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        ٕاشاكلية املاهية والتصورٕاشاكلية املاهية والتصورٕاشاكلية املاهية والتصورٕاشاكلية املاهية والتصور

        

        حسيـــن دحــــوحسيـــن دحــــوحسيـــن دحــــوحسيـــن دحــــو    : : : : أالسـتاذأالسـتاذأالسـتاذأالسـتاذ
        ة ة ة ة ــــــــــــــــــــــــــــــــقسم أالدب و اللغة العربيقسم أالدب و اللغة العربيقسم أالدب و اللغة العربيقسم أالدب و اللغة العربي

    - - - - اجلزائراجلزائراجلزائراجلزائر    ----    ورقلـة ورقلـة ورقلـة ورقلـة جامعة جامعة جامعة جامعة         
        

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
مازال موضوع املصطلح البالغي حباجة ملزيد من البحث 

جوة املوجودة راهنا بني النظري والتطبيقي، قصد تقليص الف
البالغة العربية القدمية والبالغة املعارصة، وواحض ٔان توسـيع 
النظر يف هذا اbال، يفيض ٕاىل رضورة الوعي جبم] 
التصورات،واملفاهمي، واملصطلحات من اbال النظري ٕاىل 
اbال التطبيقي، وفق منظور يلزتم jٕعادة تنظمي املعرفة 

oا،انطالقا من البالغة الفطرية ــ البالغية وتبسـيط مناذ
السليقة ــ وصوال ٕاىل البالغة التعلميية، قصد تصحيح وضع  
الظاهرة البالغية يف مجموع مكوyهتا امجلالية،والتواصلية، 
والتثقيفية،وٕابعاد الطغيان امجلايل اbوف واملرصع بأاكليل 
البيان والبديع دون حتقيق منه لثنائية إالمتاع وإالقناع، 
مكتفيا بصنعة لغوية تُذهب غاية املتلكم وتعصف برشوط 
التواصل والتخاطب كام نّصت علهيا املذاهب اللسانية العربية 

ٕاضافة ٕاىل ٔان معلية . قدميا، والطروحات أالسلوبية حديثا
ٕانتاش املصطلح البالغي اكنت يف تربة التفكري ا�يين، وهو 

غي العريب يف ما دفعنا ٕاىل حماو� البحث يف املصطلح البال
  ....ٔازىه عصور البالغة العربية

: Résumé     

Dans l’héritage intellectuel des études 

arabes, le terme de rhétorique demeure 

encore insuffisamment analysé aussi bien 

au plan théorique qu’au plan de son 

application ; c’est pourquoi il importe 

aujourd’hui de combler le fossé/rupture 

qui prévaut toujours entre rhétorique 

classique et rhétorique contemporaine. 

Cette posture, sans être inédite, exige 

néanmoins une nette prise de conscience 

des valeurs plurielles des concepts et des 

représentations qui leurs sont inhérentes 

afin de permettre ce continuum de 

complémentarité entre la sphère théorique 

et la sphère pratique. Il est vrai que la 

démarche sollicite alors une vision lucide 

respectueuse de la 

réorganisation/reconstruction de la 

connaissance rhétoricienne fondée sur 

une vulgarisation du modèle, et ce partant 

d’une évolution de la rhétorique intuitive 

en une rhétorique didactique inscrite dans 

le vaste champ de l’esthétique. 



 عرش الثالثالعدد                                                            جم] لكية االٓداب و اللغات

  2013  جوان                                        114                                       اتو اللغلكية االٓداب 

 

ٕاّن تداخل العلوم بعضها ببعض، واسـتخدا ا اللغة وسـي] للتعبري عن مكّوyهتا 
ارها، جيعل من حقولها ا�اللية واملعنوية تتقاطع مشّلكة شـبكة عالئقية حتمكها مفردات ؤارس 

ولعّل هذا يتحقّق بصفة كربى يف العلوم . مصطلحية دقيقة غايهتا متيزي العلوم عن بعضها
التجريبية التطبيقية اليت حتيطها مجموعة من القوانني وحتّدها القواعد الصارمة بعكس احلقل 

ا¼ي ال ميكن تسييجه بقاعدة ¹بتة يلتجأ ٕالهيا لك مبدع وحيرت ا عىل ا�وام،ٕاذ يكفي أالديب 
. لعنرص اخليال ٔان يكرس مجيع أالطر اليت تسعى لتضييق حّزي إالبداع أالديب وخنقه

وjعتبار البالغة ٕاحدى ٔامه العلوم أالدبية اليت تعىن jلقول اجليد، كام تعين مجموعة 
، مبا يسمح Ä ٔان يكّون دال� ما تلخص يف مفردة دا� ٔاو 1ر فيهاخلصائص اليت تتواف

  .مصطلح مفيد حيمل الوجه البالغي املراد من التعبري اللغوي

وقبل احلديث عن املصطلح البالغي وما يواoه من صعوjت، فّضلنا ٔان نتطّرق 
  . هذا العمللعمل البالغة حىت اسـتقراره ومعاجلة ٔامه مراحÈ وعالقاهتا بتكوين مصطلحات 

مّر عمل البالغة مبراحل عديدة خمتلفة، كّونت جممتعة معامله واسـتقرٔات قواعده، 
وبرز يف ّلك مرح] عدد من ا�ّراس ٔاسهموا يف تأسيس العمل وتطويره، ٕاضافة ٕاىل اجهتادمه 

ونوجز املراحل البالغية . يف وضع النظرÒت والتصورات واملصطلحات اليت ختصه وحتّده
  : االٓتية  يف النقاط

، )هـهـهـهـ205205205205( أبو عبيدةأبو عبيدةأبو عبيدةأبو عبيدة: عنيت بتسجيل امللحوظات البالغية، مثّلها: : : : املرح] أالوىلاملرح] أالوىلاملرح] أالوىلاملرح] أالوىل. . . . 01010101
        ).).).).هـهـهـهـ    276276276276(  (  (  (   ابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبةابن قتيبة ،،،،))))هـهـهـهـ255255255255((((اجلاحظ اجلاحظ اجلاحظ اجلاحظ 

وضعت فهيا ا�راسات وأالحباث ذات الطابع أالديب والعلمي املمّزي، : : : : املرح] الثانيةاملرح] الثانيةاملرح] الثانيةاملرح] الثانية....02020202
    :منقسمة ٕاىل

 اخلطايباخلطايباخلطايباخلطايب، ))))هـهـهـهـ403403403403(((( الباقالينالباقالينالباقالينالباقالين، ))))هـهـهـهـ386386386386(((( الرّماينالرّماينالرّماينالرّماين :دراسة إالجعاز القرآين، مثÈّ/. أ 
  .))))هـهـهـهـ388388388388((((
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ٔابو  ،،،،))))هـهـهـهـ296296296296(((( ابن املعزتابن املعزتابن املعزتابن املعزت، ))))هـهـهـهـ337337337337(((( قدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفرقدامة بن جعفردراسة أالدب بصورة عامة، /. ب
        ).).).).هـهـهـهـ395395395395(((( هالل العسكريهالل العسكريهالل العسكريهالل العسكري

مرح] âزدهار ووضع النظرÒت البالغية، برز فهيا بشّدة عبد : : : : املرح] الثالثةاملرح] الثالثةاملرح] الثالثةاملرح] الثالثة. . . . 03030303
        .))))هـهـهـهـ441441441441(((( القاهر اجلرجاينالقاهر اجلرجاينالقاهر اجلرجاينالقاهر اجلرجاين

 الساكيكالساكيكالساكيكالساكيكمت فهيا حتديد مصطلحات عمل البالغة، خاصة عند : : : : املرح] الرابعةاملرح] الرابعةاملرح] الرابعةاملرح] الرابعة.04040404  
  .))))هـهـهـهـ739739739739(((( واخلطيب القزويينواخلطيب القزويينواخلطيب القزويينواخلطيب القزويين ))))هـهـهـهـ626626626626((((

ومن تبعه  لساكيكلساكيكلساكيكلساكيكـ خصوصا بعد معل ا ))))هـهـهـهـ07070707((((فابتداء من القرن السابع الهجري 
 اعتىن تفسرييتفسرييتفسرييتفسرييعىل تيسري بالغة عبد القاهرـ اختذت البالغة اجتاهني خمتلفني، ٔاحدهام 

غايته تلقني فنون القول للناشـئني وحدييث العهد jللغة  تعلمييتعلمييتعلمييتعلمييبفك إالجعاز القرآين، واالٓخر 
وقد جعل هذا âنقسام من  مة وضع املصطلح البالغي . العربية خاصة من غري العرب

ٔامرا صعبا جّدا، اختلط يف كثري من أالحيان jملصطلحات أالدبية أالخرى وما ذê ٕاال 
ولعدم فصل ا�ّراس أالوائل  العلوم عن »  للمصطلح البالغيللمصطلح البالغيللمصطلح البالغيللمصطلح البالغي« احملّدد  لغياب املفهوم

  . بعضها ٕاّال يف وقت متأّخر جعلها تأخذ وتقتبس مصطلحاهتا من تداخلها

وٕاذا ما ذهبنا نسـتقيص المك الهائل من كتب البالغة ـ قدميها وحديهثا، املشهور   
مبا »  املصطلح البالغياملصطلح البالغياملصطلح البالغياملصطلح البالغي« عبارة واالٓفل مهناـ مل نعرث  ولو عىل تعريف بسـيط يتعّرض ل 

يفّرسها ويُسهم يف حتديد الصفات النوعية والضوابط الالزمة لوضع املصطلح البالغي، ٕانّام 
  .*نعرث عىل رسد جامع ٔاللفاظ يقال عهنا مصطلحات البالغة يف علو ا البيان واملعاين والبديع

املصطلحات  وقد مثّل غياب املفهوم ا�قيق عقبة كربى ٔاعاقت منو وتطور  
البالغية منذ وضعها حىت عرص âزدهار البالغي وتصنيف املؤلفات اخلاصة هبذا العمل، 
واكنت املصطلحات اجلديدة عبارة عن فروع غايهتا تسهيل ا�رس البالغي jشـتقاقها من 
أالصول ٔاو jٕضافة تراكيب ٕالهيا، ٔاو اسـتخدا ا مفردة لúال� عىل عدة معان بالغية، ما 

مزالق خطرية هتّدد املصطلح jالبتعاد عن البالغة وولوج العلوم أالخرى بغلو ميثّل 
وٕارساف يُفقدان أاللفاظ ا�ال� املصطلحية البالغية، ٕاضافة ٕاىل هذا، واجه املصطلح 
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  . البالغي مجموعة من العوامل واملسببات جعلته يبقى جامدا يف قوالبه التقليدية

    ::::صعوjت وضع املصطلح البالغيصعوjت وضع املصطلح البالغيصعوjت وضع املصطلح البالغيصعوjت وضع املصطلح البالغي

جه املصطلح البالغي ٔاثناء وضعه ـ من بداية التأليف البالغي وحىت عرص âزدهار وا
  :ـ مجموعة من العوائق مّست دقته العلمية الالزمة وصّعبت من حتديد ضوابطه، لعّل ٔاّمهها

            .ارتباط البالغة بقضية إالجعاز القرآين.02020202.    نشأة البالغة يف بيئة املتلكمني وأالصوليني.01010101

  .اختالف أهداف ا�رس البالغي. 04040404.             ع أالدب وعز� اللغة العربيةتراج....03030303

  .ٔاثر الفلسفة يف البالغة. 06060606   .    ٔاكرث علامء البالغة مه من غري العرب. 05050505

      ::::نشأة البالغة يف بيئة املتلكمني وأالصولينينشأة البالغة يف بيئة املتلكمني وأالصولينينشأة البالغة يف بيئة املتلكمني وأالصولينينشأة البالغة يف بيئة املتلكمني وأالصوليني. 01010101

ٔالصوليني، بيئة محلت لقد تطّور عمل البالغة يف بيئة املعزت� وأالشاعرة، وكذê ا  
بذور نشأة البالغة ؤاسهمت يف ازدهارها، جفّل اخلائضني يف امليدان البالغي هلم ارتباطات 

مجع ٕاىل  *وثيقة بعمل ال�م وأالصول مع صالهتم بعلمي املنطق والفلسفة، فاجلاحظ املعزتيل
ر اجلرجاين؛ منطقي معرفته بعمل ال�م ٕاملامه بفلسفة اليوyن، وأالمر سـّيان مع عبد القاه

ومتلكّم حيسن طرق اجلدال واملناظرة، ما جعل من البالغة موّشاة حبّ] مصبوغة حبديث 
فهؤالء مه من كبار املتلكّمني وأالصوليني، ومه ا¼ين «املتلكّمني تأخذ من ٔالفاظهم الكثري، 

ٕاىل ٔان  عنوا jلبالغة دراسة وتقعيدا، وهتذيبا وتلخيصا، وعىل ٔايدهيم تطّورت البالغة
 .2»ٔاصبحت علام حمّدد القواعد وأالصول

        ::::ارتباط البالغة بقضية إالجعاز القرآينارتباط البالغة بقضية إالجعاز القرآينارتباط البالغة بقضية إالجعاز القرآينارتباط البالغة بقضية إالجعاز القرآين. 02020202

ال جمال ٕالناكر عالقة البالغة jٕالجعاز القرآين، وكيف اكن jعثا لúرس البالغي         
êٕاذ ٔافرز . ومساهام فاعال يف تطويره والبحث فيه، ووضع املصنّفات واملؤلفات يف ذ

ي] يف فهم قضية إالجعاز وحماو� تعليلها تعليال لغوÒ وبالغيا، جعل دراسات ومباحث جل 
العديد من البالغيني ينقدون نظراءمه ممن مل يُفردوا ٔابواj يف كتهبم لهذا اجلانب، لرؤيهتم فيه 

، ومع ٔامهّيته فقد شّلك مغوضا 3الهدف املقصود والغرض أالساس من دراسة البالغة
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لبالغة العتنائه الفائق مبقارعة اخلصوم ودحضهم وٕاحفا م وصعوبة يف فهم مباحث عمل ا
jحلجة ا�امغة اليت تلجأ ٕاىل أسلوب املنطق واجلفاف ٔاكرث من احلسن والطالوة، مع ما 
يصحبه من تعقيد، مثلام يرى محمود شاكر حني ٔاعاب عىل عبد القاهر ٔاسلوبه اجلاف، 

غين وطائفة من املعزت� يف مسأ� اللتفاته ٕاىل نقض آراء  عبد اجلبار صاحب كتاب امل
فقضية إالجعاز مثلام ٔاثّرت تأثريا واحضا يف توجيه التأليف يف البالغة، فٕاّهنا غدت «، 4اللفظ

  .5» كذê وسـي] من وسائل دراسة عمل ال�م

        ::::تراجع أالدب وعز� اللغة العربيةتراجع أالدب وعز� اللغة العربيةتراجع أالدب وعز� اللغة العربيةتراجع أالدب وعز� اللغة العربية. . . . 03030303

احلارضة  ، حي� بلغت)هـهـهـهـ    03030303(يظهر ذê خاصة بعد القرن الثالث الهجري         
 Ä ا متّجهة للتقهقر، بأن ٔاصبح أالدب صنعة ولعبة لغوية ميهتهنا من ال حسoالعباسـية ٔاو
j¼وق أالديب الرفيع الرصني، ما دفع دّراس هذه الفرتة وjخلصوص عقب القرن اخلامس 

، ٕاىل âبتعاد عن دراسة نتاoم أالديب وحتليل نصوصهم البالغية، )هـهـهـهـ05050505(الهجري 
�jرس عىل بالغة سابقهيم وحتليل شواهدها يسـتعينوهنا يف مباحهثم البالغية وانكباهبم 

املكتوبة بغري لغة عرصمه ـ اليت تعاين الضعف ـ مسامهة يف فقد النربة امجلالية أالدبية، 
والرتكزي عىل القواعد والقوانني الصارمة اليت متّكن بالغة أالدب، وتسّهل للناشـئة امتالك 

اصيته، ما جعلها متيل jلبالغة حنو إالسفاف مرة، ؤاخرى ٕاىل إالرساف وسائÈ وأالخذ بن
العلمي، فيأيت أالسلوب جافا وعرا مشّ� مغوضا وتعقيدا يف املصطلحات البالغية وعائقا 

  .حنو منّوها

واكن من نتاجئ ذê ٔاّن البالغة العربية حي� ُجعلت درسا تعلمييا يُامرس ويُزاول   
، اكنت ظروفه تقيض عليه jٕيثار مهنج تعلميي ؤاسلوب حبث بطرق مدرسـية منّظمة

مدريس Ä صفة واحضة معّينة، يه âجتاه ٕاىل الناحية النظرية التعلميية اليت تعمتد عىل 
الضبط العقيل، والقواعد املّطردة، واحلدود الضابطة وما ٕاىل ذê أالمر ا¼ي حيقّق الغرض 

يف سهو� كثري من الغرض أالديب العلمي، ا¼ي يراد  العام الهتذييب احملض، وال يتحقّق معه
  . 6"من تعمل اللغة، ومعرفة ٔادهبا وفّهنا القويل
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        ::::اختالف أهداف ا�رس البالغياختالف أهداف ا�رس البالغياختالف أهداف ا�رس البالغياختالف أهداف ا�رس البالغي. . . . 04040404

كنتيجة حمتية للوضع السابق، ٔاصبحت البالغة نوعان؛ بالغة علمية ؤاخرى 
مراعاة التنظري والتفسري  تعلميية، فأّما العلمية تعىن بصياغة القواعد وتفسريها وتعليلها مع

والوصف العلمي، دون مراعاة التيسري والتسهيل بقدر ما تركز عىل الوصول ٕاىل احلقيقة، 
فاختلفت غاÒت . والتعلميية تسعى ٕاىل تبسـيط  البالغة بتبسـيط قواعدها وتيسريها ملتعلّمهيا

 :   ؤاهداف داريس البالغة لكّهنا متحورت يف ثالثة حماور رئيسة

     ديينديينديينديين    ����          

     تعلمييتعلمييتعلمييتعلميي    ����

        .نقدينقدينقدينقدي    ����          

فالهدف ا�يين مرتبط بدراسة إالجعاز البياين يف القرآن وحماو� بيانه وتعليÈ، والهدف 

التعلميي هو تعلمي الناشـئة فنون القول والكتابة بعد شـيوع اللحن وفساد أاللسـنة، والهدف 
سن من الرديء واملوازنة بني القصائد واخلطب والرسائل، النقدي يتّصل بمتّيزي ال�م احل 

  . 7والبحث عن ٔارسارها امجلالية

ليصبح املصطلح البالغي يف وضعه خاضعا ٔالهداف ا�راسات البالغية، مصبوغا 
jلعلمية الالزمة دون احلس البالغي املطلوب توفّره، فاجلانب ا�يين يطغى مبصطلحاته يف 

طة الشارحة للبالغة، والنقدي jٕصدار ٔاحاكمه قضية إالجعاز، والتعلمي ي بوسائÈ املبِسّ
وâحتاكم ٕاىل لغته، والبالغة يف ٔاخذ ورد بني هذه اجلوانب الثالثة، يبقى حظ 

 .مصطلحاهتا اخلالصة ضئيال يف âسـتخدام بني زمخ املصطلحات أالخرى
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        ::::ٔاكرث علامء البالغة مه من غري العربٔاكرث علامء البالغة مه من غري العربٔاكرث علامء البالغة مه من غري العربٔاكرث علامء البالغة مه من غري العرب. . . . 05050505

ٔاثّر بطريقة غري مبارشة يف تعقيد املصطلح البالغي، برمغ  يعّد عامال خارجيا  
ٕاجيابيته اليت تؤكد بصفة مطلقة متّزي اللسان العريب وٕاقبال غري العريب عىل تعلّمه، لكن يظّل 

ٕاىل خطورة ذê عىل البعد الفين امجلايل للسان   """"ابن خúونابن خúونابن خúونابن خúون"مشلك الُعجمة قامئا، تنبّه 
. 8يف اللسان ملكة العجمة صار مقّرصا يف اللغة العربيةيف اللسان ملكة العجمة صار مقّرصا يف اللغة العربيةيف اللسان ملكة العجمة صار مقّرصا يف اللغة العربيةيف اللسان ملكة العجمة صار مقّرصا يف اللغة العربيةٕاذا تقّدمت ٕاذا تقّدمت ٕاذا تقّدمت ٕاذا تقّدمت العريب ٔاو البالغة 

وتنبغي إالشارة ٕاىل ٔان وجود العجمة اليت ذكرها ابن خúون ليس املقصود منه اللحن ٔاو 
مها ـ لغة  فساد ال�م، ٕانّام صعوبة التعبري ووعورته لغلبهتا عىل اللغة العربية عند متلكِّ

، ٕاذا اكنت جعمة مع *يا من اللمسة امجلالية الفنيةنشأته ـ فيأيت مصطلحه صعبا منفّرا  خال 
فلسفة فقد مكُل البعد عن جمايل الفن وروحه بقدر البعد عن حس العربية ومتثّل رو#ا، 

لنتبّني ٔاّن هذا âختالط وّ� مزالق ٔاسلوبية  كام رآه ٔامني اخلويل  .9وٕادراك جمال اbال فهيا
نت لغة التصانيف ال ختلو من تعقيد لفظي يوشك ٔان yجتة عن امزتاج الُعجمة jلعربية، فاك

يعصف jملعىن ا�اليل ويقصيه، ما جعل البالغة غرضا تعلمييا لتذليل هذه املزالق 
  .وترويضها مبا يضمن امجلال اللغوي والتعبري وأالداء السلمي

ثثثثر الفلسفة يف البالغةر الفلسفة يف البالغةر الفلسفة يف البالغةر الفلسفة يف البالغة. . . . 06060606                 ::::أأأأ

 ٔانفسهم ـ وجلّهم نيٕاّن تأثر البالغة jلفلسفة وعلوم املنطق راجع ٕاىل تأثر البالغي        
من املتلكمني ـ هبذه العلوم، خاصة الفلسفة اليوyنية اليت تّرسب مهنا الكثري ٕاىل البالغة 
العربية، ومنه تأثّر عبد القاهر اجلرجاين فقد اكن %مه يف بعض املواضع من كتبه شديد 

مفن نتاجئه . 10م املناطقة، ّمما يدل عىل تثقّفه jملنطق واصطالحاته وقوانينهالص] ب�
جفاف أالسلوب وتشّعب احلجج وا�الئل من البالغة ومن غري البالغة، ما حيّمت علهيا 

غري أّن هذه العلوم طّورت مهنجية . احتواء مصطلحات ال عالقة لها هبا تفتقر ٕاىل أالدبية
حّمكهتا برصامة علمية ٔازالت تداخل العلوم غري املنظم ا¼ي يفقدها تناول ا�رس البالغي و 

بأن يعلّق ويرشح ويضيف،  اجلرجايناجلرجايناجلرجايناجلرجاينقميهتا ؤامهيّهتا jلنسـبة لغريها، ومسحت ملن تىل 
 . مفتامفتامفتامفتاحححح العلوم العلوم العلوم العلوميف مؤلِّفه  الساكيكالساكيكالساكيكالساكيكويسهّل فنون البالغة لطالبهيا ومريدهيا، ومن هؤالء 
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نضج والتأليف ـ  تغريات كثرية، فبعد ٔان اكنت البالغة ـ حىت بلوغها ال  ستلقد م 
صفة لل�م اجليد والقول املبني؛ ومقياسا لقدرة املتلكم عىل  ترويض اخلطاب، ٔاصبحت 

ومل . علام ذا قواعد ؤاحاكم، بل انقسمت ٕاىل علوم ثالثة اختص لك مهنا مبصطلحاته ونظمه
اليت حبثت يف مواضيع اللغة خاصة يكن هذا التطّور ٕاال بفعل اجلهود العربية وغري العربية 

,ف  منّظم يسـتقيص البالغة  وانهتاءً  jجلاحظjجلاحظjجلاحظjجلاحظ االنحو والبالغة، بدءً  لعبد القاهر لعبد القاهر لعبد القاهر لعبد القاهر ٕاىل ٔاّول مَؤل
، ا¼ي مل تبق البالغة حكرا عليه، بل حبث فهيا غريه ّممن تاله معلّقا وشارحا اجلرجايناجلرجايناجلرجايناجلرجاين

  .ملؤلفات سابقيه ومضيفا من مزيات عرصه ما يتوافق ولغته

ٕاذ صار البحث البالغي رضورة ملّحة فرضها فساد ا¼وق السلمي واحنرافه بغياب 
السليقة شيئا فشيئا، ومضور الطبع املشّلكِ ملصدر إاللهام ومنبع الفصاحة للعريب، jختالطه 

ومن َمثّ ظهرت احلاجة ٕاىل وضع . بشعوب أالمصار أالخرى واحنالÄ فهيا بشلك تدرجيي
نع الوقوع يف اخلطأ للعريب ولغري العريب، مصّرية البالغة ٕاىل ٔان تكون  ٔاصول ُجتنّب الّزلل ومت 

وهو ما نلحظه بشلك جيل، يف القرون اليت تلت عبد القاهر .علام بعد ٔان اكنت فنّا
، حيث ٔالّف )هـهـهـهـ    06060606(وحىت القرن السادس ) هـهـهـهـ    04040404 (اجلرجاين السـ0 القرن الرابع الهجري 

ي انقسم ٕاىل ٔاقسام ثالثة؛ رصف وحنو، وقسم ¹لث ا¼" مفتامفتامفتامفتاحححح العلوم العلوم العلوم العلوم"الساكيك كتاب 
دا البالغة ومطورا �اللهتا من خالل  مصطلحات نتناولها ف0 بقي من  للبيان واملعاين، مقّعِ

  .عنارص املقال

، وجبت إالشارة ٕاىل مهنج """"املفتااملفتااملفتااملفتاحححح""""وقبل احلديث عن مصطلحات كتاب 
  .    الساكيك يف وضع كتابه ؤامهية هذا أالخري

الساكيك يف مفتاحه عن ٔاسالفه حبسن التبويب، ودقّة الرتتيب، فأىت كتابه  متّزي 
أالول مهنا للرصف، والثاين للنحو، والثالث للبالغة بعلو ا الثالثة، وما : يف ثالثة ٔاقسام

نات ويه لكها علوم حيتاج ٕالهيا لك . يلحق هبا من قافية وعروض وفصاحة وبالغة وحمسـّ
" الساكيك"حيمل هذا املفهوم بعض مزيات مهنج  . 11بالغة والنقددارس لعلوم العربية يف ال 

  :يف تقدمي مادة كتابه، واملمتثّ] يف
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    ....دقة الرتتيبدقة الرتتيبدقة الرتتيبدقة الرتتيب. . . . 03030303.        .        .        .        التبويبالتبويبالتبويبالتبويب. . . . 02020202.        .        .        .        التقسـمي التقسـمي التقسـمي التقسـمي ....01010101 

يف دراسة  هذا الفن عىل مهنج علمي يتّخذ من الفلسفة واملنطق  الساكيكالساكيكالساكيكالساكيكوكذê اع3د 
من خالل املفهوم، يتجّىل متّزي . 12التعريفات والتقسـ0ت    يهوعمل ال�م ٔاساسا يبين عل 

jلروح العلمية اليت تُكسب مصطلحاته الرشعية املعرفية، السـتخدامه املنطق  الساكيكالساكيكالساكيكالساكيك
كام مل خيلو مهنجه يف التدليل . والفلسفة وعمل ال�م  يف وضع مفاهميها، وتقسـميها وتوزيعها

Òت القرآنية وقد ٔاكرث من âستشهاد jلقرآن عىل حصة مادة كتابه ، jالستشهاد jالٓ 
الكرمي، وهذا ٔامر طبيعي ٔالنّه يريد ٔان يُظهر ما يف اÒٓت الكتاب من روعة وٕابداع وبالغة، 

، وهو هبذا مل خيالف قاعدة 13وقف ٔاما ا العرب مسحورين، ويأيت الشعر يف ا�رجة الثانية
قرآن الكرمي، بفهم اÒٓته والبحث يف وجوه سابقيه يف تعاملهم اجلوهري مع عالقة البالغة jل

  .ٕاجعازه اللغوية

وقد ّمضنت *: ف0 عّرب به يف مقدمة كتابه قائال *الساكيكالساكيكالساكيكالساكيك*وميكن تلخيص مهنج   
كتايب هذا من  ٔانواع أالدب، دون نوع اللغة، ما رٔايته  البد منه، ويه عّدة ٔانواع متآخذة، 

.  النحو ب3مه، ومتامه بعلمي املعاين والبيان، ؤاوردت عمل.....فأودعته عمل الرصف ب3مه، 
، وما ّمضنت مجيع ذê يف كتايب ٕاال بعدما مّزيت البعض عن البعض المتيزي املناسب، ... 

يسمح هذا املفهوم لنا بتعداد مبادئ مهنج . 14وخلّصت ال�م عىل حسب مقتىض املقام
  :االٓتية يف النقاط" الساكيك"

  .ّزيه واختار املناسب منه مث خلّصهمجع %م من سـبقه، وم ....01010101

  .قّسم البالغة ٕاىل علوم ثالثة، خّصها مبصطلحات ومفاهمي ....02020202

  .رتّب العلوم البالغية عىل ضوء عالقاهتا ببعضها وjلنقد واللغة وjلنحو ....03030303

  .خضع يف وضع مصطلحاته لعمل الفلسفة واملنطق وعمل ال�م ....04040404

  .هيا امتالك yصيهتاقّعد للبالغة قواعد تسهّل لناشئ ....05050505

سببا مبارشا يف مجود  الساكيكالساكيكالساكيكالساكيكوبرمغ هذه املهنجية العلمية، ٕاال ٔاّن هناك من عّد 
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البالغة وتعقيدها، لعنايته jملنطق وعمل الفلسفة  حقا اسـتطاع الساكيك ٔان يسّوي من 
نظرات عبد القاهر والزخمرشي يف علمي املعاين والبيان، ولكن بعد ٔان ٔاخالهام من 

هتام املمتعة البارعة للنصوص أالدبية، وبعد ٔان سّوى قواعدهام تسوية منطقية عويصة، حتليال
مهنام ال يتجّزٔا ـ وحىت ليحتاج كتابه يف هذا القسم ٕاىل  احىت ليصبح املنطق والفلسفة جزءً 

  .15الرشح تلو الرشح

لبالغة اكن متأثرا بثقافته النحوية واملنطقية وال�مية، وعرفنا ٔانّه صبغ ا فالساكيكفالساكيكفالساكيكفالساكيك
يف كتابه بصبغة  هذه العلوم، عرفنا سبب طغيان القوالب  واحلدود عىل علوم البالغة 

   .16وعرفنا سبب التعقيد ا¼ي ٔاصاهبا عنده وعند من قúّه وحذا حذوه

ٕاّن حتليل املفهومني السابقني، يفيض ٕاىل حرص ٔاسـباب التعقيد ا¼ي ٔاصاب 
ل�م والفلسفة، وكذê ٕاكثاره من تفريعات البالغة الساككية يف تأثره بعلوم املنطق وا

ولعÈّ، هبذا، يُضّيق ميدان البالغة . البالغة  وتقاسـميها، والوقوف املطّول يف رشح ٔاجزاهئا
وجيعلها علام تلقينيا، قد خيتفي فيه ٔاحياy ا¼وق jالتاكل عىل القواعد البالغية لتحصيل 

ة البالغة وحاول âسـتعاضة عن السليقة ال�م احلسن امجليل، غري ٔانّه سهّل من تعلميي
  .املفقودة jلتعلمي الناحج لعلوم البالغة

ويظهر فضل الساكيك عىل البالغة، انطالقا من مفهو ا يه بلوغ املتلكّم يف تأدية 
وٕايراد ٔانواع التشبيه واbاز والكناية . املعىن حّدا Ä اختصاص بتوفية خواص الرتاكيب حقها

القامئة عىل ٕادراك طرق التواصل  يشري هبذا ٕاىل فكرة البالغة اجلديدةوهو     .17عىل وoها
يه بلوغ املتلكّم يف تأدية املعىن، كام اعترب البالغة يف اخلطاب من خالل قوÄ   18اللغوي

حاص] بفعل املرسل واملتلقي، منهتيا ٕاىل تأكيد السمة امجلالية للبالغة بتوفري التشبيه واbاز 
  .من فنون القول واملعىنوالكناية وغريها 

واختلف مهنجه عن مهنج سابقيه يف ٔادواته إالجرائية وطريقة عرض مادته 
تناول     .اللغوية، مفضيا ٕاىل تناوÄ عديد القضاÒ أالسلوبية اليت تعترب اليوم جوهرية و ّمة
عاهبا يك كثريا من القضاÒ أالسلوبية املهمة اليت حنن يف حاجة ماّسة ٕالهيا االٓن، لفهمها واستي
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نمتكن من التعامل مع النصوص أالدبية احلديثة، والكشف عن قميهتا أالسلوبية والبالغية 

مبهنج عريب ٔاصيل، ؤاّن ما قام به من تصنيف وتقسـمي ملباحث البالغة اكن رضورة علمية 
ومهنجية اقتضهتا ظروف البالغة العربية يف مرح] اكنت تعاين من تداخل  مباحهثا وتفّرقها 

وت= خطوة  مة ٕالصباغ البالغة العربية بصبغة علمية، . جهتا ٕاىل الضبط والرتتيبوحا
  .ومهنجية تؤيت مثارها يف ا�رس البالغي والنقدي عىل السواء

ومن ٔامه ما قّدمه، تقسـمي البالغة ٕاىل علوم ٔافرد لها مصطلحاهتا اخلاصة، ليعّد ٔاّول 
ييت âشـتقاق ٔاو النسـبة وإالسـناد يف من قّعد ملصطلحات البالغة من خالل توظيفه لتقن 

حتديد املصطلحات البالغية اليت يقّد ا، مقّسام ال�م يف عمل املعاين ٕاىل خرب، وطلب 
ّمضنه âسـتفهام والمتين والنداء، متناوال يف اخلرب، اخلرب إالسـنادي واملسـند واملسـند ٕاليه، 

  .إالجياز وإالطنابو الفصل والوصل ، و 
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