليت فيها توضع ْتسب ما يراه كلُّ كاحد منهم، كيذىب يف اعتباره  ،ةكلذلك كانت األقساـ الكليٌ 

ىو  ، فالعّبة عنده ليست يف توظيف األٝتاء كاالنشغاؿ هبا، كإمنا ا١تهمٌ 2((صفات تلك الصور اٞتزئية

 الضابط الكلي الذم حيكم ٞتاـ اٞتزئيات.

كألجل ما ))قائبل: اهتا جزئياتة أدرجى يف طيٌ ات ببلغيَّ اختياره لكليٌ العددم اء هبذا ييّبٌر ابن البنٌ ك 

، كىو ما يتناسب 3(( قلناه ىنا ضبطناىا ٨تن يف ىذا الكتاب على ىذا النحو الذم فيو من الضبط

مقدمات يف الببلغة "سمى: الذم أعلن عنو يف مستهٌل الفصل الثالث من الباب األكؿ ا١ت ،نتاجكاالست

، يقوؿ ٤تمد مفتاح: )) لكن ىذه الطريقة االستنتاجية ال تقدـ إال كليات ٤تتاجة إذل أف ٘تؤل "كالبديع

، كىو ما فعلو انطبلقا من االستقراء إذل االستنتاج، استقراء يف األٝتاء أك اٞتزئيات 4ّتزئيات أك بأٝتاء((

 ر اٞتزئية ضمنها.، كاستنتاج يف كضع الكليات بغية إدخاؿ الصو 

 إف ا١تشركع الببلغي كالنقدم الذم حاكؿ أف يلتـز بو ابن البناء العددم ارتكز على:  

 وعات ) المحاور( : ــالمجم -* 

                                                 
1
 .311ابن البناء العددم، الركض ا١تريع، ص  - 

2
 .311فسو، ص  ـ. نابن البناء العددم،   - 

3
 بعدىا. كما 311ـ . نفسو،   - 

4
 .12صـ.س، ٤تمد مفتاح، التلقي كالتأكيل،   - 
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 ،ة بنفسها على ٚتلة من اٞتزئياتات دالٌ يندرج أسفلهما كليٌ  ،يتضمن الكتاب ٤تورين أساسيُت

 ة يف الكتاب: على غرار ما تضمٌنو قياس الشموؿ ا١توٌظف بّباع

   :واجهة ا١تعٌت ٨تو الغرض ا١تقصودمفظ من جهة من حيث أقساـ اللٌ  : أوال

 أكجو:  عة، كعليو يكوف التقسيم على أرب((ا١تقصود من ا٠تطاب )أم ما ىو )

، كمنها ((عشر جزئيات مندرجة ٖتت ىذه الكلية )و )نء:  كضمٌ ا٠تركج من شيء إذل شي – أ 

   ... كغَتىا من ا١تصطلحات األخرل. فريع، االستطراد، التجريدا٠تركج، اإلدماج، الت

أ فرده للحديث عن عبلقة التناسب ٔتباحث ااكاة كالتشبيو كا١تكافأة ك  :  كتشبيو شيء بشيء –ب 

إذا كانت النسبة اليت بُت شيئُت كالنسبة اليت بُت  )) وأنٌ  ،ة مفادىاكجعل قاعدة عامٌ  ،صور ا١تتناسبة

كشواىد كثَتة  ،  ٢تا ٖتليبل كبَتاىذه القاعدة خصٌ  ك ،1((قيل ألربعة أشياء متناسبة  ،نشيئُت آخري

 واىد الببلغية.  كىو ما سنقف على شرحو كٖتليلو يف مبحث تأكيل الشٌ 

ٚتيع االستعارات إمنا ىي  )) إٌف د على :  كأدرج ٖتتو االستعارة كاجملاز كأكٌ تبديل شيء بشيء –ج

ضمن  )االستعارة ) ذا ما تأثٌر بو انطبلقا من الفكر األرسطي، الذم جعل، كى2(بة(إبداالت يف ا١تتناس

اليت ىي طبيعة فطريٌة يف اإلنساف، ك٢تا يرجع الفضل يف إخراج ا٠تطاب من عادل  ،ااكاة أك التيييل

يف األقاكيل  مٌ كمه ،ا١تألوؼ إذل عادل غَت مألوؼ، كىذا التيييل جوىرم يف األقاكيل الشعرية

                                                 

ينظر التحليل . ك 29ابن البناء، الركض ا١تريع، صينظر: أم العبلقة النسبية بُت الكبلـ ا١تعّب كبُت الفكرة ا١تتوخاة منو،  - 

 .12صـ. س، التأكيل،  التلقي ككاالستزادة، 


  بياف ىذه اٞتزئيات يف ا١تبحث الثاين من ىذا الفصل، كحذفناه ىنا تفاديا للتكرار.سيأيت - 
 .301صـ.س، ابن البناء، الركض ا١تريع،  -1

2
 .331، ص نفسو ـ.  - 
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، إذ من الصعوبة ٔتا كاف التمييز بُت ما ىو استعارم كغَت استعارم ٦تا جعل ابن الٌبناء 1((ا٠تطابية

 العددم  يوٌظف التناسب قصد فهم الٌشاىد كٖتديد نوعو ضمن الٌنسق الٌداؿ.    

:  كىو ما تناكؿ فيو مسائل ببلغٌية بصفة اصطبلحية منطقية، كحديثو عن تفصيل شيء بشيء –د 

كتكمن أمهية ا١تبحثُت، يف توظيفهما توظيفا سليما يف تأكيل الشواىد  يم بالفعل كالتقسيم بالقوةالتقس

 الببلغية اليت ساقها.  

  : كيندرج أسفلو ثبلثة ٤تاكر ،:من حيث أقساـ اللفظ من جهة داللتو على ا١تعٌتثانيا

التقاليب ا١تعرفٌية ا١تفضٌية عريف ك كما يدكر من كجوه الت، التكرير -3 اإلكثار-2 االختصارك اإلجياز  -1

 إذل ٚتلة من ا١تلٌيصات كالشواىد اليت أبانت عن فكر ابن البٌناء العددم.      

و قل إنٌ لنأف خيتزؿ ا١تباحث الببلغية داخل ىذه الفصوؿ، أك  )) كهبذه الطريقة حاكؿ ابن البناء

تقريبي البياف من األذىاف؛  ٔتوجبها قحاكؿ أف ييعيد ترتيب ا١تباحث الببلغية يف سبع كليات؛  يتحقٌ 

  2((ة رسولو صلوات ا عليو، كما تيفهمي ا١تياطبات البشرية كلهاكتيفهمي سنٌ  ،فييفهمي كتابي ا تعاذل

 كفق ما تقتضيو طبيعتو صناعة البديع تتمٌ  ى عليو الكتاب، أفٌ ػيطيط الذم يبنفإننا نستنتج كفق التٌ  ،منوك 

ة بدكرىا ٖتت اور العاـ، كىكذا تدرج ابن البناء من العاـ إذل ا٠تاص، كمن ة ا١تندرجالكلية العامٌ 

 .ا٠تاص إذل العاـ، حىت استطاع حصر أكجو الصناعة من غَت إخبلؿ أك تكرير

 .الكليــات -*

                                                 
1
 .321ص   ـ.س،  عمر أككاف، اللغة كا٠تطاب، - 

2
 .210ص ـ.س، عباس أرحيلة، كليات الببلغة،  - 
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البناء العددم، إذل مسألة كضع الكلٌيات اليت استقٌر الرأم عليها، كاليت لقد كصل تفكَت ابن  

ا١تنطقي، كاحتكم أمرىا إذل القاعدة ا١تنطقية الرياضٌية، ا١تبنٌية أساسا على التناسب  كافقت التنظَت

 ا٢تندسي بكل تقاببلتو فجعل:

األسلوب من تغيَت، أك كل ما يتعلق ب  كتضمٌ 1.((ا٠تركج من شيء إذل شيء))كٝتٌاىا  الكلية األولى: -

 ا جانبا معتّبا من الكتاب كفق نظاـ اٞتزئيات. ، مع توضيح األقساـ الثمانية اليت أفرد ٢تأك تفاكت انتقاؿ

:ا١تقابلة، رٌد األعجاز على الصدكر، ىاصور كمن 2:((تشبيو شيء بشي))كجعل ٤تورىا  :الكلية الثانية -

، كىي ٣تاؿ التناسب متمثبل يف التشبيو كاالستعارات اليت جعلها ابن البناء ٤تور التناسب اللف، ا١تكافأة

 يف التطبيق.الرياضي على ما سنرل 

على حد تعبَته، متيذا من  ،3((٣تاز كلُّوي ))كىو  :شيء بشيء تبديلتندرج ضمن،  الكلية الثالثة: -

مع تفٌرده يف بعض ا١تصطلحات اليت كانت متداخلة  ،غوزاللٌ  التورية كاالستعارة يف تقسيماهتا كااجة ك

 عند األكائل كحٌررىا ٖتت نظاـ كلي.  

: كتضم ٣توعة من ا١تصطلحات ذات التوٌجو الفريد يف 4((تفصيل شيء بشيء))ي كى :الكلية الرابعة -

 التقسيم كالتشكيك كالتجاىل فاالتساع كالتضمُت كالتوضيح كختم بالتفسَت.: كمثل  ،التصنيف

ْتسب ما يندرج  ،تنوع منط التسمية من ا١تركب إذل األحادم كنسجل ىا ىنا: الكلية الخامسة -

  .1((كاالختصار زاإلجيا)): فيها ا ذكرهليت تستدعي بدكرىا الكلية ، ك٦تٌ أسفلها من مصطلحات ا
                                                 

1
 .300إذل ص 81، من ص ابن البناء، الركض ا١تريع - 

2
 .332إذل ص 303ـ.  نفسو، من ص.  - 

3
 .321إذل ص 331ابن البناء، ـ. نفسو ،  من ص.  ينظر - 

4
 .319إذل ص.  321، ص  سـ.ابن البناء العددم،  - 
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 ، كما يندرج أسفلو من مباحث يف ىذا ا١تسمى.كأنواعو، كاٟتذؼ 2((االكتفاء))كتضم أسفلها 

كالقياس ، كالتذييل كاالشًتاط، كٖتتوم على االستظهار 3((اإلكثار))كتفٌسر عنصر  :الكلية السادسة -

على العددم  د ابن البناءكشدٌ .كالتعميم كا١ترادفةم كالتكميل، مث التسوير كالتيصي  تتمييكا١تثاؿ كال

 خصوصيات ىذا اجملاؿ االصطبلحي ، كألـز نفسو بذكر الشواىد اليت تفٌسر اتول ا١تطلوب إبانتو.

ا١تواطأة ك رير معاٞتة التك إذلسعى ابن البناء العددم من خبل٢تا  ،كىي آخر الكليات: الكلية السابعة -

رس يف الدٌ  ةكا١تشاركة كالتجنيس بأنواعو كدالالتو، كالًتكيز على ىذا األخَت ١تا لو من أمهي ،بأنواعها

 الببلغي.   

فق ما اندرج ٖتتها من جزئيات ات ك أف يضع كليٌ  ،مشركعو الببلغية حاكؿ يف بقيٌ فقد  ،كىكذا  

طو على سلٌ كالذم  ،م ارتضاه كجهاز عقليضمن االستنتاج الذ ،تتفرع يف تصورهكاليت  ٤تصورة،

 .النصوص

األكؿ أف حيصر كليات ))؛ إذ حاكؿ مثلو يف الطرح مشركع السلجماسيييعدُّ  ؛حد بعيد كإذل  

الببلغة يف سبعة قوانُت ضابطة ألمناط ا٠تطاب، كسعى الثاين إذل حصر تلك الكليات يف عشرة أجانس 

، مع كجود رابط 4((ء التعبَتية من ألواف ا٠تطاب األديبعالية تفرعت يف صورة مصطلحات يف األ٨تا

                                                                                                                                                             
1
 .319إذل  313ص  من ، نفسوـ .   - 

2
ي كيسميو ا١تناطقة القياس ا١تضمر، كىو القياس ا١تركب من ٝتاه السجلماسي يف ا١تنزع البديع باالكتفاء التقابلي كاٟتذؼ ا١تقابل - 

قضيتُت شرطينت تشتمل كل كاحدة منها على جزئُت : مقدـ كتارل فيحذؼ بعض أجزائها كيكتفى عنو بالبعض اآلخر، كذلك ما 
قتضى اٟتاؿ (ينظر: ٤تمد يعّبكف عنو ) ْتذؼ بعض ا١تقدمات يف ا١تياطبات اٞتدلية أك جريا على قواعد الببلغة ١تطابقة الكبلـ ١ت

كما بعدىا.  كىو باب متعلق بنظرية التناسب  311، ص، 3821حسنُت عبد الرزاؽ، علم ا١تنطق اٟتديث، دار الكتب ا١تصرية،
 الرياضية الببلغية اليت تفرد هبا ابن البناء كحاكؿ بدر الدين الزركشي تطبيق بعض معا١تها من بعده. 

3
 .311إذل ص  318الفصل الثاين من الباب األكؿ، من ص ـ.س، ع، ابن البناء، الركض ا١تري  - 

4
 .212ص ـ.س، ينظر: أرحيلة عباس، كليات الببلغة ،   - 
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منطقي ما بُت الطرفُت على اعتبار أف ا١تنزع يعتّبه البعض شرح للركض، على ما أكرده السجلماسي يف 

 ،مفاىيم ا١تبتدئُت استغلقت علىأف ا١تنزع جينح ٨تو ٖتليل الكليات اليت  ،بعض اإلشارات اليت مفادىا

 كمعٌت ما جاء يف منػزعو. ،بالقوانُت الببلغية على حد تعبَته كاالختصار الذم ضرٌ 

، ال بٌد من اإلشارة كليات   ناء العددم يف سبعاليت حصرىا ابن الب ،كعلى ذكر الكلٌيات الببلغٌية    

 اليت تضٌمنت داخل ىذا الكل اجملموع، كذلك حىت تتٌم فائدة ىذا الفصل  ،كتفصيل ا١تصطلحات

 .ة عند ابن البٌناء العددما١تعادل االصطبلحيٌ  على أىمٌ  ،نتعٌرؼ من خبللوك  

كقبل التفصيل يف ىذا ا١تنحى ال بٌد من اإلشارة إذل كيفٌية عملو يف ىذا الباب، كما ىي   

٤تاكال من كرائها إعادة تصنيف للبديع  ،الكتاب كلٌ اليت مشلت   عملو يف ىذه الدائرة الواسعة تماز ػمكن

بعدما رأل  ،الٌرعيل األٌكؿببلغة متمٌثبل يف  ،شوء الببلغياكال إعادة االعتبار للنٌ ك٤ت ،ضمن الببلغة العربية

ككثرت ا١تفاىيم، بُت ا١تصطلحات،  كجنح ٨تو التداخل ما ،الجًتارأصابو الوىن ك ا ،رس البديعيأف الدٌ 

أحيانا،  كتناقضها بل ، مفاىيم ا١تصطلحاتتغٌَت  من عواقب عملية التحوؿ داخل البناء )) وذلك أنٌ 

، 1(ة استيراج ا١تصطلحات كتعريفها دكف الوصوؿ إذل التصور العاـ أمرا ٤تفوفا با١تزالق(مهمٌ فالواقع جيعل 

، كىو ما أصاب ا١تغاربة يف العاـ الفٍتٌ  فوت اٟتسٌ قيم، مع خي التأكيل ا٠تاطئ، كالفهم السٌ فينتج عنو 

 مطلع القرف السابع.

مٌتبعا  ،ؿ ٕتٌنب ىذه ا١تزالق كا٠تلط يف التصنيف كالتبويبحاك  ،كعليو فإٌف ابن البٌناء العددم

 نورد تفاصيل مصلحاهتا فيما يأيت من ثنايا ىذا الفصل.كاليت  ،طريقة علمٌية جديرة بالقراءة كالتحليل

  
                                                 

1
 .31ص  ـ.س، ،  ٤تمد العمرم، الببلغة العربية أصو٢تا كامتداداهتا - 
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  تمهيد:

ؽ الكتاب بقيمتو، كا١تصادر اليت استقى منها ماٌدتو ا١تعرفٌية بكل جوانبها ٌّ  ،بعدما أشاد ٤تٌق

كا١تنجز الٌنقدم ا١تشرقي بصفة عاٌمة، مع االستئناس  ،القددية استندت إذل كتب الببلغة كاليت يف ٣تملها

 ٦تٌا كتبو ابن رشد كابن سينا كالغزارل ،قبلو، كاالغًتاؼ من ا١تنهل الفلسفي اإلسبلمئتا كتبو ا١تغاربة 

بآراء كبار الٌلغويُت كا٠تليل بن أٛتد  كالكتب اليوناف يف الشعر كا٠تطابة، كتأثٌر  مهتن تلييصاكم ))

و فيقوؿ ، استأنف اٟتديث عن ا١تنهج الذم كضعو ابن البٌناء العددم يف كتاب1(كاألصمعي كسبويو(

منذ البداية  ،ا يكاد يكوف مطٌردا يف سائر الفصوؿ كاألبوابجمنه ،يٌتبع ا١تؤٌلف يف كتابو )اٌقق : )

كىو مسلك كجدناه  ،2((االختصار من غَت أف خيٌل با١تعٌتإذل ا٠تتاـ  كيسلك ا١تؤٌلف مسلك اإلجياز ك 

       .قد اعتمده يف التقسيم ا٠تاص بالكليات

 لمصطلح: تنهيج صناعة ا -أ

 كا١تواضعة أحيانا أخرل ،أحياناعند ابن البناء ا١تراكشي كجو االختصار يف التعاريف لقد ٖتٌدد 

ة للمنهج ا١تراد الوصوؿ إليو، كىو ما سَت العملية التأصيليٌ كحسن  ،العاـا١تفردايت دكف اإلخبلؿ بالنظاـ 

كيكثر علمو  رموفا غَت ٦تل يصغر جو تألي ...))اتب نفسو يف مستهٌل الكتاب بقولو:نفهمو من كبلـ الك

 ، كىذا ا٢تدؼ تابعو إذل غاية االنتهاء من الكتاب.3((

                                                 
1
 .13ص ـ.س، ابن شقركف، مقٌدمة كتاب الركض ا١تريع ، رضواف  - 

2
 .11ـ.  نفسو، ص  - 

3
 .18ص ـ.س،  الركض ا١تريع،ابن البناء العددم،  - 
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، فإنٌو ال ٤تالة سيحٌدد ما تنجٌر عنو ىذه دىٍيداف عملو يف الٌشرح كالتبويبكلئن كاف ىذا ىو    

رتضاه لنفسو من ما بينو كبُت ما سبقو، لعلمو بأف الٌصواب فيما اختاره كا ،ا١تسائل من خبلفات جوىريٌة

 ،البديعة ا١تنطقٌية ا١تفعمة بطبلكة صناعة تتٌبع خواٌص ا١تسائل اٞتوىريٌة يف مشولٌيتها ا١تعرفٌية، بنوع من اٞتدٌ 

فيقوؿ يف شعر ذكره صاحب جذكة االقتباس، كنقلو اٌقق فيما يناسب  ،كجودة العبارةكحبلكة الفصاحة 

 ره التعليمي: مقامو، حيث يقوؿ ابن البنٌاء العددم يف شع

 ػارصى  االختً واب يف الصَّ لمي بً عً بلمي       لً  كى ة يف ازى جى  الوى ذلى ت إً دٍ صى قى 

 رباى اء الكً رى ت إزٍ فٍ ػن خػً كً لى ي       كى هػمً فى  ا دكفى ػومن هي ر فػي حذى أى ٍّ  دلى كى 

 1غارليم الص  سػط تعى ف البى ػأٍ شى ػي       كى أنػً اء شػى لمى ة العي ولى حي في  أفي شى فى 

من حيث القيمة االصطبلحٌية لفنوف البديع اليت أحصاىا داخلو، يلحظ للكتاب، إف ا١تتصٌفح 

أسعفتو إذل  ،تباينا كاضحا يف إحصاء كتعريف مدخبلتو ك٥ترجاتو، كفق ما استعملو من أدكات إجرائية

ات الواردة يف كال سٌيما التعامل مع اٞتزئي ،حٌد ما يف استكناه الظواىر الببلغٌية كالنقدية ا١تراد التنبيو إليها

كتأصيلو، إذ ال يكاد يسّب غور أٌم ْتث من أْتاثو  اىتماـ جاد با١تصطلح )الكتاب، حيث نتلٌمس )

نادرة كتوضيحا كتقسيما، كتفريعا بدٌقة  ،طلحات ا١تتداكلة يف ٣تالو تأصيبلحىت يستويٌف اٟتديث عن ا١تص

                                                 
1
 .312 ص، 3، نقبل عن جذكة االقتباس، ج11ابن شقركف، من مقٌدمة كتاب الركض ا١تريع ، ص  ينظر:   - 


السياج ) يعتّب ا١تصطلح يف القراءة إٚتاال كيف قراءة الًتاث الٌنقدم على الوجو الذم يهٌمنا مدخبل مهٌما، ٔتا أٌف ا١تصطلح ىو  - 

١تصطلح ا١تعريف الذم خيتزؿ داخبله جدليات يف مستول اٟتركة الذىنٌية ا١تتصٌوريٌة أساسا كيف حلبة اٟتركة السياقية التداكلٌية أيضا. خيتزؿ ا
 بالتارل حركيٌتو ا٠تارجٌية كىو ٢تذا ٖتديدا مدخل ضركرم يف البحث اإليبستمي الواعي(  أٝتاء اٞتموسي،  ا١تتصٌور كا١تصطلح يف

، ص 3،2009ط اإلجراء كالقراءة، تونس،  سلسلة أعماؿ كحدة البحث " ٣تتمع ا١تصطلحات" كلٌية اآلداب كالعلـو اإلنسانٌية ،
33 . 
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كالبيانٌية  كالٌصوتٌية كالٌصرفية كاإلعرابٌية ا١تعجمٌيةيتناكلو يف الغالب على ا١تستويات كدراية كاسعة، ك 

رة إذل حٌد كبَت كالٌداللٌية، كرٌٔتا ا١تنطقٌية كالفلسفٌية أيضا. فتنفجر من ثنايا أْتاثو العلمٌية الفسيحة ا١تتأثٌ 

ٌية، كالعقلي، انطبلقا من علـو الٌشريعة كأصو٢تا، كعّب العلـو العقلٌية كالفلسفٌية كالريٌاضبا١تنهج الريٌاض 

، كىذه العلـو أسعفتو يف الوصوؿ إذل حقائق التنزيل، 1كانتهاء بعلـو الٌلغة كاألدب كفنوف القوؿ ا١تيتلفة(

  كأسرار التأكيل.

إف الٌتعامل مع ا١تعجم االصطبلحي البن البٌناء العددم، حييلنا إذل ٚتلة من ا٠تصائ  ا١تعرفٌية اليت      

الذم ال ينفٌك عن ا٠تصوصٌية الفكريٌة  ،لعاـ للمصطلح اٞتامعتتحٌدد كفق منط الّبىنة ك السٌياؽ ا

ضمن ا١تنجز الببلغي الكلي  ،البٌناكية، كاليت تأٌسست يف ٣تملها على اعتبارات ذىنٌية كعقلٌية كعلمية

ا٠تاص بو، حىت كإف حاد عن بعض ا٠تصوصٌيات، إال أنٌنا نلمح مسألة القصد بالٌلفظ كالوفاء با١تعٌت 

 و٢تا، ال تشوهبا شائبة االنقطاع، كال تعًتيها جوائح االندثار.قائمة على أص

كمن الفوائد ا١تشٌوؽ يف الكتاب، ما يستعملو من ذكاء أديب فٌٍت يزيد من قيمة الكتاب يف  تبياف    

حيث يذكر ا١تصطلح من دكف تعريف لو أك تعريف بسيط سهل مرٌكز مفهـو ...  )بعض ا١تصطلحات)

، كىذا أمر كاف قد تنٌبو 2(بة كمنتظم يف سلسلة من األسر ا١تفهومٌية كا١تصطلحٌية (٤تٌدد يف عبارات مقتض

يسوؽ تعريف ا١تصطلح الببلغي الذم يريد  ))من خبلؿ التحقيق يف الكتاب حيث كجد أنٌو  ،لو اٌقق

                                                 


من األمثلة البيانٌية على ذلك ما كرد عنده يف فصل ) ا٠تركج من شيء بشيء(  كيستطرد  ا١تناحي النحويٌة كالٌصرفٌية كالداللٌية  - 
من الكتاب ، ككٌلها استطرادات ٢تا أمهيٌتها اٞتمالٌية كا١تعرفٌية الٌدالة علة سعة مدارؾ ا١تؤٌلف  311إذل غاية الصفحة  89من الصفحة: 

.  كإحاطتو بشىت العلـو
1
ء ا١تراكشي، ٣تلة دعوة اٟتق، العدد، ينظر:  -  ٌّ ، شهر ذك اٟتٌجة 112رضواف بن شقركف ، البحث ا١تصطلحي عند ابن البنٌا

 10ىػ، ص  3138
2
 .21ص  ـ.س،  ا١تصطلحات،سعاد صاحل فريح الثٌقفي،  - 
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حٌدثا عن كل بسطو كتقريبو إذل األفهاـ كيضعو يف إطاره الٌدقيق، مثٌ يعرض إذل ما يندرج ٖتتو من أنواع مت

، كا١تصطلحات اليت يف الكتاب تّبىن على ىذا التوجو، كىذا ا١تسعى الذم نافح بو 1 (نوع على حدة(

 األقراف كا٠تبٌلف.

اليت دل يدخلها ٖتت الكلٌيات السبعة اليت اعتّبىا  ،كىناؾ من ا١تصطلحات الٌنقدية كالببلغٌية

ككأنٌنا بو  ،لق ٔتبحث أسباب غموض الكبلـيتع ،قانوف الببلغة، كحاكؿ توظيفها ضمن فضاء ٥تصوص

 كٌلم ٨تو تأديٌتو ا٠تطاب، ذلك أفٌ حياكؿ أف يبسط لنا ا١تصطلحات الٌنقديٌة اليت تتعلق ٔتقاصد ا١تت

أٌف  راجع إذل كوهنا تستعمل يف تسمٌية ا١تتصٌورات اليت يقٌدر ا١تياطب ،الفرؽ الوظيفي للمصطلحات ))

، ىذه الٌداللة حصرىا ابن البٌناء 2((٥تاطبيو يعرفوهنا، كإٌف للمصطلحات داللة خاٌصة تنجلي يف فهمها

ك٦تٌا ذكره  ؟ يف مدل استيفاء الكبلـ لشركط ا٠تطاب، كأحواؿ ا١تستمعُت أـ أهٌنا أخٌلت بواحد من ذلك

 يف ىذا ا١تقاـ:

 مصطلحات الغموض: -ب        

ؿ ْتسب ما جاء يف معجم لساف العرب ) ماٌدة خلل( أف ا١تراد منو: : فاإلخبلاإلخالل -(1  

اإلجحاؼ، أخٌل بالشيء أم أجحف، كأخٌل با١تكاف كٔتركزه، أم غاب عنو كتركو كأخلٌ  بو: دل يف ))

 )، ككٌلها نواحي غَت سديدة كتضر ٔتقاـ اٟتاؿ، فلننظر فيما استعملو ابن البٌناء، حيث يقوؿ: )3((بو

                                                 
1
 .11ص  ـ.س، من كبلـ اقق: رضواف بن شقركف، الركض ا١تريع،   - 

2
 -  Jean sager,  pour une approche fonctionnelle de la terminologie, 

(C.R.T.T ,sous la direction de Philip  thoiron(, presses universitaires de Lyon, 
2000,p 44                                                                  

3
 .   ابن منظور، لساف العرب، مادة ) خلل(  - 
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، فمىت كانت بنية الكبلـ غَت  1(فذلك اإلخبلؿ( ؼو ف كاف ا١تعٌت فيو ناقصا غَت مستو ككٌل كبلـ إ

  .مستوفٌية ألركاف ٘تاـ ا١تعٌت، بتقويض أساسها كاف ا٠تلل باديا

كا١تقٌصر من الكبلـ: ما ال ينبيك ٔتعناه  )صاحب الٌصناعتُت باسم ا١تقٌصر فقاؿ:) تناكلو لقدك 

كإف كاف ا١تعٌت تاما، فذلك على أربعة أكجو: اٟتشو ك اإلطالة ، 2(ح(عند ٝتاعك إيٌاه كحيوجك إذل شر 

ة بنفسها ) كمىت كانت ا١تعاين بٌين)ز كيفصل األمر بعد ذلك بعبارات مقتضبة فيقوؿ: اك ا١تساكاة كاإلجي

 ألٌف األلفاظ غَت مقصودة لذاهتا كاف اإلجياز نافعا ألجل التيفيف عن الٌنفس  أك بقرينة سٌياؽ الكبلـ،

ككل ما يعٌوؽ  ،ككل ما يسٌهل يف الوصوؿ إذل ا١تطلوب فهو ٤تبوب ا ىي إليصاؿ ا١تعٌت إذل الٌنفس...،إمنٌ 

، كمن ىنا يتبٌُت لنا أنٌو ال خيرج عٌما قٌرره أنصار ا١تعٌت من حصر الكبلـ يف أكجو  3(عنو فهو مكركه(

 تأديٌة ا١تعٌت، كفهم الغرض.

ا يشوب الكبلـ من عوارض ال تنفٌك عنو إال ّتبلء ا١تعٌت، كبعد أف ذكر ما يتعٌلق باإلخبلؿ كم 

 استطرد اٟتديث عن كجوه أسباب غموض الكبلـ كأحصاىا يف سٌتة كجػوه : 

                                                 
1
 .91ص ـ.س، ابن البٌناء، الركض ا١تريع،  - 

2
بَتكت، لبناف، ا١تكتبة العصريٌة ص   العسكرم أبو ىبلؿ، الٌصناعتُت، ٖتقيق: علي ٤تمد البجاكم، ٤تمد أبو الفضل إبراىيم،  - 

11. 

من األساليب اليت ال تٌتضح كثَتا إال باٟتديث عن أنواعها كعرض أمثلتها، ... ككاف   )  اإليجاز واإلطناب والمساواة  - 

أداء ا١تقصود  زاإليجا " ، لذلك كاف" متعارف األوساطالسٌكاكي قد ذىب إذل أٌف الذم حيٌدد ىذه األساليب ىو العرؼ كقد ٝتٌاه: 
فكانت عند القز   المساواةمن الكبلـ بأقٌل من عبارات متعارؼ األكساط، ككاف اإلطناب أداءه بأكثر من متعارؼ األكساط، أٌما 

 لةأّما اإلطأتعٌت أف يكوف اللفظ ٔتقدار أصل ا١تراد ال ناقصا عنو ْتذؼ أك غَته كال زائدا عليو بنحو تكرير أك تتميم أك اعًتاض.  كيٍت
كىو ما يتعٌُت أنٌو زائد كىو نوعُت : فاألٌكؿ  والحشوفقد كردت يف النقد القدمي ٔتعٌت التطويل كمعناىا ، أف ال يتعٌُت الزٌائد يف الكبلـ، 

 .  319/318ما يفسد ا١تعٌت ، كثانيو ماال يفسد ا١تعٌت( ينظر: أٛتد مطلوب، الببلغة كالتطبيق، ـ .س، ص 
3
 . 91ص ـ.س، ١تريع، ابن البٌناء، الركض ا - 
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أحدمها أف تكوف الكلمة غريبة كاآلخر أف تكوف من  )اثناف منها متعٌلقة بالٌلفظ يف انفراده: ) -أ    

قو اللغة يعٍت إطبلؽ كلمة ٢تا عٌدة معاين، حقيقٌية غَت ، كاالشًتاؾ عند علماء ف1(األٝتاء ا١تشًتكة(

من اللغويُت من يقٌر بوجود ىذه الظاىرة يف أصل  )٣تازيٌة، فهو ذكر لفظة مشًتكة بُت معنيُت كىناؾ )

 .2((الوضع؛ لكٌنها سبب الغموض كاإلهباـ كالتعمٌية، كأٌدت إذل ظهور اختبلفات بسيطة

ما غمض من الكبلـ  من مثل ما عابوه على امرئ القيس يف  ،كإذا كاف الغريب عند األكائل 

قولو: "مستشزرات إذل العلى" كمن مثل ما ذكره الٌشاعر يف قولو: " كأنياب أغواؿ"، فإف ابن البنٌاء قد 

  ،توٌجو نفس الوجهة يف تبياف خصوصٌية اللفظ ا١تنفرد البعيد عن سٌياؽ الكبلـ، كيكاد يبلمس إذل حٌد ما

كقد أباف   3(كٌل شيء فيما بُت جنسو عدمي الٌنظَت فهٌو غريب(  )قاء الكفوم حُت يقوؿ: )كبلـ أيب الب

الغريب الطٌريف كىو ا١تنفرد من الكبلـ الذم دل يسبق إليو  )حسن الشيخ عن نوعُت من الغريب: )

جدناىا قائلو، كدل يشع استعمالو ككاف حسنا جٌيدا، كالغريب القبيح كقد تدٌرجت عندىم صفة القبح، فو 

كإف كٌنا قد كجدنا يف  4(تقًتف بصفات أخرل تنٌم عن القبح بدرجات متفاكتة، مثل الٌسييف كالوحشي(

 نقدنا القدمي من مٌيز بُت القسمُت كأمثاؿ ابن األثَت يف ا١تثل الٌسائر ك ا٠تٌفاجي ك٨تومها. 

ط اإلجياز كعيب من ك ًكٍجهاف آخراف يتعٌلق كل منهما بتأليف األلفاظ، فكاف أف اختار فر  -ب  

عيوب الكبلـ، ككما أٌف اإلجياز ٤تمود يف كلٌيتو، ذكرتو العرب منذ اٞتاىلية كأفرد لو النٌقاد أبوابا كاسعة، 

                                                 
1
 .91ـ .نفسو، ص   - 

2
 . 311ـ، ص 3881، ، ) د ط( دار ىومة للطباعة كالٌنشر، صاحل بلعيد، فقو اللغة العربٌية، اٞتزائر - 

3
 .228صـ.س، ، 1أبو البقاء أيٌوب الكفوم، الكليات، ج - 

4
 .11ىػ ، ص 3138، 3ط، مصر،  مكتبة اإلشعاع الفنٌية، عبد الواحد حسن الشيخ، ظاىرة الغريب - 
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، كذكره كل من رأل 1((فذكره صاحب سر الفصاحة باسم اإلشارة، تبعا لقدامة يف نقد الٌشعر ))

كحصل الفهم   كتطبيقات على الشواىد بأنواعهاأفضلٌيتو كخٌصو ا١تشارقة بالعناية من تعاريف كأقساـ 

 .بذلك بأنٌو القصد باللفظ كالوفاء با١تعٌت

مث جعل العيب ، ا١تملٌ  فالعّبة ٔتا قالت العرب قدديا، ٕتٌنب اإلجياز ا١تيل، كاإلطناب ،كمنو 

١تعاجم على العسر كٝتٌاه اإلغبلؽ يف النظم كأبيات ا١تعاين، حيث تدٌؿ ماٌدة غلق يف ا ،الثٌاين تبعا لؤلٌكؿ

كتلكم ىٌي مٌواصفاتو اليت ٧تدىا يف ا١تعٌت اٟتقيقي أك ، كاإلشكاؿ، كالٌضيق كاإلكراه على أمر ما

من حيث استغبلؽ الوجوه ا١تعنويٌة أك اللفظٌية، فأكلئك الذين ال خىبلىؽى ٢تم يف األدب، كال  ،االصطبلحي

م نق  اإلصابة يف تفسَت البعيد ك تأكيل معرفة ٢تم ْتقائق الكبلـ مع ضعف حٌجة البياف، يعتورى

كال ىم يفهموف ا١تغزل من ا١تستغلق، إال بعد تفسَت جوانبو  ،القريب، فبل يستطيعوف ضربا يف األرض

 .كهتيئة ا١تراد منو

يف التقدمي أك التأخَت أك  )) االستغبلؽ قد يكوفكعلى ىذا األساس ففي نظر ابن البناء، 

الكبلـ مقلوبا، أك يقع بُت بعض العبارة كما يرجع إليها فصل بقافٌية أك يتيالف كضع اإلسناد، فيصَت 

، كدل يعٌده من األمور ا١تشينة إال إذا ابتعد عن اٟتقيقة 2(سجع فتيفى جهة التطالب بُت الكبلمُت(

واضعة، كأخل بالن ، فتحقق معو إشكاؿ ا١تعٌت يف نفس ا١تتلقي، فيكوف ٤تتاجا للبياف أك التفصيل، 
ي
كا١ت

 ذاؾ مرفوض.ف
                                                 

1
 .111ص ـ.س،  فضل حسن عٌباس، الببلغة فنوهنا كأفناهنا ، - 


) فٌرؽ النٌقاد ما بُت اإلطناب كالتطويل أك اإلطالة، يقوؿ صاحب الببلغة: ) كلذا فرٌقوا بُت اإلطناب كالتطويل كبلمها زاد اللفظ  - 

 فضل حسن عباس، ـ.س إلطناب ، كاآلخر دل تفد كىو التطويل( على ا١تعٌت، إالٌ أٌف أحدمها أفادت فيو الزيٌادة ، كىو ا
 .193ص 

2
 .131ص  ـ.س،  القاضي علي بن عبد العزيز اٞترجاين، الوساطة، - 
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ىذا  ، ك جعلىذا ا١تنحىأٌف ابن البٌناء دل خيالف ابن األثَت كابن سناف يف  ،كمن ا١تلفت للٌنظر  

ضد اإلبانة كالوضوح، كذلك ١تا حيدث من تداخل يف نظم العبارة كترتيبها فبل  النوع الذم ذكرناه ))

ا ٖتاشاه أرباب الٌشعر كتوٌعده ، كىو م1(تٌتضح خبل٢تا ا١تعٌت كيكوف سببا من أسباب غموض الكبلـ(

 النٌقاد بالكشف.

كاثناف يف ا١تعٌت: فأحدمها الغموض، فقاؿ معٌلبل كبلمو: ) كاثناف يف ا١تعٌت: أحدمها أف يكوف يف  -ج 

تاج يف فهمو إذل مقدمانفسو دقيقا غامضا ، كاآل إذا تيصيٌورت بٌٍت عليها ذلك ا١تعٌت، فبل   خر أف حيي

، كيفهم كبلمو على كجهُت : فإٌما أف 2فبل يقع لو فهم ا١تعٌت( صلت للمياطىبتكوف تلك ا١تقٌدمات ح

تاج إذل إعماؿ الذىن من طرؼ  يكوف الغموض ٤تمودا من حيث داللة األلفاظ على ا١تعٌت ، إذ حيي

 .القارئ حىت يفٌك شفرات ا٠تطاب كىو ما يٍدعى بالغموض الفٌٍت 

خلة يف تركيب ا١تعٌت، كىو ما أقرٌه يف االفعلية الدٌ  ك أٌما ا١تذمـو الذم ناسب اإلغبلؽ من كجهتو

كذلك ألٌف )ثنايا الفصوؿ ا١تٌولٌية ٢تذا الباب، حيث جيعل مستويات ا٠تطاب تًتل كتتسلسل فيقوؿ:)

ا١تعٍت منها البٌينة القريبة، كمنها الغامضة البعيدة، كبينهما متوٌسطات، ككذلك األلفاظ يف الٌداللة عليها 

كما   كٌٝتي باسم ظاىر الٌداللة ،فما كاف من ا١تعٌت قريبا جلٌيا عٌّب عنو بعبارة بيٌنة ،هاتوضع على نسبت

بػىعيدى يعّبَّ عنو بعبارة بعيدة عن الوضع األٌكؿ، إذل أف تكوف الٌداللة على أبعد ا١تعاين إدراكا بأبعد ما 

، كىذا ما عٌّب عنو علماء أصوؿ الفقو ٓتفٌي الٌدال3(يػيٍلفظ بو داللة( لة ككاضح الٌداللة، ٦تٌا اشتملت ّى

عليو أسس أصوؿ الفقو يف مباحث الٌداللة الفقهية كاألصولٌية ، كىو ما يؤٌكد ما ذىبنا إليو مطلع الفصل 
                                                 

1
 .12ص ـ.س، ينظر:  سعاد صاحل فريح الثقفي، ا١تصطلحات النقدية،  - 
 2
 91ص. ـ.س، ابن البنٌاء العددم،الركض ا١تريع،  - 

3
 . 322 صـ. نفسو،  - 
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العددم بعلـو اللغة كأصوؿ الشريعة كالفقو، كىو ما قٌرره اٌقق يف غَت ما موضع من  ءمن تأثٌر ابن البٌنا

 الكتاب.

كفٌصل ما جاء ٣تمبل عند ابن سناف بن البٌناء يف توضيح ىذه ا١تسائل، اكقد سبق القرطاجٌٍت 

ا٠تٌفجي الذم تأثر بو ا١تغاربة أدٌيا تأثٌرو نظَت ما أنتجو فكره من علـو كببلغة، حيث دٌقق حاـز القرطاجٌٍت 

ظاىرة  يف ْتث  الببلغيُت كأعمقهم فلسفة، كمن أكثرىم اٌتساعا )ككاف أبعد نظران من ) ،يف ىذا الباب

، كما جنح يف تّبيراتو إذل 1(الغموض، يف اللغة الٌشعريٌة إذ بٌُت أسباب الغموض ، ككيفٌية إزالة اإلشكاؿ(

 منطق الشعر، كما يعًتيو من أحكاـ.

كاف للٌسجلماسي باع طويل يف تتٌبع الغموض يف الٌنثر كالٌشعر، كإف كاف دل يذكره بلفظو كما  

لعشرة أك ما دخل ٖتتها، إال أنٌنا ١تسنا ذلك من خبلؿ ما ذكره يف صراحة أك يبٌوب لو ضمن أجناسو ا

اإلهباـ، كأحٌل على ذكر مواطنو  ابيو، األٌكؿ: االقتضاب، كالثاينبب اٞتنس الثالث ا١تسٌمى عنده : اإلشارة

كىو  : التعمٌية، كذكر فيو الٌلحن كالٌرمز كالتوريٌة،الذم اصطلح عليو يف الفصل الثاين من الباب الثٌاين

كٕتعل  ،ٕتٌسد اٞتوانب األسلوبٌية اليت يستند الٌن  اإلبداعي إليها ،٥تتلفة ةو ضمن تسميٌ  ))بذلك أدخلو 

من حيث خلق الٌلذة كالٌدىشة عنده على  ،كعبلقة ذلك با١تتلٌقيإبداعيا... من الٌن  األديب نٌصا

ا١تعٌت، كقد تفجر ينبوع ىذا الباب يف  ، كما يًتكو يف نفسيتو بعد الركوف إذل2((ا١تستويُت؛ اٟتٌسي كالعقلي

ز أك اإلهباـ كلكن شريطة أف ال يتحوؿ الرم ،الشعر العريب عامة، حيث داللة الرمز توحي على التأكيل

 إذل التعمية ا١تشينة.    عن حقيقتو الببلغية
                                                 

1
ـٌ القرل ،  -   .11ـ،  ص 3899ق/3108صاحل الٌزىراين، الغموض كالببلغة العربٌية، رسالة ماجستَت ، ٥تطوط، جامعة أ

2
ـٌ القرل، العدد  -  ـ 2003ىػ/3122.  ٤22تمود درابسة، ظاىرة الغموض بُت عبد القاىر اٞترجاين كالسجلماسي، ٣تٌلة جامعة أ

 .313ص  
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 ،نب الٌنظرم، اىتماـ صاحبو باٞتاكبالعودة إذل الركض ا١تريع، فإف ما يلفت الٌنظر يف بداية كتاب    

كال يتبع الطريقة اليت ليماما، حىت كىو يسرد ٚتلة من ا١تصطلحات الٌنقديٌة، ال يذكر شواىد ٢تا إال 

) كالشواىد قليلة يف الفصل األٌكؿ من الكتاب، كىو ما يعكس قوؿ اٌقق: )اعتمدىا يف بقية الكتاب، 

اب يغلب عليو اٞتانب الٌنظرم يف الباب فلذلك نبلحظ أٌف الكت  ألهٌنا مقٌدمات عاٌمة ٘تٌهد للدراسة

، 1(ف ينغمر يف التطبيق كاالستشهاد فتتكاثف الشواىد يف الفصوؿ األساسٌية منو(أمٌث ما يلبث  ،األكؿ

 ْتسب قدر الفهم كإفهاـ الغَت، إذ ا١تقدمات غَت ٤تتاجة للتمثيل، بقدر اٞتانب التطبيقي الثاين.

١تصطلحات الٌنقديٌة األخرل يف أماكن متفرٌقة من الكتاب إٌما كيورد ابن البٌناء العددم ٚتلة من ا 

متعٌلقة ٔتصطلحات أخرل أك مد٣تة ضمن أبواب الببلغة، كمن ذلك: مصطلح الٌسهولة الذم ربطو 

 باأللفاظ يف ٥تارجها كتواليها يف النطق ْتسب تعريف اٞترجاين، فيقوؿ ابن البٌناء: 

١تيارج على الٌناطق هبا كتدٌؿ على معناىا بسرعة لكثرة استعما٢تا فإٌف من األلفاظ ما تكوف سهلة ا)...)

، فإذا اجتمع على الكبلـ أف يكوف لفظو فصيحا لسهولة ٥تارجو كعذكبتو يف السمع كسهولة تصٌور 

، 2(معناه كحسن مبانيو با١تشاكلة العقلية كالنظاـ الطبيعي كاٌتساع الفهم يف لوازمو فهو العارل درجة (

 يم يف أضرب الكبلـ مرده إذل تصوره للعبلقة ما بُت ا١تلقي كا١تتلقي.كىذا التقس

كيف معرض حديثو عن امود من األساليب الببلغٌية، ذكر مصطلحُت اثنُت جديرين بالتوضيح   

 كالتتٌبع، فأٌما األٌكؿ فهو:

                                                 
1
 11ص. ـ.س،  اب الركض،ابن شقركف، من مقدمة كت - 

2
 .91ص ـ.س، ابن البٌناء العددم، الركض ا١تريع،  - 
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يجة طبيعٌية لسَت فهو نت ))كيٌة كدراية باألساليب العربٌية،: كىو إبراز األمر من غَت ر التعّسف -*  

كإمٌنا ينظر لؤلشياء اليت توقعو يف  ،تضيء لو الطٌريق الٌسليم ةاألديب على غَت ىدل كال منارات منصوب

  ظلمات الطٌريق ... ألٌف عٌلة كٌل حسن مقبوؿ االعتداؿ، كما أٌف عٌلة كٌل قبيح منفٌي االضطراب

 العددم  كىذا مكركه عند ابن البٌناء، 1(كالٌنفس تسكن إذل كٌل ما كافق ىواىا كتقلق ٦تٌا خيالفو(

ـٌ مثل ىذه األساليب، كانتفاء كجو ببلغة الكبلـ فيها، ٦تا  حيث   كلذا ،يًتؾ فجوات يف ا٠تطابذ

ال يظهر فيو التكٌلف كال يكوف كاعلم أف امود من األساليب الببلغية إمنا ىو ما )يقوؿ بعبارة مقتضبة:)

ىذا الشرط كبلـ ا١ترسل، كطابت نفس ا١تتلقي إليو، ٖتققت الفصاحة ، فإف كافق 2((مطلوبا بالتعٌسف

، كالبن البناء رؤية مغايرة ٘تاما ل الكبلـ داخل ٚتلة الببلغة بأف جعل)) حسن معٌت كركنق الببلغة

الكبلـ كصحتو، إمنا ىو ببنائو على الصدؽ كقصده إذل اٞتميل كظهوره بالّبىاف((، كىذه ال ٤تالة شركط 

عن قصد، حىت خيرج العامي عن القوؿ الببلغي، الداؿ على معٌت، كا٠تاضع لشركطو الثبلثة، كضعها 

 اليت أتى هبا على سبيل الًتتيب.

كإمٌنا أكردىا بغية تبياف امود  كىو من ا١تصطلحات اليت دل يتوٌقف عندىا ابن البٌناء، التكّلف: -* 

مثبل الذم أدٌل ّتوانبو ك٤تٌدداتو الٌلفظٌية كا١تعنويٌة،  من صٌيغ ا٠تطاب، ٓتبلؼ ما كجدناه عند القرطاجٌٍت 

تاج  )فقاؿ يف منهاجو: ) التكٌلف إٌما يقع بتوٌعر ا١تبلفظ، أك ضعف تطالب الكلم، أك بزيٌادة ما ال حيي

إليو، أك نق  ما حيتاج، كإٌما بتقدمي أك تأخَت، كإٌما بقلب كإٌما بعدؿ صيغة عن صيغة ىي أحٌق با١توضع 

                                                 
1
 .23ص ـ.س، ،ػ نقبل عن ابن طباطبا العلوم، عٌيار لٌشعر، 11صـ.س، سعاد فريح ، ا١تصطلح النقدم،  - 

2
 .311ص  ـ.س، ابن البٌناء العددم ،الركض ا١تريع،  - 
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، كأٌما ابن البٌناء العددم، 1((إٌما بإبداؿ كلمة مكاف كلمة ىي أحسن موقعا من الكبلـ منهامنها، ك 

 فاعتّب التكٌلف غَت ٤تمود كال يضطٌر إليو يف الكتابة كال يعتّب قائلو، معٌّبا عنو بقولو: 

معٌت الكبلـ  كاعلم أف امود يف ٚتيع أساليب الببلغة إمٌنا ىو ما ال يظهر فيو التكٌلف ... كحسن ))

فاٞتميل من ، 2((كصبلحو كصٌحتو إمٌنا ىو ببنائو على الٌصدؽ كقصده إذل اٞتميل كظهوره بالّبىاف

األساليب عنده ما شاكل الٌصدؽ يف التعبَت كسهولة األلفاظ كجزالة ا١تعٌت، كالبعد عن التكٌلف 

 الفصاحة كطبلكة البديع.  كالتعٌسف، كاٞتنوح إذل ركنق

صطلحات الببلغٌية، فبل بٌد أف ننٌوه إذل أٌف ابن البٌناء يذكر ا١تصطلحات ٖتت أٌما عن باقي ا١ت

كقد أٚتلنا القوؿ يف  ،، علم ا١تعاين كالبياف كالبديعالكلٌيات من دكف العودة إذل التقسيم الثبلثي ا١تعركؼ

٥تالفُت بذلك ذلك قبل ىذا اٟتُت، ك إمٌنا سنتناكؿ ما بقٌي من ا١تصطلحات على ما كجدناه يف الكتاب 

ا١تصطلحات النقديٌة كالببلغية عند ابن كمثل ما جاء يف رسالة :]ل،  من تناكؿ ابن البٌناء بالتحليل كالتعلي

كاصفة كمصطلحات الظواىر الداللٌية كالظواىر  تمصطلحا[، كاليت قٌسمها صاحبها إذل البناء ا١تراكشي

١تصطلحات البٌناكيٌة حسبما تقٌرر يف الكتاب، فأمهل الًتكيبية كاإليقاعية، كما رصدناه من عدـ االلتزاـ با

كٗتلى عن ذكره، كما تناكؿ  ،كا٠تركج إذل متٌقدـ من الباب األٌكؿ  على سبيل التمثيل مصطلح ا٠تركج

مصطلح اإلدماج كالتضٌمن كٌل لوحده تعريفا ك٘تثيبل، مع العلم أنٌو عند ابن البٌناء مصطلح كاحد، كالكثَت 

 .لكمن األمثلة على ذ

                                                 
1
 .221  ص  ـ.س، القرطاحٌٍت ، منهاج البلغاء،   - 

2
 .311/311 ص، ـ.س، ابن البناء، الركض ا١تريع - 
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 كحيتوم على ركنق اإلعجاز،كبياف قيمة ذك أٌف الببلغة علم  ابن البناء العددم كلكن ١تٌا رأل    

، أٌلف لنا ما حيتوم على ك  اللغة، كهباء كماء  ظهر فيها ا٠تلط كسوء التصٌرؼ كاٟتشو البعيد عن الٌلزـك

طٌاطو ىيكلٌية ا١تصطلحات كفق خ ٚتلة من القواعد العاٌمة ٦تٌا كصل إليو تفكَته ا١تنطقي، لذلك سنورد

مٌث خبلصةه بكل نوع، كما أنٌنا سنستتبع  ما جاء يف الكتاب من تعاريف كأمثلة تطبيقية ك٨تاكؿ عاٌمة، 

كال بٌد من  بلمو أك يوازيو، فنرصده كنبٌينو،ا١تغاربة، عٌلنا ٧تد ما يعٌضد كك الرجوع إذل تراث ا١تشارقة 

الببلغية كما احتوتو من مصطلحات صناعة البديع، كما اشتملت عليو اإلشارة قبل ا١تركر إذل ا٠تطٌاطة 

 .من صنوؼ العملٌية الٌنقديٌة

دل يفٌرؽ يف كتابو مابُت ا١تصطلح الٌنقدم كالببلغي، كال بُت ا١تصطلحات  ،ٌف ابن البناٌء العددمإ 

بعضها ببعض، فَتكيمىها ٚتيعا الببلغٌية يف حٌد ذاهتا، كإمٌنا سار على هنج الببلغة القددية من دمج العناصر 

ما جٌد عنده كصٌح يف قرحيتو، كيبٌوب ْتسب الشركط االصطبلحٌية لكٌل فٌن من فنوف  لكحيو ص

 .الٌصناعة، مع ذكر الشواىد كاألمثلة التطبيقٌية

ناىيك عن  كبعض االلتفاتات الفقهٌية كاألصولٌية ،٨تو ذكر القواعد الٌنحويٌة يف كل مرٌة كيستطرد 

كالٌصورم األرسطي أحيانا أخرل، دكمنا إشارة إذل ذلك من قريب أك  ،ؿ ا١تنطق الريٌاضي أحيانااستعما

نصوص ابن البناء العددم، ضمن بعيد ، كإمٌنا تتعٌرؼ على ذلك من خبلؿ االستمتاع كا١تؤانسة مع 

   فضاء مؤلٌفاتو يف ٣تموعها.  
                                                 

 -  مصطلح الٌركنق كصف لبهاء الكبلـ كحسنو، إذ ) يوصف الن  الذم يبعث يف الٌنفس استمتاعا بو عند القراءة كشوقا إليو بعدىا
عٌت هباء كركنقا( ينظر، سعاد فريح الثقفي بأف لو ماء كركنقا( عٌّب عنو اآلمدم بقولو: ) إف حسن التأليف كبراعة اللفظ ٦تٌا تزيد ا١ت

ىػ، ص. 3130. نقبل عن : ٘تاـ حٌساف ، موقف الٌنقد من دالالت ما كراء الٌصياغة الٌلغويٌة،  النادم األديب ٞتٌدة، 10السابق، ص
182 . 
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د ابن البٌناء العددم إٚتاال على أف نفٌصل كفيما يلي، نشرع يف توضيح خطاطٌة صناعة البديع عن    

كنشرح الفصل األٌكؿ من الكتاب على سبيل التبياف كالتمثيل قصد ٤تاكلة فهم ما كاف يصبو إليو ابن 

البناء العددم، مٌث  نيلحق الباقي خاصة ما تعٌلق بالتناسب كالرياضي ككيف كظٌفو ابن البناء يف توضيح  

ا أساسا كما سبق ك أف أشرنا على ا١تنطق، يف الفصل الثالث من ىذه كليات الببلغة اليت اعتمد فيه

 الرسالة.      
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 مخطّـط بياني للكّليات والجزئيات:  -ج

 : الثانيالبـــــاب 

 أقسام اللفظ من جهة مواجهة المعنى نحو الغرض المقصود

 

 الخروج من شـيء إلى شـيء : 1يـة الكلّ 

 
 
 العتمادا          االلتفات   االعًتاض        التجريد   االستدراؾ    ا٠تركج   االستطراد   لتفريع  ا   اإلدماج   ٠تركج ا      

 )إذل متقدـ(             ) خطاب التلوف(     )التضمن(                                                             
 

 
 
 
 
 شـيء بشـيء :  تشبيـه 2ةـيالكلّ  

 

 

 
 اللف           ا١تكافأة           الطباؽ           رد األعجاز          ا١تقابلة      ا١تناسبة             التشبػيو     ااكاة           

                        
 ْترؼ       بغَت حرؼ                  
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 بـشيءتبديـل شيء :  3يـة الكلّ 

 
 
  
                                                   اجملاز   االستثناء اإلبداؿ    تسمية األشياء      التعريض      التمثيل     التتببع    لكناية   إبداؿ       إبداؿ           إبداؿ     
 بعقباه                   أقسامو        إبداؿ الضد      إلرداؼ           ا  ا١تشاهبة              االستعارة          ١تتناسبةا

 بالضد            أحكامو    بأكاله                                                                         
 
 
 
 

 تفصيل شيء بشيء:  4الكلّـية 
 

 

  
 التضمُت        التوضيح كحسن البياف           التفسَت            االتٌساع         يك     التجاىل    التشك              التقسيم    
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 البـــاب الثـالــث:
 

 أقســـام اللفظ من جـهة داللتـه  على المــعنى
 
 اإليجاز واالختصار:  5لكلية ا

 

 
 

 
 االكتفاء                 

 أحكامه وأقسامه                                                                                  الحذف            
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  الباب الثاني:  مناألولى  الكلّيةتمثيلي: شرح  - 

 الخروج من شـيء إلى شـيء :  1ـية الكلّ   

 

 

 

 االلتفات    االعتماد  العًتاض   ا٠تركج    االستدراؾ      التيل   اإلدماج   التفريع   االستطراد   التجريد   ا٠تركج         
 )إذل متقدـ(                           )التضمن(                                                     

 

       
نشرع يف تبياف معادل ا٠تطاطة األكذل، إٍذ بعد أف كضع ابن البنٌاء  ،فعلى سبيل التمثيل كالتوضيح

العددم القارئ أماـ ٚتلة من ا١تقٌدمات ا١تنهجٌية، اليت مٌيز من خبل٢تا العبلقة النسبٌية كالسببٌية بُت 

على  البياف كصناعة البديع عالق الكبَت بُت صناعةوجهُت لعملة كاحدة، كمدل التٌ الببلغة كالفصاحة، ك

يضها ا جرٌاء اقًتانو با١توىبة اليت يف ،نظَت القيمة الكبَتة اليت أكتسبها ،أف يكوف علم البياف فوقهما

قسيم األلفاظ من كتالٌداللة كأقساـ الكبلـ من جهة، شركعو يف ٖتديد ما يتعٌلق بتعاذل على اإلنساف، ك 

 جهة أخرل.

                                                 

كعلى اٞتملة فصناعة البديع ترجع  ، يقوؿ ابن البناء معلقا: )99ص ـ.س، لزيادة التوضيح يف ىذه ا١تسألة ، ينظر الركض ا١تريع،  - 

 .إذل صناعة القوؿ كداللتو على ا١تعٌت ا١تقصود كمستندىا علم البياف..( 
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كبعد أف استول التقدمي على سوقو ليعجب القرٌاء كيستمتع بو الٌدارس، تفٌطن إذل توسيع الٌدرس     

، كمرد ىذا األمر إذل اء كاالستنتاجالببلغي من خبلؿ الكليٌات، اليت أباف عنها بعد توظيفو لبلستقر 

 جنسُت أعليُت؛ مها:  من أجل اٟتصوؿ على1((االستدالؿ))التناسب، ذلك أف كبل من التناسب ك

 أقساـ اللفظ من جهة داللتو على ا١تعٌتك ، أقساـ اللفظ من جهة مواجهة ا١تعٌت ٨تو الغرض ا١تقصود)) 

إذل شيء، كتشبيو شيء  ىي ا٠تركج من شيء كقد قٌسم اٞتنس األعلى األكؿ إذل أجناس أربعة متوٌسطة

فا متفاكتة العدد لكل جنس، كقد قٌسم اٞتنس األعلى الثٌاين بشيء، كتبديل شيء بشيء، مث ذكر أصنا

، كىو ما خالفو 2(مث ذكر أصنافا  لكل جنس منها(  رإذل أجناس اإلجياز كاالختصار كاإلكثار كالتكري

 .السجلماسي من حيث الكلٌيات كالتعبَت عن األجناس العشرة اليت جعلها كٌلها عالٌية

أك الكليات ا٠تمس يف  ُت استعماؿ الكليات إال يف الفلسفة،كدل ٧تد يف كتب ببلغة ا١تتقٌدم 

فقد استعمل   عند ا١تتأٌخرين أٌما مقاصد الشريع، كاليت يتبُت أف تقسيمها حياكي التقسيم الفرفورم،

قد   ليوبولدكاف  عن النحو الكلي، ... كقد    دكمارسي فقد ٖتٌدث  )الغربيوف الكلٌيات يف اجملاؿ اللغوم )

، أساسا بالكليات  تشومسكي  لى عدد من الكلٌيات الٌصوتٌية كالنحويٌة... كاىتمٌ كضع يده ع

                                                 
 -عملية استيراج جواب أك نتيجة بناء على معلومات معرفية مسبقا، كيتم من طريقُت:*  ىو Inférenceاالستدالؿ:  - 1

ورم. صتبع جزئيات الشيء إلثبات حكم كلي كىو قسماف: تاـ ك كىو ت . Induction، استقرائية: Déductionاستنتاجية: 
 . كما بعدىا.11، ص 2000،  مكتبة مدبورل، القاىرة، 1ا١تعجم الشامل ١تصطلحات الفلسفة، ط،  ينظر: عبد ا١تنعم اٟتفٍت

 -  وجدناه: الشيء مقوؿ على ١تاذا استيدـ ابن البناء مصطلح شيء؟ قصد اإلجابة ْتثنا عن مفهـو الشيء يف ا٠تطاب ا١تنطقي، ف
الكل، إذا دل كجيد من كل ا١توضوعة شيء ال يقاؿ ىذا عليو. ك تتبُت األشياء الكاية من النظر إذل األشياء اٞتزئية( ينظلر: فريد جّب 

 .111كأخركف، موسوعة ا١تصطلحات، ص 
2
 .11ص ـ.س، ٤تمد مفتاح، التلقي كالتأكيل،  - 
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، على ٨تو يشي باٟتقيقة ا١تعرفية كالتأصيل العلمي ١تسألة الكليات، إف يف الًتاث العريب أك 1(الًتكيبية(

 غَته من تراث اآلخر. 

 كا١تعنوف بػ:  الباب الثاين ا١توسـو بالكليات،  كضع ابن البناء  العددم، ضمن ىذا ا١تقاـ ك  

أقساـ اللفظ من جهة مطابقتو كمفهومو: ، 2أقساـ الٌلفظ من جهة مواجهة ا١تعٌت ٨تو الغرض ا١تقصود()

١تقتضى اٟتاؿ، حىت يكوف كفق الغرض الذم حيتاج إليو، كىو نفسو ما أشار إليو أرسطو يف" كتاب 

إف األلفاظ اليت ينطق هبا دالٌة أٌكال )لقها الشديد فيقوؿ: )العبارة" إذل عبلقة األلفاظ با١تعاين النفسٌية كتعا

، كىذا ما حاكؿ 3(على ا١تعاين اليت يف الٌنفس ... كأٌما ا١تعاين اليت يف الٌنفس فهي كاحدة بعينها للجميع(

 كمعاين النحو كما إذل اٞترجاين التقٌرب منو ْتكم أشعريٌتو، كما كتبو عن موافقة الكبلـ ١تقتضى اٟتاؿ

) يعٌّب عن ا١تعٌت ا١تطلوب عبارة يسهل هبا حصولو يف )البٌناء يف قولو: ذلك، كىو ما أٌكده صراحة ابن 

 ، كىذا الغرض ا١تقصود بدأه بػ:4(النفس متمٌكنا من الغرض ا١تقصود(

خيرج من كصف شيء إذل  ): كمرٌد ىذا الفصل كما أخّبنا عنو، أف)الخروج من شيء إلى شيء -3

، فيكوف ىذا ا٠تركج بعٌدة طرؽ، تشتمل على كيفٌية أداء ا١تعٌت كتلقٌيو لدل 5(كصف شيء آخر(

 كجعل لو ا١تؤٌلف مصطلحات منها:كإما تضمينا، ا١تياطب، إٌما تصرحيا، 

                                                 
1
 .21ص ـ.س،  طاب،ينظر: عمر أككاف، اللغة كا٠ت  - 

2
 .83ص ـ.س، ابن البٌناء العددم، الركض ا١تريع،  - 

3
 . 11، ص3893ابن رشد ، تليي  كتاب العبارة،  ٖتقيق ٤تمود قاسم،) د ط(، ا٢تيئة ا١تصريٌة العاٌمة للكتاب،  - 


ائج تربطها بالنحو التوليدم، ) تنسج الببلغة اٞترجانٌية عبلقة كطيدة مع الٌدرس اللغوم اٟتديث، حيث نعثر فيها على كش - 

كالنحو الوظيفي، كنظريٌة أفعاؿ الكبلـ؛ كذلك انطبلقا من اىتمامو بالداللة يف عبلقتها بالًتكيب كالتداكؿ، ككذلك اىتمامها باألفعاؿ 
 .331ص ـ.س،اإل٧تازيٌة كاالستلزاـ اٟتوارم، كنظريٌة ا١تقاصد التداكلٌية( ينظر : عمر أككاف، اللغة كا٠تطاب ، 

4
 .91ص ـ.س، ابن البٌناء، الركض ا١تريع،  - 

5
 .81ـ . نفسو، ص  - 
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عن ا١تثاؿ الٌداؿ ف كحىت كإف دل يبادر إذل تسمٌية كبل ا١تصطلحُت، إاٌل أنٌو أباا٠تركج )التيٌل (:  -أ 

الكبلـ متفٌقو يف أكجو ، ال ٤تالة عارؼ بشؤكف أٌف ا١تطٌلع على ا١تثاؿ على ذلك، كىو بذلك يضنٌ 

كاآلخر من شعر علي بن ٤تٌمد العلوم  ،الببلغة، كىذا كثَت يف كتابو، قلنا أنٌو ساؽ شاىدين من القرآف

كابن سناف ا٠تفاجي   مبحث تناكلو أبوىبلؿ العسكرم يف الصناعتُتكما ىو معلـو ، كا٠تركج   الكويف

 أساسا استعملو السجلماسي،   ر الفصاحة، كأفاض فيو الزَّمٍلكاين، كماسيف 

فهو يرم ا١تتكٌلم أنٌو يريد كصف شيء، كىو إمٌنا قسمة نوع التوجيو، كىو ا٠تركج...) يف النوع الثاين من 

القوؿ إليو ... كمن شرط ىذا النوع، لطف التيٌل  كتغلغلو، كاستقصاء ا١تعٌت كشرفو  جخير  يريد آخر

كما فٌرؽ ما بُت    ، كىذه الشركط قد اعتمدىا حاـز القرطاجٌٍت يف منهاجو كساؽ أمثلة على ذلك1((

كمن الشواىد اليت أتى  . 2(االطراد كا٠تركج كالتيٌل  كاالستطراد كاٟتشو بنوع من التفصيل كالتدقيق))

َْ  َأَذِلَك َخْيرٌ  ﴿ هبا ابن البناء  قولو تعاذل: ، ) فيرج ﴾ِمينَ قُّوِم ِإّنَا َجَعْمَنـَها ِفْتَنًة ِلمظَّـمِ ُنُزاًل َأْم َشَجَرُة الزَّ

فكاف ىذا التأكيل على كجازتو   3((من كصف ا١تيلصُت كما أعٌد ٢تم إذل كصف الظا١تُت كما أيعٌد ٢تم

 كافيا يف الداللة على ا١تراد.

ؼ لو، كإمٌنا ساؽ لو التضٌمن ) اإلدماج(: كأطلق عليو ابن البناء اسم اإلدماج، ككعادتو دل يعرٌ  -ب

العسكرم كابن ا١تعتز كابن رشيق هبذا  ؿْتث اإلدماج ٖتٌدث عنو أبو ىبل ك  الشعر شاىدا من

                                                 

 ، 81ىػ(، ابن شقركف، ىامش الركض ا١تريع، ص 211من شعراء القرف الثالث ا٢تجرم، كأحد رؤكس فتنة الزنج تويف  ) - 

 .112ـ.س، ك ينظر: عبلؿ الغازم، ا١تنزع البديع، ا٢تامش، 
1
 .112ص س، ـ.السجلماسي، ا١تنزع البديع،  - 

2
 .123إذل  139ينظر حاـز القرطاجٍت، ص من   - 

 .11-12سورة الصافات، اآلية:  - 

3
 .81ص ـ.س، ابن البناء ، الركض ا١تريع،  - 
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كإذا   كىو خبلؼ التضمُت على ما سيأيت بيانو عند الكاتب ن،ا١تصطلح، كأضاؼ لو ابن البناء التضمٌ 

كىو أف يرم ا١تتكٌلم  )اسي كغَته،)ما عدنا إذل ا١تصادر كجدنا معناه يدؿ على "الضفَتة" عند السجلم

 .1(أنٌو يريد ا١تصرٌح بو من موصوفيو، كىو إمٌنا يريد ا١تضمر، منهما تلطٌفا كإدراجا(

أك جيعل أحد الوصفُت عليو أىم من اآلخر ))ابن البناء تعريفا مقتضبا فقاؿ: التفريع: كقد جعل لو -ت

ذكر الشاىد الذم كٌرره ابن البناء العددم ك  ،، كقد ذكره ابن رشيق يف العمدة2(كيسٌمى التفريع(

) أف يقصد الشاعر كصفا ما مث يفرٌع منو كصفا آخر يزيد ا١توصوؼ )كا١تنسوب إذل ابن ا١تعتز، فقاؿ: 

 توكيدا، ٨تو قوؿ الشاعر: 

ّى فى هبا الكى شٍ م يي كي اؤي مى دً  ماى ة    كى يَّ افً شى  لً هٍ اٞتى  اـً قى سي لً  مٍ كي مي بلى حٍ أى   بلى

، كفيو من لطائف الببلغة ما ال 3(ع منو شيئا آخر لتشبيو شفاء ىذا بشفاء ىذا (مث فرٌ  ،افوصف شيئ

 حيسب لو حساب عند العاٌمة.

االستطراد: يذكر ابن البناء تعريفا جامعا مانعا لو، من حيث التفريق الداخلي ما بينو كبُت غَته من  -ث

كيف مفهومو قاؿ ابن  ،فعل ابن رشيق ا١تصطلحات ا١تتداخلة معو، كحسن التيٌل  كالتوجيو كغَتىا، كما

أك خيرج لشيء مقصود بصورة أنٌو غَت مقصود، مٌث يعود إذل األكؿ كيسمى  )البناء العددم : )

كلكن ابن  ،قد نعتوه بنفس النعت ،العسكرم كأسامة بن منقذ كغَتمها ؿ، ككاف أبو ىبل4(االستطراد(

 ،بلؼ من الببلغيُت بُت االستطراد كحسن التيٌل ) فٌرؽ األس)البناء جعل داخل التعريف فركقا، فقد 

                                                 
1
 كما بعدىا 111ص  ـ.س، السجلماسي، ا١تنزع،  - 

2
 .81ص   ـ.س،  ابن البناء،   الركض ا١تريع، - 

3
 .11ص  ـ.س،  ،2ابن رشيق،  العمدة، ج  - 

4
 .81ص ـ.س، ابن البناء، الركض ا١تريع،  - 
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كالشرطاف  ،أك قطع الكبلـ فيكوف ا١تستطرد بو آخر كبلمو ،فبٌينوا أنٌو يشًتط فيو الرجوع إذل الكبلـ األٌكؿ

كىذا  1(بل يستمر على ما يتيل  عليو( ،معدكماف يف التيل ، فإنٌو ال يرجع لؤلكؿ كال يقطع الكبلـ

 يشَت إليو يف باب ا٠تركج من شيء إذل شيء كجيعل التيٌل  قبلو.  لعددم ا ما جعل ابن البناء

 التجريد: كىو من ا١تصطلحات اليت كٌظف فيها معايَت ا١تنطق كمصطلحاتو فقاؿ يف تعريفو:  -ج   

 كيقاؿ لو التجريد، كقولو تعاذل: ،) أك خيرج من إثبات الشيء إذل نفيو بالقٌوة أك بالفعل

معناه ال شفاعة ٢تم فتنفعهم، فليس ا١تراد إثبات الشفاعة غَت  ،﴾ِفِعينَ ُهْم َشفَـَعُة الشَّـَفَما َتْنَفعُ  ﴿ 

يف حُت  .، كىو شرح استوىف فيو التعريف كامبل كالشاىد بالتحليل كالتعليل2نافعة، بل نفي الشفاعة ٢تم(

داؿ الٌسلب ككضعو موضع فيضعو يف النوع ا١تتعٌلق بإب ،نلفي السجلماسي يغٌَت ا١تصطلح إذل ما يرضاه

) كإبداؿ الٌسلب ككضعو موضع اإلجياب ىو ا١تدعو عند أىل )اإلجياب، فيقوؿ معلقا على ىذا التوٌجو: 

، كقد ساؽ لو شواىد كثَتة من القرآف 3((البياف بالتجريد، كىذه التسمٌية منسوبة إذل أيب علي الفارسي 

 كيلحقو باٞتزؿ كشريف ا١تعٌت كا١تبٌت. الكرمي كالشعر العريب، ٦تٌا جعلو يستسيغ ا١تصطلح

 ، كداـك الببلغيوف على إيرادهاالستدراؾ: كىو من االصطبلحات اليت ظهرت عند ابن ا١تعتز قدديا -ح

كمنو ما خيرج من نفي الشيء إذل  )ضمن تفريعاهتم، كدل يشذ ابن البناء على العهد، فقاؿ يف مفهومو: )

لفت أف بعض الببلغيُت من أمثاؿ الزملكاين كغَته يلحقوف الرجوع ، كمن ا١ت4(إثباتو ىو كغَته مبالغة(

) كىذا النوع إرادة ا١تتكٌلم كصف شيئُت : )باالستدراؾ، كقد ٖتٌدث عنو السجلماسي تضمنا، فقاؿ: 
                                                 

1
 .111ص ـ.س، أٛتد مطلوب، الببلغة كالتطبيق،   - 

 .11سورة ا١تدثٌر، اآلية:  - 

2
 .81ص ـ.س، ابن البٌناء، الركض ا١تريع،   - 

3
 .288ص  ـ.س، السجلماسي، ا١تنزع،  - 

4
 .81ص  ـ.س،  ابن البٌناء، الركض ا١تريع، - 
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رؾ األمر ، كال نعلم فيما ت1((األٌكؿ منهما على القصد األٌكؿ ، كالثاين باال٧ترار، لضرب من التبلقي

 ر إذل ا١تصطلح بعينو.الو، كدل ييشمبهما على ح

االعًتاض: كىو ما كٌضحو يف حديثو اليسَت حُت قاؿ: ) أك خيرج يف أثناء الكبلـ إذل شيء يعٌن لو  -خ

، كقد مٌثل لو بقوؿ الٌشاعر النابغة اٞتعدم، حيث كرد ىذا الشاىد عند الكثَت من الببلغيُت 2يف قولو(

 ا :من أمثاؿ ابن ا١تعتز كالعسكرم كغَتمه

 افً فى  ن  أيٌن               _ أال كذبت _ كبَت السً بس بً ت بنو عى مى عى  زى الى أى 

سي إذل ما لماكىو توكيد على الكبلـ األٌكؿ، كذىب السج ،فقولو _ أال كذبت _ اعًتاض

 االعًتاض إرادة ا١تتكٌلم كصف شيئُت: األٌكؿ منهما على القصد األكؿ )ذىب إليو صاحبو، فقاؿ: )

، ٔتعٌت إيراد معٌت من ا١تعاين اليت يف النفس، مث يتبادر إذل 3(اال٧ترار، لضرب من التأكيد فقط(كالثاين ب

األٌكؿ، كىو ما  الذىن معٌت آخر يف طريق الكبلـ، فيتٌم االنسياؽ إليو من غَت إعبلؿ أك إبداؿ للمعٌت

 ا١تعلـو عند ا١تعاصرين. نزياحاالنلمس فيو بوادر 

 ٠تركج من شيء إذل شيء، االلتفات كىو ا١تعٌوؿ عليو يف قولو: االلتفات: كمن صٌور ا -د

                                                 
1
 .111ص ـ.س، ا١تنزع، السجلماسي،  - 

2
، كذكر ما اصطلح عليو االلتفات، كدل يتعرض ٢تذا ا١تصطلح الذم ظهر مع األصمعي 89ص ـ.س، ابن البناء، الركض ا١تريع،  - 

 كجعلو ابن ا١تعتز من ٤تاسن الكبلـ، مث شق ا١تصطلح لنفسو الكثَت من التشعبات.
3
لفت للنظر أف السجلماسي أفاض يف ىذا الباب كجعل االلتفات قبلو . كمن ا١ت118ص ـ.س، السجلماسي،ا١تنزع البديع،   - 

بعكس ما ذىب إليو ابن البناء، مث ساؽ الكثَت من الشواىد الببلغية من القرآف الكرمي كالشعر العريب، بغرض الوصوؿ با١تتلقي إذل 
بتغى يف اإلكثار من الشواىد، كىي طريق ا١تتأدبُت الفهم اٟتسن ١تا ذىب إليو، كإف كاف دل يأت على شرحها كٌلها، إاٌل أنٌنا نلمس ا١ت

 من أنصار ا١تدرسة ا١تنطقٌية.
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دل يفصح عن الداللة ا١تعرفٌية ٢تذا ، ك ٝتاه خطاب التلٌوف ، ك1(أك خيرج من حضور إذل غيبة كعكسو( ))

التداخل ا١تفهومي ما بُت ا١تصطلحُت، ككاف ٦تٌن ابتعد عن اٞتمع ما بُت االعًتاض كااللتفات ١تا بينهما 

... ككأنٌو اعًتاض  )بة على مستول التطبيق كالتمثيل، كما صرٌح بذلك السجلماسي بقولو: )من قرا

كعلى ىذا األساس فٌرؽ بينهما ابن البناء  ،2(كلذلك غلط من عٌدىا نوعا كاحدا غَت متباين( تشكيك

 .نتيجة ١تا كصلت إليو فطنتو الببلغية كالعلمٌية يف ذلك ،العددم

لمح الببلغي كاألسلويب ا١تتوٌلد عن استعماؿ االلتفات، إاٌل أنٌنا ٧تد بيانو كحىت كإف دل يبٌُت ا١ت  

، كٖتويل نظر ا١تتلٌقي من كحسن صنيعو عند السجلماسي، كغَته ٦تٌن استعملو ٔتفهـو شجاعة العربٌية

غرض  )حاؿ إذل حاؿ، نتيجة عمل الباث على كسر صيغة أفق االنتظار، يف حُت يربط ابن جٍت)

فيكوف ا١تتلقي على موعد  ،3(ت ٔتنزعو النفسي الذم قد خيامر ا١تتلقُت على اختبلؼ درجاهتم(االلتفا

مع النتيجة اٟتتمية للمقدمات اليت استلذ هبا، إذل أف ينحرؼ أك يعدؿ ْتسب ا١تدلوؿ ا١تعاصر، أك 

                                                 
1
 .89ص  ـ.س، ابن البناء، الركض ا١تريع،  - 


ٔتثل ىذا الوصف تناكلو السجلماسي فقاؿ: ) كىو ا١تدعو عند قـو : خطاب التلوف، ... كىو ترٌدد ا١تتكٌلم يف الوجوه، كابن   - 

نصراؼ ا١تتكٌلم عن اإلخبار إذل ا١تياطبة كعن ا١تياطبة إذل اإلخبار، كصاحب كتاب العمدة مثنو على ابن ا١تعتز هبذا ا١تعتز يرٝتو بأنٌو ا
 كما بعدىا.  112ص ـ.س، الرسم كمستحسن لو(، للتفصيل، ينظر كتاب ا١تنزع البديع، السجلماسي، 

2
 .112، ص ـ. نفسو - 


 تواردت مع االلتفات يف ) الداللة على ظاىرة التحوؿ  األسلويب، كمن بينها: يعطينا حسن طبل بعضا من ا١تصطلحات اليت - 

الصرؼ، العدكؿ، االنصراؼ، التلوف، ٥تالفة مقتضى الظاىر، شجاعة العربية ، كما إذل ذلك، ككاف معركفا منذ القرف الثاين للهجرة(. 
 .33، ص3889دار الفكر العريب، 3ينظر: حسن طبل، أسلوب االلتفات يف الببلغة القرآنية، القاىرة، ط

3
 . 311، ص  2008، القاىرة، مكتبة اآلداب، 3أٛتد سعد ٤تمد، نظرية الببلغة العربية، دراسة يف األصوؿ ا١تعرفٌية، ط - 
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ٔتا  امع، با١تفهـو الًتاثي للمصطلح، فيحدث أف يتعلق قلب السيعًتض، كيلتفت أك يستدرؾ كحيًتس

 ينهي إليو بقية الكبلـ، فِت ثنايا الن  أك ا٠تطاب.

االعتماد: ككنتيجة حتمٌية لتتٌمة البحث يف ا٠تركج من شيء إذل شيء، أردؼ ابن البناء بعد  -ص

كىذا ما يقٌوم   االلتفات حديثو عن االعتماد، الذم استنبطو بنفسو من دكف سابق معرفة عند سابقيو

كالفركؽ اليت كجدت حينها كمن ٙتٌة  ،با١تسائل الببلغية عند العرب عاٌمةالعددم بٌناء فرضٌية إ١تاـ ابن ال

  : مؤكدا العددم ال على مثاؿ سابق، فقاؿ ابن البناء ،اٟتاجة ا١تلٌحة إذل االبتكار كاالبتداع

كج من يقـو على ا٠تر  )، فهو شبيو بااللتفات )1(أك خيرج يف كبلمو إذل معٌت دل ينب القوؿ عليو( ))

، 2(صيغة لغويٌة إذل أخرل، إاٌل أٌف ىذا ا٠تركج يكوف يف آخر الكبلـ كليس يف صدر الكبلـ كال حشوه(

على أٌف الداللة ٗتتلف تبعا ١تا يعًتض الكبلـ من زيادة أك نقصاف، كما يتصل بذلك من ٖتسُت األلفاظ 

 كجزالة التعبَت كسبك الن ، كحسن التعليل كالتوضيح.

                                                 

 كضح حسن طبل االٕتاىُت الرئيسيُت للمنحى األسلويب كالدالرل ١تصطلح االلتفات، فقد ) كجد االٕتاه األكؿ الذم عزؿ الداؿ - 

ىػ( ك 199 -عن الظاىرة األسلوبية كحٌددكه ٖتديدات يًتادؼ هبا مع مصطلحات ببلغية أخرل، كمن أنصار ىذا االٕتاه، اٟتا٘تي)
ىػ(... كاالٕتاه الثاين: كىو ما اتسعت فيو 191 -ىػ( القرطاجٍت )131 -ىػ( البغدادم )110 -ىػ( الثعاليب)181 -كالعسكرم) 

ىػ( يف  111-رة التحوؿ األسلويب ظواىر ببلغية أخرل، كمن أنصار ىذ التوجو، ابن رشيق ا١تسيلي) داللة االلتفات، فشملت مع ظاى
 كما بعدىا.   39ىػ(. ينظر, حسن طبل، ـ. نفسو، ص 111 -ىػ( كابن أيب األصبع ا١تصرم) 101-كتابو العمدة، كالفير الرازم) 

 - اع كل األمر إذل باب االلتفات، ما حقٌقو السجلماسي يف منزعو، حُت ا١تشارقة هبذا ا١تصطلح كإرج يدؿ على عدـ إ١تاـ ك٦تٌا
ٖتٌدث عن سؤاؿ األصمعي عن التفاتات جرير، كىي ليست هبذا ا١تعٌت، فقاؿ السجلماسي: ) ... كإمٌنا ٝتٌاه التفاتا باسم قسيمو 

فكانوا يسٌموهنما باسم االلتفات ، ككذلك كاف ابن ألهٌنم دل يكونوا ٘تٌيز ٢تم ىذاف الٌنوعاف الٌلذاف ينقسم جنس االلتفات إليهما ، 
 كما بعدىا. 11ص  ـ.س، ا١تعتز يفعل(، للمزيد من التوضيح، ينظر: السجلماسي، ا١تنزع البديع، 

1
 .88ص ـ.س، ابن البناء، الركض ا١تريع،  - 
 .318ص  ـ.س، سعاد صاحل فريح الثقفي، ا١تصطلحات النقدية كالببلغية،  -2
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ا١تندرجة ضمن فصل ا٠تركج  ،هى ابن البناء العددم من حصر اٞتزئيات العشرة ىذهكبعد أف انت   

من شيء إذل شيء، دخل الفصل الثاين يف مفهـو تشبيو شيء بشيء، مث قٌسمو كفرٌع شؤكنو كمباحثو، 

على شاكلة الفصل  ،كمثلما فعل ىنا، استتبع العمل مع باقي الفصوؿ كاألبواب ا١تتبقٌية من الكتاب

مقٌلبل من الشواىد تارة ك٣تمبل الكبلـ تارة أخرل، كال يٌتبع االستطراد إال ما كاف ٟتاجة اٟتديث  ،ؿاألكٌ 

كالبياف، كسنأيت على شرح ا١تناسبة ) التناسب( كأحكامها، عنده يف الفصل الثالث من ىذه الرسالة، 

ككيف كظٌفو من أجل ، ضي حىت نكوف على بٌينة ٦تٌا استعملو ابن البٌناء يف اٟتديث عن ا١تنطق الريٌا

 .؟ ٖتليل كتأكيل بعض الشواىد الببلغية القرآنية كالشعريٌة
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 الفصل الثالث
 

 

 

  

 قاؿ القلصادي: 

 ) ... وال بّد من النِّسبة بين األعداد وإالّ ال يمكن أن يوَصل إلى معرفة المجهول منها...(

 أبو اغبسن القلصادي                                             

 شرح تلخيص أعماؿ اغبساب.  

 -222ص 
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 و تأسيس بالغة "ابن البّناء العددي" فلسفة المنطق الريّاضي

 

 تمهيد  

 

 أثر نظرية التناسب في  تأويل الشواىد البالغية( 8

 

 أثر صناعة البديع في تحسين المعنى وسبك الّنص( 2
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 تمهيد:   

يف    عمل ابن البناء اؼبراكشيالذي أبنّػا فيو عن  ، والتقدَل اؼبختصر،اإلطبللة اؼبوجزةىذه بعد 

اليت استطاع هبا تنظيم كلّيات  الطريقة، و كتابو الروض اؼبريع، وكيفية صناعة مصطلحات صناعة البديع

شرقّية حوصلت صبيع اؼبصطلحات اؼب ،وما انتظم ربتها من جزئياتيوفق التقسيم اؼبنطق ،الببلّغة

وت كل اؼبعارؼ القددية واعبديدة، فضبل عن استقصاء الّدالالت اؼبعرفّية الناصبة عن واؼبغاربّية، وحَ 

الريّاضي، وما اقبّر عنو من تفكيك اغبمولة اؼبعرفّية للكثَت من اؼبباٍل االستقراء استخداـ اؼبنطق الصوري و 

 .واؼبعاٍل

اليت تنضبط  ،مهم يف اؼبعرفة البّنائّية للقوانُت اؼبنطقّيةإىل شيء بعد ىذا التقدَل، نصل  ومنو، فإننا

هبا الببلغة العربية يف نظر ابن البّناء العددي، والقوانُت اؼبتحّكمة يف صناعة الشعر والنثر، وكل ما يدخل 

اث البّنائي نوا عناية فائقة بالًت ، فبّن عَ "ؿبّمد أََببلَّغْ "و "ؿبمد ِمفتاح"ضمن ىذه الكلِّيانّية على حد تعبَت 

اليت حاوؿ ابن البناء اؼبراكشي توظيفها ،  أال وىي نظريّة التناسب الرياضية ،خاّصة، واؼبغاريب عاّمة

                                                 

 -8قوؿ يوزّع الشيء إىل أجزائو أو الّلفظة على ـبتلف معانيها، وعناصر التقسيم اؼبنطقي ثبلثة وىي: ىوالتقسيم المنطقي:   - 

األجزاء: وىي اؼبقسـو إليو، واؼبقصود ىنا ىو األجزاء اؼبنطقّية ال الفيزيائية.  -2الكل: وىو اؼبقسـو حبسب ذاتو، أو حبسب عدده. 
. وىذا التقسيم اؼبنطقي اعتمده ابن البناء 91يعقويب، دروس اؼبنطق الصوري، صأساس القسمة أو وجهها(. ينظر: ؿبمود ال  -2

حبذافَته يف الروض اؼبريع وحاوؿ أف يقسم اعبنس حبسب أنواعو، والنوع حبسب أفراده، وىذا على شاكلة الشجرة الفر فورية أو 
   ، من األعّم إىل األخص . فرفوريوس، حيث يستويف التقسيم كل ما صدؽ الشيء اؼبقسم، مع مراعاة الًتتيب


وجد يف اؼبنطق الرياضي األرسطي، كما عرفو علماء الرياضيات العرب منذ الشروع يف عملية نقل الًتاث  التناسب الرياضي  - 

ىػ( 221 -ىػ( فاجتهد فيها اػبوارزمي)281 -ىػ 811الرياضي والفلسفي اليوناٍل إىل العربية يف عهد أبو جعفر اؼبنصور واؼبأموف ) 
اب اؽبندسة إلقليدس والذي نقلو اغبجاج بن مطر وإسحاؽ بن حنُت إىل العربية. ىػ( ىذا األخَت الذي أصلح كت211-وابن قرّة ) 

وما  22، ص  8111لبلستزادة،  ينظر: لغة الرياضيات يف العربية، ترصبة ، ؿبمد مرسي،  مطبعة القلم تونس، بيت اغبكمة قرطاج، 
 بعدىا.  
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وتكوين صورة متقاربة ودقيقة عن الشواىد  ،من أجل مّل مشل صبيع اؼبصطلحات ،توظيفا سليما

ريق االستنتاج واالستقراء والربىنة وتفاصيلها، وكيفّية الوصوؿ من اجملهوؿ إىل اؼبعلـو بالضرورة، من ط

ذلك أف اؼبنطق يفرض علينا أّف االستقراء ىو الطريق من األمور اعبزئية إىل األمر العلمّية الرياضّية، 

اليت التجأ إليها يف كتابيو: تلخيص أعماؿ اغبساب، وقبلو  الكلي، وىو من الطرؽ الربىانية واالستداللية 

ف شرحهما أكثر من واحد على اختبلؼ األلقاب واألظباء، مع ذا، اللّ كتاب وجوه أعماؿ اغبساب

بلقا من نظرية التناسب الرياضّية، السالفة انط ،1((الّدرس الببلغي والّصويف والتفسَت))توجيو عنايتو إىل 

 . الذكر

وحّوؽبا بدوره من اللغة الصناعّية إىل اللغة  ،إّف نظرية التناسب الرياضّية اليت أتت مع أرسطو

ابتداء من اؼبعلم الثاٍل إىل  ،، وجدت مناخا خصبا عند العرب يف تطبيقها على صبلة من العلـوطبيعّيةال

وظّفها توظيفا جّيدا يف  ؛ ىذا األخَت_ يف حدود اطبلعنا _ ابن سينا وابن رشد إىل ابن خلدوف

                                                 
1
حبجم رسالة يف التصّوؼ بعنواف ) مراسم الطريقة يف فهم اغبقيقة من أما بالنسبة لعملو يف ؾباؿ التصّوؼ فكاف أف ألف كتاب  - 

حاؿ اػبليقة(  ربقيق ودراسة : شوقي علي عمر كلية الدراسات العربية واإلسبلمية / القاىرة ، كما ذكره: ؿبمد مرتاض يف كتابو: 
 11، ص2111ؼبطبوعات اعبامعية، التجربة الصوفية عند شعراء اؼبغرب العريب، ) د ط(، بن عكنوف، اعبزائر، ديواف ا

 - :إف اللغة توجد حيث يوجد العامل(  ) اللغة الطبيعية ىي اللغة العادية ألمة من األمم مثل العربية والفرنسية وغَتىا، يقوؿ ىايدجر
. أما اللغة الصناعية، ىي اللغة اليت خيًتعها الفبلسفة والعلماء ألغراض علمية، وتسمى اللغة الصوريةأ أو اؼب ثالية وتسمى لغة العلـو

 .717ينظر: فريد جرب وآخروف، موسوعة مصطلحات علم اؼبنطق عند العرب، ص 
 -  يعّلق مفتاح كثَتا على ما جاء من تطبيقات لنظريّة التناسب عند ابن خلدوف، فقاؿ: ) لقد ذىب ابن خلدوف بعيدا يف تضييق

د يف األذىاف والوجود يف األعياف، وأبعد الوجود اجملّرد والواجب واؼبمكن وما يتبع ما اقًتحو ابن البناء؛ فقد اقتصر على ثنائية الوجو 
ذلك من احتماالت ... فقد اقتصر على ما ىو حاصل بالضرورة من واقع رياضي أو واقع ماّدي، ويّتضح ىذا التضييق من األمثلة 

.   وال بد من اإلشارة يف ىذا اؼبقاـ إىل أف اؼبشارقة 46ص  اليت قّدمها للتناسب... ( ينظر: ؿبمد مفتاح، اؼبفاىيم معامل، ـ .س،
أو تناسب األطراؼ عند السكاكي مثبل وشراحو، ولكن ال  تشابو األطراؼعرفوا التناسب بُت أطراؼ اعبملة أو ما اصطلحوا عليو 

ولو وقوانينو، وسبتح من معُت فلسفي ناتج على الصيغة الرياضية اليت جاء هبا ابن البناء العددي، واليت تسًتفد من اؼبنطق الرياضي أص
 عن العبلقة ما بُت اؼبعلـو واجملهوؿ، الذي نبحث عن بيانو.  
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كما أننا ،ذلك من قواعدم العمراف وعلم االجتماع، والوجود يف األعياف واألذىاف، وما يًتتب عن يتقس

 انطبلقا من الرياضيات واعبرب.والتفسَت، قبد ابن البناء العددي وظّفها يف الببلغة العربية 

سق الذي ابتكره من ربليل الّلغة الطبيعّية، ينطلق النّ  )وخبلفا للمفهـو األرسطي الذي يستوحي )

فا للعبلقات القائمة بُت اغبدود ـبتلفا سب من اغبدس اؽبندسي، ويضع تصنيالعرب، ربت اسم نظريّة النِّ 

، وىو ما وقفنا على كثَت من أساساتو عند ابن البناء العددي يف كل 1(سباما عن التصنيف اؼبعروؼ(

مفادىا واؼبشروحة، حيث خرجنا بصورة عاّمة  الكتب اليت وقعت بُت أيدينا، اؼبخطوطة منها واّققة

فهذا الباحث ؿبمد  ، يف كلّياتنظيم الصّور الببلغّية اعبزئية يف ت ،بأنّو وّظف واعتمد اؼبنطق الريّاضي

يرى الرياضيات واؼبنطق رأي العُت، فابن البناء وريث  ،القارئ لكتاب ابن البناء )مفتاح يصرّح أّف )

رايب وابن سينا وابن اشرعي لتقاليد اؼبدرسة الببلغية الرياضية اؼبنطقية العربية اإلسبلمّية: مدرسة الف

 ، يف ؾبمل القوانُت اؼبنطقية الضابطة للدرس الببلغي، وغَته. 2(شد(ر 

)تشبيو يف فصلُت أساسُت من الكتاب مها: ، استثمر الّتناسب الريّاضي اء العدديولعل ابن البنّ 

للقضايا ذات والعبلئق اؼبنطقية  ،، انطبلقا من الصّور اؼبتقابلةشيء بشيء(، و)تبديل شيء بشيء(

يعاجل الكبلـ االستداليل من جهة  )واؼبفهـو اؼبتعّدد؛ ألف لّب اؼبنطق) ،الواحدة حيةاؼبرجعية االصطبل
                                                                                                                                                             

 
1
   879، ص  8112، بَتوت، دار الطليعة للطباعة والنشر2عادؿ فاخوري، منطق العرب من وجهة نظر اؼبنطق اغبديث،  ط - 

يناير حيث وقفنا على أىم  16مضاّّنا ، قمنا بزيارة اػبزانة العاّمة بالرباط  يف بلوغ غاية الفهم والتحقق من اؼبصادر يف قصد  - 

د ، 2289أعماؿ ابن البناء اؼبراكشي يف التناسب الرياضي خاصة  ـبطوط: اؼبقاالت يف علم اغبساب، ـبطوط: ميكروفيلم رقم: 
عمل باإلسطرالب، ـبطوط غَت ؿبقق، رقم: د وربفة الطبلب يف ال2122وتلخيص أعماؿ اغبساب، ـبطوط، ميكروفيلم رقم: 

د، وغَتىا من اؼبصادر واؼبراجع سيأٌب بياف الكثَت 2289ب، وؾبمع اؼبهمات يف علم األوقات، ـبطوط غَت ؿبّقق، رقم: 8146
 منها.

2
 .66ص  ـ.س،  ؿبمد مفتاح، التلقي والتأويل، - 
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كبوه إف صّح التقريب والتعبَت، للوقوؼ على تراكيب القضايا وصّور تأليفها وأضرهبا وشروط تناقضها، 

الستداليل ابلـ فتكوف العبلقة بذلك بُت الك ،أما العبلقة بُت كبو األقيسة وخواّصها فتعود إىل الببلغة

بّوب أبوابا تنّم فكاف أف  ،فحاوؿ اغبصر بناء على أسلوب علمي منطقي، 1(والببلغة، عبلقة جزء بكل(

، ولكن: ما ىو مربّر ابن البناء العددي وغَته من العلماء الرياضيُت وحجم علموعن سعة مداركو 

 اآلخرين، يف ازباذ الرياضيات وباألخص التناسب، مرتكزا يف االشتغاؿ على الدرس الببلغي وغَته؟ 

القريب والبعيد، حيث  :لو ما يربّره على اؼبستويُت ،العرب بالرياضيات وانشغاؿ اىتماـ إف

االجتهاد واالستنباط  :ٍلة، والثاّ ريانية إىل العربيّ صبة من اليونانية واؽبنديّة والسّ قل والًتّ لنّ من قبيل ا :ؿاألوّ 

 ،وحلوؿ قواعد جديدة دخلت صلب الثقافة العربية، وحاوؿ أصحاهبا مزجها مع غَتىا من العلـو النظريّة

 ،العربية، يف حجمها الواسع منذ أف عرؼ علم الكبلـ طريقو كبو اعبداؿ اؼبعريف داخل اؼبنظومة الفكرية

أين ًب تبلقح األفكار وتفاتح األلسنة، فبا اقبر عنو سيل من العلـو اكتسبت الصبغة العربية منذ البدايات 

 األوىل.

الرياضيات تشّكل القسم الثاٍل من أقساـ الفلسفة الثبلثة ))ىذا من جهة، أما من جهة ثانية فإف

 على دراسة خواص األعداد الصحيحة،، وينكب علم اغبساب للفلسفة النظريّة حسب التصنيف القدَل

فكاف أف نبغ منهم عدد ال 2(وقد أسهم العلماء العرب يف إبراز اؼبظهر العددي لؤلعداد اعبذرية وتطويره(

كما   ،وتطوير النظاـ العشري الصحيح والكسور العددية ،بأس بو من العلماء فبّن وضعوا الّنظاـ الستيٍت

                                                 
1
 .811، ص   2114،  8عرفة للنشر، طشكري اؼببخوت، االستدالؿ الببلغي، تونس، منوبة، دار اؼب - 

2
 .69، ص2117ؿبمد أبطري، دراسات يف تاريخ العلـو العربية، )د ط(، الدار البيضاء، مؤسسة اؼبلك سعود،  - 
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واكتشفوا اكتشافات مذىلة ، ُسرقت مضامينها بعد القرف  لصفر على ديُت العدداىتموا بوضع ا

 .السادس عشر ميبلدي يف أوربا

 على سبيل التمثيل ال اغبصر))ابن ىيدور نذكر من اؼبغاربة، وخَت دليل على ىؤالء العلماء 

التلخيص الثاٍل والشرح الوايف ، وىو 1(صاحب كتاب التمحيص يف شرح التلخيص( ىػ(-184)التاديل

لكتاب تلخيص أعماؿ اغبساب البن البناء اؼبراكشي، حيث ساؽ فيو إىل جانب الشرح أقساـ الفلسفة 

 القددية وفروعها فضبل عن جداوؿ اغبساب ومنطق التناسب عند ابن البناء. 

إىل  )أنو): ]فقو اغبساب[ يف مقدمتو صاحب تقدَل لكتابويضيف الباحث إدريس ؼبرابط 

وأندلسيُت أمثاؿ  آخرين مغاربة استعمل فقو اغبساب من طرؼ رياضيُت ،جانب ابن البناء اؼبراكشي

                                                 

يشَت عمر التومي، إىل أف العرب ظهر عندىم رمز الصفر إىل ديُت الرقم بدال من ربتو، حيث يدؿ الصفر على مكاف خاؿ ابتداء  - 

 إىل اليسار. و غَتىا من االبتكارات العلمية اليت تربىن على بلوغ العرب واؼبسلمُت ذروة النشاط الرياضي والعلمي، من اليمُت
وخروجهم من بوتقة الشروح والنقل، وذباوز ذلك إىل االبتكار واالخًتاع ال على مثاؿ سابق. ينظر: عمر التومي وصباعتو، تاريخ العلـو 

 .814، ص8114، بن غازي، دار الكتب الوطنية، 8بية اإلسبلمية، طاألساسية يف اغبضارة العر 

علي بن عبد ا بن بن ؿبمد بن ىيدور التاديل إماـ الفرائض واغبساب، لو شرح على تلخيص ابن البناء يف اغبساب وتقييد على  - 

 .679االقتباس، ص ىػ. ينظر: ابن القاضي اؼبكناسي، جذوة 482رفع اغبجاب، تويف دبجاعة حّلت بفاس سنة 
1
 92ص  ـ.س،  ؿبمد أبطري، دراسات يف تاريخ العلـو العربية ،  - 

 ىػ( حيث يقوؿ فيو: 922 -يف حُت يزيد عمر فروخ يف حبوثو التارخيّية أظباء المعة أخرى مثل ابن باجة)  - 

بيعيات( ويضيف أيضا: ) أف العلـو الرياضية ) أوؿ الفبلسفة العقليُت على اغبصر أقاـ الفلسفة العقلية على أساس الرياضيات والط
ىػ( يف كتابو] اختيار اعبرب [ أبو علي 4ىػ( وعمر بن ؿبمد البلنسي) ؽ979-ّنضت يف عصر اؼبّوحدين وبرز ابن خليفة اإلشبيلي) 

دب العريب، ) د ىػ( ينظر: عمر فروخ، تاريخ األ498-ىػ( وأبو العباس أضبد بن يوسف التيفاشي اؼبغريب)441-اغبسن اؼبراكشي) 
  68،  ص.9، ج8118ط(،  بَتوت، دار العلم للمبليُت، 
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وبعيش بن إبراىيم األموي يف كتابو  ،وابن زكريا الغرناطي(ىػ624) وابن الصفارابن ىيدور التاديل، 

 بنفسها يف الرياضيات.، حيث كانت مدرسة مغربية قائمة 1(مراسم االنتساب يف معامل اغبساب(

حوؿ تأسيس اؼبنطق الريّاضي عند ابن البّناء العددي وؿباولة  ،ومن خبلؿ البحث الذي أجريناه

الذي  ،ومزجها دبنطق التناسب ،من حيث تعاملو مع صناعة البديع ،الكشف عن الثنائية اليت تفّرد هبا

خيص أعماؿ اغبساب، استفدنا منو خرج من رحم الريّاضيات، عثرنا على شرح مفيد وجليل لكتابو تل

سناه يف ـبطوط التلخيص بعد كلل وعناء مع الشرّاح األوائل، وؿباولة مقارنتنا كل ذلك مع ما تلمّ 

مصادرة الكتابُت  )أّف ) "ؿبمد مفتاح"والوجوه، واستدركنا الكثَت من العمل الذي بدأنا فيو، حيث يذكر 

ناسبة اليت عليها مدار كل ىذه اؼبعلى األمور الوجوديّة .. قاـت واحدة؛ واؼبصادرة ىي أف األمور الذىنية

، وىذا 2((حبسب تعبَت ابن البناء يف وجوه أعماؿ اغبساب  وىي اغبكمة النظرية لتلك الصناعةصناعة، 

                                                 


أضبد بن بن عبد ا بن عمر الغافقي، أبو القاسم اؼبعروؼ بابن الصّفار، مهندس فلكي من أىل قرطبة ، كاف يعلم اغبساب  - 
، من مؤلفاتو: الزيج ـبتصر، و رسالة يف اإلسطرالب. ينظر، خَت الدين الزر  كلي، األعبلـ قاموس وتراجم، دار العلم للمبليُت، والنجـو

 897، ص 8، ج2112، 89ط
1
،اؼبغرب، دار األماف للطباعة والنشر، 8أبو جعفر أضبد بن إبراىيم بن منعم العبدري، فقو اغبساب، تقدَل: د. إدريس ؼبرابط، ط  - 

 .84، ص 2119

 وىو تدخل العوامل السياسية والثقافية يف عهد ابن البناء وىو العصر  ال بد من التنبيو إىل أمر مهم يف ىذا اؼبقاـ، - 

اؼبريٍت يف بلورة العلـو العقلية واالبتعاد عن اؼبناحي الفلسفية ) فمن تلك الكتب أحواؿ النفس، واإلشارات والتنبيهات والشفاء 
عددي فرضت رقابة دقيقة على كثَت من الكتب اؼبذكورة لئبلّ يثار والنجاة... ومؤلفات ابن عريب، إال اّ، البيئة اليت نشأ فيها ابن البناء ال

أو اعبدؿ بُت الناس وينشغلوا دبا ال يعنيهم يف دينهم ودنياىم ؽبذا وّظف ابن البناء العلـو العقلية وبعض العلـو الشرعية فيما ىو نفعي 
قوانُت التأويل ، واقًتاح إؽبيات يسَتة غَت عسَتة( يراجع  يؤدي إىل منفعة: وّظف اؼببادئ العقلية واؼبنطقّية لتصنيف الببلغة ولضبط

، وىو ما وقفنا على الكثَت من خباياه يف كتاب ابن البناء ] مراسم الطريقة[ وكتاب]  46ؿبمد مفتاح، اؼبفاىيم معامل، السابق، ص،
[ وغَتىا، من اؼبخطوطات اليت ربتاج فعبل لدراسة مستفيضة حوؿ  حياة الرجل.  الرسائل[ و]مطالع النجـو

2
 .41ص ـ.س، ؿبمد مفتاح، اؼبفاىيم معامل،   - 
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النعت الذي وّجهو ؿبمد مفتاح مرّده إىل اشتغاؿ العاؼبُت   بتغطية جزء من الغياب اغباصل حينها يف 

 جو مبسط.الرياضيات بو 

 شرح تلخيص أعماؿ اغبساب أليب اغبسن القلصادي ىو ،ىذا الشرحعلى العمـو فإف و 

) يعّد  )يقوؿ يف مقّدمة التحقيق: ، ف1 حيث قّدـ لو وحّققو الباحث فارس بن طالب (ىػ 118 -)

الثامن والتاسع دراسة يف القرنُت  كتاب ابن البناء ] تلخيص أعماؿ اغبساب[ من أكثر الكتب التعليمّية 

للهجرة، كثرت شروحو، وتبلخيصو، ومنظوماتو ومن بينها شرح أيب اغبسن القلصادي آخر علماء 

، الذي اغًتؼ من كل اعبهات اليت وفد إليها، وألف يف كل قطب من العلـو 2(الرياضيات يف األندلس(

 قاطبة، حسبما وقفا عليو يف ترصبتو.

ساب" وكتاب " وجوه أعماؿ اغبساب"، من أجّل  وعلى اعتبار كتاب " تلخيص أعماؿ اغب

كتب الرياضيات، يف اؼبغريب العريب، فهما حبق يعّداف اإلطار الّنظري الذي مّهد لتطبيق نظريّة التناسب 

ؼباذا  :وىو يف الّدرس الببلغي، ويف ىذا الصدد، يتبادر إىل الذىن سؤاؿ منطقي ووجيو يف ىذا اجملاؿ
                                                 


ىػ، يف 189علي بن ؿبمد بن ؿبمد بن علي القرشي البسطي، أبو اغبسن الشعَت بالقلصادي، ولد دبدينة بسطة األندلسية يف  - 

سنوات يف طلب العلم . ويعتب من  1ىػ بدأ رحلتو العلمية اليت ألف فيها رحلة القلصادي، أقاـ بتلمساف أكثر من 161سنة 
كتاب يف اغبساب، منها كشف اعبلباب عن علم اغبساب.شرح   82كتاب، منها   811متأخري األندلس حيث ألف ما يزيد عن 

تلخيص ابن البناء، كما ألف يف علم الفرائض، ويف الفقو اؼبالكي اختصر خليل، وغَته ، وأما يف النحو فشرح األجرومية، وغَتىا، ويف 
،  281ة اإلفريقية . ينظر:التنبوكيت، نيل االبتهاج، ص .ىػ دبدينة باج118اؼبنطق لو كتاب شرح إيساغوجي. تويف منتصف ذي اغبجة 

، ص 8171كما ينظر: أيب اغبسن علي القلصادي األندلسي، رحلة القلصادي، تح: ؿبمد أبو األجفاف، الشركة التونسية للتوزيع، 
 وما بعدىا.     21


( 2، جبامعة بوردو )29/14/8116يف ،  موضوع رسالة دكتوراة نوقشت -ربقيق كتاب القلصادي  -تعّد ىذه الدراسة  - 
َفْاد"، كما عمل بن طالب على ترصبتو إىل الفرنسية بعد ربقيقو.  فرنسا، قسم الدراسات الشرقية، ربت إشراؼ الربوفسور: "جاؾ لِنػْ

1
،  8111، دار الغرب اإلسبلمي 8فارس بن طالب ، مقدمة كتاب: شرح تلخيص أعماؿ اغبساب، أىب اغبسن القلصادي، ط - 

 .  7ص
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ومعطيات مصطلحات  إىل اؼبنطق الريّاضي من أجل الربىنة على الببلغةالتجأ ابن البنّاء العددي 

 البديع؟ إىل أي شيء أراد الوصوؿ بعد كل ىذا العناء؟ 

الذي   وىذا ما سيقودنا إىل البحث وتقصي األسباب والبواعث الّداعية إىل ىذا العمل اعبلل  

 ما نقص على مر الزمن.ترؾ بصماتو على الساحة الببلغية العربية واؼبغاربية، وأًب 

، وغَته يف ىذا "ؿبمد مفتاح"وبناء على ذلك، فإنو ديكننا أف نستنتج اعبواب من خبلؿ ما كتبو 

  من خبلؿ كتب ابن البناء نفسو -اجتهادا –الشأف، ولو إشارات عابرة، أو ما نستطيع حوصلتو 

وعبلقة كل ذلك بالكّليات، اليت  والشروح اليت قّدمت لو، وؿباولة ربطها دبا وجد يف اؼبنطق الرياضي،

 أّكد على وجوب وجودىا يف الّروض اؼبريع.

ا نضع طريقتَ إف اؼبنطق الريّاضي يريد أف خيُ ) : )"ؿبمد اليعقويب"يقوؿ  ووفاؽ ىذا الطرح، 

لطريقة ال جيري هبا تفكَت الناس، وال تستطيع أف ذباريو يف صبيع صّوره  ،الطبيعية يف التفكَت

 ىا الرياضيوف لغة غَت دقيقةعد  اليت يَ  ،، فهو هبذا الشكل ال يبعد التفكَت باللغة الطبيعية1((وانعطافاتو

اليت تزيل كل صعوبة يف االستدالؿ باستعماؽبا الدقيق، وال خَت من ذلك إال  ،وؿباولة إجياد نوع من اللغة

، وإحصاء اعبزئيات اعبرب الشديد التعقيد، الذي يفرض قواعد صارمة على القياس، والتنظيم الكلي

 ، ال الظن اؼبفضي غبقائق كاذبة ومشوشة وخاطئة.ربتها، بعُت العقل اؼبنضوية

                                                 
1
 .816ص  ـ.س، ؿبمد اليعقويب، دروس اؼبنطق الصوري،  - 

بُت) العلم( و)الظن ( ويورد صبلة  يقوؿ ؿبمد عابد اعبابري أّف الفقهاء والبيانُت واؼبتكلمُت وغَتىم،  حيرصوف دائما على التمييز  - 

من أقاوؿ أرباب البياف، كل على شاكلة مذىبو، ومقصد مرجعيتو، ويعطي تفسَتا جامعا ؼبسألة الظن يف القواعد اعبوىرية، ومرّد ىذا 
بري، بنية العقل العريب، دراسة يف ذىنو راجع إىل الللغة الطبيعية وما يتعّلق بالفهم اؼبشًتؾ ما بُت اؼبلقي واؼبتلقي. ينظر، ؿبمد عابد اعبا

 .289، الفصل السادس، ص2111، آب   1ربليلية نقدية لنظم اؼبعرفة يف الثقافة العربية بَتوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط
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اليت خلص إليها ابن البناء   ىذا من جهة، أّما من ناحية أخرى، فإف طبيعة التفكَت باالستنتاج

من مبادئ  الذي حياوؿ االنطبلؽالببلغي، تشًتؾ واؼبنطق الرياضي  العددي، وطّبقها على الدرس

   لربىنة العقلية الرياضية.وصوال إىل اجملهوؿ بطريق االستنتاج وا ،معلومة

وىو ما  أّّنا تساعد على الوصوؿ إىل اجملهوؿ من اؼبعلـو بالضرورة ،ومن اؼبعلـو يف نظرية التناسب 

كن هبا الوصوؿ إىل انُت اليت ديو يف الق :اعبزء الثاٍل )صرّح بو ابن البناء العددي يف التلخيص، إذ يقوؿ: )

وقسم يف اعبرب  اجملهوؿ اؼبطلوب من اؼبعلـو اؼبفروض، وىو ينقسم قسمُت: قسم يف العمل بالنسبة

اليت تفرض نفسها ))وأمهيتو، ولزومو طريقة االستنتاج، وهبذا التوجو فإف التناسب لوجهاتو، 1((واؼبقابلة

) بنفس الصيغة، يقوؿ: )  و ابن خلدوف، ربدث عن2((وإف كانت ال سبنع من االختبلؼ يف العبارات

وىو ما يشَت إىل أمهيتها العلمية،   3((وظهر أف التناسب بُت األمور ىو الذي خيرج ؾبهوؽبا من معلومها

 من حيث تطابقها مع الكثَت من اؼبباحث العلمية األخرى.

  هبذه الصورة ،الببلغياء العددي إىل التعاطي مع الدرس من األمور اؼبهّمة اليت أّدت بابن البنّ 

مقرونا بعلم الكبلـ والتصوؼ واألصوؿ والفلسفة، ىو أحد األمور  ،وعلى ىذه الشاكلة العلمية واؼبعرفية

واليت أغفلها الكثَت من الباحثُت يف عوامل ابن البناء العددي، وىي  نظرية الفيض،  ،األربعة اليت تأثر هبا

                                                 


  يعّلق ؿبمد مفتاح على الضابط الذي حاوؿ ابن البناء أف يستخدمو يف التعامل مع الكليات وما ينضبط أسفلها، فقاؿ: - 
 ) لقد سلك طريقة االستنتاج بعدما تبُت لو أف طريق االستقراء، ىي اليت وراء االختبلؼ اؼبوجود يف الكتب الببلغية

 .62السابقة (. ينظر:  التلقي والتأويل، ـ.س،  ص
1
عة كتب، ص د، ضمن ؾبمو 221ابن البناء اؼبراكشي، تلخيص أعماؿ اغبساب، ـبطوط، اػبزانة اؼبلكية ، الرباط، مكر وفلم: - 

221 
2
 .62صـ.س، ؿبمد مفتاح، التلقي والتأويل،  - 

3
 . نقبل عن ابن خلدوف، ومل يشر إىل الصفحة.49صـ.س، ؿبمد مفتاح، اؼبفاىيم معامل،   - 
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إضافة إىل تأثره بالكليات األرسطية شراؽ، ىذه اركات األربعة نظرية السرياف، نظرية اإلمداد، فلسفة اإل

وجدنا ؽبا اعتبارات عديدة يف كتبو اليت اطّلعنا عليها وما حّققو الباحث األربعة، والفرفورية اػبمسة، 

 وما ؼبسناه من خبلؿ قراءتنا للمراسم، والرسائل اػباصة يف ىذا األمر -الوحيد فيما رأيناه  -ؿبمد مفتاح

 ،بو، وما أراد أف يبينو من كنوز اللغة والببلغة اً بو، وبالتايل حصل لدينا علم دبا كاف ابن البناء متأثر 

 انطبلقا من ربقيقات علمية مستفيضة يف ىذا اؼبنحى.

إف تأثَت علم اؼبنطق يف ابن البناء العددي، جعلو يعيد النظر يف التصورات اؼبنطقية، من حيث  

وهبذا  أو احتواء بعضها لبعض ،وىذا ما يوحي لنا بفكرة اندراج بعضها يف بعض ))اؼباصدؽ، أو اؼبفهـو

وىكذا فإف  1((.أسفل منو اً تصور  إف التصور الذي يتضمن تصورا آخر ىو :االعتبار ديكننا أف نقوؿ

عمل ابن البناء  ناىمن  حبسب اؼباصدؽ، وأخرى وتصورات  ،رات حبسب اؼبفهـوتصوّ فت الفلسفة صنّ 

مشل مصطلحات البديع ربت كليات،  يف ملِّ  ،مستخدما اؼبنطق والرياضيات ،على ىذه الشاكلة العددي

ىو الذي يكوف ماصدقو غَت ؿبدود، أي إذا كاف صاغبا على صبيع أفراد  )) يف الفلسفة  فالتصور الكلي

اليت  الفرفورية،، دوف أف ننسى انشغاؿ ابن البناء كغَته من الفبلسفة العرب بالشجرة 2((ما صدؽ

واليت عرفت عند العرب بالكليات اػبمس، وىي : اعبنس، النوع،  ،تصنف اموالت إىل طبسة أصناؼ

اىتماـ اؼبناطقة العرب كاف منصبا بصورة ))يقوؿ عادؿ فاخوري: الفصل النوعي، واػباّصة والعرض العاـ،

                                                 
1
 .69السابق، صـ.ؿبمد اليعقويب، دروس اؼبنطق الصوري،  - 

2
 .64ـ. نفسو، ص  - 

ـ( وىو الذي  اشتغل 226/219نسبة إىل فرفوريوس، الفيلسوؼ الشامي األصل ، اليوناٍل الثقافة، ويسمى فرفوريوس الصوري)  - 

. كما ينظر: فريد جرب وآخروف، موسوعة 67على نظاـ الكليات واعبنس والنوع وغَتىا ( يراجع ؿبمد اليعقويب ، ـ. نفسو، ص
 لتصنيف اؼبشّجر للكليات اػبمس.، وظبوىا ا626مصطلحات علم اؼبنطق، ص 
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يات االستنتاجُت الكبَتين عند ابن ، وكّلها تنطبق على مسمّ 1(خاصة على القضايا الكلية واعبزئية(

 يف الباب الثاٍل والثالث من كتاب الروض اؼبريع يف صناعة البديع. ،البناء

يت نات الفإف ىذه أىم اإلجابات اليت نستطيع التوصل إليها، من خبلؿ العيِّ  ،وعلى العمـو

نّو اغًتؼ من عّدة مناىل إ :ؿيل ديكننا القو ابن البناء العددي، وبالتاّ  ازبذناىا ؿبور التطابق مع فكر

ومنو ا. اليت فاقت الستُت كتاب ،حىت استطاع أف يبلور ىذه األفكار ضمن ترسانة من اؼبدونات ،علمية

وكيف اشتغل على وتر الرياضيات من  ،ديكننا اآلف اغبديث عن أىم ما جاء عنده يف نظرية التناسب

 أجل تأويل الشواىد الببلغية، بطريقة علمية.

غم من ّنلو من ـبتلف الينابيع على الرّ  وأنّ العددي، اء النظر يف كتابات ابن البنّ  يلفتوفبّا   

ر، ومرّد ىذا األمر إف جاز لنا التخمُت إال أنّو قّلما يشَت إىل ىذا النقل أو التأثّ  ،الفكرية واؼبنطقية

د بو نابع من نوع من تفرّ  لنجد ما ،ت ابن البناء العددي والظروؼ ايطة بووالتفكَت يف خصوصياّ 

ا من أجل الكشف عمّ  ،يف ثوب الرياضيات تارة أخرى والتخّفي ،اؽبروب من السلطة السياسية تارة

 سنة منالذي مل يتجاوز السبعُت من عايشوا الرجل طيلة عمره على حّد وصف  ،زبتزنو نفسيتو اؼبتصّوفة

 العمر.

 

 

                                                 
1
 .891ص ـ.س،  عادؿ فاخوري، منطق العرب ، - 

أشار ؿبمد مفتاح، يف كتابو اؼبفاىيم معامل كبو تأويل واقعي، يف الفصل اؼبعنوف بػ: ابن البناء ومأزؽ االختيار إىل صبلة من األمور  - 

 وما بعدىا. 212، وما تناولو يف ص  46 اؼبهّمة يف ىذا الشأف. لبلستزادة ينظر : اؼبفاىيم معامل، ص
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من اء العددي، كما أخذت جزءا آخر زا كبَتا من أعماؿ ابن البنّ استغرقت نظرية التناسب حيّ   

على فكرة تناسب  "ىػ(424)العبدري"علي بن منعم ، فقد اشتغل اضيُت والفبلسفة قبلواىتمامات الريّ 

والقياس الربىاٍل على ) اؿ:)األعداد ومدى ربصيل قيمتها يف العمل العلمي، وربطها بالقياس الربىاٍل، فق

، واؼبقصود 1إما على طريق التحليل وإما على طريق الًتكيب( :الشيء اؼبطلوب يكوف على وجهُت

 فّ أكما ،  من اعبرب الشديد التعقيد اانطبلق ،ىو التناسب الذي يشتغل على نسبة األعداد ىنا، بالتحليل

 هد، يف اعبانب الرياضي ليس إالّ.استعماؽبا كاف قبل ىذا الع

بكر بن اغبسن بو أ"س فيها سبرَّ  ةىذه النظريّ  أفّ  لنا، تبُّت نات العربية ومن خبلؿ البحث يف اؼبدوّ   

، حيث يقوؿ يف [الكايف يف اغبساب] يف كتابو ، العددي اءقبل ابن البنّ  "ىػ(681-)البغدادي الكرجي

وتكوف نسبة  أي قدر مقدارين متجانسُت، كل واحد منهما عند اآلخر ؛سبة) اعلم أف النِّ )مفهومها:

، وىذا اإلبداؿ اؼبصرح 2(كنسبة اػبارج من النسبة إىل اؼبنسوب إليو على اإلبداؿ(الواحد إىل اؼبنسوب إليو  

، وىو ما أفرد لو ابن بو ىنا ىو بيت القصيد يف التناسب، إذ ال يشتغل التناسب إال من طريق اإلبداؿ

 . يف كتبو الرياضّية ملحقا واسعا العددي  البناء

اعي الذي ضبلهم على وما ىو الدّ  ،ىل للتناسب العريبويتحّدث عادؿ فاخوري عن البدايات األو     

والتباين   يضع مناطقة العرب أربعة أنواع من النسب بُت الكليات وىي: اؼبساواة )، فقاؿ: )االستعانة بو
                                                 


ـ، عامل ورياضي مغريب، لو مؤلفات صبة يف الرياضيات، والكسور 8221ىػ(424-أضبد بن إبراىيم، بن علي بن منعم العبدري) - 

 869الصفحة واعبرب،  درس العبدري فكرة تناسب األعداد ونسبة األوؿ للثاٍل ودرجة التناسب اػباصة بالكسور وغَتىا ابتداء من 
 وما بعدىا. 869من الكتاب. ينظر فقو اغبساب، ص

1
 .21صـ.س، العبدري، فقو اغبساب ،  - 

2
ىجرية. ينظر:  ؿبمد بن اغبسن الكرجي، الكايف يف اغبساب، 681أبو بكر ؿبمد بن اغبسن الكرجي عاش يف بغداد وتويف يف  - 

 . 91ص   8114دراسة وربقيق، سامي شلهوب، منشورات جامعة حلب، 
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، واػبصوص اؼب سب ذاتو وال ريب أف إطبلؽ اسم النِّ طلق، والعمـو واػبصوص من وجو. الكلي، والعمـو

(، ولقد استفاد ابن (1 الرياضيات واؼبنطق... يشَت إىل تأثَت األوؿ على الثاٍلعلى نسقُت متشاهبُت يف

 وض اؼبريع.من ىذا كّلو ووظّفو بطريقة علمية يف الرّ العددي البناء 

ا   لنا أّنّ تبُّت  ،ة دراسة العبلقات بُت ما صدؽ الكلياتعن أمهيّ -الفاخوري  –ويف حديثو   

وعلى تقرير  ،أّوؿ نشأهتا تقتصر على دراسة العبلقات القائمة بُت ما صدؽ الكليات )كانت يف )

من اعتبار ما صدؽ  لتناسبنظرية ا اسو القواعد العاّمة اؼبًتتّبة على ىذه العبلقات... وانطلق مؤسّ 

بناء  يل، ولذلك كاف غرضهم األوّ -اعبزئيات – أي من اعتبار األفراد اؼبندرجة ربت الكليات ،الكليات

، وعلى ىذا اؼبدار، اشتغل ابن البناء انطبلقا من الّصور اعبزئّية اليت تنضبط وفق 2(منطق اجملموعات(

الكّلية العاّمة، واليت تعترب دبثابة ؾبوعة ربتوي على عناصر ال يصّح حباؿ من األحواؿ التفريط يف عنصر 

 منها.

من منطلق  ،على ربديد استنتاجُت كبَتينالعددي كأ ابن البناء اتّ  ،وهبذا التفسَت األّويل للنظرية   

الكلية الثانية أو بالعبارة  ،الباب الثاٍل أو بعبارة اؼبنطق على رسم اجملموعات، فكاف أف جعل اغبرص

ا قبل ، وقد أبنّ أقسام اللفظ من جهة مواجهة المعنى نحو الغرض المقصودالرياضية اجملموعة الثانية: 

ٍب عُّت ما يصدؽ على ىذا الباب من جزئيات أو لنقل فصوؿ الباب  ىذا معٌت الباب، ومنطلقو،

 باالعتبار اؼبنهجي للتقسيم، وأما بالتعبَت اؼبنطقي فنسميو األفراد اؼبندرجة ربت الكليات.

                                                 
1
 .874ص ـ.س، عادؿ فاخوري، منطق العرب ،  - 

2
 .877ـ . نفسو، ص  - 
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أقسام فكانت وفق استنتاج:  ،الثةاضية الثّ واجملموعة الريّ  ،ية الثانية على اؼبفهـو اؼبنطقيوأما الكلّ 

و صبلة من األفراد اؼبندرجة فيو، وال سّيما ما تعلق بالتناسب وضمّ ، داللتو على المعنى الّلفظ من جهة

 ف منذ البداية يف ذىن وتأليف الكاتب.اؼبوظّ 

القسم األوؿ يف العمل فقاؿ: ))... يف التلخيص ،ىذا األمر بّسطاء ابن البنّ فإّف  ،عليو و

واألربعة أعداد اؼبتناسبة ىي اليت نسبة ، بالكفات و ،ةأعداد اؼبتناسب ةبالنسبة، وىو على ضربُت: باألربع

األوؿ من ىذا الثاٍل كنسبة الثالث للرابع، وضرب األوؿ يف الرابع كضرب الثاٍل يف الثالث، ومىت ضرب 

ومىت ضرب الثاٍل يف الثالث  ،م على الثاٍل خرج الثالث، وعلى الثالث خرج الثاٍلاألوؿ يف الرابع وقسّ 

، ىنا يتحقق عنصر اإلبداؿ الركيزة األساسية 1(خرج الرابع، أو على الرابع خرج األّوؿ( م على األوؿوقسّ 

، وىو الذي أشار إليو "الكرجي" آنفا، وسيأٌب التطبيق الببلغي على ىذه النظرية يف التشبيو للتناسب

 واالستعارة والكناية يف ثنايا ىذا الفصل.

وااذاة   كرير اؼبعنوي تارة، ربطها بالتّ إىل أربعة أنواع التناسب أما السجلماسي فإنو بعد أف قّسم  

و على وحدة التبلـؤ ما بُت األبيات أو عناصر الكبلـ داخل الوحدة العضوية ذلك كلّ  بَػٌتو  ،تارة أخرى

والثاٍل ، إيراد اؼببلئمأربعة أنواع: األوؿ  واؼبناسبة يف أجزاء القوؿ اسم جنس متوسط ربتو))، فيقوؿ:للنص
                                                 

1
، نشَت يف ىذا الصدد إىل أف التلخيص حققو ؿبمد سويس،  228ص ـ.س، ،  تلخيص أعماؿ اغبساب، العددي ابن البناء - 

الكثَت من اؼبقوالت اليت وجدنا صعوبة كبَتة يف منشورات اعبامعة التونسية. ولكن مل نعثر عليو لؤلسف الشديد وإال الستطعنا ربرير 
 فهمها وقراءهتا انطبلقا من اؼبخطوط اؼبشار إليو سابقا.


أف ينشئ ) منطقا عقليا مغايرا للمنطق اعباري يف اللغات الطبيعية( من خبلؿ   Gergonneحاوؿ اؼبنطقي الرياضي الفرنسي  - 

، ولكنو مل يكن على دراية بأف اؼبناطقة العرب قد سبقوه Essai de la dialectique rationnelle , p.199كتابو: 
ؼبثل ىذا العمل منذ قروف عديدة ، حيث ينطلق النسق الذي ابتكره العرب ربت اسم نظرية النسب من اغبدس اؽبندسي ويضع بذلك 

. 879فاخوري، منطق العرب، ص  تصنيفا وجيها للعبلقات القائمة بُت اغبدود ـبتلفا سباما علن التصنيف اؼبعروؼ. ينظر: عادؿ
 بتصرؼ يف اؼبنت.



 والبالغة  لمنطق الريّاضيفلسفة ا                                                                 الفصل  الثالث

 

819 

 

أشياء: نسبة  ةواؼبناسبة الواقعة فيو إمنا توجد يف أربعاالقبرار، والرابع التناسب، ... إيراد النقيض، والثالث

، فاؼببلحظ أنّو ال يبتعد عن ابن البناء وإمنا يشرح وديّثل 1(األوؿ منها إىل الثاٍل نسبة الثالث إىل الرابع(

 فقط.

ويفضي عليو صبالية التفسَت العددي، ء اّ تعريف ابن البن السجلماسي أبو القاسمينقل   

للمتنيب" مع "سيف الدولة" وحاشيتو من أرباب دولة "  ، فيورد لنا اػبصاـ النقدي وما حدثشهادواالست

، والقصة معروفة يف  فأفحم اغبضور حبجتو ،النقد، حىت احتاج "اؼبتنيب" إىل آية قرآنية هبا تشاكل التناسب

 من التوضيح واإلفهاـ. ؼبزيد إالّ  بو السجلماسي ي جاء وما التقسيم الذكتب الرواة، 

يف حُت يشَت ابن البناء العددي إىل التناسب وأصنافو واؼبعترب منو، بوجو من التفصيل يف كتابو    

)واعلم أف النسبة على أنواع، األوىل النسبة اؽبندسية مثل اليت يف األربعة )، فيقوؿ: وجوه أعماؿ اغبساب

بة اؼبذكورة يف الكتاب، والثانية النسبة العددية وىي اليت فيها الفضل بُت األوؿ والثاٍل  أعداد اؼبتناس

كالفضل بُت الثالث والرابع ... والثالثة النسبة التأليفية... والرابعة نسبة اؼبساواة... واػبامسة النسبة 

تقسيم إىل ضرب التناسب ، وال ينعكس ىذا التقسيم على ما اعتربه يف الببلغة، من حيث ال2(اؼبؤلّفة(

 اؽبندسي، وضرب اؼبساواة، على ما سنرى.

                                                 
1
 .981ص ـ.س،  السجلماسي، اؼبنزع البديع، - 

، بالرباط، والكتاب ترصبو إىل الفرنسية، 8111/ 19/19الكتاب حّققو ؿبمد أببّلَغ، وكاف العمل أطروحة دكتوراة، نوقشت يف  - 

إذ اشتغل بو الفكر األوريب حىت حدود مطلع القرف السادس عشر  ( وىذا ألمهيتو، Marre/ 1864الفرنسي اؼبستشرؽ ) َمار( )
 اؼبيبلدي حسب ما جاء من كبلـ اقق.

2
، 8116ابن البناء العددي، وجوه تلخيص أعماؿ اغبساب، تقدَل ودراسة، ؿبمد أببلغ، الرباط، مطبعة اؼبعارؼ اعبديدة    - 

 .212ص
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 سبة اؽبندسية ذات األربع متقاببلت، أو األعداد بالتعبَتواؼبعوؿ عليو يف الّروض اؼبريع، ىي النّ  

نا أف ابن البناء ربدث عن النسبة وما يهمّ تقليباهتا الثمانية، حيث يقوؿ ؿبمد مفتاح: ) الرياضي، و

وجعلها نواة كتابو الببلغي الروض اؼبريع يف صناعة البديع، ولذلك ذبب اإلشارة إىل ما ، كتبو  الرياضية يف

كتبو ابن البناء يف الكتب الرياضية ٍب إىل توظيفها يف اجملاؿ الببلغي... وما يتصل دبوضوعنا ىو النسبة 

أف ابن البناء  )تاب)، ويضيف يف موطن آلخر من نفس الك1(اؽبندسية ومكوناهتا ىي القلب والتبديل(

عة يف ئووظّفها بكيفية را ،حبكم تضّلعو يف األعداد ،ذىب بعيدا يف اغبديث عن النسبة بكل أبعادىا

 ، ىذا التوظيف مل يسبق إليو على مستوى اؼبنهج والتأليف والتوضيح.2(الروض اؼبريع(

حاوؿ أف يشذب يف نظرية التناسب إىل أبعد مدى، حُت سار  ،يبدو أف ابن البناء العدديو 

على أساس ىذه النظرية، وكانت معطيات التعامل معها سواء عند  ، ويبّوب مصطلحاهتاالببلغة العربية

ابن البناء أو السجلماسي أو ابن خلدوف قد أتت أكلها، وصَّتت البحث العلمي يف ؾبملو من حاؿ إىل 

ربط العبلئق بُت األشياء اؼبتناسبة وظائفها اؼبتعددة من حيث  )واستثمارا وجيها من خبل تبياف )  حاؿ

 ، ومن اعبزء إىل الكل.3((واؼبتضادة ومن حيث االستدالؿ لبلنتقاؿ من اؼبعلـو إىل اجملهوؿ

 يف تعليقو وسبثيلو على ما قالو ابن البناء العددي بقولو:  ،ويعلق صاحب شرح التلخيص

                                                 
1
 .246ص ـ.س،  ؿبمد مفتاح، مشكاة اؼبفاىيم، - 

2
 .826ـ. نفسو، ص  - 

3
 .12ص  ـ.س،ؿبمد مفتاح،  التلقي والتأويل،  - 
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عرفة اجملهوؿ منها ... ويلـز أف يكوف الرابع وال بد من النسبة بُت األعداد وإال ال ديكن أف يوصل إىل م ))

،  1 (إىل الثالث كالثاٍل إىل األوؿ وكذلك يلـز أف يكوف األوؿ والثاٍل إىل الثاٍل كالثالث والرابع إىل الرابع(

كما أنو صاغ مثاال للمبتدئُت حىت يقّرب اؼبفهـو لؤلذىاف، فجعل مربعا من أربع رؤوس، وعلى كل رأس 

 طبق اإلبداؿ واغبذؼ، فجعل:وضع، أرقاما، ٍب 

  1د=   6جػ =    4ب=    2أ= 

 .(4.6( = ) 2.1فمنطق التناسب يفرض مايلي: )أ.د( = ) ب.جػ( حيث أف: )  

نستنتج أنو يف حالة البحث عن اجملهوؿ األوؿ أو الرابع أو الثاٍل أو الثالث، يتعُت علينا، أف  

 نرجع إىل قاعدة التناسب، فلو ضربنا : ) أ . د ( وقسمناه على ) ب ( حصل لدينا علم باجملهوؿ 

( =  1. 2 )س ( الذي ىو اغبد الثالث، وىكذا يتم التناوب واإلبداؿ. وبالتطبيق العددي حيصل: )

... فنسبة اغبد ))ىو اغبد الثالث، يف التناسب، وىذا ىو معٌت قولو:  6. والعدد  6=  4÷  26

األوؿ إىل الرابع كنسبة الثاٍل إىل الثالث، اليت نسبة األوؿ من ىذا الثاٍل كنسبة الثالث للرابع، وضرب 

ع وقسم على الثاٍل خرج الثالث، األوؿ يف الرابع كضرب الثاٍل يف الثالث، ومىت ضرب األوؿ يف الراب

وعلى الثالث خرج الثاٍل ومىت ضرب الثاٍل يف الثالث وقسم على األوؿ خرج الرابع، أو على الرابع خرج 

، وما كاف من ابن البناء إال أف عّمم ىذا العمل على الشواىد الببلغية، اليت ربتاج إىل صيغة  2(األّوؿ(

 تشبيو شيء بشيء وتبديل شيء بشيء كما سيأٌب بيانو.التناسب وخاصة يف فصلُت متتاليُت:  

                                                 
1
 .221القلصادي، شرح تلخيص أعماؿ اغبساب، ص  - 

2
، نشَت يف ىذا الصدد إىل أف التلخيص حققو ؿبمد سويس،  228ص ـ.س، ،  تلخيص أعماؿ اغبساب، العدديابن البناء  - 

يو لؤلسف الشديد وإال الستطعنا ربرير الكثَت من اؼبقوالت اليت وجدنا صعوبة كبَتة يف منشورات اعبامعة التونسية ولكن مل نعثر عل
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تقليباتو يوّضح ما قالو ابن البناء من أف التناسب ال يتأثر بالًتتيب ووقوع  و )ذا اؼبثاؿ )هبو 

الفصل أو العكس أو اإلبداؿ ... وما أشار إليو ىو النسبة بُت الطرفُت اّلذين تتوّلد منهما أربع صّور 

، وىو ما اجتهدنا 1ىناؾ نسبة أخرى بُت طرفُت فإّنا تولد من أربع صور أخرى( وبطبيعة اغباؿ إذا كانت

قدر اإلمكاف يف إثباتو، ذلك أننا مل قبد من اىتم باألمر، فما كاف علينا إال اإلقباؿ عليو دبخاطره 

اىد ومزالقو، والرجوع بو إىل اؼببتغى الذي أراد ابن البناء التعويل عليو، يف حلحلت الكثَت من الشو 

الببلغية الشعرية وغَتىا، إديانا منو بضرورة العمل على التناسب من أجل الكشف عن اجملهوؿ الذي 

.    يتضح بعد الوقوؼ على مكنوف اؼبعلـو

من اإلشارة إىل أف ىذه اؼببادئ األساسية يف التناسب تطّورت يف الّدرس  ىذه، ال بدّ  ةواغبال

) وصبيع االستعارات إمنا ىي )االستعارة، يقوؿ يف الروض اؼبريع: الببلغي عند ابن البناء، وخباصة يف باب 

، واجملاز يف قولو: ) وأما إبداؿ شيء بشيء _ وىو ؾباز كلو _ فمنو يف اؼبتناسبة  2(إبداالت يف اؼبتناسبة(

ر يبدؿ كل واحد من األوؿ والثالث بصاحبو، وكذلك الثاٍل والرابع. مثالو: نسبة اإلدياف إىل الكفر كالنو 

فيقاؿ: اإلدياف نور، وكذلك يبدؿ اسم   إىل الظلمة. فيبدؿ اسم األوؿ وىو اإلدياف باسم الثالث وىو النور

                                                                                                                                                             

خيص فهمها وقراءهتا انطبلقا من اؼبخطوط اؼبشار إليو سابقا، مع تنبيهنا إىل أف ىذا اؼبثاؿ بسيط جدا وإمنا ما جاء بو ابن البناء يف التل
العميق، وإمنا لو قدر لنا الوقت سنراجع األمر من بدايتو، ونلم أشتات اؼبسألة  استعصى علينا ضبطو، قصورا منا على الفهم الرياضي

 ونوضح الكثَت من القضايا اؼبهمة خاصة يف قضية عمل الكفات وعبلقتها بالرياضيات، والذي وجدنا إقباؿ عليو من طرؼ الشراح.
1
 .67صـ.س، ؿبمد مفتاح، التلقي والتأويل،  - 

2
 .889صـ.س، ابن البناء، الروض اؼبريع،  - 
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، وجاء ابن البناء بقوؿ الشاعر ابن اؼبعتز 1الثاٍل وىو الكفر باسم الرابع وىو الظلمة فيقاؿ: الكفر ظلمة(

 : 

ِه ُصِبَغتْ  ِغبَلَلةُ             ُمْعَجَمٌة خبَاؿِ الص دِْغ  وفُ َونُ     ِبَوْردِ  َخدِّ

 شرح الشاىد -*

نسبة خّده إىل ضبرتو، كنسبة الغبللة  )يقوؿ ابن البناء العددي موظفا التناسب يف ربليل البيت: )  

إىل صبغها بالورد، ونسبة صدغو إىل خالو، كنسبة النوف إىل النقطة اليت تعجمها، فأبدؿ ورّكب التبديل يف 

ىو اغبمرة اؼبوجودة البارزة على الغبللة، وسواد اػباؿ كنقطة  ، من اؼبعلـواؼبتأٌبّ  ، واجملهوؿ2(النسبة(

 اػباؿ. اإلعجاـ يف النوف، أي زينتها وصباؽبا ال يف اغبمرة فحسب، بل زاد اغبسنَ 

 النص الشعري، بل تعّدى ذلك إىل ؿباولة تأويلبياف معاٍل ومل يتوقف ابن البناء عند حدود  

 ببلغة تأويل القرآف الكرَلإّف انطبلؽ من التناسبية يف غَت ما موضع، حيث  ،ص القرآٍلالن وتفسَت وفهم

على وعي بعلـو ؾبتمعة ال غٌت للباحث اؼبؤّوؿ عنها، كعلـو القرآف واللغة والنحو والببلغة  تتأّسس

لـو يف معرض كاف السيوطي قدديا، قد نعتها بآالت العقد  وغَتىا، وىو ما وجد عند ابن البناء العددي، و 

اؼباىروف يف آالت العلـو  ما استنبطو العلماء العاملوف ؼبعاٍل اػبطاب التأويل )حديثو عن التأويل فقاؿ: )

                                                 
1
 .889السابق، ص  ـ .، العددي  ابن البناء - 

2
 .884ـ.  نفسو، ص - 


مرّة، يف كل مرة احتمل معٌت ـبالف ؼبا ىو يف آية أخرى، ومل ترد كلمة تفسَت يف  87نشَت إىل أف التأويل ورد يف القرآف الكرَل  - 

، 811آلية: (ا) َوقَاَل يَـأََبِت َىَذا تَاِويُل رُْءيَـَي ِمْن قـَْبُل َقْد َجَعَلَها رَبِّي َحّقا  القرآف الكرَل، فمن ذلك قولو تعاىل يف سورة يوسف: 
، قاؿ السيوطي، اؼبعٌت ىو تعبَت الرؤيا. 818اآلية ) َربِّ قَـَد _اتـَْيتَـِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتنِي ِمْن تَاِويِل ااَلَحاِديِث( وقاؿ بعدىا: 

دار ابن كثَت، )  ،82ىػ( تح: عبد القادر األرناؤوط، ج188-ىػ( والسيوطي )146-ينظر: تفسَت اإلمامُت اعبليلُت: ؿبمد الي) 
 .276د ط( )د ت(، سورة يوسف، ص 
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صرؼ اآلية إىل معٌت موافق ؼبا قبلها وما بعدىا ربتملو اآلية، غَت ـبالف للكتاب والسنة عن التأويل ...

بوعي من اؼبفسر واؼبؤّوؿ انطبلقا من  اغبمولة اؼبعرفية ، على أف يكوف ىذا االستنباط 1(طريق االستنباط(

 والفكرية،  فضبل عن الُعّدة الببلغية اليت يلج هبا غياىب النصوص.

معايَت ومواصفات ببلغية ال يقـو البتة إال باعتماد  ،إف اعتماد مفاتيح التأويل يف الًتاث العريب

وفق منوذج معريف ؿبدد على و  ،يف حاؿ من األحواؿاليت اجتمعت  ،نابعة من األنساؽ الثقافيةتأويلية 

) التمثل ىو الفهم، واصطناع اؼبفتاح ىو )، يقوؿ عبد ا العروي: واؼبذىبية الساحة الثقافيةمستوى 

التأويل، تستلـز العملية التأويلية معاشرة واستئناسا ٍب استنباط ٍب مقايسة، تتعاوف فيها قوتاف ذىنيتاف: 

على اعتبار أف الذوؽ ال يصنع شيئا حىت يكوف العقل حاضرا، وليس ىذا من قبيل ، 2(الذوؽ والعقل(

اؽبوى، فالذي يصنع التأويل عاّمة ىو التمثل والفهم، ٍب يكوف االنفتاح على أشكاؿ النص اؼبتخفية. وال 

 يكوف ذلك إال ؼبن اجتمعت لو مفاتيح التأويل اليت ذكرنا، وأّي إنساف يكوف ىذا؟. 

على حد تعبَت ىو إنتاج الرموز وإصدار العبلمات وتقدَل اإلشارات،  ،مل الّنصودبا أف ع  

ضمن فضاء النص الداخلي  ،فقد أوجب على اؼبؤّوؿ إتباع ىذه الظواىر وتفكيك إشاراهتاأحدىم، 

 . واػبارجي، يف حدود صبالياتو اؼبمكنة والبلؿبدودة، يف سياؽ يتسع الشتغاؿ الفكر تنظَتا وفبارسة

غادمَت يتجاوز  ))إىل أف [ تأويبلت وتفكيكات ]ا األساس يتجو ؿبمد شوقي الزّين يف كتابووعلى ىذ
                                                 

1
 212-212، صص 8118، 2، بَتوت، دار الكتب العلمية، ط2السيوطي جبلؿ الدين، اإلتقاف يف علـو القرآف، ج - 
 - ضمرة يطرح الباحث " عبد ا الغذامي" صبلة من التساؤالت اعبوىرية واورية يف استكشاؼ دالالت األنساؽ الثقافية اؼب

 واؼبعلنة، ضمن األطر اؼبعرفية اليت حددىا ، من وراء اشتغالو على ؿبصلة النقد الثقايف الذي ابتدعو، موازيا ؼبا نادى بو نفسو من موت
الثقافية  النقد األديب واعتبلء التارخيانية اعبديدة صدارة البناء الفكري اغبديث. ينظر: عبد ا الغذامي: النقد الثقايف، قراءة يف األنساؽ

 وما بعدىا.  74، ص 2182، 9العربية ، الدار البيضاء، اؼبركز الثقايف العريب، ط
2
 286.، ص 8112، 8عبد ا العروي، مفهـو التاريخ، اؼبفاىيم واألصوؿ ، بَتوت، اؼبركز الثقايف العريب، ط - 
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... واإلبداعات قة اليت تتضمنها إىل فهم الظواىرحدود التأويل من ؾبرد فهم النصوص ومستويات اغبقي

  .، اليت ينفرد هبا نص دوف آخر، وإمنا مستوى الفهم ىو الدرجة األوىل1(الفنية واعبمالية(

)تتحّدد )فاؼبهمة التأويلية  _ على حد تعبَت الباحث عمارة ناصر _ يف عموميتها وعليو،     

بالّنسبة للنص الّديٍت : يف فعل وعي الذات لنفسها، وفعل الفهم التارخيي للعبلمات اليت يقّدمها اؼبطلق 

اختبلؼ بنيتو وبيئتو وملفوظاتو ، وال عربة يف ىذا اؼبقاـ إال دبا حيّققو النص اؼبدروس على 2(عن نفسو(

من دالالت وعبلمات يتحملها النص، وال تسّوؽ لو دبجرد استعماؿ التأويل، الذي ال بد من اغبذر يف 

استعمالو العاـ والعادي، خصوصا يف الساحة اؼبعرفية والببلغية والدينية، القطعية أو الظنية للقرآف الكرَل، 

 من حيث اللغة اؼبكتوب هبا.فبل يتناسب ىذا مع ذاؾ األديب إال 

))فهم النص القرآٍل وبناء معانيو يتم وفق حركتُت: ببلغة االمتداد ركحا على ما سبق، فإف  و

)الذىنية(، وببلغة االرتداد) النقلية(، والّلتاف تشكبلف نوعا من التساند والتبلحم، يف انتظار ببلغة ثالثة، 

يستدعي معاٍل و   د الفهممتجدّ  ا،حي   اً ، نصّ يف مشوليتوكرَل ، وهبذا يكوف القرآف ال3ىي ببلغة الًتجيح((

كلما ًّب التعامل مع آياتو الكردية دبفاتيح جديدة، إف على مستوى الفهم السطحي للمفردات   ،جديدة

واآليات، أو التعمق األركيولوجي داخل اللفظ واؼبعٌت، وضمن إطار اغبقيقة واجملاز داخل آي  القرآف 

   ن التنازع االصطبلحي.بعيدا ع الكرَل

                                                 
1
 22، ص2112، 8اؼبركز الثقايف العريب، طؿبمد شوقي الزين، تأويبلت وتفكيكات ، الدار البيضاء، اؼبغرب ،  - 

2
، 8عمارة ناصر، اللغة والتأويل ، مقاربات يف اؽبرمنيوطيقا الغربية والتأويل العريب اإلسبلمي ، اعبزائر منشورات االختبلؼ، ط - 

 14، ص2117
، 2181 8ختبلؼ  اعبزائر، طؿبمد بازي، التأويلية العربية، كبو منوذج تساندي يف فهم النصوص واػبطابات ، منشورات اال - 3

 .61ص 
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يف مقاـ تتبع الفروؽ ما بُت حدود التأويل أو التفسَت والفهم، وما اقبر عنها من كتابات ولسنا    

يف الًتاث العريب واؼبناىج النقدية اغبديثة، وال كبن بصدد تبياف ق الثقايف يف بلورة الكثَت منها ساىم النس

ل، وال اؼبرجعيات الفكرية واألصولية اليت يتحرؾ يف فضائها حقيقة اؼبصطلحات اليت ينبٍت عليها التأوي

اؼبؤّوؿ، سواء للنص اؼبقّدس أو اؼبدّنس يف كليتو أو جزئيتو، فهذا مبثوث يف ثنايا كتب أرباب اؼبدارس 

 النقدية العربية والغربية، قدديها وحديثها.

ردات، ويػنزاح مفهـو التأويل كبو نفيء إىل الرأي الذي ينعت التفسَت بتتبع األلفاظ واؼبفوإمنا،    

تبياف معٌت الكبلـ، الذي يرـو يف حقيقتو مقصدية معينة، ضمن ما ))تقرره منظومة االستعماؿ 

، يف ثنائية تشكيبلهتا اورية داخل دوائر القراءة، تبعا غبركية اؼبعٌت داخل النص والذي يتأّتى 1اللغوي((

رطاجٍت حُت يبّينهما بقولو: ))إحدامها واضحة الداللة عليو، غالبا يف عبارتُت، على حد وصف حاـز الق

واألخرى غَت واضحة الداللة لضروب من اؼبقاصد. فالداللة على اؼبعاٍل إذف على ثبلثة أضرب: داللة 

، وما على اؼبتلقي اؼبؤوؿ إال إرجاع البنيات اللفظية و 2إيضاح، وداللة إهباـ، وداللة إيضاح وإهباـ معا((

 إىل ترتيبها األصلي، وينشد بذلك اؼبعٌت اؼبنفلت، والداؿ العائم.      اؼبعنوية

وتفسَته للشواىد العددي  تتبع تأويبلت ابن البناء من وراء الًتكيز على ىذه اؼبقدمات،ّندؼ إننا 

 وىو واحد من الذين شغلهم القرآف الكرَل يف إعجازيتو الفذة، ومنطو، الببلغية القرآنية على وجو الدّقة 

، فحاوؿ االشتغاؿ عليو يف حدود اآلليات العلمية اليت وصل إليها خدمة للقرآف  ،اؼبوّسع ؼبدارؾ العلـو

مع ربليل البنيات  ،ونسيج النص القرآٍل ،الكرَل وإبرازا ؼبشاىد اإلعجاز الببلغي داخل النظاـ اؼبفرداٌب
                                                 

 . وما بعدىا.19، ص 8111، 2ينظر:  ؿبمد مفتاح، ؾبهوؿ البياف ، الدار البيضاء، دار توبقاؿ، ط - 1
 .872ص  ـ.س،  ينظر: حاـز القرطاجٍت، منهاج البلغاء، - 2



 والبالغة  لمنطق الريّاضيفلسفة ا                                                                 الفصل  الثالث

 

212 

 

، ) اؼبستويات النصّية استدعاء للتأويل)، واليت ىي من أكثر الببلغية واالستعارية واجملازية والتشبيهية

وىو ما ركز ، 1((األمر الذي يفًتض يف اؼبؤّوؿ التوفر على كفاءات لغوية وببلغية وخربة بضروب الكبلـ

ريع يف ِصناَعة الَبِديع"، وأكد عليو اقق عليو و صرّح بو ابن البّناء العددي يف مقدمة كتابو "الرَّو 
َ
ُض اؼب

 لكتاب.يف غَت ما موضع من ا

أّولو يف تبيػاف قولػو  مامنوذجية، فمنها  لتأكيد ىذا االنشغاؿ الفكري عند ابن البناء، نربز أمثلةو  

حيث  ﴾َصِحَبٌة َوَخَمَق ُكلَّ َشْيٍء َوُىوَّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميمٌ  لَّوُ  َوَلٌد َوَلْم َتُكن َلوُ أنَّى َيُكوُن  ﴿ :تعاىل

م: النسبة اليت دؿ عليها حرؼ) لو( واألقساـ الثبلثة: نِتاج وخلق، وعلم، فاؼبقسَّ  )قاؿ معّلقا على اآلية:)

، ونلفي يف ىذا الشاىد القرآٍل سعة النظر واالطبلع 2(وىو من االستدالؿ بطريق السرب والتقسيم(

كوف لو: فمعٌت لو حبسب تقدير ابن البناء، أٌّل ي الواسع واؼبعرفة اغبقػػَّة بالدرس الببلغي والداليل العريب،

خلق ونتاج وعلم، ىذه األوصاؼ بطريق السرب، وأما اغبصر أو التقسيم على اؼبفهـو األصويل، اختار ا 

                                                 
- بشيء،  على اعتبار أف التناسب يلحقو  أورد ابن البناء صبيع االستعماالت التأويلية اػباضعة للتناسب يف فصل تبديل شيء

التبديل واغبذؼ، وفصل تشبيو شيء بشيء كلو تناسب، على اعتبار االستعارة والتشبيو والكناية فبا يلحقها التناسب بُت األطراؼ يف 
زلة التعليل ؼبضموف التنزيو تتنزؿ من أّنى َيكوُن َلو ولٌد(حذؼ الطرفُت أو الوسطُت. قاؿ الشيخ الطاىر بن عاشور معّلقا على اآلية: ")

من اإلبطاؿ... فكػأّنا من جهة خطأ الدليل و ىو انتفاء الزوجة اليت ىي أصل الوالدة و ىنا ثبلثة إبطاالت   إبطاؿ اغبقيقة ، إبطاؿ 
 .688دت(، ص )دط(، ، )، ، الدار التونسية للنشػر4الكلية  إبطاؿ اعبزئية"،  ينظر: ؿبمد الطاىر بن عاشور، التحرير والتنوير ج

 .829ص ـ.س، ؿبمد بازي، التأويلية العربية،  -1

 .818سورة األنعاـ/ -   

2
، و )مسلك السرب و التقسيم من مسالك العلة و ىي طريق إثباهتا ومعناه حصر األوصاؼ اليت ديكن أف  821ـ.  نفسو، ص  - 

، بَتوت،  دار 4ينظر: ؿبمد اػبضري بك، أصوؿ الفقو طتكوف علة للحكم ٍب حيذؼ بعضها لقياـ الدليل على عدـ صبلحيتو( ، 
 و ما بعدىا . 229، ص  8141إحياء الًتاث العريب، 
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تعاىل واحد منها، لداللة اؼبوضع عليها أو مناسبة القوؿ يف ذكرىا وىي، ولد، وعلى ىذا األساس نلفيو 

       والفقهاء. يستعمل اؼبنهج األصويل الفقهي يف التخريج على طريقة ادِّثُت

من ىذا اؼبنطلق جيدر بنا أف نتساءؿ عن فحوى التفسَت أو التأويل ػ دوف الدخوؿ يف اعبدؿ   

االصطبلحي ػ الذي قاـ بو ابن البناء اؼبراكشي؟ ىل استتبع الطريق األمثل الذي سار عليو اؼبشارقة يف 

َت أو التأويل ومن شبة طريق التطبيق على حد )الفهم أوال ٍب التفس)فهم النص القرآٍل، أـ أنو التـز طريقة 

، وىو ما سنقف على 1((تعبَت "ىانس جيورج غادمَت" يف أطروحاتو حوؿ مراحل اؼبمارسة التأويلية

 فرادتو يف التحليل اآلٌب يف ثنايا ىذا اؼبوضوع.

وما   جيعل الًتكيز على اؼبقوؿ أكثر دقة ،إف جوىر االعتماد على التناسب بُت أطراؼ القوؿ

إذ ، ينجر عنو من تغَتات على مستوى الصيغ اؼبتغَتة، خيدـ االستعارة واجملاز يف القوؿ أكثر من غَته

كمجاز وزبييل ليست اكبرافا تصوريا وانزياحا عن مطلب اغبقيقة كما ىي مطلوبة بالعقل،   )االستعارة )

كس يف العقل ألنو انزياح زيادة بل ىي من اقباز العقل نفسو، وعلى ىذا فإف االنزياح يف اللغة ال ينع

 .-على حد تعبَت أحد الباحثُت – 2((وليس انزياح توىم

ضمن فضاء  ،ينظر إىل االستعارة على أّنا  نشاط لغوي متحرؾ ،لقد كاف ابن البناء العددي   

الًتادؼ، أو قل ضمن مستوى التجذير اللغوي للمرادفات، ولكن عند تتبعنا ؼببدأ التبادؿ وحسن 

، الذي يغذي كتاب ابن البناء يف إطار انشغالو بنظرية التناسب، وجدنا أنو أحدث معايَت شاملة التبل ـؤ

ضمن أربعة أبواب منطقية التـز فيها اإلجياز مع الدقة البّلزمة، على  ،ومكملة ألبواب الببلغة يف ؾبملها
                                                 

1
 .21، ص 2188،  8عبد العزيز بوالشعَت، غادمَت من فهم الوجود إىل فهم الفهم ، منشورات االختبلؼ، اعبزائر، ط - 

2
 .899عمارة ناصر، ـ .س، ص   - 



 والبالغة  لمنطق الريّاضيفلسفة ا                                                                 الفصل  الثالث

 

219 

 

ا واستعارة، والرباعة يف األصل الذي تدور عليو الببلغة ىو حسن استعماؿ اجملاز تشبيه )اعتبار أف)

كما أباف عن منهج تفسَتي  1((اإلتياف بالصناعة اللفظّية ... لتأدية اؼبعٌت واضحا وبعبارة تؤثّر يف النفس

 العددي .وتأويلي جديد فيو من اعبمالية ما نستغٍت عن الكثَت من البحوث التفسَتية اؼبوازية البن البّناء 

 . التناسب داخل الخطاب وحدوده   -ب 

 :النسبة بين حدود النص األربعة أو المتوّلدة عنها -          1

الصورة التبلـز ما بُت اغبدود األربعة اؼبكونة للجملة الواحدة، وكيفية استخراج اؼبعامل من ومفهـو ىذه 

 اجملاىل، والشاىد من الغائب، ومن أمثلة ذلك:

ُموا التَّْوَريـةَ َمَثُل الَِّذيَن  ﴿من تأويل يف قولو تعاىل: ابن البناء ما أورده  - ثُمَّ َلْم َيْحِمُموَىا َكَمَثِل  ُحمِّ

 :   ، حيث إف 2 ﴾َيْحِمُل َأْسَفاًرا  الِحَمارِ 

اؼبعلـو بالضرورة: نسبة الذين ضبلوا التوراة إىل ضبلهم أسفارىا ٍب مل حيملوا ما ضبّلوا من القياـ هبا.   -

بتهم يف عدـ القياـ دبا فيها كنسبة اغبمار يف عدـ قيامو دبا يف كنسبة اغبمار إىل ضبلو أسفارا، فنس

 األسفار.

 اجملهوؿ: استوائهم يف عدـ العقل.  -

                                                 
1
 .87ص ،8عمر فروخ، ـ . س، ج - 

2
 .9سورة  اعبمعة/ - 
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مل ينتفعوا هبدي التوراة مثلهم مثل اغبمار الذي حيمل الكتب اليهود  قاؿ صاحب التفسَت:

وجو الشبو حرماف ))قرطيب، ووأقره عليو ال  اغبكيمة وال ينتفع هبا. وقاؿ مثل ذلك البيضاوي يف حاشيتو

 .1 ((االنتفاع دبا ىو أبلغ شيء يف االنتفاع

َخُذوا ِمْن ُدوِن اهلِل َأْوِليَّاَء  ﴿ يف قولو تعاىل:من األمثلة كذلك ما جاء  - ّّ َمَثُل الَِّذيَن اتَّ

نَّ َأْوَىَن اْلُبَيوِت َلَبْيَت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَمُمونَ  وتأويلها مطابق  2 ﴾َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اتََّخَذْت َبْيًتا َواِ 

، وىو أف األصناـ اليت باجملهوؿ من اؼبعلـوؼبا مّر معنا يف اآلية األوىل، فنسبة األطراؼ إىل بعضها أتت 

يرجوف نفعها، ال تنفعهم، كما ىو الشأف بالنسبة للعنكوب ال يقيها بيتها الضعيف من قر أو حر، 

 واجملهوؿ ىو التمسك بالوىن والضعف من غَت ا تعاىل.

 :3داخل الّنص االكتفاء بأحد المتالزمين - 2            

ضمنا، و  اإلجياز واالختصار، بذكر أطراؼ متناسبة دوف أخرى لداللتها عليهاويلحق التناسب مواضع 

حذؼ اعبواب لداللة تناسب األطراؼ  ،4 ﴾َكالَّ َلْو َتْعَمُموَن ِعْمَم اْلَيِقينِ  ﴿الشاىد فيو ، قولو تعاىل: 

صاحب و قاؿ  5.((ألقلعتم عن باطلكم))على ؾبهولو، واؼبعترب ىو: كبل لو تعلموف علم اليقُت: 

                                                 
1
. و جاء يف تعليقو على الوجو الببلغي أف ىذه اآلية فيها تشبيو سبثيلي 271ؿبمد علي الصابوٍل، صفوة التفاسَت، ـ .س،  ص  -  

ر ، دار الفك 2. ؿبمد علي الصابوٍل، ـ .س،  مج 212ألف وجو الشبو منتزع من متعػدد أي مثلهم يف عدـ االنتفاع بالتوراة ص 
 .271لبناف. ص 

2
 .68 ، اآلية،سورة العنكبوت - 

3
 .862الروض اؼبريع، ـ .س،  ص - 

4
 .9 ، اآلية، سورة التكاثر - 

5
 .862لسابق، صاابن البناء،  ـ .   - 
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فيقدر السامع ما    1((تقديره لو تعلمػوف ال ازدجرًب وؿبذوؼ لقصد التهويل  :وجواب لو:))الصفوة

، فكاف اإلبقاء على أفق انتظار اؼبتلقي قائما على اعتبار أف اؼبسكوت عنو أىوؿ من اؼبنطوؽ خيطر ببالو

   قدر السامع شأنو، ويّتعض بو. بو، وىو على شاكلة ما يف القرآف من التعظيم بشأف غَت اؼبتكلم بو، في

 : وصّورىا المتناسبة بذكر الطرفين -3            

ويف ىذه التأويبلت اليت سيأٌب بياّنا، نلمح قدرتو على استنتاج اؼبعٌت من اؼببٌت العاـ، انطبلقا من 

ولو حصل   رغبتو يف ذبسيده اؼبعطى الرياضي، واؼبنطقي حيث ال تعارض بُت العقل والنقل عند اعبمهور

التعارض، غلِّب النقل على ما جاء عند األصوليُت، وىو ما نلمسو يف توقف ابن البناء يف كثَت من 

اآليات لعدـ توافق التناسب، وأقر بعجز اللغة الصناعية أماـ القرآف الكرَل، ومن ىذا اؼبنطلق، يصرح: 

في باؼبقّدـ يف إحدى النسبتُت، )ويكتفى يف األشياء اؼبتناسبة بذكر الطرفُت وحيذؼ الوسطاف فيكت)

، ومن 2(وبالتايل من األخرى ألف الطرفُت حاصراف للوسطُت، ويداّلف عليهما ألجل ارتباط التناسب(

ومنطلقو يف ذلك _ طبعا _   3مفتاحؿبمد ما وقفنا عليها ربليبل وشرحا وتعليقا عند  ،صّوره األربعة

 الروض اؼبريع: 

 حذف مقدم النسبة األولى وحذف تالي النسبة الثانية:  -*  

                                                 
1
 .911الصابوٍل، ـ . السابق، ص ؿبمد علي   - 

2
 .862ابن البناء،  ـ. السابق، ص  - 

3
ؿبمد مفتاح ناقش ىذه اؼبسائل اؼبتعلقة بالتناسب عند ابن البناء من وجهة نظر التقليبات  نشَت يف ىذا الصدد إىل أف الباحث  - 

اغباصلة داخل بنية النص،  وما حيتويو من معٌت سواء كاف ذلك شاىدا من الشعر أو القرآف الكرَل، ونورد أننا ناقشنا ىذه اؼبسائل من 
تنا يف التقليبات اؼباثلة أمامنا واليت ربصلنا عليها من خبلؿ القراءة اؼبتمّعنة يف وجهة نظر أثرىا يف تأويل الشواىد وتفسَتىا، مع زياد

انطبلقا من االستنتاجات اليت  ،مع تعرية نظاـ التناسب داخل اؼبصطلح نفسو ،منت ابن البناء العددي وما أراد الوصوؿ إليو منذ البداية
 .وضعها قبل أي تصور.
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ُلونَ  ﴿ة األنبياء وجاء بشواىد منها قولو تعاىل يف سور  ؽبا وقد أوّ  1﴾فْمياِتنا بِـاَيٍة َكَما ُأرِسَل ااَلوَّ

منطقيا وفق التناسب الرياضي بذكر الطرفُت وحذؼ الوسطُت، لتجنب التكرار واالكتفاء باؼبقدـ، فجعل 

(إىل إتيانو بآية، كنسبة إرساؿ األولُت إىل إتياّنم باآليات، لى ا عليو وسلمنسبة إرساؿ الرسوؿ) ص

فكاف أف اكتفى باؼبقدمة األوىل يف الذكر بتاليها، ومن الثانية بذكر مقدمها، ويكوف بذلك اؼبشبو بو 

الثانية على األوىل لفظا  )فكاف من الببلغة تقدَل الّنسبة)سابق عن اؼبشبو، يقوؿ يف ىذا الصدد: 

واغبذؼ فيهما قرينة تدؿ على كل واحدة منهما معٌت وقد أّدت فيهما العبارة اؼبختصرة عن اؼبعٌت 

. واؼبعٌت : )فليأتنا بآية معينة مثلما كاف عليو حاؿ اؼبرسلُت 2(بكاملو، فهو من الطبقة العليا يف الكبلـ(

قولو يف نظاـ اؼبتناسبة حرؼ التشبيو يف  )اؼبشاكلة)األوائل يأتوف بآيات معينة(، ويدؿ على ىذه 

 .3((وَُّلوفَ تعاىل:َكَما أُْرِسَل االَ 

 حذف مقدم األولى وتالي الثانية:  -*  

ومرده إىل حذؼ مقدـ األوىل وتايل الثانية، وإعادة صياغة  وىي من باب مشاكلة التّناسب

وَمثُل اّلذيَن  ﴿ اعبملة حىت يتبُت لنا اؼبراد من اؼبعٌت القائم يف اآلية، ومثاؿ ذلك ماجاء يف قولو تعاىل:

                                                 
1
 .9سورة األنبياء، اآلية،  - 

2
 .61، ص  سـ. التلقي والتأويل، .  وينظر ؿبمد مفتاح، 866، ص  سابن البناء، ـ . - 

3
 .866، ص  سابن البناء، ـ.   - 

للخطاب الذي حيتوي على االكتفاء فيقوؿ: ) فيجب من اؼبشاكلة يف التناسب، أف   مشاكلة التناسبخيتار ابن البناء اسم   - 

 التناسب، لثبوت مقّدمها وىو الطرؼ األّوؿ وتكوف األوىل يف اػبطاب ىي الثانية يف التناسب تكوف الثانية يف اػبطاب ىي األوىل يف
 . 866لثبوت تاليها وىو الطرؼ األخَت ( ـ .نفسو، ص 
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بن البنّاء وتأويل ىذه اآلية يف نظر ا. 1﴾كَفُروا َكَمثِل الِذي َيْنِعُق بَما اَل َيْسَمُع إاّل ُدعاًء وِنَداءً 

العددي:  أف نسبة الذين كفروا إىل داعيهم كنسبة ما ال يسمع إىل الذي ينعق بو ، فاكتفى بالطرفُت : 

أحدمها " الذين كفروا" والثاٍل  " الذي ينعق" فهي نسبة مركبة، وإعادة تركيبها تكوف بإبداؿ اؼبضمر يف 

داعي ػ اؼبضمر ػ كنسبة ماال يسمع إال دعاء )نسبة الذين كفروا إىل ال)التايل بظاىره على ىذا الشكل: 

ىذه اؼبتناسبة على نظاـ  ).ويضيف شرحا آخر ؼبشاكلة التناسب اؼبوجودة يف اآلية: )2((ونداء إىل الناعق

مشاكلة التناسب: اؼبتقّدـ لفظا متقّدـ تناسبا، وتايل كل نسبة منهما مرّكب فيو اؼبقّدـ ألجل األلفاظ 

 .3((بةاإلضافية، فهي نسبة مركّ 

 حذف الوسطين واالكتفاء بالطرفين:  -*  

تفى ويكوف فيو نسبة األمر األوؿ إىل جوابو كنسبة األمر الثاٍل إىل جوابو، حذؼ الوسطُت واك 

َواْضُمِم ِاَلْيَك  ْسمْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك تْخرج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوءٍ اُ  ﴿ :بالطرفُت، ومثالو قولو تعاىل

)وتقديره: اسلك يدؾ يف جيبك تسلك )وتأويلها ما جاء بو يف كتابو بقولو:  4﴾َجَناَحَك ِمَن الرََّىبِ 

، فحذؼ اعبوابُت الوسطُت واكتفى بطرفيهما لداللة التناسب 5(وأخرجها زبرج بيضاء من غَت سوء(

 عليهما. 

                                                 
1
ذكر الطاىر بن عاشور أف يف اآلية تشبيو مركب و أخبار ذوؼ على طريقة اغبذؼ اؼبعرب عنو يف  871 -سورة البقرة، اآلية - 

اؼبعاٍل دبتابعة االستعماؿ عد أف أجرى عليهم التمثيل  فهي تشبيو بليغ وىو الظاىر  وقولو ال يعقلوف نتيجة بعد الربىاف: ينظر : علم 
 . 882وما بعدىا حىت ص  881الطاىر بن عاشور، ـ.س، ص 

2
 .869ابن البناء، ـ .س، ص  - 

3
 .869الروض اؼبريع، ـ .س ، ص - 

4
 .22سورة القصص، اآلية  - 

5
 .869، صسـ.الروض اؼبريع،  - 
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 االكتـفاء بالطرفـين:  -* 

مرّده إىل الصياغة الوجيزة للتعبَت حبيث يفهم من اؼبوجود تركيب اذوؼ، واالكتفاء بالطرفُت 

 َصاكَ عَ بِّ  اْضِرب ِ َفأْوَحْينَا ِإلَى ُموَسى َأنِ  ﴿واؼبكتفى بو داؿ على اؼبسكوت عنو، ومّثل لو بقولو تعاىل

اضرب  تقديره:)معّلقا على الشاىد: )يقوؿ ابن البناء .1﴾ِيمِ ِفْرٍق كَالطَّْودِ الَعظِ  ل  كُ  نَ كاَ َفاْنفمَق فَ  رَ الَبحْ 

بعصاؾ البحر ينفلق فضربو فانفلق( نسبة األمر وجوابو كنسبة الفعلُت الواقعُت من موسى عليو 

، وعلى ىذا األساس حذفنا ) ينفلق فضربو ( واكتفي بالطرفُت ) فعل األمر وجوبو( على حد 2(والبحر(

 تأويل ابن البناء.

  جميع التوالي: نسبة جميع المقّدمات إلى - ج

واألشياء اؼبتناسبة إذا بّدلت تبقى متناسبة، فتكوف نسبة األوؿ إىل  )يقوؿ ابن البناء العددي: )

الثالث كنسبة الثاٍل إىل الرابع وكذلك إذا رّكبت أو فّصلت أو عكست تبقى متناسبة، ولذلك يدخلها 

 . 1(على ما يأٌب ذكره( اإلبداؿ واغبذؼ

                                                 
1
 .42سورة الشعراء، اآلية  - 

2
 .869صابن البناء،  ـ.س،  - 


يعترب اغبذؼ أداة من  أدوات االتساؽ إذ يتم داخل الّنص، وىو عند"ىاليداي وحسن، افًتاض عنصر غَت موجود يف الّنص   - 

ذؼ ينشأ عبلقة قبلية، وىو خيتلف عن االستبداؿ ألنّو يعّد" استبداال فيو داللة على عنصر سابق عليو ، ويستدؿ من ىذا القوؿ أّف اغب
 بالصفر" ويعٍت ذلك أّف االستبداؿ يًتؾ أثرا يستدؿ بو على الكلمة أ العبارة اؼبستبدلة، فيبقى العنصر البديل كمؤشر يهتدي بو اؼبتلقي

ذا، إذ ال حيل ؿبّل اذوؼ أي شيء، فيبقى الفراغ موجودا أو القارئ يف حبثو عن العنصر اؼبستبدؿ، يف حُت أّف اغبذؼ خيتلف عن ى
يف اعبملة يهتدي إليو القارئ بعودتو إلىل ما ورد يف اعبملة السابقة، وىذا يتفق مع تعريف سباـ حساف يقوؿ :)ال ينبغي أف نفهم 

يفهم من كلمة اغبذؼ ينبغي أف يكوف اغبذؼ على معٌت أّف عنصرا كاف موجودا يف الكبلـ ٍبّ حذؼ بعد وجوده، ولكن اؼبعٌت الذي 
اـ حساف، اللغة العربية معناىا ومبناىا ، الفارؽ بُت مقررات الّنظاـ اللغوي وبُت مطالب السياؽ الكبلمي االستعمايل(. ينظر: سب

 .211، ص8111،  2القاىرة، عامل الكتب، ط
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واألشياء اؼبتناسبة إذا بّدلت تبقى متناسبة، فتكوف نسبة األوؿ إىل  )دي: )يقوؿ ابن البناء العد

الثالث كنسبة الثاٍل إىل الرابع وكذلك إذا رّكبت أو فّصلت أو عكست تبقى متناسبة، ولذلك يدخلها 

  ، وىذه واحدة من صور التناسب اؽبندسي.2(على ما يأٌب ذكره( اإلبداؿ واغبذؼ

ومىت كانت  )والعكس وضم وتفريق اؼبقدمات والتوايل إىل أربع صّور، فقاؿ:)واستخرج من التبديل 

عّدة أشياء وأشياء أخر على عدهتا، وكل واحد من ىذه على موازاة واحد من ىذه، وكّلها يف غرض 

واحد، أما تشبيو، أو تفسَتأ أغَت ذلك فهي من اؼبتناسبة واألشياء األوؿ مقّدمات واألشياء األخر تواٍؿ 

بة كل واحد من اؼبقّدمات إىل قرينو من التوايل كنسبة صبيع اؼبقدمات إىل صبيع التوايل، فيأٌب يف ونس

الطبيعي يف العمليات االستداللية  يف ىذا تأكيد على التماس الواقعي،، و 3((العبارة هبا على أربع صّور

 .اليت ركز عليها ابن البناء

، واليت مل يسبق إىل اإلتياف دبثلها على مستوى من اء العدديومن الصّور اؼبتفّردة اليت ساقها ابن البن 

 :ة يف التعامل مع الشواىد الشعرية والقرآنية وغَتىااعبدّ 
                                                                                                                                                             

 .814ابن البناء،  ـ. السابق، ص -1

االتساؽ إذ يتم داخل الّنص، وىو عند"ىاليداي وحسن، افًتاض عنصر غَت موجود يف الّنص  يعترب اغبذؼ أداة من  أدوات  - 

فيو داللة على عنصر سابق عليو ، ويستدؿ من ىذا القوؿ أّف اغبذؼ ينشأ عبلقة قبلية، وىو خيتلف عن االستبداؿ ألنّو يعّد" استبداال 
لى الكلمة أ العبارة اؼبستبدلة، فيبقى العنصر البديل كمؤشر يهتدي بو اؼبتلقي بالصفر" ويعٍت ذلك أّف االستبداؿ يًتؾ أثرا يستدؿ بو ع

أو القارئ يف حبثو عن العنصر اؼبستبدؿ، يف حُت أّف اغبذؼ خيتلف عن ىذا، إذ ال حيل ؿبّل اذوؼ أي شيء، فيبقى الفراغ موجودا 
قة، وىذا يتفق مع تعريف سباـ حساف يقوؿ :)ال ينبغي أف نفهم يف اعبملة يهتدي إليو القارئ بعودتو إلىل ما ورد يف اعبملة الساب

اغبذؼ على معٌت أّف عنصرا كاف موجودا يف الكبلـ ٍبّ حذؼ بعد وجوده، ولكن اؼبعٌت الذي يفهم من كلمة اغبذؼ ينبغي أف يكوف 
ساف، اللغة العربية معناىا ومبناىا ، اـ حالفارؽ بُت مقررات الّنظاـ اللغوي وبُت مطالب السياؽ الكبلمي االستعمايل(. ينظر: سب

 .211،  ص8111،  2القاىرة، عامل الكتب، ط

 
 .814ابن البناء،  ـ. السابق، ص -2

3
 .814ـ.نفسو، ص  - 
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 : حضور المقّدمات مع التوالي -1          

إحداىا أف تأٌب بكل واحد من اؼبقّدمات مع قرينو من  ))ويعلق ابن البناء على ىذا األمر بقولو: 

، فقرف الليل 2﴾َوَجَعْمَنا النََّياَر َمَعاًشا11َوجَعْمَنا المَّْيَل ِلَباًسا ﴿ والشاىد قولو تعاىل:، 1(التوايل(

 بالسكوف واػبلود للنـو والراحة. والنهار متعّلقو اؼبعاش والتكّسب، وىو معٌت قولو السابق:

ونسبة كل واحد من اؼبقّدمات إىل قرينو من التوايل كنسبة صبيع  ،خر تواؿواألشياء األّوؿ مقّدمات واآل 

 اؼبقّدمات إىل صبيع التوايل، فنسبة الليل إىل اللباس كنسبة النهار إىل اؼبعاش، كل متعلق بقرينو.

 : جميع المقّدمات والّتوالي مرتّبة من أّولها -2     

ُكُنوا ِفيِو َوِلَتْبَتُغوا ِمن َفْضِمِو َلُكُم المَّْيَل َوالنََّياَر ِلَتسْ  ْحَمِتِو َجَعلَ َوِمْن رَّ  ﴿والشاىد فيها قولو تعاىل: 

، وسلك ابن البناء يف ىذا الشاىد تأويلو من منطلقو الببلغي اؼبندرج ربت مصطلح 3﴾َوَلَعمَُّكْم َتْشُكُرونَ 

اػبطاب يف الشطر الثاٍل أو اؼبقابلة، فاؼبقّدمات ) الليل والنهار( مرتبة يف السياؽ، منسجمة مع داللة 

التوايل على حد تعبَته، وىي) لتسكنوا فيو ولتبتغوا( وىذا من منطلق حرص ا تعاىل يف آي القرآف على 

تبليغ اؼبراد من عّدة أوجو حيتملها اؼبعٌت من دوف إفساد لعلة وجوده، وىو كثَت يف القرآف الكرَل، ولذلك 

 جاء يف األثر أف القرآف ضبّا ؿ أوجو.

                                                 
1
 .817، صسـ.   ابن البناء العددي،  - 

2
 السًت واػبفاء وقابل بُت الليل قاؿ الصابوٍل: تشبيو بليغ ومقابلة لطيفة جعلنا الليل لباسا أي كاللباس، يف82-81سورة النبأ/  - 

 .988ـ. س. ص. ينظر:والنهار والراحة والعمل وىو من اسنات البديعية، اؼبعكوس فيعود لتسكنوا فيو إىل الليل
3
قاؿ الطاىر ابن عاشور معلقا على اآلية الكردية : ) وقد سلك يف قولو " لتسكنوا فيو ولتبتغوا من فضلو"  72سورة القصص/آة:  - 

يق اللف والنشر والتقدير: ولتبتغوا من فضلو فيو فحذؼ الضمَت وجاره إجيازا اعتمادا على اؼبقابلة(، التحرير والتنوير  ـ.س،  ص طر 
878. 
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 :جميع المقدمات مرتبة من آخرىا مع التوالي -3      

أف تأٌب جبميع اؼبقّدمات ٍب جبميع وفق ما يأٌب: وىي  الصورة الثالثةيف  ر ابن البناء العدديويصوّ 

 التوايل مرتبة من آخرىا وتسمى رد األعجاز على الصدور، كما قاؿ تعاىل:

ُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ـنِ َبْعَد ِإيمَ  َودَّْت ُوُجوُىُيُم َأَكَفْرُتمَفَأمَّا الِذيَن اسْ  ض  ُوُجوٌه َوَتْسَود  ُوُجوهٌ َيْوَم َتْبيَ  ﴿

ْت ُوُجوُىُيْم َفِفي َرْحَمِة اهلِل ُىْم ِفيَيا خَ 111ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ   .1﴾ِمُدونَ ـَوَأمَّا اّلِذيَن اْبَيضَّ

[ وإمنا حصل الًتتيب يف تواليها من اآلخر إىل األوؿ،] وهٌ جُ وُ  د  وَ سْ تَ وَ  وهٌ جُ وُ  ض  يَ بػْ فاؼبقدمات يف قولو] تػَ 

الذين اسوّدت يف اؼبرتبة األوىل والذين ابيضت يف اؼبرتبة الثانية[ لشناعة منظر السواد وشّدة وقعو يف 

 ومع ذلك ملرضبة من عند اؼبوىل تبارؾ وتعاىل، النفس، ٍب النفس متعّلقة دبا يسفر عنو البياض من جناف و 

وكاف فيها صبالية ببلغية وركيزة أساسية من مصطلحات الببلغة، تفّطن ؽبا ابن  ،يتغَت البناء العاـ لآلية

 البناء العددي من منطلق توصيفو للمصطلح وفق التناسب الرياضي الغالب على الكتاب. 

 :االختالط في الترتيب بين المقّدمات والتوالي -4     

والصورة الرابعة أف تأٌب جبميع اؼبقّدمات  )عملية مصطلح الّلف، يقوؿ: )ويصنع ابن البناء من ىذه ال

  ، والشاىد فيها قولو تعاىل:2((ٍب جبميع التوايل ـبتلطة غَت مرتبة ويسمى ذلك الّلف

ُسوُل َوالَِّذيَن  ﴿ ى َنْصَر اهلِل َأاَل ِإنَّ َنْصَر ءاَوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوُل الرَّ َّ   3﴾اهلِل َقِريبَمُنوا َمَعُو َمَت

) فنسبة قولو تعاىل: مىت نصر ا، إىل قولو:  والذين )وبعد سباـ اآلية يشَت إىل كماؿ تأويلها يقوؿ: 

                                                 
1
 .817، ابن البناء العددي، ـ. س،  ص 814سورة آؿ عمراف/  - 

2
 .811الروض اؼبريع، ـ .س، ص  - 

3
 بالنصب والرفع جائز. [ولَ قُ يَـ  تىَّ حَ ] اعببللُت: وقاؿ صاحب تفسَت. 282سورة البقرة، اآلية:  - 
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آمنوا، كنسبة قولو: أال إف نصر ا قريب، إىل قولو : حىت يقوؿ الرسوؿ. فالذين آمنوا معو يقولوف: مىت 

، 1(. ألف القولُت اؼبتباينُت يصدراف عن مقامُت متباينُت(نصر ا، والرسوؿ يقوؿ : أال إف نصر ا قريب

 ويف ىذا التفسَت لآلية تظهر عبقرية ابن البناء العددي .

وعند حديثو عن اؼبناسبة بُت األضداد، قّرب اؼبفهـو من اؼبغالبة وصنع لذلك اظبا يندرج ضمن 

د من طريق التناسب اؽبندسي اؼببٍت الكلية الثالثة، فكاف أف جعل لو اؼبكافأة، وحلّل بيت بشار بن بر 

 رعلى األربعة متقاببلت، وما حذؼ الوسطُت وترؾ الطرفُت إال مزيّة الشاعر يف نظمو واختصارا لؤلم

 ومزيدا من صبالية الببلغة ورونق الفصاحة.

وال يبتعد كثَتا ابن البناء العددي عن درس التناسب حىت يبادرنا بعبلقة ترتيب اؼبناسبة بالنظم 

، وىنا ساؽ لنا اعبداؿ النقدي الذي حدث  2(وال بد يف ترتيب اؼبتناسبة من مشاكلة النظم( )قوؿ:)في

للمتنيب مع نقاده، داخل ؾبلس سيف الدولة بنوع من االختصار وإف كاف السجلماسي قد أفاض فيو، 

 وذكره بكل حيثياتو، ويف ذلك يقوؿ اؼبتنيب:

 اؿلخَ خَ  تَ ا ذاَ عبً ن كاَ بطَّ تَ أَ  ملَ وَ          ةِ ذَّ لَ ا لِ ادً وَ جَ  بْ كَ ْر أَ ْْ   ملَ ٍلِّ أَ كَ      

 اِؿ فَ جْ ي كرّة بعد إِ رِّ كَ   يِ يلْ قل       ػبَ أَ  وملَ  ويَّ أ الزِّؽَّ الرَّ سبَ أَ  ملَ وَ     

واعبواد للصيد والكاعب  ،فما كاف من النقاد أف تعجبوا على عدـ التناسب بُت الشجاعة والكـر

 قولو تعاىل:ؼبا جاء يف تفّطن كما تفّطن اؼبتنيب بذكائو، العددي صاحب اػبلخاؿ، ولكن ابن البناء 

                                                 
1
 .811ابن البناء،  ـ.  السابق، ص - 

2
 .881ـ. نفسو، ص    - 
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نَّ َلَك َأالَّ َتُجوَع فِيَيا َواَل َتْعَرى  ﴿ نََّك اَل َتْظمَ 111َواِ  فقرف ا تعاىل بُت  ،1﴾ِفيَيا َواَل َتْضَحى ُؤاْ َواِ 

فكذلك   سلبهما مضافا آلدـ، وقرف بُت الّظمأ والضَّحى ووصفو بسلبهما عنو وجعل ،اعبوع والعري

ألّّنما مصاحباف يف الوجود، وقرف بُت مركوبُت للذة: اعبواد يف  ،الشجاعة مع الكـر ،جعل امرؤ القيس

ولو بّدؿ عجز كل بيت منهما  )الصيد، والكاعب ذات اػبلخاؿ يف اؼبتعة، يقوؿ ابن البناء معّلقا: )

، وقد استعمل السجلماسي نفس الشاىد ولكن 2(عجز اآلخر الختّلت اؼبشاكلة وفسد نظاـ اؼبناسبة(ب

 وظفو بطريقة ـبتلفة.

ال العددي وعليو فإف اؼبناسبة ال تكوف إال يف صبع اؼبتبلئمُت، وىذا التبلـؤ كما عرّب عنو ابن البناء 

إاّل بُت الشيء وشبهو، وقد يكوف بُت الشيء وما يستعمل معو، وقد يكوف بُت الشيء وما  ))يكوف

، وىو ما استعملو ابن البناء يف تشبيو شيء بشيء وتبديل شيء بشيء، 3(يشاكلو يف اعتبار التناسب (

  ـبافة اختبلط األمر على القارئ.

العبلقة  ًتتب على ذلك من حسن اؼبعٌت وعنوعن العبلقة الوطيدة ما بُت االستعارة والتناسب، وما ي

جيد لّلفظ، يقوؿ  بالوطيدة ما بُت االستعارة والتناسب، وما يًتتب على ذلك من حسن اؼبعٌت وتركي

                                                 
1
تفسَتية صبيلة فقاؿ: أفرد صاحب التحرير والتنوير  إشارة وقد قرف بُت و لطائف ببلغية فيها ت رد، و 881.881، اآلية،سورة طو - 

انتفاء الظمأ وأمل اعبسم، ؼبناسبة بُت اعبوع والعري، يف أف اعبوع خلو باطن اعبسم عما يقيو تأؼبو، وذلك انتفاء اعبوع واللباس، وبُت 
ىو الطعاـ  وأف العري خلو ظاىر اعبسم عما يقيو تأؼبو وىو لفح اغبر  وأمل حرارة الباطن مبلئم ألمل حرارة الطاىر إذ صبع النظائر من 

د قرف بُت انتفاء اعبوع واللباس وبُت انتفاء الظمأ وأمل اعبسم ؼبناسبة بُت اعبوع والعري يف أف أساليب البديع يف نظم الكبلـ ص وق
اعبوع خلو باطن اعبسم عما يقيو تأؼبو وذلك ىو الطعاـ  وأف العري خلو ظاىر اعبسم عما يقيو تأؼبو وىو لفح اغبر  وأمل حرارة 

 .222.228أساليب البديع يف نظم الكبلـ. ينظر: التحرير والتنوير،  ـ .س، ص الباطن مبلئم ألمل حرارة الطاىر إذ صبع النظائر من
2
 .881ابن البناء،  ـ. السابق، ص    - 

3
 .882ـ. نفسو، ص    - 
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)ومىت مل تكن ٍّب مناسبة، أو كانت لكنها بعيدة أو ركيكة أو ساقطة كانت االستعارة )ابن البناء: 

 على حد تعبَت ابن البناء . ، ألف التناسب ؿبور االستعارة1(فاسدة(

أحصى فيو   ل أكثر من ستة ومائيت شاىد ببلغيحيث ذكر وحلّ  ،والشواىد اليت يف الكتاب كثَتة 

وبعض  ،سبع وعشروف ومائة آية من الذكر اغبكيم، وما يزيد عن أربعة وسبعوف بيتا وشطرا من الشعر

ـ الكثَت من اؼبباحث البيانية اليت أبانت عن األحاديث النبوية واألقواؿ اؼبأثورة، وعلى ىذا األساس ىدَّ 

ورد الكثَت من التقسيمات اليت ال تنبٍت على أساس أقـو وخلفية علمية  ،عدـ البصَتة من طرؼ األوائل

 واضحة اؼبعامل واألسس.

 فهمو ومقاربتو  يفالعددي اء ، فإف نظرية التناسب اليت اعتمدىا ابن البنّ اوبناء على ما ذكرناه سابق 

دور يف دّقة التحليل ويف التوليد ويف ملء الثغرات؛ وـبتلف العبلئق بُت اعبمل رس الببلغي كاف ؽبا ))للدّ 

اؼبثبتة واعبمل السالبة، وؾباؿ سلبها أفادت يف إدراؾ الفروؽ الدقيقة بُت اعبمل، ويف تأويلها تأويبل سليما 

يهدؼ إىل فهم اعبمل مستقّلة وتأويلها مل يكن )، ومن اؼبهّم من ذلك كّلو أنّو )2(يعصم من اػبطأ(

، فضبل عن تطبيق اؼبنهج العلمي 3((فقط، ولكنو كاف يهدؼ إىل فهم أي نص وتأويلو مهما كاف نوعو

 الرياضي، على النصوص الببلغية.

بُت الفصاحة والببلغة والصناعة والعلم إىل ما ذىب إليو  تفرقتو ما رضيشَت يف معهبذا اؼبعٌت،  و

 القوؿ تارة وفّصل تارة أخرى، فيقوؿ ابن البناء:  ا، وإف كاف ىذا األخَت أصبلسابقؿبمد مفتاح 

                                                 
1
 .884ابن البناء، ـ.  السابق، ص  - 

2
 .94ؿبمد مفتاح،  التلقي والتأويل، ـ.  السابق، ص  - 

3
 ـ. نفسو، نفس الصفحة. - 
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وهبذا الذي ذكرناه يف ىذا الكتاب يعرؼ التفاضل يف الببلغة والفصاحة وىو قدر كاؼ يف فهم ذلك  ))

ص ، وىي إشارة إىل تعميم اغبديث عن صبيع النصو 1(يف كتاب ا وسنة نبيو ويف اؼبخاطبات كّلها(

واػبطابات اليت تتضمن أشكاال من التناسب اؽبندسي، وتنم عن إدراؾ معانيها انطبلقا من التناسب 

نفسو، على وجو نعرؼ من خبللو ما حيًتّؾ يف النص على اؼبستوى السطحي والعميق، دوف اإلخبلؿ 

 باؼبعٌت الدقيق أو اؼببٌت الواسع لو.

تناسب، حيث ال تستطيع أف ذبمع كل عند حدود طاقة الالعددي اء ويتوقف ابن البنّ  

التحليبلت والتأويبلت، وذلك للفروؽ اعبوىرية ما بُت اللغة الطبيعية والصناعية، وال تتحمل اؼبتناسبة ىذا 

) وتبديل اؼبشاهبة بسيط ال تعترب فيو النسبة )الوزر، وإمنا طبيعة اللغة تفرض ىذا القيد، يقوؿ ابن البناء: 

فبل  ): )بقولو يف موضع آخر من الكتاب يفسر كبلمو ، و 2(شبو بينهما فقط(وإمنا تعترب فيو صفة ال

جيمع يف اؼبتناسبة بُت اؼبتنافرين ... ومىت جاء اعبمع بُت ضّدين فلمعٌت آخر لقصد البياف. فإف بضّدىا 

 ، وقد استدؿ على كثَت من أقوالو يف ىذا الشأف يف الكتاب.3(تتبُّت األشياء(

 مالو عبلقة باؼبوضوع، ويستدرجنا كبو فهم ُّت ػبػوي يف ىذا اؼبقاـ، رؼ القوؿويأخذ ؿبمد مفتاح بط

واضعا بذلك  من غَت الطعن يف شرعية التناسب، فيقوؿ حقيقة اللغة يف تطابقها مع اؼبنطق الرياضي،

اء مل يسر يف توظيف الًتاث ... بيد أف ابن البنّ ): )حدا فاصبل ؼبا توقف عنده ابن البناء العددي

الرياضي واؼبنطقي إىل أقصى حد فبكن... إذ أخذ بعُت االعتبار جوىر اللغة الطبيعية ال القوانُت الرياضية 

                                                 
1
 .876اؼبريع، ـ.  السابق، ص الروض  - 

2
 .884، صنفسوـ. - 

3
 .888ـ.  نفسو ، ص   - 
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واؼبنطقية اجملّردة ... فتعابَت اللغة الطبيعية إما أف تكوف أوسع وإما أف تكوف أضيق من النسب الرياضية 

، ىذا التقدير والتقسيم عّن لو بعد طوؿ نظر 1(ن أف يقّسم أو يقّدر(واؼبنطقية، لذلك كاف ال مفّر لو م

يف التشبيهات واالستعارات والكنايات، مع ؿباولتو العودة بالقارئ إىل التمهيد الذي وضعو سلفا 

 )عبلقة الفصاحة باللفظ، والببلغة باؼبعٌت، ومنو يتحّقق التعريف الذي وضعو يف قولو: ) واؼبتمحور حوؿ

، 2(ة أف يعرّب عن اؼبعٌت اؼبطلوب عبارة يسهل هبا حصولو يف النفس متمكنا من الغرض اؼبقصود(والببلغ

 وكنا قلنا أف ىذا التعريف ال جيًت فيو تعاريف وحدود من سبقو، بل حاوؿ إجياد تعريف بنفسو.

 لة اؼبتكونة من األقطاب األربعة: وىذه اؼبعاد 

، ىي اليت اعتمدىا يف [ حصوؿ اؼبراد-4 مركزيّة التعبَت -3  األداء اؼبوّجو -2  التعبَت السليم -1]

ؿباولة بناء إسًتاتيجية دقيقة يف إثبات اإلعجاز، الذي ينطلق من اؼبنظومة اؼبفرداتية، واػبطاب األمشل 

لكل اػبصوصيات وبناء اؼبعٌت على الطرؽ الثبلث اليت قّررىا ابن البناء العددي: الوجيز، البسيط، 

 اؼبتوّسط.

) فلذلك انقسم اػبطاب يف الببلغة إىل اإلجياز واؼبساواة )ناء الثبلثي: وؿ معّلقا على ىذا البِ يق

، ومرد ىذا األمر إىل مراعاة أحواؿ اؼبستمعُت على 3(والتطويل، وحبسب األغراض من اػبطاب أيضا(

مفهومة للمتلقي،  حد تعبَت اعباحظ يف الكثَت من اؼبواقف اليت جعل لزاما على اؼبرسل أف تكوف رسالتو

 أو السامع على حد اصطبلح اعباحظ.

                                                 
1
 .99، ص سالتلقي والتأويل، ـ.  - 

2
 .17، ص سابن البناء العددي، ـ.  - 

3
 .11-17، ـ .س، صالعددي ابن البناء - 



 والبالغة  لمنطق الريّاضيفلسفة ا                                                                 الفصل  الثالث

 

281 

 

)واعلم أف امود يف صبيع )حيوصل ابن البناء دالالت اػبطاب الببلغي فيقوؿ:  ،ويف ختاـ الكتاب

أساليب الببلغة إمنا ىو ما ال يظهر فيو التكّلف وال يكوف مطلوبا بالتعّسف، وعليو رونق الفصاحة 

، وبالتايل حيصل لو اؼبراد وربقيق الغرض من تقريب أصوؿ صناعة البديع، ومن  1(وطبلوة البديع... (

رمو، ويكثر علمو، غَت فبل، يصغر جِ  اأساليبها الببلغية ووجوه التفريع، تقريبا غَت ـبل باؼبعٌت وتأليف

 
ُ
 ة وفهم الكتاب والسنة.ػَّ نومنفعتو يف زيّادة اؼب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .876، ص س ـ.ابن البّناء العددي،  - 
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 تحسين المعنى وسبك الّنصأثر صناعة البديع في  -2

 تمهيد

 التكـرير. -أ

 المصاحبة المعجمية -ب 

 تحسين المعنى وسبك النص.   -ج

 

 

 

 تمهيد:        
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  يكن ابن البّناء العددي اؼبرّاكشي غافبل عّما زبّلفو صناعة البديع من آثار مهّمة على صيغةمل

وحسن سبك النص، وبالّتايل على متلّقيو، لذلك قبده يف معرض حديثو عن تطبيق   ،التأليف

مصطلحات البديع، يربز جبللة قدرىا داخل الشاّىد الببلغي، وما زبّلفو من فجوات عند عدـ 

 االستعانة هبا أو تغيَت موضعها، خاّصة يف الشواىد القرآنّية كما رأينا وحّللنا ذلك يف السابق.

ؽبذا األمر الببلغيوف والنقاد قبلو ؽبذا األمر، واصطلحوا عليو الكثَت من اؼبصطلحات   وقد تفّطن

ووصفوا   )اعباحظ الذي يقوؿ:) اليت توحي بانشغاؽبم العميق هبذا األمر، وخاّصة أبو عثماف بن حبر

فكاف  1(كبلمهم يف أشعارىم فجعلوىا كربود العصب واغبلل واؼبعاطف والّديباج والوشي وأشباه ذلك(

أف أعطى للكبلـ / اػبطاب، عنصر النسج والتخطيط واالسًتساؿ  ذلك أنو من اآلثار اؼبهّمة اليت 

حبسب  اؼبفهـو الًتاثي للمصطلح بصفة عاّمة، ربسُت اؼبعٌت  تًتكها صناعة البديع على النسيج النّصي

ائل االتساؽ واالنسجاـ اغبديثة حاولت االىتماـ بقدر كبَت دبس وسبك الّنص، ولعل لسانيات النص

                                                 
1
يف قولو: ) وأجود الشعر ما رأيتو متبلحم  بالتحام األجزاء، نشَت إىل أنّو اىتّم 222، ص، ساعباحظ، البياف والتبيُت، ـ.    - 

األجزاء سهل اؼبخارج، فتعلم بذلك أنّو أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا فهو جيري على الّلساف كما جيري الّدىاف( 
للخطاب، فقاؿ: ) إذا مل يكن اؼبستمع أحرص على االستماع ، ومن اؼبلفت أنو اىتم إضافة إىل ىذا بأحواؿ اؼبتلقُت 222نفسو،ص

من القائل على قولو، مل يبلغ القائل يف منطقو، وكاف النقصاف الداخل عليو بقدر اػبّلة باالستماع منو... اؼبفهم لك واؼبتفهم عنك 
 . بتصرؼ.88شريكاف يف الفضل( البياف، ـ. السابق، ص 


النص يف الثقافة اإلسبلمية فكاف أف جعل لو  سبعة مصطلحات وردت يف الًتاث العريب عاّمة  تكّلم ؿبمد ِمفتاح على مفهـو  - 

 ((.الكبلـ ماء -الكبلـ جسد -الكبلـ صّيغة  -الكبلـ نسيج  -النص كبلـ -النص كتاب -النص منّصة -))ومنها: 
 .  24إىل  87الصفحة   لبلستزادة يف ىذا اؼبوضوع،  ينظر: ؿبمد مفتاح، اؼبفاىيم معامل، السابق، من 


، )منهج لساٍل ظهر يف ّناية الستينات من القرف العشرين يسميو بعض الّلغويُت " كبو النص" ويسمّيو البعض لسانيات النص   - 

( يتكّفل ىذا اؼبنهج بدراسة بنية الّنصوص وكيفيات اشتغاؽبا وذلك (La linguistique textuelleاآلخر" الّلسانيات النصّية"
 Une unité)منطلق مسّلمة منطقّية تقضي   بأّف النص ليس ؾبّرد تتابع ؾبموعة من اعبمل  وإمّنا ىو وحدة لغويّة نوعّية  من

linguistique spécifique)  ميزهتا األساسّية االتساؽ والًتابط(. ) وإّف أىّم ما تعاعبو اللسانيات النصّية من قضايا ىي أثر
ة وكذلك الظواىر اليت تكفل للنص ترابطو وانسجامو، أي دراسة ـبتلف العبلقات بُت اعبمل ( . ينظر: السياؽ يف اؼبلفوظات اللغويّ 
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، عندما ذباوزوا حدود دراسة اعبملة، إىل دراسة النص كوحدة -معايَت النصّية  –والًتابط داخل النص 

 مؤتلفة من حيث اؼبعٌت واؼببٌت.

نظرية أو اذباه لغوي  )لسانيات الّنص على أّّنا: )  حسن حبَتي و هبذا اؼبعٌت يعّرؼ الباحث 

دوف  -غريب حديث من اللسانيات الوصفية، يعٌت بوصف البنية الكلية للّنص وربليلها وبياف عبلقاهتا

  1((اّليت ربقق سباسك الّنص وتناسقو ، مع تركيز االىتماـ على القضايااالقتصار على دراسة اعبملة فقط

  وفق ما تقتضيو طبيعة النصوص من ربليل وفك الشفرات.

 ولسنا يف مقاـ سرد ما تعلق هبذه النظرية وما كتبو الغرب والعرب فيها، وإمّنا سنحاوؿ وفق 

ة داخل النص، دنا أف نؤّسس للتأثَت اؼبباشر و اجتها غَت مباشر الذي تسّببو مصطلحات البديع اؼبتخَتَّ

الًتاثي يف اؼبسألة، وكيف ذبعل منو نصا ؿبكم الّنسج مًتابط األجزاء متبلحم األطراؼ، حبسب التوّجو 

 ، وىلم جر.  2((عند الباقبّلٍل وابن طباطبا العلوي واغباسبي واعبرجاٍل والقرطاجٍت))وخباّصة 

                                                                                                                                                             

،  8ؿبمد األخضر الصبيحي، مدخل إىل علم النص  وؾباالت تطبيقو ،  لبناف، الدار العربية للعلـو ناشروف، منشورات االختبلؼ، ط
 . 41-91، ص، 2111

1
،  2116 ، 8لغة النص،اؼبفاىيم واالذباىات ، القاىرة، مؤسسة اؼبختار للنشر والتوزيع، ط ينظر:  سعيد حسن حبَتي، علم - 

. يف حُت مّيز"ىارسباف"  يف نشأة لسانيات الّنص "بُت سبع مراحل من التطور وضعت معاؼبو ىي: علم الببلغة علم األسلوب، 92ص
،  8ة والببلغة اعبديدة، ينظر: ؿبمد العبد، الّنص واػبطاب واالتصاؿ، طالتأويل، السيميائية، وربليل اؼبضموف ونظرية األفعاؿ الكبلمي

 .17، ص 2119القاىرة األكادديية اغبديثة للكتاب اعبامعي،  
2
أشار ؿبمد خطايب إىل أف ابن طباطبا العلوي اىتم يف كتابو "عيّار الشعر" بضرورة التماسك يقوؿ خطايب: ) يف عيار الشعر   - 

إشارات متفرّقة ىنا ىناؾ تنّم عن وعي بضرورة توفر شرط التماسك يف اػبطاب الشعري وعن اعتبار ىذا الشرط قاعدة ال ينبغي أف 
يستحسن شعره وأف يقبل فيقوؿ: ]إّف للشعر فصوال كفصوؿ الرسائل فيحتاج الشاعر إىل أف يصل   حييد عنها الشاعر إف شاء أف

كبلمو على تصرّفو يف فنونو صلة لطيفة فيتخلص من الغزؿ إىل اؼبدح ومن اؼبديح إىل الشكوى ... ببل انفصاؿ للمعٌت الثاٍل عّما 
القصيدة من منطلق تشبيهها بالكائن اغبي الذي ال يستمد اعبزء ؿباسنو إال  قبلو[،كما أبرز أف اغباسبي يف حليتو ، أّوؿ من ربّدث عن

التحجيل عند القرطاجٍت من أجل استبصار سباسك النص عنده.  من ىذا الكل إنّو كل متناسق األجزاء، كما أشار إىل غاية التسوَل و
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ٍب إّف االىتماـ اؼبتزايد بنحت مصطلحات جديدة لصناعة البديع وما احتوتو من تعاريف 

خيتزنو من دالالت إحيائّية  ومصّنفات فاقت اغبدود والتوقعات يف الًتاث العريب، ؽبو خَت دليل على ما

للمخاِطب، وما يًتكو من أثر يف ذىن اؼبتلقي  تزّين الّنص وتربز رونق اؼبعٌت، من خبلؿ األداء الكبلمي

 .ونفسّيتو

عند الببلغيُت والنقاد العرب من أمثاؿ اعبرجاٍل، الذي فاؽ أىل عصره  وقد ال مسنا ىذا األمر 

يف    ؿبمد مندور العبلقات داخل اؼبلفوظ، كما أوضح ذلك  ومن سبقو، يف توجيو عنايتو كبو شبكة

أّف عبد القاىر اعبرجاٍل [ أسرار اللغة ]، و أبرز إبراىيم أنيس يف كتابو [النقد اؼبنهجي عند العرب]كتابو 

من حيث العناية بًتتيب الكلمات ومراعاة شأف الًتكيب الّلغوي وصلة ذلك كّلو  )فاؽ من سبقوه)

 ما عرض لو يف نظريّة الّنظم، عرضا مفّصبل من حيث الكم والكيف. ، وىو1(باؼبعٌت(

وال بّد من اإلشارة والتنويو بذكر ما خّص بو اعبرجاٍل من لفت األنظار إىل معايَت التماسك    

النحوي والًتابط اكم، ما بُت الًتاكيب أساسا، ٍب ما بُت أجزاء النص اؼبكونة من ىذه الًتاكيب اليت 

، فذكر اإلحالة والفصل والوصل يئاً ط ما فهم شرئ إىل نوع من الفهم، الذي لوال النسج والًتابربيل القا

                                                                                                                                                             

. من الصفحة 2114،  2ركز الثقايف العريب، طينظر : ؿبمد خطايب، لسانيات النص، مدخل إىل انسجاـ اػبطاب ، اؼبغرب، اؼب
 . مع تصرفنا الشديد يف االستشهاد من الكتاب .842إىل  868


 ) يقصد باألداء الكبلمي أو اإلقباز ما يبلغو متكّلم أو سامع معُت عند مباشرتو الفعلّية للغة(.  - 

، 8يل اػبطاب، األردف، عماف، جدار الكتاب العاؼبي، طينظر : نعماف بوقرّة ،  اؼبصطلحات األساسّية يف لسانيات النص وربل
 .12، ص  2111

1
إبراىيم خليل، يف نظريّة األدب وعلم النص، حبوث وقراءات ، اعبزائر، منشورات االختبلؼ، لبناف، دار العربية للعلـو ناشروف،  - 

 .286، ص  2181، 1ط 
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والعطف، وما سواىا من األدوات واآلليات اليت تتحّكم يف تراتبية الًتاكيب داخل ؾباؿ أو لنقل فضاء 

 .النص

عبرجاٍل: يقوؿ ا ويف معرض حديثو عن الفصل والوصل وعبلقتهما بوضع اعبملة داخل النص،

اعبمل اليت تسرد ليعرؼ موضع الفصل منها من موضع الوصل، ٍب يعرؼ ما حّقو الوصل  وينظر يف  ))

غبذؼ والتكرار واإلضمار ا الفاء من موضع ٍب ... ويتصّرؼ يفموضع الواو من موضع الفاء وموضع 

و التاـ اؼببٍت على ، حىت يستقيم اؼبعٌت ، ويتخذ الكبلـ شكل1(واإلظهار، فيصيب بكل ذلك مكانو...

 معايَت الببلغة والفصاحة.

اعبرجاٍل بأف ال سبيل إىل خرؽ قواعد النحو اليت  يبُت لنا فيو ىذا النص على وجازتو، إفّ  

على  -، حبيث يكوف كل عنصر فيها بقدر الّلبنة اليت ذبر العمارة وسبكو تساىم يف بناء قوالب النص

موطن آلخر من الدالئل حينما يُظهر دور كل عملّية كبويّة ، وىو ما يربزه يف - حّد تعبَت أحدىم

واجبة ؽبا يف بواعلم أف ليست اؼبزيّة  )وفق الغرض اؼبراد التعبَت عنو فيقوؿ:) ،وببلغّية يف الصناعة الّلفظية

أنفسها، ومن حيث ىي على اإلطبلؽ، ولكن تعرض بسب اؼبعاٍل واألغراض اليت يوضع ؽبا الكبلـ، ٍب 

                                                 
1
 يف نظم الكبلـ ومكاف النحو منو. ، فصل القوؿ12، ص  ساعبرجاٍل، دالئل اإلعجاز، ـ.    - 

أما   (lexical cohesion )يشَت د. صبيل عبد اجمليد، أف السبك عند رقية حسن وىالداي بنوعُت: السبك اؼبعجمي  - 

ومثلهما ترجم سعد مصلوح اؼبصطلح حبجة أنّو أقرب إىل الداللة واؼبفهـو (Grammatical cohesion)  السبك النحوي
 د القدَل من مثل ما ذكره اعباحظ والعسكري وأسامة بن منقذ يف باب الفك والسبك حُت قاؿ: الًتاثي يف النق

) وأما السبك فهو أف تتعّلق كلمات البيت بعضها ببعض من أولو إىل آخره(. ينظر: صبيل عبد اجمليد، البديع بُت الببلغة العربية 
 . 77 واللسانيات النصيّة، اؽبيئة اؼبصرية العاّمة للكتاب، ص 
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، وىذا مؤّشر على نبوغ الببلغيُت 1(بعضها من بعض، واستعماؿ بعضها مع بعض، (حبسب موقع 

العرب يف ؾباؿ اختصاصهم، فضبل عن استشراؼ صبلة من العلـو توالت مضامينها بعدىم ردحا من 

تنقصها االصطبلحات اليت استحدثت عند كانت ولكن   ،وإف كانت مسّمياهتا يف بطوف كتبهم، الزمن

واؼبسح اؼبعريف الّشامل الذي مّس الًتاث العريب بكل ضبولتو  ،على الدراسات اليت أجرّيتبناء  ادثُت

 اؼبسكوت عنها.   اؼبعرفّية؛ اؼبنطوؽ و

من حيث ما يعًتيو من نقص  ،وبالعودة إىل ابن البناء العددي نلفيو يركز على اػبطاب /الكبلـ  

وغَتىا، مؤّكدا على أف سبلمة اػبطاب من أو إطالة أو حشو، وما خيتص بو من تكرير أو مبالغة 

 األخطاء إمّنا بتتّبع خواص الكلم والتمتع باغبس اللغوي جبوانبو اؼبتعّددة، فيقوؿ يف ىذا اؼبقاـ: 

وكّل كبلـ إف كاف اؼبعٌت فيو ناقصا غَت مستويف فذلك اإلخبلؿ. وإف كاف اؼبعٌت تاما؛ فإف كاف يف  ))

 حبالو وسبّيز ذلك الّلفظ الزائد من غَته فهو اغبشو وإف مل يتمّيز فهو األلفاظ ما إذا حذفتو بقي اؼبعٌت

، وىذه مزيّة أخرى ربسب البن البناء العددي من حيث تفريقو ما بُت سباـ اؼبعٌت من حيث 2(اإلطالة(

بناء اؼبعٌت على ىذه األلفاظ، من حيث اعبودة واإلخبلؿ وما يف وأخرى تبعا لؤلوىل  ،صياغة األلفاظ

 .ّتب على ذلك من صّحة أو سقم يف الصياغة والتأليفيًت 

                                                 
1
، فصل ؿباسن النظم ) مزايا النظم حبسب اؼبعاٍل واألغراض(، وقد فصل الكبلـ تفصيبل 17الدالئل، ـ. س، ص اعبرجاٍل،   - 

دقيقا يف عبلقة اؼبعٌت باأللفاظ ومدى التقارب والتباعد بُت الفرؽ اليت أشاعت الفوضى انطبلقا من قضية اؼبعٌت والفظ، فيكوف 
سو عن مثل ىذه السفاسف من األمور وتوجو كبو الغاية من النظم بعد شاكلتو للمعايَت النحوية، فضبل عن اعبرجاٍل  قد أربأ بنف

ل تأسسيسو للدرس اللساٍل اغبديث، يف العبلقة اؼبتينة ما بُت الداؿ ومدلولو، والصورة الذىنية، وواقع االتصاؿ أو االنفصاؿ مابُت اؼبرس
 ينتج عن ىذه الدائرة اؼبغلقة نظرية النصانية اغبديثة يف سبثبلهتا األوىل، يف الًتاث العريب. واؼبرسل إليو، ووجو تلقي الرسالة، ف

2
 .12، ص  سابن البناء العددي، الروض، ـ.  - 
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ولذلك قبده يف موضع آخر يبٍت اؼبعٌت على الّلفظ القليل وما يتداخل يف ىذا الشأف بُت  

واغباجة إىل ضبط اؼبعٌت بأقل مل ديكن، دوف اؼبرور على خصوصيات اػبطاب، فيعّلق على  ،التأليف

وإف مل يكن يف األلفاظ ما إذا حذؼ بقي اؼبعٌت حبالو، فإف كاف ال سُبِكن العبارة عن  )ىذا األمر بقولو: )

بأقّل من ذلك  ذلك اؼبعٌت بأقّل من ذلك الّلفظ فتلك اؼبساواة، وإف كاف سبكن العبارة عن ذلك اؼبعٌت

ا يف ، على أف الذي يفرض نفسو ىو لكل مقاـ مقاؿ، أو كما اصطلح عليه1(الّلفظ فهو اإلجياز(

 القصدية. لسانيات النص اغبديثة، اؼبقامية و

أّما خبصوص ما أراد ابن البّناء العددي استكناه غرضو والتنبيو إىل خصوصيّتو تبعا ؼبا أنبأ عنو    

  أّوؿ األمر، فهو التعبَت عن خلجات النفس بأقّل العبارة ، من غَت إخبلؿ من أجل التخفيف عن النفس

ىنا حبسب قرائن كبلمو، ىو اؼبتلقي الذي سيجد سهولة أو صعوبة يف فهم الرسالة على أّف اؼبراد بالنفس 

 .اليت يفضي هبا صاحب اؼبقاؿ

)  ومىت كانت اؼبعاٍل بّينة بنفسها أو )ذكر ما أراد اؼبراكشي الوصوؿ إليو فقاؿ:  عنوال مندوحة  

ألف األلفاظ غَت  لتخفيف عن الّنفسبقرينة سيّاؽ الكبلـ أو غَتىا من القرائن كاف اإلجياز نافعا ألجل ا

                                                 

ولكنو قد يكوف غَت مفهـو للسامع  من معنىنشَت إىل سبييز) العلماء العرب القدامى بُت الفائدة وبُت اؼبعٌت، فبل بد لكل كبلـ  - 

فتتمّثل يف إفادة الّسامع خرب جيهلو؛ أي إنّو مل يكن يعلمو وال خرب خصائصو من قبل. وإذا كاف  وأّما الفائدةألّف الّسمع يعرفو.  
جانبُت اثنُت مها:  سبويو قد أحلّ على ىذه الوظيفة فقد التبس األمر على الذين جاءوا بعده ، ولذلك يتأّسس الكبلـ عند سبويو على

اؼبستوى البنيوي الشكلي و اؼبستوى الوظيفي اػبطايب اإلعبلمي اإلخباري  وبُت ىذين اؼبستويُت ترابط عميق ( ينظر: بشَت إبرير، 
  .  21-27، صص، 2117، 8تعليمية النصوص بُت النظرية والتطبيق، األردف، عامل الكتب اغبديث للنشر والتوزيع، ط

1
 .12  ـ. نفسو، ص  - 
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، وقد كاف اعباحظ قدديا قد أباف عن اػبمس رتب 1(مقصودة لذاهتا، إمّنا ىي إليصاؿ اؼبعاٍل إىل الّنفس(

 يف اإلنباء عن ما يف األذىاف.

) فإذا وصلت الّنفس إىل اؼبعٌت بغَت )تثمينا ؼبا قالو يف األّوؿ: ، العددي ابن البناءويضيف   

اف الّلفظ زائدا فيثقل، ال سّيما إف كانت الّنفس ترى أف ؽبا يف الوصوؿ إىل اؼبعٌت خصوصيّة الّلفظ ك

وشرفا على غَتىا، فإّّنا تسّر بذاهتا، ألّّنا قد بلغت إىل اؼبقصود من غَت طوؿ، وكل ما يسّهل يف 

رأ ىذا القوؿ ، وال عجب حينما نق2(الوصوؿ إىل اؼبطلوب فهو ؿببوب، وكل ما يعّوؽ عنو فهو مكروه(

التواصل ،  -ونردده فنجد أف قطيب التواصل وأىداؼ الرسالة حبسب ما تراه النظريات النقدية اغبديثة

 كاف قد عقد القوؿ فيو عند أىل اللغة العربية، من لدف اعباحظ.  -التلقي

اكلة ألف خيتصر على ش وأّىل اؼبؤّلف وبذلك يكوف ابن البنّاء العددي قد أقّر بشرؼ اؼبعٌت،    

يف اإلخبار عن ما ىو موجود يف األعياف واألذىاف، وبذلك يتجّسد اؼبعٌت اغبقيقي  ،واؼبقّلُتاؼبختصرين 

كثَتا ما يؤدي تداخل   )للنص/الكبلـ ويّتسم بالًتابط واالّتساؽ واالنسجاـ بُت تراكيبو وملفوظاتو، فػ)

الًتتيب يف خطاب ما إىل عدـ انسجاـ اػبطاب. وقد اعتٌت اؼبفسروف، كل من زاويّة اىتماـ معّينة، 

 ، لعدـ مشاكلة اػبطاب األديب للقرآٍل.3(بًتتيب اػبطاب(

                                                 
1
 .12ابن البناء ، ـ.  السابق، ص   - 

2
 .16، ص  سـ. ابن البناء،  - 

3
 .812ؿبمد خطايب، لسانيات النص، ـ. السابق،  ص    - 
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الذي تعد  والنحوي ،عن اغبديث يف مظاىر االتساؽ اؼبعجمي ،ما مّر من قوؿ وال ينفكّ  

واليت فرضت نفسها بقّوة عند علماء النصّية على اختبلؼ  ،ن قبيل اّسنات البديعيةبعض منازلو م

  اؼبظاىر اػبطابية ذات القيمة الببلغية اليت فرضت نفسها يف ىذا اؼبضمار عنشاكلتهم ومناحيهم، 

ليبل ؾبمبل عنو اؼبطابقة ورد العجز على الصدر والتكرير واؼبناسبة والبناء وغَتىا، فبّا سنورد ربواليت منها 

 يف ثنايا ىذا اؼببحث.

 : 1التــكريـر - أ

ىو الذي يأخذ بعضو برقاب اؼبسبوؾ،  فإذا كانت العرب قدديا قد أشارت إىل أف الكبلـ ابوؾ   

من مصطلحات فّجر ينابيعها  ،- على اعتبار ما جاء يف الروض اؼبريع -بعض، فإف التكرار أو التكرير 

علماء لسانيات النص من قبيل السبك اؼبعجمي، فكيف يكوف إذف ؽبذا  وصَتهابن البناء العددي، 

  .اؼبصطلح عبلقة بتحسُت اؼبعٌت وسبك النص؟

إىل ىذا الواقع  ،ابن البناء العددي وغَتهنصوص نستحضر  ،لئلجابة عن مثل ىذا التساؤؿ

   .البحث الّلساٍلىذا عّلنا قبد ضالتنا يف ثنايا  ،وكباوؿ القراءة بآليات النصّية ،الّلساٍل اؼبعاصر

وأما التكرير فمنو تكرير يف الّلفظ واؼبعٌت واحد ويقاؿ لو  )فأّما ابن البناء العددي فيقوؿ : )  

، وهبذا التعريف قبد علماء لسانيات 1((اؼبواطأة ومنو تكرير يف اللفظ واؼبعٌت ـبتلف، ويقاؿ لو اؼبشاركة
                                                 


كبو النص ىو ذلك الفرع من علـو اللغة الذي يهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة الكربى كما يهتم بدراسة التماسك واإلحالة،  - 

وغَتىا من اؼبعايَت. ينظر  خليل بن ياسر البطاشي، الًتابط النصي يف ضوء التحليل اللساٍل للخطاب األردف، دار جرجَت للنشر 
 .44،  ص2111، 8والتوزيع، ط

ورد هبذا اؼبصطلح عند ابن البناء، ويورد بلفظ التكرار، ومل يأت ابن البناء على ذكر تعريفو، ولكن من وجهة نظر لسانية فهو   - 1
إعادة العنصر اؼبعجمي نفسو، بواسطة الًتادؼ أو شبو الًتادؼ، االسم الشامل، وىو يشبو اإلحالة نوعا ما. على تقدير ما جاء عند  

 .291، ص 2111، 8ط، ينظر: إشكاالت النص، صبعاف بن عبد الكرَل، اؼبركز الثقايف العريب،)براوف ويوؿ( 
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على اعتبار اغباجة إىل  والنثرية،  حيّقق ظاىرة ذبسيد اؼبعٌت يف النصوص الشعريّة  رار التكجيعلوف النص 

  . لتحقيق الغرض اؼبطلوبأو ما ظبي بالعنصر اؼبعجمي إعادة اؼبلفوظ 

غالبا  )إىل أنو )  [De  beaugrand-R & Dersler]    يشَت "دي بوجراند"  و "دريسلر" و

ما يكوف التنظيم السطحي راجعا إىل ربقيق توافقات أو تشاهبات خاّصة مع اؼبعٌت والغرض من االتصاؿ 

من حيث ثبوتو وحسنو  ،، وتقريبا من إثبات ىذا اؼبعٌت تطّرؽ ابن البنّاء إىل عبلقة التكرار بالنص2(صبلة(

نو يغض من طبلوتو ويضع من قدره ... وال شيء يف البديع أقبح من التكرار أل )أو نفيو وقبحو فقاؿ: )

ولكن مىت كانت ىناؾ معاف أخر ال تستفاد إال من التكرار حسن التكرار ودخل يف الببلغة ومل يكن 

 واستدؿ على ذلك بالكثَت من آي القرآف الكرَل، وعيوف الشعر العريب.  3(مذموما (

قُـْل َأُعوُذ ِبَربِّ  ﴿قولو تعاىل: اؼبثاؿ من أشار إىل  ،وعلى ذكر صبالياتو يف النص والببلغة 

فربطو ، يف شغلو حيزا كبويا وببلغيا،فقد تناوؽبا ابن البناء من حيث داللة التكرار  ﴾النَّاِس َمِمِك النَّاسِ 

لو مستقبل، وكل كلمة ؽبا  ّْ دبنازؿ التقييد واالشًتاط، ويف ىذه اآليات كاف كل قوؿ مكّرر على حيّا

 اؼبعجمي والنحوي يف السورة كاملة. بذلك السبكداللتها اػباّصة، فتحقق 

                                                                                                                                                             
1
 .897 الّروض اؼبريع، ـ. الساّبق،  ص  العددي، ابن البناء  - 

2
 .11صبيل عبد اجمليد، ـ. السابق، ص    - 

3
 .891ابن البناء ، ـ .س، ص    - 

وقاؿ  ((،اإلنابة بتكرير االسم زيادة يف التعظيم واالعتناء بشأّنم)) جاء يف صفوة التفاسَت: -2-2-8سورة الناس اآلية  - 

 .227 /224الصابوٍل، ـ .س،  ص ينظر:، ((التكرار ىنا لفائدة تذكَت بوجود ملك واح وإلو واحد عند التعدد)) القرطيب:  

(يف العربية فمنهم من قاؿ دبصطلح االتساؽ Cohésion-Cohérenceؽ واالنسجاـ )لقد اختلفت ترصبة مصطلح االتسا  - 

والبعض منهم قاؿ بالسبك أو الًتابط الشكلي أو النحوي،أّما اؼبصطلح الثاٍل فمنهم من ترصبو باالنسجاـ أو الًتابط الداليل أو اغببك 
نسجاـ أ الًتابط الداليل أو اؼبعنوي كانت مرجعيتهم يف ذلك فالذين قالوا باالتساؽ أو الًتابط الشكلي أو النحوي، ومصطلح اال

وصف الظاىرة، أّما الذين اصطلحوا عليو دبصطلح السبك واغببك فكاف منطلقهم تراثي على أّف اؼبدونة الًتاثية ربوي ىذين 
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ومن األمثلة الرائعة اليت جاء هبا ابن البناء ورّددىا السجلماسي واليت جعلت من سباسك النص   

ُىْم َوُىْم َعِن ااَلِخَرِة  ﴿ صر قولو تعاىل:وسبكو قّمة اإلبداع القرآٍل، بعيدا عن اعبداؿ الّلساٍل اؼبعا

) ومن ىذا القسم ما يأٌب )بقولو:  اعليهالعددي )ىم( وعّلق ابن البناء  ،ىناىا اىد والش، ﴾َغـِفُمونَ 

وفيو من الببلغة وقوة   1(زبفيفا على النفس من االسًتجاع إىل ما مضى فيبٌت على الثاٍل دوف األّوؿ(

.   البياف، ما يعجز البشر عن اإلتياف دبثلو، ولذلك قصرت دوف ببلغتو الفهـو

انفرد  و ، [ الِبَناءُ ]  يف تبياف النوع األوؿ من التكرار وىو  ، أوغلالسجلماسيكاف قد   و

 فبّا جعلها حبق شاىدا على الّسبك الذي حّل بقّوة يف  ،بتحليل صبيل و تعليق فريد على ىذه اآلية

اف قوتو فقولو " ىم " الثاٍل بناء على األّوؿ ؼبّا طاؿ القوؿ، وك )، فقاؿ السجلماسي: )القرآف الكرَل

 ةِ نَّ ػبوجو ما قّوة التأكيد الّلفظي ... وال غرو والبناء ببلغة بديعة وسبيل من البياف عجيبة، تدؿ على قّوة مُ 

، وقد استعمل القرآف الكرَل الكثَت 2((اؼبتكّلم يف العبارة عن معانيو وربفظو فيها دبا خيل يف القوؿ دببانيو

باف عن سر اإلعجاز يف توظيف اؼبباٍل اليت جعلت من القرآف من ىذه العبارات، يف سوره الكردية، كما أ

 اغبكيم، ِقبلة العلماء والبلغاء على حد السواء.

من تنشيط لذاكرة اؼبتلقي  العددي، نلمس ما يف التكراروإىل جانب تعليق السجلماسي وابن البناء      

وىذا ما نّص عليو  ، طوؿ العهد وما قبم عنو من ترابط الكبلـ وانسجامو، والذي جاء بسبب من ـبافة

                                                                                                                                                             

يو من إغناء للغة العربية وإحياء اؼبصطلحُت وهبذه العودة ديكن أف نبتعد عن الفوضى االصطبلحية، كما ال ديكننا رفض اعبديد ؼبا ف
 ؽبا.


، اآلية  -   .7سورة الرـو
1
 .841ابن البناء العددي، ـ.س، ص     - 

2
 .671السجلماسي ، ـ. السابق، ص   - 
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 إقبازات علم النفس اؼبعريف واإلدراكي وعبلقاتو الوطيدة مع دراسة الذاكرة)) يف كشفو عن  "ديبوجراند" 

 ومدى فاعلّية التكرار يف تنشيطها على عّدة مستويات. ،  1((

 : صاحبة المعجمّيةـالم - ب

منتوج مًتابط متسق ومنسجم وليس  )إذا كاف النص على حد تعبَت خولة طالب االبراىيم )  

كلٌّ ربد ه ؾبموعة من اغبدود، تسمح لنا أف صبل وقضايا وأفعاؿ كبلمّية، النص  تتابعا عشوائيا أللفاظ و 

فكيف يتسٌت لنا أف  2((ا وداخلهاندركو بصفتو كبل  مًتابطا بفعل العبلقات النحويّة الًتكيبية بُت القضاي

 انطبلقا من اؼبصاحبة اؼبعجمّية؟  النص داخل ندرؾ وجود السبك اؼبعجمي

واليت تسهم إىل حّد قريب يف ربّقق السبك اؼبعجمي  ،تعد اؼبصاحبة اؼبعجمّية الظاىرة الّلغوية الثانية    

 ،يف البديع شبّة فنوف تقـو على ظاىرة اؼبصاحبة اؼبعجمّية ))ل عبد اجمليد:داخل حدود النص، يقوؿ صبي

عبلقات اؼبتعددة واؼبختلفة بُت زوج أو أكثر من األلفاظ، وأوىل ىذه الفنوف وتتجلى يف ىذه الفنوف ال

، ولقد وجدنا عند ابن 3(اؼبطابقة(  وأبرزىا ؛ نظرا العتمادىا على أبرز تلك العبلقات ) عبلقة التباين(

لطباؽ صبع فا )الذي عرّب عنو بقولو: ) البناء العددي ذكاء يف التعامل مع ذبنيس اؼبطابقة ورديفو الطباؽ

الذي راح يسأؿ  ،، على غرار ما ُوجد عند قدامة بن جعفر واغباسبي4(متنافرين واؼبتناسبة صبع متبلئمُت (

وكاف سنده  بيت شعر األفوه األزدي الذي قاؿ   األخفش عن الًتادؼ أو التباعد ما بُت اؼبصطلحُت

 فيو: 
                                                 

 .811صبيل عبد اجمليد، ـ. السابق، ص   - 1
2
 .841ص  . نقبل عن طالب خولة ، مبادئ اللسانيات، 17ؿبمد األخضر الصبيحي، ـ. السابق، ص   - 

3
 .811صبيل عبد اجمليد، ـ. السابق، ص     - 

4
 .888ابن البناء العددي، ـ. س، ص  - 
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 يسِ نًتَ ستأنس عَ ل مُ سا         هبوجَ نِ أْ تَ سْ مُ  لَ جَ وْ اؽبَ  عُ طَ قْ أَ وَ 

فلفظة اؽبوجل يف ىذا الشعر واحدة وقد اشًتكت يف  )يعّلق قدامة بن جعفر على ىذا البيت بقولو: )

، وكاف االنتصار ؼبا جاء بو األصمعي يف ىذا 1(معنيُت، ألف األّوؿ يعٍت األرض والثاٍل يعٍت الناقة (

 التحكيم، إف جاز لنا القوؿ.

محمود من لل عند تبيانو 2تعمل ىذا الشاىد يف ذبنيس اؼبطابقةوكاف ابن البناء العددي قد اس

ودبثل  ،أقساـ الببلغة وذكر ذبنيس اؼبطابقة، حيث َنسب ؽبا ما يكوف فيها اللفظ الثاٍل ىو األوؿ بعينو

ما عّلق ىنا، أوجز الكبلـ يف باقي اؼبصطلحات اؼبتعّلقة بتجنيس ااذاة وذبنيس الكناية، ويف كل مرّة 

وما ربّققو من سبك على مستوى ،شاىد من القرآف يلّخص مدى الًتابط اؼبوجود بُت أجزاء اآليةيأٌب ب

، ﴾َفَمِن ِاْعَتَدى َعَمْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَمْيِو ِبِمِثِل َما اْعَتَدى َعَمْيُكمْ  ﴿عاؿ من اعبماؿ، ففي قولو تعاىل: 

وىذا النوع   يردؼ التحليل بقولو : )) ﴾ِكِرينَ َخْيُر الَمـ ُكُر اهلُل َواهللُ َوَيْمُكُروَن َوَيمْ  ﴿وقولو تعاىل: 

 3(كّلو يقصد بو اؼبقابلة وربقيق اؼبساواة يف اؼبعادلة، فلذلك استعَت للمعٌت الثاٍل اللفظ من اؼبعٌت األّوؿ(

وىذا ىو بيت القصيد يف السبك اؼبعجمي والنحوي، الذي ينبٍت على أساس االقًتاف، الذي رأى فيو 

عبلقة أساسية تضع سبلسل اعبمل اؼبًتابطة أصبل بعبلئق منطقية وكبوية يف نسق جيعل  ))" دايكفاف "

                                                 
1
بنفس النعت يف الصفحة العددي . وشرحها ابن البناء 224. نقبل عن نقد الشعر، ص  287سعاد صاحل، ـ. السابق، ص     - 

 .من الكتاب 846
2
 .842، ـ .س، ص  العددي ابن البناء   - 

 .816 :سورة البقرة، اآلية   - 


 .21سورة األنفاؿ. اآلية:   - 

3
 .846ابن البناء العددي، ـ. السابق، ص     - 



 والبالغة  لمنطق الريّاضيفلسفة ا                                                                 الفصل  الثالث

 

222 

 

، وإف كاف قد تفطن إليو الببلغيوف العرب وأشاحوا عنو الغطاء، وإمنا مزيّة 1(منها كبًل متماسكا(

 التصنيف كانت للُمْحدثُت.

مالو عبلقة بالسبك اؼبعجمي أو  حرص على تقدَل كل ،اء العدديوصبلة القوؿ فإف ابن البنّ   

النحوي من غَت دراية بأنو يقّدـ خدمة جليلة للسانيات اؼبعاصرة، ؿباوال تفسَت النصوص من منطلق 

أما من ، وحرصو الشديد على بلوغ ىذا العلم غايتو يف إفهاـ السامع  ،الفهم العميق للمقوالت الببلغية

 ،ال ؿبالة نتلمس ما جاء يف كتب أرباب لسانيات النص حيث تعاملو مع اؼبناسبة بُت األضداد، فإننا

وما اّدعوه من نصوص جديرة باالىتماـ، حيث تناوؿ اؼبغالبة واؼبقاومة واؼبكافأة يف بيت بشار بن برد 

والذي سنجد فيو انسجاما وترابطا وحسن اؼبعٌت انطبلقا من التأليف اؼببٍت على السبك واؼبصاحبة 

 ، فيقوؿ الشاعر: اؼبعجمية

َْ ًلَْ َعْمرًا  فَػَنبِػّْو ؽَبَا        ُحُروُب اْلِعَدا أَيْػَقظَْتكَ ِإَذا   ٍب 

وال قبد َمن يشرح البيت ِمن منظور نظريّة التناسب الرياضّية، اليت حّللنا فصوؽبا سابقا  إال  

ناسب يف البيت من ما حّققو الت صاحب الكتاب نفسو، فسننقلو على طولو، ٍب لنستنتج يف األخَت

سبك وانسجاـ داخل التأليف، والرباعة اليت أّوؿ هبا ابن البناء ىذا النص، خبلفا ؼبا وجدناه عند 

فالنـو يضاد اليقظة وانتباه عمر للحروب يضاّدىا ونسبة  )السجلماسي، يقوؿ ابن البناء العددي: )

                                                 
1
 .272إبراىيم خليل ، ـ. السابق، ص    - 

يقوؿ صبيل عبد اجمليد: ) ليس بالضرورة أف يستخدـ الشاعر الكلمة دبعناىا اؼبعجمي فقد ينحرؼ عن ىذا اؼبعٌت وردبا يؤسس  - 
لشاعر نفسو ػ  خباصة اؼببدع  ػ معٌت الكلمة ؛ومن شبّة يستلـز ربديد معٌت الكلمة الوقوؼ على السياؽ اؼبقايل والسياؽ اؼبقامي للنص. ا

وىذا االستلزاـ يؤكد صّحة منهج اللسانيات النصية يف ازباذىا النص كلو وحدة للتحليل، واعتبار السياقُت: اؼبقايل واؼبقامي يف ىذا 
 .888ـ.السابق، ص   التحليل(



 والبالغة  لمنطق الريّاضيفلسفة ا                                                                 الفصل  الثالث

 

226 

 

أف الناظم قاؿ: إذا أيقظتك حروب العدا حروب العدا إىل زواؽبا بعمر كنسبة يقظتو إىل زواؽبا بنومو، ك

،... إف ىاىنا أربعة أشياء متناسبة: العدا  حرهبا، عمر وفعلو، ...   فأزؿ اغبرب بعمر وأزؿ إيقاظها بالنـو

حذؼ الوسطاف اختصارا وذكر الطرفاف ومها حروب العدا وعمر ... وكّلها يف نسبة التكافؤ والتضاد 

، فالشرح نفسو يعرّب عن مكنوف االتساؽ اؼبعجمي والًتابط 1(ثة اؼبقّدمات(والثبلثة على التوايل تدفع الثبل

واآليات  ،رده الباقبلٍل إىل تناسب الكلمات داخل اآليةياعبيد بُت األطراؼ، فضبل عن التناسق الذي 

 .يف إطار السورة

ومبلئمة  )التناسب من حيث الببلغة واإلبداع والسبلسة واإلغراب ...)والتناسق ىنا يراد بو  

، وما بُت التناسب الّلفظي 2((اللفظ للمعٌت مع تشابو النسج إىل آخر ما ينبغي أف يكوف عليو الكبلـ

والتناسق تداخل وترابط، أيّد اؼبعٌت سبيلهما وغاية اللفظ إفهاـ السامع وصبع شتات النص يف حلّتو 

  وعلى مقاس واحد.

نا ال ؿبالة نسرب غوره عند القرطاجٍت مثبل، الذي ومثل ما وجدناه عند ابن البناء العددي، فإن    

... ومن ذلك حسن التأليف وتبلؤمو، والتبلـؤ يقع يف التأليف على )يفصح عن داللة التبلـؤ بقولو:)

أكباء: منها أف تكوف حروؼ الكبلـ بالنظر إىل ائتبلؼ بعض حروؼ الكلمة مع بعضها وائتبلؼ صبلة  

مة يف حروؼ ـبتارة متباعدة اؼبخارج مًتتبة الًتتيب الذي يقع فيو كلمة مع صبلة كلمة تبلصقها منتظ

أو تتماثل أوزاف الكلم أو تتوازف  ... ومنها أف تتناسب بعض صفاهتا... خّفة وتشاكل ما،

                                                 
1
 .811ابن البناء العددي، ـ.س ، ص  - 

2
 .664-669عبد الرضبن ـبلوؼ، ـ.س، ص  - 
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، والكبلـ ىنا ينبئ عن نفسو من غَت تصحيف وال تزييف للحقائق اليت ساقها 1(...(مقاطعها

وال بد يف ترتيب اؼبتناسبة من  )العددي يتّوج خبلصة فكره ىاىنا بقولو: )القرطاجٍت، ألف ابن البناء 

على غرار ما ىو  ، إذ ال يعقل التأليف من غَت ما يف الذىن من موجود يف األعياف2(مشاكلة النظم(

 مستَحق يف النظم.

زاوجة ومن اؼبصطلحات األخرى اؼبهّمة يف ىذا الباب نذكر على سبيل االختصار اؼبقابلة واؼب  

والعكس والتبديل والتفريق والتقسيم، وقد نظر ابن البناء إىل ىذه اؼبصطلحات من جهة اؼبعٌت فكشف 

 عنها، وسلك هبا سبيبل غَت الذي عهدناه عند معاصريو أو مقّلديو.

 : ين المعنى وحبك النصـتحس -ج

فاظ والدالالت، كيفية من األمور اؼبهّمة اليت أثّرت صناعة البديع يف ؿبتواىا على مستوى األل  

معيار خيتص باالستمراريّة اؼبتحّققة  )وىو) ،(cohérence)اشتغاؿ الصناعة بتحسُت اؼبعٌت وحبك النص

يف عامل الّنص، ونعٍت هبا االستمرارية الداللية اليت تتجلى يف منظومة اؼبفاىيم والعبلقات الرابطة بُت ىذه 

والببلغية العربية احتوت بشكل أو آخر مثل ىذه اؼبقامات، ، وال شك أف اؼبدونة النقدية 3(اؼبفاىيم(

 وساقت ؽبا صبلة من الشواىد الببلغية اؼبعرّبة عن اؼبغزى العاـ من إيرادىا.

ومن اؼبصطلحات الواردة يف الًتاث العريب، التكرار اؼبعنوي حُت يكوف على مستوى واضح من   

ُموَن َما ِذيَن اَل ُيوِمُنوَن ِباهلِل َواَل بِاْلَيْوِم االَ ِتُموا الَّ قَـ ﴿اعبمل ، ومثاؿ ذلك قولو تعاىل:  ِخِر َواَل ُيَحرِّ

                                                 
1
 .222حاـز القرطاجٍت ، منهاج البلغاء، ـ . س، ص   - 

2
 .881ابن البناء العددي، ـ . س، ص  - 

3
 .899للنص الشعري، ص. نقبل عن سعد مصلوح يف كتابو: كبو أجرومّية 868صبيل عبد اجمليد، ـ.س ، ص - 
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َم اهلُل وَرُسوُلو واَل َيِدينُون ِديَن اْلحقِّ ِمن اّلِذيَن ُأوُتواْ  اليـو ال بمنوف با و و ، فقولو " ال ي﴾ب اْلِكتَـ حرَّ

ابن األثَت ىذا التفسَت) ببياف أف التكرار ىنا  ؛ فأغبق"خر"  يقـو مقاـ قولو " وال يدينوف دين اغبقاالَ 

، وقد سجل التكرار اؼبعنوي 1ب على اؼبأمور بقتاؽبم، والتسجيل عليهم بالذـ، ورصبهم بالعظائم(اللخط

  ىا ىنا نسيجا مًتابطا، وسبكا وحبكا.

ابن يقوؿ اب،جزالة التعبَت وانسجاـ اػبطو يف ربسُت اؼبعٌت  ،كما أف اغبذؼ يساىم إىل حد ما

وىو أف يقتصر على عمدة الكبلـ وحيذؼ ما ىو فضلة لداللة  ،ومنو ما يقاؿ لو اغبذؼ )البناء العددي)

، ودؿ اؼبراد فحذؼ الصفة وزنا نافعا﴾ َمِة َوْزًناـَفاَل ُنِقيُم َلـُيْم َيْوَم اْلِقيَّ  ﴿السياؽ عليو، كقولو تعاىل: 

وذلك يكوف حيث يقصد تفخيم األمر حىت يكوف ذلك النوع ىو اعبنس كّلو يف  اؼبسكوت عنها ،

، وقد جاءت الكثَت من اآليات ربمل مباحث اغبذؼ، فكاف أبلغ من اإلظهار، وقد أُلّفت 2(االعتبار(

الكثَت من الدراسات والبحوث الببلغية والنحوية يف ظاىرة اغبذؼ يف القرآف الكرَل، وكشفت على أف 

الباري، ما كاف ليحذؼ إال لتماـ اؼبعٌت، وشدة وقع الكبلـ على اؼبتلقي، واؼبقاـ الذي يفرض اػبالق 

 اغبذؼ أبلغ من التوضيح واإليصاؿ.

اليت تتجنب  ،جبانب الوحدة اؼبوضوعية يتحّقق االتساؽاآلية السابقة الذكر، فمن خبلؿ   

العوامل اليت ربقق للنص اتساقو وترابطو، حسب" براوف" و "يوؿ" قوة الربط  )التناقض وبالتايل فإنو من )

اليت تتحقق يف العبلقات اؼبعنوية اؼبضمنة... ولن خيتلف اثناف يف ضرورة وجود مثل ىذه العبلقات 
                                                 


 .21اآلية  ،سورة التوبة - 

1
 .861صبيل عبد اجمليد، ـ. السابق، ص   - 

 .819 ، اآليةسورة الكهف - 

2
 .867ابن البناء العددي ، ـ. السابق، ص   - 
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، وىذه العوامل متجّسدة يف الشواىد الببلغية اليت 1(اؼبعنوية ذاخل اػبطاب لكي يتيسر فهمو منطقيا(

 . ها ابن البناء وغَته للداللة واالستشهاد دبواطن وجود مصطلحات البديعساق

وإىل جانب التكرار اؼبعنوي واغبذؼ واالستعارة، توجد مصطلحات أخرى ذبّسد اغببك دبعناه 

، من ذلك االستطراد والتسهيم واإلدماج وحسن لة صرحية على وجوه ربسُت اؼبعٌتوتدؿ دال ،األوسع

ى عبلقة التناسب دبختلف أشكاؽبا قّمة ذبسيد ىذا اؼببحث بكل معطياتو الفنية التخلص، على أف تبق

 ؿبكم .مًتابط األجزاء متبلحم األطراؼ ذو نسج  انص لةً مشكِّ  ،واألدبية

وخصوصّية السبك واغببك على اعتبار القدامى يتحقق من خبلؿ  ،وىكذا فإّف التماسك النصي 

وع اؼبصطلحات اػباّصة بصناعة البديع، وغَتىا وفق ما خيتاره اؼبؤّلف مجمل ،الوجود الفعلي والّنضد اؼبتوازف

أو الّناظم، وينسجو داخل معمار القصيدة، أو يف تسلسل آي القرآف الكرَل، ضمن الفواصل اؼبّتسقة، 

 أو يف خطبة اػبطيب على وجو اإلمتاع واإلفهاـ.

تلكو من قّوة التحليل والتعليل والربىنة العلمية وصفوة القوؿ فإّف ابن البّناء العددي على غرار ما ام     

اليت أفاد الدرس الببلغي منها ، فإنّو انزاح كبو اؼبعيارية يف تبويب الببلغة، ومل يبتعد عن التأثَت الذي غبق 

اؼبشارقة، وعّد الكثَت من الدارسُت منحى ابن البناء العددي صعب اؼبأخذ على اؼببتدئُت إال ؼبن كاف لو 

رياضيات واؽبندسة واؼبنطق، كما أنّو توقف عند كثَت من اآليات اليت استعصى األمر عليو، يف علم بال

االستشهاد عليها انطبلقا من التناسب الرياضي، فبّا حدا بو كبو التوقف دوّنا وحصره للمصطلحات 

 ويها الفكرة نفسها. اؼباثلة أمامو داخل اجملموعة الواحدة، بناء على فهمو وإدراكو اؼبنطقي للقضايا اليت رب

                                                 
1
 .12ؿبمد األخضر الصبيحي، ـ.  السابق، ص   - 
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وال جـر يف ذلك، فقد كاف حبق روضا َمريعًا ال يَػرَل، نشم عبيق رياحينو الببلغية واؼبنطقية بعد  

عهد َصّوحت فيو الببلغة وذوت علومها وأصيبت باالىتضاـ،  فما كاف من ابن البّناء إاّل أف أخرج 

على حد تعبَت العرب  -اء من ذي الغِّلة  للّناس ىذا الكتاب، فأصاب عقوؿ الباحثُت منها مواقع اؼب

، من دوف استػعفاف  الطريق أو يظّل السبيل، فأقاـ أوّد الببلغة، وحاؾ مصطلحاهتا وفق منط -قدديا 

صناعة البياف والكليات باغبجة الداحضة، ومّسد قواعدىا، فكاف يفري وينافح بفكر أريب وقوؿ 

بعد أف دّجت أقبلمو وأفصحت عن مكنوّنا، ومل يكن أبدا  مستهلٍّ على بصَتة من أمره ودراية بفعلو،

حاطب ليل وال مبتغي نيل، فحرٌي بنا أف نقوؿ فيو ما قالو البحًتي يف مدح ؿبمد بن عبد اؼبلك الزيّات 

 : 1بقولو

 ُحْزف ُمسَتعَمل الَكبلـِ اختياراً        َوتَػَجنَّْبػَن ظُْلَمَة التػَّْعػِقيد      

 اللَّْفَظ اْلَقرِيَب َفَأْدَرْؾ .... َف بػِِو َغايَػَة اؼبْرُاَِد البَػِعيدِ  َورَِكْبػنَ      

  َعَرَؼ الَعػاِلُموَف َفْضَلَك بِالِعْل ..... ـِ ، َوقَاَؿ اعُبهَّاُؿ بِالتَّػْقِليدِ      

                                                 
1
، 8لبناف، دار الفكراؼبعاصر، ط اغبماسة اؼبغربية، تح: ؿبمد رضواف الداية ،أبو العباس أضبد بن عبد السبلـ اعبروي التاديل،  - 

  .641، ص 8118
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بعد سلاض طويل، وسجاالت مع  ؛قد يكون إهناء ادلوضوع على ىذه الشاكلة أمرا عسريا 

ومع ذلك  ،و عضو من أضلاء اجلسدره ومراجعو، اليت الزمتنا وقتا طويال، حىت كاد األمر لكأنّ مصاد

يف  ة، توقيف البحث على مجلة من النتائج، اليت دتخضت من طريق االستبحاثة العلميّ تقتضي ادلنهجيّ 

 . النظرية والتطبيقية يف مشوليتها ،دونات النقدية والبالغية العربيةادل

، وقراءة خطابو -ابن البنّاء - العمل يف ىذا البحث، على إعادة دتّثل الفكر البّنائي شّكلتلقد  

البالغي ونزوعو الفلسفي ادلنطقي، يف ضوء مكتسباتنا ادلعرفّية الرّاىنة، زلاولة مّنا تقدمي بعض و النقدي 

الوضعية  مشوليتو عن ما استقر عليو اخلطاب النقدي والبالغي العريب التأسيسي القدمي، يف ،اإلجابات

 والتأصيلية.

إاّل أنّنا  ،أو النهائية سلافة السقوط يف الّدغمائية ّدعي الوصول إىل احلقيقة ادلطلقةولئن كّنا ال ن 

: ادلنطقية الرياضية  ة، مبستوياتو الثالث-ابن البناء – البنّائيحاولنا توضيح بعض ما تعّلق باجلانب الفكري 

 من ادلؤلفات يف عصره. اكان البحث فيها ضنينا، مقارنة بغريىالبالغية، والنقدية، اليت  و 

 : ما يلي على سبيل احلصر عملإليها ىذا ال اليت خلص العاّمة ومن النتائج 

البالغة على  وأنّ  يف الشعر احلويل اّكك،ت بوادره البالغة يف الظهور، و بدأ عنالنقد سابق   -

 .  بداية عهدىا كانت ختص البديع

فذاك رلال  ، احلال، وتقاس  النقد والبالغة األدوار، وسارا جنبا إىل جنبالقرآن تغرّي  بعد نزول -

 .مشولّيتو يف القرآين اإلعجاز تطبيقو القصيدة، وىذه تقريب حدّ 
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يأخذ بتالبيب  مهابغية التفريق ما بني النقد والبالغة، فكال ،مل صلد دليال يقوى إىل حد الًتجيح -

 هي اآلخر.ويبدأ من حيث ينت ،اآلخر

وكشف   فتح كتاب البديع البن ادلعتز اجملال للنظر يف حركة شعر ادثني، وحّدد آليات فن القول -

 عن مجاليات فن التعبري، وسار على شاكلتو ادلقلد واجملدد.

تأثر ادلغاربة بادلشارقة يف التأليف والصناعة واالحتكاك بالثقافة اليونانية، ولكن دتّيزوا حبضور قوي يف  -

 وبعث القدمي من رقدتو الطويلة. ،والتفصيالت، واالستمداد ادلباشر من كتب ادلنطق دلناقشةا

، وليس تقليدا وإمنا  فية مغاربية، شأهنا شأن ادلشارقة وجدت إىل جانب ادلدرسة األدبية مدرسة فلس -

 يطة.استلزم األمر فيها الركون للعوامل ادلعرفية ا ،ا على مسائل معينةكان االجتهاد منصبّ 

تأسست ادلدرسة الفلسفية ادلغاربية على شروح أرسطو، ومع ذلك غابت الروح الرشدية وحضرت  -

ينوية، وىو ما دلسناه عند القرطاجين يف ااكاة والتخييل والسجلماسي يف مفهوم وعوارض الروح السّ 

 ىية ادلصطلحات.الشعر، وابن البناء يف الكليات الفعلية واخلطاب البالغي، واالنشغال بتحديد ما

 اكشي، فنجد فيه:اء العددي المرّ ابن البنّ  لدىالبالغي و قدي سبة للفكر النّ أما بالنّ 

الشجرة تقسيمات بر كما تأثّ   ،ظريات اليت وصلت إىل ادلغرببالكثري من النّ  اكشي اء ادلرّ ر ابن البنّ تأثّ  -

 عرفت عند العرب بالكليات واليت، اليت تصنف اموالت إىل مخسة أصنافو  وغريىا ، ،الفرفورية

 ، مع بعض التفاوت.ىي : اجلنس، النوع، الفصل النوعي، واخلاّصة والعرض العام و ،اخلمس

إىل حتديد القوانني الكلية اليت تنضبط هبا اجلزئيات، وىنا ال مناص من تدخل  اء العدديع ابن البنّ تطلّ  -

 عوامل كثرية علمية وسياسية وفنية.
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 بأنواعو متمثال يف القياس  ل حتقيق غايتو يف تبين ادلنهج الرياضي، وادلنطق األرسطيجأل سعيو اجلاد - 

 ونظرية التناسب، اليت اختذىا مرتكزا يف الدرس البالغي، من طريق مزجو ما بني االستقراء واالستنتاج

   .وقياس الشمول

يف تأويل  ،بالّصنفات التناسبية وماالتز و غة الطبيعية من منطلق رياضي، مع اللّ اء العددي البنّ ابن تعاطي  -

سرين الذين اطلعنا على الشواىد البالغية على اختالفها، زلّققا بذلك تقاربا كبريا بينو وبني ادلف

 فصلية الدوائر الكىرى والصغرى.استشعاره دل، ضمن تفاسريى 

ل لو فسهّ  ف اإلعجازاستنبط من النصوص القرآنية اليت حّللها الكثري من مصطلحات البديع، ولطائ -

 يف مقدمة كتابو. بلوغوإىل ادلبتغى الذي رام  ذلك الوصول

  االستدراك الكثري من ادلصطلحات كاالعتماد والتفريق وضلت قبلو يف ادلغاربة البالغيني  هجتاوز  -

 عتزابن ادلمع  ىاعهدكبالغة اليت أرجعها إىل البديع  لل وخطاب التلون، وغريىا، إضافة إىل فهمو اجلديد

 وتفريقو بني الصناعة والعل  يف كل رلال.

وإعادة  ،ة، حتتاج إىل مزيد من التحقيق والتحليليشّكل الفكر النقدي والبالغي البّناوي قيمة علميّ  -

 التدريسحقل ، وعدم تغييب ادلنجزات البالغية ادلغاربية من ئاً االعتبار للروافد العلمية اليت اختذىا متك

 .اجلامعي

وخلق   فكر الرياضي البن البناء العددي حّيزا يف الثقافة الغربية، دلا لو من سبق يف تأسيسيشغل ال -

البحث يف  ،نظريات جديدة، استأثرت باالىتمام ما يزيد عن أربعة قرون من الزمن، لذلك لزم منا األمر
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لك اليوم، يف عصر ادلعريف ما بني العلوم رلتمعة يف الًتاث العريب، وكيف يتأتى لنا ذ طالتوجو والرب

 .؟ادلعلوماتية

     :اجتمعت فيو ثالثة خصال معرفية ،العددي اءالفكر النقدي والبالغي البن البنّ  نّ إنستطيع القول  -

وز اآلخر حياكي البالغيني ادلغاربة وادلشارقة، يتكئ على ادلنهج العلمي وادلنطق الرياضي، ويتجا

 و يعتمد على الثَُّمـام من القول.ريق، أمن دون أن يعتسف الط، انطالقا من فكر ثّجاج

نظري ما ساد عندى  من  ،التأويل عند البالغيني ادلغاربة خيتلف عن ادلشارقة ال بد من اإلشارة إىل أنّ  -

فوضى النصوص، والتأويالت اخلارجة عن ادلنقول وادلعقول، يف حني استند ادلغاربة إىل اآلليات 

 أصول الفقو والبالغة والشعرية. يفادلنطقية والرياضية بكل مكوناهتا 

اليت غرّيت الساحة العلمية  ،حيمل العصر ادلريين الكثري من القضايا األدبية والفلسفية والصوفية -

وتأثريىا   حينها، وأثرت ادلكتبة ادلغاربية باجلديد، شلا جيعلنا نأمل يف البحث عن خبايا ىذه األمور

 على اجلو العلمي العام.

لطرح، واجلودة وصناعة ى ا، على مستو يدا العصر خطاب نقدي وشعري جدبرز للوجود يف ىذ -

، فضال عن منهاجية التأليف والتصنيف، وىو ما سيحيلنا ال زلالة إىل تتبع ذلك يف دراساتنا القصيدة

 ادلستقبلية، إنشاء ا.   

، ضِلريرا نّقابا صلد ابن البّناء العددي ادلراكشي يف كل دراساتو اليت بسطها للقارئ ويف اخلتام 

مذىبا يف العل  خاصا، واجتاىا يف و لت كتبُ ، فشكّ -على حد تعبري اجلاحظ  -ونِقريًسا بليغا وحاذقا فطنا

 البالغة ألىل النظر َمـألفا.
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 وال ضلسب أنفسنا من الذين قال فيه  ابن اذلرّمة : التوفيق والّسداد، نطلب من ادلوىل عز وجلف  

 لقـوَم ُخلَوتُـو    حىت يلجَّ هب  عـيٌّ وإكثـارُ تَـغُـرُّ ا إّن احلديثَ 

 ((.  سـرُّ وال من الذين قالت فيه  العرب يف أمثاذلا: )) كلٌّ رْلٍر يف اخلالء يُ 

يُفُ ُمُ هُ ي ُعُ سُ ُلُ ضُ ُينُ الذُ ُالمُ عُ أ ُُينُ رُ سُ االخُ ب ُُمُ كُ ئ ُب ُن ُن ُُلُ هُ ُلُ قُ   ﴿ ه  قولو تعاىل:من الذين نزل يف حقّ  وال

 401سورة الكهف، اآلية:  .صدق ا العظي  .﴾اعُ نُ صُ ُونُ نُ سُ حُ ي ُُمُ هُ ن ُأ ُُونُ بُ سُ حُ ي ُُمُ هُ اُوُ ي ُنُ الدُ ُوةُ يُ حُ الُ 
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 ببليوغرافيا البحث
 

 القرآن الكريم برواية ورش عن اإلمام نافع  
                                  

 الدار البيضاء،   ،مؤسسة ادللك سعود زلمد، دراسات يف تاريخ العلـو العربية، ،أبطري -1

 .  2007) د ط(،     

 والتوزيع، عامل الكتب احلديث للنشر ،بشًن، تعليمية النصوص بٌن النظرية والتطبيق ،إبرير  - 2

  2007، 1األردف، ط

ادلطبعة والوراقة  ،ىػ296أرحيلة، عباس، جتربة رائدة يف البالغة، قراءة يف كتاب البديع البن ادلعتز  -3

  . 2009  ،1، ط مراكش ،الوطنية

 مراكش،   ،ادلطبعة والوراقة الوطنية التأليف عند اجلاحظ،، الكتاب وصناعة  أرحيلة، عباس -4

                                 .2004، 1ط   

 األثر األرسطي يف النقد والبالغة العربيٌن إىل حدود القرف الثامن اذلجري،  أرحيلة، عباس -5

 ـ 1999، 1، ط ،الرباط ، منشورات كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية

  ،88ط بًنوت، ،اجليل دار التارخيية، وقيمتها اجلاىلي الشعر مصادر ناصرالدين، ،األسد  -6

6996.    

  (EL)  ،(ت د) ،3ط ،لبناف ،الكتب دار ،(69ج) األغاين، الفرج، أبو ،ألصفهاينا -7



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ببليو غرافيا البحث

  

 

251 

 دار إبراىيم الفضل أبو زلمد: تح األدباء، طبقات يف األلباء نزىة زلمد، بن الرمحن عبد األنباري، -8

 .6998 القاىرة، الفكر،

  . 1963 ، 2مكتبة األجنلو مصرية، الطبعة ، داللة األلفاظ،  إبراىيم  ،أنيس   -9 

    .2001 ) د ط(، أوّكاف عمر،  اللغة واخلطاب، إفريقيا الشرؽ، ادلغرب،  -68

زلمد، التأويلية العربية، حنو منوذج تساندي يف فهم النصوص واخلطابات، منشورات  ،بازي -11

     .2010، 1االختالؼ،  اجلزائر، ط

  .1954 ، ) د ط(، السيد صقر ، القاىرةلباقالين ، إعجاز القرآف ، حتقيق: ا -12

 .2008، 1بن عيسى، البالغة العربية ، دار الكتاب اجلديدة ادلتحدة، الطبعة ،طاىراب -13

 سعيد حسن ، علم لغة النص، ادلفاىيم واالجتاىات، مؤسسة ادلختار للنشر والتوزيع، ،حبًني -14

   . 2004، 1القاىرة، ط

جرجًن للنشر دار  ،خليل بن ياسر، الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب ،البطاشي -15

 .2009، 1ط األردف، والتوزيع،

 .ىػ   1419 ،اجلزائر ،صاحل ، فقو اللغة العربّية، دار ىومة للطباعة والّنشر ،بلعيد -16 

اجلزائر،   ،عبد العزيز، غادمًن من فهم الوجود إىل فهم الفهم، منشورات االختالؼ ،بوالشعًن -17

 .2011، 1ط

دار اآلفاؽ  ،مصطلحات نقدية وبالغية يف كتاب البياف والتبٌّن للجاحظ  ، الشاىد ،البوشيخي -18

    .1989بًنوت، )د ط(،  اجلديدة،

     جدار الكتاب  نعماف ، ادلصطلحات األساسّية يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب، ،بوقرّة -19
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  2009، 1ط ،، األردفالعادلي 

الطاىر، أصوؿ الشعرية العربية، نظرية حاـز القرطاجين ، يف تأصيل اخلطاب الشعري،  ،بومزبر -20

   .2007، 1ط منشورات االختالؼ، اجلزائر،

أمحد ادلقري، أزىار الرياض يف أخبار القاضي عياض، حتقيق:  مصطفى السقا   ،التلمساين -26

  .05، ج، )د ت()د ط(وإبراىيم األبياري، عبد احلفيظ شليب، مطبعة الفضالة.

، دار الكتب الوطنية،  عمر ومجاعتو، تاريخ العلـو األساسية يف احلضارة العربية اإلسالمية ،التومي -22

 .  1996، 1ط ،بن غازي

  2007  دار ادلناىج، ثويين محيد آدـ ،البالغة والنقد، األردف، -23 

  اجلابري زلمد عابد، حنن والرتاث، قراءات معاصرة يف تراثنا الفلسفي ، ادلركز الثقايف العريب،  -24 

 .         1993، 6ط بًنوت،

  العريب الكتاب دار ىاروف، السالـ عبد :حتقيق ، احليواف حبر، بن عمرو أبو ،اجلاحظ -25 

 .  6969 ،3ط 

 ،6ج ،6998 ،7ط ىاروف، السالـ عبد: تح والتبيٌن، البياف، حبر بن عمرو أبو ،اجلاحظ   -26

 .3ج

 2009 ،1ط لبناف،زلمد ، الفلسفة اإلغريقية، الدار العربية للعلـو ناشروف،  ،جديدي  -27 

 زلمد علي ، إبراىيم الفضل أبو زلمد :تح ، وخصومو ادلتنيب بٌن الوساطة ، القاضي ،اجلرجاين -28 

 . (دت( ) ط د)  ،بًنوت، صيدا ،،العصرية ادلكتبة منشورات ، البجاوي
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، مكتبة اخلاجني زلمد زلمود شاكر، :عبد القاىر، دالئل اإلعجاز ، تعليق و تصحيح ،اجلرجاين  -29 

          )د ط( )دت(.  ،القاىرة

 ،د زلمد شاكر ،الناشر دار ادلدينزلمو  :، أسرار البالغة ، تعليق وقراءةعبد القاىر  ،اجلرجاين   -38

  .           )د ط( )دت(.،جدة

 ادلعارؼ، دار ، شاكر زلمود زلمد :،حتقيق الشعراء فحوؿ طبقات سالـ، بن زلمد ،اجلمحي   -36

 .  6ج ،(دت( ) دط)

أمساء ،  ادلتصّور وادلصطلح يف اإلجراء والقراءة، سلسلة أعماؿ وحدة البحث " رلتمع  ،اجلموسي -32

 .   2008، 1طتونس، ادلصطلحات" كلّية اآلداب والعلـو اإلنسانّية بسوسة، 

القرف اخلامس اذلجري،   ، التفاعل السياقي بٌن الشعر األوؿ والرتاث النقدي إىل غايةاجلموسي    -33

 .2011، 1ط األردف، ،ديثعامل الكتب احل

 اذليئة ادلصرية العاّمة للكتاب ،عبد اجمليد، البديع بٌن البالغة العربية واللسانيات النصّية ،مجيل -34

   )د ط( )دت(.

 . 1998، 3اـ، اللغة العربية معناىا ومبناىا،  القاىرة، عامل الكتب، طمت ،حساف -35

 . 1997زلمد، علم ادلنطق احلديث، دار الكتب ادلصرية،  ،حسٌن -36

 ،القاىرة  ،للطباعة غريب دار ، البالغي البحث يف النحاة أثر القادر، عبد  ،حسٌن -37

 .  1998   ،(ط د) 

 القاىرة،، والنشر للطباعة غريب دار ، البالغة تاريخ يف ادلختصر ، القادر عبد  ،حسٌن -38
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منشورات   ،ىػ ومدى تأثرىا بالقرآف4اجتاىات النقد العريب وقضاياه يف القرف  الطاىر، ،حليس -39 

   .1996 )د ط(، جامعة باتنة،

مركز   ،الزاوي، الفلسفة الواصفة: مقاربة ألشكاؿ التعبًن يف اخلطاب الفلسفي ادلعاصر ،احلسٌن -40

 .2002 ) دط(، القاىرة، الكتاب للنشر،

( ط د) ، األردف ،البشًن دار ، متكامل منهج ضوء يف العربية البالغة ، زلمد بركات ،ديمح -41

 (دت)
شهاب الدين، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، تح: زلمد األرناؤوط، دار ابن   ،احلنبلي -42 

 .1988، 1ط ، بًنوت كثًن،

، 1ط ،عماف ،مؤسسة الوراؽدمي بٌن النظرية وادلصطلح، وليد زلمود، الدرس النقدي الق ،خالص -43

2004   . 

بديعة، مفهـو الشعر عند نقاد ادلغرب واألندلس يف القرنٌن السابع والثامن اذلجريٌن،  ،اخلرازي -44 

   . 2005، 1مطبعة ادلعارؼ اجلديدة، ط 

    ادلغرب،  ،زلمد، لسانيات النص، مدخل إىل انسجاـ اخلطاب، ادلركز الثقايف العريب ،خطايب -45

   . 2006، 2ط

   .1981 ،1،  طاجلزائرالبشًن، احلركة النقدية أياـ ابن رشيق،  ،خلدوف -46 

 ،لبنافر، ادلقدمة، طبعة مصححة، دار الفكر للطباعة والنش ،عبد الرمحن  ،خلدوفبن ا - 47

      .2004 ،1ط      
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دار العربية /إبراىيم، يف نظريّة األدب وعلم النص، حبوث وقراءات، منشورات االختالؼ ،خليل -48

    . 2010، 1ط لبناف، / اجلزائر للعلـو ناشروف،

ضمن: مناىج جتديد يف النحو والبالغة واألدب،  أمٌن، البالغة العربية وأثر الفلسفة فيها، ،اخلويل -49

 ىرة.) دط( ) دت(.القا

   .1968بًنوت، طبعة  ،زلمد رضواف ، تاريخ النقد األديب يف األندلس، دار األنوار ،الداية  -50 

  .1998 ،القاىرة ،دار غريب للنشر،  أمحد، النص البالغي يف الرتاث العريب واألوريب ،درويش -51

الذىيب، احلافظ، اإلعالـ بوفيات األعالـ، تح: مصطفى بن علي عوض وآخروف، مؤسسة  -52

   .    1993، 1الكتاب الثقافية، ط

  1981،ابن رشد ، تلخيص كتاب العبارة، حتقيق زلمود قاسم، اذليئة ادلصريّة العاّمة للكتاب -53 
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    .6،6997ط اإلمياف مكتبة العرب، آداب تاريخ صادؽ، زلمد ،الرافعي -55

 -57   .1979، 4ط بًنوت، دار العلم للماليٌن،،  1الزركلي خًن الدين ، تاريخ األعالـ، ج -56
 .1، ج2002، 11األعالـ قاموس وتراجم، دار العلم للماليٌن، ط،  الزركلي خًن الدين
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عالؿ الغازي،  :القاسم أبو زلمد ، ادلنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، تح ،السجلماسي -60

 .1980) دط(،  مطبعة النجاح اجلديدة، 
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 . 2000، 1ط اإلسكندرية،ادلعارؼ، 
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 ابن كثًن، ) د ط( ) د ت(.

عبد الرمحن بدوي، الدار  :علي، كتاب الشفاء، فن ادلنطق )قسم الشعر(، حتقيق ،ابن سينا -65

 .ـ1966  ) دط(، ادلصرية للتأليف والنشر، القاىرة ،

تيزي  للطباعة والنشر،دار األمل  بومجعة، بالغة النقد وعلم الشعر يف الرتاث النقدي، ،شتواف -66

          .2007)د ط(،  وزو، 

 شباب مؤسسة ، األثًن بن الدين ضياء عند البالغة يف دراسات ، حسن الواحد عبد ،الشيخ -67

  .6986 ،3ط  ،يةاإلسكندر  اجلامعة،

العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب، مكتبة اإلشعاع الفين،   ، حسن الواحد عبد ،الشيخ -68

 .1999 ،1ط

     .1981منشورات اجلامعة التونسية ،  ،ادي ،التفكًن البالغي عند العربمح ،صمود -69
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الدار العربية للعلـو ، زلمد األخضر ، مدخل إىل علم النص، ورلاالت تطبيقو ،الصبيحي -70

 2008، 1ط ،/ اجلزائرلبناف االختالؼ،منشورات / ناشروف

  (.ت د)  ،6 ط ، ادلعارؼ دار ، وتاريخ تطور البالغة ، شوقي ،ضيف  -71

 .)د ت(.  2ط مصر، دار ادلعارؼ، العصر العباسي الثاين،،  شوقي ،ضيف   -72

و عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية،  ،حتقيق نعيم زرزور ، عيار الشعر،العلوي ،ابن طباطبا -73

 .2005، 2ط لبناف،
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  .ـ1998 ،3العريب،ط  ي، دار الفكرحسن ، ادلعىن الشعري يف الرتاث النقد ،طبل -75

   .1998، 1ط القاىرة،، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، دار الفكر العريب،  حسن ،طبل  -76
  2ار الكتب العلمية، بًنوت، ط، د 2 جالؿ الدين، اإلتقاف يف علـو القرآف، ج ،السيوطي -77

1991.    

 

،  اجلزائر ،دار الوعي للنشر والتوزيع، علي عيسى، التفكًن النقدي عند العرب، اجلزائر ،العاكوب -78

 .    2012، 9 ط

) )دط(ميشاؿ، مفاىيم اجلمالية والنقد يف أدب اجلاحظ، مؤسسة نوفل ، بًنوت،  ،عاصي -79

   دت(.

         .1962  (،) دط زلمد حسنٌن ، علم ادلنطق احلديث، دار الكتب ادلصرية، ،عبد الرزاؽ -80
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دار   ،أبو جعفر أمحد بن إبراىيم بن منعم، فقو احلساب، تقدمي: د. إدريس دلرابط ،العبدري -81

  2005، 1طادلغرب، األماف للطباعة والنشر، 

 (دت( ) ط د)  بًنوت، ، ،العربية النهضة دار العربية البالغة تاريخ يف ، العزيز عبد ،عتيق -82
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           .) د ت(  

 .6998 اجلامعية، ادلطبوعات ديواف القرآين، اخلطاب سليماف، ،عشرايت -87

 ، القاىرة األدب، مكتبة والنقدي، البالغي ادلوروث يف ادلرفوضة االستعارة يوسف، أمحد ،علي -88

 .  2889 ،2ط

   ،، ادلعىن وظالؿ ادلعىن، أنظمة الداللة يف العربية، دار ادلدار اإلسالميعلي، زلمد يونس -89

 .2007، 2 ط

   .6999 ،ادلغرب الشرؽ، أفريقيا ، وامتداداهتا أصوذلا ،العربية البالغة ،زلمد  العمري  -90

 .2012 ،2البالغة اجلديدة بٌن التخييل والتداوؿ، إفريقيا الشرؽ، ادلغرب، ط ،زلمد العمري-91
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خالؿ القرف الثامن للهجرة، منشورات كلية اآلداب  عالؿ، مناىج النقد األديب بادلغرب، ،الغازي -92

 .1999 ،1ط ،ادلغرب والعلـو اإلنسانية بالرباط،

 .1996، 1حنا ، تاريخ األدب يف ادلغرب العريب ، ط  ،الفاخوري -93

 دار الطليعة للطباعة والنشر، عادؿ، منطق العرب من وجهة نظر ادلنطق احلديث، ،فاخوري -94

 .1993، 3ط بًنوت،

اد الكتاب اللبنانيٌن، وجيو، سلاطبات من الضفة األخرى للنقد األديب ، منشورات إحت ،فانوس -95

 .2001، 1طلبناف، 

أرسطو يف الفلسفة  فتيحة، قراءة ابن رشد للنص األرسطي، ضمن كتاب مجاعي بعنواف، ،فاطمي -96

 .2001، 1ط ،اجلزائر ،دار اذلدى للطباعة والنشرفالسفة ادلغرب،  ، 2العربية اإلسالمية

) د ط(  ، وتبًن  ، دار العلم للماليٌن، 5ج-1، تاريخ األدب العريب، جعمر ،فروخ -97

 ىػ.1401-ـ1981

  . 3،1977ط ،القاىرة ، شاكر زلمود زلمد ، ،حتقيق والشعراء الشعر ، قتيبة ابن -98

 ،6ط ،العريب الفكر دار  الربقوقي، الرمحن عبد ، تح ، البالغة علـو يف التلخيص ، القزويين -99

6954. 

 بًنوت،، اإليضاح يف علـو البالغة، تح: إبراىيم مشس الدين، دار الكتب العلمية،  القزويين -100

 .2003، 1ط

، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقدمي وحتقيق زلمد احلبيب بن خوجة، القرطاجين -101  حاـز

 .1986) دط(، ، لبنافدار الغرب اإلسالمي، 
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  ، 1، طدار التقدـ، حلب، سوريا عريب،عصاـ ، نظرية احملاكاة يف النقد ال ،قصباجي -102

1980 .  

    ،عطا أمحد القادر عبد زلمد :تح وآدابو، الشعر زلاسن يف العمدة رشيق، ابن ،القًنواين -103

      (.دت)  ،6ط ،العلمية الكتب دار لبناف،

 وشرح: النبويابن شرؼ أبو عبد اهلل زلمد بن أيب سعيد ، مسائل االنتقاد، حتقيق  القًنواين، -684

 .1982 ) دط(، القاىرة، مصر، مطبعة ادلدين، عبد الواحد شعالف،

 القزاز، ما جيوز للشاعر يف الضرورة، تح: رمضاف عبد التواب و صالح الدين اذلادي ،القًنواين -105

 .    1982)د ط(،   ،،  الكويت، دار العروبة، 

دار الغرب اؿ احلساب، حتقيق فارس بن طالب، أبو احلسن،  شرح تلخيص أعم ،القلصادي -106

 . 1999، 1اإلسالمي، ط

، رحلة القلصادي، تح: زلمد أبو األجفاف، الشركة التونسية للتوزيع،  أبو احلسن ،القلصادي  -107

 . 1791دط، 

 بًنوت، ،عبد اهلل ، ذكريات مشاىًن رجاؿ ادلغرب، دار الكتاب اللبناين ،كنوف   -108

         . ) دط(، ) دت( 

منشورات   ،سامي شلهوب :الكرجي، زلمد بن احلسن، الكايف يف احلساب، دراسة وحتقيق -109

  .1986، (ط) دجامعة حلب، 

حسن عبد  :بدر الدين، ادلصباح يف علم ادلعاين والبياف والبديع، شرح وحتقيق ،ابن مالك -110

  .1983) د ط(، اجلليل يوسف، مكتبة اآلداب، 
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 ،القاىرةمكتبة اآلداب،  د سعد ، نظرية البالغة العربية، دراسة يف األصوؿ ادلعرفّية،أمح ،زلمد -111

       .2009، 1ط

منشورات كلية اآلداب،  معامل وعوامل، -نص الشعري القدمياألمٌن ادلؤدب،  يف بالغة ال ،زلمد -112

 .2011 )د ط(، ،ادلغرب تطواف،

         .1994، 1، الشركة ادلصرية العادلية ، طالبالغة واألسلوبية ،عبد ادلطلب ،زلمد -113

       .2886 ،6ط دمشق، الفكر، دار البالغة، تاريخ يف ادلوجز ، مازف ،ادلبارؾ  -114
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 ،7ط، زلمد سعيد العرياف :ادلراكشي عبد الواحد ، ادلعجب يف تلخيص أخبار ادلغرب، تح -118

  1978.         

 ، مراسم طريقة يف فهم حاؿ اخلليقة ، حتقيق: شوقي علي عمر،العددي ابن البناء ،ادلراكشي -119

 .1996، 1ط، مصر، دار اجلامعيٌن للطباعة
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     .1985،د ط(

 ،زلمد أبالغ :وجوه تلخيص أعماؿ احلساب، تقدمي ودراسة ، العددي ابن البناء ،ادلراكشي  -121
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منشورات إحتاد الكتاب  نشأتو وتطوره، النقد األديب القدمي يف ادلغرب العريب، زلمد ، ،مرتاض  -122

 .2000، ) دط(، العرب

  ديواف ادلطبوعات اجلامعية، ، التجربة الصوفية عند شعراء ادلغرب العريب، زلمد  ،مرتاض   -123
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 . 1992، 3ط مصلوح سعد ، األسلوب، دار عامل الكتب ، القاىرة، -126

القاىرة،  ،، حاـز القرطاجين ونظرية احملاكاة والتخييل يف الشعر، عامل الكتب مصلوح سعد  -127
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    .1989 ) دط(،     

أمحد  ابن عمًنة، التنبيهات على ما يف التبياف من التمويهات، تقدمي وحتقيق: رضواف  ،ادلطرؼ -130

 . 1991 )دط(، بن شريفة، دار النجاح، الدار البيضاء، ادلغرب،
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، ادلغرب الدار البيضاء، ادلركز الثقايف العريب، مقاربة نسقية، زلمد ، التلقي والتأويل، ،مفتاح -131

 .2009، 3ط

، 1، طادلغرب  ،ادلركز الثقايف العريب، ، مشكاة ادلفاىيم، النقد ادلعريف وادلثاقفةزلمد  ،مفتاح -132

2000     . 

 ،الدار البيضاء ادلغرب،،   ،ادلركز الثقايف العريب، ، ادلفاىيم معامل، حنو تأويل واقعيمفتاح زلمد -133

 .1999، 1ط

 .1996، 1العريب، الدار البيضاء، ادلغرب، ط، التشابو واالختالؼ، ادلركز الثقايف مفتاح زلمد-134
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 .1983 الرباط، للطباعة،
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 . 2009، 1طبًنوت، لبناف، ناشروف، 
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،2007  . 

 ،حتقيق:  منجي الكعيب ، اختيار ادلمتع يف عمل الشعر وعملو،عبد الكرمي ،النهشلي -140
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    . 1977، 1ط،تونس  دار العربية للكتاب،

مكتبة عامل الكتب ، 1جباقر أمٌن،  معجم العلماء العرب، مراجعة: كوركيس عواد،  ،الورد -141

 . 1986، 1ط

فاطمة عبد اهلل ،  نظرية ادلعىن عند القرطاجين ، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،  ،الوىييب  -142

 ـ.2003 ،1ط 
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بادلركز   07/01/20013حوار مباشر أجريناه مع األستاذ الباحث الدكتور عباس أرحيلة ،  يف  -6

 ادلتخصص للدراسات اإلسالمّية مبراكش، ادلغرب األقصى. 
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   .ـ2008، 1ط
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6ed,1992 
 -2  Jean françois obinet, Le temps de la pensée, PUF, 1998. 
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 ـ   1985   ،32العدد:

عبد السالـ بن ميس، ادلنطق يف الفكر ادلغريب الوسيط، اجلمعية الفلسفية ادلغربية. ادلغرب سنة  -15  

2008. 

ضمن   من خالؿ كتاب مغريب يف النقد والبالغة الغازي، ادلغرب يف مواجهة الفكر اليوناين ،عالؿ -16

                     1985أعماؿ ندوة الفكر العريب والثقافة اليونانية، نشر كلية اآلداب بالرباط، 
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 الرسائل الجامعّية

، ابراىيم عبد النور، اجتاىات النقد يف ادلغرب العريب، رسالة دكتوراة، سلطوط، جامعة وىراف -1

2009/2008. 

جياليل ، آليات التشكيل اللغوي يف كتاب الروض ادلريع يف صناعة البديع، البن البناء  ،بوزوينة -2

 ادلراكشي جامعة ، وىراف، إشراؼ، الدكتور، العريب عميش.
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 .20/01/2000نوقشت: 

ـّ القرى   صاحل ،  الغموض والبالغة العربّية،  رسالة ماجستًن ، سلطوط، ، الّزىراين -6 جامعة أ

 .   1988ىػ/1409
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 ملّخصـات المذكرة
 

 العربية  -*
 الفرنسية -*
 اإلنجليزية -*
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 الملخص بالعربية

 
 عنوان ادلذكرة: الفكر النقدي والبالغي عند ابن البناء ادلراكشي

 ) الروض ادلريع يف صناعة البديع: أمنوذجا(
 

وانسجامو، وترابط دالالتو، وال تكاد تشتغل البالغة على إبراز عناصر مهمة يف النص، حتدد متاسكو    
تنفصل البالغة عن النقد شقيقتو الكربي، وىذا ما ألزم النقاد على مدار زمن معّين من االلتزام باحلدود 

البالغية وادلالحظات النقدية يف نقد النصوص، والتأكيد على وجود اجلمالية من عدمو، بناء على العمل 
 غية ادلوجودة يف ذىن الناقد.اجلاد وفق األسس النقدية والبال

ولقد كان للفكر اليوناين األثر البارز يف الدرس البالغي العريب، وتأكد ذلك بعد أن وجدنا استناد العرب 
من  دىـ( واح127-إىل ادلنطق الصوري والرياضي يف التعامل مع ادلصطلحات، ويعد ابن البناء ) 

ليت تندرج حتتها جزئيات، وأوضح األمثلة البالغية بناء ىؤالء، حيث بىن البالغة على مجلة من الكليات ا
 على نظرية التناسب، اليت أخذىا عن أرسطو، والشراح العرب. وعليو فإننا سنبّي يف ىذه ادلذكرة ما يلي:

 
 ادلدارس األدبية والفلسفية ادلغاربية -7
 كليات البالغة عند ابن البناء ادلراكشي -2

 اءمصطلحات صناعة البديع عند ابن البن -3

 اتساق النص وانسجامو وعالقتو بالبالغة -4

 عالقة ادلنطق والرياضيات بالبالغة -5

 

مث نتجو حنو اخلامتة اليت سنحوصل فيها كل النقاط و النتائج اليت توصلنا إليها، واليت ستفتح أمامنا  
 أبواب البحث من منظور آخر يف ادلستقبل القريب، آملّي من اهلل تعاىل التوفيق .
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 ) الفرنسية( 7باألجنبيةادللخص 
Résumé 

 
Titre : la pensée critique et la rhétorique chez Ibn al banaâ Al 

marrakchi. 
« Al raoudh Al mariê fi sinaât al badie (corpus )» 

 
La rhétorique  aborde  le  texte sous  plusieurs  angles : elle en étudie 

la cohérence, la cohésion et le sémantisme. 

Son étroite relation avec la critique a contraint les analystes, à une certaine 

époque, à tenir compte des règles qu’elle a fixées  pour  l’étude des textes 

littéraires. 

La rhétorique grecque a marqué de son sceau l’étude du texte arabe , 

preuve en est l’usage de la logique formelle et mathématique qu’en fait Al 

marrakchi (721 H) qui a  ainsi jeté les fondements d’une analyse  basée sur 

le principe  de « généricité englobant les spécifités » , « LA symétrie(la 

proportion) » et la «  théorie proportionnel » .Le principal mérite d’Al 

marrakchi , donc , est d’avoir réussi à intégrer à l’analyse du langage ce 

procédé d’inspiration aristotélicienne emprunté aux mathématiques arabes 

de l’époque . 

       Ainsi, l’objectif de ce mémoire consiste à mettre en exergue  les 

éléments    
       suivants : 

 Les courants rhétoriques et philosophiques du  Maghreb. 

 L’apport d’Ibn al banaâ al marrakchi dans le champ de la rhétorique, ainsi que 

la néologie qui en a découlé. 

 La cohérence et la cohésion du texte et son rapport à la rhétorique. 

 L’exégèse coranique fondée sur la théorie  des «symétrie   ». 

 La relation entre la logique et les mathématiques d’une part, et la rhétorique 

arabe d’autre part. 

Tout ceci aboutira à un ensemble de résultats ; autant de perspectives 

ouvrant la voie à une recherche plus approfondie que nous entamerons, nous 

l’espérons, dans un futur proche 
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 )اإلجنليزية(  2ادللخص باألجنبية
Summary 

 

Title: rhetorical and critical thinking for Ibn Al-Banaa                                  

Al- Marrakushi 

 
“Al-Rawd Al-marie fi sinaet al-badie, a sample” 

 
Rhetoric, works on a very important elements in the text, which determines 

its coherence and cohesion, adding its correlated connotations, rhetoric can barely 

be separated from criticism, in fact, it’s just as its big sister, what would be an 

obligation for critics through a long time to a certain commitment to the rhetorical 

boundaries and critical observations when criticizing texts, additionally to the 

emphasis on its aesthetic, standing on a serious work in accordance to rhetorical 

and critical bases found already in the critic’s mind. 

Greeks left a remarkable impact on the Arabic rhetorical lessons, what 

would be improved from a basis on mathematical and formal logic, when dealing 

with terms. Ibn Al-Banaa Al-Murrakushi/721H is one of those who built rhetoric 

on the totals which come above the partials, he also explained the rhetorical 

examples standing on a symmetry .. 

The last was taken from Aristotle and other Arab mathematical philosophers, 

who all were interested in mathematics and applied it on the linguistic sciences, so 

here we will shed the light in this research on what follows: 

1_Rhetorical literary schools, and the Maghreb philosophy. 

2_Holistic rhetoric for Ibn Al-Banaa Al-Marrakushi . 

3_Creation of Al-Badie’s terminologies, according to Ibn Al-Banaa Al –

Marrakushi. 

4_Coherence and cohesion in the text, and their relationship to rhetoric. 

5_the aesthetic  of the Quranic texts’ interpretation, starting from a symmetreque 

theory. 

6_Logic, mathematics, and their relationship with the Western rhetoric. 

We can summarize all this work to a set of searching results. In fact, it can be a 

complementary research in the near future, hoping for success from God 
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