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)(Arabic Rhetoric across Different Ages

 مسرت مجال

شبنم سليم 
Abstract

Rhetoric in Arabic is the study of effective speaking, writing and the art of Persuasion. In
its long and dynamic history it has enjoyed many definitions, accommodated differing
and varied purposes, yet, for most of its history it has maintained its fundamental
character as a discipline for training students of how to write and express themselves
effectively. The present article evaluates the inspiring role of this science of speech in
various ages along with description of its growth into several branches.

بی لدى ادلتأخرين بأهنا ’’العلم الذي يبحث يف تركيب الكالم وصوره البيانية
استقر مفهوم البالغة العر ة
ّ
1
من تشبيو ورلاز وكناية وزلسناتو اللفظية وادلعنوية ‘‘  .وعرفها بعض ادلعاصرين بأهنا ’’ :العلم الباحث
تريف أقرب اىل فهم ادلتقدمُت للبالغة ،.
تصَت الكالم داالً على مجيع ادلراد ‘‘ ، 2وىو ع
عن القواعد اليت ّ

کما نعرف من بعض التعريفات التی ذكرها ابن رشيق  3يف كتابو العمدة " :سئل بعض األعراب  :من
أبلغ الناس؟ فقال  :أسهلهم لفظاً وأحسنهم بديهة  .وقال آخر  :البالغة إجاعة اللفظ وإشباع ادلعٌت .
وقال آخرٍ :
معان كثَتة يف ألفاظ قليلة".
وسئل ابن ادلقفع  :4ما البالغة؟ فقال" :اسم دلعان ذبري يف وجوه كثَتة ,فمنها ما يكون يف السكوت ,
ومنها ما يكون يف االستماع  ,ومنها ما يكون ابتداء  ,ومنها ما يكون جواباً  ,ومنها ما يكون يف
5
احلديث ,ومنها ما يكون يف االحتجاج ,ومنها ما يكون خخباً ,ومنها ما يكون رسائل۔۔۔۔۔۔".
وقيل" :أصل البالغة الخبع ,وذلا مع ذلك آالت تعُت عليها وتوصل للقوة فيها ،وتكون ميزاناً ذلا  ,وفاصلة بينها
6
وبُت غَته وىي مثانية أضرب :اإلعجاز ،االستعارة ,والتشبيو ،والبيان ،والنظم ,والتصرف ،وادلشاكلة ,وادلثل".
 األستاذة ادلشاركة ،معىد الدراسات اإلسالمية واللغة العربية ،جامعة بشاور ،باكستان.


الباحثة يف الدكتوراه  ،جامعة سندىـ  ،کراچی،باكستان.
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جاء اإلسالم ،وكان القرآن ىو لسان حجتو الباىرة ومشس أنواره الظاىرة  ,وانقسم الناس بُت مصدق
بالقرآن ومكذب لو  ،ولكنهم مجيعاً ادلصدقُت وادلكذبُت كانوا مشدوىُت حبالوة نظمو  ,وبديع لفظو
ومجال صوره ,ومنهم من يختىف فيسًتق السمع ليصغي إىل قراءة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم دون
7
أن يشعر بو.
وىذا إن دل على شيء فإمنا يدل على إعجاب ىؤالء القوم بوذا الكتاب  ,وإدراكهم لعظمتو ،ووقعهم
يف أسر بيانو  ,وأم ا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ف كانت أحاديثو وخخبو رائعة مشهورة يتلقفها
8
الصحابة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم حيصوهنا كلمة كلمة خشية أن يتفلت حرف منها.
حف
ومل ال وىو صلى اهلل عليو وسلم الذي ’’مل ينخق إال عن مَتاث حكمة ومل يتكلم إال بكالم قد ّ
بالعصمة  .ىو الكالم ا لذي ألقى اهلل عليو احملبة  ,ونشأ ه بالقبول  .ومجع لو بُت ادلهابة واحلالوة وبُت
احلسن اإلفهام وقلة عدد الكالم  ,مع استغنائو عن إعادتو ،وقلة حاجة السامع إىل معاود تو  ...مث مل
يسمع الناس بكالم قط أعم نفعاً وال قصداً لفظاً وال أعدل وزناً وال أمجل مذىباً وال أكرم مخلباً وال
9
أحسن موقعاً وال أسهل سلرجاً وال أفصح معٌت وال أبُت يف فحوى من كالمو.
كذلك فقد كان اخللفاء الراشدون خخباء مفوىُت يتخَتون األلفاظ  ,ويعنون بالنظم  ,وقد ورد عنهم
ما ازبذه البالغيون بعدىم أساساً ألبواب من البالغة والفصاحة والبيان  ,فمن ذلك ما يروى عن أيب
بكر  - 10رضي اهلل عنو  -من أنو عرض لرجل معو ثوب  ,فقال لو  :أتبيع الثوب؟ فأجابو  :ال عافاك
اهلل ,وتأذى أبو بكر شلا يومهو ظاىر اللفظ  ,إذ قد يظن إن النفي مسلط على الدعاء  ,فقال لو  :لقد
11
علمتم لو كنتم تعلمون ,قل :ال ,وعافاك اهلل.
ولقد كان شيوع ىذه الرواية وتردادىا على ألسنة البالغيُت ىو الذي حد إليهم إىل أن يفتحوا يف
البالغة باباً خاصاً ىو باب "الفصل والوصل".
كان عمر 12رضي اهلل عنو فصيحاً بليغاً  ,فقد ضرب الرواة لفصاحتو وبالغتو  ,وعلي  13رضي اهلل عنو
14
مل يكن جياريو أحد يف مضمار الفصاحة والبالغة.
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دلا اتسع رلال الفتوحات اإلسالمية ،واختلط العرب بغَتىم وضعف االعتماد على الذوق وحده  ,كان ال
بد من أن تقعد القواعد ،فوضع أبو عبيدة ’’ 15رلاز القرآن ‘‘ ىو وإن كانت عناية لغوية  ,فلقد كانت لو
16
بعض ملحوظات البيان .مث جاء اجلاحظ فكان لو فضل حيث اتسعت بفضلو دائرة ىذه ادللحوظات.
وإذا ربولنا إىل عصر بن أمية وجدنا اخلخابة جبميع ألواهنا من سياسية وحفلية ووعظية تزدىر ازدىاراً
عظيماً ,ويف كل لون من ىذه األلوان يشهر غَت خخيب أماين السياسة فيش هتر من والة نيب أمية زياد
واحلجاج.18

17

19

أما خخباء الوعد فقد بلغوا الغاية من روعت البيان ويف مقدمتهم غيالن الدمشقي احلسن البصري
ويقول اجلاحظ إن أدباء العصر العباسي كانوا يتحفظون كالم احلسن وغيدان حىت يبلغوا ما يريدون من
ادلهارة لبيانية ويشيد ببالغة واصل مدلال عليها بإسقاطو إسراء من كالمو تلتغتو فيها  ,مع ما انتظم لو
من الخالوة واجلزالة نرى اجلاحظ يف غَت موضع من بيانو يسوق مالحظات الناس على اخلخباء كما
20
يسوق مالحظات اخلخباء أنفسهم وخاصة أصحاب الوعظ منهم.
اتسعت ادلالحظات البالغية يف العصر العباسي اتساعاً ميثل طفرة كبَتة كانت استجابة لعدة عوامل
أثرت يف مجيع رلاالت احلياة يف العصر العباسي  ,وليس يف رلال األدب وحده  ,وقد نشأت ىذه
21
العوامل أن شاركت يف نشأة البالغة وتدوين ادلالحظات البيانية يف ىذا العصر مدة طوائف.
 -1طائفة الكتاب من الفرس وادلوايل.
 -2الشعراء وأثرىم يف تخور البالغة يف العصر العباسي.
طائفة اللغويُت وأثرىم يف نشأة البحث البالغي  .ومن بعد اًفاحظ مث جاء ابن قتيبة  22وىو إن مل يبلغ
مرتبة اجلاحظ من حيث تسجيل ادللحوظات.

ادلعتز  23فوضع الكتاب ’’البدي ‘‘ وذكر فيو أنواع شلا بنيت عليو البالغة فيما بعد  24.و
مث جاء ابن ّ
بعد ه جاء ابن قدامة  25فزاد على ما ذكر ابن ادلعتز من أنواع البديع  ,مث جاء أبو بكر الباقالين ،26
فوضع كتاباً ذائع الصيب  ,وىو ’’إعجاز القرآن‘‘ أيضاً كتاب ’’الصناعتُت‘‘ أليب ىالل العسكري ,27
وكان عن البيان بعامة ,ومل يقصروه على البحث يف اإلعجاز فقط.
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مث جاء عبد القاىر فوضع كتايو ’’ :دالئل اإلعجاز ‘‘ و ’’أسرار البالغة ‘‘ .وجاء السكاكي فألف
فصل موضوعات كل من علم ادلعاين والبيان على حدة  ,وجعل
كتابو ’’مفتاح العلوم ‘‘ وىو أول من ّ
كثَتاً من أنواع البديع اليت عرفت فيما بعد تابعة لعلم ادلعاين  28.وىكذا نشأت البالغة ["البيان " عند
القدماء] وتخورت يف العصور ادلختلفة ووصل إلينا يف ازدىاء کامل وحنن نقرأ ونستفيد منو.
و ملخص القول أن ادلالحظات البيانية أخذت تنشأ عند العرب منذ العصر اجلاىلي  ,مث مضت ىذه
شىت منها  :استقرار العرب يف ادلدن واألقخار ادلفتوحة ,
ادلالحظات تنمو بعد ظهور اإلسالم ألسباب ّ
وهنضتهم العقلية  ,مث اجلدل الشديد الذي قام بُت الفرق الدينية ادلختلفة يف شؤون العقيدة السياسية ،
29
وكتاب األغاين خَت شاهد للدليل علی ذلک .

الهوامش والمراجع
1

طارق الخواري ،الدكتور :البحث البالغي عند العرب ،دارالعلم للماليُت 1979 ،م .9 ،الربىان يف وجوه البيان

.163
 2الخاىر بن عاشور  :موجز البالغة دار الثقافة بَتوت ،ص .3ينظر  :زغلول  ،زلمد سالم ،تاريخ النقد األديب ،منشاة
ادلعارف باإلسكنردية د  .ط .د .س؛ د .احسان عباس  ،تا ريخ النقد األديب عند العرب حىت القرن الرابع اذلجري ،دار
ادلعارف  ،دبصر1979 ،م  ،ص . ،102
 3ىو احلسن بن رشيق القَتواين ,أبو علي ,أديب شاعر نقاد  ,باحث  ,ولد يف ادلسلمة سنة 390ىـ (1000م) تويف
 463ىـ (1070م) من تصانيفو الكثَتة :كتاب العمدة  ,الرسائل الفائقة  .انظر للتفصيل  :ابن خلكان ،عباس مشس
العُت أمد بن زلمد بن أيب بكر :وفيات األعيان ,ربقيق :إحسان عباس ,دار قم ايران 83/2 ،
 4ىو عبد اهلل بن ادلقفع  ,من أئمة الكتاب  ,وأول من عٍت يف اإلسالم بًتمجة كتب ادلنخق  ,أصلو من الفرس  ,ولد يف
العراق رلوسياً  ,وأسلم على يد عيسى ابن علي (عم السفاح ) .ىو أشهر كتبو وإنشاد سائل غاية يف اإلبداع  ,منها :
"األدب الصغَت" و "األدب الكبَت" و "اليتيمة" وغَتىا .انظر للتفصيل :ابن كثَت  :البداية والنهاية ،دار الكتب العلمية
بَتوت ط 1998 3 /م91/1 ،؛ فريد وجدي  :دائرة ادلعارف اإلسالمية ،دار ادلعرفة ،بَتوت  ،لبنان1971 ،م،
.282/1
 5ابن رشيق القَتواين أبو علي  ،العمدة ،ط جديدة  ،دار الكتب العلمية بَتوت ،1997 ،ص.243:
 6بكري شيخ امُت ،الدكتور :البالغة العربية علم معاين ،دار العلم للماليُت ،بَتوت ،ط1979 ،1 /م ،ص .8
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 7الفيومي ،أمحد بن علي :ادلصباح ادلنَت :منشورات ار اذلجرة ،ايران قم  :ط1405 ،1ىـ ،ص.23:
 8ادلصباح ,ص.23:
 9اجلاحظ ،أبو عثمان عمرو  :البيان والتبيُت  :ربقيق  :عبد السالم زلمد ىارون  :مكتبة احلاحظ بَتوت لبنان  :ط،3/
.17/2
 10أبو بكر :ىو عبد اهلل بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم  ,كان مسي يف اجلاىلية عبد الكعبة ,
فسماه الرسول صلى اهلل عليو وسلم بعبد اهلل ,ولقب عتيقاً والصديق ألنو بادر إىل الصديق الرسول  ,ولد أبو بكر دبكة

بعد عام الفيل بعامُت وأشهر ,حرف باخلصال الكرمية واشتهر بالعفة.
انظر :حسن ابراىيم  :دكتور ،تاريخ اإلسالم ,دار ادلعارف ،بَتوت ،ومصر1976 ،م ،ج ,1:ص.203:
 11البيان والتبيُت261/1 ,
 12عمر بن اخلخاب بن نفيل القرشي العدوي  ,أبو حفص  ,ثاين اخللفاء الراشدين  ,وأول من لقب بأمَت ادلؤمنُت ,
الصحايب اجلليل ,الشجاع احلازم ,أسلم قبل اذلجرة خبمس سنُت ,ل ّقبو النيب صلى اهلل عليو وسلم بالفاروق  .انظر  :ابن
األثَت :عز الدين ،الكامل يف التاريخ ،مكتبة مثٌت  ،مصر1968 :م19/3 ،؛ ابن جرير الخربي  :تاريخ األمم والرسل
ادلعروف بالتاريخ الخربي.187/1 ،

 13علي بن أيب طالب بن عبد ادلخلب اذلامشي القرشي  ,رابع اخللفاء الراشدين ,وأحد العشر ادلبشرين .انظر  ، :مدائٍت :
عزالد ين ايب حامد  ،عبد احلميد ،شرح هنج البالغة ،ربقيق  :زلمد أبوالفضيل ابراىيم ،داراحياءالًتاث العريب،
بَتوت،ط579/2 ،1965 ، 2 /
 14ادلصباح :ص24:
 15معمر بن ادلثٌت  ,ولد سنة (110ىـ ) من علماء البصرة  ,تعلم النحو والشعر والعريب على يد عمرو بن العالء
وضعت يف عهده أسس العلوم اإلسالمية ,تويف بُت ( 213 – 209ىـ) كان من حفاظ احلديث.
1993م .93 ‘1 ،خخيب
للتفصيل انظر  :طاش كربى زاده  ،مفتاح السعادة دار الكتب العلمية بَتوت
بغدادي ،تاريخ بغداد ،ط  ،4 /دار الكتب العلمية بَتوت 1996م.252 ,13 ،
 16بكري :شيخ أمُت ،البالغة فنوهنا وأفناهنا ،علم ادلعاين ،دار العلم للماليُت ،بَتوت ،لبنان ،ص.71 :
 17زياد بن أبيو ,أمَت ,من الدىاة ,القادة الفاربُت ,الوالة.
 18ولد أبو زلمد احلجاج بن يوسف الثقفي سنة  41يف مهد اخلمول والفقر  ,فزاول مع أبيو تعليم الصبية بالخائف ,
كان احلجاج طماحاً إىل السلخان واجملد ,فسلك إليها سبيل الظلم والقسوة .انظر :تاريخ األدب العريب ,ص.210:
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 19احلسن بن يسار البصري ,أبو سعيد التابعي  ,كان إمام أىل الصرة وخَت األمة يف زمنو  ,وىو أحد العلماء الفقهاء
وشب يف كنف علي بن أيب طالب  .انظر  :وفيات األعيان  ,254/1 ,وابن
الفصحاء الشجعان أنساك ولد بادلدينة ّ ,
حجر العسقالين :لسان ادليزان ،دار الفكر بَتوت1974 ،م.259/2 ،
 20ادلصباح26-25 :
 21اذلامشي  ،السيد أمحد  :ادلصباح يف ادلعاين والبيان والبديع ,مكتبةادلصخوي أمَت قم ،ط1370 ،5ىـ ،ص.45 :
 22أبو مسلم زلمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري الزوري  ,العامل الكبَت الغوي الناقد  ,الكاتب األديب  ,احلافظ
ادلؤرخ ,ادلفسر احملدث ,ولد سنة 212ىـ  ,تويف سنة 276ىـ  .انظر  :معجم ادلؤلفُت  ,عمر رضا كحالو  ,ادلكتبة العربية
بدمشق1958 ,م150/6 ,
 23عبد اهلل بن ادلعتز باهلل أبو العباس  ,أديب شاعر  ,ولد يف شعبان  ,وكان يقصد فصحاء العرب ويأخذ عنهم  ,ويعٍت
العلماء من النحويُت واإلخباريُت كادلربد .تويف سنة 296ىـ سلنوقاً.انظر للتفصيل :معجم ادلؤلفُت154/6 ,
 24البالغة فنوهنا وأفناهنا ,ص72-71 :
 25قدامة بن جعفر  ,أو جعفر بن قدامة  ,بن زياد أبو القاسم  ,أديب من كتاب كتاب من أىل بغداد  ,لو شعر
ومصنفات يف صنعة الكتاب  ,تويف سنة 319ىـ  .انظر للتفصيل  :األعالم للزركلي  ,123/3 ,وأيضاً :معجم ادلؤلفُت :

121/8
 26أبو بكر زلمد بن الخيب بن زلمد بن جعفر بن القاسم ادلعروف بالباقالين أو ابن الباقالين  ,ولد سنة 238ىـ ,
قاضي من كبار علماء الكالم أشعري  ,ولد يف بصرة  ,وسكن بغداد وتويف فيها  ,تويف سنة 403ىـ [ .انظر للتفصيل :
األعالم خلَت الدين الزركلي ,دار العلم للماليُت بَتوت1988 ،م]176/6 ،
 27احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري أبو ىاللو لغوي أديب  ,شاعر  ,مفسر  ,لو كتاب  :الصناعتُت  ,تويف سنة
395ىـ[ .انظر للتفصيل :معجم ادلؤلفُت]240/3 :
 28البالغة فنوهنا وأفناهنا ,ص73-72 :
 29نفس ادلصدر ,ص8
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