جمهرة البالغة
الدكتور أحمد مطلوب
عضو المجمع العلمي العراقي
وأمينه العام  -بغداد
()1
ُعنييي الاييدماة عنايييا باغاييا بالب وييا العربييياة وكان ي تل ي العنايييا مبكيير ة
يهورألا ا ولييت بييي كتيياب جيييبويهة ومجيياب الا يرعا بييي عبيييد ة ومعيياني
ظهيير بي ُ
الا يرعا للا يراةع وأعط ي تل ي البييهور نبات ياط طيب ياطة ظهيير بييي قواعييد ال ييعر ل علييبة
والبييديع نبييا المعتييب الييه ُي اعي ييد ارغييداط بييي التييالي الب ويييع وت يوالت التييالي ُ بييي
الب وي يياة وظهي يير كتيييب ك يي يير منهي ييان نايييد ال يييعر لاداميييا بيييا جعاي ييرة وكتي يياب
الصناعتيا بي أل ل العجكر ة والعمد نبا ر يقة وأجيرار الب وياة ودنغيل
اإلعج يياب لعب ييد الا يياألر الجرج ييانية والم ييل الج يياغر ب ييي أدب الكات ييب وال يياعرة
والجييامع الكبييير لضييياة الييديا بييا ا يييرة والبرألييااة والتبييياا نبييا البملكييانية
ونهايا اإليجاب لاخر الديا الراب ة وبديع الارعا وتحرير التحبير للمصر ع
الكتب تتخه عد طرق بي التصيني ة وكاني
وكان ألهه
ُ
ِّب الب واة وتجع ُل طً
ِّ
تلونها بالواا باألياة وا راقا ناصعاة تحب ُ
عليهاع

الم ْج ايحاُ ا دبيياُ
ا
الدارجيا ُي ْا ميدموا

وليم تبييق الب وييا حيير بيي التاجيييم والعييرية باييد ظهير بييي الاييرا الجيياد
للهجر بي خواربم عالم ألو الجيكاكي المتيوبت جينا (626أليي) للهجير اليه ألي
وخييل الاجييم ال الييل منييه بالب وييا التييي قاجييمها لييت علييم
كتيياب فماتييا العلييومف ا
المعانية وعلم البيااة ووجوه ُيؤتت بهيا لتحجييا الكي مة وأليي التيي أطليق عليهيا
بدر الديا با مال (686ألي) بي كتابه فالمصبا ف اجم فالبديعفع
ُ
ينهك الج ييكاك سي عل ييت د ارج ييا الب و يياة وأول م ييا ت ييا ر ب ييه بي يدر
وج يييطر الم ي ُ
الييديا بييا مال ي ة ييم ت ي ه الخطيييب الابوينييي (937-أل يي) بييي كتابيييه فالتلخيييلف
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وفاإليض ي ييا فع وتوالي ي ي ال ي ييرو والتلخيص ي ييا ة وك ي يياا ج ي ييعد ال ي ييديا التات ي ييابانية
والجبكية وابا يعاوب المغربية وويرألم ما أع مهاع
يروا المييي د انهاي ايد بعييي المييؤلايا ووضييعوا كتبياط
يرا الع ي ا
وحينميا أطي يل الاي ُ
الجكاكي بي فماتا العلومفع وحاول المتياخروا أا
ب ويا لم تخر عما اختطه
ي
يضعوا منهجاط جديدا طً ولكا لم تتضح الجبيلة ولم ياتوا بما يجعل الب وا قريباط
لييت الناييو علييت الييروم ممييا قييام بييه المرحييوم أميييا الخييولي صيياحب فبييا الاييولف
ما رجم منهك جديد لم يطبق حتت اليومع
وك ي يير الد ارج ي ييا ُ ة وتنوعي ي ي انجته ي ييادا ُ حت ي ييت ها وص ي ييل ا ج ي ييلوبياُ
يي تمج ي بهييا بعضييهمة ودعييا لييت ألجيير الب وييا العربيييا وا خييه
بمعناألييا الغربي ي
با جييلوبيا التييي ألييي الوريييل ال ييرعي للب وييا كمييا ياييول الييدكتور عبييد الج ي م
وم ْا ايعه ما المبهوريا الهيا انتهوا ليت تاجييم كتيبهم ا جيلوبيا ليت
المجد ا
يية والمج ي ييتو
مج ي ييتويا
يوتية والمج ي ييتو التركيب ي ي ي
ي ييا أل ي ييين المج ي ييتو الص ي ي ي
الدنلية وما ألها ن التاجيم ال ي للب وا العربيا التيي حصيرألا الجيكاكي بيي
ي
ا علوم ألين علم المعانية وعلم البيااة وعلم البديعع
جرب ييواة ون يي يبال بعض ييهم ُين يياد بالب و ييا
ونيي يبال الب يياح وا والدارج ييوا ُي ِّ
الجديد التي ناد بها الغربيوا بي ال لل ا خير ما الارا الع رياة وليم ت مير
وتهش له الناو ع
وي
ي
تل المنادا حتت اليوم بما يطمغا ليه الدر ُ الب ي

ولييم يا ي أميير الب وييا عنييد ألييها الحييدة بييل أجييهم قييوم بييي البحييل خدم ياط
للارعا الكريم بي ويير أري العيربة ومينهم عبيد الحمييد الا ارأليي اليه دعيا ليت
ا خه بب وا العرب ن ب وا العجمة بي كتابه فجمهر الب واف اله طبع جنا
1331ألي بي (أعظم كره) بالهند وناد نجخه قبل أا يصل لت الب د العربياع
ومؤل الكتاب ألو عبد الحميد با عبد الكريم با قربياا بيا قنبير بيا تيا
علييي حميييد الييديا أبييو أحمييد ا نصييار الا ارألييي نجييبا لييت الاريييا التييي ُولمي ايد بيهييا
(ب يراه)ة وكان ي أج يرته قييد أليياجر مييا المدينييا المنييور لييت أبغانجييتااة وأقام ي
بمن ياط بييي (ب يراه) بلمييا نبح ي لييت الهنييدة ونبل ي بييي ألييهه الارييياة جييمي باجييم
موطنهاة وتحرب علت ألجنا النا لت (بريها)ع
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ولد صيبا ا ربعياة بيي الجياد ميا جمياد اسخير جينا (1281أليي) بيي
أجر ُعد ما أعياا المنطايا ووجهاغهياة وتلايت التعلييم اإلجي مي بايراة الايرعا
الكريمة م عك علت تعليم اللغيا العربييا وأليو ابيا أربيع ع ير جينا وبيراب بيهياة
حتت ها ما أتانها توجه نحو اللغا اإلنكليبياة وألو ابا ع ريا جنا والتحق بعد
كماله ال انويا بكليا (عليكره)ع واعتنت بي أ م
ناة دراجته بالالجاا الحدي ا والعلوم
العصريا وتوليت بعد كمال دراجته تدري اللغتيان العربيا والاارجيا بيي مدرجيا
اإلج م بمدينا كراجية وكليا عليكرهة وجامعا الله عبادة واختارته حكوما حييدر
عبيياد عميييداط لييدار العلييومة وكيياا أحييد المؤججيييا للجامعييا الع مانيييا بحيييدر عبييادة
وألي ييو الي ييه اقتي يير أا يكي ييوا تي ييدري العلي ييوم ال ي ييرعيا باللغي ييا العربيي يياة والعلي ييوم
العصريا با ردياة بوابق المجؤولوا علت الماتر ال اني وأألملوا الماتر ا ولع
مكل بي حيدر عباد لت جنا  1339ألي م اجتاال ما منصبهة وعاد لت
وطنهة وألو بيا خمجيا وجتيا ما عمرهة وتولت دار مدرجا ص
المجلميا بي بلد (ج ار مير)؛ وظل عاكااط علت التدري والتالي حتت توباه
الله وألو يتلو الارعا الكريم بي التاجع ع ر ما جماد اسخر جنا 1337ألية
ودبا بيهاة
علت م ر عمليا جراحيا أجراألا طبيبه الخال بي مدينا (م ورا) ُ
تاركاط عد كتب ج ميا ت هد له بالعلم الواجعة وال اابا ا صيلاة واإلحاطا
بالترال العربي واإلج ميع
ورد
وق ييد أ ن ييت العلم يياة عل ييت أخ ق ييه اإلجي ي مياة ودباع ييه ع ييا اإلجي ي مة ي
بها المجت رقياة وتحد وا عا بألده بعد أا نهر ناجه لخدميا اإلجي مة ولغيا
الارعا الكيريم؛ وقيد اعبير حيد رباعياتيه عيا هلي بايال ُمح ِّيه اطر ناجيهنف الجاأليل
م ييغول بالبح ييل ع ييا لهي ييه الماك ييلة والعاق ييل مص ييرو ألم ييه ل ييت ني ييل الص ييي
باجتانييب ان نييياة بيو ي أا تيير كليهمييا ق ييد
والجييمعاة أمييا أن ي أيهييا الا ارألييي ْ
ن ييب حلوقهم ييا ب ييي الحبال يياف( تنظ يير ترجم ييا حيات ييه ب ييي كت يياب ما ييردا الاي يرعا
للاراألية تالي الدكتور محمد أجمل محمد أيوب اإلص حي -الجعوديا)ع
()2
ت يير الا ارأل ييي ع ييد كت ييب ب ييي عل ييوم الاي يرعا وت ْاج يييرهة وك يياا منه ييا فجمه يير
الب ويياف الييه قييال عنييه اإلص ي حينفجمهر الب وييا الييه ناييي بيييه ا جييا
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ال ييه يا ييوم علي ييه ب ييا الب و ييا عن ييد ارج يياطالي ة وأل ييو نظري ييا المحاك ييا ع وي يير
الاراألي أا با الب وا العربيا تا يار بههه النظريا بجار عا قصد الجبيلع وانتاد
بي هل اإلمام عبد الااألر الجرجاني مع اعترابه بج لتهة ودعا لت تاجي بيا
الب و ييا عل ييت أجي ي منب ا ييا م ييا الاي يرعا الكي يريم وكي ي م الع ييرب ا اقح ييا ف (كتاب ييه
الجابق ل )26ع
يل بعيي مباح يه المهميا ون
وقد أُعجب بهها الكتاب بلي النعماني ولخ ا
ج يييما نظري ييا المحاك ييا ة ون ي يرألا ب ييي (مجل ييا الن ييدو ) الت ييي ك يياا يص ييدرألا باللغ ييا
ا ردياع وقد ن ير الكتياب بعيد وبيا مؤلِّايهة قيال اإلصي حينفوناد قبيل أا يصيل
لت الب د العربيا لياخه مكانه ما البحل والنااشة بهو برييد بيي تياريل الب ويا
العربياف (كتابه ل )26ع
ما كتيياب فجمهيير الب ويياف بريييد حاياط؛ ا مؤلاييه بنيياه علييت وييير مييا ُبنيي
كتب الب وا العربيا ه جعله قجميان
ا ولن الاجم العموميع
ال انين الاجم الخصوصيع
ند عا ألهيا الاجمياع
وألحق بهما مباحل متارقاة لما ي

بييدأ الا ارألييي كتابييه بمادمييا مييوجب قييال بيهييانف جييبحاا الييه باضي ايل بنييي عدم
علت جاغر الخ غق بجعله الحي الناطقة كما باضل محمداط علت جياغر بنيي عدم
أا عليمنييا البييياا ونهايييا
باعطيياه أبلييك الكلييمع بلن ييكرا ربنييا الييرحما بدايييا علييت ْ
علت أا انب ال علينا الارعاع ون كر لما جهل بالنعما بضيعها أو اح يولها باخطا
موضييعهاة بوجييب علينييا أا نعيير أج يرار البييياا وبضيياغله كمييا وجييب علينييا أا
نعر عجاب الارعا ودنغله لنجتكمل ميا بطرتنيا عنصيرألاة ونجيتاي ميا عييوا
الوحي كو رألاة وألا أنا أ رع بي الماصودفع (جمهر الب وا ل)1ع
وانطلييق الا ارألييي بعييد ألييهه المادمييا لياييولف ا البييياا كالظييل وا يير للنطييق
الييه ألييو مااي ِّيوم لانجييااة كمييا أاا النطييق ظييل مييا الييوحي ا علييت وكلمييا اللييه
العلياع بالبحل عا أوليا علم البياا يجلبنيا ليت الحكميا اإللهيياف (ل )1وأليها
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أا ُيبيِّا الارق بيا فتعاطينا العلوم ن جييما أليها
بهم جديد للبياا أراد به المؤل
ْ
العلييم وبيييا تعييري ا مييم ا خيير لييهة ب ي نهم نظييروا ليييه مييا نظيير دنييي دنييياو
بنالتهم وواغلهاة وأبعدألم عا الحق باطلهاة بتراكم عليهم ظلما بعضها بوق
بعيييفع ولكييا كي ي ُيعيير الك ي م الحجييا ييير المؤل ي أا بييي هل ي صييعوبا
عل ييت ال ييروم م ييا أا الن ييا اتااي يوا عل ييت فأاا ب ييي الكي ي م حج ييناط وقبيحي ياطة وعاليي ياط
وجاب طف ولكنهم فاختلاوا علت تعييا موضع الحجا وتاضييل بعيي الكي م عليت
بعية حتت أا أبصر النا بالناد يخال ما ألو لي دونهة وألكها العاد بي
كييل لهيييه مروييوب؛ ا أك يير ا ييياة المجتحجيينا وييير بجيييطاة وأجييباب الحجييا
بيه وير واحدف (ل )2وما ألنيا تختلي ا حكيام النادييا (بميع أاا للكي م حجيناط
وعلواط تهعا لها ا هواق صعب جبيل الناد والتمييبة وأبهم معربا كنه الحجيا
وج يير الب و ييا حت ييت أني ي ت يير ييع اطر أو ن ي ي اطر ي ييروق أك يير الناق ييديا وعام ييا أأل ييل
الهوقة ولكا ها جالتهم عا وجه الحجيا اختلاي كلميتهم كميا ها جيمعوا صيوتاط
أو موا طيباط بجالتهم ما أ جها جاةكم ألها اختلاوا بي جوابهمف (ل)3ع
وألها ما كاا الجاباوا ياولوا به كعبد الااألر الجرجاني اله هألب لت
النا ة وألها صعب المنال
أاا د ار الب وا يكوا بالهوق واحجا
ياولنفبلي الداة بيه بالهيِّاة ون ألو بحيل ها ُرْم ا الع ا منه وجد
اا
اإلمكاا بيه مع كل أحد ُم ْجعااط والجعي منجحاطة ا المبايا التي تحتا أ ْ
ٍ
ومعاا روحانيا أن ن تجتطيع
تعلمهم مكانهاة وتصور لهم انها أمور خايا
أا تنبه الجامع لهاة وتحدل له علماط بها حتت يكوا ُمهايغاط إلدراكهاة وتكوا له
طبيعا قابلا لهاة ويكوا له هوق وقريحا يجد لهما بي ناجه محجاجاطف (دنغل
م
اإلعجاب ل  -139طبعا محمود محمد اكر)ع وأقرب ما ألها لت ما هألب
ليه الاراألي قول الجكاكي وألو يتكلم علت عجاب الارعا الكريمع ياولنف واعلم
اا اا اإلعجاب عجيب ُي ْد ار ون يمكا وصاُه كاجتااما الوبا تُدر ون يمكا
أي
نة وطريق
وصاهاة وكالم حاع ومدر اإلعجاب عند ألو الهوق لي
اكتجاب الهوق طول خدما ألهيا العلميا –المعاني والبيااف (ماتا العلوم
ل -176طبعا 1739م)ع
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وانتاد الاراألي الب وييا الهيا هألبوا مهألب العجمة ولو أانهم فاجتاصوا
ك م العرب واقتاوا ع ار المحاجا بيهة وقيدوألا بالحدودة ونظموألا بي ترتيب
حتت يصير لهم ميباا ومح لمعربا محاجا الك مة م نظروا بي براعا الارعا
ونظمه المعجب لكانوا أقرب لت معربته – أ عجاب الارعا -ولكنهم لم ياخهوا
ما العرب ون ما ك مهم با ن ْهم أ ر بيهم علوم العجم كما خالطتهم ججاياألم
ن ا وليا منهم كالجاحظ بم ينه ن يبعد عا جنا العرب كبعد صاحب دنغل
اإلعجابة ولم يبعد ألها ن لالا ممارجته بك م العرب الخللع بلو تيجر له
م
باضلهم علت المولديا وقال باول
هل عر منبلتهم بي ألهه الصناعا واعتر
الجاحظنف لم أجد بي خطب الجل الطيبة وا عراب ا اقحا ألااظاط منحولاة
ون معاني مدخولاة ون طبعاط ردياطة ون قونط مجتكرألاطة وأك ر ما نجد هل بي
خطب المولديا البلدييا المتكلايا وما أألل الصنعا المتادبياة وجواة كاا هل
علت جها انرتجال وانقتضابة أو كاا ما نتا التحيب والتاكرفع بلما تركوا
منهك ك م العرب صار أألم ية عندألم البديع ومطمح نظرألم الت بيهة وعند
ا ول أولهما منكرة وال اني وير مهم لهاتهف (ل)3ع وألها ج ار بي الحكم
علت ب وا عبد الااألر الجرجاني التي لم تكا أعجميا كما قال الاراألية وانما
ألي قرعنياة بض ط عا أاا عبد الااألر لم يكا جاأل ط بك م العرب نحواط وأجلوباطة
وألو النحو اله تر ك ي اطر ما الكتب بي ب وا الارعاة والنحوة والصر
والعروي وويرألا (تنظر كتبه بي عبد الااألر الجرجاني -ب وته وناده للدكتور
أحمد مطلوب ل )39 -21ع
ألها موقاه مما جماه (ب وا العجم) بما موقاه ما ب وا العرب
ياولنف باعلم أنه لي أاا العرب أعطوا الب واة ولم يعطوا تميي اطب بيا محاجا
هم كانوا ُيباألوا
الك م ومجاويهة وانتباألاط لمواضع الجود والرداة بيهة ب ين ْ
ببراعا الك مة ويح يكموا بينهم ام ْا كاا أبصرألم بنادهف م ياول ف ا جبيلهم بي
ناد الك م لم يكا كجبيل صاحب (أجرار الب وا) وألو الادو للهيا جاةوا ما
بعده باتبعوا خطواته بكاا جبيله جداط بينهم وبيا العربع بلو التبموا ك م العرب
ولم يلتاتوا لت أصول امهيدألا المبعدواة لكاا خي اطر لهمة وكانوا أقرب لت معربا
عجاب الارعا ما طريق الهوقة واا لم يكونوا ما طريق الصناعاف (ل)3ع
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وجره ألها لت ناد نظريا المحاكا التي ناد بها أرجطوة وقالنف بلو قالن
ي
يا ال عر بل كل ك م ونغم جنجه ا علت تصوير لكاا أقربة ه لي بيا
المحاكا والتصوير ن برق يجيرة ولكنه أبعده عا الصواب خطؤه بي وايا
ال عر ومادته ومبدغهع وكاا م ار خطغه ك م قومه واجتعمالهم ياهع ولو بحل
عا أمر ال عر علت طريق الالجااة ونظر بيه ما جها العلل التي ألح علت
ورد بيه علت الحكماة ا قدميا لم اي ْخ ا عليه
البحل عنها بيما بعد الطبيعا ي
الصواب بعد انقتراب ولم يلتب عليه وايا ال عرف (ل)1-3ع وهل اا
أرجطو يبعم مر أنها ا ر واإلطرابة ويبعم تار أخر أنها الاصاة ولعل
جبب هل أاا فكتابه علت ال عر بدايا ريعاا حكمتهف (ل )1و أر أاا ا ْاولت
الصاح عا باطله لون أاا العلماة المجلميا حينما أالاوا بي الب وا أهعنوا له
بيما امه ادهع ولو نظر الرجل بي ك م العرب صاب الحقة ولكنه فنظر بي
ك م قومه ببنت با ناد ال عر حجب ما وجد بي أحجا ك مهمف اله كاا
ال عر منه قصصاط وحكايا مكهوبا م ل نظم ألومرو وجوباكلي وويرألماة
بامعا بيها نجتنباط أصول الناد ومناط المحاجا فوألها ألو الطريق ب ا
المحاجا توجد أونطة م أألل النظر يجتخرجوا منها ا صولف أ أاا أصول
الب وا والناد تُجتنبط ما الك م اله ُيدر ن ك م لغا أخر ة وألها ما جعل
أرجطو يجتنبط تل ا صول نه أر والب صاا الك م المجتحجا عند
اليوناا قصا وحكايا عا الوقاغعة ودبعه لت هل أمراان
اا اإلنجاا حاكيا بالطبع أك ر ما جاغر الحيوااة بههه الصاا
ا ولن أ ي
أنجب بطبعهة وأحبها ليهع
ال انين أاا العلم مرووب بالطبعة وحكايا ال ية تُخبر عا المحكي عنهة
بلهل ألي محبوباع
ورد كل امرئ أر خ بهة ولما
ولهها تا امج ا أرجطو بالمحاكا وتعصب لهاة ا
كاا جل أ عار اليوناا فللتلهه والتلهي بي محابل المجامر وناد اللهو بحكايا
مضحكا أو مبكياة لم يجد لمحاجا ا عار وايا ن اإلطراب باالن ما يكا
الصدق ن يطرب بينبغي لل اعر أا يبيد أو ينالع ولم يكا بي ألها ال أر مب ْدعا
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بي قومه ب نه ظا كما ظنوا ب ا اجم ال اعر عندألم (المختلق) اله
الحكايا والاصل إلطراب الجامعياف (ل)6ع

يصنع

ولما أر الب ويوا العرب أاا أرجطو أاج ا ا مر علت مهار انخت ق
فجبق لت ظا بعضهم أاا أحجا ال عر أكهبهة واه لي بي أ عار العرب ما
أا الغلو بي الت بيه ما المحاجاع وكما
أمر الاصا والحكايا ن الت بيه ظنوا ي
أا المحاكا صار عمود الرجاحا عند أرجطو بكهل صار التم يل والت بيه
اله ي ابه الاصا عندألم قطب الب واع م أنهم واباوه بي عيا ألها ال أر ب نه
اا يكوا حاهقاط بي اجتعمال
قال بي محاجا الك منف يا أعلت كمال البليك أ ْ
الت بيهف وقال صاحب (أجرار الب وا)نف كاا ج يل محاجا الك م م ْا لم نال
كلها متارعا عنها أنواع الت بيه وراجعا ليهافع وأد ألها الاول لت أا
فالمتكلايا ما المولديا عكاوا عليهة بغاب عنهم ما كاا للعرب ما مج ْح مر
الك م وماعجابهف ونظروا لت انجتعار التي ألي مبالغا بي الت بيه ألهه النظر
فبغلب علت ظنهم أاا الحجا أميل لت الكهبف (ل )9واجتدر الاراألي قاغ طنف
وماينا ن ُننكر محاجا الت بيه وأنواعهة ولكنا نجعله متارعا طً عا أصل وير
ما جمع ما مهألب أرجطو وأم الهفع
الت بيهة وأجاجه الصدقة خ
لاد هألب الاراألي بعيداط بي ألها التصور؛ اا العرب لم ياخهوا ماهوم
الت بيه وانجتعار ما نظريا المحاكا التي قال بها أرجطوة مه ألهاا الاناا
معروبا ا ألميا بي ك م العربة ون جيما الت بيه اله قال عنه
المبردنف والت بيه ٍ
جار ك ير بي الك م – أعني ك م العرب -حتت لو قال
قاغلن ألو أك ر ك مهم لم يبعدف (الكامل  3ل -818طبعا بكي مبار )ة
وتكلم عليهة وأ ار لت أنواعهة والت ما يحجا منهة وما ن يحجا بي عد
مواضع ما كتابه (  2ل 931وويرألا)ع وم ل هل انجتعار التي لم يكا
ماهومها بعيداط عا مدار العربة بل ا ورابا التصور والخيال ما محاجا
أ عار العربة ألم يجتحجا حجاا با اب عبار ابنه بي الت بيه قبل أا
ُيؤل العرب بي الب واة ويطلعوا علت كتابي فال عرف وفالخطاباف رجطوة
باد رجع عبد الرحما لت أبيه حجاا يبكي وياولنف لجعني طاغرف باال
م
جعهُ بنبورة
نيف باالنفكانه ملت بي برد حبر ف وكاا قد لا ا
حجاانف ص ْاهُ يا ُب ي
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باال حجاانف قال ابني ال عر ِّ
ورب الكعبافع ألي بي ألها ما يدل علت ُب ْعمد
الخيال وانجتعداد لاول ال عر والتصوير بالغلو بي التصوير مهألب معرو
بي ال عر العربي الاديمة واا التصوير البعيد لي وريباطة وألو لي كهباطة وا ْا
اح اج اا ال عر
كاا بعضهم يميل لت عري الحاياا كما ألية وقال ما فأ ْ
أصدقهفع
م
ويرج ُعها لت النطق اا فاإلنجاا بي بطرته
ويعود الاراألي لت المحاكا
م
الماوم له ن المحاكا كما بعم أرجطوف
ناطقف ولهل فب ا النطق ألو الاصل
ِّ
(ل )8وكاا قد قال بي أول الكتاب نف ما البياا كالظل وا ا ر للنطق اله
ودع بي بطرته – أ الطال -وكل قو
ألو ُم ِّ
فم ا
اوم لانجااف(ل )1والنطق ُ
تلتم الوجيلا للعملفع ويمضي الاراألي بي يضا هل مؤكداط بهمه ورأيه بي
المحاكا ة وربط البياا بالنطق اله ألو فبألر تخر ما كمال الاا ْهم وص
البنياف (ل )7ولو فلم يكا النطق بي اإلنجاا لما اجتطاع المحاكا فة وقو
النطق ألي العلا الااعليا وأما فالمعاني م ا لااظ بهما الماد ة بالنطق ياخه
ويلبجها ألااظاط جواة مما ابتدعهاة أو مما تعلمها اإلنجاا بوجيلا
المعاني ُ
المحاكا فع
ألها موق الاراألي ما المحاكا التي غل أرجطو والا جاا المجلميا
يدهُ تاليداط أو محاكا
والمعاصرياة وألو أر ينب ق ما بهمه للك م اله ن ير ُ
للواقع ل غ يؤخه الطيب والخبيلة وألو ما ن يؤما به ما يربط الك م عاما
وال عر خاصا با خ قع ويتضح ألها بي قولهنف اعلم أاا حجا الب غ وكماله
سور والمعاني وألو أولت باللحاظ ب
نايم وبناط
ُ
يحتو حجا ما يبلغه ما الص ا
بالخ ار ُ أحجا ما ألها
لك م أبلك بكمال الصحا يغاط خبي اط ما نا متدنياة ا
النطقع وألها أر يجتدعي بياناط لصحتهة ب ا أبا جعار قداما صاحب (ناد
ال عر) وألو أول ام ْا جعله بناط ما العلوم قال قونط يضل به الغابل واا كاا له
وجه صحيحة باالنف لي بحا ا المعنت بي ناجه مما ُيبيل جود ال عر بيهة
كما ن يعيب جود النجار بي الخ ب م ط رداةته بي هاتهف وقال أيضاطن ما
اا يكوا صادقاطة بل نما ُيراد منه ها أخه بي معنت ما
ال اعر لي يوص با ْ
المعاني كاغناط ما كاا أا يجيده بي وقته الحاضرف بلم يرد ما ال عر ن يغاط
نابنط وصناعا دنياععع ونحا نلتم محاجا الك م كما يليق به وكما وضعته
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الاطر اإللهياة وياتضيه كمال قو النطقة ويجتعمله ال اعر أو الخطيب
الجديد بهها انجمف (ل)11-7ع
وال عر عند الاراألي قجم ما أقجام الك م فوالك م لي اجماط للجر
المحية بل ألو ية مركب ما المعنت والصو ة وال ية المركب يحكم
أا
بحجنه لحاظاط لت أصل ا مر بيهف أا أا النظر يجب أا تكوا كلياة و ْ
ُيحكم علت الك م مجموعاطة ون يكوا حجناط ها اختل جانب ما جوانبه أو جاط
ركا ما أركانهة ويضرب م ط بياولنف ن ن تص بالم حظا وجه أعور
أبط ها وج حد عينيه مليحاة بكهل ا مر بي حجا الك مع نعم ْا
ؤبر ألها ال أر بامر أقرب
غ ا قل ن ا وبا ألها ال عر أو صوته حجاة م ُن ي
لت الك م ما جها اإلب غة وألو أا الك م ن يبلك قلب العاقل ن أا يكوا
أجماة
معناه ريااطة ون اعتبار لتا سر الحمات وا ا رارة بم يننا منما ُنعطي ا ياة
ط
لحاظاط لت ج ما الحالة وان لبم أا تجمي الك م حجناط وقبيحاط معاطة أو ن
تجميه يغاطع وألها أمر يتضح ل كل انتضا ها بح نا عا أجباب بلوغ
المعاني الالوبة بتر أاا ا لااظ ربما تُصر عا قواعدألا الصحيحا العاما
جل المعنت اله يبلك ناجه باو بيه ويجد ا لااظ حجاباط و ا ط عليهة كما أا
ملكاط جعل ناجه جاي اطرع بالبليك ألو المعنت واللاظ مركبهة بالمعنت أجدر باللحاظ
اًا يً اً العرب لم
بي حجا الك مع بهل برألاناا م نعببألما ب اللة وألو أ ا
يحمدوا الك م ن لحجا معناهة ولي لهم نبوع لت قول أد الخبل ب نهم
يهمونه ويحتارونهعف (ل)11ع
ويهكر أبياتاط لبألير با أبي جلمت ويجتحجنها م ياولنف بهها يبيا ل أاا
حجا الك م تابع لحجا المعنتة ب تجمي الك م حجناط ن بعد أا حجا
معناهة ون تتر للك م بضيلا ن صحا ا داةة ب ها أ يُد الك م ما قلب
المتكلم أد حاهة ولكنه مع هل وير بليك ْا لم يكا المعنت مما يبلك الالبع
وك ر بي ك م العرب هم الاحشة والخناة والهجرة والبهاة حتت ها خلط
عرألم بهه المجاوئ صار جاقطاطع أن تر كي أمر الحجر باتل ابنه امرئ
م
ضلِّي ط وكي هموا النابغا لمدحه الملو ع
وج يماه النا
الاي لاول ال عرة ا
المتهللف (ل)11ع
والعرب تحب مد ال اكرة وهم الجاخطة وتان عا مد ُ
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وهكر أاا ك مه ألها لي بم ْد اعاة واجت هد بك م للجاحظ اله جعل مدار
الب وا نور العلم وطهار الالبة م ياالن فوألل ين ا الك م ما ويرألماة
ويهتد للاول الصاغب دونهما فعع واجت هد ببي عبيد با ا برلن
ُ

الااغي ي ي ي ي ي ي ي ييل الااي ي ي ي ي ي ي ي ي ْيو ال الي ي ي ي ي ي ي ي ييه م لي ي ي ي ي ي ي ي ييه يم ي ي ي ي ي ي ي ي ييرعُ من ي ي ي ي ي ي ي ي ييه البل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ُيد الماحي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ُل
والبي ن
وماا أحجي ي ي ي ي ي ي ايا بي ي ي ي ي ي ي ي ٍ أن ي ي ي ي ي ي ي

قاغملُي ي ي ي ي ي ييه بيي ي ي ي ي ي ي ن ُيا ي ي ي ي ي ييال مها أن ي ي ي ي ي ييدته ص ي ي ي ي ي ييدقا

م قالنفوألهاا ال اعراا هك ار أمريان
ا ولن أراد قونط ن تصلح به أمور النا

بنظر لت جها أخ قياع

وال انين أراد قونط يابله الالب لكونه حااط ناصعاط بنظر لت جها عاليا وأيد
رأيه بالارعا الكريمة ب ا الله تعالت جمت ك مه بليغاط؛ نه يبلك الالب حيل
م
الحجاُ
قالنفوُق ْل لهم بي أناجهم قا ْونط بليغاطف (النجاة  )63وحيل قالفنفبلله ُ
م
البالغاُف (ا نعام  )137باتضح أاا أبلك الك م أبلغه بي الالوب وأألداه لت
العالع
عري الاراألي ألها كله ليوضح أرايه بي المحاكا ة ولينتهي لت الحكم
الااطع اله لاخصه باولهنفواها علم أاا حجا الك م لي بي محي كونه
محاكا ط بل بي مب غ المعاني ما المتكلمة واا وايته ليج طراب الجامع بل
كونه جاي اطر صادقاط للعالة واا التل يهه بها لي لكوا المحاكا داخلا بي عنصر
اا ليج المحاكا بل النطق ما
اإلنجااة بل ا بيه اجتعمانط ربع قواهة وأ ْ
خصاغل اإلنجااة وأاا الصدق يلبم المخبر ب ا خالطه الكهب أحبطه عا
مور
درجتهة وأاا جوة المعنت يمحو عنه اجم الب واة ب ها علم ا ألهه ا ا
الارق بيا مهألب أرجطو ومهألبناة واتضح ل بي ألها ال أر ما
اتضح ل
ُ
والمناجبا بيا أجباغه مع ر المكااف (ل)13ع
انغت
بصحا المعنتة وصدق الاولة والنظر الخلاياة والنظر العاليا ألي
أجا ب وا الك م وليج المحاكا التي ناد بها أرجطوع أما الكهب اله
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بي ال عرف ابلا ْي ا ن لغري صحا التم يلة ب ن ن تبلك ا مر المبهم بتُعطيه
ك ط وت خصاطة ب ْا أعيا الخبر أعطي ال كل ما قبل خيال ة ولي المراد
منه ن التصويرة وألها ألو المطلوب ما ا م ال وحكايا العجماوا ة وألو
أخو الت بيهف وأما ف اكهب المبالغا بي الت بيه ووير الت بيه بتعلم أاا ال اعر ن
ُيخبر مني عا ناجهف م قالنف ب ا كاا كهب المبالغا وير متجاوب بهها الحد أ
حجا النا بهي عيا الصدقع كاا بما لم يعلم ألها ا مر لم يارق بيا
اإلحجا وانبتراةة بظا الكهب ما أجباة ال عرة وال عر لي بناؤه من علت
الصدقف(ل)13ع
وبارق بيا ال عر والخطاباة وهكر قول أرجطو وألو أاا ال عر حكايا عا
أبعال النا معاليها ومخابيهاة والاراألي ن يارق بينهما ما ألهه الجها؛ ا
ال عر والخطابا ريكاا بي الب واة وأنه ن يارق بيا ال عر ووير ال عر بي
الوبا والاابيا بحجبة بل لل عر أوصا أخرة كما أا الخطيب لي كل ام ْا
قالنفأما بعدفع والارق بينهما أطا ال اعر ي عر بامر بيهتا للاول بياولة ولي
عو اطرة أ حجاجاط ناجانياطة وألها ال عور
أليجانه للاول مني م نه أك ر النا
ويدب اإلحجا
يعمل بيه بينبه متخيلهة ونطاهة ووناةهة بتياظ بيه ألهه الاو ة
ي
بي جميع م اعرهة بيايي منه الك مع
ق ال اعر بي
بار ا
أما الخطيب بهو لي باقل ما ال اعر عو اطرة ولكنه ا
أانه والب علت عورهة بلي حاله كالمصدورة ولكنه قاألر علت ناجه
بهمه التا ير بي ويرهة كما أاا ال اعر ن ألم له ن
ومنغم بي المخاطبياة ي
انناياد لاو تعمل بيهة بالخطيب ن ُياارق ال اعر بي الهيجاا ون بي قلا
ال عورة ولكنه ببياد صاا عاليا اجتحق ألها انجمة بال اعر ملتا لت
الماضي والخطيب ينظر لت المجتابلع بالخطيب أربع منبلا لغرضه ا علتة
وأقو عا طة وأ د قو ة وأهكت ناجاطة كما أا ال اعر أونت طبعاطة وأرق بطر ة
ولهل وصا العرب الخطبا بالحكما والبياا والاصلة ووصا ال عر
بالجحرع
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ألها بض ط عا أا ال عر يمتاب بالوباة ْه ما منه ما ينبعل ما نبع
الرو ة أ به بالنا بي ان تعالة وألها ألو ال عر ال اعرة ولي كل ك م
بيينهُ المجاب والت بيهة اا م ل هل يحال به الك م المن ورع ما ال اعر فيتا ر
بامر بيهيك بيه الوبا والنغما والرقلة بما ما اعر مني بيه عرق ما ألهه
اننبعا ا ف وقد جل الاراألي ألهه –أ العروي والنغما والرقل -بي جل
واحد انها بي الحاياا كهل ة وألها مما فخاي ُك ْنهُهُ علت أرجطو ب نه لم يكا
اع اطر بلم اي ْد مر ما لم يهقة ببعم كما بعم بي أمر ال عر أاا النغما والرقل
محاكا ؛ ا بيهما ظها اطر لواردا النا وا حوال وا عمالع ومانما قال هل
م نه أر المغنيا والرقاصا يظهروا بالغناة والرقل (ما جها أ ر ا ول
وا ا ار ال اني) أحوال النا وأبعال النا ع بمر ٍ
بامر لو تامل بيه أو كاا له
ما الوجداا كوجداا ال اعرة علم أاا ألهه ا مور لم تُجتعمل للمحاكا واظهار
ما تظهره ني انها نتاغك ما أحوال النا ة م ط التاوه ن ُيظهر الحباة والتبجم
المجر ني اا النا تاهم ألهه اإل ا ار ف (ل)16ع وألهه اإل ا ار
ن ُيظهر ا
بطريا م ل أا النطق بطر ون ع قا لها بالمحاكا ع
اا يتكلم علت ال عر ألها الك م
ولو لم يكا الاراألي اع اطر ما اجتطاع أ ْ
اله ن ُيدركه ن ال عراةة أو الهيا ُومألبوا هوقاط ربيعاطة واحجاجاط رقيااطة كالاراألي
اله نظم ال عر وألو بي الجادجا ع ر ما عمرهة وقد عاري بي تل الجا
قصيد خاقاني ال رواني الملاب بحجاا العجم وألي قصيد صعبا الردي ع
وطبع ديواا عره الاارجي عام 1713مة وله ديواا عخر ترجم بيه صحياا
أم ال جليماا لت الاارجياة وقد طبع بي حياته بحيدر عباد (خردنامه)ع وديواا
باللغا العربيا طبع جنا 1389ألي (ينظر كتاب ماردا الارعا للاراألي ل13ة
22ة )27ع
لاد أأللاتْهُ اعريته لتلم الاروق بيا ال عر والخطباة ومكنته لغته
اإلنكليبيا ما أا يطلع علت الترال الغربية ويؤل بها رجالا بي عايد
ل
رد بها عراة بعي علماة النصار ع (المصدر الجابق
ال ااعا والكاار ي
)23ع
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واجتمر الاراألي بي عري عراغه بي الك مة وبارق بيا ال عر والن ر
البليكة وهكر أاا أول ما أخطا بي عدم التمييب بيا ال عر والن ر البليك أرجطو
وعخر ألو (جاا مل)ع وأرجطو أ نع قونط ب ينه ظا فأاا للمحاكا طرقاط تتع
لن وباة وألااظة ونغماة بههه محاكا براد
وبي الك م وجيلا لمحاكا
وم نت وباجمعهاع م ظا أا المحاكا ألي ال عرة ومحاكا معالي ا مور ألي
التي تجمت ابوبيه ( )EPOPEEالاجم اله اختاره ألومرو باالن ما ابوبيه
تُحاكت بوجيلا ا لااظ وحدألا كمكالما جاراطة أو بوجيلا ا لااظ مع النظم
كنظم ب ا وب اع م قالن ا العاد علا الوبا بال عرة ولكا الهيا نظموا
كتباط بي الطب ْأولت باجم الطبيب منهم باجم ال اعرع وانه أصاب بيما قالن
ا مجرد الوبا ن يتم به ال عرة ولكا العلا ليج أاا الوبا لي ما أجباة
ال عر بل ا الكل ن يوجد بمجرد أا يوجد منه جبةة بجعل ك م ألومرو
وجاراط يغاط واحداطة وبعم ع قا الوبا بال عر ن ا ما العاد ع وأما (جاا
مل) باارب اإلصابا بيما بهم أا ال عر أليجااة وال اعر يخاطب ناجهة باما
بهها الظا تخليطاط بيا ال اعر والخطيب أو الحكيمة ب يكاد ُي اع يد ك م جاراط
ما ال عرة ولكنه أوضح قونط ما أرجطو باا الوبا أمر باغد علت ال عرف
(جمهر الب وا ل)18-19ع
وأعاد الك م علت خصاغل ال عرة وقال ما فالحركا الناجانيا تجتولي
عليها وتلتم الخرو ما طرق النطقة ب ا اإلنجاا صاته الغالبا ألو
النطقععع بما أوتي نطااط ورقا ووناة يخر منه ال عر والترنم واا ببه ا ر
يتجرد عا الوبا والنغما والرقلة ولكا الوبا يحتمل
ربما رقلع بال عر ن ي
بيبات بالك مة باما النغما ب يحتملها الك م ن قلي طة والرقل أمر علت
نهايا اإلحجا حتت يخر المرة عا وقارهة والك م ن يحتملهة بباي ما ع ار
مكا ولم يلتبمهة ب ا كمال
حركا النا بالك م قدر ممكا وتر ما لم ُي ْ
ال ية لي مما يصحبه بي كل حالع أن تر العال ما ماوما اإلنجااة
ولكا كمال العال ن يلتبمهة وكهل الب وا كمال النطقة ولكنها ن توجد بي
كل ناطقة بكهل النغما ن توجد مع كل اعرة ولكا مع هل ن يوجد ال عر
خالياط عا النغما كل الخلوة بمنا ن نتصور اع اطر ن يترنمة والعرب ن تعر
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(ل )17-18وانتهت
ال عر بغير اإلن ادة والوبا طر ما النغماف
لت الاولنف بما ظا أاا مكالما جاراط ما جن ال عر لم يعر ما ُك ْن مه
ال عر ني المحاكا ة وما ظا أاا الوبا لي ما ال عر لم يعر ما أاصل
حاياا ال عر ني طرباط واحداط وألو الهيجاا المايي لت النطقفع وألها ألو الارق
بيا ال عر والن ر البليكة وصلتهما بالمطبوع والمصنوع وما بينهما ما اخت ع
وا صل ألو الك م المطبوعة وأما فالمتصنع بي أول أمره بهو مخادعة ومنابقة
ن رو بي ك مهف (ل)21ع
وتكلم علت طريق الب واة وقالنف ما الك م لي ن اإلب غة ون يتم
هل ن بمطاباته با اصل ا ولة وباله بي خيال المتكلمة وبكونه واضح
الدنلاة وصاغب اإل ار ة وبكونه ُمؤ اطر حجب حال المجتمعة م يما لينا جاغغاط أو
خ ناط دامغاطف (ل )21وأوضح ألهه الوجوهة م انتال لت طرق التوضيح ما
جها اجتعمال ا لااظة وقال ما العرب أطول باعاط بي هل ه ما فلهم ألااظاط
خاصا تح كل جن عام أك ر ما جاغر اللغا ة بيصوروا ال ية ويم لونه
ُم ا خصاط بيا يدي ما وير ضم صااة وبي هل لهم طرق ك ير ن
ا ولن وجود ا جماة الدالا علت أنواع جن

واحدع

وال انين وجود ا بعالععع
وال اللن ما جها ان تااق للدنلا علت التانيلة والت نياة وجمع الالاة
وعلت ال د ف (ل)23ع
وتكلم علت الصو وقال ما له فدنلا علت بعي المعاني لمناجبا
بينهماة وما ما لغا ن وبيه عيا علت هل ة وأما لغا العرب بالدنلا بيها أك ر
وأبيا ما أا ينكره منكرع وأعجب ما صاحب (دنغل ا عجاب) كي ومي
ورد علت العلماة الهيا جعلوا للاظ حظاط بي مبيا الك م
عينه عا ألها ا مرة ي
ما جها صوتهف (ل)26ع وكاا ابا جني قد عاد فباب تصاقب ا لااظ
لتصاقب المعانيف وفباب بي حجا ا لااظ أ باه المعانيف (الخصاغل 2
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ل 131وما بعدألا)ة وتحدل ضياة الديا با ا ير عا فقو اللاظ لاو
المعنتف (الم ل الجاغر  2ل)61ع ولم ينكر عبد الااألر الجرجاني ا لااظة
اا تكوا
ولكنه ن ُي ْرمجعُ عجاب الارعا الكريم ليهاة ياولنف واعلم أانا ن نابت أ ْ
اا
مهاقا الحرو وج متها مما ي ال علت اللجاا داخ ط بيما يوجب الاضيلاة وأ ْ
اا
تكوا مما يؤكد أمر اإلعجابة ومانما اله ُننكره ُ
وناايِّل أر ا ما يهألب ليهة أ ْ
يجعله ُم ْع مج اطب به وحدهة ويجعله ا صل والعمد ة بيخر لت ما هكرنا ما
ال ناعا ف (دنغل اإلعجاب ل)122ع
لاد بصل الاراألي الاول بي ألهه المجالاة م عاد لت عبد الااألر
وقالنفوالعجب كل العجب كي ولب الوألم علت صاحب (دنغل اإلعجاب)
ببعم أاا المتكلم ن يعنيه ني المعنتة ون األم له بي ا لااظ ما جها جواألرألاة
وخال جمهور العلماةف (جمهر الب وا ل)31ع
وتكلم علت الوضاحا ما جها اختيار المعانية وقالنف ما العرب كما
أانهم اختاروا للمعاني ما ا لااظ ما يكوا أحجا تصوي اطر لهاة بكهل أيانهم اختاروا
بق لتوضيحها اوارْب مع بهامهاف (ل)32ع وهكر أم لا
لها ما المعاني ما يكوا أر ا
عريا ك ير يضاحاط لهها الموضوعة وقد أكمل المبحل بالك م علت تصوير
ال ية بالت بيهة وانجتعار ة والتم يلة والمجاب وقالنفم يا التصوير وير محصور
بي الت بيه وله طرق ك يرف (ل )37م قالنف ما الم ال والت بيهة وانجتعارة
والمجاب تاتي بما ياصح عا صاا ما وير جعل ال ية يغاط عخرة ب ُبد ما
مغاير بيا الم به والم به بهة وان جعلوألما يغاط واحداطف (ل)31ع وأوضح دنلا
الت بيه باولهنف اعلم أاا الباعل ا ول علت الت بيه ألو حرل الناطق علت
وجرب
ظهار ضميره واجتعمال قو النطق باو حتت يجعل الجامع كانه قد أر ة ي
بتا ر به بما يبيده وضاحا وأ اطرع
والباعل ال اني أا الناطق ن ينطق لمحي اإلظهار ولكا ليؤ ر بي
الجامعة ويحركهة ويجلب روبته أو نارته لت محي الجمع ليعجب ناجه
ُخر
والنا بنطاه بالتصوير العجيب الحجا النادرة ويتوجل بهل لت أمور أ ا
ما جلب الصي أو منابع أُخرع
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والباعل ال الل يأنه يتوجل بالت بيه لت تاريرة أو تحريي ما جهتيا
مختلاتيان
اا يكوا اك مم ْله بي أمور أُ اخرع
ا ولتن أاا الم ل أ به با ْ

صور محجوجا
وال انيان أ ي
اا ا مر العالي أو الدعو المجهولا ها ي
أجرع الهألا لت التا ر بها لاطرته بالتا ر للمحجو وتعوده بهل كما تر
النا يارأوا الاصل المكهوباة ويضحكواة ويبكواة ويارحواة ويحبنوا بها
مع علمهم بكهبهاع
وانتهت لت أاا الت بيه ف يضا ة واعجابة وتاريرة وتا ير (ل )36
اا
وجرهُ الك ُم علت الت بيه لت ناد عبد الااألر باالنف ما المولديا بعموا أ ي
الندر والبعد بي الت بيه ما محاجنهة وقد أجهب الجرجاني –رحمه الله -بي
با هل ة وجمع الت بيها الرديغاة وماينا ُنورد علي منها لكي تعمل بيها
هوق وتبيا جخابتهاف (ل)39ع ولم يهكر ا م لا التي وصاها بالجخ بي
المبحل اله جماه فالمهألب الباطل بي الت بيهفع
وك م الاراألي باطلة اا الت بيها التي هكرألا الجرجاني ما الرواغعة
وكاا تحليله لها أك ر روعا وبياناط (ينظر أجرار الب وا ل  63وما بعدألا)ع
وأصول الب وا عند الاراألين مطاباا الك م بالمعنتة والوضو ة وناي
وح ْجا الترتيبة والماابلاة والت بيهة والتم يل ما جها الوضو ة
الاضولة ُ
وتنايح اللاظ ما المطابااة وألهه ما الموضوعا التي بح ها الب ويوا
ِّ
المتادمواع م تكلم علت انعتدالة ومطاباا الك م بالمعنتة وجهاجا الك مة
والترتيبة والماابلاة وتمييب المعاني وبا ْرق درجاتهاة وتنايح ا لااظة واإليجابة
وأُصول اإليجاب واإلطنابة واإليجاب واإلطنابة وادخار ا لااظ وا جاليبة
ومنبع الك مة وواجطا العادع وبهل ينتهي الاجم ا ول ما الكتابة وياتي
الاجم ال اني وألو فالاجم الخصوصيفع
()3
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لم ُي اوضِّح الاراألي جبب تجميا الاجم ال اني بالخصوصي مع العلم أانه بدأا
بدنلا الاصلة وقد ُيظا أيانه جيتحدل عنه كما يتحدل الب ويواة ولكنه نحا
منحت أقرب لت الهوق ورو ا دبع ياولنفم ْا جرد الك م جرداط هألب واب ط
عا بعي المعانية بل ربما ابدل المعنت م ط م ْا لم تا علت كلما المرجليا
م
المدينا ارُج نل اي ْج اعتة قالن يا م
قوم اتبمعوا
صت
بي قوله تعالتنف
وجاة ما أا ْق ا
ا
(ياجيا -21
اج ار و ُأل ْم ُم ْهتادواف
لياة اتبمعوا ام ْا ن اي ْجاالكم أ ْ
رج ا
الم ا
ُ
م
م
 )21وال عا قو الدليلة وأكد علت ا مر كان قل ن اتبعوا اتبعواة بهها
مع الغالا يرد المعنت ما ا مريا لت أمر واحدف (جمهر الب وا ل)62ع
لم يتحدل الاراألي بي ألها المبحل عا الاصل ومواقعهة وانما هكر
اسيتيا الكريمتيا اللتيا وقع الاصل بينهما حينما أعاد – جبحانه وتعالت-
الاصل (اتبمعوا)ع والجديد بي مبحل الاصل والوصل أاا الاراألي ربطه بالخيالة
ياولنف م الاصل يجعل الخيال مج ْج ااطر بيا معنيياة ب ْا وصلتهما لم يكا للخيال
جبيل بينهماف (ل)62ع
وعاد مبح اط بعنواا فحظ الجامعف (ل )63وألو رعايا جانب الجامعة
وما ألها اللوان انجتاهام لينتبه الجامعة والجكو ليجتريحة وبعي الحه
ليصير الجامع متكلماط بي ناجه بيعمل عالهة ومنبها الروبا والنار ة وانلتاا
لينتبه بما أح ما تجديدة والتم يل لي األد محجوجاطة بينتبه ما رقدتهة وكل
ُخر
تبدل ما الحركا ة وانلتاا وأليجاا الضح والحباع بههه مع بواغده ا ا
أجباب ننتباه الجامعع وتعري لمباحل الحه ومواقعهة واد ار الدليلة
والترتيب بي النجقة والماابلاة وانجت ناةة وانتهاب الارصاة والمجابة والكناياة
والت بيهة ودنلا المجاب بي ا بمناة ولجاا الغيبة واإل ار والتعرييع وألهه
ما بنوا الب وا التي وجد جبيلها لت التالي ة واا جاة بعضها متاخ اطر بي
مجير الب وا العربياع
وختم الكتاب بمباحل متارقا ألين صر
المعترضاة ووجوه الخطا بي التمييب بيا حجا
وجرألاة وكمال الب وا واإلعجابة ومناط ك م
العرب العاليا والك ميا) وارتجال العربة وصو
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الك م عا جنتهة والجملا
الك م وقبيحهة ورو الب وا
العربة وأخ ق العرب (قو
الخطبة ومهألب العرب بي

ناد الك مة وباب ما التمريا بي النادة وباب ناد الك مة والاواصل والاوابية
وبعي ألها ما لم تبح ه الب وا العربياع
ألهه جولا بي كتاب بريد ما نوعه أالاه مجلم بي الم رق اإلج مية ولم
يصل لت الب د العربيا ليكوا صور ما صور الدر الب وي بي الارا
الع ريا للمي دع
وبعدن بما خصاغل ألها الكتاب الاريد وأألميتهن
تبدو بي كتاب فجمهر الب واف نبعا الاراألي واتجاألاته واضحا كل
الوضو ة وتتم ل بين

 -1انعتباب بالعرب انهم ما أهكت ا مم كما ير ع
 -2انألتمام باللغا العربيا ها الخصاغل التي تميبألا عا اللغا
ا خر ون جيما لغا اليوناا التي اجتات منها أرجطوطالي ماهوم
ال عر والمحاكا ع
 -3تمجكه بب وا العرب والعبو

عا ب وا العجمع

 -3العنايا با جلوب العربي البليكع
 -1انط ع علت أألم كتب الب وا العربياة وعلت كتب أرجطوطالي ة
وال عر العربيع
وأهم ما تجلى في الكتاب:
 -1تاجيم مباحل الب وا لت قجميان الاجم العمومي والاجم
الخصوصية وألو تاجيم جديد لم تالاه الب وا العربيا بي تاريخها
الطويلع
 -2ربط الب وا بالنادة واتخاهألا ماياجاط بي ا حكام النادياع
 -3وضو النبعا ا دبيا بي العري والتحليلع

 -3بداة اسراة الخاصا بي الاضايا المختلااة وما هل ن ناي نظريا
المحاكا رجطوة وناد عبد الااألر الجرجانية والتمييب بيا ب وا
العرب وب وا العجمة والارق بيا ال عر والخطاباة ووير هل ما
اسراة المب و ا بي مباحل الكتابع
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 -1لحاق بعي المباحل العاما المتصلا بالنادع
 -6وضو أجلوب الكتاب بي العري والتحليلع
وتام ُل ما ورد بيه ما مباحل وعراةة ايربد
وما ألنا تاتي أألميا الكتابة ي
ويضي ما بيه الناع وانار الجبيل يوم تلب الب وا
الدر الب وي والناد ة ُ
العربيا وبها الجديدع
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