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، ]1[من سالئل فارسیّة أو سوداویّة كان أكثر كتاب المشرق في العصور الوسطٰى 
 المشرق كتّاب إن و ،عربیة سالئل من مھأكثر و كان كتّاب األندلس والمغرب

 ابن و سیبویھ و المقفّع كابن المغرب كتابمن  أكثر عظیمة رةھش اكتسبوا
اد و أبي بكر الخورازمي عبّ  ابن صاحب و العمید ابن و بھو بن والحسن الزیّات

والطغرائي (صاحب قصیدة  الكاتب والعماد والصابي مدانيھال نو بدیع الزما
) األغاني صاحب( انيھالمیة العجم) والمیداني (صاحب مجمع األمثال) و األصب

 ]2[مھوغیر الجرجاني رھالقاو عبد  الفاضل والقاضي
یران) و صاحب (لغت نامھ) ذََكرا عبدالقاھر إّن صاحب (تاریخ أدبیات إ

 الجرجاني من أشھر علماء العلوم العربیة من إیران.
علي بن عبدالعزیز  الحسن أبو القاضي ماھفأحد ،یرانھجرجانیّان ش ناكھ

سنة  يتوفالذي ‘‘ الوساطة بین المتنبّى و خصومھ’’الجرجاني صاحب كتاب 
 دالئل’’ صاحب عبدالرحمن بن رھعبدالقا وھخر واٰ قبل وفاة جرجاني   ه۳۹۲

 .ه٤۸۱سنة  يالذي توف‘‘ مائة عامل’’و  ‘‘البالغة سرارأ’’ و ‘‘اإلعجاز
(معّرب من گرگان) في  ]3[جرجان في الجرجانيّ  عبدالرحمن بن رھولد عبدالقا

 من یخرج ولم بلدتھ في علومھ مبادئ لھِ ـبأبي بكر، و ن ىكنإیران و یُ شمالي 
 أبي سوى استاذ لھ فلیس) م۱۰۷۸ /ه ٤۷۱( سنة اھفی يحتى توفّ  بلدتھ

 صاحب ولكن الوعاة، بغیة في رحمھ اللھ السیوطي قال كما الفارسيّ  الحسین
 .]4[ایضً أبن عباد ا صاحب و جنّي بنا من تعلم أنھ ذكر الجنات روضات

في  أنھ لم یخرج من بالد فارس و قد برزالجرجانّي عربّي الروح واللسان مع 
 إلى لفما المیدان ذاھأمره شاعرا و حاول أن یتكّسب بھ غیر أنھ لم یسعد ب ئباد
 .]5[أجاد و فأبدع لیفأالت

 الدین تاج فقال ،ةالعربی ةأئم کبار من کان و أشعریا و شافعیّا رھکان عبدالقا
 و ورھالمش اإلمامَ  صار’’: يالجرجان عن ةالشافعی الطبقات يف يالسبک

 صاحب قال و .‘‘والسکون والورع المتین الدین من اتھالج جمیع من المقصود
نھ كان إماما بارًعا زما في العربیة شیخ و واللغوي النحوي’’: ةرھالزا النجوم

 .‘‘زمانھ في النحاة ریاسة إلیھ تھانت تقنام
 واضع و البیان علم مؤسس وھو واألدب والنحو اللغة أئمة من رھو یعّد عبدالقا

 ‘‘نآالقر مجاز’’ ألّف أحمد بن الخلیل تلمیذ عبیدة أبا أن مع و البالغة، أصول
 و رھتز و قدامة بن جعفر في علم البدیع قبل عبدالقاالمع ابن و البیان علم في

 یرینھالش بكتابیھ الجرجاني رھعبدالقا ید على إال تتكامل لم البالغة علوم لكنّ 
 .‘‘البالغة أسرار’’ و ‘‘اإلعجاز دالئل’’

راز في علوم حقائق بن حمزة الحسیني صاحب كتاب الطّ  ٰى قال سید یحی
 فوائده رھو أظ ینھھبرا أوضح و قواعده الفنّ  ذاھأول من أسس من ’’اإلعجاز: 

 د فكّ فلق الجرجاني رھعبدالقا المحققین لمعَ  النحریر العالم الشیخ أفانینھ رتب و
 رهھاأز فتح و المشید بالتسویر المشكالت روَ سُ  من دّ ھقید الغرائب بالتقیید و 

 اإلسالم عن اللّٰھ فجزاه اھامھاستب و اھاستغالق بعد أزراره فتق و اھأكمام من
 .]6[ ‘‘...الجزاء أفضل

 كتابھ فألّ  و البیان ىف حجة یعتبر الذي) م۱۲۲۸ ۔ ۱۱٦۰و إّن السّكاكي (
 صاحب فقال كتابھ لیفأت في كثیًرا رھعبدالقا من استفاد ‘‘العلوم مفتاح’’ العظیم
 البالغة أسرار’’ :للجرجاني ‘‘البالغة سرارأ’’ تعریف تحت المطبوعات معجم

و عنھ أخذ  - عرب في فّن البیانال وضعھ ما أقدم نمِ  كتاب وھو - البیان علم في
 .]7[‘‘علق علیھ حواشیھ صاحب المنارو السّكاكّي 

 و ‘‘اإلعجاز دالئل’’ رھمن جملة مصنفّات عبدالقا’’طاش كبرى زاده: و قال 
 الید و الكبرى یةاالٰ  ماھ و البیان، و المعاني علمي في ‘‘البالغة أسرار’’

ن تأّخر في ذینك م علم يھینت ایھملإ و المذكورین، ینلمَ عِ ال ىف البیضاء
 .]8[‘‘ینلمَ العِ 

إن ارتباط البالغة بالنقد كان قویًا شامال في القرون األولى و إن  فنھ و نقده:
كما  الخامس القرن ایةھمتزجة بالنقد إلى نـمؤلفات العلماء في البالغة كانت م

 و الشعریة السرقات قضیة مثل النقدیة المباحث من عددا الكتب ذهھنجد في 
 من الجمالیة والنواحي ماھعن طریق الموازنة بین ىوالمعن اللفظ میةـھأ

 حجر في تأفنش العربیة البالغة أبو األدبي النقد إن قیل فلذا األدبیة النصوص
 القرن منذ المعروف االصطالحي اھلولبمدحتى عرفت كلمة البالغة  األدبي النقد

معیّنھ إلى  قواعد و اصطالحیّة تعاریف إلى البالغة علم تحول حتى الخامس
 .جريھالقرن السادس ال

 رھمرة إلى عصر عبدالقاتبین النقد و البالغة ما زالت مسإن العالقة القویة 
 فقال ،النقدیة والملكة األدبیة الروح لضعف العالقة تلك فترت ثم الجرجاني،

 النقد كتب یستعرض أن بعد ‘‘األدبي النقد’’ كتابھ في ضیف شوقي الدكتور
لوساطة بین المتنبى و ا ر و نقد النثر و كتاب الموازنة والشع كنقد القدیم
في أسلوبھ  ن و بیان ماآدراسات إعجاز القر في أثناء ذلك تنمو و’’ومھ: خص

 ذهھ خالل من رھعبدالقا ذفین و األعناق امھمن جمال و روعة ال تتطاول إلی
م تجمد ثتین في علمي المعاني والبیان، ورھالمش نظریتیھ وضع إلى الدراسات

 المتون تلك إلى یتحّول و النقد، اھعند العرب و یجمد معالحیاة العقلیة والفنّیة 
 .]9[‘‘ةیّ حقیق قیمة ذا شئ أيّ  للبالغة وال للنقد تضیف ال التي الكثیرة والشروح

 الوسطٰى  العصور في والبالغیین النقاد أئمة من الجرجاني رھفلذا یعتبر عبد القا
ثمینة عن مباحث النقد. كما یقول عبداللطیف السحرتي  ٰاراء كتابیھ في أودع و

لما كتب  - والحق إننا إذا عدنا’’ بي من خالل تجاربيدفي كتابھ: النقد األ
 دھالشوا وجدنا ‘‘البالغة أسرار’’ و ‘‘اإلعجاز دالئل’’: كتابیھ في رھعبدالقا

والعبارات  اٰالیات جمال تعلیل في العظیم الناقد ذاھ دّقةِ  و براعة على رةھالبا
 .]10[‘‘-اھرونق حسن و اھعجب بطالوتالتي أُ 
 األدباء من و ‘‘علم أم ذوق قدنال أن’’ القضیة ذهھالخالف بین النقاد حول جری 

 رأى كان كذا و ترىبحوال عباد بن والصاحب الجاحظ بالذوق ناَدوا الذین القدامٰى 
یرى أن النقد  ذلك فوق ولكنّھ الذوق وھ النقد أساس أن الجرجاني رھعبدالقا

 في رھعبدالقا النغمة ذهھوقد رّدد ’’ملكة اإلحساس الروحاني فقال سید قطب: 
 إدراك في العمدة أن بیان في: خاص فصل في أیًضا ‘‘اإلعجاز دالئل’’ ٰاخر

 .]11[‘‘البالغة أسرار’’ في اھرّدد كما الروحاني واإلحساس الذوق البالغة
 ذهھمن القضایا البارزة في النقد األدبّي قدیما و حدیثا و  ظ والمعنٰى فیّة اللقضإن 

 .حتوىـمـالو  الصورة أو والمضمون بالشكل الحدیث قدنال في یتمّ ـس القضیة
 و اللفظ اصرونین من فمنھم والمعنٰى  اللفظ قضیة حول النظر اتھت و جدو تعدّ 

 و اللفظ، شأن من یقّللون و المعنٰى  نأبش تّمونھیمن  مھمن و نھ،أش من یرفعون
 .اھن یسّوي بینم مھمن

 مدار یكون أن فرفض المجال ھذا في خاص يرأ الجرجاني رھو لعبد القا
 في مةثـجا اھـأن ىرأ و المعنٰى  على أو اللفظ على الفني الجمال أو البالغة
 العالقات ھذه يسمّ  و المعاني بین و اھو بین العبارات في األلفاظ بین العالقة

 أي تنسیق الكلمات والمعاني.]21[‘‘النظم’’
 فقال أیضا الحدیث النقد علماء اھب تأثر و عندالنقاد النظریة ذهھ رتھفاشت
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 مسّ  وقد’’: ‘‘الحدیث األدبي النقد’’ تابھك في اللھ غنیمي محمد الدكتور
 العصر في الجمال علماء بعض مع اھفی التقي مالیةـج نواحي اھفی رھعبدالقا

 الصیاغة صلة في و بالتفكیر اھئق في طبیعة اللغة و صلتدقا إلى وانتبھ لحدیثا
 .]31[ ‘‘...بالفكرة

 اھأعطا وقد األدب في الجمالیة الفلسفة ضرورة أوال رھو كذلك أحّس عبدالقا
 .اھقواعد الفلسفةو ذهھب كبیرة عنایة الحدیث العصر

وقد وصل في كتاب دالئل اإلعجاز إلى ’’ و قال سید قطب في كتاب النقد األدبي:
 اھنسّمی أن یصحّ  و العربي، النقد تاریخ في اھقرر من أول وھتقریر نظریة 

م سید قطب األمثلة من كتاب دالئل اإلعجاز و بعد أن یقدّ . ]41[‘‘النظم نظریة’’
 مما كثیر في رھو مع أننا نختلف مع عبدالقا’’قال:  للكشف عن ھذه النظریة

الصوتیة مفردا و مجتمعا مع  اللفظ لقیمة التام إغفالھ بسبب ھذه نظریتھ تحویھ
... فإننا نعجب باستطاعتھ أن یقرر ىغیره، وھو ما عبّرنا عنھ باإلیقاع الموسیق

 كثیر في الفنّي حّسھ بنفاذ یخلّ  أن دون -العلمي الطابع علیھا- ذهھنظریة ھامة ك
 .‘‘الكتاب مواضع من

یقول سید  كما الفنیة اتھالوج مختلف من األدب و الشعر طالع رھإن عبدالقا
 قطب في النقد األدبي:

دالئل ’’لقد حاول أن یضع قواعد فنّیة للبالغة والجمال الفنّي في كتابھ ’’
‘‘ أسرار البالغة’’كما حاول أن یضع قواعد نفسیّة للبالغة في كتابھ ‘‘ اإلعجاز

فقد كان ‘‘ قدامة’’ولكن ال على طریقة سلفة اإلغریقیّة و بالمنطق فثر بالأو قد ت
 دالئل’’ في يفنّ ال جھفبقي في دائرة المن ،لھ من ذوقھ األدبي عاصم قويّ 

 .]51[‘‘النفسي جھالمن في ‘‘البالغة أسرار’’ بكتاب دخل و‘‘اإلعجاز
 قال عبداللطیف السحرتي:

 و تشبیھ من القصیدة بناء عناصر من فیھ أفاض بما الجرجاني رھعبدالقا نارھیب
 كتابھ في عجبا حدیثا اھعن تحدث قد و مجاز، و كنایة و تمثیل و ةراستعا

 األدیب ذاھ نھبذ أعجبت الكتاب ھذا تناول عند أني دھأش و ‘‘البالغة أسرار’’
و من ‘‘ الصورة الشعریة’’ في متمكن عصري لباحث أقرأأني  يّ إل خیّل و الناقد

 تشبیھ مثل ،القریبة اتھالتشبی أن: أوالً  اتھالتشبیفي آرائھ المقدورة إلى الیوم 
 كذا و الناس، أجیال في معروفة مشتركة اھألن عامیة اتھتشبی بالنرجس العین
 ما عنده اتھالتشبی خیر و بالورد، الخد تشبیھ مثل الصریحة الرؤیة اتھتشبی
 .الحركة یةھما و الشكل بین تجمع اھألن حركة اھفی كان

 و من ذلك قول الشاعر:
 حاجب اھمشرقةً لیس ل  بدت قد اھوالشمس من مشرق

 ذائب بھذ اھیجول فی  أحمیت بوتقة اھكأن
 .]61[ةفنیوكذلك قدم السحرتي كثیرا من األمثلة الدالة على  نظریاتھ ال

فقال سید قطب یقدم كثیرا ‘‘ أسرار البالغة’’بارز في كتابھ النفسي إن العنصر 
 :النفسي جھفي البحث عن المن  همن أفكار

 و منظمة علمیة طریقة في موضوعھ عالج العربي األدب في مؤلف أول وھ’’
 .]71[‘‘الدقیق واالستقراء الواضحة النظر ةھوج بین جمع

: القول ذاھب النفسي جھالمن في رھو ختم سید قطب كالمھ عن نظرات عبدالقا
 نظریة صاحب رھأثبتنا ما قصدنا إلیھ ھذا البحث من أن عبدالقا قد ناھ لعلنا و’’
 اھرجال و الدراسات ھذه ختاری في مكانھ یأخذ أن اھب یستحقّ  األدبي، النقد في

و أن بھذا  واضح، ذوق و سیكولوجي طابع ذات النظریة ھذه أن و المحققین،
ر صلة إلى اتّجاه بكبی تمتّ  -قرون تسعة الحاضر والعصر اھو بین صاحب- الطابع
یقوم على العنایة بالعناصر  النقد، دراسة في المعاصرة اتھاإلتجا مھمن أ

األصلیة في الفن و بنواحي تأثیره في النفوس، و إذن قلنا أن نقول إن ھذه 
 من النقد و بااللتفات جدیرة اھنّ إالنظریة كانت خطوة في الطریق الصحیح، و 

 في حدیثة لنظریة أساسا تكون أن تصلح اھنّ إ و الحدیث، العربي البیان دارسي
 والذوقي- التحلیلي التجریبي جھالمن في تسیر أدق، و أوسع العربي النقد

 النظریة نواحي من إلیھ یفطن لم بما ضھتن و رھعبدالقا ابتدأ الذي -العلميّ 
 .]81[ ‘‘...النفوس إلى األدب مسالك من أجملھ ما تبیّن و األدبیة

 حكـم اھـنإ و العاطفة تبرز و الخیال جّسمـتُ  لغة اھرھإن لغة األدب ھي في جو
 سیّما وال األقدمین نقادنا إن’’: ىزك كمال فقال الجماليّ  الحسن إثارة في

 .]91[‘‘األدبیة اللغة قیمة بیان في اھب بأس ال درجة بلغوا الجرجاني رھعبدالقا
في شرح القواعد العربیة والبالغیّة  لك عبدالقادر الجرجاني طریقًا جافّاو لم یس

المنّظمة و نفخ  المعرفة على للحضّ  اھزھإال انت صو لم یترك فرصة من الفر
 روحا جدیدة في العلوم العربیة فیقول أحمد أمین في النقد األدبي:

میّزاتھ ربط النحو بالمعاني فنفث في النحو روحا لم تكن معروفة من ـو من م’’
نسّمیھ كما الناس علیھ فیما بعد، و عنده أّن لتركیب الكالم أو  ىقبل، وال جر

بعاده، و حسن الوقع إالمعنى أو نا كبیًرا في تقریب أش‘‘ األسلوب’’الیوم  نحن
 و البالغة في مسلكھ سلكوا جماعة رھعلى أثر عبدالقا ىو جر، ‘‘جانھھستإأو 

ادوا في األمثلة و فّرعوا التفریعات و لكن مع ز و كالسكاكي، مطالبھ حّرروا
 .]20[‘‘النقد أتلفوا كما اھاألسف أفقدوا البالغة روح

 ولقد یؤیّد ذلك قول سید قطب:
 العصر في استؤنفت أن إلى رھولقد وقفت خطوات النقد األدبّي بعد عبدالقا’’

 .]12[‘‘الحدیث
متفّرقة یغلب علیھا  مجاالت في عدیدة، مؤلفات رھقد خّلف عبدالقا مؤلفاتھ:

 ]22[ :و من مؤلفاتھ ،ة واإلتقاننالّرصا
 شرحا كتب النحو، في الفارسي على ألبي ‘‘اإلیضاح’’ شرح وھالمغني: )۱(

 في لخصھ ‘‘األیضاح’’ شرح وھ: المقتصد)۲. (مجلًدا الثالثین نحو في مسبوًطا
لجمل في ا)٤. (دمجلّ  في ‘‘اإلیضاح’’ تلخیص وھ: اإلیجاز)۳. (مجلّدات ثالثة

)العمدة في تصریف األفعال. ٦)التلخیص في شرح الجمل في النحو. (۵النحو. (
)العوامل المائة أو مائة عامل: ھذا الكتاب یدرس في ۸في النحو. ()التتمة ۷(

 مائة شرح’’ العلم أوساط بین رھفاشت اھراكیبت و اھالمدارس إلى الیوم بشروح
 فمنھم:‘‘ مائة عامل’’و تعلیقات على  شروًحا العلم لھأ من عّدة كتب ‘‘عامل

 أحمد بن مصطفٰى الشیخ حاج بابا طوسي والشیخ حسام الدین توقاني والشیخ 
) ه۱۰۰۰. ت( بخشي بن یحیٰى  والشیخ) ه۹٦۸المعروف بطاشكبرى زاده (ت. 

. ت( عیني أحمد بن محمود الدین بدر والعالمة سرائیلإ بن نصوح بن یحیٰى  و
أحمد الجزري و سید شریف علي بن محمد  بن إبراھیم والشیخ) ه۸۵۵

موٰسى الكردي ) و مّال سعد اللّٰھ و حسن بن ه۸۱٦الجرجاني (ت. 
 ).ه۱۱٤۸(ت.

)شرح الفاتحة. ۱۱ن الصغیر. (آ)إعجاز القر۱۰ن الكبیر. (آ) إعجاز القر۹(
ن آ)المعتضد في شرح إعجاز القر۱۳ي والسور. ()درج الدرر في تفسیر االٰ ۱۲(

 على حتويـی وھ) مختار االختیار في فوائد معیار النظار: و۱٤للواسطي. (
. البالغة في المفتاح)۱۵. (القوافيو والبدیع انيمعوال البیان من البالغة علوم

 .اإلعجاز دالئل)۱۷. (البالغة سرارأ)۱٦(
 ماھخالل من برز و عظیمة رةھشالجرجاني بھما الكتابان األخیران اكتسب ھذا 
 الجرجاني رھو مما ال ریب في أن عبدالقا ،ن أئمة البالغةم ماماإ و ناقدا و أدیبا

 .أفكاره و رائھباٰ  كثیرا والنقد األدب نما و العربیة العلوم إلي كثیر أضاف
:وامشھـال  

 
 :المراجع المصادر و 

 البابلیین سالئل من الفرات سّكان مھو السواد لھأ مھسوداویة:  .1
 .نبطا مھسّمو ربما و واألشوریین

سكندري والشیخ الوسیط في األدب العربّي و تاریخھ للشیخ أحمد اإل .2
و تاریخ أدبیات إیران لدكتور رضا  ۲۰٤عناني بك: ص: مصطفٰى 

 زاده شفق. 
و أسس فیھ  ۷۱۷ - ۷۱٦ سنة لّبھقلیم فتحھ یزید بن المإجرجان:  .3

قاعدة لإلقلیم و قد عرفت قدیما  ةستراباذ وھي جرجان الحالیامدینة 
 ) ۲۱۰بدار المومنین (المنجد في األعالم، ص:

 .٤٤۳:ص: خداھأكبر د لعلي نامھ لغت امشھعلى  .4
 .۵۱:ص التونجي، محمد للدكتور العالم یرھمشا .5
 رضا. محمد رشیدـمقدمة أسرار البالغة ل .6
 ۲٤۹:ص ر،ھمظعلوم العربیة لبروفیسور سید محمد كبیر أحمد  .7

 ).٦۸۱ / ۱۱: كیسرلسل المطبوعات معجم عن نقال(
 .۵۸، ۱/۵۷ش كبرى زاده: امفتاح السعادة لط .8
 .۳۰لدكتور شوقي ضیف، ص:لفي النقد األدبي  .9

 .٦۰، ۵۹النقد األدبي من خالل تجاربي لعبد اللطیف السحرتي، ص: .10
 .۲۱۷النقد األدبي لسید قطب،  .11
 .۱٦۵لدكتور شوقي ضیف، ص:لفي النقد األدبي  .12
 .۲۸۹لدكتور محمد أحمد الغرب، ص:لعن اللغة واألدب والنقد  .13
 .۱۲۹النقد األدبي لسید قطب، ص: .14
 .۱۲۹ص: ،نفس المصدر .15
 .۵٦، ۵۵النقد األدبي لعبد اللطیف السحرتي، ص: .16
 .۲۰٦سید قطب، ص:لالنقد األدبي  .17
 .۲۱۰، ۲۰۹المصدر، ص:نفس  .18
 .۱٤٦النقد األدبي الحدیث لكمال زكى، ص: .19
 .٤۱۱، ص:ألحمد أمینالنقد األدبي  .20
 .۱۳٤النقد األدبي لسید قطب، ص: .21
صلین ح، و ظفر الم۵۸، ۵۷ /۱مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده:  .22

، و كشف الظنون و لغت نامھ لعلي أكبر ۳۱۷فین: بأحوال المصنّ 
 .۳۲۰ /۱٦: خداھد
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