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  جاسم سليمان حمد الفهيد   اســم الباحـث
علم "البحث البالغى عند البهاء السبكى مع تحقيق قسم   عـنـوان البحث

  "عروس األفراح"من كتابه " المعانى
  القاهرة  جـامـعــــة
  اآلداب  كـلـيـــــة
  اللغة العربية  قـســــــم
  )م٢٠٠٠(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
أن شرح السبكى يتميز بين كتب مدرسة مصر البالغية بتصديه  -١

ة بصور) المعانى والبيان والبديع(لدرس قضايا علوم البالغة الثالثة 
تفصيلية، بينما توجهت جل جهود هذه المدرسة نحو علم البديع على 

  .وجه الخصوص
حرص السبكى فى شرحه على الجمع بين محاسن الطريقتين  -٢

الطريقة األدبية : المعروفتين فى البحث البالغى فى عصره، وهما
 ).بالغة المعجم(والطريقة الكالمية ) بالغية العرب(

 شرحه إذ لم يحبس نفسه فى إطار بدت شخصية السبكى واضحة فى -٣
ما كتبه السابقون، بل ناقش آراءهم ونقدها واستدرك عليها وأضاف، 
وقد هاجم فى مقدمة شرحه جماعة من شرح التلخيص غلبت عليهم 

 .روح الجمود والتقليد فلم يأتوا فى شروحهم بشئ جديد
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لغة اعتنى السبكى فى بحثه ربط التطبيقات البالغية بقواعد النحو وال -٤
كما نجح فى توظيف معرفته . ليؤكد على الصلة الوثيقة بين اإلثنين

الراسخة بعلم أصول الفقه فى إثراء بحثه فى القضايا المشتركة بين 
 .وتميز بهذا الجانب عن سائر شراح التلخيص. البالغة واألصول

شرح السبكى ثرى بمصادره الكثيرة المتنوعة، فقد استعان فيه بنحو  -٥
اب وضمنه خالصة مائة مصنف على حد قوله، وهذا ما ثالثمائة كت

كتاب الدرس "حدا باالستاذ أمين الخولى إلى الدعوة إلى جعله 
  ".الموسع للبالغة العربية

  منهج الدراسة
سلكت فى دراسة جهود السبكى البالغية منهج التحليل الوصفى 

لتميز الستخالص القواعد التى قام عليها منهجه البحثى، وتحديد معالم ا
والقصور فيها، كما حرصت عند دراسة آرائه التى انفرد بها على بيان 
جوانب االبتكار والجدة التى تكشف عن القيمة الحقيقية لجهده، كما أجريت 
موازنة بينها وبين آراء البالغيين اآلخرين السيما شراح التلخيص حيث 

 أثر آرائه عقدت فصال خاصا للموازنة بين شرح السبكى وشروحهم، وتتبعت
  .الخاصة فى الدراسات البالغية الالحقة للكشف عن حجم تأثيره فيها

  استنتاجات الدراسة
للسبكى شخصية علمية مستقلة تتجلى معالمها فى كثير من أبحاثه البالغية  -١

التى تغلب عليها المناقشات والتوجيه والرد والترجيح بين آراء البالغيين 
  .المعروضة على بساط البحث

 منهج السبكى فى بحثه بالجمع بين طريقتى الدرس البالغى األدبية تميز -٢
والكالمية، وكان من مالمح األولى اإلكثار من النماذج التطبيقية عند 
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تقرير القاعدة، واالعتناء بتحليل شواهدها األدبية، وربط البحث البالغى 
 .بجذوره اللغوية والنحوية، والتجافى عن طرائق الفلسفة وتعليالتها

أثرى السبكى بحثه البالغى بكثرة مصادره وتنوعها، فقد رجع فى تأليف  -٣
شرحه إلى أكثر من ثالثمائة كتاب، وأودع فيه خالصة مائة كتاب، فتفوق 

 .بذلك على سائر أقرانه من شراح التلخيص

ونظرا لهذه الوفرة فى المصادر فقد تيسر للسبكى أن يقوم بما أسميناه  -٤
دراسة القضايا البالغية، وتمثل ذلك فى عند ) الحشد واالستقصاء(

 فى القضية - المتقدمين منهم والمتأخرين–استقراء أقوال البالغيين 
موضع الدرس، وإيراده حجج كل منهم وبيان وجهة نظره، وما استدركه 

 .المتأخر منهم على المتقدم

كان لثقافة السبكى المتعددة الموارد أثرها الواضح فى بحثه البالغى، فقد  -٥
كان فقيها أصوليا نحويا باإلضافة إلى كونه بالغيا، ولذا فإننا نستطيع أن 

 .نكتشف بجالء كيف وظف معرفته بتلك العلوم إلثراء بحثه البالغى

) القرآن، الحديث، الشعر، النثر(تحتل الشواهد البالغية بأجناسها األربعة  -٦
 مزيد حيزا مهما من اهتمامات السبكى فى بحثه البالغى، وقد كان له
 .اعتناء بتتبع الشواهد القرآنية الستخراج شواهد جديدة لم يسبق إليها

لجواء السبكى إلى توظيف قواعد المنطق فى تأسيس كثير من األحكام  -٧
الذى ) التلخيص(البالغية محكوم فى أكثر األحيان بطبيعة المتن المشروح 

اشتمل على مثل هذا التوظيف مما يفرض على المتصدى لشرحه أن 
  .يسلك هذه الجادة

 
 

  
 


